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ทุกคนคงเคยดูโดราเอมอน และได้เห็นของวิเศษช้ินหนึ่งที่เรียกว่า  
‘วุ้นแปลภาษา’ ไอ้เจ้าวุ้นชิ้นสีเทาๆ ที่กินเข้าไปแล้วสามารถพูดคุย 
กับคนต่างชาติ หรือสื่อสารกับพืชและสัตว์ได้อย่างง่ายดาย คุณเคยคิด 
ไหมว่า หากของวิเศษชนิดนี้มีอยู่จริงในโลก อาชีพ ‘นักแปล’ ทุกแขนง 
คงตกงานกันหมด เพราะไม่ว่าเราจะพูดอะไรออกไปก็คุยกันรู้เรื่อง

ทว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายดายเหมือนในการ์ตูน ดังนั้นนักแปลจึงมี 
ความสำาคญัมากในการตดิตอ่สือ่สาร พบปะพดูคยุ หรอืแมแ้ตก่ารแปลสาร 
จากสื่อต่างๆ ไปเป็นภาษาอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

Read Me ฉบบันีไ้ดน้ำาเสนอมมุมองของ ‘นกัแปล’ จากหลากหลายแขนง 
ทั้งนักแปลวรรณกรรม นักแปลข่าว นักแปลการ์ตูน รวมไปถึงล่าม เช่น 
ลา่มภาษามือ ลา่มกีฬา และแม้แตว่งการท่ีตอ้งใช้การแปลเป็นตัวขบัเคลือ่น  
เช่น การทำาแฟนซับ ว่านอกจากการแปล one, two, three เป็นหนึ่ง  
สอง สามแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นใดอีกบ้าง ที่จะส่งผลให้การแปลออกมา 
มีคุณภาพและได้ใจความที่ถูกต้อง

โปรดอย่าลังเลที่จะพลิกอ่านหน้าถัดไป เพราะเราได้ทำาการขัดเกลา 
เนื้อหา โดยการแปลไทยเป็นไทยให้พวกคุณเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
(However, if you’re a foreigner, let’s find a translator to help you 
enjoy this issue immediately!) 

ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์  
บรรณาธิการ

Editor’s talk [บท บก.]

บอกกันไว้ก่อนเลยว่า Read Me ฉบับนี้ 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ‘นักแปล’ ...ฟังแล้วรู้สึก 
น่าสนใจไหมครับ?

ผมค่อนข้างตื่นเต้นนะครับตอนที่น้องๆ  
คุยกันว่าจะทำาเร่ืองน้ี คือส่วนตัวผมก็สนใจ 
เรื่องการสื่อสารระหว่างคนกับคนอยู่แล้ว  
พอน้องๆ เขาเสนอมาก็เลยพยายามชวนเขา 
คดิวา่จะมีการแปลในรูปแบบไหนบา้ง ลองคดิ 
กันไปมาก็ได้หลายเรื่อง หลายมุมมองดี  
ผมกับน้องๆ สื่อสารกันว่าจะไปคุยกับใคร 
ใน เ รื่ อ ง ไหน กัน บ้ าง  เท่ าที่ นึ ก ๆ  เ อา 
ในจินตนาการของตัวเองก็รู้สึกว่าน่าสนุก  
น่าจะได้ประสบการณ์หลากหลายของคนที่ 
ทำ าหน้ าที่ แปลสารร ะห ว่ า งคนกั บคน 
ในรูปแบบต่างๆ

แตก่ค็งเหมือนกับการสือ่สารท่ีเราพบเหน็ 
ได้ทั่วๆ ไปในชีวิตประจำาวันล่ะครับ บางทีเรา 
คุยภาษาเดียวกันก็ยังมีสื่อสารคลาดเคลื่อน 
กันไปบ้าง บางครั้งเราก็มีภาพบางอย่าง 
ในหวัอยูแ่ลว้ มีจนิตนาการหรอืประสบการณ ์
บางอย่างที่ส่งผลให้การแปลการสื่อสารนั้น 
คลาดเคลื่อนไปก็มี ดังนั้นภาพที่ผมคิดไว้ 
ในหัวอาจจะไมเ่หมอืนกบัสิง่ท่ีนอ้งๆ เขาทำากนั 
มาแบบเป๊ะๆ ก็เป็นได้ 

มองในแง่หนึ่งความคลาดเคล่ือนก็คือ 
ความผิดพลาด แต่มองอีกมุมก็อาจเป็นสิ่ง 
ที่ทำาให้เราได้เรียนรู้ความเหมือน-ความต่าง 
ระหว่างกันก็ได้

สรุปว่าผมก็รออ่าน Read Me ฉบับ  
‘นักแปล’ น้ีด้วยความตั้งใจ และก็ตื่นเต้น 
ที่จะได้รู้ว่าในตอนที่สื่อสารเรื่อง ‘นักแปล’  
กับน้องๆ น้ัน เรามีอะไรคลาดเคลื่อนกันไป 
บ้างหรือเปล่า แล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไร

คุณล่ะครับ? ลองอ่านดูแล้วลองถาม 
ตัวเองดูด้วยก็ได้นะ

วิภว์ บูรพาเดชะ
บรรณาธิการบริหาร
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ด้วยสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่อาศัย 
ทำาให้ผู้คนในแต่ละท้องที่มีสังคมที่แตกต่างกันออกไป

ใช้วิถีชีวิตและมีขนบธรรมเนียมประเพณี 
ที่หลากหลาย และใช้ภาษาที่ต่างกัน  

ดังนั้นหากจะสื่อสารกันได้ก็ต้องทำาการแปลภาษา 
ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

ด้วยเหตุนี้ นักแปลจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
ในสังคมการแปลนั้น ไม่ใช่สักแต่ว่าแปล  

เหมือนเปิดพจนานุกรมแล้วตอบ แต่การแปล 
ที่ดีต้องมีการขัดเกลาภาษา อีกทั้งใช้องค์ความรู้ 
และข้อมูลด้านสังคมวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ  
เพื่อให้สื่อสารออกไปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

และนี่น่าจะเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการแปล 
ทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้ ทั้งได้งาน เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียว

ได้นกหลายตัว

แล้วคุณล่ะ อยากสนุกไปกับพวกเขามั้ย?

โลกของ ‘นักแปล’
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นนี้เราจะพาไปทำาความรู้จักกับผู้ชาย 
คนหนึ่ งพร้อมกับอาชีพของเขา  
เห็นชื่อเขาแล้วอย่าสงสัย เขาไม่ใช่ 

ดาราหนังจากเรื่อง Star War แต่เขาเป็น 
นักแปลซับไตเติ้ลมืออาชีพ ผู้ที่จะมาบอกเล่า 
ความเป็นไปของตัวหนังสือล่างจอเหล่านั้น  
ฟลิม์เริม่หมนุ ภาพในจอเริม่ฉาย ไปรูจ้กัตวัตน 
ของเขากันเลยครับ ‘JEDIYUTH’

“ทำาไมถงึตอ้งชือ่ JEDIYUTH ครบั” เราเอย่ 
คำาถามแรกกับพี่เจได

“ตอนนั้นกำาลังจะสมัคร Pantip ก็เลย 
หานามแฝง ซึ่งตัวเองเป็นคนชอบดูหนัง 
อยู่แล้ว จึงอยากจะได้ชื่ออะไรที่เกี่ยวกับหนัง  
พอดี Episode 1 เพิ่งเข้าฉายแล้วชอบ ก็เลย  
JEDIYUTH แล้วกัน” พี่เจไดเล่าความเป็น 
มาของชื่อ

ก่อนที่จะเริ่มมาทำางานแปลซับไตเติ้ลนั้น  
พี่เจไดเล่าว่าตัวเองเคยทำางานอื่นอยู่ครึ่งปี  
แต่ลาออกเพราะรู้ว่าไม่ใช่ตัวตน “ตอนแรก 
ที่ทำางานเพราะต้องการเงิน ต้องการรายได้ 

ทีม่ัน่คง บงัเอญิมีรุน่พ่ีตดิตอ่มาวา่จะมีเคเบิล 
ทีวีเปิด แล้วเขาต้องการคนทำาซับไตเติ้ลหนัง  
ผมก็เลยมาดูแลทำาซับไตเต้ิลหนังให้” 

ช่วงแรกที่ทำางานพี่เจไดบอกว่าตัวเองนั้น 
โชคดี ที่ได้คุณอมรัตน์ มนติวัต มาสอนเซนส์ 
เรื่องการแปลให้กับเขา ซึ่งตอนแรกพ่ีเจได 
เรียนการแปลเพื่อธุรกิจมา ซึ่งมันไม่เหมาะ 
ในการแปลซับฯ “คุณอมรัตน์เป็นนักแปล 
ที่มีประสบการณ์ เขาแปลบทพากย์มา
ตั้งแต่สมัยช่องสี่บางขุนพรหม อย่างสำานวน  
‘ให้ตายเถอะโรบิ้น’ นั้นก็มาจากแก” 

พี่เจไดบอกว่าตอนนั้นก็มีครูฝรั่งมาสอน 
วิธีการทำาซับไตเติ้ ล  เพราะการทำาซับ 
ไตเติ้ลไม่ใช่แค่เรื่องการแปลเพียงอย่างเดียว  
แต่มันต้องทำาให้กระชับ พ่ีเจไดบอกว่าฝรั่ง 
เขาสอนเรื่องการนับเวลา อย่างซับไตเติ้ล 
ขึ้นหนึ่งวินาที จะต้องใช้ก่ีตัวอักษรดีถึงจะ 
เหมาะสม เรียกว่าตอนนั้นพี่เจไดได้เรียน 
ทุกขั้นตอนของการทำาซับไตเติ้ลเลยทีเดียว

ในทรรศนะของพี่เจได อาชีพนักแปลซับฯ  

มีความสำาคัญสำาหรับภาพยนตร์ตรงที่ว่า 
“ซับฯ มันช่วยให้คนเข้าใจหนังมากข้ึน ช่ือของมัน 
ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น ‘ซับฯ’ ความหมายของ 
ซับฯ แสดงว่ามันยังไม่ใช่ไตเติ้ล มันยังเป็น 
ซับฯ อยู่ หน้าที่หลักๆ ของมันก็คือทำาให้คนดู 
หนังรู้เรื่อง คือเราต้องทำายังไง ให้คนดูหนัง 
เข้าใจมากที่สุด และเร็วที่สุด เพราะมันมีเรื่อง 
ของเวลา เราตอ้งอยา่ลมืวา่เวลาเราแปลหนงั  
เราตอ้งทำาใหเ้ขาไดด้หูนังดว้ย ไมใ่ชม่านัง่อา่น 
ซับไตเติ้ล” 

พี่เจไดอธิบายเพิ่มถึงวิธีการทำาซับไตเติ้ล 
ให้เราฟัง “เมื่อก่อนมันจะมีโปรแกรมที่ชื่อ  
script พอมีไฟล์หนังมา เราก็จะฉายขึ้นบน 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ เสร็จแล้วก็จะมีคนทำา 
หน้าที่เบรคซับฯ เบรคคือการทำาให้ประโยค 
นั้นอยู่แค่ไหนถึงแค่ไหน ซึ่งโปรมแกรมมันจะ 
สอนเรา ตอนหลงันีก้จ็ะเปลีย่นโปรแกรมใหม่ 
เป็น cavena เป็นโปรแกรมที่ไม่จำาเป็นให้
คนต้องไปจัดการ เราเพียงแค่พิมพ์ใส่วินโดว์  
แบ่งเป็นบรรทัดเคาะเว้นวรรคให้เรียบร้อย  

การชมภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งให้ถึงใจนั้น ไม่ใช่แค่ภาพหรือเนื้อเรื่อง 
ที่จะต้องถูกตาถูกใจเรา ภาษาก็เป็นเงื่อนไขหนึ่ง ที่จะทำาให้เลือกดู

ภาพยนตร์ตรงหน้าต่อไปหรือเปล่า หากฟังเสียงพูดไม่เข้าใจ ใครเล่า 
จะดูมันรู้เรื่อง ตัวหนังสือสีขาวล่างจอภาพ จึงเป็นเสมือนสื่อกลาง  
 ในการบอกเล่าความเป็นไปของภาพยนตร์ พาคนดูเดินทางไปกับ 

ภาพยนตร์จนจบ แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าตัวอักษรสีขาวแสนสำาคัญ 
เหล่านั้น มาปรากฏอยู่บนหน้าจอภาพยนตร์ได้อย่างไร?

คนล่างจอ
สนทนากับนักแปลซับไตเติ้ล

เรื่อง:  ปริญญา ก้อนรัมย์   ภาพ: กัษมา เรืองงาม  
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พิมพ์เสร็จก็เอาไปเข้าโปรแกรม มันก็จะจัด 
มาให้เลย เสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาไปจัด 
ใหเ้ขา้กบัเสยีงอกีทีเหมอืนวธิกีารทำาหนังโรง” 

ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะส่งออก 
อากาศน้ัน พ่ีเจไดบอกวา่จะตอ้งสง่ไปให้ Final 
checker ตรวจทาน เพราะบางทีเวลาตรวจ 
งานเอง เราก็มักจะเข้าข้างตัวเองว่าถูกเสมอ  
พี่เจไดเล่าว่าในกระบวนการทำาซับฯ เมื่อก่อน 
มันมีหลายหน้าท่ี ท้ังคนทำาหน้าที่เบรคซับฯ  
คนทำาหน้าที่แปล คนทำาหน้าท่ีคิว คนซ้อน
คำาบรรยาย แต่เดี๋ยวนี้มันย่นเหลือกระบวน 
การน้อยลง

เราถามเขาว่าอาชีพทำาซับฯ อย่างเขา 
เรียกว่าพนักงานบริษัทหรือเปล่า “เราเรียก 
ว่าเป็นฟรีแลนซ์ประจำา (หัวเราะ) คือจ่าย 
เงินให้เป็นฟรีแลนซ์ โดยตัดเงินเป็นชิ้นๆ ไป 
ไม่มีสวัสดิการ เราก็ต้องขยันเพื่อจะอยู่รอด  
เพราะเงินค่าเรื่องก็ไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆ” ตามที่ 
พี่ เจไดเล่า บริษัทหนังเขาจะกำาหนดเรต 
ค่าเรื่องเอาไว้ หนังเรื่องหน่ึงช่ัวโมงครึ่ง  
ถ้าเป็นเคเบิลก็จะตกอยู่สองพันบาทต่อชิ้น  
ดีวีดีก็จะแพงกว่าประมาณสามพันถึงสี่พัน 
บาท ส่วนหนงัโรงกจ็ะอยูท่ีห่า้พนัถงึหนึง่หมืน่ 
หรือสองหมื่นแล้วแต่ชิ้น

การแปลซับไตเติ้ลกับการแปลบทพากย์ 
ไม่ได้ทำางานร่วมกัน บทพากย์จะมีการแปล 
แยกไปต่างหาก ซึ่งเมื่อไปอยู่ในภาพยนตร์ 
ก็ไม่ได้ถูกใช้ร่วมกัน “พี่เคยแปลบทพากย์  
แล้วโดนนักพากย์ด่า (หัวเราะ) เพราะพอเรา 
แปลเสร็จแล้วมันเข้าปากไม่ได้ บางที่ใช้คำา 
กระชับไป การใส่บทพากย์มันต้องใส่มากกว่า 
ซับฯ มันต้องทำาให้เขาพากย์ได้ ให้มันเข้าปาก  
ซึ่งมันลำาบากเรา ส่วนวิธีการใช้คำาอะไรต่างๆ  

มันจะต่างกัน หรือสำานวนอะไรบางอย่างที่ใช้ 
ในซับฯ ได้ ก็อาจจะใช้ในบทพากย์ไม่ได้”

เราอยากรู้ว่าพวกเขาแปลซับฯ มาจาก 
ทีไ่หน “สว่นมากมีสครปิท์ภาษาองักฤษมาให ้
บางทีกเ็ป็นไฟล ์สมยักอ่นนีใ่หก้ระดาษเปน็ปึง๊ 
มานั่งเปิด (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้พอหนังเสร็จเขา 
จะมีบริษัททำาซับไตเติ้ล เขาจะทำาสคริป 
เป็นไฟล์ เบรคซบัฯ ใส่เวลามาใหเ้ลย แตบ่างที 
ถ้าไม่มีซับฯ เขาก็จะส่ง Screenplay มาให้  
ซึง่ลำาบากเรามากเพราะมันมักไม่ตรงกับหนัง  
บางทฉีากกส็ลบักนั คำาพดูกเ็ปลีย่นไมต่รงกนั  
ก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัว” 

ใครๆ ก็คิดว่าอาชีพนักแปลฯ อย่างพวก 
เขาน่าอิจฉาเพราะน่าจะเป็นคนแรกๆ ที่ได้ดู 
ภาพยนตร์ก่อน ซึ่งจากประสบการณ์พ่ีเจได 
บอกว่า มีต้ังแต่แปลก่อนแล้วค่อยไปดูหนัง  
หรือดูหนังไปแปลไป หรือแม้แต่ไม่ได้ดูหนัง 
เลยก็มี ซึ่งก็แล้วแต่วัตถุดิบที่บริษัทหนัง 
จะหาให้ ได้  “หนังที่ ให้ดู ก็ มีหลายแบบ  
อย่างบางเรื่ องเป็นหนังลิขสิทธิ์ ใหญ่ๆ  
เค้าจะให้เราดูแค่ครึ่งจอ หรือเศษหนึ่งส่วนส่ี 
ของจอ ที่เหลือก็เป็นจอดำา บางทีก็มีแบบทำา
หน้าจอดำาทั้งหมด แล้วขึ้นจอเป็นชื่อของเรา 
หรือบริษัทหนัง เพราะเวลาหลุดไปจะได้รู้ว่า 
หลุดจากใคร ซึ่งมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์  
เรื่องของความลับทุกๆ อย่าง”

ซึ่งการได้เห็นภาพก่อนที่จะแปล พี่เจได 
บอกว่าก็เป็นสิ่งสำาคัญ “ถ้ามีหนังมาด้วย 
มันก็ดี  เพราะเราจะดูอารมณ์ได้ชัดกว่า  
อย่างสมมติคำาว่า Hold on มันสามารถแปล 
ได้หลายความหมาย แปลว่านั่งรถดีๆ ก็ได้  
แปลว่าจับแน่นๆ ก็ได้ ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเลย 
ว่าตรงน้ันมันทำาอะไรอยู่ เราก็ไม่รู้ว่าควรจะ 

ใช้คำาว่าอะไร เพราะฉะน้ันการได้เห็นภาพ 
มันสำาคัญ เมื่อก่อนตอนยังไม่ได้ทำางาน  
เราก็จะตลกคนทำาซับฯ ว่าทำาไมคำาง่ายๆ  
ก็ แปล ผิ ด  พอ ไ ด้ ทำ า เ อ ง ถึ ง เ ข้ า ใ จ ว่ า  
มันเป็นเพราะแบบนี้เอง บางคนเขาไม่มี 
โอกาสได้ดูหนัง ทีนี้เราก็จะไม่ด่าเขาแล้ว”

เรื่องระยะเวลาในการทำางานนั้น พี่เจได 
บอกวา่สว่นใหญเ่ขาจะกำาหนดใหม้า ถา้สองวนั 
ก็ต้องทำาให้เสร็จสองวัน สามวันเราก็ต้อง 
สามวนั สว่นเรือ่งไหนท่ีมีเวลาพ่ีเจไดกบ็อกวา่ 
ดหีนอ่ย แตถ้่าเรือ่งไหนไมม่ ีพ่ีเจไดบอกกต็อ้ง 
อดตาหลบัขบัตานอนทำา “แตโ่ดยปกตถิา้แปล 
อย่างสบายๆ ก็สี่วันต่อหนังชั่วโมงครึ่ง บางที่ 
ก็สองวันถ้าหนังบู๊ๆ ไม่พูดอะไร”

การจ ะแปลหนั ง เ รื่ อ งหนึ่ ง ให้ ดี นั้ น  
เราก็จำาเป็นต้องรู้ข้อมูลของหนัง สำาหรับพี่ 
เจ ไดการหาข้อมูลก็แล้วแต่ละ เรื่ อง ไป  
“ถ้าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป ตัวละครไม่ได้มี 
อาชีพอะไรพิเศษ ก็ไม่ต้องหาข้อมูลอะไรมาก  
แตถ่า้หนงัเฉพาะทาง เรากต็อ้งคน้ควา้ขอ้มลู  
อย่างตอนแปล Star Trek เนี่ย ก็ต้องกลับ 
ไปดูซีรีย์เก่าว่าเขาใช้คำายังไง หรือไปปรึกษา 
นักดาราศาสตร์ ทหารเรือ นักวิทยาศาสตร์  
ไปขอความรู้ข้อมูล หรือไปดูวิธีการใช้คำาพูด 
ของเขา”

ความแตกต่างของวัฒนธรรมก็ เป็น 
อปุสรรคในการแปล สำาหรบัมมุมองพีเ่จไดนัน้ 
“ในความรูสึ้กไมค่อ่ยชอบใหแ้ปลเปน็ไทยมาก 
เกิน ไป พี่ เ คยแปลนักแสดงสักคนนึง 
ใ น ร า ย ก า รทอล์ ค โ ช ว์ เ ป็ น คุณ วิ ท วั ส  
ในความรูสึ้กครัง้แรกเราอยากใหค้นอา่นเขา้ใจ  
แต่ Final checker บอกว่ามันไม่ได้ มันตลก  
คอือยา่งแรกเราตอ้งไม่ดถููกคนอา่น เราอยา่ไป 

มันมีทุกอย่าง ทั้งภาพและเสียง 
มันสามารถจะดึงเราออกจากโลก
ความเป็นจริงไปสู่อีกช่วงเวลาหนึ่ง
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นกึถงึคนอา่นมากเกนิไปนกั เพราะกจ็ะมคีนอืน่ 
อกีทีเ่ขารูแ้ละเขา้ใจ หนงับางเรือ่งกต็อ้งอาศยั 
ความรู้ของคนดู เราไม่จำาเป็นต้องคิดเพื่อ 
หรอืใหค้วามรูเ้ขาขนาดน้ัน แตบ่างอยา่งท่ีมา 
ปรับเปลี่ยนเป็นไทยได้เราก็ทำา แต่อันไหน 
ไม่เข้าเราก็ไม่เอา”

การเลอืกใชภ้าษาในการแปลพีเ่จไดบอกวา่ 
ตัวละครจะกำาหนดว่าเราควรจะใช้ภาษายังไง  
“ถ้าตัวละครกวนโอ๊ย เราก็ต้องใช้ภาษากวน 
โอ๊ยเหมือนตัวละคร ถ้าตัวละครเห้ียมเกรียม 
ก็ต้องใช้ภาษาให้ดุดันเห้ียมเกรียม ซึ่งพี่ 
ชอบภาษาท่ีไม่เกินหนัง ใช้ภาษาที่เป็นไป 
กับตัวละคร ไม่พยายามใช้ภาษาของตัวเอง  
ซึง่ในฐานะนกัแปลเราไมค่วรมสีำานวนสว่นตวั  
หรือภาษาส่วนตัว คือควรจะให้เป็นไปตาม 
ภาษาของตัวละคร ถ้าตัวละครเป็นทหาร  
เรากพ็ยายามใชภ้าษาทหาร ไม่ใช้คำาพดูแบบท่ี 
เราพูดกัน” พี่ เจไดบอกอีกว่าการได้อ่าน 
หนังสือมันจะช่วยเพิ่มคลังศัพท์ ให้ เรา  
เราต้องอ่านทุกอย่าง จะได้รู้ว่าตัวละครต่างๆ 
พูดยังไง คนเป็นนักแปลต้องอ่านเยอะๆ  
นี่คือสิ่งสำาคัญ

การจัดเรตของกองเซ็นเซอร์เอง พี่เจได 

บอกว่าก็มีผลต่อการเลือกใช้คำาเหมือนกัน  
ซึ่งก่อนที่จะแปลก็ต้องคิดอยู่ประมาณหนึ่ง  
ถา้รูว้า่หนังเรือ่งนีม้นัแรงกจ็ะพอเดาไดว้า่จะม ี
อิสระแค่ไหนในการใช้คำา ซึ่งสำาหรับพี่เจได 
ภาษาทีห่ยาบคายนัน้ “มนัไมไ่ดม้เีกณฑต์ดัสนิ 
ต้องอยู่ท่ีบริบทของหนัง อย่างประโยคที่ใช้ 
แล้ วทำ า ให้คำ านั้ นสำ าคัญขึ้ นมา เรา ก็ ใช้   
แต่บางคำาที่ดูแล้วมันแรงไป เราก็จะทอน 
ลงมา”

พี่เจไดบอกว่าการใช้ภาษามันขึ้นอยู่กับ 
กาลเทศะ อย่างบางคำามันก็ไม่ได้วิบัติขึ้นมา  
แต่มันเติบโตของมันเอง เพราะภาษาเป็นสิ่ง 
มีชีวิต “ในความรู้ สึกของเราภาษาวิบัติ  
คือพวกคำาที่สะกดผิด หรือการใช้คำาผิด 
มากกว่า ถ้าใช้กับซับฯ เราก็ต้องดู ถ้าตรงนั้น 
มนัใชไ้ดก้ใ็ชไ้ด ้ถา้ตรงนัน้มนัใชไ้มไ่ด ้กไ็มต่อ้งใช ้ 
เราอย่าไปแปลเกินภาษา”

เราถามพ่ีเจไดวา่อะไรเป็นส่ิงทีน่กัแปลซบัฯ 
ควรจะมี “ความยืดหยุ่นและคลังศัพท์   
เราต้องยืดหยุ่นเพราะเราไม่รู้ว่างานที่เข้ามา 
จะเป็นลักษณะไหน ทั้ ง เรื่องของเวลา 
การส่งงาน ภาษาเราก็ต้องยืดหยุ่น ไม่ยึดติด 
กั บ อ ะ ไ ร ไ ป แ ค่ อ ย่ า ง ห น่ึ ง  อี ก อ ย่ า ง 

ความแข็งแรงของร่างกายเองก็เป็นสิ่งที่ 
จำาเป็น เพราะเราไม่รู้ว่างานที่ได้ จะทำาให้เรา 
ต้องอดหลับอดนอนแค่ไหน และงานนี้  
เป็นงานที่ตายไม่ได้ คือต้องทำา เพราะมันส่ง 
กระทบต่อคนข้างหลังอีกเยอะแยะ”

สำ าหรับนักแปลซับ ไต เติ้ ลอย่ าง เขา  
ภาพยนตร์มันพิเศษตรงที่ “มันมีทุกอย่าง  
ทั้งภาพและเสียง มันสามารถจะดึงเรา 
ออกจากโลกความเป็นจริงไปสู่อีกช่วงเวลา 
หนึ่ง จำาได้ว่าชาลี แชปปลินเคยพูดไว้ว่า  
เวลาเราซื้อตั๋วเข้าไปในโรงหนัง มันเหมือน 
พาเราสู่อีกโลกหนึ่ง ที่ให้เราหลบหนีจากโลก 
แห่งความเป็นจริงไปสู่ โลกอีกโลกหนึ่ง 
สองสามชั่วโมง”

คำาถามสุดท้ายก่อนที่จบบทสนทนา  
เราถามเขาว่าถ้าไม่มี Star War เจไดยุทธจะ 
ชื่ออะไร เขาตอบว่า “ตอนนั้นมีหนังเข้า 
อยู่สองเรื่อง คือ Star War กับ The Matrix  
ซึ่งถ้าไม่มีสตาร์วอร์คงจะชื่อ Neoyuth  
เป็นชื่อที่เท่ห์เกินตัวมากเลย” (หัวเราะ)

ฟิล์มหมดลง ภาพบนหน้าจอดับไป  
เรื่องราวของคนล่างจออย่างเขาก็จบลง 
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม
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เย็นยำ่าในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เสียงนักเรียนและผู้คนเริ่มจอแจอีกครั้ง 
เนื่องจากเป็นเวลาเลิกเรียนของนักศึกษาและเป็นเวลาเลิกงาน 

ของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย เสียงอึกทึกครึกโครมเหล่านั้น 
ช่างแตกต่างกับผู้ที่เรากำาลังจะสนทนา เนื่องจากอาชีพที่เขาทำานั้น
ปราศจากเสียง อาวุธที่เขาใช้มิใช่ปากหรือการสนทนา แต่อยู่ที่มือ

และท่วงท่าต่างๆ ที่แปลให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินได้รับรู้ 
และเข้าใจในสารที่ส่งออกมา นี่เองคืองานของ ‘ล่ามภาษามือ’ 

ล่ามภาษามือ
นักแปลในโลกไร้เสียง

เรื่อง:  ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย   ภาพ: กัษมา เรืองงาม  
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ายศักดา โกมลสิงห์ ล่ามภาษามือ
ภายใต้สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา  
วทิยาลยัราชสดุา มหาวทิยาลยัมหดิล  

เขาเป็นคนปกติที่ ได้ศึกษาเรื่องภาษามือ 
และทำางานล่ามภาษามือมาเป็นเวลาถึง  
8 ปีแล้ว สิ่งท่ีเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น 
ล่ามภาษามือตลอด 8 ปีของเขาคือ “ทุกคน 
ไม่ว่าประกอบอาชีพอะไร ก็ได้เรียนรู้ในสิ่ง 
ที่ตัวเองทำาอยู่ทุกๆ วัน แต่สำาหรับตัวเอง  
ด้วยความที่ทำางานด้านการศึกษา โดยแปล 
เสียงจากครูในห้องเรียนให้คนหูหนวกรับรู้  
ก็ได้รู้ว่า คนหูหนวกเขาไม่ได้ปิดตัวเอง ถึงแม้ 
เขาจะมีโลกส่วนตัว แต่เขาก็พยายามที่จะอยู่ 
ร่วมกบัคนปกตใิหไ้ด ้ซึง่ถ้าเรามานึกวา่เราเป็น 
คนพกิารเอง กค็งจะมคีวามลำาบากอยูไ่มน่อ้ย 
ที่จะต้องทำาตัวให้เหมือนกับคนอื่น แล้วคน 
หูหนวกเขาเป็นเหมือนคนกลุ่มน้อยที่จำาเป็น 
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มใหญ่ ฉะนั้นเขาต้อง 
ผลักดันตัวเองให้อยู่ร่วมกับสังคมให้ได้  
และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ในการสื่อสารด้วยตัวของเขาเอง ทำาให้เรา 
ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่า เราเป็นคนปกติ 
มีร่างกายครบ 32 ประการ ทำาไมเราต้อง 
ยอมแพ้หรือว่าท้อแท้ด้วย อุปสรรคมีกันได้ 
ทกุคน เรากต็อ้งพยายามทีจ่ะฝา่ฟนัอปุสรรค 
นั้นไปให้ได้”

สีหน้าท่ีมุ่งมั่น ทำาให้เราถามเขาต่อไป 
อีกว่า กว่าจะแปลภาษามือออกมาได้ต้องใช้ 
องค์ประกอบอะไรบ้าง ศักดาเอ่ยออกมาถึง  
5 องค์ประกอบใหญ่ๆ “การแปลภาษามือมี 
อยู ่5 องคป์ระกอบ ซึง่เป็นทฤษฎท่ีีใช้สำาหรบั 
แปลภาษามือโดยเฉพาะ เริ่มจากหนึ่ง-รูป 
แบบของมือ, สอง-การพลิกหงายฝ่ามือ,  
สาม-ตำาแหน่งการวางมือ, สี่-ทิศทางการ 
เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ขอ งมื อ  แ ล ะห้ า - สี ห น้ า 
และการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสำาคัญมาก 
เพราะการเคล่ือนไหวเปลี่ยน คำาก็เปลี่ยน  
หรือสีหน้าเปลี่ยน อารมณ์ของผู้พูดก็เปลี่ยน 
ตามไปด้วย รวมไปถึงเรื่องของการแต่งกาย  
อย่ างผมจะต้องใส่ เสื้ อ ไ ม่ มีลายแบบน้ี  
อยู่ตลอด เวลาแปลก็ต้องถอดนาฬิกา  
แหวน และเคร่ืองประดับออกทั้งหมด  
เพราะคนหูหนวกเขาต้องดูเราแปลตั้งแต่เช้า 
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ถงึเยน็ เขาอาจจะรำาคาญตาได ้ดงันัน้เราตอ้ง 
ทำาให้เขาดูสบายตามากที่สุด”

อันที่จริงนอกจากการเรียนรู้เรื่องของ 
ภาษามือแล้ว ศักดายังบอกกับเราอีกว่า  
สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับภาษา
ก็คือวัฒนธรรมของคนหูหนวก “จริงๆ  
ทกุภาษาไมว่า่จะเปน็ภาษามอืหรอืภาษาอะไร 
ก็แล้วแต่ ควรจะเรียนควบคู่ไปกับวัฒนธรรม 
ดว้ย อยา่งกลุม่คนหหูนวก ถึงแมว้า่เขาจะเปน็ 
คนหูหนวกไทยกจ็รงิ แตเ่ขากจ็ะมวีฒันธรรม 
ปลีกย่อยในกลุ่มของเขาอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 
ซึ่งอาจจะมีความคล้ายหรือเหมือนกับคน 
ทั่วๆ ไปก็ได้ อย่างเช่น วัฒนธรรมของการ 
เรียกกัน เราก็จะเอ่ยชื่อของกันและกัน 
ออกมา แต่อย่างเวลาคนหูหนวกเขาจะเรียก 
ชื่อเรา เขาก็จะไม่เรียกชื่อเราเพราะเขาออก 
เสยีงไมไ่ด ้เขากจ็ะมวีฒันธรรมของการตัง้ชือ่ 
เป็นภาษามือ โดยตั้งชื่อจากลักษณะเด่นบน 
ใบหน้าเรา เป็นต้น เพราะฉะนั้นเราต้องเรียน 
ภาษาและวัฒนธรรมควบคู่กันไป ถึงจะได้ 
ภาษาที่แท้จริงของเขาออกมา”

ทุกอาชีพย่อมมีปัญหาและอุปสรรคในสิ่ง 
ที่ตัวเองทำาอยู่ ศักดาก็เช่นกัน เมื่อออกไป 
สู่โลกภายนอก ตัวของเขาเองจะดูกลายเป็น 
ปัญหาทันที “เมื่อออกไปข้างนอกจะมีคนที่ 
ไม่รู้จักเราอยู่ และตั้งข้อสงสัยว่าทำาไมต้องมี 
ล่ามด้วย ทำาไมต้องมายืนเกะกะ อันนี้ถือเป็น 
ปัญหาหนึ่งที่ประสบมา ซึ่งก่อนหน้านี้  
มีเยอะมาก เพราะว่าเหมือนเราเข้าไปแย่งซีน 
เขา (ผู้พูด) อย่างเขาพูดก็พูดไป เราก็ทำามือ 
ของเราไป ซึ่งมันมีการเคลื่อนไหว สีหน้า  

และท่าทาง ทำาให้คนรู้สึกสนใจล่ามมากกว่า  
และขโมยซีนของผู้พูดไป ผู้พูดก็จะรู้สึกถึง
ความข้ามหน้าข้ามตาที่มากเกินไป แต่ตอนนี้ 
เรื่องของคนพิการเริ่มได้รับการตอบรับจาก 
รัฐบาลเป็นอย่างดี คนหันมาใส่ใจในเรื่องคน 
พิการมากขึ้น ดังนั้นผู้พูดก็จะรู้ว่า นี่คือล่าม 
ทีค่อยมาบรกิารแปลขอ้มลูใหก้บัคนหูหนวก” 

แล้วอย่างนี้อะไรคือสิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับ 
การประกอบอาชีพนี้ล่ะ “สิ่งสำาคัญที่สุดก็คือ 
การให้เกียรติกับคนหูหนวก เพราะบางคน 
รู้ สึ ก ว่ าตั ว เ องดี ก ว่ า  คน อ่ืนด้ อยก ว่ า  
อย่าคิดอย่างนั้น เพราะว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรี  
มีสิทธิ เท่ า เทียมกัน เราควรใ ห้ เกียรติ  
ซึง่กนัและกนั เราจะไมค่ดิวา่เขาเปน็คนหหูนวก 
เขาไม่ได้ยินหรอก เราหรือคนหูดีพูดอะไรกัน 
ไมจ่ำาเป็นตอ้งแปล หรอืไมเ่หน็ถึงความจำาเปน็ 
ที่จะต้องบอกเขาทุกเรื่อง ซึ่งจริงๆ แล้ว 
เขามีสิทธิ์ที่จะรู้ถึงข้อมูลเหล่านั้น”

อยากเป็นล่ามภาษามือบ้างต้องทำา 
อย่างไร หลายคนใคร่อยากรู้ “เริ่มต้นจาก 
ไม่ ใช่ เห็นว่า เขาเป็นล่ามแล้วอยากเป็น  
คุณควรจะเริ่มที่ตัวเองก่อนว่ามีความตั้งใจ 
ที่จะเป็นหรือเปล่า ถ้าตัวเองตั้งใจและรัก 
ทีจ่ะทำาแลว้ มนัจะทำาใหเ้รยีนรูไ้ดง่้ายกว่าคนท่ี 
ทำาตามกระแสนยิม หรอืวา่เหน็เขาทำาแลว้เทด่ ี
ก็อยากทำาตาม ซึ่งเป็นเรื่องไม่แนะนำาสำาหรับ 
คนที่มาประกอบอาชีพนี้”

เสยีงตา่งๆ รอบตวัสงบลง และจากลาดว้ย 
ภาษามือที่คุ้นเคย... การยกมือไหว้ขอบคุณ 
ของคนทั้งสอง

เราต้อง
เรียนภาษา

และ
วัฒนธรรม
ควบคู่กันไป 

ถึงจะได้ภาษา
ที่แท้จริง
ของเขา
ออกมา
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วยความหลงใหลในภาษาสเปน  
เเละการเตน้ ‘ฟลามงิโก’ อยา่งถอนตวั 
ไม่ขึ้น ทำาให้เขา นายจักรี บุญญเมธี 

ชายหนุ่มผู้มีนิคเนมสแปนิชเก๋ๆ ว่า Nacho  
(นาโช่) ได้ร่วมงานกับทีมนักกีฬาช่ือดัง 
ในฐานะล่าม เเละในวันนี้เขายินดีที่จะเเชร์ 
ประสบการณเ์หลา่นัน้สูส่ายตาชาว Read me 

ทำ�ง�นล่�มม�น�นเท่�ไรเเล้ว?
“ตั้งเเต่ตอนเรียนปี 2 ที่มหาวิทยาลัย  

โดยงานเเรกผมได้เป็นล่ามให้กับนักกีฬาทีม 
ชาติเปร ูในงาน Volleyball World Grand Prix  
2010 เป็นระยะเวลา 4 อาทิตย์ ก็มีความยาก 
เเล้วก็ประหม่านิดหน่อยด้วยว่าเเบบ เฮ้ย...  
มันจะเป็นยังไงวะ เนื่องจากเป็นงานเเรกที่ 
เป็นล่ามภาษาสเปน เเต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ 
ด้วยดี หน้าท่ีของผมในตอนนั้นคือการแปล 
ระหวา่งทมีนกักฬีากบัคนทอ้งถิน่ พาพวกเขา 
ไปเที่ยว ในการเเถลงข่าวเราก็ช่วยแปล 
ให้ผู้สื่อข่าว”

คว�มย�กของง�น ‘ล่�ม’ ? 
“มั นมี ค ว ามย าก ใน เ รื่ อ ง ก า รแปล  

การสวิตซ์ภาษา ศัพท์เฉพาะทางกีฬา ล่าสุด 
ผมมโีอกาสไดเ้ป็นลา่มใหกั้บทีมชาต ิปานามา 
ในการเเข่งขันฟุตซอลชิงเเชมป์โลก FIFA  
Futsal World Cup 2012 อย่างผมเนี่ย…  
ตอนเรียนที่มหาวิทยาลัย ผมจะคุ้นเคย 
กั บส เปนที่ เ ป็ นลั กษณะส เปน-ส เปน 
เเต่ปานามาเป็นการพูดสำาเนียงสเปนที่มา 
จากลาตนิอเมรกิา คอืเขา้ใจกนั เเตว่า่มนัจะมี 
ลกัษณะความตา่ง ตรงนีม้นัก็จะเปน็ความยาก 
ที่เราจะต้องเข้าใจในบริบทว่าเขาต้องการพูด 
อะไร ก็ตื่นเต้น ท้าทายดี”

ก�รเป็น ‘ล่�ม’ ให้อะไรกับคุณบ้�ง?
“ให้ทุกอย่างเลยครับ ที่สำาคัญคือให้ 

ประสบการณ์ คือตั้งเเต่งาน World Grand  
Prix เป็นต้นมา ก็จะมีงานล่ามเข้ามาเรื่อยๆ 
ซึ่ ง เราก็ ได้ เรียนรู้จากในงานเเต่ละงาน 
ที่ เราได้มา พัฒนามาเรื่อยๆ จนตอนน้ี 

ก็ยังไม่เพอร์เฟคเท่าไรครับ เเต่ว่ามันก็ทำาให้ 
เราได้ประสบการณ์ ทำาให้เราได้รับในสิ่งที่ 
คนอื่นอาจจะไม่ได้เหมือนเรา เช่น การได้ 
ทำางานกับนักกีฬา อย่างนักกีฬาฟุตซอล 
ใครก็อยากจะเข้าใกล้พวกเขา เพราะพวกเขา 
เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง แต่เรากลับมีโอกาส 
ได้เข้าใกล้และได้ดูเเลพวกเขา ทั้งที่บางครั้ง 
คนในองค์กรเองยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าใกล้ 
นักกีฬาเลย”

นิย�มคว�มเป็น ‘ล่�ม’ ?
“ผมคิดว่าอาชีพ ‘ล่าม’ เป็นอาชีพที่ดูเท่ 

อย่างบอกไม่ถูก เท่แบบมีคุณค่า อย่างผม 
เดินๆ แปลอยู่  ก็มีน้องเดินเข้ามาชมว่า  
“พ่ีเก่งจังเลย พ่ีพูดภาษาอะไร เพราะจัง”  
ผมก็ตอบกลบัอยา่งภาคภมูใิจวา่ “พีพ่ดูภาษา 
สเปน”  

ล่ามเป็นอาชีพที่ดูเท่ห์อย่างบอกไม่ถูก
เท่ห์อย่างมีคุณค่า…

จักรี บุญญเมธี 
ล่ามกีฬา ลีลาฟลามิงโก 

เรื่อง:  จารุวรรณ เเซ่ลี
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การสื่อความหมายเพื่อสานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ 
ถือเป็นเรื่องที่ยากและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก 

ยิ่งการบอกต่อจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง ยิ่งต้องทำาความเข้าใจ
ต่อวัฒนธรรมและโครงสร้างของภาษานั้นๆ โดยเฉพาะการแปลสาร

ขององค์กรระหว่างประเทศ ความสำาคัญไม่ได้อยู่ที่การส่งสาร
ให้ถึงผู้รับอย่างครบถ้วน แต่คือการส่งสารที่ผู้รับต้องเข้าใจ 

ถึงวัฒนธรรมและความหมายที่แท้จริงเพื่อรับมุมมอง
และทัศนคติของคนต่างเชื้อชาติ

สื่อสัมพันธ์
สองวัฒนธรรมยุโรปไทย

เรื่อง:  สิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ   ภาพ: กัษมา เรืองงาม  
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วงบ่ายของวันที่แสนยุ่งแต่ภายในตึก 
ใหญ่รมิถนนวทิย ุทีต่ัง้ของสำานักงาน 
คณะผู้แทนสหภาพยุ โรปประจำา 

ประเทศไทยกลับเงียบสงบและดูอบอุ่น  
Read Me ได้รับเกียรติจาก พี่ไก่ หรือคุณ 
กุลวดี สุมาลย์นพ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 
ประจำ าสำ านั กงานคณะผู้ แทนสหภาพ 
ยุโรปประจำาประเทศไทย ผู้ที่คร่ำาหวอด 
ในแวดวงการแปลมานานถึง 18 ปี มาเล่าถึง 
ประสบการณ์ในสายงานแปลจนมาถึงจุด 
ที่เธอบอกว่าสูงสุดสำาหรับเธอแล้วในอาชีพ
นักแปล

พี่ไก่จบจากอักษรศาสตร์จุฬาฯ เอกภาษา 
อังกฤษ โทภาษาฝรั่งเศสด้วยเกรดในระดับ 
กลางๆ ด้วยความที่คิดว่าทำาไมภาษาของเรา 
ยังอ่อนหัดแม้แต่ในหมู่เพื่อนด้วยกัน จึงเริ่ม 
หางานที่ เกี่ยวกับงานเขียนเพื่อพัฒนา 
ความสามารถของตวัเอง โดยเริม่รบังานแปล 
จากศูนย์แปลที่จุฬามาตั้งแต่ตอนปี 3 ควบคู่ 
ไปกับการเรียน หลังเรียนจบก็ได้งานเป็น 

นักแปลข่าวหุ้นเศรษฐกิจ ทำาได้สักพักก็ย้าย 
ไปทำ าทีมข่ าวขายข่ าว ให้ กับรอยเตอร์  
ทำาไดป้ระมาณ 3 ปี ก็ออกมาใช้เวลาอยูกั่บลกู 
และรับงานแปลอิสระไปด้วย

ช่วงที่พักและเป็นนักแปลอิสระก็โชคดี 
ได้รับโอกาสให้แปลนิตยสารหัวนอกจนมี 
ผู้ใหญ่เห็นแววมอบโอกาสให้งานเป็นผู้ช่วย 
บรรณาธิการของนิตยสารคอสโมโพลิแทน  
ก็ได้ทำาหลายอย่างมากทั้งดูเรื่องของลิขสิทธิ์ 
ของนิตยสาร จัดอีเวนท์ ติดต่อกับหน่วยงาน
ตา่งประเทศ จนตั้งครรภล์กูคนทีส่องจงึออก
มาจากงานนติยสารและรบัเปน็งานพารท์ไทม ์
ให้กับทราเวล เอเจนซี่

ส่วนของการทำางานในสำานักงานคณะ 
ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำาประเทศไทย  
ต้องบอกก่อนว่าเริ่มจากการทำางานกับ 
องค์กรระหว่างประเทศ หลังจากคลอดลูก 
คนที่สองแล้วก็ได้มีโอกาสทำางานในองค์กร  
NGO เป็นโปรเจกต์ช่วยเหลือเด็กที่ทำางาน 
ในโรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วน 

ของงานก็ไดท้ำาทุกอยา่งเลยท้ังการเขยีน แปล 
สัมภาษณ์ ลงพื้นที่ ช่วงนั้นเดินทางบ่อยมาก  
ทำางานได้สักพักโปรเจกต์ก็ถูกยุบ เลยผัน 
ตวัเองไปเปน็ Language Trainer สอนภาษา 
ใหก้บัเดก็แลกเปลีย่นวฒันธรรม การปรบัตวั 
ใหอ้ยูก่บัโฮสแฟมลิี ่ทำางานเกีย่วกบัการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย์ได้ 3 ปี ก็ได้สมัครเข้าไป 
ในองค์กร Save the Children ช่วงนั้นเกิด 
เหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ต ก็ได้เข้าไปช่วยตรงนี้ 
เนื่องจากองค์กรใหญ่และมั่นคง ก็ได้ทำา 
ในวงกวา้งขึน้ ทำาเก่ียวกับสทิธิข์ัน้พืน้ฐานของ 
เด็กส่ีอย่าง ทำาครอบคลุมทั่วเอเชีย ทำางาน 
เกบ็ขา่ว คอืการเรยีนอกัษรมากจ็ะชว่ยในการ 
สร้างความเข้าใจให้เรา ในการเข้าใจพื้นที่ 
ว่าเราควรจะปรับตัวในพ้ืนที่นั้นๆ ยังไง  
การจะนำาเสนอข้อมูลควรจะทำาอย่างไร  
คือการแปลก็คือแปลอีกภาษาไปในอีกภาษา 
เ พื่ อ ใ ห้ ค น ใ น วัฒนธร รมนั้ น ไ ด้ เ ข้ า ใ จ  
ก็เริ่มทำางาน เป็นเจ้าหน้าที่ในการสื่อสาร  
ทำาเก่ียวกับเก็บเรื่องถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ  
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ก็ จ ะ มี ฝึ ก ใ ห้ ทั ก ษ ะ ต่ า ง ๆ  ต้ อ ง เ ส ริ ม 
ในการทำางาน นอกจากจะดูแลภัยพิบัติแล้ว 
ก็ดูเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในการโดนละเมิด 
เช่นการค้ามนุษย์ การไร้สัญชาติ เด็กท่ีติด 
เชื้อเอดส์ เด็กที่ทุพพลภาพแล้วไม่ได้รับสิทธิ 
ที่เท่าเทียม

จากการทำางานท่ี Save the Children  
และดว้ยความทีเ่ราทำางานกบัสือ่ตา่งประเทศ 
ตลอด และออฟฟิศใหญ่อยู่ ในเครือของ 
อังกฤษ เลยได้ไปเทรนด์ท่ีอังกฤษตลอด  
และไดส้มคัรงานมาทำาท่ีสำานักงานคณะผูแ้ทน 
สหภาพยโุรปประจำาประเทศไทย ประเดน็งาน 
ก็จะไปกว้างขึ้น นอกจากจะทำาเกี่ยวกับ 
ติดต่อกับสื่ อมวลชนแล้ว หัวของงาน 
กข็ยายไปในด้านของการเมอืง ความสมัพนัธ ์
ระหว่างประเทศ ระหว่างไทยกับยุ โรป  
เศรษฐกจิ การศกึษา การตดิตอ่กบัสือ่กจ็ะเนน้ 
ไปในระดับของประเทศมากขึ้น โดยออฟฟิศ 
ทีน่ีเ่ริม่แรกจะดแูลสีป่ระเทศ มีลาว เขมร พม่า  
ในช่วงหลังลาวกับเขมรก็ออกไปดูแลตัวเอง  
ในปี 2008 พม่าเกิดนากิซ ตอนนั้นก็ทำา 
Save the Children ด้วย ช่วงนั้นเหมือนกับ 
เป็นจุดผกผัน เพราะการทำางานของเรา 
มีประโยชน์มาก โดยหลังจากเกิดเหตุ  
ด้วยความที่องค์กรของเราเป็นองค์การที่อยู่ 
ในพม่า พอเกิดเหตุการณ์นากิซ เราก็เลย 
ทำาเรื่องได้ทันเวลา โดยการติดต่อเรียกร้อง 
ใหม้กีารบรจิาคใหท้นัเวลา เรากท็ำาการตดิตอ่ 
ให้โดยใช้วิธี ให้ เค้าพูดโทรศัพท์แล้วเราก็ 
อั ด เ สี ย งและ เอ าตั วอั ด เ สี ย งส่ ง ไป ให้  
นักข่าวท่ี BBC และทาง BBC ก็ทำาข่าว 
เป็น เว็บบล็อคทำ า ให้ ไ ด้ รั บ เงิ นบริ จาค 
เข้ามามากและช่วยเหลือได้ทัน พอได้ทำางาน 
อย่างนี้เยอะ ต้องทำาอะไรเร็วๆ พอมาทำางาน 
มี เ ดี ย เลย เป็นข้ อ ดี  เพราะ เ ราจะรู้ ว่ า 
สื่อต้องการอะไร 

ในส่วนของงานที่คณะผู้แทนสหภาพ
ยโุรปประจำาประเทศไทยก็มีตดิตอ่สือ่ให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อโดยร่วม งานที่ฑูต 
ไปร่วมก็ต้องไปว่าท่านให้สัมภาษณ์ใคร  
ทำาอะไร ทำาเว็บไซต์ เวลาสื่อติดต่อก็ต้อง 
ผ่านเรา ถ้ามีอีเวนท์ก็ต้องติดต่อสื่อขอพื้นที่ 
ในการลงข่าว ทานข้าวกับสื่อ ให้ท่านทูต 
ได้พบกับสื่อ เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน  
ที่ดูแลหลักๆ ก็การโต้วาทีภาษาอังกฤษ 

ก็จะอ่านน้อย สมาธิส้ัน แต่การทำางานแปล 
มันต้องอ่าน เลยเป็นผลดีกับตัวเอง

การแปลมันมีหลากหลายอย่างมาก  
มากกว่าตัวหนังสือ ลักษณะความคิดจาก 
สังคมหนึ่งไปสังคมหนึ่ง การพูด การแปลสด 
ถ้าอยากเป็นนักแปล ภาษาที่ใช้ควรจะดี  
ต้องสนใจทั้งความคิด วัฒนธรรมของภาษา 
ที่เราจะแปล ยิ่งถ้ามีความรู้เฉพาะด้าน เช่น 
กฎหมาย การเงิน การแพทย์  วิศวะ  
คุณสามารถท่ีจะทำางานโดยไม่ต้องเป็น 
พนักงานก็ได้ อาจจะเป็นนักแปลอิสระ  
อาจจะสนใจภาษาที่องค์กรต่างๆ ใช้ 

ขอสนับสนุนให้มองอย่างเชิงสร้างสรรค์ 
ว่าเราจะมองอาชีพของเราอย่างไรให้เป็น 
ประโยชนต์อ่ตวัเอง ใหม้คีวามสุขในการทำางาน 
และให้งานของเรามีคุณค่าด้วย

สิ่งที่ได้จากงานแปล คือ 
ทำาให้เรารู้จักประเด็นต่างๆ 

ลึกและดี

ของประเทศไทย งานแปลของพี่เนี่ยก็จะ
แปลได้ทุกด้านยกเว้นกฎหมายและแพทย์  
เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาให้ไม่ออกมาเหมือน 
การแปล จะให้ เหมือนว่าบทความนั้น 
เขียนออกมาด้วยภาษาไทยแบบต้นฉบับ  
และก็จะทำาแบบนี้ เหมือนกันในการแปล 
เป็นภาษาอังกฤษด้วย อันดับแรกเราต้องรู้ 
หลักภาษาไทยและรู้หลักภาษาอังกฤษ 
ไม่ว่าจะแปลในภาษาไหนก็ต้องเรียบเรียง 
ให้ถูกหลักภาษานั้นๆ นอกจากเรื่องของ 
การถ่ายทอดเนื้อหา

การทำางานแปลทำาใหเ้รารูจ้กัประเดน็ตา่งๆ 
ลึกและดี เพราะเวลาเราจะแปลอะไร เราต้อง 
เข้าใจสิ่งที่เราแปลก่อน นอกจากเข้าใจแล้ว 
ถ้ า เ ร าสน ใจ เพิ่ ม เติ ม เ ราก็ จ ะ ไปค้นหา 
เพื่อเป็นข้อมูล ทำาให้เราเข้าใจประเด็นนั้น 
มากขึ้ น  พี่ เป็นคนขี้ เ กี ยจอ่ านหนังสือ 
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วนใหญ่เรามักอ่ านการ์ตูน เพื่ อ 
ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ แตเ่คยรู ้
กันไหมว่า กว่าจะออกมาเป็นการ์ตูน 

หนึ่งเล่มนั้น นักแปลต้องทำาอะไรกับต้นฉบับ 
การ์ตูนของพวกเขาบ้าง? เรามาไขปริศนา 
เหล่านี้กัน

หลังจากรับต้นฉบับการ์ตูนมา นักแปล 
จะตอ้งเปดิอา่นเนือ้หาครา่วๆ เพือ่ให้รูท้ศิทาง 
ของเรือ่งกอ่นลงมอืทำางาน ซึง่สิง่ทีต่อ้งแปล 
นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน  
คือ ‘บทพูด บทบรรยาย’ และ ‘อักษรเสียง’  
ที่ช่วยบิลด์อารมณ์คนอ่าน จำาพวก ตูม เฟี้ยว  
พรึ่บ อ๊ะ ผ่าง คว้าง ฯลฯ 

หลังจากอ่านคร่าวๆ แล้ว นักแปลก็จะ 
ลงมือเขียนเลขหน้า เลขกำากับช่องคำาพูด  
และเลขกำากับบทบรรยายต่างๆ ให้ครบถ้วน  
ซึ่งเนื้อหาส่วนท่ีมีตัวเลขกำากับเหล่านี้ จะถูก 
นำาไปแปลเรียงลำาดับตามตัวเลขท่ีกำากับไว้  
โดยพิมพ์ใส่ในโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป  
ส่วนอักษรเสียงจะเขียนลงไปในต้นฉบับเลย

และซามูไรต้องมีดาบคู่กายฉันใด นักแปล 
ก็ต้องมีพจนานุกรมคู่ใจเช่นกัน นักแปล 
รุน่ใหมถ่อืวา่ทำางานสะดวกสบายข้ึนเยอะมาก  

เพราะนอกจากพจนานุกรรมหนังสือหรือ 
ทอล์กกิ้งดิกฯ แล้ว ก็ยังมีพจนานุกรม 
ออนไลน์ให้เลือกใช้อีกหลายสำานัก รวมถึง 
เสิร์ชเอนจิ้นอย่างเช่น Google และ Yahoo  
ซึ่งมีเคล็ดลับสำาหรับค้นหาคือการพิมพ์ศัพท์ 
ภาษาญี่ปุ่นที่จะแปลพ่วงท้ายด้วย ก็จะช่วย 
ให้เจอคำาแปลที่ต้องการได้แม่นยำาขึ้น

การต์นูแตล่ะเลม่ถึงแมต้วัอกัษรจะไมเ่ยอะ 
มาก แต่เวลาแปลเข้าจริงๆ ก็หืดขึ้นคอ 
เชน่กนั เพราะตอ้งคำานึงถึงรายละเอยีดจกุจกิ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับภาษา สรรพนาม  
คำ าลงท้ายชื่ อ  หาง เสียงท้ ายประ โยค  
และการเลือกใช้สำานวนให้ ใกล้ เคียงกับ
ต้นฉบับ ดังนั้นนอกจากจะถอดความ
จากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งแล้ว  
นกัแปลยงัตอ้งตคีวามอารมณ์และบุคลกิของ 
ตัวละครให้แตกฉานอีกด้วย แค่รู้ภาษาญี่ปุ่น 
อย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอ แต่นักแปล 
ต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีมาก  
และมีคลังสำานวนตา่งๆ อยูใ่นหวัเยอะมากพอ  
จงึจะสามารถแปลการต์นูไดส้นกุถงึใจคนอา่น 

โดยท่ัวไปราคาค่าจ้างแปลการ์ตูนจะอยู่ที่ 
10 - 20 บาทตอ่หน้า หรอืเฉลีย่เลม่ละประมาณ 

2,000 - 3,000 บาท อาจมากน้อยกว่านี้  
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และนโยบายของ 
สำานักพิมพ์ บางสำานักพิมพ์ก็จะคิดแบบราคา 
เหมารวมทั้งเล่ม แต่บางสำานักพิมพ์ก็มีการ 
จ่ายเพิ่ม ในกรณีที่บางหน้ามีตัวหนังสือเยอะ  
หรืออาจนับแยกไม่จ่ายค่าจ้าง สำาหรับหน้าที่ 
ไมมี่ตวัหนงัสือเลย ซึง่เรทคา่ตอบแทนจำานวน 
เท่านี้เป็นเรทที่ใช้กันมาเป็น 10 ปี ไม่มีการ 
ปรับขึ้นตามราคาก๋วยเตี๋ยวแต่อย่างใด  
และถือวา่ไดค้อ่นข้างน้อย เม่ือเทยีบกบัอาชพี 
ที่ ใ ช้ ทั กษะด้ านภาษา เห มือนกัน  เช่ น  
งานสายล่าม หรืองานแปลเอกสารราชการ

นักแปลการต์นูส่วนใหญจ่งึมักเปน็คนทีท่ำา 
ด้วยใจรักจริงๆ รู้สึกดีเวลาได้อ่านการ์ตูน 
ก่อนใคร เวลาได้เห็นผลงานแปลของตัวเอง 
วางแผง หรือบางคนก็ทำาเล่นๆ แก้เซ็ง 
พอให้มีค่าขนมเพิ่ม โดยถือว่าเป็นงานอดิเรก 
ที่มีค่าตอบแทน หากจะยึดเป็นอาชีพหลัก 
จริงจังก็คงยาก เพราะนอกจากค่าตอบแทน 
จะต่ำาแล้ว บางครั้งงานที่สำานักพิมพ์ป้อนให้ 
ยังทิ้งช่วงนาน เนื่องจากต้องรอเจรจา 
เรื่องลิขสิทธิ์อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สุธิดา บุรี, วาสนา ปานนวม และกุลกัลยา ภู่สิงห์

เมื่อราว 40 กว่าปีก่อน มังงะเล่มแรกได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาตีพิมพ์
ในประเทศไทย นับจากนั้นเป็นต้นมา การ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้กลายเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กไทยหลายคน และยังคงได้รับความนิยม
อย่างไม่เสื่อมคลายมาจนถึงทุกวันนี้

นักแปลการ์ตูนญี่ปุ่น
ผู้แปลงร่างภาษา
ด้วยจินตนาการ

เรื่อง:  สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล
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คงมีหลายครั้งที่เราได้รับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับ
ซีรีย์เกาหลีเรื่องใหม่ หรืออนิเมชั่นภาคต่อสุดฮิตของญี่ปุ่นแล้ว

เกิดความสนใจอยากรับชม แต่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์
ที่ยังไม่มีในประเทศไทย ครั้นจะเปิดดูจากยูทูป

ก็อาจได้ฟังสำาเนียงเจ้าของภาษาไปเต็มๆ แต่ไม่เข้าใจว่า 
เขาพูดอะไรกัน หรือถ้าดีหน่อยก็อาจมีคำาบรรยายแปลให้ 

แต่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งกว่าจะอ่านออกก็เปลี่ยนไปหลายฉากแล้ว 
หรือบางทีอาจเป็นคำาบรรยายภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

ยิ่งพาลหงุดหงิดเสียเปล่าๆ
แล้วอย่างนี้ เราจะไปหาดูแบบที่มีคำาแปลภาษาไทย

ได้จากที่ไหนกันล่ะ?

ว่าด้วยการแปล
ฉบับ ‘แฟนซับ’

เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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วยสาเหตุนี้ จึงได้เกิดการรวมตัว 
ของกลุ่มคนที่ ชื่ นชอบซีรีย์หรือ 
การต์นู กอปรกบัมพีืน้ฐานดา้นภาษา 

อยู่พอตัว ทำาการแปลสื่อบันเทิงเหล่าน้ีเป็น 
ภาษาไทย และเผยแพร่ให้เราๆ ได้รับชมกัน 
อยา่งออกรส ซ่ึงกลุ่มคนเหลา่นีเ้ปน็ทีรู่จ้กักนั 
ในนามของ ‘แฟนซับ’ 

โดยในฉบับนี้ เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ 
ทีมซับ Popcorn Subbing Squad ผู้แปล 
และทำาซับซีรีย์เกาหลี และทีมงาน FAngeL  
ผู้แปลและทำาซับการ์ตูนอนิ เมชั่นญี่ปุ่น  
โดยสามารถดูออนไลน์จากหน้าเว็บได้ทันที  
หรือจะดาวน์ โหลดเ ก็บไว้ ดูก็ ไ ด้ เ ช่นกัน 
ซึ่งทั้งสองทีมงานต่างมีสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติ 
เหมือนๆ กัน คือ ทำาแฟนซับเพราะใจรัก  
และไม่แสวงหาผลกำาไร

ในส่วนของทีมซับ Popcorn Subbing 
Squad นี้เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชื่นชอบ 
ละครซรียีเ์กาหลเีหมอืนๆ กนั และเกดิความคดิ 
ที่จะทำาซับไว้ดูกันเอง แต่เมื่อทำาซับเสร็จแล้ว 
ก็ตัดสินใจแจกจ่ายให้กับชาวเว็บบอร์ด 
ได้รับชมกันไปด้วยเลย และมีบ้างที่เข้ามา 
ขอซับ แต่ไปๆ มาๆ ก็เข้ามาช่วยทำาซับด้วย 
ในทีส่ดุ โดยปจัจบุนันีแ้มท้มีงานรุน่แรกๆ จะตดิ 

ภารกิจหลายประการ แต่ก็มีรุ่นน้องเข้ามา 
รับช่วงต่อ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
เข้ามาช่วยงานจนถึงรุ่นที่ 4 แล้ว

สำาหรับการทำาซับของทีม Popcorn  
Subbing Squad น้ัน ประการแรกคือ 
การเลอืกเรือ่งที ่‘สนใจ’ ไมว่า่จะเพราะเนือ้เรือ่ง 
บทบาทการแสดง หรือเพราะเป็นแฟนคลับ 
ดารานักร้องมาก่อน เมื่อเลือกเรื่องที่จะแปล 
ได้แล้วจึงทำาการโหลด English subtitle  
จ า กนั้ น จึ ง นำ า ม า แปล เป็ น ภ าษ า ไ ทย  

หรือบางเรื่องก็อาจแปลจากภาษาเกาหลี 
มาเป็นไทยโดยตรง สำาหรับละครหน่ึงเรื่อง  
จะใช้ทีมแปลขั้นต่ำา 2 คน โดยจะแปลตอนคู่คี่ 
สลับกันไป ด้วยเหตุนี้จึงอาจเกิดปัญหาด้าน 
การใชส้รรพนามไมต่รงกนั จงึตอ้งมเีว็บบอรด์ 
เฉพาะทีมงานเพ่ือให้พูดคุยและปรึกษากัน  
ให้คำาเฉพาะต่างๆ ออกมาตรงกัน

ทางทีมงาน Popcorn Subbing Squad  
ได้อธิบายเพิ่มว่า ซีรีย์เกาหลีหนึ่งตอนมีเวลา 
ประมาณ 60 นาท ีมซีบัเฉลีย่ตอนละประมาณ  
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800 บรรทัด มีประโยคบทสนทนาตั้งแต่ 
450 - 1,800 ประโยค และใช้เวลาแปล 2 - 3  
วันต่อ 1 ตอน ขึ้นอยู่กับความชำานาญ  
ความละเอียด รวมไปถึงเวลาว่างที่แต่ละคน 
มีไม่เท่ากัน และนอกเหนือจากฝ่ายแปลแล้ว  
ยังมีฝ่าย Timing หรือการใส่คำาพูดให้ตรง 
กับเวลาที่พูด ฝ่ายอีดิท และฝ่าย Quality  
Control หรือ QC คอยควบคมุคณุภาพตลอด 
กระบวนการทั้งหมด

และในระหว่างการทำาซับนี้ ปัญหาที่ทาง
ทีมงานพบคือ ผู้ชมบางส่วนทวงโดยไม่ดู 
สภาพแวดล้อมกอ่น เชน่ ทวงทัง้ทีซ่บัองักฤษ 
ยังไม่ออก หรือเร่งให้ออกตอนใหม่เร็วๆ  
โดยไมค่ำานงึวา่ทมีงานจะตดิปญัหา หรอืมธีรุะ 
เร่งด่วนหรือเปล่า แต่ที่ร้ายแรงกว่าน้ันคือ  
การดาวน์ โหลดซับจากค่ายไปค้ากำ า ไร 
ซึ่งคงไม่อาจแก้ปัญหาเหล่าน้ีให้หมดไป 

โดยง่าย ดังนั้น กำาลังใจจากคนรอบข้าง  
ความรักความเข้าใจ จึงเป็นส่ิงผลักดัน 
ให้ทีมงานทำาซับโดยไม่แสวงผลกำาไรต่อไป 

ทางด้านแฟนซบัอนเิมะญีปุ่น่ FAngeL นัน้ 
ได้อธิบายถึงกระบวนการทำาซับในแบบฉบับ 
ของ FAngeL โดยเริ่มจากการเลือกการ์ตูน 
ทีส่นใจกอ่นเปน็อนัดบัแรก และหาไฟลอ์นเิมะ 
คุณภาพสูงจากเว็บที่อัดมาจากการฉายผ่าน 
โทรทัศน์ของญี่ปุ่นโดยตรง เม่ือได้เรื่องแล้ว  
ในส่วนของการแปลนั้นจะอาศัยการฟังเสียง 
พากย์ และบทสนทนาจากมังงะหรือนิยาย 
ควบคูก่นัไป ซึง่ทัง้หมดนีแ้ปลจากภาษาญีปุ่น่ 
โดยตรง ซึ่งในการแปลนั้น ความยากง่าย 
จะข้ึนอยู่กับเรื่อง และตอน ซึ่งบางเรื่องโดย 
รวมน้ันแปลง่าย แต่จะมีบางตอนหรือ 
บางภาคท่ีมีคำาศัพท์เฉพาะ เช่นคำาศัพท์ทาง 
ศาสนา การแพทย์ ทฤษฎี และเทคโนโลยี 

ต่างๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
เพิ่มเติมระหว่างการแปลทุกครั้ง

นอกจากนี้ ในการแปลซับยังต้องเก็บราย
ละเอยีดปลกียอ่ยอืน่อกีเช่น ตวัอกัษรบนปา้ย 
บอกทาง หรือการอธิบายคำาศัพท์เฉพาะทาง 
เพิ่มเติมด้วย จากนั้นจึงตรวจเช็คไวยากรณ์  
คำาผิด และคำาตกหล่น โดยทีมงานได้ทำาซับ 
จากโปรแกรม Aegisub โดยเริ่มจากการ  
timing หรือการจับเวลาของประโยคที่ 
ตัวละครพูด หากอนิเมะเรื่องใดมีซับอังกฤษ 
ออกมากอ่นแลว้ จะใช ้timing จากซบัอังกฤษ 
ได้เลย แต่อาจต้องปรับช่วงเวลาให้เข้ากับ 
ภาษาไทยด้วย แต่หากไม่มีของซับอังกฤษ 
ก็ทำาเอง

ในการทำาซับหนึ่งตอนของ FAngeL นั้น 
จะมีการแปลเพลงเปิด เพลงปิด โดยมคีำารอ้ง 
เป็นคารา โอ เกะ ให้ ร้ องตาม ไป เพลินๆ  
นอกจากนีย้งัมกีารพิถีพิถันในดา้นความเนยีน 
 ความคมชัดของภาพ รูปแบบการเลื่อนของ 
ตัวอักษรโดยใช้โปรแกรม Adobe After  
Effect ตกแต่งเสริมอีกด้วย

ขั้นตอนถัดมาคือการ Encode (การเข้า
รหสั) เปน็ขัน้ตอนการฝงัซบัลงบนไฟลอ์นิเมะ  
(hardsub) โดยโปรแกรม Megui ที่ได้มีการ 
ตัง้คา่ตา่งๆ  เอาไวแ้ลว้ ฝงัซบั เพลง สญัลกัษณ ์
อื่นๆ ลงในไฟล์อนิเมะต้นฉบับ จากนั้นจึงทำา 
เสียงใหมโ่ดยการเพ่ิม ลดเวลา หรอืแทรกเสยีง 
อื่นๆ ให้ตรงกับไฟล์ที่ เข้ารหัส เมื่อเสร็จ 
ทุกขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จึงทำาการอัพโหลด 
ขึ้นเว็บ เป็นอันจบสิ้นกระบวนการ

จะเห็นได้ว่าการในการดูซีรีย์ หรือการ์ตูน
ความยาวเพียงไม่ถึงชั่วโมง แต่ขั้นตอน 
ก่อนหน้ านั้ นต้อง ใช้ทั้ ง ร ะยะ เวลาและ 
ความละเอยีดรอบคอบ ทีส่ำาคญัเหนอืสิง่อืน่ใด 
คือแฟนซับไม่ได้ทำาข้ึนเพ่ือแสวงหาผลกำาไร  
ในบางครั้งหากไม่มีเวลาว่าง จึงอาจทำาให้ซับ 
ตอนใหม่ๆ ออกล่าช้าไปบ้าง ดังนั้น เมื่อเรา 
รับชมผลงานของพวกเขาแล้ว ก็ควรเข้าใจ
และให้กำาลังใจกลุ่มแฟนซับได้ทำาในสิ่งที่ 
พวกเขารักต่อไป

สามารถเข้าไปรับชมผลงาน
ของทั้ง 2 ค่ายได้ที่

Popcorn Subbing Squad:community.popcornsubbing.com/index.php
FAngeL-FS: www.fangel-fs.com
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หน้าที่สำาคัญอย่างหนึ่งของร่างทรงก็คือช่วยในการสื่อสาร
ระหว่างคนตายไปสู่คนเป็นเพื่อให้คนที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจกัน 

แต่เมื่อเข้าใจกันแล้วร่างทรงก็หมดความสำาคัญ ก็คงคล้ายๆ นักแปล
ที่ทำาหน้าที่แปลวรรณกรรมของผู้เขียนจากภาษาหนึ่งสู่นักอ่าน
อีกภาษาหนึ่ง ทั้งๆ ที่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักเขียน
แต่ก็มีน้อยคนนักที่จะรู้จักหรือให้ความสำาคัญกับนักแปล... 

หรือที่เราอาจเรียกได้ว่าผู้เป็นร่างทรงทางวรรณกรรม

Read me ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากดอกเตอร์ยรรยง เต็งอำานวย  
อาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักแปลนวนิยายแนววิทยาศาสตร์
เจ้าของผลงานแปล ลุยอุตลุตไปกับชุดอวกาศ, 

จันทราปฏิวัติ, เกมพลิกโลก ฯลฯ

ครูเอื้อง –รศ.รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์ 
หัวหน้าสาขาวรรณกรรมสำาหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ นักแปลวรรณกรรมสำาหรับเด็ก
และวรรณกรรมเยาวชน เจ้าของผลงานแปล วันแสนสุข, มหัศจรรย์

บรรณารักษ์, หนังสือนิทานชุดถ้วยฟู ฯลฯ

และพี่นำ้าผึ้ง-เลอลักษณ์ วีรวุฒิไกร นักแปลนวนิยาย
และหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น เจ้าของผลงาน ดินเนอร์ลับฉบับเจ้าหญิง, 

Blue Exocist, รวมพลังอักษะเฮตาเลีย, 
กลวิธีเป็นผู้กล้าอย่าได้ขำา ฯลฯ มาเปิดใจถึงอาชีพนักแปล 

ด้วยมุมมองของสามนักแปล ...สามสไตล์

ร่างทรงวรรณกรรม
คนสำาคัญที่อยู่ในมุม

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป  ภาพ: กัษมา เรืองงาม
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คนที่จะเป็นนักแปลได้ต้องมีคุณสมบัติ
อย่�งไร?
อาจารย์ยรรยง: การแปลมันมีอยู่สองส่วน 
ส่วนหนึ่งคือต้องรู้ภาษาเริ่มต้นก็คือภาษา 
อังกฤษและต้องรู้ของเราเองก็คือภาษาที่เรา 
จะแปล ต้องเป็นคนท่ีพยายามเดาใจผู้แต่ง 
ว่าผู้แต่งต้องการจะสื่ออะไรแล้วเราก็ถอด 
ตรงนั้นออกมา แล้วก็ต้องอาศัยลูกอึดเยอะ 
เหมือนกัน ที่สำาคัญคือต้องไม่ขี้เกียจ
ครูเอื้อง: ที่เห็นได้ชัดที่ควรจะเป็นนักแปล 
ที่ดีก็คือต้องมีความรู้ทางภาษาที่ดีมาก 
ทั้งสองภาษาท้ังภาษาต้นฉบับและภาษา 
ที่จะแปลแต่ในความเป็นจริงอาจจะหายาก 
สำาหรับคนที่เพอร์เฟกต์ขนาดน้ัน ประกอบ 
กบัความรูท้างดา้นวฒันธรรมและสงัคมของ 
เรื่องที่เรากำาลังแปลอยู่ก็จะช่วยส่งผลให้งาน 
แปลมคุีณภาพแตถ่า้สมมตวิา่เป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะ 
เกง่ดเีลิศท้ังสองภาษา  ภาษาทีค่วรจะเกง่กวา่ 
ควรเป็นภาษาแม่ หลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่า 
ต้องเก่งภาษาต่างประเทศมากกว่าภาษาแม่ 
จริงๆ ไม่ใช่ การเรียนจบจากต่างประเทศมา 
หรือว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆ ไม่ได้ 

รบัประกนัวา่คนนัน้จะเปน็นกัแปลทีด่เีสมอไป  
เวลาเราอ่านต้นฉบับเราจะเข้าใจคนเดียว 
แต่ความยากของการเป็นนักแปลอยู่ที่เราจะ 
สรรหาถ้อยคำาอะไรในภาษาแม่เราถ่ายทอด 
ความหมายให้ได้ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับ 
มากที่สุด แต่ในกระบวนการแปลมันมีการ 
ตกหลน่อยูแ่ลว้เพราะมนัไมส่ามารถทีจ่ะเทยีบ 
เท่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนักแปล 
จะต้องทำายังไงก็ได้ที่จะให้ตกหล่นน้อยที่สุด 
เท่าที่จะทำาได้
พี่นำ้าผึ้ง: ต้องเป็นคนละเอียด แล้วก็ต้องเป็น 
คนที่ไม่ทำาอะไรชุ่ยๆ คือบางทีเราอาจจะแปล 
ไม่ได้ตามเวลาที่กำาหนด แต่อย่างน้อยก็ต้อง 
ไม่แปลแบบขอไปที ส่วนเรื่องภาษาคงไปจัด 
ลำาดับไม่ได้ว่าควรรู้ภาษาไหนดีกว่ากัน เพราะ 
ภาษาญีปุ่น่ถ้าอา่นไม่เข้าใจก็จะไม่รูว้า่คนแตง่ 
ต้องการสื่ออะไร แล้วถ้าภาษาไทยไม่ดีเราก็ 
ไม่สามารถสื่อให้คนอ่านรับรู้ได้อีกว่าคนแต่ง 
ตอ้งการจะบอกอะไร เพราะฉะน้ันสองอยา่งน้ี 
สำาคัญเท่ากันมากๆ อีกอย่างก็ต้องเป็นคนที่ 
ชอบในแนวทางนี้ด้วย เพราะถ้าไม่ใช่คนที่ 
ชอบอา่นนยิายหรอืการต์นูกค็งแปลนยิายกบั 
การ์ตูนออกมาไม่ได้

ทร�บม�ว่�ครูเอื้องเป็นครูสอนวิช�ก�ร
แปลด้วยครูคิดว่�วิช�ก�รแปลมีประโยชน์
อย่�งไรต่อผู้เรียน?
ครูเอื้อง: คือเวลาสอนวิชาการแปลครูจะบอก 
นิสิตตั้งแต่เริ่มเรียนชั่วโมงแรกเลยว่าครู 
คาดหวัง มันอดไม่ได้ที่จะคาดหวังว่าพอจบ 
วิชานี้ ไปครูจะสามารถจุดประกายหรือ 
ทำาให้เด็กๆ มีความรู้สึกว่าอยากเป็นนักแปล  
ครูคิดว่าคนที่เรียนการแปลมีความสนใจที่จะ 
เป็นนักแปลอยู่ในระดับหนึ่งก็เลยมาลอง 
เรียนดู ครูก็เลยคาดหวังให้เขาได้จุดประกาย 
หรือปูพ้ืนฐานไปให้เขาพัฒนาตัวเองเป็น 
นักแปลต่อไปในอนาคต แต่สำาหรับบางคน 
ที่อาจไม่ถึงกับอยากเป็นนักแปลครูก็ ใช้  
วชิาการแปลเปน็สว่นหนึง่ของการสอนภาษา 
เพราะว่ามันเป็นการสอนภาษาแบบสนุกขึ้น 
เราไม่ต้องมาน่ังท่องแกรมม่า สตรัคเจอร์  
กรยิาสามชอ่งหรอืนัง่ทอ่งคำาศพัท์ แตมั่นเปน็ 
การเรยีนรูภ้าษาองักฤษผา่นการอา่นผ่านการ 
หาคำาศัพท์ท่ีต้องแปลแล้วเรียบเรียงออกมา 
เปน็ภาษาฉบบัแปลแลว้บางทมีนัมแีพทเทริน์ 
ของประโยคของคำาที่เด็กๆ สามารถนำาไปใช้ 
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ได้ในชีวิตจริง วิชาการแปลจึงเป็นเครื่องมือ 
ในการสอนภาษาอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเบื่อ

ต้นฉบับที่แปลส่งผลอะไรต่อชีวิต
หรือแนวคิดของนักแปลบ้�ง ต้นฉบับ
จะเป็นครูของนักแปลได้ไหม?
อาจารย์ยรรยง: คือพอคุณเข้าไปยังเส้นทาง 
ของนิยายวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
จะเป็นตรรกะมีเหตุและผลที่ค่อนข้างชัดเจน  
ฉะนั้นวิทยาศาสตร์จะมีกรอบที่ไม่เด่นชัดนัก 
โดยเฉพาะกรอบของสังคม กรอบของ 
ศีลธรรมจรรยา เช่น เรื่องของ Arthur C.  
Clarke จะเกี่ยวกับพวกกี่หมื่นกี่พันล้านปี 
ซึ่งมนุษย์ตายหมดแล้ว สภาพแบบน้ัน 
ในด้านหนึ่งสอนเราแบบพระพุทธศาสนาว่า 
ไม่มีอะไรจีรัง แต่อีกด้านหนึ่งบ่อนทำาลายได้ 
เหมือนว่าสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้อยู่ทุกเมื่อ 
เชื่อวันเป็นแค่สะเก็ดหนึ่งของประวัติศาสตร์  
คื อ เ ร ากำ าลั ง พูดถึ งอารยธรรมมนุษย์   
สองพนัปกีระจอกมากเมือ่เทยีบกบัพนัลา้นป ี
อย่างนี้เป็นต้น ถ้าเราไม่ระวัง ไม่เข้าใจในสาร 
ที่ เขาสื่อ เราก็อาจหลุดไปว่าเรื่องต่างๆ  
ไม่สำาคัญเลย แล้วผมจะอยู่ไปทำาไมในเม่ือ 
ชีวิตผมมนัแค่กระผกีหนึง่ของอารยธรรมของ 
เอกภพ สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งท่ีมีผลต่อแนวคิด 
ของเราได้ แตม่นัชว่ยทำาให้เรามีสตคิอ่นข้างด ี 
มนัจะไมท่ำาใหเ้ราหลงไปกบัสิง่ทัง้หลายทีเ่กดิ 
ขึ้นในสังคม เราอ่านแล้วเราเห็น ก็รู้จักคิดว่า 
พวกน้ันมันเป็นของนอกกาย เป็นธรรมะ 
แบบหนึ่ง เป็นคติสอนใจเป็นการเรียนรู้อีก 

รปูแบบหนึง่ เพราะฉะนัน้คณุไดส้องอยา่ง คอื 
เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วย ได้ปรัชญาของการ 
มีชีวิตด้วย ซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต 
ของผมพอสมควร 
ครเูอือ้ง: มนัแบง่เปน็สองอยา่ง อยา่งแรกเลย 
ที่มันเป็นครูของนักแปลก็คือว่าการเลือก 
งานการดิวกับสำานักพิมพ์ทำาให้เรารู้จักคน 
เรียนรู้วิธีการทำางานของเรากับสำานักพิมพ์ 
กับบก. วิธีการที่เราทำางานกับตัวเอง จัดการ 
กระบวนการทำางานของตัวเองรับผิดชอบ 
ตัวเอง สิ่ งที่ เราเรียนรู้จากต้นฉบับคือ 
เรื่องของภาษา เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ  
ลีลาที่แปลกแตกต่างไปจากงานของคนเดิมๆ 
ที่เราเคยแปล ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่แปล  
อันน้ีคือส่วนแรก ส่วนที่สองคือข้อคิดที่ได้ 
จากเรือ่งทีเ่ราแปลขยายมาจากสว่นแรกเวลา 
อ่านมันรู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆหรือส่ิงเดิมๆ  
ที่ เรารู้อยู่ มันได้รับการตอกย้ำาว่ามันเป็น 
อย่างน้ีนะหรืออะไรที่เราเคยรู้มามันอาจจะมี 
การตีความอย่างอื่นก็ได้มันทำาให้เรารับรู้ว่า 
สิ่งที่เรารับรู้มาอาจจะรู้ผิดก็ได้ สิ่งที่เคยคิด 
มันอาจจะมีมุมมองอย่างอื่น มันได้ประโยชน์ 
ตลอดเวลามันก็เหมือนการอ่านหนังสือ 
ยิ่งอ่านมากเราก็ยิ่งรู้มาก
พี่นำ้าผึ้ง: มีหลายเรื่องนะท่ีแปลแล้วได้เรียนรู้ 
สิ่งดีๆ เราอ่านแล้วก็เหมือนได้ประสบการณ์ 
ของตัวละครมาอยู่กับตัวเรา เราจะได้รู้หลาย 
สิ่งหลายอย่าง บางเล่มเป็นนิยายเพ่ือความ 
บันเทิงจริงๆ แต่เขาก็จะเขียนแนวคิดของ 
ตัวละคร ความรู้สึก การกระทำาของตัวละคร 

เราจะได้รู้ว่าตัวละครที่คิดแบบนี้ต่อไปชีวิต 
ของเขาจะดำาเนินไปในรูปแบบไหนต่อไป  
เป็นตัวอย่างให้เราว่าถ้าเราคิดแบบนี้บ้าง  
เหตุการณ์ที่ เรากำาลังประสบอยู่ก็อาจจะ 
ดำาเนินไปในทิศทางเดยีวกันก็ได ้ทีจ่รงิกค็ดิวา่ 
ยงัใชช้วีติเหมอืนเดมิแหละ แตก่อ็าจมบีางส่ิง 
บางอย่างที่เรียนรู้แล้วเปลี่ยนเราไปโดยที่เรา 
ไม่รู้ตัวก็ได้

อะไรเป็นเกณฑ์ชี้วัดคว�มมีชื่อเสียง
ของนักแปล?
อาจารย์ยรรยง: พูดยากเหมือนกัน พอเป็น 
นั กแปลแล้ วผม ถือว่ า มันก็ เ ป็ นอาชีพ  
เพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของนักแปลมันก็คือ 
ทำามาหากิน มันคู่กันอยู่ ถ้าคุณแปลดีเขาก็ 
จ้างคุณไปทำา ก็จะเป็นนักแปลมืออาชีพ  
ถ้าเขาไม่จ้างคุณต่อไปก็แสดงว่าฝีมือคุณ 
ยังไม่ถึง ทำานองนั้น 
ครูเอื้อง: ชะตากรรมอย่างหนึ่งของนักแปล 
ก็คือมักจะอยู่ในมุมมืดที่ไม่มีใครเห็นเพราะว่า 
ถ้าเรื่องที่ เราแปลดังก็เท่ากับว่าเรื่องนั้น 
นักเขียนเขียนดีก็จะดังที่นักเขียน จะไม่ค่อยมี 
คนนกึถงึนกัแปลเทา่ไร แตว่า่การสะสมผลงาน 
ส่ังสมประสบการณก็์เปน็สว่นทีช่ว่ยได ้แตค่ร ู
คิดว่านักแปลหลายๆคนก็คงคล้ายๆ กัน คือ 
ไม่ได้หวังจะดังอะไรแต่หวังว่าเราทำาหน้าที่ 
เป็นทูตทางตัวหนังสือที่ทำาให้คนอ่านได้มี 
โอกาสอ่านงานดีโดยมีเราเป็นล่ามเป็นคน 
แปลใหม้ากกวา่ ตวัชีว้ดัอยา่งหนึง่ทีช่ีวั้ดไดค้อื 
คนอา่นงานของเราแลว้เขามคีวามสุขเขาอ่าน 
งานของเราแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีกลิ่นนมเนย 
เขาอา่นงานแลว้รูส้กึวา่เนยีน คอืงานแปลทีด่ ี
จริงๆ ต้องเหมือนกับว่าคนนั้นเป็นคนเขียน
เลย คนอา่นอา่นแลว้ไมรู่ส้กึวา่ตะขดิตะขวงใจ 
ไม่รู้สึกว่ามันมีพรมแดนทางวัฒนธรรมหรือ 
อะไรก็ตามตรงนี้ก็เป็นเรื่องยาก
พี่นำ้ าผึ้ง: เ รื่ อ งชื่ อ เสี ยงช่ า งมั น ไปก่ อน  
เพราะยังไงนักแปลที่มีชื่อเสียงจริงๆ หาตัว 
น้อยมากที่คนจะรู้จัก หรืออ่านหนังสือแล้ว 
พูดว่า “อ๊ะ คนนี้เป็นคนแปลนี่นา ซื้อดีกว่า”  
ไม่ค่อยมีหรอก แต่ถ้าถามว่าอย่างไรเรียกว่า 
ได้รับการยอมรับแล้ว คือแค่คนอ่านอ่านแล้ว 
รู้สึกว่าสนุก ไม่ได้บอกว่าแปลแย่หรืออ่าน 
ไม่รู้เรื่อง เท่านั้นก็ชื่นใจมากแล้ว รู้สึกเหมือน 
ได้รับการยอมรับแล้ว
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หล�ยคนมองว่�อ�ชีพนักแปลเป็นอ�ชีพ
หลักไม่ได้?
อาจารย์ยรรยง: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกัน 
ประเด็นมันคือว่าตลาดการแปลมันต่ำากว่า 
ตลาดการประพันธ์ เพราะคิดถึงรายได้ที่ได้  
ยกเว้นแต่ว่าคุณจะเจอช่องทาง อย่างเดี๋ยวนี้ 
เขามีแปลวารสารจากต่างประเทศแล้วมาทำา 
เปน็ฉบบัไทย พวกนีง้านแปลกจ็ะมาสม่ำาเสมอ  
พวกนีเ้ขากจ็ะมเีจา้ประจำาของเขาอยู ่โอกาสที ่
จะเบียดแทรกเข้าไปก็ต้องใช้เส้นสักนิดหน่ึง  
ถ้ามีงานสม่ำาเสมอก็จะได้เป็นกอบเป็นกำา 
พอสมควร แต่มันก็เป็นข้อเสียตรงที่ว่า 
นักแปลจริงๆ ต้องมีการศึกษาที่สูง เขาต้องรู้ 
สองภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาที่สูงก็คือ 
ตำาแหน่งหน้าที่การงานเขาก็สูงตามไปด้วย  
ก็จะไม่ค่อยมีเวลามาทำาเรื่องพวกนี้ ตรงนี้ 
ก็เป็นปัญหา 
ครูเอื้อง: เอาเรื่องความรู้สูงก่อนไม่จำาเป็น 
ต้องมีความรู้สูงก็เป็นนักแปลได้แต่ขอให้มี 
ความรู้ด้านภาษาแล้วมีใจรักท่ีจะแปลเพราะ 
การแปลเป็นทักษะเหมือนกันต้องฝึกฝน 

ตัวเองอยู่เสมอต้องอ่านหนังสืออยู่เสมอ 
ต้องแปลอยู่ เสมอ ทีนี้พูดถึงรายได้ที่ ไม่ 
สามารถเป็นงานที่เลี้ยงชีพได้มันก็มองได้ 
หลายแง่ถ้าสำาหรับตัวครูเองคิดว่างานแปล 
มันเป็นงานท่ีหล่อเลี้ยงชีวิตเ ป็นงานที่  
หล่อเลี้ยงจิตใจเพราะว่าเป็นงานที่ทำาด้วย 
ความสุขเป็นงานที่ทำาด้วยความเข้าใจแล้วได้ 

เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองเพราะฉะนั้น 
ถ้าจะเทยีบกับเมด็เงนิจำานวนเงนิทีไ่ดม้าเพือ่ที ่
จะให้คุ้มกับค่าแปลหรือให้พอกับค่าครองชีพ 
ถ้าคิดอย่างนี้ไม่เพียงแต่เป็นนักแปลหรอก 
เปน็อาชพีอืน่ก็ลำาบากเหมอืนกันแตเ่รากต็อ้ง 
ยอมรับว่าในวงการหนังสือบ้านเราคนทำา 
หนังสือก็ไม่ได้ร่ำารวยเป็นเจ้าของธุรกิจหรือ 
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วา่เปน็เจ้าของกจิการอะไรใหญโ่ตแตว่า่ถา้ทำา 
อะไรด้วยใจรักแล้วอย่าไปคิดเรื่องเงินเลย 
มันเป็นการทำาให้ใจเรามีความสุขมากกว่า
พี่นำ้าผึ้ง: เขาคิดถูกแล้วล่ะ ทำางานแปลอย่าง 
เดียวมันไม่พอกินจริงๆ คือคนที่มาทำางาน 
แปลสว่นใหญจ่รงิๆ เขารกัทีจ่ะทำางานแปลเขา 
ถึงมาแปล โดยที่เขาก็มีงานหลักของเขาอยู่  
สว่นพีเ่นีย่เพราะวา่มเีหตผุลหลายๆ อยา่งเลย 
มาทำาแปลเป็นอาชีพหลัก แต่ก็ไม่ได้ทำาแปล 
อย่างเดียว พี่ก็สอนพิเศษภาษาญี่ปุ่นบ้าง  
รบัเปน็ลา่มสว่นตวัใหค้นญีปุ่น่ทีม่าตดิตอ่งาน 
ในประเทศไทยบ้าง ก็เรียกว่าแม้จะทำางาน 
แปลมากกวา่ แตง่านแปลกค็งเป็นอาชีพหลัก 
ไม่ได้อยู่ดี แต่ถ้ามีคนไหนท่ีสามารถทำางาน 
แปลเป็นอาชีพหลักอย่างเดียวได้ก็อยากเจอ
มากเลยจะได้ถามว่าเขาทำาอย่างไรแล้วขอทำา 
ตามบ้าง (หัวเราะ)

มองอน�คตของวงก�รหนังสือแปล
ในประเภทของตนเองอย่�งไร?
อาจารย์ยรรยง: ถ้ า เ ป็ น ว งก า ร นิ ย าย 
วทิยาศาสตรน์ีเ่รือ่งใหญ ่เพราะมันไปตกกรอบ 
อยู่ ในเรื่องของการค้า ถ้าคุณไม่มีระบบ 

ผูกขาดที่ ว่ า บังคับให้ เป็นหนังสือเรียน  
หรอืเป็นหนงัสอือยา่งทีพ่มิพม์าเทา่ไรกข็ายได ้ 
อยา่งนีก้ย็าก ตลาดมนัแคบลง คอืจำานวนคนที ่
อา่นนยิายวิทยาศาสตรอ์าจจะไม่ลดลง อาจจะ 
เพิ่มข้ึนด้วยซ้ำา แต่มันเทียบไม่ได้กับตลาด 
โดยรวม แล้วตลาดเดี๋ยวนี้เป็นตลาดแบบที่ 
แข่งขันกันสูงมาก เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทำา 
อะไรที่มันไม่กำาไรเยอะๆ 
ครเูอือ้ง: ครคูดิวา่การแปลจะมบีทบาทสำาคญั 
มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะยิ่งเราเปิดประเทศ 
มากขึ้น เรามีการเจรจาธุรกิจการค้าแล้วมี 
การแลกเปลี่ยนทางสังคมทางวัฒนธรรม 
ทางวรรณคดีวรรณกรรมมากมายอีกหน่อย 
เราก็เปิดอาเซียนแล้วบทบาทของการแปล 
ก็ จ ะมีส่ วน เยอะ ในการที่ จ ะทำ า ให้ คนที่  
จะต้องมาเกี่ยวข้องกันในประชาคมโลกได้มี 
ความเข้าใจที่ตรงกัน แล้วอีกอย่างที่ครูชอบ 
มากก็คือนักแปลได้มีโอกาสในการเผยแพร่ 
วัฒนธรรมอะไรท่ีเราเรียนรู้ได้จากต่างประเทศ 
เราอยากให้คนไทยคนอื่นๆ ได้มีโอกาสเรียน 
รู้สิ่งดีๆ เหล่านั้นบ้างเช่น วรรณคดีอมตะ 
ของโลกมันก็จะได้รับการแปลแล้วทำาให้ 
คนรู้จักมากขึ้น

พี่นำ้าผึ้ง: วงการนักแปลภาษาญี่ปุ่นยังเติบโต 
ได้อีก เพราะว่านิยายญี่ปุ่นในเมืองไทยยังไม่ 
เติบโตถึงขีดสุด ที่จริงยังมีหนังสืออีกหลาย 
เรื่องเลยที่อยากเข้าให้เข้ามาพิมพ์ในไทย  
แต่มันทำาไม่ได้ เพราะเหตุผลหลายอย่าง  
คนไม่ซื้อเข้ามาบ้าง บริษัทไม่ซื้อเข้ามาบ้าง  
หรือหนังสือเล่มน้ันเป็นของบริษัทเล็กๆ  
ที่ เขาไม่สามารถติดต่อประสานงานกับ 
ตา่งประเทศไดม้าก และบคุลากรดา้นนีย้งัขาด 
อยู่มาก เรียกได้ว่ามีเท่าไรก็ไม่พอ ทุกที่ 
ต้องการตัวนักแปลภาษาญี่ปุ่น แต่ปัญหา 
ไม่ใช่จำานวน ปัญหาอยู่ที่คนแปลนิยายและ 
การ์ตูนญี่ปุ่นได้มีน้อย แล้วถ้าเทียบจำานวน 
คนอ่านวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่นเทียบกับ 
ภาษาอื่นมันยังแคบอยู่ แล้วที่จริงจะบอกว่า 
คนไทยยังมีอคติกับงานแปลภาษาญี่ปุ่น 
อยู่ก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่อิมเมจของญี่ปุ่น 
จะเป็นการ์ตูน แล้วในเมืองไทยจะมีภาพพจน์ 
ว่าการ์ตูนเป็นเรื่องของเด็กไร้สาระ แต่ความ 
จริงท่ีประเทศญี่ปุ่น การ์ตูนของเขา อนิเม 
ของเขาเปน็ส่ือทีด่ไูดท้กุเพศทกุวยั มกีารแบง่ 
กลุ่มผู้ชมที่ชัดเจนกว่าคนไทย
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เรื่อง: ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย
ภ�พ: กัษมา เรืองงาม

My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]

ระเทศไทยกำาลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่ก่ีปี 
ข้างหน้า ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีในการขยายวงกว้าง 
ความสัมพันธ์ระดับประเทศ แต่สำาหรับสถานที่ที่เราจะมา 

แนะนำา เขาบอกกับเราเองเลยว่า ‘เขาอาเซียนมาตั้งแต่เกิดแล้ว’ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

คือชื่อใหม่ของสถาบันที่เราจะมาแนะนำาสถานที่กัน แต่ถ้าเป็นชื่อเดิม 
ของสถาบนัท่ีทุกคนรูจั้กกนั นัน่กค็อื สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรม 
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการมาแนะนำาสถานที่ 
ในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร นักวิชาการ 
วฒันธรรมเปน็ผูใ้หข้อ้มลูสถานท่ี และมีประชาสมัพนัธเ์ป็นผูส้นบัสนนุ 

ข้อมูลให้อีกแรง
ทางสถาบันบอกกับเราวา่ ในตอนแรกทีช่ื่อ สถาบันวจิยัภาษาและ 

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท เป็นเพราะหน่วยงานนี้เน้นวิจัยในเรื่อง 
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทยของเรา แต่เม่ือได้เปลี่ยนชื่อ 
มาเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในปัจจุบัน จึงทำาให้ 
เกิดการขยายขอบเขตการวิจัยและศึกษาภาษารวมถึงวัฒนธรรม 
ให้กว้างขึ้น โดยไม่ใช่แค่ศึกษาเฉพาะชนกลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆ  
ของประเทศไทยเท่าน้ัน แตไ่ดข้ยายไปถึงแถบอาเซยีนหรอืวา่ในเอเชยี 
ของเราด้วย

อาจารยว์าทติตเ์สรมิตอ่อกีวา่ แรกเริม่เดมิทคีนจะรูจ้กักบัสถาบนันี ้
ในมุมของการวิจัยและศึกษาเรื่องของภาษาเท่าน้ัน แต่อันที่จริง 
นอกจากการวิจัยภาษาแล้ว ที่นี่ยังศึกษาและเรียนรู้ไปถึงเรื่อง 
ของการเมืองและการปกครองของเขาว่าเป็นอย่างไร ไปดูที่อยู่อาศัย  
ประเพณี และการละเล่นของเขาว่ามีวิถีชีวิตแบบไหน ศึกษาวัตถุและ 
เครือ่งใชไ้มส้อยตา่งๆ ของเขาวา่ใชกั้นอยา่งไร รวมไปถึงอาหารการกนิ  
การแต่งกาย การนับเครือญาติ และความเชื่อต่างๆ อีกมากมาย  
ซึ่งการเรียนรู้สังคมและกลุ่มคนต่างๆ เหล่านั้น ไม่ใช่แค่เพียงแค่ 
การเขา้ไปถาม นำาขอ้มลูออกมา แลว้ก็จบ แตต่อ้งเขา้ไปเรยีนรูถ้งึวิถชีวิีต 

มากกว่าการเรียนรู้ภาษา  
‘สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล’
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ของคนเหล่านี้ด้วย ฉะนั้นสถาบันจึงเป็นคำาตอบใหญ่ที่จะบอกว่า  
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และภาษาเป็นเรื่องสำาคัญที่ทำาให้ 
เราเข้าไปสื่อสารกับเขาได้ แถมอาจารย์ยังบอกอีกว่า ภาษาและ 
วัฒนธรรมไม่ใช่ส่ิงที่แยกส่วนกัน แต่เป็นสิ่งที่ควบคู่และต้องทำา 
ความเข้าใจร่วมกัน 

เห็นแบบนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมสถาบันให้เห็นกับตา  
และพอเขา้ไปจรงิๆ กร็ูส้กึไดเ้ลยถงึกลิน่อายของภาษาและวัฒนธรรม 
เต็มพื้นที่ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม  
ที่เป็นส่วนจัดแสดงเนื้อหางานวิจัย โดยได้แปรรูปออกมาเป็น 
นิทรรศการใหผู้้คนไดด้ืม่ด่ำากับวถีิชีวติของชาตพัินธุท่ี์อยูใ่นประเทศไทย  
ตั้งแต่การเดินทางเข้าไปในพ้ืนท่ีว่าไปเก็บข้อมูลอย่างไร ซึ่งอาจารย์ 
ได้เผยกับเราว่า ที่แสดงนี่เป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันนี้เลยก็ว่าได้  
รวมไปถึงภายในพิพิธภัณฑ์ยังมี ศูนย์การศึกษาและฟ้ืนฟูภาษา 
และวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ทำาให้เข้าใจถึงภาษา 
ในแต่ละชนกลุ่มน้อยว่าเป็นอย่างไร อีกทั้งควรจะต้องรักษาภาษา 
ของเขาต่อไปอย่างไร ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจให้ผู้คนได้เข้ามาศึกษา 
และเยี่ยมชม แต่ต้องขอบอกก่อนว่า ต้องมาในวันพุธเท่านั้น เพราะ 
พิพิธภัณฑ์จะเปิดทำาการให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้ทั้งวัน

พอเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ เราก็ได้เห็นห้องสมุดของที่นี่ซึ่งมีอยู่  
2 แห่งด้วยกัน น่าสนใจตรงที่ว่า มีทั้งห้องสมุดของสถาบัน  
และสำานักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์  
โดยห้องสมุดดังกล่าวจะเป็นที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับภาษารอบ 
เอเชียอาคเนย์ อีกทั้งหนังสือหายากที่ไม่สามารถหาที่อื่นได้ นำามา 
รวบรวมไวท้ีน่ีอ่กีดว้ย พดูไดค้ำาเดยีววา่ ใครทีช่อบภาษา มาทีน่ีไ่มผ่ดิหวงั 
แน่นอน

เม่ือเราเดินออกมาจากตัวสถาบัน เรายังได้พบกับ เรือนไทย  
หลงัใหญ ่ซึง่ถือไดว้า่เป็นสว่นหน่ึงของสถาบันเหมือนกัน โดยสถานทีน่ี ้
เปน็พืน้ทีใ่นการแสดงถงึวฒันธรรมของไทยทีค่งอนรุกัษแ์บบแผนเดมิ 
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีและยงัใช้เป็นพ้ืนทีท่างวฒันธรรมในการแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น อีกทั้งเป็นเวทีกลางของชุมชนอีกด้วย ทางสถาบัน 
บอกกับเราเพ่ิมเติมว่า ใครมาน่ังสบายๆ ท่ีน่ีก็ได้ หรือจะมาจัดงาน 
ทำากิจรรมต่างๆ ก็สามารถติดต่อใช้เรือนไทยได้เลย

ก่อนจากกันอาจารยว์าทติตย์งัไดก้ลา่วสรปุถึงทีน่ีไ่ดอ้ยา่งนา่สนใจ  
แหลง่เรยีนรูน้ีม้อีงคค์วามรูแ้ละบทบาททางสงัคม แตถ้่าแหลง่เรยีนรูน้ี ้
จะต้องบันเทิง ความบันเทิงนั้นจะต้องมาพร้อมกับความรู้ และทำาให้ 
เข้าใจถึงภาวะของความเป็นกลุ่มชนต่างๆ ได้มากขึ้น”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 73170  โทรศัพท์: 0-2800-2308-14
เปิดทำาการ: ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 
www.facebook.com/rilcamu
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Latte Art Pen
 

ความหอมกรุ่นปนรสขมของกาแฟ เป็นสิ่งที่ 
หลายคนหลงใหล เพื่อรองรับความต้องการของ 
ผู้คน จึงเกิดกาแฟหลายรสชาติและหลายรูปลักษณ์ 
ขึ้นมา ‘Latte art’ หรือศิลปะบนถ้วยกาแฟก็เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุผลนี้ หลายคนน่าจะเคยเห็นการตกแต่ง 
ฟองนมบนกาแฟเป็นรูปต่างๆ ซึ่งการตกแต่ง 
มีลักษณะด้วยกันสองแบบคือ การเทฟองนม 
ที่เรียกว่า ‘free pouring’ กับอีกแบบที่ใช้การวาด 
ลวดลายบนฟองนม Etching ซึ่งวิธีการนี้ต้องใช้ 
ไม้เขียนลาย หรือเรียกว่า ‘Latte art pen’ รูปร่าง 
ของไมว้าดลวดลายกอ็ยา่งทีเ่หน็ในรปู คลา้ยเขม็เยบ็ 
ผ้าเหมือนกัน

SARA Reading Machine 

เป็นอปุกรณ์อา่นหนังสอืสำาหรบัผู้มีความบกพรอ่ง 
ทางการมองเห็น โดยเวลาจะใช้อุปกรณ์ช้ินนี้  
ก็เพียงแค่นำาเอกสารหรือหน้าหนังสือที่ต้องการ 
จะอ่าน วางบนเครื่องและกดปุ่มสแกน เจ้าเครื่องน้ี 
ก็จะบันทึกข้อความบนหน้ากระดาษ และอ่าน 
ออกเสียงให้ฟังได้ เจ้าอุปกรณ์เครื่องน้ีช่วยผู้มี 
ความบกพรอ่งทางการมองเหน็ สามารถอา่นหนงัสอื 
ได้เหมือนคนปกติทั่วไป

What is this?
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Capo
 

เคยไหมเวลากำาลงัชมศลิปนิทีเ่ราชอบเลน่กตีา้รอ์ยู ่ 
แลว้จู่ๆ  เขากห็ยบิอปุกรณ์รปูรา่งแปลกๆ มาหนีบทีค่อ 
กีต้าร์ แล้วเขาก็เล่นต่อไป ไม่เฉลยสักคำาว่าสิ่งนั้นคือ 
อะไร ใครที่คงยังสงสัยวันน้ีมาทำาความรู้จักกับมัน 
กันครับ Capo (คาโป้) เป็นอุปกรณ์สำาหรับมือกีต้าร์  
ท่ี ใช้ ในการเพิ่มระดับเสียงของกีต้าร์ ให้สูงขึ้น  
มือกีต้าร์จะใช้คาโป้หนีบที่ฟิงเกอร์บอร์ด ซึ่งการขยับ 
คาโป้เข้าหาตัวจะทำาให้เสียงกีต้าร์ยกระดับสูงขึ้น 
นั้นเอง รูปร่างของคาโป้นั้นจริงๆ ก็ไม่หนีจากที่หนีบ 
ผา้สกัเทา่ไหร ่วันไหนท่ีหนีบผา้ขาด คุณแม่บ้านกล็อง 
หยิบเอาคาโป้มาหนีบดูมั่งละกัน เผื่อจะทำาให้ระดับ 
เสียงของผ้าสูงขึ้น

แป้งตราเต่าเหยียบโลก

หนุ่มๆ อย่างงว่าชื่อที่พูดถึงข้างต้นคืออะไร  
และมอียูจ่รงิไหม  ไมเ่คยไดส้มัผสั เพราะสิง่นีเ้ปน็ทีรู่จ้กั 
อย่างดีในหมู่สาวๆ ด้วยสรรพคุณอย่างดีในการระงับ  
‘กลิ่นเต่า’ และไม่ทิ้งคราบเหลืองไว้บนเสื้อ นับเป็น 
ไอเทมลับที่สาวเจ้าทั้งหลายหยิบขึ้นมาใช้ก่อนออก
จากบ้าน ที่หนุ่มๆ ไม่รู้จักก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะชื่อ 
ของส่ิงนี้มันน่าขันน้อยซะเมื่อไรล่ะ แค่ตอนซื้อสาวๆ  
ยังต้องกระมิดกระเมี้ยนบอกชื่อกับคนขาย หนุ่มๆ  
คนไหนไปพบเจอเข้าตอนนั้น ก็อย่าไปมองด้วยสาย 
ตาแปลกๆ ถือว่าเห็นใจสาวๆ กันหน่อย แต่ถ้าจะให้ดี 
ไปบอกผู้ผลิตเปลี่ยนชื่อได้ก็ดีนะ

เรื่อง: ปริญญา ก้อนรัมย์
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เรื่อง:  ปรางแก้ว ศรีแก้ว

Review

ล่ามอาชีพ: บุญชู ตันติรัตนสุนทร
สำานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

ใครเคยอยากมีวุ้นแปลภาษายกมือขึ้น
ในชีวิตจริงวุ้นแปลภาษาจากหุ่นยนต์แมว 

ไร้หไูมม่จีรงิ เราจงึตอ้งสรา้งโปรแกรมของเราเอง 
ด้วยวุ้นสมอง ผ่านการศึกษาและฝึกฝนอย่าง 
เอาจรงิเอาจงั จนสามารถสือ่สารไดโ้ดยอตัโนมัติ  
ลื่นไหลราวกับเป็นเจ้าของภาษาเสียเอง  

แล้วยังไงต่อ?
‘ล่ามอาชีพ’ รวบรวมประสบการณ์จาก 

ผู้ครอบครองวุ้นแปลภาษา ท่ีไม่ปล่อยให้ความ 
สามารถเปลืองเปล่า ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการ 
เป็นล่ามฝึกหัด ถึงจุดสูงสุดของการเป็นล่าม 
อาชีพ บันทึกเรื่องราวจากปากพูดสู่ปากกา  
ทั้งการเป็นนักแปล การเป็นล่ามไทย-อังกฤษ-
ญี่ปุ่น รวมถึงการเป็นวิทยากรตลอด 20 ปี 
ที่ผ่านมา ตอบคำาถามพ้ืนๆ ที่ใครๆ ก็รู้ จนถึง 
คำาถามลึกๆ ที่มีแต่ ‘ผม’ เท่านั้นที่รู้! คนไหน 
มคีวามฝนัอยากเปน็ลา่มอาชพี หรอือยากลาออก 
จากงาน แลว้มาเปน็ลา่มเลน่ๆ กล็องอา่นหนงัสอื
เล่มนี้ดู 

ว่าแต่ ใครอยากมีวุ้นแปลภาษาบ้างนะ?

The Reader
Bernhard Schlink, 1995

The Reader ประพันธ์โดย Bernhard Schlink ผู้พิพากษาและอาจารย์ 
คณะนิติศาสตร์ชาวเยอรมัน นิยายเรื่องเยี่ยมตีพิมพ์ครั้งแรกในเยอรมันปี 1995  
ซ่ึงเวลาตอ่มา The Reader ถกูนำามาสรา้งเปน็ภาพยนตรช์ือ่เดยีวกนั (Stephen Daldry,  
2008) และได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในหลายสาขา

The Reader แบ่งออกเป็น 3 ภาค อิงตามช่วงชีวิตของตัวละครหลัก ภาคแรก 
กล่าวถึงไมเคิล เบิร์ก ในวัยรุ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฮันนาห์ ชมิทช์ สาวใหญ่ 
ชนชั้นแรงงานวัย 36 ปี เธอขอให้เขาอ่านหนังสือให้เธอฟัง (โดยเฉพาะวรรณกรรม 
คลาสสิก) ทุกครั้งที่ทั้งคู่พบกัน หลังจากนั้นหลายเดือนฮันนาห์หายตัวไป และไมเคิล 
กลายเป็นคนปิดตัวเอง เขาโตขึ้นพร้อมกับเงาหลอกหลอนของความสัมพันธ์ที่น่าอาย  
ในภาคที่สอง ไมเคิล เบิร์กเป็นเด็กหนุ่ม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ไฟแรง เขาพบกับ 
ฮันนาห์ ชมิทช์อีกครั้ง แต่เธอกลายเป็นอาชญากรสงคราม เนื่องจากเคยทำางาน 
เป็นการ์ดของ SS ในช่วงการกวาดล้างชาวยิวครั้งใหญ่ของนาซี ความลับค่อยๆ  
เปดิเผยออกมาทลีะเปราะ สง่แรงสัน่สะเทอืนมหาศาล ทีท่ำาใหเ้กดิเรือ่งราวในภาคท่ีสาม  
การขมวดปมจบทีจ่ะทำาให้ผูอ่้านเกดิอาการแนน่หนา้อก ดว้ยความรูสึ้กแปลกประหลาด 
ยากจะอธิบาย

The Reader กล่าวถึง Holocaust หรือการกวาดล้างชาวยิว และความรู้สึกของ 
ประชาชนชาวเยอรมัน ที่เป็นทั้งพยานในเหตุการณ์นั้น รวมถึงชนรุ่นหลังที่ตั้งคำาถาม 
กับการกระทำาของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะมีส่วนรวมหรือเพิกเฉยก็ทิ้งรอยแผลไว้กับเหยื่อ 
ของสงครามไมผ่ดิกนั นยิายเรือ่ง The Reader อา่นและแปลความหมายของเหตุการณ์ 
ได้อย่างไม่มีที่ติ ผ่านตัวอักษรที่คล้ายเป็นการบันทึกแยบคาย ซึ่งจะทำาให้พวกเราไม่ลืม 
ประวัติศาสตร์ที่ควรจดจำา
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The Reader
กำากับ: สตีเฟ่น ดาลดรี้

The Reader หรอืช่ือภาษาไทยวา่ ‘ออ้มกอดรกัไมล่มืเลอืน’ สรา้งจาก 
นวนิยายชื่อเดียวกัน เป็นภาพยนตร์แนว Romantic-Drama กล่าวถึง 
เรือ่งราวความรกัของหนุม่นอ้ยไมเคลิ เบริก์ ทีต่กหลมุหลงฮนันาห์ ชมทิช์  
สาวชนช้ันแรงงานทีอ่ายมุากกวา่ 20 ป ี(ลมืบอก...ไมเคลิอาย ุ15 เทา่นัน้!)  
ท่ามกลางความอึมครึมในประเทศเยอรมัน ภายหลังการกวาดล้างยิว 
ครั้งใหญ่ของนาซี

ระหว่างความสัมพันธ์ (ที่ไม่มีอนาคต) ของทั้งคู่ ฮันนาห์มีข้อแม้ 
แปลกประหลาด เธอขอใหเ้ดก็หนุม่อา่นหนงัสอืใหเ้ธอฟงั แลกกบัการทีเ่ธอ 
จะหลับนอนด้วยในแต่ละครั้ง เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า จนกระทั่ง 
ฮันนาห์หายตัวไปอย่างลึกลับ ไมเคิลจมอยู่กับความเสียใจและกลายเป็น 
คนปดิตวัเอง แตใ่นทีส่ดุฮนันาหก์ก็ลบัเขา้มาในชวีติของไมเคลิ ในฐานะทีเ่ขา 
เป็นนักศึกษากฎหมาย และเธอกลายเป็นจำาเลยสงคราม ระหว่างการ 
สืบสวนในชั้นศาล ความลับของฮันนาห์ ชมิทช์ - ความลับที่โลกต้องหยุด 
ฟังกำาลังจะเปิดเผย

ภาพยนตร์นำาแสดงโดย Kate Winslet และ Ralph Fiennes การันตี 
ด้วยรางวัล Academy Awards และ Golden Globe Awards สาขา 
กำากับภาพและนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม The Reader มีโทนเรื่องอึดอัด 
อึมครึมและตั้งคำาถามกับผู้ชมอยู่ตลอดเวลา หากคุณเตรียมตัวลุกไปหา  
The Reader ดูแล้วละก็ ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คุณมากกว่าความสนุก 
อย่างแน่นอน 

บางทคีณุอาจตัง้คำาถามกบัตัวเองวา่ ‘เราแปลคา่ศลีธรรมไวอ้ยา่งไร?’

The Killing Fields
กำากับ: โรแลนด์ จอฟเฟ

ภาพยนตร์ Drama ที่สร้างจากประสบการณ์จริงของ 
นักข่าวนิวยอร์กไทมส์ ที่เข้าไปทำาข่าวสงครามกลางเมืองของ 
กัมพูชาในยุคการปกครองเขมรแดง หนึ่งในนั้นคือดิธ ปราน  
นักข่าวสายเลือดกัมพูชา ซึ่งเป็นล่ามให้กับซิดนีย์ ชานเบิร์ก 
เพื่อนร่วมอาชีพชาวอเมริกัน ทั้งคู่ต้องการเปิดเผยความจริง 
เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงในกัมพูชา แต่ถูกฝ่ายเขมรแดง 
จับได้ที่กรุงพนมเปญพร้อมนักข่าวชาวตะวันตกอีก 2 คน  
ซึ่งในที่สุดปรานก็สามารถเจรจากับหัวหน้าหน่วย และได้รับ 
การปลอ่ยตวัในเวลาตอ่มา ปรานเตรยีมตวัหนอีอกจากกมัพชูา  
แตช่านเบริก์ตอ้งการทำาขา่วจนถงึทีสุ่ด นัน่ทำาให้ปรานตดัสนิใจ 
อยู่ต่อกับชานเบิร์ก โดยที่เขาไม่มีวันรู้เลยว่า ต่อจากนี้อีก 4 ปี 
เขาจะต้องติดอยู่ในนรกเขมรแดง

The Killing Fields เป็นภาพยนตรเ์ชงิบันทกึประวตัศิาสตร ์
อีกหนึ่งเรื่อง ที่สามารถเขย่าอารมณ์ของผู้ชมให้จมด่ิงสู่อดีต 
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ผ่านตัวละคร 2 ตัวที่สร้างจากบุคคลจริง  
จากสายตาของพยานในชว่งเวลาทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด แมภ้าพยนตร ์
จะเกา่มากจนเทคนคิทางการผลติลา้หลงั แตม่นักย็งัทำาหนา้ที ่
ในการส่งต่อ ‘สารบางอย่าง’ ได้อย่างดีเยี่ยม 

เราอาจไม่ต้องการล่ามภาษา แต่เราต้องการล่ามในจิตใจ 
ที่จะทำาให้ ‘สันติ’ กลายเป็นคำาสากล
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Outlet [ปล่อยของ]

ดาวห่าง ดาวหาง

เรื่อง: ฐาปะนีย์* 
tkfungi.exteen.com



 | March-April  2013 39

กาลครั้งหนึ่ง… เมื่อครั้งดวงดาวยังคงเป็นดวงดาว 
ยังคงมีดาวหางดวงหนึ่งโคจรไปๆ มาๆ หากสังเกตให้ดี จะพูดว่าดาวหางดวงนั้นโคจรก็ไม่ถูกนัก 

เพราะเจ้าดาวหางไม่เคยยึดแรงโน้มถ่วงของดาวดวงใด มากกว่านั้นมิเคยเฉียดใกล้ดาวดวงใดแม้แต่สักดวง ดาวหางจึงไร้หาง  
ดวงดาวอื่นๆ พากันตลกขบขัน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อให้เจ้าดาวหางตามลักษณะที่ไม่เคยเข้าใกล้ดาวใดว่า ดาวห่าง  

ดาวห่างโคจรห่างออกไปจากกลุ่มดวงดาวเรื่อยๆ ห่างออกจากแสงสีเหลืองนวลที่แข่งกันอวดให้ใครๆ ได้เห็น 
ห่างจากเสียง ปิ๊งๆ วิ๊งๆ วุ่นวาย ห่างจากความห่างเหินที่แสนห่างไกล  เจ้าดาวห่างพอใจกับความห่างของตน   

แต่ในเหตุการณ์ปกติในวินาทีใดวินาทีหนึ่งนั้น หางของเจ้าดาวห่างก็เปล่งแสงสดใส 
ดาวห่างสงสัย “ไหนล่ะ ฉันไม่ได้เข้าใกล้ดาวดวงใด เหตุใดฉันจึงเปล่งแสง” 

“...ฉันอยู่ตรงนี้” เสียงเบาๆ เปล่งออกมา 
ดาวห่างก้มมองลงใกล้ๆ คล้ายจะพบดาวเคราะห์ดวงหนึ่งลอยนิ่งอยู่ไม่ไกล 

“...เธอเห็นฉันไหม?” ดาวเคราะห์ผู้ด้อยแสงเริ่มสนทนา
“คล้ายว่าจะเห็น” ดาวห่างผู้เหินห่างตอบกลับ เขาไม่รู้ว่านั่นเป็นการเริ่มต้นของบทกวี

“...เหตุใดจึงคล้ายว่าจะมองเห็น” 
“ฉันมองไม่เห็นเธอหรอกนะ มีเพียงฉันที่ส่องแสงเท่านั้นที่ทำาให้รับรู้ว่าเธออยู่ใกล้ๆ” 

“...ฉันอยากจะกะพริบเหมือนดวงดาวดวงอื่นใด” 
“ไหนลองกระพริบดู”   

ดาวเคราะห์น้อยพยายามจะกะพริบแสง ให้ส่งเสียงปิ๊งๆ เหมือนใครๆ แต่หากทำาได้แค่ถอนหายใจ และทำาได้เพียงกะพริบตา   
“...เพียงแค่อยากให้เธอมองเห็นฉันบ้าง” 

“ไม่เป็นไร” 
และแล้วบทสนทนาที่คล้ายกับบทกวี ก็จบลงอย่างแผ่วเบา ดาวห่างยังคงเป็นดาวห่าง 

ดาวเคราะห์ยังคงเป็นดาวเคราะห์ ยังคงเหินห่าง และกระพริบวิบวับไม่ได้ 
. . .

ข่าวจากจักรวาลฝั่งซ้ายแว่วมาเบาๆ ว่าเจ้าดาวห่างผู้แสนอิสระเปลี่ยนไปเสียแล้ว วันทั้งวัน คืนทั้งคืน มัวแต่เอาตัวเองเข้าไปใกล้ 
ทุกดวงดาว ดาวทุกดวงที่กะพริบ ทุกดวงที่เปล่งแสง ดาวห่างเข้าใกล้จนฝุ่นผงสีต่างๆ จากดาวทุกดวงติดตัวมา ดาวห่างผู้กลับมาเป็นดาวหางจึง
มีหางสีรุ้งที่เปล่งแสงสวยงามที่สุดบนท้องฟ้า คำาหัวเราะขบขันล้อเลียนก็กลายเป็นคำาชม ทุกดวงดาวต่างอยากให้ดวงหางมาโคจรใกล้ๆ  หากแต่

วันหนึ่งในวินาทีที่ตั้งใจ ดาวหางกลับกลายไปเป็นดาวห่างอีกครั้ง แต่การห่างครั้งนี้ห่างเพื่ออะไร ห่างหายจากไปอีกขอบฟ้าพร้อมหางสีรุ้งที่
สวยงามที่สุด   

. . .

“...รอสักครู่ ฉันอยู่ตรงนี้” เสียงเบาๆ ที่คุ้นเคยเปล่งออกมาจากที่ที่ไม่คิดว่าจะมีดาวเคราะห์ดวงใด 
“เกือบชนเธอเข้าให้แล้ว” ในน้ำาเสียงนั้นปนไปด้วยรอยยิ้ม   

“...คุณมาจากไหน” ดาวเคราะห์ดวงน้อยถามด้วยน้ำาเสียงเหมือนเดิมตั้งแต่ครั้งแรก 
“มาจากทีที่จากมา แต่หากทุกความมืดมิดว่างเปล่านี้คือจักรวาล ฉันไม่เคยจากไปไหนเลย” 

“...คุณมองเห็นฉันไหม” ดาวเคราะห์น้อยถามอีกครั้ง   
เจ้าดาวห่างไม่พร่ำาตอบ หากแต่เริ่มขยับตัวเข้าไปใกล้ดาวเคราะห์ดวงน้อย 

หางสีรุ้งสวยสดใสปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง สวยงาม อ่อนโยน และอบอุ่น   
ดาวห่างไม่ถูกเรียกว่าดาวห่างอีกแล้ว เพราะ ณ ตอนนี้ ดาวห่างโคจรไม่ห่างจากดาวเคราะห์ดวงนั้น หากจะพูดให้ชัด 

ดาวหาง ดาวห่าง ดวงเดียวกันนั้น กลายเป็น ดาวห่วง ที่โคจรรอบๆดาวเคราะห์น้อย เปล่งแสงสว่างสีรุ้งเป็นวงแหวนบางเบา 
“ฉันมองเห็นเธอแล้ว...” 
“ฉันก็มองเห็นคุณ...”   

. . .

ณ จักรวาลฝั่งตะวันออก มีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่แสนห่างไกลกลับสว่างสดใสด้วยวงแหวนสีรุ้ง ไม่มีใครรู้จักชื่อ  
ไม่มีใครรู้ที่มา หากแต่รับรู้ว่า ความเข้ากันที่เหมาะเจาะนั้น ช่างสวยงาม
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ถ้าสื่อสารกันได้ อยากคุยกับพืชหรือสัตว์ชนิดนั้นว่าอะไร?

อยากถามนกว่าไปที่ไหนมาบ้าง 
พบเห็นอะไรมาบ้าง 

พัชรนัลศณ์ อินทเวียง 
พนักงานบริษัทเอกชน  

อยากถามช้างว่า ที่คุยกันด้วยเสียง
ความถี่ต่ำานี่ คุยได้ไกลเป็นสิบกิโลจริงเหรอ

กิตติชัย สิงห์สัมพันธ์ 
Developer

อยากถามตัวบีเวอร์ว่า คุณมีแรงบันดาลใจ
อะไร ในการสร้างระบบนิเวศให้ป่า  

สนธิชัย จันทิวงศ์  
พนักงานบริษัท  

 อยากถามสุนัขว่า เบื่อมั้ยที่ต้องเฝ้าบ้าน
เวลาที่เจ้าของไม่อยู่ 

กาญจนา ยามปลอด
พนักงานธนาคาร

อยากถามดอกไม้ในแจกันว่า 
รู้สึกเสียใจมั้ยที่โดนเด็ดมาปักในแจกัน 

นภัส มีประเสริฐ
นักศึกษา

 อยากถามมันสำาปะหลัง ว่าเขาต้องการสิ่งใด
ที่เรายังไม่ได้ให้พวกเขาบ้าง
เกรียงศักดิ์ ปึงแสงจันทร์

ทำาไร่มันสำาปะหลัง

 อยากถามแมวว่า ทำาอย่างไร
ให้ตกตึกแล้วไม่ตาย 
ชยุตม์ ยงชัยชาญ 

นักเรียน

อยากบอกต้นมะนาวที่หนูปลูกว่า
ให้ออกลูกไวๆ

เด็กหญิงรุ่งรดิศ ดำาอิน
นักเรียน

อยากถามข้าวว่า เหนื่อยมั้ย 
สายศริยา ตู้จินดา 

นักเรียน

เรื่อง/ภ�พ: อมร จินดาทองดีTK Voice [เสียงของสม�ชิก]



 | March-April  2013 41

1-3

10

17 2421-24 28-31

3 9-10
11.00-19.00 น.  
“มอบของขวัญ แบ่งปันความคิด” 
นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรม
สำาหรับเด็กนิพนธ์ ของ นิสิตสาขาวิชา
วรรณกรรมสำาหรับเด็ก 
คณะมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เรื่อง
ก้านกล้วย 2 

14.00 น. 
TK Movie: 
ภาพยนตร์เรื่อง 
จักรยานสีแดง

14.00 น. 
TK Movie: 
ภาพยนตร์เรื่อง 
EMIR ภาพยนตร์
เพลงดราม่าจาก
ประเทศฟิลิปปินส์ 

11.00-17.00 น. 
“งาน SEE” 
SEE…What you SEE 
โดยนักศึกษาภาควิชาการสื่อสาร
การแสดงคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอแบค 

11.00-17.00 น. 
นิทรรศการเยาวชนต้นกล้า
“GREEN Generation 
พลังสร้างสรรค์เพื่อดิน น้ำา ป่า”

14.00 น.  
TK Movie: ภาพยนตร์เรื่อง คู่กรรม

14-16 16
11.00-17.00 น.  
อาละวาด “บุก แพร่เชื้อ ป่วนเมือง” 
ผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 
จากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง 
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

13.00 น.  
Inspired by idol พบกับ แชมป์ ทีปกร 
และ ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ
16.30-18.00 น.
TK Music Ed. ตอนที่ 3: เอิ้น-พิยะดา 
กับดนตรีบำาบัดใจ Music Therapy
by Earn Piyada

11.00-17.00 น.  
นิทรรศการ ช้าง ช้าง ช้าง...
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

Activities Calendar [กิจกรรมประจำ�เดือน]
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