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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำกลวิธีกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยจำกภำพยนตร์ 

แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ภำค 1 ชื่อเรื่อง “Little Mermaid – Poor Unfortunate Souls” (ใจอัน 

ไร้ที่พึ่งพำ) โดยใช้กำรวิจัยเชิงคุณภำพจำกกำรศึกษำกำรใช้เทคนิคกำรแปล ข้อมูลที่ใช้วิเครำะห์ได้ใช้กรอบ

ทฤษฎีของลำร์สัน (1984) ที่ว่ำด้วยกลวิธีในกำรแปลภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย 5 วิธี คือ กำรใช้ 

ค�ำเทียบเคียง กำรละ กำรใช้ค�ำยืม กำรแปลแบบรักษำรูปแบบ หรือกำรแปลตรงตัว และกำรสรุปหรือ 

เอำควำม ตำมล�ำดับ เทคนิคกำรแปลท่ีพบส่วนใหญ่ถูกน�ำมำปรับใช้กับกำรใช้ค�ำศัพท์ใหม่โดยกำรยืม 

ค�ำแปลตรงตัว เพื่อคงรักษำควำมหมำยเดิมของภำษำต้นฉบับไว้ ทั้งนี้ ผู้แปลใช้เทคนิควิธีกำรแปลที่เหมือน

และแตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสมของภำษำไทยตำมบริบทและวัฒนธรรมและใช้กำรเทียบเคียง 

เป็นต้น ผู้แปลมีกำรใช้เทคนิคกำรแปลแบบตรงตัว ใช้ค�ำยืม และกำรแปลท่ีใช้ควำมหมำยใกล้เคียงเป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนกำรแปลละค�ำ และกำรสรุปค�ำมีอยู่บ้ำง ผู้วิจัยได้อภิปรำยผลกำรวิเครำะห์เทคนิคกำรแปล

และได้เสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวิจัยด้ำนกำรแปลท่ีเก่ียวข้องที่ควรน�ำมำวิเครำะห์ต่อไป

ค�าส�าคัญ: กำรแปล, กลวิธีกำรแปล 
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ABSTRACT

 The objective of this research aimed at studying on translation of song from English Song 

to Thai in an animation movie’Little Mermaid’: Poor Unfortunate Souls. The analysis was conducted 

through qualitative research. Data were categorized based on the use of Larson’s theory (1984) 

of translation techniques included: 1) Restatement, 2) Omission, 3) Borrowed words, 4) form-

based translation or literal translation, and 5) non-literal translation. Regarding translation 

techniques, the study found that most of them used in translating song from English to Thai by 

forming a new words which literally translated each lexical terms of source language. The 

techniques in translating have been varied according to similarities between English and Thai 

usage and difference between English and Thai usage. Another thing is that, restatement technique 

used in translating, inhere which most of the translation techniques used such as literal translation, 

borrowed words, and restatement while minor techniques in translating song was found omission 

and non-literal translation. There are comments and suggestions have been made for further 

research.

Keywords: translation, translation technique

บทน�า

 ในยุคที่กำรสื่อสำรไร้พรมแดน กำรติดต่อ

สื่อสำรโดยใช้ภำษำเป็นสื่อระหว่ำงมนุษย์จำก 

กลุ่มสังคมที่มีควำมแตกต่ำงกันไม่ว่ำด้ำนภำษำ 

เชื้อชำติ และศำสนำที่ต้องกำรสื่อสำรให้เข้ำใจ 

ทั้งด้ำนภำษำ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ 

ศำสตร์แห่งกำรแปลจงึเกดิขึน้ เพ่ือสนองตอบควำม

ต้องกำรของมนษุย์ในกำรท่ีจะถ่ำยทอดควำมหมำย

จำกภำษำท่ีอยู่ในสำรหนึ่งไปสู่บุคคลจำกสังคม 

ท่ีใช้ภำษำต่ำงกันให้เข้ำใจ จึงเกิดเป็นศำสตร์ 

กำรแปลข้ำมภำษำ (cross-cultural translation) 

ซึง่เป็นกำรแปลท่ีถ่ำยทอดควำมคิด และวัฒนธรรม

จำกภำษำหน่ึงไปอีกภำษำหนึ่ง ท�ำให้คนในอีก

วัฒนธรรมหนึ่งได้เรียนรู ้  และเข้ำใจควำมคิด  

ควำมเป็นอยู่ รวมถึงจิตนำกำรของคนในอีกภำษำ

หน่ึง ในปัจจุบัน จุดประสงค์ของกำรแปลได้ขยำย

ขอบเขตกว้ำงไกลไปกว่ำกำรถ่ำยทอดควำมหมำย

ทำงภำษำ แต่ยังเป็นกำรถ่ำยทอดและสะท้อน 

ค่ำนิยม ควำมเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจน 

กำรถ่ำยทอดแนวควำมคิด โดยมีผู ้แปลเป็นสื่อ

กลำง ควำมสำมำรถในกำรแปลทีต้่องใช้ภำษำแบบ

สร้ำงสรรค์ (creative) หรือค�ำท่ีมีควำมหมำย

ก�ำกวม (ambiguous) ผูแ้ปลต้องตคีวำม ต้องเข้ำใจ

ภำษำและเข้ำถึงภำษำจำกต้นฉบับอย่ำงแท้จริง  

ซึง่ปัจจปัุน มนษุย์เรำมกีำรสือ่สำรกำรใช้ภำษำผ่ำน

สื่อทำงภำพยนตร์ เผยแพร่เป ็นสำรคดี และ
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ภำพยนตร์แอนิเมชั่น กำรแปลบทบรรยำยใต้ภำพ 

(subtitles) จำกภำพยนตร์ สำรคด ีและหนังแอนิเมชัน่ 

ย่อมต้องสือ่ควำมหมำยและอำรมณ์จำกบทพูดของ

ตัวละคร ดังนั้นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำของ 

ผู ้แปลต้องเข้ำใจและลุ ่มลึกถึงวัฒนธรรมที่มำ 

พร้อมกับภำษำ ทัง้นีเ้น่ืองจำกภำษำเป็นตวัก�ำหนด

วัฒนธรรม และวัฒนธรรมก็ถูกก�ำหนดโดยภำษำ

ในทำงกลับกัน (Larson, 1998 อ้ำงไว้ใน พัชรี  

โภคำสัมฤทธ์ิ, 2555 หน้ำ 1) กำรแปลมีบทบำท

อย่ำงย่ิงในกำรถ่ำยทอดท้ังภำษำและวัฒนธรรม

จำกภำษำหนึ่งไปยังอีกภำษำหน่ึง กลวิธีกำรแปล 

มีหลำยรูปแบบและศำสตร์ที่หลำกหลำย โดย

เฉพำะอย่ำงย่ิงกำรแปลบทภำพยนตร์ และกำร

แปลค�ำบรรยำยใต้ภำพยนตร ์แอนิเมชั่นจำก 

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย โดยท่ัวไปนักแปลมัก 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแปลค�ำนำม สรรพนำม  

ค�ำกริยำ ค�ำวิเศษณ์ ค�ำอุทำน ขณะที่กำรแปลนำม

วลีในบทภำพยนตร์ ซึ่งผู้แปลอำจจะต้องใช้กลวิธี

กำรสื่อสำรข้ำมภำษำผ่ำนกำรแปลภำษำอังกฤษ

เป็นภำษำไทย ทั้งนี้ ผู้แปลจะต้องค�ำนึงถึงควำม

สัมพันธ์ สภำพแวดล้อมและกำรถ่ำยทอดอำรมณ์

ของตัวละคร เช่น กำรชมเด็กว่ำน่ำรักในภำษำ

อังกฤษอำจชมว่ำ Oh, what a cute baby! ซึ่งเมื่อ

แปลเป ็นภำษำไทยให ้ได ้รสชำติเหมือนเป ็น 

ภำษำไทยท่ีคนไทยพูดก็อำจแปลได้ว่ำ “แหม!  

ช่ำงน่ำเกลียดน่ำชังเหลือเกิน” ซึ่งถ้ำแปลกลับเป็น

ภำษำอังกฤษจะได้ “What an ugly baby!”  

ย่อมไม่ถูกต้องเพรำะถือเป็นกำรแปลที่ไม่ค�ำนึงถึง

วัฒนธรรมในกำรชมเด็กว่ำน่ำรกัของไทย (พัชร ีโภค

ำสัมฤทธ์ิ, 2555 หน้ำ 1) ดังนั้น จะเห็นว่ำ กำรแปล

เป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ ซึ่งต้องอำศัย

ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนทำงสังคมและวัฒนธรรมของ 

ผู้พูดภำษำนั้นๆ อย่ำงชัดเจน ผู้ที่พูดภำษำต่ำงกัน

และมี วัฒนธรรมที่ต ่ำงกันย ่อมมี พ้ืนฐำนทำง 

ควำมคิดที่แตกต่ำงกัน

 กำรวิจัยจึงนี้มุ ่งศึกษำกระบวนกำรแปล

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยโดยเน้นวิเครำะห์กำร

แปลประโยคท่ีซบัซ้อน และลดรูป ท่ีมำจำกบทเพลง 

ตวัอย่ำงในงำนวจิยัชิน้น้ีคอืเร่ือง เงอืกน้อยผจญภยั 

ภำค 1 ชือ่เรือ่ง “Little Mermaid – Poor Unfortunate 

Souls” (ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ) โดยผู้ศึกษำสนใจกำร

แปลบทเพลงจำกเรือ่งเรือ่ง “Little Mermaid – Poor 

Unfortunate Souls” (ใจอันไร้ที่พ่ึงพำ) โดยผู้วิจัย

สนใจกำรแปลท่ีมุ่งเน้นกลวิธีกำรแปลค�ำนำม หรือ

กลุ่มค�ำท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย ประโยคท่ีซับซ้อน 

และลดรูป เพ่ือศึกษำเก่ียวกับวิธีกำรแปลภำษำ

องักฤษเป็นภำษำไทยด้วยเทคนิคใดจงึจะเหมำะสม 

ทั้งนี้เพ่ือสื่อสำรภำษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ค้นหำกลวิธีกำรแปลท่ีรักษำควำมหมำยเดิม 

ครบถ้วนถูกต้องไม่แปรเปลีย่น กลำยเป็นค�ำตรงกัน

ข้ำม หรือเป็นกำรหำค�ำเทียบเคียงที่รักษำอรรถรส

ของภำษำเดิมไว้ให้เป็นรสเดียวกัน 

 นอกจำกนี้  ผู ้ วิจัยสนใจกำรแปลบท

ภำพยนตร ์ถ ้อยค�ำทำง วัฒนธรรมภำษำใน

ภำพยนตร์ กำรใช้กลวิธีกำรแปลระดับค�ำที่ต้องใช้

ไวยำกรณ์ และควำมเข้ำใจวัจนภำษำของเจ้ำของ

ภำษำทีอ่ำจเป็นปัญหำทีย่ำกล�ำบำกต่อผูท่ี้ไม่ได้พูด

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำแม่ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกับ

ผู ้ ท่ีเรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

เ น่ืองจำกจะต ้องอำศัยควำมรู ้ ในภำษำและ

วัฒนธรรมของผู้ที่พูดภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี  

โดยต้องค�ำนึงถึงกลวิธีกำรแปลระดับค�ำ กำรใช้ 

ค�ำเปรียบเทียบ ค�ำที่บอกลีลำและอำรมณ์ของ 

ตัวละคร ซึ่งต้องอำศัยกำรอ่ำนตีควำมจำกบท
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บรรยำยและใช้ภำพ และเสียงประกอบกำรแปล  

ดงันัน้ เมือ่ต้องถ่ำยทอดบทภำพยนตร์ภำษำองักฤษ

ให้เป็นบทบรรยำยภำษำไทย จึงถือเป็นหน้ำที่ของ

ผูแ้ปลบทภำพยนตร์ทีจ่ะต้องหำกลวธีิต่ำงๆ ในกำร

ถ่ำยทอดอำรมณ์ขัน มุขตลก รวมไปถึงควำมรู้สึก

ของตัวละครแต่ละตัวให้ออกมำในรูปของบท

บรรยำยใต้ภำพที่สำมำรถรักษำรสของภำพยนตร์

ไว้ได้ (กัลยกร ฉัตรศิริมงคล, 2547 หน้ำ 4)

 จูเลียน เฮำส์ (House, 1977, pp. 25-31, 

อ้ำงไว้ใน จิรำวรรณ สุขวิทยำกุล, 2557, หน้ำ 21) 

กล่ำวถึงกำรแปลว่ำมีแก่นส�ำคัญคือกำรรักษำ 

“ควำมหมำย” เมื่อถ ่ำยทอดจำกภำษำหน่ึง 

ไปสูภ่ำษำหน่ึง โดยทีผู่แ้ปลควรตระหนกัถึง “ควำม

หมำย” ของกำรแปลภำษำ ในที่น้ี มี 3 ประเด็นคือ 

 (1)   ควำมหมำยทำงอรรถศำสตร์ (semantic 

aspect of meaning) คือควำมหมำยตรงตำมรูป

หรือตำมกำรอ้ำงอิง ควำมหมำยทำงอรรถศำสตร์นี้ 

ยังเกิดข้ึนได้แม้ค�ำดังกล่ำวจะไม่อ้ำงอิงถึงสิ่งใด 

ในโลกควำมเป ็นจริง เช ่นกรณีของนวนิยำย

วิทยำศำสตร์ เป็นต้น

 (2)  ควำมหมำยทำงวัจนปฏิบตั ิ(pragmatic 

aspect of meaning) คือ ถ้อยค�ำได้จำกลักษณะ

ทำงไวยำกรณ์ เช่น กำรเรยีงล�ำดบัค�ำ กำรเน้นเสยีง 

หรือกำรปรำกฏของค�ำกริยำบ ่งกำรกระท�ำ 

(performative verbs) แต่ในสถำนกำรณ์จริง 

บริบทจะสำมำรถบอกพลังวัจนกรรมปฏิบัติ

 (3)  ควำมหมำยตำมรูปแบบข้อควำม 

(textual aspect of meaning) ข้อควำมในที่นี้ 

หมำยถึงกำรร้อยเรยีงประโยคให้เป็นหน่วยทีใ่หญ่ขึน้ 

ในกระบวนกำรสร้ำงข้อควำมน้ัน มีบริบทแวดล้อม

ต่ำงๆเข้ำมำเก่ียวข้อง เช่น กำรปรำกฏของค�ำท่ีใช้

เหมือนค�ำสรรพนำม (pro-forms) กำรแทนที่ 

(substitution) กำรเน้นค�ำซ�้ำ (anaphora) เป็นต้น

นอกจำกนี้ ด้ำนกระบวนกำรแปล สัญฉวี สำยบัว 

(2550) เสนอวิธีปรบับทแปลในระดบัค�ำ และระดบั

ประโยค ซึ่งในงำนวิจัยน้ีไม่ได้ศึกษำถึงระดับ

ประโยค จึงจะยกเฉพำะกลวิธีกำรปรับบทแปลใน

ระดับค�ำ ซึ่งมี 5 วิธีด้วยกัน คือ

 1)  กำรเติมค�ำ อธิบำย ซึ่งแบ่งย่อยได้  

ออกเป็นกำรเตมิลกัษณะนำมข้ำงหน้ำ และกำรเตมิ

ข้อควำมสั้นๆ เพ่ืออธิบำยค�ำ ศัพท์ดังกล่ำว โดย 

ค�ำอธิบำยนั้นจะต้องกะทัดรัดและกลมกลืนไปกับ 

เนื้อเรื่อง

 2)  กำรใช้วลีหรือประโยคแทนคำ คือ  

กำรแทนทีค่�ำ ศพัท์ด้วยประโยคหรอืวลเีพ่ือบอกเล่ำ

ถึงลักษณะหรือกิจกรรมของสิ่งนั้นแทน

 3)  กำรใช้คำ ที่อ้ำงอิงถึงควำมหมำยที่

กว้ำงข้ึนแทนคำ ทีอ้่ำงองิถึงสิง่ทีเ่ฉพำะกว่ำ วิธีน้ีจะ

ใช้ในกรณีท่ีค�ำศัพท์ในต้นฉบับอ้ำงถึงสิ่งที่ไม่มีใน

ภำษำแปล หรือไม่เป็นที่รู้จักในสังคมของผู้อ่ำน

ฉบับแปล จึงต้องใช้ค�ำท่ีมีควำมหมำยกว้ำงเพ่ือ

ครอบคลุมค�ำ ที่เป็นปัญหำไปด้วย

 4)  กำรเติมตัวเชื่อมระหว่ำงกลุ่มควำมคิด

ต่ำงๆ เนื่องจำกแต่ละภำษำมีโครงสร้ำงต่ำงกัน 

หำกเป็นโครงสร้ำงประโยคที่ไม่มีในภำษำแปล  

ก็อำจมีกำรเติมค�ำศัพท์หรือวลีเพ่ือบอกควำม

สัมพันธ์ของประโยคดังกล่ำว

 5)  กำรตัดค�ำสำ หรับวิธีนี้ ควรเลือกใช้ใน

กรณีท่ีไม่สำมำรถหำค�ำท่ีมีควำมหมำยเทียบเคียง

ได้ในภำษำแปล และค�ำศัพท์ดังกล่ำวไม่ใช่สำระ

ส�ำคัญของเร่ือง หรือมีกำรใช้ติดต่อกันแต่สื่อ 

ควำมหมำยอย่ำงเดียว ซึ่งผู ้แปลสำมำรถตัดคำ 

หรือส�ำนวนนั้นทิ้งไปได้ แต่ไม่ควรตัดข้อควำม 

ทั้งตอนทิ้งไป
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 Mona Baker (1992: 17-42, อ้ำงไว้ใน 

ศศิ เอำทำรยกุล, 2557 หน้ำ 9) กล่ำวว่ำ ใน

กระบวนกำรแปล ค�ำหรือข้อควำมท่ีมีควำมหมำย

เฉพำะทำงวัฒนธรรมเป็นปัญหำหน่ึงในกำรแปล 

เพรำะไม่สำมำรถหำค�ำเทียบเคียงท่ีมีควำมหมำย

ตรงตำมต้นฉบับโดยสมบูรณ์ได้ และกลวิธีที่ 

นักแปลอำชีพใช้แก้ปัญหำ มีดังน้ี

 1)  กำรใช้ค�ำทัว่ไปท่ีมคีวำมหมำยธรรมดำ

กว่ำค�ำในต้นฉบบั โดยวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีใช้อย่ำงกว้ำงขวำง 

เนื่องจำกควำมหมำยของค�ำแสดงออกได้หลำย

ระดับและหลำยรูปแบบในกรณีน้ี ผู้แปลอำจเลือก

ใช้ค�ำง่ำย ซึ่งเป็นค�ำพ้ืนฐำน เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

หรือมีระดับควำมเป็นทำงกำรน้อยกว่ำในต้นฉบับ

 2)  กำรใช้ค�ำ ท่ีเป็นกลำงกว่ำ หรือค�ำ  

ที่แสดงอำรมณ์ของผู้พูดน้อยกว่ำในต้นฉบับ

 3) กำรแทนท่ีด้วยสิ่งที่มีในวัฒนธรรม 

เป้ำหมำย ซึ่งอำจไม่ได้มีควำมหมำยเหมือนกัน  

แต่ส่งผลต่อผูอ่้ำนใกล้เคียงกัน กำรใช้วธีินีข้ึน้อยู่กับ

จุดประสงค์ของงำนแปล

 4)  กำรใช้ค�ำ ยืม หรือใช้ค�ำ ยืมและเพ่ิม 

ค�ำ อธิบำยด้วย Baker กล่ำวว่ำกำรใช้ค�ำ ยืมโดย 

ส่วนมำกจะใช้กับค�ำ ท่ีทันสมยัและเป็นท่ีรูจ้กัดี ส่วน

กำรใช้ค�ำ ยืมและเพ่ิมค�ำ อธิบำยน้ัน มปีระโยชน์มำก

ในกรณีที่ต้นฉบับพูดถึงค�ำ ดังกล่ำวซ�้ำหลำยครั้ง

 5)  กำรเรยีบเรยีงใหม่โดยใช้ค�ำทีเ่ก่ียวข้อง

กัน วิธีนี้ใช้เพ่ือให้ภำษำแปลเป็นธรรมชำติ โดยใน

ภำษำเป้ำหมำยมีค�ำแสดงควำมหมำยเหมือนกับ

ในภำษำต้นฉบับ แต่รูปแบบกำรใช้แตกต่ำงกัน

 6)  กำรเรียบเรียงใหม ่โดยใช ้ค�ำที่ ไม ่

เก่ียวข้องกัน ในกรณีที่ต้นฉบับมีเนื้อหำท่ีซับซ้อน  

ผู ้แปลอำจปรับให้เป็นเรื่องท่ัวไปมำกขึ้น หรือ 

แปลโดยถอดควำมหมำยของคำเฉพำะค�ำน้ัน

 7)  กำรละไม่แปล

 8)  กำรแสดงภำพหรือตัวอย ่ำงแทน 

กำรแปล

 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวทำงกำรแปลจำก 

นักทฤษฎี และนักวิชำกำรด้ำนกำรแปลเอำไว้  

เพ่ือเป็นแนวทำงกำรแปลของนักแปลท้ังหลำย  

โดยบรรดำนักวิชำกำรด้ำนกำรแปลหลำยท่ำนได้

น�ำเสนอประเภทของกำรแปลไว้อย่ำงน่ำสนใจ  

ซึ่งผู ้วิจัยได้รวบรวมมำเฉพำะประเภทท่ีส�ำคัญ  

กำรจัดกลุ ่มประเภทที่ส�ำคัญๆ ได้แก่ ประเภท 

กำรแปลตำมระบบกำรสร้ำงควำมหมำยของมนุษย์ 

(semiotic) ประเภทกำรแปลแบบทวิภำค (binary 

classifications) และประเภทกำรแปลตำมประเภท

ตัวบท (text types) อำทิ

 เจค็อบสัน (Jakobson, 1959, อ้ำงไว้ใน 

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 8) กล่ำวถึงกำรแปล

ตำมระบบกำรสร ้ำงควำมหมำยของมนุษย ์ 

(semiotic) ว่ำมอียู่ 3 ประเภท คอื กำรแปลในภำษำ 

กำรแปลระหว่ำงภำษำ และกำรแปลระหว่ำง

สญัญะกำรแปลในภำษำ (intralingual translation 

หรอื rewording) เป็นกำรแปลในภำษำเดยีวกัน คอื 

เป็นกำรท�ำให้เนื้อควำมในภำษำนั้นเองกระจ่ำงชัด

และเข้ำใจได้ง่ำยขึ้นหรือแปลจำกโครงสร้ำงลึก 

(deep s t ruc tu re )  เป ็นโครงสร ้ ำง พ้ืน ผิว 

(surfacestructure) กำรแปลระหว่ำงภำษำ 

(interlingual translation หรือ translation proper)

คือกำรแปลจำกภำษำหน่ึงไปอีกภำษำหนึ่ง ส่วน

กำรแปลระหว่ำงสญัญะ (intersemiotic translation 

หรือ transmutation) คือกำรแปลโดยใช้สัญญำณ

ในกำรสื่อควำมหมำย (ดวงตำ สุพล, 2541, น. 11, 

อ้ำงไว้ใน วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 8)
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 นอกจำกกำรแบ่งประเภทกำรแปลตำม

ระบบกำรสร้ำงควำมหมำยของมนุษย์ข้ำงต้นกำร

จัดกลุ ่มประเภทกำรแปลแบบทวิภำค (binary 

classifications) ก็มีควำมน่ำสนใจ เพรำะได้ช่วย

ให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงและสำมำรถเข้ำใจรปูแบบ

กำรแปลได้ดีย่ิงขึ้น กลุ ่มประเภทกำรแปลแบบ

ทวิภำคเหล่ำน้ี ได้แก่ กำรแปลแบบเอำควำมกับ

กำรแปลตำมตัวอักษร (free translation vs. literal 

translation) กำรแปลแบบเปิดเผยภำษำต้นฉบับ

กับกำรแปลแบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ (overt 

translation vs. covert translation) กำรแปลแบบ

ครบควำมกับกำรแปลเพ่ือกำรสื่อสำร (semantic 

translation vs. communicative translation)  

กำรแปลแบบรักษำรูปแบบกับกำรแปลแบบรักษำ

ควำมหมำย (form-based translation vs. 

meaning-based translation) และกำรแปลเพ่ือ

ประโยชน์กับกำรแปลสำรคดี (instrumental 

translation vs. documentary translation)

 เมื่อแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแปล

แบบค�ำต่อค�ำ (word-for-word) (literal) และ 

ควำมหมำยต่อควำมหมำย (sense-for-sense) 

(free)ย้อนไปในศตวรรษท่ี 1 ก่อนปีคริสตกำล  

นักคิดและนักกฎหมำยชำวโรมันผู้รอบรู้ชื่อ ซิเซโร 

(Cicero) ได้ให้ควำมเห็นถึงวิธีกำรแปลไว้ว่ำ:

 And I did not translate them as an 

interpreter, but as an orator, keeping thesame 

ideas and forms, or as one might say, the 

‘figures’ of thought, but in language which 

conforms to our usage. And in so doing, I did 

not hold it necessary to render word for word, 

but I preserved the general style and force of 

the language. (Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน  

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

 ควำมหมำยคือ 

 (ข้ำพเจ้ำมิได้แปลอย่ำงนักแปลค�ำต่อค�ำ  

ที่จะรักษำควำมคิดและรูปแบบ เพ่ือมิให้แตกต่ำง

ไปจำกเดิมหรือที่เรำอำจเรียกว่ำ กำรคงเอกลักษณ์

เดิมไว้อย่ำงเข้มงวด แต่ข้ำพเจ้ำแปลอย่ำงนักพูด

สนุทรพจน์ ทีจ่ะใช้ภำษำของเรำอย่ำงเป็นธรรมชำติ 

ในกำรจะกระท�ำเช่นนั้นได้ ข้ำพเจ้ำจ�ำต้องสลัด 

ทิ้งกำรแปลแบบค�ำต่อค�ำ แต่ขำ้พเจ้ำจะรักษำลีลำ

ของภำษำโดยรวมและพลงัของภำษำเอำไว้ (วสนัต์ 

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

 ใจควำมส�ำคญัจำกทีซ่เิซโร (วสนัต์ หอมจนัทร์, 

2557 หน้ำ 9) กล่ำวคือ ไม่ใช้วิธีกำรแปลแบบ 

ค�ำต่อค�ำ แต่แบบควำมหมำยต่อควำมหมำย ใน

บรรทัดแรกค�ำว่ำ an interpreter หมำยถึง นักแปล

แบบค�ำต่อค�ำหรือตำมตัวอักษร (literal) ขณะท่ี  

an orator คือผู้ที่พยำยำมผลิตถ้อยค�ำเพ่ือให้ผู้ฟัง

เกิดควำมรู้สกึคล้อยตำม ในสมยัโรมนัน้ัน กำรแปล

แบบค�ำต่อค�ำเป็นกำรแปลชนิดค�ำต่อค�ำอย่ำง

แท้จริง โดยแปลจำกภำษำกรีกมำเป็นภำษำลำติน 

ชำวโรมันน้ันรู้ท้ังภำษำกรีกและภำษำลำติน และ

จะอ่ำนบทแปลฉบับภำษำลำตินเคียงข้ำงกับ

ต้นฉบับในภำษำกรีกไปพร้อมๆ กัน

 นักบุญเยโรม (St. Jerome) ได้ปกป้อง

ตนเองจำกกำรถูกวิจำรณ์ในประเด็นกำรแปล 

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลผิด โดยได้อธิบำยถึงวิธีกำรแปล

ซึ่งได้กลำยเป็นค�ำกล่ำวท่ีมีชื่อเสียงในเวลำต่อมำ

ว่ำ:
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 Now I not only admit but freely 

announce that in translating from the Greek 

– except of course in the case of the Holy 

Scripture, where even the syntax contains a 

mystery – I render not word-for-word, but 

sense-for-sense. (Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน 

วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 9)

ควำมหมำยคือ

 (ในท่ีน้ีข ้ำพเจ ้ำมิเพียงยอมรับเท่ำนั้น  

แต่ขอประกำศอย่ำงอิสระด้วยว่ำ ในกำรแปลจำก

ภำษำกรีก ข้ำพเจ้ำมิได้แปลแบบค�ำต่อค�ำ แต่แปล

แบบควำมหมำยต่อควำมหมำย ซึ่งก็แน่นอนว่ำมี

ข้อยกเว้นใน

 ใจควำมส�ำคัญน้ันคล้ำยคลึงกับสิ่ง ท่ี 

Cicero ได้กล่ำวไว้ โดยเฉพำะในประโยคบรรทัด

สุดท้ำยของต้นฉบับ คือ ไม่ถ่ำยทอดค�ำต่อค�ำ  

แต่เป็นควำมหมำยต่อควำมหมำย จำกถ้อยค�ำของ

นกับญุเยโรม ในภำยหลงัจงึได้มกีำรเปลีย่นค�ำศัพท์

ใหม่คือ literal แทน word-for-word และ free  

แทน sense-for-sense เนื่องจำกนักวิชำกำรแปล

เห็นว่ำได้มีกำรตีควำมหมำยของท่ำนผิดไป

 สัญฉวี สำยบัว (2542, อ้ำงไว้ใน วสันต ์

หอมจนัทร์, 2557 หน้ำ 10) ได้อธิบำยควำมแตกต่ำง

ของกำรแปลท้ัง 2 ประเภทนี้ ไว้ว่ำ กำรแปลแบบ

ตรงตัว (ตำมตัวอักษร-(literal translation) คือ 

กำรแปลที่พยำยำมรักษำรูปแบบของกำรเสนอ

ควำมคิดของต้นฉบับไว้ในฉบับแปลให้มำกที่สุด

เท่ำที่จะมำกได้ส่วนกำรแปลแบบเอำควำมนั้น 

(non-literal translation) ผู้แปลอำจจะถ่ำยทอด

ภำษำแตกต่ำงไปจำกรูปแบบท่ีใช้ในต้นฉบับ หรือ

กำรเรยีงล�ำดบัควำมคิดอำจจะไม่เหมอืนกัน เพ่ือให้

งำนแปลน้ีสำมำรถท�ำ หน้ำท่ีสื่อควำมหมำยของ

ต้นฉบบัไปสูผู่อ่้ำนได้อย่ำงแน่นอนควำมหมำยและ

ควำมเข้ำใจมีควำมส�ำคัญกว่ำอย่ำงอื่น 

 เฮำส์ (House, 1997อ้ำงไว้ใน วสันต์  

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 10) ได้จ�ำแนกประเภท 

กำรแปลเป็น 2 ประเภท คือ กำรแปลแบบเปิดเผย

ภำษำต้นฉบับ (overt translation) และกำรแปล

แบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ (covert translation) 

 กำรแปลแบบเปิดเผยภำษำต้นฉบบั (overt 

translation) เป็นกำรแปลที่ไม่คำดหมำยจะเป็น

อย่ำงภำษำของต้นฉบับ ผู้อ่ำนในภำษำของฉบับ

แปลจะยังคงรู้ว่ำเป็นบทแปล สำเหตก็ุเพรำะตวับท

นัน้เชือ่มโยงกับวัฒนธรรมของต้นฉบบัอย่ำงใกล้ชดิ

มำก ตัวอย่ำงของงำนแปลประเภทนี้เช่น ค�ำกล่ำว

สุนทรพจน์ทำงกำรเมืองและงำนแปลวรรณกรรม

ต่ำงๆ ส่วนกำรแปลแบบซ่อนเร้นภำษำต้นฉบับ 

(covert translation) เป็นกำรแปลท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับ

วัฒนธรรมของฉบบัแปลอย่ำงมำกท�ำให้ภำษำของ

ฉบับแปลมีควำมเป็นธรรมชำติสูงจนผู้อ่ำนไม่รู้สึก

ว่ำก�ำลังอ่ำนงำนแปลอยู่ สำเหตุมำจำกภำษำของ

ต้นฉบับไม่ได้เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมหรือ

ผู้รับสำรของต้นฉบับอย่ำงเป็นพิเศษ ท้ังภำษำของ

ต้นฉบับและภำษำของฉบับแปลจะสำมำรถพูด 

กับผู้รับสำรของตนได้โดยตรงตัวอย่ำงงำนแปล

ประเภทนี้  เช ่น  หนังสือน�ำ เ ท่ียว จดหมำย 

ของประธำนบริษัทท่ีส่งไปยังผู ้ ถือหุ ้นโฆษณำ 

หนังสือพิมพ ์  และหนังสือวิชำกำร เป ็นต ้น 

(Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน วสันต์ หอมจันทร์,  

2557 หน้ำ 10)

 รีสส์ (Reiss, 1977 อ้ำงไว้ใน วสันต์  

หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 10)) แบ่งประเภทกำรแปล

ตำมประเภทของตัวบท (text types) ซึ่งได้แก่  

ตัวบทเพ่ือให้ควำมรู ้ข้อมูล (informative text)  
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ตัวบทเพ่ือกำรแสดงออก (expressive text) ตัวบท

เพ่ือปฏิบัติกำร (operative text) และตัวบทแบบ

ออดิโอมีเดีย (audiomedial text) ซึ่งรำยละเอียด

ของตัวบทแต่ละประเภทมีดังนี้

 ตัวบทเพ่ือให้ควำมรู้ข้อมูล (informative 

text) เป็นกำรสื่อสำรข้อเท็จจริงธรรมดำ เช่น ข้อมูล

ข่ำวสำร ควำมรู ้และควำมคิด เป็นต้น มติิทำงภำษำ

ในกำรถ่ำยทอดข้อมูลเป็นตรรกะและมีกำรอ้ำงอิง 

ควำมสนใจของกำรสือ่สำรอยู่ท่ีเน้ือหำหรอื “หวัข้อ” 

เป็นหลัก ตัวบทเพ่ือกำรแสดงออก(expressive 

text) เป็นกำรเขียนงำนเชิงสร้ำงสรรค์ โดยผู้เขียน

จะใช้มิติทำงภำษำเชิงสุนทรียะ ผู้เขียน หรือ “ผู้ส่ง

สำร” รวมท้ังรปูแบบของสำรถือเป็นตัวชโูรงของงำน 

ในส่วนของตัวบทเพ่ือปฏิบัติกำร (operative text) 

เป็นกำรโน้มน้ำวให้ตอบรบัทำงพฤตกิรรม จดุมุง่หมำย

ของกำรท�ำหน้ำทีเ่ชงิโน้มน้ำวคือ กำรขอหรอืชกัชวน

ผูอ่้ำนหรอื “ผูร้บัสำร” ของตัวบทให้กระท�ำบำงอย่ำง 

รูปแบบภำษำ เป็นแบบกำรสนทนำเชิงมโนคติ 

(dialogic) แต่เป้ำหมำยยังอยู่ท่ีกำรโน้มน้ำวใจ 

และตัวบทพิเศษซ่ึง รสีได้รวมเข้ำมำในภำยหลงั คือ 

ตวับทแบบออดโิอมเีดีย (audiomedial text) ตัวบท

ประเภทนี้ได้แก่ ภำพยนตร์และโฆษณำทำงภำพ

และเสียงที่จะช่วยเสริมหน้ำที่ของตัวบทท้ัง 3 

ประเภทด้วยภำพ จินตนำกำร ดนตรี และอื่นๆ 

(Munday, 2008, อ้ำงไว้ใน วสนัต์ หอมจนัทร์, 2557 

หน้ำ 11)

 อนึ่งสิ่งท่ีนักแปลจะน�ำเข้ำสู่กระบวนกำร

แปลไม่ว่ำโดยรูต้วัหรอืไม่รูต้วัก็ตำม กำรเทยีบเคยีง

ควำมหมำยถือเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรแปล  

เพรำะสำมำรถบอกถึง ผลส�ำเร็จของงำนแปลได้ 

หำกผูแ้ปลแปลออกมำไม่ตรงกับควำมหมำยท่ีสำร

ในภำษำของต้นฉบบั ต้องกำรจะสือ่ ผลทีเ่กิดขึน้คือ 

ผู้อ่ำนในภำษำของฉบับแปลจะรับสำรท่ีผิดและ

ท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจควำมหมำยคลำดเคล่ือนไป

จำกเดิม แนวคิดส�ำคัญจำกนักวิชำกำรด ้ำน 

กำรแปลที่เก่ียวกับกำรเทียบเคียงควำมหมำย  

มีดังต่อไปนี้ วสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 12)

 เจค็อบสัน เจค็อบ สัน (Jakobson, 1959) 

อ้ำงไว้ในวสันต์ หอมจันทร์, 2557 หน้ำ 12)  

กล่ำวถึง กำรแปลอีกประเภทหนึ่ง คือ กำรเทียบ

เคยีงควำมหมำยเชิงภำษำศำสตร์ ได้ศกึษำประเดน็

กำรแปลเก่ียวกับเรื่องกำรเทียบเคียงและควำม

หมำยทำงภำษำศำสตร์ (linguistic meaning and 

equivalence) โดยเขำได้ศึกษำปัญหำกำรเทียบ

เคียงควำมหมำยระหว่ำงค�ำในภำษำที่แตกต่ำงกัน

และสรุปว ่ำ โดยปกติ ค�ำในภำษำที่ต ่ำงกัน 

ไม่สำมำรถน�ำมำเทียบเคียงกันได้อย่ำงตรงตัว  

ดังน้ัน กำรแปลภำษำท่ีต่ำงกันจึงเป็นกำรแทนท่ี

ข้อควำมในภำษำหนึ่งด้วยข้อควำมในอีกภำษำ

หนึ่ง ที่ไม่ได้แทนท่ีเฉพำะค�ำใดค�ำหน่ึงแต่แทนที่

ใหม่หมดทั้งประโยคหน้ำท่ีของนักแปลจึงต้อง 

เรียบเรียงข้อควำมที่ได้รับน้ันใหม่และถ่ำยทอด

ข้อควำมท่ีเรียบเรียงแล้วออกมำเป็นภำษำฉบับ

แปล ดังน้ัน กำรแปลจึงเก่ียวข้องกับข้อควำมสอง

ข้อควำมที่มีควำมหมำยเทียบเคียงกัน เพียงแต่อยู่

ในรหัสภำษำสองรหัสท่ีแตกต่ำงกัน

 ไนดำกับวิทยำศำสตร์กำรแปล จำกกำร

ศึกษำธรรมชำติของควำมหมำย (the nature of 

meaning) ไนดำ (Nida, 1964 อ้ำงไว้ในวสนัต์ หอม

จันทร์, 2557 หน้ำ 12) ได้แบ่งควำมหมำยออกเป็น 

3 ชนิดคือควำมหมำยทำงภำษำศำสตร์ (linguistic 

meaning) ควำมหมำยอ้ำงอิง (referential 

meaning) และควำมหมำยแฝง (emotive/

connotative meaning) ซึ่งในกำรวิเครำะห์ควำม
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หมำยแต่ละประเภทโดยเฉพำะควำมหมำยอ้ำงอิง

และควำมหมำยแฝง ไนดำได้ใช้วิธีวิเครำะห์ 3 วิธี

ส�ำคัญ ซึ่งได้แก่ วิธีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตำม

ล�ำดับช้ัน (hierarchical structuring) วิธีกำร

วิเครำะห์ส่วนประกอบ(componential analysis) 

และกำรวิเครำะห์โครงสร ้ำงทำงควำมหมำย 

(semantic structure analysis) (p. 33-43) ไนดำ 

(1964) ได้อธิบำยถึงกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตำม

ล�ำดับชัน้ (hierarchical structuring) ไว้ว่ำ เป็นกำร

แยกควำมแตกต่ำงกลุม่ค�ำซึง่อยู่กันคนละระดบัชัน้ 

(p. 73-82) ในส่วนของกำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ 

(componential analysis) นั้น จะศึกษำวิเครำะห์

ขอบข่ำยของค�ำท่ีสัมพันธ์กัน จนสำมำรถเปรียบ

เทียบควำมแตกต่ำงกันได้ วิธีนีม้ปีระโยชน์ต่อระบบ

ค�ำเครือญำติ (p. 82-87) และกำรวิเครำะห์

โครงสร้ำงทำงควำมหมำย (semantic structure 

analysis) เป็นวธีิทีแ่ยกให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย

ทำงควำมหมำยของค�ำหน่ึงค�ำ ซึ่งมีบริบทเป็นตัว

ก�ำหนดควำมหมำย อำศัยวิธีนี้จะช่วยให้เกิดควำม

เข้ำใจภำษำและวัฒนธรรมท่ีต่ำงกันได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

(p. 102-107)

 ในสองข้ัวกำรแปลนี้ ไนดำ (1964) เห็นว่ำ

ในระยะหลังได้มีกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรแปลโดย

เปลีย่นจำกกำรเทยีบเคยีงควำมหมำยตำมรปูแบบ 

มำเป็นกำรเทียบเคียงควำมหมำยตำมควำม

สัมพันธ์ระหว่ำงผู้อ่ำนสำรกับสำรมำกขึ้นอย่ำงเห็น

ได้ชัด (p. 60) ส�ำหรับไนดำแล้ว งำนแปลท่ีประสบ

ควำมส�ำเร็จน้ันขึ้นอยู่กับควำมส�ำเร็จของผู้แปลใน

กำรท�ำให้เกิดปฏิกิริยำตอบรับในตัวผู้อ่ำนได้ใกล้

เคียงกับผู้อ่ำนต้นฉบับ นอกจำกนั้น ยังมีข้อส�ำคัญ

ประกำรอื่นๆ ในกำรถ่ำยทอดงำนแปล ซึ่งไนดำ 

(1964) ได้เสนอไว้ว่ำ ผูแ้ปลจะต้องท�ำให้เป็นภำษำ

ที่ดีและเหมำะสม อ่ำนแล้วเข้ำใจนอกจำกน้ัน  

ผู้แปลยังต้องถ่ำยทอดเจตนำและท่วงท�ำนองภำษำ

ของต้นฉบบั โดยพยำยำมท�ำให้เป็นภำษำท่ีมคีวำม

เรียบง่ำยและเป็นธรรมชำต ิและสร้ำงปฏิกิรยิำตอบ

รับท่ีคล้ำยคลึงกัน (p. 164)

 Beekman and Callow (อัจฉรำ เทพแปง, 

2554, หน้ำ 97) ได้เสนอแนวทำงกำรแปลสิ่งที ่

ไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมของภำษำแปลไว้ 3 วิธี 

คือ 1) กำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ แล้ว

ตำมด้วยค�ำอธิบำยประกอบ (a generic word with 

descriptive phrase) (ตรงกับวิธีกำรแปลโดย 

กำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ แล้วตำมด้วย 

ค�ำอธิบำยประกอบ ของสุพรรณี ปิ่นมณี ซึ่งมีอยู่  

4 ประเภท ได้แก่ 1.1) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆ ขยำย

ควำมด้วยกำรบอกลักษณะรูปพรรณ สัณฐำน  

1.2) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆ ขยำยควำมด้วยกำร

บอกหน้ำทีห่รอืวตัถุประสงค์ 1.3) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงก

ว้ำงๆ ขยำยควำมด้วยกำรบอกทั้งรูปร่ำงลักษณะ

และหน้ำที ่1.4) ค�ำจ�ำแนกอย่ำงกว้ำงๆขยำยควำม

โดยกำรเปรียบเทียบ 2) กำรใช้ค�ำยืม มีอยู่ 2 

ประเภท ได้แก่  2.1) ค�ำยืม (borrowed word)  

(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำรใช ้ค�ำยืมสุพรรณี  

ปิ่นมณี 2.2) ค�ำยืมหรือค�ำทับศัพท์ (loan word)  

ซึ่งสำมำรถแบ่งย่อยออกเป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 

2.2.1) ค�ำทับศัพท์ท่ีใช้ประกอบกับค�ำจ�ำแนก

ประเภทอย่ำงกว้ำงๆ 2.2.2) ค�ำทับศัพท์ท่ีใช้

ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ และ 

ค�ำขยำยควำมบอกลกัษณะ 2.2.3) ค�ำทับศพัท์ท่ีใช้

ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภทอย่ำงกว้ำงๆ และ 

ค�ำขยำยควำมบอกหน้ำท่ีหรือวัตถุประสงค์ 2.2.4) 

ค�ำทับศัพท์ที่ใช้ประกอบกับค�ำจ�ำแนกประเภท 

อย่ำงกว้ำงๆ และค�ำขยำยควำมบอกทั้งลักษณะ 
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หน้ำที ่หรอืวัตถุประสงค์ และ 3) กำรใช้ค�ำศัพท์หรอื

ค�ำเรียกขำนท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

(a cultural substitute) มำแทนค�ำศัพท์ที่อยู่ใน

วัฒนธรรมภำษำต้นฉบับ(ตรงกับวิธีกำรแปลโดย

กำรแทนท่ีด้วยสิ่งท่ีปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำ

แปล ของสุพรรณี ปิ่นมณี 

 Barnwell (อัจฉรำ เทพแปง, 2554, หน้ำ 

97) ได้เสนอแนวทำงกำรถ่ำยทอดค�ำทีไ่ม่เป็นทีรู่จ้กั

ในวัฒนธรรมของภำษำแปลไว้ 3 ประกำร คือ  

1) กำรใช้ข้อควำมอธิบำย (ตรงกับวิธีกำรแปลโดย

กำรแทนท่ีด้วยสิ่งท่ีปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำ

แปล ของสพุรรณี ป่ินมณี 2) กำรทับศัพท์ภำษำต่ำง

ประเทศ และ 3) กำรใช้ค�ำซึ่งเป็นที่รู ้จักดีใน

วัฒนธรรมของผูร้บัสำร (ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำรแปลโดยกำรใช ้

ค�ำศัพท์หรือค�ำเรียกขำนท่ีมีอยู่ในวัฒนธรรมของ

ภำษำแปลมำแทนค�ำศพัท์ทีอ่ยู่ในวัฒนธรรมภำษำ

ต้นฉบับ ของ Beekman and Callow

 Baker (อัจฉรำ เทพแปง, 2554, หน้ำ 97) 

ได้เสนอกลวิธีกำรแปลค�ำศัพท์ ในกรณีท่ีผู ้แปล 

ไม่สำมำรถหำค�ำในภำษำแปลมำเทียบเคยีงกับค�ำ

ในภำษำต้นฉบับได้ (non-equivalence at word 

level) ทั้งนี้เน่ืองจำกสิ่งที่แปลไม่เป็นที่รู ้จักหรือ 

ไม ่ปรำกฏในวัฒนธรรมของภำษำที่แปล ซึ่ง

สำมำรถแบ่งกลวิธีกำรแปลออกเป็น 10 แบบ คือ 

1) กำรแปลตรงตำมรูปแบบและเนื้อหำของภำษำ 

ต้นฉบับ 2) กำรแปลโดยใช้ค�ำที่มีควำมหมำยกว้ำง

ขึน้ หรอืค�ำจ่ำกลุม่ (superordinate) (ตรงกบัวิธีกำร

แปลโดยกำรใช้ค�ำจ�ำแนกประเภทโดยกว้ำง และ 

ค�ำ เฉพำะเจำะจง ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำร

แปลโดยกำรใช้ค�ำอ้ำงอิงถึงควำมหมำยที่กว้ำงขึ้น

แทนค�ำที่อ ้ำงอิงถึงสิ่งที่ เฉพำะกว่ำของสัญฉวี 

สำยบัว 3) กำรแปลโดยใช้ค�ำที่แสดงควำมรู้สึก 

เป็นกลำงๆ 4) กำรแปลโดยแทนที่ทำงวัฒนธรรม

โดยใช้ค�ำหรือส�ำนวนที่ใกล้เคียงกับวัฒนธรรมของ

ผู้อ่ำนภำษำฉบับแปล (ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี วิธีกำรแปลโดยกำรใช้ค�ำศัพท์

หรอืค�ำเรยีกขำนท่ีมอียู่ในวัฒนธรรมของภำษำแปล

มำแทนค�ำศัพท์ท่ีอยู่ในวัฒนธรรมภำษำต้นฉบับ 

ของ Beekman and Callow และวิธีกำรแปลโดย

กำรใช้ค�ำซึ่งเป็นที่รู้จักดีในวัฒนธรรมของผู้รับสำร 

ของ Barnwell 5) กำรแปลโดยกำรใช้ค�ำยืมหรือ 

ค�ำทับศัพท์ แล้วเพ่ิมเติมค�ำอธิบำย 6) กำรแปล

แบบถอดควำมโดยใช้ค�ำที่เ ก่ียวข้องกับภำษำ

ต้นฉบับ 7) กำรแปลแบบถอดควำมโดยใช้ค�ำท่ีไม่

เก่ียวข้องกับภำษำต้นฉบับ8) กำรแปลโดยละค�ำ 

(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำรตดัค�ำหรือส�ำนวนทิง้ไป 

ของสญัฉว ีสำยบวั 9) กำรแปลโดยใช้ภำพประกอบ

แทนค�ำอธิบำย 10) กำรแปลโดยกำรอธิบำยควำม 

ยกตัวอย่ำงประกอบ(ตรงกับวิธีกำรแปลโดยกำร

แทนท่ีด้วยสิง่ทีป่รำกฏในวัฒนธรรมของภำษำแปล 

ของสุพรรณี ปิ่นมณี และวิธีกำรแปลโดยกำรใช้

ข้อควำมอธิบำย ของ Barnwell

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 งำนวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมำยเพ่ือศกึษำเก่ียวกับ

กลวิธีกำรแปลบทเพลงในกระบวนกำรแปล

ภำพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย  

ภำค 1 ชือ่เรือ่ง “Little Mermaid – Poor Unfortunate 

Souls” (ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ) จำกต้นฉบับท่ีเป็น 

บทภำพยนตร์เพลงภำษำองักฤษมำเป็นบทเพลงใน

ภำษำไทย



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.1 January - June 2018
92

ขอบเขตของการวิจัย

 ข ้อมูลที่ เป ็นบทเพลงจำกภำพยนตร ์

แอนิเมชั่นเรื่อง เงือกน้อยผจญภัย ภำค 1 (Little 

Mermaid) ตอน ใจอันไร้ท่ีพ่ึงพำ (Poor Unfortunate 

Souls) โดยองิทฤษฎีของลำร์สนั (1984) โดยผูแ้ปล

เป็นอีกผู้หน่ึง ได้ศึกษำวิธีใช้กลวิธีและเทคนิคกำร

แปล โดยผู ้แปลน�ำทฤษฎีกำรแปลของลำร์สัน 

(Larson, 1998) ซึ่งน�ำมำใช้ได้หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับเน้ือหำท่ีแปล โดยแปลเพ่ือกำร

ถ่ำยทอดควำมหมำย และสือ่ควำมหมำยให้เหมอืน

หรือใกล้เคียงกับภำษำต้นฉบับให้มำกที่สุด เพื่อคง

อรรถรสทำงภำษำของเจ้ำของภำษำ สื่อควำม

หมำยผ่ำนวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำได้อย่ำง 

ใกล้เคียงให้ได้มำกที่สุด

ผลการวิจัย

 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย ผู้วิจัยได้พบ

เทคนิคกำรแปล 5 เทคนิค ซึ่งเป็นเทคนิคกำรแปล

ตำมแนวคิดของ Larson (1998) และผู้วิจัยได้น�ำ

มำใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรแปล 

พบว่ำ ผูแ้ปลยงัคงเกบ็รกัษำรปูแบบทำงไวยำกรณ์

ของต้นฉบับไว้ เช่น ค�ำนำมแปลเป็นค�ำนำม กริยำ

แปลเป็นกริยำ คุณศัพท์แปลเป็นคุณศัพท์ เป็นต้น 

บำงประโยคแปลตรงๆ ตำมต้นฉบับ แต่บำง

ประโยคได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไวยำกรณ์หรือ 

ปรับโครงสร้ำงประโยคเนื่องจำกต้องกำรรักษำ

ควำมเหมำะสมในภำษำแปล ในขณะเดียวกัน 

ผู้แปลก็ได้เลือกใช้เทคนิควิธีกำรแปลแตกต่ำงกัน

ไปตำมควำมเหมำะสมของภำษำไทย บริบท และ

วัฒนธรรม มีกำรใช้กำรเปรียบเทียบ เป็นต้น

อภิปรายผล

 เทคนิคกำรแปลพทีพ่บทัง้หมดถูกน�ำมำปรับ

ใช้กับภำษำแปลโดยยังคงรักษำควำมหมำยเดิม

ของภำษำต้นฉบับไว้ กล่ำวคือ ผู้แปลได้น�ำเสนอ

ภำษำแปลที่เป็นธรรมชำติไว้โดยประยุกต์ใช้กับ

ทฤษฎีกำรแปลของลำร์สัน (Larson, 1998) ซึ่ง

สำมำรถน�ำไปใช้ได้ในหลำยๆ ภำษำ โดยท่ีเกือบทกุ

เทคนคิวิธีล้วนเป็นประโยชน์ทีช่่วยคงควำมหมำยไว้ 

ทั้งต้นฉบับและฉบับแปล เทคนิคเหล�่ำน้ีถูกน�ำมำ

ใช้ในข้อควำมหรือส�ำนวนต่ำงๆกัน แต่ยังคง 

ส่ือควำมหมำยเหมอืนต้นฉบบัทกุประกำร ทัง้นี ้จำก

บทบรรยำยที่ได้น�ำเสนอไว้ในบทที่ 4 ผู้วิจัยจึงได้ 

น�ำมำอภิปรำยผล และสรุปดังน้ี

 1. การแปลตรงตวั (Lexical Translation) 

กำรแปลตรงตัว เป็นกำรแปลค�ำท่ีควำมหมำย 

ตรงกันท้ังภำษำต้นฉบบัและภำษำแปล เช่น “Start 

on any day never dreamed” แปลตรงตัวว่ำ  

“เริ่มในวันใด ไม่เคยนึกฝัน” และ “But one thing 

is going to happen” แปลตรงตัวว่ำ “แต่สิ่งนั้น

ก�ำลงัเกิดขึน้มำ” เป็นกำรแปลท่ีท้ังประโยค โครงสร้ำง 

และควำมหมำยเหมือนเดิมตำมต ้นฉบับทุก

ประกำร

 2. การแปลแบบหาค�ามาเทียบเคียง 

(Restatement Translation) 

บำงคร้ังกำรแปลจำกต้นฉบับมำเป็นภำษำแปล 

ก็อำจมีค�ำท่ีไม่มีควำมหมำยตรงตัวเสียทีเดียว  

ดงัน้ันกำรห�ำค�ำมำเทยีบเคยีงซึง่ให้ควำมหมำยใกล้

เคียงกับต้นฉบับก็ถือเป็นส่ิงท่ีผู้แปลต้องค�ำนึงถึง 

เช่น “Just hot water for tea seems.” ใช้ค�ำเทียบเคียง

ว่ำ “แค่ค่ำน�้ำร้อนน�้ำชำ” หรือ “Take a look at 
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wireless.” ใช้ค�ำแทนว่ำ “ใจอะไรท่ีไร้ที่พ่ึงพำ”  

ซึ่งก็ให้ควำมหมำยได้ตรงตำมต้นฉบับอย่ำงไม่ 

ผิดเพ้ียนและสื่อควำมให้เข้ำใจง่ำยขึ้นกว่ำภำษำ

ต้นฉบับอีกด้วย เพรำะเมื่อแปลออกมำแล้วผู้อ่ำน

รู้ทันที ไม่ต้องอธิบำยเพ่ิม

 3. การแปลสรรพนาม (Pronoun 

Translation) 

   สรรพนำมค�ำหนึง่ในภำษำต้นฉบบัอำจ

มีแค่ควำมหมำยเดียว ใช้อย่ำงเดียว แต่เมื่อแปล

แล้วสำมำรถใช้ค�ำที่หลำกหลำยแต่ควำมหมำย

เดียวกันมำแทน เช่น I ในภำษำอังกฤษ เมื่อแปล

เป็นภำษำไทย สำมำรถแปลได้ว่ำ เช่น “her voice” 

แปลว่ำ “เสียงของเธอ” หรือ “it’s beautiful.” แปล

ว่ำ “สำวสวย”

 4. การแปลค�าแสดงอารมณ์ (Emotive 

Meaning Translation) 

 ผู ้ แปลอำจใส ่ค� ำแสดงอำรมณ ์ตำม 

ควำมเหมำะสมของเนื้อหำที่แปลได้ถึงแม้ไม่มี

ปรำกฏในต้นฉบับก็ตำม เพ่ือให้ผู ้อ่ำนได้เข้ำถึง

เนื้อหำและได้อำรมณ์มำกขึ้น เช่น “… run to take 

a walk right chest happy in the sun under the 

shy” แปลว่ำ “จะพำกันเดิน วิ่งไปพร้อมๆ สุขใจใน

แสงตะวนัใต้แสงไกล” หรอื “Did she really catchy 

melodic singing voice” แปลว่ำ “เธอร้องเพลง 

เสียงไพเรำะจับใจจริง”

 5 .  การละไว ้ ไม ่แปล (Omiss ion 

Translation) 

 ผู้แปลอำจเลือกท่ีจะไม่แปลบำงข้อควำม

หรือประโยค เน่ืองจำกอำจท�ำให้ผู ้อ ่ำนสับสน  

ไม่จ�ำเป็นต้องแปลก็ได้ ผูอ่้ำนสำมำรเข้ำใจได้จ�ำกบ

ริบท เช่น “… willing to abide mitochondrial”  

ไม่ได้แปล “mitochondrial” ซึง่ผูอ่้ำนอำจได้รบัรูไ้ด้

เมื่ออ ่ำนประโยคก่อนหน้ำ หรืออีกอย่ำงหน่ึง  

ผู้แปลอำจไม่ทรำบควำมหมำยท่ีแท้จริงของภำษำ

ต้นฉบับหรือเห็นว่ำ ไม่จ�ำเป็นในประโยค จึงละไว้ 

เช่น “ … will also need to Pressing” ในประโยค

นี้ไม่ได้แปล แต่ไม่ท�ำให้ขำดควำมหมำยเมื่ออ่ำน

หรือฟังเสียง soundtrack ในเนื้อเรื่อง

 6.  การแปลเป็นส�านวน (Idiomatic 

Translation) 

 ส�ำนวนเป็นภำษำที่ฟ ังเป ็นธรรมชำติ  

ในภำษำไทยกำรแปลส�ำนวนแบบค�ำต่อค�ำเพรำะ

จะไม ่ได ้ควำมหมำย หรือได ้ควำมหมำยผิด  

ต้องแปลให้ได้ควำมหมำยตรงกันทัง้ภำษำต้นฉบบั

และภำษำแปลด้วย ส�ำนวนไทย เช่น แก่แดด 

คอแข็ง ฉีกหน้ำ มือแปดด้ำน งูๆ ปลำๆ ชักดำบ  

ยกธงขำว เสือผู้หญิง เป็นต้น ตัวอย่ำงที่พบใน

หนังสือค�ำว่ำ “his men” ถ้ำแปลว่ำผู้ชำยของเขำ  

ผูอ่้ำนอำจคดิว่ำเขำเป็นเกย์ อย่ำงไรก็ด ีก็อำจไม่ได้

ควำมหมำยที่ดี ผู้แปลจึงแปลว่ำ “ลูกน้องของเขำ” 

แทน ซึง่จะตรงตำมต้นฉบบัมำกกว่ำ “a catalog of 

errors” ถ้ำแปลว่ำ ข้อผิดพลำดเยอะเป็นเล่มๆ  

ก็จะอ่ำนแล้วแปลกประหลำดไม่ได้ควำมหมำย  

ซึ่งประโยคนี้ผู ้แปล แปลว่ำ “ยำวเป็นหำงว่ำว”  

จะได้ควำมหมำยดีกว่ำ หรือ “keep on their toes” 

แปลตรงตวัว่ำ “เก็บรักษำนิว้เท้ำ” แปลแบบส�ำนวน

หมำยถึง “ต้องระวัง”

ข้อเสนอแนะ

 จำกกำรวิจยัในครัง้น้ี ผูวิ้จยัมข้ีอเสนอแนะ

ทีส่�ำคญับำงประกำรเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวจิยั

เรื่องกำรแปลหรือส�ำหรับผู้สนใจท�ำวิจัยเรื่องกำร

แปลหรือผู้ท่ีสนใจกำรแปลทั่วๆ ไป 
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 1.  ควรมีกำรศึกษำกำรแปลหนังสือเชิง

วิทยำศำสตร ์ เรื่ องอื่นหรือหนังสืออื่นๆ เช ่น 

วิศวกรรมศำสตร์ ปรัชญำ สังคมศำสตร์ หนังสือ

ธรรมะ เป็นต้น เพรำะหนังสือแต่ละประเภทย่อม

อำศยักลวธีิกำรแปลต่ำงกัน ดังนัน้จงึสำมำรถน�ำมำ

เปรยีบเทียบและน�ำไปใช้เป็นข้อมลูในกำรเรยีนกำร

สอนวิช�ำกำรแปลได้ 

 2. ควรมกีำรใช้ทฤษฎีของลำร์สนั (Larson) 

เปรียบเทียบกับของนักทฤษฎีท่ำนอื่นๆ เพือ่จะได้มี

กำรเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยว่ำเหมือนหรือต่ำงกัน

อย่ำงไร หรือแต่ละทฤษฎีมีประโยชน์แตกต่ำงกัน

อย่ำงไร 

 3. อำจเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำเทคนิคกำร

แปลเป็นวิธีอืน่ๆ เช่น กำรสมัภำษณ์ผูแ้ปล หรือ กำร

ศึกษำข้อผิดพลำดในกำรแปลของนักศึกษำสำขำ

กำรแปล หรืออื่นๆ เป็นต้น 

 4. เมื่อเทคนิคกำรแปลท่ีพบไม่ชัดเจน 

คลุมเครือ อำจให้ผู้เชี่ยวชำญกำรแปลตรวจสอบ

เพ่ือควำมถูกต้อง 
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