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๗๗ ปี หนังสือ เจ้าชายน้อย

หนังสือ เจ ้าชายน้อย มีความเป็นมาค่อนข้าง

ประหลาด  เขียนขึ้นและจัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยส�านักพิมพ์เรย์นัลแอนด์ฮิตช์ค็อก  

(Reynal & Hitchcock) ในขณะที่ผู้เขียนคือ อ็องตวน  

เดอ แซ็งแต็กซูว์เปรี  (Antoine de Saint-Exupéry)  

อยูร่ะหว่างการลีภ้ยัทีน่ครนวิยอร์ก เนือ่งจากระยะเวลา

นั้นประเทศฝรั่งเศสถูกกองทัพนาซีเยอรมันยึดครอง

The Little Prince ฉบับภาษาอังกฤษ ปรากฏ 

สู่สายตาผู้อ่านในวันที่  ๖  เมษายน ๒๔๘๖ จากนั้น 

เพียงไม่กี่วัน ทางส�านักพิมพ์ออกฉบับภาษาฝรั่งเศส  

(Le Petit Prince) ติดตามมาในจ�านวนพิมพ์จ�ากัด 

(limited edition)

กว่าที่ เจ้าชายน้อย ภาษาฝรั่งเศสจะได้จัดพิมพ์ขึ้น

ในประเทศฝรั่งเศสเอง โดยส�านักพิมพ์กาลีมาร์  (Galli-

mard) กอ็กี ๓ ปีต่อมา (เมษายน ๒๔๘๙) ซึง่ตอนนัน้ 

ผู้เขียนเสียชีวิตแล้ว และนับเป็นการตีพิมพ์ในช่วงที่

ฝรั่งเศสเป็นอิสระจากการยึดครองของเยอรมนีไม่นาน

ที่น่าสนใจก็คือ ภาพประกอบในฉบับที่พิมพ์ใน

ฝรั่งเศสแตกต่างจากฉบับที่พิมพ์ในอเมริกาหลายแห่ง 

เนื่องจากใช้วิธีคัดลอกภาพจากฉบับภาษาอังกฤษแล้ว

ตกแต่งหรือวาดลายเส้นเพิ่มเติม  เช่น กลีบดอกไม้อาจ

ไม่ตรงกัน  รากต้นเบาบับ  (baobab) มีรายละเอียด 

น้อยกว่า ชุดคลุมไหล่ของเจ้าชายน้อยก็เปลี่ยนจากสี

เขียวเป็นสีฟ้า ดวงดาวที่นักดาราศาสตร์ตุรกีส่องกล้อง

มองเห็นนั้นก็หายไป นอกจากนั้นหมายเลขของดาว 

๓๒๕ กลายเป็น ๓๒๕๑ และจ�านวนพระอาทิตย์ตก 

ที่ดาวของเจ้าชายน้อยกลายเป็น ๔๓ ครั้ง แทนที่จะ

เป็น ๔๔ ครั้ง

กว่าที่ประเทศฝรั่งเศสจะได้จัดพิมพ์ เจ้าชายน้อย 

ในรูปแบบต้นฉบับเดิมทั้งเรื่องและรูปก็ต้องรอคอย 

จนกระทั่งอีก ๕๘ ปีต่อมา

นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งแรกที่นิวยอร์กแล้ว  ที่  

เจ้าชายน้อย  ไม่ได้รับความเห็นพ้องต้องกันในบรรดา 

นักอ่านว่าเป็นหนังสือส�าหรับเด็ก  หรือเป็นหนังสือ

ส�าหรับผู้ใหญ่ที่แฝงปรัชญาชีวิตกันแน่ บ้างว่าชวนให้

นึกถึงงานวรรณกรรมเทพนิยายของ ฮันส์ คริสเตียน

แอนเดอร์เสน และบ้างก็ว่าละม้ายคล้ายงานปรัชญา 
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ของมงแต็สกีเยอ นักวิจารณ์วรรณกรรมฝรั่งเศส  เช่น 

แฌร์แมน เบร และ มากาเร็ต ไกตัน ให้ความเห็นว่า

“น่าเสียดายว่า Le Petit Prince แฝงไปด้วยความ 

เศร้าทีเ่ตม็ไปด้วยความอ้างว้างและความผดิหวงัชนดิที่

ไม่มีเด็กคนใดจะเข้าใจได้ ท�าให้เสน่ห์ของเรื่องนี้ลด 

ลงไป แม้จะมีการโจมตีมนุษย์ที่เรียกว่า  ‘ผู้ใหญ่’  โดย

ทัว่ไปหลายต่อหลายครัง้ แต่กไ็ม่ช่วยให้ความเศร้าของ

สาส์นที่ผู้แต่งเสนอต่อผู้อ่านลดลงไปเท่าใดนัก การที่

เอาโลกของเดก็มาท�าให้ซบัซ้อนเช่นนี ้ดจูะให้ความรูส้กึ

ที่น่าอึดอัดอยู่มิใช่น้อย”

ยังมีบุคคลอีกมากชื่นชอบ เจ้าชายน้อย  เจมส์ ดีน  

นักแสดงชาวอเมริกัน ผู ้เสียชีวิตเมื่ออายุ ๒๔  ปี  ใน 

ขณะก�าลังมีชื่อเสียงอย่างถึงที่สุด  หลงใหลหนังสือ 

เล่มนี้มาก  ขณะเดียวกัน  มาร์ทิน  ไฮเด็กเกอร์  นัก

ปรชัญาชาวเยอรมน ีเขยีนค�านยิมในฉบบัภาษาเยอรมนั 

ปี ๒๔๙๒ ว่า “เป็นผลงานชิ้นส�าคัญที่สุดแห่งศตวรรษ

ของฝรั่งเศส”

กล่าวกนัอกีว่า เจ้าชายน้อย  น่าจะเป็นวรรณกรรมที่

ผู้อ่านขีดเส้นใต้ข้อความประทับใจไว้มากที่สุดเล่มหนึ่ง 

ภาพเจ้าชายน้อยเดินอยู่เพียงเดียวดายบนดวงดาว 

ของเขาเป็นความเปลี่ยวเหงาที่คนมักนึกถึง

เจ้าชายน้อย จัดเป็น  iconotext หรือหนังสือที่มีทั้ง

ข้อความและภาพ  ภาพสร้างความชัดเจนให้ข้อความ  

การอ่านเพื่อความเข้าใจตัวบทจึงไม่อาจแยกออกจาก

ภาพได้ นบัเป็นหนงัสอืขายดทีีส่ดุในโลกเป็นล�าดบัที ่๔  

รองจากคัมภีร์ไบเบิล  (The Bible) ทุน (Das Kapital/ 

Capital  ของ คาร์ล มาร์กซ์) และ แฮร์รี่  พอตเตอร์  

(Harry Potter)

หากนบัถงึเวลานี ้เจ้าชายน้อย แปลเป็นภาษาต่าง ๆ   

ไม่ต�่ากว่า ๓๘๐ ภาษา ๖๒ ประเทศ ถือเป็นหนังสือ 

ทีม่ผีูแ้ปลเป็นภาษาอืน่ ๆ  มากทีส่ดุในโลกรองจากคมัภร์ี

ไบเบลิ โดยมฉีบบัแปลทัง้ในภาษาหลกัของโลก ภาษา

ท้องถิ่นต่าง ๆ  ภาษาที่เสี่ยงต่อการสูญไป  (เช่นภาษา 

อาราเนสในหุบเขาอารันแห่งกาตาโลเนีย ที่มีผู้พูดอยู่

เพียง ๒,๐๐๐ คน) ภาษาที่ตายแล้ว  (เช่นภาษาอียิปต์

โบราณ) หรือภาษาที่คิดขึ้นใหม่  (เช่นภาษาออเรเบช 

ในภาพยนตร์ สตาร์วอร์ส) รวมถงึแปลเป็นอกัษรเบรลล์ 

และรหัสมอร์ส  (ภาษาฝรั่งเศส)

ในภาษาไทย  เจ้าชายน้อย แปลครั้งแรกปี ๒๕๑๒ 

โดย  อ�าพรรณ  โอตระกูล  จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์ 

ไทยวัฒนาพานิช  ในหมวดหนังสือส�าหรับเยาวชน  

หลังจากนั้นมีการแปลใหม่อีกอย่างน้อยสี่ส�านวน คือ 

ส�านวนของ สมศักดิ์  ธนาศุภวัฒน์  (๒๕๒๔) อริยา  

ไพฑรูย์ (๒๕๓๓) สมบตั ิเครอืทอง (๒๕๓๕) “พงาพนัธุ”์  

(๒๕๔๐) และ “แสงอรณุ” ซึง่ใช้ชือ่เล่มว่า  เจ้าชายน้อย

จากโลกใบจิ๋ว  (ไม่ทราบปีพิมพ์)

Le Petit Prince ยังเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่ 

ฟีลิป  แปแร็ง  นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศส  น�าติดตัว 

ไปอ่านด้วยขณะเดินทางไปปฏิบัติการที่สถานีอวกาศ

ระหว่างประเทศ เมื่อปี ๒๕๔๕

๑๒๐ ปี อ็องตวน เดอ แซ็งแต็กซูว์เปรี

กลางกรุงปารีสมีมหาวิหารป็องเต-อง  (Panthéon)  

อันหมายถึง  “วิหารแห่งเทพเจ้า” พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๕  

ให้สร้างขึ้น  (แล้วเสร็จปี ๒๓๐๗) ตั้งใจอุทิศเป็นโบสถ์

แห่งนกับญุประจ�ากรงุปารสี  ภายหลงัการปฏวิตัฝิรัง่เศส  

สภาร่างรัฐธรรมนูญมีด�าริให้เปลี่ยนเป็น  “วิหารแห่ง

ชาติ” ส�าหรับฝังร่างบุคคลส�าคัญ  เช่น วอลแตร์,  รูโซ, 

วกิตอร์ อว์ูโก กบั มาร ีและ ปีแยร์ กว์ูร ีนกัวทิยาศาสตร์ 

คนส�าคัญของฝรั่งเศส

ที่หน้าบันของมหาวิหารจารึกข้อความไว้อย่าง 

ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจว่า  “Aux grands hommes  la  

patrie  reconnaissante”  (แด่ท่านผู้ยิ่งใหญ่ ชาติเรา 

ขอร�าลึกพระคุณ)

ที่ผนังภายในด้านหนึ่ง  ปรากฏถ้อยค�าจารึกหก

บรรทัด  เพื่อยกย่องเกียรติคุณของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งไม่มี

แม้ร่างฝังไว้ยังสถานที่แห่งนี้  ข้อความนั้นพิมพ์ด้วย

อักษรโรมันตัวใหญ่เขียนไว้ว่า

A LA MEMOIRE DE

ANTOINE DE SAINT EXUPERY

POETE ROMANCIER AVIATEUR

DISPARU AU COURS D’UNE MISSION

DE RECONNAISSANCE AERIENNE

LE 31 JUILLET 1944

เพื่อร�าลึกถึง 

อ็องตวน เดอ แซ็งแต็กซูว์เปรี

กวี นักเขียน นักบิน

ผู้สูญหายไป

ขณะลาดตระเวนทางอากาศ

ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๔

 

อ็องตวน  เดอ  แซ็งแต็กซูว ์เปรี  เกิดที่เมืองลียง 

ประเทศฝรั่งเศส  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๓ พ่อ

เสียชีวิตตั้งแต่เมื่อเขาอายุได้ ๔  ขวบ  ในวัยเด็กเขา

สนใจอ่านหนังสือ วาดรูป และแต่งบทละครให้พี่น้อง 

ที่มีด้วยกันทั้งหมดห้าคนได้ร่วมแสดง  เขาสนใจและ

จนิตนาการถงึจกัรกลทีส่ามารถบนิได้เหมอืนนก และมี

โอกาสขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ ๑๒  ปี  เขา

กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า

“การเติบโตช่างเป็นความผิดพลาด ผมมีความสุข

มากในวัยเด็ก”

หลังจากที่พลาดจากการสอบเข้าเป็นทหารเรือ 

แซ็งแต็กซูว์เปรีเดินทางเข้ากรุงปารีสเพื่อเรียนต่อด้าน

สถาปัตยกรรมที่สถาบันศิลปะ  (École des Beaux- 

Arts) ต่อมารับราชการทหารเป็นนักบินและฝึกหัดบิน 

จนได้รบัอนญุาตเป็นนกับนิอาชพี เริม่ท�างานเป็นนกับนิ

ในยคุแรกของการบกุเบกิการขนส่งทางอากาศ โดยเป็น

นักบินประจ�าเส้นทางเมืองตูลูซ-คาซาบลังกา-ดาการ์  

(Toulouse-Casablanca-Dakar) มีหน้าที่ช่วยเหลือ 

นักบินที่ประสบปัญหาระหว่างการบินในแถบประเทศ

ทางตะวนัตกของทวปีแอฟรกิาเหนอื ต่อมาถกูส่งไปเป็น
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หัวหน้าหน่วยประจ�าสถานีที่แหลมจูบี  (Cape Juby)  

ในเขตสะฮาราตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีหน้าที่ส่ง

วิทยุติดต่อ คอยให้อาณัติสัญญาณกับนักบิน จัดถุง

พัสดุไปรษณีย์  และคอยออกช่วยเหลือค้นหานักบิน 

ที่ประสบอุบัติเหตุ  เขาจึงท�าหน้าที่เป็นทั้งแพทย์และ 

ช่างซ่อมเครื่องบิน

การใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเวิ้งว้าง

ของทะเลทรายที่นานทีจะมีเพื่อนนักบินผ่านมาและ 

ผู้บังคับการป้อมมาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งคราว ประสบ-

การณ์ช่วงนีก้ลายมาเป็นส่วนหนึง่ของหนงัสอื ไปรษณย์ี

ใต้  (Courrier Sud) พิมพ์ครั้งแรกในปี ๒๔๗๒

ต่อมาย้ายไปเป็นผู้จัดการบริษัทการบินไปรษณีย์ 

ทีก่รงุบวัโนสไอเรส ทวปีอเมรกิาใต้  เพือ่บกุเบกิเส้นทาง

ขนส่งไปรษณย์ีในเวลากลางคนืระหว่างบวัโนสไอเรสกบั

ปุนตาอาเรนัส  (ทางตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้) 

ประสบการณ์ครั้งนี้น�าไปสู่การเขียนหนังสือ  เที่ยวบิน

กลางคืน (Vol de Nuit) พิมพ์ปี ๒๔๗๔ ซึ่งเริ่มสร้าง 

ชื่อเสียงให้แซ็งแต็กซูว์เปรีในฐานะนักเขียน หนังสือ  

แผ่นดินของเรา (Terre des Hommes) ตีพิมพ์ในปี 

๒๔๘๒ ได้รับรางวัลจากราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศสและ

มชีือ่เสยีงแพร่หลายมากในสหรฐัอเมรกิา (ในชือ่ Wind, 

Sand and Stars) 

นับตั้งแต่เริ่มท�างาน แซ็งแต็กซูว์เปรีผ่านอาชีพ 

ที่หลากหลาย ตั้งแต่นักบัญชี พนักงานขายรถบรรทุก 

นักข่าว ผู้สื่อข่าวสงคราม แต่อาชีพนักบินเป็นสิ่งที่เขา

หลงใหลมากกว่าอย่างอืน่ เขาประสบอบุตัเิหตจุากการบนิ 

หลายครัง้ ครัง้หนึง่ในปี ๒๔๗๘ ระหว่างการทดลองบนิ

ระยะไกลจากปารีส-ไซ่ง่อน แต่เครื่องบินขัดข้องต้อง

ร่อนลงกลางทะเลทรายรอยต่อของประเทศลิเบียกับ

อียิปต์  เขาต้องเดินฝ่าทะเลทรายอยู่นานหลายวันกว่า

จะได้รับความช่วยเหลือจากชาวเบดูอินพื้นเมือง

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒  เขาเข้าร่วมเป็นผู้สอน

เกี่ยวกับเทคนิคการบิน แม้จะได้รับอนุญาตให้ออกบิน

ได้อย่างจ�ากัด แต่ก็พยายามวิ่งเต้นจนได้บินร่วมกับ

หน่วยลาดตระเวน ประสบการณ์ช่วงนัน้ได้กลายมาเป็น

หนงัสอื นกับนิยามสงคราม (Pilote de Guerre ภาษา 

อังกฤษใช้ชื่อ  Flight to Arras)  ตีพิมพ์ปี  ๒๔๘๕  

กล่าวถึงความพยายามต่อต้านกองทัพเยอรมันของ 

ชาวฝรั่งเศสที่เมืองอารัส   หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อ

สาธารณชนอย่างมาก จงึถกูห้ามเผยแพร่ในฝรัง่เศสซึง่

ขณะนั้นถูกยึดครองโดยกองทัพเยอรมัน

ความโด่งดังของหนังสือที่ว่าด้วยการต่อสู้อย่าง 

กล้าหาญในยามสงครามครั้งนี้  ย่อมท�าให้ผู้อ่านรู้สึก

ประหลาดใจและงุนงงกับหนังสือ เจ้าชายน้อย ซึ่ง 

ตีพิมพ์ในปีถัดมา ว่าช่างมีเนื้อหาแตกต่างมาก ดูจะ

เหมาะส�าหรับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และก็มีน้อยคนที่จะ

แนะน�าให้ผู้ใหญ่อ่านกัน

กล่าวกันว่าแซ็งแต็กซูว์เปรีเขียน  เจ้าชายน้อย เพื่อ 

“คลายเครียด” ขณะลี้ภัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามค�าแนะน�าของบรรณาธิการส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนของเขา  (แต่ก็มีนักเขียน

ชีวประวัติอีกคนหนึ่งเสนอว่า แซ็งแต็กซูว์เปรีเริ่มเขียน

เจ้าชายน้อย ตั้งแต่ก่อนลี้ภัยไปสหรัฐฯ) อาจเนื่องมา

จากการมเีพือ่นอย่างจ�ากดั ความโดดเดีย่วทีไ่ม่สามารถ

พูดภาษาอังกฤษได้ รวมถึงความขัดแย้งทางการเมือง

ภายในกลุ ่มคนฝรั่งเศสที่ลี้ภัยในสหรัฐฯ  แม้เขาจะ

ปฏิเสธข้อเสนอแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรีเปแต็ง ภายใต้การยึดครองของเยอรมนี 

แต่เขาก็มิได้เข้าร่วมกับนายพลเดอโกลซึ่งด�าเนินการ 

ต่อต้านเยอรมนแีต่อย่างใด และบ้างยงักล่าวหาว่า การ

เขียนหนังสือ เจ้าชายน้อย  เป็นเสมือนการยืนยันว่าเขา

เป็นผู้นิยมระบอบกษัตริย์

ในจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนสนิท  เขาแสดงความ 

ในใจไว้ครัง้หนึง่ว่า “ความผดิพลาดครัง้แรกของผมกค็อื

การใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก  ในขณะที่ประชาชนคนอื่น 

ต้องตายและเดินทางไปสู่ความตายในสงคราม”

เขาอุทิศหนังสือ เจ้าชายน้อย  ให้แก่  เลอง แวร์ 

เพื่อนชาวยิวซึ่งประสบความทุกข์ยากในยามสงคราม 

ตามค�าแนะน�าของภรรยา กอนซูเอโล ซุนซิง  (Con-

suelo Suncin) ผู้เป็นสตรีม่ายชาวเอลซัลวาดอร์  ที่ 

แนะน�าว่า การอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้แก่เพื่อนชาวยิว  

จะท�าให้กลุ ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลวีชี  (Vichy)  

เลิกสงสัยเคลือบแคลงในตัวเขา ด้วยแสดงให้เห็นว่า 

เขาเหน็อกเหน็ใจในชะตากรรมของชาวยวิทีถ่กูเยอรมนี

สังหาร

เลอง แวร์ (ค.ศ. ๑๘๗๘-๑๙๕๕)
นักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะ ผู้ไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่า

เพื่อนสนิทเขียนค�าอุทิศให้ใน เจ้าชายน้อย

แซ็งแต็กซูว์เปรีขณะเป็นหัวหน้าสถานีที่แหลมจูบี โมร็อกโก
(ผู้ชายสวมสเวตเตอร์กลางภาพ)
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หนังสือ เจ้าชายน้อย  เกี่ยวพันกับประสบการณ์ใน

ช่วงวัยต่าง ๆ   ของแซ็งแต็กซูว์เปรีอย่างแยกไม่ออก 

ทะเลทรายของแอฟริกาที่เขาคุ ้นเคย  อุบัติเหตุจาก 

เครื่องบินตก หมายเลขเครื่องบิน B612 ที่เขาเคยขับ 

แอ่งน�า้ทีบ้่านในวยัเดก็ทีเ่มอืงลยีง ภเูขาไฟปาตาโกเนยี

ในชิลี-อาร ์เจนตินา  ดงต้นเบาบับในเมืองดาการ์ 

ประเทศเซเนกัล แม้นครนิวยอร์กจะไม่ได้รับการกล่าว

ถึงในหนังสือ  (เพราะถูกตัดออกไปจากต้นฉบับในร่าง

แรก ๆ )  แต่ประเทศสหรัฐฯ และฝรั่งเศสก็ได้รับการ 

อ้างถึงในบทที่เกี่ยวกับการมองดูพระอาทิตย์ตก หรือ

สุนัขจิ้งจอก  (Fennex  fox)  นั้นก็เคยเป็นสัตว์เลี้ยง 

ของเขาเมื่อครั้งประจ�าอยู่แหลมจูบี

อ็องตวน  เดอ แซ็งแต็กซูว์เปรี  ชอบวาดรูปต่าง ๆ   

ลงในจดหมาย สมุดบันทึก  กระดาษปูโต๊ะตามร้าน

อาหาร ในระยะแรกรูปเจ้าชายน้อยดูคล้ายตุ๊กตาหรือ

ลูกนกพัฟฟิน บางทีเขาวาดรูปเจ้าชายน้อยแทนตัวเอง 

ครัง้หนึง่เขาเขยีนจดหมายถงึสภุาพสตรคีนหนึง่  เริม่ต้น

ด้วยบทสนทนาเป็นรูปเจ้าชายน้อยถือดอกไม้ พร้อม 

ค�าพดูว่า “ขอโทษทีร่บกวนคณุ ผมเพยีงแค่อยากกล่าว

ค�าสวัสดีเท่านั้น”

นักวิจารณ์หลายคนพยายามตีความและวิเคราะห์

ความหมายของภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือ 

เจ้าชายน้อย

คุณแม่เป็นผู้ที่มีเหตุผลถูกต้องเสมอในทุก ๆ   เรื่องของ

ชีวิต”

ผูแ้ปลท่านหนึง่  (อ�าพรรณ โอตระกลู) ตัง้ข้อสงัเกต

ว่า  “ภาพของเด็กผู้ชายผู้มีใบหน้าอันอ่อนโยนบริสุทธิ์ 

ยิ้มเศร้า ๆ  มีผ้าพันคอปลิวไสวตามสายลม ยืนอยู ่ 

โดดเดี่ยวท่ามกลางท้องฟ้าอันเวิ้งว้างกว้างไกล ชวนให้

นึกถึงความรู้สึกรันทดของผู้วาดแฝงอยู่ อาจเป็นได้ว่า 

ผู้วาดฝันหาบุตรซึ่งตนเองไม่มี หรือไม่ก็ปรารถนาที่จะ

ให้วัยเด็กของตนเองนั้นอยู่ชั่วนิรันดร์”

วันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๘๗  เวลา ๐๘.๓๕ น.  

แซ็งแต็กซูว์เปรีขับเครื่องบินออกจากฐานปฏิบัติการที่

เกาะคอร์ซกิาในอติาลี  เพือ่ลาดตระเวนทางตอนใต้ของ

ฝรั่งเศส โดยมีเชื้อเพลิงส�าหรับการบิน ๖ ชั่วโมง    เมื่อ

เวลา ๑๔.๓๐ น. มีรายงานยืนยันว่าเครื่องบินสูญหาย

ไป

อีก ๒๕ วันหลังจากนั้น กรุงปารีสได้รับอิสรภาพ

ในปี  ๒๕๔๑  ชาวประมงพบสร ้อยข ้อมือของ

แซ็งแต็กซูว์เปรีติดมากับอวนนอกชายฝั่งเมืองมาร์แซย์ 

ต่อมาปี  ๒๕๔๗  รัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าพบซาก 

เครื่องบินล�าเดียวกับที่แซ็งแต็กซูว์เปรีออกลาดตระเวน

เป็นครัง้สดุท้ายบรเิวณเกาะทางตอนใต้ของเมอืงมาร์แซย์  

ส่วนค�ากล่าวอ้างในปี ๒๕๕๑ ของอดีตทหารเยอรมัน

ว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบินล�าดังกล่าวตกนั้นยังไม่มีหลักฐาน

ใด ๆ  ยืนยัน

ในปี  ๒๕๓๕  อ็อยเกิน  เดรเวอร์มันน์  (Eugen  

Drewermann) นักจิตวิเคราะห์ชาวเยอรมัน ตีพิมพ์ 

วทิยานพินธ์เรือ่ง “สิง่ส�าคญันัน้มอิาจมองเหน็ได้ด้วยตา 

การตีความวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเรื่อง เจ้าชายน้อย”  

เสนอว่า  โลกมนุษย์ที่เจ้าชายน้อยพบเห็นเป็นโลกที่ไร้

มนุษย์และเต็มไปด้วยความเศร้า ความสัมพันธ์ของ 

เจ้าชายน้อยกับดอกกุหลาบนั้นมิใช่ความสัมพันธ์เชิง

ชู้สาว  เจ้าชายน้อยมีแต่ความรู้สึกผิดต่อดอกกุหลาบ 

ที่เขาไม่ได้ดูแลเธออย่างเต็มที่  หากเกิดข้อขัดแย้ง  

เจ้าชายน้อยจะยอมรบัว่าเขาเป็นฝ่ายผดิเสมอ เดรเวอร์-

มันน์กล่าวว่า มารดาของแซ็งแต็กซูว์เปรีมีอิทธิพลใน

การสร้างพฤติกรรมของตัวละคร ภาพของงูกลืนช้าง

แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของมารดาซึ่งกลืนบุตรของ

ตนเอง เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ยอมให้บตุรเตบิโตสูว่ยัผูใ้หญ่ 

ส่วนภาพที่ดูภายนอกเหมือนรูปหมวกนั้น  หมายถึง

ทารกในครรภ์ซึ่งได้รับการปกป้องทุกด้านจากแม่

หนึ่งปีก่อนการลาดตระเวนครั้งสุดท้าย แซ็งแต็ก- 

ซว์ูเปรเีขยีนจดหมายฉบบัหนึง่ถงึมารดา ความตอนหนึง่

ว่า

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอด

ของคุณแม่ ข้าง ๆ   เตาผิงที่บ้านคุณแม่ในเวลาอีกไม่กี่

เดือนข้างหน้านี้...ผมอยากคุยกับคุณแม่โดยที่ผมจะ 

ขดัแย้งให้น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้...ผมจะเชือ่ฟังคณุแม่ 

เหตุการณ์ในฉากสุดท้ายของเจ้าชายน้อยและ 

ผู ้ประพันธ์นั้นมีความคล้ายกันอย่างน่าประหลาด  

เจ้าชายน้อยกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

“เธอเข้าใจไหม มันไกลเกินไป เธอไม่สามารถแบก

ร่างที่หนักนี้ไปด้วยได้ มันหนักเกินไป

“มันก็เหมือนเปลือกคราบเก่า ๆ  ที่เราทิ้ง ไม่ใช่เรื่อง

น่าเศร้าเลยส�าหรับการทิ้งคราบเก่า ๆ  นี่”

มีแสงแวบสะท้อนสีเหลือง ๆ   ใกล้ข้อเท้าของเขา  

เขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง  เขาไม่ร้องเลย แล้วค่อย ๆ  ล้มลง

เหมือนต้นไม้ล้ม โดยไม่ได้ก่อเสียงแม้แต่เล็กน้อย

๑๐๐ ปี การค้นพบดาวหมายเลข B 612

“ผมมีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าดาวดวงที่เจ้าชายน้อยจาก

มาคือดาวดวงที่  บี ๖๑๒ ดาวดวงนี้นักดาราศาสตร์ 

ชาวตรุกส่ีองกล้องพบเป็นครัง้แรกเมือ่ปี ๒๔๕๒ เขาได้

เสนอการค้นพบนี้แก่สภาดาราศาสตร์ระหว่างชาต ิแต่

ไม่มีใครเชื่อเขา  เนื่องจากการแต่งกายของเขาแปลก

เกนิไป พวกผูใ้หญ่กเ็ป็นแบบนีแ้หละ  เคราะห์ดสี�าหรบั

ดาวดวงนี้  เพราะต่อมานักเผด็จการตุรกีได้บังคับให้

เหรียญบรอนซ์ผลิตเป็นที่ระลึก
ถึงแซ็งแต็กซูว์เปรี มีเจ้าชายน้อยยืนบนบ่า 
เครื่องบินสามรุ่นที่เขาเคยขับ 
P-38, Breguet 14 และ Caudron Simoun
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ประชาชนแต่งกายตามแบบยุโรป ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะ

มีโทษถึงประหารชีวิต นักดาราศาสตร์ผู้นี้ได้เสนอการ

ค้นพบของเขาอีกครั้งในปี ๒๔๖๓  โดยแต่งตัวอย่าง 

สง่างามแบบชาวยุโรป และคราวนี้ทุกคนก็เชื่อเขา...” 

(เจ้าชายน้อย, บทที่ ๔)

นี่เป็นเพียงตอนเดียวในหนังสือ เจ้าชายน้อย  ที่ 

ผู้เขียนระบุปีและสถานที่ไว้อย่างเฉพาะเจาะจง  เมื่อ

พลิกดูประวัติศาสตร์ของตุรกีจะพบว่า  ปี ๒๔๕๒ คือ  

๑  ปีหลังการปฏิวัติโดยกลุ่มยังเติร์ก  (Young Turk)  

ซึง่มผีลให้ระบอบสลุต่านต้องล่มสลายลงในเวลาต่อมา

ปี ๒๔๖๓ พรรคบอลเชวิกในรัสเซียได้รับชัยชนะ 

ในสงครามกลางเมือง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ระหว่างรัสเซียและผู้น�าทหารยุคใหม่ของตุรกี และอีก 

๓ ปีต่อมา มุสตาฟา  เคมาล อะตาเติร์ก ผู้น�าทหาร

ชาตินิยมตุรกี สถาปนาสาธารณรัฐตุรกี  เมื่อวันที่ ๒๙ 

ตุลาคม ๒๔๖๖ ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากยุคอาณา-

จักรออตโตมันเดิมสู่ระบอบสาธารณรัฐ ผู้น�าของรัฐมี 

เป้าหมายปลุกเร้าความเป็นชาติเตอร์กิช-ตุรกีแทนการ

มีอัตลักษณ์อิสลาม ด้วยการบังคับให้เลิกใช้ตัวอักษร

อาหรับ-เปอร์เซีย หันไปใช้ตัวเขียนโรมัน และให้ผู้ชาย

สวมหมวกแบบตะวนัตก เลกิโพกศรีษะด้วยผ้าหรอืสวม

หมวกแขก (fez) ตามแบบประเพณี

เรื่องเล่าใน เจ้าชายน้อย  เกี่ยวกับสภาดาราศาสตร์

ระหว่างชาติยอมรับการค้นพบดวงดาว บี ๖๑๒ โดย 

นักดาราศาสตร์ตุรกีเพราะการแต่งกายของเขา แสดง

ให้เห็นถึงการเผชิญหน้าระหว่างตะวันออก-ตะวันตก 

ความสมัพนัธ์ทีไ่ม่ลงรอยกนัระหว่างเชือ้ชาต-ิวฒันธรรม 

เจ้าอาณานคิมและชนพืน้เมอืง ซึง่ปฏสิมัพนัธ์ในลกัษณะ 

คู่ตรงข้ามเช่นนี้ยังปรากฏอยู่ใน เจ้าชายน้อย อีกมาก 

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่ ผู้หญิง-

ผู ้ชาย  สิ่งที่มองเห็น-มองไม่เห็น  การแสวงหา-การ 

ค้นพบ ฯลฯ สิง่ต่าง ๆ   เหล่านีจ้ะหยัง่ถงึได้อย่างกระจ่าง

ชัด ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตา

ผูเ้ขยีนและเจ้าชายน้อยพบกนัครัง้แรกทีท่ะเลทราย

สะฮารา ทวีปแอฟริกา  เนื่องจากเครื่องบินเกิดขัดข้อง 

จึงต้องน�าเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางทะเลทราย ขณะที่

มีน�้าเหลือส�าหรับดื่มเพียง ๘ วัน 

“คนืแรกฉนันอนหลบับนพืน้ทราย ห่างไกลจากผูค้น

นบัพนัไมล์ ฉนัอยูโ่ดดเดีย่วยิง่กว่าคนเรอืแตกรอดอยูบ่น

แพเคว้งคว้างกลางมหาสมุทร ดังนั้นคุณคงจะนึกออก

ว่าฉันตกใจเพียงใด ที่ในตอนรุ ่งสางก็มีเสียงเล็ก ๆ  

ปลุกฉันขึ้น”

เช่นเดียวกับเจ้าชายน้อยที่เดินทางมายังโลกตาม 

ค�าแนะน�าของนักภูมิศาสตร์ของดวงดาวหมายเลข 

๓๓๐  ที่บอกว่า  “ไปยังโลกสิ  มันมีชื่อเสียงมาก”  

ทะเลทรายสะฮาราคอืสถานทีแ่รกบนโลกทีเ่จ้าชายน้อย

เดินทางมาถึง และกล่าวประโยคแรกกับชายคนหนึ่ง

ที่นอนหลับอยู่ว่า “กรุณาวาดแกะให้ฉันตัวหนึ่ง”

โลกคือดาวดวงที่ ๗ ที่เจ้าชายน้อยมาเยือน  เป็น

ดาวดวงสุดท้ายของการเดินทาง ก่อนที่จะกลับไปยัง

ดาวดวงเล็กของเขา พร้อมกับความลับที่สุนัขจิ้งจอก

มอบให้

แม้โลกจะเป็นดาวธรรมดา ๆ  ดวงหนึง่ทีม่พีระราชา

รวมทั้งสิ้น ๑๑๑ องค์  (รวมถึงพระราชานิโกรด้วย)  

มีนักภูมิศาสตร์อยู่ ๗,๐๐๐ คน นักธุรกิจ ๙ แสนคน  

คนขี้เมา ๗.๕ ล้านคน คนหลงตน ๓๑๑ ล้านคน รวม

ความแล้วคอืมพีวกผูใ้หญ่อยูด้่วยกนัประมาณ ๒,๐๐๐  

ล้านคน แท้จริงแล้วโลกคือที่รวมของประชากรในแบบ

ต่าง ๆ  ที่เจ้าชายน้อยได้พบมาในดาวอื่นก่อนหน้านั้น 

บนโลกใบนี้เองที่เจ้าชายน้อยได้เรียนรู้เรื่องราวส�าคัญ

เกี่ยวกับมิตรภาพ ความสุขที่เรียบง่าย ความต้องการ

อนัแท้จรงิ การมองเหน็ด้วยหวัใจ การค้นพบความงาม

ที่ถูกซ่อนไว้ ความรับผิดชอบในสัมพันธภาพ และการ

รักเพื่อนมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ผู้อ่านได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เขียนและ 

เจ้าชายน้อย

ทะเลทรายและทวปีแอฟรกิา คอืฉากส�าคญัในชวีติ

ของ  อ็องตวน  เดอ  แซ็งแต็กซูว ์เปรี  อุบัติเหตุทาง 

เครื่องบินในเดือนธันวาคมของปี ๒๔๗๘ ระหว่างการ

บินแข่งขันเส้นทางปารีส-ไซ่ง่อน ท�าให้ต้องลงจอด

ฉุกเฉินกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้างระหว่างรอยต่อของ

ประเทศลเิบยีและอยีปิต์ เขาและผูร่้วมทางต้องรอนแรม

ท่ามกลางความร้อนระอุนานหลายวันเพื่อแสวงหาน�้า

ประทังชีวิต และท้ายที่สุดก็ได้รับความช่วยเหลือจาก 

ชนพืน้เมอืงชาวเบดอูนิทีป่รากฏตวัขึน้ แบบเดยีวกบัการ

มาถึงของเจ้าชายน้อย

ธนบัตรฝรั่งเศส ๕๐ ฟรังก์ 
ผลิตโดยธนาคารแห่งชาติฝรั่งเศส
ใน ค.ศ. ๑๙๙๓ วาระครบ ๕๐ ปี
การจากไปของแซ็งแต็กซูว์เปรี

อนุสาวรีย์เจ้าชายน้อย
กับแซ็งแต็งซูว์เปรี
ที่จัตุรัสกลางเมืองลียง 
บ้านเกิดของเขา
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“ในทีน่ี ้ เชือ้ชาต ิภาษา และการแบ่งแยกไม่มอียู.่..

มแีต่ชนเร่ร่อนในทะเลทรายทีย่ากจนคนหนึง่ทีไ่ด้วางมอื

แห่งเทวะลงบนไหล่ของเรา...เบดูอินแห่งลิเบีย  เธอผู้ที่

ได้ช่วยเราไว้...เธอคือ  ‘มนุษย์’ ใบหน้าของเธอในความ

ทรงจ�าของฉนัคอืใบหน้าของมนษุย์ทกุคน เธอไม่ได้มอง

หน้าเราเลย...ฉันก็เช่นเดียวกัน ฉันจะรู้จักเธอในมนุษย์

ทกุคน ในมโนภาพของฉนั เธอคอืผูท้ีป่ระเสรฐิ มเีมตตา

จติ คอืผูย้ิง่ใหญ่ทีม่อี�านาจทีจ่ะให้น�า้ดืม่...เพือ่นของฉนั

และศัตรูของฉันทุกคนได้ก้าวเข้ามาแล้ว  ฉันก็ไม่มีศัตรู

เหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวในโลกนี้

“น�้าเจ้าไม่มีรส  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  ไม่รู ้ว่าจะให้ค�า

จ�ากัดความได้อย่างไรดี  เราดื่มและลิ้มรสโดยไม่รู้จัก 

ตวัเจ้า...เจ้าคอืชวีติ  เจ้าให้ความสขุซึง่ซมึซ่านเข้ามาใน

ร่างกายของเราอย่างที่ประสาทสัมผัสไม่อาจอธิบายได้ 

...เจ้าเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในโลก แต่ก็บอบบางมาก

เช่นกนั...เจ้าเป็นเทพเจ้าทีม่อีารมณ์อ่อนไหวง่าย...ความ

สุขที่เจ้าให้แก่เรานี้  ช่างดูง่ายและเป็นธรรมดาเหลือ

เกิน...”

(แผ่นดินของเรา)

“สิ่งที่ท�าให้ทะเลทรายสวยงามนั้น อยู่ที่ว่ามันซ่อน

บ่อน�้าไว้ที่ใดที่หนึ่ง

“ฉันยกถังน�้าขึ้นจดริมฝีปากเขา  เขาดื่ม นัยน์ตา

หลับพริ้ม มันช่างหวานชื่นเหมือนงานฉลอง น�้านี้ช่าง

แตกต่างจากอาหารชนดิอืน่ มนัเกดิขึน้จากการเดนิทาง

ไปใต้ดวงดาว จากเสยีงเพลงของลกูรอก และจากก�าลงั

แขนของฉนั มนัน�ามาซึง่ความแช่มชืน่หวัใจเช่นเดยีวกบั

ของขวัญ...”

(เจ้าชายน้อย)

เรื่องเล่าที่แซ็งแต็กซูว์เปรีเลือกมาน�าเสนอผ่าน

หนงัสอืของเขา คอืผลงานการผสานระหว่างจนิตนาการ

และประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียน ดังที่มีผู้เปรียบเทียบ

ว่า  “เป็นเสมือนผ้าคลุมบาง ๆ  ที่คลุมความทรงจ�า 

ส่วนตัวของเขาไว้”

แฌร์แมน  เบร และ มากาเร็ต  ไกตัน นักวิจารณ์

วรรณคดีฝรั่งเศส กล่าวถึงแซ็งแต็กซูว์เปรีไว้ว่า “เราจะ

เห็นว่าชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยการแสวงหาตลอด

เวลา หากแต่ว่าการแสวงหาของเขาจะต่างจากการ

ผจญภัยธรรมดา ๆ  อยู่มาก เพราะเขามุ่งแสวงหาอะไร

บางอย่างทีม่ลีกัษณะอนัรกัษาไว้ได้ยาก และอธบิายให้

เข้าใจยาก แต่เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณค่าอันยิ่งใหญ่”

เจ้าชายน้อย, 
แซง็แตก็ซว์ูเปร,ี ซารา บาร์ตแมน  
และการสนทนาข้ามวัฒนธรรม

“ฉันแค่อยากรู้ว่า อ็องตวน แซ็งแต็กซูว์เปรี จะเคย

ได้ยินชื่อ ซารา บาร์ตแมน ไหมนะ

“ตอนเป็นเด็กเขาจะเคยเดินดูบางชิ้นส่วนของ 

ร่างกายเธอ  (เช่นสมองกับจิ๋ม)  ที่ถูกตัดและดองไว้ 

ในโหลในพิพิธภัณฑ์ Musée de  l’Homme สักครั้ง 

หรือเปล่า

“เขาจะพูดว่ายังไง ถ้าเห็นเธอในชิ้นส่วนอย่างนั้น  

เขาจะช่างซกัช่างถามผูใ้หญ่เหมอืนอย่างทีเ่จ้าชายน้อย

ถามนักบินและคนที่พบเจอบนดวงดาวต่าง ๆ  ไหม”

ผู ้อ่านคนหนึ่งตั้งข ้อสงสัย  ภายหลังจากที่ เคย 

ชื่นชอบหนังสือ เจ้าชายน้อย ในวัยเด็ก และอีกหลาย 

สบิปีต่อมาเมือ่ได้รบัรูเ้รือ่งราวชวีติของ ซารา บาร์ตแมน 

(Sara Baartman) หญิงสาวพื้นเมืองผู้หนึ่งจากทาง 

ตอนใต้ของทวีปแอฟริกา ซึ่งชาวยุโรปรู้จักเธอในนาม  

“วีนัสแห่งฮอตเท็นทอต” (Hottentot Venus)

แท้จริงแล้วบุคคลทั้งสองคนนี้ย่อมไม่เคยพบกัน

ขณะเมื่อมีชีวิตอยู่  (ซารา บาร์ตแมน  เสียชีวิตก่อน

แซ็งแต็กซูว์เปรีเกิด ๘๕ ปี) แต่ทั้งสองต่างเคยใช้ชีวิต

ในแอฟรกิาและฝรัง่เศสเหมอืนกนั ทว่าในฐานะคนนอก

ซารา บาร์ตแมน ชนเผ่าคอยซาน (Khoisan/Khoi-

khoi)  เกดิในช่วงของการปฏวิตัฝิรัง่เศส (ครสิต์ทศวรรษ 

๑๗๗๐) ที่แอฟริกาใต้  และเสียชีวิตที่กรุงปารีสในปี  

๒๓๕๘    เนื่องจากเป็นเด็กก�าพร้า  เธอเคยเป็นทาส

ท�างานในฟาร์มทีค่นดตัช์เป็นเจ้าของ ก่อนถกูนายแพทย์ 

ชาวสกอตและเจ้าของคณะละครสตัว์พาขึน้เรอืเดนิทาง

ไปยังสหราชอาณาจักร  เมื่ออายุได้ประมาณ ๒๐ ปี  

เพื่อน�าไปเปิดการแสดงเก็บเงินค่าเข้าชมตัวอย่างของ

คน สัตว์ และของแปลก ๆ  จากแอฟรกิา เนือ่งจากเธอ

มีสะโพกขนาดใหญ่ตามลักษณะร่างกายตามแบบ 

ชนเผ่าของเธอ  ในปี ๒๓๕๗  เธอ  “ถูกขายต่อ”  ให้

เจ้าของคณะโชว์และคนฝึกสัตว์ชาวฝรั่งเศสที่มาเปิด

แสดง ณ กรุงปารีส แต่ในช่วงขณะนั้นเป็นช่วงหลัง

สงคราม ไม่ค่อยมีใครสนใจมาดูมากนัก  เธอเสียชีวิต

จากความเจบ็ป่วยในปีถดัมา ฌอร์ฌ กว์ูวเีย (Georges  

Cuvier) นกัธรรมชาตวิทิยาและนกัสตัววทิยาคนส�าคญั

ของฝรั่งเศส สนใจร่างกายของเธอในฐานะ “วัตถุเพื่อ

การศึกษา” ว่าด้วยเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์ หลังจาก

จ�าลองร่างกายของเธอไว้ น�าร่างกายมาผ่าพิสูจน์ น�า

สมองและอวัยวะเพศดองใส่โหล ต้มเนื้อส่วนที่เหลือ

เพื่อเลาะกระดูกเก็บไว้ กูว์วีเยแสดงผลการศึกษาวิจัย  

“ทางวทิยาศาสตร์” ต่อสถาบนัทางวชิาการอนัทรงเกยีรติ 

ของกรุงปารีสและพิมพ์เผยแพร่ผลงานศึกษาในปี  

๒๓๖๐  เรื่อง  “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างของ

สตรผีูม้ชีือ่เสยีงในปารสีและลอนดอนท่านหนึง่ทีรู่จ้กักนั

ในนาม วนีสัแห่งฮอตเทน็ทอต” (Extrait d’observations  

faites sur le cadavre d’une femme connue à Paris  

et à Londres sous  le nom de Vénus Hottentotte)  

ข้อสรุปบางประการจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเธอมี

ลกัษณะทีใ่กล้เคยีงกบัลงิใหญ่ (apes) มากกว่ามนษุย์ 

โครงกระดูก  สมอง อวัยวะเพศ  รวมถึงร่างกาย

เปลือยที่จ�าลองขึ้นใหม่ของเธอจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์

แห่งมนษุยชาติ  (Musée de  l’Homme) กรงุปารสี นบั 

ตัง้แต่ปี ๒๓๗๐ จนกระทัง่ปี ๒๕๑๗ จงึย้ายสมองและ

อวยัวะเพศทีด่องในโหลออกจากห้องจดัแสดง แต่ยงัคง

จัดแสดงรูปจ�าลอง   อีกหลายปีต่อมามีความพยายาม

เรียกร้องจากประเทศบ้านเกิดของเธอในแอฟริกาใต้ 

ให้น�า “ซากทีเ่หลอือยู”่ กลบัไปฝังทีบ้่านเกดิ   หลงัจาก

ต่อรองกับทางการฝรั่งเศสอยู่นานหลายปี  ในที่สุด  

ซารา บาร์ตแมน จึงได้กลับสู ่ถิ่นก�าเนิดอีกครั้งในปี 

๒๔๔๕ หลังจากต้องเดินทางรอนแรมออกจากถิ่น

ก�าเนิดนานเกือบ ๒๐๐ ปี

แซ็งแต็กซูว์เปรีเข้าเรียนศิลปะที่ปารีสเมื่ออายุได้ 

๑๙ ปี (ปี ๒๔๖๒) และใช้ชวีติอยูป่ารสีอกีพกัใหญ่เพือ่

ท�างานหลายอาชีพ ในเวลานั้นรูปจ�าลองร่างกายและ

สิง่อืน่ ๆ  ของ “วนีสัแห่งฮอตเทน็ทอต” ยงัคงจดัแสดงที่
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พิพิธภัณฑ์ในเขตทรอกาเดโร แซ็งแต็กซูว์เปรีจะได้ 

เข้าชมหรอืได้ยนิเรือ่งเล่าขานเกีย่วกบั ซารา บาร์ตแมน 

บ้างหรือไม่ ? แต่อย่างที่นักอ่านคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ 

ถ้าเขาได้เห็น  เขาจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ?

หรือหนังสือ เจ้าชายน้อย พยายามจะบอกอะไร 

บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ?

เรื่องราวและชีวิตของ ซารา บาร์ตแมน, แซ็งแต็ก- 

ซูว์เปรี และเจ้าชายน้อยเหลื่อมซ้อนกัน การเดินทาง

ไกล  การแสวงหาค�าถามและค�าตอบเกี่ยวกับชีวิต 

ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ซากชีวิตและความตาย

เรือ่งราวของเขา (และเธอ) ทัง้สาม น�าไปสูก่ารท�าความ

เข้าใจมนุษย์ และน�าไปสู่การสนทนาข้ามวัฒนธรรม

ภายหลังจากการตีพิมพ์ครั้งแรก หนังสือ เจ้าชาย

น้อย ได้รบัการแปลเป็นภาษาโปลชิ (Polish) เป็นภาษา 

แรกในปี ๒๔๙๐ แล้วขยายเป็นภาษาอื่น ๆ   ในกลุ่ม

ประเทศยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ จากนั้นจึงเริ่ม

แปลกันในกลุ่มประเทศแอฟริกา  เอเชีย และประเทศ

แถบยุโรปตะวันออก

การแปล เจ้าชายน้อย  เป็นไปอย่างแพร่หลาย (ทั้ง

การลักลอบแปลและขออนุญาตโดยถูกต้อง)  เหตุผล

ส่วนหนึ่งมาจากเสน่ห์อันลึกลับของภาพและเนื้อหา 

และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากความภาคภูมิใจในภาษา

และประเทศชาติที่ตนสังกัด ซึ่งอาจจะอาศัยค�าอธิบาย

ตามอย่าง  เบน แอนเดอร์สัน ผู ้เขียนหนังสือ ชุมชน 

จินตกรรม บทสะท้อนว่าดว้ยก�าเนดิและการแพร่ขยาย

ของชาตินิยม  (Imagined Communities) ซึ่งพยายาม 

อธิบายเกี่ยวกับหนังสือของเขาได้เช่นกันว่า การแพร่

หลายของฉบับแปล เจ้าชายน้อย นั้นก็เป็นผลมาจาก 

“ทนุนยิมการพมิพ์ (print-capitalism) การลกัลอบผลติ 

(piracy) ในนัยที่เป็นอุปมาเชิงบวก การเปลี่ยนให้เป็น 

ภาษาถิ่น และการจับคู่วิวาห์ที่ไม่มีวันหย่าขาดจากกัน

ของชาตินิยมกับสากลนิยม”

นอกจากจะมี เจ ้าชายน้อย ฉบับภาษาจีนของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  (จีนแผ่นดินใหญ่) แล้ว ยังมี

ฉบบัภาษาจนีของทัง้ไต้หวนัและฮ่องกง ในภาษาอารบกิ 

มีทั้งฉบับของเลบานอน  ปาเลสไตน์  และตูนิเซีย  

ส่วนในภาษาฝรั่งเศสก็มีฉบับภาษาท้องถิ่นของเมือง

พรอวองซ์ ฉบบัภาษาโปรตเุกสมทีัง้ฉบบัภาษาโปรตเุกส

ในโปรตเุกส และภาษาโปรตเุกสทีใ่ช้ในประเทศบราซลิ  

ส่วนในประเทศสเปน นอกจากฉบับภาษาสเปนแล้ว  

ยังมีฉบับของแคว้นอันดาลูเชียรวมถึงภาษาบาสก์และ

ภาษาคาตาลนัทีพ่ยายามจะแยกเป็นรฐัอสิระจากสเปน

ด้วย

รวมทั้งมีการแปลเป็นภาษาเคิร์ด ทิเบต ภาษาของ

รัฐต่าง ๆ  ในอินเดีย  ภาษาซงคาของภูฏาน ภาษา 

อมัฮารกิ ซึง่เป็นภาษาประจ�าชาตขิองเอธโิอเปีย ภาษา

ฮสัซาเนยีทีใ่ช้พดูกนัในเขตตอนใต้ของประเทศโมรอ็กโก

และเป็นภาษาถิ่นที่ใช้กันบริเวณแหลมจูบี  สถานที่ 

ที่แซ็งแต็กซูว์เปรีเคยไปประจ�าการเป็นนักบินขนส่ง

ไปรษณีย์ทางอากาศอยู่นานหลายเดือน และยังมีแปล

เป็นภาษาตูอาเร็กของกลุ่มชนที่เดินทางร่อนเร่ในพื้นที่

แถบทะเลทรายสะฮารา

การแปลหนังสือ เจ้าชายน้อย แม้จะเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับมิตรภาพ ความรักความผูกพันที่เป็นเนื้อหา

สากลของมนษุยชาต ิแต่ขณะเดยีวกนัผูถ่้ายทอดเนือ้หา

เป็นภาษาถิ่นก็ต้องเผชิญกับข้อขัดข้องในมิติทางสังคม

และวฒันธรรมทีย่ากจะข้ามพ้นไป เช่น ในการแปลเป็น

ภาษาโทบาซึ่งใช้พูดกันทางตอนเหนือของอาร์เจนตินา 

ในการแปลบทสนทนาของเจ้าชายน้อยกับงูและสุนัข

จิ้งจอกนั้น  เป็นไปได้โดยราบรื่น  เพราะสอดคล้องกับ

ความคิดของชาวโทบา แต่ปัญหาส�าคัญก็คือชื่อเรื่อง

เพราะในภาษาโทบาไม่มีความคิด  (concept) ว่าด้วย 

“เจ้าชาย” หรือในภาษาอมาสิกห์แถบโมร็อกโก ผู้แปล

กเ็ผชญิความยุง่ยากทีจ่ะหาค�าให้ตรงกบัความหมายว่า 

“เสียงสะท้อน”  “ความน่าเบื่อหน่าย”  และ  “ความ 

ไร้สาระ” ซึ่งไม่ได้มีใช้กัน หรือในกรณีของตัวละครเอก 

ผู้มอบความลับส�าคัญให้แก่เจ้าชายน้อย ในต้นฉบับ

ฝรั่งเศสใช้  renard ภาษาอังกฤษใช้  fox ฉบับภาษา 

ไทยใช้สุนัขจิ้งจอก แต่ในภาษาลาวใช้ค�าว่าเหง็นหรือ 

อีเห็น ซึ่งเป็นสัตว์ที่โปรดปรานไก่

ปกหนงัสอื เจ้าชายน้อย ฉบบัแปลเป็นภาษาบมับารา 

ซึ่งใช้ในประเทศมาลี  เป็นรูปเจ้าชายน้อยผิวสีซึ่ง 

แตกต่างไปจากปกอื่น ๆ  ต่อมารูปจากปกนี้ได้น�าไปใช้

เป็นโปสเตอร์รณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก 

นอกจากนัน้ยงัมผีูน้�าชือ่ Petit Prince ไปใช้เพือ่ด�าเนนิ

งานช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายให้สามารถ

บรรลุความฝันตามที่ตั้งใจไว้  เช่น การพบดาราหรือ

นักกีฬาคนโปรด หรือการออกไปว่ายน�้ากับโลมา

เช่นเดยีวกนัเรือ่งราวของ ซารา บาร์ตแมน กลายเป็น 

สัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อผู้หญิงและเด็กในประเทศ

แอฟริกาใต้  (The Saartjie Baartman Centre  for 

Woman and Children)

แฌร์แมน  เบร และ มากาเร็ต  ไกตัน นักวิจารณ์

วรรณคดีฝรั่งเศส กล่าวไว้ว่า 

“เราสามารถกล่าวได้เต็มปากว่า ใน

บรรดานักเขียนทั้งหมดที่อยู่ในยุคเดียว 

กัน แซ็งแต็กซูว์เปรีเป็นนักเขียนที่เข้า 

ถึงและศรัทธาในเรื่องการด�ารงอยู่ของ

มนุษย์ในโลกนี้มากที่สุด”  
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