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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลบทความดา้นสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผูวิ้จยั

วิเคราะห์บทแปลของบทความดา้นสุขภาพจาํนวน 32 เร่ือง โดยเก็บขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสารเทียบเคียงระหว่าง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละและความถ่ี ผูวิ้จยัพบกลวิธีการแปลแบ่งออกเป็น   

2 ระดบั คือ ระดบัคาํและระดบัโครงสร้าง กลวิธีแปลในระดบัคาํท่ีผูแ้ปลใชม้ากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชค้าํ

อา้งอิง (ร้อยละ 32.91) การเติมคาํอธิบาย (ร้อยละ 13.42) และการตดัคาํหรือสํานวนท้ิงไป (ร้อยละ12.16) ตามลาํดบั 

สําหรับกลวิธีการแปลในระดบัโครงสร้าง กลวิธีท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเปล่ียนโครงสร้างของคาํ (ร้อยละ 27.60)   

การเพ่ิมคาํในประโยค (ร้อยละ 24.96) และการปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี (ร้อยละ 14.88) ตามลาํดบั  

 

คาํสําคญั: กลวิธีการแปล  การแปลบทความด้านสุขภาพ  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

 

Abstract 

The research aimed to analyze the translation strategies for translating health texts of students majoring in 

English for Communication, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Thirty-two 
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texts related to health were selected as a sample. The researchers collected the data by analyzing equivalences between 

the original language and the target language. The analyzed data was presented by percentages and frequency. At the 

lexical level, the result revealed that the top-three strategies used most frequently were using reference words (32.91), 

giving the short explanation (13.42%), and words or idiom omission (12.16%). Furthermore, at the structure level, the 

three strategies appeared most frequently were changing word structure (27.60%), adding words in sentences (24.96%) 

and rearranging word order in phrases or sentences (14.88%).           

 

Keywords:  Strategies for Translation, Health Text Translation, Thai-English Translation 

 

1.  บทนํา 

รัฐบาลไทยไดป้ระกาศนโยบายยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่คือ ประเทศไทย 4.0 ซ่ึง

มุ่งให้ความสําคญักับการลงทุนและทาํธุรกิจกับต่างชาติ อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร และอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวกลุ่มรายไดดี้และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็นอุตสาหกรรมหลกั 10 ประเภท (S-Curve) ซ่ึงประเทศไทยมี

ความโดดเด่นและมีศกัยภาพดา้นการรักษาและบริการเพิ่มข้ึน เป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพอนัดบัท่ี13 

ของโลก (นพกร คนไว, 2562) ล่ามหรือนกัแปลท่ีมีความรู้เฉพาะทางดา้นสุขภาพหรือการแพทยจ์าํเป็นตอ้งไดรั้บการ

ผลิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เพียงพอ เพราะล่ามหรือนกัแปลเป็นส่วนสาํคญัท่ีองคก์รจาํเป็นตอ้งมีเพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวก

ดา้นการส่ือสารให้แก่บุคลากรทางการแพทยแ์ละลูกคา้ชาวต่างชาติ (สิริขวญั สงวนผล, 2555; รัชนี ปิยะธาํรงชยั, 2561) 

ดว้ยเหตุน้ี การแปลและการล่ามจึงมีบทบาทสําคญัต่ออุตสาหกรรม เป็นทกัษะท่ีจาํเป็น ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอย่าง

ต่อเน่ืองและถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพ่ือสร้างนกัแปลหรือล่ามท่ีมีคุณภาพ 

รายวิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบัเฉพาะสาขาสาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ

เพ่ือการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เม่ือนกัศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ส่วนใหญ่มกัฝึกในภาคส่วนของงานแปล และเม่ือบณัฑิตสาํเร็จการศึกษามกัทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปลทั้งทางตรง

และทางออ้ม การศึกษากลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ มีประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพของ

ผูเ้รียน การทาํงานของบณัฑิตในอนาคต การคน้พบกลวิธีการแปลท่ีผูเ้รียนใช ้สามารถนาํไปพฒันาวิธีการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นาํไปประยกุตใ์นการถ่ายทอดความรู้และการวางแผนเพ่ือพฒันาหลกัสูตรท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาดแรงงานในยคุประเทศไทย 4.0 

บทความดา้นสุขภาพเป็นงานเขียนท่ีไม่ใช่วรรณกรรม (non-literary writing) เป็นตวับทชนิดดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ซ่ึงมีคาํศพัทเ์ฉพาะทาง ภาษาท่ีใชค้่อนขา้งตรงไปตรงมา ไม่มีนยัแอบแฝง ไม่ใชภ้าษาท่ีให้ความรู้สึก 

(sensory language) มากนกั (สุพรรณี ป่ินมณี, 2562; Taylor, 1998) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูอ้่านหรือผูใ้ชง้านนาํความรู้ 

ขอ้เท็จจริง ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์โดยตรง จึงตอ้งเขียนอยา่งชดัเจน ดงันั้นผูแ้ปลจึงตอ้งเลือกใชวิ้ธีการแปลโครงสร้าง

ของประโยคให้เหมาะสมกบัผูรั้บสารในภาษาของปลายทาง ใชค้าํให้สอดคลอ้งกบัภาษาตน้ฉบบั และอาจตอ้งอธิบาย
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เพิ่มเติมหรือทาํเชิงอรรถเพ่ือความเขา้ใจดว้ย การแปลบทความชนิดน้ีไม่สามารถแปลคาํต่อคาํได ้มิฉะนั้นบทแปลจะไม่

ส่ือความหมายท่ีแทจ้ริงออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ (ทิพา เทพอคัรพงศ,์ 2547) 

ไนดาและเทเบอร์ (Nida and Taber, 1974) แบ่งกระบวนการแปลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  1) การวิเคราะห์ 

(Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ความหมายและไวยากรณ์ของภาษาตน้ฉบบั จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนก่อนการแปล 

2) การถ่ายทอด (Transfer) เม่ือการวิเคราะห์แลว้ ผูแ้ปลตอ้งถ่ายทอดสาระสําคญัจากภาษาตน้ฉบบัสู่ภาษาแปล และ     

3) การเขียนโครงสร้างใหม่ (Restructuring) ขั้นตอนน้ีผูแ้ปลตอ้งใชค้วามสามารถทางดา้นภาษา เลือกคาํแปล โครงสร้าง

ในภาษาปลายทางท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้ภาษาแปลท่ีเทียบเท่าตน้ฉบบั และตอบสนองผูรั้บสารได้อย่างเทียบเคียง

ตน้ฉบบั  

จากแนวคิดของไนดา (Nida, 1982) ท่ีกล่าวว่า การแปลเป็นเร่ืองของการถ่ายทอดความหมาย (meaning) และ

การถ่ายทอดรูปแบบ (form) ของขอ้ความจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง ประกอบกบักระบวนการแปลขา้งตน้ จะ

เห็นไดว้่า ไนดามุ่งความสาํคญัท่ีการแปลแบบรักษาความหมาย (meaning-based translation) มากกว่าการแปลแบบคาํ

ต่อคาํ (word for word)  ดงันั้น ผูแ้ปลจาํเป็นตอ้งถ่ายทอดความคิดจากตน้ฉบบัมาเป็นภาษาแปลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ใชค้าํ 

สํานวนภาษาท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้ภาษาแปลสามารถถ่ายทอดออกมาไดเ้ทียบเคียงกบัภาษาตน้ฉบบั ซ่ึงสัญฉวี สายบวั 

(2550) ไดน้าํแนวคิดของไนดามาประยุกต์ไปสู่กระบวนการปรับบทแปลในบริบทไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

ไดแ้ก่ ระดบัคาํ และระดบัโครงสร้าง เน่ืองจากแนวคิดทฤษฎีการแปลของไนดาสอดคลอ้งกบัประเภทของเอกสารท่ี

เป็นบทความดา้นสุขภาพ  อีกทั้งกระบวนการปรับบทแปลไดส้ร้างข้ึนเพ่ือใชใ้นบริบทไทย ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัใชแ้นวคิด

ทฤษฎีข้างต้นในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทความด้านสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

กลวิธีการแปลท่ีใช้ศึกษาในระดับคาํ ได้แก่ 1) การเติมคาํอธิบาย โดยผูแ้ปลตอ้งการให้ขอ้มูลสั้นๆ หรือ

ลกัษณะนามเพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจยิ่งข้ึนในลกัษณะท่ีสั้นกระชบั 2) การเลือกใชค้าํตามบริบท โดยเฉพาะในกรณีท่ีคาํใน

ตน้ฉบบัมีมากกว่าหน่ึงความหมายหรือคาํท่ีมีความหมายอา้งอิงหลายนัย 3) การตดัคาํหรือสํานวนท้ิงไป ซ่ึงคาํหรือ

สาํนวนท่ีตดัท้ิงไปตอ้งเป็นคาํท่ีความหมายอา้งอิงไม่ปรากฏในภาษาปลายทาง ตอ้งไม่ใช่ความหมายท่ีสาํคญันกั และไม่

ทาํให้ความหมายของตน้ฉบบัผิดเพ้ียน 4) การใชค้าํอา้งอิง เพ่ือหลีกเล่ียงการใชค้าํฟุ่มเฟือยหรือใชค้าํซํ้ า 5) การใชค้าํท่ี

อา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเฉพาะกว่า เน่ืองจากในแต่ละภาษามีความแตกต่างกันทาง

วฒันธรรม ทาํใหค้าํบางคาํในภาษาตน้ฉบบัยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาปลายทาง หรือไม่สามารถใหภ้าพไดช้ดัเจน

เทียบเท่ากบัภาษาตน้ฉบบั เช่นคาํว่า “สาคูไส้หมู” ไม่มีคาํในภาษาองักฤษ จึงแปลเพียง “dumpling” ซ่ึงเป็นคาํท่ีกวา้ง

กว่า 6) การเติมตวัเช่ือมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ 7) การแทนท่ีทางวฒันธรรม ผูแ้ปลอาจปรับบทแปลให้อยูใ่นบริบท

ของภาษาปลายทางเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจและเห็นภาพท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือมากกว่าดว้ยการแปลตรงตวั  และ8) การใชว้ลี

หรือประโยคแทนคาํ 

กลวิธีการแปลท่ีใชศึ้กษาในระดบัโครงสร้าง ไดแ้ก่ 1) การเปล่ียนโครงสร้างของคาํ ดว้ยลกัษณะโครงสร้าง

ทางไวยากรณ์ของภาษาองักฤษและภาษาไทยมีความแตกต่างกนั ดา้นคุณสมบติัและการทาํงานของคาํตามหน้าท่ีทาง
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เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

ไวยากรณ์ในประโยค ทาํใหผู้แ้ปลตอ้งเปล่ียนโครงสร้างของคาํในบางกรณี 2) การทบัศพัท ์ เป็นการปรับบทแปลระดบั

เสียง ผูแ้ปลจะใชก้ลวิธีน้ีในกรณีท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 3) การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี เพราะโครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ในภาษาองักฤษและภาษาไทยมีความแตกต่างกนัอย่างมาก ดงันั้นจึงอาจตอ้งเรียงสลบัท่ีคาํใหม่ จากหัวไป

ทา้ยหรือจากทา้ยมาหวัเพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างภาษาไทย (สุพรรณี อาศยัราช, ทศันีย ์จนัติยะ และจิราภรณ์ กาแกว้, 

2560; สุพรรณี ป่ินมณี, 2562) เพ่ือให้โครงสร้างภาษามีความหมายถูกตอ้ง เป็นธรรมชาติในภาษาปลายทาง 4) การเพ่ิม

และละคาํในประโยค 5) การปรับใช ้Passive voice และ Active voice  6) การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ เช่น การ

ปรับระดบัขอ้ความ เพ่ือให้การนาํเสนอบทแปลสามารถส่ือความเทียบเคียงกบัตน้ฉบบัได ้7) การแปลแบบเอาความ 

และ 8) การเปล่ียนประโยคเป็นวลีหรือวลีเป็นประโยค 

โดยสรุป กระบวนการแปลมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบและซบัซ้อน ตอ้งอาศยัความรู้ทางภาษาตน้ฉบบัและภาษา

ปลายทางของผูแ้ปลเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความออกมาไดเ้ทียบเคียงกบัตน้ฉบบัมาก

ท่ีสุด อน่ึง จากงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาสํารวจคุณสมบัติของนักแปล” (พิมพันธุ์  เวสสะโกศล, 2546) พบว่า 

ความสามารถดา้นภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทาง เป็นคุณสมบติัท่ีจาํเป็นท่ีสุดของนกัแปล  การวิเคราะห์กลวิธีการ

แปลเป็นส่วนสําคญัในการสะทอ้นกระบวนการแปลและความสามารถดา้นภาษาตน้ฉบบัและภาษาปลายทางของ        

ผูแ้ปล หากผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นนกัแปลท่ีมีคุณภาพ จาํเป็นตอ้งศึกษากลวิธีการแปลของ

ผูเ้รียน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาขอ้มูล พบว่า ในประเทศไทยงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบักลวิธีการแปลบทความจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษมีจาํนวนนอ้ยมาก และแทบไม่พบการศึกษาท่ีเจาะจงเฉพาะ

การแปลบทความทางดา้นสุขภาพเลย ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการศึกษาประเด็นดงักล่าวเพ่ือนาํผลการศึกษาเป็นขอ้มูลใน 

การปรับปรุงแกไ้ขปัญหา คน้ควา้วิธีการพฒันาการเรียนการสอนและหลกัสูตรต่อไป  

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษากลวิธีการแปลบทความด้านสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย 

 การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยศึกษาจากต้นฉบับภาษาไทยเก่ียวกับ

สุขภาพกาย และบทแปลภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จาํนวน 32 เร่ือง แปลโดยนกัศึกษาจาํนวน 32 คน ซ่ึงคดัเลือกมาจากทั้งหมด 

38 เร่ือง โดยยึดตามเกณฑ์งานแปลของไนดา (Nida, 1982) และสัญฉวี สายบวั (2550) คือ เป็นการแปล มิใช่การสรุป

ความหรือเรียบเรียงเอกสาร และผูแ้ปลไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือแปลเอกสารโดยเฉพาะ บทแปล

ขา้งตน้นาํมาจากงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายให้แปลตลอดหน่ึงภาคการศึกษา อนัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ

สอนในรายวิชา การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  
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เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ตารางบันทึกข้อมูลวิเคราะห์กลวิธีการแปล โดยวิเคราะห์ระดับคาํและ

โครงสร้างตามแนวคิดทฤษฎีของสัญฉวี สายบวั (2550) ใชเ้ม่ือผูวิ้จยัทาํการวิเคราะห์กลวิธีการแปล หลงัจากวิเคราะห์

กลวิธีการแปลและบันทึกตัวอย่างของกลวิธีการแปล โดยเปรียบเทียบภาษาต้นฉบบักับฉบับแปลให้เห็นชัดเจน 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์เน้ือหาแลว้ ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติค่าร้อยละและค่าความถ่ีตามลาํดบั 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

ผูวิ้จยันาํเสนอวิเคราะห์กลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาโดยแบ่งเป็นกลวิธีการแปลเป็น 2 ระดบัคือ 

ระดบัคาํ และระดบัโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 

4.1 กลวิธีการแปลในระดับคาํ 

ผูวิ้จยันาํเสนอผลการวิจยัและวิเคราะห์ผลในรูปแบบตารางทางสถิติและตวัอยา่งขอ้ความท่ีพบจากวิเคราะห์

กลวิธีแปลท่ีพบบ่อยในระดบัคาํ ดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนขอ้ความและค่าร้อยละของกลวิธีการแปลบทความดา้นสุขภาพในระดบัคาํ 

กลวธีิการแปลระดับคาํ จํานวนข้อความ (ความถี่) ร้อยละ 

1.การเติมคาํอธิบาย 

   -  การเติมขอ้ความสั้นๆ 

 

64 13.42 

2. การเลือกใชค้าํตามบริบท 52 10.90 

3. การตดัคาํหรือสาํนวนทิ้งไป 58  12.16 

4. การใชค้าํอา้งอิง 157 32.91 

5. การใชค้าํท่ีอา้งอิงถึงความหมายท่ีกวา้งข้ึนแทนคาํท่ีอา้งอิงถึงส่ิงท่ี

เฉพาะกวา่ 

21 4.40 

6. การเติมตวัเช่ือมระหวา่งกลุ่มความคิดต่างๆ 47 9.85 

7.การแทนท่ีทางวฒันธรรม 7 1.47 

8. การใชค้าํศพัทเ์ฉพาะ 49 10.27 

9. การใชว้ลีหรือประโยคแทนคาํ 22 4.61 

รวม 477 100 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า กลวิธีในการแปลระดับคาํท่ีผูแ้ปลเลือกใช้มากท่ีสุด 3 อนัดับแรก ได้แก่       

การใชค้าํอา้งอิง (ร้อยละ 32.91) ลาํดบัต่อมาคือ การเติมคาํอธิบาย (ร้อยละ 13.42) โดยเป็นการเติมขอ้ความสั้นๆ เท่านั้น 

ไม่มีการเติมคาํอธิบายด้วยวิธีการอ่ืน สุดทา้ยคือ การตดัคาํหรือสํานวนท้ิงไป (ร้อยละ 12.16) ส่วนการแทนท่ีทาง

วฒันธรรมเป็นกลวิธีท่ีผูแ้ปลใชน้อ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 1.47) 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 1 ผูแ้ปลขอนาํเสนอตวัอยา่งขอ้ความท่ีพบจากวิเคราะห์กลวิธีในระดบัคาํ โดยนาํเสนอ 3 

อนัดบัแรกท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 
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4.1.1 การใช้คาํอ้างอิง ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 1 

ภาษาตน้ฉบบั: เอนไซม ์คือโปรตีนชนิดหน่ึงซ่ึงสร้างข้ึนในร่างกาย เอนไซม์ถือเป็นตวัช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีท่ี

สาํคญัในกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย (พิมพรรณ ลาภเจริญ, ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: An enzyme is a kind of protein which is built in the human body. It helps to accelerate 

important chemical reactions in many processes in the body. (ผูแ้ปล G เอกสารช้ินท่ี 6) 

คาํอธิบาย: ผูแ้ปลเลือกใชค้าํว่า  It ซ่ึงเป็นคาํอา้งอิง (reference words)  แทนท่ีจะใชค้าํตรงตวัคือคาํว่า enzyme 

หลายคร้ัง เพ่ือหลีกเล่ียงความซํ้าของคาํ 

4.1.2 การเติมคาํอธิบาย ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 2 

ภาษาตน้ฉบบั: เม่ืออยู่ในภาวะเครียดนานๆ ระดบั “เซโรโทนิน”  ในสมองจะลดลง (กอบกาญจน์ ไพบูลย์

ศิลป, ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: When you are stressed for long time, levels of Serotonin in the brain, sometimes known as 

the happy chemical, will be decreased.  (ผูแ้ปล A เอกสารช้ินท่ี 1) 

คาํอธิบาย: ผูแ้ปลเติมคาํอธิบายสั้นๆ เก่ียวกบัเซโรโทนิน เพ่ือใหผู้อ้่านทัว่ไปเขา้ใจถึงหนา้ท่ีของสารเซโรโทนิน  

4.1.3 การตัดคาํหรือสาํนวนทิง้ไป ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 3 

ภาษาตน้ฉบบั: เช่น รับประทานขนมปังธญัพืชแทนขนมปังขาว เปล่ียนจากการทาเนยเป็นชีสไขมนัตํ่าหรือ

แยม (Napatsakorn R., ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: For instance, you should eat whole wheat bread instead of white bread or butter instead of 

low-fat cheese or jam. (ผูแ้ปล C เอกสารช้ินท่ี 3) 

คาํอธิบาย : ผูแ้ปลเลือกตดัคาํวา่ “การทา” ออก โดยไม่แปล ซ่ึงไม่ไดท้าํใหค้วามหมายตน้ฉบบัผดิเพ้ียน 

จากขา้งตน้พบว่า ในการงานแปลบทความดา้นสุขภาพ กลวิธีในการแปลในระดบัคาํท่ีใชก้นัมากคือ การเติม

คาํอธิบาย อาจเน่ืองดว้ยมีผูแ้ปลอาจพิจารณาเห็นแลว้วา่ มีคาํจาํนวนมากท่ีควรตอ้งใหข้อ้ความอธิบายสั้นๆ เพ่ือใหผู้อ้่าน

เขา้ใจชดัเจนยิ่งข้ึน โดยคาํส่วนใหญ่ท่ีผูแ้ปลใชก้ลวิธีน้ีคือ คาํท่ีเป็นช่ือเฉพาะหรือคาํศพัท์เฉพาะทาง (technical terms) 

เพียงอยา่งเดียวไม่สามารถอธิบายความไดอ้ยา่งชดัเจน จึงจาํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลสั้นๆ เพิ่มเติม  

 

4.2 กลวิธีการแปลในระดับโครงสร้าง 

ผูวิ้จยันาํเสนอผลการวิจยัและวิเคราะห์ผลในรูปแบบตารางทางสถิติและตวัอยา่งขอ้ความท่ีพบจากวิเคราะห์

กลวิธีแปลท่ีพบบ่อยในระดบัโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2 จาํนวนขอ้ความและค่าร้อยละของกลวิธีการแปลบทความดา้นสุขภาพในระดบัโครงสร้าง 

กลวธีิการแปลระดับโครงสร้าง จํานวนข้อความ (ความถี่) ร้อยละ 

1. การเปล่ียนโครงสร้างของคาํ 178 27.60 

2. การทบัศพัท ์ 30 4.65 

3. การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี 96 14.88 

4. การเพิ่มคาํในประโยค 161 24.96 

5.  การปรับใช ้Passive voice และ Active voice 42 6.51 

6. การปรับโครงสร้างในระดบัท่ีสูงกวา่ประโยค 45 6.98 

7. การแปลแบบเอาความ 22 3.41 

8. การละคาํในประโยค 23 3.57 

9. การปรับการใชป้ฏิเสธ 31 4.81 

10. การเปล่ียนประโยคเป็นวลี หรือวลีเป็นประโยค 17 2.64 

รวม 645 100 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า กลวิธีในการแปลระดบัโครงสร้างท่ีผูแ้ปลเลือกใช้มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ การเปล่ียนโครงสร้างของคาํ (ร้อยละ 27.60) ลาํดบัต่อมาคือ การเพ่ิมคาํในประโยค (ร้อยละ 24.96) และการปรับ

ระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี (ร้อยละ 14.88)  ส่วนกลวิธีในการแปลระดบัโครงสร้างเลือกใชน้อ้ยท่ีสุดคือ การ

ปรับการใชป้ฏิเสธ (ร้อยละ 2.64) 

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 2 ผูแ้ปลขอนาํเสนอตวัอย่างขอ้ความท่ีพบจากวิเคราะห์กลวิธีในระดบัโครงสร้าง โดย

นาํเสนอ 3 อนัดบัแรกท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 

4.2.1 การเปลีย่นโครงสร้างของคาํ ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 4 

ภาษาตน้ฉบบั: การรับประทานอาหารเชา้เป็นการเติมพลงัใหก้บัร่างกาย (อาหารเชา้ม้ือสาํคญัท่ีไม่ควร

มองขา้ม, ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: Having breakfast boosts energy within your body. (ผูแ้ปล R เอกสารช้ินท่ี 18) 

คาํอธิบาย: จาก การเติม (พลงั) ซ่ึงเป็นคาํนาม ผูแ้ปลเปล่ียนเป็นคาํกริยา (v.) คือ คาํวา่ boost (energy) 

4.2.2 การเพ่ิมคาํในประโยค ดงัตวัอยา่ง 

ตวัอยา่งท่ี 5 

ภาษาตน้ฉบบั: สงัเกตไหมวา่ ความสุขท่ีเกิดข้ึนเป็นช่วงระยะเวลาสั้น  (กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: Have you ever noticed that happiness only lasts for a short period? (ผูแ้ปล T เอกสารช้ินท่ี 20) 

คาํอธิบาย: ผูแ้ปลเพ่ิมประธานของประโยคคือคาํวา่ you เพ่ือใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  
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4.2.3 การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวล ีดังตัวอย่าง 

ตวัอยา่งท่ี 6 

ภาษาตน้ฉบบั: การประคบสมุนไพรเป็นวิธีการบาํบดัรักษาของการแพทยแ์ผนไทยอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงสามารถ

นาํไปใชค้วบคู่กบัการนวดไทย โดยมากมกัใชวิ้ธีการประคบสมุนไพรหลงัจากทาํการนวดเสร็จเรียบร้อย (การประคบ

สมุนไพร, ม.ป.ป.) 

ภาษาปลายทาง: Herbal ball compressing is one of the curing methods of Thai traditional medicine which is 

used together with Thai massage. The herbal ball compressing is often done after the massage. (ผู ้แปล X เอกสาร

ช้ินท่ี 24) 

คําอธิบาย: ผูแ้ปลเปล่ียนวิธีการเรียงคาํในประโยค เพ่ือถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และการใชส้ํานวนภาษา

(expression) ในภาษาองักฤษ จะเห็นไดว้่าจากตวัอยา่ง วลีท่ีวา่ “อีกวิธีหน่ึง” จะอยูด่า้นหลงัประโยค แต่ในภาษาองักฤษ

ใชค้าํวา่ one of … (หน่ึงใน…) นอกจากน้ี ยงัมีการปรับลาํดบัการเรียงคาํคุณศพัท ์(adj.) ในประโยคภาษาองักฤษเพ่ือให้

ถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ดว้ย  

เน่ืองจากโครงสร้างภาษาองักฤษและภาษาไทยมีความแตกต่างกนัมาก ภาษาองักฤษมีการเนน้คาํ ทาํนองเสียง

สูง-ตํ่าเพ่ือบอกความหมาย แต่ภาษาไทยเป็นภาษาคาํโดด มีพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ทาํให้ความหมายเปล่ียน 

นอกจากน้ี ยงัมีความแตกต่างกนัดา้นอ่ืนๆ อีก เช่น วิธีการผกูประโยค  การบอกกาล การผนักริยาใหส้อดคลอ้ง ประโยค

ในภาษาองักฤษตอ้งมีประธาน กริยาท่ีชดัเจน แต่ในภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีขอบเขตประโยคไม่แน่นอน การละประธาน 

หรือสามารถใชก้ริยาหลายตวัต่อกนัได ้(สุพรรณี ป่ินมณี, 2562) ดว้ยเหตุน้ี ผูแ้ปลจึงตอ้งปรับบทแปลเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ แมจ้ะเป็นการปรับแปลในระดบัโครงสร้าง พบว่าผูแ้ปลเลือกใชก้ารปรับระดบัโครงสร้างของ

คาํบ่อยท่ีสุดเพ่ือใหบ้ทแปลของตนมีความหมายเทียบเคียงกบัภาษาตน้ฉบบั 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร ไดบ้ทสรุปการวิจยัดงัขา้งตน้และอภิปรายผลเก่ียวกบักลวิธีการแปลท่ีผูแ้ปลใชบ่้อยท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี 

5.1 กลวิธีการแปลในระดับคาํ 

5.1.1 การใช้คาํอ้างอิง (ร้อยละ 32.91) ในภาษาไทยและภาษาองักฤษมีการใชค้าํอา้งอิง (references) ต่างกนั 

ในภาษาองักฤษจะหลีกเล่ียงการใชค้าํซํ้ า แต่ใชค้าํอา้งอิง เช่น คาํสรรพนาม แทนเพ่ือให้ขอ้ความกระชบั ผูแ้ปลจึงใช้

กลวิธีน้ีเป็นจาํนวนมากเพ่ือหลีกเล่ียงการกล่าวคาํซํ้ า ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโอวจี (Owji, 2013) 

5.1.2 การเติมคาํอธิบาย (ร้อยละ 13.42) โดยปรากฏเพียงแบบ การเติมขอ้ความสั้นๆ เท่านั้น ทั้งน้ีอาจเพราะใน

บทความ มีคาํศัพท์เฉพาะจาํนวนมากท่ีผูแ้ปลต้องการให้ข้อมูล เช่น สารเคมีต่างๆ ในร่างกายหรืออาหาร หรือ

กระบวนการรักษาตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีผูแ้ปลตอ้งการอธิบายเพิ่มเติมแก่ผูอ้่านในลกัษณะ

ขอ้ความสั้นๆ กะทดัรัดเพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจยิ่งข้ึน แต่ไม่ตอ้งการใส่ขอ้มูลจาํนวนมากแบบเชิงอรรถ เพราะจะขดัจงัหวะ
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การดาํเนินเร่ืองของผูอ้่าน เช่น Tryptophan, Serotonin ผูแ้ปลเพ่ิมขอ้ความอธิบายสั้นๆ ถึงคุณสมบติัและหน้าท่ีของ

สารเคมีดงักล่าวเพ่ือใหผู้อ้่านเขา้ใจยิง่ข้ึน ซ่ึงแนวความคิดน้ีสอดคลอ้งกบัสญัฉวี สายบวั (2550)  

5.1.3 การตัดคาํหรือสํานวนทิ้งไป (ร้อยละ 12.16) คาํหรือสํานวนท่ีตดัท้ิงไปตอ้งเป็นคาํท่ีความหมายอา้งอิง

ไม่ปรากฏในภาษาปลายทาง และตอ้งไม่ใช่ความหมายท่ีสาํคญันกั และไม่ทาํให้ความหมายของตน้ฉบบัผิดเพ้ียน เช่น 

“…บางแห่งท่ีมีการปลูกผกัออแกนิกถึงกบัตอ้งกางมุง้ปลูกคอยประคบประหงมเหมือนลูกกันเลยทีเดียว…” ผูแ้ปล

สามารถตดั “คอยประคบประหงมเหมือนลูกกันเลยทีเดียว”  ออกไดเ้พราะไม่ไดส่้งผลต่อความหมายในตน้ฉบบั จาก

การวิเคราะห์พบว่า ผูแ้ปลเลือกตดัคาํหรือสํานวนท่ีเป็นส่ิงเฉพาะ ซ่ึงไม่ปรากฏในภาษาปลายทางแต่ความหมายท่ี

ผูเ้ขียนตอ้งส่ือยงัครบถว้นอยู ่

สรุปไดว้า่ การงานแปลบทความดา้นสุขภาพจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ กลวิธีในการแปลในระดบัคาํ    ท่ี

ใชก้นัมากคือ  การใชค้าํอา้งอิง  เน่ืองจากมีผูแ้ปลอาจพิจารณาเห็นวา่ ตามหลกัภาษาองักฤษจะหลีกเล่ียงการใชค้าํซํ้ า                        

แต่มกัใชค้าํสรรพนาม หรือคาํอา้งอิงประเภทต่างๆ แทนเพ่ือใหข้อ้ความกระชบั  

 

5.2 กลวิธีการแปลในระดับโครงสร้าง 

5.2.1 การเปลีย่นโครงสร้างของคาํ (ร้อยละ 27.60) เป็นกลวิธีในการแปลระดบัโครงสร้างท่ีผูแ้ปลเลือกใชม้าก

ท่ีสุด ธรรมชาติของภาษาองักฤษและภาษาไทยในแง่มุมดา้นความหมายของคาํนั้นสามารถเทียบเคียงกนัได ้(ศรันญา ผงั

สุวรรณดาํรง, 2556) แต่ปัญหาคือ ดว้ยลกัษณะโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาองักฤษและภาษาไทยมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมากทั้งดา้นคุณสมบติัและการทาํงานของคาํตามหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ในประโยค (สัญฉวี สายบวั, 2550) ทาํให้

ผูแ้ปลจาํเป็นตอ้งเปล่ียนโครงสร้างของคาํ 

5.2.2 การเพ่ิมคาํในประโยค (ร้อยละ 24.96) เน่ืองจากไวยากรณ์ภาษาไทยสามารถละประธาน (Subject) หรือ

กรรม (Object) ได ้(กิติมา อินทรัมพรรย,์ 2550) ซ่ึงแตกต่างจากไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นตอ้งมีประธานเสมอ การ

ขาดประธานถือเป็นขอ้ผิดพลาดหน่ึงในการแปลและเขียนในภาษาองักฤษ (เวลิกา มามูล, 2561) ดงันั้นผูแ้ปลจึงตอ้ง

เพ่ิมคาํท่ีเป็นประธานหรือกรรมเพ่ือใหป้ระโยคในภาษาปลายทางถูกตอ้งตามกฎไวยากรณ์  

5.2.3 การปรับระเบียบวิธีเรียงคาํในประโยคหรือวลี (ร้อยละ 4.80) เน่ืองจากโครงสร้างทางไวยากรณ์ใน

ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีความแตกต่างกนัอยา่งมากทาํให้การถ่ายทอดจากภาษาตน้ฉบบัไปสู่ภาษาแปลจาํเป็นตอ้ง

มีการปรับโครงสร้างเพ่ือความหมาย และความสละสลวยอ่านแลว้เป็นธรรมชาติในภาษาปลายทาง ดงันั้นจึงอาจตอ้ง

เรียงสลบัท่ีคาํใหม่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาองักฤษ   

สรุปไดว้่า นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารใชก้ลวิธีการปรับบทแปลทั้ง 2 ระดบัคือ ระดบัคาํ

และระดบัโครงสร้าง ซ่ึงการปรับบทแปลในระดบัคาํสามารถพบไดบ่้อยกว่าและทาํไดง่้ายกว่าระดบัโครงสร้าง ส่งผล

ให้แมจ้ะเป็นกลวิธีการแปลในระดบัโครงสร้าง แต่การปรับระดบัโครงสร้างของคาํยงัคงพบไดบ่้อยท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะ

หน่วยคาํเป็นส่ิงท่ีสามารถส่ือสารกบัผูอ้่านไดอ้ยา่งมีความหมายก่อนหน่วยอ่ืน  และหน่วยคาํในภาษาองักฤษยงัสามารถ

ให้ความหมายท่ีเทียบเคียงกบัคาํในภาษาไทยไดดี้อีกดว้ย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของ
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สองภาษา ทาํใหผู้แ้ปลตอ้งปรับโครงสร้างระดบัคาํเพ่ือใหส้ามารถคงความหมาย ถ่ายทอดใหต้รงกบัตน้ฉบบั และทาํให้

ภาษาปลายทางมีความสละสลวยเป็นธรรมชาติ 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณประจาํปี 2562  จากทุนนักวิจยัรุ่นใหม่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี   

ราชมงคลธญับุรี 

 

7.  เอกสารอ้างอิง 

กรมสุขภาพจิต. (มปป.). เม่ือชีวิตเกิดทุกข์. สืบคน้เม่ือ 1 มกราคม 2563 จาก  

https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=473832&Ntype=128.  

กอบกาญจน์ ไพบูลยศิ์ลป. (ออนไลน์). หยดุซึมเศร้าด้วยกล้วยหอม. สืบคน้เม่ือ 1 มกราคม 2563 จาก  

https://goodlifeupdate.com/healthy-food/recipe/59059.html. 

การประคบสมุนไพร. (ออนไลน์). สืบคน้จาก https://www.doctor.or.th/article/detail/3168. 

กิติมา อินทรัมพรรย.์ (2550). การละประธานในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ทิพา เทพอคัรพงศ.์ (2547). การแปลเบือ้งต้น (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นพกร คนไว. (2562). Thailand 4.0 สู่การเป็น Medical Hub ของอาเซียน. สืบคน้เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2562 จาก 

https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Thailand-Medical-Hub. 

พิมพรรณ ลาภเจริญ. (ออนไลน์). “เอนไซม์” กญุแจแห่งชีวิต. สืบคน้เม่ือ 23 กมุภาพนัธ์ 2563 จาก 

https://thaicam.go.th/. 

พิมพนัธุ์ เวสสะโกศล. (2546). การสาํรวจคุณสมบติัของนกัแปล. วารสารศิลปศาสตร์, 3(1), 79-94. 

รัชนี ปิยะธาํรงชยั. (2561). บทบาทและปัญหาความแตกต่างทางวฒันธรรมในการทาํงานของล่ามภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย

ภายใตบ้ริบท “ความเป็นญ่ีปุ่น”: กรณีศึกษาบริษทัญ่ีปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมของไทย. วารสารภาษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม, 7(2), 51-90. 

เวลิกา มามูล. (2561). การปรับปรุงขอ้ผดิพลาดทางการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษของนกัศึกษาหลกัสูตร

ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจโ้ดยใชแ้บบฝึกหดัการหาขอ้ผดิพลาดทาง

ไวยากรณ์ (Error Identification). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 6(2). 33-45.  

ศรันญา ผงัสุวรรณดาํรง. (2556). กลวิธีการแปลข้อความสร้างกาํลังใจในเวบไซท์ LifeRevo.org.  สารนิพนธ์ศิลปศาสต

รมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

สญัฉวี สายบวั. (2550). หลักการแปล (พิมพค์ร้ังท่ี 8). กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

73 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

สิริขวญั สงวนผล. (2555). ญ่ีปุ่นกบัการใหบ้ริการล่ามทางการแพทยเ์พ่ือผูป่้วยชาวต่างชาติ. วารสารญีปุ่่นศึกษา, 29(2), 

92-107. 

สุพรรณี ป่ินมณี. (2562). แปลผิดแปลถกู คัมภีร์การแปลยคุใหม่ (พิมพ์คร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สุพรรณี อาศยัราช, ทศันีย ์จนัติยะ และจิราภรณ์ กาแกว้. (2560). ปัญหาและกลวิธีการแปลบทความทางการศึกษาจาก

ภาษาองักฤษเป็นไทย ของนิสิตสาขาภาษาองักฤษศึกษา. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 1(1). 

71-85. 

อาหารเชา้ ม้ือสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม. (ออนไลน์). สืบคน้จาก www.pobpad.com. 

Napatsakorn R. (ออนไลน์). อาหารเชา้สาํคญัต่อลูกแค่ไหน. สืบคน้เม่ือ 1 มกราคม 2563 จาก 

https://th.theasianparent.com/author/yingyingz. 

Nida, E. (1982). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill.  

Nida, E. and Taber, C. (1974). The Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill. 

Owji, Z. (2013). Translation Strategies: A Review and Comparison of Theories. Translation Journal, 17(1). 

Taylor, C. (1998).  Language to Language: A Practical and Theoretical Guide for Italian/English Translators. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 


