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บทที่ 5 

การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม 
 
 

 ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม นักแปลจะตองคํานึงถึงประเภทและหนาที่
ของวัจนกรรม เจตนาของผูสงสาร บริบท และสถานการณที่เกี่ยวของ โดยเลือกใชคําแปลให
เหมาะสมเปนธรรมชาติในการถายทอดความหมายและหนาที่ของประโยคใหสอดคลองกับตนฉบับ
มากที่สุด ในบทนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอกลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามในนวนิยายเรื่อง 
ส่ีแผนดิน เปนภาษาอังกฤษ โดย TULACHANDRA หรือ ตุลจันทร ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนําประเภทและ
หนาที่ของวัจนกรรมออมประโยคคําถามในบทที่ 4 มาประกอบในการวิเคราะหการเลือกใชกลวิธี
การแปลเพื่อรักษาเจตนาของผูสงสาร สําหรับการเลือกใชกลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยค
คําถาม ผูวิจัยไดดัดแปลงแนวคิดการแปลวรรณกรรมของกรมวิชาการ (2540) ตามที่ไดทบทวนไว
แลวในบทที่ 2 โดยนํากลวิธีการแปลของกรมวิชาการมาเรียบเรียงใหมเพื่อใหเหมาะสมกับขอมูล        
วัจนกรรมออมประโยคคําถามในนวนิยายเรื่อง ส่ีแผนดิน ซ่ึงผูวิจัยพบวาผูแปลมีการใชกลวิธีการแปล
ประเภทหลักๆอยู 2 ประเภท ดังนี้ 
 
 (1) การแปลตรงตัว (literal translation) หมายถึง การแปลที่รักษาเนื้อความเดิมไดถูกตอง
ครบถวนมากที่สุด ในการแปลตรงตัวนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลหนึ่งกลวิธี คือ 
 1.1 การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา หมายถึง การแปลโดยถายทอด
ความหมายในระดับคํา ประโยค และโครงสรางไวยากรณใหเทียบเคียงกับตนฉบับมากที่สุด 
 
 (2)  การแปลเอาความ (free translation) หมายถึง การแปลโดยเปลี่ยนรูปแบบการ
นําเสนอความหมายที่แตกตางไปจากตนฉบับ ประกอบดวย 4 กลวิธีการแปลยอย ดังนี้ 
 2.1 การแปลแบบสรุปความ หมายถึง การแปลเอาแตใจความสําคัญ ซ่ึงเปนการเก็บ
ความอยางยอๆ  
 2.2 การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน หมายถึง การแปลโดยใชสํานวนเทียบเคียงที่มีใน
ภาษาปลายทางในการถายทอดความหมาย เพื่อใหบทแปลมีความชัดเจนและเปนธรรมชาติมากขึ้น 



ทิวาพร ธงทอง การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม / 70 

 2.3 การแปลแบบเรียบเรียง หมายถึง การแปลโดยอานแตละยอหนาใหจบเสียกอน แลว
เก็บเนื้อความมาเรียบเรียงใหมตามเคาเดิม เพื่อใหภาษาแปลมีความกะทัดรัด ฟงงายขึ้น 
 2.4 การละไมแปล หมายถึง  การตัดทอนพลความออกตามที่พิจารณาเห็นสมควร หรือ
การไมถายทอดความหมายในบทแปล ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูแปลเห็นวาขอความในตนฉบับไมได
ส่ือความหมายที่มีความสําคัญตอเนื้อเร่ือง หรือ ขอมูลดังกลาวไดมีการแสดงความหมายไวในบริบท
ใกลเคียงแลว ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการละไมแปลเพื่อใหบทแปลมีความกระชับมากขึ้น 
  
 ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม  ผูว ิจัยนําเสนอขอมูลตามประเภท
ของวัจนกรรม ไดแก วัจนกรรมประเภทการกลาวความจริง วัจนกรรมประเภทการกลาวแสดงออก 
และวัจนกรรมประเภทการกลาวชี้นําไปตามลําดับ ทั้งนี้โดยจะนําเสนอตัวอยางของการแปล          
วัจนกรรมแบบตรงตัวกอนแลวจึงนําเสนอตัวอยางการแปลวัจนกรรมแบบเอาความ ดังตอไปนี้ 

 
5.1 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวความจริง 
 5.1.1 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการกลาวรําพึงรําพัน มี
กลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ  
 
 5.1.1.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 29 
สถานการณ: เมื่อพูดถึงเรื่องคูครอง ชอยรูสึกสงสัยวาทําไมคุณสายอยูเปนโสดไมไดแตงงานมี

เหยามีเรือนเสียท ี
 

ชอย: “คุณอาคะ เมื่ออาสาวๆ เคยมีใครเขามองบางหรือเปลา? คุณอาเคยคิดจะมีเหยามีเรือน
บางหรือเปลาคะ? 

สาย:  “ฮาย! เอาอะไรมาถาม” คุณสายรอยเอ็ดตะโร “ไมใชเร่ืองของเด็ก จะรูไปทําไม? 
ชอย: “โธ! ก็อยากรูบางซีคะ คุณอาไมเห็นเลาอะไรใหชอยฟงบางเลย ฉันไมเขาใจจริงๆ 

นะ อยางคุณอานี่อะไรๆ ก็ดีหมด แลวก็ไมเห็นขี้ร้ิวขี้เหรตรงไหน ทําไมถึงอยูคนเดียว
มาจนปานนี้ก็ไมรู” 
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สาย: “เอ! อาก็ไมรูซี ของอยางนี้ มันแลวแตบุญแตกรรม” คุณสายพูดอยางใจลอย 
เหมือนกับวา คําพูดของชอยมาสะกิดความหลังที่ฝงอยูในหัวใจมานมนานหนัก
หนา (น. 328-329) 

 
Choi: A few seconds later she asked abruptly, “What about you, Khun Aunt? 

Why have you stayed single? Didn’t you ever want to start a household 

of your own?” 

Sai: Khun Sai uttered some loud exclamations, then said, “It’s none of your 

business. Why should you want to know?” 

Choi: “Because you’ve never told us and I’ve often wondered. You must have 

had plenty of admirers and a few must have been serious enough to 

propose. So what happened? Didn’t you like any of them? Oh, do tell, 

Khun Aunt, there’s nobody in this boat but us. Come on, please. What’s 

the story? Why have you remained single?”  

Sai: “Hmm, I don’t know,” Khun Sai said vaguely. “This kind of thing 

depends on your karma, I suppose.?” (P.165)  
 
 จากตัวอยางขางตน ชอยซ่ึงเปนผูพูดแสดงเจตนาการกลาวรําพึงรําพัน เนื่องจากชอย
รูสึกสงสัยวาทําไมคุณสายจึงอยูเปนโสดไมไดแตงงานมีเหยามีเรือนเสียที จากบริบท “โธ! ก็อยากรู
บางซีคะ คุณอาไมเห็นเลาอะไรใหชอยฟงบางเลย ฉันไมเขาใจจริงๆ นะ อยางคุณอานี่อะไรๆ ก็ดีหมด 
แลวก็ไมเห็นขี้ร้ิวขี้เหรตรงไหน” ชอยจึงไดกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ทําไมถึงอยู
คนเดียวมาจนปานนี้ก็ไมรู” ซ่ึงเปนประโยคคําถามแบบตอบเนื้อความ ที่ปรากฏคําแสดงคําถาม 
“ทําไม” ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคง
ประโยคคําถาม “Why have you remained single?” ที่ส่ือความหมายสอดคลองกับตนฉบับทั้ง
รูปแบบและหนาที่ของประโยคคําถาม โดยบทแปลดังกลาวยังคงเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
ที่แสดงเจตนาการกลาวรําพึงรําพันเชนเดียวกับตนฉบับ 
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 5.1.1.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 30 
สถานการณ: ออดรําพึงรําพันกับแมพลอยวาใครจะคอยชวยดูแลรับใชพลอยในขณะที่ตน

ออกไปทํางานขางนอกบาน 
 

พลอย:  “ออดไดงานทําก็ดีแลว แมสบายใจดวยมาก” 
ออด: ตาออดซบหนาลงกับตักพลอย แลวถามเบาๆ ขึ้นวา “สบายใจจริงๆ หรือแม หรือ

พูดไปอยางนั้นเอง?” 
พลอย:  “ก็สบายใจจริงๆ ซีออด” พลอยตอบ “แมที่ไหนก็ตองสบายใจเมื่อลูกไดดี ทําไม

ตองมาถาม?” 
ออด:  “ก็ไมรู” ตาออดพูดเบาๆ “เพราะถาออดไปทํางานเสียทุกวัน ใครจะอยูเปนเพื่อน

แม ใครจะมาชวนพูดชวนคุยใหหัวเราะ มีทุกขขึ้นมาใครจะเปนคนมาปลอบ เจ็บไข
ใครจะวิ่งหาหมอ มีธุระจะไดใครวิ่งรับใช ตอไปออดก็จะไปเปนขาราชการใหญโต
เหมือนพี่อ้ัน หรือเหมือนคุณเสวี ไมใชออดลูกแมคนเกา มีการงานทําแลวก็ตอง
เปนหวงราชการงานเมือง แมจะไดใครไวใช?” (น. 1,030-1,032) 

 
Phloi: “I’m so glad you’ve been accented at the ministry.” 

Ot: “Are you really? Do you mean it?” 

Phloi: “Certainly I mean it why shouldn’t I be glad?” 

Ot: “I don’t know. But I can’t help wondering who’s going to keep you 

company and run little errand for you and take care of you and serve 

you, now that I’m going to be a working man like everybody else.”    

(P. 551-552) 

 
 จากตัวอยาง เมื่อออดไดงานทํา ก็จะไมสามารถคอยรับใชพลอยผูเปนแมไดอยางเคย 
ออดจึงไดกลาวถอยคําการรําพึงรําพันกับแมพลอยเบาๆวา “ใครจะอยูเปนเพื่อนแม ใครจะมาชวนพูด
ชวนคุยใหหัวเราะ มีทุกขขึ้นมาใครจะเปนคนมาปลอบ เจ็บไขใครจะวิ่งหาหมอ มีธุระจะไดใครวิ่ง
รับใช ตอไปออดก็จะไปเปนขาราชการใหญโตเหมือนพี่อ้ัน หรือเหมือนคุณเสวี ไมใชออดลูกแมคน
เกา มีการงานทําแลวก็ตองเปนหวงราชการงานเมือง แมจะไดใครไวใช?” ในการแปลวัจนกรรมออม
ประโยคคําถามนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลเอาความ โดยเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอความหมายที่
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แตกตางไปจากตนฉบับ ผูแปลไดอานแตละยอหนาใหจบเสียกอน จึงเก็บเนื้อความมาเรียบเรียงใหม
ตามเคาเดิม เพื่อใหภาษาแปลมีความกะทัดรัด ฟงงายขึ้น จากบทแปล “But I can’t help 
wondering who’s going to keep you company and run little errand for you and take 
care of you and serve you, now that I’m going to be a working man like everybody 

else.” นอกจากนี้ ผูแปลไดตัดพลความขอความบางสวนออกคือ “ใครจะมาชวนพูดชวนคุยให
หัวเราะ มีทุกขขึ้นมาใครจะเปนคนมาปลอบ เจ็บไขใครจะวิ่งหาหมอ” อยางไรก็ตาม บทแปล 
สามารถแสดงเจตนาการกลาวรําพึงรําพันของผูพูดไดสอดคลองกับตนฉบับในการกลาวถอยคํา      
“I can’t help wondering...”  แตการแปลสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนโครงสราง
ไวยากรณไปเปน “reported speech” ที่เปนการดัดแปลงคําพูดของผูพูด และถายทอดประโยคใหม
ตามลักษณะไวยากรณภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผูแปลอาจคํานึงถึงการถายทอดความหมาย ความเปน
ธรรมชาติ และความกระชับมากกวาการแปลโดยการคงประโยคคําถามทุกประโยคตามตนฉบับ 
 
 5.1.2 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการคาดคะเน มีกลวิธีการ
แปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ 
  
 5.1.2.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 31 
สถานการณ: คุณเปรมตัดสินใจวาจะสงตาอั้นกับตาออดไปเรียนตอที่ตางประเทศ แตกอนไป ลูก

ทั้งสองจะตองเขาโรงเรียนบาทหลวงเพื่อเรียนภาษาฝรั่ง พลอยจึงวิตกกังวลวาลูกของ
ตนจะเขารีตเปนฝรั่ง  

 
พลอย: “ฉันเห็นวา ลูกยังเล็กเหลือเกนิ ไปนอกไปนาจะไปเลี้ยงตัวเองอยางไรไหว” พลอย

พูดอยางแข็งแรง เพราะใจนัน้ ยังไมยอมแพคุณเปรม 
เปรม:  “ก็ใครวาจะใหแกไปแตเดีย๋วนี้ละ แมพลอยก”็ คุณเปรมตอบ  
พลอย: พลอยใจชื้นขึน้มาก เมื่อไดยินคุณเปรมพูด เพราะอยางนอย คุณเปรมก็จะยงัไมพราก

ลูกไปอยางกะทันหัน พลอยถามคุณเปรมวา “คุณเปรมกะวา จะใหไปสักเมื่อไร?” 
เปรม:  “ก็กะไวใหโตอีกสักหนอย” คุณเปรมตอบ “อีกสองสามป ก็จะยังทัน ระหวางนี ้ฉัน

ก็อยากจะใหแกเรียนภาษาใหดีเสียกอน คิดไววา จะเอาไปฝากเขาโรงเรียนบาทหลวง ให
เรียนภาษาฝรั่งทั้งสองคน”  

พลอย: “ตายละคุณเปรม!” พลอยรองเสียงหลง “ลูกฉันมิไปเขารีตเปนฝรั่งไปหมดหรือ?”  
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เปรม: คุณเปรมหวัเราะตอบวา “อยาวิตกไปถึงเพยีงนั้นเลยแมพลอย” (น.598)  
 

Phloi: “I think the children are too young,” Phloi said resolutely. “You can’t 

send them away now. They don’t know how to look after themselves.”  

Prem: “Don’t get excited, Mae Phloi. Who says anything about sending them 

away now?”  

Phloi:  Phloi felt a little better. “When do you plan to send them?” 

Prem: “Oh, we can wait a few more years. During this time they’ll be learning 

more English. I’m thinking of transferring them to another school - a 

missionary school.”  

Phloi: “Oh Khun Prem! And have my sons converted to the farang church?”  

Prem: Khun Prem laughed. “Going to a farang school doesn’t mean you’re 

obliged to forsake your own tradition.” (P.324-325)  

 

 จากตัวอยาง พลอยกังวลวาลูกของตนจะเขารีตเปนฝร่ัง เพราะลูกทั้งสองจะตองเขา
โรงเรียนบาทหลวงเพื่อเรียนภาษาฝรั่ง พลอยจึงคาดคะเนถึงเหตุการณในอนาคตดวยประโยคคําถาม 
“ลูกฉันมิไปเขารีตเปนฝร่ังไปหมดหรือ?” ซ่ึงเปนวัจนกรรมออม ในการแปลนั้น ผูแปลใชกลวิธีการ
แปลแบบตรงตัว “And have my sons converted to the farang church?” ในคํากริยา 
“convert” หมายถึง เขารีต หรือถือลัทธิศาสนา และ การใชคําทับศัพทในภาษาไทยที่ผูแปลได
อธิบายในอภิธานศัพท“farang” หมายถึง foreign, Western; also, foreigner from the West 
จากบริบทการแปล  “Oh Khun Prem! And have my sons converted to the farang church?”  
และการกลาวถอยคําโตตอบกลับของคุณเปรม “Going to a farang school doesn’t mean 

you’re obliged to forsake your own tradition.” สามารถทําใหผูรับสารเขาใจได ซ่ึงบทแปล
ยังคงรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับ 
 
 5.1.2.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 32 
สถานการณ: พอเพิ่มเลาเรื่องภรรยาของคุณชิดใหพลอยฟงเพราะคุณชิดเปนคนเจาชูมีภรรยา

หลายคน พลอยรูสึกสงสารพวงซึ่งเปนภรรยาคนหนึ่งของคุณชิด เพราะพวงเคย
เปนบาวรับใชที่บานเจาคุณพอของพลอยที่คลองบางหลวง 
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เพิ่ม: “เขาเลาวา คุณชิดเดี๋ยวนี้มีเมียอีกตั้งหลายคน ลูกก็มีออกมาเรื่อยๆ เตม็บานทีเดยีว 
จนเกือบจะไมรูวา ใครเปนใคร”  

พลอย:  “แลวแมพวง เมียคนแรกหายไปไหนเสียเลา” พลอยถาม  
เพิ่ม: “เขากย็ังอยูในบานนัน่แหละ แตก็เหน็จะไมเปนไรหรอก คร้ังหนึ่งเคยเลี้ยงเปนบาว 

ชอบใจ ก็ยกขึ้นมาเปนเมยี เดี๋ยวนี้ไดเมียอ่ืนมาใหม ก็คงจะลดกลับไปเปนบาวอกี
กระมัง?”  

พลอย:  “โธกรรมเวรแท!” พลอยรําพงึออกมาดังๆ  
เพิ่ม:  “แตเพียงลูกเมยีมันไมเปนอะไรหนักหนาดอกแมพลอย”  (น.587-588)  
 
Phoem: “Khun chit has taken several other wives. The old place is swarming 

with his women and his numerous children. It’s quite a mess.”  

Phloi:  “What about this first wife Phuang?” Phloi asked.  

Phoem: “Oh, I imagine she’s still there. From servant she was promoted to wife 

and now I suppose he’s made her servant again.”  

Phloi:  “Dear, oh dear!” Phloi let out a helpless cry.  

Phoem: “Wives and children aren’t so bad, Mae Phloi.” (P.315) 
 
 จากสถานการณขางตน พอเพิ่มไดแสดงเจตนาการคาดคะเนเหตุการณวา พวงซึ่งเปน
ภรรยาคนแรกของคุณชิดจะถูกลดตําแหนงไปเปนบาว เพราะคุณชิดมีภรรยาใหม และพอเพิ่มรูจัก
นิสัยใจคอของคุณชิดเปนอยางดี พอเพิ่มซึ่งเปนผูพูดไดกลาวถอยคําประโยคคําถาม “ก็คงจะลด
กลับไปเปนบาวอีกกระมัง?” ในการแสดงเจตนาการคาดคะเน  ทั้งนี้ คําลงทาย “กระมัง” สามารถ
แสดงเจตนาในการคาดคะเนได ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธี
การแปลแบบเอาความ “I suppose he’s made her servant again.” เพื่อแสดงเจตนาของผูพูดที่
สอดคลองกับตนฉบับ โดยคํากริยา “suppose” สามารถแสดงเจตนาการคาดคะเนของผูพูดได จาก
บทแปลดังกลาว สงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา  
อยางไรก็ตาม หากผูแปลตองการที่จะรักษาโครงสรางประโยคคําถามในบทแปล อาจแปลไดวา 
“He’s made her servant again, perhaps?” 
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ตัวอยางที่ 33 
สถานการณ: พลอยชอบทานชายสิทธิเดชมาก และอยากใหทานชายมาเยี่ยมที่บานบอยๆ 
 
ประไพ: ประไพหัวเราะกิ๊ก แลวตอบวา “ประไพนึกแลว คุณแมตองรัก ทานนอยทาน

กระตวมกระเตี้ยมเสียผูใหญรักทุกคน”  
พลอย:  “วันหลัง ประไพชวนทานเสด็จมาบานบอยๆ ก็ได” พลอยพูด  
ประไพ: ประไพหัวเราะอยางชอบใจ แลวตอบวา “แตไมชวนยังเกือบจะมาดักพบประไพทุก

วันอยูแลว ถาออกปากชวน ทานมิขนมาอยูที่นี่เลยหรือ” แลวประไพก็เดินรองเพลง
เบาๆ ออกจากหองไป ปลอยใหพลอยนั่งนึกในใจอยูคนเดียววา เด็กสมัยนี้ พูดอะไร
ไมเห็นคอยรูเร่ืองสักที (น. 954)   

 
Praphai: “I knew it!” Praphai giggled. I knew you’d love him. He’s the elder’s 

sweetheart. It’s that absolutely melting old-word courtesy of his that 

none of you can resist!” 

Phloi: “Whatever it is, he’s very nice…..Ask him to come again. Anytime.” 

Praphai: More laughter from Praphai. “Oh, Khun Mother! Don’t you know he 

wants to see me everyday? A standing invitation from me and he’ll 

want to move in bag and baggage…….” 

 This sort of startling remark made one feel more than ever like an 

elderly khon si phaendin, Phloi said to herself, looking after her 

daughter as she went tripping out of the room, humming a tune. (P. 517) 
 

 จากสถานการณ พลอยชอบทานชายสิทธิเดชมาก และอยากใหทานชายมาเยี่ยมที่บาน
บอยๆ ประไพจึงหัวเราะอยางชอบใจ และตอบวา “แตไมชวนยังเกือบจะมาดักพบประไพทุกวันอยู
แลว ถาออกปากชวน ทานมิขนมาอยูที่นี่เลยหรือ” ซ่ึงประโยคคําถาม “ถาออกปากชวน ทานมิขนมา
อยูที่นี่เลยหรือ” เปนประโยคคําถามแบบเงื่อนไขที่แสดงเจตนาการคาดคะเนของผูพูด ในการ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามขางตน ผูแปลใชวิธีการแปลแบบเอาความ เปลี่ยนประโยคคําถาม
เปนประโยคบอกเลา A standing invitation from me and he’ll want to move in bag and 

baggage…….” ซ่ึงบทแปลนี้ไมไดแสดงเจตนาการคาดคะเนของผูพูด  และไมไดแปลใน
โครงสรางประโยคคําถามแบบเงื่อนไขสอดคลองกับตนฉบับ จากบทแปล วัจนกรรมออมประโยค
คําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา ทั้งนี้ ผูแปลสามารถรักษาเจตนาในการแสดงการ
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คาดคะเนในบทแปลไดสอดคลองกับตนฉบับ คือ “If I only offer a standing invitation, he’ll 

probably want to move in bag and baggage, am I right?” โดยการใชคําแปล “probably” 

และ “am I right?”  สามารถสื่อความในการแสดงการคาดคะเนได 
 
 5.1.3 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการบอกกลาว มีกลวิธีการ
แปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ 
 
 5.1.3.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 34 
สถานการณ: พลอยรูความจริงที่วาคุณเปรมมีลูกติดจากภรรยาเกา 
 
พลอย:  “คุณเปรมทําไมไมบอกใหฉันรูเสียกอน?” 
เปรม:  “ฉันกลัวแมพลอยจะโกรธ ... นี่ก็รูแลว” “แมพลอยโกรธฉันมากไหม?”  
พลอย:  “โธ! คุณเปรมนี่ไมรูจักใจฉนัจริงๆ” พลอยพูดขึ้น “ฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไม
  ฉันเสียใจหนอยหนึ่งที่คณุเปรมไมบอกใหฉันรูเสียกอนเทานั้น”  
เปรม:  “ทําไมแมพลอย?” คุณเปรมถามอยางฉงน  
พลอย: “ถาฉันรูเสียกอน ฉันก็จะไดเล้ียงจะไดรักมานานแลว คุณเปรมมัวแตปดอยู เลย

เสียเวลาไปเปนกอง ฉันเสียดายแททเีดยีว คุณเปรมเหน็ฉันเปนคนใจไมไสระกําไป
ได ลูกของคณุก็เหมือนลูกของฉัน ใครจะไปเกลียดลง” พลอยกมลงจูบเด็กอีกที
หนึ่ง  (น. 457) 

 
Phloi:   “Why didn’t you tell me before?”  

Prem: “Oh Mae Phloi, I ― I was so afraid you might be angry … Are you?” 

For although there was nothing remotely resembling anger in Phloi’s 

demeanour, he just could not be sure.  

Phloi: “Angry? Why should I be? Because you have a son? He’s your son, and 

that makes him my son too. Did you think I was going to hate him or 

what?” She turned On round, planted a kiss on his cheek. (P.233)   
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 จากสถานการณ เมื่อพลอยรูความจริงที่วาคุณเปรมมีลูกติดจากภรรยาเกา คุณเปรมจึง
ถามพลอยวา “แมพลอยโกรธฉันมากไหม?” พลอยจึงตอบกลับวา “โธ! คุณเปรมนี่ไมรูจักใจฉัน
จริงๆ” พลอยพูดขึ้น “ฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไม ฉันเสียใจหนอยหนึ่งที่คุณเปรมไมบอกใหฉันรู
เสียกอนเทานั้น” โดยประโยคคําถาม “ฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไม” เปนการแสดงเจตนาการบอก
กลาวที่พลอยบอกเลาวาใหผูฟงซึ่งก็คือคุณเปรมทราบวา พลอยไมไดโกรธคุณเปรมเลย โดยในการ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ฉันจะไปโกรธคุณเปรมทําไม” ผูแปลใชกลวิธีการแปลตรงตัว  
“Angry? Why should I be?” โดยแบงประโยคคําถามออกเปนสองสวนคือ “Angry?” และ 
“Why should I be?” ซ่ึงไดรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
 5.1.3.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบสรุปความ และการแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 35 
สถานการณ: พลอยถามคุณเชยเกี่ยวกับคุณชิดวาตอนนี้ทํางานประกอบอาชีพอะไร ซ่ึงคุณชิด

ไมไดทํางานอะไรเลย 
 
พลอย:   “คุณชิด...เดี๋ยวนี้ทําอะไร?” พลอยถามถึงพี่ชายใหญ  
เชย:    “จะไปทําอะไร!” คุณเชยรอง “ก็นอนอยูกับบาน มีลูกตั้งสองคนแลว” 
พลอย:    “มีลูกแลว!” พลอยออกอุทานอยางไมเชื่อหู (น. 212)   
 

Phloi:  “And what has Khun Chit been doing?”  

Choei: “The same – loafing and squandering, and being nasty to wife and 

child.”  

Phloi:  “What! Khun Chit a father already?”  (P.113) 
 
 พลอยถามคุณเชยเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณชิด พลอยจึงตอบกลับเปนวัจนกรรม
ออมประโยคคําถาม “จะไปทําอะไร!”  เพื่อแสดงเจตนาการบอกกลาวเลาเรื่องราวของคุณชิดให
พลอยฟงวา คุณชิดไมไดทํางานอะไร นอกจากนอนอยูบาน ในการแปลวัจนกรรมออมประโยค
คําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความโดยสรุปความ โดยตีความวัจนกรรมออม
ประโยคคําถาม “จะไปทําอะไร!” ซ่ึงไมไดแสดงเจตนาในระดับพื้นผิวในการถามตามที่ปรากฏจริง
ในถอยคํา  แตประโยคคําถามนี้เปนการแสดงเจตนาในระดับลึกที่แสดงเจตนาไมตรงกับขอความที่
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ปรากฏ ทั้งนี้ ผูอานจําเปนตองตีความการกลาวถอยคํา “จะไปทําอะไร!”  ของผูพูดที่แสดงเจตนาการบอก
กลาว ในการแปล ผูแปลไมไดแปลโดยคงประโยคคําถามดังตนฉบับ จากบทแปล “The same” ผูแปล
ไดเปลี่ยนวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปนกลุมคําวลีในการอธิบายบอกเลาเรื่องราวของคุณชิด 
เนื่องจากหากแปลโดยการคงประโยคคําถามไวเชนเดิม ก็อาจจะไมส่ือความไดชัดเจนเทากับการ
แปลแบบเอาความ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตในบทแปล “The same” คือ ผูอานสามารถรับรูเร่ืองราว
ของคุณชิดโดยไมตองอาศัยการตีความในการกลาวถอยคําของผูพูดเหมือนในตนฉบับ ซึ่งบท
แปลนี้ไมไดรักษาวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังตนฉบับ อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดย
รักษาโครงสรางประโยคคําถามไวไดวา “Doing Nothing?” ก็จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่
ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 36 
สถานการณ: พลอยวิตกกังวลเกี่ยวกับสงคราม อ้ันจึงคอยปลอบพลอยวาพลอยยังมีลูกหลานที่

คอยดูแลตนอยู 
 

อ้ัน: “คุณแมก็ชอบฟงไปวิทยุ แลวก็เก็บเอามาทุกขรอนไปเปลาๆ ถาหากสงครามจะ
เกิดขึ้นจริง เราก็ไปหามมันไมได ระหวางนี้เฉยๆ เสียดีกวา อยาไปเก็บเอามาเปน
อารมณเลย ถึงเวลาถาหากเกิดขึ้นจริงเราคอยคิดกัน คุณแมก็ไมใชตัวคนเดียว ลูกๆ 
ก็อยูหลายคน มีกําลังวังชาชวยกันไดทั้งนั้น  จะตองไปกลัวอะไร?”  
ถอยคําเชนนี้ของตาอั้น มักจะทําใหพลอยตองคิดถึงตาออดทุกครั้งไป (น. 1,084) 
 

An: “We must be prepared for the worst,” An said. “It may come of it may 

not, but if it does we’ll face it. In the meantime, Mother dear, stop 

listening to the radio if it upsets you so much. No use making yourself 

ill with worry. Don’t be afraid. You’re not alone. There are many of us 

in this house and we will take good care of you.” (P. 578) 

 
 จากสถานการณที่พลอยวิตกกังวลเกี่ยวกับสงคราม อ้ันจึงคอยปลอบพลอยวาพลอยยังมี
ลูกหลานที่คอยดูแลอยู โดยอ้ันบอกพลอยวา  “ระหวางนี้เฉยๆ เสียดีกวา อยาไปเก็บเอามาเปน
อารมณเลย ถึงเวลาถาหากเกิดขึ้นจริงเราคอยคิดกัน คุณแมก็ไมใชตัวคนเดียว ลูกๆ ก็อยูหลายคน มี
กําลังวังชาชวยกันไดทั้งนั้น  จะตองไปกลัวอะไร?” โดยวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “จะตองไป
กลัวอะไร?” แสดงเจตนาของผูพูดในการบอกใหผูฟงวา “ไมตองกลัว” เพราะมีลูกหลานคอยดูแลอยู 
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โดยในการแปลดังกลาว ผูแปลไมไดรักษาประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถามสอดคลองกับ
ตนฉบับ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความในประโยคคําสั่ง “Don’t be afraid.” ที่ส่ือเจตนาการ
บอกกลาวได ทั้งนี้ จากบริบทในการแปล “No use making yourself ill with worry. Don’t be 
afraid. You’re not alone. There are many of us in this house and we will take good 
care of you.” สามารถทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวตางๆได อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยการคง
ประโยคคําถามไดเชนกันวา “No use making yourself ill with worry. What are you afraid 

of? You’re not alone. There are many of us in this house and we will take good care of 

you.” ซ่ึงจะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมใหสอดคลองกับตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 37 
สถานการณ: อ้ันบอกพลอยวารัฐบาลจะปลอยตัวนักโทษที่เกาะตะรุเตา พลอยดีใจจนแทบไม

อยากจะเชื่อวาอนจะไดรับอิสรภาพและกลับมาหาพลอย 
 

พลอย:  “โธเอย ! ปานนี้อนลูกแมเปนอยางไรก็ไมรู ไมไดเห็นหนากันไมรูวากี่ป เห็นหนา
กันคงแทบจํากันไมได จริงหรืออ้ัน อ้ันไปไดยินมาจากไหน? บอกใหแมฟงใหช่ืน
ใจอีกที!” 

อ้ัน: ตาอั้นหัวเราะอยางรื่นเริงแลวตอบวา “พุทโธ ! คุณแมก็ ! ผมจะมาหลอกเลนทําไม 
ใครๆ เขาก็รูกันทั่วเมืองไปแลว มะรืนนี้พี่อนก็จะมาถึงบาน แตแรกผมรูระแคะ
ระคายผมเลยไมกลาบอกเดี๋ยวไมจริง คุณแมจะเสียใจเปลาๆ แตคราวนี้แนนอน ไม
ตองสงสัยอีกตอไป พี่อนกลับมาแน คุณแมเตรียมรับไวใหดีเถิด” (น. 1,205-1,206) 

 
Phloi: The world kept on turning and a few days later there was our Mae Phloi 

thanking and blessing the government for doing what she deemed a 

very right thing indeed. At first, though, when she was informed by An 

of this very right and good governmental action she was so overcome 

with joy that she remained speechless for several minutes, and then all 

she could say, over and over again, was, “Is it true? Can it be true?” 

An: “Yes, Mother, it’s true. The government has ordered the release of all 

political prisoners and Phi On will leave the island and be home in a 

couple of days!” (P. 629) 
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 จากสถานการณ อ้ันบอกพลอยวารัฐบาลจะปลอยตัวนักโทษที่เกาะตะรุเตา พลอยดีใจ
จนแทบไมอยากจะเชื่อวาอนจะไดรับอิสรภาพและกลับมาหาพลอย อ้ันจึงไดบอกเลาเรื่องราวใหแก
พลอยฟงวาทุกอยางเปนความจริงโดยการกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ผมจะมา
หลอกเลนทําไม” ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามนี้ ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบเอา
ความ เปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคบอกเลา “it’s true.” ซ่ึงสามารถสื่อความเจตนาในการบอก
กลาวเร่ืองราวของผูพูดได แตการแปลสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรง
ประโยคบอกเลา  ซ่ึงจะเห็นไดวา บทแปล “it’s true.” มีความกระชับมากกวาการแปลโดยคง
ประโยคคําถาม อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถามไดวา “Yes, Mother, Why 
should I deceive you?  The government has ordered the release of all political 
prisoners and Phi On will leave the island and be home in a couple of days!” โดยการ
แปลโดยคงประโยคคําถามก็จะสามารถรักษาประเภทหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ
เชนกัน 
 
ตัวอยางที่ 38 
สถานการณ: ชอยเขาขางฝายประชาธิปไตย แตอ้ันกลับหัวเราะปาชอยของตน 
 

ชอย: “แตองคนี้ไมเหมือนองคกอนๆ ฉันรักเอาจับจิตจับใจทีเดียว จะเปนเพราะอะไรก็
ไม รู  บางทีจะเปนเพราะทานยังทรงพระเยาว  หรือจะเปนเพราะฉันเปน
ประชาธิปไตยไปกับเขาดวยแลวก็ไมรู” 

อ้ัน: เสียงตาอั้นหัวเราะอยูขางหลังเบาๆ ในลําคอ ทําใหชอยตองหันไปคอนเชิงสัพยอก
แลวพูดวา 

ชอย: “ดูพออ้ันซี ! พอฉันพูดวาเปนประชาธิปไตยกับเขามั่งก็หัวเราะเยาะ ยายแกอยางฉัน
จะเปนประชาธิปไตยบางไมไดหรือ ฉันอยากรูนัก!” 
หลังจากที่ไดคุยกันสักครู ก็บังเกิดอาการตื่นเตนในหมูฝูงชนนั้นอยางผิดสังเกต 
เปนอาการบอกใหรูวากําลังจะเสด็จพระราชดําเนินผานมาดวยรถพระที่นั่งแลว   
(น. 1,254) 

 
Choi: “You and me both, Phloi! Oh how I love him, this Nai Luang of mine – 

the first Nai Luang I ever dared love without feeling intimidated, 

overcome with awe – oh, you know what I mean – I’ve said it all 

before. I feel so close to him. Because of his youth, you think? Or could 

it be that I’ve gone democratic at long last? Hey, don’t you laugh at me, 
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An! What’s so funny – you consider me too old for your new fangled 

democracy?” 

They went on chatting for a while, then were plunged into the general 

commotion. The moment the crowd had been waiting for was drawing 

near. (P. 651) 

 

 ในตัวอยางขางตน ชอยซ่ึงเปนผูพูดตองการบอกใหทุกคนรับรูวา ตนนั้นก็เปน
ประชาธิปไตยเหมือนกันคนอื่นๆ จากบริบท “ดูพออ้ันซี ! พอฉันพูดวาเปนประชาธิปไตยกับเขามั่งก็
หัวเราะเยาะ ยายแกอยางฉันจะเปนประชาธิปไตยบางไมไดหรือ ฉันอยากรูนัก!” โดยประโยคคําถาม 
“ยายแกอยางฉันจะเปนประชาธิปไตยบางไมไดหรือ” จัดเปนวัจนกรรมออมในการบอกเลาเรื่องราว
ใหผูฟงเขาใจถึงเจตนาของผูพูด ในการแปลวัจนกรรมดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความ
ในประโยคคําถาม “you consider me too old for your new fangled democracy?” ซ่ึงผูพูดก็
แสดงเจตนาการบอกกลาวเรื่องราวของผูพูดเอง แตบทแปลดังกลาวไมไดแปลสอดคลองกับตนฉบับ 
อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับไดวา 
“Hey, don’t you laugh at me, An! What’s so funny – Can’t an old woman like me be 
democratic? Tell me!” 
 
 5.1.4 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการบน มีกลวิธีการแปล 2 
ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ 
 
 5.1.4.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 39 
สถานการณ: พลอยบนชอยที่ไมอาบน้ําแตวัน เพราะอาบตอนกลางคืนพลอยกลัวผี 
 
ชอย:  “ฉันรอนนัก จะไปอาบน้ําทีอ่างหยก” ชอยตอบ  
พลอย: “ตายจริง! ชอย กเ็อาเรื่องผีเลนน้ํามาเลาอยูหยกๆ แลวยงัจะมาชวนฉนัไปอาบน้ําใน

อางหยก ฉนัไมเอาละ ฉันกลัวจะตายไปแลว”  
ชอย:   “เฮย! จะไปกลัวอะไรกันนกัหนา ผีมันเลนน้ําได เรากเ็ลนได”  
พลอย:   “โธ ทําไมไมอาบเสียแตกลางวันนะ” พลอยปรารภขึ้น  
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ชอย:  “กลางวนัก็อาบใหสะอาดเทานั้นเอง” ชอยตอบ “อาบน้าํอยางฉันตองอาบกลางคนืถึง
จะด”ี (น.364)  

 
Choi:  “Let’s go for a swim in the Jade Pool.”  

Phloi:  “Oh, Choi, not after that story!”  

Choi:   “Why not? We’re just as good as any ghost. If it can swim, so can we.”  

Phloi:   “Why don’t you bathe in the daytime, Choi?”  

Choi:  “I did, for cleanliness. But now I want to show you how the farangs 

swim. I think I know how to do it.” (P. 179-180)  

 
 ในตัวอยางขางตน ชอยอยากจะไปอาบน้ําที่อางหยก พลอยจึงบนชอยที่ไมอาบน้ําแต
วัน เพราะอาบตอนกลางคืนพลอยกลัวผี พลอยจึงไดกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม        
“ทําไมไมอาบเสียแตกลางวันนะ” ซ่ึงแสดงเจตนาการบน โดยประโยคคําถามดังกลาวปรากฏคํา
แสดงคําถาม “ทําไม” แตไมไดแสดงเจตนาในการถาม ในการแปลวัจนกรรม “ทําไมไมอาบเสียแต
กลางวันนะ” ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบตรงตัวโดยคงประโยคคําถามไดสอดคลองกับตนฉบับ 
“Why don’t you bathe in the daytime, Choi?” ซึ่งไดรักษาเจตนาของผูพูดและประเภท
ของวัจนกรรมออมประโยคคําถามไดเชนเดียวกับตนฉบับ  
 
 5.1.4.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 40 
สถานการณ: คุณเปรมอยากใหพลอยนุงผาซิ่นเพราะวาทานในวังทรงโปรด 
 
พลอย: “โธเอย!” พลอยพูดทําเสียงเหมือนกับจะรองไห “ทานจะโปรดอะไรก็โปรดได ฉัน

ไมวาเลย แลวก็อยากจะทําตาม แตทําไมถึงจะตองมาโปรดใหฉันนุงผาซิ่นเปนลาว
ไปก็ไมรูกรรมเวรแทๆ ทีเดียว” 

เปรม: “ลาวกาวอะไรที่ไหนกันแมพลอย” คุณเปรมพูดเหมือนกับรําคาญ “คนทางเหนือ
เขาก็อยูในประเทศสยามอยางเดียวกับเรา เขาก็เปนคนไทยเหมือนกับเราๆ นี่แหละ 
แมพลอยพูดเปนคนโบราณไปได อะไรของเขาดีเราก็ควรจะเอามาใช จะไปมัว
กระดากกระเดื่องอยูทําไม” 
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พลอย: “ฉันไมไดกระดากกระเดื่องอะไรหรอกคุณเปรม” พลอยตอบ “ช่ัวแตวาฉันไมเคย 
เมื่อยังเด็ก ๆ เคยเห็นแตตําหนักพระราชชายาเขานุงผาซิ่นกันทั้งตําหนัก เพราะราช
ชายาเองทานก็ทรงผาซิ่น ฉันก็เห็นวาสวยดีชอบไปดูเสมอ ดูแลวก็อดนึกชมอยู
ไมได ยิ่งเวลาทานทรงแตงเต็มยศ ทรงผาซิ่นยกเงินยกทอง ฉันก็ยิ่งเห็นสวย แตตัว
ฉันเองไมเคยนึกจะลอง เพราะนุงโจงกระเบนมาแตออนแตออกจะมาเปลี่ยนเอา
ตอนนี้ก็ดูอยางไรอยู” (น. 699-700) 

 
Phloi: “What?” Phloi exclaimed again. She didn’t say it was a most 

preposterous suggestion but that was what she thought. Had Khun Prem 

forgotten that the phasin was the costume of the women of the north, as 

distinguished from the women of the central region? “What’s got into 

you, Khun Prem?” she demanded. “I’m not a Lao, you know.” For, like 

most Bangkokians in those days, Phloi tended to refer to the people in 

the north as “Lao”.  

Prem: This time she was corrected by her husband. “Don’t call them ‘Lao,’ 

Mae Phloi. We are all Thai. The people of the north are citizens of 

Siam just as much as we are. And what have you got against the phasin 

anyway, may I ask?”  

Phloi: “Nothing at all,” Phloi answered truthfully. “I think it’s very pretty. 

When I was in the Inner Court there were lots of northern girls at the 

palace of Phra Raj Chaya, and I always thought they looked so nice and 

pretty in their phasins. Phra Raj Chaya herself looked gorgeous in it, 

especially at full-dress functions. You should have seen her gold 

brocade phasins, Khun Prem. They’re truly magnificent!” She paused 

and went on to further clarify her position on the matter. “Yes, I’ve 

always thought it a pretty costume - but I’ve never wanted to wear it 

myself. I was perfectly happy with the phanung, and still am. Why 

should I give it up?” (P.388-389) 
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 จากสถานการณที่คุณเปรมอยากใหพลอยนุงผาซิ่นเพราะวาทานในวังทรงโปรด แตแม
พลอยไมอยากนุงผาซิ่น เพราะวาไมเคยนุงซิ่นมากอน เลยไมคอยชินนัก คุณเปรมจึงรูสึกรําคาญใจและ
กลาวถอยคํา “ลาวกาวอะไรที่ไหนกันแมพลอย” คุณเปรมพูดเหมือนกับรําคาญ “คนทางเหนือเขาก็
อยูในประเทศสยามอยางเดียวกับเรา เขาก็เปนคนไทยเหมือนกับเราๆ นี่แหละ แมพลอยพูดเปนคน
โบราณไปได อะไรของเขาดีเราก็ควรจะเอามาใช จะไปมัวกระดากกระเดื่องอยูทําไม” โดยในการ
กลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “จะไปมัวกระดากกระเดื่องอยูทําไม” แสดงเจตนาการ
บนการกระทําของผูฟง ในการแปลนั้น ผูแปลใชกลวิธีการแปลโดยการคงประโยคคําถาม “And 

what have you got against the phasin anyway, may I ask?” ซ่ึงผูไดอธิบายในอภิธานศัพท
“phasing” หมายถึง a sarong-like lower garment worn by women โดยบทแปลดังกลาวยังคง
รักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับ แตมีขอสังเกตคือ บทแปลคําแสดง
คําถาม “what” ไมสอดคลองกับคําแสดงคําถาม “ทําไม” ในตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลโดยใชคํา
แสดงคําถามสอดคลองกับตนฉบับไดวา “And why are you against the phasin anyway?” 
 
ตัวอยางที่ 41 
สถานการณ: ชอยมาเยี่ยมพลอยที่บานพรอมใบพลูสําหรับทานหมาก พลอยบนในทาทีของชอย

ที่ตองซุกๆซอนๆเอาหอใบพลูใหพลอย  
 
ชอย:   “ฉันไดมาใหม คิดถึงแมพลอย เลยเอามาให เดี๋ยวนี้หมากดิบหายากออก” 

ชอยพูดแลวก็แกหออีกหอหนึ่ง ในนั้น ก็มีของอื่นปนอยูเต็มอีก แลวชอยก็เอามือ
สอดเขาไปในหอดวยอาการลึกลับ ลวงเอาใบพลูออกมาอีกหอหนึ่ง แกหอออกให
พลอยดู แลวกระซิบบอกวา “นี่ไงพลอย ใบเหลืองนากินออก รีบหาน้ําพรมเสีย
หนอย ฉันซุกไวนาน จะกลายเปนพลูนาบอยูแลว” 

พลอย: “โธ! ชอยก็ไมนาจะตองลําบากถึงเพียงนี้เลย ฉันก็พอจะหากินไดอยูหรอก หมาก
พลู ทําไมถึงตองซุกๆ ซอนๆ มาให”  

ชอย:  “ถึงจะมีกินก็คงจะขนาดหมากแหง พลูนาบ จะไปอรอยอะไร ฉันไดของจริงๆมาก็
เลยตองเอามาฝาก” (น. 1,113) 
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Choi: “I have a little gift for you, Phloi.” 

Phloi: “What is it?” 

Choi: “Hush, hush!” She unwrapped the parcel, disclosing rambutans and 

mangoes and, hidden under these and other fruit, the contraband areca 

nuts. 

Choi: “Wait, Phloi, I’m not through yet.” She rummaged in her capacious 

basket and produced another parcel. This one contained some very 

lovely betel leaves. “Don’t they look invitingly chewable? Get some 

water quick, we must sprinkle them before they lose their freshness.” 

Phloi: “Oh, Choi, you didn’t have to turn in to a smuggler for me!” 

Choi: “My pleasure, Phloi. A bit of smuggling never hurt anybody. Who 

would have thought chewing betel could become so exciting, eh, 

Phloi?” (P. 593) 

 

 จากสถานการณ ชอยมาเยี่ยมพลอยที่บานพรอมใบพลูสําหรับทานหมาก พลอยบนใน
ทาทีของชอยที่ตองซุกๆซอนๆเอาหอใบพลูใหพลอย  พลอยจึงกลาวถอยคํา “โธ! ชอยก็ไมนาจะตอง
ลําบากถึงเพียงนี้เลย ฉันก็พอจะหากินไดอยูหรอก หมากพลู ทําไมถึงตองซุกๆ ซอนๆ มาให”  ทั้งนี้ 
พลอยไมคอยชอบใจในการกระทําที่พิลึกพิล่ันของชอยนัก โดยประโยคคําถาม “ทําไมถึงตองซุกๆ 
ซอนๆ มาให”  จัดเปนวัจนกรรมออมที่ผูพูดแสดงเจตนาการกลาวบนการกระทําของผูฟง โดยใน
การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ทําไมถึงตองซุกๆ ซอนๆ มาให”  ผูแปลใชกลวิธีการแปล
แบบเอาความโดยเปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคปฏิเสธ “you didn’t have to turn in to a 

smuggler for me!” ซึ่งก็สามารถสื่อความเจตนาของผูพูดในการบนได แตจากบทแปลสงผล
ใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคปฏิเสธ อยางไรก็ตาม ผูแปล
อาจแปลโดยคงประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับวา “Why did you have to be a smuggler 

for me?” ก็จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับได 
 
 5.1.5 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการตําหนิ มีกลวิธีการแปล 
2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ  
 
 5.1.5.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
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ตัวอยางที่ 42 
สถานการณ: ประไพทะเลาะกับเสวี ประไพจึงไดพูดกับพลอยวาถาไปดวยกันไมไดก็จะหยาราง

กัน ทําใหพลอยไมพอใจกับคําพูดของประไพอยางมาก 
 
ประไพ: “เวลานี้ไพยังสบายใจอยูก็เพราะไมมีลูกจะผูกพัน ไมถูกกันจริงๆ เมื่อไรก็จะไดตาง

คนตางอยู ไมมีเด็กมาตองพลอยลําบาก....” 
พลอย: “ยายประไพ!” พลอยพูดอยางตกใจ “นี่แกเอาอะไรมาพูด ไมเคยพบไมเคยเห็น! มี

อยางรึผัวเมียอยูกินมาดวยกนัไมถูกกันนิดๆ หนอยๆ ก็ถึงกับจะเลิกจะราง ประไพ
เอาความคิดนีม้าจากไหน แมไมเคยสั่งเคยสอน” 

ประไพ: “คุณแมกด็ีแตคิดอยางแตกอน” ประไพตอบ “คนแตกอนนี้ แตงงานกันแลวก็ทนอยู
กันไปจนตาย ผัวจะมีเมยีนอยสักกี่คนก็ทนได ผัวจะดูถูกเหยยีบย่ํา หรือเอาเปรียบ
อยางไรก็ตองทน ผูหญิงแตกอนถูกถือวาเปนของผูชาย ไมมีชีวิตของตัวเอง ไพไม
ถือเชนนั้น ไพเกิดมาชาตหินึง่ ถึงจะเปนผูหญิงก็มีชีวิตของตัวเอง แตงงานก็อยากมี
ความสุข ถาใครใหความสุขแกไพได ไพกจ็ะอยูกับคนนัน้ แตถาเมื่อไรรูวาอยูไปก็
ไมมีความสุข ก็เลิกกันเสียดกีวา จะอยูทรมานน้ําใจกันไปทําไม” (น. 1,073) 

 

Praphai: “I take comfort from the fact that at least Khun Sewi and I are childless 

and that if we should find it impossible to live together we could part 

without having to agonize over the question of children.” 

Phloi: “Praphai!” Phloi was shocked. “How can you talk so glibly about it! 

You’ve had a few arguments with your husband and you talk about 

parting from him! Where did you get this attitude? Not from my 

upbringing!”  

Praphai: “Time was,” Praphai said calmly, “when what the women felt was not 

considered very important, not even by the women themselves. By and 

large they were regarded as belonging to their husband and not as not 

as individuals having their own lives to live. It’s not like any more 

Khun Mother. I have but one life, and I’m not going to waste it in an 

unhappy marriage. I’m in favour of happiness, Mother.” (P. 573-574) 
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 จากสถานการณขางตน พลอยรูสึกไมพอใจกับการกลาวถอยคําของประไพอยางมาก 
พลอยจึงไดตําหนิประไพ “นี่แกเอาอะไรมาพูด ไมเคยพบไมเคยเห็น! มีอยางรึผัวเมียอยูกินมาดวยกัน
ไมถูกกันนิดๆ หนอยๆ ก็ถึงกับจะเลิกจะราง ประไพเอาความคิดนี้มาจากไหน แมไมเคยสั่งเคยสอน” 
โดยประโยคคําถาม “ประไพเอาความคิดนี้มาจากไหน” แสดงเจตนาการตําหนิถึงการกลาวถอยคํา
ของประไพที่ไมควรเกิดขึ้น ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการ
แปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถาม “Where did you get this attitude?” ซ่ึงสามารถรักษาเจตนา
ของผูสงสารได ทั้งนี้ เพราะจากบทแปลใกลเคียงที่วา “How can you talk so glibly about it! 
You’ve had a few arguments with your husband and you talk about parting from him! 
Where did you get this attitude? Not from my upbringing!” ทําใหผูอานสามารถเขาใจไดวา
ประโยคคําถามในบทแปล  “Where did you get this attitude?” เปนวัจนกรรมออมที่แสดงเจตนาการ
ตําหนิ 
 
 5.1.5.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน การแปลแบบ
เรียบเรียง และการละไมแปล 
 
ตัวอยางที่ 43 
สถานการณ: ชอยถามคุณสายเกี่ยวกับหีบหมากของคุณสายหยุด คุณสายตวาดใสชอยเพราะ

ไมใชเร่ืองของเด็ก 
 
ชอย:  “คุณอาคะ” ชอยเรียกขึ้น  
สาย:  “หือ?” คุณสายขานรับ “วายังไงชอย?” 
ชอย:  “เมื่อเชา หลานพบคุณสายหยุดที่หองคุณละมาย เธอสั่งใหมาถามคุณเอาวา เร่ืองหีบ

นั้น คุณอาวาอยางไรไมทราบ?” 
สาย:  “โฮย!” คุณสายรองขึ้น พลางกระแทกผาที่จีบเสร็จแลวผืนหนึ่งลงกับพื้น เหมือนกับจะ

ชวยระบายอารมณ  
สาย:  “ไปบอกคุณสายหยุดของหลอนทีเถิดแมคุณ วาฉันไมใชเศรษฐีจะไดกินหีบหมาก

ราคา 20 ช่ัง 30 ช่ัง แลวก็คนหนาอยางฉัน จะไปกินหีบทองไดยังไง?” 
ชอย:  “คุณสายหยุดบอกวา เอา 10 ช่ังเทานั้น แหละคะ” ชอยทวงขึ้น  
สาย:  “เอ! เด็กคนนี้นี่!” คุณสายตวาด “รูเกินเด็กไปเสียแลวละ มันเรื่องราวอะไรของตัว?”   

ชอยไดยินคุณสายตวาดก็เลิกพูด (น. 47-48) 
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Choi: Choi now addressed herself to her aunt. “I saw Khun Saiyut at Khun 

Lamai’s” she said with an air of a mature woman long past her tongue-

sticking days. “She would like to know when you’re going to decide 

about the box.”  

Sai: “Oh the box!” her aunt sighed. “Well, you can tell your Khun Saiyou 

that I’m not a rich woman and do not have the means to chew betel out 

of a thirty to forty chang box. “A chang was eighty baht, and forty 

chang was a sum large enough to pay for a mansion in those days.”  

Choi: “But it’s only ten chang, Khun Aunt,” said Choi. “She’ll accept ten 

chang. That’s what she says.”  

Sai: “And I say it’s none of your business! You’re too young to know about 

these things.”  (P.31-32) 

 

 จากตัวอยางขางตน ประโยคคําถามแบบใหตอบเนื้อความ “มันเรื่องราวอะไรของตัว?”  
ผูพูดคือคุณสายมีเจตนาดุชอยที่พูดแทรกแสดงความคิดเห็นวา “คุณสายหยุดบอกวา เอา 10 ช่ัง
เทานั้น แหละคะ”  ซ่ึงเปนการกระทําที่ไมเหมาะสมของชอยสําหรับมารยาทในการสนทนาของ
สังคมไทยที่ผูเยาววัยเด็กแสดงความคิดเห็นตอผูอาวุโสโดยไมไดรับอนุญาต ในการแปลวัจนกรรม
ออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงสํานวนในภาษาปลายทาง 
และเปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคบอกเลา “And I say it’s none of your business!” พรอม
ทั้งการเติมเครื่องหมายอัศเจรียเพื่อใหผูอานรับรูถึงอารมณความรูสึกของผูพูด  โดยการแปลดังกลาว
สอดคลองกับสํานวนในภาษาอังกฤษ  “It’s none of your business.”  ซ่ึงเปนสํานวนที่ใชสําหรับ
การกลาวตําหนิผูอ่ืน ในกรณีที่บุคคลนั้นเขามาเกี่ยวของหรือยุงเกี่ยวในธุระของผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาต โดยการแปลขางตนมีความเหมาะสม เพราะถาหากผูแปลแปลตรงตัว “What’s your 

business?” อาจทําใหบทแปลไมเปนธรรมชาติ ไมสละสลวยตามลักษณะการใชภาษาของบทแปล 
โดยกลวิธีการแปลนี้ทําใหประโยคคําถามเปลี่ยนเปนประโยคบอกเลา ทั้งนี้ เพราะผูแปลจําเปนตอง
คํานึงถึงเจตนาของผูพูดและถายทอดความหมายในบทแปลใหสอดคลองกับตนฉบับ  นอกจากนี้  การ
แปลในตัวอยางนี้ทําใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนประเภทไปเปนวัจนกรรมตรงในประโยค
บอกเลา ซ่ึงทําใหผูอานบทแปลไมทราบวาผูพูดไดกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามในการกลาว
ตําหนิผูฟง ทั้งนี้ เนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรมในการใชสํานวนภาษาระหวางภาษาตนฉบับ
กับภาษาปลายทาง การเทียบเคียงภาษาปลายทางประโยคคําถาม “มันเรื่องราวอะไรของตัว?” ซ่ึง
แสดงเจตนาตําหนิในภาษาไทยนั้น จึงอาจใชบอกโยคบอกเลา “It’s none of your business.” 
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แสดงเจตนาตําหนิตามตนฉบับได ฉะนั้น จะเห็นไดวา การแปลโดยใชสํานวนเทียบเคียงในภาษา
ปลายทางอาจสื่อความหมายไดดีกวาการแปลโดยคงประโยคคําถามในภาษาตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 44 
สถานการณ: พลอยเรียกชอยวา “คุณชอย”  ชอยรูสึกไมพอใจที่พลอยเรียกตนเชนนั้น 
 

ชอย:  “อยามาอวดดี เรียกฉันวา แมชอยนะ!” ชอยตะคอกให ฝายพลอยก็รูสึกวา ตัวเอง
เล็กลงไปอีกมาก เพราะชอยเปนหลานคุณสาย ซ่ึงแมเรียกวาคุณทุกคํา บางทีพลอย
จะเรียกผิดไปกระมัง ถาจะเรียกใหถูก ควรจะตองเรียกวา คุณชอย ตามคุณสายไปก็
ได คิดไปคิดมา พลอยก็ตอบตะกุกตะกักแบบคนมาอยูใหมวา  

พลอย:   “คะ – คุณชอย” 
ชอยหัวเราะลั่นถนนที่เดินอยู แลวรองวา  

ชอย:  “เด็กบา! ใครเขาไปใชใหเรียกวาคุณ เรียกฉันวา ชอยเฉยๆ ก็แลวกัน แลวฉันจะ
เรียกเธอวา พลอย ใครๆ เขาก็เรียกฉันวา ชอยเฉยๆ ทั้งนั้น มีแตผาดของคุณอาคน
เดียว เรียกวา คุณชอย”   
พลอยไดยินดังนั้น ก็ใจชื้นขึ้นถนัด ความนิยมที่มีอยูในตัวของชอยตั้งแตแรกก็เพิ่ม
มากขึ้นทันที (น. 52) 

 
Choi: Once they were out on the street, Choi suggested helpfully, “We can 

run if you want to go real badly.”  

Phloi: Phloi assured her it had not reached that stage. She called her Mae 

Choi, which seemed to infuriate the other.   

Choi: “Don’t you call me Mae Choi!” It sounded like a threat. But when 

Phloi meekly changed the address to Khun Choi, she was further 

reprimanded. “Silly girl! Nobody calls me Khun except Mae Phaad, 

Aunt Sai’s servant. Just call me Choi, without trimmings. That’s what I 

meant.” (P.33-34) 

 

 จากสถานการณ พลอยเรียกชอยวา “คุณชอย”  ชอยรูสึกไมพอใจที่พลอยเรียกตน
เชนนั้น ชอยจึงไดกลาวตําหนิพลอย “เด็กบา! ใครเขาไปใชใหเรียกวาคุณ เรียกฉันวา ชอยเฉยๆ ก็
แลวกัน แลวฉันจะเรียกเธอวา พลอย ใครๆ เขาก็เรียกฉันวา ชอยเฉยๆ ทั้งนั้น มีแตผาดของคุณอาคน
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เดียว เรียกวา คุณชอย” ซ่ึงประโยคคําถาม “ใครเขาไปใชใหเรียกวาคุณ” จัดเปนวัจนกรรมออมใน
การแสดงเจตนาตําหนิของผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธี
การเรียงลําดับยอหนาการนําเสนอเรื่องราวในบทแปลที่มีความแตกตางจากตนฉบับ และไมได
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ใครเขาไปใชใหเรียกวาคุณ” จากบริบทในการแปล  “Silly 
girl! Nobody calls me Khun except Mae Phaad, Aunt Sai’s servant. Just call me Choi, 
without trimmings. That’s what I meant.” ก็สามารถสื่อความเจตนาของผูสงสารในการตําหนิ
ได เนื่องจาก การกลาวถอยคํา “Silly girl!” แสดงเจตนาของผูพูดในการตําหนิผูฟง ทั้งนี้ กลวิธีการ
ละไมแปลประโยคคําถาม “ใครเขาไปใชใหเรียกวาคุณ” ทําใหผูอานไมสามารถทราบถึงการกลาว 
วัจนกรรมออมประโยคคําถามของตัวละครไดดังตนฉบับ อยางไรก็ตาม ผูแปลสามารถแปลโดยคง
ประโยคคําถาม “Silly girl! Who told you to call me Khun? Nobody calls me Khun 

except Mae Phaad, Aunt Sai’s servant. Just call me Choi, without trimmings. That’s 

what I meant.” ซ่ึงก็จะสามารถสื่อความและรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลอง
กับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 45 
สถานการณ: ชอยหนีไปเที่ยวที่แถวเตงและไมยอมไปเฝาเสด็จในวัง คุณสายจึงตําหนิชอย 
 
สาย:  “ไปไหนมา ยายชอย?” คุณสายถามขึ้นอยางไมไวใจ  
ชอย:  “ไปแถวเตง” ชอยตอบตวดัเสียงเหมือนกบัโกรธ  
สาย: “เอะ!” คุณสายรองขึ้น “นี่พูดกันดีๆ ไมไดแลวหรือนี่ หนักมือขึ้นทกุวัน ก็ฉันบอก

แลวไมใชหรือวา ใหขึ้นไปอยูขางบน เพราะวนันี้ไมมใีคร”  
ชอย:  “ฉันนัดเขาไววา จะไปดูผาตัดเสื้อที่แถวเตง” ชอยตอบแกตวั “ฉันเหน็พลอยเขาขึ้น

ไปแลว ฉันก็เลยไมขึ้นไป”  
สาย:  “ดีจริงแมคูณ!” คุณสายดุตอ “เดี๋ยวนี้แมชางใหญโตเสียเหลือเกิน นึกจะทําอะไรก็

ทําตามใจตวั ผูหลักผูใหญกลายเปนหวัหลักหัวตอ พูดจาอะไรก็ไมตองฟงกันอกี
ตอไป หลอนหายหนากันไปหมด เสดจ็ทานก็มากริ้วเอาฉันทุกที มีธุระปะปง       
จะไหววานกันก็ไมไดเสียแลว มีอยางรึ บอกใหขึ้นไปอยูกับเสด็จกลับไปดูผาตัดเสื้อ
เสียที่แถวเตง!” 

ชอย:  “โธ! คุณอาก!็” ชอยพูดอยางแคนใจ แลวกก็มหนาลงรองไห น้ําตารวงเปนเม็ดโตๆ 
เหมือนกับเมื่อยังเดก็ (น.272-273)  
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Sai:   “Where have you been?” Khun Sai inquired. “Were you with Sadet?”  

Choi:  “No!” Choi snapped back. “I went to Teng Row.”  

Sai: Khun Sai flew into a temper. “Don’t raise your voice with me! You’re 

getting worse and worse every day. Why didn’t you go up and wait on 

Sadet, may I ask?”  

Choi:   “I thought since Phloi was going she wouldn’t need me.”  

Sai:  “Meaning you can do as you please and never mind what your elders 

say? I’m like a tree stump you can pass over and ignore, is that it?”  

Choi: “Oh, Khun Aunt!” Choi cried, then surprising broke down and wept 

like a child. (P.137)  

 
 ในตัวอยางนี้ ชอยหนีไปเที่ยวที่แถวเตงและไมยอมไปเฝาเสด็จในวัง คุณสายจึงตําหนิ
ชอย “เอะ!” คุณสายรองขึ้น “นี่พูดกันดีๆ ไมไดแลวหรือนี่ หนักมือขึ้นทุกวัน ก็ฉันบอกแลวไมใช
หรือวา ใหขึ้นไปอยูขางบน เพราะวันนี้ไมมีใคร” โดยในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
ดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความในประโยคคําสั่ง “Don’t raise your voice with 

me!” จากบทแปลนี้ ผูอานสามารถเขาใจเจตนาของผูพูดไดวาแสดงการตําหนิ ทั้งนี้ จากบริบทใน
การแปล “Khun Sai flew into a temper. “Don’t raise your voice with me! You’re getting 

worse and worse every day.” โดยการแปลดังกลาวสงผลใหบทแปลมีความเปนธรรมชาติตาม
ลักษณะโครงสรางไวยากรณในภาษาอังกฤษ แตไมไดรักษาลักษณะวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
สอดคลองกับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 46 
สถานการณ: ชอยพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทําใหชอยรูสึกกลุมใจ 

พลอยจึงไดกลาวตําหนิชอย 
 
ชอย: “พลอย เราอยูดวยกันมานาน ไมเคยมีเร่ืองมีราวกันเลย ทุกขก็ดวยกนัสุขก็ดวยกนั 

ถาจะวาไป ที่มันแลวไปแลวก็สนุกไมใชเลน ฉันอยากใหทุกอยางมนัอยูอยางนี้ ไม
มีวันเปลี่ยนแปลง”  

พลอย:  “ฉันก็เหมือนกันแหละชอย”  
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ชอย:  “เฮอ!” ชอยถอนใจใหญ “ถามันเปนไปไดยังงั้นจริงๆ กจ็ะดี แตหมูนี้ ฉันรูสึกวามัน
กําลังจะเปลี่ยนไปยกใหญ ของที่เราเคยพบเห็น เคยทํา ก็มีแตจะหมดไป พลอยกับ
ฉันก็จะตองไปคนละทาง มองดูขางหนามนัมืด ฉันกลุมใจ”  

พลอย: “ชอยพูดอะไรก็ไมรู เปนลางไปเปลาๆ” พลอยทวงขึ้น “เราอยูดวยกนัดีๆ ทําไมถึง
จะตองมาหาเรื่องพูดใหไมสบายใจ?”  

ชอย: “ฉันก็ไมรูเหมอืนกัน บางทีมนัก็เกดิไมสบายใจขึน้มา” (น.365)  
 

Choi:  “Oh, Phloi, how I do want things to go on like this ― forever and 

always.”   

Phloi: Phloi understood what she meant and responded feelingly, “So do I, Choi.”  

Choi:  “But things are changing, Phoi. All round us. I don’t often think ahead, 

but sometimes when I’m very happy I do - I don’t know why - and 

when I do I end up feeling sad and confused. I see many signs of 

change, but what change will bring I don’t know. To me the future is 

something dark and formless - like that ghost. Poor ghost. Come to 

think of it, it’s more sad than scary.”   

Phloi:  “What’s got into you Choi? Don’t look so solemn, and stop talking like 

that. If thinking about the future makes you sad, then think about 

something else.” 

Choi: “You’ll be all right.” Choi went on being solemn. (P.180-181)  

 

 จากสถานการณ ชอยพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ทําให
ชอยรูสึกกลุมใจ พลอยจึงไดกลาวตําหนิ “ชอยพูดอะไรก็ไมรู เปนลางไปเปลาๆ” พลอยทวงขึ้น “เรา
อยูดวยกันดีๆ ทําไมถึงจะตองมาหาเรื่องพูดใหไมสบายใจ?” ในการกลาวถอยคําวัจนกรรมออม
ประโยคคําถาม “ทําไมถึงจะตองมาหาเรื่องพูดใหไมสบายใจ” ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความ 
เรียบเรียงบทแปลใหม โดยไมไดแปลสอดคลองกับตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลไดเพิ่มเติมเสริมแตงบทแปล
และนําเสนอขอความใหมวา “stop talking like that. If thinking about the future makes you 

sad, then think about something else.” และเปลี่ยนจากประโยคคําถามเปนประโยคบอกเลา 
สงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา โดยการถายทอด
เจตนาของผูสงสารไดเปลี่ยนไปจากการตําหนิ แตแสดงเจตนาการบอกใหผูฟงเลิกพูดถึงเรื่องที่ทําให
ไมสบายใจ ในบริบท “stop talking like that” และแสดงเจตนาเสนอแนะ ในบทแปล “If thinking 
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about the future makes you sad, then think about something else.” อยางไรก็ตาม ผูแปล
อาจแปลโดยคงประโยคคําถามได “What’s got into you Choi? Don’t look so solemn, “Why 

do you have to keep talking about the things that make you feel sad?” ก็จะสามารถรักษา
ประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 47 
สถานการณ: เพิ่มกับออดกําลังจะบอกพลอยวาอั้นมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิวัติ แตพลอยไมเชื่อ 

จึงไดกลาวตําหนิออด 
  

  ตาออดกับพอเพิ่มมองดูหนากัน แลวพอเพิ่มก็ตอบเสียงออยๆ วา  
เพิ่ม: “ก็เร่ืองที่ฉันเคยพูดกับแมพลอยไว..วา...วาพออ้ันเขามีอะไรๆ รูเร่ืองอยูกับพวกที่

คิดการวันนี้ดวย” 
พลอย: “ฉันไมเชื่อ!” พลอยรองเสียงหลง น้ําตาเริ่มจะกบลูกตาขึ้นมาทันที “อ้ันเขาสาบาน

กับฉันวาเขาไมเคยคิดอะไร! ออด! บอกแมวาไมจริงเดี๋ยวนี้ แมไมเชื่อ!” 
ออด: “ออดก็ไมรูวาจะพูดอยางไรถูก” ตาออดพูดเบาๆ “ถาออดบอกวาไมจริง ออดก็ตอง

พูดโกหกกับแม เพราะออดเขาใจวาจริง” 
พลอย: พลอยเลียวมองดูตาออด น้ําตาเริ่มไหลพรากจากลูกตาทั้งสองขาง พลางพูดดวย

เสียงที่ส่ันดวยความโมโหวา “ตาออด! แกรูไหมวาแกหาความพี่แกมากไปเสียแลว 
ออดจะลอเลียนหรือหาความอื่นๆ แมก็ไมวาหรอก เพราะแมเห็นเปนพี่นองกัน แต
คราวนี้ออดเลนหนักไปเสียแลว ถึงกับหาวาพี่เปนกบฏ มีอยางรึพี่นองคลานตามกัน
ออกมาแทๆ นาจะรักกัน นี่ออดกลับมาใสความพี่เขาอยางรายแรง แมไมมีวันเชื่อ 
วาลูกของแมจะเปนกบฏได ถาอั้นเปนได ออดก็เปนไดเหมือนกัน เพราะเปนพี่นอง
พอแมเดียวกันแท ๆ ทําไมออดไมคิดดูบาง” (น. 853-854) 

 
Phoem: The two men looked at each other. Phoem took it upon himself to give 

the answer. “What we talked about the other day, Mae Phloi. An is 

involved with these plotters.” 

Phloi: “I don’t believe it!” Phloi shrieked at them, tears rising in her eyes. “He 

swore he wasn’t … Ot, tell your mother it’s not true! I know it’s not 

true. Say it, Ot!” 
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Ot: “I don’t know what to say,” Ot said in a low voice, “unless you want 

me to lie to you.” 

Phloi: With tears streaming down her face, Phloi poured out her words in a 

voice shaking with rage. “Ot! How could you! You can say anything 

against your brother in fun - I don’t mind. But this is too much. I won’t 

have it, do you hear? I won’t have it! Don’t you love your brother at 

all? Have you no heart? How could you! He’s your own brother, he’s 

my own flesh and blood, and you’re accusing him of the most dreadful 

crime. If he’s capable of it, so are you!” (P.469-470) 
 
 จากสถานการณที่เพิ่มกับออดกําลังจะบอกพลอยวาอั้นมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิวัติ 
แตพลอยไมเชื่อ จึงไดกลาวตําหนิออดในบริบท “ตาออด! แกรูไหมวาแกหาความพี่แกมากไปเสียแลว 
ออดจะลอเลียนหรือหาความอื่นๆ แมก็ไมวาหรอก เพราะแมเห็นเปนพี่นองกัน แตคราวนี้ออดเลนหนัก
ไปเสียแลว ถึงกับหาวาพี่เปนกบฏ มีอยางรึพี่นองคลานตามกันออกมาแทๆ นาจะรักกัน นี่ออดกลับมาใส
ความพี่เขาอยางรายแรง แมไมมีวันเชื่อ วาลูกของแมจะเปนกบฏได ถาอั้นเปนได ออดก็เปนได
เหมือนกัน เพราะเปนพี่นองพอแมเดียวกันแท ๆ ทําไมออดไมคิดดูบาง” โดยในการแปลวัจนกรรมออม
ประโยคคําถาม “แกรูไหมวาแกหาความพี่แกมากไปเสียแลว” ผูแปลไดแปลโดยการคงประโยค
คําถามและประโยคบอกเลา “How could you! You can say anything against your brother 

in fun.” ซ่ึงก็สามารถสื่อเจตนาของผูพูดในการกลาวตําหนิ จากบริบทในการแปล “With tears 

streaming down her face, Phloi poured out her words in a voice shaking with rage. 
“Ot! How could you! You can say anything against your brother in fun - I don’t mind.  
But this is too much. I won’t have it, do you hear? I won’t have it! Don’t you love 
your brother at all? Have you no heart? How could you! He’s your own brother, he’s 

my own flesh and blood, and you’re accusing him of the most dreadful crime. If he’s 

capable of it, so are you!” ในตัวอยางการแปลนี้ ปรากฏวัจนกรรมออมประโยคคําถามใน
ประโยค  “How could you!” และวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา “You can say anything 

against your brother in fun” ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลใหสอดคลองและเทียบเทากับตนฉบับไดวา  
“Ot! How could you! Do you know that you’re talking against your brother?” It’s not 
funny! I don’t mind you’re speaking in jest. But this is too much. I won’t have it, do 
you hear? I won’t have it! Don’t you love your brother at all? Have you no heart? How 
could you!” 
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ตัวอยางที่ 48 
สถานการณ: อ้ันไดหยาจากลูซิลลโดยไมไดบอกใหพลอยรู พลอยจึงไมพอใจและไดกลาวตําหนิ

อ้ัน 
 
พลอย: ตาอั้นกินขาวอิ่ม และเตรียมจะลุกจากโตะจะไปทํางาน พลอยไดติดอะไรขึ้นมา

อยางหนึ่งจึงรองขึ้นวา “เดี๋ยวกอน อ้ันอยาเพิ่งไป แมก็เพิ่งนึกออก ดูสิเดี๋ยวนี้แมก็
หลงๆ ใหลๆ จนดูเปนคนใจไมไสระกํา” 

อ้ัน:  “เร่ืองอะไรครับคุณแม?” ตาอั้นซึ่งลุกจาโตะแลวถามขึ้นทั้งกําลังยืนอยู 
พลอย:  “อาว !” พลอยพูดอยางฉงน “ก็เมียอ้ันเคายังอยูที่เมืองนอก เกิดรบพุงกันอยางนี้เขา

จะมิลําบากมากหรือ อ้ันจะทําอยางไรตอไป” 
อ้ัน: ตาอั้นทรุดตัวลงนั่งที่เกาอี้ชาๆ แลวก็พูดขึ้นโดยไมยอมสบตาพลอยวา “เร่ืองนี้เปน

ความผิดของผมเองที่ผมไมไดบอกคุณแมมากอน ความจริง ลูซิลลกับผมหยากัน
แลว ถึงแมวาผมจะเปนหวงเขา เวลานี้ก็ทําอะไรไมไดเพราะเราไมเกี่ยวของกัน” 

พลอย:  “โธ ! อ้ัน !”พลอยอุทานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง “จะหยารางกันทําไมไมบอกแมบาง นี่หยา
กันตั้งแตเมื่อไร แมไมรูเลย?” 

อ้ัน: “ผมตกลงหยากันหลังจากเขาไปเมืองนอก” ตาอั้นตอบเบาๆ “อยูดวยกันก็ไมมีความสุข 
จึงเลยตกลงกันตางคนตางไป” (น. 1,079) 

 

Phloi: Phloi was not too disturbed by his news except to feel human 

compassion for the farangs who had the bad luck of having another war 

thrust upon them. Farangs in general. And it was not until An, after 

finishing his breakfast, was about to leave for the office, that she 

suddenly remembered: Lucille! Lucille was still in France. “Oh An, 

how remiss of me not to have thought of her right away. What news of 

her, An? When is she coming home?” 

An: “Lucille and I are divorced, Mother. We decided on it not long after she left.” 

Phloi: “Why didn’t you tell me, son? Oh, why didn’t you tell me? Oh my poor 

Lucille. . .” 

An: It was as much Lucille’s decision as his, An assured his mother. They 

had agreed on it being the best solution. (P. 575) 
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 จากตัวอยางขางตน อ้ันไดหยาจากลูซิลลโดยไมไดบอกใหพลอยรู พลอยจึงไมพอใจ
และไดกลาวตําหนิอ้ันจากบริบท “โธ ! อ้ัน !” พลอยอุทานขึ้นอีกครั้งหนึ่ง “จะหยารางกันทําไมไมบอก
แมบาง นี่หยากันตั้งแตเมื่อไร แมไมรูเลย?” ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “จะหยารางกัน
ทําไมไมบอกแมบาง” ผูแปลไดใชกลวิธีการแปลแบบตรงตัวโดยการคงประโยคคําถาม “Why 

didn’t you tell me, son?” ซ่ึงสามารถรักษาประเภทและหนาที่ไดสอดคลองกับตนฉบับ จาก
บริบทในการแปล “Why didn’t you tell me, son? Oh, why didn’t you tell me?” แตไมได
ถายทอดความหมายครบถวนดังตนฉบับ โดยไมไดแปลการกลาวถอยคํา “หยาราง” ทั้งนี้ บทแปล 

“Why didn’t you tell me, son? Oh, why didn’t you tell me?” มีความเปนธรรมชาติในการ
สนทนามากกวาการแปลตรงตัวทุกความหมายในตนฉบับวา “Why didn’t you tell me that you 

were getting a divorce, son? Oh, why didn’t you tell me? Oh my poor Lucille. . .” 

นอกจากนี้ บริบทการแปลใกลเคียง “Lucille and I are divorced, Mother. We decided on it 

not long after she left.” ก็กลาวถึงถอยคํา “divorced” เรียบรอยแลว ดังนั้น ผูอานจะสามารถ
เขาใจความหมายและเจตนาของผูพูดในการกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามไดครบถวน
สอดคลองกับตนฉบับ 

 
ตัวอยางที่ 49 
สถานการณ: รัฐบาลสั่งเก็บธนบัตรใบละหนึ่งพัน ทําใหพลอยรูสึกไมชอบใจ 
 
อ้ัน: วันหนึ่ง ตาอั้นก็มาถามขึ้นวา “คุณแมมีธนบัตรใบละพันเก็บซุกซอนไวที่ไหนบาง

หรือเปลา?” 
พลอย: “เอ ! ดูเหมือนแมจะเก็บไวในหีบ ใบหนึ่งหรือสองใบไมแน ตองขอดูกอน อ้ันจะ

ทําไมหรือ?” 
อ้ัน:   “รัฐบาลสั่งเก็บใบละพัน...” ตาอั้นตอบยังไมทันจบพลอยก็รองขึ้น 
พลอย:   “อาว ! ทําไมจะมาริบทรัพยกันอยางนั้นเลาอั้น?” 
อ้ัน:  “ไมใช ไมใช” ตาอั้นอธิบาย “เขาเก็บไปไวช่ัวคราวแลวจะใชใหทีหลัง”  (น. 1,203) 

 

An: One day An came home from the office to astonish his mother with this 

question. “Have you got any thousand-baht notes hidden away 

somewhere, Khun Mother?” 

Phloi: “Maybe one or two – why?” 

An:  “The government is recalling them from circulation.” 
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Phloi:  “Oh?!” 

An:  “So you’d better give them to me and I’ll get them registered and all 

the. It’s all right, Mother, you’ll get your money back eventually.” (P. 628) 

 

 จากตัวอยาง เมื่อรัฐบาลสั่งเก็บธนบัตรใบละหนึ่งพัน ทําใหพลอยรูสึกไมชอบใจ พลอย
จึงไดกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการตําหนิรัฐบาล “อาว ! ทําไมจะมาริบทรัพย
กันอยางนั้นเลาอั้น?” โดยในตัวอยางนี้ ผูแปลเลือกใชกลวิธีการละไมแปลการกลาวถอยคําดังกลาว 
เนื่องจาก ผูแปลอาจคิดวาในการแปลคําอุทาน “Oh” ในการแสดงความรูสึกโกรธหรือไมพอใจตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นสามารถสื่อความหมายเพียงพอแลว จากการละไมแปลดังกลาวสงผลใหผูอานไม
สามารถรับทราบถึงการกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามในบทแปลได อยางไรก็ตาม ผูแปล
สามารถแปลในการสื่อความหมายใหครบถวนกับตนฉบับได “Oh?!” “How can they justify 

taking money from us?” ซ่ึงก็จะสามารักษาประเภทและหนาที่ไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
 5.1.6 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงความไมเห็นดวย มี
กลวิธีการแปล 1 ประเภทคือ การแปลเอาความ  
 
 5.1.6.1 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง และการแปลแบบสรุปความ 
 
ตัวอยางที่ 50 
สถานการณ: หลังจากที่แมแชมกับพลอยออกจากบานไป พอเพิ่มคิดวาจะไดยายไปอยูกับคุณชิด 

แตเจาคุณพอไมยอมเพราะคุณชิดโตเปนหนุมแลว 
 

พลอย:  “แลวพอเพิ่มเปนอยางไรบาง” พลอยถามตอ “เดี๋ยวนี้พอเพิ่มอยูกับใคร” 
เพิ่ม: “ก็สบายดี ไมเปนไรหรอก” พอเพิ่มตอบ “เจาคุณพอทานใหฉันขึ้นมานอนที่เฉลียง

หลัง ขางหองนอนของทาน ทีแรก ฉันจะไปอยูกับคุณชิด แตทานไมยอม ทานวา
คุณชิดจะทําเสีย” 

เชย:  “ฮึ!” คุณเชยรองสอดขึ้นมา “ก็จริงๆของทานนะแหละ คุณชิดซนออกจะตายไป 
เกิดเรื่องไมไดหยุด” 

เพิ่ม:  “คุณเชยหาเรื่อง” พอเพิ่มไมยอมเห็นดวย “ก็คุณชิดเธอโตแลว จะใหเหมือนเรา
เด็กๆ ไดอยางไร?”  
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เชย: “ฉันไมรูละ” คุณเชยเถียงอยางไมฟงเสียง “เจาชูออกจะตายไป ฉันเกลี๊ยดเกลียด 
หนาก็ไมอยากเห็น” (น. 117-118)  

 

Phoem: “I sleep here in the big house now, you know,” Phoem went on. 

“Behind Chao Khun Father’s bedroom. When you and Mother left I 

was to move into Khun Chit’s house, but Chao Khun Father wouldn’t 

allow it. He said Khun Chit would make a bad boy out of me.” 

Choei: “And he’s right. “Khun Choei spoke up. “Khun Chit’s always in 

trouble. He’s naughty. He’s awful.” 

Phoem: Pho Phoem disagreed. “Khun Chit’s a grow-up young man,” he said in 

defence of his eldest half brother, a worthless rake in most people’s 

opinion, but for whom he had a sneaking admiration. “He’s different. 

You can’t force him to be like us children.” 

Choei: “I hate him,” Khun Choei declared in her vehement way. “I don’t even 

want t look at him. Ugh! But Khun Big Sister worships him. She gives 

him everything he asks for ― behind Chao Khun Father’s back.” (P.69-70)  

 

 หลังจากที่แมแชมกับพลอยออกจากบานไป พอเพิ่มคิดวาจะไดยายไปอยูกับคุณชิด แต
เจาคุณพอไมยอมเพราะคุณชิดโตเปนหนุมแลว อาจจะทําใหพอเพิ่มเสียคนได สวนคุณเชยก็เห็นดวย
กับคํากลาวของเจาคุณพอ เพราะคุณชิดชอบกอเร่ืองไมเวนแตละวัน แตพอเพิ่มกลับเขาขางคุณชิด 
โดยกลาวถอยคําในการแสดงความไมเห็นดวย “คุณเชยหาเรื่อง” พอเพิ่มไมยอมเห็นดวย “ก็คุณชิด
เธอโตแลว จะใหเหมือนเราเด็กๆ ไดอยางไร?” ทั้งนี้ ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “จะ
ใหเหมือนเราเด็กๆ ไดอยางไร?” ผูแปลใชกลวิธีการแปลเอาความแบบเรียบเรียง เปลี่ยนประโยค
คําถามเปนประโยคปฏิเสธ “You can’t force him to be like us children.” ซ่ึงสามารถแสดง
เจตนาในการแสดงความไมเห็นดวยของผูพูด จากบริบทในการแปล Pho Phoem disagreed. 

“Khun Chit’s a grow-up young man,” he said in defence of his eldest half brother, a 

worthless rake in most people’s opinion, but for whom he had a sneaking admiration. 
“He’s different. You can’t force him to be like us children.”  ในบทแปล ผูอานก็สามารถ
เขาใจเจตนาของผูรับสารในการการแสดงความไมเห็นดวยชัดเจนมากขึ้นดวย จากการแปลดังกลาว 
สงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคปฏิเสธ  
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ตัวอยางที่ 51 
สถานการณ: พลอยกําลังจะเขียนจดหมายฝากไปใหพี่เนื่อง แตชอยไมเห็นดวย 
 

พลอย: “ไมตองเขยีนมากหรอกชอย สองสามตวัก็พอ แลวจะได ... อา ... ฉันจะไดฝากของฉันไปดวย”  
ชอย: ชอยหยดุหวัเราะทันที เปลี่ยนสีหนามามองพลอยอยางเอน็ดู แลวก็พูดเบาๆ แตดวย

น้ําเสียงที่เอาจริงเอาจังวา “จะดีหรือพลอย? ใครเขารูเขาจะนาเกลียด พลอยอยาเขียนไป
ดีกวา”  

พลอย:  “ฉันไมไดเขียนอะไรที่ใครจะมาวาไดหรอกชอย” พลอยรีบตอบทันที (น. 198) 
 

Phloi:   “If you write, I can put my letter in the same envelope. Here, read it.”  

Choi: “Choi did so, and said it was an absolutely blameless letter. “But,” she 

added in a kindly voice, “all the same you had better play it safe and 

not send it. We can never be sure no one will get to know about it. And 

then, scandalmongers being what they are…….” (P.104) 

 

 พลอยกําลังจะเขียนจดหมายฝากไปใหพี่เนื่องที่นครสวรรค แตชอยไมเห็นดวย เพราะ
สําหรับวัฒนธรรมไทย ผูหญิงไมควรเขียนจดหมายไปหาผูชาย เพราะจะดูไมงาม ยิ่งเปนสาวชาววัง 
ยิ่งไมสมควรอยางยิ่ง ชอยจึงกลาวถอยคําในการแสดงความไมเห็นดวย “ชอยหยุดหัวเราะทันที 
เปลี่ยนสีหนามามองพลอยอยางเอ็นดู แลวก็พูดเบาๆ แตดวยน้ําเสียงที่เอาจริงเอาจังวา “จะดีหรือ
พลอย? ใครเขารูเขาจะนาเกลียด พลอยอยาเขียนไปดีกวา” โดยวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “จะดี
หรือพลอย? แสดงเจตนาการแสดงความไมเห็นดวยของผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมประโยค
คําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเรียบเรียง ซ่ึงมีหลายกลวิธีการแปล กลาวคือ ผูแปลใช
กลวิธีการละไมแปลประโยคคําถาม “จะดีหรือพลอย?” แตผูแปลแปลแบบสรุปความ เก็บความอยาง
ยอๆ ในการใชคําสันธาน“But” ซ่ึงเปนคําสันธานที่แสดงความหมายในเชิงขัดแยง และเสริมความ
ในบทแปล “you had better play it safe” ในการเสนอแนะใหพลอยซ่ึงเปนผูฟงไมใหเขียน
จดหมายและสงไปใหพี่เนื่องโดยบทแปลดังกลาวสามารถสื่อความเจตนาของผูพูดได แตไมไดรักษา
ประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังตนฉบับ ทั้งนี้ หากแปลโดยคงประโยคคําถามก็
สามารถทําได “Choi did so, and said it was an absolutely blameless letter. “But, are you 

sure?” she added in a kindly voice, “all the same you had better play it safe and not 

send it. We can never be sure no one will get to know about it.” ซ่ึงก็จะสามารถรักษา
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ประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมในการแสดงเจตนาการแสดงความไมเห็นดวยสอดคลองกับ
ตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 52 
สถานการณ: ในงานแตงงานของพลอย แมช้ันแมของชอยมาที่งานแตงงานของพลอย แมช้ัน

กลาววาถาเปนงานแตงงานของชอย อาจทําใหแมช้ันอับอายได ชอยจึงไมพอใจใน
คําพูดของแมช้ัน 

 

ช้ัน: “แมพลอย ฉันดีใจจริงๆ วันนี้ ดีใจเหมือนแตงงานลูกในไส สวยจริงแมคุณ ทาทาง
กิริยาก็งดงาม คนขางนอกเขาชมเปาะกันทุกคน ฉันไดยินมากับหูเดี๋ยวนี้เอง ฉัน
ปล้ืมแททีเดียวอยางนี้ ถาเปนยายชอยคงสนุกละ เจาสาวทําทาเปนลิงหลอกเจา อาย
เขาแย”  

ชอย: “อาว!” ชอยทักขึ้น “ก็นั่นทําไมมาลงฉันเขาละแม ไวใหถึงเวลาเสียกอนซี ถึงครา
ฉันมั่งละ ฉันจะทําทาใหสวยเชียว แตวันนี้ยังไมถึงขนาด ฉันคอยจําทาทางแม
พลอยเขาไวทุกฝกาว ไวใหเถิด ฉันไมใหอายเขาหรอก วาแตมีใครมาขอหรือยัง?”  

ช้ัน: แมช้ันหัวเราะชอบใจลูกสาว แตคุณสายหันมาดุหลานเบาๆ วา “บาอีกแลวยายชอย 
พูดอะไรก็ไมรู ไมเลือกที่เลือกทางเสียบางเลย!”  (น. 426-427) 

 
Chan:  “I’m very happy, Mae Phloi. It is as though my own daughter were 

getting married. But then if this were Choi’s wedding, she would be 

jumping about like a monkey and making me feel embarrassed.”   

Choi: “That’s not fair, Mother.” Choi protested. “Give me a chance and I’ll 

surprise you yet. Matter of fact, I’ve been watching Mae Phloi closely 

so that when the time comes I, too, can be a perfect bride. By the way, 

has anyone turned up to ask for my hand?”  

Chan: “That’s enough, Choi! Save your antics for some other time and place.” 

(P.213-214)  

 
 จากสถานการณ ในงานแตงงานของพลอย แมช้ันรูสึกดีใจมากเหมือนเปนงานแตงงาน
ของลูกในไส และแมช้ันไดคาดการณถึงงานแตงงานในอนาคตของชอยซ่ึงเปนลูกสาวของแมช้ัน แม
ช้ันจึงกลาวถอยคํา “ถาเปนยายชอยคงสนุกละ เจาสาวทําทาเปนลิงหลอกเจา อายเขาแย” โดยชอยซ่ึง
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เปนผูฟงรูสึกไมพอใจและไมเห็นดวยกับคํากลาวของแมช้ัน จึงกลาวถอยคํา “อาว!” ชอยทักขึ้น “ก็
นั่นทําไมมาลงฉันเขาละแม ไวใหถึงเวลาเสียกอนซี ถึงคราฉันมั่งละ ฉันจะทําทาใหสวยเชียว” โดย
ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ก็นั่นทําไมมาลงฉันเขาละแม” ผูแปลใชกลวิธีการแปล
แบบเอาความ “That’s not fair, Mother.” ซ่ึงสามารถสื่อความในการแสดงความไมเห็นดวยของผู
พูด โดยการแปลดังกลาวสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยค
ปฏิเสธ ทั้งนี้ หากแปลเปนประโยคคําถามอาจแปลไดวา “Why do you blame me, Mother?” ก็
จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 53 
สถานการณ: คุณอุนจะยกบานที่คลองบางหลวงใหเปนสทิธิ์แกพลอยเนือ่งจากติดหนี้เปนเงิน

จํานวนแปดพนับาท แตพลอยไมเหน็ดวย 
 

  แตวนัหนึ่ง คณุอุนเดนิขึ้นมาหาถึงบนตึกแลวก็พูดขึน้วา  
อุน:  “แมพลอย ฉันอยากจะพูดเรื่องบานคลองบางหลวงที่ยังคาราคาซังอยูสักหนอย”  
พลอย:  “วาอยางไรคะคุณพี?่” พลอยถามขึ้น  
อุน: “ฉันมันแกแลว อายุมากขึ้นทุกวัน เวลานีก้็ไมมีทางทํามาหากินได เงนิทองที่พอมี

เหลือก็กินไปใชไปวันหนึ่งๆ จนกวาจะตาย ฉันมองไมเหน็ทางที่จะหาเงินที่ไหนมา
ใชแมพลอยได ฉันจึงอยากจะโอนบานคลองหลวงใหแกแมพลอยเปนสิทธิ์”  

พลอย: “คุณพี่ก็จะรอนใจไปทําไม” พลอยพูดทวงขึ้น “เงินทองอิฉันก็ไมไดเรงรอนอะไร
เลย ปลอยไวอยางนี้กอน จะมิดีกวาหรือ เงินแปดพันนัน้ ถึงจะมากกม็ิใชวาจะหา
ไมได และบานนั้นถาจะขายก็คงจะไดเกนิกวาแปดพัน คณุพี่มาโอนใหอิฉัน คนเขา
ก็จะนินทาได อิฉันเอาคุณพีม่าไวกเ็พราะอยากไดสมบัติ” (น. 680-681) 

 

Un: “I came to talk to you about our place in Khlong Bang Luang. I’m 

going to transfer the deed to you. I want you to be its owner, Mae 

Phloi.”  

Phloi: Assuming that Khun Un had the loan on her mind, Phloi hastened to 

assure her that there was no urgency about the payment whatsoever, 

that Khun Un should let the matter rest and hold on to the property 

which, when and if she felt like selling it, would fetch a sum far 

exceeding the small loan of 8,000 baht. “And if you transferred it to 
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me, Khun Phi,” Phoi added, “you know what people would say. They’d 

say I only asked you to come and live here because I had designed on 

it.” (P.376-377) 

 

 จากสถานการณที่คุณอุนจะยกบานที่คลองบางหลวงใหเปนสิทธิ์แกพลอยเนื่องจากติด
หนี้เปนเงินจํานวนแปดพันบาท แตพลอยไมเห็นดวย จึงกลาวถอยคํา “คุณพี่ก็จะรอนใจไปทําไม” 
พลอยพูดทวงขึ้น “เงินทองอิฉันก็ไมไดเรงรอนอะไรเลย ปลอยไวอยางนี้กอน จะมิดีกวาหรือ” จาก
บริบทการกลาวถอยคํา “คุณพี่ก็จะรอนใจไปทําไม” จัดเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามในการ
แสดงความไมเห็นดวย ในการแปลวัจนกรรมขางตน ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบสรุปความเปนบท
บรรยาย “Phloi hastened to assure her that there was no urgency about the payment” ซ่ึง
ผูอานก็สามารถเขาใจเจตนาของผูพูดได โดยในการแปลเชนนี้ ผูอานไมสามารถทราบถึงการกลาว
ถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถามของผูพูด ทั้งนี้ ผูแปลอาจตองการที่จะใหเนื้อเร่ืองในบทแปลมี
ความกระชับ ไมเยิ่นเยอ อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถามดังตนฉบับได Assuming 
that Khun Un had the loan on her mind, Phloi asked “Why? What’s the rush?” hastening to 
reassure her that there was no urgency about the payment whatsoever, that Khun Un 
should let the matter rest and hold on to the property which, when and if she felt like 
selling it, would fetch a sum far exceeding the small loan of 8,000 baht.” โดยในการแปล
ดังกลาว ก็จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับได 
 
 จากการศึกษาการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวความจริง พบวา
มีกลวิธีการแปลวัจนกรรมแตละหนาที่ ดังนี้ วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการกลาว
รําพึงรําพัน มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดยการแปลตรง
ตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบ
เรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการคาดคะเน มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ 
การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยค
หรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง และวัจนกรรมออมประโยค
คําถามที่แสดงเจตนาการบอกกลาว มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอา
ความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอา
ความ ไดแก การแปลแบบสรุปความ และการแปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่
แสดงเจตนาการบน มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดยการ
แปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การ
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แปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการตําหนิ มีกลวิธีการแปล 2 
ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยค
ตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน การแปลแบบ
เรียบเรียง และการละไมแปล วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงความไมเห็นดวย มี
กลวิธีการแปล 1 ประเภทคือ การแปลเอาความ โดยการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
และการแปลแบบสรุปความ 
 
5.2 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวแสดงออก 
 5.2.1 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงความรูสึก
ประหลาดใจ มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ  
 
 5.2.1.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 54 
สถานการณ: คุณเปรมไดเล่ือนตําแหนงเปนพระยา แมพลอยรูสึกดีใจมาก จึงไดกลาวถอยคําใน

การแสดงความประหลาดใจ 
 
เปรม:  “คุณหญิงเย็บเสื้อใหใคร?” คุณเปรมถามย้ําอีก 
พลอย: “ฉันนะหรือเปนคุณหญิง!” พลอยรองขึ้น “คุณเปรม อะไรไมรู อยูๆ ก็มาเยากันเลน 

ไมบอกกลาวเสียกอน” 
เปรม: “ไมไดเยาหรอกแมพลอย” คุณเปรมตอบแลวหัวเราะอยางเบิกบาน “อีกหนอยแม

พลอยก็จะเปนคุณหญิงจริงๆ ฉันก็ลองเรียกใหคุนๆ ไวกอนตอไปถึงฉันจะไมเรียก 
คนอื่นเขาก็คงจะเรียก เตรียมตัวไวใหดีๆ เถิด” 

พลอย: “คุณเปรมจะเปนพระยาหรือนี่! ฉันดีใจจริงๆ!” พลอยพูดดวยความจริงใจ  
เปรม: คุณเปรมพยักหนายิ้มกับพลอยแลวก็พูดวา “ฉันจะไดเปนในงานฉัตรมงคลนี้แหละ 

อีกไมกี่วันหรอก” (น.730) 
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Prem:   “Whose vest is that you’re making, Khunying?”    

Phloi:  “Are you talking to me, Khun Prem? What is this — another joke?”  

Prem:  Khun Prem gave a joyful laugh. “No joke, Mae Phloi. You’re going to 

be a Khunying very soon — this Coronation Day, as a matter of fact. 

I’m practicing saying it, Khunying!” 

Phloi: “Oh!” Phloi cried. “Are you being promoted to a Phraya? Oh, I’m so 

happy for you! Phraya what?” (P.404)  

 

 จากสถานการณ คุณเปรมไดเล่ือนตําแหนงเปนพระยา แมพลอยรูสึกดีใจมากจึงได
กลาวถอยคําในการแสดงความประหลาดใจกับขาวใหมที่เพิ่งรับทราบ พลอยซ่ึงเปนผูพูดจึงกลาว
ถอยคํา “คุณเปรมจะเปนพระยาหรือนี่! ฉันดีใจจริงๆ!” พลอยพูดดวยความจริงใจ” โดยประโยคคําถาม 
“คุณเปรมจะเปนพระยาหรือนี่!” จัดเปนวัจนกรรมออมแสดงเจตนาการแสดงความประหลาดใจ ในการ
แปลวัจนกรรมออมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถาม “Are you being 

promoted to a Phraya?” ซ่ึงก็สามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับ
ตนฉบับ จากบริบทในการแปล “Oh!” Phloi cried. “Are you being promoted to a Phraya? 

Oh, I’m so happy for you! Phraya what?” ผูอานสามารถเขาใจถึงเจตนาของผูสงสารในการ
แสดงความประหลาดใจได 
 
 5.2.1.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน การละไมแปล 
และการแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 55 
สถานการณ: ในขณะที่พลอยกําลังเดินตามแมแชมเขาไปในวังนั้น พลอยบังเอิญไปเหยียบธรณี

ประตูโดยไมไดตั้งใจ โขลนจึงรองใหพลอยหยุด แมแชมก็ตกใจวาเกิดอะไรขึ้น 
 

โขลน: “หยุด!” เสียงใครคนหนึ่งรองราวกับฟาผา “หยุดเดี๋ยวนี!้” กลับมานี่กอน! เสียงนั้น
รองสําทับมาอีก พลอยวิ่งมาถึงตัวแม และดวยอารามตกใจ จะวิ่งเลยไปอีก แตแม
ควาแขนพลอยไว แลวรองถามดวยความตกใจวา  

แชม: “พลอย! อะไรกันลูก! หยดุกอน ลูกไปทําอะไรมา!” แตแลวแมก็เขาใจทันที ทรุดตวั
ลงนั่งกอดพลอยไว แลวหวัเราะจนน้ําตาไหล “พลอย! แมพูดพลางหวัเราะพลาง “นี่
ไปเหยยีบธรณปีระตูเขาแลวสิ แมก็เผลอกนัเองไมทันด”ู (น. 19-20)  
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Terror: “Stop! Stop! AT ONCE!” Terror drove her onwards. A hand shot out 

blocking her flight. Phloi struggled but in vain.  

Chaem: “What’s the matter?” Mother’s voice was asking. It was Mother’s arm 

holding her. What a relief! “What’s the matter?” repeated Mother. 

“What are you running from?” Then she understood - the shouting and 

the guilt written so plainly on Phloi’s face having provided sufficient 

information. She understood and gave Phloi a loving hug, laughing all 

the while. She laughed till she cried, and her friends were laughing with 

her.  (P.18) 

 

 ในขณะที่พลอยกําลังเดินตามแมแชมเขาไปในวังนั้น พลอยบังเอิญไปเหยียบธรณี
ประตูโดยไมไดตั้งใจ โขลนจึงรองใหพลอยหยุด แมแชมก็ตกใจวาเกิดอะไรขึ้น จากการกลาวถอยคํา 
“พลอย! อะไรกันลูก! หยุดกอน ลูกไปทําอะไรมา!” โดยประโยคคําถาม “อะไรกันลูก!” จัดเปนวัจนกรรม
ออมในการแสดงความรูสึกประหลาดใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นของผูพูด ในการแปลนั้น ผูแปลใชกลวิธี
การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน “What’s the matter?” ในประโยคคําถาม ซ่ึงสามารถรักษา
ประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมที่สอดคลองกับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 56 
สถานการณ: พอเพิ่มกลาวถึงในหลวงวาทานจะไมทรงเสด็จฯกลับประเทศ และทานจะสละราช

สมบัติ แมพลอยแทบจะไมเชื่อหูตัวเอง 
 

เพิ่ม: “ใครๆ เขาก็รูกันทั่วไปแลว วาทานไมเสดจ็ฯ กลับแน ถารัฐบาลยังอยูอยางนี้ ฉันวา 
ทานไมกลับเหมือนกัน เพราะคงไมมีทางทีต่กลงกันได”  

พลอย:   “แลวจะทําอยางไรกันเลาคณุหลวง?” พลอยถามอยางไมเขาใจจริงๆ  
เพิ่ม: “ก็จะทําอยางไร” พอเพิ่มวา “ถาทานไมเสดจ็ฯกลับ ทานกค็งจะทรงสละราชสมบัติ” 
พลอย: “ตายจรงิ! คุณหลวง! เอาอะไรมาพูด!” พลอยพูดอยางรอนใจ “ตั้งแตฉันเกิดมาเปน

ตัว กย็ังไมเคยไดยนิวา ในหลวงทรงสละสมบัติสักที จะเปนไปไดถึงเพยีงนั้นเทยีว
หรือ?” (น. 931-932)   
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Phoem: “Well, it looks like they can’t and Nai Laung is not coming back. He’s 

going to abdicate.” 

Phloi:  “It’s not possible, “Phloi said hoarsely. 

Phoem: “It is nowadays, Mae Phloi.” 

Phloi: “And our Muang Thai, Khun Laung, what will become of it? Who is 

going to be our Nai Luang then?” (P.506) 

 

 จากสถานการณ เมื่อพอเพิ่มกลาวถึงในหลวงวาทานจะไมทรงเสด็จฯกลับประเทศ และ
ทานจะสละราชสมบัติ แมพลอยแทบจะไมเชื่อหูตัวเอง แมพลอยจึงกลาวถอยคําในบริบท “ตายจริง! 
คุณหลวง! เอาอะไรมาพูด!” พลอยพูดอยางรอนใจ “ตั้งแตฉันเกิดมาเปนตัว ก็ยังไมเคยไดยินวา ใน
หลวงทรงสละสมบัติสักที จะเปนไปไดถึงเพียงนั้นเทียวหรือ?” โดยประโยคคําถาม “เอาอะไรมา
พูด!” จัดเปนวัจนกรรมที่ผูพูดแสดงความประหลาดใจตอเร่ืองราวที่ไดยิน โดยในการแปลวัจนกรรม
ออมประโยคคําถาม “เอาอะไรมาพูด!” ผูแปลใชกลวิธีการละไมแปลการกลาวถอยคํา “เอาอะไรมา
พูด!”   เนื่องจาก การเสริมความเพิ่มเติมในบทแปล “It’s not possible,  Phloi said hoarsely.”  

และบทแปล “And our Muang Thai, Khun Laung, what will become of it? Who is going 

to be our Nai Luang then?” สามารถแสดงเจตนาการแสดงความประหลาดของผูพูดได แตส่ือ
ความไดไมคอยชัดเจนเทากับตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลควรรักษาบทแปลใหมีความหมายสอดคลองกับ
ตนฉบับ โดยอาจแปลเพื่อรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดวา “Oh, Khun Luang. “What 
are you saying?” Phloi said hoarsely.  “And our Muang Thai, Khun Laung, what will 
become of it? Who is going to be our Nai Luang then?” 

 
ตัวอยางที่ 57 
สถานการณ: พลอยเลาเรื่องบานคลองบางหลวงที่โดนระเบิดใหชอยฟง 
 

ชอย:  “นั่นซี ฉันก็ลืมไป มัวแตตื่นดีใจวาแมพลอยจะมาอยูดวย” ชอยพูดแลวก็ถามตอไป
เปนประโยคเดียวกันวา “แมพลอยเปนอะไรไป ลูกเขาไลออกจากบานหรือ?” 

พลอย: พลอยยิ้มดวยความขันในคําถามของชอยที่ไมนาจะเปนไปได แลวตอบวา “ไมใช
หรอกชอย ลูกฉันเขาคงไมใจดําถึงเพียงนัน้หรอก แตบานฉันถูกลูกระเบิดเมื่อวาน
นี้เอง” 

ชอย:  ชอยยกมือตบอกผลุงแลวรองวา “ตายจริง! ทําไมจึงถูกหวยเบอรอยางนัน้ละ ฉันก็
ไมเคยเห็นพลอยทําบาปทํากรรมอะไรเลย ไมนาจะโดนเขาถึงเพียงนั้น” 
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พลอย:  “ฉันก็คิดอยางนั้นเหมือนกันชอย” พลอยวา “แตใครจะไปรูได ชาติกอนฉันจะเคย
ทําอะไรไวกระมัง” (น. 1,183-1,184) 

 
Phloi:   “Don’t you want to know why I came seeking refuge, Choi?” 

Choi: “I was so overjoyed I forget to ask. So what happened? Did your 

children chase you out? . . .”  “.  .  . I still can’t get over it, Phloi. Why 

should this harsh punishment have been meted out to you of all people? 

You’ve committed no bad action in your life – not to my knowledge 

anyway.” (P. 622) 

 
 จากสถานการณ บานคลองบางหลวงของพลอยโดนระเบิดในชวงสงคราม พลอยจึงเลา
เร่ืองราวใหชอยฟง เมื่อชอยทราบเรื่องก็รูสึกตกใจมาก เพราะไมคิดวาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับพลอย ชอย
จึงไดกลาวถอยคําในบริบท “ชอยยกมือตบอกผลุงแลวรองวา “ตายจริง! ทําไมจึงถูกหวยเบอรอยาง
นั้นละ ฉันก็ไมเคยเห็นพลอยทําบาปทํากรรมอะไรเลย ไมนาจะโดนเขาถึงเพียงนั้น” โดยวัจนกรรมออม
ประโยคคําถาม “ทําไมจึงถูกหวยเบอรอยางนั้นละ” เปนสํานวนที่ผูพูดแสดงความประหลาดใจตอ
เหตุการณเลวรายที่เกิดขึ้น จากบริบทสามารถตีความไดวา ผูพูดรูสึกประหลาดใจและตกใจกับความ
โชครายที่เกิดขึ้นกับบานของพลอย ในการแปลวัจนกรรมดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอา
ความ  ตีความตามเจตนาของผูสงสาร โดยแปลแบบเรียบเรียงในประโยคคําถามซึ่งอธิบายความ
มากกวาตนฉบับวา “Why should this harsh punishment have been meted out to you of all 

people?” ซ่ึงผูแปลยังสามารถรักษาประเภทวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับ โดยเปนกลวิธีการ
แปลที่ไมไดใชสํานวน “ทําไมจึงถูกหวยเบอรอยางนั้นละ” ดังตนฉบับ ทั้งนี้ หากจะหาสํานวน
เทียบเคียงที่เหมาะกับสถานการณนี้ก็สามารถทําไดคือ “Why did you get the short straw?” ซ่ึง
เปนการกลาวถอยคําแสดงความประหลาดใจตอเหตุการณรายๆที่เกิดขึ้นเชนกัน และสามารถรักษา
ประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับดวย 
 
 5.2.2 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงความรูสึกไมพอใจ 
มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ  
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 5.2.2.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 58 
สถานการณ: พลอยมาที่บานคลองบางหลวง พลอยจึงแวะไปกราบคุณอุนที่หอง 
 

แตพอพลอยเขาไปพบคุณอุนในหอง และยกมือไหวอยางนอบนอม คุณอุนก็
ปราศรัยขึ้นวา  

อุน: “แหม ! แมมหาเศรษฐี มาคราวนี้ เขามาหาฉันไดถึงในหอง มาคบกับคนยากจน
อยางฉันไมกลัวหมดรัศมีบางหรือยะ?”  

พลอย:  “อิฉันมาถึงเมื่อกี้ พอเอาขาวของไว แลวก็มากราบเทา คุณพี่” พลอยตอบดวยใจที่
ไมยอมถือสาคุณอุนเปนอันขาด  

อุน: “นี่ทาจะรูวา เจาคุณพอเจ็บละซี” คุณอุนพดูขึ้น “ถาแมจะมานั่งคอยแบงสมบัติละก็
เลิกความคิดเสยีเถิด ทานยังไมเจ็บหนกัหนาถึงเพียงนั้นหรอก” คุณอุนหยุดบวนน้ํา
หมาก (น. 515) 

 

Un: But Khun Un’s first words on seeing Phloi were: “Ah, the millionaire 

woman come to see me in my room! Not afraid of getting tainted by my 

poverty?” 

Phloi: “I’ve just arrived,” said Phloi evenly, resolved not to be offended by 

Khun Un’s malevolence. “After unpacking I came to prostrate myself 

at your feet.” 

Un: “So you heard about Chao Khun Father’s illness,” Khun Un said in the 

heavily sarcastic tone of voice she enjoyed adopting for such an 

occasion. “But if you aim to sit around waiting for your share of the 

estate, let me tell you that he’s not that sick!” She paused, spat betel 

juice into the spittoon. (P. 265) 

 
จากตัวอยางขางตน เมื่อพลอยแวะไปกราบคุณอุนที่หอง คุณอุนไดกลาวถอยคําที่แสดง

ความรูสึกไมพอใจเมื่อไดพบกับพลอยวา “แหม ! แมมหาเศรษฐี มาคราวนี้ เขามาหาฉันไดถึงในหอง 
มาคบกับคนยากจนอยางฉันไมกลัวหมดรัศมีบางหรือยะ?” เนื่องจากคุณอุนไมชอบพลอยที่แมแชม
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ของพลอยมาแตงงานกับเจาคุณพอ จึงทําใหคุณหญิงเอื้อมแมของคุณอุนตองกลับไปอยูที่อัมพวา ซ่ึง
ประโยคคําถาม “มาคบกับคนยากจนอยางฉันไมกลัวหมดรัศมีบางหรือยะ?” จัดเปนวัจนกรรมออมที่
ผูพูดแสดงเจตนาการแสดงความไมพอใจ ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปล
ใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถาม “Not afraid of getting tainted by my poverty?” ซ่ึง
สามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ  
 
 5.2.2.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 59 
สถานการณ: คุณเปรมโกรธมากที่อ้ันมีภรรยาฝร่ัง คุณเปรมจึงมีความคิดที่จะเขียนจดหมายไป

เตือนออด แตแมพลอยคิดวาออดคงไมมีวี่แววเหมือนอั้น 
 

เปรม: “แมพลอย ฉันจะตองรางพระราชสาสนถึงตาออดสักหนอย ส่ังหามเด็ดขาดเรื่องมี
เมียแหมม ฉันมีลูกสะใภฝร่ังไดเพียงคนเดียวเทานั้น ถาขืนมีอีกคนฉันเห็นจะอายุ
ส้ันเสียเปนแน อายอั้นมันมีมาแลวก็แลวกันไป แตตาออดนี่ถาขืนไปมีเขาอีกคนทั้ง
ที่ฉันหาม เปนขาดลูกขาดพอเปนแน”  

พลอย:  “ตาออดแกยังไมเห็นมีวี่แววอะไรเลย คุณเปรม” พลอยทวงขึ้น 
เปรม: “ชะ! แมคนหทูิพยตาทิพย!” คุณเปรมพูดอยางฉุนเฉียว “แลวอายอัน้นี่หลอนไดวีแ่วว

กอนงั้นรึ ทําไมไมบอกฉันบาง” (น.751) 
 
Prem: Afterwards Khun Prem said to his wife, “I’m going to write Ot today, 

now, and tell him that one maem daughter-in-law is enough for me and 

if he brought another it would shorten my life. I’m going to forbid it, do 

you hear? If he insists on bringing one back he’s no longer my son - 

that’s all there is to it!”  

Phloi: “But Khun Prem,” Phloi said. “Ot has shown no signs whatever of 

wishing to take a maem wife.” 

Prem: “So you’re clever at reading signs, are you?” Khun Prem’s voice rang 

with irritation and heavy sarcasm. “So An gave you plenty of signs and 

you knew what he was going to do! Why didn’t you tell me?” (P. 416)  
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 จากตัวอยาง คุณเปรมรูสึกโกรธมากที่อ้ันแอบไปมีภรรยาฝร่ัง แตกลับไมบอกใหคุณ
เปรมกับแมพลอยรูบางเลย คุณเปรมจึงมีความคิดที่จะเขียนจดหมายไปเตือนออด แตแมพลอยคิดวา 
ออดคงไมมีวี่แววเหมือนอั้น คุณเปรมจึงตอบกลับวา “ชะ! แมคนหูทิพยตาทิพย!” คุณเปรมพูดอยาง
ฉุนเฉียว “แลวอายอั้นนี่หลอนไดวี่แววกอนงั้นรึ ทําไมไมบอกฉันบาง” โดยการกลาวถอยคํา “แลว
อายอั้นนี่หลอนไดวี่แววกอนงั้นรึ” เปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงความรูสึกไมพอใจของ
ผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความโดยเรียบเรียงบทแปล 
เปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคบอกเลา “So you’re clever at reading signs, are you?” 
Khun Prem’s voice rang with irritation and heavy sarcasm. “So An gave you plenty of 
signs and you knew what he was going to do! Why didn’t you tell me?”  จากบทแปลนี้ 
ผูอานสามารถเขาใจเจตนาของผูสงสารได แตวัจนกรรมออมประโยคคําถามไดเปลี่ยนเปนวัจนกรรม
ตรงประโยคบอกเลา ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับไดวา “So 

you’re clever at reading signs, are you?” Khun Prem’s voice rang with irritation and 

heavy sarcasm. “Did An give you plenty of signs so you knew what he was going to 

do? Why didn’t you tell me?” 
 
ตัวอยางที่ 60 
สถานการณ: ออดรูสึกไมพอใจที่พลอยคอยพูดถึงแตพี่นองที่เต็มใจจะใหความชวยเหลือออด 
 
พลอย:  “ออดก็ชอบตีตนไปกอนไขอยางนี้แหละ!” พลอยบน “พี่นองพวกพองของเราก็ยัง

มี ถาออดอยากจะทําการงานใหเปนหลักฐาน ทําไมไมพูดจาปรึกษาหารือกัน?” 
ออด: “แมก็ดีแตพูดถึงเรื่องพี่นองพวกพอง ถาออดไมมีพี่นอง ออดอาจจะสบายใจกวานี้

มาก ออดอาจจะมีความสุขที่สุดหากวาคนบานนี้มีแตออดอยูกับแมดวยกันเพียง
สองคน ถาเปนอยางนั้นจริง ออดจะอยูไดไปจนตาย โดยไมมีความทุกข เดือดรอน 
และไมตองการอะไรอีกเลย แตที่ตองกลุมใจอยูทุกวันนี้ ก็มิใชเพราะพี่นองพวก
พอง ที่ตองมะรุมมะตุมอยูในบานนี้ดอกหรือ?” (น. 1,020-1,021) 

 
Phloi:  “There you go again,” Phloi cut him short, remonstrating with him, 

“fighting the fever before you have it.’ If you really want a job we have 

friends and relatives who could help you.” 

Ot: “Don’t talk to me of relatives,” Ot said, with distaste in his voice. “It’s 

my relatives in this house who are poisoning my days. If it weren’t for 
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them, if there were only the two of us here I could go on living like this 

in perfect contentment till the day I die. But they won’t let me be..”     

(P. 547-548) 

 

 จากสถานการณ ออดรูสึกไมพอใจที่พลอยคอยพูดถึงแตพี่นองที่เต็มใจจะใหความ
ชวยเหลือออด ออดจึงไดบนแมพลอย “แมก็ดีแตพูดถึงเรื่องพี่นองพวกพอง พี่นองพวกพอง ถาออด
ไมมีพี่นอง ออดอาจจะสบายใจกวานี้มาก ออดอาจจะมีความสุขที่สุดหากวาคนบานนี้มีแตออดอยูกับ
แมดวยกันเพียงสองคน ถาเปนอยางนั้นจริง ออดจะอยูไดไปจนตาย โดยไมมีความทุกข เดือดรอน 
และไมตองการอะไรอีกเลย  แตที่ตองกลุมใจอยูทุกวันนี้ ก็มิใชเพราะพี่นองพวกพองที่ตอง
มะรุมมะตุมอยูในบานนี้ดอกหรือ?” โดยในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ก็มิใชเพราะพี่
นองพวกพองที่ตองมะรุมมะตุมอยูในบานนี้ดอกหรือ?” ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความและ
เรียบเรียงบทแปลโดยเปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคบอกเลา “It’s my relatives in this 

house who are poisoning my days.” ซ่ึงก็สามารถสื่อความเจตนาของผูพูดในการบนได แตจาก
บทแปลสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา  

 
 5.2.3 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการทักทาย มีกลวิธีการแปล 
2 ประเภทคือ การแปลแบบตรงตัว และการละไมแปล 
 
 5.2.3.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 61 
สถานการณ: คุณเชยมาเยี่ยมพลอยที่บานหลังจากที่ไมไดพบกันนาน  
 

พลอย:  “คุณเชย!” พลอยรองทักพี่สาว “ฉันคิดถึงคุณเชยเหลือเกนิ ไมไดพบคณุเชยมานาน 
คุณเชยเปนอยางไรบาง สบายดีหรือ ทางบานเปนอยางไร?” 

เชย: “เดี๋ยวกอน! เดี๋ยวกอน!” คณุเชยพูดพลางหัวเราะพลาง “ขอฉันนั่งใหหายเหนื่อย
สักครู แมพลอยถามฉันทีเดยีว ตั้งหลายขอ ฉันจะไปตอบอะไรทัน” วาแลวคุณเชยก็
ลงนั่ง และเริ่มตอบปญหาตางๆ เกี่ยวกับทางบาน ที่พลอยถามอยูไมขาดปาก (น. 371)  
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Phloi: “Oh Khun Choei, how I missed you! It’s been so long. Are you well? 

How’s everybody at home? Chao Khun Father all right?”  

Choei: “Wait, wait,” Khun Choei said laughing. “Give me a moment to get my 

breath back. That was quite a walk from the Outer Gate, you know.” 

Having said that, however, she began with hardly any pause to answer 

Phloi’s questions about life in Khlong Band Luang, which seemed to be 

going on in very much the same manner as before ― peaceful on the 

whole, and never lacking in amusing little incidents when recounted by 

Khun Choei. (P.182) 

 

 จากสถานการณ คุณเชยมาเยี่ยมพลอยที่บานหลังจากที่ไมไดพบกันนาน แมพลอยจึงได
กลาวคําทักทายตอคุณเชยตามมารยาททางสังคม “คุณเชย!” พลอยรองทักพี่สาว “ฉันคิดถึงคุณเชย
เหลือเกิน ไมไดพบคุณเชยมานาน คุณเชยเปนอยางไรบาง สบายดีหรือ ทางบานเปนอยางไร?” โดย
การกลาวถอยคําประโยคคําถาม “คุณเชยเปนอยางไรบาง สบายดีหรือ ทางบานเปนอยางไร?” 
จัดเปนวัจนกรรมออมแสดงเจตนาการทักทาย ในการแปลนั้น ผูแปลใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคง
ประโยคคําถาม “Are you well? How’s everybody at home? Chao Khun Father all right?” 
ซ่ึงยังคงรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับ 
 
 5.2.3.2 การแปลเอาความ ไดแก การละไมแปล  
 
ตัวอยางที่ 62 
สถานการณ: พลอยมาเยี่ยมคุณพอที่บานคลองบางหลวง และไปไหวคุณอุนที่หอง  
 

พอพลอยเขาไปในหองแลวกมหัวลงไหวกับพื้นอยางนอบนอม คุณอุนก็ปดหีบนั้น
อยางเร็วและแรง จนมีเสียงดังเหมือนกับพลอยจะเขาไปแยงชิงของจากหีบ พลาง
รองขึ้นวา 

อุน:   “แหม! แมชาววัง! กลับมาเมื่อไรยะ? นี่ตองซานกลับมาแลวซี” 
พลอยก็อัดอั้นตันปญญา ไมรูจะโตตอบกับคําบริภาษอยางไรถูก ไดแตกมหนามองพื้น 

อุน:   “มาจากที่ไหนก็เชิญแมกลับไปที่นั่นเถิด” คุณอุนพูดตอไปอยางไมลดละ  
พลอย:  “ฉันมากับคุณปาสายคะ” พลอยตอบอยางลอยๆ เพราะอยากจะบอกใหคุณอุนรูวา 

มิไดกลับมาอยูเลยอยางที่เธอเขาใจ (น. 119-120)   
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Un: Her greetings were also characteristic. “Ah-ha, the court lady! You 

have nowhere else to crawl back to but here? Wherever you came from, 

I invite you to go back there!” 

Phloi: “I came with Khun Aunt Sai,” Phloi said, rather pointlessly. What she 

meant was that she had come to visit and not to stay as Khun Un 

seemed to have deduced. (P.70-71)  

 

 จากสถานการณขางตน คุณอุนไมชอบแมของพลอย เพราะคุณอุนคิดวาแมแชมของ
พลอยมาแยงความรักจากคุณหญิงเอื้อมแมของคุณอุน ซ่ึงทั้งสองมีพอคนเดียวกันคือพระยาพิพิธฯ 
เมื่อทั้งสองพบกัน คุณอุนจึงกลาวคําทักทายเชิงลบดวยประโยคคําถาม “กลับมาเมื่อไรยะ?” จาก
บริบท “แหม! แมชาววัง! กลับมาเมื่อไรยะ? นี่ตองซานกลับมาแลวซี” โดยประโยคคําถามขางตน
เปนวัจนกรรมออมในการกลาวทักทายเชิงลบ ในการแปลวัจนกรรมออมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการละ
ไมแปลประโยคคําถาม “กลับมาเมื่อไรยะ?”  ทั้งนี้ จากบทแปลในการอธิบายความลักษณะการกลาว
ถอยคําของผูพูด “Her greetings were also characteristic” และบริบทในการแปลใกลเคียง 
“Her greetings were also characteristic. “Ah-ha, the court lady! You have nowhere else 
to crawl back to but here? Wherever you came from, I invite you to go back there!” 
สามารถสื่อความหมายไดครอบคลุมในการแสดงเจตนาการทักทายเชิงลบ ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธี
การละไมแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม 
 

 5.2.4 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงอารมณขัน มี
กลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ 
 
 5.2.4.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่ 63 
สถานการณ: พิศบอกวาตนจะรวยแลว แตพลอยไมเห็นดวย 
 
เชย:  “เอาพิศ เอาไปซื้ออะไรเลนไป นานๆ พบกนัที”  
พิศ:  นางพิศลงกราบอยางดีใจ รับเงินไปแลว บอกวา  
  “คุณพลอยคอยกินขนมไวใหดีนะ พรุงนีแ้หละ พิศจะรวยใหญทีเดียว”  
พลอย:  “รวยอะไรกะอีเงินสองบาท” พลอยพูดอยางเห็นขัน  
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พิศ: “อาว คุณยังไมรูอะไร” นางพิศอธิบาย “เมื่อคืนพิศฝนดีด๊ี เห็นนกกระยางบินมาตั้ง
ฝูง วันนี้ตองแทงหวยใหเต็มภิกขาทีเดยีว” (น. 215-216) 

 
Choei:  “Here, Phit. Buy some sweets with it.”  

Phit: Phit was delighted with the money. “Prepare yourself to ear a lot of 

sweets, Khun Phloi. Your wealthy Phit will feed you like you’ve never 

been fed before.”  

Phloi:  “Wealthy?” Phloi laughed. “On two baht?”  

Phit: “Ah, but these two are turning into a big pile. I’m putting them on the 

lottery, and I know of sure which will be the winning letter this time. I 

saw a whole flock of herons in my dream last night.” (P.115-116) 

 
 จากตัวอยางขางตน ประโยคคําถาม “รวยอะไรกะอีเงนิสองบาท” จัดเปนวัจนกรรม
ออม ทั้งนี้ จากสถานการณ พิศคิดวาตนกําลังจะรวย เพราะไดรับเงนิสองบาทจากคณุเชย และพิศจะ
นําเงนิไปแทงหวย และจากการกลาวถอยคําของพศิ “พรุงนี้แหละ พศิจะรวยใหญทีเดียว” ทําใหพลอย
ไมเชื่อวาพิศจะรวยไดจริงๆ และพลอยเหน็เปนเรื่องขบขัน พลอยจึงกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยค
คําถาม “รวยอะไรกะอีเงินสองบาท” และบทบรรยาย “พลอยพูดอยางเหน็ขัน” เพื่อแสดงอารมณขัน ใน
การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถามใน
การกลาวถอยคาํเปนสองประโยควา “Wealthy?” Phloi laughed. “On two baht?” ซ่ึงจาก
สถานการณและบริบทการแปลสามารถทําใหผูอานเขาใจเจตนาของผูพูด โดยการแปลในตัวอยางนี้ยังคง
รักษาประเภทและหนาที่ของวจันกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
 5.2.4.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 64 
สถานการณ: พระยาพิพิธฯทักทายแมช้ันแมของชอยวายังสวยเหมือนเดิม  แมช้ันก็พูดเยาหยอก

วาสามารถไปเปนคนทําครัวใหพระยาพิพิธฯได 
 

พระยาพพิิธฯ: “แหม แมช้ัน! ไมไดพบกันหลายปทีเดียว ยงัสวยไมตกเลยนะ” 
ช้ัน: แมช้ัน หัวเราะกี๊ก แลวตอบวา “ทานก็ปากหวานไมตกเหมือนกนัละเจาคะ ถาอิฉัน

ไมพบคุณหลวงเสียกอน ปานนี้อิฉันตามทานไปแลว”  
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นพ: “ก็นั่นนะซ”ี เจาคุณพอพดู “ปานนี่มิสบายไปแลวหรือ?” “ถาทานตองการ เดี๋ยวนี้ก็
ยังสนองพระเดชพระคุณไดนี่ขอรับ ผมไมหวงหรอก” คุณหลวงพูดสอดขึ้นมา  

ช้ัน: “พูดดไีปเถอะ” แมช้ันขู “ฉันยงัไมแกเฒานักดอกนะจะบอกให บางทเีจาคณุทานจะ
ตองการคนทําครัวบางกระมงั?” ทั้งสามคนก็หัวเราะขึ้นพรอมกัน (น. 145-146) 

 
Phraya Phipit: “It has been many years, but you’re still as beautiful as ever.”  

Chan: Mae Chan laughed her merry laugh. “And Your Excellency still 

speaks in the sweetest tongue. If I hadn’t met Khun Luang first I 

might have followed you anywhere you wished.”  

Nop: Chao Khun said yes, that might have happened, and wouldn’t it have 

been nice if it had. “It’s not too late if you’re still interested, sir,” 

said Khun Luang obligingly. “It would be a great honour, sir, and I 

am not at all a possessive man.”  

Chan:  “Don’t be too sure he’s not interested,” said his wife in a menacing 

tone. “I’m not that old, and Chao Khun may be looking for a cook for 

all we know!” Their dialogue and laughter mingled well with the piphat 

music. (P.83-84) 

 
 จากสถานการณที่พระยาพิพิธฯทักทายแมช้ันแมของชอยวายังสวยเหมือนเดิม แมช้ันก็
พูดเยาหยอกวาสามารถไปเปนคนทําครัวใหพระยาพิพิธฯได โดยแมช้ันไดกลาวถอยคําในการแสดง
เจตนาในการแสดงอารมณขัน “ฉันยังไมแกเฒานักดอกนะจะบอกให บางทีเจาคุณทานจะตองการคนทํา
ครัวบางกระมัง?” โดยการกลาวถอยคํา “บางทีเจาคุณทานจะตองการคนทําครัวบางกระมัง?” แสดง
เจตนาในการแสดงอารมณขันของผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม ผูแปลใชกลวิธี
การแปลแบบเอาความ “I’m not that old, and Chao Khun may be looking for a cook for 

all we know!” Their dialogue and laughter mingled well with the piphat music. ซ่ึงจาก
บริบทในการแปล ก็สามารถรักษาเจตนาของผูสงสารไดสอดคลองกับตนฉบับ จากบทแปล สงผล
ใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา  
 
 5.2.5 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการชื่นชม มีกลวิธีการแปล 1 
ประเภทคือ การแปลเอาความ 
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 5.2.5.1. การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน และการแปล
แบบสรุปความ  
 
ตัวอยางที่ 65 
สถานการณ: คุณเปรมชื่นชมแมพลอยที่ไมรังเกียจตาอนซึ่งเปนลูกติดของคุณเปรมจากภรรยาเกา 
 

พลอย: “คุณเปรม” พลอยพูด “คุณเปรมอยาคิดใหมากถึงเพียงนั้นเลย บางทีคุณเปรมจะยัง
ไมไวใจฉันนักก็ได แตตาอนนี่แกเปนลูกของคุณเปรมอยูคร่ึงหนึ่ง เทากับมีทุนดีอยู
แลว อีกครึ่งหนึ่งเราก็ตองอบรมเอาเอง ฉันก็รูวามันเสี่ยงอยูบาง แตคนเราทําอะไรก็
มีเสี่ยงอยูเสมอ จะเปรียบเทียบไป ก็เหมือนกับเลนการพนัน เมียคนอ่ืนเขาเลนหวย
ก็มี เลนไพก็มี  บางคนก็ถึงกับเลนถ่ัวเลนโป ของเหลานี้ฉันไมเลน เพราะฉันเลน
อะไรก็ไมเปน แตตอไปฉันอยากจะขอเลนการพนันสักอยางหนึ่ง คือเลนเลี้ยงตาอน
นี่แหละ คุณเปรมอยาขัดใจฉันเลย” 

เปรม: คุณเปรมหัวเราแลวพูดวา “ฉันจะเปนยายชอยไปอีกคนหนึ่งแลว ขอถามอีกทีเถอะ 
วา แมพลอยทําไมถึงไดดีอยางนี้”  

พลอย: “คราวนี้ไมเกี่ยวกับความดีความชั่วหรอก คุณเปรม” พลอยตอบ “ที่ฉันอยากไดตา
อนก็เพราะฉันนึกรักแกแตแรกเห็น แลวก็อีกอยางหนึ่ง ฉันไมอยากใหตาอนแกโต
ขึ้นในบานอยางไมมีพอไมมีแม ถาแกจะอยูดวยกันกับฉันในบานนี้ตอไป ฉันก็
อยากใหแกรักฉันมากกวา ไมใชเพราะฉันเปนคนดี” (น. 462) 

 
Phloi: “There’s the possibility that he may turn out be like you.” Phloi retorted 

smilingly. “You know I’m not a gambler at cards or lotteries, but I’m 

going to bet on On’s upright and spotless character.” She picked up the 

child, dandling him and saying, “Show your father what a good boy 

you are, On.”  

Prem: On laughed again in response, and Khun Prem said, “You’re an angel, 

Mae Phloi.” 

Phloi: Phloil shook her head. “No, I’m not. Apart from On being so 

irresistible I may be doing this more for my own peace of mind than 

anything else.” (P. 235) 
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 จากสถานการณ คุณเปรมชื่นชมแมพลอยท่ีไมรังเกียจตาอนซึ่งเปนลูกติดของคุณเปรม
จากภรรยาเกา โดยคุณเปรมไดกลาวถอยคํา “แมพลอยทําไมถึงไดดีอยางนี้” ในการแสดงเจตนาชื่น
ชมการกระทําของแมพลอยที่มีจิตใจงดงาม โดยการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผู
แปลใชกลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงสํานวน โดยใชภาษาภาพพจนแบบอุปลักษณ (metaphor) ที่
เปนการนําเอาสิ่งที่ตางกันสองสิ่งหรือมากกวา แตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน 
โดยเปรียบเทียบวา ส่ิงหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง ทั้งนี้ ในบทแปล “You’re an angel, Mae 

Phloi.” ผูแปลไดเปรียบคุณสมบัติของแมพลอยที่มีจิตใจงดงามเปนเหมือนนางฟาเพื่อแสดงเจตนา
ช่ืนชม ซ่ึงบทแปลดังกลาวสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยค
บอกเลา ทั้งนี้ จะเห็นไดวา การใชภาษาภาพพจนแบบอุปลักษณในประโยคบอกเลาสื่อความที่ได
อรรถรสมากกวาการแปลตรงตัวโดยประโยคคําถาม 

 
ตัวอยางที่ 66 
สถานการณ: พลอยชวนคุณอุนพี่สาวมาอยูที่บานกับพลอย คุณอุนรูสึกดีใจมากและชื่นชมใน

ความดีของพลอย 
 
พลอย: “คุณพี่ก็อายุมากเขาทุกวัน ยายปริก คนของคุณพี่แกก็แกเต็มที ถาเจ็บไขลงไป ก็จะ

ลําบาก ทําไมคุณพี่ไมมาอยูเสียกับนอง บานชองที่นี่ก็ใหญโตพอที่จะอยูไดสบาย” 
อุน: คุณอุนเหลือบดูพลอยเหมือนกับไมเชื่อหู แลวพูดอยางสงสัยวา “แมพลอย นี่เธอพูด

จริงๆ หรือ?”  
พลอย:  “ก็จริงๆ สิคะ ฉันจะไปหลอกคุณพี่ทําไม” พลอยยิ้มตอบ  
อุน: “แมคุณทูนหัวของพี่ ทําไมแมถึงดีอยางนี้” คุณอุนพูดดวยความประหลาดใจ เพราะ

นึกไมถึง คําพูดของคุณอุน ทําใหพลอยนึกถึงชอยขึ้นมาทันที คร้ังหนึ่ง ชอยเคยพูด
ดวยถอยคําอยางเดียวกัน เสียงคุณอุน พูดวา “เธอจะไปทนพี่ไหวหรือ คนแกยุงออก
จะตายไป เดี๋ยวก็เจ็บๆ ไขๆ เดี๋ยวก็จะเอาโนนเอานี่”  

พลอย: พลอยดูหนาคุณอุนแลวยิ้มอยางมีความหมายตอบวา “ดิฉันคิดวาจะทนไหว คุณพี่
อยาวิตกเลยในขอนั้น” (น. 623)  

 
Phloi: She said Khun Un, “I’m worried about you living all alone like that 

with nobody to take care of you. We have room enough here. Why 

don’t you come to live with us?”  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) / 119 

Un: Khun Un stared at her one-time victim. Incredulity was written all over 

her tear-stained face. And then, calling Phloi “Mae Khun Mae Thun 

Hua,” a term used to express the speaker’s great affection and 

admiration for the addresses, she said, “Do you mean it? Are you really 

saying you want me to come and live here?”  

Phloi: Phloi repeated her invitation, saying she would fix up one of the 

bungalows, that it would be no trouble at all and she only hoped Khun 

Un would find it convenient and comfortable enough. She couldn’t help 

giggling a little when Khun Un said how “good” she was, because it 

remined her of Choi; and she had to suppress a smile, again thinking of 

Choi, when Khun Un voiced her fear that it might prove too 

burdensome for Phloi having to put up with an old woman like her. 

Choi had been looking after her old people, Phloi said to herself, and 

now my turn has come. How tickled Choi would be when she heard 

about this! As for Khun Un’s fear, Phloi would have liked to point out 

(but of course did not) that after having put up with Khun Un’s 

youthful wrath and survived, she should be able to handle Khun Un’s 

tamer old age with no great difficulty. (P.340-341)  

 

 จากสถานการณขางตน คุณอุนชื่นชมวาแมพลอยใจดี ที่ไมโกรธหรือรังเกียจคุณอุน อีก
ทั้ง แมพลอยไดชวนคุณอุนมาอยูดวย คุณอุนจึงรูสึกประทับใจในความดีของพลอยเปนอยางมาก ทั้งนี้ 
จากบริบท “แมคุณทูนหัวของพี่ ทําไมแมถึงดีอยางนี้” โดยการกลาวถอยคําประโยคคําถาม “ทําไมแม
ถึงดีอยางนี้” จัดเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการชื่นชม ในการแปลวัจนกรรมออมนี้ 
ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบสรุปความ เปลี่ยนวัจนกรรมออมประโยคคําถาม เปนบทบรรยายวา“She 

couldn’t help giggling a little when Khun Un said how “good” she was.” ซ่ึงผูอาน
สามารถเขาใจไดวาผูพูดไดกลาวชื่นชมแมพลอย แตผูแปลไมไดนําเสนอรูปแบบบทแปลในการ
กลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามของผูพูดในบทสนทนา ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูแปลตองการให
บทแปลมีความกระชับ  จึงทําใหผูอานไมทราบถึงการกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามของผูพูด
ได อยางไรก็ตาม ผูแปลสามารถแปลโดยคงบทสนทนาได Khun Un stared at her one-time 
victim. Incredulity was written all over her tear-stained face. And then, calling Phloi 
“Mae Khun Mae Thun Hua,” a term used to express the speaker’s great affection and 
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admiration for the addresses, she said, “How kind of you.” “Do you mean it? Are you 

really saying you want me to come and live here?” ในการกลาววัจนกรรม “ทําไมแมถึงดี
อยางนี้” หากแปลโดยคงประโยคคําถาม “Why are you so kind?” ก็จะเปนการแทรกแซงลักษณะ
ภาษาในไวยากรณในภาษาไทย ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา บทแปล “How kind of you.” สามารถสื่อ
ความหมายไดชัดเจนกวา ถึงแมวาจะไมสามารถรักษาประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถามได 
แตบทแปลก็มีความใกลเคียงกับโครงสรางประโยคคําถามในการใชคําแสดงคําถาม “How” และ
สามารถรักษาเจตนาของผูสงสารไดชัดเจน 
 
 จากการศึกษาการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวแสดงออก พบวามี
กลวิธีการแปลวัจนกรรมแตละหนาที่ ดังนี้ วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดง
ความรูสึกประหลาดใจ มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดย
การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก 
การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน การละไมแปล และการแปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยค
คําถามที่แสดงเจตนาการแสดงความรูสึกไมพอใจ มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และ
การแปลเอาความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และ
การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการ
ทักทาย มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลแบบตรงตัว และการละไมแปล โดยการแปลตรงตัว 
ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การละไมแปล 
วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการแสดงอารมณขัน มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การ
แปลตรงตัว และการแปลเอาความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยค
หรือคําตอคํา และการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่
แสดงเจตนาการชื่นชม มีกลวิธีการแปล 1 ประเภทคือ การแปลเอาความ โดยการแปลเอาความ ไดแก 
การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน และการแปลแบบสรุปความ  
 
5.3 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวชี้นํา 
 5.3.1 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการชักจูงหรือชี้แนะใหผูฟง
ปฏิบตัิตามความตองการของผูพดู มีกลวธีิการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว และการแปลเอา
ความ  
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 5.3.1.1 การแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
 
ตัวอยางที่  67 
สถานการณ:  เสด็จแนะนําใหพลอยเชื่อฟงผูใหญในการที่จะแตงงานกับคุณเปรม เพราะผูใหญ

ไดคิดรอบคอบแลว และไดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับพลอยแลว 
 

พลอย:  “หมอมฉัน ไมเคยนึกรักใครเขาเลยมังคะ” พลอยทูลแกตัวไปตามเรื่อง  
เสด็จ: “ชะ! ไปเอาความรักขึ้นมาอาง” เสด็จรับสั่งตอ “ก็เจาอยูในนี้ จะไปเที่ยวรักกับผูชาย

ไดอยางไร ถึงจะรักไมรักนั้น ไมสําคัญ อยูกินกันไปแลวก็รักกันไปเอง ขอสําคัญ 
มันอยูที่วา ผูใหญของเจาเขาเห็นสมควร จะปลูกฝงเจาใหเปนหลักฐาน เจารูสึกวา มี
หนาที่จะตองทําตามผูใหญหรือเปลา ที่ผูใหญเขาคิดจัดการใหก็เพราะเขารักเจา จึง
อยากจะใหเจาไดดี คิดดูใหดีๆ เถิดพลอย สมมุติวา เจาไดผัวที่รักใครกันมากอน เจา
ไปอยูกับเขาก็มีแตความรักของเจาเองและของเขาเปนหลัก ถาวันไหนหมดรักกัน
ขึ้นมา ก็หมดสิ้นทุกอยาง อยูดวยกันตอไปไมได แตถาไดผัวที่ผูใหญปลูกฝงให 
เห็นดีพรอมกันทุกฝาย เจาก็จะอยูกันไปเพราะมีความรักของพอแมเปนหลัก เจามี
หนาที่ที่ปฏิบัติตามที่ผูใหญเห็นดี เจาก็จะอยูกันไปยืด เพราะความรักความเจตนาดี
ของพอแมนั้น ไมมีที่ส้ินสุด”  
เสด็จหยุดรับสั่ง หันมาทอดพระเนตรพลอย ซ่ึงหมอบกมหนานิ่งอยูเฉยๆ แลวก็
รับสั่งถามขึ้นวา “เจาจะวาอยางไร?” (น. 380-381)  

 

Phloi:  Phloi said, “I don’t love him, Your Highness.”  

Sadet: “Of course you don’t love him,” came Sadet’s immediate retort. “How 

can you love him when you hardly know him? That’s not important ― 

as you go on living together you can grow to love each other.  

The important thing is that your elders, who love you and wish to see 

you settled and secure, have considered the match and approved it as 

most suitable. Do you, Phloi, consider it your duty to do according to 

what they deem best for you? To marry for love is all very well. But 

what happens when after living together you find you don’t love each 

other any more. Love was the mainstay of your marriage, which falls 

apart when love is no more. But a marriage carefully arranged with 
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parental love and goodwill rests on the support of love and goodwill. 

It’s the kind of support you can depend on and will remain with you 

always.”  She paused, waiting for some response from Phloi, and asked 

again, “What do you say, Phloi?” (P.189)  

 
 จากตัวอยางขางตน เสด็จแนะนําใหพลอยเชื่อฟงผูใหญในการที่จะแตงงานกับคุณเปรม 
เพราะผูใหญไดคิดรอบคอบแลว และไดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับพลอยแลว เสด็จซึ่งเปนผูพูดกลาว
ถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถามในการแสดงเจตนาชี้แนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของ
ผูพูด “เจารูสึกวา มีหนาที่จะตองทําตามผูใหญหรือเปลา” จากบริบท “ขอสําคัญ มันอยูที่วา ผูใหญ
ของเจาเขาเห็นสมควร จะปลูกฝงเจาใหเปนหลักฐาน เจารูสึกวา มีหนาที่จะตองทําตามผูใหญหรือ
เปลา ที่ผูใหญเขาคิดจัดการใหก็เพราะเขารักเจา จึงอยากจะใหเจาไดดี คิดดูใหดีๆ เถิดพลอย” ในการ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถามไว
วา “Do you, Phloi, consider it your duty to do according to what they deem best for 

you?” ซ่ึงก็สามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมใหสอดคลองกับตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 68 
สถานการณ: คุณเปรมกับพลอยอยูในหองหอสองสามีภรรยาตอนที่สงตัวคูบาวสาว 
 

พลอยนั่งกมหนาดพูรมสแีดง เปนลายดอกกหุลาบเหลือง อยางพนิจิพิเคราะห เหมือนกับ
จะทําความรูจกักับขนสัตวในพรมนัน้ทกุเสน ทั้งสองคนตางนั่งนิง่อยูอีกนาน  

เปรม: ในที่สุด คุณเปรมก็กระถดตัวเขาใกลอีกนิดหนึ่ง และถามขึ้นดวยน้ําเสียงที่
เบาเกือบเปนกระซิบ และดวยถอยคําที่พลอยนึกไมถึงเลยวา “แมพลอยจา แมพลอยเคย
ขึ้นพระบาทหรือยัง?” (น. 435)  

 
Khun Prem and Phloi were thus left alone for the first time. Khun Prem 

had not glanced at Phloi once while the two elders had been blessing 

them, but had sat with his hands deferentially clasped apparently 

paying full attention to their words. Now he turned to her and saw that 

she was looking down at the carpet. Moments passed in total silence. 

Then he moved closer to her, and addressed her directly for the first 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา) / 123 

time. What he said was most astounding. It was the last thing Phloi 

expected.  

Prem: He said, “Mae Phloi my dear, have you ever been to the Shrine of the 

Buddha Footprint?”   (P.220)   
 
 จากสถานการณ คุณเปรมกับพลอยอยูในหองหอสองสามีภรรยาตอนที่สงตัวคูบาวสาว 
และในคืนนั้น คุณเปรมตองการที่จะมีเพศสัมพันธกับแมพลอย คุณเปรมผูพูดจึงกลาวถอยคํา
ประโยคคําถาม “แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง?” จัดเปนวัจนกรรมออมที่ผูพูดไดกลาวถอยคําเชิง
นัยซ่ึงแฝงเจตนาการเชิญชวนใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูดพูด โดยสถานที่ “พระบาท” ที่
ผูเขียนกลาวถึงมีความหมายโดยนัย บุญเตือน ศรีวรพจน กลาววา (2506: 14) จากพระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถึงกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ โดยสมเด็จฯกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพทรงอธิบายเรื่องนี้ไววา “...พิเคราะหเถิดถึงใจผูหญิงแทบทุกหนทุกแหงทั้งแกทั้งสาวมัก
รานอยูในที่จะใครไปพระพุทธบาท มีผัวก็สําออยผัว มีบิดามารดาก็ออยอ่ิงวิงวอนใหพาไปพระพุทธ
บาทนั้นเปนปรกติ จนเปนลัทธิติดตําราเลาเปนนิยายเยาะเยยกันสืบมา วาเจาบาวไปนอนหออยูสาม
คืนแลว เขาสงตัวเจาสาวๆ ไปอายนั่งกมหนาอยู เจาบาวจึงปราไสวาปนี้แมจะไปพระบาทฤๅไมนะจะ 
ซ่ึงปราไสเรื่องพระบาทขึ้นกอน ก็เพราะวารูผูหญิงนั้นคันอยูในอยากจะไปพระบาทยิ่งนัก จะพูดให
ชอบใจจึงยกเรื่องนั้นขึ้นกอน...” โดยพระราชหัตถเลขาดังกลาว หมายความวา บรรดาสาวชาววัง
หรือแมแตหญิงทั่วไปตางก็ใฝฝนจะไดไปไหวพระบาท เพราะนอกจากจะไดบุญกุศลตามความเชื่อ
ที่วา “หากใครไดไปนมัสการพระพุทธบาท (สระบุรี) ครบเจ็ดครั้ง เมื่อตายไปจะไดขึ้นสวรรค”  โดย
ในสถานการณดังกลาว คุณเปรมผูพูดอยากจะพูดคุยกับแมพลอยผูเปนเจาสาวเพื่อชวยบรรเทาความ
ประหมาและลดความเกอเขินระหวางเจาบาวกับเจาสาวในชวงเวลาเขาหอ ในการพูดคุยเร่ืองพระ
บาทจึงเปนหัวขอสนทนาที่เปนการผูกมิตรไมตรี กลาวคือ เมื่อหญิงสาวไดไปพระบาทแลวจะไดขึ้น
สวรรค และเจตนาของคุณเปรมซึ่งเปนผูพูดมีเจตนาแสดงนัยที่ตองการใหแมพลอยขึ้นสวรรคในวัน
สงตัว โดยคุณเปรมหมายถึง การมีเพศสัมพันธกับแมพลอยนั่นเอง  
 ทั้งนี้ ในการกลาวถอยคําประโยคคําถาม “แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง?” ที่ผูพูด
แสดงเจตนาเชิญชวนใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูดนั้น จัดวาเปนการใชสํานวนภาษา
แบบเกาที่ผูอานในปจจุบันอาจไมเขาใจถึงความหมายที่แทจริงของการกลาวถอยคําของผูพูด จาก
การที่ผูวิจัยไดศึกษาจากบริบทเนื้อเร่ืองในสถานการณขางตน ผูอานจําเปนตองเขาใจถึงเหตุการณที่
กําลังเกิดขึ้นในเนื้อเร่ือง  และเจตนาของผูสงสารในการกลาวถอยคํา “แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือ
ยัง?” จึงจะสามารถจินตนาการและเขาใจถึงเจตนาที่แทจริงของผูพูดได อยางไรก็ตาม จากบริบทใน
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เนื้อเร่ือง ผูเขียนก็ไมไดใหคําตอบหรือคําอธิบายที่ชัดเจนวาคุณเปรมซึ่งเปนผูพูดมีเจตนาอยางไรใน
การกลาวถอยคํา “แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือยัง?” ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาคนควาเพิ่มเติมดังที่ได
อธิบายไวแลวขางตน โดยในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปล
แบบตรงตัวโดยคงประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับวา “Mae Phloi my dear, have you ever 

been to the Shrine of the Buddha Footprint?” เพื่อรักษาลักษณะการสื่อสารทางวัฒนธรรมให
สอดคลองกับตนฉบับมากที่สุด บทแปลยังคงรักษาประเภทวัจนกรรมออมประโยคคําถามสอดคลอง
กับตนฉบับได เพราะเปนการแปลที่สอดคลองกับเจตนาของผูเขียนในการที่ไมใหคําอธิบายหรือ
รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการกลาวถอยคํา “แมพลอยเคยข้ึนพระบาทหรือยัง?” ของผูพูด แตอาจไม
เปนที่เขาใจสําหรับผูอานที่ไมทราบเรื่องราวทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการไปพระพุทธบาทที่สระบุรี  
 อยางไรก็ตาม หากผูแปลตองการใหความกระจางแกผูอาน ผูแปลอาจมีคําอธิบาย
เชิงอรรถใหผูอานเขาใจลักษณะทางวัฒนธรรมในการกลาวถอยคํา “แมพลอยเคยขึ้นพระบาทหรือ
ยัง?” วาหมายถึง“When a husband utters a question to his wife “Have you ever been to 

the Shrine of the Buddha Footprint?”, it means that he implies and invites his wife to 

make love with him. In Thai culture, Thai women hope to visit the Shrine of the 
Buddha Footprint in Saraburi province so that they will go to the heaven when they 
die. From the context, the writer compares going to the heaven with going to heaven.” 
แตการแปลโดยใหคําอธิบายเชิงอรรถนี้ จะสงผลใหบทแปลมีรายละเอียดคําอธิบายที่มากกวา
ตนฉบับ และเปนการเสนอรายละเอียดที่ผิดไปจากเจตนาของผูเขียน สําหรับความเห็นของผูวิจัยนั้น 
ผูแปลอาจใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับ “Mae Phloi my 

dear, have you ever been to the Shrine of the Buddha Footprint?” และใหคําอธิบาย
เกี่ยวกับการกลาวถอยคําของผูพูดไวในสวนอภิธานศัพทไวตอนทายเลม โดยผูแปลอาจจะยังไมเฉลย
หรืออธิบายการกลาวถอยคําของผูพูดในสวนเชิงอรรถที่อยูภายในหนาเดียวกับบทแปล  “Mae 

Phloi my dear, have you ever been to the Shrine of the Buddha Footprint?” ดังนั้น ผูอาน
ก็จะมีโอกาสที่จะจินตนาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นสอดคลองกับเจตนาของผูเขียน ทั้งนี้ สําหรับผูอานที่
ตองการคําอธิบายของการกลาวถอยคําของผูพูดก็สามารถหาคําตอบไดในสวนอภิธานศัพทที่อยูทาย
เลม 
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 5.3.1.2 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง 
 
ตัวอยางที่ 69 
สถานการณ: พระยาพิพิธฯชวนใหพอนพมาลองฝมือในการเลนเครื่องดนตรีไทยดวยกัน 
 

เจาคุณพอนั่งนิ่ง ใชนิ้วเคาะจังหวะเขากับเพลงปพาทยกําลังบรรเลงอยูครูหนึ่ง แลว
ก็ทําทาเหมือนจะคิดอะไรออกอยางกะทันหัน พูดกับคุณหลวงขึ้นวา  

พระยาพิพิธฯ: “พอนพ เรามาลองฝมือสักทีดีไหมละ ฉันจะตีระนาดเอง พอนพตีฆองวง” 
นพ:  คุณหลวงหัวเราะกาก แลวตอบวา “ผมตามไมทันหรอกขอรับ” (น. 146-147) 
 

It was during one of these pauses that Chao Khun suggested to his host 

that, rusty though they were – neither had toughed any instrument for 

years, they had confessed to each other earlier on – they should attempt 

a comeback and have some fun together, like in the old days. 

Phraya Phipit: “I’ll take the ranat ek, and you play the khong wong. How about it, Pho 

Nop?”  

Nop: Pho Nop was doubtful and extremely different, but after more cajoling, 

consented to have a try. (P.84) 
  
 จากตัวอยาง พระยาพิพิธฯชวนใหพอนพมาลองฝมือในการเลนเครื่องดนตรีไทย
ดวยกัน หลังจากที่ไมไดเลนเครื่องดนตรีไทยมาเปนเวลานาน ซ่ึงผูพูดไดกลาวถอยคํา “พอนพ เรามา
ลองฝมือสักทีดีไหมละ” ซ่ึงเปนประโยคคําถามยอทายประโยค (Tag Question) และเปนวัจนกรรม
ออมประโยคคําถามที่ผูพูดแสดงเจตนาในการเชิญชวนใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูดใน
การเลนดนตรีไทยรวมกัน ในการถายทอดความหมายในบทแปล ผูแปลไดแปลโดยคงประโยค
คําถาม “I’ll take the ranat ek, and you play the khong wong. How about it, Pho Nop?” 
ซ่ึงประโยคคําถาม “How about it, Pho Nop?” เปนการแปลที่แสดงเจตนาการเชิญชวนในเชิงถาม
ความคิดเห็น โดยบทแปลไดเปลี่ยนประเภทของคําถามจากประโยคคําถามยอทายประโยค มาใชคํา
แสดงคําถาม “How about” ที่เปนคําแสดงคําถามที่แสดงเจตนาการเชิญชวน โดยบทแปลดังกลาว
สามารถถายทอดเจตนาของผูสงสารได แตรูปแบบการถายทอดความหมายมีแตกตางไปจากตนฉบับ 
ทั้งนี้ หากผูแปลตองการรักษารูปแบบการนําเสนอใหสอดคลองกับตนฉบับ ก็อาจแปลไดวา “Shall 
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we play a duet, shan’t we? I’ll take the ranat ek, and you play the khong wong.” หรือ 
“Let’s play a duet, shall we? I’ll take the ranat ek, and you play the khong wong.” 
  
ตัวอยางที่ 70 
สถานการณ: ชอยรูสึกผิดเมื่อพูดถึงพี่เนื่องโดยไมไดตั้งใจ เพราะพลอยเคยชอบพอกับพี่เนื่องมา

กอน แตพลอยกลับบอกวาใหชอยพูดเรื่องพี่เนื่องตอได 
 

พลอย:  “พี่เนื่องทําไม?” พลอยถามแลวก็หัวเราะ ในใจนั้น ก็นึกอัศจรรยตัวเองที่สามารถตี
หนาซื่อ ไมมีพิรุธ  

ชอย: “ไมทําไมหรอก” ชอยตอบ “ฉันกําลังจะวา พี่เนื่องแกก็รักสนุกอยางฉันเหมือนกัน
เทานั้นเอง” 

  พลอยยิ้ม แลวตอบวา  
พลอย:  “แลวทําไมไมพูดใหตลอดละชอย ชอยจะพูดอะไร ก็พูดเถิด ไมตองเกรงใจฉัน

หรอก ฉันไมเปนไรแลว” 
พลอยไดยินเสียงตัวเองเหมือนคนอื่นพูด และนึกสงสัยตัวเองอยูครันๆวาใจนั้นจะ
เหมือนกับปากที่พูดหรือไม (น. 310)  

 
Phloi:   “When are you going to grow up?” Phloi asked her.  

Choi: “Never. No one in our family does. We may grow old but not up. Take 

my parents, or Phi Nuang ―” she stopped short, giving Phloi a guilty, 

apologetic look.   

Phloi:  “Go on, Choi.” Phloi heard herself speak, sounding slightly unreal. 

“You mustn’t be afraid to mention Phi Nuang’s name to me. I’m all 

right now.” (P.156)  

 

จากสถานการณ ชอยรูสึกผิดเมื่อพูดถึงพี่เนื่องโดยไมไดตั้งใจ เพราะพลอยเคยชอบพอกับพี่
เนื่องมากอน แตพลอยกลับบอกวาใหชอยพูดเรื่องพี่เนื่องตอได พลอยซ่ึงเปนผูพูดจึงบอกใหชอยซ่ึง
เปนผูฟงปฏิบัติตามความตองการของตนในการเลาเรื่องของพี่เนื่องตอไป พลอยจึงกลาวถอยคํา 
“แลวทําไมไมพูดใหตลอดละชอย ชอยจะพูดอะไร ก็พูดเถิด ไมตองเกรงใจฉันหรอก ฉันไมเปนไร
แลว” ซ่ึงประโยค “แลวทําไมไมพูดใหตลอดละชอย” จัดเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามในการ
แสดงเจตนาการชี้แนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูด ในการแปลถอยคําดังกลาว ผูแปลใช
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กลวิธีการแปลแบบเอาความเปลี่ยนจากประโยคคําถามเปนประโยคคําสั่ง “Go on, Choi.” ซ่ึงก็
สามารถรักษาเจตนาของผูสงสารได อยางไรก็ตาม จากบทแปลสงผลใหวัจนกรรมออมประโยค
คําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคคําสั่ง ทั้งนี้ ผูแปลอาจเห็นวาการแปลในประโยคคําสั่ง
สามารถสื่อความไดชัดเจน และกระชับมากกวาการแปลโดยคงประโยคคําถาม ทั้งนี้ หากแปล
ตองการแปลโดยประโยคคําถาม ก็สามารถทําไดในบทแปล “And? What else? Why don’t you 
go on?” Phloi heard herself speak, sounding slightly unreal. “You mustn’t be afraid to 
mention Phi Nuang’s name to me. I’m all right now.” โดยบทแปลนี้ สามารถรักษาประเภท
และหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับ 

 
ตัวอยางที่ 71 
สถานการณ: หลังจากที่ชอยและพลอยพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตางๆในชีวิต ทั้งสองก็ได

วิ่งแขงกัน 
 

พลอย: “ชอยนี่ก็แปลกจริงๆเทียว ชอบพูดอะไรไมดีเสมอ ยิ่งหามเหมือนยิ่งยุ ร้ัววังทาน
สรางสมกันมาแตไหนๆ ปูยาตาทวดของเราทานก็เคยเหน็มา จะไปหมดสิ้นลงได
อยางไรงายๆ ฉันนึกไมถึงเลยวา จะเปนไปอยางชอยพดูไดอยางไร”  

ชอย: “ฉันก็ไมไดวาจะเปนไปอยางนั้นหรอกพลอย แตใครจะไปรูได เผ่ือเปนขึ้นมาจริงๆ เรา
จะเปนอยางไร” 

พลอย: “ฉันคิดไปไมถึงหรอก” พลอยตอบ “ไวใหเปนไปจริงเสียกอน แลวคอยคิดกนั 
ระหวางนี้ ฉันก็ไดแตภาวนา อยาใหเปนไปไดอยางที่ชอยบอกก็แลวกัน”  
ชอยหวัเราะแลวพูดขึ้นวา  

ชอย: “พลอยวิ่งแขงกะฉันไหม ดซิูใครจะถึงมาหินโนนกอนกนั” แลวชอยกว็ิ่งตื๋อออกไป มี
พลอยวิ่งไลตามไปติดๆ  (น. 368) 

 
Phloi:  “You’re raving, Choi ― stop it! Things change and nothing is 

permanent, yes, I know, but to say that about our palace walls which 

the royal forefathers built and our great grandparents have known ―” 

Choi: “Don’t be so alarmed, dear Phloi. I’m not saying they will. But ― your 

mentioned this yourself ― as you and I have been taught, nothing is 

permanent. So it could happen. And if it should, what would we do, 

Phloi?” 
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Phloi: “The question beyond my poor brain. I won’t think about it until I 

absolutely have to. In the meantime I’ll pray that it will never come to 

pass. Now, Choi, it’s time to get back. Start walking. This is an order!” 

Choi: Choi laughed. “You sound exactly like Khun Aunt Sai. I’ll race you, 

Phloi. To that white bench over there. Get ready. One-two-three ― 

Go!” (P.181)  

 
 จากสถานการณขางตน หลังจากที่ชอยและพลอยพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงตางๆใน
ชีวิต ชอยจึงไดกลาวถอยคําเชิญชวนพลอยใหวิ่งแขงดวยกัน โดยชอยไดกลาวถอยคํา “พลอยวิ่งแขงกะ
ฉันไหม” ซ่ึงจัดเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่ผูพูดตองการใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการ
ของตนในการวิ่งแขงรวมกัน ในการแปลนั้น ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความเปลี่ยนจากประโยค
คําถามเปนประโยคบอกเลา “I’ll race you, Phloi.” ที่ไมไดแสดงเจตนาการกลาวถอยคําเชิญชวน 
สงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา ทั้งนี้ ผูแปลสามารถ
รักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมใหสอดคลองกับตนฉบับได Choi laughed. “You sound 
exactly like Khun Aunt Sai. Do you want to race me to the white bench over there, 
Phloi? Ready? One-two-three ― Go!”  
 
ตัวอยางที่ 72 
สถานการณ: ชอยแนะนําใหพลอยตั้งชื่อลูกวา “อ้ัน” 
 

ชอย: “แลวนี่แมพลอยเรียกแกวาอะไร ?” ชอยถาม 
พลอย:  “ยังไมมีช่ือเลยชอย คุณเปรมเขาวาจะใหเจาคุณตาทานตั้งให” 
ชอย:  “ทําไมไมเรียกแกวาตาอั้น ไปกอน ตาอั้นนองตาอน” ชอยออกความคิด  

และตั้งแตนั้นมา พลอยก็เรียกบุตรชายคนใหญของตนวา ตาอั้น ตามชอยเร่ือยมา 
ระหวางที่พลอยอยูไฟ ตาอนก็อยูอีกหองหนึ่งบนตึก คนเลี้ยงตองพาเขามาหาพลอย
เสมอ ทีแรกตาอนมองดูเด็กที่เกิดใหมอยางสงสัย แตพลอยบอกวา เปนนองตาอน 
ซ่ึงเดี๋ยวนี้เร่ิมพูดไดบางแลว ก็เรียกตามวา นอง บางเวลาก็นั่งดูนองอยูไดคร้ังละ
นานๆ โดยมิไดรบกวน เอื้อมมือเขาไปแตะตอง พลอยมองดูตาอนแลว ก็มองดูลูก
แทๆ ของตน แลวก็บังเกิดความโลงใจ เพราะการมีลูกของตนนั้น มิไดทําให พลอย
รักตาอนนอยลงกวาเกาเลย กลับเพิ่มความสงสารความเอ็นดูยิ่งขึ้นไปอีก (น. 513-514) 
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Choi:  What are you calling him, Phloi? 
Phloi: “He hasn’t get a name yet. Khun Prem wants Chao Khun Father to 

think up one for him.” 

Choi: “What about ‘An’ as nickname in the meantime?” Choi proposed.        

“‘An’, younger brother of ‘On’” 

 Phoil liked it, and from that day onwards the baby was called An 

(pronounced as in “fun”) as Auntie Choi had suggested. (P.264)  
 
 ในตัวอยางขางตน ชอยแนะนําใหพลอยตั้งชื่อลูกวา “อ้ัน” หลังจากที่พลอยไดคลอดลูก
ชายคนแรก ชอยไดกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “ทําไมไมเรียกแกวาตาอั้น” ในการ
แสดงเจตนาเสนอแนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูดในการตั้งชื่อใหลูก “อ้ัน” โดยในการ
กลาวถอยคําของชอย ผูแปลใชกลวิธีการแปลโดยคงประโยคคําถาม “What about ‘An’ as 

nickname in the meantime?” ที่ยังรักษาประเภทของวัจนกรรมออมและสามารถแสดงเจตนาการ
เสนอแนะของผูพูดได แตบทแปลคําแสดงคําถาม “What about”ไมสอดคลองกับคําแสดงคําถาม 
“ทําไมไม” ในตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลวา “Why don’t you call him ‘An’ as a nickname 

for the meantime?” ก็จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 73 
สถานการณ: เมื่ออ้ันและออดโตเปนหนุมพอที่จะไปเรียนตางประเทศได แมพลอยรูสึกใจหายที่

จะตองจากลูกทั้งสอง 
 

เปรม: “แมพลอย” คุณเปรมพูด “ฉันเห็นวาถึงเวลาแลวที่จะสงลูกไปเมืองนอก เพื่อนฉัน
เขาจะออกไปราชการที่เมืองอังกฤษในเวลาสี่หรือหาเดือนขางหนานี้ ฉันวาจะฝาก
อ้ันและออดไปกับเขา มิฉะนั้นก็อาจตองรอนาน กวาจะมีผูใหญที่ไวใจไดเดินทาง
ไปอีก” 

พลอย: พลอยใจหาย ไมอยูกับเนื้อกับตัว เมื่อไดยินคุณเปรมพูด รูตัวอยูเหมือนกันวา ถึงทัด
ทาน อยางไร คุณเปรมก็คงไมฟง แลวก็อดไมไดที่จะพูดออกไปวา “คุณเปรม รอไป
อีกสักหนอยจะไมดีหรือ ลูกยังเล็กนัก” 

เปรม: “แมพลอยก็หักหามใจเสียบาง” คุณเปรมตอบ “ฉันรูและเห็นใจวา แมพลอยรักลูก 
แตลูกเรานั้นยิ่งรักเทาไรก็ควรจะหาวิชาความรูใหไว” (น. 627)  
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Prem: “My friend Phra San has been assigned to our legation in London. He’ll 

leave in about four months and An and Ot can travel with him. We’re 

fortunate to have someone like him to keep an eye on our sons.” 

Phloi: Phloi knew it would be useless, but she could not prevent herself from 

pleading with her husband. “Can’t we wait another year or two, Khun 

Prem? They’re still frightfully young.” 

Prem: Khun Prem’s answer came as no surprise to her. “Now, now, Mae 

Phloi, be reasonable.” (P.343)  

 
 จากสถานการณ คุณเปรมจะสงอั้นและออดไปเรียนตอที่ตางประเทศ แมพลอยรูสึกใจ
หายที่จะตองจากลูกทั้งสอง แมพลอยจึงเสนอแนะใหคุณเปรมรอไปอีกสักพักหนึ่ง โดยผูพูดไดกลาว
ถอยคําประโยคคําถาม “คุณเปรม รอไปอีกสักหนอยจะไมดีหรือ” จัดวาเปนวัจนกรรมออมที่ผูพูด
เสนอแนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของตน ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามนี้ ผู
แปลใชกลวิธีการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถาม “Can’t we wait another year or two, Khun 

Prem?” ซ่ึงบทแปลดังกลาวสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมใหสอดคลองกับ
ตนฉบับได 

 
ตัวอยางที่ 74 
สถานการณ: พลอยแนะนําใหคุณเปรมสงออดไปทํางานกระทรวงใกลกับคุณเปรมหลังจากที่

สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 
 

เปรม: คุณเปรมรับไปดูแลวก็ถอนใจใหญพูดวา “อือ! ฟงความลูกคนนี้ ดูมันจะรักความ
สบายมากกวาอยางอื่น ถึงความรูจะสูงอยางไร แตถานั่งอยูกับหนังสือวันยังค่ํา มัน
ก็จะเอาสบายอยูนั่นเอง กลับมาฉันก็นึกไมออกวาจะใหไปทํางานกระทรวงไหน” 

พลอย: “คุณเปรม” พลอยพูดขึ้นเหมือนอยางกับเพิ่งนึกอะไรออก “เวลาตาออดกลับมาแลว 
ทําไมคุณเปรมไมเอาไวที่กระทรวงวังใกลกับคุณเปรมสักคน จะไดแทนตัวคุณ
เปรมเมื่อแกแลว” 

เปรม: “ที่กระทรวงฉันตองฝกฝนอบรมมาแตเด็ก ถาตาออดจะเขากระทรวงวังก็ควรจะเขา
ทําเสียแตแรก ไมควรจะไปเมืองนอกใหเสียเวลาและเสียเงินเสียทอง” คุณเปรม
ตอบอยางไมเห็นดวย (น. 721-722) 
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Prem: When he had read this, Khun Prem made a wry face, and said, “Didn’t I 

tell you? Reading and writing indeed! What does he want to be — a 

clerk? Though I suspect what he really wants to do is nothing at all. An 

idler’s life of ease and comfort, that’s what he’s aiming for.”  

Phloi: “Khun Prem,” Phloi said, “you’re always saying how found Nai Luang 

is of reading and writing. Then why can’t Ot serve him along these 

lines when he comes back from England? I do think he should join your 

ministry, Khun Prem. It will be nice to have someone in our family 

carry on in the palace after you’re retired. And it will be an honourable 

move on your part to place a son in Nai Luang’s service, a son who’s 

been educated at an English university, like him.”  

Prem: Khun Prem laughed. “Have you thought it all out carefully, or are you 

temporizing?” 

Phloi:  Phloi laughed with him. “I’ll say yes to both questions.”  

Prem: “I think you’re indulging your son as always. All the same I have to 

admit I do see your point … Very well, let him go on with his reading 

and writing then. I have no objection.” (P.400)   

 

 ในตัวอยางขางตน คุณเปรมไดคิดถึงหนาที่การงานของตาออดในภายภาคหนา พลอย
จึงแนะนําใหคุณเปรมสงออดไปทํางานกระทรวงใกลกับคุณเปรมหลังจากที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ พลอยซ่ึงเปนผูพูดจึงกลาวถอยคํา “เวลาตาออดกลับมาแลว ทําไมคุณเปรมไมเอาไวที่
กระทรวงวังใกลกับคุณเปรมสักคน จะไดแทนตัวคุณเปรมเมื่อแกแลว” ทั้งนี้ ประโยคคําถาม “ทําไม
คุณเปรมไมเอาไวที่กระทรวงวังใกลกับคุณเปรมสักคน” จัดเปนวัจนกรรมออมที่ผูพูดแสดงเจตนา
เสนอแนะ หรือชักจูงใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูด ในการแปลการกลาวถอยคําวัจนกรรม
ออมของพลอย ผูแปลไดใชกลวิธีการโดยคงประโยคคําถามและการแปลแบบเอาความ “Then why 

can’t Ot serve him along these lines when he comes back from England? I do think he 

should join your ministry, Khun Prem.” จากการแปลโดยใชคําแสดงคําถาม “why can’t” 

และกริยาชวย “should” แสดงเจตนาเสนอแนะของผูพูด ซ่ึงบทแปลดังกลาวก็สามารถถายทอด
เจตนาของผูสงสารและรักษาประเภทของวัจนกรรมที่สอดคลองกับตนฉบับ 
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ตัวอยางที่  75 
สถานการณ: อาการเบื่อหนายของคุณเปรม ทําใหพลอยคิดวาคุณเปรมไมสบาย พลอยจึงแนะให

คุณเปรมไปหาหมอ 
 

พลอย:  วันหนึ่งวา “คุณเปรม ฉันถามจริงๆ เถิด หมูนี้คุณเปรมเปนอะไรไป?” 
เปรม: คุณเปรมนิ่งคิดอยูครูหนึ่งแลวก็ตอบวา “ฉันเองก็ไมรูเหมือนกัน แมพลอย ดูอะไร

ตออะไรมันวางเปลา เหงาๆ ในใจอยางไรก็ไมรู จะคิดอะไรจะทําอะไรก็จับๆ จดๆ 
ไมสําเร็จลุลวงไปได กลางคืนก็นอนไมหลับ” 

พลอย:  “คุณเปรมลองปรึกษาหมอดูบางไมดีหรือ?” 
เปรม: “ก็ฉันไมไดเจ็บไขอะไรนี่แมพลอย” คุณเปรมหัวเราะ “จะไปหาหมอเรื่องอะไร

กัน” (น. 792) 
 

Phloi:  “What is the matter, Khum Prem? Please tell me.” 

Prem:  “I don’t know myself, Mae Phloi.” 

Phloi: “If you haven’t been feeling well, perhaps you ought to see a doctor.” 

Prem: “What for? I have no sickness – not the kind that doctors can cure, 

anyway.” (P.439-440) 

 

 จากสถานการณ คุณเปรมดูเปลี่ยนไป ไมคอยราเริงเหมือนแตกอน ซ่ึงอาการเบื่อหนาย
ของคุณเปรม ทําใหพลอยคิดวาคุณเปรมไมสบาย พลอยจึงแนะใหคุณเปรมไปหาหมอ “คุณเปรมลอง
ปรึกษาหมอดูบางไมดีหรือ?” โดยการกลาวถอยคําของผูพูดแสดงเจตนาเสนอแนะใหผูฟงปฏิบัติตาม
ความตองการของผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลใชกลวิธีการแปล
แบบเอาความ “If you haven’t been feeling well, perhaps you ought to see a doctor.” ซ่ึงก็
สามารถแสดงเจตนาของผูสงสารได จากคําแปล “ought to” แสดงเจตนาเสนอแนะของผูพูด 
อยางไรก็ตาม การแปลดังกลาวสงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรง 
อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถามไดวา “If you haven’t been feeling well, 

don’t you think you should see a doctor?” ก็จะสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรม
สอดคลองกับตนฉบับได 
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ตัวอยางที่  76 
สถานการณ: ชอยกับพลอยไปคอยเฝาขบวนเสด็จฯแนวตนมะขามรอบทุงพระเมรุ และมีเด็ก

หนุมคนหนึ่งชี้แนะใหพลอยไปยืนทางดานริมถนน 
 

พลอยเดินมาถึงแนวตนมะขามรอบทุงพระเมรุ แลวก็หยุดยืนพักรอนใตรมไม 
สายตามองผูคนผานไปมา คนที่มาคอยเฝาฯ ในหลวงในวันนั้น มีทั้งคนแก คน
หนุมสาว และเด็กๆ ทุกคนดูเหมือนจะแตงตัวสะอาดสะอานกันเปนพิเศษเพื่อให
เหมาะสมแกโอกาส และทุกคนมีใบหนาที่ร่ืนเริง อันเกิดจากความยินดีที่ในหลวง
ของตนจะเสด็จฯ กลับ พลอยยืนดูอยูไมนานก็รูสึกตื้นตันคอหอย จะมองไปทาง
ไหนก็มีแตหนาคนที่เปนมิตร เพราะคนที่มารวมกันอยูตามถนนหนทางในวันนี้ 
ตางมาดวยวัตถุประสงคอันเดียวกัน ดวยความจงรักภักดีรวมกัน ดวยความรูสึก
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ที่ตางพากันมารับญาติที่รักคนหนึ่งซึ่งกําลังจะ
กลับมาถึงบาน ความรูสึกตางๆ ที่รวมกันนั้นทําใหทุกคนหันหนาเขาปราศรัยกัน
ฉันมิตร มีความรูสึกเปนกันเองทั่วไปหมด และคนที่ไมเคยรูจักกัน ก็ยิ้มแยมทักทาย
กัน และพูดจากันไดเหมือนกับรูจักคุนเคยกันมานาน พลอยยืนอยูใตมะขามทาง
ขอบดานในของทุงพระเมรุ คอยชอยซ่ึงบนวากระหายน้ํา แลวไปยืนซื้อน้ําแข็งเจก
กินอยูใกลๆ  

เด็กหนุม: เด็กหนุมอีกคนหนึ่งแตงตัวสะอาดสะอานมองดูหนาพลอยแลวก็ยิ้มดวย พลางพูด
ขึ้นวา “คุณปาไมไปยืนทางดานริมถนนหรือครับ?” ถายืนอยูตรงนี้เดี๋ยวเวลาใน
หลวงเสด็จฯ มา คนเขาบังหมดไมเห็นกัน”  

พลอย: “ขอบใจพอคุณ” พลอยยิ้มและตอบรับดวยความขอบใจจริงๆไมใชสักแตเพียง
มารยาท  (น. 1,000-1,001) 

 
One man: Later on, another young man talked to Phloi as she stood in the shade 

by herself while Ot was engaged in a chat with some people a few 

yards away and Choi was buying an iced drink from a Chinese vendor. 

Their eyes happened to meet, Phloi’s and the young man’s, and he gave 

her a friendly smile and walked up to her saying very politely, “Don’t 

you want to go and wait over there nearer the street, Khun Aunt? If you 

stay here I don’t think you’ll get to see Nai Luang when he passes.” 

Phloi told him she definitely planned (P. 538) 
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 จากสถานการณ ชอยกับพลอยไปคอยเฝาขบวนเสด็จฯแนวตนมะขามรอบทุงพระเมรุ 
และมีเด็กหนุมคนหนึ่งชี้แนะใหพลอยไปยืนทางดานริมถนนเพื่อที่จะไดเห็นขบวนไดถนัดขึ้น ผูพูด
จึงกลาวถอยคํา “คุณปาไมไปยืนทางดานริมถนนหรือครับ?” ถายืนอยูตรงนี้เดี๋ยวเวลาในหลวงเสด็จฯ 
มา คนเขาบังหมดไมเห็นกัน” โดยประโยคคําถาม “คุณปาไมไปยืนทางดานริมถนนหรือครับ?” เปน
ประโยคคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่แสดงเจตนาการเสนอแนะของผูพูด ในการแปลนั้น ผูแปลใช
กลวิธีการแปลโดยคงประโยคคําถามแบบปฏิเสธเชนเดียวกับตนฉบับวา “Don’t you want to go 

and wait over there nearer the street, Khun Aunt?” ซ่ึงไมไดรักษาเจตนาในการเสนอแนะ
ของผูพูดได เนื่องจากประโยคคําถาม “Don’t you want.....?” ในภาษาอังกฤษเปนการถามแบบ
ปฏิเสธที่ไมไดแสดงเจตนาในการเสนอแนะ อยางไรก็ตาม ผูแปลอาจแปลโดยคงประเภทของ
ประโยคคําถามโดยใชคําแสดงคําถาม “Why don’t.......?”  ในบทแปล “Why don’t you go and 

wait over there nearer the street, Khun Aunt?” ก็จะสามารถรักษาเจตนาของผูสงสารในการ
เสนอแนะไดสอดคลองกับตนฉบับ แตบทแปลนี้สงผลใหประเภทของประโยคคําถามแบบ        
ตอบรับ-ปฏิเสธในตนฉบับเปลี่ยนเปนประโยคคําถามแบบตอบเนื้อความในบทแปล ทั้งนี้ เพราะการ
แปลดังกลาวคํานึงถึงการรักษาเจตนาของผูสงสารเปนสําคัญ 
 
ตัวอยางที่  77 
สถานการณ: หลังจากที่บานพลอยโดนระเบิดจากการทําสงคราม ตาอั้นไดเสนอใหพลอยอพยพ

ไปอยูที่อ่ืน 
 
อ้ัน:  ตาอั้นจึงพูดกับพลอยเรื่องอพยพวา “คุณแมไมคิดอพยพบางหรือ?” 
พลอย: “แมจะอพยพอยางไรไหว ผูคนในบานออกเปนกายเปนกอง จะไปหาที่อยูที่ไหน

กันหมด ทั้งเด็กทั้งคนแก ขืนอพยพก็จะตองลําบาก ลุมๆ ดอนๆ อยูกินกันไมเปนที่
ไมเปนทาง” (น. 1,170) 

 

An too would have liked his mother to go and live with some relatives 

in the country. 

Phloi: But she refused. “No, An, I’d rather we stick together. I’m not going to 

leave all you people here.” (P. 617) 
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 จากสถานการณขางตน หลังจากที่บานพลอยโดนระเบิดจากการทําสงคราม ตาอั้นได
เสนอใหพลอยอพยพไปอยูที่อ่ืน โดยอ้ันไดกลาวถอยคํา “คุณแมไมคิดอพยพบางหรือ?” ซ่ึงจัดเปน       
วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่ผูพูดแสดงเจตนาเสนอแนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูด ใน
การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบสรุปความในบทบรรยาย “An 

too would have liked his mother to go and live with some relatives in the country.” ซ่ึง
ก็สามารถเขาใจเจตนาของผูสงสาร อยางไรก็ตาม จากกลวิธีการแปลแบบสรุปความเปนบทบรรยาย
นี้สงผลใหผูอานไมสามารถทราบถึงการกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามของผูพูดได ทั้งนี้ ผูแปล
อาจแปลโดยคงประโยคคําถามที่สามารถรักษาประเภทของวัจนกรรมที่สอดคลองกับตนฉบับไดใน
บทแปล “Won’t you go and live with some relatives in the country, mother?” 

 
 5.3.2 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการขอรอง มีกลวิธีการแปล 
1 ประเภทคือ การแปลเอาความ  
 
 5.3.2.1 การแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง และการแปลแบบสรุปความ 
 
ตัวอยางที่ 78 
สถานการณ: ชอยรูความจริงวาพี่เนื่องพี่ชายของชอยกําลังจะแตงงานกับลูกสาวแมคาขายขาว

แกง แตพลอยผูหญิงที่พี่เนื่องชอบพออยูนั้นยังไมทราบความจริงดังกลาว ชอยจึง
รูสึกอึดอัดในการบอกความจริงนี้แกพลอย 

 
 

พลอย:  “ชอย เปนอะไรไป มีเร่ืองอะไรหรือ?” 
ชอย:  “กลุมใจ” ชอยตอบหวนๆ 
พลอย:   “กลุมใจเรื่องอะไร ชอย?” พลอยพยายามถาม เพื่อจะเอาใจ  
ชอย:  “เฮอ!” ชอยถอนใจใหญ แลวพูดตอไปวา” ฉันพูดไมถูกหรอก พลอย”  

พลอยกระเถิบเขาไปนั่งใกล แลวพูดขึ้นวา  
พลอย: “ชอย เราก็รูจักกันมาแตเด็ก มีเร่ืองราวอะไรก็ไมเคยปดบังกัน ฉันรักชอยเหมือน

ญาติ เห็นชอยมีทุกขอะไรมาฉันก็ไมสบายใจ ยิ่งไมรูเร่ืองก็ยิ่งไมสบายใจหนักขึ้น 
ชอยจะไปเก็บความกลุมใจไวทําไม สารทุกขสุขดิบตางๆ เราก็เคยพบเคยเห็นมา
ดวยกันไมรูวาเทาไร ทําไมชอยจะตองมาปดบังฉันเฉพาะแตเร่ืองนี้ ชอยบอกฉัน
หนอยไมไดหรือ เผ่ือวาฉันจะมีทางชวยเหลือใหชอยหายกลุมได ถึงจะไมมี ก็ยัง



ทิวาพร ธงทอง การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม / 136 

ดีกวาที่ชอย จะเก็บความทุกขเอาไวคนเดียว” “บอกฉันเสียเถิดชอย เร่ืองจะยากจะ
งายอยางไร เราก็พูดกันได อยาปดบังฉันเลย ฉันพลอย เปนทุกขดวยเต็มทีแลว”     
(น. 274-275) 

 
Sai:  “Go and wash your face,” Khun Sai said quietly. “You look terrible.” 

Phloi: “Tell me what it’s all about,” Phloi begged again and again. “What’s 

happened at home? Anything I can do? It must be serious trouble to 

make you so unhappy. You and I have no secrets from each other. 

Come, Choi, you can tell me everything, you know that.” (P.137)  

 

 จากสถานการณ ชอยรูความจริงวาพี่เนื่องพี่ชายของชอยกําลังจะแตงงานกับลูกสาว
แมคาขายขาวแกง แตพลอยซ่ึงเปนผูหญิงที่พี่เนื่องชอบพออยูนั้นยังไมทราบความจริงดังกลาว ชอย
จึงรูสึกอึดอัดในการบอกความจริงนี้แกพลอย พลอยซ่ึงเปนผูพูดจึงขอรองใหชอยเลาความจริงที่ชอย
ปดปงอยูใหฟง ในการกลาวถอยคํา “ชอยจะไปเก็บความกลุมใจไวทําไม สารทุกขสุขดิบตางๆ เราก็
เคยพบเคยเห็นมาดวยกันไมรูวาเทาไร ทําไมชอยจะตองมาปดบังฉันเฉพาะแตเร่ืองนี้ ชอยบอกฉัน
หนอยไมไดหรือ เผ่ือวาฉันจะมีทางชวยเหลือใหชอยหายกลุมได ถึงจะไมมี ก็ยังดีกวาที่ชอย จะเก็บ
ความทุกขเอาไวคนเดียว”  โดยประโยคคําถาม “ชอยบอกฉันหนอยไมไดหรือ” จัดเปนวัจนกรรม
ออมที่ผูพูดแสดงเจตนาในการขอรอง ในการแปลวัจนกรรมออมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอา
ความ “Tell me what it’s all about.” เปลี่ยนประโยคคําถามเปนประโยคคําสั่ง โดยจากบริบท
การแปล “Tell me what it’s all about,” Phloi begged again and again. ก็สามารถแสดง
เจตนาของผูพูดสอดคลองกับตนฉบับได อยางไรก็ตาม ประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
ไดเปลี่ยนเปนวัจนกรรมตรงประโยคคําสั่ง ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถาม “Can’t you 
tell me what it’s all about?” Phloi begged again and again. “What’s happened at home? 
Anything I can do?” ซ่ึงก็เปนทางเลือกหนึ่งในการรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมให
สอดคลองกับตนฉบับได 
 
ตัวอยางที่ 79 
สถานการณ: พลอยมาเยี่ยมเจาคุณพอที่บานเพื่อจะมาคุยเร่ืองการแตงงานของพลอย คุณเชย

ขอรองไมใหแมพลอยไปพบคุณอุนในครั้งนี้ 
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เชย:  “แมพลอย ไปบานคราวนี้ ฉันขออะไรสักอยางหนึ่งไดไหม?”  
พลอย:  “ไดสิคุณเชย” พลอยตอบ “คุณเชยจะขออะไร?” 
เชย:  “ฉันอยากขอใหแมพลอย อยาไปเกี่ยวของกับคุณอุนเธอเลยไดไหม?” 
พลอย: “เอะ! ทําไม” พลอยพูดอยางไมเขาใจ “ก็ฉันก็ไมเคยไปเกี่ยวอะไรกับเธอสักที 

เพียงแตไปถึงก็ไปไหว กอนจะกลับ ก็ไปลา เพราะถึงจะอยางไร เธอก็เปนพี่เทา
นั้นเอง ไมเห็นจะเปนอะไรเลย”   

เชย:  “เพียงแตเทานั้นก็เถอะ คราวนี้อยาไปทําดีกวา เราไปถึงก็ไปหาเจาคุณพอ แลวแม
พลอยก็มาที่หองฉัน กินขาวเสียที่นั่น แลวฉันจะพามาสง ฉันขี้เกียจมีเร่ือง”  
(น. 389-390) 

 
Choei: IN the ferry going home, Khun Choei said to Phloi, “When we get 

home, we’ll go straight into see Chao Khun Father. Afterwards you’ll 

come to my room and we’ll have something to eat, then I’ll take you 

back to the palace. All right? No need for you to call on Khun Un at all. 

In  fact, Do me a favour and don’t see her this time.”  

Phloi:  “What’s the matter, Khun Choei?”  

Choei: “As you know, Khun Un always says she’ll never marry, that no one is 

worthwhile marrying, and that she’ll live at home and take care of Chao 

Khun Father until death. But you see, if she doesn’t have a husband she 

doesn’t want any of us to have one either.” (P.193)  

 
 จากสถานการณขางตน พลอยมาเยี่ยมเจาคุณพอที่บานเพื่อจะมาคุยเร่ืองการแตงงาน
ของพลอย คุณเชยจึงขอรองไมใหแมพลอยไปพบคุณอุนในครั้งนี้ คุณเชยไดกลาวถอยคําวัจนกรรม
ออมประโยคคําถาม “ฉันอยากขอใหแมพลอย อยาไปเกี่ยวของกับคุณอุนเธอเลยไดไหม?” ในการ
แสดงเจตนาขอรอง ในการแปลวัจนกรรมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความ “Do me a favour 

and don’t see her this time.” ซ่ึงก็สามารถสื่อเจตนาในการขอรองของผูพูดได จากบทแปล “Do me 

a favour……..” ที่แสดงเจตนาการขอรองของผูพูด ทั้งนี้ จากการแปล “Do me a favour and 

don’t see her this time.” สงผลใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนเปนประโยคคําสั่ง  
อยางไรก็ตาม ผูแปลสามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมใหสอดคลองกับตนฉบับไดวา 
“Can you do me a favour? Please don’t see her this time.” 
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ตัวอยางที่ 80 
สถานการณ:  คุณชิดไปหาพลอยที่บานเพื่อขอยืมเงิน 
 

เมื่อนั่งคุยกันอยูสองตอสอง คุณชิดก็เร่ิมปรับทุกขถึงความยากจน ไมพอกินพอใช 
เลาใหฟงถึงเรื่องความเจ็บปวยของภรรยาทางบาน ในที่สุด คุณชิดก็พูดขึ้นวา 

ชิด: “แมพลอยอยาวาอะไรเลย นึกวาเห็นแกพี่เถิด แมพลอยมีอัฐใหพี่ยืมสักชั่งหนึ่งไหม 
แลวอีกหนอยพี่จะหามาใชให”  

พลอย: พลอยรูดีวา ถึงจะใหไป คุณชิดก็คงใชจายทางอบายมุข หมดภายในเวลาวันเดียว
หรือสองวัน พลอยกมหนาลง คนไดเชี่ยนหมาก แลวพูดวา “ฉันไมมีหรอกคุณพี่ 
เงินตั้งรอยตั้งชั่ง เงินใชจายทางบานทุกวันนี้ ฉันก็รับมาจากคุณเปรมอีกทีหนึ่ง ฉัน
ไมกลาไปเอาของเขามาให” พลอยพูดแกตัว ก็ปดปองไปตามเรื่อง (น. 495-496) 

 
He came again not so long after (thank heaven, Khun Prem was on duty 

that day) to “borrow” some money, which Phloi knew would not be 

spent on his wife and child as he would have her believe. He named a 

large sum, but Phloi managed to appease him with a much smaller 

amount. He snatched at it, his thin-veined hand with its grimy 

fingernails trembling with impatience. (P. 254) 

 
 จากสถานการณที่คุณชิดไปหาพลอยที่บานเพื่อขอยืมเงิน คุณชิดไดกลาวถอยคํา “แม
พลอยอยาวาอะไรเลย นึกวาเห็นแกพี่เถิด แมพลอยมีอัฐใหพี่ยืมสักชั่งหนึ่งไหม แลวอีกหนอยพี่จะหา
มาใชให” โดยวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “แมพลอยมีอัฐใหพี่ยืมสักชั่งหนึ่งไหม” แสดงเจตนา
การขอรองใหผูฟงทําบางสิ่งบางอยางใหผูพูด ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามนี้ ผูแปลใช
กลวิธีการแปลแบบการสรุปความ ซ่ึงเปนการแปลเอาแตใจความสําคัญ เปนการเก็บความอยางยอๆ 
และเปนการแปลโดยเปลี่ยนจากบทสนทนาเปนบทบรรยาย “He came again not so long after 
(thank heaven, Khun Prem was on duty that day) to “borrow” some money, which 
Phloi knew would not be spent on his wife and child as he would have her believe.” 
จากบทแปลก็สามารถทราบถึงเจตนาของคุณชิดในการมาหาแมพลอยที่บานได ซ่ึงก็คือมาเพื่อขอยืม
เงิน แตการนําเสนอรูปแบบการแปลในบทบรรยายนี้ ทําใหผูอานไมทราบลักษณะการสนทนาและ
การกลาววัจนกรรมของผูพูดในตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลอาจเห็นวา บริบทเนื้อเร่ืองดังกลาวไมไดมี
ความสําคัญมากนัก จึงสามารถแปลแบบสรุปความได และเพื่อใหบทแปลมีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ 
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ตัวอยางที่ 81 
สถานการณ: พิศอยากจะขอลองชิมรสชาติยาดองที่เทียบดองไว 
 

พิศ:  “ยาอะไร?” 
เทียบ: “อาว ก็ยาดองซีจะ” ยายเทียบตอบอยางมีภูมิ “ฉันดองไวแลวที่หอง ตํารับของฉัน

เอง ยาดองเขาของรอน เครื่องตรีกระตุก...แลวก็...” 
พิศ:  “เดี๋ยวกอน ไอยาดองนี่นะ นางพิศสอดถามขึ้น “ดองไวแลวจริงๆ หรือ?” 
เทียบ:  “จริงซีจะ”  
พิศ:  “ฉันขอลองดูกอนบางจะไดไหม หมูนี้ฉันก็เลือดลมไมสูจะดีเหมือนกัน”  
เทียบ: “ไดซี จะเปนไร มีอยาง คุณทานจะไปรับอะไรหนักหนา เพียงขวดครึ่งขวดก็พอ 

เมื่อถึงเวลา แตฉันดองไวตั้งสามขวดโหล” (น. 498-499) 
 
Phit:  “Yes, what kind of medicine?” 

Thiap: “The ya dong of course.” This is any one of the various kinds of 

medicinal-alcoholic liquid made by leave a cloth bag containing 

medicinal roots, leaves and other ingredients submerged in rice wine or 

arrack. “I’ve already made some for her, using my own famous 

prescription –” 

Phit: “You don’t say! Want me to try it first?” 

Thiap: “Why not? We’ll try it together. She won’t be needing more than half a 

bottle, and I’ve made three –” (P. 256) 

 

 จากตัวอยางขางตน พิศอยากจะขอลองชิมรสชาติยาดองที่เทียบดองไว พิศจึงกลาว
ถอยคํา “ฉันขอลองดูกอนบางจะไดไหม หมูนี้ฉันก็เลือดลมไมสูจะดีเหมือนกัน” ทั้งนี้ การกลาว
ถอยคํา “ฉันขอลองดูกอนบางจะไดไหม” จัดเปนวัจนกรรมออมที่แสดงเจตนาการขอรอง ในการ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความในประโยคคําถาม “You 

don’t say! Want me to try it first?” ที่ยังไมไดแสดงเจตนาในการขอรองหรือขออนุญาตได
ชัดเจนเทียบเทากับตนฉบับ ทั้งนี้ ผูแปลอาจแปลโดยคงประโยคคําถามที่สามารถรักษาประเภท
และหนาที่ของวัจนกรรมสอดคลองกับตนฉบับคือ  “You don’t say! Can I try it first?”   
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ตัวอยางที่ 82 
สถานการณ: พลอยอยากใหออดทํางานเปนหลักแหลง แตออดกลับคิดวายังคงมีเวลาเหลือเฟอ

ไมจําเปนที่จะตองรีบรอน 
 

พลอย: “โธ! เวรกรรมแทๆ ทีเดียว” พลอยบน “ออดชอบพูดอะไรที่แมไมเขาใจเสมอ จะ
ชวยเปนสติปญญาสักนิดก็ไมมี อยากไดอะไรอยากทําอะไรทําไมไมบอกแม” 

ออด:  “แมจา” ตาออดพูดขึ้น ใบหนาเปลี่ยนไปเปนยิ้ม “ลูกถูกสงไปอยูที่อ่ืนเสียนาน
หลายป กลับมาถึงบานก็อยากจะอยูที่บานกับแมใหอ่ิม ไมอยากกังวลถึงอะไร
ทั้งนั้น อยากรูแตเพียงวา ไดอยูใกลๆแม นอนใตหลังคาเดียวกับแมเทานั้น ลูกก็เปน
คนเลี้ยงงาย ไมส้ินเปลืองเทาไร แมจะเลี้ยงลูกไวสักคนกอนไมไดเทียวหรือ สมมุติ
วาลูกไปทํางานหาเงินเดือน ไดมาเทาไรแมก็คงไมไดไมดีอะไรดวย ลูกก็คงจะใช
คนเดียวหมด ถาจะวาถึงชื่อเสียง มีหนามีตาจากการงาน ลูกก็ไมอยากได อยากแต
เปนลูกของแมตลอดไป และชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ถาจะหากันจริงๆ ก็คงจะยังมีเวลา
อีกมาก ลูกก็ยังไมแกเฒาเทาไรนัก แมจะอดใจรอไปหนอยไมไดเทียวหรือ?”  

พลอย: คําพูดของตาออดทําใหพลอยตองนิ่ง เพราะไมรูวาโตตอบอยางไร (น.783-784) 
 

Khun Prem had asked her to discuss it with him. Phloi did so, but it 

wasn’t a very fruitful discussion as far as practical purposes were 

concerned. 

Ot:  “What would I like to do?” Ot laughed. “Nothing, of course.” 

Phloi: “Oh, Ot! Please be serious. You can’t idle away your time like this 

indefinitely. You must do something.” 

Ot: Well then, whatever you say, Khun Mother. My training has been such 

that I’m prepared to do anything as well as nothing.” 

Phloi: “Oh, you’re no help at all,” Phloi wailed. “You’re just as bad as your 

father.” 

Ot: “All right, Mother,” Ot said soothingly. “I’ll find something. But 

please, may I go on being your happily jobless son a while longer?” 

(P.434) 
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 ในสถานการณขางตน พลอยอยากใหออดทํางานเปนหลักแหลง แตออดกลับคิดวา
ยังคงมีเวลาเหลือเฟอไมจําเปนที่จะตองรีบรอน ออดจึงขอรองแมพลอยวาอยากจะอยูๆเฉยๆไม
ทํางานไปสักพักหนึ่ง โดยผูพูดไดกลาวถอยคํา “แมจา” ตาออดพูดขึ้น ใบหนาเปลี่ยนไปเปนยิ้ม “ลูกถูก
สงไปอยูที่อ่ืนเสียนานหลายป กลับมาถึงบานก็อยากจะอยูที่บานกับแมใหอ่ิม ไมอยากกังวลถึงอะไร
ทั้งนั้น อยากรูแตเพียงวา ไดอยูใกลๆแม นอนใตหลังคาเดียวกับแมเทานั้น ลูกก็เปนคนเลี้ยงงาย ไม
ส้ินเปลืองเทาไร แมจะเลี้ยงลูกไวสักคนกอนไมไดเทียวหรือ สมมุติวาลูกไปทํางานหาเงินเดือน 
ไดมาเทาไรแมก็คงไมไดไมดีอะไรดวย ลูกก็คงจะใชคนเดียวหมด ถาจะวาถึงชื่อเสียง มีหนามีตาจาก
การงาน ลูกก็ไมอยากได อยากแตเปนลูกของแมตลอดไป และชื่อเสียงเกียรติยศนั้น ถาจะหากัน
จริงๆ ก็คงจะยังมีเวลาอีกมาก ลูกก็ยังไมแกเฒาเทาไรนัก แมจะอดใจรอไปหนอยไมไดเทียวหรือ?” 
ในการกลาวถอยคําวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “แมจะอดใจรอไปหนอยไมไดเทียวหรือ?” แสดง
เจตนาขอรอง  ในการแปลวัจนกรรมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความซึ่งมีความหมาย
แตกตางไปจากตนฉบับ “แมจะอดใจรอไปหนอยไมไดเทียวหรือ?” ผูแปลนําเสนอความหมายใน
บริบทใกลเคียงในตนฉบับโดยคงประโยคคําถาม “But please, may I go on being your 

happily jobless son a while longer?” ซ่ึงในการแปล “happily” หมายถึง “ไมอยากกังวลถึง
อะไรทั้งนั้น” และ “jobless” หมายถึง “อยูๆเฉยๆไมทํางาน” นอกจากนี้ บทแปล “please” และ 
“may” แสดงถึงเจตนาการขอรองของผูพูด โดยบทแปล “But please, may I go on being your 

happily jobless son a while longer?” ไดนําเสนอวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนา
การขอรอง แตมีเนื้อความที่ไมเทียบเทากับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 83 
สถานการณ: อ้ันทาบทามประไพใหกับเสวี อ้ันจึงไดขออนุญาตพลอยวาจะขัดของหรือไหม 
 

อ้ัน: เมื่อตาอั้นมาพบ และพูดขึ้นวันหนึ่ง วา “คุณแม คุณเสวีเขาใหมาทาบทามวา เขาจะ
มาขอประไพ คุณแมจะขัดของไหม ถาไมขัดของ เขาจะไดสงผูใหญมาจัดการ” 

พลอย: “คุณเสวี...” พลอยพูดทวนคํา แลวก็รูสึกหนามืด เหมือนกับจะเปนลม “คุณเสวีจะ
มาขอประไพ...เดี๋ยวกอนอั้น ขอใหแมหยุดหายใจประเดี๋ยว...แมไมรูเร่ืองนี้มากอน
เลย...” 

อ้ัน: “เขาบอกผมไวนานแลววาเขาชอบประไพมาก ตั้งแตเขาเริ่มไปมาหาสู ผมก็เห็นวา
เขาเปนคนดี แตกอนก็เปนเพื่อนชอบพอกันมา......แตเดี๋ยวนี้ ถาจะวาไปเขาก็เปน
นาย ผมก็เลยไมขัดของ แนะนําใหเขารูจักกับประไพ และอนุญาตใหไปมาที่บานนี้
ได เขาเปนคนดี เรียบรอยอยางไรแมก็เห็นอยูแลว” ตาอั้นวา (น. 969) 
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An: An sprang the following request on her: “Khun Sewi has asked me to 

approach you on his behalf. With your permission – if you have no 

objection – he would like to have this elders come and pay respects and 

ask you for Praphai’s hand.” 

Phloi: Phloi had to take a deep breath to restore her calm, and it took her a few 

more moments to get her speech back. “Wait, An,” she said. “Don’t go 

so fast. This is so sudden. I don’t know…” 

An:  “Sewi has made his intention known to me for some time, Khun 

Mother. You must always have noticed that he’s very fond of Praphai. 

And I’m sure you agree with me that he’s a worthy man in every way.” 

(P. 524) 

 
 ในตัวอยางขางตน อ้ันมาคุยกับพลอยเพื่อทาบทามประไพใหกับเสวี อ้ันจึงไดขอ
อนุญาตพลอยวาจะขัดของหรือไหม อ้ันจึงไดกลาวถอยคํา “คุณแม คุณเสวีเขาใหมาทาบทามวา เขา
จะมาขอประไพ คุณแมจะขัดของไหม ถาไมขัดของ เขาจะไดสงผูใหญมาจัดการ” ในการกลาวถอยคํา 
“คุณแมจะขัดของไหม” จัดเปนวัจนกรรมออมที่ผูพูดแสดงเจตนาขออนุญาต ในการแปลวัจนกรรมออม
ประโยคคําถามนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลเอาความ “An sprang the following request on her: 

Khun Sewi has asked me to approach you on his behalf. With your permission – if you 
have no objection – he would like to have this elders come and pay respects and ask 
you for Praphai’s hand.” ซ่ึงบทแปลดังกลาวก็สามารถแสดงเจตนาในการขออนุญาต จากบท
แปล สงใหวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปลี่ยนไปจากตนฉบับ ทั้งนี้ เพราะผูแปลอาจตองการให
บทแปลมีความกระชับ เขาใจงาย อยางไรก็ตาม ผูแปลสามารถแปลโดยคงประโยคคําถามเพื่อที่จะ
สามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมออมประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับ  “An 
sprang the following request on her: Khun Sewi has asked me to approach you on his 
behalf. “May I have your permission? – if you have no objection – he would like to 

have this elders come and pay respects and ask you for Praphai’s hand.” 
 
 5.3.3 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการเตือน มีกลวิธีการแปล 1 
ประเภทคือ การแปลเอาความ 
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 5.3.3.1 การแปลเอาความ ไดแก การละไมแปล 
 
ตัวอยางที่ 84 
สถานการณ: พลอยใหสรอยทองแกหลานลูกคุณชิดเพื่อเปนการรับขวัญ พอคุณชิดมาเห็นเขาก็

ไดสอบถามเรื่องน้ําหนักทอง คุณเชยเห็นทาไมดีจึงชวนแมพลอยกลับขึ้นตึก 
 

ชิด:  “ทองหนักเทาไร?” คุณชิดถามขึ้นอีก  
พลอย: “ฉันก็ไมทราบ” พลอยตอบไมเต็มคํา “เมื่อซ้ือเขามาก็ไมไดถาม เห็นเสนเล็กนารักดี 

ก็เลยเอามาผูกขอมือหลาน”  
ชิด: “ซ้ือทองตองถามน้ําหนัก” คุณชิดพูดขึ้นลอยๆ “ผูหญิงซื้อของละกออยางนี้เสมอ 

ใจตัวเห็นอะไรสวย ก็ซ้ือกันไดซ้ือกันดี ถูกแพงไมวา”   
เชย: “กลับขึ้นบนตึกหรือยัง แมพลอย” คุณเชยเตือนขึ้น แลวก็ขยิบตา เหมือนกับจะรีบ

ชวนใหพลอยกลับ  
ชิด: “อยูหลายๆ วันซี แมพลอย” คุณชิดพูดขึ้นกอนที่พลอยจะลงจากเรือน “แลวก็มา

เลนกับหลานบอยๆ เด็กมันจะไดรัก ถาฉันไมอยู อีพวงมันก็อยู อยาเกรงใจเลย”  
(น.252) 

 

Chit:  “How much does the gold weigh?” he asked.  

Phloi: Phloi couldn’t quite believe her ears. She shot a furtive glance at Khun 

Choei, but the latter was keeping her eyes averted and her face blank.  

Chit:  Khun Chit repeated his question. “How much does it weight?”  

Phloi:  Phloi stammered out a reply, admitting that she didn’t know exactly. 

Chit:  “Women!” Khun Chit grumbled to himself. “They’ll buy anything that 

takes their fancy ― never mind if it’s not worth the price.” But on the 

whole Khun Chit was very genial with Phloi, who behaved humbly and 

respectfully towards him as a younger sister should, and when this 

particular meeting came to a close, he told her to come and play with 

the children more often. “So that they’ll grow to love you,” he added 

graciously.  

Choei: “I forgot to warn you,” Khun Choei said on the way back to the big 

house. “And now it’s too late. Khun Chit should not have been allowed 



ทิวาพร ธงทอง การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม / 144 

to see the gold you gave the children. Too much temptation for him.” 

(P.124)  
 

 จากสถานการณขางตน พลอยใหสรอยทองแกหลานซึ่งเปนลูกของคุณชิดเพื่อเปนการ
รับขวัญ พอคุณชิดมาเห็นเขาก็ไดสอบถามเรื่องน้ําหนักทอง คุณเชยเห็นทาไมดีจึงเตือนแมพลอยให
กลับขึ้นบนตึก โดยคุณเชยไดกลาวถอยคํา “กลับขึ้นบนตึกหรือยัง แมพลอย” คุณเชยเตือนขึ้น แลวก็
ขยิบตา เหมือนกับจะรีบชวนใหพลอยกลับ” ในการกลาวถอยคํา  “กลับขึ้นบนตึกหรือยัง แมพลอย” 
จัดเปนวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่ผูพูดแสดงเจตนาเตือนผูฟงไมใหไปยุงกับคุณชิดมากนัก ใน
การแปลวัจนกรรมออมนี้ ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบละไมแปล ทั้งนี้ ผูแปลอาจเห็นวา เนื้อเร่ืองใน
สถานการณนี้ไมไดมีความสําคัญตอบริบทเนื้อเร่ืองหลัก ผูแปลจึงละไมแปล ซ่ึงจากการละไมแปล
สงผลใหผูอานไมสามารถรับทราบถึงการกลาววัจนกรรมออมประโยคคําถามของผูพูด อยางไรก็
ตาม ผูแปลสามารถแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามดังกลาวเพื่อที่ผูอานจะสามารถทราบถึงการ
กลาววัจนกรรมของผูพูดในบทแปล “Don’t you think it’s time to leave now?” ซ่ึงก็จะ
สามารถรักษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมไดสอดคลองกับตนฉบับ 
 
ตัวอยางที่ 85 
สถานการณ: หลังจากที่คุณเชยทราบวาแมพลอยไดชวนใหคุณอุนมาอยูที่บานของพลอย คุณเชย

จึงไดกลาวเตือนพลอย 
 
เชย:  “แมพลอย จริงหรือนี่ ที่เขาลือกันวาคุณอุนจะมาอยูกับเธอ?” 
พลอย:  “จริงคุณเชย” พลอยตอบสั้นๆ 
เชย:  “แมพลอยกําลังเลนกับไฟ รูตัวบางไหม” คุณเชยเตือน 
พลอย:  “ถึงจะไฟ ก็มอดแลวละคณุเชย ไมมีรอนมอืหรอก”  
เชย: คุณเชยหัวเราะแลวก็ตอบวา “ฉันก็เหน็ใจแมพลอยเหมือนกัน ถาเปนฉนัๆ ก็ตองทํา

อยางนั้น” (น. 625)   
 

Two days later Khun Choei came. She had heard this astonishing 

rumour and came rushing to get the truth from Phloi’s own lips. Phloi 

confirmed it for her. 

Choei:   “You’re playing with fire,” Khun Choei warned.  
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Phloi:  “The fire has gone out,” said Phloi with a smile. “You can touch Khun 

Un now without getting your hand burnt.”  

Choei: Khun Choei laughed. “I suppose you’re right. Actually, Mae Phloi, you 

have my full sympathy and support. She threw away her pride and 

came to you for help. I’d have done the same if I were you. What I’m 

afraid of is that Khun Chit will try to follow her here.” (P.342) 

 
 จากตัวอยางขางตน คุณเชยเตือนแมพลอยที่แมพลอยไดออกปากชวนคุณอุนมาอยูที่
บาน เนื่องจากคุณอุนชอบวางตัวเปนใหญ และไมคอยชอบแมพลอย คุณเชยเปนหวงแมพลอยจึงได
กลาวเตือนดวยถอยคําประโยคคําถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ “รูตัวบางไหม” ในตัวอยางนี้ ผูแปลไดใช
กลวิธีการละไมแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม “รูตัวบางไหม” ทั้งนี้เพราะ ผูอานสามารถเขาใจ
ในเนื้อเร่ืองไดโดยตลอดจากการสถานการณดังกลาว โดยในบทแปล “You’re playing with 

fire,” Khun Choei warned.” สามารถสื่อความเจตนาการเตือนที่กินความหมายครอบคลุม
เพียงพอแลว โดยประโยคคําถาม “รูตัวบางไหม” สามารถละไดในการแปล สําหรับการละไมแปล
นั้นไดเปลี่ยนแปลงประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปนวัจนกรรมตรงประโยคบอกเลา 
อยางไรก็ตาม ผูแปลสามารถแปลโดยคงประโยคคําถามได “Do you know that you’re playing 
with fire?” Khun Choei warned.” 
 
 จากการศึกษาการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวชี้นํา พบวามี
กลวิธีการแปลวัจนกรรมแตละหนาที่ ดังนี้ วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการชักจูง
หรือช้ีแนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการของผูพูด มีกลวิธีการแปล 2 ประเภทคือ การแปลตรงตัว 
และการแปลเอาความ โดยการแปลตรงตัว ไดแก การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
และการแปลเอาความ ไดแก การแปลแบบเรียบเรียง วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนา
การขอรอง มีกลวิธีการแปล 1 ประเภทคือ การแปลเอาความ โดยการแปลเอาความ ไดแก การแปล
แบบเรียบเรียง และการแปลแบบสรุปความ วัจนกรรมออมประโยคคําถามที่แสดงเจตนาการเตือน มี
กลวิธีการแปล 1 ประเภทคือ การแปลเอาความ โดยการแปลเอาความ ไดแก การละไมแปล 
 
5.4 ขอสังเกต 
 ในการศึกษากลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม ผูวิจัยพบขอสังเกตในการใช
กลวิธีการทับศัพทในการถายทอดความหมายระดับประโยค โดยคําศัพทที่ถายเสียงตามเสียงใน
ตนฉบับอาจไมสามารถสื่อความหมายที่เปนที่เขาใจสําหรับผูอานชาวตางประเทศได 
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ตัวอยางที่ 86 
สถานการณ: ออดและพอเพิ่มกลาวคําทักทายตอกันตามลักษณะวัฒนธรรมแบบใหม 
 

ระหวางนั้นสิ่งที่พอเพิ่มและตาออดคุยกันอยูดวยความสนุกสนานครึกครื้น ก็คือ
ความวิวัฒนาการแหงภาษาไทย เร่ิมตนดวยวิธสะกดการันตที่ตั้งขึ้นใหม และตอไป
ก็ถึงถอยคําสํานวนที่ทางการกําหนดใหใชพูดกัน พอพอเพิ่มเขามาถึงบาน ตาออดก็จะ
ทักขึ้นวา 

ออด:  “สวัสดีจะ ทาน!” 
เพิ่ม:  “สวัสดีจะ” พอเพิ่มตอบอยางรื่นเริง “ทานสบายดีหรือจะ” 
ออด:    “ทานมาแตวันเทียวนะจะ วันนี้” 
เพิ่ม:  “ฉันคิดถึงทานนี่จะ ฉันก็เลยรีบมา” (น. 1,132-1,133) 
 

Uncle Phoem, for instance, call himself phom with most friends and 

acquaintances, khraphom with esteemed elders, lung with nephew Ot, 

nua with the children of his wife’s elder’s sister, ua or kha with some 

of his closest friends, and so on and so forth. So he and Ot got together 

this afternoon and went into their chan-and-than act, keeping the 

dialogue simple and “cultural” (such as “sawaddi cha than, than sabai 

dir ru cha, chan sabai di cha”) and laughed at themselves with much 

enjoyment. An was also amused by their performance, but Phloi 

thought it ludicrous and said so. “I hope nobody’s going to force me to 

talk like that!” she declared warmly. (P. 600) 

 

 จากบริบทขางตน ประโยคคําถาม “ทานสบายดีหรือจะ” เปนวัจนกรรมออมที่ผูพูด
แสดงเจตนาหนาที่ในการทักทายตามธรรมเนียมมารยาทของคนในสังคมเมื่อพบกัน ในการแปลวัจนกรรม
ออมประโยคคําถามดังกลาว ผูแปลไดใชกลวิธีการทับศัพทวา “than sabai dir ru cha” เพื่อส่ือความ
เจตนาการทักทายในประโยคคําถาม อยางไรก็ตาม การใชกลวิธีการแปลทับศัพทในระดับประโยค
ไมสามารถเปนที่เขาใจสําหรับผูอานชาวตางชาติได เพราะการใชกลวิธีการแปลทับศัพท เหมาะสม
สําหรับการแปลคําศัพทหรือช่ือเฉพาะมากกวา  ผูแปลควรถายทอดความหมายเปนภาษาอังกฤษ 
“How are you?” ที่หมายถึง “ทานสบายดีหรือจะ” ก็จะเปนที่เขาใจสําหรับผูอานได 
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 จากการศึกษาการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามในนวนิยายเรื่อง ส่ีแผนดิน ผูวิจัย
ไดสรุปตารางแสดงอัตรารอยละของการใชกลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม และตาราง
แสดงความสัมพันธระหวางประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมออมประโยคคําถามกับกลวิธีการแปล 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงอัตรารอยละของการใชกลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม 
 

กลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม รอยละ 
1) การแปลแบบเอาความ (free translation) 70.46 
1.1 การแปลแบบเรียบเรียง 42.16 
1.2 การละไมแปล 20.13 
1.3 การแปลแบบสรุปความ 6.16 
1.4 การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน 2.01 
2) การแปลแบบตรงตัว (literal translation) 29.54 
2.1 การแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 29.54 

รวม 100 
 
 จากตารางแสดงอัตรารอยละของการใชกลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม 
จะเห็นไดวา ผูแปลใชกลวิธีการแปลแบบเอาความมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.46 ไดแก การแปล
แบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 42.16 การละไมแปล คิดเปนรอยละ 20.13 การแปลแบบสรุปความ คิด
เปนรอยละ 6.16 และการแปลแบบเทียบเคียงสํานวน คิดเปนรอยละ 2.01 สําหรับการแปลตรงตัวนั้น 
คิดเปนรอยละ 29.54 
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางประเภทและหนาท่ีของวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
กับกลวิธีการแปล 
 

ประเภท 
วัจนกรรมออม 
ประโยคคําถาม 

 

หนาที ่
วัจนกรรมออม 
ประโยคคําถาม 

 

กลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม 
(รอยละ) 

การแปล
แบบ

ประโยคตอ
ประโยค
หรือ 

คําตอคํา 

การแปล 
แบบเรียบ
เรียง 

การ 
ละไมแปล 

การแปล 
แบบสรุป
ความ 

การแปล 
แบบเทียบ 
เคียง
สํานวน 

การกลาวความจรงิ 1) การกลาวรําพึงรําพัน 44.83 55.17 0 0 0 
 2) การคาดคะเน 46.43 53.57 0 0 0 
 3) การบอกกลาว 50 50 0 0 0 
 4) การบน 57.14 42.86 0 0 0 
 5) การตําหน ิ 34.12 36.48 11.76 0 17.64 
 6) การแสดงความไมเห็น

ดวย 
0 81.82 0 18.18 0 

การกลาวแสดงออก 1) การแสดงความรูสึก
ประหลาดใจ 

40 38.89 10 0 11.11 

 2) การแสดงความรูสึกไม
พอใจ 

54.17 48.83 0 0 0 

 3) การทักทาย 84.62 0 15.38 0 0 
 4) การแสดงอารมณขัน 33.34 66.66 0 0 0 
 5) การชื่นชม 0 0 33.33 33.33 33.33 

การกลาวช้ีนาํ 1) การชักจูงหรือชี้แนะให
ผูฟงปฏิบตัิตามความ
ตองการของผูพูด 

53.13 31.25 0 15.63 0 

 2) การขอรอง 45.45 54.55 0 0 0 
 3) การเตือน 0 0 100 0 0 

  
 จากตารางแสดงความสัมพันธระหวางประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมออมประโยค
คําถามกับกลวิธีการแปล เห็นไดวา ในการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาว
ความจริงนั้น  การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการกลาวรําพึงรําพัน ใชกลวิธีการ
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แปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 44.83 การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอย
ละ 55.17 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการคาดคะเน ใชกลวิธีการแปลแบบ
ประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 46.43 การแปล แบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 53.57 
การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการบอกกลาว ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอ
ประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 50  การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 50 การแปลวัจน
กรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการบน ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอ
คํา คิดเปนรอยละ 57.14  การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 42.86 การแปลวัจนกรรมออม
ประโยคคําถามแสดงเจตนาการตําหนิ ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิด
เปนรอยละ 34.12 การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 36.48 การละไมแปล คิดเปนรอยละ 11.76 
การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน คิดเปนรอยละ 17.64 การแสดงความไมเห็นดวย การแปลแบบเรียบ
เรียง คิดเปนรอยละ 81.82 การแปลแบบสรุปความ  คิดเปนรอยละ 18.18 
 
 สําหรับการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวแสดงออกนั้น การ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการแสดงความรูสึกประหลาดใจ ใชกลวิธีการแปล
แบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 40 การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 
38.89 การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน คิดเปนรอยละ 11.11 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
แสดงเจตนาการแสดงความรูสึกไมพอใจ ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิด
เปนรอยละ 54.17 การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 48.83 การแปลวัจนกรรมออมประโยค
คําถามแสดงเจตนาการทักทาย ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอย
ละ 84.62 การละไมแปล คิดเปนรอยละ 15.38 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนา
การแสดงอารมณขัน ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 33.34 
การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 66.66 การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการ
ช่ืนชม ใชกลวิธีการละไมแปล คิดเปนรอยละ 33.33 การแปลแบบสรุปความ คิดเปนรอยละ 33.33 
การแปลแบบเทียบเคียงสํานวน คิดเปนรอยละ 33.33 
 
 จากการศึกษาการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามประเภทการกลาวชี้นํา พบวา การ
แปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการชักจูงหรือช้ีแนะใหผูฟงปฏิบัติตามความตองการ
ของผูพูด ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา คิดเปนรอยละ 53.13 การแปลแบบ
เรียบเรียง คิดเปนรอยละ 31.25 การแปลแบบสรุปความ คิดเปนรอยละ 15.63 การแปลวัจนกรรม
ออมประโยคคําถามแสดงเจตนาการขอรอง ใชกลวิธีการแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอคํา 
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คิดเปนรอยละ 45.45 การแปลแบบเรียบเรียง คิดเปนรอยละ 54.55 การแปลวัจนกรรมออมประโยค
คําถามแสดงเจตนาการเตือน ใชกลวิธีการละไมแปล คิดเปนรอยละ 100 
 
 กลาวโดยสรุปคือ การแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามในนวนิยายเร่ือง ส่ีแผนดิน 
เปนภาษาอังกฤษ ผูแปลใชกลวิธีการแปล 2 ประเภทดวยกัน ไดแก การแปลแบบเอาความ มีกลวิธี
การแปล 4 กลวิธี คือ การแปลแบบเรียบเรียง การละไมแปล การแปลแบบสรุปความ และการแปล
แบบเทียบเคียงสํานวน อีกทั้ง กลวิธีการแปลตรงตัว มี 1 กลวิธี คือ การแปลแบบประโยคตอประโยค
หรือคําตอคํา 
 
 ผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปลแบบเรียบเรียง ในกรณีผูแปลคํานึงถึงเจตนาของผูสงสาร
เปนสําคัญ ทั้งนี้ เพราะการแปลตรงตัวโดยคงประโยคคําถามอาจไมสามารถถายทอดเจตนาของผูสง
สารไดชัดเจนเทากับการแปลแบบเอาความโดยการเรียบเรียง นอกจากนี้ ผูแปลจะเลือกใชกลวิธีการ
แปลแบบเอาความแบบเรียบเรียง เนื่องจากความแตกตางของโครงสรางทางภาษาระหวาง
ภาษาตนฉบับกับภาษาปลายทาง ซ่ึงบางครั้งผูแปลจําเปนตองนําหลักไวยากรณในภาษาปลายทางมา
ปรับใชในการถายทอดความหมาย จึงไมสามารถแปลแบบตรงตัวได ซ่ึงการแปลวัจนกรรมออม
ประโยคคําถามโดยกลวิธีการแปลแบบเรียบเรียงที่เปลี่ยนชนิดของประโยคสงผลใหบทแปลไม
สามารถรักษาลักษณะของวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่สอดคลองกันตนฉบับได  

 
 ผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปลแบบตรงตัวโดยแปลแบบประโยคตอประโยคหรือคําตอ
คํา ในกรณีที่วัจนกรรมออมประโยคคําถามในตนฉบับสามารถถายทอดความหมายในบทแปลภาษา
ปลายทางไดเปนที่เขาใจ และยังคงสามารถรักษาประเภทของวัจนกรรมออมประโยคคําถาม
สอดคลองกับตนฉบับ  

 
 บางครั้งผูแปลใชกลวิธีการละไมแปล โดยไมถายทอดความหมายในบทแปล เพราะผู
แปลอาจเห็นวาขอความในตนฉบับไมไดส่ือความหมายที่มีความสําคัญตอเนื้อเร่ือง หรือ ขอมูล
ดังกลาวไดมีการแสดงความหมายไวในบริบทใกลเคียงแลว ผูแปลจึงเลือกใชกลวิธีการละเพื่อใหบท
แปลมีความกระชับมากขึ้น 

 
 ในการแปลแบบสรุปความ ซ่ึงเปนการแปลโดยเก็บเอาแตใจความสําคัญ เปนการเลา
เร่ืองยอๆ ผูแปลไดแปลโดยเปลี่ยนจากบทสนทนาเปนบทบรรยาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
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ประโยคเปนการแปลในระดับคํา เนื่องจาก ผูแปลอาจตองการใหเนื้อเร่ืองมีความกระชับ ไมเยิ่นเยอ 
จึงเลือกใชกลวิธีการแปลแบบสรุปความ อยางไรก็ตาม การแปลแบบสรุปความสงผลใหผูอานไม
สามารถทราบถึงลักษณะวัจนกรรมออมประโยคคําถามในตนฉบับได  
 
 สําหรับการแปลแบบเทียบเคียงสํานวนนั้น ผูแปลไดพิจารณาแลววา การแปลโดย
เทียบเคียงสํานวนในภาษาปลายทางจะสามารถสื่อความไดชัดเจนกวาการแปลโดยคงประโยค
คําถามสอดคลองกับตนฉบับ และยังเปนการเพิ่มอรรถรสใหกับบทแปลอีกดวย โดยการแปลแบบ
เทียบเคียงสํานวนสามารถรักษาลักษณะวัจนกรรมออมประโยคคําถามไดหากวามีสํานวนที่เปน
ประโยคคําถามและสื่อความหมายไดเทียบเคียงกับตนฉบับ แตหากบทแปลนั้นไมสามารถถายทอด
ความหมายโดยคงประโยคคําถามสอดคลองกับตนฉบับ ผูแปลจําเปนตองถายทอดสํานวนใน
ประโยคชนิดอื่น บทแปลดังกลาวก็จะไมสามารถรักษาลักษณะวัจนกรรมออมประโยคคําถามที่
สอดคลองกับตนฉบับ 

 
 ในบทที่ 6 จะเปนการสรุปผลการศึกษาประเภทและหนาที่ของวัจนกรรมออมประโยค
คําถามในนวนิยายเรื่อง ส่ีแผนดิน และการศึกษากลวิธีการแปลวัจนกรรมออมประโยคคําถามเปน
ภาษาอังกฤษ อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 




