บทที่ 1
บทที่ 1 บทนํา
บทนํา
แรงจูงใจประการสําคัญที่ทําใหผูศึกษาเลือกแปลหนังสือเรื่อง Too Soon Old, Too
Late Smart คือความสนใจเรื่องการดําเนินชีวิต ผูศึกษาพบหนังสือเลมนี้วางขายในสวนหนังสือ
แนะนํา ของรา น เมื่ อพลิก อา น เกิดความประทั บใจกับ คํ า อธิ บ ายของผูเ ขีย น จึ ง คิดว า นา จะมี
ประโยชนตอผูอื่นที่สนใจเรื่องการดําเนินชีวิตเหมือนกัน
หนังสือเรื่อง Too Soon Old, Too Late Smart โดยนายแพทยกอรดอน ลิฟวิงสตัน
หรือที่ผูศึกษาใหชื่อภาษาไทยวา “คิดได เมื่อใกลชรา” เปนผลงานการรวบรวมประสบการณ
บางสวนของการใหคําปรึกษาและการรักษาคนไขมานานกวา 38 ปของนายแพทยกอรดอน
จิตแพทยชื่อดังชาวอเมริกัน หนังสือเลมนี้เปนงานเขียนประเภทแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง (หนั ง สื อ Self-Help)
ซึ่ ง จั ด เป น งานเขี ย นประเภทฮาว-ทู อย า งหนึ่ ง (http://
blackdogsworld.wordpress.com, 2009) โดยอิงกับเหตุการณอันเกิดขึ้นกับผูเขียน และคนไข
ของผูเขียน
ในมุมมองของผูศึกษา ปูมชีวิตของนายแพทยกอรดอน ถือเปนกุญแจสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จอันยิ่งใหญของงานเขียนลําดับที่ 2 อยาง Too Soon Old, Too Late Smart ทั้ง
ทางดานยอดขาย และความเปนที่นิยม นายแพทยกอรดอนจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
วิชาทหารสหรัฐอเมริกา และรับใชชาติในฐานะลูกทัพฟาแหงกองบินที่ 82 เปนเวลา 2 ปกอนจะ
ลาออกเพื่อศึกษาตอยังสถาบันการแพทยจอหน ฮอปกินส เมี่อสําเร็จการศึกษา ไดเขารวมเปน
แพทยอาสาสมัครในสงครามเวียดนาม กอนจะลาออกจากราชการ และกลับมาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการแผนกจิตเวชศาสตรฟนฟูที่สถาบันการแพทยจอหน ฮอปกินสเปนเวลากวา 30 ป
ระหวางนี้ ทานไดสูญเสียลูกชายที่รักยิ่งไปถึง 2 คน ในปค.ศ. 1991 การสูญเสียอันยิ่งใหญดังกลาว
ไดสงผลตอชีวิตและจิตใจของนายแพทยกอรดอนอยางรุนแรง ผูศึกษาสังเกตวาหนังสือแตละเลม
นั้น ลวนเปนงานเขียนที่ถายทอดความรูสกึ รัก ความสุข และความทรงจําที่มีตอลูกชายทั้ง 2 อยาง
ตรงไปตรงมาและลึกซึ้ง นอกจากนั้นยังพยายามสอดแทรกความรู และแงคิดในการดําเนินชีวิตที่
จําเปนใหแกผูอานทั่วไป
หนังสือเรื่อง Too Soon Old, Too Late Smart เลมนี้โปรยหนาปกวา “30 True
Things You Need to Know Now” หรือที่ผูศึกษาใหความหมายวา “สัจธรรม 30 ประการที่คุณ
ตองรูเดี๋ยวนี้” ราวกับเปนคําทาทายตอผูอานใหสงสัยวาสัจธรรมอะไร ที่มีความจําเปนตอชีวิตของ
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ผูอานมากขนาดนั้น โดยแตละบทจะกลาวถึงสัจธรรมหนึ่งประการที่สําคัญตอชีวิต ผูศึกษาได
คัดเลือกมาทั้งสิ้น 7 บทดวยกัน เพื่อแปลและศึกษา
สัจธรรม 30 ประการที่นายแพทยกอรดอน ตองการใหผูอานไดรับทราบ และนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตนั้น ประกอบไปดวยหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. If the map doesn’t agree with the ground, the map is wrong.
2. We are what we do.
3. It is difficult to remove by logic an idea not placed there by logic in the
first place.
4. The statue of limitations has expired on most of our childhood traumas.
5. Any relationship is under the control of the person who cares the least.
6. Feelings follow behavior.
7. Be bold, and mighty forces will come to your aid.
8. The perfect is the enemy of the good.
9. Life’s two most important questions are “Why?” and “Why not?”. The
trick is knowing which one to ask.
10. Our greatest strengths are our greatest weaknesses.
11. The most secure prisons are those we construct for ourselves.
12. The problems of the elderly are frequently serious but seldom
interesting.
13. Happiness is the ultimate risk.
14. True love is the apple of Eden.
15. Only bad things happen quickly.
16. Not all who wander are lost.
17. Unrequited love is painful but not romantic.
18. There is nothing more pointless, or common, than doing the same things
and expecting different results.
19. We flee from the truth in vain.
20. It’s poor idea to lie to oneself.
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21. We are all prone to the myth of the perfect stranger.
22. Love is never lost, not even in death.
23. Nobody likes to be told what to do.
24. The major advantage of illness is that it provides relief from
responsibility.
25. We are afraid of the wrong things.
26. Parents have a limited ability to shape children’s behavior, except for
the worse.
27. The only real paradises are those we have lost.
28. Of all the forms of courage, the ability to laugh is the most profoundly
therapeutic.
29. Mental health requires freedom of choice.
30. Forgiveness is a form of letting go, but they are not the same thing.
ผูศึกษาสังเกตวาปญหาสําคัญสําหรับการแปลหนังสือเลมนี้ คือ เรื่องความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม นับตั้งแตชื่อเรื่อง Too Soon Old, Too Late Smart จนกระทั่งเนื้อความแตละบทที่
กลาวถึงสัจธรรมทั้ง 30 ประการนั้น ลวนตั้งอยูบนปจจัยพื้นฐานดาน “ความอาวุโส” กับ “วุฒิ
ภาวะ” ซึ่งปจจัยทั้งสองประการนี้สงผลโดยตรงตอ “ความคิด” กับ “พฤติกรรม” ของผูคนในสังคม
สําหรับผูศึกษานั้นเปนผูที่มีภูมิลําเนาแตกตางจากนายแพทยกอรดอนอยางที่เรียกขานกันวา “ชาว
ตะวันออก” และ “ชาวตะวันตก” ระดับของการใหความสําคัญดาน “ความอาวุโส” กับ “วุฒิภาวะ”
ก็แตกตางกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้น “การยอมรับ” และ “การเปดกวางทางความคิด” ยอมแตกตางกัน
สงผลใหทฤษฎีการแปล และกลวิธีการแปลที่ผูศึกษาคัดเลือกมาใชในสารนิพนธฉบับนี้ ตองนํามา
บูรณาการเขากับประสบการณ และวิธีการแกไขปญหาการแปลของผูศึกษา เชน การปรับบทแปล
เพื่อลดทอนนัยยะความรุนแรงที่แฝงมากับภาษาตนฉบับ และเพื่อใหไดงานแปลที่มีความถูกตอง มี
ความเปนธรรมชาติและสามารถเขาใจได ดังจะกลาวในบทตอไป ผูศึกษาจึงหวังเปนอยางยิ่งวาสาร
นิพนธเลมนี้จะเปนประโยชนกับผูที่สนใจงานแปลเฉพาะสาขาเชนนี้ไมมากก็นอย
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