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ฉบับแปลภาษาไทยสามสำานวน*

พีรวัส วรมนธนาเกียรติ**

บทคัดย่อ
 บทความวจิยันีม้วัีตถปุระสงค์ศกึษาเปรยีบเทยีบวรรณกรรมจนี “ต�ำรำพชิยัสงครำมซนุว”ู 

ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวน ในระดบัค�าและส�านวนของเสถยีร วรีกลุ อธคิม สวสัดญิาณ และ

บุญศักดิ์ แสงระวี กับต้นฉบับภาษาจีน มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 13 บรรพ ผลการวิจัยพบว่า ฉบับ

แปลภาษาไทยท้ังสามส�านวนมกีารแปลท่ีหลากหลายแนวทางเพือ่ถ่ายทอดเนือ้ความจากต้นฉบบั

มาสู่บทแปล ซึ่งเกิดจากสาเหตุสามประการคือ ประการที่หนึ่ง การถ่ายทอดความหมายของทั้ง

สามส�านวนเป็นการแปลท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ประกอบด้วยการใช้ค�าหรือภาษาเก่า การใช้

ภาษาเรียบง่ายสั้นกระชับ วาทศิลป์ในงานแปล และช่วงเวลาในการแปล  ประการที่สอง กลวิธี

การแปลมี 4 ลักษณะ ได้แก่ การแปลโดยน�าส�านวนไทยมาเทียบเคียง การแปลแบบขยายความ 

การแปลแบบตรงตัว การแปลแบบใช้โวหารภาพพจน์ และประการที่สาม ปัจจัยทางวัฒนธรรม

ที่มีผลต่อการถ่ายทอดตัวบท อันเนื่องจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่อาจเทียบกัน

ระหว่างต้นฉบับกับงานแปล ได้แก่ สถานที่ เวลา และมาตราวัด เป็นต้น สาเหตุดังกล่าวส่งผล

ให้ผลตอบสนองของผู้รับสารฉบับแปลทั้งสามมีความเหมือนและความต่าง 

คำาสำาคัญ : ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู  กลวิธี  การแปล
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 อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง
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A Comparative Study of Three Thai Translated 
Versions of  “SUNZI’S ART OF WAR”  

Peerawas Woramonthanakiat

Abstract
 This research article aims to study and compare three Thai translated versions 

of “SUNZI’S ART OF WAR” of all 13 chapters in terms of words and expressions. 

The results of this research show that there are 3 main reasons why three Thai 

translated versions are various translation formats to convey the meanings of the 

original version to the translated versions. First, each of the Thai translated version 

has its own styles to convey the meanings. Next, there are 4 translation techniques, 

i.e. equivalent Thai idioms, free translation, literal translation, and figurative 

languages. Finally, several cultural factors of both original version and translated 

versions in the description of meanings cannot be compared to each other such as  

places, time and measurements. As a consequence, there are both similarity and 

differences in the feedbacks of recipients who read these three Thai translated 

versions.

Keywords : SUNZI’S ART OF WAR , technique , translation.
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บทนำา
 ซุนวู (孙子Sūnzǐ�)* เป็นนักการทหารและนักปกครองที่มีความโดดเด่นในสมัยชุนชิว** มีชีวิตอยู่
ระหว่าง 770 – 476 ปีก่อนคริสตกาล บุญศักดิ์ แสงระวี (2549 : หน้า17) เป็นผู้เขียนต�าราพิชัยสงคราม
ซนุว ูทีน่บัว่าเป็นต�ารายทุธศาสตร์ทางทหาร ทีม่อิีทธพิลท่ีสดุของประเทศจนี และเป็นวรรณกรรมท่ีมเีนือ้หา
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางทหารที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ด้วยเนื้อหาที่เป็น “สัจจะ” คือมีทั้งความจริงที่
เป็นอ มตะและคติธรรมที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง และมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ 
“ชัยชนะ” พีรพล สงนุ้ย (2549 : หน้า ช)
 สมยัชนุชวิน้ันเป็นสมยัท่ีผู้น�าเสือ่มถอยดอ้ยอ�านาจลง ดว้ยเจา้ครองนครตา่ง ๆ  พากนัสรา้งกองทพั
เพื่อชิงความเป็นใหญ่ มีการรบราฆ่าฟันกันตลอดยุคสมัย  ดังนั้นจึงเป็นยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยข้อพิพาท
และการศึก เปิดโอกาสให้ปราชญ์ต่าง ๆ  ไดใ้ชส้ตปิญัญาอยา่งเตม็ที ่ในการแสดงความคดิเหน็ตามอดุมการณ์
ของตน จึงได้ก�าเนิดเป็นส�านักความคิดต่าง ๆ  อย่างกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์จีน และด้วยเหตุนี้จึง
ท�าให้ซุนวูได้เขียน ต�าราพิชัยสงครามซุนวู ขึ้นมา เพื่อเป็น “เครื่องมือ” หรือ “คู่มือ” ในการบรรลุชัยชนะใน
การศึกได้อย่างงดงาม
 ประเดน็ท่ีน่าสนใจและน�ามาสู่การศกึษาเปรยีบเทยีบนีคื้อ เมือ่หลกัปรชัญาการต่อสูแ้ละทฤษฎีการ
ปกครองกบักลวิธีทางภาษาในภาษาต้นฉบบั ซ่ึงเป็นภาษาจนีโบราณได้รบัการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยซึง่เป็น
ภาษาทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัและมเีอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมแตกต่างจากภาษาจนีแล้ว จะมีผลต่อภาษาปลาย
ทางในลักษณะใด อีกทั้ง ภาษาปลายทางในฉบับแปลทั้งสามนั้น จะมีส่วนที่เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาเปรียบเทียบส�านวนภาษาในต�าราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวนกับ
ต้นฉบับภาษาจีนโดยเน้นความหมายในระดับค�าและส�านวนเป็นหลัก
 2. ศึกษากลวิธีการแปลที่ปรากฏใน ต�าราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวน
 3. วิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการถ่ายทอดตัวบทจากภาษาต้นทางสู่ภาษาปลายทาง

สมมติฐานการวิจัย  
       1. การถ่ายทอดความหมายในระดบัค�าจากภาษาต้นฉบบัของ ต�าราพชิยัสงครามซนุวู สู่ภาษาปลาย
ทางทั้งสามส�านวนมีความเหมือนและความต่าง
 2. กลวิธีการแปลที่ปรากฏชัดใน ต�าราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับแปลภาษาไทยทั้งสามส�านวน ได้แก่ 
การแปลโดยน�าส�านวนไทยมาเทียบเคียง การแปลแบบขยายความ การแปลแบบตรงตัว การแปลแบบใช้
โวหารภาพพจน์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้แปล

*  ซุนวู เป็นชื่อเรียกที่ชาวไทยคุ้นเคย ทว่าชื่อในภาษาจีนคือ ซุนจื่อ  (孙子Sūnzǐ) 
** ยุคชุนชิว (แปลว่า ยุคฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงหรือฤดูวสันต์และฤดูสารท) ยุคสมัยนี้กินระยะเวลาประมาณ 770 ปี 
 ก่อนคริสต์ศักราช – 453 ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นยุคหนึ่งในราชวงศ์โจว ราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีน
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 3. ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการถ่ายทอดความหมายในตัวบท อาทิ สถานที่ เวลา ประเพณี
ความเชื่อ ท�าให้การถ่ายทอดตัวบทมีความเหมือนและความต่าง

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยนี้ก�าหนดใช้ ต�าราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับภาษาจีนของ  เผียนอวี่เชียน (駢宇騫) ตีพิมพ์
และจัดจ�าหน่ายโดยส�านกัพมิพ์จงหวาซจูวี ๋(中華書局)  เมอืงปักกิง่  และฉบับแปลภาษาไทย ของเสถยีร 
วีรกุล  ( พิมพ์ครั้งที่สองแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2529) จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ ก.ไก่ ฉบับแปลภาษาไทยของ 
อธิคม สวัสดิญาณ (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549) โดยส�านักพิมพ์ขุนเขาและฉบับแปลภาษาไทยของ บุญศักดิ์ 
แสงระวี (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549)   โดยส�านักพิมพ์สุขภาพใจ และการวิจัยครั้งนี้ก�าหนดไว้ทั้ง 13 บรรพ 
อนึง่การศึกษาเปรยีบเทยีบนีจ้ะเน้นด้านการถ่ายทอดความหมายในระดบัค�าและส�านวนเป็นหลกั ซึง่ค�าและ
ส�านวนที่ศึกษาของแต่ละตัวอย่างนั้นจะถูกเลือกมาเพียงหนึ่ง
ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเปรียบเทียบ “ต�าราพิชัยสงครามซุนวู” ฉบับแปลไทยทั้งสามส�านวน 
สามารถจ�าแนกออกเป็นสองประเด็นหลักคือ 1) กลวิธีการแปล  2) ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการ
ถ่ายทอดความหมายในตัวบท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. กลวิธีการแปล
 ผู้วิจัยพบว่าผู้แปล ต�าราพิชัยสงครามซุนวู ฉบับภาษาไทยทั้งสามส�านวน ใช้กลวิธีการแปลที่
หลากหลาย เช่น  การแปลโดยน�าส�านวนไทยมาเทียบเคียง การแปลแบบขยายความ การแปลแบบตรงตัว 
และการแปลแบบใช้โวหารภาพพจน์  ดังนี้  
 1.1 การแปลโดยนำาสำานวนไทยมาเทียบเคียง
 การแ ปลโด ย น�าส�านวนไทยมาเทียบเคียงหมายถึงการแปลค�าหรือส�านวนภาษาจีนโดยการน�าค�า
สุภาษิต ค�าพังเพย หรือส�านวนของภาษาไทยมาแปลเทียบเคียงกับส�านวนภาษาจีน  ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบับภาษาโบราณ :“其用戰也勝，久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用

不足。”
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “用這樣龐大的軍隊作戰務求速勝，持久就會使軍隊疲憊，

銳氣挫傷。城就會耗盡兵力，軍隊長期在外作戰，必然導致國家財用不足。”  

 เสถียร : “ดังนั้น การน�าพลเข้าโรมรันกัน หลักส�าคัญคือ รีบคว้าเอาชัยชนะเสียในเร็ววัน ถ้าปล่อย
ให้การรบยืดเยื้อแล้ว อาวุธยุทโธปกรณ์จะลดความคมกล้า ขวัญทหารนับวันจะเสื่อมทราม เมื่อคิดจะโหม
เข้าหักเมือง ก�าลังรี้พลก็อ่อนเปลี้ยแล้ว กองทัพต้องติดศึกอยู่นานวันฉะนี้ การคลังของประเทศก็จะ       
เข้าตาจน”
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 อธิคม :  “การท�าสงคราม จึงต้องเผด็จศึกโดยเร็ว ถ้ายืดเยื้อกองทัพจะอ่อนล้า ขวัญสู้รบตกต�่า 
เมือ่คดิจะโหมตเีมอืงกองทัพก็กะปลกกะเปล้ียแล้ว ถ้ากองทัพต้องท�าสงครามยดืเย้ือยาวนาน ประเทศชาติ
จะประสบความยากลำาบากด้านการคลัง” 
 บุญศักดิ์ : “เมื่อรบพึงชนะรวดเร็ว ยืดเยื้อก�าลังก็เปลี้ยขวัญทหารก็เสีย ตีเมืองจักไร้พลัง ท�าศึก
นอกประเทศนานในประเทศจักขาดแคลน”    
 บทแปลทั้งสามส�านวนถ่ายทอดความหมายของค�า “用不足” yòngbùzú จากต้นฉบับได้ตรง
กันในด้านของความหมายคือ การคลังในประเทศขาดแคลน ไม่พอใช้ ส่วนในด้านการใช้ค�านั้นส�านวนแปล
ทั้งสามมีความต่างกันตรงท่ีเสถียรใช้กลวิธีการแปลค�าภาษาจีนจากต้นฉบับเป็นส�านวนไทยโดยใช้ส�านวน 
เข้าตาจน ซึ่งเป็นส�านวนที่มาจากการละเล่นที่มีตัวหมากเดินตามตาราง เช่น หมากรุก หากหมากตัวใดตก
อยู่ในตาซึ่งไม่มีทางจะเดินได้ต่อไปอีกก็เรียกว่าจนหนทางคือ “แพ้” ใครที่ต้องตกอยู่ในที่อับจนไม่มีทางจะ
เบี่ยงเอาตัวรอดได้ จึงพูดเป็นส�านวนว่า เข้าตาจน หรือหมายถึงหมดทางสู้ ต้องรอรับความพ่ายแพ้สถาน
เดียว ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน เมื่อคราวขุนช้างรบกับขุนแผนแล้วพลาดท่า ถึงกับร�าพึง
ว่า “อกเอ๋ยหมดท่าเข้าตาจน”  ส่วนอธิคมใช้ค�า ประสบความยากล�าบาก บุญศักดิ์ ใช้ค�า ประเทศจัก
ขาดแคลน ค�าว่า ยากล�าบาก ของอธคิมและขาดแคลน ของบุญศกัดิ ์มีความหมายเดยีวกนักบัส�านวนของ
เสถียรคือ เข้าตาจน
 1.2 การแปลแบบขยายความ
 การแปลแบบขยายความ หมายถึง การแปลที่ขยายความหมายให้กว้างออกไป ซึ่งอาจส่งผล 2 
ประการคือ  1) ท�าให้ความหมายเดิมคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเป็น อาจท�าให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้ว่าต้นฉบับ
ภาษาจีนมีข้อความเช่นนั้นจริง ๆ 2) ข้อความที่ขยายออกไปนั้นบางครั้งก็ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความเดิมได้
ง่ายขึ้น ในกรณีที่การแปลนั้นไม่ได้ผิดไปจากความหมายเดิม ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบับภาษาโบราณ : “上雨，水沫至，欲涉者，待其定也。” 
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “上游下雨，洪水突至，如果要徒步涉水，應等待水勢平穩

以後再過河。”  
 เสถียร : “หากฝนเหนือตกชุกมีฟองน�้าลอยฟ่องมา (เป็นสัญญาณว่าน�้าจะหลาก) เมื่อจะลุยข้าม
ห้วยน�า้นัน้ควรรอให้ระดบัน�า้แน่เสยีก่อน (มฉิะน้ันข้ามไปโดยไม่ดตูาม้าตาเรอื เมือ่น�า้ทะลกัมาจนเชีย่วกราก 
อาจประสบหายนะ)”  
 อธิคม : “ถ้าต้นน�้าฝนตก น�้าหลากกะทันหัน ไม่ควรลุยน�้าข้ามฟากจนกว่ากระแสน�้าคงที่”
 บุญศักดิ์ : “ฝนตกต้นน�้า ฟองน�้าลอยมา ผู้จักลุยข้าม พึงรอน�้านิ่ง”   
 ส�านวนแปลทั้งสามถ่ายทอดความหมายของค�า “應等待” yǐ�ngděngdài จากต้นฉบับได้ตรง
กนัในด้านของความหมายคอืควรทีจ่ะหยดุรอน�า้นิง่ก่อนแล้วค่อยเดนิทพัต่อ นีค่อืความหมายทีท่ัง้สามส�านวน
แปลเหมือนกับต้นฉบับภาษาจีน ส่วนในด้านการใช้ค�านั้นทั้งสามส�านวนแปลมีความต่างกันตรงที่เสถียรใช้
กลวิธีการแปลแบบขยายความให้กว้างออกไป ส�านวนที่เสถียรใช้แปลอธิบายเพิ่มว่า มิฉะนั้นข้ามไปโดยไม่
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ดูตาม้าตาเรือ เมื่อน�้าทะลักมาจนเชี่ยวกราก อาจประสบหายนะ ค�าว่า ไม่ดูตาม้าตาเรือ เป็นส�านวนไทย
หมายถึง ไม่พิจารณาให้รอบคอบ จึงได้ความว่า ถ้าฝืนเดินทัพในขณะน�้าหลากโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ 
ก็จะประสบภัยพิบัติได้ ซึ่งทั้งอธิคมและบุญศักดิ์ไม่ได้ขยายความจากส�านวนเดิมให้กว้างออกไป ซึ่งในการ
ขยายความนี้เป็นการขยายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความเดิมได้ง่ายขึ้น และเป็นการแปลที่รักษาความหมาย
ของต้นฉบับ
 1.3 การแปลแบบตรงตัว
 การ แปล แบบตรงตัวหมายถึงการแปลที่สามารถถ่ายทอดความหมายของค�าในภาษาต้นฉบับมา
เป็นค�าในภาษาปลายทางได้ครบถ้วน ไม่มีการเสริมเพิ่มเติม หรือลด ตัดทอนส่วนใดส่วนหนึ่ง ดังตัวอย่าง
เช่น
 ต้นฉบบัภาษาโบราณ : “孫子曰：昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可

勝在已，可勝在敵。”  
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “孫子說：過去善於用兵作戰的人，總是首先創造自己不可

戰勝的條 件，然後等待可以戰勝敵人的機會。使不被敵人戰勝的主動權掌握在自己

手中，能否戰勝敵人，在於敵人是否給以可乘之機。” 
 เสถียร : “ปราชญ์ซุนวกูล่าวว่า ผู้เช่ียวชาญการศกึในสมยัโบราณก่อนอ่ืนเขาต้องสร้างความเกรยีง
ไกรแก่ตนเอง เพื่อคอยโอกาสที่จะเอาชนะข้าศึก ความพิชิตนั้นต้องอยู่ที่เรา แต่ความเอาชนะได้ต้องอยู่ที่
ข้าศึก” 
 อธิ คม : “แม่ทัพผู้สันทัดในการด�าเนินสงคราม จะต้องท�าให้ฝ่ายตนตั้งอยู่ในภาวะที่ข้าศึกไม่อาจ
เอาชนะได้ก่อน เพือ่รอโอกาสทีข้่าศกึตกอยู่ในภาวะทีฝ่่ายตนเอาชนะได้ การทีข้่าศกึไม่สามารถเอาชนะเรา
ได้นั้น ขึ้นอยู่กับเรา การที่ข้าศึกตกอยู่ในภาวะเราเอาชนะได้นั้น อยู่ที่ข้าศึกเอง”  
 บุญศักดิ์ : “ผู้สันทัดการรบในอดีต จักท�าให้ตนมิอาจพิชิตได้ก่อน เพื่อรอโอกาสข้าศึกจะถูกพิชิต 
มิอาจพิชิตเป็นฝ่ายตน ถูกพิชิตเป็นฝ่ายข้าศึก”     
 บทแปลทั้งสามใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตัวถ่ายทอดความหมายของค�าว่า “敵人” dǐ�rén จาก
ต้นฉ บับได้ตรงกับต้นฉบับและแปลตรงกันท้ังสามส�านวนโดยไม่มีการปรับค�าแต่อย่างใด ซึ่งค�าว่า ข้าศึก 
ยังสามารถเรียกได้อีกหลายค�าเช่น ศัตรู ปรปักษ์ ปฏิปักษ์ อริ เป็นต้น  ในต�าราพิชัยสงครามซุนวู ได้ให้
ค�าอธิบายเรื่องการรบของกองทัพว่า จะต้องท�าให้ตนเอง “ตั้งอยู่ในฐานะไม่พ่ายแพ้” ซึ่งจุดนี้ ซุนวูจึงได้น�า
เสนอความคิดชี้น�าการรบ ซึ่ง “จักท�ำให้ตนมิอำจพิชิตได้ก่อน เพื่อรอโอกำสข้ำศึกจะถูกพิชิต” เขาเน้นว่า 
หากต้องการช่วงชิงให้ได้ชัยชนะในสงคราม ก่อนอื่นจะต้องท�าให้ตนเองตั้งอยู่ในฐานะไม่แพ้ และรอเวลา
ที่จะตีข้าศึกให้พ่ายไป
 1.4 การแปลแบบใช้โวหารภาพพจน์
 การแ ปลแบบใช้โวหารภาพพจน์เป็นการน�าเสนอสารโดยการพลิกแพลงภาษาที่ใช้พูดหรือเขียนให้
ต่างออกไปจากภาษาตามตัวอักษรท�าให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ 
เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน โดยการใช้ค�าประเภท อติพจน์ อุปมา และอุปลักษณ์ ดังนี้
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 (1) อติพจน์  (Hyperbole)    
 หมาย ถึงการกล่าวข้อความท่ีเกินจริง โดยมีเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน�้าหนักยิ่งขึ้น ดัง
ตัวอย่างเช่น
 ต้นฉ บับภาษาโบราณ : “故兵無常勢，水無常形；能因敵變化而取勝者，謂之

神。”           
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “所以用兵作戰沒有一成不變的態勢，就像流水沒有固定的

形狀和去向一樣。能夠根據敵情的變化而取勝的，就稱得上用兵如神。”   
 เสถียร : “ฉะนั้น การยุทธจึงไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เฉกเช่นน�้า ซึ่งหามีรูปลักษณะอันแน่นอนไม่ 
จึงผู้เอาชนะด้วยปฏิบัติการเหมาะสมกับความผันแปรของข้าศึกนั้น พึงกล่าวได้ว่า เขาคือเทพเจ้าผู้ทรง
อิทธิฤทธิ์ทีเดียว”    
 อธิคม : “เพราะฉะนัน้ กองทพัไร้สภาวการณ์คงที ่ไร้ “ลกัษณ์” คงรปู กองทัพทีส่ามารถชงิชยัตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของข้าศึก คือกองทัพแห่งเทพ”                                                        
 บุญศักดิ์ : “ฉะนั้นการรบจึงไม่มีรูปลักษณ์ตายตัว น�้าก็ไม่มีรูปร่างแน่นอน ผู้สามารถเอาชนะขณะ
ที่สภาพข้าศึกเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเทพ”    
 ส�านวนแปลทั้งสามถ่ายทอดความหมายของค�าว่า“稱得上用兵如神”chēngdéshàng 
yòngbǐ�ng rúshén ชนิดค�าอติพจน์จากต้นฉบับได้ตรงกันในด้านของความหมาย ส่วนในด้านการใช้ค�า
นัน้มกีารปรบับทบางส่วน โดยเสถยีรใช้ค�าว่า เขาคอืเทพเจ้าผูท้รงอิทธฤิทธิท์เีดยีว ในประโยคนีผู้แ้ปลได้ใช้
ค�าว่า  เขา ซึ่งหมายถึงกองทัพ โดยกล่าวข้อความที่เกินจริงว่าเขาคือเทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และในขณะ
เดียวกันประโยคดังกล่าว ใช้ค�าว่า “คือ” ซึ่งเป็นโวหารภาพพจน์อีกหนึ่งประเภทคือ อุปลักษณ์ อธิคมใช้ค�า
ว่า “การเปลี่ยนแปลงของข้าศึก คือกองทัพแห่งเทพ” เป็นการแปลที่มีทั้งค�าอติพจน์และอุปลักษณ์อยู่ใน
ประโยคเดียวกัน บุญศักดิ์ใช้ค�าว่า เอาชนะขณะที่สภาพข้าศึกเปลี่ยนแปลง เรียกว่าเทพ เป็นการแปลที่ใช้
เพียงค�าอติพจน์เท่านั้น ไม่มีค�าอุปลักษณ์ปรากฏในประโยค 
 (2) อุปมา (Simile)
 หมายถึงการเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้ค�าเชื่อมเช่น เหมือน ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ 
ดัง ดั่ง เฉก เช่น ประหนึ่ง ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบับภาษาโบราณ :“將不勝其忍而蟻附之，殺士三分之一而城不拔者，此攻之

災也。”
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “如果將領難以抑制焦躁操情緒，命令士兵像螞蟻一樣爬梯

攻城，儘管士兵死傷三分之一，而城池扔然攻不下來，這就是攻城所帶來的災難。” 
 เสถยีร : “ในความชกัช้าเช่นน้ี ผูบ้ญัชาการทหารจะรู้สกึเดอืดดาลร�าคาญใจ จนถงึแก่ต้องใช้ทหาร
เข้าโจมตีอย่างมดตอมเสียก่อนก�าหนด เมื่อเสียรี้พลไปสัก ๑ ใน ๓ แต่ยังมิอาจหักเข้าไปได้ ย่อมเป็นภัยแก่
ฝ่ายรุกตีอย่างอนันต์”   
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 อธิคม : “เมื่อแม่ทัพสั่งนักรบไพร่พลปีนบันไดเข้าโจมตีเมือง โดยไม่อาจควบคุมโทสะ ถ้าสูญเสีย
ไพร่พลหนึ่งส่วนสาม แต่ยังตีเมืองไม่แตก ก็หมายความว่า มหันตภัยจากการโจมตีเมืองกรายเข้ามาแล้ว”
 บุญศักดิ์ : “แม่ทัพจักกลั้นโทสะมิได้ ทุ่มทหารเข้าตีดุจมดปลวก ต้องล้มตายหนึ่งในสาม แต่เมือง
ก็มิแตก นี้คือความวิบัติจากการตีเมือง”     
 บทแปลทั้งสามส�านวนถ่ายทอดความหมายของค�า “像螞蟻” xiàngmǎyǐ� ชนิดค�าอุปมา “像” 
xiàng จากต้นฉบับได้ตรงกันในด้านของความหมาย ส่วนในด้านการใช้ค�านั้นมีการปรับบทบางส่วน โดย
ในประโยคทีว่่า ใช้ทหารเข้าโจมตีอย่างมดตอม เสถยีรได้ใช้ค�า อย่างมดตอม เป็นอุปมาเปรยีบเทยีบในการ
เข้าโจมตขีองทหารว่ามมีากเหมอืนมดท่ีมารุมตอม ส่วนอธคิม ในตวัอย่างนีไ้ม่มีการแปลเป็นอุปมา บุญศกัดิ์ 
ในประโยค ทุม่ทหารเข้าตดีจุมดปลวก ผูแ้ปลได้ใช้ค�า ดุจมดปลวก เป็นอปุมาเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพในการ
เข้าโจมตีของทหารว่ามีมากเหมือนมดเหมือนปลวกที่มารุมตอม
  (3) อุปลักษณ์ (Metaphor)  
   หมายถงึการเปรยีบสิง่หนึง่เป็นอกีสิง่หนึง่ มักใช้ค�าว่า “คอื” และ “เป็น” เช่น ครคูอืเรอืจ้าง ทหาร
เป็นรั้วของชาติ  ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบับภาษาโบราณ : “故小敵之堅，大敵之擒也。”                                                          
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “所以，弱小的軍隊如果堅持硬拼，那就會被強大的敵人所

俘虜。”
 เสถียร : “ฉะนั้น ความขัดแข็งถือดีของก�าลังอันน้อย ย่อมตกเป็นลูกไก่ของกองทัพอันมีก�าลัง
มหาศาลนั่นเอง”  
 อธิคม : “ฉะนั้น กองทัพที่อ่อนแอหากดันทุรังตั้งรับรบแตกหัก ก็จะตกเป็นเชลยของกองทัพที่เข้ม
แข็งเกรียงไกร”  
 บุญศักดิ์ : “เหตุนี้ ด้อยกว่าข้าศึกยังขืนรบ ก็จักตกเป็นเชลยข้าศึกที่เข้มแข็ง”  
 ส�านวนแปลทั้งสามถ่ายทอดความหมายของค�า “俘虜” fúlǔ จากต้นฉบับได้ตรงกันในด้านของ
ความหมายที่ว่า กองทัพที่อ่อนแอหากดันทุรังในการรบ ผลสุดท้ายก็จะตกเป็นเชลยของกองทัพที่เข้มแข็ง
เกรียงไกร จากประโยคดังกล่าวมีเพียงเสถียรได้ใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ์ ค�าว่า เป็น โดยแปล
ว่า ย่อมตกเป็นลูกไก่ของกองทัพอันมีก�าลังมหาศาล ลูกไก่ในที่นี้ หมายถึงผู้ที่แพ้หรือเชลยนั่นเอง 

 2. ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการถ่ายทอดความหมายในตัวบท             
 ใน ต�ำรำพิชัยสงครำมซุนวู ฉบับแปลไทยสามส�านวนนี้ มีปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเข้า
มาเป็นปัจจัยส�าคญัในการท�าให้ส�านวนแปลเกิดการแปลเหมอืนและการแปลต่าง เนือ่งจากในบทความวจิยั
นี้มีเนื้อที่จ�ากัดผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยส�าคัญบางประการ อาทิ 
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 2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่
 ชือ่สถานที่มกัมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่วา่ในภาษาจีนหรือภาษาไทย   ตามประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศที่มีมาช้านาน ชื่อสถานที่หนึ่ง ๆ อาจลบเลือนหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และบางครั้งอาจ
เป็นปัญหาหนึ่งในการแปลท่ีต้องการเน้นชื่อสถานท่ีที่รับสารฉบับแปล ชื่อสถานท่ีในแต่ละท่ีที่เรียกกันนั้น
ย่อมมีความแตกต่างกับประเทศของผู้อ่านหรือผู้แปล ดังนั้นบางครั้งก็อาจเป็นอุปสรรคในการแปลอย่าง
หนึ่งเพราะจะต้องหาค�าที่ให้ผู้อ่านอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้มากที่สุด ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบบัภาษาโบราณ : “夫未戰而廟算勝者，得算多也；未戰而廟算不勝者，得算

少也。” 
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “還沒有出兵交戰，就在“廟算”上先已後勝，是由於得

到的“算籌”較多。還沒有出兵交戰，就在“廟算”上先已失敗，是由於得到的“

算籌”較少。”  
 เสถียร : “อนัแผนการรบซึง่สงัสรรค์กนัในพระเทพบดิรมหาปราสาท (สภาการรบในสมยัโบราณ) 
ได้บ่งช้ีให้เหน็ชยัชนะ แต่เมือ่ยังไม่ได้รบกัน ย่อมเนือ่งจากได้พจิารณาทบทวนแผนการนัน้โดยรอบคอบแล้ว 
ตรงกันข้ามลางแพ้จะปรากฏให้เห็นแต่ต้นมือ” 
 อธิคม : “หากชนะก่อนรบ แสดงว่าได้วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว หากไม่ชนะก่อนรบ 
แสดงว่ามิได้วางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเท่าที่ควร”  
 บุญศักดิ์ : “การประเมินศึกในศาลเทพารักษ์ก่อนรบบ่งบอกชัยชนะ เพราะค�านวณผลได้มากกว่า 
การประเมินผลในศาลเทพารักษ์ก่อนรบบ่งบอกไม่ชนะ เพราะค�านวณผลได้น้อยกว่า”    
 ตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น อธิคมไม่ได้แปลค�าว่า 廟算 miàosuàn ออกมาแต่อย่างใด เนื่องจาก
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะการแปลโดยใช้วธิกีารละค�า หรืออาจด้วยสาเหตวุ่าในประเทศไทยไม่มีสถานทีด่งักล่าว
ข้างต้น หรอืท�าการวางแผนรบในสถานทีด่งักล่าว ส่วนเสถยีรมีการเลอืกสรรค�าในการแปลว่า พระเทพบิดร
มหาปราสาท อธบิายต่อว่าเป็นชือ่สภาการรบในสมัยโบราณ บุญศกัดิ ์แปลว่า ศาลเทพารกัษ์ การแปลของ
เสถียร นั้นหมายถึงสภาที่เป็นสถานที่ใช้ในการวางแผนการรบ เป็นสภาที่มีลักษณะเป็นปราสาทมีศาลบูชา
บรรพบรุษุตัง้อยูด้่วย จึงให้ช่ือว่าพระเทพบิดร ส่วนการแปลของบญุศกัดิน์ัน้ เป็นสถานทีท่ีใ่ช้ในการวางแผน
การรบเช่นกนั ภายในอาจจะเปน็ที่ตัง้ป้ายบูชาเทพ หรอืวิญญาณบรรพชน เพยีงแต่ใช้ค�าทีต่า่งกันด้วยสมยั
ของการแปลที่ต่างกัน
 2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา 
 การบอกเวลาของจนีและไทยมคีวามคล้ายคลงึกนั สามารถเทยีบเคยีงกนัได้ ทว่ากม็กีารบอกเวลา
แบบจนีบางอย่างทีแ่ตกต่างจากไทย ไม่เพยีงแต่วธิคีดิท่ีแตกต่างกนั แต่รปูแบบการบอกยังแตกต่างกนั เช่น 
ใช้ฤดูกาลในการบอกเวลา ใช้ยุคสมัยราชวงศ์ของจีน หรือการบอกช่วงเวลาแบบจีน  ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบบัภาษาโบราณ : “故善出奇者，無窮如天地，不竭如江河。終而復始，日月

是也。死而復生，四時是也。”   
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 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “所以善於運用奇兵的人，其戰術的變化就像天地變化一樣

無窮無盡，像江河一樣勇不枯竭。終而復始，像日月起落運行一樣；死而復生，像

四季更迭往復無窮一樣。”  
 เสถียร : “เพราะฉะนั้น ผู้เจนจัดการยุทธวิธีพลิกแพลง วิธีการของเขาจะไม่รู้อับจน ดั่งดินฟ้าอัน
ไม่รู้จักสิ้นสูญ จักไม่รู้หมดสิ้นดุจแม่น�้าไหลรินไม่ขาดสาย พอจบแล้วก็เริ่มใหม่ เช่นเดือนตะวันที่ตกแล้วขึ้น
อีก ตายแล้วก็ผุดเกิด เช่นการหมุนเวียนทั้งฤดูกาลทั้ง ๔” 
 อธคิม : “ผูส้นัทดัในการใช้ยทุธวธิรีบนอกแบบ จะสามารถพลกิแพลงยุทธวิธสีูร้บได้อย่างไม่อับจน
ดุจฟ้าดินไร้ขอบเขต ไม่สิ้นสุดดุจแม่น�้าล�าธารไม่แห้งขอด จบแล้วเริ่มใหม่ดุจสุริยันจันทราตกแล้วขึ้นอีก 
ตายแล้วฟื้นชีพดุจฤดูกาลหมุนเวียนผันเปลี่ยน”  
 บุญศักดิ์ : “ฉะนั้นผู้สันทัดการรบพิสดาร จักไร้สิ้นสุดดุจฟ้าดิน จักมิเหือดแห้งดุจสายน�้า จักหยุด
หรือหวนรบดุจเดือนตะวัน จักตายหรือกลับฟื้นดุจฤดูกาล”    
 ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาในตัวอย่างนี้ใช้ค�าว่า เดือน (จันทรา) ตะวัน (สุริยัน) เป็นตัวบ่งชี้ความ
ไม่มีที่สิ้นสุดของเวลา มีดับและมีเกิดหมุนเวียนกันไปดังฤดูกาล ผู้แปลทั้งสามได้ให้ความหมายในประโยค
เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงการใช้ค�าว่า 四季 sǐ�jǐ� เสถียรให้ความหมายตรงตัวว่า ฤดูกาลทั้ง 4 อธิคมและ
บุญศักดิ์ ให้ความหมายเพียงฤดูกาล ซ่ึงค�าว่าฤดูกาลทั้งสี่นั้น หมายถึง ในปีหน่ึง ๆ ประเทศจีนมีสี่ฤดู 
ประกอบด้วย ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดัง
นั้น ซุน วูจึงได้น�าเอาปัจจัยในเรื่องของเวลาของทั้งสองส่ิงนี้มาเปรียบเทียบกับยุทธวิธีสู้รบที่สามารถพลิก
แพลงได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน
 2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับจำานวนมาตรวัด
 มาตรวั ดของจีนและไทยมีลักษณะแตกต่างกัน การแปลที่เกี่ยวกับจ�านวนมาตรวัด อาจแปลโดย
แปลงเป็นมาตรวัดแบบไทย หรืออาจคงแบบจีนไว้เพื่อรักษาอรรถรสแบบจีน เพื่อสร้างความเป็นต่างแดน
ให้กับฉบับแปลตามแบบที่นิยมในการแปลนิยายก�าลังภายในทั่วไปได้ ดังตัวอย่างเช่น
 ต้นฉบบัภาษาโบราณ : “出其所必趨，趨其所不意。行千里而不勞者，行於無人之

地也。”
 บทแปลภาษาปัจจุบัน : “向敵人不設防的地區進軍，急速到達他預料不到的地點攻

擊。行軍千里而不疲憊的原因，是因為走在敵軍無人抵抗或沒有設防的地區。”  
 เสถียร : “จึ่งโจมตีในเส้นทางที่ข้าศึกจะต้องมา และเข้าบุกคราศัตรูมิได้คาดฝันการตีกองทัพเดิน
ทางไกลตั้งพัน ‘หลี่‘ (ราว ๓๕๗.๙ ไมล์) โดยไม่รู้สึกอิดโรยนั้นก็เพราะเดินทางไปในแนวทางที่ปลอดคน”
 อธิคม : “กองทัพที่เดินทัพพันลี้ได้โดยไม่อิดล้า ก็เพราะเดินทัพในเส้นทางปลอดคน”  
 บญุศักดิ ์: “พงึตีท่ีข้าศกึมอิาจหนนุช่วย พงึรกุทีข้่าศกึมไิด้คาดคดิ เดนิทัพพนัลีม้เิหนือ่ยเพราะเดนิ
ในที่ปลอดคน”         
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 ตวัอยา่งขา้งตน้เปน็การแปลโดยมปีจัจยัทางดา้นมาตรวัดอยู่ดว้ย ผูแ้ปลท้ังสามเลอืกใช้วิธกีารแปล
โดยใช้ค�ามาตรวัดระยะทางแบบจีนเหมือนกัน คือค�าว่า หลี่ หรือ ลี้  ระยะทาง 1 ลี้ เท่ากับ 500 เมตร 2 
ล้ี เทา่กบั 1 กโิลเมตร จากค�าดงักลา่วเปน็การใชค้�าทีเ่หมอืนกนัในการแปล เพยีงแตข่องเสถยีรมกีารอธบิาย
ความเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกลวิธีการแปลแบบขยายความ ดังนั้น การเดินทัพพันลี้ จึงเท่ากับ การเดินทัพระยะ
ทางไกล 500,000 เมตร หรือ 500 กิโลเมตร ท้ังน้ีเพือ่รกัษาอรรถรสแบบจนี ผูแ้ปลทัง้สามจงึมีความประสงค์
สร้างความเป็นต่างแดนให้กับงานแปลของตน

อภิปรายผล
 จากการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ “ต�าราพิชัยสงครามซุนวู” ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวน ได้
ข้อสรปุทีท่�าให้งานแปลมคีวามเหมอืนและความต่าง ดังนีค้อื  การแปลของเสถยีร เป็นการแปลทีมี่ส�านวน
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ใช้ความหมายแฝง ใช้วาทศลิป์ เช่น การใช้ค�าอุปมาอุปไมย การเปรยีบเทยีบ การ
ใช้ค�าหรือภาษาเก่า การที่เสถียรแปลในลักษณะนี้ก็เนื่องด้วยสองปัจจัยหลัก คือ 1) ช่วงเวลาในการแปล 
ซึง่มกีารตพีมิพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2495 ค่อนข้างจะห่างจากผู้แปลทัง้สอง 2) ทฤษฎีทีใ่ช้ในการแปล เป็นการ
แปลแบบซือ่ตรงต่อต้นฉบบั วธิกีารแปลจึงเป็นการเปลีย่นรปูของค�าในภาษาต้นฉบบัมาเป็นค�าในภาษาปลาย
ทางแต่แฝงไปด้วยวาทศิลป์ นับเป็นเอกลักษณ์การแปลของเสถียร ส่วนการแปลของอธิคม มีสองปัจจัย
หลัก คือ 1) เป็นการแปลแบบซื่อตรงต่อต้นฉบับเช่นกัน มีการใช้ส�านวนโวหารอุปมาอุปไมย แต่มิได้ใช้ค�า
หรือภาษาเก่าเหมือนกับเสถียร ทว่าใช้ภาษาเรียบง่ายและในบางค�าใช้วิธีการละค�าเพื่อให้ข้อความนั้นสั้น
กระชับ  2) ช่วงเวลาในการแปลเป็นระยะที่ภาษามีการเปลี่ยนแปลง มีวิวัฒนาการมากขึ้นจึงท�าให้ไม่มีการ
ยดึตดิกบัการใช้ภาษาเก่าในภาษาปลายทาง ส�าหรบัการแปลของบญุศกัดิ ์มสีองปัจจยัหลกั คอื 1) เป็นการ
แปลแบบอิสระมุ่งเน้นสิ่งที่มีความหมายทั่วไป โดยรักษาเนื้อหาและรูปแบบไว้ ส่วนรายละเอียดเฉพาะ
เจาะจงจะถูกเปลี่ยนไป 2) ช่วงเวลาในการแปลเป็นระยะท่ีภาษามีการเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการมากขึ้น 
จึงท�าให้บุญศักดิ์เลือกที่จะใช้ภาษาเรียบง่ายสั้นกระชับ ไม่แปลหมดทุกตัวอักษรเป็นเหตุให้ภาษาปลายทาง
มไิด้มกีารยดึติดกับการใช้ภาษาเก่าเหมอืนกับเสถยีร อนึง่ในงานแปลท้ังสามส�านวนนีผู้้แปลต่างมเีอกลกัษณ์
ของตนเองในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นทางสู่ภาษาปลายทาง แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้แปลทั้งสามมี
ร่วมกันคือต่างมิได้ละเลยการเคารพงานท่ีแปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยการรักษาความหมายของต้นฉบับ
อย่างมีศาสตร์และมีศิลป์ 

ข้อเสนอแนะ
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการท�าวิจัยในหัวเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองกันและเป็นประเด็นที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อไป
ดังนี้
 1. ศึกษาเปรียบเทียบ “ต�าราพิชัยสงครามซุนวู” ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวน ในระดับประโยค
 2. ศึกษา “ต�าราพิชัยสงครามซุนวู”  โดยใช้ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์อื่น ๆ เพื่อให้ได้มุมมองที่
แตกต่าง
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 3. ศกึษาเปรียบเทียบวรรรณกรรมแปลคลาสสิคของจีนเรือ่งอ่ืน ๆ  ทีม่ากกว่าสองส�านวน ทัง้ระดบั
ค�าและระดับประโยค             
 ผู้วิจัยหวังว่า กรณีศึกษาเปรียบเทียบ “ต�าราพิชัยสงครามซุนวู” ฉบับแปลภาษาไทยสามส�านวนนี้ 
จะยงัประโยชน์ให้แก่ผูเ้รยีน และผูส้อนแปลวรรณกรรมจนีไทย หรอืผู้สอนวิชาภาษาจนี รวมทัง้ผูส้นใจการ
แปลวรรณกรรมโดยทั่วไปได้บ้างไม่มากก็น้อย รวมถึงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจท�าวิจัยเกี่ยวกับการ
แปลวรรณกรรมในแง่มุมอื่น ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาชีพการแปลในประเทศไทยต่อไป
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