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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการปรับบทแปลและกลวธีิการแปลท่ีผูแ้ปลน ามาวเิคราะห์ในการแปล 
วรรณกรรม “ทาสประเพณี” จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษเร่ือง “East Wind West Wind” ท่ีประพนัธ์โดย Pearl S. Buck 
และ สันตสิริ เป็นผูแ้ปล งานวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยเลือกตวัอยา่งจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษและ 
ฉบบัแปลภาษาไทยจ านวน 20 ตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้ิจยัน าหลกัเกณฑ์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลของสัญฉวี สายบวั 
(2560) และ โมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ การปรับระดบัค า 
และการปรับระดบัโครงสร้างของภาษา ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่การปรับบทแปลระดบัค าประเภทท่ีพบมาก 
ท่ีสุดคือ การใชค้  าท่ีอา้งอิงความหมายท่ีกวา้งแทนค าท่ีเฉพาะกวา่ รองลงมาคือ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป การปรับ 
บทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาประเภทท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับระเบียบวธีิเรียงค าในวลีหรือประโยค รองลงมา 
คือ การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของค า ส าหรับดา้นกลวิธีการแปลพบว่าโดยส่วนใหญ่ผูแ้ปลเลือกใชก้ารแปล 
แบบเอาความเป็นหลกัเพ่ือใหง้านแปลมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบและโครงสร้างทางภาษาท่ีคุน้เคยต่อผูอ่้านท่ีสุด 
 
ค ำส ำคญั: การปรับบทแปล กลวิธีการแปล วรรณกรรมท่ีสะท้อนวัฒนธรรมจีน 

 
Abstract 

The aim of this research was to study the types of translation editing and translation process of a literary 
work “East Wind West Wind.” by Pearl S. Buck and translated by Santasiri. This research was conducted using 
qualitative data. Based on the principles of translation editing proposed by Sanchawi Saibua (2017) and Mona Baker 
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(1992) as the analytical framework, the research was done through 20 purposively selected examples. The findings 
were classified into two levels: the adjustment at word level and the adjustment at language structure level. The 
results of this research showed that the adjustment at word level in terms of using general words to replace specific 
ones was mostly found while deleting words and idioms was secondly found. Regarding the adjustment at language 
structure level, rearranging of word order in sentences or phrases was used most frequently, followed by word 
structure level. The free translation technique was mostly used for this work in order to make language structure 
conform to translation texts and familiar to the readers.  
 
Keywords: Translation editing, Translation process, Chinese Culture-related Literature  

 
1. บทน า 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั การติดต่อส่ือสารนบัเป็นส่ิงส าคญัในการอยูร่่วม 
กนัในสังคม ดงันั้น มนุษยจึ์งไดคิ้ดคน้เคร่ืองมือเพ่ือเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด 
เพ่ือให้ผูอ่้านไดรั้บทราบและเขา้ใจวตัถุประสงคค์วามตอ้งการของตน ซ่ึงส่ือกลางหรือเคร่ืองมือในท่ีน้ีคือ “ภาษา” ใน
ปัจจุบนัเม่ือสงัคมมีการขยายตวัข้ึนท าใหภ้าษาท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารมีความแตกต่างกนั แมก้ระทั้งในสังคมเดียวกนั อาจมี
ภาษาประจ ากลุ่มท่ีหลากหลายได้เช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มเป็นท่ีเขา้ใจทั้ งสองฝ่าย จึง
จ าเป็นตอ้งมีการแปลขอ้มูลจากภาษาหน่ึงไปสู่ภาษาหน่ึง “การแปล” จึงมีบทบาทในการส่ือความหมายเพ่ือให้เกิด 
ความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มคนต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา ต่างภาษาและต่างเผ่าพนัธ์ุ แคทฟอร์ด (Catford, 1978) กล่าววา่ การ
แปลคือการใชภ้าษาอีกภาษาหน่ึง เพื่อส่ือความหมายท่ีแสดงโดยภาษาเดิม ภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนักแปลน ามา ใช้
เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ 

การแปลจึงเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดความหมายของบทตน้ฉบบัลงสู่บทท่ีเป็นฉบบัแปล ความหมายจึงเป็น 
เป้าหมายส าคญัส าหรับผูแ้ปลท่ีจะตอ้งเก็บใหไ้ดจ้ากตน้ฉบบัและเป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการก าหนดคุณภาพงานแปล 
กล่าวคืองานแปลท่ีคงความหมายของตน้ฉบบัไวไ้ดค้รบและเท่ียงตรงยอ่มนบัเป็นงานแปลท่ีดี ตน้ฉบบัและฉบบัแปล 
อาจจะเป็นภาษาเดียวกนั เช่น การเอาบทประพนัธ์ท่ีเป็นร้อยกรองมาเขียนใหม่ในรูปร้อยแกว้โดยคงความหมายเดิมไว ้
หรือตน้ฉบบัและฉบบัแปลเป็นขอ้ความท่ีต่างกนัในเร่ืองของค า การเรียบเรียงค า และการผกูประโยค เช่น การแปลบท 
ความภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย ดงันั้นเม่ือตอ้งมีการแปลจากภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงจึงเป็นปัญหาท่ีหนกัใจของ 
นกัแปลท่ีจะตอ้งพยายามรักษารูปแบบของตน้ฉบบัไวพ้ร้อมกบัคงความหมายไวด้ว้ย นิวมาร์ค (Newmark, 1981) ได ้
ให้ค  าแนะน าเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักแปลวา่ ผูแ้ปลตอ้งยึดความมุ่งหมายท่ีส าคญัของการแปลเป็นหลกัและสร้าง 
ผลตอบสนองท่ีเทียบเคียงกบัของตน้ฉบบั ในขณะเดียวกนัก็พยายามรักษารูปแบบการเสนอความคิดเดิมไวเ้ท่าท่ีจะ 
เป็นไปได ้ดงันั้นการน าเอาอีกภาษาหน่ึงมาส่ือความหมายของตน้ฉบบัจึงตอ้งมีการปรับบทแปลบา้งเพ่ือใหบ้ทแปล นั้น
สามารถส่ือความหมายไดดี้ท่ีสุด 

ซ่ึงตรงกบัความมุ่งหมายของสัญฉวี สายบวั (2560) ท่ีกล่าวถึงขอบเขตการปรับบทแปลไวว้่า การปรับบท 
แปลไม่ใช่การเปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขบทแปลใหแ้ตกต่างไปจากตน้ฉบบัตามความพอใจของผูแ้ปล ซ่ึงการปรับ บท



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

918 

แปลควรท าไดต้ามเง่ือนไขต่อไปน้ี ประการแรกคือ การปรับภาษาควรท าต่อเม่ือมีความจ าเป็นในดา้นท่ีจะท าให้ บท
แปลนั้นอ่านเขา้ใจง่าย ผูแ้ปลอาจพิจารณาปรับโครงสร้างของประโยค การเรียงล าดบั และความคิดให้แตกต่างไป จาก
รูปแบบท่ีใชใ้นตน้ฉบบั ถา้เห็นว่าจะท าให้ภาษาในบทแปลสละสลวยข้ึนเป็นธรรมชาติข้ึนและท่ีส าคญัคืออ่านแลว้ 
เขา้ใจได ้ประการท่ีสองคือ ในการปรับภาษาท่ีใชใ้นบทแปลนั้น ผูแ้ปลจะตอ้งค านึงถึงความหมายของการแปลเป็น ส่ิง
ส าคญั ซ่ึงหมายถึงการมุ่งท่ีจะให้ภาษาในบทแปลสามารถส่ือความหมายท่ีเทียบเคียงไดก้บัความหมายในตน้ฉบับ 
(equivalent meaning) หลกัเกณฑ์น้ีใชไ้ดก้บัการแปลงานเขียนทุกชนิดโดยมีขอ้ยกเวน้คือ การแปลงานเขียนประเภท 
รจนาสาร (expressive writing) ซ่ึงรูปแบบมีความส าคญัเท่าๆกบัการคาดหมาย การปรับบทแปลจึงแตกต่างไป  

วรรณกรรมท่ีสะทอ้นวฒันธรรมจีน เร่ือง East Wind West Wind (ทาสประเพณี) เป็นเร่ืองราวท่ีกล่าวถึง หญิง
สาวชาวจีนโบราณนามวา่กุย้หลานแต่งงานกบัชายชาวจีนเป็นแพทยท่ี์จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งสองถูก หมั้นไว้
ก่อนหนา้ เม่ือพบกนัเธอพบวา่เขาไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้เพราะเขาไม่สนใจเธอเลย กุย้หลานมีพ่ีชาย ท่ีอาศยัอยูใ่น
สหรัฐอเมริกาคนนึงและแต่งงานกบัแมรีหญิงชาวอเมริกนั พวกเขากลบัมาประเทศจีนเพื่อโน้มนา้วให้ พ่อแม่ของฝ่าย
ชายยอมรับการแต่งงาน แต่ทวา่ปฏิเสธและขอใหพ่ี้ชายมอบเงินใหแ้ม่รีจ านวนหน่ึงและส่งเธอกลบั ประเทศ พอ่และแม่
ตอ้งการให้บุตรชายแต่งงานกบัคู่หมั้นซ่ึงเป็นลูกสาวของบา้นตระกลูหลีเพ่ือให้ก าเนิดหลานชาย ท่ีมีเลือดเน้ือเช้ือไขท่ี
เกิดจากผูห้ญิงจีน ต่อมาแมรีพบว่าตนเองตั้งครรภบุ์ตรคนแรกท าให้สามีไม่สามารถหักใจท้ิงไป ไดเ้หตุการณ์น้ีสร้าง
ความเสียใจให้กบัแม่ของฝ่ายชายจนกระทั่งตรอมใจและเสียชีวิตในท่ีสุด พ่ีชายของกุ้ยหลานจึง ตดัสินใจออกจาก
ครอบครัวใหญ่และมาอาศยัอยูก่บัแมรีตามล าพงั  ส่วนกุย้หลานและสามีไดพ้ยายามปรับตวัเขา้หากนั และเม่ือทั้งสอง
ให้ก าเนิดบุตร ทายาทของทั้ งสองครอบครัวจึงท าหน้าท่ีเป็นโซ่ความสัมพนัธ์ท่ีร้อยรัดวฒันธรรมตะวนั ออกและ
ตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอยา่งแนบแน่น 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกท่ีจะศึกษาวรรณกรรมท่ีสะทอ้นวฒันธรรมจีน เร่ือง East Wind West Wind 
(ทาสประเพณี) ประพนัธ์โดย เพิร์ล เอส บัค๊ และแปลโดย สันตสิริ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีวงวรรณกรรมของยโุรปและ 
อเมริกาถือวา่เป็นเร่ืองเยี่ยมและทรงคุณค่าในดา้นประเพณีและวฒันธรรมตะวนัออกท่ีมีการตีพิมพจ์ าหน่ายทัว่โลกถึง 
38 ภาษา นอกจากน้ีผูแ้ปลก็ถือว่าเป็นผูท่ี้มีฝีมือในการร้อยกรองและเป็นผูช้  านาญดา้นการใชถ้อ้ยค าส านวนในงาน 
ประพนัธ์ต่างๆ มากมาย ซ่ึงงานท่ีท่านผูน้ี้ไดท้ าส าเร็จมาแลว้เป็นอยา่งดีคือเร่ือง เมียหลวง (The First Wife), นกัปฏิวติั 
หนุ่ม (The Young Revolutionist), หัวอกแม่ (The Mother), ชาติหรือชู้ (The Patriot) ด้วยช่ือเสียงและความสามารถ 
ของผูป้ระพนัธ์และผูแ้ปลทั้งสองน้ีมุ่งหมายท่ีจะสร้างให้เห็นเคร่ืองช้ีวดัถึงความแตกต่างท่ีขอ้งเก่ียวกบัประเพณีอยา่ง 
ละเอียด จึงเป็นเหตุท่ีท าใหผู้ว้จิยัสนใจเน้ือหาและเลือกวรรณกรรมเร่ืองน้ีมาวเิคราะห์ในการปรับบทแปล 
 
2. วตัถุประสงค์   

เพื่อศึกษาประเภทของการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลท่ีผูแ้ปลไดน้ ามาใชใ้นการแปลวรรณกรรมเร่ือง 
“ทาสประเพณี” จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษมาสู่ฉบบัแปลภาษาไทย 
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3. วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาในส่วนน้ีมีจุดมุ่งหมายในการวจิยัแบบวิเคราะห์เน้ือหาทางภาษาถึงวธีิการปรับบทแปลวรรณกรรม 

เร่ือง “ทาสประเพณี” โดยน าขอ้ความทั้งหมดของเร่ืองสั้นทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล เป็นจ านวน 20 ตวัอยา่ง 
มาวิเคราะห์ตามหลกัทฤษฎีของสัญฉวี สายบวั (2560) และ โมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) เพื่อเป็นแนวทางในการวิจยั 
ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยัแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  

3.1 การเลือกขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวรรณกรรมฉบบัภาษาองักฤษ เร่ือง “East Wind West Wind” ท่ีประพนัธ์ 
โดย Pearl S. Buck ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ John Day Company ในปี 1930 และฉบับแปลภาษาไทย เร่ือง “ทาสประ 
เพณี” แปลโดย สนัตสิริ ตีพิมพโ์ดยส านกัพิมพ ์พิทยาคาร ในปี 2524 

3.2 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัไดอ่้านขอ้มูลเชิงลึกในภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล เพ่ือสร้างความ 
เขา้ใจในส านวนทางภาษาของผูป้ระพนัธ์และส านวนการแปลของผูแ้ปล เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์และจดัประเภทใน 
ล าดบัถดัไป 

3.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปล ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัการแปลและงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขั้นตอนการแปลทฤษฎี การปรับบทแปล กลวธีิการแปล  

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลวรรณกรรมทั้งหมดทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบั 
แปลท่ีมีการแบ่งเน้ือเร่ืองเป็นจ านวน 20 บท จึงสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มตวัอย่างได้จ านวน 20 ตวัอย่าง เพ่ือน ามาว ิ
เคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นการศึกษา 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกขอ้มูลในส่วนของการปรับบทแปลจากฉบบัแปลและเทียบเคียง จาก
ตน้ฉบบั จ านวน 20 ตวัอยา่งดงักล่าว จึงน ามาวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปล ซ่ึงการวิเคราะห์ การปรับ
บทแปลจะใชห้ลกัเกณฑข์องสญัชว ีสายบวั (2560) และ โมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) ท่ีจ าแนกตามกรอบ ความคิดการ
วเิคราะห์ออกเป็น การปรับระดบัค าและการปรับระดบัโครงสร้างภาษา นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัวิเคราะห์ใน ส่วนของกลวิธี
การแปล ไดแ้ก่ การแปลแบบตรงตวัและการแปลแบบเอาความ  

3.6 การสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ผูว้ิจัยสรุปผลโดยการคัดเลือกมาจากการวิเคราะห์เน้ือหา 
ทั้ งหมดในวรรณกรรม น าเสนอผลการวิเคราะห์การปรับบทแปลในแต่ละประเภท พร้อมยกตวัอย่างเพ่ืออธิบาย 
ประกอบท่ีน่าสนใจและสรุปรูปแบบการปรับบทแปลแต่ละระดบัท่ีพบมากท่ีสุดไปถึงรูปแบบท่ีพบนอ้ยท่ีสุด 
 
4. ผลการวจิยั  

จากการศึกษาการวิเคราะห์การปรับบทแปลทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งการปรับบท 
แปลในระดบัค าและระดับโครงสร้างจ านวน 60 ประเด็น นั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตรงตามหลกั 
เกณฑข์อง สัญชว ีสายบวั (2560) และ โมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) โดยจ าแนกตามประเภทการปรับบทแปลต่างๆ ซ่ึง
เรียงล าดบัความถ่ีจ านวนท่ีพบมากท่ีสุดไปยงันอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี  
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ตารางที่ 1 ความถ่ีของการปรับบทแปลระดบัค าและระดบัโครงสร้าง 
การปรับบทแปลระดับค า การปรับบทแปลระดับโครงสร้าง 

ล าดบั ประเภท 
 

ความถ่ี 
(คร้ัง) 

ร้อยละ ล าดบั ประเภท 
 

ความถ่ี 
(คร้ัง) 

ร้อยละ 

1 
 

การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมาย 
กวา้งแทนค าท่ีเฉพาะกว่า 

6 
 

10 1 
 

การปรับระเบียบวิธีเรียงค า 
ในประโยคหรือวลี 

10 
 

16.7 

2 การตดัค  าหรือส านวนทิ้งไป 5 8.3 2 การปรับระดบัโครงสร้าง 7 11.7 
3 การเติมค าอธิบาย  4 6.7 3 การเพ่ิมและละค า 5 8.3 
4 
 

การแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีมี 
ในวฒันธรรมเป้าหมาย 

4 6.7 4 
 

การปรับการใชก้รรตุวาจก 
และกรรมวาจก 

4 
 

6.7 

5 
 

การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า 3 5 5 
 

การเปล่ียนประโยคเป็นวลี 
และวลีเป็นประโยค 

4 
 

6.7 

6 การเติมค าเช่ือมระหวา่งกลุ่มค า 3 5 6 การปรับรูปปฏิเสธ 3 5 
    7 ระดบัเสียง (ทบัศพัท)์ 2 3.3 

 

จากการศึกษาพบวา่ การปรับบทแปลระดบัค า ประเภทการใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ี 
อา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ พบมากท่ีสุด 6 คร้ัง รองลงมาคือ ประเภทการตดัค าหรือส านวนท้ิงไป พบ 5 คร้ัง ประเภทการ 
เติมค าอธิบายและประเภทการแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีมีในวฒันธรรมเป้าหมาย พบ 4 คร้ัง ประเภทการใชว้ลีหรือประโยคแทน 
ค าและการเติมค าเช่ือมระหวา่งกลุ่มค า พบนอ้ยท่ีสุด 3 คร้ัง ส าหรับการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ประเภทการปรับ 
ระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี พบมากท่ีสุด 10 คร้ัง รองลงมาคือ ประเภทการปรับระดบัโครงสร้าง พบ 7 คร้ัง 
ประเภทการเพ่ิมและละค าในประโยค พบ 5 คร้ัง ประเภทการปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรมวาจกและการเปล่ียน 
ประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค พบ 4 คร้ัง ประเภทการปรับรูปปฏิเสธ พบ 3 คร้ัง ประเภทระดบัเสียง (ทบัศพัท์) 
พบ 2 คร้ัง  

4.1 ตวัอยา่งการวเิคราะห์การปรับบทแปลระดบัค า ผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งทั้งหมดแสดงใหเ้ห็นวา่การปรับ
บทแปลระดบัค าประเภทท่ีพบมากท่ีสุด คือ การใช ้

ค าท่ีอา้งอิงความหมายท่ีกวา้งแทนค าท่ีเฉพาะกวา่ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
ตน้ฉบบั (Buck, 1930) ฉบบัแปล (สนัตสิริ, 2524) 
Courtyards (p.43)  สนาม (หนา้ 81) 
จากความหมายของภาษาตน้ฉบบัในเร่ืองสั้น ค  าวา่ “courtyards” หมายถึง “สนาม” ดว้ยสถาปัตยกรรมบา้น 

จีนโบราณมีลกัษณะเป็นบา้นชั้นเดียวท่ีปลูกในพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมตามทิศทั้ง 4 ทิศ แบ่งบา้นเป็นหลงัๆ และหันหน้าเขา้หา 
กนัเช่ือมห้องดว้ยระเบียงทางเดินภายนอกมีประตูทางเขา้บา้นสองชั้น ชั้นแรกเป็นลานหนา้บา้นท่ีประตูหันไปทางทิศ 
ใต ้ชั้นท่ีสองเป็นลานกลางบา้น บา้นหลกัท่ีอยูต่รงกลางทางทิศเหนือท่ีสามารถทะลุไปเรือนเล็กดา้นหลงัไดแ้ละตรง 
บริเวณกลางบา้นเป็นลานขนาดใหญ่ท่ีมีสนามเล็กๆกลางบา้นและมีตน้ไมด้อกไมป้ลูกอยา่งมีระเบียบ ซ่ึงจากลกัษณะ 
สนามของบา้นคนจีนดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสนามของบา้นคนไทยไม่วา่จะยคุเก่าหรือยคุใหม่บา้น 
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คนไทยก็ไม่มีการแบ่งสดัส่วนลกัษณะนั้น ดงันั้นผูแ้ปลจึงเลือกใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิง ถึง
ส่ิงท่ีเฉพาะกว่าเพ่ือให้ไดค้วามหมายท่ีกระชบัใจความในฉบบัแปล นอกจากน้ีก็ไม่ไดท้ าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมาย 
คลาดเคล่ือนอีกดว้ย  

ส่วนการปรับบทแปลระดบัค าประเภทท่ีพบมากท่ีสุดล าดบัถดัมา คือ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป 
ตน้ฉบบั “This was right, for no one else in our women’s apartment was equal to her, the first lady, in 

position or native ability.” (Buck, 1930: 7)  
ฉบบัแปล “ขอ้น้ีนบัวา่ท่านท าถูก เพราะไม่มีใครอีกแลว้ทางฝ่ายหญิงท่ีจะเป็นใหญ่เป็นโตเท่าท่าน ท่านอยูใ่น 

ฐานะเป็นภรรยาหลวง” (สนัตสิริ, 2524: 14)  
ค าท่ีขีดเสน้ใต ้“native ability” ซ่ึงแปลความหมายไดว้า่ “ความสามารถโดยเน้ือแท”้ นั้นไม่ปรากฏอยูใ่นขอ้ 

ความฉบบัแปลเน่ืองจากมีการกล่าวถึงคุณลกัษณะและความเหมาะสมของแม่ของกุย้หลานในฐานะผูเ้ป็นภรรยาหลวง 
อยา่งชดัเจนแลว้ เพ่ือไม่ใหข้อ้ความดูเยนิเยอ่จึงไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวอีกในฉบบัแปลและการตดัส านวนดงักล่าวก็ไม่ได ้มี
ผลต่ออรรถรสหรือความหมายท่ีถ่ายทอดสู่ฉบบัแปลแต่อยา่งใด 

4.2 ตวัอยา่งการวิเคราะห์การปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งทั้งหมดแสดงให้เห็นวา่
การปรับบทแปลระดบัประโยคประเภทท่ีพบมากท่ีสุด คือ 

การปรับระเบียบวธีิเรียงค าในวลีหรือประโยค ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตน้ฉบบั “I became their daughter, leaving forever my own family and clan.” (Buck, 1930: 20) 
ฉบบัแปล “ฉนัไดข้าดตอนจากครอบครัวและวงศต์ระกลูของฉนั และไดก้ลบักลายมาเป็นบุตรสาวของท่าน 

ผูใ้หญ่ทั้งสองน้ีแลว้โดยส้ินเชิง” (สนัตสิริ, 2524: 36) 
จากตน้ฉบบัประกอบดว้ยขอ้ความ 2 ขอ้ความ ซ่ึงขอ้ความหน่ึงเป็นอนุประโยคคือ I became their daughter 

ส่วน leaving forever my own family and clan เป็นวลีท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าขยายกริยาของค าวา่ “became” ในฉบบัแปลผู ้
แปลไดจ้ดัล าดบัขอ้ความใหม่ โดยการสลบัต าแหน่งของค าท่ีขยายค ากริยามาข้ึนตน้มาไวข้า้งหนา้ คือค าท่ีขีดเส้นใต ้
“leaving forever my own family and clan” จากนั้นจึงค่อยแปล “I became their daughter” ซ่ึงถือเป็นอนุประโยคหลกั 
จึงไดค้วามหมายท่ีสมบูรณ์ดงัฉบบัแปลวา่ “ฉันไดข้าดตอนจากครอบครัวและวงศ์ตระกูลของฉันและไดก้ลบักลายมา 
เป็นบุตรสาวของท่านผูใ้หญ่ทั้งสองน้ีแลว้โดยส้ินเชิง” เพื่อเรียงล าดบัเหตุการณ์และโครงสร้างของความหมายให้ถูก 
ตอ้งและง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูอ่้านงานแปล  

การปรับบทแปลระดบัประโยคประเภทท่ีพบมากท่ีสุดล าดบัถดัมา คือ มีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง  
ของค าประเภทความแตกต่างในดา้นการบอกความหมายเพ่ิมเติมในดา้นพหูพจน์  

ต้ น ฉ บั บ  “I knew the slaves and the concubines would be excited and would watch her from behind 
corners” (Buck, 1930: 129) 

ฉบบัแปล“ฉนัทราบดีวา่พวกคนใชแ้ละพวกภรรยานอ้ยของคุณพอ่คงจะต่ืนเตน้และจะแอบดูเขาตามซอกตาม
มุม” (สนัตสิริ, 2524: 248)  

จะเห็นไดว้า่ขอ้ความตน้ฉบบัมีค านามท่ีเปล่ียนรูปใหอ้ยูใ่นรูปพหูพจน์ดว้ยการเติม s ขา้งหลงัค านามดงักล่าว 
“the slaves and the concubines” ผูแ้ปลจึงมีการถ่ายทอดความหมายในเชิงพหูพจน์สู่ฉบบัแปลวา่ “พวกคนใชแ้ละพวก 
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ภรรยานอ้ย” เพ่ือเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เหมาะสมกบัโครงสร้างภาษาไทยและการใส่ s ทา้ยค าภาษาองักฤษ
นั้นถือเป็นการใส่หน่วยความหมาย แต่ในภาษาไทยไม่มีการใส่หน่วยความหมายยอ่ยทา้ยค าจึงตอ้งเติมค าใดค าหน่ึง 
เช่น ค าวา่ “พวกหรือกลุ่ม” แทน ซ่ึงการเติมค าลกัษณะน้ีไม่ถือวา่เป็นการเติมค าอธิบาย แต่เป็นการปรับเพ่ือรักษาความ 
หมายในโครงสร้างค าใหส้มบูรณ์ตามลกัษณะภาษาฉบบัแปลในภาษาไทย 

 
5. การอภิปรายผล  

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์งานแปลวรรณกรรม เร่ือง “ทาสประเพณี” ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ผูศึ้กษา 
ตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัประเภทการปรับบทแปลทั้งในระดบัค าและระดบัโครงสร้างและกลวธีิการแปลแบบตรงตวัและ 
แบบเอาความซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การปรับบทแปลของสัญฉวี สายบวั (2560) และนอกเหนือจากนั้นผูศึ้กษายงั 
พบกลวิธีการปรับบทแปลอ่ืนๆ เพ่ิมเติมของ โมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) โดยผูศึ้กษาไดอ้ภิปรายผลการศึกษาดงัตวั 
อยา่งท่ีส าคญัต่อไปน้ี  
 5.1 การปรับบทแปลระดบัค าประเภทท่ีพบมากท่ีสุดคือ การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งแทนค าเฉพาะ
กวา่ เม่ือค าจากภาษาตน้ฉบบัไม่มีในวฒันธรรมฉบบัแปล ผูแ้ปลจึงตอ้งแกปั้ญหาโดยการอา้งอิงค าท่ีมีระดบักวา้งข้ึน 
เพ่ือครอบคลุมความหมายดงักล่าว ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

ตน้ฉบบั (Buck, 1930) ฉบบัแปล (สนัตสิริ, 2524: 14) ความหมายตามพจนานุกรม 
wine ceremony (p.20) พิธีเล้ียงสุรา (หนา้ 37)  พิธีเล้ียงเหลา้องุ่น 
courtyards (p.43)  สนาม (หนา้ 81)   สนามท่ีลอ้มรอบดว้ยกลุ่มอาคาร 
sandalwood chest (p.68) หีบไมจ้นัทร์ (หนา้ 128)  ชั้นท่ีมีล้ินชกั, ลงัไมจ้นัทร์ 
robe (p.102)  เคร่ืองแต่งกาย (หนา้ 197)  เส้ือคลุมยาว 
west (p.117)  ต่างประเทศ (หนา้ 224)  ตะวนัตก 
intercede (p.190)  ติดต่อ (หนา้ 99)   ขอร้องใหก้ระท า 

 จากกลุ่มตวัอย่างประเภทการใช้ค  าท่ีอา้งอิงถึงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า 
สามารถแยกประเภทตามชนิดของค าได ้2 ประเภท คือ  

1) wine ceremony, courtyards, sandalwood chest, robe, west จดัเป็นกลุ่มค านามประเภทสามานยนาม เป็น
ค านามสามญัท่ีใชเ้ป็นช่ือทัว่ไป หรือเป็นค าเรียกส่ิงต่างๆ โดยทัว่ไปไม่ช้ีเฉพาะเจาะจง เช่น wine ceremony พิธีเล้ียง
สุรา ผูแ้ปลใชค้  าวา่ “สุรา” แทนค าวา่ “wine”, courtyards ในเร่ืองพดูถึงสนามของคนจีนท่ีความแตกต่างกบั ของคนไทย 
ผูแ้ปลจึงใชค้  าท่ีครอบคลุมวา่ “สนาม”, sandalwood chest หีบไมจ้นัทร์ ผูแ้ปลใชค้  ากวา้งค าวา่ “หีบ” แทน การอธิบาย
เพ่ิมเติมของค าว่า “chest”, robe เคร่ืองแต่งกาย และ west ต่างประเทศท่ีใช้ค  ากวา้งว่าแทนค าท่ีมีความหมาย ตาม
ตน้ฉบบั 

2.) Intercede จดัเป็นกลุ่มค ากริยา เป็นค าท่ีแสดงอาการ สภาพ หรือการกระท าของค านามและค าสรรพนาม 
ในประโยค การท่ีแทนท่ีค ากริยาในตน้ฉบบัท่ีแปลตรงตวัวา่ “ร้องขอ” ผูแ้ปลใชค้  าวา่ “ติดต่อ” ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมาย 
กวา้งเพ่ืออา้งอิงถึงอาการของกลุ่มค าท่ีแสดงการขอร้องไกล่เกล่ีย  
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จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่ ผูแ้ปลเลือกท่ีจะใชค้  ากวา้งแทนการแปลตรงตวัทั้งค  านามและค ากริยาท่ีเป็นปัญหา 
หากแปลตรงตวัผูแ้ปลตอ้งอธิบายความหมายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ถูกตอ้งตามความหมายตน้ฉบบั ดงันั้นผูแ้ปลจึงใชค้  ากวา้ง 
ท่ีเหมาะสมกบัการใชภ้าษาของฉบบัแปลแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สิริกร ผลผลาหาร และ นครเทพ ทิพยศุภ
ราษฏร์ (2560: 532) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความแตกต่างดา้นภาษาของภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางอาจท าให้เกิด ปัญหา
เก่ียวกบัค าและความหมายจึงเป็นหน้าท่ีของผูแ้ปลท่ีจะเลือกหาค าท่ีเหมาะสมเพ่ือมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัเน้ือเร่ือง และ
บริบททางวฒันธรรมของภาษาปลายทางใหม้ากท่ีสุด 

การปรับบทแปลระดบัค าประเภทท่ีพบรองลงมาคือ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป การใชค้  าหรือขอ้ความท่ี 
ซ ้ าซอ้นและฟุ่ มเฟือยในฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งตดัค าหรือส านวนท่ีไม่มีสาระส าคญัในบริบทท้ิงไปและไม่มีผลกระทบ 
ต่อเน้ือความในตน้ฉบบั ซ่ึงผลการวเิคราะห์แยกเป็นการตดัค าและการตดัส านวนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

การตดัค า 
ตน้ฉบบั: “There are only the strange servants in the kitchen.” (Buck, 1930: 29) 
ฉบบัแปล: “ยงัพวกคนใชใ้นครัวอีก” (สันตสิริ, 2524: 54) จากตวัอยา่งผูแ้ปลใชก้ลวิธีการปรับบทแปลโดย
การตดัค าคุณศพัท ์“strange” ท่ีมีความหมายวา่ ต่างถ่ิน, 

แปลกหนา้ ซ่ึงท าหนา้ท่ีขยายค านาม “servants”  ไม่ไดมี้ความหมายส าคญัมากนกัและบริบทของกลุ่มค าดงักล่าวไดส่ื้อ 
ความหมายในตวัเองชดัเจนอยูแ่ลว้ เม่ือตดัท้ิงไปแลว้ก็ไม่ไดท้ าใหส้าระส าคญัของตน้ฉบบัโดยรวมเสียไป 

การตดัส านวน 
ตน้ฉบบั: “How did I know it myself when his heart stirred? Ah, how does the cold earth know when the 

sun at spring-tide draws out her heart into blossoming? How does the sea feel the moon compelling her to 
him? I do not know how the days passed.” (Buck, 1930: 56) 

ฉบับแปล: “ฉันก็ไม่ทราบว่าน ้ าใจของเขาไหวหวัน่มากน้อยเพียงใด? ฉันไม่ทราบว่าวนัคืนลุล่วงไปโดย 
สถานใด” (สนัตสิริ, 2524: 107) 

จากขอ้ความขา้งตน้พบวา่ ผูแ้ปลตดัประโยคท่ีประกอบอยูใ่นภาษาตน้ฉบบัออก คือ ”how does the cold earth 
know when the sun at spring-tide draws out her heart into blossoming? How does the sea feel the moon compelling 
her to him?” เน่ืองจากเป็นส านวนทางภาษาท่ีใชใ้นการเปรียบเปรย พรรณนาความรู้สึกท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นในการแปล 
และเพ่ือเป็นการลดความเยินเยอ่ของเน้ือความท่ียาวเกินความเหมาะสม ผูแ้ปลจึงเลือกตดัส านวนน้ีออกไปโดยยงัคง 
รักษาสาระส าคญัของบริบทไวไ้ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา ของสุภาวดี พุม่โพธ์ิ และนครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ (2559: 
171) ซ่ึงใหค้วามเห็นตรงกนัวา่ การแปลนั้นหากมีค าฟุ่ มเฟือยมากเกินไปจะท าให้เขา้ใจเน้ือหายากและบางคร้ังผูแ้ปลจ า 
เป็นตอ้งละโครงสร้างเดิมหรือขอ้ความตน้ฉบบับางประการ เพ่ือน าไปถ่ายทอดความหมายท่ีเป็นธรรมชาติและกระชบั 
ไดใ้จความยิง่ข้ึน 

5.2 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับวธีิเรียงค าในวลีหรือประโยคตามโครงสร้าง 
ภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลมีความแตกต่างดา้นโครงสร้างและไวยากรณ์ ผูแ้ปลจึงใชก้ารปรับต าแหน่งและวิธี 
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เสนอความคิดในวลีหรือประโยคท่ีเป็นปัญหาและถ่ายทอดเร่ืองราวโดยยงัคงความหมายตามต้นฉบับโดยพบ 2 
ลกัษณะดงัน้ี  

การเปล่ียนต าแหน่งของค ากริยาวเิศษณ์ 
ตน้ฉบบั: “It seemed as though before this we had nothing to talk about.” (Buck, 1930: 49) 
ฉบบัแปล: “ก่อนหน้านี ้ดูเหมือนวา่เราไม่มีเร่ืองอะไรจะพดูกนั” (สนัตสิริ, 2524: 93) 
จากตวัอยา่งเป็นการเปล่ียนต าแหน่งของกริยาวิเศษณ์มาไวป้ระโยคหนา้ ผูแ้ปลไดส้ลบัต าแหน่ง ของ “before 

this” ซ่ึงแปลวา่ “ก่อนหนา้น้ี” เน่ืองจากเป็นค ากริยาวเิศษณ์ท่ีบอกเวลาในการกระท าของประธานในประโยคเม่ือผูแ้ปล 
ปรับเรียงเน้ือความตามโครงสร้างและวฒันธรรมการใชภ้าษาตามภาษาฉบบัแปลใหม่ จึงท าใหส้ามารถเขา้ใจล าดบั เหตุ
กาณ์ไดง่้ายข้ึน  

การเปล่ียนต าแหน่งอนุประโยค  
ตน้ฉบบั: He says she is like a pine tree covered with snow for beauty (Buck, 1930: 99) 

1  2  3 
ฉบบัแปล: เขากล่าววา่ ในดา้นความสวยงาม แม่คนนั้นเสมือนหน่ึงตน้สนท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ 

(สนัตสิริ, 2524:1930) 
1  3  2 

จากตวัอยา่ง พบว่าผูแ้ปลปรับระเบียบวิธีการน าเสนอความคิดในขอ้ความใหม่ เพ่ือให้ตรงตามความเขา้ใจ 
ของวฒันธรรมการใชภ้าษาของผูอ่้านโดยสลบัเอาบุพบทวลี “for beauty” ข้ึนมาไวห้ลงัต าแหน่งประธานท่ีกล่าวถึง 
ความงามของตวัละครก่อนและตามดว้ยประโยคท่ีขยายรายละเอียด ความสวยของผูห้ญิงนั้นเป็นอยา่งไร “she is like a 
pine tree covered with snow แม่คนนั้นเสมือนหน่ึงตน้สนท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ“ การปรับ ดงักล่าวท าให้เน้ือความโดย 
เขา้ใจง่ายและสละสลวยมากข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ บุรินทร์ เพชรจ าเริญสุข, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ และ 
สายณัห์ กอเสถียรวงศ์ (2561: 348) ท่ีแสดงถึงความคิดในประเด็นท่ีวา่โครงสร้างทางภาษาท่ีแตกต่างกนัของตน้ฉบบั 
และฉบับแปลมกัส่งผลให้มีการส่ือความหมายท่ีผิดจ าเป็นตอ้งมีการปรับโครงสร้างในขอ้ความท่ีแปลให้เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัส านวนฉบบัแปลในรูปแบบท่ีผูอ่้านคุน้เคยท าความเขา้ใจง่าย 

ส่วนประเภทการปรับระดบัโครงสร้างท่ีพบมากท่ีสุดในล าดบัถดัมาคือ  การปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง 
ของค า โครงสร้างของค าของแต่ละภาษามีความต่างกนัผูแ้ปลจึงตอ้งปรับโครงสร้างของค าให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบั 
ไวยากรณ์ของภาษาฉบบัแปล ประเด็นท่ีพบส่วนใหญ่มี 2 ประเภทดงัน้ี  

ความแตกต่างในด้านการประกอบค าดว้ยหน่วยเสียงหรือหน่วยค าพิเศษ เพ่ือบอกความหมายในดา้นกาล
ตน้ฉบบั: “For she could not understand the far countries where my husband lived for twelve years.” 

(Buck, 1930: 1)  
ฉบบัแปล: “เพราะเขาไม่เขา้ใจในประเทศอนัไกลโพน้ ซ่ึงสามีของฉนัเขาไปอยู่มาถึงสิบสามปี”  

(สนัตสิริ, 2524: 3) 
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ตน้ฉบบั: “I have prepared his little clothes.” (Buck, 1930: 68) 
ฉบบัแปล: “ฉนัเตรียมกางเกงไวใ้หแ้กเสร็จเรียบร้อยแลว้” (สนัตสิริ, 2524: 128)  
จากตวัอยา่ง มีการปรับโครงสร้างของค าประเด็นเร่ือง Tense (กาล) เน่ืองจากภาษาไทยรูปแบบของค ากริยา 

ไม่ไดเ้ปล่ียนไปตามกาลเวลาท่ีชดัเจนเหมือนอย่างภาษาองักฤษ เช่นตวัอย่างในฉบบัแปล คือ “V.2 และ have + V.3” 
นั้นคือ “lived และ have prepared” การเปล่ียนค ากริยาเพ่ือแสดงถึงช่วงเวลาท่ีผ่านมาแลว้และท่ีเป็นปัจจุบันมีความ 
สมบูรณ์แลว้ ดงันั้นเม่ือผูแ้ปลจึงมีการปรับระดบัโครงสร้างของค า คือ “ไปอยู ่และ เตรียมเสร็จเรียบร้อยแลว้” เพื่อให ้
การส่ือความหมายมีความสอดคลอ้งกบัภาษาตน้ฉบบั    

ความแตกต่างในดา้นการประกอบค าดว้ยหน่วยเสียงหรือหน่วยค าพิเศษ เพ่ือบอกความหมายในดา้นหน้าท่ี 
ทางไวยากรณ์  

ตน้ฉบับ: “I was the same girl, only more afraid and more lonely and far less hopeful.” (Buck, 1930: 34) 
ฉบบัแปล: ฉนัยงัเป็นเด็กหญิงคนเดิม ผิดกนัอยูแ่ต่วา่มีความหวาดกลวัมากข้ึนและมี ความหวงันอ้ยลงเท่านั้น 

(สนัตสิริ, 2524: 64) 
ตน้ฉบบั: “I with shyness towards him, he with careful politeness that overlooked me.” (Buck, 1930: 49)  
ฉบบัแปล: “ฉนัประพฤติต่อเขาอย่างกระดากอาย เขาก็ประพฤติต่อฉนัอย่างเกรงอกเกรงใจ” 

(สนัตสิริ, 2524:93) 
จากตวัอยา่ง มีการปรับโครงสร้างของค าประเด็นเร่ือง หลกัไวยากรณ์ทางภาษาองักฤษ เช่น ค าในตน้ฉบบัท่ี 

ขีดเส้นใต้อย่างค าว่า “more afraid / far less hopeful” และ “with shyness / with careful politeness” เป็นค าคุณศัพท ์
และค ากริยาวิเศษณ์วลี แต่เม่ือโครงสร้างของภาษาองักฤษไม่ไดมี้ในภาษาไทยผูแ้ปลจึงตอ้งปรับค า โดยใชค้  าว่า “มี
ความ และ อยา่ง” ในฉบบัแปลแทน คือ “มีความหวาดกลวัมากข้ึน , มีความหวงันอ้ยลง” และ “อยา่งกระดากอาย, อยา่ง
เกรงอกเกรงใจ” เพ่ือบอกความหมายท่ีเทียบเคียงกนัระหวา่งตน้ฉบบัและฉบบัแปล  

นอกจากวิธีการปรับบทแปลของสัญฉวี สายบวั (2560) แลว้ผูศึ้กษายงัพบวิธีการปรับบทแปลของโมนา เบ
เคอร์ (Baker, 1992) อีกประเภท คือ การแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีมีในวฒันธรรมเป้าหมาย (Cultural Substitution) มาเป็น กรอบ
แนวคิดวเิคราะห์ โดยพบเป็นจ านวนทั้งส้ิน 4 ตวัอยา่ง  

ตน้ฉบบั (Buck, 1930)  ฉบบัแปล (สนัตสิริ, 2524: 14) 
chair (p.35)   เก้ียว (หนา้ 20) 
porcelain bowls (p.87)  ชามลายคราม (หนา้ 166) 
full moon and more (p.117)  เดือนกวา่ (หนา้ 224) 
first-fruits (p.142)   เลือดเน้ือเช้ือไข (หนา้ 271)  
จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่า ผูแ้ปลเลือกท่ีจะใชก้ารแทนท่ีทางวฒันธรรม เน่ืองจากค าในภาษาองักฤษไม่มีค า

เหล่าน้ีโดยตรง ดงันั้น ผูแ้ปลจึงตอ้งใชก้ารเทียบเคียงค าในภาษาฉบบัแปลหรือการแทนท่ีดว้ยส่ิงท่ีมีในวฒันธรรมเป้า 
หมายเพ่ือเช่ือมโยงใหเ้หมาะสมกบัความหมายของภาษาตน้ฉบบั เบเคอร์ (Baker, 1992) ไดเ้สนอแนะวา่เม่ือวฒันธรรม 
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ของภาษาตน้ฉบบัแตกต่างกบัวฒันธรรมของภาษาฉบบัแปลจึงแปลโดยการใชค้  าหรือส านวนท่ีมีความหมายใกลเ้คียง 
กนัตามวฒันธรรมภาษา 

ส าหรับการศึกษากลวธีิการแปลท่ีพบจากวรรณกรรม “ทาสประเพณี” ผูแ้ปลใชก้ลวธีิการแปลทั้งแบบตรงตวั 
และการแปลแบบเอาความตามความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละส่วนซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีวิธีการแปลแบบเอาความ 
เน่ืองจากวรรณกรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัขนบธรรมเนียมวฒันธรรมทั้งตะวนัออกและตะวนัตกและยงัมีค าศพัท์ท่ีไม่ 
เป็นท่ีรู้จกัมกัคุน้ในวฒันธรรมฉบบัแปลอีกดว้ย เพ่ือเป็นการถ่ายทอดให้ผูอ่้านเขา้ใจเน้ือหาตน้ฉบบัอยา่งชดัเจนและ 
ถูกตอ้ง บุรินทร์ เพชรจ าเริญสุข, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ และ สายณัห์ กอเสถียรวงศ์ (2561: 348) กล่าววา่ หากยึดรูป 
แบบการแปลแบบตรงตวัท่ีเน้นการรักษาค าและโครงสร้างเดิมตามตน้ฉบบั อาจท าให้ผูอ่้านประสบปัญหาในการส่ือ 
ความหมายขอ้ความท่ีไม่ล่ืนไหลและไม่เป็นธรรมชาติ ผูแ้ปลจึงมุ่งเนน้ท่ีจะรักษาเน้ือความส าคญัให้ตรงตามตน้ฉบบั 
มากท่ีสุด 

 
6. บทสรุป  

จากการศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการศึกษาเก่ียวกบัประเภทการปรับบทแปล 
และกลวธีิการแปลเร่ืองน้ี เร่ือง “ทาสประเพณี” ท่ีแปลโดย สนัตสิริ โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารแปลของ ของสัญฉว ีสายบวั 
(2560) และโมนา เบเคอร์ (Baker, 1992) เป็นกรอบความคิดในการวิเคราะห์ โดยท่ีการปรับบทแปลระดบัค าท่ีพบมาก 
ท่ีสุด คือ ประเภทการใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ จ านวน 6 ตวัอยา่งและ 
การปรับบทแปลระดบัค าท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ ประเภทการใชว้ลีหรือประโยคแทนค าและการเติมค าเช่ือมระหวา่งกลุ่ม 
ค า จ านวนประเภทละ 3 ตวัอยา่ง ส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้าง ประเภทการปรับระดบัประโยคท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลีจ านวน 10 ตวัอยา่ง และท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ประเภทระดบั 
เสียง (ทบัศพัท์) จ านวน 2 ตวัอย่าง นอกจากน้ีผูแ้ปลไดใ้ชก้ลวิธีการแปลแบบเอาความมากกวา่การแปลแบบตรงตวั 
เพราะในการแปลหนงัสือเร่ืองน้ีจ าเป็นตอ้งใชโ้ครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีเป็นท่ีคุน้เคยต่อผูอ่้านเพ่ือให้ผูอ่้านสามารถ 
เขา้ใจเร่ืองไดโ้ดยง่าย  

ขอ้เสนอแนะ 
1. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเร่ืองอ่ืนๆของ เพิร์ล เอส บคั (Pearl S. Buck) ท่ีแปลโดยนกัแปลท่านอ่ืน  

นอกจาก สนัตสิริ เพื่อศึกษาการแปลผลงานท่ีหลากหลายส านวนและผลการวิเคราะห์ตามแนวกรอบความคิดของการ 
ปรับบทแปล 

2. ศึกษาผลงานแปลวรรณกรรมอ่ืนๆท่ีแปลโดย สันตสิริ เพ่ือวิเคราะห์ถึงความแตกต่างดา้นของวิธีการปรับ 
บทแปลวา่มีความเหมือนหรือแตกต่างอยา่งไร 

3. ศึกษาบทบรรยายภาษาไทยของวรรณกรรมเร่ืองน้ีท่ีน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์เร่ือง “ทาสประเพณี (East  
Wind West Wind)” เพ่ือน ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหวา่งการใชภ้าษาในวรรณกรรมและบท 
ภาพยนตร์ 
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7. กติตกิรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีประสบความส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดี ยิ่ง
จาก ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์และอาจารยพ์ิสิษฐพฒัน์ ทองเปลว ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอย่างสูงท่ีท่านได ้
สละเวลาอนัมีค่าท าการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องและให้ค  าแนะน าต่างๆ รวมถึงเอาใจใส่ผูว้ิจยัเสมอมาจนส าเร็จ 
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดอ้บรมสั่งสอนมอบวชิาความรู้และค าแนะ 
น าท่ีมีคุณค่าส าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ีและภายภาคหนา้เป็นอยา่งดี 
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