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บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวเิคราะห์ประเภทการปรับบทแปล และกลวธีิการแปลท่ี
ใชใ้นการแปลนวนิยายอิงประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง “Gone with the Wind” เขียนโดย มาร์กา
เร็ต มิทเชลล์ (Margaret Mitchell) และในฉบับแปลใช้ช่ือเป็นภาษาไทยว่า “วิมานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท ์ 
โดยผูว้ิจยัน าหลกัเกณฑ์วิธีการปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และใชก้ารวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 20 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดแ้บ่งเกณฑก์ารวิเคราะห์ออกเป็น 2 ระดบั คือ 
การปรับระดบัค า และการปรับระดบัโครงสร้างภาษา  ผลการวเิคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ การปรับบทแปลระดบัค าท่ี
พบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป และความถ่ีมากท่ีสุดล าดบัถดัมา คือ การใชค้  าท่ีอา้งอิง
ถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ ในส่วนการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ การปรับระดบัประโยค โดยการปรับระเบียบวิธีเรียงค าในวลีหรือประโยค และรองลงมา คือ การปรับ
ระดบัประโยค โดยการเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค นอกจากน้ีพบวา่ผูแ้ปลใชก้ลวธีิการแปลแบบตรงตวั
และแบบเอาความควบคู่กนัไป ตามความเหมาะสมของเน้ือหาในแต่ละบท เพ่ือใหง้านแปลมีความเป็นธรรมชาติและยงั
สามารถรักษาความหมายไวไ้ดใ้กลเ้คียงกบัตน้ฉบบั  

 
ค ำส ำคญั: การปรับบทแปล กลวิธีการแปล นวนิยาย รอย โรจนานนท์ 
 

Abstract 
The aim of this research was to study types of translation editing and the translation process applied in the 

translated version of “Gone with the Wind”, the American Civil War Historical Novel. The original version was 
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written by Margaret Mitchell and translated into Thai by Roy Rojananon. Sanchawi Saibua’s principles of 
translation editing techniques were applied for data analysis using the qualitative data. The researcher purposively 
collected the 20 sample texts from the novel. The analytical criterion was divided into two levels: adjustment at word 
level and adjustment at language structure level. The results revealed that using word and idiom deletion was found 
most frequently at the word level, followed by using general words to replace the specific ones. Regarding the 
language structure level, rearranging of word order in sentences and phrases was most frequently used and reducing 
sentences into phrases or expanding phrases into sentences was also identified respectively. Furthermore, the 
research indicated that the translator used both literal and free translation techniques in order to maintain the 
meanings as close as possible to the original texts.  
 
Keywords: Translation editing, Translation process, Novel, Roy Rojananon 
 

1. บทน า 
 การแปลถือเป็นศิลปะแห่งการส่ือสารวธีิหน่ึง กล่าวคือ การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึง
ไปยงัภาษาหน่ึง ส าหรับการแปลในประเทศไทยนั้น มีมาตั้ งแต่อดีต โดยเร่ิมตน้จากคณะมิชชันนารีอเมริกันเขา้มา
เผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงท าใหผู้ค้นในประเทศไทยเกิดความสนใน
และเร่ิมเรียนรู้ภาษาองักฤษ รวมถึงการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยกนัอย่างแพร่หลาย โดยงานแปลท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ งานแปลเอกสารทางราชการ งานแปลบทความ ข่าว นวนิยาย วรรณกรรม 
บทภาพยนตร์ บทกวี และอ่ืนๆ (สุรพงษ์ คงสัตย ,์ 2557)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัรัชการท่ี 6 ซ่ึงถือว่าเป็นช่วงการ
ปฏิวติัทางภาษาของวงวรรณกรรมไทย มีการแปลบทประพนัธ์ของชาวอังกฤษเป็นเล่มแรก และด้วยเหตุผลทาง
การเมืองหลงัจาก พ.ศ. 2516 เป็นตน้มา ท าให้คนไทยเบ่ือแนวการเขียนนวนิยายไทยแบบเดิม และหันมา นิยมอ่าน
หนงัสือนวนิยายแปลมากข้ึน เป็นผลใหง้านแปลนวนิยายและวรรณกรรมไดรั้บความนิยมจากผูอ่้านอยา่งกวา้งขวางมา
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงงานแปลประเภทน้ีถือไดว้า่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านตวัละคร 
อรรถรสของเน้ือเร่ืองและจินตนาการของผูแ้ต่งจากภาษาตน้ฉบับไปยงัภาษาแปล โดยส่ิงส าคญัท่ีสุดของการแปล
วรรณกรรม คือ การรักษาความหมายเดิมไวใ้หค้รบถว้นไม่เปล่ียนไปจากตน้ฉบบั (หอมหวน ช่ืนจิตร, 2527) 
 ดังท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น การแปล คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัภาษาหน่ึง ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัทั้งบริบททางวฒันธรรมและโครงสร้างทางภาษา ท าให้ไม่สามารถใชว้ิธีการแปลแบบตรงตวัได ้ดงันั้นผู ้
แปลจะตอ้งมีความช านาญด้านภาษา และตอ้งเขา้ใจพ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรม รวมทั้ งนัยของขอ้ความใน
ตน้ฉบบัของผูเ้ขียนเป็นอยา่งดี ผูแ้ปลถึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ประเพศ ไกรจนัทร์, 
2556) การปรับบทแปล จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการช่วยแก้ปัญหาการถ่ายทอดระหว่างสองภาษาและสอง
วฒันธรรมให้ถูกตอ้งตรงกนั ทั้งน้ีเพ่ือให้การส่ือความหมายในภาษาฉบบัแปลมีความเป็นธรรมชาติ สละสลวย และ
สอดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรมของภาษาฉบบัแปล  
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เชวง จนัทรเขตต์ (2528) ไดอ้ธิบายว่า การปรับบทแปลมีบทบาทเสมือนการส่ือสารรูปแบบหน่ึงท่ีมีผูแ้ปล
เป็นผูรั้บสารก่อน จากนั้นจึงท าหนา้ท่ีแปลสารนั้นเป็นภาษาปลายทางหรือภาษาฉบบัแปลเพ่ือให้กลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจ เช่นเดียวกบัท่ี สญัฉว ีสายบวั (2560) ไดอ้ธิบายวา่ การปรับบทแปลท่ีดีตอ้งส่ือความหมายของงาน
แปลใหเ้หมาะสมและคงอรรถรสมากท่ีสุด โดยสามารถท าบทแปลนั้นใหส้ละสลวย มีความเป็นธรรมชาติและสามารถ
เขา้ถึงอารมณ์ตามเน้ือเร่ือง ซ่ึงไดแ้บ่งการปรับบทแปลออกเป็น 2 ระดบัคือ การปรับในระดบัค าและการปรับในระดบั
โครงสร้าง 

การปรับระดบัค า มีอยู ่5 ประเภทคือ 1) การเติมค าอธิบาย โดยการเติมลกัษณะนามในกรณีท่ีค านั้นไม่มีค าท่ี
เปรียบเทียบกนัในภาษาฉบบัแปล หรือการเติมขอ้ความสั้นๆ เพ่ืออธิบายค าหรือส านวนท่ีเป็นปัญหา เช่น Conifer = ต้น
สนคอนิเฟอร์ 2) การใชว้ลีหรือประโยคแทนค าเม่ือไม่สามารถหาค าศพัท์ท่ีเทียบเคียงได ้เช่น igloo = กระท่อมท่ีสร้าง
ด้วยน า้แขง็ 3) การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่เพ่ือท่ีจะสามารถครอบคลุม
เอาค าท่ีเป็นปัญหานั้นไวด้ว้ย เช่น crimson = สีแดง 4) การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ ซ่ึงในท่ีน้ีคือการเติม
ค าสันธานเพ่ือแสดงความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคหรือวลี เช่น พอ....ก็.... แมว้า่ ดงันั้น และ 5) การตดั
ค าหรือส านวนท้ิงไป เม่ือผูแ้ปลพิจารณาแลว้วา่เป็นค าท่ีมีความหมายซ ้ า เม่ือแปลขอ้ความนั้นแลว้ขดัความรู้สึก หรือ
เป็นการเทา้ความถึงส่ิงท่ีผูอ่้านไม่รู้จกั (สญัฉว ีสายบวั, 2560, น. 88-97) 

การปรับระดบัโครงสร้าง เป็นการปรับลกัษณะภาษาในฉบบัแปลเหมาะสมกบับริบท และไม่ขดักบัธรรมชาติ
ของภาษาฉบับแปล ซ่ึงประกอบไปด้วย 1) ระดับเสียง ห รือการทับศัพท์  ซ่ึงมีระบบอ้างอิงท่ีก าหนดโดย
ราชบัณฑิตยสถาน 2) ระดับโครงสร้างของค า อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างดา้นคุณสมบติั หน้าท่ีของค าตามหลกั
ไวยากรณ์  การประกอบค าดว้ยหน่วยเสียงพิเศษเพ่ือบอก พจน์ กาล และการแสดงความเป็นเจา้ของ เช่น kindly = ด้วย
ความเมตตา the rose’s (fragrance) = (กล่ินหอม) ของกหุลาบ และ 3) ระดบัประโยคซ่ึงจ าแนกออกได ้เป็น 5 วธีิ ไดแ้ก่ 
การปรับวธีิเรียงค าในประโยคหรือวลี การเปล่ียนประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็นประโยค การปรับการใชป้ฏิเสธ การปรับ
การใชก้รรตุวาจกและกรรมวาจก การเพ่ิมและละค าในประโยค และ 4) การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 
ซ่ึงเป็นการปรับท านองการเขียน โดยการสลบัหรือยบุรวมประโยคภายในยอ่หนา้นั้นๆ มกัพบในการแปลแบบเอาความ
มากกวา่การแปลแบบตรงตวั (สญัฉว ีสายบวั, 2560, น. 98-108 ) 

ในการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกศึกษา นวนิยายอิงประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง 
“Gone with the Wind” เขียนโดย มาร์กาเร็ต มิทเชลล์ (Margaret Mitchell) ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. 2557 (พิมพ์คร้ังแรกปี 
พ.ศ. 2479) และในฉบับแปลใช้ช่ือเป็นภาษาไทยว่า “วิมานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท์ เป็นนามปากกาของ         
ศ. คุณหญิงแมน้มาส ชวลิต ซ่ึงมีผลงานดา้นงานเขียนจ านวนมาก อาทิ เร่ืองสั้นร่วมสมยัจากสหรัฐฯ วรรณกรรมชั้นเอก
ของสหรัฐฯ ประวติับุคคลส าคัญของโลก เป็นต้น ซ่ึงหนังสือท่ีน ามาวิเคราะห์เล่มน้ีเป็นการพิมพ์คร้ังท่ี 8 เม่ือ          
พ.ศ. 2557 โดยส านกัพิมพแ์สงดาว บทประพนัธ์เร่ืองน้ีไดถู้กน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าโรแมนซ์ฉายคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2482 สามารถท ารายไดสู้งสุดในประวติัศาสตร์ของวงการภาพยนตร์อเมริกนั รวมทั้ งการท าลายสถิติการ
ไดรั้บรางวลัมากท่ีสุด นอกจากน้ี “วิมานลอย” ถือเป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและทรงคุณค่าท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด
เท่าท่ีเคยมีมา ส่งผลให้นักเขียนอย่าง มาร์กาเร็ต มิทเชลล์ ไดรั้บรางวลัพูลิเซอร์ (Pulitzer Prize) ท่ีมอบให้แก่ผลงาน      
ท่ีประสบความส าเร็จด้านวรรณกรรมและส่ิงพิมพ์ ด้วยเน้ือหาท่ีมีการสอดแทรกเร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตของคน
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อเมริกนั วฒันธรรม ค่านิยม พฤติกรรม และสมัพนัธภาพของเจา้นายผิวขาวและทาสผิวด า ท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษา
วเิคราะห์กลวธีิการปรับบทแปลจากวรรณกรรมเร่ืองน้ี โดยน าหลกัการปรับบทแปล ของ สัญฉว ีสายบวั (2560) มาเป็น
เกณฑใ์นการวเิคราะห์กลวธีิการปรับบทแปลจากวรรณกรรมเร่ืองดงักล่าว 

 
2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาเชิงวเิคราะห์ประเภทการปรับบทแปลและกลวธีิการแปล ท่ีใชใ้นการแปลนวนิยายอิงประวติัศาสตร์
สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง “Gone with the Wind” เขียนโดย มาร์กาเร็ต มิทเชลล ์และในฉบบัแปลใชช่ื้อเป็น
ภาษาไทยวา่ “วมิานลอย” แปลโดย รอย โรจนานนท ์
 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 การเลือกวรรณกรรมเพื่อการวิเคราะห์ : วรรณกรรมท่ีผู ้วิจัยเลือกมาวิเคราะห์  คือ นวนิยายอิง
ประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง “Gone with the Wind” และในฉบับแปลใชช่ื้อเป็นภาษาไทยว่า 
“วิมานลอย” เน่ืองจาก เป็นวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงและทรงคุณค่าท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา
มากกวา่ 80 ปี 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล: ผูว้ิจยัก าหนดกรอบวิธีการวเิคราะห์การปรับบทแปลตามแนวทางการศึกษาท่ีได้
ค้นควา้จาก สัญฉวี สายบัว โดยผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาและท าความเข้าใจเน้ือเร่ืองจากการอ่าน
วรรณกรรมทั้งจากตน้ฉบบัและฉบบัแปล แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบวเิคราะห์ตามหลกัทฤษฎี จากนั้น รวบรวม
ตวัอยา่งการปรับบทแปลแบบสุ่มจ านวน 20 บท จากทั้งหมด 60 บท แลว้เจาะจงวิเคราะห์เฉพาะยอ่หนา้แรกของแต่ละ
บท เน่ืองจากเป็นการเขียนแบบบรรยาย ซ่ึงสามารถน ามาวิเคราะห์โดยใชก้รอบแนวคิดของ สัญฉวี สายบวั ได ้และ
หลีกเล่ียงการปรับบทแปลท่ีเป็นบทสนทนา  

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการปรับบทแปล: น าขอ้มูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบการปรับบทแปลระหวา่งตน้ฉบบั
และฉบบัแปล แลว้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑก์ารปรับบทแปลของ สัญฉวี สายบวั ทั้ง 2 ระดบั คือ การปรับ
ระดบัค าและการปรับระดบัโครงสร้าง 
 3.4 สรุปและการอภิปรายผลผูว้ิจยัสรุปผลของการศึกษาคร้ังน้ี โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์การปรับบท
แปลท่ีใชใ้นภาษาฉบบัแปล และสรุปกลวธีิการปรับบทแปลท่ีพบมากท่ีสุด 2 อนัดบัในแต่ละระดบั  
 
4. ผลการวจิยั 

จากการศึกษางานแปลจ านวน 20 ตวัอยา่ง และวิเคราะห์การปรับบทแปลทั้งส้ิน 60 ประเด็น ผูว้ิจยัไดบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาประเภทของการปรับบทแปลและกลวธีิการแปล พบวา่ผูแ้ปลมีการใชก้ลวิธีการแปล
แบบเอาความควบคู่กนัไปกบัการปรับบทแปลทั้งในระดบัค าและระดบัโครงสร้าง ซ่ึงตรงตามหลกัเกณฑข์อง สัญฉว ี
สายบวั (2560) ผูว้ิจยัไดข้อ้มูล เชิงปริมาณสรุปไดโ้ดยเรียงล าดบัในแต่ละประเภท จากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด พบวา่ 
การปรับบทแปล  ในระดับค าท่ีพบมากท่ีสุดคือ การตัดค าหรือส านวนท้ิงไป พบ 12 คร้ัง การใช้ค  าท่ีอ้างอิงถึง
ความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่ พบ 9 คร้ัง การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า พบ 7 คร้ัง การเติม
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ค าอธิบาย พบ 4 คร้ัง และ การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ พบ 1 คร้ัง ในการปรับระดบัโครงสร้างของภาษา 
ระดบัประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับเรียงวธีิเรียงค าในประโยคหรือวลี พบ 8 คร้ัง การเปล่ียนประโยคเป็นวลี หรือ
วลีเป็นประโยค พบ 5 คร้ัง ระดบัโครงสร้างของค า พบ 4 คร้ัง ระดบัเสียง (การทบัศพัท์) พบ 4 คร้ัง การปรับระดับ
ประโยค โดยการเพ่ิมและละค าในประโยค พบ 3 คร้ัง การปรับระดบัประโยค โดยการปรับการใชป้ฏิเสธ พบ 2 คร้ัง 
และ การปรับระดบัประโยค โดยการปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรมวาจก พบ 1 คร้ัง ดงัจะเห็นไดใ้นตารางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 1 ความถ่ีของการปรับบทแปลระดบัค าและระดบัโครงสร้าง 

การปรับบทแปลระดับค า การปรับบทแปลระดับโครงสร้างของภาษา 

ล าดบั ประเภท ความถี่ ล าดบั ประเภท ความถี่ 

1. การตดัค  าหรือส านวนทิ้งไป 12 1. การปรับระเบียบวิธีเรียงค าในวลีหรือ
ประโยค 

8 

2. การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึน
แทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า 

9 2. การเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลี
เป็นประโยค  

5 

3. การใชว้ลีหรือประโยคแทนค า 7 3. ระดบัโครงสร้างของค า 4 
4. การเติมค าอธิบาย 

 
4 4. ระดบัเสียง (การทบัศพัท)์ 4 

5. การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 1 5. การเพ่ิมและละค าในประโยค 3 
6. การปรับการใชป้ฏิเสธ 2 
7. การปรับการใชก้รรตุวาจกและกรรม

วาจก 
1 

 
5. การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา่ ประเภทของการปรับบทแปล ในระดบัค าท่ีพบมากท่ีสุดคือ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไป 
พบ 9 ประเด็น และความถ่ีรองลงมาคือ การเติมค าอธิบาย พบ 8 ประเด็น ระดบัประโยคท่ีพบมากท่ีสุดคือ การปรับ
ระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี พบ 9 ประเด็น และถดัมาคือการเปล่ียนวลีเป็นประโยคหรือเปล่ียนประโยคเป็น
วลี พบ 8 ประเด็น รวมทั้ งกลวิธีการแปลนั้นพบว่ามีการแปลแบบเอาความควบคู่กันไป ทั้ งน้ีผูว้ิจยัได้อภิปรายผล
การศึกษาโดยเรียงล าดบัตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
การปรับบทแปลระดบัค า 
 วิธีการปรับบทแปลระดับค าท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การตัดค าหรือส านวนท้ิงไป จากการ
วิเคราะห์ทั้งหมด 20 ตวัอย่าง พบวา่มีการตดัค าหรือส านวนท้ิงไปจากฉบบัแปลทั้งหมด 12 คร้ัง ซ่ึงหากแปลค าหรือ
ส านวนนั้นแลว้ท าให้ภาษาในฉบบัแปลมีความเยิ่นเยอ้ เน้ือหาไม่กระชบั และเม่ือตดัค าหรือส านวนนั้นออกไปแลว้ก็
ไม่ได้ส่งผลต่อความหมายท่ีส าคญัต่อใจความหลกั และไม่ได้ท าให้ความหมายของตน้ฉบับผิดเพ้ียนไป ผูแ้ปลจึง
พิจารณาตดัค าหรือส านวนท้ิงไปเพ่ือท าใหข้อ้ความนั้นมีความกระชบั เขา้ใจง่าย ซ่ึงสามารถยกตวัอยา่งอธิบายไดด้งัน้ี 
การตดัค า ตวัอยา่งเช่น: 
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ตวัอยา่งท่ี 4 ตน้ฉบบั : “The (monotonous) rows of soldiers’ graves at Oakland Cemetery   
    stretched longer every day.” (Mitchell, 2014: 204) 

ฉบบัแปล: “หลุมฝังศพท่ีป่าชา้โอค๊แลนดเ์ป็นแถวยาวเหยยีดออกไปทุกที”  
(รอย โรจนานนท,์ 2557: 259) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่า ในภาษาฉบบัแปล ผูแ้ปลไดล้ะหรือตดัค าท่ีมีความหมายเยิ่นเยอ้และซ ้ าซ้อน
ออกไปเพ่ือให้ภาษาสละสลวยและท าให้ประโยคกระชบัข้ึน แต่ไม่ไดท้ าให้สาระส าคญัของตน้ฉบบัเสียไป ดงัเช่นใน
ตวัอย่างท่ี 4 ผูแ้ปลไดล้ะค า โดยไม่แปลค าว่า “monotonous” ซ่ึงค าน้ีเป็นค าคุณศัพท์ท าหน้าท่ีขยายค าว่า “row” ใน
ตน้ฉบบั ในเร่ืองหมายถึงแถวหลุมฝังทหาร ถา้หากมีการแปลตรงตวัจากตน้ฉบบัจะแปลไดว้า่ “แถวหลุมฝังศพทหารท่ี
ดูน่าเบ่ือ” ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ได้มีความหมายท่ีส าคัญต่อใจความหลักของข้อความ ผูแ้ปลจึงเลือกท่ีจะไม่กล่าวถึง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บุรินทร์ เพชรจ าเริญสุข, นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์, สายณัห์ กอเสถียรวงศ์ (2561) ท่ีพบวา่ 
การละค าท่ีมีความหมายซ ้ าซ้อน เป็นการละไม่แปลค าท่ีอยู่ในตน้ฉบับ เพราะผูแ้ปลพิจารณาแลว้ว่าหากตดัค านั้ น
ออกไปก็ไม่ไดท้ าใหส้าระส าคญัเปล่ียนแปลง อีกทั้งยงัท าใหเ้น้ือความกระชบั เขา้ใจไดง่้าย  
การตดัส านวน ตวัอยา่งเช่น: 
ตวัอยา่งท่ี 18          ตน้ฉบบั: “.. . , for even to their children minds there was something frightening in the 

cold, impersonal atmosphere between their mother and their stepfather.” 
(Mitchell, 2014: 919) 

ฉบบัแปล: “..., และถึงแมจ้ะยงัเป็นเด็กอยู ่แกก็ยงัรู้สึกวา่มีอะไรน่าหวาดหวัน่เกิดข้ึน  แลว้
ระหวา่งแม่กบัพอ่เล้ียงของแก” (รอย โรจนานนท,์ 2557: 1112) 

 จากตวัอยา่งขา้งตน้ พบวา่ ผูแ้ปลไดมี้การตดัส านวนหรือขอ้ความในภาษาตน้ฉบบัออกไป ดงัตวัอยา่งท่ี 18 ผู ้
แปลไดต้ดัขอ้ความท่ีวา่ “in the cold, impersonal atmosphere” ท้ิงไป ไม่ปรากฎในฉบบัแปล เน่ืองจากขอ้ความดงักล่าว
เป็นขอ้ความส่วนท่ีขยายซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสาระส าคญัของประโยค และการตดัออกไปท าใหป้ระโยคมีความกระชบัข้ึนดว้ย 
 ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ผูแ้ปลใชว้ธีิการตดัค าหรือส านวนท้ิงไปนั้น เพ่ือตอ้งใหก้ารส่ือความหมายเป็นไปดว้ยความ
กระชบั ครบถว้น ไม่ใชค้  าส้ินเปลือง และไดใ้จความ หากแต่ไม่ท าให้ความหมายของตน้ฉบบัผิดเพ้ียน ซ่ึงผูแ้ปลตอ้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมตามบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง และท าความเขา้ใจการส่ือความหมายของภาษาตน้ฉบบัใหถ่้องแท ้อนั
สอดคลอ้งกบัการศึกษของ สิริกร ผลผลาหาร และนครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ (2560: 532) ท่ีพบวา่ การท่ีผูแ้ปลเลือกท่ีจะ
ตดัค าหรือส านวนออกไป เน่ืองจากพิจารณาแลว้วา่เป็นค าหรือส านวนท่ีไม่มีสาระส าคญัในบริบท เม่ือตดัไปแลว้ยงัคง
ความหมายเดิมและไม่ส่งผลต่ออรรถรสตามตน้ฉบับ ซ่ึงการละค าหรือส านวนเป็นการหลีกเล่ียงขอ้ความท่ียาวเกิน
ความจ าเป็นและไม่กระชบั รวมทั้งจากผลการศึกษาของ บุษรา เผดิมโชค นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ และบุษกร วิชชุลตา 
(2559:51) พบวา่ การตดัค าหรือส านวนท้ิงไปนั้น เน่ืองจากผูแ้ปลเห็นวา่เป็นค าหรือวลีท่ีส้ินเปลือง ไม่มีสาระส าคญัต่อ
ใจความหลกั เม่ือตดัออกไปแลว้ไม่ไดส่้งผลต่อความหมายโดยรวมของประโยคนั้นๆ และไม่ไดล้ดทอนอรรถรส และ
สาระส าคัญของต้นฉบับไป ซ่ึงตรงกับข้อสรุปของ สัญฉวี สายบัว (2560:95) ท่ีกล่าวว่า “ค า หรือส านวนซ่ึงมี
ความหมายอา้งอิงถึงส่ิงท่ีไม่มีในภาษาฉบบัแปล และไม่ใช่ความหมายท่ีส าคญันกัของตน้ฉบบัอาจถูกละไปไม่ปรากฏ
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ในฉบบัแปลไดใ้นกรณีเดียวคือ เม่ือการละค าหรือขอ้ความนั้นซ่ึงแมจ้ะท าให้ความหมายตอ้งขาดไปบา้ง จะไม่ท าให้
บรรยากาศรสชาติและสาระส าคญัของตน้ฉบบัเสียไป” 

การปรับบทแปลระดบัค าท่ีพบเป็นอนัดับท่ีสอง คือ การใช้ค  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ี
อา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่ามี 9 ตวัอย่าง อนัเน่ืองจากความต่างแตกทางวฒันธรรมในสังคม
ต้นฉบับและสังคมของฉบับแปล ท าให้ผู ้อ่านไม่คุ ้นชินหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจท่ี เพียงพอเก่ียวกับค าใน
ภาษาตน้ฉบบั ดงันั้นเม่ือมีค าท่ีมีความหมายเฉพาะของภาษาตน้ฉบบั และในภาษาของฉบบัแปลไม่มีค าหรือความหมาย
ท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้หรือไม่เป็นท่ีรู้จกัในสงัคมของผูอ่้านงานแปลนั้นๆ ผูแ้ปลจึงจ าเป็นตอ้งหาค าท่ีมีความหมาย
ใกลเ้คียงหรือครอบคลุมกบัภาษาตน้ฉบบัให้ได้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงเน้ือเร่ืองและบริบททางวฒันธรรมของภาษา
ปลายทางเป็นส าคญั  
ตวัอยา่งเช่น: 
  ต้นฉบบั     ฉบับแปล 
  saloon (Mitchell, 2014: 654)  ร้านเหลา้ (รอย โรจนานนท,์ 2557: 779) 
  hound (Mitchell, 2014: 686)  สุนขั (รอย โรจนานนท,์ 2557: 818) 
  moiré dress (Mitchell, 2014: 885)  เส้ือแพรตวังาม (รอย โรจนานนท,์ 2557: 1070) 
 จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นว่าผูแ้ปลใช้หลักการในการใช้ค  าอา้งอิงท่ีมีความหมายกวา้งข้ึน และสามารถ
เทียบเคียงความหมายกบัภาษาตน้ฉบบัได ้โดยพิจารณาจากบริบทและวฒันธรรมทางสภาพแวดลอ้มและวตัถุของสงัคม
ผูอ่้านฉบบัแปล เพ่ือให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจค าหรือความหมายนั้น ดงัเช่นตวัอยา่งค าวา่ “saloon” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใชเ้รียก
สถานจ าหน่ายและให้บริการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์บบอเมริกนั มกัพบทางตะวนัตกของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วง
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 แต่เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวร้านเหลา้สไตลอ์เมริกนัเช่นน้ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัในประเทศไทย ผู ้
แปลจึงไดใ้ชค้  าท่ีกวา้งข้ึน คือค าวา่ “ร้านเหลา้” ในฉบบัแปลแทน รวมทั้งค  าวา่ “hound” ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุสุนขัท่ีใชไ้ล่ล่า
สตัว ์คน้หาต าแหน่งของสัตว ์ แต่ในฉบบัแปล ผูแ้ปลไดป้รับบทแปลโดยการใชค้  าท่ีกวา้งข้ึนคือ “สุนขั” เน่ืองจากไม่มี
สุนขัพนัธ์ุดงักล่าวในสังคมของภาษาฉบบัแปล นอกจากน้ียงัมีค  าวา่ “moiré dress” ซ่ึงเป็นชุดของสตรีในสังคมชั้นสูง
ทั้ งในทวีปอเมริกาและยุโรปในช่วงศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงชุดลักษณะดังกล่าวไม่พบในวฒันธรรมการแต่งกายของ
สังคมไทย ท าให้ผูอ่้านซ่ึงเป็นคนไทยไม่สามารถจินตนาการตามได ้ผูแ้ปลจึงเลือกท่ีจะใชค้  าท่ีกวา้งข้ึนแทน คือ “เส้ือ
แพรตวังาม” ซ่ึงการใชค้  าอา้งอิงท่ีมีความหมายกวา้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฐิปัญ เฟ่ืองระยา้ และนครเทพ 
ทิพยศุภราษฎร์ (2558) ท่ีวา่ “การใชค้  าท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนค าท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกวา่เกิดข้ึนเพราะ
ความแตกต่างทางดา้นภาษาและวฒันธรรมท าให้ค  าบางค าในภาษาตน้ฉบบัไม่เป็นท่ีรู้จกัในสังคมภาษาฉบบัแปล จึง
ตอ้งใชค้  ากวา้งเพ่ือใหเ้น้ือหากระชบั อ่านแลว้เขา้ใจง่าย และยงัคงไวซ่ึ้งอรรถรส” 
การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษา  
 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบมากท่ีสุด คือ การปรับระดบัประโยค โดยการปรับระเบียบ
วธีิเรียงค าในวลีหรือประโยค พบ 8 ตวัอยา่ง รองลงมา คือ การปรับระดบัประโยค โดยการเปล่ียนประโยคเป็นวลีและ
วลีเป็นประโยค พบ 5 ตวัอยา่ง ดงัจะยกตวัอยา่งและอภิปราย ดงัน้ี 
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การปรับระเบียบวธีิเรียงค าในวลีหรือประโยค ตวัอยา่งเช่น: 
ตวัอยา่งท่ี 1 ตน้ฉบบั: “..., for the first time, was in contact with the unpleasantness of life.”  

(Mitchell, 2014: 21) 
  ฉบบัแปล: “...ถูกท าใหผ้ิดหวงัอยา่งแรงลงเป็นคร้ังแรกในชีวติ” (รอย โรจนานนท,์ 2557: 25) 
ตวัอยา่งท่ี 8  ตน้ฉบบั: “..., under the wagon seat, Prissy was curled up like a black cat with the small  
  baby wedged in between her and Wade.” (Mitchell, 2014: 370) 
  ฉบบัแปล: “พริสสีคุดคูอ้ยู่ใต้ท่ีน่ังข้างหน้า มองดูเหมือนแมวด าก าลงัขด เด็กทารกนอนอยู ่
  ระหวา่งเวดกบัตวัหล่อน” (รอย โรจนานนท,์ 2557: 451) 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ จะเห็นวา่ภาษาฉบบัแปลมีการเรียงล าดบักลุ่มความคิดของประโยคเสียใหม่ เพ่ือใหภ้าษาใน
ฉบบัแปลสละสลวยข้ึน และท าให้ผูอ่้านเขา้ใจเหตุการณ์ในบริบทไดง่้ายยิ่งข้ึน ดงัเช่นตวัอยา่งท่ี 1 ค  าวา่ for the first time 
ความหมายวา่ “เป็นคร้ังแรก” ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกริยาวเิศษณ์ในประโยค โดยในตน้ฉบบักริยาวเิศษณ์อยูห่นา้ภาคแสดง แต่
ในฉบบัแปลผูแ้ปลไดแ้ทรกกริยาวิเศษณ์อยูด่า้นหลงัของภาคแสดงในประโยคดงักล่าวแทน ทั้งน้ีหากแปลโดยไม่สลบั
ต าแหน่งจะแปลได้วา่ “...เป็นคร้ังแรกถูกท าให้ผิดหวงัอย่างแรงในชีวิต”  ซ่ึงเป็นภาษาท่ีอ่านแลว้ไม่ร่ืนหู ผูแ้ปลจึงได้
เรียงล าดบักลุ่มความคิดเสียใหม่ ท าให้ภาษาฉบบัแปลสละสลวยข้ึน เช่นเดียวกบัในตวัอย่างท่ี 8 ค  าวา่ under the wagon 
seat เป็นบุพบทวลีท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกริยาวเิศษณ์บอกลกัษณะสถานท่ี (adverbs of place) ซ่ึงอยูห่นา้สุดของประโยค แต่ใน
ฉบบัแปลผูแ้ปลไดน้ ามาวางไวห้ลงักริยา คือ “Prissy was curled up” เพ่ือใหผู้อ่้านเขา้ใจในบริบทอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 ทั้งน้ี การปรับระเบียบวิธีเรียงค าในวลีหรือประโยค มีผลดีในเร่ืองของการลดความแตกต่างดา้นโครงสร้าง
ทางภาษาของภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปล การน ามาเรียบเรียงหรือสลบัต าแหน่งค าในประโยคท าให้ภาษาสละ
สวย ฟังราบร่ืน เหมาะสมกบัภาษาฉบบัแปลนั้นๆ ผูอ่้านฉบบัแปลจะสามารถเขา้ใจสาระส าคญัของเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ไพริน กันภัย (2555) ท่ีพบว่า การปรับระเบียบวิธีเรียงค าในประโยคหรือวลี 
เน่ืองจาก โครงสร้างภาษาตน้ฉบบัมีความแตกต่างกบัโครงสร้างในภาษาไทยอยา่งมาก ผูแ้ปลจึงตอ้งท าการเรียบเรียง
และปรับบทแปลให้อยูใ่นรูปประโยคภาษาไทยให้ไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ณัฐิปัญ 
เฟ่ืองระยา้ และนครเทพ ทิพยศุภราษฎร์ (2558) ท่ีพบว่า ผูแ้ปลใช้การปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ี เพ่ือให้เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างไวยกรณ์ของภาษาไทย หากแปลตามตวัอกัษรจะท าใหผู้อ่้านสบัสนหรือไม่เขา้ใจในเน้ือหา 
 การปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษาท่ีพบรองลงมา คือ การเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค 
พบ 5 ตวัอยา่ง เน่ืองจากผูแ้ปลตอ้งการผูอ่้านสามารถเขา้ใจประโยคหรือวลีของภาษาตน้ฉบบัไดง่้ายข้ึน และตรงตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาไทย ตวัอย่างการวิเคราะห์วิธีการปรับบทแปลระดบัโครงสร้างของภาษา ประเภทการ
เปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค มีดงัน้ี 
ตวัอยา่งท่ี 3 ตน้ฉบบั: “...a few bright rag rugs” (Mitchell, 2014: 198) 
  ฉบบัแปล: พรมสีสดปูอยู ่๒-๓ ผืน” (รอย โรจนานนท,์ 2557: 248) 
ตวัอยา่งท่ี 5 ตน้ฉบบั: “...a tired, depleted army” (Mitchell, 2014: 249) 
  ฉบบัแปล: “...กองทพัน้ีกลายเป็นกองทพัท่ีเหน่ือยอ่อน ผูค้นโหรงเหรง”  

(รอย โรจนานนท,์ 2557: 315) 
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 จากตัวอย่างข้างต้น ผู ้แปลได้ปรับนามวลี ค าว่า a few bright rag rugs โดยมีค านามหลักคือ rugs วางไว้
ต  าแหน่งทา้ยสุดของขอ้ความ ซ่ึงในฉบบัแปลผูแ้ปลไดแ้ปลวา่ “พรมสีสดปูอยู ่๒-๓ ผืน”  จะเห็นไดว้า่ค  านามหลกัได้
วางอยูใ่นต าแหน่งแรกของขอ้ความแลว้ตามดว้ยส่วนขยายตามโครงสร้างภาษาไทยท่ีผูอ่้านคุน้ชินและคงความหมาย
ของต้นฉบับ  และอีกหน่ึงตัวอย่าง ต้นฉบับ ...a tired, depleted army ซ่ึงเป็นนามวลี และในฉบับแปลผูแ้ปลได้
เปล่ียนเป็นประโยคว่า “...กองทัพน้ีกลายเป็นกองทัพท่ีเหน่ือยอ่อน ผูค้นโหรงเหรง” โดยการใส่ค าท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ประธานของประโยคคือค าวา่ “กองทพั” และค าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นกริยาคือค าวา่ “กลายเป็น” เพ่ือให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจ
ความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ผูแ้ปลใชว้ิธีการเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค เพื่อปรับโครงสร้างทางภาษาให้
สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบับริบททางภาษาของผูอ่้านฉบบัแปล การปรับบทแปลดว้ยวิธีน้ีจะช่วยส่ือความหมายได้
อยา่งกระชบั ชดัเจน และสมบูรณ์แบบมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สมเกียรติ ศิลปะระเสริฐ (2547) ท่ี
พบวา่ การเปล่ียนประโยคเป็นวลีและวลีเป็นประโยค เพ่ือให้ภาษามีลกัษณะเป็นธรรมชาติ ตามโครงสร้างภาษาของ
ฉบบัแปลมากท่ีสุด วตัถุประสงคห์ลกัของผูแ้ปลก็เพ่ือให้เกิดความสละสวยในภาษาท่ีสามารถส่ือความหมายให้ผูอ่้าน
เขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
6. บทสรุป 
 จากการศึกษาในส่วนของกลวิธีการแปลนวนิยายอิงประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง 
“Gone with the Wind” และในฉบบัแปลใชช่ื้อเป็นภาษาไทยวา่ “วิมานลอย” ซ่ึง “นวนิยาย” จดัไดว้า่เป็นวรรณกรรม
ประเภทหน่ึง พบวา่ ผูแ้ปลใชก้ลวธีิการแปลแบบตรงตวัและแบบเอาความควบคู่กนัไป แต่ส่วนใหญ่จะค่อนไปทางการ
แปลแบบตรงตวัมากกวา่ เน่ืองจากตอ้งการให้ผูอ่้านไดรั้บการถ่ายทอดเน้ือหาสาระครบถว้นตรงตามตน้ฉบบัให้มาก
ท่ีสุด มุ่งเนน้ความถูกตอ้งและแม่นย  า แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างของภาษา และการใชค้  าเพ่ือใหเ้ป็นตาม
หลกัการใชภ้าษาของฉบับแปล โดยผูแ้ปลไดเ้นน้การถ่ายทอดเน้ือหาท่ีกระชบั และใชภ้าษาอยา่งสละสลวย แต่ยงัคง
อรรถรสของเร่ืองราวในตน้ฉบบัไว ้ซ่ึงผูแ้ปลไดเ้ลือกใชก้ลวิธีการแปลแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของบริบท 
เน่ืองจากวฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และความเช่ือ  ของสงัคมตน้ฉบบัและสงัคมฉบบัแปลท่ีแตกต่างกนั  

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  นวนิยายอิงประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง “Gone with the Wind” มีการน ามาสร้าง
เป็นภาพยนตร์ จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการหยบิยกบทบรรยายภาษาไทยของวรรณกรรมเร่ืองน้ีท่ีน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์
มาศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ระหวา่งการใชภ้าษาในวรรณกรรมแปลและบทภาพยนตร์ 
 2.  ศึกษากลวิธีการปรับบทแปล นวนิยายอิงประวติัศาสตร์สงครามกลางเมืองของอเมริกา เร่ือง “Gone with 
the Wind” โดยใชท้ฤษฎี กรอบความคิดของนกัวชิาการท่านอ่ืนนอกเหนือจากทฤษฎีของ สญัฉว ีสายบวั 
 3.  ศึกษาการปรับบทแปลในงานแปลด้านอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่วรรณกรรม เช่น นิทาน บทภาพยนตร์ บทละคร     
บทเพลง เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะความแตกต่างของภาษาท่ีใชใ้นงานดา้นนั้นๆ 
 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การศึกษานวนิยายแปลเพียงเล่มเดียว ท่ีมีการแปลเพียงบุคคลเดียวใน
ประเทศไทย ดงันั้น ผูท่ี้สนใจศึกษาในดา้นกลวิธีการแปลนวนิยายสามารถขยายผลเป็นการศึกษาผูแ้ปลท่านอ่ืน ๆ ได ้



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

946 

และนอกเหนือจากนวนิยายแปลยงัสามารถขยายการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น วรรณกรรมเยาวชน หนงัสือ บทเพลง 
และบทภาพยนตร์ เป็นตน้ 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฏร์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงกรุณาช้ีแนะแนวทาง และให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์มาโดยตลอด รวมทั้ งคณาจารยค์ณะศิลป
ศาสตร์ ภาควชิาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัรังสิต ท่ีไดถ่้ายทอดวชิาความรู้อนัมีค่าให ้  อีกทั้งบิดา มารดา และครอบครัว
ของขา้พเจา้ ท่ีเป็นก าลงัใจใหด้ว้ยดีเสมอมา ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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