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บทคัดย่อ

 การแปลไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่ง

สู ่อีกภาษาหนึ่งเท่านั้น หากแต่การแปลยังถ่ายโอนวัฒนธรรมหนึ่ง 

สู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในงานแปลแต่ละชิ้นกลับ 

ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นอย่างโปร่งใส เบื้องหลังงานแปลแต่ละชิ้นมีผู้อุปถัมภ์

งานแปล (Patron) เป็นองค์ประกอบส�าคัญที่มีอ�านาจในการสนับสนุน

หรือควบคุมการผลิตงานแปลแต่ละชิ้นให้ออกมาตามอุดมการณ์ของ

ผู้อุปถัมภ์งานแปลนั้นๆ จากการรวบรวมหนังสือแปลญี่ปุ่นในไทยช่วง 

ค.ศ. 1950-1990 พบว่าหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย

เพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างมากในช่วง ค.ศ. 1970-1980 เนื่องจากมีผู้อุปถัมภ์

งานแปลอันได้แก่ องค์กรต่างๆ จากประเทศญี่ปุ ่นเป็นผู้สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ การอุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นเหล่านี้ไม่เพียง

แต่สร้างหนังสือที่ถูกแปลจากภาษาญี่ปุ ่นให้แพร่หลายในสังคมไทย

เท่านั้น หากแต่ยังผลิตสร้างผู้เชี่ยวชาญ ก�าหนดแนวงานแปล ตลอดจน

สอดแทรกอุดมการณ์ความนิยมญี่ปุ่นให้ปัญญาชนไทยยอมรับจนเกิด

ความมั่นคงต่อภาพลักษณ์ญี่ปุ่นในระดับหนึ่งและน�าไปสู่ผลประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจและการเมืองต่อไป
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Abstract

 Translation is not just the transfer of meaning 

from one language to another, but also is the transfer of 

one’s cultural values to the receptor’s culture. However,  

translation is never innocent. Behind each translated work 

stands a “patron,” an important factor that holds the power 

to devise or manipulate the production of the translated 

work according to their own ideology. After collecting data 

on Japanese translated works in Thailand that were  

published in the years 1950-2000, it was found that the 

number of Thai translation of Japanese works increased 

significantly during the 1970s-1980s. This rise came as a  

result of the increasing patronage of Japanese organizations, 

which provided financial support for publishing the work. 

The patronage from various Japanese organizations not 

only popularized the translated Japanese work in Thailand,  

but also generated professionals, established translation 

guidelines, and promoted Japanophilic ideology among 

Thai intellectuals. 
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

1. บทนำ�
 ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ ่นมีสัมพันธ-

ภาพที่ยาวนานกว่า 600 ปี ในความสัมพันธ์ที่

ยาวนานนี้ ทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มี

การแลกเปลี่ยนกันทั้งในด้านการเมือง วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ วิชาการ ตลอดจนความช่วยเหลือใน

ด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ ่นได้เข้ามา

มีอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจต่อไทยอย่างมาก จาก 

ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้สื่อที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นในรูปแบบ 

ต่างๆ ได้แพร่เข้าสู ่สังคมไทยและท�าให้คนไทย 

ซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านสื่อนั้นๆ ไปอย่างไม่รู้ตัว 

สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือจัดว่าเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เป็น

ตัวกลางสื่อสารถ่ายทอดความคิดผ่านตัวอักษรแก่

ผู้รับสื่อ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือต่างประเทศที่

ผ่านกระบวนการแปลจากภาษาหนึ่งมาสู่อีกภาษา

หนึ่งนั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การถ่ายทอดความหมาย

จากภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งเพื่อถ่ายโอนความคิด

หรือวัฒนธรรมหนึ่งสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งเท่านั้น หาก

แต่หนังสือแปลเหล่านั้นยังสะท้อนถึงอุดมการณ์

แฝงต่างๆ ในงานแปลผ่านกลุ ่มบุคคลที่มีส ่วน

เกี่ยวข้องกับการแปลหรือที่เรียกว่า “ผู้อุปถัมภ์งาน

แปล” (Patron) อีกด้วย 

 น�้าทิพย์ เมธเศรษฐ (2547:1-14) ได้

วิเคราะห์การแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นในไทย โดยได้

แบ่งยุคการแปลวรรณกรรมญี่ปุ ่นในประเทศไทย

ออกเป็น 3 ยุคดังนี้ ยุคแรก (เริ่มตั้งแต่การแปล

วรรณกรรมเรื่อง จ�ำพรำก1 ในช่วง ค.ศ. 1950-

1970) การแปลวรรณกรรมญี่ปุ ่นแทบทั้งหมด

เป็นการแปลทางอ้อม (relay translation) ส่วน

การแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่นนั้นเป็นผลงาน

แปลของคณาจารย์และนิสิตแผนกภาษาญี่ปุ่นคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ใน

วัตถุประสงค์ทางการศึกษา ยุคที่ 2 (ค.ศ. 1980- 

1990) เริ่มตั้งแต่ความนิยมของการแปลวรรณกรรม

เยาวชน โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้ำงหน้ำต่ำง ที่ท�าให้

เกิดกระแสความนิยมแปลและบริโภควรรณกรรม

เยาวชนมากขึ้น งานแปลในยุคสมัยนี้เป็นผลงาน

แปลจากผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็

ยังปรากฏงานแปลที่แปลจากภาษาอังกฤษอยู่บ้าง 

ในยุคที่ 3 (ค.ศ. 2000-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่เริ่มมี

การแปลวรรณกรรมร่วมสมัยมากขึ้น โดยแปลจาก 

ภาษาอังกฤษและให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นตรวจสอบ 

ความถูกต้อง โดยในยุคนี้ส�านักพิมพ์อิมเมจเป็น

ผู้บุกเบิกให้วรรณกรรมญี่ปุ ่นร่วมสมัยได้รับความ

สนใจจากผู้อ่านมากขึ้น จนส�านักพิมพ์อื่นๆ ก็หันมา

ให้ความสนใจต่องานแปลประเภทนี้เช่นกัน ในขณะ

เดียวกัน Hiramatsu（平松秀樹, 2010：17-18） 

ได้ศึกษาการแปลหนังสือญี่ปุ่น พร้อมทั้งวิเคราะห์

การรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นสมัยนิยม (Pop Culture) 

ผ ่านสื่อต ่างๆ ในสังคมไทย จากงานวิจัยของ 

Hiramatsu พบว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5-6 คนไทย 

ได้เริ่มรับรู ้เกี่ยวกับญี่ปุ ่นผ่านบทละครแปลเรื่อง 

The Mikado (เทศนำเรื่องนิทำนมิกำทุระ ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และ 

บทละครสังคีตเรื่องมิกำโด ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่หัว) นอกจากบทละคร 

1 จ�ำพรำก คือวรรณกรรมญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยเรื่องแรก (อาทร ฟุ้งธรรมสาร, 2534 อ้างถึงในน�าทิพย์ เมธเศรษฐ, 2547:2) โดยแปลจาก Namiko ของ 
โทะกุโตะมิ  โระกะ （徳冨蘆花） (ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นชื่อว่า「不如帰」) จ�ำพรำก แปลโดย อมราวดี นักแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง ลงตีพิมพ์ใน
นิตยสารรายสัปดาห์ นำรีนำถเมื่อปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) ก่อนจะน�ามารวมเล่มตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518)  
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เหล่านี้แล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้าหญิง 

พิจิตรจิราภา เทวกุล ยังได ้แปลหนังสือเรื่อง  

『日本の子供』（1937年）『二宮尊徳』（1938年） 

ของ ยะซุอิ เท็ทท์สุ （安井てつ） เป็นภาษาไทย 

（平松秀樹 ,  2010 :18-19 )  อย ่ า ง ไรก็ตาม 

Hiramatsu เห็นว่าแม้จะมีงานแปลที่เกี่ยวข้อง

กับญี่ปุ ่นออกมาแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลที่ 

โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแปลที่เข้ามาพร้อมกระแส

นิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลังช่วง ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา 

（平松秀樹, 2010:19)

 เมื่อดูจากงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้าจะพบว่า 

การส�ารวจงานแปลจากภาษาญี่ปุ ่นในไทยจ�ากัด

อยู ่ที่งานประเภทวรรณกรรมเพียงเท่านั้น ไม่มี

การศึกษางานแปลภาษาญี่ปุ่นประเภทอื่น ทั้งๆ ที่

งานแปลหนังสือประเภทอื่นก็ส�าคัญไม่น้อยไปกว่า

หนังสือประเภทวรรณกรรมเนื่องจากเป็นหลักฐาน

ทางวัฒนธรรมชิ้นส�าคัญที่จะท�าให้เห็นถึงการรับ 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในแง่มุมต่างๆ ของสังคม ด้วยเหตุนี้ 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ ่งต่อยอดงานวิจัยที่ผ่านมาโดย

การขยายขอบเขตประเภทของหนังสือแปลภาษา

ญี่ปุ ่นที่จะน�ามาศึกษาเพื่อให้เห็นภาพรวมของ

ปรากฏการณ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นชัดเจน

ยิ่งขึ้น โดยจะน�าข้อมูลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นด้าน 

สังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์ที่ถูกแปลเป ็น 

ภาษาไทยในช่วง ค.ศ. 1970-1980 มาศึกษา

วิเคราะห์เกี่ยวกับการอุปถัมภ์งานแปล ตลอดจน 

วิ เคราะห ์บทบาทของผู ้อุปถัมภ ์งานแปลและ

อุดมการณ์ต่างๆ ที่ซ่อนเร้นในงานแปล

2. ภูมิหลังท�งวัฒนธรรมในง�นแปล
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปลนั้นแม้

จะมีมายาวนานแล้วก็ตาม แต่การศึกษาส่วนใหญ่

เน้นศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ที่มุ่งศึกษาตัวบทไม่ได้ 

ศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากตัวบทแปล 

จนกระทั่งในช่วง ค.ศ. 1980 การศึกษาการแปล

ได้เกิดจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญ โดยหันมาให้ความส�าคัญ

ต่อการศึกษาองค์ประกอบภายนอกตัวบทแปล

ที่สื่อหรือสะท้อนวัฒนธรรม (Cultural turn) 

ออกมา การศึกษางานแปลในลักษณะนี้มองว่า  

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตงานแปลหรือการแปล

ของผู ้แปลนั้นไม่สามารถตัดขาดจากภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้ ด้วยเหตุนี้งานแปล

จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกบิดเบือนหรือสอดแทรกโดย

อุดมการณ์ต่างๆ จากผู้ผลิตงานแปลได้เลย และ

ท�าให้การศึกษาการแปลด้วยวิธีทางภาษาศาสตร์

ไม่อาจเพียงพออีกต่อไป (Shuping, 2013:56)  

นักวิชาการคนส�าคัญของทฤษฎีการแปลที่ เน ้น

การศึกษาการแปลแนววิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมนี้

ได้แก่ อองเดร เลอเฟอแวร์ (André Lefevere) 

เลอเฟอแวร์ได้น�าเสนอแนวคิด “Translation as 

Rewriting” ไว้ว่า งานแปลคืองานที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ 

เนื่องจากงานแปลอาจถูกสร้างผ่านวัตถุประสงค์ 

หรืออุดมการณ์บางอย่างในสังคมที่ท�าให้งานแปลนั้น 

ถูกปรับหรือบิดเบือนไปจากเดิม ในขณะเดียวกัน

งานที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นั้นก็สามารถสร้างมิติ

ใหม่ของวงการแปลหรือวงการวรรณกรรมได้เช่น

เดียวกัน โดยเลอเฟอแวร์ได้น�าเสนอองค์ประกอบ

ส�าคัญที่ควบคุมกระบวนการแปล อันได ้แก ่  

ผู ้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม (Professionals 

within the literary system) การอุปถัมภ์นอก

ระบบวรรณกรรม (Patronage outside the  

literary system) และแนววรรณกรรมในกระแส 

(The dominant poetics) (อ้างถึงใน Munday, 

2001:127-129)

 ผู้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม อันได้แก่

ผู ้แปล นักวิจารณ์ผู ้เขียนบทแนะน�าวรรณกรรม  
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ผู้สอนหรือนักวิชาการจะท�าหน้าที่ตัดสินคัดเลือก

ว ่างานวรรณกรรมชิ้นใดที่สมควรน�ามาศึกษา

วิจารณ์ หรือควรแปลงานแบบใด ผู้เชี่ยวชาญใน

ระบบวรรณกรรมเหล่านี้มีบทบาทที่จะควบคุมงาน

วรรณกรรมบางชิ้นที่แหวกแนววรรณกรรมหลัก

หรือกระแสสังคมจนเกินไป ขณะเดียวกันก็สามารถ

ให้ค่าหรือสนับสนุนวรรณกรรมบางชิ้นที่เหมาะกับ

สังคมและแนววรรณกรรมที่อยู ่ในกระแสนิยมใน

เวลานั้น

 อีกองค์ประกอบส�าคัญที่ควบคุมกระบวนการ

แปลก็คือ การอุปถัมภ ์นอกระบบวรรณกรรม  

เลอเฟอแวร์เสนอว่าเมื่อผู้อุปถัมภ์ (Patrons) ใช้

อ�านาจ2 ผลิตสร้างงานแปลขึ้นมา อ�านาจนั้นสามารถ

สนับสนุนหรือขัดขวางกิจกรรมการอ่าน การเขียน 

และการเขียนใหม่ (การแปล) ของวรรณกรรมต่างๆ ได้ 

เช ่น อิทธิพลและอ�านาจของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์  

ต่องานวรรณกรรมในเยอรมันช่วง ค.ศ. 1930 

เป็นต้น ผู ้อุปถัมภ์สามารถเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่ม

บุคคล องค์กรสถาบันต่างๆ หรือสื่อแขนงต่างๆ 

โดยผู้อุปถัมภ์จะเข้าควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง

ระบบวรรณกรรมและระบบอื่นๆ ที่ได้หล่อหลอม

วัฒนธรรมและสังคมขึ้นมา (Lefevere, 1992:15) 

เช่น การควบคุมทางอ้อมผ่านทางกฎเกณฑ์ของ

สถาบันต่างๆ ผ่านการจัดจ�าหน่ายงานแปล ผ่านการ

เซ็นเซอร์ ฯลฯ การอุปถัมภ์นอกระบบวรรณกรรม

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ประการคือ (1) องค์

ประกอบทางด้านอุดมการณ์3 (The ideological 

component) ที่ครอบคลุมไปถึงรูปแบบ ขนบ 

และความเชื่อที่บงการให้เกิดการกระท�าต่างๆ ของ 

ผู้อุปถัมภ์ (Lefevere, 1992:16) (2) องค์ประกอบ

ทางด้านเศรษฐกิจ (The economic component) 

ที่เกี่ยวกับการตอบแทนของผู้เขียนและผู้แปลโดย

ผู ้อุปถัมภ์การแปล ในอดีตจะอยู ่ในรูปแบบของ

เงินตอบแทนหรือเงินบ�าเหน็จจากผู้อุปถัมภ์ แต่ใน

ปัจจุบันจะอยู่ในลักษณะของค่าธรรมเนียมการแปล

ที่จ่ายให้ผู้แปล หรือโดยการแต่งตั้งผู้แปลให้ประจ�า

ต�าแหน่งงานที่รับผิดชอบ (Lefevere, 1992:16) 

การตอบแทนผู้แปลในลักษณะนี้จะท�าโดยผู้อุปถัมภ์

การแปลที่เป็นหน่วยงานอย่างโรงพิมพ์ สถานศึกษา 

หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น องค์ประกอบทาง

ด้านเศรษฐกิจเหล่านี้จะส่งผลต่องานแปล เป็นต้นว่า 

หากผู ้แปลได้รับค่าตอบแทนน้อย คุณภาพของ 

งานแปลก็จะไม่ดีตามไปด้วย และ (3) องค์ประกอบ

ทางด้านสถานะทางสังคม (The status component) 

องค์ประกอบนี้คือ ผลตอบแทนจากการอุปถัมภ์ 

งานแปลของผู ้อุปถัมภ ์โดยสามารถปรากฏใน

หลายรูปแบบ เช่น ในแง่ของผลประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของผู้อุปถัมภ์ 

หรือในแง่ของการได้รับการยอมรับทางสถานะหรือ

ได้รับความรู ้จักจากการเผยแพร่หรือจัดกิจกรรม 

ชี้ชวนให้คนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรที่

ตนให้การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น จาก

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ สามารถจัดประเภท

ของการอุปถัมภ์ไว้ 2 ประเภท (Lefevere, 1992:17) 

2  ในที่นี้ได้ใช้ความหมาย “อ�านาจ” ในนิยามของมิเชล ฟูโกต์ โดยไชยรัตน์ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545:278) ได้อธิบายสรุปเกี่ยวกับ “อ�านาจ” ในนิยาม
ของฟูโกต์ไว้ว่า “ส�าหรับฟูโกแล้ว อ�านาจเป็นที่ยอมรับเพราะอ�านาจสามารถ/ผลิตบางอย่างขึ้นมาเสมอ เช่น อ�านาจน�าไปสู่ความสุข ความส�าราญ อ�านาจสร้าง
ความรู้ ความจริง สร้างวาทกรรม อ�านาจเป็นเรื่องของเครือข่ายที่สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่”

3 อัลธูแชร์ (อัลธูแชร์, 2557) เห็นว่า อุดมการณ์เป็นภาพแสดงตัวแทน (representation) ของความสัมพันธ์ในระดับจินตนาการระหว่างปัจเจกบุคคลและการ
ด�ารงอยู่ที่เป็นจริงของเขา เช่น อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางศาสนา หากเราพิจารณาดูจริงๆ แล้ว อุดมการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเพียงจินตนาการที่
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เราจึงต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพลวงตาที่เลียนแบบมาจากสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นมาครอบง�าผู้คน 
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้จินตนาการเหล่านี้ (อุดมการณ์) ย่อมมีความสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคล เนื่องจากว่า “จะไม่มีอุดมการ (ยึดการสะกดตามแหล่งอ้างอิง: ผู้วิจัย)  
อันใดด�ารงอยู่ได้นอกเสียจากโดยองค์ประธานคนหนึ่งและเพื่อองค์ประธานหลายๆ คน”  
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คือ (1) การอุปถัมภ์แบบจ�าแนก (differentiated 

patronage) และ (2) การอุปถัมภ์แบบไม่จ�าแนก 

(undifferentiated patronage) กล่าวคือ หาก

องค์ประกอบทางด้านอุดมการณ์ เศรษฐกิจ และ

สถานะทางสังคมรวมอยู่ในผู้อุปถัมภ์เดียวกันแล้ว 

ก็จะจัดว่าเป็นการอุปถัมภ์แบบรวม เช่น ในอดีต 

ผู้อุปถัมภ์อย่างราชส�านักจะสนับสนุนทางการเงิน 

แก่ผู้ผลิตงานวรรณกรรมให้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม

ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับอุดมการณ์ของราชส�านัก

เพื่อส่งเสริมสถานะของราชส�านักต่อไป ในขณะที่

ระบบทุนนิยมปัจจุบันท�าให้งานวรรณกรรมเริ่มเป็น

อิสระจากอุดมการณ์ของผู้อุปถัมภ์มากขึ้น จึงเป็น

สาเหตุให้องค์ประกอบของการอุปถัมภ์ไม่ได้กระจุก 

รวมกันแบบในอดีต เช่น งานวรรณกรรมที่ผลิต 

ออกมาภายใต้การอุปถัมภ์ของส�านักพิมพ์แห่งใด

แห่งหนึ่งนั้นไม่จ�าเป็นจะต้องส่งเสริมสถานะของ

ส�านักพิมพ์นั้นเสมอไป

 ว ร รณกรรม ในกระแสนิ ยม เป ็ นอี ก

องค์ประกอบส�าคัญที่ควบคุมกระบวนการแปล 

ประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ 2 ประการคือ กลวิธีการ

ประพันธ์ เช่น ประเภทงานวรรณกรรม ตัวละคร

ต่างๆ แนวเรื่อง สัญลักษณ์ต่างๆ ในเรื่อง ฯลฯ และ 

บทบาทของวรรณกรรมที่ “อยู่”/“ควรจะอยู่” ใน

ระบบสังคมต่อไป องค์ประกอบนี้หมายรวมถึงการ

เลือกสรรวรรณกรรมหรืองานแปลที่มีแก่นเรื่อง

ที่สอดคล้องไปกับกระแสวรรณกรรมที่ได้รับการ

ยอมรับในระบบของสังคม และด้วยเหตุที่กระแส

วรรณกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา งานแปล 

ชิ้นเดียวกันจึงมีโอกาสถูก “เขียนใหม่” ให้สอดคล้อง

และเพื่อการยอมรับจากกระแสใหม่ๆ อยู่เสมอ

 เมื่อศึกษาทฤษฎีการแปลของเลอเฟอแวร์

แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบส�าคัญที่ควบคุม

กระบวนการแปล ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบ

วรรณกรรม และแนววรรณกรรมในกระแสนั้น 

ล้วนได้รับการอุปถัมภ์นอกระบบวรรณกรรมอยู ่

เบื้องหลังในการก�าหนดทิศทางและกระบวนการ

ผลิตงานทั้งสิ้น กล่าวคือ แม้ผู ้เชี่ยวชาญในระบบ

วรรณกรรมจะเป็นผู ้ก�าหนดกระแสวรรณกรรม

ก็ตาม แต่ผู้เชี่ยวชาญก็อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้

อุปถัมภ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันหาก

เราจะมองว่ากระแสวรรณกรรมเป็นตัวก�าหนด

ลักษณะของ “งานเขียนใหม่” ก็ตาม แต่กระแส

วรรณกรรมก็ย่อมถูกผลิตให้เป็นไปตามระบบสังคม

อันมีผู้อุปถัมภ์อยู่เบื้องหลัง 

3. องค์ประกอบควบคุมง�นแปลกับก�รแปล
หนังสือภ�ษ�ญี่ปุ่นช่วง ค.ศ. 1950-1990
 เพื่อศึกษาภาพรวมขององค ์ประกอบ

ที่ควบคุมงานแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ

ประเด็นป ัญหาที่ ว ่ า  การอุปถัมภ ์นอกระบบ

วรรณกรรมนั้นได้ควบคุมการผลิตหนังสือภาษา

ญี่ปุ ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยในช่วง ค.ศ. 1970- 

1980 อย่างไร และเบื้องหลังการอุปถัมภ์งานแปล

เหล่านี้ได้ซุกซ่อนอุดมการณ์ของผู้อุปถัมภ์ไว้อย่างไร

นั้น ผู ้วิจัยได้สืบค้นและรวบรวมรายชื่อหนังสือ

ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 

1950-1990 ผู้วิจัยสามารถรวบรวมรายชื่อหนังสือ

ได้ทั้งสิ้น 342 รายการ4 โดยแบ่งรายการออกตาม

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ 

ประเภทใหญ่ๆ 10 หมวด5 ตามตารางด้านล่างนี้

4  จ�านวนรายการนี้เป็นเพียงจ�านวนรายการหนังสือที่รวบรวมได้จากหอสมุดแห่งชาติและส�านักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น 
5  ได้แก่ 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป/100 ปรัชญา/200 ศาสนา/300 สังคมศาสตร์/400 ภาษาศาสตร์/500 วิทยาศาสตร์/600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือ

เทคโนโลยี/700 ศิลปกรรมและการบันเทิง/800 วรรณคดี/900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ต�ร�งที่ 1 จ�านวนหนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1950-1990

ช่วงปี

เลขหมู่หนังสือ

000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 รวม

เพิ่มขึ้น
จ�กช่วง 
10 ปีก่อน 

(%)

1950-1959 - - - 1 - - - - - 1 2 -

1960-1969 - - - 2 - - - - 2 2 6 300%

1970-1979 - - 1 4 - - 11 - 17 - 33 550%

1980-1989 - - 8 22 3 - 30 5 43 7 118 367.57%

1990-1999 1 7 9 35 15 2 64 1 37 12 183 155.08%

รวม 1 7 18 64 18 2 105 6 99 22 342 -

ครองสัดส่วน 
(%)

0.29 2.05 5.26 18.71 5.26 0.58 30.7 1.75 28.95 6.43 - -

 จากตารางข้างต้นเมื่อดูจ�านวนหนังสือ

ภาษาญี่ปุ่นโดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่าจ�านวนหนังสือ

แปลภาษาญี่ปุ ่นในช่วง ค.ศ. 1950-1990 เพิ่ม

ปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วง ค.ศ. 1970-1980 นอกจากนี้ เมื่อศึกษา

จ�านวนหนังสือแปลที่แยกตามหมวดหมู ่แล ้ว  

พบว่าประเภทหนังสือที่ครองสัดส่วนมากที่สุด

คือ ประเภทอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็น 

30.7% (105 รายการ) รองลงมา ได้แก่ หนังสือ

ประเภทวรรณกรรม คิดเป็น 28.95% (99 รายการ) 

และหนังสือประเภทสังคมศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมญี่ปุ ่น รวมถึง

หนังสือประเภทการบริหารงานแบบญี่ปุ่น คิดเป็น 

18.71% (64 รายการ) นอกจากนี้ หากจัดประเภท

หนังสือแปลแบบกว้างๆ ออกเป็นหนังสือประเภท

วิทยาศาสตร์และหนังสือประเภทสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์แล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจ�านวน

หนังสือประเภทสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี

ปริมาณมากกว่าหนังสือประเภทวิทยาศาสตร์อยู่มาก 

 เมื่อน�าผลส�ารวจหนังสือภาษาญี่ปุ ่นที่ถูก

แปลเป็นภาษาไทยในช่วง ค.ศ. 1950-1990 มา

ศึกษาตามทฤษฎีการแปลของเลอเฟอแวร์แล้ว จะ

เห็นถึงองค์ประกอบที่ควบคุมกระบวนการแปล

หนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยดังนี้

 • ผู้เชี่ยวช�ญในระบบวรรณกรรม

 ช่วง ค.ศ. 1950 ถึงช่วงต้น ค.ศ. 1970 

ส�านักพิมพ์บางแห่งได้น�าหนังสือแปลช่วงก่อน

สงครามโลกครั้งที่ 2 มาจัดพิมพ์ซ�้า ผู้แปลนับว่ามี

บทบาทส�าคัญในการคัดเลือกหนังสือที่ตนเองเห็น

ว่า “ควรแก่การอ่าน” (จรัส ดวงอุไร, 2509:ค�าน�า) 

และ “มีประโยชน์ต่อชาติ” (เสฐียร พันธรังษี, 

2508:ค�าน�าครั้งแรก) ผู ้แปลที่แปลหนังสือภาษา

ญี่ปุ ่นบางส่วนเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ ่นหรือมีความ
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เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ ่น ประเด็นที่น ่าสนใจ 

เกี่ยวกับลักษณะการแปลในช่วงนี้ก็คือ ผู ้แปลจะ

แปลจากหนังสือญี่ปุ่นฉบับภาษาอังกฤษและภาษา

อื่นอยู ่บ้าง เช่น คืนฝั ่ง6 ไม่มีหนังสือที่แปลจาก

ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง 

 ต่อมาในปลายช่วง ค.ศ. 1970-1980  

ผู ้ เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรมส่วนใหญ่เป ็น 

อาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและนักเรียนเก่า 

ญี่ปุ ่น ลักษณะการแปลหนังสือในช่วงนี้ส่วนใหญ่

เป ็นการแปลจากฉบับภาษาอังกฤษแต่ก็ เริ่มมี

หนังสือที่แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่นโดยตรง

บ้างเล็กน้อย แม้ผู ้เชี่ยวชาญในระบบวรรณกรรม

เหล่านี้บางส่วนจะเป็นผู้คัดเลือกหนังสือและแปล

ด้วยตนเองก็ตาม แต่เนื่องจากได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์จากองค์กรญี่ปุ ่น ผู ้แปล

จึงจ�าเป็นต้องคัดเลือกหนังสือที่อยู ่ในเกณฑ์การ

สนับสนุนของผู้อุปถัมภ์อีกต่อหนึ่ง 

 ปลายช่วง ค.ศ. 1980 ส�านักพิมพ์เอกชน

ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรใดๆ ได้หันมา

แปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นประเภทวรรณกรรมและ 

การบริหารจัดการธุรกิจมากขึ้น หนังสือแปลส่วนใหญ ่

แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่นมากขึ้น เกี่ยวกับ

ประเด็นนี้น�้าทิพย์ (2547:6) ได้วิเคราะห์ว่าเป็น

เพราะผู ้ เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ ่นซึ่งส ่วนใหญ่เป ็น

นักเรียนเก ่าญี่ปุ ่นมีจ�านวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้

เมื่อพิจารณาจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงจ�าแนกตามกิจกรรม

ช่วง ค.ศ. 1972-2003 ของเจแปนฟาวน์เดชั่นแล้ว 

พบว่างบประมาณส่วนใหญ่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

ประมาณ 40% นอกจากจะใช้สนับสนุนการวิจัย

และเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและยัง

เผยแพร่ความนิยมต่อภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยอีกด้วย （国際交流基金, 2003:106-

107, オンライン) โดยจะเห็นได้จากใน ค.ศ. 1981 

มีจ�านวนผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย 9,217 คน 

（国際交流基金、1981:総表、オンライン) แต่

ใน ค.ศ. 1998 มีจ�านวนผู้เรียนมากถึง 39,822 คน 

และเพิ่มเป็น 54,884 คน ใน ค.ศ. 2003 （国際交

流基金, 2003:6, オンライン) เมื่อดูจากจ�านวน

ผู้สนใจภาษาญี่ปุ ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

นี้แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการสนับสนุนด้านการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่นและการเผยแพร่ความนิยมต่อ

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น 

เป็นปัจจัยส�าคัญที่สร้างความนิยมต่อภาษาและ

วัฒนธรรมญี่ปุ ่นในสังคมไทยทีละน้อย และเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการสร้างผู ้แปล ผู ้เชี่ยวชาญทาง

ด้านภาษาญี่ปุ่น และผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นในไทยเพิ่ม

มากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม แม้จ�านวนผู้แปลที่มีความ

เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นจะเพิ่มขึ้นและสามารถคัดเลือก 

หนังสือตลอดจนจัดพิมพ ์อย ่างเป ็นอิสระโดย 

ไม่มีองค์กรญี่ปุ่นเข้ามาให้การสนับสนุนก็ตาม แต่

การเลือกหนังสือมาจัดพิมพ์ของส�านักพิมพ์ต่างๆ

ในช่วง ค.ศ. 1990 ยังคงเป็นหนังสือแปลประเภท

เดิมๆ เช่น วรรณกรรมคลาสสิค หนังสือเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ที่ไม่แตกต่างไปจาก

แนวหนังสือแปลที่องค์กรญี่ปุ่นเคยสนับสนุน มีเพียง

ส�านักพิมพ์ผีเสื้อที่เลือกจัดพิมพ์วรรณกรรมเยาวชน

ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นแนววรรณกรรมแปลที่แปลกใหม่

ในสมัยนั้น

6  แปลจาก 三島由紀夫  『午後の曳航』  ฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย ช. ชาลี (กรุงเทพฯ: ดวงกมล, 2520.)   
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

 • ก�รอุปถัมภ์ในระบบวรรณกรรม

 การจัดพิมพ์หนังสือที่แปลจากภาษาญี่ปุ่น 

ก่อนช่วง ค.ศ. 1970 ส่วนใหญ่จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ 

ต่างๆ โดยปราศจากความช่วยเหลือทางด้านการ

จัดพิมพ์จากองค์กรใดๆ มีเฉพาะหนังสือแปล 

จากศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการเท่านั้นที่ 

จัดพิมพ์หนังสือภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในโครงการหนังสือ 

UNESCO Collection of Representative Works 

ด้วยการสนับสนุนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เช่น 

เสียงพิณเสนำะใสในพม่ำ7 เป็นต้น นอกจากนี้ 

กรมวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณการ

แปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นจากสมาคมนานาชาติเพื่อ

ความรู้ทางการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (International  

Society for Educational Information, Inc.)8 

อีกด้วย

 ปลายช่วง ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา หนังสือ

ส่วนใหญ่ที่จัดแปลโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร

หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ มีหน่วยงานหรือ

องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายในการ

จัดพิมพ์อยู่เบื้องหลัง เช่น The Japan-Thailand 

Economic Cooperation Society ที่สนับสนุน

การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่มี 

นโยบายจัดพิมพ์หนังสือแปลด้านเทคโนโลยี มูลนิธิ

โตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ ่นที่สนับสนุนโครงการ

รู้จักเพื่อนบ้านและโครงการแปลไทย-ญี่ปุ่น9 ของ

มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

เจแปนฟาวน์เดชั่น (The Japan Foundation, 

Bangkok) ที่สนับสนุนสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ ่น

ในพระบรมราชูปถัมภ์10 และสถาบันการศึกษา

ต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาวิชา

ภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์11 และโครงการไทย-

ญี่ปุ ่นศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา12) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะศิลปกรรม- 

ศาสตร์13 และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา14) เป็นต้น นอกเหนือ 

จากการสนับสนุนการจัดพิมพ์วรรณกรรมและ

หนังสือวิชาการต่างๆ แล้ว จากการรวบรวมข้อมูล

หนังสือแปลโดยผู้วิจัยยังพบว่าองค์กรทางศาสนา

อย่างสมาคมสร้างคุณค่าสากล (Soka Gakkai 

International: SGI) ได้ให้ส�านักพิมพ์เคล็ดไทย 

7  แปลโดย ฉุน ประภาวิวัฒน (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2510) ในช่วงนี้ยังมีผลงานแปลวรรณกรรมญี่ปุ่นของฉุนอีกมากมาย เช่น รำโชมอน (กรุงเทพฯ: 
โอเดียนสโตร์, 2514) เหมันตคำม (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2515) เสียงคลื่นที่รื่นรมย์ใจ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2517) การแปลวรรณกรรมญี่ปุ่น
เหล่านี้สถานทูตญี่ปุ่นได้ส่งจดหมายแสดงความขอบคุณผู้แปลและด�าเนินการช่วยขอลิขสิทธิ์การแปลให้อีกด้วย (ฉุน ประภาวิวัฒน, 2514:ปกหลัง)

8  สมาคมนานาชาติเพื่อความรู้ทางการศึกษาประเทศญี่ปุ่นยังสนับสนุนงบประมาณการแปลและจัดพิมพ์หนังสืออื่นๆ อีก เช่น กำรศึกษำเพื่อพัฒนำประเทศ
ญี่ปุ่น (2535) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

9  ผลงานหนังสือที่แปลจากโครงการฯ นี้มีดังต่อไปนี้ ญี่ปุ่นกำรก่อตัวเป็นชำติสมัยใหม่ โดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์, วิวัฒนำกำรทุนนิยมของญี่ปุ่น โดย
คงศักดิ์ สันติพฤษวงศ์, เยิรเงำสลัว โดย สุวรรณา วงศ์ไวศยวรรณ, วิวัฒนำกำรวรรณกรรมญี่ปุ่นหลังสงครำม โดย อาทร ฟุ้งธรรมสาร, เมียหมอ (นวนิยาย) 
โดย กิติมา อมรทัต, ห่ำนป่ำ (นวนิยาย) โดย สงบ สวนสันติ (สันติสิริ), กำรอุดมศึกษำญี่ปุ่น โดย ชนิตา รักษ์พลเมือง, อำทิตย์ลับฟ้ำ (นวนิยาย) โดย มาลินี 
แก้วเนตร, กำรเกษตรญี่ปุ่น โดย สุวินัย ภรณวลัย, วิมำนมำยำ โดย วันเพ็ญ บงกชสถิต, กำรพัฒนำเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดย สุกัญญา นิธังกรและอนงค์ 
โรจน์วณิชย์, ชีวิตและผลงำนของโซเซกิและโทซน โดย กรรณิกา จรรย์แสง และจุฑารัตน์ เบญจฤทธิ์, กำรเกษตรญี่ปุ่นจะอยู่รอดหรือไม่ โดย ดุสิต เจษฎพิพัฒน์, 
ผู้บัญชำกำรชำวพุทธ โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ยี่สิบสี่ดวงตำ โดย กิติมา อมรทัต, กำรเงินและกำรธนำคำรญี่ปุ่น โดย สมพงษ์ อรพินทร์ (มูลนิธิโครงการต�ารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:49)

10  ผลงานแปล ได้แก่ กระต่ำยแก้ว (2530) ต�ำรำประวัติศำสตร์ญี่ปุ่นระดับมัธยมปลำยเรื่อง ญี่ปุ่นในมิติเวลำ (2530) เป็นต้น
11  จัดแปลโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จากเจแปนฟาวน์เดชั่น ได้แก่ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 1 (ม.ป.ป.), เรื่องสั้นญี่ปุ่น 2 (2520), เรื่องสั้นญี่ปุ่น 3 (2522) 

จัดแปลโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จากมูลนิธินักเรียนเก่าไทยโยชิดะอาโอยามา (Yoshida-Aoyama Taikokuryugakuseikikin) ได้แก่  
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4: รวมเรื่องสั้นของ ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ (2533) เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5: รวมเรื่องสั้นของ ดะสะอิ โอะซะมุ (2541) และ เรื่องสั้นญี่ปุ่น 6: 
รวมวรรณกรรมเยำวชนของมิยะสะวะเค็นจิ (2543)

12  ผลงานแปล ได้แก่ สังคมญี่ปุ่น (2525) พัฒนำกำรเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่ (2530) ฯลฯ
13  ผลงานแปล ได้แก่ โคจิกิ ต�ำนำนเก่ำแก่ที่สุดของญี่ปุ่น (2521) เป็นต้น
14  ได้จัดแปลหนังสือส�าคัญๆ ที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น มุ่งสู่วิทยำกำร (2525) ญี่ปุ่น: ผู้เป็นหนึ่ง (2528) เป็นต้น 
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จัดพิมพ์หนังสือแปลภาษาญี่ปุ ่นผลงานของ อิเกะดะ 

ไดซะกุ ประธานสมาคมฯ เป็นจ�านวนมากอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยบางส่วน 

จึงมีผู้อุปถัมภ์มากกว่าหนึ่ง ซึ่งได้แก่ส�านักพิมพ์หรือ 

สถาบันที่จัดแปลและองค์กรจากประเทศญี่ปุ ่นที่ 

เข้ามาให้การสนับสนุนทุนจัดพิมพ์ จากการมีผู้อุปถัมภ์

ทางด้านการจัดพิมพ์เช่นนี้เป็นผลให้ช่วง ค.ศ. 

1970-1980 จ�านวนหนังสือภาษาญี่ปุ ่นที่ถูกแปล

เป็นภาษาไทยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก 

 เมื่อเข้าสู ่ช่วง ค.ศ. 1990 งบประมาณ

การสนับสนุนการพิมพ์หนังสือแปลจากองค์กรและ

หน่วยงานของญี่ปุ ่นค่อยๆ ลดลง โดยจะเห็นได้

จากเจแปนฟาวน์เดชั่นจัดสรรงบประมาณส�าหรับ

กิจกรรมการผลิตสื่อเอกสารหรือหนังสือในช่วง 

ค.ศ. 1970-1980 ประมาณ 10% และลดลงเหลือ

ประมาณ 6% ในช่วง ค.ศ. 199015 อย่างไรก็ตาม

แม้ว่าการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากองค์กรญี่ปุ ่น

จะลดน้อยลงก็ตาม แต่ปริมาณการจัดพิมพ์หนังสือ

ภาษาญี่ปุ่นในตลาดกลับมีปริมาณมากขึ้นกว่าช่วง

ปีก่อน จากความนิยมหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปล 

เป็นภาษาไทยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลานี้อาจกล่าวได้ว่า 

ผู้อ่านชาวไทยมีแนวโน้มที่มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศ

ญี่ปุ่น ยอมรับประเทศญี่ปุ่น และสนใจในวิทยาการ

ของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้อ่าน

ต้องการบริโภคหนังสือแปลที่ถ่ายทอดวิทยาการ 

หรอืความรูจ้ากประเทศญีปุ่น่เพิม่มากขึน้    นอกจากนี้ 

ความนิยมของผู ้อ่านชาวไทยที่มีต่อหนังสือแปล

ภาษาญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึ้นนี้ยังอาจสะท้อนถึงความ

ส�าเร็จของการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือแปล

ภาษาญี่ปุ ่นของผู ้อุปถัมภ์ชาวญี่ปุ ่นในช่วง ค.ศ. 

1970-1980 ได้อีกด้วย

 • แนววรรณกรรมในกระแสนิยม

 สื บ เ นื่ อ ง จ า กผู ้ เ ชี่ ย ว ช าญ ใน ร ะบบ

วรรณกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และนักวิชาการ

ในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอุปถัมภ์จากองค์กร

ญี่ปุ ่นตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น แนวหรือลักษณะ

งานแปลที่ปรากฏในช่วง ค.ศ. 1970-1980 จึง

เป็นแนวงานที่ถูกก�าหนดโดยผู ้อุปถัมภ์เป็นหลัก 

ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์จัดพิมพ์เฉพาะงานด้านสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ ่นหรือ

สังคมไทยที่เขียนโดยชาวญี่ปุ ่น สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่นจัดพิมพ์งานแปลในหมวด

วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี

 การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นในไทยใน 

ช่วงแรกยังมีจ�านวนน้อยและไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก

การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นในช่วง ค.ศ. 1950-

1960 ส ่วนหนึ่งเป ็นการแปลที่ผู ้แปลคัดเลือก

หนังสือจากความสนใจส่วนบุคคลแล้วน�าเสนอต่อ

ส�านักพิมพ์ อีกส่วนหนึ่งเป็นการแปลโดยหน่วยงาน 

ราชการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการแปล

หนังสือจาก UNESCO หนังสือภาษาญี่ปุ ่นที่ถูก

แปลเป็นภาษาไทยในสมัยนี้จึงเป็นหนังสือประเภท

วรรณกรรมชิ้นเอก  (“the masterpieces of 

world literature”) (Edouard, 1986:6, Online)  

ที่ถูกคัดสรรจากมาตรฐานของตะวันตก ต่อมาใน 

ช่วง ค.ศ. 1970-1980 อาจารย์หรือนักวิชาการ 

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ มักคัดเลือกเฉพาะ 

วรรณกรรมสมัยใหม่ที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนชื่อดัง 

และได้รับการยกย่องเป็นหลักเช่น โมะริ โอะกะอิ 

（森鴎外） ดะซะอิ โอะซะมุ（太宰治） ทะนิซะกิ 

จุนอิจิโร（谷崎潤一郎）ฯลฯ พร้อมกันนี้องค์กร

15 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายตามจริงจ�าแนกตามกิจกรรมช่วง ค.ศ. 1972-2003 （国際交流基金, 2003:106-107)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ญี่ปุ ่นต่างๆ ได้เข้ามาเป็นผู ้อุปถัมภ์หลักในการ

แปลโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 

หนังสือแปลที่อยู ่ในเกณฑ์หรือแนวทางที่วางเอาไว้ 

จากกระแสแปลหนังสือแนววรรณกรรมญี่ปุ่นสมัย

ใหม่เช่นนี้ส่งผลให้ส�านักพิมพ์ต่างๆ หันมาแปล

วรรณกรรมญี่ปุ ่นลักษณะเดียวกันตามมา เช่น 

ส�านักพิมพ์ดอกหญ้าและส�านักพิมพ์รวมทรรศน์ 

ได ้จัดพิมพ ์ผลงานของคะวะบะตะ ยะซุนะริ 

（川端康成） นักเขียนรางวัลโนเบลจากฉบับภาษา

อังกฤษของ เอ็ดวาร์ด จี ไซเดนสติกเกอร์ (Edward 

G. Seidensticker) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

หนังสือแปลที่ถูกจัดพิมพ์เป็นหนังสือวิชาการและ

วรรณกรรมคลาสสิคเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มผู้อ่านจึงมี

จ�ากัดเฉพาะนักศึกษา ปัญญาชน และนักวิชาการ

เท่านั้น 

  ปลายช่วง ค.ศ. 1980 ขณะที่การแปล

และจัดพิมพ์วรรณกรรมคลาสสิคญี่ปุ ่นเริ่มซาลง 

ส�านักพิมพ์ผีเสื้อได้จัดพิมพ์ โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้ำง

หน้ำต่ำง ขึ้นและได้สร้างกระแสความนิยมการแปล

และบริโภควรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นในสังคมไทย 

ในเวลาต่อมา (น�้าทิพย์ เมธเศรษฐ, 2547:5-6) 

ในช ่วง ค.ศ. 1990 จนมีการแปลและตีพิมพ ์

วรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นมากมาย16 ตามมา ส่งผล 

ให้ส�านักพิมพ์ต่างๆ หันมาสนใจงานประเภทนี้มากขึ้น

ด้วยเหตุนี้ปลายช่วงปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา  

ความนิยมของหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทย 

ได้เพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้จากส�านักพิมพ์ต่างๆ ได้

เข้ามาผลิตงานแปลอย่างเต็มตัว พัฒนาการของ 

การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นในประเทศไทยเช่นนี้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าองค์กรจากประเทศญี่ปุ่นต่างๆ 

ที่เป็นผู ้อุปถัมภ์งานแปลคือตัวแปรส�าคัญที่สร้าง

รากฐานวางแนวทางให้หนังสือภาษาญี่ปุ ่นที่แปล

เป็นภาษาไทยได้รับการยอมรับและความนิยมใน

ประเทศไทยในเวลาต่อมา 

 จากการศึกษาองค ์ประกอบการแปล

ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส�าคัญที่ปูพื้นฐานให้

หนังสือแปลภาษาญี่ปุ ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันนั้น คือ

องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นที่มีบทบาทเป็นผู้อุปถัมภ์

การจัดพิมพ์หนังสือแปลในช่วง ค.ศ. 1970-1980 

ได้แก่ เจแปนฟาวน์เดชั่น มูลนิธิโตโยต้าฯ และ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ ่น ผู ้อุปถัมภ์ 

เหล ่านี้นอกเหนือจากองค ์ประกอบทางด ้าน 

เศรษฐกิจที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

แก่สถาบันต่างๆ แล้ว ยังมีองค์ประกอบทางด้าน 

อุดมการณ์ที่เป็นแรงขับส�าคัญให้เกิดการอุปถัมภ์ขึ้น 

ในหัวข้อต่อไปจะขอวิเคราะห์ถึงบทบาทและอุดมการณ์

ของผู้อุปถัมภ์ในการแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นเฉพาะ

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในไทยช่วง ค.ศ. 

1970-198017 

4. ก�รแปลหนังสือกับอุดมก�รณ์ขององค์กร
ญี่ปุ่น 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ ่นให้ความ

ส�าคัญกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักจน

สามารถเข้าครอบง�าทางด้านเศรษฐกิจประเทศ

ต่างๆ ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ขาด

ดุลการค้ากับประเทศญี่ปุ ่นอย่างมาก ปัญหาการ

กดขี่ค ่าแรง การใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่จากญี่ปุ ่น  

การผูกขาดเทคโนโลยี และการโอนผลก�าไรกลับ

บริษัทแม่ของบริษัทญี่ปุ่นต่างๆ ได้กลายเป็นชนวน

ส�าคัญที่ท�าให้ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย

16  ตัวอย่างวรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นที่ถูกจัดพิมพ์ในช่วงนี้ ได้แก่ เบ็ตตี้ซัง (กรุงเทพฯ: หนังสือเล่มเล็ก, 2531) โมโมจัง (กรุงเทพฯ: หนังสือเยาวชน, 2531) 
ดวงตำกระต่ำย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเด็ก, 2531) เด็กหญิงน็อนจัง (กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2541) เด็กหญิงอีดะ (กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2541) เป็นต้น

17  เกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์หนังสือภาษาญี่ปุ่นที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะขอกล่าวถึงในงานวิจัยล�าดับต่อไป
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ได้จัดสัปดาห์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และยังได้เดินขบวนต่อต้าน 

นายทะนะกะ คะกุเอะอิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่นที่ 

เดินทางมาเยือนประเทศไทยใน พ.ศ. 2517 เพื่อ

แสดงความไม ่พอใจต ่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจ

ของญี่ปุ ่น (ทวี ธีระวงศ์เสรี, 2524:219) จาก

ปรากฏการณ์ต่อต้านญี่ปุ ่นในประเทศไทยและ 

ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน

เวลานั้น ท�าให้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็น 

ความส�าคัญของนโยบายด ้านการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ในเดือนกันยายน  ค.ศ. 1972  นายฟุกุดะ  

ทะเกะโอะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

สมัยนั้นจึงได้เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งเจแปนฟาวน์เดชั่น 

(The Japan Foundation: JF) ขึ้น ในเดือนตุลาคม

ปีเดียวกันนั้น JF ได้ก่อตั้งขึ้นโดยด�าเนินกิจกรรม

ตาม Kokusai Bunka Shinkokai (KBS)18 องค์กร

ที่เคยท�าหน้าที่เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1974 The 

Japan Cultural Center, Bangkok หรือ The  

Japan Foundation, Bangkok ก ่อตั้งขึ้นที่

กรุงเทพฯ เพื่อด�าเนินงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย (เกี่ยวกับ 

เจแปนฟำวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, The Japan Foun-

dation, Bangkok, ออนไลน์) 

 JF ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

และหน่วยงานส่วนต่างๆ19 งบประมาณเหล่านี้ 

ถูกแบ่งเพื่อด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ขององค์กร20 โดยมีกิจกรรมการผลิตสื่อเอกสารเป็น

หนึ่งในกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์นั้น กิจกรรม

การผลิตสื่อเอกสารถูกใช้ใน 3 ด้าน ได้แก่ การผลิต

หนังสือหรือเอกสารของ JF เอง การให้ทุนสนับสนุน 

การผลิตหรือสั่งซื้อหนังสือ การให้ทุนสนับสนุนจัดซื้อ 

หนังสือภาษาญี่ปุ่นเข้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใน

นานาประเทศ และการสนับสนุนสื่อหรืออุปกรณ์

การสอนภาษาญี่ปุ ่น หนังสือที่ JF สนับสนุนการ

ผลิตคือ หนังสือที่ไม่เน้นผลก�าไรทางการค้า มุ ่ง

แนะน�าวัฒนธรรมญี่ปุ ่น บรรณานิทัศน์สิ่งพิมพ์

ญี่ปุ ่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยค้นคว้าและ

ประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันเป็นมิตรระหว่าง

ญี่ปุ่นกับนานาประเทศ (The Japan Foundation, 

1981:32-33) 

 ในปีเดียวกันที่ JF เข้ามาด�าเนินงานใน

ประเทศไทย มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น (The 

Toyota Foundation) ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศ

ญี่ปุ ่น จากปรัชญาของโตโยต้าที่จะ “สร้างสังคม

ที่สมบูรณ์ผ่านยนตรกรรม” （「自動車をとおし

て豊かな社会づくり」） ได้เป็นแรงผลักดันก่อตั้ง

มูลนิธิโตโยต้าฯ ขึ้นเพื่อคืนก�าไรให้สังคมโดยเน้น

18  Kokusai Bunka Shinkokai (KBS) หรือ The Society for international cultural relations เป็นหน่วยงานญี่ปุ่นที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1934 
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทย พม่า มาเลเซีย และอินโดนีเซีย KBS ได้เข้ามาด�าเนินงานในประเทศไทย
ในปี ค.ศ. 1943 โดยใช้ชื่อว่า Nippon Thai Culture House มีส�านักงานอยู่แถวหน้าพระลาน (บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในปี ค.ศ. 1944 กิจกรรมหลัก
ของ KBS คือ การออกวารสารภาษาไทยและญี่ปุ่นชื่อว่า นิตตะอิบุงกะ（「日泰文化」）การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น  
เป็นต้น (酒井健太郎「日泰文化会館の成立」、日タイ交流史研究の新地平　大鳥圭介の 『暹羅紀行』(1875)から広がる140年、口頭発表、

チュラーロンコーン大学文学部、2015年9月4日．)
19  จากข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น พบว่าปี ค.ศ. 1972 JF ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียง 614,000 เยน ในปี ค.ศ. 1977 ได้รับงบประมาณ 

4,219,000 เยน ปี ค.ศ. 1989 งบประมาณที่ได้รับอยู่ที่ 9,486,000 เยน และในปี ค.ศ. 1996 อยู่ที่ 19,733,000 เยน (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 
1997, online)

20  ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ (2) การส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงญี่ปุ่นศึกษา (3) การเผยแพร่ภาษาญี่ปุ่น (4) การสนับสนุนการจัด
งานบรรยายวิชาการ งานนิทรรศการ การแสดงต่างๆ (5) การผลิตสื่อ เอกสารหรือหนังสือ (6) การวิจัยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับนานาประเทศ  
(7) กิจกรรมอื่นๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าควรให้การสนับสนุน (The Japan Foundation, 1981:8-9)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสิ่งแวดล้อม 
สวัสดิการสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ แก่ 
นักวิจัยชาติต่างๆ （豊田英二、神谷正太郎、 

1974、オンライン） ใน ค.ศ. 1978 มูลนิธิโตโยต้าฯ 
ได้เริ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์หนังสือแปล 
ในโครงการ “รู ้จักเพื่อนบ้าน” （「隣人をよく 

知ろう」） โดยสนับสนุนการแปลวรรณกรรม 
หนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ของประเทศต่างๆ ในเอเซียเป็นภาษาญี่ปุ่น ต่อมา 
ใน ค.ศ. 1982 - ค.ศ. 2003 มูลนิธิฯ ได้เริ่ม
สนับสนุนการแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นเป็นภาษา
ต่างๆ ในประเทศแถบเอเซีย จ�านวนหนังสือที่ 
มูลนิธิฯ ได ้สนับสนุนค่าใช ้จ ่ายในการจัดพิมพ์
รวมกว่า 600 เล่ม （トヨタ財団、オンライン） 
ในส่วนของโครงการแปลไทย-ญี่ปุ ่นของมูลนิธิ
โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์21 นั้น 
มูลนิธิโตโยต้าฯ ได ้ก�าหนดขอบเขตคุณสมบัติ
ของหนังสือแปลที่จะสนับสนุนไว ้ว ่า “จะต้อง
เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับสังคมไทยหรือสังคมญี่ปุ ่น 
และในกรณีที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับสังคมไทยนั้น 
จะต้องเป็นหนังสือที่ เขียนโดยนักเขียนญี่ปุ ่น” 
เพื่อสนองต่อนโยบายของมูลนิธิโตโยต้าฯ ที่เห็น 
“ความจ�าเป็นของคนไทยที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ 
สังคมญี่ปุ่นและสิ่งที่ประชาชนญี่ปุ่นคิดเกี่ยวกับไทย 
ให้ดียิ่งขึ้น” (ประธานคณะอนุกรรมการโครงการ 
แปลไทย-ญี่ปุ ่น, 2530:ค�าแถลงของโครงการ 
แปลไทย-ญี่ปุ่น มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์) 
 สิ่งที่น ่าสังเกตเกี่ยวกับโครงการ “รู ้จัก
เพื่อนบ้าน” ก็คือ โครงการนี้เริ่มด�าเนินการหลังจาก 
ที่ รั ฐบาลในสมัยนั้นได ้ เปลี่ ยนแปลงนโยบาย

ต่างประเทศ กล่าวคือ ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ณ กรุงมะนิลา เดือน 
สิ งหาคม ค.ศ .  1977 นายกรัฐมนตรีฟุกุดะ  
ทะเกะโอะ ได้ประกาศนโยบายเพิ่มความสัมพันธ์
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมกับอาเซียนอย่าง
จริงจัง (Togo Kazuhiko, 2010:201) เมื่อศึกษา 
The Toyota foundation report ฉบับเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ. 1977 （トヨタ財団、1977：1-8、 

オンライン）พบว่าเดิมกิจกรรมของมูลนิธิฯ มี
เพียงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและทุน
วิจัยในสาขาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางการ
คมนาคม สวัสดิการสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม
เท่านั้น แต่ใน ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้
เพิ่มโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการกับนานาประเทศ 
โดยเน้นการใช้ความช่วยเหลือทุนวิจัยและทุนผลิต
ต�าราแก่ประเทศด้อยพัฒนา โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ （トヨタ財団、1978： 

4、オンライン） การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด�าเนินงานของมูลนิธิฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายต่าง
ประเทศของรัฐบาลญี่ปุ ่นในสมัยนั้นเช่นนี้เรียกได้ 
ยากว่าเป็นความบังเอิญ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าว 
ได ้ว ่าการอุปถัมภ์ของมูลนิธิโตโยต้าฯ ที่ ไม ่ได ้ 
มุ ่งมั่นคืนก�าไรให้สังคมอย่างบริสุทธิ์ใจ หากแต่ 
ซ ่อนเร้นความมุ ่งมั่นในการตอบสนองนโยบาย 
การสร้างความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 
เฉียงใต้และอุดมการณ์ของ “หลักการฟุกุดะ” 
(Fukuda Doctrine) (Sueo Sudo, 1992:4) ที่ 
มุ ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ต่อนานาประเทศ 
ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจนเกิดกระแส
ความนิยมต่อประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นขึ้น

ในเวลาต่อมา 

21  จาก The Toyota foundation report ฉบับเดือนตุลาคม ค.ศ. 1993 （トヨタ財団, 1993:13） พบโครงการแปลหนังสือที่ชาญวิทย์ เกษตรศิริยื่นขอทุน
สนับสนุนการจัดแปล 2 รายการ ได้แก่ The Anatomy of Dependence (ฉบับภาษาไทยใช้ชื่อว่า อะมะเอะแก่นแท้จิตใจคนญี่ปุ่น (2538))  และ Japanese 
History Cartoon Vol.12 Vol.14 Vol.16 (ไม่พบฉบับภาษาไทย) โดยทั้งสองโครงการได้รับทุนช่วยเหลือ 5,000 และ 6,000 ดอลล่าร์สหรัฐตามล�าดับ 
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5. ปัญญ�ชนไทยผู้สร้�งสถ�นะท�งสังคมแก่
ญี่ปุ่น
 หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลา รัฐได ้เก็บ

กวาดล้างท�าลายสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ถ ่ายทอด

อุดมการณ์ตรงข ้าม จนเป ็นผลให ้ส�านักพิมพ ์

ต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์นี้ 

โครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็ถูก

รัฐบาลเก็บกวาดหนังสือในโครงการฯ จนบริษัท

รับจ�าหน่ายหนังสือต้องปิดกิจการลงและส่งผลให้

เงินค่าหนังสือของโครงการฯ ที่ค้างอยู ่กับบริษัท

ที่ เลิกกิจการต ้องสูญไปด ้วย (มูลนิธิ โครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:19) 

จากปัญหาด้านทุนทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การเมืองภายในประเทศและสภาพ 

ตลาดหนังสือต�าราที่ เปลี่ยนแปลงไป โครงการ 

ต�าราฯ จึงยุติบทบาทการผลิตต�าราเรียนที่เป็น

แนวคิดหรือทฤษฎี และเปลี่ยนแผนงานไปมุ่งเน้น

การผลิตต�าราที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับประเทศไทย

และประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ตั้งแต่ ค.ศ. 2521 เป็นต้นมา (มูลนิธิโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:21) 

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์

ของมูลนิธิต�าราฯ เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันที่ 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ22 เข้ามารับหน้าที่กรรมการ 

และเลขานุการมูลนิธิโครงการต�าราฯ พร้อมด้วย

เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 

ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์บางส่วนของ

มูลนิธิโครงการต�าราฯ จนมีเนื้อหาสอดคล้องกับ

อุดมการณ์ของมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้ 

จึงเรียกได้ยากว่าเป็นเรื่องบังเอิญ 

 นอกเหนือจากมูลนิธิโครงการต�าราฯ แล้ว 

ส�านักพิมพ์เคล็ดไทยของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ (อดีต

บรรณาธิการ สังคมศำสตร์ปริทัศน์ ของโครงการ

ต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ก็จ�าเป็นต้อง

เลิกกิจการไปช่วงหนึ่งจากเหตุการณ์ 6 ตุลา (ส. 

ศิวรักษ์, 2540:246-247) ภายหลังส�านักพิมพ์ 

เคล็ดไทยได้เปิดกิจการอีกครั้งและจัดพิมพ์หนังสือ

ขององค์กรศาสนาอย่างสมาคมสร้างคุณค่าสากล 

(Soka Gakkai International: SGI) สุลักษณ์  

ศิวรักษ์ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือของ 

SGI ไว้ว่า 

“ส่วนพวกโซกากาไกนั้น สนใจมาให้เคล็ดไทยจัดแปล

และตีพิมพ์หนังสือของนายใหญ่เขาคือนายอิเคดะ แม้

พวกหัวก้าวหน้าและเพื่อนชาวพุทธในญี่ปุ่นอาจจะไม่

ชอบใจ แต่บวกลบคูณหารดูแล้ว เห็นว่าร่วมงานกับ 

เขาได้ เพราะเขาก็สนใจทางด้านสันติภาพอยู่มิใช่น้อย 

ดังในช่วงนี้ข้าพเจ้าเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับ Peace  

Brigades International ยิ่งๆ ขึ้นทุกที จนได้เป็น 

ตัวแทนของเขาประจ�าเอเซียอาคเนย์ในระยะกาลต่อมา”  

(ส. ศิวรักษ์, 2540:470) 

 จะเห็นได ้ว ่ าส� านักพิมพ ์หรือองค ์กร

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือตีความ

อุดมการณ์ของตนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของ 

องค์กรจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือ 

ทางด้านเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันองค์กรญี่ปุ ่นเอง

ก็ได้คัดสรรองค์กรไทยที่จะท�างานร่วมกันมาเป็น 

อย่างดี ดังเช่น การเจาะจงเลือกส�านักพิมพ์เคล็ดไทย 

แปลและจัดพิมพ ์ผลงานของอิ เกะดะ ไดซะกุ 

เป็นฉบับภาษาไทยของ SGI นั้น แสดงให้เห็นว่า 

ผลตอบแทนที่ SGI ต้องการจากการจัดแปลใน 

22  ชาญวิทย์ เกษตรศิริได้ลี้ภัยทางการเมืองจากเหตุการณ์ 6 ตุลา โดยได้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลานั้นได้รู้จัก
นักวิชาการส�าคัญชาวญี่ปุ่นที่สายสัมพันธ์กับมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น  (มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2549:22)
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การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980

ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลงานหนังสือแปลที่จะเผยแพร่

แจกจ่ายไปสู ่ประชาชนไทยเท่านั้น23 หากแต่ยัง

ต้องการหยิบยืมภาพลักษณ์ของสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

ปัญญาชนไทยผู ้มีบทบาททางส�าคัญด้านศาสนา

และสันติภาพระดับโลกเพื่อใช ้ในการเผยแพร่

องค์กรในกลุ่มปัญญาชนตามลักษณะการด�าเนินงาน

ของ SGI ที่มีแนวทางเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร

โดยการเดินทางไปพบปะสนทนากับผู้น�าประเทศ

และบุคคลส�าคัญด้านสันติภาพของโลกในแต่ละ

ประเทศ24 

 เช่นเดียวกับองค์กรที่สนองนโยบายของ 

รัฐบาลญี่ปุ ่นอย่างมูลนิธิโตโยต้าฯ และ JF ที่

เน ้นด�าเนินกิจกรรม ร ่วมกับกลุ ่มป ัญญาชน25  

ผลตอบแทนที่ผู ้อุปถัมภ์เหล่านี้ได้รับนั้นนอกจาก

จะได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการ

แลกเปลี่ยนทางความรู ้และวัฒนธรรมแล้ว กลุ ่ม

ปัญญาชนเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทส�าคัญใน

การตอบโต้กับอ�านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ

ญี่ปุ่น และสร้างความไม่มั่นคงทางสถานะของญี่ปุ่น

ในสังคมไทยมาก่อน ดังเช่นสมาคมสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทยที่ได้ออกนิตยสาร สังคมศำสตร์

ปริทัศน์ ฉบับ “ภัยเหลือง” (ฉบับเมษายน 2515) 

วิพากษ์วิจารณ์จักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจของ

ญี่ปุ่น จนน�ามาสู่การเดินขบวนเคลื่อนไหวต่อต้าน

สินค้าญี่ปุ ่นของกลุ ่มนักวิชาการและนักศึกษาใน

เวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้ผลประโยชน์ประการหนึ่ง

จากการเข้ามาเป็นผู้อุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นก็คือ

การได้เข้ามามีอ�านาจต่อกลุ่มปัญญาชนไทยผ่าน

การให้ความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ ขณะ

เดียวกันก็ได้อาศัยพลังของกลุ่มปัญญาชนในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ ่นใน 

รูปแบบที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรญี่ปุ่น

แก่ประชาชนทั่วไป

6. บทสรุป
 เ มื่ อ ง า น แ ป ล อ า จ ถู ก ส ร ้ า ง ขึ้ น จ า ก

วัตถุประสงค์หรืออุดมการณ์บางอย่าง การศึกษา

การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยช่วงปี ค.ศ. 1950-

1990 จึงท�าให้เห็นพัฒนาการการแปลที่น่าสนใจ 

กล่าวคือ ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1960 การแปลหนังสือ

ภาษาญี่ปุ ่นปรากฏในวงแคบและมีปริมาณน้อย 

งานแปลบางชิ้นอย่าง บูชิโดจรรยำของทหำรดวง

วิญญำณของญี่ปุ่น แต่งตำมหลักของศำตรำจำรย์ 

อินำโซ นิโตเบ ที่แปลและเรียบเรียงโดย เสฐียร 

พันธรังษี นั้นก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านว่า

ผู ้แปลรับเงินจากญี่ปุ ่นเพื่อให้เขียนยกย่องชื่นชม

ญี่ปุ ่น การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่นในช่วงแรกจึง

มีจ�านวนน้อยและเป็นการแปลตามการคัดเลือก

ของ UNESCO เป็นหลัก ช่วงต้น ค.ศ. 1970 การ

เคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ ่นระบาดหนักทั่วภูมิภาค

23  เมื่อเทียบกับกรณีขององค์การศาสนาเซไคคิวเซเคียว ส�านักประเทศไทย ที่ได้ว่าจ้างโรงพิมพ์ธีรสารการพิมพ์จัดพิมพ์ ค�ำสอนท่ำนเมซุซำมะ รำกฐำนแห่งสวรรค์ 
เล่มที่ 1-5 ที่มีจ�านวนฉบับพิมพ์รวมกันกว่า 100,000 เล่ม

24  ผู้น�าประเทศและบุคคลส�าคัญของโลกที่ อิเกะดะ ไดซะกุ ประธาน SGI ได้เข้าพบ ได้แก่ ท่านเคาท์ริชาร์ด กูเดนฮอฟ คาเลอจี (บิดาแห่งการรวมยุโรป
เข้าด้วยกัน) ดร.อาร์โนลด์ ทอยน์บี (บิดาแห่งนักประวัติศาสตร์) ดร.ออเรลิโอ เปคเชอิ (ผู้ก่อตั้งสโมสรแห่งโรมัน) โคซิกิน (นายกรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต) 
ฯพณฯ โจเอินไหล (นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน) เฮนรี คิสซิงเจอร์ (รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา) มิคาอิล กอร์บาชอฟ (ประธานาธิบดี
แห่งสหภาพโซเวียต) เนลสัน แมนเดลลา (ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้) ดร.โยฮัน กัลตุง (บิดาแห่งนักสันติภาพ) เป็นต้น นอกจากนี้ อิเกะดะ ไดซะกุ  
ยังเคยเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี ค.ศ. 1994 (Soka Gakkai Thailand, ม.ป.ป., ออนไลน์) อีกด้วย

25  โดยจะเห็นได้จาก JF ปฏิเสธที่จะสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือชุด Japan in Your Pocket ของศิลป์ ภาคสุวรรณ โดยให้เหตุผลว่า “ไม่มีนโยบายที่จะจัดพิมพ์
หนังสือในลักษณะนี้” (ศิลป์ ภาคสุวรรณ, 2532:ค�าน�าการพิมพ์ครั้งที่ 2) ทั้งที่เป็นหนังสือที่น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเทศญี่ปุ่นตามเงื่อนไข
หนังสือแปลที่ JF ก�าหนด
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เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างการยอมรับและ

ความนิยมต่อชาติญี่ปุ่นให้มากขึ้น ญี่ปุ่นได้ด�าเนิน 

นโยบายต่างประเทศแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรม ส่งผลให้องค์กรไม่แสวงหาก�าไรสัญชาติ

ญี่ปุ ่นเข ้ามาสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้าน

วัฒนธรรมและวิชาการ การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น

ต่างๆ ก็เป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอด

อุดมการณ์ของญี่ปุ่นในเวลานั้น

 การอุปถัมภ์งานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ ่น

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ขององค์กร

ญี่ปุ ่นในช่วง ค.ศ. 1970-1980 มีลักษณะการ

อุปถัมภ์แบบจ�าแนก (differentiated patronage) 

ที่เป็นการอุปถัมภ์ร่วมกันระหว่างองค์กรญี่ปุ่นและ

หน่วยงานไทย โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างอ�านวยประโยชน์ 

ให้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ แม้องค์กรญี่ปุ่นจะอุปถัมภ์

การจัดพิมพ์หนังสือแปลเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์รัฐ

โดยการตั้งเงื่อนไขการสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ 

จนปัญญาชนไทยบางส่วนได้เปลี่ยนท่าทีและอุดมการณ์ 

ขององค์กรตนไปบ้างก็ตาม แต่ในอีกแง่หนึ่งก็มิอาจ 

ปฏิเสธได้เลยว่าการเข้ามาสนับสนุนการจัดพิมพ์

หนังสือแปลต่างๆ ขององค์กรญี่ปุ่นเช่นนี้ ส่วนหนึ่ง

เกิดจากการที่ปัญญาชนไทยถูกควบคุมและได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองภายใน 

ประ เทศในยุ คสมั ยนั้ น  ด ้ วย เหตุนี้ ก ารยอม 

ปรับเปลี่ยนอุดมการณ์บางอย่างของปัญญาชนไทย

เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการแก่วงการ

การศึกษาไทยต่อไปได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง 

ได้ยาก แม้ว่าภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กรญี่ปุ่นที่

ก�าหนดเงื่อนไขการสนับสนุนหนังสือแปลจะท�าให้

แนวหนังสือแปลที่ถูกผลิตในช่วง ค.ศ. 1970-1980 

จ�ากัดอยู่ในประเภทเดิมๆ ก็ตาม แต่การสนับสนุน

การแปลและจัดพิมพ์หนังสือภาษาญี่ปุ ่นในไทย 

เช่นนี้ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแก่ผู้อ่าน 

ชาวไทยมากขึ้นโดยจะเห็นได้จากปริมาณการจัดพิมพ์ 

หนังสือแปลภาษาญี่ปุ ่นที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลัง 

ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา 
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