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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1. การแปลคืออะไร
การแปล (Translation) คือการถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งไปสู่ อีกภาษาหนึ่ง
หลักการแปลมีสิ่งที่สาคัญทีส่ ุ ดในการแปลคือการถ่ายทอดความหมายออกมาให้เป็ นธรรมชาติและ
เข้าใจง่ายมากที่สุด เพือ่ ให้ผอู้ ่านหรื อผูฟ้ ังนั้นเข้าใจในความหมายที่เราได้แปล หรือแม้แต่การอธิบาย
โดยใช้ถอ้ ยคาสานวนอย่างอื่นเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน โดยรักษารู ปแบบของข้อความให้ใกล้เคียง
หรื อตรงตามต้นฉบับให้
2.2. ความสาคัญของการแปล
ในยุคปัจจุบนั พวกเราได้เข้าสู่ ยุคข้อมูลข่าวสารไร้แนวพรหมแดนหรือยุคดิจิตอล เราจะเห็น
ได้วา่ ภาษาอังกฤษนั้นเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ของเรา ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสื่ อสาร การขนส่ง
คมนาคม และการอุตสาหกรรมต่างๆ เราจะเห็นได้วา่ การแปลเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในยุคปัจจุบนั
เพราะจะช่วยให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ถ้าทุกๆคนมีความรู้และความเข้าใจ
ด้านภาษาอังกฤษ ก็จะเกิดผลดีต่อตนเอง หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทาให้เกิดความทันสมัย
และต่อความรู้ให้สูงยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ยงั สามารถทาให้เราได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เราจะเห็นได้วา่
แต่ละภาษาที่ใช้มีรูปแบบแผนที่แตกต่างกันไป เช่น คาศัพท์บางคาของภาษาอังกฤษไม่สามารถแปล
มาเป็ นภาษาไทยได้โดยตรง ยิง่ ไปกว่านั้นอาจจะไม่มีคาศัพท์ที่แปลความหมายคานั้นได้ จึงต้องใช้
ภาษาอังกฤษทับคาศัพท์ภาษาไทยหรื อทีเ่ รารู้กนั ในชื่อคาทับศัพท์ข้ นึ มาใช้ ถ้าผูแ้ ปลทราบข้อมูลไป
อย่างลึกซึ้งของภาษาหรื อคาศัพท์น้นั ๆ ว่ามีแหล่งที่มาจากไหน ก็จะทาให้ง่ายในการทาความเข้าใจ
ในภาษามากยิง่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ กี ารแปลภาษาจึงต้องมีการแปลที่สละสลวย เทีย่ งตรง และชัดเจน ของ
ภาษานั้นอย่างถ่องแท้ เพื่อให้คาแปลเป็ นไปอย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรืออ่านแล้ว
ราบรื่ นเข้าใจง่าย และประกอบกับการแปลภาษาได้อย่างรอบคอบ ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างกัน โดยปัจจุบนั ประเทศไทยก็เป็ นประเทศที่มีชาวต่างชาติมาติดต่อค้าขายกันมากขึ้นทุก
วัน ซึ่งในแต่ละประเทศก็ต่างภาษากัน เราจึงต้องมีภาษากลางเพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เราจึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้วา่ ภาษาอังกฤษนั้นเป็ นหนึ่งภาษาที่สาคัญ และเป็ นภาษาสากลทีค่ นทัว่ โลกใช้ในการ
ติดต่อสื่ อสาร เพื่อการติดต่อค้าขาย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันการแปลจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ
ทั้งนี้การแปลยังช่วยทาให้การติดต่อสื่ อสารกันง่ายยิง่ ขึ้น และยังทาให้องค์กรดูน่าเชื่อถือและดูมี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการทางานร่ วมกัน ในโลกยุคปัจจุบนั นอกจากการแปลจะสาคัญในการ
ติดต่อสื่ อสาร และการค้าขาย การแปลยังมีบทบาทในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผูแ้ ปลจะต้อง
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มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการแปลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วัฒนธรรมของภาษา และเป็ นบุคคลที่ทนั ต่อยุคสมัยมีการอัพเดทพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้การแปลยังมีความสาคัญอีกมากมายในการสื่ อสารต่างๆ อาทิเช่น ภาพยนตร์ การ
สัมภาษณ์งาน การเจรจาต่อรอง เป็ นต้น
2.3. รูปแบบของการแปล
ลักษณะของการแปลแบ่งได้ออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
2.3.1. การแปลตามรูปของภาษา (Form) การแปลตรงตัว / การแปลตรงตัวอักษร (Literal
Translation) คือ การแปลโดยรักษารู ปแบบเดิมของการถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับไวให้
ได้มากที่สุด โดยที่ความหมายและมุ่งเน้นความถูกต้องแม่นยาเป็ นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและการใช้คาบ้าง การแปลรู ปแบบนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรื อกลุ่มเฉพาะวิชาชีพที่
ต้องการความถูกต้องแม่นยา เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบตั ิการ กฎหมาย
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่างๆ เป็ นต้น
2.3.2. การแปลตามความหมาย (Meaning) หรือ การแปลสรุปความ (Free Translation)
การแปลรู ปแบบนี้ไม่ได้มุ่งเน้นโครงสร้างตามคามหมายและรู ปแบบต้นฉบับอย่างละเอียด มีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของไวยากรณ์ได้ การแปลประเภทนี้ การแปลรู ปแบบนี้ใช้ในการแปลที่ไม่
จาเป็ นต้องถูกต้องมากนัก หรื ออาจะเป็ นการแปลเพียงเพือ่ สรุ ปเนื้อหาหลักของต้นฉบับ และ
ถ่ายทอดออกมาด้วยการเรี ยบเรียงใหม่ การแปลรู ปแบบนี้ยงั เป็ นที่นิยมมากในปัจจุบนั ตัวอย่างเช่น
การแปล นวนิยาย นิทาน เรื่ องสั้น บทวิทยุ บทโทรทัศน์ เป็ นต้น
2.4. หลักการแปล
ในสมัยก่อนการแปลยังไม่มีทฤษฎี นักแปลก็แปลงานตามวิธีการคิดของตนเอง โดยทฤษฎี
และวิธีปฏิบตั ิในการแปลนั้นได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการพัฒนาขึ้นพร้อมกัน
ทั้งในสหรัฐอเมริ กาและในยุโรป โดยในยุโรปนั้นเริ่ มจากการพิจารณาคดีอาชญากรสงครามที่
เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ในประเทศเยอรมัน ช่วงปี ค.ศ. 1945-1946 เหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ทา
ให้เกิดการแปลแบบล่ามในทันที ซึ่งได้แพร่ หลายและเป็ นที่นิยมไปในการประชุมนานาชาติครั้ง
อื่นๆ นักแปลล่ามอาชีพเหล่านี้ได้ทาการแลกเปลี่ยนความรู้และทาหลักทฤษฏีทถี่ ือได้วา่ เป็ น
มาตรฐานของวิชาชีพการแปลล่าม ต่อมาทฤษฎีน้ ไี ด้ขยายมาสู่ วงการแปลโดยทัว่ ไป สิ่ งทีส่ าคัญ คือ
ทฤษฎีซ่งึ เกิดจากประสบการณ์การแปลล่ามในยุโรปนี้ มีแนวทางสอดคล้องกับหลักทฤษฎีของนัก
แปลในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในภายหลังมีการให้ความสนใจในการตรวจสอบบทแปลพระคัมภีร์ไบเบิล
(Bible) จากภาษาแต่โบราณเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
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โดยรู ปแบบของการแปลที่ดีให้ได้ทง้ ั ความถูกต้องและสานวนที่ไพเราะ มีหลักในการแปล
ง่ายๆ 4 ประการ ดังนี้
2.4.1. มีความชัดเจน
คือ เป็ นการแปลที่ใช้ภาษากระชับเข้าใจได้ง่าย โดยรู ปแบบประโยคจะเป็ นประโยคสั้นๆ
ถ่ายทอดความคิดหรื อความรู้สึกได้อย่างชัดเจน หลีกเลีย่ งการใช้โครงสร้างที่มีความซับซ้อน ไม่
กากวมจนทาให้เกิดความสับสนหรื อตีความได้หลายความหมาย
2.4.2. ใช้ ภาษาอย่ างเหมาะสม
คือ ผูแ้ ปลต้องมีศาสตร์ในการเลือกใช้ภาษาและลีลาในการเขียนให้มีความสอดคล้องกับ
เรื่ องราวที่ผแู้ ปลจะทาการแปล เช่น การแปลนวนิยายที่ใช้สานวนให้ผอู้ ่านเห็นภาพ การแปลงาน
ด้านกฎหมายหรื อการแพทย์จะต้องมีการใช้ศพั ท์เฉพาะ ไม่ใช้คาที่ดูหรู หราหรื อสานวนกากวมอ้อม
ค้อม ซึ่งจะทาให้ผอู้ ่านเกิดความสับสนได้ในกรณีน้ ี
2.4.3. ใช้ ภาษาที่เรียบง่าย
การใช้ภาษาที่เรี ยบง่ายจะทาให้ผอู้ ่านนั้นเข้าใจในการแปลของผูแ้ ปลได้ง่าย ผูแ้ ปลควร
ศึกษาหาข้อมูลในการแปลแต่ละครั้งว่าควรใช้ภาษาไปในทางใด เพื่อที่จะทาให้ผอู้ ่านเกิดความ
เข้าใจได้ง่ายและไม่ซบั ซ้อน โดยการใช้ภาษาที่เรี ยบง่ายนั้นก็ยงั ทาให้ความสัมพันธ์กบั ความคิดไป
ในทางที่เข้าใจได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์
2.4.4. มีความสมเหตุสมผล
การแปลนั้นในแต่ละภาษามีความสมเหตุสมผลแตกต่างกัน ภาษาที่ใช้จึงจาเป็ นต้องมีความ
สมเหตุสมผลไปในทิศทางเดียวกับต้นฉบับ โดยพอแปลออกมานั้นภาษาที่เราใช้จะต้องมีความ
สมเหตุสมผลเท่ากันกับต้นฉบับด้วย
2.5. กระบวนการแปล
กระบวนการแปล (Process of Translating) การแปลในยุคก่อนเป็ นการแปลในทางศาสนา
และการแปลวรรณกรรมด้วยภาษาที่ดูสละสลวย ผูแ้ ปลมีการคิดค้นหาวิธีที่จะทาให้งานแปลนั้นมี
คุณภาพและเป็ นวิธีที่คนทัว่ ไปเข้าใจกันได้ นักวิชาการทางด้านการแปลจึงได้คิดค้นวิธีการแปล แล้ว
นามาจัดเป็ นขั้นตอนที่ทาให้ผคู้ นเข้าใจได้ง่าย เรี ยกว่า “กระบวนการแปล”
กระบวนการแปลประกอบไปด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ 1.Analysis การแปลวิเคราะห์
ต้นฉบับ และ 2.Synthesis การสังเคราะห์ความหมายเป็ นภาษาฉบับแปล
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2.5.1. การวิเคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์โครงสร้างเป็ นขั้นตอนแรกในการแปลคือ การอ่านต้นฉบับของประโยค การ
วิเคราะห์เนื้อหา ในขั้นตอนนี้เป็ นการใส่ เนื้อหาให้กบั โครงสร้างที่มาจากขั้นตอนแรก การวิเคราะห์
การใช้ภาษามี 2 ขั้นตอน คือ แยกเนื้อหาหลัก และ วิเคราะห์ลีลาภาษา
2.5.2. การสังเคราะห์ (Syntactic)
2.5.2.1. Pragmatic Syntactic ในขั้นตอนนี้จะใช้ขอ้ มูลพิจารณาว่าจะรักษาหรื อ
เปลี่ยนแปลง ต้นฉบับในด้านความหมาย และลีลาทางภาษา
2.5.2.2. Semantic Synthesis ดาเนินการสร้างโครงสร้างที่เนื้อหาของข้อความ
2.5.2.3. Syntactic Synthesis ตรวจสอบความเหมาะสมของความหมาย เพื่อเรี ยบ
เรี ยงข้อความในการแปลภาษา
รูปแบบกระบวนการแปลของ Daniel Gile
- ขั้นตอนที่1 ความเข้ าใจ (Comprehension) ในขั้นแรกนักแปลจะอ่านต้นฉบับที่ละ
หน่วย ซึ่งจะแบ่งอ่านข้อความทีละประโยคทั้งประโยค หรื อยาวกว่าหนึ่งประโยคก็ได้
-ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างใหม่ (Reformulation) นักแปลจะตรวจสอบก่อนว่ามีความหมาย
ถูกต้องหรื อไม่ และมีการเติมข้อมูลนอกเหนือจากต้นฉบับหรื อไม่
การใช้ กระบวนการแปล (Application of Translation Process)
- ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ต้นฉบับ (Analyzing) ในการวิเคราะห์ตน้ ฉบับนั้นจะวิเคราะห์
เป็ นหน่วย
Syntactic analysis: เป็ นการวิเคราะห์ภาษาต้นฉบับออกจากโครงสร้าง
Semantic analysis: เป็ นการวิเคราะห์ความหมายของโครงสร้าง
Pragmatic analysis: เป็ นการวิเคราะห์ขององค์ประกอบในโครงสร้าง
- ขั้นตอนที่ 2 การแปลต้ นร่ าง (Draft) การแปลในรู ปแบบนี้การแปล คือ การแทนที่ตน้ ฉบับ
ด้วยภาษาฉบับแปลที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

