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บทคัดย่อ
ภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีลักษณะบางประการที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างไปจาก
ภาษาอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ภาษาอั ง กฤษ ในปั จ จุ บั น การแปลทางวิ ช าการจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษมีบ ทบาทส าคั ญในการเผยแพร่อ งค์ ความรู้ ที่เ กิดขึ้ นในประเทศไทยให้ เป็ นที่รู้จั ก และ
เผยแพร่ไปยังต่างประเทศอันนาไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อ ก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เปรียบเทียบและนาเสนอให้
เห็นถึงลักษณะเฉพาะบางประการของภาษาไทยที่แตกต่างไปจากลักษณะของภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลต่อ
การท าความเข้ า ใจและการแปลบทความทางวิ ช าการจากภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ถู ก ต้ อ ง
สละสลวยเป็ น ธรรมชาติ ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ เ ขี ย นต้ อ งการสื่ อ จากการศึ ก ษาทบทวนกรรมที่
เกี่ยวข้องและการศึกษาตัวอย่างงานแปลเอกสารทางวิชา พบว่า ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่มีความ
แตกต่างไปจากภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการทาความเข้าใจและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย
1) ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้เฉพาะหรือกล่าวโดยทั่วไป 2) ประโยคภาษาไทยสามารถ
ละประธานของประโยคได้ 3) ภาษาไทยมีคากากวม และ 4) ภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนรูปคากริยาเพื่อ
บอกกาล ซึ่งการทราบถึงลั กษณะเฉพาะบางประการของภาษาไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับการแปล
เอกสารทางวิชาการตลอดจนแนวทางในการแปลที่ถูกต้องจะช่วยให้ ผู้แปลสามารถสร้างสรรค์งาน
แปลภาษาอังกฤษสาหรับงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้
คาสาคัญ: การแปล, ภาษาไทย, ลักษณะเฉพาะ
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Abstract
Thai language is one of the languages that has some unique characteristics that
is different from other languages, especially English. At present, academic translation
from Thai to English plays an important role in disseminating the knowledge constructed
in Thailand and transferring it to other countries, thus leading to the transfer and
exchange of knowledge that would contribute to mutual learning and development in
various fields. This article aimed to study, compare, and present some characteristics of
the Thai language that were different from those of the English language, which would
affect the understanding and translation of academic articles from Thai into English that
would be accurate, refined, natural, and match the purpose that the author would want
to convey. From the review and study of the related literature and samples of translated
academic documents, it was found that the unique characteristics of Thai language,
which were different from English that would affect the understanding and correct
translation consisted of: 1) not using a prefix for specific identification or general speech
(an article), 2) omission of the subject of the sentence, 3) using synonyms with different
meanings, and 4) absence of words indicating tenses in themselves. These factors often
caused problems in understanding and conveying a correct academic translation. As a
result, translators would need to understand the interpretation of the Thai language
content and convey it in English to be accurate, refined, natural, and consistent with the
objectives that the writers would want to convey. The correct understanding of the
unique characteristics of Thai language related to academic work together with the
appropriate translation approaches would thus allow translators to create quality English
academic translations.
Keywords: Thai Language, Translation, Unique Characteristics

บทนา
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสาร เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจกันระหว่างบุคคลและสังคม เป็นสิ่งที่ใช้ส่งผ่านองค์ความรู้ ความคิด ตลอดจนสะท้อนถึงวัฒนธรรม
และความเป็นเอกลักษณ์ของชาติต่าง ๆ ที่มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น นานาประเทศที่ต้องการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกัน จาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาเป็นสื่อสารใน
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การติดต่อสื่อสาร ซึ่งกระบวนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างของการสื่อสารกันด้วยภาษาที่แตกต่างกัน
นั่นก็คือการแปล (ประทุมเพชร แซ่อ๋อง และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของรมัณยา
ทิพย์มณเฑียร (2560) ที่กล่าวว่า การที่จะสามารถสื่อสารระหว่างผู้ที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันได้อย่าง
ถูกต้องตรงกันและมีประสิทธิภาพนั้น การแปลเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่ เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม ทั้งนี้ Newmark., Peter (1996) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการแปลในโดยได้กล่าวถึง
โลกในยุคศตวรรษที่ 20 ว่าเป็น ‘age of translation’ หรือยุคสมัยแห่งการแปล โดยได้ยกตัวอย่างของ
การเกิดขึ้นขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เช่น องค์กรสหประชาชาติ (UN) อาหารและยา
(WHO) และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้การแปลมีบทบาทและหน้าที่
ที่สาคัญในฐานะรูปแบบของการสื่อสารระหว่างผู้คนที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกันเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจที่
ถูกต้องตรงกันระหว่างประเทศ และรองรับมาตรการการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี การค้า และเศรษฐกิจทั้งโดยภาครัฐและเอกชน จนสามารถกล่าวได้ว่า การแปลได้
เข้ามามีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในเกือบทุกแวดวง ไม่ว่าเป็นการศาสนา การศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า
และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยที่อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล (2548) ได้กล่าวถึงบทบาทของการแปลในประเทศไทย
ไว้ว่า การแปลได้มบี ทบาทในการแลกเปลี่ยนความรู้ ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารมาตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน ทั้งแง่ของการแปลเพื่อธุรกิจในรูปแบบของเอกสารการค้า สัญญาซื้อขาย บทประพันธ์
นิยาย หนังสือ เรื่องสั้น บทภาพยนตร์ เพื่อความบันเทิง การแปลเพื่อการบริหารปกครองในรูปแบบของ
กฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการแปลเพื่อสร้าง เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในรูปแบบของเอกสารทางวิชาการ
อย่ า งไรก็ ต ามด้ ว ยเหตุ ที่ ภ าษาไทยมี ลั ก ษณะเฉพาะบางประการมี ค วามแตกต่ า งไปจาก
ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้มีหลายกรณีที่ลักษณะดังกล่าวนี้ ส่งผลต่อการทาความเข้าใจและถ่ายทอดเป็นบท
แปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความเป็นธรรมชาติการสื่อสาร ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ใน
การนาเสนอลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษสาหรับกรณีของการแปล
บทความทางวิชาการตลอดจนแนวทางในการแปลที่ถูกต้อง ผ่านการยกตัวอย่างการแปลบทความทาง
วิชาการและการใช้ตารางแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและแตกต่างระหว่างลักษณะของภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการแปลตามที่ผู้เขียนบทความได้ศึกษาเปรียบเทียบ รวบรวม และเรียบเรียงจาก
บทความทางวิชาการภาษไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ สาหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาศาสตร์ของการแปลหรือภาษาศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่ทาหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับการ
แปลบทความทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสร้างบทแปลที่มีความถูกต้อง
ของเนื้อหาและสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติต่อไป
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ความหมายและคาจากัดความของการแปล
“การแปล” เป็ น การสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง ในลั ก ษณะของการถ่ า ยทอดสารในภาษาต้ น ฉบั บ
(Source Language) ไปสู่ภาษาฉบับแปล (Target Language) ซึ่งจะต้องอาศัยทักษะในการตีความ
และถ่ า ยทอดออกมาให้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สละสลวยและเป็ นธรรมชาติใ นภาษาฉบับ แปลพจนานุกรม
Longman Dictionary of Contemporary English (2013) ได้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของการแปลไว้ ว่ า
“the act of translating something or something that has been translated or the process
of changing something into a different form” หรือ “การกระทาที่เป็นการแปลบางสิ่งหรือบาง
สิ่งที่ถูกแปลหรื อกระบวนการในการเปลี่ ยนบางสิ่งในอยู่ในรูปแบบอื่น ”และพจนานุกรม MerriamWebster’s Dictionary ได้ ใ ห้ ค วามหมายเกี่ ย วกั บ การแปลไว้ ว่ า “to render into another
language; to interpret; to explain by using other words; to express in other terms” หรื อ
“การถ่ า ยทอดจากภาษาหนึ่ ง ไปสู่ อี ก ภาษาหนึ่ ง การตี ค วามหมาย การอธิ บ ายโดยการใช้ ค าอื่ น
การแสดงออกโดยการใช้ถ้อยคาอย่างอื่น ” ซึ่งสอดคล้องกับคาจากัดความของการแปล ที่ได้ระบุไว้ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า แปล (กริยา): “ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมา
เป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทาให้เข้าใจความหมาย”
นอกจากความหมายตามพจนานุกรมแล้ว ยังมีความเห็นหรือแนวคิดเกี่ยวกับการแปลที่น่าสนใจ
ของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การแปลอีกหลายท่าน เช่น Eugene A. Nida ได้กล่าวถึงการแปล
ไว้ว่า การแปลหมายถึง การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดย
รั กษารู ป แบบของข้อความไว้ได้ตรงตามต้นฉบับ ซึ่งสอดคล้ องกับ คาจากัดความของ J.C. Catford
(1965) ซึ่งกล่าวว่า การแปลเป็นกระบวนการที่กระทาต่อภาษาเป็นกระบวนการที่เอาถ้อยความที่เขียน
ด้วยภาษาหนึ่งไปแทนที่ถ้อยความที่เขียนด้ว ยอีกภาษาหนึ่งเช่นเดียวกันนี้ นักวิชาการทางด้านการแปล
ของไทยหลายท่านได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแปลไว้มากมาย เช่น อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล (2548)
กล่าวว่า การแปล คือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งให้ได้ตรงกัน ที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกับ เสรี ชมชอบ (2542) ที่ได้กล่าวว่า การแปลเป็นขบวนการถ่ายทอดความหมายจาก
ภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งซึ่งผู้แปลต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งสองภาษา คือ ทั้งภาษาต้นฉบับและ
ภาษาเป้าหมายจึงจะสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านได้ถูกต้อง
เมื่อพิจารณาจากคาจากัดความทั้งหลายในข้างต้นแล้ว จะสามารถสรุปถึงองค์ประกอบสาคัญ
ของการแปลได้คือ ภาษาต้นฉบับ ภาษาปลายทาง กระบวนการถ่ายทอด ความหมาย รูปแบบ และการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อนาองค์ประกอบดังกล่าวมาผสมผสานเพื่อสร้างเป็นกระบวนการแล้ว ย่อมจะสื่อ
ความได้ว่า “การแปลคือกระบวนการในการถ่ายทอดความหมายที่ผู้เขียนในภาษาต้นฉบับต้องการสื่อ
กับผู้อ่านในภาษาปลายทางโดยยังคงความหมายไว้ดังเดิมให้ได้มากที่สุดและมีความเป็นธรรมชาติที่สุด”
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ลักษณะของการแปลที่ดี
เมื่อกล่าวถึงการแปลที่ดีแล้วมักคาถามต่าง ๆ ที่ว่าด้วยความหมายและลักษณะของการแปลที่ดี
เช่ น การแปลที่ ดี เ ป็ น อย่ า งไร หรื อ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งแปลทุ ก ค าทุ ก ตั ว อั ก ษรใช่ ห รื อ ไม่ เป็ น ต้ น
ดังนั้นเพื่อที่จะเข้าใจได้ถูกต้องตรงกันถึงความหมายและลักษณะของการแปลที่ดีแล้ว ผู้แปลสมควรที่ได้
ศึกษาและทราบถึงเกณฑ์การประเมิน ค่าการแปลและลั กษณะของการแปลที่ดี จากความเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลดังต่อไปนี้
Larson, Mildred L. (1981) ได้ ก ล่ า วถึ ง เกณฑ์ ส าหรั บ การประเมิ น การแปลไว้ 3 ประการ
อันประกอบด้วย ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นธรรมชาติ โดยที่ความถูกต้องนั้นถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุ ด เนื่องจากผู้อ่านงานแปลไม่ได้เห็ นต้นฉบับ ดังนั้น ผู้แปลจึงต้องถ่ายทอด
ความหมายให้สมบูรณ์ ถูกต้อง โดยไม่ต่อเติม ตัดตอน หรือใส่ความเห็นของตนลงไป และจะต้องแปลให้
มีบรรยากาศหรือรสชาติของภาษาเหมือนกับต้นฉบับอีกด้วย นอกจากนี้การแปลที่ดีจะต้องมี ความ
ชัดเจน เกิดจากการเทคนิคในการเขียนและเรียบเรียง การเลือกใช้คา ตลอดจนการอ่านทบทวนแบบมี
ระบบ รวมถึงมีความเป็นธรรมชาติซึ่งหมายถึงการทาให้บทแปลสามารถทาให้ผู้อ่านรู้สึกได้เหมือนกาลัง
อ่านข้อความที่ถูกสร้างขึ้นเป็นภาษาฉบับแปลตั้งแต่ต้น ซึ่ง สามารถทาได้โดยการเรียบเรียงและปรับ
สานวนแปลโดยผู้แปลไม่ควรยึดรูปแบบ (form) ของภาษาแต่ควรยึดความหมาย (meaning) เป็นสาคัญ
เช่นเดียวกันนี้ A.F. Tytler (Hatim & Mason, 1990) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Essay on the Principle
of Translationได้กล่าวแนวถึงลักษณะการแปลที่ดีไว้ดังนี้ งานแปลจะต้องถ่ายทอดความคิดของงาน
ต้นฉบับได้อย่าครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ มีรูปแบบและลีลาการเขียนในลักษณะเดียวกับต้นฉบับ และ
งานแปลจะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบทุ ก ด้ า นของงานต้ น ฉบั บ อย่ า งครบถ้ ว น ปราศจากการต่ อ เติ ม หรือ
ตัดต่อและสาหรับลักษณะการแปลที่ดีในทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลของไทยนั้น ก็จะมีความ
คล้ ายคลึ งไม่แตกต่างไปจากทัศนคติของผู้ เชี่ยวชาญของต่างประเทศ ดังที่ สุ พรรณี ปิ่นมณี (2552)
ได้กล่าวถึงลักษณะของการแปลที่ดีไว้ว่า การแปลที่ดีคือการแปลที่มีความชัดเจนมีลักษณะกระชับ ไม่ใช้
คาที่ไม่จาเป็น มีการใช้ข้อความที่ถ่ายทอดความคิดได้โดยชัดแจ้งในรูปแบบของประโยคเดียว แสดง
ความคิดเดียว ไม่กากวมหรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม ใช้ภาษาได้เหมาะสมโดยที่ผู้แปลต้อง
เลือกใช้รูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล และสัมพันธ์กับความคิดที่สามารถ
เข้าใจได้โดยทั่วไปและตรงตามต้นฉบับ นอกจากนี้ ยังต้องมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละ
ภาษามีความสมเหตุสมผลต่างกัน โดยที่เป็นไปในแนวทางเดียวกับคากล่าวของสัญฉวี สายบัว (2538)
ที่ระบุว่า “การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับลงสู่ฉบับแปล ความหมายเป็นสิ่งที่
ผู้แปลที่จะต้องเก็บให้ได้จากต้นฉบับ และเป็นสิ่งสาคัญสิ่ง หนึ่งในการกาหนดคุณภาพงานแปล งานแปล
ที่มีคุณภาพคือ การคงอรรถรสเดิมของต้นฉบับไว้ในฉบับแปลที่สามารถทาให้ผู้อ่านภาษาฉบับแปลได้
รับรู้ทั้งเนื้อหาและอารมณ์เช่นเดียวกับการอ่านจากภาษาต้นฉบับ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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จากคาจากัดความทั้งหลายที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า งานแปลที่ดีนั้นควรจะประกอบไป
ด้วยความถูกต้องของข้อมูลในสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้กับผู้อ่าน และยังจะต้องสามารถเก็บอารมณ์
ความรู้สึกที่ผู้เขียนใช้เป็นหลักในการดาเนินและนาเสนอเรื่อง อีกทั้งภาษาในฉบับแปลจะต้องมีความเป็น
ธรรมชาติ กลมกลืนกับรูปแบบงานเขียนของภาษาฉบับแปลให้ผู้อ่านได้รู้สึกเหมือนกับกาลังอ่านเรื่องราว
ที่ได้เขียนเป็นภาษาฉบับแปลตั้งแต่แรกโดยปราศจากการบิดเบือน เพิ่มเติม ตัดทอน โดยไม่จาเป็น

การแปลเอกสารทางวิชาการ
เช่นเดียวกับเนื้อหาของตัวเอกสารทางวิชาการเองซึ่งมีความแตกต่างไปจากงานเขียนทั่วไป ทั้งในแง่
ของการเลือกใช้คา โครงสร้างประโยคและถ้อยคาโวหารที่ต้องมีลักษณะที่เป็นทางการ ง่ายการทาความ
เข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยสะดวกและถูกต้องตรงกัน การแปลเอกสารทางวิชาการนั้นก็มี
ความเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากการแปลนวนิยาย บทภาพยนตร์ บทความทั่วไปที่มีลักษณะของการแฝง
อารมณ์ ความรู้สึก การเล่นคา หรืออื่น ๆ ซึ่งทิพา เทพอัครพงศ์ (2547) และสุพรรณี ปิ่นมณี (2554)
ได้กล่าวถึงแนวทางการแปลเอกสารทางวิชาการไว้ว่า ต้องมีความกระชับ เรียบง่าย ปราศจากการใช้คา
ซับซ้อนหรือโวหารที่เกินความจาเป็น และสามารถใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ เฉพาะได้เพื่อให้การสื่อสาร
เป็นไปโดยชัดเจน โดยเอกสารทางวิชาการ อาจจะอยู่ในรูปแบบของงานวิจัย หนังสือ รายงานการ
ประชุมทางวิชาการ หรือตาราทางวิชาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงและนา
ข้อมูลไปใช้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยลักษณะสาคัญของเอกสารทางวิชาการคือ ต้องการนาเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ดังนั้นการแปลเอกสารทางวิชาการจึงเป็นการแปลที่ต้องคานึงถึงการใช้ถ้อยคาที่มี
ความชัดเจน สอดคล้องกับความหมายตามต้นฉบับ ตลอดจนมีระดับภาษาที่เป็นทางการ มีการเลือกใช้
คาที่มีความเป็นธรรมชาติ

ภาษาไทยและลักษณะเฉพาะ
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติของประเทศไทยมาเป็นเวลามากกว่า 700 ปี เป็นสิ่งแสดงให้
เห็นถึงความเป็นเอกราช ความเป็นชาติและความมีศักดิ์ศรีอันน่าภาคภูมิใจ โดยมีลักษณะเฉพาะหลาย
ประการที่แตกต่างจากภาษาอื่น ๆ ในโลก เช่น การที่ภาษาไทยเป็นคาโดด เป็นคาพยางค์เดียวที่ฟังแล้ว
สามารถเข้าใจได้ในทัน ที เป็ น ภาษาที่ให้ ความส าคัญกับการเรียงคาเข้าประโยค ซึ่งความหมายจะ
เปลี่ยนไปตามการวางตาแหน่งของคา เป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์เพื่อเปลี่ยนเสียงและความหมายของ
คา เป็นภาษาที่คาพ้องรูป คาพ้องเสียงและคาไวพจน์หรือคาหลาย ๆ ที่มีความหมายเดียวกัน เป็นภาษา
ที่สะกดตรงมาตรา เป็นภาษาที่มีการเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นภาษาที่มีเครื่องหมายวรรคตอนสาหรับ
ขยายความหรืออธิบาย เป็นภาษาที่มีการสร้างคาใหม่ด้วยกลวิธีหลากหลาย เป็นภาษาที่มีระดับความ
สุภาพ เป็นภาษาที่มีการใช้คาทับศัพท์ เป็นต้น (สมบัติ ศิริจันดา, 2555)
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ซึ่งลักษณะเฉพาะของภาษาไทยตามที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถส่งผลต่อการแปลข้อความ
จากภาษาไทยเป็ น ภาษาอัง กฤษได้ ในหลายรูป แบบตามวัตถุ ประสงค์และรู ปแบบในการแปล เช่น
การแปลเพื่อความบันเทิง การแปลเพื่อธุรกิจการค้า การแปลทางกฎหมายหรือการบริหารจัดการ ตั้งแต่
ในระดับของคา เช่น การเลือกใช้สรรพนาม การแปลคาหลายความหมายในตัวเอง การแปลคากริยาเพื่อ
การบ่งบอกเหตุการณ์ การเพิ่มคานาหน้านามเพื่อบ่งบอกความเฉพาะเจาะจง ไปจนถึงในระดับของ
ประโยค เช่ น เพิ่ ม ประธานของประโยคในกรณี ที่ ก ารละประธานของประโยคในฐานที่ เ ข้ า ใจ
หรือการแปลโดยการใช้กรรมวาจก (passive voice) เป็นต้น

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีของการแปล
ทางวิชาการ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและศึกษาตัวอย่างของการแปลเอกสารทางวิชาการใน
หลายรูปแบบ พบว่า ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษสาหรับกรณีของ
การแปลทางวิชาการใน 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้เฉพาะ
หรือกล่าวโดยทั่วไป 2) ประโยคภาษาไทยสามารถละประธานของประโยคได้ 3) ภาษาไทยมีคากากวม
และ 4) การไม่เปลี่ยนรูปคากริยาเพื่อบอกกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้าเพื่อเป็นการบ่งชี้ความเฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป
ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้านามในลักษณะเพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าคานามดังกล่าวเป็นการชี้
เฉพาะเจาะจงหรือเป็นการถึงคานามทั่ว ๆ ไป ในขณะที่ภาษาอังกฤษจะมีการใช้หน่วยคานาหน้านามที่
เรียกว่า article ในรูปของ a, an และ the เพื่อเป็นการระบุว่า คานามที่กล่าวถึงนั้น เป็นการชี้เฉพาะ
หรือกล่าวถึงนามโดยทั่วไป การที่ภาษาไทยไม่มีคานาหน้าหน้าเพื่อบ่งชี้ความเฉพาะเจาะจงหรือกล่าว
โดยทั่วไปนี้ จะส่งผลต่อการเลือกใช้ article ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้คือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ เกรซ ไอเท็ม
จะเห็นได้ว่า ในประโยคภาษาไทย ไม่มีการใช้ article เพื่อบ่งชี้ความเฉพาะเจาะจงของ กลุ่มตัวอย่าง
ว่าหมายถึงกลุ่ มตัว อย่ างเฉพาะส าหรั บ การศึ กษาในครั้งนี้ ในขณะที่ ภาษาอังกฤษที่ มีลั กษณะเป็ น
ธรรมชาติในการสื่ อสารนั้น จ าเป็ น ที่จ ะต้องใส่ คานาหน้า หรื อ article ซึ่งในกรณีนี้ article ที่จะใส่
ต้องเป็นคาว่า the ดังต่อไปนี้
ฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษ The sample of this study was consumers of Grace Item
products.
จากตัวอย่างบทแปลภาษาอังกฤษในข้างต้นนี้ จาเป็นที่จะต้องใช้ article the นาหน้าคาว่า
sample เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงกลุ่มตัวอย่างเฉพาะสาหรับการศึกษาในครั้งนี้เท่านั้น ในขณะที่หากเป็นการ
กล่าวถึงคานามที่ไม่เฉพาะเจาะจง หรือกล่าวโดยทั่วไปแล้ว จะใช้ article a หรือ an ดังต่อไปนี้
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ต้นฉบับภาษาไทย มันม่วงทอดเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวหนุ่มสาว
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ Deep fried purple sweet potato is a popular local product
among young travelers.
ในประโยคฉบับแปลข้างต้นนี้ สามารถใช้ article a ได้ เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์
สินค้าท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เป็นการเจาะจง
แม้ว่าปัญหาของการไม่ใช้หรือใช้คานาหน้านามเพื่อระบุความเฉพาะเจาะจงจะไม่ส่งผลต่อความ
ถูกต้องของเนื้อหาเมื่อถ่ายทอดจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หากแต่การไม่ใช้หรือใช้คานาหน้ านาม
เพื่อระบุความเฉพาะเจาะจงอย่างไม่ถูกต้องนั้น สามารถส่งผลต่อความสมบูรณ์ในความรู้ สึกของผู้อ่าน
ฉบับแปลภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น ผู้แปลควรที่จะใช้ความรอบคอบในการตีความหมายในภาษาไทยและ
เลือกใช้ article ที่ถูกต้องเมื่อทาการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. ประโยคในภาษาไทยสามารถละประธานได้
โดยทั่ว ไปแล้ ว โครงสร้ างประโยคของภาษาไทยและอีกหลายภาษาในโลกจะประกอบด้วย
ภาคประธาน และภาคแสดง เพื่อสื่อสารถึงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แต่ภาษาไทยจะมีลักษณะเฉพาะ
ตรงที่ ส ามารถละเว้ น ไม่ ก ล่ า วถึ ง ประธานได้ ใ นบางประโยค ซึ่ ง สามารถจ าแนกได้ เ ป็ น สองกรณี
อันประกอบด้วย
2.1 ประธานดังกล่าวเป็นประธานที่ละเว้นไว้โดยนัย ผู้อ่านสามารถคาดเดาได้
ในกรณีที่ผู้ เขีย นได้กล่ าวถึงประธานของประโยคใดประโยคหนึ่งก่อนหน้า แล้ ว ผู้ เขียน
สามารถที่ จ ะละประธานดั ง กล่ า วได้ ใ นประโยคต่ อ มา เพราะผู้ อ่ า นสามารถเข้ า ใจได้ ว่ า
ภาคแสดงในประโยคที่ตามมานั้น กระทาโดยใครหรือสิ่งใด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชากรในพื้นที่ชุมชนบ้านหนอง
ยายปริก มีอาชีพประมง มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000
บาท มีเรือสาหรับใช้เป็นพาหนะในการจับปลาและสัตว์น้าเป็ นของตนเองสืบทอดอาชีพมาจากบรรพ
บุรุษ และมุ่งหวังให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพประมงพื้นบ้านนี้ต่อไป
หากพิ จ ารณาโดยผิ ว เผิ น แล้ ว จะพบประธานของประโยคเพี ย งแห่ ง เดี ย ว คื อ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ซึ่งเป็ น ประธานของภาคแสดง เป็นประชากรในพื้นที่. .. ในขณะที่มีการละ
ประธานสาหรับภาคแสดง (คากริยา) มีอาชีพประมง มีระดับการศึกษา...เรื่อยไปจนถึง และมุ่งหวังให้
ลูกหลานสืบทอดอาชี พประมง... แต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จะสามารถเข้าใจได้ว่า ทุกประโยค
ล้วนแต่มีภาคประธานเดียวกัน นั่นคือ ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะการละเว้นประธานเช่นนี้ จะไม่
ปรากฏในโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกประโยคจะต้องมี ภาคประธานเสมอ ด้วยการใช้สรรพนาม
(pronoun)เพื่อไม่ให้เกิดการเอ่ยถึงคานามเดียวกันซ้าเกินความจาเป็น ดังบทแปลต่อไปนี้
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บทแปลภาษาอั ง กฤษ Most of the respondents were people in Ban Nong Yai Prik
community area. They had a fishery occupation with a primary education level and
average monthly income 10,000-15,000 baht. They have their own boats for use as a
vehicle for catching fish and aquatic lives, inherited this occupation from their ancestors
and aimed for the descendants to continue this traditional fishing career.
2.2 ไม่ปรากฏประธานผู้กระทากริยาในประโยคอย่างชัดเจน
ในกรณีที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ประธานของประโยคเป็นใคร ผู้แปลสามารถใช้กลวิธี
การแปลโดยใช้กรรมวาจกหรือ passive voice ในกรณีที่ไม่พบการกล่าวถึงประธานของประโยคได้
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับภาษาไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดาเนินการเก็บข้อมูล ในพื้นที่แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร ใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย ภาครั ฐ กลุ่ ม
ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ กลุ่ ม ผู้ น าชุ ม ชน/กลุ่ ม เกษตรกร/กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
ประชาชน เพื่อทาการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่
จากต้นฉบับภาษาไทยนี้ จะเห็นว่า ไม่ปรากฏประธานของประโยค ดาเนินการเก็บข้อมูลใน
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งหากใช้การแปลโดยการใช้กรรมวาจกแล้ว จะได้บทแปลภาษาอังกฤษ
ดังต่อไปนี้
ฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษ This research is a qualitative research that the data
collection was conducted in the agricultural tourism area through the Interviews with
all relevant sectors, including the government sector, tourism operators in the area
Community leaders / farmers groups / community enterprises and people to study the
spatial context.
นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบของการละประธานโดยการใช้คาว่า มี ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้แปลจะยึดติด
กับโครงสร้างในภาษาไทยและถ่ายทอดบทแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยการใช้คาว่า have/has โดยตรง
เช่น ต้นฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาจานวน 145 คน
ฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง The results of the study showed that had 145
people interested in attending the seminar.
ประโยคแปลดังกล่าว มีความผิดพลาดทางไวยากรณ์ เนื่องจากคาว่า had เป็นคากริยาที่
ต้องมีประธานของประโยค ซึ่งสาหรับการแปลรูปประโยคภาษาที่ใช้คาว่า มี โดยไม่กล่าวถึงประธานของ
ประโยคแล้ว สามารถใช้โครงสร้าง there isสาหรับคานามเอกพจน์ หรือ there are สาหรับคานาม
พหูพจน์ ได้ ดังต่อไปนี้
ฉบับแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง The results of the study showed that there were
145 people interested in attending the seminar.
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ปัญหาของการแปลประโยคที่มีการละประธานในภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยการยึดติด
กับโครงสร้างภาษาไทยด้วยการแปลตรงตัว ละเว้นไม่ใส่ประธานของประโยคนั้น จะส่งผลให้ผู้อ่านภาษา
ฉบับแปลภาษาอังกฤษไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อหรือเกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติในการสื่อสาร และ
เมื่อเป็นการแปลเอกสารทางวิชาการแล้ว การแปลแบบตรงตัวโดยไม่คานึงถึงรูปแบบ โครงสร้างประโยค
และไวยากรณ์ ข องภาษาแล้ ว จะส่ ง ผลถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตั ว บทความหรื อ เอกสารได้ ดั ง นั้ น
นอกเหนือจากการให้ความสาคัญกับ ความถูกต้องของเนื้อหาแล้ว ความเป็นธรรมชาติของโครงสร้าง
ภาษาฉบับแปล ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้แปลควรให้ความสาคัญเช่นกัน
3. ภาษาไทยมีคากากวม
มีคาหลายคาในภาษาไทยที่ถึงแม้จะรูปร่างเหมือนกัน จะมีหน้าที่และความหมายต่างกันออกไป
ตามบริบทของคาในประโยค เช่น เขาได้ยินไก่ขันขณะที่กาลังจะออกไปหยิบขันมาอาบน้า คาว่า ขัน
คาแรก สื่อถึงคากริยาการส่งเสียงร้องของไก่ ในขณะที่คาว่า ขัน คาที่สอง หมายถึงภาชนะที่ใช้ตักน้า
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อที่จะสามารถแปลความได้อย่างถูกต้องแล้ว ผู้แปลจะต้องรู้ความหมายและหน้าที่ของ
คาจากการศึกษาบริบทของคาในประโยค ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับภาษาไทย บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาการล้อคาในวรรณกรรมตลกร่วมสมัย
ค าก ากวมที่ ป รากฏในประโยคภาษาไทยนี้ คื อ ค าว่ า ล้ อ ซึ่ ง สามาร ถแปลได้ ว่ า wheel
ซึ่งหมายถึง ล้อรถ ที่เป็นคานาม หรือ parody ซึ่งหมายถึง การล้อเลียน เมื่อพิจารณาตามบริบทแล้ว
จะเห็นได้ว่า คาว่า ล้อ ในที่นี้ น่าจะมีความหมายของการล้อเลียน มากกว่า ล้อรถ ดังนั้น จึงควรแปล
ประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ This article focused on the study of parody in contemporary
comedy literature.
ลักษณะของความกากวมนี้ บ่อยครั้งที่ทาให้ผู้แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจผิดหรือ
เกิ ด ความสั บ สนถึ ง ความหมายที่ ถู ก ต้ อ งตามบริ บ ท โดยเฉพาะผู้ แ ปลที่ ข าดความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง
ความหมายที่แฝงอยู่ในคาบางคาหรือผู้แปลที่ อาศัยเครื่องมือช่วยแปลประเภทเครื่องกลหรือเวปไซต์
ที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบบทแปลที่ได้มาอีกครั้ง ทั้งนี้ในปัจจุบัน การทางานของการแปล
ของเครื่ องมือช่ว ยแปลกลุ่ มเครื่ องกลหรือเวปไซต์โดยมากยังเป็นการทางานโดยการตรวจจับคาใน
ต้นฉบับทีละคา จากนั้นจึงทาการจับคู่กับคาในภาษาที่ผู้ใช้กาหนด ซึ่งบ่อยครั้งที่การจับคู่คาจะเป็นการ
จับคู่ในระดับคามากกว่าการครอบคลุมไปถึงทั้งประโยค ส่งผลให้ผู้ใช้เครื่องมือแปลได้คาที่มีความหมาย
ถูกต้องแต่ไม่ตรงตามบริบทที่ผู้เขียนต้นฉบับต้องการสื่อ ดังนั้นเพื่อให้สามารถแปลเนื้อความได้อย่าง
ถูกต้องแล้ว ผู้แปลจะต้องศึกษาบริบทที่คาที่มีความหมายกากวมปรากฏอยู่ในถ่องแท้ก่อนทาการแปล
ทุกครั้งเพื่อให้ทราบว่าคาดังกล่าวควรจะมีความหมายว่าอย่างไร อันเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแปลที่
ไม่ถูกต้องตามความหมายเดิม
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4. ภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนรูปคากริยาเพื่อบอกกาล
รูปคากริยาในภาษาไทยจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
กาล ซึ่งจะมีการบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่การกระทาหรือเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้คาอื่น ๆ ประกอบ เช่น
...แล้ว กาลัง.... กาลังจะ.... ...มาแล้ว เป็นต้น หรือใช้ร่วมกับคาบอกเวลา เช่น วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวานนี้
เป็นต้น ในขณะที่ภาษาอังกฤษ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่รูปคาเพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
เช่น การเติม ed ที่ท้ายคาหรื อเปลี่ ย นรู ป ไป เช่น walk-walked หรือ go-went เป็นต้น (สุ พรรณี
ปิ่นมณี, 2552)
ปัญหาในการแปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอันสืบเนื่องจากการไม่เปลี่ยนรูปของ
คากริ ย าเพื่อบ่ งบอกถึ งเหตุ การณ์ในการแปลข้ อ ความทางวิช าการ จะเกิดขึ้นในกรณีข องการแปล
ผลการวิจัยซึ่งสามารถแบ่งได้ใน 2 กรณีคือ ผลการวิจัยนั้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย วิเคราะห์
เฉพาะงานวิจัยนั้น ๆ หรือกรณีที่ผลจากวิจัยนั้นมีความเป็นจริงเสมอหรือมีผลจนถึงปัจจุบัน เช่น
ต้นฉบับภาษาไทย ผลการวิจัยชี้ให้เห็นให้ว่า ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคอยู่ในระดับที่สูงมาก
ฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษ The research result indicated that the level of consumer
satisfaction was at very high level.
ตัวอย่างในข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
และได้จบสิ้นไปแล้ว ดังนั้นจึงจะต้องใช้ในรูปคากริยา past simple tense
ในขณะที่หากเป็นกล่าวถึงผลงานวิจัยที่ข้อมูลที่ได้ซึ่งเป็นความจริงเสมอ จะต้องใช้ในรูปของ
present simple tense ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นฉบับภาษาไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อาเภอแห่งนี้มักจะประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช
ในระหว่างช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคม
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ The study results showed that this district is likely to suffer
from pests between April and August.
ในตัวอย่างนี้เป็นการกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่ว่า อาเภอที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึง เป็นอาเภอที่ประสบ
ปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมอยู่เสมอ อยู่ทุกปี แม้กระทั่ง ณ เวลาที่รายงาน
วิจัยนี้ได้รับการถ่ายทอดสู่ผู้อ่านแล้ว ดังนั้น ผู้แปลจึงควรเลือกใช้ present simple tense ในการแปล
คาว่า มักจะประสบปัญหา ให้อยู่ในรูป likely to suffer from… ตามตัวอย่างในข้างต้น
โดยมากแล้ว มักจะพบว่า มีผู้แปลจานวนมากที่ยึดติดว่า การใช้ tense ในช่วงของการรายงาน
ผลในขั้นตอนอภิปรายผลหรือแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากงานวิจัยนั้น จะต้องอยู่ในรูปของ past simple
tense เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การเลือกใช้ tense นั้นควรจะพิจารณาตามบริบทว่า เหตุการณ์
ดังกล่าวนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไป ไม่ส่งผลถึงปัจจุบัน
แล้วจึงเลือกใช้ tense ที่ถูกต้อง ซึ่งจากการศึกษาการแปลบทความทางวิชาการจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษในส่ ว นของการแปลเหตุการณ์มักจะพบปัญหาความสั บสนในการใช้ tense กล่ าวคือ
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มี ก ารเลื อ กใช้ past simple tense หรื อ present simple tense เพี ย งอย่ า งเดี ย วตลอดทั้ ง เนื้ อ หา
ซึ่งโดยแท้จริงแล้ว แม้ว่าบทความวิชาการประเภทงานวิจัย จะเป็นการรายงานถึงสิ่งที่ได้ เกิดขึ้นแล้ว
และได้จบสิ้นไปแล้ว ก็ยังมีบางส่วนของเนื้อหาที่ควรจะใช้ present simple tense หรือการกล่าวถึงสิ่ง
ที่มีความเป็ น จริ งในปั จจุ บัน หรื อเป็นจริงเสมอ เช่น สภาพเหตุการณ์ ข้อมูล ที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
หรื อทฤษฎีแนวคิดที่เป็ น จริ งเสมอ ความยากประการหนึ่งในการแปลและถ่า ยทอดเหตุก ารณ์ จ าก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ไม่มีการบ่งชี้กาลในตัวคากริยา
เองคือ การที่หากผู้แปลเป็นผู้เขียนต้ นฉบับภาษาไทยหรือ ไม่ได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดจนเข้าใจได้อย่า ง
ถ่องแท้ว่า คากริยาที่ปรากฏนั้นเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นแล้ว หรือเป็นเหตุการณ์
ที่มีความเป็นจริงเสมอ หรือเป็นจริงอยู่ ณ ปัจจุบัน ก็อาจเลือกแปลด้วย tense ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
ผู้อ่านฉบับภาษาอังกฤษได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้
ลั ก ษณะเฉพาะของภาษาไทยทั้ ง 4 ประการที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นข้ า งต้ น เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึง
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ส่งผลต่อการแปลเป็นภาษาอังกฤษในหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ของความ
ถูกต้อง (คากากวมและการไม่ บ่งบอกกาลในตัว คากริยา) ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง (การละเว้น
ประธานทั้งในฐานที่เข้าใจและการไม่เอ่ยถึงประธานในบางบริบท) และความเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร
(การไม่ใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้ความเฉพาะเจาะจง) ซึ่งผู้แปลความจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
ควรที่จะมีความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะตามที่ได้กล่าวมาทั้ง 4 ประการ เพื่อให้สามารถทาความเข้าใจ
กับเนื้อหา รวมถึงควรจะมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง เช่น การที่จะต้องระบุ
คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้ความเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้กาล (tense) ให้สอดคล้องกับการบรรยาย
เหตุการณ์ การใช้สรรพนามไร้ตัวตน หรือใช้กรรมวาจก ในกรณีของการแปลประโยคภาษาไทยที่ มี
การละประธาน ตลอดจนกลวิ ธี ก ารแปลความหมายรองส าหรั บ การแปลค าที่ มี ค วามก ากวม
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ตามลักษณะของการแปลที่ดี

สรุป
การแปลเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างภาษาที่แตกต่างกันสองภาษา โดยการแปลที่ดี
มีคุณภาพนั้นคือการส่งผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือสารที่ผู้สร้างสารในภาษาหนึ่งไปสู่ผู้รับสารในอีกภาษา
หนึ่งได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิ ดเพี้ยนไปจากเดิม ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสารได้โดยชัดแจ้ง ไม่สามารถ
ตึความได้หลายนัย และสามารถรักษาความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารของภาษาปลายทางให้ผู้รับสาร
ในภาษาปลายทางไม่รู้สึกผิดปกติ ไม่เหมือนกับการสื่อสารที่ผู้รับสารได้ใช้ในการสื่อสารจริงอี กด้ว ย
ซึ่งลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่มีความแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการทาความเข้าใจและ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง มักจะนาไปสู่ข้อผิดพลาดในการแปลทั้งในรูปแบบของความถูกต้องในการ
ถ่ายทอดความหมาย ตลอดจนความสละสลวยและเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร โดยที่ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาไทยที่ ส่ ง ผลต่ อ การแปลเอกสารทางวิ ช าการจากภาษาไทยเป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ ส าคั ญ จะ
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ประกอบด้วย 1) ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้เฉพาะหรือกล่าวโดยทั่วไป 2) ประโยค
ภาษาไทยสามารถละประธานของประโยคได้ 3) ภาษาไทยมีคากากวม และ 4) การไม่เปลี่ยนรูปคากริยา
เพื่อบอกกาล ซึ่งลักษณะทั้งสี่ประการนี้ สามารถเป็นปัญหาต่อผู้แปลในแง่ของการตีความและถ่ายทอด
ความหมายให้ถูกต้อง ตลอดจนการนาเสนอบทแปลให้มีความเป็นธรรมชาติ ถูกต้องตามโครงสร้างและ
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ดังนั้น การได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะดังกล่าวและแนวทางในการแปลที่
ถูกต้อง สามารถช่วยให้ผู้แปลสามารถแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับการสื่อสารด้วยการแปลต่อไป

องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่มีความแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษที่ส่งผลต่อการทาความเข้าใจ
และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องในกรณีของการแปลเอกสารทางวิชาการ ประกอบด้วย 1) ภาษาไทยไม่มี
การใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้เฉพาะหรือกล่าวโดยทั่วไป 2) ประโยคภาษาไทยสามารถละประธานของ
ประโยคได้ 3) ภาษาไทยมี ค าก ากวม และ 4) ภาษาไทยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นรูป ค ากริย าเพื่ อ บอกกาล
ตามตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความแตกต่างและคล้ายคลึงของลักษณะเฉพาะของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
ลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษ
1. ภาษาไทยไม่มีการใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งชี้ 1. มี ก ารใช้ ค าน าหน้า นามเพื่ อ บ่ งชี้ เฉพาะหรือ
เฉพาะหรือกล่าวโดยทั่วไป
กล่าวโดยทั่วไป
2. ประโยคภาษาไทยสามารถละประธานของ 2. ประโยคในภาษาอังกฤษต้องปรากฏประธาน
ประโยคได้
ของประโยค
3. ภาษาไทยมีคากากวม
3. ภาษาอังกฤษมีคากากวม
4. ภาษาไทยไม่เปลี่ยนรูปคากริยาเพื่อบอกกาล 4. ภาษาอั ง กฤษมี ก ารเปลี่ ย นรู ป ค ากริ ย าเพื่อ
บอกกาล
จากการเปรี ย บเที ย บความเหมื อ นและความต่ า งระหว่ า งลั ก ษณะของภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษตามตารางในข้ า งต้ น นี้ ชี้ ใ ห้ ถึ ง ลั ก ษณะความเหมื อ นและความต่ า งของลั ก ษณะและ
โครงสร้างของภาษาไทยที่มีทั้งความเหมือนและความต่างกับภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้กับ
ผู้ที่มีความประสงค์ในการแปลเอกสารทางวิชาการจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษว่า ผู้แปลจาเป็นที่
จะต้องศึกษาถึงการใช้ไวยากรณ์ด้านการใช้คานาหน้านามเพื่อบ่งบอกความเฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนรูป
คากริยาในภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้ เขียนภาษาไทยต้องการสื่อ การทาความเข้าใจ
ความหมายแฝงของคาที่ปรากฏอยู่ในบริบทต่าง ๆ ให้ชัดแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของเนื้อหาใน
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ขั้นตอนการถ่ายทอดความหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการให้ความสาคัญกับการปรับ
บทแปลภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างที่มีข้อแตกต่างในเรื่องของการไม่สามารถละ
ประธานของประโยคได้ เพื่อให้บทแปลมีความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
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