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Animal Farm

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           นวนิยายเรื่อง Animal Farm ของยอรจ ออรเวลล (George Orwell) ปรากฏ  
สูบรรณพิภพครบ 50 ปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538  สํ านักพิมพ Martin, Secker and Warburg 
ซึ่งตีพิมพนวนิยายเรื่องนี้เมื่อ 50 ปที่แลว จัดงานฉลอง พรอมกับตีพิมพซํ้ า โดยมอบหมายใหนาย
ราลฟ สเตดแมน (Ralph Steadman) ศิลปนชาวอังกฤษผูมีชื่อเสียง วาดภาพประกอบ
           ผมอาน Animal Farm เพียงครั้งเดียว เมื่อเปนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรในป 2507 เวลานั้นผมไมรูจักยอรจ ออรเวลล แมแตนอย ยิ่งความรูเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งรัสเซียดวยแลว ตองเรียกวางูๆปลาๆ อาจารยผูสอน
ภาษาอังกฤษมิไดชวยใหไดความรูเพิ่มเติมมากไปกวาการอานเอาเรื่อง ซึ่งนับเปนคุณูปการยิ่ง 
ผมจํ าไดวา ผมติดตามอานนวนิยายเรื่องนี้ดวยความสนใจ  และรูสึกทึ่งในเคาโครงเรื่อง ตลอดจน
ต่ืนตาตื่นใจกับบทสนทนาที่จุดประกายแหงความคิด ทุกวันนี้ผมยังจดจํ าประโยคบางประโยค
ในนวนิยายเรื่องนี้ไดดี ไมวาจะเปน "All animals are equal, but some animals are more 
equal than others." หรือคํ าขวัญที่วา "Four legs good, two legs bad." แมในบัดนี้ ผมจํ า
เคาโครงรายละเอียดของนวนิยายเรื่องนี้ไมไดแลว แตผมก็ยังจํ าไดราง ๆ เกี่ยวกับหมูจอมเผด็จการ  
มาใจดีผูเปนวีรบุรุษ  และแกะผูโงเขลา
          ในชวงแหงชีวิตตอมา  ผมมีโอกาสอานงานของออรเวลลมากขึ้น  และมีโอกาส  
ศึกษาประวัติศาสตรและการเมืองรัสเซียมากขึ้น  ทุกครั้งที่ผมอานหนังสือเกี่ยวกับการปฏิวัติ
รัสเซีย เคาโครงเรื่อง Animal Farm มีอิทธิพลในการจัดกรอบความคิดของผมอยางมาก 
เสมือนหนึ่งวา ออรเวลลไดลางสมองผมเสียแลว  ผมควรจะกลับไปอาน Animal Farm อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากที่รูจักออรเวลลและมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรรัสเซียมากกวาเดิม แตจนแลวจนรอดก็
หาไดทํ าเชนนั้นไม
           นักวิจารณวรรณกรรมจํ านวนมากเชื่อวา  ออรเวลลเขียนเรื่อง Animal Farm 
เพื่อโจมตีการปฏิวัติรัสเซีย  ซึ่งกลาวอางวาเปนการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพ  แตผูนํ าการปฏิวัติ 
กลับทํ าตัวเปนจอมเผด็จการ  บางคนรูสึกสะใจกับการใชหมูเปนสัญลักษณแทนจอมเผด็จการ 
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เพราะหมูเปนสัตวที่ต่ํ าทราม ตะกละ และมูมมาม  โดยที่จอมเผด็จการทั้งปวงมีพฤติกรรม
ไมแตกตางจากหมูมากนัก
           ออรเวลลถือกํ าเนิดในครอบครัวขุนนางชนชั้นกลาง แตถือตัววาเปนฝายซาย 
และคลุกคลีอยูกับชนชั้นกรรมาชีพ ทั้งในนครปารีสและนครลอนดอน แตฝายซายไมเคยไวใจ
ออรเวลล เพราะออรเวลลศึกษาที่โรงเรียนอีตัน (Eton College) อันเปนโรงเรียนของชนชั้นสูง 
มิหนํ าซํ้ า ออรเวลลยังทํ างานรับใชจักรวรรดินิยมอังกฤษ ดวยการรับราชการเปนตํ ารวจในพมา 
ในประการสํ าคัญ ออรเวลลชอบเขียนหนังสือโจมตีฝายซาย โจมตีลัทธิ์มารกซ  โจมตีการปฏิวัติ
รัสเซีย  โจมตีสตาลิน  และโจมตีชนชั้นกรรมาชีพ   ซึ่งเปนเรื่องที่ฝายซายมิอาจยอมรับได
           ออรเวลลมิไดเห็นวา กรรมาชีพเปนชนชั้นที่มีความกาวหนา หากแตเปนปุถุชน
ที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกได และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน The Road to Wigan 
Pier เปนประจักษพยานของความเห็นดังกลาวนี้  หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นตามคํ าขอของวิกเตอร 
กอลแลนส (Victor Gollancz) นายทุนสํ านักพิมพซึ่งกํ าลังจัดตั้ง The Left Book Club เนื้อหา
ของหนังสือกอใหเกิดความไมพอใจแกกอลแลนสอยางมาก แตก็จํ าใจพิมพโดยที่มีคํ านํ าคัดคาน
ความเห็นของออรเวลลดวย
           ผมเขาใจเอาเองวา ดวยเหตุที่ออรเวลลชอบวิพากษวิจารณฝายซายดวยกันนี้เอง 
ประกอบกับความรูสึกไมชอบใจที่มีตอหนังสือ The Road to Wigan Pier  ทํ าใหสํ านักพิมพ 
Victor Gollancz ปฏิเสธที่จะพิมพ Animal Farm เมื่อไดรับขอเสนอ  ออรเวลลสงตนฉบับให
สํ านักพิมพหลายแหงพิจารณา ในจํ านวนนี้ รวมสํ านักพิมพ Jonathan Cape และ Faber and 
Faber ดวย  แตไมมีแหงใดตอบรับ  เมื่อตนฉบับถูกสงไปยังสํ านักพิมพอเมริกันชื่อ Dial Press 
ตนฉบับถูกสงกลับคืนพรอมดวยคํ าตอบวา หนังสือเกี่ยวกับสัตวยากที่จะขายไดในสหรัฐอเมริกา 
ในที่สุด ออรเวลลก็ไดสํ านักพิมพ Martin, Secker and Warburg เปนผูจัดพิมพ Animal Farm 
ออกสูบรรณพิภพไดเพียง 5 ปเศษ ออรเวลลก็ถึงแกกรรม สิริอายุเพียง 47 ป ซึ่งนับวานอยมาก
            ผมไมทราบขอมูลรายละเอียดวา เหตุใดสํ านักพิมพ Martin, Secker and 
Warburg จึงรีบตีพิมพ Animal Farm ทํ านองเดียวกับไมทราบเหตุผลวา ทํ าไม T.S. Eliot กวี
ชาวอเมริกันผูยิ่งใหญ ในฐานะบรรณาธิการสํ านักพิมพ Faber and Faber จึงปฏิเสธที่จะ
จัดพิมพนวนิยายเรื่องนี้  แตโลกที่ปราศจาก Animal Farm คงจะขาดอะไรตอมิอะไรอีกมาก 
ณ บัดนี้ นวนิยายเรื่องนี้มีผูแปลออกมากกวา 70 ภาษา หากออรเวลลมีชีวิตอยูในโลกที่เคารพ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา  เขาคงมีฐานะความเปนอยูที่ดีกวาที่เปนจริง นาอนาถที่เขาตาย
ไปในขณะที่มีฐานะไมแตกตางจากยาจกเทาไรนัก
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