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คำ�นิยม
(พ.ศ. 2538)

ก�รเมือง (เรื่อง) ของสัตว์

ในแวดวงต่างประเทศดูเหมือนว่าเดือนนี้จะมีเทศกาล 

เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปีกนัเยอะแยะไปหมด เหตหุน่ึง

เห็นจะเป็นเพราะสงครามโลกครัง้ที ่2 ยติุมาไดค้รบคร่ึงศตวรรษแลว้

หากย้อนไปดูประวัติศาสตร์โลก นับแต่คริสต์ศตวรรษที่  19 

เป็นต้นมา  ช่วงเวลาน้ีดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาปลอดสงคราม

ขนาดใหญ่ที่ท�าให้ผู้คนต้องเสียชีวิตล้มตายจ�านวนมากเป็นระยะ

เวลายาวนานมากช่วงหนึ่ง

พูดง่าย ๆ  ความวิตกกังวลของพลโลกต่อมหาสงคราม

ดูจะลดน้อยถอยลง

แม้ว่าในห้วงเวลานี้จะเกิดสงครามขนาดย่อยระดับภูมิภาค 

รบพุง่เป็นจุด ๆ  มผีูค้นล้มตายไปไม่น้อยกจ็รงิ แต่การประหัตประหาร

ท�าสงครามกันโดยมีมหาอ�านาจทางการทหารและการเมืองเข้า 

ร่วมวงไพบูลย์โดยตรงนั้นต้องบอกว่าไม่มี

จะมีก็แต่สงครามตัวแทนเป็นส�าคัญ
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ในวันที่ 17 สิงหาคม ขณะท่ีมีการระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต

ว่าด้วยการยุติของสงครามโลกครั้งที่  2  ครบคร่ึงศตวรรษ ผมเอง 

ก็มีเรื่องระลึกถึงอดีตเหมือนกัน  เพียงแต่เป็นการระลึกถึงอดีตใน

ช่วงที่ตัวเองยังไม่ได้เกิด แต่มีโอกาสได้ลิ้มรสงานเขียนที่ผมคิดว่า

สนุกและมีแง่มุมตลกเสียดสีลึก ๆ อย่างร้ายกาจ

17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 คือวนัทีน่วนิยายการเมืองเสียดสีสงัคม 

ทีมี่คนอ่านมากเล่มหน่ึงไดถู้กตีพิมพ์และวางจ�าหน่ายเป็นครั้งแรก 

โดยส�านกัพิมพ์มาร์ตินเชกเกอร์แอนด์วอร์เบิร์ก (Martin Secker & 

Warburg) ในองักฤษ

แอนิมอลฟาร์ม (Animal Farm)  หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษา

ไทยว่า การเมืองของสตัว์ เป็นงานชิ้นเอกของนักเขียนชาวอังกฤษ

แนวคิดสังคมนิยมชื่อ จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) 

แม้ว่าเนื้อหาสาระนวนิยายเรื่องนี้จะมีคนตีความว่าเป็น 

การเสียดสีผู้น�าสหภาพโซเวียต  เสียดสีผู้น�านาซีเยอรมัน แถมยัง

มีการเปรียบเทียบบุคลิกของตัวละครเด่นในนวนิยายดังกล่าวกับ  

เลนนิ สตาลิน ทรอตสก้ีในกรณผีูน้�าสหภาพโซเวยีต หรอืเปรยีบเทยีบ 

กับฮิตเลอร์ รอมเมลในกรณีผู้น�านาซี ฯลฯ แต่เน้ือหาสาระโดยสรุป

ของนวนิยายเล่มนี้สะท้อนถึงอ�านาจและการใช้อ�านาจ ซึ่งชวนให้

คิดและพิจารณาธรรมชาติของการเมืองเร่ืองอ�านาจได้อย่างแยบยล

จะว่าไปแล้วคงไม่ใช่เร่ืองเสียดสีผู้น�าสังคมนิยมหรือ

ผู้น�าเผดจ็การเท่านัน้
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เรื่องราวโดยสรุปก็คือ การลุกฮือของบรรดาสัตว์เลี้ยงและสัตว์

ที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์มแมนเนอร์ของนายโจนส์  โดยศาสดาแห่งสัตว์

คือ หมูเฒ่าที่จุดประกายความคิดชื่อ เมเจอร์ ซึ่งวิเคราะห์ความทุกข์

ยากของบรรดาสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพราะน�้ามือมนุษย์เป็นส�าคัญ

“มนษุย์ไม่ท�างานเพือ่ผลประโยชน์ของใครอืน่หรอกนอกจาก

ตวัเอง” 

ข้อสรุปของหมูเฒ่าเมเจอร์และการวิเคราะห์สถานการณ์

ภายในฟาร์มของโจนส์ดังกล่าว  เปรียบเสมือนการชี้ช่องให้สัตว์ 

ในฟาร์มลุกขึ้นมายึดอ�านาจและจัดสรรผลประโยชน์กันเอง 

ปลดแอกตัวเองจากมนุษย์ที่เป็นนาย แม้ว่าบรรดาสัตว์ท่ีมาร่วม

ชุมนุมกันไม่ว่าจะเป็นม้า หมู วัว แกะ ไก่ กระต่าย แมว อีกา ฯลฯ  

จะเข้าใจสิ่งที่หมูเฒ่าเมเจอร์พูดถึงแตกต่างกันไปก็ตามที  แต่ 

ทุกตัวต่างเห็นพ้องต้องกันว่า  ความอดอยากเหนื่อยยากและ 

การที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผลผลิตท่ีตัวเองผลิตออกมาน้ัน เป็นเร่ืองที่ 

ต้องมีการจัดสรรกันใหม่

เรื่องราวหลังจากการลุกฮือของบรรดาสัตว์ทั้งหลายด�าเนิน

ไปอย่างน่าสนใจ ท่ามกลางการต่อสู้อย่างดุเดือดในหมู่ผู้น�า ซึ่งจะ 

เรียกว่าเป็น หมูผู้น�าการปฏิวัต ิก็ได้
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สโนว์บอล นโปเลียน และสควีลเลอร์ คือหมูต่างพนัธุ์ ซ่ึงท�า

หนา้ทีเ่ป็นผูน้�าการลกุฮือ ต่างก็มีข้อดีข้อเด่นแตกต่างกนั

ผมจะไม่เล่าเรื่องราวต่อไปว่าด�าเนินไปแบบไหน เพราะไม่ใช่ 

ประเด็นที่จะพูดถึง

ส�าหรับใครที่อยากอ่านก็คงจะหาซ้ือหนังสือเล่มนี้จะเป็น 

ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็อ่านได้ไม่ยากนัก ส�าหรับภาษาไทยน้ัน 

ยังมีฉบับแปลหลายเล่มหลายส�านวนด้วยกัน  แต่ที่ผมคิดว่า 

ดีที่สุดหรือเข้าท่าที่สุดก็เห็นจะเป็นหนังสือแปลที่ใช้ชื่อว่า การเมือง

ของสตัว์ โดย วิเชียร อตชิาตการ 

คุณวิเชียรเป็นรุ่นพี่ของผมสมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยก่อนผมสักสามส่ีรุ่น  เข้าใจว่าจะเรียนรุ่นเดียวกันกับ  

ดร. พิสิฐ  ล้ีอาธรรม  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 

เข้าใจว่าเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  เพราะทราบว่าหนังสือเล่มนี้ 

แปลในระหว่างที่คุณวิเชียรยังเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่น  ไม่ทราบว่ายังมี

หนังสือเล่มนี้หลงเหลืออีกหรือเปล่า  เพราะตีพิมพ์มานานพอ 

สมควร

ผมหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง  ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหนังสือ

ที่จอร์จ ออร์เวลล์ เขียนและโด่งดังมาก 2 เล่มคือ Animal Farm  
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และ Nineteen Eighty–Four  นั้น  แม้จะเขียนไว้จนจ�าเนียรกาล

ผ่านมาครึ่งศตวรรษแล้ว แต่เนื้อหาสาระก็ยังไม่เปลี่ยน

การเมืองยังเป็นเรื่องของการช่วงชิงอ�านาจ การเมืองยังเป็น

เรื่องของตัณหา การเมืองยังเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มี

จ�ากัดในหมู่สมาชิกของสังคม การเมืองให้ความหวังว่าจะมีอะไร 

ดีขึ้น และการเมืองยังเป็นเรื่องของสัตว์ด้วยเช่นกัน

การเปรียบเทียบและหยิบยกเอาหมูมาเป็นผู้น�าของสัตว ์ 

จะด้วยการเสียดสีหรืออะไรก็ตามที เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ

มีคนบอกว่าที่หยิบยกเอาหมูมาเป็นตัวน�า  ก็เพราะสะท้อน

ภาพที่ตรงข้าม หรือจะเรียกว่าเป็นมุมมืดของมนุษย์ได้ดีที่สุด

รูปร่างหน้าตาน่าเกลียด กินเท่าไหร่ไม่เคยพอ ที่ส�าคัญ

คือ ชอบขยะและสิ่งโสโครก
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ผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคนเขียนหนังสือการเมืองและ

นักการเมืองในอังกฤษและที่อื่น  ๆ  ในยุคนั้นเป็นอย่างไรบ้าง  แต่

ดูท่าออร์เวลล์คงไม่ชอบขี้หน้านักการเมืองในอังกฤษสักเท่าไหร ่

ออกจะดูหมิ่นดูแคลนด้วยซ�้าไป

แม้ว่าตอนจบของนวนิยายขนาดส้ันน้ีจะเป็นเร่ืองโศกนาฏกรรม 

แต่หลายคนก็บอกว่านี่น่าจะเป็นชั้นเชิงของผู้แต่งท่ีจะท�าให้คนอ่าน

มีความทรงจ�าไปอีกยาวนาน ต้องเป็นหนังสือเก่า  ๆ  แต่น่าอ่าน 

อีกเล่มส�าหรับนักการเมืองบ้านเราที่เวียนว่ายตายเกิดในการเมือง

ที่ไม่แตกต่างจากความเป็นไปในฟาร์มของนายโจนส์

ใครสนิทสนมกับหัวหน้าพรรคการเมืองในบ้านเรา

จะซือ้หาไปฝากก็ไม่เลวนะครับ

(จากคอลัมน์ ปากทอ้งชาวบา้น หนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน)

                                       วีระ ธีรภัทร

                                                สิงหาคม พ.ศ. 2538



10   Animal Farm

คำ�นำ�
(พ.ศ. 2565)

พ.ศ.  2561 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  

ได้แนะน�าให้คนไทยอ่าน Animal Farm ท�าให้ การเมืองของสตัว์  

2nd  Edition  ท่ีพิมพ์ออกจ�าหน่ายโดยส�านักพิมพ์โรนินจ�านวน  

3,000 เล่มในช่วงเวลาดังกล่าวพอดีขายหมดเกลี้ยง

พ.ศ. 2565 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์ 

การเมืองของสตัว์ 3rd Edition เป็นครั้งที่ 2 โดยได้เพ่ิมเติมเนื้อหา

ในส่วนการเปรียบเทียบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และปรับแก้ไขเนื้อหาให้

ทันสมัย  และเพิ่มภาพประกอบ ท�าให้อ่านด้วยความสนุกสนาน

เพลิดเพลินยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเด่นในงานแปลของข้าพเจ้า

Animal Farm: A Fairy Story เป็นนวนิยายเรื่องส้ันเสียดสี 

การเมืองท่ีมีช่ือเสียง ได้รับความนิยมมาก ถึงแม้จะตีพิมพ์มาแล้ว 

76 ปี  ก็ยังได้รับการพิมพ์ซ�้าจากหลายส�านักพิมพ์อยู่ตลอดเวลา 
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โดยได้รับการยกย่องเป็น “หนังสือดีในรอบศตวรรษ” และนิตยสาร 

Time ของสหรัฐอเมริกายกย่องให้เป็น 1 ใน 100 เร่ืองที่เกิดมาใน

ชาตินี้แล้ว “ต้องอ่าน” ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เกือบ 100 

ภาษา ส�าหรับภาษาไทย มีผู้แปลกว่า 10 ส�านวนตั้งแต่ พ.ศ. 2502 

ในชื่อต่าง  ๆ  แต่ การเมืองของสตัว์ ส�านวนการแปลของข้าพเจ้า

เป็นชื่อที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น  ไม่ได้มีเฉพาะบทแปล  แต่มี

ประวัติผู้ประพันธ์และที่มาของแรงบันดาลใจที่ท�าให้ผู้ประพันธ์ 

หยิบปากกาขึ้นมาเขียนว่า ในขณะที่เขียนคิดถึงเร่ืองอะไร ใจจริง

ต้องการสื่อถึงอะไร 

และยังแนะน�าหนังสือเล่มอื่นอีกหลายเล่มที่มีชื่อเสียง 

ของผู้ประพันธ์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจไปหาอ่านเพิ่มเติม เช่น Burmese 

Day, Nineteen Eighty-Four, Down and Out in Paris and  

London, A Clergyman’s Daughter, Keep the Aspidistra  

Flying, The Road to Wigan Pier  ซ่ึงแปลมาจากภาษาญี่ปุ่น 

เมื่ออ่านแล้วจะสามารถเข้าถึงจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) 

และ Animal Farm  ได้อย่างลึกซึ้ง  เพลิดเพลินกับส�านวนภาษา 

และการบรรยายเรื่องราวซ่ึงเขามีพรสวรรค์ในการเขียนเรื่องเล็ก ๆ  

น้อย ๆ  ให้สนุกสนาน การรู้ถึงภูมิหลังของผู้ประพันธ์จะท�าให้เข้าใจ

ว่าท�าไมเขาจึงเขียนเรื่องออกมาในแนวนั้น ๆ

Animal Farm: A Fairy Story ประพันธ์โดย จอร์จ ออร์เวลล์  

ซึ่งเป็นนามปากกาของอีริก แบลร์ (Eric Blair) (พ.ศ. 2446-2493) 

นักประพันธ์ชาวอังกฤษที่มีแนวคิดสังคมนิยม  ได้รับการตีพิมพ์ 
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ครั้งแรกในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  

สิ้นสุดลงหมาด ๆ  เป็นการเขียนแบบนิทาน โดยตัวละครส่วนใหญ ่

เป็นสัตว์เหมือนนิทานอีสป เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีสหภาพโซเวียต 

โดยตรงซึง่ในขณะนัน้เป็นพนัธมติรทีด่ขีององักฤษ ท�าให้เขาสามารถ

เขียนได้อย่างเต็มที่ และส�านักพิมพ์กล้าจัดพิมพ์ในตอนนั้น

โดยเขาได้เขียนสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในฟาร์มที่

พวกมันอาศัยอยู่ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกขูดรีด ไร้ความยุติธรรม

จากนายโจนส์ จึงจ�าเป็นต้องขับไล่นายโจนส์ออกไป และคิดว่าเมื่อ

ไม่มีนายโจนส์แล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นอย่างแน่นอน ผลผลิต

ทุกอย่างจะได้รับการแบ่งสรรกันอย่างยุติธรรม  แต่พวกมันคิดผิด 

เพราะพอนายโจนส์ออกไป แต่กลับมีนายหมูหิว หมูโหด หมูกะล่อน 

โผล่มาแทน ท�าให้สถานการณ์รุนแรงและร้ายแรงกว่าเดิม มีการเชือด 

ชีวิตสัตว์ตัวใดก็ตามที่ขัดขืนขัดค�าส่ังนายหมูสังเวยให้เห็นเป็น 

ประจ�า ความโหดเหี้ยมรุนแรงแบบนี้ไม่เคยปรากฏมีมาก่อนในยุค

ของนายโจนส์ การปฏิวัติท่ีพวกสัตว์ท้ังหลายเคยชื่นชมภาคภูมิใจ

น้ันกลับแย่ลงและร้ายแรงกว่าเดิม

พิจารณาจากประเด็นน้ี อาจสรุปเรื่องราวได้ว่าคล้ายกับ 

การ หนีเสือปะจระเข้ทีโ่หดเหีย้ม

เมื่อไม่กี่ปีมานี้เพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ  100  ปีชาตกาล

ของจอร์จ  ออร์เวลล์  เนื้อหา Animal Farm: A Fairy Story  

ยังทันสมัย สะท้อนความโลภและเห็นแก่ตัวของชนชั้นปกครองที่ไม่
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เคยเปลี่ยน เมื่อได้อ�านาจแล้วก็ท�าทุกอย่างเพ่ือรักษาอ�านาจ รักษา

ผลประโยชน์ รักษาเก้าอี้ให้นานที่สุดจนกว่าจะถูกไล่ลงจากเก้าอ้ี

กราบขอบพระคุณ  ขอบพระคุณ  และขอบคุณ  บุคคล 

ดังต่อไปนี้ที่มีบุญคุณต่อข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ

คุณแม่สุดา  อติชาตการ  และคุณพ่อยิ่มเม้ง  แซ่ล้ี  ที่ท�าให้

ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�า

ชาต ิคณุแม่มเีชือ้สายจนีเกดิทีจ่งัหวดันครปฐม คณุพ่อเป็นคนแต้จิว๋

เกิดที่ซัวเถา  เดินทางมาแสวงโชคที่ประเทศไทยตอนอายุ  8  ขวบ  

ทั้งคุณพ่อและคุณแม่จบการศึกษาเพียงชั้นประถม แต่สนับสนุนให้

ลูก ๆ  ทุกคนมีการศึกษาที่ดีทั้งในระบบและการศึกษาพิเศษเพิ่มเติม 

ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีดี ณ โรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย OSK84 จบการศึกษามัธยมปลาย “ติดบอร์ด” 

สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ และ 

ได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการรัฐบาลญี่ปุ ่นไป

เรียนต่อที่กรุงโตเกียว  เมืองที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นับเป็น 

ความภาคภูมิใจตลอดชีวิตของข้าพเจ้า

พี่ ๆ  ในตระกูล “อติชาตการ” ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ ์

ให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรือง

พี่นิพนธ์  อติชาตการ  พ่ีชายคนโตสุด  ผู ้ท่ีเปี ่ยมไปด้วย 

เมตตาจิต เอื้อเฟื้อ อุปการะ อุปถัมภ์น้องชายคนเล็ก ชอบท�าบุญ 

บริจาคเงินให้องค์กรการกุศลป่อเต็กตึ๊ง ฯลฯ โดยทุกคร้ังที่บริจาค 
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ต้องเพิ่มรายชื่อน้องชายคนเล็กคนนี้ไปด้วย การอุปการะที่ยิ่งใหญ่

ทีส่ดุคอื อปุการะให้น้องชายคนเลก็และครอบครวัมาเริม่ต้นชวีติใหม่

ในสหรัฐอเมริกา (Land of Opportunities, Land of Possibilities) 

ให้พวกเรามีภัตตาคาร มีบ้านเป็นของตนเองในสหรัฐอเมริกา  ซ่ึง

บุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้พวกเราจะจดจ�าไปตลอดกาล

พี่รุจิรา อติชาตการ (พูลมานะอุสาหะกุล) พ่ีสาวคนโต ที่ให้

โอกาสน้องชายคนเล็กได้เดินทางเห็นโลกกว้างต้ังแต่อายุยังน้อย 

ทั้งเมืองใกล้  ๆ  ในเอเชีย  และเมืองไกล  ๆ  ในออสเตรเลีย  ยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา  ท่ีสุดของที่สุดคือได้ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาส 

เดินทางไปรอบโลก ช่วงนิวยอร์ก–ลอนดอน บินโดย British Airways 

Concorde  เที่ยวบินความเร็วเหนือเสียง  ใช้เวลาเพียง  3  ชั่วโมง 

นิด ๆ  ปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่ก็นั่งไม่ได้  เพราะเลิกบินไปแล้วเนื่องจาก

ราคาตั๋วแพงมาก

พีห่มอ ศ.นพ. วิชยั อติชาตการ สมัยเรยีนทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบ

วิทยาลัย OSK77 สอบได้ท่ี  1  “ติดบอร์ด”  คนดีศรีสวนกุหลาบ  

พ.ศ. 2560 American Board of  Internal Medicine and Hematology 

ศาสตราจารย์สอนด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ที่คณะ

แพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  และ

ตรวจรักษาคนไข้ท้ังนอกและในโรงพยาบาลรามาธิบดี ดูแลสมาชิก

ครอบครัวท้ังหมด  8  คนให้มีสุขภาพดี  แข็งแรง  และปลอดภัย 

จากโรคร้ายทั้งปวง ซ่ึงปัจจุบันทุกคนยังมีชีวิตอยู่ครบท้ัง 8 พี่น้อง  
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พี่ชายคนโตอายุ  84 ปี  น้องสาวคนเล็กอายุ  64 ปี  และยังช่วย 

อุปการะให้พวกเรามีบ้านเป็นของตนเองในสหรัฐอเมริกา

นฤดี  อติชาตการ  ภริยาคู่ชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านชีวิตยาม

ยากล�าบากทุกรูปแบบมาด้วยกันด้วยความอดทน ปัจจุบันชอบ

ปลูกกุหลาบและดาวเรืองที่ออกดอกสวย ๆ  หน้าบ้าน ตกแต่งบ้าน

ให้น่าอยู่ตามฤดูกาลอย่างสม�่าเสมอ  และไม่เคยเหน็ดเหนื่อยใน 

การท�าให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ชญาภรณ์ อติชาตการ ลูกสาวคนเดียวของผม เป็นผู้ที่ต้ังใจ

เรียนหนังสือมาก ประสบความส�าเร็จด้านการเรียน ช่วยครอบครัว

ประกอบธุรกิจภัตตาคาร  และริเริ่มท�าธุรกิจน�าเข้าอาหารจาก

ประเทศไทยมาจ�าหน่ายในสหรัฐอเมริกา

อาจารย์วีระ ธีรภัทร ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

OSK88  คนไร้ราก  มากความรู้ความสามารถ  ผู้เขียนเรื่องเล่า

จากมหากาพย์มหาภารตะฉบับสมบูรณ์  หนังสือเล่าเรื่องภาพ

เขียนที่มีชื่อเสียงในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก On Painting  ทั้ง  2  เล่ม 

และหนังสือท่ีมีคุณค่าอีกหลายเล่ม  เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ม ี

แฟนรายการทั่วประเทศ คุยกนัจนัทร์ถึงศุกร์ คุยได้คุยดี Talk, 

News & Music รายการโทรทัศน์ ฟังหูไวหู้ คยุรอบทิศ และผลจาก 

การคุยสะเทือนไปรอบทิศตามชื่อรายการ ต้นปี พ.ศ. 2564 เปล่ียน

เวทีจาก ช่อง 9 อสมท มาเป็นไทยพีบีเอส เปลี่ยนช่ือรายการเป็น 

คยุใหคิ้ด อนุเคราะห์แนะน�าให้ส�านักพิมพ์โรนินจัดพิมพ์ การเมือง
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ของสตัว์  (2nd  Edition)  ใน พ.ศ.  2562  และช่วยประชาสัมพันธ์ 

หนังสือให้เป็นที่รู ้จักกว้างขวางทั้งในรายการวิทยุและรายการ

โทรทัศน์ ฟังหูไวหู้ ทางช่อง 9 อสมท

วิเชียร อตชิาตการ
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เก่ียวกับผู้แปลและเรียบเรียง

วิเชียร อตชิาตการ

เกิดที่  จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2495 ราศีพิจิก ปีมะโรง

การศึกษา 

•	 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั (พ.ศ. 2508–2512) สก84 

–  ตัวแทนโรงเรียนตอบปัญหาภาษาอังกฤษของเชลล ์

ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม

•	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2513  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.13)

–  นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รุ่นที่ 18 (นทญ18)

•	วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (UEC Tokyo)

ปัจจุบัน อาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับภริยาและลูกสาว

อีเมล: vichiena@gmail.com
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คำ�นำ�
(พ.ศ. 2561)

การเมืองของสตัว์  ตีพิมพ์คร้ังแรกใน  พ.ศ.  2518  โดย 

ส�านักพิมพ์เคล็ดไทย ด้วยความอุปการคุณของอาจารย์ ส. ศิวรักษ ์ 

ซ่ึงบังเอิญแวะมาเย่ียมนักเรียนไทยในญ่ีปุ่นท่ีหอพักนักเรียนต่างชาติ 

โคมาบะ กรุงโตเกียว ที่ข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ เมื่อได้ทราบว่าต้ังใจ

แปล Animal Farm  วรรณกรรมเสียดสีการปฏิวัติของรัสเซีย  

เขียนโดยจอร์จ ออร์เวลล์ จึงเมตตาน�าผลงานของนักแปลหน้าใหม ่

ไปจัดพิมพ์  และต้ังชื่อหนังสือว่า การเมืองของสตัว์ ซึ่งตรงกับ

เนื้อหาอย่างแท้จริง  นอกจากนี้  รศ.  คงศักดิ์  สันติพฤกษวงศ์  

(คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ยังช่วยแปล 

ชีวประวัติและผลงานของจอร์จ ออร์เวลล์จากหนังสือภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเติมอีกด้วย ท�าให้ได้อรรถรสจากการอ่านมากยิ่งขึ้น

Animal Farm  ชื่อเต็มมี A Fairy Story  ต่อท้าย  ด้วย 

หมายความว่าเขียนเป็นนิทานคล้ายนิทานอีสป  เป็นเรื่องเล่าจาก 

สัตว์  ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมท่ีดีเด่นท่ีสุดเล่มหนึ่งใน

ศตวรรษที่ 20 ในสหรัฐอเมริกา บางโรงเรียนน�ามาอ่านให้นักเรียน 

ฟังตัง้แต่เกรด 6 (ประถม 6) หลายประเทศทัว่โลกรวมท้ังประเทศไทย 
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ใช้เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมปลายและใน

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่นิยมอ่าน  ได้รับการตีพิมพ์จากหลาย 

สิบส�านักพิมพ์ตลอดเวลา  เนื้อหาทันสมัย  เพราะกิเลสและ 

ความโลภของนักการเมืองไม่เคยเปลี่ยน  เมื่อใดที่การเปลี่ยนแปลง

บิดเบ้ียวผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์ดั้งเดิมและลงท้ายด้วย 

สภาพที่เลวร้ายกว่าเดิมมาก ๆ หลายคนจะนึกถึง Animal Farm 

การเมืองของสตัว์ ได้รับการพิมพ์ซ�้าหลายคร้ังจากส�านักพิมพ์ 

ดอกหญ้า ครั้งล่าสุดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ใน พ.ศ. 2539 

ในการพิมพ์ครั้งใหม่นี้ (2nd Edition) เป็นการแปลใหม่หมด

อย่างพิถีพิถัน  เนื่องจากกาลเวลาผ่านไป 40 ปี  ด้วยวิวัฒนาการ 

ทางพจนานุกรมสมัยใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง  จึงได ้

ตรวจสอบความหมายทีถ่กูต้องของศพัท์ทัง้หมด และขดัเกลาภาษา

ให้สละสลวยย่ิงขึ้น อีกทั้งยังได้เพิ่มเติมเร่ืองย่อส�าหรับผู้ที่ไม่มีเวลา

อ่าน แต่อยากรูเ้รือ่งราวคร่าว ๆ พอได้ยนิการกล่าวถึงบ่อยครัง้  จึงได้ 

ย่ออย่างยาวเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลินจากบทประพันธ์

ด้วย นอกเหนือจากทราบเพียงว่าอะไรเป็นอะไร 

เรือ่งราวเกีย่วกบัผูป้ระพนัธ์ บทวเิคราะห์ Animal Farm ต่อเน่ือง

ถึง Nineteen Eighty–Four ได้น�าต้นฉบับเดิมท่ีแปลมาจากภาษา

ญี่ปุ่นมาปรับปรุงให้กระชับขึ้น และเพ่ิมเนื้อหาจาก SparkNotes  

ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือส�าหรับนักศึกษาเรียนเพื่อสอบ  เนื่องจาก 

พ.ศ. 2546  เป็นปีท่ีครบ  100  ปีชาตกาลของจอร์จ  ออร์เวลล์  
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