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บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการแปลบริบททางวัฒนธรรม โดยใช้
กรณีศึก ษาการแปลนวนิย ายเรือง ใต้พสั ตราภรณ์ (Théorie du chiffon)
ของ มาร์ค ล็องบรง (Marc Lambron) (หน้า 7-98) จากภาษาฝรังเศสเป็ น
ภาษาไทย นวนิยายเรืองนีเป็ นงานเขียนแนวเสียดสีแวดวงแฟชัน ดําเนิน
เ รื อ ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ โ ด ย ฌ็ อ ง - ห ลุ ย ส์ โ บ ฌู ร์
(Jean-Louis Beaujour) ดีไซเนอร์ชือเสียงก้องโลกชาวฝรังเศสวัย ปี
ให้ ส ัม ภาษณ์ ก ับ เอแลน ดู ว์ ม า (Hélène Dumas) นั ก เขีย นนิ ย ายชาว
ฝรังเศส ฌ็อ ง-หลุย ส์ โบฌูร์เ ล่ า ประสบการณ์ ชีว ิต มุ ม มองในประเด็น
ต่ า ง ๆ ของแวดวงแฟชันและวิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ อ ย่ า งถึง พริก ถึง ขิง เขา
วิเคราะห์สงต่
ิ าง ๆ ด้วยมุมมองทีเฉพาะตัว ไม่ใช่ภาพทีผูค้ นคุน้ ชิน ในการ
แปลนวนิยายเรืองนีให้เท่าเทียมกับต้นฉบับทังในด้านเนือหา ลีลาการเขียน
และผลกระทบทางอารมณ์ ของผู้อ่านนัน การแปลบริบททางวัฒนธรรม
นับเป็ นประเด็นทีต้องใส่ใจ เพราะในงานเขียนแต่ละเรืองมักสอดแทรกวิถี
ชีวติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ ค่านิยม ฯลฯ ทีเป็ นเอกลักษณ์
ของชนชาติใดชาติหนึง คนต่างชาติต่างภาษาอาจไม่รจู้ กั หรือรูจ้ กั เพียงผิว
เผิน จึงเป็ นหน้าทีของผูแ้ ปลทีจะพิจารณาแนวทางทีเหมาะสมเพือให้ผูอ้ ่าน
เข้าถึงบริบททางวัฒนธรรมทีไม่คุน้ เคย และเข้าใจสิงทีผูป้ ระพันธ์ต้องการ
สือสารอย่างแท้จริง บทความเรืองนีได้รวบรวมตัวอย่างต้นฉบับและบท
แปลทีมีปัญหาในการถ่ายทอดให้ผอู้ ่านชาวไทยเข้าใจมาจํานวนหนึง ในแต่
ละตัวอย่างจะวิเคราะห์ปัญหาทีพบ และวิธแี ก้ปัญหาทีใช้ เพือเป็ นแนวทาง
ให้ผสู้ นใจนําไปปรับใช้ได้
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Abstract

The objective of this article is to analyse the cultural context
translation using the translation of Marc Lambron’s Théorie du
chiffon (Page 7-98) from French into Thai as a case study. This
novel is a sarcasm on fashion. The story is narrated in the form
of an interview between Jean-Louis Beaujour, 70, a world-famous
French designer and Hélène Dumas, a writer. Jean-Louis
Beaujour talks about life experiences and about various issues
of the fashion industry; and criticizes harshly. He presents his
analysis with a particular perspective to which people may find
offensive. To translate this novel to be equal to the original novel
in terms of content, style, and emotional impact on the reader,
one of the problems is the cultural context. Novels often contain
lifestyle, custom, tradition, belief, values, etc., that are unique to
a particular nation, and that foreigners of different languages may
not know. It is the duty of the translators to consider appropriate
approaches to give access to cultural contexts to which they are
unfamiliar and make the readers understand what the author truly
wants to communicate. This article compiles some examples
from the original text and the translated one having some
difficulties in conveying meaning to Thai readers. In each
example, the problem found is analyzed and the solution used
as a guideline is proposed.

1. บทนํา (Introduction)
บทความนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการแปลบริบททางวัฒนธรรม โดยใช้กรณีศกึ ษา
การแปลนวนิ ย ายเรือง ใต้ พ ัส ตราภรณ์ (Théorie du chiffon) ของ มาร์ค ล็อ งบรง (Marc
Lambron) (หน้ า 7-98) จากภาษาฝรังเศสเป็ นภาษาไทย การแปลนี เป็ นส่ ว นหนึ งของ
วิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ บัณ ฑิต ศึก ษา หลัก สู ต รการแปลภาษาฝรังเศส-ไทย คณะศิล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูเ้ ขียนสนใจศึกษาประเด็นนี เนืองจากเวลาทีตรวจแก้บทแปลเนือหา
เกียวกับวัฒนธรรม มักพบว่าไม่สามารถแปลไปในลักษณะเดียวกับต้นฉบับได้ เนืองจากคิดว่า
ผูอ้ ่านคนไทยอาจไม่เข้าใจ หรือเข้าไม่ถงึ นัยยะทีผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสือ หลังจากพบความหมาย
ทีสือผ่ า นภาษาต้ น ฉบับ จากการค้น คว้าข้อมูล จากหลายแหล่ ง รวมถึง ปรึก ษาผู้เ ชียวชาญ
เจ้าของภาษา ผูเ้ ขียนยังพบว่าต้องหาวิธพี ูดในลักษณะทีจะทําให้ผอู้ ่านคนไทยเข้าใจ โดยต้อง
แปลให้ชดั เจนด้วยการเพิมข้อมูลบางอย่าง อธิบายเพิมเติม หรือแม้กระทังเพิมสํานวนไทย
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เพือให้ผอู้ ่านเข้าถึงอารมณ์ทสืี อผ่านต้นฉบับ ด้วยเหตุนี ผู้เขียนจึงจัดทําบทความนีขึน เพือจะ
เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ สนใจ
ี
การแปลนวนิ ย ายดังกล่ าวใช้ห ลัก และแนวทางการแปลของทฤษฎีก ารแปลแบบ
ยึดความหมาย (Théorie interprétative de la traduction) ของสถาบันชันสูงด้านการล่ามและ
การแปล (École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs หรือ ESIT) มหาวิทยาลัยปารีส
3 (L’Université Paris III Sorbonne nouvelle) ประเทศฝรังเศส ฌอง เดอลีล (Jean Delisle)
(1993) ได้ให้คาํ จํากัดความการแปลแบบยึดความหมายไว้ว่า
การแปลแบบยึ ด ความหมายเป็ นการทํ า งานในระดั บ วาทกรรมหรื อ
ระดับตัวบท เป็ นการสร้างบทแปลทีมีความหมายตรงกับต้นฉบับและมีรู ป แบ บ
ทีเท่าเทียมกัน ในการแปลแบบนี ผู้แปลและล่ามจะทําความเข้าใจความหมาย
ของวาทกรรมและตัวบท (รวมถึงการผละออกจากภาษา) จากนันจะกระทําต่อ
ความหมายราวกับ เป็ น ความคิด ของเขาเอง และถ่ า ยทอดความคิด นั นใน
วาทกรรมอั น ใหม่ ที เป็ นภาษาที แตกต่ า ง (ขันตอนการเขีย นบทแปล)
การแปลแบบยึดความหมายไม่ใ ช่ สิงทีเรีย กกันว่ า “การแปลอิส ระ” ซึงเป็ น
การแปลทีมัก จะตัด ทิงหรือ เพิ มเติม สิงต่ า ง ๆ จํ า นวนมาก รวมถึ ง มัก จะ
ปรับเปลียนลําดับความคิด (p. 48) (เป็ นสํานวนแปลของผูเ้ ขียนบทความ)
เมือศึก ษาต้น ฉบับ จะพบว่ าสิงทีสีอผ่า นภาษา นอกจากจะเป็ น ประเด็น ความคิด
ความคิ ด เห็ น อารมณ์ ค วามรู้ สึก แล้ ว ยัง มีบ ริ บ ททางวัฒ นธรรมแทรกอยู่ ด้ ว ยเนื อ ง ๆ
แม้ว่ า ภาษาและวัฒนธรรมจะไม่ใช่สิงเดียวกัน แต่ ก็เ กียวเนื องเชือมโยงกัน จนไม่สามารถ
แยกขาดจากกัน ได้ ในบทความเรือง “ภาษาและวัฒ นธรรม: ความหมาย ความสํ า คัญ
แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง กั น ” พ ร ะ อุ ด ม ธี ร คุ ณ แ ล ะ บั ณ ฑิ ก า จ า รุ ม า ( 2563)
ได้สรุปความหมายของภาษาและวัฒนธรรม รวมถึงความสัมพันธ์ของทังสองสิงไว้ว่า
ภาษาเป็ นเรืองเกี ยวกับ ระบบสัญ ลัก ษณ์ ท ีมนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึนเพือสื อสารใน
ชี วิ ต ประจํ า วั น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที ต้ อ งการสื อสาร ส่ ว นวัฒ นธรรมเป็ น
เรืองทุกอย่างทีเกียวกับวิถชี วี ติ มนุ ษย์ ดังนัน ภาษาและวัฒนธรรมจึงมี ลัก ษณะ
คล้ายกันในแง่ทว่ี าเป็ นสิงทีมนุ ษย์สร้างขึนและทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้จนทําให้
เกิด ความหมายทีเข้าใจตรงกัน โดยทังภาษาและวัฒนธรรมถูก สืบทอดจาก
รุ่ น หนึ งสู่ อีก รุ่ น หนึ งจนกลายเป็ น ระเบีย บแบบแผน กฎเกณฑ์ การปฏิบ ัติ
อันเป็ นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะของคนกลุ่มนัน (น. 57)
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พระอุดมธีรคุณและบัณฑิกา จารุมา (2563, น. 60-61) เห็นว่าภาษาและวัฒนธรรมไม่
สามารถแยกขาดจากกันได้เพราะ 1) ภาษาคือวัฒนธรรม เนืองจากภาษาเป็ นเครืองมือสือสาร
ระหว่างคนทีมีความคิด ความเชือ และพฤติกรรมแบบเดียวกัน ภาษามีความเป็ นเอกลักษณ์
สือสารได้เฉพาะสําหรับกลุ่มคนทีใช้ภาษาเดียวกัน และ 2) ภาษาสะท้อนวัฒนธรรมเนืองจาก
ภาษาสะท้อนความคิดและทัศนคติของผู้พูด สะท้อนสถานภาพของคนและค่านิยมในสังคม
รวมถึงสะท้อนถินทีอยู่อาศัยได้ดว้ ย
วัฒนธรรมเป็ นสิงทีครอบคลุมวิถีชวี ติ โดยรวมของมนุ ษย์ ไม่ว่าจะเป็ นอาหาร เครือง
แต่งกาย ทีอยู่อาศัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความเชือ ศาสนา รวมไปถึงศิลปะ
วรรณกรรม ดนตรี และอืน ๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิงทีเป็ นตัวตนของมนุษย์ทอยู
ี ใ่ นประชาคมนัน
และความเป็ นตัวตนนียังสือผ่านการแสดงออกในทุก ๆ รูปแบบ โดยเฉพาะภาษาของประชาคม
นั น (ขนิ ษฐา, 2560, น. 92) สําหรับทฤษฎีการแปลแบบยึด ความหมาย ผู้ท ีจะเป็ นนักแปล
จะต้องมีความรู้ทางภาษาต่างประเทศและภาษาแม่อย่างดี และโดยปกติแล้วการรู้ภาษาใด
ภาษาหนึงเป็ นอย่างดีกย็ ่อมหมายถึงการรูจ้ กั ผู้คนของประเทศนันและวิถีชวี ติ วัฒนธรรมของ
พวกเขาด้วย อย่างไรก็ด ี การส่งต่อบริบททางวัฒนธรรมก็ยงั เป็ นประเด็นการแปลทีสําคัญ โดย
ผู้แปลต้องพิจารณาตังแต่ประเภทของงานเขียน ความสําคัญของบริบททางวัฒนธรรมทีมีต่อ
ตัว บทโดยรวม ความห่างไกลระหว่างวัฒ นธรรมต้นทางและปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิง
ความรูร้ ่วมของผูอ้ ่านบทแปล
นอกจากนี แนวทางแก้ไ ขปั ญหาในการแปลบริบททางวัฒนธรรมไม่มีสูต รสําเร็จ
หากเป็ นเรืองเกียวกับความเป็ นมนุ ษย์ทีมีลกั ษณะสากล ผู้อ่านทุกชาติภาษาอาจเข้าใจได้
โดยง่าย แต่หากเป็ นเรืองของวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชือ ค่านิยม คุณค่าทาง
จริยธรรม ฯลฯ มักเป็ นเอกลักษณ์ของชนชาติใดชาติหนึง คนต่างชาติต่างภาษาอาจรูจ้ กั เพียง
ผิวเผิน แนวทางแก้ปัญหาทีพบได้บ่อยคือการให้ขอ้ มูลเพิมเติม เพือให้ผอู้ ่านบทแปลเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ด ี การให้ขอ้ มูลเพิมเติมต้องทําเท่าทีจําเป็ นเพือเปิ ดโลกทัศน์ของผูอ้ ่าน
เพือให้ผอู้ ่านเติมเต็มสิงทีไม่รู้ หรือได้รจู้ กั วัฒนธรรมของผูอ้ ืน การเพิมข้อมูลทีไม่จําเป็ น หรือ
การให้ข้อมูลทีมากเกินไป อาจทําให้ผอู้ ่านเบือหน่ าย หรืออาจทําให้โครงสร้างภายในผลงาน
เสียหายได้
การศึกษาประเด็นการแปลบริบททางวัฒนธรรมในนวนิยายเรือง ใต้ภ ัสตราภรณ์
มี ค วามน่ าสนใจ เนื องจากผลงานเรื องนี ถู ก ระบุ ว่ า เป็ นงานประเภท Sotie ซึ งเป็ น
“ละครชวนหัวรูปแบบหนึงทีนิยมเล่นในศตวรรษที 15-16 ของฝรังเศส โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
สร้างความเพลิดเพลินให้กบั ผู้คนในช่วงงานวันนักบุญทารกผู้วมิ ลมรณสักขี (Les jours des
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saints innocents)” ลักษณะของละครข้างต้นจะเป็ นการนําความจริงในสังคมหรือวัฒนธรรม
ขนบประเพณี มากลับด้านเป็ นผลให้ผู้ค นรู้สึก ว่าสิงนั นเป็ นเรืองตลกในสังคม (Émile Picot,
1878, p. 236 อ้างถึงในสรรเพชญ เกตตะพันธ์, 2564, น. 65) งานเขีย นชินนี ดําเนินเรืองใน
รูปแบบของบทสัมภาษณ์ โดย ฌ็อง-หลุยส์ โบฌูร์ (Jean-Louis Beaujour) ดีไซเนอร์ชอเสี
ื ยง
ก้องโลกชาวฝรังเศสวัย 70 ปี ให้สมั ภาษณ์กบั เอแลน ดูว์มา (Hélène Dumas) นักเขียนนิยาย
ชาวฝรังเศสวัย 50 ต้น ๆ บทสัมภาษณ์นีได้นําไปตีพมิ พ์ในนิตยสารอเมริกนั ฌ็อง-หลุยส์ โบฌูร์
เล่าประสบการณ์ชวี ติ มุมมองในประเด็นต่าง ๆ ของแวดวงแฟชันและวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างถึง
พริกถึงขิง เขาชําแหละแวดวงแฟชันและนําเสนอมุมมองทีแตกต่างจากทีผูค้ นคุน้ เคย เวลาเล่า
เรืองราวต่าง ๆ เขามักสอดแทรกมุมมองทีเฉพาะตัว นําเสนอภาพต่าง ๆ อย่างแหลมคม และที
สําคัญ เขาเชือมโยงสิงทีกล่าวถึงไปยังสิงอืน ๆ ทีหากอ่านผ่าน ๆ ผู้อ่านอาจสงสัยว่าสิงทีเขา
เชือมโยงอยู่นันเกียวข้องกันอย่างไร เขามักสอดแทรกเรือง เทพปกรณัมกรีก-โรมัน การบูชา
ปี ศาจ งานศิลปะต่าง ๆ งานเทศกาล ตํานาน นิทานปรัมปรา ซึงล้วนแสดงถึงความเป็ นคนรอบ
รู้ข องฌ็อง-หลุ ย ส์ โบฌูร์ นอกจากนี เนื องจากเป็ น งานเขียนเชิงเสีย ดสีว งการแฟชันชันสูง
ฌ็อ ง-หลุ ย ส์ จึง มัก ใช้นํ าเสีย งประชดประชัน เหยีย ดหยามดูแ คลนอยู่บ่ อยครัง ผู้เขีย นจึง
จํ า เป็ น ต้อ งเข้า ให้ถึง อารมณ์ ความรู้สึก ของฌ็อง-หลุ ยส์ และเลือ กมุม มองในการนํ า เสนอที
สอดคล้องกับนําเสียงในการเล่าเรืองของเขา
นอกจากนี งานเขียนของมาร์ค ล็องบรงเรืองนี แม้จะเป็ นเรืองราวในวงการแฟชัน
และมีตัว ละครบางตัว ทีอาจอ้า งอิง บุ ค คลทีมีอ ยู่จ ริง แต่ จ ะเห็น ได้ว่ า ไม่ใ ช่ล ัก ษณะของงาน
ชีวประวัตทิ ผูี ้อ่านสามารถอ้างอิงบุคคลได้อย่างชัดเจน การสร้างตัวละครฌ็อง-หลุยส์ แม้จะมี
ข้อมูลว่าเป็ นการสังเคราะห์บุคลิกลักษณะของดีไซเนอร์ร่วมสมัยกับเขา ซึงได้แก่ อูแบร์ เดอ
จิ ว อ ง ชี (Hubert de Givenchy) อี ฟ ส์ แ ซ ง ต์ โ ล ร อ ง ต์ ( Yves Saint Laurent) ค า ร์ ล
ลาเกอร์เฟลด์ (Karl Lagerfeld) และปิ แอร์ การ์แดง (Pierre Cardin) แต่ก็ไม่สามารถระบุไ ด้
ชัดเจนว่าตัวละครฌ็อง-หลุยส์สะท้อนภาพของดีไซเนอร์ชอดั
ื งคนใด
ในการแปล ใต้ ภ ัส ตราภรณ์ ปั ญ หาสํ า คัญ ส่ ว นหนึ งอยู่ ต รงทีเมือค้น หาข้อ มูล ที
เกียวข้องและทําความเข้าใจสิงทีผู้ประพันธ์ต้องการสือแล้ว ต้องพิจารณาว่าจะเขียนบทแปล
อย่ างไรเพือสือความและอารมณ์ ให้ค รบถ้ว นชัด เจน ในการเขียนบทแปล นอกจากจะต้อ ง
คํานึงถึงความถูกต้องของเนือความและลีลาการเขียนแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าผู้อ่านบทแปล
เข้าใจสิงทีสือผ่านบทแปลได้ดเี พียงใด ยิงกว่านัน ผู้แปลควรคํานึงถึงหลักการทีว่า ภาษาแต่ละ
ภาษามีมุมมองในการนํ าเสนอสิงเดียวกันด้วยวิธที อาจแตกต่
ี
างกัน และแต่ละภาษามีสดั ส่วน
ของการสือสารแบบตรงไปตรงมากับ การสือแบบแฝงนั ย ทีไม่เ หมือ นกัน ผู้แ ปลจึง ควรให้
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ความสําคัญกับการใช้ภาษาปลายทางทีเป็ นธรรมชาติ ใช้วธิ พี ดู และนําเสนอแบบเจ้าของภาษา
เพือให้ผอู้ ่านบทแปลเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผู้แปลควรต้องกําหนดคุณสมบัตขิ องกลุ่มผูอ้ ่านเป้ าหมายเพือใช้เป็ นเกณฑ์พจิ ารณา
ว่าผูอ้ ่านจะเข้าใจบทแปลได้ดหี รือไม่ สําหรับการแปลเรือง ใต้ภสั ตราภรณ์ ผูเ้ ขียนมองว่าผูอ้ ่าน
เป้ าหมายน่ าจะเป็ นคนไทยทีสนใจเรืองราวในฝรังเศส เป็ นคนทีรูภ้ าษาและวัฒนธรรมฝรังเศส
พอสมควร
2. การวิ เคราะห์บทแปล
ผู้เขียนได้รวบรวมตัวอย่างบทแปลประเด็นทางวัฒนธรรมทีอาจสร้างความเข้าใจที
คลาดเคลือนให้กบั ผูอ้ ่าน หากแปลตรงตามต้นฉบับ และจัดแบ่งเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ วัฒนธรรมที
เป็ นวิถีช ีวิต วัฒนธรรมด้านวงการแฟชัน วัฒนธรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมด้านศาสนาและ
วัฒนธรรมด้านการกีฬา สําหรับการอ้างอิง ข้อความจากต้นฉบับจะระบุเลขหน้าของหนังสือ
Théorie du chiffon ฉบับ ค.ศ. 2009 ซึงจัดพิมพ์โ ดยสํานักพิมพ์ Grasset และข้อความจาก
บทแปลจะระบุเลขหน้ าในวิทยานิพนธ์ และในแต่ละตัวอย่าง ผู้เขียนจะวิเคราะห์ปัญหาทีพบ
และวิธแี ก้ปัญหา เพือเป็ นแนวทางให้ผสู้ นใจนําไปปรับใช้ได้ต่อไป
2.1 วัฒนธรรมทีเป็ นวิ ถีชีวิต
ตัวอย่างที 1
ต้นฉบับ
— La silhouette idéale de Jean-Louis, c'est une dame de Shanghai en robe de
grand soir qui aime l’accordéon des chanteuses de caboulots. (p. 10)
บทแปล
— หุ่นในอุดมคติของเขาคือคุณนายจากเซียงไฮ้ในชุดราตรีผชู้ นชอบหี
ื
บเพลงชักของ
นักร้องในผับข้างทาง ซึงเป็ นการผสมผสานสไตล์ตะวันตกและตะวันออก (น. 8)
ตัวอย่างนีอยู่ในช่วงแรกของงานเขียน ซึงเป็ นการเกรินนําทีพูดถึงการเริมทํางานเป็ น
ดีไซเนอร์ของฌ็อง-หลุยส์ โบฌูร์ เนือความตอนนีพูดถึงรูปร่างผูห้ ญิงในอุดมคติของฌ็อง-หลุยส์
ว่าเป็ นรูปร่างของคุณนายจากเซียงไฮ้ในชุดราตรี แต่ขอ้ ความต่อมาทีพูดถึงความชืนชอบหีบ
เพลงชักของพวกนั กร้องในผับข้างทางนัน ผู้เขีย นมองว่าน่ าจะสือถึงลักษณะของความเป็ น
ตะวันตกซึงจะแตกต่างจากส่วนแรกทีเป็ นเรืองของหญิงตะวันออก และหากแปลตามเนือความ
ในต้นฉบับเท่านัน ผู้เขียนก็คิด ว่ าผู้อ่ านบทแปลจะมองไม่เห็นประเด็นทีผู้ประพันธ์ต้องการ
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นําเสนอ จึงคิดว่าควรจะเติมข้อมูลทีเกิดจากการตีความ “ซึงเป็ นการผสมผสานสไตล์ตะวันตก
และตะวันออก” เข้าไป
ตัวอย่างที 2
ต้นฉบับ
— Là, on attire toutes les créatures dans la force de l'âge dotées d'un mari
ennuyeux, ce qui est presque un pléonasme. Très bon filon. (p. 33)
บทแปล
— เราก็จะดึงดูดผู้หญิงทุกคนทีอยู่ในวัยทีมีทุกอย่างเพียบพร้อม รวมถึงมีสามีทน่ี า
เบือหน่าย เรียกได้ว่าเป็ นผีเน่า โลงผุ ช่างเป็ นสถานการณ์ทดีี มาก (น. 27)
ปั ญ ห า ใ น ก า ร แ ป ล ตั ว อ ย่ า ง นี อ ยู่ ที “ce qui est presque un pléonasme.”
un pléonasme หมายถึงการใช้คําซํา หรือคําพ้องความหมายโดยไม่จาํ เป็ น ในทีนี ผูป้ ระพันธ์
ต้องการบอกว่าหญิงทีอยู่ในวัยทีมีทุกอย่างมักจะมีสามีทน่ี าเบือหน่ าย สองสิงนีเป็ นของคู่กนั
แต่หากแปลตรงตัวว่าสองอย่างนีแทบจะเป็ นคําซํากัน ก็ไม่สอความหมาย
ื
ผูเ้ ขียนจึงหาคําทีมัก
ใช้ค่กู นั ความหมายคล้ายกัน ก็ได้คาํ ว่า ผีเน่า กับ โลงผุ ซึงเหมาะสมกับบริบทของคู่รกั ทีไม่ได้
เรืองทังคู่ การเพิมสํานวนไทยตรงนีจะทําให้ผอู้ ่านชาวไทยเข้าใจทังความหมายและอารมณ์ที
สือ โดยไม่ต้องอธิบายเพิมเติม
ตัวอย่างที 3
ต้นฉบับ
— Il faut la transformer en derviche tourneur de la carte de crédit. On y arrive. (p. 35)
บทแปล
— เราต้ องเปลียนหล่ อนให้ก ลายเป็ นพวกจ่ายบัตรรูด ปื ด รูดปื ด เราทําสําเร็จแล้ว
แหละ (น. 29)
ปั ญหาในการแปลประโยคนีอยู่ตรงคําว่า “derviche tourneur” ซึงเป็ นคําทีชาวยุโรป
ใช้เรียกนักบวชนิกายซูฟี (le soufisme) ทีมีพธิ กี รรมด้วยการร่ายรําหมุนตัว ซึงจะเร่งจังหวะขึน
เรือยๆ เป็ นสภาวะของการเข้า “ฌาน” เพือการเข้าถึงพระผู้เป็ นเจ้า แต่ห ากมองในบริบท
แวดล้อมทีเป็ นเรืองของการใช้บตั รเครดิต น่ าจะหมายถึงการใช้บตั รซําไปซํามา ทําให้นึกถึง
สโลแกนการใช้บตั รเครดิตทีคนไทยคุน้ เคย ทีใช้ว่า “รูดปื ด รูดปื ด” ทําให้แปลว่า “เปลียนผูห้ ญิง
ให้เป็ นพวกจ่ายบัตรรูดปื ด รูดปื ด” การใช้คํากล่าวทีคนไทยคุน้ เคย ผูอ้ ่านชาวไทยจะเข้าใจสิงที
ต้องการสือได้ทนั ที
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ตัวอย่างที 4
ต้นฉบับ
— Vous ne pouvez pas dire ça des grandes dames de la côte Est. (p. 73)
บทแปล
— คุณไม่ควรพูดถึงสุภาพสตรีผยู้ งใหญ่
ิ
ของชายฝั งตะวันออกซึงเป็ นย่านคนรวยอย่าง
นีนะ (น. 58)
ต้นฉบับพูด ถึงสุภ าพสตรีผู้ย ิงใหญ่ของชายฝั งตะวันออก เมือหาข้อมูลเพิมเติมจึง
พบว่ าเป็ นย่ า นที มี เ มื อ งสํ า คั ญ ๆ ห ลาย แห่ ง แ ละเป็ นย่ า นที ขึ นชื อทางเศรษฐกิ จ
ผูเ้ ขียนจึงตัดสินใจเพิมข้อมูลเข้าไปว่า “ซึงเป็ นย่านคนรวย” เพือให้ผอู้ ่านเข้าใจตรงกัน
ตัวอย่างที 5
ต้นฉบับ
— Ils font une école de commerce parce que le grand-père, qui avait une
boutique à Oran, a bravement rouvert après 1962 un commerce de boutons de guêtres
dans la rue de Turbigo, avant de le transformer en ligne de sportswear qui a fini par être
cotée au second marché. (p. 97)
บทแปล
— พวกเขากํ าลังเรีย นอยู่ในโรงเรีย นธุรกิจเพราะปู่ของเขาซึงเคยมีร้านอยู่ทเมื
ี อง
โอรานได้อ าจหาญกลับมาเปิ ดร้า นขายของสัพ เพเหระทีถนนตู ร์บิโ ก หลัง จาก ค.ศ. 1962
ในเวลาต่ อมาก็ไ ด้เปลียนมาขายชุดกีฬ าแทน แล้วก็มาจบลงด้วยการถูกจัด อยู่ในตลาดหุ้น
ระดับรอง (น. 77)
ปั ญหาในการแปลตัวอย่างนีอยู่ที boutons de guêtres หลังจากค้นหาความหมายใน
พจนานุ ก รม ในครังแรกผู้เขียนแปลว่าเห็ดวงแหวนนางฟ้ า แต่ผู้เชียวชาญเจ้าของภาษาให้
ความเห็นว่าไม่น่าจะใช่ความหมายทีถูกต้อง เนืองจากคงไม่มรี ้านค้าทีขายเฉพาะเห็ดอย่าง
เดีย ว boutons de guêtres ยัง สามารถหมายถึง กระดุ ม ทีไว้ติด ปลอกขากัน หนาวได้ ด้ ว ย
อย่างไรก็ด ี ไม่มรี า้ นค้าทีจะวางขายกระดุมประเภทนีโดยเฉพาะ อีกทังกระดุมพวกนีไม่ได้เป็ น
ของมีราคา เป็ นของใช้ธรรมดาทัวไป ตรงนีผู้ประพันธ์น่าจะต้องการสือถึงการขายสินค้าราคา
ถูกๆ ผูเ้ ขียนจึงตัดสินใจใช้ “ขายของสัพเพเหระ” แทน
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ตัวอย่างที 6
ต้นฉบับ
— De quel droit, je vous le demande, pourraient-elles annexer mes robes alors
qu'elles n'ont pas le droit d'emporter chez elles un seul fauteuil du Mobilier national ?
Je ne suis pas le vestiaire de la République ! (p. 93)
บทแปล
— ฉันถามคุณหน่ อยเถอะ หล่อนมีสทิ ธิอะไรจะมายึดพวกชุดเดรสของฉัน ทัง ๆ ที
หล่อนไม่สทิ ธิเอาเก้าอีแม้แต่ตวั เดียวจากศูนย์อนุรกั ษ์เครืองเรือนของชาติอย่างโมบิลเิ ยร์ นาซิ
ยงนาล กลับไปตังทีบ้าน ห้องเสือฉันไม่ได้เป็ นทีเก็บเสือผ้าของชาติสกั หน่อย (น. 74)
ผู้เขียนตัดสินใจว่าควรเพิมรายละเอียดเกียวกับ Mobilier national เข้าไปในบทแปล
เพือให้ผอู้ ่านชาวไทยรูว้ ่าเป็ นสถานทีอนุรกั ษ์เครืองเรือนแห่งชาติฝรังเศส
2.2 วัฒนธรรมด้านวงการแฟชัน
ตัวอย่างที 1
ต้นฉบับ
— Une énigme, je vous dis. Comme si les victimes de la mode ne savaient pas
qu'elles vont mourir, et qu'avant cette échéance il est possible d'arracher à la vie autre
chose que trois pia-pia devant des tissus chamarrés. Tous ces ilotes sont
des sansonnets. On leur a énucléé le cortex. (p. 27)
บทแปล
— เป็ นปริศนาก็แล้วกัน เหมือนกับว่าพวกเหยือแฟชันเหล่านีไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
พวกเขาจะต้องตาย และก่อนจะถึงวันนัน ก็เป็ นไปได้ว่าบางอย่างจะถูกกระชากออกไป เป็ นได้
เพีย งนกช่ างเจีอยแจ้วสามตัวตรงหน้า ผ้าทีตกแต่งประดับ ประดา พวกซือบือเหล่านี ก็เ ป็ น
เหมือนพวกนกกิงโครงทีโดนเลาะสมองออกนันแหละ (น. 22)
ตัว อย่างนีผู้ประพันธ์กล่าวถึงพวกเหยือแฟชันทีเขามองว่ ามัก จะเป็ นพวกไร้สมอง
พูดจาไร้สาระไปเรือยเปื อย เขาเปรียบเทียบคนพวกนีกับนก คําว่า pia-pia มาจากเสียงของ
ไก่งวง และยังสือความถึงคนทีพูดเพ้อเจ้อ ส่วน sansonnet ก็หมายถึง นกกิงโครงพันธุ์ยุโรป
หรือผูช้ ายแมงดา หรือพวกคนซือบือ ผู้เขียนพยายามเก็บความหมายทีผู้ประพันธ์ต้องการสือ
คือเปรียบเทียบพวกเหยือแฟชันว่าเป็ นคนไม่มสี มอง เจือยแจ้วไปวันๆ เหมือนนกกิงโครงที
ถูกเลาะสมองออกไป
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ตัวอย่างที 2
ต้นฉบับ
— Je ne doute pas que vous ayez des oreilles, Hélène. Le truc de l'égérie, oui,
ça définit assez bien le côté écartelé des actrices françaises. D'un côté, elles dépendent
pour leurs rôles d'un milieu professionnel qui affiche volontiers les positions politiques
les plus outrancièrement avancées. Che Guevara, entre dans ce corps !
De l'autre côté, elles ne dédaignent jamais les entrées d'argent que leur vaut un contrat
mirifique avec un grand joaillier. La main sur le cœur, l'œil sur le cabochon.
(p. 51)
บทแปล
— แหม เอแลน ฉันก็ไม่สงสัยเลยว่าคุณมีหู งานพรีเซ็นเตอร์เนีย ใช่เลยแหละ มัน
สามารถอธิบายลักษณะทีแตกต่างของพวกนักแสดงสาวชาวฝรังเศสได้ดที เี ดียว ในมุมหนึง
หล่อนทํางานในวงการทีสามารถจงใจประกาศสถานะทางการเมืองทีก้าวหน้าแบบสุดโต่งได้
โอ้ เช เกวารา ก็อยู่ในกลุ่มนี! ส่วนอีกมุมหนึง พวกหล่อนก็ไม่เคยดูถูกช่องทางหารายได้ทเกิ
ี ด
จากการเซ็ น สั ญ ญาที วิ เ ศษกับ พ่ อ ค้ า เพชรพลอยรายใหญ่ แหม งานหลวงไม่ ใ ห้ ข าด
งานราษฎร์ไม่ให้เสีย มือพวกหล่อนจับเพชรรูปหัวใจ แต่ตามองไปทีเพชรหลังเบีย (น. 42)
ตัวอย่างนีผู้ประพันธ์พูดถึงพรีเซ็นเตอร์สนิ ค้าต่าง ๆ ทีนอกจากจะทํางานในวงการ
ของพวกเธอแล้ว ก็อ าจไปรับงานเดิน แบบโชว์สิน ค้า อืน ๆ เพิมอีก ด้ว ย ต้น ฉบับ กล่ า วว่า
“มือพวกหล่อนจับเพชรรูปหัวใจ แต่ตามองไปทีเพชรหลังเบีย” ซึงหมายถึงว่าหล่อนชืนชอบ
เพชรทังสองแบบ ผู้เขีย นจึง เพิมสํา นวนไทย “งานหลวงไม่ใ ห้ข าด งานราษฎร์ไ ม่ใ ห้เสีย ”
ซึงหมายถึงทํางานไม่บกพร่องทังงานหลักและงานรอง ก็จะทําให้ผู้อ่านชาวไทยเข้าใจสิงที
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสือได้ดขี นึ
ตัวอย่างที 3
ต้นฉบับ
— Toutes les garces de la presse américaine, notamment, attendent que je me
prenne les pattes dans le fil. Elles sont là, placées au premier rang pendant les défilés,
celles qui sont nées dans le Nebraska et font semblant de tomber d'un gratte-ciel, celles
qui ont des nids d'oiseaux en guise de coiffure, celles qui ressemblent à des
prérodactyles perchés sur une falaise jurassique. (p. 71)
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บทแปล
— พวกสืออเมริกนั สารเลวทังหลายทีเฝ้ าคอยให้ฉันเพลียงพลํา พวกหล่อนจะเสนอ
หน้าอยู่ทนัี งแถวหน้าสุดเวลาจัดแฟชันโชว์ แล้วนางพวกทีเกิดแถวรัฐบ้านนอกอย่างเนแบรสกา
ก็จ ะดัด จริตเหมือนกับร่วงลงมาจากตึก ระฟ้ า ทรงผมพองฟูก็เหมือนรังนก พวกหล่อนเป็ น
เหมือ นกับ ไดโนเสาร์เ ทอโรแดคทิล ในยุค จูแรสสิกทียืนเกาะอยู่ริมหน้ า ผาเฝ้ า รอขยําเหยือ
(น. 57)
ในบริบทนีฌ็อง-หลุยส์พดู ถึงพวกบรรณาธิการนิตยสารอเมริกนั เขามองว่าพวกหล่อน
ไม่ได้สนับสนุ นเขา แต่มาดูแฟชันโชว์ของเขาเพือจะมาซําเติมหากเขาเพลียงพลํา นอกจากนี
เขายังดูหมินพวกทีมาจากรัฐเนแบรสกา ซึงเป็ นรัฐห่างไกลความเจริญ เขาวิจารณ์การแต่งตัว
และพฤติกรรมของพวกหล่อน นอกจากนี เขาเปรียบพวกหล่อนว่าเป็ นเหมือนไดโนเสาร์ทเกาะ
ี
อยู่บนหน้าผายุคจูแรสสิก ในการเขียนบทแปล ผูเ้ ขียนตัดสินใจเพิมข้อความ “รัฐบ้านนอก” เข้า
ไปเพือให้ผอู้ ่านชาวไทยเข้าใจทัศนคติของผูป้ ระพันธ์ และเพิม “เฝ้ ารอขยําเหยือ” เพือให้ผอู้ ่าน
ชาวไทยเข้าใจวัตถุประสงค์ของพวกบรรณาธิการนิตยสารอเมริกนั
2.3 วัฒนธรรมด้านวรรณกรรม ศิลปะและดนตรี
ตัวอย่างที 1
ต้นฉบับ
— Je vous ai donné la petite musique poétique et française, c'est ce que
l'Amérique attend. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, mais ils ne m'ont pas
oublié. (p. 19)
บทแปล
— สิงทีฉันให้สมั ภาษณ์กบั คุณไปแล้วเป็ นดังเพลงของอีฟส์ มงต็องทีมาจากบทกวี
ฝรังเศสสัน ๆ ของฌาคส์ เพรแวรต์ ซึงเป็ นสิงทีชาวอเมริกนั รอคอย ใบไม้ร่วงถูกกวาดไปกอง
รวมไว้ แต่พวกเขาก็ยงั ไม่ลมื ฉัน (น. 16)
ตัวอย่างนีมีความน่ าสนใจตรงทีอ้างอิงไปถึงบทเพลงและบทกลอนของฝรังเศส ทังยัง
มีประโยคทีนํามาจากเนือเพลงปรากฏอยู่ดว้ ย นันคือ Les feuilles mortes se ramassent à la
pelle ดัง นั น ผู้เ ขีย นจึง แน่ ใ จว่ า ผู้ป ระพันธ์จ งใจสือถึง เพลง Les feuilles mortes ของ อีฟ ส์
มงต็อ ง (Yves Montand) ทีนํ า เนื อร้องมาจากบทกวีส นๆ
ั ของฌาคส์ เพรแวรต์ (Jacques
Prévert) เมือได้ขอ้ มูลส่วนนีแล้ว ก็พยายามทําความเข้าใจว่าทําไมฌ็อง-หลุยส์ โบฌูร์พูดถึง
เพลง ประกอบกับหากดูบทสัมภาษณ์ก่อนหน้าจะเห็นว่ามีการพูดคุยกันไประยะเวลาหนึงแล้ว
และเหมือนจะเตรียมจบบทสัมภาษณ์ ในครังนั น แต่ต่อมาฌ็อง-หลุยส์ก็กลับมาพู ดต่อ และ
83

วารสารสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที 143 ปี ที 45 เล่ม 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

พูดกันไปอีกช่วงหนึงก่อนจบการสัมภาษณ์อย่างแท้จริง ดังนัน การทีในตัวอย่างนี ฌ็อง-หลุยส์
พูดว่าได้ให้บทเพลง บทกลอนฝรังเศสไปแล้ว ย่อมหมายถึงเขาเปรียบบทสัมภาษณ์ก่อนหน้า
ว่ า เป็ นบทเพลง บทกลอนแบบฝรังเศส ทีน่ า จะถู ก ใจชาวอเมริก ัน ผู้ เ ขีย นจึง ตัด สิน ใจ
เปรียบเทียบให้ดูชดั เจนในบทแปลยิงขึนกว่าในต้นฉบับ รวมถึงให้รายละเอียดเพิมว่าเป็ นเพลง
ของอีฟว์ มงต็อง ทีมาจากบทกลอนของฌาคส์ เพรแวรต์ เพือให้ผอู้ ่านชาวไทยได้รายละเอียดที
ครบถ้วน
ตัวอย่างที 2
ต้นฉบับ
— Je ne suis pas maso. Vous avez déjà vu un homme protester quand on
l'élève glorieusement au-dessus de lui-même ? Mais croyez-vous qu'il soit agréable
d'être plébiscité par des cervelles de noisette ? De jouer du pipeau pour entraîner
les souris dans la rivière ? (p. 27-28)
บทแปล
— ฉันไม่ได้เป็ นมาโซคิสม์ทจะมี
ี ความสุขเมือได้รบั ความเจ็บปวดสักหน่ อย คุณเคย
เห็นคนทีลุกมาโวยวายเวลาทีผู้คนยกย่องให้เกียรติเขาเกินจริงไหมล่ะ และคุณคิดว่าเขาจะพึง
พอใจไหมทีถู ก เลือกจากพวกสมองนิมทังหลาย เขาจะชอบใจไหมทีต้อ งเป่ าปี เพือลวงหนู
ทังหลายไปกระโจนลงในแม่นําอย่างในนิทานคนเป่ าปี แห่งฮาเมลิน (น. 22)
ในตัว อย่างนีผู้เขียนเพิมรายละเอียดทีเกียวกับมาโซคิสม์เข้าไปทังทีรู้ว่าคนไทยก็
น่าจะรูจ้ กั ความหมายของซาดิสม์-มาโซคิสม์ กันอยู่บ้าง ส่วนเรืองการเป่ าปี ลวงหนูไปกระโจน
ลงนํ าซึงเป็ นนิทานของสองพีน้องกริมม์ ผู้เขียนมองว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จกั นิทานพืนบ้าน
ของเยอรมัน จึงควรใส่ ชือนิท านเพิมไปในบทแปล หากผู้อ่านสนใจก็จะค้นคว้าอ่านเพิมได้
สะดวก
ตัวอย่างที 3
ต้นฉบับ
— Mes égéries, oui. C'est assez étonnant, d'ailleurs, un mot que toute une
industrie emploie sans en connaître l'origine. Comme si les barbiers ne savaient pas qui
était Figaro. (p. 30)
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บทแปล
— ใช่สิ เหล่าพรีเซ็นเตอร์สาวสุดเซ็กซีของฉัน ยิงไปกว่านัน น่ าแปลกใจนะ ทีผู้คนใน
วงการแฟชันใช้คําว่าอีจเี รียกันไปทัวโดยไม่รู้จกั ทีมา เหมือนกับทีพวกช่างตัดผมไม่รูจ้ กั ว่าใคร
คือฟิ กาโร ทังทีฟิ กาโร ช่างตัดผมทีชาญฉลาด เจ้าเล่ห์ ช่วยให้พระเอกและนางเอกของบทละคร
เรือง ช่างตัดผมแห่งเซวิลล์ ได้สุขสมหวัง (น. 24)
ตัว อย่างนีผู้ประพันธ์กล่ าวเพีย งแค่ “เหมือนกับทีพวกช่ างตัด ผมไม่รู้จกั ว่ าใครคือ
ฟิ กาโร” เพือสือความว่าช่างตัดผมทุกคนควรต้องรูจ้ กั ฟิ กาโร แต่สําหรับผูอ้ ่านชาวไทยทีอาจจะ
ไม่รู้จกั บทละครเรืองนี ผู้เขียนจึงให้ขอ้ มูลเพิมเติม ทังชือบทละครและบทบาทของฟิ กาโรใน
ละครเรืองนี เพือให้ผอู้ ่านเข้าใจสิงทีผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสือ
ตัวอย่างที 4
ต้นฉบับ
— Ensuite, vous signez une star en ascension qui sait prendre un air de drame,
façon Isolde ayant survécu à Tristan, mais avec une carnation sublime. (p. 32)
บทแปล
— หลังจากนันคุณก็ไปเซ็นสัญญากับดาราสาวดาวรุ่งพุ่งแรงทีสร้างดราม่า เป็ นแบบ
เดีย วกับทีอิโ ซลด์ ตัว ละครในโอเปร่าของวากเนอร์ ต้องใช้ชวี ิตอย่างอมทุกข์เพราะทริสตัน
เสียชีวติ ไปก่อน แต่ผวิ พรรณหล่อนกลับยังผุดผ่องอยู่ (น. 26)
ปัญหาในตัวอย่างนีอยู่ทการสะกดชื
ี
อ Isolde แปลกไปจากทีคุน้ เคยกัน นิยายรักในยุค
กลางทีอ้ า งอิง ถึง ในบทแปล มีช ือในภาษาฝรังเศสว่ า Tristan et Iseult ซึงแปลเป็ นไทยว่ า
ทริสตองกับอิเซอต์ แต่เนืองจากผูป้ ระพันธ์กล่าวถึง Tristan und Isolde อุปรากรภาษาเยอรมัน
ทีแต่งคําร้องและทํานองโดยริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) ผู้เขียนจึงตัดสินใจถ่ายเสียง
ชือ Isolde เป็ น “อิโ ซลด์” และเพิมข้อมูล “ตัวละครในโอเปร่าของวากเนอร์” เพือให้รู้ว่าเป็ น
การออกเสียงแบบเยอรมัน รวมทังถ่ายเสียงชือ Tristan เป็ น ทริสตัน แบบเยอรมันเช่นกัน
นอกจากนี ผู้ประพันธ์ได้เสนอมุ มมองว่ า แม้อิโ ซลด์จะเศร้าเสีย ใจจากการสูญเสีย
ทริสตัน แต่กย็ งั คงดึงดูดใจได้เพราะมีผวิ พรรณทีเปล่งปลัง ฌ็อง-หลุยส์ ดีไซเนอร์ชอดั
ื งต้องการ
จับ กลุ่ ม ลู ก ค้า ซึงเป็ น หญิงทีแม้จ ะประสบความทุก ข์ย าก แต่ห ากดูแ ลรัก ษาผิว พรรณได้ดี
ก็ยงั ดึงดูดใจได้ ในส่วนนี ผูเ้ ขียนไม่ได้เพิมคําอธิบายเข้าไป เพราะคิดว่าผู้อ่านบทแปลน่ าจะ
คิดต่อไปเองได้
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ตัวอย่างที 5
ต้นฉบับ
— Il y a des gens qui pensent qu'une fibule romaine a la même valeur artistique
qu'un tableau de Giorgione. Moi, je fais encore la différence entre un accessoire et un
chef-d’œuvre. Mais un nombre croissant de gens se tiennent du côté de la fibule.
(p. 48-49)
บทแปล
— หลายคนคิดว่าเข็มกลัดโรมันมีคุณค่าทางศิลปะเทียบเท่ากับภาพเขียนของจิตรกร
จอร์โจเน ส่วนฉันยังเห็นความแตกต่างระหว่างของประดับทีใช้ประโยชน์ได้กบั ผลงานชินเอก
แต่คนทีเทิดทูนเข็มกลัดก็มจี ํานวนเพิมขึนเรือย ๆ (น. 40)
ในทีนี ฌ็อง-หลุยส์เปรียบเข็มกลัดโรมันกับภาพเขียนของจิตรกรจอร์โจเน ซึงจัดเป็ น
งานศิลปะ แต่ผคู้ นเทิดทูนเข็มกลัด (ของใช้) ราวกับเป็ นงานศิลปะ ส่วนตัวเขาเองแยกแยะได้
ระหว่างของใช้กบั งานศิลปะ (ซึงไม่ได้มปี ระโยชน์ใช้สอย) เพือให้ผอู้ ่านคนไทยเข้าใจในประเด็น
ละเอียดอ่อนนี ผูเ้ ขียนจึงเสริมข้อความ “ทีใช้ประโยชน์ได้” เข้าไป
2.4 วัฒนธรรมด้านศาสนา ความเชือและตํานาน
ตัวอย่างที 1
ต้นฉบับ
— Comment ses adeptes voient-ils le monde, comment peuvent-ils édifier des
autels devant mes cartons à chapeaux, cela reste pour moi une énigme... (p. 26)
บทแปล
— สาวกพวกนันมองโลกนียังไงกันนะ ทําไมพวกเขามาบูชากล่องใส่หมวกซึงเป็ น
เพียงเปลือกนอกของฉันกัน เรืองพวกนียังเป็ นปริศนาสําหรับฉันอยู่เลย... (น. 22)
ปั ญหาในการแปลประโยคนีคือผู้อ่านชาวไทยจะไม่เข้าใจว่าการตังแท่นบูชาตรงหน้า
กล่องใส่หมวกนันคืออะไร ในบริบทนี ผู้ประพันธ์กําลังพูดถึงพวกเหยือแฟชันทีคลังไคล้เหล่า
ดีไซเนอร์ พวกเขาถึงขันเทิดทูนบูชาผู้สร้างสรรค์แฟชัน หมวกทีผู้ประพันธ์พูดถึงอาจสือถึง
แฟชันชันสูงทีหรูหรา เวลานําหมวกเดินทางไปทีใดก็ต้องใส่กล่องเฉพาะซึงทําให้คงรูปทรงของ
หมวกได้ด ี แต่ ก ารตังแท่นบูช ากล่องหมวก อาจสือถึงความผิดพลาดของพวกเหยือแฟชัน
แทนทีจะเคารพทีตัวหมวกซึงเป็ นสิงทีทรงคุณค่าอย่างแท้จริง พวกเขากลับไปบูชากล่องใส่
หมวก ดังนัน เพือถ่ายทอดความหมายให้ตรงประเด็น ผู้เขียนจึงอธิบายเพิมว่ากล่องใส่หมวก
เป็ นเพียงเปลือกนอก
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ตัวอย่างที 2
ต้นฉบับ
— Je ne parle pas des femmes, je parle des golems que les magazines
féminins habillent de ce nom-là. (p. 75)
บทแปล
— ฉันไม่ไ ด้หมายถึงผู้หญิงสักหน่ อย ฉันกําลังพูด ถึงตุ๊ก ตาทีปั นขึนมาและทีมงาน
นิตยสารผูห้ ญิงเสกให้มชี วี ติ (น. 60)
ในตอนแรกผู้เขียนมีปัญหาในการแปลคําว่า Golem เข้าใจว่าเป็ นตุ๊กตาและทีมงาน
นิ ตยสารผู้หญิงจับมาแต่งตัว แต่เมือไปหาข้อมูล ได้พบบทความเรือง Golems: กําเนิดและ
ความสํ า คัญ ในคติช นวิท ยาชาวยิว ในเว็บ ไซต์ lifehackk ซึงกล่ า วว่ า “Golem เป็ น มนุ ษ ย์
ประดิษฐ์ททํี าจากดินหรือฝุ่ นทีนํามาสู่ชวี ติ โดยการจัดพิธกี รรมและสูตรมหัศจรรย์ ตามตํานาน
โกเลมสามารถถูกสร้างขึนโดยแรบไบทีทรงอิทธิพลเท่านัน” จึงต้องปรับบทแปลให้ถูกต้องตาม
ข้อมูลในตํานาน แปลว่า “ตุ๊กตาทีปั นขึนมา” และ “ทีมงานนิตยสารผูห้ ญิงเสกให้มชี วี ติ ”
ตัวอย่างที 3
ต้นฉบับ
— Moi, j'arrive comme une sainte-nitouche sur les ailes de la dernière collection,
les tendances, les tendances, elles se mettent à genoux, voilà que revient parmi nous
Notre-Dame de Laghet, mais déguisée en Fred Astaire. (p. 76)
บทแปล
— แล้วฉันก็เข้ามาแบบคนมือถือสากปากถือศีล พร้อมกับปี กสองข้างจากคอลเล็กชัน
ล่าสุด ข้างหนึงเป็ นเทรนด์ต่าง ๆ อีกข้างหนึงก็เป็ นกระแสต่าง ๆ พวกหล่อนก็เริมคุกเข่าลง นี
ไงล่ะ แม่พระแห่งลาเกต์เสด็จกลับมาท่ามกลางพวกเราแล้ว แต่แม่พระมาในคราบของเฟรด
แอสแตร์ สุดยอดนักเต้น (น. 61)
ในตอนแรก ผูเ้ ขียนแปล une sainte-nitouche ว่าเป็ น “แม่พระแสร้งว่า” เนืองจากเห็น
ว่ าคําแปลนีเชือมโยงกับคําต้นฉบับ ประกอบกับบริบทพูดถึงแม่พระ แต่ได้รับคําแนะนําว่า
une sainte-nitouche หมายถึงคนทีมีลกั ษณะเสแสร้ง หน้าไหว้หลังหลอก และเป็ นคําศัพท์ทใช้
ี
กันจริง ๆ ในภาษาฝรังเศส แต่ “แม่พระแสร้งว่า” สือความไม่ชดั เจนและไม่ได้เป็ นคําทีคนไทย
ใช้กนั ผูเ้ ขียนจึงเปลียนเป็ นคําไทยทีสือความหมายเดียวกับต้นฉบับ “คนมือถือสากปากถือศีล”
นอกจากนี ผู้ป ระพัน ธ์ ย ังได้เชือมโยงแม่พ ระแห่ งลาเกต์ก ับเฟรด แอสแตร์ (Fred Astaire)
ซึงเป็ น “สุดยอดนักเต้น” ผูเ้ ขียนจึงเพิมข้อมูลนีเข้าไปเพือขยายความว่าเฟรด แอสแตร์เป็ นใคร
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2.5 วัฒนธรรมด้านการกีฬา
ตัวอย่างที 1
ต้นฉบับ
— Mes qualités de renvoi sont bonnes, je peux être lisse comme un mur de
pelote basque, mais c'est vous qui tiendrez la chistera. (p. 22)
บทแปล
— ฉันส่งลูกบอลกลับได้ดี ฉันเรียบได้ราวกับกําแพงเปโลตาบาสก์ทโต้
ี บอลกลับ แต่
คุณต้องเป็ นคนใช้แร็กเกตฟาดนะ (น. 18)
ตัว อย่ า งนี เป็ น การเปรีย บเทีย บการกล่ า วตอบโต้กัน ระหว่ า งผู้ใ ห้ส ัม ภาษณ์ ก ับ
ผู้สมั ภาษณ์ ว่าเป็ นเหมือนการเล่นกีฬาเปโลตาบาสก์ (la pelote basque) ซึงเป็ นกีฬาโบราณ
เปโลตาบาสก์พฒ
ั นามาจากการเล่น jeu de paume ทีเป็ นต้นกําเนิดกีฬาเทนนิสในปั จจุบนั ผู้
เล่ นทังสองฝ่ ายตีโ ต้ลูก ทีเรีย กว่ า la pelote กัน หรือ ตีลูก ไปทีกํ า แพงให้ลู ก สะท้อ นกลับมา
ปั ญหาของผู้ เ ขี ย นในกรณี นี คื อ กี ฬ าเปโลตาบาสก์ ไ ม่ เ ป็ นที รู้ จ ั ก สํ า หรั บ ชาวไทย
ในตอนแรกผูเ้ ขียนคิดจะแปลเป็ นการน็อคบอร์ดเทนนิสทีชาวไทยคุน้ เคย ซึงเป็ นการแปลโดย
ใช้วฒ
ั นธรรมปลายทางแทนทีวัฒ นธรรมต้นทาง (L’ethnocentrisme) แต่เมือมาพิจารณาว่า
อาจจะทํา ให้ผู้อ่า นเข้า ใจผิด ในข้อ เท็จจริง คิด ว่ ามีก ารเล่ น เทนนิ สในยุค สมัย นั นจริง ๆ จึง
ตัดสินใจกลับมาใช้เปโลตาบาสก์เช่นเดิม
ตัว อย่ างทีรวบรวมมานํ าเสนอในบทความนี ล้ว นเป็ น การอ้า งอิง บริบ ททางด้า น
วัฒ นธรรมทีผู้เ ขีย นประสบปั ญหาในการแปลเป็ น ภาษาไทย เนื องด้ว ยความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรมของภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง ประกอบกับผู้ประพันธ์มกั กล่าวถึงสิงทีมี
ลักษณะเฉพาะ หรือเป็ นวิถีชีวติ ความเชือ หรือตํานานของชนบางกลุ่ม หรือในบางยุคสมัย
ซึงอาจจะไม่เป็ นทีรับรูก้ นั ในวงกว้าง และการทีผลงานเรืองนีเป็ นแนวเสียดสี ดูแคลน ชวนให้
ผู้อ่านขบขัน จึงจําเป็ นทีผู้อ่านจะต้องได้รบั ข้อมูลทีถูกต้องและครบถ้วน เพือเข้าถึงอารมณ์ท ี
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการสือ
3. บทสรุป
การแปลบริบททางวัฒนธรรมจากภาษาหนึงไปสู่อีก ภาษาหนึงเป็ นปั ญหาทีผู้แปล
ส่วนใหญ่ตอ้ งเผชิญและต้องหาวิธแี ก้ไข งานเขียนทีสร้างสรรค์ขนในภาษาหนึ
ึ
งในกรอบของวิถี
ชีวติ ความรู้ ความคิด ความเชือแบบหนึง เมือมีการแปลไปสู่อีก ภาษาหนึง สิงทีผู้แปลต้อง
คํา นึ ง ถึง อย่ างมากคือทํ า อย่ า งไรผู้อ่า นบทแปลจึง จะเข้า ใจภาพ ความคิดและความรู้สึกที
ต้นฉบับต้องการสือ ผูแ้ ปลต้องหาข้อมูลเพิมเติมเพือเข้าใจสิงทีสือผ่านภาษา ต้องตีความภาพที
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นําเสนอและตีความความหมายทีแฝงนัยอยู่ เพือเข้าถึงงานต้นฉบับอย่างแท้จริง จากนันต้อง
พิจารณาว่าผู้อ่านบทแปลเป้ าหมายมีคุณสมบัติอย่างไร มีความรูใ้ นเรืองทีต้นฉบับพูดถึงมาก
น้ อยแค่ ไหน ดังเช่ นในกรณี ใต้ภสั ตราภรณ์ ผู้เขียนมองว่าสิงทีผู้ประพันธ์กล่าวถึงเป็ นสิงที
ผู้อ่านชาวไทยไม่คุ้นเคย และบ่อยครังผู้ประพันธ์เสนอมุมมองทีเฉพาะตัวมาก หากแปลตรง
ตามต้นฉบับ ผูอ้ ่านก็จะไม่เข้าใจ ทําให้ผเู้ ขียนต้องแปลให้ชดั เจนกว่าต้นฉบับ ให้ขอ้ มูลเพิมเติม
ให้คําอธิบาย รวมถึงเพิมสํานวนไทยทีผู้อ่านคุน้ เคย เพือให้ผอู้ ่านทีตอนแรกอาจจะยังเห็นภาพ
ไม่ชดั เจน หรือยังไม่เข้าใจประเด็นทีนําเสนอ หรือยังไม่รจู้ กั วัฒนธรรมทีแตกต่าง ให้เข้าถึงสิงที
ผู้ประพันธ์ต้องการสือได้ อย่างไรก็ดผี ู้เขียนระมัด ระวังทีจะไม่ทําให้โครงสร้างหลัก ของงาน
ต้นฉบับเสียหาย เพิมข้อมูลเท่าทีจําเป็ น และหลีกเลียงการใช้วฒ
ั นธรรมปลายทางเข้าไปแทนที
วัฒนธรรมต้นทาง เนืองจากไม่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง แน่ นอนว่าการเพิม
ข้อมูลเพียงเล็กน้ อยไม่สามารถทําให้ผู้อ่านบทแปลเข้าใจทุก เรืองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง แต่
ผู้เขียนต้องการกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึก ถึงบางอย่างทีแฝงอยู่ จากนันหากผู้อ่านต้องการทราบ
ข้อมูลเพิมเติมก็สามารถไปค้นคว้าต่อได้
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