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กลวิธีการแปล doch ในเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต
อรรถพล เตชะพันธุ 1
0

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มุงวิเคราะหกระบวนการและกลวิธีการแปล doch ในสถานการณการสื่อสารที่แตกตางกัน
ในเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต ผลการวิจัยพบวา การเลือกกลวิธีการแปล doch ตองคํานึงถึงเจตนารมณ
การสื่อสารเปนสําคัญ เมื่อเจตนารมณทางการสื่อสารถูกถายทอดผานคําหรือสํานวนอื่นแลว doch มักจะถูก
แปลหรือถายความดวยกลวิธีการละไวไมแปล ซึ่งการเลือกใชกลวิธีการแปลนี้สวนหนึ่งเปนผลจากวัจนลีลาการ
ซ้ําความของนักประพันธที่ไมอาจถูกถายทอดซ้ํา ๆ ไดในภาษาไทย ในขณะเดียวกัน doch อาจถูกแปลโดย
กลวิ ธี ก ารแปลอื่ น ๆ เช น กลวิ ธี ก ารแปลโดยใช รู ป เที ย บ หรื อ กลวิ ธี ก ารแปลแบบอรรถศาสตร เพื่ อ เน น
เจตนารมณทางการสื่อสารใหชัดเจนและตรงตามตัวบทตนทาง
คําสําคัญ: Abtönungspartikeln Wolfgang Borchert การแปลภาษาเยอรมัน การแปลวรรณกรรม การแปล
คําบงชี้เจตนารมณในการสื่อสาร
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Strategies in Translating German Modal particle doch
in Wolfgang Borchert’s short stories
Atthaphon Techaphan 2
Abstract
This research article aims to analyze the process and strategies in translating modal
particle doch found in various communicative situations in selected Wolfgang Borchert’s short
stories from German into Thai. The findings show that one of the decisive factors in selecting
translating strategies for doch roots in how the translator interprets the communicative
intention or function of doch embedded in the original text. In the translated version, omission
of doch is frequently employed as a translating strategy when its function is expressed by
semantically equivalent phrases or when – seen as Wolfgang Borchert’s stylistic uniqueness the use of doch is repetitive in the context. Other translating strategies are utilized to convey
or emphasize the original communicative intentions such as use of doch equivalences in Thai
or pragmatic translation.
Keywords: Abtönungspartikeln, Wolfgang Borchert, German translation, literary translation,
translating modal particles
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บทนํา
ผู เ รี ย นภาษาเยอรมั น ในป จ จุ บั น มี โ อกาสพบ Modalpartikeln หรื อ Abtönungspartikeln
ไดบอยครั้งไมวาจะเปนการเรียนในระดับผูเริ่มเรียนหรือผูเรียนในระดับสูงขึ้นที่ใชตัวบทวรรณกรรมเพื่อการ
อานและการแปล การอธิบายความหมาย หนาที่หรือลักษณะการใชคําในหมวดหมูดังกลาวทําไดยาก และ
นําไปสูปญหาเมื่อตองตีความ ถายความ หรือเรียบเรียงสํานวนเปนภาษาไทย ทําให Modalpartikeln หรือ
Abtönungspartikeln กลายเปนหนึ่งในปญหาที่แกไมตกในการเรียนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ
Modalpartikeln เปนคําที่หนังสือไวยากรณภาษาเยอรมันใชเพื่อเรียกคําที่มีหนาที่เสริมขยายความ (Engel,
2004; Weinrich, 2005; Duden, 2016) คําดังกลาวเปนคําเรียกรวมคําทางไวยากรณกลุมหนึ่งซึ่งนักวิชาการ
ยังไม ส ามารถแบ งประเภทได อย า งชั ดเจนและเปน เอกฉัน ท รวมถึ งยังเปน ที่ถกเถีย งกัน ในวงวิช าการทาง
ไวยากรณ เ ยอรมั น ฮาราลด ไวดท (Weydt, 1969) เสนอคําเรีย กกลุมคําเหลานี้วา Abtönungspartikeln
(แปลตรงตัวคือ คําที่แสดงการไลเฉดสี) โดยใหลักษณะบงชี้ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นวาคําประเภทนี้จะแสดง
เจตนารมณ ทาทีหรืออารมณของผูพูด ซึ่งเปนการสื่อสารในระดับเจตนารมณ (Intentionsebene) โดยไม
รบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสารหรื อสาระของผูพูดในระดับ บรรยายความ (Darstellungsebene) ดังนั้นเมื่ อ
กล า วถึ ง คํ า ที่ ใ ช เ พื่ อ แสดงเจตนารมณ ใ นภาษาเยอรมั น ในงานวิ จั ย นี้ ผู วิ จั ย จะขอยึ ด การใช คํ า ว า
Abtönungspartikeln เปนหลัก
งานวิจัยสําคัญเกี่ยวกับ Abtönungspartikeln ในวงการวิชาการภาษาเยอรมันในประเทศไทย เชน
Abtönungspartikeln ในภาษาเยอรมั น และเจตนารมณ ใ นการสื่ อ สาร ของ Wanna Saengaramruang
(2002) กล า วถึ ง ลั ก ษณะเฉพาะของ Abtönungspartikeln เช น พบได ม ากในภาษาพู ด เป น เครื่ อ งบ ง ชี้
เจตนารมณหรือทาทีของผูพูดตอหัวขอสนทนานั้น (Illokutionsindikatoren) ซึ่งลักษณะเหลานี้ทําใหสามารถ
เทียบเคียง Abtönungspartikeln กับคําบอกมาลาในภาษาไทยหรือรูปเทียบเคียงอื่น เชน คําบอกการถาม
หรือสันธานได แมการแปลโดยใชรูปเทียบ (Äquivalenz) จะสามารถแกปญหาการแปลและลดความเสี่ยงใน
การแปลผิดไดระดับหนึ่ง (Kußmaul, 2015, p. 65) งานวิจัยดังกลาวมองเห็นถึงปญหาการแปลที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อแปล Abtönungspartikeln ไว (Saengaramruang, 2002, pp. 11-12) สรุปไดดังนี้
- เมื่อในภาษาปลายทางไมมีรูปเทียบ ผูแปลควรแปล Abtönungspartikeln ในตัวบทตนทาง
โดยการละหรือแทนที่ดวยสํานวนที่มีความหมายคลายคลึงกันหรือไม
- เมื่อตัวบทตนทางไมมีเครื่องบงชี้เจตนารมณ (ไมใช Abtönungspartikeln) ตัวบทปลายทาง
สามารถเติมคําที่ทําหนาที่เดียวกันกับ Abtönungspartikeln ไดหรือไม เพื่อใหสํานวนแปลฟง
รื่นหูหรือเปนธรรมชาติ
- การแปล Abtönungspartikeln ทุกคําในตัวบทตนทางสูตัวบทปลายทาง โดยขัดกับขนบการ
ใชภาษาปลายทางเปนเรื่องที่ถูกตองหรือไม
- ห า ก ผู แ ป ล เ พิ ก เ ฉ ย Abtönungspartikeln ใ น ตั ว บ ท ต น ท า ง ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ป ล
Abtönungspartikeln สูภาษาปลายทางจะทําใหคุณภาพการแปลลดลงหรือไม
คําถามและปญหาดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานวิจัยชิ้นนี้ที่ตองการหาคําตอบและวิธีการ
แกไขปญหาการแปล ทั้งนี้ผูวิจัยทราบดีถึงขอจํากัดของกลวิธีการแปลวา ไมมีกลวิธีใดกลวิธีหนึ่งที่สามารถตอบ
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คําถามหรือแกไขปญหางานแปลที่มีประเภทของตัวบท บริบทหรือสถานการณการสื่อสารที่แตกตางกันได
ทั้งหมด การแกไขปญหาการแปล Abtönungspartikeln คําใดคําหนึ่งที่แสดงเจตนารมณการสื่อสารลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งอาจทําไดผานการใชกลวิธีการแปลในหลากหลายลักษณะ
การศึกษาการแปล Abtönungspartikeln ในบริบทของการแปลวรรณกรรมเปนพื้นที่ทางวิชาการ
พื้นที่หนึ่งที่นาสนใจ โดยเฉพาะเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต นักประพันธทานนี้เปนที่รูจักในฐานะนักเขียน
สมั ย หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 (Nachkriegsliteratur) ผู ถ า ยทอดประสบการณ ร ะหว า งสงครามและหลั ง
สงครามโดยใชวัจนลีลาการเขียนเฉพาะตัวและไลทโมทีฟ (Leitmotiv) ที่มักใชการซ้ําคําหรือประโยค ทําใหมี
การใชคําศัพทอยางจํากัดซึ่งสื่อถึงความโลงเตียนของบานเมืองและความสิ้นหวังของผูคน (Baldes, 2018, p.
106f.) เนื้อเรื่องที่ประกอบขึ้นจากบทสนทนาของตัวละครที่พูดถึงหัวขอสนทนาเดิม ๆ ที่สื่อถึงความทอดถอน
ใจและชีวิตที่ไรจุดมุงหมายอันเปนผลมาจากการสูญเสียคนรักและรากเหงาของชีวิต กลวิธีการประพันธเหลานี้
เปนเหตุใหเกิดสถานการณการสื่อสารที่ใช Abtönungspartikeln ซ้ําไปมารวมถึงมีบริบทแวดลอมซึ่งทําหนาที่
สื่อเจตนารมณเดียวกับ Abtönungspartikeln ซึ่งกลายเปนปญหาเฉพาะของการแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง
บอรแชรต ซึ่งทาทายผูแปลเปนอยางมาก
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุงหมายที่จะวิเคราะหกระบวนการการแปล doch ที่เปน Abtönungspartikel ที่พบ
บอยที่สุดในเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรตและความหมายของ doch ที่พบในเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต
โดยศึกษากลวิธีการแปล doch ในวรรณกรรมของนักเขียนผูนี้และพยายามหาคําอธิบายซึ่งยึดโยงกับบริบท
และสถานการณการสื่อสารในทองเรื่อง อันนําไปสูแนวทางศึกษากลวิธีการแปล doch ในบริบทของการแปล
วรรณกรรม
ระเบียบวิธีการวิจัย
ตั ว บทที่ นํ า มาวิ เ คราะห ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ม าจาก โวล ฟ กั ง บอร แ ชร ต อั จ ฉริ ย ะเรื่ อ งสั้ น เยอรมั น
(คณาจารยสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2561) ซึ่งเปนหนังสือที่รวบรวม
เรื่ อ งสั้ น ของโวล ฟ กั ง บอร แ ชร ต ฉบั บ ภาษาเยอรมั น และแปลเป น ภาษาไทยโดยคณาจารย ส าขาวิ ช า
ภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวยเรื่องสั้นฉบับภาษาเยอรมัน 16 เรื่อง
และฉบับแปลภาษาไทย 16 เรื่อง รายละเอียดและขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสั้นที่นํามาใชสรางคลังขอมูลในงานวิจยั
ฉบับนี้สามารถดูไดจากตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องสั้นและบทแปลที่นํามาใชสรางคลังขอมูล

ชื่อเรื่อง

ผูเขียน

ผูแปล

ปที่พิมพ ปที่พิมพ
ตัวยอ
ตนฉบับ บทแปล (ตนฉบับ O
บทแปล Ü)

Stimmen sind da in der Wolfgang
Borchert
Luft – in der Nacht
(เสี ย งในอากาศ – ยาม
ราตรี)

อรรถพล เตชะพันธุ 1947

2018

SL_O

Generation ohne
Abschied
(ยุคสมัยไรคําลา)
Bleib doch, Giraffe
(อยูตอเถอะ ยีราฟ)

Wolfgang
Borchert

อรรถพล เตชะพันธุ 1947

2018

GA_O
GA_Ü

Wolfgang
Borchert

ไพรวัลย โลโท

1947

2018

BG_O
BG_Ü

Vorbei Vorbei
(ผานไปแลว ผานไปแลว)

Wolfgang
Borchert

สิริน เกียรติไกรภพ

1947

2018

VV_O
VV_Ü

Die Kegelbahn
(รางโบวลิ่ง)

Wolfgang
Borchert

ศรพราหมณ วรอุไร 1947

2018

KB_O
KB_Ü

Der Viele viele Schnee Wolfgang
(ดงหิมะ)
Borchert

ไพรวัลย โลโท

1947

2018

VS_O
VS_Ü

Mein bleicher Bruder
(สหายผูซีดเซียว)

Wolfgang
Borchert

พรางดาว นุประดิษฐ 1947

2018

MB_O
MB_Ü

Die Katze war im
Schnee erfroren
(มีแมวหนาวตายอยูกลาง
หิมะ)
Die Nachtigall singt
(ไนติงเกลขับขาน)

Wolfgang
Borchert

พรางดาว นุประดิษฐ 1947

2018

KS_O

Wolfgang
Borchert

พรางดาว นุประดิษฐ 1947

2018

NS_O
NS_Ü

Die drei dunklen
Könige
(สามกษัตริยจากรัตติกาล)

Wolfgang
Borchert

ไพรวัลย โลโท

2018

DK_O
DK_Ü

SL_Ü

KS_Ü

261

1947

มนุษยศาสตรสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 1

ชื่อเรื่อง

ผูเขียน

ผูแปล

ป ที่ พิ ม พ ป ที่ พิ ม พ
ตัวยอ
ตนฉบับ บทแปล (ตนฉบับ O
บทแปล Ü)
ศรพราหมณ วรอุไร 1947
2018
AD_O
AD_Ü

An diesem Dienstag
(วันอังคารนี้)

Wolfgang
Borchert

Vielleicht hat sie ein
rosa Hemd
(หล อนคงสวมเสื้ อ ซั บ ในสี
ชมพู)
Die Küchenuhr
(นาฬิกาในหองครัว)

Wolfgang
Borchert

สิริน เกียรติไกรภพ

1947

2018

VH_O
VH_Ü

Wolfgang
Borchert

ว ร า ง ค ณ า ศิ ริ ว า 1947
นนท

2018

KU_O
KU_Ü

Nachts schlafen die
Ratten doch
(หนู มัน หลั บ ตอนกลางคื น
นะ)
Das Brot
(ขนมปง)

Wolfgang
Borchert

ศวรรยา เลิศรัตน

1947

2018

NR_O
NR_Ü

Wolfgang
Borchert

ว ร า ง ค ณ า ศิ ริ ว า 1949
นนท

2018

BR_O
BR_Ü

Die Kirschen
(เชอรรี่)

Wolfgang
Borchert

ศรพราหมณ วรอุไร 1961

2018

KI_O
KI_Ü

เนื่องจาก Abtönungspartikeln มีลักษณะเดนอยางหนึ่งคือ เปนคําพองรูปกับคําที่ทําหนาที่อื่น เชน
คุณศัพทหรือกริยาวิเศษณ (Saengaramruang, 2002, p. 5) การรวบรวมขอมูลเบื้องตนจึงทําโดยมิไดแยกแยะ
ว า คํ า นั้ น ทํ า หน า ที่ เ ป น Abtönungspartikeln หรื อ ไม แต ยึ ด เอารู ป เป น หลั ก โดยผู วิ จั ย รวบรวมการใช
Abtönungspartikeln และคํ า พ อ งรู ป รวม 219 ครั้ ง ได แ ก doch (52 ครั้ ง ) noch (43 ครั้ ง ) ja (25 ครั้ ง )
mal (24 ครั้ ง) wohl (18 ครั้ ง) schon (12 ครั้ง) denn (11 ครั้ง) erst (6 ครั้ง) ruhig (5 ครั้ง) vielleicht
(4 ครั้ ง ) aber (3 ครั้ ง ) also (3 ครั้ ง ) eben (3 ครั้ ง ) einfach (2 ครั้ ง ) nur (2 ครั้ ง ) sowieso (2 ครั้ ง )
überhaupt (2 ครั้ง) bloß (1 ครั้ง) etwa (1 ครั้ง) การรวบรวมขอมูลเบื้องตนชี้ใหเห็นวาเรื่องสั้นของโวลฟกัง
บอรแชรตที่อยูในรูปตัวบทภาษาเขียนเปนแหลงขอมูลที่รุมรวยไปดวย Abtönungspatikeln ซึ่งปรากฏทั่วไป
ในภาษาพูด ทั้งนี้เนื่องจาก Abtönungspartikel แตละคํามีความหมายและหนาที่หลากหลายตามเจตนารมณ
ในการสื่ อ สาร ผู วิ จั ย จึ ง จํ า กั ด ขอบเขตการวิ จั ย โดยเลื อ กศึ ก ษา Abtönungspartikel ที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด ใน
คลังขอมูลคือ doch
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ผู วิ จั ย จั ดระเบี ย บข อ มู ล โดยการแบ ง การใช doch ในฐานะ Abtönungspartikel ตามหนา ที่ แ ละ
ความหมายและคําอธิบาย 7 ประเภท โดยอางอิงจาก Lexikon deutscher Partikeln ของ Gerhard Helbig
(1988) และ Abtönungspartikeln ในภาษาเยอรมั น และเจตนารมณ ใ นการสื่ อ สาร ของ Wanna
Saengaramruang (2002) ดังนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบ หนาที่และความหมายของ doch

คําเรียกในงานวิจัย
doch1

รูปแบบ หนาที่และความหมาย
แสดงการเรียกรองใหสนับสนุนหรือเห็นดวยกับความคิดโดยการเตือนใหระลึกถึง
สิ่งที่เคยพูดกันกอนหนานี้ หรือความจริงที่ทราบกันอยูแลว (อยูในประโยคบอก
เลา)

doch2

แสดงการพู ด ถึ ง คํ า กล า วก อ นหน าด ว ยเจตนารมณ ที่ ต อ งการติ ติ ง หรื อ โต ตอบ
เนื้อความของอีกฝาย (อยูในประโยคบอกเลา)

doch3

แสดงการเทาความถึงการกระทําของผูฟงเพื่อเรียกรองหรือเรงเราใหกระทําบาง
สิ่งเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (อยูในประโยคคําสั่ง)

doch4

แสดงความตองการที่จะทบทวนความจําซึ่งเปนสิ่งที่ตนอาจจะรูแตนึกไมออก (อยู
ในรูปประโยคถามเนื้อความ)

doch5

แสดงความตองการความแนใจอีกครั้งและคาดหวังคําตอบรับจากผูฟง (อยูในรูป
ประโยคบอกเลาที่ตามดวยเครื่องหมายคําถาม)

doch6

แสดงความประหลาดใจหรือความโกรธเมื่อพบเจอกับสิ่งที่เหนือความคาดหมาย
(อยูในรูปประโยคอุทาน)

doch7

แสดงความปรารถนาอันแรงกลาเพื่อใหเกิดสิ่งนั้นซึ่งขัดกับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
(อยูในรูปประโยคแสดงความปรารถนาหรือประโยคเงื่อนไข)

จากนั้นผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหความหมายและหนาที่ ของ doch โดยพิจารณาจากประโยคที่ มี
doch ปรากฏอยู ความสัมพันธกับประโยคกับบทสนทนาขางเคียง คูสนทนา รวมถึงสถานการณการสื่อสาร
และจั ด หมวดหมู ทางความหมายใหแก doch ตัว อยางที่คัดจากตัว บทภาษาเยอรมัน และภาษาไทยหลาย
ตัวอยางจึงมีประโยคอื่นที่เปนบริบทประกอบดวยเพื่อใชเปนปจจัยวิเคราะหการแปลและการเลือกกลวิธีการ
แปล doch ระหวางกระบวนการดังกลาว ผูวิจัยไดตัดทอนตัวอยาง 3 ตัวอยางที่ doch ทําหนาที่เปนคําตอบ
รับคําถามเชิงปฏิเสธหรือ Antwortpartikel ออก (Helbig, 1988, p. 31) เหลือตัวอยางสําหรับวิเคราะห 49
ตัวอยาง โดยพบวามีการใช doch ในตัวบทตนทางในลักษณะความหมายและหนาที่ 4 ลักษณะ ไดแก doch1
doch2 doch3 และ doch6
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การวิเคราะหและผลการวิจัย
กลวิธีการแปล doch1
หนาที่ของ doch1 คือผูพูดตองการแสดงการเรียกรองใหผูฟงสนับสนุนหรือเห็นดวยกับความคิดของผู
พู ด หรื อแสดงการกระตุ น ให ผู ฟง ระลึ ก ถึ ง สิ่ง ที่ เป น ที่ รู กัน อยู แลว และเปน การปรับ ความเขา ใจใหต รงกั น
โดย doch1 จะปรากฏอยูในรูปประโยคบอกเลา
กลวิธีการละไวไมแปล
จากการรวบรวมขอมูลของ doch1 ที่ปรากฏในสํานวนแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต ทั้งหมด
29 ตัวอยาง กลวิธีการแปล doch1 ที่พบบอยที่สุดคือ การละไวไมแปล จํานวน 16 ตัวอยาง 3 กลาวคือ ผูแปล
จะไมถายความ doch1 ในสํานวนแปลที่ใชกลวิธีการแปลแบบนี้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบง
บริบทออกเปน 3 สถานการณ คือ
2

- เมื่อตัวบทตนทางภาษาเยอรมันปรากฏการใช doch1 ซ้ําในประโยคอื่นที่อยูใกลเคียง
- เมื่ อตั ว บทต น ทางภาษาเยอรมัน มี การใชคํา กริย าวิเ ศษณห รื อวลีที่เติ มเต็ มหนา ที่ข อง doch1
เพื่อกระตุนเตือนถึงสิ่งที่รูกัน
- เมื่อ doch1 อยูในประโยคคําถามเชิงโวหารและทําหนาที่แสดงจุดมุงหมายในการปรับความเขาใจ
ใหตรงกัน
ในสถานการณแบบแรก (ตัวอยางที่ (1) และ (2)) ผูแปลจะใชกลวิธีการละไวไมแปลเมื่อตัวบทตนทาง
ภาษาเยอรมันปรากฏการใช doch1 ซ้ําในประโยคอื่นที่อยูใกลเคียง สถานการณการสื่อสารดังกลาวมักเกิดขึ้น
ในเรื่ องสั้ น ของโวล ฟกั ง บอร แชร ต อั น เนื่ องจากวัจ นลีล าของผูป ระพัน ธ ที่มั กจะใชป ระโยคซ้ํา กัน บ อย ๆ
เมื่ อถ า ยความเป น ภาษาไทย ผู แปลจะเลื อกถายความ doch1 ในประโยคใดประโยคหนึ่งในภาษาตนทาง
ในขณะที่ จ ะละ doch1 ในอี ก ประโยคหนึ่ ง ไว แ ละไม แ ปลโดยสิ้ น เชิ ง การใช ก ลวิ ธี ก ารแปลดั ง กล า วอาจ
เนื่องมาจากวา หากถายความ doch1 ในทั้งสองประโยคที่ตอกันเปนคําบอกมาลาในภาษาไทยแลว (ตัวอยาง
(1) ถายความเปน เขาชอบหัวเราะนี่ คุณก็รูนี่) อาจฟงดูรื่นหูนอยกวาการละคําบอกมาลาในประโยคใดประโยค
หนึ่งออก นอกไปจากนั้นแลว หนาที่ของ doch1 ซึ่งคือการกระตุนเตือนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่รูกันอยูแลว ยัง
แสดงอยู ใ นบริ บ ทดั ง กล า ว แม doch1 ตั ว ใดตั ว หนึ่ ง จะถู ก ละไว ไ ม แ ปลอก็ ต าม ดั ง นั้ น หน า ที่ ข อง doch1
จะแสดงผานคําบอกมาลาในประโยคใดประโยคหนึ่งของสํานวนแปลเทานั้น
(1) Hesse war doch mehr für das Leichte. Lacht doch gern, das wissen Sie doch.
(AD_O: 175)
เฮสเซอเปนคนงาย ๆ เขาชอบหัวเราะ คุณก็รูนี่ (AD_Ü: 72)
(2) Ich kann doch nicht. Ich muß doch aufpassen, sagte Jürgen unsicher. (NR_O: 194)
ผมไปไมไดหรอก ผมตองเฝาที่นี่ เยือรเกนตอบอยางลังเล (NR_Ü: 88)

3

ตัวอยางที่แสดงในบทความวิจัยนี้เปนเพียงบางสวนจากงานวิจัยเทานั้น
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ในสถานการณแบบที่สอง (ตัวอยาง (3) ถึง (5)) ผูแปลจะใชกลวิธีการละไวไมแปลเมื่อมีกริยาวิเศษณ
หรือวลีตามหลัง ซึ่งเปนสัญญาณบอกถึงเจตนารมณที่กระตุนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่รูกันอยูแลว ผูแปลวิเคราะห
ตัวบทและตัดสินใจแปลโดยเล็งเห็นวาวลีหรือกริยาวิเศษณนั้นสามารถเติมเต็มหนาที่ของ doch1 ไดจนครบ
ความและไม มีความจํ า เป น ที่ จะต องถ า ยทอด doch1 ในสํานวนแปลภาษาไทย ในตัว อยางตอไปนี้ มี ว ลี ที่
ทดแทนหนาที่ของ doch1 เชน Von Menschen/ศพของคน ในตัวอยาง (3) หรือกริยาวิเศษณ (Adverbien)
immer/อยูตลอด ในตัวอยาง (4) และ wie immer/เหมือนเดิม ในตัวอยาง (5) ปญหาการแปลอาจเกิ ดขึ้น
เมื่อผูแปลถายทอดวลีและกริยาวิเศษณเหลานี้ในบริบทใกลเคียงกับ doch1 หรือประโยคที่ปรากฏ doch1
เนื่องจากอาจทําใหหนาที่ของ doch1 ถูกถายทอดซ้ําซอนในภาษาปลายทาง รวมถึงแสดงหนาที่ของ doch1 ซ้ํา
ๆ ในบริ บ ทเดี ย วกั น ข อสั งเกตอี กประการหนึ่งคื อ ผูแปลมักไมถายความ doch1 หากมีคําวา doch และ
immer อยูภายในประโยคเดียวกัน อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาเมื่ออานสํานวนแปลในสถานการณการสื่อสาร
ของตัวอยาง (4) และ (5) ผูแปลไมไดถายทอดหนาที่ของการกระตุนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่รูกันอยูแลว เนื่องจาก
หนาที่ดังกลาวไมไดถูกแสดงผานวลีซ้ําความดังเชนในตัวอยางที่ (3) ผูแปลควรจึงแปล doch1 เปนคําบอก
มาลาในภาษาไทยเพื่ อคงเจตนารมณทางการสื่ อสารในตัวบทต นทางไวในสํานวนแปล (เชน นายเคยสวม
เครื่องแบบอยูตลอดนี่นา แตดูยังไงมันก็ยังเหมือนเดิมนี่นา)
(3) Naja, wenn du hierbleiben mußt – schade. (…) Wenn du mich nicht verrätst, sagte
Jürgen da schnell, es ist wegen den Ratten. Die krummen Beine kamen einen Schritt
zurück: Wegen den Ratten? Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da
leben sie doch von. (NR_O: 195)
ก็นะ ในเมื่อเธอตองอยูที่นี่ ชางนาเสียดายจริง ๆ (…) ถาคุณไมโกหกผม เยือรเกนพูดขึ้นอยาง
รวดเร็ว มันเปนเพราะหนู ชายขาโกงถอยหลังกลับมากาวหนึ่ง เพราะหนูอยางนั้นหรือ ใช พวก
มันกัดกินซากศพ ศพของคน พวกมันมีชีวิตไดเพราะสิ่งนี้ (NR_Ü: 88)
(4) Hast dich mit Blut besudelt. Sieht unappetitlich aus, mein Lieber. Hast dir die ganze
Uniform damit bekleckert. Sieht aus wie schwarze Tintenflecke. Man gut, daß deine
Weiber das nicht sehn. Du hattest dich doch immer so mit deiner Uniform.
(MB_O: 151)
ออ กระสุนลูกนึ งเจาะเข าไส ดวย เลือดถึงได ทะลั กออกมาขนาดนี้ ดูแลว ไมเจริญอาหารเอา
เสียเลย สหายขา ชุดเครื่องแบบของนายเปรอะไปหมดแลว อยางกับเปอนน้ําหมึกสีดําแหนะ ดี
นะที่อีหนูนายไมมาเห็นเขา นายเคยสวมเครื่องแบบอยูตลอด (MB_Ü: 52)
(5) Aber sie geht doch nicht mehr, sagte die Frau. Nein, nein, das nicht. Kaputt ist sie,
das weiß ich wohl. Aber sonst ist sie doch noch ganz wie immer: weiß und blau.
(KU_O: 186)
แตมันไมเดินแลวนี่คะ ผูหญิงคนนั้นแยงขึ้นมา ไม ไมใชอยางนั้น มันเสียแลว ขอนี้ผมรูดี แตดูยังไง
มันก็ยังเหมือนเดิม ดูนี่สิ สีขาวตัดกับน้ําเงิน (KU_Ü: 82)
ในสถานการณแบบที่สาม (ตัวอยาง (6)) ผูแปลจะเลือกใชกลวิธีการละไวไมแปลเมื่อ doch1 อยูใน
คําถามเชิงโวหาร (rhetorische Frage) ในสถานการณการสื่อสารที่สื่อถึงเจตนารมณในการปรับความเขาใจให
ตรงกัน โดยผูพูดตองการเชิญชวนใหผูฟงเห็นดวยกับตน ในสถานการณการสื่อสารนี้ ผูแปลเล็งเห็นวาคําถาม
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เชิงโวหาร มีเจตนาปรับความเขาใจหรือชักชวนใหผูฟงเห็นตรงกัน ซึ่งตรงกับหนาที่ของ doch1 ผูแปลจึงเลือก
ที่จะไมแปล doch1 ในตัวบทแปล ปญหาการแปลอาจเกิดขึ้นเมื่อถายความหนาที่ doch1 ซ้ําซอนกัน ดังนั้น ผู
แปลจึงละไวไมถายทอด doch1 ในภาษาปลายทาง
(6) Wir sind die Generation ohne Abschied. Wir können keinen Abschied leben, wir
dürfen es nicht, denn unserm zigeunernden Herzen geschehen auf den Irrfahrten
unserer Füße unendliche Abschiede. Oder soll sich unser Herz binden für eine
Nacht, die doch einen Abschied zum Morgen hat? (GA_O: 121)
คนรุนเราพูดคําร่ําลาไดไมคลองปาก พวกเราใชชีวิตเยี่ยงนั้นไมเปน จะเรียกวาไมมีสิทธิ์กลาวคํา
อําลาก็ยอมได เพราะพวกเราแจงแกใจดีวา การจากลาเกิดขึ้นอยางไมรูจบบนทางชีวิตรอนเรแบบ
ยิปซี ควรแลวหรือที่เราจะผูกใจไวชั่วคืนขณะที่รูวาตองจากลาเมื่อยามรุงสาง เชนนั้นคงราวกับวิธี
โกงหลอกลวงเพื่อใหไดรูจักการร่ําลาบางกระมัง ควรแลวหรือที่เราจะผูกใจไวชั่วคืนขณะที่รูวา
ตองจากลาเมื่อยามรุงสาง (GA_Ü: 27)
อาจสรุปไดวา ผูแปลเลือกใชกลวิธีการละไวไมแปลเมื่อสถานการณการสื่อสารนั้นมีคําหรือสํานวนใน
ประโยคที่ทําหนาที่เดียวกันกับ doch1 อาจเปนวลี กริยาวิเศษณ หรือประโยค ที่เนนย้ําหนาที่ของ doch1 หรือ
ทําหนาที่เดียวกันในการเตือนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่รูกันอยูแลว ปรับความเขาใจหรือเชิญชวนใหผูฟงเห็นดวย ซึ่ง
ทดแทนหนาที่ในการสื่อเจตนารมณของ doch1 ได เปนเหตุใหผูแปลไมถายความ doch1 ในสถานการณการ
สื่อสารนั้นออกมาเปนรูปเทียบในภาษาไทย
กลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบ
จากตัวอยางจากงานวิจัยพบวามีการแปล doch1 โดยใชรูปเทียบในภาษาไทยจํานวน 13 ตัวอยาง ใน
กลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบ ผูแปลจะถายทอด doch1 เปนคําบอกมาลา คําบอกมาลาที่มาคูกับกริยาวิเศษณ
คําบอกการถาม หรือเปนคําสันธาน ดังนี้
- การแปล doch1 เปนคําบอกมาลา ไดแก “นะแหละ” “นะ” “นี่นา” “นั่นแหละ” “เลย”
“นี่”
- การแปล doch1 เปนคําบอกมาลาที่มาคูกับกริยาวิเศษณ ไดแก “แลวนะ”
- การแปล doch1 เปนคําบอกการถาม ไดแก “ออก”
- การแปล doch1 เปนคําสันธาน ไดแก “ก็…นี่” “ทั้งที่…ก็” “แต”
ตัวอยางจากงานวิจัย เชน
(7) Weihnachtslieder in diesem verdammten russischen Wald. Weihnachtslieder.
Haben wir nicht Februar? Wir haben doch schon Februar. Dabei hört man
Weihnachtslieder. (VS_O: 145)
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ไดยินเพลงคริสตมาส เพลงคริสตมาสทามกลางปาบา ๆ ที่รัสเซียนี่ มีเพลงคริสตมาส ตอนนี้ไมใช
เดือนกุมภาพันธแลวหรือ ตอนนี้เปนเดือนกุมภาแลวนะแหละ แตเรายังไดยินเพลงคริสตมาสอยู
(VS_Ü: 48)
(8) Ja, ja, sagte er freudig, denken Sie, aber auch alles! Nur sie hier, sie ist übrig. Und
er hob die Uhr wieder hoch, als ob die anderen sie noch nicht kannten. Aber sie
geht doch nicht mehr, sagte die Frau. (KU_O: 186)
ใช ใชแลว เขาพูดอยางยินดี คุณลองคิดดูสิ ทุกสิ่งที่มีเลยนะ! สิ่งนี้ยังคงอยู วาแลวเขาก็ชูนาฬิกา
เรือนนั้นขึ้นมาอีกครั้งราวกับวาสองคนที่อยูตรงนั้นยังไมเคยเห็นมันมากอน แตมันไมเดินแลวนี่คะ
ผูหญิงคนนั้นแยงขึ้นมา (KU_Ü: 81)
(9) Und wenn die beiden Männer schliefen, fingen die Köpfe an zu rollen. Wie auf
einer Kegelbahn. Mit leisem Donner. Dabei wachten die beiden Männer auf. Aber
man hat es doch befohlen, flüsterte der eine. (KB_O: 139)
และเมื่อใดที่ชายทั้งสองหลับลง บรรดาศีรษะเหลานั้นก็จะเริ่มกลิ้ง ราวกับวาที่นั่นเปนรางโบวลิ่ง
สงเสียงครืน ๆ ปลุกใหชายทั้งสองตองตื่น แตเราไดรับคําสั่งมานะ ชายคนหนึ่งกระซิบกระซาบ
(KB_Ü: 42)
(10) “Ich habe auch was gehört”, antwortete sie und dabei fand sie, daß er nachts im
Hemd doch schon recht alt aussah. (BR_O: 199)
“ฉันก็ไดยินเสียงอะไรบางอยางเหมือนกัน” เธอตอบพรอมกับนึกในใจวา อยูในชุดนอนตอน
กลางคืนเชนนี้แลวเขาดูแกไปถนัดตาจริงๆ แกสมกับอายุนั่นแหละ (BR_Ü: 93)
(11) Alles Kirschen, flüsterte der Kranke. Alles meine Kirschen. Waren sie kalt? fragte er
laut. Ja? Sie waren doch sicher schön kalt, wie? (KI_O: 205)
เชอรรี่เต็มไปหมด คนปวยพึมพํา เชอรรี่ของฉันทั้งนั้น มันเย็นใชไหม เขาถามออกมาดัง ๆ ใชไหม
มันตองเย็นเจี๊ยบแน ๆ เลยใชไหม (KI_Ü: 98)
(12) Haben Sie keinen Mantel? Wir haben November (…) Jeden Morgen sagt meine
Mutter: Es ist doch November, sagt sie. Aber sie kann das ja nicht wissen mit dem
Mantel, sie ist ja tot.“ (SL_O: 116)
พอหนุมไมมีเสื้อคลุมหรือ ตอนนี้มันเดือนพฤศจิกายนแลวนะ (…) แมเคยพูดกับผมทุกเชา นี่มัน
เดื อ นพฤศจิ ก ายนแล ว นะ แมบ อกอยา งนั้ น แตแมไมรับ รูเรื่ อ งเสื้อ คลุ ม แลว แมตายไปแล ว
(SL_Ü: 23)
(13) „(…) er hat es weggeworfen, und dann hat es ihn erwischt. Am nächsten Tag hat
es ihn schon erwischt. (…) Das ist ja ganz klar. Das weiß ich auch. Und dann sagte
er noch: Aber komisch ist es, weißt du, komisch ist es doch. (VH_O: 183)
เขาขวางมันทิ้งไป แลวเขาก็ถูกเก็บ วันรุงขึ้นเขาก็ถูกเก็บ (…) ใช ฉันรู ทิมมกลาว แนละ เหลวไหล
สิ้ น ดี มั น แน ล ะ ฉั น ก็ รู เ หมื อ นกั น แล ว เขาก็ พู ด ต อ : แต มั น ตลกอยู น ะ แกว า ไหม ตลกออก
(VH_Ü: 79)
(14) Da hört man denn nachher schon Weihnachtslieder. Und dabei haben wir doch
längst Februar. (VS_O: 145)
แตแลวเราก็ไดยินเสียงเพลงคริสตมาส ทั้งที่ลวงสูเดือนกุมภาพันธมาตั้งนานแลว (VS_Ü: 48)
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(15) Dabei habe ich das Fieber. Sie hat die Kirschen extra vors Fenster gestellt, damit
sie ganz kalt sind (…) Alles voll Kirschen, dachte der Kranke, alles voll Kirschen.
Dabei sollte ich sie essen. Ich hab doch das Fieber. Er hat die ganze Hand voll
Kirschaft. (KI_O: 203)
ในขณะที่ฉันมีไขสูง เขาคิด เธอคนนั้นเอาเชอรรี่มาวางไวใหเปนพิเศษที่ตรงหนาตาง เพื่อที่วามัน
จะไดเย็นเจี๊ยบ (…) เชอรรี่เต็มไปหมด คนปวยคิด เชอรรี่เปรอะเต็มไปหมด และตอนนี้ฉันควรจะ
กินมัน แตฉันกําลังเปนไข เขามีน้ําเชอรรี่เปรอะอยูเต็มมือ (KI_Ü: 96)
ในตัวอยาง (7) ถึง (11) ผูแปลถายความ doch1 เปนคําบอกมาลาในภาษาไทย ไดแก “นะแหละ”
“นะ” “นี่นา” “นั่นแหละ” “เลย” และ “นี่” ซึ่งคําบอกมาลาเหลานี้แสดงเจตนารมณใกลเคียงกับ doch1
กลาวคือ แสดงเจตนารมณของผูพูด ในการเตื อนให ระลึ กถึ งสิ่งที่ เปนที่รู กัน อยูแลวหรื อปรับ ความเข าใจให
ตรงกัน (Saengaramruang, 2002, p. 83)
ปญหาการแปลที่อาจเกิดขึ้นไดในตัวอยาง (7) และ (11) คือเมื่อมีประโยคคําถามเชิงโวหารนําหนา
ประโยคที่มี doch1 ผูแปลตองตัดสินใจที่จะแปลหรือไมแปล doch1 เนื่องจากอาจเกิดความซ้ําซอนทางหนาที่
และความหมาย ในสถานการณนี้เห็นไดวาผูแปลเลือกที่จะแปล doch1 เปนคําบอกมาลา อันเนื่องจากประโยค
คําถามเชิงโวหารและประโยคที่มี doch1 แสดงลักษณะทางเจตนารมณที่แตกตางกัน กลาวคือ คําถามเชิง
โวหารซึ่งอยูกอนหนาประโยคที่มี doch1 มีเจตนารมณเตือนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่เปนที่รูกันอยูแลว ในขณะที่
ประโยคที่มี doch1 แสดงเจตนารมณในการสื่อสารที่ชักชวนใหผูฟงเห็นดวย เชน ตัวอยาง (7) ปรากฏการใช
คําถามเชิงโวหาร (Haben wir nicht Februar?/ตอนนี้ไมใชเดือนกุมภาพันธแลวหรือ) ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อย้ํา
เตือนถึงความจริงที่เปนที่รูกันวาตอนนั้นคือเดือนกุมภาพันธ ในขณะที่ doch1 ในประโยคหลังแสดงวาผูพูดมี
เจตนารมณ ตองการชั กชวนให ผู ฟงเห็น ด วย (Wir haben doch schon Februar./ตอนนี้เปน เดือนกุมภา
แลวนะแหละ) เมื่อทั้งสองประโยคแสดงลักษณะทางเจตนารมณที่แตกตางกัน ผูแปลพยายามที่จะถายความ
doch1 เปนคําบอกมาลาที่ย้ําเตือนใหผูฟงเห็นดวย (นะแหละ) ดังนั้นในสถานการณการสื่อสารแบบนี้ doch1
จึงตองถูกถายความเพื่อที่จะเนนย้ําวา doch1 มีหนาที่ตางออกไปจากคําถามเชิงโวหารในประโยคกอนหนา
ในทางเดี ย วกั น เมื่ อ มี บ ริ บ ทก อ นหน า ประโยคที่ ใ ช doch1 กล า วถึ ง ความเป น จริ ง ที่ รู กั น อยู แ ลว
(ตัวอยาง (8) (9) (10) และ (14)) ผูแปลมักแปล doch1 เปนรูปเทียบเพื่อตองการเนนใหเห็นความตางทาง
เจตนารมณระหวางบริบทที่อยูกอนหนาและเจตนารมณในประโยคที่มี doch1 เชน ตัวอยาง (14) ประโยคหนา
พูดถึงความจริงที่รูกันอยูวาเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคริสตมาสมักจะไดยินชวงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม
(Da hört man denn nachher schon Weihnachtslieder./แตแลวเราก็ไดยินเสียงเพลงคริสตมาส) แตผู
พูดตองการปรับความเขาใจของคนฟงใหเห็นดวยวา ณ เวลาที่ผูพูดกําลังสื่อสารไดพนชวงคริสตมาสมานาน
แล ว (Und dabei haben wir doch längst Februar./ทั้ ง ที่ ล ว งสู เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ม าตั้ ง นานแล ว )
เมื่อประโยคหนากลาวถึงสถานการณที่รูกันเปนความรูพื้นฐานและ doch1 ที่อยูในประโยคใกลเคียงแสดง
เจตนารมณเพื่อปรับความเขาใจหรือชักชวนใหผูฟงเห็นดวย ดวยเหตุนี้ doch1 ที่อยูในประโยคหลังจึงตองถูก
ถายความเพื่อเนนย้ําใหเห็นถึงหนาที่ในการปรับความเขาใจของ doch1 ซึ่งแตกตางจากประโยคกอนหนาที่มุง
หมายใหทราบถึงความรูที่เปนพื้นฐาน
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วัจนลีลาการประพันธของโวลฟกัง บอรแชรตมักจะใชประโยคที่มีรูปประโยคหรือคําซ้ํา ๆ ซึ่งประโยค
ทั้งสองมีรูปแบบและความหมายแทบจะเหมือนกัน (ตัวอยาง (12) (13) และ (15)) โดยมี doch1 อยูในประโยค
ใดประโยคหนึ่ง (มักจะเปนประโยคหลัง) โดยประโยคแรกมักมีร ะดับ การพูดหรือการสื่อสารในระดับ การ
บรรยายความ (Darstellungsebene) และประโยคหลังซึ่งมี doch1 มักจะอยูในระดับการพูดหรือการสื่อสาร
ระดั บ การแสดงเจตนารมณ (Intentionsebene; Weydt 1969) สถานการณดังกลาวจําเปน ที่จ ะตองถา ย
ความ doch1 เชน ตัวอยาง (12) อาจสังเกตเห็นวาเจตนารมณทางการสื่อสารในประโยคแรกไมชัดเจนเทากับ
ประโยคที่มี doch1 ซึ่งอาจเปนเพียงการบอกเลาในระดับบรรยายความ (Wir haben November […]/นี่มัน
เดือนพฤศจิกายนแลวนะ […]) ในขณะที่ประโยคหลังที่มี doch1 แสดงเจตนารมณทางการสื่อสารอยางชัดเจน
เพื่อที่จะชักชวนใหผูฟงเห็นดวย (Es ist doch November./นี่มันเดือนพฤศจิกายนแลวนะ) หากผูแปลละเลย
ที่จะถายความ doch1 ในตัวบทภาษาไทย นอกจากประโยคจะฟงดูไมรื่นหูแลว หนาที่ในการแสดงเจตนารมณ
ในการสื่อสารจะหายไปจากสถานการณการสื่อสารดวย
เราอาจสังเกตไดวา ในตัวอยาง (12) และ (14) ปรากฏกริยาวิเศษณบอกเวลา (แลว) รวมกับคําบอก
มาลา การใชคํากริยาวิเศษณดังกลาวเสริมความและแสดงความเกี่ ยวข องกับมิติทางเวลา อันเนื่องจากใน
ประโยคมีคําบอกเนื้อหา เชน เดือนพฤศจิกายน (November) และเดือนกุมภาพันธ (Februar) ดวยประการนี้
กริยาวิเศษณและคําบอกมาลาจึงมักปรากฏรวมกันในประโยคเพื่อบอกเจตนารมณและเสริมความ
อาจสรุปไดวาผูแปลอาจเลือกใชกลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบแมบริบทจะมีคําหรือสํานวนที่มีหนาที่
เดียวกันกับ doch1 อันเนื่องจากผูแปลวิเคราะหตัวบทและตองการแปลเพื่อบงชี้ความแตกตางของลักษณะทาง
เจตนารมณการสื่อสารระหวางบริบทโดยรอบและประโยคที่มี doch1 กลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบจึงเปนการ
ถายทอดความหมายและหนาที่ของ doch1 ในสถานการณการสื่อสารดังกลาวออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจนใน
ตัวบทแปล
กลวิธีการแปล doch2
หนาที่ของ doch2 ในความหมายที่สองคือการแสดงปฏิกิริยาตอคํากลาวที่กลาวไปกอนหนา ผูพูดมี
เจตนารมณที่ตองการติติงหรือโตตอบเนื้อความของอีกฝาย โดย doch ในหนาที่และความหมายดังกลาวจะ
ปรากฏอยูในประโยคบอกเลา
กลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบ
จากการรวบรวมขอมูลของ doch2 ที่ปรากฏในสํานวนแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต ทั้งหมด 8
ตัวอยาง กลวิธีการแปล doch2 ที่พบในการแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต คือ กลวิธีการแปลโดยใชรูป
เทียบ โดยผูแปลมักจะถายทอด doch2 เปนรูปเทียบในภาษาปลายทางเปนคําบอกมาลาและคําสันธาน ดังนี้
- การแปล doch2 เปนคําบอกมาลา ไดแก “สิ” “หรอก” “หรอกนะ” “นะ” “จนได” “บาง”
- การแปล doch2 เปนคําสันธาน ไดแก “อยางไร…ก็”
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ตัวอยางจากงานวิจัย เชน
(16) „‘Ja, Sie sind sehr blaß. Sie sehen sehr schlecht aus. Haben Sie keinen Mantel?
Wir haben November‘ „Ich weiß doch, ich weiß doch“, sagte der Blasse. (SL_O:
116)
จริงดวย พอหนุมดูซีดเซียวเหลือเกิน สภาพดูไมคอยดีเลย พอหนุมไมมีเสื้อคลุมหรือ ตอนนี้มัน
เดือนพฤศจิกายนแลวนะ ผมรูสิ ผมรู ชายหนุมหนาซีดบอก (SL_Ü: 23)
(17) Und du paßt nun auf die Ratten auf? fragte der Mann. Auf die doch nicht! (NR_O:
195)
เธอก็เลยตองมาเฝาหนูอยางนั้นหรือชายแกถาม ไมใชหนูหรอก! (NR_Ü: 89)
(18) Als er nächsten Abend nach Hause kann, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin
(…) ,Du kannst ruhig vier essen‘ , sagte sie und ging von der Lampe weg ,Du kannst
doch nicht nur zwei Scheiben essen‘, sagte er auf seinem Teller. (BR_O: 201)
ค่ําวันตอมาเมื่อเขากลับมาบาน เธอก็เลื่อนจานที่มีขนมปงสี่แผนไวตรงหนาเขา (…) “คุณกินสี่
แผนก็แลวกัน” เธอพูดแลวก็เดินออกไปใหพนจากแสงโคมในหองครัว (…) “แตคุณจะกินแคสอง
แผนไมไดหรอกนะ” เขาพูดกับจาน (BR_Ü: 95)
(19) Ja, hat euer Lehrer denn nicht gesagt, daß die Ratte nachts schlafen. Nein (…) das
hat er nicht gesagt. Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht
mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. (NR_O: 195)
แลวครูของพวกเธอไมไดบอกหรือวาพวกหนูมันหลับกันตอนกลางคืน ไม (…) ครูไมเคยบอก อะไร
กัน ชายแกกลาว แตเขาเปนครูนะ เขาควรจะตองรูสิ หนูมันหลับตอนกลางคืนนะ (NR_Ü: 89)
(20) Kein Schnee war jemals so weiß wie ein Tierauge. Kein Schnee war jemals so weiß
wie dieser an diesem Sonntagmorgen. Kein Sonntagmorgen war jemals so sauber.
Die Welt, diese schneeige Sonntagswelt, lachte. Aber irgendwo gab es dann doch
einen Fleck. Das war ein Mensch, der im Schnee lag. (MB_O: 148)
แตวาหิมะยังสดใหม สดใสราวกับดวงตาของสัตว ไมมีหิมะใดจะขาวสูหิมะของเชาวันอาทิตยนี้ได
อีกแลว และไมมีเชาวันอาทิตยใดจะสะอาดสะอานไดเทานี้อีก โลกนี้ โลกแหงวันอาทิตยที่เต็มไป
ดวยหิมะกําลังหัวเราะ ทวายังมีมลทินบางอยางใหเห็นสังเกตเห็นจนได มนุษยนั่นเอง เขานอน
อยูกลางหิมะ (MB_Ü: 49)
(21) Wir haben den Schnaps und den Jazz und die Stahlhelme und die Mädchen (…)
Aber wir haben es aus Angst. Gegen die Angst haben wir das. Aber die Dummen
bleiben wir immer (…) Aber die Dummen bleiben wir doch. Alles das tun wir aus
Angst und gegen die Angst. (NS_O: 161)
เรามีเหลา มีเพลงแจส มีหมวกเหล็ก แลวก็ผูหญิง (…) แตที่มีทุกอยางนี้ก็เพราะความกลัว เราตอง
มีของเหลานี้เพื่อปองกันความกลัว แตจะอยางไรเราก็เปนคนโงอยูดี (…) แตอยางไรพวกเราก็เปน
คนโง เราทํ า ทุ ก อย า งจากความกลั ว และเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ความกลั ว เข า มากล้ํ า กราย
(NS_Ü: 61)
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ในตัวอยาง (16) ถึง (21) ผูแปลแปล doch2 โดยใชรูปเทียบกลาวคือ เปนคําบอกมาลาในภาษาไทย
ไดแก “สิ” “หรอก” “หรอกนะ” “นะ” “จนได” และ “บาง” และ คําสันธาน “แตอยางไร…ก็” ซึ่งคําบอก
มาลาและคําสันธานในภาษาไทยเหลานี้แสดงเจตนารมณใกลเคียงกับ doch2 กลาวคือ แสดงเจตนารมณแฝง
การติติง ตําหนิ หรือโตตอบเนื้อความพรอมชี้แจงเหตุผล (Saengaramruang, 2002, p. 84)
ผูแปลเลือกใชกลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบใชเพื่อที่จะเนนเจตนารมณทางการสื่อสารวาผูพูดตองการ
ปฏิเสธหรือตอบโตเนื้อความที่อีกฝายพูดมา (ตัวอยาง (17) และ (18)) หรือตองการติติงวาคํากลาวที่กลาวมา
นั้นขัดกับความคิดของผูพูด (ตัวอยาง (19) (20) และ (21)) เชน เจตนารมณของคําถามในตัวอยาง (17) ผูถาม
ตองการถามเพื่อที่จ ะทราบความจริง (Und du paßt nun auf die Ratten auf?/เธอก็เลยตองมาเฝาหนู
อยางนั้นหรือ) เปนเหตุใหผูแปลถายความ doch2 ในประโยคที่ตามมาเพื่อแสดงเจตนารมณของผูพูดที่ตองการ
ตอบโตคําถามในเชิงปฏิเสธ ผูแปลเลือกที่จะถายความ doch2 เพื่อใหเห็นวาผูพูดแสดงจุดยืนไมเห็นดวยกับ
คํากลาวกอนหนา (Auf die doch nicht!/มันไมใชหนูหรอก) หรือในตัวอยาง (19) ผูพูดบอกเลาวาครูของพวก
เขาไมเคยสอนวาหนูนอนตอนกลางคืน (Nein […] das hat er (der Lehrer) nicht gesagt./ไม […] ครูไมเคย
บอกหนู ) แต ผู ฟ ง ต อ งการแสดงเจตนารมณ เ พื่ อ แก ไ ขความถู ก ต อ งของคํ า กล า วก อ นหน า ([…] Nachts
schlafen die Ratten doch./ [...] มันหลับตอนกลางคืนนะ) อาจสังเกตเห็นวาเนื้อความของทั้งสองประโยค
กลาวถึงหัวขอการสนทนาเดียวกัน แตกลวิธีการแปล doch2 เปนคําบอกมาลาในภาษาไทยเปนการเน นย้ํา
เจตนารมณของผูพูดที่ตองการตอบโต หรือติติงกับคํากลาวกอนหนาของอีกฝาย การละที่จะแปลหรือถายทอด
doch2 เปนคําบอกมาลาในสถานการณการสื่อสารแบบนี้ อาจทําใหขอความในสํานวนแปลอานแลวเขาใจวา
เปนขอความบรรยายความเทานั้น
ในทางเดียวกัน (ตัวอยาง (16)) ตัวบทตนทางภาษาเยอรมันปรากฏการใช doch2 ซ้ําในประโยคที่
ตามหลังมา ปญหาการแปลอาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีการถายความ doch2 ซ้ํากันสองครั้งทําใหฟงดูไมเปนธรรมชาติ
ในภาษาปลายทาง ในสถานการณนี้เห็นไดวาผูแปลเลือกที่จะถายความคําบอกมาลาในประโยคหนา (Ich weiß
doch/ผมรูสิ) และละการถ า ยความในประโยคที่ ตามมา ([…], ich weiß doch/ผมรู) เจตนารมณในการ
สื่อสารของ doch2 ในทั้งสองประโยคแสดงถึงการตอบโตเนื้อความของอีกฝาย (Wir haben November./
ตอนนี้มันเดือนพฤศจิกายนแลวนะ) วาผูพูดทราบดีวาเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น doch2 ถูกถายความ
เป น คํ าบอกมาลาในประโยคใดประโยคหนึ่ง เนื่องจากผูแปลตองการหลีกเลี่ย งการใชคําบอกมาลาซ้ําใน
ภาษาไทย อีกทั้งผูแปลไดถายทอดเจตนารมณทางการสื่อสารผานคําบอกมาลาในประโยคแรกแลว
อาจสรุปไดวา ผูแปลมักใชกลวิธีการแปลแบบใชรูปเทียบ เมื่อผูแปลตองการเนนเจตนารมณทางการ
สื่อสารที่เปนการแสดงปฏิกิริ ยาตอบโตวาผูพูดปฏิเ สธข อความหรือกับ คํากลาวกอนหน า แตในบางกรณีที่
ปรากฏ doch2 ซ้ํ า ในประโยคติ ด กั น ในภาษาต น ทาง ผู แ ปลอาจเลื อ กแปลตั ว ใดตั ว หนึ่ ง เท านั้ น เนื่ อ งจาก
หลีกเลี่ยงการใชคําบอกมาลาซ้ําในภาษาปลายทาง
กลวิธีการแปล doch3
หนาที่ของ doch3 คือการแสดงปฏิกิริยาโตตอบและความเชื่อมโยงไปหาการกระทําหรือคํากลาวที่
กระทําหรือกลาวไปกอนหนา โดยผูพูดมีเจตนารมณที่ตองการเรียกรองหรือเรงเราใหกระทําบางสิ่งเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น doch3 จะปรากฏอยูในรูปประโยคคําสั่ง
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กลวิธีการแปลแบบการใชรูปเทียบ
จากการรวบรวมขอมูลของ doch3 ที่ปรากฏในสํานวนแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต ทั้งหมด 4
ตัวอยาง กลวิธีการแปล doch3 ที่พบมากที่สุดคือ ผูแปลมักจะถายทอด doch3 เปนคําบอกมาลา ไดแก “เถอะ
นะ” “เถอะ” “บางนะ” และ “ไดแลว” ดังนี้
ตัวอยางจากงานวิจัย เชน
(22) Da riß das Fenster auf, daß die Nacht mit kalten Händen nach der nackten Brust
griff und sagte: Ich muß weiter. Bleib doch, Giraffe! Ihr Mund schimmerte krankrot
im weißen Gesicht. (BG_O: 129)
เขากระชากเปดหนาตางออกอยางแรง อุมมืออันเย็นเยือกของรัตติกาลเขามากอบกุมหนาอกอัน
เปลือยเปา แลวเขาก็พูดขึ้นมาวา: ฉันตองไปแลว อยูตอเถอะนะ ยีราฟ! ริมฝปากของหลอนวาว
ระยับประกายแดงตัดกับใบหนาซีดขาว (BG_Ü: 34)
(23) Warum kommst du dann nicht mit mir? flüsterte sie nah. (…) Junge, komm doch,
es ist Nacht. (BG _O: 127)
ไม อ ยากไปกั บ ฉั น หรอ หล อ นยื่ น หน า เข า มากระซิ บ ใกล ๆ (…) พ อ หนุ ม มาเถอะ ดึ ก แล ว
(BG _Ü: 32)
(24) Ich kann doch nicht, ich muß aufpassen, sagte Jürgen unsicher. Immerzu? fragte
der Mann, nacts auch? Nachts auch. Immerzu. Immer (…) Aber gehst du denn gar
nicht nach Hause? Du mußt doch essen. (NR _O: 194)
ผมไปไม ได ห รอก ผมต องเฝ า ที่นี่ เยือรเกนตอบอย างลัง เล ตลอดเวลาเลยหรื อ ชายแก ถ าม
กลางคืนดวยหรือ กลางคืนดวย ตลอดเวลา ตลอด (…) แลวเธอไมกลับบานเลยหรือ เธอตองกิน
อะไรบางนะ (NR_Ü: 88)
(25) Er hielt sich am Türdrücker. Als der quietschte, sah der Vater auf. Junge, du mußt
doch zu Bett. Mit dem Fieber, Junge. Du mußt sofort zu Bett. (KI_O: 205)
เขาหยุดจับลูกบิดประตู และเมื่อมันสงเสียงเอี๊ยดอาด พอเงยหนามอง ลูกเอย ลูกควรจะไปนอน
ไดแลว ลูกเปนไขอยูนะ ลูกตองไปนอนเดี๋ยวนี้ (KI_Ü: 98)
ในตั ว อย า ง (22) ถึ ง (25) doch3 ในตั ว บทต น ทางภาษาเยอรมั น มั ก ปรากฏในประโยคคํ า สั่ ง
(Aufforderungssätze) ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของประโยคคําสั่ง (Imperativsätze) หรือ รูปประโยคบอกเลาที่
ใช ก ริ ย าช ว ยสื่ อ ทั ศ นะภ าว ะ (Modalverben) (Duden, 2016, p. 903f; Attaviriyanupap, 2010, p.
Appendix) เพื่อที่จะสื่อเจตนารมณของประโยคคําสั่งในภาษาตนทาง กลวิธีการแปล doch3 ที่พบในเรื่องสั้น
ของโวล ฟกั ง บอร แชร ตจึ งเป น การแปลแบบใชรูป เทีย บเปน คําบอกมาลาในภาษาไทย ไดแก “เถอะนะ”
“เถอะ” “บางนะ” และ “ไดแลว” ซึ่งคําบอกมาลาในภาษาไทยเหลานี้แสดงเจตนารมณใกลเคียงกับ doch3
กลาวคือ แสดงเจตนารมณเรียกรองหรือเรงเราใหผูฟงเปลี่ยนแปลงการกระทํา นอกจากนั้น คําบอกมาลา
เหลานี้ยังแสดงถึงอาณัติมาลาที่มีความหมายเชิงบังคับหรือออนวอน ซึ่งถือเปนรูปประโยคคําสั่งในภาษาไทย
(Thonglor, 2011) เชน ในตัวอยาง (22) ผูแปลถายความ doch3 เปนคําบอกมาลา (Bleib doch, Giraffe!/
อยูตอเถอะนะ ยีราฟ!) เพื่อแสดงเจตนารมณออนวอนใหผูฟงอยูตอ หากผูแปลละการแปล doch3 เปนคําบอก
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มาลาในภาษาปลายทาง เจตนารมณประโยคในภาษาไทยจะเปนเพียงแคการบอกเลาเทานั้น เนื่องจากขาดการ
บอกอาณัติมาลา ดังนั้น ผูแปลเล็งเห็นวาจําเปนตองถายความ doch3 เปนคําบอกมาลาเพื่อใหรูปประโยคใน
ภาษาปลายทางแสดงเจตนาเชิ ญ ชวนหรื อ เรี ย กร อ ง หรื อ ตั ว อย า ง (25) มี ก ารใช ก ริ ย าสื่ อ ทั ศ นะภาวะ
(Modalverben) รวมกับ doch3 (Du mußt doch zu Bett./ลูกควรจะไปนอนไดแลว) ในสถานการณการ
สื่อสารดังกลาวมีการสื่อถึงเจตนารมณในการสื่อสารของผูพูดในหลายมิติ กลาวคือ ผูพูดใช müssen ในการสื่อ
ใหเห็นถึงความจําเปน รวมกับการใช doch3 ซึ่งแสดงเจตนารมณใหผูฟงกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ปญหา
การแปลอาจเกิดขึ้นเมื่อผูแปลเห็นวากริยา müssen เปนเครื่องบงบอกเจตนารมณ (Illokutionsindikator) ซึ่ง
แสดงเจตนารมณของผูพูดอยูแลว และอาจอยากละไวไมแปล doch3 เปนคําบอกมาลาในภาษาไทย หากแตวา
ในกรณีนี้ผูแปลไมสามารถแปล doch3 โดยกลวิธีการละไวไมแปลได อันเนื่องจากกริยา müssen/ควร เปน
กริยาชวยที่ส่ือทัศนะภาวะปริศักดิ์ (deontic modality; Attaviriyanupap, 2010) วาผูฟงมีความจําเปน ที่
จะต อ งเข า นอน อั น เป น การสื่ อ สารในระดั บ การบรรยายความ (Darstellungsebene; Weydt,
1969/Saengaramruang, 2002) ในขณะที่ doch3 แสดงการสื่อสารระดับจุดมุงหมาย (Intentionsebene)
ในการสั่ง ซึ่งเมื่อแปลหรือถายทอดความเปนภาษาไทยโดยใชคําบอกมาลาแบบอาณัติมาลา (ไดแลว) อาจสรุป
ไดวาผูแปลมักแปล doch3 ที่ใชในประโยคคําสั่งเปนคําบอกมาลาทั้งหมด อันเนื่องจากคําบอกมาลาเปนการ
แสดงอาณัติมาลาในภาษาไทยซึ่งเปนตัวบงชี้การสั่งหรือการรองขออยางเปนรูปธรรมและเห็นไดชัดเจนใน
ประโยคสื่อสาร
กลวิธีการแปล doch6
หนาที่ของ doch6 คือการแสดงปฏิกิริยาโตกลับแบบฉับพลันในสิ่งที่เห็นหรือประสบมากอนหนาหรือ
แสดงถึงสิ่งที่เหนือความคาดหมายของผูพูดดวยความประหลาดใจ ความฉงนหรือโกรธ โดยคาดหวังวาผูฟงจะ
เห็นดวยกับตน นอกจากนี้ doch6 จะปรากฏอยูในรูปประโยคอุทาน
จากการรวบรวมขอมูล doch6 ที่ปรากฏในสํานวนแปลเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต มีทั้งหมด
1 ตัวอยาง โดยกลวิธีการแปล doch6 ที่พบคือ กลวิธีการแปลเชิงอรรถศาสตร คือ การแปลคําหรือขอความโดย
เลือกคําในภาษาเปาหมายที่มีความหมายใกลเคียงกับคําที่อยูในตนฉบับมากที่สุด การแปลแบบนี้เปดโอกาส
และสรางความยืดหยุนในการเลือกคํามากกวากลวิธีการแปลแบบอิงตนฉบับ (Newmark, 1988, p. 48)
ตัวอยางจากงานวิจัย เชน
(26)Der Vater sah ihn hilflos von unten an. Er lächelte etwas. Ich komme nicht wieder
hoch, lächelte er und verzog das Gesicht. Das ist doch zu dumm ich komme
buchstäblich nicht wieder hoch. (KI_O: 205)
พอที่นั่งกองอยูกับพื้นมองมาที่เขาโดยไมสามารถชวยอะไรได ฝนยิ้มใหเล็กนอย พอยิ้ม แลวทํา
หนาเหยเกบัดซบมาก ฉันลุกขึ้นไมไหวแลวจริง ๆ (KI_Ü: 98)
ในตัวอยาง (26) ผูแปลแปล doch6 ดวยกลวิธีการแปลเชิงอรรถศาสตร ซึ่งเปนการแปลเพื่อสื่อความ
ตามบริบท หากผูแปลเลือกที่จะแปลอิงภาษาตามตัวบทตนทาง ประโยคดังกลาวอาจแปลไดวา “โงมากเลย”
แตผูแปลเลือกใชกลวิธีนี้แปลขอความดังกลาวเปน “บัดซบมาก” ซึ่งเปนการเลือกถอยคําหรือสํานวนในภาษา
ปลายทางที่จะสามารถสื่อเจตนารมณวาผูพูดรูสึกไมพอใจกับสถานการณและโกรธเมื่อพบกับสิ่งที่ผิด ความ
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คาดหมาย กลวิธีการแปลดังกลาวคงเจตนารมณในตนฉบับไวและสื่อสารออกมาในทิศทางเดียวกันในภาษาไทย
แตเปนกลวิธีที่แตกตางจากการแปล doch ในตัวอยางอื่น ๆ ที่กลาวมาขางตน แมขอมูลที่รวบรวมไดมีจํากัด
อาจอนุมานไดวาการอุทานซึ่งแสดงเจตนารมณทางการสื่อสารเมื่อพบเจอกับสิ่งที่เหนือความคาดหมายเปนสิ่ง
ที่ตางออกไปในแตละวัฒนธรรม และมีกรณีนอยมากที่จะสามารถใชรูปเทียบหรือกลวิธีการแปลแบบตรงตัวได
สรุปและอภิปรายผล
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ พ บ Abtönungspartikeln doch ในเรื่ อ งสั้ น ของโวล ฟ กั ง บอร แ ชร ต ที่ แ สดง
เจตนารมณ ในการสื่อสาร 4 ลั กษณะคื อ 1) เพื่อกระตุน เตือนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่เปนที่รูกันอยูแลว หรือ
เรียกรองใหผูฟงเห็นดวยกับความคิดของผูพูด 2) เพื่อแสดงการตอบโตหรือติติงเนื้อความของคูสนทนา 3) เพื่อ
เรียกรองหรือเรงเราใหผูฟงทําบางอยางหรือใหเกิดความเปลี่ยนแปลง และ 4) เพื่อแสดงปฏิกิริยาของผูพูดตอ
สถานการณ ที่เหนื อ การคาดการณ การแปลหรือถายความเจตนารมณทางการสื่อสารของ doch มี 3 วิธี
คือ กลวิธีการแปลหรือถายความโดยใชรูปเทียบ กลวิธีการละไวไมแปลและกลวิธีการแปลเชิงอรรถศาสตร
ในแต ล ะสถานการณ ผู แ ปลเลื อ กใช ก ลวิ ธี ก ารแปลและมี ค วามถี่ ใ นการใช ต า งกั น ออกไป doch ที่ แ สดง
เจตนารมณกระตุนเตือนใหผูฟงระลึกถึงสิ่งที่เปนที่รูกันอยูแลว หรือเรียกรองใหผูฟงเห็นดวยกับความคิดของผู
พูด (doch1) พบไดบอยที่สุดในตนฉบับภาษาเยอรมัน (29 ตัวอยาง) พบการใชกลวิธีการละไวไมแปล (16
ตัวอยาง) และกลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบ (13 ตัวอยาง) doch ที่ใชแสดงเจตนารมณเพื่อแสดงการตอบโต
หรือติติงเนื้อความของคูสนทนา (doch2) และเพื่อเรียกรองหรือเรงเราใหผูฟงทําบางอยางหรือใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลง (doch3) ถูกแปลโดยใชกลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบ (8 ตัวอยางและ 4 ตัวอยาง ตามลําดับ)
doch ที่ใชแสดงเจตนารมณเพื่อแสดงปฏิกริยาของผูพูดตอสถานการณที่เหนือการคาดการณ (doch6) ถูกแปล
หรือถายความโดยใชกลวิธีการแปลเชิงอรรถศาสตร (1 ตัวอยาง)
ผลการวิเคราะหซึ่งแสดงสถานการณการเลือกใชกลวิธีการละไวไมแปลกรณีที่ doch1 สื่อเจตนารมณ
กระตุนเตือนใหผูฟงระลึกถึงขอมูลที่รูกันอยูแลวเมื่อมีคําหรือสํานวนที่มีเนื้อความซ้ําซอนกัน แสดงถึงความ
แตกตางของขนบทางตัวบทในภาษาเยอรมันและภาษาไทย กลาวคือตัวบทภาษาเยอรมันใชคําหรือสํานวนที่มี
เนื้อความสื่อถึงเจตนารมณซ้ําซอนกับ doch หรืออาจใช doch ตอเนื่องกันไดในบริบทเดียวกัน เปนความ
ซ้ํ า ซ อนโดยตั้ ง ใจเพื่ อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก และอารมณ ทางวรรณศิล ปซึ่ งเป น วั จ นลี ล าประจํ าตั ว ของโวล ฟ กั ง
บอรแชรต วัจนลีลาดังกลาวไมอาจถูกถายทอดออกมาทั้งหมดผานกลวิธีการแปลโดยใชรูปเทียบหรือการแปล
แบบตรงตัวในสํานวนแปลภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ําซอนของรูปคําหรือสํานวนหรือเพื่อใหสํานวน
แปลนั้นฟงดูเปนธรรมชาติเมื่อเปนภาษาพูด นอกจากนี้ สถานการณการสื่อสารที่ใชกลวิธีการแปลแบบใชรูป
เทียบยังแสดงใหเห็นวา ผูแปลถายความ doch ตอเมื่อบริบทไมมีคําหรือสํานวนที่บงชี้หนาที่หรือความหมาย
เดียวกับ doch เพื่อเนนย้ําเจตนารมณการสื่อสารใหตรงกับตัวบทตนทาง ดังนั้นอาจสรุปไดวา แมในภาษาไทย
จะมีรูปเทียบทางความหมายของ doch อยูอยางหลากหลาย แตผูแปลไมควรยึดติดอยูกับกลวิธีการแปลโดยใช
รู ป เที ย บเพี ย งอย า งเดี ย ว การแปล doch หรื อ Abtönungspartikel อื่ น ในบริ บ ทการแปลวรรณกรรมที่ มี
ลักษณะการใชภาษาเฉพาะตัวอยางเรื่องสั้นของโวลฟกัง บอรแชรต จําเปนตองคํานึงถึงหนาที่และเจตนารมณ
ในการสื่อสารของ Abtönungspartikel นั้น สถานการณการสื่อสาร รวมถึงบริบทที่แวดลอมในตัวบทตนทาง
เพื่อนําไปสูสํานวนแปลและการเลือกใชภาษาที่เหมาะสมและเปนธรรมชาติในตัวบทปลายทาง
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ผลลัพธของงานวิ จัย ฉบั บนี้ เกิ ดจากกระบวนการการวิเคราะหภ าษาเยอรมัน ในระดับ สถานการณ
การสื่อสารและการถายทอดความเปนภาษาไทยใหมีเจตนารมณและอรรถรสทางวรรณศิลปตรงกับตัวบทตน
ทาง การวิเคราะหตัวบทที่มีสถานการณการแปลที่ซับซอนอันนําไปสูการคํานึงถึงการใชภาษาไทยที่เหมาะสม
เปนแบบฝกหัดที่ดีและมีประโยชนตอนิสิตนักศึกษาที่สนใจภาษาเยอรมันและการแปลภาษาเยอรมันผูวิจัยหวัง
วางานวิจัยชิ้นนี้จะชวยเปดโอกาสใหผูที่สนใจเห็นมิติทางภาษาและการเรียนภาษาที่กวางขึ้นในระดับตัวบท
บริบทและการสื่ อสาร โดยประโยชนที่ได รับ ผูวิจัยจะไดนําไปขยายผลเพื่อนําไปใชประกอบการสอนวิช า
การแปลภาษาเยอรมันรวมถึงจัดทําคูมือประกอบวิชาการแปลภาษาเยอรมันตอไป
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