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บทคััดย่่อ
งานวิิจััยฉบัับนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษากลวิิธีีการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีน โดยรวบรวม
รายชื่�อ่ ซีีรีีส์์จีีนทั้�ง้ หมดจากแอปพลิิเคชััน WeTV จำำ�นวน 80 เรื่�อ่ ง (สิิงหาคม - กัั น ยายน
พ.ศ. 2563) มาแบ่่งแยกตามประเภทของซีีรีีส์์ รวมถึึงวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลที่่�ใช้้ใน
การแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทย นำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงพรรณนา
ผลจากการวิิจััยพบว่่า กลวิิธีีการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนที่่�ผู้้�แปลเลืือกใช้้ในการแปลมีี
จำำ�นวน 4 กลวิิธีี โดยกลวิิธีกี ารแปลที่่�ผู้้�แปลนิิยมใช้้มากที่่�สุุดในทุุกประเภทของซีีรีีส์์ ไม่่ว่่าจะ
เป็็นซีีรีีส์์ประเภทรัักโรแมนติิก ซีีรีีส์์ประเภท Yaoi (ชายรัักชาย) ซีีรีีส์์ประเภทแอคชั่่�น ซีีรีีส์์
ประเภทรัักวััยรุ่่�น ซีีรีีส์์ประเภทย้้อนยุุค  ซีีรีีส์์ประเภทรัักซัับซ้้อน และซีีรีีส์์ประเภทลึึกลัับ 
สืืบสวนสอบสวน คืือ กลวิิธีกี ารแปลแบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่ จำ�ำ นวน 45 เรื่อ�่ ง ซึ่่ง� การแปลด้้วยกลวิิธีีการตั้้�ง
ชื่่�อใหม่่นั้้�น ผู้้�แปลสามารถคิิดชื่่�อเรื่่�องใหม่่ได้้อย่่างอิิสระ รองลงมาคืือ กลวิิธีีการแปลแบบ
ขยายความ จำำ�นวน 19 เรื่่�อง กลวิิธีีนี้้�ผู้้�แปลใช้้การแปลแบบอิิงชื่่�อเดิิม  แต่่อาจมีกี ารเพิ่่�มคำำ� 
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หรืือคำำ�ขยายเข้้าไปเพื่่�อทำำ�ให้้ชื่่�อเรื่่�องน่่าสนใจ ส่่วนกลวิิธีีการแปลแบบผสมผสาน จำำ�นวน 9
เรื่่�อง ผู้้�แปลใช้้การแปลโดยการแปลแบบเอาความหมายเดิิมของเรื่่�องผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่
เพื่่�อให้้ชื่่�อเรื่่�องสมบููรณ์์ และสื่่�อความหมายออกมาได้้ดีี  และสุุดท้้ายคืือกลวิิธีกี ารแปลแบบ
เอาความหมาย จำำ�นวน 7 เรื่อ�่ ง ซึ่่�งกลวิิธีีนี้ผู้้��้ แปลใช้้การแปลแบบตรงตััวตามความหมายเดิิม
ของภาษาจีีนต้้นฉบัับ  แต่่อาจแตกต่่างกัันทางโครงสร้้างของภาษาเท่่านั้้�น ซึ่่�งประโยชน์์ของ
งานวิิจััยชิ้้�นนี้้� ทำำ�ให้้เห็็นแนวทางและกลวิิธีีที่่�ใช้้ในการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทยให้้กัับ
ผู้้�สนใจในด้้านนี้้�ต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : กลวิิธีกี ารแปล การแปลภาษาจีีนเป็็นภาษาไทย ชื่่�อซีีรีีส์์จีีน
Abstract
This research aimed to study strategies for translating the Chinese
series titles by compiling all lists of series from the WeTV application a total
of 80 titles (August to September 2020), Which categorized by the genre of
the series including the analysis of translation strategies used to translate
Chinese series titles into Thai. The descriptive analysis is used to describe
the data.
Results showed that there were four of translation strategies
for Chinese series titles. The most popular method used in all genres such
as romantic series, Yaoi series (MST), action series, teenage love series, retro
series, drama, and mystery series was making up new titles from 45 series,
the translator was able to come up with new titles freely. Followed by 19
expanded translations, this tactic, the translators translated based on the
original title, but extended it to make it interesting. As for integrated translations
of the 9 series, the translator used the original meaning of the story to name
it to complete the title and communicate well with the audiences. Finally,
the 7 series were translated using Literal translation of the Chinese title but
may differ only in the structure of the language. The benefits of this research
is to provide guidelines and strategies used in translating Chinese series titles
into Thai for people who are interested in this research area.    
Keywords: Translation strategies, Translation from Chinese to Thai, Chinese series title
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ในปััจจุุบัันซีีรีีส์์จากประเทศจีีนกำำ�ลัังเป็็นที่่�นิิยมเป็็นอย่่างมากในประเทศไทย
เพราะสามารถเข้้ า ถึึ ง ได้้ ง่่ า ย โดยการรัั บชมผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั น ที่่� มีี ห ลากหลาย เช่่ น
แอปพลิิเคชััน iQIYI แอปพลิิเคชััน MONOMAX แอปพลิิเคชััน HBO GO แอปพลิิเคชััน Viu
และหนึ่่�งในนั้้�นคืือแอปพลิิเคชััน WeTV ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชัันที่่�ผู้้�ชมชาวไทยสามารถรัับชม
ซีีรีีส์์รัักวััยรุ่่�น รัักโรแมนติิก สืืบสวนสอบสวน ซีีรีีส์์เพศทางเลืือกที่่�ตอบโจทย์์สัังคมเปิิดกว้้าง
ในสมััยนี้้�อีีกด้้วย รวมถึึงภาพยนตร์์และรายการวาไรตี้้� ที่่เ� ป็็นที่่นิ� ยิ มต่่าง ๆ จากประเทศจีีน
ได้้ทั้ง�้ แบบไม่่เสีียค่่าใช้้จ่า่ ยและแบบเสีียค่่าบริิการรายเดืือน การแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทย
จึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่ดึ� งึ ดููดผู้้�ชมให้้เลืือกรัับชมซีีรีีส์์ หากผู้้�แปลสามารถแปลชื่่อ� ซีีรีีส์เ์ ป็็นภาษาไทย
ได้้น่่าสนใจ ใช้้คำำ�สััมผััสต่่าง ๆ เรีียบเรีียงคำำ�ให้้ดููแปลกสะดุุดตา ก็็จะสามารถดึึงดููดให้้ผู้้�ชม
เลืือกรัับชมซีีรีีส์์ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
  การแปลที่่�ดีี คืือการถ่่ายทอดคุุณค่่าของภาษาต้้นฉบัับออกมาเป็็นอีีกภาษาหนึ่่�ง
อย่่างสมบููรณ์์ โดยเป็็นที่่�เข้้าใจได้้อย่่างแจ่่มแจ้้งและถ่่ายทอดความรู้้�สึึกได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง
จนทำำ� ให้้ ผู้้�อ่่ า นงานแปลมีีความเข้้ า ใจและความรู้้�สึึ ก ทัั ด เทีียมกัั บ เจ้้ า ของภาษาที่่� ไ ด้้
อ่่ า นข้้อความนั้้�นในภาษาต้้นฉบัับ  (เตืือนจิิตต์์ จิิตต์์อารีี, 2548, น. 46) การแปลชื่�อ่ ซีีรีีส์์จีีน
เป็็นภาษาไทยนั้้�นถืือว่่าเป็็นการสื่่�อสารที่่�ข้้ามภาษาหรืือวััฒนธรรมในรููปแบบหนึ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อ
การสื่่�อสารกัับคนไทยที่่�สนใจรัับชมซีีรีีส์์จีีนอย่่างมาก เพราะการแปลชื่่�อซีีรีีส์์นั้้�นจะช่่วย
ให้้ผู้้�รัับชมเข้้าใจและเข้้าถึึงเนื้้อ� หาของเรื่อ�่ งมากขึ้้น� ว่่ามีเี นื้้อ� เรื่อ�่ งเกี่่ย� วกัับอะไร เป็็นซีีรีีส์แ์ นวใด
หากซีีรีีส์นั้้์ น� ไม่่มีกี ารแปลเป็็นภาษาไทย ผู้้�ชมต้้องตีีความด้้วยตนเองจากภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งอาจ
คลาดเคลื่่อ� นและไม่่ตรงกัับวัตั ถุุประสงค์์ของเนื้้อ� เรื่อ�่ งของซีีรีีส์์เรื่อ�่ งนั้้น� ผลกระทบที่่�ตามมาคืือ
ซีีรีีส์์เรื่อ�่ งนั้้น� อาจไม่่ได้้รัับความสนใจจากผู้้�ชม 
ในปััจจุุบัันงานวิิจััยเกี่่�ยวกัับการแปลชื่่�อละคร ซีีรีีส์์และภาพยนตร์์ ส่่วนใหญ่่
เป็็ น การศึึ ก ษาการแปลชื่่� อ ละคร ซีีรีีส์์ แ ละภาพยนตร์์ ไ ทยเป็็ น ภาษาจีีน อาทิิ
งานของปริิศนา ฟองศรััณย์์ (2550) เรื่่�องการใช้้ภาษาไทยในการตั้้�งชื่่�อภาพยนตร์์จีีน
งานของเสี่่ย� วเยี่่ย� น จาง (2555) เรื่อ�่ งการตั้้ง� ชื่่อ� ละครโทรทััศน์ไ์ ทยในภาษาจีีน งานของสุุจิติ รา
มาลีีลััย (2557) เรื่่�องการศึึกษาวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลชื่่�อละครโทรทััศน์์ไทยเป็็นภาษาจีีน
งานของจิินดาพร พิินพงทรััพย์์ (2561) เรื่่�องกลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อภาพยนตร์์ไทยเป็็นภาษาจีีน
และงานของเอกชััย แสงจัันทร์์ทะนุุ (2563) เรื่่�องกลวิิธีีการแปลชื่่�อละครและซีีรีีส์์ไทย
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เป็็ น ภาษาจีีน จากการทบทวนวรรณกรรมที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งยัั ง ไม่่ พบ งานวิิ จัั ย ที่่� ศึึ ก ษาเรื่่� อ ง
การแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทย ด้้วยเหตุุนี้้�คณะผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะศึึกษาวิิเคราะห์์กลวิิธีี
การแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน WeTV เป็็นภาษาไทยเพื่่�อศึึกษากลวิิธีีการแปลทั้�ง้ หมด
ที่่�ปรากฏในซีีรีีส์์ จำำ�นวน 80 เรื่่�อง รวมถึึงกลวิิธีีการแปลที่่�ใช้้แบ่่งตามประเภทของซีีรีีส์์
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษากลวิิธีกี ารแปลชื่่�อซีีรีีส์์ในแอปพลิิเคชััน  WeTV เป็็นภาษาไทย
2. เพื่่�อศึึกษากลวิิธีกี ารแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทยแบ่่งตามประเภทของซีีรีีส์์
วิิธีีการวิิจััย
ในการดำำ�เนิินการวิิจััยครั้้�งนี้้� คณะผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การศึึกษา ดัังนี้้�
1. คััดเลืือกประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�มีี
การแปลเป็็นภาษาไทย ทั้้�งหมด 80 เรื่่�อง (สิิงหาคม - กัันยายน พ.ศ. 2563)
2. รวบรวมข้้อมููลที่่�ได้้จากเอกสาร บทความ รายงานวิิจััยและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการแปลชื่่�อเฉพาะ
3. ดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลที่่�ใช้้ในการแปลซีีรีีส์์ จำำ�นวน 80 เรื่่�องเป็็น
ภาษาไทย โดยอ้้างอิิงจากหลัักการแปลชื่่อ� เฉพาะจากภาษาจีีนเป็็นภาษาไทยของกนกพร นุ่่�มทอง
และศิิริิวรรณ ลิิขิิตเจริิญธรรม (2562, น. 120) แบ่่งออกเป็็น 4 วิิธีี คืือ 1) วิิธีีการทัับศััพท์์
2) แปลความหมาย 3) ผสมระหว่่างการแปลความหมายและการทัับศัพท์
ั ์ และ 4) แปลโดยวิิธีีตั้้ง�
ชื่่อ� ใหม่่ อีีกทั้้�งศึึกษาเพิ่่�มเติิมจากงานการตั้้�งชื่่�อภาษาไทยของภาพยนตร์์ต่่างประเทศของ
วรััชญ์์ ครุุจิิต (2553, น. 124) แบ่่งออกเป็็น 5 ประเภท คืือ 1) ขึ้้�นต้้นด้้วยภาษาไทยที่่�ทัับ
ศััพท์์ ต่่อด้้วยชื่่�อภาษาไทย 2) ตั้้�งชื่่�อขึ้้�นมาใหม่่โดยมีีความหมายไม่่เหมืือนเดิิม แต่่มีีบางส่่วน
ของชื่่�อเดิิม  3) ตั้้�งชื่่�อขึ้้�นใหม่่โดยไม่่มีีส่่วนที่่�เป็็นของชื่่�อเดิิมเลย 4) ตั้้�งชื่่�อไทยทัับศััพท์์ และ
5) ตั้้�งชื่่�อ โดยใช้้คำ�ำ ประจำำ�ตััวของนัักแสดงนำำ�เรื่�อ่ งนั้้�น ๆ โดยผู้้�วิิจััยได้้แบ่่งการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีน
เป็็นภาษาไทยเป็็น 4 กลวิิธีี ได้้แก่่ 1) กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย 2) กลวิิธีกี ารแปลแบบ
ขยายความ 3) กลวิิธีกี ารแปลแบบผสมผสาน และ 4) กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่
4. ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการแบ่่งประเภทของซีีรีีส์์เป็็น 7 ประเภท ตามที่่�แอปพลิิเคชััน
WeTV ได้้แบ่่งหมวดหมู่่�ไว้้ ประกอบด้้วย 1) ซีีรีีส์์ประเภทรัักโรแมนติิก 2) ซีีรีีส์์ประเภท Yaoi
(ชายรัักชาย) 3) ซีีรีีส์์ประเภทแอคชั่่�น 4) ซีีรีีส์์ประเภทรัักวััยรุ่่�น 5) ซีีรีีส์์ประเภทย้้อนยุุค 
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6) ซีีรีีส์์ ป ระเภทรัั ก ซัั บซ้้ อ น และ 7) ซีีรีีส์์ ป ระเภทลึึ ก ลัั บสืืบ สวนสอบสวน จากนั้้� น
จึึงวิิเคราะห์์กลวิิธีีที่่�ใช้้ในการแปลของซีีรีีส์์แต่่ละประเภท
ผลการวิิจััย
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลกลวิิธีกี ารแปลชื่อ� ่ ซีีรีีส์จีี์ นในแอปพลิิเคชััน WeTV เป็็นภาษาไทย
จำำ�นวน 80 เรื่อ�่ ง พบว่่ากลวิิธีกี ารแปลที่่ใ� ช้้มากที่่สุ� ดุ เป็็นอัันดัับหนึ่่ง� ได้้แก่่ กลวิิธีกี ารแปลแบบ
ตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 48 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 60 อัันดัับ  2 กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ
จำำ�นวน 16 เรื่่�อง คิิดเป็็นร้้อยละ 20 อัันดัับ 3 กลวิิธีีการแปลแบบผสมผสาน จำำ�นวน 9 เรื่่�อง
คิิดเป็็นร้้อยละ 11.25 อัันดัับสุดุ ท้้ายเป็็นกลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย จำำ�นวน 7 เรื่อ�่ ง
คิิดเป็็นร้้อยละ 8.72 ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
1. กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ เป็็นกลวิิธีีการแปลที่่�ผู้้�แปลตั้้�งชื่่�อซีีรีีส์์ขึ้้�นมาใหม่่
โดยที่่�ไม่่ได้้ทัับศััพท์์ หรืือแปลจากความหมายเดิิมของภาษาจีีน จากการวิิจััยพบว่่ามีีกลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่จำำ�นวน 2 วิิธีี ได้้แก่่ กลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม จำำ�นวน
26 เรื่่�อง กลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง จำำ�นวน 19 เรื่่�อง
   1.1 การตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม  เป็็นกลวิิธีีที่่�ผู้้�แปลชื่่�อซีีรีีส์์คิิดชื่่�อขึ้้�นมาใหม่่
โดยไม่่ได้้แปลชื่่�อจากต้้นฉบัับเดิิมของภาษาจีีน ซึ่่�งชื่่�อภาษาไทยก็็ไม่่มีีความหมายเกี่่�ยวข้้อง
กัับชื่่�อเดิิม จากการวิิจััยพบว่่ากลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม  มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้้�
26 เรื่่�อง
ตารางที่่� 1 : รายชื่่อ� ซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีกี ารตั้้ง� ชื่่อ� ใหม่่โดยไม่่อิงิ ชื่่อ� เดิิม
กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยไม่อิงชื่อเดิม
ลำ�ดับที่

ชื่อภาษาจีน

ชื่อภาษาไทย

1

致我们单纯的小美好

นับแต่นั้น ฉันรักเธอ

2

拜托 , 请你爱我

รักเลยตามเลย

3

我不能恋爱的女朋友

สะกดใจให้เจอเธอ

4

亲爱的, 热爱的

นายเย็นชากับยัยปลาหมึก

5

盛势

รักเกินห้ามใจ

6

逆袭之爱上情敌

หลุมพรางรัก

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ลำ�ดับที่

ชื่อภาษาจีน

ชื่อภาษาไทย

8

将夜

สยบฟ้าพิชิตปฐพี

9

人不彪悍枉少年

ฝันรักวัยเรียน

10

八分种的温暖

ปิ๊งรักละมุนหัวใจ

11

极限 17

Project 17

12

龙日一你死定了

แสบให้สุดแล้วหยุดที่เธอ

13

清平乐

วังเดียวดาย

14

知否知否应是绿肥红瘦

ตำ�นานหมิงหลัน

15

凤奕

ประกาศิตหงสา

16

三生三世枕上书

สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย

17

浅情人不知

รักซึมลึก

18

喜欢你时风好甜

เมื่อรักหมุนรอบตัวเรา

19

爱情的开关

ปมรักเปื้อนแค้น

20

战毒

ล่่าระห่ำำ��ข้้ามชาติิ

21

覆活

หนึ่งชีวิตสองวิญญาณ

22

冷案

ปิดแฟ้มคดีโลก

23

暗黑着

สัญญาณเตือนตาย

24

穿越火线

Cross fire เกมเดือดทะยานฟ้า

25

你和我的倾城时光

ห้วงเวลาแห่งรัก

26

彼岸花

หยุดรักไว้กลางใจ
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1.2 กลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง เป็็นกลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยใช้้เนื้้�อเรื่่�อง
ประกอบกัับการตั้้�งชื่่�อใหม่่ มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้้� 19 เรื่่�อง  
ตารางที่่� 2 : รายชื่่อ� ซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีกี ารตั้้ง� ชื่่อ� ใหม่่โดยอิิงเนื้้อ� เรื่อ�่ ง
กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงชื่อเดิม
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
双世宠妃

ชื่อภาษาไทย
ท่านอ๋องเมื่อไหร่ท่านจะหย่ากับข้า

2

夜空中最闪亮的星

ป่วนหัวใจนายซุปตาร์

3

忘记你, 记得爱情

รักยุ่ง ๆ ของเจ้าชายกบ

4

陈情令

ปรมาจารย์ลัทธิมาร

5

满满喜欢你

รักล้นใจยัยกังฟู

6

我成了他的班主任

คุณครูมือใหม่ ปราบก๊วนแสบ

7

大唐荣耀

ศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถัง

8

步步惊心

เจาะมิติพิชิตบัลลังก์

9

兰陵王

ศึกรักสะท้านแผ่นดิน

10

安家

ยอดนักขายมือทอง

11

蓬莱间

ฝากรักข้ามเวลา

12

龙岭迷窟

คนขุดสุสาน : อุโมงค์ปริศนาแห่งเขามังกร

13

鬼吹灯：怒晴湘西

คนขุดสุสาน : ตำ�นานราชาศพเซียงซี

14

鬼吹灯：之黄皮子坟

คนขุดสุสาน : ตำ�นวนหวงต้าเซียน

15

射雕英雄传

มังกรหยก

16

古董局之鉴墨寻瓷

ปริศนาลับสมบัตชิ าติ : ปริศนาเครือ่ งลายคราม

17

青春抛物线

ทีมลูกตบพิชิตฝัน
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กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงชื่อเดิม
ลำ�ดับที่
18

ชื่อภาษาจีน
鬼吹灯：之精绝古城

ชื่อภาษาไทย
คนขุดสุสาน : เมืองโบราณกลางทะเลทราย

19

来到你的世界

ผ่านมิติมารักเธอ

2. กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ เป็็นกลวิิธีีการแปลที่่�ขยายความจากภาษาจีีน
โดยอาจเพิ่่�มคำำ�บางคำำ�เข้้าไปในชื่่�อเรื่่�อง จากการวิิจัยั พบว่่า มีีกลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความ
จำำ�นวน 2 วิิธีี ได้้แก่่ กลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความจากชื่่อ� เดิิม จำำ�นวน 6 เรื่่�อง และกลวิิธีี
การแปลแบบขยายความโดยการเพิ่่�มคำำ� จำำ�นวน 13 เรื่่�อง
    2.1 กลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความจากชื่่อ� เดิิม  เป็็นกลวิิธีกี ารแปลที่่ข� ยายความ
จากชื่่อ� เดิิม  โดยชื่่อ� ภาษาจีีนจะไม่่แตกต่่างกัับชื่่อ� ภาษาไทย อาจเป็็นการใช้้คำ�ำ แทนในภาษาไทย
ที่่�แปลให้้เหมาะสมกัับเรื่่�อง มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้้จำ� ำ�นวน 6 เรื่่�อง  
ตารางที่่� 3 : รายชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ
จากชื่่�อเดิิม
กลวิธีการแปลแบบขยายความจากชื่อเดิม
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
奈何 Boss 要娶我

ชื่อภาษาไทย
แต่งรักมัดใจบอส

2

全职高手

เทพยุทธเซียนกลอรี่

3

班长“殿下”

หัวหน้าห้องที่รัก

4

最亲爱的你

วัยรุ่นที่รัก

5

我的真朋友

เพื่อนที่รัก

6

我们不能是朋友

สองเราเพื่อนไม่จริง
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    2.2 กลวิิธีีการแปลแบบขยายความโดยการเพิ่่�มคำำ�  เป็็นกลวิิธีีการแปล
โดยการเพิ่่�มคำำ�ขยายเข้้ามาในภาษาไทย ถึึงแม้้จะไม่่มีีในภาษาจีีนก็็ตาม ซึ่่�งเป็็นการแปล
แบบเอาความหมาย แต่่มีกี ารเพิ่่มคำ
� �ำ ให้้เข้้าใจง่่ายมากขึ้้น� มีกี ารแปลด้้วยกลวิิธีีนี้ จำ
�้ �ำ นวน 13 เรื่อ�่ ง
ตารางที่่� 4 : รายชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีีการแปลโดยการเพิ่่�มคำำ�
กลวิธีการแปลแบบขยายความโดยการเพิ่มคำ�
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
我只喜欢你

ชื่อภาษาไทย
ฉันไม่ชอบคนทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว

2

上瘾

ร้ายนัก รักเสพติด

3

少年游之一寸相思

หนึ่งห้วงคะนึงหา

4

班长大了

ท่านหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่

5

两世欢

คู่ชิดสองปฏิปักษ์

6

梦回

ฝันคืนสู่ต้าชิง

7

没有秘密的你

เพราะความลับไม่มีในโลก

8

国民老公

ลุ้นรักสามีแห่งชาติ

9

香蜜沉沉烬如霜

มธุุรสหวานล้ำำ�� สลายกลายเป็็นเถ้้าราว
เกล็็ดน้ำำ��แข็็ง

10

惹不起的殿下大人

องค์ชายข้าใครอย่าแตะ

11

绅探

หลัวเฟยยอดนักสืบ

12

沙海

ตำ�นานจอมโจรแห่งทะเลทราย

13

法医秦明之幸存孝

คำ�ให้การจากศพ ตอนผู้รอดชีวิต

3. กลวิิธีีการแปลแบบผสมผสาน เป็็นกลวิิธีีการแปลจากภาษาจีีนเป็็นภาษาไทย
มีีการแปลสองแบบผสมกััน โดยเป็็นการแปลจากการแปลแบบเอาความหมาย การแปล
แบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์ และการตั้้�งชื่่�อใหม่่มาผสมกัันจนทำำ�ให้้เกิิดเป็็นชื่่�อเรื่่�องขึ้้�นมา
ซึ่่�งการแปลนี้้�ผู้้�แปลต้้องการทำำ�ให้้ผู้้�ชมเข้้าใจในเนื้้�อเรื่่�องมากขึ้้�นจากการแปลชื่่�อแบบผสม 
แต่่ยังั คงความหมายในภาษาจีีนไว้้บ้า้ ง จากการวิิจัยั พบว่่ามีีกลการแปลแบบผสม จำำ�นวน 2 วิิธีี 
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ได้้แก่่ กลวิิธีีการแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 7 เรื่่�อง และกลวิิธีี
การแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศัพท์
ั ์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 2 เรื่่�อง
    3.1 กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ เป็็นกลวิิธีกี ารแปล
ที่่�ยัังคงความหมายจากชื่่�อเรื่่�องภาษาจีีนไว้้ในบางคำำ�ที่่�มีีความหมายเหมาะสม และผู้้�แปลยััง
มีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่มาผสม เพื่่�อให้้ชื่่�อเรื่่�องน่่าดึึงดููด น่่าสนใจ และสื่่�อถึึงเนื้้�อหาของเรื่่�องมากขึ้้�น
จากการแปลด้้วยวิิธีีนี้้� มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้้ จำ
� ำ�นวน 7 เรื่่�อง
ตารางที่่� 5 : รายชื่่อ� ซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย
ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่
กลวิธีการแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้งชื่อใหม่
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
致我们甜甜的小美满

ชื่อภาษาไทย
หวานนักเมื่อรักหวนคืน

2

明月照我心

ลิขิตแห่งจันทรา

3

外星女生柴小七

รักนะ...ยัยต่างดาว

4

致我们暖暖的小时光

อุ่นไอในใจเธอ

5

鬼吹灯 ：之精绝古城

คนขุดสุสาน : เมืองโบราณกลางทะเลทราย

6

走进你的记忆

ปรุงรักเติมความทรงจำ�

7

结爱 • 千岁大人的初恋

Moonshine and Valentine
จะกี่พันปี หัวใจก็ยังเป็นเธอ

   3.2 กลวิิธีีการแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ กลวิิธีี
การแปลแบบนี้้�เป็็นการแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์จากภาษาจีีนโดยตรง ผสมกัับ
การตั้้�งชื่่�อใหม่่ ซึ่่�งการแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์นั้้�นเป็็นกรณีีที่่�เป็็นชื่่�อคน หรืือคำำ�ซ้ำำ��
ในภาษาจีีน ซึ่่�งผู้้�แปลจึึงดััดแปลงจากคำำ�ที่่�มีีอยู่่�และตั้้�งชื่่�อใหม่่เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มอรรถรส และ
สื่่อ� ความหมายถึึงเนื้้อ� หาของเรื่อ�่ งไปด้้วยจากการแปลนี้้� มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้ จำ
�้ �ำ นวน 2 เรื่อ�่ ง  
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ตารางที่่� 6 : รายชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีีการแปลแบบถอดเสีียง หรืือ
ทัับศัพท์
ั ์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่
กลวิธีการแปลแบบถอดเสียง หรือทับศัพท์ผสมการตั้งชื่อใหม่
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
暖暖, 请多指教

ชื่อภาษาไทย
หนวนหน่วน จำ�ไว้แล้วใจอบอุ่น

2

楚乔传

ฉู่เฉียว จอมใจทรชน

4. กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย เป็็นกลวิิธีีที่่�แปลเอาความหมายตามภาษา
ต้้ น ฉบัั บ ซึ่่� ง ชื่่� อ ที่่� แ ปลออกมาของทั้้� ง สองภาษานั้้� น เหมืือนกัั น แต่่ จ ะแตกต่่ า งกัั น ทาง
โครงสร้้างของการวางคำำ�ของของภาษาไทยที่่�แตกต่่างจากภาษาจีีน มีีการแปลด้้วยกลวิิธีีนี้้�
จำำ�นวน 7 เรื่่�อง
ตารางที่่� 7 : รายชื่่อ� ซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV ที่่�ใช้้กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย
กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย
ลำ�ดับที่
1

ชื่อภาษาจีน
大约是爱

ชื่อภาษาไทย
มันคงเป็นความรัก

2

2020 因为爱你

2020 เพราะรักเธอ

3

三十而已

มันก็แค่ 30

4

九州天空城

จิ่วโจวเมืองสวรรค์

5

听雪楼

หอสดับหิมะ

6

你是我的命中注定

พรมลิขิตนี้คือเธอ

7

奈何boss又如何

ก็บอสไง แล้วไงล่ะ
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ผลการวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน WeTV โดยตาม
ประเภทของซีีรีีส์์ ทั้้�งหมด 7 ประเภท ปรากฏผลดัังตารางที่่� 8
ตารางที่่� 8 : กลวิิธีีการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV เป็็นภาษาไทย โดยแบ่่งตาม
ประเภทของซีีรีีส์์
ประเภทซีรีส์
1. ซีรีส์ประเภทรักโรแมนติก

2. ซีรีส์ประเภท Yaoi (ชายรักชาย)

3. ซีรีส์ประเภทแอ็คชั่น

4. ซีรีส์ประเภทรักวัยรุ่น

5. ซีรีส์ประเภทย้อนยุค

กลวิธีการแปลที่ใช้

จำ�นวน (เรื่อง)

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

8

กลวิธีการแปลแบบผสม

5

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

2

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

2

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

2

กลวิธีการแปลแบบผสม

0

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

1

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

1

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

4

กลวิธีการแปลแบบผสม

0

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

2

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

0

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

9

กลวิธีการแปลแบบผสม

0

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

3

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

1

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

8

กลวิธีการแปลแบบผสม

1

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

3

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

2
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ประเภทซีรีส์
6. ซีรีส์ประเภทรักซับซ้อน

กลวิธีการแปลที่ใช้

จำ�นวน (เรื่อง)

กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

6

กลวิธีการแปลแบบผสม

2

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

4

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

2

7. ซีรีสป์ ระเภทลึกลับ สืบสวนสอบสวน กลวิธีการแปลแบบตั้งชื่อใหม่

10

กลวิธีการแปลแบบผสม

2

กลวิธีการแปลแบบขยายความ

0

กลวิธีการแปลแบบเอาความหมาย

0

รวมทั้งหมด
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อภิิปรายผลการวิิจััย
จากการศึึกษาเรื่อ�่ ง กลวิิธีกี ารแปลชื่่อ� ซีีรีีส์จีี์ นในแอปพลิิเคชััน  WeTV เป็็นภาษาไทย
สามารถอภิิปรายผลการวิิจััยได้้ ดัังนี้้�
กลวิิธีกี ารแปลที่่�ใช้้ในการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนเป็็นภาษาไทย มีี 4 วิิธีี
1. กลวิิธีกี ารแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่
   1.1 การตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม
         ตััวอย่่างที่่� 1 “นายเย็็นชากัับยััยปลาหมึึก 《亲爱的, 热爱的》”
       เป็็นกลวิิธีีการแปลที่่�ตั้้�งชื่่�อขึ้้�นมาใหม่่ ซึ่่�งสาเหตุุอาจมาจากชื่่�อภาษาจีีนที่่�
แปลออกมาแล้้วไม่่สามารถสื่่�อความหมายให้้ผู้้�ชมเข้้าใจได้้ และคำำ�ว่่า “亲爱的，热爱
的” แปลว่่า “ที่่�รััก และด้้วยรััก” หากผู้้�แปลนำำ�ความหมายที่่�แปลออกมาอย่่างตรงตััวตาม
ภาษาจีีนมาตั้้� ง หรืือเป็็ น จุุ ด ขายของเรื่่� อ งในชื่่� อ ภาษาไทย อาจทำำ� ให้้ เ รื่่� อ งนี้้� ยัั ง ดูู
ไม่่น่่าดึึงดููด และน่่าสนใจสำำ�หรัับผู้้�ชมได้้ หากพิิจารณาในแง่่ของคำำ�แปลที่่�ผู้้�แปลตั้้�งขึ้้�นใหม่่
จะพบว่่าผู้้�แปลตั้้�งใจสื่่�อความหมายไปถึึงตััวละครหรืือเนื้้�อเรื่่�อง
         ตััวอย่่างที่่� 2 “ปมรัักเปื้้�อนแค้้น 《亲爱的开关》”
      คำำ�ว่่า  “亲爱的开关” แปลว่่า “เปิิดใจที่่�รััก” ซึ่่�งแปลตรงตััวแบบนี้้�
อาจไม่่น่า่ สนใจและไม่่สามารถสื่่อ� ถึึงเนื้้อ� เรื่อ�่ งได้้ ผู้้�แปลจึึงตั้้ง� ชื่่อ� ใหม่่เพื่่อ� ให้้ความหมายสื่่อ� ไปถึึง
เรื่อ�่ งราวในเนื้้�อเรื่่�อง โดยคำำ�แปลจึึงแตกต่่างจากภาษาจีีนโดยสิ้้�นเชิิง เพราะผู้้�แปลต้้องการ
สื่่�อว่่าตััวละครเรื่่�องนี้้�นั้้�นเคยรัักกััน จนมามีีความแค้้นต่่อกััน

168

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (2)

   1.2 กลวิิธีกี ารตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง
         ตััวอย่่างที่่� 1 “รัักยุ่่�ง ๆ ของเจ้้าชายกบ 《忘记你, 记得爱情》”
      เนื่อ� ่ งจากการแปลชื่อ� ่ เรื่อ� ่ งนี้ภ� ้ าษาจีีนกัับภาษาไทยไม่่ตรงกััน และไม่่สัมพั
ั นั ธ์์กันั
จึึงต้้องอ่่านจากเนื้้�อเรื่่�อง ซึ่่�งเนื้้�อหาของเรื่่�องเกี่่�ยวกัับเย่่เชีียนอวี่่� หญิิงสาวที่่�ถููกเรีียกว่่า
“พี่่�ใหญ่่แห่่งหมู่่�บ้้านชาวประมง” และซ่่านจวิินเฮ่่าหนุ่่�มคลั่่�งไคล้้ตััวเลขที่่�มีีความเชื่่�อว่่า
“อัั ต ราผลตอบแทนจะชนะทุุ ก สิ่่� ง” ทั้้�งสองคนนี้้� เป็็ น ไปไม่่ ไ ด้้ เ ลยที่่� จ ะโคจรมาพบหรืือ
เกี่่�ยวข้้องกััน แต่่เพราะอุุบัติั ิเหตุุบางอย่่างทำำ�ให้้ชะตาของพวกเขาทั้้�งสองผููกเข้้าหากััน
         ตััวอย่่างที่่� 2 “ทีีมลููกตบพิิชิิตฝััน《青春抛物线》”
       เรื่่� อ งนี้้� ผู้้� แปลอิิ ง เนื้้� อ เรื่่� อ งมาแปล เพราะคำำ�ว่่ า 青春 แปลว่่ า  วัั ย รุ่่� น
ส่่วน 抛物线 แปลว่่า เส้้นโค้้งพาราโบล่่า ซึ่่�งเมื่่�อนำำ�มาแปลรวมกัันไม่่เกิิดความหมายที่่�
สามารถเข้้าใจได้้ จึงึ ต้้องอิิงจากเนื้้อ� เรื่อ�่ ง ซึ่่�งเนื้้อ� เรื่อ�่ งเกี่่ย� วกัับทีีมวอลเลย์์บอลหญิิงหมิิงหยาง
ผู้้�แปลจึึงเลืือกใช้้ชื่่�อตามเนื้้�อเรื่่�อง
2. กลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความ  
   2.1 กลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความจากชื่่�อเดิิม   
         ตััวอย่่างที่่� 1 “เพื่่�อนที่่�รััก《我的真朋友》”
      คำำ�ว่่ า “ 真朋友 ” แปลว่่ า “เพื่่� อ นแท้้ ” แต่่ ผู้้� แปลได้้ ใช้้ คำำ� แทนของ
“真朋友” แปลเป็็นคำำ�ว่่า “ เพื่่�อนที่่�รััก ” แทน เพื่่�อทำำ�ให้้ชื่่�อเรื่่�องน่่าสนใจมากขึ้้�น และ
เพื่่�อสื่่�อถึึงเนื้้�อหาของเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตััวละครที่่�เป็็นเพื่่�อนกัันมาก่่อน แต่่พออยู่่�ด้้วยกัันไป
นาน ๆ ก็็มีีอีีกฝ่่ายที่่�เริ่่�มหวั่่�นไหวและแอบรัักเพื่่�อนของตนเอง แต่่เพราะความเป็็นเพื่่�อน
ทำำ�ให้้ไม่่กล้้าที่่�จะเปิิดเผยความในใจออกไปให้้อีีกฝ่่ายรู้้�
         ตััวอย่่างที่่� 2 “เทพยุุทธเซีียนกลอรี่่� 《全职高手》”
      เรื่�่องนี้้�ผู้้�แปลเลืือกใช้้คำ�ว่
ำ ่า “高手” ซึ่่�งแปลว่่า “ผู้้�มีีฝีีมืือสููง” เป็็นคำำ�ว่่า
“เทพยุุทธเซีียน” แทน โดยที่่�ผู้้�แปลใช้้คำำ�นี้้�ก็็เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับแนว หรืือเนื้้�อเรื่่�องของซีีรีีส์์
ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�เป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับอีี สปอร์์ต
   2.2 กลวิิธีกี ารแปลแบบขยายความโดยการเพิ่่�มคำำ�  
        ตััวอย่่างที่่� 1 “ฉัันไม่่ชอบคนทั้ง�้ โลก ฉัันชอบแค่่เธอคนเดีียว 《我只喜欢你》”
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       คำำ�ว่่า “我只喜欢你” แปลว่่า  “ฉัันชอบแค่่เธอ” ผู้้�แปลได้้เพิ่่�มคำำ�ไทย
ขยายขึ้้�นมาให้้ดููเจาะจงมากยิ่่�งขึ้้�น โดยผู้้�แปลได้้เพิ่่�มคำำ�ไทยว่่า “ฉัันไม่่ชอบคนทั้้�งโลก”  
ซึ่่�งประโยคนี้้�เป็็นการเน้้นย้ำำ��ให้้รู้้�ว่่าฉัันชอบแค่่เธอคนเดีียวจริิง ๆ และที่่�ผู้้�แปลแปลแบบนี้้�ก็็
เพื่่�อทำำ�ให้้ชื่่�อเรื่่�องน่่าดึึงดููด และน่่าสนใจมากยิ่่�งขึ้้�นด้้วย
        ตััวอย่่างที่่� 2 “ฝัันคืืนสู่่�ต้้าชิิง 《梦回》”
       คำำ�ว่่า “梦” แปลว่่า “ความฝััน” และ “回” แปลว่่า “กลัับคืืน” ผู้้�แปล
จึึงแปลชื่่�อเรื่่�องนี้้�ว่่า “ฝัันคืืนสู่่�ต้้าชิิง” โดยผู้้�แปลได้้เพิ่่�มคำำ�ขยายคำำ�ว่่า “ต้้าชิิง” เข้้าไป
เพื่่�อเป็็นการบ่่งบอกถึึงเนื้้�อหาของเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับยุุคราชวงศ์์ชิิง ทำำ�ให้้ผู้้�ชมเข้้าใจชื่่�อเรื่่�อง
มากขึ้้�นจากการแปลโดยเพิ่่�มคำำ�ที่่�อิิงจากเนื้้�อเรื่่�องเข้้าไป
3. กลวิิธีกี ารแปลแบบผสมผสาน
    3.1 กลวิิธีีการแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่
          ตััวอย่่างที่่� 1 “รัักนะ...ยััยต่่างดาว 《外星女生柴小七》”
       คำำ�ว่่า “外星 ” แปลว่่า “มนุุษย์์ต่่างดาว” “女生 ”แปลว่่า “ผู้้�หญิิง”
ส่่วน “柴小七” เป็็นชื่่อ� ของตััวละครนางเอกในเรื่อ�่ ง ซึ่่�งผู้้�แปลได้้ทำ�ำ การแปลชื่่อ� เรื่อ�่ งขึ้้น� มาใหม่่
ให้้ดููน่่าสนใจ และเหมาะสมกัับแนวของเนื้้�อหาซีีรีีย์์มากขึ้้�น แต่่ยัังคงความหมายเดิิมที่่�เป็็น
ส่่วนสำำ�คััญของชื่่�อเรื่่�องที่่�สื่่�อความหมายไปยัังเนื้้�อหาของเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับตััวนางเอกที่่�เป็็น
มนุุษย์์ต่่างดาวและพลาดลงมายัังโลก
          ตััวอย่่างที่่� 2 “อุ่่�นไอในใจเธอ 《致我们暖暖的小时光》”
        ในเรื่่�องนี้้�ผู้้�แปลได้้แปลให้้เข้้ากัับเนื้้�อหาของซีีรีีย์์ที่่�เป็็นแนวรัักโรแมนติิก
ในวััยเรีียนที่่�อบอุ่่�นหััวใจ โดยผู้้�แปลยัังคงความหมายไว้้บ้้างบางส่่วนสำำ�หรัับการแปลที่่�เหลืือ
คืือการตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงจากเนื้้�อหาของเรื่่�อง ผู้้�แปลจึึงแปลให้้ชื่่�อเรื่่�องดููไพเราะ และน่่าสนใจ
เพื่่�อดึึงดููดผู้้�ชมให้้มากขึ้้�น
    3.2 กลวิิธีีการแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่  
           ตััวอย่่างที่่� 1 “หนวนหน่่วน จำำ�ไว้้แล้้วใจอบอุ่่�น 《暖暖, 请多指教》”
       ชื่่�อ เรื่�่อ งนี้้�ผู้้� แปลได้้ ถ อดเสีียงของคำำ� ออกมา คืือคำำ�ว่่า “ 暖 暖 ” เป็็ น
“หนวนหน่่วน” ในภาษาไทย ซึ่่�งผู้้�แปลไม่่ได้้แปลความหมายออกมา แต่่ใช้้เป็็นการเล่่นเสีียง
แทนเพื่่�ออรรถรสในการตั้้�งชื่่�อเรื่่�องให้้ดููน่่าสน และผู้้�แปลยัังแปลผสมกัับการตั้้�งชื่่�อใหม่่
ด้้วยการใช้้คำำ�ที่่�มีีความคล้้องจองกััน ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ที่่�ติิดปาก และดึึงความสนใจจากผู้้�ชมให้้
มาสนใจมากขึ้้�น
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   ตััวอย่่างที่่� 2 “ฉู่่�เฉีียว จอมใจทรชน 《楚乔传》”
  เรื่่�องนี้้�ผู้้�แปลใช้้การทัับศััพท์์ชื่่�อ คืือ “楚乔”เป็็น “ฉู่่�เฉีียว” ในชื่่�อภาษาไทย
ซึ่่�งชื่่�อนี้้�เป็็นชื่่�อของตััวละครหลัักของเรื่่�อง ผู้้�แปลจึึงใช้้การทัับศััพท์์แทน และผู้้�แปลยัังตั้้�งชื่่�อ
เรื่่�องขึ้้�นใหม่่มาผสมด้้วยการแปลให้้เข้้ากัับเนื้้�อหาของเรื่่�อง ที่่�ตััวละครต้้องต่่อสู้้� และฝ่่าฟััน
อุุปสรรคที่่�ตนต้้องเจอ ทำำ�ให้้เป็็นที่่ม� าของการแปล ที่่�ผู้้�แปลต้้องการที่่จ� ะสื่่อ� ความหมายออกมา
4. กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย
   ตััวอย่่างที่่� 1 “มัันคงเป็็นความรััก 《大约是爱》”
   คำำ�ว่่า “大约”แปลว่่า  “คงจะ ”  “是”แปลว่่า “เป็็น คืือ” และ “爱”แปลว่่า
“ความรััก”  เมื่่�อแปลรวมกัันก็็ได้้ความหมายตรงตััวตามที่่�ผู้้�แปลได้้แปลไว้้คืือ “มัันคงเป็็น
ความรััก”
   ตััวอย่่างที่่� 2 “หอสดัับหิิมะ 《听雪楼》”
  คำำ�ว่่า “听”แปลว่่า “ฟััง/สดัับ” “雪”แปลว่่า “หิิมะ” และ “楼”แปลว่่า
“หอ” เมื่่�อแปลรวมกัันก็็ได้้ความหมายตรงตััวที่่�ผู้้�แปลได้้แปลไว้้คืือ “หอสดัับหิิมะ”
  ในส่่วนของการแปลชื่่�อซีีรีีส์์ที่่�แบ่่งตามประเภทของซีีรีีส์์ จากการวิิจััยพบว่่า
กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 คืือ กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 8
เรื่่�อง ซึ่่�งการแปลนี้้�เป็็นการแปลโดยการตั้้�งชื่่�อขึ้้�นใหม่่ โดยอาจอิิงจากเนื้้�อเรื่่�อง หรืืออิิงจาก
ชื่่�อเดิิม  หรืือบางเรื่่�องอาจไม่่ได้้อิิงชื่่�อเรื่่�องเดิิมเลย เนื่่�องจากผู้้�แปลต้้องการให้้ได้้อรรถรส
ดึึงดููดความสนใจ และสื่่�อความหมายถึึงจากผู้้�ชมได้้เข้้าใจถึึงเนื้้�อหาของเรื่่�อง อัันดัับที่่� 2
กลวิิธีกี ารแปลแบบผสม จำำ�นวน 5 เรื่อ�่ ง การแปลนี้้เ� ป็็นการแปลแบบผสมสองอย่่างไว้้ด้ว้ ยกััน
คืือเป็็นการแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ หรืือการแปลแบบถอดเสีียง หรืือ
ทัับศััพท์์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ อัันดัับ  3 กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ จำำ�นวน 2 เรื่่�อง
การแปลนี้้�เป็็นการแปลโดยการเพิ่่�มคำำ�ไทยเข้้าไปบางคำำ�เพื่่�อเป็็นการขยายความให้้ชื่่�อเรื่่�อง
นั้้�น ๆ และเพื่่�อสื่่�อความหมายให้้ผู้้�ชมเข้้าใจได้้ง่่ายขึ้้�น หรืืออาจเป็็นการเน้้นย้ำำ��ชื่่�อเรื่่�องให้้
น่่าสนใจมากขึ้้น� กว่่าเดิิม  และอัันดัับที่่� 4 กลวิิธีกี ารแปลแบบเอาความหมาย ในซีีรีีส์์ประเภทนี้้�
มีีการแปลเอาความหมายเพีียงเรื่อ�่ งเดีียว ซึ่่�งเป็็นการแปลแบบถอดความหมายตามภาษาจีีน
โดยตรง ไม่่ได้้มีกี ารเพิ่่�มคำำ� หรืือการตั้้�งชื่่�อใหม่่แบบอื่่�นมาผสมกัับการแปล
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  ซีีรีีส์์ประเภท Yaoi (ชายรัักชาย) กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1
คืือ กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 2 เรื่่�อง การแปลนี้้�เป็็นการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่
โดยไม่่อิงิ ชื่่อ� เดิิมทั้ง�้ สองเรื่อ�่ ง ซึ่่�งชื่่อ� ภาษาไทยของทั้้ง� สองเรื่อ�่ งไม่่มีีความหมายตรงกัับภาษาจีีนเลย
รองลงมา คืือ การแปลแบบเอาความหมาย จำำ�นวน 1 เรื่่�อง การแปลแบบเอาความหมาย
เป็็นการแปลตามชื่่�อเรื่่�องเดิิมจากภาษาจีีนโดยตรง ต่่อมาเป็็นการแปลแบบขยายความ 
จำำ�นวน 1 เรื่่�อง การแปลแบบขยายความ เป็็นการแปลแบบเพิ่่�มคำำ�ขยายภาษาไทยขึ้้�นมา
เพื่่�อสื่่�อความหมายให้้ดูนู่ ่าสนใจ และเข้้าใจง่่ายมากขึ้้�น
  ซีีรีีส์์ประเภทแอ็็คชั่่�น กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 คืือ กลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่ จำ�ำ นวน 4 เรื่อ�่ ง การแปลนี้้เ� ป็็นการแปลแบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่โดยอิิงเนื้้อ� เรื่อ�่ ง
และการตั้้�งชื่่�อใหม่่แบบไม่่อิิงชื่่�อเดิิม  การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง คืือ การใช้้
เนื้้�อหาของเรื่่�องมาประกอบกัับการตั้้�งชื่่�อใหม่่ของเรื่่�อง รองลงมาคืือ กลวิิธีีการแปลแบบ
ขยายความ จำำ�นวน 2 เรื่อ�่ ง การแปลแบบขยายความ คืือ การแปลแบบขยายความจากชื่่อ� เดิิม
และการแปลแบบขยายความโดยการเพิ่่มคำ
� � ำ การแปลแบบขยายความจากชื่่อ� เดิิม  เป็็นการแปล
แบบใช้้คำำ�แทนให้้เหมาะสมกัับเนื้้�อหา หรืือประเภทของซีีรีีส์์นั้้�น ๆ ซึ่่�งการแปลนี้้�ผู้้�แปล
ต้้องการให้้การแปลชื่่�อดููเข้้ากัับเนื้้�อหาของเรื่�อ่ งให้้มากขึ้้�นทำำ�ให้้ผู้้�ชมรู้้�สึึกสนใจ และสะดุุดตา
กัับชื่่�อเรื่่�อง
  ซีีรีีส์์ประเภทรัักวััยรุ่่�น กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 คืือ กลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 9 เรื่่�อง ซึ่่�งกลวิิธีีการแปลนี้้� ผู้้�แปลได้้ใช้้กลวิิธีีการแปล
แบบตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง และการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม  โดยการแปล
แบบตั้้�งใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง ผู้้�แปลได้้นำำ�เนื้้�อหาของเรื่่�องมาประกอบกัับการตั้้�งชื่่�อใหม่่
เพื่่�อสื่่�อความหมายไปยัังเนื้้�อเรื่่�องที่่�ผู้้�แปลต้้องการเน้้นจุุดสำำ�คััญของเรื่่�อง อัันดัับที่่� 2 คืือ
กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ จำำ�นวน 3 เรื่่�อง ซึ่่�งกลวิิธีีการแปลนี้้�เป็็นการแปลโดยใช้้
คำำ�ภาษาไทยมาขยายให้้เกิิดความหมายที่่�เข้้าใจ เหมาะสมกัับเนื้้�อเรื่่�อง และสื่่�อความหมาย
ออกมาได้้ดีี  โดยอาจเป็็นการเพิ่่�มคำำ�อื่่�นเข้้าไป หรืือการใช้้คำำ�ขยายในภาษาไทยที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ภาษาที่่�เข้้าใจได้้ง่า่ ยขึ้้น� และอัันดัับสุดุ ท้้ายคืือ การแปลแบบเอาความ จำำ�นวน 1 เรื่อ�่ ง โดยแปล
ความหมายจากภาษาจีีนตรงตััว
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   ซีีรีีส์์ประเภทย้้อนยุุค  กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 คืือ กลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 8 เรื่่�อง เป็็นกลวิิธีีการแปลที่่�ผู้้�แปลใช้้มากที่่�สุุด อาจเนื่่�อง
มาจากที่่�คำำ�ส่่วนใหญ่่เป็็นคำำ�ที่่�แปลออกมาแล้้วสื่่�อความหมายได้้ไม่่ชััดเจน จึึงต้้องตั้้�งชื่่�อใหม่่
ขึ้้�นมาแทน โดยการแปลนี้้ใ� ช้้กลวิิธีกี ารแปลแบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่โดยอิิงเนื้้อ� เรื่อ�่ ง การแปลแบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่
โดยอิิงชื่่�อเดิิม  และการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงชื่่�อเดิิมซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นการแปล
แบบตั้้�งชื่่อ� ใหม่่โดยอิิงเนื้้อ� เรื่อ�่ ง เนื่่อ� งจากเป็็นซีีรีีส์แ์ นวย้้อนยุุค จึงึ ต้้องแปลแบบใช้้คำ�ที่่
ำ ส� ละสลวย
ดููย้้อนยุุค  แต่่ก็็ต้้องสื่่�อความหมายถึึงผู้้�ชมให้้เข้้าใจด้้วยว่่าเนื้้�อหา หรืือแนวทางของเรื่่�องเป็็น
อย่่างไร อัันดัับที่่� 2 คืือ กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ จำำ�นวน 3 เรื่่�อง ซึ่่�งการแปลนี้้�ผู้้�แปล
ใช้้คำำ�ไทยมาช่่วยขยายความจากภาษาจีีน มาเป็็นภาษาไทยให้้ดููสละสลวยเหมาะสมมากขึ้้�น
โดยอาจมีี ก ารเลืือกใช้้ คำำ� ไทย ที่่� เ ป็็ น คำำ� ไวพจน์์ เ พื่่� อ ให้้ อ่่ า นแล้้ วรู้้�สึึ ก เข้้ า ถึึ ง ความเป็็ น
เอกลัักษณ์์ของชื่่�อเรื่่�องที่่�อยากสื่่�อความหมายให้้คำ�ดู
ำ ูสละสลวยขึ้้�นมา อัันดัับที่่� 3 คืือ กลวิิธีี
การแปลแบบเอาความหมาย จำำ�นวน 3 เรื่่�อง เป็็นการแปลแบบเอาความหมายมาจาก
ภาษาจีีน หรืืออาจมีีการเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทยใหม่่ให้้ดููเหมาะสมและเข้้าใจได้้ง่่ายแต่่ยััง
คงความหมายไว้้ และอัันดัับสุุดท้้าย คืือ กลวิิธีีการแปลแบบผสม จำำ�นวน 1 เรื่่�อง ซึ่่�งผู้้�แปล
ได้้ทำำ�การแปลแบบถอดเสีียง หรืือทัับศััพท์์ผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่ ให้้เกิิดเป็็นชื่่�อเรื่่�องใหม่่ที่่�มีี
ความหมายน่่าสนใจมากขึ้้�น
   ซีีรีีส์์ประเภทรัักซัับซ้้อน กลวิิธีีการแปลที่่�พบมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับที่่� 1 คืือ กลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ ซึ่่�งผู้้�แปลใช้้กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งใหม่่โดยไม่่อิิงชื่่�อเดิิม  และกลวิิธีี
การแปลแบบตั้้�งใหม่่โดยอิิงเนื้้�อเรื่่�อง อัันดัับที่่� 2 คืือ กลวิิธีีการแปลแบบขยายความ จำำ�นวน
4 เรื่อ�่ ง ผู้้�แปลได้้ใช้้การขยายความการแปลจากภาษาจีีน โดยการเพิ่่มคำ
� �ำ ขยาย และคำำ�บางคำำ�
แทนที่่�เพื่่�อให้้สื่�อ่ ความหมายออกมาได้้ดีี อัันดัับที่่� 3 คืือ กลวิิธีีการแปลแบบเอาความหมาย
จำำ�นวน 2 เรื่่�อง และสุุดท้้ายกลวิิธีีการแปลแบบผสม จำำ�นวน 2 เรื่่�อง  กลวิิธีีการแปล
แบบเอาความหมาย ก็็คืือผู้้�แปลได้้ถอดความหมายของภาษาจีีนแล้้วมาเรีียบเรีียงเป็็นภาษาไทย
ในการตั้้�งชื่่�อเรื่่�อง
   ซีีรีีส์ป์ ระเภทลึึกลัับ สืืบสวนสอบสวน กลวิิธีกี ารที่่แ� ปลที่่พบม
� ากที่่สุ� ดุ เป็็นอัันดัับที่่� 1
คืือ กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ จำำ�นวน 10 เรื่่�อง โดยซีีรีีส์์ประเภทนี้้�ส่่วนใหญ่่เป็็น
การแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงจากเนื้้�อเรื่่�อง ตามด้้วยการแปลแบบตั้้�งใหม่่ไม่่อิิงชื่่�อเดิิม และ
การตั้้�งชื่่�อใหม่่โดยอิิงชื่่�อเดิิม  เนื่่�องจากซีีรีีส์์ประเภทลึึกลัับ  และสืืบสวนมีีการใช้้คำำ�ที่่�มีี
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ความหมายเฉพาะ หรืือเมื่่� อ แปลออกมาแบบตรงตัั วสื่่� อ ความหมายไม่่ เข้้ า ใจ ผู้้�แปล
จึึงทำำ�การตั้้�งชื่่�อใหม่่ขึ้้�นมา เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ และสื่่�อความหมายให้้ผู้้�ชมเข้้าใจได้้ง่่าย
รองลงมาอัันดัับที่่� 2 คืือ กลวิิธีีการแปลแบบผสม จำำ�นวน 2 เรื่่�อง จากการวิิเคราะห์์ผู้้�แปลได้้
ทำำ�การแปลแบบเอาความหมายผสมการตั้้�งชื่่�อใหม่่มาใช้้ในการแปล เนื่่�องจากแปลออกมา
ตรงตััวตามต้้นฉบัับได้้ความหมายที่่�สั้้�น สื่่�อความความออกมาไม่่น่่าสนใจ  ผู้้�แปลจึึงทำำ�
การแปลแบบเอาความหมายเดิิมของชื่่อ� เรื่อ�่ งไว้้ แต่่เพิ่่ม� การตั้้ง� ชื่่อ� ใหม่่เข้้าไปให้้ชื่อ�่ เรื่อ�่ งดููน่า่ สนใจ 
และน่่าดึึงดููดผู้้�ชมมากขึ้้�น
จากผลการวิิจััยข้้างต้้นจะเห็็นได้้ว่่ากลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ เป็็นกลวิิธีีที่่�
พบมากที่่�สุุดในทุุกประเภทของซีีรีีส์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของศุุภวรรณ ทองวััน
(2555) ที่่�ศึึกษากลวิิธีีการแปลชื่่�อภาพยนตร์์ตลกอเมริิกัันเป็็นภาษาไทยและผลการวิิจััย
ของเอกชััย แสงจัันทร์์ทะนุุ (2563) ที่่�ศึกึ ษากลวิิธีกี ารแปลชื่่อ� ละครและซีีรีีส์์ไทยเป็็นภาษาจีีน
ที่่�พบว่่ากลวิิธีีที่่�ใช้้ในการแปลชื่่�อละคร ซีีรีีส์์หรืือภาพยนตร์์จากภาษาต้้นทางไปยัังภาษา
ปลายทาง ส่่วนใหญ่่จะใช้้กลวิิธีีการตั้้�งชื่่�อใหม่่ที่่�อาจใช้้ชื่่�อของตััวละครหลััก เนื้้�อหาโดยอาจ
ใช้้การเล่่นคำำ�ที่่บ่� ง่ บอกถึึงแนวของของละคร ซีีรีีส์์หรืือภาพยนตร์์นั้้น� ๆ ได้้ดีีกว่่าการแปลแบบ
ตรงตััว นอกจากนี้้�ยัังสามารถดึึงดููดความสนใจของผู้้�ชมได้้มากขึ้้�นอีีกด้้วย
บทสรุุป

งานวิิจััยฉบัับนี้้� คณะผู้้�วิิจััยได้้นำำ�รายชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน WeTV จำำ�นวน
80 เรื่่�องมาวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลโดยใช้้แนวคิิด และกรอบงานวิิจััยที่่�กำำ�หนดไว้้โดยอ้้างอิิง
และนำำ�กลวิิธีีที่่ไ� ด้้มาวิิเคราะห์์กับั กลวิิธีกี ารแปลชื่่อ� ซีีรีีส์์จีีนจากประเภทต่่าง ๆ ผลการวิิเคราะห์์
พบกลวิิธีีการแปลที่่�ตั้้�งไว้้ทั้้�งหมด 4 กลวิิธีี คืือ กลวิิธีีการแปลแบบเอาความหมาย กลวิิธีี
การแปลแบบขยายความ กลวิิธีีการแปลแบบผสมผสาน กลวิิธีกี ารแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่
ส่่วนผลการวิิเคราะห์์กลวิิธีีการแปลชื่่�อซีีรีีส์์จีีนในแอปพลิิเคชััน  WeTV เป็็น
ภาษาไทยพบว่่า กลวิิธีกี ารแปลที่่�ผู้้�แปลนิิยมใช้้ในการแปลมากที่่�สุุดของซีีรีีส์์ทั้้�ง 7 ประเภท 
คืือ กลวิิธีีการแปลแบบตั้้�งชื่่�อใหม่่ อาจมีีสาเหตุุมาจากการแปลชื่่�อซีีรีีส์์นั้้�น ผู้้�แปลต้้องมีีวิิธีี
การแปลที่่ส� ร้้างสรรค์์ สามารถแปลความหมายสื่่อ� สารถึึงผู้้�ชมให้้เข้้าใจภาษาไทยที่่แ� ปลออกมา
ได้้ดีี ดัังนั้้�นการแปลชื่่�อซีีรีีส์์ออกมาเป็็นภาษาไทยนั้้�น ผู้้�แปลต้้องแปลออกมาด้้วยลัักษณะ
ภาษาที่่ดึ� งึ ดููดใจผู้้�ชม ในขณะเดีียวกัันผู้้�แปลต้้องแปลให้้ผู้้�ชมเข้้าความหมายที่่ต้� อ้ งการสื่่อ� ไปถึึง
เนื้้�อหาของซีีรีีส์์ด้้วย อย่่างไรก็็ตามผู้้�วิิจััยมีีความเห็็นเกี่่�ยวกัับการแปลชื่่�อซีีรีีส์์ว่่า การที่่�
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ผู้้�แปลจะแปลชื่่�อซีีรีีส์์แต่่ละเรื่่�องนั้้�น ผู้้�แปลทุุกคนย่่อมมีีความถนััด มีีมุุมมอง และความคิิด
เป็็ น ของตนเองในด้้ า นของภาษาการแปล แต่่ สิ่่� ง ที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� สุุ ด  คืือความสามารถใน
การสื่่�อสารของผู้้�แปล ว่่าผู้้�แปลสามารถแปล หรืือสื่่�อความหมายของชื่่�อซีีรีีส์์เรื่่�องนั้้�น ๆ ได้้ดีี
เพราะถ้้ า ผู้้�แปลสามารถสื่่� อ ความหมายออกมาได้้ ดีี ทำำ� ให้้ ผู้้�ชม เข้้ า ใจก็็ ส ามารถดึึ ง ดูู ด
ความสนใจจากผู้้�ชมให้้เข้้ามารัับชมซีีรีีส์์เรื่่�องดัังกล่่าวได้้
รายการอ้้างอิิง
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