
1 

 

บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับการแปล 

“Translation is not a matter of words only: it is a matter of making intelligible a whole culture.” 

 

                       — Anthony Burgess 

 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การแปลคืออะไร 

2. ในทศันะของนกัศกึษา งานแปลที่ดีควรมีลกัษณะอยา่งไรบ้าง จงอภิปราย 

3. ในทศันะของนกัศกึษา นกัแปลที่ดีควรมีลกัษณะอยา่งไร จงอภิปราย 

4. จงบอกช่ือนกัแปลที่นกัศกึษาช่ืนชอบมากที่สดุ พร้อมให้เหตผุลประกอบ ผลงานสร้างช่ือของนกัแปลทา่นนัน้มี

อะไรบ้าง 
 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการแปล 

ข้อความตอนหนึง่ในคมัภีร์ไบเบิลของคริสตศาสนาระบไุว้วา่เดิมทีมนษุย์โลกเคยเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ใช้ภาษาเดียวกนั

ทัง้หมด แตภ่ายหลงัจากที่พระผู้ เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็นวา่มนษุย์ก าลงัพยายามสร้างหอคอยที่สงูขึน้ถึงฟา้เพื่อสร้างช่ือแก่

ตนเอง และเพื่อจะได้ไมต้่องกระจายไปทัว่ทัง้โลก  

 

6 องค์พระผู้ เป็นเจ้าตรัสวา่ “คนเหลา่นีเ้ป็นชนชาตเิดียวกนั พดูภาษาเดียวกนั ยงัริเร่ิมท างานได้ถึงเพียงนี ้                                     

ตอ่ไป        ถ้าเขาวางแผนจะท าอะไรก็จะท าได้ทกุอยา่ง 7 มาเถิด ให้เราลงไปท าให้เขามีภาษาสบัสนแตกตา่งกัน

ออกไป    เพื่อเขาจะได้ไมเ่ข้าใจกนั” 

                                                                                            (พระคมัภีร์ภาษาไทยฉบบั TNCV ปฐมกาล 11) 

 

หากจะทกึทกัเอาวา่ข้อความข้างต้นเป็นประวตัศิาสตร์โดยยอ่ของก าเนดิวงการแปลก็คงจะฟังดพูอเข้าใจได้อยูบ้่าง ด้วย

เหตทุี่วา่ข้อความข้างต้นชีใ้ห้เห็นวา่อาชีพนกัแปลมมีานานมากแล้ว ด้วยเหตทุีม่นษุย์บนโลกใช้ภาษาและมีวฒันธรรมที่แตกตา่ง

กนัไป ทวา่ ยงัคงต้องมีวิธีที่ชว่ยให้สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 
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อยา่งไรก็ตาม หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ชีใ้ห้เห็นวา่ภายหลงัจากที่อารยธรรมของมนษุย์ถือก าเนดิขึน้ไมน่านนกั มนษุย์ก็

เร่ิมรู้จกัการแปล โดยมกีารค้นพบหลกัฐานงานแปลชิน้แรกของโลกเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล (Newmark 1984) 

กลา่วกนัวา่วรรณกรรมแปลท่ีเก่าแก่ที่สดุที่พบในปัจจบุนัคือเอกสารท่ีขดุพบบริเวณเมืองเอบลา (Ebla) ซึง่ตัง้อยูท่างทิศเหนือ

ของประเทศซีเรียในปัจจบุนั และเมื่อประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการค้นพบหลกัฐานการแปลซึง่แสดงให้เห็นถึง

จดุเร่ิมต้นของบทบาทของการแปลในซีกโลกตะวนัตก เช่ือกนัวา่นกัแปลชาวยโุรปในยคุเร่ิมแรกเป็นชาวกรีก ซึง่แปล “มหากาพย์

โอดิสซี ของ โฮเมอร์ ” จากภาษากรีกเป็นภาษาละติน จึงอาจกลา่วได้วา่นี่เป็นจดุเร่ิมต้นของการแปลในสมยักรีกโบราณ 

ในยคุแรกๆ ของการแปล ยงัไมป่รากฏทฤษฏีด้านการแปลหรือแนวคิดเชิงวชิาการตา่งๆ เช่นในสมยันี ้การแปลจงึเป็นเร่ือง

ของนกัปราชญ์ กวี หรือชนชัน้สงูที่รู้หลายภาษาในระดบัดีพอท่ีจะถ่ายทอดเนือ้หาจากภาษาหนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ได้ การแปล

ในยคุแรกๆ เป็นการแปลในลกัษณะค าตอ่ค าหรือประโยคตอ่ประโยคโดยมุง่เน้นท่ีจะรักษาโครงสร้างและรูปแบบเดมิของ

ภาษาต้นฉบบัไว้ให้ได้มากที่สดุ ทัง้นีเ้พราะต้นฉบบัสว่นใหญ่มกัเก่ียวข้องกบัเร่ืองศาสนาหรือวรรณคดี จึงถือเป็นผลงานท่ีมี

ความศกัดิ์สทิธ์ิ มีคณุคา่และควรคา่ตอ่การได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดเป็นอีกภาษาหนึง่ซึง่ใช้โดยผู้คนในอกีสงัคมที่มีความ

เจริญน้อยกวา่ ผู้แปลจึงควรรักษารูปแบบเดมิไว้อยา่งซื่อตรงโดยเคร่งครัดภายใต้กรอบความคิดทีว่า่ผู้ เขียนต้นฉบบัผู้ซึง่เป็น

เจ้าของผลงานมีความส าคญัมากกวา่ผู้อา่นฉบบัแปล 

ตอ่มาเมื่อมีผู้แปลงานอยา่งกว้างขวางมากขึน้ ขอบเขตของการแปลก็คอ่ยๆ ขยายออกไป การแปลมิได้จ ากดัเฉพาะ

ส าหรับปราชญ์อีกตอ่ไป แตก่ลายเป็นเคร่ืองมือสง่เสริมการแลกเปลีย่นข้อมลูความรู้ในแขนงตา่งๆ ระหวา่งผู้คนทีใ่ช้ภาษา

ตา่งกนั มีวฒันธรรมและวถีิชีวิตทีแ่ตกตา่งกนั ยิ่งวิทยาการก้าวล า้และความรู้รุดหน้าไปมากเทา่ใด การแปลก็ยิง่มีบทบาท

ส าคญัในฐานะท่ีเป็นสือ่กลางในการกระจายข้อมลูมากเทา่นัน้ และเนื่องด้วยความจ าเป็นในการผลติผลงานแปลที่มุง่เน้นให้

ผู้อา่นฉบบัแปลมีความเข้าใจในข้อมลูและเนือ้หาในฉบบัแปลโดยไมค่ลาดเคลือ่นไปจากเนือ้หาในต้นฉบบัและสามารถสมัผสั

ถึงอรรถรสของฉบบัแปลได้เทียบเคียงกบัอรรถรสของต้นฉบบั รูปแบบท่ีปรากฏในต้นฉบบัจงึอาจต้องปรับเปลีย่นไปเพื่อรักษา

ความหมายในต้นฉบบัไว้ 

 

มนษุย์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการติดตอ่สือ่สารฉนัใด การแปลก็ท าหน้าที่เป็นสือ่กลางในการเช่ือมโยงระหวา่งกนัฉนันัน้ 

การแปลเป็นเสมือนสะพานท่ีชว่ยให้การสือ่สารข้ามวฒันธรรมสามารถกระท าได้งา่ยขึน้ ช่วยให้ข้อจ ากดัในด้านตา่งๆ ของ

มนษุย์นัน้แคบลง และที่ส าคญั การแปลเป็นสิง่ที่มีบทบาทส าคญัในชีวิตมนษุย์เป็นอยา่งมาก ดงัทีน่กัวิชาการผู้ เช่ียวชาญด้าน

การแปลได้กลา่วไว้ดงันี ้

  

“Why should you care? Because translation affects every aspect of your life—and we’re not just           

talking about the obvious things, like world politics and global business. Translation affects you 

personally, too. The books you read. The movies you watch. The food you eat. Your favorite sports 

team…….. 
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Translation affects everything from holy books to hurricane warnings, poetry and Pap smears. It’s 

needed by both the masses and the millionaires. Translation converts the words of dictators and 

diplomats, princes and pop stars, bus drivers and baseball players. Translation fuels the global 

economy, prevents wars and stops the outbreak of disease……” 

                   (Nataly Kelly and JostZetzsche 2012) 

 

นอกจากนี ้หากจะพิจารณาในแงม่มุของสงัคมและความเป็นอยู ่ยงัอาจกลา่วได้วา่การแปลมีความส าคญัเป็นอยา่ง

มากตอ่ชีวิตและความมัน่คงของมนษุย์ ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งกรณีเหตกุารณ์วินาศกรรมในวนัที่ 11 กนัยายน พ.ศ.

2544 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มหีลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นวา่กลุม่อลักออิดะห์ซึง่เป็นกลุม่ก่อการร้ายอิสลามสากลได้สือ่สาร

กนัด้วยข้อความสัน้ๆ ทางโทรศพัท์ระหวา่งกนัภายในกลุม่เป็นภาษาอาหรับก่อนเกิดเร่ิมปฏิบตัิการเพียงหนึง่วนัวา่ 

   “Tomorrow is zero hour.” 

   “The match is about to begin.” 

 มีการบนัทกึการดกัฟังข้อความดงักลา่วในวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ.2544 ทวา่ ไมม่ีใครให้ความส าคญักบัการแปล

ความหมายของข้อความทางโทรศพัท์นีจ้นกระทัง่ภายหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ก่อการร้ายไปแล้ว ซึง่กวา่จะรู้ความหมายของ

ข้อความที่มีลกัษณะเชิงขม่ขูน่ี ้สหรัฐอเมริกาก็ได้สญูเสยีชีวติพลเมืองนบัพนัและทรัพย์สนิที่ประเมนิมลูคา่ไมไ่ด้ไปเสยีแล้ว  

 

ค าจ ากดัความของ “การแปล” 

การแปลหมายถงึ การถา่ยทอดความหมายของสารในต้นฉบบัภาษาหนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ ค าวา่ translate ซึง่หมายถงึ

การแปลมีรากศพัท์มาจากค าวา่ translatum ซึง่เป็นรูปหนึง่ของค าวา่ transferre ซึง่หมายถึง ‘ถ่ายทอด’ หรือ ‘สง่ผา่น’ด้วย

เหตนุี ้นกัแปลจึงท าหน้าทีเ่สมือนตวักลางในการสือ่สารผู้ถา่ยทอดความหมาย โดยการน าเอาความหมายทัง้หมดจากต้นฉบบั

มาถา่ยทอดให้เป็นบทแปลในอีกภาษาหนึง่ ซึง่นอกจากจะต้องรักษาความหมายเดิมไว้แล้ว ยงัจ าเป็นต้องค านงึถงึการใช้ภาษา

อยา่งเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกบัจารีตของภาษานัน้อยา่งแท้จริง (ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสทุธ์ิ 2533) 

นกัวิชาการด้านการแปลได้ให้ค าจ ากดัความของ “การแปล” ไว้มากมาย อาท ิ

 

Peter Newmark (1988:5) 

“…it is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended 

the text.” 
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Roger T. Bell (1991)  

“Translation is the replacement of a representation of a text in one language by a representation of 

an equivalent text in a second language.” 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สทิธา พินิจภวูดล (2542) 

“การแปล คือ การถา่ยทอดข้อความจากภาษาหนึง่ไปยงัอกีภาษาหนึง่ โดยรักษารูปแบบ คณุคา่ และความหมายใน

ข้อความเดิมไว้อยา่งครบถ้วน รวมทัง้ความหมายแฝง ซึง่ได้แก่ ความหมายทางวฒันธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สกึ 

ฯลฯ”  

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสทุธ์ิ (2533) 

“การแปล คือ การถา่ยทอดความหมาย โดยการน าเอาความหมายทัง้หมดจากต้นฉบบัมาถ่ายทอดให้เป็นบทแปลในอีก

ภาษาหนึง่ ซึง่นอกจากจะต้องรักษาความหมายเดิมไว้แล้ว ยงัจ าเป็นต้องค านงึถงึการใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติและ

สอดคล้องกบัจารีตของภาษานัน้อยา่งแท้จริง”        

 

จากข้อความทีย่กมาข้างต้น จะเห็นได้วา่การแปลมิได้เป็นเพียงการน าเสนอหรือถา่ยทอดความหมายของค าที่ผกูกนัเป็น

ประโยคเทา่นัน้ หากแตห่มายรวมถึงความเข้าใจในโครงสร้าง ไวยากรณ์ ตลอดจนบริบทในการสือ่สารและวฒันธรรมนัน้ๆ เพื่อ

จะสามารถน าองค์ประกอบเหลา่นีม้าถา่ยทอดจากภาษาหนึง่ ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ภาษาต้นทาง” (Source language) เป็น

อีกภาษาหนึง่ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “ภาษาปลายทาง” (Target language) ได้อยา่งถกูต้องและเป็นธรรมชาติ โดยพยายามคง

ความหมายและรูปแบบของภาษาต้นทางให้ได้มากเทา่ทีจ่ะท าได้ เพื่อให้ผู้อา่นงานแปลเกิดความรู้สกึที่ไมแ่ตกตา่งจากผู้อา่น

ต้นฉบบั 

 

ตวัอยา่งเช่น 

Agriculture is the bread and butter of Thai people.  

การท าเกษตรกรรมเป็นขนมปังและเนยของคนไทย 

 

หากจะแปลโดยถ่ายทอดตามความหมายของค า จะได้ผลลพัธ์ดงัประโยคภาษาไทยข้างต้น ซึง่ถือเป็นประโยคแปลที่

ถกูต้องตามความหมายของภาษาต้นทาง แตห่ากพิจารณาข้อเท็จจริงทางวฒันธรรม จะพบวา่ประโยคแปลดงักลา่วไมส่ามารถ
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สือ่สารข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าใจได้งา่ยในบริบทของคนไทยและภาษาไทยได้เทา่ที่ควร เนื่องจากในความเป็นจริง สิง่หนึง่ที่

มีบทบาทส าคญัในวฒันธรรมไทยและภาษาไทยอยู่มากคือข้าว มใิช่ขนมปังและเนย  อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นวา่ผู้แปลขาดความรู้

ด้านส านวนในภาษาต้นทาง ดงันัน้ ผู้แปลจึงควรค านงึถึงความหมายที่ผู้สง่สารในต้นฉบบัต้องการสือ่ ก่อนที่จะถ่ายทอดเป็น

ภาษาฉบบัแปลที่เหมาะสมตามบริบทที่ผู้ใช้ภาษาไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ ประโยคดงักลา่วจึงควรแปลวา่  

การท าเกษตรกรรมเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของคนไทย 

จากประโยคข้างต้น จะเห็นได้ชดัเจนวา่การแปลที่ดีมใิช่แคเ่พียงจะต้องแปลให้ถกูต้องเทา่นัน้ แตจ่ะต้องสามารถสือ่

ความหมาย โดยอาจจะต้องปรับเปลีย่นรูปแบบการเสนอความหมายตามความเหมาะสม เพื่อถา่ยทอดสารจากภาษาต้นทาง

ได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมชาตใินภาษาปลายทาง แม้วา่ในบางครัง้บทแปลอาจไมค่อ่ยซื่อตรงกบัต้นฉบบันกัก็ตาม 

“Translation, then, consists of studying the lexicon, grammatical structure, communication, 

situation, and cultural context of the source language text, analyzing it in order to determine its 

meaning, and then reconstructing the same meaning using the lexicon and grammatical structure 

which are appropriate in the RECEPTOR LANGUAGE and its cultural context.” 

(Mildred L. Larson 1984: 3) 

 

 

ภาพท่ี 1: แผนภมูิกระบวนการแปล 

Figure 1: Diagram of Translation Process 

 

ลักษณะของงานแปลที่ด ี

งานแปลที่ดีควรมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความถกูต้อง ชดัเจน สามารถสือ่ความหมายได้ครบถ้วน ไมผิ่ดไปจากต้นฉบบั 
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2. มีความเหมาะสมทัง้ในด้านรูปแบบ ระดบัของภาษาและลลีาการเขียน 

3. ให้ความรู้สกึ อารมณ์ และอรรถรสในการอา่นได้เทา่เทียมกบัต้นฉบบั 

งานแปลที่มีคณุภาพจะต้องสือ่ความหมายได้อยา่งถกูต้อง โดยมกีารน าเสนอเนือ้หา ความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ของ

ผู้ เขียนต้นฉบบั ตลอดจนความหมายโดยนยัที่แฝงอยูแ่ละรสชาติ (flavour and feel) ของต้นฉบบัได้ครบถ้วน นอกจากนี ้

ภาษาทีใ่ช้ควรจะร่ืนหแูละมีความเป็นธรรมชาติ และที่ส าคญั ควรจะสามารถท าให้ผู้อา่นฉบบัแปลเกิดผลตอบสนองได้

เทียบเคยีงกบัท่ีต้นฉบบัก่อให้เกิดผลตอบสนองตอ่ผู้อา่นต้นฉบบั คณุสมบตัิประการหลงันีน้บัวา่ส าคญัที่สดุในการพิจารณา

คณุภาพของงานแปล งานแปลทีข่าดคณุสมบตัิข้อนี ้นบัวา่เป็นงานแปลที่มีคณุภาพต า่ (สญัฉวี สายบวั: หน้า 14)  

หากจะกลา่ววา่การแปลเป็นศิลปะแขนงหนึง่ คงจะมิใช่ค ากลา่วทีค่ลาดเคลือ่นจากความเป็นจริงนกั สมมติวา่ผู้อา่น

ต้องการวาดรูปบคุคลคนหนึง่ ผู้อา่นอาจเพียงลองวาดภาพร่างของบคุคลขึน้มาหนึง่ภาพ ในขณะเดียวกนั อาจปฏิเสธไมไ่ด้วา่

ภาพวาดบคุคลนัน้ หากวาดโดยศิลปินท่ีผา่นการฝึกฝนทกัษะการวาดภาพมายาวนานหรือมีพรสวรรค์ด้านศิลปะเป็นทนุเดิม จะ

มีแนวโน้มที่จะเป็นภาพวาดบคุคลที่มีรายละเอียดและดเูป็นธรรมชาตเิสมือนจริงมากกวา่ การแปลก็เช่นเดียวกนั หากผู้ แปล

มุง่หวงัเพยีงถา่ยทอดความหมายของค าหรือประโยค โดยปราศจากการค านงึถึงองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ความเหมาะสมของ

การเลอืกใช้ค า ระดบัของภาษา น า้เสยีงของผู้ เขยีนต้นฉบบั บริบททางวฒันธรรม ฯลฯ งานแปลชิน้นัน้ก็มีแนวโน้มที่จะ 

‘ล้มเหลว’ หรือ ‘บกพร่อง’ ในการถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ความรู้สกึที่แฝงอยูใ่นต้นฉบบั   

การผลติงานแปลที่ดี จึงถือเป็นงานท่ีต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ หากผู้แปลเรียนรู้และเข้าใจเพยีงทฤษฎีการแปลเพยีง

อยา่งเดยีวโดยปราศจากการฝึกฝน งานแปลชิน้นัน้ก็มีแนวโน้มทีจ่ะเป็นงานแปลที่ขาดคณุภาพ ดงันัน้ ประสบการณ์ในการแปล 

การทดลองลงมือแปลเพื่อให้เห็นข้อถกูผิด และตระหนกัถึงความบกพร่องในการแปลของตนจะเป็นสิง่ที่ช่วยบม่เพาะ

ความสามารถในการแปลให้มีพฒันาการท่ีดีตอ่ไป 

 

คุณสมบัตขิองนักแปลที่ด ี

คนจ านวนไมน้่อยมคีวามเช่ือวา่ผู้ใดก็ตามที่สามารถพดูหรือเขียนได้สองภาษา (bilingual) จะสามารถผลติงานแปลได้ไม่

ยาก ทวา่ในความเป็นจริง หากงานแปลที่มีความซบัซ้อนทางภาษาและเนือ้หาและต้องอาศยัความเข้าใจและความประณีตใน

การถา่ยทอดเนือ้หาตกไปอยูใ่นมอืของผู้แปลที่ขาดการฝึกฝนและประสบการณ์ในการแปลแล้ว งานแปลชิน้นัน้ก็มีแนวโน้มที่จะ

เป็นงานท่ีขาดคณุภาพ ก ากวม หรือชวนให้เข้าใจคลาดเคลือ่นได้ อีกทัง้ยงัขาดอรรถรสส าหรับผู้อา่น ดงัที่ได้กลา่วมาแล้ว การ

แปลงานท่ีมีคณุภาพมใิช่เพยีงการถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ให้ถกูต้องเทา่นัน้ แตก่ารแปลที่ดียงัจะต้อง

ค านงึถึงความเหมาะสมในการเลอืกใช้ค า ความหมายโดยนยั ท านองการเขียน (style) ระดบัหรือประเภทของภาษาที่ใช้ใน

บริบทที่ตา่งกนั (register) ฯลฯ เพื่อให้ได้อรรถรสในการอา่นเช่นเดียวกบัเมื่ออา่นต้นฉบบั นกัแปลที่ดีจึงควรมคีณุสมบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. มีความสามารถทางภาษา ทัง้ในภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง 

การจะเป็นนกัแปลที่ดีได้ จะต้องมีความสามารถทางภาษาในระดบัดีทัง้ในภาษาต้นทางและภาษา

ปลายทาง เพื่อจะสามารถแปลได้อยา่งถกูต้อง ทัง้นี ้การจะแปลได้อยา่งถกูต้องนัน้ ผู้แปลไมเ่พียงแตจ่ะต้องรู้และ

เข้าใจความหมายของค า และรู้วธีิการใช้แหลง่ข้อมลู อาทิ พจนานกุรม อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ในการหาความหมายของ

ค าเทา่นัน้ แตผู่้แปลยงัจะต้องสามารถจบัความหมายที่แฝงอยูใ่นเนือ้หานัน้ๆ อีกทัง้สามารถเข้าใจความเช่ือมโยง

ระหวา่งเนือ้หาในประโยคและระหวา่งประโยคอีกด้วย นอกเหนือจากนี ้นกัแปลที่ดยีงัจะต้องมีความรู้เก่ียวกบัภาษา

ปลายทางดีพอที่จะสามารถเลือกใช้ทว่งท านองการเขยีน (style) น า้เสยีง (tone) และระดบัของภาษาที่ใช้ในบริบท

ทางสงัคมและอื่นๆ ที่ตา่งกนั (register)  ได้อยา่งเหมาะสม และการท่ีผู้แปลจะสามารถท าเช่นนีไ้ด้จะต้องอาศยั

ความรู้ซึง้ เข้าถึง และเข้าใจ ทัง้ในด้านภาษาและวฒันธรรมของสงัคมทีใ่ช้ภาษานัน้ๆ จึงจะท าให้ผู้แปลสามารถสือ่

ความหมายในภาษาต้นทางและในภาษาปลายทางได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 

     “ถ้ารู้แตภ่าษาตา่งประเทศ ไมรู้่เขียนอา่นแปลลงเป็นภาษาไทยได้ ก็ไมเ่ป็นประโยชน์อนัใด ถ้าอยา่งนัน้หาจ้างแต่               

ฝร่ังมาใช้เทา่ไรเทา่ไรก็ได้ ที่ต้องการนัน้ต้องให้กลบัแปลภาษาตา่งประเทศลงเป็นภาษาไทยได้ แปลภาษาไทย 

ออกเป็นภาษาตา่งประเทศได้ จงึจะนบัวา่เป็นประโยชน์ อยา่ตื่นตวัเองวา่ได้ไปร ่าเรียนภาษาฝร่ังแล้วลมืภาษาไทย  

กลบัเห็นเป็นการเกก๋ารก๋ีอยา่งเชน่นกัเรียนบางคนมกัจะเห็นผิดไปดงันัน้ แตท่ี่จริงเป็นการเสยีทีค่วรจะติเตียนแท้ 

ทีเดียว” 

                  พระบรมราโชวาท 

    พระราชทานพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

   ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2428 

(อ้างถึงใน ผอ่งศรี ลอืพร้อมชยั 2559) 

 

2. มีความรู้เกี่ยวกับต้นฉบับ  

หากผู้แปลมีความสามารถทางภาษาที่ดีเยี่ยมเพยีงอยา่งเดียว แตข่าดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองที่จะ

แปลในต้นฉบบั ก็ไมอ่าจผลติผลงานแปลที่ดีมคีณุภาพได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีที่เป็นการแปลงานเขยีนเฉพาะ

ด้านหรืองานเขยีนเชิงวชิาการ หากแปลโดยผู้แปลที่มีความสามารถทางภาษาดี แตข่าดความเข้าใจเนือ้หาในต้นฉบบั

เนื่องจากไมม่ีความรู้เฉพาะด้านหรือไมม่ีภมูิหลงัในเร่ืองที่แปล ก็จะมีโอกาสท าให้งานแปลบกพร่องได้มาก ด้วยเหตนุี ้

ความรู้เฉพาะด้านหรือภมูิหลงัในเร่ืองที่จะแปลจึงเป็นปัจจยัส าคญัอนัจะน าไปสูก่ารผลติงานแปลทีม่ีคณุภาพ อยา่งไร
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ก็ตาม นีม่ิได้หมายความวา่ผู้แปลที่ขาดความรู้เฉพาะด้านหรือภมูิหลงัในเร่ืองที่แปลจะไม่สามารถแปลงานนัน้ๆ ได้ 

เนื่องจากความรู้หรือภมูิหลงัเก่ียวกบัเร่ืองที่จะแปลเป็นสิง่ที่สามารถค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

สมยัปัจจบุนัท่ีการศกึษาและค้นคว้าหาข้อมลูสามารถท าได้สะดวก ง่ายดาย และรวดเร็วกวา่ในอดตีมากเนื่องด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล า้ นอกจากนี ้ผู้แปลยงัสามารถหาข้อมลูจากสือ่สิง่พมิพ์ทัง้ในภาษาต้นทางและภาษา

ปลายทาง หรือแม้แตจ่ากผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญโดยตรง สิง่ส าคญัคือผู้แปลจะต้องเผ่ือเวลาก่อนลงมือแปล เพื่อศกึษาหา

ข้อมลูเพิ่มเติมจนมีพืน้ความรู้และความเข้าใจในเร่ืองทีจ่ะแปลมากพอ 

3. มีความสามารถในการถ่ายทอด 

นอกเหนือจากความสามารถทางภาษาและพืน้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองที่แปลแล้ว นกัแปลที่ดียงัจะต้องมี

ความสามารถในการถ่ายทอด ซึง่จะเกิดขึน้ได้เมื่อผู้แปลสามารถจบัใจความของเนือ้หาในต้นฉบบั และใช้

ความสามารถในการถ่ายทอดผา่นการเลอืกใช้ค าและโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม รวมทัง้เรียบเรียงประโยคใน

ภาษาปลายทางได้อยา่งเป็นธรรมชาติและร่ืนหสู าหรับผู้อา่น และสอดคล้องกบัความมุง่หมายของผู้ เขียนต้นฉบบั  

ศ.ดร.สทิธา พินิจภวูดล ได้เรียงล าดบัคณุสมบตัิสว่นตวั ความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ของนกั

แปล ในหนงัสอื “คูม่ือนกัแปลอาชีพ” (2542) โดยเรียงล าดบัความส าคญัจากมากที่สดุไปถึงน้อยที่สดุ ดงันี ้ 

 

คุณสมบัตส่ิวนตวั  

- มีใจรักในงานแปล 

- รักการอา่น 

- มีสมาธิในการอา่น 

- มีความรอบคอบ ละเอียดระมดัระวงัใจการใช้ถ้อยค า และภาษา 

- มีความมัน่ใจในตนเองอยา่งสงู 

- มีจรรยาบรรณของนกัแปล เช่น อ้างองิถึงแหลง่ข้อมลู 

- มีปฏิภาณด ี

- มีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

ความสามารถ  

- สามารถตีความภาษาที่ตนจะถา่ยทอดได้เป็นอยา่งดี 

- มีจินตนาการ สร้างสรรค์ค าใหมท่ี่เหมาะสม เพื่อมใิห้ผู้อา่นเกิดความเบื่อหน่าย 

- มีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้ 
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- มีความสามารถในการจดัขัน้ตอนในการแปลให้ถกูต้องเพื่อให้ผลงานมีคณุภาพ 

 

ประสบการณ์  

- ฝึกฝนการแปลอยูเ่สมอ 

- มีความเช่ียวชาญในงานหลายสาขา 

- มีความเข้าใจในระบบงานของหนว่ยงานท่ีตนปฏิบตัิงานแปลอยู่ 

- เคยได้รับการอบรมทางด้านการแปล 

- เคยอา่นงานแปลของผู้อื่นมามากพอควร (เพื่อทราบวา่งานแปลเหลา่นัน้มีจดุดีจดุบกพร่องทีใ่ดบ้าง) 

 

ความรู้  

- มีความรู้รอบตวัอยา่งกว้างขวาง 

- ท าการค้นคว้าสิง่แปลกใหมท่ี่นา่สนใจ เพื่อเสริมความคิดของตนตลอดเวลา 

- สะสมค าแปลกใหม ่ท่ีจะน ามาปรับใช้ในงานแปลได้อยา่งถกูต้อง 

- มีความรู้ด้านภาษาทัง้ 2 ภาษาที่ใช้ในการแปลเป็นอยา่งดี 

- มีความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบังานแปล 

- มีภมูิหลงัเก่ียวกบัวฒันธรรม ประเพณี ของชาติทีเ่ป็นเจ้าของภาษาที่จะแปลด้วย 

 
ข้อสังเกต 
- ยงัมีผู้ทีค่ิดวา่ ในการแปลงานเฉพาะสาขา ผู้แปลควรมีอาชีพอยูใ่นสาขานัน้ เช่น แพทย์ควรเป็นผู้แปลต าราแพทย์ 

ผู้ เช่ียวชาญทางอญัมณีควรเป็นผู้แปลต าราทางอญัมณีศาสตร์ 

- บางหนว่ยงานมีนกัแปลเฉพาะสาขาไมค่รบทกุสาขา ดงันัน้จงึจ าต้องใช้นกัแปลผู้นัน้ แปลงานสาขาอื่นท่ีตนไมถ่นดั

ด้วย 

- การแปลงานเฉพาะสาขาควรท างานแปลเป็นทีมอยา่งน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาต้นฉบบั 1 คน 

ด้านภาษาไทย 1 คน (อาจเป็นคนเดียวกนัได้) และด้านวิชาการเฉพาะสาขา 1 คน 
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กิจกรรมท้ายบท 

1. บ่อยครัง้ที่ ผู้แปลพบว่าค าหน่ึงค ามักมหีลากหลายความหมาย แตกต่างกนัไปในแต่ละบริบท ผู้แปลจะต้อง
ทราบว่าค านัน้ๆ อยู่ในบริบทใดจึงจะสามารถเลือกใช้ความหมายที่ถกูต้องและเหมาะสมตามบริบทได้  

จงวเิคราะห์ประโยคตอ่ไปนี ้แล้วแปลค าวา่ credit ให้ถกูต้องและเหมาะสมกบับริบทของประโยค 

1) This shop offers a 30-day credit on all orders. 

2) Students must earn a minimum of 34 credits. 

3) Credit cards are not accepted. 

4) They give no credit to [his] scurrilous assertions. (John Edgar Wideman) 

5) Your credit is good but I need cash.  

6) His son is a credit to his school. 

7) On the credit side, he is a generous person. 

8) A credit of 100,000 baht will be paid into your account. 

 

2. จงศึกษาและเปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปลต่อไปนี ้แล้ววิเคราะห์ว่าผู้แปลมีความบกพร่องในประเดน็
ใด เพราะเหตุใด และควรจะแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร 

1) It is a high-performance car.  

มนัเป็นรถที่มีสมรรถภาพสงู 

2) The coffee is grown in Vietnam. 

กาแฟนีถ้กูปลกูในประเทศเวียดนาม   

3) It is possible that the world will end soon. 

มนัเป็นไปได้วา่โลกใบนีจ้ะสิน้สดุในไมช้่า  

4) The boy was taken care of by his nanny. 

เด็กชายคนนีถ้กูดแูลโดยพี่เลีย้งของเขา 

5) These skyscrapers are protected against earthquakes. 
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ตกึระฟา้เหลา่นีถ้กูปกปอ้งจากแผน่ดินไหว 

 

 

6) A computer is found in most homes today. 

ทกุวนันี ้คอมพวิเตอร์ถกูพบในบ้านสว่นใหญ่ 

7)    The houses along the northern bank suffered most from the floods. 

       บ้านเรือนท่ีอยูต่ามแนวชายฝ่ังทางด้านเหนือต้องทนทกุข์ทรมานกบัน า้ทว่มมากที่สดุ 

8) Joe is no longer one of my trusted friends. 

      โจไมไ่ด้เป็นหนึง่ในเพื่อนท่ีได้รับการไว้ใจจากฉนัอีกตอ่ไป 

 

3. จงแปลประโยคต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่ถกูต้องและเหมาะสม 

1) The lives of his passengers could be put in danger. 

2) This coffee sells well. 

3) It’s raining cats and dogs. 

4) I apologize for cancelling our meeting at such a short notice. 

5) The Royal Crematorium was visited by thousands of tourists each day.  

6) In the hot desert, the travelers found one water hole after another dry. 

7) Hopefully, my close friend will recover from the flu in time for her wedding. 

8) It is generally accepted that one who works hard will succeed. 

9) I would, if there is time, like to call my brother. 

10) The girl in the red t-shirt is my niece. 

11) My answer to the sixth question proved a lucky guess. 

12) The elephant seemed totally unaware of our presence. 
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บทที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานของประโยค ความหมาย และเคร่ืองหมายวรรคตอน 

 

“Translation is that which transforms everything so that nothing changes” 

 

— Günter Grass 

 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. โครงสร้างพืน้ฐานของประโยคในภาษาไทยและภาษาองักฤษประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง

ประกอบ 

2. จงเปรียบเทียบประโยคตอ่ไปนี ้แล้ววิเคราะห์วา่ทัง้สองประโยคมีโครงสร้างประโยคแตกตา่งกนัหรือไม ่และมี

ความหมายแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

1) พี่ชายดแูลน้องสาว 

2) น้องสาวได้รับการดแูลโดยพีช่าย 

3. ความหมายของค าอาจจ าแนกได้หลากหลากประเภท อาทิ ความหมายอ้างองิ ความหมายแฝง ฯลฯ จงอธิบาย

ความหมายอ้างอิงและความหมายแฝงของค าตอ่ไปนี ้

1) ส้วม 

2) ง ู

3) สนุขั 

4) ต ารวจ 

5) ลมพาย ุ
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4. จงวเิคราะห์คูป่ระโยคตอ่ไปนี ้แล้วแปลเป็นภาษาไทย 

1) Woman without her man has no reason for living. 

2) Woman: without her, man has no reason for living. 

 

โครงสร้างพืน้ฐานของประโยค 

 ในการแปลงานจากภาษาหนึง่เป็นอีกภาษาหนึง่ สิง่ส าคญัประการแรกคือผู้แปลจ าเป็นจะต้องเข้าใจสิง่ที่ผู้ เขียน

ต้นฉบบัต้องการน าเสนอ ดงันัน้ หากจะแปลต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นฉบบัแปลภาษาไทย ผู้แปลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัโครงสร้างประโยคในภาษาองักฤษอยา่งถ่องแท้ จงึจะสามารถตคีวามและแปลเป็นภาษาปลายทางได้อยา่งถกูต้อง  

โครงสร้างประโยคพืน้ฐานในภาษาอังกฤษ 

 ต าราไวยากรณ์สว่นใหญ่มกัจะกลา่ววา่ประโยคประกอบด้วยภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate) 

โดยภาคประธานประกอบด้วยค าหรือกลุม่ค า ภาคแสดงประกอบด้วยค ากริยา ซึง่อาจเป็นกริยาทีต้่องการกรรมหรือไมต้่องการ

กรรมตามหลงัโดยอาจมีสว่นขยายด้วย สว่นองค์ประกอบอื่นๆ นัน้อาจจะมีหรือไมก็่ได้ ขึน้อยูก่บัประเภทของค ากริยา   

 ประโยคพืน้ฐานในภาษาองักฤษมกัจะมีโครงสร้างดงัตอ่ไปนี:้ 

  

 

 

 

 

 

ตวัอยา่งเช่น  

 Juliet died.  จเูลยีตตาย 

 ประธาน + กริยา 

ประธาน: Juliet  

 กริยา: died   

 

                      Subject    +     Predicate 

                      ภาคประธาน  +  ภาคแสดง 

 Subject + Verb + (Object) + (Modifier) 

          ประธาน + กริยา + (กรรม) + (สว่นขยาย) 
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 Romeo loved Juliet very much.  โรมิโอรักจเูลยีตมาก 

 ประธาน + กริยา + กรรม + สว่นขยาย 

   ประธาน: Romeo  

   กริยา: loved 

   กรรม: Juliet   

   สว่นขยาย: very much ท าหน้าที่ขยายค ากริยา ‘loved’ วา่รักอยา่งไร 

 

นอกจากนี ้ค าที่ท าหน้าที่เป็นประธานในประโยคอาจปรากฏในรูปของค านามเพียงค าเดยีว ค านามวล ีค า

สรรพนาม หรือประโยคยอ่ย ตวัอยา่งเช่น 

  ค านาม:   Dogs are the most loyal animals.  

สนุขัเป็นสตัว์เลีย้งที่ซื่อสตัย์ที่สดุ  

  ค าสรรพนาม:  They are the most loyal animals.  

พวกมนัเป็นสตัว์เลีย้งทีซ่ื่อสตัย์ทีส่ดุ 

  วล:ี   Guard dogs can protect your home better than a security system.  

สนุขัอารักขาช่วยปกปอ้งดแูลบ้านได้ดีกวา่ระบบความปลอดภยัเสยีอีก 

วล:ี  Two dogs in a house are better than one. 

  การเลีย้งสนุขัไว้ในบ้านสองตวัดกีวา่เลีย้งไว้เพียงตวัเดยีว  

ประโยคยอ่ย: What a dog does when left by his owner shows how much it loves him. 

  สิง่ที่สนุขัท าเมื่อถกูเจ้าของทอดทิง้แสดงให้เห็นวา่มนัรักเจ้าของของมนัแคไ่หน 

 

ประโยคความซ้อนและประโยคความรวม 
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 ประโยคทีย่าวและซบัซ้อนมกัจะเกิดจากการน าเอาประโยคพืน้ฐานมาซ้อนกนั กลา่วคือ น าเอาประโยคพืน้ฐาน 2 

ประโยคมาซ้อนกนั (embedding) โดยมีประโยคหนึง่เป็นประโยคหลกัและอีกประโยคเป็นประโยคย่อย  โดยองค์ประกอบของ

ประโยคเหลา่นีย้งัคงเป็นภาคประธานและภาคแสดง และสามารถท าเช่นนีไ้ปได้เร่ือยๆ โดยไมม่ีทีส่ิน้สดุ  

ตวัอยา่งเช่น 

 The cat chased the mouse that ate the cheese that came from the cow that grazed in the field. 

  

นอกจากนี ้ประโยคที่ยาวอาจเป็นประโยคที่ประกอบด้วย noun clause ที่สามารถขยายตอ่ไปได้ไมส่ิน้สดุ 

ตวัอยา่งเช่น 

He said that the police reported that the witness claimed that John killed his friend. 

  

 ในบางกรณี ประโยคที่ยาวอาจเกิดจากการรวมประโยค (conjoining) สองประโยคขึน้ไปเข้าด้วยกนั โดยประโยค

เหลา่นีม้ีองค์ประกอบหลกัคอืภาคประธานและภาคแสดงและมีการใช้ค าสนัธาน (conjunction) เป็นค าเช่ือมเพื่อแสดง

รูปแบบความสมัพนัธ์ของประโยคเหลา่นี ้ตวัอยา่งเช่น  

 He has just lost his job, but he’s spending a lot of money on luxury watches.  

 ในบางครัง้ อาจพบประโยคความรวมโดยไมม่กีารใช้ค าเช่ือม แตจ่ะมีการใช้เคร่ืองหมาย semicolon (;) เช่ือม

ประโยคแทน ตวัอยา่งเช่น 

 Money is not everything; there’s MasterCard and Visa. 

 

ประโยคกรรมวาจก (Passive structure) 

 เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างประโยคในภาษาองักฤษและภาษาไทย จะพบวา่ข้อแตกตา่งที่ชดัเจนประการหนึง่คือการ

ใช้ประโยคกรรมวาจก ก่อนที่จะกลา่วถงึข้อแตกตา่งดงักลา่วในรายละเอียด เราจ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกบั

ความหมายของประโยคกรรมวาจกอยา่งถกูต้องเสยีก่อน นกัภาษาศาสตร์ได้ให้ค าจ ากดัความของประโยคกรรมวาจกไว้ดงันี ้

“Passive voice is a term used in the grammatical analysis of voice, referring to a sentence, clause 

or verb form where the grammatical subject is typically the recipient or ‘goal’ of the action 

denoted by the verb . . .” 

        (David Crystal, 1980: 259) 
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 จากค าจ ากดัความข้างต้น สรุปได้วา่ประโยคกรรมวาจกคือประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้ รับผลที่เกิดจากการ 

กระท าของผู้อื่น สอดคล้องกบัค ากลา่วของ พระยาอปุกิตศิลปสาร (2499: 29) ซึง่กลา่ววา่ ประโยคกรรมเป็นประโยคที่มกีรรม

วาจก (ผู้ถกูกระท า) อยูต้่นประโยค ตวัอยา่งเช่น    

เขาโดนพอ่ตี  

เขาถกูครูบาอาจารย์บงัคบัให้นัง่อา่นหนงัสอื  

วดันีก้่อสร้างตัง้แตส่มยัอยธุยา 

ขนมนีกิ้นอร่อยด ี

 

อยา่งไรก็ตาม ในภาษาองักฤษ จะพบวา่มกีารใช้โครงสร้างประโยคสองรูปแบบในการบอกเลา่ความหมาย

ความหมายเดียว อนัได้แก่  

1. ใช้โครงสร้างประโยคกรรตวุาจก (Active structure) 

Subject (doer of the action= ผู้กระท ากริยา) + Verb + Object 

The press fiercely criticized President Trump.  

         สือ่วิพากษ์วจิารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์อยา่งรุนแรง 

2. ใช้โครงสร้างประโยคกรรมวาจก (Passive structure)  

 Subject (receiver of the action=ผู้ถกูกระท า) + be/get/become + Verb 3 (+by + doer) 

          President Trump was fiercely criticized (by the press).   

          ประธานาธิบดีทรัมป์ถกูสือ่วิพากษ์วจิารณ์อยา่งรุนแรง 

 จะเห็นได้วา่ประโยคตวัอยา่งข้างต้น แม้จะมีโครงสร้างตา่งกนั แตก็่สือ่ความหมายเดียวกนั ตา่งกนัตรงที่วา่ผู้พดู

ต้องการเน้นความสนใจที่ผู้กระท าหรือผู้ถกูกระท า หากต้องการเน้นความสนใจที่ผู้กระท าก็ใช้โครงสร้างประโยคแบบกรรตุ

วาจก หากต้องการเน้นผู้ถกูกระท าก็จะใช้โครงสร้างกรรมวาจก ดงัตวัอยา่งเพิ่มเติมตอ่ไปนี ้

 

  The Nepal quake killed thousands of people. 

  เหตแุผน่ดินไหวในประเทศเนปาลได้คร่าชีวติผู้คนนบัพนั 
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  (ประเด็นความสนใจอยูท่ี่สิง่ที่คร่าชีวติผู้คนนบัพนั) 

   

Thousands of people were killed by the Nepal quake. 

  ผู้คนนบัพนัถกูคร่าชีวติโดยเหตแุผน่ดินไหวในประเทศเนปาล 

  (ประเด็นความสนใจอยูท่ี่ผู้คนนบัพนัท่ีถกูคร่าชีวติ) 

 

 จากทัง้สองตวัอยา่งข้างต้นอาจสรุปได้วา่แม้จะสามารถใช้โครงสร้างประโยคที่แตกตา่งเพื่อสือ่ความหมายเดยีวกนัได้ 

แตโ่ครงสร้างประโยคที่แตกตา่งก็สง่ผลให้การเน้นความส าคญัของเนือ้ความในแตล่ะสว่นของประโยคไมเ่ทา่กนั นอกจากนี ้

โครงสร้างกรรมวาจกยงัพบมากในประโยคที่ต้องการเน้นสิง่ทีเ่กิดขึน้ โดยมิได้เน้นผู้กระท าให้สิง่นัน้ๆ เกิดขึน้ ตวัอยา่งเช่น 

  Toyota was established in 1937. 

  บริษัทโตโยต้าก่อตัง้ขึน้ในปี 1937 (เน้นท่ีบริษัทโตโยต้าและช่วงเวลาที่บริษัทก่อตัง้ขึน้ ไมเ่น้นท่ีผู้ก่อตัง้   

                            บริษัท)  

  President Kennedy was assassinated in 1963. 

  ประธานาธิบดีเคนเนดีถกูลอบสงัหารในปี 1963 (เน้นท่ีประธานาธิบดีผู้ถกูลอบสงัหารและปีที่ถกูสงัหาร ไม ่

เน้นผู้ลอบสงัหาร) 

 

นอกเหนือจากความแตกตา่งในการเน้นความส าคญัของเนือ้หาในประโยค โครงสร้างกรรมวาจกยงัใช้เมื่อผู้พดูไม ่

ทราบหรือไมส่ามารถระบไุด้วา่ใครเป็นผู้กระท ากริยานัน้ๆ เช่น 

It is expected that the strike will end soon. 

คาดวา่การประท้วงจะสิน้สดุลงในไมช้่า  

Language can be learnt without a teacher. 

ภาษาสามารถเรียนรู้ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องมีครูสอน 
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อยา่งไรก็ดี เมื่อพจิารณาข้อแตกตา่งระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทยในแง่ของโครงสร้างประโยค จะพบวา่ใน

ภาษาองักฤษมกีารใช้โครงสร้างกรรมวาจกอยูม่ากในขณะที่ในภาษาไทยโครงสร้างประโยคเช่นนีไ้มเ่ป็นท่ีนิยมเทา่ใดนกั การ

แปลประโยคกรรมวาจกในภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยจึงมกัก่อให้เกิดปัญหาในการแปลอยูบ่อ่ยครัง้ 

สพุรรณี ป่ินมณี (2559: 23-34) ได้อธิบายวิธีการแปลประโยคที่มีโครงสร้างกรรมวาจกจากภาษาองักฤษเป็น

ภาษาไทย ซึง่มีอยู ่4 วิธี ดงันี ้  

1. ในกรณีที่ประธานผู้กระท ากริยาปรากฏอยูใ่นประโยคกรรมวาจก ผู้แปลอาจจะย้ายผู้กระท ามาอยูใ่นต าแหนง่

ประธานของประโยค  

ตวัอยา่งเช่น  

The tire was changed by my neighbor. 

ยางรถยนต์ถกูเปลีย่นโดยเพื่อนบ้านของฉนั  

=> เพื่อนบ้านของฉนัเปลีย่นยางรถยนต์ให้ 

อยา่งไรก็ตาม การย้ายผู้กระท ากริยามาไว้ในต าแหนง่ประธานของประโยคจะสง่ผลให้การเน้นความส าคญัของ

ประโยคเปลีย่นไปดงัที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 

2. ค าในภาษาไทยที่แสดงถึงความหมายกรรมวาจก ได้แก่ค าวา่ “ถกู” “โดน” และ “ได้รับ” ให้ความรู้สกึที่แตกตา่ง

กนั  ดงันี ้

ค าที่สือ่ความหมายเชิงลบ: “ถกู” และ “โดน”  

                             ตวัอยา่งเช่น  

This boy is always punished by the teacher. 

เด็กชายคนนีถ้กูครูท าโทษเป็นประจ า  หรือ 

เด็กชายคนนีโ้ดนครูท าโทษเป็นประจ า (ค าวา่ “โดน” มกัจะใช้ในภาษาพดูมากกวา่)  

These villages were almost entirely destroyed by fire. 

หมูบ้่านเหลา่นีถ้กูเปลวเพลงิแผดเผาเกือบจะทัง้หมด 

Last week his uncle was bitten by a snake. 

สปัดาห์ก่อน ลงุของเขาถกูงกูดั 
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                       ค าที่สือ่ความหมายเชิงบวก: “ได้รับ”  

                              ตวัอยา่งเช่น 

                             He was awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2004. 

                              เขาได้รับรางวลัโนเบลสาขาเคมีประจ าปี 2004 

                       

                       ค าที่สือ่ความหมายเป็นกลาง: อาจเลอืกใช้ได้ทัง้ค าวา่ “ถกู” “โดน” หรือ “ได้รับ” 

                            ตวัอยา่งเช่น 

                            This poem was translated into Spanish. 

                             กลอนบทนีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาสเปน 

                            Hybrid cars are designed to minimize fuel consumption. 

                            รถยนต์ไฮบริดถกูออกแบบมาให้ช่วยลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิ  

                            รถยนต์ไฮบริดได้รับการออกแบบมาให้ชว่ยลดการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิ 

 

3.ในกรณีที่ไมร่ะบปุระธานผู้กระท ากริยาในประโยคก็อาจเตมิประธานวา่ง(Empty subject) เช่น ค าวา่ “เขา” 

หรือ “มีการ” เพื่อให้ฟังดเูป็นภาษาไทยที่สละสลวย เนื่องจากภาษาไทยไมน่ิยมใช้ประโยคที่มีโครงสร้างกรรม

วาจก  

    ตวัอยา่งเช่น 

     A large budget is spent on space exploration every year. 

   งบประมาณจ านวนมหาศาลถกูใช้ไปกบัการส ารวจอวกาศในทกุๆ ปี  

   => ในทกุๆ ปี มีการใช้งบประมาณจ านวนมหาศาลในการส ารวจอวกาศ 

                             Previously the road had been called “Dummy Road” and later on it has been changed  

                          into “Sixty-Six Road.” 

     ก่อนหน้านี ้ถนนสายนีถ้กูเรียกช่ือวา่ถนนดมัมี่ แตต่อ่มาเปลีย่นช่ือเป็นถนนหกสบิหก  
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           =>ก่อนหน้านี ้เขาเรียกถนนสายนีว้า่ถนนดมัมี่ แตต่อ่มาเปลีย่นช่ือเป็นถนนหกสบิหก  

 

4.ใช้ค ากริยาแบบเดียวกบัค ากริยาในโครงสร้างกรรตวุาจก แตม่คีวามหมายเป็นกรรมวาจก  

  ตวัอยา่งเช่น  

  This watch is made in China.  

  นาฬิกาเรือนนีผ้ลติท่ีประเทศจีน 

Over 95% of electric cars are sold in only 10 countries. 

        กวา่ 95% ของรถยนต์ไฟฟา้ทัง้หมดจ าหนา่ยใน 10 ประเทศเทา่นัน้  

 

ประเภทของความหมาย 

 หากพิจารณาถึงองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การผลติงานแปลให้มีคณุภาพ คงจะปฏิเสธไมไ่ด้วา่หวัใจส าคญัก็คือ

ความเข้าใจในความหมายที่ผู้ เขยีนงานต้นฉบบัต้องการสือ่อยา่งถ่องแท้ก่อนทีจ่ะถา่ยทอดเป็นภาษาฉบบัแปล จริงอยูว่า่ปัญหา

ที่เกิดจากความไมรู้่ความหมายในระดบัค าสามารถแก้ไขได้ด้วยการค้นหาค าตอบในพจนานกุรม แตเ่นื่องจากในความเป็นจริง 

บอ่ยครัง้ที่ค าหนึง่ค าจะมีความหมายได้มากกวา่หนึง่ความหมาย และค าหนึง่ค าก็ท าหน้าทีต่า่งกนัเมื่ออยูใ่นต าแหนง่ของ

ประโยคและในบริบทที่แตกตา่งกนั สง่ผลให้มีความหมายแตกตา่งกนัไปด้วย ดงัตวัอยา่งประโยคตอ่ไปนี ้ 

ตวัอยา่งที่ 1  

ประโยค ก   Some people expect the government to look after them from the cradle to the grave. 

ประโยค ข   He’s making a grave decision in a time of crisis. 

 

จากตวัอยา่งประโยคทัง้สองประโยคข้างต้น จะเห็นได้ชดัเจนวา่ “บริบท” หรือข้อความที่ปรากฏร่วมกบัค าเป็น

องค์ประกอบส าคญัที่จะช่วยให้ผู้แปลสามารถเลอืกความหมายทีถ่กูต้องของค าศพัท์ ในประโยค ก ค าวา่ grave เป็นค านามซึง่

ปรากฏอยูห่ลงัค าบพุบท to อีกทัง้ยงัตามหลงัค าวา่ cradle ซึง่เป็นค านามที่มีความหมายวา่ เปลเด็ก จึงควรแปลความหมาย

ของค าวา่ grave ในฐานะท่ีเป็นค านาม ยิ่งไปกวา่นัน้ หากผู้แปลเข้าใจวา่ from the cradle to the grave เป็นส านวน ก็จะ

แปลส านวนดงักลา่ววา่ ตัง้แตเ่กิดจนตาย  จึงควรแปลประโยค ก วา่ ‘คนบางคนมกัคาดหวงัให้รัฐบาลดแูลพวกเขาตัง้แตเ่กิดจน

ตาย’ 
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ในประโยค ข ค าวา่ grave ปรากฏอยูห่น้าค านาม decision จึงควรแปลค าดงักลา่วในฐานะท่ีเป็นค าคณุศพัท์วา่ 

ส าคญั ดงันัน้จึงควรแปลประโยคดงักลา่ววา่ ‘เขาก าลงัตดัสนิใจครัง้ส าคญัในชว่งเวลาวิกฤต’ 

 

ตวัอยา่งที่ 2  

ประโยค ก  Jane can’t bear children when they are noisy. 

ประโยค ข  Jane can’t bear children due to some reproductive disorders. 

ค าวา่ bear ที่ปรากฏในประโยคทัง้สองประโยคข้างต้นในตวัอยา่งที่ 2 เป็นค ากริยาทัง้คู ่อยา่งไรก็ตาม ในประโยค ก 

bear ตามด้วยค าวา่ children ซึง่เป็นกรรม และแม้ค าวา่ bear จะเป็นค ากริยาที่มีหลายความหมาย แตจ่ากข้อความ ‘when 

they are noisy’ ที่ตอ่ท้ายประโยคชว่ยให้ผู้แปลสามารถเลอืกใช้ความหมายของค ากริยาดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมตาม

บริบท จึงควรแปลค ากริยาดงักลา่ววา่ ‘อดทน’ ดงันัน้ ประโยค ก จึงควรแปลวา่ ‘เจนไมส่ามารถทนอยูก่บัเดก็ๆ ที่เสยีงดงัได้’ 

ในประโยค ข  bear ยงัคงเป็นค ากริยา แตเ่นื่องจากในบริบทปรากฏข้อความที่แสดงถึงเหตวุา่ ‘due to some 

fertility problems’ จึงควรแปลค ากริยา bear วา่ ‘ให้ก าเนิด’ หรือ ‘คลอดลกู’ ดงันัน้ ประโยค ข จึงควรแปลวา่ ‘เจนไม่

สามารถมีลกูได้เพราะเธอมีความผิดปกติเก่ียวกบัระบบสบืพนัธุ์’ 

 

ตวัอยา่งที่ 3 

In space, there’s not much space. 

 

ประโยคในตวัอยา่งที่ 3 เป็นสว่นหนึง่ของบทบรรยายในสารคดเีร่ืองหนึง่ซึง่กลา่วถงึชีวิตของนกับินอวกาศซึง่ต้องอยู่

ในยานอวกาศตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นอวกาศ ท าให้สามารถเคลือ่นไหวได้เฉพาะในบริเวณทีจ่ ากดัภายในยานอวกาศเทา่นัน้ 

เมื่อแปลค าวา่ space ที่ปรากฏอยู ่2 ต าแหนง่ในประโยคข้างต้นก็จะต้องอาศยับริบทของค าและสถานการณ์ที่ประโยคนี ้

เช่ือมโยงถงึในการชว่ยวิเคราะห์ความหมายของค าดงักลา่วในแตล่ะต าแหนง่  

โดยทัว่ไป ค าวา่ space ซึง่เป็นค านามมีความหมายหลากหลายความหมาย ได้แก่ อวกาศ ระยะหา่ง พืน้ท่ีวา่ง หาก

จะวเิคราะห์จากค าที่ปรากฏร่วมกบัค าๆ นี ้ค าวา่ space แรกน าหน้าด้วยบพุบท in โดยปราศจาก article จึงมคีวามหมายวา่ 

อวกาศ สว่นค าวา่ space ท้ายประโยค หากวเิคราะห์ความหมายจากสถานการณ์ที่เช่ือมโยงกบัประโยค จะมีความหมายวา่ 

พืน้ท่ีวา่ง ดงันัน้ จงึแปลประโยคสัน้ๆ นีไ้ด้วา่ “ในอวกาศ มีพืน้ท่ีวา่งไมม่ากนกัส าหรับนกับินอวกาศ” 
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จากตวัอยา่งที่กลา่วมาทัง้หมดข้างต้น อาจสรุปได้วา่ค าหนึง่ค าอาจแปลได้แตกตา่งกนัไปเมื่อค าๆ นัน้ปรากฏอยู่

เดี่ยวๆ แตเ่มื่ออยูใ่นประโยคและแวดล้อมไปด้วยข้อความแล้ว ค าๆ นัน้จะมีความหมายเดยีวที่สอดคล้องกบับริบทตลอดจน

สถานการณ์ที่แวดล้อมการใช้ค านัน้ๆ ด้วยเหตนุี ้การรู้จกัวเิคราะห์ความหมายของค า กลุม่ค า รวมทัง้ส านวนตา่งๆ จึงเป็นสิง่ที่ผู้

แปลจะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ  

 ค าหนึง่ค าอาจสือ่ความหมายได้ในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป โดยอาจแบง่ประเภทของความหมายแบบกว้างๆ ได้ดงันี ้

ก. ความหมายอ้างอิง (Referential meaning)  

ความหมายอ้างอิง หมายถึง ความหมายที่อ้างอิงโดยตรงถงึสิ่งใดสิง่หนึง่ ทัง้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

หรืออาจเป็นความคดิหรือมโนภาพ สอดคล้องกบัท่ีไนดา (1974) (อ้างถึงในสญัฉวี สายบวั 2550) กลา่วไว้วา่ 

มนษุย์ใช้ค าเพื่ออ้างอิงถงึ “สิง่” ตา่งๆ 4 ประเภท คือ  

(1) สิง่ตา่งๆ ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ท้องฟา้, โต๊ะ, เมฆ, star, father   

(2) กริยาอาการตา่งๆ เช่น ร้องไห้, ยิม้, sing, sleep 

(3) ความรู้สกึตา่งๆ ท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความปรารถนา, ความทกุข์, wisdom, joy 

(4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ตา่งๆ เช่น แต,่ ใน, นอกเหนือ, when, if เป็นต้น 

ข. ความหมายแฝง (Connotative meaning)      

ความหมายแฝง หมายถึง ความหมายที่ผู้แปลจะต้องวิเคราะห์จากองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากตวั

ภาษาทีม่องเห็น องค์ประกอบดงักลา่วที่ส าคญั ได้แก่ วฒันธรรมของผู้ที่ใช้ภาษานัน้ๆ ตวัอยา่งเช่น  ค าวา่ ‘ส้วม’  

มกัก่อให้เกิดความรู้สกึเชิงลบตอ่ผู้ รับสาร เนื่องจากเป็นค าที่ก่อให้เกิดมโนภาพวา่เป็นสถานท่ีที่ไมส่ะอาด เป็น

สถานท่ีที่มนษุย์ใช้ขบัถา่ย น าพาให้นกึถงึกลิน่อนัไมพ่งึประสงค์ตามไปด้วย จึงเป็นค าที่ควรเลีย่ง  โดยแทนที่ด้วย

ค าวา่ ‘ห้องน า้’ หรือ ‘สขุา’ ซึง่ไมก่่อให้เกิดความรู้สกึในเชิงลบตอ่ผู้ รับสาร ในทางกลบักนั ค าวา่ ‘restroom’ 

หรือแม้แต ่‘toilet’ ในภาษาองักฤษไมส่ือ่ความรู้สกึในเชิงลบดงัเช่นค าวา่ ‘ส้วม’ ในภาษาไทย อีกตวัอยา่งหนึง่ที่

เห็นได้ชดัเจนคือค าวา่ ‘owl’ หรือ ‘นกฮกู’ ในภาษาไทย ในความรู้สกึของคนไทยโดยทัว่ไปถือเป็นสตัว์ที่นา่กลวั

เนื่องจากเป็นสตัว์กลางคืน มีเสยีงร้องที่ชวนขนหวัลกุ อีกทัง้ยงัถือเป็นลางบอกเหตตุามความเช่ือโบราณ แตใ่น

วฒันธรรมญ่ีปุ่ น กลบัถือวา่นกฮกูเป็นตวัแทนแหง่ความโชคดีและช่วยปกปอ้งมนษุย์จากสิง่ชัว่ร้าย ใน

ขณะเดียวกนัในอีกซีกโลกหนึง่ นกฮกูก็เป็นสญัลกัษณ์แหง่ปัญญาและความรู้ กระทัง่มีสถาบนัการศกึษาบาง

แหง่ในโลกตะวนัตกใช้นกฮกูเป็นสว่นหนึง่ของสญัลกัษณ์ของสถาบนั ด้วยเหตนุี ้ความหมายแฝงจงึก่อให้เกิด

ปฏิกริยาตอบสนองทางอารมณ์ตอ่ผู้ รับสารที่แตกตา่งกนันอกเหนือจากการรับรู้ในระดบัของความหมายอ้างองิ 

โดยการตคีวามและวิเคราะห์ความหมายแฝงจะขึน้อยูก่บัวฒันธรรมและประสบการณ์ของผู้ รับสาร 
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นอกจากนี ้สถานการณ์ในการสือ่สารยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัอกีประการหนึง่ทีก่่อให้เกิดการรับรู้

ความหมายแฝงของค าที่แตกตา่งกนัได้ ตวัอยา่งเช่น    

ประโยค ก   ต ารวจมาแล้ว ไมต้่องหว่งนะ เดี๋ยวทกุอยา่งจะกลบัเป็นปกติ 

ประโยค ข   ต ารวจมาแล้ว ฉนับอกแล้วไง เป็นเร่ืองอีกจนได้  

ประโยค ค   เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวท่ีใสซี่อบริสทุธ์ิ 

ประโยค ง    นายวีระก็เป็นแบบนีแ้หละ ชอบท าตวัเป็นเด็ก นา่ร าคาญ  

ตามความหมายอ้างองิจากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ค าวา่ ต ารวจ หมายถึง เจ้าหน้าทีข่องรัฐ มี

หน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จบักมุ และปราบปรามผู้กระท าผดิกฎหมาย แตเ่มื่อบริบทและสถานการณ์ใน

การใช้ค าวา่ ‘ต ารวจ’ นัน้แตกตา่ง ก็อาจก่อให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองจากผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนัไป ในประโยค ก 

ข้างต้น เห็นได้ชดัวา่ผู้พดูมีความรู้สกึเชิงบวกกบัต ารวจ และมองวา่ต ารวจจะชว่ยคลีค่ลายสถานการณ์ได้ ในทาง

กลบักนั ผู้พดูในประโยค ข มีความรู้สกึเชิงลบกบัต ารวจเนื่องจากต ารวจอาจน าความเดือดร้อนมาให้ สว่นใน

ประโยค ค ผู้พดูสือ่ความหมายของค าวา่ ‘เด็ก’ วา่เป็นวยัท่ีบริสทุธ์ิ ไร้เดียงสา สดใส ไร้เลห์่เหลีย่ม แตผู่้พดู

ประโยค ง ใช้ค าวา่ ‘เด็ก’ เพื่อสือ่ความหมายในเชิงลบอยา่งชดัเจนเมื่อใช้บรรยายลกัษณะหรือพฤติกรรมของ

ผู้ใหญ่ จึงอาจสรุปได้วา่การวิเคราะห์ความหมายจะต้องอาศยับริบทในการสือ่สารเพื่อช่วยให้ผู้แปลสามารถ

วิเคราะห์ความหมายได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

ค. ความหมายเชิงอปุมา (Figurative meaning)  

ความหมายเชิงอปุมาเป็นความหมายทีเ่กิดจากการเปรียบเทยีบ ในการแปลส านวนหรือข้อความทีม่ีความหมาย

เชิงอปุมา มกัจะมีเร่ืองของวฒันธรรมและความเช่ือเข้ามาเก่ียวข้องอยูด้่วย ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกบัภมูิหลงั วฒันธรรมและแนวคิดของชนชาติที่ใช้ภาษาฉบบัแปล รวมทัง้บริบทแวดล้อมการใช้ความ

เปรียบนัน้ๆ จึงจะสามารถวิเคราะห์และตีความก่อนจะลงมือแปลได้ เว้นแตใ่นกรณีที่มกีารใช้ความเปรียบที่มี

ความหมายใกล้เคยีงกนัทัง้ในภาษาต้นฉบบัและภาษาฉบบัแปล ตวัอยา่งเช่น 

 ประโยค ก  She is all skin and bone.   

   เธอผอมจนเห็นแตห่นงัหุ้มกระดกู 

ประโยค ข   The shirt he is wearing is as black as coal.  

    เสือ้เชิต้ที่เขาใสด่ าอยา่งกบัถ่าน 



24 

 

   ประโยค ค   Some countries have laws that punish crimes with an eye for an eye   

                                                              and a tooth for a tooth. 

        ประเทศบางประเทศใช้กฏหมายที่มีบทลงโทษแบบตาตอ่ตาฟันตอ่ฟัน 

จากการใช้ความเปรียบในประโยค ก จะเห็นได้วา่ส านวน ‘to be all skin and bones’ ตรงกบั

ส านวนไทยที่วา่ ‘ผอมจนเห็นแตห่นงัหุ้มกระดกู’ สว่นคณุศพัท์วลีในประโยค ข  ‘black as coal’ ตรงกบั

ส านวนที่ใช้ในภาษาไทยวา่ ‘ด าเหมือนถ่าน’ และส านวนที่ปรากฏในประโยค ค ‘an eye for an eye and 

a tooth for a tooth’ ตรงกบัความเปรียบในภาษาไทยวา่ ‘ตาตอ่ตา ฟันตอ่ฟัน’ ตวัอยา่งความเปรียบใน

ประโยคทัง้สามประโยคข้างต้นจงึถือเป็นการใช้ถ้อยค าส านวนทีเ่ทียบเคียงกนัได้ทัง้ในภาษาองักฤษและ

ภาษาไทย ท าให้การแปลท าได้อยา่งไมเ่ป็นปัญหานกั  

อยา่งไรก็ตาม จะพบวา่บอ่ยครัง้การใช้ความเปรียบหรือค าอปุมาอปุไมยในภาษาองักฤษแตกตา่ง

จากในภาษาไทยโดยสิน้เชิง ท าให้ต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมที่แตกตา่งกนัเพื่อชว่ยในการ

ตีความ แล้วจึงน าไปถ่ายทอดด้วยส านวนที่สือ่ความหมายได้ตรงกนั ตวัอยา่งเช่น 

The right front tire is as flat as a pancake. 

คณุศพัท์วลทีี่ปรากฏในตวัอยา่งประโยคข้างต้นใช้เพื่อเปรียบเทียบความแบนของยางวา่มี

ลกัษณะเหมือนแพนเค้กซึง่เป็นอาหารวา่งของชนชาติตะวนัตก แตเ่นื่องจากแพนเค้กมิได้อยูใ่นวฒันธรรม

ไทย คนไทยรู้จกัแพนเค้กเพยีงในฐานะท่ีเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวนัตก เราจงึไม่

เปรียบเทียบความแบนของสิง่ของวา่เหมือนแพนเค้ก ประโยคตวัอยา่งข้างต้นจงึควรแปลวา่ ‘ยางด้านหน้า

ขวาแบนราวกบักล้วยทบั’ ซึง่เป็นความเปรียบทีใ่ช้กนัโดยทัว่ไปในวฒันธรรมไทยและสือ่ความหมาย

เดียวกนั 

จากประเภทของความหมายที่ผู้ เขียนอธิบายไว้อยา่งกว้างๆ ข้างต้น อาจสรุปได้วา่ความหมายเป็นองค์ประกอบทาง

ภาษาทีม่ีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการแปล ยิ่งผู้แปลตระหนกัได้วา่ผู้เขียนต้นฉบบัต้องการสือ่ความหมายในลกัษณะใด 

และสามารถจบัความหมายที่ผู้ เขยีนต้องการสือ่ได้อยา่งถกูต้องมากเทา่ใด ก็จะยิง่ชว่ยให้ผู้แปลสามารถถา่ยทอดความหมาย

นัน้ๆ ออกมาเป็นภาษาฉบบัแปลได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์ และเป็นธรรมชาติได้มากเทา่นัน้ 

 นอกเหนือจากประเด็นของความหมายประเภทตา่งๆ ท่ีจะต้องวเิคราะห์และพิจารณาแล้ว ผู้แปลยงัจะต้องตระหนกัวา่

การใช้ภาษาของคนในแตล่ะชนชาติก าหนดโดยวิธีการมองโลกและการรับรู้ในรูปแบบเฉพาะของคนในชนชาตินัน้ๆ กลา่วคือ 

ค าๆ หนึง่ในภาษาหนึง่ อาจมคีวามหมายกว้างหรือแคบกวา่ค าๆ เดียวกนัในอีกภาษาหนึง่ได้เสมอ โดยขึน้อยูก่บัระบบความคิด

ของคนท่ีใช้ภาษานัน้ๆ ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ snow ในภาษาองักฤษ หรือ หิมะ ในภาษาไทยซึง่ตามพจนานกุรมหมายถึง ละออง

น า้ในอากาศที่แปรสภาพเป็นของแข็งเพราะอณุหภมูิต า่ ลกัษณะฟเูป็นปยุ ลอยลงมาจากท้องฟา้ ในความเป็นจริง หิมะ มี
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หลากหลายประเภท แตไ่มว่า่จะเป็นประเภทใด ในบางภาษาเช่นภาษาองักฤษและไทย ยงัคงใช้ค ากลางๆ คือค าวา่ snow และ 

หิมะ ตามล าดบั เพื่ออ้างองิถงึปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม ในภาษาเอสกิโมมีค าทีใ่ช้เรียกหิมะแตล่ะ

ประเภทโดยเฉพาะ เนื่องจากในการรับรู้และระบบความคิดของชาวเอสกิโม หิมะถือเป็นสว่นหนึง่ทีส่ าคญัและมีบทบาทตอ่ชีวิต

ความเป็นอยูข่องพวกเขา การอ้างอิงถงึหิมะโดยใช้ค าที่หลากหลายตามประเภทของหมิะจงึเป็นเร่ืองจ าเป็น นอกจากนี ้

ตวัอยา่งทีเ่ห็นได้ชดัเจนอีกตวัอยา่งหนึง่คือ การใช้ค าล าดบัญาติในภาษาองักฤษและภาษาไทย ในภาษาไทยมีค าล าดบัญาติ

โดยละเอียด เช่น ปู่  ยา่ ตา ยาย ลงุ ปา้ น้าสาว น้าชาย อาเลก็ อาใหญ่ พ่ีสาว น้องสาว หลานสาว หลานชาย ฯลฯ โดยแตล่ะค า

บง่บอกชดัเจนวา่เป็นค าที่อ้างอิงถึงญาติพี่น้องฝ่ายบิดาหรือมารดา อีกทัง้ยงับง่บอกเพศและวยัอกีด้วย ในทางกลบักนั ใน

ภาษาองักฤษจะก าหนดค าล าดบัญาติไว้กว้างๆ ไมส่ือ่ความหมายโดยละเอียดเทา่ในภาษาไทย ดงันัน้ ผู้แปลจึงควรค านงึถึง

ความแตกตา่งในแง่ของระบบค าอยูเ่สมอ  และแม้วา่ในบางครัง้จะมีระบบค าทีต่รงกนัในภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง แต่

ในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกตา่ง ก็ไมส่ามารถแปลโดยใช้ค าๆ เดียวกนันัน้ได้เสมอไป ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

  ประโยค ก When they heard the police siren, they ran. 

  ประโยค ข The hybrid engine is running. 

  ประโยค ค Sorry, I have to run. 

  ประโยค ง Pollen makes my nose run. 

 จากประโยค ก-ง ข้างต้น จะเห็นได้วา่ค าวา่ run แม้จะมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยวา่ วิ่ง แตก็่ไมส่ามารถแปลค าๆ 

เดียวกนันีใ้นแตล่ะบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกตา่งได้วา่ วิ่ง เสมอไป ในประโยค ก บริบทของประโยคท าให้ประโยคนีม้ี

ความหมายวา่ ‘เมื่อได้ยินเสยีงไซเรนจากรถต ารวจ พวกเขาก็วิง่ทนัที’ สว่นประโยค ข แปลได้วา่ ‘เคร่ืองยนต์ไฮบริดก าลงั

ท างาน’   ประโยค ค แปลวา่ได้วา่ ‘ขอโทษด้วยครับ(//คะ่) ผม(//ดิฉนั)ต้องไปแล้ว’  และประโยค ง แปลได้วา่ ‘ฉนัจะน า้มกู

ไหลเมื่ออยูใ่กล้ละอองเกสรดอกไม้’ จากตวัอยา่งข้างต้น อาจสรุปได้วา่ค าหนึง่ค ามีหลายความหมายเมื่ออยูโ่ดดๆ แตห่ากค าๆ 

เดียวกนันัน้ปรากฏอยูใ่นบริบททีแ่ตกตา่ง ความหมายของค าก็จะเปลีย่นไปด้วย 

  

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน  

 ในภาษาองักฤษ มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาเขียนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อเปรียบเทยีบกบัภาษาไทย

ซึง่มกีารใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเพียงจ ากดั ตวัอยา่งเช่น การใช้เคร่ืองหมายอญัญประกาศ (“ - ”) ในภาษาไทยซึง่ใช้เมื่อ

ต้องการสือ่วา่ข้อความในเคร่ืองหมายดงักลา่วเป็นค าพดูของบคุคล และเคร่ืองหมายอศัเจรีย์ (!) ซึง่ใช้ตอ่ท้ายค าอทุาน เป็นต้น 

เคร่ืองหมายวรรคตอนเหลา่นีไ้มม่ีความส าคญัในแง่ของความหมายของประโยคเทา่ใดนกั ตรงกนัข้ามกบัในภาษาองักฤษ 

เคร่ืองหมายวรรคตอนถือเป็นสิง่ที่มีบทบาทในการสือ่ความหมายในภาษาเขยีนเป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากจะใช้แบง่ความ
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และก าหนดวรรคตอนแล้ว ยงัสือ่ความหมายโดยแสดงความเช่ือมโยงของเนือ้ความและสามารถเปลีย่นความหมายในประโยค

เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงเคร่ืองหมายวรรคตอนหรือเมื่อเปลีย่นต าแหนง่ของเคร่ืองหมายวรรคตอนอกีด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 ตวัอยา่งที่ 1 

 ประโยค ก Henry Jones and I first met in Tokyo. 

 ประโยค ข Henry, Jones and I first met in Tokyo. 

 จากตวัอยา่งประโยคข้างต้น จะเห็นได้วา่ประโยค ก ไมป่รากฏการใช้เคร่ืองหมาย comma ( , ) คัน่กลางระหวา่งช่ือ 

Henry และ Jones ท าให้ตีความได้วา่ประธานของประโยคมเีพยีงสองคนคือ ‘Henry Jones’ และ ‘I’ เมื่อแปลประโยคนีเ้ป็น

ภาษาไทยจึงได้ประโยควา่ ‘ฉนัและเฮนร่ี โจนส์พบกนัครัง้แรกทีก่รุงโตเกียว’ สว่นในประโยค ข มีเคร่ืองหมาย comma ( , ) 

คัน่กลางระหวา่งช่ือ Henry และ Jones ตีความได้วา่ประธานของประโยคมีทัง้หมด 3 คน คือ ‘Henry’ ‘Jones’ และ ‘I’ 

ประโยคนีจ้ึงแปลเป็นภาษาไทยได้วา่ ‘ฉนั เฮนร่ี และโจนส์ พบกนัครัง้แรกที่กรุงโตเกียว’    

 ตวัอยา่งที่ 2  

ประโยค ก 

Mary has worked so hard that she has aged, like her mother; she certainly works too hard. 

 ประโยค ข  

Mary has worked so hard that she has aged; like her mother, she certainly works too hard.  

  

จะสงัเกตได้วา่ประโยคตวัอยา่งทัง้สองประโยคข้างต้น มีรูปประโยค การเรียงค าและการใช้ค าที่เหมอืนกนัทกุประการ 

ตา่งกนัท่ีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน เมื่อใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเดียวกนัในต าแหนง่ของประโยคที่ตา่งกนั การสือ่

ความหมายของประโยคก็แตกตา่งกนัไปด้วย ประโยค ก แปลวา่ ‘แมร่ีท างานหนกัเสยีจนดแูก่ลงเหมือนแมข่องหลอ่น หลอ่น

ท างานหนกัมากไปจริงๆ’ สว่นประโยค ข แปลวา่ ‘แมร่ีท างานหนกัเสยีจนดแูก่ลง หลอ่นท างานหนกัเกินไปเช่นเดียวกบัแมข่อง

หลอ่น’ จากประโยคทัง้สองข้างต้น มีการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนคือ semicolon ( ; ) และ comma ( , ) สลบัต าแหนง่กนั ท า

ให้ความหมายของประโยคเปลีย่นไปเนื่องจากบพุบทวล ี‘like her mother’ ท าหน้าที่ขยายประโยคที่ตา่งกนัเมื่อมกีารแบง่

ประโยคด้วยเคร่ืองหมายวรรคตอนตา่งกนั จึงอาจสรุปได้วา่ผู้แปลจ าเป็นจะต้องพิจารณาอยา่งระมดัระวงัเพื่อให้เข้าใจนยัใน

การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนตา่งๆ วา่เคร่ืองหมายวรรคตอนนัน้ๆ แสดงความหมายหรือความเช่ือมโยงระหวา่งเนือ้ความ

อยา่งไร จงึจะสามารถตีความและถ่ายทอดความหมายได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 

 



27 

 

กิจกรรมท้ายบท    

1. จงแปลประโยคต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทย 

1) Only a handful of people responded to the questionnaire.  

2) My dad met an old friend.   

3) My dad met some old friends.  

4) Let me get this one; you paid for the last round.  

5) a. She is a pretty, generous woman. 

       b. She is a pretty generous woman. 

6) Look out! The cat is on the TV.    

7)The soil is so rich that it produces several crops a year.    

8)A frog can make a sound without opening its mouth.   

9) A proper diet and regular exercise are important factors in maintaining good health.  

10) The boy in the black shirt is my nephew. 

11) I was just going to cross the road when someone shouted “Stop!” 

12) By the time the football match ends, many of the spectators will have left.  

13) There are two windmills, the larger of which stands a hundred feet high.  

14) Srisuda hurt her finger when she was fixing her dinner last night. 

15) No one could talk him into joining the club unless its membership fee was free. 

16) I have lately received a number of emails about your late husband. 

17) I have a number of Chinese relatives, most of whom live in Shanghai. 

18) My dad has completely forgotten the appointment.  

19) She had hardly finished her speech when the light went out. 

20) Directly in front of me stood an old castle. 

21) Unlike most other public parks, this particular public park is located right in the heart of the 

city. 

22) He ducked his head as the ball came toward him.  

23) In the hot desert, the travelers found one water hole after another dry. 

24) Before he became famous, he lived in mean house near the center of the town. 
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25) Four students were suspected of cheating in the translation test. 

 

2.  

1) Change is like death; you don’t know what it’s like until you’re standing in the gate. 

จงแปลประโยคข้างต้น โดยใช้ค าและบริบทที่แวดล้อมเพื่อช่วยในการตีความค าวา่ ‘gate’ ให้สอดคล้องกบั

ความหมายของผู้พดู 

2) The world is still picking up the pieces after the war. 

จงแปลประโยคข้างต้น โดยใช้ค าและบริบทที่แวดล้อมเพื่อช่วยในการตีความส านวน ‘to pick up the pieces’ ให้

สอดคล้องกบัความหมายของผู้พดู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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บทที่ 3  หลักการและกลวิธีเบือ้งต้นในการแปล 

 

“There can never be an absolutely final translation.” 

— Robert M. Grant 

 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1.นกัแปลที่ดีควรท าอะไรบ้างก่อนลงมือแปลงานหนึง่ชิน้ จงอภิปรายขัน้ตอนการแปลตัง้แตต้่นจนท างานแปลเสร็จสิน้ 

2.ภายหลงัเสร็จสิน้การแปลในรอบแรก นกัแปลที่ดีควรท าอะไร เพราะเหตใุด จงอภิปราย 

3.ในกรณีที่นกัแปลพบปัญหาในขณะแปล โดยไมส่ามารถแปลประโยคหนึง่ประโยคใดได้ ควรแก้ปัญหาอยา่งไร 

 

ในบทนีจ้ะขอน าเสนอแนวคดิและกระบวนการแปล 2 รูปแบบของนักวิชาการด้านการแปล ได้แก่ Daniel 

Gile และ Peter Newmark 

 

แนวคดิและกระบวนการแปล Sequential Model of Translation ของ Daniel Gile 

Daniel Gile น าเสนอแนวคดิและกระบวนการแปลที่มีช่ือเรียกวา่ Sequential Model of Translation ซึง่มุง่เน้นท่ี

จะช่วยให้ผู้เรียนการแปลสามารถน ามาปรับใช้ในการเปลีย่นภาษาต้นทางให้เป็นภาษาปลายทาง โดยประกอบด้วยขัน้ตอนท่ี

ส าคญั 2 ขัน้ตอน ได้แก่  

1) ความเข้าใจ (Comprehension) 

2) การสร้างใหม ่(Reformulation)  

ขัน้ตอนที่ 1: ความเข้าใจ (Comprehension) 

ในขัน้ตอนแรกนี ้นกัแปลจะต้องท าความเข้าใจกบัต้นฉบบั ความเข้าใจนีจ้ะเกิดขึน้ได้จากการอา่นต้นฉบบัทีละหนว่ย 

(Translation unit) โดยนกัแปลจะสร้างสมมติฐานเก่ียวกบัความหมายของสิง่ที่อา่น (Meaning hypothesis) โดยอาศยั

ความรู้เก่ียวกบัภาษาต้นทางและความรู้ทัว่ไปท่ีมีอยูแ่ล้วเก่ียวกบัหวัข้อนัน้ๆ ตลอดจนสิง่ที่อนมุานหรือสรุปได้จากการอา่นมา

ช่วยในการตีความและก าหนดความหมาย ความรู้ทัง้หมดที่กลา่วมานีอ้ยูใ่น Knowledge base ทางด้านซ้ายของแผนภมูิ 
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(ตามทีแ่สดงในภาพท่ี 2 ด้านลา่ง) และในกรณีที่ความรู้ใน Knowledge base มีไมเ่พยีงพอท่ีจะชว่ยให้นกัแปลก าหนด

ความหมาย นกัแปลจะต้องหาข้อมลูความรู้เพิม่จากแหลง่ข้อมลูอื่นๆ ซึง่ Daniel Gile เรียกความรู้ในสว่นนีว้า่ Knowledge 

acquisition ในขัน้ตอนนี ้นกัแปลมีหน้าที่ตรวจสอบสมมตฐิานเก่ียวกบัความหมายของ Translation unit ในต้นฉบบัวา่มี

ความเป็นไปได้หรือสมเหตสุมผลเพียงพอหรือไม่ (plausibility) ทัง้นี ้นกัแปลอาจตีความคลาดเคลือ่นหากใช้เวลาอา่นต้นฉบบั

และตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัความหมายน้อยเกินไปหรือมีความรู้เก่ียวกบัหวัข้อนัน้ๆ ไมเ่พียงพอ นอกจากนี ้ในกรณีที่นกัแปลมี

ความเข้าใจในต้นฉบบัเพียงในระดบัค าหรือโครงสร้างทางภาษา ก็อาจเป็นเหตทุี่ท าให้นกัแปลไมส่ามารถผลติงานแปลที่มี

คณุภาพได้ ดงันัน้ ปัจจยัส าคญัอนัจะน าไปสูค่วามเข้าใจในต้นฉบบัก็คือการวิเคราะห์ต้นฉบบัอยา่งรอบคอบ  

โดยสรุป การท่ีนกัแปลจะสามารถวิเคราะห์ต้นฉบบัได้อยา่งถกูต้องเพียงพอท่ีจะน าไปสูค่วามเข้าใจในต้นฉบบัอยา่ง

ชดัเจน (comprehension) ได้นัน้ จะต้องมีองค์ประกอบในสมการตอ่ไปนี ้

 

1) C = KL + ELK (Gile, 1995: 78)        

C = “Comprehension” หรือ ความเข้าใจ 

KL = “Knowledge of the Language” หรือ ความรู้ทางภาษาต้นทาง 

ELK = “Extra Linguistic Knowledge” หรือ ความรู้อื่นๆ โดยทัว่ไป 

สมการข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ความเข้าใจในต้นฉบบัเกิดขึน้ได้เมื่อนกัแปลมีความรู้ทางภาษาต้นทางหรือภาษาใน

ต้นฉบบัประกอบกนักบัความรู้ทัว่ไป หากนกัแปลมคีวามรู้ทัง้สองประเภทนีม้ากเทา่ใด ก็จะยิ่งช่วยให้ระดบัความเข้าใจมีมาก

ขึน้เทา่นัน้ 

อยา่งไรก็ตาม หากผู้แปลมีความรู้ทัง้สองประเภทดงัทีก่ลา่วมาไมม่ากพอ ก็จ าเป็นจะต้องมีปัจจยัเพิ่มเติม คือ การ

วิเคราะห์ (deliberate analysis = A) ดงัจะเห็นได้จากสมการตอ่ไปนี ้ 

2) C = KL + ELK + A (Gile, 1995: 80) 

 

ขัน้ตอนที่ 2: การสร้างใหม่ (Reformulation)  

ในขัน้ตอนการสร้างใหม่ นกัแปลจะถ่ายทอดความหมายใน Translation unit เป็นภาษาปลายทางตามความเข้าใจ

ที่เกิดขึน้ในขัน้ตอนแรก สิง่ส าคญัในขัน้ตอนนีค้ือเมื่อแปล Translation unit เป็นภาษาปลายทางแล้ว นกัแปลจะต้อง

ตรวจสอบวา่บทแปลนัน้ๆ มีความถกูต้อง สอดคล้องกบัข้อมลูในต้นฉบบัอยา่งครบถ้วนหรือไม่ มกีารเพิ่มเติมสิง่ที่ไมป่รากฏใน

ต้นฉบบัหรือไม ่หากค าตอบที่ได้ยงัไมน่า่พอใจ นกัแปลจะต้องแปล Translation unit นัน้ใหมจ่นกวา่จะได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ  
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นอกจากนี ้นกัแปลยงัจะต้องตรวจสอบการเลอืกใช้ศพัท์เฉพาะและรูปแบบของภาษาวา่เป็นท่ียอมรับหรือไม่ (acceptability) 

ตลอดจนตรวจสอบด้านความถกูต้อง (plausibility) โดยเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัก่อนท่ีจะเร่ิมกระบวนการแปล Translation 

unit ใหมต่ามขัน้ตอนที่ 1) และ 2) ตอ่ไปจนจบ 

 

 

ภาพที่ 2: แผนภมิูแสดงโมเดลการแปล Sequential Model of Translation ของแดเนียล กิล 

Figure 2: Daniel Gile’s Sequential Model of Translation  

 

แนวคดิและกระบวนการแปลของ Peter Newmark   

นอกเหนือจากแนวคิดและกระบวนการแปลของ Daniel Gile ตามที่ได้กลา่วมาข้างต้นแล้ว ยงัมีแนวคิดและกระบวนการ

แปลจากนกัวิชาการด้านการแปลอื่นๆ อีกมากมาย ในท่ีนี ้จะขอกลา่วถงึแนวคิดและกระบวนการแปลของ Peter Newmark 

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Gile  

Newmark (1988) กลา่ววา่การผลติงานแปลที่มีคณุภาพมีขัน้ตอนหลายประการ ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงขัน้ตอนหลกัๆ 

ก่อนท่ีจะลงมือแปลดงัตอ่ไปนี ้

1) อา่นต้นฉบบั 

ไมว่า่จะเป็นงานเขยีนประเภทใด กระบวนการแปลล้วนเร่ิมต้นด้วยการอา่นต้นฉบบัด้วยวตัถปุระสงค์สองประการ 

ประการแรกคือ อา่นเพื่อให้เข้าใจวา่ต้นฉบบัเก่ียวข้องกบัเร่ืองอะไร ประการท่ีสองคืออา่นเพื่อวิเคราะห์ต้นฉบบัจาก
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มมุมองของผู้แปลเอง เพื่อให้ผู้แปลสามารถวิเคราะห์ถงึวตัถปุระสงค์และเจตนาของผู้ เขยีนต้นฉบบัเพื่อจะได้ตดัสนิใจ

เลอืกวิธีการแปล ภาษา ลลีา ถ้อยค าและโครงสร้างทางภาษาทีเ่หมาะสมตอ่ไป  

2) วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ในการเขยีนของต้นฉบบั 

การวเิคราะห์วตัถปุระสงค์ในการเขียนต้นฉบบัจะช่วยให้ผู้แปลเข้าใจวา่ผู้ เขยีนงานเขยีนนัน้ๆ มีความรู้สกึนกึคิดหรือ

ทศันคติตอ่หวัข้อหรือสิง่ที่เขียนถงึในต้นฉบบันัน้อยา่งไร โดยพิจารณาจากโครงสร้างทางไวยากรณ์และวิเคราะห์ผา่น

มมุมองของผู้ เขียน เพื่อผู้แปลจะได้สามารถถ่ายทอดและสง่ผา่นปฏิกริยาตอบสนองทีเ่กิดกบัผู้อา่นฉบบัแปลได้ในแบบ

เดียวกบัท่ีเกิดกบัผู้อา่นต้นฉบบั  

3) วิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของผู้แปล 

โดยปกติแล้ววตัถปุระสงค์ของผู้แปลมกัจะสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของผู้เขียนต้นฉบบั อยา่งไรก็ตาม อาจมีบาง

กรณีที่ผู้แปลได้รับการวา่จ้างให้ผลติงานแปลในรูปแบบท่ีแตกตา่งจากรูปแบบเดิมของต้นฉบับ ประเด็นนีจ้งึเป็น

ประเด็นหนึง่ที่ผู้แปลจ าเป็นต้องค านงึถงึด้วยเช่นกนั 

4) วิเคราะห์ประเภทของต้นฉบบั 

Newmark แบง่งานเขยีนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) งานเขยีนเชิงบรรยาย (Narrative) ( 2) งานเขียนเชิง

พรรณนา (Description) ( 3) งานเขียนเชิงอภิปราย (Discussion) และ (4) บทสนทนา (Dialogue)   

ผู้แปลจ าเป็นต้องทราบวา่ตนก าลงัจะแปลงานเขียนประเภทใด จงึจะสามารถเลอืกใช้ภาษาในฉบบัแปลได้อยา่ง

เหมาะสม หากเป็นงานเขียนเชิงพรรณาความ จะพบการใช้ค ากริยา ค าคณุศพัท์ และค านามที่มีการขยายด้วย

ค าคณุศพัท์หรือด้วยค านามเองมากกวา่ในงานเขยีนประเภทอื่นๆ และหากเป็นงานเขียนที่เป็นบทสนทนา จะพบการ

ใช้ค าหรือวลทีี่ใช้ในการพดูที่ไมเ่ป็นทางการ เป็นต้น 

5) วิเคราะห์ผู้อา่น 

ผู้แปลจะต้องวเิคราะห์และประเมินทัง้กลุม่ผู้อา่นงานเขียนต้นฉบบัและฉบบัแปล รวมทัง้พิจารณาถึงระดบัการศกึษา 

ช่วงอาย ุเพศ และสถานะทางสงัคมของผู้อา่นด้วย และในกรณีทีจ่ าเป็น ผู้แปลอาจท าวิจยัเพื่อส ารวจกลุม่ผู้อา่น

เปา้หมายเพื่อให้ได้ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบักลุม่ผู้อา่นเปา้หมายที่ชดัเจน  

6) อา่นต้นฉบบัรอบสดุท้ายก่อนแปล 

การอา่นต้นฉบบัรอบสดุท้ายก่อนลงมือแปลเป็นสิง่ที่ผู้แปลควรกระท าเพื่อจะได้ทราบถงึประเด็นทางวัฒนธรรมที่

เก่ียวข้องตามที่ปรากฏในงานเขียนต้นฉบบั ในขัน้ตอนนี ้ผู้แปลควรขีดเส้นใต้หรือท าเคร่ืองหมายค า วล ีหรือข้อความที่
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แสดงถงึการใช้โวหาร อปุมาอปุไมย ค าที่สะท้อนถงึวฒันธรรมเฉพาะในภาษาต้นทาง ช่ือเฉพาะ หรือศพัท์เฉพาะตา่งๆ 

การท าเช่นนีจ้ะช่วยให้ผู้แปลไมล่มืที่จะวเิคราะห์และเลอืกใช้กลวิธีในการแปลค าหรือข้อความเหลา่นีไ้ด้อยา่งเหมาะสม 

  เมื่อได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนข้างต้นอยา่งครบถ้วนแล้ว ถือได้วา่ผู้แปลได้ ‘ถอดรหสั’ หรือ ‘ตีความ’ ผา่น

กระบวนการอนัจะน าไปสู ่‘Comprehension’ หรือความเข้าใจในต้นฉบบั  จากนัน้ ขัน้ตอนตอ่ไปคือ 

‘Formulation’ หรือผลติงานแปลโดยตระหนกัถงึประเด็นตา่งๆ ท่ีเกิดจากการได้กระท าขัน้ตอนแรก โดยอาศยักลวิธี

การแปลในแบบตา่งๆ ซึง่จะกลา่วถึงในบทตอ่ไป 

Newmark’s Translation Process Diagram 

 

Comprehension  ⇒  Formulation (Recreation)  

 ⇑        ⇓ 

        SL Text  ⇐  TL Text 

  

ภาพท่ี 3: แผนภมูิแสดงขัน้ตอนการแปลของนิวมาร์ก 

Figure 3: Newmark’s Translation Process Diagram 

 

ในท่ีนี ้สรุปได้วา่เราอาจแบง่กระบวนการแปลออกเป็นขัน้ตอนตา่งๆ ได้ดงัตอ่นี ้

1. ศกึษาต้นฉบบั 

2. ถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาฉบบัแปล 

3. ตรวจสอบงานแปล   

 

ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาต้นฉบับ    

 ก่อนจะลงมือท างานแปลทกุชิน้ ผู้แปลจะต้องเร่ิมจากการอา่นต้นฉบบั เพื่อศกึษาและท าความเข้าใจ

ความหมายของสิง่ที่ก าลงัจะแปลอยา่งถ่องแท้ ผู้แปลจะต้องสามารถวเิคราะห์ได้วา่ความหมายทีผู่้ เขียนต้นฉบบั

ต้องการสือ่เป็นความหมายในรูปแบบใด (ความหมายอ้างอิง ความหมายแฝง หรือความหมายเชิงอปุมา) โดยอาศยั

บริบทที่แวดล้อมการใช้ภาษานัน้ๆ เพื่อช่วยในการตคีวาม อยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการวเิคราะห์ความหมาย

ของค าเพียงอยา่งเดียวนัน้ไมเ่พียงพอจะท าให้ผู้แปลเข้าใจต้นฉบบัได้อยา่งถกูต้องและแมน่ย า เพราะบอ่ยครัง้ที่ผู้แปล
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เข้าใจความหมายของค าศพัท์ทกุค าในประโยค แตก็่ยงัไมส่ามารถตีความได้หรือแปลออกมาคลาดเคลือ่นจาก

ความหมายที่ผู้ เขยีนต้นฉบบัต้องการสือ่ เหตเุพราะผู้แปลไมส่ามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้หรือขาดความ

เข้าใจในไวยากรณ์ของประโยคนัน่เอง ดงัตวัอยา่งในประโยคตอ่ไปนี ้

 

The complex houses married and single soldiers and their families. 

 

ประโยคข้างต้น หากจะแปลโดยตีความอยา่งไมร่ะมดัระวงั จะได้ประโยคแปลตามรูปศพัท์และโครงสร้างประโยค 

อยา่งตรงไปตรงมาวา่ ‘กลุม่บ้านเหลา่นีแ้ตง่งานและทหารโสดและครอบครัวของพวกเขา’ เพราะเมือ่ผู้แปลเห็นรูปประโยคก็

มกัจะมองวา่ ‘The complex houses’ เป็นภาคประธานของประโยค (subject) และสว่นท่ีเหลอืในประโยค ‘married and 

single soldiers and their families.’  เป็นภาคแสดง (predicate) ซึง่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ผิด อีกทัง้ยงัไม่

สือ่ความอีกด้วย โดยสว่นหนึง่อาจเป็นเพราะค าวา่ ‘complex’ มกัถกูมองวา่เป็นค าคณุศพัท์ซึง่ท าหน้าที่ขยายค าวา่ ‘houses’ 

ซึง่มกัสือ่ความหมายในฐานะท่ีเป็นค านามวา่ ‘บ้าน’  และมองค าวา่ ‘married’ เป็นค ากริยา 

 อยา่งไรก็ตาม หากจะแปลประโยคข้างต้นให้ถกูต้องและครบถ้วน ผู้แปลอาจอาศยัวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค

แบบ immediate constituent (IC Analysis) โดยตระหนกัเสมอวา่บอ่ยครัง้ที่ค าหนึง่ค าสามารถท าหน้าที่ได้หลากหลายเมื่อ

ปรากฏอยูใ่นบริบทที่แตกตา่ง ซึง่จะท าให้ได้ผลลพัธ์ดงันี ้

 

          [The complex] [houses married and single soldiers and their families.] 

               Subject    Predicate 

S 

^  

                 NP       VP 

     ^        ^ 

            Art    N                                              V             NP 

          The complex                               houses    married and single soldiers and their families 
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เมื่อสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้อยา่งละเอียดวา่ The complex เป็นนามวล ีโดยมคี ากริยาวา่ 

houses และสว่นท่ีเหลอืของประโยค married and single soliders and their familires ท าหนา่ที่เป็นกรรมตรง (Direct 

object – DO)  จะชว่ยให้ผู้แปลสามารถตีความประโยคได้อยา่งถกูต้อง และแปลได้วา่ ‘ศนูย์แหง่นีเ้ป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่

ทหารโสดและทหารที่สมรสแล้วรวมทัง้ครอบครัวของพวกเขา’  

 จากตวัอยา่งข้างต้น อาจสรุปได้วา่การจะวเิคราะห์ความหมายของต้นฉบบัให้ได้อยา่งถกูต้องนัน้ จ าเป็นจะต้องอาศยั

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมายและประเภทของค าอยา่งเพียงพอ กลา่วคือ ผู้แปลจะต้องตระหนกัเสมอวา่ค าค า

เดียวกนัอาจมีหลายความหมายและท าหน้าที่ได้แตกตา่งกนัเมื่ออยูใ่นบริบทของประโยคที่ตา่งกนั นอกจากนี ้เมื่ออยูใ่น

สถานการณ์หรือวตัถปุระสงค์ในการสือ่สารท่ีแตกตา่งกนั ก็อาจท าให้ความหมายเปลีย่นไปได้ด้วย พร้อมกนันัน้ ผู้แปลจะต้องมี

ความรู้ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในภาษาต้นฉบบัเป็นอยา่งดี เพื่อจะสามารถวเิคราะห์หน้าที่และความสมัพนัธ์

เช่ือมโยงของค าในประโยค รวมทัง้การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง เพราะจะชว่ยให้ผู้แปลสามารถตีความได้

อยา่งไมค่ลาดเคลือ่น 

 

 ขัน้ตอนที่ 2 ถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาฉบับแปล   

 หลงัจากศกึษาต้นฉบบัอยา่งถ่ีถ้วนแล้ว ผู้แปลจะน าความหมายที่ได้มาถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทางอยา่งครบถ้วน 

โดยรักษารูปแบบหรือโครงสร้างประโยคและการเรียงล าดบัค าไว้ให้ใกล้เคียงกบัภาษาต้นทางมากเทา่ที่จะท าได้ อยา่งไรก็ตาม 

ในกรณีที่พบวา่เมื่อรักษารูปแบบที่ปรากฏในภาษาต้นทางไว้แล้ว ภาษาปลายทางที่ได้นัน้ฟังดขูดัห ูไมเ่ป็นธรรมชาติ ผู้แปลควร

ปรับบทแปลเพื่อให้ภาษาฉบบัแปลมีความสละสลวย ไมข่ดัตอ่ลกัษณะทางภาษาของภาษาปลายทาง ลองพจิารณาตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้

 ตวัอยา่งที่ 1 (แปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย) 

ต้นฉบบั: 

Selecting a roommate is not as critical as finding your life’s companion, / but it shouldn’t be like 

a blind date either./  No roommate will be perfect, but a bad one will grow more annoying and 

frustrating over time and can cause long-lasting problems. / Whether a prospective roommate is 

your best friend or someone who answers a classified ad, you should interview the person 

carefully and make sure you know the answers to some specific questions. 

(Source: http://www.ocl.pitt.edu/tips-selecting-roommate) 

 

ฉบบัแปล: 

http://www.ocl.pitt.edu/tips-selecting-roommate
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แม้วา่การเลอืกเพื่อนร่วมห้องจะไมใ่ชเ่ร่ืองสลกัส าคญัมากเทา่การหาคูชี่วิตสกัคน /  แตก็่ไมใ่ช่เร่ืองเลน่ๆ ดงัเช่นการ

นดับอด ไมม่ีเพื่อนร่วมห้องคนไหนจะสมบรูณ์แบบไปเสยีหมด / แตห่ากได้เพื่อนร่วมห้องที่ไมด่ีก็จะเป็นเร่ืองที่สร้าง

ความอดึอดัร าคาญใจให้อยูเ่ร่ือยไปและอาจก่อให้เกิดปัญหาเรือ้รังได้ / ไมว่า่คนที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมห้องของคณุจะ

เป็นเพื่อนท่ีดีที่สดุของคณุหรือเป็นคนท่ีตอบรับโฆษณายอ่ย คณุก็ควรจะสมัภาษณ์พดูคยุกบัคนๆ นัน้อยา่งถ่ีถ้วนและ

ตรวจสอบให้แนใ่จก่อนวา่คณุมีค าตอบส าหรับค าถามบางค าถามแล้ว  

 

ตวัอยา่งที่ 2 (แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ) 

ต้นฉบบั: 

พีพีเป็นหมูเ่กาะที่ประกอบไปด้วยเกาะ 6 เกาะด้วยกนั/ เกาะหลกัๆ มี 2 เกาะได้แก่ เกาะพีพดีอนและเกาะพีพเีล/ เกาะ

พีพีดอนซึง่มีขนาดใหญ่กวา่และมีคนอาศยัอยูด่งึดดูนกัทอ่งเที่ยวหลายร้อยคนมาอยูบ่นชายฝ่ังอนัสวยงามในขณะท่ี

เกาะพีพเีลซึง่มีขนาดเลก็กวา่และไมม่ีผู้คนอาศยัอยูม่อีา่วและชายหาดทีง่ดงามอยา่งนา่ทึง่/ ซึง่รวมถึงอา่วมาหยาซึง่มี

ช่ือเสยีงโดง่ดงัในระดบัโลก/ และยงัเป็นสถานท่ีที่ภาพยนตร์เร่ืองเดอะบีช (ซึง่แสดงโดยลโีอนาร์โด ดิคาปริโอ) มาถา่ย

ท า 

 

ฉบบัแปล: 

Phi Phi is a group of six islands./ The two main islands are Phi Phi Don and Phi Phi Leh./ The 

larger and inhabited Phi Phi Don attracts hundreds of visitors to stay on its lovely shores while 

the smaller uninhabited Phi Phi Leh hosts stunningly beautiful bays and beaches,/ including the 

world-famous Maya Bay,/ which was the set where The Beach (with Leonardo Di Caprio) was 

filmed. 

(Source: http://www.phiphi.phuket.com/#) 

 

ตวัอยา่งทัง้สองตวัอยา่งข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะของการแปลที่คอ่นข้างตรงตวั โดยผู้แปลพยายามรักษารูปแบบ

ของต้นฉบบัไว้ การเลอืกใช้ค า การเรียงประโยคและการเรียงล าดบัความในต้นฉบบัเทียบเคียงได้กบัในฉบบัแปล  บท

แปลภาษาไทยในตวัอยา่งที่ 1 และบทแปลภาษาองักฤษในตวัอยา่งที่ 2 อา่นแล้วไมข่ดักบัธรรมชาติของภาษาปลายทาง ทัง้นี ้

เพราะโครงสร้างประโยคและรูปแบบการเรียงประโยคทัง้ในต้นฉบบัและฉบบัแปลของตวัอยา่งทัง้สองมีความใกล้เคียงกนั การ

รักษารูปแบบทางภาษาที่ปรากฏในต้นฉบบัไว้ในภาษาฉบบัแปลจงึท าได้ไมย่ากนกั ตวัอยา่งเช่น  

 (จากตวัอยา่งที่ 1)  

http://www.phiphi.phuket.com/


37 

 

ต้นฉบบั:   No roommate will be perfect… 

  (ประธาน + กริยา + สว่นเติมเตม็) 

ฉบบัแปล:  ไมม่ีเพื่อนร่วมห้องคนไหนจะสมบรูณ์แบบไปเสยีหมด 

  (ประธาน + กริยา + สว่นเติมเต็ม) 

(จากตวัอยา่งที่ 2) 

ต้นฉบบั:  เกาะพีพดีอนซึง่มีขนาดใหญ่กวา่และมีคนอาศยัอยูด่งึดดูนกัทอ่งเที่ยวหลายร้อยคนมาอยูบ่น

ชายฝ่ังอนัสวยงามในขณะท่ีเกาะพีพีเลซึง่มขีนาดเลก็กวา่และไมม่ผีู้คนอาศยัอยูม่ีอา่วและชายหาดที่งดงามอยา่งนา่ทึง่ 

  ( [ประธาน + กริยา + กรรม] + ค าเช่ือม + [ประธาน + กริยา + กรรม]) 

ฉบบัแปล: The larger and inhabited Phi Phi Don attracts hundreds of visitors to stay on its 

lovely shores while the smaller uninhabited Phi Phi Leh hosts stunningly beautiful bays and beaches,… 

  ( [ประธาน + กริยา + กรรม] + ค าเช่ือม + [ประธาน + กริยา + กรรม]) 

 

อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ผู้แปลจะพบว่าภาษาต้นทางและภาษาปลายทางมิได้มีโครงสร้างประโยคทีส่ามารถเทียบเคียง

กนัได้เช่นนี ้หากจะยงัคงรักษารูปแบบทางภาษาของต้นฉบบัไว้ จะท าให้ภาษาฉบบัแปลฟังดไูมเ่ป็นธรรมชาติ ขดักบัลกัษณะที่

เจ้าของภาษาใช้อยูจ่ริง ในกรณีเช่นนี ้ผู้แปลจะยงัคงยดึตดิกบัรูปแบบของภาษาต้นฉบบัไมไ่ด้ จงึจ าเป็นต้องมีการปรับบทแปล

ให้สละสลวยตามแบบภาษาฉบบัแปลที่เป็นธรรมชาติ ดงัจะเห็นได้จากตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

  ตวัอยา่งการแปลจากองักฤษเป็นไทย 

ต้นฉบบั: 

Not until I filled my glass did I notice that it was broken.   

บทแปลที ่1: ไมจ่นกระทัง่ฉนัเตมิแก้วเมื่อฉนัสงัเกตวา่แก้วนัน้แตก 

บทแปลที ่2: ไมจ่นกระทัง่ฉนัเตมิน า้ลงในแก้วที่ฉนัสงัเกตวา่แก้วนัน้แตก 

บทแปลที ่3: ฉนัไมส่งัเกตเห็นวา่แก้วน า้แตกจนกระทัง่ฉนัเติมน า้ลงไป 
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จากตวัอยา่งของบทแปลทัง้ 3 แบบข้างต้น จะพบวา่ใช้วิธีการแปลแตกตา่งกนัไป บทแปลที่ 1 ผู้แปลแปลอยา่งตรงตวั

แทบจะในทกุหนว่ยค า แตอ่า่นแล้วไมส่ือ่ความเพราะขดักบัลกัษณะโครงสร้างประโยคภาษาไทย ฉบบัแปลที่ 2 มีการ

ปรับเปลีย่นและเพิ่มเติมค าในบางจดุ แตก็่ยงัคงไมส่ือ่ความเพราะยงัถือวา่แปลอย่างตรงตวัโดยคงรูปแบบในภาษาต้นทางไว้ใน

ภาษาปลายทาง สว่นในฉบบัแปลที่ 3 มีการปรับโครงสร้างประโยคให้ฟังดเูป็นภาษาไทยทีเ่ข้าใจได้มากขึน้ พร้อมกบัเพิม่เติม

ค า (เช่น ค าวา่ “แก้วน า้” แทนที่จะแปลวา่ “แก้ว” เทา่นัน้) ให้สอดคล้องกบัลกัษณะการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติของภาษาไทย 

และยงัคงสือ่ความได้ตรงตามต้นฉบบั  

 

ตวัอยา่งการแปลจากไทยเป็นองักฤษ 

ต้นฉบบั: 

เขาโอ้อวดวา่ตวัเองฉลาดมากจนเวอ่ร์ 

บทแปลที่ 1: He boasted that he was very intelligent until it’s over.  

บทแปลที่ 2: He exaggerated his own intelligence. 

เมื่อเปรียบเทียบฉบบัแปลทัง้สองรูปแบบข้างต้น จะพบวา่บทแปลที่ 1 แปลแบบตรงตวัโดยใช้รูปประโยคที่เทียบเคียง

กบัต้นฉบบัทกุประการ แม้จะพอสือ่ความหมายได้ แตก็่ไมถื่อเป็นการถา่ยทอดความหมายด้วยรูปแบบทางภาษาทีถ่กูต้องและ

เป็นธรรมชาติของภาษาปลายทาง สว่นบทแปลที่ 2 แปลโดยไมรั่กษารูปแบบของต้นฉบบัไว้ มีการเปลีย่นโครงสร้างประโยค

จากประโยคความซ้อนเป็นประโยคความเดยีว แตม่ีความเป็นธรรมชาติตามรูปแบบการใช้ของเจ้าของภาษา ในขณะที่ยงัคงสือ่

ความตามต้นฉบบัได้อยา่งสมบรูณ์ 

 

ขัน้ตอนที่ 3 ตรวจสอบงานแปล 

ภายหลงัจากที่แปลเสร็จเรียบร้อย สิง่ที่ผู้แปลควรกระท าอยา่งยิง่คือการทบทวนและตรวจทานงานแปลอยา่งถ่ีถ้วน

โดยมีประเด็นในการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้

1. ตรวจสอบวา่งานแปลที่ท าครบถ้วนหรือไม่ 

ในระหวา่งแปล อาจมีบอ่ยครัง้ทีผู่้แปลติดปัญหาหรือสะดดุกบัค าหรือประโยคใดประโยคหนึง่ อาจจะเนื่อง

เพราะมีปัญหาจากการตคีวาม คดิค าแปลที่เหมาะสมไมอ่อก ไมแ่นใ่จในความหมายหรือโครงสร้างของประโยค 

ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดนีอ้าจเป็นเหตใุห้ผู้แปลละเว้นค าหรือประโยคนัน้ๆ ไว้เพื่อกลบัมาท าอีกครัง้ในภายหลงั การ
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ตรวจทานจะช่วยให้ผู้แปลสามารถกลบัมาทบทวนอีกครัง้และแปลให้ครบถ้วนในจดุที่ยงัขาด บกพร่อง หรือยงัไม่

แนใ่จ 

2. ตรวจสอบวา่งานแปลสือ่ความหมายได้ถกูต้องและเหมาะสมหรือไม ่

นอกเหนือจากความครบถ้วนของข้อความที่แปลแล้ว ผู้แปลยงัควรตรวจสอบวา่มจีดุใดที่แปลความหมาย

ขาดหรือเกินไปบ้างหรือไม ่มจีดุใดที่แปลผิดความหมายไปหรือไม ่เพราะค าจ านวนไมน้่อยในภาษาองักฤษมี

ความหมายที่แตกตา่งและหลากหลาย การแปลผิดความหมายจงึเกิดขึน้ได้ง่าย ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ plain ใน

ประโยคตอ่ไปนี ้ 

ประโยค ก The markings along the route are quite plain. 

ประโยค ข Let me be plain with you.  

ประโยค ค I prefer to write on plain paper.  

จากตวัอยา่งประโยคทัง้สามประโยคข้างต้น ค าวา่ plain ในแตล่ะประโยค แม้จะเป็นค าคณุศพัท์

เช่นเดียวกนัในทกุบริบท แตก็่มคีวามหมายที่แตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง ค าวา่ plain ในประโยค ก หมายถึงเห็นได้

ชดัเจน ในประโยค ข หมายถงึตรงไปตรงมา และในประโยค ค หมายถงึ ท่ีไมม่ีเส้นหรือไมม่ีลวดลาย ดงันัน้ การ

จะแปลด้วยความหมายที่ถกูต้องได้นัน้จึงต้องอาศยับริบทที่แวดล้อมค าและตรวจสอบความหมายที่เหมาะสม

จากพจนานกุรม 

นอกจากนี ้ค าบางค ายงัมีรูปค าทีค่ล้ายคลงึกนั แตค่วามหมายตา่งกนั จึงมีโอกาสที่ผู้แปลจะแปลผิดพลาด

ได้ ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ hard ซึง่ท าหน้าที่เป็นได้ทัง้ค าคณุศพัท์ (adj.) และค าวิเศษณ์ (adv.) มีความหมายวา่

แข็ง แข็งกระด้าง หรือยาก สว่นค าวา่ hardly เป็นค าวิเศษณ์ มีความหมายโดยทัว่ไปวา่แทบจะไม่ และค าวา่ 

just ซึง่เป็นได้ทัง้ค าคณุศพัท์ (adj.) และค าวิเศษณ์ (adv.) ดงัเชน่ในตวัอยา่งประโยคตอ่ไปนี ้ 

ประโยค ก At weekends, my niece studies hard. 

ประโยค ข At weekends, my niece hardly studies.  

ประโยค ค He is a just leader. 

ประโยค ง He is just a leader. 

ในกรณีดงัเช่นประโยคตวัอยา่งข้างต้น หากผู้แปลแปลอยา่งไมร่อบคอบ จะท าให้มีโอกาสแปลผิดพลาดได้

มาก ในประโยค ก และ ข ค าวา่ hard และ hardly มีรูปค าทีเ่กือบจะคล้ายกนัแตม่ีความหมายแตกตา่งกนั 

ประโยค ก จึงแปลวา่ “หลานสาวของฉนัเรียนหนกัในวนัหยดุสดุสปัดาห์” และประโยค ข แปลวา่ “ในวนัหยดุสดุ



40 

 

สปัดาห์ หลานสาวของฉนัแทบจะไมไ่ด้เรียนอะไรเลย” สว่นในประโยค ค  และ ง ค าวา่ just เป็นได้ทัง้

ค าคณุศพัท์และค าวิเศษณ์ เมื่อปรากฏอยูใ่นต าแหนง่ที่ตา่งกนัในประโยคจึงท าหน้าที่แตกตา่งกนั ประโยค ค จึง

แปลวา่ “เขาเป็นผู้น าที่มีความยตุิธรรม” สว่นประโยค ง แปลวา่ “เขาก็เป็นแคผู่้น าคนหนึง่” ประโยค ค มี

น า้เสยีงชมเชยในขณะท่ีประโยค ง แสดงถงึการไมเ่ห็นความส าคญัของผู้ที่ถกูกลา่วถึงในประโยค ดงันัน้ จะเห็น

ได้ชดัเจนวา่เมื่อค าหนึง่ค าที่มีรูปเดียวกนัปรากฏอยูใ่นต าแหนง่ตา่งกนั ความหมายของประโยคก็แตกตา่งกนัไป

โดยสิน้เชิง  

ในทางกลบักนั ค าบางค ามีรูปค าที่แตกตา่งกนั แลดเูหมือนมคีวามหมายตรงกนัข้ามกนั แตก่ลบัมี

ความหมายคล้ายคลงึกนั ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ valuable (adj.) และ invaluable (adj.) หากดผิูวเผินหรือไม่

ระมดัระวงั ผู้แปลอาจแปลค าสองค านีด้้วยความหมายที่ตรงข้ามกนัเพราะมีการเติม ‘in-‘ ซึง่เป็น prefix ที่ท าให้

ค าคณุศพัท์บางค ามีความหมายในเชิงปฏิเสธ แตใ่นความเป็นจริง ค าคณุศพัท์ทัง้สองค ามคีวามหมายที่

ใกล้เคยีงกนั โดย valuable แปลวา่ มีคณุคา่ มีราคา สว่น invaluable แปลวา่ มีคณุคา่เหลอืล้น ล า้คา่ ประเมิน

คา่ไมไ่ด้  

การแปลผิดพลาดยงัอาจเกิดจากการขาดความรู้ในเร่ืองที่แปลหรือขาดความรู้รอบตวัทีเ่ก่ียวข้องกบัประเด็น

ที่แปล ตวัอยา่งเช่น ต าแหนง่ Speaker of Parliament ผู้แปลที่ไมม่ีความรู้เก่ียวกบับริบททางการเมืองมกั

แปลวา่ โฆษกสภาผู้แทนราษฎร แตใ่นความเป็นจริงจะต้องแปลวา่ ประธานสภาฯ  สว่น Secretary of 

Defense จะต้องแปลวา่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ไมใ่ชเ่ลขาธิการกระทรวงกลาโหมตามรูป

ค า เป็นต้น ในกรณีเช่นนี ้ผู้แปลจ าเป็นต้องสบืค้นหรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบให้แนใ่จวา่ตนแปล

ถกูต้องหรือไมเ่สมอ 

3. ตรวจสอบรูปแบบของส านวนภาษาทีใ่ช้วา่เหมาะสมกบัประเภทของงานแปลที่ท าหรือไม ่ และฟังดเูป็นธรรมชาติ

ตามรูปแบบการใช้ภาษาปลายทางแล้วหรือไม ่ 

นอกเหนือจากความถกูต้อง เหมาะสมและครบถ้วนแล้ว ผู้แปลจะต้องตรวจสอบวา่มีประโยคใด

ฟังดแูปลก แปร่ง หรือไมส่ละสลวยหรือไม ่มีระดบัภาษาและลลีาการเขียนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบภาษาที่

ปรากฏในต้นฉบบัและประเภทของงานเขียนหรือไม ่(จะกลา่วถงึรายละเอยีดเก่ียวกบัรูปแบบภาษาที่

เหมาะสมส าหรับงานเขียนแตล่ะประเภทตอ่ไปในบทท่ี 6-9)  การเรียงล าดบัค าและการวางต าแหนง่ของ

สว่นขยายอยูใ่นต าแหนง่ที่เหมาะสมหรือไม ่เนื่องจากภาษาองักฤษมกัมีการขยายค าหรือประโยคอยู่

บอ่ยครัง้ด้วยวิธีการเขยีนที่หลากหลายซึง่รวมไปถงึการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน แตเ่มื่อถ่ายทอดเนือ้ความ

เป็นภาษาไทย ผู้แปลจะต้องระมดัระวงัการวางต าแหนง่ของสว่นขยายเหลา่นัน้มากเป็นพิเศษ เพราะหาก

วางต าแหนง่ผิดหรือไกลเกินไป อาจท าให้สือ่ความหมายผิดหรือก ากวมได้     
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  สิง่ที่ส าคญัอีกประการหนึง่ที่ผู้แปลจะต้องค านงึถึงก็คือการสือ่ความหมายตามที่เจ้าของภาษาต้น

ทางต้องการจะสือ่ด้วยรูปแบบภาษาที่เป็นธรรมชาติตามทีเ่จ้าของภาษาปลายทางใช้ ดงัเช่นในประโยคตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้

  ข้อความต้นฉบบั I don’t think we have a choice. 

  บทแปล 1 ฉนัไมค่ิดวา่เรามีทางเลอืก 

  บทแปล 2 ฉนัคิดวา่เราไมม่ีทางเลอืก 

 จากบทแปลทัง้สองรูปแบบในตวัอยา่งข้างต้น จะเห็นได้วา่ไมม่ีบทแปลใดที่แสดงถึงการแปลผิดความหมาย 

ทวา่ ในขณะเดยีวกนัไมอ่าจปฏิเสธได้วา่บทแปลที่ 2 มีความเป็นธรรมชาติตามรูปแบบการใช้ภาษาปลายทาง

มากกวา่ เนื่องจากคนไทยไมน่ิยมขึน้ต้นประโยคความซ้อนด้วยโครงสร้างปฏิเสธดงัเช่นในภาษาองักฤษ 

นอกจากนี ้ การใช้ส านวนโวหารก็เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึง่ที่ผู้แปลควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้

เลอืกใช้ส านวนที่สือ่ความตามที่เจ้าของภาษาปลายทางเข้าใจแล้วหรือไม ่ในกรณีที่ภาษาต้นทางสือ่ความหมาย

ของส านวนหรือความเปรียบในลกัษณะใกล้เคียงกนักบัภาษาปลายทาง การแปลมกัจะไมเ่ป็นปัญหานกั 

ตวัอยา่งเช่น to have a tiger by the tail ในภาษาองักฤษตรงกบัส านวนไทยวา่ ขี่หลงัเสอื ซึง่หมายถงึการอยู่

ในสถานการณ์หรือต้องกระท าสิง่ที่ยากล าบากหรือเป็นอนัตราย แตก็่จ าเป็นต้องก้าวผา่นไป ไมส่ามารถถอนตวั

ออกจากสถานการณ์นัน้ๆ ได้ เมือ่แปลเป็นไทยจึงสามารถใช้ความเปรียบตามที่ปรากฏใช้ในภาษาไทยได้ 

อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ทีช่นชาตทิี่ใช้ภาษาหนึง่จะสือ่ความหมายเดียวกนัด้วยวิธีที่แตกตา่งกบัอีกชนชาติทีใ่ช้อกี

ภาษาหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ผู้แปลจะต้องเลอืกใช้ความเปรียบหรือส านวนภาษาที่สือ่ความได้ตามแบบที่เจ้าของ

ภาษาปลายทางเข้าใจ ยกตวัอยา่งเช่น ส านวน ‘to beat the dog before the lion’ ไมอ่าจแปลตรงตวัวา่ ‘ตี

สนุขัตอ่หน้าสงิโต’ ได้ เพราะหากแปลเช่นนี ้ผู้อา่นภาษาไทยซึง่มวีฒันธรรมความคิดที่แตกตา่งกนัคงจะไมเ่ข้าใจ

ความหมายที่ต้องการสือ่ ผู้แปลจึงต้องแปลความเปรียบที่เทียบเคยีงกนัตามความเหมาะสมและเข้ากบั

วฒันธรรมไทยวา่ ‘ตีววักระทบคราด’ สว่นส านวนไทย ‘ทบุหม้อข้าวตวัเอง’ ก็ไมอ่าจแปลตามตวัอกัษรเป็น

ภาษาองักฤษวา่ ‘to smash one’s own rice pot’ เพราะผู้ใช้ภาษาองักฤษก็ไมอ่าจเข้าใจความหมายได้จาก

วฒันธรรม ความคิด และวิถีชีวิตทีแ่ตกตา่งกนั ผู้แปลจงึต้องเทียบเคียงกบัส านวนหรือความเปรียบใน

ภาษาองักฤษที่สือ่ความหมายเดยีวกนัและสอดคล้องกบัวฒันธรรมความคดิของเจ้าของภาษา และส านวนหรือ

ความเปรียบในภาษาองักฤษที่สามารถใช้เทียบเคียงกบัส านวนในภาษาไทยวา่ ‘ทบุหม้อข้าวตวัเอง’ ก็คือ ‘to 

take the bread out of one’s mouth’ เป็นต้น  
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กิจกรรมท้ายบท   

1.จงอ่านข้อความต้นฉบับต่อไปนี ้แล้วเปรียบเทียบบทแปลทัง้สองบทเพื่อสรุปว่าบทแปลใดถกูต้องและเหมาะสม
มากกว่า พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 

ต้นฉบบั 

Male and female penguins do not differ much when it comes to appearance. It may not be possible to 

tell the two apart without any indications from their behavior. A penguin’s appearance acts as 

camouflage. Their coloring and feathers make them harder to see by both predators and prey when they 

are swimming. 

บทแปล 1:  

เพนกวินเพศผู้และเพศเมยีไมต่า่งกนัมากเมื่อมาถงึเร่ืองการปรากฏตวั อาจจะเป็นไปไมไ่ด้ที่จะบอกทัง้คูแ่ยกจากกนัโดยไมม่ีข้อ

บง่ชีจ้ากพฤติกรรมของพวกมนั การปรากฏตวัของเพนกวินวางตวัเหมือนการอ าพรางตัว สแีละขนของพวกมนัท าให้ยากขึน้ที่จะ

เห็นโดยทัง้ผู้ลา่และเหยื่อเมื่อพวกมนัก าลงัวา่ยน า้ 

บทแปล 2: 

นกเพนกวินตวัผู้และตวัเมียมีรูปลกัษณ์ไมต่า่งกนัมากนกั การจะแยกความแตกตา่งระหวา่งเพนกวินเพศผู้และเพนกวินเพศเมีย

อาจไมส่ามารถท าได้หากปราศจากพฤติกรรมของพวกมนัซึง่จะเป็นตวับง่ชี ้ลกัษณะภายนอกของนกเพนกวินเป็นสิง่ส าคญัที่

ช่วยให้พวกมนัพรางตวัในธรรมชาติ ทัง้สแีละขนของนกเพนกวินจะท าให้ทัง้สตัว์ทีเ่ป็นผู้ลา่และเหยือ่สงัเกตเห็นพวกมันได้ยาก

ขึน้ในขณะที่พวกมนัวา่ย 

 

(Source: http://animals.mom.me/the-difference-between-a-male-penguin-a-female-penguin-

5019023.html)   

2. จงแปลสุภาษิตค าพังเพยต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยตามรูปแบบที่เหมาะสมของภาษาปลายทาง 

สุภาษิต ค าแปล 

ตวัอยา่ง To cast pearls before swine 

1. To call a spade a spade 

ตาบอดได้แวน่// หวัล้านได้หว/ี/ ยื่นแก้วให้วานร 
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2. When you are in Rome, do as the Romans 

do. 

3. To hide one’s light under a bushel 

4. To look for a needle in a haystack 

5. To be as quiet as a grave (mouse) 

6. Rome was not built in a day. 

7. What is done by night appears by day. 

8. To reap what others have sown. 

9. Every cloud has a silver lining. 

10. A kiss after a kick 

11. Make hay while the sun shines. 

12. Out of the frying pan into the fire 
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บทที่ 4 วิธีการแปลประเภทต่างๆ 

 

“Fidelity to meaning alone in translation is a kind of betrayal.” 

— Paul Valéry   

 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. การแปลสามารถท าได้ในรูปแบบใดบ้าง จงอภิปราย 

2. ผู้แปลควรใช้วิธีแปลแบบตรงตวัเมื่อแปลงานเขียนชนดิใด 

3. ผู้แปลควรใช้วิธีทบัศพัท์ในการแปลค าประเภทใด 

 

 ในการแปลนัน้ ก่อนที่จะลงมือแปล ผู้แปลควรตระหนกัวา่ก าลงัแปลงานเขยีนประเภทใด เพื่อชว่ยให้สามารถ

วิเคราะห์ได้วา่ควรใช้วิธีการแปลในรูปแบบใดบ้าง อยา่งไรก็ตาม การแปลนัน้ไมม่ีสตูรให้ยดึถือเป็นกฏเกณฑ์ตายตวัดงัเช่นใน

วิชาคณิตศาสตร์  การศกึษากลวธีิการแปลที่หลากหลายจงึถือเป็นสิง่ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกแปล ผู้ เขียนได้รวบรวมกลวิธีการ

แปลประเภทตา่งๆ ซึง่ผู้ เรียนอาจน ามาใช้ฝึกฝนดงัตอ่ไปนี ้

 

การแปลแบบตรงตวั (Literal translation)  

 การแปลแบบตรงตวั (Literal translation) หมายถึงการใช้ค า การเรียงค า รูปประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอน

ตา่งๆ ในภาษาปลายทางที่ตรงกบัค าในภาษาต้นทาง โดยพยายามรักษารูปแบบการถ่ายทอดความหมายในต้นฉบบัให้ปรากฏ

ในฉบบัแปลให้มากที่สดุ การแปลในลกัษณะนีม้กัใช้กบัต้นฉบบัท่ีเป็นเอกสารทีเ่ก่ียวข้องกบักฎหมายหรือสญัญาที่ต้องการ

ความถกูต้องและแมน่ย าสงู รวมทัง้ค าสอนทางศาสนาหรืองานวรรณกรรมที่มีข้อก าหนดวา่จะต้องแปลโดยปราศจากการแก้ไข

หรือดดัแปลงต้นฉบบัใดๆ  

 ตวัอยา่งเช่น 

ต้นฉบบั 

 (Luke 7:35) Clearly, wisdom is not a person that has literal children! 
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บทแปล 

(ลกูา 7:35) ชดัแจ้งทีเดียว สติปัญญาไมใ่ช่บคุคลซึง่มีบตุรตามตวัอกัษร! 

 

ต้นฉบบั 

Samsung was planning to launch in the second half of this year a new flagship smartphone. 

บทแปล 

ซมัซงุก าลงัวางแผนท่ีจะเปิดตวัสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหมล่า่สดุในชว่งคร่ึงหลงัของปีนี ้

 

การแปลแบบสรุปความ (Non-literal translation) 

 การแปลแบบสรุปความคือการแปลโดยเน้นการถา่ยทอดใจความและความหมายในต้นฉบบัโดยผละออกจาก

โครงสร้างและรูปแบบทางภาษา ผู้แปลจะแปลโดยวิเคราะห์ความหมายและจบัใจความส าคญัในต้นฉบบั แล้วจึงถา่ยทอด

สาระส าคญัเป็นภาษาปลายทางในรูปแบบท่ีไมย่ดึตดิกบัภาษาต้นทาง ดงันัน้ จะเห็นได้วา่การแปลในลกัษณะนีม้กัมีการ

ปรับเปลีย่น เพิ่มเติม ตดัทอน ย้ายต าแหนง่เนือ้ความ หรือขยายความเพื่อให้ผู้อา่นฉบบัแปลสามารถเข้าใจเนือ้ความได้มากขึน้ 

หากต้นฉบบัมีความยาวหรือมกีารใช้ค าฟุ่ มเฟือย ผู้แปลอาจตดัทอนให้สัน้ลงเพื่อให้ฉบบัแปลมคีวามกระชบั อา่นแล้วเข้าใจได้

ง่ายขึน้โดยเนือ้หาสาระส าคญัยงัคงเดิม การแปลในลกัษณะนีม้กัใช้กบัต้นฉบบัเชิงให้ข้อมลูความรู้ บทความวชิาการ บท

โฆษณาสนิค้า เป็นต้น 

  

 

ตวัอย่างการแปลแบบตรงตัวเปรียบเทียบกับการแปลแบบสรุปความตามที่ปรากฏในงานของสัญฉวี สายบัว (2550: 

43) 

ต้นฉบับ  

(คดัจาก Jonathan Livingston Seagull: A Story ของ Richard Bach) 

 “It was morning / and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle sea. 

(1)      (2) 

/ A mile from shore, / a fishing boat chummed the water, / and the word for Breakfast 

           (3)     (4)                (5) 
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flock flashed through the air, / till a crowd of a thousand seagulls came to dodge and  

                (6) 

fight for bits of food. / It was another busy day beginning.” 

(7)        (8) 

 

ฉบับแปลแบบตรงตัว  (คดัจาก โจนาธาน ลวิงิสตนั นางนวล   ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช เป็นผู้แปล)  

“มนัเป็นตอนเช้า / และดวงอาทิตย์ดวงใหมฉ่ายแสงสทีองข้ามคลืน่ทะเลอนัออ่นโยน          

       (1)     (2) 

/หนึง่ไมล์จากฝ่ัง / เรือหาปลาล าหนึง่ลอ่งไปกบัน า้ / และค าร้องเรียกหาอาหารเช้ารวมตวั 

(3)    (4)     (5) 

กนัเป็นฝงูวอ่นไปทัว่ทัง้อากาศ/ จนกระทัง่ฝงูนกนางนวลพนัตวัเข้ามาโฉบเฉ่ียวและตอ่สู้  

(6) 

กนัเพื่อเศษอาหาร / มนัเป็นวนัวุน่วายอกีวนัหนึง่ที่เร่ิมต้นขึน้” 

          (7)        (8) 

 

ฉบับแปลแบบสรุปความ  

“เช้าแล้ว / ดวงอาทิตย์ที่เพิง่ขึน้สาดแสงทองไปทัว่ผิวน า้ยาวทะเลสงบ / 

   (1)     (2) 

วนัใหมท่ี่แสนวุน่วายอีกวนัหนึง่เร่ิมแล้ว / เรือหาปลาล าหนึง่แหวกน า้/ อยูห่า่งฝ่ังไป 1 ไมล์ 

(8)     (4)   (3) 

เสยีงร้องบอกเวลาอาหารเช้าก้องไปทัว่ท้องฟา้ / ฝงูนางนวลนบัพนั/ บินถลาขึน้ลงและตอ่สู้แยง่ชิงเศษอาหารกนั” 

       (5)      (6)                         (7) 

 

การเปรียบเทียบบทแปลข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะการแปลแบบตรงตวั หนว่ยการแปลเลก็มากในระดบัค าตอ่ต า 

และประโยคตอ่ประโยค การจดัล าดบัของวลแีละประโยคของต้นฉบบั และฉบบัแปลก็เหมือนกนัราวกบัถอดมาจากแมพ่มิพ์

เดียวกนั กลา่วคือ ข้อความที่ 1 ในต้นฉบบัมาเป็นข้อความที่ 1 ในฉบบัแปล และข้อความที่ 2 ในต้นฉบบัมาเป็นข้อความที่ 2 
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ในฉบบัแปล และเป็นไปเช่นนีต้ลอดทัง้บทดงัที่แสดงไว้โดยตวัเลขในวงเลบ็ใต้วลหีรือประโยคนัน้ การเรียงล าดบัของค าในแตล่ะ

ประโยคของต้นฉบบัก็ใกล้เคียงกบัการเรียงล าดบัค าในประโยคของฉบบัแปล 

หากเปรียบเทียบบทแปลแบบตรงตวักบับทแปลแบบสรุปความข้างต้นแล้ว จะเห็นวา่ในบทแปลแบบสรุปความ

ประกอบด้วยหนว่ยการแปลในลกัษณะที่มใิชค่ าตอ่ค าหรือประโยคตอ่ประโยคอยา่งชดัเจน มีการเปลีย่นแปลงการเรียงล าดบั

ค าและประโยคตามความเหมาะสม ตวัอยา่งเช่น “A mile from shore, a fishing boat chummed the water…” 

(ข้อความที่ 3 และ 4 ในต้นฉบบั) ในบทแปลแบบตรงตวัแปลเป็น “หนึง่ไมล์จากฝ่ัง เรือหาปลาล าหนึง่ลอ่งไปกบัน า้” ในขณะท่ี

ในบทแปลแบบสรุปความแปลวา่ “เรือหาปลาล าหนึง่แหวกน า้ อยูห่า่งฝ่ังไป 1 ไมล”์ สว่นข้อความสดุท้ายในต้นฉบบั “มนัเป็น

วนัวุน่วายอกีวนัหนึง่ที่เร่ิมต้นขึน้” (ข้อความที่ 8) เมื่ออยูใ่นฉบบัแปลแบบสรุปความ ถกูย้ายมาไว้ท้ายข้อความที่ 2 เพื่อเป็นการ

บอกสรุปให้ผู้อา่นฉบบัแปลทราบก่อนจะบอกรายละเอยีดของสิง่ทีเ่กิดขึน้ในวนันัน้ เป็นต้น  

นอกจากนี ้เมื่อเปรียบเทียบบทแปลแบบตรงตวักบับทแปลแบบสรุปความแล้ว ยงัเห็นได้ชดัเจนถึงความแตกตา่งใน

การเลอืกใช้ค าแปล เช่น “the ripples of a gentle sea” ในข้อความที่ 2 เมื่อแปลแบบตรงตวัได้ค าแปลวา่ “คลืน่ทะเลอนั

ออ่นโยน” ในขณะท่ีเมื่อแปลแบบสรุปความได้ค าแปลวา่  “ผิวน า้ยาวทะเลสงบ” ซึง่จะเห็นได้วา่เมือ่แปลแบบตรงตวั ผู้แปล

แปลอยา่งซื่อตรงตอ่ต้นฉบบัโดยเคร่งครัด ในขณะท่ีผู้แปลที่เลอืกใช้วิธีสรุปความจะสรรหาค าที่ผา่นการตีความมาแล้ววา่ 

“ทะเลอนัออ่นโยน” เป็นเช่นไรในความเป็นจริงและจะถ่ายทอดออกมาอยา่งไรให้เป็นธรรมชาติในภาษาฉบบัแปลมากยิ่งขึน้ 

ในทางกลบักนั หากผู้แปลเลอืกใช้วิธีแปลแบบสรุปความมากจนดดัแปลงหรือแก้ไขต้นฉบบัเสยีหมด อาจสง่ผลให้ฉบบัแปลมี

ความคลาดเคลือ่นจากต้นฉบบัจากการเพิ่มเตมิหรือตดัทอนเนือ้ความ หรือแม้แตด่ดัแปลงรายละเอียดข้อเทจ็จริงให้เข้ากบั

วฒันธรรมหรือภาษาของผู้อา่นฉบบัแปล สง่ผลให้ฉบบัแปลมีเนือ้ความที่ไมซ่ื่อตรงตอ่ต้นฉบบั ดงันัน้ ในขัน้ต้น ผู้ เร่ิมหดัแปลจงึ

ควรแปลโดยค านงึถึงความถกูต้องและครบถ้วนตามเนือ้หาในต้นฉบบัเป็นหลกั รวมทัง้ถ่ายทอดความหมายโดยรักษารูปแบบ

ของภาษาต้นฉบบัไว้เทา่ที่จะท าได้ เพื่อให้ผู้ ฝึกหดัแปลมคีวามละเอียดถ่ีถ้วนและระมดัระวงัในการแปล เนื่องจากการแปลแบบ

สรุปความอาจท าให้ผู้แปลแปลผิดหรือแปลไมค่รบถ้วนได้ง่าย อยา่งไรก็ตาม จะต้องค านงึถึงความเป็นธรรมชาติของภาษาใน

ฉบบัแปลวา่ภาษาที่แปลออกมาฟังดขูดัหหูรือไม่ เข้าใจยากหรือไม ่หากยงัคงฟังดตูิดขดั ผู้หดัแปลควรปรับรูปแบบของค าหรือ

ประโยคให้ฟังดเูป็นธรรมชาติ สอดคล้องกบัแบบฉบบัท่ีเจ้าของภาษาใช้จริง เมื่อฝึกฝนจนเกิดทกัษะและความช านาญแล้ว 

ผู้ เรียนจึงอาจเลอืกใช้กลวิธีการแปลในแบบท่ีแตกตา่งออกไปตามความเหมาะสมกบัประเภทของต้นฉบบั ดงัที่จะกลา่วตอ่ไปใน

บทที่ 6-9  

ทัง้นี ้ในความเป็นจริง ในการแปลงานแตล่ะชิน้ เรามกัจะพบการผสมผสานระหวา่งการแปลทัง้สองรูปแบบเข้าด้วยกนั 

การแบง่แยกรูปแบบการแปลแบบตรงตวัและแบบสรุปความจงึมิได้หมายความวา่ผู้แปลจะต้องแปลงานชิน้หนึง่ด้วยวิธีใดวิธี

หนึง่เทา่นัน้ หากแตห่มายถึงการแปลที่มีลกัษณะที่คอ่นไปในทางใดทางหนึง่มากกวา่ งานแปลบางชิน้อาจมีลกัษณะการแปลที่

คอ่นข้างตรงตวั ในขณะที่งานแปลบางชิน้อาจโน้มเอยีงไปในรูปแบบการแปลแบบสรุปความ ดงันัน้ เมื่อลงมือแปล ผู้แปลจึง

ควรพิจารณาวา่บทแปลของตนคอ่นไปในการแปลรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของต้นฉบบันัน้ๆ  เพราะหากผู้
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แปลพยายามยดึถือและรักษารูปแบบทางภาษาของต้นฉบบัไว้ในฉบบัแปล งานแปลที่ได้ก็อาจจะสือ่ความหมายตามที่ปรากฏ

ในต้นฉบบัได้ไมด่ีนกัด้วยรูปแบบของการน าเสนอความหมายที่ไมเ่ป็นไปตามแบบฉบบัของภาษาปลายทาง ในขณะเดียวกนั 

หากผู้แปลพยายามจะถา่ยทอดความหมายให้ได้ตรงกบัต้นฉบบัมากที่สดุโดยไมค่ านงึถึงรูปแบบทางภาษาของต้นฉบบั งาน

แปลที่ได้ก็อาจจะไมห่ลงเหลอืธรรมชาติของต้นฉบบัไว้เลย ดงัเช่นที่กวีชาวรัสเซียเคยได้กลา่วไว้ดงัตอ่ไปนี ้

“Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. 

If it is faithful, it is most certainly not beautiful.” 

(Yevgeny Yevtushenko, 1961) 

 

มิลเดร็ด ลาร์สนั ได้อธิบายการผสมผสานวิธีการแปลที่มีการปรับเปลีย่นหรือดดัแปลงในฉบบัแปลทัง้ในด้าน

โครงสร้างทางไวยากรณ์และการเลอืกใช้ค าเพื่อให้ภาษาฉบบัแปลฟังดเูป็นธรรมชาติ  ผสมผสานกบัการแปลแบบส านวน 

(Idiomatic Translation) ซึง่เป็นการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติในภาษาฉบบัแปล โดยอาจจะผิดไปจากต้นฉบบับ้าง ดงั

แผนภาพตอ่ไปนี ้

 

  

ภาพท่ี 4: แผนภมูิแสดงประเภทของการแปลตามความเห็นของมิลเดร็ด ลาร์สนั 

Figure 4: Diagram of Mildred L. Larson’s Translation Approaches 

 

 

การอธิบายความเพิ่มเติม (Explanation)    

 การแปลถือเป็นการสือ่สารข้ามวฒันธรรม ด้วยเหตทุีว่า่ผู้แปลท าหน้าที่ถ่ายทอดเนือ้หาและเร่ืองราวของวฒันธรรม

หนึง่ให้ชนชาติที่ใช้อีกภาษาหนึง่ บอ่ยครัง้ที่ผู้แปลประสบปัญหาวา่ไมป่รากฏค าหรือส านวนในภาษาต้นฉบบัท่ีมคีวามหมาย

ตรงกบัค าในภาษาฉบบัแปล การใช้ค าหรือวลสีัน้ๆ ในการถา่ยทอดความหมายจึงไมเ่พียงพอ ท าให้ต้องอาศยัการอธิบายขยาย

ความเพิม่เตมิ ตามรูปแบบดงัตอ่ไปนี ้(สญัฉวี สายบวั 2550: 64)  

1. การเติมค าอธิบาย 
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การเติมค าอธิบายท าได้โดยเพิ่มเติมลงไปในเนือ้หาหรือใสค่ าอธิบายแบบเชิงอรรถ (footnote) หรือหมาย

เหต ุและน ามาไว้ตรงท้ายหน้ากระดาษ โดยใสต่วัเลขเพื่อบอกวา่เป็นค าอธิบายค านัน้ๆ (การท าเชิงอรรถพบมาก

ในงานวิชาการ) อยา่งไรก็ตาม การใสค่ าอธิบายแบบเชิงอรรถเป็นวิธีที่อาจท าให้เกิดความสะดดุ ขดัจงัหวะใน

การด าเนินเร่ือง ท าให้ความคิดความรู้สกึของผู้อา่นขาดความตอ่เนื่อง และอาจสง่ผลให้งานแปลเสยีรสชาติและ

บรรยากาศไปได้ การเติมค าอธิบายลงในตวับทจึงเป็นทางเลอืกทีด่ีกวา่การท าเชิงอรรถ ทัง้นี ้ผู้แปลจะต้องเติม

ค าอธิบายที่มีความสัน้และกระชบั ไมย่าวจนท าให้เกิดความสะดดุในการอา่น 

 การเติมค าอธิบายท าได้ตามวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ในกรณีที่แปลค าที่ไมม่ีค าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้ในภาษาฉบบัแปล สามารถเติมลกัษณะนาม

ข้างหน้าแล้วตามด้วยค าทบัศพัท์ ลกัษณะนามทีเ่ตมิเข้าไปจะชว่ยให้ผู้อา่นเข้าใจความหมายของค าที่

แปลได้สะดวกยิง่ขึน้ 

ตวัอยา่งเช่น    

carnation   ดอกคาร์เนชัน่ 

paracetamol  ยาพาราเซตามอล 

jaguar   เสอืจากวัร์ 

hockey   กีฬาฮอกกี ้

global warming  ภาวะโลกร้อน 

ceramics   งานเซรามิก  

1.2 เติมข้อความเพือ่อธิบายค า เพิ่มความกระจ่างให้กบัความในต้นฉบบั ข้อควรระวงัคือข้อความที่เตมิ

จะต้องมีความสัน้และกระชบั มิฉะนัน้ ค าอธิบายที่เตมิลงไปจะสง่ผลให้เกิดความสะดดุและท าให้เสยี

บรรยากาศในเนือ้ความฉบบัแปลได้ง่ายๆ ที่ส าคญั ก่อนที่จะเตมิข้อความใดๆ เพื่ออธิบายค าหรือ

ส านวน ผู้แปลจะต้องแนใ่จวา่ค าอธิบายจ าเป็นส าหรับผู้อา่นจริงๆ เทา่นัน้    

ตวัอยา่ง  

ต้นฉบบั His brother has taken care of him since the death of their mother 

ฉบบัแปล พีช่ายของเขาดแูลเขาเป็นอยา่งดตีัง้แตแ่มข่องพวกเขาเสยีชีวิต 

ต้นฉบบั: บาตร    
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ฉบบัแปล: (monks’) begging bowl หรือ monks’ alms bowl 

       ต้นฉบบั: “ทกุคนมีป่ินโตคนละใบ” 

       ฉบบัแปล: “Each carried a pinto, a multiple-decked food container with a handle.” 

(คดัจาก ไผแ่ดง และ Red Bamboo ของ ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ ปราโมช อ้างถึงใน สญัฉวี     

 สายบวั: 2550)  

2. การใช้ค าอธิบายในรูปของวลหีรือประโยคแทนค าในต้นฉบบั 

ในบางกรณีที่พบปัญหาการไมม่คี าที่จะใช้เทียบเคียงค าในต้นฉบบัได้ โดยสว่นใหญ่เนื่องมาจากความแตกตา่ง

ทางวฒันธรรมหรือวถีิชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ใช้ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง ผู้แปลอาจใช้วลหีรือ

ประโยคเพื่ออธิบายความหมายของค าศพัท์ในต้นฉบบั ตวัอยา่งเชน่  

ต้นฉบบั: Last year, we calculated Santa’s sleigh to weigh 1,232,300 metric 

tonnes. 

 (Source: www.telegraph.co.uk/topics/christmas/8188997/The-science-

of-Christmas-Santa-Claus-his-sleigh-and-presents.html) 

ฉบบัแปล: ปีที่แล้ว เราคาดวา่รถลากเลือ่นบนหิมะของซานต้ามีน า้หนกัถงึ 1,232,300 เมตริกตนั   

  

       ต้นฉบบั: พระราชพิธีจรดพระนงัคลัแรกนาขวญันี ้จะมีขึน้ในเดือนพฤษภาคมของทกุๆ ปีที่ท้อง  

                                           สนามหลวงใกล้พระบรมมหาราชวงัในกรุงเทพมหานคร 

ฉบบัแปล: The Royal Ploughing Ceremony usually takes place every year in early 

May at Sanam Luang near the Grand Palace in Bangkok. 

 (Source: www.thailanguagehut.com/learn-thai-royal-ploughing-

ceremony-day/) 

 

  ต้นฉบบั:  เด็กๆ เอาป่ินโตไปวางเรียงในโรงอาหาร (งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2549, น.16) 

ฉบบัแปล: The children put their lunch containers in the dining hall. (Borthwick, 

2006, p.9) 
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3. การใช้ค าที่มีความหมายกว้างกวา่ค าในภาษาต้นทาง 

ในกรณีที่ค าในภาษาต้นฉบบัอ้างถึงสิง่ที่ไมป่รากฏในภาษาปลายทางหรือเป็นสิง่ที่ไมคุ่้นเคยในหมูค่นที่ใช้

ภาษาปลายทาง ผู้แปลอาจเลอืกใช้ค าที่มีความหมายกว้างกวา่เพือ่แทนที่ค าที่เป็นปัญหา ดงัตวัอยา่ง

ตอ่ไปนี ้

ต้นฉบับ    ฉบับแปล 

สแีดงเลอืดนก   red 

ผีขโมด    ghost 

แกงเทโพ    curry 

ผ้าไหมยกดอก   silk 

Grizzly bear   หมีขนาดใหญ่ 

Scarlet oak   ต้นโอ๊ค 

 

ต้นฉบบั All my popsicle recipes are 100 calories or less and made with only natural 

sweeteners. 

บทแปล สตูรท าไอศกรีมของฉนัทกุสตูรล้วนแตม่ีปริมาณแคลอร่ีไมเ่กินร้อย และใช้สารให้ความหวานจาก

ธรรมชาติเทา่นัน้  

4. การเติมค าเช่ือมเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ของเนือ้ความในประโยคหรือระหวา่งประโยค 

ในภาษาองักฤษ โครงสร้างประโยคและเคร่ืองหมายวรรคตอนสามารถใช้เพื่อแสดงความสมัพนัธ์ของ

เนือ้ความในประโยคได้ แตใ่นภาษาไทยจะใช้ค าหรือกลุม่ค าเพื่อแสดงความเช่ือมโยงของเนือ้ความแทน 

ตวัอยา่งเช่น  

ต้นฉบบั  Having no money after buying a house, he decided to sell his car. 

บทแปล  พอไมม่ีเงินเพราะเพิ่งซือ้บ้านไปหนึง่หลงั เขาก็ตดัสนิใจขายรถ 

  จากประโยคตวัอยา่งข้างต้น วล ีparticipial phrase ‘Having no money after buying a house’ เป็น

สว่นขยายของประโยคหลกัที่ตามมา ‘he decided to sell his car.’  การใช้วลใีนรูปแบบนีไ้มป่รากฏในภาษาไทย จงึต้องใช้

ค าเช่ือมวา่ ‘พอ’ เพื่อแสดงความเช่ือมโยงของเนือ้ความในประโยคแทน 
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ต้นฉบบั Donald John Trump, the 45th and current President of the United States, 

has been in office since January 20, 2017. 

บทแปล โดนลัด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ซึง่เป็นประธานาธิบดีคนท่ี 45 และเป็นประธานาธิบดีคนปัจจบุนั

ของสหรัฐฯ เข้ารับต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 20 มกราคม 2560 

จากประโยคต้นฉบบัในตวัอยา่งข้างต้น มกีารใช้เคร่ืองหมาย  comma ( , ) เพื่อขยายช่ือเฉพาะ Donald John 

Trump ซึง่ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค โดยสือ่ให้ผู้อา่นรู้วา่ประธานของประโยคนีเ้ป็นใครหรือด ารงต าแหนง่ใด ตา่งกบั

ในภาษาไทยซึง่ไมป่รากฏการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนเพื่อสือ่ความหมายในลกัษณะนี ้ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องเติมค าเช่ือมเพื่อสือ่

ความเช่ือมโยงของเนือ้ความแทน 

  ต้นฉบบั  I didn’t see the step; I’ve now got a bandage on my head. 

  บทแปล  เพราะวา่ฉนัไมเ่ห็นวา่มขีัน้บนัไดอยู ่ฉนัก็เลยได้แผลมาหนึง่แผลที่ศีรษะ 

จากประโยคต้นฉบบัในตวัอยา่งข้างต้น มกีารใช้เคร่ืองหมาย semicolon ( ; ) เพื่อแสดงความเช่ือมโยงของ 

เนือ้ความในสองประโยค โดยเมือ่วิเคราะห์ความหมายของประโยคทัง้สองแล้วจะพบวา่มีความเป็นเหตเุป็นผลกนั จึงควรเติม

ค าเช่ือมเพื่อแสดงความสมัพนัธ์ของเนือ้ความในประโยคทัง้สองดงัที่ได้กลา่วไป 

 

การทับศัพท์      

นบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ความก้าวล า้ทางเทคโนโลยีในด้านตา่งๆ เกิดขึน้พร้อมกบัความจ าเป็นในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเหลา่นี ้เพื่อให้ผู้คนทัว่ทกุมมุโลกสามารถก้าวทนัเทคโนโลยีซึง่มีความหลากหลายและเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ด้วย

เหตนุี ้การแปลจงึเข้ามามีบทบาทส าคญั อยา่งไรก็ตาม บอ่ยครัง้ที่เราพบวา่มีความจ าเป็นต้องเลอืกใช้วิธีทบัศพัท์ค ายมืจาก

ภาษาตา่งประเทศเพื่อความสะดวกในการสือ่ความหมาย อีกทัง้ในบางครัง้ ศพัท์บญัญตัิที่ปรากฏก็ไมเ่ป็นท่ีนิยมในหมูผู่้ ใช้

ภาษาปลายทาง ดงัตวัอยา่งในตารางตอ่ไปนี ้

 ค าภาษาองักฤษ ศัพท์บัญญัต ิ ค าทับศัพท์ 

ศพัท์เก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ/ เทคโนโลยีทัว่ไป 

 

 

hardware 

software  

joystick 

สว่นเคร่ือง/ สว่นอปุกรณ์ 

สว่นชดุค าสัง่ 

ก้านควบคมุ 

ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

จอยสติ๊ก 
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ศพัท์ทัว่ไป 

application 

social media 

drone 

 

lottery 

slum 

corruption 

grade  

credit 

โปรแกรมประยกุต์ 

สือ่สงัคมออนไลน์ 

อากาศยานไร้คนขบั 

 

สลากกินแบง่รัฐบาล 

ชมุชนแออดั 

การทจุริต ฉ้อราษฏร์บงัหลวง 

ระดบั, ชัน้, คะแนน 

สนิเช่ือ, ความนา่เช่ือถือ 

แอปพลเิคชนั 

โซเชียลมเีดยี 

โดรน 

 

ลอตเตอร่ี 

สลมั 

คอร์รัปชนั 

เกรด 

เครดิต 

 

  

 หากวเิคราะห์จากตวัอยา่งในตารางข้างต้น จะเห็นได้วา่แม้จะมีศพัท์บญัญตัิส าหรับใช้อ้างองิถงึค าในภาษาองักฤษ 

แตบ่อ่ยครัง้ที่การใช้ศพัท์บญัญตัเิหลา่นีไ้มแ่พร่หลายเทา่การใช้ค าทบัศพัท์เทา่ใดนกัหรืออาจจะไมส่ือ่ความหมายได้ในทนัที

ดงัเช่นการใช้ค าทบัศพัท์  

 การทบัศพัท์ หมายถงึ การถอดเสยีงของค าจากภาษาหนึง่ไปเป็นอีกภาษาหนึง่ โดยใช้ตวัอกัษรของภาษานัน้ๆ เพื่อให้

ผู้ใช้ภาษาปลายทางสามารถอา่นออกเสยีงค าในภาษาต้นทางได้อยา่งใกล้เคียงที่สดุเทา่ที่จะท าได้ การทบัศพัท์ใช้กบัช่ือเฉพาะ 

เช่น ช่ือบคุคล สถานท่ี ค านามซึง่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เช่น ปีเตอร์ ช็อกโกแลต ลอนดอน อินเตอร์เน็ต มอเตอร์ แบตเตอร่ี 

เซลล์ เป็นต้น  

 ในการทบัศพัท์ค าภาษาตา่งประเทศเป็นภาษาไทย ผู้แปลจะต้องยดึกฏเกณฑ์จาก หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน โดยมีหลกัเกณฑ์ทัว่ไปดงันี ้

1. การทบัศพัท์ให้ถอดอกัษรในภาษาเดมิพอควรแก่การแสดงทีม่าของรูปศพัท์ และให้เขียนในรูปท่ีอา่นได้สะดวก 

    ในภาษาไทย 

2. การวางหลกัเกณฑ์ได้แยกก าหนดหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาตา่ง ๆ แตล่ะภาษาไป 

3. ค าทบัศพัท์ที่ใช้กนัมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถานแล้ว ให้ใช้ 
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     ตอ่ไปตามเดิม เช่น ช็อกโกแลต เชิต้ ก๊าซ แก๊ส ไวโอลนิ เป็นต้น 

4. ค าวิสามานยนามที่ใช้กนัมานานแล้ว อาจใช้ตอ่ไปตามเดิม เชน่ 

 Victoria = วิกตอเรีย 

 Louis = หลยุส ์

 Cologne = โคโลญ 

5. ศพัท์วิชาการซึง่ใช้เฉพาะกลุม่ ไมใ่ช่ศพัท์ทัว่ไป อาจเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ขึน้ตามความจ าเป็น 

 

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 

หลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ภาษาองักฤษมีดงันี ้

1.. สระ ให้ถอดตามการออกเสยีงในพจนานกุรมภาษาองักฤษ โดยเทียบเสยีงสระภาษาไทยตามตารางเทียบเสยีง 

     สระภาษาองักฤษ 

2. พยญัชนะ ให้ถอดเป็นพยญัชนะภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ในตารางเทียบพยญัชนะภาษาองักฤษ 

3. การใช้เคร่ืองหมายทณัฑฆาต 

 3.1  พยญัชนะตวัที่ไมอ่อกเสยีงในภาษาไทย ให้ใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาตก ากบัไว้ เช่น 

  horn = ฮอร์น 

Windsor = วินด์เซอร์  

 3.2  ค าหรือพยางค์ที่ตวัสะกดมพียญัชนะตามมาหลายตวั ให้ใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาต ไว้บนพยญัชนะที่ไม ่

        ออกเสยีงตวัสดุท้าย แตเ่พียงแหง่เดียว เช่น 

  Okhotsk = โอค็อตสก์ 

Barents = แบเร็นตส์  

 3.3  ค าหรือพยางค์ที่มีพยญัชนะไมอ่อกเสยีงอยูห่น้าตวัสะกด ที่ยงัมีพยญัชนะตามหลงัมาอีก ให้ตดัพยญัชนะ 

        ที่อยูห่น้าตวัสะกดออก และใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาตไว้บนพยญัชนะตวัสดุท้าย เช่น 
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  world = เวิลด์ 

quartz = ควอตซ์ 

Johns = จอนส์ 

first = เฟิสต์  

4. การใช้ไม้ไตคู่้  ควรใช้ในกรณีตอ่ไปนี ้

 4.1  เพื่อให้เห็นแตกตา่งจากค าไทย เช่น  

  log = ลอ็ก  

 4.2  เพื่อช่วยให้ผู้อา่นแยกพยางค์ได้ถกูต้อง เช่น 

  Okhotsk = โอค็อตสก์  

5. การใช้เคร่ืองหมายวรรณยกุต์ การเขยีนค าทบัศพัท์ ไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายวรรณยกุต์ ยกเว้นในกรณีที่ค านัน้มี 

     เสยีงซ า้กบัค าไทย จนท าให้เกิดความสบัสน อาจใสเ่คร่ืองหมายวรรณยกุต์ได้ เช่น 

  coke = โค้ก 

coma = โคมา่  

6. พยญัชนะซ้อน (double letter) ค าที่มีพยญัชนะซ้อนเป็นตวัสะกด ถ้าเป็นศพัท์ทัว่ไป ให้ตดัออกตวัหนึง่ เช่น 

  football = ฟตุบอล 

   แตถ้่าเป็นศพัท์ทางวชิาการหรือวิสามานยนามให้เก็บไว้ทัง้ ๒ ตวั โดยใสเ่คร่ืองหมายทณัฑฆาตไว้ที่ตวัท้าย เช่น 

  cell = เซลล์ 

James Watt = เจมส ์วตัต์  

   ถ้าพยญัชนะซ้อนอยูก่ลางศพัท์ให้ถือวา่ พยญัชนะซ้อนตวัแรกเป็นตวัสะกดของพยางค์หน้า และพยญัชนะซ้อน  

  ตวัหลงั เป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตอ่ไป ฉะนัน้ การใช้พยญัชนะตวัสะกดและพยญัชนะต้น จะตา่งกนัตาม 

  หลกัเกณฑ์การเทียบพยญัชนะ ในตารางข้างท้าย เช่น 

  pattern = แพตเทิร์น 
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Missouri = มิสซูรี 

broccoli = บรอกโคล ี  

7. ค าที่ตวัสะกดของพยางค์หน้าออกเสยีงเป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตวัตอ่ไปด้วย ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

 7.1  ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นเสยีงสระอะ ซึง่เมื่อทบัศพัท์ต้องใช้รูปไม้หนัอากาศ ให้ซ้อนพยญัชนะตวัสะกด  

        ของพยางค์หน้า เข้าอีกตวัหนึง่เพื่อเป็นพยญัชนะต้นของพยางค์ตอ่ไป เช่น  

  couple = คปัเปิล 

double = ดบัเบิล  

 7.2  ถ้าสระของพยางค์หน้าเป็นสระอื่นที่ไมใ่ช่สระอะ ให้ทบัศพัท์ตามรูปพยญัชนะภาษาองักฤษโดย               

        ไมต้่องซ้อนพยญัชนะ เช่น 

  California = แคลฟิอร์เนีย 

general = เจเนอรัล   

 7.3  ถ้าเป็นค าที่เกิดจากการเตมิปัจจยั เช่น -er, -ing, -ic, -y และการทบัศพัท์ตามรูปพยญัชนะภาษาองักฤษ 

        ดงัข้อ 7.2 อาจท าให้ออกเสยีงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ให้ซ้อนพยญัชนะตวัสะกดของพยางค์ต้นอีกหนึง่ 

        เพื่อให้เห็นเค้าค าเดมิ เช่น 

  sweater = สเวตเตอร์ 

booking = บกุกิง 

Snoopy = สนปูปี  

8. ค าประสมที่มีเคร่ืองหมายยตัภิงัค์ (hyphen) ให้ทบัศพัท์โดยเขียนติดตอ่กนัไป เช่น 

  cross-stitch = ครอสสติตช์  

 ยกเว้นในกรณีทีเ่ป็นศพัท์ทางวชิาการหรือวิสามานยนาม เช่น 

  cobalt-60 = โคบอลต์-60 

McGraw-Hill = แมกกรอว์-ฮิลล์  
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9. ค าประสมซึง่ในภาษาองักฤษเขียนแยกกนั เมื่อทบัศพัท์ให้เขยีนติดกนัไป ไมต้่องแยกค าตามภาษาเดมิ เช่น 

  calcium carbonate = แคลเซยีมคาร์บอเนต 

night club = ไนต์คลบั 

New Guinea = นิวกิน ี  

10. ค าคณุศพัท์ที่มาจากค านาม ซึง่มีปัญหาวา่จะทบัศพัท์ในรูปค านามหรือค าคณุศพัท์นัน้ ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 10.1  ถ้าค าคณุศพัท์นัน้มีความหมายเหมือนค านาม หรือหมายความวา่ "เป็นของ" หรือ "เป็นเร่ืองของ" ค านาม 

          นัน้ ให้ทบัศพัท์ในรูปค านาม เช่น 

  hyperbolic curve = สว่นโค้งไฮเพอร์โบลา 

electronic charge = ประจอุิเลก็ตรอน 

focal length = ความยาวโฟกสั  

 10.2  ถ้าค าคณุศพัท์นัน้มีความหมายวา่ "เก่ียวข้องกบั" หรือ "เก่ียวเนื่องจาก" ค านามนัน้ ให้ทบัศพัท์ในรูป 

           ค านามโดยใช้ค าประกอบ เชิง แบบ อยา่ง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แล้วแตค่วามหมาย เช่น 

  atomic absorption = การดดูกลนืโดยอะตอม 

electronic power conversion = การแปลงผนัก าลงัเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 10.3  ในกรณีที่การทบัศพัท์ในรูปค านามตามข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ท าให้เกิดความหมายก ากวมหรือคลาด 

           เคลือ่น ให้ทบัศพัท์ในรูปค าคณุศพัท์ เช่น 

  sulpuric acid = กรดซลัฟิวริก 

feudal system = ระบบฟิวดลั 

metric system = ระบบเมตริก 

hyperbolic function = ฟังก์ชนัไฮเพอร์โบลกิ  

11. ค าคณุศพัท์ที่มาจากช่ือบคุคล ให้ทบัศพัท์ตามช่ือของบคุคลนัน้ ๆ โดยใช้ค าประกอบ ของ แบบ ระบบ ฯลฯ  

       แล้วแตค่วามหมาย เช่น 
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  Euclidean geometry = เรขาคณิตระบบยคุลดิ 

Eulerian function = ฟังก์ชนัแบบออยเลอร์ 

Napierian logarithm = ลอการิทมึแบบเนเปียร์  

 *** ยกเว้นในกรณีที่ค าคณุศพัท์ที่มาจากช่ือบคุคล เป็นช่ือเฉพาะทีเ่ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในแตล่ะวงการ ซึง่อาจ 

     สงัเกตได้จากการท่ีในภาษาองักฤษไมไ่ด้ใช้อกัษรตวัใหญ่ขึน้ต้น ให้ทบัศพัท์ในรูปค าคณุศพัท์ เช่น 

  abelian group = กลุม่อาบีเลยีน  

12. ค าคณุศพัท์เก่ียวกบัชนชาตติา่ง ๆ ให้ทบัศพัท์ในรูปค านามที่เป็นช่ือประเทศ เช่น 

  Swedish people = คนสวีเดน 

Hungarian dance = ระบ าฮงัการี  

 *** ยกเว้นช่ือที่เคยใช้มานานแล้ว ได้แก่ 

  ประเทศเยอรมนี ใช้วา่ …เยอรมนั เช่น ภาษาเยอรมนั 

ประเทศกรีซ ใช้วา่ …กรีก เช่น เรือกรีก 

ประเทศไอร์แลนด์ ใช้วา่ …ไอริช เช่น ชาวไอริช 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้วา่ …ฮอลนัดา เช่น ชาวฮอลนัดา หรือ …ดตัช์ เช่น ภาษาดตัช์ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้วา่ …สวิส เช่น ผ้าสวิส 

สหราชอาณาจกัรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ใช้วา่ …องักฤษ เช่น คนองักฤษ 

สหรัฐอเมริกา ใช้วา่ …อเมริกนั เช่น รถอเมริกนั 

     ส าหรับสหภาพโซเวียต ซึง่ในภาษาองักฤษใช้ค าคณุศพัท์ 2 ค า คือ Soviet…และ Russian…ใช้วา่ …โซเวยีต และ 

…รัสเซีย เช่น 

  Soviet Style (of architecture) = (สถาปัตยกรรม) แบบโซเวียต 

Russian food = อาหารรัสเซีย  

13. การวางต าแหนง่ค าคณุศพัท์ในค าทบัศพัท์ ให้ถือหลกัเกณฑ์ดงันี ้
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 13.1  ค าคณุศพัท์ที่ประกอบค านามที่เป็นภาษาไทย หรือเป็นค าทบัศพัท์ แตไ่ด้ใช้ในภาษาไทยมาจนถือเป็น          

          ค าไทยแล้ว ให้วางค าคณุศพัท์ไว้หลงัค านาม เช่น 

  cosmic ray = รังสคีอสมิก 

gross ton = ตนักรอส  

 13.2  ถ้าทัง้ค าคณุศพัท์และค านามเป็นค าทบัศพัท์ทีย่งัไมถื่อเป็นค าไทย ให้ทบัศพัท์ตรงตามศพัท์เดิม เช่น 

  Arctic Circle = อาร์กติกเซอร์เคลิ 

adrenal cortex = อะดรีนลัคอร์เทกซ์  

 13.3  ถ้าต้องการเน้นวา่ค านามนัน้เป็นสิง่ที่มีหลายชนิดและค าคณุศพัท์ที่ประกอบเป็นชนดิหนึง่ของค านามนัน้  

           อาจทบัศพัท์โดยใช้ค าประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว้ระหวา่งค านามกบัค าคณุศพัท์ เช่น 

  normal matrix = เมทริกซ์แบบนอร์แมล 

thermosetting plastic = พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติง  

14. ค ายอ่ ให้เขียนช่ือตวัอกัษรนัน้ ๆ ลงเป็นภาษาไทย ดงันี ้

 A = เอ B = บี C = ซี  D = ดี E = อี F = เอฟ  G = จี  H = เอช I = ไอ  J = เจ K = เค L = แอล 

              M = เอ็ม N = เอ็น O = โอ   P = พี Q = คิว R = อาร์   S = เอส T = ที U = ย ู

              V = วี   W = ดบัเบิลย ู X = เอกซ์   Y = วาย   Z = แซด  

 และให้เขียนโดยไมต้่องใสจ่ดุและไมเ่ว้นช่องไฟ เช่น 

  BBC = บีบีซ ี

F.B.I = เอฟบีไอ 

DDT = ดีดีท ี  

15. ค าทบัศพัท์ที่ผกูขึน้จากตวัยอ่ ซึง่อา่นออกเสยีงได้เสมือนค าค าหนึง่ มิได้ออกเสยีงเรียงตวัอกัษร ให้เขียนตาม 

       เสยีงที่ออกและไมต้่องใสจ่ดุ เช่น 

  USIS = ยซูิส 
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UNESCO = ยเูนสโก 

ASEAN = อาเซียน  

16. ตวัยอ่ช่ือบคุคล ให้เขยีนโดยใสจ่ดุ และเว้นช่องไฟระหวา่งช่ือกบันามสกลุ เช่น 

  D.N. Smith = ดี.เอ็น. สมิท 

G.H.D. Cold = จี.เอช.ดี. โคลด์     

 นอกเหนือจากหลกัเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ผู้แปลยงัควรค านงึถึงความสอดคล้องกนัของตวัสะกดค าที่ทบัศพัท์ในทกุ

ต าแหนง่ทีค่ าๆ นัน้ปรากฏอยู ่ไมค่วรเปลีย่นแปลงไปมา และหากค าที่ทบัศพัท์นัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายในภาษาฉบบัแปล ผู้

แปลควรระบคุ าจากต้นฉบบัไว้ในวงเลบ็ด้วย 

  

กิจกรรมท้ายบท 

จงวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี ้แล้วแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสม โดยบอกวิธีการแปลค าที่ขดีเส้นใต้พร้อมระบุ
เหตุผลที่เลอืกใช้วิธีการแปลนัน้ๆ  

ตัวอย่าง She made pasta for the first time last night. 

 บทแปล: หล่อนท าพาสตาเองเป็นครัง้แรกเมื่อคืนนี ้

วิธีการแปลค าหรือวลทีี่ขดีเส้นใต้: ทบัศพัท์  

เหตผุล: พาสตาเป็นอาหารซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากประเทศอิตาลีทีเ่ป็นทีรู้่จกัในหมู่คนไทยโดยทัว่ไปอยู่แลว้ จึงสามารถทบั

ศพัท์ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งอธิบายความเพ่ิมเติม 

1. The Internet of things is the network of physical devices, vehicles, home appliances and other 

items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and connectivity which enables 

these objects to connect and exchange data. 

2. This car is equipped with excellent passive safety features.  

3. The jury was unable to break the deadlock. 

4. I prefer to book a bulkhead seat on this red-eye flight.  

5. AIRBNB has become a global holiday phenomenon, as people can travel to new places and save 

some money as they stay in ready to go homes at a reasonable price. 

6. More companies will use Artificial Intelligence (AI) to scan resumes, schedule interviews, and 

send routine emails, which improves efficiency for companies and candidates. 
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บทที่ 5 การใช้คู่ค าในการแปล 

 

“Words travel worlds. Translators do the driving.” 

— Anna Rusconi 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี ้แล้ววิเคราะห์ว่าข้อความในช่องซ้ายหรือข้อความในช่องขวาแสดงถงึการใช้ภาษาที่
เป็นธรรมชาตติามแบบฉบบัของเจ้าของภาษา 

เขตธุรกิจ 

ยา่นเศรษฐกิจ 

เปียโนอนันีเ้สยีงดีมาก 

เขาโทรไปเรียกพระสงฆ์ 3 องค์มางานประจ าปี 

อากาศร้อนแรง 

น า้ตาตกหลน่ 

ปรบมือเร็วๆ  

salt and sugar 

to make homework 

to answer a phonecall  

to give and receive 

hole of a needle 

hot and bright weather 

Bangkok is one hour slower than Hong Kong. 

 

เขตเศรษฐกิจ 

ยา่นธุรกิจ 

เปียโนหลงันีเ้สยีงดีมาก 

เขาโทรไปเรียกพระสงฆ์ 3 รูปมางานท าบญุประจ าปี 

อากาศร้อนระอ ุ

น า้ตาร่วงหลน่ 

ปรบมือรัวๆ/ ปรบมือดงัๆ  

salt and pepper 

to do homework 

to obtain a phonecall 

to give and take 

eye of a needle 

hot and sunny weather 

Bangkok is one hour behind Hong Kong. 
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หากพิจารณาข้อความด้านซ้ายของตารางข้างต้นโดยเปรียบเทียบกบัข้อความในตารางด้านขวา จะเห็นได้ชดัวา่

ข้อความในด้านซ้ายของตารางแสดงถึงข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาในลกัษณะที่ขดักบัธรรมชาติของการใช้จริง อนัเกิดจากการ

ที่ผู้ เขียนน าค าที่ไมใ่ช่คูค่ ากนัหรือไมก่ลมกลนืกนัมาใช้รวมกนั และเมื่อค าเหลา่นีป้รากฏร่วมกนั ก็สง่ผลให้เกิดสิง่ทีเ่รียกวา่ 

collocational clash ซึง่หมายถงึความผิดพลาดในการใช้ภาษาจากการใช้ค าที่ไมค่วรปรากฏร่วมกนั  

 

คู่ค า (Collocations)  

 Oxford Learner’s Dictionaries ได้ให้ความหมายของค าวา่ collocation ไว้ดงันี ้

1. [countable] a combination of words in a language, that happens very often and more frequently 

than would happen by chance: ‘Resounding success’ and ‘crying shame’ are English collocations. 

2. [uncountable] the fact that two or more words often being used together, in a way that happens 

more frequently than would happen by chance: Advanced students need to be aware of the 

importance of collocation.  

จากค านิยามข้างต้น อาจสรุปได้วา่ collocation คือการท่ีค าบางค ามีแนวโน้มที่จะปรากฏร่วมกนับอ่ยครัง้ 

กลา่วคอื เป็นการจดัวางค าหรือกลุม่ค าที่มกัใช้ควบคูก่นัในรูปแบบท่ีเจ้าของภาษานยิมใช้ ตวัอยา่งที่เห็นได้ชดัเจนก็

เช่นวล ีeye of a needle แปลเป็นภาษาไทยวา่ ‘รูเข็ม’ ไมใ่ช่ ‘ตาของเข็ม’ และในขณะเดียวกนั หากจะแปลค าวา่ ‘รู

เข็ม’ ในภาษาไทยวา่ ‘hole of a needle’ ค าวา่ hole ก็จะไมถื่อเป็นคูค่ าที่ปรากฏร่วมกบัค าวา่ needle ได้เทา่ค า

วา่ eye  

ในกรณีของการใช้คูค่ าที่ไมก่ลมกลนืโดยเจตนา สามารถเกิดขึน้ได้เพราะต้องการให้เกิดความสะดดุหสูะดดุ

ตา หรือให้ความรู้สกึแปลกใหมน่า่สนใจและดงึดดูผู้อา่นหรือผู้ ฟังในท่ีสดุ ดงัที่พบได้บอ่ยครัง้ในบทโฆษณาหรือ

สโลแกนสนิค้าตา่งๆ เพื่อวตัถปุระสงค์เชิงพาณิชย์ ตวัอยา่งเช่น 

แมคโดนลัด์ ความสขุล้นเมน ู

Swensen’s ความสขุไมม่วีนัละลาย 

Skittles! Taste the Rainbow! 

จะเห็นได้วา่การจบัคูค่ าในตวัอยา่งข้างต้นแสดงถงึการใช้ภาษาที่ไมเ่ป็นไปตามรูปแบบท่ีใช้โดยทัว่ไป แต่

ความไมก่ลมกลนืของคูค่ าที่ปรากฏเช่นนีย้อ่มก่อให้เกิดความนา่สนใจ สะดดุหสูะดดุตา สร้างความจดจ าได้งา่ยกวา่

การใช้คูค่ าทัว่ไปท่ีสอดคล้องกนัเป็นปกติ ดงันัน้ จงึถือวา่เป็นการจงใจจบัคูค่ าที่ไมส่อดคล้องกนัเพือ่ก่อให้เกิด

ผลสมัฤทธ์ิตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ภาษามากกวา่จะถือเป็นความผิดพลาดในการใช้ภาษา 
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เช่นเดียวกนั ในกรณีทีเ่ป็นงานเขยีนประเภทวรรณกรรม นวนยิาย เร่ืองสัน้ บทกวี ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์ผลงานก็

อาจเลอืกที่จะใช้คูค่ าในลกัษณะที่ไมก่ลมกลนืกนัโดยเจตนาได้ ทัง้นี ้เพื่อก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางอารมณ์ตอ่ผู้อา่น 

ยกตวัอยา่งเช่น 

Never knew that eyes 

could speak volumes 

better than mouth 

till I saw yours 

fixed on me… 

(Speaking Eyes by Chris Jibero)  

สว่นท่ีคดัลอกมาจากบทกวีข้างต้นเป็นตวัอยา่งหนึง่ที่แสดงให้เห็นถึงการน าคูค่ าที่ไมเ่ข้ากนัมาใช้ ในท่ีนีค้ือ

ข้อความวา่ ‘…eyes could speak volumes better than mouth…’ ซึง่โดยปกติ ค าวา่ eyes จะใช้คูก่บัค ากริยา

ได้หลากหลาย เช่น open, widen, close, shut, glitter, twinkle เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ในบทกวีนี ้ ค าวา่ eyes 

ปรากฏร่วมกบัค าวา่ speak ซึง่โดยปกติแล้วถือวา่ไมเ่ข้าคูก่นั แตเ่มื่อปรากฏในบทกวีที่วา่ด้วยความรักเช่นนีก็้ยอ่ม

ก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางอารมณ์ความรู้สกึได้มากกวา่การใช้คูค่ าที่สอดคล้องกนัตามปกต ิเช่นเดียวกบัค ากลา่วที่วา่ 

“Actions speak louder than words.” ซึง่ใช้กนัโดยทัว่ไป 

 

- ความส าคัญของคู่ค าในการแปล 

ส าหรับการแปลโดยทัว่ไป ไมว่า่จะจากภาษาใดเป็นภาษาใด ผู้แปลจ าเป็นจะต้องรู้จกัการใช้คูค่ าที่

สอดคล้องกนัเพื่อจะสามารถแปลได้อยา่งถกูต้องและเป็นธรรมชาติ ลองอา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วพิจารณาวา่บทแปล

ที่ 1 หรือบทแปลที่ 2 มีความเหมาะสมและฟังดเูป็นธรรมชาตติามรูปแบบการใช้ของภาษาปลายทาง  

ต้นฉบบั 

What did Jesus mean when He said it is easier for a camel to go through the eye of a  

needle than a rich man to get into heaven? 

บทแปล 1  

พระเยซูทรงหมายความวา่อยา่งไรเมื่อพระองค์พดูวา่การท่ีอฐูจะผา่นเข้าไปในตาของเข็มยงังา่ยเสยีกวา่การ

ที่คนรวยจะเข้าไปอยูใ่นสวรรค์ได้ 

บทแปล 2 
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พระเยซูทรงหมายความวา่อยา่งไรเมื่อพระองค์ตรัสวา่การท่ีอฐูจะลอดเข้าไปในรูเข็มนัน้ยงังา่ยเสยีกวา่การท่ี

คนรวยจะขึน้สวรรค์ 

จากบทแปลทัง้สองบทข้างต้น จะพบความแตกตา่งในประเด็นการใช้คูค่ ารวมทัง้สิน้ 3 จดุ 

กลา่วคอื 1)พระองค์พดูวา่—พระองค์ตรัสวา่ 2) ผา่นเข้าไปในตาของเขม็—ลอดเข้าไปในรูเขม็ 3) เข้าไปอยู่

ในสวรรค์—ขึน้สวรรค์  แม้วา่บทแปลที่ 1 จะสือ่ความหมายได้พอๆ กบับทแปลที่ 2 และถึงแม้วา่ผู้อา่นบท

แปลที่ 1 จะสามารถคาดเดาความหมายที่ผู้แปลต้องการจะสือ่ได้ไมย่าก (เช่นในกรณีของข้อความวา่ ‘ผา่น

เข้าไปในตาของเขม็’) แตก็่ปฏิเสธไมไ่ด้วา่บทแปลที่ 2 สะท้อนวา่ผู้แปลรู้จกัการใช้ค าในระดบัท่ีเหมาะสม

และสามารถเลอืกใช้คูค่ าที่สอดคล้องกนัอยา่งเป็นธรรมชาติตามแบบฉบบัของภาษาไทยซึง่เป็นภาษา

ปลายทางได้เป็นอยา่งดี ตา่งกบับทแปลที่ 1 ซึง่บกพร่องในการใช้ค าที่เหมาะสม ขาดความสละสลวยและ

ขาดความเป็นธรรมชาติ สง่ผลให้คณุภาพของบทแปลที่ 1 พร่องไปในทนัที  

 จะเห็นได้วา่การใช้คูค่ าที่เหมาะสมนัน้เป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหนึง่ที่บง่ชีค้ณุภาพของงานแปล 

หากแม้วา่ผู้แปลมคีลงัค าศพัท์มาก รู้ค าศพัท์อยา่งกว้างขวาง แตห่ากไมค่ านงึถึงความส าคญัของการใช้คู่

ค าที่สอดคล้องกนัหรือไมรู้่วา่ค าใดควรปรากฏร่วมกบัค าใดก็จะสง่ผลให้งานแปลขาดความสละสลวย ไมน่า่

อา่น ในกรณีที่ภาษาปลายทางเป็นภาษาไทยโดยผู้แปลซึง่เป็นคนไทย ผู้แปลจะสามารถใช้คูค่ าที่เป็น

ธรรมชาติได้โดยอตัโนมตัิด้วยความเคยชินจากประสบการณ์การใช้ภาษาแมข่องตน แตใ่นกรณีที่ภาษา

ปลายทางเป็นภาษาองักฤษ โดยผู้แปลซึง่มิได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม ่ผู้แปลอาจต้องพึง่พา

พจนานกุรมวา่ด้วยเร่ืองของการใช้คูค่ าหรือ collocations โดยเฉพาะ ตวัอยา่งเช่น Oxford Collocations 

Dictionary ซึง่เป็นพจนานกุรมที่มีประโยชน์อยา่งมากเพราะจะอธิบายวา่ค าคณุศพัท์หรือค ากริยาใดใช้คู่

กบัค านามตวัหนึง่ๆ ได้บ้างพร้อมให้ตวัอยา่งประกอบ ยกตวัอยา่งเช่น ค าวา่ technology (851) ซึง่มีการ

ระบวุา่ค าคณุศพัท์ค าใด ค ากริยาค าใด และค าบพุบทค าใดมกัปรากฏร่วมกบัค าๆ นี ้โดยแยกกลุม่ตาม

ความหมายไว้อยา่งชดัเจน ดงันี ้

technology (noun) 

adjective + technology  

current, existing I emerging, the latest, modern, new 

Example: small businesses that are involved with emerging technology 

basic, low I core I advanced, complex, cutting edge, high, leading-edge, 

sophisticated, state-of-the-art, up-to-date I alternative, innovative 

Example: a car based on alternative technology 
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efficient I computer, digital, electronic, energy, information, management, 

manufacturing, nuclear, production, satellite, software I communication, 

communications, telecommunications I BluetoothTM, broadband, DSL, 

interactive, internet, wireless I educational, environmental, medical, military 

  verb + technology 

have I adopt, apply, embrace, employ, exploit, implement, introduce, take 

advantage of, use, utilize 

Example: We need to exploit existing technologies more fully. 

Create, develop, improve I be based on, incorporate 

Example: technology developed for planes 

invest in  

Example: The company is investing heavily in new technologies.  

  technology + verb 

   Advance, develop, evolve 

   Example: Telecommunicaitons technology is developing fast. 

   Exist 

   Example: The technology already exists to do this. 

   Allow sth, enable sth 

   Example: This technology enables computers to read handwriting. 

technology + PREP. 

 Example: The technology for the extraction of iron ore 

Phrases 

 Advances in technology 

 Example: recent advances in medical technology 

 The impact of (a) technology I science and technology 

 

จะเห็นได้วา่พจนานกุรมประเภทนีบ้อกรูปแบบทางไวยากรณ์ของค าๆ หนึง่วา่ปรากฏร่วมกบัค าแบบใดได้

บ้างตามที่มกีารใช้โดยทัว่ไป พร้อมแสดงตวัอยา่งการใช้ อยา่งไรก็ตาม ผู้แปลจ าเป็นต้องรู้ความหมายของค าอยูก่่อน

แล้ว พร้อมทัง้เข้าใจรูปแบบทางไวยากรณ์ตามบริบทการใช้ของตน อยา่งไรก็ตาม ผู้แปลควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ใน

บรรดาค าที่ปรากฏร่วมกบัค าๆ หนึง่นัน้ แม้จะมคีวามหมายไปทางเดียวกนั แตย่อ่มมีนยัทางความหมายที่แตกตา่งกนั 
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รวมทัง้ระดบัและลลีาทางภาษาก็อาจแตกตา่งกนัด้วย ตวัอยา่งเชน่ แม้ basic technology และ low technology 

จะมีความหมายที่สอดคล้องกนั กลา่วคอื หมายถึงเทคโนโลยีพืน้ฐานธรรมดาที่ไมซ่บัซ้อน  แตเ่มื่อเลอืกใช้ค าวา่ low 

นยัทางความหมายจะสือ่ไปในเชิงลบซึง่ตา่งกบัค าวา่ basic ซึง่มคีวามหมายกลางๆ  

กลา่วโดยสรุป ไมว่า่จะเป็นการแปลจากภาษาใดเป็นภาษาใด การใช้คูค่ าที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติตาม

รูปแบบท่ีเจ้าของภาษาใช้ถือเป็นปัจจยัที่ส าคญัปัจจยัหนึง่อนัจะน าไปสูง่านแปลที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และแสดง

ความเป็นมืออาชีพของผู้แปล ดงันัน้ ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการเลอืกใช้คูค่ าและตรวจสอบวา่ค าๆ 

หนึง่สามารถใช้ร่วมกบัค าอื่นๆ ในประโยคได้อยา่งเหมาะสมหรือไมอ่ยูเ่สมอ 

 

กิจกรรมท้ายบท 

จงเปรียบเทียบต้นฉบับและบทแปลต่อไปนี ้แล้วพิจารณาแก้ไขข้อความที่ขดีเส้นใต้ในบทแปลนัน้ซึ่งแสดงถงึการ
แปลที่ไม่เหมาะสมลงไปในช่องว่างที่ให้มา 

1.  

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

There are (1) two main schools of thought 

about why it is rude to put your elbows on the 

dining table. The first goes back to (2) 

medieval times. People eating in big groups 

would be required to keep both hands on the 

table so that it was clear that they weren’t 

about to (3)pull a dagger on (4) their 

companions somewhere underneath.  

โดยทัว่ไปม ี(1) โรงเรียนของความคิดสองโรงเรียน

ด้วยกนัที่พยายามอธิบายวา่เหตใุดการวางข้อศอกบน

โต๊ะอาหารจงึเป็นสิง่ที่ไมส่ภุาพ โรงเรียนแรกย้อนไปถึง

สมยักลาง ผู้ รับประทานอาหารร่วมกนัต้องวางมือทัง้สอง

ข้างลงบนโต๊ะเพื่อแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ตนไมม่ีเจตนาจะ

(3) ดงึอาวธุออกมาให้ (4) เพื่อนที่รับประทานอาหาร

ด้วยจากทีใ่ดที่หนึง่ใต้โต๊ะ 

  

(1) โรงเรียนของความคดิสองโรงเรียนด้วยกนั แก้เป็น______________________________ 

(2) สมยักลาง แก้เป็น__________________________________  

(3) ดงึอาวธุออกมาให้ แก้เป็น_______________________________________________  

(4) เพื่อนที่รับประทานอาหารด้วย แก้เป็น________________________________________  
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2.  

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

J.K.Rowling could hardly have (1) caused a 

bigger sensation if she (2) had arrived on a 

broomstick. Children (3) from seven to 70 (4) 

swarmed the fusty National Press Club on 

Wednesday, where Washington power brokers 

(5) made way for a two-hour discussion of 

wizardry and its (6) most famous current 

proponent—Ms Rowling’s literary creation 

Harrty Potter.  

เจ เค โรว์ลิง่ คงจะไมส่ามารถ (1) สร้างความรู้สกึที่

ยิ่งใหญ่มากกวา่ได้มากนกั ถ้าเธอ (2) มาถึงพร้อมไม้

กวาดของเธอ เมื่อวนัพธุ เดก็ๆ (3)ตัง้แตว่ยัเจ็ดขวบไป

จนถึงวยัเจ็ดสบิขวบมา (4) รวมฝงูกนัอยา่งเป่ียมล้นที่

ชมรมหนงัสอืพมิพ์แหง่ชาติทีเ่กา่แก่ เหลา่นายหน้าก าลงั

งานในวงการแหง่วอชิงตนัก าลงั (5) ท าทางไปสูก่าร

เจรจา ซึง่ใช้เวลาถึงสองชัว่โมง เร่ืองเวทมนตร์ของพอ่มด

กบั (6) บคุคลที่ขึน้ช่ือที่สดุในปัจจบุนั ซึง่ก็คือ เจ เค โรว์

ลงิ ผู้ประพนัธ์ที่สร้างสรรค์ตวัละครที่ช่ือวา่ แฮรี พอต

เตอร์ นัน่เอง 

 

(1) สร้างความรู้สกึทีย่ิ่งใหญ่มากกวา่ แก้เป็น_________________________   

(2) มาถงึพร้อมไม้กวาด แก้เป็น_______________________________  

(3) ตัง้แตว่ยัเจ็ดขวบไปจนถงึวยัเจ็ดสบิขวบ แก้เป็น__________________   

(4) รวมฝงูกนัอยา่งเป่ียมล้น แก้เป็น_____________________________    

(5) ท าทางไปสูก่ารเจรจา แก้เป็น_________________________________     

(6) บคุคลที่ขึน้ช่ือที่สดุในปัจจบุนั แก้เป็น____________________________________    

3. 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

A hobby is an activity done on a regular basis 

outside of one’s job (1) strictly for pleasure and 

relaxation, says Dr. Bernstein, a past president of 

the American Psychiatric Association. “That can 

mean (2) stamp collecting, wood carving or 

golfing,” she says. “It doesn’t matter if you’re bad 

at it. As long as you enjoy it.” Participating in 

งานอดเิรกคือกิจกรรมที่ท าสม า่เสมอนอกเหนือจากงาน

ประจ าที่เราท า (1) เพื่อความเพลดิเพลนิและการผอ่นคลายที่

อาจจะดคูร ่าเคร่งไปบ้าง ดร.แครอล เบิร์นสไตน์ อดีตประธาน

สมาคมจิตเวชอเมริกนักลา่ว “นัน่อาจจะหมายถงึ (2) การ

รวบรวมแสตมป์ แกะสลกัไม้ หรือเลน่กอล์ฟ” เธอกลา่ว “มนั
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activities that are meaningful to you will help you 

feel more energized and (3) connected to the 

world at large, and less likely (4) to burn out in 

your other responsibilities. “Hobbies may help (5) 
act as recovery time” from stress, she says. 

ไมส่ าคญัวา่คณุอาจจะท าสิง่เหลา่นัน้ไมเ่กง่เอาเสยีเลย ตราบ

ใดที่คณุยงัรู้สกึสนกุที่จะท า” การเข้าร่วมกิจกรรมที่มี

ความหมายส าหรับคณุจะชว่ยให้คณุรู้สกึมีพลงัมากขึน้และ 

(3) รู้สกึเช่ือมโยงกบัโลกที่คณุยงัตามหาไมพ่บ และยงัลด

โอกาสที่คณุจะ (4) ต้องเร่งรีบในการท าหน้าที่ความ

รับผิดชอบอ่ืนๆ “งานอดิเรกอาจชว่ย (5) แสดงให้ผู้อื่นทราบ

วา่คณุฟืน้ตวัแล้ว” จากความเครียด เธอกลา่ว 

 

(1) เพื่อความเพลดิเพลนิและการผอ่นคลายที่อาจจะดคูร ่าเคร่งไปบ้าง แก้เป็น________________________________________ 

(2) การรวบรวมแสตมป์ แก้เป็น______________________________________ 

(3) รู้สกึเช่ือมโยงกบัโลกที่คณุยงัตามหาไมพ่บ แก้เป็น____________________________________________________ 

(4) ต้องเร่งรีบในการท าหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนๆ แก้เป็น____________________________________ 

(5) แสดงให้ผู้อื่นทราบวา่คณุฟืน้ตวัแล้ว” แก้เป็น____________________________________ 

4. 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

 

Scientists have tried to research happiness. One 

study in South Korea showed that (1) engaging in 

physical leisure activities at a sports club made 

participants happier. Another study found that (2) 

pleasurable leisure activities done regularly were 

related to higher levels of happiness and lower 

levels of depression. The trouble with those 

studies, says Dr. Bernstein, is that participants 

were self-reporting their activity engagement and 

their happiness levels, so (3) the resulting data 

aren’t necessarily scientific. 

 

นกัวิทยาศาสตร์ได้พยายามท าการศกึษาวิจยัเร่ืองความสขุ 

งานวจิยัชิน้หนึง่ในเกาหลใีต้แสดงให้เห็นวา่ (1) การเก่ียวข้อง

กบักิจกรรมยามวา่งทีเ่ก่ียวกบัร่างกายที่สมาคมกีฬา ท าให้

ผู้ เข้าร่วมงานวิจยัมคีวามสขุมากขึน้ งานวจิยัอีกชิน้หนึง่พบวา่ 

(2) กิจกรรมยามวา่งอนัเพลดิเพลนิท่ีท ากนัโดยปกติ มี

ความสมัพนัธ์กบัระดบัของความสขุที่เพิ่มสงูขึน้ และระดบั

ความซมึเศร้าที่ลดลง แตด่ร.เบิร์นสไตน์กลา่ววา่ ปัญหา

เก่ียวกบังานวจิยัเหลา่นีก็้คอืผู้ เข้าร่วมงานวจิยัเป็นผู้รายงาน
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“(4) It does make sense that finding something that 

you enjoy to do that isn’t dependent on the 

external world might make people feel better,” 

she says. But it’s very hard to tell if people with 

hobbies are any happier than people without 

them. 

การเข้าร่วมกิจกรรมและระดบัความสขุของพวกเขาด้วยตวัเอง 

ดงันัน้ (3) ผลวิจยัที่เป็นผลอาจไมจ่ าเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ 

“(4) มนัก็เมคเซนซ์แล้วส าหรับการหาอะไรท่ีเราชอบท าโดยที่

ไมต้่องพึง่พาโลกภายนอกนัน้ อาจะจะท าให้คนเรารู้สกึดีขึน้ 

เธอกลา่ว แตเ่ป็นเร่ืองยากมากทีจ่ะบอกได้วา่ คนที่มงีาน

อดิเรกจะมีความสขุมากกวา่คนที่ไมม่ีงานอดิเรก 

 

(1) การเก่ียวข้องกบักิจกรรมยามวา่งที่เก่ียวกบัร่างกายที่สมาคมกีฬา แก้เป็น_______________________ 

(2) กิจกรรมยามวา่งอนัเพลดิเพลนิท่ีท ากนัโดยปกติ แก้เป็น_________________________ 

(3) ผลวิจยัที่เป็นผลอาจไมจ่ าเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์ แก้เป็น________________________________ 

(4) มนัก็เมคเซนซ์แล้ว แก้เป็น___________________________ 
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บทที่ 6 ประเภทของงานเขียน 

 

“The translation called good has original value as a work of art.” 

                                                                                   — Benedetto Croce 

 

กิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียน 

1. โดยทัว่ไป งานเขียนแบง่เป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 

2. งานเขียนแตล่ะประเภท ควรใช้วธีิแปลเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร จงอภิปราย 

 

การท างานแปลถือเป็นการผลติงานเขียนรูปแบบหนึง่ ตา่งกนัตรงที่ผู้แปลไมถื่อเป็นเจ้าของข้อมลูหรือ

ความคิดที่น าเสนอผา่นต้นฉบบัและผา่นบทแปลนัน้ๆ หากแตเ่ป็นผู้ถ่ายทอดสารในต้นฉบบัสูผู่้อา่นฉบบัแปล ดงันัน้ 

หน้าที่ส าคญัของผู้แปลก็คือการรักษาอารมณ์ความรู้สกึตามที่ปรากฏในต้นฉบบัไว้ พร้อมทัง้คงไว้ซึง่รสชาตแิละ

บรรยากาศเพื่อให้ผู้อา่นฉบบัแปลได้สมัผสัเช่นเดียวกบัผู้อา่นต้นฉบบั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีที่งานเขียนนัน้อยู่

ในประเภทแสดงอารมณ์ (Expressive texts) ดงัจะได้กลา่วในรายละเอียดตอ่ไปในบทท่ี 8 

ด้วยเหตนุี ้จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งที่ผู้แปลจะต้องทราบวา่ต้นฉบบัท่ีตนจะแปลนัน้เป็นงานเขียนประเภทใด และ

เขียนขึน้เพื่อวตัถปุระสงค์ใด ในการแบง่แยกประเภทของงานเขียน (genre) นัน้ผู้แปลอาจพิจารณาได้จาก

องค์ประกอบตา่งๆ อาทิ เนือ้หา ลลีาภาษาทีใ่ช้ การเลอืกใช้ค าและรูปประโยค ความมุง่หมายของผู้ เขียน ลกัษณะ

การเรียบเรียงเนือ้ความ ความยาว เป็นต้น ในกรณีของการแปลเร่ืองที่ให้ความรู้ เช่น สารคดีตา่งๆ ผู้แปลจะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหวัข้อหรือสาขาวชิาทีจ่ะแปล รวมทัง้มคีวามรู้พืน้ฐานและค าศพัท์เฉพาะที่เก่ียวข้องกบั

สาขาวชิานัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม หากเป็นการแปลงานประพนัธ์หรือวรรณกรรมตา่งๆ ผู้แปลไมจ่ าเป็นต้องมคีวามรู้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง หากแตต้่องมีความสามารถในด้านภาษา เข้าใจความรู้สกึนกึคิดของผู้ประพนัธ์รวมทัง้สามารถ

ถ่ายทอดความรู้สกึนกึคิดเหลา่นัน้ออกมาเป็นภาษาที่มคีวามงดงาม สละสลวยตามรูปแบบของภาษาต้นทาง     

นอกเหนือจากนี ้ผู้แปลยงัควรจะต้องพิจารณาด้วยวา่ผู้ เขียนเขียนต้นฉบบัขึน้เพื่อผู้อา่นกลุม่ใด ในกรณีที่

เป็นบทความหรือหนงัสอืที่เขียนขึน้ส าหรับเด็ก การใช้ภาษา รูปค า รูปประโยคและความซบัซ้อนของรูปประโยคก็จะ

แตกตา่งกนัจากบทความหรือหนงัสอืในหวัข้อเดยีวกนัท่ีเขียนขึน้ส าหรับผู้ใหญ่ และหากเป็นบทความหรือหนังสอืที่

เขียนขึน้ส าหรับคนทัว่ไปก็จะพบวา่มศีพัท์เฉพาะน้อยกวา่และประกอบไปด้วยค าอธิบายในรายละเอียดมากกวา่

บทความหรือหนงัสอืที่เขยีนขึน้ส าหรับผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวชิานัน้ๆ เป็นต้น  
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 ความมุ่งหมายของงานเขียน   

โดยทัว่ไป  เราอาจแบง่ความมุง่หมายของงานเขยีนได้ 5 ข้อดงัตอ่ไปนี ้

1) เพื่อน าเสนอข้อเท็จจริง 

2) เพื่อให้ความรู้ 

3) เพื่อให้ความบนัเทิง 

4) เพื่อแสดงความคดิเห็น อารมณ์ ความรู้สกึ 

5) เพื่อชกัจงูหรือโน้มน้าวให้ผู้อา่นคล้อยตาม  

 

ประเภทของงานเขียน 

จากความมุง่หมายของงานเขยีนข้างต้น เราอาจแบง่ประเภทของงานเขียนทีจ่ะต้องแปลได้กว้างๆ เป็น 3 ประเภท  

(Newmark 1995:40) ดงันี ้

 

1) งานเขียนประเภทให้ข้อมูล (Informative texts) 

งานเขียนประเภทให้ข้อมลูมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมลู ความรู้ น าเสนอข้อเท็จจริง ตวัอยา่งของงาน

เขียนประเภทนีไ้ด้แก่ รายงาน ต ารา บทความวชิาการ ขา่วสาร สารคดี เร่ืองทีใ่ห้ความรู้ เป็นต้น 

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทให้ข้อมูล (ภาษาอังกฤษ) 

Like us, chimps are highly social animals, care for their offspring for years and 

can live to be over 50. In fact, chimpanzees are our closest cousins; we share about 

98 percent of our genes. 

In their habitat in the forests of central Africa, chimpanzees spend most of their 

days in the tree tops. When they do come down to earth, chimps usually travel on 

all fours, though they can walk on their legs like humans for as far as a mile. They 

use sticks to fish termites out of mounds and bunches of leaves to sop up drinking 

water. 

         (Source: https://www.worldwildlife.org) 
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ตัวอย่างงานเขียนประเภทให้ข้อมูล (ภาษาไทย) 

แผน่ดินไหว เป็นปรากฏการณ์สัน่สะเทือนหรือเขยา่ของพืน้ผิวโลก เพื่อปรับตวัให้อยูใ่นสภาวะ

สมดลุ ซึง่แผน่ดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสยีหายและภยัพิบตัติอ่บ้านเมือง สิง่มชีีวติ สว่นสาเหตุ

ของการเกิดแผน่ดินไหวนัน้สว่นใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผน่ดนิไหวบางลกัษณะสามารถเกิดจาก

การกระท าของมนษุย์ได้ แตม่ีความรุนแรงน้อยกวา่ที่เกิดขึน้เองจากธรรมชาติ นกัธรณีวิทยาประมาณ

กนัวา่ในวนัหนึง่ ๆ จะเกิดแผน่ดินไหวประมาณ 1,000 ครัง้ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแผน่ดินไหวที่มีการ

สัน่สะเทือนเพียงเบา ๆ เทา่นัน้ คนทัว่ไปจะไมรู้่สกึถึงแรงสัน่สะเทอืน 

 

2) งานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ (Expressive texts) 

งานเขียนประเภทแสดงอารมณ์มวีตัถปุระสงค์เพื่อแสดงความรู้สกึนกึคิดของผู้ เขียน ตวัอยา่งเช่น บท

กวี บนัทกึสว่นตวั อตัชีวประวตัิ งานวรรณกรรม เป็นต้น 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ (ภาษาอังกฤษ) 

It was all right, I suppose. I would have felt a bit mean if I hadn't turned up, but 

Mark Darcy. . . 

Yuk. Every time my mother's rung up for weeks it's been, 'Of course you remember 

the Darcys, darling. They came over when we were living in Buckingham and you 

and Mark played in the paddling pool!' or, 'Oh! Did I mention Malcolm and Elaine 

are bringing Mark with them to Una's New Year's Day Turkey Curry Buffet? He's just 

back from America, apparently. Divorced. He's looking for a house in Holland Park. 

Apparently he had the most terrible time with his wife. Japanese. Very cruel race.' 

(Source: Bridget Jone’s Diary by Helen Fielding)  

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ (ภาษาไทย) 

ใดใดในโลกล้วน          อนิจจงั 

คงแตบ่าปบญุยงั          เที่ยงแท้ 

คือเงาตดิตวัตรัง           ตรึงแนน่  อยูน่า 

ตามแตบ่าปบญุแล้        ก่อเกือ้รักษา 
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(ที่มา: ลลิติพระลอ  หน้า  57) 

 

3) งานเขียนประเภทจูงใจ (Persuasive texts)  

งานเขียนประเภทจงูใจมวีตัถปุระสงค์เพื่อชกัจงูหรือโน้มน้าวให้ผู้อา่นคล้อยตาม ตวัอยา่งของงานเขยีน

ประเภทนีไ้ด้แก่ ข้อความโฆษณา บทความแสดงความคดิเห็นเพื่อจงูใจ สนุทรพจน์ เป็นต้น 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทจูงใจ (ภาษาองักฤษ) 

One knows that ‘The Taj’ is one amongst the World’s Wonders! 

One knows that it is one amongst the UNESCO World Heritage Sites!!  

One knows The Taj as a legend of eternal love of an Emperor for his favourite 

Queen!!! 

 

Well, ‘The Taj’ has distinctions much beyond just these! 

Therefore, ‘The Taj’, surely, deserves your visit once and more!!! 

(Source: http://www.tajmahal.gov.in/) 

 

ตัวอย่างงานเขียนประเภทจูงใจ (ภาษาไทย) 

ยาสฟัีนสมนุไพรดอกบวัคูค่ิดส์ กลิน่ส้ม สตูรออ่นโยนและปลอดภยั เป่ียมด้วยประสทิธิภาพในการ

ท าความสะอาดเหงือกและฟัน ด้วยเอนไซม์จากผลไม้ ช่วยสลายคราบโปรตีนจากอาหารและ

น า้นม ที่ตกค้างจากการแปรงฟันไมท่ัว่ถึง ผสานคณุคา่จากชะเอมเทศ สมนุไพรที่ช่วยลดการ

สะสมของแบคทีเรีย พร้อมให้รสหวานชุม่คอโดยไมท่ าให้ฟันผุ ออ่นโยนตอ่สขุภาพในช่องปากของ

เด็กๆ 

(Source: https://www.twinlotus.com/dokbuaku-oralcare) 

 

สญัฉวี สายบวั (2550: 50) ได้สรุปรายละเอียดและแนวทางในการแปลส าหรับงานเขียนแต่ละ

ประเภทซึง่ผู้ เขยีนได้สรุปเฉพาะบางประเด็นหลกัๆ มาดงันี ้ 

 งานเขียนประเภทให้
ข้อมูล 

งานเขียนประเภท
แสดงอารมณ์ 

งานเขียนประเภทจูง
ใจ 

http://www.tajmahal.gov.in/
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(Informative texts) (Expressive texts) (Persuasive texts) 

1.ลกัษณะการแปล รักษาความหมาย แปล

แบบเอาความ 

รักษารูปแบบ แปลตรง

ตวั 

รักษาความหมาย แปล

แบบเอาความ 

2.ลกัษณะภาษาใน

ฉบบัแปล 

ธรรมดา เป็นภาษา

มาตรฐานและเป็น

วิชาการ  ให้ความหมาย

อ้างองิมาก 

ประณีต ไพเราะ และให้

ความหมายแฝงมาก 

มีพลงัในการชกัจงูใจ    

มีการสร้างศพัท์ใหม่ๆ  

แปลกๆ  

3.ความคลาดเคลือ่น

ของความหมายของ

ต้นฉบบั 

มีน้อย มีมาก อาจมีบ้าง ขึน้อยูก่บั

ความแตกตา่งของ

วฒันธรรม 

4.ค าที่ไมม่ีในภาษา

ฉบบัแปลและสร้างค า

ใหม ่

ไมค่วรมี นอกจากจ าเป็น 

และควรให้ค าอธิบาย 

ให้มีได้ในบทแปลถ้ามี

อยูใ่นต้นฉบบัและหาค า

เทียบเคยีงไมไ่ด้ 

มีมาก 

5.การแปลโวหาร

อปุมาอปุไมย 

ให้อธิบายอปุมา ถ้าไม่

แนใ่จวา่ผู้อา่นจะเข้าใจ

อปุมาของต้นฉบบันัน้

หรือไม ่

แปลจากต้นฉบบัอยา่ง

ตรงตวั 

สร้างโวหาร

อปุมาอปุไมยในภาษา

ฉบบัแปลที่เทียบเคียง

ขึน้ใหม ่

6.ความยาวเมื่อ

เปรียบเทียบกบัต้นฉบบั 

อาจยาวกวา่บ้าง ใกล้เคยีงกนั อาจสัน้หรือยาวกวา่ก็ได้ 

 

 

กิจกรรมท้ายบท 

จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนีจั้ดอยู่ในงานเขียนประเภทใด 

1. The Sphinx Cat 

The Sphinx cat may look hideous but these guys are known to have great personalities and are 

extremely affectionate with their human owners. 
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2. 24 hours a day, 365 days a year. Merries wants babies to be happy, comfortable, and smiling.  We 

believe that the happy times which happy babies and happy parents spend together are vital to the 

baby's growth and development. 

Merries continually delivers products that contribute to the baby's healthy physical and emotional 

development, with the aim to be the most "gentle to the skin" baby diaper in the world. We will 

constantly innovate to help parents enjoy their child-raising years and ensure that their babies live as 

happily and comfortably as possible. 

 

 

3. Which is why, at the age of six, seeing as my drawing number one and my drawing number two had 

been such a disaster, I gave up on a glorious career as an artist. Grown-ups never understand anything 

on their own, and it’s nuisance for children to have to keep explaining things over and over again. 

 

4.Namtok Sarika is the most famous waterfall in NakhonNayok – and for good reason. Located in Sarika 

Sub-district, the nine-tier waterfall plunges down a cliff onto a forested hillside, and has large pools at 

each tier, offering pleasant swimming spots. Accommodation, restaurants and souvenir shops are 

available nearby. Local products, including brooms and artificial flowers made from wild pine, are sold in 

shops around the waterfall. 

To get to NamtokSarika, drive along Highway No. 3049 for about 12 kilometers, then take a left turn to 

Highway No. 3050 and proceed for another 3 kilometers. 

 

5. Japan has lifted all tsunami warnings issued after a 7.4-magnitude earthquake hit off the country’s 

east coast, as the risk of major damage appeared to pass. 

The quake, which struck east of Fukushima prefecture at about 6am on Tuesday, prompted urgent 

warnings for people to leave low-lying areas in Fukushima and Miyagi prefectures as a series of tsunami 

waves hit the shore. 
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บทที่ 7 การแปลงานเขียนประเภทให้ข้อมูล (Informative texts) 

 

“There is no such thing as a perfect, ideal or ‘correct’ translation. A translator is always trying to extend 

his knowledge and improve his means of expression; he is always pursuing facts and words.” 

          — Peter Newmark 

 

ค าจ ากดัความและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทให้ข้อมูล  

งานเขียนประเภทให้ข้อมลู (Informative texts) เป็นงานเขยีนที่ผู้ เขียนต้องการให้ข้อมลูขา่วสารและความรู้ รวมทัง้

น าเสนอข้อเทจ็จริงแก่ผู้ รับสารเป็นหลกั ภาษาทีใ่ช้โดยทัว่ไปจึงมกัเป็นภาษาที่เรียบง่าย สือ่ความอยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา 

การเรียงล าดบัเนือ้ความเป็นไปอยา่งไมซ่บัซ้อน ด้วยเหตนุี ้ผู้แปลจึงควรตระหนกัถึงลกัษณะเฉพาะตวัของงานเขยีนประเภทนี ้

เพื่อจะได้เลอืกใช้ภาษาและกลวธีิการแปลที่เหมาะสม โดยมุง่เน้นท่ีการสือ่ความหมายโดยไมจ่ าเป็นต้องรักษารูปแบบของ

ภาษาต้นทางไมว่า่จะในระดบัค าหรือระดบัประโยค เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสารได้อยา่งถกูต้องและให้ผู้อา่นเข้าใจเนือ้หาได้

โดยไมค่ลาดเคลือ่นจากต้นฉบบั  ตวัอยา่งของงานเขยีนประเภทนี ้ได้แก่ ต าราวิชาการ รายงานวิจยั ขา่ว บทความวิชาการ 

บทความในหน้าหนงัสอืพิมพ์หรือนิตยสาร คูม่ือ ค าแนะน า เป็นต้น  

ในท่ีนี ้จะกลา่วถงึการแปลงานเขยีนประเภทให้ข้อมลู โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ดงันี ้

1) การแปลขา่ว 

2) การแปลเร่ืองทีใ่ห้ความรู้ 
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การแปลข่าว 

 

 

                ในยคุที่ขา่วสารข้อมลูเป็นเสมือนอีกปัจจยัหนึง่ในชีวติประจ าวนัท่ีผู้คนในสงัคมตา่งให้ความส าคญั การแปลขา่วจึง

ยิ่งนบัวา่เป็นงานแปลที่มีบทบาทส าคญัมากประเภทหนึง่ และในขณะที่มีการสง่ตอ่ขา่วสารข้อมลูถงึกนัอยา่งรวดเร็วกวา่ทีเ่คย 

การเสนอขา่วที่ถกูต้อง แมน่ย า และทนัเหตกุารณ์เป็นสิง่จ าเป็น และการแปลขา่วก็ยิง่ทวคีวามส าคญัตามไปด้วย ผู้แปลจึง

จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาตขิองสารประเภทนีก้่อนท่ีจะลงมือแปล เพราะจะช่วยให้เข้าใจขา่วทีจ่ะแปลได้งา่ย

และชดัเจนขึน้ 

 ขา่วถือเป็นงานเขยีนประเภทให้ข้อมลู วตัถปุระสงค์ของการเขียนขา่วคือการรายงานข้อเทจ็จริงให้ผู้อา่นทราบ วา่เกิด

อะไรขึน้ท่ีไหน เมื่อใด ใครเป็นผู้มสีว่นเก่ียวข้อง เหลา่นีป้ระกอบกนัเป็นเร่ืองราวในเนือ้ขา่ว ดงันัน้ ภาษาทีใ่ช้ในการเขียนขา่วจึง

ตรงไปตรงมา เรียบง่าย ไมซ่บัซ้อน มีการเรียบเรียงเนือ้หาเป็นล าดบัชดัเจน  

 โดยทัว่ไป โครงสร้างของขา่วทัง้ในภาษาองักฤษและภาษาไทยประกอบด้วย 4 สว่นคือ  

1. พาดหวัขา่ว (Headline) 

2. ขา่วน า (Lead) 

3. สว่นเช่ือม (Neck/ Bridge) 

4. เนือ้ขา่ว (Body)  
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1. พาดหัวข่าว (Headline) 

พาดหวัขา่วมีลกัษณะที่ส าคญัคือแสดงถงึใจความส าคญัของขา่วนัน้ๆ โดยใช้ถ้อยค าที่สัน้ กระชบั เก็บใจความ

ส าคญัพร้อมกบัดงึดดูความสนใจให้ผู้อา่นติดตามรายละเอยีดในเนือ้ขา่วตอ่ไป 

ตอ่ไปนีเ้ป็นข้อสงัเกตซึง่แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบทางภาษาในพาดหวัขา่วภาษาองักฤษและภาษาไทย 

1.1 ข้อสังเกตในระดับค า 

พาดหวัขา่วภาษาองักฤษ 

ในพาดหวัขา่วภาษาองักฤษ จะพบวา่มีแนวโน้มการเลอืกใช้ค าศพัท์เฉพาะบางค าที่สือ่ถึงความหมายหนึง่ๆ ซึง่

สัน้ หรือมีน้อยพยางค์มากกวา่ค าศพัท์ค าอื่นๆ ที่มีความหมายเดยีวกนัแตย่าวกวา่ ดงัตวัอยา่งในตารางตอ่ไปนี ้

ค าที่ใช้ในพาดหวัข่าว ค าอื่นๆ ที่มคีวามหมายเดียวกัน 

aid (N./V.) 

back (V.) 

blast (N.) 

blaze (N.) 

call (for) (V./N.) 

cut (V./N.)  

halt (V./N.) 

hit (V.) 

quit (V.)  

raid (N./V.) 

slam (V.) 

talk (N.) 

assist/assistance 

support 

explosion 

fire 

demand 

reduce/decrease 

stop 

affect badly 

resign 

attack/robbery 

criticize severely 

discussion  

 

พาดหวัขา่วภาษาไทย 

 เมื่อแปลขา่ว ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องเข้าใจความหมายของค าที่มกัใช้ในพาดหวัขา่วให้ถกูต้องตามบริบทของขา่ว

นัน้ๆ เสยีก่อน แล้วจงึสือ่ความนัน้ๆ ออกมาเป็นภาษาไทยด้วยรูปแบบค าที่เป็นลกัษณะเฉพาะของพาดหวัขา่วใน

ภาษาไทย ซึง่มีลกัษณะเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้
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       ใช้ค าสัน้หรือกร่อนค า  

ด้วยข้อจ ากดัในเร่ืองของพืน้ท่ี ท าให้จ าเป็นต้องใช้ค าน้อยพยางค์ ตดัหรือยอ่ค าให้สัน้ลงเพื่อให้สามารถ

กระชบัข้อความลงในพืน้ท่ีทีจ่ ากดัในพาดหวัขา่วได้ ตวัอยา่งเช่น  

โต้ (แทนค าวา่ ตอบโต้) ค้าน (แทนค าวา่ คดัค้าน) หนนุ (แทนค าวา่ สนบัสนนุ) ยนั (แทนค าวา่ 

ยืนยนั) สอบ (แทนค าวา่ สอบสวน สอบข้อเท็จจริง)   

 ตวัอยา่งพาดหวัขา่ว: คนหนนุ “บิ๊กตู”่ นัง่นายกฯ หลงัเลอืกตัง้ 

  ใช้ค าที่ดงึดดูความสนใจ ค าแสลง หรือค าเฉพาะสมยั 

เนื่องจากพาดหวัขา่วเป็นองค์ประกอบส าคญัของขา่วทีท่ าหน้าทีด่งึดดูความสนใจของผู้อา่น ถ้อยค าที่ใช้จงึ

มกัเป็นค าที่มีสสีนั กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ร่วม ในบางครัง้อาจพบค าแสดงภาพพจน์ หรือใช้ค าที่อยูใ่นกระแส

นิยมของผู้อา่นร่วมสมยั ตวัอยา่งเช่น  

ฟิน ระทกึ กร่าง ป่วน สยบ ไลล่า่ โวย สลด จ่อ ยิงดบั รุมสวด ชวด อึม๋ เจ๊ง เบีย้ว  

ตวัอยา่งพาดหวัขา่ว: ชาวเนต็รุมสวดโจ๋รุมกระทืบนกัศกึษาอาชีวะ 

 ใช้ฉายาหรือช่ือเลน่ของบคุคลแทนช่ือจริงและใช้ตวัยอ่  

เพื่อให้พาดหวัขา่วดงึดดูความสนใจของผู้อา่นมากยิง่ขึน้และเพื่อความสัน้กระชบั จงึมกัพบการใช้ฉายาหรือ

ช่ือเลน่ของบคุคลซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เช่น บ๊ิกตู่ บิ๊กปอ้ม ไก่อ ูเหลีย่ม ฯลฯ นอกจากนี ้ยงันิยมใช้อกัษร

ยอ่หรือสญัลกัษณ์แทนช่ือองค์กรหรือสถานท่ี เช่น กฟน. ปชช. กทม. ใบโพธ์ิ รวงข้าว ฯลฯ 

 ตวัอยา่งพาดหวัขา่ว: กฟน.แจ้งงดจ่ายไฟฟา้บางพืน้ท่ีกทม.-นนทบรีุ 31มี.ค.-2 เม.ย. 

     ป.ป.ช.ยือ้อีก สอบนาฬิกาหรู 'บิ๊กปอ้ม' จ่อเค้นเพิม่พยาน 2 ปาก 

 ใช้ค าหรือส านวนท่ีรับมาจากตา่งประเทศ  

มีการใช้ค าหรือส านวนท่ีรับมาจากตา่งประเทศโดยการทบัศพัท์ เชน่ รันเวย์ การ์ด โควต้า มาเฟีย คลปิ แอป

ฯ โดยค าเหลา่นีม้กัเป็นท่ีรู้จกัหรือใช้กนัโดยทัว่ไปอยูแ่ล้ว จึงง่ายตอ่การเข้าใจส าหรับผู้อา่น และสัน้กวา่การ

ใช้ค าแปลภาษาไทยมาก  

 ตวัอยา่งพาดหวัขา่ว: “มารายห์" สดุเวอร์ ขอการ์ดเทา่ "โอบามา" 
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1.2 ข้อสังเกตในระดับประโยค 

พาดหวัขา่วภาษาองักฤษ 

การเขยีนพาดหวัขา่วในภาษาองักฤษปรากฏในหลากหลายรูปแบบ ดงันี ้

พาดหวัขา่วเป็นประโยคที่สมบรูณ์ เช่น 

   China lands bomber in South China Sea 

   Ex-Malaysia PM Najib condemns police raids 

 ในกรณีที่พาดหวัขา่วเป็นประโยคที่สมบรูณ์ จะสงัเกตได้วา่ค ากริยาที่ใช้อยูใ่นรูป present tense แม้วา่จะ

เป็นเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้แล้วในอดตีก็ตาม ทัง้นีเ้พือ่ให้ผู้อา่นรู้สกึวา่เหตกุารณ์ในเนือ้ขา่วยงัมคีวามสดใหม ่เป็นปัจจบุนั 

หรือก าลงัอยูใ่นความสนใจของคนทัว่ไป ผู้แปลจึงต้องระมดัระวงัในประเด็นนีด้้วย อยา่งไรก็ตาม ในเนือ้ขา่ว ค ากริยา

ตา่งๆ จะอยูใ่นรูปตาม tense ปกติ  

 พาดหวัขา่วโดยใช้ modal/auxiliary verbs โดยสือ่ความตามความหมายของ modal/auxiliary 

นัน้ๆ เช่น 

   UK must counter ‘threats’ in space 

   Minor drug users ‘should not be charged’ 

   Trump ‘will walk out’ if North Korea talks not fruitful 

 พาดหวัขา่วโดยใช้กลุม่ค าหรือวลซีึง่ประกอบด้วยค ากริยาที่แสดงกาลตา่งกนั  

 ค ากริยาที่ปรากฏในพาดหวัขา่วที่ประกอบไปด้วยกลุม่ค าหรือวล ีมกัปรากฏใน 3 รูปแบบ ได้แก่ กริยาในรูป 

present participle กริยาในรูป past participle และกริยาในรูป to + infinitive  

-  กริยาในรูป present participle ใช้บรรยายเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้หรือก าลงัด าเนินอยูใ่นปัจจบุนั เชน่ 

  China seeking help to improve its image  

-  กริยาในรูป past participle ใช้บรรยายเหตกุารณ์ที่ประธานในประโยคเป็นผู้ถกูกระท า หรือในกรณีที่

ไมใ่ห้ความส าคญักบัผู้กระท า เชน่ 

  Oracle sailing team accused of cheating 

  US mugshot website owners arrested 

 - กริยาในรูป to + infinitive ใช้บรรยายเหตกุารณ์ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 

  Kazakhstan to attract tourists from Russia and China 
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  Decision on paraquat ban to be made on Wednesday 

 

 พาดหวัขา่วโดยใช้กลุม่ค าหรือวลโีดยไมม่ีค ากริยา 

 ในบางกรณี พาดหวัขา่วในภาษาองักฤษอาจปรากฏในรูปของกลุม่ค าหรือนามวลโีดยไมม่ีค ากริยา แต่

ประกอบด้วยค าหรือกลุม่ค าหลกั และอาจมีสว่นขยายเป็นคณุศพัท์หรือบพุบทวล ี

  Prince Chula’s car under the hammer 

  Indonesia still chaotic 

 

 นอกเหนือจากข้อสงัเกตข้างต้น ยงัพบวา่ในพาดหวัขา่วภาษาองักฤษมกัมกีารตดั article ตา่งๆ รวมทัง้ใช้

ตวัเลขแทนการเขียนจ านวนเป็นค าใช้ตวัยอ่ และละค าสนัธาน ‘and’ โดยใช้เคร่ืองหมาย , (comma) แทน เพื่อให้

พาดหวัขา่วสัน้กระชบั ในกรณีที่เป็นประโยคก็ไมต้่องใสเ่คร่ืองหมายจบประโยคไว้ข้างท้าย เช่น Winfrey, Clooney 

lead star guests at Britain’s royal wedding และในกรณีที่พาดหวัขา่วสือ่วา่ใครพดูอะไร จะใช้เคร่ืองหมาย : 

(colon) แล้วตามด้วยประโยคหรือสิ่งที่คนหรือองค์กรนัน้ๆ กลา่ว ตวัอยา่งเช่น Barroso: EU exit ‘would harm 

UK’ ซึง่สือ่ความหมายวา่บาร์โรโซได้กลา่วเตือนวา่การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยโุรปจะสร้างความเสยีหาย

ให้สหราชอาณาจกัรได้ เป็นต้น โดยรูปแบบการน าเสนอพาดหวัขา่วเช่นนี ้ไมป่รากฏในการเขียนพาดหวัขา่ว

ภาษาไทย ดงัจะกลา่วในรายละเอียดตอ่ไป 

 

พาดหวัขา่วภาษาไทย 

 ละประธานของประโยค 

พาดหวัขา่วในภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะประการหนึง่ที่มกัพบอยูบ่อ่ยครัง้ คือการขึน้ต้นพาดหวัขา่วด้วย

ค ากริยา โดยละประธานของประโยค ตวัอยา่งเช่น 

 เสนอขึน้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 

 จีรั้ฐพฒันาข้าวพนัธุ์ใหมสู่้ เวยีดนาม-กมัพชูา 

 ชีก้ารทอ่งเที่ยวปีหน้าโตกวา่ 10 เปอร์เซ็นต์  

 แนะหนทางชว่ยชาวนา 

 ไมน่ิยมใช้ประโยคที่มีโครงสร้างกรรมวาจก ตวัอยา่งเช่น  
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 Obama elected president for second term = เลอืกโอบามาเป็นปธน.สมยัที่ 2  

 Six killed in car accident = อบุตัิเหตรุถยนต์ ตาย 6  

 ไมน่ิยมใช้กลุม่ค าหรือวลดีงัทีพ่บในพาดหวัขา่วภาษาองักฤษ ตวัอยา่งเช่น 

Train crash in China = รถไฟชนกนัท่ีจีน 

India volcanic eruption warning = เตือน! ภเูขาไฟอินเดียปะท ุ 

 ใช้โครงสร้างประโยคเดี่ยวมากกวา่ประโยคซ้อน 

 พาดหวัขา่วในภาษาไทยมกัใช้ประโยคเดี่ยวมากกวา่ประโยคซ้อน ดงันัน้ จึงไมน่ิยมใช้ค าสนัธานหรือสว่นท่ี

ขยายประโยค เช่น 

 คลงัเดินหน้าแก้หนีน้อกระบบ 

 “วตัสนั” ทุม่ 600 ล้าน เพิ่ม 50 สาขา 

จากข้อสงัเกตเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการเขยีนพาดหวัขา่วในภาษาองักฤษและภาษาไทยดงัที่ได้

กลา่วมาข้างต้น อาจสรุปได้วา่ ด้วยความแตกตา่งของโครงสร้างทางภาษาในพาดหวัขา่วทัง้ภาษาองักฤษ

และภาษาไทย เช่น พาดหวัขา่วภาษาองักฤษสามารถใช้กลุม่ค าหรือนามวลไีด้ แตใ่นภาษาไทยการเขียน

พาดหวัขา่วในลกัษณะนีไ้มเ่ป็นท่ีนิยม ดงันัน้ เมื่อต้องแปลพาดหวัขา่ว สิง่ที่ผู้แปลควรกระท าคืออา่นพาดหวั

ขา่วและรายละเอยีดในขา่วให้เข้าใจเสยีก่อนวา่เกิดอะไรขึน้กบัใคร ที่ไหน อยา่งไร แล้วจึงกลบัไปวิเคราะ

พาดหวัขา่วอีกครัง้วา่ค าส าคญัและประเด็นหลกัที่เน้นคืออะไร แล้วน ามาถา่ยทอดเป็นภาษาไทยในรูปแบบ

ของพาดหวัขา่วแบบไทย โดยไมย่ดึติดกบัรูปแบบของพาดหวัขา่วในต้นฉบบั ตวัอยา่งเช่น 

 Small boats told to stay in port  ห้ามเรือเลก็ออกจากฝ่ัง 

 26 killled in 148 crashes so far   อบุตัิเหต ุ148 ราย ดบัแล้ว 26 

 Dust level seen falling sharply  ปริมาณฝุ่ นลดฮวบ 

 Prayut to visit Europe   นายกฯ จะเยือนยโุรป 

 

2. ความน า (Lead)   

รูปแบบการเขยีนความน าแตกตา่งจากพาดหวัขา่ว โดยมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 เป็นยอ่หน้าซึง่มคีวามยาวไมม่ากนกั อา่นแล้วเข้าใจได้ง่าย มุง่ให้ผู้อา่นทราบใจความส าคญัในขา่ววา่เกิด

อะไรขึน้กบัใคร หรือใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด  โดยไมจ่ าเป็นต้องมีรายละเอยีดเก่ียวกบัขา่วมากนกั 

2.2 ประกอบด้วยประโยคที่สมบรูณ์ มีโครงสร้างของประโยคโดยทัว่ไป กลา่วคือ มีประธาน กริยา และ/หรือ

กรรม และอาจมีค าเช่ือมและสว่นขยายของประโยคตามปกติ 

2.3 ใช้ภาษาในรูปแบบท่ีดงึดดูความสนใจของผู้อา่นในลกัษณะเดียวกบัในพาดหวัขา่ว เพื่อกระตุ้นให้ผู้อา่นเกิด

ความสนใจใคร่รู้ สร้างอารมณ์คล้อยตามให้ผู้อา่นอยากติดตามอา่นขา่วตอ่เนื่องจนจบ เราจึงมกัพบค าหรือ

ส านวนที่เร้าอารมณ์ของผู้อา่นในขา่วน าด้วยเช่นกนั ภาษาทีใ่ช้จงึอยูใ่นระดบักึ่งทางการ 

ตวัอยา่งเช่น  

หวับนัไดไมแ่ห้ง ภายหลงัพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออกประกาศบงัคบัใช้ 

นกัธุรกิจ นกัลงทนุ พอ่ค้ารายยกัษ์ “หนัหวั” มายงัท าเนียบรัฐบาลเพื่อปักหลกั-ปักฐานเครือขา่ยธุรกิจเป็น

ระลอกคลืน่ 

“ไทยแอร์เอเชีย” ขยบัตวัครัง้ใหญ่ ! ประกาศเดินหน้าผดุ 3 โปรเจ็กต์ยกัษ์ “ศนูย์ซอ่ม-โลว์คอสต์เทอร์มินอล” 

อูต่ะเภา-ศนูย์ฝึกนกับินและลกูเรือ หวงัจดัการต้นทนุได้ดียิง่ขึน้ เตรียมผนกึ “ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” สร้าง

เครือขา่ย “connecting flight” หลงัไตรมาส 1 กวาดก าไรไปแล้วกวา่ 1 พนัล้านบาท ลา่สดุดนั “สนัติสขุ 

คลอ่งใช้ยา” ขึน้แทน่ CEO ขณะที ่“ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์” นัง่แทน่ “ประธานกรรมการบริหาร” ลยุงานใหญ่

เต็มสบู 

3. ส่วนเชื่อมความน าข่าวกับเนือ้ข่าว (Neck/ Bridge)  

สว่นเช่ือมความน ากบัเนือ้ขา่วเป็นข้อความสัน้ๆ ที่เช่ือมระหวา่งความน าขา่วกบัเนือ้เร่ือง ท าหน้าทีข่ยาย

ประเด็นของเร่ืองราวในขา่ว เพื่อให้การเขยีนขา่วนัน้เช่ือมโยงอยา่งตอ่เนื่อง อาจจะมีหรือไมม่ีก็ได้ 

4. เนือ้ข่าว (Body) 

เนือ้หาในสว่นของเนือ้ขา่วมีลกัษณะที่หลากหลาย โดยอาจเป็นการเขียนเชิงบรรยายอธิบายความวา่เกิด

อะไรขึน้ ที่ไหน อยา่งไร จึงมกัมข้ีอมลูและตวัเลขสถิติเข้ามาเก่ียวข้อง ลกัษณะของเนือ้หาเช่นนีม้กัพบใน

ขา่วทีเ่ก่ียวข้องกบัภาครัฐ นโยบายรัฐ วิทยาศาสตร์ งบประมาณ ตลาดหุ้น เป็นต้น ในบางกรณีอาจมีเนือ้หา

เชิงพรรณาภาพเหตกุารณ์หรือสิง่ที่เกิดขึน้ อาทิ ขา่วเก่ียวกบัภยัพบิตัิ อบุตัิเหต ุอาชญากรรม ฯลฯ และใน

บางกรณี อาจเป็นการน าเสนอโดยอ้างองิค าพดูของบคุคลหรือผู้ เก่ียวข้องในขา่ว  



84 

 

รูปแบบของภาษาที่ใช้โดยทัว่ไปมกัเป็นภาษาในระดบัท่ีเป็นทางการ ค าที่ใช้จึงไมค่วรเป็นสมญานาม ค า

กร่อนหรือค ายอ่ที่ไมเ่ป็นไปตามแบบแผน  โครงสร้างประโยคมกัไมซ่บัซ้อนหรือยดืยาวมากเกินจ าเป็น 

  

ตัวอย่าง (ข่าวจาก http://www.naewna.com) 

พาดหัวข่าว: กทม.สั่งตรวจตู้น า้หยอดเหรียญ หลังถกูแฉตัง้เถื่อนเกลื่อนกรุง90% 

ความน า: นายทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ์ รองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร ลงพืน้ที่สุม่ตรวจตู้น า้หยอดเหรียญในพืน้ท่ีเขต

ลาดพร้าว หลงัเครือขา่ยมลูนิธิเพือ่ผู้บริโภคเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาตู้น า้หยอดเหรียญเถ่ือนไมไ่ด้

มาตรฐาน ที่มงีานวิจยัส ารวจ ยืนยนัวา่กวา่ 90% เป็นตู้ เถ่ือนท่ีไมไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบกิจการ 

สว่นเช่ือม: โดยจากการตรวจสอบวนันี ้พบตู้น า้หยอดเหรียญ ที่ไมไ่ด้ขออนญุาตจ านวนมาก จึงได้สัง่การให้ส านกั

อนามยัเร่งออกส ารวจตู้น า้หยอดเหรียญทัง้หมดทัว่กรุงเทพมหานคร โดยเร่ิมจาก 15 เขตที่มีตู้น า้เกิน 150 ตู้  

โดยเฉพาะในเขตจตจุกัรและเขตลาดพร้าว ที่มีหอพกัและชมุชนจ านวนมากก่อน และให้น ากลบัมารายงาน

ผลภายใน 1 สปัดาห์ 

เนือ้ขา่ว: นายทวศีกัดิ ์ระบวุา่ จะมีการสุม่ตรวจคณุภาพน า้จากตู้น า้หยอดเหรียญทัง้หมด รวมถงึพืน้ท่ีติดตัง้จะต้อง

สะอาด ซึง่หากพบผิดเง่ือนไข จะแจ้งผู้ประกอบการให้เร่งท าการแก้ไข แตห่ากยงัเพกิเฉยจะสัง่การให้รือ้

ถอนทนัที คาดวา่อกีไมเ่กิน 1 เดอืนประชาชนจะสามารถบริโภคน า้ดื่มจากตู้น า้หยอดเหรียญที่มีคณุภาพได้

ทัง้หมด ซึง่ประชาชนสามารถสงัเกตไุด้จากสติ๊กเกอร์ยืนยนัของกรุงเทพมหานครท่ีตดิข้างตู้วา่เป็นตู้ที่ได้รับ

อนญุาตและผา่นมาตรฐาน 

 

 กลา่วโดยสรุป ด้วยเหตทุี่ผู้อา่นขา่วสารข้อมลูโดยทัว่ไปมกัมีความหลากหลายในแง่ของภมูิหลงัด้าน

การศกึษา ทศันคติ ความเป็นอยู ่ฯลฯ การแปลงานเขียนประเภทนีจ้ึงอาศยัวิธีการแปลแบบสรุปความโดยมุง่เน้นท่ี

ความถกูต้องและแมน่ย าในเนือ้หาเป็นหลกั โดยไมใ่ห้ความส าคญักบัการรักษารูปแบบทางภาษาของต้นฉบบัเทา่ใด

นกั ดงันัน้ สิง่ที่ผู้แปลควรกระท ามีดงันี ้

1. อา่นขา่วให้เข้าใจตัง้แตต้่นจนจบเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิง่ที่เกิดขึน้ในขา่ว  

2. วิเคราะห์วา่ด้วยหลกั 5W1H กลา่วคือ วิเคราะห์วา่เกิดอะไรขึน้ (What) ใครเป็นผู้ เก่ียวข้องหรือได้รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ (Who) เหตกุารณ์นัน้ๆ เกิดขึน้เมื่อไร (When) เหตกุารณ์นัน้ๆ เกิดขึน้ท่ีใด (Where) 

เหตใุดจงึเกิดเหตกุารณ์นัน้ๆ (Why) และเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้นัน้เกิดขึน้อยา่งไร (How) การวิเคราะห์เช่นนีจ้ะช่วย

ให้ผู้แปลสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมลูได้งา่ยยิง่ขึน้ 
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3. แปลขา่วไปตามล าดบัขององค์ประกอบขา่วที่ปรากฏโดยไมจ่ าเป็นต้องคงรูปแบบทางภาษาของขา่วต้นฉบบัไว้ 

ในกรณีที่มีค าเฉพาะ ค าน าหน้าที่บอกต าแหนง่ของบคุคลในข่าว และช่ือหนว่ยงาน ผู้แปลควรตระหนกัไว้เสมอ

วา่การแปลตรงตวัจะสง่ผลให้แปลผิดได้ง่าย จงึจ าเป็นต้องสบืค้นเพื่อให้ทราบความหมายที่ถกูต้องของค าเหลา่นี ้

ตามทีใ่ช้จริง  ตวัอยา่งเช่น  

Lieutenant general แปลวา่ พลโท 

Permanent Secretary แปลวา่ ปลดักระทรวง  

Ministry of Interior แปลวา่ กระทรวงมหาดไทย  

National Science Museum แปลวา่ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ  

นอกจากนี ้บอ่ยครัง้ทีเ่รามกัพบการใช้ส านวนตา่งๆ ปรากฏอยูท่ัว่ไปในขา่ว ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ

ความหมายของส านวนตามทีใ่ช้ในบริบทนัน้ๆ ของขา่ว เพือ่ให้สามารถสื่อความได้ตามความหมายจาก

ต้นฉบบั ตวัอยา่งเช่นในพาดหวัขา่ว ‘China admits ‘new’ missile equipment but calls Pentagon 

report ‘cock and bull’ story’ ส านวน ‘a cock and bull story’ ไมส่ามารถแปลตรงตวัวา่ ‘เร่ืองของไก่

กบัววั’ ได้ ผู้แปลจึงต้องทราบความหมายที่แท้จริงของส านวนแล้วน ามาเช่ือมโยงกบับริบทก่อนแปล ใน

ขณะเดียวกนัจะต้องทราบวา่ ‘Pentagon’ เป็นค าที่ใช้เรียกเชิงสญัลกัษณ์ซึง่หมายถงึกระทรวงกลาโหมของ

สหรัฐฯ  ในท่ีนี ้พาดหวัขา่วดงักลา่วจงึสือ่วา่จีนยอมรับวา่พฒันาขปีนาวธุขึน้ใหม ่แตก่ลา่วอ้างวา่รายงาน

เก่ียวกบัขีปนาวธุของจีนจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เป็นแคเ่ร่ืองโกหกหรือเป็นการ ‘แหกตา’  

4. ในกรณีที่ขา่วต้นฉบบัประกอบด้วยประโยคยาวๆ ท่ีมีโครงสร้างซบัซ้อน ผู้แปลควรวิเคราะห์ความหมายอยา่ง

ระมดัระวงัเสยีก่อนวา่สว่นใดเป็นสว่นหลกั สว่นใดเป็นสว่นขยาย แล้วแปลให้เป็นภาษาไทยด้วยประโยคที่สัน้ลง 

โดยไมจ่ าเป็นต้องคงความยาวของประโยคไว้ตามรูปแบบในต้นฉบบั ทัง้นีเ้พื่อให้ภาษาในฉบบัแปลเข้าใจงา่ย

ยิ่งขึน้ ลองเปรียบเทียบต้นฉบบัและบทแปลทัง้สองบทตอ่ไปนี ้

ต้นฉบับ 

Museum guides were often heard to advise visitors not to stay long in front of the 

sarcophagus in the glass case with the number 35, for accurse was reputed to have been 

cast on the head priestess of the temple of Amunra, which has claimed the lives of 13 

people since 1880.  

        บทแปล 1 
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มคัคเุทศก์ประจ าพิพิธภณัฑ์แหง่นีม้กัจะถกูได้ยินอยูบ่อ่ยๆ วา่พวกเขาต้องเตือนผู้ เข้าชมไมใ่ห้ยืนอยูห่น้าหีบศพ

ภายในห้องกระจกหมายเลข 35  เนื่องจากมีค าสาปแชง่ซึง่เป็นท่ีเลือ่งลอืกนัวา่ได้ถกูหลอ่ไว้ที่พระเศยีรของพระ

ผู้หญิงแหง่วดัอามนุราซึง่ได้อ้างถงึในชีวิตของคน 13 คนนบัตัง้แตปี่ 1880  เป็นต้นมา 

บทแปล 2 

มคัคเุทศก์ประจ าพิพิธภณัฑ์แหง่นีม้กัจะได้รับค าแนะน าวา่ให้เตือนผู้ เข้าชมวา่ไมใ่ห้ยืนอยูห่น้าหีบศพภายในตู้

กระจกหมายเลข 35  เพราะมคี าสาปแช่งที่ลอืกนัวา่สงิอยูใ่นภิกษุณีชัน้ผู้ใหญ่แหง่มหาวิหารอามนุรา ค าสาปแช่ง

นีม้ีผู้สงัเวยชีวิตไปแล้วถงึ 13 รายนบัตัง้แตปี่ 1880  เป็นต้นมา 

ต้นฉบบัในตวัอยา่งข้างต้นประกอบด้วยประโยคยาวๆ หนึง่ประโยคซึง่มีโครงสร้างคอ่นข้างซบัซ้อน โดยเป็น

ประโยคความรวมซึง่ประกอบด้วยประโยคหลกัสองประโยคทีเ่ช่ือมความด้วยบพุบท ‘for’ ซึง่แสดงความ

เช่ือมโยงของเนือ้ความในรูปแบบที่เป็นเหตเุป็นผลกนั (cause-effect relationship) หากเปรียบเทียบบทแปล 

1 และบทแปล 2 จะพบวา่ในบทแปล 1 ผู้แปลอาศยักลวิธีการแปลแบบตรงตวั เรียงล าดบัค าและแตล่ะสว่นของ

ประโยคตามรูปแบบของต้นฉบบั ท าให้บทแปลขาดความเป็นธรรมชาติในภาษาปลายทาง ตา่งจากบทแปล 2 

ซึง่นอกจากจะเลอืกใช้ค าแปลได้ถกูต้องและเหมาะสมแล้ว (เช่น head priestess แปลวา่ภิกษุณีชัน้ผู้ใหญ่ มิใช่

พระเศียรของพระผู้หญิง เป็นต้น) ยงัมกีารปรับโครงสร้างของประโยคจากประโยคกรรมวาจกเป็นประโยคกรรตุ

วาจก (เช่น ‘accurse….to have been cast…’ แปลวา่ สงิอยูใ่น… แทนที่จะแปลวา่ ถกูหลอ่ไว้ที…่) อีกทัง้ยงัมี

การแบง่ประโยคตา่งจากต้นฉบบัซึง่ประกอบด้วยประโยคที่ซบัซ้อนเพียงประโยคเดยีว แตบ่ทแปล 2 

ประกอบด้วย 2 ประโยคซึง่แตล่ะประโยคนัน้สัน้ลง ท าให้ผู้อา่นบทแปลเข้าใจได้งา่ยยิ่งขึน้ 

  

การแปลเร่ืองที่ให้ความรู้ 

 โดยทัว่ไป งานเขียนประเภทให้ความรู้มกัจะเขียนขึน้เพื่อถา่ยทอดความรู้แก่ผู้อา่นกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะซึง่อยูใ่น

สาขาวชิาหรือวงการเดียวกนั ตวัอยา่งของงานเขียนประเภทนีไ้ด้แก่ รายงานการค้นคว้า วจิยั บทความทางวิชาการ เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณีที่ผู้ เขยีนต้องการเผยแพร่ความรู้ความเช่ียวชาญของตนแก่ผู้อา่นโดยทัว่ไปให้กว้างขวางมากขึน้ก็จะ

ผลติผลงานในรูปของบทความหรือหนงัสอืส าหรับบคุคลทัว่ไป ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องพิจารณาและตระหนกัถึงรูปแบบของภาษา

ที่ใช้ในงานเขียนนัน้ๆ เสมอวา่มีระดบัความยากง่ายอยา่งไร มีการใช้ศพัท์เฉพาะหรือศพัท์ยากและประโยคที่ซบัซ้อนมาก

เพียงใด โดยพจิารณาจากวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียน  

 นอกจากนี ้บอ่ยครัง้ที่ผู้แปลจะพบปัญหาในการแปลงานเขียนประเภทนีม้ากกวา่การแปลขา่วสารโดยทัว่ไป เนื่องจาก

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาขาหรือหวัข้อทีจ่ะแปลมากพอ จึงจะสามารถแปลได้อยา่งถกูต้อง อยา่งไรก็ตาม ปัญหาที่เกิด

จากการขาดความรู้เฉพาะทางเก่ียวกบัสิง่ทีจ่ะแปลสามารถแก้ไขได้ด้วยการศกึษา ค้นคว้าหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูหรือ
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สอบถามจากผู้ รู้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง เพราะการตีความ ความเข้าใจและความเช่ือที่เกิดขึน้ในขณะทีแ่ปลอาจ

คลาดเคลือ่นจากข้อเทจ็จริงได้เสมอ ผู้แปลอาจคิดวา่ตนเข้าใจข้อความหนึง่ๆ อยา่งถกูต้องแล้ว แตใ่นความเป็นจริง บอ่ยครัง้ที่

ความผิดพลาดเกิดขึน้จากการขาดความระมดัระวงัในการแปล ดงันัน้ ผู้แปลจึงควรตรวจสอบความถกูต้องของข้อความอยา่งถ่ี

ถ้วนเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมือ่ต้องแปลงานเขยีนที่เก่ียวข้องกบัสาขาวชิาทีต่นไมคุ่้ นเคย    

 ลองพิจารณาตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ต้นฉบับ 

After the fall of the Roman empire, goose liver temporarily vanished from European 

cuisine. Some claim that Gallic farmers preserved the foie gras tradition until the rest of Europe 

rediscovered it centuries later, but the medieval French peasant's food animals were mainly pig 

and sheep. 

 บทแปล(ที่มีข้อบกพร่อง) 

ภายหลงัการลม่สลายของอาณาจกัรโรมนั  ตบัหา่นก็จางหายไปจากวฒันธรรมการกินของชาวยโุรปไปชัว่

ระยะหนึง่ บ้างก็กลา่วกนัวา่ชาวนาชาวแกลลคิได้ถนอมอาหารจ าพวกฟัวกราไว้จนกระทัง่ชาวยโุรปอื่นๆ ค้นพบอาหาร

ประเภทนีอ้ีกครัง้ในหลายศตวรรษตอ่มา อยา่งไรก็ตาม เนือ้สตัว์ทีช่าวนาชาวไร่สว่นใหญ่ในประเทศฝร่ังเศสในช่วงยคุ

กลางนิยมบริโภคกลบักลายเป็นเนือ้หมแูละเนือ้แกะ 

หากพิจารณาจากบทแปลข้างต้น จะสงัเกตได้วา่ผู้แปลขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ค าเรียกชาว

ฝร่ังเศส จึงใช้วิธีทบัศพัท์เมื่อแปลค านามวล ีGallic farmers วา่ ‘ชาวนาชาวแกลลคิ’ ซึง่ในความจริง หากผู้แปล

สบืค้นอยา่งระมดัระวงัจากพจนานกุรมหรือจากข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ จะพบวา่ค าวา่ Gallic เป็นค าคณุศพัท์ซึง่มี

รากศพัท์มาจากภาษาละติน มีความหมายวา่ ‘เก่ียวกบัประเทศฝร่ังเศส’ Gallic farmers จึงหมายถึงชาวนาฝร่ังเศส 

สว่นค ากริยา preserve ซึง่ปรากฏในประโยคเดยีวกนั แม้จะมีความหมายวา่ ‘ถนอมอาหาร’ หรือ ‘อนรัุกษ์/สงวน’ ได้ 

แตจ่ากบริบทและข้อความทีต่ามมาวา่ ‘until the rest of Europe rediscovered it centuries later…’ ท าให้ผู้

แปลตีความได้อยา่งสมเหตสุมผลมากกวา่วา่กริยาดงักลา่วในท่ีนีห้มายถึงอนรัุกษ์หรือท าให้คงอยู่  เพราะคงจะเป็น

เร่ืองประหลาดเกินจริงหากวา่มนษุย์สามารถ ‘ถนอมอาหาร’ ได้เป็นเวลาหลายร้อยปี จงึอาจกลา่วได้วา่บทแปล

ข้างต้นแสดงถงึความผิดพลาดคลาดเคลือ่นในการแปลซึง่เป็นผลมาจากการขาดความระมดัระวงัในการตีความใน

การแปลสิง่ที่ผู้แปลอาจไมคุ่้นเคย 

 

 การแปลเร่ืองทีใ่ห้ความรู้หรือสารคดีอาจแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนกว้างๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วิเคราะห์ประเภทของงานเขียนและผู้อา่น 
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งานเขียนประเภทให้ข้อมลูอาจปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ บทความกึง่ชีวประวตัิ บทสมัภาษณ์

บคุคล บทความวชิาการ การวิเคราะห์วา่งานท่ีตนก าลงัจะแปลเป็นงานเขยีนชนิดใดจะชว่ยให้ผู้แปลสามารถ

ตดัสนิใจได้วา่จะใช้ศพัท์ส านวนที่สอดคล้องกบัประเภทของสาร หากเป็นบทความวชิาการก็ควรเลอืกภาษาที่

เป็นทางการ แตห่ากเป็นบทสมัภาษณ์บคุคลก็อาจใช้ภาษาพดูหรือส านวนถ้อยค าที่แสดงถงึความคุ้นเคยเป็น

กนัเองได้ เป็นต้น  

นอกจากจะวิเคราะห์ประเภทของงานเขียนแล้ว ผู้แปลยงัควรวิเคราะห์วา่กลุม่คนใดนา่จะเป็นกลุม่ผู้อา่น

เปา้หมาย อาทิ กลุม่เยาวชน กลุม่อาชีพ กลุม่วิชาการ กลุม่คนทัว่ไป ฯลฯ เพื่อจะได้สามารถเลอืกใช้ถ้อยค าและ

รูปแบบภาษาทีเ่หมาะสมกบักลุม่ผู้อา่นเปา้หมาย หากเป็นกลุม่เยาวชนหรือบคุคลทัว่ไป ศพัท์ส านวนท่ีใช้อาจ

เป็นศพัท์ในระดบัท่ีเข้าใจได้ง่าย แตห่ากเป็นกลุม่อาชีพหรือกลุม่วชิาการ อาจเลอืกใช้ศพัท์เทคนิค ศพัท์เฉพาะใน

สาขาวชิานัน้ๆ  ได้ เป็นต้น 

2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อให้สามารถแปลได้อยา่งถกูต้องตามบริบทเสมอ 

ในการแปลงานทกุประเภท การสือ่ความหมายได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมถือเป็นสิง่ส าคญั การ

ที่ผู้แปลจะสามารถแปลได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมได้นัน้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางภาษา

เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปค าและรูปประโยคแล้ว ยงัจะต้องมีความรู้รอบตวัหรือความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ข้อความที่ตนก าลงัจะแปล หากไมเ่ข้าใจหรือไมแ่นใ่จ ผู้แปลควรสอบถามหรือค้นหาข้อมลูก่อนทีจ่ะลงมือ

แปลเสมอ มิฉะนัน้ก็จะสง่ผลให้เกิดข้อผิดพลาดได้งา่ย ตวัอยา่งเชน่  

 His friends sent him to Coventry after they found out he had been lying to them.  

 จากประโยคข้างต้น หากผู้แปลแปลโดยขาดความรู้ความเข้าใจในความหมายของส านวนวา่ ‘to 

send someone to Coventry’ ก็จะแปลประโยคดงักลา่ววา่ ‘เพื่อนของเขาสง่เขาไปเมืองโคเวนทรีเมื่อ

พวกเขาพบวา่เขาได้พดูโกหกตลอดมา’ โดยปกติ Coventry เป็นช่ือเมืองๆ หนึง่ในสหราชอาณาจกัร แต่

เมื่อน ามาใช้ในส านวนวา่ ‘to send someone to Coventry’ จะหมายถึง คว า่บาตร เลกิพดูคยุและคบ

ค้าสมาคมกบัคนๆ หนึง่ด้วยเหตทุี่คนๆ นัน้มีพฤติกรรมที่ไมจ่ริงใจหรือไมซ่ื่อสตัย์ กลา่วกนัวา่ส านวนแบบ

องักฤษนีม้ีที่มาจากช่วงสงครามกลางเมืององักฤษซึง่เกิดขึน้ในยคุสมยัของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 มีนกัโทษ

สงครามบางสว่นถกูสง่ไปยงัเมืองโคเวนทรี แตน่กัโทษเหลา่นีต้า่งถกูชาวเมืองโคเวนทรีเพิกเฉยด้วยเหตุ

เพราะพวกเขาไมต้่องการให้นกัโทษเหลา่นีเ้ดินทางเข้าไปในเมืองที่พวกเขาอาศยัอยู ่ดงันัน้ ประโยคข้างต้น

จึงควรแปลวา่ “เพื่อนของเขาตา่งพากนัเลกิพดูคยุและคบค้าสมาคมกบัเขาหลงัจากที่รู้วา่เขาพดูโกหก

ตลอดมา” หากผู้แปลทบัศพัท์ค าวา่ Coventry โดยไมส่บืค้นหรือไมม่ีความรู้ที่เก่ียวข้องกบัช่ือเฉพาะนีม้า

ก่อนก็จะท าให้แปลความหมายของประโยคผิดโดยสิน้เชิง    
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 นอกจากนี ้เมื่อลงมือแปล ผู้แปลควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ตนมีหน้าที่ถ่ายทอดความหมายจาก

ภาษาหนึง่ไปเป็นอีกภาษาหนึง่ มใิช่แปลค าตอ่ค า เมื่อแปลแล้วควรตรวจสอบวา่บทแปลของตนถ่ายทอด

ความหมายได้ถกูต้องและครบถ้วนตามเนือ้ความในต้นฉบบัหรือไม่ นอกเหนือจากนี ้ยงัจะต้องตรวจสอบวา่

ภาษาทีใ่ช้มีระดบัความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัของผู้อา่นหรือไมแ่ละท านองการเขยีนตลอดจนลกัษณะ

ของภาษาในฉบบัแปลเทยีบเคยีงได้กบัของต้นฉบบัหรือไม่ ดงัที่สญัฉวี สายบวั (2550: 56-57) ได้กลา่ว

สรุปเก่ียวกบัวิธีการตรวจสอบงานแปล ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) การทดสอบระดบัความยากง่ายของภาษาวา่ผู้อา่นอา่นแล้วจะเข้าใจหรือไม ่ไนดา (1974) ได้แนะน า

ให้ใช้วิธีทดสอบความเข้าใจโดยท าแบบทดสอบซึง่คดัข้อความจากฉบบัแปลมาบทหนึง่ และตดัค าออก

จากบทนัน้เป็นระยะๆ (ในรูปแบบของ Cloze test) จากนัน้ ให้ผู้อา่นเตมิค าในช่องวา่ง หากผู้อา่น

เข้าใจลกัษณะภาษาในบทแปลก็จะสามารถเดาได้วา่ค าที่ละไว้คอือะไรและสามารถเติมค าได้ถกูต้อง 

โดยผู้อา่นซึง่จะท าแบบทดสอบความยากงา่ยของภาษาควรเป็นผู้ที่เลอืกมาจากกลุม่คนท่ีจะเป็นผู้อา่น

เปา้หมายจริงของงานแปลนัน้ๆ 

2) วิธีที่ 2 นีเ้หมาะส าหรับการทดสอบความถกูต้องของความหมาย และความเหมาะสมของค าบางค า 

หรือประโยคบางประโยคของต้นฉบบัซึง่ผู้แปลไมแ่นใ่จ วธีิการทดสอบคือเลอืกผู้อา่นตรวจ 1 คนที่มี

ความรู้ทางภาษาต้นฉบบัและภาษาฉบบัแปลดี ให้ผู้อา่นตรวจอา่นต้นฉบบัสว่นท่ีเป็นปัญหาก่อน ผู้

แปลเสนอบทแปลของสว่นท่ีเป็นปัญหาหลายๆ แบบเพื่อให้ผู้อา่นตรวจด ูวิจารณ์ และเลอืก ในการให้

เลอืกนี ้ผู้ถามอาจตัง้ค าถามเป็นการน าให้ผู้อา่นตรวจเข้าใจวา่ผู้แปลมีความไมแ่นใ่จในประเด็นใด เช่น 

“บทแปลใดอา่นแล้วเข้าใจมากกวา่” “ค าใดไพเราะกวา่และเหมาะสมกวา่” เป็นต้น การทดสอบเชน่นี ้

อาจท าได้แม้ในกรณีการเลอืกค ามาใช้ในภาษาฉบบัแปล ไนดาแนะวา่การทดสอบแบบนีจ้ะได้ผลยิง่ขึน้

หากผู้ เสนอและผู้ถามไมใ่ช่ผู้แปลโดยตรง เพื่อให้ได้ค าตอบที่ตรงตามความเป็นจริง อีกทัง้ผู้ที่เลอืกมา

เป็นผู้ทดสอบจะต้องมีความสามารถที่จะอา่นต้นฉบบัเข้าใจด้วย 

3) ส าหรับการทดสอบความร่ืนหเูป็นธรรมชาตขิองภาษาปลายทาง ผู้แปลควรอา่นบทแปลดงัๆ หรือให้

ผู้อื่นอา่นดงัๆ หากเกิดการสะดดุหรือความรู้สกึลงัเลใจ ควรท าเคร่ืองหมายไว้เพื่อตรวจดโูครงสร้างของ

วล ีประโยค หรือค าที่ใช้อีกทีหนึง่ ตอ่จากนัน้ก็เปลีย่นโครงสร้างหรือค าที่เป็นปัญหานัน้เสยี      

  

ตอ่ไปนีเ้ป็นตวัอย่างการแปลงานเขียนประเภทให้ข้อมลูโดยเปรียบเทียบบทแปลที่คลาดเคลือ่น

และ/หรือมีจดุบกพร่องกบับทแปลที่เหมาะสม เพื่อให้เห็นความแตกตา่งได้ชดัเจนยิ่งขึน้     
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ตัวอย่างการแปลงานเขียนประเภทให้ข้อมูล 

ตัวอย่างที่ 1: บทความ 

ต้นฉบับ 

        Extremely rare north of Mexico, 

jaguarundi are listed as endangered 

throughout their range. Habitat 

destruction poses the greatest threat to 

their survival. Real estate and agricultural 

development have reduced the United 

States’ jaguarondi population in Arizona 

and Texas. Very little is known about the 

behavior and reproductive biology of the 

small felines, or their status in the wild. 

One thing is certain; jaguarndi reproduce 

poorly, if at all in captivity, making efforts 

to preserve this threatened species highly 

difficult. 

ตัวอย่างบทแปลที่มีข้อบกพร่อง 

        ด้วยความที่หายากมากทางเหนือของเม็กซิโก 

จากวัรันดีถกูลงรายช่ือเป็นสตัว์ทีเ่ป็นอนัตรายตลอด

ทกุขอบเขต การท าลายแหลง่ที่อยูเ่ป็นการคกุคามที่

ใหญ่หลวงที่สดุตอ่การอยูร่อดของพวกมนั การ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และการเกษตรได้ลดจ านวน

ประชากรของจากวัรันดีในอริโซนาและเท็กซสั เป็นท่ี

รู้จกัน้อยมากเก่ียวกบัพฤติกรรมและชีววิทยาการ

สบืพนัธุ์ของเหลา่แมวตวัเลก็ หรือสถานะของแมว

เหลา่นีใ้นป่า สิง่หนึง่ที่แนน่อน; จากวัรันดีแพร่พนัธุ์

ได้แย ่ถ้าทัง้หมดอยูใ่นการคมุขงั ท าให้ความ

พยายามในการอนรัุกษ์สตัว์ที่ถกูคกุคามนีย้ากมาก 

 

จะเห็นได้วา่บทแปลข้างต้นมคีวามบกพร่องในด้านการถา่ยทอดความหมายและลลีาภาษาหรือการเลอืกใช้ค าและรูป

ประโยคอยูม่าก  

ความบกพร่องในด้านการถ่ายทอดความหมาย เช่น 

- “จากวัรันดีถกูลงรายช่ือเป็นสตัว์ที่มีอนัตรายตลอดทกุขอบเขต” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ “…jaguarundi 

are listed as engendered throughout their range.”  เป็นการแปลที่ไมเ่หมาะสม เพราะอาจก่อให้เกิดการตีความที่

ก ากวมได้ ‘endangered’ ในรูปของ past participle ในท่ีนีเ้ป็นค าคณุศพัท์ซึง่หมายถึง เป็นอนัตราย ถกูคกุคาม มใิช่

หมายถึง มีอนัตราย ซึง่อาจท าให้ผู้อา่นตีความอยา่งคลมุเครือได้วา่เป็นสตัว์ทีม่ีอนัตรายหรืออีกทางหนึง่คือตกอยูใ่นอนัตรายได้ 

สว่นค าวา่ ‘range’ มีหลายความหมาย หากผู้แปลสบืค้นความหมายจากพจนานกุรมองักฤษ-ไทย ก็จะได้ความหมายกว้างๆ 

วา่ ขอบเขต แนว แถว ระยะ บริเวณ ทิวเขา ฯลฯ การจะแปลให้ได้ตรงตามความหมายที่ต้นฉบบัต้องการจะสือ่อยา่งถกูต้องหรือ

ใกล้เคยีงที่สดุนัน้ ผู้แปลควรจะใช้บริบทหรือข้อความใกล้เคยีงในการชว่ยเลอืกความหมายไปพร้อมๆ กบัการค้นข้อมลูหรือ

ความหมายจากพจนานกุรมองักฤษ-องักฤษ ประกอบกนั    

จากความหมายในพจนานกุรม https://en.oxforddictionaries.com ค าวา่ range เป็นค านามซึง่มคีวามหมาย

ดงันี ้
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range (NOUN)  

1) The area of variation between upper and lower limits on a particular scale. 

2) A set of different things of the same general type. 

3) The distance within which a person can see or hear. 

4) A line or series of mountains or hills. 

5) A large area of open land for grazing or hunting. 

6) A large cooking stove with burners or hotplates and one or more ovens, all of 

which are kept continually hot. 

7) A row of buildings. 

8) (archaic) [mass noun] The direction or position in which something lies. 

จะเห็นได้วา่ความหมายของค าวา่ range ตามพจนานกุรมดงัที่แสดงข้างต้นมคีวามแตกตา่งกนัในรายละเอียด ผู้แปล

จะต้องเลอืกความหมายโดยพจิารณาให้สอดคล้องกบับริบท ในทีน่ี ้ผู้ เขียนต้นฉบบักลา่วถึงจากวัรันดีในฐานะท่ีเป็นสตัว์ที่ถกู

คกุคาม ตามด้วยรายละเอยีดเก่ียวกบัการท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ประเภทนีใ้นประโยคถดัไป ความหมายที่สอดคล้องกบั

ข้อมลูแวดล้อมจึงเป็นความหมายที่ 5) ซึง่หมายถงึ ถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์ชนดินีน้ัน่เอง 

- “ถ้าทัง้หมดอยูใ่นการคมุขงั ท าให้ความพยายามในการอนรัุกษ์สตัว์ที่ถกูคกุคามนีย้ากมาก” ซึง่แปลจากข้อความ

ต้นฉบบัวา่ “…if at all in captivity, making efforts to preserve this threatened species highly difficult.” เป็น

การแปลผิดความหมาย วล ี“at all” ใช้เพื่อเน้นย า้ในประโยคเชิงลบหรือเชิงปฏิเสธ หรือเพื่อเน้นย า้ในประโยคค าถาม มี

ความหมายในภาษาองักฤษวา่ in any way หรือ to any extent ดงันัน้ การแปลวา่ “ทัง้หมด” จึงเป็นการแปลผิดความหมาย

โดยสิน้เชิง  

  

ความบกพร่องด้านลลีาภาษาหรือการเลอืกใช้ค าและรูปประโยค เช่น 

 - “จากวัรันดีถกูลงรายช่ือเป็นอนัตราย…” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ “jaguarundi are listed as 

endangered…”  ซึง่มีโครงสร้างประโยคแบบกรรมวาจก (Passive structure) ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในบทท่ี 2 หากผู้แปลแปล

อยา่งไมร่ะมดัระวงั โดยไมค่ านงึถึงความแตกตา่งในด้านความหมายของค าวา่ “ได้รับ” และ “ถกู” ซึง่เป็นค าแปลที่น ามาใช้

โดยทัว่ไปในประโยคทีม่ีโครงสร้างแบบกรรมวาจก ก็อาจสง่ผลให้ประธานในประโยค (ในท่ีนี ้คือ จากวัรันด)ี มีความหมายใน

เชิงตรงกนัข้ามกบัท่ีควรจะเป็นดงัที่ได้ปรากฏในบทแปลข้างต้น กลา่วคือ เมื่อผู้แปลแปลประโยคข้างต้นวา่ “จากวัรันดีถกูลง

รายช่ือเป็นสตัว์ทีเ่ป็นอนัตรายตลอดทกุขอบเขต” อาจสง่ผลให้ผู้อา่นฉบบัแปลเข้าใจผิดและมองสตัว์ชนดินีใ้นเชิงลบไปในทนัที  

เช่นเดียวกนั ประโยค “เป็นท่ีรู้จกัน้อยมากเก่ียวกบัพฤตกิรรมและชีววิทยาการสบืพนัธุ์…” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ 

“Very little is known about the behavior and reproductive biology…” เมื่อผู้แปลแปลตอนต้นของประโยคกรรม
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วาจกข้างต้นอยา่งตรงตวัวา่ “เป็นท่ีรู้จกัน้อยมากเก่ียวกบั…” สง่ผลให้เนือ้ความที่ปรากฏในฉบบัแปลคลมุเครือ ท าให้ผู้อา่น

ตีความได้ไมช่ดัเจนวา่ใครหรืออะไรเป็นประธานของประโยคนี ้หรือหากแม้วา่ผู้อา่นอาจคาดเดาความหมายของข้อความ

ดงักลา่วได้ แตก็่ถือเป็นการใช้ภาษาที่ฟังดแูปร่ง ไมเ่ป็นธรรมชาตใินภาษาไทย 

- “…สถานะของแมวเหลา่นีใ้นป่า” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ “…or their status in the wild.” แม้ค านาม 

status จะมีความหมายวา่ สถานะ หรือ สถานภาพ แตใ่นบริบทนี ้หากผู้แปลแปลอยา่งตรงตวัตามความหมายในพจนานกุรมก็

อาจสง่ผลให้ความหมายที่สือ่ในฉบบัแปลไมช่ดัเจนได้ ในภาษาไทย หากจะพดูวา่ “สถานะของแมวเหลา่นีใ้นป่า” อาจท าให้

ผู้อา่นเข้าใจคลาดเคลือ่นวา่ผู้ เขียนหมายถงึ ความเป็นไป ความเป็นอยู ่หรือแม้แตฐ่านะของสตัว์ประเภทนี ้(วา่เป็นเจ้าป่า ผู้ลา่ 

หรือเหยื่อ เป็นต้น) ทวา่ ในความเป็นจริง จากบริบทที่แวดล้อมค าวา่ status ในต้นฉบบัซึง่พดูถึงจ านวนประชากรที่ลดลงของ

สตัว์ประเภทนี ้ท าให้สามารถตีความได้วา่ค าวา่ status หมายถึงจ านวนประชากรท่ีเหลอือยูใ่นป่าซึง่เป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์

ชนิดนี ้ 

- “สิง่หนึง่ที่แนน่อน; จากวัรันดีแพร่พนัธุ์ได้แย่” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ “One thing is certain; 

jaguarandi reproduce poorly…” ดงัที่ได้กลา่วไปแล้วในบทท่ี 2 การแปลโดยคดัลอกเคร่ืองหมายวรรคตอนลงในฉบบัแปล 

(ในท่ีนี ้หมายถึง เคร่ืองหมาย Semicolon (;)) ถือเป็นสิง่ที่ไมเ่หมาะสม เคร่ืองหมายวรรคตอนในภาษาองักฤษเป็น

องค์ประกอบที่มีนยัทางความหมาย ผู้แปลควรเข้าใจหน้าทีข่องเคร่ืองหมายวรรคตอน และรู้จกัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

กลุม่ความคิดในประโยค เพื่อให้สามารถเลอืกใช้ค าที่แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดในบริบทนัน้ๆ ได้อยา่งเหมาะสม  

นอกจากนี ้การแปลประโยค “…jaguarundi reproduce poorly.” วา่ “จากวัรันดีแพร่พนัธุ์ได้แย”่ ถือเป็นการเลอืกใช้คูค่ าที่

ไมเ่หมาะสม ในภาษาองักฤษ สามารถใช้ค าวเิศษณ์ poorly คูก่บัค ากริยา reproduce ได้ แตใ่นภาษาไทย  “แพร่พนัธุ์ได้แย”่ 

ถือเป็นคูค่ าที่ไมเ่หมาะสม แม้ผู้อา่นอาจเข้าใจความหมายได้ แตก่ารเลอืกคูค่ าที่ไมก่ลมกลืนเช่นนีส้ง่ผลให้บทแปลขาดความ

สละสลวย 

- “ถ้าทัง้หมดอยูใ่นการคมุขงั ท าให้ความพยายามในการอนรัุกษ์สตัว์ที่ถกูคกุคามนีย้ากมาก” ซึง่แปลจากข้อความ

ต้นฉบบัวา่ “…if at all in captivity, making efforts to preserve this threatened species highly difficult.” ค าวา่ 

“คมุขงั” แม้จะเป็นการแปลที่ไมผิ่ดความหมาย แตก็่เป็นการเลอืกใช้ค าที่ไมเ่หมาะสมกบับริบท ค าวา่ captivity แม้จะมี

ความหมายวา่ การคมุชงั การจองจ า การถกูจบักมุ แตค่ านามวลเีหลา่นีน้ีโ้ดยทัว่ไปใช้กบัคน (นกัโทษ) ไมใ่ช้กบัสตัว์ 

 

ลองพิจารณาตวัอยา่งบทแปลที่เหมาะสมตอ่ไปนี ้(แบง่ตามล าดบัของประโยค) 
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ต้นฉบับ  

1. Extremely rare north of Mexico, 

jaguarundi are listed as endangered 

throughout their range.  

 

2. Habitat destruction poses the greatest 

threat to their survival.  

 

3. Real estate and agricultural development 

have reduced the United States’ 

jaguarundi population in Arizona and 

Texas.  

4. Very little is known about the behavior 

and reproductive biology of the small 

felines, or their status in the wild.  

5. One thing is certain; jaguarandi 

reproduce poorly, if at all in captivity, 

making efforts to preserve this 

threatened species highly difficult.      

ตัวอย่างบทแปลที่เหมาะสม 

1. แมวจากวัรันดีซึง่เป็นสตัว์ที่หายาก

มากทางตอนเหนือของประเทศ

เม็กซิโกได้รับการจดัเข้าในรายช่ือของ

สตัว์ที่ก าลงัจะสญูพนัธุ์ในทกุถ่ินที่อยู่

อาศยัของมนั  

2. การท าลายถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของแมว

จากวัรันดีถือเป็นการคกุคามที่รุนแรง

ที่สดุตอ่ความอยูร่อดของสตัว์เหลา่นี ้ 

3. การพฒันาที่ดินและเกษตรกรรมท า

ให้จ านวนประชากรจากวัรันดใีนรัฐอริ

โซนาและเท็กซสัของสหรัฐอเมริกาลด

น้อยลง  

4. เรารู้น้อยมากเก่ียวกบัพฤติกรรมและ

ชีววิทยาด้านการสบืพนัธุ์ของสตัว์

จ าพวกแมวขนาดเลก็นี ้หรือแม้แต่

จ านวนของมนัท่ีอยูต่ามธรรมชาติ  

5. สิง่หนึง่ที่แนใ่จได้ก็คือหากแมวจากวั

รันดีอยูใ่นสภาพท่ีถกูกกัขงัไว้ มนัก็จะ

ขยายพนัธุ์ได้น้อยมาก ซึง่จะท าให้

ความพยายามที่จะสงวนพนัธุ์สตัว์ที่

ก าลงัถกูคกุคามชนิดนีเ้ป็นไปได้ยาก

ยิ่ง 

 

  ข้อสังเกตในการแปล      

1. ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตวัเป็นหลกั การเรียบเรียงเนือ้ความ รูปประโยคและรูปค าเป็นไปตาม

แบบที่ปรากฏในต้นฉบบั เว้นแตใ่นกรณีที่โครงสร้างทางไวยากรณ์หรือรูปแบบของประโยคใน
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ภาษาองักฤษและในภาษาไทยมคีวามแตกตา่งกนั ผู้แปลจะปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกบัลกัษณะ

ของภาษาไทยเพื่อให้มคีวามเป็นธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น “สิง่หนึง่ที่แนใ่จได้ก็คือหากแมวจากวัรันดอียู่

ในสภาพท่ีถกูกกัขงัไว้ มนัก็จะขยายพนัธุ์ได้น้อยมาก” ข้อความในต้นฉบบัมีการใช้เคร่ืองหมาย 

Semicolon (;) แตผู่้แปลแปลโดยเพิ่มค ากริยา “คือ” แทนการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วเพื่อให้สามารถ

สือ่ความได้อยา่งเป็นธรรมชาติในภาษาไทย อีกทัง้มีการสลบัต าแหนง่ของเนือ้ความของประโยคใน

บางสว่นต้นฉบบั ตวัอยา่งเช่น ประโยค “… jaguarandi reproduce poorly, if at all in 

captivity...” มีการสลบัต าแหนง่ของสว่นประกอบในประโยคโดยย้าย Conditional clause มาไว้

ด้านหน้า และประโยคที่แสดงถงึผลที่จะเกิดขึน้ (Consequence) ไว้ที่ด้านหลงั เป็น “หากแมวจากวั

รันดีอยูใ่นสภาพท่ีถกูกกัขงัไว้ มนัก็จะขยายพนัธุ์ได้น้อยมาก” ซึง่ชว่ยให้ง่ายตอ่การท าความเข้าใจ

ส าหรับผู้อา่นมากยิ่งขึน้ 

2. ในการแปลค าวา่ “jaguarandi” มีการเตมิลกัษณนามน าหน้าค าตามด้วยค าทบัศพัท์วา่ จากวัรันดี 

เป็น “แมวจากวัรันด”ี เช่นเดยีวกบั “Arizona and Texas” ซึง่ผู้แปลแปลวา่ “รัฐอริโซนาและเท็กซสั” 

ซึง่ถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการเรียกช่ือด้วยระบบการเรียงค าในภาษาไทยซึง่มกัจะนิยมใช้ลกัษณนาม

ก่อนที่จะน าค าในภาษาต้นฉบบัมาใช้ในฉบบัแปล เพื่อชว่ยให้ความหมายที่อ้างองิถึงมีความชดัเจน

มากยิ่งขึน้ ตวัอยา่งเพิ่มเติม เช่น   

Tokyo = มหานครโตเกียว/กรุงโตเกียว 

 Forbes = นิตยสารฟอร์บส 

Emulsifier = สารอิมลัซิฟายเออร์       

Computer = เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

Barbie = ตุ๊กตาบาร์บี ้

TNT = ระเบิดทเีอ็นที 

3. มีการอธิบายขยายความเพิ่มเติมในฉบบัแปล โดยข้อความเหลา่นัน้ไมป่รากฏในต้นฉบบั ตวัอยา่งเช่น 

“…in Arizona and Texas” ซึง่ผู้แปลแปลวา่ “ในรัฐอริโซนาและเท็กซสัของสหรัฐอเมริกา” จะสงัเกต

ได้วา่ในต้นฉบบัไมป่รากฏค าวา่ America แตม่ีการเพิ่มเติมช่ือประเทศลงไปในฉบบัแปลเพื่อให้ผู้อา่น

ที่อาจจะไมคุ่้นเคยหรือไมท่ราบวา่ช่ือเฉพาะทัง้สองช่ือนีเ้ป็นสถานที่หรือช่ือรัฐที่อยูใ่นประเทศใดทราบ

ได้ในทนัทีโดยไมต้่องสบืค้นเพิ่มเติม 
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4. แม้วา่ผู้แปลจะใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตวัเป็นหลกั แตใ่นระดบัค า บอ่ยครัง้จะพบวา่ผู้แปลอาศยัการ

ตีความ แล้วสือ่ความเป็นภาษาไทยแทนการแปลตรงตวัตามรูปค า ตวัอยา่งเช่น วล ี“…their status 

in the wild” ซึง่ผู้แปลแปลวา่  “จ านวนของมนัท่ีอยูต่ามธรรมชาติ” หากแปลตรงตวัจะได้ผลลพัธ์วา่ 

“สถานะของแมวเหลา่นีใ้นป่า” ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้อา่นเข้าใจคลาดเคลือ่นได้ดงัที่ได้กลา่วไปแล้ว 

5. ทัง้ต้นฉบบัและฉบบัแปลใช้ภาษาในระดบัท่ีเป็นทางการซึง่นบัวา่มีความเหมาะสม ดงัจะสงัเกตได้จาก

ประโยคตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

ต้นฉบบั: One thing is certain; jaguarandi reproduce poorly, if at all in captivity, 

making efforts to preserve this threatened species highly difficult.    

ฉบบัแปล: สิง่หนึง่ที่แนใ่จได้ก็คือหากแมวจากวัรันดีอยูใ่นสภาพท่ีถกูกกัขงัไว้ มนัก็จะขยายพนัธุ์ได้น้อย

มาก ซึง่จะท าให้ความพยายามทีจ่ะสงวนพนัธุ์สตัว์ที่ก าลงัถกูคกุคามชนดินีเ้ป็นไปได้ 

 

ตัวอย่างที่ 2: ค าแนะน า     

ต้นฉบับ 

Gentle Inflight Exercises  

There are some gentle exercises you can 

do that will improve your comfort level 

during and after a flight. Most important is 

that passengers should perform leg 

exercise and simple arm movements, 

especially during long flights. We 

recommend you do these exercises three 

or four times every hour. None of them 

should be performed if they cause pain. 

 

 

 

 

1. Ankle circles  

Lift feet off the floor. Draw a circle with the 

toes, moving one foot clockwise and the 

other foot anti-clockwise. Reverse circles. 

ตัวอย่างบทแปลที่มีข้อบกพร่อง 

การออกก าลังกายแบบอ่อนโยนบนเคร่ืองบนิ  

มีการออกก าลงักายแบบออ่นโยนท่ีคณุสามารถท า

ได้เพื่อช่วยเพิม่ระดบัความสบายในระหวา่งและ

หลงัจากเที่ยวบิน ส าคญัที่สดุคือผู้ โดยสารควรท า

การออกก าลงักายทีข่าและมกีารเคลือ่นไหวแขน

แบบเบือ้งต้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระหวา่งเที่ยวบิน

ยาวๆ เราขอแนะน าวา่ทา่นท าการออกก าลงักาย

เหลา่นี ้4-5 ครัง้ในทกุๆ ชัว่โมง และไมค่วรท าการ

ออกก าลงักายเหลา่นีห้ากวา่มนักอ่ให้เกิดการ

เจ็บปวด 

 

1. ท าวงกลมที่ข้อเท้า 

ยกเท้าขึน้เหนือพืน้ วาดวงกลมด้วยนิว้เท้าโดย

เคลือ่นเท้าข้างหนึง่ตามเข็มนาฬิกาและอีกข้างหนึง่
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Do each direction for 15 seconds.  

 

2. Arm curls 

Start with arms held at a 90-degree angle: 

elbows down, hands out in front. Raise 

hands up to chest back down, alternating 

hands. Do this exercise in 30-second 

intervals.  

 

3.Forward flex  

With both feet on the floor and stomach 

held in, slowly bend forward and walk your 

hands down the front of your legs toward 

your ankles. Hold stretch for 15 seconds 

and slowly sit back.  

 

4.Foot pumps 

First, start with both heels on the floor and 

point feet upward. Second, put both feet 

flat on the floor, and third, lift heels high, 

keeping balls of feet on the floor. Continue 

in 30-second intervals.  

 

ทวนเข็มนาฬิกา จากนัน้ สลบัหมนุอีกด้าน ท าด้าน

ละ 15 วินาท ี

 

2. ม้วนแขน 

เร่ิมจากแขนท ามมุ 90 องศา ข้อศอกชีล้ง ยื่นมือไป

ด้านหน้า ยกมือขึน้ในระดบัอกและวางลงเพื่อ

เปลีย่นมือเป็นอกีด้าน ท าทา่กายบริหารเช่นนีห้า่ง

กนัข้างละ 30 วินาท ี

 

3.โค้งตวัไปด้านหน้า 

เอนตวัไปด้านหน้าอยา่งช้าๆ แล้ววางมือลงบนหน้า

ขาไปจนถึงข้อเท้า โดยเท้าทัง้สองอยูบ่นพืน้และ

แขมว่หน้าท้อง ยืดตวัตรงเป็นเวลา 15 วินาทีแล้ว

คอ่ยๆ นัง่ลง 

4.โยกเท้าขึน้ลง 

ขัน้แรก เร่ิมด้วยการวางส้นเท้าทัง้สองบนพืน้และชี ้

เท้าขึน้ด้านบน ขัน้ท่ีสอง วางเท้าทัง้สองให้ราบลง

บนพืน้ จากนัน้ ยกส้นเท้าขึน้สงู โดยวางปลายเท้า

ไว้บนพืน้ ท าตอ่เนื่องหา่งกนั 30 วินาท ี

 

จะเห็นได้วา่บทแปลข้างต้นมคีวามบกพร่องในด้านการถ่ายทอดความหมายและลลีาภาษาอยูห่ลายจดุ

ด้วยกนั 

ความบกพร่องในด้านการถ่ายทอดความหมาย เช่น 

- “การออกก าลงักายแบบออ่นโยนบนเคร่ืองบิน” ซึง่เป็นข้อความที่แปลจากต้นฉบบัวา่ “Gentle 

Inflight Exercises” แม้วา่ค าคณุศพัท์ “gentle” จะมคีวามหมายวา่ สภุาพ ออ่นโยน นุม่นวล 

ออ่นน้อม แตก่ารเลอืกค าแปลวา่ “ออ่นโยน” มาใช้กบัค าวา่ “การออกก าลงักาย” เป็นการจบัคูค่ า 
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(Collocation) ที่ไมก่ลมกลนื เพราะนอกจาก “การออกก าลงักายที่ออ่นโยน” จะไมส่ือ่ความแล้ว 

ยงัเป็นวลทีี่ฟังดแูปร่ง ไมเ่ป็นธรรมชาติในภาษาไทยอกีด้วย 

- “เพื่อช่วยเพิ่มระดบัความสบายในระหวา่งและหลงัจากเที่ยวบิน” ซึง่เป็นข้อความที่แปลจาก

ต้นฉบบัวา่ “…that will improve your comfort level during and after a flight.” แม้จะ

เป็นการแปลที่ไมผิ่ดความหมาย แตเ่นื่องจากเมื่อถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแบบตรงตวัโดยละการ

แปลสรรพนามบรุุษที่ 2 ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ (“your”)  ท าให้สือ่ความคลมุเครือ ผู้อา่น

ต้องตคีวามเอาเองวา่ “ระดบัความสบาย” เป็นนามวลทีี่ผู้ เขียนสือ่ถึงผู้ โดยสารหรือคนกลุม่ใด 

ในทางกลบักนั หากผู้แปลไมใ่ช้วธีิแปลตรงตวั แตเ่ก็บเนือ้ความทีผู่้ เขียนต้นฉบบัต้องการจะสือ่ 

ผละออกจากต้นฉบบั แล้วจึงถ่ายทอดออกมาเป็นข้อความในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติของภาษา

ปลายทาง ก็จะท าให้บทแปลฟังดเูป็นธรรมชาติ ไมแ่ปร่งหรือสะดดุห ูเช่นเดยีวกบัข้อความวา่ “เรา

ขอแนะน าวา่ทา่นท าการออกก าลงักายเหลา่นี ้3-4 ครัง้ในทกุๆ ชัว่โมง” ซึง่แปลจากต้นฉบบัวา่ 
“We recommend you do these exercises three or four times every hour.” 

ข้อความที่แปลฟังดไูมเ่ป็นธรรมชาติตามทีใ่ช้กนัโดยปกติของภาษาปลายทาง ซึง่เกิดจากการท่ีใช้

วิธีการแปลที่คงรูปแบบของต้นฉบบัมากเกินไปและฟังดสูะดดุหเูมื่อถ่ายทอดแบบตรงตวัในภาษา

ปลายทาง 

- “ม้วนแขน” ซึง่เป็นข้อความที่แปลจากนามวล ี“Arm curls” เป็นการแปลที่สือ่ความหมายไม่

ตรงกบัต้นฉบบั ค าวา่ curl ซึง่เป็นได้ทัง้ค านามและกริยาที่สือ่ความหมายวา่ สิง่ที่เป็นม้วน วงหรือ

ขดงอ หรือท าให้เป็นม้วน เป็นวงหรือขดงอ ตามล าดบั แม้จะมีความหมายดงัทีได้กลา่วไป แตเ่มื่อ

มาอยูใ่นบริบทเช่นนี ้หากแปลตามรูปศพัท์วา่ “ม้วนแขน”จะสือ่ความไมต่รงกบัต้นฉบบั เนื่องจาก

ค ากริยา ม้วน หมายถึง หมนุพนัเข้าไปให้มีลกัษณะกลมอยา่งรูปทรงกระบอก จงึอาจท าให้ผู้อา่น

เข้าใจวา่ผู้ เขยีนสือ่วา่ให้ท าแขนให้มีลกัษณะกลม ซึง่ผิดจากความหมายจากเนือ้ความในต้นฉบบั 

จึงควรหาค าที่สามารถน ามาเทียบเคียงแล้วสือ่ความหมายทีส่ือ่เนือ้ความตามรูปแบบเดียวกนั

หรือให้ภาพเดยีวกนัได้มาแทน 

- “…แล้ววางมือลงบนหน้าขาไปจนถึงข้อเท้า” ซึง่แปลจากข้อความวา่ “…and walk your 

hands down the front of your legs toward your ankles.” เป็นการแปลที่คลาดเคลือ่น

จากต้นฉบบัอยูม่าก อีกทัง้ยงัไมส่ือ่ความหมายเมือ่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย แม้วา่ผู้แปลจะมิได้

แปลค าวา่ walk อยา่งตรงตวั แตก็่ไมส่ามารถสือ่ความหมายของค ากริยาค านีใ้ห้ผู้อา่นเห็นภาพ

ได้อยา่งถกูต้องตามบริบทแวดล้อม 
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- “ยืดตรงเป็นเวลา 15 วินาทีแล้วคอ่ยๆ นัง่ลง” ซึง่แปลจากข้อความต้นฉบบัวา่ “Hold stretch 

for 15 seconds and slowly sit back.” เป็นการแปลผิดความหมาย การอธิบายวา่ “ยืดตวั

ตรงเป็นเวลา 15 วินาทีแล้วคอ่ยๆ นัง่ลง” ท าให้ผู้อา่นเข้าใจวา่ข้อแนะน านีร้ะบใุห้ผู้อา่นยืดหลงั

ตรงในทา่ยืนแล้วจึงคอ่ยๆ นัง่ลง แต่ในความเป็นจริง หากตีความอยา่งระมดัระวงัจะพบวา่

ต้นฉบบัสือ่ความวา่ให้ผู้อา่นท าทา่ตามค าแนะน าค้างไว้ 15 วินาทแีล้วจึงลกุขึน้นัง่อยา่งเดิม จึง

เป็นการแปลที่ผิดความหมายโดยสิน้เชิง 

- “ชีเ้ท้าขึน้ด้านบน” ซึง่แปลจากต้นฉบบัวา่ “…point feet upward.” เป็นการแปลที่

คลาดเคลือ่นจากความหมายที่สือ่ในต้นฉบบัอยา่งสิน้เชิง แม้จะเป็นการแปลที่ตรงตามค าใน

ต้นฉบบัทกุประการ แตค่วามหมายที่สือ่ออกมาในภาษาปลายทางท าให้ผู้อา่นเข้าใจคลาดเคลือ่น

จากความหมายในต้นฉบบั ในภาษาองักฤษไปอยา่งมาก อีกทัง้ยงัให้ภาพท่ีดงูุ่มง่ามและไมส่ภุาพ 

ค าวา่ foot หมายถงึ “the lower extremity of the vertebrate leg that is in direct 

contact with the ground in standing or walking” หรือ อวยัวะสว่นลา่งสดุนบัตัง้แตใ่ต้ข้อ

เท้าลงไปของสตัว์ที่มกีระดกูสนัหลงั ใช้ส าหรับยืนหรือเดินเป็นต้น โดยค าวา่ เท้า อาจหมายถงึ 

ปลายเท้า ส้นเท้า หรืออาจครอบคลมุทัง้สองสว่นก็ได้ เมื่อแปลค านี ้ผู้แปลจึงควรระมดัระวงัเป็น

พิเศษวา่ผู้เขียนต้องการสือ่ถึงสว่นใด   

ลองพิจารณาตวัอยา่งบทแปลที่เหมาะสมตอ่ไปนี ้

ต้นฉบับ 

Gentle Inflight Exercises  

There are some gentle exercises you can do that 

will improve your comfort level during and after a 

flight. Most important is that passengers should 

perform leg exercise and simple arm movements, 

especially during long flights. We recommend you 

do these exercises three or four times every hour. 

None of them should be performed if they cause 

pain. 

 

 

1. Ankle circles  

Lift feet off the floor. Draw a circle with the toes, 

moving one foot clockwise and the other foot anti-

ตัวอย่างบทแปลที่เหมาะสม 

เทคนิคบริหารร่างกายแบบเบาๆ เม่ืออยู่บนเคร่ืองบิน 

ค าแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายนีจ้ะชว่ยให้คณุรู้สกึ

สบายมากขึน้ในระหวา่งการเดินทางและหลงัเที่ยวบินของคณุ 

สิง่ส าคญัที่สดุคือผู้ โดยสารควรออกก าลงักายขาและแขน

อยา่งง่ายๆ โดยเฉพาะเทีย่วบินระยะทางไกล คณุควรออก

ก าลงักาย 3-4 ครัง้ทกุๆ ชัว่โมง และควรหยดุหากท าแล้วเกิด

อาการเจ็บหรือปวดขึน้ 

 

1. หมุนข้อเท้า 

ยกเท้าขึน้จากพืน้ ขยบัเท้าเป็นรูปวงกลม หมนุเท้าข้างหนึง่

ตามเข็มนาฬิกาขณะท่ีอีกข้างหมนุทวนเข็มนาฬิกา เมื่อเสร็จ
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clockwise. Reverse circles. Do each direction for 15 

seconds.  

 

2. Arm curls 

 

Start with arms held at a 90-degree angle: elbows 

down, hands out in front. Raise hands up to chest 

back down, alternating hands. Do this exercise in 

30-second intervals.  

 

3.Forward flex  

With both feet on the floor and stomach held in, 

slowly bend forward and walk your hands down 

the front of your legs toward your ankles. Hold 

stretch for 15 seconds and slowly sit back.  

 

4.Foot pumps 

First, start with both heels on the floor and point 

feet upward. Second, put both feet flat on the 

floor, and third, lift heels high, keeping balls of feet 

on the floor. Continue in 30-second intervals. 

แล้ว หมนุในทางตรงกนัข้ามและหมนุทา่ละ 15 วินาท ี

 

2.หมุนแขน 

เร่ิมจากวางแขนท ามมุ 90 องศา  โดยศอกอยูข้่างตวัและยื่น

มือออกไปข้างหน้า จากนัน้ยกแขนขึน้สงูระดบัอกและวางลง

อยา่งเดมิ ท าสลบัข้างไปเร่ือยๆ ท าติดตอ่กนัครัง้ละ 30 วินาท ี

 

3.ก้มตวั 

วางเท้าทัง้สองลงกบัพืน้และสดูลมหายใจเข้า โน้มตวัไป

ข้างหน้าช้าๆ พร้อมกบัยื่นมือไปด้านหน้าและก้มลงจบัข้อเท้า 

จบัค้างไว้ 15 วินาทีแล้วคอ่ยๆ ลกุขึน้นัง่ช้าๆ 

 

4.ดันข้อเท้า 

ขัน้แรก เร่ิมจากวางส้นเท้าทัง้สองข้างลงกบัพืน้พร้อมยกปลาย

เท้าขึน้ ขัน้ท่ีสอง วางเท้าแนบลงกบัพืน้ และขัน้ท่ีสาม ยกส้น

เท้าขึน้และวางลงตามเดิม ท าติดตอ่กนัครัง้ละ 30 วินาท ี

 

 

 (Adapted from Sawasdee, October 2017, p.73). 

ข้อสังเกตในการแปล      

ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตวัและแบบสรุปความควบคูก่นัไป โดยไมมุ่ง่เน้นท่ีจะคงรูปแบบทางภาษาของ

ต้นฉบบัไว้เทา่ใดนกั โดยมีการปรับเปลีย่นโครงสร้างประโยค เช่น ‘There are some gentle exercises you can do that 

will improve your comfort level during and after a flight.’ ซึง่หากแปลตรงตวัจะได้บทแปลที่ขึน้ต้นวา่ 'มี...’ แตจ่าก

ตวัอยา่งบทแปลในตารางข้างต้น ผู้แปลเปลีย่นโครงสร้างประโยคให้เป็นประโยคความเดียว (ประธาน + กริยา + กรรม) จึงได้

บทแปลวา่  ‘ค าแนะน าเก่ียวกบัการออกก าลงักายนีจ้ะชว่ยให้คณุรู้สกึสบายมากขึน้ในระหวา่งการเดินทางและหลงัเที่ยวบิน

ของคณุ’ นอกจากนี ้ยงัมีการเพิ่มค าอธิบายเพิม่เตมิในบทแปล ตวัอยา่งเช่น ‘Gentle Inflight Exercises’ แปลเป็น ‘เทคนิค
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บริหารร่างกายแบบเบาๆ เมื่ออยูบ่นเคร่ืองบิน’ ซึง่จะเห็นได้วา่มีการเพิ่มเติมค านาม ‘เทคนิค’ เพื่อให้สอดคล้องกบัเนือ้หาใน

บทความ ช่วยให้ผู้อา่นทราบวา่รายละเอยีดในบทความจะน าเสนอในรูปแบบใด 

  

 

กิจกรรมท้ายบท 

1. จงแปลข่าวต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่เหมาะสม 

Man arrested for doughnut glaze mistaken for meth gets $37,500 

By: Associated Press 

October 16, 2017 

ORLANDO, Fla. (AP) -- A man arrested in Florida after police mistook doughnut glaze in his car for 

meth has received a $37,500 settlement. 

Daniel Rushing told the Orlando Sentinel that he received a check last week from the City of 

Orlando. 

Rushing was arrested in December 2015 when Cpl. Shelby Riggs-Hopkins spotted flakes of glaze on 

his car's floorboard and thought they were pieces of crystal methamphetamine. Rushing told 

officers it was likely sugar from Krispy Kreme doughnuts he'd eaten, but roadside drug tests were 

positive for the illegal substance. 

A state crime lab test cleared Rushing several weeks later, and he filed a lawsuit. 

Orlando police eventually trained more than 730 officers on how to properly use the field-test kits. 

Riggs-Hopkins was given a written reprimand for making an improper arrest. 

 

 

2. 2.1 จงพิจารณาบทความต่อไปนี ้แล้ววิเคราะห์บทแปลในแต่ละข้อโดยเน้นในส่วนที่ขดีเส้นใต้ว่าบกพร่อง
อย่างไร และแก้ไขบทแปลในส่วนที่บกพร่องให้ถกูต้องและเหมาะสม 

ต้นฉบับ 

There are a great many misunderstandings about geishas, especially outside Japan. They are 

much more than just teahouse staff. A geisha is above all, an artist, and a person with a very 

high level of learning. The arts that a geisha masters include performing traditional dances and 

playing musical instruments. Geishas are also well-trained in the arts of conversation and 

literature. It is because of all this learning and artistic training that geishas have a high social 

status in Japan.  



101 

 

This sense of high social status also extends to the geisha’s clients. Although they enjoy the 

geishas’ traditional performances, simply being near a geisha often seems to be enough for 

some. Geishas represent a way of life that is very different from most people’s everyday life. It’s 

a life that is very much linked to Japan’s past, a life that represents a kind of escape from reality. 

One client explains that being with a geisha can actually be educational. “These geishas 

represent something beyond my everyday world,” he says, “To meet these extraordinary 

women is in a way a learning opportunity and a way to elevate myself to a superior being.” 

It’s obvious that becoming a geisha involves an incredible amount of hard work and sacrifice. 

Many outsiders wonder why any modern woman would want to follow this kind of life. They 

don’t understand that being a geisha allows someone like Umechika to experience another 

world; one that would be impossible in normal life. “I can do things that a normal school girl 

can’t do,” Umechika explains, “For instance, I can go to see kabuki theatre in these clothes and 

go to expensive restaurants with clients. I can talk to people I can’t meet normally—dignitaries 

and CEOs of major corporations.” 

ต้นฉบับ บทแปล 

1) There are a great many misunderstandings 

about geishas, especially outside Japan. They 

are much more than just teahouse staff. 

 

2) A geisha is above all, an artist, and a person 

with a very high level of learning. The arts that 

a geisha masters include performing traditional 

dances and playing musical instruments. 

3) This sense of high social status also extends 

to the geisha’s clients. Although they enjoy the 

geishas’ traditional performances, simply being 

near a geisha often seems to be enough for 

some. 

 

4) Geishas represent a way of life that is very 

different from most people’s everyday life. It’s 

a life that is very much linked to Japan’s past, a 

1)มีความเข้าใจผิดมากมายเก่ียวกบัเกอชิา โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งภายนอกของประเทศญ่ีปุ่ น พวกเธอไมใ่ช่แค่

พนกังานในโรงน า้ชา 

 

2)แตเ่กอิชาเป็นทัง้ศิลปินและผู้ที่มีการศกึษาสงู 

ศิลปะที่พวกเธอช านาญประกอบด้วยการเต้นตาม

ประเพณีรวมถึงการเลน่เคร่ืองดนตรีตา่งๆ 

3) ไมใ่ช่แคเ่กอชิาทีม่ีสถานะทางสงัคมชัน้สงู แตย่งัรวม

ไปถึงเหลา่ลกูค้าของเธออกีด้วย ถึงแม้วา่ลกูค้าสว่นใหญ่

จะสนกุไปกบัการเต้นตามประเพณีของเกอิชา แต่

ส าหรับบางคน เพียงแคไ่ด้ใกล้ชิดกบัพวกเธอก็ถือวา่

เพียงพอแล้ว  

 

4) อีกทัง้เกอิชายงัแสดงให้เห็นถงึวิถีชีวติที่แตกตา่งจาก

คนสว่นใหญ่ วิถีชีวติของพวกเธอถกูเช่ือมโยงเข้ากบั

ความเป็นญ่ีปุ่ นในอดีต  เป็นวถีิชีวิตที่แสดงถึงการออก
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life that represents a kind of escape from 

reality. 

 

5) Many outsiders wonder why any modern 

woman would want to follow this kind of life. 

They don’t understand that being a geisha 

allows someone like Umechika to experience 

another world; one that would be impossible in 

normal life 

จากความเป็นจริง 

 

5)คนภายนอกสว่นใหญ่อาจไมเ่ข้าใจวา่เหตใุดผู้หญิงทื่

ทนัสมยัจะต้องการติดตามชีวติในแบบของเกอชิา นัน่

เป็นเพราะพวกเขาไมเ่ข้าใจวา่การเป็นเกอิชาสามารถท า

ให้คนอยา่งอเุมะชิกะได้สมัผสักบัโลกในอีกแบบหนึง่ที่

หาไมไ่ด้ในวิถีชีวิตโดยทัว่ไป 

 

 

 

1) มีความเข้าใจผิดมากมายเก่ียวกบัเกอิชา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภายนอกของประเทศญ่ีปุ่ น 

แก้เป็น: 

____________________________________________________________ 

2) แตเ่กอชิาเป็นทัง้ศิลปินและผู้ที่มกีารศกึษาสงู 

แก้เป็น: 

___________________________________________________________ 

 

3) ไมใ่ช่แคเ่กอชิาทีม่ีสถานะทางสงัคมชัน้สงู แตย่งัรวมไปถงึเหลา่ลกูค้าของเธออีกด้วย 

แก้เป็น: 

___________________________________________________________ 

สนกุไปกบัการเต้นตามประเพณีของเกอชิา 

แก้เป็น: 

___________________________________________________________ 

4) เป็นวิถีชีวติที่แสดงถึงการออกจากความเป็นจริง 

     แก้เป็น: 
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 __________________________________________________________ 

5) คนภายนอกสว่นใหญ่อาจไมเ่ข้าใจวา่เหตใุดผู้หญิงที่ทนัสมยัจะต้องการติดตามชีวิตในแบบของเกอชิา  

แก้เป็น: 

_____________________________________________________________________ 

 

 2.2 จงอ่านบทความข้างต้นอกีครัง้แล้วแปลเป็นภาษาไทยที่เหมาะสมและสละสลวย 

 

3. บทความส าหรับฝึกแปล 

3.1  จงแปลบทความต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่เหมาะสม 

Conjoined Twin Sisters Turn 18 and Become Co-Valedictorians at High School 

By Barbara Diamond 

Nearly 20 years ago, a woman from Texas was a first-time expectant mother, pregnant with a 

set of twin girls. However, when the doctor rescanned Crystal’s ultrasound, he confirmed (3) her 

worst nightmare: there were two embryos and two heartbeats, but Emily and Caitlin were fused 

together at the liver and chest. Conjoined twins occur once in every 200,000 live births. Back in 

1996, Crystal and her husband panicked and prayed when she thought about the surgery, 

especially since these types of operations weren’t as advanced as they are today. 

At one point, doctors gave the Copelands the option to terminate the pregnancy, because they 

didn’t know if Emily and Caitlin were conjoined at the heart, which can be fatal. When they 

discovered the twins only shared a liver, Crystal and her husband clung to the doctors’ optimism 

that surgery would be successful.  

Then came another obstacle: When Emily and Caitlin underwent their first surgery at just two 

days old, doctors also realized the organs were discharging through only one twin; they decided 

to wait for the girls to get bigger before separating them. 

Emily and Caitlin lived as conjoined twins for 10 whole months before they went in for their final 

surgery to separate their bodies. 

At the time, the family chose to keep their story private, away from the media. After their final 

surgery, the twins miraculously went on to live normal lives as separate twins. 
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When the girls grew into teenagers, they reunited with Dr. Kevin Lally, the surgeon who helped 

separate them back when they were babies. In 2014, the twins turned 18 and decided to go 

public with their story. 

 

3.2 จงแปลอตัตชีวประวตัิต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่สละสลวย 

Thomas Andrews 

Irish shipbuilder who was best known for designing the luxury liners Olympic and Titanic 

 

Andrews was born into a prominent family; his brother John later became prime minister of 

Northern Ireland, and his uncle William James Pirrie was head owner of the Belfast shipbuilding 

firm Harland and Wolff. From 1889 to 1894 Andrews worked as an apprentice at the firm. Well 

liked and hardworking, he quickly rose within the company. In the late 1890s he headed the 

repair department, and he subsequently was involved in the construction of numerous vessels, 

including the Baltic and the Oceanic. Noted for his innovative designs, Andrews was later named 

chief of the design department, and in 1907 he also became managing director of Harland and 

Wolff. In addition, Andrews was a member of various organizations, notably the Royal 

Institution of Naval Architects (1901). 

In 1907 the White Star Line decided to create a class of luxury liners, and Harland and Wolff was 

tasked with building the vessels. Ultimately, Andrews became the main designer of both the 

Olympic and the Titanic, which upon completion were the largest and arguably most luxurious 

liners of their time. The final plans included 16 watertight compartments featuring doors that 

could be closed from the bridge, sealing off the compartments if necessary; four could flood, 

and the ship would still stay afloat. This system, in part, led White Star to describe the vessels as 

practically unsinkable. 

When the Olympic undertook its maiden voyage amid great fanfare in June 1911, Andrews was 

aboard, making notes for improvements. In April 1912 he was also a passenger when the Titanic 

sailed on its first voyage. After the ship struck an iceberg on April 14, Andrews assessed the 

damage and determined that the vessel would sink. He subsequently urged people to get to 

lifeboats; although the ship exceeded the number of lifeboats required by the British Board of 

Trade, it had enough for only about half of those onboard. Andrews was reportedly last seen in 

the first-class smoking room, though some claimed that at the end he was on the deck, throwing 

chairs to those in the water. The Titanic sank on April 15 at approximately 2:20 AM. Andrews's 

body was never recovered. 
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บทที่ 8 การแปลงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ (Expressive texts) 

 

“The translation called good has original value as a work of art.” 

— Benedetto Croce 

 

ค าจ ากดัความและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์  

 งานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ (Expressive texts) เป็นงานเขียนท่ีผู้ เขียนต้องการแสดงความคิดเห็น อารมณ์

ความรู้สกึของตน รวมทัง้มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ความเพลดิเพลนิบนัเทิงใจแก่ผู้อา่น ภาษาที่ใช้จึงไมก่ าหนดตายตวั การเลอืกใช้

ค าและรูปแบบการน าเสนออาจมรูีปแบบท่ีหลากหลาย ขึน้อยูก่บัแนวทางและลลีาในการเขยีนเฉพาะตวัของผู้ เขียนแตล่ะคน 

บอ่ยครัง้มกัมีการใช้ภาษาที่สือ่ความหมายแฝง ความหมายเชิงอปุมา ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ ฯลฯ ท าให้ผู้อา่นรวมถงึผู้แปล

จ าเป็นต้องคดิวเิคราะห์และตีความตามความหมายที่ผู้ เขยีนต้องการจะสือ่ ตวัอยา่งของงานเขยีนประเภทนี ้ได้แก่ นวนิยาย 

เร่ืองสัน้ บทกว ีเป็นต้น  

ในการแปลงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์ ผู้แปลจะต้องค านงึถงึประเด็นส าคญั 2 ประการด้วยกนั ได้แก่ วิธีการแปล

และลลีาภาษาทีใ่ช้ในการแปล 

วิธีการแปล 

วิธีการแปลที่ใช้ในงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์อาจแบ่งได้อย่างคร่าวๆ เป็น 2 แบบ คอื  

1) การแปลแบบตรงตวั  

ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วในบทท่ี 4 การแปลแบบตรงตวัหมายถึงการแปลโดยรักษารูปแบบการน าเสนอความคิด 

การเรียงล าดบัค าและการเรียงล าดบัประโยคของต้นฉบบัไว้ให้ได้มากที่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่เลอืกใช้วิธีการแปลแบบตรง

ตวั ผู้แปลควรจะต้องค านงึถึงความเป็นธรรมชาติตามรูปแบบทางภาษาของฉบบัแปลด้วย  

ตวัอยา่งการแปลแบบตรงตวั 1 (แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ) ตามที่ปรากฏในงานของสญัฉวี 

สายบวั (2550:44)  

 

ต้นฉบับ (คัดจาก จับตาย ของ มนัส จรรยงค์)  

 “นายครับ  
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 ผมต้องลานาย/ ผมเช่ือนายเสมอแหละ / แตผ่มบอกนายแล้ววา่ผมไมเ่คยแพ้ใคร / เขามาท าผมกอ่น/ เขามาตบหน้า    

(1)                        (2)                                         (3)                                            (4)                        (5) 

ผม / ผมเจ็บใจนกัเพราะตอ่หน้าหวนั / ผมจึงท าเอาบ้าง”   

 (6)                                                (7) 

  

ฉบับแปล (คัดจาก “Shoot to Kill” ใน  สี่เร่ืองเอกไทยใน SPAN ชื่อผู้แปลไม่ปรากฏ)  

 “Dear Sir, 

 I have to leave you sir, / I have always believed in you, / but I told you that I have never been 

(1)                                        (2)                                                            (3)  

 beaten. / He hurt me first. / He slapped me on the face. / He did it in front of Wan. / So I hit him back.” 

                             (4)                                         (5)                                              (6)                                      (7)  

 

เมื่อเปรียบเทียบจากตวัอยา่งในต้นฉบบัและฉบบัแปลในตวัอยา่งข้างต้นจะพบวา่ทัง้รูปแบบการน าเสนอความคิด 

การเรียงล าดบัค าและการเรียงประโยคล้วนแล้วแตส่อดคล้องกบัรูปแบบของต้นฉบบัโดยที่ภาษาในฉบบัแปลมิได้ดู

คลาดเคลือ่นไปจากรูปแบบของภาษาฉบบัแปล อีกทัง้ยงัสือ่อารมณ์ที่กลมกลนืไปกบับรรยากาศของเร่ือง ทัง้นี ้เป็นเพราะ

โครงสร้างประโยคในต้นฉบบัและฉบบัแปลมีความใกล้เคียงกนั กลา่วคือ มกีารเรียงล าดบัของค าในประโยคเป็นประธาน + 

กริยา + กรรม ทัง้ในฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

ตัวอย่างการแปลแบบตรงตัว 2 (แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย)  

ต้นฉบบั (คดัจาก The Little Prince ฉบบัภาษาองักฤษซึง่แปลจากต้นฉบบัภาษาฝร่ังเศสโดย Iraklis Lampadariou)  

In the book it said: ‘Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it. /  Afterwards  

(1)                                                          (2) 

they are unable to move.  / Then they sleep for six months while they digest.’ 

                                                                                     (3) 

บทแปล (คัดจาก เจ้าชายน้อย แปลโดย พงาพนัธ์) 

                  แล้วยงัมีข้อความบรรยายวา่ “งเูหลอืมกลนืเหยื่อเป็นๆ ของมนัลงไปทัง้ตวัโดยไมบ่ดเคีย้วเลย / จากนัน้มนัก็ไมอ่าจ 

(1)                                                                                             (2) 
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กระดิกตวัเคลือ่นท่ีไปไหนได้ / หากแตจ่ะนอนแนน่ิ่งอยูอ่ยา่งนัน้นานถึง 6 เดือนเพื่อยอ่ยอาหารให้เสร็จ” 

                                                                                         (3) 

 

 หากเปรียบเทียบจากตวัอยา่งในต้นฉบบัและฉบบัแปลในตวัอยา่งของการแปลแบบตรงตวัที่ 2 ข้างต้นจะพบวา่ทัง้

รูปแบบการน าเสนอความคดิ การเรียงล าดบัค าและการเรียงประโยคล้วนยงัคงเป็นไปตามรูปแบบของต้นฉบบั สว่นความหมาย

และอารมณ์ทีส่ือ่ก็สอดคล้องกบับรรยากาศของเนือ้เร่ืองโดยรวม แม้จะมกีารเสริมความ เพิม่เติมค าด้วยคณุศพัท์ เช่น ใน

ข้อความที่ (1) จากต้นฉบบัวา่ “Boa constrictors swallow their prey whole…” ซึง่ในฉบบัแปลระบวุา่ “งเูหลอืมกลนื

เหยื่อเป็นๆ ของมนัลงไปทัง้ตวั…” โดยมีการเติมค าวิเศษณ์ “เป็นๆ” ซึง่สือ่ความให้เห็นภาพยิ่งขึน้วา่เหยื่อนัน้ถกูกลนืกินทัง้ๆ ท่ี

ยงัมชีีวิตอยู ่และ “หากแตจ่ะนอนแนน่ิ่งอยูอ่ยา่งนัน้นานถึง 6 เดือน…” จากต้นฉบบัวา่ “Then they sleep for six 

months…” อยา่งไรก็ตาม ภาษาในฉบบัแปลมิได้ดแูปลกไปจากรูปแบบของภาษาในต้นฉบบัแตอ่ยา่งใด 

 

2) การแปลแบบสรุปความ 

การแปลแบบสรุปความเป็นการแปลที่มุง่เน้นท่ีความเข้าใจในเนือ้หาและความหมายมากกวา่รูปแบบในการ

น าเสนอ โดยผู้แปลจะอา่นและวิเคราะห์เนือ้หาในต้นฉบบัจนเข้าใจถ่ีถ้วนแล้วจงึท าการแปลโดยถ่ายทอดใจความและ

ความหมายในต้นฉบบัด้วยรูปแบบทางภาษาตามแบบฉบบัของผู้แปลเอง โดยอาจปรับเปลีย่น เพิ่มเติม ตดัทอน ย้าย

ต าแหนง่เนือ้ความ หรือขยายความเพื่อให้ผู้อา่นฉบบัแปลเข้าใจเนือ้ความได้มากขึน้ตามที่ผู้แปลเห็นสมควร ดงันัน้ 

การเลอืกใช้ค ารวมทัง้การเรียงล าดบัค าและประโยคจึงไมจ่ าเป็นต้องสอดคล้องกับท่ีปรากฏในต้นฉบบัแตอ่ยา่งใด   

 

ต้นฉบับ (คัดจาก Girl with A Pearl Earring ของ Tracy Chevalier) 

 From the corner of my eye I saw a movement. / My sister, Agnes, was peering around the  

(1)                                                                           (2) 

doorpost and had shaken her head at my response. / I did not often lie. / I looked down. 

                                                 (3)                            (4) 

 

บทแปล (คัดจาก หญิงสาวกับต่างหูมุก แปลโดย สิริยากร พุกกะเวส)  

 ฉนัเห็นบางอยา่งเคลือ่นไหวจากปลายหางตา / อกัเนสน้องสาวคนเลก็นัน่เอง เธอแอบมองที่หลงัประต ูพลางสา่ยหวั 

(1)                                                                            (2) 
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ให้กบัค าตอบนัน่ / ฉนัหลบตามองพืน้ / ไมบ่อ่ยเลยที่ต้องโกหก 

   (4)                                  (3) 

ตวัอยา่งข้างต้นซึง่คดัมาจากงานแปล หญิงสาวกบัตา่งหมูกุ ของสริิยากร พกุกะเวส แสดงให้เห็นการแปลที่มิใช่เป็น

การแปลแบบค าตอ่ค าหรือประโยคตอ่ประโยค จงึมใิช่การแปลแบบตรงตวัดงัตวัอยา่งก่อนหน้านี ้หากแตเ่ป็นการแปลที่เน้นที่

ความหมายและความเป็นธรรมชาติในการถา่ยทอดเนือ้ความตามรูปแบบของภาษาปลายทาง ตวัอยา่งเช่น จาก “From the 

corner of my eye I saw a movement.” (ข้อความที่ 1) นามวล ี“the corner of my eye” แปลตามการใช้ในภาษาไทย

วา่ “ปลายหางตา” แทนที่จะแปลค าวา่ “corner” อยา่งตรงตวัวา่ “มมุ” สว่น “…I saw a movement.” ซึง่มีโครงสร้าง

ประโยคคือประธาน+กริยา+กรรม (ซึง่อาจแปลตรงตวัได้วา่ ฉนัเห็นความเคลือ่นไหว) ผู้แปลเลอืกใช้การอธิบายเพิ่มเติมพร้อม

กบัสลบัต าแหนง่ของบพุบทวล ี‘From the corner of my eye’ ไปอยูท่ี่ท้ายประโยคตามที่ปรากฏในข้อความที่ 1 ของฉบบั

แปลวา่ “ฉนัเห็นบางอยา่งเคลือ่นไหวจากปลายหางตา” สว่นในข้อความที่ 2 มีการเรียงล าดบัค าตา่งจากในต้นฉบบัโดยน าช่ือ 

“อกัเนส” ย้ายมาไว้ทีต่ าแหนง่หน้าประโยคแล้วขยายด้วยค าวา่ “น้องสาวคนเลก็” โดยเพิ่มเติมให้ผู้อา่นฉบบัแปลทราบวา่ตวั

ละครอกัเนสนัน้เป็นน้องสาวคนเลก็ แม้วา่ต้นฉบบัไมร่ะบวุา่เป็นน้องสาวหรือพี่สาวก็ตาม สว่นข้อความที่ 3 และข้อความที่ 4 

สลบัต าแหนง่กนั โดยในข้อความที่ 3 มีการแปลโดยเพิม่เตมิค าจากต้นฉบบัวา่ “I looked down.” (ข้อความที่ 4 ในต้นฉบบั) 

เป็น “ฉนัหลบตามองพืน้” (ข้อความที่ 3 ในฉบบัแปล) แทนที่จะแปลเพียงวา่ “ฉนัมองพืน้” หรือ “ฉนัมองต ่าลง” 

จากข้อสงัเกตข้างต้นจะเห็นได้ชดัเจนวา่การแปลซึง่เน้นวิธีแปลโดยสรุปความนัน้ไมมุ่ง่เน้นท่ีจะรักษารูปแบบทาง

ภาษาของต้นฉบบัไว้ แตจ่ะให้ความส าคญักบัความหมายและการใช้ฉบบัแปลเพื่อความสละสลวยและความเป็นธรรมชาติของ

ภาษาปลายทาง 

อยา่งไรก็ตาม ในขัน้ต้น หากผู้แปลไมม่ีประสบการณ์ในการแปลเทา่ใดนกั อาจเลอืกใช้วธีิการแปลแบบตรงตวัเพื่อ

ฝึกฝนทกัษะการแปลด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนอยา่งถกูต้องและครบถ้วนไว้ก่อน โดยพยายามรักษารูปแบบในการน าเสนอ

ความคิดตามที่ปรากฏในต้นฉบบัไว้ ไมว่า่จะในระดบัค าและประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงความและการสือ่ความหมาย 

 

ลีลาภาษาที่ใช้ในการแปล 

 เนื่องจากงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์มีลกัษณะเดน่คือมุง่เน้นที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึของผู้ เขียนไปสู่

ผู้อา่น ดงันัน้ ความท้าทายที่ส าคญัประการหนึง่ของผู้แปลคือการสง่ผา่นอารมณ์ความรู้สกึของผู้ เขยีนให้ผู้ อา่นฉบบัแปลได้รับรู้

ด้วย โดยจะต้องเลอืกใช้ลลีาภาษาที่เหมาะสมกบัเนือ้หาในต้นฉบบั ตลอดจนบริบทแวดล้อมสิง่ที่เกิดขึน้และ/หรือบคุคลที่

เก่ียวข้องในเนือ้เร่ืองในต้นฉบบั การเลอืกใช้ค าจึงเป็นประเด็นส าคญัที่ผู้แปลต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ ยกตวัอยา่งเช่นค า

สรรพนาม ‘I’ ซึง่สามารถแปลได้มากมาย ไมว่า่จะเป็น ฉนั ดิฉนั ผม เรา ข้าพเจ้า ฯลฯ ผู้แปลจะต้องพิจารณาเลอืกค าแปลให้



109 

 

สอดคล้องกบัสถานะของผู้พดู ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พดูและคูส่นทนา ตลอดจนบริบทของบทสนทนา ลองพิจารณาลลีา

ภาษาในตวัอยา่งบทแปลตอ่ไปนี ้

 

ต้นฉบับ (คัดจาก Bridget Jones’s Diary ของ Helen Fielding) 

"Well, I'll leave you two young people together," said Una. "Durr! I expect you're sick to death of 

us old fuddy-duddies." 

 

บทแปล 1  

“งัน้ดิฉนัปลอ่ยให้พวกเธอสองคนคยุกนัไปดีกวา่” อนูา่พดู “เฮ้อ! ดิฉนัวา่พวกคณุคงเซง็กบัความเป็นมนษุย์จู้ จีข้องเรา

แยแ่ล้วสนิะ” 

บทแปล 2  

“เอาละ่ ปา้ปลอ่ยให้พวกเธอสองคนคยุกนัไปดกีวา่” ปา้อนูา่พดู “อา่ ปา้เดาวา่พวกเธอคงจะเบื่อคนแก่อยา่งพวกปา้

แล้วละ่” 

 

 ต้นฉบบัข้างต้นคดัมาจากตอนทีป่า้อนูา่ เพื่อนสนิทของแมข่องบริดเจ็ต โจนส์ ตวัเอกฝ่ายหญิงของเร่ือง พยายามหา

โอกาสให้บริดเจ็ต โจนส์ได้พดูคยุท าความรู้จกักบัมาร์ก ดาร์ซี ซึง่เป็นตวัเอกฝ่ายชาย หากพิจารณาเปรียบเทียบบทแปลทัง้ 2 

แบบข้างต้นจะพบวา่ลลีาภาษาทีผู่้แปลเลอืกใช้นัน้แตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง สงัเกตได้จากการเลอืกใช้สรรพนามในบทแปลที่ 1 ผู้

แปลเลอืกใช้ค าวา่ ‘ดิฉนั’ แทนสรรพนาม ‘I’ และใช้ค าวา่ ‘พวกคณุ’ แทนสรรพนาม ‘you’ ซึง่แสดงให้เห็นวา่บทแปลที่ 2 มีการ

เลอืกใช้สรรพนามที่เหมาะสมกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พดูและผู้ ฟังมากกวา่บทแปลที่ 1 เพราะในภาษาไทย ผู้พดูที่มคีวาม

รู้จกัคุ้นเคยกนักบัคูส่นทนาของตนมกัแทนตวัเองด้วยค าที่แสดงความสมัพนัธ์ฉนัญาตมิิตรมากกวา่จะใช้สรรพนามบรุุษที่ 1 วา่ 

ฉนั ดิฉนั ฯลฯ และเมื่อผู้พดูซึง่เป็นเพศหญิงและมีความอาวโุสมากกวา่สนทนากบัคูส่นทนาซึง่มีอายนุ้อยกวา่ก็มกัจะใช้สรรพ

นามแทนตนวา่ “ปา้” การเลอืกใช้สรรพนามในลกัษณะนีใ้นการแปลจึงนบัวา่เหมาะสมและมคีวามเป็นธรรมชาตใินบริบทของ

บทสนทนามากกวา่การแปลโดยเลอืกใช้สรรพนามบรุุษที่ 1 แบบตรงตวั  

นอกจากนี ้เมื่อพจิารณาจากการแปลค านามวล ี‘old fuddy-duddies’ จะพบวา่บทแปลที่ 2 สะท้อนเจตนาและ

อารมณ์ของผู้พดูได้เหมาะสมกบับริบทของเหตกุารณ์มากกวา่บทแปลที่ 1 ซึง่แปลวา่ ‘ความเป็นมนษุย์จู้ จี’้ ซึง่แม้วา่จะไมใ่ช่การ

แปลผิดความหมาย แตก็่สือ่ความหมายในเชิงลบ จงึไมส่อดคล้องกบัเจตนาของผู้พดูในต้นฉบบั ท าให้อรรถรสของเร่ือง

เปลีย่นไปโดยไมจ่ าเป็น 
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ตัวอย่างการแปลงานเขียนประเภทแสดงอารมณ์  

ต้นฉบับ (คดัจาก A Little Princess ของ Frances Hodgson Burnett) 

How it is that animals understand things I do not know, but it is certain that they do understand. 

Perhaps there is a language which is not made of words and everything in the world understands it. 

Perhaps there is a soul hidden in everything and it can always speak, without even making a sound, to 

another soul. But whatsoever was the reason, the rat knew from that moment that he was safe—even 

though he was a rat. He knew that this young human being sitting on the red footstool would not jump 

up and terrify him with wild, sharp noises or throw heavy objects at him which, if they did not fall and 

crush him, would send him limping in his scurry back to his hole. He was really a very nice rat, and did 

not mean the least harm. When he had stood on his hind legs and sniffed the air, with his bright eyes 

fixed on Sara, he had hoped that she would understand this, and would not begin by hating him as an 

enemy. 

บทแปล 1  

 เป็นอยา่งไรถ้าสตัว์เข้าใจสิง่ที่ฉนัไมรู้่ แตแ่นน่อนวา่พวกเขาเข้าใจ บางทีอาจมีภาษาที่ไมไ่ด้ท าจากค าและทกุสิง่ในโลก

นีเ้ข้าใจมนั บางทีอาจมวีิญญาณซอ่นอยูใ่นทกุสิง่และมนัก็สามารถพดูกบัวิญญาณอื่นได้โดยไมส่ง่เสยีง แตไ่มว่า่อะไรจะเป็น

เหตผุล หนตูวันีรู้้วา่จากนีไ้ปเขาปลอดภยัแม้วา่เขาจะเป็นหน ูเขารู้วา่ชายหนุม่ซึง่นัง่อยูบ่นเก้าอีร้องเท้าสแีดงจะไมก่ระโดดขึน้

แล้วท าให้เขากลวัด้วยเสยีงป่าเถ่ือนและแหลมคมหรือโยนของหนกัๆ ใสเ่ขา ซึง่หากวา่ไมห่ลน่ทบัเขาก็คงท าให้เขาต้องวิง่เขยก

กลบัไปท่ีหลมุของเขา เขาเป็นหนทูี่ดีจริงๆ และเขาไมไ่ด้มเีจตนาร้ายเลย เมื่อเขายืนบนขาหลงัและสดูอากาศ ด้วยตาที่สดใสที่

มองไปที่ซาร่า เขาหวงัวา่เธอจะเข้าใจสิง่นี ้และจะไมเ่ร่ิมเกลยีดเขาในฐานะท่ีเป็นศตัรู 

บทแปล 2  

ฉนัไมรู้่วา่สตัว์เข้าใจสิง่ตา่งๆ ได้อยา่งไร แตท่ี่แน่ๆ  ก็คือสตัว์ทัง้หลายเข้าใจได้จริงๆ บางทีอาจมีภาษาหนึง่ซึง่ไมไ่ด้

ประกอบด้วยถ้อยค าตา่งๆ และทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกล้วนเข้าใจภาษานีไ้ด้ บางทีก็อาจมวีิญญาณทีส่งิสถิตย์อยูใ่นทกุๆ สิง่และ

จิตวิญญาณนัน้ก็สามารถติดตอ่โดยไมต้่องสง่เสยีงกบัจิตวิญญาณอื่นได้เสมอ แตไ่มว่า่จะด้วยเหตผุลใดก็ตาม หนตูวันัน้รู้ได้ใน

ทนัใดนัน้วา่มนัปลอดภยัแล้ว ถึงแม้วา่มนัจะเป็นเพยีงหนตูวัหนึง่ก็ตาม มนัรู้วา่เด็กที่นัง่อยูบ่นเก้าอีร้องเท้าตวัสแีดงจะไม่

กระโดดขึน้มาแล้วท าให้มนักลวัด้วยเสยีงกรีดร้องแหลมๆ หรือขว้างข้าวของหนกัๆ ใสม่นั ซึง่ถ้าของเหลา่นัน้ไมต่กลงมาทบัมนั

จนเละก็คงจะท าให้มนัต้องวิง่กระเผกหนีกลบัไปท่ีรูของมนั มนัเป็นหนทูี่นา่รักจริงๆ  และไมไ่ด้จะท าอนัตรายใครแม้แตน้่อย เมื่อ

มนัยืน(บนขาหลงั) และท าจมกูฟดุฟิดสดูอากาศ มองไปท่ีซาร่าด้วยแววตาที่สดใส มนัหวงัวา่เธอคงจะเข้าใจทา่ทางของมนัและ

คงจะไมเ่ร่ิมต้นความสมัพนัธ์ด้วยการเกลยีดมนัอยา่งศตัรู 
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ข้อสังเกต 

หากลองเปรียบเทียบบทแปลที่ 1 และ 2 ข้างต้น จะเห็นได้ชดัเจนวา่บทแปลที่ 1 แสดงให้เห็นการแปลแบบตรงตวัและ

บทแปลที่ 2 แสดงให้เห็นการแปลที่ไมเ่น้นการรักษารูปแบบของต้นฉบบั และบทแปลที่ 2 แสดงถึงการแปลที่เหมาะสมและมี

คณุภาพมากกวา่บทแปลที่ 1 อยา่งปฏิเสธไมไ่ด้ 

ต้นฉบบัดงักลา่วจดัเป็นงานเขียนประเภทแสดงความรู้สกึซึง่เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นการใช้สรรพนามบรุุษที่ 1 

ของผู้ เลา่เพื่อให้ผู้อา่นได้รับรู้ถงึความรู้สกึนกึคิดของตวัเอกในเร่ือง โดยรวมแล้วภาษาที่ใช้เป็นภาษาเชิงพรรณนา (descriptive 

language) ซึง่ท าให้ผู้อา่นเห็นภาพท่ีมีชีวิตชีวาและเกิดจินตภาพที่ชดัเจนขึน้ เช่น “bright eyes” “…this young human 

being sitting on the red footstool”,  “…throw heavy objects at him which, if they did not fall and crush 

him, would send him limping in his scurry back to his hole.”  ในต้นฉบบั ซึง่แปลวา่ “แววตาที่สดใส” และ “เด็กที่

นัง่อยูบ่นเก้าอีร้องเท้าสีแดง”  “ขว้างข้าวของหนกัๆ ใสม่นั ซึง่ถ้าของเหลา่นัน้ไมต่กลงมาทบัมนัจนเละก็คงจะท าให้มนัต้องวิง่

กระเผกหนีกลบัไปท่ีรูของมนั” ตามล าดบัในฉบบัแปลที่ 2 นอกจากนีย้งัมกีารร้อยเรียงเร่ืองราวให้ผู้อา่นทราบวา่เกิดอะไรขึน้

และสิง่ที่เกิดขึน้สง่ผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครในเร่ืองอยา่งไร เช่น “…the rat knew from that moment that he 

was safe.” (ในต้นฉบบั) และ “หนตูวันัน้รู้ได้ในทนัใดนัน้วา่มนัปลอดภยัแล้ว” (ในบทแปลที ่2) ภาษาที่ใช้เป็นภาษาทีเ่ข้าใจ

ง่าย ต้นฉบบัและฉบบัแปลจึงต้องมีลลีาภาษาที่สอดคล้องกนัตามที่ปรากฏในบทแปลที่ 2 อยา่งไรก็ตาม จะสงัเกตได้วา่การ

แปลสรรพนามในเร่ืองนีเ้ป็นสิง่หนึง่ที่ต้องพจิารณาอยา่งระมดัระวงั ในต้นฉบบัมีการใช้สรรพนามบรุุษที่ 3 ‘he’ ซึง่หากจะ

แปลวา่ ‘เขา’ ซึง่เป็นค าแปลในภาษาไทยนัน้จะเป็นการเลอืกใช้สรรพนามที่ไมเ่หมาะสมนกัเนื่องจากในภาษาไทยไมน่ิยมอ้างอิง

ถึงสตัว์ด้วยสรรพนามวา่ ‘เขา’ หรือ ‘เธอ’ แตจ่ะใช้สรรพนามวา่ ‘มนั’ แทนการกลา่วถึงสตัว์โดยทัว่ไป สว่นค าวา่ ‘young man’ 

นัน้แปลวา่ ‘เด็ก’ (ในบทแปลที่ 2) ซึง่เหมาะสมตามบริบท แทนที่จะแปลวา่ ‘ชายหนุม่’ อยา่งตรงตวัดงัที่ปรากฏในบทแปลที่ 1 

นอกจากนี ้ยงัมกีารเพิ่มเติมค าที่ไมป่รากฏในต้นฉบบั (เช่น “…would send him limping in his scurry back to his 

hole” = “ท าให้มนัต้องวิง่กระเผกหนีกลบัไปท่ีรูของมนั” และ “…and would not begin by hating him as an enemy” = 

“และคงจะไมเ่ร่ิมต้นความสมัพนัธ์ด้วยการเกลยีดมนัอยา่งศตัรู” เป็นต้น) ตลอดจนมีการเรียงล าดบัหนว่ยตา่งๆ ในประโยคที่

แตกตา่งไปจากต้นฉบบัในบางจดุ (เช่น “How it is that animals understand things I do not know” = “ฉนัไมรู้่วา่สตัว์

เข้าใจสิง่ตา่งๆ ได้อยา่งไร” เป็นต้น)  กลวิธีในการแปลที่ใช้จงึไมถื่อเป็นการแปลที่เน้นกลวิธีแบบตรงตวัเทา่ใดนกัเพราะหากวา่

ใช้วธีิการแปลแบบตรงตวั บทแปลที่ได้จะขาดความเป็นธรรมชาตใินภาษาปลายทาง อีกทัง้ยงัจะท าให้ขาดอรรถรสในการอา่น

ไปดงัที่ปรากฏในบทแปลที่ 1 

 

 กิจกรรมท้ายบท 

1. ข้อความในต้นฉบบัตอ่ไปนีค้ดัจาก Mythology ของ Edith Hamilton ในบทท่ีวา่ด้วยการลม่สลายของกรุงทรอย (The 

Fall of Troy) ซึง่บรรยายถงึเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ก่อนท่ีชาวเมืองทรอยจะต้องประสบกบัความพา่ยแพ้อยา่งยบัเยินในสงครามที่
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กินเวลากวา่สบิปี โดยบทแปลตอ่ไปนีม้ีข้อบกพร่องทัง้ในด้านความหมายและลลีาภาษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในข้อความที่ขีดเส้น

ใต้ จงวเิคราะห์จดุบกพร่องในข้อความที่ขีดเส้นใต้ในแตล่ะข้อแล้วแก้ไขจดุบกพร่องนัน้ๆ ในช่องวา่งที่ให้มา 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

They dragged the horse through the gate and up 

to the temple of Athena. Then, (1) rejoicing in their 

good fortune, believing the war ended and (2) 

Athena’s favor restored to them, they went to 

their houses in peace as (3) they had not for ten 

years. 

In the middle of the night the door in the horse 

opened. (4) One by one the chieftains let 

themselves down. They (5) stole to the gates and 

threw them wide, and into the sleeping town 

marched the Greek Army. 

 

 

(6) What they had first to do could be carried out 

silently. (7) Fires were started in buildings 

throughout the city. 

 

(8) By the time the Trojans were awake, before 

they realized what had happened, while (9) they 

were struggling into their armor, Troy was burning. 

 

Bands of soldiers were waiting there to strike each 

man down before he could join himself to others. 

(10) It was not fighting, it was butchery. 

 

 

(11) In the more distant parts of the town the 

Trojans were able to gather together here and 

there and then (12) it was the Greeks who 

suffered. (13) They were borne down by desperate 

ชาวโทรจนัตา่งพากนัลากม้าไม้ยกัษ์ผา่นเข้าทางประตเูมือง

และลากตอ่ไปจนถงึวิหารเทพีอธีนา่ ชาวโทรจนัตา่ง (1) 

ปลืม้ปิติยินดีกบัโชคลาภอนัดีงามของพวกเขา และเช่ือวา่(2) 

ความชว่ยเหลอืของเทพีอเธอนา่ได้กลบัมาสถิตย์อยูก่บัฝ่าย

ตนแล้ว จากนัน้ พวกเขาจึงแยกย้ายกนักลบับ้านอยา่งสขุใจ 

(3) หลงัจากที่ไมไ่ด้กลบัมาร่วมสบิปี 

ในตอนเทีย่งคืน ประตใูนม้าไม้นัน้เปิดออกมา (4) พวก

หวัหน้าเผา่คอ่ยๆออกจากม้าไม้มาทีละคน พวกทหารกรีกนัน้

(5) คอ่ยๆ เข้าไปท่ีประตเูมืองแล้วกระจายตวัเดินแถวเข้าสู่

เมืองที่ผู้คนก าลงัหลบัใหล 

 

(6) สิง่แรกที่พวกเขาต้องท าคือกระท าการอยา่งเงียบเชียบ

ที่สดุ (7) เปลวเพลงิคอ่ยๆลกุไหม้ขึน้ตามอาคารบ้านเรือนตา่ง 

และโหมกระหน ่าไปทัว่ทัง้พระนคร 

(8) ในเวลานัน้ชาวโทรจนัจะตื่นกอ่นท่ีพวกเขาจะรู้ตวัวา่มี

บางอยา่งเกิดขึน้ ในขณะท่ี (9) พวกเขาก็จะมวัแตยุ่ง่วุน่วาย

กบัชดุเกราะและอาวธุเคร่ืองมือตา่งๆ  เมืองทรอยก็ถกูเผาแล้ว 

กองทพัทหารตัง้ก าลงัรอท่ีจะโจมตีฝ่ายกรีกให้ตายไปทีละคน 

เพื่อไมใ่ห้รวมก าลงัเป็นกลุม่ก้อนได้ (10) การกระท าเช่นนัน้

มนัไมใ่ชก่ารตอ่สู้  แตน่ัน้คือการเชือดสตัว์ 

 

(11) แตอ่ีกด้านหนึง่ของเมืองซึง่ไกลกวา่  พวกโทรจนัก็

สามารถรวมก าลงักนัได้ และแล้วก็ (12) ถึงคราวที่พวกกรีก

จะได้รับความทรมาน (13)  โดยเร่ิมจากกลุม่ชายที่หมดอาลยั



113 

 

men who wanted only to kill before they were 

killed. 

 

They knew that the one safety for the conquered 

was (14) to hope for no safety. (15) This spirit 

often turned the victors into the vanquished. 

 

 

The quickest-witted Trojans (16) tore off their own 

armor and put on that of the dead Greeks, and 

many and many a Greek thinking he was joining 

friends discovered too late that they were enemies 

and paid for his error with his life. 

ตายอยากทีต้่องการจะฆา่ชาวกรีกก่อนท่ีจะโดนฆา่เอง 

 

พวกเขารู้วา่ความปลอดภยัของผู้ชนะ คือ (14) การท่ีไมค่ิดวา่

ตนเองปลอดภยัแล้ว (15) จิตวิญญาณเช่นนีม้กัจะน ามาซึง่

หายนะแก่ผู้ชนะ 

 

 

ชาวโทรจนัหวัใสตา่ง(16)พากนัถอดชดุเกราะของตนออกแล้ว

สวมให้กบัศพของทหารกรีกแทนเพื่อให้ทหารกรีกทัง้หลายที่

คิดวา่ตนตามมาสมทบกบัเพื่อนรู้ตวัเมื่อสายไปวา่พวกเขาคือ

ศตัรูและจ าต้องชดใช้ความผิดนีด้้วยชีวติของเขา 

  

Picture from www.oddizzi.com/teachers/explore-the-world/country-close-up/greece/ancient-greece/myths-and-legends/trojan-horse-legend/ 

(1) ปลืม้ปิติยินดีกบัโชคลาภอนัดีงามของพวกเขา  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(2) ความชว่ยเหลอืของเทพีอเธอนา่ได้กลบัมาสถิตย์  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(3) หลงัจากที่ไมไ่ด้กลบัมาร่วมสบิปี  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(4) พวกหวัหน้าเผา่คอ่ยๆออกจากม้าไม้มาทีละคน  

แก้เป็น_________________________________________________ 
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(5) คอ่ยๆ เข้าไปท่ีประตเูมืองแล้วกระจายตวัเดินแถวเข้าสูเ่มืองที่ผู้คนก าลงัหลบัใหล  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(6) สิง่แรกที่พวกเขาต้องท าคือกระท าการอยา่งเงียบเชียบที่สดุ  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(7) เปลวเพลงิคอ่ยๆลกุไหม้ขึน้ตามอาคารบ้านเรือนตา่ง และโหมกระหน ่าไปทัว่ทัง้พระนคร  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(8) ในเวลานัน้ชาวโทรจนัจะตื่นกอ่นท่ีพวกเขาจะรู้ตวัวา่มีบางอยา่งเกิดขึน้  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(9) พวกเขาก็จะมวัแตยุ่ง่วุน่วายกบัชดุเกราะและอาวธุเคร่ืองมือตา่งๆ ในขณะที่เมืองทรอยถกูเผาแล้ว  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(10) การกระท าเช่นนัน้มนัไมใ่ชก่ารตอ่สู้  แตน่ัน้คือการเชือดสตัว์  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(11) แตอ่กีด้านหนึง่ของเมืองซึง่ไกลกวา่   

แก้เป็น_________________________________________________ 

(12) ถงึคราวที่พวกกรีกจะได้รับความทรมาน  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(13)  โดยเร่ิมจากกลุม่ชายที่หมดอาลยัตายอยากที่ต้องการจะฆา่ชาวกรีกก่อนท่ีจะโดนฆา่เอง  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(14) การท่ีไมค่ิดวา่ตนเองปลอดภยัแล้ว  

แก้เป็น_________________________________________________ 

(15) จิตวิญญาณเช่นนีม้กัจะน ามาซึง่หายนะแก่ผู้ชนะ  

แก้เป็น_________________________________________________ 
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(16)พากนัถอดชดุเกราะของตนออกแล้วสวมให้กบัศพของทหารกรีกแทนเพื่อให้ทหารกรีกทัง้หลายที่คิดวา่ตนตามมา

สมทบกบัเพื่อนรู้ตวัเมื่อสายไป  

แก้เป็น_________________________________________________ 

 

        2.จงแปลเร่ืองตอ่ไปนีเ้ป็นภาษาไทย โดยใช้ลลีาของภาษาที่เหมาะสมกบัรูปแบบของต้นฉบบั 

2.1 

I was still thirsty. I found if I stood on tiptoe I could just reach Father’s glass, and the idea 

occurred to me that it would be interesting to know what the contents were like. He had his 

back to it and wouldn’t notice. I took down the glass and sipped cautiously. It was a terrible 

disappointment. I was astonished that he could even drink such stuff. It looked as if he had 

never tried lemondade before.  

  

2.2 

   

Picture from http://rahulrevne.blogspot.com/2017/06/men-are-from-mars-women-are-from-venus.html 

One day long ago the Martians, looking through their telescopes, discovered the Venusians. Just 

glimpsing the Venusians awakened feelings they had never known. They fell in love and quickly 

invented space travel and flew to Venus.  

The Venusians welcomed the Martians with open arms. They had intuitively known that this day 

would come. Their hearts opened wide to a love they had never felt before. 

The love between the Venusians and Martians was magical. They delighted in being together, 

doing things together, and sharing together. Though from different worlds, they reveled in (took 

pleasure) their differences. They spent months learning about each other, exploring and 

appreciating their different needs, preferences, and behavior patterns. For years they lived 

together in love and harmony. 

Then they decided to fly to Earth. In the beginning everything was wonderful and beautiful. But 

the effects of Earth's atmosphere took hold, and one morning everyone woke up with a peculiar 

kind of amnesia-, selective amnesia! 
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Both the Martians and Venusians forgot that they were from different planets and were 

supposed to be different. In one morning everything they had learned about their differences 

was erased from their memory. And since that day men and women have been in conflict. 

(คดัจาก Men are from Mars, Women are from Venus ของ John Gray)  

 

2.3 

Love and Time 

   

Once upon a time, there was an island where all the feelings lived: Happiness, Sadness, 

Knowledge, and all the others, including Love. One day it was announced to the feelings that the 

island would sink, so all constructed boats and left. Except for Love. 

Love was the only one who stayed. Love wanted to hold out until the last possible moment. 

When the island had almost sunk, Love decided to ask for help. 

Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, “Richness, can you take me with you?” 

 

Richness answered, “No, I can’t. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place 

here for you.” 

Love decided to ask Vanity who was also passing by in a beautiful vessel. “Vanity, please help 

me!” 

“I can’t help you, Love. You are all wet and might damage my boat,” Vanity answered. 

Sadness also passed close by, so Love asked, “Sadness, let me go with you.” 

“Oh . . . Love, I am so sad that I need to be by myself!” 

Happiness passed by Love, too, but she was so happy that she did not even hear when Love 

called her. 

Suddenly, there was a voice, “Come, Love, I will take you.” It was an elder. 

So blessed and overjoyed, Love even forgot to ask the elder where they were going. When they 

arrived at dry land, the elder went his own way. Realizing how much she owed to the elder, Love 

asked Knowledge, another elder, “Who helped me?” 
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“It was Time,” Knowledge answered. 

“Time?” asked Love. “But why did Time help me?” 

Knowledge smiled with deep wisdom and answered, “Because only Time is capable of 

understanding how valuable Love is.” 

Reference: http://www.kidsworldfun.com/ 
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บทที่ 9 การแปลงานเขียนประเภทจูงใจ (Persuasive texts) 

 

“The difference between the right word and the almost right word is really a large matter — it’s 

the difference between lightning and a lightning bug” 

— Mark Twain   

 

ค าจ ากดัความและลักษณะเฉพาะของงานเขียนประเภทจูงใจ 

งานเขียนประเภทจงูใจ (Persuasive texts) เป็นงานเขียนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อา่นคล้อยตาม มกั

ประกอบด้วยข้อมลูรายละเอียดตา่งๆ ท่ีสนบัสนนุประเด็นท่ีผู้ เขียนต้องการชกัจงูผู้อา่น โดยใช้เทคนคิหรือกลยทุธ์ในการโน้ม

น้าวใจเพื่อให้เกิดหรือเปลีย่นการกระท า ทศันคติ ความเช่ือ ตลอดจนคา่นยิม หรือเพื่อเร้าให้เกิดอารมณ์ความรู้สกึของผู้อา่น

ตามวตัถปุระสงค์ของงานเขียนนัน้ๆ ดงันัน้ ภาษาที่ใช้จึงมกัไมใ่ชภ่าษาทีต่รงไปตรงมา และควรหลกีเลีย่งน า้เสยีงที่แข็งกระด้าง

หรือสือ่ความในลกัษณะที่เป็นค าสัง่ สิง่ส าคญัคือผู้ เขียนจะต้องทราบวา่กลุม่ผู้อา่นเปา้หมายคือใคร แล้วใช้ภาษาในรูปแบบท่ี

สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย รวมถึงเป็นท่ีนิยมในหมูผู่้อา่นที่เป็นกลุม่เปา้หมายนัน้ๆ ด้วยเหตนุี ้จึงมกัพบวา่ภาษา

ที่ใช้ในงานเขียนประเภทนีมุ้ง่เน้นท่ีจะสร้างพลงัในการจงูใจเป็นหลกั เช่นเดียวกนั ในการแปลงานเขยีนประเภทนีจ้ึงไม่

จ าเป็นต้องรักษารูปแบบทางภาษาไว้ หากแตมุ่ง่เน้นท่ีความหมายในต้นฉบบั แล้วถา่ยทอดเป็นภาษาปลายทางทีใ่ห้ผลลพัธ์

ทางความอารมณ์ความรู้สกึในแบบเดียวกบัต้นฉบบั ตวัอยา่งเช่น “We offer various high quality breathable car seat 

cover products.” หากจะแปลตรงตวั จะได้ข้อความวา่ “เรามอบผลติภณัฑ์คลมุเบาะรถยนต์ที่หายใจได้และคณุภาพดี

มากมาย” ซึง่นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดความหมายที่แปร่งหแูล้วยงัไมส่ือ่ความหมายและฟังดนูา่ขบัขนัส าหรับผู้ รับสารอีก

ด้วย แม้วา่จะแปลถกูต้องตามความหมายของทกุตวัอกัษรก็ตาม  

นอกจากนี ้เรายงัมกัพบวา่ในการแปลงานเขยีนประเภทจงูใจนัน้ผู้แปลจ าเป็นต้องมีคลงัค ามากพอที่จะช่วยให้

สามารถน ามาใช้สร้างสรรค์บทแปลที่มีพลงัในการโน้มน้าวใจผู้อา่นได้ โดยบอ่ยครัง้จะปรากฏการใช้ศพัท์ใหม่ๆ  ท่ีช่วยสร้างสสีนั

ให้บทแปล แม้วา่อาจจะคลาดเคลือ่นจากความหมายของต้นฉบบัไปบ้างหรือไมเ่ป็นไปตามขนบของการใช้ภาษาก็ตาม และ

อาจกลา่วได้วา่การแปลงานเขยีนประเภทจงูใจถือเป็นงานท่ีต้องอาศยัศิลปะและความสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไมน้่อยเลย

ทีเดียว ตวัอยา่งของงานเขยีนประเภทนี ้ได้แก่ บทโฆษณา แผน่พบั บทบรรณาธิการ บทความแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

 

ตวัอย่างการแปลงานเขียนประเภทจูงใจ 1 

ต้นฉบับ (คัดจากบทโฆษณาจากเว็บไซต์ www.samsung.com)   

Seamless Multi Entertainment 

http://www.samsung.com/
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(1)  

Galaxy J7 Pro comes with multi-window flexibility. / You can manage multiple applications at 

(2)                                                                                                            (3) 

once on a single screen easily. 

 

บทแปล  (คัดจากบทโฆษณาจากเว็บไซต์ www.samsung.com/th)   

เล่นพร้อมกนัได้หลายจอ สนุกได้หลายเท่า 

(1)  

จะแชทพร้อมดหูนงั หรือจะดบูอลสด พร้อมเชียร์ในฟีด คณุสามารถท าหลายอยา่งพร้อมกนัได้ด้วย Multi-Window  

                                                                                                      (2) 

ที่มากบัความสะดวก / แคเ่ปิด 2 จอไปพร้อมกนั ก็เลน่ได้มากขึน้ ไมต้่องเสยีเวลาสลบัหน้าจอไปมา สนกุได้มากกวา่เป็น 2 เทา่   

                                                                        (3) 

  

 ตวัอยา่งข้างต้นเป็นสว่นหนึง่ของบทโฆษณาโทรศพัท์สมาร์ทโฟนจากซมัซงุซึง่มีจดุมุง่หมายให้ผู้อา่นรับรู้ถึงคณุสมบตัิ

อนัโดดเดน่ของโทรศพัท์รุ่นนีเ้พื่อโน้มน้าวให้ผู้ รับสารมองเห็นจดุเดน่และเกิดความสนใจทีจ่ะซือ้หาโทรศพัท์รุ่นนีม้าใช้ เมื่อ

เปรียบเทียบต้นฉบบัและบทแปลดงักลา่วจะพบวา่รูปแบบในการน าเสนอความหมายนัน้แตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง ตามข้อสงัเกต

ดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อความที่ (1) “Seamless Multi Entertainment” ในต้นฉบบั เป็นการน าเสนอในรูปแบบของนามวล ีสว่น

ในบทแปลน าเสนอเป็นประโยคซึง่ละประธานไป ทัง้นี ้ผู้อา่นสามารถตีความได้เองวา่ผู้เขียนหรือผู้แปลต้องการ

สือ่วา่ (ผู้ใช้สามารถ)เลน่โทรศพัท์พร้อมกนัได้หลายจอ สนกุได้หลายเทา่  จงึสงัเกตได้วา่ผู้แปลอาศยัการสรุป

ความจากต้นฉบบั แล้วถา่ยทอดเป็นภาษาไทยในรูปแบบของภาษาโฆษณาซึง่มุง่หมายทีจ่ะดงึดดูความสนใจ

ของผู้อา่นมากกวา่จะรักษารูปแบบเดิมของต้นฉบบัไว้ โดยเน้นการถ่ายทอดความหมายในรูปแบบท่ีช่วยให้เข้าใจ

ได้ง่ายกวา่เพยีงแคจ่ะแปลอยา่งตรงตวัซึง่หากเลอืกที่จะแปลตรงตวัวา่ “หลากหลายความบนัเทิงไร้รอยตอ่” ก็จะ

สง่ผลให้ผู้ รับสารต้องตีความเองอีกครัง้เนื่องจากไมส่ามารถเข้าใจความหมายได้ในทนัที 

2) จากข้อความที่ (2) “Galaxy J7 Pro comes with multi-window flexibility.” ซึง่มีค าแปลวา่ 

“จะแชทพร้อมดหูนงั หรือจะดบูอลสด พร้อมเชียร์ในฟีด คณุสามารถท าหลายอยา่งพร้อมกนัได้ด้วย Multi-

Window” จะเหน็ได้วา่นอกจากผู้แปลจะเพิ่มเติมเนือ้ความในชว่งต้นประโยคแล้ว (เช่น ดหูนงั ดบูอลสด ฯลฯ) 
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ยงัอาศยัการแปลซึง่มิได้สือ่ความตามตวัอกัษร ดงัเห็นได้ชดัเจนจากค าวา่ “flexibility” ซึง่แปลวา่ ความ

ยืดหยุน่ การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ แตก่ลบัเลอืกใช้วิธีการสรุปความและตีความจากต้นฉบบั แล้วจึงอธิบาย

ไปตามความหมายที่สือ่ในต้นฉบบัแทนการใช้ค าแปลที่อ้างองิได้จากพจนานกุรม เพื่อให้ผู้อา่นฉบบัแปลเข้าใจได้

ง่ายและเห็นภาพได้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

3) แม้วา่ต้นฉบบัและบทแปลจะประกอบด้วยประโยค 2 ประโยคเทา่ๆ กนั แตห่ากสงัเกตให้ดจีะพบวา่เนือ้หาใน

ฉบบัแปลนัน้ให้รายละเอียดมากกวา่ในต้นฉบบัดงัที่ได้กลา่วไป มีการเพิม่เตมิค าและประโยคนอกเหนือจากที่

ปรากฏในต้นฉบบั เช่น “ไมต้่องเสยีเวลาสลบัหน้าจอไปมา สนกุได้มากกวา่เป็น 2 เทา่” (ดงัที่ปรากฏในข้อความ

หนว่ยที่ (3)) เพื่อให้ผู้อา่นคล้อยตามและเพิ่มความนา่สนใจและดงึดดูใจมากยิง่ขึน้ 

 

ตัวอย่างการแปลงานเขียนประเภทจูงใจ 2 

 

Source: www.agoda.com 

 

ต้นฉบับ ฉบับแปล 

A Destination Resort That Makes a Splash 

 

Looking for adventure and fun all in one location 

during your vacation or getaway? Hua Hin’s 

newest attraction is “Vana Nava” Thailand's first 

destination “Playcation” resort, which combines a 

high technology waterpark featuring 20 attractions 

and the 300 room Holiday Inn Vana Nava Hua Hin. 

Just a three-hour drive from Bangkok on the Gulf 

of Thailand, Vana Nava is designed as the ultimate 

leisure destination for families, couples and even 

สถานที่พักผ่อนพร้อมความสนุกสนาน ชุมฉ ่าที่ วานานา
วา รีสอร์ท 

หากทา่นก าลงัมองหาสถานท่ีแหง่ใหมส่ าหรับการพกัผอ่น

วนัหยดุทีใ่ห้ทัง้ความตื่นเต้นสนกุสนาน สวนน า้วานา นาวา 

หวัหิน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทา่นด้วยที่พกัใน

คอนเซปต์ “เพลย์เคชัน่” (Playcation) ซึง่เป็นการผสมผสาน

ระหวา่งความโดดเดน่ของสวนน า้และเคร่ืองเลน่ท่ีใช้

เทคโนโลยีขัน้สงูกวา่ 20 แหง่ และห้องพกั 300 ห้องทีฮ่อลเิดย์ 
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corporate groups. (1) 

 

 

 

 

Entry tickets can also be redeemed by Royal 

Orchid Plus members at just 4,500 miles per child 

and 6,000 – 7,000 miles per adult. A fun-filled 

family experience awaits at Vana Nava Hua Hin! 

Simply redeem your entry tickets instantly at 

thaiairways.com/rop at Lifestyle Awards. (2) 

 

 

อินน์ นาวา นาวา (1) 

ทา่นสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเพียง 3 ชัว่โมง

ในการขบัรถชมทศันียภาพของอา่วไทย เพื่อมายงัสถานท่ี

พกัผอ่นท่ีดีที่สดุ เหมาะสมส าหรับทา่นและครอบครัว รวมไป

ถึงคูรั่กหรือแม้กระทัง่การจดักิจกรรมพกัผอ่นนอกสถานที่ของ

กลุม่องค์กร (2) 

สมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั สามารถแลกรางวลับตัรเข้าสวน

น า้วานา นาวา โดยใช้ไมลเ์พียง 4,500 ไมล์ตอ่เด็ก 1 ทา่น 

และ 6,000 ถึง 7,000 ไมล ์ตอ่ผู้ใหญ่ 1 ทา่น ร่วมสมัผสั

ประสบการณ์ใหมท่ี่สวนน า้วานา นาวา หวัหิน และแลกรางวลั

บตัรเข้าสวนน า้ได้ตัง้แตว่นันีท้ี่ thaiairways.com/rop เลอืก 

รางวลัไลฟ์สไตล์ (3) 

 

 (คดัจาก Sawasdee, March 2018, p.74) 

ตวัอยา่งบทความข้างต้นมีจดุมุง่หมายเพื่อชกัชวนผู้อา่นให้ไปเยีย่มชมและใช้เวลาไปกบัวนัหยดุพกัผอ่น ณ โรงแรมฮอ

ลเิดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา ซึง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จึงจดัวา่เป็นงานเขยีนประเภทจงูใจ เมื่อ

เปรียบเทียบต้นฉบบัและฉบบัแปลดงักลา่ว มีข้อสงัเกตที่นา่สนใจเก่ียวกบัรูปแบบในการน าเสนอความหมายดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

1) บทความในต้นฉบบัประกอบด้วยหวัเร่ือง ตามด้วยรายละเอียดในยอ่หน้าเพยีง 2 ยอ่หน้า สว่นบทความในฉบบัแปล

ประกอบด้วยหวัเร่ือง ตามด้วยรายละเอียดในยอ่หน้า 3 ยอ่หน้า ซึง่แสดงถึงการปรับโครงสร้างของกลุม่ความคิด โดย

ในต้นฉบบั ยอ่หน้าที่ 1 กลา่วแนะน าสถานท่ีพกัผอ่นซึง่เป็นโรงแรมรวมทัง้สวนน า้วานา นาวา วา่มอีะไรเป็นจดุสนใจ 

ตัง้อยูท่ี่ไหน เดินทางไปได้โดยวิธีใด และเหมาะส าหรับคนกลุม่ใด และยอ่หน้าที่ 2 กลา่วถึงวิธีการแลกรางวลับตัรเข้า

สวนน า้ แตใ่นบทแปล มกีารจดัแบง่ประเภทของข้อมลูใหม ่โดยแยกรายละเอียดวา่มีอะไรเป็นจดุสนใจออกจาก

รายละเอียดวา่ตัง้อยูท่ี่ไหน เดินทางไปได้โดยวิธีใด และเหมาะส าหรับคนกลุม่ใด โดยเพิ่มยอ่หน้าอกีหนึง่ยอ่หน้า  ถือ

เป็นการจดักลุม่ความคดิใหม ่

2) ข้อสงัเกตในระดบัค าหรือวลี: 

ผู้แปลใช้วิธีการแปลที่หลากหลายส าหรับการแปลในระดบัค าหรือวล ีดงันี ้
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- การทบัศพัท์ เช่น  

resort = รีสอร์ท, technology = เทคโนโลยี, mile = ไมล์, Playcation = เพลย์เคชัน่, lifestyle = ไลฟ์สไตล์   

- การแปลโดยอธิบายความเพิ่มเตมิ เช่น  

destination resort ซึง่ Longman Dictionary ระบคุวามหมายไว้วา่ ‘a place to stay that is the reason for 

visiting a country or area because it is special or provides many services or activities’ ในบทแปลใช้

วลวีา่ ‘สถานท่ีพกัผอ่นพร้อมความสนกุสนาน’ แทนการแปลตรงตวัเนื่องจากหากแปลตรงตวั (โดยแปลวา่  

‘รีสอร์ทปลายทาง’) จะท าให้สือ่ความหมายได้ไมต่รงกบัความหมายจริง  

Playcation เป็นค าที่เกิดจากการผสมผสานระหวา่งค าวา่ Play และ vacation ซึง่ www.collinsdictionary.com 

ระบคุวามหมายไว้วา่ ‘A vacation predominately consisting of play; especially from a child's 

perspective’ ถือวา่เป็นค าที่สร้างขึน้ใหมซ่ึง่ใช้มากในบริบทของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยว อยา่งไรก็ตาม ใน

ภาษาไทยยงัไมพ่บการใช้บอ่ยนกั ผู้แปลจึงเพิ่มเติมค าอธิบายไว้ด้านหน้าด้วยค าทบัศพัท์วา่ “คอนเซปต์” เพื่อเป็น

การแสดงความหมายกว้างๆ ของค าวา่ Playcation ก่อนที่จะใช้วธีิทบัศพัท์ค าวา่ Playcation แล้วตามด้วยค าใน

ภาษาองักฤษในวงเลบ็ ดงัที่ปรากฏในบทแปลวา่ คอนเซปต์ “เพลย์เคชัน่” (Playcation) 

- การแปลโดยการสรุปความ เช่น 

make a splash แปลเพียงวา่ ชุม่ฉ ่า ซึง่ถือเป็นการแปลโดยเก็บความแล้วถา่ยทอดเป็นภาษาปลายทางทีใ่ห้

ความรู้สกึเดยีวกนัซึง่อาจกลา่วได้ว่าเป็นผลลพัธ์จากการกระท ากริยาวลนีี ้แทนท่ีจะแปลตรงตวัวา่ สาดน า้หรือท าให้

เปียก ซึง่แม้จะสือ่ความ แตก็่อาจท าให้ขาดความสละสลวยนา่ดงึดดู 

- การตดัหรือละค าหรือข้อความในต้นฉบบัไป เช่น …is designed as ซึง่ไมส่ง่ผลใดๆ ตอ่บรรยากาศ รสชาติ หรือ

สาระส าคญัของต้นฉบบั 

3) ข้อสงัเกตในระดบัประโยค: 

- มีการเพิ่มความในประโยคเพื่อให้ภาษามีความสละสลวย ร่ืนหมูากยิ่งขึน้ เช่น (ข้อความที่ขีดเส้นใต้) 

ต้นฉบบั: Just a three-hour drive from Bangkok on the Gulf of Thailand, Vana Nava is designed as 

the ultimate leisure destination for families, couples and even corporate groups.  

ฉบบัแปล: ทา่นสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเพยีง 3 ชัว่โมงในการขบัรถชมทศันียภาพของอา่วไทย เพื่อ

มายงัสถานท่ีพกัผอ่นท่ีดีที่สดุ เหมาะสมส าหรับทา่นและครอบครัว รวมไปถึงคูรั่กหรือแม้กระทัง่การจดักิจกรรม

พกัผอ่นนอกสถานที่ของกลุม่องค์กร 

http://www.collinsdictionary.com/
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- มีการปรับการใช้กรรมวาจกของกริยาในประโยคของต้นฉบบัให้เป็นกรรตวุาจกในฉบบัแปล ซึง่เป็นรูปแบบการใช้

ภาษาทีเ่ป็นธรรมชาตใินภาษาปลายทาง เช่น  

ต้นฉบบั: Entry tickets can also be redeemed by Royal Orchid Plus members at just 4,500 miles per 

child and 6,000 – 7,000 miles per adult.  

บทแปล: สมาชิก รอยลั ออร์คิด พลสั สามารถแลกรางวลับตัรเข้าสวนน า้วานา นาวา โดยใช้ไมล์เพยีง 4,500 ไมล์ตอ่

เด็ก 1 ทา่น และ 6,000 ถงึ 7,000 ไมล ์ตอ่ผู้ใหญ่ 1 ทา่น   

- มีการปรับเปลีย่นวิธีการน าเสนอจากประโยคบอกเลา่ เป็นประโยคค าสัง่ซึง่ให้ความหมายในเชิงเชือ้เชิญ โน้มน้าวให้

ผู้อา่นอยากไป ‘ร่วมสมัผสั’ ความสนกุสนานท่ีสวนน า้แหง่นี ้เช่น 

ต้นฉบบั: A fun-filled family experience awaits at Vana Nava Hua Hin! Simply redeem your entry 

tickets instantly at thaiairways.com/rop at Lifestyle Awards. (โครงสร้างประโยคบอกเลา่) 

ฉบบัแปล: ร่วมสมัผสัประสบการณ์ใหมท่ี่สวนน า้วานา นาวา หวัหนิ และแลกรางวลับตัรเข้าสวนน า้ได้ตัง้แตว่นันีท้ี่ 

thaiairways.com/rop เลอืก รางวลัไลฟ์สไตล์ (โครงสร้างประโยคค าสัง่) 

  จากตวัอยา่งบทแปลข้างต้น อาจสรุปได้วา่การแปลงานเขียนประเภทจงูใจเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อา่นฉบบัแปลคล้อยตาม

ในแบบเดยีวกบัต้นฉบบัให้ได้อยา่งสมัฤทธ์ิผลนัน้มกัไมส่ามารถท าได้ดีเทา่ใดนกัหากผู้แปลยดึตดิกบัรูปแบบภาษาของต้นฉบบั 

เพราะนอกจากจะสือ่ความหมายในแบบเดยีวกบัท่ีต้นฉบบัสือ่ได้ยากแล้วยงัมกัท าให้บทแปลที่ได้จืดชืด ไมน่า่สนใจ แปลก 

แปร่ง และขาดความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี ้ยงัพบวา่บอ่ยครัง้ผู้แปลสามารถเพิ่มเติมความเพื่อชว่ยให้ผู้อา่นบทแปลเข้าใจได้

ง่ายยิ่งขึน้ และในขณะเดียวกนัก็อาจมกีารละค าหรือข้อความสัน้ๆ ในกรณีที่ค าหรือข้อความนัน้มคีวามซ า้ซ้อนในความหมาย

หรือไมม่ีความส าคญัตอ่การสือ่ความหมายโดยรวมด้วย 

 

กิจกรรมท้ายบท 

1. จงพิจารณาบทแปลต่อไปนีแ้ล้ววิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบว่าบทแปลแต่ละบทแปลใช้วธีิการแปลแตกต่างกัน
อย่างไร และบทแปลใดถอืเป็นบทแปลที่เหมาะสมกบัเนือ้หาในต้นฉบับ 

ต้นฉบับ 

At Miyatake Sushi Bar on the fourth floor, come and experience the sumptuous Japanese sushi bar with 

a huge variety of fresh fish imported by Thai Airways at the prices you can fully enjoy. Here only at 

Miyatake Sushi Bar! 

บทแปลที่ 1 
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ที่มิยาทาเกะ ชัน้ 4 เชิญคณุมารับประสบการณ์ซูชิบาร์แบบญ่ีปุ่ นมากมายพร้อมปลาสดๆ หลากหลายน าเข้าโดยสายการบิน

ไทยในราคาที่คณุเพลดิเพลนิได้อยา่งเต็มที่ ที่น่ีที่เดียวที่มิยาทาเกะซูชิบาร์     

บทแปลที่ 2 

พบกบัอาหารญ่ีปุ่ นตามแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ นในบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ นท่ีซูชิบาร์ร้านมิยาทาเกะ ชัน้ 4   มีปลาสดๆหลากหลาย

ชนิดสง่ตรงมาจากตา่งประเทศ โดยสายการบินไทย ในราคาทีค่ณุสมัผสัได้มีที่นี่ท่ีเดียว ที่ร้านอาหารญ่ีปุ่ นมิยาทาเกะ 

 

2.  

2.1 จงแปลค าต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยในช่องว่างที่ให้มา 

ค าศัพท์ ค าแปล 

Elegant (adj.) 

Nature (N.) 

Functionality (N.) 

Strictest (adj.) 

Uniform (adj.) 

Metal finish (NP) 

Protrusion (N.) 

Grip (N.) 

Display (N.) 

Durability (N.) 

 

 

2.2 จงแปลข้อความต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่สละสลวย  

Elegant by Nature 

When style complements functionality. Designed with the strictest attention to detail, the new Samsung 

Galaxy J7 Pro features a stunning uniform metal finish with zero camera protrusion for superior grip and 

2.5D Glass shielding its 5.2” DF Display for added durability. 

Reference: www.samsung.com 
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2.3 จงสังเกตว่าในการแปลข้อความโฆษณาในข้อ 2.2 สามารถน าความหมายของค าศัพท์ที่ปรากฏในข้อ 2.1 มา
ใช้ได้อย่างตรงตวัหรือไม่ หากไม่สามารถน าค าแปลมาใช้อย่างตรงตวั ให้ระบุว่าได้แปลความหมายค าเหล่านีด้้วย
กลวิธีใด 

3.จงแปลข้อความต่อไปนีเ้ป็นภาษาไทยที่สละสลวย 

Welcome to Shirakawa-go 

 

Shirakawa-go (Shirakawa Village) is a Japanese mountain settlement in what was once considered a wild 

and unexplored region. Because of the area’s natural environment, with high mountains and heavy 

snowfall, interaction with neighboring regions was limited. However, this also created the conditions for 

the development of unique cultural practices and lifestyles. Now registered as a World Cultural Heritage 

site, we hope that you will enjoy experiencing the culture and traditions that live on in Shirakawa-go 

today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

บรรณานุกรม 

 

ปรีมา มลัลกิะมาส. (2553). การแปลกบัการสอนภาษาองักฤษ. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงาน    

วิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ผอ่งศรี ลอืพร้อมชยั. (2559).  การแปลใหเ้ก่ง. กรุงเทพมหานคร: สมาคมผู้จดัพิมพ์และผู้จ าหนา่ยหนงัสอืแหง่ประเทศไทย. 

สญัฉวี สายบวั. (2550). หลกัการแปล. พิมพ์ครัง้ที่ 8. กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   

สทิธา พินิจภวูดล, ศ.ดร. (2542). คู่มือนกัแปลอาชีพ. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส.์ 

สพุรรณี ป่ินมณี, รศ.  (2559). แปลได ้แปลดี: ทกัษะการแปลส าหรับผู้ เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั. กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพ์แหง่    จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

อจัฉรา ไลศ่ตัรูไกล, ผศ. (2550). จุดมุ่งหมาย หลกัการ และวิธีแปล. พิมพ์ครัง้ที่ 5. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

 

Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation (2nd ed.). London: Routledge. 

Crystal, D. (1980). A First Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: Deutsch. 

Gile, D. (1995). Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam:  John 

Benjamins. 

Kelly, N. and Zetzsche, J. (2012). Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms 

the World. London: Penguin Books Ltd. 

Larson, M.L. (1998). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-language Equivalence. Lanham (Md.).  

University Press of America. 

Newmark, Peter. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press Ltd. 

_____________. (1988). A Textbook of Translation. Singapore: Prentice-Hall International (UK) Ltd. 

 

 

 



127 

 

งานเขียนและข้อความที่ใช้เป็นตวัอย่าง 

เกรย์, จอห์น. (2556). ผูช้ายมาจากดาวองัคาร ผูห้ญิงมาจากดาวศกุร์. แปลโดย สงกรานต์ จิตสทุธิภากร. กรุงเทพฯ:  

สงกรานต์ จิตสทุธิภากร. 

เชวาเลยีร์, เทรซี. (2545). หญิงสาวกบัต่างหูมกุ. แปลโดย สริิยากร พกุกะเวส. กรุงเทพฯ: อิมเมจ. 

แลมปาดาริโอ, อิราคลสิ. (2542). เจ้าชายนอ้ย. แปลโดย พงาพนัธ์. กรุงเทพฯ: ศรีสารา. 

Chevalier, T. (1999). Girl with a Pearl Earring. London: HarperCollins. 

Fielding, H. (1996). Bridget Jones’s Diary. London: Picador. 

Gray. J. (1992). Men are from Mars, Women are from Venus. New York: HarperCollins. 

http://animals.mom.me/the-difference-between-a-male-penguin-a-female-penguin-5019023.html 

https://auto.howstuffworks.com/fuel-efficiency/vehicles/question262.htm 

http://www.kidsworldfun.com/ 

http://ml.shirakawa-go.org 

http://www.naewna.com 

https://thai.tourismthailand.org 

https://web.kao.com/sg/merries/http://www.wctv.tv 

https://www.worldwildlife.org/species/chimpanzee 

www.agoda.com 

www.ocl.pitt.edu 

www.samsung.com 

www.tajmahal.gov.in 

www.telegraph.co.uk/ 

www.thailanguagehut.com 

www.twinlotus.com 

www.wctv.tv 

www.worldwildlife.org 

 



128 

 

พจนานุกรม 

https://en.oxforddictionaries.com 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

http://www.royin.go.th/dictionary/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

ดชันี 

ก 

กระบวนการแปล, 5 

กระบวนการแปล Sequential Model of Translation, 28 

กระบวนการแปลของ Peter Newmark, 30 

การทับศัพท์, 51 

การแปลข่าว, 78 

การแปลงานเขียนประเภทจูงใจ, 118 

การแปลแบบตรงตวั, 43, 106 

การแปลแบบสรุปความ, 44, 108 

การแปลเร่ืองท่ีให้ความรู้, 87 

การสร้างใหม่, 29 

การอธิบายความเพิม่เติม, 47 

ข 

ข่าวน า, 78 

ค 

ความเข้าใจ, 28 

ความน า (Lead), 83 

ความหมายเชิงอุปมา, 23 

ความหมายแฝง, 4, 22 

ความหมายอา้งอิง, 21 

ค าจ ากัดความ, 3 

คุณสมบัตขิองนักแปล, 6 

คู่ค า, 62 

เคร่ืองหมายวรรคตอน, 25 

โครงสร้างกรรตุวาจก, 19 

โครงสร้างกรรมวาจก, 16, 17 

โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน, 13 

โครงสร้างพืน้ฐานของประโยค, 12, 13 

ง 

งานเขียนประเภทจูงใจ, 74, 118, 120 

งานเขียนประเภทแสดงอารมณ์, 73, 106, 110 

งานเขียนประเภทให้ข้อมูล, 72, 77, 90 

ต 

ตรวจสอบงานแปล, 37 

น 

เน้ือข่าว, 78 

เน้ือข่าว (Body), 84 

แนวทางในการแปลส าหรับงานเขียนแต่ละประเภท, 74 

ป 

ประเภทของงานเขียน, 88 

ประโยคกรรมวาจก, 15 

ประโยคความซ้อน, 14 

ประโยคความรวม, 14 

พ 

พาดหวัข่าว, 78 

พาดหัวข่าว (Headline), 79 

ภ 

ภาคประธาน, 15 

ภาคแสดง, 15 

ภาษาตน้ทาง, 4 

ภาษาปลายทาง, 4 

ล 

ลีลาภาษา, 109 

ศ 

ศัพท์บัญญตั,ิ 51 

ส 

ส่วนเช่ือม, 78 

ส่วนเช่ือมความน าข่าวกบัเน้ือข่าว (Neck/ Bridge), 84 



130 

 

 

  

 


