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บทคัดย่อ
วรรณกรรมเรื่ อง “หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน” （《城南旧事》）เป็ นผลงานที่มีชื่อเสี ยงแห่ง
ศตวรรษที่ 20 ของหลินไห่อิน（林海音）นักประพันธ์สตรี ชาวไต้หวัน ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในวงการ
วรรณกรรมจีนต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ในการค้นคว้าอิสระนี้ ผูแ้ ปลได้คดั สรรเรื่ อง “หอฮุ่ยอาน”
（《惠安馆》）เป็ นบทศึกษาและถ่ายทอดเป็ นภาษาไทย โดยประสงค์จะถ่ายทอดวิถีชีวต
ิ และ
วัฒนธรรมดั้งเดิมอันทรงเสน่ห์ของปั กกิ่งผ่านเรื่ องราวดังกล่าว เพื่อให้ผอู ้ ่านชาวไทยเข้าใจภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมของชาวจีนอย่างรอบด้านผ่านสถานที่ การดารงชีวติ ตลอดจนแง่มุมความคิดทางสังคมที่ผนั
แปรไปตามยุคสมัย ปั จจุบนั วรรณกรรมประเภทดังกล่าวยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายในไทย การแปลเรื่ องนี้ จึง

อาจทาให้ผอู ้ ่านเกิดความสนใจและช่วยสนับสนุนให้มีงานแปลประเภทนี้มากขึ้น ทั้งนี้ ผูแ้ ปลเริ่ มต้น
จากการทบทวนความสาคัญและที่มาของงานวรรณกรรม ต่อด้วยขอบเขตและทฤษฎีการแปลที่นามาใช้
อันได้แก่ หลักการแปลวรรณกรรมเด็ก（儿童文学翻译）การแปลข้ามวัฒนธรรม （跨文化翻
ั แบบสะดุดตา （归化与异化翻译）ตามด้วยงานแปลฉบับ
译）และการแปลแบบรื่ นหู กบ
ภาษาไทยเรื่ อง “หอฮุ่ยอาน” โดยผูแ้ ปลได้แปลเสริ มเรื่ อง “หลีวต์ ๋ ากุ่น” （《驴打滚儿》）กับ “แดด
หนาว วัยเด็ก และกองคาราวานอูฐ”（《冬阳 童年 骆驼队》）เพื่อประกอบการศึกษาเพิม่ เติม
ด้วย ผูแ้ ปลพบว่า การแปลศัพท์หรื อบริ บทอันแฝงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาทิ สาเนียงภาษาถิ่น
คาสแลง เป็ นต้นนั้น เป็ นปั ญหาหลักในการแปลงานชิ้นนี้ จึงได้รวบรวมตัวอย่างปั ญหาในการแปล
ตลอดจนวิธีวเิ คราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวไว้ในบทที่ 4 และทาการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานแปลและ
แนวคิดเพื่อพัฒนางานแปลในบทสุ ดท้าย นอกจากการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลแบบต่าง ๆ แล้ว ผู ้
แปลพบว่า การศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิหลังทางวัฒนธรรมในแต่ละภาษาเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ที่ผู ้
แปลจะต้องคานึงและใส่ ใจในงานแปลทุกประเภท ทั้งนี้ การศึกษางานแปลวรรณกรรมเรื่ องอื่น ๆ เป็ น
หนึ่งในวิธีที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะทาให้ผแู ้ ปลได้เรี ยนรู ้เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเสริ มคลังศัพท์ให้ผแู ้ ปลในการรังสรรค์ผลงาน ตลอดจนนามาพัฒนา
ชิ้นงานของผูแ้ ปลให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นด้วย
คาสาคัญ: หลินไห่อิน/ หอฮุ่ยอาน/ การแปลแบบรื่ นหู กบั แบบสะดุดตา/ การแปลงานวรรณกรรม
Abstract
Memories of Peking: South Side Stories 《城南旧事》 is the masterpiece of Lin Hai-Yin,
one of the famous women writers in Taiwan. This novel knitted all the writer’s childhood memories
together into an impressive collection of short stories. The novel was instant success by its prominent
characters and the fascinated frame of Peking during the 1920-1930s. It has been published number of
times since its first appearance in 1960 and was chosen as one of the must-read books for Chinese
students in the duration of the primary and secondary level nowadays.

According to its outstanding achievement in the Chinese literary world, the translator realizes
its value for reflecting a traditional Chinese culture and society in the past that may never be
recaptured again. Therefore, the translator focuses on translating Hui-an Hostel, the first story of this
novel, in Thai version and providing the independent study report into five chapters. First is the brief
introduction of the novel and its importance; Second is the field of translation and the applied
translation theories, which are Translation of Children Novel,Cross-Cultural Translation and
Domestication and Foreignization; Third is the Thai version in Hui-an Hostel along with the two
related stories: Donkey Rolls and Winter Sun, Childhood Years, the Camel Caravan; Fourth is the
difficult point in translating process and the solving method; Fifth is the conclusion of translating
with the proposal for further studies. During translation process, the translator found that its difficult
points were mainly on proper nouns which reflected an enchanting Chinese culture. Thus the
translator generally used Domestication and Foreignization method for solving this translation
problems.
Keywords: Lin Hai-Yin/ Hui-An Hostel/ Domestication and Foreignization/
Literary Translation
บทนา
《城南旧事》 เป็ นวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากวารสารรายสัปดาห์แห่ ง

ภูมิภาคเอเชีย （亚洲周刊）ให้เป็ น 1ใน 100 ผลงานเพชรน้ าเอกของจีนแห่งศตวรรษที่ 20 （二十
世纪中文小说一百强）วรรณกรรมเรื่ องนี้ เป็ นนิยายอิงอัตชีวประวัติของผูป
้ ระพันธ์ในวัยเด็ก เนื้ อ
เรื่ องถ่ายทอดบรรยากาศและวิถีชีวติ ของผูค้ นในปั กกิ่งช่วงปี ค.ศ.1920-1930 ผ่านสายตาของเด็กหญิง
คนหนึ่ง ทั้งยังแฝงไปด้วยนัยการเรี ยนรู ้ที่จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความ
โหยหาและคิดถึงชีวติ วัยเด็กอันสวยงาม ทั้งนี้ ผูแ้ ปลเล็งเห็นว่าวรรณกรรมเรื่ องนี้ทรงคุณค่าและเหมาะที่
จะเป็ นงานแปล โดยผูอ้ ่านจะได้รับเกร็ ดความรู ้และเข้าใจวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการดารงชีวติ และ
มุมมองความคิดของชาวจีนที่มีต่อสภาพสังคมและบุคคลแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้ งยิง่ ขึ้น สาหรับตัวผู ้

แปลก็จะได้ฝึกฝนและประยุกต์ใช้ทกั ษะที่เรี ยนรู ้มาในงานแปลจริ ง ได้เข้าใจถึงปั ญหาที่อาจพบได้ใน
งานแปลอื่นรวมถึงได้เรี ยนรู ้ที่จะหากลวิธีในการแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู ้
แปลที่จะหมัน่ ศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมคลังศัพท์ ตลอดจนรังสรรค์งานแปลต่อไปในอนาคต การค้นคว้า
อิสระนี้ ผูแ้ ปลได้คดั สรรเรื่ อง《惠安馆》ซึ่งเป็ นเรื่ องหนึ่งใน《城南旧事》เพื่อประกอบใน
การศึกษาและถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยเป็ นหลัก และใช้ชื่อว่า “หอฮุ่ยอาน” เนื่ องจากเนื้อเรื่ องถ่ายทอด
เรื่ องราวในลักษณะความคิดของเด็ก พร้อมสอดแทรกเกร็ ดความรู ้ทางวัฒนธรรมในสังคมจีน ผูแ้ ปลจึง
แปลโดยคานึงถึงหลักการถ่ายทอดวรรณกรรมเด็ก（儿童文学翻译）ภายใต้การแปลข้ามวัฒนธรรม
ั แบบสะดุดตา（归化与异化翻译）เป็ นสาคัญ
（跨文化翻译）และการแปลแบบรื่ นหู กบ
รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากบทความที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผูแ้ ปลยังได้แปลเสริ มเรื่ อง “หลีวต์ ๋ ากุ่น”
（《驴打滚儿》）กับเรื่ อง “แดดหนาว วัยเด็ก และกองคาราวานอูฐ”（《冬阳 童年 骆驼
队》）เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องและตัวละครมากขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ผูแ้ ปลประสงค์ที่จะถ่ายทอดวิถีชีวติ และวัฒนธรรมดั้งเดิมอันทรงเสน่ห์ของปั กกิ่ง เพื่อให้
ผูอ้ ่านชาวไทยเข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมของชาวจีนอย่างรอบด้านผ่านสถานที่ การดารงชีวิต
ตลอดจนแง่มุมความคิดทางสังคมที่ผนั แปรไปตามยุคสมัย
2. ผูแ้ ปลประสงค์ที่จะส่ งเสริ มผลงานแนววรรณกรรมเยาวชนเช่นงานแปลที่ผแู ้ ปลเลือกสรรมา
นี้ เนื่ องจากงานประเภทดังกล่าวยังไม่ได้เป็ นที่รู้จกั หรื อแพร่ หลายในไทยเท่าที่ควร
ขอบเขตการวิจัย
ผูแ้ ปลเลือกทาการแปลบท “หอฮุ่ยอาน” ซึ่งเป็ นเรื่ องหนึ่งในวรรณกรรมเรื่ อง “หวนคะนึงถึงเฉิง
หนาน” มีเนื้ อหารวม 61หน้า โดยเลือกแปลจากฉบับภาษาจีนของสานักพิมพ์ซางอู（
้ 商务印书馆）
ของปั กกิ่ง นอกจากการเลือกแปลบท “หอฮุ่ยอาน” แล้ว ผูแ้ ปลยังได้ทาการแปลเสริ มในบท《驴打滚
儿》และบท《冬阳 童年 骆驼队》ซึ่ งมีเนื้ อหารวม 18 หน้า และ 3 หน้าตามลาดับ

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหรื อหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 หลักการแปลงานวรรณกรรมเด็ก
เป็ นการแปลที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน 3 ข้อต่อไปนี้ คือ ข้อหนึ่ง ถือผูอ้ ่านเด็กเป็ นสาคัญ
โดยใช้ภาษาที่เด็กสามารถเข้าใจได้และมีความคุน้ เคย ข้อสอง ขจัดปั ญหาเรื่ องภาษาและความต่างทาง
วัฒนธรรม คือการใช้กลยุทธ์การแปลที่เหมาะสม อาจเป็ นการปรับรู ปประโยคหรื อการแปลเสริ มความ
ข้อสาม ถ่ายทอดจินตนาการสร้างสรรค์ โดยสื่ อความผ่านเนื้อเรื่ องและตัวละครที่หลากหลายด้วย
สานวนภาษาที่เป็ นธรรมชาติ แฝงด้วยอารมณ์ขนั และมีชีวติ ชีวา
1.2 การแปลข้ามวัฒนธรรม
มุ่งเน้นการสะท้อนวัฒนธรรมใน 2 ด้าน คือ การสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในภาษาต้น
ทาง หมายถึง การพยายามรักษาความสมบูรณ์และเอกภาพทางวัฒนธรรมในภาษาต้นทาง และการ
สะท้อนสาระทางวัฒนธรรมในภาษาต้นทาง คือ การเข้าใจและเข้าถึงสาระทางวัฒนธรรมที่แฝงไว้ใน
ภาษาต้นทาง รวมถึงทาให้สาระนั้นปรากฏในภาษาปลายทางอีกครั้ง
1.3 การแปลแบบรื่ นหู กบั แบบสะดุดตา
การแปลแบบรื่ นหูเป็ นการสื่ อความบริ บททางภาษาให้สามารถเข้าใจได้ในวัฒนธรรมภาษา
ปลายทาง มีความลื่นไหลและช่วยให้ผอู ้ ่านในภาษาปลายทางเข้าใจได้ง่าย ส่ วนการแปลแบบสะดุดตา
เป็ นการแปลที่พยายามรักษาลีลาภาษาของต้นฉบับให้มากที่สุด ให้กลิ่นอายของความต่างทางวัฒนธรรม
ในภาษาต้นทางคงอยู่ เพื่อให้ผอู ้ ่านในภาษาปลายทางได้ซึมซับอรรถรสดั้งเดิมในภาษาต้นทาง
2. บทความวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทความเรื่ อง《论林海音的文学地位》เป็ นบทความที่เขียนถึงประวัติที่มาของ
ผูป้ ระพันธ์และผลงานที่เป็ นที่รู้จกั ในแวดวงวรรณกรรม ตลอดจนการใช้ภาษาและจุดเด่นของ
วรรณกรรมเรื่ อง 《城南旧事》
2.2 บทความเรื่ อง《浅论林海音《城南旧事》的叙事艺术》เป็ นบทความที่วิเคราะห์
ความโดดเด่นด้านเทคนิคการเล่าเรื่ องของผูป้ ระพันธ์

2.3 บทความ《童眸里的世界——论林海音《城南旧事》的思想意蕴》ซึ่งวิเคราะห์
จุดเด่นของวรรณกรรมเรื่ องนี้ ใน 3 หัวข้อ คือ การถ่ายทอดความคิดถึงบ้านเกิด การเขียนสะท้อนชีวติ
สตรี และการถ่ายทอดลักษณะของตัวละคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทาการศึกษาข้อมูลประกอบงานแปลจากหนังสื อและบทความที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อแปล
《城南旧事》ฉบับภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
2. อ่านทบทวนงานวรรณกรรมพร้อมค้นหาเกร็ ดข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องผ่านหนังสื อ
และสื่ อออนไลน์
3. ดาเนิ นงานแปลพร้อมทาเครื่ องหมายกากับคาสาคัญ
4. สอบถามความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับบทแปลกับผูอ้ ่านภาษาปลายทางซึ่ง
เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปกลวิธีการแก้ไขในรู ปแบบของรายงานประกอบงานแปล
ผลการวิจัย
จากการดาเนินงานแปล ผูแ้ ปลพบว่าปั ญหาที่พบนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับความต่างทางวัฒนธรรม
และยุคสมัย โดยหลักแล้วเป็ นปั ญหาการแปลศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับอาหาร พรรณไม้ สิ่ งของเครื่ องใช้
และสถานที่ เป็ นต้น รวมถึงปั ญหาเรื่ องชื่ อเรี ยกตัวละคร บุรุษสรรพนาม คาสแลง และภาษาถิ่นอย่าง
ภาษาจีนแคะ ทั้งนี้ ผูแ้ ปลได้ผา่ นกระบวนการศึกษาจากหนังสื อหรื อบทความที่เกี่ยวข้องกับศัพท์เฉพาะ
นั้น ๆ หาข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนทาการสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาชาวจีนและผูร้ ู ้ ทาให้ผแู ้ ปลพบว่า
แม้จะเป็ นศัพท์เฉพาะในวัฒนธรรมจีน แต่ก็ไม่ใช่ชาวจีนทุกคนจะเข้าใจหรื อสามารถอธิ บายสิ่ งนั้นได้
เนื่องด้วยปัจจัยความต่างทางสภาพแวดล้อม วิถีการดารงชีวติ และยุคสมัย เป็ นต้น การเลือกสรรคาก็ยงั
เป็ นอีกปั ญหา เนื่องจากศัพท์หลายคาสื่ อถึงเอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมจีน การจะให้ผอู ้ ่านชาวไทย
เข้าใจโดยหาคาเทียบเคียงก็อาจทาให้ความหมายผิดเพี้ยน ทั้งนี้ ในปั จจุบนั งานแปลวรรณกรรมจีนได้
แพร่ หลายและเป็ นที่ดึงดูดใจของผูอ้ ่านชาวไทยมากขึ้น การสร้างคาศัพท์ใหม่เป็ นสิ่ งที่ผอู ้ ่านเริ่ มให้การ

ยอมรับและสนใจใคร่ รู้ จากปั จจัยนี้ ผูแ้ ปลจึงแก้ไขปั ญหาการแปลศัพท์เฉพาะโดยใช้กลวิธีการแปลแบบ
สะดุดตาเป็ นหลัก ทั้งสร้างคาโดยเน้นการแปลทับเสี ยงภาษาจีนหรื อถอดความหมายตามลักษณะเด่น
ของคานั้น ๆ นอกจากเรื่ องศัพท์เฉพาะแล้ว การแปลรู ปประโยคก็เป็ นปั ญหาที่ผแู ้ ปลต้องใช้เวลาในการ
แก้ไข เนื่องจากการถ่ายทอดเป็ นภาษาไทยบางครั้งไม่อาจแปลตามลักษณะรู ปประโยคเดิมในภาษาจีน
ได้ ผูแ้ ปลจึงต้องเสริ มคาโดยการใส่ ภาคประธานหรื อบุรุษสรรพนามเข้าไปในประโยค เพื่อให้เป็ น
ประโยคสมบูรณ์ อ่านแล้วลื่นไหล และในบางประโยคก็ตอ้ งทาการสลับลาดับให้สอดคล้องกับการใช้
ในภาษาปลายทาง
ข้ อเสนอแนะ
1. คาว่า “เฉิงหนาน” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในชื่อเรื่ องฉบับภาษาไทย อาจทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจผิดว่าเป็ น
ชื่อสถานที่ แต่ดว้ ยคาดังกล่าวสามารถดึงดูดใจและสะดุดตาผูอ้ ่านได้ จึงอาจใช้ชื่อดังกล่าวเป็ นพื้นฐาน
เพื่อการปรับแก้และพัฒนาต่อไป
2. เพื่อพัฒนางานแปลชิ้นนี้ ต่อไปในอนาคต ผูแ้ ปลเห็นว่า การศึกษางานแปลวรรณกรรมเรื่ อง
อื่นเป็ นวิธีที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะทาให้ผแู ้ ปลได้เรี ยนรู ้เทคนิคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเสริ มคลังศัพท์ให้ผแู ้ ปลในการรังสรรค์ผลงาน ตลอดจนนามาพัฒนา
ชิ้นงานของผูแ้ ปลให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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