บทที่ 3
บทที่ 3 ภาควิเคราะห
ภาควิเคราะห
การวิเคราะหปญหาการแปลพรอมทัง้ แนวทางการแกไขปญหา
หนังสือเรื่อง “คิดได เมื่อใกลชรา” (Too Soon Old, Too Late Smart) เปนผลงานการ
เรียบเรียงบทความถึงเหตุการณจากประสบการณตรงในการรักษาผูปวยทางจิต และประสบการณ
ตรงจากการดําเนินชีวิตของนายแพทยกอรดอน ลิฟวิงสตัน หนังสือทั้งเลมประกอบดวยเนื้อหา
ทั้งสิ้น 30 บทอันเปนสิ่งที่มนุษยควรรับรูกอนที่ปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้น เพื่อที่สามารถรับมือกับ
ปญหาดังกลาวได หนังสือเรื่อง “คิดได เมื่อใกลชรา” ที่ไดรับการจัดใหอยูในหมวดคูมือแนะแนว
เชิงปฏิบัติเพื่อชวยเหลือตนเอง (หนังสือ Self-Help) มีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหผูอานไดรับความ
บันเทิงและความรูในคราวเดียวกัน
สิ่งที่สําคัญที่สุดในการแปลงานเขียนประเภทนี้ คือ การรักษาความหมายในสวนที่
เปนเนื้อหาเชิงวิชาการใหถูกตองครบถวน และรักษาอรรถรสในสวนของเหตุการณในเลมที่มีลีลา
การเขียนมุงเนนใหเกิดอารมณตาง ๆ ไดไมผิดเพี้ยนจากตนฉบับ
ผูศึกษาเห็นวาเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาเปนศาสตรที่จําเปนตองศึกษามาพอควร อีก
ทั้งงานเขียนตนฉบับยังเปนภาษาอังกฤษในสาขาเฉพาะทาง ยอมปรากฏปญหาหรืออุปสรรคตอ
ความเขาใจอยูบาง ดังนั้น สําหรับภาควิเคราะหของสารนิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาจึงนําเสนอประเด็น
ของปญหาการแปลที่พบโดยแบงออกเปน 2 สวน ซึ่งอางอิงจากหนาที่ผูแปลในการรับสารจาก
ผูเขียนตนฉบับและสงสารไปยังผูอานฉบับแปล (สัญฉวี สายบัว, 2550, น.21)
สวนที่ 1 ปญหาการแปลระดับความเขาใจตนฉบับ ซึง่ ถือเปนหนาที่รบั สารของผูแปล
สวนที่ 2 ปญหาการแปลในระดับการถายทอด ซึง่ ถือเปนหนาที่สงสารของผูแปล โดย
ผูศึกษาไดสรุปประเด็นปญหาตาง ๆ พรอมแนวทางการแกไข
3.1 ปญหาการแปลระดับความเขาใจตนฉบับ
ผูศึกษาทําความเขาใจเนื้อหาของตนฉบับ ศัพทเฉพาะทางจิตวิทยา การแปลขาม
วัฒนธรรม และลีลาการเขียน
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3.1.1 การเขาใจเนื้อหาของตนฉบับ
เนื้อหาหลักในหนังสือเลมนี้ คือ จิตวิทยาวิเคราะหมุงเนนไปที่การปรับตัวใหเขากับ
ปญหา เพื่อใหผูที่ประสบปญหาตาง ๆ สามารถดํารงชีวิตตอไปโดยที่รูวาปญหา หรือทุกขนั้นมีอยู
แตตนเองไมลงไปคลุกกับปญหา หรือเปนทุกขเสียเอง ผูเขียนไดสอดแทรกสาระทางจิตวิทยาเปน
ชวง และแบงเนื้อหาเปนตอนสั้น ๆ จํานวน 30 ตอน มีการนําเอาสถานการณจริงที่เกิดขึ้นทั้งกับตัว
ผูเขียน และบุคคลที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสมาชิกในครอบครัว คนไข หรือบุคคลที่รูจักมารอยเรียง
เปนเรื่องราวใหผูอานติดตาม สิ่งที่เปนปญหาสําคัญสําหรับผูศึกษาประการแรกก็คือ ผูศึกษายังไม
มีความรูทางดานจิตวิทยามากพอ จึงจําเปนตองศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรดาน
จิตวิทยา เมื่อผูศึกษาไดคนควาและหาขอมูลเพิ่มเติมมากพอสมควรแลว ยังไดพบวาสรรพวิทยา
ทางดานจิตวิทยามีการแตกแขนงออกเปนศาสตรยอย ๆ อีกมากมาย เชน จิตวิทยาประยุกตเชิง
สังคมศาสตร ที่ผูเขียนไดหยิบยกแนวคิด การใชคําศัพทเฉพาะ และทฤษฎีมาไวในบทความอยู
หลายแหง
3.1.2 ศัพทเฉพาะทางจิตวิทยา
เนื่องจากเนื้อหาสาระในหนังสือที่ผูศึกษานํามาแปลนั้น ลวนเกี่ ยวกับทฤษฎีทาง
จิตวิทยา ทําใหในตนฉบับมีคําศัพทมากมายที่ผูศึกษาตองทําการศึกษาคนควาและทําความเขาใจ
ซึ่งการจะเขาใจความหมายของคําศัพทเฉพาะทางนั้น บางครั้งจําเปนตองเขาใจทฤษฎีจิตวิทยาที่
เกี่ยวของเสียกอน เชนเมื่อมีการกลาวถึง “depressed people” หรือ “ผูมีภาวะซึมเศรา” คํานี้มา
จากแนวคิดทฤษฎีปญญานิยมโดยเบ็คและคณะ (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) ซึ่งมี
ความเชื่อวาอารมณและพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดจากการเรียนรู โดยการทํางานของ
กระบวนการทางปญญา กลาวคือ เมื่อบุคคลรับสิ่งเราเขาไป กระบวนการทางปญญาจะรับรูและ
แปลความสิ่งเราที่เขามาทําใหบุคคลแสดงอารมณและพฤติกรรมตอสิ่งเรานั้น ๆ อารมณและ
พฤติกรรมดังกลาว จะมีอิทธิพลยอนกลับตอกระบวนการทางปญญาดวย ความรูสึกและความคิด
นั้นมีความสัมพันธกัน และมักจะเสริมแรงซึ่งกันและกัน เปนผลทําใหเกิดความบกพรองทาง
อารมณและความคิดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะซึมเศราเกิดจากความคิดอัตโนมัติทางลบ (Beck et
al., 1979) ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญาของบุคคล บุคคลจะมีภาวะซึมเศรามากนอยเพียงใด
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการคิดเปนสําคัญ การที่บุคคลรับรูและสามารถคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นดวยมุมมอง
ของความคิดในทางบวกเปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหวงจรของการเกิดภาวะซึมเศราถูกตัดไป (Fennell,
1993) ดังนั้น “depressed people” ในความหมายโดยรวมจึงหมายถึงกลุมประชากรที่มีภาวะ
อาการซึมเศรา เมื่อผูศึกษาทราบและเขาใจดังนี้แลวสามารถตีความศัพทคําอื่นที่อยูในบริบท
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เดี ย วกั น ได ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น หรื อ สามารถเข า ใจความหมายของคํ า ศั พ ท ที่ มี คํ า ว า “depressed
people” เปนคําจากลุมไดดียิ่งขึ้น เชนคําวา “bipolar illness” ซึ่งผูเขียนมุงหมายที่จะใชคํานี้
อธิบายลักษณะอาการที่ลูกชายของตนเองเปน กอนที่เขาจะตัดสินใจฆาตัวตาย คํานี้ใชอธิบาย
สภาวะของบุคคลที่มีอาการซึมเศราประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปมักใชคําวา “bipolar disorder” เพื่อ
อธิบายสภาวะดังกลาว แตผูศึกษาเขาใจวาเปนความจงใจของผูเขียนที่มุงหมายใหเห็นถึงความ
เจ็บปวยของลูกชายของเขาที่ตองการการเยียวยารักษาอยางจริงจัง โดยคงนัยยะแฝงที่มากับคําวา
“illness” วามีความรุนแรงอยางเห็นไดชัดจนปรากฏเปนอาการทางกาย ผูศึกษาทราบดีวาหากผู
ศึกษาไมทําการศึกษาทฤษฎีดังกลาว อาจไมสามารถตีความคําศัพทอื่นที่ผูเขียนตองการแฝงนัยยะ
สําคัญตาง ๆ ไดเลย
นอกจากนี้การแปลศัพทเฉพาะทาง ผูศึกษายังตองอาศัยพจนานุกรมเฉพาะทางดาน
จิตวิทยาหลายเลม และของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเปรียบเทียบหาคําแปลที่เหมาะสม เนื่องจากผู
ศึกษาพบวานักวิชาการแตละทานตางมีการแปลคําศัพทที่แตกตางกันออกไป
3.1.3 การแปลขามวัฒนธรรม
นอกเหนือจากความรูทางดานจิตวิทยาที่ผูศึกษาตองคนควาเพิ่มเติม และทําความ
เขาใจแลว ผูศึกษายังตองพบกับการอางอิงวัฒนธรรมตามคติความเชื่อของชาวตะวันตกที่ผูเขียน
ใชเปรียบเทียบและสรางบรรยากาศภายในเรื่องดวย เชนคําวา “the Ghost of Christmas Future”
ซึ่งผูเขียนใชอางอิง ถึงสภาวะที่บุคคล ตองตัดสินใจกระทําการบางอยาง โดยที่ตนเองนั้นก็ไม
สามารถประเมินไดวา การกระทําดังกลาวนั้นจะสงผลดีหรือรายเชนใดในอนาคต เปนการนําตัว
ละครที่เปนที่รูจักในสังคมของผูเขียนมาแทนสถานการณดังกลาวเพื่อปรับบรรยากาศในเนื้อเรื่อง
ใหมีความนาสนใจ และชวยใหผูอานเห็นภาพลักษณนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น
อีกตัวอยางคือคําวา “trust fund babies” ใชนิยามเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ํารวย
บอยครั้งใชเรียกเด็ก ๆ ที่เปนทายาทของตระกูลที่มีชื่อเสียงและร่ํารวยเงินทอง เปนวลีที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 20 และนิยมใชอยางกวางขวางในศตวรรษที่ 21 บุคคลในยุคสมัยนี้ที่ไดรับคํานิยามนี้
เชน ปารีส ฮิลตัน (Paris Hilton) ทายาทกลุมเครือโรงแรมฮิลตัน
(http://www.wisegeek.com/what-is-a-trust-fund-baby.htm, เมษายน 2553)
3.1.4 ลีลาการเขียน
ถึงแมนายแพทยกอรดอน ลิฟวิงสตัน ผูเ ขียนหนังสือเลมนี้จะประกอบอาชีพที่ผูคน
สวนใหญเขาใจวาไมนาจะเกี่ยวของกับงานทางดานการเขียนสักเทาใด แตผูศึกษาพบวา หลาย
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ครั้งที่เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ ผูเขียนใชภาษาที่สละสลวยงดงามมีการเปรียบเทียบดวยสํานวน
ภาพพจน หรือภาพลักษณตา ง ๆ เพื่อชวยกระตุนใหผูอา นมีอารมณคลอยตามไปกับเนื้อเรื่องที่
คอนขางเต็มไปดวยเนื้อหาทางวิชาการ บางชวงมีการแทรกสาระทางดานศาสนาและปรัชญา
ควบคูไปกับเนือ้ เรื่อง
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Many people choose a religious basis for their hope. The idea that we live
under the guiding hand of a merciful God and are promised life everlasting is a great
comfort that answers for many believers the universal question, and shortest poem, of
human existence: "I, why?" Religion also provides a way of dealing with the uncertainty
and apparent randomness of serious loss since it ascribes purpose to all human events
and we are relieved of the burden of understanding by a simple acknowledgment that
God's ways are both inscrutable and ultimately benign.
ฉบับแปล
ผูคนจํานวนมากเลือกที่จะใชศาสนาเปนที่พึ่ง ความคิดที่วาเราตางอาศัยอยูภายใต
เบื้องพระหัตถที่คอยชี้นําทางของพระผูเปนเจา ซึ่งเต็ มเปยมไปดวยพระเมตตานั้นเปนคํา
ปลอบประโลมที่ยิ่งใหญ ซึ่งชวยตอบคําถามเกี่ยวกับความจริงและการมีอยูของมนุษยวา “ฉันเปน
ใคร ทําไมฉันถึงอยูที่นี่”45 ใหกับผูที่เชื่อในศาสนาจํานวนมาก ศาสนายังชี้ทางในการรับมือกับ
ความไม แ น น อนและการสู ญ เสี ย ที่ ไ ม ค าดฝ น เพราะว า สิ่ ง นั้ น ได อ ธิ บ าย ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
เหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย เราจะรูสึกไดวาภาระดังกลาวไดรับการแบงเบาดวยพระ
กรุณาธิคุณนี้จากวิถีทางของพระผูเปนเจาที่มีทั้งพระเมตตาและอํานาจที่เราไมอาจหยั่งรูได
จากตั ว อย า งข า งต น จะเห็ น ได ว า ผู เ ขี ย นได ส อดแทรกเนื้ อ หาด ว ยสาระทางด า น
ศาสนาและปรัชญาเพื่อโนมนาวใหผูอานไดคลอยตามเนื้อหาทางจิตวิทยาที่ผูเขียนนําเสนอไป
อยางไมมีขอสงสัย เนื่องจากผูเขียนไดหยิบยกประเด็นทางดานศาสนาเชน “the guiding hand of
a merciful God” และ “God's ways are both inscrutable and ultimately benign” ขึ้นมา ทัง้ ยัง
มีการกลาวถึงประเด็นในทางอภิปรัชญา (Metaphysics) เพื่อเสริมความดวย "I, why?"
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3.2 ปญหาการแปลในระดับการถายทอด
ในการถายทอดบทความทั้งหมดจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยนั้น ผูศึกษาใช
การแปลตรงตัวแบบมีการปรับบทแปล (Modified Literal Translation) ของบารนเวลล หรือการ
แปลที่คงรูปแบบในภาษาตนฉบับเอาไวเทาที่พอจะกระทําได โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเทาที่จําเปน
เพื่อหลีกเลี่ยงรูปแบบที่ผิดไวยากรณในภาษาฉบับแปล การแปลประเภทนี้มีความคลายคลึงกับ
การแปลเชิงอรรถศาสตร (Semantic Translation) ของนิวมารค ซึ่งเปนการแปลโดยเนนที่การ
รักษาภาษาตนฉบับ (Source Language Emphasis) ไวนอยที่สุด การแปลเชิงอรรถศาสตร
กําหนดวาความหมายจะตองตรงกัน และรวมเอาสุนทรียภาพ และสุนทรียรสของความเปนศิลปะ
เขาไวดวยกันใหไดมากที่สุดเทาที่จะกระทําได
อยางไรก็ดี เมื่อพบกรณีที่ไมอาจแปลแบบตรงตัวได เพราะอาจสงผลใหภาษาในบท
แปลไมเปนธรรมชาติ หรืออาจทําใหผูอานไมเขาใจ ผูศึกษาจะใชวิธีการแปลแบบเอาความ (Free
Translation) เพื่อรักษาความหมายตามที่ผูเขียนตองการสื่อเอาไว และจําเปนตองละทิ้งรูปแบบ
หรือโครงสรางเดิมของภาษาในตนฉบับ
เมื่อประสบปญหาการแปลในระดับการถายทอดที่พบระหวางการทําสารนิพนธฉบับ
นี้ ผูศึกษาแกไขปญหาโดยใชวิธีการปรับบทแปลใน 3 ระดับดวยกัน ไดแก
3.2.1 ระดับคํา
3.2.2 ระดับสํานวน และวลี
3.2.3 ระดับประโยค
3.2.1 ระดับคํา
เมื่อพบปญหาการถายทอดในระดับคําจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ผูศึกษาทํา
การปรับบทแปลโดยใชกลวิธีตาง ๆ คือ
3.2.1.1 การทับศัพทภาษาตางประเทศ
เนื่องจากงานเขียนชิ้นนี้เปนงานเขียนเชิงบอกเลาที่มีการใชคําศัพทแบบสมัยนิยมอยู
มากพอสมควร หากแปลคําศัพทบางคําดวยการทับศัพทอาจจะใหความหมายที่ตรงความเขาใจ
ของผูอานมากกวาการแปลออกออกมาเปนภาษาไทย อีกสวนเปนเรื่องของคําวิสามานยนาม
(คํานามชื่อเฉพาะ) เชน ชื่อของบุคคล สถานที่ และอื่น ๆ ซึ่งไมสามารถแปลได ผูศึกษาจึงใชวิธีการ
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เขียนทับศัพทคําดังกลาว โดยมิไดยึดหลักเกณฑ การทับศัพทภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน
ซึ่งไดกําหนดเอาไววาใหถอดสระตามการออกเสียงในพจนานุกรมอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระ
ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ และใหถอดพยัญชนะเปนพยัญชนะภาษาไทย
ตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ดี สําหรับการถอดพยัญชนะจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย มีพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษบางตัวที่ผูแปลไมไดยึดตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน ไดแก “c” และ “ck”
ซึ่งกําหนดใหถอดเปนตัวอักษร “ก” แตผูแปลเลือกถอดเปน “ค” เพื่อใหผูอานสามารถนึกยอนคํา
ดังกลาวกลับเปนภาษาอังกฤษไดสะดวก
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Romantic
John Hinckley

ตามผูศึกษา
โรแมนติค
จอหน ฮินคลี

ตามราชบัณฑิตยสถาน
โรแมนติก
จอหน ฮินกลี

3.2.1.2 การเติมคําอธิบาย
ในบางกรณี ผูศึกษาไดเติมลักษณะนามไวขางหนาคําภาษาไทย เพื่อใหผูอานทราบ
ความหมายของคํ า นั้ น ให ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ผู ศึ ก ษาวิ เ คราะห คํ า ศั พ ท นั้ น แล ว ว า ใช กั น อย า ง
แพรหลายในสังคมหรือวัฒนธรรมของผูเขียนตนฉบับ ทวาไมปรากฏเปนที่แพรหลายในสังคมหรือ
วั ฒ นธรรมของผู ศึ ก ษา นอกจากนี้ คํ า ศั พ ท ก็ มี ค วามน า สนใจมากพอสมควร ผู ศึ ก ษาจะนํ า
คําอธิบายเพิ่มเติมในเชิงอรรถซึ่งอยูทายภาคงานแปล โดยระบุแหลงที่มาของขอมูลดวย
ตัวอยาง
ตนฉบับ
The law has been slowly evolving on this point so that "irreconcilable
differences" and "no-fault divorce" have replaced the more traditional grounds that
were heretofore required to end a marriage. Nevertheless, the need to find reasons
for separation often results in a climate of blame in which each person tries to seize
the moral high ground—with especially unhappy results for any children involved.
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ฉบับแปล
ปรากฏวาในทางกฎหมายก็ไดปรับปรุงประเด็นนี้เรื่อยมาเพื่อใหมูลเหตุของ “การ
หยารางดวยความแตกตางที่ไมสามารถปรองดองกันได” กับ “การหยารางโดยไมตองมี
สาเหตุของความผิด”11 นั้นเขามาแทนมูลเหตุของการหยารางแบบดั้งเดิมที่มีการใชกันมากอน
หนานี้ ถึงกระนั้นความจําเปนในการคิดหาสาเหตุเพื่อแยกทาง มักลงเอยที่การกลาวโทษกัน โดย
พยายามใหเห็นวาฝายของตนนั้นเปนฝายที่ประพฤติโดยชอบธรรม ซึ่งกอใหเกิดผลลัพธที่ไมนา
อภิรมยโดยเฉพาะอยางยิ่งตอเด็กที่มีสวนเกี่ยวของ
ตัวอยาง
ตนฉบับ
To cite an example for those of us who remember the 1960s, while John
Kennedy lit the fuse on the rockets that would carry us to the moon, he also began to
involve us in the most spectacular and expensive American failure of heart, mind, and
technology in the twentieth century: the war in Vietnam.
ฉบับแปล
ยกตัวอยางเชน ใครที่จําไดวาชวงประมาณ ปค.ศ.1960 เมื่อประธานาธิบดี จอหน
เอฟ เคนเนดี้ ไดจุดชนวนปลอยจรวดที่จะพาเราไปยังดวงจันทร เขาไดนําเราไปเผชิญกับความ
ลมเหลวอันเปนบทเรียนราคาแพงของชาวอเมริกันทางดานจิตใจ อารมณความรูสกึ และเทคโนโลยี
ของศตวรรษที่ 20 อีกดวย นั่นก็คือ สงครามเวียดนาม
3.2.2 ระดับสํานวนและวลี
สํานวนและวลีเกิดจากการนําคํามากกวาหนึ่งคํามาวางเรียงกัน ซึ่งทําใหเกิดหนวย
ภาษาที่ใหญกวาเดิม โดยแตละภาษาก็มีการประกอบสํานวนและวลีใชกันเอง โดยโครงสรางนั้น
อาจมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันออกไป ผูศึกษาไดปรับบทแปลในระดับสํานวนและวลี ดวย
วิธีดังตอไปนี้
3.2.2.1 การแปลโดยใชสาํ นวนหรือวลี ที่มีรูปและความหมายเทียบเคียง
เนื่องจากสํานวนและวลีในภาษาอังกฤษและภาษาไทย บางสวนมีความคลายคลึง
กันทั้งทางดานโครงสรางและความหมาย ผูศึกษาจึงสามารถยกมาถายทอดเปนภาษาแปลได
ในทันที
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ตัวอยาง
ตนฉบับ
The ways in which people come together and choose each other place
a great emphasis on the potent combination of sexual attraction and a sort of
enlightened self-interest that evaluates the other person on a series of qualities and
achievements: education, earning potential, shared interests, trustworthiness, and
philosophy of life.
ฉบับแปล
วิธีการมากมายที่ทําใหคนเราคบหาชอบพอกันเกิดจากการใหความสําคัญระหวาง
เสนหดึงดูดทางเพศที่ผสานกันอยางพอเหมาะกับผลประโยชนที่สองฝายจะไดรับ6 สวนผสมทีล่ งตัว
นี้ ไ ด นํ า มาใช สํ า หรั บ ประเมิ น อี ก ฝ า ยในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ แ ละความสํ า เร็ จ ทั้ ง หลาย ในแง ข อง
การศึกษา ศักยภาพในการหารายได สิ่งที่สนใจรวมกัน ความไววางใจ และปรัชญาที่ใชในการ
ดําเนินชีวิต
สํานวน “Come together and choose each other” ใชบรรยายถึงเหตุการณที่
บุคคลสองฝายไดมารูจักกัน และเมื่อโอภาปราศรัยกันแลวถูกใจ พรอมจะคบคาสมาคม ผูศึกษาจึง
เลือกใชสํานวนที่มีความหมายเหมือนกันคือ “คบหาชอบพอกัน” ซึ่งราชบัณฑิตยสถานไดใหคํา
นิยามไววา “ไปมาหาสูเขาเปนพวกเดียวกัน และรักใครกัน ถูกอัธยาศัยกัน”
ตัวอยาง
ตนฉบับ
We are bombarded by images of those who have succeeded with little or no
effort or ability: trust fund babies, lottery winners, reality show participants, no-talent
entertainers. This naturally leads to distortions in our sense of what is valuable or
lasting. Our own lives and relationships seem pedestrian by contrast.
ฉบับแปล
เราตางถูกยัดเยียดดวยภาพลักษณของผูที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งแทบจะไมตองใช
ความพยายามเลย เชน เด็กที่คาบชอนเงินชอนทองมาเกิด40 ผูที่ไดรับรางวัลสลากกินแบง
รัฐบาล ผูเขาแขงขันในรายการเรียลลิตี้ นักแสดงที่ไมมีความสามารถ สิ่งนี้นําไปสูการบิดเบือนการ
รั บ รู ข องเราเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค า หรื อ คงทนถาวรอย า งแท จ ริ ง เมื่ อ เที ย บกั น แล ว ชี วิ ต และ
ความสัมพันธของเราก็ดูเหมือนจะธรรมดาเกินไป
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3.2.2.2 การเรียงคําในวลีใหม
ผู ศึ ก ษาพบว า ป ญ หาในระดั บ สู ง กว า คํ า ส ว นใหญ มั ก เป น การแปลคํ า นามวลี
เนื่องจากโครงสรางของวลีในภาษาอังกฤษและภาษาไทยแตกตางกัน จึงตองปรับเปลี่ยนตําแหนง
ใหมในภาษาปลายทางเพื่อใหไดบทแปลที่เปนธรรมชาติในภาษาไทย
ตัวอยาง
ตนฉบับ
One of the common fantasies entertained by those seeking change in their
lives is that it can be rapidly achieved. Once we "know" what to do it appears that we
ought to be able simply to do it.
ฉบับแปล
ผู ที่ กํ า ลั ง ค น หาการเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต มั ก มี เ รื่ อ งเพ อ ฝ น ที่ เ หมื อ นกั น อยู
ประการหนึ่งคือ คิดวาสิ่งที่วาดหวังไวนั้นยอมสําเร็จเปนจริงไดในเวลาอันรวดเร็ว ครั้นเมื่อ “รู” วา
จะทําอะไร พลันก็ดูเหมือนวานาจะทําสิ่งนั้นไดไมยากเลย
ในภาษาอังกฤษ ตําแหนงของสวนขยายสามารถไปปรากฏอยูดานหนาและดานหลัง
ของคํานามได โดยขึ้นอยูกับชนิดของสวนขยาย เชน คําคุณศัพทมักจะวางอยูหนาคํานาม ในขณะ
ที่วลีบุพบทขยาย จะตองวางไวดานหลังเสมอ ดังประโยคตัวอยาง ผูศึกษาพบวาถาคงรูปนามวลีที่
ทําหนาที่เปนสวนขยาย “One of the common fantasies” ไวตนประโยคในบทแปล จะไดวา
“เรื่องเพอฝนที่เหมือนกันประการหนึ่งที่ผูกําลังคนหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมักมี” อานดูแลวก็
มิใชรูปประโยคในภาษาไทย ทั้งยังใหความหมายขาดหรือเกินไปบาง
3.2.2.3 การตัดสํานวนหรือวลีทิ้ง
เบเกอร (Baker, 2005, p.77) กลาวไววาในบางครั้ง ผูแปลอาจจะตัดสํานวน หรือวลี
ทิ้งไปได เนื่องจากไมมีสํานวน หรือวลีเทียบเคียงในภาษาปลายทาง (ในที่นี้ก็คือ ภาษาไทย) ใน
กรณีที่ถายทอดความหมายไดยาก หรือดวยเหตุผลทางดานลีลาการแปล
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Here we postulate some chemical process at work that complicates our
efforts to do what we know is best for us. The presence of withdrawal symptoms as we
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try to relinquish the unwanted substance confirms our belief that we are in the grip of a
physical craving that overcomes our willpower and requires special programs to help us
defeat it.
ฉบับแปล
ในที่ นี้ เ ราได ย กกระบวนการทางเคมีบ างอยางที่เ กิดขึ้น แลว สงผลบั่น ทอนความ
พยายามที่จะทําสิ่งที่ดีแกตัวของเราเองใหยากขึ้น เชน อาการลงแดง17ที่เกิดขึ้นยืนยันถึงความเชื่อ
ที่วา อาการอยากทางกายอยูเหนือความมุงมั่นในใจ ซึ่งจําเปนตองพึ่งพาการบําบัดแบบพิเศษเพื่อ
เอาชนะอาการพวกนั้น
สําหรับใจความบทแปลทางภาษาไทยนี้ เมื่อตัด “As we try to relinquish the
unwanted substance” หรือ “ในยามที่เราพยายามที่จะละเลิกสิ่งไมพึงประสงค” ออกไปเสีย ก็
ไมไดลดทอนความสําคัญของคําวา “อาการลงแดง” ลงไปแตอยางใด เพราะทั้งที่กลาวมาขางตน
และที่กลาวตอไปในสวนทาย ผูเขียนก็กําลังมุงเนนไปที่การอธิบายถึง “อาการลงแดง” จากการเลิก
พฤติกรรมบางอยางมาโดยตลอด ทั้งยังเปนการเสริมความกระชับของบทความไดดียิ่งขึ้น
3.2.3 ระดับประโยค
การสรา งประโยคพื้ น ฐานของภาษาอั ง กฤษและภาษาไทยมีค วามคลา ยคลึ ง กั น
กล า วคื อ อย า งน อ ยที่ สุ ด จะตอ งมี ภ าคประธานและภาคแสดงเป น หลั ก โดยอาจมี ส ว นขยาย
เพิ่มเติมก็ได การถายทอดประโยคพื้นฐานขามภาษาจึงไมคอยสรางปญหาในการแปลแกผูศึกษา
มากนัก ยกเวนประโยคที่มีความซับซอนมาก ซึ่งมักมีการวางตําแหนงของคํา หรือโครงสรางของ
ประโยคมักมีความแตกตางกันออกไป
ในการแปลบทความทั้งหมด ผูศึกษาพบโครงสรางประโยคที่แตกตางกันอยูจํานวน
พอสมควร ซึ่งเปนปญหาเมื่อแปลขามภาษา ผูศึกษาไดเลือกใชกลวิธีตอไปนี้ เพื่อปรับบทแปลใน
ระดับประโยค
3.2.3.1 การปรับโครงสรางของประโยค
ผูศึกษาปรับเปลี่ยนโครงสรางของประโยคใหแตกตางจากภาษาตนฉบับ เพื่อใหได
บทแปลที่สละสลวยและเปนธรรมชาติ
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ตัวอยาง
ตนฉบับ
To require such an agreement from someone we purport to love reflects
a deeply cynical view of the relationship, amounting to a prediction of failure that,
like most expectations, is often realized.
ฉบับแปล
การเรียกรองขอตกลงนั้นจากคนที่เราจะรักเปนการสะทอนถึงการเสียดสีอยูลึก ๆ ตอ
เรื่องความสัมพันธ อันนําไปสูชีวิตสมรสที่ลมเหลวจริง ๆ ตามที่ระแวง10ไว ไมตางไปจาก
ความคาดหวังในเรื่องอื่น ๆ
ในภาษาอังกฤษ โครงสรางประโยครูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันมากคือ การนําสวนขยาย
มาใสไวระหวางเครื่องหมายจุลภาคทั้งสอง (,) บริเวณหนาและหลังของสวนขยายที่หลายครั้งจะ
นําไปแทรกอยูจุดตาง ๆ ในประโยคหรือบทความ สําหรับตัวอยางขางตน ผูศึกษาพบวา หากแปล
โดยคงโครงสรางเดิมตามตนฉบับจะขาดความเปนธรรมชาติของภาษาฉบับแปล
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Depressed people tend naturally to focus on their "symptoms": sadness,
loss of energy, sleep disturbance, appetite changes, diminished capacity for
pleasure.
ฉบับแปล
เปนธรรมดาที่ผูมีอาการซึมเศรามีแนวโนมที่จะหมกมุนอยูกับ “อาการตาง ๆ” ที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง เชน เศราโศก หมดเรี่ยวแรง นอนหลับยาก เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และรื่นเริง
นอยลง
สําหรับการเขียนบทความเพื่อดึงดูดความสนใจแกผูอานนั้น ในภาษาไทยการยกเอา
สวนคําคุณศัพท หรือวลีคุณศัพทมาวางไวหนาประโยคเนนย้ําถึงความนาสนใจของเนื้อความ ซึ่ง
แตกตางจากภาษาอังกฤษที่นิยมเอาสวนที่สําคัญที่สุด หรือเรียกไดวาเปนใจความสําคัญมาไวหนา
ประโยค จากตัวอยางจะเห็นวา ตนฉบับไดมุงเนนไปที่ “Depressed people” เปนสําคัญ เพราะใน
สวนตาง ๆ ที่ตามมาก็เปนการอิบายเกี่ยวกับ “Depressed people” ทวาในบทแปลภาษาไทย
“Depressed people” ถือไดวามีความหมายในเชิงลบ เปนคนปวย แมในบทความจะกลาวถึงเปน
หัวใจสําคัญ แตก็นิยมเลี่ยงเอาคําที่มีความหมายเชิงบวกมาเปนจุดสนใจ
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ตัวอยาง
ตนฉบับ
It is hard to disillusion pessimists; they are already discouraged and therefore immune to unhappy surprise.
ฉบับแปล
การจะขจัดความเขาใจผิดใหกับคนที่มองโลกในแงรายจึงทําไดยาก พวกเขา
ไมหลงเหลือกําลังใจอยูแลว ดังนั้น พวกเขาจึงไมหวั่นไหวตอเรื่องเลวรายอันคาดไมถึงอีก
ในภาษาอังกฤษ โครงสรางประโยครูปแบบหนึ่งที่นิยมใชกันก็คือ Subject + Verb to
be + Adjective + Infinitive with to ถาหากแปลโดยยึดโครงสรางภาษาอังกฤษไว จะไดเปน “มัน
ทําไดยากที่จะขจัดสิ่งลวงตาใหกับคนที่มองโลกในแงราย” ซึ่งไมเปนธรรมชาติในภาษาไทย ผู
ศึกษาจึงปรับโครงสรางประโยคใหม โดยนํา Infinitive with to มาขึ้นเปนประธานซึ่งมี Subject
เปลี่ยนหนาที่เปนกรรม และตามดวย Verb to be + Adjective ดังที่ปรากฏในฉบับแปล
3.2.3.2 การเปลี่ยนชนิดของประโยค
สิทธา พินิจภูวดล (2544, น. 183-184) เขียนไววานักแปลมือใหมที่ยัง “ผละจาก
ภาษาตนฉบับ” ไมคอยพน เมื่อเห็นประโยคภาษาอังกฤษซอนกันตั้งแต 2 ประโยคขึ้นไปก็มักจะ
เขียนเปนประโยคภาษาไทยที่สลับซับซอนตามไปดวย ซึ่งขัดกับลักษณะทางภาษาไทยที่นิยมเขียน
คําและประโยคเดี่ยว ๆ
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Most have already experienced a divorce that has been expensive both
financially and emotionally and are aware of statistics that show that second (or
third) marriages have an even higher failure rate than first marriages.
ฉบับแปล
อีกทั้งคูสมรสสวนใหญที่ผานการหยารางมาแลวนั้นตางก็ไดรับบทเรียนราคาแพง
จากทั้งทางดานการเงินและทางดานจิตใจมาดวยทั้งสิ้น พวกเขาจึงตระหนักดีถึงสถิติที่แสดงไววา
ชีวิตสมรสครั้งที่สอง (หรือครั้งที่สาม) ยิ่งมีอัตราการลมเหลวสูงยิ่งกวาครั้งแรกเสียอีก
ในประโยคตนฉบับเปนประโยคความซอน มีประโยคหลักคือ “Most have already
experienced a divorce” และคุณานุประโยค (อนุประโยคที่ทําหนาที่เหมือนคําคุณศัพท) คือ
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“that has been expensive both financially and emotionally and are aware of statistics that show that second (or third) marriages have an even higher failure rate than
first marriages.” เมื่อถายทอดเปนภาษาไทย ผูศึกษาไดแบงเปนประโยคความเดียว 1 ประโยค
และประโยคความรวมอีก 1 ประโยค เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ประโยคในภาษาไทยยาวเกินไป หากผู
ศึกษาแปลโดยยึดหลักตามโครงสรางเดิมของประโยคความซอนตามตนฉบับ ประโยคก็จะเปนดังนี้
“อีกทั้งคูสมรสสวนใหญที่ผานการหยารางมาแลวนั้น ที่ไดรับบทเรียนราคาแพงจากทั้งทางดาน
การเงินและทางดานจิตใจมาดวยทั้งสิ้น จึงตระหนักดีถึงสถิติที่แสดงไววา อันชีวิตสมรสครั้งที่สอง
(หรือครั้งที่สาม) ยิ่งมีอัตราการลมเหลวสูงยิ่งกวาครั้งแรกเสียอีก”
ตัวอยาง
ตนฉบับ
One of the benefits is that it is a safe position. The same, of course, could
be said of chronic pessimism, which is often both a precursor and manifestation of
depression.
ฉบับแปล
ขอดีประการหนึ่งก็คือ นั่นเปนวิธีที่ปลอดภัย กลาวไดวาอาการมองโลกในแงรายแบบ
เรื้อรังนั้นจัดอยูในขายเดียวกัน อาการนั้นเปนไดทั้งสาเหตุและเปนขอบงชี้ของภาวะซึมเศรา
ประโยคในตนฉบับเปนประโยคความรวม ประกอบดวยประโยคความเดียว “The
same, of course, could be said of chronic pessimism” และอนุประโยค “which is often
both a precursor and manifestation of depression.” เมื่อถายทอดเปนภาษาไทย ผูแปลจึง
เปลี่ยนจากคําเชื่อม “”which” ใหเปนประธานของประโยคใหม คือ “อาการนั้น” เพื่อใหความหมาย
ในอนุประโยคเดิมมีความชัดเจนแกผูอานมากยิ่งขึ้น
3.2.3.3 การแปลความหมายของเครื่องหมายวรรคตอน
สิทธา พินิจภูวดล (2544, น. 182-183) กลาววาเครื่องหมายวรรคตอนของ
ภาษาอังกฤษนอกจากจะใชสําหรับการกําหนดตอนแลว ยังมีความหมายสัมพันธกับความคิดของ
ผูเขียนดวย เชน แสดงการเนนความสําคัญ อธิบายขยายความ แสดงความรูสึก เชน ตกใจ สงสัย
ประหลาดใจ ฯลฯ ภาษาไทยไม ใ ช เ ครื่ อ งหมายเหมื อ นภาษาอั ง กฤษ ในการแปล การงดใช
เครื่องหมายในบทแปลภาษาไทย ทําใหขาดความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อ ดังนั้นจึงควรแปล
ความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนดวย ดังนี้
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เครื่องหมาย “?” (อัศเจรีย) มีความสัมพันธกับความคิด คือใชแสดงความสงสัย
ดังนั้น จึงแปลวา ใชไหม หรือไม อะไร โดยพิจารณาความตามบริบทเปนสําคัญ
เครื่องหมาย “—” (ยัติภาค)นํามาใชขยายความ เมื่อผูเขียนตองการอธิบายให
ละเอียด หรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น จึงแปลวา ไดแก นั่นคือ ซึ่งก็คือ กลาวคือ เชน
(http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องหมายวรรคตอน)
ตัวอยาง
ตนฉบับ
When I read wedding announcements and look at the smiling pictures
of couples newly betrothed, I understand that no one is saying to them, "You know
that the chances of this marriage enduring are no better than fifty-fifty. What makes
you think that you will win the coin flip?" Such a question would be unthinkable for
people with stars in their eyes, so it will not be asked.
ฉบับแปล
ตอนที่ผมอานขาวประกาศการแตงงานตาง ๆ ที่มีรูปเปอนรอยยิ้มของคูรักที่เพิ่งผาน
งานหมั้นมาหมาด ๆ ผมเขาใจดีทีเดียววาคงไมมีใครไปพูดกับพวกเขาหรอกวา “เปนที่รูกันวา
โอกาสที่ชีวิตแตงงานครั้งนี้จะไปรอดนะ มีไมเกินหาสิบหาสิบเลยนะ แลวรูไหมวาเหรียญที่โยน
ไปนะ จะออกหัวหรือกอย” คําถามเชนนี้คงไมมีอยูในสมองของคนที่ดวงตายังคงเปลงประกายอยู
ในหวงแหงความรักเปนแน ดังนั้น คงไมมีใครถามแบบนั้นกัน
ผูศึกษาแปลเครื่องหมายอัศเจรีย “?” เปนคําวา “รูไหม”
ตัวอยาง
ตนฉบับ
At its heart, unrequited love is a longing for what we cannot have. Who
among us has not felt its sting?
ฉบับแปล
หัวใจของความรักที่ไมสมหวัง คือการปรารถนาในสิ่งที่เราไมมีวันไดรับ ใครบางที่ไม
เคยรูสึกเจ็บปวดเพราะเหตุนี้
ผูศึกษาแปลเครื่องหมายอัศเจรีย “?” เปนคําวา “ใครบาง”
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ตัวอยาง
ตนฉบับ
The issues over which the contest is fought are familiar—money,
children, sex—but the underlying causes are usually diminished self-respect and
underlying expectations.
ฉบับแปล
สวนประเด็นทั้งหลายที่เปนปญหาใหทะเลาะกันตางเปนเรื่องที่คุนเคยกันดี ไมวาจะ
เรื่องเงินทอง เรื่องลูก ๆ หรือแมแตเรื่องบนเตียง แตสาเหตุหลักที่แฝงไวกลับเปนเรื่องของความ
ภาคภูมิใจในตนเองที่ลดนอยลง5 และความคาดหวังมากมายที่ไมไดรับการตอบสนอง
ผูศึกษาแปลเครื่องหมายยัติภาค “—” เปนคําวา ไมวาจะเรื่อง
3.2.3.4 การเปลี่ยนประโยคใหอยูในรูปวลี
ในบางกรณี ผูศึกษาจะเปลี่ยนรูปประโยคใหอยูในรูปวลี เพื่อแสดงความตอเนื่องของ
เนื้อหา หรือเพื่อความกระชับ และความเปนธรรมชาติในภาษาไทย
ตัวอยาง
ตนฉบับ
Childhood and adolescent crushes that are not reciprocated give way to
adult searches for the perfect partner.
ฉบับแปล
รักขางเดียวที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุนนั้นนํามาซึ่งการไขวควาหาคูแทในวัยผูใหญ
ผูศึกษาเปลีย่ นประโยค “Crushes that are not reciprocated” ใหเปนนามวลี “รัก
ขางเดียว” เนื่องจากเห็นวามีความสั้นกระชับไดใจความ ที่สําคัญนามวลีทเี่ ลือกมาใช ก็เปนคํา
นามวลีทเี่ ปนที่นยิ มใชในการสื่อสารกันอยางแพรหลาย
จากการแปลบทความในหนังสือเรื่อง Too Soon Old, Too Late Smart ซึ่งเปนงาน
เขียนประเภทแนะนําแนวทางปฏิบัติเพื่อชวยเหลือตนเอง สรุปไดวาปญหาที่พบแบงออกเปน 2
ระดับ ไดแก ปญหาการแปลระดับความเขาใจตนฉบับ และปญหาการแปลในระดับการถายทอด
โดยสอดคลองกับหนาที่ของนักแปลในการรับสารจากผูเขียน และสงสารใหผูอาน
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สําหรับการแกปญหาระดับแรก ผูศึกษาไดคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงความรู
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มความเขาใจในเนื้อเรื่องที่จะแปล รวมถึงศึกษาการใชคําและสํานวนเพื่อนํามาปรับ
ใชในงานแปลอยางเหมาะสม สวนปญหาการแปลในระดับการถายทอด ผูศึกษาแกไขโดยการปรับ
บทแปลดวยกัน 3 ระดับ คือ ระดับคํา ระดับสํานวนและวลี และระดับประโยค เพื่อใหไดบทแปลที่
สละสลวย กระชับ และเปนธรรมชาติในภาษาไทย จุดมุงหมายสูงสุดของผูแปลก็คือ ถายทอดฉบับ
แปลภาษาไทย โดยรักษาความหมาย และสรางผลตอบสนองตอผูอานใหใกลเคียงกับตนฉบับ
ภาษาอังกฤษมากที่สุดเทาที่จะทําได

