ผลการประกวด
บทวิจารณ์วรรรกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่
1. บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง “เมื่อ "คานา" ทาให้นักแปลออกมา
จากที่ซ่อน : อ่านคานาใหม่ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทอง”
โดย นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

2. บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง Genitrix แม่กค็ ือแม่
โดย นางสาวสิริกัญญา กุณราชา

ความเห็นของคณะกรรมการตัดสิน
บทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
ตามที่ กองทุ นหม่ อมหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุวรรณ ได้ จัด การประกวดบทวิ จารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๔ ราย ในจานวนนี้มี ๑ ราย
ที่ส่งบทวิจารณ์มาเพียง ๑ เรื่อง ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่าต้องส่งบทวิจารณ์คนละ ๒ เรื่อง
ดังนั้น จึงพิจารณาเฉพาะบทวิจารณ์ของผู้ที่ตรงตามเกณฑ์จานวน ๒๓ ราย รวม ๔๖ เรื่อง
คณะกรรมการพิ จารณาแล้ วมี ม ติ ใ ห้ ร างวั ล ชมเชย ในการประกวดบทวิ จ ารณ์
วรรณกรรมดี เ ด่ น ของกองทุ น หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ ประจ าปี ๒๕๖๐
จานวน ๒ รางวัล ได้แก่
๑. นายจิรั ฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จากบทวิจารณ์เรื่ อง เมื่อ “คาน า” ท าให้นั กแปล
ออกมาจากที่ซ่อน : อ่านคานาใหม่ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทอง
๒. นางสาวสิริกัญญา กุณราชา จากบทวิจารณ์เรื่อง Genitrix แม่ก็คือแม่
ด้วยเหตุผลที่บทวิจารณ์ทั้ง ๒ เรื่องมีประเด็นการวิจารณ์ที่ชัดเจน แสดงความคิดเห็น
และขยายความในประเด็นที่หยิบยกมาวิจารณ์ได้อย่างมีลาดับขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ทาให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและจุดประกายความสนใจอันต่อเนื่องจากบทวิจารณ์นั้น ประเด็นสาคัญ
คือ บทวิจารณ์ที่ได้รับรางวัลมีแนวทางการวิจารณ์แตกต่างกัน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความ
หลากหลายของบทความวิ จารณ์ อั นจักช่ วยขยายขอบเขตความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการวิจารณ์
วรรณกรรมให้กว้างขวางยิ่งกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาบางตอนของบทวิจารณ์ ยัง มี
ข้อผิดพลาดบกพร่อง และขาดพลังในการสื่อความหมาย
ดัง นั้น คุณ ภาพของบทวิ จารณ์ วรรณกรรมจึ งยั งไม่บ ริบู รณ์ ต ามเกณฑ์ ที่กรรมการ
กาหนดไว้ ๕ ประการ ได้แก่
๑. แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวรรณกรรม บริบทของวรรณกรรม และปัจจัยอื่น
ที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีหลักเกณฑ์และเหตุผล
๒. มีศรัทธาต่อสิ่งที่ตนเขียน เนื้อหา และลีลาการเสนอสามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้อ่าน
๓. ชี้ให้เห็นศักยภาพของวรรณกรรมในการสร้างความเข้มข้นด้านประสบการณ์ชีวิต
ความคิด และปัญญา
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๔. ทาให้เกิดความเข้าใจ เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ในทางบวกหรือลบ กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิด
ความคิดต่อเนื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนั้น
๕. ทาให้เกิดการตื่นตัวในวงการวรรณกรรม อันอาจนาไปสู่การยกระดับคุณภาพใน
การสร้างวรรณกรรมในอนาคต
อนึ่ง คณะกรรมการฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัล และหวังว่าจะก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจารณ์วรรณกรรมของตนต่อไป
----------------------------------------------
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ตัวอย่างรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๖๐
ชื่อ บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง เมื่อ "คานา" ทาให้นักแปลออกมาจากที่ซอ่ น
: อ่านคานาใหม่ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทอง”
โดย นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
หากมองวรรณกรรมแปลเรื่องหนึ่ง โดยเปรีย บเทีย บเป็นดั่ง คนคนหนึ่ ง อาจเห็นว่ า
ตัวบทหรื อเนื้ อหาของเรื่ องคือ “หัวใจ” ซึ่ ง ควบคุมความหมายของเรื่ องเอาไว้ “เรื อนกาย
ภายนอก” ที่ไม่ได้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมความหมายไปสู่ปลายทางได้ อาจกล่าวได้ว่าสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือตัวบทเป็นเพียงส่วนปลีกย่อยที่ไม่อาจนับเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม อย่างไร
ก็ ดี หากพิ จ ารณางานวรรณกรรมของไทยแล้ ว นั ก แปลอย่ า งแดนอรั ญ แสงทอง (หรื อ
อี กนามแฝงหนึ่ ง คื อ เชน จรั ส เวี ย ง) เป็ นผู้ มีค วามสามารถโดดเด่ นด้ วยลี ล าภาษาจนท าให้
งานแปลมีลั กษณะพิ เศษเป็ นเอกลั กษณ์ด้วยการยกระดับ ให้ “คานาของผู้แปล” กลายเป็ น
วรรณกรรมอีกชิน้ หนึ่งที่เกาะกุมควบคุมทิศทางของความหมายวรรณกรรมแปลได้ หรือกล่าวให้
ชั ด แล้ วตั วบทวรรณกรรมแปลจะเดิ นไปสู่ ค วามหมายปลายทางไม่ ไ ด้ เ ลย หากปราศจาก
องคาพยพของวรรณกรรมแปลที่เรียกว่า “คานา”
“คานา” แต่เดิมนั้นมีตาแหน่งแห่งที่เดียวกับส่วนอื่นที่อยู่ล้อมรอบอาณาบริเวณของ
ตัวบท ได้แก่ ดรรชณี เชิงอรรถ หมายเหตุท้ายบท ตลอดจนองค์ประกอบอื่นที่นอกเหนือไปจาก
ภาษา ได้แก่ การออกแบบหน้าปก การออกแบบตัวอักษร สีสั น การจัดหน้า รูปเล่ม รูปถ่าย
ภาพประกอบ และตาราง เป็นต้น ส่วนประกอบที่ล้อมรอบตัวบทเป็นเพียงรอยต่อหรือตะเข็บ
เพื่อท าหน้ าที่เพี ยงบ่ งชี้ ระหว่ างที่เ รียกว่าตัวบทกั บส่วนที่เหลือนอกตัวบท แต่ความจริ งแล้ ว
องค์ประกอบนอกตัวบทมิได้มีความหมายที่เป็นเพียงตัวแบ่งเขตเท่านั้น แต่ยังทาหน้าที่ทาให้
ตัวบทกับผู้อ่านเกี่ยวโยงเข้าหากัน ด้วยการประกอบสร้างความหมายเพื่อทาให้วรรณกรรมแปล
เป็ นรูป เล่ มที่ ส มบู ร ณ์ สามารถนาพาความหมายไปสู่ ผู้ อ่านในอีกบริบ ทหนึ่ง ที่ แตกต่ างจาก
ต้ นทาง เปรี ย บได้ กับ รู ป กายภายนอกให้ ผู้ อ่า นได้ ท าความรู้ จักก่ อนเข้ าสู่ โ ลกภายในตั วบท
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อย่ างไรก็ ดี การมองต าแหน่ ง แห่ ง ที่ ข องสิ่ ง ที่ อยู่ น อกตั วบท โดยเฉพาะค าน า ได้ ตั้ ง อยู่ บ น
สมมุติฐานของความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่ดังจะเห็นว่าตัวบทเป็น “ศูนย์กลาง” ในการควบคุม
ความหมาย ขณะที่คานาเป็ นเพียง “ชายขอบ” ของตัวบท ความเหลื่อมล้าดัง กล่าวเกิดจาก
แนวคิดเรื่องการมุ่งอ่านแต่เพียงตัวบทอย่างละเอียด (close reading) จนทาให้ตัวบทกลายเป็น
ศูนย์กลางของวรรณกรรมแปล (หรือวรรณกรรมทั่วไป) จนละเลยหรือมองข้ามการ ”อ่าน”
คานาโดยละเอียด ทาให้การวิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมแปลมุ่งไปพิจารณาแต่เ พียงตัวบทแปล
เท่านั้น
เป็ นที่ ท ราบโดยทั่ วไปว่ า หลั กการแปลวรรณกรรมที่ นั ก แปลจะต้ อ งยึ ด ถื อ อย่ า ง
เคร่ ง ครั ด คื อ ความซื่ อสั ต ย์ ต่ อต้ นฉบั บ นั กแปลไม่ อาจใช้ พื้ นที่ ข องตั วบทเข้ าไปจั ด การกั บ
ต้ น ฉบั บ ได้ ในแง่ มี พื้ น ที่ ร อบนอกตั ว บทจึ ง เป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง เอื้ อ ให้ นั ก แปลใช้ ใ นการอธิ บ าย
ขยายความ ตลอดจนตอบโต้กับต้นฉบับได้อย่างเต็ มที่ ดั งนั้น “คานา” จึงกลายเป็นพื้ นที่ใ ห้
นักแปลไว้ ต่ อรองกั บ นั กเขี ย นในการช่ วงชิ ง อานาจหน้ าที่ การเป็ นผู้ เ ขี ย น (authorship) ซึ่ ง
เดิม นั้นความหมายที่ ถูกสร้างไว้แล้ วจากนักเขีย นอี กต่อหนึ่ ง ส่งผลให้ง านแปลไม่ มีค วามเป็ น
ต้นแบบ (originality) เท่ากับงานเขียนต้นฉบับ คานาจึงกลายเป็นพื้นที่ซึ่งทาให้นักแปลสามารถ
สร้างสรรค์ค วามหมายของตัวเองขึ้นมาได้ ด้ วยการอธิบายความส าคัญ ของการแปล รวมทั้ ง
กลวิ ธีการทางาน ตลอดจนประสบการณ์ใ นการแปล เพื่ อนาเสนอให้เ ห็นนัย ของการต่อรอง
อานาจหน้าที่ความเป็นนักเขียนซึ่งนักแปลมีศักดิ์และสิทธิ์เท่านักเขียนต้นฉบับ ดังนั้น การเขียน
ในพื้นที่คานาของนักแปลจึงเปรียบเสมือน การแสดงตัวตนของนักแปลออกมาได้อย่างเด่ นชัด
ต่างจากพื้นที่ในตัวบทที่นักแปลจะต้องทาตัวเองให้อยู่ “ในที่ซ่อน” เพื่อนาเสนอให้เห็นว่าตัวเอง
นั้นซื่ อสั ตย์กับตั วบท นอกจากนั้นการเขี ยนในพื้นที่ คานายั งสามารถใช้ เป็นพื้นที่ใ นการสร้าง
กรอบความคิดให้กับนักอ่านปลายทางเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตัวบทแปลไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ อีก ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง “ค านา” ของนั กแปลที่ เ ขี ย นโดยแดนอรั ญ แสงทองที่ ใ ช้
ความสามารถทางภาษายกระดับคานาให้กลายเป็น “วรรณกรรมนอกตัวบทแปล” ที่พยายาม
ต่อรองกับความหมายของต้นฉบับแปลได้
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ในที่ซ่อน: ความซื่อสัตย์ของนักแปล
หากพิจารณาการแปลวรรณกรรมด้วยบริบทหลังอาณานิคมจะทาให้เห็นว่าการแปล
งานวรรณกรรมจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาไทยมีนัยของการต่อรอง
ที่มากไปกว่าการต่อรองกับความหมายในตัวบท กล่าวคือ การสร้างวรรณกรรมนอกตัวบทผ่าน
การเขี ยนคานามีนัยเชิง ต่อรองกับอานาจที่ มาจากประเทศตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิ คมด้วย
ทั้งนี้ แม้ป ระเทศไทยจะไม่ได้ ตกเป็นเมื องขึ้ นตะวั นตกในเชิ งการเมื องการปกครอง ทว่ าหาก
พิจารณาในเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะแง่มุมงานแปลแล้วประเทศไทยอยู่ในฐานะด้อยกว่าอย่าง
เห็ นได้ ชั ด ความเหลื่ อ มล้ าที่ เ กิ ด ขึ้ นดั ง กล่ า วเกิ ด จากปั จจั ย หลั ก ทางวั ฒ นธรรมอานาจน า
(cultural hegemony) ของตะวันตกที่มีเหนือกว่าประเทศไทย กล่าวคือ กลุ่ มประเทศยุโรป
ตลอดจนสหรัฐอเมริกามีอานาจทางการเมืองเหนือกว่าจึงส่งผลต่อการแพร่กระจายวัฒนธรรม
ตะวั น ตกโดยเฉพาะภาษาและการแปลออกไปทั่ ว โลก ดั ง นั้ น การแปลวรรณกรรมจาก
ภาษาอั ง กฤษมาสู่ ภ าษาไทยจึ งเปรี ย บเสมื อนภาพแทนของการบุ กรุ กเข้ ามาของวั ฒ นธรรม
ตะวันตก นอกจากนั้น อานาจนาทางวัฒนธรรมยังนาพาแนวคิด “ความซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับ ” ให้
แพร่กระจายออกไปด้วย ดังจะเห็นว่าการแปลงานวรรณกรรมจากภาษาตะวันตกเป็นภาษาอื่น
จะต้ องเคร่ ง ครั ด และซื่ อตรง ซึ่ ง เป็ นรากเหง้ าทางความคิ ด ของ “ความเป็ นศู นย์ กลาง” ที่
แทรกซึมไปถึงระดับการแปล
อย่างไรก็ดี การมองวรรณกรรมแปลในแง่มุมหลัง อาณานิ คมมิได้มองว่าอานาจของ
เจ้ าอาณานิ ค มเป็ นกระบวนการซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ทางเดี ย ว หากแต่ เ ป็ นกระบวนการแลกเปลี่ ย น
เชิ ง วั ฒ นธรรมกั นในสองทิ ศ ทาง ดั ง นั้ น หากมองในพื้ นที่ ข องการแปลจึ ง ให้ เ ห็ นต่ อรองกั บ
วัฒนธรรมต้นทางซึ่งมาจากตะวันตกได้เช่นกัน โดยเฉพาะการต่อรองของนักแปลผ่าน “คานา”
ในบทความนี้ได้นางานแปลของแดนอรัญ แสงทองมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะคานาของผู้แปลมา
พิจารณา เนื่องจากมีความเด่นชัดในการแสดงความคิดเห็นของผู้แปลมากที่สุดทั้งหมด 5 เล่ม
ดังนี้
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1. แล้วดวงตะวันก็ฉาย (The Sun Also Rises) ของ เออร์เนสต์ เฮมิง เวย์ (Ernest
Hemingway)
2. สวนสวรรค์แห่งความรัก (The Garden of Eden) ของ เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
(Ernest Hemingway)
3. ยอดคนจริง (True Grit) ของ ชาร์ลส์ ปอร์ติส (Charles Portis)
4. คนโซ (Hunger) ของ คนุท แฮมซุน (Knut Hamsun)
5. รวมเรื่องสั้น เพชฌฆาตข้ างถนน (Street Corner Man) ของ ฆอร์เ ก ลู อิซ
บอร์เจส (Jorge Luis Borges)
ในช่วงแรกของการทางานแปล แดนอรัญ แสงทองใช้อีกนามปากกาว่า เชน จรัสเวียง
อีกทั้งยังก่อตั้งสานักพิมพ์ปาปิรัสขึ้นมาเพื่อตีพิมพ์งานแปลในนามปากกานี้โดยเฉพาะ ทั้งคานา
สานักพิมพ์ และคานาของผู้แปลที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ปาปิรัสจึงมีส่วนสอดคล้องกับความคิด
ของแดนอรัญ แสงทองในฐานะผู้แปลอยู่ไม่มากก็น้อย ขณะที่ระยะหลังงานแปลของแดนอรัญ
แสงทองได้รับการพิมพ์โดยสานักพิมพ์สามัญชน ส่วนของคานาสานักพิมพ์จึงแยกออกจากคานา
ของผู้ แ ปล ดั ง นั้ น ในบทความนี้ จึง แยกการวิ เ คราะห์ ค าน าออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ วนแรกคื อ
การวิเคราะห์ทั้ งคานาสานั กพิมพ์แ ละค านาของผู้แ ปลที่ จัด พิมพ์ โดยสานักพิ มพ์ป าปิ รัส ส่วน
ที่สองวิเคราะห์เพียงคานาของผู้แปลที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์สามัญชน ในส่วนแรกพื้นที่ของ
คานายังคงเป็นพื้นที่ในการทาหน้าที่ชี้แจง ตลอดจนจูงใจให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของต้นฉบับ
และนั กเขี ยน ในขณะที่ คานาของผู้แ ปลในระยะหลั งได้กลายเป็ นพื้ นที่ ที่ แดนอรัญ แสงทอง
ใช้วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของต้นฉบับและทัศนคติของนักเขียนในแง่มุมเชิงพุทธปรัชญาซึ่งทาให้
คานาในระยะหลังนี้กลายเป็นพื้นที่ต่อรองในเชิงวัฒนธรรมกับตะวันตก
ในระยะแรกสานักพิมพ์ปาปิรัสเน้นการแปลนวนิยายของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ออกมา
หลายเล่ม ซึ่งแดนอรัญ แสงทองยอมรับว่าไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากคานาของ
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สานักพิมพ์ในนวนิยาย สวนสวรรค์แห่งความรัก ที่เขียนไว้ว่า “อันที่จริงเราเป็นกังวลกับถ้อยคา
ที่มีกังวานอัปมงคลอย่างคาว่า ทรัพย์สินทางปัญญา เสียด้วยซ้า เพราะถ้าหากเรียกร้องขึ้นมา
เราคงไม่อาจป้องกั นตัวเองได้ ” (เชน 2534 : 10-11) ดั งนั้น การแปลงานของเออร์เนสต์
เฮมิงเวย์จึง เริ่มจากความสนใจในตัวนักเขียนเป็นที่ ตั้ง มากกว่าจะสนใจเรื่ องกฎหมายลิขสิท ธ์
อีกทั้ ง “เออร์เ นสต์ เฮมิ งเวย์ นั้น ก็ เ ป็นที่ รู้ จักกั นดี ในหมู่ คนไทยมากกว่าประธานาธิบ ดี แ ห่ ง
สหรั ฐอเมริกาหลายต่อหลายคนเสี ยด้ วยซ้า และเราไม่อยากยืนยันเลยว่าความสัมพั นธ์ อันดี
ระหว่างไทยกับอเมริกานั้ น นับตั้ง แต่แรกมาทีเดียว ประเทศไทยเป็ นที่รักยิ่ง ของเราเป็นฝ่าย
เสียเปรียบมาโดยตลอด” (เชน 2534 :11) จากประโยคดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแดนอรัญยกย่อง
ความโด่งดังของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ไปพร้อมกับตระหนักได้ถึงความเหลื่อมล้าทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยด้วย
อย่างไรก็ดี ในด้านของงานวรรณกรรมแล้ว แดนอรัญ แสงทองยอมรับความด้อ ยกว่า
ทางวัฒนธรรมด้วยการยกย่องนักเขียนอเมริกันอย่างเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์เอาไว้อย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จาก “บันทึกของผู้แปล” ในนวนิยายเล่มเดียวกันนี้ว่า “ครั้นในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้มี
โอกาสอ่านงานของเฮมิงเวย์จากภาษาอั งกฤษ ข้าพเจ้ายังพบว่าข้าพเจ้ามีความสุขอย่างยิ่งและ
งานเขียนของเฮมิงเวย์เป็นงานที่ดีอย่างยิ่ง และอย่างช้าๆ ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจได้ว่า ทาไมบุรุษผู้
ไม่ฟังอีร้าค่าอี รมผู้นี้จึงเป็นยักษ์ใหญ่ ” (เชน 2534 : 14-15) เช่ นเดียวกับคานาในนวนิยาย
แล้ วดวงตะวั นก็ ฉ ายแสง แดนอรั ญ แสงทองได้ กล่ าวยกย่ องเออร์ เ นสต์ เฮมิ ง เวย์ เ อาไว้ ว่ า
“นักวิจารณ์บ างคนกล่าวว่า ในโลกที่ ใช้ภาษาอั งกฤษแล้วเออร์ เนสต์ เฮมิงเวย์เป็ นนักเขียนที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากเชคสเปียร์เป็นต้นมา” (เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ข : 5) แดนอรัญ แสงทอง
ได้ขยายรายละเอียดเกี่ยวกับงานเขียนของเฮมิงเวย์ไว้อีกครั้งใน “บันทึกจากผู้แปล” ด้วยการ
อธิ บ ายถึ ง ความสาคั ญ ในด้ านของภาษาและการสร้างสรรค์ ตั วละคร ตลอดจนการนาวลี ใ น
นวนิ ย ายของเฮมิ ง เวย์ ไ ปใช้ ใ นการโฆษณาน้ าหอมซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ นถึ ง ความเป็ นนั กเขี ย นผู้ มี
ความสามารถจนกลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง หากพิจารณาการเขียนคานาดังกล่าว ทั้ ง
คานาสานักพิมพ์และคานาของผู้แปลซึ่งเป็นไปในแนวทางยกย่องนักเขียนและงานเขียน ทาให้
เห็นว่าพื้นที่ค านาได้กลายเป็นพื้ นที่ในการโน้มน้าวใจนั กอ่านเพื่อ ชี้ใ ห้เห็นความสาคัญ ต่อการ
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แปลวรรณกรรมเรื่องนั้น ขณะเดียวกันก็ทาให้เห็นการใช้อานาจความเป็นผู้เขียนของนักเขียนที่
เหนือกว่านักแปล ตลอดจนการให้ความสาคัญของตัวบทภาษาอังกฤษมากกว่าฉบับภาษาไทย
ดังที่แดนอรัญกล่ าวในเชิงถ่อมตั วว่า “ถ้าหากท่ านต้องการให้เ ฮมิงเวย์มีความสุขอย่างแท้จริ ง
ท่านควรจะอ่านจากเล่มที่แปลโดยนักแปลคนอื่น ๆ หรือไม่ก็อ่านจากภาษาอังกฤษ ไปเลย
(เชน 2434 : 15-16) จากประโยคดังกล่าวโดยนัยแล้วได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของ แดนอรัญ
แสงทองในฐานะนักแปลที่ตระหนักรู้ถึงความด้อยกว่าของสถานะงานแปลในภาษาไทย
นอกจากนั้น ในฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองยังใช้ พื้นที่คานาในการชี้แจงความ
พยายามที่ จะซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ต้ น ฉบั บ อย่ างมาก ดั ง นั้ น เขาเขี ย นไว้ ว่า “ข้ า พเจ้ า แปลงานชิ้ น นี้
โดยพยายามรักษารู ปประโยคของเฮมิ งเวย์ ไว้ใ ห้มากที่สุด ” (เชน ไม่ร ะบุปี ที่พิมพ์ ข : 5 )
แดนอรัญ แสงทองจึงใช้พื้นที่คานาในการอธิบายการแปลศัพท์ต่าง ๆ ให้ถู กต้องกับความหมาย
ต้นฉบับให้มากที่สุด ดังที่เขาเขียนไว้ในนวนิยาย ยอดคนจริง ว่า
“พอลงมื อแปลขึ้ นมาจริ ง ๆ ก็ข ลุ กขลั กขึ้ นมาอี ก เพราะศั พท์ แ สงปื นผา
หน้าไม้ นั้นทาให้อยากโทรศัพท์ ไปหาคนชานาญปื น (…) และเรื่ องการเงินการธนาคารในยุ ค
เคาบอยนั้นชวนให้ปวดหัวดีเหลือใจ ส่วนในเรื่องสาบัดสานวนนั้นก็ยุ่งมาก คิดว่าจะทาให้มันดู
เก่าสักหน่อยเพื่อความเหมาะสม เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถว ๆ ปี 1877-1881 โน่น ครั้งที่
สงครามกลางเมืองของอเมริกาเพิ่งสงบลงได้ไม่นาน เกือบ ๆ ร้อยปีมาแล้ว ตรงกับเมืองไทยสมัย
รัชกาลที่ห้าและตรงกับสมัยรัทเธอฟอร์ด บี. เฮย์เป็นประธานาธิบดีของอเมริกา” (เชน ไม่ระบุปี
ที่พิมพ์ ก : 16)
นอกจากนั้นแดนอรัญ แสงทองยังอธิบายการแปลศัพท์คาว่า “Marshal” ซึ่งเขาได้
ค้นคว้าจากพจนานุกรมหลายฉบับ ตลอดจนความหมายที่เคยแปลเป็นภาษาไทยมาก่อนก็ยั ง
ไม่ ถู กต้องตรงกั บ ความหมายที่ ต้ องการ ในท้ ายที่ สุ ด แล้วแดนอรั ญ จึ งใช้ ค วามหมายแทนว่ า
“ปลั ดฝ่ ายปราบปราม” ซึ่ง เขาอธิบ ายว่ า “เอาเป็ นว่ าเมื่อพบค าว่ าปลัด ฝ่ายปราบปรามใน
หนังสือเล่มนี้เข้าเมื่อใดก็ขอให้รู้ว่ามาจากคาว่า Marshal ก็แล้วกัน อันเป็นตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนตาแหน่งหนึ่งของอเมริกาเขา ซึ่งบ้านเราหามีไม่” (เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ก : 17-18)
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จะสั ง เกตเห็ น ได้ ว่ าในฐานะนั กแปล แดนอรั ญ แสงทองพยายามรั กษาความเท่ าตรงหรื อ
สมมูลภาพ (equivalence) ต่อต้นฉบับอย่างมาก ทั้งในเชิงความหมายและในเชิงของบริบ ท
ทางสังคมในช่วงเวลานั้น ตลอดจนใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) และมหัพภาค (full stop)
ในงานแปลภาษาไทยเพื่ อคงไว้ซึ่ง เค้ าโครงรูป ประโยคตามต้นฉบับ ภาษาอั งกฤษทุกประการ
ลักษณะการแปลของแดนอรัญดั งกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะทาให้ต้ นฉบับคง
ความเป็นต้นฉบับเอาไว้ โดยให้ต้นฉบับสูญเสียความหมายไปให้น้อยที่สุด 1 ดังนั้นอาจมองได้ว่า
ฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองพยายามจะทาตัวนบน้อมต่อต้นฉบับ ซึ่งกดให้นักแปลอยู่ใน
สถานะที่ด้อยกว่านักเขียน หรืออีกนัยหนึ่งคือฉบับแปลภาษาไทยด้อยกว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อย่ างไรก็ ต าม หากมองในอี กแง่ ห นึ่ ง การคงไว้ ซึ่ง เครื่ องหมายตามต้ นฉบั บ ภาษาอั ง กฤษใน
รูปประโยคของภาษาไทยดังกล่าวกลับทาให้เกิดความแปลกขึ้นมา จนทาให้เพื่อนบางคนที่ได้
อ่านงานแปลของเขาถึงกับบอกว่า “ราคาญไอ้พวกเครื่องหมายคอมม่าและฟูลสต๊อป” (เชน
2534 : 15) นั่ นหมายความว่ าเครื่องหมายต่าง ๆ ที่ แดนอรั ญ แสงทองพยายามคงไว้ต าม
ต้นฉบับกลับทาให้ผู้อ่านตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากาลังอ่านงานแปล นอกจากนั้นการอธิบาย
ความหมายคาศัพท์จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยในบทคานากลับยิ่งแสดงให้เห็นลักษณะ
ความย้อนแย้งที่เกิ ดขึ้นจากความพยายามที่จะแปลให้เ ข้ากับบริบทภาษาไทย ซึ่งในที่สุดก็ยั ง
ลักลั่นไม่เข้ากับความหมายในบริบทภาษาไทยอย่างแนบสนิทได้ จึงยิ่งทาให้ผู้อ่านกลับสะดุดใน
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แนวคิ ด เรื่อ งความซื่อ สั ตย์ ต่ อ ต้น ฉบับ ของนั ก แปลปรากฏในงานแปลของเสฐีย รโกเศศ (2431-2512)
เช่นเดียวกัน ดังที่เขียนไว้ในคานาเมื่อครั้งแปล หิโตปเทศ จากภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงกับต้นฉบับภาษา
สันสกฤตเอาไว้ ว่า “เป็ นเพราะฉบับพิม พ์ครั้งแรก เราถอดความรู้สึก ของเราลงไปเป็นตัวหนังสือ ส่วนแปล
ครั้งหลังเป็นถอดเอาความรู้ ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกของเราลงไป และถูกบังคับให้อยู่ในวงจากัดของความคิดอย่าง
เคร่งเครียด คือจะยักย้ายแปลให้ผิดไปจากภาษาสันสกฤตที่เป็นต้นฉบับเดิมไม่ได้” (เสฐียรโกเศศ 2547 : 153)
ในเวลาต่อมาการแปลที่ต้องซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับได้ถูกตอกย้าอย่างเป็นหลักวิชาในหนังสือ วรรณคดีและวรรณคดี
วิจารณ์ ของวิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2456-2533) ซึ่งให้ข้อคิดเห็นต่อคุณสมบัติของนักแปลที่ดีไว้ว่า “คุณสมบัติ
ของนักแปลคือ ความเคารพ และนอบน้อมต่อเจ้าของบทประพันธ์ นักแปลจะต้องยอมสละความริเริ่มของ
ตนเอง ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา ไม่ขยายความเกินเจตนาของผู้แต่ง และไม่ตัดทอนสิ่งที่มีอยู่ อีกนัยหนึ่ง
การแปลคื อการร่ว มมือ กันระหว่ างผู้แ ปลกั บผู้แ ต่ง ผู้แปลจะต้องปรับ ตนเองเข้ ากับ ความคิด อารมณ์ และ
ลักษณะของผู้แต่ง ไม่ว่าจะพิเรนหรือนอกคอกอย่างไร พูดสั้น ๆ ก็คือ ต้องถอดหัวใจผู้แต่งไว้ในใจผู้แปลนั่นเอง”
(วิทย์ 2541 : 388-389 )
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การอ่านงานแปลเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแดนอรัญ แสงทองยังชี้ช่องให้กับผู้อ่านด้วยว่าถ้าหาก
อ่านแล้วเกิ ดความอึดอั ดในความหมายที่แปล “ก็หาคาอื่นใช้แทนเข้าไปเองแล้วกัน ” (เชน
2534 ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ก : 18) จากประโยคดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่นักแปลได้ตระหนัก
ถึงอานาจในการแปลของตน ด้วยการชี้ให้เห็นว่าการแปลไม่ได้ผูกขาดความหมายอยู่กับต้นฉบับ
หรื อ นั ก เขี ย นเท่ า นั้ น หากแต่ ขึ้ นอยู่ กั บ การตี ค วามให้ ส อดคล้ องเข้ า กั บ ทั ศ นะของนั ก อ่ า น
แต่ ล ะคน อี กทั้ง ยั ง ตระหนั กว่าพื้ นที่ ค านาคื อพื้ นที่ ใ ห้ อภิ สิ ท ธิ์กับ นั กแปลอย่ างมากจนท าให้
สามารถใช้ ใ นการอธิ บ ายการท างานแปลได้ โ ดยละเอี ย ด ตลอดจนแสดงความคิ ด เห็ นใน
เชิ ง วิ พ ากษ์ ต่ องานแปลของตนเอง (self-criticism) อย่ างชั ด แจ้ ง ดั ง ที่ แ ดนอรั ญ แสงทอง
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าสิทธิในการเปิดเผยความกังวลของข้าพเจ้านั้นอยู่ในความครอบครอง
ของข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์ ” (เชน 2534 : 15) ทัศนะดังกล่าวโดยนัยหนึ่งคือการเปล่งเสียงของ
นักแปลในฐานะที่มีอานาจหน้าที่เทียบเท่านักเขียน
อย่ างไรก็ ต าม แม้ ว่าระยะแรกของการท างานแปลในนามปากกาเชน จรั ส เวี ย ง
การแสดงจุดยืนในฐานะนักแปลจะยังไม่เด่นชัดมากนัก ดังจะเห็นได้จากการที่เขายกย่องงาน
ต้นฉบับมากกว่างานแปล ในขณะเดียวกันก็พยายามถ่อมตนว่าคุณภาพวรรณกรรมที่เขาแปล
นั้นมี ความด้อยกว่างานต้ นฉบับ ทว่ าระยะหลัง ในนวนิย ายแปลเรื่ อง คนโซและรวมเรื่องสั้ น
เพชฌฆาตข้างถนน แดนอรัญ แสงทองได้แสดงความมั่นใจในการต่อรองอานาจของความเป็น
ผู้เขียนของนักแปล ตลอดจนยังได้ยกสถานะตัวบทแปลภาษาไทยให้ทัดเทียมกับต้นฉบับมากขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด
เมื่อ ‘คานา’ ทาให้นักแปลออกมาจากที่ซ่อน
หากพิ จารณา “บั นทึ กจากผู้ แ ปล” ในนวนิย าย คนโซ ที่จัด พิ มพ์โ ดยส านั กพิ มพ์
สามัญชนจะทาให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทองในฐานะนักแปลที่เคยพยายามรักษาความเท่าตรง
ต่อต้ นฉบับด้ วยการคัด สรรความหมายจากภาษาต้นทางมาสู่ภาษาไทยอย่ างถูกต้องนั้นกลั บ
เลือกปฏิเสธความถูกต้องในการถอดเสียงชื่ อตัวละคร สกุลเงิ น ชื่อถนน ในภาษานอร์ วีเจีย น
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ที่ได้รับคาแนะนามาจากเพื่อนชาวนอร์เวย์ โดยหันไปยึดตามการถอดเสียงจากฉบับแปลภาษา
อังกฤษแทน เนื่องจาก
ความตะขิดตะขวงใจและอวิชชาอันมืดมนมหาศาล kroner สาหรับข้าพเจ้า
แล้วจึงไม่อาจเป็น ‘ครูเนอร์’ ได้ หากเป็นได้แค่เพียง ‘โครเนอร์’ เท่านั้น
Øre สาหรับข้าพเจ้าจึงไม่อาจเป็น ‘เออเรอร์’ หากเป็นได้แค่เพียง ‘ออเร’
เท่านั้น Pile Street จึงไม่อาจเป็นถนนพีเลอร์ หากเป็นแค่เพียงถนนไพเล
เท่านั้น […] ตั วอย่างความจุกจิกปลีกย่อยเหล่านี้ยังมีอยู่อีกพะเรอเกวีย น
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสาเหตุของมันคงจะอีหร็อบเดียวกับที่ยอห์น ครอเฟิร์ด ได้
กลายเป็นยอน การะฝัด เอส ปัญอลเป็นเอศปันหยอด เชอร์ เยมส์ บรูค ส์
เป็ น เยสั ป บุ รุ ษ ฮั น เตอร์ บาร์ นี ย์ เ ป็ น หั น แตรบารนี เทเลแกรมเป็ น
ตะเล้ปแก๊ป หรือโดญา กีมาร์กลายเป็นคุณท้าวทองกีบม้านั่นแล (แดนอรัญ
2550 : 8-9).
จะสังเกตเห็นได้ว่าแดนอรัญ แสงทองในฐานะนักแปลได้ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าการถอดเสียง
ที่ ผิ ด เพี้ ย นเป็ นความตั้ ง ใจของผู้ แ ปล ด้ ว ยการยกตั ว อย่ า งเปรี ย บเที ย บการถอดเสี ย งชื่ อ
ชาวตะวันตกที่คนไทยเคยดัดแปลงเสียงให้เข้ากับภาษาไทย (localisation) โดยนัยแล้วคือการ
ตระหนั กถึ ง อานาจของนั กแปลที่ ส ามารถปรั บ ประยุ ก ต์ ภ าษาได้ ต ามที่ นั กแปลเห็ นสมควร
นอกจากการถอดเสี ยงให้ เป็ นที่ คุ้นเคยในภาษาไทยแล้ ว แดนอรัญ แสงทองยั งเปรี ยบเที ย บ
วรรณกรรมต้นฉบับกับวรรณกรรมไทยที่คนไทยรู้จักดี เพื่อสร้างการรับรู้ที่คุ้นเคยแก่นักอ่านไทย
ดั ง เช่ นที่ เ ขาเปรี ย บเปรยการแปลเรื่ องสั้ น เพชฌฆาตข้ างถนน ของฆอร์ เ ก ลู อิซ บอร์ เ จส
(Jorge Luis Borges) ว่า
ข้าพเจ้าสุขกายสบายใจดีพอสัณฐานประมาณในการทางานแปลชุดนี้ แม้ว่า
ท้องทุ่งชนบทในงานเขียนของไม้ เมืองเดิม ของมนัส จรรยงค์ หรือในบท
เพลงของไพบู ล ย์ บุ ต รขั น และสุ ริ น ทร์ ภาคสิ ริ มั ก จะโฉบเข้ า มาแทน
ทุ่งแปมปัสแห่งอาร์เจนตินาอยู่เสียร่าไป […] ตัวละครจาพวกอ้ายเสือหวง
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ถิ่นของ ‘ไม้ เมืองเดิ ม’ และตัวละครใน ‘ติด ขวาก’, ‘กากมนุษยธรรม’,
‘จับ ตาย’, ‘พ่ อเจ้ากู ’ ของมนัส จรรยงค์ มักจะโฉบเข้ ามาแทนที่เ กาโจ
นักเลงมืดอยู่เสียร่าไป (แดนอรัญ 2551 : 29)
การอธิ บ ายในเชิง เปรี ย บเที ย บดัง กล่ าวเสมื อนการนาวั ฒ นธรรมต่ างถิ่ นเข้ ามาหา
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อทาให้ผู้อ่านไทย เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่ห่างไกลได้มากขึ้น ไม่ต่าง
จากการถอดเสียงจากภาษาตะวันตกให้เป็นเสียงในภาษาไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น หากมองใน
มิติเชิงอานาจตามแนวคิดหลังอาณานิคมแล้วจะทาให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทองพยายามต่อรอง
กับภาษาตะวันตกทั้งภาษานอร์วีเจียนและภาษาอังกฤษผ่านการถอดเสียงคาเฉพาะให้ใกล้เคียง
กับภาษาไทย ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ตะวันตกเคยใช้ในการแปลภาษาตะวันออกเพื่อให้ผู้อ่าน
ชาวตะวันตกเข้าใจได้ ดังนั้น การถอดเสียงให้เป็นแบบไทย ตลอดจนการเปรียบเทียบอ้างอิง
วัฒนธรรมอื่นกับวัฒนธรรมไทยจึงเป็นการนาเครื่องมือของตะวันตกมาใช้ตอบโต้ไปยังต้นฉบับ
ที่มาจากตะวันตกนั่นเอง
นอกจากนั้น แดนอรัญ แสงทองยังใช้พื้นที่ “บทบันทึกจากผู้แปล” ยกสถานะนักแปล
ให้มีความสาคัญเทียบเท่านักเขียน ด้วยการยกตัวอย่างนักแปลไทยรุ่นก่อนที่ถือว่ามีฝีมือในการ
แปลมายาวนาน ดั งเช่ นการทางานแปลของอุ ษณา เพลิ ง ธรรม เสฐีย รโกเศศ และแสงทอง
ด้วยการอธิบายว่านักแปลเหล่านี้มีความอุตสาหะในการปรับปรุงแก้ไขสานวนแปลของตนเอง
อยู่ตลอดเวลาจนเขากล่าวว่านักแปลเหล่านี้คือ “แบบอย่างอันดีงามสูงส่งเสียจนข้าพเจ้าออกจะ
ระทดท้อ ” (แดนอรัญ 2550 : 7) จะสั งเกตเห็ นได้ว่าในการเขีย นค านาของแดนอรั ญ ใน
ระยะหลั ง ได้ ย กย่ อ งสถานะของนั กแปลมากกว่ า นั กเขี ย น ซึ่ ง แตกต่ างจากการเขี ย นค าน า
ในระยะแรกที่ใช้นามปากกาเชน จรัสเวียงที่ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้สร้างสรรค์
ของนักเขียนเป็นสาคัญ ในทางกลับกันคานาในระยะหลังของแดนอรัญ แสงทองยังสอดแทรก
การวิ พ ากษ์นักเขี ย นต้นฉบั บ เอาไว้ ด้ วย ดั งเช่ น การวิ พ ากษ์ เ ฮอร์ มานน์ เฮสเส (Hermann
Hesse) จากเรื่อง สิทธารถะ ว่า “ไม่มีความรู้ลึกซึ้งในทางพุทธศาสนานัก รวมทั้งนายเอ็ดเวิร์ด
คอนเช ผู้ดูเหมือนจะเป็นปราชญ์ใหญ่ทางพุทธศาสนาผู้นั้นด้วย ทั้งเฮสเสและคอนเซเพียงแต่
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สนใจแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้าง สาบัดสานวนของคนทั้งสอง (เพราะว่า ‘ก้านบัวบอก
ลึกตื้นชลธาร’) ยัง แตกต่างห่างไกลจากส าบัด สานวนของนั กปฏิบั ติธรรมผู้ คร่าเคร่ งกับ สมาธิ
ภาวนาอยู่มาก” (แดนอรัญ 2550 : 5-6) อีกทั้งยังวิพากษ์บอร์เจสว่า
“เขาเกือบ ๆ จะเป็นปัญญาชนแห่งโลกยุคใหม่คนแรกและคนเดียวที่ล่วงรู้
และเข้าใจถ่องแท้ถึ งความหมายที่ แท้จริง ของสมาธิภ าวนา แต่ก็เพีย งแค่
เกือบ ๆ จะล่วงรู้และเกือบ ๆ จะเข้าใจเท่านั้น […] แม้จะได้อ่านคัมภีร์พระ
วิ สุ ท ธิ ม รรคฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษซึ่ ง เผอิ ญ มี อ ยู่ ใ นห้ อ งส มุ ด แห่ ง
อาร์เจนตินา เขาก็ไม่ได้เอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง เพราะในที่ที่ เขาอยู่ไม่มีสมณะที่
แท้ จริ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ต รง ปฏิ บั ติ ช อบ ปฏิ บั ติ เ พื่ อความบริ สุ ท ธิ์ โ ดย
สิ้นเชิง” (แดนอรัญ 2551 : 15-16)
ในแง่ห นึ่ งการวิพ ากษ์ วิจารณ์ นักเขีย นและต้ นฉบั บดั ง กล่าวยัง เป็ นการชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่าต้ นฉบั บ ที่
นักเขี ยนเขียนขึ้นมานั้นก็ ได้รั บอิท ธิพลมาจากงานแปลอีกที หนึ่ง โดยเฉพาะงานแปลที่มาจาก
ตะวันออก อีกทั้งต้นฉบับที่เขียนขึ้นมายังด้อยคุณภาพกว่าฉบับแปลจากตะวันออก นอกจากนั้น
การวิพากษ์นักเขี ยนและต้ นฉบับดั งกล่าวของแดนอรัญ แสงทองยัง กลับไปตั้ งคาถามว่าอะไร
คือความเป็นต้นฉบับ เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้วความเป็นต้นฉบับก็คือการเขียนซ้าจากการแปล
อีกทอดหนึ่ง ความเป็นต้นฉบับจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าจะให้คุณค่าด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นฉบับกับงานแปล เนื่องจากทั้งสองรูปแบบได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การกลั บไป
ตั้งคาถามถึงความเป็นต้นแบบดังกล่าวจึงเป็นการยกสถานะของนักแปลขึ้นมาให้เทียบเท่ากับ
นักเขียน เนื่องจากอานาจในการเขียนและการแปลเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกันในสองทิศทาง
เสมอ
นอกจากนั้นในประเด็นสุดท้าย แดนอรัญ แสงทองได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการสูญหาย
และได้มา (loss and gain) จากการแปลไว้ในคานาด้วยว่า
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ถึงแม้ ‘คนโซ’ จะเป็นงานแปลอันกะพร่องกะแพร่งปราศจากความประณีต
บรรจง มีรายละเอียดที่หายตกหล่น มีการแปลชนิดอธิบายความเพิ่มเติม มี
ความพยายามฉุดกระชากลงถูให้เป็นไทยแท้แบบเดียวกับที่ ‘ท่านแต่ก่อน’
แปล ‘มหาเวสสันดร’ จากภาษาบาลี หลายต่อหลายครั้งที่ซื่อตรงเคร่งครัด
จนเกินไป หลายต่อหลายครั้งที่ตามใจตัวเองมากเกินไป แต่แก่นสารเนื้อแท้
ของนวนิยายเรื่องนี้ยังคงอยู่เกือบ ๆ ครบถ้วนสมบู รณ์ (แดนอรัญ 2551 :
10)
การแสดงทัศนะจากคานาดังกล่าวแตกต่างจากการแสดงทัศนะในระยะแรกของการ
แปลในนามปากกาเชน จรัสเวียงที่เคร่งครัดในการเก็บความหมายจากต้นฉบับให้ได้มากเท่าที่
จะทาได้เพื่อไม่ให้ความหมายของต้นฉบับสูญหายไป ดังจะเห็นได้จากการคงไว้ซึ่งเครื่องหมาย
วรรคตอนตามต้นฉบับ ทว่า การแปลในระยะหลัง แดนอรัญ แสงทองกลับมองว่าการแปลต้องมี
การตกหล่นสูญหายไปของความหมายบ้าง ขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการอธิบาย
ความที่นอกเหนือไปจากต้นฉบับ ตลอดจนการเกิดสานวนภาษาใหม่ รวมทั้งคาไทยใหม่ที่ได้จาก
ความพยายามหาคาศัพท์ภาษาไทยแทนภาษาต้นฉบับ ดังนั้น การแสดงทัศนะต่อวาทกรรมการ
แปลในเรื่องการสูญหายและได้รับมาผ่านคานาของแดนอรัญ แสงทองจึงเป็นการคืนสถานะของ
บทแปลให้ กลั บ มามี ค วามส าคั ญไม่ ต่ างจากต้ นฉบั บ เนื่ องจากการแปลเป็ นงานสร้ างสรรค์
ประเภทหนึ่งที่ต้องผ่านกระบวนการคิดและสรรหาถ้อยคาไม่ต่างจากกระบวนการทางานของ
นักเขียนเช่นกัน
มิใช่เพียง “คานาของผู้แปล”
การศึ กษา “ค านา” ในงานแปลของแดนอรั ญ แสงทองนอกจากจะทาให้ เห็ นถึ ง
เจตนารมณ์ ข องผู้ แ ปลในการแปลงานชิ้ นนั้ น แล้ ว ยั ง ท าให้ ม องเห็ นว่ า ค าน าเป็ น พื้ น ที่ ซึ่ ง
นอกเหนือตัวบท นักแปลสามารถแสดงทัศนะได้โดยไม่จาเป็น ต้องยึดติดกับความหมายของตัว
บทต้นฉบับ จากกรณีศึกษาการเขียนคานาในงานแปลของแดนอรัญ แสงทองซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ช่วงเวลา ในช่วงแรก แดนอรัญ แสงทองพยายามซื่อตรงต่อต้นฉบับและนักเขียนให้มากที่สุด
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เท่าที่จะมากได้ อีกทั้งยังยกย่องต้นฉบับภาษาอังกฤษว่ามีความเป็นต้นฉบับมากกว่าฉบับแปล
ในฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองจึงลดทอนตัวตนของนักแปลลงให้เหลือเป็นเพียงผู้ ถ่ายทอด
จากภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาไทย
ทว่า ในช่วงหลังแดนอรัญ แสงทองได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อข้อจากัดในการ
แปลที่ ไม่ ส ามารถตรงต่ อต้ นฉบั บได้ โดยเฉพาะการถอดเสี ย งค าเฉพาะในภาษาตะวันตกซึ่ ง
เลื อกใช้ การถอดเสี ย งที่ คุ้ นเคยกั บ นักอ่ านคนไทยมากกว่ า เป็ นการนาเสนอสถานะของนั ก
แปลว่าเป็นผู้สร้างสรรค์มากกว่าเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดความหมายระหว่างภาษา ผ่านสานวนภาษา
และลีลาการแปลอันเป็นเอกลักษณ์ การเขียนคานาของแดนอรัญ แสงทอง จึงทาให้เห็นความ
พยายามในการต่ อรองทางความหมายในฐานะนั กแปลว่ ามีอานาจหน้ าที่ ค วามเป็ นผู้ แ ต่ง ไม่
แตกต่างจากนักเขียนต้นฉบับ ทาให้งานแปลมีความหมายเป็นต้นแบบเทียบเท่ากับต้นฉบับที่มา
จากตะวันตก
ในแง่ หนึ่ง “คานา” ของนักแปลอย่างแดนอรัญ แสงทองจึงสั่ นคลอน “ความเป็ น
ศูนย์กลางของตัวบท” ด้วยการเข้าไปช่วงชิงและต่อกรกับความหมายของตัวบทต้นฉบับผ่าน
พื้นที่ของคานา ดังนั้น การเขียนคานาของนักแปลจึงไม่ใช่เพียง “คาที่นามาก่อน” ตัวบทแปล
แต่กลับเป็นพื้นที่เฉพาะที่แม้จะไม่ใ ช่ส่วนหนึ่ง ของตัวบทแปล แต่ก็ไม่ อาจแยกขาดจากตัวบท
แปลอย่ างเป็ น เอกเทศได้ นั่ นหมายความว่ า งานวรรณกรรมแปลของแดนอรั ญ แสงทอง
นอกจากจะชี้ชวนให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของตัวบทต้นฉบับที่นามาแปลแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยัง
ทาให้งานวรรณกรรมฉบับแปลมีสถานะทัดเทียมกับวรรณกรรมต้นฉบับ ทั้งยังเผยตัวตนออกมา
จากที่ซ่อนเพื่อแสดงอหังการของนักแปลผ่านพื้นที่ที่เรียกว่า “คานา” ในแง่นี้ คานาจึงสมควร
ได้รับการ “อ่าน” ในฐานะเดียวกับตัวบทวรรณกรรมแปล เนื่องจากมีผลต่อ การตีความและให้
ความหมายตัวบทแปลอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้จะเรียกคานาของผู้แปลว่าเป็นเพียง “วรรณกรรม
นอกตัวบท”ก็ตาม
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ตัวอย่างรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๖๐
ชื่อ บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง Genitrix แม่ก็คือแม่
โดย นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
ฟร็ องซั วส์ โมริ ยั ค นั กเขี ยนนวนิ ย ายแนวสั จนิ ย มชาวฝรั่ ง เศส ได้ สร้ างผื นดิ นแห่ ง
ตั วอั กษรอั นอุ ด มสมบู ร ณ์ อั ด แน่ นด้ วยความหมายและให้ กาเนิ ด ตั วละครที่ เ ต็ มเปี่ ย มด้ ว ย
ความรู้ สึ กนึ กคิ ด ไว้ ในนวนิ ย ายเรื่ อง Génitrix (1923) และที่ แ ฝงฝั ง อยู่ ใ นผื นดิ นแห่ ง นี้ ก็คื อ
ชะตากรรมของตั วละคร หว่ านเพาะด้ วยเหตุ แ ห่ง รั กโลภโกรธหลง แล้ วผลิ ง อกเป็นผลลั พ ธ์
แตกต่ างกั นไป งานวรรณกรรมชิ้นนี้ ที่ไ ด้ รับ การไถพรวนอย่างดีจากนั กประพันธ์ ระดั บโลก
จึงกลายเป็นผลผลิตทรงคุณค่าแห่งกาลเวลาให้ผู้อ่านได้ชื่นชมและเก็บเกี่ยวผ่านตัวบทภาษาไทย
ชื่อ มาตา (2017) โดย รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
คาว่า génitrix มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน หมายถึง “มารดา” หรือ ผู้ให้กาเนิ ด
ในทางชีววิทยา และแน่นอนย่อมกินความถึงผู้เป็นบรรพสตรี มาตุภูมิหรือแผ่นดินแม่ รวมทั้ง
ธรรมชาติอันเป็นแหล่งกาเนิดของสรรพสิ่งในโลก คาแปลว่า “มาตา” จึงให้มิติของความเป็น
แม่ที่มีอานาจและความลึกซึ้งมากกว่าคาว่า “มารดา” หรือ “แม่” ในความหมายทั่วไปและจาก
ความหมายเหล่านี้ มาตา ได้นาเสนอพลั งอานาจของสิ่งมีชีวิต หนึ่งเหนือสิ่งมีชีวิตอื่ นๆ อย่าง
แรกคือตัวละครมารดาผู้มีชื่อว่า เฟลิซิ เต้ และอย่างที่สองคือตัวละครดินฟ้าอากาศในท้องถิ่ น
ของแคว้นลองด์
เฟลิซิเต้ นามสกุลเดิม เปลูแอร์ (Félicité Péloueyre) แต่งงานกับนูมา (Numa) จาก
ตระกูลกาเซอนาฟ อดีตเจ้าของไร่องุ่นและบริษัทค้าไม้ผู้ถือครองป่าสนในแคว้นลองด์ ภูมิภาค
อาตี แกนซึ่ง อยู่ท างตอนใต้ข องประเทศฝรั่ง เศส นางมีบุ ตรชายเพีย งคนเดีย วคื อ แฟร์นองด์
กาเซอนาฟ (Fernand Cazenave) ผู้ เ ป็ น “สุ ด รั ก สุ ด บู ช า” ของนางแทบทุ ก ขณะจิ ต
ความปรารถนาเดี ย วในชี วิต ของนางคื อแฟร์ น องด์ หรื อ กล่ า วได้ ว่า นางเป็ น เจ้ า ชี วิต ของ
แฟร์นองด์ ทาทุ กวิถีทางเพื่อให้ ลูกชายทาตามความต้องการของนางและละทิ้ งความต้องการ
ของตัวเอง ดังนั้นเมื่อมาตีลด์ กู๊สตุ๊ส (Mathilde Coustous) ภรรยาสาวของแฟร์นองด์ที่อายุ
น้อยกว่าสามีหลายสิบปีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว เป็นส่วนเกินของครอบครัว ปมความ
ขัด แย้ ง ระหว่ างแม่ ส ามี แ ละลู กสะใภ้ จึง เริ่ มขึ้นตั้ ง แต่ห น้ าแรกที่ ฝ่ ายหลั ง นอนเจ็ บ ครรภ์ แ ละ
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ป่วยหนักเพราะพิษไข้อยู่บนเตียง จนถึงบทสุดท้ายที่ตัวละครหญิงทั้งหมดที่รายล้อมแฟร์นองด์
ถึงวาระต้องจากเขาไปต่างกรรมต่างวาระกัน
ตัวตนของคนอย่างแฟร์นองด์จึงมีบทสรุปที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ไม่ว่าเขาจะ
ตระหนั กอะไรได้ มากหรื อน้อยในช่ วงเวลาเกื อบหนึ่ งปี อย่างที่ไ ม่ เคยได้ ต ระหนักในช่ วงชี วิต
ทั้งหมดที่อยู่ใต้อาณัติของมารดา
เนื้อหาหลักของ มาตา เป็นความคิดและการกระทาที่บั่นทอนจิตใจกันและกันระหว่าง
แม่สามี-ลูกสะใภ้ แม่-ลูกชาย และ ลูกชาย-ภรรยา ชวนให้ผู้อ่านพิจารณาความเห็นแก่ตัวของตัว
ละครที่มีมากจนทาให้สานึกแห่งปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงเกือบไม่มีวันผุดขึ้นในใจพวกเขา
หากไม่เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งเสน่ห์ของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การคลี่จิตใจให้เห็นถึงสานึก
ผิดบาป การคลี่คลายของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษระดับเข้มข้ นจนกระทั่งเจือจาง แม้จะไม่จาง
หายไปเสียทีเดียว และจังหวะที่เล่นกับอารมณ์ของผู้อ่านได้อย่างประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ
ความรู้สึกขั้วตรงข้าม เช่น เกลียดตัวละครที่สาแดงสันดานได้น่าหมั่นไส้ ในขณะเดียวกันก็รัก
ตัวอักษรที่แสดงภาพพจน์ได้กินใจ เห็นอกเห็นใจแม้ตัวละครที่ เห็นแก่ตัวที่สุด พร้อมกันนั้นก็
สะใจกั บ ตั วอั กษรที่ ถึ ง พริ กถึ ง ขิ ง ที่สุ ด ฯลฯ ถ้ อยค าแต่ ละบรรทั ด จึง ไม่ เ พี ย งประทั บ สั มผั ส
เนิ่นนานในห้วงคานึงของผู้อ่าน ความคิดแต่ละชั้นของตัวละครก็ค่อยๆ คลี่ออกให้ผู้อ่านได้พินิจ
ความผิดพลาด ความพยายามกอบกู้ความดีงามของพวกเขา
โมริยัคหลอกล่ อและยั่วเย้าผู้ อ่านด้วยชั้นเชิงของการเล่ าเรื่องและพรรณนาโวหารที่
ดึงดูดใจแม้ว่าอยู่ในภาคภาษาไทย ทั้งนี้ มาตา ถ่ายทอดรสมือของผู้ประพันธ์ชั้นครูมาสู่ผู้อ่าน
ได้อย่างครบเครื่อง และตัวบทไทยนี้เองที่ให้กลิ่นอายของความเป็น “ละครน้าเน่าชั้นดี” ในแง่
ของโครงเรื่องการเอาชนะคะคานกันของมนุษย์และการพ่ายแพ้ให้กับปิศาจในใจ และในแง่ของ
สานวนภาษาที่ให้อรรถรสจัดจ้านในบางช่วงอย่างที่ในสมัยนี้เรียกว่า “เผ็ดแซ่บ” เพราะรุนแรง
ต่ออารมณ์จนเรียกน้าตา แต่ผู้อ่านก็ยังอยากเสพต่อให้หมดทุกคา
มาร(ดา) ผู้(ไม่)ให้กาเนิด
มาตา ไม่ ใช่ อาชญนิ ยายหรื อเรื่องเขย่าขวั ญซ่ อนเงื่อนงาในการควานหาตั วฆาตกร
เพราะการกระทาของตัวละครหลักทั้ง สามก็เ สมือนเป็ นอาชญากรรมอยู่ในตัว การสานึกผิ ด
และการถูกลงทัณฑ์โดยบาปในใจของแต่ละคนเกิดขึ้นต่อๆ กันภายในช่วงหลายเดือนที่เรื่องราว
ในคฤหาสน์กาเซอนาฟดาเนินไป เริ่ มจากมาตีลด์ที่ร าลึกถึงชีวิตที่ ขาดแคลนความร่ารวยและ
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ความรักของตนก่อนจะเสียชีวิตเพราะแท้งลูก ตามด้วยแฟร์นองด์ที่ตระหนั กว่าตนใช้เวลาใน
ชีวิตไม่คุ้มค่าและให้ความรักกับภรรยาไม่เต็มที่ ก็เมื่อทุกอย่างสายไปแล้ว ส่วนเฟลิซิเต้นั้นได้
ตระหนักว่านางรักลูกชายอย่างผิดๆ และการครอบงาชีวิตเขากลายมาเป็นความทุกข์ที่ครอบงา
นางเองจนวาระสุดท้าย
“อาชญากรรม” ของตั ว ละครทั้ ง สามแตกต่ า งกั น ไป แต่ มี จุ ด ร่ ว มกั น คื อ
ความเห็นแก่ตัวที่จะใช้กันและกันเป็นเกราะกาบังความเห็นแก่ตัวของอีกฝ่าย โดยในกรณีของ
เฟลิซิเต้ดู จะหนักข้ อกว่ าใครเพื่อน ทั้ งยัง เป็นฟันเฟื องหลักในการขับ เคลื่อนเรื่ องราวทั้ งหมด
เนื่ องจากเฟลิ ซิเ ต้ใ ช้ค วามเห็ นแก่ตั วในคราบของความรักและความเป็ นแม่นับตั้ งแต่ลู กชาย
ถือกาเนิด จนถึงช่วงก่อนและหลัง “ศึกชิงแฟร์นองด์” กับลูกสะใภ้
การแย่งชิงความสนใจจากแฟร์นองด์ผู้อยู่ในวัยห้าสิบและไม่มีงานทาเป็นหลักเป็นฐาน
ทาให้เฟลิซิเต้ผู้มีพื้นเพเดิมจากครอบครัวชนชั้นล่างไม่ต่างจากมาตีลด์มากนักในแง่สถานะทาง
สังคมและความทะเยอทะยาน หมายหัวลูกสะใภ้ไว้ว่าเป็น “ศัตรู” ที่อยู่ปีกฝั่งขวาของคฤหาสน์
ส่วนนางนั้นครองพื้นที่ห้องนอนบนตึกปีกซ้ายที่ฝาผนังห้องติดกับห้อ งนอนของลูกชาย เฟลิซิเต้
แสดงความเป็น “จงอางหวงไข่” ตั้งแต่ฉากแรกที่นางมีประกาศิตต่อมาตีลด์ว่า “แกไม่มีวันได้
ลูกชายฉัน! แกไม่มีวันจะแย่งเขาไปจากฉัน!” (บทที่ 1, น. 13) ทั้งที่ความรักแบบจงอางหวงไข่
ด้านกลั บเช่นนี้ท าให้นางหวงลู กจนท าร้ ายตัวลูกเอง และการตระหนัก ถึง ความจริ งข้ อนี้ ก็ไ ด้
กลายเป็นพิษในใจและกายของนาง จนค่อยๆ เปลี่ยนจากความชิงชังลูกสะใภ้ มาเป็นชิงชังลูก
ในไส้ จนสุดท้ายจิตใจและร่างกายของนางถูกทาลายจนเป็นอัมพาตในช่วงบั้นปลาย เมื่อพบว่า
นางสูญเสียอานาจในการควบคุมสิ่งที่นางมั่นใจมาตลอดว่าเป็นของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ และ
เมื่ อมาตีล ด์ คื ออุ ปสรรคสาคั ญ เฟลิ ซิเ ต้ จึงมั กใช้ วิธีกีด กั นลูกสะใภ้ อย่ างแนบเนี ย นด้วยเรื่ อง
จิปาถะเพียงเพื่อจะแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่านางนั้นเหนือกว่าทั้งสถานะเจ้าของคฤหาสน์ เจ้าของ
ผืนป่าสนในละแวกนั้น และเจ้าชีวิตของลูกชายผู้เป็นสามีเธอเอง และที่สาคั ญเพื่อ ตอกย้ากั บ
แฟร์นองด์ว่าบุคคลสาคัญที่สุดสาหรับเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมารดา ทว่าความพยายามนี้ถึง
กาลสิ้นสุดเมื่อเฟลิซิเต้เดินหมากพลาด ส่อแววพิรุธในคืนที่ลูกสะใภ้ป่วยขั้นตรีทูตขณะใกล้คลอด
ด้วยความที่นางไม่ได้หวังดีอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้น ปล่อยให้ว่าที่คุณแม่ยังสาวไร้คนเฝ้าไข้ ทั้งยัง
หันเหความสนใจลูกชายคนซื่อไม่ไปดูอาการภรรยา (บทที่ 2, น. 15) แต่ต่อมานางกลับเดินไปดู
อาการมาตีลด์ตามลาพังถึง “เขตศัตรู” (บทที่ 4, น. 31–32) ทั้งที่ก่อนหน้านั้นนางรับรู้จากหมอ
ตาแยแล้วว่ามาตีลด์มีโอกาสเสียชีวิตจากการแท้งลูก (บทที่ 2, น. 17)
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ยิ่งไปกว่านั้น เฟลิซิเ ต้ได้ใช้ “ความรักของแม่” รัดรึงลู กอย่างแฟร์นองด์ไว้ด้ วยการ
กระทาที่ดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทว่ารุนแรงในความรู้สึก อาทิ การที่นางทายกพื้นไว้ในห้องทุก
ห้องเพื่อจะได้มีแฟร์นองด์อยู่ในสายตาและรู้ความเคลื่อนไหวของเขาแทบทุกเวลา (บทที่ 1, น.
12) การที่นางใจจดใจจ่อเงี่ยหูฟังเสียงลมหายใจของแฟร์นองด์ยามนอนหลับผ่านฝาผนังที่กั้น
ห้องนอนสองแม่ ลูก ก็ถื อเป็นสัญ ลักษณ์แ ห่ง ชัย ชนะของนางว่าเขาเลือกมานอนปี กที่ ตึกซ้าย
ฝั่งของนาง (บทที่ 2, น. 17) และแม้เ มื่อลูกสะใภ้จากโลกไป นางก็ยังไม่วายสุขสมงมงายกั บ
เสียงลมหายใจของ “สุดรักสุดบูชา” จนบางคืนนางไม่ได้นอนกระทั่งฟ้าสาง (บทที่ 7, น. 52)
นอกจากนี้ เฟลิ ซิเต้ ยังท าให้ ลูกชายติดนิ สัยสยบยอม ด้วยการชั กจูง และตีกรอบชีวิต ของเขา
คอยห้ามปรามเรื่ องอาหารการกิ น การใช้ชี วิตตามประสาชายโสด รวมทั้ง ปิดกั้ นโอกาสการ
ทางานและสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างปรกติสุข (บทที่ 3, น. 26–27) แม้จะดูเหมือนมีเรื่องเดียว
ที่นางยินยอมหรือ “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ” เมื่อแฟร์นองด์ไปพบ “คู่ขา” ของเขาบ้างนานทีปี
หน นัยว่าเพื่อพักใจยามทะเลาะกับแม่
ปูมหลังของเฟลิซิเต้อาจไม่มีผลให้นางหวงแหนบุตรชายมากเพียงนี้ เพราะนางไม่ได้
เกลียดชังสามีผู้ล่วงลับหรือมีปมเรื่องครอบครัว ทว่าเมื่อแฟร์นองด์ถามตรงๆ ต่อหน้าว่านางรัก
นูมา พ่อของเขามากเท่ากับที่รักเขาหรือไม่ เฟลิซิเต้กลับคิดเพียงว่าแต่ไหนแต่ไรตนนั้น “ไม่เคย
ฝึกสารวจมโนธรรม และไม่รู้สึกละอายใจที่ได้ครอบครองผู้ที่นางรักอย่างสุด สวาทขาดใจเพียง
คนเดียว” (บทที่ 12, น. 79–80) สิ่งเดียวที่นางเน้นย้าตลอดเรื่องจึงเป็นการได้ครอบครองลูกทั้ง
ในยามที่เป็นทารกหรือชายสูงวัย เป็นความชอบธรรมในการมีอานาจเหนือลูกที่ทาให้เฟลิซิเต้
ตะลุยกีดกันความเจริญงอกงามในชีวิตของแฟร์นองด์ ตัดตอนความคิดและความฝันของลูกชาย
จนเขากลายเป็นลูกแหง่ที่ทั้งรักทั้งเกลียดแม่จนฝังใจ
นอกจากความน่าสนใจของ มาตา จะอยู่ที่วิธีการใช้จังหวะการเล่าเรื่องที่แตกต่างสอง
แบบควบคู่ กัน คือการเคลื่ อนไหวและอากั ปกิ ริย าอันเชื่องช้ าของตัวละครแม่ -ลูกที่อายุมาก
ด้วยกั นทั้ ง คู่ ตรงข้ามกั บความคิด ค านึ งของพวกเขาที่ด าเนิ นไปด้ วยจั งหวะค่ อนข้างรวดเร็ ว
เร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน ความเฉื่อยชา สิ้นท่า สิ้นหวังของตัวละครทั้งสองจึงเป็นความตื่นเต้น
และลุ้นระทึกด้วยสานวนภาษา ที่อาจกล่าวได้ว่าโมริยัคเองก็ได้ถักทอเรื่องราวไว้เหนียวหนึบจน
ผู้อ่านดิ้นไม่หลุด
สาหรับตัวละครเสริมอย่างมาตีลด์ที่นอกจากจะให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสามเป็นไป
ในเชิง “รักสามเส้ า/เศร้ า” เพื่อแสดงถึ งชั้นเชิ งของการแย่งชิ ง ความกระหยิ่ มใจ และความ
เพลี่ยงพล้าเสียอานาจต่อกันในทางความคิด คาพูด และการกระทา การมีอยู่ของมาตีลด์ใ น
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คฤหาสน์กาเซอนาฟยังเป็นตัวเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างตัวเธอกับแม่สามี และสามีกับแม่ของ
เขา เพราะการมีอยู่ทางกายภาพของเธอตอนต้นเรื่องได้ขับเน้นตัวตนของมาดามกาเซอนาฟว่า
ช่างหึงหวงและโหดร้ายเพียงใดกับความสุขของลูกในไส้ ดังนั้น การตายของเธอที่ดารงอยู่ต่อใน
สภาพความทรงจ า เป็ น เพี ย งวิ ญ ญาณที่ ยั ง สิ ง สู่ จิต ใจของสองแม่ ลู ก จึ ง เป็ นเสมื อ นตั ว เร่ ง
(catalyst) ความขัดแย้งของแม่-ลูก
นอกจากนี้ โมริ ยั ค ยั ง ใส่ บ รรยากาศของความน่ า สะพรึ ง กลั ว ไว้ ใ นลั ก ษณะของ
ปฏิ สัม พันธ์ร ะหว่างเฟลิ ซิเต้ และแฟร์ นองด์ แทบทุกฉากภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่ งเล่ น
ห้องครัว โถงทางเดิน ห้องกินข้าว และห้องนอนของมาตีลด์ การอ่านตามพรรณนาโวหารของ
โมริยัคจึงเหมือนการเดินดุ่มตามตัวละครไปในความคิดของพวกเขาพร้อมๆ กับการกระทาของ
พวกเขาจนแทบต้ องกลั้ นหายใจ เช่ นในยามที่ ตั วละครต้ องเดิ นไปยั ง ส่ วนต่ างๆ ของบ้ า น
โดยเฉพาะแม่ ผู้ ช ราที่ ดู จะมี เ รี่ ย วแรงไปอยู่ ใ นมุ มต่ างๆ ของคฤหาสน์ มากกว่ าใครในขณะที่
ความคิดของนางจะจดจ่ออยู่แต่กับลูกชาย
ยิ่งไปกว่านั้น ตัวละครมารดามักแสดงกิริยาทั้งอย่างลับๆ (ล่อๆ) และต่อหน้าตัวละคร
อื่นๆ ให้ความรู้สึกพรั่นพรึงจนแทบขนหัว ลุก เช่น ฉากมาตีล ด์กาลังทรมานจากพิษไข้และนึ ก
เห็นภาพอันชินตาของสองแม่ลูกที่หน้าเตาผิง โดยฝ่ายแม่เอ่ยว่า “ยังไม่จูบราตรีสวัสดิ์ลูกหรอก
นะ เพราะแม่จะไปห่มผ้าให้ลูกที่เตียง...” (บทที่ 3, น. 26) และยามที่แม่ลูกต้องมาอยู่ร่วมกัน
เกื อบทุ กฉากพลางท ากิจกรรมสุ ด แสนสามั ญ ที่กลั บ ให้ บ รรยากาศของความน่ าสะพรึ ง กลั ว
หลอกหลอน และซ่อนความรุนแรงไว้ไม่น้อย เช่น ก่อนเข้านอนที่แฟร์นองด์จะนั่งตัดเก็บสะสม
คติพจน์จากคู่มือปรัชญา ขณะเฟลิซิเต้ถักถุงเท้าอยู่ใกล้ๆ หน้าเตาผิงที่เปลวไฟดับๆ ติดๆ โดยมี
เสียงกรรไกรดังฉับๆ (บทที่ 2, น. 15–16) ขณะผู้เป็นแม่คอยหันเหความคิดของลูกชายให้พ้นไป
จากภรรยาผู้กาลังเจ็บครรภ์ หรือแม้แต่อนาคตของการมีลูก รวมทั้งฉากนั่งรับประทานอาหาร
แบบประจันหน้ากันแทบทุกมื้อ ตามด้วยการนั่งย่อยอาหาร
กิจวัตรสามัญแต่สม่าเสมอจนขาดไม่ได้ของคนทั้งคู่จึงสะท้อนค่อนข้างชัดเจนว่าหลาย
สิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา แม่ ผู้ ช ราและลู กชายในวั ย ห้ า สิ บ ได้ ส ร้ างวิ ถี แ ห่ ง ความเคยชิ น จนกลายเป็ น
มาตรฐาน เป็นระเบียบแบบแผนของชีวิต จนในที่สุดหากเป็นความจริงที่ว่าเฟลิซิเต้ชักใยเส้น
สายชี วิต ของแฟร์ นองด์ ผลที่ ไ ด้ ก็ถื อว่ านางประสบความส าเร็ จอย่ างมาก เพราะแม้ ต่ อมา
แฟร์ นองด์ จะนึ ก อยากขบถและได้ ล งมื อขบถ เขาก็ “กลั บ ใจ” มาสมเพชเวทนามารดา
โดยยอมรั บ กั บ ตั ว เองว่ า “ใยเหนี ย วหนึ บ ที่ แ ม่ ขึ ง ล้ อมตั วเขา เขาคื อแมลงวั น ตั วอ้ วนซึ่ ง
กระเสือกกระสนหลบหนี” (บทที่ 9, น. 65)
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แม้บางครั้งภาพพจน์ของเฟลิซิเต้ใกล้เคียงกับแม่มดเจ้าเล่ห์ มีฤทธิ์ร้ายกาจที่ใช้เวลาทั้ง
ชีวิตเคี่ยวยาพิษให้ตนเองและลูก ในความเป็นจริง นางเป็นเพียงหญิงชราธรรมดาที่อ่อนแอและ
เห็นแก่ตัวไม่ต่างจากคนอื่นๆ หลังเกิดโศกนาฏกรรมในบ้านและนางรับรู้ได้ว่าลูกชายเปลี่ยนไป
เปลี่ย นความสนใจจากมารดาไปให้กับภรรยาที่ ตายแล้ ว ทั้ งยั งเหิ นห่ าง ไม่ กินข้าวพร้ อมกั บ
มารดา ไม่กลับมานอนที่บ้านหลายคืนและมักจะ “ทาเป็นเฉยชา ใจลอย จนนางงุนงง มิรู้จะทา
ฉันใด” (บทที่ 7, น. 48) นางจึงหวั่นไหวและไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อ “สรรพาวุธเดิมๆ ของนาง
กลับไร้ค่าเมื่อนามาใช้กับผี ... กลวิธีของนังคนตายทาให้นางสูญเสียความมั่นใจ” (น. 47) เฟลิ
ซิเต้จึงยิ่งสั่งสมความอาฆาตต่อมาตีลด์ ที่กลายเป็นความทรงจา “เข้าไปซุ่มอยู่ในตัวของแฟร์น
องด์ ยึดครองเขาไว้มั่นคงดั่งหนึ่งปราการ” (น. 47) ปฐมบทของความตกต่าเชิงอานาจที่นางมี
เหนือลูกจึงเป็นจิตใจที่ “ตระหนกอกสั่น” เมื่อนางตระหนักว่า “สิ่งซึ่ งค้าจุนนางไว้สิ่งสุดท้ าย
พังทลายลง นั่นคือนางไม่มีประโยชน์ต่อแฟร์นองด์อีกแล้ว” (บทที่ 11, น. 74)
เมื่อนางต้องกลายเป็น “ราชินีไร้บัลลังก์” (น. 48) ผู้ไม่ต้องการให้ใครหรือความคิดอื่น
ใดครอบงาแฟร์นองด์ นางจึงฝืนสังขาร “ตามไปยื้อยุดลูกใจร้ายคืนมาจากห้องของนังศัตรู ” ที่
ลูกชายขังตัวเองไว้เป็นเวลานานอย่าง “หน้าตางมโง่อีกทั้งเขม็งเกร็งเหมือนหญิงที่ซ่อนปืนพก
หรือขันใส่น้ากรดไว้ใต้เสื้อคลุม” (น. 51–52) ราวกับจะไปแก้แค้นหญิงชู้ แต่แล้วก็ต้อง “ล้มทั้ง
ยื น ” เมื่ อ พบข้ า วของในห้ อ งอั นเป็ น หลั ก ฐานว่ า แฟร์ น องด์ ยั ง ไยดี ต่ อมาตี ล ด์ และถึ ง กั บ
“โกรธเกรี้ยวเจียนคลั่ง นิ้วหงิกงอสั่นพั่บๆ” (น.51) เมื่อบัดนี้เขาไม่ได้เป็นลูกไก่ในกามือของนาง
อีกต่อไป
หลายครั้งที่โมริยัคบรรยายความ “เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย” อย่างสุดโต่งของตัวละครมารดา
ด้วยภาพพจน์ที่รุนแรงอันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าสลด โดยเริ่มจากความฟุ้งซ่าน ความพลุ่งพล่าน
จนหน้ามืดตามัว และเป็นเดือดเป็นแค้นสั่งสมติดต่อกัน เมื่อโกรธ นางก็ “เกิดโทสะเยี่ยงน้ า
ทะเลหนุนช้อนตัวขึ้น” (บทที่ 7, น. 52) และ “เลือดฉีดลั่นแก้วหู” (น. 53) เมื่ออกหักนางก็
“ราวกับมีหญิงอีกคนตระกองกอดแฟร์นองด์ไว้ในอ้อมแขน” (บทที่ 8, น. 57) และ “กาลังจะ
ตายด้ วยมิ ไ ด้ ค รอบครองลู กชายอี กต่ อไป ปรารถนาแห่ ง การเป็ นเจ้ าของ แห่ ง การควบคุ ม
ความคิดจิตใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าปรารถนาที่เร่งเร้าเรือนกายหนุ่มสาวให้ก่ายกอดสอดประสาน
ปานจะกลืน...” (น. 52)
ต่อมาเมื่อนางเริ่มยอมรับความจริงและพยายาม “ไม่เห็นเขาเป็นสมบัติส่วนตัว” ให้
ความสาคัญกับความสุขของลูกและ “ดื่มด่ากับ การเปิดมิติใหม่แก่ความรักจนตาพร่า ” (บทที่
10, น. 67) นางก็ ยั งคิ ดเข้ าข้ างตนเองว่ านางเป็ นแม่ ที่ป ระเสริฐ ถึ ง ขั้น “พ่ ายภาพลวงตา
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หลงเชื่อว่าสุด รักสุด บูช าของนางจะเกิ ดใหม่ เหมือนนาง” (น. 70) จนกระทั่ง ภาพลวงตานั้ น
สลายไปโดยไม่ ทั นตั้ ง ตั ว เมื่ อแฟร์ นองด์ ศิ โรราบต่ อนางในการปะทะคารมอย่ างรุ นแรงครั้ ง
สุดท้าย (น. 69–70) จนทั้งคู่ “หย่าศึก” ไปสองสามวันและเรียนรู้ที่จะวางตัวต่อกัน แฟร์นองด์ก็
แสดงความเห็นใจและกอดนางไว้ นางจึงเผยความรู้สึกตื้นตันใจว่านางได้สุดรั กสุดบูชาของนาง
คืนกลับมา ทว่าแฟร์นองด์กลับ “ทิ่มแทงกลางใจ” นางเมื่อเขาตอบว่า “เธออยากให้ผมทาดีกับ
แม่” เป็นการตอกย้าว่าผีมาตีลด์ยังสิงสู่ อยู่รอบตัวลูก และสร้างความอัปยศให้ นางจนกระทั่ ง
นาที สุด ท้ าย บทที่ 12, น. 82) ก่ อนสติ ที่สั่ ง สมความแปรปรวนต่างๆ เอาไว้ จะส่ งผลให้ นาง
กลายเป็นอัมพาตในเวลาต่อมา
และในยามใกล้จากโลกไปเต็มที เฟลิซิเต้ก็ยัง “รู้สึกลึกๆ ว่าเป็นสิ่งดีที่นางเป็นทุกข์
เพื่ อลู ก ชาย ทว่ านางไม่ รู้ ห รอกว่ านางนั้ นถู กตรึ ง ไม้ กางเขนเสี ย แล้ ว ” (บทที่ 14, น. 90)
ภาพลักษณ์สุด ท้ายของเฟลิซิเต้จึงเที ยบเคีย งได้ กับการยอมทุกข์ ทรมาน แบกรั บบาปไว้ ด้ว ย
ความรักเฉกเช่นพระเยซูเจ้า
เกิด-จาก-แม่
หากมองตามหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในเรื่องตัวตน (Selfhood) ของฌาคส์ ลากอง
(Jacques Lacan) นักคิดชาวฝรั่งเศสที่มองว่าทารกเมื่อถือกาเนิดจากครรภ์มารดา ย่อมต้อง
แยกจากมารดามามีชีวิตเป็นของตัวเอง เพื่อที่ตามครรลองของธรรมชาติแล้ว บุคคลนั้นจะพ้น
ไปจากการครอบงา หรือในกรณีของแฟร์นองด์ก็คือ ตัวตนของแม่ (Mother Figure) ที่ยังโอบ
เขาไว้ด้วยเงามหึมา (น. 95) แฟร์นองด์จึงเป็นตัวละครที่มีลักษณะติดถิ่น ติดแม่ เพราะเคยชิน /
เคยตั ว กั บ การอยู่ ใ นอาณั ติ ข องแม่ แ ม้ จะรู้ ว่า เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ผลคื อ เขาไม่ ส ามารถและไม่
ปรารถนาที่จะ “แยกตัว (self) แยกตน (soul)” ออกจากมารดา หรือแม้แต่จากบ้านเกิดของ
มารดา ดังนั้น สิ่งที่แฟร์นองด์ขาดมาตลอดจึงไม่ใช่เพียงตัวตนหรือจิตวิญญาณ แต่เป็นความ
รับ รู้ ถึ ง สถานะความเป็นชายและสั ญ ชาตญาณทางเพศ สั ญ ชาตญาณของการต่ อสู้ แข่ ง ขั น
ไขว่คว้า ที่หมดสิ้นไปกับเดือนปีที่เขาฝังชีวิตส่วนใหญ่ไว้ในแคว้นลองด์ หรือลึกๆ แล้วแฟร์นองด์
ไม่เชื่อว่าตนคือส่วนที่แยกจากผู้เป็นแม่ ชีวิตแต่อ้อนแต่ออกในคฤหาสน์แห่งนี้ ในเขตป่าสนและ
เสียงคารามของรถไฟสายบอร์โดซ์ -แซต แห่งนี้ “ใยเหนียวหนึบ ” ที่แฟร์นองด์มองว่าแม่ขึงไว้
ล้อมตัวเขาจึงกลายเป็น “คอมฟอร์ตโซน” ที่เขาเองไม่ได้ต้องการกระเสือกกระสนหนีไปอย่าง
แท้จริง
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ด้วยความไม่อาจขบถและไม่อาจขาดสะบั้นจากมารดา สิ่งที่เลวร้ายกว่าความกรงเล็บ
ของแม่จึงเป็นความอ่อนแอของลูก ตัวอย่างปรากฏชัดเจนในบทที่ 9 เมื่อแฟร์นองด์ทบทวน
ความเป็นลูกผู้ชายของตนที่ตกทอดจากบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและอานาจของแม่ที่ล้วนทาให้เขาตก
อับมาครึ่ งค่อนศตวรรษ (น. 61–65) ไปจนถึ งฉากการมีป ากเสีย งขั้นรุนแรงในบทที่ 10 อั น
เป็นสัญญะสาคัญของการ “ไปไม่พ้นมารดา” แต่ “กลับเข้าสู่ท้องมืดมิดของมารดา” หลังจาก
แฟร์ น องด์ ไ ด้ ส ติ แ ละ “เปลื อกแข็ ง กระด้ างแตกออก แล้ วความรั กแบบลูกเล็ กๆ โผล่ พุ่ ง ใน
น้าเสียงชวนเวทนา ‘แม่จ๋า!’”
... เพื่ อหลบภั ย เขาจาต้องคื นสู่รั ง มี ชีวิตรั งนี้ ด้ วยเขาไม่ มีที่ พั กพิ ง อื่ นใดในโลก เขา
เหมือนคนสิ้นหวัง ที่ อยากตายจากแผ่ นดินนี้ ไป แต่ จาต้องลงนอนซบแผ่นดิ นแม่ ซุ กหน้ า
ลงไป หวังพึ่งช่องท้องมืดมิด (น. 70)
การ “ได้สติ” ของแฟร์นองด์จึงมีความย้อนแย้งสองแบบคือ ได้สติแล้ว “จากมารดา”
ไปตอนต้นเพื่อเฝ้า(หลุม)ศพของมาตีลด์ จากเตียงนอนของตนที่ติดห้องนอนของแม่ และจาก
บ้านไปที่ อื่น แล้วจึง “กลับสู่ มารดา” ในตอนท้าย กลับ มานอนเตียงของแม่ นั่ง เก้าอี้ของแม่
กลั บเข้ามาสู่ค ฤหาสน์ อันเสมือน “ร่ างของแม่ ” หลั งจากและอยู่ อย่ างซัง กะตายราวซากศพ
สุดท้ายเมื่อสิ้นแม่ แฟร์นองด์จึง “สะเปะสะปะ หลุดไปจากแกนโลก” (บทที่ 15, น. 96)
ทั้ ง หมดนี้ บ่ ง บอกว่ า แฟร์ น องด์ มีแ ม่ อ ยู่ ใ นชี วิต อย่ างสมบู ร ณ์ จนแทบจะเป็ น คนๆ
เดีย วกั น จิตวิ ญญาณของเขาขึ้ นอยู่กับแม่ ความคิ ดกุศ ลและอกุ ศลต่ อแม่ก็เกิ ดและดั บอยู่ใ น
ใจดวงนี้และในบ้านหลังนี้ เหตุการณ์ช่วงท้ายที่แสดงให้เห็นว่าแฟร์นองด์ยังมิวายต้องพึ่งพาแม่
คือเมื่อเขาเริ่มรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเรย์ มงด์ หลานชายตัวน้อยของมารี เดอ ลาดอส คนใช้เก่าแก่
มากเสียจนอยากครอบครองไว้ชิดใกล้ (บทที่ 16, น. 100–102) ไม่ต่างจากที่เฟลิซิเต้เป็น แต่
เมื่อแฟร์นองด์อนุญาตให้หนูน้อยมาพักอยู่ที่บ้าน ก็มีเหตุให้เขาต้องไล่มารีออก เพราะเหลืออดที่
พ่ อแม่ ข องเรย์ มงด์ เ ข้ ามาแสดงความเป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของอย่ างเหิ มเกริ มและไร้ มารยาทใน
คฤหาสน์ห ลัง สิ้นนายหญิง ผู้ที่ ทุกคนเกรงกลั ว แฟร์นองด์จาต้ องแสดงความเด็ ดขาดแบบแม่
รวบรวมพลังอานาจของแม่มาไว้ในตัวเพื่อให้คนใช้เคารพยาเกรงเขา (บทที่ 17, น. 107–109)
กล่าวได้ว่าสุดท้ายแฟร์นองด์ต้องหันไปพึ่งมารดาที่ยังสามารถ “สิงสู่” จิตใจของเขาไม่ต่างจาก
“ผีมาตีลด์”
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ความจาเป็นต้องพึ่งพาและผูกติดอยู่กับผู้มีบทบาทของแม่อีกประการของแฟร์นองด์ก็
คือ มารี เดอ ลาดอส ผู้รับใช้ตระกูลกาเซอนาฟมาถึงสามรุ่น มารีเป็นทั้งผู้รับใช้และผู้ให้เยี่ยง
มารดา เป็นคนครัว เป็นคนคอยแสดงความเห็นอกเห็นใจ เห็นดีเห็นงามกับเจ้านาย และต้อง
จงรักภักดีอย่างสุดหัวใจแม้จะถูกโขกสับ เพราะเจ้านายคือ “เจ้าชีวิต” ของคนใช้มาตั้งแต่อ้อน
แต่ออก (น. 76, 81–82, 100) ในบทสุด ท้ายที่แฟร์นองด์ ซมซานหาที่พึ่งพิ ง “รูปบูชาที่สลั ด
ฐานันดรศักดิ์ลงจากแท่นมาอยู่ในความดูแ ลของนาง” คนนี้ จึงเลือกที่จะฝ่าความหนาวเหน็ บ
ยามกลางคืนในคฤหาสน์ ว่างเปล่า พาร่างของตนเข้าไปอยู่ห้องใต้หลั งคาซึ่งเป็นห้องนอนเดิ ม
ของมารีที่มีทั้งรูปปั้นพระแม่มารีและพระเยซูคริสต์ และร้องไห้ก่อนจะกลับไปห้องนอนของตน
(น. 112–113) ในเชิงสัญลักษณ์จึงไม่ต่างจากการกลับเข้าสู่ช่องท้องมืดมิดของมารดา
มาตา ที่เป็นมากกว่า “แม่”
นอกจากนวนิยายจะมีเอกลักษณ์ในการเล่าที่สร้าง “ความขลัง” และความน่าติดตาม
ให้กับเรื่องราวด้วยการให้คฤหาสน์ของตระกูลกาเซอนาฟเป็นตัวละครหนึ่งที่แสดงกิ ริยาอาการ
เหมือนมนุษย์ เช่น “ตระหนกอกสั่น ” (น. 11) “ลั่นออดแอด” และ “สั่นสะเทือน” (น. 16)
เมื่ อ รถไฟเร่ ง เครื่ อง วิ่ ง ออกจากสถานี แ ละแล่ นผ่ านไป รวมทั้ ง เป็ น เหมื อ นเรื อ นกายที่ ตั้ ง
ตระหง่านผ่านกาลเวลาและมักวูบไหวไปกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ต่างจากมนุษย์
ที่ อาศั ย อยู่ ภ ายใน อี กหนึ่ ง ตั วละครที่ กระท าการอย่ างมนุ ษย์ ใ นระดั บ ยิ่ ง ใหญ่ กว่ านั้ น ก็ คื อ
ธรรมชาติ แห่ ง แคว้ นลองด์ ที่ โ มริ ยัค ใช้ ท้ องถิ่ นบ้ านเกิ ด ของตนเป็ นพื้นที่ ที่ ใ ห้ ตั วละครเข้ ามา
ครอบครอง อยู่อาศัย และรับผลประโยชน์จากมัน
พร้ อ มๆ กั บ การแสดงพลานุ ภ าพของแหล่ ง ก าเนิ ด ที่ ห ล่ อ เลี้ ย ง อุ้ ม ชู ตั ว ละคร
ตั้ ง แต่ อ้ อนแต่ อ อกจนกระทั่ ง เ ป็ น ไม้ ใ กล้ ฝั่ ง ผื น แผ่ นดิ น แห่ งแคว้ น ลองด์ ยั งแสด ง
ความอุดมสมบูรณ์ผ่านวรรณศิลป์ด้วยบุคลาธิษฐานที่ให้ภาพพจน์และสัมผัสต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
กินใจ นับจากสวนของคฤหาสน์เรื่อยไปถึงถนนเลียบรถไฟและทุ่งหญ้า จนถึงแถบป่าสนอันเป็น
สมบัติของมาดามกาเซอนาฟ ออกไปไกลจนจรดมหาสมุทรที่ทรงพลังจนสามารถแผ่ “สายลม
เย็ นสะอาด” เข้ ามาถึ งในบริ เวณบ้านขณะมาตีล ด์ สวดมนต์ข อความเมตตาจากพระแม่มารี
(น. 19) หรื อ “มวลใบไม้ ส ะลึ มสะลื อหลั บใหล ทุ่ง หญ้ ากระซิ บกระซาบเพี ย งเสี ย งละเมอ”
(น. 43) และ “เสียงสายลมครวญคร่าราพันในช่วงศารทวิษุวัต” (น. 55)
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ดินฟ้ าอากาศของแต่ ล ะฤดู กาล กลิ่ นอบอวลของพื ช พรรณนานา อาทิ ต้นติ เ ยอล
ต้นเซอแร็งก้า ดอกเจอเรเนียม ฯลฯ ก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่เข้มข้น เช่นเดียวกับสัตว์ประจาถิ่น
ที่เป็นส่วนเสริมความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและสะท้อนสภาพจิตใจของผู้คน เช่น “ราตรีผ่อน
ลมหายใจผ่านมวลใบไม้” “หมู่ไม้ใหญ่กระซิบกระซาบกันโดยไม่ทาให้สกุณาผวาตื่ น” (น. 19)
หรือยามเย็นที่เฟลิ ซิเต้เดิ นเลีย บทุ่งหญ้าด้วยความขุ่นเคื องลูกชาย “นกไนติงเกลก็ถึง กับผวา
จิ้ ง หรี ด พากั น เงี ย บเสี ย ง” (น. 39) ซึ่ ง ช่ ว ยขั บ เน้ นอารมณ์ ด้ า นลบและ “แผ่ รั ง สี อ ามหิ ต ”
จนสิ่งมีชีวิตรอบข้างรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบโต้ ส่วนยามหน้าร้อนที่ “สายลมร้อนจัดจนผะผ่าว
...อวลกลิ่นไม้สนไหม้...ท้องฟ้าเป็นสีแดงกรุ่นควัน ” (น. 58) ก็สอดรับกับสภาพเดือดแค้นเจียน
บ้าของเฟลิซิเต้ใ นขณะนั้น และเมื่ อเข้าสู่ หน้ าหนาวในบทท้ายของเรื่องที่ แฟร์นองด์ อยู่ ตาม
ลาพัง “รอบๆ คฤหาสน์ไร้ชีวิตหลังนี้ก็มีแต่เสียงแผ่วผ่อนคลายจากหยาดน้าตาฟ้า” (น. 111)
ก่อนที่หยาดน้าตาของแฟร์นองด์จะถึงคราวหลั่งภายหลังจากที่จิตวิญญาณของเขา “ประจักษ์
ความสงบ” ในใจมากกว่าครั้งใด (น. 111) อนิจจา น่าเสียดายที่โศกนาฏกรรมนอกเหนือจาก
ความตายของตัวละครบางตัว ก็คือความเป็นไม้แก่ดัดยากของแม่ลูกคู่นี้ ที่ต่อให้ต่างคนต่างเกิด
สานึกใหม่ ทุกอย่างก็ สายเกินไปเมื่อกาลเวลาได้กลืนกินสรรพสิ่งจนพร่ องพื้นที่ของการแก้ตั ว
กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ทุกอณูของ มาตา ทั้งตัวบทและที่ปรากฏเป็นรูปเล่ม ล้วนหลอมรวมเป็น
ชิ้นงานทรงพลัง ที่ใ ห้กาเนิ ดปฏิกิริย าหลายประการในหลายชั่วขณะของการอ่าน รวมทั้ งบท
วิจารณ์ชิ้นนี้.

----------------------------------------------
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