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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง “ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาท่ีใช้ในการแปลเพลงฉ่อย: 

กรณีศึกษาเพลงฉ่อยจากรายการ “คุณพระช่วย” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือแปลเพลงฉ่อยเป็นภาษาองักฤษ ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการแปล และนาํทฤษฎีการแปลมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา ผูว้จิยัไดแ้บ่งปัญหาท่ีพบในการแปลเพลง

ฉ่อยออกเป็น 3 ประเด็นคือ ปัญหาทางดา้นไวยากรณ์ ปัญหาดา้นการเลือกใชค้าํศพัท์ และปัญหาในการแปลกวีนิพนธ์ 

ส่วนการแกไ้ขปัญหาในการแปล มีการใชก้ลวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การตีความตน้ฉบบั การแปลแบบเอาความ การละไม่

แปล การอธิบายเพ่ิม การปรับบทแปล การแปลโดยใชค้าํท่ีมีใกลเ้คียงกบัความหมายตน้ฉบบั การแปลโดยใชค้าํท่ีมี

ความหมายเหมือนกนั นอกจากนั้นยงัมีการคน้ควา้ขอ้มูลโดยใชอ้ภิธานศพัทใ์นการเลือกคาํใหเ้หมาะสม คลอ้งจอง และ

มีความหลากหลาย การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ การสอบถามผูรู้้ในดา้นการแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นตน้ 

ABSTRACT 

 The objectives of this study are to translate the selected Choi Songs performed in the “Khun Phra Chuay 

Variety Show”, into English in order to study problems and solutions used during translation process according to 

translation theories and principles. According to the findings, the problems are divided into 3 categories namely: 

grammatical problems, wording, and poetic translation. Several solutions to the problems related to those three 

categories of problems are free translation, omission, explanation, equivalence and non-equivalence translation, texts 

adjudging, in addition, various informative resources which are also useful during the problems-solving process 

include thesaurus, rhyme dictionary, online dictionary, and consulting with both Thai and foreign translation experts 

for more possible interpretations of source meanings and appropriate translations.  
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Key Words: Translation, Choi Song 
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บทนํา 

 ปัจจุบนัอิทธิพลต่างชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทในการ

ดาํเนินชีวติของคนไทยมากข้ึน ส่งผลใหว้ฒันธรรมไทย

ส่วนใหญ่ถูกละเลยและไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร ใน

ขณะเดียวกนัเพลงพื้นบา้นอยา่งเพลงฉ่อยกลบัไดรั้บการ

กล่าวถึงเพ่ิมมากข้ึน ส่วนหน่ึงมาจากการปลุกกระแส

วฒันธรรมพ้ืนบา้นของภาครัฐและเอกชน ผนวกกบัการ

นาํเสนอรายการเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยของรายการ

โทรทศัน์เช่นรายการ “คุณพระช่วย” ท่ีมีการนาํเสนอ

ศิลปวฒันธรรมไทยในแขนงต่างๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากเพลง

ฉ่อยเป็นเพลงพื้นบา้นท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นวฒันธรรมและ

การดาํรงชีวติของคนไทยในแง่ต่างๆ เช่น การประกอบ

อาชีพ, วิถีชีวติ, ความเช่ือ, ค่านิยม, ทศันคติของคนไทย 

ฯลฯ การแปลเพลงฉ่อยเป็นภาษาองักฤษโดยถ่ายทอด

วฒันธรรมจากตน้ฉบบัและรักษาฉนัทลกัษณ์ในบทร้อง

ซ่ึงในท่ีน้ีคือ กลอนแปด ไวใ้หส้มบูรณ์และใกลเ้คียงกบั

ตน้ฉบบัท่ีสุดนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมไทยใหช้าวต่างชาติไดรั้บรู้ ยงัก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ในดา้นวชิาการแปล และสามารถใชเ้ป็น

แนวทางการศึกษาแก่ผูท่ี้สนใจเร่ืองการแปลบทกวีต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ในการวจิัย 

 ศึกษาปัญหาและวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีพบในการ

แปลเพลงฉ่อยเป็นภาษาองักฤษ 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 การศึกษาปัญหาและวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีใชใ้นการ

แปลเพลงฉ่อยจากรายการ “คุณพระช่วย” คร้ังน้ี ผูว้จิยั

ใชรู้ปแบบของการวจิยัเชิงคุณภาพ และศึกษาปัญหา

และวธีิแกไ้ขปัญหาตามขั้นตอน ผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการ

ดาํเนินการวจิยัออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ขอ้มูล 

 ผูว้ิจัยได้คัดเลือกข้อมูล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง

ตอนต่างๆ ของช่วง “จาํอวดหน้าม่าน” ท่ีได้ผ ลิต

และจัดจาํหน่ายเป็นดีวีดี  1 แผ่นรวมชุด 1-5 

ทั้ งส้ิน  24 ตอน  ผลิตและจัดจาํหน่ายโดย  บริษัท  

เวิ ร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) 

ร่วมกบั บริษทั เฮีย จาํกดั ปี พ.ศ. 2553 เพ่ือใชใ้นการวจิยั

คร้ังน้ี ซ่ึงไดแ้ก่  

 ชุดท่ี 1 มี 4 ตอน คือ 1.ทกัทาย 2.เสริมสวย 3.

เป็นเร่ือง 4.คลินิก 

 ชุดท่ี 2 มี 5 ตอน คือ 1.โรงพกั 2.นินทาเมีย 3.

เงินผอ่น 4.ประหยดั 5.ชีวิตคิดขาํๆ 

 ชุดท่ี 3 มี 5 ตอน คือ 1.ร้านตดัผม 2.คนบา้ 3.

ขนุแผน 4.หวย 5.เทศกิจ 

 ชุดท่ี 4 มี 5 ตอน คือ 1.จนัทโครพ 2.หมอนวด 

3.พยญัชนะไทย 4.ยายขายของ 5.แฟชัน่ 

 ชุดท่ี 5 มี 5 ตอน คือ 1.สนทนาภาษาเพ่ือน 2.ผวั

เมียละเห่ียใจ 3.ท่องเท่ียว 4.โตข้ึนอยากเป็นอะไร 5.คน

กบัควาย 

 

2. การคดัเลือกขอ้มูล 

 ผู ้วิจัยได้จัดประเภทของเ น้ือหาใน

เพลงฉ่อยแต่ละตอน  โดยแบ่งประเภทออกเป็น  

4  ประเภทดัง น้ี  

 1) การประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ คลินิก, ร้านตดัผม

, หมอนวด, ยายขายของ, เงินผอ่น, เสริมสวย, เทศกิจ 

 2) เร่ืองชายหญิง ไดแ้ก่ นินทาภรรยา, ผวัเมีย

ละเห่ียใจ, แฟชัน่ 

 3) ความเป็นไทย ไดแ้ก่ ขนุแผน, จนัทโครพ, 

พยญัชนะไทย, ชีวิตคิดขาํๆ, คนกบัควาย, ประหยดั, 

เป็นเร่ือง, สนทนาประสาเพ่ือน, ท่องเท่ียว, หวย 
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 4) เร่ืองทัว่ๆ ไป ไดแ้ก่ ทกัทาย, คนบา้, โตข้ึน

อยากเป็นอะไร, โรงพกั 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) คือ ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกตอน

ท่ีจะใชแ้ปลทั้งหมด 8 ตอน แต่ละตอนมีความยาว

ประมาณ 10 นาทีโดยเฉพาะช่วงร้องฉ่อย ผูว้จิยัได้

คดัเลือกตอนท่ีมีความทา้ทายในการแปลทั้งในดา้น

ความโดดเด่นในเร่ืองการใชภ้าษา และเน้ือหาท่ีเด่นชดั

ทางวฒันธรรมไทยเพ่ือความสะดวกในการวเิคราะห์ 

นาํมาแปลและศึกษาปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีใช้

ในการแปล ไดแ้ก่ หวย, ยายขายของ, นินทาภรรยา, 

แฟชัน่, ชีวติิดขาํๆ, คนกบัควาย, ทกัทาย, และโตข้ึน

อยากเป็นอะไร 

 

3. การแปลและการทดสอบบทแปล 

 ผูว้จิยัไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานในการ

แปลเพลงฉ่อยดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ศึกษาตน้ฉบบัท่ีจะใชใ้นการแปล 

โดยการอ่านเน้ือร้องในแต่ละตอนท่ีคดัเลือกไว ้ และ

ศึกษาตีความทั้งความหมายโดยตรง และความหมาย

โดยนยั  

 3.2 ศึกษาตาํรา เอกสาร และงานวจิยั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ การแปลกวีนิพนธ์ และการแปลมุขตลก

เพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาในระหวา่ง

กระบวนการแปล และวธีิการแกไ้ขปัญหานั้นๆ 

 3.3 ลงมือแปลคร้ังท่ี 1 

 3.4 ทบทวนฉบบัแปลร่างท่ี 1 และ

คน้ควา้ขอ้มูลเพ่ิมเติมในจุดท่ีมีปัญหาปรับปรุงและ

แกไ้ขบทแปลในเร่ืองไวยากรณ์ และแกไ้ขบทแปลใหมี้

ความคลอ้งจองตามฉนัทลกัษณ์ท่ีกาํหนดไว ้

 3.5 ส่ งบ ท แ ป ล ให้ เจ้ า ข อ งภ าษ า

ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา การตีความ 

ความสละสลวย ฯลฯ 

 3.6 นาํบทแปลกลบัมาแกไ้ขปรับปรุง

จนกวา่จะสมบูรณ์ 

 

4.การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการแปลและ

วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีใชใ้นการแปล 

 4.1 วเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ข

ปัญหาท่ีพบระหวา่งกระบวนการแปลตามแต่ละ

ขั้นตอน ตั้งแต่การวเิคราะห์ตน้ฉบบั การลงมือแปล 

การแกไ้ขปัญหาท่ีใชใ้นการแปล รวมไปถึงการนาํ

ทฤษฎีเก่ียวกบัการแปลเพลงฉ่อยมาใชใ้นการวเิคราะห์

ปัญหาเหล่านั้นดว้ย 

 4.2 สรุปผลการวเิคราะห์เพ่ือนาํเสนอ

วธีิการแกไ้ขปัญหา 
 

ผลการวจิัย 

 จากการแปลเพลงฉ่อยเป็นภาษาองักฤษโดย

รักษาฉนัทลกัษณ์ตามตน้ฉบบั ผูว้จิยัพบวา่ มี 3 ปัญหา

หลกัคือ ปัญหาทางดา้นไวยากรณ์ ปัญหาดา้นการ

เลือกใชค้าํศพัท ์และปัญหาในการแปลกวนิีพนธ์ 
 

1. ปัญหาทางดา้นไวยากรณ์ 

 ความแตกต่างทางไวยากรณ์ของภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษถือเป็นประเดน็หลกัท่ีส่งผลกระทบต่อ

การแปล ทั้งน้ีผูแ้ปลจะตอ้งรู้เท่าทนัความแตกต่าง

เหล่านั้นและปรับใชใ้หถู้กตอ้งและเหมาะสมกบั

ไวยากรณ์ในฉบบัแปล ทั้งน้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งปัญหา

ทางดา้นไวยากรณ์ท่ีพบในการแปลเพลงฉ่อยไดแ้ก่ การ

แปลประธานของประโยค การปรับบทแปล และการ

แปลหน่วยคาํพิเศษ 
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- การแปลประธานของประโยค 

 ผูว้จิยัพบวา่ ในเพลงฉ่อยจะมีการละประธาน

ของประโยคอยูบ่่อยคร้ัง เช่นเดียวกนักบัโครงสร้าง

ภาษาไทยท่ีมกัจะมีการละประธานในประโยค ซ่ึงตรง

กบัท่ี ปฐมา อกัษรจรุง (2545: น. 47) กล่าวไวว้า่ 

“ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีละสรรพนามไดห้ากบริบท

เอ้ืออาํนวย” ซ่ึงแตกต่างกบัโครงสร้างภาษาองักฤษท่ี

หากไม่มีประธานในประโยค จะทาํใหป้ระโยคไม่

สมบูรณ์ และผิดหลกัไวยากรณ์ การแปลประธานของ

ประโยคจึงเป็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขในการแปลเพลงฉ่อย

เป็นภาษาองักฤษ นอกจากวธีิแปลคาํต่อคาํ (word-by-

word) หรือแปลตรงตวัแลว้ การแปลเอาความและหา

ประธานท่ีเหมาะสมใหก้บัประโยคในฉบบัแปลจึงถูก

นาํมาใชอ้ยูบ่่อยคร้ัง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ตวัอย่างที่ 1 
สถานการณ์: นา้โยง่ร้องเกร่ินก่อนจะเขา้สู่บทร้องใน

ตอน คนกบัควาย (ตอนคนกบัควาย) 

 

ตน้ฉบบั: 
ผูพ้ดู วรรค 1 วรรค 2 

นา้โยง่: วนัน้ีจะร้องเพลงฉ่อย

ใหอ้ร่อยลน้ 

จะร้องเร่ืองคนกบั

ควาย 

ฉบบัแปล: 

 

 จากตน้ฉบบั “วนัน้ีจะร้องเพลงฉ่อยใหอ้ร่อยลน้ 

จะร้องเร่ืองคนกบัควาย” จะเห็นไดว้า่ ในวรรคท่ี 1 และ 

วรรคท่ี 2 มีการละประธานในประโยค กล่าวคือ เม่ือ

เร่ิมร้องผูร้้องกเ็อ่ยข้ึนมาทนัทีวา่จะทาํอะไรโดยไม่มี

การระบุผูก้ระทาํ ผูว้จิยัไดอ้นุมานจากบริบทวา่ 

ประธานของประโยคคือ ผูท้าํการแสดง ซ่ึงไดแ้ก่ นา้

โยง่ นา้พวง และนา้นง หมายความวา่ ประธานในวรรค

แรกน้ีคือ “พวกเรา” หรือ Pronoun “we” ส่วนในวรรค

ท่ีสอง ผูว้จิยัแปลเอาความโดยใชป้ระธานอุปโลกน์ 

(Pseudo Subject) (ปฐมา อกัษรจรุง, 2545: น. 46) หรือ 

ประธานท่ีไม่มีตวัตนคือ “It” เพ่ือขยายความกริยา 

“sing” วา่เป็นเพลงอะไร ดงัในวรรคท่ี 2 คือ “It’s a 

song about buffalo’s life” 

 

- การปรับบทแปล 
 ในการแปลเพลงฉ่อยเป็นภาษาองักฤษ 
นอกจากผูว้จิยัจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาความแตกต่างดา้น
โครงสร้างภาษาแลว้ ปัญหาความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของตน้ฉบบัและฉบบัแปลกถื็อเป็นเร่ืองท่ี
สาํคญั หากปราศจากการปรับบทแปล อาจทาํใหก้าร
แปลเกิดการลม้เหลวและไม่สามารถส่ือความหมายได้
ครบถว้น ดงัท่ีสัญฉว ีสายบวั (2553: น. 63-64) เสนอ
ขอ้กาํหนดในการปรับบทแปลวา่ การปรับบทแปลจะ
เกิดข้ึนใน 2 กรณีคือ เม่ือมีความจาํเป็นท่ีจะทาํใหบ้ท
แปลนั้นอ่านเขา้ใจง่ายข้ึน และมุ่งใหภ้าษาในบทแปล
สามารถส่ือความหมายท่ีเทียบเคียงกบัความหมายใน
ตน้ฉบบั (equivalent meaning) ซ่ึงสามารถปรับได ้ 2 
ระดบัคือ ระดบัคาํ หมายถึง คาํ สาํนวน หรือโวหาร 
และระดบัโครงสร้างของภาษา ซ่ึงหมายถึง เสียง 
โครงสร้างของคาํ โครงสร้างของประโยค และ
โครงสร้างของการเรียงลาํดบักลุ่มประโยคเขา้เป็น
หน่วยภาษาท่ีใหญ่ข้ึน เช่น ยอ่หนา้ หรือบทความ เป็น
ตน้ 
 

Speaker Verse 1 Verse 2 

Na’Yong: Today we’ll sing 

along. 

It’s a song about 

buffalo’s life. 
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ตวัอย่างที่ 2 

สถานการณ์: นา้โยง่พยายามจะสอนนา้พวงซ่ึงรับบทเป็น

ใหไ้หว ้(ตอนชีวิตคิดขาํๆ)  

 

ตน้ฉบบั: 

ผูพ้ดู วรรค 1 

นา้โยง่: น่ี เอามือพนมกม้ สวสัดีจา้... 

ฉบบัแปล: 

Speaker Verse 1 

Na’Yong: Look carefully, ‘Sawaddee’… 

 

 ผูว้จิยัใชว้ธีิการปรับโครงสร้างของคาํในระดบั

เสียงหมายถึง การยมืคาํเดิมลงมาใชใ้นบทแปล หรือท่ี

เรียกกนัวา่ “การทบัศพัท”์ (สัญฉวี, 2553) เพ่ือถ่ายทอด

คาํวา่ “สวสัดี” ซ่ึงเป็นคาํท่ีใชท้กัทายในภาษาไทย

เช่นเดียวกบั Hi, Hello ในภาษาองักฤษ 

 

- การแปลหน่วยคาํพิเศษ 
 หน่วยคาํ (Morpheme) หมายถึง น. หน่วยท่ี
เล็กท่ีสุดในภาษาซ่ึงมีความหมาย อาจมีลกัษณะเป็น
ส่วนหน่ึงของคาํหรือเป็นคาํก็ได ้แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
ไดแ้ก่ หน่วยคาํอิสระ คือ หน่วยคาํท่ีปรากฏตามลาํพงั
ได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ในภาษาไทยมกัมี- 
หน่วยคําพิเศษท่ีแสดงการร้องขอความสุภาพหรือ
แสดงอารมณ์ปรากฏอยู่บ่อยคร้ัง เช่น ค่ะ ครับ ขอรับ 
จ๊ะ วะ โวย้ เถอะ น่า นะ (วิษณุ กอปรสิริพฒัน์, 2549: 
น. 27) เช่นเดียวกนักบัในเพลงฉ่อยท่ีมีการใชห้น่วยคาํ
พิเศษร่วมดว้ยในเน้ือร้อง ผูว้ิจยัจะตอ้งเก็บรายละเอียด
ในการแปลหน่วยคาํเหล่านั้นใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 

 

ตวัอย่างที่ 3 
สถานการณ์: นา้โยง่ร้องฉ่อยเพื่ออธิบายความแตกต่าง

ของคนกบัควาย (ตอนคนกบัควาย) 
 

ตน้ฉบบั: 
ผูพ้ดู วรรค 1 วรรค 2 

นา้โยง่: เอย คนกบัควาย
ใครมีค่า 

ท่านลองคิดสิวา่คน
หรือควาย 

 

ฉบบัแปล: 

 

คาํวา่ “สิ” ตามพจนานุกรมฉบบั

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) หมายถึง คาํประกอบทา้ยคาํ

อ่ืนเพ่ือเสริมขอ้ความใหเ้ด่น ใหช้ดั หรือใหส้ละสลวย 

เป็นตน้ โดยมากใชก้บักริยาเป็นเชิงบงัคบั เชิญชวน 

หรือ รับคาํ เช่น ไปสิ, มาสิ, ซิ หรือซี กว็า่ จากตน้ฉบบั

ผูพ้ดูใชค้าํวา่ “สิ” คู่กบักริยาคาํวา่ “คิด” คือ “คิดสิ” เป็น

การพดูเชิญชวนเพ่ือกระตุน้ใหผู้ฟั้งคิดตามในเร่ืองท่ี

ตนเองตอ้งการจะพดู และมีจุดประสงคเ์พ่ือชกัชวน

ผูฟั้งใหค้ลอ้ยตามส่ิงท่ีตนกาํลงัพูด ผูว้จิยัใชว้ธีิการแปล

เอาความเป็น “you know” (IFML) ซ่ึงหมายถึง “used 

as a pause while speaking or while thinking of what to 

say next or how to say it. Some people say 

you know or at the end of a statement to 

make sure the person they are talking to understands.” 

(Cambridge Online Dictionary) คือ ใชเ้พ่ือเป็นการ

หยดุชัว่ครู่ในขณะท่ีกาํลงัพดูอยูเ่พ่ือใชค้วามคิด หรือ

Speaker Verse 1 Verse 2 

Na’Yong: To compare 
human and 
buffalo, 

you know, which is 
more admired? 
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บางคร้ังอาจพดูเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูฟั้งเขา้ใจส่ิงท่ีตนกาํลงั

พดูอยู ่

2. ปัญหาการแปลคาํศพัท ์
 การเลือกใชค้าํศพัทใ์นการแปลเพลงฉ่อยถือ
วา่มีบทบาทสาํคญัมาก เน่ืองจากเพลงฉ่อยมีการ
นาํเสนอเน้ือหาท่ีมีความเฉพาะทางวฒันธรรมไทย และ
มีขอ้จาํกดัในการแปลมากมาย ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ
ฉนัทลกัษณ์ จาํนวนพยางค ์ เสียง หรือสระในแต่ละ
วรรค ทาํใหก้ารเลือกใชค้าํศพัทเ์ป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญั
ในการแปลเพลงฉ่อยซ่ึงอาจทาํใหบ้ทแปลมีความ
ไพเราะ และส่ือความไดค้รบถว้น หรืออาจก่อใหเ้กิด
ความลม้เหลวในการแปลกเ็ป็นไดห้ากผูแ้ปลขาดความ
เช่ียวชาญในการแปล ปัญหาการแปลคาํศพัทแ์บ่ง
งานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การแปลการเล่นคาํ 
และการตีความและการถ่ายทอดความหมาย 
 
 - การแปลการเล่นคาํ 

ผูว้จิยัพบวา่ในเพลงฉ่อยมกัจะมีการสร้างมุข

ตลกดว้ยการเล่นคาํมากท่ีสุด เช่น การสร้างคาํใหม่ การ

ใชค้าํพอ้ง การเล่นคาํท่ีมีหลายความหมาย เป็นตน้ 

กลวธีิท่ีผูว้จิยัใชใ้นการแปลการเล่นคาํประกอบดว้ย 

การแปลแบบเอาความ แปลแบบเทียบเคียงท่ีมี

ความหมายตรงกนั แปลใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ

เช่นเดียวกบัตน้ฉบบั และแปลโดยรักษาอารมณ์ของ

ตน้ฉบบัไวใ้หม้ากท่ีสุดดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ตวัอย่างที่ 4 
สถานการณ์: นา้โยง่นินทาภรรยาตนเองถึงเหตุการณ์
หลงัจากทั้งคู่จบัจ่ายใชส้อยท่ีหา้งสรรพสินคา้เสร็จแลว้ 
เขาและภรรยาไดว้างของท่ีซ้ือมาไวข้า้งๆ รถเพื่อท่ีจะ
ทยอยขนของข้ึนรถ (ตอนนินทาภรรยา) 
 
 
 

ตน้ฉบบั: 
ผูพ้ดู วรรคหนา้ วรรคหลงั 

นา้โยง่: จะขนของข้ึนรถ แลว้พอดีเดก็รับรถเขา
จะช่วยขนให ้

 ถามเมียฉนัดว้ย
ความหวงัดี 

วา่ของคุณพ่ีมีขนเยอะ
ไหม 

 เมียฉนับอก ถามผวั
ฉนัดูสิ เมียฉนับอก 
ถามผวัฉนัดูสิ  

แกมาถามอยา่งน้ีน่ะ 
ฉนัอาย  

ฉบบัแปล: 

Speaker Verse 1 Verse 2 

Na’Yong: A car taker 

helped us 

immediately,  

helped to carry 

things up inside. 

 He asked my 

wife suddenly, 

“these are all things 

to carry, right?”  

 She said “you 

have to ask my 

hubby” 

“Am I hairy? I 

can’t reply”  

 

 จากตวัอย่างน้ี ตน้ฉบับเล่นคาํว่า ขน ในคาํว่า 

“ขนของ” กบัคาํว่า “ขนมนุษย”์ ซ่ึงมีลกัษณะพอ้งรูป

และพอ้งเสียงกนั ตน้ฉบบัตีความคาํพูดของเด็กรับรถ

ผิด คิดวา่เขาถามตนเองเก่ียวกบั ขน ในท่ีลบั ไม่ใช่ ขน

ของ เห็นไดจ้ากประโยคท่ีวา่ “ถามผวัฉนัดูสิ  แกมา

ถามอย่างน้ีน่ะ ฉันอาย” ผูว้ิจยัไม่สามารถใช้การแปล

แบบตรงตวัได ้เน่ืองจากความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ผู ้วิจัยจึงใช้การแปลแบบเทียบเคียงท่ีมีความหมาย

ต ร งกัน  ใน ค ว ามห ม าย ท่ี ห น่ึ ง คื อ  “carry” แล ะ

ความหมายท่ีสองคือ “hairy” ซ่ึงเป็นการเล่นเสียง /I/ 

เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถแปลการเล่นคาํพอ้งเสียงเช่น
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เดียวคาํในต้นฉบับได้ ผูว้ิจัยจึงเลือกแปลเพ่ือให้เกิด

ความเขา้ใจผิดตามตน้ฉบบั โดยการทาํใหเ้กิดมุขตลกท่ี

ภรรยาของนา้โยง่ฟังส่ิงท่ีเด็กรับรถพูดผิดเพราะหูไม่ดี 

การใชค้าํว่า hairy คือ “ขนดก” สามารถส่ือไดถึ้งส่ิงท่ี

ตน้ฉบบัตอ้งการ คือทาํให้ผูถู้กถามเกิดอาการเขินอาย 

การเลือกใช้ค ําน้ีนอกจากจะรักษาความหมายได้

ใกลเ้คียงตน้ฉบบัท่ีสุดแลว้ ยงัสามารถเล่นคาํพอ้งเสียง

ไดใ้กลเ้คียงกบัตน้ฉบบัอีกดว้ย  

 

- การตีความและการถ่ายทอดความหมาย 

 ในการแปลภาษาแม่เป็นภาษาต่างประเทศแมว้า่

ผูแ้ปลไม่ตอ้งใช้ความพยายามมากนักในการตีความ

ตน้ฉบบัแต่ก็ตอ้งใชค้วามรู้และความระมดัระวงัในการ

เลือกใชค้าํ สาํนวนภาษา และชนิดของภาษาให้ถูกตอ้ง

กบัตน้ฉบบัเพ่ือหลีกเล่ียงภาษาท่ีผิดเพ้ียนจากภาษาท่ีใช้

จริงในภาษาแปล  (ปฐมา  อักษรจรุง , 2545: น .88) 

ในขณะท่ีเพลงฉ่อยมักจะมีการใช้คาํท่ีมีความหมาย

หลายนัยเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน  ผู ้วิจัยจึงต้อง

ตีความเน้ือหาของตน้ฉบบัใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะถ่ายทอด

เป็นภาษาในฉบบัแปล 

 

ตวัอย่างที ่5 

สถานการณ์: นา้พวงพูดโออ้วดกบัน้าโยง่และน้านงว่า

เมียของตนนั้ นเป็นคนประหยดัมัธยสัถ์ท่ีสุด (ตอน

นินทาภรรยา) 

 

ตน้ฉบบั: 

ผูพ้ดู วรรค 1 วรรค 2 

นา้พวง: ถา้พดูถึงเร่ือง
มธัยสัถ ์

เมียฉนัประหยดั
กวา่เมียใคร 

ฉบบัแปล: 

 

Speaker Verse 1 Verse 2 

Na’Puang
: 

I’m sure 
enough my 
wife is saving. 

She is managing 
for spending each 
time. 

 

 ในตวัอย่างน้ี ผูว้ิจัยแปลคาํศพัท์โดยใช้ทฤษฎี

การแปลคาํหรือสํานวนภาษาอังกฤษท่ีมีความหมาย

เหมือนกนั (Equivalence) ของ พิมพนัธ์ุ เวสสะโกศล 

(2555: น. 51) คือ การทดแทนขอ้ความภาษาหน่ึงดว้ย

ขอ้ความอีกภาษาหน่ึง คาํวา่มธัยสัถ ์หมายถึง พอเพียง, 

อดออม ในบริบทน้ีหมายถึง การใช้จ่ายอย่างพอเพียง

ซ่ึงตรงกับคําว่า saving (adj.) thrifty, economical ใน

ภาษาองักฤษ 

 

3. ปัญหาการแปลกวนิีพนธ์ 
 เพลงฉ่อยท่ีนาํมาวเิคราะห์นั้น มีลกัษณะฉนัท
ลกัษณ์เช่นเดียวกบักลอนแปด หรือกลอนสุภาพ คือ คาํ
ในวรรคมีตั้งแต่ 8-10 คาํ คาํสุดทา้ยของวรรคหนา้จะส่ง
สัมผสัมาท่ีคาํท่ี 4 ของวรรคหลงั และลงทา้ยวรรคหลงั
ดว้ยเสียง ไ- เรียกวา่ “กลอนไล” 
ตวัอย่างแผนผงัการสัมผสัคํา 

 
ตวัอย่างที่ 6 
(ตอนหวย) 
 
ตน้ฉบบั: 
 สวสัดีคนไทยทัว่ประเทศ      วนัน้ีมีเหตุนะจะบอกให ้
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ฉบบัแปล: 

Good to see you guys here today.      I'm gonna play and sing for a 

while.  

 ในบทแรกคือ"สวสัดีคนไทยทัว่

ประเทศ   วนัน้ีมีเหตุนะจะบอกให"้ พยางคสุ์ดทา้ยของ

วรรคแรก คือ "เทศ" เป็นเสียง เ- ซ่ึงสัมผสักบัคาํท่ี 4 

ของวรรคท่ี 2 คือคาํวา่ "เหตุ" ตามฉนัทลกัษณ์ของ

กลอนแปด และลงทา้ยวรรคท่ี 2 ดว้ยกลอนไล คือคาํวา่ 

"ให"้ ซ่ึงเป็นเสียงสระ ไ- ผูว้ิจยัไดแ้ปลโดยรักษาคาํ

คลอ้งจองตามฉนัทลกัษณ์ คือ "Good to see you guys 

here today.      I'm gonna play and sing for a while." 

จากบทแปล คาํสุดทา้ยของวรรคแรกคือ คาํวา่ "today" 

คาํวา่ day ซ่ึงมีเสียงสัมผสักบัคาํท่ี 4 ของวรรคท่ี 2 คือ

คาํวา่ "play" ซ่ึงเป็นเสียง /ei/ และคาํสุดทา้ยของวรรคท่ี 

2 คาํวา่ "while" กเ็ป็นเสียงเดียวกบักลอนไล คือเสียง 

/ai/ ในภาษาองักฤษ 

 ผูว้จิยัไดแ้ปลแบบเอาความ เพ่ือใหฉ้บบัแปล

มีความกระชบั และง่ายต่อการรักษาฉนัทลกัษณ์ อีกทั้ง 

ผูว้จิยัเห็นวา่การแปลแบบเอาความจะสามารถรักษา

ความหมายตามตน้ฉบบัไดใ้กลเ้คียงท่ีสุด ดงัตวัอยา่ง 

"สวสัดีคนไทยทัว่ประเทศ" แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ 

"Good to see you guys here today" แปลวา่ ยนิดีท่ีได้

พบทุกคนในวนัน้ี คาํวา่ สวสัดี แปลเป็นคาํทกัทายใน

ภาษาองักฤษวา่ Good to see you ในวรรคท่ี 2 "วนัน้ีมี

เหตุนะจะบอกให"้ หมายถึง วนัน้ีมีประเดน็บางอยา่งจะ

มาเล่าใหฟั้ง แปลเป็นภาษาองักฤษวา่ "I'm gonna play 

and sing for a while" ซ่ึงเป็นแปลแบบเอาความวา่ 

วนัน้ีจะมาแสดง (ร้อง, เล่น) อะไรบางอยา่ง ผูว้ิจยัแปล

เป็นภาษาองักฤษแบบไม่เป็นทางการเช่นเดียวกบั

ตน้ฉบบัเพ่ือใหร้ะดบัของภาษามีความใกลเ้คียงกบั

ตน้ฉบบั เช่นเดียวกนั คาํวา่ "นะจะบอกให"้ ผูว้จิยัใชค้าํ

วา่ "gonna" ซ่ึงเป็นคาํท่ีไม่เป็นทางการของ "going to" 

ท่ีแปลวา่ "จะ" 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการแปลเพลงฉ่อยกรณีศึกษา เพลงฉ่อย
จากรายการคุณพระช่วยเป็นภาษาองักฤษ พบวา่ปัญหา
หลักท่ี เกิดข้ึนในการแปลฉ่อยคือ  ปัญหาทางด้าน
ไวยากรณ์ ปัญหาดา้นการเลือกใชค้าํศพัท์ และปัญหา
ในการแปลกวีนิพนธ์ ทั้งน้ี ผูว้ิจยัพบวา่เน้ือหาในเพลง
ฉ่อยจะมีการเล่นมุขตลกเป็นหลกั เช่น การสร้างคาํใหม่ 
การใชค้าํพอ้ง การเล่นคาํท่ีมีหลายความหมาย เป็นตน้ 
การแปลมุขตลกในเพลงฉ่อยจึงทาํไดย้ากยิ่ง ผูว้ิจยัตอ้ง
ประสบปัญหาการแปลไม่ได ้การถ่ายทอดความหมาย
จากตน้ฉบบัไม่ครบถว้น การแปลไม่ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ผูว้ิจัยได้ใช้กลวิธีท่ี
หลากหลายในการแปล เช่น  การใช้คาํหรือสํานวน
ภาษาองักฤษท่ีมีความหมายเหมือนกนั, การใชค้าํหรือ
สาํนวนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั, การแปลเอาความ, 
การปรับบทแปล, การแปลตรง, การใชก้ารอธิบายเพ่ิม 
เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดพ้บภาพสะทอ้นทางสังคม

และวฒันธรรมไทยในเพลงฉ่อย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง

ค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของคนส่วนใหญ่ใน

สังคมไทยทั้งในอดีตและการเปล่ียนแปลงอนัมี

ผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ เช่น แฟชัน่การ

แต่งกายในสมยัน้ี วฒันธรรมการประกอบอาชีพบาง

อาชีพของคนไทยท่ียงัคงอยูจ่นถึงในปัจจุบนั ค่านิยม

ทางสังคม ความเช่ือและศาสนา และลกัษณะของ

ครอบครัวไทย 
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