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ประเภท และ กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
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This research aims to study the strategies of Vietnamese cultural terms
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xin mot ve di tuoi tho (Give me a ticket to the childhood) and Vua nham mat vua
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The study found that there are 6 main strategies to translate Vietnamese
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สาคัญที่สุดของมนุษย์เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและ
ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นภาษาทุก
ภาษาล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน เนื่องจากภาษาเป็นวัฒนธรรมบันทึกและถ่ายทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
วิถีการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างทัศนคติความคิดความ
เชื่อและค่านิยมของมนุษย์ การศึกษาภาษาในแง่มุมต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง (วู ถิ กิม จี,
2555)
ภาษาทุกภาษาย่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งสิ้น

ไม่มีภาษาสองภาษาใดในโลกที่เหมือนกัน

ตรงกันทุกประการ แต่ละภาษาย่อมมีคาศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยคเป็นของตัวเอง
ลักษณะประจาชาติเช่น วัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ปรากฏให้เห็นได้ในภาษาของประเทศนั้น ๆ คาศัพท์
ไวยากรณ์ คาสแลง สานวนโวหาร การเปรียบเทียบ การนับเลข การทักทาย สิ่งต้องห้าม และ การ
นับญาติ ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ ว่าแตกต่างไปกับชาติอื่นอย่างไร (Kamal
P. Malla,1987) เช่น ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะมีคาเรียกข้าวหลากหลาย เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่
เป็นอาหารสาคัญของคนเอเชียเช่นในภาษาเวียดนามมีคาว่า lúa (ต้นข้าว) gạo (ข้าวสาร) cơm (ข้าว
สุก) rơm (ฟางข้าว) thóc (ข้าวเปลือก) cốm (ข้าวเม่า) trấu (เปลือกข้าว) หรือ ประเทศที่มี
ทะเลทรายจะมีคาเรียกทรายเป็นจานวนมาก
ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การสื่อสารได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสาร
ระหว่างประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล วัฒนธรรม และ การสื่อสาร

ดังนั้นการแปลจึงมีบทบาทสาคัญในการ

2

การแปล

เป็นกระบวนการที่เอาถ้อยความที่เขียนด้วยภาษาหนึ่งไปแทนที่ถ้อยความที่เขียน

ด้วยอีกภาษาหนึ่ง (ปราณี บานชื่น, 2523) การสื่อสารความหมายโดยการแปลนั้น ผู้อ่านเป็นผู้รับสาร
ซึ่งแสดงโดยตัวสื่อ (คือภาษา) ซึ่งเป็นคนละชุดกับที่ผู้ส่งสารคนแรก หรือผู้เขียนต้นฉบับใช้ภาษาทั้ง
สองภาษา

(ภาษาของต้นฉบับและภาษาของฉบับแปล)

นับเป็นผลิตผลของมนุษย์ต่างสังคมซึ่งมี

วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ทัศนคติ ความเชื่อ และ การมองสิ่งต่าง ๆ ที่แวดล้อมตนต่างกัน ลักษณะ
และระบบของภาษาทั้งสองจึงแตกต่างกันจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดและความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสังคมทั้ง 2 นั้น ดังนั้นการนาเอาภาษาอีกภาษาหนึ่งมาสื่อ
ความหมายทั้งมวลของต้นฉบับจึงต้องมีการปรับบทแปลบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการแปลที่มีลักษณะตรงตัว
หรือการแปลเอาความ ทั้งนี้เพื่อให้บทแปลนั้นสามารถสื่อความหมายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ และ
สามารถสร้างการตอบสนองในตัวผู้อ่านงานแปลได้ใกล้เคียงกับปฏิกิริยาของผู้อ่านต้นฉบับ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม

โดยเฉพาะคาทางวัฒนธรรมเป็นความท้าทายสาหรับนักแปลทุกคน

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมในนวนิยาย

ซึ่งเป็นสื่อบันเทิงคดีร้อยแก้วที่

สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเห็นถึงวิถีชีวิต และสภาพสังคม ของกลุ่มสังคมหนึ่ง ๆ ผ่านทางพฤติกรรมของ
ตัวละครที่ผู้เขียนแต่งขึ้น นวนิยายจึงถือเป็นเครื่องมือสื่อสารทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่งไปยังคน
อีกกลุ่มหนึ่ง (สตรีรัตน์ ไกรอ่อน, 2556)
ในกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประเทศในอาเซียนมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกันมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภาษา และ รวมถึงวัฒนธรรมอีกด้วยซึ่งเป็น
สิ่งที่สาคัญเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของเหล่าประเทศที่อยู่ในประชาคมอาเซียน จึงมีการแปล
วรรณกรรมสาคัญ ๆ ของไทยและเวียดนามมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ คนไทยจะรู้จักเวียดนามผ่านวรรณกรรมแปลที่เกี่ยวข้องกับสงคราม การเมือง
เช่น รวมเรื่องสั้นของนามกาว บันทึกของดั่ง ถุ่ย เจิ่ม ด้วยปัญญาและความรัก ทางตัน ฯลฯ ระยะหลัง
เริ่มมีการแปลวรรณกรรมเวียดนามเป็นภาษาไทย
เยาวชน

ที่หลากหลายมากขึ้น

โดยเฉพาะวรรณกรรม
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นวนิยายเรื่อง “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” ของ Nguyễn Nhật Ánh และ “Vừa
nhắm mắt vừa mở cửa sổ” ของ Nguyễn Ngọc Thuần เป็นวรรณกรรมเยาวชนสองเรื่องที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและนักวิจารณ์วรรณกรรมในเวียดนามและเป็นหนังสือที่มียอด
จาหน่ายสูง และได้รับรางวัลจานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล
งานเขียนวรรณกรรมสาหรับเยาวชนยอดเยี่ยม ในปี 2004 หนังสือดีเด่นในปี 2009 และรางวัลซีไรต์
ในปี 2010 นวนิยาย 2 เล่มนี้มีผู้นาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี ภาษาสวีเดน และ ภาษาไทยซึ่งมนธิรา ราโทเป็นผู้แปลฉบับภาษาไทย
นวนิยายสองเล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องชีวิตวัยเด็กของตัวละครเด็ก 2 คนชื่อ หมุ่ย อายุ 8 ขวบ
(ในเรื่องขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก) และ หยุง อายุ 10 ขวบ (ในเรื่อง ปิดตา เปิดหน้าต่าง) ที่อาศัย
อยู่ในชนบทของประเทศเวียดนามซึ่งจะทาให้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเวียดนาม

จึงถือเป็นตัวแทน

ของวัฒนธรรมเวียดนามได้เป็นอย่างดี
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า มีการศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นจานวน
มาก อาทิ ณิชา กลิ่นชจร (2544) ได้ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการแปลตาราอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีศึกษาตาราอาหาร SPICY THAI CUISINE” สตรีรัตน์ ไกรอ่อน (2556) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการ
แปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน” ศศิ เอาทารยกุล
(2557)

ได้ศึกษาเรื่อง

“การศึกษาการแปลข้ามวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในบท

บรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ไทย” พรรณี ภาระโภชน์ (2555) ได้เขียนบทความเรื่อง “การแปล
คาศัพท์ทางวัฒนธรรมในนวนิยายเรื่อง Memoirs of a Geisha” หนึ่งฤทัย ลาที (2556) ได้ศึกษา
เรื่อง “การวิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากหนังสือเรื่องแอตแลนติก มหาสมุทรข้าม
กาลเวลา” เป็นต้น แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
มาก่อน จึงคิดว่า ถ้าหากมีการศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามในการศึกษาภาษา วัฒนธรรม และการแปล
เป็นอย่างยิ่ง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยในนวนิยายแปล
ขอตั๋วใบหนึ่งกลับไปสู่วัยเด็ก และ ปิดตา เปิดหน้าต่าง
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามและประเทศไทยผ่านกลวิธีการแปลคาทาง
วัฒนธรรม

สมมติฐาน
1. ด้านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย มีการใช้กลวิธีการแปล
แบบตรงตัวมากที่สุด
2. ความหมายและกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมทาให้เห็นวัฒนธรรมและสังคมของประเทศ
เวียดนามและประเทศไทยที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน

ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะข้อมูลคาทางวัฒนธรรมในนวนิยายสองเรื่อง คือ ขอตั๋วหนึ่งใบ
กลับไปสู่วัยเด็ก (พ.ศ.2554) และ ปิดตา เปิดหน้าต่าง (พ.ศ.2556) แปลโดย มนธิรา ราโท
สานักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์ เทียบกับต้นฉบับเรื่อง Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
และ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2015 ประพันธ์โดย Nguyễn
Nhật Ánh และ Nguyễn Ngọc Thuần สานักพิมพ์ Trẻ
2. ผู้วิจัยจะศึกษาคาทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ วัฒนธรรมทางสังคม และ วัฒนธรรมทางภาษา ซึ่ง
ในวัฒนธรรมทางภาษานั้น ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะคาเรียกสี คาอุทาน และ สานวน และไม่
ศึกษาคาสรรพนามเนื่องจากว่าคาสรรพนามมีจานวนมากและควรศึกษาแยกต่างหากเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้
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นิยามศัพท์
จากการศึกษาการแบ่งประเภทวัฒนธรรมของไนดา ในงานวิจัยนี้

คาทางวัฒนธรรม

หมายถึง คาหรือกลุ่มคาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในสังคมเวียดนามไม่ว่าจะเป็น ชือ่
เรียกวัตถุตา่ ง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อการดารงชีวิต เช่นเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย อาหาร หรือ ตึก
อาคารต่าง ๆ (วัฒนธรรมทางวัตถุ) ค่านิยม ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี รูปแบบการดาเนินชีวิต และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (วัฒนธรรมทางสังคม) รวมไปถึงคาเรียกสี คาอุทานและสานวน (วัฒนธรรมทาง
ภาษา)

ข้อตกลงเบื้องต้น
การนาเสนอผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผู้วิจัยจะนาคาทางวัฒนธรรมภาษาเวียดนาม
พร้อมคาอธิบายความหมายของผู้วิจัยโดยใช้ตัวเอน และคาแปลเป็นภาษาไทยของผู้แปลใส่ในตาราง
หลังจากนั้นอธิบายไว้ด้านล่างของตาราง

วิธีดาเนินงานวิจัย
การศึกษา กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง
ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก และ ปิดตา เปิดหน้าต่าง ผู้วิจัยจะดาเนินงานวิจัยตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปล กลวิธีการแปล วัฒนธรรม และ
นวนิยายสองเรื่องที่นามาศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน และ ผู้แปล เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา
2. รวบรวมคาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในต้นฉบับภาษาเวียดนาม และ คาแปลของคาทางวัฒนธรรม
นั้น ๆ ในฉบับแปลภาษาไทย
3. ศึกษาและจัดกลุ่มกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมที่ได้เก็บข้อมูลไว้ การหาความหมายของคา
ทางวัฒนธรรมภาษาเวียดนามและภาษาไทย

ผู้วิจัยอาศัยความเป็นเจ้าของภาษาเวียดนาม

ประกอบกับการค้นหาความหมายคาในพจนานุกรม และ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
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เอกสารและสื่อออนไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลความหมายได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือมากที่สุด
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้สอบถามข้อมูลภาษาไทยกับชาวไทยที่เป็นเจ้าของภาษาไทยอีกด้วย
แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่
https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/
http://tratu.coviet.vn/
http://tratu.soha.vn/
https://vi.wikipedia.org/
http://www.royin.go.th/dictionary/
https://dict.longdo.com/
https://dictionary.sanook.com/
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
4. วิเคราะห์วัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านการศึกษากลวิธีการแปล
5. สรุปเนื้อหาผลการวิจัย อภิปราย และ เสนอผลงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบและเข้าใจกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
2. ทาให้ทราบความเหมือนและแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของไทยและเวียดนาม
3. เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอนการแปลภาษา
แปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย

โดยเฉพาะการ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยกลวิธีการแปลคา
ทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ ทฤษฎีการแปล ประเภทของคาทาง
วัฒนธรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ข้อมูลเกี่ยวกับนวนิยาย ผู้แต่ง และผู้แปล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทฤษฎีการแปล
ในการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีการแปล

ผู้วิจัยจะกล่าวถึง คาจากัดความของการแปล

ประเภทของการแปล และ การแปลวรรณกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คาจากัดความการแปล
ยูจีน ไนดา (1964, อ้างถึงใน สัญฉวี สายบัว, 2525, น.1) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎีการแปล
กล่าวว่า การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมาย (meaning) และ รูปแบบของการเสนอ
ความหมาย (form) ของข้อความในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
แคทฟอร์ด (1978, อ้างถึงใน สัญฉวี สายบัวม, 2525) นิยามการแปลว่า เป็นปฏิบัติการต่อ
ภาษา กล่าวคือเป็นกระบวนการแทนที่ภาษาหนึ่งด้วยภาษาอีกภาษาหนึ่ง การแทนที่เช่นนี้อาจกระทา
ได้เพียงบางส่วน หรือกระทาได้ทั้งหมด (สัญฉวี สายบัว, 2525)
นิวมาร์ค (1981, อ้างถึงใน สุพรรณี ปิ่นมณี, 2557) ให้นิยามการแปลว่า การแปลคือ a craft
consisting in the attempt to replace a written message and/or statement in one
language by the same message and/or statement in another language” ถอดความได้ว่า
การแปลเป็นงานอันละเอียดประณีตในการแทนที่สาร
ข้อความในอีกภาษาหนึ่ง

หรือ

ข้อความในภาษาหนึ่งด้วยสารหรือ
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Danica Seleskovitch (อ้างถึงใน สุพรรณี ปิ่นมณี, 2557, น.3) กล่าวว่า “สิ่งสาคัญในการ
แปลมี 3 อย่างที่ต้องคานึงถึง คือข้อความ ความหมายแฝง และการถ่ายทอดความหมายออกมาเป็น
ภาษาแปลตามธรรมชาติ”
จากคาจากัดความข้างต้น

สามารถสรุปได้ว่า

การแปลเป็นการถ่ายทอดความหมายของ

ข้อความจากภาษาหนึ่ง (ภาษาต้นทาง) ไปอีกภาษาหนึ่ง (ภาษาปลายทาง) ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้ง 2
ภาษาที่ดี และต้องเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมที่ใช้ภาษานั้น ๆ อีกด้วยถึงจะถ่ายทอดได้ดี เหมาะสม
และ ถูกต้อง

2. ประเภทของการแปล
มีผู้แบ่งประเภทของการแปลไว้หลายลักษณะ โดยทั่วไป การแปลจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
การแปลแบบคาต่อคา (literal translation) และแปลโดยอรรถ (non- literal translation)
Eugene Newmark (1981, อ้างถึงใน สุพรรณี ปิ่นมณี, 2557, น.8) ได้แบ่งการแปลเป็น 2
ประเภทคือ
1.การแปลแบบเน้นที่การรักษาภาษาต้นฉบับ (Source Language emphasis หรือ SL)
2. การแปลโดยเน้นที่ความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาแปล (Target Language emphasis
หรือ TL)
นอกจากนั้น Newmark ยังได้เรียงลาดับการแปลตั้งแต่การแปบแบบเน้นที่การรักษาต้นฉบับ
มากที่สุดจนไปถึงแบบเน้นที่ความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาแปลมากที่สุด เป็นรูปตัว V ดังนี้
SL emphasis

TL emphasis

Word-for-word translation

Adaptation

Literal translation
Faithful translation
Semantic translation

Free translation
Idiomatic translation
Communicative translation
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Mildred L. Larson (1984, อ้างถึงใน สุพรรณี ปิ่นมณี, 2557) ได้แบ่งการแปลเป็น 2
ประเภทใหญ่ คือ การแปลแบบรักษารูปแบบ (form-based translation หรือ literal translation)
และการแปลแบบรักษาความหมาย (meaning-based translation หรือ word-for-word
translation)
การแปลแบบรักษารูปแบบ (form-based translation หรือ literal translation) เป็นการ
แปลที่รักษาคาและรูปแบบเดิมของภาษาต้นฉบับทุกประการ ประเภทนี้เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการ
ศึกษาภาษาต้นฉบับ
ส่วนการแปลแบบรักษาความหมาย (meaning-based translation หรือ word-for-word
translation) คือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษาแปลให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด
ครบทั้งสามประการคือ ความเป็นธรรมชาติของภาษาแปล โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาแปล
และการเลือกใช้คาในภาษาแปล
เขายังได้เรียงลาดับการแปลจากแบบตรงตัวต้นฉบับเดิมมากที่สุดไปสู่ระดับที่เป็นธรรมชาติใน
ภาษาแปลมากที่สุดดังนี้
Very
literal

Literal

Modified
literal

Inconsistent Near
mixture
idiomatic


Idiomatic

Unduly
free

ส่วน Catford (1965, อ้างถึงในสุพรรณี ปิ่นมณี, 2557) ได้แบ่งการแปลเป็น 2 ประเภท คือ
การแปลบางส่วน (partial translation) และการแปลทั้งหมด (full translation)

Hatim และ Marson (1990, อ้างถึงใน สุพรรณี ปิ่นมณี, 2557) ได้แบ่งการแปลเป็น 3
ประเภทตามจุดมุ่งหมายของผู้แปลได้แก่
1. การแปลแบบยึดผู้เขียนเป็นหลัก (author-centred translating)
2. การแปลแบบยึดสิ่งที่จะแปลเป็นหลัก (text-centred translating)
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3. การแปลแบบยึดผู้อ่านเป็นหลัก (reader-centred translating)

การแปลสิ่งที่ไม่ปรากฏหรือไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมของภาษาแปล สุพรรณี ปิ่นมณี (2557)
กล่าวว่า เมื่อต้องแปลสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมของภาษาแปล งานของผู้เขียนก็ย่อมลาบากขึ้นไป
อีก เนื่องจากผู้แปลไม่เพียงแต่จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสม ที่จะกล้าวอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นที่รู้จักของ
ผู้อ่านในภาษาแปลแล้ว ผู้แปลยังจะต้องหาวิธีการบอกเล่าถึงสิ่งที่เป็นของใหม่สาหรับผู้อ่านในภาษา
นั้ น ๆ อี ก ด้ ว ย และได้ เสนอทางเลื อ กในการแก้ ปั ญ หาดั งกล่ าวตามแนวคิ ด ของ Beekman และ
Callow สาหรับผู้แปล 3 ทางดังนี้
1. การใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ แล้วตามด้วยคาอธิบายประกอบ ( a generic word
with descriptive phrase)
2. การใช้คายืม (a loan word)
3. การใช้การแทนที่ด้วยสิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล (a cultural substitute)

สตรี รั ต น์ ไกรอ่ อ น (2556) ได้ ท าวิ จั ย การแปลค าทางวั ฒ นธรรมจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน ได้แบ่งกลวิธีการแปลเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
2. กลวิธีการแปลเสรี หรือ เอาความ
3. การทับศัพท์

ศศิ เอาทรยกุ ล (2557) ได้ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง การศึ ก ษาการแปลข้ า มวั ฒ นธรรมจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในบทบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ไทย และ ได้แบ่งกลวิธีการแปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็น 7 ประเภท ได้แก่
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1. การใช้คาที่มีความหมายกว้างกว่าต้นฉบับ
2. การใช้คาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าในต้นฉบับ
3. การแทนที่ด้วยสิ่งที่มีในวัฒนธรรมเป้าหมาย
4. การอธิบายความ
5. การทับศัพท์
6. การละไม่แปล
7. การแปลตรง

3. การแปลวรรณกรรม
วัลยา วิวัฒ น์ศร (2545) ได้ให้ความหมายของการแปลวรรณกรรมว่า การแปลวรรณกรรม
คือการถ่ายทอดความหมายและวรรณศิลป์จากตัวบทภาษาหนึ่งไปเป็นตัวบทอีกภาษาหนึ่ง ถึงระดับ
การสร้างสรรค์ของนักประพันธ์ โดยยังรักษาบริบททางวัฒนธรรมในต้นฉบับภาษาเดิมและคานึงถึง
ผู้อ่านฉบับแปลเสมอกัน
นอกจากนี้ ยังได้สรุปขั้นตอนการแปลวรรณกรรมที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ทาความเข้าใจต้นฉบับ การทาความเข้าใจต้นฉบับนั้น จะต้องอาศัยความรู้ทั้งในตัวบทและ
นอกตัวบท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องรู้บริบททางวรรณกรรม สังคม และ วัฒนธรรมที่นักประพันธ์
ใช้เป็นฉากและสมัย
2. ถ่ า ยทอดความหมายหรื อ แปล ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ แ ปลต้ อ งพิ จ ารณาภาษาที่ จ ะใช้ ถ่ า ยทอด
ความหมายให้สอดคล้องกับต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นความเก่า -ใหม่ของภาษา ภาษาเขียน-ภาษาปาก
เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องคานึงถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมอยู่เสมอ
3. ผู้แปลตรวจสอบและแก้ไข ผู้แปลต้องตรวจสอบเพื่ อให้แน่ใจว่า ผู้อ่านจะเข้าใจตามที่ผู้แปล
ประสงค์
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4. บรรณาธิการตรวจแก้ ก่อนที่จะเป็นฉบับแปลสมบูรณ์ จะมีบรรณาธิการตรวจสอบบทแปลอีก
รอบหนึ่ง

ประเภทคาทางวัฒนธรรม
คาทางวัฒนธรรม เป็นคาหรือกลุ่มคาที่แสดงลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง คา
ทางวัฒนธรรมมักได้แบ่งตามประเภทของวัฒนธรรม
ไนดา (Nida, 1964, อ้ า งถึ ง ใน(ศศิ เอาทรยกุ ล , 2557)) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม 5 ประเภทดังต่อไปนี้
1.วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา
วัฒ นธรรมทางนิ เวศวิทยาหมายถึงความแตกต่างสภาพภูมิศาสตร์ เช่นภูมิประเทศ สภาพ
อากาศ ต้นไม้ และ สัตว์ เป็นต้น ซึ่งทาให้มีคาเรียกต่าง ๆ ในธรรมชาติต่างกัน
2.วัฒนธรรมทางวัตถุ
วัฒ นธรรมทางวัตถุหมายถึงวัตถุต่าง ๆ ที่มนุษย์ส ร้างขึ้นเพื่อการดารงชีวิต อย่างเครื่องใช้
เครื่องแต่งกาย อาหาร หรือ ตึกอาคารต่าง ๆ
3. วัฒนธรรมทางสังคม
วัฒนธรรมทางสังคมหมายถึงแบบแผนความพฤติของคนในสังคม รวมถึงค่านิยม ความเชื่อ
ประเพณี รูปแบบการดาเนินชีวิต และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
4. วัฒนธรรมทางศาสนา
วัฒ นธรรมทางศาสนาหมายถึงความเชื่อทางศาสนาอันเป็ นรากฐานความคิดที่ ก่อให้ เกิ ด
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
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5. วัฒนธรรมทางภาษา
วัฒนธรรมทางภาษาหมายถึงระบบภาษาและการใช้ ความแตกต่างระหว่างภาษาเกิดขึ้นจาก
ปัจจัย 4 ข้อได้แก่ การออกเสียง (ซึ่งจาเป็นสาหรับการถ่ายเสียงชื่อเฉพาะ) โครงสร้างของคา
เช่นการกาหนดว่า คาใดต้องใช้กับคาใดหรือโครงสร้างกรรมวาจก โครงสร้างประโยค และ
คาศัพท์ โดยบางภาษามีการใช้คาเพื่อระบุความหมายที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

ในงานวิจั ยนี้ ผู้ วิจัย จะประยุกต์ใช้การแบ่งประเภทของวัฒ นธรรมจากงานของไนด้า โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางสังคม และ วัฒนธรรมทางภาษา ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวมวัฒนธรรมทางศาสนาไว้กับวัฒนธรรมทางสังคม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณิ ช า กลิ่ น ขจร (2544) ศึ ก ษาเรื่อ ง “กลวิ ธี ก ารแปลต าราอาหารไทยเป็ น ภาษาอั งกฤษ
กรณีศึกษาตาราอาหาร SPICY THAI CUISINE” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีในการ
แปลประเภทอาหาร ชื่ออาหาร ส่วนผสมและกระบวนการทาอาหาร ผลการศึกษาพบว่าผู้แปลใช้
กลวิธีในการแปลประเภทอาหาร 2 วิธี คือ การแทนที่ทางวัฒนธรรมร่วมกับการอธิบายรสชาติอาหาร
และการแทนที่ทางวัฒนธรรมร่วมกับการบอกส่วนผสม ในการแปลชื่ออาหาร ผู้แปลใช้กลวิธีในการ
แปล 5 วิธี คือการแปลตรงตัว การเพิ่ม การละ การขยายความ และการตีความ
การแปลส่วนผสมแบ่งออกเป็นการแปลคานาม การแปลส่วนขยาย และการแปลลักษณนาม
ผู้แปลใช้กลวิธีในการแปลคานาม 5 วิธีคือการใช้คาเทียบเคียง การทับศัพท์ การแทนที่ทางวัฒนธรรม
การใช้คาที่มีความหมายกว้าง และการเลือกใช้คาให้เหมาะสมกับความหมาย การแปลส่วนขยาย ผู้
แปลใช้กลวิธีในการแปล 5 วิธีเช่นกันได้แก่การใช้กิริยาช่องที่สาม การใช้คาคุณศัพท์ การใช้วลีการ
เปลี่ยนให้เป็นคานามหลัก และการเพิ่มส่วนขยาย ส่วนการแปลลักษณนามผู้แปลใช้กลวิธีในการแปล
4 วิธี ได้แก่การ ทับศัพท์ การใช้คาเทียบเคียงการเปลี่ยนรูปคาเทียบเคียงให้เป็นคานามหลัก และการ
ละไม่แปล
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ส่วนการแปลกระบวนการในการทาอาหาร พบว่าผู้ แปลใช้กลวิธีในการแปลทั้งสิ้ น 11 วิธี
ได้แก่ การใช้คาเทีย บเคีย ง การใช้คาอธิบ าย การสร้างสรรค์คา การใช้คาที่ ให้ ความหมายตรงกับ
ต้นฉบับเพียงบางส่วน การเพิ่ม การละการทาให้ข้อมูลชัดเจน การถอดความ การเรียงลาดับข้อมูลใหม่
การเปลี่ยนโครงสร้างภาษา และการใช้รูปประโยคกรรมวาจก

ปาริชาต ญาณวารี (2544) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของแมกไม้ เรื่อง
ชีลาร้ายที่สุด และ น้องเล็กยังร้ายอยู่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนของ
แมกไม้ การถ่ายทอดความหมายในระดับคาและระดับประโยค และการใช้สานวนภาษา โดยเป็นการ
วิจัยเอกสารและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้แปลใช้กลวิธีแปลเน้นการรักษารูปแบบโครงสร้างทางภาษาจากต้นฉบับ
และ กลวิธีแปลเน้ น ให้ ผู้ อ่านเข้าใจความหมาย กลวิธีแปลทั้ งสองประเภทท าให้ เกิ ดการถ่ายทอด
ความหมายในระดั บ ค าโดยวิ ธี ก ารทั บ ศั พ ท์ ปรั บ จากค าเป็ น วลี ห รื อ ข้ อ ความอธิ บ าย ถ่ า ยทอด
ความหมายของคาที่ป รับ ตามบริบท ถ่ายทอดสานวนโวหาร โดยคงรูปแบบโครงสร้างของสานวน
โวหารของภาษาต้นฉบับไว้ หรือ อธิบายความ และถ่ายทอดความหมายของคาในเชิงขบขัน
ส่วนวิธีการถ่ายทอดความหมายในระดับประโยค พบว่ามีการปรับ ลาดับวิธีเรียงความใน
ประโยค ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนาเสนอความหมายจากประโยคแสดงความไม่เห็นด้วย ถ่ายทอด
ความหมายจากประโยคปฏิเสธ เชิงซ้อนโดยวิธีก ารเก็บรูปปฏิเสธเพียงอย่างเดียวหรือตีความหมาย
แล้ ว แปลตามใจความที่ แ ท้ จ ริ ง ถ่ ายทอดความหมายของประโยคตามความตั้ งใจของผู้ พู ด และ
ถ่ายทอดความหมายโดยแปลไม่ตรงตามรูปภาษาในต้นฉบับ ลักษณะการใช้สานวนภาษาของผู้แปลมี
ความเหมาะสมกับวรรณกรรมสาหรับเด็ก โดยใช้คา 5 ประเภท ได้แก่ คาแสดงภาพ คาแสดงอาการ
คาแสดงความรู้สึก และคาซ้อน ทั้งนี้สานวนภาษาของผู้แปลยังสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพ อารมณ์ และ
อุปนิสัยของตัวละคร พร้อมกับแฝงอารมณ์ขันไว้ด้วย
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อัจฉรา เทพแปง (2555) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการแปลคานามประสมจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย” มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษากลวิธีการสื่อสารคานามประสมข้ามภาษาผ่านการแปลจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นคานามประสมและคู่แปลที่ปรากฏในนวนิยาย
ภาษาอังกฤษเรื่อง “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” แต่งโดย J.K. Rowling และ
ในฉบับแปลภาษาไทยของสุมาลี บารุงสุข จานวน 1,427 คา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลคานามประสมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
จานวน 21 กลวิธี โดยเรียงลาดับตามค่าความถี่จากมากไปน้อย ดังนี้ 1) การแปลโดยการแทนที่ด้วย
วลี ห รื อประโยคที่ ป รากฏในวัฒ นธรรมของภาษาแปล 2) การแปลโดยการสร้างคาประสมใหม่ใน
ภาษาไทยโดยแปลคาในภาษาต้น ฉบับ แบบตรงตัว 3) การแปลโดยการใช้คาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
ภาษาไทย 4) การแปลโดยการใช้คาทับศัพท์ปนคาไทย 5) การแปลโดยการสร้างคาประสมใหม่ใน
ภาษาไทยโดยแปลคาในภาษาต้นฉบับแบบตรงตัวและใช้คาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 6) การแปล
โดยการแทนที่ด้วยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ซึ่งยังคงคาทับศัพท์ไว้ 7) การ
แปลโดยการแทนที่ด้วยวลีหรือประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ซึ่งยังคงคาทับศัพท์ไว้
แล้ ว เพิ่ ม เติ ม ค าอธิ บ าย 8) การแปลโดยการสร้ า งค าประสมใหม่ ในภาษาไทยโดยแปลค าใน
ภาษาต้นฉบับแบบตรงตัว แล้วเพิ่มเติมคาอธิบาย 9) การแปลโดยการใช้คาทับศัพท์ปนคาไทย แล้ว
เพิ่มเติมคาอธิบาย 10) การแปลเพียงคาเดียวโดยแปลคาในภาษาต้นฉบับแบบตรงตัว 11) การแปล
โดยการทั บ ศัพ ท์ หรือ การยื ม ศัพ ท์ 12) การแปลโดยการทั บ ศั พ ท์ หรือการยืม ศัพ ท์ แล้ ว เพิ่ ม เติ ม
คาอธิบาย 13) การแปลโดยการใช้ข้อความอธิบาย 14) การแปลแบบสื่อความตามบริบท 15) การ
แปลโดยการละคา (ไม่แปล) 16) การแปลโดยการใช้คาในภาษาแปลสร้างคาประสมใหม่ พบว่ามีค่า
การใช้เท่ากับ 17) การแปลเพียงคาเดียวโดยใช้การทับศัพท์ 18) การแปลโดยการสร้างคาประสมใหม่
ในภาษาไทยโดยแปลคาในภาษาต้นฉบับแบบตรงตัวและใช้คาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แล้ว
เพิ่ ม เติม ค าอธิบ าย พบว่ามีค่ าการใช้เท่ ากั บ 19) การแปลโดยการแทนที่ ด้ว ยส านวนที่ ป รากฏใน
วัฒนธรรมของภาษาแปล 20) การแปลโดยการสร้างคาประสมใหม่ในภาษาไทยโดยใช้การทับศัพท์
เพียงคาเดียว แล้วเพิ่มเติมคาอธิบาย 21) การแปลโดยใช้การทับศัพท์ ควบคู่กับการใช้คาซึ่งเป็นที่รู้จัก
กันดีในภาษาไทย
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สตรีรัตน์ ไกรอ่อน (2556) ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการแปลทางวัฒ นธรรมจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน” ที่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษโดยตุลจันทร์โดยมีวัตถุประสงค์ 3
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2) เพื่อ
ศึกษาเทคนิควิธีการแปลที่ผู้แปลนามาใช้แปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการแปล
ผลการศึกษาในส่วนของกลวิธีการแปลคาทางวัฒ นธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
พบว่า มีการใช้กลวิธี การแปลแบบตรงตัวมากที่สุด รองลงมาคือการแปลแบบเอาความ และการทับ
ศัพท์ ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังพบกลวิธีแบบอื่น ๆ แบ่งเป็น 2 กลวิธีได้แก่ การไม่แปลหรือการละคา
และการทับศัพท์ประกอบการแปลแบบตรงตัว
ส่ ว นการศึ ก ษาเทคนิ ค วิ ธี ก ารแปล พบว่ า มี ก ารใช้ เทคนิ ค การแปลแบบขยายมากที่ สุ ด
รองลงมาได้แก่ การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบดัดแปลง และ การแปลแบบ
อ้างอิงข้อมูลดั้งเดิม ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบเทคนิควิธีการแปลแบบอื่น ๆ ได้แก่ การใช้คาทับศัพท์
ในประโยคเสมือนคาภาษาอังกฤษโดยไม่มีการขยายความเพิ่มเติม
เมื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการแปลกับเทคนิควิธีการแปลแล้ว พบว่า
กลวิธีการแปลแบบตรงตัวมีความสัมพันธ์กับเทคนิควิธีการแปลแบบครบมากที่สุด กลวิธีการแปลแบบ
เอาความ การทับศัพท์ และการทับศัพท์ประกอบการแปลแบบตรงตัวมีความสัมพันธ์กับเทคนิควิธีการ
แปลเดียวกันคือ มีความสัมพันธ์กั บเทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากที่สุด ส่วนกลวิธีการไม่แปลหรือ
การละคามีความสัมพันธ์กับเทคนิคกลวิธีการแปลแบบพอเพียงมากที่สุด

นันทวัฒน์ เนตรเจริญ (2557) ศึกษาเรื่อง “การแปลถ้อยคาต้องห้ามในวรรณกรรมเรื่อง The
Catcher in the Rye: กรณีศึกษาสานวนแปลของ คาระวี – ใบเตย” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มที่มา
ของถ้อยคาต้องห้ามที่ปรากฏในต้นฉบับ และ สานวนแปล เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถ้อยคาต้องห้าม
และ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแปลถ้อยคาต้องห้าม
ผลการวิ จั ย ในวั ต ถุ ป ระสงค์ แ รกพบว่ากลุ่ ม ที่ ม าของถ้ อ ยค าต้ อ งห้ าม มี ทั้ งหมด 11 กลุ่ ม
แบ่งเป็นกลุ่มที่มาซึ่งปรากฏใช้ทั้งในต้นฉบับและสานวนแปล 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มสิ่งของ กลุ่ม
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พฤติกรรม กลุ่มคุณสมบัติ และ กลุ่มศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ กลุ่มที่มาซึ่งปรากฏใช้ เฉพาะต้นฉบับ
สองกลุ่มได้แก่ กลุ่มของเสียจากร่างกาย และกลุ่มพืช กลุ่มที่มาซึ่งปรากฏใช้เฉพาะสานวนแปล 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มอวัยวะ กลุ่มเครือญาติ กลุ่มคาสรรพนาม และคานาหน้านาม และกลุ่มคาลงท้าย
ด้านกลวิธีการแปลพบว่า มีกลวิธีการแปลหลักซึ่งใช้แปลคาต้องห้ามที่ปรากฏในต้นฉบับ 5
กลวิธีได้แก่ 1) กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา 2) กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา 3) กลวิธีการ
แปลเทียบเคียงอารมณ์ 4) กลวิธีการแปลตีความ 5) กลวิธีการละ นอกจาก 5 กลวิธีการแปลหลักที่
กล่าวข้างต้นยังมีกลวิธีเสริมซึ่งใช้ปรับแต่งถ้อยคาต้องห้ามในสานวนแปล และกลวิธีการเพิ่มถ้อยคา
ต้องห้ามเพื่อปรับแต่งสานวนแปล ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการแปลถ้อยคาต้องห้าม มีปัจจัย 2 ประการ
ได้แก่ วัฒนธรรมการใช้ภาษาและความประสงค์ของผู้แปล

ศศิ เอาทรยกุล (2557) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการแปลข้ามวัฒ นธรรมจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษในบทบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคาทาง
วัฒ นธรรมจากภาษาไทยเป็ น ภาษาอั งกฤษในบทบรรยายใต้ ภ าพของภาพยนตร์ไทย 4 เรื่อ งที่ มี
ประเภทภาพยนตร์ แ ตกต่ า งกั น ผลการศึ ก ษาพบถ้ อ ยค าจ านวน 197 ค า ประเภทของค าทาง
วัฒนธรรมที่พบมากที่สุดคือวัฒนธรรมทางภาษา ตามด้วยวัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมทางวัตถุ
วัฒนธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา นอกจากนี้ ยังพบว่าภาพยนตร์แต่ละประเภท
สะท้อนวัฒนธรรมแตกต่างกัน โดยในภาพยนตร์ ประเภทชีวิตและประเภทตลกนั้น พบคาในประเภท
วัฒนธรรมทางภาษามากกว่าภาพยนตร์ประเภทอื่น ส่วนในภาพยนตร์ประเภทระทึกขวัญจะพบคาใน
วัฒนธรรมทางศาสนามากที่สุด สาหรับคาที่สะท้อนวัฒนธรรมทางสังคมจะพบมากที่สุดในภาพยนตร์
ประเภทสารคดีอิงประวัติศาสตร์
ผลการวิเคราะห์กลวิธีการแปลที่ใช้แนวคิดของโมนา เบคอร์ (1992) เป็นกรอบหลักพบว่ามี
การใช้กลวิธีการแปลทั้งหมด 7 กลวิธีได้แก่ 1) การใช้คาที่มีความหมายกว้างกว่าในต้นฉบับ 2) การใช้
คาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าในต้นฉบับ 3) การแทนที่ด้วยสิ่งที่มีในวัฒนธรรมเป้าหมาย 4) การ
อธิบายความ 5) การทับศัพท์ 6) การละไม่แปล 7) การแปลตรง
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โดยทั่ วไปผู้ แปลสามารถเลือกใช้คาที่สื่ อความหมายและอารมณ์ ของตัวละครชัดเจนและ
ใกล้ เคีย งกับ ต้น ฉบั บ อี กทั้งใช้ค าที่ กระชับ เพื่ อไม่ให้ บ ทแปลมี ความยาวเกิน พื้น ที่ อันจากัดของจอ
ภาพยนตร์ แต่ในแง่ของการแปลข้ามวัฒ นธรรมนั้น พบว่า บางครั้งนัยยะทางวัฒ นธรรมของคาใน
ต้นฉบับถูกลดทอนไป

ข้อมูลเกี่ยวกับนวนิยาย ผู้แต่ง และ ผู้แปล
ผู้วิจัยจะแบ่งการนาเสนอเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ นวนิยาย ผู้แต่ง และ ผู้แปลดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. นวนิยาย
1.1 นวนิยายเรื่อง ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก
นวนิยายเรื่อง ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก ( Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ )
เป็นนวนิยายของ เหงวียน เหญิต อั๋นห์ นวนิยายเล่มนี้ถือเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ประสบความสาเร็จ
มากที่สุดของ เหงวียน เหญิต อั๋นห์ และได้รับรางวัลซีไรต์ในปีค.ศ.2010 เหงวียน เหญิต อั๋นห์ ได้เขียน
ไว้ข้างหลังนวนิยายเล่มนี้ว่า “ผมไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ให้เด็กแต่ผมเขียนให้คนที่เคยเป็นเด็ก ” และ
ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Người lao động ว่า “กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของผมคือผู้ใหญ่ ผมอยาก
ให้ผู้ใหญ่เห็นใจเด็ก ๆ” ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นของสมาคม Hội Xuất
bản Việt Nam และสมาคมนั ก เขี ย นเวี ย ดนามในปี ค.ศ. 2009 นวนิ ย ายเล่ ม นี้ ไ ด้ แ ปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศหลายภาษา หนึ่งในนั้นคือภาษาไทยโดยมนธิรา ราโท และจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 โดย
สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ในเดือนสิงหาคม 2554
นวนิยายเล่มนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก 4 คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคือ ยัยตุ่น ยัยตี๋
ฟันหลอ เจ้าฮายแคระ และ เจ้าหมุ่ย ผู้เล่าเรื่องคือ เจ้าหมุ่ยที่ทั้งเล่าเรื่องตอนเด็กและสอดแทรกความ
คิดเห็นของหมุ่ยปัจจุบัน เรื่องประกอบด้วย 12 บท ได้แก่
บทที่ 1 แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน (Tóm lại là đã hết 1 ngày)
บทที่ 2 พ่อแม่แสนวิเศษ

(Bố mẹ tuyệt vời)
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บทที่ 3 ตั้งชื่อให้โลก (Đặt tên cho thế giới)
บทที่ 4 เศร้าอะไรอย่างนี้ (Buồn ơi là sầu)
บทที่ 5 เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ (Khi người ta lớn lên)
บทที่ 6 ผมคือเจ้าหมุ่ย (Tôi là thằng cu Mùi)
บทที่ 7 ผมจะเป็นเด็กดีได้นานเท่าไหร่ (Tôi ngoan trong bao lâu)
บทที่ 8 พวกเราเป็นฆาตรกรได้อย่างไร (Chúng tôi trở thành kẻ giết người như thế nào)
บทที่ 9 มีใครรู้บ้างว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว (Ai có biết bây giờ là mấy giờ rồi không)
บทที่ 10 และแล้วผมก็จมน้า (Và tôi đã chìm)
บทที่ 11 ฟาร์มเลี้ยงหมาจรจัด (Trang trại chó hoang)
บทที่ 12 สุดท้านคือขบวนรถไฟที่ไม่คนตรวจตั๋ว (Cuối cùng là chuyến tàu không có người
soát vé)
1.2 นวนิยายเรื่อง ปิดตา เปิดหน้าต่าง
นวนิยายเรื่องปิดตา เปิดหน้าต่าง (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ) เป็นเรื่อง
สาหรับเยาวชนของนักเขียนและจิตรกรชื่อ เหงวียน หง็อก ถ่วน (Nguyễn Ngọc Thuần) หนังสือเล่ม
นี้ได้รับรางวัลทองในการประกวดการเขียนให้เยาวชนปีค.ศ. 2002 จัดโดยสานักพิมพ์ Trẻ และ
สมาคมนักเขียนเวียดนาม นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากต่างประเทศคือรางวัล Peter Pan ของ
สถาบัน iBbyของประเทศสวีเดน นวนิยายเล่มนี้ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา หนึ่งในนั้น
คือภาษาไทยโดยมนธิรา ราโท และจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 โดยสานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ในเดือน
ตุลาคม 2556
นวนิยายเล่มนี้เป็นเรื่องราวผ่านมุมมองของเด็กชายชื่อ หยุง (Dũng) อายุ 10 ขวบ
เล่าเรื่องเกี่ยวกับเขาและชีวิตรอบข้างเขา ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ เช่น เรื่องฟันเขี้ยว หรือ นิ้วมือ จนกระทั่ง
เรื่องใหญ่เช่นเรื่องของเพื่อนบ้านตั้งครรภ์แต่ลูกเสียชีวิตเพราะคลอดก่อนกาหนด ผ่านมุมมองของเด็ก
10 ขวบ
เรื่องประกอบด้วย 19 บท ได้แก่
บทที่ 1 เสียงที่ไพเราะที่สุด (Những âm thanh đẹp nhất)
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บทที่ 2 เกลียดฟันเขี้ยว (Ghét cái răng khểnh)
บทที่ 3 คิดถึงนิ้วมือ (Thương nhớ ngón tay)
บทที่ 4 ความรัก (Tình yêu)
บทที่ 5 ปิดตา เปิดหน้าต่าง (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ)
บทที่ 6 รองเท้าส้นสูงของครูหว่า (Đôi guốc của cô giáo Hà)
บทที่ 7 ก่อนกลับบ้าน จงลืมอะไรไว้สักอย่างหนึ่ง (Trước khi đi học về, hãy để quên một
cái gì đó)
บทที่ 8 วันที่น่าสะพรึงกลัว (Một ngày kinh hoàng)
บทที่ 9 คนแปลกหน้า (Kẻ lạ)
บทที่ 10 ช่วงเวลาแห่งฤดูฝน (Những ngày mưa)
บทที่ 11 แขกประหลาดมาเยี่ยมสวน (Người khách lạ đến viếng khu vườn)
บทที่ 12 วันแห่งความลับ (Ngày bí mật)
บทที่ 13 มาเซอร์เปียโน (Bà Ma xơ đàn)
บทที่ 14 ความผิดพลาด (Một lỗi lầm)
บทที่ 15 ช่วงเวลาอันแสนปกติ (Những ngày bình thường)
บทที่ 16 พวกคนแปลหน้า (Những người lạ)
บทที่ 17 โศกนาฏกรรม (Bi kịch)
บทที่ 18 หมอยาพื้นบ้าน (Ông lang vườn)
บทที่ 19 แทนบทส่งท้าย (Thay đoạn kết)
2. ผู้แต่ง
2.1 เหงวียน เหญิต อั๋นห์ ผู้แต่งเรื่อง “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
เหงวียน เหญิต อั๋นห์ (Nguyễn Nhật Ánh) เกิดวันที่ 7 พ.ค. ปีค.ศ.1955 ที่หมู่บ้าน
An Mỹ ตาบล Bình An อาเภอ Thăng Bình จังหวัด Quảng Nam เรียนประถมและมัธยมที่บ้าน
เกิด ในปีค.ศ. 1973 เหงวียน เหญิต อั๋นห์ได้ย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ นครโฮจิมินห์
หลังจากเรียนจบเขาได้ทางานและใช้ชีวิตอยู่ที่นครโฮจิมินห์ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจนถึงปัจจุบัน
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เหงวียน เหญิต อั๋นห์ เป็นนักเขียนที่มีผลงานวรรณกรรมเยาวชนจานวนมาก และ
หลายเรื่องได้ทาเป็นหนัง เช่น กล้องคาไลโดสโกป (Kính vạn hoa) ฉันเห็นดอกไม้สีเหลืองบนพื้น
หญ้าสีเขียว (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) หญิงสาวที่มาจากอดีต (Cô gái đến từ hôm
qua)
2.2 เหงวียน หง็อก ถ่วน ผู้แต่งเรื่อง “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”
เหงวียน หง็อก ถ่วน (Nguyễn Ngọc Thuần) เป็นทั้งนักเขียนและจิตรกร เกิดเมื่อปี
ค.ศ. 1972 ที่ อาเภอ Hàm Tân จังหวัด Bình Thuận ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของเวียดนาม สาเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์ นครโฮจิมินห์ ปัจจุบันพานักอยู่นครโฮจิมินห์ ทางภาคใต้ของ
เวียดนาม
ผลงานนวนิยายดีเด่นของ เหงวียน หง็อก ถ่วน ได้แก่ Vừa nhắm mắt vừa mở
cửa sổ, Một thiên nằm mộng, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ และ Cha và con và tầu
bay.
3. ผู้แปล
นวนิ ย ายทั้งสองเรื่องที่ผู้ วิจัยนามาศึ กษามี มนธิรา ราโท เป็ น ผู้ แปล มนธิรา ราโทส าเร็จ
การศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้น
ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร และได้รับปริญญาเอกสาขาวรรณคดีเวียดนามสมัยใหม่
(Modern Vietnamese Literature) จ าก School of Oriental and African Studies (SOAS)
มหาวิทยาลัยลอนดอน ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างผลงานแปลนวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์เช่น งาน
แปลเรื่ อง “ดั่ง ถุ่ย เจิ่ ม ” (2549) “ขอตั๋ว หนึ่ งใบกลั บ ไปสู่ วัยเด็ก ” (2554) “ปิ ดตาเปิด หน้ าต่าง”
(2556) นอกจากนั้นยังมีผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒ นธรรมเวียดนามอีกด้วย เช่น
หนังสือเรื่อง “ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร” และ “วรรณกรรมเวียดนามหลังปีค.ศ. 1975: พลวัต
และการเปลี่ยนแปลง”
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บทที่ 3
กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
จากการศึกษาข้อมูลคาทางวัฒนธรรมในนวนิยายสองเรื่องคือ ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก
และ ปิดตา เปิดหน้าต่าง จานวน 278 คา ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษา
เวียดนามเป็นภาษาไทย 6 กลวิธี ได้แก่
1. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
2. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
3. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท
4. กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล
5. กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น
6. กลวิธีการแปลแบบผสม
กลวิธีทั้ง 6 กลวิธีดังกล่าว สามารถแสดงโดยเรียงลาดับความถี่ของการใช้จากมากไปน้อยได้
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
กลวิธีการแปล

จานวนคา

คิดเป็นร้อยละ

1. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว

102

36.7

2. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย

77

27.7

3. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท

44

15.8

4. กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล

23

8.3

5. กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น

16

5.75

6. กลวิธีการแปลแบบผสม

16

5.75

278

100

รวม
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จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้แปลใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวมากที่สุด จานวน 102 คา
คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมาคือการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย จานวน 77 คา คิดเป็นร้อยละ
27.7 การใช้คาจาแนกประเภทจานวน 44 คา คิดเป็นร้อยละ 15.8 การละไม่แปลจานวน 23 คา คิด
เป็นร้อยละ 8.3 การแปลเป็นอย่างอื่น จานวน 16 คา คิดเป็นร้อยละ 5.75 และการแปลโดยใช้กลวิธี
แบบผสม จานวน 16 คา คิดเป็นร้อยละ 5.75
กลวิธีการแปลทั้ง 6 กลวิธีข้างต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว (literal translation) หมายถึง การแปลคาต่อคาจากภาษาต้น
ทาง (ภาษาเวียดนาม) เป็นภาษาปลายทาง (ภาษาไทย) คือการแปลความหมายต่อความหมายโดย
โครงสร้างภาษาต้นทางจะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างภาษาปลายทาง

กล่าวคือในภาษาเวียดนามจะ

เรียงลาดับจานวนนับ ลักษณนาม คานาม แต่ในภาษาไทยจะเรียงคานาม จานวนนับ ลักษณนาม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลแบบตรงตัวทั้งหมด 102 คา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

kho

cá

ความหมาย

ต้มเค็ม

ปลา

คาในฉบับแปลภาษาไทย

ทาปลาต้มเค็ม

คาว่า kho หมายถึง กรรมวิธีการทาอาหารคาววิธีหนึ่ง ที่คนเวียดนามนิยมรับประทาน ใช้
ปลาหรือเนื้อสัตว์ใส่เครื่องปรุงเคี่ยวให้เปื่อย มีรสเค็มกินกับข้าว ส่วนคาว่า cá หมายถึงสัตว์ที่มีกระดูก
สันหลัง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้า ซึ่งคนเวียดนามนิยมเอามาทาอาหาร คาว่า kho cá หมายถึง
การทาปลาต้มเค็ม ในที่นี้ผู้แปลแปลว่า ทาปลาต้มเค็ม จึงเป็นการแปลแบบตรงตัว
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ตัวอย่างที่ 2
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chổi

ความหมาย

ไม้กวาด

คาในภาษาฉบับแปล

ไม้กวาด

คาว่า chổi หมายถึง ของใช้เพื่อใช้กวาด มักจะทาจากฟางข้าว ขนสัตว์ กิ่งไม้ ฯลฯ ผู้แปล
แปลว่า ไม้กวาด ซึ่งเป็นการแปลตรงตัว
ตัวอย่างที่ 3
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chăn

ความหมาย

ผ้าห่ม

คาในภาษาฉบับแปล

ผ้าห่ม

คาว่า chăn หมายถึง ผ้าที่ใช้ห่มตัวเพื่อความอบอุ่น มักจะทาจากผ้า นุ่น ไหมพรม ฯลฯ ผู้
แปลแปลว่า ผ้าห่ม ซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 4
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ngày

giỗ

ความหมาย

วัน

วันครบรอบวันตาย

คาในภาษาฉบับแปล

วันครบวันตาย

คาว่า ngày giỗ หรือ giỗ หมายถึง พิธีวันครบรอบวันตาย ที่คนในครอบครัวจะระลึกถึง
ผู้ตาย ผู้แปลแปลว่า วันครบวันตาย ซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัว
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ตัวอย่างที่ 5
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ngôi

mộ

ความหมาย

(ลักษณนาม)

หลุมฝังศพ

คาในภาษาฉบับแปล

หลุมฝังศพ

คาว่า ngôi เป็นลักษณนามใช้กับบ้าน วัด หลุมฝังศพ คาว่า mộ หมายถึงที่ฝังศพคนตาย ใน
ภาษาไทยไม่มีการนาคาลักษณนามวางไว้หน้าคานามจึงเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นภาษาไทย

ผู้แปล

แปลว่า หลุมฝังศพ ซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 6
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

con

ma

ความหมาย

(ลักษณนาม)

ผี

คาในภาษาฉบับแปล

ผี

คาว่า con เป็นคาลักษณนามที่ใช้กับสัตว์ ผี มีด ma เป็นสภาพลึกลับ มีอยู่ทุกที่ มองไม่เห็น
ตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณให้โทษได้ มีทั้งดีและร้าย คนที่ตายไปแล้ว con
ma หมายถึง ผี ผู้แปลแปลว่า ผี ซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 7
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ông

tiên

ความหมาย

(คานาหน้า)

เทวดา หรือ นางฟ้า

คาในภาษาฉบับแปล

เทวดา

คาว่า ông เป็นคาที่ใช้นาหน้าสิ่งที่เราให้เกียรติ นับถือ และเป็นเพศชาย คาว่า tiên เป็นเทพ
ในเทพนิยายที่มีความงาม อยู่บนสวรรค์ และมีเวทมนตร์วิเศษ คาว่า ông tiên หมายถึงเทพผู้ชายที่
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อยู่บนสวรรค์ และมีเวทมนตร์วิเศษ ในภาษาไทยไม่มีคานาหน้าเทวดา ผู้แปลแปลว่า เทวดา จึงเป็น
การแปลตรงตัว
ตัวอย่างที่ 8
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

tập

viết

ความหมาย

ฝึก

เขียน

คาในภาษาฉบับแปล

ฝึกเขียน

คาว่า tập หมายถึงฝึก หัด คาว่า viết หมายถึงเขียน คาว่า tập viết เป็นวิชาที่นักเรียนชัน้
ประถมมักจะต้องเรียน ต้องฝึกเขียนให้สวย ผู้แปลแปลว่า ฝึกเขียน จึงเป็นการแปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 9
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

tím

tím

ความหมาย

ม่วง

ม่วง

คาในภาษาฉบับแปล

สีม่วง ๆ

คาว่า tím หมายถึงสีที่ได้จากการผสมสีแดงกับสีน้าเงิน คาว่า tím tím เป็นการซ้าคาเพื่อทา
ให้มีความหมายว่าสีนั้นจางลง ผู้แปลแปลว่า สีม่วง ๆ ซึ่งเป็นคาซ้า จึงจาแนกเป็นกลวิธีการแปลแบบ
ตรงตัว
ตัวอย่างที่ 10
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

trắng

hồng

ความหมาย

ขาว

ชมพู

คาในภาษาฉบับแปล

ขาวอมชมพู
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คาว่า trắng หมายถึงสีขาว ส่วนคาว่า hồng หมายถึงสีชมพู เมื่อผสมสองคานี้ เป็นคาว่า
trắng hồng หมายถึงสีขาวอมชมพู ภาษาไทยมักจะใช้คาว่า อม เมื่อบรรยายความปนกัน กลมกลืน
ของสี หรือ รส ผู้แปลแปลว่า ขาวอมชมพู จึงเป็นการแปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 11
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chín

tháng

mười

ngày

ความหมาย

เก้า

เดือน

สิบ

วัน

คาในภาษาฉบับแปล

เก้าเดือนสิบวัน

คาว่า chín หมายถึง เก้า คาว่า tháng หมายถึงเดือน คาว่า mười หมายถึง สิบ คาว่า ngày
หมายถึงวัน คาว่า chín tháng mười ngày จึงหมายถึง เก้าเดือนสิบวัน เป็นระยะเวลาที่มารดาคน
หนึ่งต้องอุ้มท้องบุตรตัวเอง เมื่อพูดถึงระยะเวลานี้ คนเวียดนามทุกคนจะนึกถึงบุญคุณที่มารดามีต่อ
บุตร มักได้ใช้เวลาอยากจะกล่าวถึงบุญคุณที่แม่มีต่อลูก ในที่นี้ผู้แปลแปลว่า เก้าเดือนสิบวัน เป็นการ
แปลแบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 12
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ôi

ความหมาย

โอย

คาในภาษาฉบับแปล

โอย

คาว่า ôi เป็นคาอุทานที่ใช้ได้ในหลากหลายอารมณ์ ทั้งตกใจ ประหลาดใจ ชื่นชม เสียใจ
เจ็บปวด ฯลฯ ผู้แปลแปลว่า โอย ซึ่งเป็นคาที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกเจ็บปวด หรือรู้สึกว่ามากยิ่ง
แปลก เป็นต้น เป็นการแปลแบบตรงตัว
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ตัวอย่างที่ 13
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ngủ

trưa

ความหมาย

นอน

กลางวัน

คาในภาษาฉบับแปล

นอนกลางวัน

คาว่า ngủ หมายถึง นอนหลับ คาว่า trưa หมายถึงช่วงเวลากลางวัน คาว่า ngủ trưa
หมายถึงการนอนกลางวัน ผู้แปลใช้คาว่า นอนกลางวัน หมายถึงการนอนในช่วงกลางวัน เป็นการแปล
แบบตรงตัว
ตัวอย่างที่ 14
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

uống

trà

ความหมาย

ดืม

ชา

คาในภาษาฉบับแปล

ดื่มชา

คาว่า uống หมายถึง กิน กลืนของเหลวเข้าไป คาว่า trà หมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดเล็กในวงศ์
Theaceae ขึ้นตามหุบเขาในเขตร้อน ใบใช้ชงเป็นเครื่องดื่มที่นิยมที่เวียดนาม คาว่า uống trà
หมายถึง ดื่มชาซึ่งเป็นวัฒนธรรมเวียดนาม ผู้แปลใช้คาว่า ดื่มชา เป็นการแปลแบบตรงตัว

2. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย (lexical translation) หมายถึงการแปลที่ถือเอา
เนื้อความใจความของภาษาไทยเป็นสาคัญ โดยไม่ได้แปลแบบคาต่อคา ใช้คาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
ภาษาปลายทาง (ภาษาไทย) ที่หมายถึงสิ่งเดียวกันกับคาในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ทั้งหมด 77 คา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 15
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

xe

bò

ความหมาย

รถ

วัว

คาในภาษาฉบับแปล

เกวียน

ในตัวอย่างข้างต้นนี้ คาว่า xe แปลว่ารถ หรือ นาหน้าคาที่เป็นยานพาหนะ ส่วน bò
หมายถึงวัว เป็นสัตว์ใหญ่ มีเขากลม ๆ และ สั้น ขนมักจะมีสีเหลืองน้าตาล เลี้ยงเพื่อไถนา ลากรถ เอา
นม หรือ บริโภคเนื้อ คาว่า xe bò หมายถึงยานที่มีล้อสองล้อ ใช้กาลังจากวัว ควาย ในที่นี้ ผู้แปล
แปลว่า เกวียนซึ่งหมายถึง ยานชนิดหนึ่ง มีล้อ 2 ล้อ ใช้ควายหรือวัวเทียม เป็นการแปลแบบ
เทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 16
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

trò chơi

vợ

ความหมาย

การเล่น

คาในภาษาฉบับแปล

การเล่นเป็นพ่อแม่

เมีย

chồng
ผัว

คาว่า trò chơi ในภาษาเวียดนาม หมายถึงเกม หรือ การละเล่นต่าง ๆ คาว่า vợ เป็นคาใช้
เรียกผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและเป็นคู่ครองของชายที่เป็นสามี คาว่า chồng หมายถึงชายที่แต่งงานแล้ว
และเป็นคู่ครองของหญิงที่เป็นภรรยา คาว่า trò chơi vợ chồng หมายถึงการเล่นที่คนเล่นจะเล่น
สมมติเป็นสามี ภรรยา อาจจะมีลูกด้วย แต่ละคนจะทาหน้าที่เหมือนสามีภรรยาจริง ๆ เช่นแม่ทา
หน้าที่ทากับข้าว ทาความสะอาดบ้าน สามีไปทางานหาเงิน กลับมากินข้าวด้วยกัน ทาสวน ซ่อมรถ
ลูกก็มีหน้าที่ต้องไปเรียน ทาการบ้าน ช่วยแม่ทางานบ้าน ฯลฯ ในที่นี้ผู้แปลแปลว่า การเล่นเป็นพ่อแม่
เป็นการละเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับการละเล่นดังกล่าวของเวียดนาม จึงเป็นการแปลแบบเทียบเคียง
ความหมาย
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ตัวอย่างที่ 17
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ôi

trời

ơi

ความหมาย

โอย

ฟ้า

เอย

คาในภาษาฉบับแปล

โอย พระเจ้า

คาว่า ôi เป็นคาอุทานใช้ได้กับหลายอารมณ์ ความรู้สึก เช่นตกใจ ปลาดใจ ความรัก เจ็บปวด
คาว่า trời เป็นส่วนเบื้องบนที่มองเห็นครอบแผ่นดินอยู่ หรือ อีกความหมายหนึ่ง ตามความเชื่อ
พื้นบ้าน trời คือ สิ่งศักสิทธิ์ เหนือธรรมชาติ อยู่บนฟ้าสูงที่สร้างโลก และกาหนดโชคชะตาของทุกสิ่ง
อย่างบนโลกใบนี้ คาว่า ơi เป็นคาใช้เรียกคนอื่นอย่างสนิทสนม หรือ ใช้เรียกเพื่อแสดงอารมณ์ ôi trời
ơi เป็นวิธีการอุทานในทุกอารมณ์ของคนเวียดนาม ผู้แปลแปลว่า โอย พระเจ้า ซึ่งคนไทยใช้เป็นคา
อุทานมากกว่า โอย ฟ้า เอย เป็นการแปลแบบแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 18
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

màu

ความหมาย

สี

คาในภาษาฉบับแปล

ซีด

nõn

chuối

ใบอ่อน

กล้วย

คาว่า màu หมายถึง สี คาว่า nõn หมายถึงใบอ่อน คาว่า chuối หมายถึงกล้วย คาว่า
màu nõn chuối เป็นคาเรียกสีไม่พื้นฐาน หมายถึงสีที่ได้จากการผสมสีเขียวและสีเหลือง เหมือนสี
ของใบกล้วยอ่อน หรือเป็นสีตองอ่อนของคนไทย ใช้เรียกสีหน้าของคนไม่สบาย ผู้แปลแปลว่า ซีด ซึ่ง
เป็นคาที่คนไทยใช้เรียกสีหน้าของคนไม่สบาย เป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 19
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

ông

lang

ความหมาย

คานาหน้า หมอ

คาในภาษาฉบับแปล

หมอยาสมุนไพร

vườn
สวน
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ในตัวอย่างข้างต้น คาว่า ông เป็นคาที่ใช้นาหน้าสิ่งที่เราให้เกียรติ นับถือ และเป็นเพศชาย
คาว่า lang หมายถึง หมอ คาว่า vườn หมายถึง สวนปลูกพืชผักต่าง ๆ ông lang vườn หมายถึง
หมอที่รักษาโรคให้ผู้ป่วยโดยการใช้สมุนไพร ผู้แปลแปลว่า หมอยาสมุนไพร ซึ่งหมายถึงหมอที่รักษา
ผู้ป่วยด้วยสมุนไพร จึงเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 20
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

mì

gói

ความหมาย

เส้นแป้งสาลี

ห่อ

คาในภาษาฉบับแปล

มาม่า

คาว่า mì หมายถึง แป้งสาลีที่เป็นเส้นยาว ๆ ส่วนคาว่า gói หมายถึงห่อ เป็นการพันหรือหุ้ม
สิ่งของด้วยแผ่นบาง ๆ เช่น ใบไม้ ผ้า กระดาษ ฯลฯ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ลักษณนามเรียก
ของที่หุ้มด้วยแผ่นบาง ๆ เช่น ใบไม้ พลาสติก หรือกระดาษ เป็นต้น คาว่า mì gói หมายถึงเส้นแป้ง
สาลีห่อ ผู้แปลใช้คาว่า มาม่า ซึ่งหมายถึงบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอยู่ในห่อ มีความหมายเช่นเดียวกับเส้น
แป้งสาลีห่อเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 21
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

nhà

thờ

ความหมาย

บ้าน

บูชา

คาในภาษาฉบับแปล

โบสถ์

คาว่า nhà หมายถึงบ้าน คาว่า thờ หมายถึงบูชา nhà thờ หมายถึง ตึกที่บูชาพระเยซู และ
เป็นที่ทาพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ของคริสต์ศาสนิกชน ผู้แปลแปลว่า โบสถ์ ถือเป็นการแปลแบบ
เทียบเคียงความหมาย
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ตัวอย่างที่ 22
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

bánh

mì

ความหมาย

ขนม

หมี่

คาในภาษาฉบับแปล

ขนมปัง

คาว่า mì หมายถึง แป้งสาลีที่เป็นเส้นยาว ๆ ส่วนคาว่า gói หมายถึงห่อ เป็นการพันหรือหุ้ม
สิ่งของด้วยแผ่นบาง ๆ เช่น ใบไม้ ผ้า กระดาษ ฯลฯ หรือ อีกความหมายหนึ่งคือ ลักษณนามเรียก
ของที่หุ้มด้วยแผ่นบาง ๆ เช่น ใบไม้ พลาสติก หรือกระดาษ เป็นต้น คาว่า mì gói หมายถึงเส้นแป้ง
สาลีห่อ ผู้แปลใช้คาว่า มาม่า ซึ่งหมายถึงบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปอยู่ในห่อ มีความหมายเช่นเดียวกับเส้น
แป้งสาลีห่อเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 23
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม nhanh
ความหมาย

เร็ว

คาในภาษาฉบับแปล

ชั่วพริบตาเดียว

như

chớp

เหมือน หรือ อย่าง

ฟ้าแลบ

ในตัวอย่างข้างต้นนี้ คาว่า nhanh หมายถึง เร็ว như หมายถึง เหมือนหรืออย่าง ใช้เวลา
เปรียบเทียบสองสิ่งที่คล้ายหรือเหมือนกัน ส่วน chớp แปลว่า ฟ้าแลบ nhanh như chớp เป็น
สานวนเปรียบเทียบความเร็วเหมือนฟ้าแลบ ในกรณีนี้ ผู้แปลใช้คาว่า ชั่วพริบตาเดียว หมายถึง
ระยะเวลาเท่ากับการกะพริบตาครั้งหนึ่งซึ่งสั้นมาก เป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 24
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

quạt

máy

ความหมาย

พัด

เครื่อง

คาในภาษาฉบับแปล

พัดลม
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ในภาษาเวียดนาม คาว่า quạt หมายถึง ของใช้ที่ทาให้อากาศเคลื่อนไหวกลายเป็นลม ส่วน
máy หมายถึง เครื่อง สิ่งของที่ประกอบจากหลายส่วนประกอบ quạt máy หมายถึงพัดลมซึ่งเป็น
เครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้า ผู้แปลแปลว่า พัดลม พัดลมซึ่งเป็นเครื่องพัดให้เย็นด้วยแรงไฟฟ้า
เหมือนกัน ซึ่งเป็นจึงเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 25
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

là

tiên

là

phật

ความหมาย

เป็น

นางฟ้า/เทวดา

เป็น

พระพุทธเจ้า

คาในภาษาฉบับแปล

ได้รับเกียรติ

คาว่า tiên ในภาษาเวียดนาม เป็นตัวละครสมมุติในตานาน นิทาน สวยมาก มีพลังวิเศษ
มหัศจรรย์ และมีชีวิตที่มีความสุขมาก ส่วน phật หมายถึง พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา là
เป็นคากริยาสาหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคากับคาเพื่อให้เห็นว่า คาหน้าและคาหลังมีภาวะ คือ
ความมี ความเป็น เกี่ยวข้องกันอย่างไร là tiên là phật เป็นสานวนหมายถึงการที่ได้รับความนับถือ
เคารพ ได้รับเกียรติ ได้มีชีวิตที่มีความสุข ในฉบับแปล ผู้แปลใช้คาว่า ได้รับเกียรติ ซึ่งเป็นการแปล
แบบเทียบเคียงความหมาย
ตัวอย่างที่ 26
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

Tết

Ma Rốc

ความหมาย

เทศกาลปีใหม่

โมร็อกโก

คาในภาษาฉบับแปล

ไม่แน่ใจว่าเมื่อไร

ในตัวอย่างข้างต้นนี้ คาว่า Tết หมายถึงเทศกาล หรือ เทศกาลปีใหม่ คาว่า Ma Rốc
หมายถึงประเทศโมร็อกโก Tết Ma Rốc หมายถึง เทศกาลปีใหม่ของประเทศโมร็อกโก ในอดีต ชาว
เวียดนามไม่เห็นชาวโมร็อกโกจัดงานฉลองปีใหม่เหมือนชาวตะวันตก

จึงคิดว่าไม่มีการฉลองปีใหม่

เหมือนของเวียดนาม แต่ในความเป็นจริงคนโมร็อกโกก็มีการฉลองปีใหม่แต่วันปีใหม่ของเขาไม่ตรงกับ

34
วันปีใหม่สากล แต่เขาฉลองตามปฏิทินของศาสนามุสลิม ซึ่งมักจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ Tết Ma Rốc
เป็นสานวนหมายถึงความเป็นไปไม่ได้ ไม่มีวันเป็นไปได้ หรือเป็นไปได้ยาก ผู้แปลแปลว่า ไม่แน่ใจว่า
เมื่อไร ซึ่งมีความหมายคล้ายกับเป็นไปไม่ได้ เป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย

3. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท (generic-specific words) หมายถึงการใช้คาภาษา
ปลายทาง (ภาษาไทย) ที่มีความหมายกว้างกว่า หรือ เฉพาะเจาะจงกว่าคาในภาษาต้นทาง (ภาษา
เวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภททั้งหมด 44 คา ใน
จานวนนี้ พบกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ จานวน 28 คา และ พบกลวิธีการ
แปลแบบใช้คาเฉพาะเจาะจง จานวน 16 คา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.1 กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ เป็นกลวิธีการแปลโดยใช้คา
ภาษาปลายทาง (ภาษาไทย) ที่มีความหมายกว้างกว่าคาในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม) ซึ่งเป็นคา
จ่ากลุ่มที่มีความหมายรวมถึงคาลูกกลุ่มด้วยดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 27
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chiếc

ความหมาย

(ลักษณนาม)

คาในภาษาฉบับแปล

เสื้อ

yếm
เอี๊ยม

ในภาษาเวียดนาม คาว่า chiếc เป็นลักษณนามใช้กับสิ่งของ ส่วนคาว่า yếm หมายถึงแผ่น
ผ้าชั้นในสาหรับคาดหน้าอกของผู้หญิงสมัยก่อน ในที่นี้ผู้แปลใช้คาว่า เสื้อ หมายถึงเครื่องสวมกาย
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ท่อนบนทาด้วยผ้า เป็นต้น ซึ่งเสื้อเป็นคาจ่ากลุ่มของเอี๊ยม จึงเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท
อย่างกว้าง ๆ
ตัวอย่างที่ 28
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chai

xá xị

ความหมาย

ขวด

นาซาสี่

คาในภาษาฉบับแปล

ขวดน้าอัดลม

คาว่า chai หมายถึง ภาชนะกลวงใน โดยมากทาด้วยแก้ว รูปสูง มักมีคอหรือปากแคบ
สาหรับบรรจุของเหลวเป็นต้น xá xị หมายถึงน้าหวานชนิดหนึ่งที่ใช้รสชาติและกลิ่นหลักจากรากต้น
Smilax regelii มักจะใส่โซดาเพิ่ม แต่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ มีสีน้าตาลเหมือนโค้ก นิยมบริโภคที่
เวียดนามก่อนปี 1975 คนไทยมักเรียกว่า น้าซาสี่ น้าซ่า น้าจรวด ผู้แปลใช้คาว่า ขวดน้าอัดลม ซึ่ง
หมายถึงเครื่องดื่มที่ผสมน้าตาลหรือน้าผลไม้

มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่โดยใช้ความดัน

น้าอัดลมเป็นคาจ่ากลุ่มของคาว่า น้าซาสี่ เป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
ตัวอย่างที่ 29
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

cặp

ความหมาย

กระเป๋านักเรียน กระเป๋าใส่หนังสือ

คาในภาษาฉบับแปล

กระเป๋า

คาว่า cặp หมายถึงของใช้ที่มักจะทาจากหนัง ผ้า พลาสติกเพื่อใส่เอกสาร หรือ หนังสือสมุด
สมัยก่อนทาจากไม้สามแผ่นประกบกันเพื่อใส่หนังสือไปเรียน ผู้แปลใช้คาว่า กระเป๋า ซึ่งหมายถึง
เครื่องใช้รูปคล้ายถุงหรือกระเพาะ ทาด้วยหนังบ้าง ผ้าบ้าง สาหรับใส่เงินหรือของต่าง ๆ ใช้คาดเอวก็มี
ติดอยู่ในตัวเสื้อหรือกางเกงก็มี ใช้หิ้วก็มี คาว่ากระเป๋าเป็นคาจ่ากลุ่มของคาว่า กระเป๋านักเรียน และ
กระเป๋าใส่หนังสือ จึงเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
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ตัวอย่างที่ 30
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

trắng

tinh

ความหมาย

ขาว

บริสุทธิ์

คาในภาษาฉบับแปล

สีขาว

คาว่า trắng หมายถึงสีขาว ส่วน tinh หมายถึงความบริสุทธิ์ ไม่ปนเปื้อน คาว่า trắng tinh
หมายถึงสีขาวบริสุทธิ์ ขาวมาก ขาวสะอาด ผู้แปลใช้คาว่า สีขาว ซึ่งเป็นการแปลโดยใช้กลวิธีใช้คา
จาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
ตัวอย่างทึ่ 31
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chè

đậu đỏ

ความหมาย

ขนมหวาน ถั่วแดง

คาในภาษาฉบับแปล

ขนม

bánh lọt
ขนม (แป้ง)ลอด

คาว่า chè đậu đỏ bánh lọt หมายถึง ขนมหวานชนิดหนึ่งของเวียดนาม ประกอบด้วย
đậu đỏ ที่แปลว่า ถั่วแดงและ bánh lọt ที่ทาจากแป้งข้าวเจ้า และนิยมใส่น้าสกัดจากใบเตย ปั้นเป็น
รูปยาว ๆ เหมือนหนอน (เหมือนลอดช่องของไทย) ผู้แปลใช้คาว่า ขนม ซึ่งหมายถึง ของกินที่ไม่ใช่
กับข้าว มักปรุงด้วยแป้งหรือข้าวกับกะทิหรือน้าตาล คาว่าขนมเป็นคาจ่ากลุ่มของชื่อขนมหวานต่าง ๆ
เป็นการใช้กลวิธีการแปลโดยใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
ตัวอย่างที่ 32
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

quán

ăn

bình dân

ความหมาย

ร้าน

กิน

คนธรรมดา หรือสามัญชน

คาในภาษาฉบับแปล

ร้านธรรมดาทั่วไป
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ในตัวอย่างข้างต้น คาว่า quán หมายถึงสถานที่ขายของหรือร้าน คาว่า ăn หมายถึง กิน คา
ว่า bình dân หมายถึง คนธรรมดา มีรายได้ปานกลาง quán ăn bình dân หมายถึงร้านอาหารที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนธรรมดาที่มีรายได้ปานกลาง ผู้แปลใช้คาว่า ร้านธรรมดาทั่วไปซึ่งอาจจะหมายถึง
ร้านอาหารหรือร้านอะไรก็ได้ จึงเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกอย่างกว้าง ๆ
ตัวอย่างที่ 33
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

bàn

thờ

ความหมาย

โต๊ะ

บูชา

คาในภาษาฉบับแปล

หิ้ง

ในภาษาเวียดนาม คาว่า bàn หมายถึง สิ่งที่มักจะทาจากไม้ มีพื้นราบ มีขา ใช้สาหรับวาง
สิ่งของ เครื่องบูชา ใช้เวลากินข้าว หรือ ทางาน ส่วน thờ หมายถึง การแสดงความเคารพ นับถือ
สิ่งศักสิทธิ์ คนที่ล่วงลับไปแล้วโดยการทาตามพิธี หรือไหว้ตามความเชื่อและประเพณี ในวัฒนธรรม
เวียดนาม bàn thờ หมายถึงโต๊ะที่ใช้ไหว้ บูชาบรรพบุรุษ หรือ สิ่งศักสิทธิ ที่คนในบ้านนับถือ มักจะได้
แขวน หรือ ติดไว้ข้างฝา หรือกับผนัง หรือ วางบนที่สูงในบ้าน ผู้แปลใช้คาว่า หิ้ง หมายถึง ที่วางของ
ซึ่งแขวนหรือติดไว้ข้างฝาและสามารถวางอะไรก็ได้ เป็นการแปลแบบจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
3.2 กลวิธีการแปลแบบใช้คาเฉพาะเจาะจง
กลวิธีการแปลแบบใช้คาเฉพาะเจาะจงเป็นกลวิธีการแปลโดยใช้คาภาษาปลายทาง
(ภาษาไทย) ที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าคาในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม) ทั้งนี้คาในภาษาต้น
ทางอาจจะมีหลายความหมาย
ปลายทาง

หรือ

ผู้แปลจึงต้องเลือกความหมายใดความหมายหนึ่งมาใช้ในภาษา

ภาษาต้นทางใช้คาที่มีความหมายกว้างแต่ผู้แปลเลือกใช้คาที่มีความหมาย

เฉพาะเจาะจงกว่ามาใช้ในภาษาปลายทาง
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ตัวอย่างที่ 34
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

Màu

xanh

ความหมาย

สี

ฟ้า หรือ เขียว หรือ นาเงิน

คาในภาษาฉบับแปล

สีฟ้า

คาว่า Màu xanh หมายถึงสีฟ้า สีน้าเงิน หรือ สีเขียว ผู้แปลแปลคาว่า Màu xanh ว่า สีฟ้า
ซึ่งหมายถึง สีน้าเงินอ่อนอย่างสีท้องฟ้าในเวลามีแดด ถือเป็นการแปลโดยใช้คาเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างที่ 35
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

thước

ความหมาย

ตลับเมตร หรือ ไม้บรรทัด

คาในภาษาฉบับแปล

ตลับเมตร

คาว่า thước หมายถึงเครื่องมือใช้วัดความยาว หรือ ใช้ขีดเส้นตรง ๆ ผู้แปลใช้คาว่า ตลับ
เมตร เป็นการแปลโดยใช้คาเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างที่ 36
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

cháo

ความหมาย

โจ๊ก หรือ ข้าวต้ม

คาในภาษาฉบับแปล

ข้าวต้ม

คาว่า cháo เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่งที่เหลว ๆ ทาจากข้าว หรือแป้ง

อาจจะใส่

เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเหมือนโจ๊ก หรือ ข้าวต้ม ผู้แปลใช้คาว่า ข้าวต้ม ถือเป็นการแปลโดยใช้คา
เฉพาะเจาะจง
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ตัวอย่างที่ 37
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

cá

rán

ความหมาย

ปลา

ทอด

คาในภาษาฉบับแปล

ปลาทูทอด

คาว่า cá หมายถึง ปลา เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้า ซึ่งคน
เวียดนามนิยมเอามาทาอาหาร คาว่า rán หมายถึงทอด เป็นกรรมวิธีการทาอาหารคาววิธีหนึ่งที่ทาให้
สุกด้วยน้ามันที่เดือด cá rán หมายถึงปลาทอด เป็นอาหารจากปลาประเภทหนึ่ง ผู้แปลใช้คาว่า ปลา
ทูทอด ซึ่งเป็นการเจาะจงว่าเป็นปลาชนิดใดทอด เป็นการแปลโดยใช้คาเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างที่ 38
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

lò

ความหมาย

เตา

คาในภาษาฉบับแปล

เตาอบ

คาว่า lò หมายถึง เตา ที่สาหรับก่อไฟหุงต้มหรือเผาสิ่งต่าง ๆ ตามปกติใช้ฟืนหรือ ผู้แปลใช้
คาว่า เตาอบ ซึ่งหมายถึงเตาที่ใช้อบอาหาร โดยอาศัยความร้อนจากถ่านหรือไฟฟ้า เป็นต้น เป็นการ
แปลโดยใช้คาเฉพาะเจาะจง

4. กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล
กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล คือการที่ผู้แปลตั้งใจที่จะไม่แปลคาในภาษาต้นทาง (ภาษา
เวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้ พบการละ ไม่แปลจานวน 23 คาดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 39
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

nhúng đầu vào lu nước xem đứa nào nín thở

lâu

hơn đứa nào
ความหมาย

ชุบ

หัว ใส่ โอ่งนา

ดูว่า คน ไหน กลัน หายใจ

นาน กว่า คน ไหน
คาในภาษาฉบับแปล

ดาน้าแข่งกัน ดูว่าใครกลั้นหายใจในน้าได้นานที่สุด

ในตัวอย่างข้างต้น ผู้แปลไม่ได้แปลคาว่า lu nước แต่ยงั คงสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีว่า
เด็ก ๆ เล่นกลั้นหายใจในน้ากัน
ตัวอย่างที่ 40
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

nhưng với con Tí sún nghèo rớt mùng tơi thì đó là
con búp bê hay khóc nhè.

ความหมาย

แต่ สาหรับ ยัย ตี๋ ฟันหลอ ยากจนจนเสือขาด นั่นคือตุ๊กตาที่
มักร้องไห้

คาในภาษาฉบับแปล

แต่สาหรับยัยตี๋ฟันหลอ หมอนอันแสนเก่า และ ดาเหมือน
ผ้าขี้ริ้วนั้นคือตุ๊กตาที่มักร้องไห้โยเย

ในตัวอย่างข้างต้นนี้ ผู้แปลละไม่แปลสานวน nghèo rớt mùng tơi ที่หมายถึง ยากจนจน
เสื้อขาด
ตัวอย่างที่ 41
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chờ bán cho các gánh ve chai

ความหมาย

รอ ขาย ให้ บรรดาหาบเร่ซือขยะ

คาในภาษาฉบับแปล

นา ไป ขาย
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ในตัวอย่างข้างต้นนี้ ผู้แปลละไม่แปลคาว่า các gánh ve chai ซึ่งหมายถึงหาบเร่ที่ซื้อขยะ
พวกขวด กระป๋อง โลหะ กระดาษ พลาสติก ในที่นี้ผู้แปลแปลรวม ๆ ว่านาไปขายแต่ไม่ระบุว่าขายให้
หาบเร่ที่รับซื้อขยะ แต่ยังคงสื่อความหมายหลักของประโยคได้เป็นอย่างดี
นอกจากตัวอย่างข้างต้น ยังมีคาอื่นที่ผู้แปลละไม่แปลเช่น eo ôi (อุทานเวลากลัว หรือ
รังเกียจอะไร) hoàng thượng (พระมหากษัตริย์) ruột nở từng khúc (ไส้บาน/พองทุกท่อน
หมายถึงดีใจมาก ) เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่า คาที่ผู้แปลเลือกละไม่แปลอาจจะเพราะว่าคาเหล่านี้ไม่สาคัญ หรือ เป็น
เพียงคาเพื่ออธิบายฉาก หรืออาจจะเนื่องจากความแตกต่างของโครงสร้างประโยคของภาษาเวียดนาม
และภาษาไทย จึงละไม่แปลเพื่อให้ประโยคแปลเป็นภาษาไทยมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

5. กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น
กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่นเป็นการแปลที่ผู้แปลใช้คาภาษาปลายทาง (ภาษาไทย)ที่
มีความหมายไม่ตรงกับความหมายของคาในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น ทั้งหมด 16 คา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 42
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

nhảy

lò cò

ความหมาย

กระโดด

กระโดดขาข้างเดียว

คาในภาษาฉบับแปล

กระโดดยาง

คาว่า nhảy หมายถึง กระโดด คาว่า lò cò หมายถึงการใช้ขาเดียวเคลื่อนไหว คาว่า nhảy
lò cò หมายถึงการละเล่นของเด็ก มีลักษณะคล้าย ๆ กับตั้งเตของไทยซึ่งมีลักษณะคือผู้เล่นต้อง

42
กระโดดขาข้างเดียวเพื่อเก็บเบี้ย ผู้แปลใช้คาว่า กระโดดยาง ซึ่งเป็นการละเล่นของเด็กที่มีลักษณะของ
การกระโดดอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 43
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

tủ

lạnh

ความหมาย

ตู้

เย็น

คาในภาษาฉบับแปล

โต๊ะ

คาว่า tủ lạnh หมายถึงของใช้ในบ้าน ที่ใช้เก็บรักษาอาหาร หรือ ตู้เย็น ผู้แปลแปลว่า โต๊ะ
ซึ่งเป็นของใช้ในบ้านเหมือนกันแต่คนละประเภทจึงเป็นการแปลเป็นอย่างอื่น
ตัวอย่างที่ 44
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

đèn

dầu

ความหมาย

ตะเกียง

นามัน

คาในภาษาฉบับแปล

เทียนเล่มเล็ก

คาว่า đèn dầu แปลว่า ตะเกียงน้ามัน ผู้แปลใช้คาว่า เทียนเล่มเล็ก ซึ่งเป็นของใช้ในบ้าน ที่
ใช้ให้ความสว่างเหมือนกัน แต่เป็นคนละประเภท จึงเป็นการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น
ในการแปลเป็นอย่างอื่น ผู้แปลมักจะใช้คาที่มีคุณสมบัตรคล้ายคลึงมาแทน และ ยังคงรักษา
เค้าความหมายเดิมอยู่บ้างเช่นตะเกียงน้ามัน กับ เทียนเล่มเล็กมีคุณสมบัติที่ให้ความสว่างเหมือนกัน
จึงสื่อความหมายของความสว่างได้เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม

บางครั้งผู้แปลใช้คาที่ไม่ได้มีคุณสมบัติ

เหมือนกันเช่น ตู้เย็น กับ โต๊ะ จึงอาจจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจผิดจากความหมายในภาษาต้นทางได้ ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะคานั้นไม่ได้มีความสาคัญที่จะทาให้เข้าใจความหมายของเนื้อเรื่องผิดไป
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6. กลวิธีการแปลแบบผสม
นอกจาก 5 กลวิธีหลักข้างต้นนี้ ผู้วิจัยยังพบกลวิธีการแปลแบบผสมอีก 5 กลวิธี กล่าวคือ ใช้
กลวิธีต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่
1. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
2. กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
3. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ
4. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์
5. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถ
ตารางที่ 3.2 ตารางกลวิธีการแปลแบบผสม
กลวิธีการแปล

จานวนคา

1) กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ

6

2) กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ

5

3) กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ

3

4) กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์

1

5) กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถ

1
16

รวม

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลแบบผสมทั้งหมด 16 คา กลวิธีการ
แปลแบบผสมโดยผสมกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทกับทับศัพท์และอธิบายเชิงอรรถมาก
ที่สุด จานวน 6 คา รองลงมาคือกลวิธีการแปลโดยผสมการทับศัพท์กับอธิบายเชิงอรรถ จานวน 5 คา
กลวิธีการแปลโดยผสมการแปลแบบตรงตัวกับอธิบายเชิงอรรถจานวน 3 คา กลวิธีการแปลแบบผสม
โดยผสมการแปลแบบใช้คาจาแนกกับทับศัพท์

และ

ผสมการแปลแบบเทียบเคียงความหมายกับ

อธิบายเชิงอรรถ จานวนประเภทละ 1 คา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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6.1 กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถเป็นการแปล
ที่ผู้แปลใช้ทั้งกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท ทับศัพท์ และอธิบายเชิงอรรถพร้อมกันเพื่อ
แปลคาคาเดียวในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม) โดยทับศัพท์ หมายถึง การถอดเสียงภาษาเวียดนาม
เป็นภาษาไทย และอธิบายเชิงอรรถ หมายถึง การให้ข้อมูลเพิ่มเติมข้างล่างของหน้ากระดาษใน
รูปแบบของเชิงอรรถ ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 6 คาดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 45
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

áo

dài

ความหมาย

เสือ

ยาว

คาในภาษาฉบับแปล

ชุดอ๋าวหญ่าย*
*ทางภาคเหนือของเวียดนามออกเสียงว่าอ๋าวส่าย

คือชุด

ประจาชาติของสตรีเวียดนาม ประกอบด้วยเสื้อตัวยาว แขน
ยาว คอตั้ง และกางเกงขายาว
คาว่า áo หมายถึง เครื่องสวมกายท่อนบนทาด้วยผ้าเป็นต้น dài หมายถึงยาว คาว่า
áo dài หมายถึงชุดดั้งเดิมของชาวเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลใช้คาว่า ชุดอ๋าวหญ่าย ซึ่ง ชุด หมายถึง
เครื่องแต่งกายที่กาหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง
ๆ หรือ คาเฉพาะเจาะจงกว่า ตามด้วยคาทับศัพท์ อ๋าว หญ่าย นอกจากนี้ยังอธิบายเชิงอรรถไว้ท้าย
หน้ากระดาษด้วยว่า “ทางภาคเหนือของเวียดนามออกเสียงว่าอ๋าวส่าย คือชุดประจาชาติของสตรี
เวียดนาม ประกอบด้วยเสื้อตัวยาว แขนยาว คอตั้ง และกางเกงขายาว” จึงเป็นการแปลแบบใช้คา
จาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
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ตัวอย่างที่ 46
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

bánh xèo

ความหมาย

ขนม แซว (เลียนเสียงเมื่อประกอบอาหารจานนี)

คาในภาษาฉบับแปล

ขนมแบ๋นห์แส่ว*
*ขนมชนิดหนึ่งของเวียดนาม ทาจากแป้ง เป็น
ก้อนกลม ๆ สีขาว

คาว่า bánh หมายถึงอาหารทาจากแป้ง อาจจะมีรสเค็ม หวาน หรือ เผ็ด ส่วน xèo
เป็นคาเลียนเสียงขณะทาอาหารจานนี้ คาว่า bánh xèo หมายถึงขนมที่มีลักษณะคล้ายขนมเบื้อง
ญวน เป็นแผ่นวงกลมบางๆ แล้วใส่เครื่อง เช่นเนื้อหมู ถั่วเขียว กุ้งและถั่วงอก ในที่นี้ผู้แปลใช้คาว่า
ขนม เป็นการใช้กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ หรือ เฉพาะเจาะจงกว่า
ประกอบกับการทับศัพท์ แบ๋นห์แส่ว นอกจากนั้นยังอธิบายเชิงอรรถว่า “ขนมชนิดหนึ่งของเวียดนาม
ทาจากแป้ง เป็นก้อนกลม ๆ สีขาว”
ตัวอย่างที่ 47
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

cái

nón

ความหมาย

(ลักษณนาม)

หมวกเวียดนาม

คาในภาษาฉบับแปล

หมวกหนอน*
*หนอน(nón)

คือหมวกงอบยอดแหลมของ

เวียดนาม
คาว่า cái เป็นลักษณนามใช้กับสิ่งของ ส่วนคาว่า nón เป็นชื่อเรียกสั้น ๆ หมวกซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม ทาจากใบจาก มียอดแหลม ผู้แปลใช้คาว่า หมวกหนอน ซึ่งการ
แปลว่า หมวกเป็นการใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ ประกอบกับการทับศัพท์คาว่า nón เป็น
หนอน นอกจากนั้นยังอธิบายเชิงอรรถว่า “(nón) หนอน คือหมวกงอบยอดแหลมของเวียดนาม”
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ตัวอย่างที่ 48
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

nón lá

ความหมาย

หมวกเวียดนาม

คาในภาษาฉบับแปล

หมวกหนอน*
*(nón)

หนอน

คือหมวกงอบยอดแหลมของ

เวียดนาม
คาว่า nón lá เป็นชื่อเรียกเต็ม ๆ ของหมวกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาว
เวียดนาม ทาจากใบจาก มียอดแหลม ผู้แปลใช้คาว่า หมวกหนอน ซึ่งการแปลว่า หมวกเป็นการใช้คา
จาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ ประกอบกับการทับศัพท์คาว่า nón เป็น หนอน นอกจากนั้นยังอธิบาย
เชิงอรรถว่า “(nón) หนอน คือหมวกยอดแหลมของเวียดนาม”จึงเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนก
ประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างที่ 49
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

Tết

ความหมาย

เทศกาลปีใหม่

คาในภาษาฉบับแปล

ตรุษเต๊ด*
*(Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนามตามปฏิทิน
จันทรคติ ซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีน

คาว่า Tết เป็นคาเรียกเทศกาลปีใหม่ของเวียดนามแบบสั้น ๆ โดยชื่อเต็มของ
เทศกาลนี้คือ Tết Nguyên đán ผู้แปลใช้คาว่าตรุษซึ่งเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่าง
กว้าง ๆ ประกอบด้วยการทับศัพท์ เต๊ด นอกจากนั้นยังมีการอธิบายเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษว่า
“(Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนามตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีน” จึงเป็นการแปล
แบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
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ตัวอย่างที่ 50
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

Tết

ความหมาย

เทศกาลปีใหม่

คาในภาษาฉบับแปล

วันตรุษเต๊ด*
*(Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนามตรงกับช่วง
ตรุษจีน

คาว่า Tết เป็นคาเรียกเทศกาลปีใหม่ของเวียดนามแบบสั้น ๆ โดยชื่อเต็มของ
เทศกาลนี้คือ Tết Nguyên đán ผู้แปลใช้คาว่าวันตรุษซึ่งเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่าง
กว้าง ๆ ประกอบด้วยการทับศัพท์ คาว่า Tết ว่า เต๊ด นอกจากนั้นยังมีการอธิบายเชิงอรรถไว้ท้าย
หน้ากระดาษว่า “(Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนามตรงกับช่วงตรุษจีน” จึงเป็นการแปลแบบใช้
คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
6.2 กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถเป็นการแปลที่ผู้แปลใช้ทั้งกลวิธีการ
แปลแบบทับศัพท์ และอธิบายเชิงอรรถพร้อมกันเพื่อแปลคาคาเดียวในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้พบทั้งหมด 5 คาที่ใช้กลวิธีนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 51
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม

chả

cá

ความหมาย

ยอ

ปลา

คาในภาษาฉบับแปล

จ๋าก๊า *
*อาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกินกับ
ปลากระทะร้อน ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และ
น้าจิ้มที่ทาจากกะปิ
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คาว่า chả หมายถึงอาหารที่ทาจากเนื้อ หมู ไก่ที่นามาสับให้ละเอียดแล้วปั้นเป็น
ก้อน คาว่า cá หมายถึง ปลา chả cá หมายถึงอาหารเวียดนามชนิดหนึ่งที่ทาจากปลา ผู้แปลใช้คาว่า
จ๋าก๊า ซึ่งเป็นการทับศัพท์คาว่า chả cá นอกจากนั้นยังอธิบายเชิงอรรถไว้ท้ายกระดาษด้วยว่า
“อาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกินกับปลากระทะร้อน ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง
ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ” จึงเป็นการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างที่ 52
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม Trương Chi
ความหมาย

(ชื่อบุคคล และ วรรณกรรมเรื่องหนึ่ง)

คาในภาษาฉบับแปล

เจืองจี*
*เจืองจี เป็นนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม บอกเล่าความรักของชาย
หาปลาผู้มีเสียงอันไพเราะกับเจ้าหญิงแสนงาม

แต่เนื่องจากไม่

สมหวังในความรักเขาจึงฆ่าตัวตาย
Trương Chi เป็นตัวละครในนิทานเรื่องหนึ่งของเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลใช้การแปล
แบบทับศัพท์ว่า เจืองจี นอกจากนั้นยังอธิบาบเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษด้วยว่า “เจืองจี เป็นนิทาน
พื้นบ้านของเวียดนาม บอกเล่าความรักของชายหาปลาผู้มีเสียงอันไพเราะกับเจ้าหญิงแสนงาม แต่
เนื่องจากไม่สมหวังในความรักเขาจึงฆ่าตัวตาย” จึงเป็นการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างที่ 53
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

phở
(ก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนาม)
เฝอ*
*เฝอ (phở) อาหารประจาชาติของเวียดนาม
ประกอบด้วยน้าซุป เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อไก่ หรือ
เนื้อวัว มักรับประทานในช่วงเช้า
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คาว่า phở หมายถึงอาหารชนิดเส้นขึ้นชื่อของเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลแปลว่า เฝอ ซึ่ง
เป็นการใช้กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ ประกอบด้วยการอธิบายเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษว่า “เฝอ
(phở) อาหารประจาชาติของเวียดนาม ประกอบด้วยน้าซุป เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อไก่ หรือ เนื้อวัว มัก
รับประทานในช่วงเช้า” จึงเป็นการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างที่ 54
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม Lục Vân Tiên
ความหมาย

(ชื่อบุคคล และ วรรณกรรมเรื่องหนึ่ง)

คาในภาษาฉบับแปล

หลุก เวิน เตียน*
*Lục Vân Tiên คือวรรณกรรมของเวียดนามซึ่งประพันธ์ขึ้นใน
คริสต์ทศวรรษที่ 19 ตั้งชื่อตามตัวละครเอกฝ่ายชายในเรื่องซึ่ง
เป็นคนดีและมีความกตัญญู แต่ต้องประสบเคราะห์ร้าย ถูก
อิจฉาและกลั่นแกล้งจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ต่อมามีการนาเอา
วรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นบทละครสาหรับการแสดง
ประเภทต่าง ๆ

Lục Vân Tiên เป็นตัวละครในวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเดียวกับตัวละครเอกว่า
Lục Vân Tiên ของเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลใช้คาว่า หลุก เวิน เตียน ซึ่งเป็นการใช้กลวิธีแบบทับศัพท์
ประกอบด้วยการอธิบายเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษว่า “Lục Vân Tiên คือวรรณกรรมของ
เวียดนามซึ่งประพันธ์ขึ้นในคริสต์ทศวรรษที่ 19 ตั้งชื่อตามตัวละครเอกฝ่ายชายในเรื่องซึ่งเป็นคนดี
และมีความกตัญญู แต่ต้องประสบเคราะห์ร้าย ถูกอิจฉาและกลั่นแกล้งจนแทบเอาชีวิตไม่รอด ต่อมามี
การนาเอาวรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงเป็นบทละครสาหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ” จึงเป็นการ
แปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
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ตัวอย่างที่ 55
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

Tô Vũ
(ชื่อนักแต่งเพลงของเวียดนาม)
โต หวู*
*โตหวู (Tô Vũ) นักแต่งเพลงชื่อดังของเวียดนาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศส
ก่อนปี ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันดนตรี
ของเวียดนาม

Tô Vũ เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลใช้การแปลแบบทับ
ศัพท์ว่า โต หวู นอกจากนั้นยังอธิบาบเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษด้วยว่า “โตหวู (Tô Vũ) นักแต่ง
เพลงชื่อดังของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศส ก่อนปี ค.ศ. 1945
และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันดนตรีของเวียดนาม” จึงเป็นการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
6.3 กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถเป็นการแปลที่ผู้แปลใช้ทั้งกลวิธีการ
แปลแบบตรงตัว และอธิบายเชิงอรรถพร้อมกันเพื่อแปลคาคาเดียวในภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)
ในการศึกษาครั้งนี้พบทั้งหมด 3 คาที่ใช้กลวิธีนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 56
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

chén
ถ้วย
ถ้วย*
*คนเวียดนามกินข้าวด้วยถ้วยและตะเกียบเหมือนคนจีน

คาว่า chén หมายถึงถ้วย ภาชนะก้นลึก มีรูปต่าง ๆ สาหรับใส่น้าหรือของบริโภค
เป็นต้น ในที่นี้ ผู้แปลแปลว่า ถ้วย เป็นการแปลแบบตรงตัว ประกอบด้วยการอธิบายเชิงอรรถว่า “คน
เวียดนามกินข้าวด้วยถ้วยและตะเกียบเหมือนคนจีน” จึงเป็นการแปลแบบตรงตัวประกอบการอธิบาย
เชิงอรรถ
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ตัวอย่างที่ 57
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม:
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล:

năm
mùi
ปี
แพะ
ปีแพะ*
*ในภาษาเวียดนามเรียกปีมะแมว่า ปีหมุ่ย (Mùi) มีแพะ
เป็นสัญลักษณ์เช่นกัน

คาว่า năm เป็นเวลาชั่วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน คาว่า mùi
ในภาษาเวียดนามเป็นชื่อปีที่ 8 ของรอบ 12 ปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นแพะ คาว่า năm mùi
หมายถึงปีแพะ หรือปีมะแม ผู้แปลแปลว่า ปีแพะ ซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัว นอกจากนั้นยังอธิบาย
เชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษด้วยว่า “ในภาษาเวียดนามเรียกปีมะแมว่า ปีหมุ่ย (Mùi) มีแพะเป็น
สัญลักษณ์เช่นกัน” กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างที่ 58
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

con
chim
ลักษณนาม
นก
นก*
*คาว่า con chim หรือนกใช้แทนอวัยวะเพศของผู้ชาย

คาว่า con เป็นลักษณนามใช้กับสัตว์ ผี มีด เป็นต้น คาว่า chim หมายถึงนก หรือ
ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี 2 เท้า 2 ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึง
ฟักเป็นตัว คาว่า con chim ในที่นี้หมายถึง อวัยวะเพศของผู้ชาย ผู้แปลแปลว่า นก เป็นการแปล
แบบตรงตัว ประกอบด้วยการอธิบายเชิงอรรถว่า “คาว่า con chim หรือนกใช้แทนอวัยวะเพศของ
ผู้ชาย” จึงเป็นการแปลแบบตรงตัว + การอธิบายเชิงอรรถ
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6.4 กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ เป็นการแปลที่ผู้แปลใช้ทั้ง
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทและทับศัพท์พร้อมกันเพื่อแปลคาคาเดียวในภาษาต้นทาง
(ภาษาเวียดนาม) ในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 คาที่ใช้กลวิธีนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 59
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

áo
dài
เสือ
ยาว
ชุดอ๋าวหญ่าย

คาว่า áo หมายถึง เสื้อ หรือ เครื่องสวมกายท่อนบนทาด้วยผ้าเป็นต้น คาว่า dài
หมายถึงยาว คาว่า áo dài หมายถึงชุดดั้งเดิมของชาวเวียดนาม ในที่นี้ผู้แปลใช้คาว่า ชุดอ๋าวหญ่าย
ซึ่ง ชุด หมายถึง เครื่องแต่งกายที่กาหนดให้ใช้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นกลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนก
ประเภท ประกอบด้วยการทับศัพท์คาว่า áo dài ว่า อ๋าวหญ่าย จึงเป็นการแปลแบบใช้คาจาแนก
ประเภท + ทับศัพท์
6.5 กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถ
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถเป็นการแปลที่ผู้แปลใช้
ทั้งกลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมายและอธิบายเชิงอรรถพร้อมกันเพื่อแปลคาคาเดียวใน
ภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)ในการศึกษาครั้งนี้พบ 1 คาที่ใช้กลวิธีนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 60
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม
ความหมาย
คาในภาษาฉบับแปล

cậu ấm
(คาเรียกลูกชายของขุนนางหรือคนที่ทางาน
ในพระราชสานักสมัยก่อนX
คุณชายน้อย*
*Cậu ấm หมายถึงลูกชายขุนนาง เป็นคาที่
มีความหมายดี
หมายถึงคนที่เกิดมาสุข
สบาย
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คาว่า cậu ấm เป็นคาเรียกลูกชายของขุนนางหรือคนที่ทางานในพระราชสานัก
สมัยก่อน ในที่นี้ ผู้แปลใช้คาว่า คุณชายน้อย ซึ่งเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย นอกจากนั้น
ผู้แปลยังอธิบายเชิงอรรถไว้ท้ายหน้ากระดาษว่า “Cậu ấm หมายถึงลูกชายขุนนาง เป็นคาที่มี
ความหมายดี หมายถึงคนที่เกิดมาสุขสบาย” จึงเป็นการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบาย
เชิงอรรถ

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็น
ภาษาไทย โดยพบ กลวิธี 6 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลแบบตรงตัว กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียง
ความหมาย กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล กลวิธีการแปล
แบบแปลเป็นอย่างอื่น และ กลวิธีการแปลโดยใช้กลวิธีแบบผสม
การศึกษากลวิธีการแปลครั้งนี้ทาให้ทราบว่า
ผู้แปลได้ใช้กลวิธีแปลคาทางวัฒนธรรมจาก
ภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยที่หลากหลาย กลวิธีการแปลต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นวัฒนธรรมเวียดนาม
และวัฒนธรรมไทยที่คล้ายและแตกต่างกันดังจะกล่าวในบทที่ 4
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บทที่ 4
วัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านกลวิธีการแปล
จากการศึ ก ษากลวิธีก ารแปลค าทางวั ฒ นธรรม ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาวั ฒ นธรรมเวีย ดนามและ
วัฒนธรรมไทยและกลวิธีการแปลที่แสดงวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ดังต่อไปนี้
1. วัฒนธรรมเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ในการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันผ่านกลวิธีการแปลคา
ทางวัฒ นธรรม ผู้ วิจั ยได้แบ่ งเป็ น 3 หั วข้อใหญ่ คือ วัฒ นธรรมทางวัตถุ วัฒ นธรรมทางสังคม และ
วัฒนธรรมทางภาษา
1.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ
วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดค้นผลิต
ขึ้นมาเช่นสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน อาหารเครื่องดื่ม เครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
จากการศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุของเวียดนามและไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
ผู้วิจัยพบวัฒนธรรมย่อย 3 ประเภทได้แก่ วัฒนธรรมด้านอาหารเครื่องดื่ม วัฒนธรรมด้านสิ่งก่อสร้าง
อาคาร บ้านเรือน และวัฒนธรรมด้านของใช้ สิ่งอานวยความสะดวก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 อาหาร เครื่องดื่ม
อาหารเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และ เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
ของมนุษย์ นอกจากนั้น อาหารยังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง แต่ละชนชาติมี
วัฒ นธรรมอาหารการกิน ที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งอาหารที่กิน วิธีกิน จานวนมื้อที่กิน การให้
ความสาคัญกับมื้ออาหาร เนื่องจากภูมิอากาศ ภูมิประเทศของแต่ละชาติไม่เหมือนกัน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นสังคม
เกษตรกรรม มีวัฒนธรรมข้าว ทั้งปลูกข้าว กินข้าว ข้าวนั้นเป็นอาหารหลักของคนเวียดนามและคน
ไทย ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า คนเวียดนามและคนไทยบริโภคข้าว (cơm) วันละ 3 เวลา นอกจากนี้
ยังมีอาหารง่าย ๆ ทาจากข้าวอย่าง โจ๊ก หรือ ข้าวต้ม (cháo)
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ชีวิตคนไทยและคนเวียดนามใกล้ชิดกับสายน้าที่อุดมสมบูรณ์ ปลาจึงเป็นอาหารหลัก
ของคนทั้งสองประเทศ นอกจากนั้นยังมีน้าปลา ซึ่งเป็นเครื่องปรุง อีกทั้งยังเป็นน้าจิ้มที่สาคัญในมื้อ
อาหารของทั้งคนเวียดนามและคนไทย คนเวียดนามและคนไทยต่างก็มีกรรมวิธีทาอาหารอย่างต้มเค็ม
ปลา ปลาทอด เป็นต้น
ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกร้ายพรมแดน วัฒ นธรรมได้แพร่หลายอย่างง่ายดาย คน
เวียดนามและคนไทยไม่เพียงแต่ทานอาหารพื้นบ้าน ดั้งเดิมของตัวเองแต่ยังรับอาหารต่างประเทศเข้า
มาอย่าง มาม่า หรือ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
นอกจากอาหารคาวแล้ว คนเวียดนามก็มีของหวานเช่ นเดียวกับไทยเช่นขนมถั่วแดง
วุ้นสีเขียว ซึ่งวุ้นสีเขียวนั้นมีลักษณะคล้ายกับลอดช่องของไทย
ส่ ว นในด้ า นเครื่ อ งดื่ ม คนเวี ย ดนามนิ ย มดื่ ม ชา (uống trà) ชาปรากฎอยู่ ในทุ ก
กิจกรรมในชีวิตของคนเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นงานแต่งงาน ปีใหม่ งานศพ พิธีวัน
ครบรอบวันตาย ชามีอยู่ทุกที่เช่น ในบ้าน ตลาด ถนน คนเวียดนามในปัจจุบัน ดื่มทั้งชาร้อน และ ชา
เย็น (ใส่น้าแข็ง) บนถนนก็มีร้านน้าชาให้คนเข้ามาดื่ม ส่วนคนไทยก็ได้รับวัฒนธรรมดื่มชาจากประเทศ
จีนเช่นเดียวกับเวียดนามดังที่ เดชา ศิริภัทร ได้กล่าวไว้ใน นิตยาสารหมอชาวบ้าน ว่า
“การดื่มน้ าชาคงจะกลายเป็นวัฒ นธรรมของชาวไทยไปเรียบร้อยแล้วในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคงจะ “ฉันน้าชา” และใช้น้าชาต้อนรับแขกกัน
ทั่วไป ดังปรากฏในคากลอนของสุนทรภู่บรรยายไว้ใน “ราพันพิลาป” ซึ่งเชื่อว่าแต่งในสมัยรัชกาลที่ 3
ตอนหนึ่งว่า
“เห็นต้นชาหน้ากระไดใจเสียดาย

เคยแก้อายหลายครั้งประทังจน

ได้เก็บฉันวันละน้อยอร่อยรส

ด้วยยามอดอัตคัดแสนขัดสน

จะซื้อหาชาจีนทรัพย์สินจน

จะจากต้นชาให้อาลัยแฮ...””

นอกจากนั้น ก่อนปี ค.ศ. 1975 ในภาคใต้ของเวียดนามนิยมกินน้าซาสี่ด้วย ซึ่งน้าซา
สี่ (nước xá xị) ก็ได้นิยมในไทยสมัยก่อน
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันด้านอาหาร เครื่องดื่ม ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 3 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
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กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ตัวอย่างเช่น kho cá (ต้มเค็ม/ปลา) ผู้แปลแปลว่า ทา
ปลาต้มเค็ม, nước mắm (น้า/ปลา) ผู้แปลแปลว่า น้าปลา, uống trà (ดื่ม/ชา) ผู้แปลแปลว่า ดื่มชา
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ตัวอย่างเช่น mì gói (เส้นแป้งสาลี/ห่อ) ผู้
แปลแปลว่า มาม่า , บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป , món thập cẩm (อาหารมีส่ วนประกอบสิบอย่าง) ผู้ แปล
แปลว่า รวมมิตร, bánh mì (ขนม/หมี่) ผู้แปลแปลว่า ขนมปัง
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทเช่น cháo (โจ๊ก, ข้าวต้ม) ผู้แปลแปลว่า
โจ๊ก, ข้าวต้ม cá rán (ปลา/ทอด) ผู้ แปลแปลว่าปลาทูทอด, nước xá xị (น้า/ซาสี่ ) ผู้แปลแปลว่า
น้าอัดลม, chè đậu đỏ bánh lọt (ขนมหวานชนิดหนึ่ง ถั่วแดงขนมลอด) ผู้แปลแปลว่าขนม
1.1.2 สิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน
บ้าน เป็นสถานที่ที่ผูกพันกับทุกคนมาตั้งแต่เกิด บ้านไม่เพียงแค่เป็นที่อาศัย
นอนในกลางคืน แต่ลักษณะของบ้านยังสะท้อนภาพชีวิต วิถชี ีวิต สภาพแวดล้อม สังคม ภูมิปัญญา วิธี
คิดของคนด้วย คนเวียดนามและคนไทยสร้างบ้านที่มีห้ องน้า (nhà tắm, phòng tắm) สมัยก่อน
ห้องน้ามักจะอยู่นอกตัวบ้าน แต่ในปัจจุบันเนื่องจากที่ดินแคบ และ เพื่อความสะดวกสบายของคนที่
อาศัยอยู่ในบ้าน ห้องน้าจึงมักจะอยู่ในตัวบ้าน นอกจากบ้านที่มั่นคงแล้ว คนเวียดนามและคนไทยยัง
มีการทาบ้านเรือนเล็ก ๆ ที่พออยู่ได้ ที่เรียกว่า กระท่อม กระต๊อบ (lều) เป็นบ้านพักชั่วคราวเวลาทา
นา ทาไร่ ทาสวน หรือเป็นบ้านสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีฐานะ
บ้านของคนเวียดนามและคนไทยสมัยก่อนมักจะมี บ่อน้า/ บ่อ (giếng) เป็น
แหล่งน้า ให้ทุกคนในบ้านหรือหมู่บ้านได้ใช้ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้า ทาอาหาร เป็นต้น
นอกจากความจาเป็นในชีวิตประจาวันแล้ว บ่อน้า เป็นส่วนประกอบสาคัญในความเชื่อเรื่องหยินหยาง
ความสมดุ ล ของ 5 ธาตุ ข องคนเวี ย ดนาม (ธาตุ ทั้ ง ห้ า หมายถึ ง วั ต ถุ ห้ า อย่ า งที่ มี อ ยู่ ในธรรมชาติ
ประกอบด้วย ไม้ ไฟ ดิน โลหะ น้า อันเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์)
การแปลคาทางวัฒ นธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านสิ่งก่อสร้าง อาคาร
บ้านเรือน ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล 3 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ตัวอย่างเช่น phòng tắm (ห้อง/อาบน้า) ผู้แปล
แปลว่า ห้องน้า
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กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ตัวอย่างเช่น nhà tắm (บ้าน/
อาบน้า ) ผู้แปลแปลว่า ห้องน้า, nhà thờ (บ้าน/บูชา) ผู้แปลแปลว่าโบสถ์
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทเช่น cái giếng (ลักษณนาม/บ่อน้า
บาดาล) ผู้แปลแปลว่า บ่อ
1.1.3 ของใช้ สิ่งอานวยความสะดวก
มนุษย์มีความสามารถในการคิดค้นเครื่องมือ เครื่องใช้ คนเวียดนามและคน
ไทยต่างก็มีของใช้ สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องใช้ที่เหมือนกัน ทั้งที่ประดิษฐ์เอง และ ได้รับจาก
ต่างประเทศ
คนเวี ย ดนามและคนไทยเป็ น คนที่ มี ฝี มื อ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และ มี
ความสามารถในการคิดค้นเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับชีวิต และ ผ่อน
แรง มีของจักสานเช่น เปลเด็ก (cái nôi) ตะกร้า (sọt) ไม้กวาด (chổi) เปลญวน (võng) เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ เช่ น ค้ อ น (búa) สมุ ด หนั ง สื อ (sách vở) โซฟา (đi văng) ที วี (ti vi) โทรศั พ ท์ (điện
thoại) โต๊ะรีดผ้า (bàn là) ไม้ขีดไฟ (diêm) ราง (máng) ตะเกียงน้ามัน (đèn dầu) พัด (quạt) พัด
ลม (quạt máy) โทรทัศน์ (chiếc tivi) โต๊ะอาหาร (bàn ăn) โต๊ะอ่านหนังสือ (bàn học) กะละมัง
(thau nhôm) เตา (lò than) แคร่ (tấm phản) กระเป๋า (cặp) ตลับเมตร (thước) เครื่องครัวเช่น
ชาม (tô) ถ้วย (chén) แก้วน้า (ca nước) มีด (dao) เตาอบ (lò) เครื่องนอนเช่น หมอน (gối) ผ้าห่ม
(chăn mền) ผ้ า ห่ ม (chăn gối) เครื่ อ งแต่ ง กาย เสื้ อ (chiếc yếm) หมวกไหมพรม (nón len)
หมวกผ้า (nón vải) ผ้าพันคอ (khăn) เครื่องดนตรี กลอง (trống) ยานพาหนะที่คนเวียดนามและคน
ไทยนิยมใช้ที่ชนบทสมัยก่อนมีทั้งยานพาหนะทางบกและทางน้า คือ จักรยาน (xe đạp) เกวียน (xe
bò) รถม้า (xe ngựa) เรือ (xuồng) เรือยนต์ (xuồng máy)
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านของใช้ สิ่งอานวยความ
สะดวก ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล 3 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ตัวอย่างเช่น cái nôi (ลักษณนาม/เปลเด็ก) ผู้แปล
แปลว่า เปลเด็ก, cái sọt (ลักษณนาม/ตะกร้า) ผู้แปลแปลว่า ตะกร้า , quạt (พัด) ผู้แปลแปลว่า พัด ,
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búa (ค้อน) ผู้แปลแปลว่า ค้อน, lồng chim (กรง/นก) ผู้แปลแปลว่า กรงนก, xe ngựa (รถ/ม้า) ผู้
แปลแปลว่า รถม้า
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย bàn ăn (โต๊ะ/กิน) ผู้แปลแปลว่า
โต๊ะอาหาร xe đạp (รถ/ถีบ) ผู้แปลแปลว่า จักรยาน xe bò (รถ/วัว) ผู้แปลแปลว่า เกวียน xe hơi
(รถ/ไอน้า) ผู้แปลแปลว่า รถเก๋ง
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท ตัวอย่างเช่น chiếc yếm (ลักษณ
นาม/เอี๊ยม) ผู้แปลแปลว่า เสื้อ lò (เตา) ผู้แปลแปลว่า เตาอบ, cái gối (ลักษณนาม/หมอน) ผู้แปล
แปลว่าหมอนข้าง
1.2 วัฒนธรรมทางสังคม
วัฒนธรรมทางสังคม หมายถึง แบบแผนความพฤติของคนในสังคม รวมถึงค่านิยม
ความเชื่อ ประเพณี รูปแบบการดาเนินชีวิต และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงความเชื่อทางศาสนาอัน
เป็นรากฐานความคิดที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมและประเพณี
ในการศึกษาวัฒ นธรรมทางสั งคมที่ เหมือนหรือคล้ ายคลึ งกันมี วัฒ นธรรมย่อย 5
ประเภทได้แก่ วัฒนธรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมด้านความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมด้านการแพทย์ วัฒนธรรมด้านการละเล่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.1 ศาสนา
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาชาติของไทย ส่วนประเทศเวียดนามก็ได้รับ
อิท ธิพ ลของศาสนาพุ ทธตั้งแต่ปี ค.ศ. 1014 ถึงแม้ว่าไม่ใช่ศาสนาประจาชาติของเวียดนาม แต่คน
เวียดนามส่วนใหญ่มีความคิด ความเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้า และ เป็นศาสนาที่มีจานวนคนนับ
ถือมากที่สุดในบรรดาศาสนาที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม ประเทศไทยและประเทศเวียดนามต่างก็รู้จัก
และได้รับอิทธิพลศาสนาพุธ ถึงแม้ว่าคนละนิกายก็ตาม (ไทยนับถือนิกายหีนยาน หรือ เถรวาท ส่วน
เวียดนามเป็นมหายาน) รู้จัก เจ้าชายสิทธัตถะ (Thái tử Tất Đạt Đa) ศากยมุนี (Thích Ca Mâu Ni)
มีความเชื่อ เรื่องโชคดี บุ ญ (may phước) มนุษ ย์ทุกคนย่อมต้องรับ ผลกรรมของการกระทาของ
ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือ กรรมชั่ว
นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ไทยและเวียดนามยังได้รับอิทธิพลของศาสนา
คริสต์จากตะวันตก ศาสนาคริส ต์เข้ามาในประเทศไทยและเวียดนามในช่วงเดียวกัน คือยุคล่าอาณา
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นิ คมของลั ท ธิจั กรวรรดินิ ย มมีคาเรียก พระเยซู (Jesus) กางเขน (cây hình chữ thập) มาเซอร์
(ma xơ) พวกลูกแกะ (con chiên) หรือกิจกรรมทางศาสนาของชาวคริส ต์ สวดมนต์ (đọc kinh)
คริสต์ศาสนาได้เข้ามาในเวียดนามช่วงอาณานิคม และเจ้าอาณานิคมได้สร้างสถานที่สาหรับการทา
กิจกรรมสวดมนต์ ของคริสต์ศาสนิกชนขึ้นตามสถาปัตยกรรมยุโรป โบสถ์ (nhà thờ)
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านศาสนา ผู้แปลใช้กลวิธี
การแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธี การแปลแบบตรงตั ว ตั ว อย่ างเช่ น Thái tử Tất Đạt Đa (เจ้ าชาย
สิทธัตถะ) ผู้แปลแปลว่า เจ้าชายสิทธัตถะ, may phước (โชคดี) ผู้แปลแปลว่า โชคดี, ma xơ (มา
เซอร์) ผู้แปลแปลว่า มาเซอร์, con chiên (ลูกแกะ) ผู้แปลแปลว่า ลูกแกะ
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ตัวอย่างเช่น đọc kinh (อ่านบท
สวด) หมายถึง สวดมนต์
1.2.2 ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ความเชื่ อ ของมนุ ษ ย์ ส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากความสั ม พั น ธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ กั บ
ธรรมชาติ เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อวิถีชีวิของมนุษย์ ทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษแล้วมนุษย์ยังไม่
สามารถค้นหาสาเหตุมาอธิบายได้ ทาให้เกิดความกลัว สิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งคนเวียดนามและคนไทย
มีความเชื่อในเรื่องพลังลึกลับ (thế lực huyền bí) เทวดา (ông tiên) ผี (con ma) ผีเข้า (Ma quỷ
khiến)
คนเวียดนามมีความเชื่อเรื่องปีนักษัตร หรือ นักขัตซึ่งเป็น ปีตามปฏิทินสุริ
ยคติ แบ่งเป็นรอบปี รอบละสิบสองปี แต่ละปีกาหนดสัตว์เรียกเป็นชื่อเรียงกันไปดังนี้

ชื่อปีนักษัตรและสัญลักษณ์ของไทย

ชื่อปีนักษัตรและสัญลักษณ์ของเวียดนาม

ชวด

Tí

หนู

Chuột หนู

ฉลู

Sửu

วัว

Trâu ควาย
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ขาล

Dần

เสือ

Hổ เสือ

เถาะ

Mão

กระต่าย

Mèo แมว

มะโรง

Thìn

งูใหญ่

Rồng มังกร

มะเส็ง

Tỵ

งูเล็ก

Rắn งู

มะเมีย

Ngọ

ม้า

Ngựa ม้า

มะแม

Mùi

แพะ

Dê แพะ

วอก

Thân

ลิง

Khỉ ลิง

ระกา

Dậu

ไก่

Gà ไก่

จอ

Tuất

หมา

Chó หมา

กุน

Hợi

หมู

Lợn หมู

คนในประเทศเวียดนามและไทยต่างก็ได้รับวัฒนธรรมปีนักษัตรจากจีน จาก
ตารางข้างต้นนี้สามารถเห็นได้ว่า ถึงแม้คนเวียดนามกับคนไทยมีความเชื่อในปีนักษัตรเหมือนกันแต่ก็มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ปีเถาะของไทยจะเป็นปีแมวของเวียดนาม ปีมะโรง (งูใหญ่) ของ
ไทยจะเป็นปีมงั กรของเวียดนาม หรือปีฉลูของไทยมีสัตว์สัญลักษณ์คือวัว แต่ของเวียดนามคือควาย
คนไทยและคนเวียดนามต่างก็เคารพและนับถือบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นการ
ทาให้บรรพบุรุษอับอาย (làm nhục tổ tiên) เป็นความผิดอย่างร้ายแรง เมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต
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ทั้ งคนไทยและคนเวีย ดนามมี ก ารจัด งานศพ (đám tang) และได้ ว างศพของผู้ เสี ยชี วิต ในโลงศพ
(chiếc hòm) มักจะใช้ธูปในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ คนเวียดนามมักจะฝังศพ คนไทย
สมัยก่อนก็มีการฝังศพก่อนเผา จึงมีคา หลุมฝังศพ (ngôi mộ) นอกจากนั้นคนเวียดนามและคนไทยก็
มีการราลึกถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการจัดงานวันครบวันตาย (ngày giỗ)
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็น สิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสื บต่อกันมา
นาน มีคุณค่าทางชีวิตจิตใจ มักแฝงไปด้วยศีลธรรมจรรยา ความคิด ความเชื่อ
งานแต่งงาน (đám cưới) เป็นประเพณีสาคัญของคนไทยและคนเวียดนาม
ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นพิธีที่แสดงถึงความรักของคู่รักที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นครอบครัว รับผิดชอบชีวิตอีกหลายคนเพิ่มขึ้นนอกจากชีวิตของ
ตนเอง และยังได้ทาหน้าที่แสดงความสามารถ ตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว
โดยในงานจะมีห ลายพิธี เชิญ ญาติพี่ น้อง เพื่อนฝู ง คนที่รู้จักไปงานแต่งโดยใช้ การ์ดเชิญ งานแต่ง
(thiệp cưới) เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการตามธรรมเนียมประเพณี
การแปลค าทางวั ฒ นธรรมที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยกั น ด้ า น ความเชื่ อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล 3 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ตัวอย่างเช่น thế lực huyền bí (พลัง/ลึกลับ )
ผู้แปลแปลว่า พลังลึกลับ , ông tiên (คานาหน้า/เทวดาหรือนางฟ้า) ผู้แปลแปลว่า เทวดา, con ma
(ลักษณนาม/ผี) ผู้แปลแปลว่า ผี, làm nhục tổ tiên (ทาอับอาย/บรรพบุรุษ) ผู้แปลแปลว่า ทาให้
บรรพบุรุษอับอาย
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ตัวอย่างเช่น Ma quỷ khiến (ผี/
ภูต/สั่ง) ผู้แปลแปลว่า ผีเข้า, trời ơi (ฟ้า/เอย) ผู้แปลแปลว่า พระเจ้า,สวรรค์ช่วยด้วย
กลวิธี ก ารแปลแบบใช้ ค าจ าแนกประเภท bàn thờ (โต๊ ะ /บู ช า) ผู้ แ ปล
แปลว่า หิ้ง
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1.2.3 การศึกษา
การศึกษาเป็นเรื่องสาคัญสาหรับมนุษย์ทุกคนในสังคม และเป็นสิ่งที่ทุกคน
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อมาใช้ในการดาเนินชีวิต การทางาน และการสร้างความสาเร็จให้กับชีวิตของ
ทุกคน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน
คนไทย และ คนเวียดนามต่างก็ให้ความสาคัญกับการศึกษา อย่างพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเด็จเคยทรงพระราชดารัสไว้ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 13 ธันวาคม 2505 ว่า “การศึกษาเป็น
เรื่องใหญ่และสาคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้
เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบ ใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง และ
อบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป” หรือในรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสั งคมนิ ย มเวีย ดนามฉบั บ ปี 1992 ได้เขียนไว้ว่า “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách
hàng đầu.” แปลว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในนโยบายของรัฐ”
นอกจากนั้น คนทั้งสองประเทศก็เห็นคุณค่าและยกย่องครูที่เป็นแม่พิมพ์
ของชาติ จึงมีวัน ครูแห่ งชาติ (ngày nhà giáo) วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันครูเวียดนาม
เป็นวันสาคัญสาหรับระลึกถึงความสาคัญของครู ในวันครูนักเรียนมักจะนาดอกไม้ไปมอบให้ครูที่เคย
หรือกาลังสอนตัวเอง คล้ายวันไหว้ครูของไทย แต่ละโรงเรียนมักจะจัดพิธีวันครู มักจะมีการประกวด
หนั งสือพิมพ์ ติดผนั งของทุกห้ องเรียนในโรงเรียน ที่รวบรวมบทกวี บทเพลง ความเรียง ฯลฯ ที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับพระคุณของครูบาจารย์)ตกแต่งด้วยการวาดภาพต่าง ๆ ส่วนวันครูของไทยเป็น
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี
ในระบบการศึกษาของทั้งสองประเทศ นักเรียนก็จะได้เริ่มต้นด้วยการอ่าน
และ การเขีย นภาษาแม่ ของตัวเอง ฝึ กอ่าน (tập đọc) เขียน (tập viết) เขียนตามคาบอก (viết
chính tả) นอกจากนั้นยังมีการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สังคม เช่นพวกวิชาเลข (toán) ประวัติศาสตร์
(lịch sử) ฯลฯ และให้ความสาคัญกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรม จึงมีวิชา ศีลธรรม
(đạo đức) ในการเรียนของนักเรียน
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านการศึกษา ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
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กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ตัวอย่างเช่น môn đạo đức (วิชา/ศีลธรรม) ผู้
แปลแปลว่า วิชาศีลธรรม, môn tập đọc (วิชา/ ฝึกอ่าน) ผู้ แปลแปลว่า วิชาฝึ กอ่าน môn toán
(วิชา/เลข) ผู้แปลแปลว่า วิชาเลข, môn chính tả (วิชา/เขียนตามคาบอก) ผู้แปลแปลว่า วิชาเขียน
ตามคาบอก môn lịch sử (วิชา/ประวัติศาสตร์) ผู้แปลแปลว่า วิชาประวัติศาสตร์
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น ngày nhà giáo (วัน/นัก/
ครู) หมายถึง วันครูแห่งชาติ
1.2.4 การแพทย์
สมั ย ก่ อ น คนเวีย ดนามมั ก จะใช้ ย าสมุ น ไพรเช่ น เดี ย วกั บ คนไทย แต่ ล ะ
หมู่บ้าน หรือพื้นที่ก็จะมี หมอยาสมุนไพร/หมอยาพื้นบ้าน (Ông lang vườn) ที่ตรวจและรักษาโรคให้
ผู้ป่วยด้วยสมุนไพรต่าง ๆ หรือยายที่มีประสบการณ์ในการทาคลอด ที่มักจะทาคลอดให้หญิงตั้งครรภ์
ในหมู่บ้าน หมอตาแย (Bà mụ) โดยยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเวลาคลอด
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านการแพทย์ ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย Ông lang vườn (ปู่,ตา/หมอ/
สวน) ผู้แปลแปลว่า หมอยาสมุนไพร,หมอยาพื้นบ้าน
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท เช่น bà mụ (หมอตาแย, เทพ
ทารก) ผู้แปลแปลว่า หมอตาแย
1.2.5 การละเล่น
การละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคน การละเล่นไม่เพียงแต่ทาให้
มนุษย์ได้ผ่อนคลายแต่ยังเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย การละเล่นพื้นบ้านเป็นการละเล่นที่มีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณแต่ปัจจุบั นมักไม่ได้พบเห็นมากนัก ในนวนิยาย 2 เรื่องที่ผู้วิจัยศึกษามีการพูดถึง
การละเล่ น หลายแบบเช่ น ปิ ด ตาตีแพะ (bịt mắt bắt dê) ที่ มีลั กษณะการเล่ น คล้ ายกับ การเล่ น
โพงพาง ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านภาคเหนือของไทยหรือการเล่นจาลองเป็นครอบครัว เล่นพ่อแม่ลูก
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เล่นเป็นพ่อแม่ (chơi trò vợ chồng) เด็กไทยและเวียดนามต่างก็มีการเล่นลูกหิน (bắn bi) ไล่จับ
(đuổi bắt) เตะบอล (bóng đá) ตกปลา (câu cá) การแสดงกายกรรม (xiếc)
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านการละเล่น ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว เช่น xiếc (กายกรรม) ผู้แปลแปลว่า กายกรรม,
câu cá (ตกปลา) ผู้แปลแปลว่า ตกปลา
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น bắn bi (ยิง/ลูกหิน) ผู้แปล
แปลว่า เล่นลูกหิน, bịt mắt bắt dê (ปิดตาจับแพะ) ผู้แปลแปลว่า ปิดตาตีแพะ
1.3 วัฒนธรรมทางภาษา
ภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสาร และ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภาษา
เวียดนามและภาษาไทย

ถึงแม้เป็นภาษาคนละตระกูลแต่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหลายประการ

วัฒนธรรมทางภาษาที่ผู้วิจัยนามาศึกษาจากนวนิยายสองเล่มนี้ ได้แก่ คาเรียกสี คาอุทาน และ สานวน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1 คาเรียกสี
สี ในธรรมชาติมีเหมื อนกัน แต่แต่ล ะภาษามีก ารจาแนกประเภทของสี ไม่
เหมือนกัน ซึ่งสามารถดูจากคาเรียกสี คาเรียกสีทั้งภาษาเวียดนามและภาษาไทยมีคาเรียกสีพื้นฐาน
เป็นคามูลเช่นคาว่า สีดา (màu đen) สีม่วง (màu tím) สีแดง (màu đỏ) สีเหลือง (màu vàng) มี
คาขยายคาเรียกสีพื้นฐานเพื่อบอกลักษณะของสีเช่นความเข้ม จางของสี เช่นคาว่า สีฟ้าใส (xanh lơ)
ขาวสะอาด (trắng tinh) เขียวชะอุ่ม (xanh mướt) คล้า (đen đúa) ขาวอมชมพู (trắng hồng) มี
การซ้าคาเรียกสีพื้นฐาน เพื่อที่จะได้สีจางกว่าสีพื้นฐานนั้น ๆ สีม่วง ๆ (tím tím) มีการใช้คาเรียกสี
เพื่อบรรยายสีหน้า เช่น màu nõn chuối (ซีด)
การแปลคาทางวัฒ นธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านคาเรียกสี ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 3 กลวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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กลวิธีก ารแปลแบบตรงตั ว เช่ น màu đen (สี /ดา) ผู้ แ ปลแปลว่า สี ด า,
màu tím (สี /ม่ว ง) ผู้ แปลแปลว่า สี ม่ว ง, màu đỏ (สี /แดง) ผู้แปลแปลว่า สี แดง, màu vàng (สี /
เหลือง) ผู้แปลแปลว่า สีเหลือง
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น đen sì (ดา/ขี้เหร่) ผู้แปล
แปลว่า ดาคล้า đen thui (ดา/ไหม้) ผู้แปลแปลว่า มืดมิด màu nõn chuối (สี/ใบอ่อน/กล้วย) ผู้
แปลแปลว่า ซีด
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท เช่น đỏ hoe (สีแดง/จาง ๆ แต่
สด) ผู้แปลแปลว่า แดง trắng tinh (ขาว/สะอาด) ผู้แปลแปลว่า สีขาว
1.3.2 คาอุทาน
คาอุทานเป็นคาแสดงอารมณ์ของผู้พูดขณะที่มีความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ
เสียใจ เจ็บปวด ตกใจ ฯลฯ คาอุทานที่ภาษาเวียดนามและภาษาไทยมีเหมือนกันคือ โอย (ôi) โอ๊ย
(ối) ซึ่งเป็ น การเลี ย นเสี ย งอุทานธรรมชาติของมนุษ ย์ในหลายอารมณ์ ทั้ งดีใจ ปลื้ มใจ ประทับ ใจ
หวาดกลัว ตกใจ เป็นต้น
นอกจากนั้น ทั้งภาษาไทยและภาษาเวียดนามมีการใช้คาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาอุทานเช่น โอยพระเจ้า โอย สวรรค์ช่วยด้วย คุณพระช่วย (Ối trời ơi) สวรรค์ (thượng đế) ใน
ความเชื่อของคนเวียดนาม trời ซึ่งแปลว่า ฟ้า สวรรค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด สร้างโลก กาหนดชีวิต
และโชคชะตาของทุกคน ทุกสิ่งในโลก ซึ่งในภาษาไทยอาจจะใช้คาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอุทานเช่น โอย
พระเจ้า โอย สวรรค์ช่วยด้วย คุณพระช่วย สวรรค์ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
มีการใช้คาต้องห้ามเช่น ตาย หรือ คาที่หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีมาอุทาน
อย่าง แย่แล้ว (chết rồi)
การแปลคาทางวัฒ นธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านคาอุทาน ผู้แปลใช้
กลวิธีการแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว เช่น Ôi (โอย) ผู้แปลแปลว่า โอย
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น Ối trời ơi (โอย ฟ้า เอย) ผู้
แปลแปลว่า โอยพระเจ้า,โอย สวรรค์ช่วยด้วย, chết rồi (ตายแล้ว) ผู้แปลแปลว่า แย่แล้ว oái oăm
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thay (แปลก / มาก) ผู้แปลแปลว่า ช่างน่าขันเหลือเกิน thật là hú vía (จริง ๆ /เรียกวิญญาณ) ผู้
แปลแปลว่า เกือบไปแล้วสิเรา
1.3.3 สานวน
พจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย
สานวนว่า เป็นถ้อยคาหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมี
ความหมายอื่นแฝงอยู่
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า

มีการนาสัตว์อย่างนกแก้วมาเปรียบเทียบ

หมายถึงคนที่พูดมากแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่พูด เป็นนกแก้วนกขุนทอง (là con vẹt) มีการเปรียบเทียบ
ภาวะผิดปกติกับสิ่งที่มากเกินไป วิ่งไปมาเหมือนคนบ้า (chạy như điên)
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่เหมือนหรือคล้ายกันด้านสานวน ผู้แปลใช้กลวิธี
การแปล 2 กลวิธี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว เช่น chạy như điên (วิ่ง/เหมือน/บ้า) ผู้แปล
แปลว่า วิ่งไปมาเหมือนคนบ้า
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น là con vẹt (เป็น/ลักษณ
นาม/นกแก้ว) ผู้แปลแปลว่า เป็นนกแก้วนกขุนทอง
จากการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ และ
กลวิธีที่แสดงวัฒนธรรมเหมือนหรือคล้ายคลึงกันข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเหมือนหรือคล้ายคลึง
กันได้แสดงโดยกลวิธี 3 กลวิธหี ลักดังต่อไปนี้
1. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
กลวิธีการแปลแบบตรงตัวเป็นการแปลคาต่อคาจากภาษาต้นทาง (ภาษาเวียดนาม)
เป็นภาษาปลายทาง (ภาษาไทย) คือการแปลความหมายต่อความหมายโดยโครงสร้างภาษาต้นทางจะ
เปลี่ยนเป็นโครงสร้างภาษาปลายทาง กล่าวคือในภาษาเวียดนามจะเรียงลาดับจานวนนับ ลักษณนาม
คานาม แต่ในภาษาไทยจะเรียงคานาม จานวนนับ ลักษณนาม เป็นการแปลที่คาในภาษาไทยและคา
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ในภาษาเวียดนามมีความหมายตรงกันเช่น uống trà (ดื่ม/ชา) ผู้แปลแปลว่า ดื่มชา môn đạo đức
(วิชา/ศีลธรรม) màu đen (สี/ดา) ผู้แปลแปลว่า สีดา เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม

ถ้าศึกษาในรายละเอียดของวัฒนธรรมและคาจะเห็นได้ว่า

ไม่ได้

เหมือนกันทุกประการ เช่นคาว่า ngủ trưa (นอน/กลางวัน) ผู้แปลแปลว่า นอนกลางวันนั้นเป็น
วัฒนธรรมของคนเวียดนามที่คนเวียดนามส่วนใหญ่จะนอนหลังจากทานข้าวมื้อเที่ยง เป็นการนอนใน
เวลาไม่นาน ประมาณ 15-20 นาที เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน ฟื้นฟูก่อนเข้าเรียน หรือ ทางานในช่วง
บ่าย แต่สาหรับคนไทยไม่ใช่วัฒนธรรม
2. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เป็นการแปลที่พยายามทาให้ภาษาที่แปล
เข้าใจกันได้ตามวัฒนธรรมปลายทาง ถึงแม้จะเป็นวัฒนธรรมที่มีเหมือนกันแต่ คาภาษาเวียดนามและ
ภาษาไทยไม่เหมือนกันเนื่องจากมุมมองไม่เหมือนกัน เช่น bàn ăn (โต๊ะ/กิน) ผู้แปลแปลว่า โต๊ะ
อาหาร, trời ơi (ฟ้า/เอย) ผู้แปลแปลว่า คุณพระช่วย
3. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท
โดยปกติกลวิธีนี้มักจะใช้เมื่อวัฒนธรรมของภาษาต้นทางและภาษาปลายทางไม่
เหมือนกัน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า วัฒนธรรมบางประการเป็นวัฒนธรรมเหมือนหรือ
คล้ายกัน แต่ผู้แปลเลือกใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ หรือ คาที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่า
คาในต้นฉบับภาษาเวียดนาม ทั้งนี้อาจเพราะว่า ผู้แปลอยากให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดขึ้นตามวัฒนธรรม
ของตนจึงเลือกใช้คาเฉพาะเจาะจง เช่นคาว่า cá chiên แปลตรงตัวว่า ปลาทอด แต่ในที่นี้ผู้แปลใช้คา
ว่า ปลาทูทอด อาจเนื่องจากว่าปลาทูเป็นปลาที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คนไทยได้นาปลาทูมา
ปรุงอาหารมาช้านานแล้วทั้งนึ่ง ทอด ต้มยา หรือ ทาน้าพริกปลาทู ผู้แปลจึงเลือกใช้คานี้เพื่ออยากทา
ให้ผู้อ่านนึกภาพออกมากขึ้นตามวัฒนธรรมของตน หรือคาทางวัฒนธรรมบางคาเป็นเพียงคาบรรยาย
ฉากผู้แปลจึงเลือกใช้กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ เช่นคาว่า chiếc yếm
หมายถึง แผ่นผ้าชั้นในสาหรับคาดหน้าอกของผู้หญิงสมัยก่อน หรือ เป็นเอี๊ยมในภาษาไทย ผู้แปลใช้
คาว่า เสื้อ
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2. วัฒนธรรมต่างกัน
ในการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่ต่างกันผ่านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจาก
ภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทาง
สังคม และ วัฒนธรรมทางภาษา
2.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ
จากการศึกษาวัฒนธรรมทางวัตถุของเวียดนามและไทยที่ต่างกัน ผู้วิจัยพบ
วัฒนธรรมย่อย 2 ประเภทได้แก่ วัฒนธรรมด้านอาหารและวัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกาย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.1.1 อาหาร
ถึงแม้ว่าไทยและเวียดนามมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ใกล้เคียง มีวัฒนธรรม
ข้าว มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้า แต่ก็มีอาหารที่แตกต่างกัน เช่น จ๋าก๊า (chả cá) เป็นอาหารเวียดนาม
ชนิดหนึ่ง มีสองวิธีการทา คือที่ฮานอย (ภาคเหนือของเวียดนาม) จ๋าก๊า ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกิน
กับ ปลากระทะร้อน ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ ส่วนภาคใต้ของ
เวียดนาม จ๋าก๊า เป็น อาหารที่มีลักษณะคล้ายปลายอ กล่าวคือ คนเวียดนามจะเอาเนื้อปลามาสับหรือ
บดให้ละเอียดกับผักชีลาว พริกไทย พริก เครื่องปรุงต่าง ๆ แล้วนามาปั้นเป็นก้อนกลม ๆ หรือ แบน ๆ
นาไปนึ่งหรือทอด ทานกับข้าว หรือ ขนมจีนก็ได้, ขนมแบ๋นห์แส่ว (bánh xèo) เป็นขนมชนิดหนึ่งของ
เวียดนาม ทาจากแป้ง มีลักษณะคล้ายกับขนมเบื้องญวน เฝอ (phở) ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนาม
ประกอบด้วยน้าซุป เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อไก่ หรือ เนื้อวัว
การแปลคาทางวัฒ นธรรมที่ ต่ างกัน ด้านอาหาร ผู้ แปลใช้กลวิธีการแปล
กลวิธีเดียวคือกลวิธีการแปลแบบกลวิธีผสม เช่น chả cá (ยอ/ปลา) ผู้แปลแปลว่า จ๋าก๊า ประกอบกับ
การอธิบายเชิงอรรถว่า เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกินกับปลากระทะร้อน
ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ , bánh xèo (ขนม/แส่ว) ผู้แปลแปลว่า
ขนมแบ๋นห์แส่ว ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า ขนมชนิดหนึ่งของเวียดนาม ทาจากแป้ง เป็นก้อน
กลม ๆ สีขาว
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การใช้กลวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัฒนธรรมเวียดนามที่แตกต่าง
จากไทยชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเป็นการได้รับความรู้อีกด้วย
2.1.2 เครื่องแต่งกาย
ชุดอ๋าวหส่าย (áo dài) เป็นชุดแต่งกายพื้นบ้านที่ในอดีตทั้งสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษเวียดนามนิยมสวมใส่ทุกวัน แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะใส่ในโอกาสพิเศษ หรือ สาหรับ
สถานศึกษาบางแห่ง ชุดอ๋าวหส่ายเป็นเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา ชุดอ๋าวหส่ายประกอบด้วย
เสื้อตัดด้วยผ้าแพร สีสันสดสวย ชายเสื้อพริ้วไสวยามนวยนาด ใส่กับกางเกงยาว คุมทั้งตัวตั้งแต่คอ
จรวดเท้า แม้จะยังไม่มีเอกสารเป็นทางการที่ระบุว่า อ๋าวส่ายเป็นชุดแต่งกายประจาชาติของเวียดนามก็
ตามแต่ปัจจุบันเมื่อมีงานสาคัญของชาติหรือของครอบครัวเครือญาติวงค์ตระกูล
ชอบแต่งกายด้วยชุดอ๋าวหย่ายที่งดงามและมีเสน่ห์

สตรีเวียดนามจะ

สาหรับชุดประจาชาติอย่างเป็นทางการของไทย

รู้จักกันในนามว่า "ชุดไทยพระราชนิยม" โดยส่วนมาก “ชุดไทยพระราชนิยม” นิยมใช้ผ้าไหม และ
ผ้าซิ่นเป็นหลัก "ชุดไทยพระราชนิยม" สาหรับสุภาพสตรีนั้นประกอบด้วย 8 ชุดใช้ในโอกาสที่ต่างกัน
ได้แก่ 1. ไทยเรือนต้น ใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธี และต้องการความสบาย เช่น ไปเที่ยว 2. ไทย
จิตรลดา เป็นชุดไทยพิธีกลางวัน ใช้รับประมุขต่างประเทศเป็นทางการหรืองาน สวนสนาม 3. ไทย
อมรินทร์ สาหรับงานเลี้ยงรับรองตอนหัวค่า อนุโลมไม่คาดเข็มขัดได้ 4. ไทยบรมพิมาน ชุดไทยพิธี
ตอนค่า คาดเข็มขัด 5. ไทยจักรี คือชุดไทยสไบ 6. ไทยดุสิต สาหรับงานพิธีตอนค่า จัดให้สะดวก
สาหรับสวมสายสะพาย 7. ไทยจักรพรรดิ เป็นแบบไทยแท้ 8. ไทยศิวาลัย เหมาะสาหรับเมื่ออากาศ
เย็น ส่วนชุดประจาชาติของสุภาพบุรุษเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน" เสื้อพระราชทานมี 3 แบบ คือ
แบบแขนสั้น แบบแขนยาวคาดผ้า และแบบแขนยาวไม่ คาดผ้า สาหรับแบบคาดผ้านั้น ถือเป็นแบบ
เต็มยศที่สุด ลักษณะเด่นของเสื้อชนิดนี้คือ เป็นเสื้อ คอตั้ง มีสาบผ่าอก กระดุม 5 เม็ด และนิยมทา
ขลิบขอบต่าง ๆ
nón lá เป็นหมวกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม ทาจากใบจาก มี
ยอดแหลม เป็นงานฝีมือประณีต นอกจากใส่กันแดดแล้ว ยังมีเสน่ห์ดึงดูดคนต่างชาติด้วย
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านเครื่องแต่งกาย ผู้แปลใช้กลวิธีการ
แปลกลวิธีเดียว คือ กลวิธีการแปลแบบกลวิธีผสม เช่น nón (หนอน) ผู้แปลแปลว่า หมวกหนอน

70
ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า (nón) หนอน คือหมวกงอบยอดแหลมของเวียดนาม áo dài
(เสื้อ/ยาว) ผู้แปลแปลว่า ชุดอ๋าวหญ่าย ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า ทางภาคเหนือของ
เวียดนามออกเสียงว่าอ๋าวส่าย คือชุดประจาชาติของสตรีเวียดนาม ประกอบด้วยเสื้อตัวยาว แขนยาว
คอตั้ง และกางเกงขายาว
2.2 วัฒนธรรมทางสังคม
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางสังคมที่ต่างกันมีวัฒนธรรมย่อย

2

ประเภทได้แก่

วัฒนธรรมด้านความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมด้านบุคคล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
2.2.1 ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การฉลองปีใหม่ของคนเวียดนามชื่อว่า Tết nguyên đán หรือเรียกสั้น ๆ
ว่า Tết เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหนึ่งปี จัดขึ้นในวันที่1,2,3 ของเดือนหนึ่งตามปฏิทินสริย
จันทรคติ ส่วนปีใหม่ไทยได้จัดขึ้นในวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน หรือ เรียกว่า สงกรานต์ ซึ่งเทศกาลวัน
ขึ้นปีใหม่เป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะได้กลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ในความเชื่อของคนเวียดนาม trời ซึ่งแปลว่า ฟ้า สวรรค์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
สูงสุด สร้างโลก กาหนดชีวิตและโชคชะตาของทุกคน ทุกสิ่งในโลก ซึ่งในความเชื่อของชาวไทยมีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธเจ้า สวรรค์ คุณพระ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
วิธีการรับประทานอาหาร

นอกจากอาหารที่กินแล้ววิธีการรับประทาน

อาหารก็เป็นวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน เวลาทานข้าว คนเวียดนามมักจะใช้ตะเกียบและถ้วยในการทาน
ข้าว ส่วนคนไทยทานข้าวโดยใช้ช้อน ส้อมและจาน
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านความเชื่อ ขนมธรรมเนียม ประเพณี
ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล 2 กลวิธีดังรายละเอียดต่อไปนี้
กลวิธีการแปลแบบกลวิธีผสม เช่น Tết (เทศกาลปีใหม่เวียดนาม) ผู้แปล
แปลว่า วันตรุษเต๊ด ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า (Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนามตาม
ปฏิทินจันทรคติ ซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีน หรือคาว่า chén (ถ้วย) ผู้แปลแปลว่า ถ้วย ประกอบกับการ
อธิบายเชิงอรรถว่า คนเวียดนามกินข้าวด้วยถ้วยและตะเกียบเหมือนคนจีน
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กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เช่น trời (ฟ้า) ผู้แปลแปลว่า
คุณพระ
2.2.2 บุคคล
บุคคล หมายถึงบุคคลจริงหรือบุคคลสมมติที่เป็นที่รู้จักของคนในประเทศ
แต่ล ะประเทศ แต่ล ะสั งคมย่อมมีบุคคลสาคัญ ที่ทุกคนจะรู้จักเมื่อเอ่ยถึง
ในนวนิยายสองเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษามีบุคคลสาคัญที่ถูกกล่าวถึงเช่น Trương Chi เป็นชื่อนิทานและเป็น
ชื่อตัวละครในนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม บอกเล่าความรักของชายหาปลาผู้มีเสียงอันไพเราะกับเจ้า
หญิงแสนงาม แต่เนื่องจากไม่สมหวังในความรักเขาจึงฆ่าตัวตายและ Tô Vũ เป็นสมญานามของนัก
แต่งเพลงชื่อ Hoàng Phú เป็นศาสตราจารย์ นักแต่งเพลงชื่อดังของเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบท
เพลงในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศส ก่อนปี ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันดนตรีของเวียดนาม
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านบุคคล ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลกลวิธี
เดีย ว คื อ กลวิธีการแปลแบบกลวิธีผ สม เช่น Trương Chi ผู้ แ ปลแปลว่า เจื องจี ประกอบกับ การ
อธิบายเชิงอรรถว่า เจืองจี เป็นนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม บอกเล่าความรักของชายหาปลาผู้มีเสียง
อัน ไพเราะกับ เจ้าหญิงแสนงาม แต่เนื่องจากไม่ส มหวังในความรักเขาจึงฆ่าตัวตาย, Tô Vũ ผู้แปล
แปลว่า โต หวู ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า โตหวู (Tô Vũ) นักแต่งเพลงชื่อดังของเวียดนาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงในช่วงการต่อสู้กับฝรั่งเศส ก่อนปี ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในผู้ ก่อตั้ง
สถาบันดนตรีของเวียดนาม

2.3 วัฒนธรรมทางภาษา
ในการศึกษาวัฒ นธรรมเวียดนามและไทยที่ ต่างกัน ทางภาษามีวัฒ นธรรมย่อย 3
ประเภทได้แ ก่ วัฒ นธรรมด้ านคาเรีย กสี วัฒ นธรรมด้านคาอุ ท านและวัฒ นธรรมด้ านส านวน ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
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2.3.1 คาเรียกสี
นอกจากความคล้ายคลึงกันหลายประการเช่นมีคาเรียกสีพื้นฐานเป็นคามูล
มีการใช้คาเรียกสีเพื่อบรรยายสีหน้า คาเรียกสีของภาษาเวียดนามและภาษาไทยมีความแตกต่างกัน
ตรงที่ว่าคาว่า màu xanh คาเดียวในภาษาเวียดนามสามารถเข้าใจได้เป็น สีเขียว สีฟ้าและสีน้าเงิน
ซึ่งไม่เหมือนในภาษาไทยที่มีคาแยกสามสีอย่างชัดเจนคือสีเขียว สีฟ้า และ สีน้าเงิน เพราะฉะนั้นเวลา
แปล ผู้แปลต้องเลือกใช้คาใดคาหนึ่งเพื่อนามาแปล
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านคาเรียกสี

ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล

กลวิธีเดียวคือ กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท เช่น màu xanh (สีเขียว สีน้าเงิน สีฟ้า) ผู้
แปลแปลว่า สีน้าเงิน/ สีเขียว
2.3.2 คาอุทาน
ถึงแม้ว่าคาอุทานในภาษาเวียดนามกับภาษาไทยมีความคล้ายคลึงกันหลาย
ประการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ก็มีความแตกต่างกัน เช่นคาอุทาน ủa (เออ) เป็นคาอุทานเวลารู้สึก
ประหลาดใจ úi chà (โอ๊ยโหย) เป็นคาอุทานเวลารู้สึกประหลาดใจ หรือชมเชย
การแปลคาทางวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านคาอุทาน

ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล

กลวิธีเดียว คือกลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย ủa (อั๋ว) ผู้แปลแปลว่า เออ úi chà (อุ๊ย จ่า)
ผู้แปลแปลว่า โอ๊ยโหย
2.3.3 สานวน
ภาษาเวียดนามมีสานวนเกี่ยวกับความเร็ว

แต่สิ่งที่นามาเปรียบเทียบไม่

เหมือนกัน เช่นในสานวนเกี่ยวกับความเร็ว คนเวียดนามนาธรรมชาติคือฟ้าแลบมาเปรียบเทียบ ส่วน
คนไทยนาอวัยวะของมนุษย์คือตามาเปรียบเทียบ nhanh như chớp (ชั่วพริบตาเดียว) หรือ คน
เวียดนามเปรียบเทียบความเป็นไปไม่ได้ กับเทศกาลปีใหม่ของมอร็อคโก Tết Ma rốc (ไม่แน่ใจว่า
เมื่อไร) ซึ่งคนไทยไม่มีการเปรียบเทียบนี้
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กลวิธีการแปลคาวัฒนธรรมที่ต่างกันด้านสานวน

ผู้แปลใช้กลวิธีการแปล

กลวิธีเดียวคือ กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย nhanh như chớp (เร็ว/เหมือน/ฟ้าแลบ) ผู้
แปลแปลว่า ชั่วพริบตาเดียว Tết Ma rốc (เทศกาลปีใหม่/มอร็อคโก) ผู้แปลแปลว่า ไม่แน่ใจว่าเมื่อไร
จากการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่ต่างกันในด้านต่าง ๆ และกลวิธีที่แสดงวัฒนธรรม
ต่างกันข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่ต่างกันนั้นได้แสดงผ่าน 3 กลวิธีคือการแปล
ได้แก่ กลวิธีการแปลแบบผสม กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท และ กลวิธีการแปลแบบ
เทียบเคียงความหมาย
กลวิธีการแปลแบบผสมมักจะประกอบด้วยการทับศัพท์และ/หรือการอธิบายเชิงอรรถ ทั้งนี้
เพราะว่าวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน ผู้แปลต้องอธิบายเชิงอรรถเพื่อทาให้ผู้อ่านเข้าใจ
กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย เป็นการแปลคาที่เป็นวัฒนธรรมด้านภาษา ทั้งนี้
เพราะว่าแม้ว่ามีวัฒนธรรมการใช้สานวน คาอุทาน เหมือนกันแต่ก็มีรายละเอียดที่ต่างกัน
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท เนื่องจากคาเรียกสี màu xanh ในภาษาเวียดนาม
แค่คาเดียวหมายถึงสามสีในภาษาไทยคือสีเขียว น้าเงิน ฟ้า ผู้แปลจึงต้องเลือกแปลเป็นคาใดคาหนึ่ง
จากการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านการแปลสามารถสรุปผ่านแผนผังดังต่อไปนี้
กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรม
ตรงตัว
เหมือนหรือ
คล้ายกัน

เทียบเคียงความหมาย
ใช้คาจาแนกประเภท
เหมือนหรือคล้ายกัน/ต่างกัน

วัฒนธรรม

ผสม
ต่างกัน
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จากแผนผังข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลวิธีการแปลแบบตรงตัวมีแนวโน้มที่จะแสดงถึงวัฒนธรรมที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน กลวิธีการแปลแบบผสมมีแนวโน้มที่จะแสดงวัฒนธรรมที่ต่างกัน ส่วนกลวิธี
การแปลแบบเทียบเคียงความหมายและ กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทแสดงทั้งวัฒนธรรมที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
ส่วนกลวิธีการแปลอีก 2 กลวิธีคือกลวิธีการแปลแบบละไม่แปลและกลวิธีการแปลแบบแปล
เป็นอย่างอื่น เป็นกลวิธีการแปลที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้แปลเป็นสาคัญ ผู้วิจัยจึงไม่ได้นามา
ศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและกลวิธีการแปล
จากการศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและวัฒนธรรมไทยผ่านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมนั้น
ผู้วิจัยพบว่า วัฒนธรรมเวียดนามกับวัฒนธรรมไทยมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะภูมิประเทศ และ ภูมิอากาศที่
ค่อนข้างเหมือนกันจึงทาให้วิถีชีวิต อาหาร สังคม ศาสนา ฯลฯ มีลักษณะเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองประเทศยังคงมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง

“กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยในนว

นิยายขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก และ ปิดตาเปิดหน้าต่าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปล
คาทางวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจาก
ภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก และ ปิดตา เปิดหน้าต่าง
แปลโดย มนธิรา ราโท
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลคาทางวัฒนธรรมจากฉบับภาษาเวียดนาม จานวน 278
คา เฉพาะคาที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางสังคม และ วัฒนธรรมทางภาษา และ หาคาแปล
ในฉบับแปล แล้วจัดประเภทกลวิธีการแปลของแต่ละคา หลังจากนั้นศึกษาวัฒนธรรมเวียดนามและ
ไทยผ่านกลวิธีการแปล

สรุปผลการศึกษา
ผู้วิจัยจะสรุปผลการศึกษาตามลาดับของวัตถุประสงค์ของการศึกษา

กลวิธีการแปลคาทาง

วัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยในนวนิยาย ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก และ ปิดตา เปิด
หน้าต่าง ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
และ

วัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็น

ภาษาไทย
1. กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
จากการศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมในนวนิยายขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสู่วัยเด็ก และ
ปิดตาเปิดหน้าต่างจานวน 278 คา พบว่ากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็น
ภาษาไทยสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลวิธี เรียงตามลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้แก่
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1) กลวิธีการแปลแบบตรงตัวเช่น uống trà (ดื่ม/ชา) ผู้แปลแปลว่า ดื่มชา môn đạo
đức (วิชา/ศีลธรรม) màu đen (สี/ดา) ผู้แปลแปลว่า สีดา
2) กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมายเช่น bàn ăn (โต๊ะ/กิน) ผู้แปลแปลว่า โต๊ะ
อาหาร xe đạp (รถ/ถีบ) ผู้แปลแปลว่า จักรยาน xe bò (รถ/วัว) ผู้แปลแปลว่า เกวียน
3) กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท เช่น áo yếm (เสื้อ/เอี๊ยม) ผู้แปลแปลว่า
เสื้อ màu xanh (สี/ฟ้า,เขียว,ฟ้า) ผู้แปลแปลว่า สีฟ้า cá rán (ปลา/ทอด) ผู้แปลแปลว่า
ปลาทูทอด
4) กลวิธีการแปลแบบละไม่แปลเช่น lu nước (โอ่งน้า) nghèo rớt mùng tơi
(ยากจนจนเสื้อขาด)
5) กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่นเช่น nhảy lò cò (ตั้งเต) ผู้แปลแปลว่า
กระโดดยาง đèn dầu (ตะเกียง/น้ามัน) ผู้แปลแปลว่าเทียนเล่มเล็ก
6) กลวิธีการแปลแบบผสม ประกอบด้วย 5 กลวิธีย่อยได้แก่
1. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
2. กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
3. กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ
4. กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์
5. กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถ
ตัวอย่างเช่น chả cá (ยอ/ปลา) ผู้แปลแปลว่า จ๋าก๊า ประกอบกับการอธิบาย
เชิงอรรถว่า เป็นอาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกินกับปลากระทะร้อน ปรุงรส
ด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ nón (หนอน) ผู้แปลแปลว่า หมวกหนอน
ประกอบกับการอธิบายเชิงอรรถว่า (nón) หนอน คือหมวกงอบยอดแหลมของเวียดนาม
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2. วัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านกลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็น
ภาษาไทย
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ วัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่เมือนหรือคล้ายคลึงกัน และ
วัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่ต่างกัน
2.1 วัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
2.1.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ
อาหาร เครื่ อ งดื่ ม : คนเวี ย ดนามและคนไทยเป็ น สั งคมเกษตรกรรม มี
วัฒนธรรมข้าว ต่างกินข้าวเป็นอาหารหลัก และชีวิตผูก พันกับสายน้าจึงมีกับข้าวหลักเป็นปลา และมี
ชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมของทั้งคนเวียดนามและคนไทย
สิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน: คนไทยและคนเวียดนามต่างก็สร้างบ้านเป็น
ที่อยู่อาศัยที่มีห้องน้าซึ่งสมัยก่อนจะแยกออกจากตัวบ้าน ส่วนปัจจุบันมักจะอยู่ในตัวบ้านและมักจะมี
บ่อน้าด้วย นอกจากนั้น มักจะมีการสร้างบ้านพักชั่วคราวง่าย ๆ อย่าง กระท่อม
ของใช้ สิ่ งอ านวยความสะดวกของคนไทยและคนเวี ย ดนามก็ มี ค วาม
เหมือนกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของจักรสาน เครื่องมือ ของใช้ ยานพาหนะต่าง ๆ
2.1.2 วัฒนธรรมทางสังคม
ศาสนา: ศาสนาพุทธมีความสาคัญต่อคนเวียดนามและคนไทยเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้นทั้งสองประเทศได้รับศาสนาคริสต์เข้ามาในยุคเดียวกับการล่าอาณานิคมของลัทธิ
จักรวรรดินิยมเหมือนกัน
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี : ชาวเวียดนามและชาวไทยต่างก็เชื่อ
ในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ผี ผีบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานของชาวตะวันออก คนเวียดนาม
และคนไทยมีมีการนับตามปีนักษัตร นอกจากนั้นคนเวียดนามและคนไทยต่างก็มีการจัดงานแต่ง งาน
ศพเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
การศึกษา: ทั้งสองประเทศมีวิชาที่เรียนคล้ายกัน และต่างก็ให้ความสาคัญ
กับการศึกษาและยกย่องครูอาจารย์จึงมีวันครูซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์
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การแพทย์: สมัยก่อนมักจะมีหมอตาแยทาคลอด และ มีหมอสมุนไพรที่
ช่วยเหลือคนไข้ยามเจ็บป่วยโดยใช้ยาสมุนไพร
การละเล่น:

ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทยมีการละเล่นที่หลากหลายเพื่อ

ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย การละเล่นของไทยและเวียดนามเหมือนและคล้ายคลึงกันหลายประการ
เช่น เล่นลูกหิน ปิดตาตีหม้อ ตั้งเต กระโดดเชือก เล่นพ่อแม่ลูก ตกปลา ฯลฯ
2.1.3 วัฒนธรรมทางภาษา
คาเรียกสี

คาอุทาน

สานวนในภาษาเวียดนามและภาษาไทยมีความ

คล้ายคลึงกันหลายประการเช่นมีคาเรียกสีพื้นฐาน คาขยายสี การซ้าคาเรียกสีเพื่อให้ได้คาเรียกสีที่มี
ความหมายเป็นสีจางกว่า และมีคาอุทานที่เหมือนกันที่เป็นคาเลียนเสียงธรรมชาติของมนุษย์ มีการใช้
คาเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอุทาน หรือ ใช้คาต้องห้ามหมายถึงความตายหรือคาบอกสถานการณ์ไม่ดีมา
อุทาน มีการสังเกตธรรมชาติและนามาเปรียบเทียบเป็นสานวน
วัฒนธรรมเวียดนามและไทยที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้แสดงผ่านกลวิธีการแปล 3
กลวิธีได้แก่ กลวิธีการแปลแบบตรงตัว กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย และ กลวิธีการแปล
แบบใช้คาจาแนกประเภท
2.2 วัฒนธรรมที่ต่างกัน
วัฒนธรรมที่ต่างกันได้แสดงผ่านกลวิธีการแปลแบบผสม การใช้คาจาแนกประเภท
อย่างกว้าง ๆ หรือ เฉพาะเจาะจงกว่า กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
2.2.1 วัฒนธรรมทางวัตถุ
อาหาร: ถึงแม้ว่าไทยและเวียดนามมีวัฒนธรรมข้าว แต่ก็มีอาหารที่แตกต่าง
กันเช่นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนาม จ๋าก๊า เฝอ ขนมบั๋นห์แส่ว
เครื่องแต่งกาย: ชุดอ๋าวหส่ายถือเป็นชุดประจาชาติของเวียดนาม ส่วนชุด
ประจาชาติของไทยคือ "ชุดไทยพระราชนิยม" นอกจากนั้นคนเวียดนามยังมี nón lá เป็นหมวกซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม ทาจากใบจาก มียอดแหลม เป็นงานฝีมือประณีต
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2.2.2 วัฒนธรรมทางสังคม
ถึ งแม้ ว่ าประเทศเวี ย ดนามและไทยอยู่ ใกล้ กั น และมี ค วามเชื่ อ ค่ อ นข้ า ง
คล้ายคลึงกันแต่คนเวียดนามและคนไทยก็มีความแตกต่างเช่นในการฉลองปีใหม่ วิธีการรับประทาน
อาหาร การให้ความสาคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ (เช่นในความเชื่อของคนเวียดนาม trời ซึ่งแปลว่า ฟ้า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุด สร้างโลก กาหนดชีวิตและโชคชะตาของทุกคนและทุกสิ่งในโลก แต่ในความ
เชื่อของคนไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น สวรรค์ คุณพระ) นอกจากนั้นแต่ละสังคมต่างก็มีบุคคลที่มีเป็นที่รู้จัก
ของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลง ตัวละครในวรรณกรรม ฯลฯ ที่แตกต่างกัน
2.2.3 วัฒนธรรมทางภาษา
ค าเรี ย กสี มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น ค าว่ า màu xanh ค าเดี ย วในภาษา
เวียดนามสามารถเข้าใจได้เป็นสามอย่างคือ สีเขียว สีฟ้าและสีน้าเงิน ซึ่งไม่เหมือนในภาษาไทยที่มีคา
แยกสามสีอย่างชัดเจนคือสีเขียว สีฟ้า และ สีน้าเงิน
คาอุท าน มีค าอุ ท านที่ ต่างกั น เป็ น คาเลี ยนเสี ย งคาอุท านธรรมชาติ ของ
มนุษย์
นอกจากส านวนที่ มี ค วามหมายเหมื อ นกั น และสิ่ ง ที่ น ามาเปรี ย บเที ย บ
เหมือนกัน ภาษาเวียดนามและภาษาไทยยังมีการใช้สานวนที่มีความหมายเหมือนกันแต่สิ่งที่นามา
เปรียบเทียบแตกต่างกันด้วย
วัฒ นธรรมเวียดนามและไทยที่ต่างกันได้แสดงผ่าน 3 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปล
แบบผสม กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท และ กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
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อภิปรายผลการศึกษา
1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในเบื้องต้นว่า มีการใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
มากที่สุด ผลการศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทยพบว่า ผู้แปล
ใช้กลวิธีการแปลแบบตรงตัวจานวน 102 คา คิดเป็นร้อยละ 36.3 มากที่สุด ดังนั้นผลการศึกษาจึง
สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 น่าจะเนื่องจากวัฒนธรรมและภาษาของเวียดนามมีความคล้ายคลึงกัน
มาก
2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในเบื้องต้นว่า ความหมายและกลวิธีการแปลคา
ทางวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและสังคมของทั้งสองประเทศไทยและเวียดนาม ผลการศึกษา
ด้าน วัฒนธรรมเวียดนามและไทยผ่านกลวิธีการแปลพบว่า วัฒนธรรมเวียดนามและไทยมีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในเรื่องวัตถุ สังคม และภาษา และได้ แสดงผ่าน 3 กลวิธี
ได้แก่กลวิธีการแปลแบบตรงตัว แบบเทียบเคียงความหมาย และ แบบใช้คาจาแนกประเภทอย่าง
กว้าง ๆ หรือเฉพาะเจาะจงกว่า นอกจากนั้นวัฒ นธรรมเวียดนามและไทยก็มีความแตกต่างกันบาง
ประการและได้ แสดงผ่ านกลวิธีการแปลแบบผสม เทียบเคียงความหมาย และแบบใช้คาจาแนก
ประเภทอย่างกว้าง ๆ หรือ เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2
จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้
3. นอกจากความคล้ายคลึงกันในการใช้คาอุทาน คาเรียกสี และ สานวนแล้ว ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่า ภาษาเวียดนามและภาษาไทยมีลักษณะการยืมภาษาต่างประเทศมาใช้เหมือ นกัน เช่น
ยืมคาย่อของคาว่า television (T.V.) ในภาษาอังกฤษมาใช้ว่า ทีวี (ti vi)
นอกจากนั้นมีวัฒนธรรมการใช้ภาษาเหมือนกัน อย่างคาว่า มาม่า ซึ่งเป็นยี่ห้อบะหมี่
กึ่งสาเร็จรูปที่เป็นที่นิยมมาใช้เรียกแทนบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป เช่นเดียวกับภาษาเวียดนามที่มีการใช้คาว่ า
mì tôm ซึ่งเป็นยี่ห้อบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่คนเวียดนามนิยมบริโภคในสมัยก่อนมาใช้เรียกแทนคาว่า mì
ăn liền (บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป)
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4. ภาษาเวี ย ดนามเป็ น ภาษาทางการของประเทศเวี ย ดนาม ภาษาเวี ย ดนามแบ่ ง
ออกเป็น 3 ถิ่นหลักได้แก่ ถิ่นเหนือ ถิ่นกลาง และ ถิ่นใต้ ภาษาของแต่ละถิ่นมีความแตกต่างในเรื่อง
ของวรรณยุ ก ต์ ค าศั พ ท์ ไวยกรณ์ และส าเนี ย ง ค าค าเดี ย วกั น แต่ ค นแต่ ล ะถิ่ น จะเข้ า ใจคนละ
ความหมายได้ เช่นคาว่า mận ในภาษาถิ่นเหนือหมายถึงลูกพลัม (ที่เป็นพืชหนาว) ส่วนภาษาถิ่นใต้
หมายถึงชมพู่ (ผลไม้) หรือคาว่า chén ภาษาถิ่นเหนือหมายถึง ถ้วยชาเซรามิค หรือทาจากแก้วเล็ก
ๆ ใช้ดื่มน้า ชา หรือ เหล้า ส่วนภาษาถิ่นใต้หมายถึงถ้วยเล็กที่ใส่ข้าวกิน หรือกับข้าว นอกจากนั้นยังมี
ชื่ออาหารที่อาจจะทาให้ผู้แปลสับสนได้ เพราะแต่ละถิ่นมีวิธีปรุงและวิธีรับประทานคนละแบบ เช่น ใน
วัฒนธรรมถิ่นใต้ของเวียดนาม จ๋าก๊า (chả cá) หมายถึงอาหารที่มีลักษณะคล้าย ๆ ปลายอโดยวิธีการ
ทาคือบดหรือสับเนื้อปลาให้ละเอียด ใส่พริกไทย ผักชีลาว ปรุงรส ปั้นเป็นก้อนแบน ๆ แล้วนาไปนึ่ง
หรือทอดหรือนึ่งแล้วค่อยทอดอีกที เวลารับประทานสามารถรับประทานกับข้าว หรือ ใส่ในขนมจีน
และน้ าซุป รับ ประทานเหมือนก๋ว ยเตี๋ยว แต่ในถิ่นเหนือนอกจากปลายอแล้ วอาจจะเข้าใจได้เป็ น
อาหารอีกแบบหนึ่งที่มีชื่อเสียงของฮานอยโดยวิธรการทาคือ หั่นปลาเป็นชิ้นพอคา หมักกับข่า ขมิ้น
กะปิ ฯลฯ แล้วนาไปย่างก่อนใส่ในกระทะร้อนทานกับเส้นขนมจีน ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ เช่นถั่ว
ลิสงคั่ว ผักชีฝรั่ง ต้นหอมหั่นยาว ๆ กับน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ
จากลักษณะของภาษาเวียดนามดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าการแปลวรรณกรรมจากภาษาเวียดนาม
เป็ น ภาษาไทยควรค านึ งถึงปั จ จั ย ต่าง ๆ เช่ น ภู มิ ห ลั งของผู้ แต่ ง บริบท สถานที่ด าเนิ นเรื่อง ฯลฯ
เพื่อที่จะเลือกใช้คาแปลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจจะทาให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเช่น ในงานวิจัยนี้ผู้
แปลแปลคาว่า chả cá ว่า จ๋ าก๊า ประกอบด้วยคาอธิบ ายเชิงอรรถว่า อาหารเวียดนามชนิด หนึ่ ง
ประกอบด้วยเส้นขนมจีนกินกับปลากระทะร้อน ปรุงรสด้วยเครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทา
จากกะปิ เป็นการอธิบายวิธีทาน จ๋าก๊าของภาคเหนือ แต่ผู้วิจัยคิดว่าเรื่องนี้ผู้เขียนเป็นคนถิ่นใต้และ
เหตุการณ์ในเรื่องก็ดาเนิน ในถิ่นใต้ จึงคิดว่าควรอธิบายเชิงอรรถเป็นวิธีทานของคนใต้ หรือ ในนว
นิยายมีคาว่า mận ในภาษาถิ่นใต้หมายถึง ชมพู่ ส่วนในภาษาหมายถึงลูกไหน ผู้แปลแปลว่า ลูกพลัม
(ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของลูกไหน) ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าควรแปลว่า ชมพู่ มากกว่า
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5. ประเทศเวียดนามและประเทศไทย อยู่ในภูมิภาคเดียวกันคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คล้ายคลึงกัน คนไทยและคนเวียดนามจึงมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน
หลายประการ แต่อย่างไรก็ตามวัฒ นธรรมเวียดนามและไทยยังมีความแตกต่างพอสมควร ในด้าน
ความคิด ความเชื่อ ฯลฯ เนื่องจากแต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ สังคมมีประวัตศาสตร์ และ ได้รับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่น ๆ ไม่เหมือนกัน กล่าวคือไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียมากกว่าจีน
ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนมากกว่าอินเดีย
6. จากการศึกษาครังนี้ ผู้วิจัยพบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปล วัฒนธรรมและความ
ประสงค์ของผู้แปล เนื่องจากเวียดนามและไทยมีวัฒ นธรรมและมุมมองค่อนข้างคล้ายคลึงกั นจึงมี
คาศัพท์เหมือนหรือคล้ายกันจึงทาให้ แปลตรงตัวได้ โดยสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน นอกจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมและความประสงค์ของผู้แปลก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแปลเช่นกัน ในการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า บางทีวัฒนธรรมเหมือนกันแต่ผู้แปลเลือกที่จะแปลเป็นอย่างอื่นเช่นแปลคาว่ า nhảy lò
cò เป็นการละเล่นที่มีลักษณะคล้ายกับตั้งเตของไทยว่า กระโดดยาง ทั้งนี้ผู้วิจัยคิดว่าที่ผู้แปลแปล
แบบนั้นเพราะว่าการละเล่นตั้งเตอาจจะไม่เห็นบ่อยนักแล้วจึงแปลว่ากระโดดยางซึ่งเป็นการละเล่นที่
ยังเห็นได้ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้อ่านทุกรุ่นทุกวัยสามารถเข้าใจได้ หรือความตั้งใจของผู้แปลที่จะละไม่
แปลเนื่องจากเป็น คาไม่สาคัญและการที่ผู้แปลตั้งใจอธิบายเชิงอรรถเพิ่มเพื่อให้ ความรู้เพิ่มเติมแก่
ผู้อ่าน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา กลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย สั ง เกตเห็ น ว่ า ภาษาเวี ย ดนามและภาษาไทยมี ค าสรรพนามที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนกัน แต่ถ้าศึกษาอย่างละเอียดจะเห็นความแตกต่างกัน จึงคิดว่าควรมีการศึกษากลวิธีการแปล
คาสรรพนามจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย และ วัฒนธรรมที่สะท้อนจากคาสรรพนามของไทย
และเวียดนาม
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2. ผู้ วิ จั ย สั งเกตเห็ น ว่า ในนวนิ ย ายสอดแทรกวั ฒ นธรรมพอสมควร จึ งคิ ด ว่า ควรมี
การศึกษาวัฒนธรรมไทยและเวียดนามในนวนิยายแปลก็จะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมจากอีกแง่มุมหนึ่ง
ที่จะทาให้เข้าใจวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศมากขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ามีการใช้ภาพพจน์เป็ นจานวนมาก จึงคิดว่า
ควรมีการศึกษากลวิธีการแปลภาพพจน์จากภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ศึกษาภาษาเวียดนามและไทยเป็นอย่างมาก
4. ในกระแสประชาคมอาเซียนวรรณกรรมเอกของไทยหลายเรื่องก็ได้แปลเป็นภาษา
เวียดนาม จึงควรมีการศึกษากลวิธีการแปลคาทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม เพื่อให้
ทราบว่าผู้แปลมีกลวิธีแปลคาทางวัฒนธรรมอะไรบ้างอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาภาษาไทย และ
ภาษาเวียดนาม
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ภาคผนวก ก
รายการคาทางวัฒนธรรมจาแนกตามกลวิธีการแปล
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
คาภาษาเวียดนามใน

ความหมาย

ต้นฉบับ

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล

1.

kho cá

ต้มเค็มปลา

ทาปลาต้มเค็ม

2.

chơi rượt bắt

เล่นไล่จับ

เล่นไล่จับ

3.

ti vi

ทีวี

ทีวี

4.

tô

ชาม

ชาม

5.

vật nhau xuống đất

จับทุ่มกันลงพื้น

จับทุ่มกันลงพื้น

6.

9 tháng 10 ngày

เก้าเดือนสิบวัน

เก้าเดือนสิบวัน

7.

ba cây nhang

3 ดอกธูป

ธูปสามดอก

8.

bắn bi

ยิงลูกหิน

ยิงลูกหิน

9.

búa

ค้อน

ค้อน

10.

ca nước

แก้วน้า

แก้วน้า

11.

cái bàn ủi

โต๊ะรีดผ้า

โต๊ะรีดผ้า

12.

cái bồ đen

ข้องสีดา

ข้องสีดา

13.

cái giỏ

ตะกร้า

ตะกร้า

14.

cái gối

หมอน

หมอน

15.

cái nơ đỏ

โบว์แดง

โบว์แดง

16.

cái nôi

เปลเด็ก

เปลเด็ก

17.

cái nón vải

หมวกผ้า

หมวกผ้า

18.

cái quạt

พัด

พัด

19.

cái sọt

ตะกร้า

ตะกร้า

20.

trắng

ขาว

ขาว
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กระเป๋าหนังสือ
21.

cặp

กระเป๋านักเรียน

กระเป๋าหนังสือ

กระเป๋าเอกสาร
22.

câu cá

ตกปลา

ตกปลา

23.

cây bút đỏ

ปากกาสีแดง

ปากกาสีแดง

24.

cây giáo

หอก

หอก

25.

chăn

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

26.

chạy như điên

วิ่งเหมือบ้า

วิ่งไปมาเหมือนคนบ้า

27.

chén

ถ้วย

ถ้วย

28.

chiếc đi văng

โซฟา

โซฟา

29.

chiếc điện thoại

โทรศัพท์

โทรศัพท์

30.

chổi

ไม้กวาด

ไม้กวาด

31.

con chiên

ลูกแกะ

ลูกแกะ

32.

con dao

ลักษณนาม มีด

มีด

33.

con ma

ลักษณนาม ผี

ผี

34.

củ tỏi

หัวกระเทียม

หัวกระเทียม

35.

đá bóng

เตะบอล

ฟุตบอล

36.

đàn piano màu đen

เปียโนสีดา

เปียโนสีดา

37.

đánh trống

ตีกลอง

ตีกลอง

38.

đen

ดา

ดา

39.

đèn dầu

ตะเกียงน้ามัน

ตะเกียงน้ามัน

40.

đen đúa

คล้า

คล้า

41.

đỏ mặt

หน้าแดง

หน้าแดง

42.

đốt trầm

เผาไม้หอม

เผาไม้หอม

43.

chính tả

เขียนตามคาบอก

เขียนตามคาบอก

44.

hầm trú

หลุมหลบภัย

หลุมหลบภัย
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45.

hí hí

ฮิ ๆ (เสียงหัวเราะ)

ฮิ ๆ

46.

hòn bi

ลูกหิน

ลูกหิน

47.

hộp diêm

กล่องไม้ขีด

กล่องไม้ขีด

48.

kim băng

เข็มกลัด

เข็มกลัด

49.

làm nhục tổ tiên

ทาให้อับอายบรรพบุรุษ ทาให้บรรพบุรุษอับอาย

50.

lịch sử

ประวัตศาสตร์

ประวัติศาสตร์

51.

lồng chim

กรงนก

กรงนก

52.

ma xơ

มาเซอร์

มาเซอร์

53.

màu đỏ

สีแดง

สีแดง

54.

màu trắng

สีขาว

สีขาว

55.

màu vàng

สีเหลือง

สีเหลือง

56.

may phước

โชคดี

โชคดี

57.

mền

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

58.

môn đạo đức

วิชาศีลธรรม

วิชาศีลธรรม

59.

môn tập đọc

วิชาฝึกอ่าน

วิชาฝึกอ่าน

60.

môn Toán

วิชาเลข/คณิตศาสตร์

วิชาเลข

61.

ngày giỗ

วันครบรอบวันตาย

วันครบวันตาย

62.

ngôi mộ

หลุมฝังศพ

หลุมฝังศพ

63.

nơ đỏ

โบว์แดง

โบว์แดง

64.

nón len

หมวกไหมพรม

หมวกไหมพรม

65.

nước mắm

น้าปลา

น้าปลา

66.

ôi

โอย (อุทาน)

โอย

67.

ối

โอ๊ย (อุทาน)

โอ๊ย

68.

ối!

โอย (อุทาน)

โอย

69.

ông tiên

เทวดา

เทวดา

70.

phòng tắm

ห้องน้า

ห้องน้า

90
71.

quỷ

ผี

ผี

72.

tấm phản

แคร่

แคร่

73.

sách vở

หนังสือสมุด

สมุดหนังสือ

74.

tập viết

ฝึกเขียน

ฝึกเขียน

75.

tập vở

หนังสือสมุด

สมุดหนังสือ

76.

thái tử Tất Đạt Đa

เจ้าชายสิทธัตถะ

เจ้าชายสิทธัตถะ

77.

thế lực huyền bí

พลังลึกลับ

พลังลึกลับ

78.

thị trấn

ตัวเมือง

ตัวเมือง

79.

Thích Ca Mâu Ni

ศากยมุนี

ศากยมุนี

80.

tím

สีม่วง

สีม่วง

81.

tím tím

ม่วงๆ

สีม่วงๆ

82.

tín đồ Thiên Chúa

คริสต์ศาสนิกชน

คริสต์ศาสนิกชน

83.

trạm y tế

สถานีอนามัย

สถานีอนามัย

84.

trắng hồng

ขาวชมพู

ขาวอมชมพู

85.

trắng tinh

ขาวสะอาด

สีขาวสะอาด

86.

trang trại

ฟาร์ม

ฟาร์ม

87.

uống trà

ดื่มชา

ดื่มชา

88.

võng

เปลญวน

เปลญวน

89.

xanh mướt

เขียวชอุ่ม

เขียวชอุ่ม

90.

xe ngựa

รถม้า

รถม้า

91.

xiếc

กายกรรม

กายกรรม

92.

chiếc xuồng

เรือ

เรือ

93.

đại thần

ขุนนาง

ขุนนาง

94.

giấc ngủ trưa

นอนกลางวัน

นอนกลางวัน

95.

máng

ราง

ราง

96.

cái gàu

กระบวย

กระบวย
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97.

ông tướng

ท่านหัวหน้า

ท่านหัวหน้า

98.

đèn

ตะเกียง

ตะเกียง

99.

lều

กระท่อม

กระท่อม

100. đỏ gay

แดงก่า

แดงก่า

101. xuồng máy

เรือยนต์

เรือยนต์

102. chiếc tivi

ทีวี

โทรทัศน์

กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย
คาภาษาเวียดนามใน
ความหมาย
ต้นฉบับ

คาแปลภาษาไทยในฉบับ
แปล

1.

Jesus

เยซู

พระเยซู

2.

món thập cẩm

อาหารประกอบหลายย่าง

รวมมิตร

3.

giẻ lau nhà

ผ้าถูบ้าน

ผ้าขี้ริ้ว

4.

bàn ăn

โต๊ะกิน

โต๊ะอาหาร

5.

bàn học

โต๊ะเรียน

โต๊ะอ่านหนังสือ

6.

bánh mì

ขนมหมี่

ขนมปัง

7.

bình tưới

ถังรดน้า

บัวรดน้า

8.

bịt mắt bắt dê

ปิดตาจับแพะ

ปิดตาตีแพะ

9.

cây hình chữ thập

ต้นรูป T

กางเขน

10.

chà chà

11.

chết rồi

ตายแล้ว

แย่แล้ว

12.

chiếc hòm

หีบ

โลงศพ

13.

chiếc xe đạp

รถถีบ

จักรยาน

14.

chơi trò vợ chồng

เล่นภรรยาสามี

เล่นพ่อแม่ลูก

15.

chơi trò vợ chồng

เล่นเป็นภรรยาสามี

เล่นเป็นพ่อแม่

จ่า จ่า (เป็นคาอุทานใช้เวลา
แปลกใจหรือชมเชย)

อะไรนี่

92
16.

chuyện cổ tích

เรื่องเก่าแก่

นิทาน

17.

con cu

เด็กน้อย

ไอ้หนู

18.

cục cưng

ก้อนที่รัก (ที่รัก)

เด็กน้อย

19.

đám tang

งานศพ

ขบวนแห่ศพ

20.

đám cưới

งานแต่งงาน

พิธีแต่งงาน

21.

đen thui

ดาขี้เหร่

มืดมิด

22.

đen sì

ดาขี้เหร่

ดาคล้า

23.

đi bơi

ไปว่ายน้า

เล่นน้า

24.

tháo cũi sổ lồng

เปิดกรง ออกจากกรง

ได้หลุดออกจากกรงขัง

25.

đoàn sơn đông

คณะที่แสดงมวย มายากล

คณะมายากล

mãi võ

พร้อมกับขายยา

26.

gấu bông

หมีนุ่น

ปุยนุ่น

27.

gươm kề cổ

ดาบข้างคอ

เอามีดมาจี้คอหอย

28.

hây hây

ฮึ่ย ฮึ่ย

ฮึ่ย ฮึ่ย

29.

hí hí

ฮีฮี (เสียงหัวเราะเบาเบา)

คิกคัก

30.

kèn

เครื่องลมไม้

พิธีรีตอง

31.

khì khì

32.

kho báu

คลังของมีค่า

ขุมทรัพย์

33.

tím ngắt

ม่วงมาก

เขียวคล้า

34.

ma quỷ khiến

ผีภูตสั่ง

ผีเข้า

35.

mặt tái xanh

หน้าซีดเขียว

หน้าซีด

36.

mặt xanh xao

หน้าเขียวจืด

หน้าซีด

37.

màu nõn chuối

คิคิ (คาเลียนเสียงหัวเราะเบา
ๆ)

สีใบอ่อนกล้วย (สีหน้ากังวล
ตกใจ)

คิกคิก

ซีด
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38.

là con vẹt

เป็นนกแก้ว

เป็นนกแก้วนกขุนทอง

39.

mì gói

เส้นแป้งห่อ

บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป

40.

mì gói

เส้นแป้งห่อ

มาม่า

41.

nhà tắm

บ้านอาบน้า

ห้องน้า

42.

nhà thờ

บ้านบูชา

โบสถ์

43.

ồ

โอ่ (อุทาน)

โอ้โฮ

44.

oái oăm thay

แปลกจริง ๆ (อุทาน)

ช่างน่าขันเหลือเกิน

45.

ối trời ơi

โอ๊ย ฟ้าเอ้ย (อุทาน)

โอยพระเจ้า

46.

ối trời ơi

โอ๊ย ฟ้า (สวรรค์)เอ้ย

โอย สวรรค์ช่วยด้วย

47.

ông lang vườn

หมอสวน

หมอยาสมุนไพร

48.

ông lang vườn

หมอสวน

หมอยาพื้นบ้าน

49.

quạt máy

พัดเครื่อง

พัดลม

50.

tắc tắc

ตั๊กตั๊ก

จิ๊กจั๊ก

51.

tấm thiệp cưới

การ์ดแต่งงาน

การ์ดเชิญงานแต่ง

52.

thật là hú vía

53.

thuốc nam

54.

thượng đế (phù

hộ)

อุทานเวลากลัว หรือรอดจาก
อันตราย

เกือบไปแล้วสิเรา

ยาใต้

พืชสมุนไพร

เบื้องบน(ช่วย)

สวรรค์ (ปรานี)

55.

trò chơi vợ chồng

การเล่นภรรยาสามี

การเล่นเป็นพ่อแม่

56.

trời ơi

ฟ้าเอย

คุณพระช่วย

57.

trời ơi

ฟ้าเอ้ย สวรรเอ้ย

สวรรค์ประทาน

58.

ủa

59.

ủa ủa

อั๋ว (คาอุทานเวลารู้สึกแปลก
ใจ ประหลาดใจ)
อั๋วอั๋ว (คาอุทานใช้เวลาตกใจ
แปลกใจ ประหลาดใจ)

เออ
อือ อือ อา
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อุ๊ย จ่า (คาอุทานแสดงความ

60.

úi chà

61.

vật tay

ปล้ามือ

งัดข้อ

62.

cái vòi sen

สายบัว

ฟักบัว

63.

tập đọc

ฝึกอ่าน

การอ่าน

64.

tập viết

ฝึกเขียน

การเขียน

65.

đọc kinh

อ่านบทสวด

สวดมนต์

66.

màu xanh lơ

สีฟ้าจาง

สีฟ้าใส

67.

bắn bi

ยิงลูกหิน

เล่นลูกหิน

68.

xe bò

รถวัว

เกวียน

69.

nhanh như chớp

เร็วเหมือนฟ้าแลบ

ชั่วพริบตาเดียว

70.

xe hơi

รถไอน้า

รถเก๋ง

71.

eo ôi

72.

ra chơi

ออกไปเล่น

เวลาสาหรับวิ่งเล่น

73.

Tết Ma Rốc

เทศกาลปีใหม่มอร็อคโก

ไม่แน่ใจว่าเมื่อไร

74.

là tiên là phật

75.

có trời mới biết

ฟ้าเท่านั้นที่จะรู้

โดยไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด

76.

mộ bia

หลุมฝังศพ

หลุมฝังศพ

77.

ngày nhà giáo

วันครู

วันครูแห่งชาติ

แปลกใจ ประหลาดใจ)

แอว เอย (อุทานเวลากลัว
ตกใจ)

เป็นนางฟ้า/เทวดาเป็น
พระพุทธเจ้า

โอ๊ยโหย

นั่น

ได้รับเกียรติ
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กลวิธีการแปลโดยใช้คาจาแนกประเภท
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภทอย่างกว้าง ๆ
คาภาษาเวียดนามในต้นฉบับ

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยใน
ฉบับแปล

1.

chè đậu đỏ bánh lọt ขนมถั่วแดงขนมลอด

ขนม

2.

quán bà Hai Đọt

ร้านยายฮายดอด

ร้านคุณยาย

3.

cái giếng

บ่อน้าบาดาล

บ่อน้า

4.

màu xanh sẫm

สีเขียว/ฟ้า/น้าเงินเข้ม

สีเขียว

5.

cặp

กระเป๋านักเรียน,กระเป๋าเอกสาร กระเป๋า

6.

chai xá xị

ขวดน้าซาสี่

ขวดน้าอัดลม

7.

chén

ถ้วย

ถ้วยชาม

8.

bàn thờ

โต๊ะบูชา

หิ้ง

9.

chiếc thau nhôm

กะละมังอะลูมิเนียม

กะละมัง

10. chiếc yếm

เสื้อเอี๊ยม

เสื้อ

11. cơm

ข้าวสุก

ข้าว

12. dao cạo râu

มีดโกนหนวด

มีดโกน

13. đỏ đỏ

แดง ๆ

แดง

14. đỏ hoe

แดงจาง ๆ สด ๆ

แดง

15. đỏ rực

แดงมาก (ทาให้มีความรู้สึกร้อน) สีแดง

16. giếng

บ่อน้าบาดาล

บ่อ

17. lò than

เตาถ่าน

เตา

18. quán chè của bà Hai ร้านขนมหวานของย่า/ยายฮาย
Đọt
19. quán rượu lão Ba
Đực
20. tập vẽ

ดอต

ร้านขนมของคุณยาย

ร้านเหล้าลุงบาดึก

ร้านตาบา

ฝึกวาด

วาดเขียน
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21. trắng phếu

ขาว ไม่สวย

ขาว

22. trắng tinh

ขาวสะอาด

สีขาว

23. trắng toát

ขาว ทาให้มีความรู้สึกน่ากลัว

สีขาว

24. xám ngoét

เทาซีด เทาทั่วหน้า เทาสนิท

สีเทา

25. xanh xanh

เขียว ๆ (ฟ้า ๆ/น้าเงิน ๆ)

สีเขียว

26. đánh nhau

ปล้าต่อยกัน

ปล้าต่อยกัน

27. đỏ chói

สีแดงแสบตา

สีสวย

28. quán ăn bình dân

ร้านกินคนธรรมดา

ร้านธรรมดาทั่วไป

กลวิธีการแปลแบบใช้คาเฉพาะเจาะจงกว่า
29. cá chiên

ปลาทอด

ปลาทูทอด

30. cái đèn

ไฟ

ไฟหน้าของเรือ

31. cây bút xanh

ปากกาสีน้าเงิน/สีฟ้า/สีเขียว

ปากกาสีน้าเงิน

32. chăn gối

ผ้าห่ม หมอน

ผ้าห่ม

33. cháo

โจ๊ก/ ข้าวต้ม

ข้าวต้ม

34. cháo

โจ๊ก ข้าวต้ม

โจ๊ก

35. khăn

ผ้าพันคอ ผ้าเช็คหน้า ผ้าเช็คมือ
ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าพันคอ

36. lò

เตา

เตาอบ

37. màu xanh

สีเขียว/สีฟ้า/สีน้าเงิน

สีเขียว

38. màu xanh

สีเขียว/สีฟ้า/สีน้าเงิน

สีฟ้า

39. cái gối

หมอน

หมอนข้าง

ยายแก่ทาคลอด หรือ เทพที่ทา
40. bà mụ

หน้าที่ปั้นรูปร่างของทารกใน

หมอตาแย

ท้องแม่
41. ôi

โอย (คาอุทาน ใช้ได้ในหลาย
กรณี ตกใจ เสียใจ ชมเชย ฯลฯ)

โอ๊ยตายแล้ว
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42. thước

ตลับเมตร ไม้บรรทัด

ตลับเมตร

43. xe rơm

รถฟาง

รถเกวียนบรรทุกฟาง

44. đen

ดา

ดาคล้า

กลวิธีการแปลแบบละไม่แปล
คาภาษาเวียดนามในต้นฉบับ

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยใน
ฉบับแปล

หาบเร่ซื้อขยะ (พวกขวด
1. gánh ve chai

กระป๋อง โลหะ กระดาษ

ไม่แปล

พลาสติก...)
2. ái chà!

คาอุทานเวลาประหลาดใจ

ไม่แปล

3. bục giảng

ฐานสอน

ไม่แปล

4. chè

ขนมหวาน

ไม่แปล

5. chơi trò vợ chồng

การเล่นภรรยาสามี

ไม่แปล

6. củ riềng

ข่า

ไม่แปล

7. cuốc

จอบ

ไม่แปล

8. cười khà khà

หัวเราะฮ่าๆ

ไม่แปล

9. đen đúa

ดาคล้า

ไม่แปล

ปาก.อุทานเวลากลัว หรือ

10.

eo ôi

11.

giường ngủ

12.

nghèo rớt mùng tơi จนเสื้อขาดรั่ว (จนมาก)

ไม่แปล

13.

hoàng thượng

พระมหากษัตริย์

ไม่แปล

14.

lá mơ

ใบ (ที่กินกับเนื้อหมา)

ไม่แปล

15.

lu nước

โอ่งน้า

ไม่แปล

16.

màu vàng úa

สีเหลือง เหี่ยว

ไม่แปล

รังเกียจอะไร
เตียงนอน

ไม่แปล
ไม่แปล
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17.

muỗng

ช้อน

ไม่แปล

18.

ố vàng

เหลือง เก่า

ไม่แปล

19.

ôi

โอย อุทาน

ไม่แปล

20.

ối giời

โอย ฟ้า

ไม่แปล

21.

ruột nở từng khúc

ไส้บาน พอง ทุกท่อน

ไม่แปล

22.

tập vở

หนังสือสมุด

ไม่แปล

23.

ủa

คาอุทานเวลารู้สึกแปลกใจ

ไม่แปล

ประหลาดใจ

กลวิธีการแปลแบบแปลเป็นอย่างอื่น
คาภาษาเวียดนามใน

ความหมาย

ต้นฉบับ

คาแปลภาษาไทยในฉบับ
แปล

1. bộ ván

โซฟา

พื้น

2. bàn thờ

โต๊ะบูชา

หลุมฝังศพ

3. bắp rang

ข้าวโพดคั่ว

ข้าวโพดปิ้ง

4. bừa cào

คราด

จอบ

5. chiếc cặp

กระเป๋านักเรียน กระเป๋า
เอกสาร

กระเป๋าสตางค์

6. chơi bi-da

เล่นสนุ๊กเกอร์

เล่นข้างนอก

7. con Vện

หมาที่มีขนสีดาขาวสลับกัน

เศษแก้ว

8. đèn dầu

ตะเกียงน้ามัน

เทียนเล่มเล็ก

9. chiếc phèng la

เคาะข้อง

เคาะกรับ

10. nhảy lò cò

กระโดดขาเดียว (ตั้งแต)

กระโดดยาง

11. tủ lạnh

ตู้เย็น

โต๊ะ

12. tóc tém

ผมสั้นเรียบร้อย

ผมบ๊อบ

13. rên hừ hừ

ร้องฮือฮือ

ร้องโวยวายเสียงดัง
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14. chén

ถ้วย

ชาม

วันแรงงาน (วันทาความสะอาด
15. ngày lao động

ห้องเรียน โรงเรียนหรือบริเวณ

วันแรงงานสากล

รอบ ๆ โรงเรียน)
16. chiếc khăn tay

ผ้ามือ

ผ้าเช็ดหน้า

กลวิธีการแปลแบบผสม
กลวิธีการแปลแบบใช้คาจาแนกประเภท + ทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
คาภาษาเวียดนาม
ในต้นฉบับ

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล

ชุดอ๋าวหญ่าย
ทางภาคเหนือของเวียดนามออกเสียงว่าอ๋าว
1.

áo dài

เสื้อยาว

ส่าย คือชุดประจาชาติของสตรีเวียดนาม
ประกอบด้วยเสื้อตัวยาว แขนยาว คอตั้ง และ
กางเกงขายาว

2.

Tết

เทศกาลปีใหม่เวียดนาม

วันตรุษเต๊ด Tết วันปีใหม่ของเวียดนามตรง
กับตรุษจีน
ขนมแบ๋นห์แส่ว

3.

bánh xèo

ขนมแส่ว

ขนมชนิดหนึ่งของเวียดนาม ทาจากแป้ง เป็น
ก้อนกลม ๆ สีขาว

4.

nón lá

หมวกยอดแหลมทา

หมวกหนอน

จากต้นปาล์ม

หนอน (Nón ) หมวกยอดแหลมของเวียดนาม
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ตรุษเต็ด
5.

Tết

เทศกาลปีใหม่เวียดนาม เต็ด (Tết) คือการฉลองปีใหม่ของเวียดนาม
ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีน

6.

cái nón

หมวกยอดแหลมทา
จากต้นปาล์ม

หมวกหนอน (nón)
(nón) หนอน คือหมวกงอบยอดแหลมของ
เวียดนาม

กลวิธีการแปลแบบทับศัพท์ + อธิบายเชิงอรรถ
คาภาษาเวียดนามใน
ต้นฉบับ

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล
จ๋าก๊า

1. chả cá

ปลายอ

อาหารเวียดนามชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้น
ขนมจีนกินกับปลากระทะร้อน ปรุงรสด้วย
เครื่องเทศต่าง ๆ ผักสด และน้าจิ้มที่ทาจากกะปิ
หลุก เวิน เตียน
Lục Vân Tiên คือวรรณกรรมของเวียดนามซึ่ง
ประพันธ์ขึ้นในคริสต์ศ๖วรรษที่ 19 ตั้งชื่อตาม

2. Lục Vân Tiên

ฟ้เมฆมหัศจรรย์

ตัวลครเอกฝ่ายชายในเรื่องซึ่งเป็นคนดีและมี
ความกตัญญู แต่ต้องประสบเคราะห์ร้าย ถูก
อิจฉาและกลั่นแกล้งจนแทบเอาชีวิตไม่รอด
ต่อมามีการนาเอาวรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลง
เป็นบทละครสาหรับการแสดงประเภทต่าง ๆ
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โต หวู
โตหวู (Tô Vũ) นักแต่งเพลงชื่อดังของเวียดนาม
3. Tô Vũ

โต หวู

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงในช่วงการต่อสู้กับ
ฝรั่งเศส ก่อนปี ค.ศ. 1945 และเป็นหนึ่งในผู้
ก่อตั้งสถาบันดนตรีของเวียดนาม
เฝอ

4. phở

ก๋วยเตี๋ยวแบบ

เฝอ (Phở) อาหารประจาชาติของเวียดนาม

เวียดนาม

ประกอบด้วยน้าซุป เส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อไก่ หรือ
เนื้อวัว มักรับประทานในช่วงเช้า
เจืองจี
เจืองจี เป็นนิทานพื้นบ้านของเวียดนาม บอก

5. Trương Chi

เจืองจี

เล่าความรักของชายหาปลาผู้มีเสียงอันไพเราะ
กับเจ้าหญิงแสนงาม แต่เนื่องจากไม่สมหวังใน
ความรักเขาจึงฆ่าตัวตาย

กลวิธีการแปลแบบตรงตัว + อธิบายเชิงอรรถ
คาภาษาเวียดนาม
ในต้นฉบับ

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล
นก

1. “con chim”

ตัวนก

คาว่า "con chim" หรือนกใช้แทนอวัยวะเพศของ
ผู้ชาย
ถ้วย

2. chén

ถ้วย

คนเวียดนามกินข้าวด้วยถ้วยและตะเกียบเหมือนคน
จีน
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ปีแพะ
3. năm Mùi

ปีแพะ

ในภาษาเวียดนามเรียกปีมะแมว่า ปีหมุ่ย (Mùi) มี
แพะเป็นสัญลักษณ์เช่นกัน

กลิธีการแปลแบบทับศัพท์ + การใช้คาจาแนกประเภท
คาภาษาเวียดนาม
ในต้นฉบับ
1.

áo dài

ความหมาย
เสื้อยาว

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล
ชุดอ๋าวหญ่าย

กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงความหมาย + อธิบายเชิงอรรถ
คาภาษาเวียดนามใน
ต้นฉบับ
1. cậu ấm

ความหมาย

คาแปลภาษาไทยในฉบับแปล

คาเรียกลูกชายของขุนนาง

คุณชายน้อย

หรือคนที่ทางานใน

Cậu ấm หมายถึงลูกชายขุนนาง เป็นคา

พระราชสานักสมัยก่อน

ที่มีความหมายดี หมายถึงคนที่เกิดมาสุข
สบาย
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ภาคผนวก ข
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
ชื่อทางการ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับ
จีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา ทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าว Tonkin ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

เมืองหลวง

ฮานอย (Hà Nội)

พื้นที่

331.698 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ทอดตัวยาวจากเหนือจรดใต้ มี
ความยาวประมาณ 1635 กิโลเมตร

ประชากร

92,7 ล้านคน (พ.ศ. 2559)

ภาษาราชการ

ภาษาเวียดนาม

ศาสนา

คนเวียดนามส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนา 81.69% นับถือศาสนาพุทธ 7.93%
ศาสนาคริสต์ 6.62% ศาสนาอื่น ๆ 3.76%

ลักษณะภูมิประเทศ

¾ พื้นที่ของเวียดนามเป็นภูเขาและที่ราบสูงโดยทอดยาวจากชายแดน
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้มีความยาวทั้งหมด 1400 กม.
ยอดเขา ฟาน ซี ฟัง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดโดยสูงประมาณ 3143 เมตร มี
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้าสาคัญได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้าแดงทางตอนเหนือ (Đồng
bằng sông Hồng) มีเนื้อที่ 15000 ตารางกิโลเมตร และที่ราบลุ่มแม่น้า
โขงทางตอนใต้มีเนื้อที่ทั้งหมด 40000 ตารางกิโลเมตร đồng bằng sông
Cửu Long

ลักษณะภูมิอากาศ

ด้วยประเทศเวียดนามมีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 1635 กิโลเมตร จึง
ทาให้ลักษณะภูมิอากาศระหว่างภาคเหนือ กลาง ใต้มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ภาคเหนือมี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
และ ฤดูหนาว ส่วนภาคใต้มี 2 ฤดูคือ ฤดูฝน และ ฤดูแล้ง

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน
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