นอนตายใตใบกลวย
กับ ‘ใบกลวย’ และ ‘ใบตอง’
บรรณาธิการฝกหัด (เขียน)
-----------------------เมื่อวานซืน (คือ ๒ วันกอน นับจากวันนี้) นั่งฟงบรรณาธิการ ๒ ฅนเถียงกัน
บรรณาธิการฅนแรกเปนผูแปลดวย กําลังแปลเรื่อง 'โตะโตะจังกับโตะโตะจังทั้งหลาย'
บรรณาธิการผูแปล ใหบรรณาธิการตนฉบับแปลอานตนฉบับแปล ตอนหนึ่ง มีความวา
"เวลามนุษยผูใหญใกลตาย เขามักบนวา เจ็บอยางนั้นทรมานอยางนี้ แตเด็กๆจะไมบน
เลย เขาจะไววางใจผูใหญ และตายไปเงียบๆใตใบกลวย"
บรรณาธิการตนฉบับถามวา "ตายแลวเอาใบกลวยปดหรือ"
บรรณาธิการผูแปลบอกวา "นึกภาพไมออก" จึงไปเปดดูฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งผูแปล
เปนฅนเดียวกันกับที่แปล โตะโตะจังเด็กหญิงขางหนาตาง ก็ปรากฏวา ใชขอความ
เดียวกัน คือ ใตใบกลวย
ปญหาขอแรกที่ถกเถียงกัน คือ
คําไทยมี ๒ คํา เมื่อกลาวถึงใบกลวย หมายถึงใบกลวยที่ตัดมาจากตนกลวย อีกคํา
หนึ่ง คือ ใบตอง
"จะใชคําไหน"

"ใบตอง" พจนานุกรมใหความหมายวา คือ "ใบกลวย"
แตคณะบรรณาธิการสํานักพิมพผีเสื้อลงความเห็นวา ควรใชในความหมายตางกัน
ดวยเหตุผลวา เมื่อมีคําตางกันสําหรับสิ่งเดียวกัน ควรหาเหตุผลใหไดวา ผูบัญญัติศัพท
นั้นบัญญัติไวดวยเหตุใด
.
จึงพยายามอธิบายคําวา 'ใบตอง' หมายถึงใบกลวยที่ตัดเอากานตรงกลางใบออก ใช
สําหรับทําภาชนะใสอาหาร หรือหออาหาร หรือใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อกลาวถึง 'ใบตอง' ทําใหนึกภาพออกวา ไมใชใบกลวยทั้งใบที่มีกานกลาง แตเปน
สวนของใบกลวยที่มวนได พับได เย็บกลัดได
สวนคํา 'ใบกลวย' กับ 'ใบตอง' ก็ถกเถียงหาเหตุผลกันเปนชั่วโมง
คราวนี้ มาถึงการขยายความภาพ หรือแสดงภาพในภาษาเขียน
หลักเกณฑวาดวยการแปลนั้นกลาวไววา ภาษาแปลตองทําใหเกิดภาพแกผูอานเสมือน
ภาษาตนฉบับ
บรรณาธิการทั้งสองฅนลงความเห็นวา
ตนฉบับนั้นเขียนใหผูอานเขาใจดวยคําสั้นๆ แตเฉพาะผูที่รูจักสภาพของเหตุการณ
ฅนที่เคยเห็นภาพขาว หรือสารคดีเกี่ยวกับประเทศในแอฟริกาเทานั้นจึงจะนึกภาพออก
"'---ตายไปเงี่ยบๆใตใบกลวย'นั้น ปรากฏภาพอยางไร" บรรณาธิการตนฉบับถาม
"นาจะหมายถึงใตรมเงาตนกลวย เพราะประเทศรวันดาปลูกกลวยมาก" บรรณาธิการผู
แปลอธิบาย

"รมเงา---หรือวา เอาใบกลวยมาปดรางไวกอนตาย" บรรณาธิการตนฉบับแปลตั้ง
ขอสังเกต
"เออ---นั่นสิ แมลงวันเยอะเสียดวย"
"เก็บเอาไวถามคุโรยานางิก็แลวกัน"
คุณคุโรยานางิ เท็ตสึโกะ คือผูเขียนเรื่อง โตะโตะจัง เด็กหญิงขางหนาตาง ขณะนี้พํานัก
อยูในประเทศญี่ปุน และอาจจะเดินทางมาเปดหนาหนังสือแปลเรื่องนี้ในประเทศไทย
แต---การจะถามผูเขียน เมื่อมีขอสงสัยในการแปลนั้น ไมอาจทําไดเสมอไป เพราะถาผู
แปลเสียชีวิตแลว ก็เปนอันจบ
---อาจมีบรรณาธิการตนฉบับบางฅน มีความสามารถพิเศษ นั่งทางในติดตอวิญญาณ
ผูเขียนได นั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ปญหาการแปลถอยคําเพียงประโยคเดียว สําหรับผูอาน อาจไมรูวาเปนเรื่องใหญได
เหมือนกันอยางเชนกรณีนี้
เพราะบรรณาธิการตนฉบับแปล กับผูแปล ตางพยายามหาขอยุติใหไดวา
แทจริงแลวผูเขียนตองการใหผูอานเห็นภาพอะไรกันแน
๑. ภาพเด็กที่คอยๆตายไปชาๆใตรมเงากอกลวย ขณะแดดจา
๒. ภาพเด็กตายไปชาๆ ใตใบกลวยซึ่งมีฅนเอามาปดรางไว
ภาพที่ตางกันทั้งสองภาพนั้นสําคัญมากนักหรือ จนถึงกับตองเสียเวลานับชั่วโมง และเริ่ม
ขามวัน

บรรณาธิการตนฉบับแปลตอบวา
"สําคัญมาก เพราะการจะบอกวาเด็กตายอยูใตกอกลวย หรือมีใบกลวยปดราง ทําใหเรา
ไดภาพและความหมายอยางอื่นอีก เชน
การเอาใบกลวยปดรางกอนตาย อาจสื่อถึงวัฒนธรรมของชาวแอฟริกาก็ได
และหากใชถอยคําผิดไปจากนั้น ก็จะทําใหผูอานรูวัฒนธรรมผิดไปจากขอเท็จจริง"
คําแปลเพียงคําเดียว ที่ถูก หรือผิด หมายถึงสิ่งตางๆ และสิ่งอื่นๆที่จะตามมาอีกมากมาย
และแลว ไมมีขอยุติในวันนั้น
แนละ การแปลจากภาษาอื่น(ซึ่งไมใชภาษาอังกฤษ)มาเปนภาษาไทย ยอมมีปญหา แม
ผูแปล(ภาษาญี่ปุน)จะอยูกับภาษาที่หนึ่งนี้มาเกือบตลอดชีวิต จนฝนเปนญี่ปุนพูดไทย
แตบางครั้งบางหนก็มีปญหาที่ไมคาดคิดเพิ่มขึ้นทีละอยาง ทีละอยาง
เชนกรณีที่กําลังแปลเรื่อง 'โตะโตะจัง โตะ โตะโตะจังตาจิ' นี้ เปนการแปลผลงานของ
ผูเขียนเรื่องโตะโตะจังเด็กหญิงขางหนาตางเลมที่ ๓ แลว ๒ เลมกอน ไมมีปญหาอะไร เพราะ
เปนเรื่องราวเกี่ยวกับโตะโตะจัง ผูเขียนเรื่อง ทุกสิ่งเปนญี่ปุน---แตเลมนี้ คุโรยา
นางิ เท็ตสึโกะ เขียนดวยภาษาญี่ปุนก็จริง แตเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆแอฟริกา เรื่องราวเกิอดขึ้น
ในแอฟริกาและบาง
ประเทศในเอเชีย
การแปลจึงตองระมัดระวังมากกวา ๒ เลมแรก เพราะแทบจะพูดไดวา ไมมีอะไร
เหมือนกันเลย---และตอนนี้บรรณาธิการตนฉบับแปล กับผูแปลก็กําลังเถียงกันอยูวา "นอนตาย
ใตใบตอง" หรือ "นอนตายใตใบกลวย"
---มันคืออะไร และ 'ใต' นั้น ใตในระยะไหน
ใต แบบมีใบกลวยแนบหนาแนบลําตัว
หรือ ใต แบบอยูหางกัน--และแลว---ผูแปลเดินยิ้มแจมใสเขามาในสํานักงาน พลางพูดอารมณดีวา

"ไดคําตอบแลว"
"โทรศัพทไปหาโตะโตะเหรอ"
"เปลา"
"ถามทานุมะหรือไง"
ทานุมะ หรือ ทาเกโยชิ ทานุมะ ชางภาพประจําตัวของคุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
คงตองเลาถึงชางภาพผูนี้สักหนอย เพราะเขาเปนชางภาพที่ทํางานรวมกับโตะโตะ มา
นานหลายสิบปแลว
ตั้งแตยังเปนหนุมเปนสาวดวยกันทั้งคู จวบจนปจจุบัน ทานุมะนั้นอายุ ๗๐ เศษ สวนโตะโตะ ยัง
ไมเคยมีใครบอกไดวาเธออายุเทาใด
"ไมใช---"
"แลวไดคําตอบจากไหน"
"จากรานทําผม"
ไดคําตอบ 'เรื่องคํา' และ 'เรื่องการแปล' จากรานทําผมปากซอย---ฟงดูนาขํา
แตก็นั่นแหละ กลาวกันวา วิชาชีพใดก็ตาม ลวนเกี่ยวของกับการทําหนังสือทั้งสิ้น
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
"การทําหนังสือ จําตองพึ่งพาอาศัยผูฅนทุกอาชีพ พึ่งพาสรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนี้"
เมื่อมีปญหา เราจึงตองนึกถึงฅนนั้น ฅนนี้ ฅนโนน อาจจะตองเที่ยวไปหาสิ่งนั้น สิ่งนี้
และคําตอบก็ใชวาจะมีอยู ณ ที่เดียว หรือบุคคลเดียว
ตางไปจากอาชีพอื่น เชน เมื่อใครเจ็บไขไดปวยก็ไปหาหมอ เวลาหิวก็ไปรานอาหาร
ภัตตาคาร อยากอานหนังสือก็เขารานหนังสือ
แตสําหรับฅนทําหนังสือนั้น เมื่อเขามีปญหาอยากไดคําตอบเรื่องใดก็ตาม ตอง
ไปหลายตอหลายแหง
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (จากภาษาญี่ปุน) เปนดังนี้
There is one thing I want you to remember :
Adults die groanning, complaining of thair pain ,
But children say nothing.
They simply die silently, under the banana leaves,
Trusting us adults.
และตนฉบับภาษาญี่ปุน คือ

ความคิดเห็นเรื่อง 'ใบตอง' กับ 'ใบกลวย' ยังพูดคุยกันตอไป วา
ลองพิจารณาการใชงาน และสังคมวัฒนธรรมของผูฅนที่ใชวัสดุธรรมชาตินี้ ใบตองนั้นใช
แมในรั้วในวัง ใชทําบายศรี ทําอะไรตอมิอะไรที่เปนเครื่องประกอบราชพิธี และพิธีตางๆ
เปนไปไดไหมวา คําวา 'ใบตอง' เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุนี้
สวน 'ใบกลวย' นั้นคือธรรมชาติแทๆ อยูบนตนก็ใบกลวย ตัดลงมายังไมแตงใหสะอาด
เรียบรอยดี ก็เรียก 'ใบกลวย'
นําทั้งใบมาใชรองเนื้อสัตวเครื่องในสัตที่เพิ่งลม ก็เรียก 'ใบกลวย'
จนกวาจะพิถีพิถันเจียนใหไดรูปใชงานสะดวก จึงจะเรียก 'ใบตอง'
อยางนี้หรือเปลา คือการแยกความหมายของคํา
แมเปนสิ่งเดียวกัน แตตกแตงใหดีขึ้นเรียกอยางหนึ่ง
เปนธรรมชาติดิบๆ ก็เรียกอีกอยางหนง
หรือหากในปจจุบันนี้ยังใชในความหมายเดียวกันอยู คือ ใครจะเรียก 'ใบกลวย' ก็
หมายถึง 'ใบตอง'
ยามเมื่อเรียก 'ใบตอง' ก็หมายถึง 'ใบกลวย'
ก็ลองพัฒนาภาษาเสียใหม ใหเกิดการใชคําอยางมีประโยชน เกิดสิ่งซึ่งเรียกวาความ
หลากหลาย เปนวิวัฒนาการทางภาษา จะไดหรือไม
การแปลประโยคนี้ บรรณาธิการตนฉบับแปลของผีเสื้อ ใชเปนตัวอยางการสอนสําหรับ
บรรณาธิการฝกหัด เพื่อจะเรียนรูในหัวขอตางๆ เชน
๑.ความหมายของคํา
๒. ภาพที่เกิดจากคําในประโยค : บรรณาธิการตนฉบับแปล พยายามอธิบายวา
"เมื่ออานประโยคใดก็ตาม ภาพที่เกิดขึ้นจะตองสอดคลองกับประโยคนั้น ในกรณีของ
ประโยคที่ยกมานี้ ทําใหเกิดคําถาม เพราะภาพที่เกิดขึ้นคลุมเครือ"
๓. ขอเท็จจริง ในบริบทของการแปล : บรรณาธิการตนฉบับควรจะตั้งขอสังเกตใหไกล
ไปกวาเฉพาะภาษาในเรื่อง หรือถอยคําที่ปรากฏในเรื่อง ตองตั้งขอสังเกต ขอสงสัยให
มากกวาผูแปล
เชน ประโยควา "นอนตายใตใบกลวย" ที่บอกวาใตใบกลวยนั้น ใตอยางไร ผูแปล
อาจจะผานไป ไมฉุกคิดอะไรมาก แตบรรณาธิการตนฉบับแปลตองคิด
คําวา 'ใต' มี 'ระยะ' ตางกันไดมาก
ตั้งแตใตชนิดแนบผิวเนื้อ แนบราง
ใบกลวยอยูสูงขึ้นไป ๑ ศอก ฅนที่อยูขางลางก็เรียกวา "ใตใบกลวย"
สูงขึ้นไป ๆ ๆ กวานั้นอีก ฅนที่อยูขางลางก็เรียกวา "ใตใบกลวย" เหมือนกัน
รวมทั้ง 'ใบกลวยที่ตัดจากตนแลว' และ 'ใบกลวยที่อยูติดตน'
ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ บรรณาธิการตัวจริงอธิบายวา
"นี่คือในแงมุมของบรรณาธิการตนฉบับแปล ไมไดพูดในฐานะนักแปล"
คราวนี้ มีคําถามวา
"ก็ถาเปนเชนนั้น มีคําใดบางไหมที่จะชวยบอกระยะทางของคําวา ใต ใหผูอานเห็นชัด
ขึ้นวา 'ใต' ในระยะใด มากหรือนอย"
เมื่อวานนี้ ไปเยี่ยมคุณยายที่รูจักกัน นั่งคุยโนนคุยนี่ คุณยายบอกหลานวา
"นี่ แมสม ไปตัดใบกลวยใหยายหนอย เลือกเอาที่ยังออนๆนะ---แลวก็หยิบพับใบตองใน
ครัวมาใหยายดวย"
แจมชัดดีสําหรับการใช งใบตอง' และ 'ใบกลวย' ของชาวบานที่อยูกับสิ่งเหลานั้นมา
ตลอดชีวิต

และแลวก็ถึงเวาลาเฉลัยคําตอบ ที่ผูแปลไดมาจากรานทําผมปากซอย รานทําผมนั้น
เปนรานที่มีลูกคาชาวญี่ปุนมาก จึงบริการดวยนิตยสารภาษาญี่ปุน และฉบับหนึ่งใน
จํานวนมากหลายคือ SHUKAN ASAHI หรือ อาซาฮี รายสัปดาห เปนนิตยสารทํานอง
เดียวกันกับ มติชนรายสัปดาห หรือ เนชั่นสุดสัปดาห ซึ่งจัดทําโดยหนังสือพิมพอา
ซาฮี ประกอบดวยบาทความ ขาวสาร ความรู บันเทิง บทวิจารณ การศึกษา ฯลฯ
ในนิตยสารอาซาฮี รายสัปดาห ฉบับวันที่ ๑๔ มีนาคม ค.ศ.๒๐๐๘ ปรากฏภาพ
เหตุการณในแอฟริกา และมุมขวาบนของภาพคือคําตอบของขอสงสัยที่วา
'นอนตายใตใบกลวย' นั้น มีสภาพอยางไร

นั่นคือ "ถาจะแปลโดยยึดคําอยางเครงครัด ก็ใชคําวา ‘นอนตายใตใบกลวย’ แตตองทํา
อธิบายคํา หรือหากจะอธิบายอยางขยายคําเพื่อใหเขาใจ(ไมใชขยายความ) ก็คือ ‘นอน
ตายใตเพิงมุงใบกลวย’" บรรณาธิการผูแปลอธิบาย
"การแปลหนังสือไมใชเรื่องงาย และการตรวจแกตนฉบับก็ไมใชงายๆ แตทั้งการแปล
และตรวจแกตนฉบับ เปนเรื่องสนุก มีความสุขทุกขณะจิตที่คนพบสิ่งซึ่งตองสงสัย มีความสุขใน
การคนหาคําตอบ" บรรณาธิการตนฉบับตัวจริงบอก
การถกเถียงนี้ สิ้นสุดเพียงขอยุติวา "นอนตายใตเพิงมุงใบกลวย" แตในสวนอื่นๆของ
ประโยค ยังจะตองพิจารณาตอไป
(๑๔ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑)

