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บทคัดย่อ

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและกลวิ ธี ใ นการแปลภาษาจากเอกสาร
ประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ
แปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีนที่คัดสรรจากหนังสือ 25 รายการ 169 ข้อความ
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งปัญหาและเสนอกลวิธีในการแก้ไขเป็น 7 ประเด็นคือ 1) ปัญหาด้าน
การทับศัพท์หรือการถ่ายถอดเสียง 2) ปัญหาด้านการค้นเทียบวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 3) ปัญหาด้านการ
ค้นคว้าสถานทีท่ ปี่ รากฏในเอกสารประวัตศิ าสตร์ 4) ปัญหาเรือ่ งชือ่ หน่วยงาน ชือ่ ต�ำแหน่งขุนนางและชือ่ เขต
การปกครอง 5) ปัญหาความถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ 6) ปัญหาการตีความตัวบท 7) ปัญหาเรื่องความ
หมายกักตุนในภาษา ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
โดย 1) ควรจัดท�ำค�ำอธิบาย โดยจะอยู่ในรูปของเชิงอรรถหรือค�ำอธิบายท้ายบทแปลก็ได้ 2) เน้นความ
ถูกต้องมากกว่าศิลปกรรมทางภาษา 3) ต้องมีระบบในการแปลทีช่ ดั เจน ทัง้ ในเรือ่ งการถ่ายถอดเสียงและการ
ใช้คำ 
� 4) ต้องสอบทานต้นฉบับให้สมบูรณ์สงู สุด 5) ต้องมีคมู่ อื ทีเ่ กีย่ วข้อง 6) ต้องสืบค้นเอกสารประวัตศิ าสตร์
และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อช่วยสอบทานและจัดท�ำเป็นเชิงอรรถหรือค�ำอธิบายต่อไป
ค�ำส�ำคัญ การแปลเอกสารประวัติศาสตร์ ปัญหาในการแปล กลวิธีในการแปล การแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย
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Abstract

This research aims to study language problems and techniques of translating
historical documents from Chinese to Thai. The research methodology employed
examined the problems that arose through the process of translating records about
the Lanna Kingdom selected from 25 books containing 169 texts from ancient Chinese
documents. The research results are presented by dividing the translation problems and
proposing solution techniques into seven issues: 1) The problems with transliteration
or transcription, 2) The issues of finding and comparing the date and time of an event,
3) The difficulty with researching places that appear in historical documents, 4) The
difficulties with organization names, nobility titles, and area names, 5) The issue of
determining the authenticity of the original documents, 6) The problem of text
interpretation, 7) The question concerning the meaning of language hoarding. These
issues prompted the guidelines for translating historical documents from Chinese to Thai;
thus the translator should: 1) make a description in the form of footnotes or explanations
at the end of the translation, 2) emphasize accuracy rather than language art, 3) use a
precise translation system, in both the transcription and word usage, 4) review the original
documents so they are as complete as possible, 5) possess the relevant manuals, 6) search
for historical documents and other relevant documents in order to review the accuracy
and create footnotes or explanations.
Keywords:  history manuscript translation, translation problems, translation techniques,
  Chinese-Thai language translation
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1. บทน�ำ
ศาสตร์แห่งการแปลหมายถึงการศึกษาวิจัยในด้านการแปล ซึ่งเป็นกระบวนการที่
มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก โดยผู้แปลต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือ
จากความสามารถทางภาษาและความสามารถในการถ่ายทอดจากต้นฉบับเป็นภาษาฉบับ
แปล ปัจจุบันมีแง่มุมเกี่ยวกับการวิจัยการแปลอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทฤษฎีการแปล
การศึกษาเทียบเคียงค�ำคู่ภาษาในการแปล การศึกษาเกี่ยวกับตัวบทในการแปล การศึกษา
กระบวนการแปล การศึกษาการวิจารณ์งานแปล หรือการศึกษาการแปลเชิงประยุกต์ ฯลฯ
ซึ่งในการศึกษาการแปลแต่ละประเภทยังสามารถแยกย่อยตามเนื้อหาที่แปล เช่น อาจ
แยกเป็นการแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแปลด้านการแพทย์ การแปลด้าน
สังคมศาสตร์ การแปลด้านมนุษยศาสตร์ ฯลฯ ส�ำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการแปลเพื่อ
เสนอกลวิธแี ละแนวทางการแปลงานทางด้านประวัตศิ าสตร์ โดยศึกษาเฉพาะการแปลเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์โบราณของจีนเป็นภาษาไทย ซึง่ เอกสารประเภทนีม้ คี วามส�ำคัญต่อประเทศชาติ
แต่มีงานแปลด้านนี้อยู่น้อยชิ้น และยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยกลวิธีและแนวทางในการแปลงาน
ด้านนี้มาก่อน
เอกสารที่ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการแปลและน�ำมาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นบันทึก
เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในเอกสารโบราณจีน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แปลและศึกษาวิจัยสภาพ
ปัญหาในการแปลอย่างเป็นระบบโดยมุ่งหมายจะพัฒนาให้เกิดแนวทางการแปลเอกสาร
ประวัติศาสตร์ของจีนเป็นภาษาไทย
สาเหตุทเี่ ลือกใช้บนั ทึกเกีย่ วกับอาณาจักรล้านนาเป็นกรณีศกึ ษานัน้ เพราะอาณาจักร
ล้านนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมาตั้งแต่โบราณ ในหนังสือพงศาวดารฉบับหลวงและ
เอกสารโบราณต่าง ๆ ของจีนจึงมีบันทึกเกี่ยวกับล้านนากระจัดกระจายอยู่เป็นจ�ำนวน
มาก โดยคนจีนรู้จักล้านนาในนาม “ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน” (八百媳妇、八百大甸) โดย
“ปาไปสีฟ”ู่ แปลว่า “สนมแปดร้อย” เป็นชือ่ ทีจ่ นี ใช้เรียกล้านนาและ “ปาไป่ตา้ เตีย้ น” หมายถึง
เฉพาะบริเวณเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสาร
ภาษาจีน ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เคยพิมพ์หนังสือชื่อ “ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน
เชียงใหม่ในเอกสารประวัตศิ าสตร์จนี โบราณ” เผยแพร่ในโอกาสสถาปนาเชียงใหม่ครบ 700 ปี
โดยภาคที่ 1 “เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ” เป็นบทวิเคราะห์ที่เขียนโดย
วินัย พงศ์ศรีเพียร นักวิชาการประวัติศาสตร์ ภาคที่ 2 “หยวนสื่อและหมิงสือลู่” เป็นบทแปล
เอกสารโบราณจีนที่เกี่ยวกับล้านนา โดยเอกสารนั้นแปลจาก “หยวนสื่อ” “หมิงสือลู่” และ
มีเอกสารโบราณอีกชิ้นที่ได้แปลไว้แต่ไม่มีชื่อเป็นชื่อหัวข้อของ “ภาคที่ 2” อยู่เล่มหนึ่งคือ
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“เจาปูจ่ ง่ ลู”่ รวมแปลส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับล้านนาจากเอกสารโบราณของจีน 3 รายการ หนังสือ
ดังกล่าวมีคุณค่ายิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จีน-ไทยเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ดี เอกสารโบราณของจีนทีก่ ล่าวถึงล้านนามีจำ� นวนมากกว่านัน้ หวงฉงเหยียน
(黄重言 ) และอี๋ว์ติ้งปัง (余定邦 ) ได้คัดสรรรวบรวมเอกสารโบราณเกี่ยวกับล้านนาไว้
ในบทที่ 4 และบทที่ 6 ของหนังสือ “รวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในเอกสารโบราณจีน”
(《中国古籍中有关泰国资料汇编》) ของส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยได้คัดสรร
ข้อความต่าง ๆ จากเอกสารโบราณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับล้านนามาถึง 25 รายการ เป็นเอกสาร
หลักฐานที่มีคุณค่าต่อวงวิชาการเป็นอย่างยิ่ง และเอกสารเหล่านี้ยังไม่มีผู้แปลเป็นภาษาไทย
ผู้วิจัยได้ต้นฉบับหนังสือดังกล่าวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล ผ่านทาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการแปลส่วนที่เกี่ยวข้องกับล้านนา
เป็นภาษาไทยไว้ให้ครบถ้วน โดยหวังว่าหากน�ำไปประกอบกับข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
ล้านนา-จีน ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ได้วิจัยศึกษาแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จาก
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยไปพร้อมกัน โดยหวังว่าจะสามารถเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน
การแปลเอกสารประวัติศาสตร์อื่น ๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยต่อไป ทั้งนี้ นอกจากเรื่อง
ของล้านนา จีนยังมีเอกสารประวัตศิ าสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับประเทศไทยและประเทศอืน่ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อีกจ�ำนวนมหาศาลทั้งเอกสารโบราณและเอกสารปัจจุบัน หากในอนาคตมี
การแปลเอกสารประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นภาษาไทย ก็จักเป็นประโยชน์ทั้งในด้านศาสตร์การ
แปลและด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จีน-ไทยและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
ประเทศอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการขยายแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
ซึ่งเข้าถึงยากให้กว้างขึ้น ดังที่ค�ำน�ำของหนังสือ“ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน เชียงใหม่ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์จีนโบราณ” ได้กล่าวไว้ว่า ประเพณีการบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนท�ำให้
เอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเพราะส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเอกสาร
ร่วมสมัยและมีความแม่นย�ำในเรือ่ งศักราชวันเดือนปีสงู ในความเป็นจริงแล้ว นักวิชาการไทย
ยังใช้ประโยชน์จากเอกสารประวัติศาสตร์จีนน้อยมาก ทั้งนี้เพราะมีข้อจ�ำกัดด้านภาษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเอกสารประวัติศาสตร์จีนเขียนด้วยอักษรและ
ภาษาจีนโบราณ (คณะกรรมการสืบค้นประวัตศิ าสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน ส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2539, ค�ำน�ำ)
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2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างกลวิธีและแนวทางการแปลเอกสารประวัติศาสตร์
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย จึงจ�ำเป็นต้องกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการแปลไว้ดว้ ย มีผใู้ ห้คำ� จ�ำกัด
ความของค�ำว่า “การแปล” หรือ “translate” ไว้จำ� นวนมาก ผูว้ จิ ยั ขอเอ่ยถึงเฉพาะค�ำจ�ำกัด
ความที่มักได้รับการยกมาอ้างอิงบ่อยในวงวิชาการสากล ดังนี้
“Translation is an operation performed on languages: a process of
substituting a text in one language for a text in another.” (Catford, 1965, p. 1)
“Translating consists in reproducing in the receptor language the closest
natural equivalent of the source-language message, first in terms of meaning
and secondly in terms of style.” (Nida & Taber, 1982, p. 12)
“What is translation? Often, though not by any means always, it is
rendering the meaning of a text into another language in the way that the
author intended the text.” (Newmark, 1988, p. 5)
จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า “การแปล” เน้นที่การถ่ายทอดความหมายของเนื้อหาเป็น
หลัก แล้วจึงตามด้วยการรักษารูปแบบและลีลาการประพันธ์ แนวคิดนีถ้ อื เป็นแนวคิดพืน้ ฐาน
ที่ชี้น�ำกระบวนการแปลโดยทั่วไป
ส�ำหรับงานแปลเอกสารประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะเอกสารชัน้ ต้นนัน้ มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
น้อยมาก และมีผู้อภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแปลเอกสารประวัติศาสตร์อยู่น้อย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยพบงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์และสามารถน�ำมาปรับใช้เป็นแนวคิด
ชี้น�ำการท�ำงานของผู้วิจัยได้คือบทความเรื่อง “การแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 เกี่ยวกับสยาม: วิธีการและข้อสังเกตเบื้องต้น” โดยปรีดี พิศภูมิวิถี
(2554) บทความดังกล่าวได้กล่าวถึงความส�ำคัญของการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ว่าอาจมี
ส่วนช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น และการแปลเอกสารประวัติศาสตร์นั้น นอกจาก
จะต้องพึง่ พาความสามารถด้านภาษาแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจในประวัตศิ าสตร์และวิธกี ารทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย บทความดังกล่าวเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปลคือ การศึกษาข้อมูล
ทางประวัตศิ าสตร์ให้ถกู ต้อง ข้อสังเกตในการใช้คำ 
� การเทียบเคียงค�ำ การถ่ายทอดศัพท์เฉพาะ
และรูปประโยคในภาษาทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงอันเป็นลักษณะเฉพาะของเอกสารนัน้ ๆ และ
ข้อสังเกตเกีย่ วกับกระบวนการทัง้ ก่อน ระหว่างและหลังแปล โดยมีการยกประเด็นคลังค�ำศัพท์
การแปลวัน เดือน ปี ซึ่งอาจต้องมีการใช้เชิงอรรถเพื่อขยายความ อาจวิเคราะห์เอกสารและ
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เรียบเรียงประเด็นต่าง ๆ ทีพ่ บเพิม่ เติม ทัง้ นีก้ ารแปลเอกสารประวัตศิ าสตร์ตอ้ งเคารพต้นฉบับ
อย่างเคร่งครัดเพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ได้อีก
วิธีการดังกล่าวสามารถน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนากลวิธีและเสนอแนวทางการแปล
ประวัตศิ าสตร์ภาษาจีนเป็นภาษาไทยได้ โดยเฉพาะในเรือ่ งการศึกษาข้อมูลทางประวัตศิ าสตร์
ให้ถูกต้อง การแปลวัน เดือน ปี การท�ำเชิงอรรถ การอธิบายเพิ่มเติมแยกให้ชัดเจนจากตัวบท
3. วัตถุประสงค์งานวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาปัญหาเชิงประจักษ์ (empirical research) ผ่านการอ่านตัวบทและ
แปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
3.2 เพื่อพัฒนากลวิธีและเสนอแนวทางในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษา
จีนเป็นภาษาไทย
4. ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical research) ผ่านการอ่านและแปลตัว
บทเอกสารโบราณภาษาจีนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับล้านนา ทั้งนี้ หวงฉงเหยียน (黄重言)
และอี๋ว์ติ้งปัง (余定邦) ได้คัดสรรรวบรวมไว้ในบทที่ 4 และบทที่ 6 ของหนังสือ “รวมข้อมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยในเอกสารโบราณจีน” (《中国古籍中有关泰国资料汇编》) ของ
ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ผู้วิจัยสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
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ตารางที่ 1
ตารางสรุปข้อมูลเกี่ยวกับล้านนาในหนังสือ “รวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในเอกสารโบราณจีน”1
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

ชื่อหนังสือภาษาจีน
《蛮书》
《元史》
《新元史》
《招捕总录》
《明史》
《明实录》
《国榷》
《明会典》
《大明一统志》
《云南志（正德）》
《云南通志（万历）》
《滇志》
《殊域周咨录》
《咸宾录》
《四夷馆考》
《增定馆则》
《寰宇通志》
《全边略记》
《蛮司合志》
《驭交记》
《越峤书》
《读史方舆纪要》
《滇考》
《滇系》
《荒徼通考》

ชื่อหนังสือแปลภาษาไทย
พงศาวดารหมาน
พงศาวดารราชวงศ์หยวน
พงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับใหม่
เจาปู๋จ่งลู1่
พงศาวดารราชวงศ์หมิง
หมิงสือลู่
กั๋วเช่ว์
หมิงฮุ่ยเตี่ยน
ต้าหมิงอีถ่งจื้อ
อวิ๋นหนานจื้อ (เจิ้งเต๋อ)
อวิ๋นหนานทงจื้อ (วั่นลี่)
เตียนจื้อ
ซูอี้ว์โจวจือลู่
เสียนปินลู่
ซื่ออี๋ก่วนเข่า
เจิงติ้งก่วนเจ๋อ
หวนอี่ว์ทงจื้อ
ฉวนเปียนเล่ว์จี้
หมานซือเหอจื้อ
อี้ว์เจียวจี้
เย่ว์เฉียวซู
ตู๋สื่อฟังอี๋ว์จี้เย่า
เตียนเข่า
เตียนซี่
ฮวงเจี้ยวทงเข่า

จ�ำนวนข้อความ
1
32
1
1
8
82
3
4
1
1
1
1
4
1
1
4
2
2
1
2
4
1
3
5
1

“ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ” ใช้ว่า “เจาปู่จ่งลู่” ส่วนผู้วิจัยถอดเสียงโดย
ผันวรรณยุกต์ตามเกณฑ์การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธีไทยของส�ำนักนายกรัฐมนตรี จึงใช้ว่า
“เจาปู๋จ่งลู่”
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ทั้งนี้ 4 รายการแรกอยู่ในบทที่ 4 ของหนังสือดังกล่าว รายการที่ 5-25 อยู่ในบทที่ 6
ของหนังสือดังกล่าว รวมทั้งสิ้นมาจากหนังสือ 25 รายการ 167 ข้อความ
เนื่องจากในพงศาวดารราชวงศ์หมิงยังมีข้อความที่หนังสือดังกล่าวไม่ได้คัดสรรมา
แต่เกี่ยวข้องกับล้านนา ผู้วิจัยค้นคว้าและพบข้อความดังกล่าวจึงน�ำมาเพิ่มไว้อีก 2 ข้อความ
รวมแปลไว้ 169 ข้อความ เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อความเหล่านี้สั้นยาวไม่เท่า
กัน ข้อความที่สั้นที่สุดมีเพียง 11 อักษรจีน ข้อความที่ยาวที่สุดยาวถึง 1,253 อักษรจีน ทั้งนี้
ไม่นับเครื่องหมายวรรคตอน
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
5.1 ทราบปัญหาในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
5.2 ได้กลวิธีและแนวทางในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษา
ไทย
5.3 สามารถน�ำกลวิธแี ละแนวทางการแปลไปประยุกต์ใช้กบั การแปลเอกสารประเภท
ใกล้เคียงกันจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและการแปลเอกสารประวัติศาสตร์จากภาษาอื่นเป็น
ภาษาไทย
6. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยด�ำเนินการอ่านตัวบทและแปลเอกสารต้นฉบับตามขอบเขตการศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ข้อจ�ำกัด และข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปลอันจะส่งผลกระทบ
ต่อความถูกต้องของต้นฉบับและความเข้าใจของผูอ้ า่ น หลังจากนัน้ น�ำมาจัดระบบแยกประเด็น
ปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ พัฒนากลวิธแี ก้ไขและเสนอแนวทางการแปลเอกสารประวัตศิ าสตร์
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงการแปลต่อไป
7. ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้ท�ำการแปลหลักฐานล้านนาในเอกสารจีนทั้ง 25 รายการ 169
ข้อความ ผู้วิจัยได้พบสภาพปัญหาในการแปลและได้พัฒนากลวิธีในการแก้ไขในการแปล
เอกสารทางประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยแยกเป็นประเด็นต่อไปนี้
7.1 ปัญหาด้านการทับศัพท์หรือการถ่ายถอดเสียง
การถอดเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทยเป็นประเด็นพื้นฐานที่ต้องก�ำหนดให้แน่ชัด
จะถอดเสียงเองตามชอบมิได้ เพราะอาจเกิดความลักลัน่ ในชิน้ งาน งานประวัตศิ าสตร์ควรเป็น
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งานที่มีมาตรฐานชัดเจน ปัจจุบันประเทศไทยมีเกณฑ์ถ่ายถอดเสียงภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ของทางราชการอยู่ 2 เกณฑ์ คือ “เกณฑ์การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธี
ไทย” โดยคณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี พิมพ์ในปี พ.ศ. 2543 และ “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี” ของ
ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2548 และต่อมายกเลิก
ประกาศใช้ฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในปี พ.ศ. 2550
ผู้วิจัยเห็นว่าการแปลถอดเสียงชื่อเฉพาะต่าง ๆ ในเอกสารประวัติศาสตร์จีน ควรยึด
หลักดังนี้
7.1.1 ค�ำทีแ่ พร่หลายในภาษาไทยใช้ตามความนิยมเดิมสอดคล้องกับเกณฑ์ทที่ งั้ สอง
ระบุไว้ เช่น ยูนนาน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่าน
7.1.2 เลือกใช้เกณฑ์ใดก็ได้ในสองเกณฑ์ข้างต้น เพราะเป็นเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยทาง
ราชการ แต่เมือ่ เลือกใช้เกณฑ์ใด ต้องใช้ตามนั้นโดยเคร่งครัด จะสลับไปมาระหว่างเกณฑ์มิได้
ในกรณีของผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้ “เกณฑ์การถ่ายถอดเสียงภาษาจีนแมนดารินด้วยอักขรวิธไี ทย”
ในการแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในประวัติศาสตร์จีน ด้วยเหตุผลว่าท้ายเกณฑ์ มี
การจัดท�ำตาราง “หน่วยพยางค์ภาษาจีนแมนดาริน สะกดด้วยอักขรวิธไี ทย” แยกทุกเสียง ไล่
ตามวรรณยุกต์ตา่ ง ๆ จึงเป็นการง่ายในการค้นคว้าและไม่เป็นปัญหาในการผันเสียงวรรณยุกต์
7.1.3 สามารถใช้ข้ออนุโลมต่างๆ ที่ระบุไว้ในเกณฑ์ได้ตามสมควร ตัวอย่างเช่น
ในกรณีการแปลบันทึกเกีย่ วกับอาณาจักรล้านนาในประวัตศิ าสตร์จนี ผูว้ จิ ยั ค�ำนึงถึงผูอ้ า่ นงาน
ประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้ภาษาจีน จึงปรับการถ่ายถอดเสียงให้ง่ายลงตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 ใน
เกณฑ์ดังกล่าวซึ่งอนุโลมให้ถอดเสียง zh ch sh เป็น จ; ช/ฉ; ส/ซ โดยไม่ขีดเส้นใต้ก็ได้ เช่น
ถอดเสียงว่า “หยวนสื่อ” แทนที่จะถอดว่า “หยวนสือ่ ”
7.1.4 เนื่องจากเอกสารประวัติศาสตร์มีความส�ำคัญ ต้องสามารถสืบค้นต่อได้ ชื่อ
เฉพาะใด ๆ ทีป่ รากฏ พึงใส่อกั ษรจีนไว้ในวงเล็บเมือ่ ปรากฏเป็นครัง้ แรก เพือ่ ให้เป็นการสะดวก
ต่อการค้นคว้าต่อไป
7.1.5 ในกรณีทมี่ ชี อื่ เฉพาะทีภ่ าษาจีนทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ หากเป็นไป
ได้ พึงสืบหาเสียงในสมัยนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้าต่อไป ในกรณีการแปลบันทึก
เกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาในประวัติศาสตร์จีน ผู้วิจัยได้แยกชื่อเฉพาะที่เป็นชื่อบุคคล
และชื่อสถานที่ในล้านนาในสมัยราชวงศ์หยวนออกมาแล้วจัดท�ำเป็นตาราง และขอให้
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จตุวทิ ย์ แก้วสุวรรณ์ ซึง่ เชีย่ วชาญด้านเสียงภาษาจีนโบราณช่วยค้นคว้า
เทียบเสียงโบราณจากต�ำราสัทวิทยาโบราณจ�ำนวน 2 เล่ม คือ ซ่งเปิน่ ก่วงอวิน้ (《宋本广韵》)
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และจงหยวนอินอวิน้ (《中原音韵》) โดยถอดเสียงเป็นสัทอักษรสากล (IPA) ไว้ในภาคผนวก
สาเหตุที่ใช้ต�ำราสองเล่มนี้เพราะต�ำราซ่งเปิ่นก่วงอวิ้น เป็นต�ำราสัทวิทยาสมัยราชวงศ์ซ่ง
เฉินเผิงเหนียน (陈鹏年) ร่วมกับนักวิชาการอื่น เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1008/ พ.ศ. 1551 ส่วน
ต�ำราจงหยวนอินอวิ้นเป็นต�ำราสัทวิทยาสมัยราชวงศ์หยวน โจวเต๋อชิง (周德清) เขียนขึ้น
ในปี ค.ศ. 1324/ พ.ศ. 1867 ต�ำราทั้ง 2 เล่มนี้จึงเป็นตัวแทนของเสียงสมัยราชวงศ์ซ่ง
ซึ่งเป็นเสียงภาษาจีนโบราณยุคกลางและราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นเสียงภาษาจีนยุคใกล้ของจีน
น่าจะเป็นประโยชน์ในการเชือ่ มโยงชือ่ เฉพาะเหล่านีว้ า่ น่าจะเป็นชือ่ ใดในภาษาล้านนา (กนกพร
นุม่ ทอง, 2563ก, น.165) แต่ในส่วนของเอกสารประวัตศิ าสตร์สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ
มิได้ใช้วิธีดังกล่าว เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ ได้อธิบายว่าเสียงใน
สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใกล้เคียงกับภาษาปัจจุบัน จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องถอดเสียง
ไว้เพื่อการค้นหาอีก (กนกพร นุ่มทอง, 2563ข, น.7)
7.1.6 พึงระวังเรือ่ งการเรียกชือ่ เฉพาะด้วยค�ำเรียกรวม ชือ่ เฉพาะทีภ่ าษาจีนทับศัพท์
มาจากภาษาต่างประเทศ ชื่อเดียวกันอาจหมายถึงคนละอย่าง ชื่อต่างกันอาจหมายถึง
อย่างเดียวกันก็เป็นได้ ในการแปลบันทึกเกีย่ วกับล้านนาในประวัตศิ าสตร์จนี ผูว้ จิ ยั ได้พบการ
กล่าวถึง “เตาหล่านน่า” (刀揽那) “เจาหล่านน่า” (招揽那) “เตียวหล่านน่า” (刁揽那)
“ลี่หล่านน่า” (力揽那) อยู่หลายแห่ง (กนกพร นุ่มทอง, 2563ก, 2563ข) ทั้งหมดหมายถึง
ผู้ปกครองอาณาจักรปาไป่ (สนมแปดร้อย) ทั้งนี้ ค�ำว่า “เตา” และ “เตียว” น่าจะมาจาก
ค�ำว่า “ท้าว” ค�ำว่า “เจา” น่าจะมาจากค�ำว่า “เจ้า” การที่พิมพ์เป็นอักษร “ลี่” น่าจะเกิด
จากความผิดพลาดในการพิมพ์ เพราะอักษรลี่ (力) กับอักษรเตา (刀) คล้ายกัน ส่วนค�ำว่า
“หล่านน่า” น่าจะมาจากค�ำว่า “ล้านนา” ฉะนั้น “ท้าวล้านนา” หรือ “เจ้าล้านนา” จึงเป็น
กษัตริย์ท่ีปกครองเชียงใหม่ แต่ในเอกสารคนละฉบับกันมิได้หมายถึงบุคคลเดียวกันเสมอไป
ในพงศาวดารราชวงศ์หมิง “เตาหล่านน่า” อยู่ในช่วงที่เวียดนามยกทัพไปตีลาว ท�ำให้ลาว
ขอความช่วยเหลือจากล้านนา ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช
ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1984 - พ.ศ. 2030 (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2561, น. 497) ในบันทึก
เสียนปินลู่ กล่าวถึงลี่หล่านน่า (เตาหล่านน่า) ซึ่งส่งทูตมาถวายบรรณาการราชวงศ์หมิงใน
ปี ค.ศ. 1391/ พ.ศ. 1934 กษัตริย์ราชวงศ์มังรายเวลานั้นคือพระญาแสนเมืองมา ฉะนั้น
“ท้าวล้านนา” ทั้งสองนี้เป็นคนละคนกัน โดย “ท้าวล้านนา” ในบันทึกเสียนปินลู่จะตรงกับ
“เตาป๋านเหมีย่ น” ในพงศาวดารราชวงศ์หมิงและหมิงสือลู  ่ ในหมิงสือลู่ มีทเี่ อ่ยถึง “เจาหล่านน่า”
หรือ “เจ้าล้านนา” ส่งทูตมาถวายบรรณาการ ใน ค.ศ. 1513/ พ.ศ. 2056 ซึ่งในที่นี้น่าจะ
หมายถึงพระญาแก้ว (พระเมืองแก้ว) ซึง่ ครองราชย์ในเวลานัน้ ฉะนัน้ ในการแปลจึงมิอาจแปล
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ทับศัพท์ตรง ๆ โดยไม่คน้ คว้าเพิม่ เติม เพราะอาจท�ำให้ถา่ ยทอดเนือ้ หาผิดไป ควรท�ำเชิงอรรถ
หรือค้นคว้าอธิบายไว้เพิ่มเติม
7.2 ปัญหาด้านการค้นเทียบวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์
จีนมีวิธีบันทึกประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมาแต่โบราณ ระบุวัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุการณ์
แน่นอน เช่น 大德元年九月甲子。八百媳妇叛，寇彻里，遣也先不花将兵讨之。(Song
Lian, 1976, p. 413) ข้อความดังกล่าวปรากฏในพงศาวดารราชวงศ์หยวน (《元史》) แปลได้วา่
“วันจย๋าจื่อ เดือน 9 ปีแรกแห่งรัชศกต้าเต๋อ ปาไป่สีฟู่กั๋ว (อาณาจักรสนมแปดร้อย) เป็นกบฏ
รุกรานเช่อหลี่ (สิบสองปันนา) ส่งเหยี่ยเซียนปู้ฮวาน�ำทัพไปปราบ”
อาณาจักรสนมแปดร้อยเป็นชื่อเรียกล้านนาในสมัยโบราณ บันทึกนี้ระบุวันเดือนปี
ทีเ่ กิดเหตุการณ์ชดั เจน ต้าเต๋อ (大德) เป็นรัชศกของจักรพรรดิหยวนเฉิงจง (元成宗) หมายถึง
ช่วงระหว่าง ค.ศ. 1297 - ค.ศ. 1307/ พ.ศ. 1840 - พ.ศ. 1850 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีแรก
ในรัชศก คือปี ค.ศ. 1927 เดือนที่บันทึกไว้เป็นล�ำดับเดือนตามปฏิทินเกษตรของจีน ซึ่ง
เป็นปฏิทินผสมผสานระหว่างจันทรคติและสุริยคติ ส่วนวันที่บันทึกใช้ระบบเทียนกาน-ตี้จือ
(天干地支) หรือ “แกนฟ้า-กิง่ ดิน” หรือระบบ “แม่มอื้ -ลูกมือ้ ” ซึง่ มาจากอักษรในหมวดเทียน
กาน 10 ตัว อักษรในหมวดตี้จือ 12 ตัว มาจับคู่ตามวิธีโบราณ (ไม่ได้จับกันทุกตัว แต่มีการ
ข้ามอักษร) ได้ 60 คู่ กลายเป็นล�ำดับทั้งหมด 60 ล�ำดับ เป็นระบบฐาน 60 นับจากจย๋าจื่อ
ซึ่งเป็นล�ำดับที่ 1 ถึงกุ่ยไฮ่ซึ่งเป็นล�ำดับที่ 60 แล้ววนกลับมานับล�ำดับที่ 1 ใหม่ ปฏิทินจีน
สมัยโบราณนับวันต่อเนือ่ งยาวนานด้วยระบบนีไ้ ม่มขี าดตอน ไม่มสี บั สน สามารถสอบทานหา
วันเดือนปีตามระบบสุรยิ คติได้ การค�ำนวณวันทีต่ ามระบบปฏิทนิ เกษตรของจีนให้ได้วนั เดือนปี
ตามสุริยคตินั้นเป็นวิธีที่ซับซ้อนพอสมควร ต้องใช้คู่มือประกอบ คู่มือที่จ�ำเป็น ได้แก่ ปฏิทิน
จีนห้าพันปี (《中华五千年长历》) ของส�ำนักพิมพ์อุตุนิยม และตารางเปรียบเทียบปฏิทิน
ประวัติศาสตร์จีนกับปฏิทินจีนและปฏิทินสากล (《中国史历日和中西历日对照表》) ของ
ส�ำนักพิมพ์ซ่างไห่ฉือซู ซึ่งจะมีเพียงเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีควรมีทั้งสองเล่มและค้น
เทียบสองวิธีเพื่อสอบทานกัน ผู้วิจัยขออธิบายวิธีตรวจสอบแปลงวันเดือนปีเพื่อแปลงเป็น
วันเดือนปีตามระบบสุริยคติ โดยใช้คู่มือดังกล่าว ดังนี้
วิธีที่ 1 การค้นเทียบด้วยปฏิทินจีนห้าพันปี (《中华五千年长历》) ของส�ำนักพิมพ์
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ๆ กล่าาวคืวันอสุถ้ดาเลขในแถวที
เดืล�อำนนั
กล่าวคือจ้ ถ้อื าของวั
เลขในแถวที
่ 4 ของเดื
บเลขใด
ท้ายของ ่ 4
นใดตรงกั
บเลขใด
สุดท้ยานกานตี
ยของเดื้จอือนก่
านั้น่ (แถวที
ตรงกับ่ 2)
ล�ำดัเป็บนนัเลข
้น ๆ ใน
เดืของเดื
อนก่ออนหน้
านั้นตรงกั
บลาดัแปลว่
บนั้น าๆวันในเที
เช่อนนหน้
เดือนยี
ยนกานตีา จ้ วัอื นสุเช่ดนท้เดืายของเดื
อนยี่ (แถวที
แสดงว่
า วันสุ้จดือท้ทีา่ยของเดื
26เทีแสดงว่
อนอ้่ 2)
ายเป็เป็นนเลข
ลาดั26บเที
ยนกาน-ตี
26 ฉะนัอนอ้
้นวัานย1เป็ค่นาล�ำดับ
ยนกาน-ตี
ที่ บ26ที่ ฉะนั
้นวัน 1 ทค�ิน่ำ เทีเดืยอนกาน-ตี
นยี่ จะเป็้จือนล�ซึำ่งดัก็บคทีือ่ วั27
ทินเที) ยตรงกั
นกาน-ตี
เดืเทีอนยี
่ จะเป็น้จลือาดั
27 ของปฏิ
นเกิของปฏิ
งอิ๋น (庚寅
บ ้จือ
ซึ่งก็คือวันเกิงอิ๋น (庚寅) ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2016 ในการค�ำนวณ ให้น�ำเดือนที่ระบุ
ไว้ในเอกสารโบราณมาเทียบหาวัน 1 ค�่ำของแต่ละเดือนตามวิธีการดังกล่าว แล้วไล่ล�ำดับวัน
ที่ระบุไว้ตามล�ำดับเทียนกาน-ตี้จือ ได้เป็น12
วันเดือนปีตามปฏิทินสุริยคติ
ทัง้ นี้ ในการค้นเทียบวันเดือนปีจากปฏิทนิ เกษตรจีนเป็นปฏิทนิ สากล ผูว้ จิ ยั ได้ทดลอง
จัดท�ำตารางเทียบเทียนกาน-ตี้จือไว้หลายแบบ พบว่าระบบ 5 ช่อง 12 แถว นั้นสะดวกที่สุด
ในการค�ำนวณ เพราะอักษรตัวแรกของล�ำดับเทียนกาน-ตี้จือหมายเลข 1 จะตรงกับอักษรตัว
แรกของหมายเลข 11 อักษรตัวแรกของล�ำดับ 2 ตรงกับอักษรตัวแรกของหมายเลข 12 อักษร
ตัวแรกของล�ำดับเทียนกาน-ตีจ้ อื หมายเลข 6 จะตรงกับอักษรตัวแรกของหมายเลข 16 อักษร
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ตัวแรกของล�ำดับ 7 ตรงกับอักษรตัวแรกของหมายเลข 17 ถ้าท�ำตารางแบบนี้ จะหาล�ำดับ
เทียนกาน-ตี้จือได้รวดเร็วกว่าเรียงเป็น 6 ช่อง 12 ช่อง หรือในลักษณะอื่น เมื่อได้วันตั้งต้น
จากเอกสารโบราณจะหาวันที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าการนับแบบอื่น ตารางเทียบเทียน
กาน-ตี้จือภาษาไทย-ภาษาจีนที่ผู้วิจัยจัดท�ำขึ้นเป็นดังนี้
ตารางที่ 3
ตารางเทียบเทียนกาน-ตี้จือภาษาไทย-ภาษาจีน ของ กนกพร นุ่มทอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


1

2

3

4

5

1. จย๋าจื่อ

甲子

2. อี๋โฉ่ว

乙丑

3. ปิ่งอิ๋น

丙寅

4. ติงเหม่า 丁卯

5. อู้เฉิน

6. จี่ซื่อ

己巳

7. เกิงอู่

庚午

8. ซินเว่ย 辛未

9. เหรินเซิน 壬申

10. กุ๋ยโหย่ว 癸酉

11. จย่าซีว์ 甲戌

12. อี่ไฮ่

乙亥

13. ปิ๋งจื่อ 丙子

14. ติงโฉ่ว 丁丑

15. อู้อิ๋น 戊寅

16. จี๋เหม่า 己卯

17. เกิงเฉิน 庚辰

18. ซินสื้อ 辛巳

19. เหรินอู่ 壬午

20. กุ่ยเว่ย 癸未

21. จย่าเซิน 甲申

22. อี๋โหย่ว 乙酉

23. ปิ่งซีว์ 丙戌

24. ติงไฮ่

己丑

27. เกิงอิ๋น 庚寅

28. ซินเหม่า 辛卯

29. เหรินเฉิน 壬辰

30. กุ่ยซื่อ 癸巳

乙未

33. ปิ่งเซิน 丙申

34. ติงโหย่ว 丁酉

35. อู้ซีว์

37. เกิงจื่อ 庚子

38. ซินโฉ่ว 辛丑

39. เหรินอิ๋น 壬寅

40. กุ๋ยเหม่า 癸卯

丙午

44. ติงเว่ย 丁未

45. อู้เซิน 戊申

26. จี๋โฉ่ว

31. จย๋าอู่ 甲午
36. จี่ไฮ่

己亥

32. อี่เว่ย

25. อู้จื่อ

戊子
戊戌

41. จย่าเฉิน 甲辰

42. อี่ซื่อ

46. จี๋โหย่ว 己酉

47. เกิงซีว์ 庚戌

48. ซินไฮ่ 辛亥

49. เหรินจื่อ 壬子

50. กุ๋ยโฉ่ว 癸丑

51. จย่าอิ๋น 甲寅

52. อี๋เหม่า 乙卯

53. ปิ่งเฉิน 丙辰

54. ติงซื่อ 丁巳

55. อู้อู่

己未

57. เกิงเซิน 庚申

58. ซินโหย่ว 辛酉

59. เหรินซีว์ 壬戌

60. กุ่ยไฮ่ 癸亥

56. จี่เว่ย

乙巳

丁亥

戊辰

43. ปิ๋งอู่

戊午

วิธีที่ 2 การค้นเทียบด้วยตารางเปรียบเทียบปฏิทินประวัติศาสตร์จีนกับปฏิทินจีน
และปฏิทินสากล (《中国史历日和中西历日对照表》) ของส�ำนักพิมพ์ซั่งไห่ฉือซู ตาราง
เปรียบเทียบนี้ไม่ละเอียดเท่าหนังสือปฏิทินจีนห้าพันปี ใช้วิธีระบุวันที่ 1, 11, 21 ของเดือน
ตามปฏิทนิ เกษตรแต่ละเดือน พร้อมให้ลำ� ดับตามระบบเทียนกาน-ตีจ้ อื และให้วนั ตามปฏิทนิ
สุริยคติ
จากตัวอย่างบันทึกที่ยกมา (ดูหัวข้อล่าสุด “ปัญหาด้านการค้นเทียบวันเวลาที่เกิด
เหตุการณ์”) วันจย๋าจือ่ เดือน 9 ปีแรกแห่งรัชศกต้าเต๋อ ตรงกับวัน 4 ค�ำ 
่ เดือน 9 ปฏิทนิ เกษตร
จีน - 21 กันยายน ค.ศ. 1297/ พ.ศ. 1840 ผู้วิจัยจึงก�ำหนดแนวทางแปลคือ ถ่ายถอดเสียง
ล�ำดับวันตามปฏิทินเทียนกาน-ตี้จือไว้ ล�ำดับเดือนแปลตามต้นฉบับซึ่งเป็นเดือนทางปฏิทิน
เกษตรจีน ส่วนปีถ่ายถอดเสียงชื่อรัชศกในค�ำแปล ทั้งนี้ ปีรัชศกเดียวกันอาจระบุปี ค.ศ./
พ.ศ. ต่างกัน เนื่องจากปฏิทินเกษตรจีนกับปฏิทินสุริยคติเริ่มนับศกใหม่ไม่พร้อมกัน ข้อความ
ดังกล่าวแปลได้ว่า
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“วันจย๋าจือ่ เดือน 9 ปีแรกแห่งรัชศกต้าเต๋อ (วัน 4 ค�ำ 
่ เดือน 9 ปฏิทนิ เกษตรจีน - 21
กันยายน ค.ศ. 1297/ พ.ศ. 1840) ปาไป่สฟี กู่ วั๋ (อาณาจักรสนมแปดร้อย) เป็นกบฏ รุกรานเช่อหลี่
(สิบสองปันนา) ส่งเหยี่ยเซียนปู้ฮวาน�ำทัพไปปราบ” (กนกพร นุ่มทอง, 2563ก, น. 174)
เนือ่ งจากปฏิทนิ เกษตรจีนไม่นบั ข้างขึน้ ข้างแรม แต่นบั เป็นวันที่ ในทีน่ ผี้ แู้ ปลจะใช้คำ�
ว่า วัน...ค�่ำ เมื่อเอ่ยถึงวันตามปฏิทินเกษตรจีน ตามแบบที่พระยาอนุมานราชธนใช้ในหนังสือ
ลัทธิของเพื่อน ภาค 4 ตอน 1 ลัทธิศาสนาของจีน ในส่วนของรัชศกนั้น มีความส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นในสมัยใด ผู้วิจัยจึงเห็นควรระบุชื่อรัชศกก่อน แล้วเทียบไว้ใน
วงเล็บ และจัดท�ำค�ำอธิบายระบุว่าเป็นรัชศกของรัชกาลใด เริ่มและสิ้นสุดเมื่อใด โดยอธิบาย
ไว้เฉพาะที่ปรากฏเป็นครั้งแรก
7.3 ปัญหาด้านการค้นคว้าสถานที่ที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
การแปลเอกสารประวัติศาสตร์มีส่วนที่สัมพันธ์กับชื่อสถานที่อยู่มาก เป็นชื่อสถานที่
ที่คนไทยไม่คุ้น และไม่อาจปล่อยผ่านได้เพราะมีความส�ำคัญกับเนื้อหาโดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของชัยภูมิ การรบ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ ผู้วิจัยเห็นว่าในการแปลสถานที่
พึงค้นคว้าและอธิบายข้อมูลที่จ�ำเป็นไว้ เอกสารที่จ�ำเป็นในการค้นคว้าได้แก่ “นามานุกรม
สถานที่ประวัติศาสตร์จีน” (《中国历史地名大辞典》) ของห้องปฏิบัติการวิจัยสถานที่ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ศูนย์วจิ ยั ประวัตศิ าสตร์แห่ง Chinese Academy of Social Sciences ซึง่ รวม
ชื่อสถานที่ไว้กว่า 60,000 รายการ ตั้งแต่ประเทศในสมัยโบราณ เมืองหลวง เขตการปกครอง
ชื่อภูเขา แหล่งน�้ำ ด่าน เมือง ป้อม ถนน งานวิศวกรรมชลประทาน ฯลฯ โดยได้ให้ค�ำอธิบาย
ไว้อย่างละเอียดเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า นอกจากนีค้ วรสอบทานกับ “ประชุมแผนที่
ประวัตศิ าสตร์จนี ” (《中国历史地图集》) ของส�ำนักพิมพ์แผนทีจ่ นี ซึง่ ระบุชอื่ สถานทีใ่ นสมัย
โบราณพร้อมกับสถานที่ในสมัยปัจจุบนั พร้อมพิกัดละติจูดและลองติจูดไว้ หากเป็นไปได้ควร
จัดท�ำแผนทีเ่ ป็นภาษาไทยไว้เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสารประวัตศิ าสตร์ทแี่ ปล เพือ่ ให้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ใช้ค้นคว้าต่อไป
7.4 ปัญหาเรื่องชื่อหน่วยงาน ชื่อต�ำแหน่งขุนนางและชื่อเขตการปกครอง
ระบบการปกครองของจีนมีความซับซ้อนมาก ชื่อหน่วยงานและชื่อต�ำแหน่งขุนนาง
ในแต่ละยุคอาจเหมือนกันแต่ความรับผิดชอบไม่เหมือนกัน ต�ำแหน่งทีร่ บั ผิดชอบอย่างเดียวกัน
ก็อาจมีชื่อเรียกต่างกันได้ เป็นต้นว่า ผิงจัง (平章 ) เป็นค�ำย่อของต�ำแหน่งผิงจังเจิ้งซื่อ
(平章政事) หากอยู่ในส่วนกลาง เทียบรองอัครมหาเสนาบดี แต่เมื่อประจ�ำระดับมณฑล เป็น
ต�ำแหน่งข้าหลวงก�ำกับมณฑล ในปี ค.ศ. 1286/ พ.ศ. 1829 มีการยกเลิกต�ำแหน่งเฉิงเซี่ยง
(อัครมหาเสนาบดี) ประจ�ำท้องที่ ให้ผิงจังเจิ้งซื่อเป็นขุนนางสูงสุดประจ�ำท้องที่ แต่ต่อมาก็ให้
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มีการตั้งต�ำแหน่งเฉิงเซี่ยง (อัครมหาเสนาบดี) ประจ�ำท้องที่มณฑลขนาดใหญ่อีก ปีที่ 7 แห่ง
รัชศกเหยียนโย่ว หรือ ค.ศ. 1320/ พ.ศ. 1863 ยกเลิกต�ำแหน่งเฉิงเซี่ยง (อัครมหาเสนาบดี)
ประจ�ำท้องที่มณฑลอีกครั้ง ลดต�ำแหน่งผู้ที่ตั้งไปแล้วเป็นผิงจังเจิ้งซื่อ หลังรัชศกไท่ติ้ง หรือ
ค.ศ. 1324/ พ.ศ. 1867 ฟื้นต�ำแหน่งเฉิงเซี่ยง (อัครมหาเสนาบดี) ในบางมณฑล จะเห็นได้
ว่าการแปลชื่อเรียกต�ำแหน่งขุนนางว่าอย่างไรตายตัวนั้นเป็นเรื่องที่กระท�ำยาก ชื่อต�ำแหน่ง
เดียวกันประจ�ำคนละระดับกัน ความรับผิดชอบต่างกัน ประจ�ำในระดับเดียวกัน บางยุคเป็น
ต�ำแหน่งสูงกว่า บางยุคเป็นต�ำแหน่งรองลงมา เรื่องชื่อเขตการปกครองและชื่อหน่วยงาน
ราชการก็มลี กั ษณะเช่นเดียวกัน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าไม่อาจแปลค�ำเรียกเหล่านีเ้ ป็นภาษาไทยตายตัว
ได้ เพราะจะท�ำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน วิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือค้นคว้าหน้าที่
และความรับผิดชอบจากคู่มือที่จ�ำเป็น เช่น “พจนานุกรมระบบขุนนางแต่ละสมัยของจีน”
( 《中国历代官制大辞典》 ) ของส� ำ นั ก พิ ม พ์ ป ั ก กิ่ ง “พจนานุ ก รมประวั ติ ศ าสตร์ จี น ”
(《中国历史大辞典》) ของส�ำนักพิมพ์ซงั่ ไห่ฉอื ซู จากนัน้ ใช้วธิ ที บั ศัพท์หรือถ่ายถอดเสียง โดย
หากต้องการให้ผู้อ่านพอเข้าใจให้ใช้ค�ำว่า “เทียบ...” เช่น ถ้าอยู่ในส่วนกลาง อาจเขียนว่า
“ผิงจัง (เทียบรองอัครมหาเสนาบดี)” ถ้าประจ�ำมณฑล อาจเขียนว่า “ผิงจัง (เทียบข้าหลวง
ก�ำกับมณฑล)” ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของต�ำแหน่งนั้น ๆ ในแต่ละสมัย
จากนั้นท�ำเชิงอรรถอธิบายให้ชัดเจน
7.5 ปัญหาความถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ
เอกสารประวัติศาสตร์โบราณที่พิมพ์ในปัจจุบันมาจากเอกสารต้นฉบับแม่พิมพ์ไม้
อีกทีหนึง่ โดยมีผนู้ ำ� มาช�ำระ แก้ไขตัวอักษรทีฉ่ บับแม่พมิ พ์ไม้อาจพิมพ์ผดิ พลาด และใส่เครือ่ งหมาย
วรรคตอนเพื่อให้สะดวกต่อผู้อ่าน แต่ในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นภาษาไทย
พึงสอบทานกับเอกสารต้นฉบับแม่พิมพ์ไม้ ซึ่งในปัจจุบันการสอบทานเช่นนี้เป็นเรื่องไม่เกิน
วิสัยที่จะกระท�ำได้ เนื่องจากมีการสแกนเอกสารโบราณเหล่านี้เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดหรือ
อ่านออนไลน์ตามห้องสมุดหรือคลังข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง ฯลฯ ใน
การแปลบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยได้สอบทานกับเอกสารโบราณ
อื่น ๆ เท่าที่หาไฟล์สแกนได้ และพบที่ฉบับพิมพ์ปัจจุบันคลาดเคลื่อนไปอยู่บ้าง ขอยก
ตัวอย่างจากหมิงสือลู่มาดังนี้ หมิงสือลู่ (《明实录》) เป็นพงศาวดารที่บันทึกเหตุการณ์ตาม
ล�ำดับเวลาโดยอาลักษณ์หลวงของราชวงศ์หมิง เป็นเอกสารชั้นต้นที่มีคุณค่าในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง และเป็นเอกสารส�ำคัญที่ใช้เรียบเรียงพงศาวดารราชวงศ์หมิง
อีกทีหนึง่ โดยธรรมเนียมนัน้ เมือ่ สิน้ รัชกาลหนึง่ จะมีการเรียบเรียง “สือลู”่ หรือบันทึกเหตุการณ์
จริงจากเอกสารประวัตศิ าสตร์ทมี่ ขี องรัชกาลทีผ่ า่ นมาหรือบางครัง้ ก็เริม่ เรียบเรียงตัง้ แต่รชั กาล
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นัน้ ๆ ฉบับรวมคัดสรรคัดข้อความเกีย่ วกับล้านนาจากหมิงสือลูม่ าจ�ำนวนมาก มีตอนหนึง่ จาก
บรรพที่ 257 รัชกาลพระเจ้าหมิงเฉิงจง มีบันทึกว่า “成化二十年冬十月，丙寅。云南守臣
奏：老挝、八百各具缅书，称交阯已还兵本国，恐词报夷情者得之传闻，翻译夷文者成

” (Institute of History and Philology,

于附会，难以为据，宜令沿边有司一体防守。

Academia Sinica, 1962, p. 5)
ข้อความดังกล่าวแปลว่า “วันปิ่งอิ๋น เดือน 10 ฤดูหนาว ปีที่ 20 แห่งรัชศกเฉิงฮว่า
(วัน 12 ค�่ำ เดือน 10 ปฏิทินเกษตรจีน - 31 ตุลาคม ค.ศ. 1484/ พ.ศ. 2027) ผู้รักษายูนนาน
กราบทูลว่า “เหล่าวัว (ลาว) และปาไป่ (แปดร้อย) ต่างมีหนังสือภาษาเหมี่ยน (พม่า) แจ้งมา
ว่าเจียวจื่อ (เวียดนาม) ได้ถอยทัพกลับแว่นแคว้นตนแล้ว ที่มีแจ้งข่าวสถานการณ์อี๋คงจะมา
จากข่าวลือ ผู้ที่แปลเอกสารอี๋จะน�ำมาแต่งเติมผิดเพี้ยนความจริง ยากจะเชื่อถือได้ พึงให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาการณ์ชายแดนตลอดแนว” (กนกพร นุ่มทอง, 2563ข, น. 69)
ฉบับรวมคัดสรรพิมพ์ค�ำว่า โส่วเฉิน (守臣）ซึ่งแปลว่าผู้รักษาหรือขุนนางผู้รักษาผิด
เป็นสื่อเฉิน (使臣）ซึ่งแปลว่าราชทูต หากแปลตามฉบับรวมคัดสรร ความหมายจะผิดเป็น
“ราชทูตยูนนาน” ผู้วิจัยได้สอบทานกับหมิงสือลู่แล้วแก้ไขตามหมิงสือลู่เป็น “ขุนนางผู้รักษา
เมืองยูนนาน” แม้วิธีการนี้จะเสียเวลาค่อนข้างมาก แต่ก็ท�ำให้มั่นใจได้ว่าสามารถลดความ
ผิดพลาดลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้
7.6 ปัญหาการตีความตัวบท
หัวใจหลักของการแปลเอกสารประวัติศาสตร์คือความถูกต้อง การตีความตัวบท
ผิดพลาดจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อการน�ำข้อมูลประวัติศาสตร์นั้นไปใช้วิเคราะห์ต่อ ท�ำให้การ
แปลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยภาษาปัจจุบัน
จะไม่เกิดปัญหานี้มาก แต่หากเป็นเอกสารภาษาโบราณจะเกิดปัญหามากในการตีความ
ในการแปลบันทึกเกีย่ วกับล้านนาเป็นภาษาไทย เอกสารทัง้ หมดเขียนด้วยภาษาโบราณ มีเพียง
พงศาวดารราชวงศ์หยวนและพงศาวดารราชวงศ์หมิงเท่านัน้ ซึง่ มีฉบับแปลภาษาจีนปัจจุบนั ไว้
ให้เทียบ เอกสารอื่น ๆ ไม่มีผู้ท�ำค�ำแปลหรือค�ำอธิบายเป็นภาษาจีนสมัยปัจจุบันไว้ ผู้วิจัยเห็น
ว่าหากได้พยายามค้นคว้าและตีความแล้วยังมีสว่ นทีต่ ดิ ขัดอยู่ พึงระบุไว้ให้ชดั เจน เช่น หากค้น
ไม่พบ พึงระบุวา่ ค้นไม่พบแต่สนั นิษฐานว่าน่าจะเป็นเช่นไร เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ค้นคว้าต่อไป ทั้งนี้ต้องให้ตัวอักษรจีนประกอบเพื่อให้ผู้อื่นค้นคว้าต่อได้
อนึ่ง ปัญหาในการตีความตัวบทส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเว้นวรรค ในภาษา
จีนโบราณไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน เอกสารโบราณที่พิมพ์ในสมัยปัจจุบัน มีการช�ำระ
และให้วรรคตอน แต่ก็มิได้แปลว่าการแบ่งวรรคตอนนั้นจะถูกต้องเสมอไป ในขณะที่ผู้วิจัย
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แปลบันทึกเกี่ยวกับล้านนา พบปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งวรรคตอนค่อนข้างมาก ตัวอย่างเช่น
ในการแปลบันทึกเกีย่ วกับล้านนาตอนหนึง่ ในพงศาวดารราชวงศ์หมิง มีเรือ่ งทีเ่ วียดนามยกทัพ
มาตีลาว ได้สังหารประมุขของอาณาจักรลาวและบุตรรวมสามคน ส่วนพ่าหย่าไซ่บุตรคนเล็ก
หนีไปอยู่จิ๋งข่าน (เชียงคาน) ก่อนจะกลับมาสืบต�ำแหน่งเซวียนเว่ย (ข้าหลวงก�ำกับ) ลาว
ต่อ “杀宣慰刀板雅兰掌父子三人” (Zhang Tingyu, 1974, p. 8328) แปลได้ว่า “สังหาร
เซวียนเว่ย (ข้าหลวงก�ำกับ) เตาป๋านหย่าหลานจ่างสามพ่อลูก” (กนกพร นุ่มทอง, 2563ข,
น. 30) ข้อความนี้ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์หลายเล่ม ต้นฉบับภาษาโบราณไม่มีการ
เว้นวรรค ฉบับพิมพ์สมัยปัจจุบันที่คัดสรรบันทึกเกี่ยวกับล้านนามา ใส่เครื่องหมายวรรคตอน
เว้นเป็น “刀板雅、兰掌” (Huang Chongyan & Yu Dingbang, 2016, p. 158) ถ้าแปล
โดยเว้นวรรค หมายความว่าผู้ที่ตายในสงครามคือ เตาป๋านหย่าซึ่งเป็นบิดา กับ หลานจ่างซึ่ง
เป็นบุตร รวมแล้วสามคนพ่อลูก แต่ไม่ทราบว่า บุตรสองคนนั้นชื่อ “หลาน” กับ “จ่าง” หรือ
มีคนหนึง่ ชือ่ “หลานจ่าง” อีกคนไม่ปรากฏชือ่ ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจากพงศาวดาร
ล้านช้าง พบว่าเตาป๋านหย่าน่าจะหมายถึงพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วกษัตริย์ล้านช้างใน
ช่วงที่เวียดนามยกมาตีลาว และพ่าหย่าไซ่น่าจะหมายถึงพระยาสุวรรณบัลลังก์ซึ่งเสวยราชย์
ต่อจากพระราชบิดา ทั้งนี้เหตุการณ์รายละเอียดนั้นหลักฐานไทยกับหลักฐานจีนแตกต่าง
กันอยู่พอสมควร พงศาวดารล้านช้างบันทึกว่า พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วมีบุตรสิบคน
เมื่อแกว (เวียดนาม) ยกมาตี พระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วถอยร่นไปที่เชียงคาน ท้าวแท่งค�ำ 
(คือท้าวแท่นค�ำ) โอรสองค์หนึ่งของพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ยกก�ำลังจากเมืองซายขาว
มาขับไล่ทหารเวียดนามได้ส�ำเร็จ แล้วเชิญพระบิดาไปครองราชย์ต่อ แต่พระยาไชยจักรพรรดิ
แผ่นแผ้วทรงประทับทีเ่ ชียงคานต่อ ท้าวแท่งค�ำหรือท้าวแท่นค�ำจึงครองราชย์ เป็นพระสุวรรณปาสัง
(คือพระยาสุวรรณบัลลังก์) ส่วนพระยาไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วสวรรคตที่เชียงคานในปีต่อมา
(พระยาประชากิจกรจักร, 2473, น. 22-24) ผูว้ จิ ยั เห็นว่า สามารถตีความ “เตาป๋านหย่าหลานจ่าง”
ได้สองลักษณะ คือ เป็นไปตามที่ฉบับรวมคัดสรรเว้นวรรคคือ “หลานจ่าง” หรือ “หลาน”
และ “จ่าง” เป็นชื่อของบุตรเตาป๋านหย่า กับอีกแบบหนึ่งคือ “หลานจ่าง” เป็นสร้อยท้าย
ชื่อของเตาป๋านหย่า ส่วนชื่อลูกอีกสองคนที่ตายนั้นไม่ได้ระบุ ซึ่งในภาษาจีนมีการใช้ลักษณะ
นี้ได้ หากพินิจจากเสียง ผู้วิจัยสันนิษฐานเองว่า ค�ำว่า “หลานจ่าง” อาจจะเป็นการถ่ายถอด
เสียงมาจากค�ำว่า “ล้านช้าง” ก็เป็นได้ อีกทั้งไม่พบชื่อ “หลานจ่าง” หรือ “หลาน” “จ่าง”
ปรากฏเดี่ยว ๆ ในเอกสารอื่นใด อย่างไรก็ดี การแปลบันทึกประวัติศาสตร์ต้องมีความรัดกุม
เมือ่ ไม่แน่ใจและไม่มหี ลักฐานแน่ชดั ไม่พงึ ตีความลงไปในตัวบทแปล ผูว้ จิ ยั จึงเลือกแปลติดกัน
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เป็น “เตาป๋านหย่าหลานจ่างสามพ่อลูก” ตามฉบับโบราณโดยไม่เว้นวรรคและให้ค�ำอธิบาย
ข้อมูลที่ค้นคว้าได้ ตลอดจนความเป็นไปได้ในจากการวิเคราะห์ทางภาษาไว้ท้ายบทแปล
7.7 ปัญหาเรื่องความหมายกักตุนในภาษา
ในการแปลข้ามภาษา ไม่ว่าภาษาใดๆ ก็ตาม ย่อมมีเนื้อหาที่ถือเป็น “ความหมาย
กักตุน” ในภาษาต้นทาง ซึ่งผู้อ่านที่อยู่ในแวดวงเดียวกับผู้เขียนจะสามารถเข้าใจได้ทันทีโดย
ไม่ต้องอธิบาย แต่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจส�ำหรับผู้อ่านที่อยู่คนละแวดวงกับผู้เขียน การ
แปลเอกสารประวัติศาสตร์โบราณของจีนเป็นภาษาไทย มีอุปสรรคเรื่องความหมายกักตุนอยู่
หลายส่วน กล่าวคือ 1) เอกสารที่แปลเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นในสมัยโบราณ ผู้อ่านฉบับแปล
เป็นผู้อ่านในยุคปัจจุบัน 2) เอกสารที่แปลเขียนด้วยภาษาจีน ผู้อ่านชาวไทยใช้คนละภาษา
อยู่ต่างวัฒนธรรมกับผู้เขียน 3) เอกสารที่แปลเป็นเอกสารเฉพาะทาง ไม่สามารถอ่านเข้าใจ
ได้หากไม่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น ในการแปลเอกสารประวัติศาสตร์โบราณของจีน
เป็นภาษาไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีการอธิบายเพิม่ เติม หากเป็นการแปลในสมัยโบราณ การอธิบาย
เพิ่มเติมจะแทรกอยู่ในบทแปล ซึ่งเป็นการสะดวกต่อผู้อ่าน เพราะเข้าใจได้ในทันที แต่ผู้วิจัย
เห็นว่าวิธกี ารเช่นนีอ้ าจท�ำให้เกิดความสับสนว่าส่วนใดเป็นส่วนทีม่ อี ยูเ่ ดิมในต้นฉบับ จึงควรที่
จะแยกส่วนที่อธิบายเพิ่มเติมออกจากจากบทแปล โดยจะจัดท�ำในรูปแบบของเชิงอรรถหรือ
เป็นอรรถาธิบายไว้ท้ายข้อความแต่ละตอนก็ได้ ในกรณีของการแปลบันทึกเกี่ยวกับล้านนา
ในเอกสารประวัตศิ าสตร์จนี ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ จี ดั ท�ำเป็นตาราง มีขอ้ ความเป็นอักษรจีนตามต้นฉบับ
จากนั้นแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่ข้อความใดต้องมีค�ำอธิบาย จะให้ค�ำอธิบายไว้แยกออก
จากตาราง ค�ำอธิบายนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ เขตปกครอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามาไว้ให้และข้อสงสัยในกรณีที่ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่าการแปลเช่นนี้ตรงกับเจตนา
ของผู้บันทึกประวัติศาสตร์ สาเหตุที่ต้องท�ำเช่นนี้เพราะผู้วิจัยตระหนักว่า ในการแปลเอกสาร
ประวัติศาสตร์ ความถูกต้องของต้นฉบับและบทแปลเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด เพราะมีผลต่อการ
ตีความประวัตศิ าสตร์ โดยเฉพาะประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในกรณีนี้ ความถูกต้อง
มีความส�ำคัญยิ่งกว่าความสละสลวยงดงามของภาษา จึงต้องระมัดระวังให้มากที่สุด
8. สรุปผลการศึกษา
จากปัญหาและกลวิธีในการแก้ไขข้างต้น สามารถสรุปแนวทางในการแปลเอกสาร
ประวัติศาสตร์จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยซึ่งมีประเด็นที่สอดคล้องกับแนวทางของปรีดี
พิศภูมิวิถี (2554) ที่ได้กล่าวมาในส่วนแนวคิดทฤษฎีการแปลได้ดังนี้
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8.1 การแปลเอกสารประวัติศาสตร์จีนให้ผู้อ่านชาวไทยเข้าใจสมบูรณ์เป็นเรื่องที่
กระท�ำได้ยากเพราะอยู่คนละสังคมและวัฒนธรรม ซ�้ำต่างด้วยยุคสมัย ผู้แปลควรจัดท�ำ
ค�ำอธิบาย โดยจะอยูใ่ นรูปของเชิงอรรถหรือค�ำอธิบายท้ายบทแปลก็ได้ ทัง้ นี้ พึงระลึกว่าหน้าที่
ของตนคือการแปล เป็นฐานข้อมูลให้นกั ประวัตศิ าสตร์นำ� ไปใช้ตอ่ จึงไม่ควรตีความเกินขอบเขต
เข้าไปในตัวบท เพราะจะท�ำให้เกิดความสับสนว่าส่วนใดปรากฏในต้นฉบับ ส่วนใดเป็นของ
ผู้แปล จะส่งผลกระทบต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
8.2 เนื่องจากการแปลไม่สามารถท�ำให้เทียบเคียงต้นฉบับได้ในทุกมิติ ในการล�ำดับ
ความส�ำคัญว่าควรเลือกสิ่งใด พึงพิจารณาหน้าที่ของงานแปล โดยดูจากประโยชน์ในการใช้
งานเป็นหลัก การแปลเอกสารประวัติศาสตร์จีนต้องเน้นความถูกต้องมากกว่าศิลปกรรมทาง
ภาษา ในกรณีที่ไม่สามารถรักษาลีลาของภาษาโบราณซึ่งเป็นต้นฉบับได้ ต้องแปลให้ผู้อ่านที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ
8.3 ต้องมีระบบในการแปลทีช่ ดั เจน ทัง้ ในเรือ่ งการถ่ายถอดเสียงหรือทับศัพท์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันตลอดทั้งชิ้นงาน และการใช้ค�ำเรียกสิ่งต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
8.4 ต้องสอบทานต้นฉบับให้สมบูรณ์สูงสุด เพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด
8.5 ต้องมีคู่มือที่เกี่ยวข้อง ทั้งคู่มือในการค้นวันเดือนปี ชื่อต�ำแหน่งขุนนาง สถานที่
และระบบอื่น ๆ เพื่อให้การแปลนั้นมีความสมบูรณ์สูงสุด
8.6 ต้องสืบค้นเอกสารประวัติศาสตร์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในภาษาจีน
ภาษาไทย ภาษาอื่น ๆ (หากมี) เพื่อช่วยสอบทานและจัดท�ำเป็นเชิงอรรถหรือค�ำอธิบายต่อไป
อนึ่ง สามารถน�ำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้กับการแปลเอกสารประวัติศาสตร์ภาษา
อื่น ๆ ได้ หรือการแปลงานประเภทอื่นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยต่อไปได้
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