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ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการแปล01

1.1 ความหมายของการแปล

ความหมายของ “การแปล” ไดมีผูนิยามไวหลากหลาย ดังนี้
Eugene A. Nida (1969: 488) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกัน 

ใหนิยามวา “translation is a process in which a person who knows both the 
source and the receptor language, decodes the message of the source 
language and encodes it into an appropriate form of the receptor language” 
การแปลเปนกระบวนการท่ีผูแปลตองรูทัง้ภาษาทีใ่ชในตนฉบบัและภาษาท่ีใชแปล สามารถ
ถายทอดเนื้อหาไดอยางเหมาะสมจากภาษาตนฉบับมายังภาษาที่ใชแปล

Catford (1965: 20) นิยาม “การแปล” วา “the replacement of textual 
material in one language (SL=Source Language) by equivalent textual 
material in another language (RL=Receptor Language)” การแปลคือการแทนที่
เนื้อหาสาระในตัวบทจากภาษาหนึ่งซึ่งเปนตนฉบับไปเปนอีกภาษาของผูรับสาร

John Wycliffe (อางใน สิทธา พินิจภูวดล, 2547: 12-13) ซึ่งเปนนักปราชญอังกฤษ 
กลาววาการแปล คือ การแปลประโยคใหไดความชัดเจนโดยใชภาษาของคนสามัญ

Martin Luther (อางใน สิทธา พินิจภูวดล, 2547: 12-13) นักปราชญชาวเยอรมัน 
การแปล คือ ความสามารถถายทอดวิญญาณของตนฉบับออกมาใหได และใหสามัญชน
สามารถเขาใจได

Danica Seleskovitch (อางใน สิทธา พินิจภูวดล, 2543: 13) กลาววา สิ่งสําคัญ
ในการแปลมี 3 อยางที่ตองคํานึงถึง คือขอความ ความหมายแฝงและการถายทอด
ความหมายออกมาเปนภาษาแปลตามธรรมชาติ

Peter Newmark (อางใน สพุรรณี ปนมณ,ี 2548: 6) นกัแปลทีม่ชีือ่เสยีงชาวอังกฤษ
ไดกลาวถึงการแปล คือ การถายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง
ซึ่งตองตรงตามความหมายของผูเขียน การแปลจึงควรเปนสิ่งที่เรียบงายเหมือนกับที่ผูพูด
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ในภาษาหน่ึงพูดอีกภาษาหน่ึงใหไดความหมาย แตในความเปนจริง การแปลอาจเปนเรื่องยุงยากไมเปน
ธรรมชาติ ผูแปลตองเสแสรงทําตัวเปนบุคคลอื่นที่มิใชตัวของตัวเอง ในการแปลเนื้อหาหลากประเภทนั้น 
ผูแปลมักมีแนวโนมท่ีจะถายทอดคําในภาษาตนฉบับไปสูคําในภาษาแปลใหไดมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 
แตถึงอยางไรก็ไมสามารถจําลองแบบใหเปนบทเดียวกับตนฉบับได

อองเดร เลอเฟอแวร (André Lefevere) (อางใน ทนพร ตรีรัตนสกุลชัย, 2559: 42) นักวิชาการ
แปลแนววิเคราะหเชิงวัฒนธรรม ไดนําเสนอแนวคิด “Translation as Rewriting” วา งานแปล
คอืงานท่ีถกูเขยีนขึน้ใหม เน่ืองจากงานแปลอาจถกูสรางผานวตัถุประสงคหรืออุดมการณบางอยางในสังคม
ที่ทําใหงานแปลน้ันถูกปรับหรือบิดเบือนไปจากเดิม ในขณะเดียวกัน งานท่ีถูกเขียนขึ้นมาใหมนั้น
ก็สามารถสรางมิติใหมของวงการแปลหรือวงการวรรณกรรมไดเชนเดียวกัน

วรรณา แสงอรามเรือง (อางใน สุพรรณี ปนมณี, 2548: 5) สรุปนิยามการแปลของนักแปล
ชาวเยอรมันวา การแปลไมใชการแปลงรหัสโดยผูแปลทําหนาที่เปนผูเปลี่ยนรหัสเทานั้น การแปล
ไมไดแปลเนือ้ความทีเ่รยีงรอยเปนทอนๆ แตเปนการแปลตวับท ซึง่จะตองมองตวับทท้ังหมดเปนภาพรวม 
เน่ืองจากภาษาไมไดเกิดข้ึนลอยๆ แตเกิดจากสถานการณบางอยางที่ทําใหตองมีการส่ือสาร มีกรอบ
ของวัฒนธรรมมาเกี่ยวของ

ทางดานนักวิชาการไทยก็ไดใหคํานิยาม “การแปล” ไวหลากหลายเชนกัน ดังนี้
สัญฉวี สายบัว (2540: 1) กลาววา การแปลเปนเรื่องของการถายทอดความหมายของบทตนฉบับ

ลงสูบทที่เปนฉบับแปล ความหมายจึงเปนเปาหมายสําคัญสําหรับผูแปลที่จะตองเก็บใหไดจากตนฉบับ 
และเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการกําหนดคุณภาพงานแปล

พิมพพันธุ เวสสะโกศล (2555: 4) ไดสรุปคําจํากัดความของนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศวา 
การแปลเปนการถายทอดความหมายจากตนฉบับที่เขียนหรือพูดดวยภาษาหนึ่งมาเปนฉบับแปลซึ่งใชอีก
ภาษาหนึ่ง โดยพยายามคงความหมายและรูปแบบของตนฉบับใหไดมากที่สุดเพ่ือใหผูอานฉบับแปล
เกิดความรูสึกเทาเทียมกับผูอานตนฉบับ

สิทธา พินิจภูวดล (2547: 13) กลาวถึงการแปลในปจจุบัน คือ การถายทอดขอความจาก
ภาษาหน่ึงไปยังอีกภาษาหนึ่งโดยรักษารูปแบบ คุณคา และความหมายในขอความเดิมไวอยางครบถวน 
รวมทั้งความหมายแฝงซึ่งไดแกความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรูสึก ฯลฯ

สุพรรณี ปนมณี (2545: 15) ไดสรุปถึงนิยามของนักแปลหลายทานไววา “การแปล” คือ การเนน
เรือ่งความหมาย ไมมผีูใดหยบิยกเอาเร่ืองการถายคําหรือถายภาษามาเปนประเดน็หลักในการแปลเหมือน
ในสมัยโบราณที่มีการแปลคัมภีรศาสนา ที่นักแปลจะตองพยายามเก็บสํานวนและโครงสรางประโยคจาก
ภาษาโบราณ เชน ฮบิร ูกรกี ลาตนิมาไวในภาษาองักฤษใหมากท่ีสดุเพือ่รกัษาความศกัดิส์ทิธิข์องตนฉบบั

“การแปล” จึงเปนเร่ืองของการสื่อสาร การสื่อสารมีองคประกอบ คือ มีผู สงสาร ตัวสาร
ซึ่งเปนสัญลักษณอาจเปนภาษาพูด ภาษาเขียนอันเปนสัญลักษณที่เปนขอตกลง และตัวผูรับสาร ดังนั้น 
การแปลจึงอยูตรงกลางระหวางตัวผูสงสาร และผูรับสาร ผูแปลจะมีหนาท่ีแปลงสารท่ีเปนสัญลักษณ
ซึง่ไดแกภาษาใดภาษาหนึง่ ถายทอดไปยังผูรบัสารตางภาษาท่ีอยูปลายทาง เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ
ตรงกับตนทางตามที่ผูสงสารตองการ 
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องคประกอบของการสื่อสารผานการแปล

การแปลงาน เกิดขึ้นจากแรงจูงใจหลายประการ เชน ประการแรก อาจมาจากความชื่นชอบ
ในเรื่องของภาษา เมื่อไดอานงานวรรณกรรมท่ีประทับใจชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ก็ตองการถายทอดความประทับ
ใจไมวาจะเปนเน้ือเรื่องหรือรสทางวรรณกรรมน้ันแกคนอ่ืน กอปรกับมีความสามารถทางดานการ
ใชภาษาอยูแลวจึงตัดสินใจแปล ประการตอไปอาจมาจากความจําเปนบางอยาง เชน ไดรับมอบหมาย
ใหสอนวรรณกรรมของบางประเทศ แตปรากฏวาหนังสือที่มีผูแปลไวแลวคอนขางหายาก ครั้นจะให
ผูเรียนอานจากตนฉบับที่เปนภาษาตางประเทศก็จะพบอุปสรรคดานภาษา ผูสอนจึงจําเปนตองคัดเลือก
วรรณกรรมมาแปล หรือการท่ีประเทศญี่ปุนมีการแปลตําราซ่ึงเปนศาสตรตางๆ ของตางประเทศไวมาก 
ทั้งน้ีเพ่ือเอื้อประโยชนตอความรูความกาวหนาทางวิชาการ สนองนโยบายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางชาติ ประการตอไปเปนเรื่องของวิชาชีพ ทั้งนี้เพราะการทํางานแปลในปจจุบันสามารถประกอบ
เปนอาชีพเลี้ยงตัวเองได ปจจุบันจึงมีนักแปลจํานวนมากที่ผลิตผลงานออกมาอยางตอเนื่องและไดรับ
การยอมรับ ขณะที่บางคนใชเปนงานอดิเรกหรืออาชีพเสริม

เมื่อพิจารณาคํานิยามของ “การแปล” ที่มีผูใหไวขางตนแลว จะเห็นวา “การแปล” แบงเปน 
2 สายใหญๆ กลาวคือสายหนึ่งมีการแปลแบบ “คําตอคํา” เนนการเก็บความถูกตองดานภาษา มีความ
พยายามรักษาตนฉบับไวใหมากที่สุด โดยเฉพาะในสมัยโบราณที่ตองการเก็บรักษาความศักด์ิสิทธ์ิของ
คัมภีรที่แปล การแปลจึงจะใหผิดแผกไปจากเดิมไมไดเลย อีกสายหนึ่งคือแปลแบบ “เนนความหมาย” 
เปนสําคัญ ไมจําเปนที่ผูแปลตองเก็บสํานวนหรือโครงสรางของภาษาตนฉบับไวแตอยางใด เปนการแปล
โดยมองเปนองครวมเนนเนือ้หาเปนสาํคญั มคีวามลืน่ไหลของภาษา การแปลแบบนีเ้ปนทีน่ยิมโดยท่ัวไป 

อยางไรก็ตาม สิ่งหน่ึงท่ีนักแปลตองคํานึงถึง คือ วัตถุประสงคของการแปล งานแปลท่ีตาง
วัตถุประสงคกันยอมใชวิธีแปลตางกัน เชน การแปลที่ตั้งวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กอาน ก็ควรเลือกเรื่อง
ที่มีเน้ือหาสนุกสนาน ไมซับซอน มีคติสอนใจมาแปล โดยใชภาษาท่ีสื่อสารสรางความเขาใจไดงาย 
ถาเปนการแปลเพื่อใหผูอานท่ีเปนนักเรียนนักศึกษาไดเขาใจถึงสังคมวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ก็ควร
เลือกเรื่องที่สะทอนใหเห็นถึงสังคมวัฒนธรรมที่ชัดเจนพอ เชน งานของ จิตราภรณ ตันรัตนกุล แปลเรื่อง
หงสปา แสดงถึงสภาพสังคมจีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมอยางชัดแจง งานแปลของ อุบลรัตน พันธุมินทร 
เรื่อง สายเลือด ก็แสดงถึงสังคมพมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งยังคงบรรยากาศความเกลียดชัง
เจาอาณานิคมญี่ปุนหลงเหลืออยู ดังนั้น ในฐานะผูแปลจึงควรพิจารณาวัตถุประสงคเปนเบื้องตน แลวมี
การแปลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

สัญลักษณ - ภาษา

ผูแปลผูสงสาร ผูรับสาร
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ถาเปนเอกสารวิชาการ หรือเอกสารที่ตองนําไปใชอางอิงอยางเปนทางการ ผูแปลตองรักษาสาระ
ใหครบถวนสมบูรณและตรงตามตนฉบับเดิมทุกประการ ไมมีการตัดตอหรือแตงเติมใหเน้ือหาผิดแผก
ไปจากเดิม แตถาเปนงานประเภทวรรณกรรมตองใชการแปลความหมาย เนนการส่ือสารกับผูอาน
โดยคํานึงถึงอารมณและความสละสลวยของภาษา สําหรับความหมายที่แฝงเปนนัยยะ รวมถึงวัฒนธรรม
ที่ตางออกไป ผู แปลตองมีหนาท่ีคนหาและทําความเขาใจอยางถองแท พึงตระหนักวาการแปล
เปนการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ไมใชการสื่อความคิดของผูแปล แตเปนการสื่อความคิดของผูเขียน
ในสารซึ่งเปนตนฉบับ ผูแปลเปนเพียงตัวกลางที่จะเก็บสาระของสารจากตนฉบับมาเลาใหม โดยใช
อีกภาษาหนึ่งถายทอดเทานั้น 

กลาวไดวางานแปลเปนงานท่ีตองอาศัยทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” คําวา “ศาสตร” ในที่นี้
หมายถึงตองใชความรูความสามารถในหลากหลายสาขา และมีความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมน้ันๆ 
ทีส่าํคญัคอืตองเช่ียวชาญทักษะภาษาตนฉบับและภาษาทีจ่ะแปล สวน “ศลิป” คอื การทําใหเกดิสอดคลอง
ของเหตุการณ เรียงรอยดวยความงดงามทางภาษา สามารถสื่ออรรถรสแกผูรับสารไดดังสารตนฉบับ

1.2 ทฤษฎีการแปล

Eugene A. Nida (อางใน พรพมิล เสนะวงศ, 2527: 5-6) กลาวถงึทฤษฎกีารแปลสามทฤษฎ ีคอื
1.  ทฤษฎีทางอักษรศาสตร (philological theories) ใชกับงานวรรณกรรมที่มุงถายทอดรูปแบบ 

ลลีาการเขียน วตัถปุระสงคของการเขียน รวมทัง้ความหมายระดบัลกึทีส่ือ่โดยผานสญัลกัษณ (symbolic 
level) ไวในฉบับแปล

2.  ทฤษฎทีางภาษาศาสตร (linguistic theories) ใหความสาํคัญกับความถกูตองดานความหมาย
และโครงสรางประโยค เปรียบเทียบโครงสรางภาษาตนฉบับและภาษาผูรับสารในระดับโครงสรางลึก 
(deep structure) และโครงสรางผิว (surface structure) แตไมไดใหความสําคัญกับลักษณะการเขียน 
(rhetorical features)

3.  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาภาษาศาสตร (sociolinguistic theories) ใหความสําคัญกับหนาท่ี
ของสาร ผูสื่อสาร ความเปนมาของสาร สภาพแวดลอมทางสังคมในการส่ือสาร การตีความในสาร 
และผูรับสาร ทฤษฎีนี้มีความสัมพันธกับทฤษฎีการสื่อสารแตก็ไมไดละทิ้งทฤษฎีทางภาษาศาสตร

สิทธา พินิจภูวดล (2543: 22-23) สรุปทฤษฎีการแปลสมัยปจจุบันประกอบดวย
1.  ทฤษฎีภาษาศาสตร เนนเรื่องคํา กลุมคํา ประโยค ความหมายของคําท้ังความหมายแฝง 

เรื่องสังคมภาษาศาสตร ซึ่งวัฒนธรรมแตละสังคมมีบทบาทสําคัญในการใชภาษา ระดับตางๆ ของภาษา 
เรื่องจิตวิทยาภาษาศาสตร ซึ่งชวยใหนักแปลเลือกใชถอยคําสํานวนอยางมีพลัง มีศิลปะ มีรสชาติ 
มีชีวิตชีวา

2.  ทฤษฎจีติวทิยา วชิาจิตวทิยาชวยใหนกัแปลมีความรูความเขาใจพฤตกิรรมมนษุย การแสดงออก
ของเพศหญิงเพศชาย เด็ก ผูใหญ วัยรุน คนมีปญหา คนมีสุขภาพจิตบกพรอง ฯลฯ ทําใหเกิดความเขาใจ
ตัวละครในวรรณกรรม ในขาวที่นํามาแปล
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3.  ทฤษฎีการตลาด งานแปลบางประเภทถือเปนสินคาที่เปนไปตามกระบวนการตลาด เริ่มจาก
ความตองการและตอบสนองความตองการตอดวยกระบวนการผลิต และกลุมเปาหมาย คือ ผูบริโภค
ถาผูแปลไมสนใจการตลาดอาจทําใหการเลือกหนังสือมาแปลไมสอดคลองกับความตองการ และ
ความผันผวนของกระบวนการผลิต ผูแปลตองทําความรูจักผูอานหรือผูซื้อหนังสือแปล เขาถึงจิตใจของ
ผูอานงานแปลนั่นคือ การรูจักจิตวิทยาการตลาด

4.  ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน ทําใหผู แปลรูจักสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีบทบาทเดนในสังคมปจจุบัน ตองเขาใจวิธีการสงสารและการรับสาร โดยวิธีตางๆ 
การแปลจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของการสื่อสาร

วรรณา แสงอรามเรือง (2542) กลาวถึงทฤษฎีการแปลที่ไดรับการอางถึงอีกหลายทฤษฎี ไดแก
1. ทฤษฎอีนุวาทศาสตร (Skopos theory) ของ Hans Vermeer เปนทฤษฎทีีย่ดึเอาหนาที ่(function) 

ของตัวบทเปนหลัก ทั้งบทตนฉบับ (source text) และบทแปล (target text) การแปลเปนกิจกรรม
ทีม่จีดุมุงหมาย เนนผูรบัสารวาเปนใคร เปนการผลติตวับททีม่เีปาหมายเปนผูรบัสารสงัคมตวับทจะนาํเสนอ
เนือ้หาท่ีจาํเพาะเจาะจงวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ ดงันัน้ งานแปลจึงเปนการนาํเสนอขอมลูของวฒันธรรม
ตนทาง ซึ่งใชภาษาหนึ่งไปยังภาษาปลายทาง เปนการถายทอดวัฒนธรรมหนึ่งสูอีกวัฒนธรรม

2. ทฤษฎีการกระทําการแปล (Translatorisches Handeln) ของ Christiane Nord มีการ
นําคําส่ังผูวาจางแปลมาวิเคราะห ผูแปลจึงตองทราบถึงความตองการหรือวัตถุประสงคของผูวาจาง 
(Initiator) วาตองการมอบหมายใหผูแปลทาํอะไร ผูแปลจึงจะสามารถทาํงานตรงกบัสิง่ทีไ่ดรบัมอบหมาย 
ตวับทซ่ึงเปนตนฉบบัถกูกาํหนดจากสถานการณการส่ือสาร จดัเปนสญัลกัษณทางวัฒนธรรมและทางภาษา 
ดังนั้น งานแปลใชเปนเอกสารสําคัญในการส่ือสารวัฒนธรรมตนทางไปสูวัฒนธรรมปลายทาง ผูแปล
จะตองยึดหลักความซื่อตรงที่มีตอผูจางแปล ผูรับสารปลายทาง หรืออาจรวมทั้งความซื่อตรงตอผูสงสาร
ตนทางดวย ผูแปลอาจตองมีการชี้แจงวาแปลในลักษณะใด

3. ทฤษฎี Translatorisches Handeln ของ Holz-Mänttäri เนนความสําคัญของการ
ตัดสินใจแปลมากกวาความสําคัญของเนื้อหาและรูปแบบตัวบทซ่ึงเปนตนฉบับ งานแปลเปนงาน
ที่ตองกระทําโดยผูเช่ียวชาญ ประกอบดวยการกระทํายอยๆ ซึ่งมีความซับซอน ตองใชการวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินผล และความคิดสรางสรรค โดยมีมุมมองจากวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งตางกัน มีการผลิต
ตัวบทเพ่ือจะนําไปใชรวมกับสื่ออื่นในการถายสารขามวัฒนธรรม ทฤษฎีนี้มีเปาหมายเพ่ือคนหา
องคประกอบสําคัญของผูเชี่ยวชาญการแปลที่ทําหนาที่ผลิตสารขามวัฒนธรรม และผูจางงานท่ีจะตอง
สามารถนําสารไปใชควบคุม บังคับใหเกิดความรวมมือกันระหวางบุคคลหลายฝาย

4. ทฤษฎีวัจนกรรม (Speech Act Theory) เปนทฤษฎีที่ศึกษาคําพูดหรือคํากลาวในฐานะที่เปน
การกระทําอยางหนึ่ง มุงศึกษาหนาที่ของคํากริยาท่ีกอใหเกิดการกระทํา ศึกษาคําบงเจตนาในคําพูด
หรือคํากลาวนั้น ไมไดมุงศึกษาประเภทของประโยค แตมุงที่การกระทําขณะกลาวถอยคํานั้นเปนหลัก 
การนําทฤษฎีวัจนกรรมมาใชในการแปลมาจากแนวคิดที่วา ทฤษฎีวัฒนธรรมมุงศึกษาหนาที่ของถอยคํา
และเจตนาของผูพูด เนื่องจากผูพูดมีความต้ังใจบางประการ ไมไดกลาวลอยๆ เมื่อผูแปลทราบเจตนา
ของเนื้อความ ยอมแปลไดตรงตามหนาที่
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5. ทฤษฎีจินตภาพและหนวยทางภาษาศาสตร (Scenes-and-Frames Semantics) ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับทฤษฎีภาษาศาสตรสังคมสัมพันธกับทฤษฎีการส่ือสาร คําวา Frames Semantics 
คือ ทฤษฎีภาษาศาสตรความหมาย Charles J. Fillmore ซึ่งไดพัฒนามาจากไวยากรณการก (case 
grammar) โดยฐานคิดของทฤษฎี คือ คนเราไมสามารถเขาใจความหมายคําหนึ่งคําใดโดดๆ โดยไมโยง
เขากับความรูอื่นๆ สวน Scenes ตามรูปศัพทหมายถึงเร่ืองราวหน่ึงจากเร่ืองราวท้ังหมด Scenes-
and-Frames Semantics เปนอรรถศาสตรสายหนึ่งนํามาใชในกระบวนการแปล เนนความสําคัญ
ของความสรางสรรคการสรางรูปแบบใหมในภาษาปลายทาง แตการแปลไมควรอาศัย scenes ที่มาจาก
ประสบการณตามหลักของ Scenes-Frames-Modell เพียงอยางเดียว ตองอาศัยบริบทอื่นๆ ดวย 
เปนการประสานกันของกระบวนการ Bottom up-process ซึ่งตองอาศัยความรูดานคํา ไวยากรณ 
ภาษาในการเขาใจความหมาย และ Top down-process ซึ่งตองอาศัยประสบการณที่มีอยูในการเขาใจ
ความหมาย ทั้ง Bottom up-process และ Top down-process เปนทฤษฎีจิตวิทยาภาษาศาสตร 
การแปลโดยคํานึงถึงหลักอรรถศาสตรทั้งสามจึงเปนทางออกหนึ่งในการแปลไดเหมาะสม

ปทมา อัตนโถ (2010) กลาวถึงทฤษฎีจินตภาพคือภาพท่ีเกิดขึ้นและหนวยทางภาษาศาสตร
คือรูปแบบทางภาษาศาสตรของ Charles J. Fillmore ไดเนนความรูตนแบบของแตละคนวาเกิดจาก
ประสบการณของตน ซึ่งมีการเรียนรูความหมายจากภาพรวมของสถานการณหรือสิ่งตางๆ ที่ประสบ 
แลวจงึพจิารณาดูวาจะถายทอดออกมาเปนคาํพดูไดหรอืไม ประสบการณกค็อื จนิตภาพ เชน ประสบการณ
กําหนดวาสัตวที่มีลักษณะเชนน้ีเรียกวา แมว เม่ือมาเจอเขากับแมวอีกตัวหนึ่งก็คิดวา สัตวตัวน้ีหนาตา
ลักษณะเหมือนกับที่เคยใชคําวาแมวหรือไม ถาเหมือนก็จะเรียกสัตวตัวนี้วาแมว คําวา แมวซึ่งเปนรูป
ทางภาษาศาสตรทําใหเกิดจินตภาพขึ้นได ดังน้ัน การแปลงานจึงอาศัยทฤษฎีนี้เปนหลัก โดยผูแปล
ตองแปลใหผูอานเกิดจินตภาพตรงตามที่ผูเขียนตนฉบับตองการ ประสบการณ การรับรูสิ่งตางๆ รวมกัน
ของคนเรา จนเกิดจินตภาพหรือรูปแบบทางภาษาศาสตร ดังนั้น กรณีที่แปลแลวไมสามารถสื่อความ
ไดครอบคลุม ผูอานบทแปลไมมี “จินตภาพหรือรูปแบบทางภาษาศาสตร” ที่ชัดเจน ผูแปลอาจตองเสริม
คําอธิบายเขาไป โดยการใชแนวคิด “explicitation” ซึ่งริเริ่มโดย Vinary and Darbelnet ซึ่งเปน
วิธีการทําใหผูอานฉบับแปลสรางจินตภาพไดเทียบเคียงตนฉบับได

1.3 คุณสมบัติของนักแปล

“คุณสมบัติ” หมายถึง ลักษณะดีงาม ลักษณะที่เปนคุณของบุคคลน้ันๆ อันจะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จในการครองชีวิต ในหนาที่การงาน การกําหนดคุณสมบัติผูที่ประกอบอาชีพแตละอาชีพ
แตกตางกันไป นักแปลซึ่งปจจุบันเปนอาชีพหนึ่ง การจะเปนนักแปลที่ดีควรมีคุณสมบัติตอไปนี้

1. มคีวามรูความเช่ียวชาญในภาษาท่ีตนจะแปล หากไมมคีวามรูความเช่ียวชาญ เพยีงพอ อาจทาํให
การแปลผิดพลาดได นอกจากนี้ ยังตองมีความสามารถดานการใชภาษาของตนเองในระดับดีดวย 
Newmark (อางใน สุพรรณี ปนมณี, 2548: 23) กลาวถึงผูแปลวาจะตองพยายามขยายขอบเขตความรู
และปรับปรุงวิธีการใชภาษาของตนอยูเสมอ และตองติดตามหาขอมูลเกี่ยวกับศัพทที่ใชวงการตางๆ 
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งานแปลที่ดีตองมีการใชภาษาที่งดงาม ลื่นไหลเสมือนไมใชงานแปล ดังนั้น ผูแปลจึงตองมี
ความสามารถที่จะใชภาษาในการถายทอด แมวาในขณะแปล ผูแปลอาจยึดติดอยูกับศัพทสํานวนภาษา
ในตนฉบับ แตก็ตองพยายามคิดเปนสํานวนภาษาของตนและขัดเกลาใหอานแลวไมติดขัด 

2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมท่ีปรากฏในเอกสารตนฉบับ ทั้งนี้เพราะการเขาใจ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูของสังคมนั้นๆ อยางลึกซึ้ง จะชวยใหงานแปลมีความสมบูรณ สามารถ
ถายทอดความรูที่ถูกตองแกผูอานได สิ่งท่ีควรรูอาจเปนดานสภาพแวดลอม สภาพภูมิศาสตร สภาพ
ภูมิอากาศวาเปนอยางไร วัฒนธรรมทางวัตถุ เชน มีการใชเครื่องมืออะไรบางในการดํารงชีวิต วัฒนธรรม
ดานศาสนา และประเพณีจะชวยใหเขาใจความคิด ความเชื่อ ความรูสึกของคนในสังคมนั้นๆ เชน คนใน
สังคมที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาท เชื่อเรื่องกรรม การเวียนวายตายเกิด การหลุดพน เปนตน อันจะนําสู
ความเขาใจสังคม การประพฤติปฏิบัติของคนในสังคมนั้นๆ 

3. คํานึงถึงความเทาเทียม ความเหมือนกันของความหมายของคําในประโยค จนสามารถสราง
ปฏกิริยิา หรอืจนิตภาพใหผูอานฉบบัแปลไดใกลเคียงกบัปฏกิริยิาในผูอานตนฉบบั เชน คาํบอกระดบัของสี
ในแตละภาษาอาจแตกตางกันตามการรับรูของคนในสังคมที่เปนผูกําหนดคําข้ึนใชแทนสีนั้นๆ ผูแปลซึ่ง
ไมใชคนในสังคมดงักลาวตองหาคําที่ใกลเคียงกับสีนั้นมากที่สุดนํามาใชแปล ตัวอยาง ภาษาพมากลาวถึง
สีๆ  หนึง่ซึง่อยูในหมวดหมูของสแีดงวา แจะก-ตเฺว-หยาว MuufaoG;a&mif ผูแปลอาจใชวธิสีมัภาษณแลว
เอาผังสีไปใหคนพมาดู เมื่อเทียบกันจนไดสีที่ใกลเคียงแลว จึงแปลคํานี้วา "สีเลือดนก" ซึ่งจะชวยใหผูอาน
ทีเ่ปนคนไทยเขาใจเหน็ภาพสไีดชดัเจน ในสวนของคาํอทุานแตละภาษามกีารใชตางกนัเชนกนั เชน คนพมา
โดยเฉพาะผูหญงิเมือ่ตกใจมกัรองวา อะ-มะ-เล trav; เมือ่แปลอาจเทยีบเคยีงไดกบั “วาย, ตายแลว”

ภาษาพมาและภาษาไทยมกีารใชระดับคําตางกนั ความตางนัน้อาจเกีย่วเนือ่งกบัความเปนทางการ 
ไมเปนทางการ เชน คําวา “พอแม” กับ “บิดามารดา” หรือเกี่ยวเนื่องกับฐานันดรศักดิ์ เชน คําวา “ตาย” 
“เสีย” “มรณภาพ” “สวรรคต” ผูแปลจึงตองใชใหถูก

4. เปนนักอาน นกัคนควาแสวงหาความรู การเปนนักอานทีด่ตีองอานหนงัสือบอยและหลายประเภท 
จะทําใหรูจกัคิด วเิคราะห สงัเคราะห สามารถซึมซับเอาคาํหรือสํานวนภาษาทีส่ละสลวยมาใชในงานแปล
ไดอยางเหมาะสม แตถาการแปลติดขัดเพราะไมทราบความหมายที่แทจริงของคําหนึ่งคําใดหรือประโยค
หนึ่งประโยคใด ตองขวนขวายเสาะหาความรูที่ถูกตองจากหนังสือหรือไมก็สอบถามจากผูรู

5. มีความซื่อสัตยและใหเกียรติผูแตง ความซื่อสัตยในที่นี้หมายถึง ความซื่อสัตยตอตนฉบับ 
ผูแปลมีหนาท่ีตองรักษาความเดิมใหถูกตองไมผิดเพี้ยน บางครั้งดวยเหตุผล ดานความสละสลวยของ
ภาษาอาจมีการแตงเติมบาง แตตองระวังไมใหความหมายกลายไปจากตนฉบับ ผูแปลตองตระหนักเสมอ
วาตนเปนเพียงผูถายทอดความคิดของผูแตงเทานั้น

6. มีความมานะพยายาม ผูแปลอาจประสบปญหาหลายอยางในขณะแปล เชน ปญหาดาน
ภาษาหรือวัฒนธรรมท่ีไมคุนชินซึ่งตางไปจากท่ีเคยรับรู สอดแทรกเขามาในเร่ือง ผูแปลตองไมยอมแพ
เมื่อพบกับอุปสรรคดังกลาว ตองเอาชนะดวยความมานะ ใฝเรียนใฝรู ใฝคนควา ถาเปนปญหาดานภาษา
หรือวัฒนธรรมท่ีไมเขาใจอาจใชวิธีนํากลับไปสอบถามเจาของภาษา สวนถาเปนเรื่องความสละสลวย
ของภาษาก็ตองอาศัยการขัดเกลาทั้งจากตัวผูแปลเองโดยการอานซ้ําหลายๆ ครั้ง และอาศัยผูอื่น
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ชวยขัดเกลาให กอนท่ีงานแปลจะเผยแพรสูสาธารณชนจําเปนตองผานกระบวนการแกไขขัดเกลา
หลายครั้ง

7. มีความใจกวาง ยอมรับฟงคําวิจารณทั้งในดานบวกและดานลบ การยอมรับฟงคําวิจารณ 
ยอมใหผูอื่นติชมนั้น จะชวยใหผูแปลมองเห็นขอบกพรองในงานของตนเอง สามารถนําคําวิจารณนั้น
มาพัฒนางานแปลใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นได 

8. มีจินตนาการ ผูแปลตองอาศัยจินตนาการเชื่อมโยงเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ เขาดวยกัน
เปนลําดับเหตุผล จะชวยใหเน้ือหาท่ีแปลตอเนือ่งไมสะดดุ แตทัง้น้ีไมไดหมายความวาใหผูแปลใชจนิตนาการ
ตอเติมเสริมแตงจนขอความผิดแผกแตกตางไปจากตนฉบับ การอาศัยจินตนาการในงานแปลจะชวยให
ผูอานเขาใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้น 

9. มคีวามละเอยีดรอบคอบ ตรวจสอบทกุบททุกตอนไมใหผดิเพ้ียนไปจากตนฉบับ การตรวจสอบ
ตองกระทําหลายครั้ง หรืออาศัยผูตรวจสอบที่มีความรูหลายคนมาชวย

ศศิ อินทโกสุม (2014) กลาววา การจะเปนนักแปลที่ดีไดนั้น สิ่งที่ผูแปลพึงระวัง ไดแก
1.  ปญหาดานความเขาใจ ไดแก ดานความรูภาษาตางประเทศ ไมวาจะเปนดานคําศัพทที่อาจ

เปนคําไวพจนหรือคําหลายความหมาย (polysémie) คําพองรูปในภาษาเดียวกัน (homographe) 
คําพองรูปในสองภาษา (fauxamis) คําท่ีสะกดใกลเคียงกัน (paronymie) ความหมายแฝงของคํา 
(connotation) สํานวน (figement) และสหบทหรือคําที่มกัปรากฏรวมกัน (collocation)

นอกจากนี้ยังมีปญหาดานคลังความรู ไดแก ความรูเก่ียวกับเน้ือเร่ืองท่ีจะแปล บางคร้ังอาจเปน
เรื่องเฉพาะดาน ใชคําศัพทเฉพาะสาขา หรือเปนวัฒนธรรมเฉพาะที่ปรากฏในสังคมตนทาง 

2.  ปญหาดานการถายทอด อาจเกิดจากความรูภาษาแมไมดีพอ ไมสามารถใชคําที่ใหความหมาย
กระชับ ชัดเจน ถูกตอง สละสลวย ผูแปลอาจยึดติดกับภาษาและโครงสรางของภาษาตนฉบับ หรือ
ไมไดพิจารณาวัตถุประสงคของงานแปล จึงทําใหการแปลผิดไปจากวัตถุประสงคที่ตั้งไว การใชประโยชน
จึงเกิดไดไมเต็มที่

1.4 ชนิดของการแปล

Mildred L. Larson (อางใน สุพรรณี ปนมณี, 2548: 10-11) กลาวถึง การแปลวามี 2 ประเภท
ใหญๆ คือ การแปลแบบรักษารูปแบบ (form-based translation) เปนการแปลโดยรักษาคําและ
รูปแบบเดิมของภาษาตนฉบับไวทุกประการ เหมาะสําหรับผูที่ตองการศึกษาภาษาตนฉบับ การแปล
แบบนี้แมจะมีการปรับโครงสรางประโยคบางแตก็ไมเปนธรรมชาติ สวนอีกชนิดคือการแปลแบบรักษา
ความหมาย (meaning-based translation) คือ การถายทอดความหมายจากภาษาตนฉบับไปสู
ภาษาแปลอยางเปนธรรมชาติทั้งในดานโครงสรางไวยากรณและการเลือกใชคํา การแปลแบบน้ีแทบ
ไมเหลือรองรอยของภาษาตนฉบับ เมื่ออานก็ไมรูสึกวาเปนงานแปล 

T.H. Savoy (อางใน สุพรรณี ปนมณี, 2548: 21) ไดกลาวถึงเกณฑการแปลซ่ึงวางไวกวางๆ 
สงผลตอชนิดการแปล ในการแปลบทกวีนิพนธ จะแปลเปนรอยแกวหรือรอยกรองก็ได จะแปลเอาคํา
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หรอืเอาความ จะแปลใหเปนงานตนฉบับหรือแปลใหดเูปนงานแปลก็ได จะสะทอนลีลาตนฉบับหรือทาํให
เปนลีลางานแปลกไ็ด ทัง้น้ีขึน้อยูกบัวางานท่ีจะนํามาแปลน้ันเปนงานชนิดใด ผูแปลก็ตองเลือกหลักเกณฑ
ใหเหมาะสมกับงานแปลชิ้นนั้นๆ 

โดยทั่วไปการแปลจึงมี 2 ลักษณะใหญๆ คือ
1.4.1  การแปลตามตัวอักษร (Literal Translation) หรือ การแปลแบบรักษารูปแบบ (form-

based translation) คือ การแปลในลักษณะคําตอคํา รักษาถอยคําสํานวนตางๆ ในภาษาตนฉบับไวให
มากท่ีสุด การแปลแบบนี้มีขอดี คือ สามารถรักษาความเดิมในตนฉบับไวไดทั้งหมดแตอาจมีขอดอย
ในดานภาษา การแปลแบบตรงตามตัวอักษรมักใชแปลเอกสารของทางราชการท่ีตองการความถูกตอง
เปนหลกั ไมใหความสาํคญักบัความสละสลวยทางภาษา เอกสารดงักลาว เชน บตัรประชาชน ทะเบยีนบาน 
ทะเบียนสมรส ปริญญาบัตร เปนตน

1.4.2  การแปลเก็บความ (Free Translation) หรือการแปลแบบรักษาความหมาย (meaning-
based translation) คือ การแปลในลักษณะเก็บความหมายหรือใจความจากตนฉบับมาถายทอด
ลําดับใหม โดยใชภาษาของผูแปลเอง ดังน้ัน ผูแปลตองทําความเขาใจหรือตีความเนื้อหาในตนฉบับ
ใหไดกอน การแปลแบบนี้อาจมีการเพ่ิมเติมถอยคําสํานวนเขาไป หรือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
บางสวน หรือมีการลาํดับเนือ้ความใหมเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมยิง่ข้ึน อกีท้ังมีความสละสลวยทางภาษา 
ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความหมายสําคัญของตนฉบับไวได ขอดีของการแปลแบบเก็บความ
คือความลื่นไหลของภาษา แตก็มีขอดอย คือ ผูอานที่สนใจดานภาษาไมสามารถเห็นเคาเดิมของถอยคํา
สํานวนการแปลแบบนี้ใชกับเอกสารที่ไมเปนทางการเชน ขาว นิทาน เรื่องสั้น นวนิยาย เปนตน

งานแปลจึงอาจเปนไปไดที่เปนการผสมผสานกันระหวางการแปลแบบตามตัวอักษร และแบบ
เก็บความ ขึ้นอยูกับวิจารณญาณของผูแปลพิจารณาถึงความเหมาะสมวาเนื้อหาสวนไหนควรแปล
แบบตามตัวอักษร สวนไหนควรแปลแบบเก็บความ ที่สําคัญคือผูแปลตองพยายามทําใหเกิดการผสม
กลมกลืนกันอยางเหมาะสมใหได

1.5 ขั้นตอนการแปล

การแปลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง มีลําดับขั้นตอนดังนี้
1.5.1  การเลือกเรื่องที่จะนํามาแปล ถาเปนงานวรรณกรรม ผูแปลตองคํานึงถึงกลุมเปาหมาย

หรือผูรับสารกอนวาเปนกลุมใด เชน กลุมเด็ก กลุมผูใหญ กลุมผูหญิง กลุมผูชาย เปนตน การเลือก
แปลหนงัสอืควรเลอืกเรือ่งทีต่นเองถนดัและชอบ ควรคาํนงึถึงคณุคาทีผู่อานจะไดรบัเปนประการสาํคญัดวย 
หากเปนหนังสือที่ไดรับรางวัลหรือผูแตงมีชื่อเสียงก็จะมีสวนชวยใหหนังสือแปลเลมนั้นไดรับความสนใจ
จากผูอาน 

1.5.2  การอานเรื่องท่ีจะนํามาแปล การอานมีหลายขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ ลงมืออาน
อยางคราวๆ พอเขาใจเนื้อหา เห็นวาภาษามีความยากงายเพียงใดแลว ขั้นตอนตอมา คือ การอานอีกครั้ง
เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาอยางถองแท การอานในครั้งนี้ ตองมีการตีความตนฉบับใหถูกตอง ถามีถอยคํา
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สํานวนใดไมเขาใจตองจดบันทึก เพื่อจะนําไปสืบหาคนควาตอไป แตถาพบวาหนังสือเลมนั้นใชภาษายาก 
ผูแปลควรหาผูชวยซึ่งมีคุณสมบัติ คือ เปนคนที่ใชภาษาในตนฉบับเปนภาษาประจําชาติ ขณะเดียวกัน
ถาผูชวยคนนั้นมีความรูในภาษาท่ีจะใชแปลดีพอดวยก็จะย่ิงเปนประโยชนตองานแปล เพราะสามารถ
ชวยตรวจสอบความถูกตองระหวางความในตนฉบับกับฉบับแปลได

1.5.3  การลงมือแปล กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ, 2505: 
490) ใหกฎการแปลไววา “กฎอันพึงยึดถือในการแปลก็คือ จะตองพยายามแปลคําที่มีอยูในตนฉบับ
แตไมแปลคาํตอคํา หากแปลใหไดใจความ ใหคาํแปลตรงกับความในตนฉบับ ถอยคํานัน้จะยาวส้ันกวากัน
อยางไรก็ตามที”

เม่ือทําความเขาใจกับเน้ือหาแตละวรรคตอนในตนฉบับแลว ผูแปลตองนํามาสรุป เปนความคิด
ของตัวเองแลวจึงลงมือเขียนดวยสํานวนภาษาของตน เสมือนวาตนเปนผูเขียน หากแตความคิดท่ีนํามา
เขียนนั้นแทจริงไมใชความคิดของตนเอง แตเปนการนําความคิดของผูอื่นมาบอกเลาถายทอดอีกชั้น

สิ่งท่ีผูแปลควรคํานึงถึงคือ ตองดูสถานการณในแตละตอนวาเปนทางการหรือไมเพียงใด เพราะ
ผูแปลตองเลือกใชระดับของภาษาใหสมจริงตามสถานการณนั้นๆ 

1.5.4  การตรวจสอบความถูกตอง เม่ือแปลเสร็จในแตละตอนแลว ผูแปลตองหม่ันตรวจสอบ
ความถูกตอง ตรวจดูคํา สํานวนหรือประโยคที่ใชวาตรงตามตนฉบับหรือไม วางคําขยายผิดที่หรือไม 
คําท่ีเก่ียวกับอารมณความรูสึก ผูแปลเลือกใชไดตรงหรือใกลเคียงกับท่ีผูเขียนตองการหรือไม ผูแปล
ตองระวังอยาใชคําผิดความหมายหรือไมครอบคลุมความหมายเดิม ใจความตอนใดยังขาดความชัดเจน 
ผูแปลอาจอธิบายเสริม ตอนใดขาดนํ้าหนักก็ตองแกไขใหไดนํ้าหนักใกลเคียง

นอกจากดานภาษา ผูแปลตองใหความสนใจความถูกตองของมิติทางวัฒนธรรมดวย ทั้งนี้เพราะ
งานแปลทุกช้ินไมสามารถตัดขาดจากปจจัยทางวัฒนธรรมได ผูผลิตงานตนฉบับลวนตกอยูภายใตสังคม
และส่ิงแวดลอมหน่ึงๆ ในขณะที่ผูแปลอยูในสิ่งแวดลอมที่ตางออกไป จึงจําเปนตองศึกษาคนควาหรือ
ถาหากมีโอกาสไปใชชวีิตอยูในสังคมนั้นๆ สักระยะก็จะชวยใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งขึ้นได

ดังน้ัน การตรวจสอบความถูกตองไมวาดานภาษาหรือวัฒนธรรม นอกจากตัวผูแปลตรวจสอบ
เองแลว อาจขอใหผูชวยซ่ึงมีความรูดีในวัฒนธรรมและภาษาตนฉบับตรวจสอบอีกช้ันหน่ึง จะชวยลด
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได

1.5.5  การขัดเกลาสํานวนภาษา ไดกลาวในตอนตนบางแลววา การจะทําใหสํานวนภาษา
สละสลวยไพเราะไดนั้น ควรใชวิธีนํางานท่ีแปลไปใหผูซึ่งมีความรูดานการใชภาษาอานสัก 4-5 คน 
แลวขอคําวิจารณ จากนั้นจึงนําคําวิจารณมาขัดเกลาสํานวนภาษาอีกครั้ง วิธีนี้ถือเปนวิธีที่ดี ทั้งนี้เพราะ
แตละคนยอมมองเห็นขอดี ขอดอยแตกตางกันไป แตถาไมมีผูชวยอาน ผูแปลก็ตองตรวจสอบเอง
หลายๆ ครั้ง โดยสมมุติตัวเองเปนผูอาน งานที่ไดจึงจะสมบูรณ

1.5.6  การจัดพิมพ ผูแปลควรมีการตกลงรายละเอียดกับสํานักพิมพเกี่ยวกับการจัดพิมพ เชน 
จาํนวนหนังสอืทีจ่ะพมิพ งบ ระยะเวลา รวมทัง้สรปุเนือ้หาของหนงัสอืเพือ่ทีท่างสาํนกัพมิพจะไดออกแบบ
รูปเลมใหเขากับเนื้อหาของงานแปล ที่สําคัญอีกประการ คือ สํานักพิมพควรมีคนพิสูจนอักษร หากไมมี
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