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การวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติ
เรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝั นข้างถนน” แปลโดย ธิ ดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ จากผูเ้ ขียน เจมส์ โบเวน ในเรื่ อง “A Street Cat
Named Bob” โดยใช้ก ารวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผ่ า นการนํา เสนอตัว อย่า งจํา นวน 21 ตัว อย่า ง ซึ่ งผู ้วิ จัย นํา
หลักเกณฑ์การปรับบทแปลของสัญฉวี สายบัว (2553) มาเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ระดับ
คือระดับคําและระดับโครงสร้าง จากผลการศึกษาพบว่า การปรับบทแปลระดับคําที่พบมากที่สุดคือ การใช้วลีหรื อ
ประโยคแทนคํา พบทั้งหมด 9 ครั้ง และการปรับระดับโครงสร้างที่พบมากที่สุดคือ การปรับระดับประโยค ประเภท
การปรับระเบียบวิธีเรี ยงคําในประโยคหรื อวลี พบทั้งหมด 15 ครั้ง ส่ วนกลวิธีการแปลโดยรวมนั้น ผูแ้ ปลมุ่งเน้นการ
แปลแบบตรงตัวเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อรักษาความหมายของเนื้อหาในต้นฉบับ รวมถึงอรรถรส และความเป็ นธรรมชาติ
คําสําคัญ: การปรับบทแปล, กลวิธีการแปล, นวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติ

ABSTRACT

The objective of this research was to study the type of translation editing and translation process in
James Bowen’s autobiographical literature “A Street Cat Named Bob”, in Thai translated version by Thidarat
Charoenchaichana. The analysis was conducted using qualitative data through 21 samples. The researcher applied
the principle of translation editing by Sanchawi Saibua to analyze all the data. The findings were classified into two
levels, which were adjustment in the word level and language structure level. The result indicated that in the word
level, using phrases or sentence instead of words were used most frequently, found 9 times. In addition, the
rearrangement of word order in sentences or phrase was mostly frequently used in the language structure, found 15
times. In terms of the translation process, the translator mostly used literal translation technique in order to keep
meanings closely to the original version, including feeling and natural flow as well.
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1. บทนํา

การแปลนับเป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้การสื่ อสารเกิดความสัมฤทธิ์ผล ตรงตามความต้องการของผู ้
ส่งสารในหลายๆ ด้าน แต่การแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งย่อมพบเจอปั ญหาและอุปสรรค ซึ่งปั ญหาที่สาํ คัญ
นั้นคือ ความแตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และโครงสร้างทางภาษา ที่ อาจสอดแทรกอยู่ใน
วรรณกรรม หรื องานแปลประเภทต่างๆ จึงเป็ นหน้าที่ของผูแ้ ปลที่ตอ้ งปรับแต่ง เรี ยงร้อยถ้อยคําใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
กับธรรมชาติของภาษาปลายทาง เพราะหากแปลตรงตัวตามต้นฉบับก็มิได้ทาํ ให้งานแปลออกมาดีเสมอไป อีกทั้งยัง
อาจทําให้ผอู ้ ่านเกิดความสับสนในการสื่ อความหมายอีกด้วย
การปรั บ บทแปลจึ ง เข้า มาเป็ นส่ ว นสํา คัญ เพื่ อ แก้ปั ญ หาในการแปลระหว่า งภาษาต้น ทางไปยัง ภาษา
ปลายทาง ซึ่ งนับเป็ นวิธีหนึ่ งที่ช่วยให้ผแู ้ ปลเลือกใช้ถอ้ ยคํา หรื อสํานวน ที่จะนําไปปรากฏในภาษาฉบับแปลได้อย่าง
เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสอดคล้องของทั้งสองภาษา ให้มีความหมายเที ยบเคียงกันมากที่สุด รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาในด้านความแตกต่างระหว่างโครงสร้างทางภาษา และปั ญหาในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ยิง่ ไปกว่านั้นการปรับบทแปลที่ดีจะต้องปรับต่อเมื่อมีความจําเป็ น ไม่แก้ไขตามความพอใจของตนเอง ทั้งนี้ผแู ้ ปลควร
ใช้การพิจารณาไตร่ ตรอง หรื อทบทวนข้อความให้ดีเสี ยก่อนนําไปสู่ผอู ้ ่าน
ตามหลักเกณฑ์ของ สัญฉวี สายบัว (2553: 63-75) ได้แบ่งการปรับบทแปลออกเป็ น 2 ระดับ คือระดับคําและ
ระดับโครงสร้าง ซึ่งในระดับคํามีท้ งั หมด 5 ประเภท คือ 1) การเติมคําอธิบาย 2) การใช้วลีหรื อประโยคแทนคํา 3) การ
ใช้คาํ ที่อา้ งอิงถึงความหมาที่กว้างขึ้นแทนคําที่อา้ งอิงถึงสิ่ งที่เฉพาะกว่า 4) การเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ
5) การตัดคําหรื อสํานวนทิ้งไป และการปรับระดับโครงสร้ างของภาษามีท้ งั หมด 4 ประเภท คื อ 1) ระดับเสี ยง 2)
ระดับโครงสร้างของคํา 3) ระดับประโยค สามารถจําแนกออกได้เป็ น 5 วิธี คือ การปรับระเบียบวิธีเรี ยงคําในประโยค
หรื อวลี การเปลี่ยนประโยคเป็ นวลีหรื อวลีเป็ นประโยค การปรับการใช้ปฏิเสธ การปรับการใช้กรรตุวาจกและกรรม
วาจก การเพิ่มและละคําในประโยค 4) การปรับโครงสร้างในระดับที่สูงกว่าประโยค
ส่ วนกลวิธีการปรับบทแปล สัญฉวี สายบัว (2553: 43-46) ได้แบ่งการแปลออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ การแปล
แบบตรงตัว (literal translation) เป็ นการแปลที่ ผูแ้ ปลพยายามรักษารู ปแบบของการนําเสนอความคิด (form) ของ
ต้นฉบับเอาไว้ในฉบับแปลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ รู ปแบบที่วา่ นี้ หมายถึงระเบียบวิธีการเรี ยงคํา การจัดรวมกลุ่ม
ความหมายเป็ นประโยค และการเรี ยงประโยคเป็ นข้อความที่ใหญ่ข้ ึนตามลําดับ และอีกรู ปแบบหนึ่งคือ การแปลแบบ
เอาความ (free translation) เป็ นการแปลที่มีการถ่ายทอดภาษาต่างไปจากต้นฉบับ มีการใช้วิธีเรี ยงลําดับความคิดใหม่
เช่ น ประโยคหรื อวลี ใดที่ ก ล่ าวไว้เป็ นอันดับต้นๆ ในต้น ฉบับอาจถู ก จัดให้อ ยู่ล าํ ดับหลัง ๆ ในฉบับแปล ทั้ง นี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้งานแปลสามารถสื่ อความหมายจากต้นฉบับไปสู่ผอู ้ ่านได้อย่างครบถ้วน และได้ใจความสําคัญ
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้เลือกนวนิ ยายกึ่งอัตชีวิประวัติเรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน” แปลโดย ธิ ดารัตน์
เจริ ญชัยชนะ จากงานเขียนต้นฉบับเรื่ อง “A Street Cat Named Bob” โดย เจมส์ โบเวน ซึ่ งเนื้ อหาในเรื่ องนั้น ได้สร้าง
ความประทับใจ และสร้างกําลังใจให้แก่ผอู ้ ่านเป็ นอย่างมาก ด้วยเรื่ องราวน่าติดตาม ที่แฝงไปด้วยอารมณ์ ความรู ้สึก
และแง่ คิดต่างๆ รวมถึ งความรั กและความผูกพันที่ ผูอ้ ่านจํานวนมากต่างสัมผัสได้จากงานแปลฉบับนี้ ผูศ้ ึ กษาจึ ง
เล็งเห็นว่าวรรณกรรมเรื่ องนี้มีความเหมาะสมที่จะนํามาศึกษา การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลได้เป็ น
อย่างดี และคาดหวังว่าจะเป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและการแปลสื บไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาการวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิ ยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝัน
ข้างถนน” หรื อ “A Street Cat Named Bob” ซึ่ งแปลโดย ธิ ดารั ตน์ เจริ ญชัยชนะ และเขี ยนโดย เจมส์ โบเวน จาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษสู่ฉบับแปลภาษาไทย
3. การดําเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านภาษา จากภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทาง โดย
การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่ อง “A Street Cat Named Bob” ที่อยูใ่ นฉบับแปลภาษา
ไทยเรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน” โดยใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง จากย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่สองของทุกบท
จํานวน 21 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุม่ ตัวอย่างที่สอดคล้องกับแนวคิดในการวิจยั
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจัยได้เก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราทางวิชาการแปล และวิทยานิ พนธ์ ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อศึ กษาทฤษฎี การแปล กระบวนการแปล กลวิธีการแปล คํานิ ยามในการแปล และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ต่างๆ เกี่ยวกับการแปลวรรณกรรม หรื อ นวนิ ยาย โดยกําหนดกรอบแนวทางการศึกษานี้ จากหลักเกณฑ์ของ สัญฉวี
สายบัว (2553: 63)
ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการอ่านเนื้อหาต้นฉบับและฉบับแปล จากนั้นได้
ทําการศึ กษาเชิ งลึกเพื่อเปรี ยบเที ยบเนื้ อหาระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลภาษาไทย และนําข้อมูลการ
เปรี ยบเทียบนั้นไปวิเคราะห์ให้เป็ นไปตามขอบเขตการศึกษาที่กาํ หนดไว้
ขั้นตอนวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับที่สําคัญ คือ การปรับบทแปลระดับคํา
และการปรับบทแปลระดับโครงสร้าง ซึ่งในแต่ละระดับสามารถแยกประเภทออกได้ตามความเหมาะสม
ขั้น ตอนสรุ ป และอภิ ป รายผลการศึ ก ษา นํา เสนอผลการวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ บทแปลที่ ใ ช้ใ นการแปล
วรรณกรรม หรื อนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่ องนี้ ในแต่ละระดับ โดยการนําเสนอตัวอย่างจํานวน 21 ตัวอย่าง
4. ผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาการวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปล จากจํานวนทั้งหมด 21 ตัวอย่าง ผูศ้ ึกษาพบว่า
มี การปรั บบทแปลทั้ง 2 ระดับ คื อระดับคํา และระดับโครงสร้าง ซึ่ งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สัญฉวี สายบัว
(2553) ซึ่งผูศ้ ึกษาขอนําเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่ างที่ 1

ต้ นฉบับ
There’s famous quote I read somewhere. It
says we are all given second chances every day of
our lives. They are there for the taking, it’s just that
we don’t usually take them. (James Bowen, 2012: 1)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ฉบับแปล
มีคาํ พูดยอดฮิตที่ผมเคยอ่ านเจอจากที่ไหนสักแห่งบอก
ว่า เราทุกคนล้ วนได้ รับโอกาสแก้ตวั อยู่ทุกเมื่อเชื่ อวัน
โอกาสเหล่านั้นรอให้เรารับไป เพียงแต่ เรามักจะไม่
ค่ อยสนใจเท่ านั้นเอง (ธิดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ, 2556: 3)
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มีการปรับบทแปลระดับโครงสร้าง ในระดับโครงสร้างของคํา ต้นฉบับคือ “There’s famous quote I read
somewhere.” เนื่องจากมีความแตกต่างในหน่วยคําพิเศษเพื่อบอกความหมายเพิ่มเติมในด้านกาล (tense) จะได้ประโยค
ฉบับแปลที่ว่า “มีคาํ พูดยอดฮิตที่ ผมเคยอ่านเจอจากที่ ไหนสักแห่ ง” คําว่า “เคย” เป็ นการบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ผ่าน
มาแล้วในอดีต และการปรับระดับคํา โดยการตัดคําหรื อสํานวนทิ้งไป ต้นฉบับ คือ “It says we are all given second
chances every day of our lives.” ฉบับแปล คือ “เราทุกคนล้วนได้รับโอกาสแก้ตวั อยูท่ ุกเมื่อเชื่อวัน” ผูแ้ ปลได้ตดั คําว่า
“of our lives” ทิ้งไปไม่ปรากฏในฉบับแปล เนื่ องจากไม่ใช่ความหมายที่สาํ คัญนักของต้นฉบับ เมื่อตัดคําออกไปแล้ว
ไม่ได้ทาํ ให้สาระสําคัญของต้นฉบับเสี ยไป นอกจากนี้ผแู ้ ปลยังใช้วธิ ีการปรับระดับโครงสร้าง ระดับประโยค ประเภท
การปรับระเบียบวิธีเรี ยงคําในประโยคในต้นฉบับ คือ “….…,it’s just that we don’t usually take them.” ผูแ้ ปลได้ปรับ
ระเบียบวิธีเรี ยงคํา โดยนําคําว่า “usually” ที่มีความหมายว่า “มักจะ” สลับตําแหน่งกับกริ ยาช่วย และคําระบุความหมาย
ปฏิเสธ คือคําว่า “don’t” ที่มีความหมายว่า “ไม่” ฉบับแปลจะได้ความว่า “เพียงแต่เรามักจะไม่ค่อยสนใจเท่านั้นเอง”
ในฉบับแปลนี้ผแู ้ ปลได้ปรับตามระเบียบวิธีเรี ยงคําในโครงสร้างของภาษาไทย
ตัวอย่ างที่ 2

ต้ นฉบับ
As the fortnight drew to a close, I realized
that I had to think about getting Bob out of the flat and
back on to the streets. That’s where he had come from
– and I assumed that’s where he would want to return.
He’d continued to make really good progress
and looked much healthier than he had done when I
first met him. He’d fattened up a lot more too.
So a day or two after I’d completed the
course of medicine and he’d recovered fully from his
op, I took Bob downstairs and out through the
hallway. I led him down the path and out towards
the gate then pointed him in the direction of the
street. (James Bowen, 2012: 49)

ฉบับแปล
ช่วงเวลาสองสัปดาห์ ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ผม
รู ้วา่ ต้องคิดเรื่ องพาบ๊อบออกไปนอกแฟลต และกลับไป
ใช้ชีวติ ข้างถนนเหมือนเดิม นัน่ คือที่ที่มนั จากมา ซึ่งผม
เดาว่านัน่ คือที่ที่มนั อยากจะกลับไป
บ๊อบอาการดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องและดูแข็งแรง
ขึ้นกว่าตอนที่ผมเจอมันมาก ทั้งยังอ้วนขึ้นเยอะเลย
วันหรื อสองวันหลังจากให้มนั กินยาชุดสุดท้าย และฟื้ น
จากการผ่าตัดเต็มร้ อยแล้ ว ผมพาบ๊ อบลงมาข้ างล่ างและ
เดินผ่านห้ องโถงทางเดินออกมาข้ างนอก จากนั้นพามัน
เดินไปตามทางออกแถวประตูร้ัวแล้ วชี้ทางไปถนนให้ ดู
(ธิดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ, 2556: 39)

ผูแ้ ปลใช้การปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการใช้วลีแทนคํา เนื่ องจากคําว่า “fortnight” มีความหมายตาม
พจนานุกรมว่า “ระยะเวลา 14 วัน” เนื่ องจากในภาษาฉบับแปลไม่มีคาํ นามคําเดียว ที่สามารถสื่ อความหมายของคําว่า
“fortnight” ได้ ดังนั้นในภาษาฉบับแปลคือ “สองสัปดาห์” เพื่ออธิ บายให้ผูอ้ ่านเห็นถึงภาพเหตุการณ์ในเนื้อเรื่ องที่ตวั
ละครหลัก คือเจมส์ใช้ระยะเวลาดังกล่าวเพื่อดูแลบ๊อบจากอาการบาดเจ็บ และยังมีการปรับบทแปลระดับโครงสร้าง
ระดับประโยค ประเภทการละคําในประโยค เนื่ องจากความแตกต่างทางโครงสร้ างของภาษา จากต้นฉบับ คื อ
“…….and he’d recovered fully from his op,…….” ฉบับ แปลคื อ “และฟื้ นจากการผ่า ตัด เต็ม ร้ อ ยแล้ว ” คํา ที่ ถู ก ละ
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ออกไปคือคําว่า “his” ซึ่ งในเนื้ อเรื่ องใช้กล่าวถึงบ๊อบ แต่ในต้นประโยคนี้ ได้มีการกล่าวถึงบ๊อบไปแล้ว โดยใช้คาํ ว่า
“he“ ดังนั้นจึงตัดคําออกไปเพื่อทําให้ประโยคฉบับแปลกระชับขึ้น สุ ดท้ายนี้มีการปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการ
เติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิดต่างๆ ต้นฉบับ คือ “…….,I took Bob downstairs and out through the hallway. I led
him down the path and out towards the gate then pointed him in the direction of the street.” ฉบั บ แปล คื อ “ผมพา
บ๊อบลงมาข้างล่างและเดินผ่านห้องโถงทางเดินออกมาข้างนอก จากนั้นพามันเดินไปตามทางออกแถวประตูร้ ัวแล้วชี้
ทางไปถนนให้ดู” คําที่ เติมลงไปเชื่ อมระหว่างกลุ่มความคิดคือคําสันธาน ว่า “จากนั้น” เพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจถึงลําดับ
เวลาก่อนหลังของเนื้อเรื่ อง
5. บทสรุปและการอภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์นวนิ ยายกึ่งอัตชี วประวัติ เรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน” หรื อ “A Street Cat
Named Bob” จํานวน 21 ตัวอย่าง ผูศ้ ึ กษาได้ใช้วิธีการเลือกจากย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่ สองของแต่ละบท นํามา
วิเคราะห์การปรับบทแปล โดยยึดหลักเกณฑ์ของ สัญฉวี สายบัว (2553) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ การปรับระดับ
คําและการปรับระดับโครงสร้าง สามารถสรุ ปข้อมูลเชิงปริ มาณ และเรี ยงลําดับในแต่ละประเภทจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ดังนี้
ตารางที่ 1 ความถี่ของการปรับบทแปลระดับคําและระดับโครงสร้าง
การปรับบทแปลระดับคํา
ลําดับที่

ประเภท

ความถี่
(ครั้ง)
9

การปรับบทแปลระดับโครงสร้ าง

ลําดับที่

ประเภท

1.

ความถี่
(ครั้ง)
15

1.

การใช้วลีหรื อประโยคแทนคํา

2.

การตัดคําหรื อสํานวนทิ้งไป

8

2.

การปรับระเบียบวิธีเรี ยงคําใน
ประโยคหรื อวลี
การเพิ่มและละคําในประโยค

3.

การเติมตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มความคิด

5

3.

ระดับโครงสร้างของคํา

4

4.

การใช้คาํ อ้างอิงถึงความหมายที่กว้าง
ขึ้นแทนคําที่อา้ งอิงถึงสิ่ งที่เฉพาะกว่า
การเติมคําอธิบาย

4

4.

ระดับเสี ยง

3

5.

การปรับการใช้ปฏิเสธ

2

การเติมลักษณะนามข้างหน้า

2

6.

การปรับโครงสร้างในระดับที่
สูงกว่าประโยค

1

การเติมข้อความสั้นๆ

2

5.

8

การปรับบทแปลระดับคํา ประเภทการใช้วลีหรื อประโยคแทนคํา พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
ความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ในการสื่ อความหมายของคําศัพท์ที่เป็ นปั ญหา จากภาษาต้นฉบับสู่ภาษา
ปลายทาง โดยจะต้องเลือกใช้คาํ ที่เทียบเคียงกันมากที่สุด เพื่อถ่ายทอดให้ครอบคลุมความหมายของต้นฉบับ และคง
ความเป็ นธรรมชาติเอาไว้ ดังตัวอย่างเช่น
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
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ตัวอย่ าง

ต้ นฉบับ
squinted / v. (page 73)
dramatically / adv. (page 93)
whole / n. (page 249)

ฉบับแปล
หยีตามอง (หน้า 59)
จากหน้ามือเป็ นหลังมือ (หน้า 75)
เป็ นตัวของตัวเองเต็มร้อย (หน้า 201)

ผูแ้ ปลได้ปรับบทแปลคําจากต้นฉบับ “squinted” มีความหมายว่า “ตาที่ลืมไม่เต็มที่” เป็ นภาษาฉบับแปลว่า
“หยีตามอง” เพื่อสื่ อความให้ผูอ้ ่านเข้าถึงบริ บทในเนื้ อเรื่ อง ตัวอย่างถัดมาคําว่า “dramatically” ในต้นฉบับกล่าวถึง
ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจมส์เมื่อมีบ๊อบเข้ามาอยูด่ ว้ ย ทําให้เขาต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงใช้สาํ นวนที่
ถือเป็ นกริ ยาวิเศษณ์วา่ “จากหน้ามือเป็ นหลังมือ” แทนความหมายตามพจนานุกรมว่า “อย่างมากและฉับพลัน” เพื่อให้
ผูอ้ ่านเห็นภาพเหตุการณ์ในเนื้ อเรื่ องชัดเจนขึ้น และตัวอย่างคําว่า “whole” ฉบับแปลคือ “เป็ นตัวของตัวเองเต็มร้อย”
เพื่อปรับความหมายให้เที ยบเคียงกับเนื้ อหาต้นฉบับ ซึ่ งสอดคล้องกับ บุษรา เผดิ มโชค, นครเทพ ทิ พยศุภราษฎร์ ,
บุษกร วิชชุลตา (2559) ที่พบว่า การใช้วลีหรื อประโยคแทนคํา เนื่ องจากภาษาต้นทางและภาษาปลายทางไม่มีคาํ ศัพท์
ที่เทียบเคียงกันได้ หรื อเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของภาษาที่ความหมายผิดแปลกไปจากวัฒนธรรมของอีกภาษา ผูอ้ ่าน
ไม่สามารถที่จะเข้าใจในคํานั้นได้ ดังนั้นจึงเลือกใช้วธิ ีน้ ีเพื่อเน้นความเข้าใจของผูอ้ ่านในเนื้ อหาฉบับแปล ทําให้ผอู ้ ่าน
เห็นภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั พบว่าในการปรับระดับคํา ประเภทการตัดคําหรื อสํานวนทิ้งไป มีการใช้มากเป็ นอันดับสอง
รองลงมา เนื่ องจากโดยส่ วนมากเป็ นคําหรื อประโยคสิ้ นเปลือง หากแปลทั้งหมดอาจส่ งผลกระทบให้ภาษาฉบับแปล
ยืดยาวเกินความจําเป็ น ผูแ้ ปลจึงเลือกตัดคําที่ไม่ใช่ความหมายสําคัญนักออกไป เมื่อถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาฉบับ
แปลแล้ว ก็ยงั คงความหมายเดิมและใจความสําคัญของต้นฉบับเอาไว้
ตัวอย่ าง

ต้ นฉบับ

ฉบับแปล

He was definitely on the road to recovery,……
(page 39)

มันกําลังฟื้ นตัวแน่ๆ (หน้า 31)

……., his face pressed against the glass of the bus
window,……. (page 57)

เอาหน้าแนบกระจกหน้าต่างรถ (หน้า 45)

I then went along to a good second-hand furniture shop จากนั้นผมไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์มือสองในทอทแนม
in Tottenham…….
(หน้า 187)
(page 233)
จากตัวอย่างข้างต้น คําพิมพ์ตวั เอียงคือคําที่ตดั ออกไปจากประโยค เนื่ องจากไม่ใช่คาํ ที่เป็ นสาระสําคัญของ
ต้นฉบับ คําว่า “on the road” ตัดออกไปเพราะจากเนื้อเรื่ องเป็ นที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่าบ๊อบเป็ นแมวที่หลงทางมาจากข้าง
ถนน จึงไม่จาํ เป็ นต้องปรากฏในฉบับแปล และคําว่า “against” ที่แปลว่า “ต้าน” หรื อ “ยัน” ถูกตัดออกไปเนื่องจากเป็ น
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คําที่มีความหมายซํ้าซ้อนกับคําว่า “pressed” ที่แปลว่า “แนบ” และคําว่า “good” มีการอธิบายความต่อท้ายในประโยค
ถัดมาจึงไม่จาํ เป็ นต้องแปล ซึ่ งประเด็นการปรับบทแปลนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐนนท์พร โชติอนันต์คงภัส
(2556: 82-83) ที่พบว่า การปรับบทแปลระดับคํา สามารถทําได้โดยการตัดคําหรื อสํานวนทิ้งไป หากคําหรื อสํานวน
นั้น ๆ ไม่ ใ ช่ ค วามหมายที่ สํา คัญ ของต้น ฉบับ ผูแ้ ปลจึ ง ละไม่ แ ปล หรื อ ในกรณี ที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง แบบซํ้าๆ หรื อ มี
รายละเอียดมากเกินไป ทําให้เกิดความเยิน่ เย้อ ผูแ้ ปลจึงละคําดังกล่าวโดยไม่แปลเพื่อให้ภาษามีความกระชับ ลื่นไหล
โดยไม่เสี ยอรรถรสในการอ่านแต่อย่างใด
ส่วนการปรับบทแปลระดับโครงสร้างนั้น พบว่าการปรับระดับประโยค ประเภทการปรับระเบียบวิธีเรี ยงคํา
ในประโยคหรื อวลี พบมากที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ เนื่ องจากการแปลตามตําแหน่งทางโครงสร้างภาษาต้นฉบับ ไม่
สอดคล้องและไม่ได้ใจความนัก ผูแ้ ปลจึงจําเป็ นต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับหลักโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา
ฉบับแปล เพื่อสื่ อสารให้ผอู ้ ่านเข้าใจ และได้รับอรรถรสในการอ่านมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการแปลแบบ
ตรงตัวที่อาจทําให้ผอู ้ ่านเกิดความสับสน ซึ่งสามารถจําแนกตัวอย่างออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
ตัวอย่ างที่ 1 (การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในประโยค)

ต้ นฉบับ

ฉบับแปล

…,but inevitably I suppose the one that stuck most
vividly in my mind was the darkest.
(page 15)

แต่ผมคิดว่าที่ฝังแน่นในใจที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กลับเป็ นความทรงจําสุดเลวร้าย (หน้า 13)

Adverb

Main clause

อนุประโยค

Subordinate clause

กริ ยาวิเศษณ์

ประโยคหลัก

I’d had the odd job here and there when I was younger
in Australia and I’d also been in a band,… (page 93)

ตอนยังเป็ นเด็กหนุ่มที่ออสเตรเลีย ผมทํางาน
เล็กๆน้อยๆ ทั้งยังเคยตั้งวงดนตรี (หน้า 75)

…,as that first summer with Bob drew to a close and
autumn began,1 life around Covent Garden started to
get more complicated.2 (page 115)

เมื่อชีวติ แถวๆโคเวนท์การ์เด้นเริ่ มซับซ้อนขึ้น2 เมื่อฤดู
ร้อนแรกที่ใช้ชีวติ ร่ วมกับบ๊อบใกล้จะจบลง และย่างเข้า
สู่ฤดูใบไม้ร่วง1 (หน้า 91)

จากประโยค “…,but inevitably I suppose the one that stuck most vividly in my mind was the darkest.” มี
การสลับตําแหน่งของกริ ยาวิเศษณ์ “inevitably” ที่แปลว่า “อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” มาวางไว้กลางประโยคในภาษาฉบับ
แปล เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างภาษาฉบับแปลที่ผูอ้ ่านคุน้ เคย และตัวอย่างถัดมา “I’d had the odd job here and
there when I was younger in Australia and I’d also been in a band,…” เมื่ อ แปลเป็ นภาษาปลายทาง มี ก ารสลั บ
ตําแหน่งอนุประโยค (when I was younger) และประโยคหลัก (I’d had the odd job here and there) เพื่อให้ถูกต้องตาม
ลักษณะโครงสร้างภาษาไทยที่นิยมนําอนุประโยคขึ้นต้น หากเป็ นข้อความที่ส้ นั กว่าประโยคหลัก และตัวอย่างสุดท้าย
“…,as that first summer with Bob drew to a close and autumn began,1 life around Covent Garden started to get more
complicated.2 ” เป็ นการแปลประโยคจากหลังมาหน้า เพื่อเป็ นการเรี ยงลําดับเหตุการณ์ในเนื้อเรื่ องให้ผอู ้ ่านเข้าใจถึงตัว
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ละครหลัก คื อเจมส์ และบ๊อบที่ ตกอยู่ในสถานการณ์ ยากลําบากในช่ วงย่างเข้าสู่ ฤดู ใบไม้ร่วง และเพื่อเป็ นการจัด
ระเบี ย บในการเรี ย บเรี ยงการนํา เสนอความคิ ด ก่ อ นหลังในภาษาฉบับแปล ทํา ให้เ กิ ดความสละสลวยทางภาษา
เนื่ องจากต้นฉบับมีการเรี ยงลําดับเรื่ องราวแบบสลับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ในขณะที่ฉบับแปลมีการเรี ยงลําดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังตามสภาพความเป็ นจริ ง (ภิญญา เล็กแจ่ม, 2557: 37)
ตัวอย่ างที่ 2 (การปรับระเบียบวิธีเรียงคําในวลี)
ต้ นฉบับ
what it was (page 73)
sipping at Styrofoam cup of tea (page 191)
enclosed garden area (page 211)

ฉบับแปล
เสี ยงนั้นคืออะไร (หน้า 59)
จิบชาจากถ้วยโฟม (หน้า 153)
พื้นที่ที่มีสวนล้อมรอบ (หน้า 169)

และจากตัวอย่างข้างต้นนี้ “what it was” อยูใ่ นรู ปประโยคที่มีคาํ แสดงคําถาม ไม่นิยมแปลตรงตัว เนื่ องจาก
ทําให้ภาษาไม่ได้ใจความ ถัดมาคือ “sipping at Styrofoam cup of tea” ผูแ้ ปลใช้วธิ ีสลับตําแหน่งคํานามวลี (Styrofoam)
เพื่อให้ภาษาแปลสื่ อความหมายของบริ บทในเนื้ อเรื่ องได้ชดั เจน และตัวอย่างสุ ดท้าย “enclosed garden area” มีการ
สลับ ตํา แหน่ ง คํา นามวลี ห ลัก (area) มาขึ้ น ต้น ประโยคฉบับ แปล แล้ว ตามด้ว ยคํา นามวลี (garden) และคํา กริ ยา
(enclosed) ตามลําดับโครงสร้างภาษาฉบับแปล ซึ่ งสอดคล้องกับ ศรัญญา พานิ จจะ (2557: 81) ที่พบว่า ผูแ้ ปลได้ปรับ
บทแปลด้วยวิธีการนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาไทย เพราะถ้าหากผูแ้ ปลทํา
การแปลตรงตัว (literal translation) อาจจะทําให้ภาษาฉบับแปลไม่ได้ความหมายและทําให้ผูอ้ ่าน อ่านแล้วไม่เข้าใจ
ผูแ้ ปลจึงได้ใช้วธิ ีการปรับระเบียบวิธีเรี ยงคําในประโยคหรื อวลีเพื่อให้ภาษาฉบับแปลเข้าใจได้ง่ายและเป็ นธรรมชาติ
ยิ่งไปกว่านั้นยังพบการปรับระดับโครงสร้าง ระดับประโยค ประเภทการเพิ่มและละคําในประโยค เป็ น
อันดับสองรองลงมา เนื่ องมาจากความแตกต่างทางโครงสร้างของภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง ซึ่ งหากผูแ้ ปลเก็บ
รายละเอียดของคําจากต้นฉบับทั้งหมด ก็มิได้ทาํ ให้ประโยคฉบับแปลออกมาสมบูรณ์เสมอไป ดังนั้นจึงต้องใช้การ
กลั่น กรอง พิ จ ารณาตามหลัก โครงสร้ า งภาษาปลายทางประกอบการแปล เพื่ อ ให้เ นื้ อ หาในภาษาทั้ง สองนั้น มี
ความหมายที่เทียบเคียงกัน โดยการละคําในประโยคนั้นพบมากกว่าการเพิ่มคําในประโยค ดังสรุ ปต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จาํ แนกตามลักษณะการเพิ่มและละคํา
ข้ อความต้ นฉบับ

ข้ อความฉบับแปล

1. I’d been around cats since I was a
child… (page 15)
2. He would claw furiously at everything
and anything he could find,… (page 40)
3. …and he’d recovered fully from his
op,… (page 49)

ผมใกล้ชิดกับแมวมาตั้งแต่เด็กๆ
(หน้า 13)
ตะปบทุกอย่างและอะไรก็ตามที่เจอ
อย่างเดือดดาล (หน้า 31)
และฟื้ นจากการผ่าตัดเต็มร้อยแล้ว
(หน้า 39)

4. After the excitement of the previous
night I had given myself a lie in,…
(page 73)
5. …to expect the unexpected. (page 115)
6. I’d even thought through what I should
do… (page 127)
7. The kind-hearted folk who used to think
nothing of dropping me and Bob a pound
or two,… (page 137)
8. I was checking that I had enough papers
left to cope with the surge of activity…
(page 269)

หลังเจอเรื่ องตื่นเต้นเมื่อคืนนีผ้ มก็ยอม
ให้ตวั เองนอนตื่นสาย (หน้า 59)
เจอกับเรื่ องไม่คาดฝัน (หน้า 91)
ผมยังใคร่ ครวญถึงสิ่ งที่ควรทํา
(หน้า 101)
คนใจดีที่เคยโยนเงินให้ผมกับบ๊อบสัก
ปอนด์สองปอนด์ (หน้า 109)
ผมกําลังตรวจดูวา่ มีนิตยสารเหลือ
พอจะรับมือกับบรรดากิจกรรมที่รู้วา่
กําลังจะมาถึงหรื อไม่ (หน้า 220)

การปรับบทแปล
การเพิม่ คํา
การละคํา
ละประธาน
ละประธาน
ละคําคุณศัพท์
ที่ระบุความ
เป็ นเจ้าของ
ละคํากริ ยา
วิเศษณ์
เพิม่ กรรม

ละประธาน

เพิ่มคํานาม

ละประธาน

ในตารางข้างต้นนี้จะเห็นได้วา่ คําที่พิมพ์ตวั เอียงคือคําที่มีการปรับระดับโครงสร้าง ระดับประโยค ประเภท
การเพิ่มและละคําในประโยค สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ดวงตา สุ พล (2541: 14) กล่าวว่า การเพิ่มหรื อละคําใน
ประโยคนั้น เทียบเคียงได้กบั การแปลโดยอรรถ (non-literal translation) ที่ผแู ้ ปลสามารถโยกย้ายขยายความ เติมคํา ตัด
ทอนหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปคํา หรื อถ้อยคําทางไวยากรณ์ เข้ามาในภาษาฉบับแปล ซึ่ งการแปลในลักษณะนี้มกั จะใช้กบั
การแปลนวนิยาย เรื่ องสั้น นิทาน เป็ นต้น
จากการศึกษาในส่ วนของกลวิธีการแปลนวนิ ยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่ อง “บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน” พบว่าผู ้
แปลใช้ท้ งั วิธีการแปลแบบตรงตัว (literal translation) และการแปลแบบเอาความ (free translation) ตามความเหมะสม
ของเนื้ อหา ซึ่ งส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแปลแบบตรงตัว เนื่ องจากงานแปลฉบับนี้ ได้รับความนิ ยมจากผูอ้ ่านหลาย
ช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน จึงจําเป็ นต้องรักษาความหมายของภาษาต้นฉบับเอาไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านกลวิธี
การปรั บบทแปล เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างทางด้านโครงสร้ าง หรื อวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
คํานึงถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้สึก และรสชาติ จากผูป้ ระพันธ์ไปสู่ผอู ้ ่านเป็ นสําคัญ
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6. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นแนวทางแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาหรื อสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การปรับบทแปลในครั้งต่อไป
1. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเรื่ องอื่นๆ ของ ธิดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ เพื่อเปรี ยบเทียบว่าผูแ้ ปลมีการใช้
วิธีการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลในลักษณะใด
2. ศึ กษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเรื่ องอื่นๆ ของ เจมส์ โบเวน ซึ่ งแปลโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ธิ ดารัตน์
เจริ ญชัยชนะ เพื่อที่จะได้ทราบถึงความหลากหลายของกลวิธีการปรับบทแปล ลีลาและท่วงทํานองที่แตกต่างกันของผู ้
แปล
3. ศึกษาการปรับบทแปลวรรณกรรมเรื่ องนี้โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของนักวิจยั ท่านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ สัญฉวี
สายบัว
4. ศึกษาการปรับบทแปลคําบรรยายใต้ภาพของภาพยนตร์ เรื่ อง “บ๊อบ แมวเพื่อนคน” (A Street Cat Named
Bob) (2016) เพื่ อ นํา มาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งและความเหมื อ นระหว่า งการปรั บ บทบรรยายภาพยนตร์ และ
วรรณกรรม
เอกสารอ้ างอิง
ฐนนท์พร โชติอนันต์คงภัส. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม เรื่ อง
ลิขิตฟ้าชะตารัก” การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ
วิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2556.
ดวงตา สุพล. ทฤษฎีและกลวิธีการแปล. กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ธิดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ. บ๊ อบ แมวเตะฝั นข้ างถนน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ springbooks, 2556.
บุษรา เผดิมโชค, นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์, บุษกร วิชชุลตา (2559) การปรั บบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรม
เยาวชนเรื่ อง “เด็กชายในชุดนอนลายทาง”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
(ฉบับพิเศษ พ.ศ. 2559).
ภิญญา เล็กแจ่ม. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่ องสั้น เรื่ อง เสี ยแล้วเสี ยไป”
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2557.
ศรัญญา พานิจจะ. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชน เรื่ อง
เจ้าของห้องเช่า” การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ,
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2557.
สัญฉวี สายบัว. หลักการแปล. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
James Bowen. A Street Cat Named Bob. London: CPI Group (UK) Ltd., 2012.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 959

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

