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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองกลวิธีการแปลภาษาเพศหญิงในบทบรรยายภาพยนตร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
และวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาเพศหญิงท่ีปรากฏในบทบรรยายภาพยนตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกภาพยนตร์
เร่ือง Sex and the City: the Movie และเร่ือง Sex and the City 2 มาศึกษาและวเิคราะห์  
 จากการศึกษาพบว่ากลวิธีท่ีผูแ้ปลใชใ้นการถ่ายทอดภาษาเพศหญิงท่ีปรากฏในบทบรรยายภาพยนตร์ คือ ผู ้
แปลเลือกใช้คาํท่ีสามารถส่ือความหมายและอารมณ์ของตวัละครไดช้ัดเจนและใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบั และยงัใชค้าํท่ี
กระชบัเพ่ือไม่ใหบ้ทแปลยาวเกินพ้ืนท่ีจาํกดัของจอภาพยนตร์ตามแนวคิดการแปลภาพยนตร์  
 

ABSTRACT 
 This research is a study of techniques in translating female language in subtitles. The objective of this 
research is to study and analyze female language translation techniques used in subtitles. The study is based on 
movies; Sex and the City: the Movie and Sex and the City 2. 
 The result shows that the translator can accurately transfer the words, phrases, or even sentences from the 
original meaning and emotion of the characters to the translated version. The words used in translated version are 
concise enough which is according to the limited space on the screen in film translation theory. 
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บทนํา 

 นับตั้งแต่ท่ีส่ือภาพยนตร์ไดถื้อกาํเนิดข้ึนมา
จนถึงปัจจุบนัน้ีเป็นเวลานานกวา่หน่ึงร้อยปี ภาพยนตร์
ไดเ้ขา้มาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก และ
นบัเป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้และเร่ืองราวเก่ียวกบั
สังคมอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้ งผูรั้บชมภาพยนตร์ยงั
สามารถ เรียน รู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างๆ  ท่ี อยู่
นอกเหนือจากบทเรียนได้อีกด้วย การแปลจึงเป็น
เสมือนส่ือหลกัท่ีเขา้มามีบทบาทในการเช่ือมโยงขอ้มูล
ความรู้ระหว่างสังคมและส่ือสารภาษา วฒันธรรม 
ความคิด  และค่านิยมท่ีแตกต่างไปจากสังคมนั้ นๆ 
เพื่อให้บุคคลท่ีต้องการรับชมภาพยนตร์ แต่อาจมี
ข้อจาํกัดในการรับรู้และเข้าใจภาษาและวฒันธรรม
ดังกล่ าว  สามารถรับ รู้และเข้าใจภาพยนตร์ได้ดี
เทียบเท่าหรือใกลเ้คียงกบัผูรั้บชมภาพยนตร์ตน้ฉบบั 

 ในการแปลโดยทัว่ไปนั้น ผูแ้ปลตอ้งคาํนึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้ งด้านบริบทและด้าน
การส่ือความหมาย แต่ในการแปลบทภาพยนตร์นั้น จะ
มีขอ้จาํกัดบางประการท่ีผูแ้ปลตอ้งคาํนึงถึงนอกจาก
ความถูกตอ้งและอรรถรสท่ีเทียบเท่ากบับทภาพยนตร์
ต้นฉบับ ผูแ้ปลจะต้องคาํนึงถึงบทพากย์ท่ีถ่ายทอด
ออกมาให้สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวริมฝีปากของ
ตวัละครท่ีปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ ส่วนการแปลบ
ทบรรยายใตภ้าพ ผูแ้ปลก็จะตอ้งถ่ายทอดบทแปลให้มี
จาํนวนตวัอกัษรท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีของจอภาพยนตร์
และเวลาท่ีมีจาํกดัอีกดว้ย 

 เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมุ่งเนน้ให้ความ
บันเทิงแก่ผูช้ม ผูแ้ปลบทภาพยนตร์จึงต้องถ่ายทอด
ความหมาย  รวมทั้ งรักษาอรรถรสของภาพยนตร์
ตน้ฉบบัใหไ้ด ้ผูแ้ปลจะตอ้งตระหนกัในลกัษณะเฉพาะ
ของบทภาพยนตร์ เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเขา้ใจผิด 
จนเกิดการแปลผิด” ในการแปลบทภาพยนตร์ ผูแ้ปล
จึงควรเลือกใชค้าํให้เหมาะสม ตอ้งเก็บใจความสําคญั
และอรรถรสของภาพยนตร์ไวใ้ห้ได้ เน่ืองจากบท

ภาพยนตร์จะช่วยให้ผู ้รับชมสามารถเข้าใจเน้ือหา 
เร่ืองราว  และลักษณะนิสัยของนักแสดง  และยัง
สามารถส่ืออารมณ์ของนกัแสดงท่ีแฝงไวอี้กดว้ย 

 นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
คาํและการถ่ายทอดภาษาฉบับแปลอีกด้วย เช่น เพศ 
อายุ การศึกษา สถานภาพ และความสัมพนัธ์ของตวั
ละครในภาพยนตร์นั้ นๆ เป็นตน้ ซ่ึงมีการศึกษาและ
การวิจยัเก่ียวกบัการใชภ้าษาของมนุษยอ์ยา่งแพร่หลาย 
ทั้ งด้านการเลือกใช้ค ําศัพท์ วลี  รวมถึงโครงสร้าง
ไวยากรณ์ โดยการศึกษาและวิจยัเหล่าน้ีจะศึกษาเพ่ือ
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาและหนา้ท่ีของภาษาใน
สังคม เช่น การใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนัของเพศในสังคม 
ลกัษณะการใชภ้าษาของเพศหญิงและเพศชาย เป็นตน้ 
ซ่ึงการศึกษาการใชภ้าษาเหล่าน้ีจะทาํให้ผูแ้ปลเขา้ใจวา่
เพราะเหตุใดผูค้นถึงใช้ภาษาท่ีแตกต่างกัน แสดงให้
เห็นถึงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของภาษาเพศหญิงและ
ภาษาเพศชาย ในแต่ละสังคม การใช้ภาษาของผูห้ญิง
และผูช้ายจะแตกต่างกนับา้ง แต่ผูค้นส่วนใหญ่มกัไม่
ทราบหรือไม่ไดส้ังเกตกนัถึงความแตกต่างนั้นก็เป็น
เพราะเราใชภ้าษากนัไปตามความเคยชินและการศึกษา
เร่ืองเพศกับการใช้ภาษาก็มีความน่าสนใจ เน่ืองจาก
เพศของการใช้ภาษานั้นจะส่งผลต่อการใช้ภาษาของ
มนุษย ์

 ดงันั้น ผูว้ิจัยเห็นว่าการแนวคิดเร่ืองเพศกับ
การใชภ้าษานั้น สามารถนาํมาเช่ือมโยงกบัการแปลได ้
เพราะแนวคิดเร่ืองน้ีจะสามารถช่วยให้ผูแ้ปลเลือกใช้
ภาษาในการถ่ายทอดภาษาท่ีแตกต่างระหวา่งเพศหญิง
และเพศชายไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
กลวิธีการแปลภาษาเพศหญิงในบทบรรยายภาพยนตร์ 
เพ่ือท่ีจะศึกษาวา่กลวิธีในการแปลนั้นเป็นอยา่งไร และ
ลกัษณะของภาษาเพศหญิงในบทแปลจะแตกต่างหรือ
เหมือนกบัในตน้ฉบับหรือไม่ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 
และความสําคญัเร่ืองเพศกบัการใชภ้าษา และการแปล
บทภาพยนตร์มาเป็นแนวทางในการวิจยั ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัเพศหญิง 
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นาํเสนอเน้ือเร่ืองท่ีสะทอ้นการใชชี้วิตประจาํวนัของ
ผูค้นทั่วไป เพ่ือท่ีจะนําการใช้ภาษาของตัวละครมา
ศึกษากลวิ ธีการถ่ายทอดจากภาพยนตร์ต้นฉบับ
ภาษาองักฤษไปเป็นฉบบัแปลภาษาไทย อยา่งไรก็ตาม 
การวิจัยน้ียงัอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์
กลวธีิการแปล 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลภาษาเพศหญิงในบทบรรยาย
ภาพยนตร์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

รูปแบบของการวจิัย 

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) คือ การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
ศึกษากลวิธีการแปลภาษาเพศหญิงในบทบรรยาย
ภาพยนตร์ จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย การวิจยัน้ี
เป็นการอธิบายขอ้มูลแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยมีขั้นตอนการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ชมภาพยนต ร์ เร่ือ ง  Sex and the City: the 
Movie และ Sex and the City 2 

3. จัดทําบทภาพยนต ร์ภ าษ าอังกฤษและ
ภาษาไทย โดยจดบันทึกบทภาพยนตร์จาก
การถอดเสียงภาษาองักฤษ และจดบนัทึกบท
บรรยายภาษาไทย 

4. คดัเลือกและเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีปรากฏใน
ภาพยนตร์ตามแนวคิดเร่ืองเพศกับการใช้
ภาษา 

5. ศึกษากลวธีิการแปลภาษาเพศหญิง 

6. สรุปผลการวิจยัและนาํเสนอเป็นผลการวิจยั
เพ่ือสรุปให้เห็นถึงกลวิธีการแปลภาษาเพศ
หญิงท่ีปรากฏในบทบรรยายภาพยนตร์ใน

สถานการณ์ต่างๆ ตามแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอบเขตในการวจิัย 

1. การวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากบทบรรยาย
ภาพยนตร์ท่ีปรากฏในแผ่นดีวีดีภาพยนตร์
เร่ือง  Sex and the City: the Movie ออกวาง
จาํหน่ายในปี พ.ศ. 2551 ความยาว 145 นาที 
แ ล ะ เ ร่ื อ ง  Sex and the City 2  อ อ ก ว า ง
จาํหน่ายในปี พ.ศ. 2553 ความยาว 146 นาที 
ภาพยนตร์ทั้ง 2 เร่ือง เป็นภาพยนตร์ประเภท
สุขนาฏกรรมจินตนิยม (romantic comedy) 
กาํกบัการแสดงโดย ไมเคิล แพทริค คิง ผลิต
โดยบริษทั นิวไลน์ ซีเนม่า จาํกดั (New Line 
Cinema) จัดจําหน่ายแผ่นดีวีดีโดยบริษัท 
แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (Catalyst Alliance (Thailand) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษาเพศ
ห ญิ ง โ ด ย วิ เค ร าะ ห์ ค วบ คู่ กั บ บ ริ บ ท 
สถานการณ์  รวมถึงลักษณะท่าทางของ
นกัแสดงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ดว้ย 

การวเิคราะห์ข้อมูลตามแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู ้วิจัยจะนําเสนอ
ขอ้มูล 2 ประเด็น คือ เร่ืองภาษาเพศหญิงท่ีปรากฏใน
บทบรรยายภาพยนตร์  และเร่ืองกลวิ ธีการแปลบ
ทบรรยายภาพยนตร์ ซ่ึงผูว้ิจัยจะนําเสนอรวมอยู่ใน
ส่วนเดียวกนั โดยใชแ้นวคิดทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการแปล 

 นกัวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบักลวิธีการแปลไว ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวม
เพ่ือเป็นแนวทางในการวจิยั พอสรุปไดด้งัน้ี 
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 แคท เธอ รีน  (1974 ) เสนอแนวทางการ
ถ่ายทอดความหมายในระดบัคาํ ดงัน้ี 

1. การถ่ายทอดส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จักดีในวฒันธรรมของผู ้
ส่ือสารและผูรั้บสาร สามารถทาํไดด้งัน้ี 

 1.1 การแยกความหมายต้นฉบับท่ีใช้ค ําๆ 
เดียวโดยในภาษาฉบบัแปลอาจใชค้าํแปลหลายคาํตาม
ความเหมาะสม 

 1.2 การถ่ายทอดโดยการรวมความหมาย ใน
ตน้ฉบับใช้คาํหลายคาํ ซ่ึงมีความหมายอย่างเดียวกนั 
แต่เลือกใชเ้จาะจงลงไปตามบริบท สถานการณ์ ส่วน
ในฉบบัแปลใชค้าํเพียงคาํเดียว  

 1.3 การถ่ายทอดสาํนวน โวหาร และสุภาษิต 
สามารถถ่ายทอดเป็นความหมายโดยตรงหรือถ่ายทอด
เป็นสาํนวน โวหาร และสุภาษิตในภาษาฉบบัแปล  

2. การถ่ายทอดส่ิงท่ีไม่เป็นท่ีรู้จักในวฒันธรรมผูรั้บ
สาร บาร์นเวลล์ (1974) ไดเ้สนอวิธีการถ่ายทอดส่ิงท่ี
ไม่เป็นท่ีรู้จกัในวฒันธรรมผูรั้บสารไว ้ดงัน้ี 

 2.1 การใชข้อ้ความอธิบาย บอกความหมาย
ตามรูปคาํศพัท์และโยงความหมายเขา้สู่ความคิด หรือ
ความหมายของคาํท่ีใชใ้นขอ้ความหรือเน้ือเร่ือง 

 2.2 การใชก้ารทบัศพัท ์

 2 .3  การใช้ค ําท่ี เป็น ท่ี รู้จักในวัฒนธรรม
ปลายทาง ซ่ึงความหมายของคาํในภาษาตน้ฉบบักบัคาํ
ในภาษาฉบับแปลอาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถส่ือ
ความสําคญัให้ได้ความหมายคล้ายกัน การถ่ายทอด
ความหมายโดยวิธี น้ี  ควรเลือกคําให้มีความหมาย
ใกลเ้คียงกนั เช่น แทนพืชดว้ยพืช แทนสัตวด์ว้ยสัตว ์
เป็นตน้ 

แนวคดิเกีย่วกบัการแปลภาพยนตร์ 

 ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการ
แปลภาพยนตร์ โดยงานวิจัยต่างๆ ไดก้ล่าวถึงปัญหา 
วิธีการแก้ไขปัญหา ข้อจาํกัดในการแปลภาพยนตร์ 
รวมทั้งกลวธีิท่ีใชใ้นการแปลภาพยนตร์ ดงัน้ี 

 ดีแอซ, เอไลน์ (2007) กล่าวว่า กล่าวว่า บท
บรรยายภาพยนตร์จะใช้การแปลในฐานะการเขียน
เรียบเรียงใหม่ โดยในปัจจุบันแนวคิดท่ีว่าการแปล
จะต้องยึดติดตามต้นฉบับนั้ นไม่ได้รับความนิยม
เหมือนสมัยก่อน  นักวิชาการในช่วงปี  ค.ศ. 1980 - 
1989 ต่างให้ความสนใจกบัภาษาฉบบัแปลและหน้าท่ี
ของงานแปลนั้ น เป็นสําคัญ ซ่ึงกล่าวได้ว่าจะต้อง
คาํนึงถึงผลงานมากกวา่กระบวนการตั้งแต่ท่ีภาพยนตร์
และรายการโทรทศัน์ถูกผลิตข้ึนไปจนถึงกระบวนการ
แปลและการจัดจําหน่ายไปยังส่ือและกลุ่มผู ้รับ ท่ี
แตก ต่างกันออกไป  กระบวนการ เห ล่ าน้ี ทําให ้
“ขอ้ความตน้ฉบบั” และ “ผูป้ระพนัธ์” ถูกลดบทบาท
ลง เน่ืองจากภาษาต้นฉบับถูกถ่ายทอดไปเป็นภาษา
ฉบบัแปล แต่การแปลนั้นก็ยงัคงตอ้งรักษาเร่ืองภาษา
และวฒันธรรมควบคู่กนัไป อย่างไรก็ตามขอ้ความท่ี
ถูกแปลหรือเรียบเรียงใหม่นั้ น  ก็ยงัคงเช่ือมโยงกับ
ภ าษ าต้น ฉ บั บ อ ยู่  ห าก แ ต่ จ ะ ถู ก นํ า ไป ใช้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ตามลกัษณะการรับชมและรับฟัง  
 นักแปลมักจะประสบปัญหาในการแปล
ขอ้ความท่ีมีกฎหรือขอ้จาํกดั ซ่ึงขอ้จาํกดัของการแปล 
คือ ขอ้จาํกดัในเร่ืองของ “เวลา” และ “พื้นท่ี” ผูแ้ปลบท 
บรรยายภาพยนตร์จะต้องคํานึงถึงเวลาและพ้ืนท่ี 
รวมทั้ งภ าพและ เสี ยงบ รรยาย เดิม ท่ี ป รากฏใน
ภาพยนตร์ด้วย ซ่ึงข้อจาํกัดดังกล่าวทาํให้ผูแ้ปลตอ้ง
อาศัยกลวิธีการลดจาํนวนข้อความ (Text reduction) 
โดยมีสาเหตุมาจาก 

 1) ผูช้มหรือผูฟั้งสามารถเข้าถึงการพูดได้
รวดเร็วกวา่การอ่าน บทบรรยายใตภ้าพจะตอ้งให้เวลา
ผู ้ชมหรือผู ้ฟังในการจดจําและทําความเข้าใจบท
บรรยายท่ีนาํเสนอในจอภาพ 
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 2) ผู ้ชมจะต้องชมภาพบนจอและฟังเสียง
บรรยายในฟิล์มไปด้วย  ดังนั้ นจะต้องให้ เวลาท่ี
 เหมาะสมกบัผูช้มภาพยนตร์ในการรวมเอา
การอ่าน การชมภาพยนตร์ และการรับฟังเขา้ดว้ยกนั 

 3) บทบรรยายใต้ภาพมีพื้นท่ีจํากัดเพียง 2 
บรรทดั จาํนวนตวัอกัษรของบทบรรยายจะข้ึนอยู่กบั
เวลาท่ีนําเสนอภาพ ซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสมและ
ทนัเวลากบัภาพและขอ้ความตน้ฉบบัเดิม  

 การลดจํานวนข้อความมี 2 วิธี คือ การลด
บางส่วน และวิธีการลดทั้ งหมด โดยทั้ ง 2 วิธีน้ีนิยม
นาํมาใชค้วบคู่กนั ซ่ึงจาํนาํไปสู่การเขียนเรียบเรียงใหม่ 
ซ่ึ ง เป็ นกลวิ ธี ท่ี นิ ยมใช้ในการแปลบทบรรยาย
ภาพยนตร์ ผู ้แปลจะคํานึงถึงเวลาและพ้ืนท่ีในการ
นําเสนอบทบรรยายใต้ภาพแล้วจึงตัดข้อความหรือ
ถอ้ยคาํใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตีความของผูช้มและ
ผูฟั้ง และกาํหนดขอ้ความหรือถอ้ยคาํท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
กระชบัข้ึนมาใหม่ นอกจากน้ี ผูแ้ปลสามารถใชว้ิธีการ
ล ด แ ล ะก ารป รั บ เป ล่ี ย น บ ท บ ร ร ย าย ใต้ ภ าพ 
(Condensation and reformulation) โดยมีกลวธีิดงัน้ี 

1. ระดบัคาํ 

 1.1 การทาํใหค้าํพดูท่ีซบัซอ้นง่ายข้ึน 

 1.2 การกล่าวอยา่งกวา้งๆ 

 1.3 การใชค้าํใกลเ้คียงท่ีสั้นกวา่ 

 1.4 การใชก้าลท่ีง่าย 

 1.5 การเปล่ียนระดบัคาํ 

 1.6 การใชค้าํท่ีสั้นและน่าสนใจ 

 1.7 การละหรือตดั (Omission) 

2. ระดบัวลีหรือประโยค 

 2.1 การเปล่ียนประโยคปฏิเสธหรือประโยค
คาํถามเป็นประโยคบอกเล่า และเปล่ียนประโยคคาํถาม
ออ้มเป็นประโยคคาํถามตรง 

 2.2 การเปล่ียนส่วนขยายหรือกริยาช่วยให้
ง่ายข้ึน 

 2.3 การเปล่ียนประโยค Direct speech เป็น 
Indirect speech 

 2.4 การเปล่ียนประธานของประโยค 

 2.5 การปรับเปล่ียนสาระสาํคญั  

 2.6 การเปล่ียนประโยคยาวหรือประโยความ
ซอ้นเป็นประโยคความเดียว 

 2.7 การเปล่ียนประโยคกัตตุวาจก (Active 
voice) เป็นประโยคกรรมวาจก (Passive voice) หรือ
เป ล่ี ยนประโยคกรรมวาจก  (Passive voice) เป็ น
ประโยคกตัตุวาจก (Active voice)  

 2.8 การใช้คาํสรรพนามและตัวบ่งบอกอ่ืน
แทนคาํนามหรือนามวลี 

 2.9 การรวมประโยคหรือวลี 

 2.10 การละหรือตดั (Omission) 

 หอมหวล  (2527) กล่าวว่า  การแปลบท
ภาพยนตร์มีขอ้จาํกดัอนัเป็นลกัษณะเฉพาะประเภท ซ่ึง
แตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องการแปล ดงัน้ี 

 1. แปลคาํบรรยายใต้ภาพ  สําหรับให้ผูช้ม
ภาพยนตร์อ่านโดยคงเสียงพดูในภาพยนตร์ไว ้โดยจะมี
ตวัหนงัสือท่ีเป็นคาํแปลอยูใ่ตภ้าพ การแปลบทบรรยาย
ใต้ภาพสําหรับภาพยนตร์ท่ีฉายในโรงภาพยนตร์ใน
หน่ึงบรรทัดจะมีตวัอกัษรไดไ้ม่เกิน 28 ตวั ซ่ึงผูแ้ปล
จะต้องแปลให้ได้ถูกต้องและครบถ้วนเทียบเท่ากับ
ตน้ฉบบั 
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 2 . แปลบทพากย์ จะใช้เสียงของผู ้พากย์
ภาษาเป้าหมายแทนเสียงของตัวละครในภาพยนตร์ 
โดยการตดัเสียงเดิมออก ซ่ึงตามหลกัการแปลบทพากย ์
การเลือกคาํแปลจะตอ้งคาํนึงถึงการเคล่ือนไหวของริม
ฝีปากตัวแสดงและบทสนทนาท่ีแปลออกมาจะตอ้ง
พอดีกบัช่วงท่ีตวัแสดงแต่ละตวัพดู 

 เชวง (2542) กล่าวว่า การแปลบทภาพยนตร์
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 1. การแปลบทบรรยายภาพ บทแปลจะตอ้งมี
ความยาวเหมาะสมกบัเน้ือท่ีท่ีจะบนัทึกหรือพิมพล์งใน
กรอบท่ีว่างใตภ้าพ การแปลบทบรรยายภาพเป็นการ
แป ลแบบ เอ าค วาม  ผู ้แ ป ลจะต้อ งพ ยาย าม ส่ื อ
ความหมายใหต้งหรือใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัมากท่ีสุด  

 2. การแปลบทพากย ์บทแปลจะตอ้งมีความ
เหมาะสมกับภาพท่ีปรากฏในภาพยนตร์ ผูแ้ปลต้อง
พยายามแปลให้มีจาํนวนพยางคต์รงกบัการเคล่ือนไหว
ปากของผูแ้สดง ถ้าผูแ้ปลสามารถแปลให้มีจาํนวน
พยางคเ์ท่ากนั เร่ิมพูดและจบคาํพูดไดพ้ร้อมกนัจะเป็น
การแปลบทพากยท่ี์ดี การแปลบทพากยส่์วนใหญ่จะใช้
วธีิการแปลแบบเอาความ 

แนวคดิเกีย่วกบัเพศกบัการใช้ภาษา 

 การศึกษาและการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองเพศกับ
การใช้ภาษานั้ นเร่ิมข้ึนประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 20 
จากการอา้งถึงบนัทึกท่ีว่าผูช้ายและผูห้ญิงของชนเผ่า
คาริบพูดกนัคนละภาษา (Jespersen, 1968) แต่ภายหลงั
มีการอธิบายว่าผูช้ายและผูห้ญิงในชนเผ่านั้นมิไดพู้ด
กนัคนละภาษา เป็นเพียงการใช้ถอ้ยคาํท่ีแตกต่างกัน
เท่านั้น 

 โรบิน (1990 อา้งถึงใน Deborah, Don, 2003) 
เสนอรูปแบบของการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนัของเพศ
หญิงและเพศชาย ดงัน้ี 

 1) เพศหญิงและเพศชายมีวงคําศัพท์ ท่ีใช้
ต่างกนั เช่น คาํศพัทเ์รียกสี 

 2) เพศหญิงมกัใชภ้าษาท่ีสุภาพกวา่เพศชาย 

 3) เพศหญิงนิยมใช้ภาษาท่ีออ้มกว่าเพศชาย 
โดยจะใชค้าํกริยาช่วย 

 4) เพศหญิงนิยมใชรู้ปประโยค Question Tag 
ในความหมายประโยคบอกเล่า 

 5) เพศหญิงมักใช้ภาษาถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์และมีการออกเสียงท่ีถูกตอ้งมากกวา่เพศชาย 

 6) เพ ศห ญิ งนิ ยม ใช้ก ารออก เสี ยงขอ ง
ประโยคคาํถามกบัประโยคบอกเล่ามากกวา่เพศชาย 

 7) เพ ศห ญิ งนิ ยม ใช้ค ํา คุณ ศัพ ท์ ท่ี ไ ม่ มี
ความหมาย (Empty adjective) เพ่ือแสดงความชอบ
หรือพอใจ ส่วนเพศชายจะไม่นิยมใชค้าํคุณศพัทเ์ช่นน้ี 
แต่จะใช้ค ําท่ีไม่แสดงลักษณะเฉพาะเพศ  (Neutral 
words) 

 8) เพศหญิงนิยมอา้งคาํพูดผูอ่ื้นตามท่ีรับรู้มา 
(Direct Question) ส่วนเพศชายนิยมกล่าวด้วยคาํพูด
ของตนเอง (Paraphrase) 

 9) เพศหญิงเน้นการออกเสียงให้สอดคลอ้ง
กบัความหมายของคาํ  

 10) เพศห ญิ งไม่ นิ ยมพู ดตลก  ไม่ค่ อยมี
อารมณ์ขนั ไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองตลก และเล่าเร่ืองตลกขาํ
ขนัไดไ้ม่ดีเท่าเพศชาย ซ่ึงจะตรงขา้มกบัเพศชาย 

การวเิคราะห์กลวธีิการแปลภาษาเพศหญิง 

 ตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการแปลของแคท
เธอรีน (1974) ผูแ้ปลใชก้ลวธีิการแปล ดงัต่อไปน้ี 

ตวัอย่างที่ 1 การแยกความหมายต้นฉบับทีใ่ช้คาํๆ เดยีว 
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จากเหตุการณ์ท่ีแคร่ีและบ๊ิกพากันไปชมอ
พาร์ตเมนตท่ี์ทั้งคู่จะซ้ือก่อนเขา้ไปชมทั้งคู่ไดคุ้ยกนัว่า
คร้ังน้ีมาชมห้องพกัเป็นคร้ังท่ีเท่าไหร่ แคร่ีบอกกบับ๊ิ
กว่าเป็นคร้ังท่ี 33 บ๊ิกจึงกล่าวกับแคร่ีว่า “33 เลขนํา
โชค”แต่ เม่ิอเขา้ไปชมแลว้ห้องกลบัไม่ถูกใจทั้งคู่แคร่ี
จึงบอกกบับ๊ิกวา่ “34”   โดยใชน้ํ้ าเสียงสูงเป็นประโยค
คาํถาม เพ่ือชกัชวนบ๊ิกไปชมท่ีอ่ืน จากแนวคิดเก่ียวกบั
เร่ืองเพศกบัการใชภ้าษานั้นของ โรบิน เลคอฟ (1990) 
กล่าวว่า เพศหญิงนิยมใช้การออกเสียงของประโยค
คาํถามกบัประโยคบอกเล่ามากกว่าเพศชาย ผูแ้ปลใช้
กลวิธีการแปลตรงตัว  ให้ผู ้ชมภาพยนตร์ฟังเสียง
ภาพยนตร์ท่ีปรากฏ โดยไม่มีการเพ่ิมคาํใดๆ ลงไปใน
บทบรรยายฉบบัแปลเลย 

ตวัอย่างที่ 2 การใช้การทบัศัทพ์ 

จากเหตุการณ์ ท่ีแค ร่ีนําหนังสือไปคืน ท่ี
ห้องสมุด  ระหว่างท่ีแคร่ีกําลังคืนหนังสืออยู่นั้ น  มี
พนักงานจัดสถานท่ีถามบรรณารักษ์ห้องสมุดว่า
สถานท่ีจัดงานแต่งงานอยู่บริเวณใด  บรรณารักษ์
หอ้งสมุดบอกพนกังานวา่อยูบ่ริเวณดา้นบน ทาํให้แคร่ี
เดินตามข้ึนไปดูแลว้ช่ืนชอบสถานท่ีน้ีจึงกล่าวข้ึนมาวา่  
“It was perfect” ผูแ้ปลใช้กลวิธีการแปลโดยการทับ
ศพัท์ โดยผูแ้ปลถ่ายทอดบทแปลออกมาวา่ “ท่ีน่ีแหละ
เฟอร์เฟ็ค” 

ตวัอย่างที่ 3 การใช้การทบัศัทพ์ 

 จากเหตุการณ์ท่ีแคร่ีข้ึนไปดูสถานท่ีจัด
งานแต่งงานในห้องสมุด เม่ือเธอเห็นสถานท่ีแลว้จึง
ตดัสินใจท่ีจะใช้สถานท่ีน้ีเป็นท่ีจัดงาน แคร่ีจึงกล่าว
ออกมาว่า “Big and I would be married in the classic 
New York landmark that housed all the great love 
stories.” ซ่ึงผูแ้ปลถ่ายทอดบทบรรยายออกมาว่า “บ๊ิก
และฉันจะแต่งงานกัน ณ  แลนด์มาร์คแห่งนิวยอร์ก
สถานท่ีเก็บเร่ืองราวความรักอนัยิง่ใหญ่” โดยผูแ้ปลใช้

การทับศัพท์คาํว่า “Landmark” ถ่ายทอดออกมาเป็น 
“แลนดม์าร์ค”  
 
ตวัอย่างที่ 4 การใช้การทบัศัทพ์และการใช้ข้อความ
อธิบาย 
 จาก เห ตุการณ์ ท่ี แค ร่ีและ บ๊ิก เข้าไป ดู
ห้องพกัท่ีจะซ้ือ พนกังานนาํชมพาทั้งสองเขา้ไปชมอีก
ห้องมองเห็นหลงัคา จากตน้ฉบบัท่ีวา่ “And across the 
rooftop terrace” ซ่ึงผูแ้ปลถ่ายถอดบทแปลออกมาวา่ 
“และตรงขา้มกบัเทอเรซหลังคากระจก” ผูแ้ปลไดใ้ช้
กลวิธีการแปลโดยการทับศพัท์คาํว่า Terrace และใช้
คาํอธิบายคาํว่า “กระจก” ต่อท้ายเข้าไปเพ่ือเพ่ิมการ
รับรู้ของผูช้ม เน่ืองจากในภาพยนตร์ไดแ้สดงให้เห็น
ภาพของหลงัคาท่ีสร้างจากกระจก 
 
สรุปผลการวจิัย 

 ในดา้นความถูกตอ้งของบทแปลบทบรรยาย
ใต้ภาพยนตร์ ผูว้ิจัยได้วิเคราะห์กลวิธีการแปลภาษา
เพศหญิง พร้อมดว้ยปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แปล คือ ความหมายของคาํ บริบทในภาพยนตร์ และ 
ขอ้จาํกดัในเร่ืองบทบรรยายใตภ้าพยนตร์ จากการวิจยั
พบว่า ในดา้นความถูกตอ้งของบทแปล โดยส่วนมาก 
ผูแ้ปลเลือกใชค้าํท่ีส่ือความหมายและอารมณ์ของตวั
ละครไดอ้ย่างชดัเจนและมีความใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบั 
การแปลคาํประเภทต่างๆ เช่น คาํนาม คาํสรรพนาม 
คํากริยา คําคุณศัพท์ หรือแม้แต่ค ําสบถ คําหยาบท่ี
ป รากฏในภาพ ยนต ร์  มี ก าร รักษ ารูป แบบและ
ความหมายไวค้งเดิม โดยใชก้ลวธีิการแปลแบบตรงตวั  

 ในด้านการแปลถ้อยคําสํานวน  ผู ้แปลใช้
กลวิธีการปรับบทแปล เพ่ือให้ความหมายของบทแปล
มีความเป็นภาษาปาก มีความสมจริง เหมาะสมกบัการ
ใชเ้ป็นบทบรรยายใตภ้าพยนตร์  

 ในด้านการแปลระดับประโยค  ผู ้แปล
เลือกใช้กลวิธีการปรับโครงสร้างประโยค เพ่ือความ

1949



HMP7-8 

กระชับของบทแปล  ซ่ึ งจะทําให้บทบรรยายใต้
ภาพยนตร์ไม่ยาวเกินพ้ืนท่ีของจอภาพยนตร์ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการวิจยัเร่ือง กลวธีิการแปลภาษาเพศหญิง
ในบทบรรยายภาพยนตร์ เป็นการวิจยัจากภาพยนตร์ 
ซ่ึ งจะมีข้อจํากัดในด้านพื้ น ท่ีของบทบรรยายใต้
ภาพยนตร์ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงขอเสนอแนะให้มีการศึกษา
กลวิธีการแปลภาษาเพศชายและหญิงในวรรณกรรม
ประเภทต่างๆ บา้ง เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้ น หรือแมแ้ต่
นิตยสารท่ีจาํหน่ายตามท้องตลาด เพ่ือท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดบทแปลให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และได้
อรรถรสมากยิง่ข้ึน  

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริต
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ทาํวิจยัเป็นอยา่งมาก อาจารยก์ฤตยา อกนิษฐ์ อาจารยท่ี์
ปรึกษา ผูใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหค้าํปรึกษาตลอดจนช่วย
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ตอ้งกราบขอบพระคุณบิดามารดาท่ีสนบัสนุนและเป็น
กาํลงัใจให้ผูว้ิจยัมาโดยตลอด รวมทั้ งเพ่ือนสาขาวิชา
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