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เป น ภาษาไทยที่ ป รากฏในนวนิ ย ายฉบั บ แปลนั้ น พบประเภทของคํ า นามประสมใน
ภาษาแปล จํานวน 8 ประเภท ประเภทของคํานามประสมในภาษาแปลทีผ่ แู ปลใชมากทีส่ ดุ
3 ลําดับแรก ไดแก (1) นามวลี รอยละ 47.01 (2) คํานามประสม รอยละ 37.66 และ
(3) ประโยค รอยละ 6.36 ตามลําดับ สวนกลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยนั้นพบวา ผูแปลใชกลวิธีการแปล จํานวน 20 กลวิธี โดยกลวิธีการแปลที่
ผูแปลใชมากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก (1) การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทย
โดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว รอยละ 20.58 (2) การแปลโดยการแทนที่ดวยวลี
หรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล รอยละ 18.05 และ (3) การแปลโดย
การใชคําซึ่งเปนที่รูจักกันดีในภาษาไทย รอยละ 13.38 ตามลําดับ
คําสําคัญ : กลวิธีการแปล คํานามประสม

Abstract

This study aimed at investigating translation strategies of compound
nouns from English to Thai. The data were drawn from an English novel
entitled “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, written by J.K. Rowling,
and the translated version by Waleeporn Wangsuekul. It was found that
1,540 English compound nouns occurred in the novel. Eight types of the
target language were employed in translating the English compound nouns.
Three types frequently used were: (1) noun phrases (47.01%), 2) compound
nouns (37.66%), and (3) sentences (6.36%), respectively. Twenty translation
strategies were used in translating the English compound nouns, three of
which were used mostly were: (1) translation by building new compound
words in the target language, using literally translation (20.58%), (2) translation
by replacing compound nouns with phrases or sentences of culture in the
target language (18.05%), and (3) translation by substituting familiar words in
the target language (13.38%), respectively.
Keywords: Translation strategy, Compound noun
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Benjama Boonterm (2008: 1) ไดกลาวไววา ในยุคปจจุบันมนุษยเรามี
การสื่อสารขามวัฒนธรรมกันมากขึ้น และชองทางที่นิยมใช คือการสื่อสารขามวัฒนธรรม
โดยผานการแปล การแปลเปนการถายทอดความคิดและวัฒนธรรมจากภาษาหนึ่งไปเปน
อีกภาษาหนึ่ง ทําใหคนในวัฒนธรรมหนึ่งไดเรียนรู และเขาใจความคิด ความเปนอยู
วิทยาการ รวมถึงจินตนาการของคนอีกวัฒนธรรมหนึ่ง นักแปลจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญที่
จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมหนึ่ง และอีกวัฒนธรรมหนึ่งเขาไวดวยกัน
ในปจจุบนั แมวา จะมีการใหความสําคัญในการวิจยั เรือ่ งการแปลคําประเภทตาง ๆ
เชน คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา คําวิเศษณ คําอุทาน แตการวิจยั เกีย่ วกับการแปลคํานาม
ประสมยังไมไดรบั ความสนใจมากนัก การศึกษาคําประสมสวนใหญทผี่ า นมามักเปนการนําเสนอ
ข อ มู ล เฉพาะแต ท างด า นรู ป แบบ หรื อ โครงสร า งเป น ส ว นใหญ และมี ก ารกล า วถึ ง
วากยสัมพันธและอรรถสัมพันธของคํานามประสมอยูบาง แตไมไดใหความสําคัญกับขอมูล
ดานอืน่ ๆ เชน ดานวัจนปฏิบตั ศิ าสตรหรือความหมายทีใ่ ชในการสือ่ สาร หรือความรูท นี่ อกเหนือ
จากทางภาษาศาสตร อาทิ ทีม่ า สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะการแปลคํานาม
ประสมไมมีผลตอโครงสรางของประโยค อยางไรก็ตาม คํานามประสมมีความสําคัญตอ
การสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได Achara Thappang (2013)
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จึงได
ศึกษากลวิธกี ารสือ่ สารคํานามประสมขามภาษาผานการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนคํานามประสมและคูแปลที่ปรากฏในนวนิยายภาษาอังกฤษ
เรื่อง “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” แตงโดย J.K. Rowling และ
ในฉบับแปลภาษาไทย แปลโดย สุมาลี บํารุงสุข ผลการศึกษาพบวา พบคํานามประสมภาษาอังกฤษ
จํานวน 1,426 คํา ในนวนิยายภาษาอังกฤษ ในการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย พบประเภทของภาษาแปลที่ผูแปลใชในการแปล จํานวน 8 ประเภทดวยกัน
และใชกลวิธีการแปล คํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย จํานวน 20 กลวิธี
Unchalee Singnoi (2005, 2006) ไดกลาวไววา คํานามประสมเปนรูปแบบหนึง่
ของภาษาที่สามารถแสดงหรือสะทอนใหเห็นถึงพื้นฐานทางสังคม และวัฒนธรรมของ
ผูพ ดู ภาษานัน้ ๆ ไดอยางชัดเจน ผูท พี่ ดู ภาษาตางกัน และมีวฒ
ั นธรรมทีต่ า งกัน ยอมมีพน้ื ฐาน
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ทางความคิดที่แตกตางในการสรางคําประสม เพื่อใชเรียกสิ่งของหรือความคิดเดียวกัน
Unchalee Singnoi (2005, 2006) ไดใหตัวอยางเชน คําวา แมบาน ในภาษาไทยเกิดจาก
การนําเอาคําวา แม และ บาน มาประสมกันเพือ่ ใชเรียก “ภรรยาของพอบานหญิงผูจ ดั การงาน
ในบาน...” (The Royal Institute of Thailand, 2003) ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ
ก็มีการประสมคําใชในความหมายเดียวกันนี้ แตเลือกคําที่แตกตางออกไปมาประสมกัน
คือ นําคําวา wife แทนที่จะเปนคําวา mother เหมือนดังเชนในภาษาไทย มาประสมกับ
คําวา House เปน Housewife ใชเรียกบุคคลดังกลาว การทีภ่ าษาไทยเลือกนําเอาคําวา แม
มาสรางคําประสมนั้น Unchalee Singnoi (2005, 2006) กลาววา นาจะสะทอนใหเห็นถึง
วัฒนธรรมไทยที่มองบทบาทของการเปน “แม” ของผูหญิงสําคัญหรือเดนกวาบทบาท
ของ “ภรรยา” (ซึ่งจะเห็นวา มีการยกยองความเปนแม มีการคัดเลือก “แมดีเดน” แตไมมี
การยกยองความเปนภรรยา) เนื่องจากสภาพของครอบครัวไทยมักจะประกอบดวยพอ แม
และลู ก เป น อย า งน อ ย ซึ่ ง แตกต า งจากสั ง คมของคนตะวั น ตกที่ ม องเห็ น บทบาทของ
“ภรรยา” มากกวาบทบาทของ “แม” นอกจากนี้ Unchalee Singnoi (2005, 2006)
ยังไดกลาววา พื้นฐานทางวัฒนธรรมสามารถเปนตัวกําหนดความหมายของคําประสม
หรือเปนกรอบในการตีความคําประสม ซึ่งการพิจารณาเพียงวากยสัมพันธของคํานั้น ๆ
ไมสามารถทําใหเราเขาใจคําประสมนั้นได ยกตัวอยางเชน ในภาษาไทย หากเราจะมี
คํานามประสม รถขยะ รถผัก รถหมู ฯลฯ ก็จะตีความตามแบบวัตถุ - จุดประสงค ไดวา
เปนรถที่บรรทุกขยะ ผัก หมู ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ในภาษาไทยเราก็มีคําประสม เชน
รถมา แตทวาโดยทั่วไปแลว เราไมตีความวา เปน “รถบรรทุกมา” ตามลักษณะทาง
ไวยากรณที่ควรจะเปนเหมือนกับคํานามประสมกลุมดังกลาว เราจะตีความวา เปน “รถที่
ใชมาลากในการขับเคลื่อน” เทานั้น เนื่องจากในวัฒนธรรมไทยนั้นเราไมคอยไดเห็นรถ
บรรทุกมา แตจะอาจเห็นมาลากรถเปนเรื่องปกติกวา โดยอาจเห็นจากภาพยนตรนําเขา
จากตางประเทศหรือจากสถานที่ทองเที่ยวบางแหง เปนตน
ในภาษาอั ง กฤษ แม ว  า กระบวนการสร า งคํ า นามโดยส ว นใหญ จ ะเป น
การลงวิภัตติปจจัย (Inﬂection) และการแปลง (Derivation) แตคํานามประสมก็ปรากฏ
เป น จํ า นวนไม น  อ ย ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ความยากลํ า บากต อ ผู  ที่ ไ ม ไ ด พู ด ภาษาอั ง กฤษ
เปนภาษาแมในการทําความเขาใจ คํานามประสมจึงนับเปนหนวยไวยากรณที่เปนปญหา
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โดยเฉพาะกับผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ เนื่องจากจะตองอาศัยความรู
ในภาษาและวัฒนธรรมของผูที่พูดภาษาอังกฤษเปนอยางดี (Achara Thappang, 2013)
การวิจัยที่ผานมา สวนใหญมักจะวิจัยเกี่ยวกับการแปลคําประเภทตาง ๆ และ
กลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยในปริบทตาง ๆ ที่แยกศึกษาเปนเฉพาะเรื่องไป
ในขณะที่ยังมีการวิจัยที่เกี่ยวของกับคําประสมและคํานามประสมไมมากนัก เทาที่คนพบ
มีดังตอไปนี้
Downing, P. (1977) นักภาษาศาสตรแนวไวยากรณเพิ่มพูนไดศึกษาวิเคราะห
คํานามประสม โดยศึกษาเกีย่ วกับการตีความ และการสรางคํานามประสมทีเ่ ปนแบบคํานาม+
คํานามขึน้ ใหมในภาษาอังกฤษ พบวา กระบวนการสรางหรือประสมคํานามนัน้ มีลักษณะที่
ทําไดอยางหลากหลาย แทบจะไมมีกฎเกณฑที่แนนอนในเรื่องของความสัมพันธทาง
ความหมายของสมาชิกในคํานามประสมที่สรางใหมเลย ความหมายของคําประสมทั้ง
คําจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับหนาที่ของคําประสม และความสามารถในการตีความ
การประสมคํานั้น ๆ แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษาก็แสดงใหเห็นวา คําประสมมีหนาที่
แตกตางจากประโยคอยางมาก กลาวคือ คําประสมสวนใหญทําหนาที่เปนเสมือนชื่อใช
เรียกของสิ่งตาง ๆ ในขณะที่ประโยคเปนการบรรยายความคิดเห็นหรือการกระทํา
Levi, J. N. (1978) นักภาษาศาสตรแนวไวยากรณเพิ่มพูนไดศึกษาวิเคราะห
คํานามประสม โดยศึกษาลักษณะทางวากยสัมพันธและความหมายของหนวยนามที่ซับซอน
ในภาษาอังกฤษ ไดกลาวถึงความสัมพันธของคํานามประสมกับไวยากรณประโยควา
คํ า นามประสมเกิ ด จากประโยคคุ ณ ศั พ ท ที่ ผ  า นกระบวนการตั ด คํ า และกระบวนการ
ทําใหเปนคํานาม (Nominalization) มาแลว ในประโยคคุณศัพทสวนที่เปนภาคแสดง
ดังคําเชน Cause, Have, Make, Use, Be in หรือ Be for จะถูกตัดออก ยกตัวอยางเชน
Straw that has berries กลายเปน Strawberry วลีวา Brush that is for teeth กลายเปน
Toothbrush หรือในบางประโยคจะทําใหเปนคํานามโดยการยกเอากริยาทําเปนคํานาม
หลักและทําสวนอื่น ๆ เชน ประธานและกรรมเปนคําขยายคํานาม เชน Person who
tells a story กลายเปน Story Teller ประโยคคุณศัพท Person who Drives a Taxi
กลายเปน Taxi Driver เปนตน
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Anong Iangubol (1984) ศึกษาคําประสมตามแนวทฤษฎีโครงสรางโดยใช
การวิเคราะหสวนประชิดพบวา คําที่มาประสมกันมีความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะ คือ
สวนหลัก - สวนขยาย เชน คําวา เสือดาว มีคาํ วา เสือ เปนสวนหลัก และ ดาว เปนสวนขยาย
และสวนหลัก - สวนหลัก เชน คําวา กันชน ทั้งสองคําเปนสวนหลักทั้งคู สวนคําประสมที่
ประกอบจากคําเดี่ยวมากกวา 2 คํา พบวา มีความใกลชิดไมเทากัน เชน คําวา แบบฝกหัด
แยกไดเปน แบบ - ฝกหัด แลวจึงแยก ฝก - หัด ที่มีความใกลชิดกันมากที่สุดตามลําดับ
งานวิจัยนี้ไดกลาวถึงความหมายของคําประสมไว 2 ประเภท คือคําประสมที่ใชเปนชื่อ
เรียกคน สัตว พืช และสิ่งของ ซึ่งมีทั้งความหมายตรงคําเดิมที่มาประกอบกัน และ
ความหมายที่ตางไปจากคําเดิมที่มาประกอบกัน และคําประสมที่หมายถึงกริยาอาการ
Wilaiwan Khanittanan (1987) ศึกษาลักษณะทางความหมายของคําประสม
ในภาษาไทย และแบงคําประสมออกเปน 2 ประเภท คือคําประสมที่มีความหมายโดยตรง
จากรากคํา (คํามูล) ทีม่ าประกอบ เชน กลองดินสอ และคําประสมทีม่ คี วามหมายเชิงอุปมาอุปมัย
มีความหมายตางจากความหมายของรากคําที่มาประกอบ เชน นํ้าหนา มีความหมายวา
‘นิสัยใจคอ’ ซึ่งไมใชความหมายของ นํ้า และ หนา ประกอบกัน นอกจากนี้ยังไดแบง
คําประสมประเภทที่ 2 ออกเปนกลุมยอย ๆ ตามความหมายของรากคําหลักเปนคน
(เชน คนงาน คนทรง คนกลาง) สัตว (เชน นกเอี้ยง นกแกว นกยูง) สิ่งของ (เชน ขนมตาล
ขนมครก ขนมสาลี)่ ลักษณะ (เชน ใจดี ใจเสีย ใจราย) อาการ (เชน กินโตะ กินบวช กินมือ)
และสภาพ (เชน ทองเสีย ทองรวง ทองเฟอ)
Chaluai Boonprasert (2010) ศึกษารูปแบบและความหมายของคําประสม
และไดจําแนกคําประสมออกเปนรูปแบบและความหมายตาง ๆ ดังนี้ (1) คําประสมแบง
ตามรูปแบบ ไดแก (1.1) นาม - นาม เชน ลูกนอง (1.2) นาม - กริยา เชน โรงเรียน
(1.3) นาม - บุพบท เชน ความใน (1.4) กริยา-นาม เชน ยิงปน (1.5) กริยา - กริยา เชน ดูแล
(1.6) กริยา - บุพบท เชน กินใน (1.7) คําแสดงจํานวน - บุพบท และ (2) คําประสมแบง
ตามความหมายโดยไลจากความหมายตรงตามโครงสรางไปสูความหมายที่จําเพาะมากขึ้น
ไดแก (2.1) คําประสมที่มีความหมายตามโครงสราง แตแสดงลักษณะเฉพาะ เชน ตัดเสื้อ
ตัดทาง (2.2) คําประสมที่มีความหมายเฉพาะมากขึ้น เชน โตะกินขาว (2.3) คําประสมที่มี
ความหมายใหมแตยังมาจากการประกอบกัน เชน หางเสือ (หางของเสือ) (2.4) คําประสม
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ที่มีความหมายยอใจความ เชน คนไข ความหลัง คนกลาง 2.5) คําประสมที่มีความหมาย
เชิงอุปมา เชน ใจกวาง หลายใจ
ดังที่ไดกลาวไปแลว แมวาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับคําประสมและคํานามประสม
จํานวนมาก แตก็พบเพียงงานวิจัยเดียวที่เกี่ยวกับการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยโดยตรง คือ Achara Thappang (2013) อยางไรก็ตาม ยังไมมีงานวิจัยที่
เกี่ยวกับการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยผูแปลทานอื่น ๆ
ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่นาจะมีการศึกษาวา ผูแปลทานอื่น ๆ มีกลวิธีการแปลคํานาม
ประสมในภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยอยางไร เพื่อที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สรางความเขาใจใหกับคนไทย
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกศึกษาขอมูลในนวนิยายคูแปล 1 เรื่อง คือ นวนิยาย
ภาษาอังกฤษเรื่อง “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” และนวนิยายฉบับ
แปลภาษาไทยเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน” ทั้งนี้เนื่องจากเปน
นวนิยายชุด “Harry Potter” เลมที่ 3 ทีต่ อ จากเลมที่ 1 และ 2 ทีส่ มุ าลี บํารุงสุข เปนผูแ ปล
ซึ่งไดมีการเปลี่ยนผูแปลเปน วลีพร หวังซื่อกุล อีกทั้งยังเปนนวนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่นาสนใจ
ชวนติดตาม และเขาใจงาย ทําใหไดรับความสนใจจากผูอานทุก ๆ วัย
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ขอบเขตของการวิจัย
คํ า นามประสมภาษาอั ง กฤษที่ ทํ า การศึ ก ษาเป น คํ า นามประสมที่ ป รากฏใน
นวนิยายเรื่อง “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” แตงโดย J.K. Rowling
และคูแปลของคํานามประสมที่ปรากฏในฉบับแปลภาษาไทยเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอรกับ
นักโทษแหงอัซคาบัน” แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
ผูวิจัยจะรวบรวมคํานามทุกคําที่สามารถตีความเปนคํานามประสมได แมวา
ในบางปริ บ ทข อ มู ล นั้ น จะไม ใช คํ า นามประสม เช น Pig tail สามารถตี ค วามเป น
คํานามประสมได มีความหมายวา “ผมถักเปนเปย” ในขณะที่หากปรากฏในบางปริบท
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ไมใชคํานามประสม เชน I was not able to grab the pig tail because it ran very
fast. ซึ่ง Pig tail เปนนามวลี หมายถึง “หางของหมู” ดังนั้น Pig tail จึงรวบรวมไวเปน
ขอมูลคํานามประสมดวย (Achara Thappang, 2013)
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนคํานามประสมที่ปรากฏในนวนิยายภาษาอังกฤษ
เรื่อง “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” แตงโดย J.K. Rowling และฉบับ
แปลภาษาไทยเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน” แปลโดย วลีพร หวังซื่อกุล
โดยพิจารณาคํานามประสมตามเกณฑ ดังนี้
คํานามประสม (Compound Noun) หมายถึง คําทีส่ รางจากการนําเอาคําเดิมทีม่ ี
อยูแลวในภาษาจํานวนสองคํา หรือมากกวามาประกอบเขาดวยกัน ทําหนาที่เปนคํานาม
คําเดียว และมีความหมายที่จําเพาะ
สวนแนวทางการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหประเภทของคําในภาษาแปล เชน
เปนคําเดี่ยว คํานามประสม นามวลี กริยาวลี วิเศษณวลี บุพบทวลี ประโยค เปนตน และ
วิเคราะหกลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยใชกลวิธีการ
แปลคํ า นามประสมจากภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทยที่ Achara Thappang (2013)
ไดศึกษาไว จํานวนทั้งสิ้น 20 กลวิธี มาใชเปนกรอบแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ พรอมกันนี้
ขอมูลทางสถิติ เชน ความถี่และคารอยละ ก็จะนําเสนอเพื่อเปนหลักฐานใชอางอิง และ
แสดงนํ้าหนักความสําคัญของขอมูล ซึ่งจะทําใหทราบวา มีกลวิธีการแปลใดบางที่ผูแปล
นิยมใช
กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามแนวคิดของ
Achara Thappang (2013) ที่นํามาใชเปนกรอบแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1. การแปลโดยการแทนทีด่ ว ยวลีหรือประโยคทีป่ รากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
เชน คําวา Free Shot แปลเปน ยิงลูกโทษ Headlight แปลเปน ไฟหนารถ High Chair
แปลเปน เกาอี้สําหรับเด็ก เปนตน
2. การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับ
แบบตรงตัว เชน คําวา Birthday แปลเปน วันเกิด Eagle Owl แปลเปน นกฮูกอินทรี
Lunch-time แปลเปน เวลาอาหารกลางวัน เปนตน
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3. การแปลโดยการใชคาํ ซึง่ เปนทีร่ จู กั กันดีในภาษาไทย เชน คําวา Afternoon
แปลเปน บาย Beetroot แปลเปน ลูกตําลึงสุก Feather Duster แปลเปน ไมขนไก
เปนตน
4. การแปลโดยการใชคาํ ทับศัพทปนคําไทย เชน คําวา Birthday Cake แปลเปน
เคกวันเกิด Christmas Tree แปลเปน ตนคริสตมาส Mountain Troll แปลเปน โทรลล
ภูเขา เปนตน
5. การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัว และใชคาํ อืน่ ทีม่ คี วามหมายใกลเคียงกัน เชน คําวา Bathroom แปลเปน
หองนํ้า Dining - room แปลเปน หองอาหาร Shooting Star แปลเปน ดาวตก เปนตน
6. การแปลโดยการแทนทีด่ ว ยวลีหรือประโยคทีป่ รากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
ซึ่งยังคงคําทับศัพทไว เชน คําวา Barman แปลเปน คนคุมบาร Hamburger Bar
แปลเปน รานขายแฮมเบอรเกอร Quidditch Cup แปลเปน ถวยชนะเลิศควิดดิช เปนตน
7. การแปลโดยการแทนทีด่ ว ยวลีหรือประโยคทีป่ รากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
ซึง่ ยังคงคําทับศัพทไวแลวเพิม่ เติมคําอธิบาย เชน คําวา Blackpool Pier แปลเปน สะพาน
ท า ที่ เ มื อ งแบล็ ก พู ล Funeral March แปลเป น เพลงมาร ช เดิ น ส ง ขบวนแห ศ พ
Opera - Lover แปลเปน ผูนิยมฟงเพลงโอเปรา เปนตน
8. การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย เชน คําวา Barn Owl แปลเปน นกฮูกโรงนา
สีนํ้าตาล Four - poster แปลเปน เตียงสี่เสา Underground แปลเปน รถไฟใตดิน
เปนตน
9. การแปลโดยการใชคําทับศัพทปนคําไทยแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย เชน คําวา
Hebridean Black แปลเปน พันธุสีดําเฮบริเดี้ยน Nimbus Two Thousand แปลเปน
ไมกวาดนิมบัสสองพัน Norwegian Ridgeback แปลเปน พันธุนอรเวยหลังเปนสัน
เปนตน
10. การแปลเพียงคําเดียวโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว เชน คําวา
classroom แปลเปน หอง Password แปลเปน รหัส Window - sill แปลเปน หนาตาง
เปนตน
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11. การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพท แบงเปน 2 กลุม คือ
11.1 การทับศัพทเหมือนตนฉบับ เชน คําวา Football แปลเปน ฟุตบอล
Ice - cream แปลเปน ไอศกรีม Postcard แปลเปน โปสการด เปนตน
11.2 การทับศัพทแตเปลี่ยนโครงสรางเปนไวยากรณแบบภาษาไทย เชน
คําวา Apple Pie แปลเปน พายแอปเปล Computer Game แปลเปน เกมคอมพิวเตอร
Football Team แปลเปน ทีมฟุตบอล เปนตน
12. การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพทแลวเพิม่ เติมคําอธิบาย แบงเปน
2 กลุม คือ
12.1 การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพท ประกอบกับคําจําแนก
ประเภทอยางกวาง ๆ ที่มีความหมายครอบคลุมในภาษาแปลมาอางอิงแทนคําที่ไมมีใน
ภาษาแปล เชน คําวา Bluebell แปลเปน ดอกบลูเบลล Humbug แปลเปน ขนมฮัมบัก
Wormwood แปลเปน ตนเวิรมวูด เปนตน
12.2 การแปลโดยการทั บ ศั พ ท ห รื อ การยื ม ศั พ ท ประกอบกั บ คํ า บอก
ความหมายตามรูปคําศัพทหรือคําบอกลักษณะที่ตรงกับคําศัพทเดิม เชน คําวา Jam
Doughnut แปลเปน โดนัทไสแยม Stoat Sandwich แปลเปน แซนดวิชไสสเตาต เปนตน
13. การแปลโดยการใชขอความอธิบาย เชน คําวา Earshot แปลเปน ระยะ
ที่จะไดยินเสียง foghorn แปลเปน หวูดเตือนภัยเวลามีหมอกลงจัด Pigtail แปลเปน
ผมถักเปนเปย เปนตน
14. การแปลแบบสือ่ ความตามปริบท เชน คําวา House Cup แปลเปน ถวยปนี้
Specimen แปลเปน งู เปนตน
15. การแปลโดยการแทนที่ดวยสํานวนที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
เชน คําวา nice fair game แปลเปน การแขงขันเลนกันอยางขาวสะอาด Stupid First - year
แปลเปน นักเรียนปหนึ่งที่โงเงาเตาตุน เปนตน
16. การแปลโดยการละคํา (ไมแปล)
17. การแปลโดยการใช คํ า ในภาษาแปลสร า งคํ า ประสมใหม เชน คําวา
Proper name แปลเปน วิสามานยนาม Pure Nerve แปลเปน การควบคุมตนเอง
เปนตน
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18. การแปลเพียงคําเดียวโดยใชการทับศัพท เชน คําวา Cauldron Cake
แปลเปน เคก Mountain Troll แปลเปน โทรลล Postage Stamp แปลเปน แสตมป
เปนตน
19. การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัว และใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงกัน แลวเพิ่มเติมคําอธิบาย เชน
คําวา Baby Dragon แปลเปน ลูกมังกรเล็ก ๆ Footstool แปลเปน แปนรองเทาเตี้ย ๆ
Gamekeeper แปลเปน คนดูแลสัตวตาง ๆ ในโรงเรียน เปนตน
20. การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยใชการทับศัพทเพียง
คําเดียวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย เชน คําวา Overcoat แปลเปน เสื้อโคต เปนตน
ผลการวิจัย
จากการศึกษากลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
จํานวนทั้งสิ้น 1,540 คูแปล สามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นสําคัญ 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประเภทของภาษาแปล
ในการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยนั้นพบวา ผูแปลมี
การใชประเภทของภาษาแปล จํานวนทั้งสิ้น 8 ประเภท โดยเรียงลําดับจากจํานวนความถี่
ที่พบจากมากไปหานอย ดังนี้
1.1 นามวลี ผูแปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนนามวลีในภาษาไทย
พบจํานวน 724 คํา คิดเปนรอยละ 47.01 เชน คําวา bulldog แปลเปน สุนัขพันธุบลูด็อก
Dog Biscuit แปลเปน บิสกิตสําหรับสุนัข Patchwork Quilt แปลเปน ผานวมแบบใช
เศษผามาเย็บตอกัน เปนตน
1.2 คํานามประสม ผูแปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนคํานาม
ประสมในภาษาไทย พบจํานวน 580 คํา คิดเปนรอยละ 37.66 เชน คําวา alarm Clock
แปลเปน นาฬกาปลุก Wine Glass แปลเปน แกวไวน Bedroom แปลเปน หองนอน
เปนตน
1.3 คําเดี่ยว ผูแปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนคําเดี่ยวในภาษาไทย
พบจํานวน 98 คํา คิดเปนรอยละ 6.36 เชน คําวา Afternoon แปลเปน บาย Classroom
แปลเปน หอง Girlfriend แปลเปน แฟน เปนตน
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1.4 กริยาวลี ผูแ ปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนกริยาวลีในภาษาไทย
พบจํานวน 61 คํา คิดเปนรอยละ 3.96 เชน คําวา Bed rest แปลเปน นอนพัก Crystal - gazing
แปลเปน นั่งจองลูกแกว School Holiday แปลเปน ปดภาคเรียน เปนตน
1.5 ประโยค ผูแ ปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนประโยคในภาษาไทย
พบจํานวน 35 คํา คิดเปนรอยละ 2.27 เชน คําวา Gas Explosion แปลเปน แกสระเบิด
Lockjaw แปลเปน ขากรรไกรถูกล็อกไว Sugar Quill แปลเปน ปากกาขนนกทําจาก
นํ้าตาล เปนตน
1.6 วิเศษณวลี ผูแ ปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนวิเศษณวลีในภาษาไทย
พบจํ า นวน 31 คํ า คิ ด เป น ร อ ยละ 2.01 เช น คํ า ว า Daybreak แปลเป น รุ  ง สาง
Lifetime แปลเปน ชั่วชีวิต nightmare แปลเปน แย เปนตน
1.7 ไมแปล ผูแปลละหรือไมแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษ พบจํานวน
6 คํา คิดเปนรอยละ 0.39
1.8 บุพบทวลี ผูแ ปลแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษเปนบุพบทวลีในภาษาไทย
พบจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 0.32 เชน คําวา Sunshine แปลเปน กลางแดด Airborne
แปลเปน กลางอากาศ เปนตน
2. กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ในการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยนั้นพบวา ผูแปลมี
การใชกลวิธีการแปล จํานวนทั้งสิ้น 20 กลวิธี โดยเรียงลําดับจากจํานวนความถี่ที่พบจาก
มากไปหานอย ดังนี้
2.1 การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัว ผูแปลสรางคําประสมขึ้นใหมโดยใหทุกสวนสอดคลองกับสวนตาง ๆ
ของคําในภาษาตนฉบับ พบจํานวน 317 คํา คิดเปนรอยละ 20.58 เชน คําวา Broom
Handle แปลเปน ดามไมกวาด Great Hall แปลเปน หองโถงใหญ Trophy Room
แปลเปน หองถวยรางวัล เปนตน
2.2 การแปลโดยการแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ภาษาแปล ผูแปลใชวลีหรือประโยคแทนคําในภาษาตนฉบับ เพื่อถายทอดความหมายหรือ
บอกลั ก ษณะของสิ่ ง นั้ น ทํ า ให ไ ด ค วามหมายเท า เที ย มกั น หรื อ ให เข า ใจได ต รงกั น
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อีกทัง้ ทําใหภาษาฉบับแปลมีความเปนธรรมชาติมากขึน้ พบจํานวน 278 คํา คิดเปนรอยละ
18.05 เชน คําวา Handbag แปลเปน ถือกระเปา Towering Hat แปลเปน หมวกทรงสูง
West Tower แปลเปน หอคอยทางทิศตะวันตก เปนตน
2.3 การแปลโดยการใชคําซึ่งเปนที่รูจักกันดีในภาษาไทย ผูแปลใชคําซึ่ง
ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล และเปนที่รูจักดีที่มีอยูในวัฒนธรรมของภาษาแปล
แทนคําประสมที่อยูในวัฒนธรรมภาษาตนฉบับ ซึ่งคําที่มีอยูในภาษาแปลอาจมีความหมาย
ไมเทาเทียมกับภาษาตนฉบับ แตอาจมีลกั ษณะ หนาที่ หรือวัตถุประสงคการนําไปใชคลายกัน
คําทั้งสองคํานี้โยง หรือสื่อความไปถึงประเด็นสําคัญที่ทําใหไดความหมายคลายกัน และ
เปนคําที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน พบจํานวน 206 คํา คิดเปนรอยละ 13.38 เชน ใชพืช
แทนดวยพืช หรือใชสัตวแทนดวยสัตว เชน คําวา Bedpan แปลเปน กระโถน Best man
แปลเปน เพื่อนเจาบาว Godfather แปลเปน พอทูนหัว เปนตน
2.4 การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัว และใชคาํ อืน่ ทีม่ คี วามหมายใกลเคียงกัน ผูแ ปลใชทงั้ คําแปลแบบตรงตัว
และใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงกันในภาษาแปล พบจํานวน 139 คํา คิดเปนรอยละ
9.03 เชน คําวา bathroom แปลเปน หองนํ้า Dark Magic แปลเปน มนตรดํา Nightshirt
แปลเปน เสื้อนอน เปนตน
2.5 การแปลโดยการใชคําทับศัพทปนคําไทย ผูแปลใชคําทับศัพทหรือ
คําในภาษาตนฉบับปนคูกับการแปลเปนคําไทย พบจํานวน 81 คํา คิดเปนรอยละ 5.26
เชน คําวา Cherry syrup แปลเปน นํ้าเชื่อมเชอรี่ Christmas Day แปลเปน วันคริสตมาส
Slytherin Table แปลเปน โตะสลิธีริน เปนตน
2.6 การแปลโดยการแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ภาษาแปล ซึ่ งยังคงคําทับ ศัพทไว ผูแ ปลใชว ลีห รื อ ประโยคแทนคํ า ในภาษาต น ฉบั บ
เพื่อถายทอดความหมายหรือบอกลักษณะของสิ่งนั้น แตยังคงใชคําทับศัพทไว พบจํานวน
77 คํา คิดเปนรอยละ 5 เชน คําวา house-elf แปลเปน เอลฟประจําบาน Quidditch
Pitch แปลเปน สนามแขงควิดดิช Security Troll แปลเปน โทรลลที่ยืนยาม เปนตน
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2.7 การแปลเพียงคําเดียวโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว ผูแ ปลใช
คําแปลตรงตัวเพียงคําใดคําหนึ่งเทานั้น เนื่องจากคํามูลที่ละสามารถคาดเดาไดจากปริบท
พบจํานวน 67 คํา คิดเปนรอยละ 4.35 เชน คําวา Common Room แปลเปน หอง
Cupboard Door แปลเปน ประตู Forest Floor แปลเปน พื้น เปนตน
2.8 การแปลโดยการแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ภาษาแปล ซึ่งยังคงคําทับศัพทไวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย ผูแปลใชวลีหรือประโยคแทน
คําในภาษาตนฉบับ เพือ่ ถายทอดความหมายหรือบอกลักษณะของสิง่ นัน้ แตยงั คงใชคาํ ทับศัพทไว
อีกทั้งยังใชถอยคําหรือขอความอธิบายหรือขยายเพิ่มเติม เพื่อทําใหความหมายของ
คําทับศัพทนั้นอางอิงถึงชัดเจนมากขึ้น พบจํานวน 60 คํา คิดเปนรอยละ 3.90 เชน คําวา
Gryfﬁndor Practice แปลเปน การฝกซอมของทีมกริฟฟนดอร Gryfﬁndor Table
แปลเปน โตะของบานกริฟฟนดอร Toothﬂossing Stringmint แปลเปน ไหมขัดฟน
รสสตริงมินต เปนตน
2.9 การแปลโดยการใชขอความอธิบาย ผูแปลใชวิธีการบรรยายเปนวลีหรือ
ขอความในภาษาฉบับแปล เปนการสรางคําเพื่อใหเทียบเทาคําในภาษาตนฉบับ แตมี
ลักษณะไมเปนศัพทเฉพาะเพราะมีความยาว และเปนความหมายเหมือนคําอธิบาย
คําจํากัดความ การใหนิยาม หรืออาจเปนการแปลโดยใชคําจําแนกประเภทอยางกวาง ๆ
แลวตามดวยคําอธิบายประกอบ ซึง่ อาจเปนการขยายความโดยการเปรียบเทียบการขยายความ
ดวยการบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐาน บอกหนาทีห่ รือวัตถุประสงค ฯลฯ พบจํานวน 45 คํา
คิดเปนรอยละ 2.92 เชน คําวา Fire - omen แปลเปน การทํานายกองไฟ Grandfather
Clock แปลเปน นาฬกาตั้งพื้น House Championship แปลเปน รางวัลบานดีเดน
เปนตน
2.10 การแปลโดยการใชคําทับศัพทปนคําไทยแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย
ผูแปลใชคําทับศัพทหรือคําในภาษาตนฉบับปนคูกับการแปลเปนคําไทย และใชถอยคํา
หรือขอความอธิบายหรือขยายเพิ่มเติม เพื่อทําใหความหมายของคํานั้นอางอิงถึงชัดเจน
มากขึน้ พบจํานวน 43 คํา คิดเปนรอยละ 2.79 เชน คําวา Bath Bun แปลเปน ขนมปงกอน
แบบบาธ Christmas Card แปลเปน บัตรอวยพรวันคริสตมาส Easter Holiday แปลเปน
วันหยุดเทศกาลอีสเตอร เปนตน
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2.11 การแปลแบบสื่อความตามปริบท ผูแปลพยายามถายทอดความหมาย
ของคําในปริบทของภาษาตนฉบับไว พบจํานวน 36 คํา คิดเปนรอยละ 2.34 เชน คําวา
Classroom แปลเปน หองสอบ Entrance Hall แปลเปน ทางออก Field Day แปลเปน
ขาวนี้ เปนตน
2.12 การแปลโดยการแทนทีด่ ว ยสํานวนทีป่ รากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
ผูแปลใชสํานวนในภาษาฉบับแปลเพื่อการถายทอดความหมายที่ใกลเคียงกับวัฒนธรรมใน
สังคมของภาษาตนฉบับ พบจํานวน 35 คํา คิดเปนรอยละ 2.27 เชน คําวา Snowy - owl
แปลเปน นกฮูกสีขาวสะอาด Magical Mischief - Maker แปลเปนเจาตัวกวนแสนกลรอยเลห
เปนตน
2.13 การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย ผูแปลสรางคําประสมขึ้นใหมโดยใหทุกสวน
สอดคลองกับสวนตาง ๆ ของคําในภาษาตนฉบับ และใชถอยคําหรือขอความอธิบายหรือ
ขยายเพิ่มเติม เพื่อทําใหความหมายของคํานั้นอางอิงถึงชัดเจนมากขึ้น พบจํานวน 34 คํา
คิดเปนรอยละ 2.21 เชน คําวา four - Poster แปลเปน เตียงสีเ่ สา Leaky Cauldron แปล
เปน รานหมอใหญรั่ว number four แปลเปน บานเลขที่สี่ เปนตน
2.14 การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพทแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย
ผูแปลใชคําทับศัพท หรือคําในภาษาตนฉบับ และใชถอยคําหรือขอความอธิบายหรือขยาย
เพิ่มเติม เนื่องจากไมมีคําที่ใชแทนกันไดเลยในภาษาฉบับแปล ทําใหความหมายของ
คําทับศัพทนั้น อางอิงถึงชัดเจนมากขึ้น พบจํานวน 33 คํา คิดเปนรอยละ 2.14 ซึ่งแบงเปน
2 กลุม คือ (1) การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพท ประกอบกับคําจําแนกประเภท
อยางกวาง ๆ ที่มีความหมายครอบคลุมในภาษาแปลมาอางอิงแทนคําที่ไมมีในภาษาแปล
ซึ่งอาจเปนคําจากลุม คําขยายความบอกลักษณะ หนาที่หรือวัตถุประสงค ฯลฯ เชน คําวา
Bronze Knuts แปลเปน เหรียญบรอนซคนุดส Bulldog แปลเปน สุนขั บลูดอ็ ก Peppermint
Cream แปลเปน ลูกอมเปปเปอรมินตครีม เปนตน (2) การแปลโดยการทับศัพทหรือ
การยืมศัพท ประกอบกับคําบอกความหมายตามรูปคําศัพทหรือคําบอกลักษณะที่ตรงกับ
คําศัพทเดิม เชน คําวา Shooting Star แปลเปน รุนชูตติ้งสตาร Silver Arrow แปลเปน
รุนซิลเวอรแอรโรว Spotlight แปลเปน แสงไฟสปอตไลต เปนตน
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2.15 การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษา
ตนฉบับแบบตรงตัว และใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงกัน แลวเพิ่มเติมคําอธิบาย
ผูแปลใชท้ังคําแปลตรงตัว และใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงกันในภาษาแปล อีกทั้งยัง
ใชถอยคําหรือขอความอธิบายหรือขยายเพิ่มเติม เพื่อทําใหความหมายของคํานั้นอางอิงถึง
ชัดเจนมากขึ้น พบจํานวน 31 คํา คิดเปนรอยละ 2.01 เชน คําวา Eyeball แปลเปน
ลูกตากลม Second - year girl แปลเปน เด็กนักเรียนหญิงปสอง เปนตน
2.16 การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพท ผูแ ปลใชคาํ ทับศัพทภาษาตางประเทศ
หรือคําในภาษาตนฉบับ ซึง่ เปนการใชคาํ ภาษาอังกฤษแตเขียนเปนภาษาไทย พบจํานวน 31 คํา
คิดเปนรอยละ 2.01 ซึ่งแบงเปน 2 กลุม คือ (1) การทับศัพทเหมือนตนฉบับ เชน คําวา
Mince Pie แปลเปน มินซพาย Pepper Imp แปลเปน เปปเปอรอิมพ World Cup
แปลเปน เวิลดคพั เปนตน (2) การทับศัพทแตเปลีย่ นโครงสรางเปนไวยากรณแบบภาษาไทย
นั่นคือ คํานามหลักอยูหนาคํานามขยาย เชน คําวา Chocolate pudding แปลเปน พุดดิ้ง
ช็อกโกแลต Christmas Cake แปลเปน เคกคริสตมาส Slytherin Team Captain
แปลเปน กัปตันทีมสลิธีริน เปนตน
2.17 การแปลโดยการใชคําในภาษาแปลสรางคําประสมใหม ผูแปลใช
คําไทยสรางคําประสมใหม โดยการนําคําไทย หรือคําบาลีสนั สกฤต 2 คําขึน้ ไปมาประสมกัน
เปนคําเดียว พบจํานวน 9 คํา คิดเปนรอยละ 0.58 เชน คําวา Battleﬁeld แปลเปน
สมรภูมิ Vonscious Mnd แปลเปน สมาธิจิต Witchcraft แปลเปน เวทมนตรคาถา
เปนตน
2.18 การแปลเพียงคําเดียวโดยใชการทับศัพท ผูแปลใชคําทับศัพท หรือ
คําในภาษาตนฉบับเพียงคําใดคําหนึ่งเทานั้น เนื่องจากคํามูลที่ละสามารถคาดเดาไดจาก
ปริบท พบจํานวน 7 คํา คิดเปนรอยละ 0.45 เชน คําวา Security Troll แปลเปน โทรลล
Spellotape แปลเปน เทป Slytherin Keeper แปลเปน คีปเปอร เปนตน
2.19 การแปลโดยการละคํา (ไมแปล) ผูแปลละคํา หรือสํานวนในภาษา
ตนฉบับที่หาคําเทียบเคียงไมได ซึ่งอาจเปนคําเล็ก ๆ นอย ๆ หรือเปนสํานวนสั้น ๆ ที่ไมใช
สาระสํ า คั ญ ของต น ฉบั บ สามารถตั ด ทิ้ ง ไปแล ว ไม มี ผ ลต อ บรรยากาศของเรื่ อ ง และ
ความเขาใจของผูอาน พบจํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 0.39 ยกตัวอยางพรอมรูปประโยค
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เชน คําวา Christmas dinner ในประโยค Full of bursting with Christmas dinner
and still wearing their cracker hats, Harry and Ron got up ﬁrst from the table
and she shrieked loudly. (Joanne K. Rowling, 1999: 170) แปลเปน แฮรรี่กับรอน
ซึ่งอิ่มจนทองใกลจะแตกและยังคงสวมหมวกที่ไดมาจากประทัด ลุกจากโตะกอนใคร
เธอกรีดรองเสียงดัง (Joanne K. Rowling, 2007: 277)
2.20 การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยใชการทับศัพท
เพียงคําเดียวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย ผูแปลใชคําทับศัพทหรือคําในภาษาตนฉบับเพียง
คําใดคําหนึ่งเทานั้น เนื่องจากคํามูลที่ละสามารถคาดเดาไดจากปริบท และใชถอยคําหรือ
ขอความอธิบายหรือขยายเพิ่มเติม เพื่อทําใหความหมายของคําทับศัพทนั้นอางอิงถึง
ชัดเจนมากขึ้น พบจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 0.32 เชน คําวา Bullclip แปลเปน
คลิปโลหะ Shirt-sleeves แปลเปน เสื้อเชิ้ต เปนตน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย ประเภทของภาษาแปลและกลวิ ธี ก ารแปลคํ า นามประสม
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย สามารถอภิปรายถึงเหตุผลของผลการวิจัยแตละประเด็น
ไดดังนี้
1. ประเภทของภาษาแปลที่ผูแปลแปลขึ้นเพื่อใชเทียบคูกับคํานามประสมใน
ภาษาอังกฤษนั้นพบวา ผูแปลใชประเภทของภาษาแปลที่หลากหลายในการแปลคํานาม
ประสมภาษาอังกฤษ ไดแก เปนนามวลีซึ่งพบมากที่สุด รองลงมา คือคํานามประสมและ
คําเดีย่ ว นอกจากนัน้ ยังพบอีก 5 ประเภทของภาษาแปลทีผ่ แู ปลเลือกใชในความถีท่ นี่ อ ยกวา
ตามลําดับ ไดแก กริยาวลี ประโยค วิเศษณวลี การละหรือไมแปล และบุพบทวลี สาเหตุหนึง่
อาจเนื่องมาจากความแตกตางของลักษณะพื้นฐานทางไวยากรณ ซึ่งสอดคลองกับที่
Unchalee Singnoi (2005) ที่ไดกลาวไววา ภาษาไทยมีลักษณะพื้นฐานทางไวยากรณที่
แตกตางจากภาษาอังกฤษ ซึ่งหากพิจารณารูปแบบโครงสรางคําแลว ภาษาไทยจัดเปน
ภาษาคําโดด (Isolating Language) ไมมหี นวยคําแสดงกาล (Tense) การณลกั ษณะ (Aspect)
การก (Case) และความสอดคลองของประธานกับกริยา (Subject - verb agreement) ฯลฯ
ซึ่งแตกตางจากภาษาอังกฤษที่จัดเปนภาษามีวิภัตติปจจัย (Inﬂectional Language)
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ประเภทของภาษาแปลที่ผูแปลใชในการแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษมาก
เปนอันดับตน ๆ คือ นามวลี และคํานามประสม สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากผูแปลมุงเนน
ดานความเขาใจของผูอานสารภาษาฉบับแปลใหไดความเทียบเคียงกับสารตนฉบับ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เปนการเนนความชัดเจนและความถูกตองทางดานความหมาย
ตามตนฉบับภาษาอังกฤษและโครงสรางตามภาษาไทยเปนสําคัญ ทําใหผูอานเขาใจความ
ไดชัดเจนในปริบท และเพื่อใหภาษาสละสลวยตามลักษณะของภาษาแปล และสอดคลอง
กับที่ Unchalee Singnoi (2005) ที่ไดกลาวไววา ดวยเหตุที่คํานามประสมมีกฎเกณฑทาง
ไวยากรณที่คลายกับวลีหรือประโยคครอบคลุมอยู ทําใหคํานามประสมในภาษาไทยมี
สภาวะเปนผลิตผล (Poductive) หรือสรางไดอยูเรื่อย ๆ ตลอดเวลา และการมีผลิตผลของ
คํานามประสมนั้นขึ้นอยูกับชนิดที่แตกตางกันของการประสมคํา นั่นคือ การประสมคําบาง
วิธีอาจมีผลิตผลมากกวาวิธีอื่น ๆ และการประสมคําบางวิธีอาจมีผลิตผลนอยกวา วิธีอื่น
ๆ เฉพาะในเงื่อนไขบางประการเทานั้น
2. กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยพบวา ผูแปลใช
กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่หลากหลายทั้ง 20 กลวิธี
ดวยกัน ซึ่งกลวิธีที่ผูแปลใชมากที่สุด คือการแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทย
โดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว รองลงมา คือการแปลโดยการแทนที่ดวยวลีหรือ
ประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล และการแปลโดยการใชคําซึ่งเปนที่รูจักกันดี
ในภาษาไทย นอกจากนั้นอีก 17 กลวิธี ผูแปลใชในความถี่ที่นอยกวาตามลําดับ ไดแก
การแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว
และใช คํ า อื่ น ที่ มี ค วามหมายใกล เ คี ย งกั น การแปลโดยการใช คํ า ทั บ ศั พ ท ป นคํ า ไทย
การแปลโดยการแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ซึ่งยังคง
คําทับศัพทไว การแปลเพียงคําเดียวโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว การแปลโดย
การแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ซึ่งยังคงคําทับศัพทไว
แลวเพิ่มเติมคําอธิบาย การแปลโดยการใชขอความอธิบาย การแปลโดยการใชคําทับศัพท
ปนคํ า ไทยแล ว เพิ่ ม เติ ม คํ า อธิ บ าย การแปลแบบสื่ อ ความตามปริ บ ท การแปลโดย
การแทนที่ ด  ว ยสํ า นวนที่ ป รากฏในวั ฒ นธรรมของภาษาแปล การแปลโดยการสร า ง
คําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย
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การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพทแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย การแปลโดยการสราง
คําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว และใชคําอื่นที่มี
ความหมายใกลเคียงกัน แลวเพิ่มเติมคําอธิบาย การแปลโดยการทับศัพทหรือการยืมศัพท
การแปลโดยการใชคําในภาษาแปลสรางคําประสมใหม การแปลเพียงคําเดียวโดยใช
การทับศัพท การแปลโดยการละคํา (ไมแปล) และการแปลโดยการสรางคําประสมใหมใน
ภาษาไทยโดยใชการทับศัพทเพียงคําเดียวแลวเพิ่มเติมคําอธิบาย
กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยที่ผูแปลใชมากที่สุด
คือการแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับแบบตรงตัว
สาเหตุหนึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อความหมายของสวนตาง ๆ ของคําในภาษาฉบับแปลสามารถ
เทียบเคียงกับสวนตาง ๆ ของคําในภาษาตนฉบับได โดยเมือ่ แปลแลวสวนตาง ๆ ของคําทําหนาที่
อยางเดียวกันกับในตนฉบับดวย ซึ่งสอดคลองกับที่ Amara Prasithrathsint (2004) ที่ได
กลาวถึงรูปแบบหนึ่งของการยืมคํา และการบัญญัติศัพทที่ปรากฏในสังคมไทย ซึ่งเปน
กระบวนการทีเ่ ขาถึงคนไทยดวยการแปล เนือ่ งจากสังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมจากตะวันตก
นัน่ คือ การสรางศัพทโดยแปลคํายืมแบบตรงตัว (Loan Translation) เปนการสรางคําผสม
ขึน้ โดยใหทุกสวนสอดคลองกับสวนตาง ๆ ในคํายืมภาษาอังกฤษ
กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยอีก 2 กลวิธีที่
ผู  แ ปลใช ม ากรองลงมา ได แ ก การแปลโดยการแทนที่ ด  ว ยวลี ห รื อ ประโยคที่ ป รากฏ
ในวัฒนธรรมของภาษาแปล สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องจากภาษาอังกฤษมีรูปแบบโครงสราง
ของคําที่แตกตางจากภาษาไทย การแทนที่ดวยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของ
ภาษาไทยอาจ ทําใหผูอานสามารถสื่อความหมายไดเทียบเคียงกับตนฉบับภาษาอังกฤษ
อีกทัง้ ไดอรรถรสตามลักษณะธรรมชาติทางโครงสรางของภาษาไทยดวย ซึง่ สอดคลองกับที่
Sanchawi Saibua (2007) ทีไ่ ดกลาวถึง แนวทางหนึง่ ในการแกปญ หาการแปลจากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทย นั่นคือ การใชวลีหรือประโยคแทนคํา เพื่อบอกลักษณะของสิ่งนั้น โดยใชวลี
หรือประโยค ซึ่งชวยใหภาษาในฉบับแปลสามารถสื่อความหมายไดสมบูรณ เทาเทียมกับ
ภาษาตนฉบับ และมีความเปนธรรมชาติตามลักษณะทางโครงสรางของภาษาฉบับแปล
และอีกกลวิธีหนึ่ง คือการแปลโดยการใชคําซึ่งเปนที่รูจักกันดีในภาษาไทย สาเหตุหนึ่งอาจ
เกิดขึ้นเมื่อคําในภาษาตนฉบับไมสามารถเทียบเคียง หรือไมปรากฏในวัฒนธรรมของ

98

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

ภาษาแปล ผูแปลจึงใชคําอื่นที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล และเปนที่รูจักดีที่มีอยู
ในวัฒนธรรมของภาษาแปลแทนคําที่อยูในวัฒนธรรมภาษาตนฉบับ ซึ่งสอดคลองกับที่
Supannee Pinmanee (2006) John Beekman & John Callow (1974) Katharine
Barnwell (1980) และ Mona Baker (1992) ที่ไดกลาวถึง แนวทางการแปล หรือ
การถายทอดความหมายคําศัพทที่ไมเปนที่รูจักหรือไมปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
โดยการแทนทีห่ รือใชคาํ ซึง่ เปนทีร่ จู กั ดี หรือปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปลมาแทนคําศัพท
ที่อยูในวัฒนธรรมภาษาตนฉบับ ซึ่งคําที่มีอยูในภาษาแปลอาจมีความหมายไมเทาเทียมกับ
ภาษาตนฉบับ แตอาจมีลักษณะ หนาที่ หรือวัตถุประสงคการนําไปใชคลายกัน และ
คําทีแ่ ปลไมใชประเด็นสําคัญของเรือ่ ง แตคาํ ทัง้ สองคํานีโ้ ยง หรือสือ่ ความไปถึงประเด็นสําคัญ
ที่ทําใหไดความหมายคลายกัน และตองเปนคําที่จัดอยูในประเภทเดียวกัน
3. กลวิธีการแปลคํานามประสมจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยในงานวิจัยนี้
เปนการศึกษาจากผูแปลเพียงทานเดียวเทานั้น ซึ่งผูแปลแตละทานอาจมีรูปแบบการแปล
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล ผลสรุปที่ไดจึงเปนกลวิธีการแปลคํานามประสม
ภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาไทยของผู  แ ปลท า นนี้ เ ท า นั้ น มิ อ าจสรุ ป เป น กลวิ ธี ก ารแปล
คํานามประสมภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยทัว่ ไป ซึง่ กลวิธกี ารแปลของ วลีพร หวังซือ่ กุล
ผูแปลนวนิยายเรื่อง “แฮรรี่ พอตเตอรกับนักโทษแหงอัซคาบัน” ที่ไดนํามาวิเคราะหนี้
พบกลวิธีการแปลโดยการสรางคําประสมใหมในภาษาไทยโดยแปลคําในภาษาตนฉบับ
แบบตรงตัว การแปลโดยการแทนทีด่ ว ยวลีหรือประโยคทีป่ รากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
และการแปลโดยการใชคําซึ่งเปนที่รูจักกันดีในภาษาไทยเปน สวนใหญ ซึ่งทั้ง 3 กลวิธีการ
แปลนี้ สอดคลองและเปนไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Achara Thappang
(2013) ผูวิจัยสันนิษฐานวา สวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากวากยสัมพันธภาษาไทยที่มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางจากภาษาอังกฤษ อีกทั้งภาษาไทยเปนภาษาที่ใหความสําคัญกับใจความ
มากกวาชนิดของคํา (Phraya Upakit-Silapasan, 1996) จึงทําใหผูแปลตองเลือกสรรวลี
และประโยคมาใชใหเหมาะสมกับ วัฒนธรรมการใช ภ าษาไทย และเพื่ อ ต อ งการที่ จ ะ
สื่อความหมายในฉบับแปลใหไดใกลเคียงกับตนฉบับมากที่สุด ซึ่งอาจเปนผลเนื่องมาจาก
งานแปลนี้เปนผลงานที่เต็มไปดวยจินตนาการ สนุกสนาน และสามารถสื่อถึงอรรถรสของ
เรื่องที่ถูกถายทอดมาจากตนฉบับใหไดใกลเคียงมากที่สุด กลาวโดยรวมไดวา ผูแปล
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สามารถรักษาความหมาย และอรรถรสในฉบับแปลไวไดตรงหรือใกลเคียงกับตนฉบับเปน
สวนใหญ อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวา ขอมูลในฉบับแปลทัง้ หมดจะถูกตองและเหมาะสม
เนื่องจากผูวิจัยเนนการศึกษาเรื่องการแปลคํานามประสม จึงใหความสําคัญในสวนนี้
มากกวาสวนอื่น ผูแปลทานอื่น ๆ หรือผูสนใจศึกษาเรื่องการแปล คํานามประสม สามารถ
นําผลการวิจยั นีไ้ ปใชเปนแนวทางสําหรับการแปลคํานามประสมในงานวรรณกรรมชนิดอืน่ ๆ
หรืองานแปลประเภทอื่น ๆ ตอไป
ขอเสนอแนะ
สําหรับประเด็นที่สามารถทําการศึกษาตอยอดตอไปจากงานวิจัยนี้นั้น มีดังนี้
1. ควรตอยอดการศึกษาเรื่องกลวิธีการแปลคํานามประสมจากวรรณกรรม
ประเภทอื่น ๆ หรืองานแปลประเภทอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเรื่องกลวิธีการแปลคํานามประสมจากผูแปลหลาย ๆ ทาน
เพื่อเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกตางของกลวิธีการแปลที่ผูแปลแตละทาน
เลือกใช
3. ควรตอยอดหรือขยายการศึกษาเรือ่ งกลวิธกี ารแปลคํานามประสมจากภาษาอืน่ ๆ
เปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ เชนกัน
4. นอกจากโครงสรางในระดับคําแลว โครงสรางอื่น ๆ ของภาษาที่นาสนใจ
ทําการศึกษากลวิธีการแปลขามภาษานาจะเปนโครงสรางที่ภาษามักจะมีความแตกตางกัน
เชน โครงสรางวลี โครงสรางประโยค ระบบกาล และการณลักษณะ เปนตน
ประโยชนของงานวิจัย
1. สามารถนําผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยทีค่ น พบไปใชเปนแนวทางเทียบเคียงความหมายในระดับคําในการแปลคํานาม
ประสม หรือคําประเภทอื่น ๆ ในวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ หรืองานแปลประเภทอื่น ๆ
2. สามารถนําผลการศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลคํานามประสมภาษาอังกฤษ
เปนภาษาไทยที่คนพบไปใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยทางดานการแปล และการเรียน
การสอนการแปล
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3. เปนประโยชนตอการสื่อสารขามภาษาระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เชน การแปล การลาม มัคคุเทศก ตลอดจนการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
4. เปนประโยชนสาํ หรับผูท มี่ คี วามสนใจดานการแปล และเปนการขยายองคความรู
และพัฒนาศาสตรดานการแปล รวมไปถึงการเรียนการสอนแปลใหกาวหนาตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู  เ ขี ย นขอขอบคุ ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏลําปาง ที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย ปงบประมาณ 2559
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