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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความผิดพลาดทางโครงสร้างและความหมายในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ของนักศึกษาจ�ำนวน 23 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยใช้แบบทดสอบการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจ�ำนวน 20 ข้อ ส�ำหรับ
เก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาแปลผิดพลาดจ�ำนวน 151 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นการแปล
ผิดพลาดด้านไวยากรณ์ 74 แห่ง และการแปลผิดพลาดด้านความหมาย 77 แห่ง ความผิดพลาดในการแปลด้านไวยากรณ์
ของนักศึกษาส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจากเรื่องกาล (Tense) และประโยคกรรมวาจก (Passive voice) ส่วนการแปลผิด
พลาดด้านความหมายมีอิทธิพลมาจากการรับรู้ที่ผิดพลาดของผู้แปลและการเข้าใจผิดของความหมายของค�ำพ้อง กริยา
วลีและส�ำนวน
ค�ำส�ำคัญ: ข้อผิดพลาด, ปัญหาการแปล

Abstract

This study aimed to investigate grammatical and semantic errors in translation of English into
Thai, produced by 23 students who were studying in Department of English as an International
Communication, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajamangala University of Technology
Tawan-ok. The instrument was the 20-item test of English into Thai translation. The finding revealed
that the participants produced overall 151 errors: 74 errors caused from grammatical errors and 77
from semantic errors. The grammatical errors found in the translated sentences produced by the
participants were influenced from the misconceptions of tense, passive voice, and dummy subject
while all semantic errors found were affected from the participants’ misperception and
misunderstanding of homonyms, phrasal verbs or two-word verbs, and idioms.
Keywords: Errors, Translation Problems
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1. บทน�ำ

ในปัจจุบันนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมักประสบปัญหาในเรื่องการถ่ายทอด
บทแปลที่ผิดความหมายไปจากต้นฉบับ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากสาเหตุของการไม่รู้พื้นฐานทางโครงสร้างไวยากรณ์
ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับ ดวงตา สุพล (2541, หน้า 66-82) ที่ได้แบ่งประเด็นปัญหาของการแปลออกเป็น 3 ประเด็น
คือ ประเด็นแรกปัญหาการแปลในระดับวัฒนธรรม ประเด็นต่อมาคือการแปลโครงสร้างของภาษา ซึง่ นับได้ว่าเป็นปัญหา
ของนักศึกษาที่ก�ำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และประเด็นสุดท้ายคือระดับความหมายของค�ำ
ด้านประเด็นปัญหาของการแปลนั้น วรรณา แสงอร่ามเรือง (2545, หน้า 257) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ดังนี้
ทางด้านไวยากรณ์ มีการแปลภาษาเป้าหมายผิดพลาดซึง่ เกิดจากการแทรกแซงของภาษาต้นฉบับ ด้านความหมายทีผ่ แู้ ปล
มีการตีความของภาษาต้นฉบับผิดไปจากความหมายทีแ่ สดง มีการเลือกใช้คำ� ศัพท์ผดิ ความหมาย การเว้นวรรคผิดต�ำแหน่ง
ด้านเนื้อความในภาษาต้นฉบับที่ผู้อ่านไม่เข้าใจจึงท�ำให้เนื้อความที่ได้นั้นไม่เกิดความต่อเนื่องทางภาษา การเรียงล�ำดับ
ความคิดทีส่ บั สน ด้านการใช้คำ� และส�ำนวนทีผ่ ดิ ไปจากความหมายหรือแปลไม่เหมาะสมกับระดับทางภาษาของวัฒนธรรม
ปลายทาง และด้านตัวบทมีการใช้ลีลาทางภาษาไม่เหมาะสมกับเรื่องหรือบทที่แปล เช่นเดียวกับ วรนารถ วิมลเฉลา
(2543, หน้า 163-164) ได้กล่าวถึงข้อผิดพลาดไปในทิศทางเดียวกันว่า ความผิดพลาดทางการแปลนัน้ เป็นความผิดพลาด
ที่เกิดจากอิทธิพลในภาษาไทย อันได้แก่ ด้านไวยากรณ์และตัวสะกดซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดจากการที่คนไทยที่เรียน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงถ่ายทอดบทแปลเป็น ภาษาอังกฤษ
จากประสบการณ์สอนในรายวิชาการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากลมาโดยตลอด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษมากเท่าที่ควร ดัง
ตัวอย่างเช่นการแปลในเรื่องการแปลประโยคกรรมวาจกซึ่งนักศึกษายังไม่สามารถตีความโครงสร้างของประโยคกรรม
วาจกในภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้เกิดการแปลที่คลาดเคลื่อนไปจากความถูกต้องทางภาษา เช่น
		
ประโยค		 It’s said that man are from Jupiter.
		
แปลว่า		 มันถูกกล่าวว่าผู้ชายมาจากดาวจูปิเตอร์
					 มันได้รับการพูดว่าผู้ชายคนนั้นมาจากดาวจูปิเตอร์
					 เป็นที่ถูกพูดถึงว่าผู้ชายเดินทางมาจากดาวจูปิเตอร์
		
ควรแปลว่า กล่าวกันว่าผู้ชายมาจากดาวพฤหัสบดี
เมื่อนักศึกษาถ่ายทอดบทแปลแล้วนั้นควรต้องตรวจสอบความถูกต้องทางด้านความหมายและความถูกต้อง
เหมาะสมในบทแปลนั้นๆ ด้วย ดังเห็นได้จากตัวอย่าง
ดังนั้น จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้จะได้น�ำไปพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนหรือน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาการแปล เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ดีขึ้น รวมถึงยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะทางภาษาในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. วิธีการศึกษา

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 08-22-342 การแปลภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย (Translation: English into Thai) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 23 คน
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบทดสอบการแปลแบบแปลประโยคจ�ำนวน 20 ข้อที่พัฒนาขึ้นโดยให้ครอบคลุมลักษณะการแปลทางภาษา
อังกฤษตามที่ปรากฏในต�ำราเรียนวิชาการแปลของ อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล (2554)

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

นักศึกษาท�ำแบบทดสอบการแปลแบบแปลประโยค โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ผู้วิจัยอนุญาตให้นักศึกษาใช้
พจนานุกรมได้ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือช่วงก่อนสอบปลายภาคเรียน เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาและกลวิธี
การแปลที่จะท�ำการเก็บข้อมูลครอบคลุมครบถ้วนแล้ว

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากแบบทดสอบการแปลแบบแปลประโยคจะได้รับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยการแจกแจง
ความถี่ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบค่าร้อยละของข้อผิดพลาดที่พบตามประเด็นปัญหาข้อผิดพลาดในการ
แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดย อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล (2554) ได้แก่
2.4.1 ประเด็นข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง คือ ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ที่เกิดจากปัญหาด้านไวยากรณ์และโครงสร้างทั้ง 3 ด้านคือ การแปลกาล (Tense) การแปลประโยคที่มีกริยาเป็นกรรม
วาจก (Passive voice) และ การแปลประธานที่ไร้ความหมาย (Dummy subject) แต่ละด้านมีค�ำจ�ำกัดความดังนี้
		
- ข้อผิดพลาดด้านการแปลกาล (Tense) คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลการเปลี่ยนรูปกิริยาเพื่อ
แสดงกาลในภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาไทย
		
- ข้อผิดพลาดด้านการแปลประโยคทีม่ กี ริยาเป็นกรรมวาจก (Passive voice) คือ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจาก
การแปลประโยคที่ประธานของประโยคเป็นผู้รับผลที่เกิดจากการกระท�ำของผู้อื่น
		
- ข้อผิดพลาดด้านการแปลประธานที่ไร้ความหมาย (Dummy subject) คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
แปลค�ำสรรพนาม it ที่ไม่มีความหมายในประโยค เพราะไม่ได้ท�ำหน้าที่แทนค�ำนามตัวใด
2.4.2 ประเด็นข้อผิดพลาดด้านศัพท์และส�ำนวน ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่เกิดจาก
ปัญหา การแปลประโยคที่มีค�ำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย การแปลค�ำกริยาคู่ และการแปลสุภาษิต ค�ำพังเพย และ
ส�ำนวนต่างๆ แต่ละด้านมีค�ำจ�ำกัดความดังนี้
		
- ข้อผิดพลาดด้านการแปลประโยคที่มีค�ำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการ
แปลค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมาย หลายนัย แตกต่างตามบริบท เป็นภาษาไทย
		
- ข้อผิดพลาดด้านการแปลค�ำกริยาคู่ คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลค�ำกริยาคู่ในภาษาอังกฤษที่
ประกอบด้วยค�ำกริยาและส่วนประกอบ (Phrasal verbs หรือ two-word verbs) เป็นภาษาไทย
		
- ข้อผิดพลาดด้านการสุภาษิต ค�ำพังเพย และส�ำนวนต่างๆ คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลลักษณะ
ข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายแฝงอยู่เป็นภาษาไทย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถี่การปรากฏของข้อผิดพลาดในการแปล

จากการศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากลที่ได้จากแบบทดสอบการแปลแบบแปลประโยคจ�ำนวน 20 ข้อ พบว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารสากลมีขอ้ ผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง ข้อผิดพลาดด้านศัพท์และส�ำนวน และข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจาก
การขาดความรู้รอบตัวและภูมิหลังในเรื่องที่จะแปล โดยจากผลการรวิเคราะห์ประเด็นข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และ
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โครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่านักศึกษามีความถีใ่ นเรือ่ งข้อผิดพลาดในการแปลกาล (Tense) สูงทีส่ ดุ โดยมีความถี่
36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ การแปลประโยคที่มีกริยาเป็นกรรมวาจก (Passive voice) โดยมีความถี่
21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.4 และสุดท้ายคือ การแปลประธานที่ไร้ความหมาย (Dummy subject) โดยมีความถี่ 10 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 13.5

ตารางที
ประเด็นนขอข้ผิอดผิพลาดด
ดพลาดด้
านไวยากรณ์
และโครงสร้
ตารางที่ ่ 11 ประเด็
านไวยากรณ
และโครงสร
าง าง
อัอันนดัดับบ
11
22
33

ประเด็
ประเด็นนขขออผิผิดดพลาดด
พลาดดาานไวยากรณ
นไวยากรณแและโครงสร
ละโครงสราางง
การแปลกาล
การแปลกาล (Tense)
(Tense)
การแปลประโยคที
การแปลประโยคที่ม่มีกีกริริยยาเป
าเปนนกรรมวาจก
กรรมวาจก (Passive
(Passive voice)
voice)
การแปลประธานที
การแปลประธานที่ไ่ไรรคความหมาย
วามหมาย (Dummy
(Dummy subject)
subject)
รวม
รวม

จํจําานวน
นวน

รรออยละ
ยละ

36
36
21
21
10
10
74
74

58.1
58.1
28.4
28.4
13.5
13.5
100
100

จํจําานวนร
นวนรออยละ
ยละ
สะสม
สะสม
58.1
58.1
86.5
86.5
100
100

นอกจากนี
โดยจากผลการวิ
เคราะห์
ประเด็
ผิดพลาดด้
ท์แาาละส�
ำนวนดั
งแสดงในตารางที
า
นอกจากนี
ปประเด็
นนขขนออผิข้ผิดอดพลาดด
าานศั
ททแแพละสํ
นวนดั
งงแสดงในตารางที
่ ่ 22 พบว
ศึศึกกษามี
นอกจากนี้แ้แ้แลล้ลววว โดยจากผลการวิ
โดยจากผลการวิเเคราะห
คราะห
ระเด็
พลาดด
นศัพาพนศั
ละสํ
นวนดั
แสดงในตารางที
พบว่าา2นันักกพบว่
ษามี
นัความถี
กศึกษามี
อ่ งข้อผิดพลาดในการแปลประโยคที
คี ำ� ศัพท์ทมี่ คี วามหมายหลายนั
สูงที่ ่ส่ 51
ดุ โดยมี
่ใ่ในเรื
่ม่มีคีคําําศัศัพพทททที่มี่มีคีคม่ วามหมายหลายนั
ยยสูสูงงทีที่ส่สุดุด โดยมี
ครั
เป
ยละ
ความถี
นเรืค่อวามถี
่องข
งขออผิผิใ่ ดนเรื
ดพลาดในการแปลประโยคที
พลาดในการแปลประโยคที
วามหมายหลายนั
โดยมีคคยวามถี
วามถี
51
ครั้ง้ง คิคิคดดวามถี
เปนนรรอ่ อ51
ยละครัง้
คิ66.2
ด66.2
เป็นรองลงมาคื
ร้อยละ 66.2
รองลงมาคื
ำกริ่ ่ ย13
่ โดยมี
่ 13 16.9
ครั้ง และ
คิดเป็การแปลสุ
นร้อยละภภาษิ
16.9
การแปลสุ
ภนวนต
าษิตาางง
ออ การแปลคํ
าากริ
  โดยมี
้ง้ง คิคิดดคเป
นนรรออยละ
าาพัพังงเพย
และสํ
รองลงมาคื
การแปลคํ
กริยอยาคู
าคูการแปลค�
โดยมีคความถี
วามถี
13าคูครั
ครั
เปวามถี
ยละ
16.9
และ
การแปลสุ
าษิตต คํคํและ
เพย
และสําานวนต
ค�ๆำๆพัโดยมี
งเพยคความถี
และส�่ ่ 13
ำนวนต่
ความถี
คิดเป็นร้าาอกริ
ยละ
ครั
ดดเป
นนรรออยละ
16.9
เท
กักับบ้งการแปลคํ
ยยาคู
  เท่ากับการแปลค�ำกริยาคู่
โดยมี
วามถี
13
ครั้ง้ง คิาคิงๆ
เปโดยมี
ยละ
16.9่ 13
เทาาครั
การแปลคํ
กริ
าคู16.9

ตารางที
ประเด็นนขข้อผิอดผิพลาดด
ดพลาดด้
ท์และส�
ำนวน
ตารางที่ ่ 22 ประเด็
านศัานศั
พทพและสํ
านวน
อัอันนดัดับบ
11
22

ประเด็
ประเด็นนขขออผิผิดดพลาดด
พลาดดาานศั
นศัพพททแและสํ
ละสําานวน
นวน
การแปลประโยคที
การแปลประโยคที่ม่มีคีคําําศัศัพพทททที่มี่มีคีความหมายหลายนั
วามหมายหลายนัยย
การแปลคํ
การแปลคําากริ
กริยยาคู
าคู 
การแปลสุ
การแปลสุภภาษิ
าษิตต คํคําาพัพังงเพย
เพย และสํ
และสําานวนต
นวนตาางง ๆๆ
รวม
รวม

ตอนที
อย่าางลังลักษณะของข
กษณะของข้
ดพลาด
ตอนที่ ่ 22 ตัตัววอย
อผิอดผิพลาด
าางง าง
2.1ญปหาทางด้
ปญญหาทางด
หาทางดาานไวยากรณ์
านไวยากรณ
นไวยากรณแและโครงสร
2.1 ปั2.1
และโครงสร
ละโครงสร้

จํจําานวน
นวน

รรออยละ
ยละ

51
51
13
13
13
13
77
77

66.2
66.2
16.9
16.9
16.9
16.9
100
100

จํจําานวนร
นวนรออยละ
ยละ
สะสม
สะสม
62.2
62.2
83.1
83.1
100
100

จากผลที
ไ่ ไ่ ดดรรับับไ่ นัด้นักรกบัศึศึกกนัษามี
วามผิ
พลาดในการแปลกาล
การแปลประโยคที
่ม่มีกีกริริยยาเป
และ
จากผลที
ษามี
วามผิคดดวามผิ
พลาดในการแปลกาล
การแปลประโยคที
าเปนม่ นกรรมวาจก
และ การแปลประธานที
การแปลประธานที
จากผลที
กศึกคคษามี
ดพลาดในการแปลกาล
การแปลประโยคที
กี กรรมวาจก
ริยาเป็นกรรมวาจก
และการแปล่ไ่ไรร
ความหมาย
งงนีนี้ ้
ความหมาย
ประธานที
่ไร้คดัดัวามหมาย
ดังนี้
2.1.1
การแปลกาล
(Tense)
2.1.12.1.1
การแปลกาล
(Tense)
การแปลกาล
(Tense)
งงกฤษจะมี
กการเปลี
ปปโครงสร
าากริ
เปลี
่ย่ยนกาล
ใในภาษาไทยนั
าากริ
กริยยค�าของภาษาอั
าของภาษาอั
กฤษจะมีงกฤษจะมี
ารเปลี่ย่ยนรู
นรู
โครงสร
งคํ
กริยยาเมื
าเมืา่อ่องค�
เปลี
นกาล
นภาษาไทยนั
กริยยาไม
าไมมมีกีการเปลี
ารเปลี
		คํคําากริ
ำกริยาของภาษาอั
การเปลี
่ยนรูาางคํ
ปโครงสร้
ำกริ
ยาเมืแต
่อแตเปลี
่ยนกาล แต่้น้นคํใคํนภาษาไทยนั
้นค�ำ่ย่ยนน
ดัดังงนันั้น้น่ยนันันรู
กกศึศึปกกตามกาล
ษาที
นนภาษาต
าางประเทศจึ
งงเกิเกิดดนความสั
หรื
าาใจในเรื
่อ่องของความ
ตามกาล
ษาที่เ่เรีรียยนภาษาอั
นภาษาอั
กฤษเป
ภาษาต
งประเทศจึ
ความสั
หรืออ ขาดความเข
ขาดความเข
ใจในเรื
งของความ
กริรูรูปปยตามกาล
าไม่
มีการเปลี
ดังนั้นนังงกกฤษเป
ศึกษาที
่เรียนภาษาอั
งกฤษเป็
ภาษาต่บบสน
าสนงประเทศจึ
งเกิดความสั
บสน
หรือ ขาด
ของประโยค
และความหมายที
่ส่สื่อื่อตามรู
นอกจากนี
งงพบว
กกศึศึกกษามี
ปปญญหาในการหาคํ
ประกอบกริ
าในการแปล
ของประโยค
และความหมายที
ตามรูปปประโยค
ประโยค
นอกจากนี้แ้แลล่สววื่อยัยัตามรู
พบวปาานันัประโยค
ษามีนอกจากนี
หาในการหาคํ
ประกอบกริ
าในการแปล
ความเข้
าใจในเรื
่องของความของประโยค
และความหมายที
้แล้วยังาาพบว่
านักศึกยยษามี
ปัญหา
ให
นนฉบั
จจจุจุบบันันกาล
ใหตตรงตามความหมายของกาลในภาษาของต
รงตามความหมายของกาลในภาษาของต
ฉบับบ เชเชนน นันักกศึศึกกษาขาดความเข
ษาขาดความเขาาใจในเรื
ใจในเรื่อ่องของความของประโยคป
งของความของประโยคป
กาล าใจ
ในการหาค�
ำประกอบกริยาในการแปลให้ตรงตามความหมายของกาลในภาษาของต้
นฉบับ เช่น นักศึกษาขาดความเข้
สมบู
ณณ (present
เกิเกิดดความสั
สนเรื
่ส่สื่อื่อตามรู
ปปประโยคของ
จจจุจุบบันันกาลสมบู
สมบู่อรรงของความของประโยคปั
(present perfect
perfect tense)
tense)
และ
ความสั
สนเรื่อ่องความหมายที
งความหมายที
ตามรูและ
ประโยคของ
ประโยคป
กาลสมบูรร่สณณื่อ
ในเรื
จจุบและ
ันกาลสมบู
รณ์ บบ(present
perfect tense)
เกิดความสัประโยคป
บสนเรื่องความหมายที
(present
perfect
กักับบจประโยคอดี
ตตกาล
tense)
นอกจากนี
้แ้แลลววนันักักกบศึศึกกประโยคอดี
ษายั
ใจถึ
าางด
ตามรู
ปประโยคของ
ประโยคปั
จุบนั กาลสมบู
(present
tense)
ตกาลาา(past
tense) นอกจาก
(present
perfect tense)
tense)
ประโยคอดี
กาลรณ์(past
(past
tense)perfect
นอกจากนี
ษายังงขาดความเข
ขาดความเข
ใจถึงงความแตกต
ความแตกต
งดาานน
ความหมายของ
ความหมายของ “been”และ
“been”และ “gone”
“gone” เมื
เมื่อ่อนํนําามาใช
มาใชใในประโยคป
นประโยคปจจจุจุบบันันกาลสมบู
กาลสมบูรรณณ ดัดังงนันั้น้นนันักกศึศึกกษาจึ
ษาจึงงแปลประโยค
แปลประโยค “I“I have
have
19
been
been to
to Bangsaen.”
Bangsaen.” โดยใช
โดยใชคคําําทีที่ส่สื่อื่อความในลั
ความในลักกษณะป
ษณะปจจจุจุบบันันกาล
กาล (present
(present tense)
tense) ววาา “มาอยู
“มาอยู”” และ
และ “ได
“ไดไไป”
ป”
ประโยค
II have
ประโยค
have been
been to
to Bangsaen.
Bangsaen.
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นี้แล้วนักศึกษายังขาดความเข้าใจถึงความแตกต่างด้านความหมายของ “been”และ “gone” เมื่อน�ำมาใช้ในประโยค
ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ ดังนั้นนักศึกษาจึงแปลประโยค “I have been to Bangsaen.” โดยใช้ค�ำที่สื่อความในลักษณะ
ปัจจุบันกาล (present tense) ว่า “มาอยู่” และ “ได้ไป”
		
ประโยค		 I have been to Bangsaen.
		
แปลว่า		 ฉันได้ไปทีบ่ างแสน
					 ฉันมาอยู่ทบี่ างแสน
		
ควรแปลว่า ฉันเคยไปบางแสน
		
ลักษณะการแปลทีผ่ ดิ พลาดอันเนือ่ งมากจากความสับสนหรือขาดความเข้าใจในการแปลกาลทีพ่ บในงาน
นี้ คือ การแปลประโยคปัจจุบันกาลต่อเนื่อง (Present Continuous Tense) โดยพบว่าปัญหาข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิด
ร่วมกับการที่นักศึกษามีความสับสนเรื่องโครงสร้างประโยคที่ระบุผู้กระท�ำกิริยานั้น (agent) กับ กรรม (object) เช่น
ในประโยค “What number are you calling?” นักศึกษามีการแปลประโยคเป็นภาษาไทยโดยที่ระบุเป็นตัวบุคคลว่า
“หาใคร” แทนที่จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ตามประโยคต้นฉบับ นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังแปลโดยใช้ค�ำที่สื่อความใน
ลักษณะปัจจุบันกาล (present tense) ว่า “โทรมา” และอนาคตกาล (future tense) ว่า “จะ”
		
ประโยค		 What number are you calling?
		
แปลว่า		 คุณจะโทรศัพท์หาใคร
					 คุณก�ำลังโทรหาใคร
					 คุณโทรมาหมายเลขอะไร
		
ควรแปลว่า คุณก�ำลังโทรศัพท์ไปที่หมายเลขอะไร
		
ซึง่ ความผิดพลาดคล้ายคลึงกันได้เกิดขึน้ เช่นกันเมือ่ นักศึกษาแปลประโยคปัจจุบนั กาลสมบูรณ์ (present
perfect tense) โดยใช้ค�ำที่สื่อความในลักษณะกลุ่มค�ำกริยาช่วยที่พิเศษ (special auxiliary verb) ว่า “อาจ” และ
ประโยคปัจจุบันกาลต่อเนื่อง (present continuous tense) ว่า “ก�ำลัง”
		
ประโยค		 You’ve dialed the wrong number.
		
แปลว่า		 คุณอาจโทรผิด
					 คุณก�ำลังโทรผิด
		
ควรแปลว่า คุณโทรผิดแล้ว
		
ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถใช้รูปประโยคอดีตกาล (past tense) เพื่อแสดงความสุภาพในสถานการณ์
ปัจจุบันกาล (present tense) ได้ แต่นักศึกษาเกิดความสับสนและคิดว่าเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงแปลโดย
ใช้ค�ำว่าที่บ่งชี้ความเป็นอดีตกาล “เคย” ท�ำให้ความหมายที่ได้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ
		
ประโยค		 “I was wondering whether you would like to a party.”
		
แปลว่า		 “ฉันสงสัยเหลือเกินว่าคุณเคยไปงานเลี้ยงไหม”
					 “ฉันเคยข้องใจว่าคุณเคยไปงานเลี้ยงมั้ย”
					 “ฉันเคยประหลาดใจไม่ว่าคุณเคยไปงานเลี้ยงไหม”
		
ควรแปลว่า “ไม่ทราบว่าคุณอยากไปร่วมงานเลี้ยงไหม”
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2.1.2 การแปลประโยคที่มีกริยาเป็นกรรมวาจก (Passive voice)
		
ตามลักษณะโครงสร้างภาษาแล้ว ความของประโยค “Insulin was first discovered in 1921 by
researchers at the University of Toronto.” เป็นกลางๆ จึงไม่ควรใช้ค�ำว่า “ถูก” หรือ “ได้รับ” น�ำหน้ากริยา แต่
นักศึกษาใช้ค�ำว่า “ถูก” หรือ “ได้รับ”ในการแปลจากภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทย เนื่องจากสับสนในเรื่องความของประโยค
		
ประโยค		 Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University
					 of Toronto.
		
แปลว่า		 อินซูลินถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๑ โดยนักค้นคว้าและวิจัยหลายคน
					 ที่มหาวิทยาลัยของโตรอนโต
					 สารอินซูลินมีการค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๒๑ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
					 โตรอนโต
					 ฮอร์โมนอินซูลินได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๒๑ โดยเหล่านักวิจัยที่มหาวิทยาลัย
					 โตรอนโต
		
ควรแปลว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตได้ค้นพบสารอินซูลินเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๒๑
2.1.3 การแปลประธานที่ไร้ความหมาย (Dummy subject)
		
ประโยคในภาษาอังกฤษนั้นจ�ำเป็นต้องมีประธาน ดังนั้นค�ำสรรพนาม it ในบางประโยคไม่มีความหมาย
ในประโยค เพราะไม่ได้ท�ำหน้าที่แทนค�ำนามตัวใด แต่มีเพื่อประกอบประโยคให้ครบถ้วนตามหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้
แล้ว ในภาษาไทยสามารถแปลโดยละค�ำประธานที่ไร้ความหมายได้ ซึ่งพบว่านักศึกษาแปลค�ำสรรพนาม “it” ว่า “มัน”
และแปลค�ำกริยาช่วย “is” ว่า “คือ” และ “เป็น” เนื่องจากเกิดความสับสนระหว่างค�ำสรรพนามที่ท�ำหน้าที่แทนค�ำนาม
และค�ำสรรพนามที่ไม่มีความหมายในประโยค
		
ประโยค		 It’s awesome!
		
แปลว่า		 มันคือความดีเลิศ
					 มันคือที่สุด
					 มันเป็นความน่าสะพรึงกลัว
					 มันคือเป็นที่ดีเลิศ
					 คือดีงาม
					 เป็นอะไรที่ดีเลิศ
		
ควรแปลว่า สุดยอด!
ซึ่งข้อผิดพลาดในการแปลประธานที่ไร้ความหมายนั้นพบทั้งในประโยคที่เป็นลักษณะรูปกรรตุวาจก (active
voice) เช่นประโยค “It’s awesome!” ดังตัวอย่างข้างบน และประโยคที่เป็นลักษณะรูปกรรมวาจก (passive voice)
เช่น “It’s said that women are from Venus.” ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
		
ประโยค		 It’s said that women are from Venus.
		
แปลว่า		 มันถูกกล่าวว่าผู้หญิงมาจากดาววีนัส
					 มันได้รับการพูดว่าผู้หญิงมาจากดาวศุกร์
					 เป็นที่ถูกพูดถึงว่าผู้หญิงเดินทางมาจากดาวศุกร์
		
ควรแปลว่า กล่าวกันว่าผู้หญิงมาจากดาวศุกร์
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2.2 ปัญหาทางด้านศัพท์และส�ำนวน

จากผลทีไ่ ด้รบั นักศึกษามีความผิดพลาดในการแปลประโยคทีม่ คี ำ� ศัพท์ทมี่ คี วามหมายหลายนัย ค�ำกริยาคูส่ ภุ าษิต
ค�ำพังเพย และส�ำนวนต่างๆ ดังนี้
2.2.1 ค�ำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย
		
ในงานแปลชิ้นนี้ พบว่านักศึกษาเกิดความสับสนในเรื่องความหมายของค�ำที่มีความหมายหลายนัย ดัง
ตัวอย่างที่นักศึกษาเกิดความสับสนเรื่องความหมายของค�ำว่า “land v.” ซึ่งตามบริบทและโครงสร้างประโยคนั้นหมาย
ถึง “การลงจอดของอากาศยาน” แต่นักศึกษาสับสนระหว่างความหมายหลายนัยของค�ำค�ำนี้ จึงแปลออกมาโดยใช้ค�ำว่า
“ต�ำแหน่งน�ำร่อง” “ประเทศ” “สถานที่ภูมิประเทศ” และ “พื้นดิน” นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังเกิดความสับสนเรื่อง
ความหมายของค�ำว่า “pilot n.” ซึ่งตามบริบทและโครงสร้างประโยคนั้นหมายถึง “นักบิน” แต่นักศึกษาสับสนระหว่าง
ความหมายหลายนัยของค�ำค�ำนี้ จึงแปลออกมาโดยใช้ค�ำว่า “ต�ำแหน่งน�ำร่อง” “การทดสอบ” และ “ไฟน�ำทาง”
		
ประโยค		 Pilot can find no place to land.
		
แปลว่า		 ไม่มีต�ำแหน่งน�ำร่องบนพื้นดิน
					 นักบินไม่สามารถหาประเทศได้
					 นักบินไม่สามารถหาสถานที่ภูมิประเทศได้
					 ไม่มีพื้นดินให้ท�ำการทดสอบ
					 ไม่มีไฟน�ำทางบนพื้นดิน
		
ควรแปลว่า นักบินไม่สามารถหาจุดลงจอดได้
นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่านักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดในการตีความค�ำศัพท์ที่มีความหมายหลายนัยตามบริบท ดัง
จะเห็นได้จากการทีน่ กั ศึกษาสับสนเรือ่ งความหมายของค�ำว่า “instrument n.” ซึง่ ตามบริบทและโครงสร้างประโยคนัน้
หมายถึง “เครือ่ งดนตรี” แต่นกั ศึกษาสับสนระหว่างความหมายหลายนัยของค�ำค�ำนี้ จึงแปลออกมาโดยใช้คำ� ว่า “อุปกรณ์”
และแปลค�ำว่า “gift n.” ว่า “ของขวัญ” แทนที่จะเป็นตามบริบทที่หมายถึง “พรสววรค์”
		
ประโยค		 Playing an instrument isn’t easy, especially for those without musical gift.
		
แปลว่า		 การเล่นอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายกับพวกไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรี
					 พวกไม่มีดนตรีเป็นของขวัญจะเล่นอุปกรณ์ไม่ง่าย
		
ควรแปลว่า การเล่นเครื่องดนตรีไม่ใช่เรื่องง่ายๆ โดยเฉพาะกับพวกที่ไม่มีพรสวรรค์ทางดนตรี
ลักษณะข้อผิดพลาดนี้ยังพบได้ในกรณีค�ำว่า “party n.” ที่หมายถึง “งานเลี้ยง” และ “course n.” ที่หมายถึง
“อาหารที่จัดเป็นชุด” อีกด้วย
		
ประโยค		 “I was wondering whether you would like to a party.”
		
แปลว่า		 คุณอยากเข้าพรรคเราไหม
		
ควรแปลว่า “ไม่ทราบว่าคุณอยากไปร่วมงานเลี้ยงไหม”
		
ประโยค		
		
แปลว่า		
					
		
ควรแปลว่า

The dinner course is prepared by Chef Vivian.
ชั้นเรียนท�ำอาหารเย็นนี้สอนโดยแม่ครัววิเวียน
หลักสูตรท�ำอาหารเย็นนี้สอนโดยวิเวียน
เชฟวิเวียนเป็นผู้จัดเตรียมอาหารชุดนี้
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2.2.2 ค�ำกริยาคู่
		
ค�ำว่า “ask for” เป็นค�ำกริยาคู่ (Phrasal verb) ที่เกิดจากกริยา ask + for เมื่อน�ำมาใช้ในรูปประโยค
จะเกิดเป็นความหมายใหม่แปลว่า ขอ (to request) แต่นักศึกษาเกิดความผิดพลาดในการแปลโดยแปลแยกส่วนค�ำว่า
ask และ for ดังตัวอย่าง
		
ประโยค		 They asked for the discount.
		
แปลว่า		 พวกเขาถามเพื่อส่วนลด
					 พวกเขาถามหาส่วนลด
		
ควรแปลว่า พวกเขาขอส่วนลด
ค�ำว่า “study for” เป็นค�ำกริยาคู่ (Phrasal verb) ที่เกิดจากกริยา study + for เมื่อน�ำมาใช้ในรูปประโยคจะ
เกิดเป็นความหมายใหม่แปลว่า เตรียมตัวส�ำหรับการสอบ (to be prepared for the exam) แต่นักศึกษาเกิดความผิด
พลาดในการแปลโดยแปลแยกส่วนค�ำว่า study และ for ดังตัวอย่าง
		
ประโยค		 The students are studying for the exam.
		
แปลว่า		 นักเรียนก�ำลังเรียนเพื่อไปสอบ
					 เหล่านักเรียนก�ำลังเรียนเพื่อท�ำข้อสอบให้ได้
		
ควรแปลว่า พวกนักเรียนก�ำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบ
2.2.3 สุภาษิต ค�ำพังเพย และส�ำนวนต่างๆ
		
จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีขอ้ ผิดพลาดในการแปลเทียบเคียงส�ำนวนของภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
โดยนักศึกษาเลือกที่จะแปลแบบตรงตัว ซึ่งท�ำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ โดยแปลส�ำนวน “on edge idm.”
ซึ่งให้ความหมายว่า “ตึงเครียดอย่างมาก” ว่า “อยู่ติดขอบ” “อยู่หมิ่นเหม่ริมหน้าผา” “โดดหน้าผา” “มีสติปัญญา
แหลมคม” และ “แข็ง”
		
ประโยค		 The students’ nerves are on edge.
		
แปลว่า		 สติของพวกนักเรียนอยู่ติดขอบ
					 ประสาทของเหล่านักเรียนอยู่หมิ่นเหม่ริมหน้าผา
					 นักเรียนอยากโดดหน้าผา
					 เหล่านักเรียนมีสติปัญญาแหลมคม
					 ประสาทของนักเรียนนั้นแข็ง
		
ควรแปลว่า พวกนักเรียนอยู่ในภาวะตึงเครียด

2.3 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรู้รอบตัวและภูมิหลังในเรื่องที่จะแปล

นอกเหนือจากข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง และข้อผิดพลาดด้านศัพท์และส�ำนวนแล้ว นักศึกษายัง
มีข้อผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรู้รอบตัวและภูมิหลังในเรื่องที่จะแปล ดังตัวอย่างประโยค “She was selected to
sing in the Phantom of the Opera. “ ที่ยกมานี้ ซึ่งนักแปลที่ดีจะทราบว่าค�ำว่า “the Phantom of the Opera”
เป็นชื่อของอุปรากรชื่อดัง นักศึกษาที่ขาดภูมิหลังเรื่องนี้จึงเลือกที่จะถอดความหมายจากค�ำศัพท์โดยตรง ดังนั้นนักศึกษา
จึงแปลค�ำว่า “the Phantom of the Opera” ว่า “ละครเพลงที่ไม่มีตัวตน” “เพลงที่เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ” และ
“ภาพลวงตาในโรงละคร” แทนที่จะเป็น “ละครอุปรากรเรื่องปีศาจแห่งโรงอุปรากร”
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ประโยค		
		
แปลว่า		
					
					
		
ควรแปลว่า
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She was selected to sing in the Phantom of the Opera.
เธอได้รับเลือกให้ร้องในละครเพลงที่ไม่มีตัวตน
หล่อนถูกเลือกให้ไปร้องเพลงที่เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ
การที่เธอร้องเพลงนั้นเป็นภาพลวงตาในโรงละคร
เธอได้รับเลือกให้ร้องเพลงละครอุปรากรเรื่องปีศาจแห่งโรงอุปรากร

ข้อผิดพลาดคล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นกับกรณีประโยค “Napolean, the brilliant French general, had strong
characteristics.” เช่นกัน โดยนักศึกษาขาดภูมิหลังว่า นโปเลียนนั้นเป็นจักรพรรดิและจอมทัพแห่งประเทศฝรั่งเศสใน
ยุคนั้น นักศึกษาจึงแปลค�ำว่า “general n.” ว่า “คนธรรมดา” และ “นายพล” แทนที่จะแปลว่า “จอมทัพ”
		
ประโยค		 Napolean, the brilliant French general, had strong characteristics.
		
แปลว่า		 คนธรรมดาชาวฝรั่งเศสนโปเลียนมีคุณลักษณะแข็งแรง
					 นายพลนโปเลียนเป็นคนแข็งแรง
		
ควรแปลว่า นโปเลียนซึ่งเป็นจอมทัพแห่งกองทัพฝรั่งเศสอันเกรียงไกรก็ถือเป็นผู้หนึ่ง
					 ซึ่งมีคุณลักษณะอันโดดเด่น

4. สรุป

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล” ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ทราบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั ขาดความเข้าใจในเรือ่ งโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ
รวมถึงขาดประสบการณ์หรือความรู้รอบตัว ท�ำให้นักศึกษาบางคนไม่สามารถถ่ายทอดความหมายทั้งโครงสร้างภาษา
อังกฤษและความหมายโดยรวมของประโยค หรือข้อความที่แปลได้ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับที่ ปานฉาย
ฐานธรรม (2537) ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาของการแปลไว้ว่า การขาดความรู้ในภาษาต้นฉบับเกิดจากผู้แปลไม่ได้ศึกษา
ความหมายของค�ำศัพท์และส�ำนวนโครงสร้างทางภาษาต้นฉบับดีพอ ท�ำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความหมายของประโยค
ได้ถูกต้องครบถ้วน จึงท�ำให้บทแปลมีความผิดพลาด
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