The Canterbury Tales ฉบับจริง
Geoffrey Chaucer เกิดเมือ่ ประมาณป พ.ศ.1883 ที่กรุงลอนดอนใน
ประเทศอังกฤษ บิดาเปนพอคาเหลาองุน ทีม่ ง่ั คัง่ ถึงแมจะมิไดมีชาติตระกูลสูง
แตเมื่อมีอายุได 17 ป เขาไดทางานเป
ํ
นเด็กรับใชในพระราชวังของกษัตริย
Edward ที่ 3 เมื่อมีอายุได 19 ป เขาไดทาติ
ํ ดตามพระเจา Edward ที่ 3
ไปในการทําสงคราม 100 ปกบั ฝรัง่ เศส และถูกจับเปนเชลยแตก็ไดรับการ
ปลดปลอยเมื่อพระเจา Edward ทรงพระราชทานทรัพยสวนพระองคถา ยโทษ
ให เมื่อ Chaucer กลับถึงอังกฤษ เขาไดรบั แตงตัง้ ใหเปนทหารคนสนิทของ
พระองค และไดสมรสกับนางสนองพระโอษฐของพระราชินี เมื่อ Chaucer มี
อายุได 30 ป เขาเริม่ แตงบทประพันธ โดยใชพล็อตเรือ่ งของชาวอิตาเลียน และฝรัง่ เศส แตใชตวั ละครทีเ่ ปน
ชาวอังกฤษแทน และใชฉากอังกฤษหมด
ในขณะทีใ่ ชชวี ติ ทํางานประพันธ เขาไดรบั ตําแหนงทางการเมืองหลายตําแหนง ตําแหนงทีส่ ําคัญคือ
อธิบดีกรมศุลกากร งานนีท้ ําใหเขามีโอกาสเดินทางไกล และในขณะทีท่ างานด
ํ
านการเมืองนีเ้ องทีเ่ ขาไดศกึ ษา
บุคลิกภาพและความนึกคิดของชาวบาน รวมทั้งอุปนิสัยและไดใชขอมูลนี้ในการเขียนวรรณกรรมชิ้นสําคัญคือ
The Canterbury Tales
ทุกวันนี้โลกรูจัก Geoffrey Chaucer วาเปนนักประพันธชาวอังกฤษคนแรกทีไ่ ดพบและแสดงใหโลกรู
วา ภาษาอังกฤษที่ใชกันเมื่อ 600 ปกอ น มีความพิสดารลึกลําเพี
้ ยงใดเวลานํามาเขียนโคลงกลอน และ
วรรณกรรมเรื่อง The Canterbury Tales ของ Chaucer ไดมีอิทธิพลทําใหคนอังกฤษเองยอมรับวาภาษา
อังกฤษเปนภาษาหลักของชาติทค่ี นอังกฤษทุกคนควรใช แทนทีจ่ ะใชภาษาละตินหรือฝรัง่ เศสดังทีเ่ คยปฏิบตั ิ
กันมาตัง้ แตในอดีต Chaucer คือบิดาของกวีองั กฤษทีย่ ง่ิ ใหญเทียบเทากับกวี Homer ของกรีก และ Virgil
ของโรม
เพราะในวรรณกรรมเลมนั้นแทนที่ Chaucer จะเขียนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเทพบุตร หรือเทพธิดา ตามแนว
การเขียนของนักประพันธกรีกหรือโรมันในยุคนั้น เขากลับเขียนชีวติ ของคนธรรมดา ภาพของตัวละครทีเ่ ขา
บรรยายดูเปนจริงเสมือนกับวาผูอ า นไดเขาไปใชชวี ติ รวมกับตัวละครยุคนัน้ จริงๆ นอกจากนีเ้ ขายังไดเขียน
ความคิด มุขขําขัน รูปราง หนาตา และการแตงตัวของคนยุคนัน้ ไวอยางละเอียดดวย
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เพราะ The Canterbury Tales ถูก Chaucer ประพันธขึ้นเมื่อ 600 ปกอ น จึงไมนามีใครสงสัยเลย
วา การใช การสะกด และการออกเสียงคําตางๆ จึงแตกตางจากคําในภาษาอังกฤษปจจุบนั ดังนัน้ คนทีอ่ า น
The Canterbury Tales สวนใหญจะไมคนุ กับภาษาที่ Chaucer ใช แตใครก็ตามที่ไดอานวรรณกรรมชิ้นนี้ก็
จะเห็นชัดวา Chaucer เปนคนชางสังเกตและเขาใจจิตใจ นิสยั และอารมณขนั ของคนอังกฤษยุคนัน้ ไดอยาง
นาอัศจรรยใจ เพราะตัวละครทุกตัวทีป่ รากฏในวรรณกรรมนัน้ มีบคุ ลิกทีแ่ ตกตางกันอยางชัดเจน และไมเพียง
แตนิสัยเทานั้นที่แตกตาง รูปรางหนาตาและนิสัยของตัวละครของ Chaucer ก็ไดรับการบรรยายที่ไมเหมือน
กันดวย บางคนชัว่ บางคนประเสริฐ บางคนฉลาด บางคนโง และถึงแมวรรณะของตัวละครจะตําหรื
่ อสูง
เพียงใด Chaucer ก็สามารถเขียนภาษาทีต่ วั ละครเหลานัน้ ใชไดอยางเหมาะสม
จนเราอาจกลาวไดวา Chaucer เขียนชีวติ ของชาวอังกฤษยุคนัน้ ผูเ ปนบรรพบุรษุ ของคนอังกฤษยุคนี้
ใหเราเห็นไดอยางสมจริง และนาชืน่ ชม
เมือ่ 600 ปกอนที่ Chaucer ประพันธ The Canterbury Tales เทคโนโลยีการพิมพยังไมมี กรรม
วิธเี ดียวทีน่ กั ประพันธสามารถเผยแพรผลงานของตนไดคอื ใชวธิ ลี อกดวยมือ ดังนัน้ ปญหาทีต่ ดิ ตามมาคือ
ใครทีล่ อก เขาคนนั้นก็มี "สิทธิ์" เขียนอะไรๆ ลงไปได แลวอางวาสําเนาถูกตอง ดังนัน้ ความจริงทีป่ รากฏใน
เวลาตอมาคือ กอปปต า งๆ ของเรือ่ ง The Canterbury Tales จึงไมเหมือนกันทุกตัวอักษร ปญหานีไ้ ดสราง
ความงุนงงใหกบั ผูอ า นและนักประวัตวิ รรณคดีมากกวา ตนฉบับใดเปนตนฉบับจริง และถาไมมีตนฉบับจริงตน
ฉบับใดใกลเคียงตนฉบับเดิมมากที่สุด คําถามเหลานีค้ อื คําถามทีท่ กุ คนตองการคําตอบ
ในวารสาร Nature ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2542 C.Howe นักชีวเคมีแหงมหาวิทยาลัย
Cambridge และ P. Robinson ผูเ ชีย่ วชาญดานตนฉบับของวรรณคดีแหงมหาวิทยาลัย De Montfort ทีเ่ มือง
Leicester ในประเทศอังกฤษไดรายงานผลการตัดสินความสับสนและปน ปวนของการอวดอางและแอบอาง
ตางๆ
หลักการที่นักวิจัยทั้งสองใชในการสรุปความเห็นเปนวิธีการเดียวกันกับนักชีววิทยาใชในการศึกษา
ประวัตคิ วามเปนมาของวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ติ โดยนักวิจยั ทัง้ สองไดเอา "ตนฉบับ" ทั้ง 58 ตนฉบับทีไ่ ด
รับการอางวาเปนตนฉบับ “ The Original ” ของ Chaucer มาวิเคราะห และไดผลวา ถึงแมตน ฉบับจริงได
อันตรธานไปจากโลกแลวก็ตาม แตกเ็ ปนทีน่ า สังเกตวา เนือ้ หาในแตละกอปปท เ่ี ขียนออกมาในยุคแรกๆ ได
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เริม่ แตกตางกันมากมายแลว ซึง่ แสดงใหเห็นวาตนฉบับจริงที่ Chaucer เขียน คงเปนฉบับรางกอนเพราะ
Chaucer คาดหวังจะปรับปรุงตนฉบับเมือ่ เวลาผานไป ดังนัน้ คนลอกจึงไดลอกจากตนฉบับทีแ่ ตกตางกัน
แลวแตวาจะเอาเลมใดไปลอก และยิ่งลอกก็ยิ่งเพี้ยน (เพราะนักลอกขาดคุณธรรม) จึงเปนไปไดวา กอปป
หลายกอปปท น่ี กั วิชาการหลายคนคิดวาไมใชตน ฉบับจริง จริงๆ แลวเปนกอปปที่เหมือนกับตนฉบับจริงมากที่
สุดและถาหากความคิดนีถ้ กู ตอง ตัวละครบางตัวในวรรณกรรมเรือ่ งนี้ เชน The Wife of Bath ซึง่ บางฉบับ
เขียนไววา เปนหญิงทีม่ กั มากในกามรส แตบางฉบับก็เขียนไววา เปนหญิงทีเ่ ก็บกดความตองการทางเพศ ก็
อาจไดรบั การวินจิ ฉัยวาทีจ่ ริงแลว Chaucer ไดเขียนใหนางเปนหญิงทีม่ คี ณ
ุ ธรรมหาไดมนี สิ ยั เปนดังทีค่ น
หลายคนคิดไม
ในการวิเคราะหนักวิจัยทั้งสองไดอาศัยหลักการวา เวลาคนลอกเขียนคําเพิ่มเติมหรือดัดแปลงคําหรือ
เปลีย่ นแปลงคําในตนฉบับ จะโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนกับการกลายพันธุ
(mutation) ทางชีววิทยา เมื่อการศึกษาลักษณะที่กลายพันธุ ทําใหนกั ชีววิทยารูล กั ษณะเดิมฉันใด การศึกษา
คําที่กลายรูปก็ทาให
ํ Howe และ Robinson รูลักษณะคําเดิมฉันนั้น
มาบัดนี้ วิธีการเดียวนี้ก็ไดถูกนํามาวิเคราะหเพือ่ หาตนฉบับทีแ่ ทจริงของ Chaucer และนักวิชาการ
หลายคนก็รูสึกแฮปปกับเรื่องนี้วาวิธีการทางวิทยาศาสตรบางวิธีสามารถนําไปประยุกตใชกับวิทยาการตาง
สาขาไดอยางสรางสรรค
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

