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คำำ �นำำ�

“แฮมเล็ต” ของ วิลเล่ยม เช้คสำเปียร์เข่ยนมาแล้วกว่า 

400 ปี ที่ว่ายังที่ันสำมัยไม่เสำ่�อมคลายไม่ว่าจะด้้วยเน่�อหา ไม่ว่า

จะด้้วยเร่�องราวที่่�สำนุกเร้าใจ “แฮมเล็ต” ข้�นหิ�งเป็นวรรณกรรม

คลาสำสำิกของโลก นักอ่านรุ่นใหม่ต้อนรับอย่างอบอุ่น และอ่าน

กันอย่างแพิร่หลาย ยังม่การสำอนในช้ั�นเร่ยนวรรณกรรมภาษา

องักฤษ ยงัมก่ารแสำด้งละครบนเวท่ี่จากทัี่�วโลก “แฮมเลต็” ขยาย

อทิี่ธิพิลไปสำ่ห่นงั นยิายดั้ด้แปลง นยิายท่ี่�ได้้แรงบนัด้าลใจ การต่์น 

รวมถ้งสำ่�ออ่�นๆ ท่ี่�เกดิ้ข้�นใหม ่หนงัสำอ่เลม่น่�ค่อบที่แปลภาษาไที่ย

ท่ี่�สำำานักพิิมพ์ิภ่มิใจนำาเสำนอ น่�ค่อหนังสำ่อท่ี่�ที่รงคุณค่าและที่รง

พิลังท่ี่�สุำด้เล่มหน้�งของโลกวรรณกรรมท่ี่�นักอ่าน นักเข่ยน หร่อ

คนที่ำางานศลิปะโหยหาท่ี่�จะเข้าใจ “โศกนาฏกรรมของเจา้ช้ายแฮมเลต็”

ที่ำาไม “แฮมเล็ต” ยังคงเป็นที่่�นิยมไม่เสำ่�อมคลายแม้ผ่่าน

กาลเวลานับร้อยๆ ปี “แฮมเล็ต” เป็นละครโศกนาฏกรรมแก้

แค้นท่ี่�ม่อิที่ธิพิลต่อวรรณกรรมอังกฤษเป็นอย่างมาก ประการ

แรก บที่ละครเร่�องน่�วางรากฐานการเข่ยนนยิายแนวกระแสำสำำาน้ก

และจติวทิี่ยา ท่ี่�ประสำบความสำำาเรจ็มากท่ี่�สำดุ้เร่�องหน้�ง โด้ยเฉพิาะ



ความสำมัพินัธ์ที่างเพิศในครอบครวั ท่ี่�ถ่กนำาเสำนอได้้อยา่งโด้ด้เด่้น 

ปมที่างจติในตวัละครแต่ละตัวล้วนนา่ศก้ษา ประการท่ี่�สำอง เร่�อง

ราวของแฮมเล็ตเจ้าช้ายแห่งเด้นมาร์ก สำะที่้อนสำภาพิสัำงคม 

การเม่อง การปกครอง การทีุ่จริต ความช้ั�วร้าย แม้เร่�องราวจะ

เข่ยนมานานแลว้ แต่โด้ยโครงเร่�องยงัสำด้ใหมเ่สำมอ เม่�ออา่นหรอ่

ช้มละคร สำามารถเที่่ยบเค่ยงประวัติศาสำตร์ปัจจุบันอย่างไม่เคย

ตกยคุ ในที่างกลบักนัเร่�องราวใน “แฮมเลต็” ยงัคงความกา้วหน้า

ไม่เสำ่�อมคลาย สำัญลักษณ์ต่างๆ ท่ี่�แสำด้ง สำามารถถอด้รหัสำได้้

หลากหลายแง่มุม เม่�อนำามาศ้กษาผ่่านที่ฤษฎี่วรรณกรรม หร่อ

นำามาศ้กษาผ่่านปรัช้ญา ล้วนแล้วสำามารถต่ความได้้อย่าง

กวา้งขวาง ประการท่ี่�สำาม “แฮมเลต็” ถา่ยที่อด้ถ้งความจริง การ

เสำแสำรง้ ความคลุ้มคลั�ง ความรนัที่ด้อนัเหล่อที่น ความเด่้อด้ด้าล

จนถ้งจุด้แตกหัก นั�นที่ำาให้ “แฮมเล็ต” เป็นเร่�องท่ี่�ผ้่่อ่านต้อง

มนตเ์สำนห่ไ์มเ่สำ่�อมคลาย ยิ�งเราศก้ษาล้กเขา้ไปในตวัละครแตล่ะ

ตวัมากเที่า่ไร เราจะเหน็ความล้กซึ้้�งในภาพิมนษุยจ์รงิๆ ท่ี่�มเ่ล่อด้ 

ม่เน่�อ ม่ช้่วิต ตัวละครใน “แฮมเล็ต” ต่างม่ลมหายใจประดุ้จ

มนุษย์จริงท่ี่�จับต้องได้้ ประการสุำด้ท้ี่าย “แฮมเล็ต” เร่ยงร้อย

เร่�องราวการแก้แค้น การที่รยศ หักหลัง และการยอมจำานนต่อ

ความช้ั�วช้้า จนที่ำาให้ละครโศกนาฏกรรมเร่�องน่�กลายเป็นละคร

ที่่�ยิ�งใหญ่อย่่เหน่อกาล



ในการจดั้พิิมพิค์รั�งน่�ที่างสำำานักพิิมพิไ์ด้้พิยายามรกัษาการ

วางหน้าให้ใกล้เค่ยงกับฉบับภาษาอังกฤษให้มากท่ี่�สุำด้ แม้จะม่

ข้อจำากัด้ในบางประการที่่�ไม่อาจหล่กเล่�ยงได้้ นอกเหน่อไปกว่า

นั�น เพิ่�อการคน้หาในแต่ละองกแ์ละฉากได้้ง่ายข้�น สำำานกัพิิมพ์ิได้้

กำากบัตวัเลขของ องกแ์ละฉากตา่งๆ ตามหลงัเลขท่ี่�หนา้ ตวัอยา่ง

เช้่น ตัวเลข 199.2.1 หมายถ้ง หน้า 199 องก์ 2 ฉาก 1 เป็นต้น

สำุด้ท้ี่ายเพิ่�อไม่ให้เป็นการเสำ่ยเวลาแก่ผ้่่อ่าน สำำานักพิิมพ์ิ

หวังว่า “แฮมเล็ต” จะเป็นหนังสำ่อที่่�ต่อยอด้ให้กับผ่่้อ่านได้้เกิด้

แรงบนัด้าลใจ ไมว่า่จะเปน็งานวรรณกรรม ละครเวท่ี่ ภาพิยนตร์ 

ด้นตร่ รวมถ้งงานศิลปะและสำ่�อต่างๆ “แฮมเล็ต” เป็นหนังสำ่อ

อ่กเล่มท่ี่�สำามารถเปล่�ยนช้่วิตหลังการอ่าน น่�ค่องานท่ี่�ยิ�งใหญ่

เร่�องหน้�งของวรรณกรรมโลก และเป็นหน้�งในรายช้่�อ 10 อันด้ับ

ต้น จากการจัด้ลำาด้ับหนังสำ่อ 100 เล่ม ที่่�ควรอ่านก่อนตาย 

 ขอแสดงความนัับถืือ

 สำำ�นัักพิิมพิ์เม่นัวรรณกรรม



บัันำทึึกผู้้�แปล

การแปลหนังสำ่อเล่มน่�เริ�มต้นด้้วยเบ่ยร์หลายแก้วในร้าน

อาหารริมถนน หัวคำ�า เราเริ�มเมาและช้วนกันคุยถ้งเช้คสำเปียร์ 

จนฤที่ธิ�แอลกอฮอล์บันด้าลให้จับม่อเห็นพิ้องว่าจะแปลและ

จัด้พิิมพิ์ “แฮมเล็ต”–ง่ายด้ายเช้่นนั�น

จำาได้้วา่นั�นค่อปลายเด่้อนกรกฎีาคม ผ่มกำาลงัเริ�มต้นอ่าน

รวมเร่�องสำั�นของ อ.อุด้ากร พิอรับปากว่าจะแปลแฮมเล็ตก็ร่บ

อ่าน อ.อุด้ากร รวด้เด้่ยวจนหมด้ จากนั�นก็เริ�มค้นคว้าเร่�องของ

เช้คสำเปียร์ และพิบว่า ผ่ลงานของเช้คสำเปียร์ที่่�ต่พิิมพิ์ช้่วงที่่�แก

ยังม่ช้่วิตนั�นจะเป็นร่ปแบบสำมุด้พิับเล่มเล็กๆ เร่ยกว่า ควอร์โที่ 

(quarto) โด้ยบที่ละครที่่�ต่พิิมพิ์ด้้วยลักษณะน่�ม่อย่่ 18 เร่�องด้้วย

กัน และควอร์โที่ของแต่ละเร่�องยังม่หลายเวอร์ช้ั�น จนหลัง

เช้คสำเปียร์ตายได้้ 7 ปี (ค.ศ. 1623) เพิ่�อนและผ้่่เก็บสำะสำม

ผ่ลงานของเขาได้้นำาบที่ละครทัี่�งหมด้มาต่พิิมพิ์ ออกมาเป็น

รวมเลม่ครั�งแรก หรอ่ท่ี่�เรย่กกนัวา่ “เฟิิร์สำท์ี่ ฟิอลโิอ” (first folio) 

โด้ยบที่ละครท่ี่�นำามารวมเล่มน่�ม่มากถ้ง 36 เร่�อง เป็นเร่�องท่ี่�

ไม่เคยต่พิิมพิ์มาก่อนถ้ง 18 เร่�องด้้วยกัน แต่เม่�อนำาเร่�องที่่�เคย



พิิมพิแ์ลว้มาเท่ี่ยบกบัฉบบัรวมเลม่กจ็ะพิบวา่ เน่�อหาสำว่นหน้�งถ่ก

ปรับเปล่�ยน บ้างก็ถ่กเพิิ�มเข้าไป บ้างก็ถ่กตัด้ที่อน

แฮมเล็ตเป็นหน้�งในบที่ละครที่่�เน่�อหาถ่กปรับเปล่�ยน ซึ้ำ�า

ยังไม่ได้้ถ่กตัด้ต่อเพิ่ยงครั�งเด่้ยว แม้แต่ในฉบับควอร์โที่เอง 

เน่�อหายังเปล่�ยนแปลงไปทีุ่กครั�งท่ี่�ม่การพิิมพ์ิซึ้ำ�า นั�นก็เพิราะ

แฮมเลต็เปน็บที่ละครท่ี่�ตั�วขายด่้มาก ถ่กนำาไปแสำด้งหลายโรงละคร 

ด้ังนั�นจ้งจำาเป็นต้องปรับบที่และสำ่วนกำากับเวท่ี่บ่อยครั�งเพิ่�อให้

เหมาะสำมกับสำถานที่่� ขนาด้ และสำภาพิของโรงละครแต่ละแห่ง 

เม่�อนำามารวมเล่มต่พิิมพ์ิ บที่ละครแฮมเล็ตก็ถ่กปรับให้กระช้ับ

ข้�นอ่ก บางฉากถ่กตดั้ทิี่�งเก่อบทัี่�งหมด้ คำาศพัิท์ี่บางคำาถ่กเปล่�ยน

ใหม่จนแที่บไม่เหล่อเค้าเด้ิม แต่ถ้าด้่รายช้่�อของผ่่้จัด้ที่ำาหนังสำ่อ

เล่มน่�แล้ว เราก็จะเห็นว่าเต็มไปด้้วยมิตรสำหายและแฟินตัวยง

ของมิสำเตอร์เช้คสำเปียร์ ด้ังนั�น ย่อมเป็นไปได้้มากว่า ตัว

เช้คสำเปยีรเ์องกค็งที่ราบและอาจมส่ำว่นรว่มในโครงการรวมเลม่

น่�ด้้วยก่อนเสำ่ยช้่วิต 

แฮมเล็ตฉบับเล่มน่�แปลจากต้นฉบับเฟิิร์สำที่์ ฟิอลิโอ 

เริ�มต้นแปลเม่�อวันที่่� 1 สำิงหา ค.ศ. 2019 และเสำร็จสำิ�นในเวลา

สำิบหกนาฬุิกาย่�สำิบหกนาที่่ของวันที่่� 1 พิฤศจิกา ค.ศ. 2019 คำา

ศัพิที่์เก่าสำ่วนใหญ่อ้างอิงจากพิจนานุกรม “Shakespeare’s 

Words” ของ David Crystal กับ Ben Crystal หากม่ข้อสำงสำัย



หร่อคำาติช้ม สำามารถติด้ต่อผ่่านเพิจสำำานักพิิมพิ์เม่นวรรณกรรม

สำุด้ท้ี่ายน่� ผ่มขอขอบคุณพิ่�หม่และพิ่�ปอ เจ้าสำำานัก

เมน่วรรณกรรม สำำาหรบัโอกาสำแสำด้งฝีีมอ่ ขอบคุณภรรยากบัแมว

สำองตัวที่่�บ้าน สำำาหรับกำาลังใจ และขอบคุณตัวเอง ที่่�ยังไม่ยอม

แพิ้ 
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อำอำสร์ิค, ราช้บริพิาร

ฟีอำร์์ทินับร์�ส, องค์ช้ายแห่งนอร์เวย์

นั�ยกอำง, ในที่ัพิของฟิอร์ที่ินบราสำ



คณะนัักแสดง, ซึ้้�งสำ่�คนในนั�นรับบที่เป็นคนเกริ�นบที่, ราช้า, ราช้ิน่

บัพิติสำตา, และล่เช้่ยนัสำ

คนัขุดสุส�นั, สำองคน

คนัแจั�งส�ร์

กะล�สี

บ�ทหลวิง

ท้ตัอำังกฤษั





อำงก์ 1 ฉ�ก 1

สถ�นัที�: ระเบ่ยงปืนใหญ่ของพิระราช้วังเอลสำินอร์, เด้นมาร์ก 

 ทห�รย�มสำองคนั คือ บ�ร์นั�ร์โด กับ แฟรนัซิิสำโก เข้้�ฉ�ก ทั�งสำอง

พิบกันั

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 นั�นใคร?

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 ไม่, เจ้านั�นแลตอบข้า: จงยั�งหยุด้และเผ่ยตน

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 จงเจริญองค์ราช้า!

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 บาร์นาร์โด้?

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 เป็นข้า

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 เจ้าช้่างมาตรงเวลา

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ต่สำิบสำองแล้ว. เจ้าไปพิักเถิด้, แฟิรนซึ้ิสำโก  
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แฟีร์นัซ็ิสโก 

 ขอบคุณที่่�มาผ่ลัด้เวรของข้า. อากาศหนาวจริง จนใจข้าสำั�น

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ผ่ลัด้ของเจ้าสำงบด้่?

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 หน่สำักตัวยังไม่ม่

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 เช้่นนั�นก็ราตร่สำวัสำด้ิ�.

 หากเจ้าผ่่านพิบโฮเรโช้กับมาร์เซึ้ลลัสำ,

 สำองสำหายร่วมผ่ลัด้ของข้า, ช้่วยบอกพิวกมันให้ร่บมา 

โฮเรโช กับ ม�ร์เซิลลัสำ เข้้�ฉ�ก 

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 ข้าว่าคงมานั�นแล้ว—จงยั�งหยุด้! นั�นใคร?

โฮเร์โช 

 ผ่องสำหายร่วมช้าติ

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 ผ่่้สำาบานตนต่อราช้ันแห่งเด้นมาร์ก

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 ขอพิระเจ้าอวยพิร. ราตร่สำวัสำด้ิ�
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ม�ร์์เซ็ลลัส 

 โอ, แลว้พิบกนัใหม,่ ที่หารกลา้. วา่แตผ้่่่ใด้มาผ่ลดั้เวรแที่นเจา้?

แฟีร์นัซ็ิสโก 

 บาร์นาร์โด้มาแที่นที่่�ข้า. ราตร่สำวัสำด้ิ�  

แฟรนัซิิสำโกออกจ�กฉ�ก

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 สำวัสำด้่! บาร์นาร์โด้!

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ว่าอย่างไร, อ้าว, นั�นโฮเรโช้ใช้่ไหม?

โฮเร์โช 

 มาครบที่ั�งตัว

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ยินด้่ต้อนรับ, 

โฮเร์โช 

 ยินด้่ต้อนรับ, มาร์เซึ้ลลัสำคนเก่ง 

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 ว่าแต่, ค่นน่�, เจ้าสำิ�งนั�นปรากฏกายอ่กหร่อไม่?

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ข้ายังไม่เห็นสำิ�งใด้
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ม�ร์์เซ็ลลัส 

 โฮเรโช้มันว่า นั�นเป็นแค่จินตนาของพิวกเรา,

 และจักไม่ยอมให้ความเช้่�อใด้ช้ักนำา, 

 แม้นั�นค่อภาพิอันช้วนผ่วา ที่่�พิวกเราเห็นกันมาถ้งสำองครา.

 ด้้วยเหตุนั�น, ข้าจ้งร้องขอให้มันมากับข้า,

 ผ่องเราจักได้้จับตาทีุ่กนาที่่แห่งราตร่น่�ร่วมกัน,

 เผ่่�อวิญญาณร้ายที่่�ว่าปรากฏอ่กครั�ง,

 มันจักได้้เช้่�อด้วงตาของเราเสำ่ยที่่ และช้่วยสำนที่นากับผ่่นั�น 

โฮเร์โช 

 ให้ตายเถิด้, ไม่ม่สำิ�งใด้ปรากฏด้อก

บ�ร์์นั�ร์์โด

 นั�งลงสำักคร่่เถิด้น่า,

 ยอมให้พิวกเราจ่่โจมสำองห่ของเจ้าอ่กสำักครา,

 ห่ที่่�เอาแต่ปิด้ป้อมไม่รับฟิังเร่�องเล่าของเรา

 ว่าสำองค่นแล้ว พิวกเราพิบเจอสำิ�งใด้มา

โฮเร์โช 

 เอาเถิด้, นั�งก็นั�ง.

 ขอฟิังหน่อยว่าบาร์นาร์โด้เล่าอย่างไร

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 เม่�อค่นวาน,

 ยามด้าวด้วงนั�น ที่่�เค่ยงด้าวเหน่อที่างประจิมที่ิศ
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 คล้อยเคล่�อนเจิด้จรัสำถ้งตำาแหน่งนั�นบนผ่่นสำวรรค์,

 ด้ังที่่�มันลุกโช้นอย่่บัด้น่�, มาร์เซึ้ลลัสำกับข้า,

 ตอนนั�นระฆัังบอกเวลาต่หน้�ง— 

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 หยุด้, เง่ยบก่อน

วิญญ�ณ เข้้�ฉ�ก

 ด้่นั�น, มันปรากฏกายอ่กครา

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ด้้วยลักษณ์ดุ้จเด้่ยวกับองค์ราช้า ผ่่้วายช้นม์

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 เจ้าเป็นปราช้ญ์มิหร่อ? กล่าวอันใด้แก่มันหน่อย, โฮเรโช้ 

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 เหม่อนองค์ราช้า, หร่อไม่ใช้่? เข้าไปด้่ให้ช้ัด้ซึ้่, โฮเรโช้ 

โฮเร์โช 

 คล้ายมาก, จนกร่ด้ใจข้า ที่ั�งด้้วยหวาด้กลัวและสำงสำัย

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 มันคงอยากสำนที่นา 

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 ไถ่ถามมันสำักคำาซึ้่, โฮเรโช้
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โฮเร์โช 

 เจ้าเป็นใคร, ไยครองตนผ่ิด้ที่่�ผ่ิด้ที่าง, ในยามวิกาลเช้่นน่�, 

 อ่กด้้วยร่ปลักษณ์สำง่างาม ดุ้จจ้าวสำงคราม,

 ด้ั�งเด้่ยวกับกษัตริย์แห่งเด้นมาร์ก ผ่่้วายปราณ

 ผ้่่เคยกรำาศ้กสำงคราม? ในนามแห่งสำวรรค์ ข้าขอสำั�งให้เจ้า

เปิด้ปาก!

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 มันไม่สำบอารมณ์เสำ่ยแล้ว

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 นั�น, มันจากไปแล้ว

โฮเร์โช

 หยุด้! จงเอ่ยวาจา, เอ่ยวาจา! ข้าสำั�งเจ้า, จงเอ่ยคำา! 

วิญญ�ณ ออกจ�กฉ�ก 

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 มันไปแล้ว และไม่ตอบคำาถาม

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ว่าอย่างไร, โฮเรโช้? ตัวเจ้าสำั�นและซึ้่ด้เซึ้่ยว

 หร่อเจ้าสำิ�งน่�เป็นมากกว่าจิตจินตนา?

 ตัวเจ้าคิด้ว่าอย่างไร?
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โฮเร์โช 

 ต่อหน้าพิระผ่่้เป็นเจ้า, ข้าคงไม่เช้่�อไม่ลง,

 หากไม่ได้้รับร่้ด้้วยกาย และย่นยันเที่็จจริงได้้

 ด้้วยด้วงตาของตนเช้่นน่�

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 มันเหม่อนองค์ราช้ันเลยใช้่ไหม?

โฮเร์โช 

 ดุ้จเด้่ยวกับที่่�เจ้าเหม่อนกับตัวเอง.

 นั�นค่อเกราะชุ้ด้เด้่ยวกับที่่�ที่รงเคยสำวมใสำ่,

 เม่�อครั�งฟิาด้ฟิันกับราช้ันอันลำาพิองแห่งนอร์เวย์,

 ใบหน้าบ้�งต้งไม่ต่างจากครั�งนั�น, ก่นเถ่ยงกันเกร่�ยวกราด้,

 ที่รงฟิาด้หอกปลายขวานบนแคร่เล่�อน บนผ่่นนำ�าแข็ง.

 แปลกเสำ่ยจริง

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 เช้่นเด้่ยวกับสำองครั�งก่อนหน้า, ในห้วงเวลาเด้่ยวกัน,

 มันจากไปด้้วยที่่วงที่่าเย่�ยงออกรบ ในเวรยามของพิวกข้า 

โฮเร์โช 

 จักด้้วยเหตุผ่ลกลใด้ ข้าเองก็ไม่ที่ราบเหม่อนกัน,

 แต่ถ้าว่ากันตามความเห็นโด้ยรวมของข้าแล้วนั�น,

 น่�ค่อลางบอกโกลาหลอันวิกลแก่ประเที่ศของเรา
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ม�ร์์เซ็ลลัส 

 เอาเถิด้, นั�งลงก่อน, แล้วช้่วยแถลงไขแก่ข้าที่่, ที่่านผ่่้ร่้:

 เหตุใด้ต้องจัด้เวรยามอันเข้มงวด้โด้ยละเอ่ยด้เช้่นน่�,

 จนเหล่าบริวารต้องตรากตรำาทีุ่กค่นคำ�า,

 เหตุใด้หล่อปืนใหญ่สำัมฤที่ธิ�ทีุ่กว่�วัน,

 อ่กยังติด้ต่อต่างแด้นเพิ่�อซึ้่�อหายุที่ธภัณฑ์์;

 ไยออกหมายเกณฑ์์เหล่าช้่างนาวา ให้มากัด้ฟิันกรำางาน

 จนวันอาที่ิตย์ไม่ผ่ิด้จากวันงานในสำัปด้าห์;

 สำิ�งใด้หนอรออย่่ข้างหน้า จ้งเร่งร้อนลงแรงกัน,

 จนกลางค่นต้องกรำางานร่วมกับกลางวัน;

 ใครตอบข้าได้้บ้างไหม?

โฮเร์โช 

 เร่�องนั�นข้าตอบได้้,

 อย่างน้อยก็ตามข่าวล่อว่ากัน. ราช้ันองค์ก่อนของช้าวเรานั�น,

 ผ่่้ซึ้้�งร่ปเงาของที่่านเพิิ�งปรากฏแก่พิวกเรา,

 อยา่งท่ี่�ร่,้ ครั�งหน้�งเคยถ่กท้ี่าที่า้ยโด้ยฟิอรท์ี่นิบราสำแห่งนอรเ์วย,์

 ซึ้้�งมันคงถ่กเร้าด้้วยความจองหองอันลำาพิองกว่าใครของตน,

 จง้ได้้ที่า้ท่ี่านฟิาด้ฟัินตัวตอ่ตวั, ครั�งนั�น, ราช้าแฮมเลต็ ผ้่่องอาจ—1

 ด้ังที่่�โลกหล้าในฝีั�งของเรา2 ยกย่องพิระองค์—

1 หมายถึึงบิิดาขององค์์ชายแฮมเล็็ต ซึ่ึ�งช่�อแฮมเล็็ตเหม่อนกััน
2 หมายถึึงยุโรป
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 ที่่านสำังหารฟิอร์ที่ินบราสำผ่่้นั�น, ซึ้้�งได้้ลงนามสำัญญาไว้,

 ปฏิญาณกันมั�นเหมาะ, ที่ั�งด้้วยกฎีหมายและพิิธ่การ,

 ว่าด้้วยช้่วิตของตัวมันนั�น จักขอสำละด้ินแด้นที่ั�งหมด้

 อันตนครอบครอง แก่ฝี่ายกำาช้ัย;

 อ่กด้้านก็ดุ้จกัน, สำัด้สำ่วนด้ินแด้นอันเที่่ยมเที่่า

 ก็ถ่กระบุไว้โด้ยราช้าของเราเช้่นกัน, อันจักตกเป็น

 สำินที่รัพิย์ของฝี่ายฟิอร์ที่ินบราสำ,

 หากมันเป็นฝี่ายได้้ช้ัย, และให้ผ่ลเช้่นกันแก่อ่กฝัี�ง; แล้วด้้วย

สำัญญาฉบับนั�น,

 ด้ังที่่�ปรากฏในข้อบังคับที่่�ต่างตกลงกัน,

 ดิ้นแด้นของมนักต็กเปน็ของแฮมเลต็. ที่วา่, บดั้น่�, ฟิอรท์ี่นิบราสำ 

ผ่่้บุตร,3

 ผ่่้ม่จิตวิญญาณอันปริ�มเต็มและร้อนแรง แต่ยังไม่เคยจับศ้ก,   

 เที่่�ยวตระเวนไปที่ั�วตามช้ายแด้นของนอร์เวย์

 กวาด้เกณฑ์์กองกำาลังของคนไร้ถิ�นเหล่อขอ

 ที่่�ยอมพิล่กายแก่งานยากใด้ใด้ เพิ่�ออาหารและปากที่้อง

 และเติมเต็มความกระหายในตัวตน, ซึ้้�งก็ไม่ใช้่งานใด้อ่�น— 

 และช้ัด้เจนที่่เด้่ยวต่อฝี่ายปกครองของเรา— 

 นั�นค่อมันต้องการเอาค่น, โด้ยจักใช้้ที่ั�งกำาลังอันแกร่งกล้า

 และทีุ่กหนที่างที่่�จำาเป็น, เพิ่�อเร่ยกค่นด้ินแด้นสำ่วนนั�น, ด้ังที่่�ข้า

3 เช่นเดียวกัับิฝั่่�งแฮมเล็็ต ล็ูกัชายของฟอร์ทิินบิราสกั็ช่�อฟอร์ทิินบิราส
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เพิิ�งกล่าวไป

 ว่าบิด้าของมันเคยเสำ่ยให้ฝี่ายเรา. ข้าเห็นว่า, น่�แล

 ค่อแรงกระตุ้นสำำาคัญ ที่่�ที่ำาให้พิวกเราต้องเตร่ยมตัวกัน,

 เป็นสำาเหตุที่่�เราต้องเฝี้ายาม, อ่กเป็นต้นตอสำำาคัญ

 ของความเร่งร้อนอันสำุด้ประมาณและความวุ่นวายในแผ่่นด้ิน      

วิญญ�ณ เข้้�ฉ�กอีกครั�ง

 เด้่�ยวก่อน, ด้่นั�น! ด้่, มันปรากฏตนอ่กครา!

 ข้าจะขวางมันไว้, ต่อให้มันที่ำาร้ายข้า. จงหยุด้, เจ้าภ่ตลวงตา!

 หากเจ้าม่สำุรเสำ่ยง หร่อสำามารถเปล่งวาจา,

 จงกล่าวแก่ข้า,

 หากม่สำิ�งอันควรใด้ที่่�ข้าพิอที่ำาได้้,

 เพิ่�อให้เจ้าพิบสำันติ และให้ข้าได้้เก่ยรติแก่ตน, 

 จงกล่าวแก่ข้า,

 หากเจ้ากุมความลับใด้ต่อช้ะตาของบ้านเม่อง—

 ซึ้้�งบางที่่อาจเล่�ยงได้้ล่วงหน้า—โอ, จงเปล่งวาจา!

 หร่อหากในช้่วิตของเจ้านั�น ได้้เคยเก็บรักษา

 สำมบัติใด้อันได้้มาโด้ยมิช้อบธรรม อันฝีังไว้ในครรภ์แห่งพิสำุธา

ไก่ขัน

 ดั้งท่ี่�วา่กนัวา่เปน็เหตใุหภ้ต่ผ่่เย่�ยงเจา้ยงัตอ้งเรร่อ่นหลงัความตาย— 

 บอกข้า; จงยั�งหยุด้แล้วกล่าววาจา!—หยุด้, มาร์เซึ้ลลัสำ!



วิิล็เล็ียม เชคสเปีียร์์ 3  1.1 :

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 ข้าควรฟิาด้มันด้้วยหอกหร่อเปล่า?

ทุกคนัตั้ั�งท่�เตั้รียมจ่่โจม

โฮเร์โช 

 เอาเลย, ถ้ามันยังไม่ยั�งหยุด้

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 มันอย่่ที่างน่�!

โฮเร์โช 

 มันอย่่ที่างน่�!

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 มันหน่ไปแล้ว!

วิญญ�ณ ออกจ�กฉ�ก

 เราพิลาด้แล้ว, ริวางตัวสำ่งสำ่งเช้่นนั�น,

 สำำาแด้งตนล่วงลำ�า คุกคามมัน.

 มันก็ดุ้จธาตุอากาศนั�นแล: ยากแตะได้้,

 พิวกเรารุกอย่างโง่เง่า เย้ยเย้าอย่างสำามานย์และสำิ�นค่า 

บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ตอนไก่ขัน เหม่อนมันกำาลังจักกล่าววาจา 
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โฮเร์โช 

 แต่แล้วกลับสำะดุ้้ง เหม่อนผ่่้ต้องหา

 ที่่�ถ่กเร่ยกตัวจนหวาด้หวั�น. ตัวข้าเคยได้้ยินมา

 ว่าไก่นั�น—สำัตว์อันเป็นเสำ่ยงแตรแก่วารวัน—

 ใช้้ช้่วงคออันระหงและกังวานเสำ่ยงแหลมสำ่ง,

 ปลุกเที่พิเจ้าแห่งวันให้ลุกต่�น, อ่กเสำ่ยงร้องขันของมัน

 ยังยำ�าเต่อนเหล่าวิญญาณร่อนเร่และวิกล,

 ที่ั�งในที่้องที่ะเลและเปลวไฟิ, ที่ั�งในพิสำุธาและอากาศ,

 ให้ร่บเร่งหล่กล่�ยังที่่�ที่างของตน—ด้้วยความจริงอันปรากฏ ณ 

ที่่�น่�,

 เจ้าสำิ�งที่่�เพิิ�งแสำด้งตนนั�นได้้มอบข้อพิิสำ่จน์แก่เรา

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 มันเล่อนหายไปพิร้อมเสำ่ยงขันของไก่.

 ว่ากันว่า, ก่อนเที่ศกาลนั�น,

 ก่อนโมงยามที่่�ผ่องเราฉลองวันประสำ่ติของพิระผ่่้ไถ่,4

 วิหคแห่งรุ่งที่ิวาจักขับขานจนสำิ�นรัตติกาล,

 บัด้นั�น, ว่ากันว่า, ไม่ม่ภ่ตผ่่ใด้สำามารถเตร็ด้เตร่พิ้นเขตคาม

ของตน,

 รัตติกาลจักบริสำุที่ธิ�, ไม่ม่ด้าวใด้ร่วงรุก,5

4 หมายถึึงวันค์ริสต์มาส พระผูู้�ไถ่ึหมายถึึงพระเยซึู่
5 ในสมยัของเชค์สเปียร์มคี์วามเช่�อวา่ ดาวบิางดวงสามารถึรว่งชนโล็กัได�ตล็อดเวล็า
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 เหล่าภ่ตพิรายไม่กระซึ้ิบลวงล่อ, กระทัี่�งแม่มด้ยังไร้อำานาจ

ร่ายมนต์, 

 แสำนศักด้ิ�สำิที่ธิ�และที่้นด้้วยพิรแห่งฟิ้าค่อช้่วงเวลานั�น

โฮเร์โช 

 ข้าก็ได้้ยินมาเช้่นกัน และเช้่�ออย่่สำ่วนหน้�ง.

 แต่ด้่นั�นก่อน, อรุณรุ่งในอาภรณ์แด้งนำ�าตาล,

 กำาลังบที่จรเหน่อยอด้นำ�าค้างบนที่ิวเขาบ่รพิา.

 หมด้เวลาเวรยามของเราแล้ว, และข้าขอเสำนอว่า:

 พิวกเราควรนำาเร่�องที่่�ได้้พิบเจอในค่นน่�

 ไปถ่ายที่อด้แก่แฮมเล็ต ผ่่้บุตร; เอาช้่วิตของข้าเป็นเด้ิมพิัน,

 เจ้าวิญญาณตนน่�, แม้เพิิกเฉยต่อพิวกเรา, มันจักยอมพ่ิด้กับ

เขา.

 พิวกเจ้าเห็นด้้วยไหม ว่าเราควรบอกเล่าเร่�องน่�แก่องค์ช้าย,

 ที่ั�งด้้วยเหตุแห่งความรักของพิวกเรา และด้้วยหน้าที่่�?

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 เอาซึ้่, ข้าเห็นด้้วย, และข้าร่้ว่าเช้้าน่�

 เราจักหาตัวเขาได้้ที่่�ใด้โด้ยไร้กังวล

ทั�งหมดออกจ�กฉ�ก
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อำงก์ 1 ฉ�ก 2 

สถ�นัที�: พิระราช้วังเอลสำินอร์

 คลอเดียสำ ร�ช�แห่งเดนัม�ร์ก, เกอร์ทร่ด ร�ชินัี, แฮมเล็ตั้ (สำวมชุด

ดำ�ไว้ทุกข้์), โพิโลเนัียสำ, เลแอร์ทีสำ, โอฟีเลีย, และเหล่�ร�ชบริพิ�ร, 

ทั�งหมดเข้้�ฉ�ก

คลอำเดียส 

 แม้ความตายของแฮมเล็ต เช้ษฐาอันเป็นที่่�รักของเรา6

 ยังคงสำด้ใหม่ในความที่รงจำา, และแม้เราควร

 ร่วมคงโศกานั�นไว้ในหัวใจ, ให้ที่ั�วที่ั�งอาณาจักรของเรา

 ขมวด้ปมเป็นหน้�งเด้่ยวด้้วยความโศกเศร้า,

 อย่างไรก็ตาม เม่�อนำาเหตุผ่ลมาประช้ันกับธรรมช้าติ,7

 เราควรคิด้ถ้งเขาด้้วยอารมณ์เศร้าอย่างคนฉลาด้,

 พิร้อมกันนั�นก็ต้องระล้กถ้งตัวเองด้้วย.

 ด้ังนั�น, ราช้ิน่ของเรา, ผ่่้ซึ้้�งก่อนหน้าน่�เคยเป็นภคิน่ของเรา,

 ราช้ิน่ม่ายแห่งราช้วังในอาณาจักรอันช้าญสำงคราม,

 เราจ้งได้้แต่งตั�งนาง—ก็เหม่อนความสำุขระคนทีุ่กข์นั�นแล,

6 ดูเหม่อนเชค์สเปียร์ตั�งใจใช�ค์ำว่า “เรา” อย่างกัำกัวม นั�นค์่อ “เรา” อาจหมายถึึง 

“พวกัเรา” กั็ได� หร่ออาจเป็นค์ำแทินตัวของกัษััตริย์เองกั็ได� 
7 เหตุผู้ล็กัับิธรรมชาติ มักัถูึกัมองว่าเป็นสิ�งตรงข�ามกััน “ธรรมชาติ” ในทีิ�นี�จึง

หมายถึึงอารมณ์์โศกัเศร�าทิี�เกัิดขึ�นโดยธรรมชาติเม่�อสูญเสียค์นทิี�รักั
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 ตาข้างหน้�งฉายแสำง อ่กข้างหลุบตำ�า,

 เหม่อนความร่�นเริงในงานศพิ หร่อซึ้้มอาลัยในวิวาห์,

 ตาช้ั�งถ่วงเที่่ากัน ข้างหน้�งสำุข ข้างหน้�งเศร้า— 

 เราจ้งแต่งตั�งนางเป็นภรรยา. แต่ก็ใช้่ว่าเราหลงล่ม

 สำติปัญญาอันสำ่งค่าของพิวกเจ้าที่ั�งหลาย ซึ้้�งคอยช้่วยช้่�แนะ

 ในเร่�องน่�มาตลอด้ ไม่บิด้พิลิ�ว. เราขอบคุณ สำำาหรับทีุ่กสำิ�ง.

 เอาเถิด้, มาเข้าเร่�องเด้ิมกัน. เจ้าหนุ่มฟิอร์ที่ินบราสำ

 มันประเมินเราเสำ่ยเต่�ยตำ�า,

 หร่อไม่ก็คิด้ไปว่า เม่�อเช้ษฐาที่่�รักของเราล่วงลับไป,

 ประเที่ศของเราจักแยกแตกจนหมด้ที่่า,

 และเม่�อรวมกับฝีันเฟิื�องว่าตนนั�นเป็นต่อ,

 มันจ้งคอยแต่ย่�นข้อเร่ยกร้องกวนใจเรา,

 ว่าให้ยอมศิโรราบสำ่งค่นด้ินแด้นเหล่านั�น

 ที่่�บิด้าของมันเสำ่ยด้้วยกฎีบังคับที่างสำัญญา

 แก่เช้ษฐาผ่่้องอาจยิ�งของเรา. หยุด้พิ่ด้เร่�องของมันด้่กว่า.

โวลเทม�นัด์ กับ คอร์เนัเลียสำ เข้้�ฉ�ก

 มาเถิด้, มาเข้าเร่�องของเราและเร่�องสำภาครั�งน่�,

 ใจความสำำาคัญก็ค่อ: เราได้้ร่างจด้หมาย

 ยังนอร์เวย์, ถ้งปิตุลาของเจ้าหนุ่มฟิอร์ที่ินบราสำ— 

 ปิตุลา ผ่่้ไร้กำาลัง, นอนเจ็บไข้บนบรรจถรณ์, แที่บไม่รับร่้

 ถ้งจำานงของหลานของตน—ต้องให้เจ้าหนุ่มนั�น



3  แฮมเล็็ต : 1.2

 หยุด้ที่ัพิเสำ่ยตรงนั�น, เพิราะที่ั�งที่หาร,

 ที่ั�งกลุ่มกำาลัง, และที่ั�งกองที่ัพิ, ล้วนประกอบข้�นจาก

 คนใต้อาณัติของเขาที่ั�งสำิ�น. บัด้น่� เราขอสำ่ง

 เจ้า, คอร์เนเล่ยสำอันเก่งกาจ, และเจ้า, โวลเที่มานด้์,

 จงนำาสำารที่ักที่ายน่�มอบแก่ราช้าช้ราแห่งนอร์เวย์,

 โด้ยเราจักไม่ให้อำานาจตัด้สำินใจใด้แก่พิวกเจ้า,

 ไม่ว่าเร่�องใด้, กับองค์ราช้า, นอกเหน่อไปจากเร่�อง

 ที่่�เก่�ยวกับสำาร อันครบจำานวนความอย่่แล้วน่�

ยื�นัเอกสำ�รให้คนัทั�งสำอง

 ขอให้โช้คด้่, และให้ความว่องไวเป็นหน้าที่่�ของพิวกเจ้า  

โวิลเทม�นัด์ 

 ไม่ว่าเร่�องใด้, ขอให้เป็นหน้าที่่�ของข้าพิระองค์

คลอำเดียส 

 เราไม่กังขาแต่อย่างใด้. ขอให้พิวกเจ้าโช้คด้่ม่ช้ัย— 

โวลเทม�นัด์ กับ คอร์เนัเลียสำ ออกจ�กฉ�ก

 มาเถิด้, เลแอร์ที่่สำ, เจ้าจักกล่าวอันใด้แก่เรา?

 เจ้าบอกว่าม่เร่�องร้องขอ, ม่อะไรหร่อ, เลแอร์ที่่สำ?

 เม่�อได้้กล่าววาจาเป็นหลักเป็นการแก่ราช้าแห่งเด้นมาร์กแล้ว

 ก็อย่าให้ถ้อยคำาเปล่องไป. เลแอร์ที่่สำ, เจ้าจักขอสำิ�งใด้?

 ข้ามอบให้ไม่ได้้ ถ้าเจ้าไม่ร้องขอ,
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 หัวสำมองย่อมผ่่กพิันกับหัวใจ,

 และหัตถ์ย่อมรับใช้้โอษฐ์,

 ไม่ต่างจากที่่�บัลลังก์แห่งเด้นมาร์กผ่่กพิันกับบิด้าของเจ้า.

 เจ้าต้องการสำิ�งใด้แน่, เลแอร์ที่่สำ?   

เลแอำร์์ทีส 

 ฝี่าบาที่ของข้าพิระองค์,

 โปรด้อนุญาตให้ข้ากลับฝีรั�งเศสำ,

 ที่่�ซึ้้�งข้าจากมายังเด้นมาร์ก, แม้โด้ยเต็มใจ,

 เพิ่�อแสำด้งตนตามหน้าที่่�ในพิิธ่ราช้าภิเษกของพิระองค์,

 แต่บัด้น่�, ข้าขอสำารภาพิ, เม่�อหน้าที่่�นั�นเสำร็จสำิ�น,

 ความคิด้และปรารถนาของข้าก็โน้มไปยังฝีรั�งเศสำอ่กครา,

 ข้าจ้งขอความกรุณาให้พิระองค์อนุญาตข้าด้้วยเถิด้

คลอำเดียส 

 ได้้คำาอนุญาตจากบิด้าแล้วหร่อยัง? โพิโลเน่ยสำว่าอย่างไร?

โพิโลเนัียส 

 เขาได้้คำาอนุญาตจากข้าแล้ว, ฝี่าบาที่.

 ข้าขอความกรุณา, โปรด้อนุญาตให้เขาไป

คลอำเดียส 

 จงใช้้วัยเยาว์ของเจ้าตามที่่�ใจปรารถนา, เลแอร์ที่่สำ. เวลาเป็น

ของเจ้า,

 ใช้้ให้คุ้มค่าที่่�สำุด้ตามที่่�เจ้าสำามารถและปรารถนา— 
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 แต่เวลาน่�, แฮมเล็ต, วงศ์วานของข้า, บุตรของข้า— 

แฮมเล็ตั 

 เป็นมากกว่าญาติเล็กน้อย แต่ก็ขาด้ความผ่่กพิันธ์

คลอำเดียส 

 ไยเมฆัหมอกอันหม่นหมองยังปรากฏเช้่นนั�น?

แฮมเล็ตั 

 หามิได้้, องค์ราช้ัน. ตัวข้านั�นมากด้้วยแสำงตะวัน.

เกอำร์์ทร์้ด 

 แฮมเล็ต คนด้่, ถอด้อาภรณ์สำ่ราตร่ของเจ้าออกเถิด้,

 มองราช้าแห่งเด้นมาร์กด้้วยด้วงตาเป็นมิตรเสำ่ยบ้าง.

 อย่าเอาแต่หลุบตาตำ�าตลอด้เวลา,

 มองหาแต่บิด้าอันสำ่งศักด้ิ�ในเถ้าธุล่เช้่นนั�นเลย.

 เจ้าก็ร่้, นั�นค่อเร่�องสำามัญ: ทีุ่กช้่วิตต้องตายจาก,

 เปล่�ยนกลายจากสำภาพิแห่งธรรมช้าติไปสำ่่ความเป็นนิรันด้ร์

แฮมเล็ตั 

 ใช้่ขอรับ, คุณผ่่้หญิง, เป็น ‘ของสำามัญ’8

8 ค์ำว่า สามัญ (common) ย่อมมีนัยถึึงสิ�งค์นเรามีเหม่อนกััน ค์รอบิค์รองร่วมกััน 

ค์ำพูดของแฮมเล็ต็ตรงนี�จงึส่อนัยวา่ แม่ของตนกัำลั็งทิำตัวเป็นของใช�สามัญ ทิี�เม่�อ

พ่อของตนตาย กั็รีบิแต่งงานกัับิอาของตนต่อทิันทิี ค์ล็�ายโสเภณ์ีนั�นเอง 
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เกอำร์์ทร์้ด 

 ถ้าเข้าใจเช้่นนั�น,

 ไยยังแลคล้ายว่าเจ้าเอาแต่ย้ด้ถ่อไว้แก่ตัว?

แฮมเล็ตั 

 ‘แลคล้าย’ หร่อ, คุณผ่่้หญิง? เปล่าเลย, น่�ค่อตัวตนจริง: ไม่ใช้่

แค่ ‘แลคล้าย’,

 ไม่ใช้่แค่ชุ้ด้คลุมด้ำาสำนิที่ดุ้จหยด้หม้ก, มารด้าคนด้่ของข้า,

 ไม่ใช้่แค่แต่งด้ำาตามมารยาที่หร่อพิิธ่การ,

 ไม่ได้้แค่ฝีืนที่อด้ถอนใจให้พิอม่ลมออกมาบ้าง,

 ไม่, ไม่ใช้่แค่ด้วงตาที่่วมนำ�าหลากอย่างสำายธาร,

 ไม่ใช้่สำักแต่ปั�นหน้าให้เศร้าซึ้้ม,

 ทัี่�งหมด้น่�, ไมว่า่รป่ลักษณ,์ อารมณ์, หรอ่ความเศร้าท่ี่�แสำด้งออกมา,

 ไม่อาจบรรยายตัวตนท่ี่�แที่้ของข้า. แน่นอน, สำิ�งเหล่าน่�เพ่ิยง 

‘แลคล้าย’,

 ด้้วยนั�นค่อการกระที่ำาที่่�ใครก็ได้้อาจเสำแสำร้งแสำด้งออกมา,

 ที่ว่า, ตัวข้าม่สำิ�งนั�นอย่่ภายใน, สำิ�งซึ้้�งเหน่อกว่าภาพิอันเห็นได้้

ด้้วยตา,

 ภายนอกของข้าเป็นแค่ของประด้ับ, เพิ่ยงอาภรณ์แห่งโศกา 

คลอำเดียส 

 อุปนิสำัยของเจ้านั�นงด้งาม น่าช้่�นช้ม, แฮมเล็ต,

 ที่่�ยังแสำด้งความอาลัยอันเป็นหน้าที่่�แก่บิด้า. 
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 แต่เจ้าก็ควรตระหนักว่า บิด้าของเจ้าก็เคยสำ่ญเสำ่ยบิด้า,

 และบิด้าผ่่้ล่วงลับนั�น ก็เคยเสำ่ยบิด้าดุ้จกัน. จริงว่าคนที่่�ยังอย่่

 ยอ่มมห่นา้ท่ี่�ปฏบิตัติอ่บดิ้ามารด้รผ้่่ล่วงลับ, ไมท่ี่างใด้ก็ที่างหน้�ง,

 จกัตอ้งแสำด้งออกซึ้้�งโศกาอันผ่่กแกพิ่ิธ่ศพิ. กระนั�น, หากมวัแต่

 ด้่�อด้ันย้ด้ติด้กับความเสำ่ยใจ ก็จักนำาไปสำ่่หนที่าง

 แห่งความด้่�อรั�นอันหลงผ่ิด้. นั�นค่อโศกาอันไม่สำมช้าติบุรุษ: 

 แสำด้งออกซ้ึ้�งจำานงอันขัด้ข่นกฎีสำวรรค์,

 หัวใจอันเปราะบาง, จิตใจอันมิอาจต้านทีุ่กข์ระที่ม,

 สำติปัญญางุ่มง่ามและขาด้การฝีึกฝีน.

 ด้้วยนั�นค่อเร่�องท่ี่�เราตา่งร่ว้า่ตอ้งเกิด้สัำกวนั, นั�นเป็นเร่�องสำามญั 

 อย่างถ้งที่่�สำุด้, ไม่ต่างจากเร่�องอ่�นใด้ที่่�เรารับร่้ได้้ด้้วยผ่ัสำสำะ;

 แล้วไยยังด้้งด้ันย้ด้ติด้กับอ่กฝีั�ง

 นำามาใสำ่ไว้ในหัวใจ? เฮอะ! ผ่ิด้ต่อสำวรรค์,

 ผ่ิด้ต่อคนตาย, ผ่ิด้ธรรมช้าติ,

 หลับห่หลับตาต่อเหตุผ่ลอันช้่�ให้เห็นเด้่นช้ัด้อย่่ว่า

 ความตายของผ่องบิด้านั�นสำามัญ, เหตุผ่ลอันพิรำ�าบอกเรา

ทีุ่กว่�วัน—

 ตั�งแต่ศพิแรก9 จนถ้งร่างที่่�ตกตายในปัจจุบัน— 

 ว่า ‘โลกก็เป็นเช้่นนั�น.’ เราขอร้องเจ้าเถิด้, โปรด้ที่ิ�งโศกา 

 อันไร้จุด้หมายนั�นแก่ผ่่นพิสำุธา, แล้วหันมองเรา

9 ตามค์ัมภีร์ไบิเบิิ�ล็ “ศพแรกั” ในประวัติศาสตร์ค์่ออาเบิล็ ซึ่ึ�งถึูกัพี�ชายค์่อค์าอิน ฆ่่า

ตาย
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 ในฐานะบิด้า; ให้โลกหล้าได้้ตระหนัก

 ว่าเจ้าค่อที่ายาที่ที่่�ใกล้บัลลังก์ของข้ามากกว่าผ่่้ใด้,

 อ่กได้้รับความรักอันเลอค่า, 

 ไม่ต่างจากรักที่่�บิด้า ผ่่้ทีุ่่มเที่กว่าใคร มอบให้แก่ล่กช้าย,

 นั�นค่อรักที่่�ข้ามอบให้เจ้า. สำ่วนเร่�องที่่�เจ้าปรารถนา

 ว่าจักกลับไปยังวิที่ยาลัยในวิที่เที่นเบิร์ก1  นั�น,

 มันขัด้ต่อจำานงของเรายิ�งนัก, 

 เราขอร้องให้เจ้าเปล่�ยนใจยั�งอย่่,

 ที่่�น่�, เค่ยงข้างด้วงตาอันสำ่งเสำริมและอบอุ่นของเรา,

 ในฐานะขุนนางสำ่งสำุด้แห่งราช้สำำานัก, หลาน, และบุตรของเรา. 

เกอำร์์ทร์้ด 

 อย่าให้แม่ต้องผ่ิด้หวังเลย, แฮมเล็ต.

 แม่ขอร้อง, อย่่กับพิวกเราเถิด้, อย่ากลับไปวิที่เที่นเบิร์กเลย 

แฮมเล็ตั 

 ข้าจักพิยายามเช้่�อฟิังที่่านแล้วกัน, คุณผ่่้หญิง

คลอำเดียส 

 โอ้, นั�นเป็นคำาตอบอันสำมควร และเปี�ยมด้้วยความรัก.

 เป็นสำ่วนหน้�งของเราในเด้นมาร์กเถิด้—มา, ภริยาของข้า.

 คำาตอบรับอันนุ่มนวลและเต็มใจเช้่นนั�นของแฮมเล็ต

1  Wittenberg ช่�อเม่องในเยอรมนี อันเป็นเม่องทิี�ขึ�นช่�อเร่�องวิทิยาลั็ยของฝั่่าย 

โปรเตสแตนต์ 
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 ช้่างช้วนให้ใจข้าแจ่มจรัสำ, ด้ังนั�น, ด้้วยเก่ยรติที่่�ได้้รับมา,

 เหล้าอวยช้ัยทีุ่กแก้วที่่�ราช้าแห่งเด้นมาร์กด้่�มในวันน่�

 จักเป็นด้ั�งปืนใหญ่อนัก้กก้อง, จนเมฆับนฟิ้าสำามารถพิรรณนา,

 เหล้าฉลองขององค์ราช้ันจักอ้กที่้กถ้งสำวรรค์อ่กครา,

 กังวานดุ้จสำายฟิ้าบนผ่่นด้ิน. ไปกันเถิด้

แว่วเสำียงประโคมแตั้ร

ทุกคนัออกจ�กฉ�ก ยกเว้นัแฮมเล็ตั้

แฮมเล็ตั 

 โอ, ข้าปรารถนานัก ให้เล่อด้เน่�ออันโสำมมน่�สำิ�นสำลาย,

 ละลาย, ระเหยกลายเป็นหยาด้ละออง;

 ขอเพิ่ยงพิระผ่่้เป็นเจ้าไม่เล็งปืนแห่งพิิพิากษา

 แก่บาปสำังหารตน!1  โอ พิระเจ้า, พิระเจ้า!

 วิถ่ที่ั�งมวลของโลกใบน่�, สำำาหรับข้า,

 ช้่างเหน่�อยล้า, ซึ้ำ�าซึ้าก, ไร้ช้่วิตช้่วา, และไร้ประโยช้น์สำิ�นด้่!

 โธ่เว้ย! ที่่�น่�กลับกลายเป็นสำวนอันรกด้้วยวัช้พิ่ช้1  

 ท่ี่�นบัวนัยิ�งแตกเมล็ด้. สำรรพิสำิ�งอนัรกเร่�อและหยาบช้า้ถ้งเน่�อใน

 ได้้ครอบครองที่่�แห่งน่�จนสำิ�น. ไยจ้งเป็นเช้่นน่�ได้้!

1  “ขอเพียงกัารฆ่่าตัวตายไม่เป็นบิาป” 
1  ในสมัยของเชค์สเปียร์ สวนทิี�ได�รับิกัารดูแล็อย่างสม�ำเสมอ เป็นสัญล็ักัษัณ์์ของ 

โล็กัทิี�สมบิูรณ์์ หร่อโล็กัทิี�ค์วรเป็น “สวนอันรกัด�วยวัชพ่ช” จึงมีนัยเปรียบิเทิียบิถึึง

โล็กัทิี�ผู้ิดเพี�ยน 
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 ความตายเพิิ�งผ่่านไปแค่สำองเด้่อน—ไม่, ไม่ถ้งสำองด้้วยซึ้ำ�า.

 บิด้าของข้าเป็นราช้าผ่่้เลิศลำ�า, เม่�อเปร่ยบกันแล้ว

 ก็ไม่ต่างจากไฮเพิเร่ยนกับเซึ้เที่อร์.1  พิ่อรักแม่มากเหล่อเกิน,

 รักจนไม่ยอมให้แม้แต่สำายลมแห่งสำวรรค์

 ปะที่ะใบหน้าของนางแรงเกินไป—โอ, สำวรรค์และพิสำุธา,

 ไยข้าต้องจด้จำา? ไยกัน, แม่ปรารถนาเค่ยงข้างพิ่อเร่�อยมา

 ด้ั�งความกระหายหิวที่่�ก่อตัวมากข้�นเร่�อย

 ตามสำิ�งที่่�ด้่�มกินลงไป, แต่, แค่เด้่อนเด้่ยว— 

 ข้าไมอ่ยากน้กถ้งด้้วยซึ้ำ�า! ความรวนเร, นามของเจา้ค่อ ‘สำตร’่!— 

 เด้่อนเด้่ยวเที่่านั�น, รองเที่้าที่่�นางสำวม ยามเด้ินต้อยตาม

 ร่างของบิด้าอันอาภัพิ ยังไม่ที่ันเก่าด้้วยซึ้ำ�า,

 ตอนนั�นนางรำ�าไห้อย่างไนโอบ่,1  แต่ไยกัน, เหตุใด้นาง— 

 โอ, สำวรรค์! แม้แต่สำำ�าสำัตว์อันไร้หลักเหตุผ่ล

 ยังอาลัยได้้นานกว่า!—ไยนางวิวาห์กับอาของข้า,

 อนุช้าของบิด้า, ผ่่้ไม่ม่ใด้คล้ายพิ่อของข้า,

 เหม่อนที่่�ข้าต่างกับเฮอร์คิวล่สำ. ภายในเด้่อนเด้่ยว,

 หยาด้นำ�าตาอันเสำแสำร้งกว่าใครของนาง

1  ไฮเพเรียน (Hyperion) เป็นเทิพแห่งดวงอาทิิตย์ของชาวกัรีกั ส่วนเซึ่เทิอร์ (Satyr) 

เป็นสิ�งมชีวีติค์รึ�งค์นค์รึ�งแพะ แฮมเล็็ตเปรียบิพอ่ของตนเป็นไฮเพเรียน แล็ะเปรียบิ

ค์ล็อเดียส อาของตนเป็นเซึ่เทิอร์ 
1  ในตำนานกัรีกั นางไนโอบิ ี(Niobe) โอ�อวดวา่ตนสามารถึค์ล็อดบิตุรธดิาได�มากักัวา่ 

เทิพีเล็โต เทิพีจึงโกัรธแล็ะสังหารล็ูกัหล็านทิุกัค์นของไนโอบิี ทิำให�นางร�องไห�ไม่

หยุดจนกัล็ายเป็นกั�อนหิน
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 ยังไม่เห่อด้จากด้วงตาอันกำ�าแด้งด้้วยซึ้ำ�า,

 นางก็แต่งงานใหม่. โอ, รวด้เร็วและร้ายกาจ, ร่บแล่น

 อย่างคล่องแคล่วปานนั�น, เพิ่�อร่วมรสำบนบรรจถรณ์กับญาติ

ของตัว!

 ไม่ด้่แน่, อย่างไรก็ไม่ม่วันลงเอยด้้วยด้่,

 หัวใจของข้าแตกสำลายเง่ยบงัน, ด้้วยต้องอด้กลั�นวาจา

โฮเรโช, บ�ร์นั�ร์โด, และม�ร์เซิลลัสำ เข้้�ฉ�ก

โฮเร์โช 

 คำานับฝี่าบาที่!

แฮมเล็ตั 

 ข้าด้่ใจที่่�เห็นเจ้าเป็นสำุขด้่, 

 โฮเรโช้ใช้่ไหม?—หร่อข้าจำาพิลาด้ไป? 

โฮเร์โช 

 ยงัเปน็ข้าคนเด้มิ, ฝีา่บาที่, เป็นขา้รบัใช้อั้นตำ�าตอ้ยของที่า่นเสำมอ

แฮมเล็ตั 

 เพิ่�อนท่ี่�ด่้ของข้าต่างหากเล่า, ข้าขอแลกคำาเร่ยกนั�นกับเจ้า

แล้วกัน.

 สำิ�งใด้นำาตัวเจ้ามาจากวิที่เที่นเบิร์กหร่อ, โฮเรโช้?—

 [กล่าวแก่มาร์เซึ้ลลัสำ] มาร์เซึ้ลลัสำ!
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ม�ร์์เซ็ลลัส 

 ฝี่าบาที่ของข้า

แฮมเล็ตั 

 ยินด้่เหล่อเกินที่่�ได้้พิบ—[แก่บาร์นาร์โด้] สำายัณห์สำวัสำด้ิ�—  

 [แก่โฮเรโช้] ว่าอย่างไร, สำิ�งใด้นำาเจ้ามาจากวิที่เที่นเบิร์ก?

โฮเร์โช 

 สำันด้านเก่ยจคร้านกระมัง, ฝี่าบาที่

แฮมเล็ตั 

 ข้าจักไม่ยอมให้ค่่แข่งคนใด้ของเจ้ากล่าวเช้่นนั�น,

 เจ้าเองก็ไม่ควรที่ำาร้ายห่ของข้าดุ้จกัน,

 จักให้ข้าเช้่�อถ้อยคำาที่่�ตัวเจ้ายกข้�นมา

 ว่าร้ายตัวเองได้้อย่างไร ข้าร่้ว่าเจ้าไม่ใช้่คนเก่ยจคร้าน.

 ว่าแต่ เจ้าม่ธุระอันใด้ในเอลสำินอร์หร่อ?

 เราจักสำอนเจ้าด้่�มให้หนักก่อนเจ้ากลับไป

โฮเร์โช 

 ฝี่าบาที่, ข้ามาเพิ่�อร่วมพิิธ่ศพิบิด้าของที่่าน

แฮมเล็ตั 

 ข้าขอเถิด้, อย่ามาเยาะข้า, สำหายร่วมศ้กษา. 

 ข้าคิด้ว่าเจ้ามาเพิ่�อร่วมพิิธ่วิวาห์ของแม่ข้าต่างหาก
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โฮเร์โช 

 จริง, ฝี่าบาที่, พิิธ่จักจัด้ข้�นต่อกัน

แฮมเล็ตั 

 ประหยัด้ไง, โฮเรโช้, ประหยัด้! ขนมและเน่�อที่่�เหล่อในพิิธ่ศพิ

 เม่�อเย็นลงแล้วก็นำามาตกแต่งโต๊ะในงานวิวาห์.

 ข้าขอเผ่ช้ิญศัตร่ที่่�สำนิที่ยิ�งกว่าใครบนสำวรรค์,

 ยังด้่กว่าต้องรั�งอย่่จนถ้งพิิธ่วันนั�น, โฮเรโช้.

 บิด้า—ข้าคิด้ว่าเห็นบิด้า

โฮเร์โช 

 โอ, ที่่�ไหนหร่อ, ฝี่าบาที่?

แฮมเล็ตั 

 ในด้วงตาของด้วงใจข้า, โฮเรโช้

โฮเร์โช 

 ข้าเคยเห็นพิระองค์ครั�งหน้�ง, ที่รงเป็นราช้ันผ่่้ประเสำริฐ

แฮมเล็ตั 

 เขาเป็นช้ายช้าติบุรุษ, เป็นมนุษย์ผ่่้ถ้งพิร้อมทีุ่กด้้าน.

 ข้าจักไม่ม่วันได้้พิบคนแบบพิ่ออ่กแล้ว.

โฮเร์โช 

 ฝี่าบาที่, ข้าคิด้ว่า ข้าเห็นบิด้าของที่่านเม่�อค่นวาน



วิิล็เล็ียม เชคสเปีียร์์ 4  1.2 :

แฮมเล็ตั 

 เห็นใคร?

โฮเร์โช 

 ฝี่าบาที่, ข้าเห็นองค์ราช้ัน, บิด้าของที่่าน

แฮมเล็ตั 

 องค์ราช้ัน, บิด้าของข้า?

โฮเร์โช 

 โปรด้ระงับความอัศจรรย์ใจไว้สำักคร่่, 

 ให้ห่ของที่่านได้้ตั�งใจฟิัง, เหตุการณ์ที่่�ข้าจักรายงานต่อที่่าน,

 ซึ้้�งที่หารผ่่้ที่รงเก่ยรติที่ั�งสำองน่�ต่างเป็นประจักษ์พิยาน,   

 เหตุการณ์อันน่าพิิศวงนัก

แฮมเล็ตั 

 ในนามของพิระเจ้า, ให้ข้าได้้ฟิัง

โฮเร์โช 

 สำองค่นติด้ต่อกันแล้ว ที่่�ที่หารอันที่รงเก่ยรติที่ั�งสำองน่�,

 มาร์เซึ้ลลัสำกับบาร์นาร์โด้, ขณะเฝี้ายาม,

 ในความเปล่าด้ายของรัตติกาลยามเที่่�ยงค่น,

 พิวกเขาได้้ประสำบพิบร่ปเงาอันคลับคล้ายบิด้าของที่่าน,

 สำวมเกราะตรงกันทีุ่กกระเบ่ยด้, ตั�งแต่ศ่รษะจนปลายเที่้า,

 ปรากฏตัวต่อหน้าคนที่ั�งสำอง, เคล่�อนกายข้งขัง, 
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 ผ่่านไปอย่างเนิบช้้าและผ่่าเผ่ย, เด้ินเฉ่ยด้ที่ั�งสำองถ้งสำามครา,

 เฉ่ยด้ด้วงตาอันงำาด้้วยหวาด้ผ่วา,

 ใกล้ในระยะบัญช้าของคที่าที่ัพิ,1  จนที่ั�งสำองร่้สำ้ก 

 คล้ายร่างละลายเก่อบเป็นนำ�าด้้วยความกลัว,  

 จนได้้แต่ย่นเซึ้่อ ไม่เอ่ยอันใด้แก่เขา. น่�แล ค่อเร่�องราว

 อันช้วนประหวั�น ที่่�ที่ั�งสำองลอบนำามาบอกแก่ข้า.

 จากนั�น, ในค่นที่่�สำาม, ข้าจ้งมาร่วมอย่่ยามกับที่ั�งสำอง,

 ซึ้้�งก็เป็นไปตามที่่�พิวกเขาเล่า, ที่ั�งเวลา,

 ที่ั�งร่ปลักษณ์ของเจ้าสำิ�งนั�น, ทีุ่กถ้อยคำาเที่่�ยงตรงและถ่กต้อง,

 ผ่่ตนนั�นปรากฏจริง. ข้าจำาบิด้าของที่่านได้้,

 เหม่อนกันดุ้จม่อสำองข้างของข้าอย่างไรอย่างนั�น  

แฮมเล็ตั 

 เร่�องเกิด้ที่่�ไหน?

ม�ร์์เซ็ลลัส 

 บนระเบ่ยงปืนที่่�พิวกเราเฝี้ายาม, ฝี่าบาที่

แฮมเล็ตั 

 เจ้าได้้พิ่ด้กับมันหร่อไม่?

โฮเร์โช 

 ข้าพิ่ด้, ฝี่าบาที่,

1  ค์ทิาทิี�แม่ทิัพนายกัองถึ่อเพ่�อแสดงตำแหน่งแล็ะอำนาจของตน 



วิิล็เล็ียม เชคสเปีียร์์ 4  1.2 :

 แต่มันไม่โต้ตอบ. กระนั�น, ข้าคิด้ว่าเห็น

 มันเงยหน้า และเตร่ยมตนขยับกาย,  

 คล้ายกำาลังจักกล่าวอันใด้ฉะนั�น,

 แต่ไก่เช้้ากลับขันข้�นเสำ่ยงด้ังเสำ่ยก่อน,

 เม่�อไก่ขันเส่ำยงด้ัง, มันก็ร่บร้อนจากไป,

 จนลับหายจากด้วงตาของพิวกเรา  

แฮมเล็ตั 

 แปลกจริง

โฮเร์โช 

 เป็นเร่�องจริงไม่ต่างจากช้่วิตของข้า, ฝี่าบาที่ผ่่้สำ่งศักด้ิ�.

 พิวกเราเพิ่ยงคิด้ว่าเป็นหน้�งในหน้าที่่�ของตน

 ที่่�จักต้องรายงานให้ที่่านที่ราบ

แฮมเล็ตั 

 ข้าร่้, ข้าร่้, ที่่านที่ั�งหลาย; แต่เร่�องน่�รบกวนใจข้านัก.

 ค่นน่�พิวกเจ้าเฝี้ายามหร่อเปล่า?

ม�ร์์เซ็ลลัส กับ บ�ร์์นั�ร์์โด 

 เฝี้า, ฝี่าบาที่ 

แฮมเล็ตั 

 เจ้าว่ามันสำวมเกราะงั�นหร่อ?
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ม�ร์์เซ็ลลัส กับ บ�ร์์นั�ร์์โด 

 มันสำวมเกราะ, ฝี่าบาที่

แฮมเล็ตั 

 ศ่รษะจรด้ปลายเที่้า?

ม�ร์์เซ็ลลัส กับ บ�ร์์นั�ร์์โด 

 ฝี่าบาที่, จากศ่รษะจรด้เที่้า

แฮมเล็ตั 

 ถ้าอย่างนั�นก็มองไม่เห็นใบหน้า? 

โฮเร์โช 

 โอ้, เห็น, ฝ่ีาบาที่, เขาเปิด้กะบังไว้1

แฮมเล็ตั 

 แล้ว, เขาแลบ้�งต้ง?

โฮเร์โช 

 สำ่หน้าแลสำร้อยเศร้ามากกว่าโกรธา

แฮมเล็ตั 

 ซึ้่ด้เซึ้่ยว? กำ�าแด้ง?

โฮเร์โช 

 ซึ้่ด้เซึ้่ยวยิ�งนัก

1   หมายถึึงกัะบิังของหมวกัเกัราะ 
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แฮมเล็ตั 

 และเขาจด้จ้องด้วงตามาที่างเจ้า?

โฮเร์โช 

 เก่อบตลอด้เวลา

แฮมเล็ตั 

 ข้าน่าจักอย่่ตรงนั�นด้้วยอ่กคน

โฮเร์โช 

 ถ้าอย่่, ที่่านคงต้องสำับสำน

แฮมเล็ตั 

 คงอย่างนั�น. แล้วมันอย่่นานหร่อเปล่า?

โฮเร์โช 

 ราวนับหน้�งถ้งร้อยด้้วยความเร็วธรรมด้า

ม�ร์์เซ็ลลัส กับ บ�ร์์นั�ร์์โด 

 นานกว่านั�น, นานกว่า

โฮเร์โช 

 ไม่ใช้่ตอนข้าพิบมัน

แฮมเล็ตั 

 เคราสำ่เที่าใช้่ไหม?
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โฮเร์โช 

 สำ่เที่า, ไม่เพิ่�ยนจากที่่�ข้าเห็นเขาตอนยังหายใจ,

 ด้ำาแซึ้มเงินเที่า

แฮมเล็ตั 

 ข้าจักเฝี้ายามด้้วยค่นน่�, เผ่่�อว่ามันจักผ่่านมาอ่ก 

โฮเร์โช 

 ข้ารับรองว่ามันต้องมา

แฮมเล็ตั 

 หากมันปรากฏกายด้้วยลักษณ์ของบิด้าผ่่้สำ่งศักด้ิ�ของข้า,

 ข้าจักพิ่ด้จากับมัน, ต่อให้ขุมนรกเปิด้ปากอ้า.

 ถ้าถ้งบัด้น่�, พิวกเจ้าปิด้ความลับเร่�องที่่�เห็นตลอด้มา,

 ข้าก็ขอให้พิวกเจ้ารักษาความเง่ยบนั�นต่อไป.

 และไม่ว่าคำ�าค่นน่�จักเกิด้สำิ�งใด้,

 ขอให้คิด้แต่เพิ่ยงใจ, ไม่ต้องใช้้ลิ�น.

 ข้าจักตอบแที่นความรักของพิวกเจ้า. แล้วพิบกัน. 

 ที่่�ระเบ่ยงปืนใหญ่, ช้่วงสำิบเอ็ด้ถ้งสำิบสำองนาฬุิกา,

 ข้าจักไปพิบพิวกเจ้าที่่�นั�น

ทั�งส�มคนั

 เราจักคงหน้าที่่�เพิ่�อเก่ยรติของที่่าน! 

ทุกคนัออกจ�กฉ�ก ยกเว้นัแฮมเล็ตั้






