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บทคัดย่อ
บทความนี้เสนอ ความหมายของการแปล กระบวนการแปล ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการแปล ประวัตขิ องการ
แปลภาษาอัง กฤษเป็ น ภาษาไทยและภาษาไทยเป็ น ภาษาอัง กฤษ ประวัติก ารแปลหลัก พุ ท ธธรรมเป็ น
ภาษาต่างประเทศ แนวคิดเกีย่ วกับหลักพุทธธรรม ปั ญหาการแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ หลักใน
การแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ
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ABSTRACT
This article offers definition of translation. The translation process factors that influence the
translation also the history of English translating, English into Thai, and Thai into English-language.
The history of translating Buddhadhamma Principles into foreign language. The concept about the
Buddhist sermon, Buddhadhamma Principles and the main problem of Buddhadhamma Principles
translation into English-language and the way how to translation the Buddhist sermon into Englishlanguage.
Keywords: Translation Strategies, Translation, Buddhadhamma Principles

บทนา
การแปลเป็ นการถ่ายทอดภาษาหนึ่ง หรือภาษาต้นฉบับมาสูอ่ กี ภาษาหนึ่งหรือภาษาแปล โดยรักษา
ความหมายเดิมให้ครบถ้วน ตลอดจนท่วงทานองเขียนและอรรถรส และสื่อความหมายตามวัตถุประสงค์ของ
ผูเ้ ขียนภาษาต้นฉบับ นอกจากนัน้ ยังใช้ภาษาแม่อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และลักษณะของภาษาแปล
Perter Newmark กล่าวว่าการแปลเป็ นงานศิลปะทีม่ อี งค์ประกอบคือ ผูแ้ ปลพยายามจะนาข้อความจากภาษา
หนึ่งไปแทนทีภ่ าษาหนึ่ง การแปลประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายความหมายจากภาษาต้นฉบับไปสู่ฉบับแปล
ทาได้โดยเปลีย่ นจากรูปแบบของภาษาแรกไปสูร่ ปู แบบของภาษาทีส่ องด้วยโครงสร้างทางความหมาย โดยที่
1
ยังคงรักษาความหมายเอาไว้ มีแต่เพียงรูปแบบเท่านัน้ ทีเ่ ปลีย่ นไป

1

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
Newmark, P., A Textbook of Translation. (London: Prentice Hall International, 1988), p. 7.
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ประเทศไทยได้รบั อิทธิพลของพระพุทธศาสนามานานมาก เพราะเชื่อว่า หลักพุทธธรรมจะสามารถ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องของคนไทยได้อย่างแท้จริง การแปลหลักพุทธธรรม เป็ นเรื่องที่ยากและ
ลึกซึง้ ซึง่ ต้องการความเข้าใจเนื้อหาก่อนแปล นอกจากนัน้ ยังนามาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนัน้ ผูแ้ ปล
ต้องมีความเข้าใจในหลักพุทธธรรม เพราะการแปลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นเรื่องทีย่ ากกว่าการแปล
โดยทัวๆ
่ ไป ผูแ้ ปลควรแปลด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ผูแ้ ปลควรหาความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมที่
ตนเองจะแปลก่ อน เมื่อแปลแล้วถ้าเป็ นเรื่อ งที่ยากต่ อ ความเข้าใจก็ควรตรวจสอบกับเจ้าของภาษาแปล
เพื่อทีจ่ ะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
การทีผ่ แู้ ปลจะมีความเข้าใจในหลักพุทธธรรมอย่างถูกต้องได้นนั ้ จะต้องมีปัจจัยสาคัญหลายอย่างที่
สัมพันธ์กนั อยู่ ตามหลักของพุทธศาสนา ปั จจัยทีม่ สี ่วนสาคัญในการทาความเข้าใจมี 2 อย่าง คือ ปรโตโฆสะ
และโยนิโสมนสิการ ปรโตโฆสะ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการอาศัยปั จจัยภายนอกหรือ
สิง่ แวดล้อมภายนอกเป็ นหลัก ส่วนโยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กิดจากไตร่ตรอง วิเคราะห์
ใคร่ครวญด้วยตนเอง ถือเป็ นปั จจัยภายในทีม่ บี ทบาทสาคัญยิง่ ของการมีชวี ติ อยู่ดว้ ยปั ญญาทีแ่ ท้จริง
บทความนี้จงึ มุ่งเสนอความหมายของการแปล กระบวนการแปล เป้ าหมายในการแปล ปั ญหาการ
แปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ แนวคิดเกีย่ วกับหลักพุทธธรรม ประวัติ
การแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาต่างประเทศ หลักในการแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ และปั ญหาใน
การแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้สามารถนาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปใช้กบั การทางานแปลจริงได้
ความหมายของการแปล
MiIdred M. Larson กล่าวว่า "TransIation consists of transferring the meaning of source
Ianguage into the receptor Ianguage. This is done by doing from the form of the first Ianguage to the
form of a second Ianguage by way of semantic structure. It is meaning which is being transferred
and must be heId constant. Form changes only."2
หมายความว่า การแปลประกอบไปด้วยการเคลื่อนย้ายความหมายจากภาษาต้นฉบับไปสู่ฉบับแปล
ทาได้โดยเปลีย่ นจากรูปแบบของภาษาแรกไปสูร่ ปู แบบของภาษาทีส่ องด้วยโครงสร้างทางความหมาย โดยที่
ยังคงรักษาความหมายเอาไว้ มีแต่เพียงรูปแบบเท่านัน้ ทีเ่ ปลีย่ นไป
สิทธา พินิจภูวดล กล่าวว่า "การแปลคือการสามารถถ่ายทอดวิญญาณของต้นฉบับออกมาให้ได้ และ
ให้สามัญชนสามารถเข้าใจได้"3
"การแปลเป็ นการวิเคราะห์ความหมายของภาษาโดยพิจารณาจากหน้าทีข่ องคา และความหมายของ
คาตามแนวภาษาศาสตร์"
"การแปลในปั จจุบนั คือการถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งโดยรักษารูปแบบ
คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทัง้ ความหมายแฝง ซึ่งได้แก่ความหมายทาง
วัฒนธรรม ปรัชญา ความรูส้ กึ ฯลฯ"

2

Larson, M.L. Meaning-based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. (London:
University Press of America, 1984), p. 3.
3
สิทธา พินิจภูวดล, คู่มือนักแปลอาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์, 2542), หน้า 12-13.
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อัจฉรา ไล่ศตั รูไกล กล่าวว่า "การแปล คือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อกี ภาษาหนึ่ง
ให้ได้ตรงกันซึ่งเท่ากับว่า ผู้แปลต้องพยายามให้ผู้อ่านที่อ่านข้อความแปลเข้าใจในสิง่ เดียวกับผู้อ่านจาก
ต้นฉบับ"4
จากความหมายการแปลทีก่ ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การแปลเป็ นการถ่ายทอดความหมาย
จากภาษาหนึ่ง ไปยัง อีก ภาษาหนึ่ ง โดยมีอ งค์ป ระกอบหลัก สามส่ว นด้ว ยกัน ส่ว นแรกคือ ภาษาต้น ฉบับ
(Source Language) ส่วนทีส่ องคือ ภาษาแปลหรือภาษาเป้ าหมาย (Target Language) และส่วนสุดท้ายคือ
นักแปล (Translator) ผูท้ าหน้าทีถ่ ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปสู่อกี ภาษาหนึ่ง ซึง่ ผูแ้ ปลต้องมีความรูท้ งั ้
ในด้านภาษาศาสตร์ การสือ่ สาร วัฒนธรรมตลอดจนประสบการณ์และความรูเ้ ฉพาะทางอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะได้แปล
ความหมายให้ผรู้ บั สารเข้าใจได้ตรงตามเจตนาของผูส้ ่งสาร โดยภาษาฉบับแปลต้องคงความรูถ้ ูกต้องแม่นยา
ทัง้ ความหมาย ความเป็ นธรรมชาติของภาษา อารมณ์ความรูส้ กึ และลีลาการเขียน
กระบวนการแปล
MiIdred M. Larson กล่าวไว้ว่าการแปลประกอบด้วยการศึกษาคาศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
สถานการณ์สอ่ื สาร และบริบททางวัฒนธรรมของภาษาต้นทาง จากนัน้ ผูแ้ ปลจึงวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านี้
เพื่อ กาหนดความหมายและแปลออกมาเป็ น ภาษาปลายทางที่มีค วามหมายตรงกัน โดยใช้ค าศัพ ท์แ ละ
โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาปลายทาง โดยไม่ลมื ทีจ่ ะคานึงถึงความเหมาะสมและบริบททางวัฒนธรรม การ
นิ ย ามดัง ที่ก ล่ า วมานี้ สอดคล้อ งกับ แผนภู มิท่ีลาร์ส ัน แสดงขัน้ ตอนการแปลที่เ รีย กว่ า meaning-based
translation ต่อไปนี้ 5
ภาพประกอบที่ 1 OVERVIEW OF THE TRANSLATION TASK
SOURCE LANGUAGE
ภาษาต้นฉบับ/ต้นทาง

Discover the meaning
การหาความหมายของข้อความที่จะ

4

RECEPTOR LANGUAGE
ภาษาปลายทาง

Re-express the meaning
แปลการสือ่ ความหมาย ออกมาเป็ นภาษา
ปลายทาง

อัจฉรา ไล่ศตั รูไกล, จุดมุ่งหมาย หลักการ และวิ ธีการแปล = Nature and Method of Translation. พิมพ์ครัง้ ที่
2. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543), หน้า 14.
5
Larson, M.L. Meaning-based Translation : A Guide to Cross-Language Equivalence. (London:
University Press of America, 1984), pp. 25-28.
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ปัจจัยที่มีผลต่อการแปล
ฮาน เจ. แฟเมียร์ (Hans J. Vermeer) ได้กล่าวไว้ในทฤษฎี Skopos ว่า การแปลเป็ นการผละออก
จากวัฒนธรรมในตัวบทต้นฉบับมาสู่วฒ
ั นธรรมปลายทาง เป็ นการสร้างตัวบทใหม่ของ "สาร" ที่ต้องการส่ง
เป็ นการนาเสนอข้อมูลในอีกวัฒนธรรมหนึ่งตามความต้องการของสัง คมใหม่ ซึ่งผู้แปลต้องคานึงถึงปั จจัย
สาคัญต่อไปนี้
1. ผู้แปลต้องตีความต้นฉบับก่อนในฐานะที่เป็ นผู้รบั สาร เพราะผู้แปลไม่ได้ทาหน้าที่ในการส่งต่ อ
เนื้อความทีม่ อี ยู่ในตัวบทต้นฉบับเท่านัน้
2. ผู้แปลต้องเลือกหรือกาหนดหน้าที่สาหรับงานแปล เมื่อผู้แปลเลือกหรือกาหนดหน้าที่ท่ตี ่างกัน
ให้กบั งานแปลชิน้ หนึ่งๆ ก็ทาให้เลือกวิธกี ารแปลทีแ่ ตกต่างกันไป
3. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยที่สาคัญมาก ตัวบทต้นฉบับหนึ่งๆจะถูกสร้างขึน้ เพื่อทาหน้าที่
อย่างหนึ่ง เมื่อมีการแปลมาเป็ นอีกภาษาหนึ่งและผู้อ่านงานแปลมาอยู่ ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งไม่ใช่วฒ
ั นธรรม
6
เดียวกับตัวต้นฉบับแล้ว ผูแ้ ปลจะต้องคานึงว่าควรจะให้งานแปลคงหน้าทีเ่ ดิมหรือไม่
ประวัติของการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยและภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยนัน้ เริ่มขึน้ ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพวกสอนศาสนาไ ด้
พิม พ์ห นัง สือ ค าสอนคริสต์ศ าสนาเป็ น ภาษาไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช ต่ อมาใน สมัย กรุ ง
รัต นโกสิน ทร์ต อนต้นก็มีการพิม พ์หนังสือ คาสอนศาสนาคริสต์ข้นึ อีกและในรัช กาลที่ 4 มีการตื่น ตัวทาง
การศึกษา มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีการสอนแปลเป็ นทางราชการขึน้
การแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเริม่ แพร่หลายมากขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 เนื่องจากมีผรู้ ภู้ าษาอังกฤษมากขึน้ จึงมีการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยหลายสาขา
เช่น ข่าวสาร บทความ นวนิยาย นิทาน บทละคร เป็ นต้น
ในรัชกาลปั จจุบนั คือ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 การแปลก็
แพร่หลายมากขึน้ เนื่องจากความเจริญในด้านการสื่อสารการศึกษากิจการพิมพ์ มีการแปลหนังสือประเภท
ต่างๆ จากภาษาต่างประเทศมาเป็ นภาษาไทย ตลอดจนมีการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศ การแปด
เกิ ด ขึ้น เป็ นอาชี พ และธุ ร กิจ ชนิ ด หนึ่ ง เมื่อ การแปลเป็ นอาชี พ ขึ้น จึง มี ก ารสอนแปลในโรงเรีย นและ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อเตรียมตัวนิสติ นักศึกษาให้ประกอบอาชีพในด้านสือ่ สารมวลชน
และธุรกิจอื่น ๆ นับว่า ในรัชกาลนี้ การแปลมีพ ัฒนาการสูงมาก มีการแปลทุ กประเภท อาทิเ ช่น ข่าวสาร
บทความ สารคดี ขาขัน บทภาพยนต์ บทโทรทัศน์ บทละคร นวนิยาย นิทาน เรื่องสัน้ บทความทางวิชาการ
สุนทรพจน์ ศาลหลักศาสนา ร้อยแก้ว สุภาษิต
ยิง่ ไปกว่านัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ยังทรงสนพระทัยในงานแปลและทรงงานแปลไว้หลาย
7
เล่ม

6

Hans, V. A Skopos Theory of Translation. (Heidelberg: TextCon Text, 1996), pp. 148-149.
กัญดา ธรรมมงคล, พระอัจฉริ ยภาพด้านการแปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั , วารสารปริทศั น์, ฉบับที่
15, พ.ศ.2537
7
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ประวัติการแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาต่างประเทศ
การแปลหลักพระพุทธสาสนานัน้ เริ่มต้นจากพวกมิชชันนารี หรือพวกศาสนาคริสต์ท่มี าเผยแพร่
ศาสนา เริม่ ตัง้ แต่รชั สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึง่ มีหลักฐานอยู่ใน “จดหมายเหตุลาลูแบร์” ราชทูต
ฝรังเศสที
่
เ่ ข้ามาในปี พ.ศ. 2230 ในตอนท้ายของจดหมายเหตุนนั ้ ลาลูแบร์ได้นาเอา “คาแปลอรรถธิบายพระ
ปาฏิโมกข์” และ “คาแปลหัวใจสิกขาบทสาคัญของพระสงฆ์” ซึง่ แปลจากต้นฉบับของชาวสยามมาลงพิมพ์ไว้
ด้วย ค าแปลนี้ ลาลูแบร์มิได้แ ปลเอง แต่ มีผู้อ่นื ส่ง มาให้ข ณะที่เขากาลังเตรีย มตัวจะเดินทางกลับประเทศ
ฝรังเศส
่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผูท้ รงแปลจดหมายเหตุลาลูแบร์เป็ นภาษาไทย ได้
ทรงวิจารณ์ ไว้ว า ผู้ท่แี ปลเรื่องราวที่ลาลูแ บร์นามาลงพิม พ์ไว้ในจดหมายเหตุ ของเขานัน้ น่ าจะเป็ น พวก
บาทหลวงฝรังเศสที
่
่อยู่ในกรุงศรีอยุธยา และการแปลก็เป็ นการแปลเอาตามใจชอบ จนบางแห่ งก็เหลวไหล
กลายเป็ นบิดเบือนให้รา้ ยพระพุทธศาสนาไปก็ม8ี
วัตถุประสงค์ในการแปลของพวกมิชชันนารีน้ีเข้าใจว่าเพื่อเรียนรูภ้ าษา วัฒนธรรม และศาสนาของ
คนไทยเพื่อนาไปเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ศาสนาของตนหรืออาจจะเพื่อส่งไปยังศูนย์กลางในประเทศของ
ตนเพื่อได้รถู้ งึ สภาพความเชื่อของคนไทยในท้องถิน่ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการเผยแพร่ศาสนาให้ได้ผลดี
ยิง่ ขึน้
การแปลในยุคต้นนี้ไม่ค่อยมีหลักฐานปรากฏแน่ นอนอนอกจากจดหมายเหตุของลาลูแบร์ แต่คาดว่า
คงมีการแปลต่อเนื่องกันมาโดยพวกมิชชันนารีจนกระทังมาถึ
่ งสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชการของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ปรากฏมีหนังสือชื่อ “The Wheel of Law” หรือ “Buddhism” เป็ นหนังสือเกีย่ วกับ
ศาสนาพุทธ ผู้เขียนคือ Henry Alabaster เป็ นชาวอังกฤษเป็ นล่ามอยู่ในกงสุลอังกฤษประจาประเทศไทย
(Interpretor of Her Majesty’s Consulate General of Siam) หนังสือ่ เล่มนี้แบ่งเป็ น 3 ตอน
ในตอนทีส่ องซึง่ เป็ นพุทธประวัต9ิ ผูเ้ ขียนได้แปลมาจากต้นฉบับไทย ชื่อ ปฐมสมโพธิญาณ การแปล
ของเขาเป็ นการแปลอิสระโดยใช้วจิ ารญาณ เขาได้ตดั ทอนและแก้สงิ่ ทีเ่ ขาคิดว่าผิดในต้นฉบับภาษาไทยด้วย
หลักฐานเกี่ยวกับการแปลหนังสือพระพุทธศาสนาภาษาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเป็ นนัก แปลชาวไทยพระองค์แรกทีท่ รงแปลหลัก พระพุทธศาสนาเป็ นภาษาอังกฤษ
เพื่อเผยแพร่ความรูท้ างศาสนาให้แก่ชาวต่างประเทศ นอกจากจะทรงแปลพระมงคลวิเสสกถาของสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแล้ว ยังทรงแปลศราทธพรตเทศนาในการพระราชกุศลครบ 100 วัน
สวรรคตของสมเด็จ พระศรีพ ัช ริน ทราบรมราชินี เมื่อ พ.ศ. 2462 โดยให้ช่ือ ภาษาอัง กฤษว่ า “Spiritual
Discourse”
ต่ อ มาใน พ.ศ. 2488 ได้มีก ารจัด ตัง้ มหาวิท ยาลัย สงฆ์แ ห่ ง ประเทศไทยเป็ น ครัง้ แรกคือ สภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย ณ วัดบวรนิ เวศวิหาร และอีกแห่งหนึ่งคือ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ
วัดมหาธาตุ จึงมีการแปลหนังสือพุทธศาสนาไทยเป็ นภาษาอังกฤษมากขึน้ เริม่ ต้นจากแปลหนังสือหลักสูตร
นักธรรมชัน้ ต่างๆ และแปลหลักพระพุทธศาสนาอื่นๆ อีกโดยพระภิกษุบา้ ง ฆราวาสบ้าง หรือจัดแปลโดยสภา
การศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย

8

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ตอน 2 เล่ม 2, องค์การค้าของคุรุสภา,
พ.ศ. 2505, หน้า 97.
9
Alabaster Henry. The Wheel of Law-Buddhism. (Delhi: IndologicalBook House, 1972), pp. 76.
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สมเด็จ พระญาณสัง วร วัด บวรนิ เ วศวิห ารผู้เ ป็ น ประธานการศึก ษามหามกุ ฎ ราชวิท ยาลัย และ
ผูอ้ านวยการมหามกุฎราชวิทยาลัยเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการแปลหนังสือพุทธศาสนาเป็ นภาษาต่างประเทศ
ดังนัน้ ตาราทางพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญๆ และหนังสือทีเ่ ป็ นหลักสูตรการศึกษาชัน้ มูลฐานของพุทธศาสนาใน
เมืองไทยจึงได้รบั การแปลเป็ นภาษาอังกฤษครบถ้วนทุกชัน้
การแปลในยุคปั จจุบนั นี้เกิดจากความเลื่อมใสของผูแ้ ปลในหลักพระพุทธศาสนา จึงเกิดความคิดทีจ่ ะ
เผยแพร่ไปยังเพื่อนร่วมโลกตามคตินิยมของพระพุทธศาสนา มีการแปรคาสอนการปฏิบตั กิ รรมฐานและพระ
ธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทส่ี าคัญๆ อาทิเช่น พระอาจารย์มนั ่ ภูรทิ ตฺ โต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สมเด็จ
พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) พระอาจารย์ชา สุภทฺโท พระอาจารย์มหาบัว ญาณสมฺ ปนฺ โน พระอาจารย์สิ
ธมมธโร พระอาจารย์เทสก์ เทสรสี พุทธทาสภิกขุ เป็ นต้น ผูแ้ ปลมีทงั ้ ไทยและชาวต่างประเทศร่วมกับคนไทย
พระภิกษุ และฆราวาส ซึ่งมุ่งเผยแพร่ผลงานและเกียรติคุณของพระอาจารย์ของตนผู้ซง่ึ เป็ นแบบอย่างอันดี
งามในการศึกษาและปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนา
แนวคิ ดเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้ว่า พุทธธรรมเป็ นคาสอนทีม่ ุ่งสาหรับคนทุกประเภท ทัง้
บรรพชิต และคฤหัสถ์ คือ ครอบคลุมสังคมทัง้ หมดและลักษณะทัวไปของพุ
่
ทธธรรมนัน้ สรุปได้ 2 อย่าง คือ
1. แสดงหลักความจริงสายกลาง ทีเ่ รียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌนธรรมเทศนา”
ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสทุ ธิตามกระบวนการของธรรมชาติ
นามาแสดงเพื่อ
์
ประโยชน์ทางปฏิบตั ใิ นชีวติ จริงเท่านัน้ ไม่ส่งเสริมความพยายาม ทีจ่ ะเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธถี กเถียงสร้าง
ทฤษฎีต่างๆ ขึน้ แล้วยึดมัน่ ปกป้ องทฤษฎีนนั ้ ๆ ด้วยการเก็งความจริงทางปรัชญา
2. แสดงข้อปฏิบตั สิ ายกลาง ทีเ่ รียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็ นหลักการครองชีวติ ของผูฝ้ ึ กอบรม
ตน ผูร้ เู้ ท่าทันชีวติ ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสาเร็จคือความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็ นอิสระ ทีส่ ามารถมองเห็นได้
ตัง้ แต่ในชีวติ นี้ ในทางปฏิบตั ิ ความเป็ นสายกลางนี้ เป็ นไปโดยสัมพันธ์กบั องค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพชีวติ
ของบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์ เป็ นต้น10
Peter Della Santina ได้กล่าวไว้ว่า ในประเทศยุโรปและอเมริกา พระพุทธศาสนาได้รบั การยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ในด้านความก้าวหน้าแห่งภูมปิ ั ญญา มีเหตุมผี ล มีความทันสมัย แต่ในประเทศทางตะวันออก
เฉียงใต้ผคู้ นส่วนมาก กลับมองพระพุทธศาสนาว่า เป็ นสิง่ ทีล่ า้ สมัย ไม่มเี หตุผล และผสมผสานด้วยความเชื่อ
ทีผ่ ดิ ๆ ซึง่ เป็ นลบกับพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ จากข้อสังเกตนี้ทาให้เราทราบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า
พระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันออกถูกมองว่า เป็ นเพียงจารีตทีผ่ วิ เผินและมีความเป็ นนามธรรมอย่างสูงมาก
แต่ในประเทศตะวันตกทีม่ องพระพุทธศาสนาแบบเหตุผลอย่างลึกซึง้ กลับเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนา
แห่งการปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ไม่มอี คติ ไม่เลือกความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม
วัฒนธรรมเป็ นต้น ซึ่งท่าทีและลักษณะดังกล่าวเป็ นเรื่องที่มคี วามสาคัญยิง่ ของพระพุทธศาสนาทีเ่ น้นการ
ปฏิบตั ดิ า้ นในมากกว่ารูปแบบภายนอกของพฤติกรรมทางศาสนา เน้นย้าให้ทุกคนพัฒนาจิต มิใช่เรื่องการ
แต่งตัว การรับประทานอาหาร เป็ นต้น11

2532).
pp. 4-5.

10

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย. (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธโิ กมลคีมทอง, พ.ศ.

11

Peter Della Santina. The Fundamentals of Buddhism. (CA: Chico Dharma Study Foundation, 1997),
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ปัญหาในการแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักพุทธศาสนา เป็ นเรื่องทีย่ ากและลึกซึง้ ซึ่งต้องการความเข้าใจเนื้อหาก่อนแปล นอกจากนัน้ ยัง
นามาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนัน้ นอกเหนือไปจากปั ญหาในการแปลโดยทัวๆ
่ ไปแล้ว ยังมีปัญหา
เกี่ยวกับความเข้าใจในหลักพุทธศาสนา และปั ญหาในการแปลคาหรือสานวนที่นามาจากภาษาบาลีและ
สันสกฤตอีกด้วย มีปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้
1.ปั ญหาในเรื่องศัพท์และการแปลความหมาย
คาศัพท์ทางหลักพุทธธรรมเป็ นคาศัพท์เฉพาะซึง่ เป็ นคาศัพท์ทางภาษาบาลีและสันสกฤตเป็ นส่วน
ใหญ่จงึ เป็ นการยากทีผ่ แู้ ปลจะสามารถแปลได้ตรงความหมายของศัพท์ ซึง่ คาศัพท์เหล่านี้จะมีความยากเรื่อง
ของคาศัพท์ในการแปล
2.ปั ญหาในด้านสานวนและการใช้ภาษาไทย
ในภาษาบางครัง้ ก็ใช้คาพูดสัน้ ๆ แต่สาหรับคนไทยเพราะความคุน้ เคยก็มกั จะเข้าใจ แต่เมื่อแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแล้ว ถ้าแปลสัน้ ๆ ตามทีใ่ จความปรากฏอาจจะไม่ชดั เจน จึงต้องขยายความเพื่อให้เข้าใจ
3. ปั ญหาทีเ่ กิดจากท่วงทานองเขียนของไทยและอังกฤษแตกต่างกัน โดยเฉพาะในการเขียนเรื่อง
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ซึง่ มักจะนามาจากพระธรรมเทศนา การอธิบายจะเป็ นไปเรื่อยๆ โดยมิได้พฒ
ั นา
เป็ นย่อหน้าทีม่ ปี ระโยค Topic Sentence ตามแบบภาษาอังกฤษ ไม่มกี ารเชื่อมโยงประโยคเข้าด้วยกัน (ไม่มี
coherence) นอกจากนัน้ ยังมีการอธิบายและสรุปซ้าบ่อยๆ (Repetition และ Redundancy) เมื่อนามาแปล
เป็ นภาษาอังกฤษจึงทาให้เกิดปั ญหาในเรื่องย่อหน้ายาว ประโยคส่วนใหญ่ไม่สมั พันธ์กนั และการซ้าซ้อนของ
ข้อความ ซึ่งถ้าไม่ ตดั ทอนข้อความหรือพัฒนาย่อหน้าตามแบบการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษจะทาให้การ
แปลนัน้ ไม่เป็ นธรรมชาติ ไม่เป็ นภาษาอังกฤษทีด่ แี ละเป็ นทีย่ อมรับ
4. ปั ญ หาที่เ กิด จากการขาดค าภาษาอัง กฤษที่ต รงกับ ศัพ ท์ ธ รรม เป็ นก ารยากที่จ ะหาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษทีม่ คี วามหมายตรงกับความคิดในเรื่องหลักทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากความแตกต่างในด้าน
ความคิด วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนา ดังนัน้ ในการแปลหลักทางพระพุท ธศาสนาเป็ นภาษาอังกฤษก็จ ะ
เลือกใช้ศพั ท์ได้แต่ความหมายที่คล้ายกับความหมายภาษาไทย แต่ไม่อาจหาศัพ ท์ท่ตี รงกับความหมายที่
ต้องการได้ทเี ดียวซึง่ ปั ญหาข้อนี้อาจนาไปสูค่ วามเข้าใจผิดในฉบับแปลได้ถา้ ผูแ้ ปลเลือกใช้ศพั ท์ไม่ถูกต้อง
หลักในการแปลหลักพุทธธรรมเป็ นภาษาอังกฤษ
1. ควรศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมทีจ่ ะแปลให้ถ่องแท้เสียก่อน เข้าใจในเรื่องทีต่ นกาลังจะแปลก่อน
ลงมือแปล มีความรูพ้ น้ื ฐานในเรื่องทีก่ าลังจะแปล
2. ควรตีความหมายของศัพท์ หรือ สานวนให้ถู กต้องโดยใช้ป ทานุ ก รมบาลี -สันสกฤต ไทยและ
อังกฤษ และเลือกศัพท์ให้ถูกต้อง และใช้พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสนา
3. ถ้าเป็ นพระธรรมเทศนา ซึง่ ปกติจะเป็ นการอธิบายซ้าๆ เพื่อย้าความเข้าใจ ควรตัดทอนและรวบ
รัดได้บา้ ง ไม่ให้เกิดการซ้ากันมากๆ (repetition หรือ redundancy)
4. ต้องตระหนักในปั ญหาในการแปลโดยทัวๆ
่ ไป และใช้ภาษาอังกฤษให้สอ่ื ความหมายตามต้องการ
5. แปลให้บรรลุเป้ าหมายทัง้ 3 ประการ คือมีความแม่นยาตรงตามต้นฉบับ เนื้อเรื่องสมบูรณ์ มีความ
เป็ นธรรมชาติ และใช้ภาษาเป็ นทีย่ อมรับ
6. ควรตรวจสอบความถูกต้องในการแปลกับเจ้าของภาษาแปลว่าถูกต้องกับภาษาต้นฉบับหรือไม่
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การแปลต้องอาศัยทักษะในการอ่านและเขียนอ่านเพื่อความเข้าใจ (เข้าใจเนื้ อเรื่อง ความหมายของ
ข้อความในภาษาต้นฉบับ) และเขียนเพื่อถ่ายทอดให้ถูกต้องตามความเข้าใจ ตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียน
ภาษาต้น ฉบับ และคงอรรถรสเดิม ไว้ นอกจากนัน้ การแปลในความรู้ค วามเข้า ใจภาษาถึง 2 ภาษา คือ
ภาษาต้นฉบับและภาษาแปลเพื่อถ่ายทอดและสือ่ ความหมายได้ถูกต้องและเป็ นภาษาแปลทีด่ ี นอกจากนัน้ ยัง
ต้องการความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับซึ่งอาจจะแตกต่างจากภาษาแปล วัฒนธรรมของ
ชาติผู้เ ขีย นจะแสดงออกหรือ แฝงอยู่ใ นข้อ เขีย นของเขาเสมอ ถ้า ผู้แ ปลขาดความรู้ค วามเข้า ใจในเรื่อ ง
วัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับแล้ว เขาอาจจะแปลหรือตีความหมายของภาษาต้นฉบับผิดไปได
การแปลหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นเรื่องทีย่ ากกว่าการแปลโดยทัวๆ
่ ไป ผูแ้ ปลควรแปลด้วย
ความระมัดระวังและรอบคอบ ผูแ้ ปลควรหาความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมทีต่ นเองจะแปลก่อน เมื่อแปลแล้ว
ถ้าเป็ นเรื่องทีย่ ากต่อความเข้าใจก็ควรจรวจสอบกับเจ้าของภาษาแปลเพื่อทีจ่ ะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
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