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สําคัญยิ่งในการเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมอิตาลีในประเทศไทย เคยเปนลามถวายสมเด็จพระสันตะปาปา จอหน ปอลล ที่สอง
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นับแตเรื่อง ความพยาบาท1 ซึ่งตีพิมพใน พ.ศ.๒๔๓๓ เปนตนมา ผูอานชาวไทยก็มโี อกาสไดรูจักวรรณกรรม
ตะวันตกในพากษภาษาไทยอีกมากมายหลายเรื่อง แตสวนใหญมักเปนวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน ที่เปน
ภาษาอิตาลีนั้นมีจํานวนนับชิน้ ได ที่เปนที่รจู ักกันแพรหลายมากที่สุดคือเรื่อง พิน็อคคิโอ แตนอกจากเรื่องของ
ตุกตาไมจมูกยาวตัวนี้แลว มีวรรณกรรมอิตาลีเรื่องใดบางที่เราสามารถอานไดในภาษาไทย
บทความนี้พยายามตอบคําถามขางตนอยางยนยอ โดยกลาวถึงงานภาษาอิตาลีที่มกี ารแปลเปนภาษาไทย
เทาที่สามารถจะรวบรวมไดในแงตางๆ ซึง่ จะชวยใหเห็นถึงสภาพการแปลวรรณกรรมอิตาลีในประเทศไทย
พอสมควร
ในบรรดางานแปลภาษาอิตาลีทั้งหมด เรื่องพิน็อคคิโอนับวาประสบความสําเร็จมากทีส่ ุดในหมูนักอาน
ชาวไทย และดูเหมือนวาทุกคนจะไดลืมไปโดยสิ้นเชิงวา เรื่องเดิมนั้นมาจากภาษาอิตาลี แตปรากฏวาไมมีการ
แปลตนฉบับที่สมบูรณของเรื่องนีเ้ ปนภาษาไทย คงมีแตฉบับยอซึ่งมีหลายสํานวนและพิมพโดยหลาย
สํานักพิมพ ความประทับใจที่เด็กๆ ชาวไทยไดรับจากการอานเรื่องราวของหุนไมทพี่ ูดไดเดินไดเหมือนคนจริงๆ
แตตองผจญภัยตางๆ นานาเพราะความเกเรดื้อรั้นของตัวเองนั้น เรียกไดวาไมนอยกวาเด็กชาติอื่นเลย พินอ็ คคิโอ
จึงเปนหนังสือแปลสําหรับเด็กที่มีการตีพิมพซ้ํามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเปนเพราะเหตุนี้เองที่ทําใหพิน็อคคิโอ
เปนที่รจู ักกันแพรหลายกวางานแปลเรื่องอื่นๆ

1

นวนิยายแปลเลมแรกของไทย พระยาสุรินทรราชา (มยูร วิเศษกุล) แปลจากนวนิยายอังกฤษ เรื่อง Vendetta ของ แมรี คอเรลลี ตีพิมพในป พ.ศ. ๒๔๓๓

ในฉบับภาษาอิตาลี พินอ็ คคิโอเปนประพันธของ คารโล คอลโลดี (Carlo Collodi ค.ศ.1826-1890) ชื่อ
เรื่องในภาษาเดิมคือ Le Avventura di Pinocchio, storia di un burattino ลงพิมพเปนตอนๆ ในนิตยสาร
สําหรับเด็ก Giornale per I bambini ตั้งแต ค.ศ.๑๘๘๑ โดยใชชื่องายๆ วา Storia di un burattino ตอมาในป
๑๘๘๓ จึงรวมพิมพเปนเลม โดยสํานักพิมพ Felice Paggi แหงเมืองฟลอเรนซ โดยมี เอ็นริโค มัซซันตี (Enrico
Mazzanti) เปนผูว าดภาพประกอบ
คอลโลดี ผูประพันธเรื่องนี้ เดิมทํางานหนังสือพิมพ ขณะเดียวกันก็เขียนนวนิยายและบทละครไปดวย
แตไมสูจะประสบความสําเร็จนัก จนกระทั่งใน ค.ศ.๑๘๗๕ ไดแปลนิทานภาษาฝรั่งเศสซึ่งแตงโดยแปรโร
(Perrault) เปนภาษาอิตาลี ทําใหเกิดความสนใจที่จะเขียนเรื่องสําหรับเด็กบาง และในที่สุดไดแตงเรื่องพิน็อคคิ
โอขึ้น ซึ่งเปนเรื่องที่ทําใหคอลโลดีมีชื่อเสียงมากที่สุด
งานแปลประเภทอื่นที่แพรหลายในภาษาไทยรองจากพินอ็ คคิโอ คือ เรือ่ ง เดกาเมรอน แปลจาก Il
Decamerone ของโจวันนี บ็อคคัชโช (Giovanni Boccacio ค.ศ.1313-1375) เดกาเมรอน เปนนิยาย
ประกอบดวยเรื่องสั้นๆ ๑๐๐ เรื่องดวยกัน ผลัดเปลี่ยนกันเลาในระยะเวลา ๑๐ วันโดยชายหนุมและหญิงสาว ๑๐
คน ที่หนีภัยกาฬโรคซึ่งระบาดในยุโรป ค.ศ.๑๓๔๘ ไปใชชีวิตรวมกันในวิลลานอกเมืองฟลอเรนซ นิยายเรื่องนี้
จึงไดชื่อวา Decameron ซึ่งเปนภาษากรีกแปลวา ๑๐ วัน บ็อคคัชโชใชเวลาแตงนานถึง ๕ ป คือตั้งแต ค.ศ.
๑๓๔๘ จนถึง ๑๓๕๘ ซึ่งขณะนั้นบ็อคคัชโชมีชื่อเสียงเปนที่รจู ักแลวดวยผลงานชิน้ อื่น
เรื่องเลาใน เดกาเมรอน มักเปนเรื่องเกี่ยวกับการผจญ ความรัก และการใชไหวพริบในการแกปญ
 หา
เฉพาะหนา เสนหของเรื่องทีเ่ ลาอยูทกี่ ารหักมุมอยางสวยงามและการใชภาษารอยแกวที่สูงสง มีความกลมกลืน มี
ทํานองและจังหวะ อยางดียิ่ง ถอยคําที่ใชไดเลือกสรรมาอยางดี มีศลิ ปะอยางที่ไมเคยพบมากอนในวรรณคดีรอย
แกวกอนหนานี้ งานชิ้นนีจ้ ึงนําชื่อเสียงมาสูบ็อคคัชโชในฐานะนักเขียนรอยแกวทีใ่ ชภาษาในการเลาเรื่องไดเปน
เอก
ฉบับแปลภาษาไทยที่พบในปจจุบันเปนการแปลและเรียบเรียงของ อ. สายสนั่น แปลจากตนฉบับ
ภาษาอังกฤษของ จอหน เพน ซึ่งถือวาเปนตนฉบับภาษาอังกฤษที่สมบูรณที่สุดและนิยมกันวาสละสลวยที่สุด
เปนการแปลอยางละเอียดครบถวน ฉบับแรกทีร่ วมนิยายซึ่งเลาในวันทีห่ นึ่งและที่สองตีพิมพในป พ.ศ. ๒๔๙๖
ชื่อ เดกาเมรอน นิยายรอยเรือ่ งของ ยิโอวานนิ บอกกาจจิโอ พิมพโดยสํานักพิมพเสริมวิทยบรรณาคาร ภาพปก
นอกและภาพประกอบตนและทายนิยายแตละเรื่องวาดโดยทอสส
ผูอานจะทราบถึงประวัติของผูเขียนและประวัตกิ ารแปลงานชิ้นนี้ไดจาก ‘บันทึกประวัตยิ โิ อวานนิ บอก
กาจจิโอ’ ซึ่งผูแ ปลเก็บความจาก Dictionary of European Literature ของ Laurie Magnus และจากคํานําของ
ผูแปลซึ่งกลาวถึงความสําคัญของงานชิ้นเอกนี้ในแงของอิทธิพลที่มีตอวรรณคดียโุ รปดวย

จากคํานําของผูแปลทําใหเราทราบวา กอนหนานี้เดกาเมรอนไดมีการแปลเปนภาษาไทยมาแลวหลาย
สํานวน แตไมมีฉบับใดที่แปลอยางครบถวนสมบูรณ บางฉบับแปลเฉพาะตัวนิยายและเลือกแปลเฉพาะนิยาย
บางเรื่องเทานัน้ สวนฉบับทีช่ ื่อ บันเทิงทศวาร เปนฉบับเดียวที่แปลอยางละเอียด และทําทาเหมือนจะแปลใหจบ
แตไดพิมพจําหนายใน พ.ศ.๒๔๖๐ เฉพาะนิทานสิบเรื่องที่เลาในวันแรกและมิไดแปลพิมพออกมาอีก
นอกจากนี้มีการแปลพิมพออกมาประปราย เปนหนังสือเลมเล็กๆ มีนยิ ายอยูไมกี่เรื่อง สุดแตผแู ปลจะแปลเรื่อง
ใด ไมตดิ ตอและไมเรียงลําดับ ที่นักเขียนไทยนําไปแปลงก็มี เชน ยาขอบเก็บไปแปลงเปนเรื่องไทยๆ ใหชื่อวา
กามเทวะนิยาย
สวนการแปลเรื่อง เดกาเมรอน นี้ อ.สายสนั่นเลาวาไดเริม่ แปลตั้งแต พ.ศ.๒๔๘๔ และทิ้งคางไว เพราะ
ทราบวามีผูอื่นกําลังแปลอยู แตเมื่อปรากฏวาเปนการเลือกแปลเพียงนิยายบางเรื่องจึงกลับมาแปลใหม และตก
ลงกับสํานักพิมพวาจะแปลพิมพออกมาเปนหาเลม แตละเลมบรรจุนยิ ายที่เลาใน ๒ วันหรือ ๒๐ เรื่อง แตใน
ความเปนจริงแลวไมปรากฏชัดวาหลังเลมแรกแลว มีการตีพิมพเลมอืน่ ๆ ตอมาอีกหรือไม
จากคํานํานี้อกี เชนกัน ทําใหเราทราบวัตุประสงคในการแปลและการเลือกใชสํานวนแปลของ อ.สาย
สนั่น ซึ่งคอนขางจะสัมพันธกัน กลาวคือ แทนการใชสํานวนแปลตามถนัดเชนที่เคยแปลงานอื่นๆ ผูแปลตอง
เลือกสํานวนแปลที่เปนวรรณคดีเพื่อใหสมกับฐานะของงาน และเพื่อหลีกเลีย่ งปญหาที่อาจเกิดขึน้ ไดจากการที่
เนื้อหาบางตอนของนิยายเรือ่ งนี้มีลักษณะหมิ่นเหมตอการผิดศีลธรรม ซึ่งหากเกิดปญหาใดขึ้นในการพิมพก็จะ
ทําใหวัตถุประสงคในการสงเสริมใหมีหนังสือดีๆ เชนนี้อานไมประสบผล อ.สายสนัน่ เห็นวาตนฉบับ
ภาษาอังกฤษเปนสํานวนวรรณคดีอยูแ ลว จึงตกลงใจใชสํานวนแปลตามฉบับภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาและ
สํานวนไทยอนุโลมเขากับบรรยากาศของเรื่องใหมากที่สดุ ที่จะมากได
ตัวอยางสํานวนแปลของ อ. สายสนั่น
“ขาพเจาหมายจะเลาชื่อเรื่อง หรือนิยาย หรือนิทาน หรือประวัติหรืออะไรก็สุดแตทานจะขนานนาม
ตามใจสมัคร สมทบประกอบกันเปนจํานวนรอยหนึ่ง ตามซึ่งชุมนุมบิษทั อันทรงเกียรติกอปรดวยกุลนารีเจ็ดและ
บุรุษหนุมสามไดเวียนเลาสูกนั ฟงถวนทศวาร ในสมัยกาลแหงโรคระบาดอันสยบสยอนซึ่งลวงแลวพรอมดวยลํา
นํากาพยตางๆ อันกุลนารีที่กลาวแลวไดรา ยรองเลนสลับเปนอดิเรกเลา ในบรรดาเรื่องเหลานี้จักปรากฏนิยาย
พิศวาสทั้งในเชิงสุขแลในเชิงเศรา ตลอดจนอุบัติเหตุอื่นๆ อันบังเกิดขึน้ ทั้งในปจจุบนั แลในกาลกอน ซึ่งกุลนารี
ดังกลาวจักไดอาน แลถือเอาสิ่งนาชื่นชมภายในแลขอแนะนําอันมีประโยชนเปนเครือ่ งปลุกปลอบใจไดทนั ที ทั้ง
แลจักไดประดับสติปญญาสืบไปวา อันใดพึงละเวน และอันใดพึงแสวงหาอีกเลา ทั้งนี้ ขาพเจาคิดวาจักเปนไป
โดยความเศราหมองมิไดเหือดหายไปนั้น หาไดไม”

หลังจากเดกาเมรอน ไมปรากฏวามีการแปลวรรณกรรมอิตาลีเรื่องใดจนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๕๑๖ จึงมีการ
จัดพิมพเรื่อง เจา อันเปนวรรณกรรมการเมืองเรื่องเดียวทีถ่ ายทอดเปนภาษาไทย และดวยจุดประสงคที่พิเศษกวา
การแปลวรรณกรรมเรื่องอื่น
เจา แปลจากเรือ่ ง Il Principe ของ (Niccolo Macchiavelli ค.ศ.1469-1527) ซึ่งเขียนขึน้ เมื่อ ค.ศ.๑๕๑๓
แตตีพิมพใน ค.ศ.๑๕๓๒ เปนหนังสือความเรียงรอยแกวเกีย่ วกับความคิดทางการเมืองของมาคีอาเวลลี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับ ‘ผูปกครอง’ ของรัฐหรือ ‘เจา’ กลาวถึง คุณสมบัติ การปฏิบัติตวั ตลอดจน
วิธกี ารตางๆ ที่ ‘เจา’ จะตองมี ตองทํา และตองใชเพื่อใหสามารถปกครองและรักษารัฐไวได สันนิษฐานกันวา
มาคีอาเวลลีเขียนเรื่องนี้สําหรับผูปกครองเมืองฟลอเรนซในขณะนัน้ คือ ลอเร็นโซเดย เมดิชี (Lorenzo dei
Medici) ดวยความหวังวาจะไดกลับเขาราชการอีก หลังจากถูกกลาวหาวารวมในการกบฏตอพวกเมดิชีและถูก
ตัดขาดจากกิจกรรมทางการเมืองอยูระยะหนึ่ง แตความปราถนานีก้ ็มิไดสัมฤทธิผ์ ล
ในพากษไทย เจา แปลโดย พิชิต จงสถิตยวฒ
ั นา อํานวยชัย ปฏิพัทธเผาพงศ ไพจง ไหลสกุล และเกรียง
ศักดิ์ เชวงทรัพย ตรวจทานและแกไขโดย สมบัติ จันทรวงศ จัดพิมพโดย สภาหนาโดม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชมรมรัฐศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหิดลสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพครั้งแรก
เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมิไดระบุวา แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษของผูใด แตผูตรวจทานไดระบุไวใน
คํานําวา ใชตนฉบับของ Mark Musa The Prince (St. Martin Press Inc. 1974) ซึ่งมีทั้งภาษาอิตาลีและ
ภาษาอังกฤษควบคูกันไป และนาเชื่อถือไดวาแปลเปนภาษาอังกฤษตรงตามตนฉบับในภาษาอิตาลีมากที่สุดเปน
บรรทัดฐานในการตรวจสอบแกไขคําแปล นอกจากคํานําของผูตรวจทานซึ่งซึ่งกลาวถึงประวัตผิ ลงาน และ
แนวความคิดทางการเมืองของมาคีอาเวลลีดวยแลว ยังมีบรรณานุกรม (ตามที่ใชในหนังสือเลมนี)้ ชื่อตางๆ
ที่มาคีอาเวลลีเอยถึงอยูทายเลมดวย
เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ตพี มิ พ ตัวผูแปล คําอุทิศ และถอยแถลงของผูจ ัดพิมพแลว อาจจะพออนุมานได
วา วรรณกรรมอิตาลีเลมนี้แปลและตีพิมพขึ้นดวยความมุง หมายเฉพาะ กลาวคือ มิใชเพื่อใหผูอานชาวไทยรูจ ัก
วรรณกรรมตางชาติเชนที่เปนจุดประสงคของการแปลวรรณกรรมโดยทั่วไป หากแตเพื่อเปนการปลุกเราสํานึก
ทางการเมืองของประชาชนในขณะนั้น อันเปนยุคที่ประชาธิปไตยกําลังเบงบาน
งานแปลชิ้นนีพ้ ิมพครั้งแรกเดือนธันวาคม ๒๕๑๖ นั่นคือ หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลา ประมาณ ๒ เดือน
เทานั้น โดยมีคําอุทิศวา “หนังสือเลมนีข้ ออุทิศใหแกประชาชนผูถ ูกกดขี่” คณะผูแปลเปนนิสิตนักศึกษาและผู
จัดพิมพเองไดออกตัวไวในคําแถลงวา “นี่เปนงานของนักศึกษา ซึ่งสํานักในความไมสมบูรณของงานและเชื่อวา
ยังมีความผิดพลาดอยูมาก” อาจเปนดวยเหตุนี้เองที่ชื่อผูแ ปลจึงมิไดปรากฏอยูบนปก ไมวาจะเปนปกหนา ปก
รอง หรือสันหนังสือ (เปนชือ่ ผูจัดพิมพ) แตกลับไปปรากฏหลัง ‘บรรณานุกรม’ ที่ตอนลางของหนาสุดทายของ
หนังสือ จึงนาพิจารณาวา เหตุใดนักศึกษาจึงหาญแปลวรรณกรรมชิน้ นีอ้ อกเปนภาษาไทย ทั้งที่ในการแปลนัน้

นอกจากจะตองใชความรูทางภาษาอยางดียงิ่ แลว ยังจะตองมีความรูแ ละความเขาใจสภาพการเมืองของอิตาลีใน
ศตวรรษที่ ๑๖ อยางดีอีกดวย
ขอความที่เฉลยปริศนาขอนี้ นาจะไดแกคําแถลงของผูจ ัดพิมพที่กลาววา “ผูพิมพตองการใหผูอานเราๆ
ทานๆ ไดมีโอกาสอานหนังสือที่เรารูจ ัก และบางทีเราจะไดรจู ักผูปกครองของเราดีขนึ้ ” (น. III-IV) เพราะ “เจา
ไดพูดถึงสิ่งทีไ่ มเคยมีใครพูดถึงอยางกระจางชัดมากอน คือในเรื่องความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
ประชาชน” (น. III) ถึงแมวา จะไมเปนที่ชดั เจนวา “หนังสือเลมนี้มีจดุ ยืน ณ ฝายไหน ระหวางการเปดเผยถึง
กลวิธกี ารปกครองที่ชั่วราย หรือเพื่อแนะนํากลวิธีการปกครองที่ดแี กผูปกครอง ผูเ ขียนอยูฝ านไหนระหวาง
ประชาชนกับผูปกครอง ระหวางธรรมกับอํานาจ” (น. III) ในฐานะผูใ ตปกครอง ยอมเห็นไดไมยากวาผูจัดพิมพ
ปรารถนาที่จะใหหนังสือเลมนี้ “เปดเผยถึงกลวิธกี ารปกครองที่ชั่วราย” มากกวา จุดประสงคนถี้ ูกเนนดวยวิธกี าร
พิมพตัวเรื่องทีเ่ นนขอความซึง่ เกี่ยวกับผูปกครองเปนพิเศษดวยการใชตวั เอน เชน
“ถาผูปกครองนั้นมิไดมีความชั่วรายผิดธรรมดาทีจ่ ะทําใหเขาถูกเกลียดชังแลว ก็จะเปนการ
สมเหตุสมผลที่ประชาชนจะจงรักภักดีตอผูปกครองนั้นเองโดยธรรมชาติ (น.๕)”
หรือ
“ถาหากใครทําอะไรไมเหมือนคนอื่นเกีย่ วกับกิจการภายในบานเมืองจะดีหรือไมก็ตาม เขาควรจะไดรับ
โทษหรือรางวัล ดวยวิธกี ารใหคนทั่วไปโจษจรรยและเหนือสิ่งอิ่นใด ผูป กครองควรพยายามสรางชื่อเสียงใหคน
อื่นเห็นวาเขาเปนคนที่มีความสามารถพิเศษจริงๆ”
เราคงตองศึกษาตอไปในเชิงสังคมวิทยาวา วัตถุประสงคของผูจัดพิมพสัมฤทธิผ์ ลหรือไมอยางไร แตใน
เชิงวรรณกรรม คําถามที่นาสนใจก็คือ หากไมมีเหตุการณ ๑๔ ตุลา วรรณกรรมชิน้ เอกของอิตาลีชนิ้ นี้จะได
ปรากฏในพากษไทยหรือไม เพราะแมมาคิอาเวลลีจะไดชื่อวาเปนนักรัฐศาสตรสมัยใหม แตความใครรูของ
นักศึกษาทางดานรัฐสาสตรกย็ ังไมเคยึงจุดที่ทําใหมีการแปลบทประพันธเรื่องนี้ออกเปนภาษาไทย ผลงานแปล
เรื่อง เจา จึงแสดงใหเห็นเปนอยางดีถึงความสัมพันธระหวางวรณกรรมกับการเมืองในลักษณะหนึง่
วรณกรรมอิตาลีที่ถายทอดเปนภาษาไทยในสมัยหลัง เจา เปนงานที่เสนอแนว ความคิดทางการเมือง
เชนกัน แตนําเสนอในรูปแบบของนวนิยาย นั่นคือเรื่อง น้าํ พุแหงความขมขื่น ซึ่งแปลจาก Fontamara ของอิกนา
ซิโอ ซิโลเน (Ignazio Silone ค.ศ.1900-1978) น้ําพุแหงความขมขื่น เปนนวนิยายเรื่องแรกของซิโลเน เขียนขึ้น
ใน ค.ศ.๑๙๓๐ ขณะลี้ภยั เผ็จการฟาสซิสตไปอยูสวิสเซอรแลนดตีพิมพครั้งแรกเปนภาษาเยอรมันโดยสํานักพิมพ
ในสวิสเซอรแลนดฉบับอิตาลี ตีพิมพใน ค.ศ.๑๙๓๓
น้ําพุแหงความขมขื่น เปนเรื่องการตอสูของชาวนาทางใตของอิตาลี ในยุคฟาสซิสทเรืองอํานาจ ซิโลเน
ตอตาน เสียดสี และเยอะเยยแนวความคิดแบบฟาสซิสตของมุโสลินี และเสนอภาพชาวนาที่ไดรับความอ
ยุติธรรมจากการกระทําของพวกฟาสซิสตในลักษณะขบขัน เพื่อสะทอนความจริงอันขมขื่นที่เกิดขึน้ ในยุคนั้น

ฉบับภาษาไทยของนวนิยายเรื่องนีแ้ ปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษโดย Gwenda David ฉบับพิมพครั้งที่ ๓
ค.ศ.๑๙๗๕ ผูแ ปลและเรียบเรียงคือ พรภิรมย เอี่ยมธรรม และวิทยากร เชียงกูร จัดพิมพโดยสํานักพิมพโคมทอง
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๒๓
ผูแปลเลาถึงทีม่ าของการแปลหนังสือเลมนี้ไวในคํานําของผูแปลวา ไดรับคําแนะนําจากเพื่อนซึ่งอยูใน
อังกฤษวาควรแปลนวนิยายเรื่องนี้พรอมกับสงหนังสือมาใหตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ และเมื่อไดอาน (แบบวางไมลง)
แลว ก็ตดั สินใจแปลทันที ผูแ ปลไมไดระบุเหตุผลไวชัดเจนวาเพราะเหตุใด แตอาจพอวิเคราะหไดวา เปนเพราะ
เนื้อหาสาระของเรื่องที่เปนความทุกขยากของชาวนาและการตอตานเผด็จการประการหนึ่งกับทวงทํานองการ
เขียนเสียดสีเยาะเยยอยางมีอารมณขนั และมีศิลปะชวนใหติดตามอีกประการหนึ่ง ผูแ ปลไดเปรียบเทียบ
บรรยากาศและทวงทํานองการเขียนเรื่องนีก้ ับเรื่องไผแดง (ซึ่งไดรับอิทธิพลจากนวนิยายอิตาลีเชนกัน) วามีความ
คลายคลึงกันอยูมาก แมจะตางกันโดยเนื้อหาสาระและอุดมการณของผูเ ขียน ซึ่งดูจะเปนสิ่งที่ผูแปลให
ความสําคัญอยูมาก มีการคัดขอความจากเรื่อง ขนมปงและเหลาองุน ซึง่ แตงโดยซิโลเนเชนกัน ตอนที่กลาวถึง
เสรีภาพและขอความจากเรื่องภัยรายจากเผด็จการฟาสซิสต ของ โยธิน มหายุธนา ตอนที่กลาวถึงลักษณะสําคัญ
ของฟาสซิสตมาเสนอไวดว ย ราวกับจะเปนการสรุปแนวความคิดและประเด็นหลักของ น้ําพุแหงความขมขื่น ที่
ตองการใหผูอา นไดตระหนัก
นอกจากที่มาของงานแปลชิน้ นี้แลว ในคํานําผูแ ปลยังไดกลาวถึงประวัติการแตงการและการพิมพ
ตลอดจนความสําเร็จของนวนิยายเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลมขณะแตง เมื่อผนวกเขากับประวัตโิ ดย
ยอของผูเขียนที่เสนอไวแลว ก็สามารถทําใหผูอานเห็นภาพของสารที่ผเู ขียนและผูแ ปลตองการสื่อไดชัดเจนขึ้น
และอาจชวยตอบคําถามตอไปนี้ที่จบบททายของเรื่องได
“ภายหลังจากการตอสู, ความเจ็บปวด, น้ําตา, บาดแผล, เลือด, ความเกลียดชัง และความโศกเศราที่
มากมายขนาดนั้น – เราจะทําอะไรกันดี”
น้ําพุแหงความขมขื่น ไมไดเปนนวนิยายเลมเดียวที่มีฉากเหตุการณเกิดขึ้นในสมัยฟาสซิสตที่ถายทอด
เปนภาษาไทย งานชิ้นเอกทีก่ ลาวถึงชีวิตภายใตระบอบฟาสซิสตอีกเลมหนึ่งที่ผูอานชาวไทยไดรูจกั คือ นางกลาง
โรม ซึ่งแปลจากเรื่อง La Romana ของ อัลแบรโต โมราเวีย (Alberto Moravia 1907-1990) โมราเวียเริ่มเขียนเรื่อง
นี้ใน ค.ศ.๑๙๔๕ โดยไดรับแรงบัลดาลใจจากหญิงสาวชาวโรมันผูหนึ่งที่เขาพบ ๑๐ ปกอนหนานี้ เดิมเจตนาจะ
ใหเปนเรื่องสัน้ สําหรับหนาสาม2 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูหญิงคนหนึ่งกับลูกสาว แตใน
ที่สุดงานชิ้นนีไ้ ดกลายเปนนวนิยายที่กลาวถึงชีวิตโสเภณีชาวโรมในระหวางการปกครองระบอบฟาสซิสตไป
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หนาสามในหนังสือพิมพของอิตาลี จัดไวสําหรับเรื่องอานเลนและบทความ ในหนังสือพิมพชั้นนําเขียนโดยนักเขียนผูมชี ื่อเสียง

นางกลางโรม พิมพครั้งแรกใน ค.ศ.๑๙๔๗ ฉากรักภายในเรื่องและขอความที่พาดพิงถึงความเชื่อทาง
ศาสนาทําใหหนังสิอเลมนีถ้ กู บรรจุไวในรายการหนังสือตองหามของสํานักวาติกัน และเปนเหตุใหหนังสือเลม
อื่นๆ ของโมราเวียพลอยกลายเปนหนังสือตองหามไปดวย
ฉบับภาษาไทยแปลโดย เลิศ กําแหงฤทธิรงค จากฉบับภาษาอังกฤษชื่อ The Woman of Rome โดย
Lydia Holland ซึ่งแปลเมื่อ ค.ศ.๑๙๔๙ พิมพครั้งแรกใน ‘เสนาศึกษา’ อันเปนนิตยาสารของทหารบกระหวาง
พ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๔ รวมพิมพครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๒๙ โดยสํานักพิมพกันยา
สิ่งที่เดนสําหรังการพิมพครั้งนี้คือ มีบทนําพิเศษ และบทสัมภาษณโมราเวีย นอกเหนือไปจากประวัติ
และผลงานโดยยอ บทนําพิเศษเขียนโดย จิตร ภูมศิ ักดิ์ ชือ่ ‘โมราวียาและนวนิยายตองหาม’ วึ่งเปนบทความที่
พิมพครั้งแรกใน ‘อักษรานุสรณ’ (๒๔๙๘) และครั้งที่สองใน ‘เสียงเพลงแหงการตอตาน’ (๒๕๒๑) เปนการ
วิเคราะหนวนิยายเรื่อง นางกลางโรม ในแนววรรณกรรมเพื่อชีวิต กลาวถึงทรรศนะของโมราเวียทีป่ รกฏในนว
นิยายเรื่องนี้ และโดยเหตุที่เปนบทความสําหรับนักศึกษา จิตรจึงเนนประเดนความรับผิดชอบของนักศึกาที่มีตอ
สังคมเปนพิเศษ สวนบทสัมภาษณ ผูสัมภาษณคือ อันนา มาเรีย เดอ โดมินิซิส (Anna Maria de Dominicis) และ
เบน จอหนสัน (Ben Johnson) แหงกองบรรณาธิการนิตยสารปารีสรีววิ ไมไดระบุวันเดือนปที่สัมภาษณ แตจาก
เนื้อหาพอจะประมาณไดวานาจะอยูร าว ค.ศ.๑๙๕๔-๑๙๕๙ เนื่องจากมีการกลาวถึง Racconti romani ในฐานะ
ผลงานลาสุด บทสัมภาษณนี้ทําใหเราทราบถึงประวัติการเขียนนางกลางโรม และงานชิ้นอื่นๆ ตลอดจนวิธกี าร
ทํางานและทัศนะตอนวนิยายของโมราเวีย
นอกจากบทนําพิเศษ บทสัมภาษณ และประวัติของโมราเวียแลว ผูจัดพิมพยังไดเสนอภาพวาดลายเสน
รูปผูเขียน และภาพสําเนาตนฉบับบทละครเรื่อง La Mascherata ซึ่งโมราเวียเปนผูป ระพันธไวดว ย ซึ่งแสดงให
เห็นเจตนาของผูจัดพิมพที่ตอ งการใหผูอานไดรูจกั นักเขียนผูนี้อยางดีที่สุดทุกแงทุกมุม ซึ่งจะทําใหสามารถ
เขาถึงผลงานของเขาไดอยางสมบูรณที่สุด
นอกจากในฐานะนักเขียนนวนิยายแลว ในระยะหลังโมราเวียยังเริ่มเปนที่รจู ักของนักอานชาวไทยใน
ฐานะนักเขียนเรื่องสั้นอีกดวย ผูที่เกือบจะผูกขาดการแปลเรื่องสั้นของโมราเวีย คือ ธ. ภักดีกุล ผลงานของเธอมี
ปรากฏตามหนานิตยาสารและหนังสือพิมพตางๆ เชน สตรีสาร แพรว และเดลินวิ ส ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ มีการนํา
ผลงานเหลานีส้ วนหนึ่งพิมพเปนเลมภายใตชื่อ ความรักของแม จัดพิมพโดยสํานักพิมพสุวรี ินาสาสน
ความรักของแม เปนชื่อเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งในจํานวน ๒๐ เรื่องที่อยูใ นชุดแนวเดียวกันทั้งหมด คือ ‘เชิง
จิตวิทยาสําหรับเพศหญิง’ ดังที่ไดระบุไวในคํานําของสํานักพิมพ คํานําดังกลาวเปนการแนะนําโมราเวียและ
กลาวถึงประวัติการตีพิมพเรือ่ งแปลในเลมอยางรวบรัด โดยไมไดระบุวา เรื่องสั้นเหลานี้แปลมาจากงานชิ้นใด
ของโมราเวีย หรือใชตนฉบับภาษาใดในการแปล เขาใจวา เรื่องสวนใหญมาจาก Racconti Romani อันเปน
หนังสือรวมเรือ่ งสั้นที่มีฉากเหตุการณในโรมของโมราเวีย ทุกเรื่องเลาจากมุมของตัวเอกซึ่งเปนผูหญิง ใชสรรพ

นาม ‘ฉัน’ โดยตลอด บรรยายถึงความรูสึกและความคิดถึงที่เกิดจากความสัมพันธกบั ตัวผูใ กลชิดอันไดแกสามี
และลูก สําหรับผูอานชาวไทยที่ ‘บังเอิญเกิดมาเปนผูหญิง’ ตามคําอุทิศของผูแปล อาจเคยมีประสบการณรวมกับ
‘ฉัน’ ในฐานะที่เปนหญิง หรืออาจไมเขาใจวาทําไมบางครั้ง ‘ฉัน’ จึงคิดและประพฤติตัวเชนนั้นเนื่องจากความ
แตกตางทางวัฒนธรรม ขณะที่สําหรับผูอา นที่เปน ‘ชาย’ อาจเปนโอกาสที่ไดทําความรูจกั กับบุคลิกและอารมณ
อันซับซอนของผูหญิง แตไมวาจะเปนเพศใดผูอานเรื่องสัน้ ชุดนี้คงจะ ‘ไดความคิดในแงตางๆ ซึ่งแปลกจากเรื่อง
สั้นทั่วไปในทองตลาด’ สมดังเจตนารมณของผูจัดพิมพอยางแนนอน
หลังเรื่องสั้นชุดของโมราเวีย ไดมีการแปลเรื่องชุดของนักเขียนอิตาลีผูมชี ื่อเสียงกองโลกอีกผูหนึ่งคือ
เรื่อง มารโควัลโด ของ อิตาโล คัลวิโน (Italo Calvino ค.ศ.1923-1985) คัลวิโนประพันธเรื่องชุดนี้ตงั้ แตประมาณ
ค.ศ.๑๙๕๐ จนถึง ค.ศ.๑๙๖๐ ถือเปนเรื่องชุดคลาสสิกในปจจุบัน มีลกั ษณะเปนเรื่องสั้นๆ ๒๐ เรือ่ ง ซึ่งจบใน
ตัวเอง โดยมีตวั ละครหลักคือ มารโควัลโดและครอบครัว แตละเรื่องเลาถึงพฤติกรรมของพวกเขาในแตละ
ฤดูกาล ซึ่งอาจดูบาบอไรสาระ ในลักษณะเหนือจริง เปนการมองวิถีชวี ติ สมัยใหมในเมืองอยางซื่อๆ ตามประสา
คนงานพื้นๆ จากบานนอก ผูล ะทิ้งวิถีชีวิตอันเรียบงายในชนบทมาสูชีวติ ที่ยุงเหยิงวุน วายและสลับซับซอนใน
เมือง ดวยความหวังวาจะไดพบสิ่งที่ดีกวา ผูอานจะขบขันแกมสมเพชกับพฤติกรรมเหลานี้ แตในขณะเดียวกันก็
ตระหนักถึงแงมุมบางอยางทีแ่ ฝงไวซึ่งเปนสิ่งที่มักจะถูกมองขามไปในชีวิตประจําวัน
มารโควัลโด ฉบับภาษาไทยแปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษคือ Marcovaldo หรือ The Sea sons in the
City ซึ่ง William Weaver แปลจากฉบับภาษาอิตาลี ผูแปลเปนภาษาไทยคือ แทน เผาไท พิมพครัง้ แรกเดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ โดยสํานักพิมพวลี มีบันทึกของผูแ ปลแถลงประวัติชีวิตและลักษณะผลงานของคัลวิโน
อยางสั้นๆ พรอมทั้งระบุที่มาของฉบับแปลภาษาไทย เจตนาของผูพิมพคงเพื่อเผยแพรวรรณกรรมอิตาลี สิ่งที่
นาสนใจคือ มีการพิมพรูปคัลวิโนและเนื้อหาโดยสรุปของมารโควัลโด ไวที่ปกหลังซึ่งอาจกระตุน ความสนใจ
ของนักอานวรรณกรรมสากลทั้งหลายไดเปนอยางดี
สวนเรื่องสั้นของนักเขียนอื่นนั้น มักกระจัดกระจายอยูตามหนานิตยสารตางๆ เชนเรือ่ ง ยายบาน ของ
วิตตอริโอ ปราโทลินิ (Vittorio Pratolini) โดย สอางค มะลิกุล ใน ‘สยามรัฐสุดสัปดาหวิจารณ’ เรือ่ ง เลือด
ปริศนา ของ คัลวิโน โดย นัช ใน ‘โลกหนังสือ’ เรื่อง ทะเบียนประวัติ ของโจวันนี กวาเรสคี (Giovanni
Quareschi) โดย ปณิธิ ใน ‘แพรว’ (๒๕๒๙) สวนใหญเปนการแปลจากภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
ที่แปลจากภาษาอิตาลีโดยตรงและตีพิมพเปนรูปเลมรวมกับเรื่องสั้นของชาติอื่นๆ คือ เรื่อง ของฝาก
แปลโดย ชัตสุณี สินธุสิงห จากเรื่อง I Regali ของ คอรราโด อัลวาโร (Corrado Alvaro ค.ศ.1895-1956) ในรวม
เรื่องสั้นนานาชาติ ซึ่งจัดพิมพโดยศูนยการแปล คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ.๒๕๒๙ ใน
หนังสือเลมนีม้ ีบทแนะนําอัลวาโรอยางสัน้ ๆ ปรากฏอยูด วย

จากผลงานทั้งหมดที่กลาวมานี้ อาจทําใหพอเห็นไดวาการแปลวรรณกรรมอิตาลีเปนภาษาไทยนัน้ ยังอยู
ในวงจํากัดมาก ทั้งนี้ อาจเนือ่ งจากวาผูทรี่ ภู าษานี้หรือศึกษาทางดานนีม้ ีจํานวนไมมากนัก ผลงานสวนใหญมิได
แปลจากภาษาอิตาลีโดยตรง และเรื่องที่นํามาแปลจะเปนประเภทเดียวกันเกือบทั้งหมด คือ นิทาน นิยาย เรื่องสั้น
และนิยาย ซึ่งเปนเรื่องสั้นสมัยใหมแทบทัง้ สิ้น อยางไรก็ดี สิ่งที่นาชื่นชมประการหนึ่งก็คือ ทุกเรื่องลวนเปน
เพชรน้ําเอกในวรรณคดีอิตาลี กอรปดวยคุณคาทั้งเชิงวรรณศิลปและเชิงภูมิปญญา จึงไมตองสงสัยเลยวาแมจะมี
จํานวนเพียงนอยนิด แตงานแปลเหลานี้นบั ไดวามีสว นสําคัญในการทําใหผูอานชาวไทยไดคนพบความงามและ
ความจริงของชีวิตมนุษย โดยที่พรมแดนแหงภาษาและวัฒนธรรมมิอาจขวางกันได
------------------‘จากพิน็อคคิโอ ถึงมารโควัลโดฯ’ พิมพครั้งแรกใน ‘ตะวันตกนิพนธ’
รวมบทความทางวิชาการ ของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัดพิมพเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารยคุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย, กรุงเทพฯ

