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52113325: สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
คาํสาํคญั:  กลวิธีการแปล/เทคนิควิธีการแปล/คาํทางวฒันธรรม 
 สตรีรัตน์ ไกรอ่อน: กลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ

ในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.ดร.ปาจรีย ์ นิพาสพงษ.์  74 หนา้. 
 
 การศึกษากลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงค ์ 3 ประการคือ เพื่อศึกษากลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชแ้ปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ และเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการ

แปล โดยศึกษาผา่นนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินตน้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัแปลภาษาองักฤษโดยตุล

จนัทร์ 
 ผลการวิจยัในส่วนของกลวธีิการแปล พบวา่ มีการใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการแปลแบบเอาความ และการทบัศพัท ์ ตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัพบกลวิธีการ
แปลแบบอ่ืนๆ แบ่งเป็น 2 กลวิธีไดแ้ก่ การไม่แปลหรือการละคาํ และการทบัศพัทป์ระกอบการแปล
แบบตรงตวั 
 ส่วนการศึกษาเทคนิควิธีการแปล พบวา่มีการใชเ้ทคนิควธีิการแปลแบบขยายมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบดดัแปลง และการแปลแบบ
อา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบเทคนิควิธีการแปลแบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การใชค้าํทบั
ศพัทใ์นประโยคเสมือนคาํภาษาองักฤษโดยไม่มีการขยายความเพ่ิมเติม และเม่ือศึกษาและวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลกบัเทคนิควิธีการแปลแลว้ พบวา่กลวิธีการแปลแบบตรงตวัมี

ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบมากท่ีสุด กลวิธีการแปลแบบเอาความ การทบัศพัท ์
และการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวัมีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลเดียวกนั คือ มี
ความสมัพนัธ์เทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุด ส่วนกลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํมี

ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงมากท่ีสุด 
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 This research is a study on strategies for translating Thai cultural words into English 

through a Thai novel named “Si Pan Din” or “Four Reigns” translated by Tulachandra. The 

objectives are; 1) to study strategies in translating Thai cultural words into English, 2) to study 

techniques in translating Thai cultural words into English and 3) to analyze the relationship 

between those strategies and techniques. 

 The finding shows that the most frequently used strategies for translating Thai 

cultural words into English include literal translation, free translation and 

transcription/transliteration strategy, respectively. It is also found two additional strategies, which 

are omission and the combination of transcription/transliteration and literal translation strategy. 

Regarding translation techniques, the finding reveals that the most frequently used techniques are 

elaboration technique, summarizing technique, complete translation technique, adjustment 

technique and giving reference technique, respectively. Moreover, it is found an additional 

technique, which is the use of transcription/transliteration word in English sentence without 

explanation.  For the relationship between translation strategies and techniques, the result shows 

that literal strategy is mostly related to complete translation technique. Free translation strategy, 

transcription/transliteration strategy and the combination of transcription/transliteration strategy 

and literal translation strategy are mostly related to elaboration technique. Omission strategy is 

totally related to summarizing technique. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ปาจรีย ์ นิพาสพงษ ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของขา้พเจา้ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและ
สละเวลาอนัมีค่าในการใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร. พนิดา 
บุญทวีเวช ท่ีไดช่้วยแนะนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษาของขา้พเจา้ 
และขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. จารุวรรณ จรินทรานนท ์ ท่ีแนะนาํแนวคิดในการทาํวจิยั
ใหแ้ก่ขา้พเจา้และคอยติดตามใหค้าํปรึกษาในการทาํงานวิจยัตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้
งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน  รวมไปถึงบิดา มารดาของขา้พเจา้และเพ่ือนๆ ร่วมสาขาวิชา
ทุกท่านท่ีใหค้าํปรึกษาและเป็นกาํลงัใจในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี บุคคลดงักล่าวขา้งตน้
เป็นผูมี้ความสาํคญัและมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลงได ้ ขา้พเจา้จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงในความกรุณาของทุกท่านมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ภาษาเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ภาษาจึงมีระบบ

ระเบียบท่ีแน่นอน และในขณะเดียวกนักมี็การเปล่ียนแปลงวิวฒันาการไปตามสภาพสงัคม ภาษา

ต่างๆ ยงัคงมีอยูเ่พราะแต่ละภาษามีผูสื้บต่อไวโ้ดยการพดูต่อกนัมา และมีตวัอกัษรสาํหรับบนัทึก

คาํพดูหรือเร่ืองราวต่างๆ เป็นภาษาเขียนไว ้ (เปรมจิต ชนะวงศ,์ 2538: 1) ภาษาเขียนจึงถือเป็น
ตวัแทนของภาษาพดูและเป็นเคร่ืองมือสาํคญัทางวฒันธรรม และดว้ยกระแสโลกาภิวตัน์ทาํใหก้าร

ติดต่อส่ือสารเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยผา่นช่องทางอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนๆ การส่ือสารจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงแค่ภายใน

กลุ่มวฒันธรรมเดียวกนัเท่านั้น แต่เรายงัสามารถรับทราบขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มวฒันธรรมอ่ืนๆ ทัว่
โลกไดด้ว้ย 
 นวนิยายเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในรูปแบบตวัหนงัสือท่ีแสดงภาพชีวิตของคน ซ่ึงทาํให้

คลา้ยชีวิตจริงดว้ยการสอดแทรกอารมณ์และทาํใหน่้าอ่านโดยแทรกเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ นว

นิยายควรแสดงภาพชีวติจริง ซ่ึงมิใช่ภาพของบุคคลซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัหรือเป็นบุคคลซ่ึงผูแ้ต่งรู้จกั แต่

เป็นตวัละครท่ีผูแ้ต่งสร้างข้ึนโดยกาํหนดใหมี้ลกัษณะต่าง ๆ ของมนุษยอ์นัเป็นท่ีรู้จกักนัดี (Shaw, 
1972: 257 อา้งถึงใน จิตติมา วโรดมบณัฑิต, 2556) ใน Cassell's Encyclopedia of World Literature 
อา้งถึงใน ธวชั บุณโณทก (2526: 87) ไดใ้หค้วามหมายวา่ นวนิยายเป็นโครงเร่ืองจาํลองจากชีวิตจริง 
สามารถแสดงใหเ้ห็นเหตุผลท่ีปรุงแต่งชีวิตนั้นข้ึนจากหลกัความจริงทั้งปวงและมีการวิเคราะห์เห็น

พฤติกรรมตามหลกัจิตวิทยา  
 จากนิยามดงักล่าวจึงสามารถสรุปไดว้า่ นวนิยายเป็นส่ือส่ิงพิมพบ์นัเทิงคดีร้อยแกว้ท่ี

สามารถส่ือสารใหผู้อ่้านเห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพสงัคมของกลุ่มสงัคมหน่ึงๆ ผา่นทางพฤติกรรม

ของตวัละครท่ีผูเ้ขียนแต่งข้ึน นวนิยายจึงถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางวฒันธรรมของคนกลุ่มหน่ึงไป
ยงัคนอีกกลุ่มหน่ึง และดว้ยความแตกต่างทางดา้นภาษาของแต่ละสงัคม การแปลจึงมีส่วนสาํคญัใน
การช่วยถ่ายทอดเร่ืองราววฒันธรรมของคนในสงัคมหน่ึงใหค้นอีกสงัคมหน่ึงไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ

ได ้ ดงัท่ี ดวงตา สุพล (2541: 6) ไดก้ล่าววา่ “การแปลถือไดว้า่เป็นการถ่ายทอดภาษา วฒันธรรม 
และส่ือสารความคิดจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง” 
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 สญัฉวี สายบวั (2542: 2) ไดใ้หค้วามหมายการแปลวา่ การแปลเป็นเร่ืองของการ
ถ่ายทอดความหมายและรูปแบบของการเสนอความหมาย การแปลจึงสมัพนัธ์กบัภาษาอยา่งใกลชิ้ด
ในแง่ของการเอาภาษามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพื่อใหก้ารถ่ายทอดความหมายและรูปแบบของ

ความหมายประสบผลสาํเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั J.C. Catford (1978 อา้งถึงใน สญัฉวี สายบวั, 2542: 
3) ท่ีกล่าววา่ “การแปลคือการใชภ้าษาอีกภาษาหน่ึง เพือ่ส่ือความหมายท่ีแสดงโดยภาษาเดิม ภาษา
จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนกัแปลนาํมาใชเ้พื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว”้ 
 นวนิยายเร่ือง ส่ีแผน่ดิน เป็นนวนิยายอิงประวติัศาสตร์ไทยในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 ถึง 
รัชกาลท่ี 8 แต่งโดยหม่อมราชวงศคึ์กฤทธ์ิ ปราโมช และไดรั้บการแปลเป็นภาษาจีนและ

ภาษาองักฤษ โดยในฉบบัแปลภาษาองักฤษไดใ้ชช่ื้อวา่ Four Reigns นวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินน้ีมีเน้ือ
เร่ืองในเชิงประวติัศาสตร์สงัคม สามารถสะทอ้นวิถีการดาํรงชีวิตและวฒันธรรมไทยซ่ึงเป็นสงัคม

แบบมีชนชั้นวรรณะไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัละครไดใ้หค้วามสาํคญักบัสถาบนักษตัริยแ์ละระบบเจา้ขนุมูล
นาย จึงพบบทสนทนาท่ีประกอบไปดว้ยคาํแสดงระดบัความอาวโุส และคาํทางวฒันธรรมหรือมี

บริบททางสงัคมมาเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ท่ีเห็นไดช้ดัอยา่งหน่ึงคือ การใชค้าํราชาศพัทข์องตวั
ละครท่ีเป็นคนธรรมดาเม่ือกล่าวถึงพระเจา้แผน่ดิน อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความจงรักภกัดีต่อองค์

พระมหากษตัริย ์และแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัชนชั้นวรรณะทางสงัคม 
 เน่ืองจาก ภาษาองักฤษเป็นภาษาของชาวตะวนัตกซ่ึงมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างจาก

วฒันธรรมไทย ทาํใหเ้กิดปัญหาหน่ึงสาํหรับผูแ้ปล คือ การแปลส่ิงท่ีไม่ปรากฏหรือไม่เป็นท่ีรู้จกัใน
วฒันธรรมของภาษาแปล เม่ือวตัถุส่ิงของหรือกิจกรรมใดๆ ซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือไม่เคยมีปรากฏใน
วฒันธรรมของภาษารับสารใด กย็อ่มจะไม่มีคาํท่ีใชเ้รียกหรือวลีท่ีใชแ้สดงความหมายในภาษานั้นๆ 
(สุพรรณี ป่ินมณี, 2546: 297)  
 Susan Bassnett (2554: 95) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการแปลขา้มวฒันธรรมและพบวา่มี

นกัวิชาการหลายท่านพบปัญหาในการแปลคาํทางวฒันธรรมซ่ึงไม่สามารถแปลได ้
(Untranslatability) เน่ืองจาก คาํบางคาํในภาษาหน่ึงอาจไม่มีคาํแปลในอีกภาษาหน่ึงท่ีมีความหมาย
ตรงกนัทั้งหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  “J.C. Catford, Anton Popovic, Jiri Levy, and many others,  
 began wrestling with the problem of how adequately to define  what  
 constituted equivalence in translation; they also explored the complex  
 question of untranslatability, since not all linguistic items have their  
 counterparts in other languages by any means.” 
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 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาของ J.C. Catford ซ่ึงไดก้ล่าวถึงความแตกต่างระหวา่ง 
อุปสรรคในการแปลระดบัภาษา (Linguistic untranslatability) และ อุปสรรคในการแปลระดบั

วฒันธรรม (Cultural untranslatability) วา่อุปสรรคในการแปลหรือการท่ีไม่สามารถแปลภาษาใน
ระดบัวฒันธรรมไดน้ั้น มีความซบัซอ้นและไม่มีหลกัคิดแบบตายตวั โดยอุปสรรคในการแปลท่ี

เกิดข้ึนระดบัวฒันธรรมนั้น เกิดจากการท่ีวฒันธรรมในภาษาแปล (TL: Target language) ไม่มี
เหตุการณ์หรือส่ิงของลกัษณะเดียวกนักบัวฒันธรรมในภาษาตน้ฉบบั (SL: Source language) ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  “Catford (1965) makes a distinction between linguistic  
 and cultural untranslatability.  Focusing on the question of what  
 is untranslatable, he argues that linguistic untranslatability occurs  
 when there is no lexical or syntactical equivalent in the TL.  
 Cultural untranslatability he saw as more complex and loosely  
 formulated: something is culturally untranslatable when there is  
 no equivalent situational feature in the source language.” 
 นอกจากน้ี Eugene Nida (อา้งถึงใน Susan Bassnett, 2554: 96) ไดก้ล่าวเอาไวเ้ก่ียวกบั
ความสาํคญัของการแปลคาํท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กบับริบท (Context) วา่ “As Nida point out, a 
language cannot be understood outside the total framework of culture” ซ่ึงหมายความวา่ การทาํ
เขา้ใจภาษาใดภาษาหน่ึง จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจในวฒันธรรมของกลุ่มคนหรือสงัคมท่ีใชภ้าษา

นั้นๆ ดว้ย 
 ดงันั้น เม่ือทาํงานแปลผูแ้ปลไม่เพียงแต่จะตอ้งพิจารณาเทียบเคียงระหวา่ง

ภาษาตน้ฉบบัหรือภาษาส่งสาร และภาษาแปลหรือภาษารับสารเท่านั้น แต่ยงัตอ้งพิจารณา

วฒันธรรมของทั้งสองภาษาอีกดว้ย (Larson, 1984) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิพา เทพอคัรพงษ ์ (2542: 16) 
ซ่ึงกล่าวถึงการแปลวา่ผูแ้ปลจะตอ้งมีความรู้ทางวฒันธรรมดว้ย ไดแ้ก่ วฒันธรรมทาง

สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมทางวตัถุ และวฒันธรรมทางศาสนาและประเพณี 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาวา่ การแปลส่ิงท่ีไม่ปรากฏหรือไม่เป็นท่ีรู้จกัใน

วฒันธรรมของตะวนัตกท่ีพบในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินนั้น ผูแ้ปลจะใชก้ลวิธีการแปลใดบา้งในการ
แปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษเพื่อรักษาความหมายใหค้งเดิมตามตน้ฉบบั

และทาํใหผู้อ่้านฉบบัภาษาแปลซ่ึงส่วนมากยอ่มตอ้งเป็นคนต่างวฒันธรรมมีความเขา้ใจในภาษา

แปลอยา่งถูกตอ้ง ความแตกต่างทางวฒันธรรมนั้นถือเป็นปัญหาสาํคญัท่ีผูแ้ปลตอ้งพบในการแปล 
ซ่ึงอาจเกิดจากผูแ้ปลเองไม่รู้วฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบัหรือผูแ้ปลรู้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้
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ผูอ่้านฉบบัแปลรู้เร่ืองหรือเขา้ใจตามได ้ (ดวงตา สุพล, 2541: 65) ดงันั้น นอกเหนือจากกลวิธีการ
แปลโดยทัว่ไปแลว้ ผูแ้ปลจึงมีการนาํเทคนิควิธีการแปลอ่ืนๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาการแปลไม่ได้
หรือแปลไดแ้ต่ความหมายเทียบเคียงระหวา่งภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปลไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อให้
เจตนาของผูเ้ขียนถูกถ่ายทอดไปยงัผูอ่้านฉบบัแปลไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามตน้ฉบบั ดว้ยเหตุน้ี

ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมวา่ ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลใดบา้งในการแปลคาํทางวฒันธรรม 
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีกรแปลท่ีพบ ทั้งน้ีเพื่อ
เป็นแนวทางในการแปลคาํทางวฒันธรรมแก่ผูแ้ปลท่านอ่ืนๆ หรือผูศึ้กษางานวจิยั โดยศึกษาผา่นนว
นิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินตน้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัแปลภาษาองักฤษ Four Reigns ซ่ึงแปลโดยคุณ
จนัทร์แจ่ม บุนนาค ใชน้ามปากกาวา่ ตุลจนัทร์ (Tulachandra) ซ่ึงเป็นฉบบัแปลภาษาองักฤษฉบบั
ล่าสุดท่ียงัมีจาํหน่ายในปัจจุบนัและมีผูอ่้านจาํนวนมาก และคุณจนัทร์แจ่ม บุนนาค เป็นนกัเขียนท่ีมี
ความเช่ียวชาญวรรณกรรมท่านหน่ึงในประเทศไทยและเป็นผูไ้ดรั้บรางวลันราธิป ประจาํปี 2545 
จากสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทยอีกดว้ย โดยรางวลันราธิปเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่นกัเขียน 
นกัหนงัสือพิมพ ์กวี นกัแปล และบรรณาธิการอาวโุสท่ีสร้างผลงานมาต่อเน่ืองยาวนาน และผลงาน
เป็นท่ียกยอ่งอยา่งกวา้งขวาง (www.thaiwritterassociation.org) 
 
2. คาํถามการวจัิย 
 2.1 ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการแปลใดบา้งในการแปลคาํทางวฒันธรรม 
 2.2 ผูแ้ปลเลือกใชเ้ทคนิควิธีการแปลใดบา้งในการแปลคาํทางวฒันธรรม  
 2.3 กลวิธีการแปลท่ีพบมีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลอยา่งไร 
 
3. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 3.1 เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
 3.2 เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชแ้ปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ  
 3.3 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการ
แปล 
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4. สมมติฐานการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานการวิจยัไวด้งัน้ี 
 ในการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ จะพบกลวิธีการแปล

แบบทบัศพัทแ์ละกลวิธีการแปลแบบเอาความอยูจ่าํนวนมาก เน่ืองจากวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบั
และภาษาฉบบัแปลมีความแตกต่างกนั ทาํใหไ้ม่สามารถหาคาํในภาษาแปลท่ีมีความหมายเทียบเคียง
ท่ีถูกตอ้งตรงกบัภาษาตน้ฉบบัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูแ้ปลจึงตอ้งใชก้ารทบัศพัทห์รือการแปลแบบเอา

ความ โดยจะใชป้ระกอบกบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย เพื่อพยายามถ่ายทอดคาํทางวฒันธรรมนั้น
ใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
5. ขอบเขตการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงคผ์ูว้ิจยัจึงกาํหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 5.1 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมท่ีปรากฏ

ในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน แต่งโดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช และฉบบัแปลภาษาองักฤษเร่ือง Four 
Reigns แปลโดย ตุลจนัทร์ 
 5.2 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาและวเิคราะห์กลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมในแผน่ดินท่ี 
1 จาํนวน 5 บท ไดแ้ก่ บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 11 บทท่ี 12 และบทท่ี 14 ซ่ึงเม่ือรวบรวมคาํจากเน้ือหา
ทั้ง 4 แผน่ดินแลว้ พบวา่ 5 บทดงักล่าวเป็นบทท่ีมีคาํทางวฒันธรรมมากท่ีสุด 5 บทแรก รวมทั้งส้ิน 
205 คาํ 
 5.3 วิจยัน้ีเป็นการศึกษากลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปลโดยเนน้ศึกษาคาํทาง

วฒันธรรมเท่านั้น 
 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อสร้างความเขา้ใจใหต้รงตามจุดมุ่งหมายของการวจิยั จึงไดนิ้ยามศพัทไ์ว ้ดงัน้ี 
 6.1 คาํทางวฒันธรรม (Cultural-specific word) หมายถึง คาํหรือกลุ่มคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมไทยท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบของความเช่ือทางศาสนา 
กิจวตัรหรือธรรมเนียมปฏิบติั ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงประเภทของอาหารในวฒันธรรม
นั้นๆ (Mona Baker, 2011: 21)  
 6.2 กลวิธีการแปล หมายถึง ชนิดหรือประเภทของการแปลตามหลกัทฤษฎีการแปล
โดยทัว่ไป ซ่ึงในงานวิจยัน้ีประกอบดว้ย 3 กลวิธี ไดแ้ก่ การแปลแบบตรงตวั (Literal translation) 
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และการแปลแบบเสรีหรือเอาความ (Free translation) (พชันีย ์สรรคบุรานุรักษ,์ 2529: 22) และการ
ทบัศพัท ์(Transcription or Transliteration) (พิมพนัธ์ุ เวสสะโกศล, 2555: 46) 
 6.3 เทคนิควธีิการแปล หมายถึง วิธีหรือลกัษณะการแปลท่ีนาํมาใชใ้นการแปลเพ่ือ

แกปั้ญหาการแปลไม่ไดห้รือแปลไดแ้ต่ใหค้วามหมายเทียบเคียงไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี
ไดร้วบรวมเทคนิควิธีมาจากประสบการณ์การแปลของวลัยา ววิฒัน์ศร (2545: 157) แบ่งออกเป็น 5 
วิธี ไดแ้ก่ การแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม (giving reference technique) การแปลแบบพอเพียง 
(summarizing technique) การแปลแบบครบ (complete translation technique) การแปลแบบขยาย 
(elaboration technique) และการแปลแบบดดัแปลง (adjustment technique) 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1 ทาํใหท้ราบกลวิธีการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแปล
คาํทางวฒันธรรมหรือมีบริบททางสงัคมมาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูศึ้กษางานวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน

การแปลคาํท่ีความหมายทางวฒันธรรมหรือมีบริบททางสงัคมมาเก่ียวขอ้งได ้
 7.2   เพื่อเป็นตวัอยา่งในการศึกษางานดา้นการแปลอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการแปลคาํท่ีมีความหมายทางวฒันธรรมในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารและงานวิจยัต่างๆ และไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการวิจยัต่อไปซ่ึงอธิบายไวใ้นบทท่ี 3 โดยทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 3 
ส่วนดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีการแปลทัว่ไป 
 2. ทฤษฎีการแปลวรรณกรรม 
 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปล 
 
1. ทฤษฎกีารแปลทัว่ไป 
 1.1 คาํจํากดัความของการแปล 
 นกัแปลไดใ้หค้าํจาํกดัความของการแปลไวต่้างๆ กนั เช่น 
 นิวมาร์ก (Newmark, 1988: 7 อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2541: 3) กล่าวไวว้า่ การแปล
เป็นความชาํนาญท่ีประกอบดว้ยความพยายามท่ีจะแทนท่ีสารและหรือขอ้ความในภาษาหน่ึงดว้ย

สารหรือขอ้ความในอีกภาษาหน่ึง 
 ปราณี บานช่ืน (2523: 2) ไดถ้อดความคาํจาํกดัความของ J.C. Catford ไวด้งัน้ี 
 “การแปลเป็นกระบวนการท่ีทาํต่อภาษา กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีเอาถอ้ยความท่ี
เขียนดว้ยภาษาหน่ึงไปแทนท่ีถอ้ยความท่ีเขียนดว้ยอีกภาษาหน่ึง” 
 สญัฉวี สายบวั (2542: 1) กล่าวไวว้า่ การแปลเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดความหมาย
ของบทตน้ฉบบัลงสู่บทท่ีเป็นฉบบัแปล และไดก้ล่าวถึงคาํจาํกดัความของ ยจีูน ไนดา (1964) ไว้
ดงัน้ี 
 “การแปลเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดความหมาย (meaning) และการถ่ายทอดรูปแบบ
ของการเสนอความหมาย (form) ของขอ้ความในภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง”  
 ประเทือง ทินรัตน์ (2543: 5) กล่าวไวว้า่ การแปลคือการหาความหมายท่ีเกิดข้ึนแมใ้น
การส่ือสารท่ีใชภ้าษาเดียวกนั และถา้ผลออกมาเป็นท่ีพอใจของทั้งฝ่ายผูส่้งสารและผูรั้บสาร แสดง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

วา่ผูรั้บการแปลความหมายไดต้รงตามเจตนาของผูส่้งสาร ดงันั้น การแปลขา้มภาษากมี็ความ

เหมือนกนั ต่างกนัเพยีงจาํนวนของปัญหาในการแปลขา้มภาษาท่ีมีมากกวา่เท่านั้น 
 วรรณา แสงอร่ามเรือง (2542: 4) ไดส้รุปไวว้า่ การแปลไม่ใช่เพียงการถอดรหสัจาก
ภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึงเท่านั้น แต่เป็นการทาํงานท่ีซบัซอ้นผา่นเง่ือนไขของภาษา วฒันธรรม 
และหนา้ท่ี 
 ดวงตา สุพล (2541: 5) ไดส้รุปคาํกล่าวของ ยจีูน ไนดา ท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือ Toward a 
Science of Translating (Leiden: E.J. Brill, 1964) ไวว้า่การแปลเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ คือ การ
แปลนั้นเป็นเร่ืองท่ีศึกษาวเิคราะห์ได ้ นาํมาประกอบเรียบเรียงข้ึนเป็นทฤษฎีได ้ และอาจใชค้วามรู้

และทฤษฎีต่างๆ จากศาสตร์อ่ืนมาประยกุต ์หรือใชช่้วยในการอธิบายหรือวิเคราะห์ได ้ เช่น ความรู้
ทางดา้นภาษาศาสตร์ (Linguistics) หรือภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (Comparative Linguistics) และ
ในเวลาเดียวกนัการแปลกเ็ป็นศิลปะดว้ย 
 เฉลิมศรี จนัทสิงห์ (2528: 2) ไดก้ล่าวถึงคาํนิยามการแปลของแคทฟอร์ด (Catford 
1965: 1) ไวว้า่การแปลเป็นการบวนการท่ีกระทาํต่อภาษา อาจจะหมายถึงการแทนท่ีความในภาษา
หน่ึง โดยใชข้อ้ความท่ีมีความหมายเท่าเทียมกนัในอีกภาษาหน่ึง ปัญหาสาํคญัของการแปลจึงอยูท่ี่
การจะหาถอ้ยความท่ีเท่าเทียมกนัในภาษาเป้าหมาย และประเดน็สาํคญัของทฤษฎีการแปลจึงอยูท่ี่

การกาํหนดความหมายของธรรมชาติและเง่ือนไขของส่ิงท่ีเรียกวา่ ความเท่าเทียมกนัในการแปล 
 จากคาํจาํกดัความการแปลขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การแปลเป็นกระบวนการ

ถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึง (Source Language: SL) ไปอีกภาษาหน่ึง (Target Language: TL) 
ซ่ึงผูแ้ปลตอ้งมีความเช่ียวชาญทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาท่ีจะแปลเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี ยงัตอ้ง

คาํนึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมอีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารแปลนั้นสามารถถ่ายทอดความหมาย

ของบทตน้ฉบบัไปสู่บทท่ีเป็นฉบบัแปลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 1.2 กระบวนการแปล 
 การแปลแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1.2.1 Intralingual Translation หรือ Rewording เป็นการแปลในภาษาเดียวกนั 
คือเป็นการทาํใหเ้น้ือความในภาษานั้นเองกระจ่างชดัและเขา้ใจไดง่้ายข้ึน หรือแปลจากโครงสร้าง

ลึก (Deep Structure) เป็นโครงสร้างผวิ (Surface Structure) 
  1.2.2 Interlingual Translation หรือ Translation Proper คือ การแปลจากภาษา
หน่ึงไปอีกภาษาหน่ึง 
  1.2.3 Intersemiotic Translation หรือ Transmutation คือการแปลโดยใช้

สญัญาณส่ือความหมาย 
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 ไนดาและเทเบอร์ (อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2541: 11) ใหแ้บบจาํลอง (Model) ของ
กระบวนการแปลไวด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 ชนิดของการแปล 
  1.3.1 การแบ่งชนิดการแปลโดยทัว่ไป  
  ผูรู้้ทางดา้นการแปลต่างแบ่งการแปลออกเป็นหลายชนิดต่างๆ กนั เม่ือพดูอยา่ง
กวา้งๆ แลว้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
   1.3.1.1 การแปลโดยพยญัชนะ (Literal Translation) แยกออกเป็น 
    1.3.1.1.1 การแปลคาํต่อคาํ (Word for word Translation) วิธีน้ีเป็น
วิธีการแปลท่ีนิยมใชใ้นการแปลพระคมัภีร์ไบเบิลในระยะแรก ผูแ้ปลจะรักษาโครงสร้างและ

ความหมายของภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลอยา่งเคร่งครัด ทาํใหเ้น้ือความของภาษาฉบบัแปล
เขา้ใจไดย้ากมาก วิธีน้ีไม่เป็นท่ีนิยมแลว้ในปัจจุบนัน้ี 
    1.3.1.1.2 การแปลตรงตวั (Literal Translation) เป็นการแปลโดย
พยายามคงความหมายท่วงทาํนอง รูปแบบ และโครงสร้างของตน้ฉบบัไวม้ากท่ีสุด มุ่งความถูกตอ้ง
ครบถว้น และความแม่นยาํแน่นอน (Accuracy) ของตน้ฉบบัเป็นสาํคญั ไม่นิยมการตดัทอนหรือ
แต่งเติมคาํหรือขอ้ความใดๆ ทั้งส้ิน ปัจจุบนัน้ีการแปลแบบน้ียงัคงใชอ้ยู ่ มกัเป็นการแปลเพือ่

จุดประสงคเ์ฉพาะอยา่ง เช่น การแปลคมัภีร์ไบเบิลในปัจจุบนั การแปลกฎหมายสนธิสญัญาระหวา่ง
ประเทศ ประกาศของทางราชการ เป็นตน้ 
    1.3.1.2 การแปลโดยอรรถ (Non-literal Translation) คือ การแปล
ท่ีไม่ไดมุ่้งรักษาโครงสร้าง ความหมาย ท่วงทาํนอง หรือรูปแบบของตน้ฉบบัอยา่งเคร่งครัด มีการ
โยกยา้ยขยายความ ตดัทอน หรือเปล่ียนแปลงรูปคาํหรือขอ้ความทางไวยากรณ์ได ้ การแปลโดย

อรรถน้ีรวมไปถึงการถอดใจความในภาษาเดียวกนั (Paraphrase) ดว้ย การแปลแบบน้ีใชก้บัเร่ืองท่ี
ไม่จาํเป็นตอ้งรักษาความถูกตอ้งแน่นอนของตน้ฉบบั เช่น การแปลนวนิยาย เร่ืองสั้น นิทาน เป็นตน้ 
(ดวงตา สุพล, 2541: 12) 

Source Language 
Text 

Analysis Restructuring 

Receptor Language 
Text 

แผนภาพท่ี 1 แสดงแบบจาํลองกระบวนการแปล 
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  1.3.2 การแบ่งชนิดการแปลแบบ J.C. Catford (อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2541: 
16) แบ่งการแปลออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
   1.3.2.1 แบ่งตามขอบเขต (Extent) แยกออกไดเ้ป็น 
    1.3.2.1.1 Full Translation คือการแปลทั้งหมด 
    1.3.2.1.2 Partial Translation คือการแปลเพียงบางส่วน (คือ ละ
ตน้ฉบบับางส่วนไวไ้ด ้ไม่ตอ้งแปล) 
   1.3.2.2 แบ่งตามระดบั (Levels) ของภาษาท่ีใชใ้นการแปล ไดแ้ก่ 
    1.3.2.2.1 Total Translation 
    1.3.2.2.2 Restricted Translation 
   1.3.2.3 แบ่งตามชั้น (Ranks) ของความหมายเทียบเคียงในการแปล 
(Translation Equivalence) เช่น เทียบเคียงกนัในระดบัคาํ ระดบักลุ่มคาํหรือระดบัประโยค ในระดบั
น้ีการแปลยงัแยกออกไดเ้ป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ Rank-bound Translation คือการแปลท่ีระดบั
ความหมายเทียบเคียงในการแปล เกิดข้ึนไดร้ะดบัเดียว คือ ระดบัคาํกบัคาํเท่านั้น และแบบ 
Unbounded Translation คือการแปลท่ีระดบัความหมายเทียบเคียงในการแปลซ่ึงมีอยูห่ลายระดบั 
  1.3.3 การแบ่งชนิดการแปลแบบ วรนาถ วิมลเฉลา (อา้งถึงใน พชันีย ์สรรคบุรา
นุรักษ,์ 2529: 22) ไดแ้บ่งการแปลเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
   1.3.3.1 การแปลแบบตรงตวั (Literal Translation) เป็นการแปลท่ีเอาทั้ง
ความ เอาทั้งคาํ เป็นการแปลท่ีมุ่งถึงความถูกตอ้งของเน้ือความในตน้ฉบบั และรูปแบบท่วงทาํนอง
การเขียนของภาษาตน้ฉบบัดว้ย เป็นวิธีการแปลท่ีตอ้งอาศยัความละเอียด และเนน้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นเป็นสาํคญั เช่น เอกสารทางวิชาการและกฎหมาย เป็นตน้ 
   1.3.3.2 การแปลแบบเสรีหรือแบบเอาความ (Free Translation) คือแปล
เอาความ เป็นการแปลพอเขา้ใจหรือแปลท่ีเกบ็รายละเอียดพอสมควร อาจจะมีลกัษณะเสริมความ

ดว้ย จะมุ่งรักษาใจความหลกัของตน้ฉบบัเอาไวเ้ท่านั้น แต่อาจจะตดัหรือต่อเติมขอ้ความท่ีไม่สาํคญั
เพื่อช่วยความเขา้ใจของผูอ่้านท่ีอ่านฉบบัแปล เป็นวิธีการแปลท่ีใชก้บัการแปลท่ีไม่เนน้ความ

ถูกตอ้ง เช่น นวนิยาย การแปลข่าวในหนงัสือพิมพ ์หรือจดหมายติดต่อ 
  โดยการแปลทั้ง 2 แบบขา้งตน้ สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดว้า่ “การแปลแบบเสรี 
นิยมใชใ้นส่ือมวลชนทุกประเภท โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือผูรั้บสารตอ้งการความบนัเทิง หรือข่าวสาร
ขอ้เทจ็จริงในแง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใจความและสาระสาํคญั ไม่ตอ้งการความถูกตอ้งของการใชถ้อ้ยคาํ 
คือเพียงแต่ใหรู้้วา่ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ทาํไม อยา่งไร กเ็พียงพอ ส่วนการแปลแบบคาํต่อคาํ 
หรือแบบแปลตามตวัอกัษรนั้น นิยมใชใ้นกลุ่มนกัศึกษา นกัวิชาการ หรือกลุ่มเฉพาะอาชีพ กลุ่ม
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บุคคลดงักล่าวตอ้งการความถูกตอ้งของทั้งสาระ ขอ้เทจ็จริง และการใชถ้อ้ยคาํ เพื่อจุดประสงคใ์น
ดา้นการศึกษา คน้ควา้หรือการนาํไปปฏิบติั” (เชวง จนัทรเขตต ์อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2541: 17) 
  1.3.4 การทบัศพัท ์(Transcription or Transliteration)  
  ดร. พิมพนัธ์ุ เวสสะโกศล (2555: 46) ไดก้ล่าวถึงกลวิธีการแปลไวแ้บบหน่ึงคือ 
การทบัศพัท ์ซ่ึงหมายถึง การใชภ้าษาองักฤษเขียนคาํไทย แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่  
   1.3.4.1 การถ่ายเสียง (Transcription) คือ การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษร
โรมนัโดยใหอ้อกเสียงตรงกบัภาษาไทย (อา้งถึงใน นิตยา กาญจนวรรณ, 2529: 78) เช่น บา้นหมอ้ 
Ban Mor, อยูไ่ฟ Yu fai, Pa-nung ผา้นุ่ง เป็นตน้ 
   1.3.4.2 การถอดอกัษร (Transliteration) คือ การแทนตวัอกัษรอยา่งตรง
ตวั สามารถถอดกลบัไปกลบัมาไดอ้ยา่งสะดวก แต่อ่านไม่ได ้ เช่น มหิดล Mahidol ออกเสียง don 
แต่ใชอ้กัษร l แทน ล หรือ จกัรพงศ ์Chakrabongse ออกเสียง bong แต่ใชอ้กัษร se แทน ศ เป็นตน้ 
  การทบัศพัทน์ั้นเป็นวิธีท่ีใชส้าํหรับช่ือเฉพาะ อนัเป็นช่ือของบุคคล ส่ิงของ 
อาคาร สถานท่ี ตลอดจนตาํแหน่งหนือยศในระบบของไทย เช่น Queenn Saowapa = สมเดจ็พระ
นางเจา้เสาวภาผอ่งศรี Mom Luang = ตาํแหน่งหม่อมหลวง Wat Mahatat = วดัมหาธาตุ เป็นตน้ 
นอกจากนั้นยงัใชค้าํทบัศพัทส์าํหรับส่ิงของหรือการกระทาํท่ีมีเฉพาะในวฒันธรรมไทย เช่น pa-
nung ผา้นุ่ง yu fai อยูไ่ฟ nang pap-piep นัง่พบัเพียบ เป็นตน้ 
 
 จากการแบ่งชนิดของการแปลท่ีหลากหลายตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุป
กลวิธีการแปลท่ีจะนาํมาศึกษาในงานวจิยัน้ี โดยแบ่งเป็น 3 กลวิธี ดงัน้ี 
 1. กลวิธีการแปลแบบตรงตวั (Literal Translation)  
 2. กลวิธีการแปลแบบเสรีหรือเอาความ (Free Translation)  
 3. การทบัศพัท ์(Transcription or Transliteration)  
 
 1.4 ความหมายเทยีบเคยีงในการแปล  
  1.4.1 ความหมายเทียบเคียงในการแปลตามการแบ่งของ แอนตนั โปโปวิช 
(Anton Popovic) (อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2541: 34) กล่าวถึงความหมายเทียบเคียงในการแปลไวใ้น 
Dictionary for the Analysis of Literary Translation (Department of Comparative Literature, 
University of Alberta, 1976) วา่ความหมายเทียบเคียงในการแปลแยกออกไดเ้ป็น 4 แบบคือ 
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   1.4.1.1 Linguistic equivalence เม่ือมีส่วนประกอบท่ีเทียบเคียงกนัได้
ทางภาษาศาสตร์ ทั้งในภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล หมายความถึงการแปลแบบคาํต่อคาํ

นัน่เอง 
   1.4.1.2 Paradigmatic equivalence เม่ือมีการเทียบเคียงกนัใน

องคป์ระกอบทางไวยากรณ์ ในระดบัสูงกวา่การเทียบเคียงกนัในระดบัคาํ 
   1.4.1.3 Stylistic (translational) equivalence เม่ือมีการเทียบเคียงกนัใน
หนา้ท่ี (functional equivalence) ทั้งของภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล เพือ่แสดงถึงส่ิงท่ีมี

ความหมายเหมือนกนั 
   1.4.1.4 Textual (syntagmatic) equivalence เม่ือมีการเทียบเคียงกนัทั้ง
ทางโครงสร้างและรูปแบบของภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล 
  1.4.2 ความหมายเทียบเคียงในการแปลตามการแบ่งของไนดา (อา้งถึงใน 
ดวงตา สุพล, 2541: 34) แบ่งการเทียบเคียงในการแปลออกเป็น 2 แบบ คือ 
   1.4.2.1 Formal equivalence มุ่งไปท่ีตวับท (Text) ทั้งในดา้นรูปแบบและ
เน้ือหา โดยรักษารูปแบบใหเ้หมือนตน้ฉบบั เช่น ความคิดเทียบกบัความคิด ประโยคเทียบกบั

ประโยค รูปแบบเช่นร้อยกรองกเ็ทียบกบัร้อยกรอง ไนดาเรียกการแปลแบบน้ีวา่ gloss translation 
ซ่ึงมีจุดประสงคใ์หผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือความของภาษาตน้ฉบบัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
   1.4.2.2 Dynamic equivalence มุ่งย ํ้าถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคนอ่าน

ฉบบัแปลกบัฉบบัแปลวา่ตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งคนอ่านตน้ฉบบักบั

ตน้ฉบบั หมายถึงการถ่ายทอดภาษาตน้ฉบบัออกมาเป็นภาษาฉบบัแปลใหค้นอ่านฉบบัแปลเขา้ใจ

ฉบบัแปลเท่าๆ กบัท่ีคนอ่านตน้ฉบบัเขา้ใจตน้ฉบบันัน่เอง ในการแปลโดยใชก้ารเทียบเคียงกนัแบบ
น้ี รูปแบบของตวับทในภาษาตน้ฉบบัจะเปล่ียนแปลงไปในภาษาฉบบัแปล ทั้งน้ีเพื่อใหผู้อ่้านภาษา
ฉบบัแปลเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านอยา่งถ่ีถว้นนัน่เอง การเปล่ียนรูปแบบในท่ีน้ีไม่ใช่เปล่ียนเน้ือหาของ

ตน้ฉบบั แต่เป็นการใชข้อ้ความในภาษาฉบบัแปลใหส่ื้อความหมายของภาษาตน้ฉบบัอยา่งสมบูรณ์
ต่อผูอ่้านฉบบัแปล 
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2. ทฤษฎกีารแปลวรรณกรรม 
 2.1 ความหมายของการแปลวรรณกรรม 
 วลัยา ววิฒัน์ศร (2545: 154) ไดใ้หค้าํนิยามการแปลวรรณกรรมไวด้งัน้ี 
 การแปลวรรณกรรม คือ การถ่ายทอดความหมายและวรรณศิลป์จากตวับทภาษาหน่ึง 
ไปเป็นตวับทอีกภาษาหน่ึง ถึงระดบัการสร้างสรรคข์องนกัประพนัธ์ โดยยงัรักษาบริบททาง

วฒันธรรมในตน้ฉบบัภาษาเดิมและคาํนึงถึงผูอ่้านฉบบัแปลเสมอกนั 
 2.2 ทฤษฎกีารแปลวรรณกรรมทีไ่ด้จากการปฏิบัต ิ
 วลัยา วิวฒัน์ศร ไดส้รุปทฤษฎีการแปลวรรณกรรมท่ีไดจ้ากประสบการณ์การแปล ไว้
วา่มีขั้นตอนการทาํงานแปล ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.2.1 การทาํความเขา้ใจฉบบัแปล  
  การทาํความเขา้ใจฉบบัแปลนั้น จะตอ้งอาศยัความรู้ทั้งในตวับทและนอกตวับท
วรรณกรรม โดยกล่าวไวว้า่ ผูแ้ปลจะตอ้งรู้จกัวรรณกรรมท่ีจะแปลโดยละเอียด ประกอบดว้ยเร่ืองท่ี
ควรรู้ดงัต่อไปน้ี 
   2.2.1.1 รู้บริบททางวรรณกรรม วฒันธรรม และสงัคมท่ีนกัประพนัธ์ใช้
เป็นฉากและสมยัของเร่ืองท่ีเขาแต่ง 
   2.2.1.2 วิเคราะห์โครงเร่ือง แก่นเร่ือง การสร้างบุคลิกลกัษณะตวัละคร 
การใชมุ้มมอง มิติเวลาและมิติสถานท่ีในเร่ือง 
   2.2.1.3 วิเคราะห์ความหมายของเร่ือง ทั้งความหมายรวม ความหมาย

แฝง ความหมายเชิงสญัลกัษณ์ ความหมายเชิงเปรียบเทียบ ตลอดจนโลกทศัน์ของผูป้ระพนัธ์ใน

เร่ืองนั้น 
   2.2.1.4 ศึกษาลีลาการเขียนของนกัประพนัธ์เฉพาะเร่ือง เปรียบเทียบกบั
ลีลาการเขียนโดยรวมของนกัประพนัธ์ผูน้ั้น 
   2.2.1.5 ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเร่ืองอาชีพของตวัละครและกรณีเฉพาะท่ี

กล่าวถึงในนวนิยาย (เช่น กรณีการเล่นหุน้ และ การลม้ละลายในเร่ือง เออเฉนี กร็องเดต้)์ 
  2.2.2. การถ่ายทอดความหมาย/การแปล 
   2.2.2.1 การพจิารณาภาษาเดิมและภาษาท่ีใชแ้ปล ผูแ้ปลจะตอ้งพจิารณา
ภาษาท่ีจะใชถ่้ายทอดความหมายใหส้อดคลอ้งกบัภาษาตน้ฉบบัในแง่ของ ความเก่า-ใหม่ ภาษา

เขียน-ภาษาปาก ภาษาวรรณคดีและเสียงในตน้ฉบบั 
    2.2.2.1.1 ความเก่า-ใหม่ ความเก่าใหม่ของภาษานั้นอาจแบ่งได้

เป็น 2 ช่วง คือ ก่อนและหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยจดัวรรณกรรมท่ีนกัประพนัธ์แต่งก่อน
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สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้ฉบบัท่ีใชภ้าษาเก่า และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นภาษาใหม่ 
สาํหรับภาษาเก่า ผูแ้ปลไม่อาจเทียบเคียงรูปภาษาตรงตามยคุสมยั เพราะเป็นการแปลในปัจจุบนัเพื่อ
ผูอ่้านปัจจุบนั หากใชภ้าษาสมยัอยธุยาตอนปลายแปลวรรณกรรมตะวนัตกท่ีแต่งในศตวรรษท่ี 18 
ตวัภาษากจ็ะกลาย เป็นอุปสรรคต่อผูอ่้าน 
    2.2.2.1.2 ภาษาเขียน-ภาษาปาก โดยปกติ ในช่วงการบรรยาย นกั
ประพนัธ์ใชภ้าษาเขียน ช่วงบทสนทนาใชภ้าษาปากหรือภาษาพดู สาํหรับภาษาเขียน ผูแ้ปลจะตอ้ง
จบันํ้าเสียงของนกัประพนัธ์ในฐานะผูเ้ล่าเร่ือง นํ้าเสียงน้ีจะแสดงบรรยากาศทอ้งเร่ือง ความสั้นยาว
ของประโยคท่ีนกัประพนัธ์ใชก้มี็ผลต่อบรรยากาศทอ้งเร่ือง การบรรยายสั้น หว้น กระชบั อาจใช้
บรรยายนาํเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งฉบัไว หรือบรรยายบุคลิกตวัละครประเภทหน่ึงหรือในอารมณ์

หน่ึง การบรรยายยดืยาวอาจใชเ้พื่อซ่อนความหมาย (แต่ใหร่้องรอยเพียงพอ) ช้ีนาํผูอ่้านในเร่ือง

ความสมัพนัธ์สอดคลอ้งระหวา่งฉากกบัตวัละคร หรือเพ่ือแสดงอารมณ์อีกแบบหน่ึงของตวัละคร 
การบรรยายในฉบบัแปลกค็วรจะไดน้ํ้ าเสียงเดียวกนัดว้ย เม่ือนกัประพนัธ์ใชค้าํธรรมดาหรือคาํยาก 
คาํท่ีใชใ้นการแปลกค็วรอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
    สาํหรับภาษาพดู ส่ิงท่ีผูแ้ปลตอ้งพิจารณาคือภูมิหลงั (ฐานะ ชน
ชั้น การศึกษา และอาย)ุ ของตวัละครผูพ้ดู อารมณ์ของตวัละควรขณะพดู ตวัละครพดูใน

สถานการณ์ใดและเพ่ือวตัถุประสงคใ์ด ตวัละครพดูตรงไปตรงมา พดูยอกยอ้น ปกปิด เสียดสีหรือ
ประชดประชนั ผูแ้ปลจะตอ้งถ่ายทอดออกมาใหต้รงตามภูมิหลงั อารมณ์ และวตัถุประสงคใ์นการ
พดูของตวัละครนั้นๆ 
    2.2.2.1.3 ภาษาวรรณคดี เม่ือนกัประพนัธ์เขียนขอ้ความท่ีแฝง

ความหมายหลายนยั ผูแ้ปลกต็อ้งแปลใหข้อ้ความท่ีถ่ายทอดนั้นมีความหมายแฝงและตีความได้

หลายนยัเท่ากบัขอ้ความตน้ฉบบั เป็นการแปลคงความและครบความ รักษาความเป็นตน้ฉบบัเปิด 
ใหผู้อ่้านสามารถช่วยสร้างความหมาย 
    หากขอ้ความตน้ฉบบักาํกวม ขอ้ความฉบบัแปลกต็อ้งกาํกวม

เช่นกนั เพราะการเขียนกาํกวมเป็นกลวิธีสร้างความหมายแบบหน่ึง แต่เป็นในทางออ้มและเป็นการ
จงใจสร้างความฉงนใหแ้ก่ผูอ่้านในขณะนั้น ผูอ่้านจะเขา้ใจชดัในตอนต่อๆ ไปเม่ือผูป้ระพนัธ์เห็นวา่
ถึงเวลาท่ีสมควรเฉลย เพราะไดท้าํใหผู้อ่้านอยากรู้อยากเห็นจนถึงท่ีสุดแลว้ หรือผูอ่้านจะเขา้ใจชดั
เม่ือไดป้ะติดปะต่อปริศนาอนัเกิดจากความกาํกวมน้ีดว้ยตนเองหลงัจากการอ่านจบ โดยมี

ผูป้ระพนัธ์ชกัจูงอยูเ่บ้ืองหลงั หากผูแ้ปลแปลชดัเจนเพราะเขา้ใจเร่ืองราวเน่ืองจากอ่านจบก่อนหนา้

น้ีแลว้ กเ็ท่ากบัวา่ผูแ้ปลตดักลวิธีการแต่งของนกัประพนัธ์ท้ิงไปส้ิน ตวับทวรรณกรรมกจ็ะ

กลายเป็นตวับทธรรมดา ผูอ่้านฉบบัแปลจะรู้สึกวา่นกัประพนัธ์ลากเร่ืองโดยไร้เหตุผล เพราะผูอ่้าน
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เขา้ใจแจ่มชดัแลว้ และลงความเห็นวา่นกัประพนัธ์แต่งเร่ืองใชไ้ม่ได ้ทั้งๆ ท่ีความจริงแลว้เป็นความ
ผดิพลาดของผูแ้ปล 
    2.2.2.1.4 เสียงในตน้ฉบบั ก่อนลงมือแปลแต่ละยอ่หนา้ ผูแ้ปล
ควรอ่านออกเสียงภาษาในตน้ฉบบั ตามวรรคตอนหรือการแบ่งช่วงประโยค ฟังจงัหวะภาษา ฟัง

เสียงในตน้ฉบบัวา่กาํลงัส่ืออารมณ์ใด เสียงในแต่ละภาษาส่ือความรู้สึกทั้งต่างกนัและคลา้ยกนั แต่ผู ้
แปลยอ่มรู้ระบบเสียงในภาษาตน้ฉบบัและภาษาท่ีใชแ้ปล รู้วา่เสียงใดส่ืออารมณ์ใด เม่ือจบัอารมณ์
ไดแ้ลว้ กเ็ลือกเสียงในภาษาท่ีใชแ้ปลมาส่ืออารมณ์นั้น 
   2.2.2.2 การคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรม การแปลวรรณกรรม

ต่างประเทศเกิดข้ึนเพราะผูแ้ปลประสงคท่ี์จะใหผู้อ่้านชาติเดียวกบัตนไดรู้้จกัวฒันธรรมของชาติอ่ืน 
ไดเ้รียนรู้วรรณคดี ศิลปะ และเร่ืองราวของมนุษยชาติในวิถีชีวิตแบบอ่ืน เราอ่านวรรณกรรมเพ่ือ

ขยายขอบเขตความรู้ความเขา้ใจของเราไปยงัวฒันธรรมอ่ืน ดงันั้น บริบททางวฒันธรรมใน

วรรณกรรมต่างประเทศเป็นส่ิงท่ีผูแ้ปลจะตอ้งรักษาไวแ้ละหาวิธีถ่ายทอดใหผู้อ่้านของตนเขา้ใจ 
   ในนวนิยาย เม่ือนกัประพนัธ์ใหต้วัละครเอ่ยช่ือกวี นกัประพนัธ์ 
นกัปราชญ ์ นกัวิทยาศาสตร์ตะวนัตกและกล่าวถึงความคิดในของบุคคลเหล่านั้น ผูแ้ปลจาํเป็นตอ้ง
คงช่ือบุคคลจริงท่ีถูกกล่าวถึงไวต้ามเดิม การท่ีจะเปล่ียนเป็นช่ือกวี นกัประพนัธ์ นกัปราชญ ์ หรือ
นกัวิทยาศาสตร์ชาวไทย จะเป็นการผดิบริบททางวฒันธรรมในนวนิยายตน้ฉบบั เพราะตวัละคร

เหล่านั้นเป็นชาวตะวนัตก และผดิต่อนกัประพนัธ์เพราะเขากล่าวถึงบุคคลในวฒันธรรมของเขา ช่ือ
บุคคลเหล่าน้ี ผูอ่้านฉบบัแปลอาจไม่รู้จกั การทาํเชิงอรรถใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบั

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในนวนิยายจะทาํใหค้วามหมายแฝงกระจ่างชดัสาํหรับผูอ่้าน 
   ขอ้มูลในบริบททางวฒันธรรมท่ีควรคงไวใ้นฉบบัแปล นอกจากช่ือ

บุคคลจริงแลว้ ยงัมีคาํเรียกหาหรือคาํนาํหนา้ช่ือ มาตราชัง่ตวงวดั สกลุเงินตรา ปี ค.ศ. ภาพพจน์
ต่างๆ เช่น อุปลกัษณ์ อุปมา เป็นอาทิ เทพเจา้ คนและสตัวใ์นเทพนิยายกรีก สาํนวน คาํพงัเพยและ
ภาษิต เป็นตน้ 
   2.2.2.3 การคาํนึงถึงผูอ่้าน ในขณะท่ีผูแ้ปลคาํถึงบริบททางวฒันธรรมใน
ตน้ฉบบัเดิม กต็อ้งคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมของผูอ่้านไปพร้อมกนั ประเดน็น้ีเป็นเร่ืองของการ
ใชพ้ิจารณญาณและสามญัสาํนึกโดยแทจ้ริงในการแกปั้ญหาแต่ละกรณี หลกัท่ีตอ้งยดึคือ ทาํอยา่งไร
ใหผู้อ่้านเขา้ใจโดยไม่สะดุด ประเดน็สาํคญัอยา่งยิง่ในการคาํนึงถึงผูอ่้าน คือรูปประโยคภาษาท่ีใช้
ถ่ายทอดควรมีโครงสร้างตามหลกัไวยากรณ์ไทย กล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือ เขียนภาษาไทยตามหลกั

ภาษาไทย ผูอ่้านจะไดเ้ขา้ใจโดยไม่สะดุด อรรถรสของแต่ละภาษาเกิดในภาษานั้น ข้ึนอยูก่บัการ

เลือกใชค้าํท่ีส่ือความหมายและใหอ้ารมณ์ตามบริบท การวางตาํแหน่งคาํ การคาํนึงถึงเสียงของคาํ 
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ความสั้นยาวของประโยคตามลกัษณะภาษานั้นๆ ในการส่ืออารมณ์ต่างๆ หากเขียนประโยค

ภาษาไทยโดยใชโ้ครงสร้างภาษาต่างประเทศ อรรถรสจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย ภาษาวรรณคดีใน

ตน้ฉบบัจะสูญหายหากฉบบัแปลใชภ้าษาประดกัประเดิด การรับคาํภาษาต่างประเทศมาใชใ้น

ภาษาไทย นบัวา่อนุโลมไดเ้พราะเรารับวิทยาการของเขามา เม่ือเราไม่ไดคิ้ดข้ึนเอง เรากไ็ม่มีคาํใช้
ในภาษาของเรา การใชค้าํแสลงกเ็ป็นเร่ืองท่ีรับได ้ แต่การใชโ้ครงสร้างประโยคผดิเป็นเร่ืองใหญ่ 
เพราะโครงสร้างประโยคเป็นพื้นฐานของภาษา หากยงัใชโ้ครงสร้างประโยคภาษาต่างประเทศกนั

อยู ่ ในอนาคตคาํวา่ เอกลกัษณ์ อจัฉริยลกัษณ์คงจะมาใชแ้สดงคุณสมบติัของภาษาไทยไม่ไดอี้ก

ต่อไป 
  2.2.3. การตรวจสอบและแกไ้ขโดยผูแ้ปล 
  ผูแ้ปลตอ้งแน่ใจวา่ส่ิงท่ีตนแปลออกมานั้น เม่ือมีผูม้าอ่าน จะเขา้ใจตามท่ีผูแ้ปล
ประสงคห์รือไม่ โดยมีวิธีการตรวจสอบและแกไ้ขดงัน้ี 
   2.2.3.1 การเทียบเคียงกบัตน้ฉบบัภาษาเดิม ในการแกไ้ข หากผูแ้ปลจาํ
ความหมายได ้ กเ็พียงแค่แกไ้ขภาษาไทยใหส่ื้อความหมายตามนั้น หากเกิดไม่แน่ใจ ผูแ้ปลกต็อ้ง

กลบัไปดูตน้ฉบบัภาษาเดิม การเทียบเคียงกบัตน้ฉบบัภาษาเดิม มิไดห้มายความวา่จะไปใช้

โครงสร้างประโยคภาษาเดิม แต่เทียบเคียงเพื่อตีความอีกคร้ัง จบัและสกดัความหมายออกมาใหไ้ด ้
แลว้เขียนใหม่เป็นรูปประโยคภาษาไทยใหส่ื้อความหมายนั้นใหไ้ดโ้ดยใชภ้าษาระดบัเดียวกนั 
   2.2.3.2 การตรวจสอบการใชค้าํ ผูเ้ขียนยนืยนัเสมอวา่ในการแปล

วรรณกรรม ผูแ้ปลจะตอ้งเกบ็คาํของนกัประพนัธ์ไว ้คาํซ่ึงนกัประพนัธ์คิดหากลัน่กรองมาดว้ยความ
ยากลาํบาก การเกบ็คาํของนกัประพนัธ์คือการหาคาํในภาษาไทยท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัและเป็นคาํ

สาํหรับใชใ้นสถานการณ์เดียวกนั เม่ือไดค้าํท่ีตรงความหมายตรงระดบัภาษาแลว้ กน็าํมาเขา้รูป

ประโยคตามหลกัภาษาไทย 
   2.2.3.3 การตรวจสอบรูปประโยค เม่ือแน่ใจวา่ตรวจสอบเร่ือง

ความหมายและการใชค้าํถูกตอ้งแลว้ ผูแ้ปลควรอ่านทานฉบบัแปลอีก เพื่อตรวจสอบรูปประโยค

ภาษาไทยของตนเอง ใหแ้น่ใจวา่เขียนภาษาไทยตามหลกัภาษาไทยจริงๆ เพราะแมจ้ะตระหนกัใน

เร่ืองน้ีผูแ้ปลกย็งัอาจเผลอไดเ้พราะผูแ้ปลอ่านภาษาต่างประเทศและอาจตอ้งใชอ้ยูป่ระจาํ 
   2.2.3.4 การเกลาสาํนวนภาษา ขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขขั้นตอน
สุดทา้ยคือ การเกลาสาํนวนภาษา ดว้ยการอ่านออกเสียงฉบบัแปล อาจจะอ่านดงัๆ หรืออ่านเสียงดงั
อยูใ่นใจกไ็ด ้ฟังการทอดจงัหวะของคาํ วลี และประโยควา่ส่ืออารมณ์ตรงตามสถานการณ์หรือยงั มี
คาํใดเกินมาทาํใหป้ระโยคยาวยดืเยื้อไปหรือไม่ 
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  2.2.4. การตรวจแกโ้ดยบรรณาธิการตน้ฉบบัแปล 
  ตวับทวรรณกรรมนั้นเป็นตวับทท่ีส่ือสารเพียงฝ่ายเดียว ดงันั้นเพื่อตรวจสอบวา่
การถ่ายทอดความหมายของผูแ้ปลจะเป็นไปโดยเท่ียงตรง บทบาทของบรรณาธิการจึงมีความสาํคญั 
บรรณาธิการคือผูท่ี้จะส่ือสารกบัผูแ้ปล ก่อนท่ีตวับทแปลจะสาํเร็จเรียบร้อย เขาจะตอ้งตั้งคาํถาม

แสดงความสงสยัใหม้ากท่ีสุด ขณะท่ีตรวจสอบฉบบัแปล เขาจะพดูคุยซกัถาม โตแ้ยง้กบัผูแ้ปล ผู ้
แปลจะไดต้ระหนกัวา่ตวับทแปลของตน ส่ือความหมายท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการหรือไม่ 
 2.3 เทคนิควธีิการแปล 
 วลัยา ววิฒัน์ศร (2545: 157) ไดก้ล่าวถึงวธีิการแปลไว ้2 ประการ ไดแ้ก่ การแปลโดย
รักษาบริบททางวฒันธรรมในตน้ฉบบัภาษาเดิมโดยคาํนึงถึงผูอ่้านฉบบัแปล และการแปลโดยรักษา
ลีลาของนกัประพนัธ์ โดยในหวัขอ้การแปลโดยรักษาบริบททางวฒันธรรมในตน้ฉบบัภาษาเดิมโดย
คาํนึงถึงผูอ่้านฉบบัแปลนั้น ไดก้ล่าวถึงกลวิธีการแปลส่ิงท่ีมีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรม

ระหวา่งภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปลไวห้ลายหวัขอ้ ไดแ้ก่ การแปลคาํราชาศพัท ์ การอา้งเหตุการณ์
ในประวติัศาสตร์ และการอา้งช่ือเฉพาะ  
 ในส่วนของการอา้งช่ือเฉพาะนั้น ผูเ้ขียนไดน้าํประสบการณ์ในการแปลวรรณกรรม

ฝร่ังเศสเร่ือง ชุดประดานํา้และผีเส้ือ ซ่ึงมีผูน้าํมาแปลเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย มาเป็นตวัอยา่ง
ประกอบในการอธิบายถึงวิธีการแปลหรือเทคนิคการแปลต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนนาํมาใชเ้พือ่แกปั้ญหาการ

แปลไม่ไดห้รือแปลไดแ้ต่มีความหมายเทียบเคียงท่ีไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากวรรณกรรมดงักล่าวมีการ

อา้งช่ือเฉพาะจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ช่ือสถานท่ีจริง ช่ือสถานท่ีในตาํนาน ช่ือบุคคลในคมัภีร์ไบเบิล 
ศิลปิน นกัการเมือง นกัหนงัสือพิมพ ์ช่ือตวัการ์ตูน ช่ือภาพยนตร์ ช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืมและพืชผกั ซ่ึง
พบวา่มีลกัษณะคลา้ยกบัคาํท่ีมีความหมายทางวฒันธรรมท่ีพบในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน ผูว้จิยัจึง

สามารถสรุปเป็นเทคนิคการแปลแบบต่างๆ เพื่อนาํมาศึกษาในงานวิจยั ดงัน้ี 
  2.3.1 การแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม (giving reference technique) คือ การ
แปลโดยกลบัไปอา้งอิงขอ้มูลเดิม หรือ เป็นขอ้มูลความจริงท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป มกัจะพบเม่ือ
ผูป้ระพนัธ์ใชค้าํเรียกช่ือเฉพาะต่างๆ ตามท่ีผูอ่้านในวฒันธรรมของตนรู้จกัแต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัใน

วฒันธรรมอ่ืน ผูแ้ปลจึงตอ้งกลบัไปอา้งอิงขอ้มูลเดิมเพื่อใหผู้อ่้านในวฒันธรรมของตนเขา้ใจได้

อยา่งถูกตอ้งและตรงกบัความเป็นจริง ซ่ึงจะปรากฏในการแปลช่ือเฉพาะต่างๆ เช่น ช่ือบุคคล ช่ือ
สถานท่ี เป็นตน้ 
  ยกตวัอยา่ง ตน้ฉบบัของฝร่ังเศสเร่ืองชุดประดานํ้าและผเีส้ือ ไดก้ล่าวถึงช่ือ

ภาพยนตร์เป็นภาษาฝร่ังเศส แต่ภาพยนตร์ท่ีกล่าวถึงนั้นเป็นภาพยนตร์อเมริกาทั้งส้ิน ฉบบั

แปลภาษาไทยจึงเลือกท่ีจะแปลโดยอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม คือ กลบัไปใชช่ื้อภาษาองักฤษ แม้
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ภาพยนตร์เหล่านั้นไดเ้คยถูกนาํมาฉายในประเทศไทย และมีการตั้งช่ือภาษาไทยใหก้ต็าม แต่กไ็ม่

เป็นท่ีจดจาํของผูช้มภาพยนตร์ ดงันั้น การใชช่ื้อภาษาองักฤษจะทาํใหผู้อ่้านจาํภาพยนตร์ไดม้ากกวา่ 
เป็นตน้ 
  2.3.2 การแปลแบบพอเพียง (summarizing technique) คือ การละการแปลคาํ
บางคาํ หรือ ประโยคบางประโยค ท่ีปรากฏในวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบัแต่ไม่มีในวฒันธรรม
ของภาษาแปล ซ่ึงจะทาํใหผู้อ่้านสงสยัเพราะไม่รู้จกั เช่น การละช่ือเฉพาะ ช่ือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
เฉพาะในวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบั เป็นตน้ โดยมกัไม่แปลคาํดงักล่าวเพราะผูป้ระพนัธ์ได้

อธิบายลกัษณะของส่ิงเหล่านั้นไวเ้ห็นภาพพอสมควรแลว้ ผูแ้ปลจึงไม่ตอ้งแปลช่ือเฉพาะนั้นแต่แปล
เฉพาะคาํอธิบายลกัษณะดงักล่าวใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพตามท่ีผูป้ระพนัธ์แต่งเอาไว ้
  ยกตวัอยา่ง ผูป้ระพนัธ์ไดก้ล่าวถึงช่ือภาพยนตร์ชุดทางโทรทศัน์เร่ืองหน่ึงของ

ฝร่ังเศส ท่ีมีตวัละครหน่ึงเป็นแพทยท่ี์มีรูปร่างเต้ีย หวัโต มีนิสยัเยอ่หยิง่ ไม่สนใจคนไข ้ไม่ตรงเวลา 
คิดวา่เวลาของตนเองมีค่า คนไขจ้ะตอ้งเป็นผูร้อเป็นชัว่โมง แต่ไดรั้บการตรวจเพียงคนละ 45 วินาที 
ในตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศสไดเ้ปรียบเทียบตวัละครนั้นวา่มีลกัษณะเหมือนตวัละครท่ีเป็นนกัสืบใน

เร่ือง Max la Menace เพื่อใหผู้อ่้านชาวฝร่ังเศสสามารถนึกภาพของตวัละครไดดี้ยิง่ข้ึน โดยในฉบบั
แปลภาษาองักฤษใชก้ารแปลแบบพอเพยีง คือ ละช่ือ Max la Menace ไป เน่ืองจากผูแ้ปลไดอ้ธิบาย
ลกัษณะของหมอไวค้รบถว้นแลว้ ดงัน้ี “With a big round head, a short body, and a fidgety 
manner, he was the very model of the couldn’t-care-less doctor: arrogant, brusque, sarcastic – the 
kind who summons is patients for 8:00 a.m., arrives at 9:00, and departs at 9:05, after giving each 
of them forty-five seconds of his precious time.” เป็นตน้ 
  2.3.3 การแปลแบบครบความ (complete translation technique) คือ การแปลทุก
คาํ ทุกประโยค รวมถึงช่ือเฉพาะต่างๆ ดว้ย 
  ยกตวัอยา่ง จากตวัอยา่งในขอ้ 2.3.2 ฉบบัแปลภาษาไทยไดแ้ปลแบบครบความ 
คือแปลช่ือภาพยนตร์นั้นดว้ย โดยแปลเป็นภาษาไทยวา่ มกัซ์นกัสืบใหญ่ มีเน้ือความดงัน้ี “เขาเป็น
ตวัอยา่งของแพทยป์ระเภท “ขา้ไม่สน” ท่ีแสนสูงส่ง พร้อมจะแตกหกักบัผูอ่ื้น หยิง่ยโส เวลาพบ
คนไขเ้ขากจ็ะนดัเป็นคาํขาดใหม้าถึงแปดโมงเชา้ ตวัเขาเองมาเกา้โมง และกลบัออกไปเม่ือเกา้โมง
หา้นาที หลงัจากท่ีไดอุ้ทิศเวลาอนัมีค่ายิง่ของเขาใหแ้ก่คนไขค้นละส่ีสิบหา้วินาที รูปร่างหนา้ตาของ
เขาคลา้ยมกัซ์นกัสืบใหญ่ หวักลมโต ร่างเต้ียไม่ไดส่้วนสดั” เป็นตน้ 
  2.3.4 การแปลแบบขยาย (elaboration technique) คือ การแปลแบบใหข้อ้มูล
เพิ่มเติมจากตน้ฉบบั เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจในส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์กล่าวถึงไดดี้ยิง่ข้ึน 
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  ยกตวัอยา่ง ตน้ฉบบัฝร่ังเศสไดก้ล่าวถึงบุคคลสาํคญัท่านหน่ึง คือ Radovan 
Karadzic, le leader serbe จะเห็นวา่ผูป้ระพนัธ์ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมวา่บุคคลท่านนั้นเป็นผูน้าํชาวเซิร์บ 
ฉบบัแปลภาษาองักฤษไดแ้ปลแบบขยายความ คือไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไปอีกวา่บุคคลท่านนั้นเป็นผูน้าํ
ชาวเซิร์บในสาธารณรัฐบอสเนีย ไม่ใช่ชาวเซิร์บในสาธารณรัฐเซอร์เบียแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐ

ยโูกสลาเวีย โดยแปลวา่ Radovan Karadzic, leader of the Bosnian Serbs หรืออีกตวัอยา่งหน่ึง บท
ประพนัธ์กล่าวถึงบุคคลจริงในสงัคมวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบั คือ โอบามา แต่ฉบบัแปลมีการ
เอ่ยช่ือจริงและอธิบายเพิ่มเติมดว้ยวา่ “…โอบามา ผูเ้ป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใน

ขณะนั้น” เป็นตน้ 
  2.3.5 การแปลแบบดดัแปลง (adjustment technique) เป็นการแปลขา้ม

วฒันธรรม คือ การแปลไปเป็นคาํอ่ืนท่ีมีในวฒันธรรมของภาษาแปล แต่ใหป้ระสิทธิผลตรงกนักบั
คาํท่ีมีในวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้อ่้านไดอ้รรถรสในการอ่าน แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจผดิ หรือคลาดเคล่ือนไปจากส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการส่ือ  
  ยกตวัอยา่ง ภาษาฝร่ังเศสเปรียบเทียบลกัษณะของหุ่นตวัหน่ึงวา่เหมือนตวั

การ์ตูนช่ือดูดู๊ซ ซ่ึงเป็นตวัการ์ตูนท่ีมีรูปร่างสูงโปร่งอารมณ์ขนั ในฉบบัภาษาองักฤษใชก้ารแปล

แบบดดัแปลง จึงแปลคาํน้ีวา่ Big Bird ซ่ึงเป็นตวัการ์ตูนของรายการโทรทศันอ์เมริกาช่ือดงัท่ีมี

ลกัษณะเช่นเดียวกนั หรืออีกตวัอยา่งหน่ึง ตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศสกล่าวถึงช่ือพืชใตดิ้นชนิดหน่ึง 
เรียกวา่ Salsifis มีลกัษณะผอมยาว กวา้งเพยีงหน่ึงเซนติเมตร มีทั้งประเภทเปลือกดาํและขาว 
รสชาติอร่อยกวา่หวัมนัฝร่ัง ฉบบัแปลภาษาไทยไดด้ดัแปลงใหเ้ขา้กบับริบทของไทย จึงแปลวา่ หวั
เผอืกหวัมนั เป็นตน้   
 
3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการแปล 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลวิธีการแปลใน

หลายลกัษณะ อาทิ การแปลนวนิยาย การแปลเอกสารทางธุรกิจ การแปลช่ือภาพยนตร์ เป็นตน้ ทั้งน้ี
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในแนวคิดและทฤษฎีการแปลมากยิง่ข้ึน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.1 กนกรัตน์ คุณะสารพนัธ์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การแปลสาํนวนในบทภาพยนตร์
จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษากลวิธีการ
แปลสาํนวนจากบทภาพยนตร์ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของ
สาํนวนภาษาองักฤษกบับทแปลภาษาไทยจากบทภาพยนตร์ภาษาองักฤษท่ีไดรั้บรางวลั Academy 
Awards สาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยีย่ม ค.ศ. 1994-2004 จาํนวน 9 เร่ือง โดยใชแ้นวคิดและ
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ทฤษฎีมาใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการแปลของนิวมาร์ก ใชใ้นการวิเคราะห์กลวิธีการแปล
สาํนวน และทฤษฎีการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบความหมายของสาํนวน
ภาษาองักฤษกบับทแปลภาษาไทย ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลวิธีการแปลสาํนวนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทยมี 5 กลวิธี ไดแ้ก่ 1. กลวิธีการแปลแบบคาํต่อคาํ 2. กลวิธีการแปลแบบสาํนวน 3. กลวธีิ
การแปลแบบเอาความ 4. กลวิธีการแปลแบบทบัศพัท ์ และ 5. กลวธีิการแปลแบบละความ โดย
กลวิธีท่ีใชม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ กลวิธีการแปลแบบเอาความ รองลงมาไดแ้ก่ กลวิธีการแปลแบบสาํนวน 
กลวิธีการแปลแบบคาํต่อคาํ กลวิธีการแปลแบบละความ และกลวิธีการแปลแบบทบัศพัท ์
ตามลาํดบั จากการศึกษาความหมายของสาํนวนภาษาองักฤษและบทแปลภาษาไทยดว้ยการ

วิเคราะห์อรรถลกัษณ์พบวา่ ผูแ้ปลแปลโดยนาํเอาใจความสาํคญัของความหมายของสาํนวน

ภาษาองักฤษมาแปลเป็นภาษาไทยโดยพิจารณาจากอรรถลกัษณ์ท่ีตรงกนัของสาํนวนภาษาองักฤษ

กบับทแปลภาษาไทย ซ่ึงอรรถลกัษณ์ท่ีตรงกนันั้นเป็นอรรถลกัษณ์แสดงความหมายสาํคญัของ

สาํนวนภาษาองักฤษ แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูแ้ปลไดแ้ปลโดยท่ียงัคงรักษาความหมายท่ีตอ้งการส่ือของ

สาํนวนภาษาองักฤษเอาไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีใชใ้นการแปลทัว่ๆ ไป 
  
 3.2 ศิริลกัษณ์ ทวกีจิรุ่งทว ี(2547) ไดศึ้กษาเร่ืองการแปลสาํนวนจากนวนิยายภาษาไทย
ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมชเป็นภาษาองักฤษ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อ
ศึกษากลวิธีการแปลสาํนวนในนวนิยายไทยเป็นภาษาองักฤษ และเพื่อศึกษาลกัษณะทางความหมาย
ของรูปภาษาท่ีใชใ้นการแปลสาํนวนไทย จากสาํนวนไทยในนวนิยายของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมชท่ี
ไดรั้บการแปลเป็นภาษาองักฤษจาํนวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ 1. ส่ีแผน่ดิน 2. หลายชีวิต และ 3. ไผแ่ดง 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีการแปลของนิวมาร์ก ใชใ้นการวิเคราะห์
กลวิธีการแปลสาํนวน ทฤษฎีการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ใชใ้นการวิเคราะห์องคป์ระกอบทาง

ความหมายของสาํนวนไทยและสาํนวนภาษาองักฤษ และใชท้ฤษฎีการจดักลุ่มทางความหมายใน

การจดักลุ่มทางความหมายของสาํนวน ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ กลวิธีการแปลสาํนวนไทยเป็น

ภาษาองักฤษ มี 4 กลวิธี ไดแ้ก่ 1. กลวิธีการแปลแบบคาํต่อคาํ 2. กลวิธีการแปลแบบสาํนวน 3. 
กลวิธีการแปลเชิงส่ือสาร และ 4. การแปลโดยการละ ส่วนการจดักลุ่มทางความหมายของสาํนวน 
สามารถแบ่งเป็นแวดลงความหมายตน้ทางและแวดวงความหมายปลายทาง พบกลุ่มทางความหมาย 
3 กลุ่ม คือ 1. สรรพส่ิง 2. เหตุการณ์ 3. นามธรรม พบการถ่ายโยงแวดวงความหมายของสาํนวน
ทั้งส้ิน 18 ลกัษณะ และสามารถจดัเป็น 4 รูปแบบ คือ 1. แวดวงความหมายตน้ทางและปลายทาง
เป็นแวดวงความหมายท่ีเหมือนกนั 2. แวดวงความหมายตน้ทางเป็นแวดวงความหมายท่ีเหมือนกนั 
แวดวงความหมายปลายทางแตกต่างกนั 3. แวดวงความหมายตน้ทางและปลายทางเป็นแวดวง
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ความหมายท่ีแตกต่างกนั แวดวงความหมายปลายทางเหมือนแวดวงความหมายแวดวงใดแวดวง

หน่ึงของแวดวงความหมายตน้ทาง และ 4. แวดวงความหมายตน้ทางและปลายทางเป็นแวดวง

ความหมายท่ีแตกต่างกนั 
 
 3.3 เบญจรัตน์ วทิยาเทพ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์กลวิธีการแปลช่ือ

ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์
ต่างประเทศเป็นภาษาไทย โดยวเิคราะห์ช่ือภาพยนตร์แนวสยองขวญัจาํนวน 189 เร่ือง ท่ีเขา้ฉายใน
โรงภาพยนตร์ไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2546 - 2549 ใชท้ฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) ในการ
วิเคราะห์ และทาํการสมัภาษณ์บุคคลท่ีแปลช่ือภาพยนตร์จาํนวน 3 ราย เพื่อนาํมาใชป้ระกอบใน
การศึกษาคร้ังน้ี จากการวิเคราะห์พบวา่ ผูแ้ปลใชก้ลวิธีในการแปล 6 วธีิดว้ยกนั ดงัน้ี 1. การแปลช่ือ
ภาษาองักฤษโดยอิงกบัแก่นเร่ืองและไม่ยดึติดกบัคาํเดิม 2. การแปลโดยทบัศพัทช่ื์อเร่ืองในภาษา 
องักฤษและมีการขยายความดว้ยภาษาไทย 3. การแปลโดยการทบัศพัทช่ื์อเร่ืองในภาษาองักฤษและ
เพิ่มคาํขยายภาษาไทย 4. การแปลตรงตวัโดยยดึคาํเดิม 5. การแปลช่ือเร่ืองโดยยดึคาํเดิมส่วนหน่ึง
และมีการขยายความเพ่ิมเติมในภาคภาษาไทย 6. การแปลโดยยดึคุณลกัษณะนกัแสดงเป็นหลกั 
กลวิธีท่ีใชม้ากท่ีสุดคือกลวิธีการแปลช่ือภาษาองักฤษโดยอิงกบัแก่นเร่ืองและไม่ยดึติดกบัคาํเดิม 
(51.31%) รองลงมาเป็นการแปลโดยทบัศพัท ์ ช่ือเร่ืองในภาษาองักฤษและมีการขยายความดว้ย

ภาษาไทย (20.63%) การแปลโดยการทบัศพัทช่ื์อเร่ืองภาษาองักฤษและเพิ่มคาํขยายภาษาไทย 
(20.10%) กลวิธีการแปลตรงตวัโดยยดึคาํเดิม กลวิธีการแปลช่ือเร่ืองโดยยดึคาํเดิมส่วนหน่ึงและมี

การขยายความเพ่ิมเติมในภาคภาษาไทยมีความถ่ีเท่ากนั (7.7%) และการแปลโดยยดึคุณลกัษณะ

นกัแสดงเป็นหลกัเป็นวิธีท่ีใชน้อ้ยท่ีสุด (0.52%) 
 
 3.4 สุลาวลัย์ วชัิยระหัด และ อญัชนิดา จาดสันทดั (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองกลวิธีการแปล
วรรณกรรมเยาวชนเร่ือง ชาร์ลอ็ตต์ แมงมุมเพื่อนรัก บทแปลไทยโดยคณา คชา ซ่ึงมีตน้ฉบบัเป็น
ภาษาองักฤษคือ Charlotte’s Web แต่งโดย E.B. White การวิจยัน้ีไดมุ่้งเนน้ศึกษาและวิเคราะห์ใน
ดา้นการถ่ายทอดความหมายในระดบัคาํและระดบัประโยค เพื่อนาํผลการศึกษาไปใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิเคราะห์และการแปลเบ้ืองตน้ของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา โดยนาํเสนอทั้งในส่วนของการวิจยัเอกสารและการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
จากการศึกษาพบวา่ ผูแ้ปลไดใ้ชก้ลวิธีการแปลทั้งแบบตรงตวัและแบบเอาความ โดยส่วนใหญ่ใช้

กลวิธีการแปลแบบเอาความ ทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการแปลท่ีต่างไปจากตน้ฉบบั ประกอบ 
ดว้ย 1. การเพิ่มความ 2. การลดความ 3. การสลบัความ และ 4. การแปลไม่ตรงตามตน้ฉบบั ซ่ึง
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กลวิธีการแปลเหล่าน้ีช่วยใหบ้ทแปลส่ือความหมายไดดี้ นอกจากน้ีการศึกษายงัพบวา่ กลวิธีการ

แปลแบบตรงตวัและแบบเอาความดงักล่าวทาํใหเ้กิดการถ่ายทอดความหมายในระดบัคาํ คือ คาํทบั
ศพัท ์ คาํเลียนเสียงธรรมชาติ คาํแสดงอารมณ์ คาํซํ้า และคาํปรับตามบริบท ส่วนในดา้นของการ
ถ่ายทอดความหมายในระดบัประโยค การศึกษาวิจยัไดพ้บวา่ผูแ้ปลใชส้าํนวนภาษาท่ีสละสลวย 
เป็นธรรมชาติและมีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมสาํหรับเดก็ นอกจากน้ี สาํนวนภาษาของผูแ้ปลยงั
สะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะบุคลิกภาพ อารมณ์ และอุปนิสยัของตวัละคร พร้อมกบัแฝงขอ้คิดเก่ียวกบั
มิตรภาพ ความรัก และความเสียสละระหวา่งเพื่อนอีกดว้ย 
 
 3.5 ศิรินาถ บูรณพงษ์ (2544) ไดศึ้กษากลวิธีการแปลและการปรับบทท่ีใช ้ในการแปล
วรรณกรรมพทุธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้ือหาใน
การศึกษาวิธีการแปลแบ่งเป็นสามส่วนคือ การแปลเน้ือหาโดยรวม การแปล พทุธพจน์ และการ
แปลศพัทท์างพทุธศาสนา จากผลการศึกษาพบวา่มีการใชท้ั้งวิธีการแปลแบบตรงตวัและการแปล

แบบเอาความใน การแปลเน้ือหาโดยรวม การแปลพทุธพจน์จะใชว้ิธีการแปลแบบตรงตวัเป็นส่วน
ใหญ่ โดยผูแ้ปลจะรักษารูปแบบการเขียนพทุธพจน์ตามตน้ฉบบัภาษาไทย ส่วนวิธีการแปลคาํศพัท ์
ทางพทุธศาสนาแบ่งไดเ้ป็นสามวิธี ไดแ้ก่ การทบัศพัท ์ การแปลตรงตวั และการใชท้ั้งวิธีทบัศพัท์
และแปลตรงตวั การวิเคราะห์วิธีการปรับบทแปลแบ่งออกเป็นสามระดบั คือ ระดบัคาํ ระดบั

ประโยค และระดบัท่ีเหนือกวา่ระดบัประโยค สรุปไดว้า่ ในระดบัคาํผูแ้ปลใชว้ิธีปรับบทแปล 5 วิธี 
อนัไดแ้ก่ การเติมความหมาย การเพิ่มคาํหรือวลี การตดัคาํและวลี การใชค้าํท่ีมีความหมาย ทัว่ไป
แทนท่ีคาํท่ีมีความหมายทางวฒันธรรม และการใชค้าํศพัทท์างวฒันธรรมท่ีมีความหมาย เทียบเคียง
กนั ในระดบัประโยคผูแ้ปลใชว้ิธีปรับบทแปล 3 วิธีไดแ้ก่ การปรับลาํดบัความคิด การปรับรูปกรรม
วาจก และการเพิ่มประธาน และในระดบัท่ีเหนือกวา่ระดบัประโยคใชก้าร ปรับบทแปล 3 วิธีคือ 
การปรับลาํดบัความคิด การตดั และการใชเ้ชิงอรรถ  
 
 3.6 พชัรี โภคาสัมฤทธ์ิ (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์การแปลเอกสารทางธุรกิจ
จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย โดยมีขอ้มูลเป็นเอกสารทางภาษาองักฤษท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย 
ท่ีครอบคลุมเน้ือหาดา้นธุรกิจ จาํนวน 715 ช้ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาเทคนิคการแปลและ

ตวัอยา่งการแปล และเพื่อสอบถามนกัแปลองักฤษธุรกิจถึงเทคนิคการแปลท่ีใช ้ โดยขอใหเ้รียบ

ลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอ้ย ผลการวิจยัพบเทคนิคท่ีใชจ้าํนวน 19 เทคนิค เช่น การแปลตรง
ตวั การแปลเป็นความหมายท่ีสอง การใชว้าจก การใชค้าํยมื ผลจากการสาํรวจความสาํคญัของ

เทคนิคท่ีใช ้ 14 ลาํดบั ไดพ้บวา่ นกัแปล 12 คนท่ีตอบแบบสอบถามใหเ้ทคนิคการแปลตรงตวั การ
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แปลเป็นความหมายท่ีสอง การใชค้วามหมายแฝงและความหมายโจ่งแจง้ การใชค้วามหมายกวา้ง

และความหมายแคบ และการใชค้าํยมื ในลาํดบัตน้ๆ  
 
 อยา่งไรกต็าม จากงานวิจยัท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้ พบวา่มีผูศึ้กษาการแปลในระดบัคาํอยูไ่ม่
มากนกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาการแปลคาํท่ีมีความหมายทางวฒันธรรม (Cultural-specific 
word) จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีมาจากคนละตระกลูภาษา ประกอบกบั

วฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกท่ีมีความแตกต่างกนัมากนั้น ผูแ้ปลจะตอ้งมีความเขา้ใจใน

วฒันธรรมของทั้งสองภาษาเป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ีจะศึกษากลวิธีการแปลและเทคนิควธีิการ

แปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชใ้นการแปลคาํท่ีมีความหมายทางวฒันธรรมในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน ทั้งน้ี 
เพื่อใหก้ลวิธีและเทคนิควิธีการแปลท่ีพบในงานวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษางานวจิยัและผูแ้ปล

ท่านอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการวจัิย 

 
 การวิจยัเร่ือง กลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในนว

นิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และยกตวัอยา่งประกอบการ
วิเคราะห์ เพื่อศึกษากลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปลท่ีพบในการแปลคาํทางวฒันธรรมท่ี

ปรากฏในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ โดยมีขั้นตอนการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 
1. แหล่งข้อมูล 
 1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมคาํทางวฒันธรรม 
จากนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดิน ทั้งจากตน้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัแปลภาษาองักฤษ โดย ตุลจนัทร์ 
 1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารทางวิชาการ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีไดจ้ากการสืบคน้ทางหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ต เพื่อนาํมาเป็นขอ้มูล

อา้งอิงในการทาํวิจยัคร้ังน้ี 
 
2. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีมีขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 2.1 รวบรวมขอ้มูลคาํทางวฒันธรรมจากนวนิยายตน้ฉบบัภาษาไทย เร่ืองส่ีแผน่ดิน 
แต่งโดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช โดยรวบรวมจากทั้ง 4 แผน่ดิน จาํนวนบททั้งส้ิน 47 บท 
 2.2 เลือกบทท่ีปรากฏคาํทางวฒันธรรมใหศึ้กษามากท่ีสุด 5 บทแรก จึงทาํใหไ้ดบ้ทท่ี 
1 บทท่ี 2 บทท่ี 11 บทท่ี 12 และ บทท่ี 14 โดยทั้ง 5 บทอยูใ่นแผน่ดินท่ี 1 ซ่ึงรวบรวมคาํไดท้ั้งส้ิน 
205 คาํ 
 2.3 รวบรวมคาํแปลภาษาองักฤษ จากฉบบัแปลภาษาองักฤษเร่ือง Four Reigns แปล
โดย ตุลจนัทร์ โดยรวบรวมเฉพาะคาํแปลของคาํภาษาไทยท่ีรวบรวมไดใ้นขอ้ท่ี 2.2 ขา้งตน้ 
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3. ขั้นตอนการศึกษา 
 งานวิจยัน้ีมีขั้นตอนของการศึกษา ดงัน้ี 
 3.1 ศึกษาคน้ควา้เร่ืองทฤษฎีการแปล กลวิธีการแปล โดยเฉพาะการแปลขา้ม

วฒันธรรม การแปลส่ิงท่ีไม่ปรากฏหรือไม่เป็นท่ีรู้จกัในวฒันธรรมของภาษาแปล และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการแปล  
 3.2 รวบรวมขอ้มูลคาํทางวฒันธรรมภาษาไทยและคาํแปลภาษาองักฤษ จากนวนิยาย
เร่ืองส่ีแผน่ดิน รายละเอียดตามขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลในขอ้ท่ี 2 ของบทน้ี 
 3.3 ศึกษากลวธีิการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชใ้นการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทย
เป็นภาษาองักฤษ 
 3.4 ศึกษาเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชใ้นการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษา 
ไทยเป็นภาษาองักฤษ  
 3.5 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล 
 3.6 สรุปผลการศึกษา 
 
4. สรุปกรอบแนวคดิ  
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ สามารถสรุปทฤษฎีท่ี

จะนาํมาใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
 4.1 กลวิธีการแปล มี 3 กลวธีิ ดงัน้ี 
  4.1.1 การแปลแบบตรงตวั 
  4.1.2 การแปลแบบเอาความ 
  4.1.3 การทบัศพัท ์
 4.2 เทคนิควิธีการแปล มี 5 วิธี ดงัน้ี 
  4.2.1 การแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม 
  4.2.2 การแปลแบบพอเพยีง 
  4.2.3 การแปลแบบครบ 
  4.2.4 การแปลแบบขยาย 
  4.2.5 การแปลแบบดดัแปลง 
 จากทฤษฎีดงักล่าว นาํมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดเพือ่นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการวิจยั โดยกาํหนดกรอบแนวคิดสาํหรับแต่ละวตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัน้ี 
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 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษากลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชแ้ปลคาํทาง

วฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล 
 
 

 
 
 
 

 

คาํทางวัฒนธรรม 

กลวธีิการแปล 

1. การแปลแบบตรงตวั 

2. การแปลแบบเอา
ความ 

3. การทบัศพัท์ 

 

คาํทาง
วัฒนธรรม 

กลวธีิการแปล 

1. การแปลแบบตรงตวั 

2. การแปลแบบเอา
ความ 

3. การทบัศพัท์ 

เทคนิควธีิการแปล 

2. การแปลแบบพอเพียง 

3. การแปลแบบครบ 

5. การแปลแบบดดัแปลง 

1. การแปลแบบอ้างอิงข้อมลู

4. การแปลแบบขยาย 

แผนภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิดตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 

แผนภาพท่ี 3 แสดงกรอบแนวความคิดตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 และ 3 
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บทที ่4 
ผลการวจัิย 

 
 ในการวิจยัน้ี ไดน้าํเสนอขอ้มูลผลการวิจยัเป็นตารางแสดงขอ้มูลเชิงปริมาณเป็น
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1. ผลการวิจยัดา้นกลวิธีการแปล 
  2. ผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล 
  3. ผลการวิจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการ
แปล 
 ส่วนการนาํเสนอขอ้มูลคาํทางวฒันธรรมทั้งคาํตน้ฉบบัภาษาไทยและคาํแปลภาษา

องักฤษทั้งหมดจะถูกแสดงไวใ้นภาคผนวก 
  
1. ผลการวจัิยด้านกลวธีิการแปล 
 จากการศึกษาพบกลวิธีการแปลดงัสรุปในตารางต่อไปน้ี 

กลวธีิการแปล จํานวน (คาํ) คดิเป็น% 
1.1 การแปลแบบตรงตวั 50 24.39% 
1.2 การแปลแบบเอาความ 48 23.41% 
1.3 การทบัศพัท ์ 36 17.56% 
1.4 อ่ืนๆ 
    1.4.1 การไม่แปลหรือการละคาํ 
    1.4.2 การทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั 

 
43 
28 

 
20.98% 
13.66% 

รวม 205 100.00% 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิจยัดา้นกลวิธีการแปล 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมทั้งหมด 205 คาํ ซ่ึงศึกษาใน 3 กลวธีิ 
ไดแ้ก่ กลวิธีการแปลแบบตรงตวั กลวิธีการแปลแบบเอาความ และการทบัศพัทน์ั้น พบวา่ ผูแ้ปล
แปลคาํทางวฒันธรรมโดยใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัมากท่ีสุด จาํนวน 50 คาํ คิดเป็นร้อยละ 
24.39 รองลงมาคือการ การแปลแบบเอาความ จาํนวน 48 คาํ คิดเป็นร้อยละ 23.41 และการทบัศพัท์
จาํนวน 36 คาํ คิดเป็นร้อยละ 17.56 ตามลาํดบั  



28 
 

 นอกจากน้ี ในการศึกษากลวิธีการแปลยงัพบการใชก้ลวธีิการแปลในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจาก 3 กลวิธีดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ การไม่แปลหรือการละคาํ จาํนวน 43 คาํ คิดเป็นร้อย
ละ 20.98 และกลวิธีการแปลโดยใชก้ารทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั จาํนวน 28 คาํ คิด
เป็นร้อยละ 13.66 โดยสามารถยกตวัอยา่งคาํในแต่ละกลวิธีไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 1.1 กลวธีิการแปลแบบตรงตัว  
 ตัวอย่างที ่1  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: คนเคร่ือง 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Cook’s assistant  
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “คนเคร่ือง” ในภาษาตน้ฉบบันั้น มิไดมี้ความหมายเก่ียวกบั

เคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองจกัรแต่อยา่งใด แต่สาํหรับบริบทของสงัคมไทยในสมยัก่อนท่ีกล่าวถึงในเร่ือง
ส่ีแผน่ดินนั้น คนเคร่ือง หมายถึง ขา้หลวงท่ีทาํหนา้ท่ีช่วยเหลืองานในครัวของวงัหลวง  ช่วย

จดัเตรียมเคร่ืองครัว เคร่ืองเสวยหรือสาํรับอาหารใหแ้ก่พระมหากษตัริยแ์ละบรมวงศานุวงศน์ัน่เอง 
ซ่ึงในเร่ืองมีการกล่าวถึงคาํน้ีอยูห่ลายจุด เม่ือพิจารณาคาํแปลของภาษาฉบบัแปลท่ีแปลไวว้า่ Cook’s 
assistant นั้น จึงถือวา่เป็นการแปลแบบตรงตวั เพราะ Cook หมายถึง การทาํอาหาร ส่วน assistant 
หมายถึง ผูช่้วย ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงทาํใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่ได้
เขา้ใจเป็นอยา่งอ่ืน 
 ตัวอย่างที ่2 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: โกนจุก  
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Topknot cut  
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “โกนจุก” ในภาษาตน้ฉบบันั้น หมายถึง การโกนจุกใหแ้ก่เดก็สาวท่ี
ยา่งเขา้สู่วยัรุ่น คือ กาํลงัจะพน้จากความเป็นเดก็ จุกท่ีเคยไวเ้ม่ือสมยัเป็นเดก็นั้นกจ็าํเป็นตน้โกนท้ิง
ไป ในประเพณีไทยสมยัก่อนผูใ้หญ่จะตอ้งจดัใหมี้พิธีโกนจุกใหแ้ก่บุตรหลานของตน โดยผูแ้ปลใช้
คาํวา่ Topknot cut นั้นถือวา่เป็นการแปลแบบตรงตวั เพราะ Topknot หมายถึง ผมจุก ส่วน cut 
หมายถึง การตดั อยา่งไรกต็าม พบวา่มีคาํท่ีผูแ้ปลนาํมาใช ้ซ่ึงถือวา่ตรงตวัและเฉพาะเจาะจงกวา่ คือ
คาํวา่ Tonsure ท่ีหมายถึง การโกนผมหรือการทาํพิธีโกนจุกนัน่เอง พบมากในบทท่ี 5 เพราะเป็น
ตอนท่ีกล่าวถึงพิธีโกนจุกของแม่พลอยกบัชอ้ยนัน่เอง 
 ตัวอย่างที ่3 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: การถวายตวั  
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Presentation 
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 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “การถวายตวั” ในภาษาตน้ฉบบั หมายถึง การมอบตวัหรือขอเขา้ให้
การรับใชแ้ก่เจา้นายในวงั ในท่ีน้ีผูแ้ปลใชค้าํวา่ Presentation ซ่ึงแปลวา่ การแสดง การนาํเสนอ และ
อีกนยัหน่ึงแปลวา่ การถวายตวัไดเ้ช่นเดียวกนั จึงถือวา่ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวั ในเน้ือ
เร่ืองเม่ือแม่พลอยตอ้งออกจากบา้นคลองบางหลวงซ่ึงเป็นบา้นเกิดเพื่อเขา้วงัไปกบัแม่ผูเ้คยเป็น

ขา้หลวงเก่า เม่ือเขา้วงัแลว้จึงตอ้งเขา้ถวายตวักบัเจา้นายในวงัซ่ึงในเร่ืองคือ เสดจ็ฯ นั้น ผูแ้ปลใชค้าํ
วา่ Present สาํหรับคาํกริยา และ Presentation สาํหรับคาํนาม (Ploi’s presentation) 
 ตัวอย่างที ่4 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ปีมะเส็ง และ ปีขาล 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Year of the little snake และ Year of the tiger 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ปีมะเส็ง” และ “ปีขาล” ในภาษาตน้ฉบบันั้น เป็นการนบัปีตาม
ปฏิทินสุริยคติ โดยมีการกาํหนดเรียกปีแต่ละปีเป็นช่ือสตัว ์ เรียกวา่ ปีนกัษตัร ในหน่ึงรอบ มี 12 ปี 
ซ่ึงการนบัปีนกัษตัรน้ีมีการใชใ้นประเทศแถบเอเชีย เช่น ไทย ลาว จีน เวยีดนาม เป็นตน้ ผูแ้ปล
แปลวา่ Year of the little snake ซ่ึงแปลวา่ ปีของงูเลก็ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ปีมะเส็ง และ Year 
of the tiger ปีของเสือ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ปีขาล จึงถือเป็นการแปลแบบตรงตวั สามารถ
ถ่ายทอดความหมายไดต้รงตามตน้ฉบบั 
 นอกจากน้ี ยงัมีคาํทางวฒันธรรมอ่ืนๆ ท่ีพบวา่มีการใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวั เช่น 
ธรณีประตู ใชค้าํแปลวา่ Threshold of the gate ตุ่มมงักร ใชค้าํแปลวา่ Dragon jar นตัถุย์า ใชค้าํ
แปลวา่ Snuff-taking เป็นตน้ 
 
 1.2 กลวธีิการแปลแบบเอาความ 
 ตัวอย่างที ่5 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ลูกเสือลูกตะเข ้ 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Tigers and crocodiles can never be nurtured in a house 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ลูกเสือลูกตะเข”้ ในภาษาตน้ฉบบันั้น ถือเป็นสาํนวนหน่ึงใน

วฒันธรรมไทยซ่ึงเป็นวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบันั้น หมายถึง การนาํลูกคนอ่ืนมาเล้ียงแลว้

นอกจากจะไม่ตอบแทนบุญคุณยงัจะกลบัมาทาํร้าย เปรียบเสมือนการเล้ียงสตัวอ์ยา่งเสือและจระเข้

ซ่ึงเป็นสตัวดุ์ร้าย เล้ียงอยา่งไรกไ็ม่เช่ืองนัน่เอง โดยในเร่ืองเป็นตอนท่ีแม่พลอยจะตอ้งไปกราบลา

คุณอุ่นซ่ึงเป็นลูกสาวของพระยาพพิิธฯ บิดาของพลอยแต่เกิดจากอีกแม่หน่ึงซ่ึงเป็นคุณหญิงหรือ

เป็นภรรยาแต่งท่ีถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมประเพณี คุณอุ่นท่ีไม่ชอบพลอยอยูเ่ดิมจึงออกปากไล่ มี
รายละเอียดในภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล ดงัน้ี 
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 ภาษาตน้ฉบบั: “ไป! ไปใหพ้น้” คุณอุ่นไล่ส่ง “นงัคนน้ีลูกแม่ ลูกเสือลูกตะเขเ้ล้ียง
ไม่ได”้ 
 ภาษาฉบบัแปล: Go then! Get out! Tigers and crocodiles can never be nurtured in a 
house 
 จากขอ้ความขา้งตน้ ผูอ่้านท่ีเป็นคนไทยยอ่มสามารถตีความไปไดก้วา้งขวางและ

ถูกตอ้งมากกวา่ผูอ่้านท่ีอยูใ่นวฒันธรรมอ่ืน ดว้ยเหตุน้ี ผูแ้ปลจึงใชว้ิธีการแปลแบบเอาความ คือ 
Tigers แปลวา่ เสือ ไม่ใช่ลูกเสือ และ Crocodiles แปลวา่ จระเข ้ไม่ใช่ ลูกตะเขห้รือลูกจระเข ้จึงถือ
วา่เป็นการแปลแบบเอาความ ไม่ไดแ้ปลทุกคาํอยา่งตรงตวั แต่ผูแ้ปลมีการขยายความเพ่ิมเติมเพื่อให้
ผูอ่้านเขา้ใจมากข้ึน โดยเพิ่มเติมคาํวา่ can never be nurtured in a house หมายความวา่ เสือและ
จระเขไ้ม่สามารถนาํมาเล้ียงในบา้นได ้ ถึงตรงน้ีผูอ่้านกพ็อจะสามารถทาํความเขา้ใจไดว้า่ คุณอุ่น

เปรียบแม่พลอยเสมือนสตัวดุ์ร้าย ไม่ควรนาํมาเล้ียงไวใ้นบา้น ถือวา่ทาํใหผู้อ่้านในวฒันธรรมอ่ืน

สามารถเขา้ใจเจตนาของตวัละครไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ตัวอย่างที ่6 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ขา้วพระถวายพระพทุธ  
 คาํในภาษาฉบบัแปล: A ritual offering to the spirit of the Lord Buddha 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ขา้วพระถวายพระพทุธ” ในภาษาตน้ฉบบันั้น หมายถึง อาหารท่ี
จดัเป็นสาํรับขนาดเลก็พอเป็นพิธี ไวส้าํหรับถวายพระพทุธรูปซ่ึงถือเป็นรูปท่ีสร้างข้ึนแทนองค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ในศาสนาพทุธ ในเน้ือเร่ืองเป็นตอนท่ีขา้หลวงจดัเตรียมสาํรับเคร่ือง

อาหารคาวหวานเพ่ือถวายเสดจ็ฯ แม่พลอยซ่ึงเคยเขา้วงัคร้ังแรก ไม่เคยเห็นการจดัสาํรับซ่ึงแต่ละ

อยา่งมีขนาดเลก็แค่พออ่ิมมาก่อน จึงเปรียบเทียบสาํรับอาหารท่ีตนเห็นวา่เหมือนขา้วพระถวายพระ
พทุธ หรือ ขา้วถวายพระพทุธ เน่ืองจาก ไม่มีคาํใชเ้รียกแบบตรงตวัในภาษาฉบบัแปล ผูแ้ปลจึงใช้
กลวิธีการแปลแบบเอาความ เพื่ออธิบายความหมายคาํวา่ ขา้วพระถวายพระพทุธท่ีแม่พลอย

เปรียบเทียบนั้นใหผู้อ่้านเขา้ใจ มีเน้ือความดงัน้ี 
 “Looking at the tray and what it contained, she could not help but marvel at the small 
portion of each side dish and the mere handful of rice in the dainty bowl. The whole thing was not 
much bigger than a ritual offering to the spirit of the Lord Buddha!”  
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 ตัวอย่างที ่7  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ข้ีผึ้งพงัแพว และ ข้ีผึ้งสีปาก  
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Wax  
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ข้ีผึ้งพงัแพว และ ข้ีผึ้งสีปาก” ในภาษาตน้ฉบบันั้น หมายถึง ข้ีผึ้งท่ี
เอาไวท้าปากสาํหรับผูท่ี้เค้ียวหมากเพื่อไม่ใหป้ากแหง้แตกและป้องกนันํ้าหมากจบัริมฝีปาก 
เน่ืองจาก ในเร่ืองส่ีแผน่ดินยงัเป็นบริบทของสงัคมในสมยัก่อนท่ีการเค้ียวหมากยงัเป็นท่ีนิยม จึงทาํ
ใหมี้การกล่าวถึงส่ิงของและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเค้ียวหมากอยูม่าก ในส่วนของข้ีผึ้งสีปากนั้น 
คาํวา่ “สีปาก” หมายถึง ทาปาก ส่วนข้ีผึ้งพงัแพวนั้น คาํวา่ “พงัแพว” คือ ข้ีผึ้งสาํหรับทาปากท่ียอ้มสี
แดงดว้ยผกัแพว เม่ือทาปากจะใหสี้ชมพรูะเร่ือ สาํหรับสองคาํน้ีผูแ้ปลใชก้ารแปลแบบเอาความ คือ 
ไม่ไดใ้ชค้าํแปลท่ีตรงตวัวา่เป็นข้ีผึ้งสีปาก หรือ ข้ีผึ้งพงัแพว แต่ใชค้าํแปลวา่ Wax เท่านั้น อยา่งไรก็
ตาม ผูแ้ปลไดใ้ชก้ารบรรยายแสดงท่าทางของตวัละครประกอบเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่ข้ีผึ้งนั้นคือส่ิง

ท่ีเอาไวเ้พื่อทาปาก 
 ตัวอย่างที ่8 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เซียมซี  
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Fortune-telling system 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เซียมซี” ในภาษาตน้ฉบบันั้น หมายถึง การทาํนายดวงชะตาแบบ
หน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศจีน เน่ืองจาก ไม่สามารถหาคาํท่ีแปลตรงตวัในภาษาฉบบัแปล
ได ้ ผูแ้ปลจึงใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความวา่ Fortune-telling system คาํวา่ Fortune-telling นั้นมี
ความหมายวา่การทาํนายดวงชะตา หรือการพยากรณ์ แต่ไม่ไดใ้ชค้าํท่ีตรงตวัวา่เป็นการเส่ียงเซียมซี
แต่อยา่งใด แต่ผูแ้ปลใชก้ารอธิบายลกัษณะของเซียมซี และวิธีการเส่ียงเซียมซีอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 
มีเน้ือความดงัน้ี 
 “…fortune-telling system, whereby you rattled the stick-box until one stick fell out 
whose number matched that of one of the prophecies, written in verse, printed on flimsy paper, 
and couched in terms so verbose and ambiguous as to mean anything at all you wanted it to 
mean” 
 
 1.3 กลวธีิการทบัศัพท์ 
 สาํหรับการแปลแบบใชค้าํทบัศพัทน์ั้น คาํท่ีพบทั้งหมดเป็นการทบัศพัทโ์ดยใชก้ารถ่าย
เสียง (Transcription) คือ การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนัโดยใหอ้อกเสียงตรงกบัภาษาไทย 
ยกตวัอยา่งเช่น 
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 ตัวอย่างที ่9  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: จนัอบั หมายถึง ช่ือขนมชนิดหน่ึง 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Chan-ab 
 ตัวอย่างที ่10  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: คุณหญิง หมายถึง สตรีผูเ้ป็นภรรยาของเจา้พระยา 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Khunying 
 ตัวอย่างที ่11  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: บางปะอิน หมายถึง อาํเภอบางปะอิน 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Bang pa in 
 ตัวอย่างที ่12  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ตาํลึง หมายถึง หน่วยของเงินสมยัก่อน 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Tamlung 
 ตัวอย่างที ่13  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เปรต หมายถึง ผชีนิดหน่ึงของไทย มีลกัษณะตวัสูง มีแขนขายาว 
ปากเท่ารูเขม็ 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Prate 
 ตัวอย่างที ่14  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เข้ียวกระแต หมายถึง ช่ือพนัธ์ุไมพุ้ม่ชนิดหน่ึง มีดอกสีขาว มีกล่ิน
หอม 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Keo Kra Tae 
 ตัวอย่างที ่15  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เจา้จอม หมายถึง สตรีท่ีไดเ้ป็นอนุภรรยาของพระมหากษตัริย ์
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Chao chom 
 
 1.4 กลวธีิการแปลแบบอืน่ๆ 
 กลวิธีการแปลแบบอ่ืนๆ ท่ีพบในการศึกษาคาํทางวฒันธรรมในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 
กลวิธี ไดแ้ก่ 1. การไม่แปลหรือการละคาํ คือเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลจงใจท่ีจะไม่แปลคาํดงักล่าว 
และ 2. การทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั คือเทคนิควิธีการแปลท่ีมีคาํทบัศพัทแ์ละคาํแปล
แบบตรงตวัประกอบกนัเป็นหน่ึงคาํ ดงัตวัอยา่งคาํต่อไปน้ี 
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  1.4.1 การไม่แปลหรือการละคาํ 
  จากการศึกษาพบวา่ มีหลายคาํท่ีผูแ้ปลละไวไ้ม่แปล เน่ืองจาก คาํเหล่านั้นเป็น
คาํท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัใจความของเร่ือง แต่เป็นการพรรณนาถึงองคป์ระกอบฉากหรือรายละเอียด

ปลีกยอ่ยท่ีสามารถละไวไ้ม่พดูถึงได ้ โดยท่ีไม่ทาํใหผู้อ่้านขาดขอ้มูลจนเขา้ใจผดิจากเจตนาท่ี

ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะส่ือ หรือเกิดความสงสยัเพราะความไม่ปะติดปะต่อของเน้ือเร่ือง โดยคาํท่ีถูก
ละไม่แปลนั้นมกัเป็นช่ือสถานท่ี ช่ืออาหาร ขา้วของเคร่ืองใช ้ ช่ือพืชผกั ยกตวัอยา่งเช่น เส่ือ เตา้ปูน 
(ภาชนะสาํหรับใส่ปูน ใชส้าํหรับการเค้ียวหมาก) ขนมอะลวั ขา้วตงักะทิ ปลาผดัแหง้ มะขามฉาบ 
กลีุ (หน่วยวดัผา้ หน่ึงกลีุ มีผา้ 20 ช้ิน) ขา้วเม่าทอด ขา้วเม่าหม่ี เป็นตน้ 
  1.4.2 การทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั 
  ตัวอย่างที ่16  
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: กระทง 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Banana leaf kratong 
  จากตวัอยา่ง ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทว์า่ Kratong และมีการเพิ่มเติมคาํภาษาองักฤษ
วา่ Banana leaf เขา้ไป เพื่อขยายความใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่กระทงคือส่ิงท่ีทาํจากใบตอง 
  ตัวอย่างที ่17 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: พระกฐิน 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Kathin ceremony, the kathin 
  จากตวัอยา่ง ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทว์า่ kathin และมีการเพิ่มเติมคาํภาษาองักฤษ
วา่ ceremony เขา้ไป เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจวา่กฐินกคื็องานพธีิอยา่งหน่ึงนัน่เอง 
  ตัวอย่างที ่18 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: กราบ (พระ) 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Triple kraab 
  จากตวัอยา่ง ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทว์า่ kraab และมีการเพิม่เติมคาํภาษาองักฤษวา่ 
triple ซ่ึงแปลวา่ สาม เขา้ไปดว้ยเพราะการกราบพระจะตอ้งกราบสามคร้ัง ส่วนการกราบบุคคลนั้น 
ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทว์า่ kraab และไดอ้ธิบายถึงลกัษณะท่าทางการกราบเอาไวใ้นเน้ือเร่ืองช่วงก่อน
หนา้น้ีแลว้ การกล่าวถึงการกราบพระโดยใชก้ารทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวัน้ี จึงทาํให้
ผูอ่้านสามารถนึกภาพตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากข้ึน  
  ตัวอย่างที ่19 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: มงคลแฝด 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Twin Mongkol crowns 
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  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “มงคลแฝด” น้ี คือ มงคลสวมศีรษะของคู่บ่าวสาว ปรากฏใน
ตอนท่ีมีพิธีแต่งงานของแม่พลอยกบัคุณเปรม ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทว์า่ Mongkol และมีการเพิ่มเติม
คาํภาษาองักฤษวา่ Twin ซ่ึงแปลวา่แฝด และ Crowns ซ่ึงแปลวา่มลกฎุเขา้ไปดว้ย ถือวา่ผูแ้ปลใชก้าร
ทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั  
  ตัวอย่างที ่20 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: ท่านเจา้คุณ 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: His Excellency the Chao Khun 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ท่านเจา้คุณ” นั้นหมายความถึง พระยาพพิิธฯ บิดาของแม่
พลอยท่ีมีศกัด์ิเป็นพระยา โดยพบคาํอ่ืนท่ีบุคคลทัว่ไปใชเ้รียกแทนช่ือของตวัละครน้ีอยูห่ลายคาํ 
ไดแ้ก่ เจา้คุณพอ่ ท่านเจา้คุณ และคุณหลวง ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั โดย
ใชค้าํวา่ His Excellency แปลวา่ ท่านเจา้คุณ ประกอบกบัคาํภาษาไทยแบบทบัศพัทว์า่ the Chao 
Khun เพื่อใหผู้อ่้านเกิดการจดจาํคาํวา่ Chao Khun วา่หมายถึง ผูท่ี้มีตาํแหน่งเป็น His Excellency 
โดยพบวา่ในเน้ือหาส่วนต่อไป ผูแ้ปลใชเ้พียงการทบัศพัทว์า่ Chao khun เท่านั้น แต่ทาํใหผู้อ่้าน
สามารถเขา้ใจไดท้นัทีวา่หมายถึงผูอ้ยูใ่นชนชั้นสูงของสงัคมโดยมีตาํแหน่งเป็นพระยา หรือ ท่านเจา้
คุณ 
 
2. ผลการวจัิยด้านเทคนิควธีิการแปล 
 จากการศึกษาพบเทคนิควิธีการแปล ดงัสรุปในตารางต่อไปน้ี 

เทคนิควธีิการแปล จํานวน (คาํ) คดิเป็น% 
2.1 การแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม 2 0.98% 
2.2 การแปลแบบพอเพียง 58 28.29% 
2.3 การแปลแบบครบ 53 25.85% 
2.4 การแปลแบบขยาย 65 31.71% 
2.5 การแปลแบบดดัแปลง 14 6.83% 
2.6 อ่ืนๆ 13 6.34% 
รวม 205 100.00% 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล 
 

 จากผลการวิจยัดา้นเทคนิควธีิการแปล โดยศึกษาใน 5 วิธี ไดแ้ก่ การแปลแบบอา้งอิง
ขอ้มูลดั้งเดิม การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบขยาย และการแปลแบบ
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ดดัแปลง พบวา่ ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุด จาํนวน 65 คาํ คิดเป็นร้อยละ 31.71 
รองลงมาคือ การแปลแบบพอเพียง จาํนวน 58 คาํ คิดเป็นร้อยละ 28.29 การแปลแบบครบ จาํนวน 
53 คาํ คิดเป็นร้อยละ 25.85 การแปลแบบดดัแปลง จาํนวน 14 คาํ คิดเป็นร้อยละ 6.83 และการแปล
แบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม จาํนวน 2 คาํ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลาํดบั 
 นอกจากน้ี ยงัพบเทคนิควิธีการแปลอ่ืนๆ คือ การทบัศพัท ์ แต่ไม่มีการแปลอยา่งอ่ืน
เพิ่มเติม ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้มีลกัษณะไม่ตรงกบัเทคนิควธีิการแปลทั้ง 5 วิธี มีจาํนวน 13 คาํ คิดเป็น
ร้อยละ 6.34 
 
 2.1 เทคนิควธีิการแปลแบบอ้างองิข้อมูลดั้งเดิม 
 การใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิมน้ี พบเพียง 2 คาํเท่านั้น มี

รายละเอียดดงัน้ี 
 ตัวอย่างที ่21  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงมหาราช 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Rama V, His Majesty King Chulalongkorn Pra Buddha Chao 
Luang the Great 
 จากตวัอยา่ง ตน้ฉบบัปรากฏเพียง คาํวา่ “สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงมหาราช” เท่านั้น 
แต่ผูแ้ปลใชก้ารอา้งอิงขอ้มูลเดิม โดยแปลวา่ Rama V, His Majesty King Chulalongkorn Pra 
Buddha Chao Luang the Great แมว้า่แทจ้ริงแลว้คาํวา่ พระพทุธเจา้หลวง หมายถึง พระมหากษตัริย์
ท่ีสวรรคตแลว้ หรือ ทรงมีพระชนมชี์พอยูแ่ต่ไดส้ละราชสมบติัแลว้ มิไดเ้ฉพาะเจาะจงวา่เป็น

พระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ด แต่ผูอ่้านท่ีเป็นคนไทยยอ่มสามารถเขา้ใจไดว้า่หมายถึงในหลวง รัชกาล
ท่ี 5 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เพราะในบริบททาง
สงัคมท่ีกล่าวถึงในนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินนั้นอยูใ่นยคุสมยัของพระองค ์ กรณีน้ีผูแ้ปลไม่ไดแ้ปล

เพียงส่ิงท่ีมีในตน้ฉบบั แต่ใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม เพื่อทาํใหผู้อ่้านท่ีมาจาก

วฒันธรรมอ่ืนไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งวา่เน้ือเร่ืองกล่าวถึงพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ด 
 ตัวอย่างที ่22 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ทูลกระหม่อมฟ้า 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Queen Sunanda 
 จากตวัอยา่ง ตน้ฉบบัปรากฏเพียง คาํวา่ “ทูลกระหม่อมฟ้า” เท่านั้น ซ่ึงในเน้ือเร่ืองเป็น
ตอนท่ีตวัละครเล่าเรืองราวเม่ืออดีตท่ีมีอุบติัเหตุเรือล่มขณะล่องเรือพระประเทียบไปยงัพระราชวงั

บางปะอิน จนทาํใหมี้เจา้นายหลายพระองคส้ิ์นพระชนม ์ เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดกลา้เขา้ไปช่วยเพราะ
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กลวัอาญา หน่ึงในนั้นคือทูลกระหม่อมฟ้าท่ีผูป้ระพนัธ์กล่าวถึงแต่ไม่ไดร้ะบุพระนาม ผูแ้ปลกลวิธี
การแปลแบบเอาความ และใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม เพราะเหตุการณ์ดงักล่าว
เป็นเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนจริง จึงแปลวา่ Queen Sunanda หรือ สมเดจ็พระนางเจา้
สุนนัทากมุารีรัตน์พระบรมราชเทว ีหรือท่ีรู้จกักนัในพระนามวา่ สมเดจ็พระนางเรือล่มนัน่เอง  
 
 2.2 เทคนิควธีิการแปลแบบพอเพยีง 
 ตัวอย่างที ่23  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ขรัวตา 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: That's why he sent her to live in the Inner Court in the first 
place. 'My father looks forward to having Royal Highnesses as grand children'. 
 จากตวัอยา่ง ตน้ฉบบัไดก้ล่าวถึงคาํวา่ “ขรัวตา” ซ่ึงหมายถึง บิดาของสตรีท่ีเป็น

อนุภรรยาของพระมหากษตัริย ์ กรณีน้ีผูแ้ปลไม่ไดแ้ปลคาํวา่ ขรัวตา เลย ซ่ึงแทจ้ริงแลว้อาจจะแปล
ไดว้า่ Chao chom’s father กท็าํใหผู้อ่้านเขา้ใจได ้ เพราะในตอนหน่ึงผูแ้ปลอธิบายไวแ้ลว้วา่เจา้จอม 
คือ Minor wife of the King แต่ผูแ้ปลไม่ไดแ้ปลคาํดงักล่าวแบบตรงตวั แต่ใชก้ารละคาํ และใช้
เทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง เพราะผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งรู้จกัคาํวา่ขรัวตากไ็ด ้ เพราะไม่ใช่ตวั

ละครหลกัและไม่มีผลต่อการเดินเร่ืองแต่อยา่งใด เป็นเพียงบุคคลท่ีสามท่ีถูกเอ่ยถึงเท่านั้น อีก

ประการหน่ึง การเพิ่มเติมวา่ 'My father looks forward to having Royal Highnesses as grand 
children' ซ่ึงแปลวา่ “พอ่ของฉนัตั้งหนา้ตั้งตารอจะมีหลานเป็นเช้ือพระวงศ”์ กท็าํใหผู้อ่้านเขา้ใจ

เร่ืองราวท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการจะส่ือสารไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ตัวอย่างที ่24 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: สีม่วงเมด็มะปราง 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Maprang's pit purple 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “สีม่วงเมด็มะปราง” น้ี ถูกกล่าวถึงในตอนท่ีแม่แช่มมารดาของแม่
พลอยสอนใหส้วมใส่เส้ือผา้ตามแบบสาวชาววงั คือมีการกาํหนดสีผา้ประจาํวนั สีม่วงเมด็มะปรางน้ี
เป็นสีของผา้นุ่งประจาํวนัวนัเสาร์ ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั และใช้

เทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง โดยใชก้ารทบัศพัทว์า่ Maprang ส่วนคาํวา่ pit แปลวา่ เมลด็ในของ
ผลไม ้และ purple แปลวา่ สีม่วง แทจ้ริงแลว้คาํวา่ มะปราง มีคาํแปลแบบตรงตวัในภาษาองักฤษวา่ 
Marian plum แต่ผูแ้ปลจงใจไม่แปลคาํน้ี เพราะคาํวา่ pit ท่ีแปลวา่เมลด็ในของผลไมแ้ละเขียน

ตามหลงั Maprang’s นั้น กส็ามารถทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดว้า่ Maprang น่าจะเป็นผลไมช้นิดหน่ึงของ
ไทย และการท่ีผูอ่้านเขา้ใจเพียงวา่ผา้นุ่งนั้นเป็นสีม่วงกเ็พียงพอแลว้ 



37 
 

 ตัวอย่างที ่25 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: (พระ) ตั้งนโมใหศี้ล 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: when the chanting began 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ตั้งนโมใหศี้ล” ปรากฏในตอนท่ีมีพิธีแต่งงานของแม่พลอยและคุณ
เปรม โดยพิธีในตอนเชา้นั้นจะมีการทาํบุญตกับาตร และนิมนตพ์ระเพ่ือทาํพิธีสงฆ ์ ผูป้ระพนัธ์

บรรยายการจดังานเป็นขั้นตอน และไดก้ล่าวถึงการตั้งนโมใหศี้ล และสวดมนตบ์ทต่างๆ อาทิ มงคล
สูตร รัตนสูตร เป็นตน้ ผูแ้ปลไดล้ะการแปลคาํดงักล่าวไป เน่ืองจาก ไม่มีคาํท่ีมีความหมาย

เทียบเคียงกนัไดโ้ดยสมบูรณ์ในภาษาฉบบัแปล แต่ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควธีิการแปลแบบพอเพียง โดย

กล่าวเพยีงวา่ when the chanting began ผูอ่้านกส็ามารถเขา้ใจไดว้า่พระไดเ้ร่ิมสวดมนตแ์ลว้ โดยท่ี
ไม่จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ นโม และ ศีล คืออะไร เพราะไม่ไดเ้ป็นสาระสาํคญัของเน้ือเร่ือง 
 
 2.3 เทคนิควธีิการแปลแบบครบ 
 ตัวอย่างที ่26  
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: สีแดงเลือดนก 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Bird’s blood red 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “สีแดงเลือดนก” เป็นกล่าวถึงสีเส้ือผา้ประจาํวนัเช่นเดียวกบั

ตวัอยา่งท่ี 24 แต่กรณีน้ีผูแ้ปลใชเ้ทคนิคการแปลแบบครบ คือแปลทุกคาํครบตามท่ีปรากฏใน

ตน้ฉบบั ไดแ้ก่ Bird แปลวา่ นก blood แปลวา่เลือด และ red แปลวา่ สีแดง นอกจากน้ี ยงัพบคาํเรียก
สีอ่ืนๆ ท่ีมีการแปลลกัษณะเดียวกนั เช่น สีเลือดหมู แปลวา่ pig’s blood red สีนํ้ าเงินนกพิราบ 
แปลวา่ pigeon blue สีเหลก็ แปลวา่ iron color สีถัว่ แปลวา่ bean color เป็นตน้ 
 ตัวอย่างที ่27 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ศาลพระเจา้ปราสาททอง 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: the shrine dedicated to King Prasard Thong 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ศาลพระเจา้ปราสาททอง” ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการ
แปลแบบตรงตวั และใชเ้ทคนิคการแปลแบบครบ โดยคาํวา่ shrine แปลวา่ ศาลเจา้ อาราม หรือ 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ คาํวา่ King Prasard Thong เป็นการทบัศพัท ์ ส่วนคาํวา่ dedicated to แปลวา่ การ
มอบใหห้รืออุทิศให ้ รวมแลว้แปลไดค้วามวา่ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีผูส้ร้างอุทิศใหแ้ก่พระเจา้

ปราสาททอง 
 ตัวอย่างที ่28 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เคร่ืองถมทอง  
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 คาํในภาษาฉบบัแปล: the gold niello 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เคร่ืองถมทอง” ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบครบ เพราะทั้งคาํ
วา่ เคร่ืองถม และคาํวา่ ทอง มีคาํใชเ้รียกในภาษาฉบบัแปล ไดแ้ก่ niello แปลวา่ เคร่ืองถม และ gold 
แปลวา่ ทอง นอกจากน้ี ยงัพบคาํอ่ืนๆ ท่ีมีการแปลในลกัษณะเช่นเดียวกนั เช่น เคร่ืองนาก แปลวา่ 
pink gold เคร่ืองลา้งหนา้ถม แปลวา่ gold-niello collection-a toiletry set เป็นตน้ 
 
 2.4 เทคนิควธีิการแปลแบบขยาย 
 ตัวอย่างที ่29 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เหา 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: lice of ill-luck (on their foolish heads), mysterious-lice 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เหา” นั้น ถูกกล่าวถึงในเร่ืองอยูห่ลายคร้ัง โดยตวัละครในเร่ือง
มกัจะพดูวา่ “เหาจะกินหวั” เม่ือพบวา่ใครทาํตวัเทียบเท่าเจา้นายหรือลอ้เลียนเจา้นาย กรณีน้ี ผูแ้ปล
ใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวั ประกอบการใชเ้ทคนิควธีิการแปลแบบขยาย เน่ืองจาก หากผูแ้ปล

แปลคาํวา่ เหา เป็นภาษาองักฤษวา่ lice เฉยๆ นั้น ผูอ่้านท่ีเป็นคนจากต่างวฒันธรรมคงไม่เขา้ใจวา่ถา้
เหาข้ึนหวัแลว้จะเป็นอยา่งไรและทาํไมตวัละครตอ้งกลวั  ผูแ้ปลจึงแปลขยายความเพ่ิมเติมจากท่ี

ปรากฏในตน้ฉบบัวา่ lice of ill-luck เหาแห่งความอปัมงคลหรือกาลกิณี หรือบางจุดแปลวา่ 
mysterious-lice เหาลึกลบั ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจความรู้สึกกลวัของตวัละครมากข้ึน และเขา้ใจไดอี้กวา่
คนไทยสมยัก่อนมีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศเ์พียงใด 
 ตัวอย่างที ่30 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: พอ่(เพิ่ม) แม่(พลอย) ไอ(้เพิ่ม) อี(พลอย) 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Po for boy, Mae for girl, Be thankful they call you Mae Ploy 
and Po Perm, and not the lowly Ee Ploi and Ai Perm 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “พอ่” และ “แม่” นั้น ไม่ไดห้มายถึง Father และ Mother ใน
ภาษาองักฤษ แต่เป็นคาํสรรพนามท่ีใชน้าํหนา้ช่ือของบุคคลในสมยันั้น โดยใชค้าํวา่ พอ่ สาํหรับ
ผูช้าย และคาํวา่ แม่ สาํหรับผูห้ญิง จากเร่ืองเป็นตอนท่ีแม่พลอยถามแม่ของตนวา่ทาํไมคุณอุ่น คุณ
จิต และคุณเชย จึงมีคาํนาํหนา้ช่ือวา่ คุณ แลว้ทาํไมตนและพ่ีชาย จึงมีคาํนาํหนา้ช่ือวา่ แม่พลอยและ
พอ่เพิ่ม กรณีน้ีเน่ืองจากในภาษาองักฤษไม่มีคาํสรรพนามในลกัษณะน้ีใช ้ ผูแ้ปลจึงใชก้ลวิธีการทบั
ศพัท ์วา่ Po และ Mae ประกอบกบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย โดยขยายความจากตน้ฉบบัวา่ Po 
for boy, Mae for girl ส่วนคาํวา่ ไอแ้ละอี นั้น เป็นคาํสรรพนามท่ีใชน้าํหนา้ช่ือบุคคลชนชั้นล่าง ถือ
เป็นคาํไม่สุภาพและไม่ใหเ้กียรติผูท่ี้สนทนาดว้ยหรือผูท่ี้ถูกกล่าวถึง จากตน้ฉบบัไดก้ล่าวไวเ้พียงวา่ 
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“เพราะพวกเอง็มนัลูกเมียนอ้ย นัน่ท่านลูกคุณหญิงกต็อ้งเป็นคุณไปหมด เขาไม่เรียกอีพลอยกดี็ถม
ไปแลว้” แต่ผูแ้ปลไดแ้ปลเพ่ิมเติมเพื่อขยายความใหผู้อ่้านในต่างวฒันธรรมไดเ้ขา้ใจมากข้ึน มี

เน้ือความดงัน้ี 
 “Because they are Khunying’s children and the rest of you have lesser wives for 
mothers, that’s why. Be thankful they call you Mae Ploi and Po Perm, and not the lowly Ee Ploi 
and Ai Perm” 
 จากประโยคดงักล่าว ผูแ้ปลไดเ้พิ่มเติมคาํวา่ the lowly ท่ีแปลวา่ ตํ่าตอ้ย เพื่อทาํให้
ผูอ่้านเขา้ใจวา่ Ee และ Ai เป็นคาํใชเ้รียกบุคคลท่ีอยูใ่นฐานะตํ่าตอ้ยในสงัคมนัน่เอง 
 ตัวอย่างที ่31 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: เจา้คะ เจา้ค่ะ 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Chao Kha, the ending demanded of her inferior status 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เจา้คะ และ เจา้ค่ะ” เป็นคาํลงทา้ยประโยคของภาษาไทย เป็นคาํท่ี
ผูน้อ้ยใชเ้ป็นคาํลงทา้ยประโยคเม่ือสนทนากบัผูท่ี้สูงศกัด์ิกวา่ หรือใชเ้ป็นคาํขานรับกไ็ดเ้ช่นเดียวกนั 
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย ในภาษาองักฤษไม่มีคาํลงทา้ยประโยคเช่นน้ี ผูแ้ปลจึงไม่

สามารถหาคาํในภาษาฉบบัแปลท่ีมีความหมายเทียบเคียงกบัคาํในภาษาตน้ฉบบัไดเ้ลย กรณีน้ีผูแ้ปล
ใชก้ลวิธีการทบัศพัท ์ ประกอบกบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย คือ เพิ่มประโยคท่ีวา่ the ending 
demanded of her inferior status เขา้ไป แปลวา่ คาํลงทา้ยท่ีถูกใชแ้สดงสถานภาพท่ีตํ่าตอ้ยของเธอ
(ของผูพ้ดู)  
 
 2.5 เทคนิควธีิการแปลแบบดัดแปลง 
 ตัวอย่างที ่32 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: พธุโธ่! 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Oh! 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “พธุโธ่” เป็นคาํอุทานของคนไทยใชแ้สดงความรู้สึกไดห้ลากหลาย 
อาทิ ตกใจประหลาดใจ รู้สึกสงสาร เป็นตน้ จากเร่ืองปรากฏคาํน้ีเม่ือแม่แช่มแม่ของพลอยพาเขา้วงั
ในวนัแรก แม่แช่มเดินทางทั้งวนัจนไม่ไดพ้าพลอยทานอะไรตั้งแต่ออกจากบา้นคลองบางหลวงมา 
นึกข้ึนไดเ้ม่ือไดพ้ามาพบคุณสายขา้หลวงของสมเดจ็ฯ คุณสายจึงตกใจเม่ือไดรู้้วา่พลอยยงัไม่ได้

ทานอะไร จึงอุทานข้ึนมาและต่อวา่แม่แช่ม มีเน้ือความดงัน้ี 
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 “Oh, Mae Chaem, you ought to know better! No need to starve the child when 
fighting with the husband. Hear, Ploi, have some of this while I go and tell them to bring you a 
proper meal.” 
 จากประโยคขา้งตน้ ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง เน่ืองจาก หากแปลตรง
ตวัหรือทบัศพัทว์า่ Bhudda! หรือ Bhuddo! ผูแ้ปลอาจตอ้งอธิบายขยายความอีกยาว มิเช่นนั้นอาจทาํ
ใหผู้อ่้านสงสยัไดว้า่ผูพ้ดูตอ้งการจะส่ืออะไร เพราะกรณีน้ีคาํดงักล่าวไม่ไดมี้ความหมายในตวัเอง ผู ้
พดูไม่ไดจ้ะกล่าวถึงพระพทุธเจา้ หรือ ศาสนาพทุธแต่อยา่งใด ผูแ้ปลจึงดดัแปลงคาํอุทานภาษาไทย
วา่ พธุโธ่ ไปเป็นคาํอุทานภาษาองักฤษวา่ Oh ซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตวัละครได้

เช่นเดียวกนั  
 ตัวอย่างที ่33 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: ร.ศ. 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: the Royal pastime 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ร.ศ.” ยอ่มาจาก รัตนโกสินทร์ศก เป็นรูปแบบของศกัราชบอกปี
ชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นยคุสมยัของตวัละคร โดยเร่ิมนบัตั้งแต่ปีท่ีก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นปีแรก ผูแ้ปล
สามารถแปลแบบตรงตวัไดว้า่ Rattanakosin era แต่จะตรงกบักรณีของตวัอยา่งท่ี 32 ขา้งตน้ เพื่อ
ป้องกนัมิใหผู้อ่้านเกิดความสงสัย ผูแ้ปลจึงแปลโดยใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลงวา่ the 
Royal pastime ซ่ึงแปลวา่ เวลาในอดีตของราชวงศ ์ กท็าํใหผู้อ่้านเขา้ใจไดว้า่ผูป้ระพนัธ์กล่าวถึง

ช่วงเวลาอดีต โดยท่ีผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งรู้วา่เป็น ร.ศ. ท่ีเท่าไรเพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเง่ือน
เวลาหรือการลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนหรือเกิดหลงั 
 ตัวอย่างที ่34 
 คาํในภาษาตน้ฉบบั: มโหรี 
 คาํในภาษาฉบบัแปล: Piphat music 
 จากตวัอยา่ง คาํวา่ “มโหรี” หมายถึง วงดนตรีไทยป่ีพาทยผ์สมกบัวงเคร่ืองสาย ปรากฏ
ในเน้ือเร่ืองตอนท่ีมีพิธีแต่งงานของแม่พลอยกบัคุณเปรม ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง
โดยแปลวา่ Piphat music ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ถือวา่เป็นคนละประเภทกนั เพราะวงป่ีพาทยไ์ม่มี
เคร่ืองสายเป็นองคป์ระกอบ อยา่งไรกต็าม การแปลประเภทของวงดนตรีท่ีใชบ้รรเลงในงาน

แต่งงานนั้นไม่ไดเ้ป็นสาระสาํคญั เพราะทั้งวงมโหรีและวงป่ีพาทยใ์ชบ้รรเลงในงานมงคล

เช่นเดียวกนั อาทิเช่น งานข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน งานเล้ียงรับรอง เป็นตน้ 
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 2.6 เทคนิควธีิการแปลอืน่ๆ 
 สาํหรับลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีพบน้ี เป็นการแปลโดยใชก้ารทบัศพัทท์ั้งหมด แต่เทคนิควิธีท่ี
ใชน้ั้นเม่ือพิจารณาแลว้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลทั้ง 5 วิธี แต่พบวา่เป็นการนาํคาํ

ภาษาไทยแบบทบัศพัทม์าใชใ้นประโยคเสมือนเป็นคาํภาษาองักฤษ โดยไม่มีการแปลใดๆ เพิ่มเติม 
เพราะคาํดงักล่าวไดเ้คยกล่าวถึงความหมายหรือแปลโดยใชเ้ทคนิควิธีแบบขยายเอาไวแ้ลว้ในบท

ก่อนหนา้ เม่ือผูอ่้านทาํความเขา้ใจและสามารถจดจาํคาํนั้นไดแ้ลว้ หากพบคาํดงักล่าวอีกคร้ังในบท
อ่ืนๆ กส็ามารถเขา้ใจไดท้นัที โดยท่ีผูแ้ปลไม่ตอ้งอธิบายซํ้าอีก เช่น ตาํลึง(หน่วยเงิน) แปลวา่ 
Tamlung ผา้นุ่ง แปลวา่ Panung กระทง แปลวา่ Kratong โขลน แปลวา่ Khlones คุณหญิง แปลวา่ 
Khunying เป็นตน้ 
 
3. ผลการวจัิยด้านความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการแปลและเทคนิควธีิการแปล 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล สามารถ

สรุปไดใ้นตารางดงัน้ี  
กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

อ้างองิฯ พอเพยีง ครบ ขยาย ดดัแปลง อืน่ๆ รวม 

3.1 แบบตรงตวั - 
1 

(2.00%) 
40 

(80.00%) 
9 

(18.00%) 
- - 50 

3.2 แบบเอาความ 
1 

(2.08%) 
13 

(27.08%) 
- 

21 
(43.75%) 

13 
(27.08%) 

- 48 

3.3 การทบัศพัท ์ - - 
1 

(2.78%) 
22 

(61.11%) 
- 

13 
(36.11%) 

36 

3.4 อ่ืนๆ 

         3.4.1 การไม่แปล - 
43 

(100%) 
- - - - 43 

         3.4.2 การทบัศพัท์
ประกอบแปลตรงตวั 

1 
(3.57%) 

1 
(3.57%) 

12 
(42.86%) 

13 
(46.43%) 

1 
(3.57%) 

- 28 

รวม 2 58 53 65 14 13 205 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล 
 
 จากผลการวิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวธีิการแปลและเทคนิควิธีการแปลตามตาราง

ขา้งตน้ พบวา่ กลวิธีการแปลแบบตรงตวัซ่ึงมีทั้งส้ิน 50 คาํ มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปล
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แบบครบมากท่ีสุด โดยพบจาํนวน 40 คาํ คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือเทคนิควิธีการแปลแบบ
ขยาย จาํนวน 9 คาํ คิดเป็นร้อยละ 18 และเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง จาํนวน 1 คาํ คิดเป็นร้อย
ละ 2 ตามลาํดบั โดยท่ีไม่พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม และ
เทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง 
 กลวิธีการแปลแบบเอาความซ่ึงมีทั้งส้ิน 48 คาํ มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปล
แบบขยายมากท่ีสุด โดยพบจาํนวน 21 คาํ คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือเทคนิควธีิการแปลแบบ
พอเพียงและแบบดดัแปลง มีจาํนวนเท่ากนัคือ 13 คาํ คิดเป็นร้อยละ 27.08 และเทคนิควิธีการแปล
แบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม จาํนวน 1 คาํ คิดเป็นร้อยละ 2.08 ตามลาํดบั โดยท่ีไม่พบวา่มีความสมัพนัธ์
กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบ 
 กลวิธีการทบัศพัทซ่ึ์งมีทั้งส้ิน 36 คาํ มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย
มากท่ีสุด โดยพบจาํนวน 22 คาํ คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคือเทคนิควิธีการแปลแบบครบ
จาํนวน 1 คาํ คิดเป็นร้อยละ 2.78 และเทคนิควิธีการแปลแบบอ่ืนๆ จาํนวน 13 คาํ คิดเป็นร้อยละ 
36.11 โดยท่ีไม่พบวา่มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิง เทคนิควธีิการแปลแบบ

พอเพียง และเทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง 
 กลวิธีการแปลอ่ืน ประกอบดว้ย กลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํ และ กลวิธีการทบั
ศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั พบวา่ กลวิธีการไม่แปลซ่ึงมีทั้งส้ิน 43 คาํ มีความสมัพนัธ์กบั
เทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 กลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปล

แบบตรงตวัซ่ึงมีทั้งส้ิน 28 คาํ พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุด

จาํนวน 13 คาํ คิดเป็นร้อยละ 46.43 รองลงมาคือเทคนิควิธีการแปลแบบครบ จาํนวน 12 คาํ คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 เทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม เทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง และ

เทคนิควิธีการแปลดดัแปลง มีจาํนวนเท่ากนัคือ 1 คาํ คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามลาํดบั 
 ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งคาํเพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะความสมัพนัธ์ของกลวิธีการแปลกบั

เทคนิควิธีการแปลแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการแปลแบบตรงตัวและเทคนิควธีิการแปลแบบต่างๆ 
  3.1.1 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบ เน่ืองจากเป็นคาํทาง

วฒันธรรมท่ีมีคาํแปลในภาษาฉบบัแปลอยูแ่ลว้ จึงทาํใหผู้แ้ปลสามารถแปลไดค้รบความ เช่น ธรณี
ประตู แปลวา่ threshold of the gate ธูปเทียนแพ แปลวา่ candle and incense sticks ตุ่มมงักร Dragon 
jar แตรวง แปลวา่ the brass brand เจิมหนา้ผาก แปลวา่ to anoint their brows บาตรพระ แปลวา่ 
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monk’s bowls เคร่ืองตน้ราชูปโภค แปลวา่ Royal utensils เคร่ืองตน้เคร่ืองทรง แปลวา่ Royal 
ornaments เป็นตน้ 
  3.1.2 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย  
  ตัวอย่างที ่35 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: นตัถุย์า 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Snuff-taking, putting the powder into the little U-
shaped silver pipe and blowing it up her nose. 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “นตัถุย์า” หมายถึง การสูดยาเขา้ทางจมูก ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการ
แปลแบบตรงตวั โดยแปลวา่ snuff-taking และเทคนิควธีิการแปลแบบขยาย เพื่ออธิบายท่าทางการ
นตัถุย์าใหผู้อ่้านสามารถนึกภาพตามได ้ มีเน้ือความวา่ putting the powder into the little U-shaped 
silver pipe and blowing it up her nose แปลวา่ ใส่ผงแป้งลงไปในท่อเงินท่ีมีลกัษณะเป็นรูปตวัยแูลว้
เป่าลมใหผ้งแป้งนั้นเขา้สู่จมูก  
  ตัวอย่างที ่36 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: ยถากรรม 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Let the course of Karma take me where it will 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ยถากรรม” หมายถึง การเป็นไปตามกรรมดีหรือกรรมชัว่
ของตน ผูแ้ปลแปลโดยใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัวา่ Course of Karma ซ่ึง Course หมายถึง 
เสน้ทางหรือทางเดิน Karma แปลวา่ กรรมหมายถึงการกระทาํ รวมแปลวา่ เสน้ทางแห่งกรรม แต่
ผูอ่้านจากต่างวฒันธรรมบางส่วนอาจไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระพทุธศาสนาจึงอาจไม่รู้จกัคาํวา่ 
Karma ผูแ้ปลจึงใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบขยายเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจมากข้ึน โดยตน้ฉบบัปรากฏ

เน้ือความวา่ “...แม่กจ็ะไปตามยถากรรม” ซ่ึงผูอ่้านท่ีเป็นคนไทยยอ่มเขา้ใจความหมายไดดี้วา่

หมายถึงการใชชี้วิตไปโดยไร้จุดหมายแลว้แต่โชคชะตาจะพาไป ผูแ้ปลไดแ้ปลขอ้ความน้ีวา่ “I must 
go. Let the course of Karma take me where it will.” แปลวา่ แม่ตอ้งไป โดยใหเ้สน้ทางแห่งกรรม
นั้นนาํพาแม่ไปตามแต่ท่ีมนัควรจะเป็น 
  3.1.3 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง  
  ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงน้ี พบเพียง 1 คาํ ไดแ้ก่ 
  ตัวอย่างที ่37 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: เช่ียนหมากเงิน 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Betel nut set 
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  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เช่ียนหมากเงิน” หมายถึง ภาชนะทาํจากเงินใส่ชุดอุปกรณ์
สาํหรับเค้ียวหมาก ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัวา่ Betel nut set โดย Betel nut แปลวา่ หมาก 
และ set แปลวา่ ชุด แต่ผูแ้ปลใชก้ลวธีิการแปลแบบพอเพียง โดยละคาํวา่ เงิน เพราะการท่ี

เช่ียนหมากทาํจากวสัดุอะไรนั้น ไม่ไดมี้ความสาํคญัอะไรกบัเน้ือเร่ืองในตอนนั้น ผูป้ระพนัธ์เพยีง

บรรยายลกัษณะหอ้งของคุณอุ่นตวัละครหน่ึงในเร่ือง จึงสามารถละคาํ หรือ ไม่แปลคาํวา่ เงิน ได้
โดยไม่ทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจผดิหรือไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 
 3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการแปลแบบเอาความและเทคนิควธีิการแปลแบบ
ต่างๆ 
  3.2.1 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย 
  ตัวอย่างที ่37 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: เรือนตน้ หรือ เรือนไทย 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: The Wiman Mek stood a traditional wooden house on 
stilts, decorated in simple style and complete with its own rustic-looking kitchen 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เรือนตน้ หรือ เรือนไทย” นั้น ผูป้ระพนัธ์กล่าวถึงพระ
ตาํหนกัวิมานเมฆวา่เป็นเรือนตน้เอาไวต้อนรับแขกท่ีเป็นเพื่อนของพระมหากษตัริยห์รือท่ีเรียกวา่ 
เพื่อนตน้ และมีลกัษณะเป็นเรือนไทย ผูแ้ปลไม่ไดแ้ปลทั้งสองคาํแบบตรงตวั แต่ใชก้ลวิธีการแปล
แบบเอาความ ประกอบเทคนิควิธีการแปลแบบขยายเพ่ืออธิบายลกัษณะของเรือนไทยวา่ the 
Wiman Mek stood a traditional wooden house on stilts, decorated in simple style and complete 
with its own rustic-looking kitchen แปลวา่ ตาํหนกัวมิานเมฆเป็นบา้นแบบโบราณสร้างดว้ยไม้
ตั้งอยูบ่นเสาคํ้า ตกแต่งอยา่งเรียบง่าย และมีครัวแบบชนบท  
  ตัวอย่างที ่38 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: ถวายบงัคม 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Raised their clasped hands reverently above their heads 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ถวายบงัคม” ถวายความเคารพพระมหากษตัริยอ์ยา่งเตม็

รูปแบบ คือ นัง่คุกเข่าพนมมือยกข้ึนจดหนา้ผาก แลว้ลดมือลงมาระดบัอก พร้อมกบันอ้มตวัลง 
เน่ืองจาก ไม่มีคาํแปลแบบตรงตวัในภาษาฉบบัแปล ผูแ้ปลจึงใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความ 
ประกอบกบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยายเพ่ือทาํใหผู้อ่้านสามารถนึกภาพกิริยาถวายบงัคมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง โดยประโยค raised their clasped hands reverently above their heads แปลวา่ ยกมือท่ีพนม
ไวข้ึ้นบนหวัเพื่อแสดงความเคารพ  
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  3.2.2 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง 
  ตัวอย่างที ่39 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: แพรเพลาะ  
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Silk cover 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “แพรเพลาะ” หรือผา้แพร เป็นผา้ไหมสงัเคราะห์ มีเน้ือบาง
เบากวา่ผา้ไหมท่ีทาํจากใยไหมธรรมชาติ ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความพอเขา้ใจวา่เป็นผา้

ไหมสาํหรับใชห่้ม จึงแปลวา่ Silk cover ซ่ึงถือวา่ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบพอเพยีง 
นอกจากน้ี ยงัพบคาํน้ีปรากฏหลายจุดในเน้ือเร่ืองฉบบัภาษแปลซ่ึงใชค้าํวา่ Silk cover เช่นเดียวกนั 
แต่ในฉบบัภาษาไทยนั้นมีไดห้ลากหลาย อาทิเช่น แพรห่ม คือผา้แพรท่ีใชไ้วห่้ม แพรเล่ียน คือผา้
แพรท่ีเป็นมนั ไม่มีลวดลาย ใชไ้วห่้มเช่นเดียวกนั เป็นตน้ 
  3.2.3 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง  
  ตัวอย่างที ่40 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: เคร่ืองลายครามกิมต๋ึง  
  คาํในภาษาฉบบัแปล: The blue-and-white Chinese Porcelain 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “เคร่ืองลายครามกิมต๋ึง” เป็นเคร่ืองลายครามท่ีมาจาก

ประเทศจีน นาํเขา้มาในประเทศไทยในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีสองยีห่อ้ ไดแ้ก่ กิมต๋ึงฮกก่ี และ กิมต๋ึงฮวด
ก่ี เป็นยีห่อ้ดงัของเคร่ืองลายครามในสมยันั้น และเป็นของท่ีมีคุณภาพดีและหรูหรามาก โดยรวม
แลว้ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความ ประกอบการแปลแบบดดัแปลง คือแปลพอเขา้ใจวา่

เคร่ืองลายครามนั้นมาจากประเทศจีน เพราะผูอ่้านท่ีมาจากต่างวฒันธรรมคงไม่รู้จกัยีห่อ้กิมต๋ึง จึง

ดดัแปลงคาํวา่ กิมต๋ึง เป็นคาํวา่ Chinese แทน  
  3.2.4 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม  
  สาํหรับความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิมนั้น พบ

เพียง 1 คาํ คือคาํวา่ทูลกระหม่อมฟ้า ซ่ึงไดอ้ภิปรายไปแลว้ในส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการ
แปล ขอ้ยอ่ยท่ี 2.1 ตวัอยา่งท่ี 22 หนา้ท่ี 35 
 
 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการทบัศัพท์และเทคนิควธีิการแปลแบบต่างๆ 
  3.3.1 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย  
  ตัวอย่างที ่41 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: สายสุคนธรส สดสาํราญจิต สนิทเสน่หา 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Saisukontaros, Bright and Fragrant  
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               Sodsamranchit, Buoyant Happy Mind  
               Sanitsaneha, Bind with Affection 
  จากตวัอยา่ง ทั้งสามคาํขา้งตน้เป็นช่ือบุคคล ไม่สามารถหาคาํแปลท่ีตรงตวัได ้ผู ้
แปลจึงใชก้ลวธีิการทบัศพัท ์ ประกอบการแปลแบบขยาย เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของแต่ละ
ช่ือ โดย สายสุคนธรส แปลวา่ Saisukontaros, Bright and Fragrant เปร่งประกายและมีกล่ินหอม สด
สาํราญจิต แปลวา่ Sodsamranchit, Buoyant Happy Mind ร่าเริงและมีจิตใจท่ีเป็นสุข สนิทเสน่หา 
แปลวา่ Sanitsaneha, Bind with Affection การผกูมดัดว้ยความรักความใคร่ 
  3.3.2 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบ  
  ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบนั้น พบเพยีง 1 คาํไดแ้ก่ 
  ตัวอย่างที ่42 
  คาํในภาษาตน้ฉบบั: ไพล 
  คาํในภาษาฉบบัแปล: Plai 
  จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ไพล” คือพืชชนิดหน่ึงมีลกัษณะเป็นเหงา้คลา้ยขิงและขม้ิน 
มีช่ือทางวิทยาศาสตร์วา่ Zingiber cassumunar Roxb มีช่ือสามญัวา่ Plai หรือ Phlai หรือ 
Cassumunar ginger เน่ืองจากในภาษาองักฤษกมี็การเรียกพืชชนิดน้ีวา่ Plai เช่นเดียวกนั จึงถือวา่คาํ
น้ีเป็นกลวิธีการทบัศพัท ์และเป็นเทคนิควธีิการแปลแบบครบดว้ย  
  3.3.3 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอ่ืนๆ 
  สาํหรับเทคนิควิธีการแปลแบบอ่ืนๆ ท่ีพบในการวิจยั กคื็อเทคนิคการนาํคาํทบั
ศพัทม์าใชใ้นประโยคเสมือนเป็นคาํภาษาองักฤษ โดยไม่มีการแปลใดๆ เพิ่มเติม โดยไดอ้ภิปราย
และยกตวัอยา่งไวแ้ลว้ในส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัดา้นเทคนิควิธีการแปล ขอ้ยอ่ยท่ี 2.6 หนา้ท่ี 41 
 
 3.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการแปลแบบอืน่และเทคนิควธีิการแปลแบบต่างๆ 
  3.4.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํกบัเทคนิควิธีการ
แปลแบบพอเพียง 
  สาํหรับความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํกบัเทคนิควิธีการ

แปลแบบพอเพียงน้ี ไดอ้ภิปรายและยกตวัอยา่งไวแ้ลว้ในส่วนท่ี 1 ผลการวิจยัดา้นกลวิธีการแปล ขอ้
ยอ่ยท่ี 1.4.1 หนา้ท่ี 33 
  3.4.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวักบั
เทคนิควิธีการแปลแบบต่างๆ 
   3.4.2.1 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยาย 
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   ตัวอย่างที ่43 
   คาํในภาษาตน้ฉบบั: ตาํหนกัวรนาฏ 
   คาํในภาษาฉบบัแปล: Woranart House, one of the residences of the 
Summer Palace 
   จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ตาํหนกัวรนาฏ” นั้นเป็นช่ือสถานท่ี ไม่มีคาํแปลแบบ
ตรงตวั ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั คือ Woranart เป็นการทบัศพัท ์
และ House แปลวา่ บา้น ซ่ึงกแ็ปลวา่ตาํหนกัไดเ้ช่นกนั เพราะตาํหนกักคื็อบา้นแบบหน่ึง แต่เป็น
บา้นของเจา้นาย ดงันั้น ผูแ้ปลจึงใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบขยาย โดยการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหผู้ ้
เขา้ใจวา่ตาํหนกัวรนาฏคืออะไร โดยผูแ้ปลขยายความไวว้า่ Woranart House, one of the residences 
of the Summer Palace แปลวา่ หน่ึงในสถานท่ีของพระราชวงัฤดูร้อน 
   3.4.2.2 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบ 
   ตัวอย่างที ่44 
   คาํในภาษาตน้ฉบบั: ไสก้รอกปลาแนม 
   คาํในภาษาฉบบัแปล: Sausages and nam fish 
   จากตวัอยา่ง คาํวา่ “ไสก้รอกปลาแนม” เป็นช่ืออาหารชนิดหน่ึง ผูแ้ปล
ใชก้ลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั คาํวา่ ไสก้รอก แปลวา่  sausages คาํวา่ ปลา 
แปลวา่ fish ซ่ึงเป็นการแปลแบบตรงตวั ส่วนชนิดของปลา คือ ปลาแนมนั้น ผูแ้ปลใชก้ารทบัศพัท์
วา่ nam และผูแ้ปลแปลทุกคาํตามตน้ฉบบั จึงถือวา่เป็นเทคนิควิธีการแปบแบบครบ 
   3.4.2.3 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม 
   สาํหรับความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิมนั้น 
พบเพียง 1 คาํ คือคาํวา่ สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงมหาราช ซ่ึงไดอ้ภิปรายและยกตวัอยา่งไวแ้ลว้ใน
ส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล ขอ้ยอ่ยท่ี 2.1 ตวัอยา่งท่ี 21 หนา้ท่ี 35 
   3.4.2.4 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพยีง  
   สาํหรับความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพยีงนั้น พบเพียง 1 
คาํซ่ึงไดอ้ภิปรายและยกตวัอยา่งไวแ้ลว้ในส่วนท่ี 2 ผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล ขอ้ยอ่ยท่ี 2.2
ตวัอยา่งท่ี 24 หนา้ท่ี 36  
   3.4.2.5 ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลดดัแปลง 
   สาํหรับความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลดดัแปลงนั้น พบเพยีง 1 คาํ 
ไดแ้ก่ 
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   ตัวอย่างที ่45 
   คาํในภาษาตน้ฉบบั: กรวยดอกไม ้
   คาํในภาษาฉบบัแปล: The flower kratong 
   จากตวัอยา่ง คาํวา่ “กรวยดอกไม”้ ปรากฏในเร่ืองตอนท่ีแม่พลอยถวาย
ตวัใหเ้สดจ็ จึงมีการเตรียมกรวยดอกไมแ้ละธูปเทียนแพเพื่อแสดงถึงเคารพและขออนุญาตถวายการ
รับใชเ้สดจ็อยา่งเป็นทางการ ผูแ้ปลใชก้ลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั โดยคาํวา่ 
ดอกไม ้แปลวา่ the flower ส่วนคาํวา่ กรวย นั้น หากแปลแบบตรงตวัแลว้อาจจะแปลไดว้า่ cone แต่
ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง โดยใชค้าํวา่ kratong ซ่ึงในเน้ือหาส่วนก่อนหนา้ได้

อธิบายคาํวา่กระทงไวว้า่เป็นส่ิงท่ีทาํจากใบตอง เพื่อใหผู้อ่้านสามารถนึกภาพตามไดถู้กตอ้งมากข้ึน 
ผูแ้ปลจึงใชค้าํวา่ kratong แทนคาํวา่ cone ธรรมดา 
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บทที ่5 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษากลวิธีการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษผา่นนว

นิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินนั้น สามารถสรุปผลการศึกษาได ้3 ส่วน ดงัน้ี  
 1. อภิปรายผลการวิจยัดา้นกลวิธีการแปล 
 2. อภิปรายผลการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล 
 3. อภิปรายผลการวิจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล 
 
 1. อภิปรายผลการวจัิยด้านกลวธีิการแปล 
 จากการวิจยัดา้นกลวิธีการแปลใน 3 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีการแปลแบบตรงตวั กลวิธีการ
แปลแบบเอาความ และกลวธีิการทบัศพัท ์ ผลการวิจยัพบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้ลวิธีการแปลแบบตรง
ตวัมากพอๆ กบักลวิธีการแปลแบบเอาความ รองลงมาคือกลวิธีการทบัศพัท ์ และกลวิธีอ่ืนๆ โดย
กลวิธีการแปลแบบตรงตวัมีจาํนวน 50 คาํ และกลวิธีแบบเอาความมีจาํนวน 48 คาํ การทบัศพัท์
จาํนวน 36 คาํ และกลวิธีการแปลอ่ืนๆ มีจาํนวนรวม 71 คาํ  
 ผลการวิจยัท่ีพบวา่มีกลวิธีการแปลแบบตรงตวัมากท่ีสุดนั้น ทาํใหเ้ห็นวา่แม้

วฒันธรรมตะวนัตกจะมีความแตกต่างกบัวฒันธรรมตะวนัออกกต็าม แต่ยงัมีคาํทางวฒันธรรมของ

ไทยท่ีถูกแปลเป็นภาษาองักฤษเอาไวส้าํหรับใชใ้นการส่ือสารมากพอสมควร โดยปัจจยัหน่ึงคือการ
ท่ีประเทศองักฤษซ่ึงเป็นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการนั้นมีการปกครองโดยมี

พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขเช่นเดียวกบัประเทศไทย จึงทาํใหมี้คาํศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัระบบ

พระมหากษตัริย ์พระราชวงั และพิธีการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชก้บัวฒันธรรมของไทยไดอ้ยูบ่า้ง 
 อยา่งไรกต็าม พบวา่มีหลายคาํท่ีไม่สามารถแปลตรงตวัได ้ เพราะผูแ้ปลไม่สามารถหา
คาํในภาษาฉบบัแปลท่ีมีความหมายเทียบเคียงกบัภาษาตน้ฉบบัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูแ้ปลจึงใชก้ลวิธีท่ี
หลายหลายในการแปล ทั้งการใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความและกลวธีิการทบัศพัท ์นอกจากน้ี ยงั
มีการพบกลวธีิการแปลในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากกลวิธีท่ีผูว้ิจยัตั้งใจจะศึกษา ไดแ้ก่ การไม่
แปลหรือการละคาํ และกลวิธีการแปลโดยใชก้ารทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั โดยเม่ือ

พิจารณาแลว้จะเห็นไดว้า่กลวิธีต่างๆ เหล่าน้ี เป็นกลวิธีท่ีเขา้มาช่วยในการแปลคาํท่ีไม่สามารถแปล
แบบตรงตวัไดท้ั้งส้ิน ซ่ึงรวมกนัแลว้มีจาํนวนมากถึง 155 คาํ การใชก้ลวิธีการแปลท่ีหลากหลายน้ี
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สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผูแ้ปลมีความพยายามในการแปลเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี เพื่อรักษาเจตนาของ

ผูป้ระพนัธ์ ความสมบูรณ์ของเน้ือเร่ือง และสะทอ้นบริบททางสงัคมของไทยในยคุสมยันั้นให้

ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิรินาถ บูรณพงษ ์ (2544) ศึกษากลวิธีการแปลและการ
ปรับบทท่ีใชใ้นการแปลวรรณกรรมพทุธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ ท่ีพบวา่การแปล

คาํศพัทท์างศาสนานั้นมีกลวธีิการแปลสามวิธี ไดแ้ก่ การทบัศพัท ์การแปลตรงตวั และการใชท้ั้งวิธี
ทบัศพัทแ์ละแปลตรงตวั  
 
2. อภิปรายผลการวจัิยด้านเทคนิควธีิการแปล 
 จากการวิจยัดา้นเทคนิควิธีการแปล โดยศึกษาใน 5 วิธี ไดแ้ก่ การแปลแบบอา้งอิง
ขอ้มูลดั้งเดิม การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบขยาย และการแปลแบบ

ดดัแปลง ผลการวิจยัพบวา่ ผูแ้ปลใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุด จาํนวน 65 คาํ รองลงมา
คือ การแปลแบบพอเพียง จาํนวน 58 คาํ การแปลแบบครบ จาํนวน 53 คาํ การแปลแบบดดัแปลง 
จาํนวน 14 คาํ และการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม จาํนวน 2 คาํ 
 ผลการวิจยั เทคนิควิธีการแปลท่ีพบมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ซ่ึงมีจาํนวนใกลเ้คียงกนั 
ไดแ้ก่ เทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมาคือเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพยีง 
และเทคนิควิธีการแปลแบบครบ ตามลาํดบั ทาํใหเ้ห็นวา่นอกจากผูแ้ปลจะแปลแบบตรงไปตรงมา
ตามท่ีปรากฏในตน้ฉบบัแลว้ ยงัใหก้ารอธิบายเพิ่มเติม หรือเพิ่มคาํเพือ่ใหผู้อ่้านมีความเขา้ใจในคาํ
ทางวฒันธรรมนั้นอยา่งถูกตอ้งมากข้ึน เพราะการแปลแบบตรงตวัในบางคาํยงัไม่สามารถส่ือสารกบั
ผูอ่้านไดค้รบถว้น จึงจาํเป็นตอ้งขยายความเพ่ิมเติม ในทางกลบักนั คาํบางคาํไม่จาํเป็นตอ้งแปลหรือ
อธิบายเพิ่มเติม เพราะถา้แปลไปแลว้อาจจะทาํใหผู้อ่้านเกิดความสงสยั หรืออาจไปใหค้วามสาํคญั
กบัการคน้หาความหมายของคาํนั้น ทั้งๆ ท่ีเป็นคาํท่ีไม่ไดมี้ความสาํคญั ไม่ไดเ้ป็นใจความหลกัของ
ประโยค จึงมีการนาํเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงมาใช ้
 จากผลการวิจยัขา้งตน้ ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นในภาพรวมวา่การท่ีพบเทคนิควิธีการแปล

แบบขยายและแบบพอเพียงอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เป็นเพราะบริบททางวฒันธรรมของภาษาตน้ฉบบัใน
ท่ีน้ีคือภาษาไทยและบริบททางวฒันธรรมในภาษาฉบบัแปลในท่ีน้ีคือภาษาองักฤษมีความแตกต่าง

กนั ไม่วา่จะเป็นอาหาร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการดาํรงชีวิต การแต่งกาย ท่ีอยูอ่าศยั รวมถึง
พิธีกรรมทางศาสนา ทาํใหไ้ม่สามารถใชก้ารแปลแบบตรงไปตรงมาตามตน้ฉบบัไดใ้นทุกคร้ัง  
 ส่วนเทคนิควธีิการแปลแบบดดัแปลง และเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม 
พบในจาํนวนนอ้ย เพราะผูแ้ปลพยายามรักษาบริบททางวฒันธรรมของไทยและถ่ายทอดสู่ผูอ่้านให้
ไดม้ากท่ีสุด หากดดัแปลงจากเดิมไปหมด กท็าํใหสู้ญเสียบรรยากาศของสงัคมไทยในสมยัก่อน 
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หรือหากอา้งอิงขอ้มูลเดิมทางประวติัศาสตร์และสงัคมมากเกินไปกอ็าจทาํใหผู้อ่้านเสียอรรถรสใน

การอ่านไปไดเ้ช่นกนั  
 นอกจากน้ี ยงัพบเทคนิควิธีการแปลอ่ืนๆ คือ การทบัศพัท ์ แต่ไม่มีการแปลอยา่งอ่ืน
เพิ่มเติม ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้มีลกัษณะไม่ตรงกบัเทคนิควธีิการแปลทั้ง 5 วิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้  แต่

พบวา่เป็นการนาํคาํภาษาไทยแบบทบัศพัทม์าใชใ้นประโยคเสมือนเป็นคาํภาษาองักฤษ โดยไม่มี

การแปลใดๆ เพิ่มเติม เพราะคาํดงักล่าวไดเ้คยกล่าวถึงความหมายหรือแปลโดยใชเ้ทคนิควิธีแบบ

ขยายเอาไวแ้ลว้ในเน้ือเร่ืองส่วนก่อนหนา้ เช่น ตาํลึง(หน่วยเงิน) แปลวา่ Tamlung ผา้นุ่ง แปลวา่ 
Panung กระทง แปลวา่ Kratong โขลน แปลวา่ Khlones คุณหญิง แปลวา่ Khunying เป็นตน้ ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ปลจงใจท่ีจะไม่แปลคาํดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษ แต่ตอ้งการใชค้าํทบัศพัทน์ั้น

เป็นตวัแทนของการถ่ายทอดวฒันธรรมของไทยใหแ้ก่ผูอ่้านไดจ้ดจาํ โดยใชก้ลวิธีการทบัศพัท ์
ประกอบกบัเทคนิควิธีแบบขยาย เพื่ออธิบายใหผู้อ่้านเขา้ใจในตอนแรก หลงัจากนั้นกจ็ะไม่อธิบาย
อีก ผูอ่้านจะจดจาํและเขา้ใจไดเ้อง  
 
3. อภิปรายผลการวจัิยด้านความสัมพนัธ์ระหว่างกลวธีิการแปลและเทคนิควธีิการแปล 
 จากผลการวิจยัความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวธีิการแปลและเทคนิควิธีการแปลแบบต่างๆ 
พบวา่ กลวิธีการแปลแบบตรงตวั มีความสมัพนัธ์กบัการแปลแบบครบมากท่ีสุด เพราะคาํท่ีสามารถ
แปลแบบตรงตวัได ้กย็อ่มแสดงวา่มีคาํท่ีมีความหมายเทียบเคียงในภาษาองักฤษ ผูแ้ปลสามารถแปล
แบบตรงไปตรงมาได ้ จึงทาํใหพ้บวา่คาํท่ีแปลโดยกลวิธีการแปลแบบตรงตวัส่วนมาก เป็นการแปล
โดยเทคนิควิธีการแปลแบบครบ ซ่ึงยอ่มไม่มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบอา้งอิงขอ้มูล

ดั้งเดิม และเทคนิควิธีการแปลแบบดดัแปลง เพราะเม่ือพิจารณาแลว้เทคนิควิธีการทั้ง 2 วิธีน้ี เป็น
การดดัแปลงและปรับเปล่ียนคาํแปลไปจากตน้ฉบบัทั้งคู่ คาํท่ีแปลดว้ย 2 เทคนิควิธีน้ีจึงไม่ตรงกบั
ลกัษณะของการแปลแบบตรงตวัเลย 
 ในขณะท่ีกลวธีิการแปลแบบเอาความ กลวิธีการทบัศพัท ์ และกลวิธีการทบัศพัท์

ประกอบการแปลแบบตรงตวั มีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุดทั้งสาม

กลวิธี เพราะความตั้งใจหลกัของผูแ้ปล คือการพยายามถ่ายทอดความหมายของคาํในภาษาตน้ฉบบั
เพื่อใหผู้อ่้านภาษาฉบบัแปลเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีสุด การแปลแบบเอาความ การทบัศพัท ์และการ
ทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั จะไม่สามารถส่ือความหมายอยา่งสมบูรณ์ไดเ้ลย หากขาด

เทคนิควิธีการแปลแบบขยาย ยกตวัอยา่งเช่น หากแปลคาํวา่ กราบ โดยการทบัศพัทว์า่ kraab โดยไม่
ใชเ้ทคนิควิธีการแปลแบบขยายเพ่ิมเติม กจ็ะทาํใหผู้อ่้านไม่เขา้ใจ และผูแ้ปลกไ็ม่สามารถถ่ายทอด
อะไรใหแ้ก่ผูอ่้านไดเ้ลย แต่ถา้เพิ่มเทคนิควิธีการแปลแบบขยายเขา้ไป โดยอธิบายใหผู้อ่้านเห็นภาพ
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วา่ she went down on her knees to place her joined hands and head on the threshold in a reverent 
gesture called "kraab" กจ็ะทาํใหผู้อ่้านสามารถนึกภาพกิริยาการกราบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้ 
 ส่วนคาํท่ีใชก้ลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํทั้งหมดมีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการ

แปลแบบพอเพียง เพราะจากการศึกษาพบวา่ การท่ีผูแ้ปลละคาํทางวฒันธรรมต่างๆ ไปนั้น มิไดท้าํ
ใหผู้อ่้านเขา้ใจผดิ หรือไดรั้บขอ้มูลไม่ปะติดปะต่อ และคาํท่ีละไม่แปลนั้นไม่ไดมี้ผลต่อใจความของ
ประโยคหรือเน้ือเร่ือง แต่ผูแ้ปลยงัสามารถส่ือสารเร่ืองราวใหผู้อ่้านเขา้ใจไดดี้ จึงถือวา่การไม่แปล
คาํท่ีพบในการศึกษาน้ีทั้งหมด เป็นเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียง 
 จากผลการวิจยัขา้งตน้ แมผู้แ้ปลจะสามารถใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัไดแ้ลว้ กย็งั
พบวา่มีคาํบางส่วนท่ีนาํเทคนิควิธีการแปลแบบขยายมาช่วยเสริมใหไ้ดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 
หรือกลวิธีการแปลแบบเอาความท่ีพบวา่ผูแ้ปลมีการนาํเทคนิควิธีการแปลแบบขยายและการแปล

แบบดดัแปลงมาใชอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงช่วยใหผู้อ่้านในวฒันธรรมฉบบัแปลจินตนาการภาพพจน์
ไดไ้ม่ต่างจากผูอ่้านในวฒันธรรมตน้ฉบบั แสดงใหเ้ห็นวา่นอกเหนือจากกลวิธีการแปลหลกัๆ แลว้ 
ผูแ้ปลมีการนาํเทคนิควิธีต่างๆ มาใชป้ระกอบเพ่ิมเติมในการแปลคาํทางวฒันธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหา
การแปลไม่ไดห้รือแปลไดแ้ต่ใหค้วามหมายเทียบเคียงท่ีไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้อ่้านฉบบั

แปลไดรั้บสารท่ีถูกตอ้งทั้งในเชิงขอ้มูล และอรรถรสในการอ่านนวนิยายนัน่เอง 
 
ข้อจํากดัในการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคาํทางวฒันธรรมท่ีพบในบทท่ีพบคาํทาง

วฒันธรรมใหศึ้กษามากท่ีสุด 5 บทแรก จึงทาํใหไ้ดบ้ทท่ีจะศึกษาไม่ใช่บทท่ีต่อเน่ืองกนั เม่ือผูว้ิจยั
พบคาํท่ีใชก้ลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํ อาจเป็นไปไดว้า่ผูแ้ปลไดเ้คยแปลหรืออธิบายคาํนั้น

เอาไวแ้ลว้ในบทก่อนหนา้ ซ่ึงไม่ใช่บทท่ีอยูใ่นขอบเขตการวิจยัคร้ังน้ี ทาํใหพ้บกลวิธีการไม่แปล

หรือการละคาํอยูม่าก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูศึ้กษางานวิจยัสามารถนาํเอาผลการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการแปลได ้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแปลคาํทางวฒันธรรม 
 2. ผูศึ้กษางานวิจยัอาจศึกษาเร่ืองลกัษณะความหมายเทียบเคียงและหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะความเทียบเคียงแบบต่างๆ กบักลวิธีหรือเทคนิควิธีท่ีผูแ้ปลเลือกใช ้
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 3. เน่ืองจากงานวิจยัฉบบัน้ีศึกษาการแปลโดยกลวิธีการทบัศพัทโ์ดยรวม ไม่ไดจ้าํแนก
ตามชนิดของการทบัศพัท ์ผูศึ้กษางานวิจยัอาจสามารถนาํไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
กลวิธีการทบัศพัทน้ี์ได ้
 4. สามารถนาํแนวคิดของงานวิจยัน้ีไปใชก้บัการศึกษากลวิธีการแปลภาษาอ่ืน
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ หรือศึกษาเอกสารงานแปลประเภทอ่ืนๆ ได ้เช่น เอกสารทางวิชาการ 
เอกสารทางธุรกิจ นิตยสารหรือหนงัสือพิมพท่ี์มีการตีพิมพเ์ป็นสองภาษา เป็นตน้ 
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1. คาํทางวฒันธรรมท่ีใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวั มีทั้งหมด 50 คาํ 
ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

1 1 เหา(จะข้ึนหวั) Lice of ill-luck (on their 
foolish heads), lice on 
your head, mysterious-
lice,  

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

2 1 ยถากรรม Course of Karma (Let the 
course of Karma take me 
where it will) 

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

3 2 สีแสด Champak orange แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 
4 2 ตุก๊ตาชาววงั courtier dolls, collection 

of dolls and their 
miniature accessories - 
houses, pots, stoves and 
what not 

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

5 2 ส้ีล้ินจ่ี lichee red แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 
6 2 สีปูน lime pink แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 
7 11 นตัถุย์า Snuff-taking, putting the 

powder into the little U-
shaped silver pipe and 
blowing it up her nose. 

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

8 11 สายบวั lotus stem, picking the 
latter as they would a 
vegetable, to be eaten 
boiled with fish in coconut 
milk or dipped uncooked 
in chilli sauce with the 
next evening dipped 

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

9 12 ตลบังา ivory boxes (container for 
lip-wax) 

แบบตรงตวั การแปลแบบขยาย 

10 1 ตาํหนกัแพ Royal Houseboat แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
11 1 การถวายตวั Presentation แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
12 1 มาร Devil, mara แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
13 1 กุง้แช่อ่ิม/กุง้เช่ือม Sugared shrimp แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
14 1 ธรณีประตู Threshold of the gate แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
15 1 ธูปเทียนแพ Candles and incense sticks แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
16 1 นัง่ขดัสมาธิ Sitting cross-legged แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
17 1 ยาํไข่ปลาดุก Catfish roe salad แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
18 1 ขนมปังหมูหยอง Shredded pork, crispy 

bread  
แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

19 2 พระเจา้อยูห่วั the King แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
20 2 สมเดจ็ฯ the Queen แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
21 2 พระราชฐาน Royal Residence แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
22 2 แดงเลือดนก (สี) bird's-blood red แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
23 2 จาํปาแดง (สี) Champak red แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
24 2 ตุ่มมงักร Dragon jar แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
25 2 นํ้าเงินนกพิราบ 

(สี) 
Pigeon Blue แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

26 2 นํ้าอบ Perfume แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
27 2 ปีขาล Year of the tiger แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
28 2 ปีมะเส็ง Year of the little snake แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
29 2 สีเลือดหมู (สี) pig's-blood red แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
30 2 สีเหลก็ (สี) iron color แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
31 2 สีถัว่ (สี) bean color แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
32 2 หีบหลวง Royal box แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
33 2 อฐัฬส Money แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
34 11 แตรวง the brass band แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
35 11 นกกระจอกเขา้รัง  

(คุยเสียงดงั) 
Sparrows returning to 
their nest 

แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

36 12 ผา้เปลือก

กระเทียม 
Garlic skin weave แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

37 12 ข้ีผึ้งสีปาก lip wax แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
38 12 คนเคร่ือง Cook's assistant แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
39 12 เคร่ืองตน้เคร่ือง

ทรง 
Royal ornaments แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

40 12 เคร่ืองตน้

ราชูปโภค 
Royal Utensils แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
41 14 เคร่ืองถมทอง the gold niello แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
42 14 เคร่ืองนาก Pink gold แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
43 14 เคร่ืองลา้งหนา้ถม gold-niello collection-a 

toiletry set 
แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

44 14 เจิมหนา้ผาก to anoint their brows แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
45 14 โกนจุก Topknot cut แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
46 14 โภชฌงค ์ Bojjhanga Paritta แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
47 14 บาตรพระ monks' bowls แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
48 14 หนามขนุน 

(รูปร่างแกว้
เจียระไน) 

Jack-fruit-spike แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 

49 14 ชุดท่ีบูชา the altar set แบบตรงตวั การแปลแบบครบ 
50 1 เช่ียนหมากเงิน Betel nut set แบบตรงตวั การแปลแบบ

พอเพียง 
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2. คาํทางวฒันธรรมท่ีใชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความ มีทั้งหมด 48 คาํ 
ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

1 1 เกลา้จุก Topknot combed out and 
re-twined 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

2 1 ลกูเสือลกูตะเข ้ Tigers and crocodiles can 
never be nurtured in a 
house 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

3 1 ขา้วพระถวายพระ

พทุธ 
ritual offering to the spirit 
of the Lord Buddha 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

4 1 ไหว ้ greeted her with pleasure, 
some with a great show of 
respect, bowing low in a 
diffident manner while 
joining their hands 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

5 1 คลานเข่า She entered Khun Oon's 
room on her hands and 
knees 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

6 1 ยาฉุนสีฟัน vigorously chewing betel 
and rubbing her teeth with 
a brown ball of tobacco 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

7 2 ดอกเบ้ียดอกหอย lending it and collecting 
interest 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

8 11 เซียมซี fortune-telling system, 
whereby you rattled the 
stick-box until one stick 
fell out whose number 
matched that of one of the 
prophecies, written in 
verse, printed on flimsy 
paper, and couched in 
terms so verbose and 
ambiguous as to mean 
anything at all you wanted 
it to mean. 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 



61 

ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
9 11 ถวายบงัคม raised their clasped hands 

reverently above their 
heads 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

10 12 เรือนตน้, เรือน
ไทย 

the Wiman Mek stood a 
traditional wooden house 
on stilts, decorated in 
simple style and complete 
with its own rustic-
looking kitchen 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

11 12 แผส่่วนกศุล a prayed and poured water 
- and act of paying 
respects to the dead. 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

12 14 ใส่บาตร to present food to the 
monk 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

13 14 ตกับาตรเล้ียงพระ

เพล 
to attend the chanting of 
the monks and make 
offerings to them 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

14 14 เพล the monks' last meal, and 
they are not allowed much 
time over it or do you 
want to commit a sin by 
making them starve 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

15 14 ฝากเน้ือฝากตวั came and so did 
acquaintances desiring to 
become something more 
intimate 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

16 14 พนมมือ …,but had sat with his 
hands deferentially 
clasped apparently paying 
full attention to their 
words 
 
 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
17 14 พิธีรดนํ้า (สังข)์ the ceremonial pouring of 

the lustral water, the water 
ceremony 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

18 14 รดนํ้าสังข ์ he poured drops of water 
from the conch-shell on 
their heads while giving 
his blessing and wishing 
them happiness and 
prosperity in their 
conjugal life 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

19 14 ฤกษส่์งตวั the propitious hour when 
the bridge would be 
presented to the groom 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

20 14 กระถางลายคราม blue-and-white porcelain 
pots 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

21 14 ฤกษป์ูท่ีนอน the auspicious time for the 
bed-making ceremony 

แบบเอาความ การแปลแบบขยาย 

22 1 สีจาํปาแก่ Deep orange แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
23 1 กุง้ตะเขบ็ Sugared shrimp แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
24 1 ขา้หลวง House keeper แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
25 1 พระเจดีย ์ spires (Look at those 

spires, what's that place, 
mother?) 

แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 

26 1 พทุโธ่ Oh แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
27 11 ลกูบวัผดั Savoury lotus seeds แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
28 12 ร.ศ. a Royal Pastime แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
29 12 ส้มจีน, ล้ินจ่ีดอง exotic fruits (exotic = ของ

ท่ีมาจากต่างประเทศ ของ
แปลก) 

แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 

30 12 จุ๊ยเซียน Flower bulbs from China แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
31 12 สัมมาคาราวะ not one of these modern 

girls who think their elders 
are fools 

แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 

32 12 เคร่ืองลายคราม

กิมต๋ึง 
the blue-and-white 
Chinese Porcelain 

แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
33 14 มโหรี the sound of Piphat music แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
34 14 หมากพลู บุหร่ี tea and betel แบบเอาความ การแปลแบบ

ดดัแปลง 
35 1 เคร่ืองเงินเคร่ือง

ถม 
She entered Khun Oon's 
room (also referred to by 
these in the know as 'the 
room where the silver and 
gold are kept') on her 
hands and knees. 

แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 

36 1 กล่ินอบกล่ินรํ่ า sweet-smelling แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
37 1 ข้ีผึ้งพงัแพว wax แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
38 1 ข้ีผึ้งสีปาก wax แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
39 2 เจา้คุณราชนิกลู well-born แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
 

40 2 ตน้จนัทน์ that tree (do you see that 
tree over there?) 

แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
41 11 เรือเคร่ือง (เรือ

อาหาร) 
boat แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
42 11 เรือพระประเทียบ Royal boat แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
43 11 แพรเพลาะ Silk cover แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
44 11 แพรห่ม Silk cover แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 
45 12 ช่ือเรียกตลบังาชุด

ต่างๆ แต่งเป็นคาํ
คลอ้งจองกนัใน

หนา้ 373-375 ใน
ฉบบัภาษาไทย 

ผูแ้ปลอธิบายโดยรวมให้

ทราบลกัษณะของตลบังา 
แต่ไม่แปลคาํทั้งหมดใน

ฉบบัภาษาไทย โดยแปล
บางส่วนใหพ้อเขา้ใจ

ลกัษณะการตั้งช่ือ 

แบบเอาความ การแปลแบบ

พอเพียง 

46 14 ตั้งนโมใหศี้ล when the chanting began การแปลแบบเอา

ความ 
การแปลแบบ

พอเพียง 
47 14 พระอนุโมทนาย

ถาสัพพี 
the monk has finished 
their meal and were 
blessing the congregation 

การแปลแบบเอา

ความ 
การแปลแบบ

พอเพียง 

48 11 ทูลกระหม่อมฟ้า Queen Sunanda  การแปลแบบเอา

ความ 
การแปลแบบ

อา้งอิงขอ้มูลเดิม 
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3. คาํทางวฒันธรรมท่ีใชก้ลวิธีการทบัศพัท ์มีทั้งหมด 36 คาํ 
ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

1 1 สายสุคนธรส Saisukontaros, Bright and 
Fragrant 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

2 1 สดสาํราญจิต Sodsamranchit, Buoyant 
Happy Mind 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

3 1 สนิทเสน่หา Sanitsaneha, Bind with 
Affection 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

4 1 เสดจ็ - Sadech, was the princess 
in the palace  
- it was not only a noun 
and pronoun for Royals 
but served as the royal 
verbs to come and to go 
- Her royal Highness 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

5 1 เจา้คะ, เจา้ค่ะ Chao Kha, the ending 
demanded of her inferior 
status 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

6 1 เข้ียวกระแต Keo Kra Tae, its tiny 
white bloom often 
threaded by Mother into 
garlands for Ploy's 
topknot. 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

7 1 ผา้ลาย palai cloth การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
8 1 แม่ (แทนผูห้ญิง) Mae for girl การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
9 1 พอ่ (แทนผูช้าย) Po for boy การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
10 1 อี Be thankful they call you 

Mae Ploy and Po Perm, 
and not the lowly Ee Ploi 
and Ai Perm 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

11 1 ไอ ้ Be thankful they call you 
Mae Ploy and Po Perm, 
and not the lowly Ee Ploi 
and Ai Perm 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 



66 

ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
12 1 จนัอบั Some sweet for you, some 

Chan-ab 
การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

13 1 คุณหญิง Khunying การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
14 2 เจา้จอม Chao chom การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
15 2 ท่ีบน, พระตาํหนกั Thi Bon, Phra Tamnak. 

Phra Chao Yoo Hua, that 
is the King, and Somdech, 
the Queen, lived up there. 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

16 2 ชัง่ (หน่วยเงิน) Chang, A Chang was 80 
baht, and 40 chang a sum 
large enough to pay for a 
masion in those days. 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

17 11 เพลงยาว Pleng yao, sang of his 
anguish at having to part 
with the silk. 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

18 11 วเิวกวายภุคั  
(ช่ือวดั) 

Wiwake Wayupat, 
meaning 'where the quiet 
wind blows' 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

19 12 พระท่ีนัง่วมิาน

เมฆ 
Wiman Mek (adobe in the 
clouds) Mansion 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

20 12 เปรต Prate (one of the several 
kinds of ghosts) 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

21 14 กรรม …but of course, she kept 
going forward, plodding 
on, walking the path her 
karma had build for her 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

22 14 กราบ - He lowered his head, 
making a kraab salutation 
to Chao Khun Father and 
Khun Sai on seeing them 
enter the room 
 
 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
22 

(ต่อ) 
14 กราบ - prostrate, she joined her 

palms togethter and bent 
forward, bringing head 
and hands down on the 
rug  
- went down on her knees 
to place her joined hands 
and head on the threshold 
in a reverent gesture called 
"kraab" (she had done the 
same this morning at her 
father's feet. 

การทบัศพัท ์ การแปลแบบขยาย 

23 12 ไพล Plai การทบัศพัท ์ การแปลแบบครบ 
24 1 ผา้นุ่ง Panung การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
25 1 สไบ sabai การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
26 1 พระยาพิพิธฯ Phraya Bibidh การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
27 2 โขลน Khlone การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
28 2 กระทง kratong การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
29 2 คุณหญิง Khunying การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
30 11 บางปะอิน Bang Pa in การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
31 11 กรรม Karma การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
32 11 เจา้จอม Chao chom การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
33 12 ตาํลึง (หน่วยเงิน) Tamlungs การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
34 14 กราบ Kraab การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
35 14 สวดมงคลสูตร 

(บทสวด) 
Mangala Sutta การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 

36 14 รัตนสูตร  
(บทสวด) 

Ratana Sutta การทบัศพัท ์ อ่ืนๆ 
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4. คาํทางวฒันธรรมท่ีใชก้ลวิธีการไม่แปล มีทั้งหมด 43 คาํ 
ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

1 1 เตา้ปูน (เตา้ไวใ้ส่
ปูนเค้ียวหมาก) 

- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
2 1 เพลงแขกเจา้เซ็น - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
3 1 เส่ือ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
4 1 แกงบอน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
5 1 โถลายคราม - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
6 1 ไข่แมงดาทะเล - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
7 1 ไส้กรอกปลาแนม - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
8 1 กระดง้ไม่ไพส่าน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
9 1 ขนมอะลวั - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
10 1 ขา้วตงักะทิ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
11 1 นํ้าพริกเผา - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
12 1 ปลาแหง้ผดั - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
13 1 ผา้ลายขดัสีเหลก็ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
14 1 ฝอยทองกรอบ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
15 1 พล ู - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
16 1 พิมเสน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
17 1 มะขามฉาบ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
18 1 เจา้จอมมารดา - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
19 2 กลีุ (หน่วยวดัผา้) - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
20 2 ขรัวตา - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
21 2 บานเยน็ (สี) - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
22 11 แพรเล่ียน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
23 11 กระจบั - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
24 11 ขา้วเม่าทอด - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
25 11 ขา้วเม่าหม่ี - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
26 11 ฟักแฟงแตงร้าน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
27 11 มะเกลือ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
28 11 ผกัตบัเต่า - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
29 11 หลน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
30 11 หลนปลาร้า - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
31 12 กลอ้งยานตัถุ ์ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
32 12 เข้ียวเสือเล่ียมนาก - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
33 12 หวัหลกัหวัตอ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
34 12 ทรงจรกา (รูปทรง

ตลบังา) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
35 12 ทรงสะกา 

(รูปทรง) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
36 12 ทรงรํามะนา 

(รูปทรง) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
37 12 ทรงกลอง 

(รูปทรง) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
38 12 ทรงหมากดิบ 

(รูปทรง) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
39 12 มุงจาก - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
40 14 เทียมมา้คู่ - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
41 14 ตะลุ่มถม (สาํหรับ

ใส่ผา้) 
- ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
42 14 ผา้ม่วงไหมเล่ียน - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
43 14 ผา้ม่วงคชกริช - ไม่แปล การแปลแบบ

พอเพียง 
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5. คาํทางวฒันธรรมท่ีใชก้ลวิธีการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวั มีทั้งหมด 28 คาํ 
ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 

1 1 คุณหลวง,  
ท่านเจา้คุณ 

His Exellency the Chao 
Khun 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

2 1 แถวเต๊ง "That's Teng Row." 
A very long building and  
very crowded, both inside 
and out. In one room, a 
couple of girls were 
embroidering. In another, 
a woman was having a 
nap. In the third, Ploi had 
gilmpses of some 
vegetable-peelers and 
fruit-eaters. On the street, 
there were stalls and 
benches displaying many 
things for sale, useful 
things, delicious things, 
pretty things. Some sold 
and others bought. Some 
came out the building and 
others went in. Everyone, 
it seemed to Ploi, was 
making some sort of 
noise. Chatting, laughing, 
shouting, whispering.  

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

3 1 โขลน (จ่าโขลน) Sergeant, Klones - guard 
of the inner court 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

4 1 กระทง banana leaf kratong การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
5 1 คลองบางหลวง the Klong Bang Luang การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

6 11 ตาํหนกัวรนาฎ Woranart House, one of 
the residences of the 
Summer Palace 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

7 1 คุณชวด (ของ
พลอย) 

Chao Khun Great-
grandfather 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

8 1 ขา้หลวงท่ีบน Khun Upper-Residence 
Maids 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

9 2 จนัอบั Crunchy chan-ab การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

10 11 พระกฐิน Kathin ceremony - the 
offerring of robes and 
other essential articles to 
monks at the end of 
Buddhist Lent the kathin 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

11 11 โศก (สี) Soak leaf green การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 

12 14 กราบ (พระ) triple kraab การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 
 

การแปลแบบขยาย 

13 14 มงคลแฝด twin Mongkol crowns 
round the heads of the 
bridge and groom, uniting 
them 
 
 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบขยาย 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
14 1 เคร่ือง/คุณหอ้ง

เคร่ือง 
Khun Officer of the 
kitchen 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

15 1 เจา้คุณพอ่ Chao Khun Father การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

16 1 ประตศูรีสุดาวงศ ์ Sri Sudawong Gate การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

17 2 กรรมดี Karmic merit การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

18 2 พระราชวงัดุสิต Dusit Palace การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

19 2 ไส้กรอกปลาแนม sausages and nam fish การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

20 11 ศาลพระเจา้

ปราสาททอง 
the shrine dedicated to 
King Prasard Thong 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

21 11 เวรกรรม bad karma การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

22 12 เสดจ็อธิบดี Her Royal Highness 
Somdech Director-
General 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

23 12 อาหารฝร่ัง Farang Dishes การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

24 12 เพ่ือนตน้ His Personal friend, his 
Puen ton 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 
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ลาํดบั บทที่ คาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ กลวธีิการแปล เทคนิควธีิการแปล 
25 12 เปรตเจา้นาย Royal Prate การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบครบ 

26 1 กรวยดอกไม ้ the flower kratong การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบ

ดดัแปลง 

27 2 ม่วงเมด็มะปราง 
(สี) 

maprang's pit purple การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบ

พอเพียง 

28 1 สมเดจ็

พระพทุธเจา้หลวง

มหาราช 

Rama V, His Majesty 
King Chulalongkorn Pra 
Buddha Chao Luan the 
Great 

การทบัศพัท์

ประกอบการแปล

แบบตรงตวั 

การแปลแบบ

อา้งอิงขอ้มูลเดิม 
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