กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

สูจบิ ตั ร
งานราลึกถึง
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

กำหนดกำร
วันอำทิตย์ที่ 25 มีนำคม ๒๕61
12.30
๑๓.๐๐
๑๓.20
๑๓.30

น.
น.
น.
น.

14.30 น.

๑5.00 น.
15.15 น.
๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
การแสดงชุด “ระบาบุญเหลือบุษบาบรรณอัญชลี”
ประธานกล่าวต้อนรับ
การเสวนาหัวข้อ “สรรค์สร้างทางวิจารณ์”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
อาจารย์สกุล บุณยทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ (ผู้ดาเนินการเสวนา)
- รายงานผลการตัดสินและมอบรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น
ประจาปี ๒๕60
- มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รับประทานอาหารว่างและนาชา
การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่อง
พระอภัยมณี ตอน “พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร”
ประธานกล่าวขอบคุณ

หมายเหตุ มีหนังสือผลงานประพันธ์ของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ หนังสืออื่นๆ อาหารไทย และ
ขนมไทยจาหน่ายในงานเพื่อนารายได้สมทบกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
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ประวัติหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เกิดในราชสกุลกุญชร เป็นบุตรีของเจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เติบโตขึนในแวดวงของ “วังบ้านหม้อ” อันถือได้ว่าเป็นแหล่งหล่อหลอม
ความรั ก ที่ มี ต่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมซึ่ ง หาที่ เ ปรี ย บได้ ย าก ความจั ด เจนใน ด้ า นวรรณศิ ล ป์
ความเข้าใจอันลึกซึงที่มีต่อศิลปะการแสดง ความใกล้ชิดอยู่กับกิจกรรมที่ประเทืองปัญญา สิ่ง
เหล่านีหม่อมหลวงบุญเหลือฯ ได้รับจาก “การศึกษาที่ไม่เป็นทางการ” จากพืนเพทางบ้าน
ทังสิน จาก “วัง” ไปสู่ “วัด” ซึ่งในที่นีมิใช่ “โรงเรียนวัด” ในความหมายแบบไทย แต่เป็น
โรงเรียนคอนแวนต์ทังที่กรุงเทพฯ และที่ปีนัง หม่อมหลวงบุญเหลือ ก้าวสู่โลกแห่งความคิดของ
ตะวันตกได้อย่างสะดวกสบาย เพราะรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากวังบ้านหม้อมั่นคงพอที่จะรับ
วัฒนธรรมต่างด้าวได้โดยไม่ต้องเอาความเป็นไทยเข้าไปแลก ในอัตชีวประวัติควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของท่าน หม่อมหลวงบุญเหลือ พูดถึงแม่ชีที่โรงเรียนคอนแวนต์ในปีนังไว้ด้วย
ความชื่นชม ในขณะที่ท่านอาจมิได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษนักกับนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สหรัฐอเมริกา กล่าวโดยทั่วไปหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นตัวอย่างอันดียิ่งของบุคคลที่พัฒนา
ตนเองได้ด้วย “การศึกษาตลอดชีวิต”
หม่อมหลวงบุญเหลือ มักตีความชีวิตการรับราชการของตนเองว่าเป็นความล้มเหลว
ซึ่งก็คงจะไม่ผิดนักถ้าเรามองกันในแง่ทางโลก คือถือเกณฑ์ของความก้าวหน้าอันรวดเร็วในด้าน
ตาแหน่งแห่งหนในราชการ หม่อมหลวงบุญเหลือ เข้ารับราชการแล้วลาออกจากราชการหลาย
ครังหลายหน ทาให้ได้รับบานาญในจานวนที่แทบจะไม่พอประทังชีวิต ไม่ว่าท่านจะคิดอย่างไร
เพื่อนฝูงและศิษย์ของท่านชอบที่จะคิดว่าท่านประสบความสาเร็จอย่างใหญ่หลวง ซึ่งพวกเรา
อยากที่จะตีความว่าเป็นความสาเร็จในทางธรรม เพราะหม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นผู้ริเริ่มและ
บุกเบิกงานที่สาคัญๆ ไว้มากอันเป็นงานสร้างสรรค์ที่ส่งผลในระยะยาวทังสิน หม่อมหลวง
บุญ เหลื อ ฝากมรดกอั นมี ค่ าไว้ ในกิ จการแขนงต่ างๆ เช่ น การนิ เ ทศการศึ ก ษา การสอน
ภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีศึกษา และการอุดมศึกษา
โดยเฉพาะแนวทางของการศึกษาเพื่อเบิกทางแห่งปัญญา (liberal education) ในฐานะ
นักเขียนหม่อมหลวงบุญเหลือ สร้างนวัตกรรมในด้านการเขียนนวนิยายไว้มากซึ่งอาจจะลุ่มลึก
และซับซ้อนเกินรสนิยมของผู้อ่านส่วนใหญ่ซึ่งยังมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานเหล่านี
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ชีวิตของหม่อมหลวงบุญเหลือ ในช่วงที่ได้ออกจากราชการไปแล้วจัดว่าเป็นชีวิตที่สุข
และสงบ การที่ ท่ า นเข้ า สู่ ชี วิ ต สมรสเมื่ อ เข้ า มั ช ฌิ ม วั ย แล้ ว ท าให้ ชี วิ ต ครอบครั ว ราบรื่ น
ทังภรรยาและสามีเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยวุฒิภาวะทางปัญญา เป็นคู่คิดที่ดีต่อกันไปจนวาระสุดท้าย
ของฝ่ายหนึ่ง หม่อมหลวงบุญเหลือ เป็นคนแก่ที่น่านับถือ เป็นแบบอย่างของปูชนียบุคคล
พร้อมเสมอที่จะให้วิทยาทานแก่คนจานวนมากทังในรูปแบบของการให้คาแนะนาให้คาปรึกษา
โดยตรง และในรู ปของการสร้ างงานเขียนที่มีลักษณะท้าทายในเชิงความคิด กล่า วได้ว่ า
ทศวรรษสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านเป็น “Indian Summer” ในความหมายที่ประเสริฐสุดของ
คานี
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๕ สิริ
อายุได้ ๗๑ ปี ในวันคล้ายวันเกิดของท่านคือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๔ ศิษย์ของท่านทังที่
เป็นศิษย์โดยตรง และผู้ที่ฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งมีจานวนมากกว่ากลุ่มแรกจึงพร้อมใจกันน้อมราลึก
ถึงครูผู้ให้วิทยาทานอันไม่รู้จบผู้นี โดยหวังว่ามรดกทางปัญญาที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่แผ่นดินจะ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ในทางความคิดต่อไปโดยไม่รู้จบ

ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ
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รำยงำนกิจกรรม
กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
ตังแต่ ปี ๒๕๒๖ เป็ น ต้ น มา กองทุ น หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ ได้ จั ด
กิ จ กรรมและให้ เ งิ น ทุ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของสถาบั น และองค์ ก รต่ า งๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เช่น มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ ยม
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้
ทุ น การศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป สนั บ สนุ น โครงการเผยแพร่ ด นตรี ไ ทยและนาฏศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เงินสนับสนุนภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงละครดึกดาบรรพ์ และจัดนิทรรศการภาพเขียนจิตรกรรม
ร่วมสมัยร่วมกับกองทุน ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล และตังแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมาได้จัดให้มี
การประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมสลับกับบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครเป็นกิจกรรมหลัก
ประจาปี
ในปี ๒๕๓๖ – ๒๕60 กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดกิจกรรม
และให้ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ดังนี
๑. จัดแสดงสินค้า “สินค้าดี ฝีมือไทย” ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนบริติช เคานซิล
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๖ ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการ
ส่งออก ถนนรัชดาภิเษก
๒. จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๖
๓. ให้รางวัลแก่นักศึกษาคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๔. ให้ทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕. สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ทีปวลี” ของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๖. สนับสนุนการจัดทาวารสารภาษาและหนังสือฉบับพิเศษ “๑๕ ปีซไี รต์” ของสมาคม
ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
๗. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๗
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๘. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ Susan Kepner แห่งมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย (Berkeley) ในการทาวิจัยเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ
๙. จัดพิมพ์หนังสือ แว่นวรรณกรรม ของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๑๐. จัดงาน “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” ประจาปี ๒๕๓๘ ร่วมกับ
กองทุน ม.ร.ว. อายุมงคล โสณกุล
๑๑. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๙
๑๒. สนับสนุน ผศ.ดร. ตรีศลิ ป์ บุญขจร อาจารย์ประจาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดพิมพ์บทวิจารณ์วรรณกรรม
และผลงานอื่นๆ ของอาจารย์นติ ยา มาศะวิสุทธิ์ (ปี ๒๕๔๐)
๑๓. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๐
๑๔. สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
(ซีไรต์) ประจาปี ๒๕๔๑
๑๕. สนับสนุนการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัตกิ าร “การวิจารณ์วรรณกรรม” และ “การวิจารณ์
ละคร” ของโครงการวิจัย สกว. ในปี ๒๕๔๒
๑๖. ร่วมกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดปาฐกถาเรื่อง “การวิจารณ์ส่องทาง
ให้แก่กัน” โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ ในปี ๒๕๔๓
๑๗. สนับสนุนโครงการสวนวรรณคดีชายทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปี ๒๕๔๓
๑๘. จัดประกวดและมอบรางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๓
๑๙. สัมมนาการวิจารณ์ภาพยนตร์กรณีศึกษา “ฟ้าทะลายโจร” ณ สมาคมฝรั่งเศส วันที่
๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
๒๐. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิจารณ์ภาพยนตร์โดยร่วมกับโครงการอังกฤษ-อเมริกัน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมอดุล วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๑- ๑๒ กันยายน ๒๕๔๗
๒๑. จัดทา Facebook ในนามกองทุนม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๒. จัดทา Website ของกองทุนม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในปี ๒๕๕๔
๒๓. จัดนิทรรศการห้องสมุด “ชีวิตและงานของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ”
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๕
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๒๔. งานสัมมนาทางวิชาการ “การบรรยายและอภิปราย ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ” จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๕. จัดทาวารสารภาษาและหนังสือฉบับพิเศษ “๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ
เทพยสุวรรณ” โดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
๒๖. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถา “เสาหลักของแผ่นดิน” หัวข้อ
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ๑๐ ครัง ในปี ๒๕๕๕
๒๗. โครงการเสวนาเรื่อง “ม.ล.บุญเหลือฯ กับสังคมไทย” ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๘. การแข่งขันการตอบปัญหาทางวิชาการ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
๒๙. จัดนิทรรศการชีวิตและผลงานของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
๓๐. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย
(การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดย ภาควิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๑. จัดทาจุลสารลายไทย ฉบับพิเศษ วันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
๓๒. จัดทาวารสารวรรณวิทัศน์ฉบับ ๑๐๐ ปี ชาตกาลม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
โดย ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๕
๓๓. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕
๓๔. โครงการสนับสนุนการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
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๓๕. จัดกิจกรรม “นิทรรศการเชิดชูเกียรติ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ” และ “กิจกรรม
การแสดงเพื่อการ อนุรักษ์ดนตรีและศิลปะการแสดงของไทย” โดย
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
๓๖. การอบรมวิชาการเรื่อง “วรรณกรรมวิจารณ์สาหรับครูมัธยมศึกษา”
โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
๓๗. การศึกษาผลงานของม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย ภาควิชาภาษาไทย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี ๒๕๕๕
๓๘. การจัดทาวารสารภาษาปริทัศน์ฉบับพิเศษ โดย สถาบันภาษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓๙. การบรรยายทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๔๐. การบรรยายและการแสดงละครเวทีเรื่อง ทุติยะวิเศษ เพื่อเผยแพร่เกียรติคณ
ุ ของ
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
๔๑. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ “เบิกทางวรรณคดีศึกษาไทย” โดย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
๔๒. การพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากร โดย วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
๔๓. ปี ๒๕๔๔-๒๕๕๘ จัดประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กับการจัดประกวดบท
วิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น โดยสลับกันปีเว้นปี
๔๔. โครงการแปลและจัดพิมพ์นวนิยาย “ทุติยะวิเศษ” ฉบับภาษาอังกฤษ โดยคณะผู้แปล
และกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
๔๕. ปี 2559 จัดประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น
๔๖. โครงการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณ
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕60
๔๗. ปี 2560 จัดประกวดบทวิจารณ์วรรรกรรมดีเด่น
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โครงกำรประกวดบทวิจำรณ์ดีเด่น
ด้ำนวรรณกรรม ด้ำนภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดง
หลังจากที่หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๒๕ บรรดาญาติ มิตร ศิษย์ และผู้ที่เคารพรักหม่อมหลวงบุญเหลือ ได้ร่วมใจกัน
บริ จาคทรัพ ย์จ านวนหนึ่งตังเป็ นกองทุน ขึน โดยมีวั ตถุ ประสงค์ ที่ จะสนั บสนุน กิจ กรรมซึ่ ง
หม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ เทพยสุ ว รรณ เคยมี ค วามสนใจและมี ส่ ว นอุ ทิ ศ สติ ปั ญ ญา ก าลั ง
ความสามารถหรื อ ได้ แ สดงเจตนารมณ์ ไ ว้ ใ นกิ จ กรรมนั นๆ อาทิ การประพั น ธ์ ว รรณคดี
วรรณคดี วิ จ ารณ์ ศิ ล ปะการแสดง การเรี ย นการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาด้านครุศาสตร์
ในปี ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวาระครบรอบทศวรรษการถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมหลวง
บุญเหลื อ กองทุนหม่ อ มหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัด ให้มีก ารประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่นขึนเป็นครังแรก ด้วยเห็นว่านอกจากจะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ
หม่อมหลวงบุญเหลือแล้ว ยังจะส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในวงการวิจารณ์วรรณกรรมอันจะเป็น
ผลให้มีการสร้างสรรค์งานวิจารณ์วรรณกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึน
หลั ง จากที่ ไ ด้ จั ด ประกวดบทวิ จ ารณ์ ว รรณกรรมดี เ ด่ น มาเป็ น เวลา ๒ ปี
คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณเห็นว่าควรจะขยายการ
ประกวดบทวิจารณ์ดีเด่นให้ครอบคลุมถึงการวิจารณ์ศิลปะแขนงอื่นๆ ด้วย โดยจะเริ่มต้นที่
ศิลปะการแสดงประเภทภาพยนตร์ และละคร ทังนีด้ วยหวั งว่ า งานวิ จารณ์ ที่มี คุณ ภาพจะ
ส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
ดังนันในปี ๒๕๓๗ คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
จึงได้จัดประกวดบทวิจ ารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่นขึนเป็นครังแรก โดยดาริจะให้เป็ น
กิจกรรมปีเว้นปีสลับกับการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม
ก็จะได้จัดให้มีการประกวดบทวิจารณ์ดนตรีต่อไป
ในปี ๒๕๕๕ เป็ น ปี เ ฉลิ ม ฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาลหม่ อ มหลวงบุ ญ เหลื อ
เทพยสุวรรณ ได้จัดให้มีการประกวดทังบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น และประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์และละครดีเด่นพร้อมกัน ในปี ๒๕๕9 ได้ขยายขอบเขตการจัดประกวดบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ แ ละละครดี เ ด่ น มาเป็ น การประกวด บทวิ จ ารณ์ ภ าพยนตร์ ละคร และ
ศิลปะการแสดงดีเด่น ตามลาดับ
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔2
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และ นายธเนศ เวศร์ภาดา
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๖
ได้แก่ นายพีระ พรหมโสภี (บรรณ ประลองบรรณ)
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๗ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายประชา สุวรี านนท์ และ นายยุทธชัย วีระวงศ์
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๘ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายจรูญพร ปรปักษ์ประลัย และ นายนฤมิตร สอดศุข
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๓๙
ได้แก่ นายพรชัย วิริยะประภานนท์ (นรา)
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๐ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ รศ.ดร. ดวงมน จิตร์จานงค์ และ นายสกุล บุณยทัต
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๑
*ไม่มีผไู้ ด้รับรางวัล
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๒
*ไม่มีผสู้ ่งผลงานเข้าประกวด
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔3 – ๒๕๕0
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๓
ได้แก่ นางสาวอัญชลี ชัยวรพร
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๔
ได้แก่ นายเสนาะ เจริญพร
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๕
ได้แก่ นางภัทรวดี จันทรประภา (ภัทรวดี สุพรรณพันธุ์)
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๔๖
ได้แก่ นายอรรคภาค เล้าจินตนาศรี (ภาคย์ จินตนมัย)
รางวัลบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละครดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๗
ได้แก่ นายอลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์)
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๔๘
ได้แก่ นางสาวจณิษฐ์ เฟื่องฟู
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๔๙
ได้แก่ นายพันธ์ศักดิ์ สุพงศกร (พล พะยาบ)
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๐
ได้แก่ นายนัทธนัย ประสานนาม
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕51 – ๒๕58
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๑ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายอภิรักษ์ ชัยปัญหา และ นายชาคร ไชยปรีชา
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๒
ได้แก่ นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๓ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายคันฉัตร รังสีกาญจน์ส่อง และ นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔
*ไม่มีผไู้ ด้รับรางวัล
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นายอลงกต ใหม่ด้วง (กัลปพฤกษ์) และ นางสาวนพวรรณ งามรุ่งโรจน์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๕ มี ๒ รางวัล
ได้แก่ นางสาวศรีนติ ิ สุวรรณศักดิ์ และ นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕๖
ได้แก่ นายจิรฏั ฐ์ เฉลิมแสนยากร
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์และละคร ประจาปี ๒๕๕๗
ได้แก่ นางสาวอินทิรา วิทยสมบูรณ์
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรม ประจาปี ๒๕๕8
ได้แก่ นางสาวพัชร วัฒนศรีมงคล
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รำยนำมผู้ได้รับรำงวัลบทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น
กับบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ ละคร และศิลปะกำรแสดงดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕59
รางวัลชมเชยบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจาปี ๒๕59
ได้แก่ นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
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ผลกำรประกวด
บทวิจำรณ์วรรรกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕60
รำงวัลชมเชย

มี 2 รำงวัล ได้แก่

1. บทวิจำรณ์วรรณกรรม เรื่อง “เมื่อ "คำนำ" ทำให้นักแปลออกมำ
จำกที่ซ่อน : อ่ำนคำนำใหม่ในงำนแปลของแดนอรัญ แสงทอง”
โดย นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร

2. บทวิจำรณ์วรรณกรรม เรื่อง Genitrix แม่ก็คอื แม่
โดย นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตัดสิน
บทวิจำรณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕60
ตามที่กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้จัดการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๒๔ ราย ในจานวนนี้มี ๑ ราย
ที่ส่งบทวิจารณ์มาเพียง ๑ เรื่อง ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ว่าต้องส่งบทวิจารณ์คนละ ๒ เรื่อง
ดังนั้น จึงพิจารณาเฉพาะบทวิจารณ์ของผู้ที่ตรงตามเกณฑ์จานวน ๒๓ ราย รวม ๔๖ เรื่อง
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว มี 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. นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร จากบทวิจารณ์เรื่อง เมื่อ “คานา” ทาให้นักแปล
ออกมาจากที่ซ่อน : อ่านคานาใหม่ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทอง
๒. นางสาวสิริกัญญา กุณราชา จากบทวิจารณ์เรื่อง Genitrix แม่ก็คือแม่
ด้วยเหตุผลที่บทวิจารณ์ทั้ง ๒ เรื่องมีประเด็นการวิจารณ์ที่ชัดเจน แสดงความคิดเห็น
และขยายความในประเด็นที่หยิบยกมาวิจารณ์ได้อย่างมีลาดับขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ทาให้
ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและจุดประกายความสนใจอันต่อเนื่องจากบทวิจารณ์นั้น ประเด็นสาคัญ
คือ บทวิจารณ์ที่ได้รับรางวัลมีแนวทางการวิจารณ์แตกต่างกัน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความ
หลากหลายของบทความวิจารณ์ อันจักช่วยขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจารณ์
วรรณกรรมให้กว้างขวางยิ่งกว่าเดิม อย่างไรก็ ตาม การใช้ภาษาบางตอนของบทวิจารณ์ ยังมี
ข้อผิดพลาดบกพร่อง และขาดพลังในการสื่อความหมาย
ดังนั้นคุณภาพของบทวิจารณ์วรรณกรรมจึงยังไม่บริบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กรรมการ
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 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และหวังว่าจะก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิจารณ์วรรณกรรมของตนต่อไป
----------------------------------------------
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ตัวอย่ำงรำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕60
ชื่อ บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง เมื่อ "คานา" ทาให้นักแปลออกมาจากที่ซ่อน
: อ่านคานาใหม่ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทอง”
โดย นายจิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
หากมองวรรณกรรมแปลเรื่องหนึ่งโดยเปรียบเทียบเป็นดั่งคนคนหนึ่ง อาจเห็นว่า
ตัวบทหรือเนือหาของเรื่องคือ “หัวใจ” ซึ่งควบคุมความหมายของเรื่องเอาไว้ “เรือนกาย
ภายนอก” ที่ไม่ได้มีอานาจหน้าที่ในการควบคุมความหมายไปสู่ปลายทางได้ อาจกล่าวได้ว่าสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือตัวบทเป็นเพียงส่วนปลีกย่อยที่ไม่อาจนับเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม อย่างไร
ก็ ดี หากพิ จ ารณางานวรรณกรรมของไทยแล้ ว นั ก แปลอย่ า งแดนอรั ญ แสงทอง (หรื อ
อีก นามแฝงหนึ่งคือ เชน จรั ส เวี ยง) เป็น ผู้มี ความสามารถโดดเด่น ด้ วยลีล าภาษาจนทาให้
งานแปลมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ด้วยการยกระดับให้ “คานาของผู้แปล” กลายเป็น
วรรณกรรมอีกชินหนึ่งที่เกาะกุมควบคุมทิศทางของความหมายวรรณกรรมแปลได้ หรือกล่าวให้
ชั ด แล้ ว ตั ว บทวรรณกรรมแปลจะเดิ น ไปสู่ ค วามหมายปลายทางไม่ ไ ด้ เ ลย หากปราศจาก
องคาพยพของวรรณกรรมแปลที่เรียกว่า “คานา”
“คานา” แต่เดิมนันมีตาแหน่งแห่งที่เดียวกับส่วนอื่นที่อยู่ล้อมรอบอาณาบริเวณของ
ตัวบท ได้แก่ ดรรชณี เชิงอรรถ หมายเหตุท้ายบท ตลอดจนองค์ประกอบอื่นที่นอกเหนือไปจาก
ภาษา ได้แก่ การออกแบบหน้าปก การออกแบบตัวอักษร สีสัน การจัดหน้า รูปเล่ม รูปถ่าย
ภาพประกอบ และตาราง เป็นต้น ส่วนประกอบที่ล้อมรอบตัวบทเป็นเพียงรอยต่อหรือตะเข็บ
เพื่อทาหน้าที่เพียงบ่งชี ระหว่างที่เรียกว่าตัวบทกับส่วนที่เ หลือนอกตัวบท แต่ความจริงแล้ว
องค์ประกอบนอกตัวบทมิได้มีความหมายที่เป็นเพียงตัวแบ่งเขตเท่านัน แต่ยังทาหน้าที่ทาให้
ตัวบทกับผู้อ่านเกี่ยวโยงเข้าหากัน ด้วยการประกอบสร้างความหมายเพื่อทาให้วรรณกรรมแปล
เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ สามารถนาพาความหมายไปสู่ผู้อ่านในอีกบริ บทหนึ่งที่แตกต่างจาก
ต้น ทาง เปรีย บได้ กั บรู ป กายภายนอกให้ ผู้ อ่า นได้ ทาความรู้จั ก ก่อ นเข้ า สู่โ ลกภายในตัว บท
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อย่ า งไรก็ ดี การมองต าแหน่ งแห่ งที่ ข องสิ่ งที่ อ ยู่ น อกตั ว บท โดยเฉพาะค าน า ได้ ตั งอยู่ บ น
สมมุติฐานของความเหลื่อมลาในเชิงพืนที่ดังจะเห็นว่าตัวบทเป็น “ศูนย์กลาง” ในการควบคุม
ความหมาย ขณะที่คานาเป็นเพียง “ชายขอบ” ของตัวบท ความเหลื่อมลาดังกล่าวเกิดจาก
แนวคิดเรื่องการมุ่งอ่านแต่เพียงตัวบทอย่างละเอียด (close reading) จนทาให้ตัวบทกลายเป็น
ศูนย์กลางของวรรณกรรมแปล (หรือวรรณกรรมทั่วไป) จนละเลยหรือมองข้ามการ ”อ่าน”
คานาโดยละเอียด ทาให้การวิจารณ์ตัวบทวรรณกรรมแปลมุ่งไปพิจารณาแต่เพียงตัวบทแปล
เท่านัน
เป็ น ที่ ท ราบโดยทั่ ว ไปว่ า หลั ก การแปลวรรณกรรมที่ นั ก แปลจะต้ อ งยึ ด ถื อ อย่ า ง
เคร่งครัด คื อ ความซื่อ สัต ย์ ต่อ ต้น ฉบับ นั ก แปลไม่ อาจใช้ พืนที่ ของตั ว บทเข้ า ไปจัด การกั บ
ต้ น ฉบั บ ได้ ในแง่ มี พื นที่ ร อบนอกตั ว บทจึ ง เป็ น พื นที่ ซึ่ ง เอื อให้ นั ก แปลใช้ ใ นการอธิ บ าย
ขยายความ ตลอดจนตอบโต้กับต้นฉบับได้อย่างเต็มที่ ดังนัน “คานา” จึงกลายเป็นพืนที่ให้
นักแปลไว้ ต่อ รองกับ นัก เขี ยนในการช่ว งชิ งอ านาจหน้า ที่ก ารเป็ นผู้เ ขีย น (authorship) ซึ่ ง
เดิมนันความหมายที่ ถูกสร้างไว้แล้วจากนักเขียนอีกต่อหนึ่ง ส่งผลให้งานแปลไม่มีความเป็น
ต้นแบบ (originality) เท่ากับงานเขียนต้นฉบับ คานาจึงกลายเป็นพืนที่ซึ่งทาให้นักแปลสามารถ
สร้างสรรค์ความหมายของตัวเองขึนมาได้ ด้วยการอธิบายความสาคัญของการแปล รวมทัง
กลวิธีการทางาน ตลอดจนประสบการณ์ในการแปล เพื่อนาเสนอให้เห็นนัยของการต่อรอง
อานาจหน้าที่ความเป็นนักเขียนซึ่งนักแปลมีศักดิ์และสิทธิ์เท่านักเขียนต้นฉบับ ดังนัน การเขียน
ในพืนที่คานาของนักแปลจึงเปรียบเสมือน การแสดงตัวตนของนักแปลออกมาได้อย่างเด่ นชัด
ต่างจากพืนที่ในตัวบทที่นักแปลจะต้องทาตัวเองให้อยู่ “ในที่ซ่อน” เพื่อนาเสนอให้เห็นว่าตัวเอง
นันซื่อสัตย์กับตัวบท นอกจากนันการเขียนในพืนที่คานายังสามารถใช้เป็นพืนที่ในการสร้าง
กรอบความคิดให้กับนักอ่านปลายทางเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตัวบทแปลไปในทิศทางเดียวกัน
ได้ อี ก ด้ ว ย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง “ค าน า” ของนั ก แปลที่ เ ขี ย นโดยแดนอรั ญ แสงทองที่ ใ ช้
ความสามารถทางภาษายกระดับคานาให้กลายเป็น “วรรณกรรมนอกตัวบทแปล” ที่พยายาม
ต่อรองกับความหมายของต้นฉบับแปลได้
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ในที่ซ่อน: ควำมซื่อสัตย์ของนักแปล
หากพิจารณาการแปลวรรณกรรมด้วยบริบทหลังอาณานิคมจะทาให้เห็นว่าการแปล
งานวรรณกรรมจากประเทศตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาไทยมีนัยของการต่อรอง
ที่มากไปกว่าการต่อรองกับความหมายในตัวบท กล่าวคือ การสร้างวรรณกรรมนอกตัวบทผ่าน
การเขียนคานามีนัยเชิงต่อรองกับอานาจที่มาจากประเทศตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมด้วย
ทังนี แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึนตะวันตกในเชิงการเมืองการปกครอง ทว่าหาก
พิจารณาในเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะแง่มุมงานแปลแล้วประเทศไทยอยู่ในฐานะด้อยกว่าอย่าง
เห็ น ได้ ชัด ความเหลื่ อ มล าที่ เ กิ ด ขึ นดั งกล่ า วเกิ ด จากปั จ จั ย หลั ก ทางวั ฒ นธรรมอ านาจน า
(cultural hegemony) ของตะวันตกที่มีเหนือกว่าประเทศไทย กล่าวคือ กลุ่มประเทศยุโรป
ตลอดจนสหรัฐอเมริกามีอานาจทางการเมืองเหนือกว่าจึงส่งผลต่อการแพร่กระจายวัฒนธรรม
ตะวั น ตกโดยเฉพาะภาษาและการแปลออกไปทั่ ว โลก ดั ง นั นการแปลวรรณกรรมจาก
ภาษาอังกฤษมาสู่ ภาษาไทยจึงเปรียบเสมือนภาพแทนของการบุก รุกเข้า มาของวั ฒนธรรม
ตะวันตก นอกจากนัน อานาจนาทางวัฒนธรรมยังนาพาแนวคิด “ความซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับ” ให้
แพร่กระจายออกไปด้วย ดังจะเห็นว่าการแปลงานวรรณกรรมจากภาษาตะวันตกเป็นภาษาอื่น
จะต้ อ งเคร่ งครั ด และซื่ อ ตรง ซึ่ งเป็น รากเหง้ า ทางความคิ ด ของ “ความเป็ นศู น ย์ ก ลาง” ที่
แทรกซึมไปถึงระดับการแปล
อย่างไรก็ดี การมองวรรณกรรมแปลในแง่มุมหลังอาณานิคมมิได้มองว่าอานาจของ
เจ้ า อาณานิ ค มเป็ น กระบวนการซึ่ งเกิ ด ขึ นทางเดี ย ว หากแต่ เ ป็ น กระบวนการแลกเปลี่ ย น
เชิ งวั ฒ นธรรมกัน ในสองทิ ศ ทาง ดั งนัน หากมองในพื นที่ ข องการแปลจึ งให้ เ ห็ น ต่อ รองกั บ
วัฒนธรรมต้นทางซึ่งมาจากตะวันตกได้เช่นกัน โดยเฉพาะการต่อรองของนักแปลผ่าน “คานา”
ในบทความนีได้นางานแปลของแดนอรัญ แสงทองมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะคานาของผู้แปลมา
พิจารณา เนื่องจากมีความเด่นชัดในการแสดงความคิดเห็นของผู้แปลมากที่ สุดทังหมด 5 เล่ม
ดังนี
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1. แล้วดวงตะวันก็ฉาย (The Sun Also Rises) ของ เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (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. รวมเรื่องสัน เพชฌฆาตข้างถนน (Street Corner Man) ของ ฆอร์เก ลูอิซ
บอร์เจส (Jorge Luis Borges)
ในช่วงแรกของการทางานแปล แดนอรัญ แสงทองใช้อีกนามปากกาว่า เชน จรัสเวียง
อีกทังยังก่อตังสานักพิมพ์ปาปิรัสขึนมาเพื่อตีพิมพ์งานแปลในนามปากกานีโดยเฉพาะ ทังคานา
สานักพิมพ์ และคานาของผู้แปลที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ปาปิรัสจึงมีส่วนสอดคล้องกับความคิด
ของแดนอรัญ แสงทองในฐานะผู้แปลอยู่ไม่มากก็น้อย ขณะที่ระยะหลังงานแปลของแดนอรัญ
แสงทองได้รับการพิมพ์โดยสานักพิมพ์สามัญชน ส่วนของคานาสานักพิมพ์จึงแยกออกจากคานา
ของผู้ แ ปล ดั งนั น ในบทความนี จึ งแยกการวิ เ คราะห์ ค าน าออกเป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ
การวิเคราะห์ทังคานาสานักพิมพ์และคานาของผู้แปลที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ปาปิรัส ส่วน
ที่สองวิเคราะห์เพียงคานาของผู้แปลที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์สามัญชน ในส่วนแรกพืนที่ของ
คานายังคงเป็นพืนที่ในการทาหน้าที่ชีแจง ตลอดจนจูงใจให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของต้นฉบับ
และนักเขียน ในขณะที่คานาของผู้แปลในระยะหลังได้กลายเป็นพืนที่ที่แดนอรัญ แสงทอง
ใช้วิพากษ์วิจารณ์เนือหาของต้นฉบับและทัศนคติของนักเขียนในแง่มุมเชิงพุทธปรัชญาซึ่งทาให้
คานาในระยะหลังนีกลายเป็นพืนที่ต่อรองในเชิงวัฒนธรรมกับตะวันตก
ในระยะแรกสานักพิมพ์ปาปิรัสเน้นการแปลนวนิยายของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ออกมา
หลายเล่ม ซึ่งแดนอรัญ แสงทองยอมรับว่าไม่ได้ขอลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากคานาของ
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สานักพิมพ์ในนวนิยาย สวนสวรรค์แห่งความรัก ที่เขียนไว้ว่า “อันที่จริงเราเป็นกังวลกับถ้อยคา
ที่มีกังวานอัปมงคลอย่างคาว่า ทรัพย์สินทางปัญญา เสียด้วยซา เพราะถ้าหากเรียกร้องขึนมา
เราคงไม่อาจป้องกันตัวเองได้ ” (เชน 2534 : 10-11) ดังนัน การแปลงานของเออร์เนสต์
เฮมิงเวย์จึงเริ่มจากความสนใจในตัวนักเขียนเป็นที่ตังมากกว่าจะสนใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธ์
อีกทัง “เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นัน ก็เป็นที่รู้จั กกันดีในหมู่คนไทยมากกว่าประธานาธิบดีแห่ ง
สหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายคนเสียด้วยซา และเราไม่อยากยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยกับอเมริกานัน นับตังแต่แรกมาทีเดียว ประเทศไทยเป็นที่รักยิ่งของเราเป็นฝ่าย
เสียเปรียบมาโดยตลอด” (เชน 2534 :11) จากประโยคดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแดนอรัญยกย่อง
ความโด่งดังของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ไปพร้อมกับตระหนั กได้ถึงความเหลื่อมลาทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยด้วย
อย่างไรก็ดี ในด้านของงานวรรณกรรมแล้ว แดนอรัญ แสงทองยอมรับความด้อ ยกว่า
ทางวัฒนธรรมด้วยการยกย่องนักเขียนอเมริกันอย่างเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์เอาไว้อย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จาก “บันทึกของผู้แปล” ในนวนิยายเล่มเดียวกันนีว่า “ครันในเวลาต่อมาข้าพเจ้าได้มี
โอกาสอ่านงานของเฮมิงเวย์จากภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้ายังพบว่าข้าพเจ้ามีความสุขอย่างยิ่งและ
งานเขียนของเฮมิงเวย์เป็นงานที่ดีอย่างยิ่ง และอย่างช้าๆ ข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจได้ว่า ทาไมบุรุษผู้
ไม่ฟังอีร้าค่าอีรมผู้นีจึงเป็นยักษ์ใหญ่” (เชน 2534 : 14-15) เช่นเดียวกับคานาในนวนิยาย
แล้ วดวงตะวัน ก็ ฉายแสง แดนอรั ญ แสงทองได้ก ล่า วยกย่ องเออร์ เนสต์ เฮมิ งเวย์ เอาไว้ ว่ า
“นักวิจารณ์บางคนกล่าวว่า ในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ เป็นนักเขียนที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากเชคสเปียร์เป็นต้นมา” (เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ข : 5) แดนอรัญ แสงทอง
ได้ขยายรายละเอียดเกี่ยวกับงานเขียนของเฮมิงเวย์ไว้อีกครังใน “บันทึกจากผู้แปล” ด้วยการ
อธิบายถึงความสาคัญในด้านของภาษาและการสร้างสรรค์ตัวละคร ตลอดจนการนาวลีใน
นวนิย ายของเฮมิ งเวย์ไ ปใช้ ในการโฆษณาน าหอมซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึงความเป็ นนั กเขี ยนผู้ มี
ความสามารถจนกลายเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง หากพิจารณาการเขียนคานาดังกล่าว ทัง
คานาสานักพิมพ์และคานาของผู้แปลซึ่งเป็นไปในแนวทางยกย่องนักเขียนและงานเขียน ทาให้
เห็นว่าพืนที่คานาได้กลายเป็นพื นที่ในการโน้มน้าวใจนักอ่านเพื่อ ชีให้เห็นความสาคัญต่อการ
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แปลวรรณกรรมเรื่องนัน ขณะเดียวกันก็ทาให้เห็นการใช้อานาจความเป็นผู้เขียนของนักเขียนที่
เหนือกว่านักแปล ตลอดจนการให้ความสาคัญของตัวบทภาษาอังกฤษมากกว่าฉบับภาษาไทย
ดังที่แดนอรัญกล่าวในเชิงถ่อมตัวว่า “ถ้าหากท่านต้องการให้เฮมิงเวย์มีความสุขอย่างแท้จริง
ท่านควรจะอ่านจากเล่มที่แปลโดยนักแปลคนอื่น ๆ หรือไม่ก็อ่านจากภาษาอังกฤษ ไปเลย
(เชน 2434 : 15-16) จากประโยคดังกล่าวโดยนัยแล้วได้แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของ แดน
อรัญ แสงทองในฐานะนักแปลที่ตระหนักรู้ถึงความด้อยกว่าของสถานะงานแปลในภาษาไทย
นอกจากนัน ในฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองยังใช้ พืนที่คานาในการชีแจงความ
พยายามที่ จ ะซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ต้ น ฉบั บ อย่ า งมาก ดั ง นั นเขาเขี ย นไว้ ว่ า “ข้ า พเจ้ า แปลงานชิ นนี
โดยพยายามรักษารูปประโยคของเฮมิงเวย์ไว้ให้มากที่สุ ด” (เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ข : 5 )
แดนอรัญ แสงทองจึงใช้พืนที่คานาในการอธิบายการแปลศัพท์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องกับความหมาย
ต้นฉบับให้มากที่สุด ดังที่เขาเขียนไว้ในนวนิยาย ยอดคนจริง ว่า
“พอลงมือแปลขึ้นมาจริง ๆ ก็ขลุก ขลักขึ้นมาอีก เพราะศัพท์แสงปืนผา
หน้าไม้นั้นทาให้อยากโทรศัพท์ไปหาคนชานาญปืน (…) และเรื่องการเงินการธนาคารในยุค
เคาบอยนั้นชวนให้ปวดหัวดีเหลือใจ ส่วนในเรื่องสาบัดสานวนนั้นก็ยุ่งมาก คิดว่าจะทาให้มันดู
เก่าสักหน่อยเพื่อความเหมาะสม เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถว ๆ ปี 1877-1881 โน่น
ครั้ งที่ ส งครามกลางเมื องของอเมริ กาเพิ่ งสงบลงได้ไ ม่น าน เกือ บ ๆ ร้อ ยปี ม าแล้ ว ตรงกั บ
เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ห้าและตรงกับสมัยรัทเธอฟอร์ด บี. เฮย์เป็นประธานาธิบดีของอเมริกา”
(เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ก : 16)
นอกจากนันแดนอรัญ แสงทองยังอธิบายการแปลศัพท์คาว่า “Marshal” ซึ่งเขาได้
ค้นคว้าจากพจนานุกรมหลายฉบับ ตลอดจนความหมายที่เคยแปลเป็นภาษาไทยมาก่อนก็ยัง
ไม่ถูกต้องตรงกับความหมายที่ต้องการ ในท้ายที่สุ ดแล้วแดนอรั ญจึงใช้ความหมายแทนว่ า
“ปลัดฝ่ายปราบปราม” ซึ่งเขาอธิบายว่า “เอาเป็นว่าเมื่อพบคาว่าปลัดฝ่ายปราบปรามใน
หนังสือเล่มนีเข้าเมื่อใดก็ขอให้รู้ว่ามาจากคาว่า Marshal ก็แล้วกัน อันเป็นตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนตาแหน่งหนึ่งของอเมริกาเขา ซึ่งบ้านเราหามีไม่” (เชน ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ก : 17-18)
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จะสั งเกตเห็ น ได้ ว่ า ในฐานะนั ก แปล แดนอรั ญ แสงทองพยายามรั ก ษาความเท่ า ตรงหรื อ
สมมูลภาพ (equivalence) ต่อต้นฉบับอย่างมาก ทังในเชิงความหมายและในเชิงของบริบท
ทางสังคมในช่วงเวลานัน ตลอดจนใช้เครื่องหมายจุลภาค (comma) และมหัพภาค (full stop)
ในงานแปลภาษาไทยเพื่อคงไว้ซึ่งเค้าโครงรูปประโยคตามต้นฉบับภาษาอังกฤษทุกประการ
ลักษณะการแปลของแดนอรัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง ความพยายามที่จะทาให้ต้นฉบับคง
ความเป็นต้นฉบับเอาไว้ โดยให้ต้นฉบับสูญเสียความหมายไปให้น้อยที่สุด 1 ดังนันอาจมองได้ว่า
ฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองพยายามจะทาตัวนบน้อมต่อต้นฉบับ ซึ่งกดให้นักแปลอยู่ใน
สถานะที่ด้อยกว่านักเขียน หรืออีกนัยหนึ่งคือฉบับแปลภาษาไทยด้อยกว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อย่ างไรก็ต าม หากมองในอีก แง่ห นึ่งการคงไว้ ซึ่งเครื่อ งหมายตามต้ นฉบับ ภาษาอั งกฤษใน
รูปประโยคของภาษาไทยดังกล่าวกลับทาให้เกิดความแปลกขึนมา จนทาให้เพื่อนบางคนที่ได้
อ่านงานแปลของเขาถึงกับบอกว่า “ราคาญไอ้พวกเครื่องหมายคอมม่าและฟูลสต๊อป” (เชน
2534 : 15) นั่นหมายความว่าเครื่องหมายต่าง ๆ ที่แดนอรัญ แสงทองพยายามคงไว้ตาม
ต้นฉบับกลับทาให้ผู้อ่านตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากาลังอ่านงานแปล นอกจากนันการอธิบาย
ความหมายคาศัพท์จากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยในบทคานากลับยิ่ง แสดงให้เห็นลักษณะ
ความย้อนแย้งที่เกิดขึนจากความพยายามที่จะแปลให้เข้ากับบริบทภาษาไทย ซึ่งในที่สุดก็ยัง
ลักลั่นไม่เข้ากับความหมายในบริบทภาษาไทยอย่างแนบสนิทได้ จึงยิ่งทาให้ผู้อ่านกลับสะดุดใน
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แนวคิดเรื่องความซื่อ สัตย์ต่อต้นฉบับของนักแปลปรากฏในงานแปลของเสฐียรโกเศศ (2431-2512)
เช่นเดียวกัน ดังที่เขียนไว้ในคานาเมื่อครังแปล หิโตปเทศ จากภาษาอังกฤษโดยเทียบเคียงกับต้นฉบับภาษา
สันสกฤตเอาไว้ว่า “เป็นเพราะฉบั บพิมพ์ครังแรก เราถอดความรู้สึก ของเราลงไปเป็นตัวหนังสือ ส่ว นแปล
ครังหลังเป็นถอดเอาความรู้ ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกของเราลงไป และถูกบังคับให้อยู่ในวงจากัดของความคิดอย่าง
เคร่งเครียด คือจะยั กย้ายแปลให้ผิดไปจากภาษาสันสกฤตที่เป็นต้นฉบับเดิมไม่ได้ ” (เสฐียรโกเศศ 2547 :
153) ในเวลาต่อมาการแปลที่ต้องซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับได้ถูกตอกยาอย่างเป็นหลักวิชาในหนังสือ วรรณคดีและ
วรรณคดีวิจารณ์ ของวิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2456-2533) ซึ่งให้ข้อคิดเห็นต่อคุณสมบัติของนักแปลที่ดีไว้ว่า
“คุณสมบัติของนักแปลคือ ความเคารพ และนอบน้อมต่อเจ้าของบทประพันธ์ นักแปลจะต้องยอมสละความ
ริเริ่มของตนเอง ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่ดีขึนมา ไม่ขยายความเกินเจตนาของผู้แต่ง และไม่ตัดทอนสิ่งที่มีอยู่ อีกนัย
หนึ่ง การแปลคือการร่วมมือกันระหว่างผู้แปลกับผู้แต่ง ผู้แปลจะต้องปรับตนเองเข้ากับความคิด อารมณ์ และ
ลักษณะของผู้แต่ง ไม่ว่าจะพิเรนหรือนอกคอกอย่างไร พูดสัน ๆ ก็คือ ต้องถอดหัวใจผู้แต่งไว้ในใจผู้แปลนั่นเอง”
(วิทย์ 2541 : 388-389 )
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การอ่านงานแปลเช่นเดียวกัน นอกจากนันแดนอรัญ แสงทองยังชีช่องให้กับผู้อ่านด้วยว่าถ้าหาก
อ่านแล้วเกิดความอึดอัดในความหมายที่แปล “ก็หาคาอื่นใช้แทนเข้าไปเองแล้วกัน ” (เชน
2534 ไม่ระบุปีที่พิมพ์ ก : 18) จากประโยคดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นจุดเริ่มต้นที่นักแปลได้
ตระหนักถึงอานาจในการแปลของตน ด้วยการชีให้เห็นว่าการแปลไม่ได้ผูกขาดความหมายอยู่
กับต้นฉบับหรือนักเขียนเท่านัน หากแต่ขึนอยู่กับการตีความให้สอดคล้องเข้ากับทัศนะของนัก
อ่าน แต่ละคน อีกทังยังตระหนักว่าพืนที่คานาคือพืนที่ให้อภิสิทธิ์กับนักแปลอย่างมากจน
ทาให้สามารถใช้ในการอธิบายการทางานแปลได้โดยละเอียด ตลอดจนแสดงความคิดเห็นใน
เชิ งวิ พ ากษ์ ต่ อ งานแปลของตนเอง (self-criticism) อย่ า งชั ด แจ้ ง ดั ง ที่ แ ดนอรั ญ แสงทอง
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าคิดว่าสิทธิในการเปิดเผยความกังวลของข้าพเจ้านันอยู่ในความครอบครอง
ของข้าพเจ้าโดยบริบูรณ์ ” (เชน 2534 : 15) ทัศนะดังกล่าวโดยนัยหนึ่งคือการเปล่งเสียงของ
นักแปลในฐานะที่มีอานาจหน้าที่เทียบเท่านักเขียน
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ระยะแรกของการท างานแปลในนามปากกาเชน จรั ส เวี ย ง
การแสดงจุดยืนในฐานะนักแปลจะยังไม่เด่นชัดมากนัก ดังจะเห็นได้จากการที่เขายกย่องงาน
ต้นฉบับมากกว่างานแปล ในขณะเดียวกันก็พยายามถ่อมตนว่าคุณภาพวรรณกรรมที่เขาแปล
นันมีความด้อยกว่างานต้นฉบับ ทว่าระยะหลังในนวนิยายแปลเรื่อง คนโซและรวมเรื่องสัน
เพชฌฆาตข้างถนน แดนอรัญ แสงทองได้แสดงความมั่นใจในการต่อรองอานาจของความเป็น
ผู้เขียนของนักแปล ตลอดจนยังได้ยกสถานะตัวบทแปลภาษาไทยให้ทัดเทียมกับต้นฉบับมากขึน
อย่างเห็นได้ชัด
เมื่อ ‘คำนำ’ ทำให้นักแปลออกมำจำกที่ซ่อน
หากพิจารณา “บันทึกจากผู้แปล” ในนวนิยาย คนโซ ที่จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์
สามัญชนจะทาให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทองในฐานะนักแปลที่เคยพยายามรักษาความเท่าตรง
ต่อต้นฉบับด้วยการคัดสรรความหมายจากภาษาต้นทางมาสู่ภาษาไทยอย่างถูกต้องนันกลับ
เลือกปฏิเสธความถูกต้องในการถอดเสียงชื่อตัวละคร สกุลเงิน ชื่อถนน ในภาษานอร์วีเจียน
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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 […] ตัวอย่างความจุกจิกปลี กย่อยเหล่านี้ยังมีอยู่อีกพะเรอเกวียน
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสาเหตุของมันคงจะอีหร็อบเดียวกับที่ยอห์น ครอเฟิร์ด ได้
กลายเป็นยอน การะฝัด เอส ปัญอลเป็นเอศปันหยอด เชอร์เยมส์ บรูคส์
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 เพี ยนเป็ น ความตั งใจของผู้ แ ปล ด้ ว ยการยกตั ว อย่ า งเปรี ย บเที ย บการถอดเสี ย งชื่ อ
ชาวตะวันตกที่คนไทยเคยดัดแปลงเสียงให้เข้ากับภาษาไทย (localisation) โดยนัยแล้วคือการ
ตระหนั ก ถึงอ านาจของนัก แปลที่ สามารถปรับ ประยุ ก ต์ภ าษาได้ต ามที่ นั ก แปลเห็ น สมควร
นอกจากการถอดเสียงให้เป็นที่คุ้นเคยในภาษาไทยแล้ว แดนอรัญ แสงทองยังเปรียบเทียบ
วรรณกรรมต้นฉบับกับวรรณกรรมไทยที่คนไทยรู้จักดี เพื่อสร้างการรับรู้ที่คุ้นเคยแก่นักอ่านไทย
ดั งเช่ น ที่ เ ขาเปรี ย บเปรยการแปลเรื่ อ งสั น เพชฌฆาตข้ า งถนน ของฆอร์ เ ก ลู อิ ซ 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 เมืองเดิม’ และตัวละครใน ‘ติดขวาก’, ‘กากมนุษยธรรม’,
‘จับตาย’, ‘พ่อเจ้ากู’ ของมนัส จรรยงค์มักจะโฉบเข้ามาแทนที่เกาโจ
นักเลงมืดอยู่เสียร่าไป (แดนอรัญ 2551 : 29)
การอธิบ ายในเชิ งเปรียบเทีย บดังกล่า วเสมือนการนาวั ฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาหา
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อทาให้ผู้อ่านไทย เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่ห่างไกลได้มากขึน ไม่ต่าง
จากการถอดเสียงจากภาษาตะวันตกให้เป็นเสียงในภาษาไทยดังที่กล่าวมาข้างต้น หากมองใน
มิติเชิงอานาจตามแนวคิดหลังอาณานิคมแล้วจะทาให้เห็นว่าแดนอรัญ แสงทองพยายามต่อรอง
กับภาษาตะวันตกทังภาษานอร์วีเจียนและภาษาอังกฤษผ่านการถอดเสียงคาเฉพาะให้ใกล้เคียง
กับภาษาไทย ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ตะวันตกเคยใช้ในการแปลภาษาตะวันออกเพื่อให้ผู้อ่าน
ชาวตะวันตกเข้าใจได้ ดังนัน การถอดเสียงให้เป็นแบบไทย ตลอดจนการเปรียบเทียบอ้างอิง
วัฒนธรรมอื่นกับวัฒนธรรมไทยจึงเป็นการนาเครื่องมือของตะวันตกมาใช้ตอบโต้ไปยังต้นฉบับ
ที่มาจากตะวันตกนั่นเอง
นอกจากนัน แดนอรัญ แสงทองยังใช้พืนที่ “บทบันทึกจากผู้แปล” ยกสถานะนักแปล
ให้มีความสาคัญเทียบเท่านักเขียน ด้วยการยกตัวอย่างนักแปลไทยรุ่นก่อนที่ถือว่ามีฝีมือในการ
แปลมายาวนาน ดังเช่นการทางานแปลของอุ ษณา เพลิงธรรม เสฐียรโกเศศ และแสงทอง
ด้วยการอธิบายว่านักแปลเหล่านีมีความอุตสาหะในการปรับปรุงแก้ไขสานวนแปลของตนเอง
อยู่ตลอดเวลาจนเขากล่าวว่านักแปลเหล่านีคือ “แบบอย่างอันดีงามสูงส่งเสียจนข้าพเจ้าออกจะ
ระทดท้อ” (แดนอรัญ 2550 : 7) จะสังเกตเห็นได้ว่าในการเขียนคานาของแดนอรัญใน
ระยะหลั งได้ ย กย่ อ งสถานะของนั ก แปลมากกว่ า นั ก เขี ย น ซึ่ งแตกต่ า งจากการเขี ย นค าน า
ในระยะแรกที่ใช้นามปากกาเชน จรัสเวียงที่ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้สร้างสรรค์
ของนักเขียนเป็นสาคัญ ในทางกลับกันคานาในระยะหลังของแดนอรัญ แสงทองยังสอดแทรก
การวิ พากษ์นัก เขีย นต้น ฉบับ เอาไว้ด้ วย ดังเช่น การวิพากษ์เ ฮอร์ มานน์ เฮสเส (Hermann
Hesse) จากเรื่อง สิทธารถะ ว่า “ไม่มีความรู้ลึกซึงในทางพุทธศาสนานัก รวมทังนายเอ็ดเวิร์ด
คอนเช ผู้ดูเหมือนจะเป็นปราชญ์ใหญ่ทางพุทธศาสนาผู้นันด้วย ทังเฮสเสและคอนเซเพียงแต่
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สนใจแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้าง สาบัดสานวนของคนทังสอง (เพราะว่า ‘ก้านบัวบอก
ลึกตืนชลธาร’) ยังแตกต่างห่างไกลจากสาบัดสานวนของนักปฏิบัติธรรมผู้คร่าเคร่งกับสมาธิ
ภาวนาอยู่มาก” (แดนอรัญ 2550 : 5-6) อีกทังยังวิพากษ์บอร์เจสว่า
“เขาเกือบ ๆ จะเป็นปัญญาชนแห่งโลกยุคใหม่คนแรกและคนเดียวที่ล่วงรู้
และเข้าใจถ่องแท้ถึงความหมายที่แท้จริงของสมาธิภาวนา แต่ก็เพียงแค่
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 งสมุ ด แห่ ง
อาร์เจนตินา เขาก็ไม่ได้เอาใจใส่อย่างลึกซึ้ง เพราะในที่ที่เขาอยู่ไม่มีสมณะที่
แท้ จ ริ งผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ปฏิ บั ติ ต รง ปฏิ บั ติ ช อบ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความบริ สุ ท ธิ์ โ ดย
สิ้นเชิง” (แดนอรัญ 2551 : 15-16)
ในแง่หนึ่งการวิพากษ์วิจารณ์นักเขียนและต้นฉบับดังกล่าวยังเป็นการชีให้เห็นว่าต้นฉบับที่
นักเขียนเขียนขึนมานันก็ได้รับอิทธิพลมาจากงานแปลอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะงานแปลที่มาจาก
ตะวันออก อีกทังต้นฉบับที่เขียนขึนมายังด้อยคุณภาพกว่าฉบับแปลจากตะวันออก นอกจากนัน
การวิพากษ์นักเขียนและต้นฉบับดังกล่าวของแดนอรัญ แสงทองยังกลับไปตังคาถามว่าอะไร
คือความเป็นต้นฉบับ เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้วความเป็นต้นฉบับก็คือการเขียนซาจากการแปล
อีกทอดหนึ่ง ความเป็นต้นฉบับจึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าจะให้คุณค่าด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นฉบับกับงานแปล เนื่องจากทังสองรูปแบบได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน การกลับไป
ตังคาถามถึงความเป็นต้นแบบดังกล่าวจึงเป็นการยกสถานะของนักแปลขึนมาให้เทียบเท่ากับ
นักเขียน เนื่องจากอานาจในการเขียนและการแปลเกิดขึนจากการแลกเปลี่ยนกันในสองทิศทาง
เสมอ
นอกจากนันในประเด็นสุดท้าย 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 ครบถ้วนสมบูรณ์ (แดนอรัญ 2551 :
10)
การแสดงทัศนะจากคานาดังกล่าวแตกต่างจากการแสดงทัศนะในระยะแรกของการ
แปลในนามปากกาเชน จรัสเวียงที่เคร่งครัดในการเก็บความหมายจากต้นฉบับให้ได้มากเท่าที่
จะทาได้เพื่อไม่ให้ความหมายของต้นฉบับสูญหายไป ดังจะเห็นได้จากการคงไว้ซึ่งเครื่องหมาย
วรรคตอนตามต้นฉบับ ทว่า การแปลในระยะหลัง แดนอรัญ แสงทองกลับมองว่าการแปลต้องมี
การตกหล่นสูญหายไปของความหมายบ้าง ขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการอธิบาย
ความที่นอกเหนือไปจากต้นฉบับ ตลอดจนการเกิดสานวนภาษาใหม่ รวมทังคาไทยใหม่ที่ได้จาก
ความพยายามหาคาศัพท์ภาษาไทยแทนภาษาต้นฉบับ ดังนัน การแสดงทัศนะต่อวาทกรรมการ
แปลในเรื่องการสูญหายและได้รับมาผ่านคานาของแดนอรัญ แสงทองจึงเป็นการคืนสถานะของ
บทแปลให้ก ลับมามี ความส าคัญ ไม่ ต่างจากต้น ฉบับ เนื่องจากการแปลเป็น งานสร้ างสรรค์
ประเภทหนึ่งที่ต้องผ่านกระบวนการคิดและสรรหาถ้อยคาไม่ต่างจากกระบวนการทางานของ
นักเขียนเช่นกัน
มิใช่เพียง “คำนำของผู้แปล”
การศึกษา “คานา” ในงานแปลของแดนอรัญ แสงทองนอกจากจะทาให้เห็นถึ ง
เจตนารมณ์ ข องผู้ แ ปลในการแปลงานชิ นนั นแล้ ว ยั งท าให้ ม องเห็ น ว่ า ค าน าเป็ น พื นที่ ซึ่ ง
นอกเหนือตัวบท นักแปลสามารถแสดงทัศนะได้โดยไม่จาเป็น ต้องยึดติดกับความหมายของตัว
บทต้นฉบับ จากกรณีศึกษาการเขียนคานาในงานแปลของแดนอรัญ แสงทองซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ช่วงเวลา ในช่วงแรก แดนอรัญ แสงทองพยายามซื่อตรงต่อต้นฉบับและนักเขียนให้มากที่สุด
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เท่าที่จะมากได้ อีกทังยังยกย่องต้นฉบับภาษาอังกฤษว่ามีความเป็นต้นฉบับมากกว่าฉบับแปล
ในฐานะนักแปล แดนอรัญ แสงทองจึงลดทอนตัวตนของนักแปลลงให้เหลือเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด
จากภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาไทย
ทว่า ในช่วงหลังแดนอรัญ แสงทองได้ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาต่อข้อจากัดในการ
แปลที่ไม่สามารถตรงต่อต้นฉบับได้ โดยเฉพาะการถอดเสียงคาเฉพาะในภาษาตะวันตกซึ่ง
เลือกใช้ก ารถอดเสี ยงที่คุ้ นเคยกับนั กอ่า นคนไทยมากกว่า เป็นการนาเสนอสถานะของนั ก
แปลว่าเป็นผู้สร้างสรรค์มากกว่าเป็นแค่ผู้ถ่ายทอดความหมายระหว่างภาษา ผ่านสานวนภาษา
และลีลาการแปลอันเป็นเอกลักษณ์ การเขียนคานาของแดนอรัญ แสงทอง จึงทาให้เห็นความ
พยายามในการต่อรองทางความหมายในฐานะนักแปลว่ามีอานาจหน้าที่ความเป็นผู้แต่งไม่
แตกต่างจากนักเขียนต้นฉบับ ทาให้งานแปลมีความหมายเป็นต้นแบบเทียบเท่ากับต้นฉบับที่มา
จากตะวันตก
ในแง่หนึ่ง “คานา” ของนักแปลอย่างแดนอรัญ แสงทองจึงสั่ นคลอน “ความเป็น
ศูนย์กลางของตัวบท” ด้วยการเข้าไปช่วงชิงและต่อกรกับความหมายของตัวบทต้นฉบับผ่าน
พืนที่ของคานา ดังนัน การเขียนคานาของนักแปลจึงไม่ใช่เพียง “คาที่นามาก่อน” ตัวบทแปล
แต่กลับเป็นพืนที่เฉพาะที่แม้จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวบทแปล แต่ก็ไม่อาจแยกขาดจากตัวบท
แปลอย่ า งเป็ น เอกเทศได้ นั่ น หมายความว่ า งานวรรณกรรมแปลของแดนอรั ญ แสงทอง
นอกจากจะชีชวนให้ผู้อ่านเห็นความสาคัญของตัวบทต้นฉบับที่นามาแปลแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยัง
ทาให้งานวรรณกรรมฉบับแปลมีสถานะทัดเทียมกับวรรณกรรมต้นฉบับ ทังยังเผยตัวตนออกมา
จากที่ซ่อนเพื่อแสดงอหังการของนักแปลผ่านพืนที่ที่เรียกว่า “คานา” ในแง่นี คานาจึงสมควร
ได้รับการ “อ่าน” ในฐานะเดียวกับตัวบทวรรณกรรมแปล เนื่องจากมีผลต่อ การตีความและให้
ความหมายตัวบทแปลอย่างมีนัยสาคัญ ถึงแม้จะเรียกคานาของผู้แปลว่าเป็นเพียง “วรรณกรรม
นอกตัวบท”ก็ตาม
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ตัวอย่ำงรำงวัลชมเชยบทวิจำรณ์วรรณกรรม ประจำปี ๒๕60
ชื่อ บทวิจารณ์วรรณกรรม เรื่อง Genitrix แม่ก็คือแม่
โดย นางสาวสิริกัญญา กุณราชา
ฟร็อ งซัว ส์ โมริ ยัค นัก เขีย นนวนิย ายแนวสั จนิ ยมชาวฝรั่งเศส ได้ สร้ างผื นดิน แห่ ง
ตัว อั ก ษรอั น อุ ด มสมบู ร ณ์ อั ด แน่ น ด้ ว ยความหมายและให้ ก าเนิ ด ตั ว ละครที่ เ ต็ ม เปี่ ย มด้ ว ย
ความรู้สึกนึกคิดไว้ในนวนิยายเรื่อง Génitrix (1923) และที่แฝงฝังอยู่ในผืนดินแห่งนีก็คือ
ชะตากรรมของตัวละคร หว่านเพาะด้วยเหตุแห่งรักโลภโกรธหลง แล้วผลิงอกเป็นผลลัพธ์
แตกต่างกันไป งานวรรณกรรมชินนีที่ได้รับการไถพรวนอย่างดีจากนักประพันธ์ระดับโลก
จึงกลายเป็นผลผลิตทรงคุณค่าแห่งกาลเวลาให้ผอู้ ่านได้ชื่นชมและเก็บเกี่ยวผ่านตัวบทภาษาไทย
ชื่อ มาตา (2017) โดย รศ.ดร.วัลยา วิวัฒน์ศร
คาว่า génitrix มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน หมายถึง “มารดา” หรือ ผู้ให้กาเนิด
ในทางชีววิทยา และแน่นอนย่อมกินความถึงผู้เป็นบรรพสตรี มาตุภูมิหรือแผ่นดินแม่ รวมทั้ง
ธรรมชาติอันเป็นแหล่งกาเนิดของสรรพสิ่งในโลก คาแปลว่า “มาตา” จึงให้มิติของความเป็น
แม่ที่มีอานาจและความลึกซึ้งมากกว่าคาว่า “มารดา” หรือ “แม่” ในความหมายทั่วไปและจาก
ความหมายเหล่านี้ มาตา ได้นาเสนอพลังอานาจของสิ่งมีชีวิตหนึ่งเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่าง
แรกคือตัวละครมารดาผู้มีชื่อว่า เฟลิซิเต้ และอย่างที่สองคือตัวละครดินฟ้าอากาศในท้องถิ่น
ของแคว้นลองด์
เฟลิซิเต้ นามสกุลเดิม เปลูแอร์ (Félicité Péloueyre) แต่งงานกับนูมา (Numa) จาก
ตระกูลกาเซอนาฟ อดีตเจ้าของไร่องุ่นและบริษัทค้าไม้ผู้ถือครองป่าสนในแคว้นลองด์ ภูมิภาค
อาตีแกนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส นางมีบุตรชายเพียงคนเดียวคื 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 วิ ต ของนางคื อ แฟร์ น องด์ หรื อ กล่ า วได้ ว่ า นางเป็ น เจ้ า ชี วิ ต ของ
แฟร์นองด์ ทาทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายทาตามความต้องการของนางและละทิ้งความต้องการ
ของตัวเอง ดังนั้นเมื่อมาตีลด์ กู๊สตุ๊ส (Mathilde Coustous) ภรรยาสาวของแฟร์นองด์ที่อายุ
น้อยกว่าสามีหลายสิบปีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว เป็นส่วนเกินของครอบครัว ปมความ
ขัดแย้งระหว่ างแม่ส ามีและลูกสะใภ้จึงเริ่มขึ้ นตั้งแต่หน้าแรกที่ฝ่ ายหลั งนอนเจ็บครรภ์และ
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ป่วยหนักเพราะพิษไข้อยู่บนเตียง จนถึงบทสุดท้ายที่ตัวละครหญิงทั้งหมดที่รายล้อมแฟร์นองด์
ถึงวาระต้องจากเขาไปต่างกรรมต่างวาระกัน
ตัวตนของคนอย่างแฟร์นองด์จึงมีบทสรุปที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ไม่ว่าเขาจะ
ตระหนักอะไรได้มากหรือน้อยในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีอย่างที่ไม่เคยได้ตระหนักในช่วงชีวิต
ทั้งหมดที่อยู่ใต้อาณัติของมารดา
เนื้อหาหลักของ มาตา เป็นความคิดและการกระทาที่บั่นทอนจิตใจกันและกันระหว่าง
แม่สามี-ลูกสะใภ้ แม่-ลูกชาย และ ลูกชาย-ภรรยา ชวนให้ผู้อ่านพิจารณาความเห็นแก่ตัวของตัว
ละครที่มีมากจนทาให้สานึกแห่งปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงเกือบไม่มีวันผุดขึ้นในใจพวกเขา
หากไม่เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งเสน่ห์ของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การคลี่จิตใจให้เห็นถึงสานึก
ผิดบาป การคลี่คลายของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษระดับเข้ม ข้นจนกระทั่งเจือจาง แม้จะไม่จาง
หายไปเสียทีเดียว และจังหวะที่เล่นกับอารมณ์ของผู้อ่านได้อย่างประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะ
ความรู้สึกขั้วตรงข้าม เช่น เกลียดตัวละครที่สาแดงสันดานได้น่าหมั่นไส้ ในขณะเดียวกันก็รัก
ตัวอักษรที่แสดงภาพพจน์ได้กินใจ เห็นอกเห็นใจแม้ตัวละครที่เห็นแก่ตัวที่สุด พร้อมกันนั้นก็
สะใจกั บตั วอั กษรที่ ถึงพริ กถึ งขิงที่สุ ด ฯลฯ ถ้ อยคาแต่ ละบรรทัด จึงไม่ เพี ยงประทั บสั มผั ส
เนิ่นนานในห้วงคานึงของผู้อ่าน ความคิดแต่ละชั้นของตัวละครก็ค่อยๆ คลี่ออกให้ผู้อ่านได้พินิจ
ความผิดพลาด ความพยายามกอบกู้ความดีงามของพวกเขา
โมริยัคหลอกล่อและยั่วเย้าผู้อ่านด้วยชั้นเชิงของการเล่าเรื่องและพรรณนาโวหารที่
ดึงดูดใจแม้ว่าอยู่ในภาคภาษาไทย ทั้งนี้ มาตา ถ่ายทอดรสมือของผู้ประพันธ์ชั้นครูมาสู่ผู้อ่าน
ได้อย่างครบเครื่อง และตัวบทไทยนี้เองที่ให้กลิ่นอายของความเป็น “ละครน้าเน่าชั้นดี” ในแง่
ของโครงเรื่องการเอาชนะคะคานกันของมนุษย์และการพ่ายแพ้ให้กับปิศาจในใจ และในแง่ของ
สานวนภาษาที่ให้อรรถรสจัดจ้านในบางช่วงอย่างที่ในสมัยนี้เรียกว่า “เผ็ดแซ่บ” เพราะรุนแรง
ต่ออารมณ์จนเรียกน้าตา แต่ผู้อ่านก็ยังอยากเสพต่อให้หมดทุกคา
มำร(ดำ) ผู้(ไม่)ให้กำเนิด
มาตา ไม่ใช่อาชญนิยายหรือเรื่องเขย่าขวัญซ่อนเงื่อนงาในการควานหาตัวฆาตกร
เพราะการกระทาของตัวละครหลักทังสามก็เสมือนเป็นอาชญากรรมอยู่ในตัว การสานึกผิด
และการถูกลงทัณฑ์โดยบาปในใจของแต่ละคนเกิดขึนต่อๆ กันภายในช่วงหลายเดือนที่เรื่องราว
ในคฤหาสน์กาเซอนาฟดาเนินไป เริ่ม จากมาตีลด์ที่ราลึกถึงชีวิตที่ขาดแคลนความร่ารวยและ
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ความรักของตนก่อนจะเสียชีวิตเพราะแท้งลูก ตามด้วยแฟร์นองด์ที่ตระหนักว่าตนใช้เวลาใน
ชีวิตไม่คุ้มค่าและให้ความรักกับภรรยาไม่เต็มที่ก็เมื่อทุกอย่างสายไปแล้ว ส่วนเฟลิซิเต้นันได้
ตระหนักว่านางรักลูกชายอย่างผิดๆ และการครอบงาชีวิตเขากลายมาเป็นความทุกข์ที่ครอบงา
นางเองจนวาระสุดท้าย
“อาชญากรรม” ของตั ว ละครทั งสามแตกต่ า งกั น ไป แต่ มี จุ ด ร่ ว มกั น คื อ
ความเห็นแก่ตัวที่จะใช้กันและกันเป็นเกราะกาบังความเห็นแก่ตัวของอีกฝ่าย โดยในกรณีของ
เฟลิซิเต้ดูจะหนักข้อกว่าใครเพื่อน ทังยังเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราวทังหมด
เนื่องจากเฟลิซิเต้ใช้ความเห็นแก่ตัวในคราบของความรักและความเป็นแม่นับตังแต่ลูกชาย
ถือกาเนิด จนถึงช่วงก่อนและหลัง “ศึกชิงแฟร์นองด์” กับลูกสะใภ้
การแย่งชิงความสนใจจากแฟร์นองด์ผู้อยู่ในวัยห้าสิบและไม่มีงานทาเป็นหลักเป็นฐาน
ทาให้เฟลิซิเต้ผู้มีพืนเพเดิมจากครอบครัวชนชันล่างไม่ต่างจากมาตีลด์มากนักในแง่สถานะทาง
สังคมและความทะเยอทะยาน หมายหัวลูกสะใภ้ไว้ว่าเป็น “ศัตรู” ที่อยู่ปีกฝั่งขวาของคฤหาสน์
ส่วนนางนันครองพืนที่ห้องนอนบนตึกปีกซ้ายที่ฝาผนังห้องติดกับห้องนอนของลูกชาย เฟลิซิเต้
แสดงความเป็น “จงอางหวงไข่” ตังแต่ฉากแรกที่นางมีประกาศิตต่อมาตีลด์ว่า “แกไม่มีวันได้
ลูกชายฉัน! แกไม่มีวันจะแย่งเขาไปจากฉัน!” (บทที่ 1, น. 13) ทังที่ความรักแบบจงอางหวงไข่
ด้านกลับเช่นนีทาให้นางหวงลูกจนทาร้ายตัวลูกเอง และการตระหนัก ถึงความจริงข้อนีก็ได้
กลายเป็นพิษในใจและกายของนาง จนค่อยๆ เปลี่ยนจากความชิงชังลูกสะใภ้ มาเป็นชิงชังลูก
ในไส้ จนสุดท้ายจิตใจและร่างกายของนางถูกทาลายจนเป็นอัมพาตในช่วงบันปลาย เมื่อพบว่า
นางสูญเสียอานาจในการควบคุมสิ่งที่นางมั่นใจมาตลอดว่าเป็นของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ และ
เมื่อมาตี ลด์คืออุป สรรคส าคัญ เฟลิซิเต้จึงมักใช้วิ ธีกีดกันลู กสะใภ้อ ย่างแนบเนียนด้ วยเรื่อ ง
จิปาถะเพียงเพื่อจะแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่านางนันเหนือกว่าทังสถานะเจ้าของคฤหาสน์ เจ้าของ
ผืนป่าสนในละแวกนัน และเจ้าชีวิตของลูกชายผู้เป็นสามีเธอเอง และที่สาคัญเพื่อ ตอกยากับ
แฟร์นองด์ว่าบุคคลสาคัญที่สุดสาหรับเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากมารดา ทว่าความพยายามนีถึง
กาลสินสุดเมื่อเฟลิซเิ ต้เดินหมากพลาด ส่อแววพิรุธในคืนที่ลูกสะใภ้ป่วยขันตรีทูตขณะใกล้คลอด
ด้วยความที่นางไม่ได้หวังดีอย่างแท้จริงตังแต่ต้น ปล่อยให้ว่าที่คุณแม่ยังสาวไร้คนเฝ้าไข้ ทังยัง
หันเหความสนใจลูกชายคนซื่อไม่ไปดูอาการภรรยา (บทที่ 2, น. 15) แต่ต่อมานางกลับเดินไป
ดูอาการมาตีลด์ตามลาพังถึง “เขตศัตรู” (บทที่ 4, น. 31–32) ทังที่ก่อนหน้านันนางรับรู้จาก
หมอตาแยแล้วว่ามาตีลด์มีโอกาสเสียชีวิตจากการแท้งลูก (บทที่ 2, น. 17)
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ยิ่งไปกว่านัน เฟลิซิเต้ได้ใช้ “ความรักของแม่ ” รัดรึงลูกอย่างแฟร์นองด์ไว้ด้วยการ
กระทาที่ดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทว่ารุนแรงในความรู้สึก อาทิ การที่นางทายกพืนไว้ในห้องทุก
ห้องเพื่อจะได้มีแฟร์นองด์อยู่ในสายตาและรู้ความเคลื่อนไหวของเขาแทบทุกเวลา (บทที่ 1, น.
12) การที่นางใจจดใจจ่อเงี่ยหูฟังเสียงลมหายใจของแฟร์นองด์ยามนอนหลับผ่านฝาผนังที่กัน
ห้องนอนสองแม่ลูก ก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนางว่าเขาเลือกมานอนปีกที่ตึกซ้าย
ฝั่งของนาง (บทที่ 2, น. 17) และแม้เมื่อลูกสะใภ้จากโลกไป นางก็ยังไม่วายสุขสมงมงายกับ
เสียงลมหายใจของ “สุดรักสุดบูชา” จนบางคืนนางไม่ได้นอนกระทั่งฟ้าสาง (บทที่ 7, น. 52)
นอกจากนี เฟลิซิเต้ยังทาให้ลูกชายติดนิสัยสยบยอม ด้วยการชักจูงและตีกรอบชีวิตของเขา
คอยห้ามปรามเรื่องอาหารการกิน การใช้ชีวิตตามประสาชายโสด รวมทังปิดกันโอกาสการ
ทางานและสานสัมพัน ธ์กับผู้อื่นอย่างปรกติสุข (บทที่ 3, น. 26–27) แม้จะดูเหมือนมีเรื่อง
เดียวที่นางยินยอมหรือ “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” เมื่อแฟร์นองด์ไปพบ “คู่ขา” ของเขาบ้างนาน
ทีปีหน นัยว่าเพื่อพักใจยามทะเลาะกับแม่
ปูมหลังของเฟลิซิเต้อาจไม่มีผลให้นางหวงแหนบุตรชายมากเพียงนี เพราะนางไม่ได้
เกลียดชังสามีผู้ล่วงลับหรือมีปมเรื่องครอบครัว ทว่าเมื่อแฟร์นองด์ถามตรงๆ ต่อหน้าว่านางรัก
นูมา พ่อของเขามากเท่ากับที่รักเขาหรือไม่ เฟลิซิเต้กลับคิดเพียงว่าแต่ไหนแต่ไรตนนัน “ไม่เคย
ฝึกสารวจมโนธรรม และไม่รู้สึกละอายใจที่ได้ครอบครองผู้ที่นางรักอย่างสุด สวาทขาดใจเพียง
คนเดียว” (บทที่ 12, น. 79–80) สิ่งเดียวที่นางเน้นยาตลอดเรื่องจึงเป็นการได้ครอบครองลูก
ทังในยามที่เป็นทารกหรือชายสูงวัย เป็นความชอบธรรมในการมีอานาจเหนือลูกที่ทาให้เฟลิซิเต้
ตะลุยกีดกันความเจริญงอกงามในชีวิตของแฟร์นองด์ ตัดตอนความคิดและความฝันของลูกชาย
จนเขากลายเป็นลูกแหง่ที่ทังรักทังเกลียดแม่จนฝังใจ
นอกจากความน่าสนใจของ มาตา จะอยู่ที่วิธีการใช้จังหวะการเล่าเรื่องที่แตกต่างสอง
แบบควบคู่กัน คือการเคลื่อนไหวและอากัปกิ ริยาอันเชื่องช้าของตัวละครแม่ -ลูกที่อายุมาก
ด้วยกันทังคู่ ตรงข้ามกับความคิดคานึงของพวกเขาที่ดาเนินไปด้วยจังหวะค่อนข้างรวดเร็ว
เร่งเร้าอารมณ์ของผู้อ่าน ความเฉื่อยชา สินท่า สินหวังของตัวละครทังสองจึงเป็นความตื่นเต้น
และลุ้นระทึกด้วยสานวนภาษา ที่อาจกล่าวได้ว่าโมริยัคเองก็ได้ถักทอเรื่องราวไว้เหนียวหนึบจน
ผู้อ่านดินไม่หลุด
สาหรับตัวละครเสริมอย่างมาตีลด์ที่นอกจากจะให้ความสัมพันธ์ของคนทังสามเป็นไป
ในเชิง “รักสามเส้า/เศร้า ” เพื่อแสดงถึงชันเชิงของการแย่งชิง ความกระหยิ่มใจ และความ
เพลี่ยงพลาเสียอานาจต่อกันในทางความคิด คาพูด และการกระทา การมีอยู่ของมาตีลด์ใน
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คฤหาสน์กาเซอนาฟยังเป็นตัวเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างตัวเธอกับแม่สามี และสามีกับแม่ของ
เขา เพราะการมีอยู่ทางกายภาพของเธอตอนต้นเรื่องได้ขับเน้นตัวตนของมาดามกาเซอนาฟว่า
ช่างหึงหวงและโหดร้ายเพียงใดกับความสุขของลูกในไส้ ดังนัน การตายของเธอที่ดารงอยู่ต่อใน
สภาพความทรงจ า เป็ น เพี ย งวิ ญ ญาณที่ ยั งสิ ง สู่ จิ ต ใจของสองแม่ ลู ก จึ งเป็ น เสมื อ นตั ว เร่ ง
(catalyst) ความขัดแย้งของแม่-ลูก
นอกจากนี โมริ ยั ค ยั ง ใส่ บ รรยากาศของความน่ า สะพรึ ง กลั ว ไว้ ใ นลั ก ษณะของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเฟลิซิเต้และแฟร์นองด์ แทบทุกฉากภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น
ห้องครัว โถงทางเดิน ห้องกินข้าว และห้องนอนของมาตีลด์ การอ่านตามพรรณนาโวหารของ
โมริยัคจึงเหมือนการเดินดุ่มตามตัวละครไปในความคิดของพวกเขาพร้อมๆ กับการกระทาของ
พวกเขาจนแทบต้อ งกลันหายใจ เช่ น ในยามที่ ตั วละครต้ อ งเดิ น ไปยั งส่ วนต่ า งๆ ของบ้ า น
โดยเฉพาะแม่ ผู้ชราที่ดูจ ะมี เรี่ ยวแรงไปอยู่ ในมุ มต่ างๆ ของคฤหาสน์ม ากกว่ าใครในขณะที่
ความคิดของนางจะจดจ่ออยู่แต่กับลูกชาย
ยิ่งไปกว่านัน ตัวละครมารดามักแสดงกิริยาทังอย่างลับๆ (ล่อๆ) และต่อหน้าตัวละคร
อื่นๆ ให้ความรู้สึกพรั่นพรึงจนแทบขนหัว ลุก เช่น ฉากมาตีลด์กาลังทรมานจากพิษไข้และนึก
เห็นภาพอันชินตาของสองแม่ลูกที่หน้าเตาผิง โดยฝ่ายแม่เอ่ยว่า “ยังไม่จูบราตรีสวัสดิ์ลูกหรอก
นะ เพราะแม่จะไปห่มผ้าให้ลูกที่เตียง...” (บทที่ 3, น. 26) และยามที่แม่ลูกต้องมาอยู่ร่วมกัน
เกือบทุกฉากพลางทากิ จกรรมสุด แสนสามั ญ ที่ก ลับให้บรรยากาศของความน่าสะพรึ งกลั ว
หลอกหลอน และซ่อนความรุนแรงไว้ไม่น้อย เช่น ก่อนเข้านอนที่แฟร์นองด์จะนั่งตัดเก็บสะสม
คติพจน์จากคู่มือปรัชญา ขณะเฟลิซิเต้ถักถุงเท้าอยู่ใกล้ๆ หน้าเตาผิงที่เปลวไฟดับๆ ติดๆ โดยมี
เสียงกรรไกรดังฉับๆ (บทที่ 2, น. 15–16) ขณะผู้เป็นแม่คอยหันเหความคิดของลูกชายให้พ้น
ไปจากภรรยาผู้กาลังเจ็บครรภ์ หรื อแม้แต่อนาคตของการมีลูก รวมทังฉากนั่งรับประทาน
อาหารแบบประจันหน้ากันแทบทุกมือ ตามด้วยการนั่งย่อยอาหาร
กิจวัตรสามัญแต่สม่าเสมอจนขาดไม่ได้ของคนทังคู่จึงสะท้อนค่อนข้างชัดเจนว่าหลาย
สิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา แม่ ผู้ ชราและลู ก ชายในวั ย ห้ า สิ บ ได้ ส ร้ า งวิ ถี แ ห่ งความเคยชิ น จนกลายเป็ น
มาตรฐาน เป็นระเบียบแบบแผนของชีวิต จนในที่สุดหากเป็นความจริงที่ว่าเฟลิซิเต้ชักใยเส้น
สายชี วิ ตของแฟร์ น องด์ ผลที่ ไ ด้ก็ ถื อว่ านางประสบความส าเร็ จอย่า งมาก เพราะแม้ ต่อ มา
แฟร์ น องด์ จ ะนึ ก อยากขบถและได้ ล งมื อ ขบถ เขาก็ “กลั บ ใจ” มาสมเพชเวทนามารดา
โดยยอมรั บ กั บ ตั ว เองว่ า “ใยเหนี ย วหนึ บ ที่ แ ม่ ขึ ง ล้ อ มตั ว เขา เขาคื อ แมลงวั น ตั ว อ้ ว นซึ่ ง
กระเสือกกระสนหลบหนี” (บทที่ 9, น. 65)
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แม้บางครังภาพพจน์ของเฟลิซิเต้ใกล้เคียงกับแม่มดเจ้าเล่ห์ มีฤทธิ์ร้ายกาจที่ใช้เวลาทัง
ชีวิตเคี่ยวยาพิษให้ตนเองและลูก ในความเป็นจริง นางเป็นเพียงหญิงชราธรรมดาที่อ่อนแอและ
เห็นแก่ตัวไม่ต่างจากคนอื่นๆ หลังเกิดโศกนาฏกรรมในบ้านและนางรับรู้ได้ว่าลูกชายเปลี่ยนไป
เปลี่ยนความสนใจจากมารดาไปให้กับภรรยาที่ตายแล้ว ทังยังเหินห่าง ไม่กินข้าวพร้อมกับ
มารดา ไม่กลับมานอนที่บ้านหลายคืนและมักจะ “ทาเป็นเฉยชา ใจลอย จนนางงุนงง มิรู้จะทา
ฉันใด” (บทที่ 7, น. 48) นางจึงหวั่นไหวและไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อ “สรรพาวุธเดิมๆ ของ
นางกลับไร้ค่าเมื่อนามาใช้กับผี ... กลวิธีของนังคนตายทาให้นางสูญเสียความมั่นใจ” (น. 47)
เฟลิซิเต้จึงยิ่งสั่งสมความอาฆาตต่อมาตีลด์ ที่กลายเป็นความทรงจา “เข้าไปซุ่มอยู่ในตัวของ
แฟร์นองด์ ยึดครองเขาไว้มั่นคงดั่งหนึ่งปราการ” (น. 47) ปฐมบทของความตกต่าเชิงอานาจที่
นางมีเหนือลูกจึงเป็นจิตใจที่ “ตระหนกอกสั่น ” เมื่อนางตระหนักว่า “สิ่งซึ่งคาจุนนางไว้สิ่ง
สุดท้ายพังทลายลง นั่นคือนางไม่มีประโยชน์ต่อแฟร์นองด์อีกแล้ว” (บทที่ 11, น. 74)
เมื่อนางต้องกลายเป็น “ราชินีไร้บัลลังก์” (น. 48) ผู้ไม่ต้องการให้ใครหรือความคิด
อื่นใดครอบงาแฟร์นองด์ นางจึงฝืนสังขาร “ตามไปยือยุดลูกใจร้ายคืนมาจากห้องของนัง ศัตรู”
ที่ลูกชายขังตัวเองไว้เป็นเวลานานอย่าง “หน้าตางมโง่อีกทังเขม็งเกร็งเหมือนหญิงที่ซ่อนปืนพก
หรือขันใส่นากรดไว้ใต้เสือคลุม” (น. 51–52) ราวกับจะไปแก้แค้นหญิงชู้ แต่แล้วก็ต้อง “ล้มทัง
ยื น ” เมื่ อ พบข้ า วของในห้ อ งอั น เป็ น หลั ก ฐานว่ า แฟร์ น องด์ ยั ง ไยดี ต่ อ มาตี ล ด์ และถึ ง กั บ
“โกรธเกรียวเจียนคลั่ง นิวหงิกงอสั่นพั่บๆ” (น.51) เมื่อบัดนีเขาไม่ได้เป็นลูกไก่ในกามือของนาง
อีกต่อไป
หลายครังที่โมริยัคบรรยายความ “เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย” อย่างสุดโต่งของตัวละครมารดา
ด้วยภาพพจน์ที่รุนแรงอันจะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าสลด โดยเริ่มจากความฟุ้งซ่าน ความพลุ่งพล่าน
จนหน้ามืดตามัว และเป็นเดือดเป็นแค้นสั่งสมติดต่อกัน เมื่อโกรธ นางก็ “เกิดโทสะเยี่ยงนา
ทะเลหนุนช้อนตัวขึน” (บทที่ 7, น. 52) และ “เลือดฉีดลั่นแก้วหู” (น. 53) เมื่ออกหักนางก็
“ราวกับมีหญิงอีกคนตระกองกอดแฟร์นองด์ไว้ในอ้อมแขน” (บทที่ 8, น. 57) และ “กาลังจะ
ตายด้ วยมิ ได้ ครอบครองลูก ชายอีก ต่อ ไป ปรารถนาแห่งการเป็ นเจ้ าของ แห่ งการควบคุ ม
ความคิดจิตใจนันรุนแรงยิ่งกว่าปรารถนาที่เร่งเร้าเรือนกายหนุ่มสาวให้ก่ายกอดสอดประสาน
ปานจะกลืน...” (น. 52)
ต่อมาเมื่อนางเริ่มยอมรับความจริงและพยายาม “ไม่เห็นเขาเป็นสมบัติส่วนตัว” ให้
ความสาคัญกับความสุขของลูกและ “ดื่มด่ากับการเปิดมิติใหม่แก่ความรักจนตาพร่า ” (บทที่
10, น. 67) นางก็ยังคิดเข้าข้างตนเองว่านางเป็นแม่ที่ประเสริฐ ถึงขัน “พ่ายภาพลวงตา
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หลงเชื่อว่าสุดรักสุดบูชาของนางจะเกิดใหม่เหมือนนาง” (น. 70) จนกระทั่งภาพลวงตานัน
สลายไปโดยไม่ทั นตังตัว เมื่อแฟร์นองด์ศิ โรราบต่ อนางในการปะทะคารมอย่างรุน แรงครั ง
สุดท้าย (น. 69–70) จนทังคู่ “หย่าศึก” ไปสองสามวันและเรียนรู้ที่จะวางตัวต่อกัน แฟร์นองด์
ก็แสดงความเห็นใจและกอดนางไว้ นางจึงเผยความรู้สึกตืนตันใจว่านางได้สุดรักสุดบูชาของนาง
คืนกลับมา ทว่าแฟร์นองด์กลับ “ทิ่มแทงกลางใจ” นางเมื่อเขาตอบว่า “เธออยากให้ผมทาดีกับ
แม่” เป็นการตอกยาว่าผีมาตีลด์ยังสิงสู่อยู่รอบตัวลูก และสร้างความอัปยศให้นางจนกระทั่ง
นาทีสุดท้าย บทที่ 12, น. 82) ก่อนสติที่สั่งสมความแปรปรวนต่างๆ เอาไว้จะส่งผลให้นาง
กลายเป็นอัมพาตในเวลาต่อมา
และในยามใกล้จากโลกไปเต็มที เฟลิซิเต้ก็ยัง “รู้สึกลึกๆ ว่าเป็นสิ่งดีที่นางเป็นทุกข์
เพื่อลูกชาย ทว่านางไม่รู้หรอกว่านางนันถูกตรึงไม้กางเขนเสียแล้ว ” (บทที่ 14, น. 90)
ภาพลักษณ์สุดท้ายของเฟลิซิเต้จึงเทียบเคียงได้กับการยอมทุกข์ทรมาน แบกรับบาปไว้ด้วย
ความรักเฉกเช่นพระเยซูเจ้า
เกิด-จำก-แม่
หากมองตามหลักทฤษฎีจิตวิเคราะห์ในเรื่องตัวตน (Selfhood) ของฌาคส์ ลากอง
(Jacques Lacan) นักคิดชาวฝรั่งเศสที่มองว่าทารกเมื่อถือกาเนิดจากครรภ์มารดา ย่อมต้อง
แยกจากมารดามามีชีวิตเป็นของตัวเอง เพื่อที่ตามครรลองของธรรมชาติแล้ว บุคคลนันจะพ้น
ไปจากการครอบงา หรือในกรณีของแฟร์นองด์ก็คือ ตัวตนของแม่ (Mother Figure) ที่ยังโอบ
เขาไว้ด้วยเงามหึมา (น. 95) แฟร์นองด์จึงเป็นตัวละครที่มีลักษณะติดถิ่น ติดแม่ เพราะเคยชิน/
เคยตั ว กั บ การอยู่ ใ นอาณั ติ ข องแม่ แ ม้ จ ะรู้ ว่ า เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ผลคื อ เขาไม่ ส ามารถและไม่
ปรารถนาที่จะ “แยกตัว (self) แยกตน (soul)” ออกจากมารดา หรือแม้แต่จากบ้านเกิดของ
มารดา ดังนัน สิ่งที่แฟร์นองด์ขาดมาตลอดจึงไม่ใช่เพียงตัวตนหรือจิตวิญญาณ แต่เป็นความ
รับรู้ถึงสถานะความเป็นชายและสัญชาตญาณทางเพศ สัญ ชาตญาณของการต่อ สู้ แข่งขั น
ไขว่คว้า ที่หมดสินไปกับเดือนปีที่เขาฝังชีวิตส่วนใหญ่ไว้ในแคว้นลองด์ หรือลึกๆ แล้วแฟร์นองด์
ไม่เชื่อว่าตนคือส่วนที่แยกจากผู้เป็นแม่ ชีวิตแต่อ้อนแต่ออกในคฤหาสน์แห่งนี ในเขตป่าสนและ
เสียงคารามของรถไฟสายบอร์โดซ์ -แซต แห่งนี “ใยเหนียวหนึบ” ที่แฟร์นองด์มองว่าแม่ขึงไว้
ล้อมตัวเขาจึงกลายเป็น “คอมฟอร์ตโซน” ที่เขาเองไม่ได้ต้องการกระเสือกกระสนหนีไปอย่าง
แท้จริง
35

ด้วยความไม่อาจขบถและไม่อาจขาดสะบันจากมารดา สิ่งที่เลวร้ายกว่าความกรงเล็บ
ของแม่จึงเป็นความอ่อนแอของลูก ตัวอย่างปรากฏชัดเจนในบทที่ 9 เมื่อแฟร์นองด์ทบทวน
ความเป็นลูกผู้ชายของตนที่ตกทอดจากบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและอานาจของแม่ที่ล้วนทาให้เขาตก
อับมาครึ่งค่อนศตวรรษ (น. 61–65) ไปจนถึงฉากการมีปากเสียงขันรุนแรงในบทที่ 10 อัน
เป็นสัญญะสาคัญของการ “ไปไม่พ้นมารดา” แต่ “กลับเข้าสู่ท้องมืดมิดของมารดา” หลังจาก
แฟร์ นองด์ ได้ส ติแ ละ “เปลื อกแข็ งกระด้ างแตกออก แล้ว ความรัก แบบลูก เล็ กๆ โผล่พุ่ งใน
นาเสียงชวนเวทนา ‘แม่จ๋า!’”
... เพื่อหลบภัยเขาจาต้องคืนสู่รัง มีชีวิตรังนี้ด้วยเขาไม่มีที่พักพิง อื่นใดในโลก เขา
เหมือนคนสิ้นหวังที่อยากตายจากแผ่นดินนี้ไป แต่จาต้องลงนอนซบแผ่นดินแม่ ซุ กหน้า
ลงไป หวังพึ่งช่องท้องมืดมิด (น. 70)
การ “ได้สติ” ของแฟร์นองด์จึงมีความย้อนแย้งสองแบบคือ ได้สติแล้ว “จากมารดา”
ไปตอนต้นเพื่อเฝ้า(หลุม)ศพของมาตีลด์ จากเตียงนอนของตนที่ติดห้องนอนของแม่ และจาก
บ้านไปที่อื่น แล้วจึง “กลับสู่มารดา” ในตอนท้าย กลับมานอนเตียงของแม่ นั่งเก้าอีของแม่
กลับเข้ามาสู่คฤหาสน์อันเสมือน “ร่างของแม่” หลังจากและอยู่อย่างซังกะตายราวซากศพ
สุดท้ายเมื่อสินแม่ แฟร์นองด์จึง “สะเปะสะปะ หลุดไปจากแกนโลก” (บทที่ 15, น. 96)
ทั งหมดนี บ่ งบอกว่ า แฟร์ น องด์ มี แ ม่ อ ยู่ ใ นชี วิ ต อย่ า งสมบู ร ณ์ จ นแทบจะเป็ น คนๆ
เดียวกัน จิตวิญญาณของเขาขึนอยู่กับแม่ ความคิดกุศลและอกุศลต่อแม่ก็เกิดและดับอยู่ใน
ใจดวงนีและในบ้านหลังนี เหตุการณ์ช่วงท้ายที่แสดงให้เห็นว่าแฟร์นองด์ยังมิวายต้องพึ่งพาแม่
คือเมื่อเขาเริ่มรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเรย์มงด์ หลานชายตัวน้อยของมารี เดอ ลาดอส คนใช้เก่าแก่
มากเสียจนอยากครอบครองไว้ชิดใกล้ (บทที่ 16, น. 100–102) ไม่ต่างจากที่เฟลิซิเต้เป็น แต่
เมื่อแฟร์นองด์อนุญาตให้หนูน้อยมาพักอยู่ที่บ้าน ก็มีเหตุให้เขาต้องไล่มารีออก เพราะเหลืออดที่
พ่อ แม่ ของเรย์ ม งด์ เข้ ามาแสดงความเป็ นเจ้า ข้ าวเจ้ าของอย่ า งเหิม เกริม และไร้ มารยาทใน
คฤหาสน์หลังสินนายหญิงผู้ที่ทุกคนเกรงกลัว แฟร์นองด์จาต้องแสดงความเด็ดขาดแบบแม่
รวบรวมพลังอานาจของแม่มาไว้ในตัวเพื่อให้คนใช้เคารพยาเกรงเขา (บทที่ 17, น. 107–
109) กล่าวได้ว่าสุดท้ายแฟร์นองด์ต้องหันไปพึ่งมารดาที่ยังสามารถ “สิงสู่” จิตใจของเขาไม่
ต่างจาก “ผีมาตีลด์”
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ความจาเป็นต้องพึ่งพาและผูกติดอยู่กับผู้มีบทบาทของแม่อีกประการของแฟร์นองด์ก็
คือ มารี เดอ ลาดอส ผู้รับใช้ตระกูลกาเซอนาฟมาถึงสามรุ่น มารีเป็น ทังผู้รับใช้และผู้ให้เยี่ยง
มารดา เป็นคนครัว เป็นคนคอยแสดงความเห็นอกเห็นใจ เห็นดีเห็นงามกับเจ้านาย และต้อง
จงรักภักดีอย่างสุดหัวใจแม้จะถูกโขกสับ เพราะเจ้านายคือ “เจ้าชีวิต” ของคนใช้มาตังแต่อ้อน
แต่ออก (น. 76, 81–82, 100) ในบทสุดท้ายที่แฟร์นองด์ซมซานหาที่พึ่ งพิง “รูปบูชาที่สลัด
ฐานันดรศักดิ์ลงจากแท่นมาอยู่ในความดูแลของนาง” คนนีจึงเลือกที่จะฝ่าความหนาวเหน็บ
ยามกลางคืนในคฤหาสน์ว่างเปล่า พาร่างของตนเข้าไปอยู่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นห้องนอนเดิม
ของมารีที่มีทังรูปปั้นพระแม่มารีและพระเยซูคริสต์ และร้องไห้ก่อนจะกลับไปห้ องนอนของตน
(น. 112–113) ในเชิงสัญลักษณ์จึงไม่ต่างจากการกลับเข้าสู่ช่องท้องมืดมิดของมารดา
มาตา ที่เป็นมำกกว่ำ “แม่”
นอกจากนวนิยายจะมีเอกลักษณ์ในการเล่าที่สร้าง “ความขลัง” และความน่าติดตาม
ให้กับเรื่องราวด้วยการให้คฤหาสน์ของตระกูลกาเซอนาฟเป็นตัวละครหนึ่งที่แสดงกิริยาอาการ
เหมือนมนุษย์ เช่น “ตระหนกอกสั่น” (น. 11) “ลั่นออดแอด” และ “สั่นสะเทือน” (น. 16)
เมื่ อ รถไฟเร่ งเครื่ อ ง วิ่ งออกจากสถานี แ ละแล่ น ผ่ า นไป รวมทั งเป็ น เหมื อ นเรื อ นกายที่ ตั ง
ตระหง่านผ่านกาลเวลาและมักวูบไหวไปกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ต่างจากมนุษย์
ที่ อ าศั ย อยู่ ภ ายใน อี ก หนึ่ งตั ว ละครที่ ก ระท าการอย่ า งมนุ ษ ย์ ใ นระดั บ ยิ่ งใหญ่ ก ว่ า นั นก็ คื อ
ธรรมชาติแ ห่งแคว้ นลองด์ ที่โมริยั คใช้ ท้อ งถิ่น บ้านเกิ ดของตนเป็ นพื นที่ที่ ให้ ตัวละครเข้ ามา
ครอบครอง อยู่อาศัย และรับผลประโยชน์จากมัน
พร้ อ มๆ กั บ การแสดงพลานุ ภ าพของแหล่ ง ก าเนิ ด ที่ ห ล่ อ เลี ยง อุ้ ม ชู ตั ว ละคร
ตั งแต่ อ้ อ นแต่ อ อกจนกระทั่ ง เป็ น ไม้ ใ กล้ ฝั่ ง ผื น แผ่ น ดิ น แห่ ง แคว้ น ลองด์ ยั ง แสดง
ความอุดมสมบูรณ์ผ่านวรรณศิลป์ด้วยบุคลาธิษฐานที่ให้ภาพพจน์และสัมผัสต่างๆ อย่างลึกซึง
กินใจ นับจากสวนของคฤหาสน์เรื่อยไปถึงถนนเลียบรถไฟและทุ่งหญ้า จนถึงแถบป่าสนอันเป็น
สมบัติของมาดามกาเซอนาฟ ออกไปไกลจนจรดมหาสมุทรที่ทรงพลังจนสามารถแผ่ “สายลม
เย็นสะอาด” เข้ามาถึงในบริเวณบ้านขณะมาตีลด์สวดมนต์ขอความเมตตาจากพระแม่มารี
(น. 19) หรือ “มวลใบไม้สะลึมสะลือหลับใหล ทุ่งหญ้ากระซิบกระซาบเพียงเสียงละเมอ”
(น. 43) และ “เสียงสายลมครวญคร่าราพันในช่วงศารทวิษุวัต” (น. 55)

37

ดินฟ้าอากาศของแต่ละฤดูกาล กลิ่นอบอวลของพืชพรรณนานา อาทิ ต้ นติเยอล
ต้นเซอแร็งก้า ดอกเจอเรเนียม ฯลฯ ก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่เข้มข้น เช่นเดียวกับสัตว์ประจาถิ่น
ที่เป็นส่วนเสริมความรู้สึกนึกคิดของตัวละครและสะท้อนสภาพจิตใจของผู้คน เช่น “ราตรีผ่อน
ลมหายใจผ่านมวลใบไม้” “หมู่ไม้ใหญ่กระซิบกระซาบกันโดยไม่ทาให้สกุณาผวาตื่น ” (น. 19)
หรือยามเย็นที่เฟลิซิเต้เ ดินเลียบทุ่งหญ้าด้วยความขุ่นเคืองลูกชาย “นกไนติงเกลก็ถึงกับผวา
จิ งหรี ด พากั น เงี ย บเสี ย ง” (น. 39) ซึ่ งช่ ว ยขั บ เน้ น อารมณ์ ด้ า นลบและ “แผ่ รั งสี อ ามหิ ต ”
จนสิ่งมีชีวิตรอบข้างรับรู้และมีปฏิกิริยาตอบโต้ ส่วนยามหน้าร้อนที่ “สายลมร้อนจัดจนผะผ่าว
...อวลกลิ่นไม้สนไหม้...ท้องฟ้าเป็นสีแดงกรุ่นควัน” (น. 58) ก็สอดรับกับสภาพเดือดแค้นเจียน
บ้าของเฟลิซิเต้ในขณะนัน และเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวในบทท้ายของเรื่องที่แฟร์นองด์อยู่ตาม
ลาพัง “รอบๆ คฤหาสน์ไร้ชีวิตหลังนีก็มีแต่เสียงแผ่วผ่อนคลายจากหยาดนาตาฟ้า ” (น. 111)
ก่อนที่หยาดนาตาของแฟร์นองด์จะถึงคราวหลั่งภายหลังจากที่จิตวิญญาณของเขา “ประจักษ์
ความสงบ” ในใจมากกว่าครังใด (น. 111) อนิจจา น่าเสียดายที่โศกนาฏกรรมนอกเหนือจาก
ความตายของตัวละครบางตัว ก็คือความเป็นไม้แก่ดัดยากของแม่ลูกคู่นี ที่ต่อให้ต่างคนต่างเกิด
สานึกใหม่ ทุกอย่างก็สายเกินไปเมื่อกาลเวลาได้กลืนกินสรรพสิ่งจนพร่องพืนที่ของการแก้ตัว
กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ทุกอณูของ มาตา ทังตัวบทและที่ปรากฏเป็นรูปเล่ม ล้วนหลอมรวมเป็น
ชินงานทรงพลังที่ให้กาเนิดปฏิกิริยาหลายประการในหลายชั่วขณะของการอ่าน รวมทังบท
วิจารณ์ชินนี.

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