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บทความนี้มุงอภิปรายผลงานและรูปแบบการเผยแพรงานแปลบทกวีนิพนธจีนโบราณของยง อิงคเวทย ตลอด
จนศึกษาวิเคราะหอัตลักษณงานแปลของยง อิงคเวทย จากการศึกษาพบวา ยง หรือ “อาจารยยง” ซึ่งเรียกไดวาเปนผู
ริเริ่มบุกเบิกเสนทางงานแปลบทกวีนิพนธจีนโบราณของไทย ไดถา ยทอดผลงานแปลกวีนิพนธจีนไวเปนจํานวนมากและ
ครอบคลุมแทบจะทุกยุคสมัยของจีน ดวยอัตลักษณงานแปลที่สามารถรักษา “อรรถ” และ “รส” ไดเทียบเสมอภาษา
ตนฉบับ และแบบฉบับ “งานแปลกึ่งงานวิชาการ” ซึ่งพบวาผูแปลไดเสริมขอความรูทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีน
ประกอบการแปลบทกวีนิพนธในแตละยุคสมัยเปนจํานวนมาก สงผลใหงานแปลของทานไดรับการสนับสนุนใหจัดพิมพ
ซํ้าหลายครั้งในโอกาสตาง ๆ กัน เปนแมแบบและแรงบันดาลใจการแปลกวีนิพนธจีนโบราณของนักแปลรายอื่น ๆ อีก
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The Eminent Pioneer Translator of Chinese Classical
Poetry, Yong Ingkawate: Works and Identities
Charassri Jiraphas2

Abstract

This article aims to discuss Yong Ingkawate’s Thai translation of Chinese Classical Poetry
and its dissemination. The analysis of identities in the works studied is also presented. From the
study, it was found that Yong had translated a large number of Chinese classical poetry which
covered almost all periods of Chinese literature. His works show that he was a pioneer and
eminent in Thai translation of Chinese classical poetry. His translations conveyed both senses and
sensibilities. His informal academic style, adding historical and cultural supplementary details to
the translated works, has led to his translations being published and republished on many
occasions. As a result, Yong Ingkawate, has been a signiﬁcant role model and inspiration for
younger translators. Furthermore, his translated works are important academic documents for the
study on Thai-Chinese history.
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บทนํา

ในบรรดางานแปลวรรณกรรมจีนหลากประเภททีถ่ ายทอดเปนภาษาไทย ในทัศนะของผูเขียนเห็นวางานแปล
วรรณกรรมประเภทกวีนิพนธโดยเฉพาะอยางยิ่งกวีนิพนธจีนโบราณเปนงานแปลวรรณกรรมที่จําตองอาศัยความประณีต
และรังสรรคในการแปลมากกวาวรรณกรรมประเภทอืน่ ใด คําวา “แปล” ภาษาจีนใชคําวา “ฟาน” 翻 กับ “อี้” 译
ความหมายตามตัวอักขระภาษาจีนหมายถึง “การปรับใหเปนรูปแบบใหมและใชภาษาหนึ่งถายทอดไปเปนอีกภาษาหนึ่ง”3
หากพิจารณาความหมายของรากศัพทคําทั้งสองคํานี้ หมายถึงการถายทอดดวยการพลิกแพลง แปรหรือปรับสภาพ
แสดงนัยยะวาบริบทและหนาที่ของการแปลโดยเนื้อแท คือการสือ่ สารหรือถายทอดภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งโดยยึด
ผลลัพธเพือ่ ใหผูอานภาษาปลายทางมีความเขาใจภาษาตนทางวาสื่อสารอะไรและอยางไร ไมนาจะมีจุดมุงหมายใหกอ
ประสิทธิผลซับซอนแตอยางใดทวาเนื่องดวยขอจํากัดดานความแตกตางของวัฒนธรรมภาษาและธรรมชาติของแตละ
ภาษา การถายทอดภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งเสมือนใบไมสองดานที่ยากจะเปนสีเขียวเดียวกันแนบสนิท การแปล
ภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งใหเทียบเสมอกันหลาย ๆ ดานจึงไมใชเรื่องที่จะกระทําไดโดยงาย ทั้งยังเนื่องดวยเงื่อนไข
และปจจัยหลายประการที่สงผลตอภาวะขับเคลื่อนและอิทธิพลตอประสิทธิผลงานแปลในดานนามธรรมและรูปธรรม
การตีความของคําวา “คุณภาพงานแปล” ที่มีการมองตางมุมทั้งในแงมุมของผูแ ปล ผูสื่อสาร (ตนฉบับ) และแงมุมผูรับ
สาร (ผูอาน) จึงสงผลใหเกิดทฤษฎีงานแปลหลากหลายทัศนะภายใตขอบเขต บริบทและการอธิบายความที่แตกตางกัน
ไป ทําใหดูเสมือนวาความหมายของการแปลมีขอบขายกระบวนขั้นและรายละเอียดซับซอนมากมาย
สวนกวีนิพนธ เปนรูปแบบทางศิลปะที่มนุษยถายทอดความนึกคิด สาระความรู อารมณ กลั่นกรองแลถายทอด
ผานตัวอักษรที่มีระเบียบแบบแผน มีจังหวะจะโคน มีความวิจิตรของตัวอักษรสงผลใหกวีนิพนธสามารถสะทอนความ
งามเชิงสุนทรียะตอบสนองภาวะทางใจของมนุษยทุกหมูเหลา
ทุกผืนแผนดินในโลกลวนมีบทกวีอันเปน “รัตนมณี” แหงชาติ ประเทศที่มีประวัติศาสตรและอารยธรรมที่
ยาวนานเชนประเทศจีนเปนแหลงผลิต “รัตนมณี” แหงชาติจํานวนมากและดวยคุณคาทางประวัติศาสตรและความ
งดงามดานสุนทรียะทางภาษาไดสงผลใหบทกวีจีนมีอายุยืนยาวนับพัน ๆ ป อีกทั้งยังไดสงอิทธิพลแผขยายเปนภาษา
ตางประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
งานแปลบทกวีนิพนธโดยเฉพาะบทกวีจีนโบราณ เปนงานที่จําตองพิถีพิถันมากกวางานแปลประเภทรอยแกว
ทั่วไป ผูแปลนอกจากจะตองยึดหลัก “3 ตรง”ไดแก “ซื่อตรง” (ซื่อสัตยตอตนฉบับ บรรลุหรือสอดคลองกับวัตถุประสงค
ตนฉบับ) “เที่ยงตรง” (ภาษาที่แปลมีความแมนยํา ถูกตองตรงกับขอความตนฉบับ) “ตรงใจ” (ตอบสนองจุดหมายและ
ความปรารถนาของผูอาน) เปนพื้นฐานแลว การแปลภาษาฉันทลักษณยังมีกระบวนการเหนือชั้นการแปลภาษารอยแกว
ทั่วไปคือ นอกจากตองรักษา “อรรถ” (แกนแทของเนื้อหา) ดังกลาวแลว หากผูแปลสามารถรังสรรคถอยคําอันกอใหเกิด
“รส” ทางวรรณคดี (ความไพเราะในการใชถอยคําใหเกิดความงดงามและซาบซึ้ง) ประกอบกับรูปลักษณของภาษายิ่งมี
ความวิจิตรสวยงามเทียบเสมอภาษาตนฉบับไดมากเทาใด งานแปลชิ้นนั้นก็ยิ่งถือไดวา มีความเหนือชั้นงานแปลทั้งปวง
3

ความหมายภาษาจีน 翻：反转、改变、变动位置。译：篆文（言、说）+（驿，传递），造字本义：用一种语言传达另一种语言。(Gia Gu Wen Dictionary,

2015)
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ซึง่ โดยทั่วไปงานแปลที่สามารถบรรลุ “ประสิทธิผลเทียบเสมอ” ในทุก ๆ ดานเปนเรื่องกระทําไดยากยิ่ง ทวา ผลงาน
แปล “กวีนิพนธจีนพากยไทย”4 โดยยง อิงคเวทย ที่เริ่มแพรหลายตั้งแตกลางศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2507) เปนตนมานั้น
เปนตัวอยางศึกษาสําคัญที่ไมเพียงถายทอดใหเห็นถึงขอบเขตงานแปลบทกวีนิพนธจีนของไทยที่ครอบคลุมทุกยุคสมัยใน
ประวัติศาสตรจีน เทคนิคและคุณคางานแปลบทกวีนิพนธจีนรวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัวที่สามารถเรียกวา “แบบฉบับ
อาจารยยง” ยังเปนสาระสําคัญในการศึกษาของบทความนี้ดังจะแจกแจงรายละเอียดตอไป
ประวัติและความเชี่ยวชาญทางดานภาษาไทยและจีนของยง อิงคเวทย

ยง อิงคเวทย หรือเปนที่เรียกขานทั่วไปวา “อาจารยยง” (สิริอายุราวป พ.ศ. 2449-2530) มีนามภาษาจีนวา
หวงหรงกวัง 黄 荣 光 5 เปนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถือกําเนิดและเติบโตในชวง 5 รัชกาลแหงยุครัตนโกสินทร คือตั้งแต
ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2453-2559) เปนชาวไทยที่เติบโตใน “สังคมเยาวราช” ทวาไมไดประกอบ
อาชีพทางดานการคาขาย เนื่องจากสภาพแวดลอมทางครอบครัวและสังคมการทํางานของทานสงผลใหทานเปนลูกจีน
ที่ “เอาดี” และ “ไดดี” ไปทางดานการศึกษาเปนสําคัญ ยง เคยรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เคยเปนอาจารย
สอนภาษาไทยใหแกสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของไทยเปนผูสรางคุณูปการในแวดวงการศึกษาของไทยตลอดจนเปน
สะพานเชื่อมโยงความเขาใจทางภาษาและวัฒนธรรมจีนแกชนชาวไทยที่สําคัญยิ่งทานยังเคยเปนผูรวมกอตั้งสถานีวิทยุ
ศึกษาของไทยเปนหนึ่งในผูแตงแบบเรียนภาษาไทยพื้นฐานที่ใชในการเรียนการสอนภายใตการกํากับดูแลของกระทรวง
ศึกษาธิการในชวงป พ.ศ. 2480-2493 (ยุคสมัยเดียวกับการใชแบบเรียนภาษาไทยรุนหลวงดรุณกิจวิฑรู และเจาพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี) ดานความเชี่ยวชาญการแปลจีน-ไทยและไทย-จีน ทานสามารถแปลเพลงสรรเสริญพระบารมีเปน
ภาษาจีนในรูปฉันทลักษณจีน มีเนื้อรองภาษาจีนที่เทียบเคียงกับทํานองดนตรีไดอยางกลมกลืน ทานเปนผูบุกเบิกการ
แปลบทกวีนิพนธจีนโบราณและมีงานแปลระดับคุณภาพเปนจํานวนมากทั้งยังเปนผูริเริ่มการประยุกตใชตัวอยางบทกวี
นิพนธจีนประกอบการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบในชวงป พ.ศ. 2518 ซึ่งยุคสมัยนั้นรายวิชาวรรณคดี
เปรียบเทียบของไทยสวนใหญใชหลักทฤษฎีและตัวอยางศึกษาจากตะวันตกเปนหลัก
ดานความรูความสามารถภาษาจีนและการแปล ไดมีบุคคลในวงการนักเขียน นักแปล นักวรรณคดีไทยหลาย
ทานยกยองและชื่นชมผลงานทางดานการแปลบทกวีนิพนธจีนของ “อาจารยยง” ไวตาง ๆ นานา เชน “เขาใจเลือก
ศัพท คงรสคําและภาพพจนของบทประพันธเดิมไวไดดีเยี่ยม” (นิตยา พลพิพัฒนพงษ มหาบัณฑิตสาขาวรรณคดีจีน
คําเฉพาะที่ ถาวร สิกขโกศล นิยมใชในงานศึกษางานแปลจีน-ไทยเมื่อกลาวถึงงานแปลของอาจารยยง
ผูเขียนเคยถอดเสียงชื่อ ยง อิงคเวทยเปนภาษาจีนวา 庸·英卡威 ใชอักษรจีน 庸 ถายเสียงชื่อ “ยง” ตอมาตั้งขอสังเกตวา คําวา “ยง” นาจะมาจาก
อักษรกลางของชื่อจีนคือ หรง 荣 และเห็นวาผลงานทานไดสรางคุณปู การอันใหญหลวงตอแวดวงการแปลวรรณกรรมจีนของไทย ในการถายทอดชื่อ
ไทยเปนภาษาจีน ผูเขียนจึงเลือกใชคําวา 荣 ซึ่งหมายถึง 荣 耀 (เปนเกียรติ เกียรติยศ) แทนที่คําวา (ซึ่งหมายถึง สมถะ) ชวงตนป พ.ศ.2562 นี้มี
โอกาสสอบถามอาจารยถาวร สิกขโกศล ศิษยเอกอาจารยยง ไดความวาชื่อไทยของทานมาจากชือ่ จีนตามขอสังเกตจริง (ถาวร สิกขโกศล, สัมภาษณ
ไมเปนทางการ, 5 มกราคม 2562)
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มหาวิทยาลัยปกกิ่งและผูเขียนหนังสือ “อารยธรรมจีน”) “คุณยงบรรจงถายทอด (กวีนิพนธจีน) เปนพากยไทย โดย
รักษาอรรถและรสไวไดใกลเคียงกับตนฉบับเดิมมากที่สดุ ” (ทองแถม นาถจํานง นักแปลบทกวีจีน นักหนังสือพิมพ
บรรณาธิการสํานักพิมพและบทความหนังสือพิมพที่มีชื่อเสียงของไทย) (Ingkhawet, Shijing., 1992 : 15) “ทานหยั่ง
ลึกลงใน “อรรถ” และ “รส” ของตันติกวีนิพนธจีนไดอยางถึงแกน” (ถาวร สิกขโกศล ผูเชี่ยวชาญภาษาไทยและ
วัฒนธรรมจีน กลาวถึงใน “แนะนําการแปลกวีนิพนธจีนของอาจารยยง อิงคเวทย”) (Ingkhawet, 2011 : 13)
อิทธิพลทีส่ งผลให “อาจารยยง” มีความรูระดับดีทั้งในภาษาจีนและภาษาไทย นาจะสืบเนื่องมาจากการทีท่ าน
เติบโตภายใตสภาพแวดลอมความเปนอยูในสังคมจีน กอรางสรางตัวในสายอาชีพทามกลางเหลาราชบัณฑิตที่มีชื่อเสียง
ของไทย คํานําในหนังสือ “ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน” มีขอความที่แนะนําประวัติของทานเปนภาษาจีน
ความตอนหนึ่งวา “我幼年在家里，由我慈祥的父亲黄传开公教我读千字文。我母亲 (คุณแมอิน อิงคเวทย) 虽是泰国人，但
我十二三岁时，她能教我读中文本的三国志演绎。我妹苏黄淑兰幼年时天天朗诵她的泰文启蒙读本 มูลบทบรรพกิจ，也使我对
泰诗的悦耳音节发生美感。 ”(Ingkhawet, 1992 : 10) หรือ ใจความสําคัญภาษาไทยวา “สมัยวัยเยาว คุณพอผูเปยมไป
ดวยความเมตตาการุณยของขาพเจาไดปลูกฝงใหขาพเจาศึกษาตํารา “เชียน จื้อเหวิน”6 คุณแมขาพเจาแมวาจะเปนชาว
ไทยแตทานก็สามารถสอนใหขาพเจาอานตําราสามกกฉบับภาษาจีนไดตั้งแตขาพเจาอายุประมาณสิบสองสิบสามขวบ
ทางดานนองสาวของขาพเจา ในวัยเยาวมีความขยันหมั่นเพียรทองตํารับมูลบทบรรพกิจเปนประจําวัน ทําใหขาพเจา
พลอยรับรสทํานองสุนทรียของบทกวีไทยไปดวย”7
คํานําหนังสือเลมเดียวกันยังไดแนะนําใหทราบดวยวาชีวิตในชวงวัยทํางานของทานแวดลอมไปดวยมิตรสหาย
ที่ประกอบอาชีพสายการศึกษา เปนผูมีฐานะทางสังคมดี มีภูมิความรูสูง ดานความเชี่ยวชาญงานประพันธและความรู
ดานกาพยกลอน ยงเคยไดรับการถายทอดวิชาจาก ศาสตราจารย หมอมหลวงปน มาลากุล (อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) โดยยงอางถึง ม.ล.ปน
มาลากุลวาเปน “ปูชนียาจารยทา นแรกผูกรุณาชวยกลอมเกลากาพยกลอนของขาพเจา” (Ingkhawet, 1992 : 8)
ผลงานแปลกวีนิพนธจีนและอิทธิพลสนับสนุน

1. ชวงสมัยที่แพรหลายงานแปลกวีนิพนธจีนและอิทธิพลสนับสนุน
ยง อิงคเวทย เปนผูบุกเบิกงานแปลกวีนิพนธจีนโบราณในรูปสิ่งพิมพซึ่งมีการแพรหลายมามากกวาครึ่งศตวรรษ
สามารถแบงชวงระยะเวลาการแพรกระจายงานแปลบทกวีนิพนธจีนของยง อิงคเวทยออกเปน 3 ชวง ดังนี้

“ตําราพันอักษร” (Thousand-Character Text) ตําราโบราณของจีน แตละประโยคประกอบดวยอักษรจีน 4 คําประกอบเขาดวยกันรวมเปน
1,000 ตัวอักษร เริ่มแพรหลายตั้งแตยุคหนานเปยเฉา (ค.ศ.420-589) ปจจุบันประเทศจีนยังใชเปนตําราเรียนของนักเรียนชั้นประถมและยังเปนเนื้อหา
บังคับที่บัณฑิตสายวรรณคดีจีนจําตองศึกษาเรียนรู
7 ความแปลโดยผูเขียน
6
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ปท่ี 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

1.1 ชวงบุกเบิกและเผยแพรงานแปลกวีนิพนธจีนโดยเจาของผลงาน (2507-2519)
ชวงแรกของการแพรกระจายงานแปลกวีนิพนธจีนของยง อิงคเวทยสวนใหญปรากฏอยูในรูปสิ่งพิมพ
ประเภทบทความที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร “จันทรเกษม” อยางตอเนื่องตัง้ แตป พ.ศ.2507-2519 ผลงานที่ปรากฏตี
พิมพเผยแพรผานวารสาร “จันทรเกษม” ยังเปนจุดเริ่มตนของการเรียบเรียงเอกสารประกอบคําสอนหัวขอ “สังเขป
วิวัฒนาการของกวีนิพนธจีน” วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่ ยง ไดใชบรรยายใหแกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน
ชวงป พ.ศ. 2518 เปนตนมาดวย รายละเอียดของบทความและเอกสารประกอบการสอนดังกลาวจะแนะนําในหัวขอ
2.1 และ 2.2 ตอไป
1.2 ชวงรําลึกและอาลัยอาจารยยง (2529-2535)
ภายหลังจากที่ ยง อิงคเวทย ถึงแกอนิจกรรม ไดมีกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ ตระหนักถึงคุณคา
ผลงานแปลกวีนิพนธจีน พยายามผลักดันใหมีการแพรหลายในวงกวางมากขึ้น จากขอมูลที่ศึกษารวบรวมพบวาชวง
ระหวางป พ.ศ. 2529-2535 ไดมีสํานักพิมพและองคกรการกุศลตาง ๆ นําผลงานของทานมาตีพิมพเผยแพรอยางตอ
เนื่อง ไลลําดับเวลากอน-หลัง ไดแก “ซือ เพลงแหงชีวิตของจีน” จัดพิมพโดยศิลปวัฒนธรรมในโอกาส “ฉลอง 200 ปี
สุนทรภู” ในหนังสือไมไดระบุปท ี่พิมพ คาดวาราวป พ.ศ. 2529 ตอมาคือ “ยงนิพนธพจนไวอนุสรณ” จัดพิมพเพือ่ เปน
ที่รําลึกในงานฌาปนกิจศพของทานในป พ.ศ.2530 (สิริอายุรวม 81 ป) “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน: ซือจิง ฉูฉือ” มูลนิธิ
เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.2532 ตอเนื่องดวย “กวีนิพนธจีน 3 ยุค”8 ไดแก “ซือจิง บุษบาแรก
ของกวีนิพนธจีน” “ฉูฉือ ผกางามแหงจีนใต” และ “โจโฉ โจผี โจสิด ยอดกวียุคสามกก” ที่ทางสํานักพิมพยินหยาง
บริษัทนานมี จัดพิมพเผยแพรพรอมกัน 3 เลมในเดือนกันยายน ป พ.ศ.2535 เปนชุดที่ไดรับการอางอิงและเผยแพร
กวางขวางที่สุด
1.3 ชวงอนุรักษงานเกาอันทรงคุณคา (2554 หรือตนศตวรรษที่ 21)
เนื่องจากกลุมเปาหมายผูติดตามผลงานแปลบทกวีนิพนธจีนโบราณมีขอบเขตคอนขางจํากัด งานแปล
บทกวีนิพนธจีนโบราณของไทยสวนใหญมักจะไดรับการสนับสนุนในการจัดพิมพและเผยแพรโดยองคกรการกุศล
บางก็จากสํานักพิมพที่กอตั้งโดยลูกหลานจีน บางก็จากการเกื้อกูลของคณานุศิษยและมิตรสหายของผูแปล รวมไปถึง
การสนับสนุนเปนกรณีเฉพาะจากบุคคลชั้นสูงในสังคมไทยดวย เปนตน9 ภายหลังการสนับสนุนตีพิมพเผยแพรชุด
“กวีนิพนธจีน 3 ยุค” โดยสํานักพิมพยนิ หยางในป พ.ศ. 2535 การแพรกระจายงานแปลบท กวีนิพนธจีนโบราณของยง
ก็ไดทิ้งชวงไปนาน กระทั่งในป พ.ศ.2554 “มูลนิธิเผยแพรคุณธรรมเพือ่ การสงเคราะห จีจินเกาะ” ไดรวบรวมผลงาน
งานแปลบทกวีนิพนธจีนหลายยุคสมัยของทานมาเรียบเรียงและตีพิมพใหม ภายใตชื่อวา “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน”
จัดพิมพในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 พระชนมายุครบเจ็ดรอบพระนักษัตรในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.2554 ผนวกกับวาระ
ฉลองวัชระมงคลสมโภชหกทศวรรษจีจินเกาะพรอมดวย “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” (ฉบับจีจินเกาะ) เลมนี้ถือเปน
แหลงเผยแพรงานแปลบทกวีนิพนธจีนของยงที่เปนปจจุบันที่สุด และเปนเลมที่สมบูรณกวาสิ่งพิมพชิ้นใดของยงที่ได
เคย “เผยแพร” และ “ตีพิมพเผยแพร” นับตั้งแตปลายศตวรรษที่ 20 เปนตนมา
คําเฉพาะที่ผูเขียนใชในบทความนี้
ศึกษาขอจํากัดของการแพรกระจายงานแปลบทกวีนพิ นธจีนของไทยโดยละเอียดไดจาก Jiraphas, C. (2019). Characteristics of the Spread
of Ancient Chinese Poems in Thai. Liberal Studies Review, 14 (1), 106-118. (In Thai)
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ในการจัดพิมพ “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” (ฉบับจีจินเกาะ) มีผูสนับสนุนเบื้องหลังที่ควรคาแกการ
จดจารดวยกัน 2 ทาน ทานหนึ่งคือ ถาวร สิกขโกศล (ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการศิลปวัฒนธรรมจีน) ผูถือครองตนฉบับ
รัตนมณีกวีจีน ชุด “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” ฉบับสมบูรณของ “อาจารยยง” ถาวร สิกขโกศลเปนบุคคลสําคัญที่อยู
เบื้องหลังการจัดพิมพเผยแพรงานของ ยง อิงคเวทยแทบทุกเลม (และทุกชุด) โดยเฉพาะผลงานเลมนี้กวาที่จะผลิตเปน
รปเลมได ถาวร สิกขโกศลไดใชเวลาในการชําระตนฉบับและตรวจสอบความถูกตองเปนเวลาหลายป ดัง “คําชี้แจง”
ระบุวา “การชําระตนฉบับและการจัดพิมพลา ชามาก มีปญ
 หาใหญเรื่องการพิมพตวั อักษรจีน ซึ่งมีอักษรโบราณอยู
มาก..." (Ingkhawet, 2011 : 6)
การจัดพิมพงานของอาจารยยง ยังไดรับการสงเสริมและกําลังใจจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาโดยตลอด ซึ่งถาวร สิกขโกศล เคยปรารภใหทราบทั่วกันวา พระองคทรงมีพระ
ราชประสงคใหงานแปลของ ยง ไดแพรหลายในวงกวาง “คํานํา” ในหนังสือ “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” ไดระบุถึงพระราชดําริ
ดานความสําคัญของกวีนิพนธจีนและความสําคัญของผลงานอาจารยยงวา
“คนไทยกับคนจีนสัมพันธกันมาชานาน แตเมื่อกลาวถึงวรรณคดีจีนแลว เรารูจักแต เฉพาะพงศาวดาร
จีนที่แปลออกสูภ าษาไทย วรรณคดีแขนงอืน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งกวีนิพนธจีน เรารูจักกันนอยมาก จึงนายินดีที่อาจารย
ยง อิงคเวทยผูรูทางจีนวิทยาอยางลึกซึ้งไดแปลและอธิบายกวีนิพนธจีนไวนับเปนรอยบท”
และขอความคํานําชวงทายวา
“หวังวาหนังสือนี้จะเปนประโยชนเกื้อกูลแกวงการจีนศึกษาของไทย ทําใหการศึกษาวรรณคดีจีน
กวางขวางขึ้น และทําใหสัมพันธไมตรีระหวางชาวจีนกับชาวไทยเจริญสถาพรยิ่งขึ้นไป"
เห็นไดวางานแปลวรรณกรรมจีนของยงไมเพียงไดรับการยอมรับและความเชื่อถือจากกลุมผูอาน
ปุถุชนทั่วไป แมกระทั่งพระบรมวงศชั้นผูใหญของไทยก็ยังใหการยอมรับในคุณภาพการแปลและตระหนักถึงคุณคาและ
ประโยชนในการเผยแพรใหเปนที่แพรหลายอีกดวย
2. ชนิดของสิ่งพิมพที่เผยแพร
3 ชวงสมัยดังเกริ่นนําขางตน ไดปรากฏงานแปลกวีนิพนธจีนโดยยง อิงคเวทยทั้งสิ้น 9 แหลง เพื่อใหสามารถ
มองเห็นภาพการแพรหลายของสิ่งพิมพแตละชนิดตามลําดับกอน-หลัง ในที่นี้ขอแสดงขอมูลในรูปตาราง จากนั้นจะ
แจกแจงความสําคัญของสิ่งพิมพแตละชนิด และจะอภิปรายขอบขายของกวีนิพนธจีนแตละยุคสมัยที่ยง ไดแปลไวเปน
ลําดับตอไป
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ตารางที่ 1 ผลงานแปลกวีนิพนธจีนโดยยง อิงคเวทย ชวงป พ.ศ. 2507-2554
แหลงจัดพิมพเผยแพร

หมายเหตุ

ชนิดสิ่งพิมพ

ปที่พิมพ
เผยแพร

1) บทความ
นําเสนอบทกวียุคสมัยสําคัญ ๆ ของจีน
ไดแก ชุนชิว จานกัว๋ ฮั่น สามกก และถัง

2507-2519

วารสารจันทรเกษม

สามารถสืบคนตนฉบับไดจาก
หอสมุดแหงชาติ (เทเวศน)

2) เอกสารประกอบการสอน
วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ---สังเขปวิวัฒนาการของกวีนิพนธจีน

ราวป
2518-2522

(ไมไดจัดพิมพเปนรูปเลม
หนังสือ
ตนฉบับเปน
เอกสารคําสอน)

อนุรกั ษตน ฉบับไวโดย
ถาวร สิกขโกศล

3) หนังสือ
(1) ซือ เพลงแหงชีวิตของจีน

ม.ป.ป.
ราวป 2529

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ

สิ่งพิมพงานแปลบทกวีจีนเลม
แรกของ ยง อิงเวทยที่ไดจัด
พิมพเปนรูปเลมหนังสือ (บท
กวี บ างส ว นในเล ม เคยเผย
แพรในวารสารจันทรเกษม)

(2) ยงนิพนธพจนไว อนุสรณ

19 ตุลาคม
2530

ที่ระลึกในงานพระราชทาน มีตัวอยางการเผยแพรบทกวี
ถัง ซึ่งไมคอยพบเห็น ในสิง่
เพลิงศพ นายยง อิง
พิมพชิ้นอื่น ๆ ของผูแปล
คเวทย

(3) วิวัฒนาการกวีนพิ นธจนี ซือจิง ฉูฉือ

มกราคม
2532

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ- นาคะ
ประทีบ

เผยแพรในงานณาปนกิจศพ
นางอรุณ โปษยะจินดา

ชุด “กวีนิพนธจีน 3 ยุค”
(4) ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจนี
(5) ฉูฉือ ผกางามแหงจีนใต
(6) โจโฉ โจผี โจสิด ยอดกวียคุ สามกก

2535

สํานักพิมพยินหยางบริษัท
นานมี

มีเนื้อหาตรงกับ
วิวัฒนาการกวีนพิ นธจนี : ซือ
จิงฉูฉือ

(7) วิวัฒนาการกวีนพิ นธจนี

2554

มูลนิธิเผยแผคุณธรรมเพื่อ
การสงเคราะหจจี นิ เกาะ

รวมบทกวี จี น ตั้ ง แต ยุ ค ราช
วงศโจวถึงยุคตงจิน้

2.1 บทความ
กวีนิพนธจีนโบราณที่เผยแพรในวารสาร “จันทรเกษม” ตั้งแตป พ.ศ. 2507 เปนตนมาถึงป พ.ศ.
2519 มีดวยกัน 7 รายการ สามารถแบงชวงระยะเวลาที่เผยแพรออกเปน 3 ชวง ไดแก ชวงระหวางป พ.ศ. 25072509 ชวงป พ.ศ. 2513 และป พ.ศ. 2519 แตละรายการไดรับการตีพิมพเผยแพรภายใตชื่อหัวขอบทความและราย
ละเอียดของการจัดพิมพตาง ๆ ประกอบดวย (1) “วรรณคดีสมัยขงจื๊อ (กลอนสามรอยบท)” ฉบับที่ 57 มีนาคม -เมษายน
2507 (หนา 40-52)
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(2) “อันเนื่องมาแต ‘ชุนชิว’ ของขงจื๊อ” ฉบับที่ 58 พฤษภาคม-มิถุนายน 2507 (หนา 32-48) (3) “ตํานานขนมจาง
และจินตกวีคนแรกของจีน (1)” ฉบับที่ 63 มีนาคม - เมษายน 2508 (หนา 24-39) (4) “ตํานานขนมจางและจินตกวี
คนแรกของจีน (2)” ฉบับที่ 65 กรกฎาคม - สิงหาคม 2508 (หนา 58-72) (5) “วรรณคดีสมัยฮั่น” ฉบับที่ 62
มกราคม - กุมภาพันธ 2509 (หนา 64-86) และฉบับที่ 72 กันยายน - ตุลาคม 2509 (หนา 37-52) (6) “โจโฉ โจผี โจสิด
ยอดกวียุคสามกก” ฉบับที่ 92 มกราคม - กุมภาพันธ 2513 (หนา 4-29) (7) “เตาโผ อรรถกวีที่ยิ่งใหญสมัยถัง” ฉบับ
ที่ 128 มกราคม - กุมภาพันธ 2519 (หนา 8-32) (8) “เทวกวีหลีแปะ”ฉบับที่ 133 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2519 (หนา 22)
2.2 เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ “ยงนิพนธพจนไว อนุสรณ” ไดระบุถึงเอกสารประกอบการสอนที่ทานเคยเรียบเรียงและเผย
แพรในหมูลกู ศิษยของทาน ประกอบดวย (1) “สังเขปวิวัฒนาการของกวีนิพนธจีน” เอกสารประกอบคําบรรยายแก
นิสิตวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เผยแพรราวป พ.ศ. 2518 ความยาว
43 หนา (ขนาดกระดาษมาตรฐาน B4) (2) “วรรณกรรมจีนในภาษาไทย” เอกสารประกอบคําบรรยายที่ใชแสดงแก
นิสิตปริญญาโทภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2522
คํานําหนังสือ “ยงนิพนธพจนไว อนุสรณ” ยังทําใหทราบไดวา เอกสารประกอบการบรรยายหัวขอ
“วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” ที่อาจารยยงเคยเรียบเรียงไวแบงเนื้อหาออกเปน 2 ภาคคือ
“วิวัฒนาการกวีนิพนธจีนเลม 1” เนื้อเรื่องกลาวถึงวิวัฒนาการกวีนิพนธจีน ตั้งแตสมัยขงจื๊อ
(พุทธศักราชที่ 8-62) จนสิ้นราชวงศจิ้น (พุทธศักราชที่ 807-936) พรอมตัวอยางบทกวีนิพนธและกวีผูมีชื่อเสียง ความ
ยาว 450 หนา (ขนาดกระดาษมาตรฐาน B4) เนื้อหาสวนใหญปรับปรุงจากที่เคยเผยแพรในวารสาร “จันทรเกษม”
เนื้อหาภาคแรกนี้เรียบเรียงตั้งแต พ.ศ. 2518-2525
ภาคสอง คือ “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีนเลม 2” ขอความตอนหนึ่งในคํานําระบุวา
“เรื่องนี้วางเคาโครงไววาจะกลาวถึงลักษณะกวีนิพนธจีนตั้งแตสมัยราชวงศเหนือใต (พ.ศ.850
1132) จนถึงสิ้นราชวงศหยวน (พ.ศ.17491911) รวม 4 ยุค แตไดเลือกเขียนตอนสําคัญ คือ สมัยราชวงศถัง (พ.ศ.
11611450) อันเปนยุคทองของวรรณคดีจีนกอน เขียนเรื่องหลี่ปอและตูฝูกวีดีเดนที่สุดของจีนจนจบ และไดแปลบทก
วีนิพนธเดน ๆ ของกวีรายอื่นอีกหลายราย บางบทแปลคางไว แลวขามไปเขียนเรื่องกวีนิพนธประเภทฉือจนจบ แตยังคง
คางสวนอืน่ ๆ อยูอ ีกมาก สวนที่เขียนเสร็จแลวไดปรับปรุงเปนบทความตีพิมพในวารสารจันทรเกษมได 3
เรื่อง” (Ingkhawet, 1987 : 33-34)
2.3 หนังสือ
สิ่งพิมพประเภทหนังสือทีพ่ ิมพเผยแพรมรายการไดแก
2.3.1 “ซือ เพลงแหงชีวิตของจีน”
พิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ (บางกอกนอย) ไมปรากฏป
ที่พิมพ (บรรณาธิการในเลมคือ นิธิ เอียวศรีวงศ) กวีนิพนธจีนที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้มีดวยกัน 66 บทสวนใหญเปนบท
กวีที่มีชื่อเสียงยุคถัง ประกอบดวยบทกวีของหลี่ไป ตูฝู ไปจวีอี้ หวางจือฮวาน หลิวจงหยวน เมิ่งฮาวหราน หลีซ่ างอิน่
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ตูม ู เปนตน นอกจากนี้ยังมีบทกวีเถาหยวนหมิง ที่เคยเผยแพรในวารสารจันทรเกษมมากอนแลว ภายในเลมไมไดระบุชื่อ
นักกวีและชื่อบทกวีเปนภาษาจีน บทกวีบางบทยากที่จะสืบคนและเทียบเคียงวาเปนของนักกวีจีนทานใด
2.3.2 “ยงนิพนธพจนไว อนุสรณ”
จัดพิมพเปนหนังสือทีร่ ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของยง อิงคเวทย (ในวันจันทรที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2530) มีตัวอยางบทกวีจีน 14 บทในเลม แตสวนใหญซํ้ากันกับบทกวีใน “ซือ เพลงแหงชีวิตของจีน” บทกวีในเลม
สวนใหญเปนบทกวีที่มีเนื้อหาโศกเศรารันทด เชน “ขับระทม” 遣悲怀 (ผลงานหยวนเจิน่ ) “ซือเจ็ดกาว” 七步诗 (โจสิด)
“ซือสี่โศก” 四愁诗 (จางเหิง) “พิณแพร” 锦瑟 (หลี่ซางอิ่น) “ลํานําซอเมืองเอียน” 燕歌行 (โจผี) “นางงามหงอ” 虞美人
(หลี่โฮวจู) เปนตน ภายในเลมยังไดแนะนําประวัติศาสตรยุคสามกกและความสําคัญของวรรณกรรมสามกกโดยสังเขป
รวมถึงบทความฉบับยอชื่อวา “อานทําไม” ชี้แจงถึงประโยชนจากการอานซึ่งเปนคุณลักษณะที่ดีของ “ผูด ี” ชาวจีน
แสดงใหเห็นถึงความพยายามรักษาขนบที่ดีงามของชาวจีนดานการปฏิบัติตามคําสอนของบรรพบุรุษที่ไดพยายามปลูก
ฝงบุตรหลานใหดาํ เนินตามรอยเทาปราชญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตรจีน
2.3.3 “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน: ซือจิง ฉูฉือ”
จัดพิมพเพือ่ เผยแพรในงานฌาปนกิจศพนางอรุณ โปษยะจินดา ภายใตการสนับสนุนโดยมูลนิธิเสฐียร
โกเศศ-นาคะประทีป โดยบริษัทเคล็ดไทยจํากัด พิมพครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 วัตถุประสงคในการจัดพิมพ
ระบุวา “ประสงคที่จะตีพิมพและเผยแพรวรรณกรรมชั้นดี” ตอมาทางมูลนิธิยังตีพิมพเพิม่ สําหรับวางจําหนายทั้งภายใน
ประเทศและในประเทศจีนดวย (Ingkhawet, 1989 : 33-34) ภายในเลมแบงเนื้อหาออก เปน 2 ตอน ตอนที่ 1 แนะนํา
ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน มีตัวอยางบทกลอนซือจิงจํานวน 48 บท ตอนที่ 2 แนะนํานักกวีจีนชูหยวน
จินตกวีคนแรกของจีน มีตัวอยางกลอน “หลีเซา” 离 骚 ของชูหยวน 3 ตอน นอกจากนั้นยังมีตัวอยางของรอยแกว
ประเภท “ฟู” ของซงอวี้ (宋玉 ยง ถอดเสียงอานวาซงยู) อีก 1 บท คือ “บทฟูพากยจีนหรือฟูน ายเติงถูผูกามัช” 登徒子
好色赋

2.3.4 “กวีนิพนธจีน 3 ยุค”
ประกอบดวย “ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน” “ฉูฉือ ผกางามแหงจีนใต” และ “โจโฉ โจผี
โจสิด ยอดกวียุคสามกก” พิมพเผยแพรเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2535 โดยสํานักพิมพยินหยาง (บริษัทนานมี จํากัด) เปน
ชุดที่คอนขางเปนที่รูจักแพรหลายมากกวาชุดใดหรือเลมใดในบรรดาสิ่งพิมพงานแปลบทกวีนิพนธจีนของยงที่เคยตี
พิมพเผยแพรมาทั้งหมด
“ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน” มีการนําเสนอเนื้อหาภายในเลมตรงกันกับตอนที่ 1 ของ
หนังสือ “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน: ซือจิง ฉูฉือ” (มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 2532) คือแบงเปน 5 บท ไดแก บทที่ 1
ภาวการณบานเมืองสมัยราชวงศโจว บทที่ 2 ชีวประวัติของขงจื๊ออยางสังเขป บทที่ 3 เนื้อเรื่องของหนังสือซือจิง
บทที่ 4 คําแปลกลอนบางบทในซือจิง และบทที่ 5 วิเคราะหกลอนซือจิง
“ฉูฉือ ผกางามแหงจีนใต” แนะนําชีวิตและผลงานของชูหยวน และบทกวี “หลีเซา” ที่เคยพิมพเผย
แพรในตอนที่ 2 ของ “วิวฒ
ั นาการกวีนิพนธจีน: ซือจิง ฉูฉือ” เนื้อหาแบงเปน 5 บทใหญ ไดแก บทที่ 1 แนะนําสังเขป
ภาวการณสมัยรณรัฐ บทที่ 2 ตํานานขนมจางและชีวิตของชูหยวน บทที่ 3 บทนิพนธชูหยวน บทที่ 4 คําแปลกลอน
หลีเซา
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ของชูหยวน และบทที่ 5 กวีรนุ หลังชูหยวนและความหมายของฉูฉ ือ บทกวีท่สี ําคัญที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ประกอบ
ดวย “เกาเพลง” 九歌 “หลีเซา” 离骚 และ“ฟูเติงถูจื่อผูกามัช” 登徒子好色赋 (ฉบับจีจินเกาะแกไขเปน “ฟูเติงถูจื่อผูกามัชฌ”)
“โจโฉ โจผี โจสิด ยอดกวียคุ สามกก” เนื้อหาแบงออกเปน 6 บท ไดแก บทที่ 1 ภาวการณบา นเมือง
ในศักราชเจีย้ นอานและสมัยสามกก บทที่ 2 กวีนิพนธของโจโฉ บทที่ 3 กวีนิพนธของโจผี บทที่ 4 กวีนิพนธของโจสิด
บทที่ 5 กวีนิพนธของ “เจ็ดเธียรเจี้ยนอาน” และบทที่ 6 ทวงทํานองของกวีนิพนธในศักราชเจี้ยนอาน บทรอยกรองที่
ปรากฏเปนของโจโฉ 3 บท โจผี 5 บท โจสิด 5 บทและ “เจ็ดเธียรเจี้ยนอาน” อีก 3 บท
2.3.5 “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน”
จัดพิมพเพื่อเปนที่ระลึกงานฉลองวัชรมงคลสมโภชหกทศวรรษจีจินเกาะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554
โดยมูลนิธิเผยแผคุณธรรมเพื่อการสงเคราะหจีจินเกาะ (ตอไปจะเรียกสิ่งพิมพนี้วา “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” (ฉบับจีจินเกาะ))
พิมพเผยแพรจํานวน 1,000 เลม จํานวนหนารวม 487 หนา เนื้อหาภายในเลมแบงออกเปน 6 ตอน ไดแก ตอนที่ 1
ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน ตอนที่ 2 ชูหยวน ตอนที่ 3 กวีนิพนธสมัยฮั่น ตอนที่ 4 กวีนิพนธสมัยสามกก ตอนที่ 5
กวีนิพนธสมัยวุย ตอนที่ 6 กวีนิพนธสมัยจิน้ เปนตัวเลมที่ไดรับการ ปรับปรุงแกไขจากผลงานแปลกวีนิพนธที่เคยไดรับ
การเผยแพรกอนหนานี้ทั้งหมดของยงภายใตขอบเขตเนื้อหาโดยรวม 14 หมวด ดังจะแนะนําในตารางที่ 2 ของหัวขอตอ
ไป “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” ฉบับจีจินเกาะนี้ ตีพิมพเผยแพรเฉพาะหมวดที่ 1-11 ยังขาดหมวดกวีนิพนธยุคถังและซง
ที่ไมไดตีพิมพรวมอยูในการจัดพิมพครั้งนี้
3. ขอบเขตงานแปลกวีนิพนธจีน
3.1 ขอบเขตงานแปลกวีนิพนธจีนดานยุคสมัย
“ประวัติและผลงานของนายยง อิงคเวทย” ในหนังสือ “ยงนิพนธพจนไว อนุสรณ” ไดระบุขอบเขต
กวีนิพนธจีนที่ ยง อิงคเวทยเรียบเรียงและแปลวา “เปนบทกวีที่แพรหลายในประวัติศาสตรจีนตั้งแตยุคกอนราชวงศโจ
วจนสิ้นราชวงศหยวนทั้งสิ้นเกือบ 250 บท คิดเปนจํานวนวรรครวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 วรรค คิดเปนจํานวนคํา
อักษรจีนประมาณ 35,000  40,000 คํา” (Ingkhawet, 1989 : 35) นอกจากนั้นยังไดแบงหัวขอที่ ยงแปลไวออกเปน
14 หมวด ตามยุคสมัย รูปแบบการประพันธของจีนและตามชื่อหัวขอที่ผูแปลตั้งไว ไดแก
ตารางที่ 2 หมวดหมูหัวของานแปลกวีนิพนธจีน โดยยง อิงคเวทย
(1) ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน (2) ฉูฉือ ผกางามแหงจีนใต (ชูหยวนจินตกวีคนแรกของจีน) (3) จากจิ๋นซี
(ฮองเต) สูสามกก (4) ฟู กวีนิพนธแหงมัณฑณศิลปทางภาษา (5) เยวฝู จากเพลงชาวบานสูราชสํานัก (6) ซือสมัยฮั่นตะวัน
ตก (7) ซือสมัยฮั่นตะวันออก (8) โจโฉ โจผี โจสิด ยอดกวียุคสามกกและกวีรวมสมัย (9) เจ็ดเมธีดงไผและกวีราชวงศวุย
(10) กวีนพิ นธยุคราชวงศจ้นิ ตะวันตก
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(11) ยอดกวีเถายวนหมิงและกวีนิพนธราชวงศจิ้นตะวันออก (12) หลี่ปอ ตูฝู ปอจูอี้ เพชรนํ้าเอกในหมูกวีจีน (13) กวีเดน
บางทานในยุคราชวงศถงั (14) ฉือ กวีนพิ นธพรรณนาอารมณ10

ขอบเขตหัวของานแปลทั้ง 14 หมวดดังกลาวเคยไดรับการจัดพิมพและตีพิมพเผยแพรในสิ่งพิมพชนิด
ตาง ๆ รวม 7 ชนิดดังแจกแจงในตารางที่ 1 ซึ่งจากการประมวลผลพบวามีหัวขอที่ไดรับการตีพิมพซํ้าคอนขางมากกวา
หัวขออื่นคือจํานวน 3-4 ครั้ง ไดแก (1) ซือจิงฯ (2) ฉูฉือฯ (8) โจโฉ โจผี โจสิดฯ และ (12) หลี่ปอ ตูฝู ปอจูอี้ (ไมรวม
เอกสารประกอบคําบรรยายและแหลงตีพิมพที่เผยแพรบทกวีเพียงบางบทของแตละหมวด) ขอบขายหัวของานแปลบ
ทกวีจีนแตละยุคสมัยรวมทั้ง 14 หมวดที่ ยงแปลไวไดรับการเผยแพรในสิ่งพิมพชนิดใดบางและมีหมวดใดบางที่ไดรับ
ความนิยมในการตีพิมพซํ้า สามารถศึกษารายละเอียดไดจากตารางที่ 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3 หมวดงานแปลกวีนิพนธจีนที่เผยแพรในสิ่งพิมพแตละชนิด ระหวาง ป พ.ศ. 2507-255411
ชนิดของสิ่งพิมพ

หัวของานแปล


250719
จันทร
เกษม

(1) ซือจิง
(2) ฉูฉ ือ




2518-22
เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย


(2529)
เพลงแหง
ชีวิตของ
จีน



1บท


2530
ยง
นิพนธ
พจนไว
อนุสรณ




2532
วกนจ.
:ซือจิง
ฉูฉือ




2535
ซือจิงฯ
นานมี


2535
ฉูฉือฯ
นานมี




2535
โจ
โฉฯ
นาน
มี


2554
วกนจ.
(จีจิน
เกาะ)






(3) สามกก





4) ฟู





ใน “วิวัฒนาการกวีนิพนธจีน” (ฉบับจีจินเกาะ) จัดพิมพโดยแบงเนื้อหาใหมเปน 6 ตอน ไดแก (1) ซือจิง บุษบาชอแรกของกวีนิพนธจีน (2) ชูหยวน
(3) กวีนพิ นธสมัยฮั่น (4) กวีนพิ นธสมัยสามกก (5) กวีนพิ นธสมัยวุย (6) กวีนพิ นธสมัยจิน้
11 ปรับปรุงแกไขจากตาราง “TYSGL2 ตารางแจกแจงหัวขอสําคัญในสิง่ พิมพแตละเลมของยง อิงคเวทย ระหวางป พ.ศ.2507-2554” (Jiraphas,
2012 : 71) (หมายเหตุ 1. ชื่อชนิดสิ่งพิมพและหัวของานแปลในตารางสอดคลองกับชื่อหมวดงานแปลกวีนิพนธจีนของยงในตารางที่ 2 และชนิดสิ่ง
พิมพในตารางที่ 1 แตในทีน่ ้ไี ดมีการตัดชื่อรองหรือลดยอคําบางคําใหกระชับเพื่อความเหมาะสมของตาราง 2. วกนจ. หมายถึง “วิวัฒนาการของกวี
นิพนธจีน” หรือ “วิวัฒนาการกวีนพิ นธจีน” 3. ชื่อเฉพาะบางจุดปรับเปลี่ยนเปนภาษาจีนมาตรฐานเพื่อสื่อสารใหเขาใจงายขึ้น)
10
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ชนิดของสิ่งพิมพ

หัวของานแปล


250719
จันทร
เกษม

(5) เยวฝู
(6) ซือ ฮั่นตะวันตก



(7) ซือ ฮั่นตะวัน
(8) โจโฉ โจผี โจสิด




2518-22
เอกสาร
ประกอบคํา
บรรยาย


(2529)
เพลงแหง
ชีวิตของ
จีน


2530
ยง
นิพนธ
พจนไว


2532
วกนจ.
:ซือจิง


2535
ซือจิงฯ
นานมี


2535
ฉูฉือฯ
นานมี


2535
โจ
โฉฯ
นาน


2554
วกนจ.
(จีจิน
เกาะ)















1บท

1บท





(9) เจ็ดเมธีดงไผ





(10) กวียคุ จิน้ ตะวัน
ตก





(11) เถาหยวนหมิง
และจิ้นตะวันออก








(13) กวีเดนยุคถัง





(14) ฉือยุคซง



(12) หลี่ไป ตูฝู ไป
จวีอี้



3.2 กวีนิพนธที่แปลในแตละยุคสมัย
ภายใตขอบเขตและหัวขอกวีนิพนธจีนที่ยง อิงคเวทยไดแปลไวทั้ง 14 หมวดดังปรากฏในตารางที่ 2
นั้น ประกอบดวยจํานวนบทกวีจีนของนักกวีในแตละยุคสมัยตาง ๆ จํานวนมาก แมจะมีการระบุจํานวนบทกวีที่ยงเคย
แปลไวมากถึง 250 บท แตจากการศึกษาเทียบเคียงจากสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ โดยคราวพบวายังมีบทกวีจีนจํานวนไมนอย
ที่ยังไมไดรับการชําระและเผยแพรอยางเปนทางการโดยเฉพาะบทกวียุคถังและบทกวีประเภท “ฉือ” (หัวขอที่ 12-14
ในตารางที่ 2) รายชื่อนักกวีและบทกวีจีนที่ยงเคยแปลไวในตารางที่ 4 ที่จะแนะนําตอไปนี้ ผูเขียนขอแจกแจงเฉพาะ
ขอบเขตที่ไดผานการชําระและตรวจสอบความถูกตองกอนการตีพิมพเผยแพร โดยอางอิงขอมูลจาก “วิวัฒนาการกวี
นิพนธจีน” (ฉบับจีจินเกาะ) เปนหลัก (การถายเสียงชื่อเฉพาะภาษาจีนในตาราง อางอิงตามแหลงขอมูลที่ศึกษา ยกเวน
สวนที่ผเู ขียนเพิม่ เติมจะถายเสียงอานคําเฉพาะเปนภาษาจีนกลาง)
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ตารางที่ 4 รายชื่อนักกวีและกวีนิพนธจีนแตละยุคสมัยที่แปลโดย ยง อิงคเวทย
ยุคสมัย

นักกวีและผลงาน

1ปโกว (ไซบู) 敝 笱 2กวานจุย 关 雎 3จวยเออร (ผักกระชับ) 卷 耳 4เถาเยาว 桃 夭 5กาน
1
ยุคกอนราชวงศฉนิ ถาง 甘 棠 6 สิงลู (เดินฝานํ้าคาง) 行 露 7เผี่ยวหยิ่วเหมย (เหมยมีหลน) 標 有 梅 8เสี่ยงซิง (ดาว
จิ๋ว) 小星 9เหอมี่หนงอี (ไฉไลกระไรนา) 何彼禯矣 10ปอโจว (เรือสน) 柏舟 11ลูอี (เสื้อเขียว) 绿
衣 12เออรจ่อ
ื เฉิงโจว (ลูกสองลองยาน) 二 子 乘 舟 13ปอโจว (เรือสน) 柏 舟 14ตี้ตง (รุง) 蝃 蝀
 ซือจิง 诗经
15สือเหริน (นงราม) 硕 人 16เหมิง (ชาย) 氓 17เหอกวาง (โหกวาง) 河 广 18สูหลี (ฟางเรียง)
黍 黎 19ทูหยวน (กระตายรอดงาย) 兔 爰 20เฉียงจงจื่อ(ขอเถิดจาจา) 将 仲 子 21หนี่วเยวจีหมิง
(หญิงวาไกขนั ) 女 曰 鸡 鸣 22ทั่วซี (เปลือกเอย) 箨 兮 23เหยหยิ่วมานฉาว (หญาในทุงกวาง) 野 有
蔓 草 24จีหมิง (ไกขน
ั ) 鸡 鸣 25เกอหลู (เกือกปาน) 葛 屦 26จื้อหู (ไตเขา) 陟 岵 27สื่อสู (หนู
นา) 硕 鼠 28ซีซั่ว (จิ้งหรีด) 蟋 蟀 29เจียนเจีย (ออก) 蒹 葭 30หวงเหนีย่ ว (นกขมิ้น) 黄 鸟
31หวานชิว (ดอนลาน) 宛 丘 32เหิงเหมิน (ประตูไมขวาง) 衡 门 33จูหลิน (ปาจู) 株 林 34สี
หยิ่วฉางฉู (ฉางฉูอยูลุม) 隰有苌楚 35เฝยเฟง (ใชลม) 匪风 36เซี่ยเฉียน (ธารใตธรณี) 下泉 37ฝู
หยิว (แมลงฝู) 蜉蝣 38ซือเซียว (นกเคา) 鸱鸮 39ตงซาน (ภูเขาตะวันออก) 东山 40ฉางตี้ (ดอก
ฉางตี้) 常 棣 41จานลู (ฉํ่านํ้าฟา) 湛 露 42ลิว่ เย (เดือนหก) 六 月 43เหมี่ยนสุย (นํ้าเจิ่ง) 沔 水
44ซือกาน (ธารไหล) 斯 干 45หวงเหนี่ยวหวงเหนี่ยว (นกเหลืองนกเหลือง) 黄 鸟 46ฉางหวู
(ยรรยง) 常武 47ซือเหวิน (อันองคโฮวจี้) 思文 48เหลียงสือ (ผาลงาม) 良耜

 ฉูฉือ 楚辞

ชูหยวน 屈原: 1เกาเพลง 九歌 2กลอนหลีเซา 离骚

2
ยุคจานกัว๋ 战国

ซงอวี้ 宋玉: (ฟูเติงถูจ่อื ผูกามัชฌ) 登徒子好色赋

3
ยุคฮั่น
汉

1เพลงทํานา (ไมสามารถเทียบเคียงชื่อจีน) 2เจี่ยหยี้ 贾 谊: บทฟูนกฝู 鵩 鸟 赋 3ซือหมาเซียง
หยู 司马相如: จื่อซูฟู (ฟูคุณสุญญา) 子虚赋 4นางจั้วเหวินจุน 卓文君: กลอนรําพันเผาขาว (ไป
โถวหยีน) 白 头 吟 5จางเหิง 张 衡: ฟูกลับนา (กุยเถียนฟู) 归 田 赋 6เสยลู (นํ้าคางบนตนหอม)
薤露 7เฮาหลี่ (ยมคาม) 蒿里 8ลํานําเพลงยาว (ฉางเกอสิง) 长歌行（二曲选一）9ไมปรากฏ
นามผูแตง: สางซานฉายหมีหวู (เก็บศากจากบนเขา) 上 山 菜 蘼 芜 10ปานเจี๋ยหยู เจาจอมปาน
班 婕 妤: ยวนเกอสิง (ลํานําซอพิลาป) 怨 歌 行 11ขงเบง 诸 葛 亮: เหลียงฝูหยีน (รําพันภูเหลียงฝู)
梁 甫 吟 12มอสางซาง (หมอนบนทางหวางนา) 陌 上 桑 13ขงเชยตงหนานเฟย (ยูงทองลอง
อาคเนย) 孔 雀 东 南 飞 14เจาหญิงอูซุน乌 孙 公 主: ซอระทม 悲 愁 歌 15ซูหวู 苏 武: กลอนของซู
หวู(4 บท เลือกแปล 3 บท: ลาพี่นอง 别兄弟 ลาเมีย 别妻 ลาเพื่อน 别友) 16หลี่หลิง 李陵: กลอน
หลี่หลิง แตงใหซูหวู 3 บท 李陵与苏武诗三首 17กลอนฮั่นโบราณไมทราบชื่อผูแตง 19 บท
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ยุคสมัย

นักกวีและผลงาน
(1จะจากมิอยากจาก 行行重行行 2หญาขจีที่ริมฝง 青青河畔草 3เนินบนสนเขียวปลาส 青青陵上
柏 4วันนี้รว
 มเลี้ยงรื่น 今日良宴会 5พายัพมีหอตระหงาน 西北有高楼 6ทองธารเก็บโกมล 涉江采
芙 蓉 7จันทราแจมราตรี 明 月 皎 夜 光 8ไผเดี่ยวเรียวโอนออน 冉 冉 孤 生 竹 9ลานในมีไมประหลาด
庭中有奇树 10 วามวาวดาวจูงควาย 迢迢牵牛星 11 หวนรถามาทางไกล 回车驾言迈 12เชียงตุงสูง
ทั้งเทียรฆ 东城高且长 13ขับยานออกทวารบน 驱车上东门 14ผูลับนับวันหาง 去者日以疏 15อายุ
สาหาเต็มรอย 生 年 不 满 百 16เยียบเยียบเหยียบปลายศก 凛 凛 岁 云 暮 17ตนเหมันตพลันหนาว
จัด 孟 冬 寒 气 至 18แขกมาจากเมืองไกล 客 从 远 方 来 19เพ็ญจันทรชางผองผุด 明 月 何 皎 皎)
18ปานกู 班固: กลอนพรรณนาประวัติการณของปานกู 班固咏史诗 19จางเหิง 张衡: กลอนสี่
โศก 四 愁 诗 20ไมทราบชื่อผูแตง: กลอนโบราณ สิบหาตามทัพรบ 古 诗 十 五 从 军 征 21ฉินเจีย
秦 嘉: สยูสู (สามีภรรยาคูรักมั่นคง) 赠 妇 诗 22ลูหยิว 陆 游: กลอนนั่งเรือเล็กเที่ยวหมูบานใกล
เคียง ขึ้นจากเรือเดินกลับ 小 舟 游 近 村 捨 舟 步 归 23ไมปรากฏชือ่ ผูแตง ลํานําใหนํ้ามาที่คูเชียง
ยาว 饮马长城窟行 24ซัวเหยียม (ไชเหยียน) 蔡琰: กลอนแคนพิลาป 悲愤诗

4
ยุคสามกก
(กลอนพอลูก
ตระกูลโจโฉ)
三国时期

5
ยุควุย (เวย)
魏

โจโฉ 曹操: 1เซี่ยลูสิง (ลํานํานํ้าคางตนหอม) 薤露行 2เฮาหลี่สิง (ลํานําหานคาม) 蒿里行 3ขูหาน

สิง (ลํานําหนาวฉกรรจ) 苦寒行
โจผี 曹 丕: 4ซานจายสิง (ลํานําสาธุการ) 善 哉 行 5เห็นทหารจูงเรือแมนํ้าชิงเหอตองพรากกับ
ภรรยาหลังวันแตงงาน 清河见挽船士新婚与妻别作 6ฝูงหยงฉือจั้ว (กุมุทวาป) 芙蓉池作 7ตวนเก
อสิง (ลํานําเพลงสั้น) 短歌行 8เอียนเกอสิง (ลํานําซอเมืองเอียน) 燕歌行
โจสิด 曹 植: 9กลอนเจ็ดกาว 七 步 诗 10เหยเถียนหวงเชวี่ยสิง (ลํานํานกกระจาบทุง) 野 田 黄 雀
行 11เซียสานเพียน (บทปลาดุกปลาไหล) 鰕 䱇 篇 12แตงถวายไปหมาอองเปยว 赠 百 马 王
彪 13กลอนยวนเกอสิง (ลํานําซอแคน) 怨歌行
เจ็ดเธียรเจี้ยนอาน: 14หวังชาน (อองซาน) 王粲: กลอนเจ็ดทม 七哀诗

1 พระเจาโจยอย (วุยหมิงตี้) 魏明帝: ลํานําเพลงยาวของพระเจาโจยอย 长歌行
2กลอนเบ็ดเตล็ดของอิงฉยู 应璩: 杂诗

เจ็ดเมธีดงไผ: 3หรวนจี๋ 阮 籍: กลอนพรรณนาความรูสึกของหรวนปูปง 咏 怀 诗 其一其 五 其 二
十一บทที่ 1 บทที่ 5 บทที่ 21 4จีคาง 嵇康: กลอนเทพสัญจาร 游仙诗 5หลิวหลิง 刘伶:บทมัช
ชคุณสดุดี 酒德颂
6
ยุคจิน้
晋

1 ฝูสวน 傅 玄: กลอนเบ็ดเตล็ด 雜 诗 2จางหวา 张 华: กลอนรําพึงรัก บทหนึ่งในสามบท 情 诗
三 首 之一 3จางจาย 张 载: กลอนเจ็ดทม 七 哀 诗 4จางเสีย 张 协: กลอนเบ็ดเตล็ด 2 ใน 10 บท
杂诗 十首译二首 5ลูจี 陆机: กลอนแตงระหวางทางสูลกเอี๋ยง 赴洛道中作 6ลูหยูน 陆云: กลอน
ลมชองเขา 谷 风 7พานเยว 潘 岳: กลอนอาลัยภรรยา 悼 亡 诗 8จั่วซือ 左 思: กลอนพรรณนา
ประวัติการณ 8 บท 咏史诗八首 9ภรรยาซูปออยู 苏伯玉妻: กลอนในพาน 盘中诗 10หลิวคุน
刘 琨: ซอลมแรง 扶 风 歌 11กลอนแดหลูเฉินอีกครั้ง 重 赠 卢 谌 12กวอผู 郭 璞: กลอนเทพ
สัญจาร 游仙诗之一 13พระกุมารชีพ 鸠摩罗什: กลอนสิบอุปมา บทยอยที่ 1 十喻诗 其一
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เถายวนหมิง 陶渊明：1กลับไปเถิดหนา พรอมคํานํา 归去来兮辞 并序 2กลอนอยูสวนนา 5 บท 归

3กลอนนกกลับ 归 鸟 4กลอนติลูก 责 子 诗 5ปลายศกตอบทานมนตรีทูลสนองจาง 岁 暮
和张常侍 6ดื่มเหลา 20 บท พรอมคํานํา 饮酒二十首并序 7ปลายศกตอบทานมนตรีทูลสนองจาง 岁
暮和张常 8 侍 รางเงาวิญญาน 形影神 9เรื่องแหลงตนธารดอกเถา พรอมกลอน 桃花源记并诗
田园居五首

อัตลักษณงานแปล—“แบบฉบับอาจารยยง”

ดวยเนื้อหาและปริมาณบทกวีจีนโบราณแตละยุคสมัยที่ ยง อิงคเวทยแปลไวมีจํานวนมาก และภายใต
โครงสรางการนําเสนอและรูปแบบการแปลที่คอนขางเปนแบบแผนเดียวกันไดสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณงานแปลบทก
วีนิพนธจีนใน “แบบฉบับอาจารยยง” แบบฉบับที่วานี้ประกอบดวย 1) เปนงานแปลกึ่งงานวิชาการ 2) เนนขยายความ
รูในเชิงอรรถ 3) นิยมใช “ฉันทลักษณเทียบเสมอ” 4) รังสรรคคําแปลภายใตเทคนิคหลากวิธี ดังจะแจกแจงรายละเอียด
ของแตละหัวขอตอไปนี้
1. งานแปลกึ่งงานวิชาการ
การนําเสนองานแปลกวีนิพนธจีนใน “แบบฉบับอาจารยยง” มีลักษณะที่โดดเดนถือไดวาเปนอัตลักษณงานแปล
กวีนิพนธจีนรูปแบบหนึ่งทั้งของทานและของไทยกลาวคือ กอนที่ผูแปลจะแนะนําบทกวี “พากยจีน” และ “พากยไทย”
ของนักกวีแตละทานแตละยุคสมัย ผูแปลไดปพู นื้ ฐานความรูทางดานการเมืองการปกครองและชีวประวัติบคุ คลสําคัญ
ในประวัติศาสตรจีนที่เกี่ยวของแตละยุคสมัย รวมถึงการอภิปรายความรูดานบอเกิดของบทกวีจีนประเภทตาง ๆ พอเปน
สังเขปเพื่อชักจูงใหผูอานไดเขาใจเบื้องหลังภาวการณบานเมือง ปจจัยและอิทธิพลที่สงผลกระทบใหเกิดแรงบันดาลใจ
ในการประพันธบทกวีจีนเหลานั้น ดังจะเห็นเคาโครงไดจากการลําดับหัวขอสารบัญในผลงานบางชนิดของทานเชน
“กวีนิพนธจีน 3” (ดูขอ 2.3.4) และเมื่อพิจารณาภาพรวมผลงานแปลกวีนิพนธจีนของยงทั้ง 14 หมวด พบวาผูแปลได
ลําดับขอบเขตงานแปลตามวิวัฒนาการกวีนิพนธจีนที่สําคัญ ๆ ไลเรียงมาตั้งแตสมัยราชวงศโจว จานกั๋ว (ขามยุคฮั่น)
ยุคเวย จิ้น ราชวงศเหนือใต และสิ้นสุดที่ยุคถังเปนหลัก12 ซึ่งการลําดับหัวขอตาง ๆ ดังกลาวนี้ ยงไดนําเสนอคละเคลา
กันระหวาง: 1) ประเภทกวีนิพนธจีน ไดแก “ซือจิง” 诗经 “ฉูฉือ” 楚辞 “ฟู” 赋 “เยวฝู” 乐府 2) ยุคสมัยในประวัติศาสตร
จีน เชน ยุครณรัฐ (จานกั๋ว) ฮั่นตะวันตก ฮั่นตะวันออก สามกก วุย (หรือเวย) จิ้น 3) นําเสนอผานนามกรนักกวีชาวจีน
ที่มีชื่อเสียง ไดแก เถาหยวนหมิง โจโฉ โจสิด หลี่ไป ตูฝู โดยเฉพาะ “ตรีเพชรนํ้าเอกแหงยุคถัง” 唐代三大诗人 ประกอบ
ดวย “ปราชญแหงกวี” 诗圣 หรือตูฝ ู “เซียนแหงกวี” 诗仙 หลีป่ อ (หลี่ไป) และ “ราชาแหงกวี” 诗王 ปอจูอี้ (ไปจวีอ)ี้ ซึ่ง
แตละทานลวนมีผลงานกวีนิพนธสืบทอดเปนหลักฐานปรากฏในปจจุบันเปนจํานวนมาก ผูแปลจึงไดแยกหมวดออกมา
แนะนําเปนการเฉพาะ
จากการศึกษารวบรวมและแจกแจงลําดับรายชื่อกวีนิพนธจีนโบราณที่แปลโดย ยง อิงคเวทยตามแตละยุคสมัยของจีนใน “ZGSTYB:JJ 中 国 古 诗 泰 译
本一览 表 ตารางแสดงการแพรกระจายงานแปลรอยกรองจีนโบราณในสํานวนภาษาไทย” โดยผูเขียน (Jiraphas, 2012: 321-369) พบวายงแปลบทกวียุค
ซงเพียงบทเดียวคือบทกวีของลูอิ๋ว (陆游) ชื่อวา 小舟游近村舍舟步归古诗 (ไมปรากฏชื่อบทกวีภาษาไทย) ขณะที่แปลบทกวียุคถังไวราว 50 บท

12

254

Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University

Volume 43 : Issue 2 (July-December 2021)

ดานการตั้งชื่อหมวดผลงานกวีนิพนธจีนแตละยุคสมัย แตละหมวด ผูแปลก็สามารถตั้งชื่อไดอยางไพเราะโดด
เดน ทั้งยังดึงดูดความสนใจของผูอานที่มีตอนัยแหงหัวขอนั้น ๆ ดวย เชน หมวดที่ 4 “ฟู กวีนิพนธแหงมัณฑณศิลปทาง
ภาษา” ดึงดูดใหผูอานสนใจวากวีนิพนธประเภท “ฟู”13 มีลักษณะพิเศษอยางไร เหตุใดจึงกลาววา “ฟู” เปนกวีนิพนธ
แหงมัณฑณศิลป หรือหมวดที่ 9 “เจ็ดเมธีดงไผและกวีราชวงศวุย” “เจ็ดเมธี” ประกอบไปดวยนักกวีทานใดบาง และ
เหตุใดจึงเรียกวา “เมธีดงไผ”14 เปนตน ชื่อหัวขอในแตละหมวดนี้ ฉบับที่ตีพิมพเผยแพรครัง้ ลาสุดโดยมูลนิธิจีจินเกาะ
(2554) ไดเรียบเรียงใหมโดยแจกแจงตามยุคสมัยเปนหลัก (ดู 2.3.5) เปนที่นาเสียดายวาภายหลังการชําระแกไข ชื่อหมวดหม
เดิมบางหมวดไดรับการปรับปรุงเปนชื่อหัวขออื่นแทน แมวาจะสอดคลองกับรูปแบบการนําเสนอเคาโครงวิวัฒนาการ
กวีนิพนธจีนของตัวเลมแตกไ็ ดลดความงามทางวรรณศิลปของชื่อเรือ่ งไปไมนอย ยกตัวอยางชื่อเดิม เชน “ฟู กวีนิพนธ
แหงมัณฑณศิลปทางภาษา” ไดรบั การปรับปรุงแกไขใหอยูภ ายใตหัวขอ “กวีนิพนธแบบฟูอ ยางสังเขป” คําเฉพาะ เชน
“เจ็ดเมธีดงไผ” ปรับแกไขเปน ”เจ็ดเธียรเจี้ยนอาน” ความงามของชื่อหมวดบางหมวดที่ยังคงไวคือ “ซือจิง บุษบาชอ
แรกของกวีนิพนธจีน”(Ingkhawet, 2011 : 16)
ดานภาษาที่ใชบรรยาย “ภาวการณบานเมือง” และชีวประวัติบุคคลสําคัญตาง ๆ ในประวัติศาสตรจีนแตละ
ยุคสมัย ยงใชวิธีการเรียบเรียงคลายกับการเลานิยายอิงประวัติศาสตรจีนตามที่พบเห็นในนวนิยายคลาสสิกจีนฉบับแปล
หลายชนิดของไทย ใชภาษากึ่งทางการคละเคลากับภาษาปาก ใชคําราชาศัพทผสมผสานกับคําไทยทั่วไป ดังตัวอยาง
การใชคําบุรุษสรรพนามและสํานวนภาษาตาง ๆ ตามที่ทําสัญลักษณเสนใตในขอความตอไปนี้
ชวงแนะนํากษัตริยรัชกาลที่ 3 แหงยุคเวย พระเจาโจฮอง (ฉีหวางฟาง) หรือ 魏 齐 王 曹 芳 ผูแปลเกริ่นนําวา
“เมื่อพระยุวราชโจฮองขึ้นเสวยราชยแลว ในระยะแรก ๆ โจซองแมทัพใหญก็เคารพสุมาอี้ดีอยู แตตอมาโจซองถูกลูก
สมุนยุแหย เริ่มมีใจระแวงสุมาอี้ โจซองใชอํานาจเกินขอบเขต การกินการอยูเ ทียบพระเจาแผนดิน มีเมียหลวงเมียนอย
เต็มบาน แอบนําสมุนในพระราชวังพรอมดวยครูดนตรี เครื่องดนตรีไปบรรเลงในบานของตน โจอี้นองชายของโจซอง
พยายามหามพี่ชาย แตโจซองไมเชื่อ” (Ingkhawet, 2011 : 353) หรือเมื่อเลาถึงภาวการณสมัยรณรัฐ ขอความตอน
หนึ่งวา “ซูฉิน 苏秦 มาจากครอบครัวชาวลกเอี๋ยง 雒阳 ซึ่งพอมีอันจะกิน เมื่อกลับถึงบาน ลาพอแมออกเดินทางไปเที่ยว
รัฐตาง ๆ จนถึงรัฐฉิน ทูลวิธีดําเนินนโยบายการตางประเทศ แตกษัตริยรัฐฉินไมยอมรับฟง ซูฉินใชจายเงินทองหมดตัว
ตองซมซานกลับบาน พี่สะใภหมายไมหุงขาวใหกิน เมียไมพูดดวย พอแมไมนับเปนลูก ซูฉินรูตัวดีวา งานของตนตองลม
เหลวเพราะตนยังมีความรูไมดีพอ จึงคนหาตําราที่อาจารยเคยใหไวมาศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนเปนเวลา 1 ป จึงเขาใจ
ความรูที่อาจารยสอนโดยถองแท” (Ingkhawet, 2011 : 89)
แมวาสํานวนภาษาที่ยงใชสื่อสารกับผูอานจะมีลักษณะที่คละเคลากันดังตัวอยางขางตน แตก็ใชวาจะเปน
อุปสรรคตอการทําความเขาใจสาระที่ผูแปลตองการนําเสนอ ในทางตรงขามกลับเปนวิธีการสื่อสารที่เขาใจไดงายและ
รวดเร็ว กลาวโดยสรุปการนําเสนอสาระทางประวัติศาสตรกอนที่จะนําเขาสูเนื้อหาการแปลบทกวีนิพนธจีนตาม
บทนิพนธประเภทหนึ่งที่แพรหลายในยุคฮั่นตะวันตกของจีน มีลักษณะใกลเคียงรอยแกวแตมีสัมผัส
魏国竹林七贤：嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘玲、阮咸、王戎 เจ็ดเมธีดงไผกวียุคเวย ไดแกเมธีปราชญคนสําคัญ ๆ ที่ปลีกวิเวกไปใชชีวิตสันโดษตามปาเขาลําเนา
ไพร ไดแก หรวนจี๋ จีคาง หลิวหลิง ซันเทา* เซี่ยงสิ้ว หรวนเสียน หวังหรง* ชื่อที่มีเครื่องหมาย* ถอดเสียงอานโดยผูเขียน การถอดเสียงคําอานชื่อนัก
กวีรายอื่นอางอิงจาก Ingkhawet, 2011 : 365-366
13
14

255

วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปท่ี 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

“แบบฉบับอาจารยยง” ถือเปนประโยชนในการสงเสริมการเรียนการสอนและงานวิชาการเปนอยางยิ่ง สะทอนใหเห็น
ถึงความมุมานะในการรังสรรคผลงานแปลใหเกิดประโยชนทั้ง “เชิงลึก” และ “เชิงรอบ” แกแวดวงวิชาการไทย-จีน ทั้ง
ยังสะทอนใหเห็นถึงสายเลือดของความเปนครูและนักวิชาการอันเต็มเปยมของผูแปลพรอมกันดวย
2. เนนขยายความรูในเชิงอรรถ
สาระความรูทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจีนยังสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากเชิงอรรถภายใตหัวขอ
“คําอธิบายเพิม่ เติม” ของบทแปลกวีนิพนธแทบจะทุกบทของยง ขอความรูตาง ๆ ที่ปรากฏใน “คําอธิบายเพิ่มเติม” มี
ลักษณะเชนเดียวกับเชิงอรรถทีแ่ สดงแนบทายบทกวีจีนโบราณตามรูปแบบตนฉบับภาษาจีน ทวา“คําอธิบายเพิม่ เติม”
ในงานแปลบทกวีนิพนธจีนของยงคอนขางเนนการเสริมความเขาใจแกผอู านชาวไทยเปนหลักมากกวา ไมไดแปลมาจาก
เชิงอรรถของตนฉบับภาษาจีนทั้งหมด วิธีการขยายความที่ปรากฏในเชิงอรรถของยงมีทั้งการอธิบายความหมายศัพทสํานวนที่ปรากฏในภาษาตนทาง (ภาษาจีน) และการอธิบายความหมายของศัพท-สํานวนแปลของผูแปล (หรือภาษา
ปลายทาง) พรอมกันดวย เชิงอรรถในงานแปลของยงเปนอีกจุดหนึ่งที่ไดถายทอดอัตลักษณงานแปลกวีนิพนธจีนโบราณ
ใน “แบบฉบับอาจารยยง” โดยมีลกั ษณะที่นาสนใจดังนี้ (1) มีการอธิบายความหมายศัพท สํานวนโดยนัยของภาษา
ตนทางและศัพท สํานวนของภาษาปลายทางที่ปรากฏในวรรคหรือบาทของบทกวีแตละบทเพื่อใหไดใจความที่กระจาง
ขึ้น (2) มีการอธิบายขอความรูปกิณกะบุคคลทีอ่ างถึงในบทกวี ตลอดจนเคามูลเหตุการณ ภาวะการณที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณที่อางถึงเพิม่ เติม (3) อธิบายรากคําศัพทภาษาจีน เพื่อชี้แจงใหทราบถึงหลักการตีความความหมายของบท
กวีวรรคนั้น ๆ (4) อธิบายเหตุผลและขอจํากัดในการเลือกสรรศัพทเฉพาะบางคํา และวิธีการเลือกสรรคําศัพทภาษา
ปลายทางเพื่อนํามาทดแทนภาษาตนทางในกรณีที่ไมสามารถสรรหาคําเทียบเสมอ (5) ชื่อเฉพาะที่เกี่ยวของกับสถานที่
บางชื่อ นอกจากจะมีการแนะนําวาตั้งอยูในตําแหนงใด เมืองใดแลวยังไดอธิบายความสําคัญของสถานที่นั้นดวย (6)
การแปลคําเฉพาะบางคําที่ผูแปลไมมั่นใจวาถูกตองหรือไมก็จะอธิบายถึงที่มาของการเลือกใชคําศัพทที่แปลพรอมระบุ
แหลงสืบคนที่อางอิง นอกจากนั้นยังมีการทิ้งทายดวยวาเปนประเด็นที่ควรศึกษาตอยอดตอไป เปนตน
โดยรวมสังเกตไดวาเชิงอรรถของยงแฝงไปดวยสาระความรูมากมายทั้งความรูทางดานประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของจีน วิทยาศาสตร ปรัชญา ภูมิศาสตร ภาษาศาสตร ดาราศาสตร พฤกษศาสตร สัตววิทยา วัฒนธรรม
ศาสตร การอธิบายชื่อเฉพาะบางคํายังขยายความเขาใจแกผูอานดวยการเสริมภาพประกอบ และสังเกตเห็นไดวาผูแปล
คอนขางใหความสําคัญตอการอธิบายความตาง ๆ ที่ปรากฏใน “คําอธิบายเพิม่ เติม” มากพอ ๆ กับความประณีตในงาน
แปล บทกวีบางบทมีเนื้อหายาวมาก เชน “กลอนพรรณนาประวัติการณ 8 บทของจั่วซือ” 左 思：詠 史 诗 八 首
(Ingkhawet, 2011 : 415-426) เนื้อหาบทกวีมีจํานวน 581 ตัวอักษรจีน ยง เสริมเชิงอรรถไวถึง 29 ขอ หรือมากถึง 9
หนา
3. นิยมใช “ฉันทลักษณเทียบเสมอ” ในการแปล
ดานรูปลักษณภาษาปลายทางใน “แบบฉบับอาจารยยง” พบวา (1) บทกวีทุกบทถายทอดดวยแบบแผนคํา
ประพันธประเภทรอยกรองทั้งหมด ในที่นี้ผูเขียนเรียกวา “ฉันทลักษณเทียบเสมอ” ฉันทลักษณที่นิยมใชในงานแปลเปน
ฉันทลักษณประเภท “กลอนสุภาพ” ประกอบดวย “กลอนสี่” “กลอนหก” “กลอนแปด” ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ
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รูปแบบคํากลอนภาษาจีนที่แตละวรรคมีตัวอักษร 4 คําบาง 5, 6 และ 7 คําบาง เมื่อถายทอดออกมาเปนภาษาไทยแลว
สามารถนํามาเรียงขนานใหเขาคู เทียบเสมอจํานวนคําในบทกวีจีนไดอยางเปนระเบียบแบบแผน โดยกลอนแปดเปน
ฉันทลักษณที่พบคอนขางมากในงานแปลบทกวีจีน “พากยไทย” ของอาจารยยง ตัวอยางงานแปลบทกวีจีนที่ ยง
ถายทอดเปนภาษาไทยที่มีทั้งความหมายและจํานวนคําเทียบเสมอตนฉบับภาษาจีน ไดแก
 กวีนิพนธโจผี—“ลํานําสาธุการ” 曹丕：善哉行 (Ingkhawet, 2011 : 317)

แบบคํากลอน : 4 / 4 (คํากลอนในภาษาตนฉบับวรรคละ 4 ตัวอักษรเทียบเทา 4 พยางค ภาษาแปลมีจํานวน
วรรคละ 4 พยางคเชนเดียวกัน)
有美一人，婉如清扬。
มีหนึ่งนาเรศ
ขนงเนตรโสภี
妍姿巧笑，和媚心肠。
แยมยิ้มพริ้มทวี
เปรมปรีดิ์ดวงมาน
知音识曲，善为乐方。
รูลําทําเพลง
บรรเลงชํ่าชาญ
哀弦微妙，清气含芳。
โศกซอสํานาน
บรรสานสุคันธ
流郑激楚，度宫中商。
รัวดีดกรีดกรอ
เพียงออโอดพัน
感心动耳，绮丽难忘。
รื่นจิตเสนาะกรรณ
สุขสันตกมล
离鸟夕宿，在彼中洲。
วิหคคืนรัง
ยังเกาะกลางชล
延颈鼓翼，悲鸣相求。
ชูคอแขงชน
รองชวนคูเนา
眷然顾之，使我心愁。
แลดูสุโนก
ใหโศกใจเรา
嗟尔昔人，何以忘忧。
โอโบราณเขา
คลายเศราอยางไร
 กวีนิพนธโจผี—“ลํานําซอเมืองเอียน” 曹丕：燕歌行

แบบคํากลอน : 7 / 7

别日何易会日难，

山川悠远路漫漫。
郁陶思君未敢言，
寄声浮云往不还。
涕零雨面毁容颜，
谁能怀忧独不叹？
展诗清歌聊自宽，
乐往哀来摧肺肝。
耿耿伏枕不能眠，
披衣出户步东西，
仰看星月观云间。
飞鸧晨鸣声可怜，
留连顾怀不能存。

(Ingkhawet, 2011 : 320)

วันพรากงายหากพบยากนาน
ภูสินธุเทียรทูรลูกันดาร
คะนึงคุณมุงหทัยไปกลาขาน
ฝากคําเมฆาหายอนพาน
ชลนัยนอาบหนาพรานวลคราญ
ใครที่รันทดไมถอนปราณ
กางกาพยขับซอพอสําราญ
เกษมเซาเศรามาพราทรวงมาน
อาดุรหนุนหมอนหอนศยาน
สวมเสื้อออกเหยากาวสัญจาร
แหงนมองเดือนดาวพราวคัคนานต
กระเรียนสางสงเสียงนาสงสาร
หวงใยใครเยี่ยมสุดจัดการ
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4. เทคนิควิธีในการรังสรรคคําแปล
ดานการเลือกสรรคําศัพทภาษาไทยเพื่อถายทอดความหมายจากตนฉบับภาษาจีนของยงคอนขางจะโดดเดน
และแพรวพราว ยากที่จะหานักแปลทานใดมาเทียบเสมือน กลาวคือ
4.1 พิถพี ิถนั ในการเลือกคําศัพทที่มี “เสียงไพเราะ” และ “รูปงาม” เขาใจเลือกสรรคําราชาศัพทและ
คําศัพทโบราณที่สรางความรวมสมัยเทียบเสมอภาษาตนฉบับ สามารถพิจารณาตัวอยางจากกลอน 2 บทขางตน เชน
คําราชาศัพทใน “ลํานําสาธุการ” และ “ลํานําซอเมืองเอียน” ขางตน ไดแก นาเรศ (นาง ผูหญิง) ขนงเนตร (ตาและ
คิ้ว) เสนาะกรรณ (ไพเราะ) ชลนัยน (นํ้าตา) ศัพทโบราณไดแก โสภี (ความงาม) ภูสินธุ (ภูเขาลํานํ้า) ไป (ไม) อาดุร
(ทุกขเวทนา) ศัพทสูง ไดแก เปรมปรีดิ์ (ปลื้มใจ) คัคนานต (ฟา) เปนตน และตัวอยางเพิ่มเติม เชน
 กลอน “ลมชองเขา” ของลูหยูน (ลูอวิ๋น15) 陆云：谷风

(Ingkhawet, 2011 : 413)
เพิ่มเชือกแกนทวาร สังสการแกลไห
ฟาดินมีไวให โปรงใจในเรือนคาม

เนาวางหางโลก นิรโศกหรรษศานต
วสันตกัลยาณ สารทกาลอําไพ
闲居外物，静言乐幽，绳枢增结，瓮牖绸缪。
和神当春，清节为秋。天地则尔，户庭已悠。

4.2 พิถีพิถันในการเลือกใชภาษาในแตละระดับที่สามารถถายทอดบริบทเทียบเสมอภาษาเดิมไดอยาง
แนบเนียน เชน บทกลอน “ซือจิง” ซึ่งประพันธโดยชาวจีนแตละมลรัฐในยุคราชวงศโจว กลอน “ซือจิง” มีทั้งที่ประพันธ
โดยชาวบานทั่วไป และที่ประพันธโดยขาราชการชั้นสูง ยงใชคําศัพทและภาษาคอนขางเรียบงายในการถายทอดเนื้อหา
บทกวีชาวบาน ขณะที่ “กลอนอภิจิตร” ซึ่งประพันธโดยขาราชการชั้นสูง ยงใชศัพทสูง ศัพทโบราณ
คําราชาศัพท คําบาลี สันสกฤต เปนตนในการแปล (ดูตัวอยาง “ฉางหวู” )
4.3 มีการสรางสรรคคําศัพทเฉพาะเพื่อทดแทนเสียงสัมผัสภายใตฉันทลักษณภาษาไทย ในที่นี้ผูเขียน
ขอเรียกคําศัพทประเภทนี้วา “ศัพทแปลก” มีลักษณะดังนี้ (1) เปนคําศัพทที่ไมคอยพบเห็นโดยทั่วไปหรือเปนคําศัพท
ที่ไมไดปรากฏในพจนานุกรมไทย (2) คําศัพทที่ถายเสียงจากคําจีนในตนฉบับ โปรดพิจารณาในตัวอยางตอไปนี้
 กลอนอภิจิตร “ฉางหวู” 大雅·常武

(Ingkhawet, 2011 : 67)

赫赫明明。王命卿士，南仲大祖，大师皇父。整我六师，以脩我戎。既敬既戒，惠此南国。
王谓尹氏，命程伯休父，左右陈行。戒我师旅，率彼淮浦，省此徐土。不留不处，三事就绪。
赫赫业业，有严天子。王舒保作，匪绍匪游。徐方绎骚，震惊徐方。如雷如霆，徐方震惊。
王奋厥武，如震如怒。进厥虎臣，阚如虓虎。铺敦淮濆，仍执丑虏。截彼淮浦，王师之所。
王旅啴啴，如飞如翰。如江如汉，如山之苞。如川之流，绵绵翼翼。不测不克，濯征徐国。
王犹允塞，徐方既来。徐方既同，天子之功。四方既平，徐方来庭。徐方不回，王曰还归。
15
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จรัสเรืองเมลืองมลัง ธ สั่งมนตรี
จงจัดหกพหล เตรียมพลแสนยา
ไทบงอิ่นสื้อ สั่งเฉิงปออิวฝู
คลาเยือนถิ่นสู เลียบริมนํ้าไหว
เกรียงไกรไชยเชฏฐ พระเดชลูกฟา
ฝายสูกลุ าหล ระยอยนลนลาน
ธ แสดงวีรเดช เลศวาโกรธา
ตั้งทัพริมไหว จับไดเชลยทนธ
ทัพราชดาษเกิน เหมือนเหินเหมือนบิน
บาถั่งดั่งสมุทร ยั้งหยุดไปไหว
ราชธรรมดํากล ชนสูบชู ิต
สี่ดานสุขสงบ สูนบคํานัล

หวงฝูผูมี หนานจงปยกา
จุง นอมจุง พา ขาโปรดเทศใต
คุมพลในจมู ดูแลทัพชัย
บพักบไถล ใหเสร็จสามการ
โสตถีลีลา ใชมาสัญจาร
ดุจฟารองสะทาน สูพลานครั่นสกนธ
โบกทแกลวเสนา แมนขลาคํารน
ตอนสูตําบล ทามพหลภูวไนย
เหมือนธารสายสินธุ เหมือนหินหุมไศล
บอาจคาดชัย ไทพิชิตสูพลัน
ฝายสูเปนมิตร ผลสิทธิ์ราชัน
ฝายสูไปผัน ธ หันสูนคร

ศัพทที่ไมคอยนิยมใชหรือพบเห็นโดยทั่วไป เชน เชลยทนธ (หมายถึงเชลย แตคําที่ตามมาไมปรากฏใน
พจนานุกรม) จมู (ไมปรากฏในพจนานุกรม) ทแกลว (ทหาร) ขลา (ความขลาด ขี้ขลาด) สู (ทาน) หรือคําศัพทบางคําใน
ตัวอยางบทกวีที่  เชน ศาตศาต ธานย สังคี เปนตน
ศัพทที่ถายเสียงมาจากภาษาจีน เชน หวงฝูผูมี หนานจงปยกา (หวงฝู 皇 父 หนานจง 南 仲) ไทบง
อิน่ สื้อ สัง่ เฉิงปออิวฝู (อิน่ สื้อ 尹氏 เฉิงปออิวฝู 程伯休父) เปนตน
4.4 ภาษาจีนมีเอกลักษณประการหนึ่งคือใชคํานอยแตกินความมาก กินความไดครอบคลุม ลึกและ
กวาง พบไดวา ในงานแปลกวีนิพนธจีนของยงหลายบท ผูแปลสามารถใชกลศิลปตาง ๆ ในการรังสรรคคําแปลเพื่อรักษา
จํานวนคําและความใหเทียบเสมอไดอยางแนบเนียน
บรรดางานแปลกวีนิพนธจีนหลายบท มีตัวอยางบกวีที่ผูแปลเลือกใชคําที่มีความหมาย เสียง และรูป
ไดใกลเคียงกับตนฉบับมาก ยกตัวอยางบทกลอน “เถาเยาว” กลอนซือจิงเขตโจวหนาน
 ซือจิง “เถาเยาว” 诗经·桃夭 (Ingkhawet, 2011 : 25)
桃之夭夭，灼灼其华。

之子于归，宜其室家。

ตนเถาเยาวเยาว ดอกเถาลกเพา

สาวเขาอาวาห ศรีสงาเรือนเหยา

桃之夭夭，灼灼其华。

之子于归，宜其室家。

ตนเถาเยาวเยาว ดอกเถาลกเพา

สาวเขาอาวาห ศรีสงาเรือนเหยา

桃之夭夭，有蕡其实。

之子于归，宜其家室。

ตนเถาเยาวเยาว ผลเถาดาดาษ

สาวเขาอาวาห ศรีสงานิวาสน

桃之夭夭，其叶蓁蓁。

之子于归，宜其家人。

ตนเถาเยาวเยาว ใบเถาหนั่นหนา

สาวเขาอาวาห ศรีสงาคามณิกา
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ในบทกลอน “เถาเยาว” นี้ ยง ไมไดใหคําอธิบายความในเชิงอรรถ (“คําอธิบายเพิ่มเติม”) มากมาย
ผูแปลไดเสริมเชิงอรรถเพียงขอเดียว คืออธิบายคําวา “เถา” (ศัพทวิทยาศาสตร เรียกวา Prunos persica Batsch
สําเนียงจีนแตจวิ๋ เรียกวา ลูกทอ) (Ingkhawet, 2011 : 25) ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาษาแปลใชคําที่ไดระดับเดียวกับความ
หมายในภาษาจีน มีความเรียบงายและงายแกการทําความเขาใจอยูแลว ถึงกระนั้น “เถาเยาว” เปนตัวอยางบทกวีที่ได
ถายทอดใหเห็นถึงศิลปะการแปลขั้นสูง (ขั้นปรมาจารยของไทย) ไดชัดเจนมาก ศิลปะการถายทอดงานแปลของยงมัก
แฝงไปดวยเทคนิค “4 เทียบเสมอ” ไดแก (1) “ฉันทลักษณเทียบเสมอ” (แปลโดยรูปฉันทลักษณคลายกันหรือเปนรูป
แบบเดียวกันกับตนฉบับ) (2)“รูปคําเทียบเสมอ” (3) “เสียงคําเทียบเสมอ” และ (4) “นัยคําเทียบเสมอ” ยกตัวอยาง
เชน 桃 之 夭 夭 เสียงอาน “เถาจือเยาเยา” “เถา” 桃 หมายถึงผลทอ “เยาเยา” 夭 夭 มีความหมายเปนภาษาจีนวา 茂 盛
艳丽 หมายถึง งามสะพรัง
่ ผูแปลใชคําวา “เยาวเยาว” หมายถึง รุน ออนวัยมาแปลคําวา “เยาเยา” 夭夭 เห็นไดวาทั้งรูป
คํา เสียงและนัยยะสอดคลองกับภาษาตนฉบับมากที่สุด การใชคําวา “ลกเพา” “ดาดาษ” “หนั่นหนา” ก็สามารถแทน
ความหมายคําศัพทภาษาจีนแตละตําแหนงไดกลมกลืน ไดแก 灼 灼 /有 蕡 /蓁 蓁 ซึ่งเปนคําศัพทภาษาจีนที่ลวนมาขยาย
ความหมายของผลทอแสดงถึงวาเปนไมดอกที่กําลังเจริญพันธุเต็มที่ หรือคําวา 室 家 /家 室/家 人 ซึ่งมีความหมายคลาย
ๆ กันคือ เรือน เหยา ซึ่งผูแปลไดใชลีลาในการรังสรรคคําศัพทที่มีความหมายคลาย ๆ กันแตไดรูปและเสียงที่ไพเราะ
แทนที่ภาษาตนทางทั้ง 3 คํา ไดแก เรือนเหยา/นิวาสน/คามณิกา ทั้งสามคํานี้อาจกลาวไดวารูปคํางามกวาภาษาตนฉบับ
เสียดวยซํ้าความสามารถในการ“รังสรรคคําศัพทที่มีทั้งรูป-เสียง-ความหมายผนวกรวมเปนหนึ่งเทียบเสมอภาษา
ตนฉบับ” เปนความสามารถที่นอกจากงานแปลของอาจารยยงก็ยากจะพบเห็นในงานแปลวรรณกรรมจีนชิ้นอืน่ ใด
4.5 สาเหตุที่บรรดาผูครํ่าหวอดดานภาษาไทยและภาษาจีนของไทยมักจะชื่นชมงานแปลของยงวา
สามารถรักษา “อรรถ” และ “รส” ไดเทียบเทาภาษาตนฉบับ ในดานรสคําที่ทานรังสรรค นอกจากสามารถใชคําที่มี
เสียงเสนาะ รูปสวยแลว การใชคํากิริยาและคําขยายกิริยาตาง ๆ ในบทแปลเห็นไดวาสามารถถายทอดความคลื่อนไหว
ของเหตุการณหรือพฤติกรรมของตัวละครในภาพกวีชัดเจนมาก ตัวอยางการรังสรรคคําศัพทที่แสดงจังหวะกิริยาที
กระทําตอเนื่องเชน คําแปลบางวรรคในบทกวี “เหลียงสือ ผาลงาม16” คํากวีในบาทที่ 6 获 之 挃 挃 ， 积 之 栗 栗 ภาษา
ตนฉบับมีคําซํ้าคือ 挃 挃 (อานวา จื้อจื้อ คือเสียงเก็บเกี่ยวขาว) ผูแปลใชคําซํ้าในภาษาไทย เก็บเกี่ยวฉับฉับ ถายทอด
บรรยากาศอันคึกคักและอากัปกิริยาของการเก็บเกี่ยวพืชผลของชาวเกษตรกรที่เต็มไปดวยความเชี่ยวชาญและชํ่าชอง
ทั้งยังสามารถรับสัมผัสถึงเสียงเกี่ยวขาวของชาวนาไดพรอมกันดวย หรือในบาทที่ 8 以 开 百 室 ， 百 室 盈 止 ความหลัก
พรรณนาใหเห็นวาผลผลิตจากการเกษตรกองพะเนินลนยุงฉางโรงนาเปนรอยโรง ลนทะลักจนปดประตูไมได ในที่นี้ผู
แปลถายทอดดวยคําไทยซึ่งเปนคํากริยา 4 คําเรียงซอนกัน คือ “โกย-กอบ-หอบ-ขน” แมวาจะไมตรงกับเนื้อความ
ภาษาตนทาง แตสามารถบอกความหมายเปนพหูพจน ทําใหเห็นภาพความรวมมือรวมใจของเหลาเกษตรกรที่ทํางานกัน
อยางแข็งขันจนผลผลิต “ลนรอยฉาง” รวมความทายที่สุดแลวสอดคลองกับความหมายภาษาตนทางอยางกลมกลืน

“ผาล” เหล็กผาลหัวไถเจาะลงดิน คําวา “ศาตศาต” หมายถึงเสียงปลายอันคมแหลมของเหล็กผาล (“คําอธิบายเพิ่มเติม” Ingkhawet,
2011 : 25)
16
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 “เหลียงสือ ผาลงาม” 良耜（诗经） (Ingkhawet, 2011 : 69)
畟畟良耜，俶载南亩。播厥百谷，实函斯活。
或来瞻女，载筐及莒，其饟伊黍。
其笠伊纠，其镈斯赵，以薅荼蓼。荼蓼朽止，黍稷茂止。
获之挃挃，积之栗栗。
其崇如墉，其比如栉。以开百室，百室盈止，妇子宁止。
杀时犉牡，有捄其角。以似以续，续古之人。

ศาตศาตงามผาล (1)
ไถดานแปลงใต รอยธานยหวานไว
เมล็ดไดชีวา
มีคนเยี่ยมเจา (2)
เอาเขงกระทายมา สงฟางโภชนา
มาลาคลองไว (3)
มีพลัว่ มีศาตสร
ใชคราดหญาไช ไชหญาเนาไป
ขาวไดเจริญ
เก็บเกี่ยวฉับฉับ
กองทับพะเนิน สูงดั่งเชิงเทิน
ชิดประเมินหวีสาง (4)
โกยกอบหอบขน
จนลนรอยฉาง
หญิงเด็กเล็กวาง
พลางลมสิงคี (5)
เขาโงงเรียวรี
สืบพงศประเพณี สืบศรีบรรพชน
คําอธิบายเพิม่ เติม
(1) ศาตศาต หมายถึงเสียงที่ปลายอันคมของเหล็กผาลหัวไถเจาะลงดิน
(2) มีคนเยี่ยมเจา หมายถึง ลูกเมียของชาวนามาหาเขาที่ทุงนา เพื่อสงอาหารกลางวันใหกิน
(3) มาลาคลองไว เมื่อชาวนาอิ่มขาวกลางวันแลว คงสวมงอบเอาเชือกผูกกับคอใหติดแลวทํานาตอไป
(4) เมล็ดขาวที่เก็บเกี่ยวไดกองสูงเหมือนเชิงเทินชิด ๆ กัน คลายกับซี่ของหวีเสนียดเรียงชิดกัน
(5) เมื่อชวยกันโกยขาวเขาฉางจนเต็มทุกฉางแลว หญิงและเด็กก็วาง แลวชาวนาก็ลมวัวลมควายที่มีเขาโงงเขา
เรียว เพือ่ จัดการเซนไหวตามประเพณีของบรรพบุรษุ
บทสรุป

ยง อิงคเวทยเปนผูสรางคุณูปการถายทอดผลงานแปลกวีนิพนธจีนโบราณเปนภาษาไทยจํานวนมาก อีกทั้ง
ขอบเขตของผลงานแปลยังมีความครอบคลุมแทบทุกยุคสมัยในประวัติศาสตรจีนหรือครอบคลุม “วิวัฒนาการประวัติ
วรรณคดีจีน”งานแปลกวีนิพนธจีนโบราณ “แบบฉบับอาจารยยง” ยังไดสะทอนใหเห็นถึงภูมิความรูอันลุมลึกทั้งภาษา
ไทยและภาษาจีน ความชาญฉลาดหลักแหลม ความละเมียดละไมและความเฉียบคมในการ “คัดสรร” คําศัพทภาษา
ไทยที่มีความใกลเคียงกับภาษาจีนไดเทียบเสมอทั้ง “ประเภทของคํา” “พยางคเสียง” “ความหมาย” และ “ระดับเสียง
ของคํา” บรรจงรอยเรียงเปนโครงสรางฉันทลักษณภาษาไทยที่งดงาม อีกทั้งในสวน “คําอธิบายเพิม่ เติม” ของยง ถือ
เปนเทคนิควิธีเสริมการแปลรูปแบบหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงความเขาใจหรือดึงใหผูอานไดเขาถึงผูเขียนหรือเนื้อแทของ
บทกวีจีนภายใตบริบทการสื่อสารขามภาษาและวัฒนธรรมโดยผานสื่อกลางคือ ผูแ ปล ไดอยางใกลชิดและแนบเนียน
261

วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปท่ี 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

การสอดแทรกความรูทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ที่มาและความสําคัญของประเภทบทกวีตาง ๆ ก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่สงผลใหผลงานแปลบทกวีจีนของยง มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น งานแปลของยง อิงคเวทยผานกระบวนงาน “คัด
สรร-- จัดสรร--รังสรรค” พรอมเพรียงเชนนี้จึงไดสะทอนรูปลักษณงานแปลใหวจิ ิตร บรรเจิดและสรางสรรค เปนที่นิยม
ชมชอบของผูอานทั่วไป จัดไดวาเปนผลงานแปลวรรณกรรมจีนในไทยที่ควรไดรับการยกยองและสงเสริมใหมีการแพร
หลายทั่วไป
ขอบกพรองในงานแปลของยง หากจะกลาวถึงก็พอจะมีอยูบ า งเชน ถายทอดคําเฉพาะหลายคําเปนภาษาจีน
ถิ่นสงผลใหมีเสียงอานคลาดเคลื่อนไปจากเสียงภาษาจีนมาตรฐาน การตั้งชื่อบทกวีมีความหมายแปลกแยกไปจากชื่อ
เดิมของภาษาตนฉบับหรือการที่บทกวีบางบทผูแปลไมไดระบุชื่อนักกวี ทําใหการศึกษาเทียบเคียงกับตนฉบับคอนขาง
ยากลําบาก อยางไรก็ดี บทความนี้ถือวาเปนการปูพื้นฐานแนะนําขอบเขตและตัวอยางงานแปลของยง อิงคเวทยในภาพ
รวม การศึกษาเปรียบเทียบงานแปลกวีนิพนธจีนของยง แตละยุคสมัยกับตนฉบับภาษาจีนเปนประเด็นที่เห็นควรศึกษา
ตอยอดตอไป
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