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คํานํา
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บทคัดย่อ
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (cultural substitution) หมายถึงการแปลความหมายของคําทั้ง
ที่ปรากฏหรือที่ไม่เป็นที่รู้จักในภาษาแปลด้วยการใช้สิ่งทดแทนที่ใช้กันอยู่ในวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา
แปลแล้วแทนการแปลด้วยเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น a black sheep อาจแปลว่า ลูกนอกคอก แทนที่
จะแปลตรงตัวว่าแกะดําหรือแทนที่จะแปลด้วยการบรรยายว่าคนที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปและไม่
เป็นที่ยอมรับ การวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์การแปลด้วยเทคนิคการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเพื่อบรรยาย
ชนิด ประเภท รูปแบบทางภาษาศาสตร์ และประเด็นทางวัฒนธรรม และเพื่อสรุปความคิดเห็นของนัก
แปลต่อการใช้เทคนิคนี้ ข้อมูลเป็นเอกสารที่สุ่มตัวอย่างมาจากเอกสารการแปลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง
พ.ศ. 2550-2554 ซึ่ ง มี ค วามยาวประมาณ 1,000 หน้า โดยในส่ ว นที่ 1 นํ า การแปลที่พ บมาแยก
ประเภทตามความหมายออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่การแปลคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาหาร ความ
เชื่อและศาสนา การชั่ง ตวง วัด คําอุทาน สุภาษิต และสํานวน ในส่วนที่ 2 ได้สํารวจความคิดเห็นของ
นักแปลต่อการใช้เทคนิคนี้ได้พบว่า นักแปลส่วนใหญ่รู้จักและเคยใช้เทคนิคนี้อย่างระมัดระวัง โดยเห็น
ว่าเหมาะสมกับการแปลเพื่อบอกความหมายควบคู่ไปกับการเห็นภาพพจน์ และใช้เป็นทางเลือกโดย
นักแปลผู้ชํานาญ มีการอภิปรายผลการวิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะสําหรับนักแปลจากผลการวิจัย
คําสําคัญ

การแปลอังกฤษเป็นไทย การบรรยายภาษา สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์

ค

Abstract
Cultural substitution refers to the translation of some known or unknown
concepts in the source language by using the substitution from the culture of the
receptor language rather than by other available means of meaning equivalence. For
examples, a black sheep is translated into literal Thai as a cub outside a pen rather
than a person with different and unacceptable characters, and a corner stone is
translated as a supreme pole, rather than an indispensable and fundamental basis.
This study analyzes cultural substitution in English to Thai translation in order to
document its types, linguistic patterns, and cultural significance; and to find and draw
conclusions as to the translators’ opinion of this technique. In the first part of the
study, culturally substituted items were randomly collected from 1000 pages of
different types of English to Thai translated works which were published during 2007
to 2011. These data were then classified and listed according to their generic types
and presented in categorized tables with their linguistic and cultural comments as
findings. The generic types found are; people, animal, religion and beliefs, objects,
time and measurement, places, foods, proverbs, and idioms. In the second part, 12
translators whose works have been published during the past 10 years were asked to
fill in questionnaires and interviewed on their opinions on cultural substitute
translation technique. The conclusions of the opinions are provided, and the
recommendations for the use of the findings and for further research are offered.
Keywords: English to Thai translation, descriptive linguistics, cultural substitution,
pragmatics

การแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
Cultural Substitution in English to Thai translation

บทที่ 1
บทนํา
ความเป็นมา
การแปลเป็นความสามารถในการใช้ภาษา ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจทางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา
ที่เกี่ยวข้อง คือ ภาษาต้นฉบับ (source language) และภาษาแปล (receptor language) ความสามารถใน
การใช้และเข้าใจภาษาทั้งสองรวมไปถึงการใช้ทักษะการอ่าน การตีความ และการเขียน ผู้แปลต้องอ่าน
ภาษาต้ น ฉบั บ อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ในกรณี ที่ ต้ น ฉบั บ ใช้ ภ าษาแบบสร้ า งสรรค์ (creative) หรื อ มี ค วามกํ า กวม
(ambiguous) ผู้แปลก็ต้องตีความ ต้องเข้าถึงต้นฉบับอย่างแท้จริงก่อนจะถ่ายทอดความหมายออกเป็นภาษา
แปลที่เหมาะสมได้ การเข้าถึงต้นฉบับอย่างแท้จริง นอกจากจะมีความสามารถในการใช้ภาษาแล้วผู้แปลต้อง
เข้ า ใจและลุ่ ม ลึ ก ถึ ง วั ฒ นธรรมที่ ม าพร้ อ มกั บ ภาษา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากภาษาเป็ น ตั ว กํ า หนดวั ฒ นธรรมและ
วัฒนธรรมก็ถูกกําหนดโดยภาษาด้วยในทางกลับกัน (Larson, 1998) นักทฤษฎีการแปลหลายท่านได้เสนอให้
ทํ า การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมควบคู่ ไ ปกั บ การศึ ก ษาวิ ช าแปล หรื อ ให้ นํ า ผลการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมของภาษาที่
เกี่ยวข้องการใช้ในการแปลและยังมีความเห็นว่าการแปลเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาและการแปลก็เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้วย (Larson, 1998; Bassnett, 2007) การศึกษาเรื่องความเข้าใจในวัฒนธรรม การ
ตีความภาษาให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของภาษา และการถ่ายทอดความหมายของภาษาโดยการแปลและให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ลึกซึ้งเท่าเทียมกับความเข้าใจที่เจ้าของภาษาได้รับในการอ่านภาษาแม่ของตน เป็นสิ่งที่ท้าทาย
สําหรับนักวิ ชาการแปล และนักแปลโดยทั่วไป เพราะเป็ นลักษณะที่อาจก่อ ให้เกิดปัญหาในการแปลได้
ตัวอย่างเช่น ในการชมเด็กว่าน่ารักในภาษาอังกฤษอาจชมได้ตรงๆ ว่า Oh, what a cute baby! ซึ่งเมื่อแปล
เป็นภาษาไทยให้ได้รสชาติเหมือนเป็นภาษาไทยที่คนไทยพูดกันก็อาจแปลได้ว่า “แหม! ช่างน่าเกลียดน่าชัง
เหลือเกิน” ซึ่งถ้าแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษว่า “What an ugly baby!” ย่อมไม่ถูกต้องและถือเป็นการ
แปลที่ไม่คํานึงถึงวัฒนธรรมในการชมเด็กว่าน่ารักของไทย การแปลให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมจึงอาจต้องมี
ลักษณะของเทคนิคการแปลแบบที่ต้องใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (cultural substitution) มาใช้และเป็น
เทคนิคที่น่าวิจัยค้นคว้าถึงลักษณะและชนิด ตลอดจนในการถ่ายทอดความหมายโดยเทคนิคการแปลนี้ให้ลุ่ม
ลึกจนสามารถนํามาเป็นหลักในการแปลได้ต่อไป
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ความสําคัญ
การวิเคราะห์การแปลด้วยเทคนิคการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมมีความสําคัญต่อศาสตร์การแปล คือ
1. การแปลที่ดีย่อมต้องการสื่อความหมายและอารมณ์ความรู้สึกที่ภาษามีต่อผู้อ่านให้เท่าเทียมกัน
ทั้งในการอ่านภาษาต้นฉบับและภาษาแปล การแปลตรงตัวเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนที่สุด อาจทําได้ไม่
เต็มที่ในกรณีที่ต้องสื่ออารมณ์และความรู้สึก ตลอดจนภาพพจน์ให้ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด เช่น
การแปล castle ว่าปราสาทหิน (เพราะสร้างด้วยหิน) อาจให้ความหมายและภาพพจน์ต่อผู้อ่านไทยเหมือน
ปราสาทหิ นพิ มายหรื อพนมรุ้ง ซึ่ งแตกต่างกั นมากจากปราสาทซึ่ งสร้ างด้วยหิ นของยุโรป แต่ถ้าแปลว่ า
ปราสาทเฉยๆ ก็ยิ่งเป็นความหมายกว้างจนหมายถึงที่อยู่ของผู้ครองแผ่นดินเท่านั้น การแปลคําที่ความหมาย
ทางวัฒนธรรมเช่นนี้จึงเป็นปัญหาในการแปล
2. การแก้ปัญ หาทางวัฒนธรรมโดยคําที่เลือกใช้สื่อความหมายอาจทําได้หลายวิธีโดยผู้แปลผู้ มี
ความสามารถและประสบการณ์จะเลือกเทคนิคที่ดีที่สุดมาใช้ เช่น ใช้เทคนิคการยืมคํา เช่น การแปลคําว่า
Lord ก็ใช้คํายืมว่า ลอร์ด ยืมชื่อ คน อาหาร และสถานที่เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด แต่การยืมคํา
ไม่สามารถสื่อความหมายและภาพพจน์ของวัฒนธรรมได้ทุกกรณี เช่น การแปลสํานวนและสุภาษิตต้องเข้าใจ
และเห็นภาพได้จึงจะกินใจผู้อ่าน เช่น ถ้าแปล Rome was not built in one day. ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างใน
วันเดียว ก็แ ปลได้ และอาจไม่ เกิดปัญหาในการตีความสํ าหรับผู้อ่าน แต่ถ้าแปลว่า ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม
ก็จะเข้าใจได้เท่าเทียมกันอย่างง่ายดาย การแปลอย่างหลังจึงอาจเหมาะสมกว่าเมื่อมองในภาพรวมของการ
ถ่ายทอดความหมายและความรู้สึกในขณะเดียวกัน
3. การแปลด้วยการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมในกรณีที่เป็นทางเลือก คือ อาจแปลตรงตัวหรือยืม
คําพร้อมบรรยายแทนได้เป็นสิ่งที่ผู้แปลต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนแปล เนื่องจากถึงแม้จะให้ความหมายที่เท่า
เทียมกัน แต่ภาพพจน์ที่ได้อาจแตกต่างกันมาก เช่น แปล I packed my lunch for work ว่า ฉันห่อข้าวไป
กินกลางวันที่ที่ทํางาน อาจให้ความหมายเหมือนกันแต่ภาพพจน์ของอาหารที่ห่อข้าวไปกินอาจแตกต่างจาก
แซนด์วิชที่ฝรั่งทําไปกินกลางวันมาก แต่ถ้าแปลว่าฉันห่ออาหารกลางวันไปกินที่ที่ทํางาน อาจมีภาพพจน์ที่
เป็นกลางมากกว่า การเลือกเทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจึงเป็นศิลปะที่ผู้แปลต้องเลือกและ
พิจารณาก่อนแปลว่าต้องการให้งานแปลสละสลวยเป็นภาษาไทยที่กลมกลืน เข้าใจง่ายและชัดเจนหรือ
ต้องการเน้นที่การสื่อความหมายที่แม่นยําเป็นหลัก ซึ่งหลักในการแปลต้องการให้มีลักษณะทั้งแม่นยํา ชัดเจน
และเป็นภาษาไทยที่เป็นธรรมชาติด้วย
4. การรวบรวมข้อมูลทางภาษา การใช้ภาษาและการจําแนกชนิดและลักษณะของการใช้ภาษาตาม
หลักของการจดบันทึกภาษา (Language documenting) และการบรรยายภาษา เป็นแขนงที่สําคัญและ
จํ าเป็ น ในการศึ ก ษาภาษา ตั วอย่ า งการแปลของภาษาในยุค นี้ และการถ่ายโอนวั ฒ นธรรมที่ เกิด ในการ
แปลภาษา การตี ค วามวั ฒ นธรรมด้ ว ยมุ ม มองของภาษาไทยจากวั ฒ นธรรมของผู้ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษอาจ
เปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย การบั นทึ ก ข้ อ มู ล เช่ นนี้ จ ะเป็น หลัก ฐานของการใช้ ภ าษาไทยที่ แ ปลมาจาก
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ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจนําไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยได้ เช่น การใช้กรรมวาจกที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ The government under the leadership of Mr. Chuan Leekpai ซึ่งแปลกันมาว่า
รัฐบาลภายใต้การนําของนายกชวน หลีกภัย เป็นการใช้วาจกตาม passive voice ในภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้า
แปลเป็นภาษาไทยธรรมชาติซึ่งไม่ถูกครอบงําจากภาษาต้นฉบับก็อาจแปลได้ว่า รัฐบาลที่มีนายชวน หลีกภัย
เป็นผู้นํา หรือการแปล Welcome to Money Talk ว่า ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ทอล์ก ซึ่งเป็นการแปล
ตรงตัวจากสํานวนอังกฤษ ซึ่งอาจแปลเป็นภาษาไทยที่สละสลวยได้ว่า ต่อไปนี้ขอเชิญชมรายการ หรือถ้าจะ
ให้เชิญชวนมากๆ อาจแปลว่าต่อไปมีความยินดีขอเชิญชมรายการมันนี่ทอล์ก ก็ได้ การที่ผู้แปลมีความเข้าใจ
และเห็นตัวอย่างการแปลด้วยเทคนิคการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจึงมีความสําคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย
การบรรยายการใช้ภาษาไทยและอาจนําตัวอย่างไปใช้ในการสอนภาษาไทยให้แก่คนไทยและชาวต่างชาติได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์การแปลโดยใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (cultural substitution) มาช่วย
ในการถ่ายทอดความหมายให้ถูกต้องและได้รสชาติตามลักษณะธรรมชาติของภาษาโดยมุ่งวิเคราะห์
1) ชนิดของสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมในการแปลอังกฤษเป็นไทย
2) ตัวอย่างของสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมในการแปลอังกฤษเป็นไทยเพื่อบันทึกไว้ในการบรรยายภาษา
3) ประเด็นทางการถ่ายทอดความหมายที่สําคัญที่พบโดยเฉพาะทางด้านการถ่ายทอดวัฒนธรรม
4) ความคิดเห็นของนักแปลต่อการใช้เทคนิคการแปลชนิดนี้ในการแปลอังกฤษเป็นไทย

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ใช้ ก รอบทฤษฎี ท างภาษาศาสตร์ แ ละภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ โ ดยเน้ น ทฤษฎี ก ารแปล
(translation theories) ประกอบกับทฤษฎีภาษาศาสตร์สังคม (sociolinguistics) โดยเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ด้วยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (descriptive analysis) ตามหลักของการ
บันทึกภาษา (language documenting) การเลือกชนิดและการพบตัวอย่างการแปลจากข้อมูลที่เก็บได้ถือ
ว่าต้องผ่านการวิเคราะห์ตามหลักการแปลแล้วจึงจะเลือกชนิดและตัวอย่างได้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีการแปล

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1) ได้องค์ความรู้ทางการแปลทีจ่ ะนําไปใช้ในการสอนวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย
2) ได้ทราบถึงชนิดและประเภทของวัฒนธรรมของทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่ต้องใช้เทคนิค
พิเศษในการถ่ายทอดความหมาย
3) ได้ความเข้าใจเทคนิคการแปลด้วยการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม ตลอดจนตัวอย่างการแปล
ด้วยเทคนิคนี้โดยเฉพาะตามที่ปฏิบัติกันอยู่จริง
4) ได้ข้อมูลในการจัดทําตําราการแปลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติของวิชาการแปลได้
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5) ได้บรรยายภาษาแปลของภาษาไทยในยุคสมัยของข้อมูลตามหลักการบรรยายภาษา
(language documentation)
6) ได้ทราบแนวทางในการแปลและความคิดเห็นของนักแปลในการใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่ง
ทดแทนทางวัฒนธรรมและเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) การเสนอผลการวิจัยการแปลในการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ จะช่วยเผยแพร่ความรู้
และแนวปฏิบัติในการแปลอังกฤษเป็นไทยให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการการแปล และนักแปล
นานาชาติ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Substitution)
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม หมายถึง คําที่ใช้บอกความคิด (concept) สิ่งของ
(object) สถานที่ (place) บุคคล (person) สํานวน (expression) ในวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ
ซึ่ ง เมื่ อ แปลออกเป็ น อี ก ภาษาหนึ่ ง นั้ น ผู้ แ ปล ผู้ ต้ อ งการถ่ า ยทอดความหมายให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
ภาษาต้นฉบับเลือกที่จะใช้คําแปลที่ใช้เรียกความคิด สิ่งของ สถานที่ บุคคล หรือสํานวนที่ใช้กันอยู่ใน
ภาษาแปลมาแทนคําแปลตรงๆ ซึ่งอาจถ่ายทอดได้ไม่ชัดเจน เช่น แปล Casanova ซึ่งเป็นคนที่ฝรั่งรู้
ว่าหมายถึงคนเจ้าชู้ว่าขุนแผน ซึ่งคนในวัฒนธรรมไทยรู้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ แปล corner stone ว่าเสาเอก
แปล Oh my god! ว่า คุณพระช่วย! หรือแปล victim ว่าแพะรับบาป เป็นต้น การแปลโดยใช้สิ่ง
ทดแทนทางวัฒนธรรมในลักษณะนี้ ผู้แปลมักใช้ในกรณีที่ต้องการให้ภาษาฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือน
เขียนขึ้นเป็นภาษาแปลเองเพื่อข้อมู ลและข่าวสาร และยั งหวังให้ผู้อ่านได้อารมณ์เข้าใจและเห็น
ภาพพจน์จึงถือเป็นการใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดความหมายให้ตรงกับ
ต้นฉบับ (fact) อย่างไรก็ตามการแปลโดยเทคนิคนี้ก็มีข้อจํากัดเพราะในกรณีที่สิ่งทดแทนมีรูปลักษณ์
ต่างไปจากต้นฉบับมากๆ ก็อาจทําให้เกิดภาพที่บิดเบือนไปจากความจริงของต้นฉบับมากเกินจริงได้
ปรมาจารย์แปลจึงกล่าวว่าการแปลโดยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมควรเป็นทางเลือกสุดท้ายและทําโดย
ระมัดระวังเท่านั้น (Larson, 1998) ในการวิจัยนี้ข้อมูลที่เก็บมาได้และวิเคราะห์เป็นชนิดและนํามาใช้
เป็นตัวอย่าง เช่น แปลเกลือว่าน้ําปลา ถือว่าแปลไม่ผิดแต่เป็นการเลือกใช้เพื่อให้เกิดภาพพจน์และ
รสชาติตามวัฒนธรรม อาจสรุปหลักการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมได้ ดังนี้
1. มิใช่การแปลตรงตัวแบบคําต่อคํา เช่น Black sheep เป็นแกะดํา
2. ต้องมีความหมายที่เข้าใจได้ทันทีในวัฒนธรรมของภาษาแปล เช่น black sheep
หมายถึงลูกนอกคอก เป็นที่เข้าใจได้ในทันทีโดยคนไทยทั่วไป
3. ให้ภาพพจน์และความหมายเท่าเทียมกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด
4. มิใช่การแปลผิดหรือการแปลไม่ตรงความหมาย เช่น การแปล a turkey ว่าควาย
ในการแปลสํานวนเกี่ยวกับความโง่ แต่เป็นทางเลือกของผู้แปลว่าต้องการให้ได้ทั้งความหมายและ
รสชาติของภาษา

ทฤษฎีการแปล
การแปลคือการเปลี่ยนรูปแบบ (form) จากภาษาต้นฉบับ (source language) ไปเป็นภาษา
แปล(receptor language) โดยไม่เปลี่ยนความหมาย (meaning) และการแปลที่ดีจะต้องยังคงไว้ซึ่ง
รสชาติ อารมณ์ ความตั้งใจ ตลอดจนผลของภาษา (force) ที่มีต่อผู้อ่าน (Larson 1998, Newmark
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1992) ภาษาแปลจะต้องเป็นธรรมชาติ ชัดเจน และถูกต้อง โดยไม่มีการตัดทอน เพิ่มเติม หรือบิดเบือน
ไปตามความเห็นของผู้แปลด้วย (Larson 1998)
ขั้นตอนในการแปลตามความคิดของ Larson (1998) ประกอบด้วย 1) การศึกษา
ภาษาต้นฉบับอย่างระมัดระวังทั้งในแง่ของคําศัพท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์ สถานการณ์แวดล้อมในการ
สื่อความหมาย และองค์ประกอบทางวัฒนธรรม 2) นําองค์ประกอบเหล่านี้มาวิเคราะห์และหา
ความหมาย 3) เขียนความหมายที่ได้ลงเป็นภาษาแปลโดยใช้หลักไวยากรณ์และรูปแบบที่ถูกต้องของ
ภาษาแปล รวมทั้งหากมีประเด็นทางวัฒนธรรม ด้วย ตามขั้นตอนดังแผนภูมิต่อไปนี้
Source Language

Receptor Language

Text to be translated

Translation

discover the meaning

Re-express the meaning

Meaning

Figure 1: Larson’s Translation Process

Source Text

Receptor Text

Interpretation + Analysis

Reformation

Translation Procedures

Figure 2: Newmark’s Translation Process

รูปแบบและขั้นตอนการแปลในความคิดของ Newmark (1995) ประกอบด้วย การอ่าน
ต้นฉบับ ตีความและวิเคราะห์ หลังจากนั้นจึงทําการแปลด้วยการหาความหมายที่ต้นฉบับต้องการสื่อ
และนํามาเปลี่ยนให้เป็นภาษาตามหลักของภาษาแปลจึงจะได้ภาษาแปล
จะเห็นได้ว่า รูปแบบของ Larson (1998) และ Newmark (1995) ก็คล้ายคลึงกัน
กล่ าวคื อมิใ ช่ เ ป็นการแปลโดยตรงจากรูปแบบของภาษาต้ น ฉบับ แต่เป็ น การหาความหมายของ
ภาษาต้นฉบับด้วยการวิเคราะห์แล้ว จึงนําความหมายนั้นมาแสดงออกด้วยรูปแบบของภาษาแปล
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ทฤษฎีอรรถศาสตร์ (Semantics)
นักวิชาการทางภาษาและความหมายได้ให้คําจํากัดความของอรรถศาสตร์ หรือวิชาที่ว่าด้วย
ความหมายไว้หลายนิยาม ดังเช่น
Katz (1972) กล่าวว่า อรรถศาสตร์คือการศึกษาความหมายของภาษาดังที่ได้แสดงไว้ใน
ข้อความที่เป็นเนื้อหาโดยแยกออกจากการศึกษาโครงสร้างของภาษาและการออกเสียง
Bell (1991) กล่าวว่า ภาษาเป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบ เรียกว่า “รหัส” ซึ่งประกอบด้วยหน่วย
ที่จะรวมกันเพื่อแสดงความหมายและในขณะเดียวกันภาษาก็จะมีระบบของการสื่อความหมายในรูปแบบ
ที่ผ่าน “รหัส” เหล่านี้เพื่อหมายถึงสิ่งต่างๆ จนเกิดเป็นการสื่อสารที่มีคุณค่าคือเข้าใจกันได้
Larson (1998) แสดงทฤษฎีทางความหมายว่ามีสอบระดับคือ ระดับโครงสร้างลึก (deep
structure) และระดับโครงสร้างผิว (surface structures) โครงสร้างลึกก็คือความหมายที่ต้องการจะสื่อ
หรือความหมายที่แท้จริง (meaning) ส่วนเมื่อสื่อความหมายจะใช้รูปแบบที่เลือกให้เหมาะสมกับตัว
ความหาย จุดประสงค์ และสถานการณ์ซึ่งก็คือรูปแบบ (form) ของโครงสร้างผิว เช่น เมื่อเราหิวน้ํา และ
ต้องการขอน้ําดื่ม นั่นก็คือโครงสร้างลึก เราอาจพูดได้หลายรูปแบบเป็นโครงสร้างผิว เช่น
หิวจัง ขอน้ํากินหน่อย
ขอน้ําหน่อย คอแห้งแล้ว
ขอกินน้ําหน่อย หิวน้ํา
ทุกสํานวนมีความหมายตามโครงสร้างลึก แต่มีรูปแบบต่างๆ กันได้ตามแต่ผู้พูดจะเห็นเหมาะสม การ
สื่อความหมายจึงรวมไปถึงการเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ (communication situation) เช่น
ต้องการถาม บอกเล่า แสดงความโกรธ แสดงความพอใจ ก็จะเลือกโครงสร้างผิวที่แสดงสถานการณ์
เหล่านี้ควบคู่ไปกับการเลือกคํา และโครงสร้างประโยค
หน่วยทางอรรถศาสตร์ (Semantic Units) ลาร์สัน (1998) แบ่งชั้นของอรรถศาสตร์ออกเป็น
สรรพสิ่ง (things) ได้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เป็นธรรมชาติ และเหนือธรรมชาติ และสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต เช่น เค้ก ผี เทพ หิน จักรภพ ความคิด และเลือด
เหตุการณ์ (events) ได้แก่การกระทํา การเปลี่ยนสภาวะ และประสบการณ์ เช่น กิน
วิ่ง คิด ละลาย ยืด และยิ้ม
การขยายความ (attributes) อาจเป็นในแง่ของคุณภาพและปริมาณของสรรพสิ่ง หรือ
เหตุการณ์ เช่น ยาว หนา นิ่ม อย่างช้าๆ เล็กน้อย และทุกอย่าง
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ความสัมพันธ์ (relations) ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางอรรถศาสตร์ที่กล่าวมา
ข้างต้น เช่น กับ โดย เพราะว่า ตั้งแต่ และ ดังนั้น หลังจาก
อาจสรุปหน่วยของอรรถศาสตร์ ได้ว่า
สรรพสิ่ง
ก็คือ คํานาม และสรรพนาม
เหตุการณ์
ก็คือ คํากริยา
การขยายความ
ก็คือ คําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์
ความสัมพันธ์
ก็คือ คําเชื่อม บุพบท คําที่แสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์อื่นๆ
นักภาษาศาสตร์ เช่น Fromkin and Rodman (1993) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษาต้องรวมถึง
การเรียนรู้ความหมายของเสียงที่ต่อเนื่องกันซึ่งความหมายของเสียงเหล่านี้มีการตกลงร่วมกันในหมู่
เจ้าของภาษาไว้แล้ว อรรถศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยความหมายของภาษาตั้งแต่ระดับคํา วลี และประโยค
ดั งนั้ นอรรถศาสตร์ จึ งเกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บการแปล เพราะการแปลก็ คื อขั้ นตอนในการถ่ ายทอด
ความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งนั่นเอง

ชนิดของการแปล
Newmark (1988) ได้บรรยายการแปลโดยแบ่งชนิดของการแปลออกเป็นหลายชนิดที่
สําคัญ ได้แก่
1. การแปลคําต่อคํา (word-for-word translation) ซึ่งในปัจจุบันจะใช้ก็เฉพาะเพื่อการ
วิเคราะห์ภาษาเพื่อหาข้อมูลทางภาษาศาสตร์
2. การแปลตรงตัว (literal translation) เป็นการแปลโดยไม่คํานึงถึงบริบท เป็นการ
ถ่ายทอดความหมายของคําและโครงสร้างทางไวยากรณ์จากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปลให้ใกล้เคียงกัน
ที่สุด
3. การแปลตามหลักอรรถศาสตร์ (Semantic translation) เป็นการแปลเพื่อถ่ายทอด
ความหมายเป็นสําคัญ และพยายามปรับโครงสร้างประโยคเพื่อให้บรรลุถึงความหมายที่ต้องการถ่ายทอด
ให้มากที่สุด
4. การแปลเพื่อสือ่ สาร (communicative translation) เป็นการพยายามสื่อความหมาย
จากภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาแปลในบริบทของภาษาแปล โดยเน้นการสื่อสารที่ให้ทั้งข้อมูลและข่าวสาร
ที่ยอมรับได้ทั้งในแง่ความหมายและภาษาสํานวนที่เป็นธรรมชาติ
โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่ามีการแปลอยู่ 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. การแปลตรงตัว การแปลชนิดนี้เป็นการเก็บรักษารูปแบบเดิมของภาษาต้นฉบับไว้
เป็นการแปลในยุคต้นเมื่อผู้แปลยังไม่มปี ระสบการณ์และไม่รู้ทฤษฎีการแปล ในปัจจุบันการแปลตรงตาม
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ตัวอักษรจะยังใช้ในการวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช้ในการแปลเพื่อมุ่งถ่ายทอด
ความหมาย
ตัวอย่างการแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษเป็นไทย
He is going to catch the plane.

เขากําลังจะไปจับเครื่องบิน
(เขาจะรีบไปขึ้นเครื่องบินให้ทัน)

The government under the
รัฐบาลภายใต้การนําของนายชวน หลีกภัย
leadership of Mr. Chuan Leekpai. (รัฐบาลทีม่ ีนายชวน หลีกภัย เป็นผู้นํา)
Wild geese flying across the
ฝูงห่านป่าบินข้ามดวงจันทร์สีควัน
smokey moon.
(ฝูงห่านป่าบินผ่านดวงจันทร์สีหม่น)
จะเห็นว่าการแปลตรงตัวนอกจากจะแปลความหมายของคําทีละคําแล้ว ยังเก็บรักษาที่ตั้ง
ของคําในประโยคไว้ด้วย ทําให้เข้าใจยากและไม่เป็นสํานวนไทยที่ดี
2. การแปลเป็นสํานวนไทยที่ดีผู้แปลที่ดีต้องหลีกเลี่ยงการแปลตรงตัว และพยายาม
ปรับสํานวนให้เป็นภาษาไทย โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบของภาษาต้นฉบับ ซึ่งจะทําได้ด้วยการอ่าน
ต้นฉบับจนเข้าใจแล้วเขียนออกมาในความหมายที่เข้าใจโดยใช้ภาษาไทยที่ชัดเจนและให้รสชาติเท่า
เทียมกับต้นฉบับโดยไม่จําเป็นต้องเก็บรูปแบบเดิมไว้ เช่น
good morning
ไม่จําเป็นต้องแปลว่า “อรุณสวัสดิ์” แต่อาจ
แปลว่า สวัสดีค่ะ เฉยๆ
good night

ไม่จําเป็นต้อง “สวัสดีตอนกลางคืน” แต่อาจ
แปลว่า “ไปละนะ” หรือ “สวัสดี” เฉยๆ ก็ได้

การพยายามแปลให้ตรงตัวเป็นความพยายามขั้นแรก แต่ถ้าไม่ออกมาเป็นภาษาไทยธรรมชาติก็ต้อง
ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ของภาษาด้วย

วัฒนธรรมและการแปล (Culture and Translation)
การแปลเป็นกิจกรรมที่จําต้องเกี่ยวข้องกันอย่างน้อยสองภาษาและสองวัฒนธรรม จึงมีระบบ
ของค่านิยมอยู่ในทุกระดับของทั้งสองภาษา “ค่านิยม” จึงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก คือ 1.
เป็นภาษาในวัฒนธรรมหนึ่งและถูกใช้อย่างเหมาะสมในวัฒนธรรมนั้น โดยใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ
เท่าที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับกันอยู่ 2. แปลเป็นอีกภาษาหนึ่งในอีกวัฒนธรรมหนึ่งจึงต้องเป็นไป
ตามระบบของวัฒนธรรมนั้น และถูกตีความค่านิยมของวัฒนธรรมนั้นๆ (Toury, 2000, p. 56)
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ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษามาจากวัฒนธรรม ดังนั้นในการแปลถึงแม้จะเป็นด้านธุรกิจด้านความบันเทิง
หรือข่าวสารซึ่งมีลักษณะข้ามวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่วัฒนธรรม เช่น ในการทําธุรกิจของคนต่างชาติต่าง
ภาษากันก็ยังมีแง่มุมที่แตกต่างกันได้ เช่น การทํางานแบบ "aggressive" ในวัฒนธรรมฝรั่งก็คือ "เชิง
รุก" ซึ่งอาจจะ "กร้าวร้าว" เกินไปสําหรับคนไทยก็ได้ ดังนี้ ผู้แปลจะต้องเข้าใจทั้งภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษานั้นและยังต้องถ่องแท้ ในวัฒนธรรมของภาษาที่ตนแปลลงไว้ ภาษาหนึ่งอาจไม่
สามารถถ่ายทอดอีกภาษาหนึ่งได้ทั้งหมด เพราะความหมายที่ภาษาต้นฉบับต้องการจะถ่ายทอดอยู่ใน
กรอบของภาษาศาสตร์สังคมของภาษาต้นฉบับ แต่จะต้องนํามาถ่ายทอดลงเป็นภาษาแปลซึ่งอยู่ใน
กรอบของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างจากกรอบของภาษาต้นฉบับ (Thriveni 2002) ดังนั้นหน้าที่
ของผู้แปลจึงต้องปรับ ให้สิ่งที่ต่างกันนั้นเข้ามาใกล้เคียงกันที่สุด แม้แต่ปรมาจารย์การแปลคือ
Mildred M. Larson (1998) ก็กล่าวยอมรับว่าการแปลที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็อาจไม่สมบูรณ์เพราะ
มีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งก็คือวัฒนธรรมและลักษณะของภาษาศาสตร์สังคมของทั้งสองภาษาที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ของผู้แปลก็คือต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด และต้องพยายามปรับงานแปลของ
ตนให้สอดคล้องเพื่อการสื่อความหมายโดยไม่มุ่งหวัง "สูตรสําเร็จ" ใดๆ ในการแปล
ในประเด็นเดียวกันนี้ Newmark (1988) ให้นิยามวัฒนธรรมว่าเป็นวิถีชีวิต และการ
แสดงออกตามวิถีชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะของชุมชนซึ่งใช้ภาษาเดียวกันในการแสดงออกปรากฎ
ให้เห็น Newmark ยังยืนยันว่าแต่ละชุมชนที่ใช้ภาษาเดียวกันจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจาก
ชุมชนที่ใช้ภาษาอื่น (p. 94)
Denoun (2000) ในประเด็นเกี่ยวกับการแปลและวัฒนธรรม มีความเห็นว่า วัฒนธรรมเป็น
การรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ซับซ้อนเข้าไว้ด้วยกันและควบคุมการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน
ประสบการณ์ที่ซับซ้อนนี้รวมเอาประวัติศาสตร์ โครงสร้างของสังคม ศาสนา ประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติ ตลอดจนการใช้ภาษาในวัฒนธรรมนั้นในชีวิตประจําวันมารวมกันไว้ ดังนั้นในการแปลต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบทางวัฒนธรรมดังต่อไปนี้
1. ความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationships) ในบางสังคมเช่น จีนและไทย
ครอบครัวจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ทปี่ ระกอบด้วยญาติพี่น้อง ดังนั้นจึงต้องมีคําที่ใช้เรียกญาติที่
แสดงความสัมพันธ์ของระดับญาติในครอบครัวมากกว่าภาษาตะวันตก
ซึ่งมิได้อยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวใหญ่
ระบบการใช้คําสรรพนามในภาษาอังกฤษจึงไม่เพียงพอที่จะแสดงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ภาษาตะวันออกเช่นไทย จีนจึงต้องมีคําเรียกขาน (address terms) มาใช้
นอกเหนือไปจากการใช้สรรพนาม (pronoun) ของภาษาอังกฤษ
2. ความเป็นทางการ (formalities) คําบางคําอาจแปลได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับบริบทใน
ภาษาไทย คําว่า Thank you อาจแปลได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับการขอบคุณนั้นใช้ในสถานการณ์ใด ถ้า
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เป็นเรื่องสําคัญอาจแปลว่า “ขอบพระคุณอย่างยิ่ง” ถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยและพูดกับผู้ที่อ่อนวัยหรือมี
สถานภาพทางสังคมต่ํากว่า อาจแปลว่า “ขอบใจ”
3. การแต่งกาย เครื่องประดับและอาหาร (dress, ornaments, food, and values)
อาจก่อปัญหาในการแปล อาหารบางอย่างที่แตกต่างจากชาติอื่นมากๆ และรสชาติของอาหารที่
แตกต่างนี้อาจไม่สามารถหาคําแปลที่ดีพอจนทําให้ผู้ที่ไม่เคยลิ้มรส เข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้
4. ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ (customs and traditions) ส่วนของวัฒนธรรม
เช่น การฉลองพิธีแต่งงาน การแต่งงาน งานศพและประเพณีอื่นๆ แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม การ
แปลตรงตัวหรือแปลเฉพาะรูปแบบ (form) ของประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติไม่เพียงพอที่จะ
ถ่ายทอดภาพพจน์และความเข้าใจได้ครบถ้วน
5. ความเชื่อและความรู้สึก (beliefs and feelings) สีขาวอาจแสดงความบริสุทธิ์ และ
สีดําแสดงความชั่วร้ายในบางวัฒนธรรม แต่ในบางวัฒนธรรมก็อาจไม่ได้หมายความเช่นนี้เสมอไป
ความคิดเกี่ยวกับความดีและความชั่ว ตลอดจนสิ่งที่ดีและเลวก็แตกต่างกัน แม้แต่สัตว์แต่ละชนิดก็มี
ความหมายต่างกันได้ตามวัฒนธรรม เช่น หมู อาจเป็นสัญลักษณ์ของความตะกระ ไร้ศีลธรรม ขี้เมา
ไร้บ้าน ผิดประเวณี หรือความร่ํารวย ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่หลากหลายกัน
6. ศาสนา ความลี้ลับ ตํานาน (religion, myths, legends) ล้วนเป็นองค์ประกอบหลัก
ของวัฒนธรรม เมื่อต้องแปลเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ ผู้แปลต้องค้นคว้าประกอบการแปลและต้อง
ตั้งใจตีความหมายเป็นพิเศษ
7. องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (geographical and environmental
elements) ชาติทะเลทรายมีคําเรียกชนิดของทรายมากมายหลายคํา ซึ่งชาติอื่นๆอาจไม่เห็นความ
แตกต่างของทรายเหล่านี้ เพราะไม่ใช่องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์หลักในชีวิตของตน ในภาษาไทยมีคํา
เรียกช้างหลายคําเนื่องจากเป็นสัตว์สําคัญของชาติแต่สําหรับชาติอื่นๆ แล้ว ช้างก็คือสัตว์ชนิดหนึ่ง
เท่านั้นจึงไม่ต้องมีคําเรียกหลายคําเหมือนในภาษาไทย
ดังนั้นจะเห็นว่าการแปลองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อน
การมี ค วามรู้ ท างภาษา คํ า ศั พ ท์ และกฎไวยากรณ์ ไม่ เ พี ย งพอในการถ่ า ยทอดความหมายและ
วัฒนธรรม ผู้แปลต้องเรียนรู้ค้นคว้าและทําความเข้าใจสิ่งนอกเหนือจากภาษาซึ่งก็ได้แก่วัฒนธรรมและ
แง่มุมอื่นๆ ของภาษาด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือการใช้สรรพนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทยล้วนแต่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยทางอ้อมกับวัฒนธรรมทั้งสิ้น เพราะผู้ใช้สรรพนามต้องคํานึงถึงองค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรมข้างต้นก่อนเลือกใช้สรรพนามและเมื่อใช้แล้วจะถูกตีความตามองค์ประกอบเหล่านี้ด้วย
จึงจะได้รับการยอมรับและทําให้การสื่อความหมายบรรลุได้ตามจุดประสงค์
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การปรับปรุงความหมายของคํา
การแปลตรงตัว (literal) การแปลตรงตัวแบบปรับปรุง (Modified literal) และการ
แปลแบบสํานวนเป็นธรรมชาติ (idiomatic translation) Larson (1998) กล่าวถึงรูปแบบของการ
แปลว่า การแปลตรงตัว หมายถึงการแปลคําต่อคําโดยยังเก็บที่ตั้งของคําไว้ตามตําแหน่งเดิมของ
ภาษาต้นฉบับ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เพื่อการวิเคราะห์ภาษาในการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะทางภาษาศาสตร์
เช่น คําแปลตรงตัวของ Black sheep ก็คือ “ดําแกะ” แต่การแปลตรงตัวเช่นนี้ไม่สามารถใช้ในการ
ถ่ายทอดความหมายได้เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุง (modified) เช่น การย้ายที่คํา หรือ
เพิ่มเติมลักษณะทางไวยากรณ์ให้ได้ความหมายที่ชัดเจนขึ้น เช่น Black sheep ควรแปลว่า “แกะดํา”
แต่ในการแปลที่ดีและเหมาะสมต้องไปให้ถึงการแปลเป็นสํานวนที่เป็นธรรมชาติ
(idiomatic
translation) ของภาษานั้น ดังนั้นสํานวนที่เป็นธรรมชาติของ “แกะดํา” อาจเป็น “ลูกนอกคอก” ใน
บางบริบทได้ ซึ่งจะเห็นว่าจุดมุ่งหมายในการแปลซึ่งนอกจากต้องการถ่ายทอดความหมายให้แม่นยํา
แล้ว ยังมุ่งหวังให้ภาษาแปลเป็นภาษาที่สละสลวยเป็นธรรมชาติตามที่เจ้าของภาษาใช้จนผู้อ่านไม่
ทราบว่าเป็นภาษาที่แปลมา

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication)
Samovar, Porter, and Stefani (1998) กล่าวว่าการสื่อสารต่างวัฒนธรรม เราจําต้องรู้
มากกว่าสัญลักษณ์ในรูปคํา (words) ของภาษานั้น กล่าวคือ เราต้องรู้กฎของการใช้คําเหล่านี้ในแง่มุม
ที่ผลกระทบต่อวิธีที่บุคคลที่เป็นเจ้าของภาษานั้นมองโลก (perceived and conceptualized the
world) ทั้งนี้เพราะแง่มุมและวิธีที่เรามองโลกจะถูกควบคุมด้วยวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับการใช้ภาษา
และการดําเนินชีวิต ภาษาจึงเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมนั้นๆ
ในการแปลซึ่งเป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมชนิดหนึ่ง ผู้แปลจึงต้องตระหนักว่าความหมาย
ของคําขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม ผู้คนในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันจะมีประสบการณ์
ร่วมกันและไม่ค่อยมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ในการแปลซึ่งอาจบรรยายปัญหาในการหาคํา
แปลที่ มี ค วามหมายเท่ า เที ย มกั บ ต้ น ฉบั บ ว่ า เกิ ด จาก 1. คํ า หนึ่ ง คํ า มี ค วามหมายมากกว่ า หนึ่ ง
ความหมาย 2. คําหลายคําผูกพันกับวัฒนธรรมและไม่สามารถหาคําแปลที่ตรงความหมายได้อย่าง
แท้จริง 3. การแปลตรงตัวอาจไร้ความหมายเมื่อถูกตีความจากวัฒนธรรมของต้นฉบับ และ 4. ผู้แปล
อาจไม่มีภูมิหลังและความเข้าใจที่จําเป็นในการแปล ประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในวัฒนธรรมอื่น
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ทําให้การแปลทําได้ไม่สมบูรณ์แบบและเป็นศาสตร์ที่ท้าทายจนถึงทุกวันนี้
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ลักษณะของงานแปลที่ดี
เมื่อผู้แปลเลือกเอกสารที่จะแปลและจัดทีมผู้แปลแล้ว ก่อนจะลงมือแปลต้องอ่านเอกสาร
อย่างละเอียดรอบคอบ และค้นคว้าข้อมูล ตลอดจนสอบถามที่ปรึกษาทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษา
และในกรณีทภี่ าษาต้นฉบับยากแก่การเข้าใจก็ถามจากผู้รู้ทางภาษาด้วย หลังจากทําความเข้าใจแล้วก็
ลงมือแปล ออกเป็นภาษาไทยโดยผ่านขั้นตอนการแปลและการเขียน เมื่อแปลเสร็จครั้งแรกเรียกว่า
ร่างที่หนึ่งจะทําการประเมินหรือส่งให้ผู้ตรวจสอบงานแปลอ่าน การประเมินงานแปลจะใช้หลัก 3
ประการ ซึ่งได้แก่ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติ (Larson 1998) ซึ่งอาจอธิบาย
ได้จากการวิเคราะห์งานแปลอังกฤษเป็นไทยโดยทั่วไป (พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ 2006) ได้ดังต่อไปนี้
1. ความถูกต้อง นับเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดเพราะผู้อ่านงานแปลมิได้เห็นต้นฉบับ
เพราะ ฉะนั้นข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้จากการอ่านงานแปล ผู้แปลจะต้อง
ถ่ายทอดความหมายให้สมบูรณ์และถูกต้องโดยไม่ต่อเติม ตัดทอน หรือใส่ความเห็นของตนลงไป และ
จะต้องแปลให้มีบรรยากาศหรือรสชาติของภาษาเหมือนต้นฉบับด้วย
2. ความชัดเจน ความชัดเจนเกิดจากเทคนิคการเขียนและเรียบเรียง การเลือกใช้คําตลอดจน
การอ่านทบทวนแบบมีระบบ บางครั้งงานแปลที่ถูกต้องอาจอ่านเข้าใจยาก เพราะมีโครงสร้างภาษาสลับ
ซับซ้อน มีการใช้ศัพท์ที่คลุมเครือ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความต้นฉบับได้ไม่ชัดเจนจนทําให้แปลไม่ได้ หรือ
อาจเกิดจากเทคนิคการเขียนภาษาไทยหรือภาษาแปลที่ไม่ดีพอ ผู้ตรวจงานแปลอาจขอให้ผู้แปลแก้ไขใน
ส่วนที่ไม่ชัดเจนก่อนจะนําไปพิมพ์เผยแพร่
3. ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติของงานแปลอังกฤษเป็นไทยก็คือ เมื่อแปลแล้ว
ต้องเป็นภาษาไทยที่ดี ใช้ศัพท์สํานวนที่คนไทยใช้ เมื่อแปลแล้วไม่ควรรู้ทันทีว่าเป็นเอกสารที่แปลมา
เพราะยังมีโครงสร้างประโยคและวิธีเรียงคําเป็นภาษาต้นฉบับอยู่ วิธีแก้ภาษาให้เป็นธรรมชาติ ทําได้
โดยการเรียบเรียงและปรับสํานวนแปลร่างที่หนึ่ง ผู้แปลไม่ควรยึดติดอยู่กับรูปแบบ (form) ของภาษา
แต่ควรยึดความหมาย (meaning) เป็นสําคัญ โดยถ่ายทอดความหมายในรูปแบบภาษาไทย หรือ
ภาษาแปลให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด
หลังจากแปลแล้วผู้แปลอาจประเมินงานแปลของตนโดยใช้หลัก 3 ประการข้างต้น นอกจากนี้
ยังอาจใช้เทคนิคการแปลกลับไปมา (back translation) มาทดสอบว่างานแปลของตนถูกต้องแม่นยํา
หรือไม่ การแปลกลับไปมาระหว่างภาษาต้นฉบับและภาษาแปล จะทําให้ทดสอบความหมายได้ เพราะหาก
แปลกลับไปเป็นภาษาต้นฉบับแล้วความหมายเปลี่ยนไป ก็แสดงว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจนมีผลต่อ
ความหมาย อีกเทคนิคหนึ่งในการทดสอบงานแปลก็คือการทิ้งงานแปลที่แปลเสร็จแล้วไว้ช่วงเวลาหนึ่ง
(stay away period) เช่น หนึ่งสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน แล้วกลับมาอ่านงานแปลใหม่ เมื่อมาอ่านงานแปล
อาจมีสิ่งที่เข้าใจยาก หรือเข้าใจไม่ตรงกับต้นฉบับ จะได้แก้ไขเพื่อประกันคุณภาพของงานแปลได้อีกทาง
หนึ่ง
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วัจนปฏิบัตศิ าสตร์ (Pragmatics)
วัจนปฏิบัติศาสตร์ หมายถึง การใช้ภาษาในเชิงปฏิบัติซึ่งอาจรวมทั้งการพูด การฟัง การเขียน
การแปลภาษา ศาสตร์นี้ให้ความสนใจการปฏิบัติหรือการใช้ภาษาในสังคมของคนกลุม่ หนึง่ ในโอกาสต่างๆ
แบบที่ปฏิบัติอยู่จริงโดยไม่คํานึงถึงกฎเกณฑ์ทางภาษาที่มีอยู่ และไม่ระบุว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือไม่
โดยมีความเชื่อว่าภาษาที่ยังคงใช้อยู่ในสังคมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่การใช้ภาษานั้นๆสามารถ
สื่อความหมายหรือให้ผลทางความหมายเหมาะสมตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ภาษา การวิเคราะห์ทางวัจน
ปฏิบัติใกล้ชิดกับการบรรยายภาษา (descriptive linguistics) ในแง่ที่เมื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาแล้ว
อาจนํามาบรรยายและจดบันทึกลงไว้ในการบันทึกภาษา (language documentation) ซึ่งจะเป็น
หลักฐานการใช้ภาษาทั้งในแง่การฟัง การพูด การเขียน การแปลของชุมชนภาษา (language
community) ในยุคหนึ่ง การวิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นแง่มุม
หนึ่งของการใช้ภาษาไทยในลักษณะของการแปล ซึ่งอาจแตกต่างจากภาษาไทยปกติเพราะภาษาแปล
อาจมีลักษณะของภาษาอังกฤษที่แทรกแซงมาในภาษาไทยมากกว่าภาษาไทยปกติ

ภาษาศาสตร์ วรรณา (Descriptive Linguistics)
ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการใช้สอยตลอดจนอิทธิพลของวัฒนธรรมที่เข้ามา
พร้อมๆ กับการใช้ภาษาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ภาษาศาสตร์ (linguistics) เป็นศาสตร์ที่บรรยาย
โครงสร้างภาษาทั้งในด้านระบบโครงสร้าง (structure) ระบบเสียง
(phonology) และระบบ
ความหมาย (semantics) นอกจากนี้ในแขนงย่อยของวิชาภาษาศาสตร์ ซึ่งบรรยายภาษายังอาจ
แบ่งเป็นการบันทึกภาษา (Documentary linguistics) และการบรรยายภาษา (describing a
language) (Himmelmann&Bochum: 1996) ซึ่งรวมทั้งการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)
เพื่อจุดประสงค์ในการนํามาวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อนํามาบรรยายภาษานั้นๆ ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งถ้า
เป็ น การใช้ ภ าษาในช่ ว งเวลาในอดี ต ก็ จ ะอยู่ ใ นหั ว ข้ อ ของภาษาศาสตร์ เ ชิ ง ประวั ติ (Historical
linguistics) หรือภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative linguistics) ซึ่งในข้อใหญ่ใจความแล้ว
การบรรยายภาษาจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการกําหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ภาษาซึ่งอยู่ในสาขาของ
Prescriptive linguistics เพราะการบรรยายและจดบันทึกการใช้ภาษาเป็นการแสดงว่าในช่วงเวลา
หนึ่งมีการใช้ภาษาในลักษณะนั้นๆ ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบของภาษาก็อาจเปลี่ยนไปได้ การ
บรรยายและจดบันทึกภาษาจึงมีความสําคัญต่อการศึกษาภาษาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการบรรยาย
รูปแบบของภาษาที่มีอิทธิพลจากภาษาอื่น เช่น จากการแปล (translation) ซึ่งรูปแบบของภาษา
ตลอดจนวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ (source language) อาจมีอิทธิพลต่อภาษาแปล (receptor
language) เพราะต้องถ่ายทอดให้ผู้อ่านในอีกภาษาและอีกวัฒนธรรมเข้าใจให้ได้เท่าเทียมกับต้นฉบับ
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การบรรยายภาษานี้ Himmelmann & Bochum (1996: 322-326) เน้นว่าต้องเป็นการ
บรรยายที่ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วนถึงช่วงเวลาและผู้ใช้ภาษา (speech community) ซึ่งใน
กรณีที่ภาษานั้นเป็นที่รู้จักกันดีและมีการบันทึกการใช้ไว้เป็นระบบดีอยู่แล้วจะใช้ข้อมูล (data) เป็น
รูปแบบใดก็ได้ รวมทั้งตัวอย่างภาษาที่ได้ยินได้ฟังมาหรือประมวลมาโดยผู้วิจัยเพื่อจดบันทึกภาษาก็ได้
ซึ่งการบรรยายภาษาส่วนใหญ่ที่มีมาเป็นการบรรยายภาษาที่มีการจดบันทึกอย่างมีระบบอยู่แล้ว
(well-documented languages) เช่น ภาษายุโรปต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน
การบรรยายภาษาไทยโดยการวิเคราะห์ภาษาที่แปลมาจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของ
การบรรยายภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างไปบ้างจากภาษาไทยที่ใช้
กันอยู่จริงๆ ในชีวิตประจําวัน ภาษาแปลได้รับอิทธิพลจากภาษาต้นฉบับทั้งในแง่ความคิด เช่นแนวคิด
ในการรั ก ความก้ า วหน้ า ในการทํ า ธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก (aggressiveness) ซึ่ ง ขั ด กั บ แนวคิ ด ไม่ ใ ห้ ค น
ทะเยอทะยานมากเกินไป ทําให้เปลี่ยนการแปล aggressive จากกร้าวร้าว เช่น เชิงรุก หรือหัว
ก้าวหน้า หรือการแปล they ว่า พวกเขา เพื่อให้เป็นพหูพจน์เหมือนต้นฉบับภาษาอังกฤษ ทําให้มี
สรรพนาม “พวกเขา” ที่ ใ ช้ กัน บ่อ ยขึ้ น เพราะอิ ท ธิ พ ลของการแปล (พั ช รี โภคาสั ม ฤทธิ์ : 2549)
ทั้งๆ ที่ในภาษาไทยอาจใช้คํานามซ้ํากี่ครั้งก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสรรพนามเหมือนใน
ภาษาอังกฤษ

การเก็บข้อมูลเพื่อการบรรยายภาษา (Language documentation and language
description)
Himmelmann&Bochum 1996 กล่าวว่าการบันทึกภาษาเป็นสาขาที่แยกออกจากการ
บรรยายภาษาได้ การบันทึกข้อมูลเป็นสาขาของการวิจัยทางภาษาที่ประกอบด้วยการรวบรวมและ
นําเสนอข้อมูลปฐมภูมิเป็นเป้าหมายของการวิจัยในตัวเอง เนื่องจากจุดประสงค์ก็เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิมาให้ได้และนํามาเสนอไว้ ซึ่งการเก็บข้อมูลและการนําเสนอข้อมูลก็ต้องใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดและความรอบรู้ทางภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์สังคมมาเป็นพื้นฐานจึงจะระบุข้อมูล
และแสดงการบันทึกได้ถูกต้อง ส่วนการบรรยายภาษาเป็นการนําข้อมูลที่เก็บมาได้และแสดงไว้มา
ประมวลและวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีภาษาศาสตร์ ซึ่งอาจแสดงโครงสร้างของภาษา ลักษณะ รูปแบบ
การใช้ภาษา ตลอดจนอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆ
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แนวคิดที่ว่าการบันทึกภาษาเป็นสาขาการวิจัยทางภาษาศาสตร์ด้วยตัวเองนั้น มีพื้นฐานมาจาก
ความคิดว่าการใช้ภาษาและพฤติกรรมทางภาษาเป็นสิ่งที่มคี ่าควรแก่การบันทึกไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์
หรือเพื่อการเปรียบเทียบในระหว่างยุคสมัยต่างๆ ดังนั้นการวิจัยสาขานี้จึงมุ่งบันทึกการใช้ภาษาของ
ชุมชนภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจรวมทั้งการสังเกตุพฤติกรรมการใช้ภาษา (linguistic behavior) ซึ่งแสดงออก
ในการใช้ภาษาประจําวันของชุมชนนั้นๆ และอาจรวมไปถึงการแสดงออกของการเป็นเจ้าของภาษาซึ่ง
มีความรู้อื่นๆ ทีท่ ําให้การใช้ภาษาและการตีความภาษาสําเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ในการใช้ภาษาได้
ตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นบริบทของภาษา (metalinguistic knowledge) ในยุคสมัยหนึ่งๆ
แนวคิดของการบรรยายภาษาแตกต่างไปจากการบันทึกภาษา เนื่องจากการบรรยายภาษา
เป็นการพูดถึงภาษาหนึ่งอย่างเป็นระบบที่เป็นนามธรรม มีกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งระบบที่สามารถ
อธิบายการภาษาของชุมชนภาษานั้นได้ มีการอธิบายถึงกฎเกณฑ์หรือข้อยกเว้นที่เป็นรูปแบบที่ทําให้
มองภาษานั้นได้โดยรวม จึงต้องอาศัยทฤษฎีทางภาษามาวิเคราะห์ข้อมูล การจัดระบบของข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามทฤษฎีและการสรุประบบจากผลการวิเคราะห์ การบรรยายภาษาที่ดีควรมีข้อมูลมาจาก
การบันทึกข้อมูลทางภาษาที่ถูกต้องมาเป็นพื้นฐาน ซึ่งในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์การแปลด้วยสิ่งทดแทน
ทางวัฒนธรรมนี้ได้ยึดหลักการเก็บข้อมูลและแยกชนิดและตัวอย่างของภาษาแปลเพื่อการบรรยาย และ
บันทึกภาษาตามทฤษฎี เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในการแปลภาษาเป็นการเก็บข้อมูลทางภาษาที่สาํ คัญ
เพราะเป็นข้อมูลปฐมภูมิซึ่งรวบรวมมาจากงานแปลที่เผยแพร่ และมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นภาษาที่ใช้โดยสื่อทั้งในรูปแบบการเขียน เช่น จากหนังสือแปล ซึ่งมีหลายประเภท หลาย
ชนิด รูปแบบจากการรับฟัง เช่น จากข่าวที่ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และจากสื่อบันเทิงเป็นภาพยนต์ทั้ง
ทางโรงภาพยนต์และโทรทัศน์ ข้อมูลปฐมภูมิจากการแปลจึงมีความสําคัญในการวิเคราะห์ภาษาซึ่ง
อาจทําให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการนําไปสู่การบรรยาย
ภาษาไทยในยุคของภาษาแปลนั้นๆ เป็นหลักฐานสําคัญของลักษณะการใช้ภาษาไทยชนิดหนึ่งในการ
บรรยายภาษาไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
1.

การวิเคราะห์ทางภาษาและวัฒนธรรมของเทคนิคการแปล
ข้อมูล
เอกสารการแปลที่ใช้เป็นข้อมูล ได้แก่
1) เอกสารทางธุรกิจ
2) ตําราและบทความทางวิชาการ
3) วารสารบันเทิงและการท่องเที่ยว
4) นวนิยายและบทภาพยนต์
5) ข่าวสาร

2.

การเก็บข้อมูล
1) สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งจากเอกสารแต่ ล ะชนิ ด จํ า นวนชนิ ด ละ 200 หน้ า รวมความยาว
เอกสารประมาณ 1,000 หน้า เนื่องจากการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมไม่มี
มากนักในเอกสารแต่ละชนิด
2) เมื่อพบการแปลด้วยเทคนิคนี้จะจดบันทึกไว้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาแปล พร้อมทั้ง
ข้อคิดเห็นทางวัฒนธรรมที่ได้จากบริบทของทั้งสองภาษา

3.

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) นําข้อมูลการแปลที่พบมาจําแนกตามประเภทของความหมาย เช่น เป็นการแปลคน
สัตว์ สิ่งของ ตามประเภทหลักของสรรพสิ่ง (generic type)
2) หารูปแบบของลักษณะการแปลทางภาษาศาสตร์และทางการแปลจากตัวอย่าง แล้ว
นํามาบันทึกไว้จากเทคนิคการแปลที่ได้พบ
3) รวบรวมรูปแบบและลักษณะของการใช้เทคนิคมาเป็นข้อสรุป
4) อภิปรายการแปลทุกประเภทด้วยเทคนิคนี้ โดยแสดงความคิดเห็นจากประเด็นทาง
ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการแปลที่ได้พบ

4.

การสํารวจความคิดเห็นของนักแปล
4.1 การสัมภาษณ์
ประชากร
ประชากรประกอบด้วยนักแปลผู้มีผลงานการแปลอังกฤษเป็นไทยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2552 โดยประมาณ โดยการสุ่มตัวอย่าง เนื่องจากจํานวนนักแปลมี
จํากัด จึงสุ่มได้ 12 คน ซึ่งยินดีให้สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
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1) การเตรียมการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ทําเป็นภาษาไทยโดยก่อนสัมภาษณ์ได้ทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการแปลในความหมายทางทฤษฎี เช่น คําจํากัดความ
และตัวอย่างของการแปลด้วยเทคนิคการแปลตรงตัว (one
to
one
equivalence) การยืมคํา (loan translation) การแปลจากความหมายแคบเป็น
ความหมายกว้าง (specific to generic) การอุปมา อุปมัย (metaphors and
simile) การขยายความ (modification) ซึ่งผู้แปลใช้เทคนิคเหล่านี้อยู่เป็นประจํา
อยู่แล้ว แต่เป็นการทําความเข้าใจในการเรียกเทคนิคให้ตรงกันในการสัมภาษณ์
2) การสัมภาษณ์ สอบถามความคิดเห็นของนักแปลเกี่ยวกับการใช้เทคนิคสิ่งทดแทน
ทางวัฒนธรรมเท่าที่นักแปลเคยปฏิบัติมาและเท่าที่ผู้แปลได้พบจากการแปลของ
ผู้อื่นได้ อาจแบ่งคําถามออกเป็น
2.1) ความแตกต่ า งทางความหมายระหว่ า งการแปลด้ ว ยสิ่ ง ทดแทนทาง
วัฒนธรรมและการแปลด้วยวิธีอื่น เช่น การแปลตรงตัว การยืมคํา และการ
แปลจากความหมายแคบเป็นความหมายกว้าง
2.2) ด้ า นอรรถรสของการแปล โดยเปรี ย บเที ย บความเป็ น ธรรมชาติ ความ
สละสลวยของภาษา โดยการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเปรียบเทียบ
กับการแปลด้วยเทคนิคอื่นๆ โดยยกตัวอย่างให้เลือกจากการแปลด้วยวิธี
ต่างๆ
2.3) ด้านความถนัดและความเป็นไปได้ในการแปลอาชีพ ตลอดจนความเป็นจริง
ในการแปลปั จ จุ บั น ความคาดหวั ง ของผู้ อ่ า นงานแปลและการให้
ความสําคัญต่อการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
2.4) ความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การแปลด้ ว ยสิ่ ง ทดแทนทางวั ฒ นธรรมและ
ข้อเสนอแนะต่อนักแปลอื่นๆ
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4.2 การตอบแบบสอบถาม ขอให้ประชากรทั้ง 12 คน ตอบแบบสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วยในประเด็นของเทคนิคการแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมดังต่อไปนี้
ลําดับที่

คําถาม

1

นักแปลเคยประสบปัญหาการแปลทางวัฒนธรรมที่ต่างกันจนทําให้แปล
ได้ยาก
นักแปลคิดว่าการแปลตรงตัวเป็นเทคนิคที่ดที สี่ ุดเมื่อทําได้
นักแปลคิดว่าต้องพยายามแปลวัฒนธรรมให้แม่นยําที่สุด
นักแปลคิดว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเป็นเทคนิคที่ยาก
ที่สุด
นักแปลเคยใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
นักแปลหลีกเลีย่ งสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเมือ่ แปลข้อเท็จจริง
นักแปลคิดว่าการแปลด้วยคํายืมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่แปลด้วย
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
นักแปลเลือกใช้การแปลด้วยสิง่ ทดแทนทางวัฒนธรรมเป็นเทคนิคสุดท้าย
นักแปลคิดว่าเทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเหมาะสม
ที่สุดในการแปลสุภาษิตและสํานวน
นักแปลเชื่อว่าการถ่ายเททางวัฒนธรรมในโลกาภิวัฒน์จะทําให้การแปล
ด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมมีบทบาทน้อยละ
นักแปลพยายามคงรูปแบบทางไวยากรณ์ของภาษาต้นฉบับไว้ในภาษาแปลถ้า
ทําได้
นักแปลได้เคยตรวจสอบหลังการแปลว่าผู่อ่านพอใจการแปลด้วยสิ่ง
ทดแทนทางวัฒนธรรมของตนหรือไม่
นักแปลเห็นคุณค่าของการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเมื่ออ่าน
งานแปลของผู้อนื่
นักแปลคิดว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม เป็ฯการแปลที่มี
ประสิทธิภาพทางด้านการสื่อความหมายและภาพพจน์
นักแปลเชื่อว่าการแปลจะง่ายขึ้นและแม่นยําขึ้น เนื่องจากการถ่ายเทและ
รับวัฒนธรรม
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.

ผลการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

จากการเก็บข้อมูลจากงานแปลในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ได้พบการใช้กลยุทธการแปลโดยใช้สิ่งทดแทน
ทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 10 ประเภทดังต่อไปนี้
1. การแปลบุคคล (People)
ภาษาต้นฉบับ
ภาษาแปล
- The fiddlers behind the luminous pillar คนเป่าขลุ่ยอยู่หลังกลุ่มควันหลังเสา
- I am truly Duke Sunthorn’s daughter
ดิฉันเป็นลูกเจ้าพระยาสุนทรจริงๆ
- His Excellency, your father
คุณพระคุณพ่อของคุณ
- Mrs. Day’s room
ห้องทํางานของครูเดย์
- Mrs. Collins
คุณนายคอลลินส์
- Some call him Babalu, or Boogeyman
บางคนเรียกเขาว่าบั๊บบาลูหรือผีปอบ
- the huge guy over there
เจ้ายักษ์ปักหลัน่ ตรงโน้นน่ะ
- We don’t want to hurt his ego.
เราไม่อยากไปกระทบอัตตาของเขา
- That son of a bitch killed her.
ไอ้ชิงหมาเกิดนั้นฆ่าเธอตาย
- Don’t try to be Mary Poppins
อย่าพยายามทําตัวเป็นแม่พระ
- I thought I was Mack Daddy in the
ผมคิดว่าผมเป็นเทพเจ้าเรื่องอย่างว่า
sheets
- She is a Helen of Troy.
เธอเป็นนางกากี
- Don’t be a Casanova
อย่าทําเจ้าชู้เหมือนเต๊กกอนะ
- As pretty as an angel.
สวยยังกับนางสาวไทยแน่ะ
- God damn do-gooder
จ้า! พ่อพระสุดประเสริฐ
- Here comes our Casanova!
พ่อขุนแผนของเรามาแล้ว
- What a beauty queen!
สวยยังกะอาภัสราเชียวนะ
- Tom was the black sheep of the family. ทอมเป็นลูกนอกคอก
- The fat Robert was sleeping.
เจ้าหมูตอนโรเบิร์ทหลับอยู่
- get up Sleeping Beauty!
ตื่นเร็วยัยคุณนายตื่นสาย!
- 10 concubines
นางสนม 10 คน
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-

ภาษาต้นฉบับ
The nanny was dead
Call the valet immediately.
She used to be my maid.
The old man was raised him
The atmosphere is so Jurassic.
Would you be my Valentine?
That extremely hideous woman!
He will reveal his true self to you
He is such a coward.
The bastards won’t let us go.
You are a sucker.
Would sian be his type?
Your boss is a first-rate bitch.
The Seloth will not stop until the ship is
broken on the rock.
The last woman in his harem.
Tenneke and midwife were clearing
away basins and bloody sheets
Mr. Y or Mr. Z, reading of me
By running off with some bimbo.
I mean for what, Pandora it was a box
thing.
and the girls were all named Brittany
Your Royal Shortness
Your Highness
He became Regius Professor
and asked the Chancellor
even quacks

ภาษาแปล
แม่นมตายเสียแล้ว
เรียกมหาดเล็กมาเร็ว
หล่อนเคยเป็นต้นห้องของฉัน
ขรัวตาที่เลี้ยงเขามา
บรรยากาศเหมือนยุคพระเจ้าเหา
มาเป็นนางพิมของผมดีกว่า
นางผีเสี้อสมุทรตนนั้น
เจ้าเงาะจะถอดรูปให้เธอเห็น
เขามันไอ้ตาขาว
ไอ้นรกพวกนั้นไม่ยอมปล่อยเราไป
แกมันไอ้ไก่อ่อน
ผู้หญิงอย่างซีอองนี่นะ...นางในฝันของเขา?
เจ้านายแก่นี่นางแพศยาตัวจริงเลยนะ
นางพรายจะไม่หยุดร้องจนกว่าเรือจะชนหินอับปาง
นางสนมคนสุดท้ายในวังของเขา
ทันเนเกอกับหมอตําแย กําลังช่วยกันเก็บกะละมัง
และผ้าเปื้อนเลือด
นาย ก หรือนาย ข ทีม่ าอ่านเรื่องของข้าพเจ้า
มันหนีไปกับนางแบบแม่โขงซะได้
หมายถึงอย่างเช่นจันทโครพแพ้ผอบ
ลูกสาวจะชื่อพรายตานี
เจ้าหญิงเตี้ยมดตื่น
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
เขากลายเป็นศาสตราจารย์ระดับราชครู
และถามอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม้แต่หมอผี

22
ผลการวิเคราะห์:
1) ชื่อยศ ตําแหน่ง จะถูกเปลี่ยนเป็นแบบไทย เช่น Duke เปลีย่ นเป็นเจ้าพระยา
2) คํานําหน้าชื่อเปลี่ยนเป็นแบบไทย เช่น Mrs. เป็น ครู คุณนาย Your Highness เป็น
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
3) บุคคลในตํานานและวรรณคดีจะถูกเปลี่ยนจากแบบอังกฤษเป็นไทย เช่น Casanova เป็นขุนแผน,
Sleeping Beauty เป็น คุณนายตื่นสาย
4) คําด่าที่ใช้เรียกคนจะเปลี่ยนเป็นคําด่าแบบไทยโดยไม่ใช่คําแปล เช่น first-rate bitch เปลี่ยนเป็น
นางแพศยาตัวจริง a sucker เป็น ไอ้ไก่อ่อน
2. การแปลสัตว์ (Animals)
ภาษาต้นฉบับ
- So you’ve became the sheep.
- What a turkey!
- The predictable “turkey tidbits” on
Thursday
- Three unlucky gazelles
- She’s a tadpole, Portia, not a shark
- another one of his worker bees
- no good to chase people for money
after the horse is out of the barn
- that changes from the color of a dead
rat to the color of a dead lobster in
three hours
- Let’s move it, heifer!

ภาษาแปล
ในที่สุดแกก็ตกเป็นแพะรับบาป
ทําไมโง่เป็นควายยังงี้วะ
เมนูไก่ย่างของวันพฤหัสบดีแหงๆ
กวางเคราะห์ร้ายทั้งสามตัว
เธอเชื่องยังกับแมวเธอไม่ใช่เสือหรอก
เธอเป็นแค่มดงานอีกตัวหนึ่งเท่านั้น
ลงได้ปล่อยวัวออกจากคอกแล้วคงจะเที่ยวไปไล่ทวง
หนี้ใครไม่ได้
เปลี่ยนสีจากจิง้ จกในโรงยาเป็นสีกุ้งต้มได้ใน 3
ชั่วโมง
รีบไปเร็วเจ้าลูกแหง่!

ผลการวิเคราะห์:
1) การแปลสัตว์ เลือกคําแปลโดยดูความหมายที่เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องเป็นสัตว์ชนิดเดียวกัน เช่น
the sheep เป็นแพะรับบาป
2) ภาพพจน์ของสัตว์ในต่างวัฒนธรรมจะแตกต่างกัน เช่น tadpole เป็น แมวเชื่อง shark เป็นเสือดุ
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3.
-

การแปลสิ่งของ (Objects)
ภาษาต้นฉบับ
He reached behind him for a flask.
Clearing away basins and bloody sheets.
The brand new Volkswagen Beattle.
I think my buny slippers just ran for
cover.
There are a couple of things I know
they’re bound to notice.
a freight elevator
a case of scarlet fever
They understood the form of the poem
A teacher with nerves of titanium
They glowed yellow in the soft light.
you notice the flower
A wagon track ran before the house
he cut crescent moons and curlicues
I was taken to the hospital in a pickup.
It soothed like the mettle bandages that
his mother made
a new tube skirt
the back of the pickup truck
similar to a fig leave
This is a black and white movie.
add ½ cup of melted butter
It was buried near the corner stone of
the building.
He held on to the egg basket.

ภาษาแปล
มือเอื้อมหยิบคนโฑข้างหลัง
เก็บกะละมังและผ้าเปื้อนเลือด
รถโฟล์คเต่าคันใหม่เอี่ยม
รองเท้าตุ๊ดตู่คงกลัวจนวิ่งหนีหัวซุนล่ะ
พวกเขาต้องสังเกตเห็นดอกบัวคู่แน่เลย
ลิฟต์ขนของ
เป็นไข้อีดําอีแดง
พวกเขาเข้าใจฉันทลักษณ์ของกลอนบทนี้
ครูที่มีประสาทแข็งราวกับเหล็กไหล
น้ําสีอําพันทอประกายวิบวับล้อแสงไฟ
คุณสังเกตเห็นพวงหรีด
มีหนทางเกวียนผ่านหน้าบ้าน
พ่อแกะเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีกกับลายกระหนก
ผมถูกส่งโรงพยาบาลโดยรถสองแถว
มันบรรเทาความเจ็บปวดได้เหมือนกอเอี๊ยะสมุนไพร
ของแม่
ผ้าถุงผืนใหม่
ท้ายรถกระบะ
คล้ายๆ กับใบตําลึง
นี่เป็นหนังขาวดํานะ
เติมกระทิครึ่งถ้วย
มันถูกฝังอยู่ตรงเสาเอกของตึก
เขากําชะลอมใส่ไข่ไว้แน่น
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ผลการวิเคราะห์:
1) การหาสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมใช้หลักรูปร่าง (form) และหน้าที่ (function) เป็นตัวกําหนด เช่น
basin เป็น กาละมังเพราะหน้าที่ the flower เป็น พวงหรีดเพราะหน้าที่ a wagon track เป็น
หนทางเกวียนเพราะรูปร่าง pickup truck เป็นระกะบะเพราะหน้าที่
2) กรณีใช้คํายืมมาแทนจะใช้คํายืมจากภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ เนื่องจากได้รับวัฒนธรรมมาก่อน
เช่น elevator เป็น ลิฟต์
4.
-

-

การแปลศาสนา / ความเชือ่ (Religions, Beliefs)
ภาษาต้นฉบับ
ภาษาแปล
You ought to be thinking more about
คุณน่าจะคิดเรื่องชาติหน้ามากกว่า
saving your soul.
He has to drink the whole potion every มันต้องดื่มน้ํามนต์เณรแอทุกๆ หยดเสียก่อน
last drop.
เทพโซ่วชิงและเจ้าแม่กวนอิม
The God of Longevity with his whitewaterfall beard and the Goddess of
Mercy.
Dear Lord
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
Heaven smiles down upon us.
สวรรค์ทรงเมตตาแก่พวกเรา
I liked to think of those groups as good ฉันอยากตีตราสองกลุ่มว่าเป็นพวก ธรรมะ กับ
V.S evil.
อธรรม
The fairy tale prince has come to make เจ้าชายในเทพนิยายที่จะเดินทางมาเสกฉันให้เป็น
เจ้าหญิง
me princess.
We can sleep it off in church time.
เรานอนพักตอนไปวัดก็ได้
Heaven saves me
คุณพระช่วยฉัน
the goddess of the hunt
เทพีแห่งการล่าสัตว์
The Lord said that
พระท่านกล่าวไว้
on every holy day
ทุกวันพระ
Oh, hell!
โธ่เอ๋ยกรรมแท้ๆ
Our guardian angel
พระภูมิเจ้าที่ของเรา
Your hour has come!
กรรมตามทันแกแล้ว
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-

-

ภาษาต้นฉบับ
Hold your calm!
Oh god, please help me
Hold on to your faith.
believe in god
This is our destiny
Thou shall not kill
Love one another
You should go to church sometimes.
He turned religious.
He’s become very religious.
Even now there are priests in China
blindsiding you with his “mojo” spell
When your grandpa was a boy, Laura,
Sunday did not begin on Sunday
Morning
a medicine man with healing powers
There was a spirit house on the corner
They are Vampires.
The Vampires are out to night.

ภาษาแปล
ตั้งนะโมให้ดีนะ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยลูกด้วยเถิด!
ยึดมั่นในธรรมไว้
ยึดมั่นในธรรม
นี่คือเวรกรรมของเรา
อย่าผิดศีลข้อทีห่ นึ่งนะ
จงแผ่เมตตา
ทําไมไม่ไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรมเสียบ้างล่ะ!
เขาหันหน้าเข้าหาวัด
เขาสละสิ้นแล้วซึ่งทางโลก
แต่ปัจจุบันมีพระคริสต์หลายรูปในเมืองจีน
ทําให้คุณเคลิ้มด้วย “มนตรา”ของเขา
เมื่อคุณปู่ของหนูยังเล็กอยู่น่ะลอราวันพระไม่ได้
เริ่มต้นตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้หรอก
นะ
เป็นหมอมนต์ผู้มีพลังพิเศษในการบําบัดรักษา
มีศาลพระภูมิอยู่ตรงมุมบ้าน
พวกมันเป็นผีดิบ
พวกค้างคาวผีจะออกมาคืนนี้

ผลการวิเคราะห์:
1) ใช้ศาสนาพุทธแทนคริสต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น good เป็น ธรรมะ evil เป็น อธรรม the Lord เป็น
พระท่าน
2) ใช้แนวคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเวียนว่ายตายเกิด ตลอดจนเรื่องโชคลางแบบไทย เช่น saving
your soul เป็นชาติหน้า destiny เป็นเวรกรรม
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5.
-

การแปลเวลา ชั่ง ตวง วัด (Time, Measurement)
ภาษาต้นฉบับ
ภาษาแปล
There was not a scintilla of doubt.
ไม่มีข้อสงสัยแม้สักกระผีกเดียว
They know they would never see a
ทุกๆ คน รู้ว่าไม่มีวันได้สักเก๊
dime of it.
neither he nor Jevy had moved an inch ทั้งเจวีและเขาไม่กล้าขยับตัวสักคืบ
you haven’t paid a dime
คุณไม่ได้จ่ายสักแดง
we give our people 360-degree
เราประเมินผลคนของเราจากรอบทิศ
evaluation
The length of a hulking building 700
ความยาวของตึกมหึมาที่ยาว 210 เมตร และกว้าง
feet long and 400 feet wide.
120 เมตร
It was a hair’s breadth off Center.
มันเอียงซ้ายอยู่สักหนึ่งเส้นยาแดง
To a high point of nearly 3,500 feet.
ขึ้นไปจนถึงระดับพันเมตร
It is a 247,000-acre extention.
พื้นที่งอกออกมาถึง 617,500 ไร่
Precious Auntie was born a Rooster year. ป้าทูนหัวเกิดปีระกา
It was almost 2.00 A.M., and the road
เกือบตีสองแล้ว และถนนก็วา่ งเปล่า
was empty.
a half dozen pages of images and text ภาพและข้อความราวห้าหกหน้า
dozens of nickel-sized, self-adhesive
ตราขนาดเท่าเหรียญห้าเซนต์มีกาวในตัว จํานวน
wax seals
หลายสิบดวง
curriculum of her fourth-grade class
หลักสูตรนักเรียนชั้น ป.4 ของแม่
I’m ahead by a mile
ผมล่วงหน้าไปเป็นกิโลๆ
Not a penny more!
ไม่ให้เพิ่มแม้แต่สตางค์แดงเดียว!
Just a few coins
สักกี่สลึงกี่เฟื้องกัน
at a hundred yards distance
ในระยะห่างออกไปราวๆร้อยเมตร
This is exactly nine o’clock.
ตอนนี้สามทุ่มเป๋งแล้วนะ
You have lost your chance forever
ชาติน้นี ายคงหมดโอกาส
in the first few miles of travel
ระยะทางสองสามกิโลเมตรแรกในการเดินทาง
A thousand-mile journey
การเดินทางหมื่นกิโลเมตร
I’ll go to an eighth-grade graduation.
ผมจะไปร่วมงานสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่สอง
Invest $ 150 billion over the next decade ลงทุน 150,000 ล้านดอลล่าร์ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า
How can you go out without a cent?
จะออกไปเที่ยวได้ยังไงในเมื่อไม่มีเงินซักสลึง
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ภาษาต้นฉบับ
There were listed as a, b, c, d
a blade measuring five inches long, one
inch wide and one-eighth of an inch
thick
The change consisted primarily of
pennies
add a pinch of salt
a bucket of sand
a basket of fruits
The size of a beach ball
Until she was old
in the fifth grade
ten feet into the air
The 1.3 million
forty pounds heavier
minus twenty degrees Farenheit
just a few feet out of a million of acres
In 1998, he began
It was five bucks.

ภาษาแปล
มันถูกระบุไว้ในหัวข้อ ก ข ค ง
ใบมียาวห้านิ้วและหนาหนึ่งหุน

เหรียญแทบทั้งหมดเป็นเหรียญสตางค์แดง
เติมเกลืออีกหนึ่งหยิบมือ
ทรายหนึ่งปุ้งกี๋
ผลไม้หนึ่งกระจาด
ขนาดใหญ่เท่ากระด้ง
จนเธอเข้าวัยทอง
อยู่ชั้นประถม
สามฟุตไปในอากาศ
เงินสามสิบสองล้านบาท
หนักขึ้นสี่สิบกิโลกรัม
ติดลบห้าสิบองศาเซลเซียส
ที่ไม่กี่คืบในหมืน่ ๆ ไร่
ใน พ.ศ. 2541 เขาเริ่ม
ราคาประมาณ 150 บาท

ผลการวิเคราะห์:
1) การเน้นว่ามากหรือน้อยใช้สํานวนไทย เช่น a dime เป็นสักเก๊ an inch เป็น สักคืบ
2) ระบบการชั่ง ตวง วัด และเวลาเปลี่ยนเป็นแบบที่คนไทยนิยมใช้ เช่น จํานวนเป็นกิโล เป็นเมตร
เวลาเป็นทุ่ม a cent เป็นสลึง
3) ต้องใช้เวลา จํานวนเงินแบบไทย เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวก เป็นความจําเป็นในการแปลมิใช่
ทางเลือก เช่น a half dozen pages เป็นราวห้าหกหน้า few miles เป็นสองสามกิโลเมตร
4) แปลเงินเป็นเงินไทยเพื่อให้เข้าใจง่าย เช่น five bucks เท่ากับ 150 บาท
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6.
-

การแปลสถานที่ (Places)
ภาษาต้นฉบับ
Child brides form Tennessee
the school auditorium in Love Canal
all the provinces
He will burn in hell
the river of death
In Utopia
go back to your slum.
In his shelter
I’ll send you to hell
let’s build a small shrine.
We do that in China
“blanket fog” was more like it
into the village at a T-junction
in the city’s red light district
at his tomb by the river
Have you been to the clinic?
Hinder festival of Diwali in Jaipur

- Someone call IX-I-I
- Ceiling of the Sistine chapel.
- You can always run in the park.

ภาษาแปล
พวกเจ้าสาวอายุสิบห้าจากบ้านนอก
ห้องโถงโรงเรียนประจําจังหวัดแถวๆหนองหมาว้อ
ทั่วราชอาณาจักร
เขาจะตกกะทะทองแดง
แม่พระคงคาแห่งความตาย
ในยุคพระศรีอารยนเมตตรัย
กลับไปยังรูหนูของแกซะ
ในเพิงหมาแหงนที่เขาอาศัยอยู่
กูจะส่งไปเฝ้าพญายม
มาตั้งศาลเพียงตากันเถอะ
เราทํายังงั้นในเมืองจีน
น่าจะเป็น “ทะเลหมอก”
เข้าสู่หมู่บ้านตรงสามแยก
ในย่านโคมเขียวของเมือง
ที่ฮวงซุ้ยริมแม่น้ํา
ไปโรงหมอมาหรือยัง?
เทศกาลตามประทีปทิวาลีตามความเชื่อในศาสนา
ฮินดีที่เมืองชัยปุระ
ใครช่วยแจ้ง 191 ที
เพดานของวัดน้อยซิสติน
ถ้าว่างก็ไปวิ่งที่สวนลุมฯ ก็ได้นี่

ผลการวิเคราะห์:
เปลี่ยนสถานทีเ่ ป็นแบบที่คนไทยจะเห็นภาพได้เช่น slum เป็น รูหนู Tennessee เป็นบ้านนอก
IX-I-I เป็น 191 ชื่อสถานที่จะออกเสียงเป็นไทยหรือแบบที่คุ้นหู ทั้งนี้จะแปลโดยสิ่งทดแทนเพื่อภาพพจน์เป็น
สําคัญ มิใช่เพือ่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือสถานที่ตั้งเป็นสําคัญ
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7.
-

การแปลอาหาร (Food)
ภาษาต้นฉบับ
These crepes, right?
I’d like some pancakes.
Grandma packed some fruits for us.
The restaurant had good dumplings.
I’ll make you some omelet.
Mom gave us our lunch boxes.
Would you like some soup?
a little bit more salt?
Don’t forget to pack your lunch?
Edwena had nearly finished her cereal.
I own you a knuckle sandwich.
I got a hunk of moussaka caught in my
throat.
They are living on bread and water for now.
as if they were dumpling dough

ภาษาแปล
ขนมถั่วแปบหรือไง?
ผมอยากกินซาละเปา
คุณยายห่อกล้วย อ้อย ให้เราไปกินระหว่างทาง
ภัตตาคารนี้มีขนมบัวลอยอร่อย
ฉันจะทําไข่เจียวให้กิน
แม่เอาข้าวกล่องให้เราไปกินกลางวัน
อยากกินแกงจืดไหม?
เติมน้ําปลาไหมจ๊ะ?
อย่าลืมห่อข้าวไปกินด้วยนะ
เอ็ดวินารับประทานข้าวเม่ายังไม่หมดจาน
ข้ายังติดค้าง “ขนมตุ้บตั้บ” ไว้กับเจ้า
แคบหมูจมิ้ ปลาแจ่วติดคอข้า
พวกเขาต้องเอาน้ําลูบท้องไปก่อน
ราวกับว่ามันเป็นแป้งหมั่นโถว

ผลการวิเคราะห์:
แปลอาหารด้วยอาหารที่คนไทยรู้จักที่คล้ายคลึงกันในแง่รปู ร่างลักษณะกับอาหารฝรั่งในต้นฉบับ
เมื่อแปลแล้วจะได้ภาพพจน์และรสชาติเป็นไทย การวิเคราะห์พบการแปลอาหารส่วนใหญ่จะใช้การทับศัพท์
(loan) มากกว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนดังตัวอย่างที่เก็บได้
8.
-

การแปลคําอุทาน (Interjection)
ภาษาต้นฉบับ
Brovo! the bird croaked.
For God’s sake, don’t keep yelling for it
Good gracious.
Good gracious.
By Harry, I won’t have it.
Geez, Louise… what got his goat, huh?
Splendid!
Jiming H. Cricket.

ภาษาแปล
ไชโย! นกแม๊กไพพูดเสียงแหบ
พุทโธ่ บอกว่าอย่าร้องโวยวาย
อกอีแป้นจะแตก
ตาเถรทรงโปรด
ตาเถรเป็นพยาน ข้าไม่ยอมเด็ดๆ
เจ้าประคุณรุนช่อง
โชะเชะเลย
โอ๊ะ อกอีแป้นเจมินี่จะระเบิด
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-

ภาษาต้นฉบับ
Hooray for Burton
Thank God Yolanda had stopped her.
Thank God!
Wackos!
May she burn in hell!
Oh! My. God!
Well, hell, my day just wasn’t going to
get better.
Bless him!
You bustards!
Natalie, for Christ’s sake!
My God. It’s clear as day.
Son of a bitch!
Hells!
Heaven forbids!
Exactly?
What?
Are you kidding?
Are you kidding?
Oops!
Oops!
It’s Saturday, for God’s sake.
Cheap bustard!
Good Gracious!
Hells!
God damns it!
Damn you!
What’s in the world!?
Go to hells!
Good heavens!
“Sheesh” Jacob laughed.

ภาษาแปล
“ไชโย” แก่เบอร์ตัน
โชคดีนะที่โยลันดาหยุดเธอไว้ได้
ขอบคุณคุณพระ
ไอ้พวกบ๊อง!
ขอให้มันฉิบหายฉิบหาย
โอ๊ย! ตายแล้ว!
เฮ้อ กรรมจริงๆ วันนี้ของฉันคงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้ว
ล่ะ!
พระคุ้มครอง
แกไอ้อุบาทว์!
โธ่นาตาลีให้ตายสิ!
ตายละมันชัดแจ้งแจ่มแจ๋วเลย
ไอ้ฉิบหาย!
โธ่เว้ย!
โธ่อย่าเลย!
ก็แหงล่ะ!
หา!
บ๊องหรือเปล่า?
จ้างให้ก็ไม่เชื่อ!
อุ๊ยต๊ายตาย!
ว๊าย! ตาเถร
นี่มันวันเสาร์นะไอ้บ้าเอ๊ย
ไอ้กะล่อนนี่
คุณพระช่วย!
บรรลัยละ!
ทุเรศจริงๆ!
ไอ้ทุเรศ!
ทําไมพิลึกยังงี้?
ไปตายซะ
อกอีแป้นแตก!
“ให้ตายเถอะ” จาคอบหัวเราะร่วน
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ผลการวิเคราะห์:
1) แปลเป็นเสียงอุทานและคําอุทานในโอกาศและความหมายเดียวกับต้นฉบับแต่ใช้แนวคิดแบบไทย
2) ใช้แนวคิดทางศาสนาและความเชื่อแบบพุทธหรือแบบไทย เช่น แนวคิดเรื่องความชั่ว และความดี
เป็นหลักในการอุทาน
9.
-

การแปลสุภาษิต (Proverbs)
ภาษาต้นฉบับ
Out of sight, out of mind
talking to a brick wall
The wisest man may fall
to put one’s foot in it
To turn a blind eye
to make both ends meet
Out of the frying pan into the fire
Still water runs deep
To make a mountain out of a mole hill
Haste makes waste
Goose and gander and goslings are three
sounds but one thing
To do good by stealth
Jack of all trades, and a master of none
Too many cooks spoil the broth
To use a sledgehammer to crack a nut
A bad workman blames his tools

ภาษาแปล
สามวันจากนารีเป็นอื่น
ตักน้ํารดตอ
สี่เท้ายังรู้พลาด
แกว่งเท้าหาเสี้ยน
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่
ชักหน้าไม่ถึงหลัง
หนีเสือปะจระเข้
คมในฝัก
ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
ช้าเป็นการนานเป็นคุณ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น / เชื้อไม่ทิ้งแถว
ปิดทองหลังพระ
รู้อย่างเป็ด
มากหมอมากความ
ขี่ช้างจับตั๊กแตน
รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

ผลการวิเคราะห์:
1) ใช้สุภาษิตไทยที่มีความหมายเดียวกันโดยดูแต่ความหมายเป็นหลัก เช่น talking to a brick wall
= ตักน้ํารดตอ
2) ใช้สุภาษิตไทย โดยใช้ความหมายและรูปคําเดียวกันบ้างเท่าที่ทําได้ เช่น to put one’s foot in
it = แกว่งเท้าหาเสี้ยน
3) ใช้สุภาษิตไทยมาแปลสุภาษิตมากกว่าการตีความหมายแบบธรรมดา เช่น ไม่พบ to make both
ends meet ที่แปลว่าหาเงินได้ไม่พอใช้ แต่พบการแปลว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง
4) ไม่พบการแปลสุภาษิตที่ผิดความหมาย แสดงว่าผู้แปลสุภาษิตด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมใช้
ความปราณีตในการแปลมาก
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10. การแปลสํานวน (Idioms)
ภาษาต้นฉบับ
- Yes, Your Honor
- Bs is a “wheel spinning exercise”
- They’d like somebody to blame
- A single grain of rice can tip the scale.
- You’ll work yourself to death.
- because of a pair of big goo-goo eyes
- Isn’t Meg, your little smoochy face.
- Meg, Meg, Meg, my sweet deluded little
minion.
- What an awkward situation.
- enough of this nonsense
- They considered hypnoses a lounge act.
- My freakish inability to fit in.
- Don’t think I can do it?
- He became red with anger.
- They popped out of the snow like
daisies.
- Recite the final Admonition
- Thanks for your hospitality.
- I don’t trust his words.
- High treason!
- Yes, your Highness
- I’ve worked too hard.
- I’ll get that arrow
- Heaven smiles down upon us.
- Silence!
- This might be the day.
- At that moment
- In her teen-age year

ภาษาแปล
ครับ ศาลที่เคารพ
กลุ่ม B ก็เหมือนกับ “การเข็นครก”
พวกเขาต้องหาแพะรับบาป
หมากตัวหนึ่งพลิกเกมบนกระดานได้
เดี๋ยวก็เป็นโรคไหลตายหรอก
เพราะแม่ตาหวานตาลเฉาะนั่น
หรือว่าเม้ก แม่หน้าตาลเชื่อม
เม้ก เม้ก เม้ก แม่ดอกทองกวาวของพี่คล้าว
หน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลย
เลิกทําตัวหน่อมแน้มได้แล้ว
พวกนี้เห็นการสะกดจิตเป็นการเล่นปาหี่เสียมากกว่า
ความเป็นแกะดําของฉัน
หาว่าข้าไร้น้ํายาหรือ?
เขาถึงกับเลือดขึ้นหน้า
มันโผล่ออกมาจากหิมะยังกับดอกเห็ด
ท่องสุภาษิตสอนหญิงซิ
ขอบคุณที่เลี้ยงดูปูเสื่อเราเป็นอย่างดี
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
เจ้าเล่ห์เพทุบาย!
พะยะค่ะฮ่องเต้
ข้าได้ทุ่มสุดตัวแล้ว
ข้าจะเก็บให้ดูเป็นขวัญตา
สวรรค์ทรงเมตตาแก่พวกเรา
หุบปากซะ!
นี่อาจเป็นโอกาสทอง
พริบตาเดียวกันนั้น
ในวัยแรกแย้ม
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ภาษาต้นฉบับ
go on the top shelf
He was a sucker.
He was a coward
Let’s have our fortune told!
What the hell, he decided.
I bit my tongue and waited until often
dinner.
invite a girlfriend over and have a
ménage a trios
remind you that you are no longer a
spring chicken
all his friends are hoodlums
She’s not with me because she needs a
meal ticket or a daddy.
Several boys gather around and begin to
bag on one another.
Weather any would be mad if I took a
minute off
living at home became unbearable
Over the long term, we would have
destroyed the company’s greatest
asset.
The mix-up seemed to be you Gartner’s
ineptitude
Microsoft had its epiphany
IBM will fold in seven years
She made a face at him.
hung down one side of her face like a
scythe

ภาษาแปล
ยกให้เป็นพี่เบิ้ม
ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ํานม
เขาใจเสาะเป็นปลาซิว
ไปเสี่ยงเซียมซีกันดีกว่า!
ช่างเถอะเขาตัดสินใจแล้ว
ผมกัดฟันไว้แล้วรอจนกระทั่งหลังอาหารเย็น
ชวนเพื่อนสาวมาค้างและเล่นจ้ําจี้กันสามคน
เตือนให้คุณสํานึกว่าคุณไม่ใช่สาวเอ๊าะอีกต่อไปแล้ว
เพื่อนๆ เขาเป็นนักเลงหัวไม้
เธอไม่ได้อยู่กับผมเพราะต้องการเสี่ยเลี้ยง
เด็กจะมารวมตัวกันแล้วเริ่มทําสงครามน้ําลายกับ
ฝ่ายตรงกันข้าม
คงไม่มีใครตายหรอกถ้าผมพักซักเดี๋ยว
อยู่กับพ่อแม่เป็นเรื่องสุดจะทน
ซึ่งในระยะยาวก็เท่ากับคุณทุบหม้อข้าวของตน

ความสับสนน่าจะเป็นความห้าแต้มของลูเกอร์ตเนอร์
ไมโครซอฟท์เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา
ไอบีเอ็มจะม้วนเสื่อภายในเจ็ดปี
เธอตีหน้ายักษ์ใส่เขา
ห้อยลงมาปิดหน้าด้านหนึ่งไว้เหมือนเคียว
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ภาษาต้นฉบับ
I was delighted at the windfall of a
million dollar
twelve ounces of crystal math
set up a hand-to-hand sale
Margaret who had banana pudding
where brain should have been
It was milky white
a pudding-bowl haircut
and off they marched
come to rest some where in the U-bend
Oh, I-I-I could travel to the city
he will be furious
She’s been playing you for a sap.
My children’s children will walk the
street.
Run for it
They think “no” mean “yes” and “get
lost” means “take me I’m yours”.
Run for it
I may have had a little red wine with
breakfast.
Holy catfish
for the quiet way
I concentrate every muscle
I am called to England on affairs of
state.
I’m taking your job.
As I recounted my soap opera of
childhood deprivation.

ภาษาแปล
ผมมีความสุขทีไ่ ด้เงินล้านเหรียญมาแบบส้มหล่น
เกล็ดยาบ้าหนักสิบสองออนซ์
เตรียมการขายแบบยื่นหมูยื่นแมว
มาร์กาเร็ตผู้มีขเี้ ลื่อยอัดแน่นในหัวแทนมันสมอง
มันมีสีขาวขุ่นเหมือนน้ําข้าว
ผมทรงกะลาครอบ
แล้วพวกนักเรียนก็ออกเดินเรียงแถวเป็นงูกินหาง
กลับไปนอนพักตรงคอห่านด้านล่างของโถส้วม
อ้อผม ผม ผม จะโต๋เต๋ไปที่เมือง
ท่านจะต้องยั๊วะแตก
หล่อนหลอกปัน่ หัวเจ้าเล่น
รุ่นลูกรุ่นหลานของฉัต้องเดินเอาปี๊บคลุมหัว
หลวงพ่อโกย
บอกว่า “ไม่” คือ “ให้ท่า” พอ “ไล่ส่ง” ก็บอกว่า
“ทอดสะพาน”
ตัวใครตัวมัน
ผมอาจดื่มไวน์แดงมาหน่อยกับข้าวเช้า
ข้าแต่สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ทํางานแบบปิดทองหลังพระ
ฉันพยายามเอาธรรมะเข้าข่ม
พี่ถูกหลวงเรียกตัวไปอังกฤษ
ฉันคว้าพุงปลาไปกิน
ในขณะทีฉ่ ันเล่าเรื่องน้ําเน่าในวัยเด็กอันแสนอัตคัด
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ภาษาต้นฉบับ
Her married name is Wright
Mr. and Mrs. Barker are waiting
He joined the ban wagon
from rack and roll to the mamas-trainsand pick-up-truck style of country music
He gave her a black eye
She was blacks and blues all over

ภาษาแปล
เธอใช้นามสกุลสามีว่าไรต์
คุณบารเคอร์และภรรยารออยู่ค่ะ
เขาเข้าร่วมขบวนด้วย
จากวงร๊อกแอนด์โรลล์จนถึงวงลูกทุ่งแนวตลาดล่าง
เขาตบหน้าเธอจนตาเขียวช้ํา
เธอตัวเขียวช้ําเป็นจ้ําๆ ไปหมด

ผลการวิเคราะห์:
1) ใช้สํานวนไทย โดยคํานึงถึงความหมายเป็นหลัก เช่น final Admonition = สุภาษิตสอนหญิง
2) ใช้สํานวนไทยโดยพยายามเก็บคําของต้นฉบับ เช่น I don’t trust his words. = อมพระมาพูดก็
ไม่เชื่อ
3) เมื่อสํานวนมีการเปรียบเทียบจะใช้ภาพพจน์ของไทย เช่น It was milky white = มีสขี าวขุ่น
เหมือนน้ําข้าว set up a hand-to hand sale = ขายแบบยื่นหมูยื่นแมว
4) ผู้แปลพยายามแปลสํานวนเป็นสํานวนมากกว่าแปลเป็นภาษาธรรมดา เช่น a black eye เป็น ตา
เขียวช้ํา แทนที่จะแปลว่าอักเสบบวม

ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักแปลเกี่ยวกับการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์
ทําการสัมภาษณ์นักแปลผูม้ ีผลงานแปลในช่วง พ.ศ. 2540 – 2550 จํานวน 12 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่าง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคในการแปลและลักษณะของการแปลโดยทําความเข้าใจ key word
ของการสัมภาษณ์ซึ่งได้แก่การอภิปราย
1. การแปลด้วยสิง่ ทดแทนทางวัฒนธรรมได้อภิปรายและยกตัวอย่างการแปลด้วยเทคนิคนี้เพื่อความ
เข้าใจตรงกันได้ 3 ตัวอย่าง
2. การแปลด้วยเทคนิคอื่นๆ เช่น การใช้คํากว้างและบรรยายประกอบการยืมคําจากภาษาต้นฉบับ
การแปลตัวตัวและการอุปมาอุปมัย
3. เมื่อเข้าใจตรงกันแล้วได้สัมภาษณ์เชิงลึก โดยพอสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
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ผลการสัมภาษณ์
สรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
1. การใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมในการแปลสามารถทําได้ในการแปลเอกสารแทบทุกชนิด โดยผู้
แปลผู้ชํานาญ
2. การแปลโดยเทคนิคนี้จําเป็นต้องใช้ในการแปลทางประเภท เช่น มาตราการชั่ง ตวง วัด การแปล
สํานวน และคําอุทาน
3. เทคนิคการยืมคํา การยืมคําพร้อมอธิบาย การใช้คํากว้างและการอธิบายประกอบเป็นเทคนิคที่
เป็นทางเลือกก่อนจะตัดสินใจแปลด้วยเทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
4. การแปลโดยเทคนิคนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการแปลหลายประเภทสอดคล้องกับ Larson
(1998) ซึ่งแนะนําให้ใช้วิธีนี้หลังจากพิจารณาคําแปลอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้น
ผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
หลังการอภิปรายเทคนิคในการแปลเพื่อความเข้าใจตรงกันและการสัมภาษณ์ได้เก็บข้อมูลโดยให้
นักแปล 12 คน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการใช้การแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
ผลการตอบแบบสอบถามโดยสรุป
1. นักแปลทุกคนคิดว่าการแปลตรงตัวเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเมื่อทําได้ (12)
2. นักแปลทุกคนคิดว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเป็นเทคนิคที่ยากที่สุด (12)
3. นักแปลส่วนใหญ่เคยใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (11)
4. นักแปลเกือบทุกคนคิดว่าต้องพยายามแปลวัฒนธรรมให้แม่นยําที่สุด (11)
5. นักแปลเกือบทุกคนเคยประสบปัญหาการแปลทางวัฒนธรรมที่ต่างกันจนทําให้แปลได้ยาก (10)
6. นักแปลเกือบทุกคนคิดว่าการแปลด้วยคํายืมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าไม่แปลด้วยสิ่งทดแทนทาง
วัฒนธรรม (10)
7. นักแปลเกือบทุกคนคิดว่าเทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเหมาะสมทีส่ ุดในการแปล
สุภาษิตและสํานวน
8. นักแปลเกือบทุกคนพยายามคงรูปแบบทางไวยากรณ์ของภาษาต้นฉบับไว้ในภาษาแปลถ้าทําได้ (10)
9. นักแปลส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเมื่ออ่านงานแปลของผู้อื่น
(9)
10. นักแปลส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเมื่อแปลข้อเท็จจริง (9)
11. นักแปลส่วนใหญ่คิดว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม เป็ฯการแปลที่มีประสิทธิภาพ
ทางด้านการสื่อความหมายและภาพพจน์ (8)
12. นักแปลส่วนใหญ่เลือกใช้การแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเป็นเทคนิคสุดท้าย (8)
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13. นักแปลส่วนใหญ่เชื่อว่าการถ่ายเททางวัฒนธรรมในโลกาภิวัฒน์จะทําให้การแปลด้วยสิ่งทดแทน
ทางวัฒนธรรมมีบทบาทน้อยละ (8)
14. นักแปลบางคนเชื่อว่าการแปลจะง่ายขึ้นและแม่นยําขึ้น เนื่องจากการถ่ายเทและรับวัฒนธรรม(5)
15. นักแปลบางคนได้เคยตรวจสอบหลังการแปลว่าผู่อ่านพอใจการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
ของตนหรือไม่ (5)

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการรวบรวมการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมที่ได้พบจากเอกสารการแปลทีใ่ ช้เป็นข้อมูล
ได้แบ่งแยกประเภทการแปลออกตามชนิดของสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมออกเป็น 10 ชนิด ได้แก่
1. การแปลคน
2. การแปลสัตว์
3. การแปลสิ่งของ
4. การแปลศาสนา/ความเชื่อ
5. การแปลเวลา ชั่ง ตวง วัด
6. การแปลสถานที่
7. การแปลอาหาร
8. การแปลคําอุทาน
9. การแปลสุภาษิต
10. การแปลสํานวน

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเทคนิคการแปล
1. ผู้แปลมักเก็บรูปแบบทางไวยากรณ์ของภาษาต้นฉบับไว้ในการแปล เช่น คํานามมักจะแปลเป็นคํานาม
คุณศัพท์แปลเป็นคุณศัพท์ และในระดับวลีหรือกลุ่มคําก็ยงั คงมีการเก็บรูปแบบทางไวยากรณ์ของต้นฉบับไว้
ด้วย
2. การเลือกสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมมาเป็นคําแปล อาจดูจากรูปแบบ (form) และหน้าที่ (function)
ของคําประกอบกับความหมายที่สอดคล้องกันระหว่างภาษาต้นฉบับภาษาแปลด้วย เช่น turkey ใน
ภาษาอังกฤษแปลว่า ควาย ในภาษาไทย เนื่องจากทั้งสองคํามีรูปแบบเป็นสัตว์และมีหน้าที่ทางความหมาย
เหมือนกัน คือ โง่
3. สํานวนและสุภาษิตจะถูกตีความเป็นหน่วยทั้งข้อความ โดยไม่ได้คํานึงของความหมายของคําแต่ละคํา
แยกกัน เช่น rush into print แปลว่า ชิงสุกก่อนห่าม หรือ รีบเร่งเกินไป มิใช่ รีบเอาไปพิมพ์ ซึ่งเป็น
ความหมายของคํา แต่ละคําในสํานวนอังกฤษนี้ หรือ One rotten apple spoils the whole barrel อาจ
แปลโดยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากสุภาษิตไทย ว่า ปลาเน่าตัวเดียวก็เหม็นไปทั้งข้อง ซึ่งทั้งสํานวนต้นฉบับ
และสํานวนแปลมีความหมายคล้ายกันว่า มีคนทําผิดคนเดียวอาจทําให้ทุกคนต้องเสียชื่อเสียงไปด้วย
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4.

การแปลด้วยสิง่ ทดแทนทางวัฒนธรรมอาจจําแนกออกเป็นสองกลุ่ม คือ
4.1 เป็นทางเลือก คืออาจใช้เทคนิคอื่น เช่น การยืมคํา การแปลด้วยคํากว้าง และอธิบายประกอบ
ได้หรือการแปลเป็นความหมายตรงตัวก็ได้ เช่น an arm length อาจแปลว่า สองศอก 2 ฟุต หรือ แค่เอื้อม
มือถึง หรือไม่เกินมือคว้า ก็ได้ แต่สองศอก และ 2 ฟุต เป็นสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
4.2 เป็นเทคนิคที่จาํ เป็น มิใช่ทางเลือก เช่น การถ่ายปี พ.ศ. เป็น ค.ศ. ในการแปลธุรกิจ การแปล
สุภาษิตเพื่อให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพพจน์ในบางกรณี เช่น to use a sledgehammer to crack a nut ถ้า
แปลตรงตัวจะขบขัน และเข้าใจยาก ตลอดจนไม่เห็นภาพพจน์ในขณะที่ถา้ แปลว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตนจะเข้าใจ
ง่าย เห็นภาพพจน์และมีอรรถรส
5. การแปลด้วยสิง่ ทดแทนทางวัฒนธรรมจะส่งผลให้เกิดทั้งความหมาย และภาพพจน์ที่เปรียบเทียบกัน
ได้จากสองวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้แปลแล้ว ภาษาต้นฉบับและสิ่งทดแทนที่ผู้แปลเลือกจะถูก
นํามาเปรียบเทียบกันเช่นเดียวกับการตีความและเลือกคําแปลของอุปมาอุปมัย ผู้แปลมองหาและเลือกอุปมา
อุปมัยที่เท่าเทียมกันในแง่ความหมายและภาพพจน์จากวัฒนธรรมของภาษาแปล ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจ
ความหมายและเห็นภาพพจน์ตลอดจนผลทางอารมณ์ที่ประกอบกับความหมายคําแปลได้ง่าย เนื่องจากเป็น
สิ่งที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เช่น Helen of Troy สําหรับวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาอังกฤษแล้วเป็นที่รู้จักและเข้าใจ
เนื่องจากเป็นประวัติและเรื่องเล่า จนกลายเป็นตํานานที่เล่าขานกันมาจนคุ้นเคยในทํานองเดียวกับการที่คน
ไทยได้ยินวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติและรูจ้ ักนางสีดา นางสีดาจึงอาจเป็นสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมที่
เหมาะสมในการแปลเชิงอุปมาอุปมัยของ Helen of Troy เนื่องจากแสดงความหมายของสตรีงามสูงศักดิ์ผู้มี
ชายมาต่อสู้ทําสงครามแย่งชิงกันจนกลายเป็นตํานาน

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.

การแปลคน

ในการแปลคน ได้พบว่ามีการใช้คนในวัฒนธรรมไทยที่ให้ความหมายคล้ายคลึงกับคนในต้นฉบับมาเป็น
คําแปล เช่น แปล Helen of Troy ซึ่งเป็นเจ้าหญิงที่มีสามีแล้วแต่ไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นอีกคล้ายกับนางวัน
ทอง หรือนางกากีในวรรณคดีของไทยว่าเป็นนางกากีแทนที่จะพยายามอธิบายให้คนอ่านเข้าใจลักษณะของ
Helen of Troy การแปล midwife ว่า หมอตําแย ซึ่งอาจไม่เหมือนกับ midwife ทุกอย่างแต่ก็คล้ายคลึงกัน
หรือการแปล bitch ว่า ผีเสื้อสมุทรว่าเป็นการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อคําว่า bitch และยังบรรยายลักษณะที่
น่าเกลียดของหญิงนั้นด้วย การแปลคนโดยใช้กลยุทธเช่นนี้ผู้แปลต้องเข้าใจประวัติหรือตํานานที่เกี่ยวข้องกับ
คนในต้นฉบับแล้วจึงจะสามารถหาคนในวัฒนธรรมไทยที่คล้ายคลึงกันมาเป็นคําแปลได้ เป็นการถ่ายทอดทั้ง
ความหมายและความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อคนผู้นั้นได้วิธีหนึ่ง นอกจากนั้นการแปลคนยังขึ้นอยู่กับยุคสมัย
หรือสิ่งที่เป็นแนวโน้มของสังคมนั้นด้วย เช่น แปล Don Juan ว่าเป็นฟลุ๊ก เกริกพล หรือเต็กกอ ก็เป็น
ลักษณะของแนวโน้มในสังคมในขณะที่แปล การแปลเช่นนี้ต้องระวังเพราะเป็นความคิดในระยะสั้น สังคมจะ
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ลืมเลือนความคิดนั้นในเวลาไม่นาน และในลักษณะเดียวกันถ้าเป็นแนวคิดเก่าเกินไปเช่นคําว่า นางกากี ก็
อาจจะไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นหลังที่ไม่เคยอ่านวรรณคดีเรื่องนี้ การใช้คนในสังคมไทยมาแทนคนในต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษจึงควรเป็นทางเลือกท้ายๆ ในการแปล

2.

การแปลสัตว์

การใช้คําทดแทนสัตว์ในภาษาต้นฉบับไม่พบมากนักเนื่องจากในปัจจุบันไม่มีสัตว์ที่แปลตรงตัวไม่ได้
หรือไม่เป็นที่รู้จักข้ามวัฒนธรรมเหมือนในยุคแรกของการแปล ซึ่งเคยแปล lion ว่า Jaguar หรือแปล hyena
ว่า wolf (Larson, 1998) เนื่องจากการสื่อสารที่ยังไม่ก้าวหน้าทําให้ยังไม่รู้จักสัตว์บางชนิด การแปลสัตว์ด้วย
สิ่งทดแทนในปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะของการถ่ายทอดแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบมากกว่า เช่นแปล
sheep (แกะ) ว่าแพะรับบาป ซึ่งเป็นความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของคําว่า sheep ในภาษาต้นฉบับ แปล
turkey (ไก่งวง) ว่า ควาย เนื่องจากในต้นฉบับเป็นการพูดเปรียบเทียบ (metaphore) จึงเท่ากับควายใน
ภาษาไทย แปล heifer ว่าลูกแหง่ หรือลูกที่เดินตามติดแม่ dead rat มีความหมายถึงสีซีด จึงแปลเป็นไทยว่า
จิ้งจกซึ่งในภาษาไทยมีความหมายว่าสีซีด แปล shark ซึ่งมีความหมายว่าร้ายกาจเป็นภาษาไทยว่า เสือ ซึ่งมี
ความหมายว่าดุร้ายเหมือนกัน การแปลในลักษณะนี้ทําให้เข้าใจความหมายและทําให้ภาษามีรสชาติเท่าเทียม
กับต้นฉบับได้เป็นอย่างดี แนวคิดที่เป็นของตะวันตกเกี่ยวกับสัตว์ยังเริ่มมีอิทธิพลต่อแนวคิดของไทย ซึ่งอาจ
ได้มาจากการแปลจากภาษาอังกฤษ เช่น แนวคิดว่า
เต่า
=
มด
=
นกฮูก =
สิงห์โต =

เชื่องช้า
ทํางานเป็นทีม
ฉลาดเป็นอัจฉริยะ
อํานาจ

กระต่าย
ผึ้ง
งู
สุนัขจิ้งจอก

=
=
=
=

ว่องไว
ขยันขันแข็ง
ชั่วร้าย
เจ้าเล่ห์

ซึ่งแนวคิดของตะวันตกเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้ บางครั้งผู้แปลอาจต้องตีความให้ผู้อ่านด้วยจึงจะชัดเจน ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้แปลได้ตีความให้ผู้อ่านแล้วจากการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม

3.

การแปลสิ่งของ

การใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมในการแปลสิ่งของ พบได้มากที่สุดเนื่องจากวัตถุสิ่งของต่างวัฒนธรรม
ถึงแม้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่คล้ายๆ กัน ก็อาจมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างหรือการใช้สอยก็อาจแค่
คล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกันอย่างแท้จริง เช่น flask กับ คนโท มีจุดประสงค์คล้ายกันคือเพื่อเก็บน้ําหรือ
เครื่องดื่ม แต่รูปร่างแตกต่างกัน basin กับ กาละมัง ก็มีรูปร่างต่างกันหรือทําด้วยวัสดุต่างๆ กัน แต่การจะหา
คําแปล basin ให้คนไทยเข้าใจง่ายๆ ก็อาจต้องอธิบายมาก การใช้คํากาละมังมาแปลแทนจะช่วยให้เห็นภาพ
และวัตถุประสงค์ของภาชนะนี้ได้ การแปล a couple of things ว่า ดอกบัวคู่ เป็นการแนะความหมายของ
ทรวงอกผู้หญิงได้โดยไม่ต้องบอกโจ่งแจ้งตรงกับจุดประสงค์ของต้นฉบับ การแปล elevator ว่าลิฟต์เนื่องจาก
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ต้องการใช้คํายืม ที่คุ้นเคยมาเป็นคําแปล นอกจากนี้สิ่งของที่คนไทยเรียกขานแบบไทยๆ เช่น โฟลค์เต่า
เนื่องจากรูปร่างของรถซึ่งคนไทยเห็นเป็นเต่า แต่ต้นฉบับเห็นเป็นแมลงเต่าทอง (beattle) ก็ให้ความหมายที่
เหมาะสมและเห็นภาพ และคําแปลที่ให้รสชาติตลอดจนความหมายที่เหมาะสมในการแปลวลี the mamastrains-and pick-up-truck style of country music ว่าลูกทุ่งแนวตลาดล่าง เป็นการใช้สิ่งทดแทนทาง
วัฒนธรรมที่มีศิลปะในการแปลมากสํานวนหนึ่ง นอกจากนั้นใบไม้ที่คนไทยไม่ค่อยเคยเห็น เช่น fig leave ก็
แปลว่าใบตําลึง เนื่องจากรูปร่างคล้ายกัน และการแปล corner stone ว่าเสาเอกก็เหมาะสมเพราะมี
ความหมายทางการเอาฤกษ์เอาชัยเหมือนกันในทั้งสองวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของสังคมโลกในปัจจุบันทําให้มีการใช้สิ่งของวัตถุร่วมกันมากจนไม่มี
ความแตกต่างกันมากทางด้านวัตถุอีกต่อไป การจะใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจึงมักถูกทดแทนด้วยคํายืมไป
เลย เช่น เรียกว่าคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ กางเกงยีนส์ ทีวี แทนที่จะพยายามแปลเป็นภาษาไทยหรือใช้สิ่ง
ทดแทนทางวัฒนธรรมมาเป็นคําแปล สอดคล้องกับแนวคิดของ Larson 1998 ซึ่งไม่แนะนําให้ใช้การแปล
ด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมยกเว้นจําเป็นจริงๆ เท่านั้น

4.

การแปลศาสนาและความเชื่อ

Larson (1998) กล่าวว่าการแปลศาสนาเป็นเรื่องยากและจะทําให้เข้าใจลึกซึ้งข้ามวัฒนธรรมยิ่งยาก
กว่า ดังนั้นผู้แปลต้องทําความเข้าใจทั้งสองศาสนาคือศาสนาของต้นฉบับและศาสนาของผู้อ่านและพยายาม
หาคําแปลที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมอาจทําได้ใกล้เคียงและไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
มากจนภาษาหมดอรรถรส คําแปลที่เหมาะสม เช่น
saving your soul
Dear Lord
good V.S evil
guardian angel
destiny
Sunday
go to church

หมายถึง ชาติหน้า
หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
หมายถึง ธรรมะกับอธรรม
หมายถึง พระภูมิเจ้าที่
หมายถึง เวรกรรม
หมายถึง วันพระ
หมายถึง ไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรม

จะเห็นว่าผู้แปลได้ใช้ความเข้าใจของทั้งสองศาสนามาหาคําแปลที่ใกล้เคียงทําให้สื่อความหมายได้
เหมาะสม
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5.

การแปลเวลา ชั่ง ตวง วัด

ระบบการเรียกขานเวลา และการชั่ง ตวง วัด อาจแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมผู้ใช้ภาษาอังกฤษและ
ผู้ใช้ภาษาไทย การแปลตรงตัวในบางกรณีนอกจากจะไม่สื่อความหมายที่ถูกต้องแล้วยังอาจก่อให้เกิดความ
เข้ า ใจผิ ด และเกิ ด ความเสี ย หายได้ เนื่ อ งจากการแปลตั ว เลขผิ ด การแปลจํ า นวนผิ ด และการแปล
วันนัดหมายผิด ล้ วนมีผลในทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้สื่อความหมายที่ชัดเจนผู้แปลที่ดีมักจะพิจารณาใช้
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อให้เข้าใจได้ลึกซึ้งในกรณีเป็นการพูดเปรียบเทียบ
เช่น
would never see a dime of it = ไม่มีวันได้สักเก๊
360 degree evolution
= การประเมินผลจากรอบทิศ
hair’s breadth
= หนึ่งเส้นยาแดง
= 617500 ไร่
247000 acre
by a mile
= เป็นกิโลๆ
nine o’clock
= สามทุ่ม
a basket
= หนึ่งกระจาด
old
= วัยทอง
abcd
= ก ข ค ง
In 1998
= ใน พ.ศ. 2541
จะเห็ น ว่ า การปรั บ คํ า แปลเป็ น สิ่ ง ทดแทนทางวั ฒ นธรรมเช่ น นี้ ทํ า ให้ เ ข้ า ใจง่ า ย เห็ น ภาพ และไม่
ผิดพลาดหรือกํากวม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการแปลตรงตัว

6.

การแปลสถานที่

บางครั้งสถานที่ในต้นฉบับอาจเข้าใจยากหรือต้องการคําอธิบายที่ยืดเยื้อ ผู้แปลจึงอาจเลือกเอาสถานที่
ในวัฒนธรรมไทยที่เข้าใจได้ง่ายมาเป็นคําแปลแทน เช่น แปลรัฐที่ห่างไกลความเจริญในสหรัฐอเมริกา เช่น
Tennessee ว่า บ้านนอก ซึ่งนอกจากจะแสดงความล้าหลังห่างไกลความเจริญแล้ว ยังมีความหมายของ
ความขาดแคลนและการล้อเลียนรวมอยู่ด้วย แปล IX-I-I ว่า 191 แปล Jaipur ว่าชัยปุระ ซึ่งเป็นการออก
เสียงเรียกเมืองนี้แบบไทย แปล chapel ว่าวัดน้อย เพื่อให้เข้าใจทั้งประโยชน์และลักษณะของ chapel การ
แปลสถานที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้แปล เนื่องจากชื่อของสถานที่ในต้นฉบับอาจมีความหมายแฝง หรืออาจ
เป็นสัญลักษณ์ ผู้แปลอาจแปลโดยใช้คําอธิบายซึ่งอาจเป็นรูปแบบและประโยชน์ (form และ function) ของ
สถานที่นั้นๆ หรืออาจใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมแทน เช่น
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freak house
Utopia
China
red light district
tomb

มีความหมายว่าโรงพยาบาลโรคจิต
มีความหมายว่า เป็นยุคทองหรือยุคพระศรีอารยเมตตรัย ซึ่งคนไทย
เข้าใจว่าเป็นยุคสมบูรณ์สุขในแนวอุดมคติ
เวลากล่าวถึงที่ไม่ใช่ทางการเมืองหรือภูมิศาสตร์ จะเรียกว่า เมืองจีน
เป็นวิธีเรียกแบบไทยๆ
มีความหมายว่าแหล่งโสเภณี ซึ่งคนไทยมีชื่อแฝงว่า “ย่านโคมเขียว”
มี ค วามหมายเหมื อ นฮวงซุ้ ย ซึ่ ง คนไทยเห็ น ภาพได้ ชั ด เจนกว่ า จะ
บรรยาย tomb แบบฝรั่ง

การแปลโดยใช้สิ่ งทดแทนทางวัฒนธรรมเช่นนี้ นับว่าเหมาะสมและให้ รสชาติ ตลอดจนภาพพจน์
ในใจผู้อ่านได้เป็นอย่างดี

7.

การแปลอาหาร

เป็นการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมที่ได้ผลทางอรรถรสและภาพพจน์น้อยลงทุกขณะ เนื่องจาก
อาหารเป็นสิ่งที่แพร่หลายในระหว่างประเทศจนแทบจะเรียกได้ว่าทุกวันนี้ทุกชาติทุกภาษารู้จักและนิยม
รับประทานอาหารนานาชาติ เช่น อาหารไทย อาหารฝรั่ง อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น มากจนการแปลชนิดนี้มัก
ใช้คํายืมชื่ออาหารเองมาเป็นคําแปล โดยอาจมีการใช้คําลักษณะนามมาควบเพื่อให้เกิดความชัดเจน เช่น
แปล
let’s have some spaghetti ว่า ไปกินสปาเกตตีของอิตาเลียนกันเถอะ
I’m going to have some suchi. ฉันจะกินซูชิของญี่ปุ่น
Have some red wine with me ดื่มไวน์แดงกันหน่อยนะ
คํากริยา กินและดื่ม เมื่อใช้ร่วมกับคํายืมชื่ออาหาร จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นชื่ออาหาร การใช้
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมมาแปลจึงนับวันจะลดน้อยลงจากการแปลไปทุกขณะ

8.

การแปลคําอุทาน

คําอุทานเป็นสิ่งที่แปลตรงตัวไม่ได้ หรือถ้าแปลตรงตัวจะเกิดความหมายที่แปลก เช่น ถ้าแปล Son of
a bitch ว่า “แก ไอ้ลูกหมา” ดังที่เคยมีผู้แปลมาแล้ว ก็จะเกิดความหมายแปลกๆ เพราะคนไทยไม่เคยด่าใคร
เช่นนั้น แต่ถ้าแปลว่า แก! ไอ้ชิงหมาเกิด! ก็อาจเข้าใจได้ดีกว่า เป็นต้น ดังนั้น การแปลคําอุทานจึงเป็นการ
แปลเชิงสร้างสรรค์ (creative translation) คือผู้แปลต้องพิจารณาหาคําแปลหรือหาการอุปมาอุปมัยที่
เหมาะสม คําแปลที่เป็นการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม จึงใช้ได้ดีกว่าการแปลตรงตัว เช่น
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By Harry,…
แปลว่า ตาเถรเป็นพยาน...
You bastards!
แปลว่า แก ไอ้อุบาทว์!
Oops!
แปลว่า อุ๊ย ต๊าย ตาย
Thank God!
แปลว่า ขอบคุณคุณพระ
Good gracious
แปลว่า อกอีแป้นจะแตก
คํ า อุ ท านที่ ใ ห้ ร สชาติ จ ะช่ ว ยให้ ก ารแปลมี ค วามเป็ น ธรรมชาติ ท างภาษาสนุ ก สาน น่ า อ่ า น
นอกเหนือไปจากการถ่ายทอดความหมายแบบธรรมดา นอกจากนั้น การอุทานยังต้องคํานึงถึงเพศของผู้
อุทาน เช่น ผู้ชายจะไม่อุทานว่า อกอีแป้นแตก และคําอุทานยังต้องแปลโดยคํานึงถึงสถานการณ์และระดับ
ของภาษาด้วย

9.

การแปลสุภาษิต
ในปัจจุบันการแปลสุภาษิตจากภาษาอังกฤษเป็นไทย ทําได้ในสามวิธี คือ
1)

แปลตรงตัว เช่น
Still water runs deep

=

น้ํานิ่งไหลลึก

2)

แปลเอาเฉพาะความหมายโดยไม่เก็บรูปแบบ เช่น
Still water runs deep
=
ผู้ที่เก็บความรู้สึกเก่งอาจซ่อนอะไรเอาไว้ในใจก็ได้

3)

แปลโดยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม เช่น
Still water runs deep
=

คมในฝัก

จะเห็นว่าการแปลทั้งสามวิธีที่ใช้กันอยู่ในหมู่นักแปลล้วนแต่เป็นที่ยอมรับ เพราะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ของผู้แปลและลักษณะของผู้อ่านด้วย การแปลตรงตัว ผู้แปลต้องแน่ใจว่าผู้อ่านสามารถเข้าใจและตีความจาก
คําแปลตรงๆ นั้นได้ว่าเป็นลักษณะของการอุปมาอุปมัย หรือเป็นการแปลให้เห็นภาพพจน์ไปพร้อมๆ กับการ
เข้าใจความหมาย การแปลโดยการตีความให้ผู้อ่านในลักษณะที่สองอาจมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้โดย
ไม่ผิดเพี้ยน อาจเพื่อป้องกันการกํากวมหรืออาจเป็นลักษณะของผู้อ่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการอ่านมาก
นัก ในลักษณะที่สามซึ่งเป็นการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมนับเป็นการแปลที่ยากและอาศัยฝีมือของผู้แปล
มากที่สุด เนื่องจากต้องเข้าใจวัฒนธรรมและความหมายของต้นฉบับ ต้องเทียบเคียงหาสุภาษิตไทยที่เท่า
เทียมกันและยังต้องระวังให้ภาพพจน์ที่เสนอถึงแม้จะไม่ใช่ภาพพจน์เดียวกันเพราะต่างวัฒนธรรมกัน แต่
จะต้องเป็นภาพพจน์ที่เท่าเทียมกัน (equivalent) ที่สุดด้วย จึงนับเป็นศิลปะของการแปลอย่างหนึ่ง
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10. การแปลสํานวน
การแปลสํานวนเป็นการใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากสํานวนเป็นหน่วยของความหมายที่ต้อง
ตีความทั้งกลุ่มคํา มิใช่การนําความหมายของคําแต่ละคํามารวมกัน เช่น
He has a good head = เขาหัวดี หมายถึง เขาเป็นคนฉลาด หรือมีสติปัญญาดี มิใช่ศีรษะของเขามี
อนามัยดี
He has a good heart = เขาใจดี หมายถึง เขาเป็นคนเมตตากรุณา มิใช่หัวใจเขาแข็งแรง
ดังนั้น งานของผู้แปลจึงต้องอาศัยความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษานั้นๆ มาประกอบกัน
จึงจะตีความสํานวนได้ถูกต้อง เช่น ต้องเข้าใจว่าผู้พูดภาษาอังกฤษให้ความสําคัญต่อหัวใจมากที่สุดในร่างกาย
จึงมีการเปรียบเทียบกับหัวใจมาก แต่คนชาติอาหรับให้ความสําคัญต่อตับ จึงให้ความสําคัญต่อตับมาก ถ้า
บอกว่า “รักเท่าตับ” ก็เท่ากับ “รักเท่าหัวใจ” ในภาษาอังกฤษ เป็นต้น
นอกจากสํานวนจะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ตํานาน
ศาสนา และความนิยมในสังคมของผู้ใช้ภาษานั้นด้วย เมื่อผู้แปลเข้าใจหลักเช่นนี้แล้วจึงจะสามารถถ่ายทอด
การแปลสํานวนของตน โดยเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการแปลได้เหมาะสม เช่น
1)

แปลตรงตัวตามสํานวนต้นฉบับในกรณีที่แน่ใจว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ เช่น
He has a good head = เขาหัวดี

2)

แปลสํานวนออกเป็นภาษาธรรมดา เพื่อผู้อ่านจะเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน เช่น
He has a good head = เขาฉลาด หรือสติปัญญาดี

3)

แปลเป็นสํานวนไทยที่เท่าเทียมกัน ที่สามารถให้ทั้งความหมายและภาพพจน์ เช่น
He has a good head = เขาเป็นหัวกะทิ เขาหัวใส เขาหัวไว

4)

แปลเป็นสํานวนไทยแล้วอธิบายประกอบ เช่น
เขาเป็นหัวกะทิ คือเขาคิดได้เก่ง

การแปลเป็นสํานวนไทยหรือด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม ไม่สามารถทําได้ในทุกกรณี เนื่องจากความ
แตกต่างและลักษณะที่มาของสํานวนตามที่กล่าวมาแล้ว สํานวนอังกฤษหลายสํานวนไม่สามารถนํามาแปล
ด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมได้ จึงต้องแปลเป็นสํานวนไทยที่ไม่มีภาพพจน์ประกอบเพียงแต่เป็นวิธีที่พูดกัน
ในภาษาไทยเท่านั้น
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อภิปรายผลการสํารวจความคิดเห็นของนักแปลต่อการใช้เทคนิคสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
1. จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้แปลด้วยการสัมภาษณ์ จะเห็นว่าในปัจจุบันผู้แปลภาษาอังกฤษเป็น
ไทยมีผู้แปลที่มีความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและในเชิงภาษาที่เกี่ยวข้อง และยังรอบรู้วัฒนธรรมของผู้พูด
ภาษาอังกฤษและไทยเป็นอย่างดี หรือถ้ามีประเด็นทางวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องผู้แปลจะพยายามค้นคว้า
เพิ่มเติมจากเอกสารอื่นๆ หรือจากการไต่ถามจากผู้รู้อื่นๆ เนื่องจากผู้แปลเห็นว่าผู้แปลผู้ชํานาญควรแปล
เอกสารได้หลากหลายหัวข้อและหลากหลายชนิดและประเภท และควรใช้เทคนิคสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
กับการแปลทุกชนิดเพื่อความเหมาะสม ผลการสัมภาษณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นคุณภาพที่สูงของผู้แปลและ
คุณภาพของงานแปลด้วย
2. ผลการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นชนิดของการแปล เช่น การแปลการชั่ง ตวง วัด การแปลสํานวนและ
คําอุทาน ซึ่งจําเป็นต้องใช้การแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมชี้ให้เห็นความเข้าใจที่ลุ่มลึกต่อการใช้เทคนิค
นี้ว่าเป็นการใช้ความจําเป็น (requirement) และเป็นทางเลือกเพื่อให้เกิดความสละสลวยทางภาษา
(options) ความชํานาญและคุณภาพของผู้แปลทําให้สามารถเลือกใช้เทคนิคในการแปลได้เหมาะสม
3. เนื่องจากเทคนิคการยืมคําและการยืมคําพร้อมอธิบายเป็นทางเลือกที่ใกล้เคียงกับการแปลด้วยเทคนิค
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม ผู้แปลมักต้องพิจารณาทั้งสองทางเลือกก่อนการแปล ผู้แปลผู้ชํานาญจะทราบถึง
ทางเลือกเช่นนี้ ในขณะที่ผู้แปลผู้ไม่ชํานาญอาจเลือกการยืมคําโดยไม่คํานึงถึงทางเลือกด้วยสิ่งทดแทนทาง
วัฒนธรรมเลยก็ได้ ผลการสัมภาษณ์เช่นนี้เป็นที่น่าพอใจเพราะชี้ให้เห็นแนวโน้มของคุณภาพงานแปลว่ากําลัง
มีคุณภาพที่สูงขึ้นกว่าในอดีตซึ่งอาจยังไม่พัฒนามาเป็นภาพที่น่าพอใจในปัจจุบัน
4. ผู้แปลที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่าการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะเข้าใจ
ถึงผลทางความหมายที่ตามมาว่าอาจมีความไม่เท่าเทียมกับต้นฉบับได้ แต่อาจใช้ในกรณีที่ต้องการให้เกิด
ภาพพจน์และอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ หรืออาจใช้ในกรณีที่การแปลด้วยวิธีอื่นทําได้ยากหรือต้อง
บรรยายยืดเยื้อจนทําให้ภาษาไม่ราบรื่น ผลการสัมภาษณ์เช่นนี้สอดคล้องในเชิงทฤษฎีกับความคิดเห็นของ
Larson (1998) ซึ่งกล่าวไว้ทุกประเด็นชี้ให้เห็นความสามารถในเชิงทฤษฎีการแปลของผู้แปลซึ่งมีคุณภาพดี
เป็นที่น่าพอใจ

อภิปรายผลการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการแปลด้วยแบบสอบถาม
ผลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม และเทคนิค
การแปลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าเทคนิคการแปลที่สําคัญที่สุดคือ การแปลตรงตัว และทุกคนให้ความเห็น
ว่าการใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมนั้นทําได้ยากที่สุด
แต่แทบทุกคนก็เคยใช้เทคนิคนี้
มาแล้ว อาจเนื่องจากทุกคนให้ความสําคัญต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่แม่นยําในการแปล นักแปลเกือบทุก
คนเคยประสบปัญหาทางการแปลวัฒนธรรมมาแล้วทั้งสิ้น และเมื่อต้องแปลสํานวนและสุภาษิตเกือบทุกคน
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จะพิจารณาใช้เทคนิคการแปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม
นักแปลส่วนใหญ่พยายามคงรูปแบบทาง
ไวยากรณ์ของภาษาต้นฉบับไว้ถ้าทําได้ ในการอ่านงานแปลของผู้อื่น นักแปลพอใจที่ได้เห็นการแปลด้วย
สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม แต่อาจหลีกเลี่ยงการแปลข้อเท็จจริงด้วยเทคนิคนี้ และมีความเห็นว่าเทคนิคการ
แปลด้วยสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม เป็นการแปลที่มปี ระสิทธิภาพทั้งด้านการสื่อความหมายและแสดงภาพพจน์
และจะใช้การแปลนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย อาจเนื่องมาจากความซับซ้อนยุ่งยากของการใช้เทคนิคที่ต้องอาศัย
ความสามารถและความชํานาญของผู้แปล ทั้งนี้นักแปลส่วนใหญ่เห็นว่าในระบบโลกาภิวัฒน์เช่นนี้ เมื่อ
ทุกชาติทุกภาษามีการสื่อสารกันมากขึ้นบทบาทของเทคนิคสิ่งทดแทนอาจลดน้อยลง และการถ่ายเททาง
วัฒนธรรมจะมีมากขึน้ ในขณะเดียวกัน จากผลการกรอกข้อมูลทําให้ทราบด้วยว่านักแปลครึ่งหนึ่งเคยตรวจสอบ
ว่าผู้อ่านพอใจการแปลด้วยสิง่ ทดแทนทางวัฒนธรรมที่ตนแปลไปแล้วหรือไม่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความใส่ใจใน
คุณภาพของงานแปลของนักแปลมืออาชีพ ซึ่งมุ่งหวังพัฒนางานแปลของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการเก็บรวบรวมลักษณะการแปลองค์ประกอบต่างๆ ของภาษา เช่น การแปลคํานาม คํากริยา
ซึ่งเป็นคําหลักของประโยค โดยรวบรวมจากข้อมูลการแปลที่ปฏบัติกันอยู่ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างประกอบการ
สอนทฤษฎีการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ จะทําให้ผู้เรียนการแปลเข้าใจการประยุกต์ทฤษฎีได้ชัดเจนขึ้น
2. การวิจัยการแปล ควรก้าวออกนอกสาขาวิชาการแปลไปเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ในกลุ่มภาษาศาสตร์
เช่น ภาษาศาสตร์สังคม ภาษาศาสตร์วรรณา หรือการสื่อสารด้วยภาษา และสาขาการศึกษาวัฒนธรรม เนื่องจาก
การแปลเป็นการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และวัฒนธรรมระหว่างภาษา การวิเคราะห์เทคนิคและรวบรวมตัวอย่าง
การแปลจะเป็นข้อมูลที่ดีในการเชื่อมโยงไปยังการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
3. การบันทึกภาษา และการบรรยายภาษา เป็นข้อมูลที่จําเป็นในการวิเคราะห์ภาษาเพื่อการสอนภาษา
ทั้งที่เป็นภาษาแม่และภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบภาษาให้เห็นความหมายโดยการ
รวบรวมการบรรยายภาษาด้วยการแปล จึงอาจอธิบายการทํางานและโครงสร้างของภาษาที่จําเป็นต้องใช้
สอนในการสอนภาษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความแตกต่างของการใช้กรรตุวาจก และกรรมวาจก (active
and passive voice) ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนจากการแปลภาษา
4. นักแปลสามารถนําผลการวิเคราะห์การแปลในลักษณะต่างๆ มาเป็นแนวปฏิบัติในการแปลตามหลัก
วัจปฏิบัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับการศึกษา ทฤษฎีการแปลตามหลักภาษาศาสตร์ประยุกต์ ตัวอย่างจากการ
รวบรวมข้อมูลการแปลและนํามาบรรยายไว้จะเพิ่มวงศัพท์และปรับปรุงเทคนิคการแปลให้กับนักแปลได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อผู้แปลยึดติดกับเทคนิคการแปลตรงตัวหรือขาดความหลากหลายในการ
ใช้เทคนิค ก็อาจปรับปรุงคุณภาพของงานแปลของตนได้
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ภาคผนวก
ตัวอย่างการแปล
ภาษาต้นฉบับ
CHAPTER ONE: Downstream
I CAME TO FULING on the slow boat down
stream from Chongquing. It was a warm,
clear night at the end of August in 1996 stars
flickering above the Yangtze River, their light
too faint to reflect off the black water. A car
from the college drove us along the narrow
streets that twisted up from the docks. The
city rushed past, dim and strange under the
stars.
There were two of us. We had been
sent to work as teachers, and both of us
were young: I was twenty-seven and Adam
Meier was twenty-two. We had heard almost
nothing about Fuling. I knew that part of the
city would be flooded by the new Three
Gorges Dam, and I knew that for many years
Fuling had been closed to outsiders. Other
than that I had been told very little.
No Americans had lived there for half a
century. Later, I would meet older people in
town who remembered some American
residents in the 1940s, before the 1949
Communist Liberation, but such memories
were always vague. When we arrived, there
was one other foreigner, a German who was
spending a semester teaching at a local high
school. But we met him only once, and he
left not long after we settled in. After that
we were the only foreigners in town. The
population was about 200,000, which made
it a small city by Chinese standards.

ภาษาแปล
บทที่หนึ่ง: ล่องตามลําน้ํา
ผมเดินทางมายังเมืองฝูหลิง โดยเรือความเร็วต่าํ ล่องมา
ตามลําน้าํ จากเมืองฉงชิ่งในปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2539 คืนนัน้ อากาศอบอุน่ ท้องฟ้ากระจ่าง แสงดาว
พราวระยิบอยู่เหนือลําน้าํ แยงซี แต่ลาํ แสงนัน้ ยังสลัว
รางเกินกว่าจะสะท้อนเงาของผืนน้าํ สีดาํ ได้ รถยนต์ของ
วิทยาลัยพาเราผ่านไปตามถนนสายยาวแคบๆ ซึง่ เลีย้ ว
ลดคดเคี้ยวออกมาจากท่าเรืออย่างรวดเร็ว ผ่านตัวเมือง
ที่ดูขมุกขมัวและแปลกตาอยู่ภายใต้หมู่ดารา
ผมอายุยสี่ บิ เจ็ด และอาดัม เมเออร์อยู่ในวัยยีส่ บิ
สอง เราสองคนซึ่งล้วนยังอยู่ในวัยฉกรรจ์ถูกส่งมา
ทํางานที่นี่ในฐานะครู เราแทบจะไม่มีขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ฝูหลิงเลย ผมรูแ้ ต่เพียงว่าบางส่วนของเมืองนีค้ งจะจม
อยู่ใต้นา้ํ ภายหลังการสร้างเขื่อนสามโตรกผาแห่งใหม่
และรูว้ า่ ฝูหลิงเป็นเมืองที่ปิดประตูจากโลกภายนอกมา
นานหลายปีแล้ว ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ นอกจากนีก้ ล็ ้วนเป็น
เรื่องทีผ่ มได้รบั การบอกเล่ามาเพียงเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น
ไม่มชี าวอเมริกนั อาศัยอยูใ่ นเมืองนี้มาครึง่ ศตวรรษแล้ว
ต่อไปผมคงจะได้มีโอกาสพบกับคนเฒ่าคนแก่ของเมือง ทีย่ งั
พอจดจําบรรดาชาวอเมริกนั ซึง่ เคยเข้ามาพักอาศัยในเมืองนี้
ในช่วงทศวรรษ 1940 ได้อยูบ่ ้าง ผมหมายถึงในช่วงก่อนปี
พ.ศ. 2492 ซึง่ เป็นปีทพี่ รรคคอมมิวนิสต์ประกาศปลดแอก
ประเทศจีน แต่ความทรงจําเหล่านั้นคงจะเลือนรางเต็มที
ในช่วงทีเ่ ราเดินทางมาถึงเมืองนี้มคี นต่างชาติอยูแ่ ล้วหนึง่ คน
เป็นชาวเยอรมันที่ได้เข้ามาสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยม
ท้องถิน่ แห่งหนึง่ เป็นเวลาหนึง่ เทอม แต่เรามีโอกาสพบเขา
เพียงครัง้ เดียว แล้วเขาก็ได้เดินทางกลับไปภายหลังจากทีเ่ รา
ลงหลักปักฐานทีน่ ี่ได้ไม่นานนัก หลังจากนัน้ เราก็เป็น
ชาวต่างชาติเพียงสองคนเท่านั้นในเมืองนี้ เมืองซึง่ มี
ประชากรราว 200,000 คน นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กตาม
มาตรฐานของประเทศจีน
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ภาษาต้นฉบับ
There were no railroad in Fuling. It had
always been a poor part of Sichuan province
and the roads were bad. To go anywhere
you took the boat, but mostly you didn’t go
anywhere. For the next two years the city
was my home.

ภาษาแปล
ในฝูหลิงไม่มีทางรถไฟ ฝูหลิงถือเป็นเขตพื้นที่
ยากจนแร้นแค้นของมณฑลเสฉวน ถนนหนทางจึงอยู่
ในสภาพย่ําแย่ การสัญจรไปมาอาศัยทางน้ําเป็นหลัก
แต่ส่วนใหญ่ผคู้ นก็มักไม่ค่อยเดินทางไปไหนต่อไหน
กันนัก และนับจากนี้ไปอีกสองปีเมืองนี้จะเป็นเสมือน
บ้านของผม

ตัวอย่างการแปล
When he’s dating you, he’ll constantly be on guard and watching to discern, “Does she like
me for who I am? Or for what I can provide?”
When a man takes a bitchier, independent woman out to dinner, he’s not thinking to
himself, “Without me, she won’t eat.” If he takes her away for the weekend and he’s
discussing the $1.6 million real estate deal he closed, her response will be, “Good for you.
Congratulations.” But she won’t seem terribly impressed or hungry to get a piece of it. If
he picks her up in a $350,000 Aston Martin, she’ll get into the car and say, “Thank you for
picking me up. It was thoughtful of you to drive so far out of your way.” This shows that
she appreciates him, not the car. This is the woman who will make a man get out of his
“me, myself, and I” mode and get him thinking in “we” mode. Why? Because she is
unimpressed by the shallow things most woman are impressed by. This sets her apart.
It’s your independence that wins his heart. He marries the woman who lets him know
she’d sooner be picked up in a used Dodge with dents in the side and hubcaps missing,
than to be treated with disrespect. If he has a bad attitude or isn’t a gentleman, he has to
know you will hail a cab or take the bus home. It’s when he feels you can’t be “bought”
that he thinks about marriage.
When it comes to marriage, men tend to shy away from woman who know all the
expensive hot spots. Or a woman who name-drops, and is all too familiar with
accoutrements of success. When she says, “Nice Rolex!” what he sees is a potential
shakedown on his horizon.

53

ภาษาแปล
เมื่อผู้ชายกําลังเดทกับคุณ เขาจะตั้งการ์ดป้องกันตัวเองและคอยสังเกตจนแน่ใจว่า “เธอชอบเราเพราะ
ตัวตนของเราหรือเพราะสิ่งที่เราปรนเปรอให้เธอกันแน่?”
เมื่อผู้ชายพาผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองอย่างยัยตัวร้ายไปทานอาหารค่ําด้วยกัน เขาไม่คิดหรอกว่า “นี่ถ้า
ไม่มีเราเธอคงอดอยากปากแห่งแน่ๆ” ถ้าเขาพาเธอไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์และพูดถึงความสําเร็จในการ
เจรจาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มลู ค่า 1.6 ล้านดอลล่าร์ เธอจะตอบเขาไปว่า “ดีจังเลยนะคะ ยินดีด้วยค่ะ” แต่
เธอจะไม่แสดงออกนอกหน้าว่าปลาบปลื้มเป็นที่สุดหรือหิวกระหายเงินจํานวนนั้น ถ้าเขาขับรถแอสตัน มาร์ติน
ราคา 350,000 ดอลลาร์มารับ เธอก็จะขึ้นรถแล้วพูดว่า “ขอบคุณนะคะที่มารับ คุณใจดีจัง อุตสาห์ขับรถมา
ไกลขนาดนี้” มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเธอชื่นชมในตัวเขา ไม่ชมรถของเขา นี่คือผู้หญิงที่จะทําให้ผชู้ ายเลิก
คิดถึงแต่ตัวเองและหันมาคิดถึงกันและกันแทน เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเธอไม่ได้หลงใหลกับสิ่งที่เป็น
เปลือกนอกอย่างที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ปลาบปลืม้ กันและนี่ทที่ าํ ให้เธอแตกต่าง
ความเป็นตัวของตัวเองของคุณนี่แปละที่จะชนะใจเขาได้ ผู้ชายจะแต่งงานกับผู้หญิงทีท่ ําให้เขารู้ว่าเธอ
ยอมนั่งรถมือสองที่บุบบุโรทั่งและฝาครอบดุมล้อหลุดหายดีกว่าต้องทนพฤติกรรมไม่ให้เกียติกันจากเขา ถ้าเขา
พูดจาไม่ดีหรือไม่เป็นสุภาพบุรุษ เขาจะรู้ทันทีว่าคุณยอมกระโดดลงจากรถของเขาแล้วเรียกแท็กซี่หรือขึ้น
รถเมล์กลับบ้านยังจะดีเสียกว่า และเมื่อเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินเขาจะคิดถึงเรื่องแต่งงานขึ้นมา
เลย
ถ้าเป็นเรื่องแต่งงาน ผู้ชายมักจะหวาดผวาผู้หญิงที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องของแบรนด์เนมหรือผู้หญิงที่
ชอบพูดถึงแต่เรื่องคนดังหรือคุ้นเคยกับสิ่งทีบ่ ่งบอกถึงความสําเร็จทั้งหลาย เมื่อเธอพูดว่า “โรเล็กซ์เรือนนี้สวย
นะคะ!” สิ่งที่เขาคิดก็คือการปอกลอกกําลังมาเยือนแล้ว

