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ค าน าในการจัดพิมพ์ 
ปีพุทธศักราช 2564 

 
   หนังสือ  “การแปลเพื่อการสื่อสาร ” ( Translation for Communication )    
เป็นหนังสือวิชาการที่แสดงถึงการวิวัฒนาการของการใช้ภาษาอังกฤษในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันและน ามาเป็นรายวิชาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และในการจัดพิมพ์หนังสือการ
แปลเพ่ือการสื่อสารที่ผ่านมามีกรอบวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือประกอบการศึกษาในรายวิชาเท่านั้นใน
เบื้องต้น และ ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มอัดสันกาวจ าหน่ายให้ผู้เรียนและยังได้ส่งไปยังห้องสมุด
สถานศึกษา  นอกจากนั้น  อีกส่วนหนึ่งมีผู้สนใจอ่านศึกษา ผู้เขียนและเรียบเรียงก็ได้มอบและ
แจกเป็นวิทยาทานไปด้วย หนังสือจึงหมดไปแล้ว และ เพื่อให้มีการศึกษามากยิ่งขึ้นในวงวิชาการ
เกี่ยวกับการแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 โดยเน้นที่การวิเคราะห์ภาษาอังกฤษที่คนไทยหรือ
นักเรียนที่พอมีพ้ืนฐานเป็นหลักการแปล แต่ในเล่มก็จะมีการน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีว่าด้วย
การแปลและแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิดของยุคอารยธรรมโบราณที่เชื่อมโยง
การแปลหรือการตีความภาษาในปัจจุบันด้วยและอีกหลายๆ หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการแปล 
  ความเดิมชื่อหนังสือว่า การแปลระดับสูง และ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า การแปลเพ่ือการ
สื่อสาร อันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปรับปรุงหลักสูตรจึงท าให้
รายวิชาต่างๆ ที่บรรจุในหลักสูตรนั้นเปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนและเรียบเรียงที่ท าหน้าที่สอนเห็นว่า
เพ่ือเกิดความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อว่า 
การแปลเพ่ือการสื่อสาร ( Translation for Communication ) ส่วนขอบข่ายเนื้อหาวิชานั้น
ยังคงเดิมบางส่วนและเพ่ิมเติมค าและวลีให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมวิชาการที่มี
นักวิชาการได้ผลิตต าราขึ้นใหม่ๆ และเอ้ือประโยชน์ต่อการศึกษาและสืบค้นของผู้เรียนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
     ส าหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 6 นี้ อันเนื่องด้วยมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระบางส่วน พร้อม
ด้วยตัวอย่างที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนจึงท าให้ผู้เขียนและเรียบเรียงได้น ามาเสริมเพ่ิม
เป็นองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษในหลายๆ มิติทางด้านวิชาการ แน่นอนหลายท่ าน
อาจจะมีความเข้าใจอยู่แล้ว แต่ส าหรับการแปลหรือการตีความหมายทางภาษานั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่
นักวิชาการหลายคนไม่ชอบและนิสิต นักเรียน นักศึกษาก็ไม่สนใจเช่นเดียวกันทั้งๆ ที่เป็น
สิ่งจ าเป็นต่อการศึกษาและแสวงหาความรู้ เพราะความรู้จะอยู่ในกลุ่มภาษาที่ 1 อันเป็นต ารา
ต้นฉบับ ดังนั้น การศึกษาการแปลเพ่ือการสื่อสารนั้นจะบอกวิธีการ หลักการ ขั้นตอนและการใช้
ทฤษฎีเพ่ือการตีความหมายทางภาษาที่ 1 ไปสู่ภาษาที่ 2 หรือภาษาของผู้เรียน หรือ ผู้อ่าน
วิชาการได้เข้าใจองค์ความรู้นั้นๆ ได้ถูกต้อง ถึงแม้ว่า ผู้อ่านไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการแปลก็
ตาม ขอให้ท่านอ่านและท าความเข้าใจไปเรื่อยๆ ตามบทที่ได้จัดล าดับไว้ในเล่มนี้ เป็นต้นว่า ค าว่า 
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การแปล แนวคิดเกี่ยวกับภาษาทั่วไป ทฤษฎีทางภาษา และ การแปลค า ประโยค เป็นต้น และ 
สุดท้ายการท าแบบฝึกหัดและวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผู้เขียนและเรียบเรียงได้น ามาวางเป็นตัวอย่าง
และท าความเข้าใจโมเดลการแปล ( Model of Translation ) ของกระบวนการแปล... “So I 
believe you can do it very well when you had finished reading and 
practicing about translation that it is a skill of changing languages for 
communication.” 
  การแปลในปัจจุบันมีความส าคัญมากๆ ต่อการเรียนรู้ในโลกยุค 5G หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไร้พรหมแดนและการเรียนรู้วิชาการอันเป็นศาสตร์สมัยใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุก
คนต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์ผสมผสานกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแปลยิ่งใช้
ศาสตร์เดียวไม่ได้ จะต้องมีผลการประยุกต์ศาสตร์หลายๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือพิจารณาความหมาย
ทางภาษาแล้วจะได้มีความสมบูรณ์ที่สุด เพราะผู้แปลจะต้องมีความสามารถด้านภาษาต้นฉบับ
และภาษาที่จะแปลเป็นอย่างดีที่จะสื่อสารไปยังคนอ่ืนๆ...นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของ
ผู้ เขียนและเรียบเรียงเท่านั้น เพ่ือให้แนวคิดต่อผู้ อ่านจะได้ตระหนักว่า ภาษาทุกภาษามี
ความส าคัญต่อการสื่อสารทั้งนั้น ถ้าผู้อ่านมีความรู้ดีก็จะท าให้สามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้
ครบถ้วนทุกประเด็นตามเจตนารมณ์ของภาษาดั้งเดิมคือ ภาษาที่ 1 ออกไปไม่ผิดความหมาย   
และมีความเป็นธรรมชาติตามหลักทฤษฎีและจุดประสงค์ สุดท้ายจึงเป็นเรื่องที่ผู้อ่านทุกท่านต้อง
ลงมือท าด้วยเพ่ือเป็นการฝึกทักษะไปพร้อมกับการศึกษา ตามค ากล่าวว่า “ Learning by 
Doing ”  
   ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนในการใช้หนังสือวิชาการเล่มนี้ ถ้าหากมีข้อผิดพลาด
ในบางจุดก็ขออภัยกับท่านผู้อ่านและผู้รู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ผู้เขียนและเรียบเรียงพร้อมน้อมรับ
ข้อเสนอแนะทุกประการ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

 
 
 

ด้วยความเคารพ 
และขอแสดงความไมตรีจิตต่อท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยสูงย่ิง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ 
พุทธศักราช 2564 
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  ส ำหรับบทที่ 1 นี้ผู้เขียนขอน ำเสนอข้อค ำถำมด้ำนภำษำอังกฤษแบบง่ำยๆ มำให้
ผู้ อ่ำนทดสอบก่อนในเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อน ำเสนอข้อค ำถำมเกี่ยวกับ
ภำษำอังกฤษให้ผู้อ่ำนได้ทดสอบหลักไวยำกรณ์ของตนเองในเบื้องต้น และ เพื่อฝึกทักษะ
ทบทวนในกำรตีควำมหมำยทำงภำษำอังกฤษในกำรตอบค ำถำมในแต่ละบทจำก 1-24 
พร้อมมีข้อเฉลยไว้ตอนท้ำยให้ตรวจสอบถือว่ำเป็นกำรเริ่มควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ทักษะ
ด้ำนกำรแปลภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 ในบทต่อๆ ไป และ ข้อสอบทดสอบภำษำอังกฤษ1 
   ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษนี้เป็นการทดสอบแบบง่ายๆ ที่ผู้เขียนและเรียบเรียง
น ามาวางไว้ก่อนนี้ เพราะเห็นว่า การทดสอบเบื้องต้นเป็นข้อส าคัญทั่วไปที่ผู้ อ่านจะต้อง
ทดสอบไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตาม ส่วนข้อสอบที่ได้น ามาก าหนดไว้นี้เป็นแบบฝึกหัดจาก
การศึกษาภาษาอังกฤษแบบสนทนาจากหนังสือ Follow Me และ CD และ Video Follow 
me ที่เป็นการทดสอบทั่วไปแบบง่ายๆ ตามที่เหมาะสมทางไวยากรณ์ นอกจากนั้น อาจจะมี
ข้อสอบบางข้อเกี่ยวข้องกับชื่อคน อันดับแรกให้นึกถึงลักษณะชื่อว่าจะเป็นชายหรือหญิงซึ่ง
ผู้เขียนพิจารณาดูแล้วว่า สามารถน ามาทดสอบเบื้องต้นไปได้ จึงได้ขออ้างอิงหนังสือไว้ข้างล่าง
และน าไปบรรจุในบรรณานุกรมด้วย ขอให้ผู้อ่านได้ท าข้อสอบทดสอบเบื้องต้นนี้ด้วยนะครับ 
และ ฝึกตีความหมายของค าถามและค าศัพท์ที่ตนเองมีความเข้าใจแล้วจะได้ศึกษาหลักการ
แปลเพื่อการสื่อสาร โดยวัตถุประสงค์ของการทดสอบ 
  วัตถุประสงค์ของกำรน ำข้อสอบทดสอบ 
  1. เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทดสอบตนเองเก่ียวกับภาษาอังกฤษพ้ืนฐานทั่วไป 

                                                 
1Pamela Breyer and Jann Huizenga and Victoria Kimbrough and Susan Stempleski, 
HELLO AMERICA BOOK 1-2, Copyright by Grelier Incorporated-Grolier International 
INC, Thailand, 1997. 

 

บทที่ 1 
Pre-Test  

ข้อสอบทดสอบภำษำอังกฤษ 
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  2. เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการตีความหมายเพ่ือตอบ
ค าถามเมื่อได้อ่านข้อสอบที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก่อนตอบค าถาม หรือ เลือกค าตอบที่ตนเอง
เห็นว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ ซึ่งผู้อ่านจะต้องแปลความหมายเพื่อความเข้าใจในค าถามและค าตอบอยู่
แล้ว 
  3. เพ่ือวัดระดับความเข้าใจเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป 
  4. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อ่านเพ่ือเกิดความรู้สึกว่า ภาษาอังกฤษเป็นส าคัญและ
ใกล้ตัวเองมากยิ่งข้ึนทุกวัน อันเนื่องด้วยการสื่อสารในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรหมแดนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้อ่านจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
  5. เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษากลุ่มค า ประโยคในรูปแบบข้อค าถามและเป็นการวิเคราะห์
เบื้องต้นในการตีความหมาย เพราะเมื่อผู้อ่านเห็นข้อความภาษาอังกฤษก็จ าเป็นต้องศึกษา
ความหมายและลักษณะของประโยคที่ผู้ เขียนใช้ในการสื่อสารซึ่งจะท าให้ผู้อ่านได้ใช้องค์
ความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ามาตีความหมายและวิเคราะห์เจตนารมณ์ของภาษาที่ปรากฏอยู่ใน
ข้อความนั้นๆ 
  6. เพ่ือการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีทางภาษาอังกฤษไปสู่การแปลภาษาที่ 1 เป็น
ภาษาที่ 2 ตามมุมมองของผู้อ่านที่ได้สัมผัสข้อค าถามและการเลือกค าตอบว่าจะมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างไร อันเนื่องด้วยการแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 นั้น ผู้อ่าจะต้องมีการ
เชื่อมโยงภาษาดั้งเดิมที่ผู้อ่านก าลังแปลหรือก าลังอ่านไปยังภาษาที่ 2 เสมอ ยิ่งคนไทยมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภาษาอังกฤษไปหาภาษาไทยก่อนที่จะ
สื่อสารออกไปยังผู้รับสาร เพราะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไม่
ถึ งกับมา เช่น   ผมไปโรงเรียนทุก วัน  ข้อความภาษาอังกฤษว่า I go to school 
everyday. นี่ในลักษณะประโยคบอกเล่าที่เรียกว่า Active Voice  แต่ถ้าเป็นประโยค 
Passive Voice ในภาษาไทยไม่นิยมเอากรรมขึ้นมาเป็นประธาน เช่น นักเรียนถูกตีโดยครู 
จะต้องกล่าวใหม่ว่า ครูตีนักเรียน แต่ในภาษาอังกฤษสามารถเขียนได้ คือ The student 
is hit by teacher. เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษาการใช้ลักษณะค าและประโยคเบื้องต้น 
  7. เพ่ือให้ผู้อ่านได้ฝึกการตีความหมายก่อนจะไปศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการแปลในแต่ละบทที่ผู้เขียนและเรียบเรียงได้ก าหนดจัดเรียงล าดับเป็นเนื้อหา
สาระส าคัญต่อไป 
  8. เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างของการสร้างกลุ่มค าและประโยคภาษาอังกฤษใน
รูปแบบข้อค าถามและค าตอบที่จะต้องเลือกให้มีความสัมพันธ์กัน 
  9. เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถชี้บอกและวิธีการใช้ภาษาในการแสดงออกของผู้เขียนในบาง
จุดที่ไม่จ าเป็นและในจุดที่จ าเป็นและสามารถวิเคราะห์เชิงไวยากรณ์ 
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TEST @ 

  10. อันเนื่องด้วยข้อทดสอบนี้เป็นการทดสอบเชิงไวยากรณ์และความเข้าใจเรื่องราว 
แต่ไม่ทดสอบที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในวีดีโอเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น  I … Susan 
Webster. เติม –am  อย่างนี้ เป็นต้น จึงเห็นว่า เพ่ือให้ผู้ อ่านได้ทบทวนและแสวงหา
ความหมายในเชิงค าถามและค าตอบที่ควรเป็นไปได้ส่วนหนึ่งจึงได้น ามาเป็นแบบข้อสอบ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนที่ผู้อ่านทุกท่านจะได้ศึกษาหลักการแปลตามล าดับ 
  การทดสอบก่อนศึกษาก็เป็นกระบวนการหนึ่งในยุคปัจจุบัน เพ่ือการเตรียมความ
พร้อมและวัดความเข้าใจในหลักภาษานั้นๆ หรือ ศาสตร์นั้นๆ อย่างน้อยเป็นเครื่องแสดงให้รู้
ว่า ผู้เรียน ( Learner ) หรือ ผู้อ่าน ( Reader ) หรือ ผู้ศึกษา ( Student ) มีองค์ความรู้ใน
เรื่องนั้นๆ มากน้อยอย่างไร ถ้าเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน ครูผู้สอนก็จะได้เตรียม
เนื้อหาสาระวิชาการได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามล าดับองค์ความรู้ที่จะจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียน แต่ถ้าเป็นการอ่านหนังสือก็จะเป็นเครื่องชี้วัดผู้อ่านเองว่า ในเรื่องนี้ตัวผู้อ่านเอง
มีความรู้อย่างไร ในเล่มนี้ก็เป็นเรื่องภาษาอังกฤษว่าด้วยหลักการแปลเพื่อการสื่อสาร สิ่งส าคัญ
คือ การท าความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษแล้วสามารถตอบค าถามได้ในแบบทดสอบ นั่นก็
จัดว่า การตีความหมายทางภาษาเช่นเดียวกันและยังมีอีกหลายบริบทของภาษาที่ต้องศึกษา
ในกระบวนการแปลหรือกระบวนการตีความหมายทางภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 โดยเฉพาะผู้
ที่ไม่มีประสบการณ์ยิ่งต้องศึกษาตัวอย่างให้มากๆ เพื่อฝึกสังเกตการณ์ตีความหมายในตัวอย่าง
นั้นๆ ก็จะมีแนวความคิดเปรียบเทียบภาษาที่ตนเองเคยได้ผ่านสายตามาบ้างก็จะมีทักษะด้าน
การแปลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เนื้อหาสาระส าคัญในบทที่ 1 เป็นการน าข้อสอบภาษาอังกฤษทั่วไป
มาทดสอบให้ทุกท่านได้อ่านและตอบค าถามจะถูกหรือผิดอย่างด่วนกังวลในเรื่องค าตอบ ขอ
เพียงได้อ่านและท าข้อทดสอบให้ครบ ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้อ่านทุกท่านมีค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่
บ้างแล้ว แต่จะมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกท่าน อย่างน้อยผู้อ่านก็ได้ทดสอบ
ตัวเองเล็กน้อยก่อนจะศึกษากระบวนการแปลต่อไป 

 
 
 
 

Direction 1 CHECK YOURSELF 
A. Circle the correct answer2 
 1. I                Susan Webster.   2. This              John Banks. 
      a. ’s       a. he 

                                                 
2 วงกลมค าตอบที่ถกูต้อง 
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      b. ’m           b. am 
      c. she       c. is 
 3. What               your last name?  4.               Carol Green. 
      a. ’s        a. He’s 
      b. ’m            b. She’s 
      c. it’s       c. She 
 5.                Jake Seltzer.   6. John,              is Susan. 
      a. He’s       a. it 
      b. She’s      b. he 
      c. He            c. this 
B. Circle the correct response3. 
 1. Hi, I’m Linda Marino.    2. What’s your last name? 
      a. She’s Linda Marino.             a. This is Jake Seltzer. 
      b. Hello, I’m Susan Webster.           b. Susan. 
      c. Thank you.                 c. Webster. 
 3. Mike, this is Susan Webster.   4. Coffee? 
      a. He’s Mike.            a. Susan, please. 
      b. It’s nice to meet you, Mike.        b. Yes, please. 
      c. Thank you.            c. It’s nice to meet you. 

 
  ตัวอย่ำงบทวิเครำะห์เบื้องต้นของค ำตอบ 
  ข้อ 1 ว่ำ I ……… Susan Webster.  ตอบข้อ b 
  เนื่องด้วยประธานของประโยคคือ I เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 1 แปลว่า ข้าพเจ้า, ผม, 
หรือ แปลว่า ฉัน กรณีพิเศษคือ I ถ้าต้องใช้กับ Verb to be ( is/am/are, was/were/been) 
ใช้กับ –am / - was เท่านั้น ดังนั้นข้อ 1 นี้ค าตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b คือ I’m Susan 
Webster.  ( รูปย่อของ I am Susan Webster. ) 
  หมำยเหตุ : ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษที่น ามาเป็นการทดสอบหลักไวยากรณ์ตาม
ความเหมาะสมส่วนหนึ่งว่า ข้อความที่ว่างไว้ค าใดมีความเหมาะสมเป็นไปได้ ถึงแม้ว่า ผู้ศึกษา
จะไม่ได้รับฟังวิดีโอ ( VDO ) ก็ตาม และ อีกส่วนคือ ตอบค าถามให้สอดคล้องกับค าถาม เช่น 
  ข้อ 4 Coffee ? 

a. Susan, please.   
b. Yes, please. 
c. It is nice to meet you. 

                                                 
3 วงการตอบสนองที่ถูกต้อง 
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   * ค าถามเป็นนัยว่า คุณต้องการกาแฟไหมครับ ถ้าจะเลือก a หรือ c ก็เป็นค าตอบที่
ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับ ดังนั้น ข้อ 4 จึงต้องเลือก b จึงเป็นค าตอบที่เป็นไปได้ที่สุด ฉะนั้น 
การท าข้อสอบทดสอบตั้งแต่ Direction 1-24 ขอให้ผู้ศึกษาไม่ต้องกังวล ขอให้อ่านและท าให้
ครบทุกข้อ ถือว่า ผู้ศึกษาจะได้ประเมินตนเองเบื้องต้นในเรื่องหลักภาษาอังกฤษเบื้องต้นซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการแปลข้อความหรือการตีความหมายทางภาษาที่ 1 เป็นอีกภาษาหนึ่งที่
เรียกว่า ภาษาท่ี 2  
 

Direction 2 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. What time               ?    2.               Rainy. 
      a. it is       a. Is 
      b. is it      b. He is  
      c. is he      c. It’s 
 3. Where                ?    4.               Jake. 
      a. ’s Stamford     a. This 
      b. Stamford           b. Who 
      c. Stamford is     c. That’s 
 5. Who’s                ?    6.                a newscaster4. 
      a. Chicago      a. It’s 
      b. that      b. She 
      c. windy       c. He’s 
B. Circle the correct response. 
 1. Where’s Jake?     2. Who’s this? 
      a. He’s in Stamford.           a. This is Susan. 
      b. He’s a newscaster.               b. It’s wet. 
      c. His last name is Seltzer.         c. It’s five o’clock. 
 3. What time is it in London?   4. What’s the weather like? 
      a. It’s cool5.                 a. He’s in Chicago. 
      b. She’s in London.               b. It’s wet and cool. 
      c. It’s four o’clock.          c. Congratulations6. 

                                                 
4 ผู้ประกาศขา่ว 
5 หนาวเย็น หรอื เย็น 
6 ขอแสดงความยินดี หอื ขอแสดงความดีใจด้วย 
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Direction 3 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. What’s          name? I’m Linda Marino.  2. Where              ? 
      a. his       a. he’s 
      b. her            b. is he 
      c. your       c. is 
 3. She’s                New York.   4. What’s          name? Mike. 
      a. a        a. his 
      b. in           b. her 
      c. ---(nothing7)           c. he 
 5. I              a writer8.    6. Susan,             John Banks. 
      a. ’s             a. is this 
      b. ’m            b. this is 
      c. my             c. is that 
B. Circle the correct response. 
 1. What’s the weather like?   2. Where’s Carol? 
      a. It’s hot!          a. It’s in Stamford. 
      b. It’s four o’clock.              b. She’s in Stamford. 
      c. Good afternoon.          c. She’s a writer. 
 3. Who’s that?     4. What’s her first name? 
      a. That’s Susan Webster.              a. John Banks. 
      b. I’m Susan Webster.             b. John. 
      c. This is Susan Webster.                          c. Susan.   
 5. Good afternoon.    6. See you tomorrow. 
      a. Goodbye.        a. Goodbye. 
      b. Hello.                   b. Hello. 
      c. See you later.                c. Good morning. 

Direction 4 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Where’s he              ?    2. What                ? 
      a. from      a. this is 
      b. in            b. that  

                                                 
7 ไม่มีอะไร หรือ ในความหมายนี้คือ ไม่ตอ้งเติม 
8 นักเขียน หรือ นกัประพันธ์ 
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      c. Spain      c. ’s this. 
  3. They               cooks.     4. She’s from             Mexico. 
      a. is             a. the 
      b. ’re                b. ---(nothing) 
      c. ’m           c. a 
 5. We’re               actors9.   6. We’re               Italian.
      a. a           a. a 
      b. an           b. from 
      c. ---(nothing)           c. ---(nothing)  
B. Circle the correct response. 
 1. What’s that?     2. Where are you from? 
      a. That’s my mother.        a. England. 
      b. John P. Banks.               b. English. 
      c. It’s a hamburger.          c. It’s in England. 
 3. What’s your name?   4. Where’s Jake? 
      a. John Banks.     a. He’s American. 
      b. I’m a newscaster.              b. He’s from the United States. 
      c. It’s a taco.          c. He’s in Stamford. 

Direction 5 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1.                newscasters?   2. Susan              a doctor. 
      a. Are they      a. aren’t 
      b. They’re      b. isn’t  
      c. Is she      c. ’m not 
 3. Are you French? Yes,            .     4.             A writer? 
      a. I’m not            a. Is she 
      b. I’m           b. Are they 
      c. I am           c. Is 
 5. How old               ?    6. Are Susan and John married?   
             No,         . 
      a. you           a. She isn’t  
      b. are                b. they’re 
      c. are you      c. they aren’t 

                                                 
9 นักแสดงชาย 
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B. Circle the correct response. 
 1. Is she a writer?    2. Are you married? 
      a. Fine, thanks.              a. No, I’m single. 
      b. No, she isn’t.                    b. Yes, you are. 
      c. She’s Mexican.          c. Yes, I’m single. 
 3. How old is he?    4. I’m thirty years old. 
      a. He’s fine..          a. Yes, he is. 
      b. No, he isn’t.                    b. You aren’t thirty. 
      c. He’s fourteen.         c. Yes, I am. 

Direction 6 CHECK YOURSELF: 5-8 
A. Circle the correct answer. 
 1. This is Mr. and Mrs.    2. Who              ? 
     and              son, Lee.    a. are they 
      a. her          b. they are 
      b. his          c. they’re  
      c. their           
 3.               ’s that?      4. Hello,       name is Jake. 
               It’s an egg roll.    
      a. Who            a. Their 
      b. What                b. My 
      c. Where          c. Our 
 5. Joe is an                cook?   6.               Are you from? 
      a. French        I’m from Canada.  
      b. Italian          a. Who 
      c. Ireland      b. What 
        c. Where   
  7. Are you              boss?   8. Is Susan married? 
      a. Susan            a. No, it isn’t. 
      b. ’s Susan                    b. No, he isn’t. 
      c. Susan’s           c. No, she isn’t. 
B. Circle the correct response. 
 1. What time is it?    2. Good luck. 
      a. It’s a clock.             a. Thanks. 
      b. It’s four ten.                 b. Yes, please. 
      c. It’s in England.          c. No, I’m not. 
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 3. What’s your address?    4. Cigarette? 
      a. 555-6001.          a. Yes, I am. 
      b. Stamford.                     b. Yes, please. 
      c. 65 Main Street.         c. It’s a cigarette10. 
  5. How are you?     6. Are your parents Italian? 
      a. Yes, I am.          a. Yes, they are. 
      b. Yes, I’m fine.              b. Yes, They’re fine. 
      c. I’m fine, thanks.         c. Italian. 

Direction 7 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1.              are beautiful vases11.   2. That painting12 is great. 
      a. That             How much              ? 
      a. Those      a. are they 
      b. This      b. it is  
             c. is it 
 3. These flowers             nice.     4. This               is pretty. 
      a. is            a. clock 
      b. am                b. clocks 
      c. are                c. a clock 
 5.             clocks are old.   6. Those chairs are nice. 
      a. Those             How much              ? 
      b. That      a. they are  
      c. This           b. are they 
        c. is it 
B. Circle the correct response. 
 1. How much is it?   2. That’s a nice vase. 
      a. It’s Mexican.        a. Thank you. It’s Chinese. 
      b. It’s $2.00.               b. It’s nice to meet you. 
      c. It’s beautiful.          c. Yes, please. 
 3. How much are the vases?  4. Great apartment! 
      a. They’re vases.    a. Yes, they are. 
      b. They’re beautiful.              b. Thank you. 

                                                 
10 บุหรี ่
11 แจกัน 
12 ภาพวาด หรือ การระบายสี 
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      c. They’re $49.00       c. Fine, thanks. 

Direction 8 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1.  Is there a restaurant13 on Main Street? 2. There       three banks in this town. 
      a. No, there isn’t.         a. is 
      b. No, it isn’t.          b. are  
      c. No, they aren’t.         c. isn’t 
 3.                  a restaurant in this town.   4. The bank is           the drugstore14? 
      a. They’re                a. between 
      b. Their               b. on the corner of 
      c. There’s               c. next to 
 5.                   a drugstore in this town? 6. There’s a restaurant        Main Street. 
      a. Is there          a. between  
      b. Are there               b. on 
      c. Is            c. in 
B. Circle the correct response. 
 1. Is there a hospital15 in this town?  2. Where is it? 
      a. Yes, there is        a. Yes, there is. 
      b. It’s a hospital.             b. It’s on Oak Street. 
      c. No. It’s a bank.         c. It’s very good. 
 3. Is there a good restaurant in this town? 4. Is there a Chinese restaurant in this town? 
      a. No, thank you.         a. Yes, There’s one on Main Street. 
      b. It’s very good.              b. Yes, What is it? 
      c. No, there isn’t.        c. It’s a Chinese restaurant. 

Direction 9 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Carol               a TV.   2.          You have an appointment16? 
      a. have     a. Does 
      b. has      b. Do  
      c. is       c. Are 

                                                 
13 ร้านอาหารที่ใหญ่ หรือ ภัตตาคาร 
14 ร้ายจ าหน่ายยา หรือ ร้านขายยา 
15 โรงพยาบาล 
16 โอกาส 
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 3. Carol doesn’t             a VCR.    4. Does John              a date tonight? 
      a. have           a. have 
      b. has                b. do 
      c. is          c. has 
 5. Do John and Carol have computers ? 6. Does Jake have a VCR? 
      a. No, they aren’t.    a. Yes, they do.  
      b. No, he doesn’t.         b. Yes, he is. 
      c. No, they don’t.    c. Yes, he does. 
B. Circle the correct response. 
 1. Do you have plans tonight?  2. Does Susan have an appointment tonight? 
      a. Yes, I have a date.        a. No, thank you. 
      b. No, I’m not.              b. No, she doesn’t. 
      c. Yes, please.         c. She has an appointment. 
 3. Does Carol have a videotape?  4. Do they have a VCR? 
      a. Yes, But she doesn’t have a VCR.       a. They’re good videotapes. 
      b. His VCR is new.             b. Yes, they do. 
      c. That videotape is great17.        c. It’s cold. 

Direction 10 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Susan               up at 5.00.  2. Carol doesn’t             Italian. 
      a. gets           a. speaks 
      b. get           b. speak  
      c. do get           c. to speak 
 3. Jake             live in Stamford.    4.     You get to work at seven o’clock? 
      a. doesn’t            a. Do 
      b. do           b. Does 
      c. don’t           c. Is 
  5. Does               eat breakfast?  6. They             French. 
      a. we      a. don’t speak  
      b. they           b. doesn’t speak 
      c. she           c. not speak 

                                                 
17 เยี่ยมมาก หรือ ดีเยีย่ม หรือ ยิ่งใหญ่ 
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B. Circle the correct response. 
 1. What time do you get up?  2. Do you work in Stamford? 
      a. Yes, I do.          a. Yes, at ten fifteen. 
      b. I speak Russian.               b. Yes, He has a job. 
      c. At six thirty.               c. Yes, I do. 
 3. What languages18 does he speak? 4. How many languages do they speak? 
      a. English and Italian.        a. They speak two languages. 
      b. He’s Susan’s brother19.        b. Yes, they do. 
      c. He’s a businessman20.       c. They’re Spanish. 

 
Direction 11  
CHECK YOURSELF  
GRAMMAR: Prepositions in and on 
 

 
 
  
                 
  

   
    
  The letter is in the drawer.  The letter is on the desk. 
 
 
 

                                                 
18 ภาษา หรือ การสื่อสาร 
19 พี่ชาย หรือ น้องชาย 
20 นักธุรกจิชาย หรือ พนกังานขายชาย 
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Jim’s Office 

   
  Look at the picture. Complete the sentences with in or on. 
      1. The lamp in     on       the desk.   
  2. The letter is           the drawer.                
      3. The videotapes are          the chair.   

4. The telephone is                the desk. 
     5. The cigarettes are          the drawer.   

6. The clock is                the wall. 
      7. The computer is          the table.   

8. The painting is                the wall. 
      9. Jim is          His office.    

10. The camera is                the drawer.  
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Direction 12 CHECK YOURSELF: 13-16 
A. Circle the correct answer. 
 1. Where                you live?  2. She speaks French, but she      English. 
      a. does      a. speaks 
      b. are     b. doesn’t speak  
      c. do     c. don’t speak 
 3. She                two computers.  4. Does Susan                  a VCR? 
      a. has       a. have 
      b. have                b. has 
      c. is           c. ---(nothing) 
 5. He                TV at night.  6. I live               352 Main Street. 
      a. watch          a. in  
      b. watches               b. on 
      c. does          c. at 
 7. He has three                  .  8.                 speak Chinese? 
      a. child                 a. She 
      b. children                          b. Does 
      c. languages                c. Does she 
B. Circle the correct response. 
 1. How many languages does he speak? 2. Does he have a VCR? 
      a. Two.               a. No, he doesn’t. 
      b. France and England.               b. Yes, please. 
      c. Three o’clock.           c. See you later. 
 3. What’s that?    4. What time do you get up? 
      a. It’s Jake.                a. At six o’clock. 
      b. It’s a videotapes.                         b. Good morning. 
      c. It’s expensive21         c. I eat breakfast. 
 5. I have a son.    6. Where are you from? 
      a. Do you have a son?    a. On Ocean Drive. 
      b. How old is he?                    b. Stamford. 
      c. What’s that?         c. At 350 Ocean Drive. 

                                                 
21 ราคาแพง 
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Direction 13 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Linda          like the Saturday night idea. 2. Susan             dances. 
      a. do              a. likes to 
      b. doesn’t           b. never  
      c. don’t           c. doesn’t 
 3. Jake             go out on Saturday nights  4.             John like to dance? 
      a. like            a. Is 
      b. like to                     b. Does 
      c. likes to                     c. Do 
 5. People often          about the weekend22 on  6. Men                 sports. 
    Thursday and Friday.     
      a. think           a. like  
      b. thinks                b. likes 
      c. to think           c. likes to 
B. Circle the correct response. 
 1. What do the viewers23 like?   2. Do you like that idea? 
      a. Yes, they like it.                 a. Yes, I like it. 
      b. They like sports.                    b. No, That’s not a bad idea. 
      c. They never like it.                  c. Yes, It’s a bad idea. 
 3. Do you like fashion shows?  4. What do you like to do on Saturday night? 
      a. No, I don’t.     a. I like it. 
      b. No, He likes sports.                    b. I don’t like music. 
      c. No, You don’t like it.        c. I like to dance. 

Direction 14 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Susan                   swim  2. Susan is a                   swimmer. 
      a. can         a. well 
      b. can to      b. good  
      c. ---(nothing)           c. very 
 3. John can’t             .   4. Can                  ? 
      a. sailing           a. Jake sail 

                                                 
22 วันสุดสัปดาห ์หรือ วันหยุดสุดสัปดาห์ 
23 ผู้ชม หรือ ผู้เขา้ชม 
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      b. to sail                b. sail Jake 
      c. sail                 c. Jake to sail 
 5. No, I                 ride a horse.   6. John can’t ride a horse very                 
.      a. can           a. well 
      b. like                   b. good 
      c. can’t           c. ---(nothing) 
B. Circle the correct response. 
 1. Can you play tennis?   2. What sports can you play? 
      a. Yes, I’m a good tennis player.      a. The violin. 
      b. No, I play very well.       b. Baseball and golf. 
      c. Both a and b.          c. Spanish and French. 
 3. Can Susan sing?   4. Is he a good cook? 
      a. She’s well.     a. Yes, he can cook very well. 
      b. No, She can’t sing very well.      b. No, he can’t cook very well. 
      c. No, she isn’t.    c. Both a and b. 

Direction 15 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. I                home on Saturday night. 2. John gets up late        Sunday morning. 
      a. stay often              a. in 
      b. often stay              b. at  
      c. often               c. on 
 3. I like to                tennis.  4. I can sail, but I                  swim? 
      a. play                 a. can’t 
      b. ---(nothing)          b. can 
      c. do      c. ---(nothing) 
 5. I watch TV             night.  6. American adults            sports. 
      a. in            a. like 
      b. at                 b. likes 
      c. on      c. like to 
 7.              John like to dance?  8. Mike is a            friend. 
      a. Does                 a. well 
      b. Is                           b. good 
      c. Can             c. very 
B. Circle the correct response. 
 1. John can’t kayak.   2. What do you do on the weekend? 
      a. Yes, he can.       a. Yes, I do. 
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      b. Can John kayak?                 b. On Tuesday, I get up at 8:00. 
      c. Yes.          c. On Sunday, I play golf. 
 3. What sports do you like?  4. Jake’s conceited. 
      a. I like baseball.        a. Yes, he is. He thinks he’s great. 
      b. I like fashion shows.                b. Yes, he is. He likes tennis. 
      c. I like concerts.       c. Yes, he is. He can’t sail. 
 5. I can’t cook. Can you?   6. When do you watch TV? 
      a. Yes, I can cook very well.   a. At home. 
      b. Yes, I’m a good cook.           b. On the weekend. 
      c. Both a and b.        c. I watch the news. 

Direction 16 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. I                   sick.  . 2. Rita                   a bad cold. 
      a. ’m             a. have 
      b. have           b. has  
      c. do      c. is 
 3. He             medium height.  4. How tall                  ? 
      a. has                a. Chris is 
      b. look                     b. has Chris 
      c. ’s                      c. is Charis 
 5. She has                 eyes.   6. Why do you                 a headache24? 
      a. green           a. has 
      b. greens                     b. have 
      c. blond           c. ---(nothing) 
B. Circle the correct response. 
 1. I have a sore throat.   2. What’s the matter? 
      a. I’m sorry to hear that.                a. I don’t have a headache. 
      b. I don’t like it.                    b. I have a headache. 
      c. Good for you.                  c. That’s too bad. 
 3. Why don’t you like Jake?  4. What do you do? 
      a. Yes, I do.          a. I’m fine, thanks. 
      b. Because he’s conceited25.                  b. I’m a teacher. 
      c. I don’t like Jake.             c. I have blond hair. 

                                                 
24 ปวดหวั หรอื วิงเวยีนศีรษะ 
25 หยิ่ง 
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Direction 17 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. They                   watching TV now. 2. Karen’s                   a black dress. 
      a. ---(nothing)           a. isn’t 
      b. ’s             b. wear 
      c. ’re      c. wearing 
 3. The wind             now.   4. What                  doing? 
      a. blows26                a. is he 
      b. is blowing                     b. he is 
      c. both a and b                  c. he 
 5. The woman from Denver has           hair. 6. It                 raining now. 
      a. short           a. isn’t 
      b. blond                     b. aren’t 
      c. both a and b         c. ---(nothing) 
B. Circle the correct response. 
 1. What’s he wearing?    2. How tall is Chris? 
      a. A suit.                   a. About thirty. 
      b. Brown hair.                 b. About five two. 
      c. Both a and b.                   c. About three thirty. 
 3. What does she look like? 4. What are John and the woman doing now? 
      a. She likes it.    a. They’re talking. 
      b. She has short black hair.           b. They’re newscasters. 
      c. She’s talking.        c. They’re serious. 

Direction 18 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. What color                his shorts? 2. Chris is pretty. Jake likes                  
.      a. is                a. she 
      b. are           b. them 
      c. have            c. her 
 3. He’s                now.   4. He                  brown hair. 
      a. swung                a. ’s 
      b. swimming                     b. have 
      c. swam                c. has 

                                                 
26 พัด หรือ ท าให้เกิดลม 
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 5. What does                   look like? 6. How tall                 ? 
      a. her      a. he is 
      b. she          b. is he 
      c. they           c. is him 
 7. She                  a red suit now.  8.                   he wearing? 
      a. wears                a. What’s 
      b. ’s wearing                          b. How’s 
      c. both a and b       c. Who’s 
B. Circle the correct response. 
 1. What color is her hair?   2. What’s John doing now? 
      a. It’s brown.             a. He’s handsome27. 
      b. They’re brown.                 b. He’s smoking. 
      c. It’s curly.          c. He eats a sandwich every day. 
 3. I have the flu.    4. Where’s the job? 
      a. That’s too good.         a. At 8:00. 
      b. that’s too bad.                   b. In Denver. 
      c. That’s great.    c. On the weekend. 
  5. I’m very tired today.   6. Who is she? 
      a. Why not?     a. She’s fine. 
      b. No, I’m not.    b. She’s Chris Bloom. 
      c. Why?           c. She’s pretty. 

Direction 19 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1.                   right on Oak Street. .2. Go                   the park. 
      a. Do            a. through28 
      b. Turn          b. up 
      c. Be           c. left 
 3. How             get there?  4.                  turn right at the bank. 
      a. I do               a. Don’t 
      b. I                     b. No 
      c. do I                    c. both a and b 
  

                                                 
27 หล่อ หรือ หนา้ตาดี หรือ มีทา่ทางดี 
28 ผ่าน หรือ ทะล ุ
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  5. Turn                 at the traffic light29.  6. How far                 ? 
      a. right          a. that’s 
      b. left                 b. that is 
      c. both a and b         c. is that 
B. Circle the correct response. 
 1. How do I get to the bank?  2. Do I turn left at the post office? 
      a. Go straight30 for two blocks.                a. No, Turn left31. 
      b. Turn right on Main Street.                   b. No, don’t turn left. 
      c. Both a and b.                  c. Not very well. 
 3. Go two blocks and then you’re there. 4. How far is that? 
      a. How do I get there?         a. It’s about two blocks. 
      b. That’s too bad.                   b. It’s about two miles. 
      c. OK, thanks.             c. Both a and b. 

Direction 20 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1.                   play tennis?  2. Susan would like to                   . 
      a. Would you like         a. go sailing 
      b. Would you like to         b. go to sail 
      c. Would like to         c. go to sailing 
  3.             like to go out for dinner.  4. Would Jake like to have dinner with Chris? 
      a. I’d      a. Yes, she would. 
      b. He’d                     b. Yes, he would. 
      c. both a and b              c. Yes, they would. 
 5. Would you like to                 ?   6. Would he like to play golf? 
      a. play golfing         a. Yes, he does. 
      b. play golf                 b. Yes, he would. 
      c. both a and b          c. Yes, he’d. 
B. Circle the correct response. 
 1. Would you like to go dancing?   2. Do you like movies? 
      a. That would be fun.                  a. That would be nice. 
      b. I’d love to.               b. Yes, I would. 
      c. Both a and b.                   c. Yes, I do. 

                                                 
29 สัญญาณไฟจราจร 
30 ตรงไปยัง หรือ ตรงไป หรือ เดินหน้า 
31 เล้ียวซ้าย หรือ ไปทางซ้ายมือ 
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 3. Would you like to go to a movie with me? 4. Would Jake like to go sailing? 
      a. I’m sorry, I can.          a. No, he wouldn’t. 
      b. I’m sorry, I can’t.                    b. No, he’d love to. 
      c. I don’t like it.              c. No, thanks. 

Direction 21 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Susan would like              her purse. 2. Go              blocks and turn right32. 
      a. to find              a. four 
      b. go finding              b. fourth 
      c. find             c. one 
 3. It’s a             shop.   4. Go             the stairs. 
      a. coffee                   a. through 
      b. dress                        b. up 
      c. both a and b                       c. at 
 5. It’s on the             floor.   6. Where              Sally’s Dress Shop? 
      a. six                 a. are 
      b. sixth                   b. ’s 
      c. both a and b     c. ---(nothing) 
 7. Turn              .   8.              stand up in the boat. 
      a. straight                a. No 
      b. left                 b. Don’t 
      c. through             c. Don’t never 
B. Circle the correct response. 
 1. Go straight for two blocks33.  2. How do you spell your name? 
      a. Oh, I see.                  a. OK. 
      b. OK, Thanks.                      b. A-n-a. 
      c. Both a and b.              c. My name is Ana. 
 3. Where’s Dr. Soltani’s office.  4. Would you like to go water-skiing tomorrow? 
      a. It’s on the eighth floor.      a. I can’t. I have an appointment. 
      b. Yes, It is.                  b. Yes, I’d like to. 
      c. It’s a directory34.      c. Both a and b. 
 5. How do I get there.    6. Do I turn left at the bank? 

                                                 
32 เล้ียวขวา หรือ ไปทางด้านขวามอื 
33 บล็อก หรือ ในประโยคนี้อาจจะหมายถึง ห้องแถว 
34 พจนานกุรม  
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      a. It’s Scotto’s Restaurant.   a. Yes, Turn left. 
      b. S-c-o-t-t-o-‘s.            b. Yes, Turn right. 
      c. Go to the Stamford Mall and turn left.   c. It’s two blocks. 

Direction 22 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. Rita              stay in bed.   2. Why does Linda            hurry35? 
      a. has            a. has 
      b. has to          b. has to 
      c. have to          c. have to 
 3. She             work on the weekend. 4. I           the flu. 
      a. don’t have to               a. has 
      b. don’t have          b. has to 
      c. doesn’t have to                    c. have 
 5. Why             have to work together36?  6. Linda and Mike       be at a meeting37 at 8:00. 
      a. are Jake and Susan          a. have 
      b. Jake and Susan               b. have to 
      c. do Jake and Susan          c. has to 
B. Circle the correct response. 
 1. Why does Linda have to hurry?  2. What do you have to do this weekend? 

      a. Because she’s late38.        a. I have to hurry. 
      b. Because she has to be at a meeting.  b. I have to study English. 
      c. Both a and b.            c. I have to smoke a lot of cigarettes. 

 3. Would you like to go to a movie tonight?    4. Why does Rita have to take medicine? 

      a. I’m sorry. I don’t have to work.  a. Because she has the flu. 
      b. I’m sorry, I can’t.              b. Because she has to see the doctor. 

      c. Both a and b.        c. Because she’s busy39. 

                                                 
35 รีบ หรือ ด่วนไป 
36 ไปด้วยกัน หรือ ด้วยกัน หรือ ร่วมกันท า ( ขึ้นอยูก่ับภาคแสดงอีกครั้งว่ามีความหมายอย่างไร ) 
37 การประชุม หรือ นัดพบกัน หรือ เจอกนั 
38 สาย หรือ ลา่ช้า หรือ มาไม่ทัน 
39 งานมากมาย หรือ วุ่นวาย หรือ ยุ่งวุ่นวาย 
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Direction 23 CHECK YOURSELF  
A. Circle the correct answer. 
 1. John should               to bed early40. 2. I               have a headache. 
      a. to go            a. should 
      b. goes          b. have to 
      c. go           c. ---(nothing) 
 3. You             eat so much.  4. Should John smoke41? 
      a. should               a. No, he shouldn’t. 
      b. shouldn’t                    b. Yes, he does. 
      c. both a and b                   c. No, he isn’t. 
 5. Should I take the job42?   6. Should Susan                nice to Jake? 
      a. Yes, she should.         a. being 
      b. Yes, you should.              b. to be 
      c. Yes, he should.         c. be 
B. Circle the correct response. 
 1. I’m tired.    2. Does Susan have to work with Jake? 
      a. You shouldn’t work so hard.               a. Yes, she does. 
      b. You should go to bed early.               b. Yes, she should. 
      c. Both a and b.                  c. Yes, she’d like to. 
 3. I have a headache.   4. Why should Susan be nice to Jake? 
      a. You should take an aspirin.     a. Because she has to work with him. 

      b. It’s a good idea to take an aspirin.     b. Because she’s busy. 
      c. Both a and b.        c. Both a and b. 

Direction 24 CHECK YOURSELF: 13-16 
A. Circle the correct answer. 
 1. The ratings are                .  2. How often               go sailing? 
      a. up      a. you do 
      b. at                b. do you 
      c. out         c. you 

                                                 
40 เร่ิมแรก หรือ เช้าตรู่ หรือ ก่อนคนอื่นๆ หรือ ก่อนสิ่งอื่น 
41 สูบบุหรี่ หรอื ควันบหุรี่ 
42 การงาน หรือ อาชีพ หรือ กิจกรรม 
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  3. You have to walk before43             run. 4. How long             a sailing lesson? 
      a. can you                    a. is 
      b. I can                         b. are 
      c. you can                         c. is it 
 5.                 have to stop at stop signs44. 6. Jake              like  to  get  our  of the boat. 

      a. You                a. would 
      b. People                   b. can 
      c. both a and b        c. ---(nothing) 
 7. How                  is a lesson.  8. You have to have a driver’s license45 ……………              
             You can drive. 
      a. much                a. before 
      b. long                          b. after 
      c. both46 a and b      c. but 
B. Circle the correct response. 
 1. Do you have to pay to park?  2. How often do you swim? 
      a. Yes,                   a. Twice a week. 
      b. No,                        b. For an hour. 
      c. Both a and b.               c. Both a and b. 
 3. How long is the video?   4. How much is the video? 
      a. Fifty minutes.               a. Fifty minutes. 
      b. Fifty dollars.                         b. Fifty dollars. 
      c. Fifty times.               c. Fifty times. 
 5. Why do you have to hurry?  6. How long can you park here? 
      a. Because I’m late.          a. For thirty minutes. 
      b. Because I have an appointment in five minutes.       b. For two blocks. 
      c. Both a and b.                        c. Before 9:00. 
 

  

                                                 
43 ก่อนนั้น หรือ สิ่งที่ท าก่อน เป็นค าเช่ือมระหว่างค า หรือ ประโยคก็ได้ 
44 ร้องเพลง หรือ ร้องประเภทดนตร ี
45 ใบอนุญาต 
46 ทั้งสอง หรือ ทั้งคู่ 
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Answer Key 
  Test: Direction 1-12 
 

Lesson 1 
1 b 2 c 3 a 4 b 5 a 6 c 
1 b 2 c 3 b 4 b 

Lesson 2 
1 b 2 c 3 a 4 c 5 b 6 c 
1 a 2 a 3 c 5 b 

Lesson 3 
1 c 2 b 3 b 4 a 5 b 6 b 
1 a 2 b 3 a 4 c 5 b 6 a 

Lesson 4 
1 a 2 c 3 b 4 b 5 c 6 c 
1 c 2 a 3 a 4 c 

Lesson 5 
1 a 2 b 3 c 4 a 5 c 6 c 
1 b 2 a 3 c 4 b 

Lesson 6 
1 c 2 a 3 b 4 b 5 b 6 c 7 c 8 c 
1 b 2 a 3 c 4 b 5 c 6 a 

Lesson 7 
1 b 2 c 3 c 4 a 5 a 6 b 
1 b 2 a 3 c 4 b 

Lesson 8 
1 a 2 b 3 c 4 c 5 a 6 b 
1 a 2 b 3 c 4 a 

Lesson 9 
1 b 2 b 3 a 4 a 5 c 6 c 
1 a 2 b 3 a 4 b 

Lesson 10 
1 a 2 b 3 a 4 a 5 c 6 a 
1 c 2 c 3 a 4 a 

Lesson 11 
1 on 2 in 3 on 4 on 5 in 
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6 on 7 on 8 on 9 in 10 in 
Lesson 12 

1 c 2 b 3 a 4 a 5 b 6 c 7 b 8 c 
1 a 2 a 3 b 4 a 5 b 6 b   

 
  Test: Direction 13-24 
 

Lesson 13 
1 b 2 c 3 c 4 b 5 a 6 a 
1 b 2 a 3 a 4 c 

Lesson 14 
1 a 2 b 3 c 4 a 5 c 6 a 
1 a 2 b 3 b 4 c 

Lesson 15 
1 b 2 c 3 a 4 a 5 b 6 a 7 a 8 b 
1 a 2 c 3 a 4 a 5 c 6 b 

Lesson 16 
1 a 2 b 3 c 4 c 5 a 6 b 
1 a 2 b 3 b 4 b 

Lesson 17 
1 c 2 c 3 b 4 a 5 c 6 a 
1 a 2 b 3 b 4 a 

Lesson 18 
1b 2c 3b 4c 5b 6b 7b 8a 
1a 2b 3b 4b 5c 6b 

Lesson 19 
1b 2a 3c 4a 5c 6c 
1c 2b 3c 4c 

Lesson 20 
1b 2a 3c 4b 5b 6b 
1c 2c 3b 4a 

Lesson 21 
1a 2a 3c 4b 5b 6b 7b 8b 
1c 2b 3a 4c 5c 6a 

Lesson 22 
1b 2c 3c 4c 5c 6b 
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1c 2b 3b 4a 
Lesson 23 

1c 2c 3b 4a 5b 6c 
1c 2a 3c 4a 

Lesson 24 
1a 2b 3c 4a 5c 6a 7c 8a 
1c 2a 3a 4b 5c 6a 

 

English Alphabets and comparison to Thai Alphabets 
ตัวอักษรภำษำอังกฤษ 26 ตัว47 และเทียบกับอกัษรภำษำไทย  
      A    a    ( เอ )  เทียบกับอักษรไทยคอื –อ, อา, แอะ  

B    b    ( บี )   เทียบกับอักษรไทยคอื -บ  
C    c     (ซี )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ค,ช 
D    d    ( ดี )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ด 
E    e    ( อี )  เทียบกับอักษรไทยคอื –เอ, เอะ 
F    f   ( เอฟ )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ฟ 
G   g    (จี )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ก, จ 
H   h   ( เอช )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ฮ 
I    i     (ไอ )  เทียบกับอักษรไทยคอื -อ 
J    j     ( เจ )   เทียบกับอักษรไทยคอื -จ  

     K   k   ( เค )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ค 
    L    l   ( แอล )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ล 
   M  m  ( เอ็ม )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ม  
    N   n   ( เอ็น )  เทียบกับอักษรไทยคอื -น  
    O   o   ( โอ )   เทียบกับอักษรไทยคอื -อ  
    P    p   ( พี )   เทียบกับอักษรไทยคอื -พ  
   Q   q   ( คิว )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ค 
                                                 
47https://sites.google.com/site/rotnuttakan/xangkvs-1, Accessed: 24/08/2020. 

https://sites.google.com/site/rotnuttakan/xangkvs-1
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    R   r    ( อาร์ )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ร  
   S    s   ( เอส )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ส, ซ  
   T   t     ( ที )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ท 
   U   u    ( ยู )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ย 
   V   v   ( วี )    เทียบกับอักษรไทยคอื -ว  
   W  w ( ดับเบิ้ลยู,ดับบิว )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ว  
    X   x  ( เอ็กซ์ )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ซ   
   Y   y  ( วาย )   เทียบกับอักษรไทยคอื -ย 
    Z   z  ( แซด,ซี )  เทียบกับอักษรไทยคอื -ซ 
 

Simple: Writing Phonetics in English 
ตัวอยำ่งกำรเขียนถ่ำยเสียงในภำษำอังกฤษและกำรฝึกออกเสียง จ ำนวน 
100 ค ำศัพท์พ้ืนฐำนที่ควรฝึกเป็นแบบอย่ำงในกำรศึกษำภำษำอังกฤษ 

ที ่ ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1 a  อะ  หนึ่ง 
2 about  อะเบ้า  ประมาณ, เกี่ยวกับ 
3 all  ออล  ทั้งหมด 
4 an  แอน  หนึ่ง 
5 and  แอนด  และ 
6 are  อา  เป็น อยู่ คือ 
7 as  แอส  ราวกับ, เพราะว่า 
8 at  แอท  ที่ 
9 be  บ ี  เป็น อยู่ คือ 
10 big  บิก  ใหญ่ 
11 but  บัท  แต่ 
12 by  บาย  โดย 
13 can  แคน  สามารถ 
14 do  ดู  ท า 
15 down  ดาวน  ลง 
16 father  ฟ๊าเดอะ  พ่อ 
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17 first  เฟิสท  ที่หนึ่ง 
18 for  ฟอ  ส าหรับ 
19 from  ฟรอม  จาก 
20 good  กุด  ดี 
21 hate  เฮท  เกลียด 
22 have  แฮฝ  มี 
23 he  ฮี  เขา 
24 her  เฮอ  หล่อน 
25 him  ฮิม  เขา 
26 his  ฮิส  ของเขา 
27 I  ไอ  ฉัน 
28 if  อิฟ  ถ้า 
29 in  อิน  ใน 
30 into  อินทู  ไปใน 
31 is  อิส  เป็น อยู่ คือ 
32 it  อิท  มัน 
33 just  จัสท  เพ่ิงจะ, เพียงแค่ 
34 like  ไลค  ชอบ 
35 listen  ลิ๊สซึนด  ฟัง 
36 little  ลิ๊ทเทิล  เล็ก 
37 love  ลัฝ  รัก 
38 make  เมค  ท า 
39 man  แมน  ผู้ชาย 
40 many  เม็นนิ  มาก 
41 may  เม  อาจจะ 
42 more  มอ  มากกว่า 
43 most  โมสท  ที่สุด 
44 mother  มั๊ธเดอะ  แม่ 
45 my  มาย  ของฉัน 
46 near  เนีย  ใกล้ 
47 no  โน  ไม่ 
48 not  น็อท  ไม่ 
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49 now  นาว  ตอนนี้ 
50 of  ออฟ  ของ 
51 on  ออน  บน 
52 one  วัน  หนึ่ง 
53 only  โอ๊นลิ  เท่านั้น 
54 or  ออ  หรือ 
55 other  อ๊ัธเดอะ  อ่ืน 
56 out  เอ๊าท  ออก, นอก 
57 over  โอ๊เวอะ  เหนือ 
58 people  พ๊ีเพิล  ผู้คน 
59 read  รีด  อ่าน 
60 said  เซด  พูด 
61 say  เซ  พูด 
62 see  ซี  เห็น 
63 she  ช ี  หล่อน 
64 should  ชุด  น่าจะ 
65 slow  สโล  ช้า 
66 small  สมอล  เล็ก 
67 so  โซ  ดังนั้น 
68 some  ซัม  บาง (คน, อัน, ตัว) 
69 stop  สต็อพ  หยุด 
70 than  แดน  กว่า 
71 that  แด็ท  นั่น 
72 the  เดอะ  ค าน าหน้านามชี้เฉพาะ 
73 then  เด็น  ต่อมา 
74 there  แด  ที่นั่น 
75 they  เด  พวกเขา 
76 this  ดิส  นี่ 
77 through ธรู  ผ่าน 
78 to  ทู  สู่ 
79 TRUE  ทร ู  จริง 
80 two  ทู  สอง 
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81 up  อัพ  ขึ้น 
82 use  ยูส  ใช้ 
83 very  เว๊ริ  มาก 
84 was  วอส  เป็น อยู่ คือ 
85 water  ว๊อเทอะ  น้ า 
86 way  เว  ทาง 
87 we  วี  พวกเรา 
88 were  เวอ  เป็น อยู่ คือ 
89 what  ว็อท  อะไร 
90 when  เว็น  เมื่อไหร่ 
91 where  แว  ที่ไหน 
92 which  วิช  อันไหน 
93 who  ฮู  ใคร 
94 will  วิล  จะ 
95 with  วิธ  กับ 
96 woman  วู๊เมิน  ผู้หญิง 
97 would  วุด  จะ 
98 write  ไรท  เขียน 
99 yes  เยส  ใช่ 
100 you  ยู  คุณ 
 

   ดังได้กล่าวในข้างต้นเพ่ือให้ผู้อ่านและผู้ศึกษาทุกท่านได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ และ ก่อนที่ทุกท่านจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ผู้เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากการ
สะสมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษมามากกว่า 25 ปี ที่ท าหน้าที่สอนและถวายความรู้
พระภิกษุสามเณรในสถาบันการศึกษาสงฆ์ที่ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครราชสีมา และ อบรมให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ จึงได้หยิบเอา
อักษรภาษาอังกฤษทั้ ง 26 ตัวมาวางไว้ให้ ได้ศึกษาหลังจากท าข้อสอบทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ แล้ว และ ได้ศึกษาการออกเสียงและการเทียบอักษรภาษาอังกฤษกับ
อักษรภาษาไทยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษต้องท าความ
เข้าใจด้วยเช่นเดียวกัน 
  ผู้เขียนและเรียบเรียงมีความเชื่อว่า  การที่บุคคลใดจะเรียนภาษาใดก็ตามอันดับต้นๆ 
คือ การอ่านออกเสียง และ สามารถเทียบอักษรภาษานั้นๆ กับภาษาของตนเองได้ แล้วฝึก
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อ่านออกเสียงเป็นจุดที่ 1 หลังจากนั้น ก็ศึกษาระบบค าเพ่ือจะเรียนรู้ด้านความหมายของ
ค าศัพท์และศึกษาส่วนอ่ืนๆ เช่น รูปแบบประโยค  รูปแบบการเขียนสื่อสาร ดังนั้น จ านวน
ค าศัพท์ที่ยกมาไว้ให้ผู้อ่านเพียง 100 ค า ต่อจากนั้นขอให้ผู้อ่านหยิบพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ขึ้นมาอ่านบ่อยๆ จะท าให้มีความคล่องตัวในเรื่องการอ่านถ่ายเสียงของภาษาอังกฤษและ
พร้อมกับเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ให้มากยิ่งขึ้น เมื่อเรามีค าศัพท์มากยิ่งขึ้นๆ การสื่อสาร
กับเจ้าของภาษาหรือการสื่อสารไปยังผู้ อ่ืนก็จะง่ายมากๆ จึงกล่าวได้ว่า “ ค าศัพท์มี
ความส าคัญมากๆ ต่อการเรียนรู้ภาษานั้นๆ ในโลก”, It is said that “ The words are 
very important for learning that language in the world ” 
  การศึกษาภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องการใช้ทักษะ 4 ประการ คือ ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนเป็นส าคัญ เพราะค ากล่าวของนักวิชาการหลายๆ 
ศาสตร์กล่าวคล้ายกันในเรื่องการสื่อสารทางภาษานั้นต้องอาศัยทักษะ 4 เป็นหลัก ถ้าผู้ศึกษา
ภาษาอังกฤษแล้ว หรือ ภาษาอ่ืนๆ ไม่ใช้ทักษะ 4 อย่างใดอย่างหนึ่งเลยก็คงพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษ หรือ ด้านภาษาค่อนข้างยาก แต่ถ้าเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานิดก็จะไปได้
รวดเร็วในเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาที่ 2 เช่นเดียวกัน ประสบการณ์
ของผู้เขียนก็พบว่า กรณีนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียนเก่งผ่าน
คะแนนค่อนข้างดีมาก แต่เป็นไม่ชอบพูด เมื่อมีรายวิชาพูดก็ค่อนข้างช้าและสื่อสารไม่แน่ใจ
ตนเอง ในตรงกันข้ามรายวิชาเขียนค่อนข้างไปได้รวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่า ผู้ศึกษา
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาที่ 2 จะต้องใช้ทักษะ 4 ด้าน ไปพร้อมกันโดยไม่หนักไปทางด้าน
ทักษะใดทักษะหนึ่งก็จะท าให้ผู้ศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาหรืออย่างน้อยทุกท่านก็
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ตนเองพอใจและสามารถสื่อสารสากลได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

 
 

……………….. The End of Chapter 1 ………………. 
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  ส ำหรับบทที่ 2 นี้ ผู้เขียนจะได้แนะน ำกำรศึกษำกำรแปลภำยใต้หนังสือเล่มนี้ กำร
แปลเพื่อกำรสื่อสำร ว่ำจะมีอย่ำงไร อันเนื่องด้วย กำรปรับปรุงเนื้อหำสำระในหนังสือครั้งนี้มี
หลำยจุดที่เพิ่มเติมเข้ำมำเพื่อให้ผู้อ่ำนได้ทบทวนและเพิ่มทักษะด้ำนภำษำอังกฤษส่วนอ่ืนๆ 
ด้วย จึงได้น ำมำบรรจุไว้เป็นเรื่องรำวที่มีควำมเชื่อมโยงในเรื่องกระบวนกำรแปลทั้งสิ้น ผู้อ่ำน
จะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจไปเรื่อยๆ และทดสอบตนเองไปด้วยพร้อมกับกำรศึกษำรำยละเอียด 
ดังนี้  
 

1. สังเขปเนื้อหำ 
    การพิมพ์หนังสือ “ กำรแปลเพื่อกำรสื่อสำร” ในครั้งนี้มีกรอบวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือ
ผลิตต าราวิชาออกสู่ตลาดวิชาการในเรื่อง การแปล เอกสารจากภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 โดย
ผู้ เขียนได้เขียนและเรียบเรียงองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปล หลักการต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตีความหมายทางภาษาและเป็นการพัฒนาการของเอกสารประกอบค าสอนรายวิชา 
การแปลระดับสูง ที่ได้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการแปลสู่มาตรฐานทางวิชาชีพ และ (2) เพ่ือ
เป็นต าราวิชาการให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน และ ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับการแปลก็
สามารถหยิบหนังสือเล่มขึ้นมาอ่านและท าความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ แนวคิดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และตัวอย่างรูปแบบประโยคต่างๆ ได้   
  ดังนั้น หนังสือวิชาการเล่มนี้ จึงมีเนื้อหาสาระส าคัญที่ผู้ เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น
และมีจ านวน 14 บทเรียนด้วยกัน ดังนี้ 
  บทที่ 1 ว่าด้วย Pre-Test ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ 
  บทที่ 2 ว่าด้วยบทแนะน าการศึกษาและเทคนิคการแปลมืออาชีพ 
  บทที่ 3 ว่าด้วยแนวคิดและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน 
 

 

บทที่ 2 
บทแนะน ำกำรศึกษำ 

และเทคนิคกำรแปลมืออำชีพ 
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  บทที่ 4 ว่าด้วยความรู้เบื้องต้นทัว่ไปเกี่ยวกับภาษา 
   และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเชิงความหมาย 
  บทที่ 5 ว่าด้วยการแปลและความเป็นมาการแปลเบื้องต้น 
  บทที่ 6 ว่าด้วยหลักการ ขั้นตอน วิธีการและกระบวนการแปล 
   ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปล 
  บทที่ 7 ว่าด้วยทฤษฎีการแปลกับการตีความหมายภาษาต้นฉบับเพ่ือการสื่อสาร 
  บทที่ 8 ว่าด้วยชนิดการแปลและระดับเทคนิคการแปลความหมาย 
  บทที่ 9 ว่าด้วยการแปลระบบค าและการวิเคราะห์โครงสร้างของค า 
  บทที่ 10 ว่าด้วยการแปลประโยคภาษาอังกฤษและวลีภาษาอังกฤษ 
  บทที่ 11 ว่าด้วยการฝึกการแปลด้วยบริบทต่างๆ ข้อความภาษาอังกฤษ 
  บทที่ 12 ว่าด้วยตัวอย่างงานแปลจากนิตยสารและงานวิชาการเพ่ือสื่อความหมาย 
  บทที่ 13 ว่าด้วยข้อผิดพลาดในการแปลและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด 
  บทที่ 14 ว่าด้วยแบบทดสอบหลังการศึกษาหลักการและกระบวนการแปล 
   จากบทท่ี 1 ถึง บทที่ 13 ตามเนื้อหาสาระเพ่ือความเข้าใจพร้อมเฉลยค าตอบ 
 

2. วัตถุประสงค์กำรเขียนและเรียบเรียง   
   2.1 เพ่ือน าเสนอหลักการและวิธีการแปลเอกสารในภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 หรือภาษา
อ่ืนๆ 
   2.2 เพ่ือน าเสนอประโยคภาษาอังกฤษในลักษณะต่างๆ  เมื่อน ามาเขียนบทความ เรื่อง
สั้นต่างๆ ให้สอดคล้องกับกระบวนการแปลความหมายตามหลักภาษาอังกฤษ 
  2.3 เพ่ือน าเสนองานเขียนต่างๆ ที่มีผู้แปลออกมาสู่ภาษาที่สอง และ ภาษาอ่ืนๆ อันเป็น
เครื่องหมายของการสื่อสารและพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการใช้ข้อความในภาษาที่ 1 กับ ภาษา  
ที่ 2 
  2.4 เพ่ือน าเสนอการแปลบทความ บทสนทนา เรื่องสั้น วรรณคดีและงานแปลเอกสาร
ทางวิชาการให้มีรูปแบบมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้อ่านจะฝึกแปลเอกสารทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และ
สามารถน ามาปรับใช้กับงานแปลของผู้อ่านและผู้แปลทั่วไป 
  2.5 เพ่ือน าเสนองานแปลที่มีคุณภาพว่าจะมีอย่างไร และ ควรจะมีองค์ประกอบแบบ
ไหน และ การใช้ภาษาในต้นฉบับควรจะมีความสอดคล้องกับภาษาที่ผู้แปลก าลังออกมาสื่อสาร
ควรจะปฏิบัติอย่างไรให้เห็นความแตกต่างและมีรูปแบบไม่ผิดธรรมชาติในภาษาที่ 1 
  2.6 เพ่ือน าเสนอรูปแบบและทักษะในการแปลมากยิ่งขึ้นต่อผู้อ่านงานแปลในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในวงวิชาการของนักแปล นอกจากนั้น การเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่
ผู้อ่านหนังสือวิชาการเล่มนี้ตามเนื้อหาสาระส าคัญในเล่ม 
  2.7 เพ่ือน าข้อความภาษาอังกฤษไปพูดสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ อันเนื่องด้วยมีการน า
ตัวอย่างที่เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษมาเป็นรูปแบบของการถ่ายทอดความหมายเป็นภาษาไทย 
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ดังนั้น แน่นอนการที่ผู้ อ่านได้ศึกษาก็จะได้หยิบเอาบทสนทนาอังกฤษนี้ ไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันตนเองได้ 
  2.8 เพ่ือแนะน าบทวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียน  งานแปลของนักเขียน และนักแปล
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2.9 เพ่ือน าประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษมาแสดงให้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบการตีความหมายทั้ง 2 ภาษา 
  2.10 เพ่ือแนะน าการแสดงออกทางการพูดภาษาอังกฤษต่อสาธารณะและสนทนา
ภาษาอังกฤษชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 
  2.11 เพ่ือน าเสนอรูปแบบงานแปลจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแปลในเชิง
วิชาการมาน าเสนอและผสมเป็นตัวอย่างในรูปแบบการแปลให้เห็นความแตกต่างการใช้ภาษาที่ 1 
กับภาษาที่ 2 ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและเหตุผล 
   

 3. หลักกำร 
   

  ส าหรับหลักการแปลและการแปลนั้นถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ผล
แม้จะเป็นศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่หลายคนพูดว่า  ควรจะเรียนพูดให้มากๆ  อย่าลืมครับว่าการ
พูดก็คือการแปลชนิดหนึ่ง หรือวิธีการหนึ่ง นั่นคือ การแปลแบบล่ามหรือการแปลจากความคิด
ออกมาสู่ภาษาพูด  เพราะถ้าเราไม่เข้าใจภาษาหรือหลักการแปลแล้วพูดอาจจะไม่ถูกต้อง ดังนั้น 
งานแปลที่มีคุณภาพ นักแปลจะต้องมีความรู้ด้านหลักการ  และวิธีการแปล  เมื่อแปลงานออก
มาแล้ว  ท าให้ผู้ อ่านรู้สึกว่าไม่ได้ก าลังอ่านงานแปล  ตลอดทั้งมีความเข้าใจในประโยค
ภาษาอังกฤษ  แต่ถ้าเรามาพูดถึงสื่อในยุคปัจจุบัน  มีมากมายโดยเฉพาะสื่อทางภาษาอังกฤษ
แพร่หลายในประเทศไทย  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งว่า  นักเรียนไทย  คนไทยจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้มาก  และอีกประการหนึ่งคือ  การถ่ายทอดความหมายจากภาษาที่ 1  สู่ภาษาที่ 2  เป็นความ
จ าเป็นอย่างมากส าหรับคนไทยในยุคปัจจุบัน  เพ่ือแปลเอกสารเหล่านั้นสู่ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง  ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแปลเลย  การถ่ายทอดความจากภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทยคง
ไม่สัมฤทธิ์ผลและอาจจะส่งผลท าให้ผู้อ่านเกิดความไม่เชื่อถือต่อนักแปลไทย หรือนักภาษาศาสตร์
ไทย 
 

4. กิจกรรมเมื่อผู้อ่ำนศึกษำแล้ว 
   4.1 ภาคทฤษฏี 
   4.1.1 แนะน าผู้อ่านเรียนรู้หลักการ  วิธีการ  ล าดับขั้นตอนของการแปลแล้ว
แสดงความคิดเห็นในห้องเรียน พร้อมถามตอบประเด็นที่สนใจและข้อความภาษาอังกฤษที่ยกมา
ประกอบการท าความเข้าใจ 
   4.1.2 แนะผู้อ่านเกี่ยวกับอุปสรรค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแปล 
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   4.1.3 แนะผู้อ่านเกี่ยวกับงานแปลที่มีคุณภาพ  และหลักการวิเคราะห์ประโยค
ภาษาอังกฤษ 
     4.1.4 แนะผู้ อ่านเกี่ยวกับค าในภาษาอังกฤษ  และวิธีการน าค าลงไปแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษตามหลักการแปล 
   4.1.5 ศึกษาตามขอบข่ายของการศึกษาทุกประการตามเนื้อหาสาระที่ได้เขียน
ไว้ในเล่มนี้ และ ข้อความภาษาอังกฤษที่น ามาประกอบการศึกษาตามหลักวิชาการและเสนอแนว
ทางการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ได้ตามกระบวนการและวิธีการของการแปล 
    4.2 ภาคปฏิบัติ 
     4.2.1 ให้ผู้อ่านฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษ  ตามหลักโครงสร้างประโยค       
( Sentences ) แล้วแปลให้เป็นภาษาไทยในห้องเรียน 
      4.2.2 ให้ผู้อ่านน าบทความ  เรื่องสั้น  บทสนทนาว่าด้วยภาษาอังกฤษแปลเป็น
ภาษาไทย  พร้อมวิเคราะห์ประโยคในบทความเรื่องสั้นนั้นๆ 
     4.2.3 ให้ผู้อ่านก าหนดหัวข้อเป็นภาษาไทย  แล้วให้แปลเชิงไวยากรณ์ และ 
เสวนาในห้องเรียน 
      4.2.4 ให้ผู้ อ่านฝึกการแปลแบบจินตนาการ  คือการเล่าเรื่องปากเปล่า
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษประมาณท่านละ 20 - 30 นาที  ในห้องเรียน 
     4.2.5 ให้ผู้อ่านประเมินผลภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย, ภาษาไทยแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ  โดยให้กลับภาษาท่ี 1 
เป็นภาษาท่ี  2 
    4.2.6 นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ๕ ข้อ ให้ผู้ อ่านได้ฝึกฝนการพูดหน้าชั้น 
เพราะถือว่า การฝึกการพูดเป็นการแปลอย่างหนึ่ ง

เช่นเดียวกันก็จะท าให้นิสิต  นักศึกษา นักเรียนพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษจะดีขึ้นมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

   4.2.7 งานสืบค้นนอกเล่มก็มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งเช่นเดียวกันในการศึกษาและท าความเข้าใจหลัก
ภาษาอังกฤษ     ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งจ าต้องมีการบังคับ
ตนเองการวิเคราะห์ภาษา  โครงสร้างทางการเขียน  ลักษณะ

ภาษาที่ผู้เขียนใช้  รวมทั้งระบบค า  ความสอดคล้องของเนื้อเรื่อง และ
การตีความหมายของเรื่องราวนั้นว่าด้วยเรื่องอะไร 
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5. เทคนิคกำรแปลภำษำแบบมืออำชีพ1 
  หลายคนเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือให้พูดภาษาอังกฤษได้เก่งๆ แต่จะเก่งทั้งที การเขียนก็
เป็นทักษะภาษาอังกฤษที่ไม่ควรทิ้งขว้าง โดยเฉพาะทักษะการแปลจากภาษาไทยไปเป็น
ภาษาอังกฤษ เพราะนอกจากจะท าให้เราเขียนคล่องขึ้นแล้ว ทักษะการแปลก็จะช่วยให้เรา
สามารถเปลี่ยนภาษาในหัวของเราเวลาพูดได้อย่างรวดเร็ว มาดูกันดีกว่าว่า กฎเหล็กที่เราควร
ท่องให้ขึ้นใจเวลาแปลมีอะไรบ้าง 
  ดังนั้น หลักการและกระบวน กลวิธีการแปลผู้แปลจะต้องจดจ าและท าความเข้าใจให้
อย่างท่องแท้และน ามาสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงลักษณะทาง
ภาษาและส านวนที่ใช้ในการแปล ให้ศึกษาท าความเข้าใจหลักการง่ายๆ ดังนี้  
 

 
 

  5.1 อย่ำลืมเปลี่ยนระบบวันที่ หรือ หน่วยต่ำงๆ 
  เวลาแปลภาษาจากภาษาไทยไปเป็นอีกภาษาที่อยู่ปลายทาง เราควรค านึงอยู่เสมอว่า
ผู้อ่านของเราไม่ได้คุ้นเคยกับระบบที่เราใช้ เช่น เราไม่สามารถใช้ปี พ.ศ.ได้ แต่ต้องใช้ค.ศ.เท่านั้น 
หน่วยต่างๆ เหล่านี้ ยังรวมไปถึง อุณหภูมิ เช่น  ประเทศไทยนิยมใช้องศาเซลเซียส ในขณะที่บาง
ประเทศใช้ฟาเรนไฮต์ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิในกรุงเทพฯ ร้อนที่สุดของปีอยู่ที่ 43 องศาเซลเซียส 
ในวันที่ 25 เมษายน 2016 อาจแปลได้เป็น  “The highest temperature ever recorded 
in Bangkok this year was 109.4 °F on April 25, 2016.”   นอกจากนี้ยังมีเรื่อง ความสูง 
ระยะทาง น้ าหนัก การเอาเดือนหรือวันที่ขึ้นก่อนก็แตกต่างกันในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ การ
เขียนเรื่องตัวเลขก็ต้องระวัง เช่น ถ้าภาษาไทยบอกว่า 42 ,000 ล้านบาท ภาษาอังกฤษก็ต้องเป็น 
42 billion baht เนื่องจากภาษาปลายทางมีค าเฉพาะให้เราใช้อยู่แล้ว เป็นต้น 
                                                 
1https://www.wallstreetenglish.in.th, Accessed: 23/08/2020. 

https://www.wallstreetenglish.in.th/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/
https://www.wallstreetenglish.in.th/
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  อย่างไร กระบวนการทางภาษาแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในระบบการใช้ค า 
แน่นอนผู้แปลจะต้องเข้าใจหลักการของภาษาที่ตนเองก าลังแปล ถ้าไม่เข้าใจเลยจะเป็นปัญหาใน
การเลือกใช้ค าให้สอดคล้องกับการสื่อสารไปยังผู้อ่านแน่นอน จึงเป็นส าคัญ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง
วัน เดือน ปี ก็ตาม ซึ่งผู้แปลจะต้องใส่ใจทุกวลีของประโยคในภาษาท่ี 1 และ ภาษาท่ี 2 
  

 
 

   5.2 แบ่งประโยคได้เม่ือจ ำเป็น 
  การแบ่งประโยคหรือข้อความก็เป็นที่รู้โดยทั่วกันว่า วิธีการแบ่งประโยคของภาษาไทย
กับภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน คนเขียนภาษาไทยเอง บางทีก็จะติดการเขียนไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดเริ่ม
หรือจบของประโยค และติดนิสัยนี้ไปใช้กับการเขียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น 
สิ่งที่เราควรท าเวลาเจอประโยคยาวเหยียดคือ การหาจุดเริ่มและจุดจบของประโยค เพื่อให้เขียน
ง่ายขึ้น และคนอ่านเข้าใจง่ายขึ้น พยายามใช้ค าเชื่อมต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้เห็นความต่อเนื่อง
ของประโยค แทนที่ใช้ comma คั่นไปเรื่อยๆ เช่น  เด็กหญิงคนดังกล่าวได้ถูกรถชนและสลบไป
บนถนนโดยไม่มีใครช่วยเหลือ รวมทั้งผู้ก่อเหตุก็ได้หลบหนีไปหลังเกิดเหตุอีกด้วย อาจจะสามารถ
ตัดเป็น   “The girl was hit by a car and lying unconscious on the road. No one 
stepped in to help her while the suspect fled the scene after the accident.” 
  แน่นอนว่า การวิเคราะห์ประโยคและค าเป็นสิ่งแรกที่ผู้แปลต้องท า โดยเฉพาะข้อความ
ยาวๆ จะต้องมีการตัดออก หรือเพ่ิมเติมค าในภาษาแปลก็ได้ ถ้ายึดแนวคิดทฤษฎีของ Monard 
ที่กล่าวว่า การแปลคือการถ่ายทอดวิญญาณทางภาษาสู่ความเป็นสามัญชนเข้าใจได้ง่ายและ
ค านึงถึงการสื่อสารเป็นหลักและสามารถเข้าถึงความหมายได้ของผู้ฟังหรือผู้อ่านงานแปลนั้นๆ  
จึงถือว่า การแบ่งประโยคและการเพ่ิมเติมค าในภาษาแปลนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
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บางครั้งภาษาแปลกับภาษาต้นฉบับมีค าและรูปแบบประโยคที่แตกต่างกันในการสื่อสารต่อ
สาธารณะ 
   5.3 รักษำโทนของภำษำต้นฉบับ 
  เราต้องวิเคราะห์ก่อนเลยว่า บทความที่เราต้องการแปลนั้น เป็นบทความประเภทไหน 
เราต้องแปลบทความมีสาระ จริงจัง แบบข่าว หรือบทความเบาสมอง เช่น   เนื้อเรื่องกอสสิป
ต่างๆ บนเว็บไซต์ วิธีที่จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสไตล์ของภาษาได้ดีที่สุด คือ เราต้องอ่านและคลุก
คลีกับภาษาปลายทางแบบที่เราต้องใช้ให้บ่อยๆ  สังเกตวิธีการใช้ภาษา ค า วิธีการจัดเรียง
ประโยคและบทความ เพ่ือให้มีโทนที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับ และคนอ่านเข้าถึงได้มากที่สุด เช่น   
ถ้าเราจะบอกว่า สไตล์เป๊ะมาก เราอาจจะเลือกพูดว่า  style on fleek ซึ่งเป็นศัพท์วัยรุ่น 
มากกว่าการพูดว่า fashionable style ซึ่งดูทางการมากกว่า 
  รูปแบบการวางประโยคก็มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค าใหม่ๆ ที่เกิดในวงการ
บันเทิง การกีฬา ข่าวสารหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ กลุ่มวัยรุ่นที่สื่อสาร แต่อย่างไรก็ตาม การเลือก
ค า ประโยคก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และการแสวงหาความรู้ของผู้แปลในต้นฉบับและ
ภาษาแปลในตอนนั้นๆ เมื่อผู้แปลรู้ว่าจะต้องแปลเรื่องนี้ก็ต้องสอบถามแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ รูปแบบประโยคที่ควรจะต้องใช้ แต่คงลืมต้นฉบับไม่ได้เด็ดขาด 
  

 
 

  5.4 เลือกใช้ค ำให้เหมำะสมกับสิ่งที่แปล 
  ถ้าเราเริ่มแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษในช่วงแรกๆ บทความประเภทที่ง่ายที่สุด คือ 
เราต้องเลือกบทความที่ไม่ได้มีศัพท์เฉพาะมากมาย เป็นบทความเรื่อง lifestyle ทั่วไป  อย่างไรก็
ตาม เราอาจจะต้องการท้าทายตัวเองด้วยการเลือกแปลหมวดที่มีความท้าทายมากขึ้น เช่น เรา
อาจจะอยากรู้เรื่องการแปลสัญญาต่างๆ ฟังดูแล้วอาจจะดูน่ากลัว แต่ภาษากฎหมายนั้น เรา
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สามารถเลือกเข้าไปดู template ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ งมีมากมายให้ เราได้ศึกษา  
เช่น สัญญำเช่ำบ้ำน หรือ Residential Tenancy Agreement ซึ่งในแต่ละวงการ ก็จะมีค า
เหมาะสมในการเลือกใช้มากกว่า เช่น  ค ำว่ำเจ้ำของบ้ำน  เราอาจจะคิดง่ายๆว่า home 
owner ก็แปลว่าเจ้าของบ้านเหมือนกัน  แต่ในสัญญา ค าที่สวยงามและเหมาะสมกว่าอาจจะเป็น
ค าว่า landlord เป็นต้น 
  

 
 
 5.5 อย่ำติดใช้ส ำนวนของภำษำต้นฉบับเกินไป 
  ภาษาแต่ละภาษาย่อมแฝงด้วยวัฒนธรรมของประเทศหรือสังคมนั้นๆ มาด้วย อย่างไรก็
ตาม ส านวนการใช้ประโยค หรือการใช้ค า อาจจะไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาปลายทางได้ตรง
ทั้งหมด ถ้าแปลตรงเกินไป คนอ่านก็จะไม่เข้าใจเลย เช่น  สำรวัตรหึงโหด “เจอภำพบำดตำของ
ภรรยำกับเพื่อน” เราจะแปลภาพบาดตานี้ว่าอะไร การจัดการกับโจทย์แบบนี้ เราอาจจะต้อง
วิเคราะห์กันสักหน่อย และอาจจะเขียนออกมาว่า   “angered by his wife and friend’s 
intimacy” ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ มากกว่าพยายามมาคิดค าว่าภาพบาดตาแล้วแปลตรงตัว
จนคนอ่านสับสน เป็นต้น    
  กฎดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเสมอเวลาเราเริ่มแปลบทความจากภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ และความท้าทายย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเวลาเราได้โจทย์ใหม่ๆ ดังนั้น อย่าลืม
อ่านให้หลากหลายและลองเขียนเพ่ือฝึกฝน แล้วการแปลภาษาอังกฤษก็จะไม่ยากอย่างที่คิด 
เพราะเป็นการถ่ายทอดค าในภาษาอังกฤษออกมาเป็นภาษาไทย หรือ  เรียกอีกอย่างว่า การ
เปลี่ยนรูปแบบที่ 1 ไปเป็นรูปแบบที่ 2 นั่นหมายความว่า การเปลี่ยนรูปแบบภาษาที่ 1 ไปเป็น
รูปแบบภาษาท่ี 2 เท่านั้น 
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  อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้อ่านและผู้แปลทุกท่านอย่าลืมกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างน้อยกฎ
เหล่านั้นเป็นก าลังใจและพลังงานในใจให้ผู้อ่านมีความหวังในการตีความหมายทางภาษาทุกภาษา
และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
  ถามว่า กฎเกณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อย่างไร ก็ต้องตอบแบบมั่นใจ
ให้กับผู้อ่านทุกท่านว่า กฎเกณฑ์ทางการแปลที่ยกมาข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้จุดที่เห็นว่า 
เมื่อฝึกปฏิบัติแล้วไม่สามารถเข้าถึงภาษาและทฤษฎีนั้นได้ ผู้แปลเองก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการได้ 
แต่แนวคิดเหล่านี้ก็ยังเป็นแนวคิดของผู้รู้เช่นเดิม ไม่ได้หมายความว่า ผู้แปลเปลี่ยนถ้อยค าของ
ทฤษฎีผู้รู้ผิดจากเดิม แต่เป็นการเพ่ิมเติมหลักการและวิธีการของผู้แปลเข้ามาเพ่ิมเติมก็เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่เกิดจากการศึกษากระบวนการแปลและข้อแนะน าจากนักวิชาการแล้ว ถือว่ายังมี
ข้อคิดและหลักการยังไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้การแปลมีความสมบูรณ์ผู้แปลจึงได้น าหลักการแปลและ
ทฤษฎีมาเพ่ิมเติม จึงชี้แจงว่า ข้อแนะน าเหล่านี้เป็นเพียงหลักการและวิธีการที่ผู้รู้ทั้งหลายได้
ศึกษาและน ามาเสนอเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการตีความทางภาษาที่ 1 ไปสู่ภาษาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาของผู้แปลเอง หรือ ภาษาที่ 2 ก็ตาม ผู้แปลสามารถปรับประยุกต์แนวคิดหลายๆ อย่าง
ที่ ได้ศึกษาแล้วน ามาสู่วิธีการและขั้นตอนการตีความทางภาษาที่  1 ไปสู่ภาษาที่  2 ให้มี
ความหมายสมบูรณ์ท่ีสุด 
  แต่งสิ่งหนึ่งที่ผู้แปลจะต้องค านึงให้มากๆ คือ ภาษาต้นฉบับ ที่เป็นต้นเรื่องของการ
ตีความหมาย เพราะผู้แปลจะตีความหมายโดยความชอบหรือพอใจของตนเองไม่ได้เด็ดขาด อัน
ขึ้นชื่อว่า การแปลคือต้องมีต้นฉบับก่อนแล้ว ผู้แปลหยิบหยกสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่า ต้นฉบับ         
( Original Sources or Original Texts ) มาตีความหมายไปยังภาษาอ่าน หรือ ผู้ฟัง ไม่ว่าจะ
เป็ น ตั วหนั งสื อ  ( Books ) ห รื อ  รูปภ าพ  ( Pictures ) ห รื อ  วั ตถุ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง                   
( Materials ) ผู้แปลจะต้องอิงกับสิ่งนี้เสมอว่า สิ่งเหล่านี้คืออะไร ที่เรียกว่า ความหมาย หรือ 
ข้อมูล เพราะถ้าผู้แปลถืออยู่ ในมือตนเองเป็นข้อความภาษาบาลี  หรือ ภาษาไทย เรื่อง          
ขุนช้ำงขุนแผน กลับตอนที่ผู้แปลตีความหมายสื่อไปยังผู้อ่านหรือผู้ฟังไปเล่าตีความหมายเป็น
เรื่อง นำงสิบสอง แบบนี้ก็คงตอบได้ว่า การแปลผิด และถือว่า การแปลที่ไม่ถูกต้อง 
  ดังนั้น การแปลมีกฎเกณฑ์มากมายและทฤษฎีการแปลก็มากมาย ขอให้ผู้แปลยึด
หลักการและทฤษฎีการแปลอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมอ้างอิงในเมื่อลงมือแปลภาษาที่ 1 เป็น
ภาษาที่ 2 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านหรือผู้รับสาร ตลอดทั้งข้อความหมายที่ผู้แปลได้
ตีความหมายออกมาได้อย่างสมบูรณ์ อันเนื่องด้วย ผู้แปลมีหลักการและทฤษฎีการแปลเป็น
เครื่องอ้างอิงในการตีความหมายของภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทยนั้นค่อนข้าง
มีหลักการและวิธีการสื่อสารเชิงความหมายที่แตกต่างกันมากและผู้แปลต้องขยันศึกษาภาษาใน
ยุคสมัยใหม่ที่มีค าเกิดขึ้นใหม่อยู่เป็นเนืองๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการน ามาใช้ประกอบการ
ตีความหมายทางภาษาเป็นอย่างมากท่ีสุด  
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   นอกจากนั้น ยังมีผู้รู้เกี่ยวกับงานแปลได้เสนอแนวคิดในเรื่องเทคนิคและปัญหาที่พบบ่อย
ที่สุดในเรื่องการตีความหมายทางภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2  จึงมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้ศึกษาอีก
แนวคิดเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและเพ่ิมทักษะอันเป็นองค์ความรู้ในเรื่องการแปล คือว่า...   
  กลวิธีการแปลให้เข้าใจง่ายจากศูนย์แปลภาษา2 โดยที่ศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์
ทรานสเลชันได้เสนอแนวคิดเรื่องกลวิธีการแปลและสภาพการณ์ปัญหาการแปลที่พบอยู่บ่อยๆ 
ดังนี้  
  1. อ่ำนต้นฉบับให้เข้ำใจอย่ำงแท้จริงก่อน 
 

 
 

  การลงมือแปลงานทันที อาจท าให้เราใช้ภาษาได้ไม่ไหลรื่น หรือพอกลับมาอ่านอีกที
กลายเป็นว่าอ่านไม่รู้เรื่อง ภาษาไม่ร้อยเรียงกันอย่างสละสลวย ซึ่งวิธีการแก้เบื้องต้นที่ควรท าเป็น
อันดับแรกเลยคือ เราควรหยิบต้นฉบับนั้นมาอ่านก่อน โดยที่ไม่ต้องลงมือแปล หรือพิมพ์อะไรลง
บนกระดาษ อ่านเหมือนนั่งอ่านบทความสักบท ท าความเข้าใจว่าเรื่องนี้ก าลังสื่อสารถึงเรื่องอะไร
เป็นประเด็นหลัก พยายามอ่านจับใจความส าคัญ พอเราเข้าใจแล้ว ก็จะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ไหล
ลื่นขึ้น และอธิบายเรื่องยากๆ ให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย โดยยังแปลได้แบบคงสไตล์ของต้นฉบับไว้
ได้อย่างไม่มีผิดเพ้ียนเลย แน่นอนอาจจะเป็นเรื่องยากสักนิด แต่ถ้าผู้แปลได้อ่านโดยใช้สายตา
สัมผัสกับข้อความทั้งหมดก่อนเป็นรอบแรก เชื่อว่า การแปลและการเลือกใช้ภาษาที่จะสื่อสาร
ออกมาได้ดีอย่าแน่นอน 
  2. ศึกษำควำมรู้เฉพำะทำงเพิ่มเติม 
  ปัญหาแปลงานแล้วอ่านยากหรือแปลแล้วก็ยังอ่านไม่เข้าใจอาจเกิดมาจากว่าต้นฉบับนั้น
มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเฉพาะทาง อย่างเช่น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงิน แค่ต้นฉบับแบบภาษาไทยก็
อ่านเข้าใจแล้ว ถ้าเราแปลมาจากบทความภาษาอังกฤษย่อมมีการใช้ภาษาที่เข้าใจยากกว่า
                                                 
2https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-
solution-tips, Accessed: 24/02/2021. 

https://www.firstchoicetranslation.com/tips-to-be-professional-translation/
https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-solution-tips
https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-solution-tips
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แน่นอน วิธีการของเราคือ ไปศึกษาความรู้ด้านนั้นเพ่ิมเติม โดยการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้
พจนานุกรมที่แปลศัพท์เฉพาะวงการ ก็จะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจงานแปลนั้นมากขึ้น จาก
ภาษายากๆ เราก็สามารถแปลออกมาได้เข้าใจง่ายมากขึ้น 
  3. เลือกใช้ค ำที่เข้ำใจง่ำย 
  ในแต่ละความหมายสามารถใช้ค าแทนความหมายได้หลายค า อย่างเช่น ค าที่แสดง
ความหมายว่าใหญ่ เราก็สามารถใช้ค าว่า กว้างใหญ่ ใหญ่โต มโหฬาร มหึมา เป็นต้น ซึ่งค าแต่ละ
ค ามีความหมายหลักเหมือนกันที่สื่อความหมายว่า “ใหญ่” แต่พอเราพิจารณาอ่านดูแต่ละค าจะ
ให้ภาพและความรู้สึกที่แตกต่างกัน ดังนั้น เวลาเราแปลงาน เราก็ควรเลือกใช้ค าให้เหมาะสม ถ้า
อยากให้เข้าใจง่าย ก็ควรใช้ค าที่คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าสวยหรูเกินไป
จนอ่านแล้วเข้าใจยาก 
  4. ฝึกดูซีรีส์บ่อยๆ 
 

 
 

  ทุกคนรู้ไหมว่า การดูซีรีส์ก็ช่วยพัฒนางานแปลเราได้เช่นกัน เพราะภาษาที่ใช้ในละคร
หรือภาพยนตร์มักจะเป็นภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ในการพูดคุย ซึ่งจะมีความเข้าใจ
ง่ายและมีความเป็นธรรมชาติซ่อนอยู่ หากเราเป็นคนติดการใช้ภาษาแบบทางการ อ่านแล้วเข้าใจ
ยากเกินไป ลองศึกษาจากการใช้ภาษาผ่านซีรีส์ จะช่วยให้เราใช้ภาษาในการแปลงานที่อ่านแล้ว
เข้าใจง่ายมากข้ึน 
  5. แปลเสร็จแล้ว ตรวจทำนและเรียบเรียงอีกครั้ง 
   การแปลหรืองานแปลที่เราท าอยู่ ก็อาจจะเข้าใจไปว่า สิ่งที่เราก าลังเขียนหรือก าลังแปล
อยู่นั้นดีอยู่แล้ว แต่ความจริงอาจจะตรงข้ามกันเลย กลับมาอ่านอีกทีอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ หรือ
รู้สึกว่าประโยคนี้ไม่น่าใช้ค านี้เลย ซึ่งการกลับมาอ่านงานแปลซ้ าก็เหมือนเป็นการตรวจทานและ
เรียบเรียงภาษาใหม่ไปในตัว เจอประโยคไหนที่อ่านแล้วเข้าใจยากก็ปรับใหม่ ด้วยวิธีนี้เลยท าให้
งานแปลของเรานอกจากจะมีความถูกต้องทางภาษาแล้ว ยังอ่านเข้าใจง่ายอีกด้วย  
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  6. ปัญหำที่พบบ่อยในกำรแปล 
    6.1 ปัญหำทำงด้ำนไวยำกรณ์ 
    ด้านไวยากรณ์ นี่คือปัญหาพ้ืนฐานที่พบบ่อยที่สุดของการแปลภาษาเลย หลาย
คนอาจจะมองว่า ความยากน่าจะอยู่ที่การไม่รู้ความหมายของค าศัพท์มากกว่า แต่อันที่จริงแล้ว 
เรื่องไวยากรณ์ก็มีความส าคัญ ส าหรับการแปลอังกฤษเป็นไทย การไม่เข้าใจโครงสร้างไวยาการณ์
ก็อาจท าให้แปลออกมาไม่รู้เรื่องได้ หรือในกรณีแปลไทยเป็นอังกฤษ ถ้าเราไม่เชี่ยวชาญไวยากรณ์
ก็อาจจะท าให้แปลยาก ใช้รูปประโยคผิด หนักสุดคือท าให้แปลผิดได้ 
    วิธีกำรแก้ไข หมั่นทบทวนเรื่องไวยากรณ์อยู่บ่อยๆ หรือปรึกษาคนที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์เพ่ิมเติม หรือ สืบค้นต าราไวยากรณ์อังกฤษอยู่เสมอ และ มีการน ามาฝึก
ปฎิบัติในเรื่องการอ่าน การเขียน อยู่เป็นประจ าก็จะท าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
    6.2 แปลค ำศัพท์ผิดควำมหมำย 
 

 
 
    เรื่องค าศัพท์ก็มีความส าคัญไม่แพ้ไวยากรณ์ค่ะ ถ้าไม่รู้ความหมายก็แทบจะแปล
ออกมาไม่ได้เลย หรือถ้าเราเข้าใจความหมายผิดเพ้ียนไป ก็อาจท าให้งานแปลนั้นออกมาเป็นคน
ละเรื่องกับต้นฉบับได ้  
    วิธีกำรแก้ไข ใช้พจนานุกรมหลายเวอร์ชันในการศึกษาความหมาย เช่น หาก
แปลงานภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย บางทีแค่พจนานุกรมแปลค าศัพท์อังกฤษเป็นไทยอาจไม่พอ 
เราควรต้องใช้พจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษเพ่ิมเติมด้วย เพ่ือให้เข้าใจความหมายที่ลึก ขึ้น
กว่าเดิม รวมถึงบริบทในการใช้ 
    6.3 ไม่เชี่ยวชำญต้นฉบับเฉพำะทำง 
    งานแปลนั้นมีหลายประเภท ถ้าเป็นบทความทั่วไป เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว 
อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ แต่ถ้าไปเจอเรื่องเฉพาะทาง แล้วเราไม่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
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หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นด้วย อาจจะท าให้แปลบทความออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือ
อาจใช้ภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจยาก  
    วิธีกำรแก้ไข นอกจากจะให้พจนานุกรมค าศัพท์เฉพาะทางเป็นตัวช่วยแล้ว ควร
ปรึกษาคนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะ เพ่ือให้งานแปลออกมาได้สมบูรณ์
ที่สุด อย่างศูนย์แปลเอกสารเฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน จะมีนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ต่างๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าต้นฉบับจะมีความเฉพาะทางขนาดไหนเราก็สามารถแปลได้ 
    6.4 รู้ควำมหมำยแต่อธิบำยออกมำไม่ได้ 
 

 
 

    เกือบจะแปลได้ แต่ก็แปลไม่ได้อยู่ดี เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ แต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรให้เข้าใจได้ง่ายๆ ท าให้เกิดเป็นอุปสรรคในการแปล 
และอาจท าให้ส านวนการแปลดูไม่สละสลวยเท่าที่ควร  
    วิธีกำรแก้ไข ปัญหานี้มักจะเกิดจากรู้ว่าแปลอะไร แค่เลือกค าที่ถูกใจไม่ได้ ทาง
แก้ก็คือลองใช้พจนานุกรมคลังค า เพ่ือหาค าศัพท์ที่เหมาะสมกับความหมาย และเลือกค าที่
สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
    6.5 ใช้ภำษำไม่ค่อยสละสลวย 
    เรื่องของส านวนภาษาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เจอในการแปลงาน แปลถูกต้อง
หมด แต่พออ่านดูแล้ว ส านวนภาษายังไม่สละสลวย ท าให้คนอ่านรู้สึกไม่น่าอ่าน และอาจจะท า
ให้อ่านแล้วเข้าใจยากได้ 
    วิธีกำรแก้ไข แนะน าว่าควรอ่านหนังสือให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิม เพราะหนังสือ
จะช่วยให้เราได้ซึมซับการใช้ส านวนภาษาที่สวยงาม อ่านบ่อยๆ เราก็เจอสร้างคลังค าและรูป
ประโยคที่มากขึ้นในสมองของเรา ช่วยให้แปลงานออกมามีส านวนที่สละสลวยมากยิ่งขึ้น 

https://www.firstchoicetranslation.com/english-to-thai-translation-tips/
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   บทวิเครำะห์หลังจำกที่ทุกท่ำนได้ศึกษำบทแนะน ำกำรศึกษำและเทคนิคกำรแปล
แบบมืออำชีพนั้นไม่ว่ำจะแปลแบบไหนก็ตำม สิ่งแรกที่ผู้แปลจะต้องมีดังนี้  
   1) ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจภาษาต้นฉบับเป็นอย่างดี เพราะถ้าผู้แปลไม่มีความเข้าใจ
หลักการภาษาที่ 1 คือ ต้นฉบับแล้ว การแปลก็ไม่สามารถด าเนินการไปด้วยดี ภาษาที่แปล
ออกมาอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ หรือ ส านวนการแปลที่ออกมาอาจจะไม่มีความหมายสมบูรณ์ตาม
ภาษาต้นฉบับ 
   2) ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีภาษาที่ผู้แปลต้องการแปลไป เพราะในกรณี
เดียวกันว่า ถ้าผู้แปลไม่มีความเข้าใจในภาษาแปลเลยไม่ว่าหลักไวยากรณ์ ระบบค า ระบบ
ประโยค หรือ วลีต่างๆ หรือ การเข้าถึงส านวนการแปลในกลุ่มค านั้นๆ นอกจากนั้น 
ประสบการณ์การแปลของผู้แปลก็ส าคัญเช่นเดียวกัน 
   3) ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญที่เกิดขึ้นในตัวบทภาษาต้นฉบับนั้นๆ 
เป็นอย่างดี คือ ความมุ่งหมายของต้นฉบับต้องการสื่อสารอะไรและเกิดอะไรขึ้นในบริบทของ
ภาษา   
   ตัวอย่างการแปล    
  ตั ว อ ย่ ำ ง ก ำ ร แ ป ล อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น ไ ท ย  -  Trans la te  I t 3 Published on 
Monday, 15 June 2015,Written by Super Hits: 5821 as; 
 

 

Earthquake prediction an 
imprecise science Alicia Chang  

การท าน ายแผ่น ดิน ไห วยัง เป ็น ศาสตร์  
ที่ไม่แม่นย านัก อลิเซีย ชาง  

1. Los Angeles — The monster 1. ลอส แอง เจลิส  — แผ่นดิน ไหวครั ้ง 

                                                 

3เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3004:kasemsri
&catid=46:readingcate&Itemid=114, Accessed: 23/06/2021. 

http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_content&view=article&id=3004:kasemsri&catid=2:uncategorised&Itemid=114
http://www.e4thai.com/e4e/index.php?option=com_contact&view=contact&id=
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earthquake that turned San 
Francisco into smoky rubble a 
century ago gave rise to 
seismology, but scientist still 
can't predict when the next big 
one will occur.  

มโหฬารที ่เปลี ่ยนนครซานฟรานซิส โก  
ให ้เป ็น กอ ง เศ ษ อิฐ ค ว ัน โข ม ง เมื ่อ ห นึ ่ง  
ศ ต ว ร ร ษ ม า แ ล ้ว  ท า ใ ห ้เ ก ิด ศ า ส ต ร ์ที่  
ศึกษ า เรื ่อ งของแผ่น ดิน ไห วขึ ้น  แต่น ัก  
ว ิท ย าศ าส ต ร ์ก ็ย ัง ไม ่อ าจ ท าน าย ได ้ว ่า  
เมื่อใดจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งต่อไป  

2. Several studies are underway 
to determine whether 
earthquakes possess certain 
predictable behaviour and 
characteristics.   

2. ขณะนี้มีการศึกษากันอยู่หลายชิ้นเพื่อ  
ดูว่าแผ่นดิน ไหวมีสิ ่ง ใดหรือลักษณะใด  
หรือไม่ที่จะใช้ท านายการเกิดได้  
 

3. Seismologists plan to install 
instruments this year into an 
active section of San Andreas in 
Central California to observe 
what happens when stress 
accumulates underground. By 
monitoring the fault, scientists 
hope to catch a birthing quake.  

3. อย่างเช่นปีนี ้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา 
เรื ่องนี ้ก าลังวางแผนติดตั ้ง เครื ่องมือ ใน  
บ ร ิเ ว ณ ร อ ย แ ย ก ซ า น  แ อ น เด ร ีย ส ใน  
แคลิฟอร์เน ียตอนกลางซึ ่ง เป ็นบ ริเวณ  
ที่ยังมีแผ่นดิน ไหวอยู ่ เพื ่อ เฝ้าสัง เกตว่า  
ระหว่างที่มีการสะสมความกดดันภายใน  
พื้นโลกนั ้น เกิดอะไรขึ ้น  โดยคาดว่าการ  
คอยระวังรอยแยกของผิวโลกน่าจะท าให้
ทราบเมื่อแผ่นดินไหวเริ่มก่อตัว 

4. Another project by the 
Southern California Earthquake 
Centre, a consortium of research 
universities, will use a $102 
million (3.9 billion baht) grant to 
set strict standards for 
earthquake prediction 
experiments.  

4. อีกโครงการหนึ่งด า เนินการโดยศูนย์ 
แผ่นดิน ไห วแห่งแคลิฟอร์เน ียตอน ใต้   
(ห รือ  SCEC) อัน เป ็น ค ว าม ร ่ว ม ม ือ ก ัน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยที ่ เน้นการท าวิจัย   
โครงการนี้จะใช้เงินทุนจ านวน  102 ล้าน 
ด อ ล ล า ร ์ (๓ .๙  พ ัน ล ้า น บ าท )  จ ัด ท า 
มาตรฐานอย่าง เข้มส าหรับการทดลอง  
เพ่ือท านายแผ่นดินไหว 

5. Short of being able to foresee 
the next San Francisco-like 
calamity, scientists have focused 

5. และเนื ่องจากยัง ไม่อาจท านายได้ว่า  
ภ ัย พ ิบ ัต ิแ บ บ น ค ร ซ า น ฟ ร า น ซ ิส โ ก ที่ 
จ ะ เก ิด ค ร า ว ต ่อ ไป จ ะ เก ิด ขึ ้น เ มื ่อ ใ ด  
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on buffering the damaging 
effects of quakes and have made 
significant strides in taking the 
earth's pulse.  

นักวิทยาศาสตร์จึง เน้น ไปที่การป้องกัน  
ความสูญเสียที่ เกิดจากแผ่นดินไหว ส่วน
ก า ร เ ฝ ้า ร ะ ว ัง ช ีพ จ ร ข อ ง โ ล ก 
ก็รุดหน้าไปมาก 

6. Within minutes of the quakes, 
the U.S. Geological Survey 
(USGS) posts maps on the 
Internet showing its epicentre 
and where the most severe 
shakes occur. Scientists 
constantly keep tabs on seismic 
strain even near sections of 
faults that haven't ruptured in 
decades. 

6. โดยภายในไม่กี่นาที่ที่ เกิดแผ่นดินไหว  
สมาคมนักธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา  
จะน าแผนที่ขึ้นอินเตอร์เน็ตเพื่อแสดงจุด 
ศูนย์กลางของแผ่นดิน ไหว  พร้อมบอก  
ต า แห น่งที ่ม ีก าร ไห ว รุน แ รงที ่ส ุด  แล ะ
พ ว ก น ัก ว ิท ย า ศ า ส ต ร ์ย ัง ต ิด ต า ม ดู
ความเครียดของแผ่นเปลือกโลกใกล้กับ
รอย แย ก บ างช ่ว งที ่ไ ม ่ได ้ม ีก า ร ไห วม า
หลายสิบปีแล้วอย่างสม่ าเสมอ 
 

7. They also are working on 
long-term forecasts that 
calculate the likelihood of a 
quake based on historical 
geologic evidence, in order to 
help prioritise which buildings 
and freeways to reinforce.  

7. แล้วยังมีการศึกษาเพื่อการท านายใน  
ระยะยาว ซึ่งเป็นการค านวณโอกาสเกิด  
ของแผ่นดินไหวโดยอาศัยหลักฐานทาง  
ธรณีวิทยาเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อจัด  
ล าดับความส าคัญว่ามีสิ่งก่อสร้างใดหรือ  
ถ น น ฟ ร ีเ ว ย ์ส า ย ใ ด ที ่จ ะ ต ้อ ง เ ส ร ิม ให้  
แข็งแรงก่อน 

8. "Even if we can predict 
earthquakes," said Mary Lou 
Zoback of the USGS in Menlo 
Park, that won't prevent 
buildings from falling down." 

8. "แต่ถึงจะท านายแผ่นดินไหวได้" แมรี  
ล ู โ ซ แ บ ็ค  จ าก ส ม าค ม น ัก ธ รณ ีว ิท ย า  
แ ห ่ง ส ห ร ัฐ อ เม ร ิก า ที ่แ ม น โ ล  ป า ร ์ค   
กล่าว  "นั ่น  ก็ยังไม่อาจป้องกัน ไม่ให้ตึก  
พังได้หรอกค่ะ" 

 

   ค าอธิบายเพิ่มเติม - ในแง่ของการท างานแปล ขอเสนอวิธีปรับเปลี่ยนการใช้
ค าหรือวลีที ่มัก ใช้กันจนติด  ซึ ่งแม้ไม่ผิด  ความแต่ก็อาจท า ให้ยังทิ ้ง โครงสร้า งของ
ภาษาต้นฉบับได้ไม่สนิท เท่าที่ควร จึงเป็นต้องท าความเข้าต้นฉบับให้ดีที่สุดและด้วย
บริบทของภาษาต้นฉบับนั้นมีทั้งบริบททางวัฒนธรรมทางภาษาและเจตนารมณ์ของ
ผู้ประพันธ์เป็นส าคัญด้วย  
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  1. วิธีแรก  คือการไม่แปลค าบางค า  เช่น  การละประธานของประโยคแปล   
ซึ่งควรต้องท าในกรณีที่บริบทนั ้นเคยกล่าวถึงประธานของประโยคมาแล้ว  เมื่อ เป็น
ประธานคนเดียวกันแม้จะคนละประโยคก็ควรละ (ต่างจากโครงสร้างภาษาอังกฤษที่
ต ้อ ง ม ีป ร ะ ธ า น ท ุก ป ร ะ โ ย ค )  เ ช ่น  By monitoring the fault, scientists  
hope to catch a birthing quake. หากนี ่เป ็นประโยคที ่เ พิ ่งกล่า วถึงประธาน
เป็นครั้งแรกคือ นักวิทยาศาสตร์ ก็อาจละประธานไม่ได้ จึงควรแปลว่า ...โดยการคอย
ระวังรอยแยกของผิว โลกนักวิทยาศาสตร์คาดว่าน่าจะท าให้ทราบเมื ่อแผ่นดิน ไหว    
เริ ่ม ก ่อ ต ัว  แต่ในบ ริบ ท นี ้ น ัก ว ิท ย าศ าสตร์เป ็น ป ระธ าน ตัว เด ีย ว กับ ที ่ป รากฏ ใน   
ตอนต้นของย่อหน้า จึงควรต้องละไว้ดังที่ เห็นในตัวอย่างงานแปล  อีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่
ค ว ร ใช ้แ ต ่เ ร าม ัก พ บ เส ม อ ใน งาน แ ป ล  ค ือ ค า ว ่า  " ได ้"  เมื ่อ ต ้น ฉบ ับ เป ็น ก ร ิย า ใน
ร ูป  past tense เ ช ่น  The monster earthquake that turned San 
Francisco into smoky rubble a century ago... แผ่นดินไหวครั้งมโหฬารที่ได้
เปลี่ยนนครซานฟรานซิสโกให้เป็นกองเศษอิฐควันโขมงเมื่อหนึ่งศตวรรษมาแล้ว  

  2. วิธีที ่สอง  คือหลีก เลี ่ยงการแปลค า พื้นๆ ในภาษาอังกฤษเป็นแบบตรงๆ   
แต่ปรับ ใช้ค า อื ่น แทน โดยปกติแล้วค าพวกนี ้มีความหมายไม่ซับซ้อนจน เราสบาย       
ใ จ ว ่า แ ป ล ไม ่ผ ิด  แ ต ่ม ัก ล ืม ไป ว ่า ใ น ภ า ษ า ไท ย ก า ร แ ป ล ต ร ง ๆ  บ า ง ค รั ้ง แ ม ้ไ ม่              
ผิดความหมายแต่จะแปร่งห ู และทิ ้ง รูป รอยของภาษาต้นฉบับ ไม่ได้ เช ่น  ค า ว่า   
determine กับ  behaviour ในย่อหน้าที ่ 2 ในประโยค ว่า  Several studies are 
underway to determine whether earthquakes possess certain 
predictable behaviour and characteristics.  ถ้าแปลว่า .. .ขณะนี้มีการศึกษา
หลายชิ ้นที ่ก าล ังพิจ ารณ าว่า  แผ่นดิน ไหวมีพฤติกรรม ใดและลักษณะใดหรือ ไม่ที่
สามารถน ามาท านายได้ การแปลทุกค าอย่างตรงตัวเช่นนี้สู ้แปลโดยปรับค าแปลเป็น
ภาษาไทยที่เหมาะกับบริบท ไม่ได้เช่นว่า . . .ขณะนี้มีการศึกษาอยู ่หลายชิ้น เพื ่อดูว่า
แผ่นดินไหวมีสิ่งใดหรือลักษณะใดหรือไม่ที่จะใช้ท านายได้ เนื่องจากค าว่าพฤติกรรม
นั ้น ใ น ภ า ษ า ไ ท ย เ ร า ใ ช ้ก ับ สิ ่ง ม ีช ีว ิต  จ ึง ต ้อ ง เ ลี ่ย ง ไ ป ใ ช ้ค า ว ่า  สิ ่ง ใ ด 
ส่วน determine หากแปลว่าพิจารณา ที่จริงก็ได้ความหมายที่ถูกต้ องแต่เป็นค าที่ให้
บรรยากาศเป็นทางการเกินกว่าควรจะใช้ในที่นี ้ซึ ่ง เป็นบทความในหน้าหนังสือพิมพ์  
อีกค าหนึ่งที่ เห็นในงานแปลวันนี้คือ  hope ที่อยู่ในประโยคแรกที่ยกมา ซึ่งดิฉันคิดว่า
ถ้าแปลว่า .. .โดยคาดว่าการคอยระวังรอยแยกของผิวโลกน่าจะท าให้ทราบเมื่อเริ่มเกิด
แผ่นดินไหว จะฟังดูเป็นภาษาไทยกว่าแปลว่า " . . .โดย หวังว่าการคอยระวังรอยแยก
ของผิวโลกจะท าให้ทราบ.... " 
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  3. ที ่สาม  คือการพยายามถ่ายทอดความหมายพหูพจน์ให้แนบเนียน เนื่องจากใน
ภาษาไทยไม่เน้นเรื่องพหูพจน์มากเท่ากับภาษาอังกฤษที่ต้องมีก ากับในค านามทุกค า ในการแปล
บางครั้งอาจต้องละพหูพจน์ไว้ในฐานที่เข้าใจ หากไม่แปลก็ไม่ผิดความ เว้นแต่ว่าพหูพจน์นั้นมีผล
ต่อเนื้อความก็จ าเป็นต้องแปล โชคดีที่ว่าภาษาไทยเรานั้นนอกเหนือจากค าแสดงพหูพจน์พ้ืนๆ 
แล้ว เช่นหลาย มาก ไม่น้อย จ านวนหนึ่งแล้วยังมีการแสดงความหมายพหูพจน์ของค านาม      
ได้หลายรูปแบบ คือแฝงไปกับค านาม ค ากริยา หรือค ากริยาวิเศษณ์ก็ได้ซึ่งจะท าให้ส านวนแปล
เนียนขึ้น ดังตัวอย่างค าที่แฝงความหมายพหูพจน์ในข้อความต่อไปนี้ซึ่งมีผลท าให้ค านาม          
มีความหมายเป็นพหูพจน์ 
  นั่นคือ บทวิเคราะห์ของนักแปลมืออาชีพที่มองภาษาว่า ส านวนในภาษาแปลที่เหมาะสม 
หรือ ไม่เหมาะสม เพราะตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่า 3 ประการ คือ 1) ผู้แปลจะต้องมีความ
เข้าใจในภาษาต้นฉบับเป็นอย่างดี 2) ผู้แปลจะต้องมีความรู้และเข้าใจภาษาแผลเป็นอย่างดีด้วย 
และ 3) ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่ก าลังเกิดขึ้นโดยผู้เขียนเป็นผู้เล่าและต้องเข้าใจ
เจตนารมณ์ของการสื่อสาร จึงเป็นเรื่องส าคัญเลยทีเดียวว่า หลักการและกระบวนการ ตลอดทั้ง
กลวิธีการแปลนั้น ผู้แปลจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ท่องแท้ พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการ
แปลหลายๆ ลักษณะ และมีผู้แนะน าเทคนิคการแปลและการฝึกฝนเรื่องการแปลภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยเพ่ิมเติม เห็นว่า มีประโยชน์มากๆ ในข้อเสนอแนะนี้จึงน ามาให้ผู้อ่านได้ศึกษาอีก
มุมคือว่า เทคนิคฝึกฝนการแปลภาษาไทย-อังกฤษแบบขั้นเทพ4 ปัจจุบันเรามีช่องทางในการสร้าง
รายได้หลากหลายทาง โดยเฉพาะการใช้ความรู้ความสามารถในการท างานพิเศษ รวมถึงหนึ่งใน
งานยอดนิยมท่ีผู้คนรับท ามากท่ีสุด นั่นคืองานรับแปลภำษำ 
 

 
  
   การรับแปลภำษำคืองานที่ใช้ความรู้ทางภาษา และทักษะเฉพาะตัวในการเรียบเรียงค า
ให้สละสลวย เราทุกคนผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาแล้วทั้งนั้น ซึ่งบางคนก็สามารถน าทักษะ
                                                 
4 https://www.wegointer.com/2018/09/4-tips-translate-thai-to-english/, Accessed: 
25/06/2564 

https://fastwork.co/translation/?utm_source=organicpost&utm_medium=wegointer&utm_campaign=dm_writingtranslation-translation_4techniquestranslation
https://www.wegointer.com/2018/09/4-tips-translate-thai-to-english/


63 

 

มาหารายได้จากการรับแปลภาษาอังกฤษได้ แต่นอกเหนือจากการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
แล้ว นั่นก็เพราะความยาก และ ส านวนในการแปลภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน
นั่นเอง ด้วยความยากของการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษนี่เอง ที่ท าให้บรรดานักเรียน นักศึกษา 
หรือแม้แต่นักแปลมือใหม่บางคนอยากรู้เทคนิคการฝึกฝนทักษาการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ 
เพ่ือใช้ในการเรียน การท างานหรือการใช้งานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
 

   1. อ่านนิยายภาษาอังกฤษทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว การอ่านนิยายภาษาอังกฤษไม่ว่าจะ
เป็นแบบเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวนั้นมีประโยชน์ส าหรับใครที่อยากรับแปลภำษำไทยเป็นอังกฤษ
จริงๆ ค่ะ เพราะการอ่านจะท าให้เราคุ้นเคยกับรูปประโยคภาษาอังกฤษมากขึ้นนอกจากนี้ ยังท า
ให้เราได้พบกับรูปประโยคต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในสถานการณ์ต่างๆ จึงสามารถน า
ประโยคเหล่านั้นมาเทียบเคียงและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปประโยคภาษาไทยที่ต้องถอดความ
เป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 
 

 
  
  2. แกรมม่าร์ ใครว่าไม่ส าคัญ ส าหรับคนที่อยากรับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือแม้แต่
การแปลอังกฤษเป็นไทยเองก็ตาม หลักไวยากรณ์หรือแกรมม่าร์เป็นเรื่องส าคัญอย่างมาก เพราะ
ภาษาไทยไม่มี Tense ไม่มีการเติมอักษรเพ่ือบอกเอกพจน์ พหูพจน์ และหลักไวยากรณ์ยิบย่อย
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อ่ืนๆ ของเราก็แตกต่างกับภาษาอังกฤษอย่างมาก ดังนั้น ถ้าอยากแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้ได้
แบบขั้นเทพ ก็ควรแม่นแกรมม่าร์พอสมควร เพ่ือให้เราสามารถแปลประโยคต่างๆ ออกมาได้ตรง
ความหมายจริงตามท่ีต้องการสื่อสารมากที่สุด 
 

 
  
  3. ลองรับแปลภาษาหลากหลายแนว การเลือกรับแปลภำษำไทยเป็นอังกฤษหลายๆ 
แนวจะช่วยฝึกฝนทักษะการแปลของเราให้เพ่ิมพูนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารราชการ แปล
จดหมาย แปลบทความ หรือแปลโฆษณา เป็นต้น 
 

 
  
  4. ฝึกฝนการแปลภาษาอยู่เสมอ การรับแปลภาษาที่ดีไม่ว่าจะเป็นการแปลไทยเป็น
อังกฤษหรือแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น ผู้แปลต้องหมั่นฝึกฝนทักษะของตัวเองอยู่เสมอ อาจจะ
ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ การศึกษาค าศัพท์และรูปประโยคใหม่ๆ ไปจนถึงการฝึกเขียน
และขัดเกลาส านวนแปลของตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะท าให้การแปลของเราสละสลวย และมีคุณภาพ
มากขึ้น 

https://fastwork.co/translation/?utm_source=organicpost&utm_medium=wegointer&utm_campaign=dm_writingtranslation-translation_4techniquestranslation
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  เพียงแค่ 4 ข้อง่ายๆ ก็สามารถช่วยให้คนที่อยากรับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษและ
ต้องการฝึกฝนตัวเอง มีทักษะและความสามารถด้านการแปลเพ่ิมขึ้นได้แล้ว รับรองว่าสามารถ
แปลงานต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทั้งงานเขียน จดหมาย รายงานไปจนถึงงานทั่วไปตามที่เราต้องการ 
แต่ถ้าหากใครที่ยังไม่มั่นใจกับฝีมือการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษของตัวเอง ก็สามารถเข้ามา
เลือกใช้บริการการรับแปลภำษำจากนักแปลผ่าน https://fastwork.co/translation ได้
ค่ะ เพราะไม่เพียงแค่การแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษเท่านั้น แต่ฟาสต์เวิร์คยังมีนักแปลมืออาชีพที่
สามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสามอื่นๆ ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าครบวงจรส าหรับคนที่ก าลังมอง
หานักแปลจริงๆ   
  สรุปความได้ว่ า การแปลข้อความภาษาอังกฤษเป็นไทย หรือ ภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 ก็ตามเป็นเรื่องความรู้เฉพาะด้านที่ผู้แปลจะต้องมี
ความเข้าใจหลักการ กระบวนการ กลวิธีและขั้นตอนการแปลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น การ
แสวงหาข้อเปรียบเทียบข้อความแปลที่มีผู้เชี่ยวชาญได้แปลไว้เป็นตัวอย่างก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่
จะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการแปลและโอกาสที่ผู้แปลจะมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 ได้อย่างมีความหมายสมบูรณ์และ
สอดคล้องกับภาษาต้นฉบับและงานแปลจะมีคุณภาพท่ีดี 
 

……………….. The End of Chapter 2 ………………. 

https://fastwork.co/translation?utm_source=organicpost&utm_medium=wegointer&utm_campaign=dm_writingtranslation-translation_4techniquestranslation
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  ส ำหรับบทที่ 3 นี้ผู้เขียนน ำแนวคิดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษมำให้ผู้อ่ำนได้
ศึกษำเพื่อแสดงให้เห็นว่ำ กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษนั้นมีรูปแบบหลำยๆ รูปแบบ แต่
ละแบบมีควำมเชื่อมโยงกับกำรตีควำมหมำยทำงภำษำอังกฤษไปสู่ผู้เรียนทั้งนั้น เพรำะแต่
ละรูปแบบก็มีจุดเด่นจุดเน้นที่แตกต่ำงกันออกไปในรูปแบบและวิธีกำรสอนซึ่ งมี
จุดมุ่งหมำยอันเดียวกันคือ เพื่อต้องกำรให้ผู้เรียนเข้ำถึงบทเรียนนั้นๆ และเกิดทักษะด้ำน
ภำษำอังกฤษตำมควำมถนัดของตนเอง และตำมควำมถนัดของผู้สอนด้วยเช่นกันที่มี
ควำมหมำยตรงกับกำรตีควำมหมำยทำงภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 ก็ข้ึนอยู่กับผู้แปลด้วยว่ำ
มีประสบกำรณ์และมีควำมถนัดในรูปแบบใด เพื่อให้ผู้อ่ำนได้เรียนรู้ในเรื่องวิธีกำรสอน
ภำษำอังกฤษเป็นส ำคัญ อย่ำงน้อยผู้อ่ำนที่ไม่เคยรู้เลยว่ำในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ภำษำอังกฤษมีอย่ำงไร หรือแม้แต่ กำรแปลก็เช่นเดียวกันมีควำมหลำกหลำยรูปแบบที่จะ
ท ำให้เกิดทักษะด้ำนภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

การศึกษา ( Education ) คือ กระบวนการหรือรูปแบบหรือสิ่งที่ก ากับพัฒนาจิตใจ
ของมนุษย์ทุกเชื้อชาติในโลกนี้ แต่ด้วยอดีตกาลมีความแตกต่างจากปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ของโลกทั้งกายภาพและชีวภาพ จึงท าให้มนุษย์
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการด ารงชีพอยู่ภายใต้สภาพการณ์ของโลกเปลี่ยนไป ยิ่งปีพุทธศักราช 
2563 เกิดโรคร้ายแรงในสังคมมนุษย์คือ ไวรัสโควิค 19 ท าให้มนุษย์ส่วนหนึ่งตายไปจาก
ครอบครัวอันเป็นที่รักยิ่ง และ สังคมจึงถูกเรียกว่า สังคมวิถีใหม่ ( Social New normal ) 
มนุษย์ทุกคนต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่ว่า เมื่อต้องการเข้าสู่สังคมหรือการเดินทางไป
ติดต่องาน การเดินทางไปข้างนอกต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยซึ่งจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้
ไปอีกเท่าไร ไม่มีใครตอบได้ แม้แต่หมอและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคร้ายต่างๆ  

 

บทที่ 3 
แนวคิดและรูปแบบกำรเรียน 

กำรสอนภำษำอังกฤษในยุคปจัจบุัน 
เชื่อมโยงกำรตีควำมหมำยทำงภำษำ 
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  อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งนั้น ยิ่งไปกว่านั้นคือ 
ภาษาที่มนุษย์ต้องใช้สื่อสารในโลกยุคปัจจุบันอีกก็มีความจ าเป็นอย่างมากคือ ภาษาสื่อสาร
สากลที่ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันนี้คือ ภาษาอังกฤษ ( English Language ) 
ภาษาที่ทุกคนต้องรู้และน าไปสื่อสารได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่า การพูดสื่อสารไม่สมบูรณ์ก็ตาม 
แต่ต้องรู้เอาไว้ระดับที่สื่อสารรู้เรื่องกับชนชาติอีกชาติหนึ่งที่ไม่ใช่คนไทย ซึ่งหนังสือเล่มนี้ ชื่อ
ว่า การแปลเพ่ือการสื่อสาร ( Translation for Communication ) ก็เป็นอีกเล่มที่จะให้
แนวคิดและองค์ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ จึงได้ผลิตและจัดพิมพ์ออกมาให้ผู้สนใจในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอีกมุมหนึ่งมากพอสมควร และ ยังเป็นต าราเรียนของนักศึกษา 
นิสิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ด้วย อันเนื่องด้วยหนังสือนี้พัฒนามาจากเอกสาร
ค าสอนของผู้เขียนและเรียบเรียงในการใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาในหลายๆ ปีมาแล้ว เพ่ือพัฒนาต่อยอด
แนวคิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ก าลังมีความต้องของคนไทย องค์กร หน่วยงาน และ 
สถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากรสามารถน าองค์กรสู่ความ
เป็นองค์นานาชาติต่อไป 
  ส าหรับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงแนวคิดว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทั้งกายภาพและชีวภาพ
บนโลกและมนุษย์ทุกส่วนของโลกสามารถสื่อสารกันได้แล้วด้วยภาษานั่นคือ ภาษาอังกฤษ จึง
ขอเน้นย้ าว่า ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อสังคมไทยปัจจุบัน จึงสมควรอย่างยิ่งต้องส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนคนไทยรุ่นหลังตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีสื่อส าคัญๆ ก็
ถือโอกาสน าไปศึกษาและเรียนรู้ท าความเข้าใจตามรูปแบบที่ปรากฏอยู่บนสื่อต่างๆ หรือสื่อ
ต าราเรียนหรือสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และ สิ่งที่จะน าเสนอกล่าวใน
เบื้องต้นเป็นเรื่องแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ขอทุกท่านได้อ่านศึกษาได้ต่อไปนี้  
 
1. กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ1 
         แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเรียนการภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายแนวคิด    
มีทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดเก่ียวกับแนวการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ แนวคิดท้ัง 3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนในการตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การ
คัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับครูผู้สอนที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือช่วยให้การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น แนวคิดส าคัญที่ครูควรศึกษาท าความเข้าใจมีดังต่อไปนี้  
                                                 
1https://www.moe.go.th/moe/upload/news_research/htmlfiles/17546-3523.html,   
Accessed: 27/08/2020. 
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  1. หลักสูตรภาษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Lerner – Centered Language Curriculum) 

  2. แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) 
  3. การสอนภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific Purposes) 
  4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
  5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
  6. การจัดการเรียนการสอนแบบภาษาท่ีเน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction) 
  7. การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
  8. การเรียนรู้จากการท าโครงงาน (Project-Based Learning) 
  9. การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task-Based Language) 
  10. การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
  11. วิธีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response) 
  12. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบไฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MATS Language System) 

 
2. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
         การที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ มี
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ครู
ต้องมีเทคนิค วิธีการ ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปว่า ปัญหาที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วน
ใหญ่ประสบในการจัดห้องเรียนมี 3 ประการ คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2548 ข : 1 – 3) 
  1. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากใช้ภาษาอังกฤษในห้อง 
  2. การไม่สามารถจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้ตามท่ีคาดหวัง เพราะวัสดุอุปกรณ์ไม่
เหมาะ ไม่เพียงพอ ผู้เรียนมีระดับความรู้ต่างกัน 
  3. การแสดงบทบาทของครูในการสอนห้องเรียนเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพราะมีการเน้นการสอนเนื้อหามากเกินไป 
 
3. เทคนิควิธีกำรที่ส ำคัญท่ีครูผู้สอนภำษำอังกฤษควรรู้และน ำไปใช้2 
  3.1 กำรสอนทักษะกำรฟัง (Listening)  คนมักเข้าใจว่าการฟังเกิดขึ้นเองเมื่อ
ผู้เรียนต้องเผชิญกับภาษานั้นโดยไม่ต้องมีการเรียนการสอน แต่ความจริงแล้วการฟังเพ่ือความ
เข้าใจในการเรียนการสอนภาษาท่ีสองเป็นทักษะอันดับแรกที่ต้องได้รับการฝึกฝน การสอนฟัง
อาจใช้การสอนแบบ Bottom up คือ สอนเป็นล าดับขั้นตอน ค่อยเรียนรู้ทีละน้อย จนเกิด
                                                 
2http://supervis-nited.blogspot.com/2008/07/blog-post_4466.html, Accessed: 4/09/ 2020. 

http://supervis-nited.blogspot.com/2008/07/blog-post_4466.html
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ความเข้าใจในที่สุด หรืออาจสอนแบบ Top down คือ การให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ต่อเนื่องจากพ้ืนฐานหรือประสบการณ์ของตน 
การสอนฟังผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้ฟังสามารถแยกเสียงที่ได้รับฟัง รับรู้ และเข้าใจความหมาย
เรื่องท่ีฟัง วิธีสอนที่ใช้กันทั่วไปในการสอนฟังมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ กิจกรรมก่อนฟัง 
กิจกรรมขณะฟัง และกิจกรรมหลังฟัง (ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2548 
ข : 12 – 13) 
  3.2 กำรสอนออกเสียง (Pronunciation)  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะสอน
ค าศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammy) และฝึกผู้เรียนเรื่องการสนทนา ให้ท ากิจกรรม
ฝึกต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการฟังและอ่านได้ แต่จะสอนเรื่องการออกเสียงอย่าง
จริงจังน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรู้สึกอึดอัดที่จะสอนเรื่องการออกเสียง หรืออาจรู้สึกว่าการ
สอนออกเสียงเป็นการสร้างปัญหาระหว่างการเรียนการสอน จึงมักปล่อยให้นักเรียนฝึกออก
เสียงกันเอง ในขณะที่เรียนเรื่องอ่ืนๆ แต่แท้จริงแล้วการเน้นสอนออกเสียงไม่เพียงแต่ท าให้
ผู้เรียนตระหนักในเรื่องความแตกต่างของเสียง ลักษณะของเสียง และความหมายของเสียง
เท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาทักษะการพูดได้อย่างมาก การให้ความสนใจในเรื่องเสียงที่เปล่ง
ออกมาจากส่วนต่างๆ ภายในปาก ท าให้ผู้เรียนรู้ว่าควรลงเสียงหนักเบาในต าแหน่งใดของค า 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจภาษาพูด (Spoken – English) และพัฒนา
ทักษะความสามารถทางภาษาได้ (ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548 ข : 
14)  และ การสอนออกเสียงมักพบปัญหาที่ครูผู้สอนต้องแก้ไข 3 เรื่อง (ส านักงานคณะกรรรม
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548 ข : 15 – 16) 
     1. สิ่งที่ผู้เรียนได้ยิน เพราะผู้เรียนบางคนไม่สามารถแยกความแตกต่างของ
เสียง ซึ่งอาจเป็นเพราะเสียงนั้นไม่มีในภาษาเดิมของเขา ท าให้ฟังเสียงที่แตกต่างเป็นเสียง
เดียวกัน ผู้สอนต้องพยายามให้เขารับรู้ความแตกต่างของเสียง ซึ่งอาจท าโดยการแสดง
แผนภาพ แผนภูมิ การสาธิตและการอธิบาย เพ่ือฝึกหูของผู้ฟังทีละน้อย จนกระทั่งเขา
สามารถแยกเสียงที่แตกต่างกันได้ 
       2. การออกเสียงสูง – ต่ า ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนรู้จักการจ าแนกอารมณ์ 
(Moods) และความตั้งใจ (Intention) โดยใช้แถบเสียง (Tape) หรือพูดให้ฟัง เพื่อให้ผู้เรียน
สังเกตว่าคนพูดภาษาอังกฤษกันอย่างไรในอารมณ์ ความรู้สึก และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
      3. ตัวอักษรแทนเสียง (The Phonetics Alphabet) ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
จ านวนมากมีปัญหาในการออกเสียงตัวสะกด จึงจ าเป็นต้องรู้จักหน่วยเสียงที่แตกต่างกัน    
ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการรับรู้เหล่านี้คือ การน าเสนอด้วยสัญลักษณ์ (Phonetics 
Symbol) ซึ่งเมื่อผู้เรียนสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ก็จะสามารถรับรู้ว่าค าถามเหล่านั้นออก
เสียงอย่างไร การสอนออกเสียงอาจท าได้หลายลักษณะ เช่น Whole Lessons คือ การที่  
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ครูสอนเน้นเรื่อง Stress และ Intonation ขณะด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนฝึกจ ารูปแบบการออกเสียงสูง – ต่ า ออกเสียงวลีที่จ าเป็น แล้วพัฒนาต่อไปจนสามารถ
แสดงละครสั้นๆ ได้ และ Discrete Slots คือ การแทรกกิจกรรมการออกเสียงสั้นๆ ไม่
ต่อเนื่องกันลงในบทเรียน ทั้งในรูปแบบฝึกเสียงเดี่ยว และฝึกเสียงคู่ท่ีแตกต่างกัน ในช่วงสั้นๆ 
ขณะสอนภาษาอังกฤษ และ Integrated Phases คือ การที่ก าหนดให้การออกเสียงเป็น  
ส่วนหนึ่งของบทเรียน โดยให้ฟังเทปแล้วฝึกออกเสียงตามให้ถูกต้อง และ Opportunistic 
Phases เป็นการสอนออกเสียงค าบางค าท่ีน่าสนใจขณะสอนไวยากรณ์ หรือค าศัพท์         
โดยไม่ต้องใช้เวลามาก 
  3.3 กำรสอนไวยำกรณ์ (Grammar)  ไวยากรณ์ (Grammar) เป็นกระบวนการ
ทางภาษาที่จะควบคุม และรวบรวมค าเพ่ือก่อให้เกิดหน่วยของความหมายที่ยาวขึ้น ไวยากรณ์
จึงเป็นตัวก าหนดเกณฑ์พ้ืนฐานของกิจกรรมในห้องเรียนที่มีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ชั่วคราว 
เพ่ือให้มองเห็นผลได้ในระยะยาว เพราะการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วควรเกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลายในระยะยาว (ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2548 ข : 19 – 20)  การสอนไวยากรณ์ผู้สอนต้องน าเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ใน
ขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
      1. การน าเสนอ (Presentation) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบและความ 
หมายทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน 
      2. การสอนเป็นตอน ๆ และการอธิบาย (Isolation and Explanation) 
เป็นการเน้นเรื่องส่วนประกอบของไวยากรณ์ ทั้งด้านการออกเสียง รูปแบบ ความหมาย และ
หน้าที่ หรือกฎเกณฑ์ ในบางชั้นเรียนครูอาจจ าเป็นต้องอธิบาย แปล หรือท าให้เห็นภาพรวม
โดยใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 
      3. การฝึกฝน (Practice) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างภาษาได้อย่างลึก 
ซึ้ง ครูควรจัดให้มีแบบฝึกหัดทั้งท่ีให้ท าในชั้นเรียน และที่ให้ท าเป็นการบ้าน ให้มีความ
หลากหลายครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน 
      4. การทดสอบ (Test) เป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่เรียนไป 
แล้วเพ่ือทราบว่าผู้เรียนพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ครูควรปรับปรุงการสอนอย่างไรต่อไป 
  3.4. กำรสอนเกมทำงภำษำ (Language games)  เกมทางภาษา หมายถึง 
กิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้นเพ่ือทดสอบ และเสริมสมรรถภาพในการเรียนภาษา โดยเน้นหนัก
ในการผ่อนคลาย เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ทั้งในรายบุคคลและสมาชิก
ในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนด เรื่องศักดิ์ อ าไพพันธ์ (2535 : 1 – 12) กล่าวถึงประโยชน์ 
และประเภทของเกมทางภาษาว่า เกมทางภาษามีประโยชน์ในการเรียนการสอน  เพราะ 
    1. ท าให้เนื้อหากระจ่าง ง่ายต่อการเข้าใจ 
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    2. ช่วยเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู 
    3. ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจเนื้อหา 
    4. ช่วยเร้าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียน 
    5. ช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม คนเก่งได้ช่วยเหลือคนอ่อน 
    6. ปรับใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย 
    7. ใช้ได้ทั้งรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน 
    8. ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าแสดงออก อยากร่วมกิจกรม 
    9. ช่วยเสริมทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถใช้ในทุกข้ันสอน 
    10. ใช้ได้หลายสถานการณ์ ทั้งในห้องเรียน กิจกรรมชมรม การทัศนาจร  
    เกมทำงภำษำแบ่งได้เป็นคือ 
    1. Number Games เกมที่เสริมความรู้ ฝึกความจ า ตลอดจนปฏิภาณและ
ความเร็วในการคิดเกี่ยวกับตัวเลข 
    2. Vocabulary Games เกมที่ใช้ทดสอบความจ าและความรู้เดิมด้านภาษา 
ทั้งการออกเสียง การสะกดค า ความหมาย และ part of speech 
    3. Structure Games เกมที่ฝึกเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของภาษา 
    4. Spelling Games เกมที่ช่วยเสริมความสามารถในการจ าค าศัพท์ถูกต้อง 
    5. Conversation Games เกมที่ช่วยสรุปเนื้อหาระหว่างผู้พูดและผู้ฟังให้
สามารถเก็บใจความและสื่อความหมาย 
    6. Writing Games เกมที่ช่วยเสริมทักษะในการเขียนMiscellaneous 
Games เกมที่แยกออกมาเป็นกลุ่มพิเศษ ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมพิเศษนอก
ห้องเรียน เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละคร การโต้วาที กิจกรรมในงานสังสรรค์ 
เป็นต้น 
 
4. วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษ 
 ปัจจุบันมีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิด  แต่ละ
แนวคิดช่วยสร้างความคิดท่ีเป็นระบบให้แก่ครูผู้สอน  ช่วยให้ทราบการวิเคราะห์  สังเคราะห์
หรือกรอบในการพัฒนามโนทัศน์เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แนวคิดเหล่านี้  
ช่วยครูผู้สอนตัดสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียน
การสอน การเลือกสื่อการเรียนรู้ ในที่นี้น าแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษมาเสนอดังนี้ 
  4.1 หลักสูตรภำษำอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Learner-Centered 
Language Curriculum)   หลักสูตรภาษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ในการใช้ภาษา (Language Use)  และรู้จักกระบวนการเรียนรู้ภาษา (Language 
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Learning Process) ตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน (Information instruction Manner) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Manner) การพัฒนาหลักสูตรภาษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
    1. ขั้นวำงแผน (Planning)  ประกอบด้วย 
     1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
     1.2 การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ของรายวิชา 
     1.3 การเลือกเนื้อหา  ต้องเลือกเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็น
ทักษะทางภาษา (Language Skills) และทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  โดยมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
      1.3.1 ด้านทักษะทางภาษา  คือ ให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็น
ประโยชน์ของสิ่งที่จะเรียนและมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา และ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ปฏิบัติและฝึกใช้ทักษะความรู้ที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะผู้เรียนภาษา และ กิจกรรมที่จัดให้ต้องสัมพันธ์กับ
ความต้องการในชีวิตจริงของผู้เรียน และ เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะและกระบวนการทางภาษาที
ละนอ้ย ในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป 
      1.3.2 ด้านทักษะการเรียนรู้ คือ เอ้ือให้ผู้เรียนใช้กลยุทธ์ใน
การเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพ และ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิธีเรียนที่ตนพอใจ และ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เรียนตามหลักสูตรราบรื่น และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวาง
จุดมุ่งหมายในการเรียนของตน และ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักก าหนดเป้าหมายที่ต้องการและ
ช่วงเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการประเมินตนเอง 
     1.4 การสร้างกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอน  กิจกรรมควรจะ
เป็นทั้งกิจกรรมเพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนมีความรู้ด้านภาษา (Linguistic Exercises) และกิจกรรม
ทางการสื่อสาร (Communicative Tasks)  ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  
    1.4.1 การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play) 
    1.4.2 การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
    1.4.3 การเรียนรู้จากโครงงาน (Project-Based Learning) 

    1.4.4 การเรียนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) 
    1.4.5 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
    1.4.6 การเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) 
    1.4.7 การเรียนแบบสร้างความรู้ (Constructivism Learning) 
     1.4.8 กิจกรรมการแก้ปัญหา (Problem-solving Activities) 

    1.5 การสร้างแบบทดสอบ 
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   2. ขั้นด ำเนินกำร (Implementation)  ประเด็นที่ควรพิจารณา  ได้แก่ 
     2.1 วิธีการสอน  การจัดกิจกรรมการสอนภาษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative 
Approach) 
     2.2 แหล่งความรู้ควรเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
และเป็นไปเพ่ือสนองความต้องการของผู้ เรียนในลักษณะที่เป็นสื่อผสมเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน   
   3. ขั้นกำรวัดและประเมินผล  (Evaluation)  ควรมีการประเมินทั้ ง
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน คือ 
     3.1 การประเมินผลรายวิชา (Course Evaluation)  เป็นการ
ประเมินเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของแต่ละวิชาว่าบรรลุจุดหมายของรายวิชานั้นหรือไม่  ซึ่งการ
ประเมินอาจประเมินโดยวิธีการต่อไปนี้ 
      3.1.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
      3.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังของวิชา 
นั้นๆ ในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจจากผู้เรียน 
     3.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
      3.2.1 จุดประสงค์ของการประเมินผล  ควรเป็นไปเพ่ือ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการสอน   
ของคร ู
      3.2.2 ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การ
ทดสอบ การสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินตนเอง การบันทึกการเรียนรู้    
แฟ้มสะสมงาน 
      3.2.3 ควรมีการประเมินพฤติกรรมการเรียน การมีส่วน
ร่วมและความประพฤติของผู้เรียน 
      3.2.4 การวัดและประเมินผล  ควรด าเนินการควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
  4.2 กำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร(Communication Language Teaching) 
   4.2.1 ควำมหมำย  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communication 
Language Teaching) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ซึ่ งมุ่ งเน้น
ความส าคัญของผู้เรียน  จัดล าดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของ
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ผู้เรียน  โดยเริ่มจากการฟังไปสู่การพูด การอ่าน การจับใจความส าคัญ ท าความเข้าใจ จดจ า
แล้วน าสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ 
   4.2 .2 ควำมส ำคัญ   กลุ่ มนั กจิ ตวิทยาการเรียนรู้ เชื่ อว่ า  ผู้ เรี ยน              
มีความส าคัญที่สุดในการเรียน ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจเป็นส าคัญ  เขาจะเรียนได้ดีถ้าเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียน เห็นประโยชน์ในการน า
สิ่งที่เรียนไปใช้ โดยสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนไปแล้วให้เข้ากับสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่และสิ่งที่จะ
ช่วยให้เรียนภาษาต่างประเทศได้ดี  ต้องเข้าใจหลักภาษาที่ใช้ในการวางรูปประโยคด้วย  การ
สื่อสารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถใช้ประโยคได้หลายชนิดในโอกาสต่างๆ กัน เช่น  การ
อธิบาย  การแนะน า  การถาม-ตอบ  การขอร้อง  การออกค าสั่ง  เป็นต้น  ความรู้ในการแต่ง
ประโยคเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า  ความรู้ความเข้าใจภาษาเท่านั้น  แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์
จะต้องสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นปกติวิสัยได้ตามโอกาสต่าง ๆ ของการสื่อสาร 
   4.2.3 แนวทำงกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  แนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารตามค าจ ากัดความที่  ดักกลาส  บราวน์ (H. Dougla Brown,  1993)  เสนอไว้ มี 4 
ลักษณะ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
     1. เป้าหมายของการสอนเน้นไปที่องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะ
การสื่อสารและไม่จ ากัดอยู่ภายในกรอบของเนื้อหาภาษาหรือไวยากรณ์ 
    2. เทคนิคทางภาษาได้รับการออกแบบมาเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่การใช้
ภาษาอย่างแท้จริงตามหน้าที่ภาษาและปฏิบัติจริงโดยมีจุดมุ่งหมายในการพูด  รูปแบบ
โครงสร้างภาษามิใช่เป้าหมายหลัก  แต่ตัวรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากที่จะท าให้ผู้เรียน
สามารถสื่อสารจนส าเร็จตามเป้าหมาย 
    3. ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง  เป็นหลักการเสริมที่อยู่
ภายใต้เทคนิคการสื่อสาร 
    4. ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ภายในบริบท 
  4.2.4 ขั้นตอนกำรสอนภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
       1. กำรน ำเสนอเนื้อหำ (Presentation)  จัดเป็นขั้นตอนส าคัญ
ขั้นหนึ่ง  ในขั้นนี้ครูจะให้ข้อมูลทางภาษาแก่ผู้เรียน  ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ มีการ
น าเสนอเนื้อหาใหม่โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและ
รูปแบบภาษาที่ใช้กันจริงโดยทั่วไป  รวมทั้งวิธีการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นด้านการออกเสียง 
ความหมาย ค าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้กฎเกณฑ์ 
     2. ขั้นกำรฝึกปฏิบัติ (Practice)  เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้
ภาษาที่เพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่จากขั้นการน าเสนอเนื้อหาในลักษณะของการฝึกควบคุมหรือชี้น า 
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(Controlled Practice Directed Activities)  โดยมีผู้สอนเป็นผู้น าในการฝึกไปสู่การฝึกแบบ
ค่อยๆ ปล่อยให้ท าเองมากขึ้น เป็นแบบกึ่งควบคุม (Semi-Controlled)  การฝึกในขั้นนี้มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเน้นที่ความถูกต้องของภาษาเป็นหลัก  แต่
ก็มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิธีการใช้รูปแบบภาษา   
นั้นๆ ด้วยเช่นกัน  ในการฝึกครูผู้สอนจะเริ่มจาก การฝึกปากเปล่า (oral) ซึ่งเป็นการพูดตาม
แบบง่าย ๆ ก่อน  จนได้รูปแบบภาษาแล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ไป  สถานการณ์เหล่านี้จะ
เป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นภายในห้องเรียน เพ่ือฝึกการใช้โครงสร้างประโยคตามบทเรียน  
ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่าตนเองใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่  
นอกจากนี้อาจตรวจสอบความเข้าใจด้านความหมายได้ (ไม่ควรใช้เวลามากนัก)  ต่อจากนั้น
จึงให้ฝึกด้วยการเขียน (Written)  เพ่ือเป็นการผนึกความแม่นย าในการใช้ 
     3. ขั้นกำรใช้ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร  (Production)  การฝึกใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียน
ไปสู่การน าภาษาไปใช้จริงนอกชั้นเรียน  การฝึกใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารโดยทั่วไป มุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่จ าลองจากสถานการณ์จริง หรือที่เป็นสถานการณ์จริง
ด้วย  โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะแนวทางเท่านั้น  วิธีการฝึกมักฝึกในรูปแบบของการจัด
กิจกรรมแบบต่างๆ โดยครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ก าหนดภาระงาน หรือสถานการณ์ต่างๆ 
  4.3 กำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (Language for Specific 
Purpose)  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  เป็นการสอนโดยใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือเพ่ือรับรู้ศาสตร์นั้นๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพ เช่น ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว  ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  ภาษาอังกฤษการ
โรงแรม  ในการเรียนภาษามิใช่เป็นเพียงการเรียนเฉพาะตัวเนื้อหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเชื่อมโยงและบูรณาการในศาสตร์อื่นๆ ผู้เรียนมีแรงจูงใจและปัจจัยภายนอกที่
บังคับให้เรียน  การจัดสร้างหลักสูตรการสอนภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
    1. ศึกษาต้นเหตุความจ าเป็น ความเหมาะสมและความต้องการของสังคมว่า
มีความต้องการภาษาเฉพาะในด้านใดบ้าง  ศึกษานโยบายการศึกษาของชาติ เพ่ือที่จะได้
จัดการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  
    2. วิเคราะห์ลักษณะงานการใช้ภาษาในแต่ละอาชีพ เช่น ด้านเลขานุการมี 
ความจ าเป็นต้องใช้ภาษาในขอบข่ายใดบ้างและใช้ภาษาที่งานใด ในลักษณะใด 
    3. ก าหนดระดับความสามารถของภาษาในทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ภาษา
ที่ใช้ด้านการท่องเที่ยวย่อมใช้ทักษะการฟัง พูดมากกว่าอ่าน เขียน 
    4. วิเคราะห์ค าและกลุ่มค าใดบ้างที่ต้องใช้ในแต่ละประเภทของภาษาเฉพาะ 
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   4.4 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integrate Learning) การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ คือ ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ซึ่งเปิดโอกาสให้ใช้วิธีการตั้งค าถาม (Question)  
และกระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving)  มาเป็นตัวน ากระบวนการแสวงหาความรู้
และทักษะ  โดยไม่ยึดติดในโครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิชาการเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมีการน าบริบททางสังคมมาประยุกต์จากสภาพจริง
ด้วยในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   4.4.1 ประโยชน์ของกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
    1. เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนทุกวิชาได้ท างานร่วมกัน  
     2. ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าในการน าความรู้ประยุกต์ใช้ 
    3. ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวม 
    4. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
    5. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีจุดหมายและมีความหมาย 
    6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนความรู้
     7. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างไม่จ ากัด 
    8. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ชมุชนเป็นแหล่งวิทยากร 
    9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4.4.2 ลักษณะกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
    1. บูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
    2. บูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และจิตใจ 
    3. บูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า 
    4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
    5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ  
   4.4.3 กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  มี 2 วิธี คือ 
    1. การเลือกแก่นสาระ (Theme)  จากประเด็นแนวความคิดหรือ
ปัญหาแล้วน าหัวข้อ เนื้อหาจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มาสัมพันธ์
กันและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
    2. การน ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มวิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์
กันมาสร้างเป็นแก่นสาระ (Theme)  แล้วสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ซึ่ง
มี 3 ขั้นตอน คือ 
     2.1 เลือกมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (Benchmark) ของ
วิชาต่างๆ ที่จะน ามาบูรณาการ  โดยค านึงถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างวิชาและการ
เสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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     2.2 จากจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เลือกมา  ให้ตั้งค าถาม
ต่างๆ ที่เป็นค าถามคิดวิเคราะห์และสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
     2.3 ก าหนดผลงานของผู้เรียนให้ชัดเจน 
  4.5 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ท างานร่วมกันเพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมตาม
สภาพวัฒนธรรม นั่นคือให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็นประชาธิปไตยและมี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีประสิทธิภาพ  มีแนวทาง
ส าคัญ 5 ประการคือ 
   1. การพ่ึงพาอาศัยกันในทางที่ดี (Positive Interdependence)  สมาชิก
ทุกคนมีหน้าที่และความส าคัญเท่ากัน  รู้หน้าที่ของตนและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เสมอ
กัน  ทุกคนตระหนักดีว่าความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่ละคน 
   2. การสร้างทีมงาน (Team Formation)  การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
ชี้ให้เห็นว่า ต้องมีการจัดกลุ่มขึ้นเพ่ือท ากิจกรรม  ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มกันเองได้  หรือ
ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกลุ่มให้ผู้เรียนก็ได้ 
   3. ความรับผิดชอบ (Accountability)  ความรับผิดชอบเป็นสิ่งส าคัญใน
การจัดการเรียนแบบร่วมมือ  เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ  ผู้เรียนได้รับมอบหมายความ
รับผิดชอบเป็นรายบุคคลให้คะแนนหรือจัดล าดับงานส่วนที่รับผิดชอบในโครงการกลุ่ม หรือ
ตามกฎที่ว่าจะยังท ากิจกรรมในกลุ่มทุกคนจนกว่างานจะเสร็จ 
   4. ทักษะทางสังคม (Social Skill)  ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล รวมทั้งการสื่อความหมาย การช่วยสอนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  ช่วยให้รู้จัก
การจัดการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. โครงสร้างการเรียนรู้และวิธีการจัด โครงสร้าง (Structures and 
Structuring)  เป็นกรอบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่อิสระจากเนื้อหา (Content-Free) ส าหรับใช้
ในการจัดล าดับพฤติกรรมในห้องเรียน ในการจัดให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเนื้อหาและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โครงสร้างการเรียนรู้จะบรรยายล าดับวิธีการต่างๆ ที่ผู้เรียนจะเปิด
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
   ตัวอย่ำงโครงสร้ำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   1. คิดและคุยกัน (Think-Pairs-Share)  เพ่ือนเรียน (Partners) และผลัด
กันพูด (Say and Switch)  ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึง
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กัน คือให้ผู้เรียนจับคู่กันในการตอบค าถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นหรือสถานการณ์ หรือท าความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่ก าหนดให้ 
   2. กิจกรรมโต๊ะกลม (Roundtable หรือ Round robin)  เป็นรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีจ านวนมากกว่า 2 คนขึ้นไปและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนในกลุ่มเล่าหรือเขียนความคิดเห็นของตน เล่าประสบการณ์ ความรู้ สิ่งที่ตนก าลังศึกษา 
หรือสิ่งที่ก าหนดให้ 
   3 . คู่ ต รวจสอบ  (Pairs Check)  มุ ม สน ท น า (Confers) ร่ วมกั น คิ ด 
(Numbered Heads Together)  เป็นรูปแบบการสอนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ  เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4-6 คน  โดยผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
ต้องคละเพศและความสามารถให้ช่วยกันตอบค าถาม แก้โจทย์ปัญหา หรือท าแบบฝึกหัด  
เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยสามารถตอบปัญหาหรือแก้โจทย์ปัญหาได้แล้ว ก็เปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยน หรือตรวจสอบค าตอบกับผู้เรียนในกลุ่มอ่ืน  หรือครูผู้สอนอาจสุ่มเรียกผู้เรียนให้
ตอบ 
   4. การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน (Three – Steps Interview)  เป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มย่อยที่มีสมาชิก 3-4 คน  มีขั้นตอนดังนี้ 
    4.1 ผู้เรียนจับกลุ่มกัน  ในกรณีที่กลุ่มมีสมาชิก 3 คน ให้คนที่ 1 
เป็นผู้สัมภาษณ์ โดยถามค าถามที่ครูผู้สอนตั้ง หรือผู้เรียนเป็นผู้ตั้งเอง  ผู้เรียนคนที่ 2 เป็น
ผู้ตอบ และผู้เรียนคนที่ 3 เป็นผู้จดประเด็นอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น  ในกรณีที่กลุ่มมี
สมาชิก 4 คน ให้สมาชิกภายในกลุ่มจับคู่กันเป็น 2 คู่  โดยมีการสัมภาษณ์และตอบค าถามไป
พร้อมๆ กัน ทั้ง 2 คู่  ผู้เรียนคนที่เป็นผู้ตั้งค าถามจะเป็นผู้จดประเด็นอภิปราย หรือความ
คิดเห็นในขณะที่ผู้เรียนอีกคนหนึ่งตอบ 
    4.2 หลังจากการสัมภาษณ์ หรืออภิปรายตามหัวข้อจบเรื่องหนึ่ง  
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะสลับบทบาทกันในการสัมภาษณ์ หรือสนทนาหัวข้ออ่ืนๆ  
    4.3 เมื่อการสัมภาษณ์ หรืออภิปรายครบทุกหัวข้อแล้ว  ผู้เรียนแต่
ละกลุ่มย่อยผลัดกันเล่าสิ่งที่ตนได้รู้ให้กลุ่มทราบ 
   5 . เท ค นิ ค  STAD (Student Teama Achievement Division)  เป็ น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สมาชิกในกลุ่ม 4 คน มีระดับสติปัญญาต่างกัน 
เช่น เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คนและอ่อน 1คน  ครูผู้สอนก าหนดบทเรียนและการท างานกลุ่ม
แล้วจึงสอนบทเรียนให้ผู้เรียนทั้งชั้น จากนั้นให้กลุ่มท างานตามที่ก าหนด  ผู้เรียนในกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน เด็กเก่งช่วยการตรวจสอบงานเพ่ือให้ถูกต้องก่อนน าส่งครูผู้สอน  การสอบต่าง
คนต่างท าข้อสอบแล้วเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  ครูผู้สอน
จัดล าดับคะแนนของทุกกลุ่มแล้วปิดประกาศให้ทุกคนทราบ 
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   6 . เทคนิ ค  TGT (Team – Games Tournament)  เป็ นการจั ดกลุ่ ม
เช่นเดียวกับ STAD แต่ไม่มีการสอบทุกสัปดาห์  แต่ละทีมที่มีความสามารถเท่าเทียมกันจะ
แข่งขันกันตอบปัญหา มีการจัดกลุ่มใหม่ทุกสัปดาห์ โดยพิจารณาจากความสามารถของแต่ละ
บุคคล 
   7 . เท คนิ ค  TAI (Team – Assisted Individualization)  เป็ น ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สมาชิกของกลุ่ม 4 คน มีระดับความรู้ต่างกัน ครูผู้สอนเรียก
ผู้เรียนที่มีระดับความรู้เดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอน ความยากง่ายของเนื้อหาที่สอนแตกต่าง
กัน ทุกคนสอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกัน มีการให้รางวัลทีมที่ท าคะแนนได้ดีกว่าเดิม 
   8 . เ ท ค นิ ค  CIRC (Cooperative – Integrated Reading and 
Composition)  ใช้ส าหรับการอ่าน เขียนและทักษะอ่ืน ๆ ทางภาษา  สมาชิกในกลุ่ม 4 คน 
มีความรู้เท่ากัน 2 คน อีก 2 คน ก็เท่ากัน แต่ระดับความรู้ต่างกันจาก 2 คนแรก  ครูผู้สอน
เรียกคู่ที่มีความรู้เท่ากันจากทุกกลุ่มมาสอนให้กลับเข้ากลุ่มแล้วเรียกคู่ถัดไปจากทุกกลุ่มมา
สอน  คะแนนของกลุ่มพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคล 
  9. เทคนิค Jigsaw  เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่
ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาที่ก าหนดให้  สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่มให้ศึกษาเนื้อหาคน
ละตอนที่แตกต่างกัน  ผู้เรียนจะไปท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา
เนื้อหาที่เหมือนกัน  หลังจากที่ในกลุ่มฟังโดยเรียงล าดับเรื่องราวเสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่ม
คนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน  ครูผู้สอนอาจเตรียมข้อสอบเกี่ยวกับ
บทเรียนนั้นไว้ทดสอบความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในช่วงสุดท้ายของการเรียน 
   ประโยชน์ของกำรเรียนแบบร่วมมือ 
   1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกๆ คนร่วมมือกันในการ
ท างานกลุ่ม ทุกๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน  ท าให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
   2. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
ลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน 
   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   4. ท าให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การร่วมกันคิด  การระดมความคิด 
น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด 
   5. ส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  4.6  กำรจั ดกำร เรี ยน รู้ภ ำษ ำโดยใช้ เนื้ อหำ เป็ นสื่ อ  (Content – Based 
Instruction) การจัดการเรียนการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเป็นสื่อ หมายถึง  การสอนภาษา
ที่น าเนื้อหาวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา  ผู้เรียนใช้ภาษาเป็น
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เครื่องมือในการเรียนรู้และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารไปด้วย  ดังนั้น 
การคัดเลือกเนื้อหาที่น ามาให้ผู้เรียนได้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะเนื้อหาที่คัดเลือก
มาจะต้องเอ้ือต่อการบูรณาการการสอนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน  นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ สามารถตีความ ประเมินข้อมูลของเรื่องและพัฒนาการ
เขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาในลักษณะองค์รวม 
(Whole Language Learning) 
   จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเนื้อหำไปใช้  มีขั้นตอนดังนี้ 
   1. การเลือกแก่นสาระ (Selecting the Theme)  ครูผู้สอนจะต้องเลือกหัว
เรื่อง (Topic)  ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและเลือกหัวเรื่องย่อย (Sub-Topic) ที่สัมพันธ์
กัน  นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  ครูผู้สอน
สามารถเลือกเรื่องที่จะสอนจากรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 
   2. การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียน  (Selecting the Material or the 
Text)  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด  เพราะครูผู้สอนจะต้องหาบทเรียนในกรอบเนื้อหาที่คาดว่า
ผู้เรียนสนใจ ทั้งจะต้องฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง เช่น สามารถตีความ หรือ
สังเคราะห์ข้อมูล  หรือแยกประเด็นที่เป็นความเห็นจากข้อเท็จจริง  สามารถเห็นภาพตามค า
บรรยาย  สามารถระบุความเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้โครงสร้างของภาษา ในการเลือกบทเรียนที่
จะใช้สอน  อาจใช้แนวทางดังนี้ 
    2.1 เนื้อหาของบทเรียนเป็นเรื่องจริง (Content Authenticity) 
ทันสมัย มีข้อมูลมากพอที่จะให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟังและพูดได้ 
    2 .2  ภ า ร ะ ง าน ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง  (Task 
Authenticity)  เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา กิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์ 
    2.3 ระดับความสนใจ (Interest Level)  เนื้อหาในการเรียน
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
    2.4 ระดับความยากง่าย (Difficulty Level)  บทเรียนยากง่าย
เหมาะกับระดับของผู้เรียน บทเรียนให้ข้อมูลเพียงพอและความยาวพอเหมาะ 
    2.5 เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย  (Accessibility)  ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมี
ความรู้พ้ืนฐานก่อนอ่านบทเรียนและสามารถเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม การเรียบเรียง
เนื้อหาตลอดจนส านวนภาษาเหมาะสม 
    2.6 บทเรียนหาได้ ง่าย (Availability)  ครูผู้ สอนสามารถหา
บทเรียนได้ในท้องถิ่นของตน 
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    2.7 รูปแบบของบทเรียน (Packaging)  น่าสนใจ การจัดหน้า 
ตัวพิมพ์ ภาพ สีสัน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้น 
    2.8 บทเรียนยืดหยุ่นได้ (Flexibility)  บทเรียนเหมาะที่จะใช้สอน
แบบทักษะสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย  และเอ้ือต่อผู้เรียนที่มี
วิธีการเรียนรู้ต่างกัน 
    2.9 แหล่งเนื้อหา (Source)  บทเรียนมาจากแหล่งเนื้อหาที่มี
รูปแบบที่หลากหลาย 
    2.10 ส่วนเสริมบทเรียน (Textual Aids) เช่น ค าอธิบายศัพท์ 
ค าถามให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ดัชนีค าช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและจ าเนื้อหาที่เรียนได้ 
    2.11 สื่อการสอนเสริม (Supporting Materials)  อาจมีคู่มือครู 
เฉลยค าตอบ หรือแบบฝึกหัดเสริม 
   3. การสร้างแผนภูมิแสดงเครือข่าย (Web)  หลังจากเลือกเนื้อหาแล้วจึง
ก าหนดหัวเรื่อง (Topic) และหัวเรื่องย่อย (Sub-Topic0 เพ่ือเจาะลึกเนื้อหา  โดยให้มีความ
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน  ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาอ่ืนในหลักสูตร  จากเนื้อหาในแต่
ละหัวเรื่อง ผู้เรียนจะได้รู้ข้อมูลใหม่พร้อมกับพัฒนาทักษะทางภาษา รวมทั้งฝึกกลวิธีการเรียน
และพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกัน  ฉะนั้นครูผู้สอนควรเลือกหัวเรื่องที่
น่าสนใจ  เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  และมีรูปแบบภาษาหลากหลาย 
   4. การเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (Developing the Insturction 
Tasks and Activities)  ครูผู้สอนจะวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจะประเมินว่า ผู้เรียนจะต้องมี
ความรู้เบื้องต้นอะไรบ้าง ก่อนที่จะอ่านบทเรียน หรือท ากิจกรรม  หลังจากนั้นจึงเตรียม
กิจกรรมจากเนื้อหาเพ่ือสอนศัพท์และโครงสร้างทางภาษา วิธีเรียบเรียงเนื้อความ กลวิธีการ
เรียน ทักษะการเรียนและฝึกการสื่อความหมายในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction)  
กิจกรรมที่ผู้เรียนท าเป็นการฝึกให้สามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเชิง
วิพากษ์วิจารณ์  การพูดและการเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเรียน กิจกรรมแต่ละขั้นตอนต้อง
สัมพันธ์และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
  4.7 กำรสอนแบบองค์รวม  (Whole Language Approach) การสอนแบบองค์
รวมเป็นการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม  
โดยไม่แยกภาษาเป็นส่วนๆ และไม่เน้นเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่งการสอนแบบองค์รวม การ
พัฒนาภาษาพูดและการอ่านออกเสียง  มีเงื่อนไขส าคัญในการเรียนรู้  ดังนี้   
  1. การน าเข้าสู่บทเรียน (Immersion)  ควรจัดสภาพแวดล้อมทางภาษาที่
แตกต่างและหลากหลายให้ผู้เรียนใช้ภาษาท่ีมีความหมาย มีจุดมุ่งหมายและเป็นองค์รวม 
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  2. การสาธิต หรือการท าแบบจ าลอง (Demonstration or Modeling)  
ควรปล่อยให้ผู้เรียนได้อยู่กับคนอื่นๆ ที่ใช้ภาษาในวิธีการต่างๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน 
  3. ความคาดหวัง (Expectation)  คาดหวังว่าผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการพูด
และการตอบโต้ที่สอดคล้องกัน 
  4. การประมาณการ (Approximation)  ควรปล่อยให้ผู้เรียนทดลองกับ
ภาษาและคาดคะเนเหตุการณ์ด้วยตนเอง 
  5. การป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก
เกี่ยวกบัความพยายามในการใช้ภาษาของผู้เรียนโดยใช้วิธีที่อ่อนโยน 
  6. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  ควรปล่อยให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วย
ตนเองว่าพวกเขาจะเรียนอะไรเกี่ยวกับภาษา ใช้ความเร็วและระยะเวลาในการเรียนอย่างไร 
  7. ข้อผูกพัน (Engagement)  ควรท าให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยในการท าอะไร
เหมือนคนอ่ืนและมีสิทธิเป็นเจ้าของ สิ่งที่เขาท า รวมทั้งพาให้เขาเชื่อว่า การพยายามท าให้ดี
เท่าเทียมหรือดีกว่าคนอ่ืนเป็นสิ่งที่มีค่าควรท า 
  8. การฝึกปฏิบัติ (Practice)  ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนตลอดวันในการฝึก
อ่านและเขียน 
  9 . สภ าพแวดล้ อมที่ ส นั บ สนุ น ก าร เรี ยน รู้  (Supportive Learning 
Environment) ควรให้ความช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น ไม่มีการขู่เข็ญในการท าภาระงานการ
เรียนรู้ 
  4.8 กำรเรียนรู้จำกกำรท ำโครงงำน (Project-Based Learning) โครงงาน      
คือ งานศึกษาค้นคว้าที่ผู้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้เรียนต้องการศึกษา 
แล้วด าเนินการศึกษาค้นคว้าภายในเวลาที่ตกลงกันไว้  จนได้ผลออกมาตามท่ีตั้งจุดประสงค์ไว้ 
   ลักษณะเด่นของโครงงำน 
  1. มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เนื้อหามากกว่าเป้าหมายด้านภาษา  
  2. มีลักษณะมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  แม้ครูผู้สอนจะมีบทบาทในการ
สนับสนุนและเสนอแนะตลอดกระบวนการ 
  3. มีลักษณะเป็นการร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกันและกัน 
  4. น าไปสู่การบูรณาการที่แท้จริงทั้งด้านทักษะและกระบวนการ แสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่สะท้อนถึงภาระงานในชีวิตจริง 
  5. จะสิ้นสุดหรือจบลงด้วยผลงานในตอนท้าย  ซึ่งสามารถให้คนอื่นรับรู้ มี
ส่วนร่วมได้ ท าให้โครงงานเป็นสิ่งที่มีจุดหมายที่แท้จริง 
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  6. เป็นสิ่งจูงใจ กระตุ้นและท้าทาย  มีผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่น การรู้
คุณค่าของตนเองและความเป็นอิสระในการดูแลตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา การเรียนรู้เนื้อหาและความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียน 
  ที่มำของหัวข้อโครงงำน 

1. จากความสนใจของผู้เรียน 
  2. จากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
  3. จากการสังเกตสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
  4. จากเนื้อหาที่เรียน หรือจากหัวข้อเนื้อหาในบทเรียน 
  5. จากปัญหาการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การตั้งชื่อหัวข้อโครงงาน จะตั้ง
ก่อนหรือหลังจากการท าโครงงานก็ได้ 
  4.9 กำรเรียนรู้ที่เน้นภำระงำน (Task – Based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นภาระ
งาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาระงาน (Tasks) เป็นหลัก  มีลักษณะเป็น
หลักสูตรแบบวิเคราะห์ (Analysis Syllabus)  โดยยึดเอาระบบภาษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
แล้วจัดเป็นหน่วยใหญ่ๆ ไว้ตามความสามารถของผู้เรียนและเน้นว่าจะเรียนภาษาอย่างไร โดย
ยึดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรด้วย 
   ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
   1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร 
   1.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
   1.3 วิเคราะห์แบบเรียน 
   1.4 วิเคราะห์ภาระงาน 
  2. การพัฒนารูปแบบภาระงาน 
   2.1 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานและก าหนดรายละเอียดของภาระงาน 
   2.2 ร่างรายละเอียดของภาระงาน 
   2.3 ปรับปรุงแก้ไข 
  3. การทดลองใช้ภาระงาน 
   3.1 การเตรียมการ 
   3.2 การสอน 
  4. การประเมินหลักสูตร 
   4.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
   4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน 
   4.3 ปรับปรุงแก้ไข 



84 

 

  ตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นภำระงำน 
   
   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
  ภำระงำน  :  อาชีพ 
  จุดประสงค์  : บรรยายเกี่ยวกับอาชีพได้ 
  เนื้อหำ     - 
  ค ำศัพท์  :  เกี่ยวกับอาชีพ 
  โครงสร้ำงไวยำกรณ์  : What does …………. ? 
     Where does ………… ? 
  ภำระกำรปฏิบัติ 
  1. นักเรียนจับคู่สนทนาโดยใช้ค าถาม 
   -  What does your mother do ? 
   -  Where does she work ? 
   -  Do you want to be a ……….. like your mother ? 
  2. แสดงภาพเก่ียวกับอาชีพและให้นักเรียนเขียนบรรยาย 
  3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน  และให้นักเรียนทุกคนเลือกอาชีพ
คนละ 1 อาชีพ  ให้เพ่ือนแต่ละกลุ่มทายว่าเป็นอาชีพใด จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนบรรยาย
อาชีพที่ตนเองชอบ คนละ 5 ประโยค 
  สื่อกำรเรียนกำรสอน 
  1. บัตรค าเก่ียวกับอาชีพ 
  2. บัตรภาพเกี่ยวกับอาชีพ 
  3. แถบประโยค 
  4. ใบงาน 
  กำรวัดผลประเมินผล 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องในการพูดบทสนทนา 
  2. ตรวจความถูกต้องในการเขียนบรรยาย 
  4.10 กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  (Constructivism) การสร้างองค์ความรู้ เป็นทฤษฎี
เกี่ยวกับความรู้และการเรียนรู้ที่มีพ้ืนฐานมาจากจิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยา  โดยมี
ความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัยประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ โยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน  ครูผู้สอนต้องเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 
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  ขั้นตอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
  1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Orientation) ใช้สิ่งเร้า เช่น วีดิทัศน์ รูปถ่าย โคลง 
สุนทรพจน์ แนวคิด ภาพวาด  เพื่อชักน าผู้เรียนเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียน
บอกถึงความคิดของพวกเขาและเขียนลงกระดาษ 
  2. ขั้นการแลกเปลี่ยนและท าให้กระจ่าง (Exchange and Clarification) 
กระตุ้นให้ผู้เรียนฟัง/อ่านความคิดเห็นของกันและกัน แล้วช่วยกันท าแนวคิดนั้นให้ชัดเจนขึ้น 
  3. ขั้นท้าทาย (Challenge)  ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ท้าทายแนวคิดของพวก
เขาท่ีมีอยู่ ข้อมูลซึ่งอาจเป็นตัวเลข รายงานจากหนังสือ ฯลฯ  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบข้อมูลนั้นและตั้งค าถามใหม่กับคิดข้อมูลใหม่ที่ต้องการเพ่ิมขึ้น 
  4. ขั้นเปรียบเทียบแนวความคิดใหม่และเก่า (Comparing New and Old 
Ideas)ผู้เรียนได้รับข้อมูลที่ท้าทายแนวคิดของพวกเขาที่มีอยู่ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข รายงาน
จากหนังสือ ฯลฯ  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบข้อมูลนั้นและตั้งค าถามใหม่กับคิด
ข้อมูลใหม่ที่ต้องการเพิ่มขึ้น 
  5. ขั้นทดสอบความคิดใหม่ (Testing New Thinking) เลือกบริบทใหม่ให้
ผู้เรียน  และให้ผู้เรียนคิดว่าจะประยุกต์ใช้ความคิดของตนในบริบทนี้อย่างไร ครูผู้สอน
ตรวจสอบหาร่องรอยที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้ความเข้าใจที่พัฒนามาจากข้ันที่ 1 – 4 
  4.11 กำรสอนแบบโฟร์แม็ทซิสเต็ม   (4  MAT’S  Learning  System) รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ 4  MAT’S  Learning  System  เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการรับรู้ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม  มีการจัดการข้อมูล
ด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง  เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์เดิมของตนเอง  
ผู้เรียนจะบูรณาการสิ่งที่ได้จากการสังเกตมาเป็นความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม  แล้วน ามา
ลงปฏิบัติให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้  การค้นคว้าและการทดลองปฏิบัติ  
กิจกรรมเน้นการเรียนแบบร่วมมือ  การอภิปราย  การท างานกลุ่ม  และกิจกรรมการ
แก้ปัญหา   ลักษณะของผู้เรียนตามแนวคิดของ 4  MAT’S  Learning  System   มี  4  
แบบคือ 
   ผู้เรียนแบบที่  1  (Imaginative  Learner)  คือ  ผู้เรียนที่มีความถนัดใน
การรับรู้จากประสบการณ์  รูปธรรมผ่านกระบวนการข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง  
นักเรียนจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  การเรียน
แบบร่วมมือ  การอภิปราย   และการท างานกลุ่มจะช่วยเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มนี้  
ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนกลุ่มนี้คือ  “  ท าไม  ”  ( Why ? ) 
   ผู้เรียนแบบท่ี  2  ( Analytic learners )  คือ  ผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  เรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี  ผู้เรียนกลุ่มนี้ให้
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ความส าคัญกับความรู้ที่เป็นทฤษฎี  รูปแบบและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  การอ่านการค้นคว้า
ข้อมูลจากต ารา  หรือเอกสารต่างๆ  รวมทั้งการเรียนการสอนแบบบรรยายจะส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเหล่านี้   ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนเหล่านี้ คือ  “  อะไร  ”  ( What ? ) 
   ผู้ เรียนแบบที่   3  (Common Sense Learners )  คือ  ผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถ  ความถนัดในการรับรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม  แล้วน าสู่การลงมือ
ปฏิบัติ  ให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้  การค้นคว้า  การทดลองปฏิบัติ  กิจกรรมที่
เน้นการปฏิบัติและกิจกรรมการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มนี้  
ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ คือ  “  อย่างไร  ”  ( How ? )  
   ผู้เรียนแบบที่ 4  ( Dymamic  Learners )  คือ  ผู้เรียนที่มีความถนัดใน
การเรียนรู้  ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วน าสู่การลงมือปฏิบัติ  ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ที่เป็นการส ารวจ  ค้นคว้า  การค้นพบด้วยตนเอง  แล้วเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นไปสู่
การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ คือ   “  ถ้า  ”   ( If ) 
   จากลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4  ประเภทมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จะได้เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟร์แม็ทซิส
เต็ม ประกอบด้วยการสอน  8  ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1  กำรสร้ำงประสบกำรณ์  (Create  an  Experience)  เป็นขั้นที่
จะจูงใจให้ผู้ เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่ งที่ เรียน  โดยผู้ เรียนจะได้สร้าง
ประสบการณ์พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  เช่น เกม  เพลง  
บทกลอน  สถานการณ์  ปัญหาที่เป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งในเนื้อหาของกิจกรรมจะกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้สร้างจินตนาการ  ฝึกการสังเกต การอภิปราย  และการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน  
โดยในชั้นนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูและเพ่ือนๆตลอดเวลา 
   ขั้นที่ 2  กำรสะท้อนประสบกำรณ์  (Reflecting  on Experience) ขั้น
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปราย  อธิบาย  ให้เหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สร้างขึ้น
ในขั้นที่ 1  เป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสรุป
ความรู้  ความคิดของตนเองหรือของกลุ่มได้อีกด้วย  กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่ก าลังเรียนอยู่ 
   ขั้นที่ 3  กำรบูรณำกำรสิ่งที่ได้จำกกำรสังเกตเป็นควำมคิดรวบยอด 
(Integrating  Observations  into Concept)  ขั้นนี้ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาในบทเรียน
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ   การทดลอง  การท างาน
ตามใบงาน  การระดมสมอง  โดยผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนากับเพ่ือนๆ  แล้ว
เขียนสรุปความคิดเห็นที่ได้จากการะดมสมองหรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า  ทดลอง และ
การท ากิจกรรมต่างๆ  เพื่อสรุปเป็นความคิดรวบยอดของตนเอง 
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   ขั้นที่   4  กำรพัฒนำทฤษฎีและควำมคิดรวบยอด  ( Developing  
theories and concept)   ขั้นนี้เป็นการเรียนรู้เนื้อหาและความคิดรวบยอดเพ่ิมเติมจาก
ขั้นที่  3   เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่ความคิดรวบยอดที่เป็นแก่นของเนื้อหาที่เรียน จนสร้างความคิด
รวบยอดในเรื่องที่เรียนได้  เน้นการใช้สมองซีกซ้าย   ครูควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลแบบ
บรรยาย  แต่ให้ผู้เรียนค้นคว้า  ทดลอง เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น 
   ขั้นที่  5   ลงมือปฏิบัติตำมแนวคิดที่ก ำหนด ( Working  on defined 
concept)  ขั้นนี้ผู้เรียนได้ลองท าโดยผ่านประสาทสัมผัสอาจจะท าตามใบงานหรือคู่มือ  หรือ
แบบฝึกหัด ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่ก าหนดในขั้นตอนที่  4   
   ขั้นที่  6    ขั้นบู รณ ำกำรแนวคิดหรือกำรเรียนรู้สิ่ งต่ ำงๆรอบตัว  
(Messing  around)  ขั้นนี้เป็นขั้นการบูรณาการและสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความ
สนใจ  ความถนัด ความเข้าใจ  เนื้อหาวิชา  ความซาบซึ้งและจินตนการออกมาเป็นรูปธรรม  
เช่นสิ่งประดิษฐ์  สมุดภาพ  ภาพวาด  นิทาน  บทกวีหรือบทละคร   ซึ่งเป็นผลจากการลงมือ
ปฏิบัติจากขั้นตอนที่ 5  ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้มาใช้อย่างสร้างสรรค์ สร้างผลงานของ
ตนเองและแลกเปลี่ยนผลงานกับผู้อื่น 
   ขั้นที่   7   ขั้น วิ เครำะห์ผลและน ำแนวคิดไปใช้  (Analyzing  for 
usefulness  or  application)  ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนชื่นชมกับผลงานของตนเอง หรือ
สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ  ผู้เรียนน าผลงานไปน าเสนอให้
เพ่ือนๆติดชม เป็นการประเมินผลตนเองเพ่ือการปรับปรุงผลงานและความรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
   ขั้นที่ 8  ขั้นน ำแนวคิดไปปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับผู้อ่ืน  
(Doing  it  themselves  and  sharing  what  they  do  with  others)  เป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการค้นคว้า  มองเห็นการเชื่อมโยง
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น  การจัดนิทรรศการหน้าชั้น  การจัดแสดงผลงานในวัน
ส าคัญของโรงเรียน 
   ข้อความข้างต้นแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนและเรียบเรียง
หนังสือเล่มนี้ “ การแปลเพ่ือการสื่อสาร” ได้สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตมาให้ศึกษาถึงแนว
ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่ามีทฤษฎีและหลักสูตรที่เป็นที่นิยมจัดการเรียนการสอน
ด้านภาษาอังกฤษ และ มีหลักการอะไรบ้างพอจะได้มีก าลังใจในการศึกษากระบวนการแปลที่
มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหลายๆ รูปแบบ จึงเป็นอีกมุมมอง
ในการเรียบเรียงองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยคิดว่า แนวคิดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจะท าให้ผู้อ่านหรือผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมองเห็นเรื่องราวการสอนที่ครู 
อาจารย์ที่ท าหน้าที่ รับผิดชอบบรรยายด้านภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันว่า การสอ น
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆ ใครๆ จะมาสอนได้เลยจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
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และมีประสบการณ์สอนในสายวิชาการด้านภาษาศาสตร์ หรือ ด้านอักษรศาสตร์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ผู้ เขียนเชื่อว่า มนุษย์ทุกตนฝึกได้ แต่อาจจะใช้เวลาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ        
ภูมิปัญญา หรือ พรสวรรค์ด้วย และ พรแสวงด้วย สิ่งทั้งมวลที่กล่าวมาเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
และกัน เพราะผู้เขียนก็ไม่เก่งมากมายในเรื่องภาษาอังกฤษก็พยายามจัดเก็บประสบการณ์
มากที่สุด 
  ส าหรับนักศึกษาไทย หรือ คนไทย  แม้ว่าจะศึกษาและเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น
เวลากว่า  10  ปี   ก่อนจะเข้าเรียนต่อระดับอึดมศึกษา  แต่ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและคนไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ    โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้หลักไวยากรณ์อังกฤษในภาษาเขียนให้ถูกต้องและปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้
พูดหรือเขียนค่อนข้างจ ากัด  จึงเป็นอุปสรรค์เป็นอย่างมากและเป็นปัญหาใหญ่ของการฟัง  
การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีได้ ทั้งนี้เนื่องจากชีวิตประจ าวันของคนไทย
และนักศึกษาไทยส่วนใหญ่  ไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ และ การสื่อสาร สื่อมวลชนแทบ
ทุกสาขาวิชาก็เสนอข้อมูลข่าวสารเป็นภาคภาษาไทย  ตลอดทั้ง สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนมี
โอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษ (English Exposure)  นอกห้องเรียนน้อยมาก หรือ พูดได้ว่า หาได้
ไม่ง่ายนักในการน าภาษาอังกฤษมาเป็นสื่อสาร แต่ถ้าใช้ก็ไม่มีใครใช้ได้ด้วยอย่างนี้จึงเป็นเรื่อง
ล าบากมากๆ  ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ผู้เรียนที่เก่งภาษาอังกฤษต้องเป็นคนที่
สนใจ  มีความต้องการและอยากฝึกภาษาอังกฤษ จึงเกิดการขวนขวายหาความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ     พยายามเพ่ิมให้แก่ตนเอง  โดยการพูดคุยกับชาวต่างชาติ หรือ การเขียน
จดหมาย    หรือส่ง      E-mail   เป็นภาษาอังกฤษ  หรือ  อ่านหนังสือพิมพ์  นิตยสาร 
วารสาร นวนิยาย  เรื่องสั้น การ์ตูน ดูวิดีโอภาพยนตร์  โทรทัศน์   ฟังเพลง  ฟังเทปสนทนา
ภาษาอังกฤษ  และ ฝึกเขียนบันทึกส่วนตัวหรือข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับชีวิตแต่ละวันของตน
เป็นภาคภาษาอังกฤษ  หรืออาจเปลี่ยนกันตรวจงานเขียนกับเพ่ือน  หรือตรวจสอบด้วย
ตนเอง (Self-Check) ก็ได้  สิ่งเหล่านี้ก็จะท าทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนพัฒนารุดหน้าอยู่
เสมอและหาความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมอยู่เสมอกับสื่อต่างๆ   
  จากเหตุผลที่อธิบายถึงปัญหาที่ท าให้นักเรียนและคนไทยส่วนใหญ่  ไม่สามารถ
ประสบผลส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร    นักเรียนและคนไทยทุกคนคงจะสบาย
ใจได้ว่า  ไม่ใช่คนไทยโง่กว่าชาวต่างชาติในการเรียนภาษาต่างประเทศ  และ หลงชื่นชม
ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยในช่วงเวลาสั้นและสามารถพูดสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เก่ง
กว่าคนไทยมาก  การเรียนรู้ภาษาใดก็ตาม  ถ้าได้อยู่ในประเทศ  หรือสถานที่ของเจ้าของ
ภาษา  ได้ยิน  ได้ฟัง  ได้พูด  ได้อ่าน  ได้เขียน  และ ใช้ภาษานั้นตลอดเวลา แน่นอนปริมาณ
ข้อมูลภาษาที่เข้าไปในสมองของเราก็จะมากมายมหาศาล  เราก็จะสามารถจัดการกับข้อมูล
และใช้ภาษาออกมาได้มากขึ้น กว้างขวางซับซ้อนและคล่องแคล่วซึ่งก็สามารถใช้ภาษานั้นได้
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อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาไม่นานนัก แต่นั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งเท่านั้น  ผู้เขียนและเรียบเรียง
ยังมีความเชื่อว่า สิ่งใดๆ ก็ตาม ภาษาก็น่าจะไม่ต่างอะไรมากนัก ถ้าคนคนหนึ่งจะฝึกฝนอย่าง
จริงจัง     และต่อเนื่องก็ไม่น่าจะต้องลงทุนไปอยู่ในประเทศเจ้าของภาษาหรือข้อปฏิบัตินั้นๆ 
คนนั้นก็สามารถท าได้ตามข้อก าหนดนั้นได้อย่างสบาย  จึงขออย่างเดียวคือ ความตั้งใจจริงกับ
การฝึกฝนเท่านั้นก็น่าเพียงพอต่อการพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษหรือทุกภาษาที่คนคนนั้น
สนใจและต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
   เมื่อผู้ อ่าน หรือ ผู้ เรียน หรือ 
คนไทยเข้าใจปัญหาและสาเหตุทั้งเป็นอุป
สรรค์ในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วใน
ฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษมานานกว่า  12  
ปี ผู้ เขียนและเรียบเรียงจึงขอสรุปเป็น
ค า แ น ะ น า    เ พ่ื อ ช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ย น
ภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
บ้าง ดังนี้ 
  1.  Learner   always   pay   
to  interest  to  English  particularly  
for  writing.  ผู้อ่าน หรือ ผู้เรียนต้อง
สนใจการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่าง
ถูกต้องเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียน   แต่อย่าระมัดระวังหลักไวยากรณ์ในภาษาพูด
มากเกินไปจนขาดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเขียนตอบค าถามอัตนัยการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์   เขียน
โต้ตอบสื่อสาร  เขียนรายงานการวิจัย  จนถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ 
  2.  Learner  has  to motivated  and interested   in  English  and  try to 
expose ourselves , to English as much as possible. ผู้อ่าน หรือ ผู้เรียนต้องสนใจเห็น
ความส าคัญของภาษาอังกฤษ  และ ขวนขวายหาโอกาสฝึกฝนการฟัง  การพูด  การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอ และพยายามเพ่ิมความรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ภาษาที่ใช้
ออกมา  ขยายตัวกว้างขวางขึ้น 
   3. Learner   always  increase  your  scope  of  vocabulary. ผู้ อ่าน หรือ 
ผู้เรียนมีการขยายขอบเขตค าศัพท์ภาษาอังกฤษ    (English Vocabulary)  ของผู้เรียนเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลาที่ศึกษาภาษาอังกฤษ    เพราะเป็นอุปสรรค์
ส าคัญส าหรับนักศึกษาไทยที่ท าการพูด  การฟัง  การอ่าน  และการเขียนภาษาอังกฤษพัฒนา
ได้ช้าคือ ปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เข้าใจและใช้เป็นอยู่ในวงจ ากัด  
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  ส าหรับบทกล่าวน าเบื้องต้นในการศึกษานี้  จริงหรือเท็จอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้อ่าน 
หรือ ผู้เรียนทุกท่านได้คิดดูและท าความเข้าใจว่า ค ากล่าวเหล่านี้มีความเป็นจริงมากเพียงใด 
หรือว่า ไม่มีความจริงเอาเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน  แต่สิ่งเหล่านี้ ผู้เขียนและเรียบเรียงได้คิด
พิจารณาจากประสบการณ์และสัมผัสกับนักศึกษา  นิสิต  นักเรียน และ ผู้ที่ต้องการพัฒนา
ทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ท าไม่ได้ก็มี  แต่บางท่านก็สามารถท าได้  จึงถือว่า ค าแนะน า
เหล่านี้ เปรียบเสมือนรากฐานที่จ าเป็นและส าคัญต่อการเรียนภาษาอังกฤษ  เมื่อปฏิบัติ
รากฐาน  3 ประการนี้ให้มั่นคงแล้ว  ผู้เขียนและเรียบเรียงเชื่อมั่นว่า ทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จะเป็นสิ่งส่งเสริมส าคัญให้การพัฒนาทักษะ 4 ด้านภาษาอังกฤษรุดหน้าง่ายขึ้นและเร็วขึ้น
อย่างแน่นอนและจะท าให้ผู้เรียนพบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษดั่งใจหวังทุก
ประการ นอกจากนั้น ทฤษฎีและหลักสูตรที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วยนั้น ผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษา
เพ่ิมเติมก็ได้ แต่ที่ได้น ามาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เห็นว่า หลักการเหล่านี้จะท าให้ทุกท่านได้
ตระหนักถึงความส าคัญภาษาอังกฤษ แม้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงใหม่
ของระดับอุดมศึกษาได้เน้นให้สถาบันการศึกษาเพ่ิมเวลาเรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้นก็ตาม ถ้าคนไทย นักเรียนไทยไม่สนใจและไม่ฝึกฝนอบรมต่อเนื่อง การพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษก็มีความล่าช้ากว่าประเทศอ่ืนๆ และ หลักการแปลก็เป็นอีกหลักการ
วิชาการที่ผู้อ่านจะต้องท าความเข้าใจไปด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการตีความจากภาษาที่ 1 หรือ 
ภาษาถ่ินตนเองไปเป็นภาษาท่ี 2 คือ ภาษาสื่อสารต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ 
  ตัวอย่ำงเช่น 
  นาย ก. ( คนไทย ) ต้องการสื่อสารว่า  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มากมายและทุกคน
ต้องช่วยกันรักษาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาไปสู่ประเทศต่างๆ และ สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 
  นาย ก. ( คนไทย ) ก็จะต้องคิดแปลข้อความนี้ในใจเป็นภาษาอังกฤษแล้วพูดออกมา
ให้คนอ่ืนๆ เข้าใจว่า Thailand has many various cultures and everybody must 
keep or protect them and promote to develop them to countries and 
they are made high values for Thailand’s economics. 
   อีกประการหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปลนั้นคือ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ3  ทฤษฎีและวิวัฒนาการของภาษาตั้งแต่ยุคโครงสร้างนิยม ยุคหลัง
โครงสร้างนิยม ยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ พัฒนาการของวิธีการหาความรู้เหล่านี้ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแนวคิดและวิธีการเรียนการสอนภาษา  การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
การเรียนการสอนภาษามีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดใหม่ตามยุค
                                                 
3 https://sites.google.com/site/arsilah4058/naewkhid-thvsdi-keiyw-kab-kar-reiyn-kar-sxn-
phasa-xangkvs, Accessed: 23/06/2021. 

https://sites.google.com/site/arsilah4058/naewkhid-thvsdi-keiyw-kab-kar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs
https://sites.google.com/site/arsilah4058/naewkhid-thvsdi-keiyw-kab-kar-reiyn-kar-sxn-phasa-xangkvs
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สมัย ทั้งหมด มีการน าแนวคิดทฤษฎีบางเรื่องมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแต่การด าเนินงานยังไม่ก้าวหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนย่อยและมิติของการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ยังเป็นการแยกส่วนมากกว่าการมองภาพรวม 
            แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายแนวคิด มีทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
แนวคิดทั้ง 3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนในการตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือก
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ครูผู้สอนที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจเพ่ือช่วยให้ การสอนของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
            การที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ มี
ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ครู
ต้องมีเทคนิค วิธีการ ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปว่า ปัญหาที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วน
ใหญ่ประสบในการจัดห้องเรียนมี 3 ประการ คือ   การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 
อยากใช้ภาษาอังกฤษในห้อง  การไม่สามารถจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้ตามที่คาดหวัง 
เพราะวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะ ไม่เพียงพอ ผู้เรียนมีระดับความรู้ต่างกัน และการแสดงบทบาท
ของครูในการสอนห้องเรียนเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ วัยของผู้เรียน เพราะมี
การเน้นการสอนเนื้อหามากเกินไป  
   สรุปความได้ว่า ปัจจุบันการสอนภาษาอังกฤษได้มีวิวัฒนาการ และมีทฤษฎีการสอน
หลากหลายวิธี ที่ครูจะเลือกแนวทางที่เหมาะสมน าไป ดัดแปลงใช้สอนนักเรียนแต่ละคน ดัง
วิธีสอนต่อไปนี้4 
   1. วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation ) เป็นวิธีการสอนที่ 
เน้นกฎไวยากรณ์และใช้การแปลเป็นสื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน และมีลักษณะเด่น 
   1.1 ครูจะบอกและอธิบายกฎเกณฑ์ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ 
   1.2 ในด้านค าศัพท์ ครูจะสอนครั้งละหลายค า บอกค าแปลภาษาไทย  
    1.3 ครูเน้นทักษะการอ่าน และการเขียน 
   1.4 ครูเน้นวัดผลด้านความรู้ ความจ า ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ในการแปล 
   1.5 ครูมีบทบาทส าคัญมากที่สุด 
   1.6 นักเรียนเป็นผู้รับฟัง และจดสิ่งที่ครูบอกลงในสมุด 
   1.7 นักเรียนจะต้องท่องจ ากฎเกณฑ์ตลอดจนชื่อเฉพาะต่างๆ ทางไวยากรณ์ 
   1.8 นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ไวยากรณ์นั้นๆ 
                                                 
4 https://sites.google.com/site/prapasara/h1, อาภรณ์ ใจเที่ยง. หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง).พิมพ์
ครั้งท่ี 3 .กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2546., Accessed: 24/06/2021. 

https://sites.google.com/site/prapasara/h1,
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   1.9 นักเรียนไม่ได้ฝึกน าค าศัพท์มาใช้ในรูปประโยค        
   2. วิธีสอนแบบตรง เป็นวิธีการสอนที่เน้นทักษะการฟัง และพูดให้เกิดความเข้าใจ
ก่อน แล้วจึงฝึกทักษะการอ่านและการเขียนโดยมีความเชื่อว่า เมื่อนักเรียนสามารถฟังและพูด
ได้แล้ว ก็สามารถอ่านและเขียนได้ง่าย และเร็วขึ้น ไม่เน้นไวยากรณ์กฎเกณฑ์มากนัก บทเรียน
ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรสนทนา นักเรียนได้ใช้ภาษาเต็มที่และมีลักษณะเด่น 
   2.1 ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนพูดโต้ตอบ 
   2.2 ครูสร้างสภาพแวดล้อมหรือใช้สื่อที่เอ้ือต่อการการเรียนการสอน 
   2.3 อธิบายค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวอย่างประกอบเป็นของจริง 
   2.4 การวัดผลเน้นทักษะการฟัง และพูด และการปฏิบัติตามค าสั่ง 
   3. วิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method) เป็นวิธีการสอนตามหลัก 
ภาษาศาสตร์ และวิธีสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอนตามหลักธรรมชาติ คือ ฟัง พูด 
อ่าน และเขียน สอนครบองค์ประกอบล าดับจากง่ายไปหายาก และมีลักษณะเด่น 
    3.1 ครูต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษาท่ีเรียนให้แก่ผู้เรียน 
   3.2 ครูจะจัดน าค าศัพท์และประโยคมาสร้างเป็นรูปประโยคให้นักเรียนพูด
ตามซ้ าๆ กัน ในรูปแบบต่างกัน 
    3.3 ครูมุ่งเรื่องการฝึกรูปประโยคทางภาษาในห้องเรียนมากกว่าประโยชน์
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
   3.4 นักเรียนจะต้องฝึกภาษาที่เรียนซ้ าๆ 
   3.5 นักเรียนเป็นผู้ลอกเลียนแบบ และปฏิบัติตามครูจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่
ยากจนเกิดเป็นนิสัยสามารถพูดได้อย่างอัตโนมัติ  
   4. วิธีการสอนตามทฤษฏีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code 
Learning theory) วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 
ความเข้าใจ และการแสดงออก ทางภาษาขึ้นอยู่กับความเข้าใจ กฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความ
เข้าใจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ และมีลักษณะเด่น 
    4.1 ครูมุ่งฝึกทักษะทุกด้านตั้งแต่เริ่มสอน โดยไม่จ าเป็นต้องฝึกฟังและพูดให้
ดีก่อน แล้วจึงอ่านและเขียน ตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method)  
   4.2 ครูสอนเนื้อหาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของ
นักเรียน ที่มีความสามารถในทักษะฟังพูดอ่านเขียนที่แตกต่างกัน 
   4.3 สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
   4.4 ใช้ภาษาไทยในการช่วยอธิบาย แต่อธิบายในเรื่องการฟังและพูด 
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   4.5 การวัดและประเมินผลในด้านภาษาของนักเรียนนั้น คือ ความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาแต่ ละข้ันตอน 
   5. วิธีสอนตามเอกัตภาพ ( Individualized Instruction) จากวิวัฒนาการสอน 
ภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทจากการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วม ในการเรียนการสอนมากขึ้นเป็นล าดับ และมีลักษณะเด่น 
    5.1 การสอนเปลี่ยนจากครูเป็นหลัก เป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   5.2 ครูพยายามให้ นั ก เรียนมี โอกาสศึกษาค้นคว้ าด้ วยตน เองตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้ได้มากท่ีสุด5.3 ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ให้ 
   5.4 ครูจะเตรียม สื่อ เอกสาร บทเรียนโปรแกรม ชุดการเรียน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนและแนวค าตอบไว้ให้ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   6. วิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Method)
แนวการสอนแบบนี้ ให้ความส าคัญต่อการฟังเพ่ือความเข้าใจ เมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ฟังอยู่และ
สามารถปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยให้จ าได้ดี และมีลักษณะเด่น 
    6.1 ในระยะแรกของการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่ต้องพูด แต่ท าตามครู 
   6.2 ครูเป็นผู้ก ากับพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด ครูจะเป็นผู้ออกค าสั่งเอง 
เมื่อถึงระยะเวลาที่สมควรพูดแล้วเรียนอ่านและเขียนต่อไป  
   6.3 ภาษาที่น ามาใช้ในการสอนเน้นที่ภาษาพูด เรียนเรื่องโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ และค าศัพท์มากกว่าด้านอื่นๆ โดยอิงอยู่กับประโยคค าสั่ง 
   6.4 นักเรียนจะเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนจากการแสดงท่าทางของครู 
   6.5 ครูทราบได้ทันทีว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่ จากการสังเกตการปฏิบัติ 
   6.6 ครูต้องท าพร้อมกับนักเรียนในระยะแรก 
   6.7 ต้องสั่งจากง่ายไปหายาก 
   7. วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียน 
รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รวมพลังความคิดเพ่ือพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา หาข้อเท็จจริง 
และมีลักษณะเด่น 
    7.1 ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูด อย่างมี
เหตุผล ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และอดทนที่จะรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
   7.2 ครูสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนท างานว่า สมมุตินักเรียนจะเข้าค่ายพัก
แรมเป็นเวลา 5 วันนักเรียนจะต้องเตรียมเครื่องใช้อะไรไปบ้างช่วยกันอภิปราย และสรุปผล
ออกมาเป็นรายงานส่งครู เป็นต้น 
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   8. วิธีการสอนแบบโครงการ (Project Method) เป็นวิธีที่สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรม 
ใดกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือตามท่ีครูมอบหมายให้ท า และมีลักษณะเด่น 
   8.1 นักเรียนจะด าเนินการอย่างอิสระ 
   8.2 ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะช่วยเหลือและติดตามผลงานของนักเรียนว่าการ
ด าเนินการ ความก้าวหน้า อุปสรรคการประเมินผลงานใดบ้าง 
   8.3 นักเรียนจะมีอิสระในการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่  
   9. วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) วิธีการ 
สอนแบบนี้มีแนวคิดที่ต่างไปจากแนวคิดอ่ืน และมีลักษณะเด่น 
   9.1 ยึดผู้เรียนเป็นหลัก 
   9.2 เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   9.3 นักเรียนแต่ละคนร่วมกิจกรรม 
   9.4 ครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษาเท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   9.5 เน้นการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สิ่งที่น ามาเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การฝึกให้ผู้เรียนใช้โครงสร้างประโยค ค าศัพท์และเสียง ตามวิธีการสอน
แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
   9.6 การประเมินผลการเรียนนั้นจะเป็นการทดสอบแบบบูรณาการโดยให้
นักเรียนประเมินตนเอง  ดูจากการเรียนรู้ของตนเอง และความก้าวหน้าของตน 
   9.7 ถ้านักเรียนมีที่ผิด ครูจะพยายามแก้ไข โดยไม่ใช้วิธีคุกคาม 
   10. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) 
จากข้อเท็จจริงพบว่า ถึงแม้นักเรียน จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแล้วเป็นอย่างดี แต่ก็ยัง
ไม่สามารถพูดได้หรือสื่อสารได้ดีนัก ด้วยเหตุผลนี้นักภาษาศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนภาษาต่างประเทศ ได้เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพ่ือการสื่อสาร โดยมี
ความเชื่อว่าภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์ และโครงสร้าง
เท่านั้น แต่ภาษาคือ ระบบที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นการสอน จึงควรให้นักเรียนสามารถน า
ภาษาไปใช้ในการสื่อสารได้  และจะต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสภาพสังคมด้วย 
   11. โปรแกรม CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition) 
CIRC คือ โปรแกรมส าหรับสอนการอ่าน การเขียนและทักษะทางภาษา (Language arts) ใช้
กับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นที่หลักสูตรและวิธีการสอน โดยการ
พยายามน าการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ โปรแกรม CIRC พัฒนาขึ้นโดย Madden, Slavin 
และ Stevens ในปี 1986 นับว่าเป็นโปรแกรมที่ใหม่ที่สุดของวิธีการเรียนรู้เป็นทีม ซึ่งเป็น
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โปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือที่น่าสนใจยิ่ง เนื่องจากเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่น า
การเรียนแบบร่วมมือมาใช้กับการอ่านและการเขียนโดยตรง 
  CIRC-Writing/หรือแสดงผลงาน (publish) เรื่องที่แต่งออกมา โดยครูเป็นผู้เสนอ
เนื้อหาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับLanguage Arts ส าหรับการเขียน วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
กระบวนการเขียน ซึ่งใช้รูปแบบทีมเหมือนกับโปรแกรม CIRC ส าหรับการอ่าน วิธีการนี้
นักเรียนท างานร่วมกันเพ่ือวางแผน (plan) ร่างต้นฉบับ (draft) ทบทวนแก้ไข (revise) 
รวบรวมและล าดับเรื่อง (edit) และพิมพ์แนวทาง (style) เนื้อหา และกลวิธีของการเขียน 
CIRC ส าหรับการอ่านและการเขียนนั้น โดยปกติแล้วจะใช้ควบคู่ไปด้วยกัน แต่กระนั้นก็
สามารถใช้โปรแกรมนี้แยกในการสอนอ่าน หรือสอนการเขียนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้
โปรแกรมการเรียนแบบร่วมมือ มีลักษณะกิจกรรมโดยรวมดังนี้คือ 
    1. การสอนเริ่มต้นจากครู (Teacher Instruction) 
   2. การฝึกปฏิบัติภายในทีม (Team Practice) นักเรียนท างานในกลุ่มซึ่งมี
สมาชิก 4-5 คนโดยมีความสามารถแตกต่างกัน เรียนรู้กันจากที่ครูได้มอบหมายให้โดยการใช้ 
Worksheet หรืออุปกรณ์การฝึกอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจะได้ประเมินเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มซึ่งกันและกัน 
   3. นักเรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ( Individual Assessment)  
ในเรื่องของข้อความรู้หรือทักษะที่เขาได้รับในบทเรียน 
   4. คะแนนจากการประเมินนักเรียนแต่ละคน จะรวมเป็นคะแนนของทีม 
(Team Recognition) ทีมใดที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร
หรือรางวัลอื่นๆ 
   12. การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT การจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT มี
พ้ืนฐานความคิดมาจากเรื่องสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Style) และการท างาน
ของสมอง ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสไตล์ การเรียนรู้ของผู้ เรียนนั้นเสนอโดยแมค คาธี        
(Mc Carthy) ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของ เดวิด คอล์บ David Kolb ซึ่งอธิบายว่าสไตล์
การเรียนรู้เกิดจากมิติ 2 มิติ คือ 
   1. การรับรู้ (Perception) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
    1.1 การรับรู้ผ่านประสบการณ์รูปธรรม  
         (Concrete Experience) 
    1.2 การรับรู้ผ่านการสร้างมโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม  
                                    (Abstract Conceptualization) 
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   2. การจัดการข้อมูล (Processing) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
    2.1 การสังเกตแล้วน ามาคิดไตร่ตรอง  
         (Reflective Observation) 
    2.2 การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
         (Active Experiment) 
 

  แนวคิดและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลายๆ ประเภทที่กล่าวมาแล้ว แต่สิ่ง
ส าคัญคือ ความสามารถของผู้สอนชอบแบบไหนและมีบุคลิกภาพอย่างไร และข้อความที่ยก
มาเป็นแนวทางทั้งหลายนี้ก็เป็นเพียงลักษณะต่างๆ และรูปแบบการเรียนการสอนภาอังกฤษที่
มีความเชื่อมโยงในศาสตร์ที่ว่า การแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 ตัวอย่างเป็นเรื่องของการ
ตีความทางภาษาที่ต้องอาศัยหลักภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยอยู่ดี คือ ค าศัพท์ ประโยค 
ความหมาย และ ตลอดทั้งเทคนิคการเรียนการสอนก็เป็นอีกบริบทหนึ่งของการตีความหมาย
ทางภาษา  
  ดังนั้น ถ้าผู้แปลไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างทางภาษาที่ 2 ที่จะต้องแปลไปยังคนอ่ืนๆ 
อย่างไรก็แปลไม่ได้ แน่นอนจึงถือว่า การแปลเพ่ือการสื่อสาร ที่ผู้เขียนและเรียบเรียงก าลังจะ
น าเสนอในหนังสือเล่มนี้จึงมีความส าคัญต่อการศึกษาและเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้ว ย
เช่นเดียวกัน ผู้แปลจะต้องฝึกการวิเคราะห์และวางแผนในการใช้ส านวนทางภาษาแปลให้
มากๆ จึงขอให้ผู้อ่านศึกษาไปเรื่อยๆ ในบทตามล าดับต่อไป 
 

 
 

……………….. The End of Chapter 3 ………………. 
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  ส ำหรับบทที่ 4 นี้ผู้เขียนได้น ำองค์ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวภำษำที่เป็นอีกเรื่อง
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรตีควำมหมำยภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 อันเนื่อง
ด้วยกำรตีควำมต้องอำศัยทฤษฎีทำงภำษำหลำยๆ ทฤษฎีมำเป็นตัวก ำหนด
ส ำนวนหรือกำรคัดเลือกกลุ่มค ำและประโยคเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมและมี
ควำมหมำยเป็นธรรมชำติและตำมเจตนำรมณ์ของผู้สื่อสำรในภำษำต้นฉบับและ
อีกอย่ำงหนึ่งคือ ค ำว่ำ ภำษำ ( Language ) มีควำมหมำยว่ำ ภำษำคือเครื่องมือ
สื่อสำรของมนุษย์เพื่อติดต่อระหว่ำงกัน จึงได้น ำแนวคิดเรื่องภำษำมำเสนอให้
ผู้อ่ำนได้ศึกษำเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีภำษำในแต่ละกลุ่มที่ได้น ำมำเขียนไว้
โดยย่อๆ ในบทนี้  
   นอกเหนือจากนี้แล้ว การที่ผู้อ่านได้ศึกษาและท าความเข้าใจภาษาจะท าให้ผู้แปลหรือ
ผู้อ่านมีมุมมองในการจะเลือกรูปแบบค าศัพท์และรูปแบบประโยคและวิธีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายที่ตนเองได้ถ่ายทอดออกมาในภาษาแปล เมื่อผู้ฟังได้อ่านหรือได้มาสัมผัสผลงาน
แปลก็จะมีความสุขในการได้อ่านงานแปลที่เหมือนกับส านวนในภาษาต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม 
ขอให้ผู้อ่านได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาในบทนี้เพ่ือเกิดความเข้าใจในภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและทฤษฎีการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารเชิ งความหมายในรูปแบบต่างๆ และ เห็น
ความส าคัญในรูปแบบการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อัน
เนื่องด้วยการแปลในบางกรณีนั้น ผู้แปลก็ตีความหมายเพ่ือสารในกลุ่มครอบครัว หรือ เพ่ือนๆ 
อย่างนี้อาจจะมุ่งเน้นเพ่ือการสื่อความเข้าใจทั่วไป ถ้าเป็นเชิงการประชุมวิชาการ การสัมมนา
นั้นผู้แปลก็จะต้องเลือกใช้ภาษาฉบับแปลให้มีความสอดคล้องกับตัวบทให้มากท่ีสุด 

 

บทที่ 4 
ความรู้เบื้องต้นทั่วไป 

เกี่ยวกับภาษาและการใช้ภาษา 
เพื่อการสื่อสารเชงิความหมาย  
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ความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวภาษา1 
1. ความหมายของค าว่า  ภาษา 
  สุภาษิตว่า….ส ำเนียงบอกภำษำ  กริยำบอกสกุล…. เป็นค าพังเพยของไทยตั้งแต่โบราณ
กาล  เมื่อหมายถึงว่าผู้ที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งแล้ว  เราจะรู้ได้ว่า  เขาเป็นคนชาตินั้นภาษานั้น
หรือไม่  ก็ให้ฟังส าเนียงในการออกเสียงของเขา   ถ้ามีส าเนียงแปร่งคือไม่ถูกต้องหรือแม้แต่
เพ้ียนไปนิดหน่อยก็จะจับได้ว่า ไม่ใช่คนชาตินั้นภาษานั้นและน้อยมากที่จะหาคนชาติอ่ืนภาษา
อ่ืนพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งโดยไม่เเปร่งหูหรือไม่ผิดเพ้ียนจนหาที่ต าติไม่ได้  นักร้องไทยร้องเพลง
ฝรั่งซึ่งไม่ใช่ภาษาตัวเอง  แม้จะร้องเก่งอย่างไรและถึงจะสามารถเลียนแบบการร้องได้เหมือน
ฝรั่งทุกอย่าง  ก็ยังมีความผิดเพี้ยนไม่มากก็น้อยให้จับได้อยู่ดี  ท านองเดียวกันฝรั่งร้องเพลงไทย 
 ดังนั้น  ไม่ว่าภาษาของชาติใดก็มีต้นก าเนิดหรือความเป็นมาของภาษาชาตินั้นๆ  
หมายความว่า  สิ่งที่ชาตินั้นๆ  ใช้แทนความคิด  พฤติกรรม  และสื่อความหมายในลักษณะ 
ต่างๆ  ทางสังคม  คือ  ภาษา  บางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าอะไรคือ  ภาษา  เราจะรู้ได้อย่างไร 
นั่นคือ ภาษา  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยมีนักภาษาศาสตร์กล่าวไว้ว่าภาษาต้องมีความหมายและเสียง
เป็นตัวแทน  ส าหรับการสื่อสารทางสังคม  การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งทุกคนต้องศึกษาตั้งแต่
ความเป็นมาของภาษานั้นๆ 
 แต่ก่อนอ่ืน  คงต้องกล่าวถึงความหมายของค าว่า  ภาษา  กล่าวคือ  สัญลักษณ์ของ
การสื่อสาร  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของสังคม  อีกนัยหนึ่งอาจจะหมายถึง  
สัญลักษณ์ทางเสียงที่มนุษย์ใช้สื่อสารทางความคิด  วัฒนธรรม  อารมณ์  ความรู้สึก  และความ
ปรารถนาในสิ่งต่างๆ  โดยระบบความหมายของสัญลักษณ์ เป็นสื่อน าไปอีกกลุ่มหนึ่งหรือบุคคล
ที่เราต้องการสื่อให้รู้ว่า เราพูดว่าอย่างไร เป็นต้น  
นักภาษาศาสตร์หลายท่านได้ให้ค านิยมของค าว่า ภาษา ( Language ) ไว้ลักษณะต่างๆ  ซึ่งจะ
น ามากล่าวต่อไปนี้ 
 According  to  an  ancient  linguist  of  India,  Patanjali,  “ Language  
is  that human  expression  which  is  uttered  out  by  speech  organs ”.              
( Randolph  Quirk,  1992 ) 
  Encyclopaedia  Britannica. Vol.  13 :  Language  is  defined  as  a  
system  of  conventional  spoken  or  written  symbols  by  means  of  
which  human  being,  as  mambers  culture.  communicate. 

                                                 
1สุรพงษ์ คงสัตย์, ภาษาอังกฤษศึกษา:แนวคิดและไวยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 1, นครราชสีมา: หจก.โคราชมาร์
เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดักช่ัน, 2561, หน้า 137-155. 
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  Sapir, 1921  :  Language  is  a  primarily  human  and  non -  
instinctive  method  of  communicating  ideas,  emotions.  And  desires  
by  means  of  a  system  of  voluntarily  produced  symbols. 
 Henry  Sweel, 1965:  In  the  history  of  language  that  language  
may be  defined  as  the  expression  of  thought  by  means  of  speech – 
sounds. 
 According to Transformatinal Generative  linguists  like  Noam  
Chomsky,  Language  is  the  innate  capacity  of  native  speakers to  
understand  and  form  grammatical  sentences. 
 นักภาษาศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ค านิยามของค าว่า ภาษา นี้ล้วนเป็นนักภาษาศาสตร์ที่มี
ชื่อเสียงทางด้านภาษาซึ่งสามารถสรุปเป็นใจความส าคัญว่า   ภาษา  คือ  สัญลักษณ์ที่มนุษย์
ชาติ  ใช้ในการสื่อสารทางความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกและความต้องการแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  โดยมีเสียงพูดเป็นสัญลักษณ์และจะต้องมีระบบค าพูดที่
ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาชาตินั้นๆ 
   
2.  ลักษณะของภาษา 
 ลักษณะของภาษา  เราคงต้องย้อนกลับนึกถึงความหมายอีกครั้งหนึ่งว่า  ภาษา  คือ  
สัญลักษณ์เครื่องหมายของการสื่อสารทางสังคมมนุษย์  ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ   
คือ ภาษา  คือ  องค์กรของเสียงและเสียงมีที่มาจากปาก  ซึ่งช่วยท าหน้าที่ในการเปล่งข้อความ
แต่ละข้อความออกมาเป็นเสียงเพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ภาษา  คือ  ความหมาย
ของการสื่อสารทางสังคมมนุษย์  หมายความว่า  ภาษาเป็นพลังชนิดหนึ่งที่ท าให้สังคมแต่ละ
สังคมมีการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภาษา  คือ  ปรากฏทางสังคม  
เพราะภาษาเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมมนุษย์  ค้นพบโดยมนุษย์และถูกใช้โดยมนุษย์ในสังคมนั้นๆ  
แต่ละสังคมก็พยายามผลิตค าและยืมค าในภาษาอ่ืนๆ  ที่ไม่ใช่ของตนเองมาประยุกต์ใช้  ดังนั้น  
ภาษาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ภาษาไม่ใช่สัญชาตญาณ  เพราะผู้ที่จะรู้
ภาษาต้องเกิดจากการเรียนรู้ตามข้ันตอนและไปตามล าดับของการวิวัฒนาการของมนุษย์ ภาษา  
คือ  สัญลักษณ์  ส าหรับสัญลักษณ์ของภาษาแต่ละภาษามีความจ าเป็นมากๆ  เพราะถ้าภาษา
ใดภาษาหนึ่งไม่มีสัญลักษณ์เป็นของตัวเองก็คงจะจัดเป็นภาษาไม่ได้  ทุกภาษาจะต้องมีอักขระ 
หรืออักษร ( Alphabet )  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถิ่นต้นของแต่ละภาษา ภาษา  คือ  ระบบ  
หมายความว่า  ทุกภาษามีระบบภายในตัวเอง  ตั้งแต่เสียงไปจนถึงระบบไวยากรณ์  และ
ภายในระบบของมันจะมีระบบย่อยออกไปอีก ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมี
ความสมบูรณ์อยู่ในตัวเมื่อมนุษย์ต้องการสื่อสาร  ภาษาเป็นภาษาศาสตร์และความสามารถใน
การสื่อสาร  หมายความว่า  ถ้าจะเรียนรู้ภาษาต้องเรียนจากหลักภาษาศาสตร์  คือ  ศาสตร์ว่า  



100 

 

ด้วยการศึกษาภาษา และภาษา  คือ  ความเป็นมนุษย์  หมายความว่า  ภาษาชาตินั้นก็เป็น
วัฒนธรรมของชาตินั้นและเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญและความเป็นมาของสังคมนั้นๆ  
เป็นอย่างด ี
 
3.  ภาษามนุษย์และภาษาสัตว์ 
 ภาษามนุษย์และภาษาสัตว์  มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก  กล่าวคือ  ภาษามนุษย์
เป็นภาษาที่มีระบบไวยากรณ์และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ของสังคม  
นอกจากนี้ยังเป็นระบบเปิดได้แก่  การยืมค าระหว่างภาษาได้  ในทางตรงกันข้าม  ภาษาสัตว์
นั้น  เป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณไม่มีระบบไวยากรณ์เป็นอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเป็นระบบปิด  ไม่มีรูปภาษา
ทางวรรณคดี  ภาษามนุษย์จะมีรูปภาษาทางวรรณคดี  และบางครั้งในการสื่อสารมีสังคมเป็น
ตัวก าหนดที่เรียกว่า  Conditioned  by  geography 
  Dr. Varshney, An  introductory  text  book  of  linguistic  and  
phonetics, 1973, P.6-8 : Linguists  had  summarized  the  difference  
between  the  human  language  and  the  animal language  system of  
communication  in  the  following  manner; 
  Human Language: ภาษามนุษย ์
    1. Unlimited  and  infinite  /  ไม่มีขอบเขต 
    2. Un – Close /  เป็นระบบเปิด 
    3. Extendable  modifiable  /  เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
    4. Flexible  and  full  of  variety  /  มีความหลากหลายรูปแบบ 
    7. Conditioned  by  geography / สถานการณ์ก าหนด 
    8. Full  of  novelty  / มีระบบวรรณคดี 
    9. Creativity  / มีความหมายชัดเจน 
    10. Has  grammaticality  / มีไวยากรณ ์
    11. Descriptive  /  มีพรรณนาโวหาร 
  Animal Language : ภาษาสัตว์  
   1. Limited / มีขอบเขต  
   2. Close  /  เป็นระบบปิด   
    3. Un – modifiable  /  ไม่เปลี่ยนแปลง  
   4. Without  variety  /  ไม่หลากหลาย  
    5. Not  conditioned  by  geography  / ไม่มีเงื่อนไข  
    6. Bereft  of  novelty   / ไม่มีระบบวรรณคดี  
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    7. Not creativity / ไม่มีความชัดเจนในระบบ  
    8. Has  not grammaticality / ไม่มีไวยากรณ์  
    9. Nin  - descriptive /  ไม่มีพรรณนาโวหาร 
   10. Don’t have  grammaticality  / ไม่มีไวยากรณ์ 
    11. Don’t  have  descriptive  /  ไม่มีพรรณนาโวหาร 
  
4. ภาษาพูดและภาษาเขียน 
  เราสามารถสังเกตได้เลยว่ามนุษย์ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนได้
อย่างเดียว เพราะว่า มนุษย์มีความแตกต่างด้านชาติก าเนิด บางคนเกิดมาอาการครบสามสิบ
สองแต่บางคนเกิดมาไม่ครบอาการสามสิบสอง  แม้แต่คนที่ครบอาการสามสิบสองก็ไม่สามารถ
พูดได้อย่างเดียว  สิ่งเหล่านี้หมายถึงลักษณะของคนกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร  ยิ่งปัจจุบัน  
การสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ถึงจะอยู่คนละสถานที่ก็สามารถพูดคุยกันได้  
แต่อย่างไรก็ตาม  ภาษาทั้ง 2 ชนิดนี้ก็มีความส าคัญต่อการสื่อสารอยู่เช่นเดิม  กล่าวคือ  ภาษา
พูด  ได้แก่  การถ่ายค าพูดด้วยระบบเสียง  โดยไม่ต้องค านึงระบบไวยากรณ์มากนัก  แต่เน้น
การสื่อสารให้เข้าใจระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเป็นส าคัญ  ก็ถือว่า  สัมฤทธิ์ผลแล้ว  แต่ส าหรับ
ภาษาเขียนนั้น  ต้องค านึงถึงระบบไวยากรณ์เป็นอย่างมาก  เพราะถ้าเขียนผิดก็อาจท าให้
ความหมายผิดและเกิดการเข้าใจผิดได้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร  ดังนั้น  ภาษาเขียนจะ
หลีกเลี่ยงหลักภาษา ที่เรียกว่า  ระบบโครงสร้างประโยคภาษา ไปไม่ได้เลย 
  ตัวอย่างเช่น 
  ภาษาพูด  :   Stand  up  ( กรุณายืนขึ้น ) 
    Go !  ( ไปกันเถอะ ) 
    O.K. !  Sure  ( คุณแน่ใจหรอ  ! ) 
 
  ภาษาเขียน : Please, Stand up ! or You  stand  up..! 
    Let  go, Friends ! 
    Okay, I am ! or Okay, You  are  sure..! 
       ตัวอย่างที่ยกมาข้างบนนี้  คงพอท าให้ผู้อ่านทุกท่านมองเห็นภาพของความแตกต่าง
ของภาษาทั้ง 2 ว่าเป็นอย่างไร  กล่าวสรุปคือว่า ภาษาพูด มีลักษณะไม่เคร่งครัดเรื่องไวยากรณ์  
แต่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก  ภาษาเขียนมีลักษณะเคร่งครัดเรื่องไวยากรณ์ต้องถูกต้องตาม
โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษและอีกมุมมองหนึ่ง 
  ภาษาพูด  -  เป็นการถ่ายความคิดออกมาเป็นเสียง 
  ภาษาเขียน  -  เป็นการถ่ายความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ 
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5.  ความส าคัญของภาษา 
 ภาษาทุกภาษาในโลกย่อมมีความส าคัญเสมอกันในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร
ระหว่างมนุษย์  ในสังคมนั้นๆ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก  พอประมวลคือว่า ภาษาเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์  ภาษาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวให้มนุษย์แต่ละชาติมีความ
ผูกพันกัน  เพราะการพูดภาษาเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ท าให้คนรู้สึกว่า  เป็นพวกเดียวกันและมี
ความผูกพันต่อกันเหมือนญาติพ่ีน้องกัน ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็น
เครื่องแสดงถึงความเจริญของสังคมในแต่ละชาติ  เพราะว่า  ภาษาเป็นวัฒนธรรมคือ  
วัฒนธรรมทางภาษา  และเราจะเห็นว่า  ภาษาแต่ละชาติก็มีเอกลักษณ์  เฉพาะตัวเองไม่ว่าจะ
เป็นรูปค า  ประโยค  ระบบไวยากรณ์ ภาษาเป็นศาสตร์  เพราะมีระบบกฎเกณฑ์การใช้ที่
แน่นอน และ ภาษาเป็นศิลปะ  มีระบบการใช้ที่แน่นอนมีรูปแบบของการใช้รูปค าที่งดงาม และ 
ตามความนิยม  โดยเฉพาะในเรื่อง  วรรณคดี   เรื่องสั้นต่างๆ  ผู้เขียนจะต้องเข้าใจในระบบการ
ใช้ภาษาที่ เหมาะสมและขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  เช่น  บุคคล  กาลเวลา  สถานที่  ภาษา 
เครื่องมือสื่อสาร ประเภทของเรื่อง เป็นต้น 
 
6. ภาษาศาสตร์  คืออะไร 
 ภาษาศาสตร์  คือ  ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์  หรือ  
การศึกษาภาษาเชิงวิเคราะห์โครงสร้างต่างๆ  ของภาษา  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ต่างๆ  ในภาษา  อย่างไรก็ตาม  ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เป็นระยะเวลา  10  ปี  ก็มีนักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาในเชิงวรรณนา  ประวัติและ
เปรียบเทียบ  สุดท้ายคือ  การศึกษาภาษาเชิงประยุกต์  เหตุผลที่ว่า  ภาษาศาสตร์เป็น
วิทยาศาสตร์  กล่าวคือ 

1. มีข้ันตั้งปัญหา  หมายความว่า  นักภาษาศาสตร์เกิดความสนใจเรื่องของภาษา 
ใดภาษาหนึ่ง 

2. มีข้ันวางสมมุติฐาน  ขั้นนี้นักภาษาศาสตร์  จะคาดคะเนผลแห่งการศึกษา 
ล่วงหน้า  เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางในการศึกษาให้ตรงเป้าหมายที่ชัดเจน 

3. มีข้ันรวบรวมข้อมูล  หมายความว่า  นักภาษาศาสตร์จะรวบรวมข้อมูลทาง 
ภาษาจากเจ้าของภาษาที่แท้จริงอาจจะอยู่ในรูปบันทึกด้วยระบบอักษร  หรือ  แบบสอบถาม
ด้วยเอกสารต่างๆ  ตลอดทั้งศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษานั้นๆ 

4. มีการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อนักภาษาศาสตร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็น ามา 
ท าการศึกษาอย่างละเอียด  เพ่ือหาจุดประเด็นที่ตนเองสนใจ  เป็นต้นว่า  หน่วยเสียง   
ลักษณะของเสียงหรือฐานที่เกิดของเสียงถึงลักษณะใช้สื่อสารภายในสังคมแต่ละสถานการณ์ 

5. มีการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนจากการศึกษาเป็นขั้นตอน 
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สุดท้ายของการศึกษาภาษาศาสตร์ จะเห็นว่า “ขั้นตอนการศึกษาภาษาศาสตร์มีลักษณะ
เหมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์กล่าวคือ  ตั้งปัญหา  สมมุติฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล” 
 
7. ชั้นของภาษาตามหลักภาษาศาสตร์ 
 เมื่อเรามีความสนใจจะศึกษาภาษาใดภาษาหนึ่งจะต้องศึกษาภาษาตามแนวหลัก
ภาษาศาสตร์  เพราะภาษาศาสตร์จะวางหลักการศึกษาไว้ดังนี้ 
   1. Phonology  -  Phonemics  and  phonetics  คือ การศึกษาระบบอักษร
และเสียงของอักษรแต่ละตัว  พร้อมฐานกรณ์ที่เกิดเสียง 
   2. Morphology  -  morph  and  syntax  คือ การศึกษาหน่วยค าและการน าค า
ไปสร้างเป็นประโยค 
   3. Grammar  -  Grammatical  and  Semantics  คื อ  ก า รศึ ก ษ า ร ะ บ บ
ไวยากรณ์  และความหมายของภาษาในบทความที่เขียนเป็นประโยคตามระบบไวยากรณ์ 
 
8.  ขอบข่ายการศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   
 ค าว่า  ไวยากรณ์  มาจากรูปรากศัพท์สันสกฤตว่า  ไวยากรณ  อ่านว่า  ไว – ยา – กะ 
– ระ - ณะ   ส่วนในภาษาบาลีว่า  เวยยากรณ  อ่านว่า   เวย – ยา – กะ – ระ – ณะ  แปล
ตามรูปศัพท์ได้ว่า  การแยกแยะ  การขยายความ  การอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักภาษา  
หลักภาษา  หมายถึง  กฎเกณฑ์การใช้ค า ( Words ) เสียง  ( Sound )  และกลุ่มค า             
( A group  of  words ) ต่างๆ  ที่มารวมกันเป็นกลุ่มค า  วลี   อนุประโยค  และประโยคของ
ภาษานั้นๆ ดังนั้น  ภาษาทุกภาษามีองค์ประกอบ  4  อย่าง ดังนี้ 
 

ล าดับที่ องค์ประกอบภาษา 
1 ระบบเสียง    ( Sound  Systems ) 
2 ระบบค า    ( Word  Systems ) 
3 ระบบประโยค   ( Sentence  Systems ) 
4 ระบบความหมาย ( Meaning Systems ) 

     
  ปัจจุบันนี้  ไวยากรณ์มีความส าคัญยิ่งในการศึกษาภาษาและหลังศตวรรษที่  20  เป็น
ต้นมามีทฤษฎีไวยากรณ์เกิดขึ้นมากมาย  เพ่ือเสนอวิธีการวิเคราะห์ภาษา  เพราะภาษาทั้งหลาย
ในโลกย่อมมีลักษณะสากลอยู่ร่วมกัน  จึงเป็นเหตุว่า  บางครั้งผู้ศึกษาไม่รู้จะยึดเอาทฤษฎีของ
ใครเช่นเดียวกัน 
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 การเขียนทฤษฎีไวยากรณ์ปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ 2 วัตถุประสงค์ดังนี้ ประการที่
หนึ่งคือ ทฤษฎีไวยากรณ์เขียนขึ้นเพ่ือความรู้ในภาษา และประการที่สองคือทฤษฎีไวยากรณ์
เขียนขึ้นเพ่ือการเรียนการสอน   อย่างไรก็ตาม  รูปแบบการเขียนไวยากรณ์ทั้งสองแบบจะต้อง
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่า  มีลักษณะการเขียนแสดงหลักการใช้ภาษาเพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถใช้
ภาษานั้นได้และใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา  การศึกษาเรื่องราวภาษา
มีมาแต่สมัยโบราณ  ประมาณ  2000  ปี  ล่วงมาแล้วและการศึกษาในระยะแรกของตะวันออก
เริ่มจากอินเดียส่วนทางตะวันตกเริ่มจากกรีกและโรมัน  ซึ่งต่างก็เริ่มจากการศึกษาภาษาของ
ตนเองอย่างละเอียดแล้วจึงขยายความสนใจออกสู่ภาษาอ่ืนๆ  โดยยึดภาษาของตนเองเป็นหลัก
ของการศึกษา ส าหรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  การศึกษากฎเกณฑ์การใช้
ภาษาอังกฤษ หรือระเบียบใช้ภาษาอังกฤษซึ่งนักภาษาศาสตร์ได้วางหลักการศึกษาไว้  5  
ประการล าดับดังนี้ 

1. อักขระวิธีว่าด้วยเรื่อง อักษรภาษาอังกฤษ  ระบบเสียง                                           
( Alphabet  and  Phonetics ) 

2. วจีวิภาคว่าด้วยเรื่อง ค าพูดแต่ละส่วน หรือ ว่าด้วยเรื่อง ระบบค าพูด                      
( Speeches ) 

3. วาจกสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่อง  การใช้ถ้อยค า  ( Words  and  Sentences ) 
4. ฉันท์ลักษณว์่าด้วยเรื่อง  การเขียนเรื่องราว   ( Write  the Story ) 
5. เครื่องหมายวรรคตอนว่าด้วยเรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ( Punctuation ) 

 
9. ทฤษฎีทางภาษา 
  จากอดีตถึงปัจจุบันสามารถสรุปได้ว่า  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ทางภาษาที่ท าให้มนุษย์
สามารถพูด  เขียน  ฟังและอ่านภาษานั้นๆ  ได้ถูกต้อง  หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ทฤษฎี
ไวยากรณ์  ดังนั้น  นักภาษาศาสตร์กลุ่มต่างๆ  ก็พยายามเขียนระเบียบ  กฎเกณฑ์ทางภาษา
ของตนเอง  และภาษาที่ตนเองสนใจศึกษา  ซึ่งกลุ่มทฤษฎีไวยากรณ์ทางภาษา แบ่งออก  6  
กลุ่มใหญ่ๆ   ดังนี้ 
 
  กลุ่มที่  1  ไวยากรณ์แนวเดิม   
     ( Traditional  Grammar )   
 ไวยากรณ์แนวเดิม คือไวยากรณ์ที่ใช้สอนภาษากันในโรงเรียนในยุโรป ประมาณ
ศตวรรษที่  17  และได้แพร่หลายไปยังอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ  ไวยากรณ์แนวเดิมนี้พัฒนา
มาจากไวยากรณ์กรีกและละตินเริ่มต้นจากการเขียนไวยากรณ์อังกฤษโดยอาศัยแบบอย่าง
ไวยากรณ์ละติน ทั้งๆ ที่โครงสร้างของภาษาอังกฤษและภาษาละตินมิได้เหมือนกัน  แต่ต่อมา
ราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชาวชนบทจ านวนมากหลั่งไหลเข้ามา  สู่ตัวเมืองนักภาษาจึงเกรงไป
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ว่าภาษาอังกฤษจะวิบัติเพราะว่าชาวชนบทใช้ภาษาไม่ถูกต้องจึงมีการเขียนไวยากรณ์อังกฤษกัน
ขึ้นเพ่ือจะช่วยให้ชาวอังกฤษใช้ภาษากันได้อย่างถูกต้อง 
 นักไวยากรณ์อังกฤษแนวเดิมมีความเชื่อว่า  ไวยากรณ์  คือ ศิลปะของการเขียนและ
การพูดอย่างถูกต้องหน้าที่ของนักไวยากรณ์ก็คือ  การบรรยายภาษาท่ีดีและพยายามไม่ให้ภาษา
วิบัติ ไวยากรณ์แนวเดิมส่วนมากจะเริ่มด้วยการให้ค าจ ากัดความและแบ่งชนิดของค าเป็น 6    
ถึง 8 ชนิด หลังจากนั้นก็กล่าวถึงส่วนประกอบของประโยค และกล่าวถึงประโยคตามล าดับมี
การอธิบายเกี่ยวกับ  บุรุษ  เพศ  กาล  มาลา  วาจก  การก  โดยไม่ค านึงว่า  ภาษานั้นๆ จะมี
ลักษณะดังกล่าวหรือไม่  เพราะยึดแนวจากไวยากรณ์ละตินมาเป็นแบบแผน  โดยยังไม่เข้าใจว่า  
ภาษาแต่ละภาษาจะมีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างออกไป ลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นสิ่งที่นัก
ไวยากรณ์ในสมัยต่อมาถือว่าเป็นข้อบกพร่องของไวยากรณ์แนวเดิมและพยายามหาแนวทาง
ศึกษาวิเคราะห์ภาษาให้สมบูรณ์มากขึ้นแต่การศึกษาภาษาตามแนวเดิมนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์
และเป็นพ้ืนฐานต่อการศึกษาไวยากรณ์แนวใหม่และแม้ว่าการศึกษาภาษาได้พัฒนาต่อไปอีก
มากก็ยังมีผู้ศึกษาไวยากรณ์ตามแนวเดิมอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน 
 
  กลุ่มที่  2  ไวยากรณ์โครงสร้าง   
   ( Structural   Grammar ) 
 ไวยากรณ์โครงสร้าง  คือ ไวยากรณ์ที่วิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์โครงสร้าง  
ได้แก่  การศึกษาภาษาอังกฤษปัจจุบันในยุคแรกเริ่ม  คือ  ยุคของ  เดอ  เซอซูร์  ผู้ศึกษาภาษา
แนวนี้เชื่อว่า ภาษามีโครงสร้างสิ่งที่มีอยู่ในภาษาเป็นต้นว่า เสียง  ค า  วลี  เป็นส่วนประกอบ
ของโครงสร้างในการวิเคราะห์ภาษาจึงต้องพยายามหาความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ  อันเป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างเหล่านี้ 
 การศึกษาภาษาศาสตร์แนวโครงสร้างเริ่มพร้อม ๆ กันในยุโรปและอเมริกาซึ่งยุโรปได้
แนวคิดส าคัญจาก  เดอ  เซอซูร์  แหล่งการศึกษาส าคัญอยู่ที่กรุงปร๊าก  เรียกว่า  ส านักปร๊าก     
( Praque  School )  ส่วนในอเมริกานักภาษาศาสตร์ได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยม  ผู้น าคือ  บลูมฟิลด์  นักภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของอเมริก า  เมื่อ      
ค.ศ.  1933  โดยเขาน าวิธีการทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมมาใช้อธิบายภาษา  
เขาถือว่า  พฤติกรรมย่อมเกิดจากสาเหตุและอธิบายได้ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้  เรียกว่า    
Stimulus – Response  ( S – R ) 
 นักภาษาศาสตร์โครงสร้างที่ส าคัญอีกคนหนึ่ง  คือ  ฟรีส  เขาเป็นผู้เสนอเกณฑ์ใหม่ใน
การจ าแนกค าโดยใช้กรอกประโยคเป็นเครื่องส าหรับทดสอบหาชนิดของค า และ ฟรีส ถือว่า 
ค าทุกค าที่ปรากฏต าแหน่งเดียวกันในประโยคได้ย่อมเป็นค าชนิดเดียวกัน     
    ตัวอย่างเช่น 
  กรอกประโยคที่ ฟรีส ใช้หาค าชนิดที่  1  ( Words  of  class  1 ) 
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  (The)   Class  1…………..……..is  was….………….….good 
   s….…………..…………are / were……………..good 
  ค าท่ีปรากฏในช่อง  Class  1  เป็นค าชนิดที่  1  ตัวอย่างเช่นดังนี้ 

1. Coffee  is  good.    2.  The  man  is  good. 
    ค า  Coffee ,  man  เป็นค าชนิดที่  1 และเป็นค าชนิดเดียวกันคือ นาม 
 
  กลุ่มที่  3  ไวยากรณ์ปริวรรต   
   ( Transformation   Grammar )   
  เมื่อการศึกษาภาษาตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างแพร่หลายไปในหมู่ผู้สนใจศึกษาภาษา  
นักภาษาศาสตร์ส่วนหนึ่งเริ่มพบจุดอ่อนของทฤษฎีไวยากรณ์แนวนี้  ดังนั้น  จึงหาวิธีการที่จะ
ศึกษาภาษาให้ได้ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เริ่มด้วย  ชอมสกี  ( A.  Noam  Chomsky )  ซึ่ง
เป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์ปัจจุบันอยู่ที่สถาบันเทคนิควิทยาแมซซาจูเซท  ประมาณ         
ปี ค.ศ.  1957 ชอมสกี  เชื่อว่า  ไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ควรเป็นไวยากรณ์ที่แสดงโครงสร้ าง
ประโยคถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆ 
  ชอมสกี  เสนอความคิดว่า  ไวยากรณ์ที่จะสามารถบรรยายภาษาได้ดีคือ  ไวยากรณ์
ปริวรรตและตามท่ีปรากฏในหนังสือ  Syntactic  Structure  มีอยู่  3  ระดับ ดังนี้ 
   

ระดับที่ 1 กฎโครงสร้างวลี 
ระดับที่ 2 กฎโครงสร้างค า 
ระดับที่ 3 กฎโครงสร้างปริวรรต 

 
  ความคิดส าคัญของ  ไวยากรณ์  อยู่ที่กฎปริวรรต นั่นคือ  การมองภาษาของมนุษย์     
มี  2  ระดับคือ  ระดับลึกและระดับผิว ไวยากรณ์ปริวรรคถือว่า  การวิเคราะห์ประโยคให้
สมบูรณ์ถูกต้องจะต้องพิจารณาโครงสร้างลึกของประโยคด้วยโครงสร้างลึกนี้ได้มาจากกฎ
โครงสร้างวลี  ประโยคที่อยู่ในโครงสร้างลึกจึงเป็นประโยคในความคิดขั้นต้นของมนุษย์  ส่วน
ประโยคโครงสร้างผิวนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับโครงสร้างลึกก็ได้ แต่ในส่วนที่ไม่ตรงกับ
โครงสร้างลึก เพราะว่า ประโยคนั้นๆ ได้ผ่านขบวนการปริวรรตโดยการใช้กฎปริวรรต  ตัดเติม  
หรือย้ายค าที่ท าให้ประโยคเปลี่ยนจากโครงสร้างหนึ่งเป็นอีกโครงสร้างหนึ่งจนกว่าจะได้
โครงสร้างผิวอย่างที่เราได้เห็นได้ยินกันอยู่   ดังแผนผังปริวรรต  ดังนี้ 
 

1. ประโยคในความคิด    (  โครงสร้างลึก ) 
2.  กระบวนการเปลี่ยนแปลง    (  กฎปริวรรต ) 

3. รูปประโยคที่ใช้จริงตามสถานการณ์ 
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  สังเกตว่า   การวิเคราะห์ภาษาตามแนวไวยากรณ์ปริวรรตมุ่งความสนใจไปที่ประโยค  
นักไวยากรณ์ปริวรรตไม่สนใจเรื่อง การจ าแนกค าและกลุ่มค ามากเท่ากับนักไวยากรณ์แนวเดิม 
นักไวยากรณ์โครงสร้างจะเรียกชื่อของค าชนิดต่างๆ  ตามไวยากรณ์แนวเดิม ที่ว่า   ค านาม       
( Noun )   กริยา   ( Verb )   สรรพนาม   ( Pronoun ) วิเศษณ์  ( Adverb )   บุรพบท       
( Preposition )  แต่ความคิดเรื่องวลีของนักไวยากรณ์ปริวรรตคล้ายคลึงกับนักไวยากรณ์
โครงสร้าง  นั่นคือ วลี ( Phrase ) เป็นค าค าเดียว  แต่เป็นค าที่เป็นหน่วยประโยค 
 
 กลุ่มที่  4  ไวยากรณ์การก   
   ( Case  Grammar ) 
 ไวยากรณ์การก คือ ไวยากรณ์ซึ่งแตกสาขาออกมาจากไวยากรณ์ปริวรรต บุคคลส าคัญ
ซึ่งเป็นผู้ให้ก าเนิดไวยากรณ์การก คือ  ซาร์ลส์  เจ  ฟิลมอร์  ( Charles  J.  Fillmore )  เขาได้
เสนอแนวความคิด ในเรื่อง การกในบทความหลายบท  ระหว่างปี  ค .ศ. 1966 – 1968  
ความคิดของฟิลมอร์เกี่ยวกับการกนี้สืบเนื่องมาจากความคิดแก้ไขจุดอ่อนของไวยากรณ์
ปริวรรตของชอมสกี โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์แบบประธานและกรรมการของประโยคซึ่ง
ชอมสกี ถือว่า  อยู่ในโครงสร้างลึกและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์ประกอบทาง
ความหมาย และ ฟิลมอร์ ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้  เขากล่าวว่า  ประธานและกรรมน่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ในขั้นที่ค่อนไปทางโครงสร้างผิวเผิน ส่วนความสัมพันธ์ของหน่วยประโยคใน
โครงสร้างลึกนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยกริยา ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนาม
และหน่วยกริยานี้ ฟิลมอร์  เรียกว่า  การกสัมพันธ์ 
  ค าว่า    การก  ในความหมายของ  ฟิลมอร์  หมายถึง  ความสัมพันธ์ทางอรรถ  -  
วากยสัมพันธ์  ระหว่างค านามกับค ากริยาในประโยคก็น่าจะพอเพียงหรืออาจจ ะเป็น
ความสัมพันธ์ของค าชนิดต่างๆ  ก็ได้  และเขาได้สรุปว่า  การก ในไวยากรณ์การกนั้นมี  2  
ระดับคือ  ระดับโครงสร้างลึกและระดับโครงสร้างผิวเผิน  การกท้ัง  2  ระดับนี้มีความสัมพันธ์
กันแต่มิใช่สิ่งเดียวกัน  ไวยากรณ์การกของฟิลมอร์นี้เป็นแม่บทให้นักไวยากรณ์อ่ืนๆ  น าไป
ศึกษาวิเคราะห์ภาษาต่างๆ  ซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเสนอนั้นมิใช่การตั้งทฤษฎีใหม่  แต่เป็นเพียง
ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่อง โครงสร้างของประโยคซึ่งเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับความหมายและ
โครงสร้างทางไวยากรณ์เท่านั้น 
 
  กลุ่มที่  5  ไวยากรณ์แทกมีมิค   
   ( Tagmemic  Theory ) 
 ไวยากรณ์แทกมีมิค  เกิดขึ้นในช่วงก่อนปี  ค.ศ. 1950  ผู้น าของนักไวยากรณ์กลุ่มนี้คือ  
เคนเมธ  แอล  ไพค์  ( Kemeth  L  Pike )  ไพค์เป็นนักภาษาศาสตร์อยู่ในกลุ่มของบลูมฟิลด์  
การตั้งทฤษฎีสืบเนื่องมาจากการวิเคราะห์ภาษาระดับไวยากรณ์ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างยัง
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ไม่รัดกุมพอที่จะอธิบายโครงสร้างของวลีและประโยคได้ชัดเจนในบางกรณี  ปัญหาที่ไพค์พบคือ 
ความสับสนระหว่างประเภทของค าและหน้าที่ของค าซึ่งตามความคิดของนักไวยากรณ์
โครงสร้างจะจ าแนกประเภทของค าตามต าแหน่งที่ค าปรากฎ   
     ตัวอย่างเช่น   
   1.  The  hairy  green  monster. 
   2.  The  uderpaid  struggling  factory  worker. 
  ถ้าวิเคราะห์ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้างจะบอกได้ว่า 
  ประโยคที่  1     
    The   - ค าชี้เฉพาะ 
   hairy   - ค าคุณศัพท์ 
   green  - ค าคุณศัพท์ 
   monster  - ค านาม  
  ไพค์  ได้เสนอ  ไวยากรณ์แทกมีมิค  ขึ้นเพ่ือขจัดความสับสนนี้  โดยเขาชี้ให้เห็นความ
แตกต่างของค าในประโยคตามโครงสร้างภาษาว่า  หน่วยทางไวยากรณ์  ต้องประกอบด้วย
ลักษณะส าคัญ  4  ลักษณะ ดังนี้  

1. หน้าที่ของหน่วยทางไวยากรณ์ 
2. ประเภทของหน่วยทางไวยากรณ์ 
3. บทบาทของหน่วยทางไวยากรณ์ 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางไวยากรณ์ 

  ตัวอย่างเช่น 
  1.  He  puts       that  book  on  the  shelf 
           Subj / pro Pred / VP   Adjt / Ct NP  Adjt / Loc p 
           --------  +  ------------- +  -----------------  +  -------------------- 
           Act / S#>Sta / >Full  BT >  Un / -Sc / -> Gen  >S# 
   จากข้อความประโยคภาษาอังกฤษ  วิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์แทกมีมิค  ได้แก่ 

1. He 
    SLOT  -  เป็นประธาน 
    CLASS  -  ประธานเป็นค าสรรพนาม 
    ROLE  -  เป็นผู้กระท า 
    COHESION -  เพศของค านาม 

2. puts 
SLOT  -  เป็นภาคแสดง 
CLASS  -  เป็นกริยาวลี 
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ROLE  -  แสดงการบอกเล่า 
COHESION -  ค ากริยาชนิดนี้ปรากฏพร้อมกับผู้กระท า 

3. that  book 
SLOT  -  เป็นส่วนขยายค ากริยา 
CLASS  -  เป็นนามวลีนับได้ 
ROLE  -  เป็นผู้กระท า 
COHESION -  ไม่ก าหนด 

4. on  the  shelf 
SLOT  -  เป็นส่วนขยายค ากริยา 
CLASS  -  เป็นวลีบอกสถานที่ 
ROLE  -  เป็นทิศทางของการกระท า 
COHESION -  ไม่ก าหนด  

   แนวคิดของไวยากรณ์แทกมีมิคอาศัยพ้ืนฐานจากไวยากรณ์โครงสร้างมีการบรรยาย
ข้อมูลทางภาษาที่สังเกตเห็นได้และผู้บอกภาษาใช้พูดอยู่จริงๆ  และ ไพค์ยังเชื่อว่า  พฤติกรรมที่
มีจุดประสงค์ของมนุษย์  จุดประสงค์การใช้ภาษา ก็คือ  การสื่อความหมาย   ส่วนตัวภาษา คือ  
สื่อที่ใช้ในการแสดงจุดประสงค์ ได้แก่  เสียงพูด  ดังนั้น  การบรรยายภาษาต้องบรรยายทั้งสื่อ
และจุดประสงค์และเรื่องความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์  ไพค์ได้แสดงเป็นล าดับ คือ  ภาษา
ประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด คือ  หน่วยเสียง  หน่วยเสียงประกอบกันข้ึนเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่า 
คือ  ค า  จากค าประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าต่อไปจนถึงหน่วยที่ใหญ่ที่สุด  คือ  การ
สนทนา 
  ไพค์ ได้เขียนแผนภูมิ  ดังนี้ 
 

1      การสนทนา    ( Conversations ) 
2      การสนทนาโต้ตอบอย่างสั้น       ( Dialogues) 
3      อนุบท  ( Topics ) 
4      ประโยค ( Sentences ) 
5      อนุประโยค  ( Clause ) 
6      วลี  ( Phrase ) 
7      ค า ( Words ) 
8      รากค า  ( Root  of  the  words ) 
9      หน่วยเสียง  ( Phonetic  ) 
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  กลุ่มที่  6  ไวยากรณ์อรรถ – การก   
   ( Lexi – Case ) 
 ผู้น าไวยากรณ์กลุ่มนี้  ได้แก่  แสตนลี  สตาร์อสตา  ( Stanley  Starosta )  แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาย  ไวยากรณ์นี้เกิดจากความคิดที่ว่ากฎปริวรรตในไวยากรณ์ปริวรรตของชอม
สกีเป็นกฎที่มีอ านาจมากเกินไป กล่าวคือ กฎปริวรรตอาจเอ้ือต่อการมีโครงสร้างลึกได้หลาย
แบบ  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท าให้ไม่แลเห็นว่าแบบใดเป็นแบบสากลและไม่เห็นธรรมชาติของภาษาได้
อย่างแท้จริง  ไวยากรณ์อรรถ-การก จึงไม่มีกฎปริวรรต  อย่างไรก็ตามในสมัยต้นๆ ของ
ไวยากรณ์แนวนี้ยังมีลักษณะของไวยากรณ์ปริวรรตอยู่  คือ มีองค์ประกอบ  3  ประการ  ได้แก่  
   1) องค์ประกอบวากยสัมพันธ์  
   2) องค์ประกอบทางเสียง  
    3) องค์ประกอบทางความหมาย 
  นอกจากนั้น ไวยากรณ์อรรถ - การก ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1971  เป็นต้นมา และ ราวปี  ค.ศ. 1981  ไวยากรณ์อรรถ  -  การก ไม่มีกฎโครงสร้างวลี  
ถือว่า  กริยาเป็นตัวส าคัญที่สุด  ลักษณะประจ าของกริยาเป็นตัวก าหนดหน่วยทั้งหมดที่จะมา
เกิดกับค ากริยา   ทฤษฎีไวยากรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีทฤษฎีไวยากรณ์กลุ่มต่างๆ อ่ืน
อีกส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีย่อยซึ่งแตกสาขามาจากทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรตดั้งเดิม แต่มีการขยาย
ความคิดเพ่ิมเติมในจุดที่นักภาษาบางกลุ่มเห็นความส าคัญ  แม้ว่า  ชอมสกีซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
วางรากฐานไวยากรณ์ปริวรรตเองก็ได้เปลี่ยนแนวความคิดโดยหันความสนใจไปทางเรื่อง ระบบ
หลักการของภาษา หรือองค์ประกอบของภาษาในด้านไวยากรณ์ในแต่ละภาษา ซึ่งชอมสกีก็เชื่อ
ว่า การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบของหลักการต่างๆ จะน าเป็นหนทางไปสู่ค าตอบ
และค าอธิบายเกี่ยวกับลักษณะภาษาของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง 
  ทฤษฎีทางภาษาและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาก็เป็นเรื่องส าคัญอีกส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักการแปลเช่นกัน อันเนื่องด้วยเป็นหลักการที่ผู้ศึกษาเรื่องการตีความหมายทาง
ภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านหลักการทางภาษาในการส่งเสริม
ทักษะด้านองค์ความรู้ภาษาในอีกมุมหนึ่งซึ่งผู้รู้แสดงเอาไว้ เป็นองค์ความรู้ เพราะภาษาเป็น
เครื่องมือการสื่อสารของมนุษย์ การตีความหมายคือการถ่ายทอดและสื่อสารภาษาอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ไปสู่ผู้ฟัง หรือ ผู้อ่านภาษาที่ผู้แปลตีความหมายออกมาในรูปแบบการตีทางภาษาที่ 1 
เป็นภาษาท่ี 2 หรือ ส านวนภาษาเดิมของผู้ตีความหมายจากต้นฉบับท่ีเรียกว่า ผู้แปล 
  ค าว่า ผู้แปล2 คือ ผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่งๆ ที่
ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอ่ืนแล้วจะมีใจความเหมือนกับ

                                                 
2 https://th.wikipedia.org/wiki, Christopher Kasparek, "The Translator's Endless Toil", The 
Polish Review, vol. XXVIII, no. 2, 1983, pp. 84-87., Accessed: 5/11/2020. 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Kasparek&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Polish_Review&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Polish_Review&action=edit&redlink=1
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ข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ท าหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า ผู้แปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟัง
ภาษาหนึ่งแล้วแปลเป็นค าพูดอีกภาษาหนึ่งในทันที เรียกว่า ล่าม  
   การแปลภาษานั้นอาจท าด้วยบุคคล หรืออาจใช้เครื่องเทคโนโลยี (machine) เช่น 
แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือแปลด้วยเว็บไซต์ มีกูเกิลแปลภาษาเป็นต้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าบุคคล
แปล และในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแปลชุดค าสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งไป
ยังอีกภาษาหนึ่ง โดยเนื้อหาของโปรแกรมทั้งสองเหมือนกัน เรียกว่า การแปลโปรแกรม 
(compile)  การแปลภาษาอาจมีประโยชน์เชิงพัฒนาการต่อภาษาเป้าหมาย แม้ว่าผู้แปลย่อม
เพ่ิมความเสี่ยงต่อการน าค าศัพท์ ไวยากรณ์ หรือ วากยสัมพันธ์ของภาษาต้นทาง (ภาษาที่ก าลัง
แปล) ไปผสมกับภาษาเป้าหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ผลของความไม่ได้ตั้งใจนี้อาจเป็นการพัฒนา
ภาษาเป้าหมายไปในตัว เพราะบางครั้งอาจท าให้ภาษาเป้าหมายมีค าแปลแบบตรงตัว (calque) 
และค ายืมหลายค าที่มีประโยชน์ต่อภาษาเป้าหมาย โดยอาจกลายเป็นค าที่มีการใช้บ่อยใน
ภาษาเป้าหมาย นักแปล รวมทั้งนักแปลโบราณผู้แปลเอกสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น คัมภีร์โบราณ 
อาจได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาภาษาเป้าหมายให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร3 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต  
มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง
นอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์  การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก   การสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุค
โลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การ
สื่อสารท าให้คนมีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น   การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้
สังคม เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง   ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้
วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได้  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน        
            ค าว่า  การสื่ อสาร (communications)  มีที่ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า  
communis หมายถึง  ความเหมือนกันหรือร่วมกัน   การสื่ อสาร (communication)    
หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น 
ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่างๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อ่ืนใด การ
แสดงหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการ
รับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน  บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยส าคัญ
ที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล      

                                                 
3 https://sites.google.com/site/vareezahaha/bth-thi4phasa-thi-chi-suxsar-ni-chiwit-praca-wan, 
Accessed: 25/06/2564. 

https://sites.google.com/site/vareezahaha/bth-thi4phasa-thi-chi-suxsar-ni-chiwit-praca-wan
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  ความส าคัญของการสื่อสาร ดังนี้  
  1.  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ  ทุกวัย ไม่มีใครที่จะ
ด ารงชีวิตได้ โดยปราศจากการสื่อสาร   ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน  
การท าธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา   
พัฒนาการทางสังคม จึงด าเนินไปพร้อมๆ กับพัฒนาการทางการสื่อสาร  
  2.  การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม    ช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม   ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  สะท้อนให้
เห็นภาพความเจริญรุ่งเรือง  วิถีชีวิตของผู้คน  ช่วยธ ารงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ  
  3.  การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและ
สังคม การพัฒนาทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 
รวมทั้งศาสตร์ในการสื่อสาร จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ   
  องค์ประกอบของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้  
  1.  ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ 
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปล
สารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยา
ต่างๆ เพ่ือสื่อสารความคิด  ความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยัง
ผู้รับสารด้วยวิธีการใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม   จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม    เช่น  ผู้
พูด  ผู้ เขียน  กวี  ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ  โฆษกรัฐบาล  องค์การ  สถาบัน  สถานี
วิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุโทรทัศน์   กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์  หน่วยงานของรัฐ  
บริษัท  สถาบันสื่อมวลชน  เป็นต้น 
    คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
    1.  เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อ่ืนรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร 
แสดงความคิดเห็น หรือวิจารณ์ ฯลฯ  
    2.  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปดี            
    3.  เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ 
และมีความรับผิดชอบ  ในฐานะเป็นผู้ส่งสาร 
    4.  เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถรับสารของผู้รับสาร  
    5.  เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร    
  2.  สาร (message) หมายถึง  เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูป
ของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ   ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ  ที่สามารถท าให้เกิดการ
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รับรู้ร่วมกันได้  เช่น  ข้อความที่พูด   ข้อความที่เขียน   บทเพลงที่ร้อง  รูปที่วาด  เรื่องราวที่
อ่าน  ท่าทางท่ีสื่อความหมาย  เป็นต้น 
   2.1  รหัสสาร (message code)ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่
มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ   
   2.2  เนื้อหาของสาร  (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิด
และประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความ
เข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน  
    2.3  การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของ
สาร แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ   เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา ที่ต้องการด้วย
การเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม  
  3.  สื่อ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการสื่อสาร  หมายถึง  สิ่งที่เป็นพาหนะของสาร  ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร   
ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร     
  4.  ผู้รับสาร (receiver)  หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราว
ข่าวสาร จากผู้ส่งสาร   และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร  หรือส่งสาร
ต่อไปถึงผู้รับสารคนอ่ืนๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร   เช่น   ผู้เข้าร่วมประชุม   ผู้ฟังรายการ
วิทยุ   กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย  ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์  เป็นต้น 
  หลักในการสื่อสาร การสื่อสารจะประสบความส าเร็จตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ผู้ส่ง
สารควรค านึงถึงหลักการสื่อสาร ดังนี้  (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบรี , 
2542: 13-14) 
  1.  ผู้ที่จะสื่อสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์ จะต้องท าความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบใน
การสื่อสาร และปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบการรับรู้ การคิด การเรียนรู้ การจ า ซึ่งมี
ผลต่อประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร  
  2.  ผู้ที่จะสื่อสารต้องค านึงถึงบริบทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่
อยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการสื่อสาร  
  3.  ค านึงถึงกรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) มนุษย์ทุกคนจะมีพ้ืนความรู้
ทักษะ เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรียกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้าคู่สื่อสารใดมี
กรอบแห่ง  การอ้างอิงคล้ายกัน   ใกล้เคียงกัน จะท าให้การสื่อสารง่ายขึ้น 
  4.  การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้ส่งสารส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อ
หรือช่องทาง  ที่เหมาะสม ถึงผู้รับสารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน  
  5.  ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้า เพราะจะท าให้การ
สื่อสารราบรื่น สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที หากจะ
เกิดอุปสรรค์ ที่จุดใดจุดหนึ่ง  
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  6.  ค านึงถึงการใช้ทักษะ เพราะภาษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในการ  
สื่อความหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการสื่อสาร คู่สื่อสารต้องศึกษาเรื่องการใช้ภาษา และ
สามารถใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื้อหาของสาร และช่องทางหรือสื่อ ที่ใช้ใน
การสื่อสาร  
  7.  ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็นการประเมินผลการสื่อสาร ที่จะท าให้
คู่สื่อสารรับรู้ผลของการสื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรือไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อบกพร่องใด เพ่ือที่จะท าให้การสื่อสารเกิดผลตามท่ีต้องการ 
  วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
  1.  เพ่ือแจ้งให้ทราบ (inform)  ในการท าการสื่อสาร  ผู้ท าการสื่อสารควรมีความ 
ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร  เรื่องราว  เหตุการณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้รับสารได้รับ
ทราบ 
   2.  เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (teach or education)  ผู้ท าการสื่อสารอาจมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะ ถ่ายทอดวิชาความรู้  หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ  เพ่ือให้ผู้รับสารได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้น 
       3.  เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain)  ผู้ท าการสื่อสาร
อาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพ่ือสร้างความพอใจ  หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร  โดย
อาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่างๆ 
  4.  เพ่ื อ เสนอหรือชักจู งใจ  (Propose or persuade) ผู้ ท าการสื่ อสารอาจใช้
วัตถุประสงค์ใน การสื่อสารเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร  และ
อาจชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม  หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
      5.  เพ่ือเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร  การ
แสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของสาร  ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับวิชาความรู้  เป็นการหาความรู้เพ่ิมเติมและเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาของ
สารที่ผู้ท าการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน 
     6.  เพ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or decide)  ในการด าเนินชีวิตของคนเรามี 
สิ่งหนึ่งที่ต้องกระท า อยู่เสมอก็คือ  การตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งการตัดสินใจ 
นั้นอาจได้รับการเสนอแนะ  หรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ  
ทางเลือกในการ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น 
  ภาษาต่างประเทศที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และ สาเหตุที่ท าให้ภาษาต่างประเทศ
เข้ามาปะปนในภาษาไทยในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากมายยิ่งขึ้น คือว่า  
  1.  ความสัมพันธ์กันทางเชื้อชาติและถิ่นที่อยู่อาศัยตามสภาพภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมี
อาณาเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันกับมิตรประเทศกับประเทศต่างๆ หลายประเทศได้แก่ พม่า 
ลาว มาเลเซีย เขมร มอญ  ญวน จึงท าให้คนไทยที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนมีความเกี่ยวพันกับ
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ชนชาติต่างๆ โดยปริยาย มีการเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน มีการแต่งงานกันเป็น
ญาติกัน จึงเป็นสาเหตุส าคัญให้ภาษาของประเทศเหล่านั้นเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย 
  2.  ความสัมพันธ์กันทางด้านประวัติศาสตร์ ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน มีการอพยพโยกย้ายของคนไทยเข้ามาอยู่ในถิ่น  ซึ่งชนชาติอ่ืนเคยอาศัยอยู่ก่อน  
หรือมีการท าศึกสงครามกับชนชาติอ่ืน  มีการกวาดต้อนชนชาติอ่ืน เข้ามาเป็นเชลยศึก  หรือชน
ชาติอ่ืนอพยพเข้ามาอยู่ ในแผ่นดินไทยด้วยเหตุผล ต่างๆ และอาจจะกลายเป็นคนไทยในที่สุด 
ผลที่ตามมาก็คือคนเหล่านั้น ได้น าถ้อยค าภาษาเดิม ของตนเองมาใช้ปะปนกับ ภาษาไทย 
  3.  ความสัมพันธ์กันทางด้านการค้า จากหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ ชนชาติไทยมี
การติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากับชนชาติต่างๆ มาเป็นเวลาอันยาวนาน เช่น ชาวจีน ชาว
โปรตุเกส ฝรั่งเศส อังกฤษ ฮอลันดา ตลอดถึงญี่ปุ่น ยิ่งปัจจุบันการค้าขายระหว่างประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น  มีการใช้ภ าษาต่ างประเทศในวงการธุรกิ จการค้ ามากขึ้ น  ค า
ภาษาต่างประเทศมีโอกาสเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยได้ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด 
  4.  ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนา คนไทยมีเสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนามาเป็น
เวลาช้านาน เมื่อยอมรับนับถือศาสนาใดก็ย่อมได้รับถ้อยค าภาษาที่ใช้ในค าสอน หรือค าเรียกชื่อ
ต่าง ๆ ในทางศาสนาของศาสนานั้นๆ มาปะปนอยู่ในภาษาไทยด้วย เช่น ศาสนาพราหมณ์ใช้
ภาษาสันสกฤต ศาสนาพุทธใช้ภาษาบาลี ศาสนาอิสลามใช้ภาษาอาหรับ และศาสนาคริสต์ใช้
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นภาษาต่างๆ ที่ใช้ ในทางศาสนาก็จะเข้ามาปะปนในภาษาไทยด้วย 
  5.  ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณี  เมื่อชนชาติต่างๆ เข้ามาสัมพันธ์
ติดต่อกับชนชาติไทย หรือเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย ย่อมน าเอาวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่เคยยึดถือปฏิบัติอยู่ในสังคมเดิมของตนมาประพฤติปฏิบัติในสังคมไทย นานๆ เข้า
ถ้อยค าภาษาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านั้น ก็กลายมาเป็นถ้อยค าภาษาที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น จนถึงปัจจุบันการหยิบยืมค าจากภาษาอ่ืนมาใช้
ในการสื่อสารยังไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่เรายังติดต่อ สัมพันธ์ กับชาวต่างชาติ การหยิบยื ม
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในการสื่อสารจะต้องคงมีตลอดไป ภาษาไทยหยิบยืมภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤต ภาษาเขมร เข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในส่วนของรูปค าและวิธีการสร้างค าใหม่
จ านวนมากมาย เป็นเวลายาวนานจนคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเป็นค าที่ยืมมาจาก
ภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารจึงเป็นภาษา ต่างประเทศ
ที่เข้ามามี อิทธิพลต่อคนไทยมากที่สุด  
  6.  ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี  ความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีของประเทศที่เจริญแล้ว ท าให้เกิดเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกแก่
บุคคลในสังคมต่างๆ คนไทยก็ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของ
ประเทศเหล่านี้มาเช่นเดียวกัน มีการสั่ งซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ เข้ามาในประเทศไทย
จ านวนมากมาย ชื่อของเครื่องมือเครื่องใช้และถ้อยค า ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้น
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ได้เข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เอนเตอร์ 
แผ่นดิสก์ ไอคอน เมาส์ เป็นต้น 
  7.  การศึกษาวิชาการต่างๆ การศึกษาของไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แต่
ความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ ส่วนใหญ่รับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มีการใช้ต าราภาษาต่างประเทศ 
ประกอบการเรียนและศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ คนไทยยังนิยมเดินทางไปศึกษาวิชาการต่าง ๆ 
ในต่างประเทศ เมื่อกลับมาประเทศก็ได้รับเอาค าบางค า ของภาษาต่างประเทศเหล่านั้นมาใช้
ปะปนกับภาษาไทยด้วย 
  8.  การศึ กษาภาษาต่ างประเทศโดยตรง  ในประเทศมี การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาภาษาไทยในระดับสูง เพราะเรารับรูปค าและ
วิธีการสร้างค าจากภาษาเหล่านั้นมามากได้แก่ การศึกษาภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษา
เขมร และการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารโดยตรง เช่น การศึกษาภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
  9.  ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนต่างชาติ มีคนไทยจ านวนมากมายที่คบหาสมาคมกับคน
ต่างชาติและมีคนไทยจ านวนไม่น้อย ที่สมรสกับคนต่างชาติ ท าให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน
ในทางภาษา ใช้ทั้งภาษาไทย   และภาษาต่างประเทศ ในครอบครัวของตนเอง จึงท าให้
ภาษาต่างประเทศเข้ามา ปะปนอยู่ในภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน 
  10. ความสัมพันธ์ทางการทูต เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศต่างๆ ท าให้มีการใช้ภาษา
ต่างๆ สื่อสารสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดการแพร่กระจายของภาษาต่างๆ เข้ามาในประเทศไทย 
  อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ การที่มีภาษาต่างประเทศต่างๆ ทั้งภาษาตะวันออกและ
ภาษาตะวันตก   เข้ามาปะปนอยู่ใน ภาษาไทยเป็นจ านวนมาก  การรับค าภาษาต่างประเทศ
เข้ามาใช้สื่อสารในภาษาไทย และคนไทยได้เรียน ภาษาต่างประเทศตรงมากขึ้นจึงมี การฝึกออ
อกเสียงตามเสียง ของค าในภาษาต่างประเทศ  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการ ใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารหลายประการ 
           1. ภาษาถ่ิน  ภาษาถิ่น เป็นภาษาย่อยที่ใช้พูดจากันในท้องถิ่นต่างๆ  ซึ่งเกิดจากการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย  ความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้ นๆ   ซึ่ง
อาจจะแตกต่างไปจากมาตรฐาน หรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศใช้กัน  และอาจจะ
แตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอ่ืนทั้งทางด้านเสียง ค าและ การใช้ค า  ภาษาถิ่น เป็นภาษาที่มี
ลักษณะเฉพาะ ทั้งถ้อยค า และส าเนียง  ภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์  ลักษณะความเป็นอยู่  
และวิถีชีวิตของผู้คน ในท้องถิ่นของแต่ละภาค ของประเทศไทย  บางทีเรียกว่า ภาษาท้องถิ่น   
และหากพ้ืนที่ของผู้ใช้ภาษานั้นกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลาย  และมีภาถิ่นย่อยๆ ลงไปอีก   
เช่นภาษาถิ่นใต้  ก็มีภาษาสงฃลา  ภาษานคร  ภาษาตากใบ  ภาษาสุราษฎร์  เป็นต้น   ภาษา
ถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่ส าคัญในสังคมไทย เป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราว ประสบการณ์ และ
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วัฒนธรรมทุกแขนงของท้องถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไว้ใช้ให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นสมบัติ
มรดกของชาติต่อไป  ซึ่งภาษาถิ่นจะเป็นภาษาพูด  หรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียนภาษา
ถิ่นของไทยจะแบ่งตาม ภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษา นั้นอาศัยอยู่ในภาค ต่างๆ แบ่งได้
เป็น 4  ถิ่นใหญ่ๆ  คือ ภาษาถ่ินกลาง  ภาษาถ่ินเหนือ  ภาษาถ่ินอีสานและภาษาถิ่นใต้ 
  ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น เพชรบุรี 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี  นครปฐม  อ่างทอง   และพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น  ภาษา
ถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้  มีส าเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไป  จะมีลักษณะเพ้ียนเสียง
ไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน  
  ภาษาถิ่นเหนือ หรือภาษาถิ่นพายัพ (ค าเมือง)  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบาง
จังหวัดของภาคเหนือตอนบน หรือภาษาในอาณาจักรล้านนาเดิม  มักจะพูดกันมากในจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ล าปาง น่าน ล าพูน ตาก แพร่  เป็นต้น 
  ภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นอีสานของประเทศไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดที่ใช้
กันในประเทศลาว แต่ภาษาอีสานก็ยังถือว่าเป็นภาษาถิ่นของภาษาไทย ภาษาถิ่นอีสานมีภาษา
ถิ่นย่อยหลายภาษา  ได้แก่  ภาษาที่ชนกลุ่มใหญ่ในภาคอีสานใช้พูดจากัน  ซึ่งใช้สื่อสารอยู่ใน
จังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน  หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สกลนคร หนองคาย 
นครพนม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด  เลย  ชัยภูมิ  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เป็น
ต้น 
  ภาษาถิ่นใต้ ภาษาถิ่นใต้  ได้แก่ ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ของ
ประเทศไทย ลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม  14  จังหวัด เช่น ชุมพร ระนอง สุราษฎร์
ธานี ภูเก็ต พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช  เป็นต้น และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ภาษาถิ่นใต้   ยังมีภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เป็นภาษาถิ่นใต้ ภาคตะวันออก  เช่น ภาษาถิ่นที่ใช้ใน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา  ปัตตานี  ตรัง  สตูล   ภาษาถิ่นใต้ตะวันตก  เช่น  
ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดกระบี่  พังงา  ระนอง  สุราษฎร์ธานีและชุมพร  และภาษาถิ่นใต้ส าเนียง
เจ๊ะเห  เช่น  ภาษาถิ่นที่ใช้ในจังหวัดนราธิวาส และ  ปัตตานี    ในแต่ละภาคก็จะมีภาษาถิ่นใต้ 
เป็นภาษาถิ่นย่อยลงไปอีก เช่น  ภาษาถิ่นระนอง ภาษาถิ่นภูเก็ต ภาษาถิ่นพัทลุง ภาษาถิ่น
สงขลา เป็นต้น ภาษาถ่ินย่อยเหล่านี้อาจจะมีเสียง และค าที่เรียกสิ่งเดียวกันแตกต่างกันออกไป  
  2. ภาษามาตฐาน  ภาษามาตรฐาน เป็น ภาษาถิ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่
ถูกต้องเหมาะสม ทั้งการพูดและการเขียน ถือเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารเข้าใจกันทั้ง
ประเทศด้วยส านวน และส าเนียงเดียวกัน ใช้ติดต่อสื่อสารในวงราชการ สถานศึกษาและ
สถาบันส าคัญในสังคม ในสถานการณ์ ที่เป็นทางการ ภาษาถิ่นที่ได้รับการยอมรับ ให้เป็นภาษา
มาตรฐานนั้น มักจะเป็นภาษาถิ่นที่ใช้ติดต่อสื่อสาร กันอยู่ในเมืองหลวงของประเทศ ดังเช่น 
ภาษามาตรฐานของไทยก็ คือ ภาษาถ่ินกรุงเทพมหานคร  ภาษามาตรฐานมีลักษณะดังนี้ 
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     1)  เป็นภาษาที่ได้รับการเลือกเฟ้น ภาษามาตรฐานเป็นภาษาถิ่นที่ได้รับการ
เลือกเฟ้น จากภาษาถิ่นของบุคคลในถิ่นที่มีบทบาทในการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคมแล้วยกระดับ มาตรฐาน ให้ทุกคนใช้เหมือนกันและเข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ภาษาถิ่นนั้น
จะต้องมี ลักษณะผสมผสาน เอาลักษณะ ของภาษาถิ่นอ่ืนๆ ไว้ด้วย  
             2)  เป็นภาษาที่ได้รับการรวบรวมหลักเกณฑ์ระเบียบของภาษาไว้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน นักวิชาการจะต้อง จัดท าพจนานุกรมและต าราหลักภาษาไว้เป็นหลักในการ
ตรวจสอบ และผู้ใช้ยอมรับ ในหลักของภาษา มีการสอน ให้ผู้ใช้รู้หลักเกณฑ์การเขียน การอ่าน
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
     3)  เป็นภาษาที่ใช้ได้ทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ เป็นภาษาที่คนหลายกลุ่ม
หลายหน้าที่น าไปใช้ได้ และผู้ใช้ภาษา เข้าใจตรงกันทั้งการพูดและการเขียน เช่น ในศาล ใน
รัฐสภา ในวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง วิชาการแขนงต่างๆ ศิลปกรรม 
ดนตรีนาฏศิลป์ วรรณคดี และวรรณกรรม เป็นต้น  
     4)  เป็นภาษาที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของสังคม และเทคโนโลยี มีการเพ่ิมค าด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทับศัพท์ การ
ประสมค า หรือบัญญัติศัพท์ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ ในการใช้และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างหลากหลาย  
          5)  เป็นภาษาที่เป็นที่ยอมรับของคนถิ่นอ่ืนว่าเป็นภาษาประจ าชาติเป็นภาษา
ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่าง จากภาษาถิ่นทั่วไป เป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างความภูมิใจแก่คน
ในชาติ 
  3. ภาษาเฉพาะวงการ ภาษาเฉพาะวงการ  เป็นภาษาย่อยที่เกิดจากการใช้ภาษา
สื่อสารตามกลุ่มสังคม ตามหน้าที่การงาน หรืออาชีพของผู้ใช้ภาษา การติดต่อสื่อสารของบุคคล
ที่อยู่ในวงการเดียวกัน หรืออาชีพเดียวกัน มักจะใช้ถ้อยค าภาษาที่มีลักษณะเฉพาะวงการหรือ
เฉพาะกลุ่มของตนเอง เช่น ภาษาวัยรุ่น  ภาษากีฬา ภาษาการเมือง ภาษากฎหมาย ภาษาธุรกิจ 
ภาษาโฆษณา เป็นต้น ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกใช้ถ้อยค า  ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์
และบทบาทหน้าที่ของตน ซึ่งถ้อยค าเฉพาะวงการจะใช้สื่อสาร ท าความเข้าใจกันได้ดีในวงการ
เดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน 
    1)  ภาษาวัยรุ่น  มีว่า กิ๊ก บ้าน งี๊ด แป๊ก เมี้ยน รั่ว สาด ห่าน เหียก ชี  ซิล  
เซลฟ์  วีน  แอ็บ  แอ๊บแบ๊ว  เฟิร์ม   แคน   นอย   เกรียน สก๊อย  เด็กแว้นเป็นต้น 
    2)  ภาษากีฬาฟุตบอล มีว่า กองหน้า กองกลาง กองหลัง ปีกซ้าย ปีกขวา 
ฮาล์ฟซ้าย ฮาล์ฟขวา เซนเตอร์ฮาล์ฟ แบ็กซ้าย แบ็กขวา ผู้รักษาประตู มิดฟิลด์ สวีปเปอร์ เกม
รุก เกมรับ ยิงทางเสาใกล้ ยิ่งทางเสาไกล ยิงมุมแคบ ยิงมุมกว้าง เข้าชาร์จ เข้าสกัด สไลด์ลูก 
เลี้ยงลูก ผ่านลูก ผ่านลูกสั้น ผ่านลูกยาว ชิพลูก เตะลูกกินเปล่า เตะวอลเลย์ ดีดลูกส้น ยิงลูก
ไซด์โค้ง เป็นต้น 
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    3)  ภาษากฎหมาย มีว่า ข้อหา ของกลาง คดี คดีด า คดีแดง คดีถึงที่สุด คดี
แพ่ง คดีอาญา คดีมโนสาเร่ คดีอุกฉกรรจ์ ความผิดอาญาแผ่นดิน ความรับผิดชอบ ในการรอน
สิทธิ์ ค าฟ้อง ค าให้การ ค าพิพากษา จ านอง จ าน า เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ตกทอดแก่แผ่นดิน ถอน
ฟ้อง ถือสิทธิ์ ทรัพย์สิทธิ ทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ นิติกรรมอ าพราง นิรโทษ
กรรม บังคับคดี ปิดคดี ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้สืบสันดาน หมายจับ หมายเรียก เอกสารสิทธิ 
อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น 
    4)  ภาษาธุรกิจ มีว่า การเปิดตลาด การทุ่มตลาด การขายตัดราคา การ
ผูกขาด เขตการค้าเสรี ค่าเสื่อมราคา เงินดาวน์ เงินผ่อน เงินสด เงินปันผล เงินฝืด เงินเฟ้อ 
ดุลการค้า ดุลการช าระเงิน ตลาดเงิน ตลาดมืด ตลาดสด ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ตลาดทุน 
ตลาดนัด ตลาดร่วม ตัวแทนจ าหน่าย กักตุนสินค้า ขายทอดตลาด ท าเลการค้า ทุนทรัพย์ ทุน
เรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนหมุนเวียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน โบนัส แป๊ะเจี๊ยะ ปั่นหุ้น เปิด
บัญชี ไฟแนนซ์ ภาษีเงินได้ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม สินค้าเข้า สินค้าออก โสหุ้ย อ านาจ
ซื้อ เป็นต้น 
    5)  ภาษาแพทย์  มีว่า ซีซียู  ไซริ้ง   ดีซีส  ซีทีสแกน ฟอร์เซฟ  นีดเดิล วอร์ด  
สะเต๊ต  อีอาร์  อีเคโอ  แอดมิท ไอซียู โออาร์  โอพีดี  ฮาร์ท   เป็นต้น 
    6)  ภาษานักชนไก่ มีว่า เกล็ดดี  อุ้มไก้แพ้  ดีดแต่หัวที  ขันนอกเปาะ  หย้ าไม่
ถึงน้ า  ชนปล่อยเดือย  ไก่ดีตีหล้าๆ  ไก่ขี้ข้าตีหัวที  เป็นต้น 
   อย่างไรก็ตาม ความรู้เบื้องต้นทั่วไปเกี่ยวข้องค าว่า ภาษาและการสื่อสารความหมายก็
เป็นเรื่องส าคัญ เพราะภาษาแปลจะมีวัฒนธรรมและประเพณี สังคมและสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเป็นเครื่องมือให้ผู้แปลสามารถวิเคราะห์ จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร และ การเลือกใช้
ภาษาที่จะสื่อสารในภาษาแปลของตนเองไปสู่ผู้รับสาร คือ ผู้อ่าน หรือ ผู้ฟัง จึงเป็นอีกเรื่องที่
ต้องท าความเข้าใจในเชิงแนวคิดส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นทฤษฎีสั้นๆ เกี่ยวข้องการการ
ปริวรรตภาษาต่างๆ ในมุมของนักภาษาและกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนา
แนวคิดของผู้แปลไปสู่ความเป็นนานาชาติ เพราะความส าคัญของการ แปลภาษา ในโลกยุค
สมัยนี้4 อันเนื่องด้วยว่า ในยุคตอนนี้ โลกมนุษย์ได้ผันเข้ายุคข้อมูลข่าวสารไร้แนวพรมแดนหรือ
ยุคดิจิทัล ซึ่งท าเอาการด าเนินพลวัตรในโลกเคลื่อนตัวและเปลี่ยนถ่ายไปอย่างในทันทีอย่างที่ไม่
เคยมีมาก่อน ท านองเดียวกับการสื่อสารในช่วงเวลานี้ที่ต้องมีภาษาตรงกลางในการสื่อสารกับ
ชาวต่างประเทศ อย่างใดก็ตาม ภาษาเหล่านี้ยิ่งทวีจุดส าคัญทั้งในเชิงกลุ่มและเศรษฐกิจในทุก
มิติ เนื่องด้วยจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารประสานงานอยู่ตลอดเวลาและปฏิรูป
ความรู้ด้านหลายชนิด ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

                                                 
4 http://silverrider67.yolasite.com.php, Accessed: 2/02/21. 
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  ถ้าหากทุกๆ คนมีความรอบรู้และความเข้าใจด้านภาษาเหล่านี้แล้ว ย่อมจะเกิดผลดีต่อ
ตนเอง หน่วยงาน และองค์กรมากมาย ซึ่งจะท าให้บังเกิดความรุ่งเรืองและต่อยอดองค์ความรู้
ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะภาษาต่างถิ่นท่ีส าคัญ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่ง
สมมุติมีความเก่งในการแปลภาษากลุ่มนี้โดยตรง มิได้แปลผ่านภาษาอ่ืนก็จะเป็นผลดีอย่าง
มากมาย เนื่องจากสามารถได้รับข้อมูลอย่างละเอียดลุ่มลึก เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละประเทศ
ไม่เหมือนกัน ภาษาที่ใช้จึงมีเกณฑ์แบบแผนที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันเช่น บางค าศัพท์ของ
ภาษาอังกฤษไม่สามารถแปลมาเป็นภาษาไทยโดยเจาะจง มากกว่านั้นอาจไม่มีค าศัพท์ที่แปล
ความหมายค านั้นได้ จึงต้องใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์ภาษาไทยหรือข้อก าหนดศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมา
ใช้ ทั้งนี้ถ้าหากผู้แปลทราบข้อมูลไปถึงเบื้องหลังของภาษาหรือศัพท์นั้นๆ ว่ามีรากศัพท์หรือมี
มูลเหตุจากอย่างไร ก็จะเป็นเหตุให้ก าเนิดความเข้าใจในภาษาเหล่านี้เพ่ิมมากขึ้น ด้วยปัจจัยนี้
การแปลภาษาที่เยี่ยมยอดจึงควรมีการแปลที่สวยงาม ช านาญ และชัดเจน เพราะว่าทราบถึง
บริบททางภาษาอย่างถ่องแท้ เพ่ือค าแปลเป็นไปอย่างแม่นย า ไม่ผิดเพ้ียน หรืออ่านแล้วราบรื่น
ตามส านวนภาษาท่ีงามยิ่ง  นอกจากนี้ ล่ามภาษายังมีความส าคัญในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
ที่จะจ าเป็นอาศัยประสบการณ์ การเข้าถึงธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ภาษาจึงเป็นอีก
สื่อกลางหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะสร้างความเข้าใจต่อคนต่างแดน ยิ่งไปกว่านี้องค์ความรู้ต่างๆ ยังได้รับ
การแปลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความรอบรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับการแปลมาก่อน คน
ทั่วไปก็สามารถน าความรู้เหล่านั้นไปปฏิรูปตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เจริญ 
 
 

 
 

……………….. The End of Chapter 4 ………………. 
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   ส ำหรับบทที่ 5 ว่ำด้วยกำรศึกษำค ำว่ำ กำรแปลและควำมเป็นมำเบื้องต้น ซึ่งเป็นกำร
ท ำควำมเข้ำใจในเรื่องกำรแปลที่ผู้ศึกษำจะต้องท ำควำมเข้ำใจในล ำดับต้นๆ เพรำะอันดับแรก
คือ ค ำว่ำ กำรแปล คืออะไร และ กำรแปลเป็นศำสตร์ที่เกิดขึ้นและมีกำรสร้ำงทฤษฎีกำรแปล
มีมำอย่ำงไรกับสังคมมนุษย์ และในปัจจุบันมีกระบวนกำรแปลอย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะ
เครื่องมือ Google Translate อีกทำงหนึ่งก ำลังแพร่หลำยและทุกคนน ำมำใช้ในกำรตีควำม
ทำงภำษำที่ 1 เป็นอีกภำษำหนึ่งอย่ำงรวดเร็ว จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ศึกษำจะต้องท ำควำมเข้ำใจ
ในอันดับต้นๆ พร้อมวิเครำะห์และศึกษำจำกแนวคิดของผู้รู้ประกอบต่อไป 
 

1. ควำมหมำยของค ำว่ำ กำรแปล ตำมนักวิชำกำร1 
  ค ำว่ำ  กำรแปล  ตรงกับศัพท์ภำษำอังกฤษว่ำ  Translation  และอีกนักวิชำกำรส่วน
หนึ่งก็จะกล่ำวถึงค ำว่ำ ศำสตร์แห่งกำรแปล คืออะไร หลำยคนมีควำมสงสัยในรูปแบบและ
กระบวนกำรของกำรแปล อันเนื่องจำกนักแปลแต่ละท่ำนก็จะถือควำมถนัดตนเองโดยส่วนหนึ่ง 
จึงท ำให้หลำยคนไม่สำมำรถยึดรูปแบบใดในกำรตีควำมอย่ำงถูกต้อง เป็นอย่ำงนี้หลำยประเทศจึง
มีกำรตั้งชมรมหรือสมำคมนักแปล หรือ ศูนย์ภำษำอังกฤษ ขึ้นมำรองรับกระบวนกำรกำรตีควำม
ทำงภำษำที่ 1 เป็นภำษำท่ี 2 เป็นต้น 
                                                 
1สุรพงษ์ คงสัตย์, เอกสำรประกอบกำรสอน รำยวิชำ หลักกำรแปล (Principle of Translation) รหัสวิชำ 
302308, พิมพ์ครั้งท่ี 1, นครรำชสีมำ:หจก.โครำชมำร์เก็ตติ้ง แอนด์ โปรดั้กช่ัน, 2545. 

 

บทที่ 5 
ค ำว่ำ กำรแปล 

และควำมเป็นมำกำรแปลเบื้องต้น 
และอำรยธรรมโบรำณเชื่องโยงกำร
ตีควำมหมำยทำงภำษำของมนุษย ์
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  ฉะนั้น ในบทที่ 5 ผู้เขียนจึงต้องกำรกล่ำวในเบื้องต้นจุดนี้เกี่ยวกับค ำว่ำ ศำสตร์แห่งกำร
แปลคืออะไร โดยได้เก็บควำมจำกนักวิชำกำรทั้ งหลำยได้น ำเสนอในเรื่องนี้โดยย่อๆ ควำมว่ำ  
ศำสตร์แห่งกำรแปล  หมำยถึง กำรศึกษำวิจัยในด้ำนกำรแปลทั้งหมดในฐำนะเป็นกระบวนกำร
และเป็นกำรผลิตทำงกำรศึกษำ  หรือ สำขำวิชำที่ว่ำด้วยกำรตีควำมทำงภำษำที่ 1 ไปสู่ภำษำที่ 2 
นั่นหมำยควำมว่ำ กำรตีควำมหมำยจำกภำษำต้นฉบับไปอีกภำษำหนึ่งซึ่งอำจจะเป็นภำษำของผู้
แปลเอง หรือ ไม่ใช่ภำษำของผู้แปลก็ได้ หรือ ส ำนวนในกลุ่มภำษำอ่ืนๆ ตำมจุดมุ่งหมำย หรือจะ
เป็นภำษำของต้นฉบับก็ได้ เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนส ำนวนกำรเขียนแปลใหม่เพ่ือสื่อสำร 
  Koller กล่ำวว่ำ ศำสตร์แห่งกำรแปล คือ กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรแปลในเชิงทฤษฎีที่มีมำ
นำนแล้ว ผู้แปลตัวบท เฉพำะด้ำนมีควำมเข้ำใจว่ำ กำรแปลเป็นงำนฝีมือ ส่วนผู้ที่แปลวรรณคดีก็
เข้ำใจว่ำงำนแปลเป็นศิลปะอย่ำงหนึ่ง และ ได้ก ำหนดกรอบข่ำยหน้ำที่ของศำสตร์แห่งกำรแปล 
ดังนี้ 
    1. ศึกษำด้ำนทฤษฎีกำรแปล เช่น ศึกษำกระบวนกำรแปลเงือนไขและปัจจัย
ต่ำงๆ ทั้งปัจจัยด้ำนวัจนภำษำ และ ด้ำนอวัจนภำษำ  กำรแก้ไขควำมยุ่งยำกต่ำงๆ ในกำรแปล 
   2. ศึกษำวิจัยคู่ภำษำที่ใช้ในกำรแปล เช่น ค ำเทียบเคียงของค ำๆ หนึ่งในอีก
ภำษำหนึ่ง เปรียบเทียบส ำนวนแปลในด้ำนโครงสร้ำงภำษำ 
   3. ศึกษำวิจัยในตัวบทในกำรแปล  เช่น กำรแบ่งชนิดของตัวบทที่เทียบเคียงกัน
ในแต่ละบท 
   4. ศึกษำวิจัยเน้นกระบวนกำรแปล เช่น ศึกษำกระบวนกำรแปลในสมองของ
นักแปลอำชีพว่ำขณะแปลนั้นใช้กลยุทธ์ในกำรแปลอย่ำงไรในกำรถ่ำยทอดและเขียนงำนแปล
ออกมำในภำษำปลำยทำง 
   5. ศึกษำวิจัยกำรวิจำรณ์งำนแปล  เช่น กำรประเมินผลงำนในกำรแปล 
   6. ศึกษำวิจัยกำรแปลเชิงประยุกต์  เช่น จัดหำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยใน
กำรแปล เพื่อน ำมำเทียบเคียงกับภำษำและส ำนวนกำรแปลนั้นๆ 
   7. ศึกษำวิจัยเชิงประวัติทฤษฎีกำรแปล  เช่น  ศึกษำกำรมองกำรแปลในยุค
สมัยต่ำงๆ  จัดระบบว่ำมีกำรโต้แย้งในเรื่องทฤษฎีและกระบวนกำรแปลอย่ำงไร  
      8. ศึกษำวิจัยเชิงประวัติกำรแปลและกำรรับสำร  เช่น  กำรแปลตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันมีผู้รู้เขียนหลักกำรแปลอย่ำงไรบ้ำง หรือ งำนแปลแต่ละชิ้นมีควำมเป็นมำอย่ำงไร 
   9. ศึกษำวิจัยกับกำรสอนแปล 
  Milderd L. Larson มีควำมเห็นว่ำ กำรแปลประกอบด้วยกำรถ่ำยทอดควำมหมำยใน
ภำษำที่หนึ่ งให้ ไปอยู่ ในอีกภำษำหนึ่ ง ภำษำหนึ่ งหรือภำษำต้นฉบับนั้น เรียกว่ำ Source 
Language ส่วนอีกภำษำหนึ่งนั้นเรียกว่ำ Terget Language or Receptor Language 
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  The Marriam-Webster Dictionary ได้ให้ค ำจ ำกัดควำมของ กำรแปลว่ำ กำรแปล
ประกอบขึ้นด้วยกำรเปลี่ยนจำก Form หนึ่ ง เพ่ือที่จะเปลี่ยนเป็นภำษำของตนเอง หรือ 
เปลี่ยนเป็นอีกภำษำหนึ่ง 
  Katherine Barnwell มีควำมเห็นว่ำ กำรแปล คือ กำรเล่ำเรื่องในภำษำใหม่ให้มี
ควำมหมำยเหมือนเดิมทุกประกำร โดยใช้ไวยำกรณ์และศัพท์ส ำนวนซึ่งเป็นธรรมชำติในภำษำ
ใหม่ ( New Language ) และ กำรเอำค ำในภำษำใหม่ไปแทนที่ค ำแต่ละค ำในต้นฉบับนั้นไม่ใช่
กำรแปลที่ดี ผู้แปลจะต้องปรับเปลี่ยนส ำนวนใหม่ในภำษำแปลให้เกิดส ำนวนใหม่ 
   ตัวอย่ำงกำรแปล 
   The boy runs.  เด็กชำยว่ิง 
   The motor runs. เครื่องยนต์ท ำงำน 
   The clock runs. นำฬิกำเดิน 
   His nose runs.      เขำน้ ำมูกไหล 
  อย่ำงไรก็ตำม ข้อกล่ำวข้ำงต้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้มีควำมเข้ำใจในเรื่องศำสตร์แห่งกำร
แปลคืออะไร สิ่งเหล่ำนี้เป็นเพียงข้อคิดของผู้รู้ แต่ก็ท ำให้เรำสำมำรถมองได้ว่ำ  กำรแปล คือ 
รูปแบบ หรือ กระบวนกำร หรือ ขั้นตอนกำรถ่ำยทอดควำมหมำยทำงภำษำ หรือ อำจจะเป็น   
ด้ำนวัจนะและด้ำนอวัจจนะก็ได้ แน่นอนว่ำ ถ้ำกล่ำวถึงกำรตีควำมหมำยแล้วคงต้องนึกถึงภำษำ
เป็นหลักในกำรถ่ำยทอดควำมหมำย 
  ถ้ำศึกษำลึกๆ แล้วจะพบว่ำ กำรตีควำมหมำยทำงภำษำ หรือ กำรแสดงออกของมนุษย์
นั้นมีคู่กับสังคมมนุษย์มำนำน แต่ค ำว่ำ กำรแปล ไม่ได้ถูกใช้เท่ำนั้นเอง เมื่อกำรเจริญก้ำวหน้ำทำง
สังคมมนุษย์มีมำกข้ึน กำรคิดประดิษฐ์สิ่งของต่ำงๆ เพื่อมำใช้เรียกขำนสิ่งต่ำงๆ ก็เพ่ิมมำกข้ึนตำม
ตัวของมนุษย์เอง  จึงสันนิษฐำนว่ำ กำรแปลในยุคโบรำณก็คือค ำว่ำ กำรแสดงออกทำงภำษำ 
หรือ กำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกในสิ่งที่ตนเองเข้ำใจ หรือ พบเห็นมำให้คนอ่ืนๆ ได้เรียนรู้ และสืบต่อ
องค์ควำมรู้เหล่ำนั้น และต่อมำภำษำของประเทศที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำกว่ำประเทศที่ด้อย
พัฒนำได้แพร่กระจำยเข้ำมีอิทธิพลในภูมิประเทศนั้น ก็จะถูกกลืนด้วยภำษำที่เข้มแข็งกว่ำ  เมื่อ
เรำมำถึงปัจจุบัน ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกลไปแล้ว 
   ดังนั้น  ควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน  และกำรแปลของคนไทย
นั้นมีมำนำนซึ่งอำจจะกล่ำวได้ว่ำ  ตั้งแต่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระบบมีหลักสูตรชัดเจน 
และ ในควำมเป็นจริงแล้วภำษำอังกฤษเกี่ยวข้องกับคนไทยมำก่อนนั้นอีก  ดังนั้น  เพ่ือควำม
เข้ำใจในกำรแปล  เรำจึงควรทบทวนควำมคิดสักนิดหนึ่งว่ำ  เหตุใดคนไทยเรียนภำษำอังกฤษ?  
กล่ำวคือ  ประเทศไทยติดต่อกับขำวต่ำงประเทศเรื่อยมำตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยำ  ชำว
ต่ำงประเทศได้แก่ชำวฝรั่งเศส  ชำวอังกฤษ  และชำวฮอลแลนด์เป็นต้น  ชำวไทยได้ติดต่อ
ทำงด้ำนค้ำขำยกับชำวต่ำงประเทศเป็นเวลำช้ำนำน  แม้แต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ยังคงติดต่อกับ
ชำวต่ำงประเทศอยู่    กำรเรียนภำษำต่ำงประเทศในประเทศไทย    เริ่มกระท ำจริงจังในสมัย
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รัชกำลที่  4 ภำษำต่ำงประเทศที่ เรียนคือภำษำอังกฤษ   เหตุจูงใจที่ท ำให้ เกิดกำรเรียน
ภำษำอังกฤษในสมัยนั้นคงจะเป็นเพรำะว่ำประเทศไทยติดต่อกับคนที่พูดภำษำอังกฤษมำ คือคน
อังกฤษ  และอเมริกัน 
   นอกจำกนั้นต ำรำต่ำงๆ  เช่น ต ำรำแพทย์ศำสตร์  และหนังสือที่พิมพ์ปรำกฏขึ้นในสมัย
แรก  ล้วนพิมพ์เป็นภำษำอังกฤษทั้งนั้น เมื่อปลำยสมัยรัชกำลที่ 5  และต้นรัชกำรที่ 6 ได้มีกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำโดยจัดชั้นเป็นประถม  และมัธยมศึกษำ  รัฐบำลได้ส่งคนอังกฤษเข้ำมำเป็นที่
ปรึกษำด ำเนินงำน  ตลอดจนเป็นอำจำรย์ใหญ่ในโรงเรียนต่ำงๆ ดังนั้นโรงเรียนรัฐบำลจึงสอน
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศที่ 1 ในยุคแรกๆ ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
และต่อมำ  ปี พ.ศ. 2471  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  แม้จะมีอำจำรย์เป็นคนไทยแล้ววิชำกำร
ต่ำงๆ เช่น คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  ก็สอนเป็นภำษำอังกฤษอยู่ในสมัยนั้น  ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ำ
ภำษำอังกฤษมีอิทธิพลมำก  ในกำรศึกษำทุกระดับของประเทศไทยมิได้จ ำกัดอยู่เฉพำะวง
กำรศึกษำของเด็กไทยและคนไทยแต่ได้แผ่ขยำยเข้ำมำอยู่ในกำรด ำรงชีวิตมำกขึ้นทุกที  แม้
ขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหยุดยั้งและเหตุผลอันหนึ่งก็คือ  คนอเมริกันซึ่งพูดภำษำอังกฤษเข้ำมำ
อยู่ในประเทศไทยมำกกว่ำชำติใด  กำรใช้ภำษำอังกฤษจึงมีบทบำทในชีวิตคนไทยทุกระดับ 
   ด้วยเหตุนี้ เอง  กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษจึงนับว่ำมีประโยชน์อย่ำงยิ่ ง  เพรำะ
ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสำกล    มีผู้นิยมพูดกันแพร่หลำยเป็นควำมรู้ที่น่ำจะแสวงหำส ำหรับที่จะ
น ำมำเป็นอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมพูนกำรศึกษำและยกระดับกำรด ำรงชีวิต   กำรรู้ภำษำอังกฤษดีท ำให้
สำมำรถตักตวงเอำควำมรู้จำกเอกสำรภำษำอังกฤษซึ่งมีมำกที่สุด  สำมำรถเพ่ิมควำมรื่นรมย์และ
ควำมสุขหรรษำจำกกำรอ่ำนวรรณคดีภำษำอังกฤษซึ่งมำมำกเกินกว่ำที่จะกล่ำวให้หมดได้ 
สำมำรถติดต่อสื่อสำรกับคนชำติอ่ืนๆ ได้อีกหลำยเท่ำ    และเป็นกำรเพ่ิมพูนสภำพทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของบุคคลด้วย   กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษได้ดีจริงๆ  จะท ำให้กำรพูดภำษำไทยได้ดีด้วย  
ถ้ำเรำพูดถึงกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตของคนไทยกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนภำษำอังกฤษใน
โรงเรียนส่วนใหญ่ จะได้แก่กำรอ่ำน กำรเขียนกำรฟัง กำรแปลและไวยำกรณ์ ถ้ำจะจ ำกัดกิจกรรม
เหล่ำนี้ลงก็จะเหลื่อเพียง 2 ประกำร คือประกำรที่ 1 เรียกว่ำ Comprehension  ประกำรที่  2  
เรียกว่ำ  Expression  อย่ำงไรก็ตำม  วัตถุประสงค์ของกำรสอนภำษำอังกฤษ  จ ำต้องพิจำรณำ
ถึงโอกำสที่นักเรียนจะน ำควำมรู้ภำษำอังกฤษที่ ได้เรียนรู้ไว้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน  จำกกำร
พิจำรณำจะเห็นได้ว่ำ  กำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันนั้น   กำรอ่ำน   และกำรฟัง  ฝึกได้ดี
ที่สุด   กำรพูด  ฝึกได้น้อยท่ีสุด 
   ส ำหรับคนไทยนั้น ส่วนมำกมักจะคิดเป็นภำษำไทยก่อนค่อยแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
ล ำดับนั้นจึงเขียนหรือพูด น้อยคนนักที่จะคิดเป็นภำษำอังกฤษแล้วจึงพูดหรือเขียนเป็น
ภำษำอังกฤษ   คนไทยส่วนมำกมักแปลสิ่งที่อ่ำนออกมำเป็นกำรแปลในใจมำกกว่ำจะแปลออกมำ
เป็นค ำพูด   ด้วยเหตุนี้เอง  กำรแปลจึงเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่สุดในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ    
กำรแปลของประเทศต่ำงๆ  กล่ำวตำมหลักฐำนพอสรุปได้ดังนี้คือ กำรแปลหนังสือเริ่มขึ้นในสมัย
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กรีกเป็นศูนย์กลำงของอำรยธรรมตะวันตก  กำรแปลสมัยแรกประมำณ  พ.ศ.  300 ( Tinlay  ) 
มีนักแปลชื่อ  Catullus  และ Cicere   เป็นชำวละตินได้แปลภำษำกรีกเป็นภำษำละติน   ต่อมำ
เมื่อโรมันเจริญขึ้นเป็นมหำอำณำจักรก็ได้มีกำรแปลเป็นหนังสือจำกภำษำละตินกลับเป็นภำษำ
กรีก  ประมำณพุทธศตวรรษที่  13 - 14  อำหรับรุ่งเรืองขึ้นมำได้มีครูแปลเรื่องของ  Aristotle  
Plato  Galen  และ  Hippocrates  เป็นภำษำอำหรับ  กรุงแบกแดดจึงเป็นแหล่งแปลหนังสือที่
ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น 
   ต่อมำประมำณกลำงพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นยุคกำรแปลรุ่งเรื่องที่สุดมีกำรแปลทั้ง
ทำงด้ำนศำสนำและด้ำนวิชำกำรเป็นทีน่ำสังเกตว่ำกำรแปลหนังสือถ่ำยทอดจำกภำหนึ่ง ไปยังอีก
ภำษำหนึ่งสืบต่อกันไปหลำยๆ ทอด  จะเห็นจำกกำรจัดตั้ง  Academic  Francaise  ขึ้นในปี
พุทธศตวรรษที่  2178  เพ่ือพิจำรณำให้ใช้ภำษำแปลที่ถูกต้อง และเหมำะสม  แม้ในปัจจุบันนี้
กำรแปลหนังสือก็ยังคงประสบอุปสรรค   เนื่องจำกยังขำดภำษำมำตรฐำน  ( Standard 
Language ) และพจนำนุกรมก็ยังไม่พอเพียงแก่ควำมต้องกำร 
    ส ำหรับประเทศอังกฤษในรัชสมัยพระนำงเอริซำเบซที่ 12 ( พ.ศ.  2076-146 ) มีเรื่อง
แปลแพร่หลำยที่สุดเป็นครั้งแรก  โดยแปลจำกภำษำกรีก    มีเรื่องแปลแพร่หลำยที่สุดเป็นครั้ง
แรก  โดยแปลจำกภำษำกรีก  ภำษำละติน ภำษำฝรั่งเศส ภำษำอิตำลี  และภำษำเสปนเป็น
ภำษำอังกฤษ นับจำกอดีตสู่หลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 งำนแปลเฟ่ืองฟูมำก  มีงำนแปลถ่ำยทอด
เรื่องรำววิทยำศำสตร์  และวิชำกำรจำกภำษำรัสเซียและภำษำจีนเป็นภำษำจีนเป็นจ ำนวนมำก  
และหนังสือแปลที่มีผู้แปลมำกที่สุดคือ กำรแปลคัมภีร์ไบเบิล  เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8       
เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับกำรแปลประเภทอ่ืนๆ  แล้ว  กำรแปลคัมภีร์ไบเบิลมีขอบเขตกว้ำงขวำง
มำก  คือมีกำรแปลเป็น โคลง  กำพย์   ฉันท์   กลอน  และร้อยแก้ว  และมำในปีพุทธศตวรรษ   
ที่  24  หมอสอนศำสนำได้แปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภำษำจีนและภำษำญี่ปุ่น 
   กำรแปลของไทยนั้น กำรศึกษำของไทยตั้งแต่สมัยโบรำณถึงสมัยพระบำทสมเด็จ    
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นกำรศึกษำแบบไม่มีหลักสูตร ไม่มีระยะเวลำเรียน   ไม่มีโรงเรียนที่
แน่นอน   ครั้นถึงสมัยที่ชำวยุโรปแผ่อิทธิพลเข้ำมำในเมืองไทยในสมัยรัตโกสินทร์  คนไทยเริ่มไหว
ตัวทำงด้ำนกำรศึกษำ สมัยรัชกำลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  คณะผู้สอนศำสนำชำวอเมริกันเข้ำ
มำเผยแพร่ศำสนำคริสเตียนในประเทศไทย  นอกจำกจะสอนศำสนำแล้ว ยังน ำวิชำกำรแพทย์
สมัยใหม่เข้ำมำเผยแพร่ด้วย เช่น ได้น ำวิธีกำรปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษมำใช้ในเมืองไทยเป็นครั้ง
แรก  ผู้น ำมำคือ หมดแบรดลีย์  ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่ำ  หมอบริลเลท ำให้คนไทยตื่นตัวในวิทยำกำร
สมัยใหม่ขึ้นมำกมำย   ดังนั้น  คนไทยจึงเริ่มเรียนภำษำอังกฤษข้ึนในสมัยรัชกำรที่ 3 นี่เอง  ตั้งแต่
นั้นมำ  ภำษำอังกฤษก็แพร่หลำยมำกยิ่งขึ้นในกำรเรียนรู้ของคนไทยและกำรแปลภำษำอังกฤษ

                                                 
2 ประ เทื อง ทิ นรัตน์ , ก ำรแปล เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร , พิ มพ์ ค รั้ งที่  1 , กรุ งเทพมหำนคร : ส ำนั กพิ มพ์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2543. 
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เป็นภำษำไทยก็มำกยิ่งขึ้น ปัจจุบันงำนแปลจำกภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำไทย  ยิ่งแพร่หลำย
มำกกว่ำที่เคยมีมำในสมัยก่อน  จะเห็นได้จำกต ำรำวิชำกำรสำขำต่ำงๆ  ที่ทำงสถำบันกำรศึกษำ
จัดเปิดกำรเรียนกำรสอนให้กับคนไทยในยุคปัจจุบัน 
 

2. ยุคกำรใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อกำรแปล 
   ควำมก้ำวหน้ำในด้ำนกำรศึกษำภำษำศำสตร์เชิงวิทยำศำสตร์  ท ำให้สถำบันที่ส ำคัญ
หลำยแห่ งในอเมริกำ เช่น  มหำวิทยำลัยHarvard  ศูนย์วิจัย  IBM ในเมือง Tarrytown      
นิ ว ย อ ร์ ค  ห รื อ  ม ห ำ วิ ท ย ำลั ย  California ที่ เมื อ ง  Berkeley University of London             
ในประเทศอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องอีเล็คโทรนิคส ำหรับกำรแปลขึ้นเครื่องอีเล็คโทรนิคสำมำรถ
แปลถ่ำยทอดจำกภำษำหนึ่งไปสู่อีกภำษำหนึ่งได้ในเวลำอันรวดเร็ว  กำรแปลด้วยวิธีดังกล่ำว      
นี้ต้องอำศัยควำมร่วมมือของนักภำษำ นักค ำนวณและนักวิชำกำรแขนงอ่ืนในกำรประดิษฐ์
เครื่องมือนี้ 
   ส ำหรับประเทศไทยเคยมีผู้ทดลองใช้เครื่องมืออีเล็คโทรนิคในกำรแปลภำษำอังกฤษ
เป็นภำษำไทยและภำษำไทยเป็นภำษำอังกฤษบ้ำงแล้ว หำกงำนแปลด้วยวิธีดังกล่ำวประสบ
ผลส ำเร็จ  กำรแปลต ำรำภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย คงจะท ำได้ในเวลำอันรวดเร็วและจะยัง
ประโยชน์ในด้ำนควำมรู้ให้แก่ชำวไทยอย่ำงมหำศำลอย่ำงไรก็ตำม  อีเล็คโทรนิคที่เห็นได้ชัดเจน
จำกนิสิตนักศึกษำ คือ  Talking  Dictionary  ซึ่งเป็นเครื่องอีเล็คโทรนิคสำมำรถให้ควำมหมำย
ของค ำภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเป็นควำมก้ำวหน้ำอีกทำงหนึ่งทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ของวิชำภำษำศำสตร์ซึ่งถือว่ำเป็นวิชำที่จะช่วยให้กำรแปลประสบผลส ำเร็จในนัก
ภำษำ  หรือนักแปลรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันและในยุคข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงปัจจุบัน เพรำะสื่อต่ำงๆ 
ล้วนเป็นภำษำอังกฤษ 
   ประมำณปี ค.ศ. 1978 - 1976 แอนนำสตำสิโอส คีเรียไคดส์ (Anastasios Kyrikides) 
ชำยหนุ่มชำวอเมริกัน   อำยุ 34 ปี  ได้คิดค้นเครื่องแปลคอมพิวเตอร์ชื่อ”เลกซิคอน  ( Lexicon )  
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องแปลคอมพิวเตอร์แปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงๆ    
โดยเอำอย่ำงเครื่องบวกเลข    แต่เปลี่ยนจำกตัวเลขเป็นตัวหนังสือเมื่อกดปุ่มค ำ ค ำพูด ประโยคที่
ต้องกำรใช้จะออกมำเป็นภำษำต่ำงประเทศ  เช่นค ำว่ำ สวัสดี  ภำษำอังกฤษว่ำ  เฮลโล  เมื่อกด
ภำษำฝรั่งเศสจะปรำกฏค ำว่ำ  บองชู ( Bonjour)  อย่ำงนี้เป็นต้น  นี้คือควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำศำสตร์  อย่ำงไรก็ตำม ที่กล่ำวมำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของควำมก้ำวหน้ำ และควำมเป็นมำของ 
กำรแปลในประเทศต่ำงๆ  ตลอดจนเครื่องอีเลคโทรนิคที่มนุษย์น ำมำใช้ช่วยในกำรแปล         
แต่ส ำหรับกำรแปลที่จะกล่ำวต่อไปนี้จะกล่ำวถึงเฉพำะกำรแปลจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทย
เท่ำนั้น  ทั้งนี้เพรำะว่ำ  ภำษำอังกฤษเป็นภำที่มีอยู่แพร่หลำยในเอกสำรและมีผู้ใช้กว้ำงขวำงที่สุด
ภำษำหนึ่ งและเป็ นภำษำที่ คนไทยได้ศึ กษำได้ ใช้ กันอยู่ โดยทั่ ว ไปดู เหมือนว่ำจะเป็ น
ภำษำต่ำงประเทศเพียงภำษำเดียวที่มีผู้แปลถ่ำยทอดเป็นภำษำไทย  แพร่หลำยยิ่งกว่ำภำษำอ่ืนๆ 
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แต่ถ้ำจะมองย้อนอดีตจริงๆ กำรแปลหรือกำรตีควำมหมำยทำงภำษำมีมำคู่กับสังคมมนุษย์ใน  
อดีตกำลมำแล้ว ดังนั้น เพียงแต่ว่ำ ในอดีตกำลนั้น กำคิดเป็นตัวอักษรยังไม่ปรำกฏชัดเจนในเรื่อง
ตัวอักษรแทนค ำพูดจะเด่นชัดเจนคือ ภำษำกำย หรือ ภำษำสัญลักษณ์ ที่เรียกว่ำ อวัจนภำษำ 
เช่น รูปคน รูปสัตว์ รูปต้นไม้ รูปกำรต่อสู้ เป็นต้น ส่วนภำษำที่มีอักษรชัดเจนของสังคมมนุษย์ก็มี
ชัดเจนในศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมำ ที่มีนักปรำชญ์เริ่มมีกำรคิดค้นและส่งต่อกันมำเรื่อยๆ        
จนท ำให้กำรสื่อสำรของมนุษย์พัฒนำเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ มำกมำยในยุ ค
ปัจจุบัน    ถ้ำนั้น ขอให้ทุกท่ำนอ่ำนแนวคิดเรื่องกำรเป็นไปเป็นมำของกำรแปลหรือกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ของมนุษย์อีกสักรอบเพ่ือควำมเข้ำใจมำกยิ่งข้ึน 
   กำรศึกษำค ำว่ำ กำรแปลและควำมเป็นมำนั้น สิ่งที่ต้องนึกถึงอีกค ำคือค ำว่ำ ทฤษฎี    
ก ำรแป ล 3 ท ฤษ ฎี ก ำรแป ลที่ พู ด กั น ไม่ ได้ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำรแป ลจ ริ งๆ  เสี ย ที เดี ย ว                     
เป็ นแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องกับกำรแปลว่ำกำรแปลควรจะเป็ นยั งไง ซึ่ งทฤษฎี กำรแป ล                 
จะมีกำรแบ่งยุค แต่กำรแบ่งยุคมันก็ไม่ได้แบ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำด หรือว่ำถ้ำบอกว่ำยุคนี้                   
แล้วหมำยควำมว่ำมันจบแค่ยุคนั้นที่ท ำแล้วมันไม่มีต่อมำถึงคนอ่ืน ก็ไม่ใช่ ก็มีกำรเหลื่อมล้ ำ     
กัน อำจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรแปลที่ท ำจริงๆ เท่ำไหร่  แต่มันเป็นแนวคิดของนักคิดหลำยๆ  
ค น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ำรแ ป ล  เข ำแ บ่ งยุ ค ท ฤ ษ ฎี ก ำรแ ป ล ออ ก เป็ น  4  ยุ ค ด้ ว ย กั น 
 

3. กำรแปลควำมในยุคที่ 1 หรือ ยุคแรกๆ 
  ยุคเริ่มต้นเป็นยุคที่ยำวนำนมำก คือ เริ่มมำจำกซิเซโร ตั้งกฎที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ ง                 
คือพูดว่ำ "จงอย่ำแปลค ำต่อค ำ" หลังจำกนั้น 20 ปีต่อมำ ฮอเรสซึ่ งก็ เป็นนักคิดโรมัน                        
เขำก็ พู ดคล้ ำยๆ  กัน  ยุ คนี้ ย ำวนำนมำกที่ มีทฤษฎี กำรแปลว่ำ จงอย่ ำแปลค ำต่ อค ำ                                   
คนที่ ดั งมำกที่ เขียน เรื่องนี้ เกี่ ยวกับทฤษฎีกำรแปลว่ำจงอย่ ำแปลค ำต่อค ำคือ จอห์น                
ไดเดน ไดเดนเป็นกวีชำวอังกฤษเป็นนักแปลด้วย ซึ่ งส่วนใหญ่จะแปลงำนของฮอเรส         
ลักษณะของทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้ เขำจะบอกว่ำ "อย่ำแปลค ำต่อค ำ" แต่ให้"แปลโดยกำร                      
ถ่ ำ ย ท อ ด ค ว ำม ห ม ำย " ลั ก ษ ณ ะ เด่ น ก็ คื อ ว่ ำ  มั น เป็ น ท ฤ ษ ฎี ก ำ ร แ ป ล ที่ เกิ ด ม ำ                          
จำกคนที่ท ำงำนแปลจริงๆ เอำประสบกำรณ์ของตัวเองขึ้นมำพูด ค ำพูดที่ ดั งมำกของ             
ไดเดนก็คือค ำพูดที่ ว่ำ  คนเรำควรจะแปล , สมมติแปลฮอเรสก็ควรจะแปลให้ เปรียบ          
เสมือน ฮอเรสพูดภำษำอังกฤษในยุคสมัยนี้ ส่วนใหญ่ไดเดนไม่ได้เขียนบทควำมแต่จะเขียน            
ค ำน ำในค ำน ำเขำจะเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีกำรแปลเอำไว้ เขำบอกว่ำในกำรแปลมันมี 3 อย่ำง คือ 
    1 .  แ ป ล ค ำ ต่ อ ค ำ  ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ เ ป็ น วิ ธี ก ำ ร แ ป ล ที่ แ ย่ ม ำ ก 
     2. กำรแปลง มีกำรแปลอีกประเภทหนึ่ ง ที่ เรียกว่ำ "กำรแปลง" กำรแปลงคือ       
คล้ำยๆ กำรเขียนเลียนแบบขึ้นมำใหม่ เช่นที่ เรำเห็นชัดที่สุดที่  มรว. คึกฤทธิ์  ปรำโมช          
เขียนเรื่อง "ไผ่แดง" กับเรื่อง "กำเหว่ำที่บ ำงเพลง" เป็นกำรแปลง โดยทั่ วไปกำรแปลง           
                                                 
3 https://www.baanjomyut.com/library/translation_theory/index.html, Accessed: 5/09/2020. 

https://www.baanjomyut.com/library/translation_theory/index.html
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ประเทศที่ มี ชื่ อ เสี ยงมำกใน เรื่ องกำรแปลง คือฝรั่ งเศส  กำรแปลงนั้ น ได เดนบอกว่ำ               
ไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ เสี ยห ำย ในยุคหนึ่ ง  กำรแปลงมีป ระโยชน์ ม ำกถ้ ำห ำกว่ ำ เป็ นยุ คที่ สอ ง                  
ชนชำติ เพ่ิงติดต่อกันใหม่ๆ แล้ วในชนชำติที่จะแปลไม่มีองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม           
หรือควำมคิดประเพณี ของอีกชนชำติ เลย  กำรแปลตรงๆ  มันจะไม่ท ำให้ เกิดควำม                       
เข้ำใจ ยกตัวอย่ำง สมมติว่ำย้อนไป 200 ปี  เรำจะแปลนิยำยของตะวันตกมำเป็นไทย                   
แล้ ว เรำแปลตรงๆ  เช่น  ฝรั่ งทักทำยกันด้วยกำรจูบ  ถ้ ำเรำแปลตรงๆ นัก อ่ำนไทยใน                  
ยุคโบรำณไม่สำมำรถเข้ำใจวัฒนธรรมประเภทนี้ ได้ว่ำ เอ๊ะ ท ำไมนำงเอกในเรื่องนี้ ไปจูบ                  
กับตัวร้ำย แปลว่ำอะไร? ควำมเข้ำใจมันจะไม่เกิด ในยุคแบบนี้ กำรเขียนแปลงขึ้นมำใหม่                   
อำจจะเป็นประโยชน์เพ่ือเป็นกำรเตรียมให้คนในชนชำติ เริ่มท ำควำมคุ้นเคยกับวัฒนธรรม                  
หรือประเพณีที่ แตกต่ำงออกไป แต่ว่ำกำรแปลงประเภทนี้  เมื่อชนชำตินั้นๆ มีควำมรู้                        
ควำม เข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ อี กชน ชำติ ห นึ่ งม ำกพ อแล้ ว  ก ำรแ ป ล งเป็ น สิ่ งที่ ไม่ น่ ำท ำ อี ก                            
ไดเดนให้เหตุผลว่ำมันไม่มีรสนิยม ไม่สมควรท ำ คือ มันควรจะก้ำวไปอีกขั้น คือมีกำรแปล           
ที่แท้จริง 
  3. กำรแปลที่แท้จริง คือกำรแปลแบบที่รักษำต้นฉบับเอำไว้ ไดเดนเขำเปรียบเปรยว่ำ 
กำรแปลค ำต่อค ำ (เขำใช้ค ำเปรียบเทียบ ไดเดนเขำจะภำษำสวยมำก ดิฉันแปลมำอำจจะ                     
ไม่สวยเหมือนเขำ) เขำเปรียบเทียบว่ำ "กำรแปลค ำต่อค ำ เปรียบเสมือนกำรเต้นร ำ                        
บนเส้นเชือก ด้วยขำที่ผูกมัดไว้ นักเต้นร ำ อำจประคองตัวไม่ให้ตกลงไปด้วยควำมระมัด                      
ระวัง แต่อย่ำงคำดหวังเลยว่ำ จะมีควำมสง่ำงำมของท่วงท่ำ และหำกจะกล่ำวถึงที่สุดแล้ว                    
นี่ เป็นภำรกิจที่ โง่ เขลำ เพรำะไม่มีคนสติดีคนไหน จะเสี่ยงชีวิตเพียงเพ่ือเสียงปรบมือ                       
ที่ปรบมือให้เขำเพรำะเขำเอำตัวรอดได้ โดยที่ เขำไม่ตกลงมำคอหักตำย" นี่คือเขำวิจำรณ์                 
ก ำรแป ลค ำต่ อค ำอย่ ำ งแบ บ ว่ ำ เถ รตรง ใน ขณ ะที่ ได เดน บ อกว่ ำกำรแป ลที่ ดี  คื อ                                
"ก ำรแปลอย่ ำงอิ ส ระในขอบ เขตจ ำกั ด " โดยที่ นั กแปลต้ อ งค ำนึ งถึ งผู้ ป ระ พัน ธ์อยู่                            
เสมอคือ เหมือนกับว่ ำแปลไป  ตำมองผู้ ป ระพันธ์อย่ ำงไม่ ให้ คลำดสำยตำ กล่ ำวคือ                            
นั กแปลไม่ ได้ แปลจำกถ้อยค ำแบบตำยตั ว  แต่ แปลตำมควำมหมำยมำกกว่ ำ  และ                       
ควำมห มำยนั้ น อ ำจจะมี ก ำรขยำยควำม ได้ บ้ ำ ง  แต่ ต้ อ ง ไม่ มี ก ำร เป ลี่ ย น แป ลงไป                                    
จ ำ ก ต้ น ฉ บั บ แ ล้ ว เข ำ ก็ ส รุ ป ว่ ำ  อ ย่ ำ งที่ เข ำ แ ป ล " เว อ ร์ จิ น "  ตั ว ได เด น บ อ ก ว่ ำ                              
"ผ ม พ ย ำย ำม ท ำ ให้ เว อ ร์ จิ น  พู ด ภ ำษ ำ อั งก ฤ ษ อย่ ำ งที่ เว อ ร์ จิ น น่ ำจ ะ พู ด  ห ำก ว่ ำ                      
เขำเกิดในอังกฤษและอยู่ ในยุคสมัยปัจจุบัน  ก็คือในสมั ยของไดเดนเอง" นี่ เป็นวิธีคิด                          
ของทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้  ในภำษำไทย วิธีคิด เกี่ ยวกับทฤษฎีกำรแปลแบบนี้มี เป็น                      
ภ ำ ษ ำ ไท ย อ อ ก ม ำ  เป็ น ข อ ง อ ำ จ ำ ร ย์ น พ พ ร  ป ร ะ ช ำ กุ ล  เล่ ม บ ำ ง ๆ  ข ำ ย อ ยู่                                
ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นชื่อ"ทฤษฎีกำรแปล" อำจำรย์นพพรแปลมำจำกต้นฉบับภำษำ
ฝรั่ ง เศส  เป็ นทฤษฎี ในยุ คปั จจุ บั น  เป็ นลั กษณ ะแนวคิด เดี ยวกับ ได เดน  ในยุคแรก 
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4. กำรแปลควำมในยุคที่ 2 
 เมื่อขึ้นมำยุคนี้จะเกี่ยวข้องกับยุคทฤษฎีควำมหมำยของกำรแปล เริ่มต้นมำในช่วง
ศตวรรษที่ 18 - 19 โดยเฉพำะบทควำมที่ส ำคัญมำก และก็คนได้อ้ำงถึงเกี่ยวกับทฤษฎีกำรแปลนี้
ก็คือ บทควำมของชไลเออร์มำเคอร์ ที่จริงเขำเป็นนักชีววิทยำชำวเยอรมัน เป็นนักคิดทำงด้ำน
กำรตีควำม เขำเขียนบทควำมนี้ ถ้ำเรำไปอ่ำนทฤษฎีกำรแปลต่ำงประเทศ เกือบทุกเล่มยังไงๆ ก็
ต้องพูดถึง ชไลเออร์มำเคอร์ ในยุคนี้มีนักคิดอยู่หลำยคน นอกจำกชไลเออร์มำเคอร์ ที่อยู่ในกลุ่มนี้
ก็จะมี เกอเต้, โชเปนฮำวเออร์, วอเตอร์ เบนจำมิน แต่ชไลเออร์มำเคอร์มีคนอ้ำงถึงมำกที่สุด 
เนื่องจำกว่ำยุคนี้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ มีแนวคิดทฤษฎีทำงด้ำนปรัชญำและภำษำศำสตร์เกิดขึ้น
มำกมำย ทฤษฎีกำรแปลก็ได้รับอิทธิพลมำจำกทำงด้ำนปรัชญำและภำษำศำสตร์ โดยเฉพำะ
ทฤษฎีควำมหมำยหรือกำรตีควำม สมัยก่อนในยุคแรก ทฤษฎีกำรแปลจะเกิดมำจำกนักแปลจริงๆ 
พูดถึงประสบกำรณ์ของตัวเอง แต่พอมำถึงยุคนี้ทฤษฎีกำรแปล บำงทีไม่ได้เกี่ยวกับกำรแปลจริงๆ 
จะเป็นนักคิดหรือนักปรัชญำมองเรื่องกำรแปลโดยเชื่อมโยงเกี่ยวกับทฤษฎีทำงด้ำนภำษำ ปรัชญำ 
และควำมคิดเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้ทฤษฎีกำรแปล เริ่มปรับเปลี่ยนและมีระเบียบวิธีคิดเป็นของ
ตัวเอง โดยที่อำจจะไม่ขึ้นอยู่กับกำรแปลจริงๆ หรือว่ำต้นฉบับเฉพำะชิ้นไหนหรือว่ำนักแปลคน
ไหน แต่ว่ำส่วนใหญ่ทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้ จะเกี่ยวกับกำรท ำควำมเข้ำใจว่ำ ค ำว่ำเข้ำใจหมำยถึง
อะไร มันท ำให้กำรแปลมีแง่มุมทำงปรัชญำขึ้นมำมำก   
  ต่อมำมีชำวเยอรมันถือว่ำมีบทบำทมำกในเรื่องทฤษฎีกำรแปล กล่ำวกันว่ำชำวเยอรมัน
ให้ควำมสนใจมำกกับเรื่องกำรแปล ถึงขนำดมีค ำกล่ำวว่ำ "กำรแปลเป็นชะตำกรรมของ
ภำษำเยอรมัน" วิวัฒนำกำรขอภำษำเยอรมันสมัยใหม่ มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงแนบแน่นกับกำร
แปล โดยเฉพำะกำรแปลที่ ลูเธอร์แปลพระคัมภีร์ไบเบิล แล้วก็มีกำรแปลงำนของโฮเมอร์ 
และเชคสเปียร์ มำเป็นภำษำเยอรมัน ท ำให้ภำษำเยอรมันเกิดวิวัฒนำกำร และกลำยมำเป็น
ภำษำเยอรมันในปัจจุบัน   ท ำให้นักคิดทำงด้ำนเยอรมันสนใจทฤษฎีกำรแปลมำกพอสมควร คือช
ไลเออร์มำเคอร์ ในบทควำมนี้ถ้ำจะพูดถึงก็คือ พูดแบบสรุปๆ เลยคือวำ กำรแปลมี 2 วิธี คือ (1) 
ดึงผู้อ่ำนไปหำนักเขียน และ (2) ดึงนักเขียนไปหำผู้อ่ำน  วิธีหลังที่ว่ำดึงนักเขียนไปหำผู้อ่ำนคือ 
หมำยถึงว่ำท ำอย่ำงไร จึงจะท ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ำนงำนของนักเขียนคนนั้นอย่ำงรำบรื่น ไม่รู้สึกติดขัด 
ไม่รู้สึกว่ำแปลกแยกจำกงำนแปล เหมือนวิธีกำรที่ไดเดนพูดในตอนแรกว่ำ เหมือนท ำให้เวอร์จิน
พูดภำษำอังกฤษในยุคนั้นๆ แต่ ชไลเออร์มำเคอร์บอกว่ำ กำรคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพรำะว่ำ
ภำษำควำมคิด หรือควำมหมำยทุกอย่ำงในโลกมันก่อรูปในภำษำและผ่ำนภำษำ แล้วในเมื่อภำษำ
มันมีประวัติศำสตร์ มีรำกศัพท์ มีวัฒนธรรม มีบริบทที่แตกต่ำงกัน มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปถอด
งำนเขียนชิ้นหนึ่ง ออกจำกภำษำดั้งเดิม แล้วเอำแต่ควำมหมำยแก่นแท้ที่เป็นสำกล แล้วมำเปลี่ยน
ให้เป็นอีกภำษำหนึ่ง โดยที่เหมือนกับจับแต่งตัวเข้ำไปใหม่ เขำบอกว่ำมันไม่มีทำงเป็นไปได้ เพรำะ
มันเท่ำกับว่ำ ( โดยที่เขำเชื่อว่ำ ) ควำมคิดที่เป็นแก่นแท้ที่ไม่ผูกติดอยู่กับภำษำเลย มันไม่มี เพรำะ
ควำมคิดทุกอย่ำงมันก่อรูปในภำษำ    
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   เพรำะฉะนั้นเขำเลยมองว่ำ อันนั้นไม่ใช่กำรแปลที่แท้จริง  กำรแปลที่แท้จริงในควำมคิด                    
ชไลเออร์มำเคอร์ก็คือว่ำ คุณจะต้องดึงผู้อ่ำนเข้ำไปหำผู้เขียน พูดง่ำยๆ ก็คือว่ำท ำให้ภำษำ                     
ในกำรแปลที่ดี  มันอำจจะไม่ได้รำบรื่นหรือว่ำ เป็นเสมือนภำษำต้นฉบับ คือไม่มีควำม                     
ส ล ะ ส ล ว ย  ค ว ำม ส ล ะ ส ล ว ย อ ำ จ จ ะ ห ำ ย ไป  แ ต่ ใน ข ณ ะ เดี ย ว กั น มั น จ ะ รั ก ษ ำ                                
ค วำมคิ ด ที่ แ ต กต่ ำ งกั น ขอ งคน ละวัฒ น ธรรม เอ ำไว้ ได้  คื อนั ก แป ลอำจจะต้ อ งท ำ                                     
ใน ที่ สิ่ งที่ ผู้ อ่ ำน ไม่ พ อ ใจห รื อ ไม่ ย อม รั บ  แต่ ใน ขณ ะ เดี ย วกั น ก็ มี ค ว ำม ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ                            
ค ว ำ ม ห ม ำ ย ดั้ ง เ ดิ ม ที่ แ ป ล ก แ ย ก อ อ ก ไป จ ำ ก สั ง ค ม ข อ ง ตั ว เ อ ง ม ำ ก ก ว่ ำ 
 

5. กำรแปลควำมในยุคที่ 3 
 หลังยุคที่  2 เข้ำสู่ยุคที่  3 นับเป็นยุคที่มี เวลำอยู่สั้นมำกเลย มันเป็นยุคที่ เกิดมำ                     
จำกอิทธิพลแนวคิดที่ เขำเรียกว่ำ " formalism" ของพวกรัสเซียและเชค ที่ เขำเรียกว่ำ                      
พวกโครงสร้ำงนิยม กำรเกิดขึ้นของทฤษฎีภำษำศำสตร์แบบพฤติกรรมศำสตร์และควำม                    
เฟ่ืองฟูของแนวคิดทำงด้ำนสถิติ นักคิดคนส ำคัญของกลุ่มนี้ที่เขียนทฤษฎีกำรแปลที่คนจะอ้ำงถึง
มำกมำย คือ โรมัน ยำคอร์ปสัน  จริงๆ  พยำยำมแปลยำคอร์ปสัน  แล้ วแต่ติดปัญหำ                          
เรื่องภำษำศำสตร์  เขำจะใช้ศัพท์ภำษำศำสตร์มำก เรำไม่แม่นก็เลยหยุดไปไม่ได้แปลต่อ               
ยุคนี้มีเวลำค่อนข้ำงสั้นมำก เขำมองว่ำยุคนี้มันมำจำกแนวคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ด้วยคือ                   
มีควำมเชื่อว่ำ มันน่ำจะมีกำรท ำตำรำงแผนผังของกำรเทียบเคียงของภำษำ 2 ภำษำได้                     
โดยที่ เขำจะพยำยำมใช้ศัพท์วิทยำสัญลักษณ์ เข้ำมำเปรียบเทียบกับกำรถอดควำมหมำย                   
ท ำ งด้ ำ น ภ ำษ ำศ ำส ต ร์ พ ย ำย ำม ใช้ ค ว ำม รู้ ท ำ งด้ ำน ภ ำษ ำศ ำส ต ร์ เชิ ง โค ร งส ร้ ำ ง                                
กั บ ท ฤ ษ ฎี ข้ อ มู ล ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร แ ป ล ร ะ ห ว่ ำ ง ภ ำ ษ ำ 
อิทธิพลที่ ยุคนี้ท ำให้ เกิดวำรสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับนักแปลอำชีพ และกำรแปลเป็น                    
ประเด็นหลัก ซึ่ งถือว่ำเป็นวำรสำรโดยเฉพำะในทำงวิชำกำรขึ้นมำ แต่ว่ำยุคนี้มันอยู่ ได้                     
ไม่นำน เพรำะว่ำส่วนหนึ่ งมันถูกล้มไป เพระว่ำแนวคิดภำษำศำสตร์ในเชิงพฤติกรรม                      
ศ ำ ส ต ร์ มั น ล้ ม ไป  เพ ร ำ ะ ก ำ ร เกิ ด ขึ้ น ข อ ง ภ ำ ษ ำ ศ ำ ส ต ร์ ส ำ นั ก น อ ม  ช อ ม ส กี้ 
  ภำษำศำสตร์ในพฤติกรรมศำสตร์ เขำจะมองว่ำคนเหมือนผ้ำ ควำมรู้ทำงภำษำ                      
เกิดจำกกำรสอนแต่ชอมสกี้ เขำปฏิวัติแนวควำมคิดของภำษำศำสตร์ของพวกพฤติกรรม                   
ศำสตร์  โดย เขำเขำเรียกว่ ำ  "generative grammar" เขำบอกว่ ำ ในมนุ ษย์ทุ กคนมั น                     
จะต้องมีกลไกอันหนึ่ ง ซึ่งมีควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้ภำษในตัวเองอยู่แล้ว อันนี้ ชอมสกี้                    
สังเกตจำกเด็ก ดูถึงเรื่องของกำรเรียนรู้ทำงภำษำของเด็กซึ่งสำมำรถก้ำวกระโดดไปได้                     
และจำกกำรสอนภำษำ ถ้ำมนุษย์มีลักษณะเป็นเด็กแบบที่พฤติกรรมศำสตร์พูดว่ำเป็น                     
เหมือนผ้ำขำว แล้วทุกอย่ำงเกิดจำกกำรสอน เหตุใด? ท ำไม? ควำมรู้ที่จ ำกัดในเรื่องไวยำกรณ์ของ
มนุษย์ แต่ท ำไมท ำให้มนุษย์ใช้ไวยำกรณ์ที่จ ำกัด สำมำรถสร้ำงกำรแสดงออกของภำษำได้อย่ำงไม่
จ ำกัด จริงๆ ชอมสกี้มองและ มีทฤษฎีว่ำ มันจะต้องมีอะไรบำงอย่ำงในตัวมนุษย์ที่พูดง่ำยๆ ว่ำ 
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ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเป็นสิ่งที่ติดตัวมำแต่เกิด ไม่ได้เกิดจำกกำรสอน เขำบอกว่ำเด็กไปอยู่
ในสังคมไหนๆ ก็สำมำรถเรียนรู้ภำษำได้ทันที แสดงว่ำมันจะต้องมีอะไรบำงอย่ำงในตัวเด็กที่
พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้ว แนวคิดแบบนี้มันท ำให้วิธีคิดแบบกลไกในเรื่องภำษำศำสตร์ตกไปอย่ำง
รวดเร็ว ท ำให้ทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้  มันอยู่ได้ไม่นำนและหมดไป คือไม่มีอิทธิพลต่อมำอีก 
 

6. กำรแปลควำมในยุคที่ 4 
 ปัจจุบันนี้คือ ต้องเรียกว่ำเป็นยุคของสัญญวิทยำ คนที่มีอิทธิพลในทฤษฎีกำรแปลยุคนี้       
ก็คือ อูมเบอร์โต้ เอโก้ เขำเขียนหนังสือเป็นทฤษฎีกำรแปลเล่มหนึ่งชื่อ "mouse or rat" และคน
ที่เขียนที่เป็นพวก postmodern ส่วนใหญ่แนวคิดในด้ำนทฤษฎีกำรแปลของกลุ่มนี้ ก็คือ เน้นไป
ทำงด้ำนสหสัมพันธบท (intertextuality) ควำมหมำยขึ้นอยู่กับบริบทที่แวดล้อม แล้วก็เอโก้
เขียนหนังสือทฤษฎีกำรแปลเล่มหนึ่งพูดว่ำ " กำรแปลคือกำรต่อรอง" กำรต่อรองระหว่ำงนักแปล
กับต้นฉบับ มันจะเป็นกำรต่อรองประโยคต่อประโยคและค ำต่อค ำ หรือควำมหมำยต่อ
ควำมหมำย แต่ว่ำโดยส่วนตัว คิดว่ำมีคนหนึ่งที่นิยำมเรื่องกำรแปลได้ดีคือวิกเก็นสไตล์ เป็นนัก
ปรัชญำ เขำบอกว่ำ กำรแปลเป็นเสมือนปัญหำทำงคณิตศำสตร์ มันแก้ได้ แต่มันไม่มีระเบียบวิธี
อย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ นี่เป็นค ำพูดของวิกเก็นสไตล์ 
  ดังนั้น กำรศึกษำค ำว่ำ กำรแปลและควำมเป็นมำเบื้องต้นนั้น ผู้อ่ำนทุกท่ำนคงมองเห็น
แล้วว่ำ กำรแปลหรือกำรตีควำมหมำยทำงภำษำต้นฉบับไปสู่ภำษำที่ 2 หรือ ภำษำสื่อสำรให้คน
อีกกลุ่มเข้ำใจในเจตนำของต้นฉบับ ผู้แปลต้องศึกษำกระบวนกำรและวิธีกำรกำรแปลให้เข้ำใจ 
เพรำะกำรแปลเป็นเรื่องของกำรถ่ำยทอดต้นฉบับไปสู่ภำษำสื่อสำรจะต้องมีควำมสอดคล้องกันใน
เรื่องควำมหมำยจริงๆ ถ้ำจำกเรื่องแนวคิดที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วนั้น ซึ่งถ้ำผู้อ่ำนได้ศึกษำบท
ต่อไปนี้และบทต่อๆ ไป  และ ยิ่งในปัจจุบันมีกำรใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำสื่อสำรเพ่ิมขึ้นอย่ำง
กว้ำงขวำง  เนื่องจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำท่ีใช้ในกำรเดินทำง  เช่น  เดินทำงทำงอำกำศ  ใช้ใน
ทำงกำรไปรษณีย์  ตลอดจนในกำรศึกษำจึงแสดงให้เห็นว่ำ  ภำษำอังกฤษมีควำมส ำคัญขึ้นเรื่อยๆ
รวมทั้งเป็นภำษำของกำรปฎิวัติอุตสำหกรรม  วิทยำศำสตร์  และเทคโนโลยีด้วย  จึงมีกำรใช้
ภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรแสดงและอธิบำยควำมหมำย   เพ่ือกำรโต้ตอบระหว่ำงมนุษย์ทั่ว
โลก  จำกกำรที่กำรคมนำคมสื่อสำรเจริญรุดหน้ำไปมำก  คนต่ำงชำติต่ำงภำษำในโลกได้มีกำร
ติดต่อกันมำกขึ้นทุกวัน  กำรแปลจึงทวีควำมส ำคัญมำกขึ้นเนื่องจำกประเทศไทยมีกำรติดต่อกับ
ต่ำงประเทศในวงกำรต่ำงๆมำกขึ้น  ผู้ที่ท ำกำรติดต่อนั้น  บำงคนอำจจะรู้ภำษำต่ำงประเทศไม่    
ดีพอจึงจ ำเป็นต้องอำศัยผู้แปล4 
  ถ้ำจะกล่ำวถึงควำมเป็นมำของกำรแปลในสังคมมนุษย์นั้นค่อนข้ำงจะล ำบำก เนื่องในเชิง
ประวัติควำมเป็นมำแล้วทุกประเทศค่อนไม่มีกำรบันทึกไว้อย่ำงชัดเจนว่ ำ กำรตีควำมหมำยของ
คนในชำติตนเองมีควำมเป็นมำอย่ำงไร แต่ส ำหรับในมุมมองของผู้เขียนและเรียบเรียงแล้วพอจะ
                                                 
4 http://attaponsongamporn.blogspot.com/2015/08/blog-post.html, Accessed: 4/09/2020. 

http://attaponsongamporn.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
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จ ำพฤติกรรมของมนุษย์จำกกำรอ่ำนหนังสือหลำยๆ เล่ม นั่นคือ ทุกคนคงจ ำกำรท ำสัญลักษณ์
ของมนุษย์ในยุคโบรำณ และมำถึงปัจจุบันนี้ คนยุคปัจจุบันก็ยังน ำแนวคิดกำรท ำสัญลักษณ์ เมื่อ
มนุษย์เข้ำป่ำ หรือ ได้อำหำรมำในแต่ละวันที่มีกำรออกไปล่ำสัตว์แล้วน ำมำท ำอำหำรและอำหำร
ที่ได้มำเหลือเท่ำไร ก็มีกำรท ำสัญลักษณ์ที่เสำกระท่อม หรือ ต้นไม้ที่เป็นที่อยู่อำศัย นั่นแสดงว่ำ 
มนุษย์มีกำรตีควำมหมำยทำงภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรมำตั้งแต่สมัยโบรำณกำลแล้ว ดังนั้น กำร
ตีควำมหมำยทำงภำษำนั้นไม่อยู่เฉพำะตัวอักษรเท่ำนั้น ยังรวมไปถึงกำรสื่อสำรด้วยภำพเป็น
ภำษำท่ีเรียกว่ำ อวัจนภำษำ 
  ดังนั้น กำรแปลมีควำมเชื่อมโยงกับมนุษย์มำตั้งแต่โบรำณกำล จึงสรุปได้ว่ำ กำรแปลเป็น
กระบวนกำรถ่ำยทอดภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 แต่ต้องสำมำรถสื่อสำรถูกต้องตำมหลักใน
ภำษำต้นฉบับอย่ำงเป็นธรรมชำติและมีควำมหมำยครบตำมควำมมุ่งหมำยของผู้เขียนต้นฉบับ มี
ควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ David Thomas ได้กล่ำวถึงควำมส ำคัญ Implied Information 
จึงมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรแปลว่ำ กำรแปลเป็นกำรถ่ำยทอดข้อควำมจำกภำษำหนึ่งเป็นอีกภำษำ
หนึ่ง จำกวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง มีเพียงข้อควำมบำงส่วนเท่ำนั้นที่เป็นที่เข้ำใจได้
อย่ำงชัดเจน ข้อควำมบำงส่วนจะถูกละไว้ไม่ได้รับกำรกล่ำวถึง เนื่องจำกผู้พูดหรือผู้เขียนข้อควำม
นั้น สันนิษฐำนเอำว่ำผู้อ่ำนหรือผู้ฟังเข้ำใจข้อควำมนั้นแล้ว หรือ อำจทรำบได้จำกใจควำมที่อ่ำน 
สิ่งที่ละไว้ให้เป็นที่เข้ำในเองนั้นคือ Implied Information ในกำรแปลนั้น บำงครั้งก็จ ำเป็นที่
จะต้องท ำให้ Implied Information บำงอย่ำงนั้นชัดเจนขึ้น เพ่ือไม่ให้ควำมหมำยผิดไปจำก
ข้อควำมเดิม 
  กำรค ำนึงถึง Form และ Meaning ในกำรแปลนั้นเป็นเรื่องส ำคัญ เพรำะแต่ละภำษำมี 
Form แตกต่ำงกันไป ผู้แปลจึงต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะถ่ำยทอดควำมหมำยจำก Form 
หนึ่ง มำเป็นอีก Form หนึ่ง โดยมิให้ควำมหมำยผิดแปลกไปจำกเดิมเลย บำงครั้งในภำษำอังกฤษ
จะมี Form เดียว แต่มีหลำยควำมหมำยตำม Content Word และ ควำมหมำยตำม Function 
Word ขอให้ผู้ศึกษำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจต่อไป แต่ด้วยกำรแปลและกำรตีควำมหมำยของ
เรื่องรำวต่ำงๆ ในสมัยก่อนซึ่งอำจจะนับจำกกำรเกิดสงครำมโลกครั้งที่ 1 มนุษย์ก็เริ่มปฏิวัติ
ตนเองในเรื่องที่อยู่อำศัยและกำรสื่อสำรกับกลุ่มชนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มของตนเองอย่ำงระมัดระวัง
จึงเกิดมีกำรสื่อสำรต่ำงๆ เริ่มมีควำมหมำยต่อชุมชนของมนุษย์มำกขึ้นว่ำ สิ่งที่กลุ่มชนอีกกลุ่ม
สื่อสำรออกมำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร มนุษย์เริ่มที่จะมีกำรตีควำมหมำยทำงภำษำมำกยิ่งขึ้นกับ
พฤติกรรมทำงสังคม  
  ดังนั้น กำรตีควำมหมำยหรือกำรแปลจึงเริ่มมีข้ึนอย่ำงเป็นรูปแบบเช่นข้อมูลกับภำพกำร
สื่อสำรควำมหมำยต่ำงๆ ของเรื่องรำวในกำรเกิดสงครำมโลกครั้งที่ 1 ที่ผู้เขียนจะหยิบยกมำเป็น
เรื่องให้ผู้อ่ำนได้ศึกษำเป็นแนวคิดในด้ำนกำรเกิดแหล่งอำรยธรรมของโลกซึ่งเป็นข้อควำมสื่อสำร
ถึงกำรตีควำมเชิงภำษำในยุคสงครำมที่เกิดขึ้นในสังคมโลกมำแล้ วและท ำให้เกิดอำรยธรรม
มำกมำยต่อมำและยังสะท้อนเป็นแนวคิด ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของมนุษย์ชำติพันธุ์อยู่ในปัจจุบัน จึง
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ขออนุญำตน ำขอเขียนเชิงประวัติศำสตร์มำให้ผู้อ่ำนได้ศึกษำประกอบองค์ควำมรู้และเกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำค ำว่ำ กำรแปล และ หลักกำรแนวคิดเชิงควำมเป็นมำของกำรแปล เพ่ือส่งผลต่อกำร
แสวงหำควำมรู้และจรรโลงภูมิปัญญำในกำรแปลต่อไป และ ยกมำโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไร
เลย เพื่อให้เห็นต้นฉบับของแนวคิดเชิงประวัติศำสตร์นี้ 
 

7. แหล่งก ำเนิดอำรยธรรมโบรำณของโลกที่เชื่อมโยงกับกำรตีควำมหมำยทำงภำษำ 
    หรือกำรแปล 5 
           ค ำว่ำ อำรยธรรม มีควำมหมำยตำมศัพท์ว่ำ เจริญงอกงำม ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ 
civilization มำจำกค ำภำษำละตินว่ำ civilis ซึ่งหมำยถึง พลเมือง civitas แปลว่ำ เมืองหรือนคร 
ควำมหมำยของอำรยธรรมทั่วไปจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สร้ำงสรรค์อำรยธรรมและ
สังคมเมืองพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (1367) ให้ควำมหมำย อำรยธรรมว่ำ ควำมสงบ
สุขของสังคมที่ตั้งอยู่บนรำกฐำนแห่งศีลธรรมและกฎหมำย ; ควำมเจริญเนื่องด้วยองค์กำรของ
สังคม เช่น กำรเมือง กฎหมำย เศรษฐกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรม , ควำมเจริญด้วย
ขนบธรรมเนียมอันดี โดยทั่วไปอำรยธรรมหลักของโลกมีลักษณะเด่น คือ กำรมีควำมเจริญเป็น
รปูแบบเฉพำะของตนเองและสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะร่วมกัน คือ อำรยธรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยได้รับ
แรงกระตุ้นจำกอำรยธรรมที่เก่ำแก่กว่ำ ดังเช่น อำรยธรรมอียิปต์โบรำณ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำก
อำรยธรรมเมโสโปเตเมียในช่วงระยะหนึ่ง 
 

    
 

ก ำเนิดของอำรยธรรมกับพัฒนำกำรควำมคิด 
 

                                                 
5 หทัยชนก สิริวัฒนพรและนำงสำวกำนดำ วุฒิยำม สื่อสำรกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์สงครำมโลก
ค รั้ ง ที่  1 , https://sites.google.com/site/kanda4749/haelng-xarythrrm-khxng-lok, Accessed: 
5/11/2020. ( *ข้อควำมจุดนี้ ผู้เขียนและเรียบเรียงขออนุญำตน ำข้อเขียนที่นักวิชำกำร 2 ท่ำนคือ หทัยชนก 
สิริวัฒนพร และนำงสำวกำนดำ วุฒิยำม ได้เขียนและน ำเสนอเผยแพร่ในระบบออนไลน์ซึ่งเป็นข้อเขียนที่มี
ประโยชน์มำกต่อกำรเรียนรู้เชิงอำรยธรรมโบรำณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรทำงวัฒนธรรมภำษำ จึง
เห็นว่ำ มีควำมเช่ือมโยงกับกำรแปลภำษำหรือกำรตีควำมหมำยทำงภำษำมนุษย์ ได้ยกมำเป็นข้ออ้ำงอิงใน
ประเด็นนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ข้อเขียนมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำกำรแปลและขอน ำมำเผยแพร่ต่อผู้ศึกษำในครั้ง
นีต้่อไป) 

https://sites.google.com/site/kanda4749/haelng-xarythrrm-khxng-lok
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           ควำมเจริญและวิทยำกำรทั้งหลำยที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันล้วนมี รำกฐำนมำจำกอำรย
ธรรมในสมัยโบรำณแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ได้มีกำรผสมผสำนกันและเชื่อมโยงกันระหว่ำงอำรยธรรมเก่ำ
และใหม่และมี กำรสืบทอดกันต่อๆ มำ แหล่งอำรยธรรมเก่ำแก่ของโลกสมัยโบรำณเกิดขึ้นที่
บริเวณรำบลุ่มแม่น้ ำที่ ส ำคัญ โดยเริ่มจำกอำรยธรรมเมโสโปเตเมีย อำรยธรรมอียิปต์โบรำณ 
อำรยธรรมอินเดียโบรำณ และอำรยธรรมจีนโบรำณ ต่อจำกนั้นเป็นอำรยธรรมที่เกิดข้ึนบริเวณริม
ฝั่งทะเล คือ อำรยธรรมกรีกโบรำณ และมำสิ้นสุดสมัยนี้ที่อำรยธรรมโรมันโบรำณ อำรยธรรม
เหล่ำนี้ถือว่ำเป็นแหล่งเชื่อมสัมพันธ์และติดต่อกันและเป็นรำกฐำน ของควำมเจริญให้แก่ดินแดน
ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกในปัจจุบัน 
            อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย 
            ค ำว่ำ เมโสโปเตเมีย เป็นภำษำกรีกมำจำกค ำว่ำ Mesos เท่ำกับภำษำอังกฤษว่ำ 
Middle และค ำว่ำ Potamos เท่ำกับภำษำอังกฤษว่ำ River รวมควำมแล้วหมำยถึง “ดินแดน
ระหว่ำงแม่น้ ำ” (land between the rivers) ได้แก่ที่รำบระหว่ำงแม่น้ ำไทกริส (Tigris) ทำง
ตะวันออก และแม่น้ ำยูเฟรติส (Euphrates) ทำงตะวันตก พื้นที่นี้ตั้งอยู่ทำงทิสตะวันตกเฉียงใต้
ของเอเชียในบริเวณที่เชื่อมต่อ ระหว่ำงทวีปเอเชีย ยุโรป และแอปริกำ โดยเฉพำะทำงตะวันตก
เฉียงเหนือซึ่งหันออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นจุดเชื่อมโยงติดต่อกับอำรยธรรมอียิปต์โบรำณ 
พ้ืนที่ของแหล่งอำรยธรรมทั้งหมดจะกินอำณำบริเวณจำกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไป สู่ อ่ำว
เปอร์เซีย มีลักษณะเป็นรูปเสี้ยวจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” 
ครอบคลุมดินแดนบำงส่วนในประเทศอิรักและซีเรียในปัจจุบัน ถือเป็นแหล่งก ำเนิดอำรยธรรม
เก่ำแก่แห่งแรก เมื่อรำว 3,500 ปี ก่อนคริสตกำล 
 

 
 
            จำกลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของเมโสโปเตเมีย เป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำมีกำรทับถมของดิน
ตะกอนตำมชำยฝั่งแม่น้ ำทั้งสอง ท ำให้บริเวณแถบนี้อุดมสมบูรณ์และมีสภำพเหมำะสมแก่กำร
เพำะปลูก แม้ว่ำสภำพอำกำศในดินแดนแถบนี้จะแปรปรวนไม่จนสำมำรถคำดเดำได้ก็ตำม เกิด
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ควำมแห้งแล้งล ำน้ ำท่วมเป็นประจ ำ อันเป็นเหตุให้กำรควบคุมน้ ำหรือกำรชลประทำนส ำคัญ
จ ำเป็นต่อกำรท ำกสิกรรมของ ผู้คนแถบนี้ นอกจำกนั้นแล้ว ทำงบกยังติดกับทะเลเมดิเตอร์เร
เนียน เชื่อมต่ออียิปต์และอำรยธรรมที่ก ำลังก่อตัวในยุโรปได้ทำงตอนใต้ก็ยังเปิดสู่ อ่ำวเปอร์เซีย 
ซึ่งเออ ำนวยต่อกำรขนส่งค้ำขำยทำงทะเลกับอำรยธรรมที่ห่ำงไกล เช่น สินธุ ลักษณะเช่นนี้เอง 
ท ำให้ดินแดนเมโสโปเตเมียแห่งนี้ เป็นที่หมำยปองของชนกลุ่มต่ำงๆ 
 

 
 

แผนที่อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 

            ช่วงประมำณ 4000 ปีก่อนคริสตกำลลงมำพบว่ำ มนุษย์ที่เมโสโปเตเมียเริ่มเรียนรู้กำร
ใช้โลหะทองแดง และพบหลักฐำนควำมรู้เกี่ยวกับภูมิศำสตร์ และดำรำศำสตร์ เป็นต้น ถัดมำ
ประมำณ 3600-2800 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งอยู่ในยุคอูรุก (Uruk) ถือเป็นกำรเริ่มต้นอำรยธรรม
เมืองในลักษณะนคร-รัฐ (city-state) และที่นี้มีวิหำรสองแห่ง คือ วิหำรส ำหรับบูชำเทพอำทิตย์
และวิหำรส ำหรับบูชำเทพอินันนำ (Inanna) ซึ่งเป็นเทพีแห่งควำมรักและควำมอุดมสมบูรณ์ 
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เทพี Inanna 
 
             เทพในช่วงนี้ของเมโสโปเตเมียมีหลำยองค์ เช่น วัวกระทิง ซึ่งมีควำมหมำยถึ งสวรรค์ 
Enlil เป็นเทพของสำยฟ้ำหรือดินฟ้ำอำกำศ Ea เป็นเทพแห่งน้ ำและมีกำรสร้ำงวิหำรที่เรียกว่ำ 
“ซิกกูแรต” (Ziggurat) หมำยถึง ห้องรอคอยเพ่ือบูชำหรือพบพระเจ้ำ สันนิษฐำนว่ำ น่ำจะเป็น
สถำนที่ติดต่อหรือเชื่อมระหว่ำงโลกและสวรรค์ 
 

 
 

ซิกกูแรต 
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            ช่วงประมำณ 3000 ปีก่อนคริสตกำล คนกลุ่มแรกที่สร้ำงอำรยธรรมเมโสโปเตเมีย    
ขึ้นคือชำวสุเมเรียน ผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก อำรยธรรมที่ชำวสุเมเรียนขึ้น
เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญของอำรยธรรมเมโสโปเตเมีย สถำปัตยกรรม ตัวอักษร ศิลปกรรมอ่ืนๆ 
ตลอดจนทัศนคติต่อชีวิตและเทพเจ้ำของชำวสุเมเรียน ได้ด ำรงอยู่และมีอิทธิพลอยู่ในลุ่มแม่น้ ำทั้ง
สองตลอดช่วงสมัยโบรำณ  ลักษณะสังคมของชำวสุ เมเรียนเป็นอำรยธรรมแบบเมือง 
ประกอบด้วยผู้คนหลำกหลำยอำชีพ เช่น ชำวนำ ช่ำงโลหะ ช่ำงทอง พระ ขุนนำงและผู้ปกครอง
หรือกษัตริย์ ชำวสุเมเรียนมีกำรปกครองแบบรัฐศำสนำ คือมีนักบวช ซึ่งนอกจำกท ำหน้ำที่
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำและควำมเชื่อแล้ว ยังเป็นผู้บริหำรจัดกำรเรื่องชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
รำษฎรอีก เช่น กำรจักสรรน้ ำและที่ดินเพ่ือกำรเกษตร กำรแลกเปลี่ยนค้ำขำย ธนำคำร เป็นต้น 
นักบวชและวัดในสมัยนี้จึงมีบทบำทส ำคัญมำก 
 

 
 
            มรดกชิ้นส ำคัญซึ่งชำวสุเมเรียนได้สร้ำงไว้ คือ กำรประดิษฐ์อักษรใช้บันทึกเรื่องรำว
ต่ำงๆ โดยใช้ไม้หรือโลหะแหลมจำรลงบนแผ่นดินเหนียวโดยพัฒนำจำกตรำประทับทรงกระบอก 
ที่เป็นอักษรภำพง่ำยๆ เวลำใช้ต้องน ำกระบอกกลิ้งหมุนบนแผ่นดินเหนียว เป็นจุดก ำเนิดของ
ตัวอักษรครั้งแรกจนกลำยเป็นอักษรรูปลิ่ม และผ่ำนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งต่อมำได้พัฒนำ
เป็นต้นตอของตัวอักษรกรีก และ ละติน 
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อักษรรูปลิ่ม 
 

             จำกควำมม่ังคั่งและเจริญรุ่งเรืองของชำวเมโสโปเตเมียได้ดึงดูดกลุ่มชนอัค คำเดียน  
ซึ่งเป็นกลุ่มของพวก Semite และบรรพบุรุษของชำวยิว Hebrew ซึ่งมีต้นก ำเนิดอยู่ในคำบสมุทร
อำรเบีย (Arabia) ได้แทรกซึมเข้ำมำในดินแดนของชำวสุเมเรียนและได้ยึดครองเมโสโปเตเมีย 
ประมำณปี 2,360 ก่อนคริสตกำล ชำวอัคคำเดียนได้ปกครองดินแดนเมโสโปเตเมียอยู่ประมำณ 
200 ปี กษัตริย์ที่ส ำคัญของอัคคำเดียนคือ พระเจ้ำซำร์กอน (Sargon) ได้รวบรวมนครรัฐของสุเม
เรียนทั้งหมด กำรรวมครั้งนี้มีผลให้อำรยธรรมของพวกสุเมเรียนจำกตอนล่ำงของลุ่มแม่น้ ำไทกริส
และยูเฟรติส ได้ขยำยขึ้นเหนืออย่ำงกว้ำงขวำง ผลจำกกำรครอบครองสุเมเรียนของชำวอัค
คำเดียนท ำให้เทพเจ้ำของพวกเขำที่ชื่อว่ำ “มำร์ดุก” (Marduk) เข้ำมำเป็นเทพเจ้ำสูงสุดแทนที่
เทพ Enlil เดิม 
 

 
 

เทพเจ้ำมำร์ดุก 
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ชนชำติถัดมำที่เข้ำยึดครองดินแดนเมโสโปเตเมียคือ ชำวบำบิโลน ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทำงตอน
เหนือของเมืองยูรุก (Uruk) ใกล้แม่น้ ำยูเฟรตีส ในสมัยนี้มีกษัตริย์ซึ่งเป็นที่รู้จักในนำม “ฮัมมูรำบี” 
เป็นผู้สร้ำงควำมยิ่งใหญ่และควำมเจริญแก่ดินแดนเมโสโปเตเมีย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรบัญญัติ
กฎหมำยบังคับใช้ในดินแดนของพระองค์ เรียกว่ำ “ประมวลกฎหมำยแห่งฮัมมูรำบี” (Code of 
Hammurabi) กฎหมำยนี้ มี ลักษณะกำรลงโทษแบบตำต่อตำ ฟันต่อฟัน  กฎหมำยนี้ มี
วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีกำรควบคุมคน แทนกำรใช้จำรีตประเพณีและควำมเชื่อ
ในอ ำนำจศักดิ์สิทธิ์ และเทพเจ้ำ 
  

 
 

รูปแท่นหินจำรึกกฎหมำยฮัมมูรำบ 
 

             หลังจำกกษัตริย์ฮัมมูรำบีสิ้นอ ำนำจลง ก็มีชนเผ่ำหลำยชนเผ่ำ ได้แก่ ชำวฮิตไตท์ 
(Hitties) ชำวแคสไซส์ (Kassites) ชำวอีลำไมล์ (Elamites) และชำวอัสซีเรียน (Assyrians) แต่
ชำวอัสซีเรียนถือว่ำเป็นชนเผ่ำที่มีบทบำทในกำรสร้ำงอำรยธรรมอย่ำงโดดเด่น โดยในช่วงแรกได้
ย้ำยเมืองจำกหลวงจำกกรุบำบิโลนมำตั้งที่เมืองอัสซูร์ (Assur) ซึ้งตั้งอยู่บนริมฝั่งตอนกลำงของ
แม่น้ ำไทกริส และได้ครองอ ำนำจถึงขีดสุดระหว่ำง 712-612 ปีก่อนคริสตกำล ชำวอัสซีเรียนได้
ขยำยอ ำนำจกำรปกครองครอบคลุมไปถึงซี เรียน ปำเลสไตน์  และบำงส่วนของอียิปต์  
             จำกอ ำนำจและบทบำททำงอำรยธรรมของชำวอัสซีเรียนท ำให้เทพอสูร (Assur)      
ซึ่งเป็นเทพประจ ำเมืองอัสซูร์ ได้รับกำรยอมรับนับถืออย่ำกว้ำงขวำงและมีควำมส ำคัญเท่ำกับเทพ
มำร์ดุก (Marduk) ซึ่งเป็นเทพเจ้ำของชำวอัคคำเดียนเดิม และได้ขยำยอิทธิพลควำมเชื่อต่ออำรย
ธรรมอ่ืนๆ เช่น เปอร์เซีย และอินเดีย แต่ด้วยควำมโหดร้ำยของชำวอัสซูร์ท ำให้ประชำชนต่อต้ำน
และเสื่อมอ ำนำจลงในที่ สุด ท ำให้บทบำทของอสูรเทพของชำวอัสซีเรียนลดบทบำทลงและเสื่อม
คลำยไปจนกลำยเป็น ตัวร้ำยในนิทำน แนวควำมคิดเรื่องอสูรเทพนี้มีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทย 
เพรำะวรรณ คดี ไทยหลำยเรื่องได้ รับแนวคิ ดมำจำกอำรยธรรม อิน เดี ย อีกทอดหนึ่ ง  
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ต่อมำเมื่อชำวอัสซีเรียนพ่ำยแพ้สงครำมต่อชำวเมเดสและชำวเมืองบำบิ โลน อ ำนำจกำรปกครอง
จึงเปลี่ยนไปและเริ่มต้นยุคใหม่ เรียกยุคนี้ว่ำ “ยุคบำบิโลนใหม่” หรือ “นีโอบำบิโลน” (Neo 
Babylon) ภำยใต้กำรปกครองของพระเจ้ำเนบุชัดเนซซำร์ที่สอง (Nebuchadnessar II) กษัตริย์
พระองค์นี้ถือว่ำเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกำจ พระองค์ได้ยกทัพไปรบชนะชำวยิวยึดครองนคร
เยรูซำเล็ม ได้เชลยชำวยิวมำเป็นแรงงำน ในยุคของพระองค์ได้มีกำรก่อสร้ำงวิหำรและพระรำชวัง
หลำยแห่ง และผลงำนทำงสถำปัตยกรรมที่ส ำคัญและถือว่ำเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดแห่ง ของ
โลกสมัยโบรำณคือ “สวนลอยแห่งเมืองบำบิโลน” (The hanging gardens of Babylon) ซึ่ง
เป็นสวนที่มีถนนกว้ำงปูลำดด้วยแผ่นหินและลำดด้วยยำงมะตอย เพ่ือให้เป็นเส้นทำงของขบวน
แห่เฉลิมฉลองเทพมำร์ดุก (Marduk) ซึ่งกลับมำมีบทบำทส ำคัญต่อชำวเมืองบำบิโลนอีกครั้ง  
 

 
 

ภำพวำดสวนลอยบำบิโลน 
 

 
 

สิงโตแห่งบำบิโลน 
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ซำกสวนลอยแห่งบำบิโลน 
 

 
 

ก ำแพงแห่งสวนลอยบำบิโลน 
 
           จักรวรรดิบำบิโลนใหม่ รุ่งเรืองจนถึงประมำณ 539 ปีก่อนคริสตกำล อำณำจักรบำบิ
โลนก้ตกอยู่ภำยใต้กำรยึดครองของพระเจ้ำไซรัสมหำรำช (Cyrus, the Great) ซึ่งเป็นกษัตริย์
แห่งเปอร์เซีย ดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งรุ่งเรืองผ่ำนกำรปกครองและอำรยธรรมชนเผ่ำต่ำงๆ มำ
ยำวนำน ก็สิ้นสุดลงในที่สุด  
           อำรยธรรมเมโสโปเตเมียได้พัฒนำขึ้นถึงขีดสุดผ่ำนกลุ่มชนหลำยเผ่ำพันธุ์ที่ เข้ำมำ
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ครอบครองและผสมผสำนควำมคิดควำมเชื่อของตนเองกับชนเผ่ำต่ำงๆ ชีวิตของชำวเมโสโปเต
เมียผูกพันกับพระและวัดอย่ำงมำก ชำวสุเมเรียนซึ่งเป็นชนกลุ่มแรกๆ ที่เข้ำมำครอบครอง
ดินแดนเมโสโปเตเมีย มีลักษณะควำมเชื่อในเทพเจ้ำและโลกหลังควำมตำยเป็นหลัก และมีกำร
นับถือเทพเจ้ำหลำยองค์ ซึ่งเทพเจ้ำแต่ละองค์ก็มีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตให้คุณและโทษ
แก่ตนเอง เช่น อูโต เทพแห่งดวงอำทิตย์ อินันนำ เทพแห่งควำมอุดมสมบูรณ์และควำมรัก อินลิล 
เทพแห่งสำยฟ้ำ หรือดิน ฟ้ำ อำกำศ เป็นต้น นอกจำกกำรนับถือเทพเจ้ำแล้วแล้ว ชำวสุเมเรียนยัง
เชื่อในไสยศำสตร์ นับถือโชคลำงและปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติอีกด้วย ผู้มีบทบำทส ำคัญในกำร
สื่อสำรระหว่ำงชุมชนกับเทพเจ้ำคือ พระ โดยผ่ำนกำรท ำพิธีกรรม เช่นกำรจัดหำรอำหำร และที่
ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ กำรสร้ำงที่พ ำนักให้แก่เทพเจ้ำ และมีเทพเจ้ำหลำยองค์ที่กลำยเป็น
เท พ เจ้ ำป ระ จ ำ รั ฐ  แ ต่ ใน ข ณ ะ เดี ย ว กั น ก็ ย อ ม รั บ นั บ ถื อ เท พ เจ้ ำ อ งค์ อ่ื น ๆ  ด้ ว ย   
            พัฒนำกำรทำงควำมคิดที่ส ำคัญของชำวสุเมเรียนอีกประกำรหนึ่ง คือ กำรรู้จักกำรคูณ 
กำรหำร ระบบหน่วยหกสิบ ได้แก่ 6, 60, 600, 3,600 ซึ่งปัจจุบันใช้กับกำรนับเวลำและกำร
ค ำนวณวงกลม นอกจำกนี้ยังได้คิดระบบชั่ง ตวง วัด ซึ่งเป็นรำกฐำนที่มำของกำรชั่งที่คิดน้ ำหนัก
เป็นปอนด์ ที่ ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนชำวคำลเดียนสำมำรถค ำนวณวันเกิดสุริยปรำคำ       
และ จันทรุปรำคำ รวมทั้งสำมำรถจัดแบ่งสัปดำห์ออกเป็น 7 วัน 
            อำรยธรรมอียิปต์ อำรยธรรมที่มีควำมยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกท่ีมีถ่ินก ำเนิดใน 
ดินแดนใกล้เคียงกับอำรยธรรมเมโสโปเตเมีย คือ อำรยธรรมอียิปต์ อำรยธรรมอียิปต์เป็นอำรย
ธรรมที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขว้ำงและมีผลต่อพัฒนำกำร ทำงควำมคิดในหลำยๆ ด้ำน เนื่องจำกมี
มรดกทำงสถำปัตยกรรม เช่น ปิรำมิดและแนวควำมคิดและควำมเชื่อเกี่ยวกับศำสนำและปรัชญำ
อีกด้วย อียิปต์โปรำณตั้งอยู่ระหว่ำงโลกตะวันตกและตะวันออก โลกตะวันตกคือดินแดนที่อยู่รอบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนโลกตะวันออก ได้แก่ ดินแดนเมโสโปเตเมียและดินแดนในแถบลุ่มแม้
น้ ำสินธุ ทิศเหนือของอียิปต์จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลทรำยซำฮำรำ 
ทะเลทรำยลิเบีย และทะเลทรำยนูเบียทำงทิศตะวันออก ถัดไปคือ ทะเลแดง ทิศใต้จรดประเทศนู
เบียหรือซูดำนในปัจจุบัน อียิปต์เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจำกมีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนสองฟำกฝั่ง
แม่น้ ำไนล์ แม่น้ ำไนล์มีลักษณะที่ต่ำงไปจำกแม่น้ ำอ่ืนๆ คือ ทอดตัวไหลจำกภูเขำทำงตอนใต้ลงสู่
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำงตอนเหนือ มีผลต่อกำรด ำเนินชีวิตของชำวอียิปต์โบรำณ มีนคือเส้นทำง
คมนำคมสำยหลักและเป็นเสมือนเข็มทิศในกำรเดินทำง โดยใช้ร่วมกับทิศทำงกำรขึ้นและตกของ
ดำวอำทิตย์ ชำวอียิปต์แบ่งช่วงแม่น้ ำไนล์เป็น 2 ช่วง คือ ต้นน้ ำทำงตอนใต้เรียกว่ำ “อียิปต์บน” 
(Upper Egypt) และปลำยแม่น้ ำในดินแดนสำมเหลี่ยมปำกแม่น้ ำทำงเหนือว่ำ “อียิปต์ล่ำง” 
(Lower Egypt) 
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แผนที่อียิปต์โบรำณ 
 

            ประมำณ 3,150 ปีก่อนคริสตกำล พระเจ้ำเมเนส (Menes) หรือนำเมอร์ (Narmer) 
สำมำรถรวบรวมเมืองต่ำงๆ ทั้งในอียิปต์บนและอียิปต์ล่ำงเข้ำเป็นอำณำจักรเดียวกัน และตั้งเมือง
เมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวง ประวัติศำสตร์ของอียิปต์ยุครำชวงศ์จึงเริ่มต้นขึ้น  
ประวัติศำสตร์ของอียิปต์อำจแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค ดังนี้  

1. ยุครำชวงศ์เริ่มแรก อยู่ในช่วง 3100-2686 ปีก่อนคริสตกำล โดยเริ่มตั้งแต่พระเจ้ำเมเนส 
รวบรวมเมืองต่ำงๆ ได้ท้ังในอียิปต์ล้ำงและอียิปต์บนเข้ำเป็นอำณำจักรเดียวกัน และเข้ำสู่
รำชวงศ์ที่ 1 และ 2 ยุคนี้เป็นยุคกำรสร้ำงอียิปต์ให้มีควำมเป็นปึกแผ่นเข็มแข็ง   

2. ยุครำชวงศ์เก่ำ อยู่ในช่วง 2686-2181 ก่อนคริสตกำล โดยเริ่มจำกรำชวงศ์ท่ี 3 อียิปต์
ประสบควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง มีกำรย้ำยเมืองหลวงไปตำมเมืองต่ำงๆ แต่หลังจำกนั้น
ก็มีรำชวงศ์อียิปต์ปกครองต่อมำอีก 2 รำชวงศ์ คือ รำชวงษ์ที่ 9 และ 10 ในยุคนี้อียิปต์มี
ฟำโรห์ปกครองเริ่มตั้งแต่รำชวงศ์ท่ี 3 ถึงรำชวงศ์ท่ี 6 รำชวงศ์ท่ีโดดเด่นในสมัยนี้คือ 
รำชวงศ์ท่ี 4 ซึ่งมีกำรสร้ำงปิรำมิดท่ียิ่งใหญ่มำกมำยโดยเฉพำะมหำปิรำมิดของฟำโรห์คูฟู
ที่ เมืองเซห์ ซึ่งสร้ำงขึ้นประมำณ 2,500 ปีก่อนคริสตกำล อียิปต์ในยุคนี้ถือว่ำเป็นยุคที่
รุ่งเรืองท่ีสุดยุคหนึ่ง และกำรสร้ำงสรรค์ควำมเจริญในยุคนี้ได้เป็นรำกฐำนและแบบแผน
ของควำมเจริญของ อียิปต์ในสมัยรำชวงศ์ต่อๆ มำ 
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3. ยุครำชวงศ์กลำง อยู่ในช่วง 2,040-1,782 ปีก่อนคริสตกำล ระหว่ำงรำชวงศ์ท่ี 11-13 
ฟำโรห์ที่มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมรุ่งเรืองให้กับอียิปต์ในยุคนี้คือ อเมนเนมเฮตที่หนึ่ง 
(Amenemhet I) จนเรียกได้ว่ำเป็นยุคทองของอียิปต์ด้ำนเศรษฐกิจ สถำปัตยกรรม กำร
สร้ำงคลองติดต่อไปถึงทะเลแดง กำรสร้ำงเข่ือนกั้นน้ ำ วรรณคดีทั้งบทร้อยแก้วและร้อย
กรอง ยุคนี้เป็นช่วงเดียวกันกับอำรยธรรมบำบิโลนของพระเจ้ำฮัมมูรำบี แต่ควำมรุ่งเรือง
ของอียิปต์ก็หยุดชะงักลงจำกกำรรุกรำนของกลุ่มชนปศุสัตว์เร่ ร่อนคือ พวกฮิกโซส 
(Hyksos) ซึ่งก่อนหน้ำนี้ได้เข้ำยึดครองซีเรีย ปำเลสไตน์ และเอเชียไมเนอร์ได้แล้ว 
เพรำะพวกฮิกโซสมีควำมเก่งกำจในกำรรบกว่ำชำวอียิปต์ ท ำให้สำมำรถครอบครอง
อียิปต์ไว้ได้ตั้งแต่ 1,670-1,570 ปีก่อนคริสตกำล แต่เนื่องด้วยอียิปต์มีควำมเจริญที่
เหนือกว่ำ พวกฮิกโซสจึงเป็นฝ่ำยรับควำมเจริญไปจำกอียิปต์ จึงท ำให้อำรยธรรมอียิปต์
ไม่ขำดควำมต่อเนื่องแต่อย่ำงใด   

4. ยุครำชวงศ์ใหม่ อยู่ในช่วง 1,570-332 ก่อนคริสตกำล ระหว่ำงรำชวงศ์ที่ 18-31 เมื่อ 
ชำวอียิปต์ได้ก่อกบฏและมีชัยเหนือชำวฮิกโซส จึงเริ่มรำชวงศ์ที่ 18 และขยำยอ ำนำจ
กำรปกครองไปยังดินแดนซีเรีย ปำเลสไตน์และฟินิเซีย เพำะมีอำณำเขตกว้ำงมำกขึ้น 
สมัยนี้จึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “สมัยจักรพรรดิ” (Empire) แต่ในช่วงหลังๆ อ ำนำจ
กำรปกครองจำกส่วนกลำงค่อยลดลง เหล่ำขุนนำงที่ปกครองเมืองที่หำงไกลก็เริ่มแข็งขืน
ต่ออ ำนำจมำกขึ้นจนถึง ประมำณ 700 ปีก่อนคริสตกำล อียิปต์ก็พ่ำยแพ้ต่อชำวอัสซี
เรียน และเมื่ออำณำจักรเปอร์เซียได้เข้ำยึดครองเมโสโปเตเมีย อียิปต์ก็ตกเป็นส่วน    
หนึ่งของเปอร์เซีย และประมำณ 332 ปีก่อนคริสตกำล ดินแดนอำรยธรรมทั้งเมโสโปเต
เมีย เปอร์เซีย และอียิปต์ก็ได้ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรปกครองของพระเจ้ำอเล็กซำน   
เดอร์มหำรำช  

           อำรยธรรมของอียิปต์ได้สร้ำงมรกดมำกมำยหลำยด้ำนแก่โลก กำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำงๆ
ของชำวอียิปต์โบรำณนอกจำกกำรต่อสู้เพ่ือควำมอยู่รอด จำกควำมโหดร้ำยของธรรมชำติยังได้รับ
แรงผลักดันจำกควำมคิดควำมเชื่อทำงศำสนำ และชีวิตหลังควำมตำยอีกด้วย                       
            ชำวอียิปต์ยอมรับนับถือเทพเจ้ำมำกมำย ในแต่ละชุมชนมีวัดหรือวิหำรศักดิ์ สิทธิ์เป็นที่
ประกอบพิธีทำงศำสนำ บูชำเทพเจ้ำและดวงวิญญำณของฟำโรห์ ชำวอียิปต์นับถือเทพแทบทุก
อย่ำงไม่ว่ำจะเป็นหมำใน จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส แมว แมลงเต่ำทอง และในเวลำต่อมำกำรบูชำ
สัตว์ได้เปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ และเป็นคนโดยสมบูรณ์ เช่นกำรนับถือดวงอำทิตย์ ซึ่งถือว่ำ
เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ และเทพเจ้ำที่ส ำคัญที่มีรูปร่ำงเป็นมนุษย์ซึ่งชำวอียิปต์ให้ควำมนับถือ คือ โอซิ
ริส (Osiris) ถือว่ำเป็นเทพเจ้ำที่มีควำมอมตะ เป็นประมุขแห่งเทพเจ้ำทั้งหลำย และเป็นเทพแห่ง
ควำมอุดมสมบูรณ์และควำมตำย เทพเจ้ำเร (Re) เป็นเทพแห่งดวงอำทิตย์ผู้ประทำนชีวิต  
             นอกจำกนั้นแล้วยังนิยมบูชำพระเครื่องและตะกรุดเป็นเครื่องรำงของ ขลัง จึงกล่ำวได้



145 

 

ว่ำควำมเชื่อเรื่องเทพเจ้ำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หยั่งรำกลึกและเจริญเติบโตอยู่ในชีวิตและจิตวิญญำณของ
คน อียิปต์อย่ำงแท้จริง ควำมเชื่อที่โดดเด่นพิเศษของชำวอียิปต์อีกประกำรหนึ่ง คือ ควำมเชื่อใน
โลกหน้ำหรือควำมเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังควำมตำย ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส ำคัญยิ่งในกำรก่อสร้ำง        
ปิรำมิดและกำรท ำมัมมี่  
 

 
 

เทพโอซิริส 
 

 
 

มัมมี่ 
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เทพที่มีรูปครึ่งคนครึ่งสัตว์ 
 
            ชำวอียิปต์เชื่อว่ำ วิญญำณเป็นอมตะ เรียกว่ำ Ka มำจำกเทพสูงสุดเป็นคนสร้ำง
วิญญำณให้มนุษย์ เพรำะว่ำวิญญำณเป็นอมตะจึงต้องสร้ำงปิรำมิดเพ่ือเก็บมัมมี่ เพื่อให้วิญญำณ
ของผู้ตำยกลับมำสู่ร่ำงเดิมได้ กำรสร้ำงปิรำมิดในยุคแรกนั้น เป็นเนินหลุมฝังธรรมดำ เรียกว่ำ 
“มำสตำบำ” (Mastabas) แปลว่ำ ม้ำนั่ง ในภำษำอำรบิก ภำยในลึกลงไปใต้ดินจะมีห้องหลำย
ห้องส ำหรับไว้เก็บศพหรือมัมมี่และสิ่งของผู้ ตำย ถัดมำจึงท ำเป็นปิรำมิดขนำดใหญ่มีทั้งรูปแบบ 
ที่เป็นปิรำมิดแบบขั้นบันได ต่อจำกนั้นมีกำรสร้ำงปิรำมิดที่มีด้ำนแต่ละด้ำนเรียบลำดเทลงมำยัง
ฐำนสี่ เหลี่ยม เรียกว่ำ “ปิรำมิดหลวง” (Royal Pyramids) เช่น ปิรำมิด 3 องค์แห่งเมืองกีซำ 
และระยะหลังนอกจำกกำรสร้ำงปิรำมิดแล้วยังมีกำรสร้ำงวิหำรส ำหรับบูชำเทพเจ้ำ เช่นในยุค
รำชวงศ์กลำงมีกำรเน้นเรื่องเทพเจ้ำมำกข้ึน จึงมีกำรสร้ำงวิหำรถวำยเทพเจ้ำ ส่วนมัมมี่ของฟำโรห์
ก็มีกำรเก็บไว้ในภูเขำหิน หรือที่เรียกว่ำ “หุบเขำกษัตริย์” ต่อมำในยุครำชวงศ์ใหม่มีกำรสร้ำง
วิหำรขึ้นอีก 2 แห่ง คือ วิหำรส ำหรับท ำพิธีพระศพของฟำโรห์วิหำรถวำยเทพเจ้ำ เช่นวิหำรของ
พระนำงฮัทเซพสุต (Queen Hatshepsut) และวิหำรคำร์นัค (Karnak)  
 

               
          มำสตำบำ                     ปิรำมิดแบบขั้นบันได 
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ปิรำมิดแห่งกีซำ 
 

 
 

วิหำร 
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ฟำโรห์ฮัทเซพสุต 
 

 
 

วิหำรแห่งคำร์นัค 
 

           กำรสร้ำงปีรำมิดของชำวอียิปต์สะท้อนให้เห็นควำมเชื่อใน เรื่องชีวิตหลังควำมตำย       
และควำมเป็นอมตะของวิญญำณ ถ้ำตำยแล้วจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปและยังมีควำมเกี่ยวข้องกับ
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ร่ำงเดิมอยู่ จึงมีแนวควำมคิดในกำรรักษำร่ำงเดิมไว้ โดยกำรท ำมัมม่ี นอกจำกควำมเชื่อในเทพเจ้ำ
และกำรหมกมุ่นอยู่กับโลกหลังควำมตำยแล้ว ยังปรำกฏว่ำ มีพัฒนำกำรควำมคิดทำงด้ำนปรัชญำ
แฝงอยู่ในควำมเชื่อของชำวอียิปต์ เช่นในหนังสือของผู้ตำย (The Book of Dead) ซึ่งเป็น
หนังสือทำงศำสนำและพิธีกรรมที่มีบทบำทต่อวิถีชีวิตของชำวอียิปต์มำก ที่สุด มีบทกวีที่ผู้ตำย
จะต้องกล่ำวต่อเทพโอซิริส (Osiris) ว่ำ  “ข้ำฯ ไม่ได้ท ำให้ใครเจ็บปวด  ข้ำฯ ไม่ได้ท ำให้คนหิว
โหย  ข้ำฯ ไม่ได้ท ำให้ใครหลั่งน้ ำตำ  ข้ำฯ ไม่ได้ท ำให้คนตำย  ข้ำฯ ไม่ได้ท ำให้คนต้องทุกข์
ทรมำน” (ธีรยุทธ บุญมี. 2546: 31) บทกวีนี้สะท้อนให้เห็นหลักศีลธรรมจริยธรรมของชำวอียิปต์
รวมถึงหลัก เมตตำธรรมและอำรมณ์ควำมรู้สึกด้ำนอ่ืนๆ ของมนุษย์และกำรรู้จักรับผิดชอบใน
หน้ำที่ของตนเองอีกด้วย บทกวีที่ส ำคัญมำกของพัฒนำกำรทำงควำมคิดของอียิปต์อีกบทหนึ่ง 
ปรำกฏอยู่ในจำรึกของเทพธิดำ Neith ซึ่งกล่ำวว่ำ “ข้ำคือสิ่งที่เป็นอยู่และเคยเป็น และจะเป็นไป 
ไม่มีใครได้เปิดม่ำนคลุมหน้ำเพ่ือยลโฉมข้ำได้” (I am that which is, that which was and 
that will be. No one has lifted my veil.) (แหล่งเดิม. หน้ำ 32) จำรึก Neith สะท้อนให้ 
เห็นควำมสนใจปรัชญำที่ละเอียด และเป็นควำมจริงสูงสุดซึ่งไม่สำมำรถใช้ค ำพูดหรือค ำบรรยำย
ใดอธิบำยได้ นั่นอำจหมำยควำมว่ำ ควำมจริงเป็นสิ่งที่ข้ำมพ้นขอบเขตของภำษำไป  
            อำรยธรรมเปอร์เซีย เมื่อประมำณ 1,000 ปีก่อนคริสตกำล ชนเผ่ำเปอร์เซีย ซึ่งเป็น
กลุ่มชนที่ใช้ภำษำอินโด-ยุโรเปียน มีถิ่นฐำนเดิมอยู่บริเวณทำงเหนือของทะเลด ำ ได้ก่อตัวและ
ขยำยอ ำนำจครอบครองอำรยธรรมโบรำณอ่ืนๆ และได้ก้ำวขึ้นมำมีบทบำทเป็นศูนย์กลำงของ
ควำมเจริญรุ่งเรืองของโลกยุคโบรำณ ภำยใต้กำรปกครองของพระเจ้ำไซรัสมหำรำช พระองค์ได้
ด ำเนินนโยบำยขยำยดินแดนของเปอร์เซียออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง มีอำณำจักรกว้ำงใหญ่ไพศำล
กลำยเป็นจุดศูนย์กลำงของกำรเชื่อมโยงดินแดนทั้ง เอเชียตะวันออก เอเชียกลำง อินเดีย อียิปต์
และดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนท ำให้เปอร์เซียกลำยเป็นจักรพรรดิใหญ่แห่งแรกหลังกำ 
รล่มสลำยของอำณำจักรยุค โบรำณ 
  

 
 

พระเจ้ำไซรัสมหำรำช กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย 
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อำณำจักรเปอร์เซีย 
 
             ควำมเชื่อของชำวเปอร์เซียไม่ได้ต่ำงไปจำกอำรยธรรมอื่นๆ มำกนัก คือมีควำมเชื่อ
เกี่ยวกับเทพเจ้ำ แต่อำรยธรรมเปอร์เซียได้พัฒนำควำมคิดควำมเชื่อเก่ียวกับเทพเจ้ำขึ้นได้เป็น 
ระบบศำสนำขึ้นมำ คือ “ศำสนำโซโรอัสเตอร์” (Zoroaster) เป็นศำสนำที่สอนให้นับถือบูชำเทพ
เจ้ำสูงสุด ชื่อว่ำ “อหุระ มำสดำ” (Ahura Mazda) เป็นเทพแห่งปัญญำ รวมถึงเป็นเทพเจ้ำ
ผู้สร้ำง ดังคำถำท่ีปรำกฏในคัมภีร์อเวสตะ ซึ่งเป็นคัมภีร์ของศำสนำโซโรอัสเตอร์ว่ำ “อหุระ มำส
ดำ ผู้ทรงสร้ำง มีรัศมีรุ่งโรจน์ ยิ่งใหญ่ที่สุด ดีที่สุด งำมที่สุด มั่งคงที่สุด ฉลำดที่สุด เป็นวิญญำณ  
ที่มีมหำกรุณำที่สุด”  
            ศำสนำโซโรอัสเตอร์นี้บำงครั้งเรียกว่ำ “ลัทธิบูชำไฟ” ในวิหำรจะมีพระคอยจุดไฟ
ศักดิ์สิทธิ์ให้ลุกช่วงอยู่ตลอดเวลำ “เป็นกำรจ ำเป็นที่จะต้องระวังรักษำอำคำรบูชำไฟไว้ให้ดีและ
คอยระวังมิให้ไฟ ดับได้ สิ่งที่ไม่สะอำดไม่บริสุทธิ์อย่ำเอำใส่เข้ำไปในไฟ และจะต้องให้สตรีมีระดู
อยู่ห่ำงจำกที่บูชำไฟ 3 ก้ำว” (แหล่งเดิม, อ้ำงแล้ว) ชำวเปอร์เซียได้รับอิทธิจำกค ำสอนของ
ศำสนำโวโรอัสเอตร์ว่ำ โลกประกอบด้วยสิ่งสองด้ำน คือ ดีและชั่ว เทพเจ้ำอหุระ มำสดำ คือ 
ตัวแทนของควำมดี และเทพอำห์ริมัน (Ahriman) คือตัวแทนของควำมชั่วร้ำย ต่อสู้กันในที่สุด
ฝ่ำยดีจะเป็นฝ่ำยมีชัยเหนือฝ่ำยชั่ว ชะตำกรรมของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับกำรเลือกว่ำจะท ำดีหรือ               
ชั่ว แนวควำมคิดนี้มีอิทธิพลต่อศำสนำยูดำยหรือยิวและคริสต์ศำสนำ รวมทั้งควำมเชื่อในเรื่อง
เทวดำ นำงฟ้ำ วันสิ้นโลก กำรตัดสิ้นครั้งสุดท้ำยและกำรไปสู่สวรรค์และนรกในเวลำต่อมำ และ
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ประมำณคริสต์ศตวรรษที่ 7 มุสลิมได้แผ่ขยำยอ ำนำจเข้ำมำครอบครองดินแดนเปอร์เซีย 
อำณำจักรแห่งนี้จึงตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของศำสนำอิสลำม และแนวควำมคิดจำกศำสนำ              
โซโรอสัเตอร์ก็มีผลต่อกำรพัฒนำแนวควำมคิดและหลักค ำสอน ของศำสนำอิสลำม  
 

 
 

เทพเจ้ำอหุระ 
 

 
 

มำสดำ  
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กษัตริย์ต่อสู่กับอำห์ริมันหรือวิญญำณฝ่ำยร้ำย 
 

             อำรยธรรมลุ่มแม่น้ ำสินธุและอินเดีย  
             อินเดียเป็นอำรยธรรมของคนในแถบเอเชียใต้และมีอิทธิพลต่อ อำรยธรรมอื่นๆ 
โดยเฉพำะอำรยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก อำรยธรรมอินเดียโบรำณ 
หรืออำรยธรรมลุ่มแม้น้ ำสินธุ จัดเป็นอำรยธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ดินแดนบริเวณนี้
ประมำณ 3,000-2,500 ปีก่อนคริสตกำล จัดเป็นแหล่งอำรยธรรมเมืองแห่งหนึ่งของโลกยุค
โบรำณ จำกกำรขุดค้นพบ “เมืองโมเฮนโจดำโร (Mohenjo-daro) และเมืองฮำรัปปำ (Harappa) 
ซึ่งเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมแห่งนี้ พบว่ำมีควำมเจริญอย่ำงยิ่งในด้ำนกำรวำงผังเมือง เพรำะมีกำร
วำงผังเมืองอย่ำงเป็นระบบระเบียบ มีระบบท่อระบำยน้ ำ มีสระขนำดใหญ่ภำยใต้ตึก 3 ชั้น ยุ้ง
ฉำงส ำหรับเก็บผลผลิตทำงกำรเกษตร และมีหลักฐำนกำรติดต่อค้ำขำยกับดินแดนเมโสโปเตเมีย
อีกด้วย  
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เมืองโมเฮนโจดำโร 
 

             ผู้คนที่มีบทบำทในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์อำรยธรรมในแถบนี้มี ด้วยกัน 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มที่มีถ่ินฐำนเดิมอยู่ในลุ่มแม่น้ ำสินธุตั้งแต่ปลำยยุคหินใหม่ เรียกว่ำ “ดรำวิเดียน” มีรูปร่ำง
เล็ก ผิวด ำ จมูกแบน ส่วนอีกลุ่มหนึ่ง คือ “อินโด-อำรยัน” มีรูปร่ำงสูงใหญ่ จมูกโด่ง ผิวขำว มี
ถิ่นอำศัยอยู่บริเวณภำคกลำงของทวีปเอเซียรอบๆ ทะเลสำบแคสเปียน ต่อมำได้อพยพจำกถ่ิน
เดิมไปยังดินแดนอ่ืนๆ กลุ่มหนึ่งอพยพไปตั้งถิ่นฐำนบริเวณคำบสมุทรกรีซและในแหลมอิตำลี 
กลุ่มนี้เรียกว่ำ “อินโดยูโรเปียน” กลุ่มท่ีสองไปตั้งถิ่นฐำนทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณ
อัฟกำนิสถำนและขยำย สู่ทิศตะวันตกเข้ำไปยังเปอร์เซีย กลุ่มนี้เรียกว่ำ “เปอร์เซีย” และกลุ่มที่
สำมขยำยมำทำงตะวันออกเข้ำมำด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย กลุ่มนี้เรียกว่ำ “อินโด
อำรยัน” และได้พัฒนำอำรยธรรม ต่อมำดินแดนแห่งนี้ได้กลำยเป็นบ่อเกิดของลัทธิควำมเชื่อ 
ศำสนำ และระบบปรัชญำมำกมำย  
              พัฒนำกำรทำงควำมคิดที่ส ำคัญในอำรยธรรมอินเดียเริ่มจำกกำรนับถือ เทพเจ้ำหลำย
องค์โดยกำรสวดสรรเสริญและอ้อนวอนเทพเจ้ำ ในช่วงแรกเป็นกำรสืบต่อกับด้วยกำรท่องจ ำแบบ
ปำกเปล่ำในกลุ่มของผู้ท ำพิธีกรรม เท่ำนั้น ต่อมำได้พัฒนำเป็นคัมภีร์ประกอบด้วยสำมส่วนคือ 
ฤคเวท ยชุรเวท และสำมเวท รวมเรียกว่ำ “ไตรเวท” ภำยหลังได้แต่งคัมภีร์ชื่ออถรรพเวทเพ่ิมข้ึน
รวมเป็นสี่ส่วน แต่ก็ยังเรียกว่ำคัมภีร์พระเวทเหมือนเดิม เรียกยุคนี้ว่ำ “ยุคพระเวท” พัฒนำกำร
ควำมคิดของอินเดียในยุคถัดมำมีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ในส่วนที่พัฒนำต่อจำกพระเวท 
คือ มหำกำพย์ที่ส ำคัญสอง เรื่อง คือ มหำภำรตะและรำมำยณะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกำรพัฒนำ
กระแสควำมคิดอ่ืนที่แตกต่ำงไปจำกควำมคิดแบบพระ เวท นั่นคือ กระแสควำมคิดจำกพุทธ
ศำสนำและจำกศำสนำเชน  
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              พัฒนำกำรควำมคิดจำกคัมภีร์พระเวทนั้นมีหลำยระดับ คือ เริ่มแรกเป็นควำมคิด
ควำมเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้ำแบบ “พหุเทวนิยม” (Polytheism) นั่นคือกำรนับถือเทพเจ้ำหลำย 
องค์ ต่อมำได้พัฒนำมำเป็นกำรยกย่องและให้กำรนับถือเทพเจ้ำสูงสุดเพียงองค์เดียว เรียกว่ำ 
“เอกเทวนิยม” (Monotheism) แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกำรนับถือเทพองค์อ่ืนๆ ไปด้วยแต่
ไม่ได้ยกย่องเป็นเทพสูงสุด ในช่วงหลังได้พัฒนำแนวควำมคิดให้เป็นปรัชญำมำกยิ่งขึ้น จึงเกิด
คัมภีร์อุปนิษัท ซึ่งถือว่ำเป็นพัฒนำกำรขั้นสุดท้ำยของคัมภีร์พระเวทในนำมของศำสนำฮินดู  
แนวควำมคิดในปรัชญำอุปนิษัทได้พัฒนำมำสู่ “เอกนิยม” อย่ำงสัมบูรณ์  
             สิ่งเหล่ำนี้คือมีควำมเชื่อในควำมจริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว มีลักษณะเป็นอมตะ เที่ยง
แท้แน่นอน และเป็นจุดหมำยของ มนุษย์ทุกคน เรียกว่ำ “พรหมัน” หรือ “ปรมำตมัน” แต่ควำม
จริงที่ถูกเสนอโดยปรัชญำอุปนิษัทก็ถูกแย้งโดยพุทธศำสนำ และศำสนำเชน ซึ่งทั้งสอง
แนวควำมคิดนี้ไม่เห็นด้วยกับแนวควำมคิดในปรัชญำอุปนิษัท โดยศำสนำเชนได้เสนอควำมคิด
เรื่องควำมจริงสูงสุดนั้นคือ กำรเข้ำถึง “ไกรวัลย์” หรือโมกษะ ด้วยกำรช ำระวิญญำณให้บริสุทธิ์
ด้วยกำรทรมำนตนเองเท่ำนั้น 
  

      
 

ศำสดำมหำวีระ ผู้ก่อตั้งศำสนำเชน และสำวกท่ียึดหลักกำรทรมำนตนเอง 
 

              ส่วนพุทธศำสนำนั้นมีควำมคิดแย้งกับทั้งสองกระแสควำมคิด คือ พระเวทและ 
ศำสนำเชน โดยเสนอว่ำ กำรที่มนุษย์จะเข้ำถึงควำมจริงสูงสุดได้นั้นจะต้องขจัดกิเลสด้วยกำร
ช ำระจิต ใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยกำรอ้อนวอนเทพเจ้ำหรือกำรทรมำนร่ำงกำยแต่อย่ำงใด พุทธ
ศำสนำจึงเสนอควำมคิดเรื่อง “ไตรลักษณ์” คือ หลักอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตำ และหลักกำร
ปฏิบัติแบบทำงสำยกลำง เรียกว่ำ “มัชฌิมำปฏิปทำ” คือ ควำมเห็นชอบ ควำมด ำริชอบ กำรพูด
ชอบ กำรกระท ำชอบ กำรเลี้ยงชีพชอบ กำรท ำควำมเพียรชอบ กำรตั้งสติชอบ และกำรตั้งใจชอบ 
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เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “มรรค 8” ประกำร  
              ควำมคิดจำกอำรยธรรมอินเดียได้แพร่กระจำยได้ตำมอำณำจักรต่ำงๆ มำกมำย 
โดยเฉพำะควำมคิดจำกศำสนำฮินดูได้แพร่เข้ำสู่อำณำจักรทำงเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้จน
ก่อให้เกิดวิหำรเกี่ยวกับควำมเชื่อทำงศำสนำ ก่อให้เกิดสถำปัตยกรรม จิตรกรรม และวรรณคดี
ทำงศำสนำมำกมำย ต่อมำเมื่อพุทธศำสนำได้รับกำรยอมรับมำกขึ้นและได้แพร่ขยำยเข้ำมำสู่               
ทั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก โดยเฉพำะกำรแพร่ขยำยไปตำมเส้นทำงสำย
ไหมจำกอินเดียสู่จีนและเปอร์เซีย แนวควำมคิดทำงพุทธศำสนำก็เข้ำมำเจริญแทนที่กระแส
ควำมคิดเดิม  
             อำรยธรรมจีน อำรยธรรมจีนยุคโบรำณเริ่มก่อตัวที่บริเวณลุ่มแม่น้ ำฮวงโห เมื่อ
ประมำณ 5,000 ปีก่อนคริสตกำล โดยเป็นชุมชนเกษตรกรรม บริเวณนี้พบหมู่บ้ำนเกษตรกรรม
แห่งแรกเรียกว่ำ Ban Po ใกล้เมืองซีอำน เพรำะควำมอุดมสมบูรณ์จำกพ้ืนดินร่วนซุย ที่สะสม
จำกกำรพัดพำของลมและกระแสน้ ำจนเป็นที่รำบลุ่มแม้น้ ำเหลือง มีกำรท ำปสุสัตว์ ท ำ
เครื่องปั้นดินเผำ เลี้ยงตัวหม่อนเพื่อน ำมำท ำผ้ำไหม ควำมเจริญของจีนสมัยก่อนประวัติศำสตร์
ปรำกฏอย่ำงเด่นชัดในยุคหินใหม่ตำมมณฑล ต่ำงๆ ของจีนตั้งแต่ทำงตอนเหนือจนถึงทำงใต้   
จำกแหล่งวัฒนำธรรม 2 แห่งคือ วัฒนธรรมหยำงเฉำ (Yang-Shao) และลุงซำน (Lung-Shan) 
วัฒนธรรมหยำงเฉำโดดเด่นในเรื่องกำรท ำเครื่องปั้นดินเผำที่มีกำรเขียนลำยลำย บนผิวภำชนะ 
คือ สีแดง ขำว ส่วนวัฒนธรรมลุงซำนท ำเครื่องปั้นดินเผำสีด ำเรียบไม่มีกำรระบำยสี ทั้งสอง
วัฒนธรรมนี้ถือว่ำเป็นรำกฐำนของอำรยธรรมลุ่มแม่น้ ำฮวงโหในเวลำต่อมำ  
              อำรยธรรมจีนหลงัอำรยธรรมยุคโบรำณ และช่วงก่อนเส้นทำงสำยไหม อำจเริ่มต้น
จำกสมัยรำชวงศ์โจวตะวันตก โจรตะวันออก และรำชวงศ์จิ๋น ประมำณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกำล 
ช่วงสมัยรำชวงศ์โจว กษัตริย์ได้ยกย่องฐำนะของตนเองขึ้นเป็น “โอรสสวรรค์” โดยมีควำมเชื่อว่ำ 
“เทียน” เป็นเทพเจ้ำสูงสุด รำชวงศ์โจวช่วงต้น ซึ่งเรียกว่ำ “โจวตะวันตก” ครองอ ำนำจกำร
ปกครองจนถึงปี 770 ก่อนคริสตกำล หลังจำกนั้นมีกลุ่มอ ำนำจใหม่เกิดขึ้น เรียกว่ำ “โจวตะวัน
ออก” เข้ำปกครองต่อมำจนถึงประมำณ 403 ปีก่อนคริสตกำล ช่วงปลำยรำชวงศ์โจว เกิดควำม
วุ่นวำยยุ่งเหยิงทำงกำรเมืองเพ่ือแย่งควำมเป็นใหญ่ระหว่ำงรัฐต่ำงๆ จึงเรียกยุคนี้ว่ำ “ยุคสงครำม
ระหว่ำงรัฐ” ประมำณ 403-221 ปีก่อนคริสตกำล ซึ่งมีศูนย์กลำงกำรปกครองอยู่บริเวณใกล้เมือง
ซีอำนในปัจจุบัน กระทั่ง 256 ปีก่อนคริสตกำลชิวั่งตี่แห่งแคว้นจิ๋นได้ปรำบปรำมรัฐต่ำงๆ แล้ว
รวบรวมเข้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยใช้กำรปกครองแบบรวมอ ำนำจเข้ำสู่ ศูนย์กลำง และ
สถำปนำตนเองเป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ ต่อมำได้สร้ำงก ำแพงเมืองจีนขึ้นและจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
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              แม้ว่ำช่วงปลำยของรำชวงศ์โจวเป็นยุคที่จีนมีควำมวุ่นวำยทำง กำรเมืองระหว่ำงรัฐ 
แต่เป็นยุคที่มีกำรพัฒนำทำงควำมคิดด้ำนศำสนำและปรัชญำอย่ำงโดดเด่น จนได้รับกำรขนำน
นำมว่ำ “ยุคทองของนักปรัชญำจีน” หรือยุคปรัชญำร้อยส ำนัก เช่น เหล่ำจื้อ ผู้ก่อตั้งปรัชญำ
ส ำนักเต๋ำ ขงจื้อ ศำสดำของศำสนำหรือลัทธิขงจื้อ เม่งจื้อ และม่อจื้อ เป็นต้น แต่นักปรัชญำที่ 
โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อชำวจีนมำที่สุดคือ เหล่ำจื้อและขงจื้อ  
              พัฒนำกำรของควำมคิดจีนก่อนยุคนักปรำชญ์นั้น มีลักษณะเป้นควำเชื่อแบบวิญญำณ
นิยม (Animism) ซึ่งก็ไม่ต่ำงไปจำกอำรยธรรมอ่ืนๆ มำก เช่น กำรนับถือเทพเจ้ำน้ ำ เทพเจ้ำแห่ง
ลม แต่เทพเจ้ำสูงสุดที่ชำวจีนให้ควำมเคำรพนับถือคือ “เทียน” หมำยถึง ฟ้ำ หรือสวรรค์ จนเข้ำ
สู่ยุคนักปรำชญ์ ควำมคิดจึงได้เริ่มพัฒนำอย่ำเป็นระบบ 
              อำรยธรรมกรีก กรีกเป็นค ำที่ชำวโรมันเรียกชำวกรีก หรือกรีซในปัจจุบัน แต่ชำวกรีก
เองเรียกตนเองว่ำ “เฮลลีนส์” และเรียกควำมเจริญอำรยธรรมที่ตนสร้ำงสรรค์ว่ำ “เฮเลนนิค” 
(Hellenic) ประเทศต้นก ำเนิดของอำรยธรรมตะวันออกคือ อินเดียและจีนส่วนต้นก ำเนิดของ
อำรยธรรมตะวันตกก็คือกรีกชำวตะวันตกทุกชำติ ไม่ว่ำสหรัฐ แคนำดำ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ออสเตรีย อังกฤษ อิตำลี เยอรมนี ฯลฯ ใช้อำรยธรรมที่ล้วนแล้วแต่มีรำกดั้งเดิมมำจำกกรีกท้ังนั้น  
           กรีกเป็นส่วนหนึ่งของอำณำบริเวณรอบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งอยู่ติดต่อกับอำรยธรรมยุค
เก่ำซ่ึงมีอ ำนำจในกำรปกครองดินแดนแถบนี้ 2 แห่งของโลก คือ อียิปต์และตอนเหนือของเมโสโป
เตเมีย และที่ส ำคัญอีกอย่ำงคือ ดินแดนรอบเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแหล่งเชื่อม 3 ทวีป                
คือ อำฟริกำ เอเซียและยุโรป และเป็นชุมทำงกำรเคลื่อนตัวของมนุษย์สมัยโบรำณในยุคหินเก่ำ
และหินใหม ่เนื่องจำกกรีกเป็นเมืองค้ำขำยจึงมีโอกำสได้รับกำรถ่ำยทอดควำมคิดอันหลำกหลำย 
จำกพ่อค้ำจำกต่ำงถิ่นที่แวะเข้ำมำท ำกำรค้ำขำย เมืองส่วนใหญ่ของกรีกเป็นเมืองค้ำขำยมีที่รำบ
เล็กๆ ในหุบเขำที่จะผลิตอำหำรได้จ ำนวนจ ำกัด กรีกจึงมีแนวโน้มจัดตั้งองค์กรทำงกำรเมืองที่ไม่
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รวมศูนย์ กำรเป็นเมืองค้ำขำยเปิดโอกำสให้ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมคิดจำกพ่อค้ำท่ีแวะเข้ำ มำ
จำกกำรเดินทำงออกไปยังอียิปต์ เมโสโปเตเมีย เปอร์เซีย เป็นต้น ท ำให้กรีกสำมำรถตั้งค ำถำม 
วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมได้มำก  
              จำกกำรที่กรีกปกครองเป็นนครรัฐ (Polis) จึงท ำให้กรีกต่ำงไปจำกอำรยธรรมอื่นๆ 
ก่อนหน้ำนั้นหรือในยุคเดียวกัน คือ ไม่มีระบบควำมเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้ำที่มีอ ำนำจสูงสุดหรือ
สมบูรณ์ตำยตัว จำกจุดนี้จึงเป็นสำเหตุให้กรีกกลำยเป็นนักวิเครำะห์ และนักเหตุผลนิยมได้ดีกว่ำ
อำรยธรรมอื่นที่ผ่ำนๆ มำ และในที่สุดกรีกก็เป็นหนึ่งในอำรยธรรมแรกๆ ที่สร้ำงระบบคิดแบบ
เปิด คือ ระบบปรัชญำที่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเน้นกำรถกเถียงระหว่ำงปัญญำชนที่หลำย 
หลำยขึ้น ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ส่วนที่เกิดข้ึนพร้อมๆ กันในกรีก อินเดีย และจีน   ชำวกรีกให้กำร
เทพเจ้ำหลำยองค์ เทพส่วนมำกมีควำมเกี่ยวเนื่องกับธรรมชำติ เช่น Zeus ควบคุมท้องฟ้ำ พำยุ
และฝน เทพ Poseidon ควบคุมทะเล เทพ Aphrodite เป็นเทพแห่งควำมรัก และเทพ เป็นต้น 
แต่กำรนับถือเทพของชำวกรีกมีควำมแตกต่ำงไปจำกอำรยธรรมอื่นๆ คือ แต่ละบุคคลสำมำรถบน
บำนต่อเทพได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่ำนพระนักบวช และเทพในอำรยธรรมกรีกนั้นมีควำม
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลำ 
               สว่นในกรีกโบรำณ ควำมคิดทำงศำสนำมีส่วนช่วยจรรโลงอำรยธรรมกรีกเช่นกัน        
ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสถำปัตยกรรม ประติมำกรรม ซึ่งปรำกฏออกมำในรูปของกำรสร้ำงโบสถ์วิหำร
และปติมำกรรมเพ่ือถวำยควำมเคำรพ และบูชำ สรรเสริญเทพเจ้ำ วิหำรของเทพเจ้ำกรีกล้วน
ก่อสร้ำงด้วยหินอ่อน และมีแบบของหัวเสำ วิหำรที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิหำรพำเธนอน (Pathenon) 
ในนครเอเธนส์ ซึ่งเป็นวิหำรของเทพเจ้ำอธีนำผู้คุ้มครองนครเอเธนส์ วิหำรเทพเจ้ำเหล่ำนี้ล้วนเป็น
ตัวอย่ำงแสดงแสดงฝีมือและควำมเป็นอัจฉริยะของก รีกโบรำณด้ำนสถำปัตยกรรม ควำมคิด
เกี่ยวกับเทพเจ้ำของกรีกโบรำณสื่อออกมำในรูปลักษณะแบบ มนุษย์และคุณลักษณะบำงประกำร
ของมนุษย์ เช่น ยังมีอำรมณ์รัก โลภ โกรธ หลง มีกำรทะเลำะวิวำท อิจริษยำ กันและกัน  
               ถึงแม้กระนั้น แต่มีควำมแตกต่ำงจำกมนุษย์ตรงที่มีอำหำรทิพย์ และมีควำมเป็น
อมตะ แต่ละองค์ล้วนมีอำนุภำพ และได้รับกำรก ำหนดให้คุ้มครองธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญ เช่น 
ท้องทะเล ได้แก่ เทพเจ้ำโพไวดอน (Poseidon) พ้ืนแผ่นดินได้แก่ เทพเจ้ำซีรีส (Ceres) ควำม
งำม ควำมรัก ได้แก่ เทพเจ้ำอโพรไดท์ (Aphrodite) หรือที่ชำวโรมัน เรียกว่ำ วีนัส (Venus) 
ควำมฉลำด ได้แก่ เทพเจ้ำอธีนำ (Athena) แสงสว่ำงและกำรท ำนำย ได้แก่ เทพเจ้ำอพอลโล 
(Apollo) เป็นต้น  ส่วนเรื่องของควำมตำยนั้น กรีกโบรำณมีควำมคิดท่ีแตกต่ำงไปจำกอียิปต์                
คือ ชำวกรีกจะไม่สนใจควำมเป็นไปภำยหลังควำมตำย ไม่สนใจต่อร่ำงกำยท่ี และเมื่อคนตำยลง  
ก็จะใช้วิธีเผำศพ และมีควำมคิดว่ำ เงำหรือผีจะอยู่ชั่วระยะหนึ่งหลังจำกท่ีตำยไปทุกคนจะไป                               
ยังอำณำจักรแห่งควำม ตำย ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมควบคุมของเทพเจ้ำใต้บำดำล คือ เฮเดส (Hades) 
แต่อำณำจักรแห่งควำมตำยนี้มิใช่นรก หรือสวรรค์ ไม่มีกำรรับรำงวัลแห่งควำมดี หรือกำรถูก
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ลงโทษจำกกำรกระท ำผิด แต่จะอยู่ในลักษณะเดียวกันเหมือนกับกำรมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์  
กิจกรรมส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของชำวกรีกก็คือ กำรรื่นเริงถวำยเทพเจ้ำที่ถือว่ำมีควำมเกี่ยวข้อง
กับศำสนปฏิบัติ ซึ่งแสดงออกโดยที่นครรัฐทุกแห่งจะมีงำนรื่นเริงประจ ำนครรัฐของตนและมีกำร 
แข่งกีฬำ กำรแข่งขันกีฬำถวำยเทพเจ้ำที่ส ำคัญท่ีสุด คือ ที่โอลิมเบีย (Olympia) ซึ่งเป็นที่รำบ  
ลุ่มในแคว้นเอลิส (Elis) ได้เริ่มแข่งขันมำตั้งแต่ 776 ปีก่อนคริสตกำล ณที่นี้มีวิหำรของเทพเจ้ำ
สูงสุด คือเทพเจ้ำซีอุส (Zeus) และกำรแข่งขันกีฬำที่โอลิมเปียนี้เรียกว่ำ กีฬำโอลิมปิก (Olympic 
Game)  
            กิจกรรมต่ำงๆ ของชำวกรีกโบรำณที่กล่ำวมำแล้วนี้ นับเป็นตัวอย่ำงให้เห็นถึงควำม
สอดคล้องผสมผสำนระหว่ำงควำมคิดทำงศำสนำกับ อำรยธรรมของมนุษย์ได้อย่ำงชัดเจนและ   
มีควำมหมำยที่ซ้อนเร้นอยู่ตำม สถำปัตยกรรมต่ำงๆ  ส่วนในสมัยโรมัน ปรำกกว่ำระยะแรกๆ     
ชำวโรมันมีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบง่ำยๆ มีกำรเลี้ยงสัตว์และท ำกำรเพำะปลูก พวกเขำนับถือผี
วิญญำณ เชื่อว่ำมีวิญญำณในทุกสิ่ง ไม่ว่ำต้นไม้ ก้อนหิน สัตว์ในทุงหญ้ำ ท้องนำ วิญญำณเหล่ำนี้
อำจช่วยเหลือ หรือเป็นอันตรำยต่อมนุษย์ ขึ้นอยู่กับกำรปฏิบัติต่อวิญญำณเหล่ำนี้ จึงเป็นหน้ำที่
ของทำงศำสนำที่จะหำวิธีปฏิบัติให้วิญญำณท้ังหลำยนั้นมำเอ้ือ ประโยชน์ต่อมนุษย์ ควำมคิดเรื่อง
วิญญำณท่ีส ำคัญของชำวโรมันในระยะแรกได้แก่ เวสตำ (Vesta) ซ่ึงดูแลเตำไฟ แลรีส (Lares) 
ดูแลบ้ำนและขอบเขตท่ีนำของครอบครัว พิเนตีส (Penates) ดูแลที่เก็บเสบียงอำหำร และยังมี
วิญญำณประจ ำตัวมนุษย์ได้แก่ จีเนียส (Genius) ซึ่งบ ำบัดรักษำครอบครัวโดยผ่ำนหัวหน้ำ
ครอบครัว จึงถือว่ำ จีเนียสเป็นวิญญำณประจ ำตัวผู้ชำย วิญญำณเหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรกรำบ
ไหว้อย่ำงเหมำะสม  
              ในยุคโบรำณ ตะวันตกถือว่ำกรีกเป็นบ่อเกิดของควำมคิดแบบต่ำงๆ และถือว่ำเป็น
อำณำจักรที่มีอำรยธรรมทั้งทำงด้ำนควำมคิด กำรเมือง สถำปัตยกรรม เป็นต้นมีควำมก้ำวหน้ำ
แห่งหนึ่งในยุคโบรำณ แต่ในยุคนี้ควำมคิดที่เด็นชัดและมีอิทธิพลต่อวิธีกำรคิดและกำรด ำเนินชีวิต 
ของคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพำะในตะวันตก ก็คือควำมคิดทำงปรัชญำ ซึ่งมีนักคิดท่ี 
โดดเด่นที่สุดในยุคนั้น 3 ท่ำน ก็คือ อริสโตเติล พลำโต้ และโสเครตีส แต่ตำมประวัติศำสตร์แล้ว
นักคิดที่ถือว่ำมีแนวคิดทำงปรัชญำท่ำนแรกของกรี กโบรำณก็คือ ธำเลส ซึ่งเป็นผู้ให้มุมมอง
เกี่ยวกับโลก จักรวำล และมนุษย์ที่แตกต่ำงออกไปจำกมุมมองแบบยุคก่อนประวัติศำสตร์ และ 
ถือว่ำเป็นผู้จุดประกำยให้มีนักคิดท่ำนอ่ืนๆ เกิดขึ้นอีกมำกมำย 
              ประเด็นทำงควำมคิดหลักๆ ในยุคนี้ คือ ควำมคดิเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้ำมำก  
มำย ควำมคิดเกี่ยวกับรัฐ กฎหมำยและระบบของรัฐ และ ควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องควำมดีงำมของ
อำริสโตเติล เป็นต้น  ในยุคนี้สิ่งที่แตกต่ำงออกไปจำกวิธีคิดแบบเดิมก็คือ กำรโต้แย้งประเด็น
ต่ำงๆ เกี่ยวกับชีวิต ควำมจริง ธรรมชำติ โลก เป็นต้นด้วยเหตุผล แทนควำมเชื่อทำงศำสนำ จน
เกิดทฤษฎีทำงปรัชญำขึ้นอยำกมำกมำย แต่มีแนวควำมคิดหลักๆ ก็คือ  
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1. จิตนิยม ที่ถือว่ำจิตหรือสภำวะที่เป็นนำมธรรมเป็นควำมจริงสูงสุดหรือเป็นบ่อเกิดของ
สรรพสิ่ง  

2. สสำรนิยม ซึ่งเชื่อว่ำ ควำมจริงเป็นสสำร หรือในยุคนั้นเรียกว่ำ อะตอม เป็นควำมจริง
สูงสุด และเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่งด้วย ซึ่งแต่ละควำมควำมคิดก็มีนักคิดหลำยท่ำนเป็น
ฝ่ำยสนับสนุน และก็มีหลำยท่ำนเห็นแย้ง ควำมคิดแบบกรีกโบรำณถือว่ำมีอิทธิพลอย่ำง
มำกต่อสังคมในยุคต่อๆมำ  

 

8. ควำมคิดตะวันตกยุคกลำง  
           ยุคกลำงเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ยุคคริสเตียน” ในยุคนี้ควำมคิดทำงปรัชญำแบบกรีก
โดยเฉพำะของนักคิดท้ังสำมท่ำนก็ถูกปรับ ประยุกต์ให้มำรับใช้หลักค ำสอนของศำสนำคริสต์ ใน
ยุคกลำงอิทธิพลของศำสนำคริสต์แผ่ควบคลุมไปทั่วยุโรป จึงท ำให้วิธีคิดและระบบควำมคิดต่ำงๆ 
ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของศำสนจักร ท ำให้คนต้องคิดอยู่ภำยในกรอบที่ถูกก ำหนดมำไว้แล้วโดยศำ
สนจักร ถ้ำใครคิดต่ำงออกไป ก็ถือว่ำมีควำมผิดต้องถูกลงโทษถึงกับประหำรชีวิตก็มี เพรำะฉะนั้น
ในยุคนี้จึงเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ยุคมืดทำงปัญญำ (Dark Age)  
 
9. ควำมคิดตะวันตกยุคใหม่  
            แต่ต่อมำในยุคสมัยใหม่ ซึ่งน ำโดยนักคิดหลำยๆ ท่ำน เช่น ฟรำนซิส เบคอน เรเน่          
เดกรำตส์ เป็นต้นได้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ขึ้นมำท ำให้ควำมคิดในยุคกลำงมีอิทธิพลต่อกำรด ำเนิน
ชีวิตของประชำลดลงไปมำ เพรำะในยุคนี้มีกำรให้หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ และควำมเป็นเหตุ
เป็นผลในกำรต่อสู่กับวิธีคิดแบบเดิมๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงท ำให้ยุโรปส่วนมำกสลัดตนเอง
ออกมำจำกอ ำนำจของศำสนจักร และเริ่มเข้ำสู่ยุคสมัยใหม่ (Modern Thought) และในยุคนี้ถือ
ว่ำเป็นยุคเริ่มต้นอย่ำงเป็นระบบของควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์ จนมีนักคือบำงท่ำนถือว่ำ มนุษย์
มิใช่สิ่งที่สร้ำงขึ้นจำกพระเจ้ำตำมคติควำมสอนขอศำสนำ แต่มนุษย์คือเครื่องจักร ซึ่งเป็นที่มำ  
ของแนวควำมคิดแบบจักรกลนิยม แต่ก็ยังจักอยู่ในประเภทสสำรนิยมหรือวัตถุนิยม 
 

10. วิทยำศำสตร์กับอภิปรัชญำสมัยใหม่  
            ค ำว่ำ “วิทยำศำสตร์” (science) ในพจนำนุกรมได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “ควำมรู้ที่ได้               
โดยกำรสังเกตและค้นคว้ำจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติแล้วจัดเข้ำเป็น ระเบียน, วิชำที่ค้นคว้ำได้
หลักฐำนและเหตุผลแล้วจัดเข้ำเป็นระเบียบ” นั่นหมำยควำมว่ำวิทยำศำสตร์เป็นวิชำที่มีระเบียบ
วิธีในกำรศึกษำอย่ำงเป็น ระบบ โดยอำศัยขบวนกำรที่มีประสบกำรณ์เป็นเครื่องมือในกำร
แสวงหำควำมรู้ ซึ่งอิทธิพลของกำรเจริญเติบโตของวิทยำศำสตร์นั้นก็มีส่วนอย่ำงยิ่งในกำร พัฒนำ
ควำมคิดของมนุษย์ในยุคต่ำงๆ ถึงแม้บำงยุคสมัยควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์อำจจะถูกครอบง ำโดย
ควำมคิดทำงศำสนำบำง แต่ควำมจริงที่สำมำรถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ก็ไม่สำย
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เกินไปที่ จะรอให้ควำมจริงปรำกฏออกมำในยุคต่อๆ มำ  
              เมื่อมนุษย์ได้พัฒนำควำมเฉลียวลำดและสมองขึ้นจำกสภำพที่เป็นสัตว์ ชนิดหนึ่ง       
ขึ้นได้แล้ว มนุษย์ก็พยำยำมเรียนรู้ พยำยำมท ำควำมเข้ำใจในเรื่องของธรรมชำติ เรื่องของโลก
และจักรวำล เป็นต้น ในบรรดำกลุ่มชนของโลกสมัยโบรำณ กลุ่มชนที่มีควำมสนใจอย่ำงลึกซ้ึงใน
เรื่องของวิทยำศำสตร์ ก็คือ ชำวกรีก โดยกรีกได้รับแรงกระตุ้นจำกควำมเจริญทำวิทยำศำสตร์
ของอียิปต์โบรำณ ซึ่งได้ริเริ่มทำงคณิตศำสตร์ กำรท ำปฏิทิน กำรสร้ำงเขื่อน กำรระบำยน้ ำและ
กำรสร้ำงสุสำน แต่กรีกมำได้รับยกย่องในฐำนะเป็นผู้ใฝ่หำควำมจริงเกี่ยวกับธรรมชำติและ 
ปรำกฏกำรณ์ตำ่งๆ ทั้งที่ไม่มีเครื่องมือในกำรตรวจสอบหรือทดลองแต่อย่ำงใด ชำวกรีกสำมำรถ
ใจถึงสำเหตุของกำรท่วมท้นฝั่งของแม่น้ ำไนล์ในอียิปต์ว่ำ เป็นเพรำะมีน้ ำไหลบ่ำมำจำกเอธิโอเปีย 
โดยที่ชำวอียิปต์ยังเขลำในเรื่องนี้เพรำะเชื่อว่ำเป็นกำรดลบันดำลของเทพเจ้ำ ชำวกรีกยังเข้ำใจ
ของกำรเกิดจันทรครำส และยังตั้งสมมติฐำนว่ำแสงของดวงจันทร์เป็นแสงสะท้อนจำกดวงอำทิตย์  
             เมื่อเวลำผ่ำนไปคนสมัยปัจจุบันจึงพบว่ำ ชำวกรีกโบรำณนั้นถือว่ำเป็นพวกที่มีควำมรู้
ก้ำวหน้ำมำกที่สุกแห่งหนึ่ง เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมได้เริ่มต้นมำจำกดิโมคริตุส (Democritus) 
ซึ่งมีชีวิตระหว่ำง 460-370 ปีก่อนคริสตกำล และจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ชื่อต่ำงๆ ทำง
วิทยำศำสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีต้นก ำเนิดมำจำกภำษำกรีก เช่น อะตอม (atom) ครำส 
(eclipse) ถ้วยยูเรกำ (Eureka) เป็นต้น  ควำมรุ่งเรืองสมัยแรกของกรีกโบรำณที่เรียกว่ำ สมัยเฮ
เลนนิค (Hellenic) นับเป็นช่วงของกำรปูพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ในระยะนี้พวกกรีกพยำยำม
ตั้งสมมติฐำน พยำยำมหำค ำตอบตำมแนววิทยำศำสตร์ เช่น กำรตั้งสมมติฐำนว่ำ สิ่งส ำคัญที่เป็น
ต้นเหตุหรือปฐมธำตุของโลกและสรรพสิ่งคืออะไร ซึ่งมีนักคิดหลำยๆ ท่ำนได้เสนอทฤษฎีขึ้น  
อำทิ ธำเลส (Thales) ได้เสนอว่ำ ปฐมธำตุคือน้ ำ อะแนกซิมีนิส (Anaximenes) เสนอว่ำ เป็น
อำกำศ เป็นต้น ควำมคิดท่ีรุดหน้ำไปมำกในยุคนี้ก็คือ ควำมคิดด้ำนคณิตศำสตร์ ชีววิทยำ และ
กำรแพทย์  
              นักคิดอีกท่ำนหนึ่งที่ตั้งทฤษฎีเรขำคณิตขึ้นมำก็คือ ไฟธำกอรัส (Pythagoras) และ
เขำยังเป็นผู้ที่ใช้ค ำว่ำ คอสมอส (cosmos) หรือจักรวำล และพูดถึงควำมสอดคล้องและควำม
เป็นระเบียบที่งดงำมของจักรวำล ซึ่งต่อมำกลุ่มลูกศิษย์ของไฟธำกอรัสได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับตัวเลข
และจัดระบบ ตัวเลข โดยก ำหนดให้มีเลขคี่ เลขคู่และเลขที่ไม่มีตัวหำรลงตัว  นักคิดรุ่นแรกท่ีให้
ควำมสนใจเรื่องชีววิทยำก็คือ อะแนกซีมำนเดอร์ (Anaximander) โดยเสนอทฤษฎีพัฒนำกำร
ของอินทรีย์ ซึ่งมีรำกฐำนจำกหลักของกำรให้ชีวิตอยู่รอดโดยกำรปรับตัวให้เข้ำกับภำวะแวด  
ล้อม ชีวิตเริ่มแรกปรำกฏขึ้นในทะเล ซึ่งปกคลุมส่วนใหญ่ของโลก ต่อมำเม่ือทะเลเหือดแห้งลง 
สิ่งมีชีวิตก็ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมใหม่กลำยมำเป็นสัตว์บกและปรับตัวต่อ มำ จนท้ำยที่สุดมำ
เป็นมนุษย์  ส่วนนักคิดท่ีเป็นผู้วำงรำกฐำนทำงชีววิทยำที่แท้จริงก็คือ อริสโตเติล (Aristotle)    
ซึ่งถือว่ำเป็นนักปรำชญ์ที่ให้ก ำเนิดแนวควำมคิดหลำยๆ ด้ำน เช่น ปรัชญำ กำรเมือง 
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เศรษฐศำสตร์ ตรรกวิทยำ วรรณคดี ดำรำศำสตร์ และชีววิทยำ เป็นต้น ในส่วนของชีววิทยำ              
ซึ่งอริสโตเติลได้ศึกษำโครงสร้ำง อุปนิสัย และกำรเจริญเติบโตของสัตว์ต่ำงๆ โดยเฉพำะแมลง
หลำยชนิดและปลำบำงชนิด เช่น ปลำไหล ปลำฉลำม เป็นต้น   
             ในส่วนของกำรแพทย์นั้นมีนักคิดท่ีเป็นผู้บุกเบิกก็คือ เอมปิโดคลีส (Empedocles) 
เขำพบว่ำ เลือดไหลไปสู่หัวใจและกลับออกมำจำกหัวใจ รูตำมผิวหนังมีส่วนช่วยถ่ำยเทอำกำศ
เวลำหำยใจ ส่วนอัลซ์มีออน (Alcmeon) เริ่มผ่ำตัดสัตว์ และพบเส้นประสำทของสำยตำและ
พบว่ำ สมองเป็นศูนย์กลำงของระบบประสำท แต่นักคิดท่ีเป็นผู้วำงรำกฐำนที่ส ำคัญทำง
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คือ ฮิปโปเครตีส โดยได้วำงกฎกำรวินิจฉัยทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกำรสังเกตอย่ำงระมัดระวังโดยใช้วิธีวิเครำะห์ กำรรวบรวมหลักฐำนอย่ำงอดทน 
และกำรเปรียบเทียบข้อมูลเหล่ำนั้น ฮิปโปเครตีสเสนอหลักว่ำ โรคทุกชนิดมีสำเหตุจำกธรรมชำติ 
หำกไม่มีสำเหตุจำกธรรมชำติจะไม่มีอะไรเกิดข้ึนได้ นับเป็นกำรล้มเลิกกำรอธิบำยสมุฐำนของ 
โรคว่ำ เป็นเพรำะสิ่งลึกลับเหนือธรรมชำติ นอกจำกนั้น ฮิปโปเครติส ยังได้ศึกษำเปรียบเทียบ
อำกำรของโรคชนิดต่ำงๆ และค้นพบลักษณะอำกำรท่ีขึ้นถึงขีดสุดของโรคเหล่ำนั้น และเขำถือว่ำ 
วิธีรักษำที่ดีท่ีสุดคือกำรก ำหนดอำหำรให้ผู้ป่วยและกำรให้ผู้ป่วยพักผ่อน  
             ควำมรุ่งเรืองด้ำนวิทยำศำสตร์ของกรีกถึงจุดสูงสุดในสมัยหลังจำกพระ เจ้ำอเล็กซำน
เดอร์มหำรำชสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ซึ่งเรียกว่ำ สมัยเฮเลนิสติค ประมำณ 300-100 ปี ก่อน
คริสตกำล สำขำของวิทยำศำสตร์ที่รุดหน้ำมำกในยุคนี้ก็คือ ดำรำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
กำรแพทย์ และฟิสิกส์  นักดำรำศำสตร์คนส ำคัญอีกคนหนึ่งก็คือ อริสตำร์คัส (Aristarchus) โดย
เสนอวำ โลกและดวงดำวอ่ืนๆ โคจรรอบดวงอำทิตย์ ทฤษฎีนี้ไม่มีผู้ใดยอมรับ เพรำะขัดแย้งกับ   
สิ่งที่มองเห็นกันอยู่ และขัดกับค ำสอนของปรำชญ์ท่ำนอ่ืน เช่น อริสโตเติล และไม่สอดคล้องกับ
ควำมเชื่อของศำสนำยิวที่เผยแพร่อยู่แล้ว ในคัมภีร์ของศำสำยิวชื่อว่ำ โจซัว (ผู้น ำชำวยวิตอ่จำก
โมเสส) ได้ออกค ำสั่งให้ดวงอำทิตย์หยุดหมุน  
              ดังนั้น ทฤษฎีของอริสตำร์คัส จึงต้องกำรเวลำอีกกว่ำ 1000 ปี ต่อมำจึงพิสูจน์ได้ว่ำ
เป็นทฤษฎีที่ถูกต้อง  นักคณิตศำสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ยูคลิค งำนของเขำเป็นกำรรวมสิ่งที่คน
อ่ืนค้นพบไว้แล้ว ปรำกฏว่ำทฤษฎีเรขำคณิตท่ีศึกษำกันจนปัจจุบัน เป็นทฤษฎีที่ยูคลิคเป็นผู้
รวบรวมไว้  ส่วนนักภูมิศำสตร์อีกท่ำนหนึ่งที่มีควำมสนใจในเรื่องของดำรำศำสตร์ และได้
พยำยำมค ำนวณเส้นรอบวงของโลกและได้ตัวเลขจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งปรำกฏว่ำน้อยไปจำกควำมเป็น
จริง 200 กวำไมล์เท่ำนั้น ก็คือ อีรำทอสเธนีส (Eratosthenes) และเขำได้เสนอทฤษฎีว่ำ 
มหำสมุทรรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และเสนอเป็นคนแรกว่ำ อำจจะเดินทำงไปถึงอินเดียได้ถ้ำมุ่งไป
ทำงตะวันตก ซึ่งก็หมำยถึงโลกกลมนั่นเอง  ด้ำนกำรแพทย์ ผู้ศึกษำกำยวิภำคท่ีเดนที่สุดก็คือ เฮ
โรฟิลัส (Herophilus) เขำได้อธิบำยเรื่องของสมองหน้ำที่ของสมองสวนต่ำงๆ และได้ค้นพบกำร
เต้นของชีพจรซึ่งมีประโยชน์ต่อกำรวินิจฉัยโรค เขำยังได้เสนอวำ ในหลอด  โลหิตจะมีแต่เลือด 
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ซึ่งต่อมำข้อเสนอนี้มีประโยชน์ต่อกำรศึกษำเรื่องของโลหิต ส่วนผู้ที่น ำเสนอพัฒนำกำรควำมคิด
ด้ำนฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคน หนึ่งก็คือ อำร์คิมิดีส (Archimedis) โดยได้ค้นพบวิธีวัดควำมถ่วงจ ำ
เพรำะโดยพยำยำมหำวิธีพิสูจน์ควำมคดโกงของช่ำง ทองที่น ำเงินมำผสมกับทองที่พระเจ้ำ
แผ่นดินให้ท ำมงกุฎ และท ำมงกุฎให้มีน้ ำหนักเท่ำกับทองที่ได้รับไปมำถวำย อำร์คิมิดีสสำมำรถคิด
หำวิธีวัดควำมถ่วงจ ำเพำะของทองค ำบริสุทธิ์ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกควำมถ่วงจ ำเพำะของทองค ำที่
ผสมเงินนั้นได้ เหตุกำรณ์ส ำคัญที่ช่วยให้อำร์คิมินีสคิดได้ก็คือ กำรย่ำงเหยียบลงไปในอ่ำงน้ ำ ซึ่ง
เป็นผลให้น้ ำล้นออกมำจำกอ่ำ หลักส ำคัญที่เขำพบก็คือ สิ่งที่ลอยอยู่จะมีน้ ำหนักกลดลงเท่ำกับ
น้ ำหนักของน้ ำที่ถูกแทนที่  
              นอกจำกนี้อำร์คิมินีสยังได้ค้นพบวีวัดแรงดึงดูดและได้วำงกฎเกี่ยวกับกำรใช้ คำนงัด 
และลูกรอก เขำได้พิสูจน์โดยกำรชักรอกเรือ ซึ่งบรรทุกน้ ำหนักเต็มที่ขึ้นจำกน้ ำมำบนบกโดยใช้
ฟันเฟืองและลูกรอก  เมื่อถึงสมัยฟ้ืนฟูศิลปะวิทยำกำร ประมำณ ค.ศ. 1300-1600 หรือเป็นเวลำ
รำว 1,000 ปี หลังจำกท่ีชำวกรีกโบรำณได้เริ่มต้นแนวควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์ควำมเจริญรุด 
หน้ำก็ได้ปรำกฏอย่ำงชัดเจนอีกในด้ำนดำรำศำสตร์ คณิตศำสตร์ กำรแพทย์ และฟิสิกส์ ซึ่งท้ง
หมดล้วนมีผลสะท้อนควำมคิดต่อโลกในปัจจุบัน  ทำงด้ำนดำรำศำสตร์ ได้มีกำรพิสูจน์ทฤษฎี   
ดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำงของจักรวำล (Heliocentric theory) ซึ่งอริสตำร์คัน ชำวกรีกได้เสนอ
ไว้ตั้ง 300 ปีก่อนคริสตกำล แต่ไม่เป็นที่ยอมรับ และต่อมำยังถูกปฏิเสธแลบดบังโดยทฤษฎีโลก
เป็นศูนย์กลำงของจักรวำล (Geocentric theory) ซึ่ง ปโตเลมี (Ptolemy) (ค.ศ.127-151) 
นักวิทยำศำสตร์สมัยโรมันรุ่งเรืองได้เสนอไว้ ในสมัยนั้นทฤษฎีนี้เป็นที่ยอมรับเพรำะเป็นสิ่งที่
มองเห็นได้ง่ำยและด้วยตำ เปล่ำ แต่ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร นิโคลัส โคเปอร์นิคุส (Nicholas 
Copernicus, ค.ศ. 1476-1543) ก็เป็นผู้ปฏิเสธทฤษฎีของปโตเลมี และพิสูจน์ว่ำดวงอำทิตย์เป็น
ศูนย์กลำงของจักรวำล โดยได้ศึกษำ สังเกต และวิเครำะห์ ในที่สุดโคเปอร์นิคุสก็แน่ใจว่ำ ดวง
อำทิตย์เป็นศูนย์กลำง โลกและดำวดวงอ่ืนๆ เป็นฝ่ำยโคจรรอบดวงอำทิตย์และได้เขียนเป็นต ำรำ
ไว้ชื่อว่ำ “กำรเปลี่ยนแปลงของกำรโคจรของเทหวัตถุในท้องฟ้ำ (on the revolutions of 
Celestial Bodies) แต่โคเปอร์นิคุสก้ไม่กล้ำเปิดเผยทฤษฎีของตนเอง แต่อย่ำงไรก็ตำมหนังสือ
ของเขำก็ได้รับกำรตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1543 ซึ่งเป็นช่วงที่โคเปอร์นิคุสใกล้สิ้นชีวิตแล้ว  
               ต่อมำกำลิเลโอ กำลิเลอี (Galileo Galilei) ได้ศึกษำค้นคว้ำต่อ เขำได้ใช้
กล้องโทรทัศน์ ซึ่งโจฮัน ลิปเปอร์ชี (Johannes Lippershy) ประดิษฐ์ไว้ จำกกำรใช้
กล้องโทรทัศน์นี้กำลิเลโอได้ควำมรู้เพ่ิมเติมทำงดำรำศำสตร์หลำย ประกำร เขำสังเกตเห็นวง             
วงแหวนของดำวเสำร์ เห็นจุดดับในดวงอำทิตย์ เป็นต้น ผลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำของกำลิเลโอ 
นับเป็นกำรยืนยันทฤษฎีดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำงที่เสนอไว้โดยโคเปอร์นิคุสว่ำ ถูกต้อง          
ทำงด้ำนฟิสิกส์ ผู้ที่เข้ำใจและสนใจโครงสร้ำงตลอดจนกลไกของธรรมชำติก็คือ ลีโอนำร์โด ดำ   
วินซี (Leonardo da vinci) ชำวอิตำเลียน ซึ่งเป็นทั้งนักจิตรกรและนักวิทยำศำสตร์ เขำพยำยำม
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เข้ำใจธรรมชำติเพ่ือใช้ในกำรวำดภำพ และกำรหล่อรูป เช่น กำรเคลื่อนไหว กำรขยำยตัวของ
กล้ำมเนื้อแต่ละส่วน กำรเจริญเติบโตตำมธรรมชำติของสัตว์ และพืช โดยกำรคิดค ำนวณอย่ำง
ละเอียด จำกสมัยของลีโอนำร์โดเป็นต้นมำ กำรเหตุผลและกำรทดลองได้กลำยเป็นพื้นฐำนของ
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ นอกจำกนั้นลีโอนำร์โดยังได้ประดิษฐ์เครื่องระบำยน้ ำ อำวุธปืนกล และ
ยุทโธปกรณ์อ่ืนๆ อีกทั้งยังคิดสร้ำงเครื่องขับเคลื่อนในทำงดิ่ง ซึ่งเป็นกำรสอนงควำมต้องกำร                
ของมนุษย์ในด้ำนกรบิน นับเป็นต้นเค้ำของเครื่องเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบัน 
 

11. ควำมแตกต่ำงของควำมคิดด้ำนศำสนำ ปรัชญำ และวิทยำศำสตร์  
           เมื่อพูดถึงควำมคิดเกี่ยวกับควำมจริง โลกและมนุษย์ตำมทัศนะทำงศำสนำ ปรัชญำ และ
วิทยำศำสตร์ และละกลุ่มก็มีทัศนะย่อยๆ และแตกต่ำงกันออกไปคือ  
           1) ควำมคิดทำงศำสนำ เกี่ยวกับควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ และกำรอุทิศตนรวมถึงกำร
ปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ กำรมองโลก มองชีวิตและมนุษย์ในโลกทัศน์แบบนี้อยู่ในกรอบ
ขอบข่ำยของศำสนำแต่ละศำสนำโดย มีควำมเชื่อเป็นพื้นฐำนส ำคัญในกำรแสดงควำมคิดหรือโลก
ทัศน์ตำมที่ตนเองตั้ง ไว้ เช่น ศำสนำฮินดูก็มองว่ำ มนุษย์ และโลกเกิดมำจำกกำรสร้ำงของพระ
พรหม คริสต์มองว่ำ โลกและมนุษย์เกิดมำจำกกำรสร้ำงของพระเจ้ำ เป็นต้น  
            2) ควำมคิดทำงปรัชญำ โลกทัศน์แบบนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสงสัย (Wender) 
กำรไตร่ตรอง (Reflection) กำรโต้แย้งด้วยเหตุผล ( Argument) และกำรวิพำกษ์ (Critique of) 
เกี่ยวกับควำมจริงเกี่ยวกับมนุษย์และโลก โดยพยำยำมตั้งค ำถำมที่หลำกหลำย เช่น คุณคือใคร? 
โลกนี้มำจำกไหน? เรำจะด ำรงอยู่อย่ำงไร? ควำมจริงเป็นอย่ำงไร? ควำมหมำยของชีวิตอยู่ที่ไหน? 
ชีวิตที่ดีคืออะไร? ควำมถูกผิด ควร ไม่ควร ตัดสินตรงไหน เรำมีเสรีภำพไหม? เป็นต้น ซึ่งมีทัศนะ
ย่อยๆ คือ สสำรนิยม จิตนิยม ธรรมชำตินิยม และอัตถิภำวนิยม เป็นต้น  
            3) ควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์โลกทัศน์แบบนี้ตั้งอยู่บนข้อเท็จ จริง กำรทดลอง พิสูจน์
และอธิบำย เป็นกำรศึกษำแนวควำมคิดเกี่ยวกับชีวะหรือ กำยภำพ และที่ส ำคัญคือ กำรแสวงหำ
ควำมจริงเกี่ยวกับก ำเนิดมนุษย์และโลกตำมตำมขอบเขตโลกทัศน์ของวิทยำ ศำสตร์ วิทยำศำสตร์
แต่ละยุคแต่ละสมัยก็อธิบำยโลกและมนุษย์ต่ำงกันออกไป เช่น ทฤษฎีจักรวำลของนิวตันมองโลก
อย่ำงหนึ่ง ทฤษฎีของไอน์สไตน์มองอีกอย่ำงหนึ่ง ทฤษฎีของชำร์ล ดำร์วินก็อธิบำยไปอีกอย่ำง
หนึ่ง โดยเฉพำะปัญหำเกี่ยวกับควำมคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เข้ำมำ เกี่ยววิถีชีวิต
ของมนุษย์ เช่น ปัญหำเรื่องพันธุวิศวกรรมศำสตร์ หรือพืช GMO ปัญหำเรื่องกำรท ำแท้ง ปัญหำ
เรื่องกำรุณยฆำต เป็นต้น ปัญหำเหล่ำนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับควำมคิดด้ำนอ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่ำจะเป็น 
ควำมคิดทำงวัฒนธรรม ศำสนำ จริยธรรม และศีลธรรม เป็นต้น 
           อย่ำงไรก็ตำม แนวคิดเรื่องกำรเกิดอำรยธรรมของโลกในสมัยโบรำณที่ได้น ำมำไว้ใน
กรอบของบทที่เกี่ยวข้องกับกำรแปลและควำมเป็นของกำรแปลเบื้องต้นนั้น เพื่อแสดงให้ผู้อ่ำนได้
เห็นว่ำ มนุษย์มีกำรสื่อสำรระหว่ำงกลุ่มมำตั้งแต่สมัยโบรำณแล้ว และมีกำรตีควำมหมำยทำง
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ภำษำเช่นเดียวกัน แต่ด้วยโลกหรือสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำด้วยหลักวิทยำศำสตร์
และแนวคิดของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ด้วยกำรศึกษำและปรับตัวตนเองของมนุษย์ จึงท ำ
ให้เครื่องสื่อสำรที่อำศัยสิ่งแวดล้อมและภำษำกำยเป็นมำตั้งแต่ดั้งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยควำม
พยำยำมของมนุษย์ จึงพัฒนำกำรของกำรสื่อสำรด้วยภำษำที่เป็นเครื่องมือของกำรสื่อสำรเป็น
หลักมีกำรแลกเปลี่ยนวิชำกำรและควำมคิดต่ำง ๆ ระหว่ำงกลุ่มมำเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 
2563 คิดดูว่ำสังคมมนุษย์บนโลกใบนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรมำบ้ำง มนุษย์ยุคปัจจุบันจึงสบำย
ด้ำนกำรสื่อสำรก็ด้วยควำมพยำยำมของมนุษย์ในยุคหินหรือก่อนยุคหินและยุคกลำงและยุคก่อน
ยุคใหม่และมำถึงยุคปัจจุบัน จนถึงปัจจุบันนี้กำรตีควำมทำงภำษำเรียกว่ำ กำรแปล หรือ กำร
ถ่ำยทอดควำมหมำยเพ่ือกำรสื่อสำร ( Translation for communication )  
            ดังนั้น กำรเกิดอำรยธรรมของโลกจึงเป็นเครื่องหมำยอย่ำงหนึ่งถึงกำรพัฒนำกำรของ
กำรตีควำมหมำยทำงภำษำอย่ำงแน่นอนและมีกำรเชื่อมโยงล่องรอยของควำมคิดของมนุษย์ยุค
หินหรือก่อนยุคหินก็ได้มำสู่ควำมคิดของมนุษย์ยุคปัจจุบัน เพรำะภำพหรือแนวคิดของบุคคล
ส ำคัญในอดีตยังน ำมำเป็นกรอบแนวคิดของกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครอง สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและกำรเจริญเติบโตของเมืองต่ำงๆ และ กำรพัฒนำสังคมในยุค
ปัจจุบันอย่ำงมำกมำยทั้งด้ำนกำรติดต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ในโลกใบนี้อย่ำงเห็นได้
ชัดเจน จึงปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องกล่ำวถึงกำรเกิดอำรยธรรมของสังคมในสมัยอดีตต่อแนวควำมคิด
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน 
             อีกมุมหนึ่งที่มีนักวิชำกำรได้พูดคุยในยุควิชำกำรสมัยใหม่ถึงกำรแปล 6 ประวัติควำม
เป็นมำเกี่ยวกับกำรแปล กำรพูดเรื่องทฤษฎีกำรแปล งำนเขียนทำงด้ำนนี้มีน้อย ทั้งที่กิจกรรมกำร
แปลเป็นกิจกรรมที่มีมำนำน ภำษิตฝรั่งเขำบอกว่ำ อำชีพที่ เก่ำแก่ที่สุด ในโลกมี ๒ อำชีพ         
คือ อำชีพโสเภณีกับอำชีพล่ำม จะตรงข้ำมกับคนจีน เขำบอกว่ำอำชีพที่เก่ำแก่ที่สุดในโลกมี ๒ 
อำชีพ คือ โสเภณี และอีกอำชีพคือ นักฆ่ำรับจ้ำง แต่ว่ำในขณะเดียวกัน แม้ว่ำจะเป็นอำชีพเก่ำแก่ 
มันก็เป็นอำชีพที่ไม่ค่อยได้รับกำรยกย่องมำกเท่ำไหร่ เพรำะว่ำเป็นอำชีพที่บำงคนเรียกว่ำปิดทอง
หลังพระ บำงคนก็เรียกว่ำ เป็นนักแสดงที่ไม่มีเวที คือเป็นนักแสดงที่อยู่หลังฉำก ไม่มีเวทีในกำร
แสดงออก  
           บำงคนก็พูดในเชิงดูถูกดูแคลนก็มี อย่ำงส ำนวนภำษำอิตำเลียนที่บอกว่ำ "กำรแปล                
ก็คือกำรทรยศ" เพรำะว่ำมันไม่มีกำรแปลอะไรที่จะได้เทียบเท่ำกับภำษำเดิม นี่เป็นควำมเชื่อของ
เขำ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีนักเขียนเป็นจ ำนวนมำกท่ียกย่องงำนแปล อย่ำงเช่น คนที่ยกย่องมำก 
คือ เกอเต้ ยกย่องงำนแปลมำกและในขณะเดียวกัน เขำก็เป็นนักแปลด้วย เกอเต้จะเกี่ยวข้องกับ
งำนแปลมำก และก็มีนักเขียนบำงคนอย่ำง ดับบลิว เอช อำร์เดน เขำบอกว่ำนักแปลที่ดีต้องมี

                                                 
6ภัควดี วีระภำสพงษ์และคณะ https://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=1058, 
Accessed: 8/12/2020. 

https://www.happyreading.in.th/article/detail.php?id=1058
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คุณสมบัติ ๒ อย่ำงในตัว และต้องมีควบคู่กัน - อันที่หนึ่ง คุณจะต้องมีควำมเป็นบัณฑิตอย่ำง
ที่สุด - อีกด้ำนหนึ่ง คุณจะต้องเป็นคนที่โง่บัดซบเลยที่จะมำท ำงำนนี้ นี่เป็นแนวคิดของนักเขียน 
ในกำรแปลในเชิงเกี่ยวกับทฤษฎีกำรแปล  
          กำรแปล และกำรเป็นล่ำม มักจะมีค ำถำมที่เขำตั้งกันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ ถึงแม้ว่ำ
กิจกรรมกำรแปลจะเกิดข้ึนตลอด ก็มักจะมีค ำถำมมำตลอดเช่นกัน ส่วนใหญ่จะมีกำรแยกกำร
แปลออกเป็น ๒ ประเภท คือ- อย่ำงหนึ่งคือ กำรเป็นนักแปลงำนเขียน เช่น งำนเขียนด้ำน
วรรณกรรมหรือวิชำกำร - อีกอย่ำงหนึ่งคือ กำรเป็นล่ำม ส่วนใหญ่จะใช้กับทำงด้ำนธุรกิจ พ่อค้ำ 
กำรติดต่อสื่อสำร โดยที่เขำว่ำกำรเป็นล่ำม ถึงแม้ว่ำบำงทีจะเป็นกำรแปลเอกสำรที่เขียน แต่ก็ถือ
ว่ำมันเป็นแปล ซึ่งเป็นกำรล่ำม ในขณะที่งำนวิชำกำรหรือว่ำงำนวรรณกรรม ที่เป็นลำยลักษณ์
อักษรถึงจะเป็นนักแปล ต่ำงประเทศเขำจะใช้ค ำ ๒ ค ำ ภำษำอังกฤษใช้ translator กับ 
interpreter เขำจะถือว่ำ ทั้ง ๒ อย่ำงนี้เป็นงำนที่แยกกัน อย่ำงเช่น งำนที่เป็นแปลเป็นล่ำม เป็น
คนวิชำกำรท่ีพูด ต้องถือว่ำเป็นกำรแปลไม่ใช่เป็นล่ำม เพรำะเป็นกำรแปลในเชิงควำมคิด แทนที่
จะเขียนแต่ใช้วิธีพูด ถือว่ำเป็นงำน ๒ ระดับ แต่ถ้ำคนที่แปลเพียงแค่ติดต่อกำรค้ำหรือทั่วๆ ไป 
เป็นไกด์ เป็นอะไร ถือว่ำเป็นล่ำม  
             แต่คนไทยส่วนใหญ่ ค ำ ๒ ค ำนี่เรำจะใช้นักแปลโดยใช้กับหนังสือ ล่ำมใช้กับกำรพูด
มำกกว่ำ แต่ว่ำวิธีแยกก็มีอย่ำงที่บอกก็คือ จะดูว่ำเป็นงำนระดับไหน บำงครั้งกำรพูดเป็นล่ำม 
อำจจะถือเป็นกำรแปลได้  
            งำนแปลที่เกี่ยวกับศำสนำ ต่อมำคือค ำถำมท่ีมันมีในวงกำรแปลมำนำน ประเด็น
พ้ืนฐำนอันแรกสุดที่คน มักจะถำมกันก็คือ "กำรแปลเป็นเรื่องที่ไปได้หรือไม่?" คือแนวคิดนี้มันมี
รำกเหง้ำดั้งเดิมโบรำณ กล่ำวคือมีรำกเหง้ำมำจำกทำงศำสนำ ในศำสนำคริสต์ถือว่ำพระวจนะ 
เป็นธรรมสัจจะขั้นสูงสุด เป็นสิ่งลี้ลับหรือรหัสยนัย หรือว่ำในทำงพุทธด้วยเหมือนกัน เขำถือว่ำ
เทศน์ต้องเป็นภำษำบำลี ส ำหรับภำษำยิวจะมีค ำพูดในเรื่องพวกนี้ เขำก็เลยบอกว่ำกำรแปลเป็น
บำป ในค ำพูดของศำสนำ เป็นกำรท ำให้เสื่อมทรำม คือ ท ำให้พระวจนะหรือสัจธรรมนั้นเสื่อม
ทรำมลง  
          อย่ำงในศำสนำยิว ในคัมภีร์ของยิวมีบันทึกควำมเชื่อว่ำ โลกตกอยู่ในควำมมืดมิดถึง ๓ 
วัน the law คือ "กฎ" ทำงศำสนำของยิวถูกแปลเป็นภำษำกรีก มันท ำให้โลกมืดไปถึง ๓ วัน และ
ควำมเชื่อว่ำกำรแปลเป็นไปไม่ได้ เกิดจำกควำมเชื่อที่ว่ำ มันไม่มีทำงที่ต้นฉบับกับงำนแปลมันจะ
เกิดควำมสมมำตรกัน นั่นคือกำรแปลจะท ำให้ต้นฉบับตกต่ ำลง เป็นกำรท ำลำยคุณค่ำของต้นฉบับ 
เพรำะว่ำเขำเชื่อว่ำในภำษำมนุษย์ ควำมหมำยไม่มีทำงแยกออกจำกรูปแบบกำรแสดงออก คือ 
คน ๒ คน ต่อให้พูดภำษำเดียวกัน กำรแสดงออกท ำให้ควำมหมำยเปลี่ยนไป แล้วค ำแต่ละค ำใน
แต่ละภำษำ มันไม่มีควำมหมำยที่เป็นกลำง แต่มีควำมหมำยที่ฝังรำกอยู่ในภำษำศำสตร์ในนิรุกติ
ศำสตร์ อย่ำงค ำว่ำพี่ เวลำเรำรู้จักกันเรำเรียกพ่ี มันก็ไม่สำมำรถแปลเป็นภำษำอังกฤษว่ำ 
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brother sister ได้ เพรำะว่ำพ่ีของเรำมันมีวัฒนธรรมบำงอย่ำงอยู่ ที่ท ำให้ค ำนี้มีควำมหมำยอีก
แบบหนึ่ง เหตุผลนี้ ที่เชื่อว่ำกำรแปลเป็นไปไม่ได้ มักจะใช้มำกท่ีสุดในกวีนิพนธ์  
           งำนแปลที่เกี่ยวกับกวีนิพนธ์และปรัชญำ มีควำมเชื่อว่ำ กำรแปลบทกวีเป็นเรื่องที่เป็นไป
ไม่ได้ เพรำะว่ำกวีนิพนธ์ ถือว่ำเป็นกำรใช้ภำษำท่ีเนื้อหำกับรูปแบบกำรแสดงออกมีควำมผูกพัน
กันมำกที่สุด ส่วนในร้อยแก้ว งำนที่ถือว่ำแปลไม่ได้ ก็คืองำนทำงปรัชญำ ถือว่ำค ำในปรัชญำแปล
ไม่ได้ เพรำะว่ำ งำนเขียนของนักปรัชญำส่วนใหญ่ มันเป็นควำมพยำยำมที่จะคลำยกรอบทำงด้ำน
ภำษำศำสตร์ ค ำอย่ำงเช่นของไฮเดกเกอร์ หรือค ำของคำนซ์ ที่เป็นศัพท์เฉพำะของปรัชญำเมธี
เหล่ำนี้ มันไม่สำมำรถท่ีจะแปลออกมำ หรือหำค ำท่ีเทียบเคียงกันได้ แม้แต่ศัพท์ใกล้เคียงกันก็
ไม่ได้ นี่เป็นควำมเชื่อของคนที่พูดว่ำกำรแปลเป็นไปไม่ได้  
           กำรแปลเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีควำมเชื่อว่ำ กำรแปลเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ ฝ่ำยที่สนับสนุนว่ำกำรแปลเป็นไปได้ ก็มำจำกฝ่ำยศำสนำเช่นกัน นอกจำกกำรแปล
เป็นไปได้ ยังเป็นสิ่งที่พึงกระท ำอย่ำงยิ่งด้วย อย่ำงเช่น ในศำสนำคริสต์ มีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคก่อน
พระเยซู ในยุคต้น ๆ ที่มีกำรสร้ำงหอคอยแห่งบำร์เบลขึ้นมำ ในสมัยก่อนเขำเชื่อว่ำคนทุกคนใน
โลกพูดภำษำเดียวกันหมด คนได้มำชุมนุมกันว่ำ อย่ำงนี้เรำน่ำจะสร้ำงหอคอยขึ้นไปหำสวรรค์
เรียกว่ำ "กำรสร้ำงหอคอยแห่งบำร์เบล"  
            แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรท ำเช่นนั้นถือว่ำเป็นกำรลบหลู่พระเจ้ำ พระเจ้ำก็เลยท ำลำย
หอคอยนี้ลง และลงโทษมนุษย์ด้วยกำรให้มนุษย์ทั้งหมดพูดกันไม่รู้เรื่อง ท ำให้ภำษำแตกออกไป
มำกมำย ในทำงศำสนำคริสต์เขำก็บอกว่ำ แม้ว่ำควำมพินำศของหอคอยบำร์เบล เป็นกำรลงโทษ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรลงโทษของพระเจ้ำถือเป็นที่สุดของค ำตัดสิน 
เพรำะว่ำหลังจำกนั้น พระเจ้ำได้ทรงส่งผู้ไถ่บำปมำให้เรำ คือ"พระเยซู" เพรำะฉะนั้นหมำยควำม
ว่ำ กำรลงโทษของพระเจ้ำ ไม่ใช่กำรตัดสินขั้นสุดท้ำย มนุษย์ยังมีควำมหวังอยู่ในกำรไถ่บำป 
ดังนั้นกลุ่มนี้เขำก็เลยมองว่ำ กำรแปลเป็นเสมือนกำรกอบกู้ทำงวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ง เพ่ือฟ้ืนฟู
ควำมเป็นเอกภำพของศำสนำขึ้นมำใหม่ ถึงขนำดที่มีค ำกล่ำวของคนที่แปลไบเบิลเป็น
ภำษำเยอรมันพูดว่ำ "กำรแปลเป็นกำรไถ่บำป" เพรำะฉะนั้นงำนแปลที่ส ำคัญของศำสนำก็คือ"
กำรแปลพระคัมภีร์" โดยเฉพำะในศำสนำคริสต์ กำรแปลพระคัมภีร์ไบเบิลจำกภำษำอะไรก็ตำม
เป็นภำษำท้องถิ่น ถือว่ำเป็นกำรท ำกุศลกรรมข้ันเอกอุ คือเป็นกำรท ำควำมดีข้ันสุดยอด และทุก
ครั้งที่มีกำรปฏิรูปศำสนำในศำสนำคริสต์ก็จะมีเสียงเรียกร้องให้แปลไบเบิลใหม่ เพรำะว่ำปฏิรูป
ศำสนำในศำสนำคริสต์(reformation - A religious movement of the 16th century that 
began as an attempt to reform the Roman Catholic Church and resulted in the 
creation of Protestant churches) ไม่รู้ว่ำเกิดจำกกำรที่ลูเธอร์แปลไบเบิลใหม่ หรือเกิดหลัง
อันนี้ไม่แน่ใจ ลูเธอร์ที่เขำปฏิรูปจนท ำให้เกิดนิกำยโปรเตสแตนท์ขึ้นมำ  
            ในท ำนองเดียวกัน ฝ่ำยที่สนับสนุนกำรแปลในทำงศำสนำ โดยเฉพำะศำสนำคริสต์ ท ำ
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ให้เกิดกำรแปลจ ำนวนมำก บำงทีเขำเปรียบเทียบว่ำกรุงโรม คือวำติกัน ศูนย์กลำงของศำสนำ
คริสต์ เป็นโรงงำนผลิตภำษำกรีกมำเป็นภำษำละติน และยุคกำรฟ้ืนฟูศิลปะวิทยำกำรทำงปัญญำ
ที่เขำเรียก "เรอเนสซองค์" ก็เกิดจำกกำรแปลโดยเฉพำะกำรแปลงำนของอริสโตเติลมำ แต่ควำม
จริงมันเป็นกำรแปลที่ผิด เรื่องนี้ตลกดีก็คือว่ำ ยุคเรอเนสซองค์เกิดมำจำกกำรแปลผิดคือ เกิดมำ
จำกกำรแปลอริสโตเติล ครั้งแรก เขำไม่ได้แปลจำกภำษำกรีกโดยตรง แต่เขำเขำแปลมำจำก
ภำษำอำหรับ คือเขำแปลอริสโตเติลจำกภำษำอำหรับ และคนแปลเข้ำใจอริสโตเติลผิดด้วย แต่
มันก็ท ำให้เกิดกำรตื่นตัวในเรื่องกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล น ำไปสู่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร  
            กำรแปลเฟื่องฟูมำกตั้งแต่ยุคกลำงเป็นต้นมำ จนกระทั่งมีค ำพูดบอกว่ำ ศำสตร์ทุก
ศำสตร์ในโลก หมำยถึงศำสตร์ทุกศำสตร์ทำงตะวันตกเกิดมำจำกำรแปล หรือว่ำที่เกอเต้ เขำเคย
พูดในศตวรรษที่ ๑๙ ว่ำ ใครจะว่ำอะไรก็แล้วแต่ แต่กำรแปลก็ยังเป็นกิจกรรมที่ส ำคัญที่สุด และมี
ค่ำท่ีสุด ในกิจกรรมทั้งหมดของโลก  
            ควำมคิดโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องกำรแปล ถ้ำจะพูดถึงในเชิงควำมคิดเห็น กำรโต้แย้ง
ระหว่ำงคนที่บอกว่ำแปลได้ กับแปลไม่ได้ มีบำงคนบอกว่ำไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่แปลได้ เช่น กวี
นิพนธ์หรือบทละครหรืออะไรก็ตำม มันก็มีข้อขัดแย้งอยู่อย่ำงหนึ่ง คือ ภำษำของมนุษย์มีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ มันไม่เคยอยู่กับท่ี สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็มีท้ังภำษำต้นฉบับและภำษำท่ีจะ
แปล ถึงแม้ว่ำบำงยุคบำงสมัย บำงอย่ำงแปลไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่ว่ำยุคอีกยุคหนึ่งอำจแปลได้ มันมี
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่น่ำสนใจซึ่งอันนี้อ่ำนมำ เกี่ยวกับสุขนำฏกรรมของนักเขียนกรีกท่ีชื่อ อริสโซฟำ
เนส เคยเชื่อกันว่ำเป็นสิ่งที่ไม่มีวันแปลได้ในศตวรรษหนึ่ง คือในช่วงศตวรรษท่ี ๑๘-๑๙ แต่
หลังจำกนั้นพอผ่ำนมำไม่ถึง ๑๐๐ ปี สุขนำฏกรรม มันเป็นละคร comedy ของอริสโซฟำเนส 
กลับกลำยเป็นสิ่งที่แปลได้และแปลง่ำย เพรำะว่ำในยุคท่ีเคยคิดว่ำละครตลกของอริสโซฟำเน
สแปลไม่ได้เพรำะคนไม่เข้ำใจอำรมณ์ขันของเขำ แต่พอผ่ำนมำไม่ถึงร้อยปี รสนิยม อำรมณ์ขัน 
วิธีกำรเสียดสีของอริสโซฟำเนสที่เป็นนักเขียนกรีก กลำยเป็นสิ่งที่คนในสังคมเข้ำใจได้ง่ำยและ
แปลได้ง่ำย เพรำะฉะนั้น คนที่อ้ำงหรือวิจำรณ์ว่ำไม่ใช่ทุกอย่ำงที่แปลได้ กำรพูดอย่ำงนี้วันนี้ มัน
ไม่แน่หรอกว่ำ ข้ำงหน้ำมันอำจจะแปลได้ นี่ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่ง  
            มีอีกกลุ่มหนึ่งที่วิจำรณ์เรื่องกำรแปลก็คือบอกว่ำ ไม่มีคนสองคนในโลกท่ีพูดอะไร
เหมือนกัน เพรำะว่ำถึงแม้จะใช้ค ำ ๆ เดียวกัน ก็ไม่เคยมีใครสื่อสำรกันได้สมบูรณ์แบบ ไม่เคยมี
ใครเข้ำใจอะไรเหมือนกัน แม้แต่คนในภำษำเดียวกัน พูดกันไม่เข้ำใจ คนยิ่งต่ำงภำษำ จะพูดกัน
เข้ำใจได้ยังไง คนที่เข้ำมำโต้แย้งควำมคิดนี้เขำก็จะบอกว่ำ ค ำพูดนี้ขัดแย้งกันในตัวเอง เพรำะว่ำ
เวลำคนเรำพูด เรำต้องเชื่อว่ำค ำพูดเรำ มันมีควำมส ำคัญต่อโลกภำยนอกและสื่อสำรได้ในระดับ
หนึ่งแล้ว คนที่บอกว่ำ ในโลกนี้ไม่มีใครพูดกันรู้เรื่องแล้วพูดท ำไม คนที่มำวิจำรณ์นี่พูดท ำไม ก็
แสดงว่ำตัวเองที่พูดวิจำรณ์นี่ต้องคิดว่ำมีคนรู้เรื่อง หรือคิดว่ำค ำพูดตัวเองมีควำมหมำยซิ แต่
ควำมคิดนี้ก็ยังมีอยู่ปัจจุบันว่ำที่เชื่อว่ำในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่สื่อสำรกันได้ ก็มีถึงปัจจุบัน แต่ถือว่ำ
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เป็นคนกลุ่มน้อยเสมอที่คิดแบบนี้  
             ในขณะเดียวกัน ฝ่ำยที่โต้แย้งเขำก็มองว่ำ สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ เรำแปลมำตลอดตั้งแต่มี
มนุษยชำติเกิดขึ้น เรำก็ท ำกิจกรรมกำรแปลมำตลอด ฉะนั้นกำรเชื่อว่ำมนุษย์สื่อสำรกันไม่ได้ ก็ไม่
มีผลในเชิงปฏิบัติ เพรำะยังไงเขำก็ท ำกำรแปลมำตลอดในประวัติศำสตร์มนุษย์ และข้อวิจำรณ์
ที่ว่ำกำรแปลไม่มีวันสมบูรณ์ คือไม่มีทำงท่ีจะท ำได้ดีได้ ๑๐๐ % หรือเกิดควำมสมมำตรระหว่ำง
ต้นฉบับกับงำนแปล ก็มีคนโต้แย้งว่ำ ในโลกนี้ก็ไม่เคยมีอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เพรำะฉะนั้น
กำรปฏิเสธเพรำะเห็นว่ำ กำรแปลไม่มีควำมสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องไร้สำระ สิ่งที่น่ำจะพูดกัน
มำกกว่ำคือ "มำตรฐำนกำรแปล", "ระดับของควำมซื่อสัตย์ในงำนแปล"แต่ละชิ้น คุณจะมีแค่ไหน 
ตรงนี้มำกกว่ำ ไม่ควรจะมำวิจำรณ์ว่ำงำนแปลไม่มีทำงเทียบเท่ำต้นฉบับ เพรำะเป็นค ำวิจำรณ์ที่ไร้
สำระ เนื่องเพรำะในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว นี่เป็นกำรพูดรวมกว้ำงๆ เกี่ยวกับ
ควำมคิดเรื่องที่ว่ำคนมีทัศนะต่ำงๆ ต่อกำรแปล  
            ทฤษฎีกำรแปล ต่อไปจะพูดเรื่องทฤษฎีกำรแปล ทฤษฎีกำรแปลที่พูดกันไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับกำรแปลจริงๆ เสียทีเดียว เป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแปลว่ำกำรแปลควรจะเป็นยังไง ซึ่ง
ทฤษฎีกำรแปลจะมีกำรแบ่งยุค แต่กำรแบ่งยุคมันก็ไม่ได้แบ่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขำด หรือว่ำถ้ำ
บอกว่ำยุคนี้ แล้วหมำยควำมว่ำมันจบแค่ยุคนั้น ที่ท ำแล้วมันไม่มีต่อมำถึงคนอ่ืน ก็ไม่ใช่ ก็มีกำร
เหลื่อมล้ ำกัน อำจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรแปลที่ท ำจริงๆ เท่ำไหร่ แต่มันเป็นแนวคิดของนักคิด
หลำยๆ คนที่เกี่ยวข้องกับกำรแปล เขำแบ่งยุคทฤษฎีกำรแปลออกเป็น ๔ ยุคด้วยกัน  
           ยุคแรก ยุคเริ่มตน้เป็นยุคที่ยำวนำนมำก คือ เริ่มมำจำกซิเซโร ตั้งกฎที่มีชื่อเสียงอันหนึ่ง 
คือพูดว่ำ "จงอย่ำแปลค ำต่อค ำ" หลังจำกนั้น ๒๐ ปีต่อมำ ฮอเรสซึ่งก็เป็นนักคิดโรมัน เขำก็พูด
คล้ำยๆ กัน ยุคนี้ยำวนำนมำกที่มีทฤษฎีกำรแปลว่ำ จงอย่ำแปลค ำต่อค ำ คนที่ดังมำกท่ีเขียนเรื่อง
นี้เกี่ยวกับทฤษฎีกำรแปลว่ำจงอย่ำแปลค ำต่อค ำคือ จอห์น ไดเดน  
          ไดเดนเป็นกวีชำวอังกฤษเป็นนักแปลด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะแปลงำนของฮอเรส ลักษณะ
ของทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้เขำจะบอกว่ำ "อย่ำแปลค ำต่อค ำ" แต่ให้"แปลโดยกำรถ่ำยทอด
ควำมหมำย" ลักษณะเด่นก็คือว่ำ มันเป็นทฤษฎีกำรแปลที่เกิดมำจำกคนที่ท ำงำนแปลจริงๆ เอำ
ประสบกำรณ์ของตัวเองขึ้นมำพูด ค ำพูดที่ดังมำกของไดเดนก็คือค ำพูดที่ว่ำ คนเรำควรจะแปล, 
สมมติแปลฮอเรสก็ควรจะแปลให้เปรียบเสมือนฮอเรสพูดภำษำอังกฤษในยุคสมัยนี้  
           สว่นใหญ่ไดเดนไม่ได้เขียนบทควำมแต่จะเขียนค ำน ำ ในค ำน ำเขำจะเขียนเกี่ยวกับทฤษฎี
กำรแปลเอำไว้ และ เขำบอกว่ำในกำรแปลมันมี ๓ อย่ำง คือว่ำ...  
            (๑) แปลค ำต่อค ำ ซึ่งถือว่ำเป็นวิธีกำรแปลที่แย่มำก  
            (๒) กำรแปลง มีกำรแปลอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่ำ "กำรแปลง"  
            กำรแปลงคือ คล้ำยๆ กำรเขียนเลียนแบบขึ้นมำใหม่ หรือ กำรคัดลอกข้อควำมเดิม เช่น
ที่เรำเห็นชัดที่สุดที่ มรว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช เขียนเรื่อง"ไผ่แดง" กับเรื่อง"กำเหว่ำที่บำงเพลง" เป็น
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กำรแปลง โดยทั่วไปกำรแปลง ประเทศที่มีชื่อเสียงมำกในเรื่องกำรแปลง คือฝรั่งเศส กำรแปลง
นั้นไดเดนบอกว่ำไม่ใช่เรื่องที่เสียหำยในยุคหนึ่ง กำรแปลงมีประโยชน์มำก  ถ้ำหำกว่ำเป็นยุคท่ี
สองชนชำติเพ่ิงติดต่อกันใหม่ๆ แล้วในชนชำติที่จะแปลไม่มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือ
ควำมคิดประเพณีของอีกชนชำติเลย กำรแปลตรงๆ มันจะไม่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ ยกตัวอย่ำง 
สมมติว่ำย้อนไป ๒๐๐ ปี เรำจะแปลนิยำยของตะวันตกมำเป็นไทยแล้วเรำแปลตรงๆ เช่น ฝรั่ง
ทักทำยกันด้วยกำรจูบ ถ้ำเรำแปลตรงๆ นักอ่ำนไทยในยุคโบรำณไม่สำมำรถเข้ำใจวัฒนธรรม
ประเภทนี้ได้ว่ำ เอ๊ะ ท ำไมนำงเอกในเรื่องนี้ไปจูบกับตัวร้ำย แปลว่ำอะไร? ควำมเข้ำใจมันจะไม่
เกิด ในยุคแบบนี้ กำรเขียนแปลงขึ้นมำใหม่อำจจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำรเตรียมให้คนในชน
ชำติ เริ่มท ำควำมคุ้นเคยกับวัฒนธรรมหรือประเพณีท่ีแตกต่ำงออกไป  
 แต่ว่ำกำรแปลงประเภทนี้ เมื่อชนชำตินั้นๆ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอีกชนชำติหนึ่งมำก
พอแล้ว กำรแปลงเป็นสิ่งที่ไม่น่ำท ำอีก ไดเดนให้เหตุผลว่ำมันไม่มีรสนิยม ไม่สมควรท ำ คือ มัน
ควรจะก้ำวไปอีกขั้น คือมีกำรแปลที่แท้จริง  
             (๓) กำรแปลที่แท้จริง คือกำรแปลแบบที่รักษำต้นฉบับเอำไว้ ไดเดนเขำเปรียบเปรยว่ำ 
กำรแปลค ำต่อค ำ (เขำใช้ค ำเปรียบเทียบ ไดเดนเขำจะภำษำสวยมำก ดิฉันแปลมำอำจจะไม่สวย
เหมือนเขำ) เขำเปรียบเทียบว่ำ "กำรแปลค ำต่อค ำ เปรียบเสมือนกำรเต้นร ำ บนเส้นเชือก ด้วยขำ
ที่ผูกมัดไว้ นักเต้นร ำ อำจประคองตัวไม่ให้ตกลงไปด้วยควำมระมัดระวัง แต่อย่ำงคำดหวังเลยว่ำ 
จะมีควำมสง่ำงำมของท่วงท่ำ และหำกจะกล่ำวถึงที่สุดแล้ว นี่เป็นภำรกิจที่โง่เขลำ เพรำะไม่มีคน
สติดีคนไหน จะเสี่ยงชีวิตเพียงเพ่ือเสียงปรบมือ ที่ปรบมือให้เขำเพรำะเขำเอำตัวรอดได้ โดยที่เขำ
ไม่ตกลงมำคอหักตำย" นี่คือเขำวิจำรณ์กำรแปลค ำต่อค ำอย่ำงแบบว่ำเถรตรง  
             ในขณะที่ไดเดนบอกว่ำกำรแปลที่ดี คือ"กำรแปลอย่ำงอิสระในขอบเขตจ ำกัด" โดยที่
นักแปลต้องค ำนึงถึงผู้ประพันธ์อยู่เสมอคือ เหมือนกับว่ำแปลไป ตำมองผู้ประพันธ์อย่ำงไม่ให้
คลำดสำยตำ กล่ำวคือ นักแปลไม่ได้แปลจำกถ้อยค ำแบบตำยตัว แต่แปลตำมควำมหมำยมำกกว่ำ 
และควำมหมำยนั้นอำจจะมีกำรขยำยควำมได้บ้ำง แต่ต้องไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกต้นฉบับ. 
แล้วเขำก็สรุปว่ำ อย่ำงที่เขำแปล"เวอร์จิน" ตัวไดเดนบอกว่ำ "ผมพยำยำมท ำให้เวอร์จิน พูด
ภำษำอังกฤษอย่ำงที่เวอร์จินน่ำจะพูด หำกว่ำเขำเกิดในอังกฤษและอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน ก็คือใน
สมัยของไดเดนเอง" นี่เป็นวิธีคิดของทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้ ในภำษำไทย วิธีคิดเกี่ยวกับทฤษฎี
กำรแปลแบบนี้มีเป็นภำษำไทยออกมำ เป็นของอำจำรย์นพพร ประชำกุล เล่มบำงๆ ขำยอยู่ที่
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นชื่อ"ทฤษฎีกำรแปล" อำจำรย์นพพรแปลมำจำกต้นฉบับภำษำ
ฝรั่งเศส เป็นทฤษฎีในยุคปัจจุบัน เป็นลักษณะแนวคิดเดียวกับไดเดน ในยุคแรก  
           ยุคที่สอง ขึ้นมำยุคนี้จะเก่ียวข้องกับยุคทฤษฎีควำมหมำยของกำรแปล เริ่มต้นมำใน 
ช่วงศตวรรษท่ี ๑๘ - ๑๙ โดยเฉพำะบทควำมที่ส ำคัญมำก และก็คนได้อ้ำงถึงเก่ียวกับทฤษฎีกำร
แปลนี้ก็คือ บทควำมของชไลเออร์มำเคอร์ ที่จริงเขำเป็นนักชีววิทยำชำวเยอรมัน เป็นนักคิด
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ทำงด้ำนกำรตีควำม เขำเขียนบทควำมนี้ ถ้ำเรำไปอ่ำนทฤษฎีกำรแปลต่ำงประเทศ เกือบทุกเล่ม
ยังไงๆ ก็ต้องพูดถึง ชไลเออร์มำเคอร์ ในยุคนี้มีนักคิดอยู่หลำยคน นอกจำกชไลเออร์มำเคอร์ ที่อยู่
ในกลุ่มนี้ก็จะมี เกอเต้, โชเปนฮำวเออร์, วอเตอร์ เบนจำมิน… แต่ชไลเออร์มำเคอร์มีคนอ้ำงถึง
มำกที่สุด เนื่องจำกว่ำยุคนี้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ มีแนวคิดทฤษฎีทำงด้ำนปรัชญำและภำษำศำสตร์
เกิดข้ึนมำกมำย ทฤษฎีกำรแปลก็ได้รับอิทธิพลมำจำกทำงด้ำนปรัชญำและภำษำศำสตร์ 
โดยเฉพำะทฤษฎีควำมหมำยหรือกำรตีควำม สมัยก่อนในยุคแรก ทฤษฎีกำรแปลจะเกิดมำจำก
นักแปลจริงๆ พูดถึงประสบกำรณ์ของตัวเอง แต่พอมำถึงยุคนี้ทฤษฎีกำรแปล บำงทีไม่ได้เกี่ยว 
กับกำรแปลจริงๆ จะเป็นนักคิดหรือนักปรัชญำมองเรื่องกำรแปลโดยเชื่อมโยงเก่ียวกับทฤษฎี
ทำงด้ำนภำษำ ปรัชญำ และควำมคิดเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้ทฤษฎีกำรแปล เริ่มปรับเปลี่ยนและมี
ระเบียบวิธีคิดเป็นของตัวเอง โดยที่อำจจะไม่ขึ้นอยู่กับกำรแปลจริงๆ หรือว่ำต้นฉบับเฉพำะชิ้น
ไหนหรือว่ำนักแปลคนไหน แต่ว่ำส่วนใหญ่ทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้ จะเก่ียวกับกำรท ำควำมเข้ำใจ
ว่ำ ค ำว่ำเข้ำใจหมำยถึงอะไร มันท ำให้กำรแปลมีแง่มุมทำงปรัชญำขึ้นมำมำก  
            ชำวเยอรมันถือว่ำมีบทบำทมำกในเรื่องทฤษฎีกำรแปล กล่ำวกันว่ำชำวเยอรมันให้
ควำมสนใจมำกกับเรื่องกำรแปล ถึงขนำดมีค ำกล่ำวว่ำ "กำรแปลเป็นชะตำกรรมของ
ภำษำเยอรมัน" วิวัฒนำกำรของภำษำเยอรมันสมัยใหม่ มีควำมเก่ียวข้องอย่ำงแนบแน่นกับกำร
แปล โดยเฉพำะกำรแปลที่ลูเธอร์แปลพระคัมภีร์ไบเบิล แล้วก็มีกำรแปลงำนของโฮเมอร์ 
และเชคสเปียร์ มำเป็นภำษำเยอรมัน ท ำให้ภำษำเยอรมันเกิดวิวัฒนำกำร และกลำยมำเป็น
ภำษำเยอรมันในปัจจุบัน ท ำให้นักคิดทำงด้ำนเยอรมันสนใจทฤษฎีกำรแปลมำกพอสมควร คือ  
ชไลเออร์มำเคอร์ ในบทควำมนี้ถ้ำจะพูดถึงก็คือ พูดแบบสรุปๆ เลยคือวำ กำรแปลมี ๒ วิธี 
คือ  ดึงผู้อ่ำนไปหำนักเขียน และ ดึงนักเขียนไปหำผู้อ่ำน  
           วิธีหลังที่ว่ำดึงนักเขียนไปหำผู้อ่ำนคือ หมำยถึงว่ำท ำอย่ำงไร จึงจะท ำให้ผู้อ่ำนได้อ่ำน
งำนของนักเขียนคนนั้นอย่ำงรำบรื่น ไม่รู้สึกติดขัด ไม่รู้สึกว่ำแปลกแยกจำกงำนแปล เหมือน
วิธีกำรที่ไดเดนพูดในตอนแรกว่ำ เหมือนท ำให้เวอร์จินพูดภำษำอังกฤษในยุคนั้นๆ แต่ ชไลเออร์
มำเคอร์บอกว่ำ กำรคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพรำะว่ำภำษำควำมคิด หรือควำมหมำยทุกอย่ำง
ในโลกมันก่อรูปในภำษำและผ่ำนภำษำ แล้วในเมื่อภำษำมันมีประวัติศำสตร์ มีรำกศัพท์ มี
วัฒนธรรม มีบริบทที่แตกต่ำงกัน มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปถอดงำนเขียนชิ้นหนึ่ง ออกจำกภำษำ
ดั้งเดิม แล้วเอำแต่ควำมหมำยแก่นแท้ที่เป็นสำกล แล้วมำเปลี่ยนให้เป็นอีกภำษำหนึ่ง โดยที่
เหมือนกับจับแต่งตัวเข้ำไปใหม่  
            เขำบอกว่ำมันไม่มีทำงเป็นไปได้ เพรำะมันเท่ำกับว่ำ (โดยที่เขำเชื่อว่ำ) ควำมคิดที่   
เป็นแก่นแท้ที่ไม่ผูกติดอยู่กับภำษำเลย มันไม่มี เพรำะควำมคิดทุกอย่ำงมันก่อรูปในภำษำ ฉะนั้น
เขำเลยมองว่ำ อันนั้นไม่ใช่กำรแปลที่แท้จริง กำรแปลที่แท้จริงในควำมคิดชไลเออร์มำเคอร์ก็คือ
ว่ำ คุณจะต้องดึงผู้อ่ำนเข้ำไปหำผู้เขียน พูดง่ำยๆ ก็คือว่ำท ำให้ภำษำในกำรแปลที่ดี มันอำจจะ
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ไม่ได้รำบรื่นหรือว่ำ เป็นเสมือนภำษำต้นฉบับ คือไม่มีควำมสละสลวย ควำมสละสลวยอำจจะ
หำยไป แต่ในขณะเดียวกันมันจะรักษำควำมคิดที่แตกต่ำงกันของคนละวัฒนธรรมเอำไว้ได้ คือนัก
แปลอำจจะต้องท ำในที่สิ่งที่ผู้อ่ำนไม่พอใจหรือไม่ยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันก็มีควำมซื่อสัตย์ต่อ
ควำมหมำยดั้งเดิมที่แปลกแยกออกไปจำกสังคมของตัวเองมำกกว่ำ  
            ยุคที่สำม หลังยุคท่ี ๒ เข้ำสู่ยุคที่ ๓ นับเป็นยุคที่มีเวลำอยู่สั้นมำกเลย มันเป็นยุคที่เกิด
มำจำกอิทธิพลแนวคิดที่เขำเรียกว่ำ "formalism" ของพวกรัสเซียและเชค ที่เขำเรียกว่ำพวก
โครงสร้ำงนิยม กำรเกิดขึ้นของทฤษฎีภำษำศำสตร์แบบพฤติกรรมศำสตร์และควำมเฟ่ืองฟูของ
แนวคิดทำงด้ำนสถิติ นักคิดคนส ำคัญของกลุ่มนี้ที่เขียนทฤษฎีกำรแปลที่คนจะอ้ำงถึงมำกมำย คือ 
โรมัน ยำคอร์ปสัน จริงๆ พยำยำมแปลยำคอร์ปสัน แล้วแต่ติดปัญหำเรื่องภำษำศำสตร์ เขำจะใช้
ศัพท์ภำษำศำสตร์มำก เรำไม่แม่นก็เลยหยุดไปไม่ได้แปลต่อ ยุคนี้มีเวลำค่อนข้ำงสั้นมำก เขำมอง
ว่ำยุคนี้มันมำจำกแนวคิดทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ด้วยคือ มีควำมเชื่อว่ำ มันน่ำจะมีกำรท ำตำรำง
แผนผังของกำรเทียบเคียงของภำษำ ๒ ภำษำได้ โดยที่เขำจะพยำยำมใช้ศัพท์วิทยำสัญลักษณ์เข้ำ
มำเปรียบเทียบกับกำรถอดควำมหมำยทำงด้ำนภำษำศำสตร์ พยำยำมใช้ควำมรู้ทำงด้ำน
ภำษำศำสตร์เชิงโครงสร้ำง กับทฤษฎีข้อมูลมำใช้ในกำรแปลระหว่ำงภำษำ อิทธิพลที่ยุคนี้ท ำให้
เกิดวำรสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับนักแปลอำชีพ และกำรแปลเป็นประเด็นหลัก ซึ่งถือว่ำเป็น
วำรสำรโดยเฉพำะในทำงวิชำกำรข้ึนมำ แต่ว่ำยุคนี้มันอยู่ได้ไม่นำน เพรำะว่ำส่วนหนึ่งมันถูกล้มไป 
เพระว่ำแนวคิดภำษำศำสตร์ในเชิงพฤติกรรมศำสตร์มันล้มไป เพรำะกำรเกิดขึ้นของภำษำศำสตร์
ส ำนักนอม ชอมสกี้  
            ภำษำศำสตร์ในพฤติกรรมศำสตร์ เขำจะมองว่ำคนเหมือนผ้ำ ควำมรู้ทำงภำษำเกิดจำก
กำรสอนแต่ชอมสกี้ เขำปฏิวัติแนวควำมคิดของภำษำศำสตร์ของพวกพฤติกรรมศำสตร์ โดยเขำ
เขำเรียกว่ำ "generative grammar" เขำบอกว่ำ ในมนุษย์ทุกคนมันจะต้องมีกลไกอันหนึ่ง ซึ่งมี
ควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้ภำษในตัวเองอยู่แล้ว อันนี้ชอมสกี้สังเกตจำกเด็ก ดูถึงเรื่องของกำร
เรียนรู้ทำงภำษำของเด็กซ่ึงสำมำรถก้ำวกระโดดไปได้ และจำกกำรสอนภำษำ ถ้ำมนุษย์มีลักษณะ
เป็นเด็กแบบที่พฤติกรรมศำสตร์พูดว่ำเป็นเหมือนผ้ำขำว แล้วทุกอย่ำงเกิดจำกกำรสอน เหตุใด? 
ท ำไม? ควำมรู้ที่จ ำกัดในเรื่องไวยำกรณ์ของมนุษย์ แต่ท ำไมท ำให้มนุษย์ใช้ไวยำกรณ์ท่ีจ ำกัด 
สำมำรถสร้ำงกำรแสดงออกของภำษำได้อย่ำงไม่จ ำกัด จริงๆ ชอมสกี้มองและ มีทฤษฎีว่ำ มัน
จะต้องมีอะไรบำงอย่ำงในตัวมนุษย์ที่พูดง่ำยๆ ว่ำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเป็นสิ่งที่ติดตัวมำ
แต่เกิด ไม่ได้เกิดจำกกำรสอน เขำบอกว่ำเด็กไปอยู่ในสังคมไหนๆ ก็สำมำรถเรียนรู้ภำษำได้ทันที 
แสดงว่ำมันจะต้องมีอะไรบำงอย่ำงในตัวเด็กท่ีพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้ว แนวคิดแบบนี้มันท ำให้ 
วิธีคิดแบบกลไกในเรื่องภำษำศำสตร์ตกไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ทฤษฎีกำรแปลในยุคนี้ มันอยู่ได้ไม่
นำนและหมดไป คือไม่มีอิทธิพลต่อมำอีก  
          ยุคที่สี ่ปัจจุบันนี้คือ ต้องเรียกว่ำเป็นยุคของสัญญวิทยำ คนที่มีอิทธิพลในทฤษฎีกำรแปล
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ยุคนี้ ก็คือ อูมเบอร์โต้ เอโก้ เขำเขียนหนังสือเป็นทฤษฎีกำรแปลเล่มหนึ่งชื่อ "mouse or rat" 
และคนที่เขียนที่เป็นพวก postmodern ส่วนใหญ่แนวคิดในด้ำนทฤษฎีกำรแปลของกลุ่มนี้ ก็คือ 
เน้นไปทำงด้ำนสหสัมพันธบท (intertextuality) ควำมหมำยขึ้นอยู่กับบริบทที่แวดล้อม แล้วก็เอ
โก้เขียนหนังสือทฤษฎีกำรแปลเล่มหนึ่งพูดว่ำ " กำรแปลคือกำรต่อรอง" กำรต่อรองระหว่ำงนัก
แปลกับต้นฉบับ มันจะเป็นกำรต่อรองประโยคต่อประโยคและค ำต่อค ำ หรือควำมหมำยต่อ
ควำมหมำย แต่ว่ำโดยส่วนตัว คิดว่ำมีคนหนึ่งที่นิยำมเรื่องกำรแปลได้ดีคือวิกเก็นสไตล์ เป็นนัก
ปรัชญำ เขำบอกว่ำ กำรแปลเป็นเสมือนปัญหำทำงคณิตศำสตร์ มันแก้ได้ แต่มันไม่มีระเบียบวิธี
อย่ำงเป็นระบบในกำรแก้ นี่เป็นค ำพูดของวิกเก็นสไตล์ 
            กล่ำวโดยสรุปแล้วควำมว่ำ กำรแปลคือกำรถ่ำยทอดภำษำจำกต้นฉบับสู่ภำษำแปลที่
อำจจะเป็นวัจนภำษำก็ได้ หรือ อวัจนภำษำก็ได้ ซึ่งมีให้เห็นในเชิงประวัติอำรยธรรมของโลกที่ได้
กล่ำวยกตัวอย่ำงกำรสื่อสำรเชิงวัฒนธรรมและกำรแสดงออกของนักคิด นักเขียน นักวิทยำศำสตร์ 
หรือ นักโบรำณคดีของประเทศนั้นๆ ซึ่งทุกคนพยำยำมถ่ำยทอดควำมเป็นชำติของตนเองไปให้
ประเทศอ่ืนๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในรูปศิลปะภำพวำด หรือ กำรปั้น หรือ กำรแสดงออกเชิงภำษำ
ก ำกับศิลปะนั้นๆ และจำกข้อเขียนสำมำรถสรุปกำรวิวัฒนำกำรของกำรแปลได้ประมำณ 4 ยุค
ตำมท่ีกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
             อย่ำงไรก็ตำม กำรแปลและกำรวิวัฒนำกำรแปลได้กล่ำวมำแล้วนั้นที่แนวคิดของผู้รู้ได้
กล่ำวก่อนหน้ำนั้นซึ่งยังมีอีกหลำยข้อมูลที่อำจจะกล่ำวไม่ตรงกันบ้ำง หรือ มีควำมสอดคล้องกัน
บ้ำงก็ถือว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสังคมในอดีตอำจจะไม่มีเครื่องมือบันทึกร่องลอยได้ดีเท่ำปัจจุบัน แต่
ก็สำมำรถศึกษำสืบค้นได้ส่วนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นข้อสันนิษฐำนคือควำมน่ำจะเป็นด้วย
ลักษณะของธรรมชำติภำษำ และ ศิลปะ วัฒนธรรมของชำตินั้นๆ เพ่ือเป็นเครื่องหมำยของกำร
สื่อสำรในสังคมมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
 

 
  

 

……………….. The End of Chapter 5 ………………. 
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  ส ำหรับบทที่ 6 นี้ผู้เขียนน ำเสนอเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีกำรแปลโดยตรงถือว่ำมี
ควำมส ำคัญมำกๆ ต่อกำรศึกษำหลักกำรแปลเพื่อกำรสื่อสำรสำกล เพื่อได้ศึกษำแนวคิดและ
กระบวนกำรรูปแบบต่ำงๆ ที่มีผู้รู้เขียนเป็นหลักวิชำกำรไว้หลำยมุมของเนื้อหำ ตลอดทั้งตัว
อย่ำงที่ผู้เขียนจะยกตัวอย่ำงเพิ่มเติมให้เห็นชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะทฤษฎีนั้น ผู้ศึกษำ
ควรจะต้องจดจ ำให้ได้ เพื่อน ำไปใช้เม่ือต้องกำรแปลภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 หรือส ำนวน
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภำษำตนเองหรือภำษำตนเองก็ได้ เพื่อมีหลักวิชำกำรในกำรเลือกใช้ส ำนวนใน
ภำษำแปลของตนเอง ดังนั้น ในบทนี้ขอให้ผู้ศึกษำได้ศึกษำรำยละเอียดมำกพอสมควรและ
พร้อมกับศึกษำตัวอย่ำงไปควบคู่กันกับเนื้อหำต่อไป 
   การแปลในประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชส่งโกษาปานไป
เฝ้าพระเจ้าหลุยแห่งประเทศฝรั่งเศส  จึงมีการฝึกนักแปลประจ าราชส านัก  มีการแปลเอกสาร
ต่างๆ ในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
มีการสอนภาษาอังกฤษในราชส านัก  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเริ่มมีบทบาทส าคัญ
ในสังคมไทย  ตั้ งแต่ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่   รวมทั้ งความเจริญทาง
เทคโนโลยี  ท าให้มีการติดต่อและเดินทางถึงกันได้สะดวกรวดเร็ว จึงควรมีการแปลงานทุก
อย่ างหรือแปลมาเป็ นภาษาไทยให้ มากที่ สุ ด   เพ่ื อสร้ างความ เข้ า ใจ อันดี ระห ว่ าง
ประเทศ  ประชาชน สังคม และ ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของประเทศต่างๆ 
  ส าหรับบทที่ 6 เรื่องแนวคิดและหลักการแปลเป็นบทที่จะท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึง
แนวคิดและทฤษฎีการแปล ตลอดทั้ง กระบวนการแปลต่างๆ ที่นักวิชาการและผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการแปลหรือการตีความหมายทางภาษาท่ี 1 เป็นภาษาท่ี 2 หรือ การแปลงส านวนจาก

 

บทที่ 6 
หลักกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
และกระบวนกำรแปล 

ภำษำต้นฉบับเป็นภำษำแปล 
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ภาษาต้นฉบับเป็นส านวนการสื่อสารไปยังผู้ฟัง ตลอดทั้ง การเขียนเป็นหนังสือต าราข้อความ
แสดงไว้ให้บุคคลอ่ืนได้อ่าน จึงขอให้ผู้อ่านได้ศึกษาต่อไป 
 

1. กำรตีควำมหมำยทำงภำษำในทัศนะของนักแปล 
   การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีส่วนช่วยในการติดต่อสื่อสารและท าความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน   การแปลซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายเทความคิดด้วยภาษาหนึ่งออกไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง   
จึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์  เพราะการแปลมีส่วนช่วยขจัดอุปสรรคของภาษาที่
แตกต่างกันให้หมดไป   การแปลจึงเป็นตัวเชื่อมโยงความคิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  ส าหรับการ
แปลในเมืองไทยนั้นในช่วงเวลา  5 - 6 ปีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวคึกคักมาก  มีการแปล
เกี่ยวกับบทความวิชาการ นวนิยาย   สารคดีต่างๆ ออกมาวางขายในตลาด   ท าให้มีจ านวนนัก
แปลอาชีพ และนักแปลสมัครเล่นเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว   อย่างไรก็ตาม   นักแปลเหล่านั้นมิได้
รวมกันเป็นกลุ่มดังเช่นในต่างประเทศต่างคนต่างท างานกันไปโดยอิสระตามวิธีการและ
หลักเกณฑ์ที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด  ปัญหาจึงมีอยู่ว่าอะไรคือวิธีการ และหลักเกณฑ์ท่ีดีที่สุดในการ
แปล  ฉะนั้น ประการแรกส าหรับนักเรียน ที่สนใจในงานแปลเอกสารต่างๆ จึงต้องตั้งค าถาม  
ถามตัวเองและท าความเข้าใจกับค าว่า  การแปล1 คืออะไร 
  กำรแปล ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Translation 
  งำนแปล   ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  Translations 
  ผู้แปล  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Translator 
   การแปลเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม และสื่อสารความคิดจากภาษาหนึ่งไปยังอีก
ภาษาหนึ่ง  ถ้าจะแปลหนังสือให้ได้เนื้อหาสาระใกล้เคียงกับต้นฉบับที่สุด  ผู้แปลจะต้องมี
ความรู้เป็นอย่างดีทั้ง 2 ภาษา    คือ ภาษาก าเนิดของตนเองและภาษาที่จะแปลถ่ายทอดไปสู่
ผู้อ่านหรือผู้ฟัง  คือภาษาที่ 2   ดังนั้น  การที่จะให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ การแปล ”               
( Translation )  ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย  และ ไม่ยากจนเกินไป  ส าหรับนักศึกษาภาษาศาสตร์      
จึงสามารถกล่าวอย่างกว้างๆ ว่า  การแปล   คือ การถอดความหมายจากภาษาต้นฉบับ หรือ
ส านวนเดิมไปสู่ส านวนตัวเอง หรือส านวนใหม่ตามความนิยม   เพื่อความเข้าใจในค าว่า
การแปล    ผู้เขียนจึงได้น าค าจ ากัดความของผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปล  และภาษาศาสตร์ที่
ท่านเหล่านั้นได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือการแปล  และหลักภาษาดังนี้ 
   การแปลในความเห็นของ  Franz  Eppert  คือ การแปลนั้นในเบื้องต้นหมายถึงการ
ที่บุคคลที่เรียกว่าผู้แปล  ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถในการใช้ภาษาที่ 1  และมีความสามารถในการใช้
                                                 
1ศุภวรรณ ทองวัน, กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย, การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า ต ะ วั น ต ก  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ,  2 5 5 5 . 
http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle, Accessed: 15/01/2021. 

http://www.sure.su.ac.th/xmlui/bitstream/handle
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ภาษาที่ 2 พยายามที่จะผลิตข้อเขียนในภาษาที่ 2 ให้มีความเท่าเทียมกับข้อความในภาษาที่ 1 
ความพยายามดังกล่าวนี้คือ การแปล ( Translation ) 
  Katherine  Barnwell    มีความเห็นว่า   การแปล  คือการเล่าเรื่องในภาษาใหม่ให้
มีความหมายเหมือนเดิมทุกประการ  โดยใช้ไวยากรณ์  และค าศัพท์ส านวนซึ่งเป็นธรรมชาติใน
ภาษาใหม่   ( New  language ) และการเอาค าในภาษาใหม่ไปแทนที่ค าในต้นฉบับนั้นไม่ใช่
การแปล 
  The Merriam – Webster Dictionary ได้ ให้ ค าจ ากัดความของการแปลว่า     
การแปลประกอบขึ้นด้วยการเปลี่ยนจาก  From   หนึ่ง  เพ่ือที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาของตนเอง  
หรือเปลี่ยนเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
  Newmark กล่าวว่า การแปลเป็นความช านาญที่ประกอบด้วยความพยายามที่จะ
แทนที่สารและหรือข้อความในภาษาหนึ่งด้วยสารหรือข้อความในอีกภาษาหนึ่ง 
  ปรำณี บำนชื่น ได้ถอดความค าจ ากัดความของ J.C. Catford ได้กล่าวว่า การแปล
เป็นกระบวนการที่ท าต่อภาษา กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่เอาถ้อยความท่ีเขียนด้วยภาษาหนึ่ง
ไปแทนที่ถ้อยความที่เขียนด้วยอีกภาษาหนึ่ง 
  สัญฉวี สำยบัว กล่าวว่า การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมายของบท
ต้นฉบับลงสู่บทที่เป็นฉบับแปล 
  ยูจีน ไนดำ กล่าวว่า การแปลเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความหมายและการถ่ายทอด
รูปแบบของการเสนอความหมายของข้อความในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
   ประเทือง ทินรัตน์ กล่าวว่า การแปลคือ การหาความหมายที่เกิดขึ้นแม้ในการสื่อสาร
ที่ใช้ภาษาเดียวกันและถ้าผลออกมาเป็นที่พอใจของทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและผู้รับสาร แสดงว่า ผู้รับ
การแปลความหมายได้ตรงตามเจตนาของผู้ส่งสาร ดังนั้น  การแปลข้ามภาษาก็มีความ
เหมือนกัน ต่างกันเพียงจ านวนของปัญหาในการแปลข้ามภาษาที่มีมากกว่าเท่านั้น 
   Milderd  L. Larson  มีความเห็นเช่นกันว่า  การแปลประกอบด้วยการถ่ายทอด
ความหมายในภาษาที่หนึ่งให้ไปอยู่ในอีกภาษาหนึ่ง ภาษาที่หนึ่ง หรือ ภาษาต้นฉบับ  เรียกว่า  
Source Language  ส่วนอีกภาษาหนึ่งนั้น  เรียกว่า  Target Language  หรือ  Receptor  
Language การถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งนั้น จะต้องเริ่มจากการ
เปลี่ยน  From  ของภาษาที่สองโดยค านึงถึงความหมายเป็นส าคัญ   ขั้นตอนต่างๆ ของการ
แปลนั้นจะมีเพียง   From  ซึ่งเปลี่ยนไปแต่ความหมายนั้นจะต้องคงอยู่เหมือนในต้นฉบับ  
From    ที่ เราจะกล่าวถึงนี้หมายถึง  ค า (word) วลี (Phrase)   อนุประโยค   (Clause )  
ประโยค  (Sentence)  และ ย่อหน้าต่างๆ  ( Paragraph )  ซึ่งใช้ในภาษาพูด และภาษาเขียน 
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   ส าหรับ   Milderd L. Larson  ได้ เขียนแผนภาพลักษณ ะของการถ่ ายทอด
ความหมายจากภาษาที่ 1 ไปยังอีกภาษาทีเ่รียกว่า ภาษาที่ 2  หรือ ภาษาอ่ืนๆ ที่ผู้แปลต้องการ
จะตีความหมายได้ดังนี้ 
 
 
  ภำษำที่  1    ภำษำที่  2 
        ( Source  Language )   ( Receptor Language ) 
 

 
   

 

ข้อควำมที่ปรำกฏใน
ภำษำต้นฉบับ 

 
ข้อควำมที่แปลไว้แล้ว 

 

 
-How do you change the original Language to the 
second Language? 
-การน ากระบวนการแปลมากระท าต่อข้อความในภาษาต้นฉบับ
เพ่ือถ่ายทอดความหมายไปสู่ภาษาท่ี 2 
1. อ่านข้อความในภาษาต้นฉบับ 
2. วิเคราะห์ลักษณะค าและประโยค 
3. ศึกษาความหมายของค าและลักษณะประโยคที่ผู้เขียนใน
ภาษาต้นฉบบั 
4. เลือกค าและความหมายที่จะมาใช้แทนภาษาต้นฉบับ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของต้นฉบับและ
ส านวนที่จะตีความหมายไปสู่ภาษาท่ี 2 
6. ลงมือแปลความหมายตามโครงสร้างภาษาท่ี 2 
7. ตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์และประโยคในภาษาที่ 2 
ว่ามีความถูกต้องตามเจตนาของการสื่อสารความหมายใน
ข้อความภาษาต้นฉบับก่อนน าไปสื่อสาร 
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   David Thomas ได้ เล็ งเห็นความส าคัญ  Implied Information จึงมีความเห็น
เกี่ยวกับการแปลว่า  การแปลเป็นการถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง  จาก
วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง    มีเพียงข้อความบางส่วนเท่านั้นที่เป็นที่เข้าได้อย่างเห็น
ไดช้ัดเจน  ข้อความบางส่วนจะถูกละไว้ไม่ได้รับการกล่าวถึง  เนื่องจากผู้พูดหรือผู้เขียนข้อความ
นั้น  สันนิษฐานเอาว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจข้อความนั้นแล้ว หรืออาจทราบได้จากใจความที่อ่าน  
สิ่งที่ละไว้ให้เป็นที่เข้าใจเองนั้นคือ  Implied Information  ในการแปลนั้น  บางครั้งก็จ าเป็นที่
จะต้องท าให้   Implied Information  บางอย่างนั้นชัดเจนขึ้น  เพ่ือไม่ให้ความหมายผิดไป
จากข้อความเดิม 
   การค านึงถึง   Form   และ  Meaning  ในการแปลนั้นเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะแต่
ละภาษามี Form  แตกต่างกันไป  ผู้แปลจึงต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ จะถ่ายทอด
ความหมายจาก  Form  หนึ่ง   มาเป็นอีก  Form  หนึ่ง   โดยมิให้ความหมายผิดแปลกไปจาก
เดิมเลย  บางครั้งในภาษาอังกฤษจะมี  Form  เดียว  แต่มีหลายความหมาย  อย่างไรก็ตาม  
ความหมายค าอาจแบ่งเป็นความหมายแรก ( Primary Meaning )  ซึ่งเป็นความหมายที่เราจะ
นึกถึงได้ทันทีที่ได้ยินค านั้นหรือความหมายอ่ืนๆ   ซึ่งเกิดจากใจความต่างๆ  ที่ประกอบรอบๆ  
ค านั้น เช่นตัวอย่างดังนี้ 
   ประโยคว่า  The   boy  runs.   
    ค าแปลว่า  เด็กชายวิ่ง 

ประโยคว่า  The  motor   runs.  
ค าแปลว่า  เครื่องยนต์ก าลังท างาน 
ประโยคว่า  The  clock   runs.  
ค าแปลว่า  นาฬิกาเดิน 
ประโยคว่า  His   nose   runs.  
ค าแปลว่า เขาน้ ามูกไหล 

  นอกจากนี้รูปแบบไวยากรณ์ที่เหมือนกันยังอาจสื่อความหมายได้มากมายหลาย
อย่างเช่น  Possessive  Phrase   อาจมีหลายความหมายเช่นตัวอย่างดังนี้ 
  My house - บ้านของฉัน 
     - บ้านที่ฉันเช่า 
     - บ้านที่ฉันอาศัยอยู่ 
     - บ้านที่ฉันสร้าง 
     - บ้านที่อยู่ประจ า 
     - บ้านที่ซื้อขาดตัว 
     - บ้านที่พ่อแม่มอบให้ 
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   จากการแปลภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยค านึงถึงแน่   Form   ในภาษาแรกและ
พยายามแปลเป็น  Form  ที่เหมือนกันในภาษาที่สองนั้น  ผลที่จะได้รับก็ คือข้อความท่ีแปลนั้น
จะมีความหมายเปลี่ยนไปจากต้นฉบับ  หรืออย่างน้อยที่สุดจะได้ข้อความที่ไม่เป็นภาษา
สละสลวยในภาษาท่ีสอง   
   ดังนั้น  ผู้แปลจึงควรค านึงถึงความหมายมากกว่า  Form  ลองเปรียบเทียบการแปล
ตาม  Form  และ การแปลตาม  Meaning  จากตัวอย่างประโยคคือ  He  is  cold  
hearted.  เขาเป็นคนใจเย็น  ( แปลตาม  Form )  แต่การแปลเช่นนี้ไม่ใช่ความหมายที่
ถูกต้อง  เช่นเดียวกัน  แต่เป็นการแปลตามรูปไวยากรณ์  แต่ถ้าเราจะแปลตามความหมายของ
ใจความก็ได้ว่า เขาเป็นคนไม่มีความรู้สึก 
   นอกจากการแปลตามรูปแบบไวยากรณ์  และการแปลตามความหมายแล้วยังมีการ
แปลอีกนิดหนึ่งคือ ค าต่อค า  หรือ “ Word – for – word ”  การแปลลักษณะนี้ก็คงไม่ต่าง
จากการแปลตาม  Form  หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็เรียกว่า  การแปลตามพยัญชนะ ( Literal  
Translation )  การแปลชนิดนี้  เพ่ือรักษาสภาพเดิมของต้นฉบับไว้   มีความนิยมในสมัย
โบราณ  เพ่ือแปลคัมภีร์ศาสนา  และข้อความอ่ืนๆ    ที่ต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์  อย่างไรก็
ตาม การแปลแบบ “ค าต่อค า”  นี้ไม่ช่วยให้การสื่อความหมายที่ถูกต้องในภาษาที่สอง   
    ผู้แปลจึงควรแปลโดยใช้ภาษาที่สละสลวยเป็นธรรมชาติในภาษาที่สอง  โดยยั งคง
ความหมายเหมือนในต้นฉบับ  ในการแปลหนังสือแต่ละเรื่องจะต้องพิจารณาว่า  ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นอย่างไร  เชื่ออย่างไร  ต้องการจะแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอะไรให้ผู้อ่านทราบบ้าง 
และผู้อ่านจะคิดจะรู้สึกอย่างไร  เมื่อได้อ่านเรื่องจากต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว  และถ้าได้น า
เรื่องนั้นๆ มาแปลเป็นภาษาไทยเผยแพร่ให้คนไทยได้อ่าน  ผู้อ่านจะเกิดความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับเรื่อนั้นอย่างไรบ้าง  และ บางท่านอาจคิดถึงการเป็นล่าม  เพราะว่าการเป็นล่ามก็ถือว่า
เป็นการแปลชนิดหนึ่ง  แต่เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดซึ่งต่างกันกับการแปล
เพราะว่าการแปลเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน แต่ถ้าพิจารณาตามค าศัพท์  
ดังนี้ 
   ค าว่า สื่อควำม    ตรงกับภาษาอังกฤษว่า To  interpret 
    กำรสื่อควำม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Interpretation 
     ล่ำม  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Interpreter 
   สรุปได้ว่า การแปลเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน ส่วนการเป็น
ล่ามนั้น ผู้เป็นล่ามต้องแปล  หรือ ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดก็มีความแตกต่างกันที่
การใช้ภาษาแสดงออกเท่านั้นเอง แต่ทั้งสองประการเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางภาษาสู่
ภาษาที่ตนเองต้องการสื่อสารไปยังบุคคลอ่ืนๆ จะถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้
ตีความหมายมีประสบการณ์ด้านภาษาที่ 1 และ ภาษาที่ 2 มากน้อยอย่างไร ดังนั้น การตีความ
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มักจะต้องเป็นภาษาที่ผู้แปลมีความรู้และมีความเข้าใจเป็นล าดับต้นๆ ถ้าภาษาที่ 2 จะต้องถ่าย
ความรู้ไปไม่มีเลยก็ไม่สามารถท าได้ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าภาษาต้นฉบับผู้แปลไม่มีความรู้เลยยิ่งเป็น
ปัญหามากๆ ต่อการสื่อสารในลักษณะการแปลงาน 
   ดังนั้น จึงมีมุมมองด้านความหมายของค าว่า “แปล” ซึ่งเป็นค ากริยาไว้ 2 ความหมาย 
คือว่า 1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 2) ท าให้เข้าใจความหมาย 
พจนานุกรม  นิวเว็บสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ ดังนี้ 
translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using 
other words; to express in other terms” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การแปล คือ 1) การถ่ายทอด
ข้อความจากภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง 2) การตีความหมายหรือการท าให้เข้าใจความ 
หมาย 3) การอธิบายโดยใช้ถ้อยค าส านวนอย่างอ่ืน2 
  พจนำนุกรมฉบับรำชบัญฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “แปล” 
ซึ่งเป็นค ากริยาไว้ 2 ความหมาย คือ 1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษา
หนึ่ง และ 2) ท าให้เข้าใจความหมาย 
          พจนำนุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ว่า
translate : “to render into another language ; to interpret ; to explain by using 
other  words; to express in other terms” ซึ่ งอาจสรุป ได้ ว่ า  การแปล คื อ  1) การ
ถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง 2) การตีความหมายหรือการท าให้เข้าใจ
ความหมาย 3) การอธิบายโดยใช้ถ้อยค าส านวนอย่างอ่ืน 
          นักปราชญ์ด้านการแปลต่างๆ ได้ให้ความหมายของการแปลไว้ ดังนี้ 
          จอห์น วำยคลิฟ (John Wycliffe) กล่าวว่า การแปล คือ การแปลประโยคให้ได้
ความชัดเจนโดยใช้ภาษาของคนสามัญ 
     มำร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) กล่าวว่าการแปล คือ การสามารถถ่ายทอด
วิญญาณต้นฉบับ โดยสามารถท าให้สามัญชนเข้าใจได้ 
          ยูจีน ไนดำ (Eugene A. Nida) ผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีการแปลชาวอเมริกัน กล่าวว่า การ
แปล คือ การถ่ายทอดความหมายของข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษา
รูปแบบของข้อความไว้ได้ตรงตามต้นฉบับ 
          ดำนิกำ เซเลสโกวิตซ์ (Danica Seleskovitch) ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแปล และการ
สอนวิทยาการแปล กล่าวว่า สิ่งส าคัญในการแปลมี 3 อย่าง ได้แก่ ข้อความ ความหมายแฝง 
และการถ่ายทอดความหมายออกมาเป็นภาษาแปลตามธรรมชาติ 

                                                 

 2 ธัฒฌา ธนัญชัย, https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828, Accessed: 4/12/2020. 

https://erp.mju.ac.th/person_detail.aspx?pid=MzUwMTMwMDcwODk2NA==
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828,%20Accessed:%204
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  ดั้งนั้น การแปล ( Translation ) คือ การถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไป
เป็นอีกภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด และ 
รูปแบบของการแปล อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
          1. การแปลตามรูปของภาษา (Form) หรือ การแปลตรงตัว หรือ การแปลตาม
ตัวอักษร(Literal Translation) เป็นการแปลที่พยายามรักษาความหมายและโครงสร้างของ
ต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นย าเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง 
(Structure) และการใช้ค าเพ่ือ ให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล การแปล
ลักษณะนี้  ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของสาระ
ข้อเท็จจริง เพ่ือจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการน าไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา 
ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงานและเอกสาร
ราชการ 
          2. ก ารแป ล ต าม ค วาม ห ม าย  (Meaning) ห รื อ  ก ารแป ลส รุ ป ค ว าม  (Free 
Translation) เป็นการแปลที่ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้างตามความหมาย หรือรูปแบบของต้นฉบับ
อย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความ หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปค าหรือไวยากรณ์ 
การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องรักษาความถูกต้องของต้นฉบับ เป็นการแปลที่
ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพ่ือความบันเทิง ผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ท าความ
เข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียน และสิ่งที่ละไว้ ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหา
หลักของต้นฉบับแล้ว จึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ และการแปลลักษณะนี้เป็นการ
แปลที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปล นวนิยายเรื่องสั้นนิทาน  
บทวิทยุ โทรทัศน์ 
          อย่างไรก็ตาม การแปลทั้ง 2 ชนิด มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการแปลให้มี
ความแม่นย าและสละสลวยมากที่สุด การแปลแม้จะสละสลวย ก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ ถ้าเนื้อหาผิด
ไปจากเนื้อหาเดิม ส่วนการแปลที่เนื้อหาดีแต่ไม่สละสลวยถือว่าดีกว่า เพราะผู้อ่านสามารถ
ได้รับเนื้อหาจากต้นฉบับได้ตรงตามเนื้อหาเดิม 
  นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการได้กล่าวถึงการแปล3 อีกหลายๆ ประเด็น อาทิเช่น 
  วรรณำ แสงอร่ำมเรือง กล่าวว่า การแปลไม่ใช่เพียงการถอดรหัสจากภาษาหนึ่งไปยัง
อีกภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการท างานที่ซับซ้อนผ่านเงื่อนไขของภาษา วัฒนธรรมและหน้าที่ 
  ดวงตำ สุพล ได้กล่าวว่า การแปลเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ คือ การแปลนั้นเป็นเรื่องที่
ศึกษาวิเคราะห์ได้ น ามาประกอบเรียบเรียงขึ้นเป็นทฤษฎีได้ และอาจใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ 
จากศาสตร์อ่ืนมาประยุกต์ หรือ ใช้ช่วยในการอธิบายหรือวิเคราะห์ได้ เช่น ความรู้ทางด้าน

                                                 
3 www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/4pandin/G_fulltext_p_66_83pdf, Accessed: 8/12/2020. 

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/4pandin/G_fulltext_p_66_83pdf
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ภาษาศาสตร์ ( Linguistics )  หรือ ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ( Comparative Linguistics )  
และ ในเวลาเดียวกันแปลก็เป็นศิลปะด้วย 
  เฉลิมศรี จันทสิงห์ ได้กลว่าว่า การแปลเป็นกระบวนการที่กระท าต่อภาษา อาจจะ
หมายถึงการแทนที่ความในภาษาหนึ่ง โดยใช้ข้อความที่มีความหมายเท่าเทียมกันในอีกภาษา
หนึ่ง ปัญหาส าคัญของการแปลจึงอยู่ที่การจะหาถ้อยความที่เท่าเทียมกันในภาษาเป้าหมายและ
ประเด็นส าคัญของทฤษฎีการแปลจึงอยู่ที่การก าหนดความหมายของธรรมชาติและเงื่อนไขของ
สิ่งที่เรียกว่า ความเท่าเทียมกันในการแปล 
 
2. ควำมส ำคัญของกำรแปล 
          ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่น ามาถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะ
การถ่ายทอดเป็นภาษาไทย เพราะแหล่งความรู้สมัยใหม่มักเขียนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษากลาง การสื่อสารต่างๆ ล้วนให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ เช่น Internet ภาพยนตร์ 
จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การเจรจาธุรกิจ การท าสัญญาต่างๆ ภาษาอังกฤษจึงเป็น
กุญแจส าคัญที่ใช้เปิดประตูเข้าสู่โลกแห่งความรู้ เช่น การอ่านต าราภาษาอังกฤษ การสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างประเทศ ดังนั้น การแปลจึงมีความส าคัญตามไปด้วยเพราะ
จ าเป็นต้องถ่ายทอดข้อมูลมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
 
3. หลักกำรแปลและลักษณะของภำษำที่ดีในงำนแปล  
  การแปลให้ได้ทั้งความถูกต้องและส านวน ประโยคที่ไพเราะ อาจยึดหลักการแปล
ง่ายๆ 4 ประการ ดังนี้ 
          1. มีความชัดเจน คือเป็นภาษาท่ีมีลักษณะกระชับ ไม่ใช้ค าที่ไม่จ าเป็น รูปประโยคควร
เป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อน มีการใช้ข้อความที่ถ่ายทอดความคิด 
ไดแ้จ่มแจ้งเช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่ก ากวม หรือชวนให้ตีความได้หลายแง่
หลายมุม 
          2. ใช้ภาษาได้เหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
เรื่องท่ีจะแปล เช่น การแปลนวนิยายอาจใช้ส านวนให้เกิดภาพพจน์ การแปลงานด้านกฎหมาย
หรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ และลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้ค าหรูหรา หรือส านวนอ้อม
ค้อม 
          3. ใช้ภาษาเรียบง่าย ใช้ภาษาท่ีเรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและตรง
ตามต้นฉบับ 
          4. มีความสมเหตุสมผลในแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ดังนั้น ภาษาที่ใช้ใน
การแปลต้องมีความสมเหตุสมผลเท่าๆ กับภาษาต้นฉบับด้วย 
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4. กระบวนกำรและขั้นตอนกำรแปล (Steps in Translation)  
  เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี ตรงกับความต้องการ การแปลควรด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
          1. ก าหนดวิธีการแปล เมื่อได้งานที่จะแปล ให้ก าหนดวิธีการแปลที่เหมาะกับเนื้อหานั้น
ให้มากที่สุด ถ้าวิธีการแปลไม่เหมาะสมกับงาน อาจได้ผลงานไม่ดี หรือไม่ตรงกับความต้องการ 
          2. ถ่ายทอดเป็นประโยคพ้ืนฐาน การถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐานจะท าให้แปลง่าย
และเข้าใจง่าย โดยผู้แปลต้องท าความเข้าใจต้นฉบับเป็นอย่างดี สามารถแยกออกเป็นประโยค
สั้นๆ ได ้
          3. เรียบเรียงประโยคใหม่ เมื่อได้ประโยคพ้ืนฐานแล้ว ก็ดัดแปลง ตัด ต่อเติม เพื่อให้ได้
ประโยคที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้ภาษาท่ีสละสลวย เหมาะสมกับประเภทของงาน 
          4. ปรับปรุงแก้ไข ส ารวจผลงานอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจนกว่าจะพอใจ 
   

  สรีรัตน์ ไกรอ่อน ได้กล่าวถึงกระบวนการแปลออกเป็น 3 ลักษณะคือว่า 
  1. Intralingual Translation หรือ Rewording เป็นการแปลในภาษาเดียวกันคือเป็น
การท าให้เนื้อความในภาษานั้นเองกระจ่างชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ แปลจากโครงสร้างลึก  
( Deep structure ) เป็นโครงสร้างผิว ( face structure ) 
  2. Interlingual Translation หรือ Translation Proper คือ การแปลจากภาษาหนึ่ง
ไปอีกภาษาหนึ่ง 
  3. Intersermiotic Translation หรือ Transmulation คือ การแปลโดยใช้สัญญาณ
สื่อความหมาย 
  ไนดำและเทเบอร์ ได้จ าลองแบบของกระบวนการแปล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Receptor Language 

: Text 

 

Analysis 

 

Source Language 

: Text 

 

Restructuring 
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5. คุณสมบัติของนักแปลที่ดี 
          1. ผู้แปลต้องเข้าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของผู้เขียนต้นฉบับเป็น
อย่างดีว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร ต้องการจะให้อะไรกับผู้อ่าน เพ่ือจะได้ถ่ายทอด
จุดประสงค์นั้นๆ ไปยังผู้อ่านฉบับแปลได้ถูกต้อง 
          2. ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยม เพื่อจะให้แปล
ได้อย่างถูกต้อง 
          3. ผู้แปลควรพยายามเลี่ยงการแปลค าต่อค าอย่างที่สุด มิฉะนั้น จะท าให้ผู้อ่านฉบับ
แปลไม่สามารถเข้าใจฉบับแปลได้ 
          4. ผู้แปลควรใช้รูปแบบของภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และใช้กันทั่วไป ไม่ใช่
คิดค าสแลงใหม่ๆ ขึ้น หรือใช้ค าที่ไม่สุภาพ ไม่เป็นที่นิยม 
          5. ผู้แปลต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะสม ให้ถูกต้องกับความหมายตาม
ต้นฉบับและรักษาบรรยากาศ (tone) ของต้นฉบับไว้ 
          ดังนั้น ผู้แปลต้องเข้าใจภาษาท้ังสองเป็นอย่างดี คือทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับ
แปล ต้องมีความรู้และภูมิหลังในเรื่องที่จะแปลพอสมควร ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา
เป็นอย่างดีเพ่ือจะได้ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนต้นฉบับให้ผู้อ่านฉบับแปลรู้เรื่อง เข้าใจและ
อ่านได้อย่างอรรถรส  
 

6. วัตถุประสงค์ของกำรแปล 
   การแปลจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งต้องการที่จะรู้เนื้อหาสาร
ของเอกสาร  ข้อเขียน  หรือสิ่งพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่มีอุปสรรคเพราะสิ่ง พิมพ์ดังกล่าว  
เขียนด้วยภาษาต่างประเทศ  เขียนด้วยภาษาต่างประเทศ  ที่ตนไม่เข้าใจ  แต่บุคคลผู้นั้นจ าเป็น
ที่จะต้องรู้ให้ได้ในโอกาสนั้น  การแปลจะเข้ามามีบทบาทช่วยขจัดอุปสรรคขัดขวางออกไปและ
ช่วยให้การสื่อความหมายบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
    ดังนั้น กำรแปลอำจจะมีวัตถุประสงค์หลำยประกำร  ดังนี้ 

๑. เพ่ือแปลเอกสารทางราชการ  หรือเอกสารส าคัญอ่ืนๆ 
๒. เพ่ือแปลข่าว  และบทความต่างๆ  
๓. เพ่ือแปลต ารา นวนิยาย  เรื่องสั้นต่างๆ หรือสิ่งบันเทิงต่างๆ รวมทั้ง  บทพากย์  

บทภาพยนตร์ 
๔. เพ่ือแปลบทประพันธ์  วรรณคดี  และบทกวี  และอาจจะมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ อีก  

ขึ้นอยู่ว่าผู้แปลจะมีวัตถุประสงค์อะไร  ในงานแปลนั้นๆ  
  อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแปล แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ววัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของการตีความหรือการแปลนั้น บางทีขึ้นอยู่กับผู้
แปลเองว่า ในขณะนั้นมีความต้องการรับสารอะไร หรือ บทความ ข้อความ หรือสิ่งที่ ผู้แปล
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ก าลังด าเนินการตีความนั้นเป็นเรื่องอะไร ถ้าเป็นข้อความทั่วไปก็อาจจะเป็นการแสวงหาความรู้
ในข้อความนั้น (Article) หรือ ถ้าเป็น นวนิยาย หรือ การอ่านเรื่องสั้นทั่วไป (Short  Story) ไม่
ว่าจะเป็นข้อความทางสังคมศาสตร์ (sociology) หรือ มนุษยศาสตร์ (Humanities) หรือ 
วิทยาศาสตร์ (Science) ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถือว่าขึ้นอยู่กับข้อความตามท่ีกล่าวมาแล้ว 
   ตัวอย่ำงข้อควำมภำษำอังกฤษที่เป็นประโยค ดังนี้ 
   A: Write  line  under  nouns  in each  sentences  to  correct. 
   1.  Mr.  John  is  our English  teacher.4 
   2.  Lions  live in  forest.5 
   3.  He  is  my  best  friend.6 
   4.  She  wrote  a  letter.7 
   5.  New  York  is  big  city.8 
   B: Write  line under the  Pronouns  in  each  sentences  to  correct. 
   1.  He  went  to  the  doctor.9 

2.  We have to take a decision by today.10 
3.  As he was ill, he did not come  to  school.11 

   4.  I will  teach you  English online using SKYPE.12 
5.  Since she attends the function, she has  to get fast.13 

   C: Write  line under the  Verbs  in  each  sentences  to  correct. 
   1.  He  went  to  the  doctor.14 

2.  We have to take a decision by today.15 
 

                                                 
4 Mr.John เป็นครสูอนภาษาอังกฤษของเรา  
5 สิงโตอาศัยอยู่ในป่า 
6 เขาเป็นเพื่อนที่ดีท่ีสุดของฉัน 
7 เธอได้เขียนจดหมายแล้ว 
8 นิวยอร์กเป็นเมืองใหญ ่
9 เขาไดไ้ปหาหมอแล้ว  
10 เราต้องตัดสินใจภายในวันนี ้
11 ขณะทีป่่วยเขาไม่ได้มาโรงเรียน 
12 ฉันจะสอนภาษาอังกฤษออนไลนโ์ดยใช้ SKYPE 
13 เนื่องจากเธอเข้าร่วมฟังก์ช่ันนี้เธอจึงต้องเร็ว 
14 เขาไดไ้ปพบหมอแล้ว 
15 เราต้องตัดสินใจภายในวันนี ้ 
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3.  As he was ill, he did not come  to  school.16 
   4.  I will  teach you  English online using SKYPE.17 

5.  Since she attends the function , she  has  to get fast.18 
   D: Write  line  under the  Adverbs  in  each  sentences  to  correct. 
   1.  It is true that he has  scored  centum in Math  really.19 

2.  He replied that we had to pay  quickly  him by our words.20 
   3.  The dog that bites does not bark so quite.21 
   4.  I  am  the  monarch  of  all , I  survey  now.22 
   5.  I   feared very  much  that  I would  fail.23 
   E: Write  line under the  Adjective  in  each  sentences  to  correct. 
   1.  He is a brave boy.24 
   2.  They  are  perfect  people.25 
   3.  He  is  my  best  friend.26 
   4.  Thailand  was  a big  city.27 
   5.  Sombat  is  a  tall  man.28 
  F: Write line under the  Preposition  in  each  sentences  to  correct 

  1. There  is  cow  in the garden.29 
  2. He  is  in  the  playground.30 

                                                 
16 ขณะป่วยเขาไมไ่ด้มาโรงเรียน 
17 ฉันจะสอนภาษาอังกฤษออนไลนโ์ดยใช้ SKYPE 
18 เนื่องจากเธอเข้าร่วมฟังก์ช่ันนี้เธอจึงต้องเร็ว 
19 เป็นเรื่องจริงที่เขาได้คะแนนเป็นรอ้ยในวิชาคณิตศาสตรจ์ริงๆ  
20 เขาตอบว่าเราต้องจ่ายเงินให้เขาโดยเร็วด้วยค าพูดของเรา 
21 สุนัขที่กัดไมเ่ห่าเสียทีเดียว 
22 ฉันเป็นราชาของทุกคนฉันส ารวจตอนนี้ 
23 ฉันกลัวมากว่าฉันจะล้มเหลว 
24 เขาเป็นเด็กกล้าหาญ   
25 พวกเขาเป็นคนท่ีสมบรูณ์แบบ 
26 เขาเป็นเพื่อนที่ดีท่ีสุดของฉัน 
27 ประเทศไทยเป็นเมืองใหญ ่
28 สมบัติเป็นผู้ชายตัวสูง 
29 มีวัวอยู่ในสวน  
30 เขาอยู่ในสนามเด็กเล่น 
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  3. They  are  coming  to  your  office.31 
  4. The  fruits  are  behind  the  leaves.32 
  5. Everybody  must  learn  about  English  for  well.33 

  G: Write line under the  Conjunction in  each  sentences  to  correct 
  1. Ram and John  are  students.34 
  2. I ran  fast , but  missed  the  train.35 
  3. She  is  swimming  very fast  and  speaking  well.36 

   4. That  university  is  far  so  students  will use  bikes.37 
  5. Room  will  come  to  visit  his  sister  or her.38 

  H: Write line under the  Interjection  in  each  sentences  to  correct 
  1. Ram and John  are  students,  OK!.39 

2. Alas!!  , I ran  fast but  missed  the  train.40 
3. Hurrah! She  has own  the  game.41 
4. The university  is  far  so  students  will use  bikes !.42 
5. Phew ! Room  will  come  here.43 
6. Oh!... She and he had come here for drawing this car. 
7. WOW ! The city is very nice. 
8. Ahar ! What is that ? 
9. See you later, Madam ! 
10. Hey ! You and you come on.  

                                                 
31 พวกเขาก าลังมาที่ส านักงานของคุณ 
32 ผลไม้อยู่หลังใบ 
33 ทุกคนต้องเรียนรูภ้าษาอังกฤษให้ดี 
34  รามและจอห์นเป็นนักศึกษา  
35 ฉันว่ิงเร็ว แต่พลาดรถไฟ 
36 เธอว่ายน้ าเร็วมากและพดูเก่ง 
37 มหาวิทยาลัยนั้นอยูไ่กลนักเรียนจะใช้จักรยาน 
38 รูมจะมาเยี่ยมพี่สาวของเขาหรือเธอ 
39 รามกับจอห์นเป็นนักศึกษา OK!.  
40 อนิจจา !! ฉันวิ่งเร็ว แต่พลาดรถไฟ 
41 ไชโย! เธอเป็นเจ้าของเกม 
42 มหาวิทยาลัยอยูไ่กลนักเรียนจะได้ใช้จักรยาน!. 
43 . ฟิ้ว! ห้องจะมาที่น่ี 
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 7. หลักกำรแปลเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ 
   การแปลนั้นเป็นทั้งศาสตร์  และศิลป์  นักแปลจะต้องรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์  ตลอดทั้ง
การใช้ศิลป์นานาชนิด  เพื่อผสมผสานกับจินตนาการอีกด้วย  เพ่ือให้ผลงานที่ปรากฏมีคุณภาพ
และประณีต  สมบูรณ์แบบ  ส าหรับหลักการแปลได้มีนักแปลได้รวบรวมไว้พอที่จะสรุปเป็น
หลักการดังนี้ 
  7.1 ค าในภาษาอังกฤษมี  2  ประเภท 
     (ก)   Form Words  คือ ค าที่มีรูปค าเป็นเพียงค า  เป็นค าที่มีความหมาย
เล็กน้อยหรือจ าเป็น  เช่น  is, am , are , have , had  ส าหรับ   Form   Words  ใน
ลักษณะของ is , am , are  ฯลฯ  ในภาษาอังกฤษดังกล่าว   ไม่มีในภาษาไทย ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้การแปลมักสับสนวุ่นวายได้  เช่น  She is swimming in the water.  หล่อน (ผู้หญิง) 
ก าลังว่ายน้ า  ไมใ่ช่หล่อน (ผู้หญิง) ก าลังว่ายในน้ า 
     (ข)  National Words  คือ  ค าที่มีรูปค าและมีความหมาย  เป็นค าที่มี
ความหมายในตัวเองเกือบทุกค า  เป็นค าที่มีความหมาย    2  อย่าง  เช่น  ค าว่า  the worrier, 
the old man.   
    ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า  ความหมายของค าศัพท์ แบ่งเป็น 2 ที่มา คือ                   
     ควำมหมำยที่  1   :   ความหมายตามพจนานุกรม 
     -The  worrier   
     แปลว่ำ นักรบ 
     -The   old   man   
     แปลว่ำ คนแก ่
      ควำมหมำยที่  2  :  ความหมายที่ท าให้เกิดอารมณ์   
           หรือความประทับใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     -The  worrier   
      อำจแปลได้ว่ำ จอมยุทธ 
     -The old  man  
     อำจแปลได้ว่ำ ท่ำนผู้อำวุโส 
     - Wise Man 
     ผู้ชำยฉลำด หรือ ผู้เก่ง 
  7.2 ส านวนในการเขียน ( Style Writing ) 
  ผู้เขียนแต่ละคนมีส านวนการเขียนไม่เหมือนกัน  บางคนเขียนส านวนแสดงอ านาจ,
ล้อเลียน,หวานเย็นฯลฯ  ดังนั้น  การแปลที่ดีจึงต้องแปลออกมาเป็นภาษาให้ได้ส านวนต้นฉบับ 
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เช่น  It’s studying, I have come here  and it is studying that I get แปลว่า  ฉันมาท่ีนี่
เพ่ือศึกษา  แล้วฉันก็ได้ศึกษา 
     7.3 ส านวนที่เป็นเชิงไวยากรณ์ ( Grammar )   
  การแปลคงจะแปลให้ตรงกันหมดไม่ได้  เพราะในระบบเชิงไวยากรณ์ของแต่ละภาษาก็
ไม่เหมือนกัน เช่น  ภาษาไทยไม่นิยมใช้รูปประโยคกรรมวาจก (Passive Voice)  ผู้ถูกกระท า
เป็นประธานของประโยค  เช่น รางวัลถูกเขาได้รับ  ควรแก้เป็น  เขาได้รับรางวัล  เป็นต้น 
   7.4 การแปลชื่อเฉพาะต้องระมัดระวังที่สุด 
  โดยเฉพาะชื่อสถานที่  หรือการถอดค าภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย  ควรระมัดระวัง
ที่สุด  เช่นค าว่า Maugham   ถ้าจะดูตามตัวอักษรน่าจะอ่านว่า  มอแฮม  แต่อ่านว่า มอห์ม  
เป็นต้น  ดังนั้น  เมื่อเป็นชื่อเฉพาะควรวงเล็บไว้ด้วยจะดีที่สุด  เพ่ือป้องกันการผิดพลาดในการ
แปล 
  7.5 สถานภาพ   (status) ของการแปล 
  ในที่นี้หมายถึงฐานะของบุคคล  สังคมไทยนิยมใช้ค าให้เหมาะกับฐานะของบุคคล
ภาษาไทยมีค าต่าง ๆ  มากมาย มีนาม กริยา ราชาศัพท์ เช่นค าว่า กิน (Eat) ผู้แปลจะต้อง
ตระหนักว่า  ภาษาพูดที่ใช้ในต้นฉบับแปล  เป็นภาษาพูดของคนในระดับใดแล้วแปลถ่ายทอด
เป็นภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับของผู้พูด  ค าว่า  I, You, No, Yes ก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้น  
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้อ่าน หรือผู้ฟัง  นักแปลจะต้องระมัดระวังการใช้ค าแทนบุคคลใน
งานแปลนั้น ๆ 
   7.6 การแปลไม่จ าเป็นต้องรักษาความยาวของประโยค 
  ต้นฉบับและประโยคแปลให้เท่ากัน  ประโยคจะยาวมากหรือสั้นมากแล้วแต่ส านวน
การแปล ตัวอย่างเช่น  The child is father of the man.  แปลความว่า  เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่
ในวันหน้า 
  ส าหรับหลักการแปลนั้นได้มีนักแปลชาวอังกฤษ  ได้กล่าวไว้ใน  The Art of  
Translation  ว่ ำ    “  The truth is that there are no universally accepted 
principles of translation. Because the only people who are qualified to 
formulate them have never agreed among themselves… ” 
   นักแปลที่กล่าวค านิยามนี้คือ  Theodore Savory  นอกจากนี้ เขายังได้กล่าวเกี่ยวกับ
หลักการแปลไว้เพ่ิมอีก  12  ประการ ดังนี้ 
   1. A translation must give the words of original.44 

2. A translation must give the ideas of original.45 
                                                 
44 การแปลต้องให้ค าท่ีเป็นต้นฉบับ 
45 การแปลต้องให้แนวคิดของต้นฉบบั 



189 

 

3. A translation should read like an original work.46 
4. A translation should read like a translation.47 
5. A translation should reflect the style of the original.48 
6. A translation should possess the style of the translator.49 
7. A translation should read as a contemporary of the original.50 
8. A translation should A translation should read as  

            a contemporary of the translator.51 
   9. A translation may add to or omit from the original.52 
   10. A translation may never add to or omit from the original.53 
   11. A translation of verse should be in prose.54 
   12. A translation of verse should be in verse.55 
 
  จำกข้อกล่ำวข้ำงต้นทั้ง 12 ข้อ... “ ท ำให้มีมุมมองในเรื่องกำรแปลภำษำต้นฉบับไป
เป็นภำษำฉบับแปล คือว่ำ งำนแปลจะต้องมีกระบวนกำรตัดออก เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน หรือ 
คงไว้เหมือนเดิม และ ลักษณะกำรแปลที่มีควำมหลำกหลำยทำงภำษำ แต่ทั้งหมดที่กล่ำวมำ
นั้น สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งคือ ประสบกำรณ์ของผู้แปลมีมำกน้อยอย่ำงไร และควำมเข้ำใจใน
ภำษำต้นฉบับและภำษำฉบับแปลอย่ำงไร ถ้ำผู้แปลมีควำมสำมำรถเข้ำใจในภำษำต้นฉบับ 
และ ภำษำที่ตนเองจะถ่ำยทอดออกไปนั้นเป็นอย่ำงดี และ เพิ่มเติมด้วยประสบกำรณ์มำก
ด้วย งำนแปลก็จะออกมำดีและสำมำรถจะตัดออก เพิ่มเติมส ำนวน หรือจะคงเดิมก็เป็นได้
อย่ำงดี สิ่งส ำคัญคือ ควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรแปลด้วย และ มีมุมมองเข้ำใจต้นฉบับอย่ำง
ท่องแท้ถึงเจตนำรมณ์ของผู้เขียนข้อควำมนั้น” 
 

                                                 
46 ค าแปลควรอ่านเหมือนงานต้นฉบบั 
47 ค าแปลควรอ่านเหมือนการแปล 
48 การแปลควรสะท้อนถึงรูปแบบของต้นฉบับ 
49 การแปลควรมีสไตล์ของผู้แปล 
50 ค าแปลควรอ่านแบบร่วมสมัยของต้นฉบับ 
51 ค าแปลควรอ่านค าแปลเป็นร่วมสมัยของนักแปล 
52 ค าแปลอาจเพิ่มหรือละเว้นจากตน้ฉบับ 
53 ค าแปลต้องไมเ่พิ่มหรือละเว้นจากต้นฉบับ 
54 การแปลกลอนควรเป็นร้อยแก้ว 
55 ค าแปลของกลอนควรเป็นข้อ ๆ 
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8. ล ำดับวิธีกำรด ำเนินงำนของกำรแปล 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำณี  บำนชื่น  กล่าวว่า  เมื่อผู้แปลต้องการที่จะแปลงานชิ้นใด
ชิ้นหนึ่ง  ควรจะด าเนินขั้นตอนในการแปล ดังนี้ 
   1. ผู้แปลควรอ่านงานเขียนนั้นอย่างน้อย  2 ครั้ง 
  2. ผู้แปลจะต้องสังเกตรูปประโยค  รูปศัพท์ที่ผู้เขียนเลือกใช้ 
   3. ผู้แปลจะต้องตั้งค าถาม ถามตนเองว่า  The performer ( ผู้พูด หรือผู้เขียน )  
ก าลังเล่นบทอะไรในบทแปลนั้น 
    4. เมื่อก าหนด Register ได้แล้ว  ผู้แปลควรตั้งค าถามต่อไปว่า  The per former  
เขียนให้ใครอ่านหรือพูดให้ใครฟัง 
    5. ผู้แปลจะต้องหารูป ( Mode ) หรือภาษาที่  The performer  ใช้เป็นสื่อในการ
ติดต่อหรือใช้เขียน  พูดในงานแปลนั้น 
   6. ผู้แปลจะต้องส ารวจดูว่า The performer  ใช้ภาษาถิ่น ( Dialect )  และภาษาที่ใช้
เฉพาะตัวผู้พูด ( Idiolect )  บ้างหรือไม่  เพ่ือเตรียมหาค าหรือ ส านวนที่เหมาะสมไว้ให้ตรงกับ
ต้นฉบับ 
  7. เมื่อผู้แปลสามารถก าหนด  The performer, Register, The Addresses   Style 
และ  Mode  ของภาษาได้แล้ว  ผู้แปลจึงเริ่มแปลโดยพยายามหล่อหลอมตนเองให้อยู่ในบท
ของ The performer  อย่างสมบูรณ์ให้ได้  เมื่อนั้นงานแปลก็จะมีคุณภาพและประณีต  ตลอด
ทั้งมีถ้อยค า ส านวน  และการใช้ที่วงท านองที่น่าอ่านและน่าฟัง  จึงถือว่าเป็นงานแปลที่มีคุณค่า
ควรแก่การยกย่องสืบไป 
 
9. สิ่งท่ีผู้แปลหรือนักแปลต้องมี 
   1. ผู้แปลจะต้องมีความรู้ภาษาของต้นฉบับ ( Source  Language )  และภาษาที่จะใช้
แปล ( Target  Language )  อย่างดีเยี่ยม และถ้าผู้แปลมีความรู้ทางภาษาศาสตร์  ก็จะ
ได้เปรียบมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นผู้แปลควรจะแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นภาษาแม่ ( Mother 
language ) 
  2. ผู้แปลต้องมีความรู้ดีในเรื่องที่ตนก าลังแปลอยู่อย่างดี 

3. ผู้แปลต้องเป็นผู้ตื่นตัวกระหายในความรู้และต้องเป็นนักอ่าน 
4. ผู้แปลจะต้องมีใจรักการค้นคว้าวิจัยที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 
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10. งำนแปลท่ีดี56   
    มณ เฑี ยร  ตั้ งศิ ริ พัฒน์   นักแปลชาวไทย  ได้กล่าวไว้ ในหนั งสือ การแปล                    
( Translation )  ว่า “ การแปลที่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องนั้น  จะต้องถ่ายทอดความหมาย
ของต้นฉบับได้อย่างครบถ้วน  ไม่ขาดหรือไม่เกินแต่อย่างใดทั้งสิ้น  ถ้างานแปลชิ้นใดมีการตัด
เติมเสริมต่อ  งานแปลชิ้นนั้นไม่ใช่แปล  หากเป็นการดัดแปลง  เรียบเรียง ตัดตอนต่อย่อ หรือ
สรุป  การแปลที่ดีมีลักษณะถูกต้องตามอุดมคตินั้นจะต้องถ่ายทอดความหมายของต้นฉบับได้
อย่าถูกต้องงดงาม  และแนบเนียนจนกระทั่งผู้อ่านไม่รู้สึกว่า  ตนก าลังอ่านฉบับแปล  กล่าวคือ
ผู้แปลต้องมีศิลปะที่จะซ่อนเร้นร่องรอยของการแปลอย่ามิดชิด  แนบเนียนจนกระทั่งผู้อ่านฉบับ
แปลมีความรู้สึก  หรือความประทับใจเช่นเดียวก็ผู้อ่านได้อ่านต้นฉบับนั่นที่เดียว ”   
   นักแปลอีกผู้หนึ่งคือ  Alexander  Fraser เขียนไว้ในหนังสือ  The Principle of  
Translation  ว่า  งานแปลที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   1.The translation   should give a complete transcript of the idea of the 
original work.57 
   2 .The style and manner of writhing should be of the same character 
with that of the original.58 
  3. The translation should have all the case of original composition.59 
   
  อัจฉรา ไล่ศัตรูไกล กล่าวถึงลักษณะการแปลที่ดี 3 ประการในหนังสือจุดมุ่ งหมาย
หลักการและวิธีการแปลว่า  
  1. เชื่อถือได้น าไปใช้ได้ไม่ผิดข้อเท็จจริง ไม่ผิดความหมาย ความครบถ้วน ไม่ตัดต่อคัด
แปลงให้ผิดไปจากต้นฉบับ ซื่อตรงต่อต้นฉบับ 
   2. ชัดเจนใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม ไม่มีร่องรอยของภาษาเดิม 
  3. เป็นธรรมชาติ งานแปลที่ดีภาษาต้องสละสลวย ไม่ฝืนหลักภาษาของผู้อ่าน 
 

  สัญฉวี สายบัว กล่าวถึงลักษณะงานที่ดีว่า งานแปลที่ดีนั้นต้องมีท้ังความถูกต้องแม่นย า
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในงานแปล มีความชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทั้งความเป็นธรรมชาติของภาษา

                                                 
56 หนึ่งฤทัย ลาที, การวิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากหนังสือเรื่อง แอตแลนติกมหาสมุทร
ข้ามกาลเวลา, การวิจัยนี้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสตูรปริญญาศิลปะศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิต   พัฒนบริหารศาสตร์, บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, 2556. Accessed: 12/01/2021. 
57 การแปลควรให้การถอดเสียงที่สมบูรณ์เกี่ยวกบัแนวคิดของงานต้นฉบับ 
58 ลักษณะและลกัษณะการดิ้นควรมีลักษณะเดียวกันกบัของต้นฉบับ 
59 การแปลควรมีองค์ประกอบดั้งเดิมทั้งหมด 
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ด้วย   นอกจากนั้น มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ ได้อธิบายลักษณะงานแปล
ที่ดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยว่า 
  1. ความถูกต้องนับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด เพราะผู้อ่านงานแปลมิได้เห็นต้นฉบับ 
จึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากๆ ที่ผู้แปลจะต้องถ่ายทอดความหมายให้สมบูรณ์และมี
ความถูกต้องตามต้นฉบับ 
  2. ความชัดเจน ความชัดเจนเกิดจากเทคนิคการเขียนและเรียบเรียง การเลือกใช้ค า 
ตลอดจนการอ่านทบทวนแบบมีระบบ เพราะภาษาบางภาษามีความสลับซับซ้อนเชิงโครงสร้าง
และงานแปลบางครั้งจะอ่านใจยาก ผู้แปลจะต้องตรวจสอบความชัดเจนในภาษาที่ตนเอง
ถ่ายทอดออกไปให้มีหมายชัดเจนกับต้นฉบับ 
  3. ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติของงานแปลอังกฤษเป็นไทยก็คือ เมื่อแปล
แล้วต้องเป็นภาษาไทยที่ดี ใช้ศัพท์ส านวนที่คนไทยใช้ เมื่อแปลแล้วไม่ควรรู้ทันทีว่าเป็นเอกสาร
ที่แปลมาเพราะยังมีโครงสร้างประโยคและวิธีเรียงค าเป็นภาษาต้นฉบับอยู่และผู้แปลไม่ควรยึด
รูปแบบของภาษาแต่ควรยึดความหมายเป็นส าคัญ 
 

   ดังนั้นในบทที่ 6 นี้ได้กล่าวถึงการแปลหลายๆ มุมมีความหมายการแปลตามทัศนะของ
นักแปล ตลอดทั้งหลักการแปล เป็นต้น ตอนสุดท้ายได้กล่าวถึงงานแปลที่ดีซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
มากๆ ถึงผู้อ่านจะแปลเก่ง แต่ส านวนยังไม่เป็นธรรมชาติ เมื่อผู้อ่านมาอ่านงานแปลยังมีความรู้
ว่าเป็นส านวนอยู่ในงานต้นฉบับอยู่ อย่างนี้เรียกว่า งานที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ผู้แปลจะต้อง
ท าความเข้าใจในภาษาต้นฉบับให้อย่างท่องแท้ทุกรูปแบบทั้งระบบโครงสร้างประโยค ระบบ
ค าศัพท์ และเจตนารมณ์ผู้เขียนต้นฉบับต้องการสื่อสารอะไรไปยังผู้อ่าน ซึ่งผู้แปลจะต้องศึกษา
และท าความเข้าใจ นอกจากนั้น ภาษาที่แปลออกมาจะต้องเป็นตามส านวนภาษาที่ผู้แปลใช้
แปล ถ้าใช้ภาษาไทยสื่อสารให้คนไทย ส านวนแปลก็ต้องออกมาหรือถ่ายทอดออกมาก็ต้องมี
ส านวนในภาษาไทยที่คนไทยใช้เพ่ือการสื่อสารในความหมายและค าศัพท์นั้นๆ งานแปลก็จะมี
ความชัดเจนและจัดว่า งานแปลนั้นมีคุณภาพที่ดี 
  อย่างไรก็ตาม เรื่องแนวคิดและเทคนิคการแปลนั้นตามหลักวิชาการแล้วได้มีนักแปล
และผู้รู้ได้เขียนและแปลจากหนังสือวิชาการที่อยู่ในภาษาที่ 2 อยู่หลายเล่มที่ได้กล่าวถึงแนวคิด
และกระบวนการแปลที่มีความหลากหลายทางภาษาและขั้นตอน เพราะผู้รู้แต่ละท่านก็มี
พ้ืนฐานองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในอดีตก็จะมีส านักเรียนที่สอนวิชาการในศาสตร์
ต่างๆ จึงเป็นเหตุที่ท าให้ผู้รู้มีความเชี่ยวชาญต่างกันออกไป ขณะเดียวกันวิชาการการแปลเป็น
วิชาที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ก ากับดูแลเรื่องการเลือกใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและมี
ความสอดคล้องกับภาษาต้นฉบับให้มากที่สุด ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้แปลจะต้อง
ฝึกเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการแปลแต่ละครั้งจะต้องท าความเข้าใจทั้งภาษาต้นฉบับและภาษา
ที่ตนเองจะต้องการสื่อสารออกไปให้มีความหมายที่สอดคล้องกับและมีความสมบูรณ์ด้าน
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ไวยากรณ์และความหมายให้มากที่สุด เพ่ือความเข้าใจของผู้อ่านและผู้บริโภคข่าวสารหรือ
เรื่องราวที่ผู้แปลสื่อสารออกไปให้ดีที่สุด 
  ส าหรับบทนี้คือ หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และ กระบวนการแปลภาษาต้นฉบับเป็น
ภาษาแปลนั้น มีความหลากหลายแนวคิดที่ผู้เขียนและเรียบเรียงไม่ได้น ามาเขียนไว้ในบทนี้ก็
ต้องฝากท่านผู้อ่านได้ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบแนวคิดที่หลากหลายในน ามาเป็นองค์ความรู้
เชิงวิชาการในการแปลความหมายจากภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษาแปล และ อย่าติดหลัก
ไวยากรณ์มากเกินไปก็จะเป็นปัญหาในการตีความหมาย แต่ก็มิได้บอกว่า หลักไวยากรณ์ไม่
ส าคัญ อย่างน้อยท าให้ผู้แปลสามารถปรับเปลี่ยนส านวนภาษาได้ดีขึ้น ถ้าผู้แปลติดกับอยู่กับ
หลักไวยากรณ์ร้อยละ 100 ก็จะท าให้ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงส านวน หรือ ปรับเปลี่ยนภาษา
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 

 
 
 

……………….. The End of Chapter 6 ………………. 
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  ส ำหรับบทที่ 7 นี้เป็นกำรน ำทฤษฎีมำใช้ในกำรตีควำมหมำยทำงภำษำ เพื่อให้มี
ควำมหมำยสอดคล้องกับโครงสร้ำงทำงภำษำนั้นๆ เพรำะทฤษฎีเป็นกรอบและแนวทำงใน
กำรคัดเลือกส ำนวนในกำรสื่อสำรให้ถูกต้องและเป็นไปตำมโครงสร้ำงประโยคและค ำศัพท์ที่
ผู้เขียนใช้ในงำนต้นฉบับ จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องน ำทฤษฎีมำเป็นกรอบด้วย แต่ด้วยที่
กล่ำวมำแล้วในบทที่ 6 ว่ำ แนวคิดและเทคนิคกำรแปลมีควำมหลำกหลำยรูปแบบ เพรำะผู้
แปลมีประสบกำรณ์ต่ำงกันจึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรแปลมี
หลำกหลำยมุมที่เสนอออกมำในรูปบทควำมวิชำกำร หนังสือวิชำกำรที่เป็นองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับหลักกำรแปลและขั้นตอนต่ำงๆ ที่มีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง เหมือนกันบ้ำง 
  ดังนั้น การน าทฤษฎีหลักการแปล หรือ ทฤษฎีว่าด้วยการตีความหมายมาเป็นอีกเรื่องที่
ผู้แปลควรจะได้รับการเรียนรู้และท าความเข้าใจ เพราะว่า การแสวงหาแนวทางการศึกษาให้
ได้ผลของนักวิชาการ หรือ นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้แปลข้อความเพ่ือสื่อสารความหมายให้
ส าเร็จตามความประสงค์ของตนเองนั้น แน่นอนต้องมีกรอบแนวทางและวิธีการ ตลอดทั้ง
หลักการที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  ดังนั้น การตีความหมายของภาษาต่างๆ และการถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกจากภาษาที่ ๑ สู่ภาษาที่ ๒ หรือ ส านวนตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการจะ
ปฏิบัติการ อันเนื่องจากว่า เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือไม่อย่างไร ไม่เป็นไปตาม
ภาษาต้นฉบับ หรือ เจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อความนั้นๆ ก็ได้   
  อย่างไรก็ตาม ในบทนี้ผู้เขียนจึงต้องกล่าวถึงกรอบและแนวทางที่ผู้แปลจะต้องตระหนัก
ถึง หรือ จะยึดเป็นแนวทางของการลงมือปฏิบัติการแปลภาษา การถ่ายทอดงานแปลและงาน
เขียนบทความวิชาการต่าง ๆ อันเนื่องด้วยการตีความหมายทางภาษา นั่นคือ  ค าว่า ทฤษฎี       

 
บทที่ 7 

ทฤษฎีกำรแปลกบักำรตีควำมหมำย 
ภำษำต้นฉบับเพื่อกำรสื่อสำร 
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( Theories ) หมายความว่า  หลักการ ( Principles ) หรือ กระบวนการ ( Process )  หรือ 
รูปแบบการถ่ายทอดความหมายทางภาษาต้นฉบับไปสู่อีกภาษาหนึ่งที่เรียกว่า ภาษาที่ ๒  ใน
ความเป็นจริงทฤษฎีหลักการแปลยังไม่มีใครเขียนไว้อย่างเป็นหลักการ เพียงเขียนถึงกระบวนการ
และลักษณะการแปลซึ่งผู้แปลจะต้องระมัดระวัง อาจจะสืบเนื่องมาจากว่า การแปลนั้นเป็น
ตีความจากต้นฉบับเท่านั้นเอง จึงขึ้นอยู่ว่าต้นฉบับมีความอย่างไร และเวลาตีความหรือถ่ายทอด
ความก็ยึดต้นฉบับ   
   ถ้าแปลหรือตีความเกินนั้นถือว่า ผิดหลักการแปล จึงต้องการให้ผู้แปลท าความเข้าใจใน
หลักทฤษฎีหรือหลักการบางอย่างที่เกี่ยวกับการแปลหรือเครื่องมือที่ช่วยในการตีความหมายให้
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน ทฤษฎีที่จะน ามากล่าวในบทนี้เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกับงานตีความหมาย
ทางภาษาและการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ 1 เป็นภาษาตนเอง หรือ ภาษาที่ 2 ที่ผู้แปลต้องการ
สื่อสารออกไปยังผู้อ่านข้อมูลหรือข่าวสารที่แปลออกไปอยู่ในรูปบทความวิชาการ บทงานวิจัย  
นวนิยาย เรื่องสั้น หรือ ข้อมูลเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ โดยย่อๆ  ดังนี้  
 

๑. ทฤษฎี  Skopos theory1 
  Skopos theory คือ ทฤษฎีสโกโปส ค าว่า skopos มาจากค าภาษากรีก σκοπός 
หมายถึง a watchman, a mark, a goal or end one has in view,  the final objective = 
จุดประสงค์ Skopos theory (ภาษาเยอรมัน: Skopostheorie) เป็นแนวคิดหนึ่งของศาสตร์การ
แปล นักภาษาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อฮันส์ แฟร์เมียร์ (Hans Vermeer) เป็นต้นคิด  แนวคิดคือ
การแปลและการล่ามควรค านึงถึง "หน้าที่" (function) ของตัวบทเป็นส าคัญ ทั้งของบทต้น 
ฉบับ/ต้นทาง (source text) และของบทแปล/เป้าหมาย (target text) 
  ทฤษฎีสโกโปส เน้นว่าการแปลเป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่ งหมายหรือเป้ าประสงค์            
(an activity with an aim or purpose) แ ล ะ เน้ น ผู้ รั บ ส า ร  ( intended addressee or 
audience of the translation)  และ การแปลคือการผลิตตัวบทเป้าหมายในสังคมเป้าหมาย
เพ่ือเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้และผู้รับสารที่ก าหนดไว้ในสภาวการณ์เป้าหมาย   
To translate means to produce a target text in a target setting for a target 
purpose and target addressees in target circumstances. 
  ทฤษฎีนี้ไม่มองว่าตัวบทต้นฉบับมีสถานะเหนือบทแปล ตัวบทต้นฉบับเป็นการ "เสนอให้
ข้อมูล" ซึ่งผู้แปลน ามา "เสนอให้ข้อมูล" แก่ผู้อ่านเป้าหมาย 
The source is an "offer of information", which the translator turns into an "offer  
of information" for the target audience. 
     

                                                 
1https://translation-studies.blogspot.com/2013/04/skopos-theory.html, Christiane Nord, 
Translating as a Purposeful Activity, St. Jerome Publishing, 1997, Accessed: 22/02/2021.  

https://translation-studies.blogspot.com/2013/04/skopos-theory.html
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  พอล คุสมาล (Paul Kussmaul) 2 เขียนไว้ว่า: "แนวการแปลเชิงหน้าที่นิยม มีลักษณะ
ใกล้กับทฤษฎีสโกโปสมาก หน้าที่ของงานแปล ขึ้นอยู่กับความรู้ ความคาดหวัง คุณค่าและขนบ
ของผู้รับสารเป้าหมาย ซึ่งก็ยังได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์แวดล้อมและวัฒนธรรม  ปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ย่อมมาก าหนดว่าควรจะคงหน้าที่ของตัวบทต้นฉบับหรือของข้อความท่อนใดๆ ในตัวบท
ต้นฉบับนั้นเอาไว้อย่างเดิม หรือจ าเป็นต้องปรับแปรหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงหน้าที่นั้นไปเลย"  
  "The functional approach has a great affinity with Skopos theory. The 
function of a translation is dependent on the knowledge, expectations, values 
and norms of the target readers, who are again influenced by the situation they 
are in and by the culture. These factors determine whether the function of the 
source text or passages in the source text can be preserved or have to be 
modified or even changed." 
      Ries3 เป็นทฤษฎีการแปลที่ยึดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการแปลเป็นหลัก         
ค าว่า  Skopos มาจากภาษา  กรีกว่า Skopos  หมายถึง  จุดประสงค์  เป้าหมาย  หรือ เจตนา  
ความหมายที่ใช้ในทฤษฎีนี้ คือ จุดมุ่งหมาย จุดหมายปลายทาง หรือ หน้าที่  ดังนั้น ไร้ส์ จึงเสนอ
หลักส าคัญของทฤษฎีว่าด้วยการแปล คือ 
  (๑)  การแปลจะต้องยึดหน้าที่ของงานแปลเป็นหลัก 
  (๒) งานแปลเป็นการน าเสนอข้อมูลที่หนึ่งให้แก่วัฒนธรรมปลายทางในรูปแบบของภาษา
ปลายทาง ข้อมูลที่น าเสนอนั้นเป็นข้อมูลหนึ่งที่มาจากวัฒนธรรมต้นทางและเขียนเป็นภาษา
ปลายทาง 
  (๓) งานแปลเป็นงานลอกเลียนแบบข้อมูลที่น าเสนอในภาษาต้นทาง 
  (๔)  งานแปลจะต้องอ่านเข้าใจในตัวของมัน 
  (๕)  งานแปลจะต้องสอดคล้องกับตัวบทต้นฉบับ 
  (๖)  หลักการต่าง ๆ สามารถลดบทบาทมีคามส าคัญไม่เท่ากัน 
  ฉะนั้น ความเข้าใจพ้ืนฐานในทฤษฎีนี้คือ ตัวบทเป็นการน าเสนอเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง
ในวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น การแปลทุกครั้งจึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมไปในตัวด้วยทุกครั้ง จึง
สามารถวิเคราะห์หลักการของทฤษฎีนี้ได้ว่า การกระท าทุกอย่างต้องมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายใน
การกระท าแต่ละครั้ง และ ไร้ส์ได้เขียนเป็นกราฟ ดังนี้ 
 

                                                 
2http://en.wikipedia.org/wiki/Skopos_theory,http://concordances.org/greek/4649.htm, Paul 
Kussmaul, Training The Translator, John Benjamins Publishing Co,1995, Accessed: 22/02/2021.    
3http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/skopos.html, Accessed: 22/02/2021.  
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4 
 

     สถำนกำรณ ์
 
 
   ภาษาของตัวบทต้นฉบับ     ภาษาของงานแปล 
 
 

ตัวบทต้นฉบับ               งานแปล 
 
 

เนื้อหาของตัวบทต้นฉบับ    เนื้อหาของงานแปล 
 
 

                                                 
4https://translation-studies.blogspot.com/2013/04/skopos-theory.html, Accessed: 22/01/ 
2021. 

https://translation-studies.blogspot.com/2013/04/skopos-theory.html
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๒. ทฤษฎีกำรแปล:  Friedrich Schleiermacher 
   ฟรีดริช ดำนีเอล แอ็นสท์ ชไลเออร์มัคเคอร์ 5 (เยอรมัน : Friedrich Daniel Ernst 
Schleiermacher) เป็นนักปรัชญา นักเทววิทยา และปราชญ์พระคัมภีร์ชาวเยอรมัน เขา
พยายามเป็นตัวกลางในการประนีประนอมระหว่างฝ่ายลัทธิเรืองปัญญากับฝ่ายโปรเตสแตนต์หัว
เก่า  ชไลเออร์มัคเคอร์ในในฐานะนักตีความต าราต่างๆ ได้ตั้งค าถามว่าการแปลที่ดีคืออะไร เขา
มองว่าการแปลมีสองแนวทาง อย่างแรกคือแปลแบบดึงผู้อ่านเข้าหาผู้เขียน ( foreignization) 
อย่างที่สองคือแปลแบบดึงผู้เขียนเข้าหาผู้อ่าน (domestication) เขามองว่างานแปลต่างๆ ในยุค
นั้นถูกแปลแบบหลังมากเกินไปเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้อ่าน จนบางครั้งไปลดทอน
วัฒนธรรมจากต้นทางลง ชไลเออร์มัคเคอร์มองว่าการแปลที่ดีคือการแปลที่ดีคือการแปลอย่าง
แรก คือการแปลด้วยส านวนภาษาที่ผู้อ่านไม่คุ้นเคย ท าให้ผู้อ่านได้รับรู้อรรถรสใหม่ มีมโนทัศน์
หรือมโนภาพแบบใหม่ข้ึนมา 
   เขาได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบการ
ที่ค าพูดถูกแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นเรื่องที่ เราพบเจอทุกหนแห่งในรูปแบบ
ต่างๆ กันไป ในด้านหนึ่ง การแปลช่วยให้ผู้คนที่เคยถูกขวางกั้นจากกันด้วยความกว้างใหญ่ของ
พ้ืนโลกมาติดต่อกันได้ หรืออาจช่วยดูดซับเอาผลิตผลของภาษาที่สาบสูญไปแล้วหลายศตวรรษมา
ไว้ในอีกภาษาหนึ่ง ในอีกด้านหนึ่ง เราไม่จ าเป็นต้องก้าวออกไปนอกพรมแดนของภาษาใดภาษา
หนึ่งเพ่ือพบกับปรากฏการณ์ของการแปล เพราะภาษาพูดของชนเผ่าที่แตกต่างกันภายในหนึ่งชน
ชาติ และพัฒนาการที่แตกต่างกันของภาษาเดียวกันหรือภาษาท้องถิ่นในแต่ละศตวรรษ หากจะ
กล่าวอย่างเข้มงวดแล้ว ย่อมถือเป็นภาษาท่ีแตกต่างกัน บ่อยครั้งต้องอาศัยการแปลโดยสิ้นเชิง  
     แม้กระท่ังคนร่วมยุคสมัยเดียวกัน ไม่ได้ถูกขวางก้ันด้วยภาษาท้องถิ่น แต่มาจากคนละชน
ชั้นทางสังคมที่มีการติดต่อกันน้อยมาก และมีช่องว่างทางการศึกษา ก็มักสื่อสารกันได้รู้เรื่อง
ต่อเมื่ออาศัยกระบวนการแปลเช่นกัน จะว่าไปแล้ว มิใช่มีบ่อยครั้งหรือที่เราต้องแปลค าพูดของ
คนอีกคนหนึ่งให้ตัวเราเองฟัง แม้ว่าคนๆ นั้นจะดูใกล้เคียงกับเรา แต่มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่าง
จากเรามาก เวลาที่เรารู้สึกว่า ค าพูดเดียวกัน ถ้าออกมาจากปากของเรา น่าจะมีความหมาย
แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง หรือมีน้ าหนักแข็งกว่าหรืออ่อนกว่าเมื่อออกมาจากปากของเขา และ
เราคงใช้ถ้อยค าส านวนที่แตกต่างออกไป หากเราต้องการสื่อสารในสิ่งเดียวกับที่เขาตั้งใจจะพูด 
เมื่อเรานิยามความรู้สึกนี้ให้แก่ตัวเองอย่างแจ่มชัดมากข้ึน และเมื่อมันกลายเป็นความคิดในใจเรา 

                                                 
5https://th.wikipedia.org/wiki, Friedrich Schleiermacher, Hermeneutics: The Handwritten 
Manuscripts, ed. by Heinz Kimmerle, trans. by James Duke and Jack Forstman (Missoula: 
Scholars Press, 1977), p. 196: "just as the whole is understood from the parts, so the parts 
can be understood from the whole. This principle is of such consequence for hermeneutics 
and so incontestable that one cannot even begin to interpret without using it.", Accessed: 
18/12/2020. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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นั่นเท่ากับเราก าลังแปลนั่นเอง มีบ้างบางครั้งด้วยซ้ าไปที่เราต้องแปลค าพูดของตัวเราเอง เมื่อเรา
ต้องการท าให้ค าพูดนั้นเป็นของเราจริงๆ  
   อีกครั้งหนึ่ง ทักษะการแปลไม่ได้ใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะโยกย้ายสิ่งที่ภาษาหนึ่ง
สร้างข้ึนในทางวิชาการและวาทศิลป์มาปลูกลงบนพ้ืนดินต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตของพลัง
ความคิดเท่านั้น แต่ยังใช้ในการติดต่อค้าขายทางธุรกิจระหว่างบุคคลต่างชนชาติ รวมทั้งการ
ติดต่อสื่อสารทางการทูตระหว่างรัฐบาลอธิปไตย ซึ่งต่างฝ่ายต่างนิยมเจรจากับอีกฝ่ายด้วยภาษา
ของตัวเอง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าต่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาที่ตาย
แล้ว  แน่นอน เราไม่คิดจะพูดครอบคลุมหมดทุกเรื่องที่อยู่ในขอบเขตกว้างใหญ่ของหัวข้อนี้ 
ความจ าเป็นที่ต้องมีการแปล แม้แต่ภายในภาษาและส านวนพูดของตัวเอง –  ซึ่งเป็นความจ าเป็น
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะหน้าไม่มากก็น้อย  -- ในแง่ของความส าคัญแล้ว ถือว่าไม่
จ าเป็นต้องมีการชี้แนะมากไปกว่าปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึก หากต้องมีการวางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการแปลประเภทนี้ มันก็คงเป็นแค่กฎเกณฑ์ที่วางจุดยืนทางด้านจริยธรรมล้วนๆ เพ่ือให้
คนเปิดใจกว้างต่อสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกันมากนัก  
         แต่ถ้าหากเรายกการแปลประเภทนี้ออกไปก่อน และว่ากันเฉพาะการแปลจาก
ภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาของเรา เราสามารถแบ่งการแปลประเภทนี้ออกเป็นสองระเบียบ
วิธี ซึ่งมิใช่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะมันมักจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่แตกต่างกันด้วยเส้นแบ่งที่
เหลื่อมซ้อนกันมากกว่า กระนั้นก็ยังถือว่าเป็นระเบียบวิธีที่ต่างกันอยู่ดี หากพิจารณาถึงเป้าหมาย
สุดท้ายของแต่ละวิธี หน้าที่ของล่ามอยู่ในโลกของธุรกิจ ส่วนหน้าที่ของนักแปลที่แท้จริงอยู่ใน
ด้านวิชาการและศิลปะ หากท่านใดเห็นว่าค านิยามนี้ใช้ตามอ าเภอใจ โดยถือตามความเข้าใจ
ทั่วไปว่า ล่ามหมายถึงการถ่ายทอดระหว่างภาษาด้วยปาก และการแปลคือการถ่ายทอดทางลาย
ลักษณ์อักษร ข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยที่ใช้ค าสองค านี้ เพราะมันยังใช้ได้ดีในกรณีนี้และค านิยามทั้ง
สองแบบก็ยังไม่แตกต่างกันจนเกินไป  
        การถอดความ ( paraphrase ) คือการหาทางเอาชนะความไร้เหตุผลของภาษา เพียงแต่
อาศัยวิธีทื่อๆ โดยบอกตัวเองว่า "ถึงแม้ฉันไม่พบค าในภาษาของฉันที่สอดรับกับค าใน
ภาษาต้นฉบับ ฉันก็ยังหาวิธีคงคุณค่าของต้นฉบับไว้ได้ด้วยโดยเพ่ิมค าจ ากัดความหรือค าขยาย
ความเข้าไป" ดังนั้น การถอดความจึงแก้ปัญหาด้วยการรวบรวมรายละเอียดที่นิยามอย่าง    
หลวมๆ แกว่งไปแกว่งมาระหว่างสองขั้วของ "ความมากเกินไป" ที่เยิ่นเย้อรุงรัง กับ "ความน้อย
เกินไป" อย่างน่าเสียดาย  ด้วยวิธีการนี้ มันอาจถ่ายทอดเนื้อหาบางส่วนออกมาได้อย่างถูกต้อง
เที่ยงตรงในขอบเขตจ ากัด แต่ละทิ้งความประทับใจของต้นฉบับไปโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะภาษา
อันมีชีวิตชีวาถูกฆ่าอย่างไม่มีทางกู้ชีพ ทุกคนรู้สึกได้ว่า ต้นฉบับไม่มีทางเป็นแบบนี้ และไม่มีทาง
กลั่นออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่ง นักถอดความจัดการกับองค์ประกอบของทั้ง
สองภาษา ราวกับมันเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถลดทอนจนเหลือค่าเท่ากันได้ด้วย
การบวกหรือลบ แต่จิตวิญญาณของภาษาที่แปลงมาหรือภาษาต้นฉบับย่อมไม่มีทางส าแดง
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ออกมาได้ด้วยกระบวนการแบบนี้  ยิ่งกว่านั้น ถ้าการถอดความพยายามค้นหาร่องรอยทาง
จิตวิทยาของการเชื่อมโยงทางความคิด ซึ่งมักคลุมเครือและเลื่อนลอย โดยใช้อนุประโยคต่างๆ 
เสริมเข้ามา ย่อมเท่ากับว่าการถอดความนั้นพยายามท าตัวเป็นงานอรรถกถาพร้อมๆ กันไป   
ด้วย โดยเฉพาะในงานเขียนยากๆ การถอดความจึงยิ่งห่างไกลจากแนวความคิดของการแปล
ออกไปอีก 
     การเลียนแบบ ( imitation ) คือ การยอมจ านนต่อความไร้เหตุผลของภาษา ยอมรับว่า
ไม่มีทางสร้างแบบจ าลองของผลงานศิลปะการประพันธ์จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยที่
แต่ละส่วนของภาษาปลายทางสอดรับกับแต่ละส่วนของภาษาต้นทางอย่างเที่ยงตรง ดังนั้น ด้วย
ความแตกต่างของภาษา (ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความแตกต่างอ่ืนๆ ที่ส าคัญอีกเป็นจ านวนมาก) จึงไม่
มีทางท าอะไรได้ นอกจากเขียนเลียนแบบขึ้นมาใหม่ โดยที่ผลงานทั้งหมดประกอบขึ้นมาจากส่วน
ต่างๆ ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากส่วนต่างๆ ของต้นฉบับ แต่กระนั้นก็ตาม มันยังให้ผลลัพธ์
สุดท้ายที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับโดยรวม เท่าท่ีความแตกต่างในวัตถุดิบจะเอ้ือให้เกิดขึ้นได้ 
       การสร้างใหม่แบบนี้ย่อมไม่ใช่ผลงานดั้งเดิมอีกต่อไป ทั้งยังมิได้มุ่งหมายที่จะเป็นตัวแทน
และส าแดงถึงจิตวิญญาณของภาษาต้นทางอย่างแท้จริงด้วย ความเป็นต่างด้าวที่มีอยู่ในต้นฉบับ
ถูกเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือซาก เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของภาษา ศีลธรรมและ
การศึกษา ผลงานประเภทนี้คาดหมายที่จะท าปฏิกิริยาต่อผู้อ่าน เช่นเดียวกับที่ต้นฉบับท า
ปฏิกิริยาต่อผู้อ่านในภาษาดั้งเดิมให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ ในการพยายามรักษาปฏิกิริยาเดียวกันนี้
ไว้ มันจึงต้องบูชายัญเอกลักษณ์ของผลงานนั้นเสียด้วยเหตุนี้เอง นักเลียนแบบจึงไม่มีเจตนา
แม้แต่น้อยนิดที่จะชักน าทั้งสองฝ่ายเข้ามาหากัน กล่าวคือ ผู้เขียนภาษาต้นฉบับกับผู้อ่านผลงาน
เลียนแบบ ทั้งนี้เพราะนักเลียนแบบไม่เชื่อว่า ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสองฝ่ายนี้เป็นไปได้ 
เขาเพียงแต่ต้องการให้ผู้อ่านได้รับความประทับใจคล้ายกับที่ผู้อ่านร่วมภาษากับต้นฉบับได้รับเท่า
นั้นเอง 
      การถอดความมักใช้ในงานวิชาการ ส่วนการเลียนแบบมักใช้ในงานศิลปะ และดังที่ทุก
คนยอมรับว่า ผลงานศิลปะย่อมสูญเสียน้ าเสียง ความงามและเนื้อหาทางศิลปะทั้งมวลไปกับการ
ถอดความ ในท านองเดียวกัน คงไม่มีใครโง่พอที่จะคิดหาทางเลียนแบบผลงานชิ้นเอกทางวิชาการ
โดยเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ตามอ าเภอใจเป็นแน่  
        อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งสองแบบนี้ย่อมไม่เป็นที่พึงพอใจแก่ใครก็ตาม ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากคุณค่าของผลงานชิ้นเอกในภาษาอ่ืน และต้องการถ่ายทอดพลังของผลงานนั้น 
ให้แก่ผู้อ่านที่พูดภาษาเดียวกับเขา อีกทั้งเขายังมีแนวความคิดเกี่ยวกับการแปลที่เข้มงวดกว่านั้น
อยู่ในใจด้วย ในที่นี้ เราไม่สามารถประเมินค่าการถอดความและการเลียนแบบให้ละเอียดกว่านี้ 
เพราะมันอยู่นอกเหนือแนวความคิดเกี่ยวกับการแปล เราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมา เพ่ือตีกรอบให้
เห็นถึงขอบเขตของสิ่งที่เราสนใจ 
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๓. ทฤษฎีกำรแปล และกำรปฏิบัติ  
   ทฤษฎีการแปล และการปฏิบัติ  เขียนโดบ ลาร์สัน6 ( Larson ) เป็นทฤษฏีที่ดีมีพ้ืนฐาน
มาจากข้อมูลที่ได้รับการปฏิบัติ การปฏิบัติที่ดีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีที่ดี ทั้งสองประเด็นนี้มีความ
เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน การแปลที่ดีจะต้องประกอบด้วยความถูกต้องในแง่ของความหมาย และ
ธรรมชาติของภาษาที่แปลออกไป และจะต้องท าให้ผู้รับที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาต้นทางเข้าใจได้ทันที 
การแปลเป็นกระบวนการที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์
ความหมายจากรูปแบบของภาษาหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง และท าให้เกิดความหมายด้วยภาษาที่
สองซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน การแปลประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ สถานการณ์ในการสื่อสาร และบริบททางวัฒนธรรมของภาษาต้นทาง จากนั้นท าการ
วิเคราะห์เพ่ือหาความหมาย และสื่อความหมายดังกล่าวโดยใช้ค าศัพท์และโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมในภาษาและบริบททางวัฒนธรรมของภาษาปลายทาง 
 
๔. ทฤษฎีกำรแปลของ Jean Delisle  
   ทฤษฎีการแปลของฌอง เดอลีล7 ( Jean Delisle ) อาจารย์สาขาการแปล มหาวิทยาลัย
ออตตาวา ประเทศแคนาดา   เขาบอกว่าคนที่พูดได้สองภาษาอย่างแท้จริง ( Bilingual ) 
หมายถึง คนที่พูดและเขียนทั้งสองภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ถ้าพูดได้อย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็น 
bilingual  ทฤษฎีของเขาเน้นที่การฝึกฝนนักแปลรุ่นใหม่ เนื่องจากเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 
จึงมีหน้าที่สอนนักศึกษา เขากล่าวว่านักแปลหน้าใหม่ หรือนักแปลฝึกหัดเข้าใจตัวบทก็จริง แต่
เวลาถ่ายทอดมักผูกติดภาษาต้นฉบับมากเสียจนหาค าที่สละสลวยในภาษาปลายทางไม่ได้ เขา
อธิบายว่าการผูกติดอาจเกิดข้ึนจากการเข้าใจไม่หมด หรือความสามารถด้านการเขียนน้อยไปก็ได ้
    การฝึกฝนการแปลคือการเรียนรู้วิธีคิดเพ่ือถ่ายทอดความคิดของผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
แต่มีน้อยคนมากที่จะถ่ายทอดความคิดผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นตัวของตัวเองมากไป   
การแปลคือแบบฝึกหัดที่เป็นรูปธรรมของการวิเคราะห์และสังเคราะห์ กล่าวคือแยกส่วนแล้ว
ประกอบใหม่ จากนั้นท าความเข้าใจอีกทีอย่างเป็นระบบ จะท าให้ความเข้าใจเราเด่นชัด   ตัวบท
แนววัจนปฏิบัติศาสตร์และทั่วไป เป็นวิธีการน าเสนอของฌอง เขาบอกว่าขอสงวนทฤษฎีของเขา
ไว้ส าหรับตัวบทสองประเภทนี้เท่านั้น  เขาใช้ค าว่า  วัจนปฏิบัติศาสตร์เพราะเป็นตัวบทที่ต้องการ
น าเสนอข้อมูล น าไปใช้เฉพาะด้าน มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ไม่ได้เขียนขึ้นเฉยๆ เขาไม่กล่าวถึง
วรรณกรรมเพราะมีเป้าหมายต่างกันแม้จะ functional เหมือนกัน 
    ค าว่า วัจนปฏิบัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับบริบทด้านการสื่อสารหรือวาทกรรม ไม่ใช่แค่
ไวยากรณ์ ผู้แปลต้องศึกษา เจตนาตัวบท ลักษณะตัวบท และผู้อ่านสารไปพร้อมๆ กัน   ตัวบท
ประเภทประเภทวัจนปฏิบัติศาสตร์ ได้แก่ ข่าว บทความหนังสือพิมพ์ เอกสารธุรกิจ เอกสาร
                                                 
6 http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/00618/chapter2.pdf, Accessed: 22/02/2021. 
7 http://tran-tm.blogspot.com/2010/01/jean-delisle.html, Accessed: 22/02/2021. 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/00618/chapter2.pdf
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โต้ตอบ แผ่นพับท่องเที่ยว รายงานประจ าปี  ตัวบทประเภทนี้ไม่ระบุชื่อผู้เขียน เพราะไม่ต้องการ
เน้นตัวตนผู้เขียน ไม่ต้องการแสดงความรู้สึกผู้ส่งสาร ความซับซ้อนมีน้อยมาก ตรงไปตรงมา 
มุ่งเน้นตัวสาร เป็นวัตถุวิสัยในทางตรงกันข้าม เขาบอกว่าตัวบทประเภทวรรณกรรม คือการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน เป็นอัตตวิสัยมาก มุ่งเน้นผู้เขียน ใช้ภาษาระดับสูง ไม่ใช่
วิถีทางเท่านั้น แต่เป็นเป้าหมาย 
     Analogy คือการเทียบคล้ายของความคิดที่คล้ายคลึง เพราะไม่มีค าตอบแบบตรงๆ เป็น
การใช้ความคิดโดยการเทียบค า หรือ Reasoning by analogy  Correspondence คือ การ
เทียบเคียง คือ เอาค าท่ีมีในพจนานุกรมมาใช้ได้เลย 
 

เขายังได้เสนอรูปแบบการถ่ายทอดงานแปล ดังนี้  
กระบวนกำรแปลตำมแนวคิดของ ฌอง เดอลีล 

( Jean Delisle ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟแสดงกระบวนการถ่ายทอดภาษาหรือ การตีความหมายของข้อความจาก
ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งหรืออีกข้อความตามจุดมุ่งหมายของของตีความหรือผู้แปลนั้น ก็
จะเป็นรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันมากนักกับทฤษฎีหรือหลักการแปลของนักวิชาการซึ่งก็จะเริ่มจาก
ต้นฉบับเสมอ ล าดับนั้นจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะส่วนประกอบต่างๆ ที่
ผู้เขียนได้น าเสนอข้อความว่ามีอย่างไรและเจตนารมณ์ของผู้เขียนต้องการสื่ออะไรที่ ฌองได้กล่าว
ว่า การแปลคือ การเทียบค าของภาษาที่หนึ่งกับแนวคิดที่ ๒ ตามความหมายที่อยู่ในพจนานุกรม
ซึ่งฌองบอกว่าสามารถน ามาใช้ได้ตามนั้นเลย สุพรรณี ปินมณี (2555) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการ

ขอ้ความตวับทตน้ฉบบั 

การเลอืกความหมายตามตน้ฉบบั
พจนานกุรม 

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบตวับท
ตน้ฉบบั 

ถ่ายทอดความหมายตามตน้ฉบบั 

สงัเคราะหง์านแปลที่ถ่ายทอดแลว้ให้
เป็นไปตามจดุมุง่หมาย 

งานแปลที่ถา่ยทอดแลว้ 
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แปลว่า การแปลคือการแทนที่สารหรือข้อความในภาษาหนึ่งด้วยสารหรือข้อความในอีกภาษา
หนึ่ง เป็นงานที่ต้องท าอย่างประณีตในการถ่ายทอดความคิดนั้น 
 
๕. ทฤษฎีภำษำศำสตร์ (Linguistics) 
  Chomsky นักภาษาศาสตร์ได้น าเสนอแนวคิดการอธิบายภาษาของมนุษย์โดยใช้หลัก
ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้ในภาษาและการใช้ภาษา 2) โครงสร้างลึก และโครงสร้างผิว8 
ดังนี้ 
  1) ความรู้ในภาษาและการใช้ภาษา หมายถึง การที่เจ้าของภาษาจะสามารถรับรู้
ไวยากรณ์ของภาษาตนเองโดยไม่ได้ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ กล่าวคือ สามารถตัดสินใจ
ว่าประโยคใดถูกหรือผิดแม้ไม่เคยได้ยินประโยคนั้นๆ มาก่อนในภาษาไทย เช่น เขาซื้อมะม่วง 3 
ใบ หากเอ่ยเช่นนี้ เจ้าของภาษาไทยจะรู้ทันทีว่าผิด หรือ แม้แต่ภาษาอังกฤษ เช่น No have sir 
ประโยคที่ถูกต้องควรพูดว่า We don’t have it, sir. จึงจะถูกต้อง และการใช้ภาษา หมายถึง 
ความสามารถจริงๆ ของเจ้าของภาษาในการถ่ายทอดภาษาให้มีความหมายเข้าใจได้ซึ่งการใช้
ภาษาที่ว่า อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเจ้าของภาษาจะรู้กฎของภาษาไม่ว่าจะถูกหรือผิด เนื่องจาก
ความผิดพลาดนี้อาจมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การพูดผิด พูดไม่จบประโยค เป็นต้น 
  2) โครงสร้างลึกและโครงสร้างผิว กล่าวคือ ความหมายที่ต้องการจะสื่อ หรือ 
ความหมายที่แท้จริงของผู้พูด สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าโครงสร้างผิว ซึ่งโครงสร้างผิวก็
คือสิ่งที่ผู้พูดพูดหรือเขียนออกมาเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น Jack and Jill’s house locates 
near the beautiful mountain and river. ประโยคนี้มีโครงสร้างผิวที่ เหมือนกัน แต่ผู้ ฟัง
สามารถตีความได้สองอย่าง คือ บ้านของ Jack และ Jill ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาและแม่น้ าที่สวยงาม 
(ท้ังภูเขาและแม่น้ าสวยงาม) หรือ บ้านของ Jack และ Jill ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาท่ีสวยงามและแม่น้ า 
กล่าวได้ว่า ความหมายที่เราตีความนี้จากโครงสร้างลึกในภาษานั่นเอง 
 

6.ทฤษฎีอรรถศำสตร์ (Semantics)9 
  อรรถศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาความหมาย ตามแนวคิดของ Bell (1991) 
กล่าวถึงภาษาว่า เป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบเป็นรหัสที่ประกอบรวมกันเพื่อแสดงความหมายและมี
ระบบการสื่อความหมายผ่านสิ่งที่เรียกว่ารหัส เพ่ือให้ความหมายจนเกิดเป็นการสื่อสารที่มีคุณค่า 

                                                 
8 Retrieved on May 20,2014,http://www.bloggang.com, Accessed: 4/1/2021. 
9 หนึ่งฤทัย ลาที, การวิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากหนังสือเรื่อง แอตแลนติกมหาสมุทร
ข้ามกาลเวลา, การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ, คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์, บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, 2556. 
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  Larson and Segal (1995) กล่าวถึงความหมายไว้ว่า ไม่เพียงเกี่ยวข้องกันภายนอก แต่
ยังส่งผ่านไปถึงความนึกคิดภายในจิตใจของผู้พูด กล่าวคือ ความหมายไม่เพียงแต่เชื่อมโยงผู้พูด
กับสิ่งภายนอก แต่ยังสื่อความหมายภายในหรือจุดมุ่งหมายภายในใจที่แท้จริงที่ผู้พูดต้องการ
สื่อสาร เช่น การพูด ความเชื่อ การถาม การสั่ง หรือ ความสงสัย เป็นต้น และเขาได้จ าแนก
หน่วยทางอรรถศาสตร์เป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ 
  1) สรรพสิ่ง ได้แก่ สิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติและเหนือธรรมชาติและสิ่งไม่มีชีวิต 
  2) เหตุการณ์  ได้แก่  ค าที่ ใช้แสดงการกระท าทั้ งหมด การเปลี่ยนสภาวะ และ
ประสบการณ ์
  3) การขยายความ ได้แก่ค าที่น ามาขยายด้านคุณภาพและปริมาณของเหตุการณ์หรือ
สรรพสิ่ง 
  4) ความสัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์ของหน่วยอรรถศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เช่น หลัก
จาก กับเพราะว่า ดังนั้น ตั้งแต่ เป็นต้น 
  จากทฤษฎีที่ยกกล่าวมาข้างต้นก็สามารถสรุปได้ว่า การตีความหมายทางภาษาทุกภาษา
นั้น ผู้พูดหรือผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจทั้ง 2 ภาษาคือ ภาษาที่เป็นต้นฉบับและภาษาที่ผู้พูดจะ
สื่อสารออกไปหรือถ่ายทอดความหมายออกไปยังผู้ฟัง หรือ ผู้อ่านข้อความที่แปล ก็คือภาษาที่จะ
ใช้และการใช้ภาษานั่นเอง จึงถือว่า สิ่งส าคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ
ภาษาที่จะใช้เป็นเรื่องของรูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงานแปลที่ผู้แปลใช้ในการตีความหมาย
ภาษา 
   อย่างไรก็ตาม กระบวนการของการตีความหมายภาษานั้นเป็นขั้นตอนและวิธีการ
ปรับเปลี่ยนตัวบทของภาษาในความหมายดั้งเดิมเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เป็นความหมายใหม่ในภาษา
ใหม่ เช่น ภาษาไทยว่า “ฉันอาศัยอยู่ในบ้านของฉัน” ผู้แปลหรือผู้พูดก็จะต้องมีกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนภาษานี้ในความหมายของอีกภาษาหนึ่งในภาษาอังกฤษก็จะได้ว่า “ I live in my 
house” เป็นต้น  
  ดังนั้น ตัวทฤษฎีทางการแปลหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตีความหมายทางภาษา หรือ 
การถ่ายทอดภาษาที่ 1 ไปสู่ภาษาที่ 2 นั้น มีทั้งชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้ถ่ายทอดและเขียน
เป็นทฤษฎีการตีความหมายทางภาษา แต่ที่ได้ยกมาเป็นแนวคิดองค์ความรู้เพียง 6ทฤษฎีเท่านั้น
ซึ่งเป็นทฤษฎีหลักที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงให้ผู้พูดหรือผู้แปลนั้นได้เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์และถ่ายทอดความหมายทางภาษาได้อย่างดีและเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะทฤษฎี
โครงสร้างลึกและโครงสร้างผิว  เป็นเจตนารมณ์ของผู้ เขียนที่ต้องการสื่อสาร ถ้าผู้แปลมี
เจตนารมณ์ไม่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างทางภาษาก็อาจจะท าให้การตีความภาษาผิดพลาด
ได้ และการเข้าถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนด้วยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ถ่ายทอดความหมาย
ทางภาษาที่ 1 ไปสู่ภาษาที่ 2 หรือ ส านวนตนเองจะต้องจัดท าอย่างประณีตด้วยถ้อยค าที่ลงตัว
และเหมาะสมที่สุด 



205 

 

  ส าหรับการน าหลักการและทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์นั้นขึ้นอยู่กับผู้แปลจะน ามาเป็น
แนวทางในการตึความหมายทางภาษาอย่างไร อาทิเช่น ทฤษฎีภาษาศาสตร์โดยภาพรวมแล้ว
ทฤษฎีนี้ต้องการให้ผู้แปลวิเคราะห์ภาษาตามโครงสร้างตัวบทต้นฉบับก่อนแล้วจึงถ่ายทอด
ความหมายออกไป ตลอดทั้งพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนภาษาต้นฉบับด้วย จึงจะท าให้การ
ถ่ายทอดความหมายมีความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นธรรมชาติกับต้นฉบับ  
   ตัวอย่ำง 
   S.  Clever people often have a dream. 

T1. คนฉลาดมีความฝันเสมอ 
T2. บ่อยครั้งที่คนฉลาดได้มีความฝัน 
T3. คนมีความรู้มากมีความฝันเป็นปกติ 
T4. คนฉลาดปกติมีความฝัน 
T5. ปกติแล้วคนฉลาดเกิดมีความฝันเสมอ  

  จากตัวอย่างที่ได้ยกมาจะพบว่า ข้อความภาษาอังกฤษสามารถถ่ายทอดความหมายได้
อย่างหลากหลาย แต่ต้องมีความเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของผู้ เขียนต้องการสื่อสารอะไรใน
ความหมายของประโยคนี้ จริงอยู่ว่า ทุกประโยคที่ถ่ายทอดความหมายออกมาถูกต้อง แต่ใน
เจตนารมณ์ของผู้เขียนคืออะไร จุดนี้มีความส าคัญมากที่สุด ในข้อนี้เพียงต้องยกตัวอย่างให้ผู้อ่าน
ได้เรียนรู้ว่า คนฉลาด หรือ คนเก่ง หรือ คนมีความรู้ หรือ คนมีปัญญาปกติมีความฝันเสมอ ซึ่ง
ความฝันในที่นี้คือ ความต้องการพัฒนางาน หรือ ความก้าวหน้าของตนเอง เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม การตีความหมายของภาษาก็เป็นรูปแบบของการสื่อสารทางการพูดหรือ
การฟัง หรือจะเรียกว่า กระบวนการเรียนการสอนทางระบบภาษาสื่อสารก็ได้ ทฤษฎีทาง
อรรถศาสตร์ (Semantics) จึงเป็นอีกรูปแบบที่สร้างแนวทางให้ผู้แปลสามารถเลือกใช้ภาษาได้
หลายๆ ลักษณะตามภาษาตัวบทที่เป็นตัวก าหนดความหมายแรก ผู้แปลจึงต้องสร้างฐานความ
เข้าใจในตัวบทเป็นล าดับแรก หรือ อาจจะเชื่อมโยงกับภาษาฉบับแปลด้วยก็จะดี เพ่ือท าให้
สามารถสรุปความหมายได้ดีและรวดเร็วและนอกจากนั้น การแปลความหมายยังมีความเชื่อมโยง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วย เพราะมนุษย์เรียนรู้ด้วยภาษาและประสบการณ์ซึ่งส่งผลต่อ
การถ่ายทอดภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูง จึงถือว่า ทฤษฎีด้านการเรียนรู้ภาษาก็เป็นส่วนที่ผู้แปล
ควรน ามาศึกษาและสร้างความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความพร้อมในเชิงการบูรณาการของทฤษฎีด้าน
ภาษาศาสตร์ ทฤษฎีอรรถศาสตร์ หรือ ทฤษฎีการแปลเชิงปฏิบัติ ดังนั้น ข้อ 7 -8-9 ทฤษฎีการ
เรียนรู้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อันส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาจึงน ามาเสริมให้ผู้อ่านได้
ศึกษาเพ่ิมเติมในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในการประยุกต์เข้ากับทฤษฎีอ่ืนๆ อันส่งผลต่อการ
ถ่ายทอดภาษาที่ 1 หรือ ภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษาฉบับแปลได้อย่างดีและรวดเร็วขึ้นตามความ
ประสงค์ของการสื่อสาร  
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7. ทฤษฎีและแนวคิดของบลูม10 
   บลูม (Bloom 1976 : 167-176) ได้ท าการวิจัยและเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยกล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการเรียน 3
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1 . พ ฤ ติ ก รรม ด้ าน ค ว าม รู้ ค ว าม คิ ด  (Cognitive entry behaviors) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถทั้งหมดของผู้เรียน ประกอบด้วยความถนัดและพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 
  2 . คุณ ลั กษ ณ ะท างด้ าน จิ ต พิ สั ย  (Affective entry characteristics) ห มายถึ ง 
สภาพการณ์หรือแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ ซึ่งได้แก่ ความสนใจและเจตคติที่มี
ต่อเนื้อหาวิชา โรงเรียน ระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและลักษณะซึ่งเป็น
คุณลักษณะต่างๆ ทางด้านจิตพิสัยซึ่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างยังคงอยู่ 
  3. คุณภาพการสอน (Quality of instruction) ได้แก่ การได้รับค าแนะน าการมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท าได้
ถูกต้องหรือไม ่
 
8. ทฤษฎีและแนวคิดของจำโคโบวิทส์11 
  จาโคโบวิทส์ (Jakobovits 1971 : 103-115) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองและสรุปได้ว่าปัจจัยที่ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นมี 3 ประการ คือ 
  1. ปัจจัยด้านการสอน ประกอบด้วยคุณภาพการสอนของครูซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถทางภาษาและการสอนของครู โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งรวมทั้งเวลาที่ใช้ 
เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน เกณฑ์การประเมินผลซึ่งอาจประเมินได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. ปัจจัยด้านตัวผู้ เรียน ประกอบด้วยความสามารถที่จะเข้าใจการสอนขึ้นอยู่กับ
สติปัญญา ความสามารถทางภาษา ความถนัด ได้แก่ องค์ประกอบความถนัดทางการเรียนทาง
ภาษา ความมานะบากบั่น เกิดจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เจตคติท่ีมีต่อครูผู้สอน ความสนใจในภาษา 
ที่ เรียนและเจตคติต่อวัฒนธรรมต่างประเทศ ส่วนกลยุทธ์และวิธีการเรียนประกอบด้วย
สมรรถภาพในการรับความรู้ใหม่ สมรรถภาพในการถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่ความรู้ใหม่ นิสัย
ทางการเรียนและการประเมินผลความสามารถของตนเอง 
  3 . ปั จจั ยด้ านสั งคมและวัฒ นธรรมที่ มี อิท ธิพลต่ อผลสั มฤทธิ์ ท างการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ความยึดมั่นต่อภาษาของตนเอง องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ทาง
ภาษาของตนเองและภาวะของวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคม 
                                                 
10 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ird_054_53%20(5).pdf, Accessed: 26/08/2021. 
11 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ird_054_53%20(5).pdf, Accessed: 26/08/2021. 

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ird_054_53%20(5).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ird_054_53%20(5).pdf
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9. ทฤษฎีและแนวคิดของกำร์ดเนอร์และแลมเบิร์ท12 
  การ์ดเนอร์และแลมเบิร์ท ( Gardner and Lambert 1972 : 1-136 และ Gardner 
1973 :1-176) ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  1. เจตคติ (Attitude) เช่น เจตคติต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน ซึ่งเจตคติเหล่านี้ได้รับจากการ 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางบ้าน ( home environment) ได้แก่ การได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนภายในครอบครัว การได้เปรียบด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ( economic advantage) 
การสนับสนุนทางด้านบรรยากาศภายในครอบครัว การได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มเพ่ือน ตัวครู
และวิธีการสอนของครูจะมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดเจตคติต่างๆในตัวนักเรียน ถ้าครูมี
ทักษะการสอนภาษาที่เก่งและสามารถกระตุ้นเด็กให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอยากเรียนตลอดจนมี
วิธีการสอนที่น่าสนใจจะช่วยให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาได้ (positive attitude) 
(Gardner 1973 : 7-8) 
  2. ความถนัดทางภาษา (Language aptitude) ความถนัดทางภาษาเป็นสิ่งที่มีมาแต่
ก าเนิดการฝึกฝนทางภาษา (Language training) นั้นไม่มีอิทธิพลต่อความถนัดทางภาษา 
(Gardner 1973 :24) 
  3. การได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา (Parents’ support) การส่งเสริมของบิดา
มารดาจะก่อให้เกิดความชื่นชอบของบุตรหลาน ถึงแม้ว่าการส่งเสริมของบิดามารดาของผู้เรียน
ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนแต่ถือว่ามีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือทางสังคม
ตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Gardner 1973 : 120-123) 
  4. ฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic level) คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมี
เจตคติทางบวกต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ( Gardner 1973 : 52) เด็กท่ีมีสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสั งคมต่ ามัก เป็ น เด็ กที่ มี ผลการเรียนต่ า รวมถึ งการมี ผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศต่ าด้วย (Gardner and Lambert 1972 : 114) 
  5. ระดับสติปัญญา ( Intellectual level) โดยทั่วไปสติปัญญาจะมีผลในการเรียน 
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสองที่เน้นการฟังและการสื่อสาร ( Gardner and Lambert 1972 
: 36-37)   
  6. นิสัยการเรียน (Habit of studying) นิสัยในการเรียนดี เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ท างานร่วมกับแรงจูงใจเชิงบูรณการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ ( Gardner 
and Lambert 1972 : 126) 
  7. เพศ (Sex) การท าวิจัยกับนักเรียนในรัฐหลุยส์เซียนามลรัฐเมนและรัฐคอนเนคทิคัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สอง พบว่าเด็กผู้หญิงมีความแตกต่างจาก

                                                 
12 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/ird_054_53%20(5).pdf, Accessed: 26/08/2021. 
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เด็กผู้ชายในเรื่องเจตคติและพัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยเด็กผู้หญิงจะมี
พัฒนาการในเรื่องดังกล่าวดีกว่าเด็กผู้ชาย 
  8. ความรู้เดิม (Knowledge background) เป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนในปัจจุบัน เห็นได้จากผลการวิจัยถึงผลความรู้เดิมของนักเรียนเมืองมนิลาประเทศ
ฟิลิปปินส์ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง พบว่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษใน 
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเข้าไปอยู่ในปัจจัยตัวที่ 1 (factor 1) เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในปัจจุบัน (Gardner and Lambert 1972 : 121-130)  
  9. คุณภาพการสอน (Quality of teaching) การสอนที่ดีจะก่อให้ เกิดเจตคติที่ดี
ตลอดจนช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กบัผู้เรียนอีก (Gardner and Lambert 1972 : 1) 
  10.โอกาสในการเรียนรู้ ( Opportunity of learning) โอกาสในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการเรียนภาษาต่างประเทศ โอกาสดังกล่าวคือการได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จ าลอง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การได้ 
พูดคุยสนทนากับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ การได้มีโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน เช่น การได้ดูรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าร่วมในกิจกรรมทาง
ภาษาหรือการเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ เป็นต้น โอกาสเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรี ยนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สองประสบความส าเร็จในการเรียนมากขึ้น ( Gardner and 
Lambert 1972 : 9) 
  จากข้อเขียนเป็นทฤษฎีข้างต้นมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชวาท  พระราชทาน  
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ.2428 
(อ้างถึงใน ผ่องศรีลือพร้อมชัย 2559) ที่ว่า “ ถ้ำรู้แต่ภำษำต่ำงประเทศ13 ไม่รู้เขียนอ่ำนแปลลง
เป็นภำษำไทยได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อันใด ถ้ำอย่ำงนั้นหำจ้ำงแต่ ฝรั่งมำใช้เท่ำไรเท่ำไรก็ได้ที่
ต้องกำรนั้นต้องให้กลับแปลภำษำต่ำงประเทศลงเป็นภำษำไทยได้แปลภำษำไทย ออกเป็น
ภำษำต่ำงประเทศได้จึงจะนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำตื่นตัวเองว่ำได้ไปร่ ำเรียนภำษำฝรั่งแล้วลืม
ภำษำไทย กลับเห็นเป็นกำรเก๋กำรกี๋อย่ำงเช่นนักเรียนบำงคนมักจะเห็นผิดไป ดังนั้นแต่ที่จริง
เป็นกำรเสียที่ควรจะติเตียนแท้ ทีเดียว”  
   

10. ทฤษฎีศำสตร์แห่งกำรตีควำม  
  ศาสตร์แห่งการตีความ14 (hermeneutics) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์แห่งการตีความ 
(the art and science of Interpretation) หมายถึง ทฤษฎีที่อธิบายถึงการตีความหมายและ
การท าความเข้าใจตัวบทต้นก าเนิดศาสตร์และศิลป์แห่งการตีความมาจากการตีความในคัมภีร์  
ไบเบิ้ล ซึ่งได้ ด าเนินการมาเป็นประเพณีที่ยาวนาน ต่อมานักประวัติศาสตร์และนักสังคมศาสตร์
                                                 
13 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/eg351.pdf, Accessed: 26/08/2021. 
14 file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/5.pdf, Accessed: 26/08/2021. 
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ไดน้ าวิธีการในการ ตีความหมายของคัมภีร์ไบเบิ้ล มาประยุกต์ใช้ในการตีความหมายตัวบทต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบทในเชิงประวัติศาสตร์และตัวบทในเชิงวรรณกรรม แล้ว
ต่อมาได้ขยายไปใช้ ตีความหมายของภาพยนตร์ บทสนทนา หรือแม้แต่แฟชั่น ในช่วงศตวรรษที่ 
๒๐ แนวคิดของ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ ได้มีอิทธิพลต่อศาสตร์แห่งการตีความหมาย ท าให้มีการ
ขยายปริมณฑลศาสตร์ แห่งการตีความ จนกลายเป็นวิธีท าความเข้าใจ การด ารงอยู่ (existence) 
และการเป็นอยู่ (being) ไฮเดกเกอร์เห็นว่า การตีความหมายเป็นภาวะที่ผู้ตีความหมายเผชิญกับ
โลกแห่งความเป็นจริงที่เขา ต้องการจะตีความซึ่งๆ หน้า ผู้ที่ตีความไม่ได้เฝ้ามองสิ่งที่เขาจะ
ตีความอย่างมีระยะห่างไกล ทว่าเขาจะต้องคลุกคลีตีโมงอย่างคุ้นเคยในโลกที่เขาปรารถนาจะ
ตีความ นอกจากไฮเดกเกอร์แล้ว ฮานส์ จอร์จ กาดาเมอร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่ ใช้ศาสตร์แห่งการ
ตีความไปใช้ท าความเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตลอดจนท าความเข้าใจ
สถานการณ์ของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
   กาดาเมอร์ให้ความส าคัญกับแนวคิดพหุนิยม คือ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์  ชุด
เดียวกันอาจตีความได้หลากหลายความหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามมุมมองหรือบริบททางวัฒนธรรม 
ศาสตร์แห่งการตีความมองว่า การท าความเข้าใจและการตีความหมายของเราเป็นสิ่งที่ผูกติด 
และหล่อหลอมโดยบริบทเฉพาะในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเรา ทั้งนี้ เนื่องจากเราได้
ใช้ แนวคิด ภาษา สัญลักษณ์ และความหมายของตัวเราในการตีความหมายของทุก ๆ สิ่ง ดังนั้น 
ศาสตร์แห่งการตีความจึงเกี่ยวข้องกับตัวเรา เป็นการตั้งค าถามอย่างต่อเนื่องของสิ่งที่เราสนใจ
ศึกษา รวมทั้ง ค าถามเกี่ยวกับตัวตนของเราด้วยว่า เรามาจากไหน การตีความ (Interpretation) 
หมายถึง การพยายามดึงความหมายออกจากข้อมูล เป็นการท าความเข้าใจว่าข้อมูลบอกอะไรกับ
เราบ้าง หรือเป็นการตีความข้อมูลที่เป็นหลักฐานอย่างอ่ืน หรือเป็นการพยายามท าให้เกิดความ
ชัดเจนในความหมายของบางสิ่ง หรือเป็นการอธิบายความหมาย  ของบางสิ่งที่ไม่สามารถท า
ความเข้าใจได้ง่าย  
  การตีความข้อมูล คือ การพยายามจะดึงเอาความหมายออกมาจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นการ 
ท าความเข้าใจว่า ข้อมูลบอกอะไรแก่เราบ้าง โดยปกติเม่ือได้ข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งมา เรามักรับรู้ 
หรือท าความเข้าใจในระดับที่ความหมายภายนอกของข้อมูลนั้นบ่งบอก นั่นคือรับรู้สิ่งที่เป็น
ข้อเท็จจริง เช่น เมื่อนักการเมืองอธิบายให้ผู้วิจัยฟังในการสัมภาษณ์ว่าตนใช้วิธีการหาเสียงโดย
การเดินเยี่ยมเยียน ประชาชนทีละบ้าน การรับรู้ความหมายภายนอกจากข้อมูลดังกล่าว ก็คือ 
การเดินเยี่ยมเยียน ประชาชนเป็นรายบ้านของนักการเมืองผู้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะหาเสียง แต่
การรับรู้ข้อมูลระดับนี้  ยังไม่ เพียงพอส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ นักวิจัยจ าเป็นต้องหา
ความหมายที่แท้จริง หรือความหมาย ขั้นลึกของพฤติกรรมการเดินเยี่ยมเยียนประชาชนนี้ด้วย 
จึงจะเข้าใจพฤติกรรมนี้อย่างแท้จริง เช่น นักการเมืองอาจมีเจตนาจะส ารวจหรือหยั่งคะแนน
ความนิยมที่ชาวบ้านมีต่อ ส.ส. รายอ่ืนๆ ที่ ๔๙ เป็นคู่แข่งของตน ตลอดจนต้องการตรวจสอบ
จ านวน และขนาดของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตของตน เพ่ือไม่ให้มีการโกงโดยการย้ายคน
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เข้ามาเป็นจ านวนมาก หรือการท าบัญชีผีก็ได้ การหา ความหมาย ที่แท้จริงของการเดินเยี่ยม
เยียนประชาชนทีละบ้านจึงไม่ใช่เพ่ือการหาเสียงเท่านั้น วิธีการแสวงหาความหมายขั้นลึกของ
พฤติกรรมนี้เอง ที่เรียกว่าการตีความข้อมูล  
  ทั้งนี้ นอกจาก การหาความหมายขั้นลึกจากข้อมูลที่เป็นการบอกเล่า หรือสังเกตได้
เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ยังสามารถหาความหมายขั้นลึกหรือตีความข้อมูลที่เป็นหลักฐาน
อย่างอ่ืน เช่น หลักฐาน ประวัติศาสตร์ หรือเอกสารส าคัญได้อีกด้วย การหาความหมายที่แท้จริง
ของหลักฐานประเภทนี้ คือ การหาความหมายตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างหลักฐานที่มีแฝงอยู่ 
เหตุที่ต้องตีความข้อมูล เพราะการรับรู้ข้อมูลเพียงเท่าที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร  ในบันทึก
หรือในเอกสารชั้นต้น หรือในหลักฐานชิ้นส่วนทางโบราณคดี (artifacts) นั้นไม่เพียงพอ ข้อมูลที่
เป็นเอกสารชั้นต้น หรือหลักฐานชิ้นส่วนทางโบราณคดี เป็นข้อมูลที่มีผู้อ่ืนสร้างขึ้น ข้อมูลจาก  
การบันทึกของผู้วิจัยก็เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ชัดเจนเพียงพอในตัว
ของมัน เอง ต้องการข้อมูลภูมิหลังอ่ืนๆ มาประกอบจึงจะท าให้เข้าใจข้อมูลข้างต้นได้ การอาศัย
เพียงข้อมูลนั้น โดดๆ จึงเป็นการเสี่ยง จ าเป็นต้องหาข้อมูลอ่ืนมาประกอบ สามารถตีความข้อมูล
นั้นได้ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของเจ้าของข้อมูล  
  เวเบอร์ (Veber) นักสังคมวิทยาที่เป็นที่รู้จักกันดีได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์ที่ ติดอยู่
กับใยของความหมายที่ ตนเองเป็นผู้ชัก ” (man is an animal suspended in webs of 
significance he himself has spun) ใยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็คือวัฒนธรรมนั่นเอง การท าความ 
เข้าใจมนุษย์จึงเป็นเรื่องของการพยายามวิเคราะห์วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างข้ึนห่อหุ้มตน ไม่ใช่เรื่อง
ของ การหากฎเกณฑ์การทดลองแบบวิทยาศาสตร์เพียงประการเดียว แต่เป็นความพยายามจะ
ตีความ พฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือหาความหมายของวัฒนธรรมนั้นด้วย การหาความหมายของ
ระบบคุณค่า ในวัฒนธรรมจึงเป็นเป้าหมายหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าการแสดง
กฎเกณฑ์ และการหา ความหมายดังกล่าวกระท าได้ด้วยการตีความข้อมูล  
  การตีความข้อมูลจะกระท าได้เมื่อมีความพร้อมของข้อมูล ๒ ประการ ประการแรก คือ 
ข้อมูลนั้นมีคุณภาพดี ถูกสร้างขึ้นมาอย่างดี เพียงพอที่จะถูกตีความได้ ประการที่สอง คือ มีข้อมูล
ภูมิ หลัง หรือข้อมูลพ้ืนฐานชุดอ่ืนมารองรับจึงจะตีความได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีคุณภาพดี คือข้อมูลที่
เขียนขึ้น หรือสร้างขึ้น และท าให้ผู้อ่านหรือผู้ได้ข้อมูลเกิดความกระจ่างชัดว่าได้เกิดอะไรขึ้น ช่วย
ลดความ สนเท่ห์ของผู้อ่านต่อสิ่งที่บรรยาย ในการลดความฉงนนี้ ผู้บรรยายจะต้องตีความหรือ
ท าความเข้าใจ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเสียก่อน และจะต้องพิสูจน์หรือประเมินการตีความหรือท า
ความเข้าใจ ปรากฏการณ์ ข้อมูลที่เป็นการบรรยายอย่างดีนี้ จะท าให้ผู้อ่านกับปรากฏการณ์ที่อยู่
ห่างไกลและ แปลกปลอมซึ่งกันและกัน เกิดความใกล้ชิดขึ้นมาโดยผู้บรรยาย ซึ่ง Geertz เรียก
การบรรยายแบบนี้ว่า การบรรยายแบบเข้มข้น (think description) การบรรยายแบบเข้มข้นมี
ลักษณะ ๔ อย่าง คือว่า  
  ๑. มีการตีความของผู้วิจัยอยู่ในการบรรยายนั้น ไม่ใช่การบรรยายข้อมูลเฉยๆ  
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  ๒. การตีความที่ดีจะเป็นการตีความจากข้อมูลที่เป็นการโต้ตอบกันทางสังคม (social 
discourse) ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ๕๐  
  ๓. ผู้บรรยายจะตีความโดยน าเอาการโต้ตอบกันทางสังคม ที่ปรากฏในเหตุการณ์มา 
แสดง หรือชี้แจง หรืออธิบายในภาษาและด้วยค าอธิบายที่ผู้อ่านจะเข้าใจได้ และตรวจสอบได้ 
เป็นการ คาดเดาอย่างดีที่สุดของผู้บรรยาย  
  ๔. ข้อมูลที่บรรยายมีลักษณะเจาะลึกจากภาพเล็กๆ หรือพฤติกรรมเล็กๆ แต่สามารถ 
น ามาตีความในระดับกว้างข้ึน และสร้างเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรมระดับสูงขึ้นได้  
  นอกจากข้อมูลต้องมีคุณภาพดีแล้ว เงื่อนไขส าคัญอีกอย่างหนึ่งส าหรับการตีความ คือ 
การรู้ข้อมูลภูมิหลัง หรือข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นบริบท (context) ของพฤติกรรมที่จะตีความ ทั้งนี้ 
ได้มีผู้ กล่าวไว้ว่า “ความหมายอยู่ในบริบทเสมอ และบริบทก็รวมเอาความหมายไว้” (meaning 
is always within context and context incorporate meaning) ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
บริบทเป็น ตัวก าหนดความหมายของพฤติกรรมสังคม กล่าวคือ พฤติกรรมสังคมมีความหมาย
สมบูรณ์เมื่ออยู่ใน บริบททางสังคมวัฒนธรรม นักวิจัยเชิงคุณภาพเชื่อว่า บริบทเป็นตัวก าหนด
ความหมาย เมื่อเชื่อเช่นนี้ แล้วก็ต้องเชื่อต่อไปว่า การตีความหมายพฤติกรรมที่มนุษย์กระท า
โต้ตอบกันและกัน ต้องตีความใน บริบทของพฤติกรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ตีความต้องรู้
ข้อมูลที่เป็นบริบทของพฤติกรรม จึงจะ ตีความได้ใกล้เคียงกับที่เจ้าของพฤติกรรมให้ความหมาย
ไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทที่จ าเป็น คือ ข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้เป็นกรอบในการจ าแนกประเภท ของ
ข้อมูล ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ความรู้เรื่องใคร ท าอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร และท าไม แท้จริง 
แล้วการตอบค าถามว่า ท าไมก็คือ การตีความหมายของพฤติกรรม ส่วนข้อมูลที่ว่าใครท าอะไรที่
ไหน กับใคร อย่างไร ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทที่แสดงให้เห็นสถานภาพ บทบาท และลักษณะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีการกระท าโต้ตอบกัน ข้อมูลเหล่านี้ ห่อหุ้มพฤติกรรมที่บุคคลกระท าอยู่
และ เป็นตัวก าหนดความหมาย หรือค าตอบของค าอธิบายพฤติกรรมนั้นๆ กระบวนทัศน์
สังคมศาสตร์เชิงตีความ (Interpretive Social Science) : เป็นกระบวน ทัศน์การแสวงหา
ความรู้ ที่มุ่งเน้น การท าความเข้าใจปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม ชุมชน อย่าง
ละเอียดเข้มข้น ลุ่มลึก และกระจ่างชัด โดยอาศัย กระบวนการตีความ หรือแปล  ความหมาย 
โดยนัยแห่งการกระท าหรือเจตนาภายใต้บริบท (context)   
  ดังนั้น นักวิจัยต้องให้ ความส าคัญกับบริบทของปรากฏการณ์ ที่ศึกษาอย่างเพียงพอ จึง
จะเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น หลักการออกแบบวิจัยกระบวนทัศน์เชิงตีความ ( Interpretive 
Social Science) จะไม่ อธิบายว่าท าไมบางสิ่งเกิดขึ้น แต่ต้องส ารวจหรือพยายามสร้างความ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เรามีความรู้ กับเรื่องนั้นน้อย หรือไม่มีความรู้ผ่านกระบวนการปะติดปะต่อ 
(ผูกโยง) ที่น าไปสู่ความเข้าใจและ น าไปสู่การสร้างทฤษฎี ทั้งนี้ การออกแบบวิจัยของกระบวน
ทัศน์ศาสตร์แห่งการตีความ เน้น ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย มีนัยส าคัญ คือ การ
ออกแบบวิจัยควรจะยืดหยุ่น และไม่มีโครงสร้าง ที่แน่นอน เทคนิคการรวบรวมข้อมูลควรจะ
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เที่ยงตรง การออกแบบวิจัยจะเกี่ยวกับประชากร หน่วยการศึกษาขนาดเล็ก และข้อมูลเข้มข้น 
เป็นการมองจากคนใน และอยู่บนพื้นฐานของการ พรรณนาของการเห็นและการได้ยิน 
  จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีมีส่วนในการวิเคราะห์ส านวนการใช้ภาษาต้นฉบับไปสู่การแปลใน
หลายๆ รูปแบบขึ้นอยู่กับว่า ภาษาต้นฉบับมีอย่างไร และ เจตนารมณ์ของผู้เขียนต้องการสื่อสาร
อะไรซึ่งผู้แปลจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจให้ท่องแท้ทุกบริบทของภาษาต้นฉบับก่อนที่จะลง
มือแปลและสื่อสารออกไปเพื่อความถูกต้องและความหมายสมบูรณ์ที่สุดและมีความไม่ขัดแย้งกับ
ภาษาต้นฉบับ เมื่อผู้มาอ่านงานแปลนั้นแล้วมีความเป็นธรรมชาติและสามารถน าทฤษฎีหลักการ
แปลมีร่วมตีความหมายและถ่ายทอดความหมายในโครงสร้างภาษาที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับได้
อย่างสอดคล้องกันตามข้อเขียนภาษาอังกฤษที่ว่า... 
    “ Translation, then, consists of studying 
    the lexicon, grammatical structure, 
    communication, situation, and cultural 
    context of the source language text, analyzing 
    it in order to determine its meaning, 
    and then reconstructing the same meaning 
    using the lexicon and grammatical structure 
    which are appropriate in the RECEPTOR  
    LANGUAGE and its cultural context.”  
    (Mildred L. Larson 1984: 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

……………….. The End of Chapter 7 ……………….  



213 

 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
   
   
 
  ส ำหรับบทที่ 8 นี้มีควำมส ำคัญมำกอีกเช่นกัน อันเนื่องด้วยเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ชนิดของกำรแปลและเทคนิคกำรแปลควำมหมำยว่ำมีอย่ำงไรหรือถ้ำเรำจะต้องกำร
ตีควำมหมำยข้อควำมที่เป็นภำษำที่ 1 เป็นอีกภำษำหนึ่งที่เรียกว่ำ ภำษำที่  2 นั้นมีวิธีกำร
หรือจะยึดกำรแปลตำมแบบชนิดใด นอกจำกผู้อ่ำนจะได้ศึกษำทฤษฎีกำรแปลมำแล้วในบท
ต้นๆ และแนวคิดเกี่ยวกำรแปล เพื่อท ำให้ผู้อ่ำนเห็นว่ำ กำรแปลมีหลำยรูปแบบที่ผู้แปล
สำมำรถเลือกวิธีกำรได้หรือไม่ก็สำมำรถวิเครำะห์งำนแปลต่ำงๆ ที่ตนเองก ำลังศึกษำอยู่ได้ว่ำ
เป็นไปตำมรูปแบบไหน ถ้ำน ำชนิดของกำรแปลมำวิเครำะห์ จำกกำรศึกษำเอกสำรทำง
วิชำกำรพบว่ำ ผู้รู้ทำงด้ำนกำรแปลต่ำงแบ่งกำรแปลเป็นหลำยชนิดต่ำงๆ หรือบำงท่ำนใช้ค ำ
ว่ำเทคนิคกำรแปลก็มี ประเภทกำรแปลก็มี แตกต่ำงกันออกไป  
  การแปลนั้น ถ้าจะกล่าวมีมากมายหลายแนวคิดที่มีผู้รู้ได้แสดงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชนิด
ของการแปล หรือ ระดับเทคนิคการแปล แต่ผู้เขียนและเรียบเรียงก็จะได้หยิบยกมาในส่วนที่
ส าคัญและเป็นที่นิยมในการอธิบายความ ดังนี้  
 

1. ชนิดของกำรแปล 
 

    1.1 กำรแปลโดยพยัญชนะ ( Literal Translation ) 
   การแปลโดยพยัญชนะ หมายถึง การแปลตามกรอบของหลักไวยากรณ์ของแต่ละภาษา
ของต้นฉบับบวกกับภาษาที่ก าลังจะแปลด้วย การแปลโดยพยัญชนะเป็นการแปลตามโครงสร้าง
ของประโยค ถ้าเป็นข้อความปัจจุบันก็ควรแปลเป็นปัจจุบัน  อดีตก็ควรแปลเป็นอดีต  อนาคตก็
ควรแปลเป็นอนาคต  เช่นตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ 
 

 

บทที่ 8 
ชนิดกำรแปล 

และระดับเทคนิคกำรแปล 
เพื่อกำรสื่อสำรควำมหมำยทำงภำษำ 
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  ประโยคว่า  The   cow  will  eat  and  run  in  garden  every day. 
  แปลว่า  วัวตัวหนึ่งจะกินและวิ่งในสวนทุก ๆ วัน 
  ข้อความประโยคที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นข้อความอนาคต เวลาแปลจะพบว่า ผู้แปลก็จะ
ตีความให้เป็นข้อความบ่งบอกถึงค ากล่าวการสื่อสารอนาคตในภาษาที่ ๒ ซึ่งมาจากภาษาต้นฉบับ
คือ ภาษาท่ี ๑ ( English ) 
  ดังนั้น การแปลโดยพยัญชนะสามารถแยกออกเป็น ๒ ประการดังนี้ 
  (ก) การแปลค าต่อค า ( Word  for  word  translation )  วิธีนี้เป็นวิธีการแปลที่นิยม
ใช้ในการแปลคัมภีร์ทางศาสนาในระยะแรก ผู้แปลจะรักษาโครงสร้างและความหมายของ
ภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลอย่างเคร่งครัด ท าให้เนื้อความของภาษาฉบับแปลเข้าใจได้ยาก
มากวิธีนี้ไม่นิยมแปลกันในปัจจุบันนี้แล้ว 
 (ข) การแปลตรงตัว ( Literal translation )  เป็นการแปลโดยพยายามคงความหมาย
ท่วงท านอง รูปแบบ  และโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องครบถ้วนและความ
แม่นย าแน่นอนของต้นฉบับเป็นส าคัญ ไม่นิยมการตัดทอนหรือแต่งเติมค าหรือข้อความ ใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ปัจจุบันนี้การแปลแบบนี้ยังคงใช้กันอยู่  มักเป็นการแปลเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น 
การแปลคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบัน  การแปลกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  ประกาศทาง
ราชการ เป็นต้น 
   ตัวอย่ำงโดยย่อ 
   The  time came when the Lord  God formed a man’s body 
from the dust of the ground and breathed into it the breath of life. And 
man became  a living person.  แปลว่า   พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบาย
ลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต 
 
   อย่างไรก็ตาม  การแปลตามความหมาย หรือ  Meaning  based Translation  เป็น
ความพยายามที่จะถ่ายทอดความหมายจากภาต้นฉบับให้เป็นภาษาที่สละสลวยในภาษาที่สอง
บางครั้งเราเรียกการแปลเช่นนี้ว่า   Idiomatic Translation  แต่ส าหรับการแปลค าต่อค าเพ่ือคง
รูปแบบของภาษาต้นฉบับไว้นั้นเราเรียกว่า   Literal Translation   การแปลเช่นนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา  Form  ของภาษาต้นฉบับ  ซึ่งอาจหมายถึงรูปแบบค า  หรือ การ
เรียงล าดับค า ประโยค  หรืออนุประโยค ส่วนขยายต่างๆ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ที่ศึกษาสามารถ
เรียนรู้รูปแบบ  Form  ของภาษาต้นฉบับได้  ดังนั้น ตามความเห็นของผู้เขียนเองคิดว่า การแปล
แบบ  Literal Translation จะไม่ช่วยในการสื่อความหมายเนื่องจากข้อความที่แปลแล้วไม่เป็น
ภาษาธรรมชาติ และอาจจะไม่ถูกต้องตามส านวนการเขียนในภาษาที่สอง  เพราะงานแปลที่ดีนั้น
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จะต้องเลือกใช้โครงสร้างไวยากรณ์  และการใช้ค าต่างๆ ที่ถูกต้องในภาษาที่สอง  และงานแปล
นั้นจะต้องท าให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าก าลังอ่านงานแปล 
   ถ้าเราพูดถึงงานแปลก็มีอยู่หลายระดับ  เนื่องจากผู้แปลไม่สามารถแปลทุกถ้อยกระทง
ความได้อย่างสละสลวย  กล่าวคือ  การแปลบางส่วนอาจแปลได้อย่างดีเยี่ยม    แต่บางส่วนอาจ
แปลได้ไม่ดี  เพราะความถนัดของผู้แปลไม่เหมือนกัน  งานแปลนั้นส่วนหนึ่งออกมาจากการ
จินตนาการ  ในเรื่องราวก าลังแปลด้วยจึงจะท าให้การถ่ายทอดความหมายทางภาษาที่สองได้ดี   
   ดังนั้นสรุปได้ว่า  การแปลมีหลายระดับ  ซึ่งเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
อธิบายความ 

   ๑. Very   Literal  คือ ได้แก่ การแปลค าต่อค าหรือการแปลตามโครงสร้าง 
ประโยคภาษาอังกฤษ หมายความว่า ผู้แปลจะค านึงถึงค าศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในประโยคเป็นส าคัญ
ไม่มีการปรับเปลี่ยนส านวน หรือ การตัดต่อ เพ่ิมเติมค าในประโยคต้นฉบับ 

๒. Modified   Literal   คือ ได้แก่ การแปลตามโครงสร้างบ้าง  แต่ภาษาท่ี 
ใช้ก็ยังไม่เป็นธรรมชาติ  แต่มีการดัดแปลงส านวนใหม่  หมายความว่า ผู้แปลสามารถปรับ
โครงสร้างประโยคต้นฉบับได้ตามความเหมาะสม เพ่ือสื่อสารความหมายของไปให้ผู้ฟังเข้าใจได้
ง่ายขึ้น แต่ยังคงสภาพความเป็นต้นฉบับไว้อยู่บางจุดในการสื่อสารความหมายเดิม 

     ๓.  Idiomatic   คือ ได้แก่ การแปลที่ได้พัฒนามาจาก  มีทั้งด้านความหมาย 
และส านวนโวหาร หมายความว่า ผู้แปลสามารถดัดแปลงลักษณะต้นฉบับ โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร
ของผู้เขียนที่ปรากฏอยู่ต้นฉบับ แต่มีการตัดออก ต่อเติม เพ่ิมเติมภาษาแปลค่อนข้างมาก เพราะ
เป็นการผสมผสานทั้ง Literal และ Modified   

       ๔. Unduly free คือ  ได้การแปลที่พัฒนาจากมีการแปลแบบใช้ส านวน 

 Unduly free  

 Idiomatic   Normal Translations goal ระดบัที ่ ๓ 

 Near Idiomatic  

 Inconsistent  Mixture For scholars 

 Modified Literal   Especially Legal  ระดบัที ่ ๒ 

 Literal    Religious, or Literary 

     For a Language   

 Very literal   Learner or for  ระดบัที ่ ๑ 

     An analytical Linguist 
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โวหารโดยค านึงถึงความหมายเป็นหลัก  และเป็นการแปลข้อความเพ่ิมเติมเข้าไปตามใจชอบ 
และท าไความหมายของภาษาต้นฉบับเปลี่ยนไป  หรือบิดเบือนข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์  
หรือวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับนักแปลหลายท่านได้กล่าวไว้ 
 

   1.2 กำรแปลโดยอรรถ  ( Non- Literal  Translation )  
    การแปลโดยอรรถ คือ การแปลที่ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง  ความหมาย  ท่วงท านอง  
หรือ รูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงรูปค า
หรือข้อความทางด้านไวยากรณ์ได้  การแปลโดยอรรถนี้รวมไปถึงการถอดใจความในภาษา
เดียวกันด้วย การแปลแบบนี้ใช้กับเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับนัก 
เช่น การแปล นวนิยาย  เรื่องสั้น  นิทาน  เป็นต้น 
    ตัวอย่ำงกำรแปล 
      Application  for  admission  to  a  curriculum   
    of  advanced  study  for  the  degree  of  master  
     of arts  shall  be  made to the register not later   
     than the  ๑st  May  preceding the commencement   
    of  the  course. ( University  of Bristol,  
    Postgraduate Study, January ๑๙๗๐) 
      ( แปลว่า  ค าร้องขอเข้าศึกษาในระดับปริญญา 

มหาบัณฑิตควรน่าจะย่ืนต่อฝ่ายทะเบียนอย่างช้า 
สุดภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ก่อนเปิดเรียน ) 
 

  การแปลดังกล่าวมาข้างต้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงไกร เรือนน้อยที่ได้
กล่าวถึงลักษณะการแปลหรือชนิดของการแปลโดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อย่างกว้างๆ 
ดังนี้1 
  1. การแปลตรงตัว (literal translation) – หรือการแปลตามตัวอักษร เป็นการแปลโดย
พยายามคงความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้อง แม่นย าเป็นหลัก 
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง (Structure) และการใช้ค าบ้าง เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล  การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะ
อาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ สาระข้อเท็จจริง เพ่ือจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือ
การน าไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการเป็นต้น นอกจากนี้ 

                                                 
1 https://www.gotoknow.org/posts/442421, Accessed; 20/09/2020. 

https://www.gotoknow.org/posts/442421
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กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่างๆ ก็ใช้วิธีการแปลแบบ
ตรงตัวเช่นกัน 
  2. การแปลสรุปความ หรือเอาความ (non-literal translation) – การแปลลักษณะนี้ 
ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมายหรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้าย
ขยายความหรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปค าหรือไวยากรณ์ได้ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับ
เรื่องที่ ไม่จ าเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับ ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภท
โดยเฉพาะเพ่ือความบันเทิงผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้าและท าความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด 
จุดมุ่งหมายของผู้เขียนและสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้วจึง
ถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ และการแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย 
ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปลนวนิยายเรื่องสั้น นิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์ 
  นอกจากนั้น มีผู้รู้อีกหลายท่านได้แสดงความคิดในเรื่อง ลักษณะการแปลและชนิดของ
การแปลที่มีความแตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น แต่อาจจะใช้ภาษาอีกมุมหนึ่ง คือ นายธัฒฌา 
ธนัญชัย กล่าวว่า ความหมายของค าว่า “แปล” ซึ่งเป็นค ากริยาไว้ 2 ความหมาย ได้แก่          
1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มาเป็นอีกภาษาหนึ่ง 2) ท าให้เข้าใจความหมาย 
พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ ดังนี้ translate 
: “to render into another language ; to interpret ; to explain by using other 
words; to express in other terms” ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การแปล คือ 1) การถ่ายทอดข้อความ
จากภาษาหนึ่ง ไปยังอีกภาษาหนึ่ง 2) การตีความหมายหรือการท าให้เข้าใจความหมาย 3) การ
อธิบายโดยใช้ถ้อยค าส านวนอย่างอ่ืน และ รูปแบบของการแปล อาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด2 คือว่า 
          1. การแปลตามรูปของภาษา (Form) หรือการแปลตรงตัว หรือ การแปลตามตัวอักษร
(Literal Translation) เป็นการแปลที่พยายามรักษาความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้
มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นย าเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง (Structure) 
และการใช้ค าเพ่ือ ให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล การแปลลักษณะนี้ ใช้ใน
กลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของสาระข้อเท็จจริง เพ่ือจุดประสงค์
ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการน าไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือ
ปฏิบัติการ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงานและเอกสารราชการ 
          2. การแปลตามความหมาย (Meaning) หรือ การแปลสรุปความ (Free Translation) 
เป็นการแปลที่ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้างตามความหมาย หรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มี
การโยกย้ายขยายความ หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปค าหรือไวยากรณ์ การแปลลักษณะนี้
นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จ าเป็นต้องรักษาความถูกต้องของต้นฉบับ เป็นการแปลที่ใช้ในสื่อมวลชนทุก
ประเภทโดยเฉพาะเพ่ือความบันเทิง ผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ท าความเข้าใจกับเนื้อหา วิธี
                                                 
2https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828, Accessed: 12/06/2021. 

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=828
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คิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียน และสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้ว  
จึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ และการแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย 
ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปล นวนิยายเรื่องสั้นนิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์ 
          อย่างไรก็ตาม การแปลทั้ง 2 ชนิด มีความจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการแปลให้มี
ความแม่นย าและสละสลวยมากที่สุด การแปลแม้จะสละสลวย ก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ ถ้าเนื้อหาผิดไป
จากเนื้อหาเดิม ส่วนการแปลที่เนื้อหาดีแต่ไม่สละสลวยถือว่าดีกว่า เพราะผู้อ่านสามารถได้รับ
เนื้อหาจากต้นฉบับได้ตรงตามเนื้อหาเดิมอยู่แล้ว แต่ท าอย่างไร งานแปลจะมีส านวนออกมาให้ดี
ที่สุด แน่นอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน วิธีการแปล และ 
กระบวนการถ่ายทอดภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษาที่ 2 หรือ ภาษาแปลจะต้องมีความสอดคล้องกัน
อย่างกลมกลืนและมีความเป็นธรรมชาติ 
 

2. ระดับกำรแปลควำมหมำยภำษำ3 
  การแปลความหมายทางภาษานอกจากที่ได้กล่าวมาในส่วนของชนิดการแปลทั้ง 2 
ประเภทใหญ่ๆ แล้ว ส่วนที่แฝงอยู่ในเนื้องานที่เป็นต้นฉบับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้แปลจะต้องใช้ระดับ
การแปล หรือ รูปแบบและเทคนิคการแปลส่วนย่อยลงไปอีกซึ่งมีผู้รู้ได้ศึกษาวิจัยและทดลองการ
แปลข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผู้เขียนและเรียบเรียงขออนุญาตที่จะน าแนวคิด
และเทคนิคของ หนึ่งฤทัย ลำที ที่ได้ศึกษาวิจัยกระบวนการตีความหมายภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยจากหนังเรื่อง แอตแลนติกมหาสมุทรข้ามเวลา ที่ท าให้เห็นระดับการแปล หรือ รูปแบบ
และเทคนิคการแปลอีกมุมของการตีความหมายทางภาษาที่ 1 เป็นภาษาท่ี 2 ดังนี้ 
 

    2.1 กำรแปลตรงตัว ( Lexical Translation ) 
   ภาษาต้นฉบับและภาษาแปลมีความหมายตรงกัน 
 

ภาษาแปล ภาษาต้นฉบับ ค าอธิบาย 
เกือบครึ่งศตวรรษได้ผ่ำน
ไป หลังจำกที่ผมได้เห็น
เฟลมิชแคปเป็นครั้งแรก 
ได้เฝ้าดูอย่างหลงใหล 
ตอนที่เครื่องบินของ
กองทัพอากาศ แคนาดา

Nearly half a 
century has gone by 
since I first saw the 
Flemish Cap and 
watched, captivated, 
as that Canadian Air 

การแปลตรงตัว 

                                                 
3หนึ่งฤทัย ลาที,การวิเคราะห์การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากหนังสือเรื่อง แอตแลนติกมหาสมุทรข้าม
กาลเวลา,การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556.  
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โฉบเข้ามา (น.29) Force Plane swept in. 
(P.17)  
 

   
  2.2 กำรแปลเพิ่มเติม ( Addition Translation ) 
   การเติมข้อความเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจของผู้อ่าน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
A flotilla of small 
craft brought out the 
scattering of 
passenger-two were 
children with 
measles, and there 
was some slight 
quarantine-related 
delay …(P.7) 
 

กองเรือเล็กนา ผู้โดยสาร
มาส่ง มี เด็ก 2 คนเปน็หัด 
ท าให้เราต้องจอด เรือ
นานกว่าปกต ิเพรำะ
ลูกเรือไม่ อยำกรับเด็กที่
ป่วยกลัวว่ำผู้โดยสำร คน
อ่ืนจะติดโรค (น.22) 

การแปลเพิ่มเติม 

 
  2.3 กำรละไว้ไม่แปล ( Omission Translation ) 
  ผู้แปลอาจไม่จ าเป็นต้องแปลบางข้อความหรือประโยค เนื่องจากอาจท าให้ผู้อ่านสับสน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Almost half a century 
has passed since I 
made those two 
crossing - fifty-odd 
years during which I 
must have traversed 
this particular body of 
water five hundred 
times, at least. (P.13) 

 เวลาผ่านไปเกือบครึ่ง
ศตวรรษแล้ว หลังจากท่ี
ผมได้เดินทางข้าม 
มหาสมุทร 2 ครั้งนั้น และ
ในช่วงเวลานั้น ผมได้เดิน
ทางผ่านน่านน้ านี้อย่าง
น้อย 500 ครั้ง    (น.26) 

“fifty-odd years”     
ไมไ่ด้แปล 



220 

 

  2.4 กำรแปลเป็นควำมหมำยรอง ( Secondary Sense Translation ) 
 ค าในภาษาไทยบางค าเมื่อกล่าวถึงโดยไม่มีบริบทจะมีความหมายตรงตัวเป็นความหมาย
แรกที่เราคิด เมื่อได้ยินเรียกว่า Primary Sense เมื่อแปลจึงต้องอาศัยค าที่เกิดร่วมกันจึงจะแปล
ความหมายได้ถูกต้องซึ่งค าเหล่านี้เรียกว่าความหมายรอง หรือ เรียกว่า Secondary Sense 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
It comes from 
evidence given to a 
British House of 
Commons Committee 
by a crewmen named 
Isaac Parker of the 
Liverpool slave brig 
Black Joke…(P.235) 
 
 

เป็นค าให้การของไอแซก 
ปาร์ก เกอร์ (Isaac 
Parker) จากเมืองลิเวอร์
พูล ลูกเรือค้าทาสชื่อ
แบล็ก โจ๊ก (Black Joke) 
(น.197)  

ความหมายแรก คือ 
“หลักฐำน”ความหมาย
รองคือ “ค าให้การ” 

 
  2.5 กำรแปลควำมหมำยแคบเป็นควำมหมำยกว้ำง  
  ( Specific to Generic Translation ) 
  การแปลจากความหมายแคบเป็นความหมายกว้าง เนื่องจากผู้แปลต้องการให้เป็น
ธรรมชาติในภาษาแปล ถึงไม่ตรงตัวเสียทีเดียวให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับและเป็น
ธรรมชาติ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
A handful of 
businessman, not a 
few politicians, 
…(P.13) 

นักธุรกิจจ ำนวนหนึ่ง 
นักการเมืองจ านวนไม่
น้อย (น.26-27) 

“ จ านวนหนึ่ง”มี
ความหมายกว้างกว่า 
“handful” (หยิบมือ 
หนึ่ง) 
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  2.6 กำรแปลควำมหมำยกว้ำงเป็นควำมหมำยแคบ  
  ( Generic to Specific Translation ) 
  การแปลความหมายกว้างเป็นความหมายแคบเป็นความหมายแคบกล่าวคือ ผู้แปล
ต้องการเลือกใช้ค าที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าเนื่องจากความเหมาะสมของภาษาที่ต่างกัน แต่ยังคง
รักษาความหมายไว้ใกล้เคียงกับต้นฉบับเช่นเดียวกับการแปลความหมายแคบเป็นความหมาย
กว้าง 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…: he waved up at us, 
and if he mouthed 
something like “Take 
care! Have a good 
crossing!” his words 
were whipped away 
by the breeze. (P.5) 
 

เขาโบกมือให้แล้วขยับ
ปาก เหมือนกับพูดว่า 
“โชคดีข้ามน้ าให้สนุก” 
แต่ค าพูดของเขาถูกลมพัด 
ไป (น.20) 

“good”แปลให้แคบลงว่า 
“สนุก” 

   
  2.7 กำรแปลควำมหมำยโจ่งแจ้งเป็นควำมหมำยแฝง  
  ( Explicit to Implicit Translation ) 
  การแปลจากภาษาต้นฉบับที่แสดงความหมายให้เห็นชัดเจนในการแปลผู้แปลอาจใช้
เทคนิคการแปลที่แสดงความหมายแต่ไม่แสดงรูป แต่ยังคงความหมายได้ครบถ้วน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
But in all other 
respects the American 
nation remains 
largely mute and 
oblivious to the 
Norsemen. (P.89) 
 

แต่ประเทศอเมริกายังนิ่ง
ใบ้ต่อชาว นอร์สในทุกแง่
ทุกมุม (น.83) 

แปลเป็นความหมายแฝง 
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  2.8 กำรแปลควำมหมำยแฝงเป็นควำมหมำยโจ่งแจ้ง  
  ( Implicit to Explicit Translation ) 
  การแปลประเภทนี้ ในภาษาต้นฉบับผู้เขียนอาจไม่ได้แสดงรูปประโยค แต่ในการแปลผู้
แปลจะต้องแสดงรูปความหมายให้เห็นโจ่งแจ้ง เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
On the way south, 
Darwin saw and 
collected specimens 
from the Cape Verde 
Islands, …(P.124) 
 

ขณะล่องเรือไปทำงใต้ 
ดาร์วินได้ เก็บตัวอย่าง
มากมายจากหมู่ เกาะเคป
แวร์ด (น.111) 

ความหมายโจ่งแจ้ง 

 
   2.9 กำรแปลควำมหมำยคล้ำยคลึง ( Synonym Translation ) 
  ภาษาแปลที่มีความหมายคล้ายกับภาษาในต้นฉบับเป็นค าในกลุ่มเดียวกันที่สามารถใช้
แทนกันได้โดยที่ความหมายไม่ต่างจากเดิมซึ่งผู้แปลอาจเลือกใช้ในบริบทที่ต่างกัน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
He turned out to be a 
middle-aged, full-
bearded Briton in 
civilian dress, a man 
who had long ago left 
the Royal Navy for its Royal 
Australian counterpart 
…(P.103) 

เขาเปน็ชายวัยกลางคน
ชาวอังกฤษ ในชุดไปรเวต 
หนวดเคราเฟ้ิม เขา ออก
จากกองทัพเรืออังกฤษไป
รับ ราชการในกองทัพเรือ
ออสเตรเลีย (น.94) 

“civilian dress”
หมายถึงชุดทีใ่ส่โดยทั่วไป
ของพลเมืองแต่แปลใช้ค า
ว่า “ชุดไปรเวต” ซ่ึง
หมายชุดที่ใส่ทั่วๆ ไป เช่น
เดียวกน 

   
   2.10 กำรแปลเป็นค ำตรงข้ำม ( Antonym Translation ) 
  การแปลค าที่ให้ความหมายเหมือนกัน แต่เขียนตรงกันข้ามกับภาษาต้นฉบับ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
I took a family 
vacation in 1975 on 

ในปี 1975 ผมพา
ครอบครัวไปเที่ยว เกาะ

การแปลเป็นค าตรงข้าม 
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the Canadian island 
of Grand Manan in 
New Brunswick, a 
short distance from 
where Roosevelt took 
his summer’s ease on 
Campobello. (P.43) 
 

แกรนด์เมแนน ในจังหวัด
นิวบรันส์วิกของแคนาดา 
ไม่ไกลจำกที่ โรสเวลต์ที่
พักตากอากาศบนเกาะ 
แคมโพเบลโล (น.49) 
 

 
   2.11 กำรแปลกรรมวำจกเป็นกรรมวำจก ( Passive to Passive Translation ) 
  ผู้แปลอาจเลือกแปลแบบ Passive เป็น Passive ได้ ถ้าหากต้นฉบับสอดคล้องกับ
ลักษณะของภาษาไทยซึ่งโดยปกติในภาษาในประโยค Passive มักใช้เมื่อประธานถูกกระท ากริยา
ในทางลบ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
He lived and worked 
until he was nearly 
ninety, and though he 
was distinguished 
enough to be buried 
alongside other 
national heroes under 
the nave of 
Westminster Abbey, 
he is otherwise widely 
overlooked. (P.123) 
 

เขาท างานจนอายุเกือบ 
90 ปี แม้ว่า เขาโดดเด่น
พอที่จะน าศพไปฝัง เคียง
ข้างวีรบุรุษประจ าชาติคน
อ่ืนๆ ในทางเดินมหาวิหาร
เวสต์มินสเตอร์แต่เขากลับ
ถูกมองข้ำม (น. 110) 

การแปลกรรมวาจกเป็น
กรรมวาจก 

 
  2.12 กำรแปลกรรมวำจกเป็นกรรตุวำจก ( Passive to Active Translation ) 
  ผู้แปลอาจเลือกแปลแบบจากกรรมวาจกเป็นกรรตุวาจก เพ่ือให้เหมาะสมตามธรรมชาติ
ของภาษา 
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ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
The animal’s tincture 
vein had to be 
removed and boiled 
up in lead basins, and 
it would take many 
thousands of snails to 
produce sufficient 
purple to dye a single 
garment. (P.68) 
 

พวกเขาต้องตัดเส้นเลือด
ด ำของหอยออกมา ต้ม 
ในอ่างตะกั่วต้องใช้หอย
เป็นพันๆ ตัวเพ่ือผลิตสี
ม่วงพอทีจะย้อมผ้า 1 ผืน 
(น.67)  

การแปลกรรมวาจกเป็น
กรรตุวาจก 

 
  2.13 กำรแปลแบบหำค ำมำเทียบเคียง ( Restatement Translation ) 
  การแปลในบางครั้งภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอาจหาค าที่มีความหมายเท่าเทียมมา
แทนที่ไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องเลือกใช้ค าในภาษาแปลที่มีความหมายเทียบเคียงกันมาใช้แทน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
… -being brought up 
on deck to be 
exercised, jumping 
rhythmically on the 
deck to the extent 
that their shackles 
allowed, crew 
members armed with 
whips standing 
nearby to make sure 
everyone moved with 
equal energy and 
kept their muscles in 
tone. (P.234) 
 

พวกเขาถูกน าตัวขึ้นมาบน
ดาดฟ้าเรือเพ่ือออกก าลัง
กาย กระโดดเป็นจังหวะ
บนเรือทั้งโซ่ตรวน ลูกเรือ 
ถือแส้คุม ให้ทุกคนออก
ก าลังกาย และ และรักษา
กล้ามเนื้อให้ได้รูป (น. 
197) 

“with whips standing 
nearby” ใช้ค าเทียบเคียง
ว่า  “ถือแส้คุม” “kept 
their muscles in 
tone” ใช้ค าเทียบเคียงว่า 
“รักษากล้ามเนื้อให้ได้รูป” 
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  2.14 กำรแปลแบบหำค ำมำแทน ( Substitute Word Translation ) 
  การแปลค าแทนที่ค าที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ต้องเน้นให้ได้ความหมายตรงตามต้นฉบับ  
แต่ไม่จ าเป็นต้องแปลเหมือนค าที่ปรากฏในต้นฉบับก็ได้ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
He then ordered the 
child’s feet to be put 
in water, and the 
cook putting his finger 
into the water said, 
“Sir, it1 is too hot.” …, 
I gave the child some 
victuals, but it2 would 
not eat; …(P.235) 
 

เขาสั่งให้น าเท้าเด็กแช่น้ ำ 
พ่อครัวเอานิ้วมือจุ่มน้ า
แล้วบอกว่า “ท่ำนครับน้ ำ
ร้อนเกินไป”...ผมให้
อาหารแต่เด็กไม่ยอมกิน 
(น.197) 

“water = it1 ”แทน
“น้ า” “the child =it2 ”
แทน“เด็ก” 

 
  2.15 กำรแปลโดยใช้สิ่งทดแทนทำงวัฒนธรรม  
  ( Cultural Substitute Translation ) 
  การแปลโดยใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (Cultural Substitution ) เป็นการน าเอา
วัฒนธรรมในภาษาแปลมาทดแทนในภาษาต้นฉบับซึ่งมีความหมายเท่าเทียมกัน ที่ต้องใช้เทคนิค
นี้เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
This discovery, which I 
was told about while 
sitting sunning myself 
in a rooftop bar in the 
coastal town of 
Essaouira, led 
geologists on a huge 
Easter egg hunt 
around other Atlantic 

มีคนบอกผมขณะที่ผมนั่ง
อาบแดดอยู่ในบาร์บน
ดาดฟ้าของเมือง 
ชายทะเลอย่างเอซาวรี่ร่า 
ว่าการค้นพบนี้น านัก
ธรณีวิทยาออกขุดส ารวจ
ในประเทศท่ีมีชายฝั่งติด
กับ มหาสมุทร
แอตแลนติกเพ่ือหาหิน 

“การขุดหาขุมทรัพย์” 
น ามาใช้แทน“huge 
Easter egg hunt” 
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coastal countries for 
more basalts of the 
same antiquity. (P.43) 
 

ภูเขาไฟที่มาจากยุค
เดียวกันนี้ราวกับว่า เป็น
การขุดหำขุมทรัพย์ (น.
50) 
 

   
  2.16 กำรแปลแบบหำค ำมำสนับสนุน ( Reciprocal Word Translation ) 
  เป็นค าที่มาสนับสนุนกันในแง่ของรูปแบบและความหมาย เช่น เรียน-สอน, ให้-รับ, นับ-
เรียง, หรือ ตี-ตุบ เป็นต้น 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Although William 
Shakespeare wrote 
often and with an 
easy familiarity about 
the ocean- …(P.149) 
 

แม้ว่า วิลเลี่ยม เชคสเปียร์
กล่ำวถึง ทะเลบ่อยครั้ง
ด้วยความคุ้นเคย (น. 
129) 

“กล่าว” (พูด) เป็นค า
สนับสนุนค าว่า  “wrote” 
(เขียน) 

 
  2.17 กำรแปลแบบเป็นค ำคู่ ( Doublet Translation ) 
  ค าคู่ ( Doublet ) เป็นค าสองค าท่ีใช้คู่กันเสมอ ซึ่งมีความหมายเดียวกันทั้งค าสองค า
หน้าและค าหลัง 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Darkness began to 
fall swiftly, and soon 
the lights of Liverpool 
and Birkenhead 
became a loom of 
orange, like a 
damped-down fire 
astern. (P.4-5) 

ความมืดเริ่มเข้ามา
ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว 
และ ในไมช่้าแสงสว่าง
จาก เมืองลิเวอร์พูลและ
เบอร์เคนเฮด กลายเป็น
เพียงแสงสีส้มรางๆ 
เหมือนกับไฟที่เริ่มหรี่ลง
ท้ายเรือ (น.20) 
 

แปลเป็นค าคู่ 
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  2.18 กำรแปลแบบเป็นควำมหมำยควบ ( Collocation Translation ) 
  ความหมายควบ ( Collocation ) เป็นค าสองค าที่ใช้คู่กันไป เป็นการน าค ามาซ้อนเพ่ือ
เสียง เพ่ือให้ออกเสียงคล้องจองกันเป็นธรรมชาติ และ สละสลวยน่าอ่านซึ่งค าบางค าถ้าอยู่โดดๆ 
อาจจะไม่มีความหมาย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Communities were 
already forming on 
Atlantic’s east side 
while native 
newcomers were still 
nervously pushing 
their way through 
the woodland in the 
west. (P.61) 
 
 

ชุมชนบนชายฝั่ง
ตะวันออกเริ่มก่อตัวขึ้น
แล้วขณะที่ชาวพ้ืนเมือง
ทำงฝั่งตะวันตกยังบุกป่ำ
ฝ่ำดงอยู่ (น. 62) 

แปลเป็นค าควบ 

   
  2.19 กำรแปลแบบยืมค ำถำวร ( Borrowed Word Translation ) 
  การแปลเป็นค ายืมถาวรที่น ามาใช้แพร่หลายทั่วไป จนกลายเป็นเหมือนค าหนึ่งใน
ภาษาไทย หรือ ส านวนที่ผู้แปลได้แปลออกมาอย่างสมบูรณ์ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
It came in a scarlet 
and white cardboard 
wallet, thick and stiff 
and with a pocket to 
hold luggage tags with 
waxed string ties, NOT 
WANTED ON VOYAGE 
stickers, immigration 
forms and customs 

ลายน้าบนตั๋วที่มาพร้อม
ซอง กระดาษแข็งสีขาว
และสีแดงเข้ม มี ซองใส่
บัตรรับกระเป๋าผูก เชือก
เทียน สติ๊กเกอร์ติด
กระเป๋าหลายแผ่น ที่มี 
ข้อความว่า ‘ไม่ต้องใช้
ระหว่างการ เดินทาง’ 
แบบฟอร์มขอเข้าเมือง

ใช้ค ายืม 
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guides, …(P.2) และ เอกสารข้อมูลภาษี
ศุลกากร (น.18) 
 

 
  2.20 กำรแปลแบบค ำยืม ( Loan Word Translation ) 
  เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนและยังไม่ถึงกับกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยคา บางค า 
อาจไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ทราบความหมายแบ่งออกได้หลายประเภทดังนี้ 
    a. ค ำยืมเพื่อสัญลักษณ์ ( Loan Word as Token Word ) เป็นคา ยืมที่ไม่จา เป็น
ต้องแปลอาจจะแปลได้แต่ผู้แปลไม่แปลเพราะเหตุผลทางวัฒนธรรม จึง เลือกที่จะใช้เป็นค าทับ
ศัพท์แทน ส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยี 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
More than 400,000 
commercial jets cross 
the Atlantic Ocean 
each year, as this 
electronic map of 
the air routes shows. 
(P.339) 
 

ในแต่ละปีเครื่องบินไอพ่น
พาณิชย์ กว่า 400,000 
ลาข้ามมหาสมุทร 
แอตแลนติก ดังที่แสดงบน
แผนที่ เส้นทางบิน
อิเล็กทรอนิกส์นี้(น. 274) 

แสดงถึงเทคโนโลยี 

     
  b. ค ำยืมชื่อเฉพำะ ( Loan Word with Proper Name )  
  เป็นค ายืมที่จ าเป็น เป็นค าที่ไม่ควรแปลแปลไม่ได้ผู้แปลจึงต้องใช้ค ายืมชื่อเฉพาะแปล 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
This was when I first 
spotted the ship on 
which I would make 
this first-ever crossing 
of the Atlantic 
Ocean. (P.1) 
 

วันนั้นเป็นครั้งแรกท่ีผมได้
เห็นเรือที่จะน าผมข้าม
มหาสมุทร แอตแลนติก
เป็นครั้งแรก(น.17) 

ค ายืมชื่อเฉพาะ 
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  c. ค ำยืมพร้อมลักษณะนำม ( Loan Word with Classifier )  
  ใช้ลักษณะนามเพ่ือแสดงพ้ืนฐานความหมายของค ายืมนั้น ป้องกันไม่ให้ความหมาย
คลุมเครือ หรือ มีลักษณะสองอย่างควบคู่กันไป 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Fifty-odd thousand 
Faroese fishermen 
and sheep farmers 
cling there in ancient 
and determined 
remoteness, like the 
Vikings from whom 
they descend and 
whose vestiges of 
language they still 
speak. (P.30) 
 

ชาวประมงและคนเลี้ยง
แกะบนเกาะแฟโรกว่า 
50000 คน อาศัยอยู่ใน
ดินแดนเก่าแก่ท่ีอยู่
ห่างไกลผู้คนแห่งนี้ 
เช่นเดียวกับชาวไวกิ้งบร
รพบุรุษของพวกเขา และ
ยังปรากฏร่องรอยทาง
ภาษาชาวไวกิ้งในภาษาที่
พวกเขาใช้ด้วย (น.39) 

“เกาะ”และ “ชาว”เป็น 
ลักษณะนาม  

 
  d. ค ำยืมพร้อมค ำแสดงหน้ำที่ ( Loan Word with Function )  
  ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค านั้นได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
“Even if the satellite 
station in space,” 
wrote the American 
historian Leonard 
Outhwaite in 1957, 
when the first 
Sputnik was 
launched, …(P.20) 

เลนนาร์ด เอาท์ไวท์ นัก
ประวัติศาสตร์ชาว
อเมริกันได้เขียนไว้ในปี 
1957 เมื่อมีการส่ง
ดาวเทียมสปุตนิกเป็น
ผลส าเร็จว่า แม้ว่าเราเอา
ดาวเทียมไปแขวนไว้นอก
โลก…” (น.31) 
 

“สปุตนิก” เป็นค ายืม
“ดาวเทียม” เป็นค าบอก
หน้าที่ 
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  e. ค ำยืมพร้อมเชิงอรรถ ( Loan Word with Footnote )  
  ต้องอาศัยค ามาเติมจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ ซึ่งอาจไม่สามารถน ามาใส่ในข้อความได้    
ผู้แปลจึงต้องแทรกเป็นเชิงอรรถแทน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
The so-called 
triangular trade was 
arranged so that goods 
were taken from 
Britain to African ports 
or slave castles, like 
that at Cape Coast;* 
(P.232)  
*Scores of such 
buildings litter the 
African coast from the 
Sahara to the Cape-
sixty of them in Ghana 
alone, so cloxed 
packed that many lie 
within sight of one 
another. 
 

สามเหลี่ยมการค้าได้รับ
การ ออกแบบมาเพ่ือน า
สินค้าจากอังกฤษไปยัง
ท่าเรือในแอฟริกาหรือป้อม
กักทาส เช่น ปราสาทเคป 
โคสต์* (น.195)  
 
*อาคารเช่นนี้มีอยู่รายล้อม
ชายฝั่งแอฟริกาจากซาฮา
ร่าถึงแหลมกูดโฮป กานา
เพียงประเทศเดียวมีถึง 60 
แห่ง หนาแน่นขนาดมอง
จาก อาคารหนึ่งไปอีก
อาคารหนึ่งได้ 

แปลเป็นค ายืมพร้อม
เชิงอรรถ 

 
  2.21 กำรแปลค ำศัพท์ทำงเทคโนโลยี  
  ( Technical Terminology Translation ) 
  ศัพท์ทางเทคโนโลยีเป็นค าเฉพาะในบางสาขาเท่านั้นซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงและให้
ความหมายต่อผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้แปลต้องนิยามความหมายเอาไว้ด้วย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Engines are being 
more cleverly 

เครื่องยนต์ถูกออก
แบบอย่างชาญฉลาดและ

“Boeing787 
Dreamliner” หมายถึง 
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designed and planes 
are becoming lighter 
(the new and much-
delayed Boeing787 
Dreamliner is half 
made of carbon 
fiber, for instance, 
has super-efficient 
engines, and is said 
to be able to fly long 
routes on a fifth less 
fuel than current 
commercial jets). 
(P.346- 347) 
 

ตัวเครื่องเบาลง 
(ยกตัวอย่างเช่น เครื่องโบ
อ้ิง 787 ดรีมไลเนอร์รุ่น
ใหมซ่ึ่งออกแบบจาก
คาร์บอนไฟเบอร์ครึ่งล ามี
เครื่องยนต์ประสิทธิภาพ
สูงและว่ากันว่าสามารถ
บินทางไกลได้ด้วยน้ ามัน
เพียง 1 ใน 5 ของ
เครื่องบินพาณิชย์ใน
ปัจจุบัน) (น.280) 

เครื่องบินซึ่งท าจาก
คาร์บอนไฟเบอร์ครึ่งล ามี 
เครื่องยนต์ประสิทธิภาพ
สูง 

 
  2.22 กำรแปลเป็นส ำนวน ( Idiomatic Translation ) 
  กำรแปลเป็นส ำนวน หมายถึง การแปลที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วให้ความรู้สึกเป็น
ธรรมชาติมากกว่าการแปลตรงๆ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Rumann son of 
Colmán was an 
eighty-century Gaelic 
poet who is said to 
have enjoyed a 
standing among the 
Irish equal to that of 
Virgil to the Romans 
of Homer to the 
Greek. (P.153) 
 

รูมัน บุตรของโคลมัน เป็น
กวีชาว เกลิกสมัยศตวรรษ
ที่ 8 ผู้ที่ยืนเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับ เวอร์จิลหรือโฮ
เมอร์ ของชาวกรีก (น.
132) 

“ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่”
แปล เป็นธรรมชาติใน
ภาษาแปล 
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  2.23 กำรแปลแบบส ำนวนเป็นส ำนวน ( Idiom to Idiom Translation ) 
  ผู้แปลเอาความหมายของส านวนในภาษาต้นฉบับแปลออกมาเป็นส านวนภาษาไทยที่มี
ความหมายตรงกันเป็นการแปลที่ทั้งคงความหมายและรูปแบบของทั้งสองภาษา 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
It had just come in 
from Singapore and 
had recently 
performed runs to 
Toronto and Sydney. 
It was a workhorse, 
heavily employed on 
long-haul flights, and 
was well accustomed 
to flying the Atlantic. 
(P.340) 
 
 

เครื่องเพ่ิงมาถึงจาก
สิงคโปร์และ เคยได้บินไป
โตรอนโตและซิดนีย์ เป็น
ผึ้งงานมีประสบการณ์บิน
ไกล และคุ้นเคยกับ
มหาสมุทร แอตแลนติกดี 
(น.275) 

ส านวนไทยมีความหมาย
ตรงตัว 

 
  2.24 กำรแปลภำษำธรรมดำเป็นส ำนวน  
  ( Common Expressions to Idioms Translation )  
  กำรแปลภำษำธรรมดำเป็นส ำนวน เป็นการแปลภาษาธรรมดาของต้นฉบับให้เป็น
ส านวนของภาษาไทยเพื่อเพ่ิมรสชาติทางภาษาอีกด้วย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
A sudden furious 
blast of wind had 
driven away the 
morning fog, …(P.31) 
 
 

ลมที่กระโชกมาอย่างไม่มี
ปี่ ไม่มีขลุ่ยไล่หมอกยาม
เช้าไป (น.40) 

แปลจากธรรมดาเป็น
ส านวน 
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  2.25 กำรแปลส ำนวนเป็นภำษำธรรมดำ  
  ( Idioms to Common Expressions Translation )  
  เนื่องจากบางภาษาอาจจะไม่มีส านวนและความหมายที่ตรงกันได้ ต้องใช้วิธีการแปลเป็น
ภาษาธรรมดาจึงจะได้ความหมายตรงตรมต้นฉบับ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
First, however, it 
seems appropriate to 
set the snails to one 
side and consider the 
lengthy and 
necessarily complex 
human journey that 
brought the 
Phoenicians to 
Morocco in the first 
place. (P.53) 
 

แต่ก่อนอ่ืนเราควรจะพัก
เรื่องหอย ทากไว้ก่อน 
แล้วหันมาพิจารณาการ 
เดินทางอันยาวนานและ
แสนเข็ญที่ แรกนา ชาวฟิ
นิเชียนมาสู่โมร็อกโก (น.
57) 

แปลจากส านวนเป็นภาษา 
ธรรมดา 

 
  2.26 กำรแปลแบบเปลี่ยนรูปค ำในภำษำแปล ( Skewing Translation ) 
  การแปลแบบเปลี่ยนรูปค าในภาษาแปลซึ่งอาจจะเปลี่ยนไวยากรณ์ ความหมาย หน้าที่
ของค าหรือโครงสร้างประโยค 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
“Even if the satellite 
station in space,” 
wrote the American 
historian Leonard 
Outhwaite in 1957, 
when the first Sputnik 
was launched, 
…(P.20) 

เลนนาร์ด เอาท์ไวท์ นัก
ประวัติศาสตร์ชาว
อเมริกันได้เขียนไว้ในปี 
1957 เมื่อมีการส่ง
ดาวเทียมสปุตนิกเป็น
ผลส าเร็จว่า แม้ว่าเราเอา
ดาวเทียมไปแขวนไว้นอก
โลก…” (น.31) 

กริยา “was launched”
ถูก แปลเป็นค านาม “การ
ส่ง” 
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  2.27 กำรแปลค ำแสดงอำรมณ์ ( Emotive Meaning Translation ) 
  กำรแปลค ำแสดงอำรมณ์ เป็นเทคนิคที่ผู้แปลอาจใส่เพ่ิมเติมเข้าไปให้ได้อารมณ์มาก
ยิ่งขึ้น ถึงแม้อาจไม่มีปรากฏอยู่ในภาษาต้นฉบับก็ตาม 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
The road into the 
Sahara south from the 
old Moroccan seaside 
fort city of Essaouira 
happens also to be 
the main trunk 
Atlantic coast road 
into West Africa-
…(P.105) 
 

ถนนที่เข้าสู่ซาฮาร่าทางใต้
ของเอส ซาวีร่า ซึ่งเป็น
เมืองป้อมปราการติด 
ชายทะเลเก่าของโมร็อกโก
บังเอิญ เป็นถนนสายหลัก
เรียบชายฝั่ง มหาสมุทร
แอตแลนติกท่ีมุ่งสู่ 
แอฟริกาตะวันตก (น.95) 

“บังเอิญ”แสดงอารมณ์
ของผู้แปล  

 
  2.28 กำรแปลให้เห็นภำพ ( Image Translation ) 
  ผู้แปลใช้เทคนิคการแปลให้เห็นภาพท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการหรือเกิดภาพในใจมากขึ้น 
เมื่อได้อ่านข้อความแปล 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
You might eventually 
try to return to your 
schooner with a full 
ton of these codfish, 
a hundred fish, each 
one maybe twenty 
pounds, each with a 
huge gaping mouth, 
a small goatee 
dangling from its 
lower lip, an olive 

หลังจากนั้น ชาวประมง
นา เรือ บรรทุกปลาค็อด
หนักเป็นตันเต็มล า กลบั
เรือใหญ่อาจจะจับได้เป็น
ร้อย ตัวละ 20 ปอนด์ แต่
ละตัวอ้าปาก มี หนวดใต้
ริมฝี ปากล่าง หลังสีเขียว 
มะกอก ท้องสีเงินและมี
ลายสีขาว ข้างล าตัว (น.
294) 

“แต่ละตัวอ้าปาก มีหนวด
ใต ้ริมฝี ปากล่าง หลังสี
เขียว มะกอก ท้องสีเงิน
และมีลายสี ขาวข้างล า 
ตัว”ท าให้นึกถึง ภาพที่
เกิดข้ึนในการจับ ปลา ขึ้น
เรือ 
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green back, a pale 
belly, and a long go-
fast stripe of white 
along its side. (P.367) 
 

 
  2.29 กำรแปลอักษรย่อ ( Abbreviation Translation ) 
  การแปลอักษรย่ออาจแปลตามตัวอักษร แปลเป็นความหมาย หรือ ใช้ค าแปลชื่อเต็มของ
ตัวอักษรย่อเหล่านั้นก็ได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับต้นฉบับ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…, simply by 
examining in great 
detail the DNA of the 
present-day 
inhabitants. (P.61) 
 

เพียงแค่ดูจากดีเอ็นเอของ
ผู้ที่อาศัย อยู่แถบนั้นใน
ปัจจุบันโดยลเอียด (น.62) 

“DNA”แปลตามตัวอักษร 

   
  2.30 กำรแปลค ำแสลง ( Slang Translation ) 
  ค าแสลงเป็นค าที่ใช้แบบไม่เป็นทางการ ไม่ถาวร ใช้เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ผู้แปลอาจ
ใช้ค าแสลงเพ่ือคงความหมายของภาษาต้นฉบับ หรือ คงรสชาติของภาษานั้นได้ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
The children, dressed 
just as their parents, 
whooped and 
skirledand slid on 
the wet grass, their 
elder tutting them to 
keep their boots 
clean and to be 
careful not to fall. 
(P.31) 

เด็กๆ แต่งกายคล้ายผู้ใหญ่ 
ลื่นไถลบนหญ้าซุ่มแล้วส่ง
เสียง เจี้ยวจ๊ำว ผู้ใหญ่ทัก
ปากจุ๊บ และบอกให้เดิน
ระวังอย่าให้ล้ม เดี๋ยว
รองเท้าจะสกปรก..(น.41) 

“เจี๊ยวจ๊าว”มีความหมาย
ว่า ส่งเสียงดัง 
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  2.31 กำรแปลค ำและหน้ำที่ ( Form and Function Translation ) 
  เป็นการ Form ใช้แสดงรูปแบบของค า Function ใช้แสดงหน้าที่ของค าๆ ค านั้น  
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
The bait hooks sink 
to the bottom, are 
left there overnight, 
and then hauled up 
in the morning-
usually with some 
four or five tons of 
enormous fish on 
each line, which are 
passed through rollers 
that detach the 
hooks; the fish have 
their much-prized 
cheeks automatically 
removed and are 
blast-frozen and sent 
into the refrigerated 
holds. (P.386) 
 

ตะขอพร้อมเหยื่อล่อจมลง
สู่พื้นทะเล และ ถูกทิ้งไว้
ข้ามคืน ตอนเช้าจึงลาก
สายเบ็ดขึ้นมา ปกติจะได้
ปลาหนัก 4 หรือ 5 ตันติด
ขึ้นมากับสายเบ็ดแต่ละ
เส้น สายเบ็ดถูกดึงผ่าน
ลูกรอกที่ปลดตะขอ ดึง
เหงือกปลาออกโดย
อัตโนมัติ น าไปแช่แข็ง
แบบเป่าลมและส่งไปเก็บ
ไว้ใน ตู้แช่ (น.308) 

“เหยื่อล่อ” เป็นรูปแบบ 
“ล่อ” แสดงหน้าที่ “ตุ้
แช่” เป็นรูปแบบ “แช่” 
แสดงหน้าที่ 

 
  2.32 กำรแปลสรรพนำม ( Pronoun Translation ) 
  ผู้แปลอาจแปลค าสรรพนามให้เหมาะสมตามสถานการณ์ หรือ บริบทของตัวละคร หรือ 
เรื่องราวนั้นๆ รวมทั้งถึงวัฒนธรรมทางภาษาและสังคม 
  

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…; and I (1) myself 
bathed the feet with 
oil, and wrapped 

กระผม เองเป็นค าท า
น้ ามัน และ พันผ้า... ผม 
ให้อาหารแต่เด็กไม่ยอม

สรรพนามบุรุษที่ 1 “I1 ”
ถูก แปลเป็น “กระผม” 
“ผม” สรรพนามบุรุษท่ี 1 
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cloths around; …, I (1) 
gave the child some 
victuals, but it (3) 
would not eat; the 
captain took the child 
up again, and flogged 
it, and said, “Damn 
you, I (2) will make 
you (3) eat,” and so 
he (2) continued in 
that way for four or 
five days at mess 
time, …(P.235) 
 

กิน กัปตันจับเด็กยืนขึ้น 
และ เฆี่ยนแล้วพูดว่า ...ไอ้
ห่า... กู ....จะให้มึงกิน 
เขำ ท าอย่างนี้ต่อไปอีก 4-
5 วัน เวลาสวดมนต์ (น.
197) 

“I2 ”บุรุษที่ 3 “he2 ”ถูก
แปล  เป็น “กู” “เขา” 
สรรพนามบุรุษที่ 3“it3 ”
บุรุษที่ 2 “you3 ”ถูก
แปลเป็น “เด็ก” “มึง” 

 
2.33 กำรแปลข้อควำมเชิงเปรียบ ( Figurative Senses Translation ) 
ข้อความเชิงเปรียบท าให้เกิดภาพในใจ ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการตามไปด้วย เป็นศิลปะ

การใช้ภาษาและถ้อยค าของผู้แปล ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้  
   a. บุคลำธิษฐำน ( Personification )  
  ใช้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
But the Atlantic 
Ocean is surely a 
living thing-furiously 
and demonstrably so. 
It is an ocean that 
moves, impressively 
and ceaselessly. it 
generates all kinds of 
noise-it is forever 
roaring, thundering, 

แต่มหาสมุทรแอตแลนติก
เป็น สิ่งมีชีวิตที่ดุเดือด
และพิสูจน์ได้ แน่นอน มัน
เป็นมหาสมุทรท่ี
เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุด
หย่อน และ น่าประทับใจ 
มีเสียงหลากหลายมัน ส่ง
เสียงค ำรำม อยู่
ตลอดเวลา เสียงกึกก้อง 
ดุเดือด ทะเลขึ้นลงมีเสียง

ผู้แปลแปล “เป็น 
สิ่งมีชีวิต”“ส่งเสียง 
ค าราม”“สูดหายใจ”
เสมือน มหาสมุทรมีชีวิต 
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boiling, crashing, 
swelling, lapping. It is 
easy to imagine it 
trying to draw 
breath- …(P.21) 
 

คลื่นซัดสาด ง่ายที่จะ
จินตนาการว่ามันก าลังสูด
หำยใจ (น.32) 

 
  b. อุปมำอุปไมย ( Simile )  
  การเปรียบเทียบโดยตรง เปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ ง ซึ่งจะใช้ค า 
เชื่อม เช่น ดังเปรียบ เสมอเสมือน เป็น ดุจเป็นต้น เพ่ือให้ผู้อ่าน หรือ ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นและสามารถมองเห็นเรื่องราวตามต้นฉบับ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
We spooled up the 
engines once he had 
cleared our wake, and 
soon the tribunes 
were pushing us along 
at a good clip, twenty 
knots, maybe more, 
and what little rain 
was left stung the 
face like needles. 
(P.5) 
 

เครื่องจักรเริ่มหมุน เมื่อ
เขาแล่นเรือผ่านไป และ
ในไม่ช้าเครื่องยนต์ก็
เคลื่อนเราออกสู่ทะเลด้วย
ความเร็วประมาณ 20 
น็อต หรือ อาจมากกว่า
นั้น ปลายฝนซาโดนหน้า
เรา เหมือนเข็มเล่มเล็กๆ
.. (น.20) 

แปลเป็นอุปมาอุปไมย 

 
  c. อุปลักษณ์ ( Metaphor )  
  เป็นการระบุลักษณะสิ่งหนึ่งโดยการใช้อีกสิ่งหนึ่งมาเปรียบซึ่งเป็นการอุปมาเปรียบเทียบ
เป็นนัยๆ แต่ไม่ใช้ค าว่า เหมือน ดุจ ราวกับ ฯลฯ อุปลักษณ์ ใช้ค าน้อย กินความหมายมาก  
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
She was fastened 
securely to the Pier 

เรือเอ็มเพรสออฟบริเทน
จอดอยู่ที่เพียร์เฮด ข้าง ๆ 

แปลเป็นอุปลักษณ์ 
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Head, just beside the 
old Princes Dock, a 
dozen manila ropes 
as thick as a man’s 
arm keeping her quite 
still, …(P.1) 
 

อยู่เรือปริ้นเซส ถูกตรึง
ด้วยเชือกมะนิลาขนาด
เท่ำแขนชำยฉกรรจ์นับ
สิบเส้น (น.18) 

 
  d. อธิพจน์ ( Hyperbole )  
  เป็นการกล่าวเกินจริงอาจจะมากหรือน้อยเกินจริงก็ได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่าย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…, with Columbus to 
his death believing 
he had reached the 
East the Indies-and in 
all probability, Japan. 
(P.86) 
 

โคลัมบัสเชื่อจนลมหายใจ
สุดท้าย ของเขาว่าเขา
เดินทางไปถึงดินแดน 
ตะวันออก ไปถึงอินเดีย
ตะวันออก และญี่ปุน่ (น.
81) 

แปลเป็นส านวนเกินจริง 

 
  e. กำรแปลเป็นภำษำไพเรำะ ( Euphemism )  
  แปลเป็นภาษาไพเราะหรือคา หลีกเลี่ยงคา ไม่สุภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความหมายไม่
ดี หรือไม่เอ่ยถึงโดยตรงและโจ่งแจ้งเกินไป แต่ความหมายเป็นที่เข้าใจทั่วไป 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
News of King George 
II’s death in 1760 
took six wave-tossed 
weeks to reach his 
subjects in colonial 
America, …(P.302) 
 

ข่าวการสิ้นพระชนม์ของ
พระเจ้าจอร์จที่ 2 ในปี 
1760 ใช้เวลา 6 สัปดาห์
กลางทะเลกว่าจะมาถึง 
ประชาชนในอาณานิคม
อเมริกา (น. 246) 

กล่าวถึงความตาย 



240 

 

 f. นำมนัย ( Metonymy )  
  เป็นการเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าอ่ืนแทนไม่เรียกโดยตรง ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
และ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียก 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…, and there is a dull 
bronze rendering of 
the Argentine speed 
demon Juan Manuel 
Fangio, standing 
beside the Formula 
One Mercedes in 
which he won so 
many of his local car 
races. (P.99) 
 
 

มีรูปบรอนซ์ของฮวน มานู
เอล ฟาน จิโอ หนุ่มตีนผ ี
ชาวอาร์เจนตินา ยืนอยู่
ข้างเบนซ์ฟอร์มูล่าวันคู ่ใจ
ที่เขาขับชนะการแข่งขัน
ประจ าท้องถิ่น หลายครั้ง 
(น.91) 

แปลเป็นนามนัย 

 
  g. อนุนำมนัย ( Synecdoche )  
  เป็นการน าส่วนน้อยหรือส่วนย่อยที่เด่นชัดมากล่าวโดยหมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น ฉันกิน
ข้าว ซึ่งข้าวอาจหมายรวมถึงกับข้าวด้วย เป็นต้น 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
It all became too 
much for Yale, and in 
1974 the 
exasperated 
librarian declared 
their costly treasure 
to be a forgery. (P.78) 
 

ทุกอย่างเกินกว่าที่เยลจะ
รับได้และ ในปี 1974 
บรรณารักษ์หัวเสีย 
ประกาศว่าสมบัติล้ าค่าชิ้น
นั้นเป็น ของปลอม (น.75) 

แปลเป็นอนุนามนัย 
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  h. สัทพจน์ ( Onomatopoeia )  
  ค าเลียนเสียงธรรมชาติเป็นภาพพจน์ที่เลียนเสียงหรือแสดงลักษณะอาการต่างๆ ท า ให้
รู้สึก เหมือนไดย้ินเสียงของสิ่งนั้นจริงๆ โดยใช้เสียงของค าซึ่งมีความหมาย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…, and the thud of 
marine engines made 
way for the hum of 
machines and air-
conditioning and the 
silky sounds of laser 
printing. (P.140) 
 

เสียงเครื่องจักรครืดครำด 
ทั้งหมด นี้ถูกแทนที่ด้วย
เสียงฮัมของ 
เครื่องปรับอากาศอุปกรณ์
ต่างๆ และเครื่องปริ๊น
เตอร์(น.123) 

“ครืดครำด” “ฮัม”  
เป็นเสียง เครื่องจักรและ 
เครื่องปรับอากาศ 

 
   2.34 กำรแปลค ำแสดงกริยำ ( Symbolic Action Translation ) 
  เป็นการแสดงปฏิกิริยาโดยไม่ใช้ค าพูด แต่ใช้ท่าทางแทน 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
…: he waved up at us, 
and if he mounted 
something like “Take 
care! Have a good 
crossing!” (P.5) 
 

เขาโบกมือให้แล้วขยับ
ปาก เหมือนกับพูดว่า
“โชคดีข้ามน้ าให้สนุก” (น.
20) 

“โบกมือให้” แสดงท่าทาง 
กล่าวลา 

 
  2.35 กำรแปลลักษณะนำม ( Classifier Translation ) 
  เป็นการบอกชนิดของสิ่งๆ นั้นว่า เป็นสิ่งใดโดยใช้ลักษณะนาม ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสม
ตามหลักภาษาไทย 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
All but two of her 
guns had been 

ปืนใหญ่บนเรือถูกย้าย
ออกไปหมด เหลืออยู่เพียง 

ใช้ลักษณะนาม 
“กระบอก” กับค านาม 
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removed to make way 
for laboratories and 
equipment. (P.136) 

2 กระบอก เพ่ือจัด พ้ืนที่
เป็นห้องทดลองและเก็บ 
อุปกรณ์ (น.120) 
 

“ปืน” 

 
  2.36 กำรแปลผิด ( Mistranslation ) 
   เกิดความผิดพลาดของการแปล เท่าท่ีพบมีดังนี้ 
 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล ค าอธิบาย 
Eventually he found 
PP13B and had a 
local ostrich farmer 
build him a 
complicated wooden 
staircase …(P.58) 

ในที่สุดเขาก็พบ PP13B 
และเริ่ม การศึกษาอย่าง
ละเอียดลออเขาให้ คน
เลี้ยงไก่งวง ในท้องถิ่น
สร้าง บันไดไม้ให้เขา (น.
60) 
 

“a local ostrich 
farmer” แปลผิด ควร
แปลว่า “คนเลี้ยง 
นกกระจอกเทศ” 

 
   จากตารางแนวคิดของ หนึ่งฤทัย ลาที ได้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปเทคนิคการแปล หรือจะ
เรียกว่า รูปแบบและระดับการแปล ก็คงได้ ในจ านวน 36 เทคนิค มี 46 เทคนิค  และนอกจาก
ชนิดการแปล 2 ประการใหญ่ ได้ถึง 46 เทคนิคการแปลที่มีความสอดคล้องกับ สุนันทำ วรรณ
สินธุ์ เบล ดังนี้  
 
ล าดับ ชื่อภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 Lexical Translation การแปลแบบตรงตัว 
2 Addition Translation การแปลเพิ่มเติมข้อความ 
3 Omission Translation การแปลแบบละไว้ไม่แปล 
4 Secondary Sense Translation การแปลเป็นความหมายที่สอง 
5 Specific to Generic Translation การแปลความหมายแคบเป็นความหมาย

กว้าง 
6 Generic to Specific Translation การแปลความหมายกว้างเป็นความหมาย

แคบ 
7 Explicit to Implicit Translation การแปลความหมายโจ่งแจ้งเป็น
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ความหมายแฝง 
8 Implicit to Explicit Translation การแปลความหมายแฝงเป็นความหมาย

โจ่งแจ้ง 
9 Synonym Translation การแปลความหมายคล้ายคลึง 
10 Antonym Translation การแปลเป็นค าตรงข้าม 
11 Passive to Passive Translation การแปลกรรมวาจกเป็นกรรมวาจก 
12 Passive to Active Translation การแปลกรรมวาจกเป็นกรรตุวาจก 
13 Restatement Translation การแปลแบบหาค ามาเทียบเคียง 
14 Substitute Word Translation การแปลแบบมาหาค ามาแทน 
15 Cultural Substitute Translation การแปลแบบใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม 
16 Reciprocal Word Translation การแปลหาค ามาสนับสนุนกัน 
17 Doublet Translation การแปลแบบค าคู่ 
18 Collection Translation การแปลแบบความหมายควบ 
19 Borrowed Translation การแปลแบบค ายืมถาวร 
20 Loan Word as Token Word 

Translation 
ค ายืมเพ่ือสัญลักษณ์ 

21 Loan Word with Proper Name 
Translation 

ค ายืมชื่อเฉพาะ 

22 Loan Word with Classifier 
Translation 

ค ายืมพร้อมลักษณะนาม 

23 Loan Word with Function 
Translation 

ค ายืมพร้อมค าแสดงหน้าที่ 

24 Loan Word with Footnote 
Translation 

ค ายืมพร้อมเชิงอรรถ 

25 Technical Terminology Translation การแปลศัพท์เทคนิค 
26 Idiomatic Translation การแปลเป็นส านวน 
27 Idiom to Idiom Translation การแปลส านวนเป็นส านวน 
28 Common Expression to Idiom 

Translation 
การแปลภาษาธรรมดาเป็นส านวน 

29 Idiom to Common Expression 
Translation 

การแปลส านวนเป็นภาษาธรรมดา 

30 Skewing Translation การแปลบิดเบือน 
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31 Emotive Meaning Translation การแปลแสดงอารมณ์ 
32 Images Translation การแปลเห็นภาพพจน์ 
33 Abbreviation Translation การแปลค าย่อ 
34 Slang Translation การแปลค าแสลง 
35 Form and Function Translation การแปลค าและหน้าที่ 
36 Pronoun Translation การแปลสรรพนาม 
37 Personification Translation การแปลบุคลาธิษฐาน 
38 Simile Translation การแปลอุปมาอุปไมย 
39 Metaphor Translation การแปลอุปลักษณ์ 
40 Hyperbole Translation การแปลอธิพจน์ 
41 Euphemism Translation การแปลภาษาไพเราะ 
42 Metonymy Translation การแปลนามมัย 
43 Synecdoche Translation การแปลอนุนามมัย 
44 Onomatopoeia Translation การแปลสัทพจน์ 
45 Symbolic Action Translation การแปลค าแสดงกริยา 
46 Classifier Translation การแปลลักษณะนาม 

 
อย่างก็ไรก็ตาม การแปลทั้ง  2 ประเภท ข้างต้นนั้น ซึ่งผู้แปลสามารถยึดแบบใดก็ได 

ตามเป้าหมายของผู้แปลว่า ในงานแปลอย่างนี้จะใช้การแปลแบบใด หรือต้องดูผู้ที่จะมารับสาร
การแปลด้วย  อันเนื่องด้วยบางครั้ง การแปล คือ การสื่อสารภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2  จึงได้มี
การกล่าวว่า  การแปลที่ดีซึ่งผู้รู้ทางด้านการแปลก็ได้น าเสนอส่วนประกอบของปฏิบัติการว่า การ
แปลที่ดีนั้นควรประกอบด้วยอักษร 3 ตัว คือ  CAN  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 
   A = Accurate  มีควำมหมำยว่ำ Accurate   คือ  ผู้แปลควรแปลให้มีความหมาย
ใกล้เคียงกับความหมายในต้นฉบับให้มากที่สุด 
   C = clear มีควำมหมำยว่ำ Clear   คือ  ผู้แปลควรแปลให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้
อย่างชัดเจนที่สุด 
   N = Natural มีควำมหมำยว่ำ Natural   คือ  ผู้แปลควรใช้ภาษาท่ีเป็นธรรมขาติ
มากที่สุด 
  ดังนั้น ปัจจุบันการสื่อสารไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น เมื่อการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีและการเติบโตของโลกเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่าน
โลกออนไลน์การเดินทางไปยังต่างประเทศทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จึงท าให้การ
แปลภาษาเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความส าคัญมากขึ้นตามไปด้วย เช่น การแปลเอกสารต่างๆ 
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หนังสือ เอกสารกฎหมาย เอกสารด้านอุตสาหกรรม เอกสารด้านการศึกษา เอกสารด้าน
การตลาด รวมไปถึงเอกสารด้านการวิจัย เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า กำรแปลภำษำ คือ การถ่ายทอดความหมาย ความคิด และการสื่อสาร จาก
ภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งให้มีความหมายชัดเจนขึ้น โดนผ่านผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้
ภาษาทั้ง 2 นั้นอย่างช านาญการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ภาษานั้นๆ อย่างท่องแท้ สื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่บิดเบือนหรือดัดแปลงจากภาษาต้นฉบับ เพ่ือให้
ผู้อ่านฉบับแปลมีความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งมีบทสรุปเทคนิคการแปล ไม่ว่าผู้แปลจะใช้การแปล
ประเภทไหนๆ ก็ตาม แต่สิ่งส าคัญคือ การสื่อสารความหมายแปลที่ออกมาจากภาษาที่ 1 ให้มี
ความชัดเจนและเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามภาษาต้นฉบับ4 และ นั่นความหมายว่า ข้อความที่
ถ่ายทอดออกมาแล้วควรมีลักษณะว่า  
   1. แปลให้กระชับได้ใจควำม คือ เทคนิคการแปลภาษาให้กระชับ คือ เทคนิคแรกที่มี
ความส าคัญต่อการเรียบเรียงความหมายจากภาษาต้นฉบับให้เป็นภาษาที่ 2 ได้ดีขึ้น ควรเน้นการ
ใช้ประโยคที่สื่อได้ชัดเจน สั้นกระชับ ได้ใจความส าคัญที่ตรงประเด็น รวมไปถึงการถ่ายทอด
ประโยคที่ยาวให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ด้วยการคงความหมายหลักส าคัญให้มีคุณภาพ เลือกใช้การ
แบ่งประโยคเมื่อจ าเป็น เรียงล าดับความหมายของเนื้อหาให้ต่อเนื่องอ่านง่าย และไม่ยึดติดกับ
ส านวนของภาษาต้นฉบับมากเกินไป ซึ่งอาจไม่ตรงกับหลักการใช้ภาษา การใช้ค า ส านวน ของ
ภาษาท่ีต้องการแปลเท่าท่ีควร 
   2. ส ำนวนภำษำต้องตรงกลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้แปลภาษาที่ดีจะต้องค านึงถึงการใช้ภาษา
ที่ตรงกับกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ต้องการจะสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นระดับของภาษา 
รูปประโยค ส านวน การน าเสนอ ที่จะท าให้ผู้อ่านเข้าถึงประเด็นของภาษาต้นฉบับได้อย่าง
สมบูรณ์ไม่บิดเบือน เช่น เอกสารวิชาการ ควรเลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมเป็นทางการ 
น่าเชื่อถือ ค าศัพท์ที่ให้ความหมายตรงจุดประสงค์ หลีกเลี่ยงส านวนภาษาที่เป็นภาษาพูดทั่วไป 
และเทคนิคการแปลภาษาที่ส าคัญ คือ การแปลเอกสารวิชาการไม่ควรแปลแบบค าต่อค า เพราะ
วิธีการนี้จะท าให้ความหมายภาษาต้นฉบับผิดแปลกไปจากเดิม ดังนั้นผู้แปลอาจจะต้องศึกษา
หลักการของเนื้อหานั้นๆอย่างลึกซึ้งในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะเรียบเรียงความหมายและแปลภาษาที่ 
2 ได้อย่างสมบูรณ์ 
  3. คงรูปแบบตำมต้นฉบับ คือ เทคนิคการแปลภาษาที่ดีอีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญไม่แพ้การ
แปลความหมายให้ถูกต้อง คือ การจัดรูปแบบตัวอักษร การจัดหน้า การใช้สัญลักษณ์ ตาราง 
ภาพประกอบ รายละเอียดตัวหนา ตัวเอียง การขีดเส้นใต้ ฯลฯ จัดให้คงรูปแบบตามต้นฉบับมาก
ที่สุด เพ่ือคงคุณภาพการเขียนที่ดีจากต้นฉบับ ที่ต้องการสื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็นไม่
คลาดเคลื่อน เสมือนได้อ่านต้นฉบับภาษานั้นๆ จริงๆ ในบางกรณีอาจมีความหมายที่ไม่ใกล้เคียง
                                                 
4 https://www.firstchoicetranslation.com, Accessed: 5/08/2021 

https://www.firstchoicetranslation.com/
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กับภาษาที่ 2 เท่าที่ควร อาจจะต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยขยายความให้ผู้อ่านนึกภาพ
ตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่ออย่างเข้าใจมากท่ีสุด 
   4. ขอค ำแนะน ำจำกผู้เชี่ยวชำญ คือ แน่นอนว่าการแปลภาษาในบางครั้งอาจมีปัญหา
ความไม่เข้าใจในส านวนภาษา ความหมาย หรือ เนื้อหาของภาษาต้นฉบับอยู่บ้าง ซึ่งผู้แปล
จ าเป็นต้องของค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษานั้นๆ หรือ เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ 
รวมถึงบางเนื้อหาที่อาจมีความเฉพาะเจาะจงที่ผู้แปลขาดความรู้ความเข้าใจ ท าให้การแปลมี
ความติดขัดได้ ดังนั้นผู้แปลจะต้องมีเทคนิคการแปลภาษาโดยการเป็นสื่อกลางที่ดี ที่จะท าทุก
อย่างให้เนื้อหามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด  
   5. ใช้ค ำทับศัพท์อย่ำงเหมำะสม คือ เนื้อหาจากภาษาต้นฉบับบางครั้งอาจจะต้องใช้ค า
ทับศัพท์เพ่ือสื่อความหมายได้ดีกว่าการแปลค าขึ้นใหม่ เพราะนอกจากจะเป็นค าศัพท์ที่ใช้สื่อสาร
กันทั่วไปแล้ว บางค ายังเป็นค าที่ เข้าใจกันได้อย่างคุ้นเคยเป็นสากลอีกด้วย เช่น Google 
Facebook Email ชื่อบุคคล สถานที่ เป็นต้น ค าต่างๆ เหล่านี้เป็นที่รู้ที่จักและนิยมใช้ทับศัพท์ทั้ง
การเขียนและการพูด ซึ่งผู้แปลควรเลือกใช้เทคนิคการแปลภาษาให้เหมาะสมกับรูปประโยคโดยที่
ยังคงความหมายเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ 
  6. เปลี่ยนระบบหน่วยต่ำงๆ ให้เข้ำใจง่ำย คือ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นจุดที่ผู้
แปลไม่ควรละเลยเป็นอันขาด เพราะเป็นจุดที่ผู้อ่านจะสามารถท าความเข้าใจต้นฉบับได้ดีมากข้ึน 
ด้วยการเปลี่ยนระบบการใช้เปรียบเทียบหน่วยต่างๆ ให้เป็นหน่วยที่ภาษาที่ 2 คุ้นเคยและใช้เป็น
สากลภายในประเทศ เช่น ค่าเงิน หน่วยการวัด การเขียนวัน/เดือน/ปี อุณหภูมิ จุดทศนิยม 
หน่วยความสูง ระยะทาง หน่วยค่าน้ าหนัก เป็นต้น 
  7. ตรวจสอบควำมถูกต้องของภำษำ คือ ความถูกต้องของการแปลภาษาคือเทคนิค
การแปลภาษาสุดท้ายที่ต้องให้ความส าคัญ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบของเนื้อหา
และรายละเอียดอ่ืนๆ ทั้งในเรื่องของการพิมพ์ การสะกดค า ไวยากรณ์ รูปแบบภาษา เนื้อหา    
ค าทับศัพท์ การขึ้นย่อหน้า การจัดวางรูปภาพประกอบ ต าแหน่งการวางเลย์เอาต์ ตลอดจนระยะ
ช่องว่างระหว่างบรรทัดต่างๆ โดยจะต้องเปรียบเทียบกับต้นฉบับให้มีความคล้ายมากที่สุด ผู้แปล
จะต้องอ่านเนื้อหาทุกบรรทัด ทุกค า ทุกหน้า 
  ส าหรับ ชนิดการแปลและระดับเทคนิ คการแปลนั้น ตามข้อเท็จจริงแล้วมีความ
หลากหลายซึ่งมีนักวิชาการและผู้รู้กล่าวไว้มากมาย ผู้เขียนและเรียบเรียงได้ยกมาเบื้องต้นเพ่ือให้
ผู้อ่านได้เรียนรู้ที่อาจจะไม่ครบทุกประการ แต่ข้อความข้างต้นมาตั้งแต่ต้นบทก็สามารถกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การแปลนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์แปลของผู้แปลด้วย ถึงแม้ว่า ใช้เทคนิคสูงมากมาย
หลายประการ แต่ผู้แปลไม่มีประสบการณ์เลย การเลือกใช้ภาษาอาจจะไม่ดีพอ ก็อาจจะท าให้
งานแปลนั้นออกมามีส านวนไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้ แตกต่างจากผู้แปลที่มีประสบการณ์มากใช้เทคนิค
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ธรรมดาทั่วไป แต่ส านวนออกมาสอดคล้องและมีความเป็นธรรมชาติมากๆ อย่างนี้เรียกว่า     
งานแปลที่มีคุณภาพ เป็นต้น  
 
3. อ่ำนตัวอย่ำงกำรตีควำม 
  ข้อควำมภำษำไทยว่ำ... วิเครำะห์และเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรตีควำม
ประโยคภำษำอังกฤษ ที่มีควำมก ำกวมโดยกลุ่มเจ้ำของภำษำ และกลุ่มนักเรียนไทยที่มี
ประสบกำรณ์ทำงภำษำอังกฤษสูงและต่ ำ ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำร
ตีควำมประโยคก ำกวมจ ำนวน 30 ประโยค คือ ประโยคควำมเดียว ประโยคควำมรวม และ
ประโยคควำมซ้อน โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้ำของภำษำ 10 คน กลุ่มนักเรียน
ไทยที่มีประสบกำรณ์ทำงภำษำอังกฤษสูง 20 คน และนักเรียนไทยที่มีประสบกำรณ์ทำง
ภำษำอังกฤษต่ ำ 20 คน ผลปรำกฏว่ำกลุ่มเจ้ำของภำษำสำมำรถตีควำมประโยคก ำกวมได้ตรง
ตำมเป้ำหมำย 96.8% กลุ่มที่มีประสบกำรณ์ทำงภำษำสูงตีควำมตรงตำมเป้ำหมำย 93% 
และกลุ่มที่มีประกำรณ์ทำงภำษำต่ ำตีควำมตรงตำมเป้ำหมำย 69.25% กลุ่มที่มีประสบกำรณ์
ทำงภำษำสูงจะตีควำมประโยคก ำกวมได้ ใกล้ เคียงเจ้ำของภำษำ มำกกว่ำกลุ่มที่ มี
ประสบกำรณ์ทำงภำษำต่ ำ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มเจ้ำของภำษำและกลุ่มที่ มี
ประสบกำรณ์สูง ไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.152) แต่ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มเจ้ำของ
ภำษำและกลุ่มที่มีประสบกำรณ์ต่ ำมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.00) กำรตีควำมควำมก ำกวม
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p = 0.00) กำรตีควำมควำม
ก ำกวมของกลุ่มต่ ำเทียบกับเจ้ำของภำษำและเทียบกับกลุ่มสูงแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ (F = 82.479, p = 0.00) กำรศึกษำนี้แสดงให้เห็นว่ำ ระดับของประสบกำรณ์ทำง
ภำษำมีผลต่อกำรตีควำมส ำหรับนักเรียนไทย ที่เรียนภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง กำรศึกษำ
กำรตีควำมประโยคก ำกวมนี้ชี้ให้เห็นปัญหำในกำรตีควำมของนักเรียนไทย ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ ในกำรน ำมำประยุ กต์ ใช้ ในกำร เรี ยน กำรสอนภำษำ อั งกฤษต่ อ ไป ได้ 
  ข้อควำมแปลว่ำ ...To analyze and compare the interpretation of English 
sentences with syntactic ambiguities by native speakers of English and Thai 
students with high and low English language experience. The data were collected 
from the interpretation of 30 ambiguous English sentences. The sentences are 
divided into three types, simple sentences, compound sentences and complex 
sentences. The samples are 3 groups, 10 native speakers, 20 non-native students 
with high English language experience, and 20 non-native students with low 
English language experience. The results show that the native speaker group can 
interpret ambiguous English sentences 96.8% correctly. The high English language 
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experience group can interpret ambiguous English sentences 93% correctly. And 
the low English language experience group can interpret ambiguous English 
sentences 69.25% correctly. The high English language experience group is able 
to interpret ambiguous English sentences quite close to the native speaker group 
and better than the low English language experience group. The difference 
between the native speaker group and the high group is not statistically 
significant (p = 0.152) whereas the difference between the native speaker group 
and the low group are statistically significant (p = 0.00). The difference between 
the high group and the low group are highly significant (p = 0.00). The differences 
between the low group and the high group and the low group and the native 
speaker group are statistically significant (F = 82.479, p = 0.00). The study 
demonstrates that the level of experience affects the ability to interpret 
ambiguity of second language learners. This study exhibits the problems in 
interpretation of ambiguity in English that lead to some suggestions for English 
language instruction.5  
 
 

 
 

……………….. The End of Chapter 8 ………………. 

                                                 
5สุวิชา ถาวร, https://www.car.chula.ac.th/display7.php?bib=b1917746, Accessed: 26/08/2021 

https://www.car.chula.ac.th/display7.php?bib=b1917746
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  ส ำหรับบทที่ 9 เรื่อง กำรแปลระบบค ำ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
ภำยในของค ำ แต่เป็นกำรศึกษำชนิดของค ำที่ปรำกฏในลักษณะทั่วๆ ไปของค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษที่อยู่ระบบพจนำนุกรม เพื่อท ำให้เห็นควำมแตกต่ำงในกำรท ำหน้ำที่ในระบบ
ประโยคภำษำอังกฤษที่ต้องกำรสื่อสำร เพรำะกำรแปลผู้แปลจะต้องเข้ำถึงเจตนำรมณ์     
ของผู้เขียนและเรื่องรำวที่ก ำลังแปลนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร อำทิเช่น ถ้ำเป็นเรื่องเกี่ยวข้อง
กับพระรำชำ กำรใช้ค ำในส ำนวนกำรแปลก็ต้องนึกถึงค ำรำชำศัพท์ ตัวอย่ำงเช่นค ำว่ำ                  
“ He ” เวลำแปลต้องแปลว่ำ พระองค์ หรือ ภำคแสดงว่ำ walk ก็ต้องแปลว่ำ พระรำช
ด ำเนิน, เสด็จ เป็นต้น  
  เมื่อมารวมเป็นประโยคว่า He walks to home. ก็ต้องแปลว่า พระองค์เสด็จถึง
พระราชวัง ดังนั้น การศึกษาการแปลระบบค าจึงต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้แปลต้องศึกษาและสร้าง
ความเข้าใจเพ่ิมเติม เพ่ือท าให้การแปลส านวนออกมาในภาษาแปลแล้วค่อยข้างสวยงามและมี
ความสอดคล้องกับเรื่องท่ีผู้แปลก าลังด าเนินการแปลอยู่และงานแปลออกมามีคุณภาพที่ดี ต่อไป 
 

1. ระบบค ำในภำษำอังกฤษ 
  ศัพท์ว่า  ค า  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “  World  ”  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ภาษา  ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย  ค าและความหมายของค าจึงเป็นสิ่งส าคัญในการถ่ายทอด
ความหมายจากภาษาหนึ่ งไปยังอีกภาษาหนึ่ ง   ค า  ( Word )  ซึ่ งเป็นองค์ประกอบที่มี
ความหมายนี้  อาจแบ่งได้เป็น  4  ประเภท ดังนี้   

(1) Things  ได้แก่  ค าที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตและอาจไม่มีชีวิต 
(2) Events   ได้แก่  ค าที่เก่ียวกับกริยาอาการ กระบวนการต่างๆ  

 

บทที่ 9 
กำรแปลระบบค ำ 

และกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของค ำ 
เพื่อกำรสื่อสำรควำมหมำย 
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(3) Abstraction  ได้แก่  ค าท่ีบอกให้ทราบถึงคุณสมบัติ  และปริมาณ 
(4) Relations  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างค าทั้ง 3  ประเภทข้างต้น  

  การเรียนรู้ข้อแตกต่างของการใช้ค าแต่ละชนิดทั้ง  2  ภาษา  ที่ผู้แปลจะถ่ายทอด
ความหมาย  จะช่วยให้เข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของค าในประโยค  จะท าให้การแปลท าได้ถูกต้อง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น  ถ้ากล่าวโดยกว้างๆ ค านอกจากแบ่งออกได้เป็น  4 ประเภทแล้วยังสามารถ
แบ่งประเภทใหญ่ๆ  ได้อีก  2  ประการ ได้แก่  (1)  Content  Words  และ (2) Function  
Words 
   อธิบำยเพิ่มเติม 

1. Content  words 
  Content  words   ค าประเภทนี้ได้แก่ค าที่มีความหมายในลักษณะที่เรียกว่า  ค าศัพท์  
ซึ่ งป ระกอบ ขึ้ น ด้ วย กลุ่ ม คื อ  ค าน าม   (  Nouns ) ค าก ริ ย า  ( Verbs )  ค าคุณ ศั พ ท์                    
( Adjectives )  ค ากริยาวิเศษณ์  ( Adverbs )  ค าเหล่านี้มีหน้าที่และต าแหน่งของมันใน
ประโยค  ตัวอย่างเช่น 
   (1) The prime Minister will speak over the radio tonight. 
    ( Noun )…………………………………………………………… 
   (2) My carelessness  won the cause of  the accident. 

       ( Verb )…………………………………… 
   (3) My older brother knows that old man. 
    ( Adjective )……………………………… 
   (4) Why did you treat him badly ? 
        ……………………………………..( Adverb ) 
  2.  Function words 
  Function  Words   ค าประเภทนี้ในตัวของมันเองไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าใด  แต่มี
ความส าคัญทางด้านโครงสร้างภาษาเมื่อน ามาสื่อสาร  และ ค าพวกนี้อาจแบ่งได้เป็น ค าก ากับ
นาม ( Determiners )  ค าสรรพนาม ( Pronoun )  ค ากริยาช่วย ( Auxiliary )    ค าบุพบท     
( Preposition )  ค าเชื่อม  ( Conjunctions / Connective ) 
    ตัวอย่ำงประโยคเช่น 

(1)  She  worked  with  the  famous  economists. 
   (2) Marry  sniffed  the  blueberry  pie that  she  had  put   
       on  the  table to  cool. 
   (3)  Naree  should  write  in  ink. 
   (4)  I  was  a piece of  chalk. 
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    (5)  I  must  catch  the  last  bus, or  I  will have to stay   
        here  all night. 
   (6) She works at home and makes some foods for her family. 
   (7) They are students and they are teachers. 
 
2. กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของควำมหมำยของค ำ 
   การถ่ายทอดความหมายของค าที่มีหลายๆ ความหมายนั้น ต้องพิจารณาใจความ  
รอบๆ  ค านั้นด้วย  เพ่ือจะได้เลือกความหมายได้ถูกต้อง  ตัวอย่างเช่นค าว่า  “ run ”  แปลว่า  
วิ่ง  ตามพจนานุกรมศัพท์  แต่เมื่อไปอยู่ในรูปของประโยคแล้วอาจจะมีความหมายอีกอย่าง เช่น 
    (1)   The boy runs.   เดก็ผู้ชำยว่ิง 
  (2) The horse runs.  ม้ำวิ่ง 
  (3)  The nose runs.  น้ ำมูกไหล 
  (4)  The paint runs.  ทำสี  เป็นต้น 
   นอกจากเราศึกษาความสัมพันธ์แล้ว  จะต้องวิเคราะห์ความหมายด้วย  เพ่ือให้ผู้แปล
เลือกความหมายได้ถูกต้อง  ส าหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์ความหมายของค ามีดังนี้ 

   (1)  รวบรวมข้อมูล 
(2)  จัดกลุ่มค ำ 
(3)  จัดกลุ่มใหม่เพื่อให้มีกลุ่มน้อยลง 
(4)  เมื่อจัดกลุ่มค ำที่มีควำมหมำยในลักษณะนี้แล้ว  จะช่วยให้เลือก 
      ควำมหมำยท่ีถูกต้องได้ในขณะที่แปลเป็นอีกภำษำหนึ่ง 

  อย่างไรก็ตาม  ถ้าพิจารณาความหมายของค าแล้วหรือ มีการเทียบเคียงกับการใช้ตาม
สถานการณ์ของการสื่อสาร  การตีความหมายของผู้แปลในการสื่อสาร หรือ เมื่อผู้ใช้ต้องการ
สื่อสารความหมายอะไรและต้องใช้ความหมายที่ 1 หรือ ความหมายที่ 2 หรือ ความหมายที่ 3 
เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถแบ่งได้เป็น 3  ประเภท ดังนี้ 
   1. The Primary  Senses  คือ เป็นความหมายแรกที่ผู้อ่านนึกถึง  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้ค าตามสภาพแวดล้อม  และประสบการณ์ในกาเรียนรู้ของผู้อ่านด้วย 
   2. The secondary  Senses  คือ ความหมายที่สองและความหมายนี้จะข้ึนอยู่กับ
ใจความที่มีการน าเปรียบเทียบความหมายของค าในประโยค 
  3. The Figurative  Senses  คือ การน าค ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ  เช่น  “ The  
kettle is boiling. ”  ค าว่า “ kettle ”  ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง  การต้มน้ า  แต่หมายถึง      “ 
Water ”  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “ kettle ”  คือหมายถึง “ น้ าที่อยู่ในกา ”  ดังนั้น “ kettle ”   ใน
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ที่นี้จึงใช้ในความหมายว่า “ Water ”  ผู้แปลจึงต้องเลือกที่จะแปลประโยคตัวอย่างนี้ว่า              
“ น้ าก าลังเดือด ”  จะแปลตามตัวอักษรว่า “ กาก าลังเดือด ” ไม่ได้  เป็นต้น 
   การเปรียบเทียบค าแต่ละค ากับค าอ่ืนๆ  ในภาษาเดียวกัน  เราจะพบลักษณะที่สื่อ
ความหมายทั่วไปหรือสื่อความหมายเฉพาะ  เช่น  Chair -  เก้าอ้ี  จะเป็นค าที่มีความหมาย
เฉพาะเมื่ออยู่ในกลุ่มค าพวก 
    -  Table ( โต๊ะ ) 
    -  Wardrobe ( โต๊ะส ำหรับใส่เสื้อผ้ำ  ) 
    -  Cabinet (  ตู้ใส่ของ  ) 

   -  Cupboard ( ตู้ ) 
   ดังนั้น  ค าว่า  Chair  เป็นเครื่องเรือนชนิดหนึ่ งในหลายๆ  ชนิด เมื่อเทียบกับ  
Furniture  แล้วค าว่า  Furniture  จะเป็นค ากว้างไม่บ่งเฉพาะ  แต่เมื่อน าค าว่า  Chair   มาเข้า
กลุ่มค าว่า 
    - Arm chair ( เก้ำอ้ีมีที่วำงแขน ) 
   - Rocking chair ( เก้ำอ้ีหิน ) 
   - Deck chair ( เก้ำอ้ีผ้ำใบ ) 
   - Baby chair ( เก้ำอ้ีเด็ก ) 
   จะเห็นว่า  Chair  จะกลายเป็นค ากว้างๆ ไป  ทั้งนี้เพราะขณะนี้พูดถึงเก้าอ้ีประเภท   
ต่างๆ  ที่มีชื่อเรียกเฉพาะ  ขอให้ผู้อ่านพิจารณา  Diagram ข้างล่างนี้ 
 

 
 
 
Table  Chair  Ward  robe  cabinet Cupboard 
 
 
Arm  chair   Rocking  chair  Deck  chair  Baby  chair 
 
  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาจาก  Diagram  นี้แล้ว  ความหมายของค านั้นจะยึดตาม
พจนานุกรมไม่ได้เลย  ต้องพิจารณาที่ค ามาประกอบกันขึ้น  หรือหน้าที่ของค านั้นๆ ที่ผู้แปลหรือ
ผู้เขียนน าไปใช้พูดเขียนถ่ายทอดความหมายในภาษาที่หนึ่งสู่ภาษาที่สอง  นอกจากค าที่มา
รวมกันเป็นกลุ่มค าแล้ว  ยังมีอีกประเด็นหนึ่งในการศึกษา “ ค า ” ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจใน

Diagram 
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ประโยค ( Sentences ) และส านวน ( Idioms )  ต่ างๆ   ที่ท าให้ เกิดความหมายใหม่                     
( collocations )  ซึ่งเป็นปัญหานักเรียนไทยเป็นอย่างมาก และการให้ความหมายของค าอาจจะ
สรุปได้  2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้  
   1.  Personal Connotation  คือ ความหมายที่ เพ่ิมขึ้น อันเกิดจากประสบการณ์
จินตนาการหรืออารมณ์ของแต่ละบุคคล 
  2. Cultural Connotation  คือ ความหมายที่ เพ่ิมขึ้น อันเกิดจากประสบการณ์
จินตนาการหรืออารมณ์ของแต่ละบุคคล 
   การตีความของค าศัพท์ค าหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วว่า บางครั้งขึ้นอยู่กับกลุ่มค าที่มา
รวมกันก็จะท าให้ความหมายของค าศัพท์ที่เราเข้าแบบดั้งเดิม เช่น  old  (แก่)  แต่ขณะเดียวกัน
ค านี้อาจจะมีความหมายอ่ืนๆ  อีกได้  เช่น   
   - Old   place    โบรำณสถำน   
   - Old   thought    ควำมคิดเห็นที่ล่ำหลัง   
    - Older   อำยุมำก   
    - Old   house   บ้ำนเก่ำ   บ้ำนโบรำณ 
   - Old thing   วัตถุโบรำณ 
   - Old man   ผู้อำวุโส คนสูงวัย 
   - Old world    โลกยุคโบรำณ หรือ โลกยุหิน หรือ สมัยก่อน 
  

  อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ของหน่วยค าในประโยค เพ่ือช่วยในการแปล     
นั้นก็มีความส าคัญมากๆ เพราะถ้าผู้แปลมีความเข้าใจในการท าหน้าที่ของที่ปรากฏในรูปประโยค
นั้นๆ การตีความหมายก็จะง่ายขึ้นมาอีก ซึ่งการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของหน่วยค าในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Syntax และ ค าถามต่อว่า Syntax คืออะไร 
        Syntax หรือ วากยสัมพันธ์1 คือจะอธิบายถึงโครงสร้าง และรูปแบบของภาษา ว่าจะ
สร้างโปรแกรมขึ้นได้อย่างไร หากเป็นในภาษาที่เราใช้สื่อสารกันทั่วไปก็เปรียบได้ กับไวยากรณ์
ของภาษา ซึ่งใช้เป็นกฎเกณฑ์ ในการสร้างประโยคขึ้นมา ส่วนความหมายของโปรแกรมก็จะ
อธิบายโดยใช้ Semantics ภาษาโปรแกรม คือภาษาประดิษฐ์ที่สามารถใช้ควบคุมก าหนด
พฤติกรรมการท างานของเครื่องจักรได้ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมก็เหมือนภาษา
มนุษย์ที่จะต้องใช้วากยสัมพันธ์ (syntax) และความหมาย (semantic) เพ่ือก าหนดโครงสร้าง
และตีความหมายตามล าดับ 

                                                 
1 https://attapol.github.io/syntax, Accessed: 11/09/2021. 

https://attapol.github.io/syntax


254 

 

  อธิบายสั้นๆ ว่า วากยสัมพันธ์ ก็คือการน าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษานั้นๆ มา
รวมกันตามหน้าที่ของค านั้นๆ เพื่อให้เกิดรูปประโยคในการสื่อสารและมีความหมายสมบูรณ์ โดย
ประโยคเบื้องต้นทีองค์ประกอบอยู่ส าคัญๆ มี 3 ประการ ดังนี้  
 

1 2 3 
Subject + Verb + Object / Predicate 

( ประธาน ) + ( กริยา ) + ( กรรม หรือ  
ส่วนขยาย ) 

 
  ตัวอย่าง 

1. S. The monk prays to Buddha every day. 
  แปลว่า พระสงฆ์สวดมนต์ต่อพระพุทธเจ้าทุกๆวัน 
2. S. He eats an orange in the afternoon after he has lunch. 

    แปลว่า  เขาผู้ชายกินส้มในเวลาตอนบ่ายหลังเขามีอาหารเที่ยงวัน หรือว่า 
   หลังจากเขาผู้ชายรับประทานอาหารเที่ยงก็กินส้มอีก 1 ลูก 

3. S. A Woman and her son went to the garden in the evening. 
    แปลว่า ผู้หญิงคนหนึ่งกับลูปชายของเธอได้เข้าไปในสวนในเวลาเย็น 

4. . This boy is a good boy.  
    แปลว่า เด็กชายคนนี้เป็นคนดี 

5. S. The house is a small because he stays alone. 
    แปลว่า บ้านหลังนี้เล็ก เพราะเขาอาศัยอยู่คนเดียว 
 
  จากประโยคข้างต้น 1-5 ประโยคนั้นพบว่า ประโยคบอกเล่าทั้ งหมด เป็นไปตาม
โครงสร้างของประโยคพ้ืนฐานทั่วไป หรือว่า จะมีโครงสร้างมากเกินตามโครงสร้างก็ตาม เมื่อผู้
แปลต้องการตีความหมายสิ่งแรกคือ อะไรประธานหลักของประโยค ผู้แปลจะต้องหาให้พบก่อน 
และ ดูว่ามีอะไรขยายประธานหรือไม่ หรือ ประธานเอกพจน์ หรือ พหูพจน์  นอกจากนั้น 
ประธานเป็นวลีหรือไม่อย่างไร เช่น  The strong and black man can kill the big tiger in 
the forest.  
  ประโยคนี้ประธานคือ The strong and black man ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่า ประธาน
เป็นกลุ่มค าจะแปลจากต้นไปเลยก็ไม่ได้ ก็ต้องดูค าหลักคือค าอะไร แล้วตัวไหนขยายค าหลักอย่าง
ที่กล่าวมาแล้วว่า The strong and black man แปลว่า ผู้ชายร่ายกายแข็งแรงด า หรือ ผู้ชายผิว
ด าและแข็งแรง ( ถ้ำจะแปลว่ำ แข็งแรงและด ำผู้ชำย...งงๆๆๆๆ...อย่ำงนี้ผิดถึงจะเพิ่มส ำนวน
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ในภำษำไทยที่ต้องกำรแปลเข้ำไปอย่ำงไรก็ผิด )  และ ผู้เขียนได้วางค าแต่ละค าในประโยคมี
ความสมบูรณ์ตามหน้าที่และความหมาย  
  เมื่อผู้แปลดูและวิเคราะห์ก็สามารถสรุปตีความหมายได้ แต่บางครั้ง ต้นฉบับมีความ
สลับซับซ้อนทางไวยากรณ์และเรื่องราวที่ก าลังสื่อสารในรูปแบบประวัติศาสตร์ หรือ เรื่องราว
เฉพาะทาง ยกค ำกล่ำวที่เป็นข้อควำมภำษำอังกฤษมำให้อ่ำนเชิงควำมหมำยว่ำ... 
   “Syntax is the set of rules that helps readers and writers make sense of 
sentences. It's also an important tool that writers can use to create various 
rhetorical or literary effects.”2 
  What Is Syntax? 
   The word “syntax”3 comes from the Ancient Greek for “coordination” or 
“ordering together.” In spoken and written language, syntax refers to the set of 
rules that determines the arrangement of words in a sentence. Along with 
diction, it is one of the key ways writers convey meaning in a text. Learn more 
about diction here. 
   4 Essential Rules of Syntax in the English Language: 
   The rules of syntax can be quite complex and vary greatly by language 
(as well as by time period and place). Depending on the language you are 
speaking or writing in, these rules might be very restrictive, or quite flexible. 
When it comes to English syntax, there are four baseline rules to keep in mind: 

1. A complete sentence requires a subject and a verb and expresses a 
complete thought. This is also called an independent clause. A sentence 
without a subject and a verb is considered a fragment. 

2. Separate ideas generally require separate sentences. A sentence 
containing multiple independent clauses that are improperly joined is 
considered a run-on sentence. 

3. English word order follows the subject-verb-object sequence. (It’s 
usually the same in French and Spanish.) 

                                                 
2 https://www.masterclass.com/articles/learn-about-syntax-the-english-language, Accessed: 
21/01/2021. 
3 https://www.masterclass.com/articles/learn-about-syntax-in-the-english-language#4-
essential-rules-of-syntax-in-the-english-language, Accessed: 21/01/2021. 

https://www.masterclass.com/articles/what-is-diction-learn-8-different-types-of-diction-in-writing-with-examples
https://www.masterclass.com/articles/what-is-diction-learn-8-different-types-of-diction-in-writing-with-examples
https://www.masterclass.com/articles/learn-about-syntax-the-english-language
https://www.masterclass.com/articles/learn-about-syntax-in-the-english-language#4-essential-rules-of-syntax-in-the-english-language
https://www.masterclass.com/articles/learn-about-syntax-in-the-english-language#4-essential-rules-of-syntax-in-the-english-language
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4. A dependent clause contains a subject and a verb—but it doesn’t 
express a complete thought. 

   4 Sentence Types in the English Language: 
   The English language is extraordinarily flexible when it comes to building 
sentences. At the same time, all sentences in English fall into four distinct types: 

1. Simple sentences. Simple sentences consist of a single, independent 
clause. For example: “The girl hit the ball.” 

2. Compound sentences. Compound sentences consist of two or more 
independent clauses joined by a coordinating conjunction. The 
coordinating conjunctions are “but,” “or,” and “so.” For example: “The 
girl hit the ball, and the ball flew out of the park.” 

3. Complex sentences. Complex sentences consist of an independent 
clause and one or more dependent clauses joined by a subordinating 
conjunction. Some subordinating conjunctions are “although,” 
“because,” “so,” “that,” and “until.” For example: “When the girl hit the 
ball, the fans cheered.” 

4. Compound-complex sentences. Compound-complex sentences consist 
of multiple independent clauses as well as at least one dependent 
clause. For example: “When the girl hit the ball, the fans cheered, and 
the ball flew out of the park.” 

  3 Ways to Use Syntax in Literature: 
  Besides being critical to conveying literal sense, syntax is also one of the 
key tools writers use to express meaning in a variety of different ways. Syntax can 
help writers: 

 Produce rhetorical and aesthetic effects. By varying the syntax of their 
sentences, writers are able to produce different rhetorical and aesthetic 
effects. How a writer manipulates the syntax of their sentences is an 
important element of writing style. 

 Control pace and mood. Manipulating syntax is one of the ways writers 
control the pace and mood of their prose. For example, the writer Ernest 
Hemingway is known for his short, declarative sentences, which were 

https://masterclass.com/articles/how-to-find-your-writing-style
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well-suited to his terse, clear style of writing. These give his prose a 
forceful, direct quality. 

 Create atmosphere. By contrast, Hemingway’s fellow story writer and 
novelist William Faulkner is famous (or infamous) for his meandering, 
paragraph-long sentences, which often mimic the ruminative thinking of 
his characters. These sentences, which often ignore the standard rules of 
punctuation and grammar, help create an atmosphere as much as they 
convey information. 

  That said, all writers vary their sentence structure from time to time. 
Using a variety of sentences is one of the key ways writers engage and maintain 
their readers’ interest. 
  2 Syntax Examples in Literature: 
  To get a sense of some of the ways writers use syntax to express 
meaning, it’s worthwhile examining a few famous examples from literature. 

1. Moby Dick, by Herman Melville (1851). Melville begins with this famous 
line: “Call me Ishmael.” This first line—one of the most famous in 
literature—is short and direct. The sentences that follow, though, are 
significantly more sophisticated. In the fourth sentence, Melville uses a 
number of dependent clauses (“Whenever I find myself growing grim 
about the mouth,” “Whenever it is a damp, drizzly November in my 
soul,” and so on) to create a sense of anticipation. 

2. Anna Karenina, by Leo Tolstoy (1877). Tolstoy’s novel begins: “Happy 
families are all alike; every unhappy family is unhappy in its own way.” 
This is actually two simple sentences joined by a semi-colon. Tolstoy 
could easily have just written them as separate sentences, but by joining 
them into one sentence he shows that these two thoughts are related 
and balanced. 

   

3. กำรแปลค ำศัพท์เฉพำะ4  
  กำรแปลค ำศัพท์เฉพำะ (Technical terms) โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดประสงค์ คือ     
(1) เลือกความหมายถูกต้องของค าศัพท์ที่มีความหมายหลายนัยได้  (2) ก าหนดค าศัพท์ที่มีรูปค า

                                                 
4https://www.google.com/search? DCA4&uact=5, Accessed: 21/01/2021. 
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มักท าให้เข้าใจความหมายผิดได้ (3) บอกลักษณะของค าศัพท์ที่มีระดับความหมายที่แตกต่างกัน
ได้ (4) เลือกใช้ค าที่เหมาะสมในการแปลส านวน (idiom) ได้ และ (5) เข้าใจวิธีแปลค าศัพท์
เฉพาะ (Technical terms) 
    การแปลเป็นการถ่ายโอนข้ามวัฒนธรรม ดังนั้นผู้แปลจึงควรรู้สองวัฒนธรรม หรือมีสอง
วัฒนธรรม หรือมากกว่านั้น หรือรู้หลายภาษา เพราะภาษาเป็นสิ่งที่แสดงวัฒนธรรมได้ดีที่สุด เมื่อ
แปลภาษาจะต้องใช้ความรู้ที่มากกว่าการหาความหมายที่เท่าเทียมกับของภาษาที่เกี่ยวข้อง       
ผู้แปลต้องรู้ทั้งสองภาษาเป็นอย่างดี งานหลักของผู้แปล คือต้องหาสิ่งที่เท่าเทียมกันมาแปล 
  3.1 หลักการประเมินงานแปล 3 ประการ คือว่า 
    1) ควำมถูกต้อง ความถูกต้องส าคัญที่สุดเพราะผู้อ่านงานแปลมิได้เห็นต้นฉบับ
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้โดยเฉพาะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะได้จากการอ่านงานแปล  ผู้แปล
จะต้องถ่ายทอดความหมายให้สมบูรณ์และถูกต้องโดยไม่ต่อเติม ตัดทอน หรือใส่ความเห็นของตน
ลงไป และจะต้องแปลให้มีบรรยากาศหรือรสชาติของภาษาเหมือนต้นฉบับด้วย 
    2) ควำมชัดเจน ความชัดเจนเกิดจากเทคนิคการเขียนและเรียบเรียง การ
เลือกใช้ค า ตลอดจนการอ่านทบทวนแบบมีระบบ บางครั้งงานแปลที่ถูกต้องอาจอ่านเข้าใจยาก 
เพราะมี โครงสร้างภาษาสลับซับซ้อน มีการใช้ศัพท์ที่คลุมเครือ ความคลุมเครืออาจเกิดจากการ
ตีความ ต้นฉบับได้ไม่ชัดเจนจนท าให้แปลไม่ได้ หรืออาจเกิดจากเทคนิคการเขียนภาษาไทยหรือ
ภาษาแปลที่ไม่ดีพอผู้ตรวจงานแปลอาจขอให้ผู้แปลแก้ไขในส่วนที่ไม่ชัดเจนก่อนจะน าไปพิมพ์
เผยแพร่ 
    3) ควำมเป็นธรรมชำติ ความเป็นธรรมชาติของงานแปลอังกฤษเป็นไทยก็คือ 
เมื่อแปลแล้วต้องเป็นภาษาไทยที่ดี ใช้ศัพท์ส านวนที่คนไทยใช้ เมื่อแปลแล้วไม่ควรรู้ทันทีว่าเป็น
เอกสารที่แปลมา เพราะยังมีโครงสร้างประโยคและวิธีเรียงค าเป็นภาษาต้นฉบับอยู่  วิธีแก้ภาษา
ให้เป็นธรรมชาติ ท าได้โดยการเรียบเรียงและปรับส านวนเมื่อแปลร่างที่หนึ่งแล้ว ผู้แปลไม่ควรยึด
ติดอยู่กับรูปแบบ (form) ของภาษา แต่ควรยึดความหมาย (meaning) เป็นส าคัญ โดยถ่ายทอด
ความหมายในรูปแบบภาษาแปลให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด 
  3.2 เทคนิคกำรแปล 
  เทคนิคการแปลกลับไปมา (back translation) มาทดสอบว่างานแปลของตนถูกต้อง
แม่นย าหรือไม่ การแปลกลับไปมาระหว่างภาษาต้นฉบับและภาษาแปล  จะท าให้ทดสอบ
ความหมายได้ เพราะถ้าแปลกลับไปเป็นภาษาต้นฉบับแล้วความหมายเปลี่ยนไป  ก็แสดงว่ามี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นจนมีผลต่อความหมาย  เทคนิคการทิ้งงานแปลที่แปลเสร็จแล้วเอาไว้ห้วง
เวลาหนึ่ง (stay away period) โดยผู้แปลลืมงานแปลนั้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น หนึ่งสัปดาห์ 
หรือหนึ่งเดือน แล้วกลับมาอ่านงานแปลใหม่ ผู้แปลจะลืมต้นฉบับไปแล้วเมื่อมาอ่านงานแปลอาจ
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มีสิ่งที่เข้าใจยาก หรือเข้าใจไม่ตรงกับต้นฉบับ ผู้แปลจะได้ท าการแก้ไขก็จะเป็นการประกัน
คุณภาพของงานแปลได้อีกวิธีหนึ่ง 
  3.3 ค ำศัพท์ท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย 
  ถ้าเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษดูจะพบว่าค าศัพท์ส่วนใหญ่จะมีหลายความหมาย หรือ
พูดอีกอย่างหนึ่งว่าค าศัพท์แต่ละค าอาจมีความหมายได้หลายนัย โดยความหมายจะแตกต่างกัน
ไปตามปริบท ด้วยสาเหตุนี้จึงท าให้เกิดปัญหาในการแปล ถ้าผู้แปลไม่พิจารณาดูปริบทให้ดีก็อาจ
เกิดการแปลผิดพลาดขึ้นได้  
  ตัวอย่างเช่น  
   1. The photos of our holiday in Hua Hin haven’t been developed yet.  
     มีผู้แปลว่า: รูปถ่ายตอนไปเที่ยวหัวหินของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเลย  
   ควรแปลว่า: รูปถ่ายตอนไปเที่ยวหัวหินของเรายังไม่ได้เอาไปล้างเลย  
    จากตัวอยา่งข้างบนจะเห็นว่าผู้แปลไม่เข้าใจนัยความหมายอ่ืน ๆ ของศัพท์  
   ค าว่า “develop” แปลไปตามความเคยชินว่า พัฒนา เปลี่ยนแปลงไป  
   โดยไม่ได้พิจารณา ปริบทให้ดีว่าเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูป  
   ดังนั้น “develop” จึงควรแปลว่า ล้างรูป  
           2. She lost her will to live after her close friend’s death.  
   มีผู้แปลว่า: เธอท าพินัยกรรมหายหลังจากเพ่ือนสนิทตาย  
   ควรแปลว่า: เธอหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากท่ีเพ่ือนสนิทของเธอเสียชีวิต  
    ประโยคนี้ผู้แปลแปลผิดเพราะไปฝังใจว่า will ซึ่งเป็นค านามแปลว่า  
   พินัย-กรรม แต่ความจริงความหมายอื่นของ will คือ ความมุ่งม่ัน  
   หรือ ความตั้งใจ ดังเช่นในปริบทนี้ ค าศัพท์แต่ละค ามีความหมาย 
   ได้หลายนัย  
  ดังนั้น ผู้แปลควรพิจารณาดูเนื้อความหรือปริบทของประโยคหรือข้อความที่จะแปลอย่าง
รอบคอบระมัดระวัง อย่าไปยึดติดอยู่กับความคุ้นเคยและแปลไปอย่างที่เคยแปลซึ่งจะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นมาได้ เมื่อใดก็ตามที่เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องความหมายก็ขอให้ผู้แปลตรวจสอบ
จากพจนานุกรมทุกครั้งไป เพราะค าที่มีปัญหาแปลออกมาแล้วความหมายดูแปลกๆ อาจจะเป็น
ค าศัพท์ที่มีความหมายหลายนัยได้  
  ตัวอย่ำงค ำศัพท์ท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย  

1. blue (adj.)  
1.1 เศร้า / เสียใจ  

         I always feel blue when the sun sets.  
         ฉันมักจะรู้สึกเศร้าเมื่อยามพระอาทิตย์ตก  
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1.2 เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  
          Some say Thai jokes are a bit blue.  
          บางคนกล่าวว่าเรื่องตลกแบบไทย ๆ มักจะเกี่ยวกับเรื่องเพศ  

1.3 ดนตรีประเภทหนึ่ง (noun - เป็นรูปพหูพจน์เสมอ)  
         I like the blues.  
         ฉันชอบเพลงบลู  

1.4 อย่างไม่คาดฝัน (ส านวน out of the blue)  
         He arrived completely out of the blue.  
        เขามาโดย (ที่เรา) ไม่คาดฝันเลย  

2. body (n.)  
2.1 ส่วนล าตัว / ตัวถังของเรือบิน / รถยนต์  

The Boeing 747 has a wide body.  
เครื่องบินโบอิง 747 มีล าตัวกว้าง 

2.2 ซากศพ  
Several bodies from the wrecked ship were washed  
ashore. ซากศพหลายศพจากเรือแตกถูกพัดมาเกยฝั่ง  

2.3 เนื้อหาส่วนที่ส าคัญ  
A piece of news has a lead and a body.  
ข่าวชิ้นหนึ่งประกอบด้วยบทน าข่าวกับเนื้อข่าว  

2.4 ร่างกาย  
We wear clothes to keep our bodies warm.  
เขาสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือท าให้ร่างกายอบอุ่น  

3. confidence (n.)  
3.1 ความเชื่อมั่นในความสามารถ  

He lacks confidence in himself when he appears  
in public.  
เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อปรากฎตัวในที่สาธารณะ  

3.2 ความศรัทธา ความไว้วางใจ ความไว้ใจในคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน  
They have no confidence in the computer system.  

    เขาไม่มีความไว้วางใจระบบคอมพิวเตอร์ 
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3.3 ความลับ  
The girl exchanged confidences about their boyfriends.  
เด็กผู้หญิงแลกความลับเรื่องแฟน ๆ ของเธอ 3.4 บอกความลับ  
He took her into his confidence and told her the whole  
truth. เขาบอกความลับและความจริงทั้งหมดให้เธอทราบ  

4. critical (adj.)  
4.1 ส าคัญมาก  

This was a critical moment in his career.  
ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญมากในอาชีพของเขา  

   4.2 สาหัส / อันตราย  
He was taken to hospital because his condition was  
critical. เขาถูกน าส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัส  

   4.3 แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง  
He was highly critical of the government’s policy.  
เขาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลอย่างรุนแรง  

5. deliver (v.)  
5.1 ส่ง  

The postman delivers letters every day.  
บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทุกวัน  

   5.2 บรรยาย / ปราศรัย  
He delivered an interesting lecture on Thai history at  
the seminar. เขาบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในสัมมนา  

   5.3 ช่วยท าคลอด  
  The co-pilot and the steward delivered a baby girl  
   in mid-flight. ผู้ช่วยกัปตันและพนักงานต้อนรับชายช่วยท า 
  คลอดทารกเพศหญิงในระหว่าง เที่ยวบิน 

6. a. fair (adj.)  
6.1 ยุติธรรม  

You must be fair to both sides.  
คุณต้องยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
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    6.2 ดีพอใช้  
His knowledge of English language is fair.  
ความรู้ภาษาอังกฤษของเขาพอใช้ได้  

   6.3 ผิวขาว/ผิวสีอ่อน  
Unprotected fair skin gets sunburned quickly.  
ผิวขาวที่ไม่ได้ปกป้องถูกแดดเผาง่าย  

7. figure (n.)  
7.1 ตัวเลข  

Her income is in six figures.  
รายได้ของเธอเป็นตัวเลขหกหลัก  

   7.2 จ านวน  
According to the research, there are high  
unemployment figures. จากผลการวิจัย มีจ านวนคนตกงานสูง  

   7.3 รูปร่าง  
She is doing exercises to improve her figure.  
เธอออกก าลังกายเพ่ือท าให้รูปร่างดีขึ้น  

   7.4 บุคคลส าคัญในแขนงใดแขนงหนึ่ง  
The late President Yitzak Rabin was one of the leading  
political figures of this country. อดีตประธานาธิบดี ยิทซัค  
ราบิน ผู้ล่วงลับเป็นบุคคลส าคัญทางการเมือง คนหนึ่งในประเทศนี้  

8. host (n.)  
8.1 เจ้าภาพ  

Since his father was still abroad, he acted as host at   
the dinner party. เพราะว่าพ่อของเขายังอยู่ต่างประเทศ  
เขาก็เลยต้องเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารเย็น 

   8.2 พิธีกรรายการวิทยุ, โทรทัศน์  
Jack is a famous talk show host.  
แจ็คเป็นพิธีกรรายการพูดที่มีชื่อเสียง  

8.3 ประเทศเจ้าภาพ  
Thailand was the host country for the World Bank  
meeting in 1991. ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ 
ในการประชุมธนาคารโลกในปี ค.ศ. 1991  
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9. ill (adj.)  
9.1 ป่วย  

David was ill when he returned from upcountry.  
เดวิดป่วยเมื่อเขากลับมาจากต่างจังหวัด  
เมื่อใช้ในความหมายอ่ืนๆ นอกจากป่วย  

9.2  There’s a lot of ill feeling (= jealousy, anger, etc.)  
about her being promoted. มีการอิจฉาริษยาเก่ียวกับ 
เรื่องท่ีเธอได้เลื่อนต าแหน่ง   

9.3  If a black cat crosses your path, it’s considered  
ill omen. ถ้าแมวด าวิ่งตัดหน้าไปถือว่าเป็นลางร้าย (โชคร้าย)  

10. man (n.)  
10.1 คน (ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย)  

Any man could do that.  
ใคร ๆ ก็ท าได้  

   10.2 มนุษย์ / มนุษยชาติ  
Man is mortal.  
มนุษย์ไม่เป็นอมตะ (มนุษยท์ุกคนต้องตาย)  

   10.3 ผู้ชาย  
She behaves like a man.  
เธอประพฤติตัวราวกับผู้ชาย  

   10.4 สามี  
They are man and wife.  
เขาเป็นสามีภรรยากัน  

11. operation (n.)  
11.1 ปฏิบัติการ  

U.S. soldiers performed important military operations  
in Bosnia. ทหารสหรัฐฯ ปฏิบัติการทางทหารครั้งส าคัญที่บอสเนีย  

   11.2 การผ่าตัด  
The surgeon is performing a minor operation on her  
hand. ศัลยแพทย์ก าลังผ่าตัดเล็กที่มือของเธอ  
 
 



264 

 

11.3 ส านวน in (into) operation หมายถึง ก าลังด าเนินการ หรือ ก าลังใช้  
When does the new traffic law come into operation?  
เมื่อไหร่กฎหมายจราจรจะออกใช้  

12. to run (v.)  
12.1 รับผิดชอบ / ดูแล / จัดการ  

She runs the household.  
เธอดูแลบ้าน  

   12.2 เลื้อย  
The vine runs over the porch.  
เถาองุ่นเลื้อยไปตามระเบียง  

   12.3 ก าลังท างาน  
The engine is running.  
เครื่องจักรก าลังท างาน  

   12.4 ไหล  
Tears were running his face.  
น้ าตาไหลอาบหน้าเขา  

   12.5 สี (ตก) ของเหลว (ละลาย) เพราะความร้อนหรือน้ า  
If a dye is non-fast, the color will run when the  
material is washed. ถ้าสีย้อมไม่ติด เมื่อน าไปซักสีก็จะตก  

13. sentence (n.)  
13.1 ประโยค  

The structure of this sentence is awkward.  
โครงสร้างของประโยคนี้พิกล  

   13.2 การตัดสินลงโทษ  
The sentence was three years in prison and a fine  
of 100,000 baht. การตัดสินลงโทษ คือ จ าคุก 3 ปี  
และปรับเป็นเงิน 1แสนบาท  

14. subject (n.)  
14.1 หัวข้อ  

He tried to change the subject of the conversation  
from politics to sport. เขาพยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนา 
จากเรื่องการเมืองเป็นกีฬา  
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   14.2 วิชา  
Chemistry is my favorite subject  
เคมีเป็นวิชาที่ฉันชอบมาก  

14.3 พลเมืองของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
He denied that he is a British subject.  
เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอังกฤษ 

15. table (n.)  
15.1 ตาราง  

The figures in the table show the decrease in this  
year’s profits. ตัวเลขในตารางแสดงให้เห็นผลก าไรที่ลดลง  

15.2 สารบัญ  
The table of contents shows the different parts into  
which the book is divided. สารบัญจะแสดงถึงส่วนต่าง ๆ  
ตามท่ีหนังสือแบ่งไว้ 

15.3 ส านวน under the table (of money) เงินสินบน เงินใต้โต๊ะ  
They offered me one million under the table if I would  
vote against the government’s plans.  
เขาติดสินบนฉันเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท ถ้าฉันออกเสียง 
คัดค้านแผนการของรัฐบาล 

 

4. Synonyms 
Synonyms คือ ค าที่มีความหมายคล้ายกัน ซึ่งอาจน ามาเป็นค าแปลได้ แต่นักทฤษฎี

หลายคนรวมทั้งผู้เขียนมีความเห็นว่าไม่มีค าสองค าใดที่มีความหมายเหมือนกันหมดทุกอย่าง 
จะต้องมีความต่างกันอยู่บ้าง เช่นค าว่า couch กับ sofa ซึ่งถึงแม้จะเป็นเก้าอ้ียาวตัวเดียวกัน แต่
ถ้าใช้ในบ้านก็คือ sofa ถ้าใช้ในส านักงานจิตแพทย์เพ่ือให้คนไข้นอนเล่าอาการทางจิต  ก็คือ 
couch 

ตัวอย่ำง 1 
  ภำษำต้นฉบับ  …you should still maintain the about behavior— regarding  
    your attitude and availability. 
  ภำษำแปล คุณยังต้องรักษำพฤติกรรมเหล่านี้ไว้—ทั้งการท าตัวให้พร้อม 

และทัศนคติของคุณ  
  ค ำอธิบำย   The primary meaning of maintain is to make something 
continue at the same level, standard. The translator uses to keep in the RL 
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which means to continue doing something to keep the meaning of the word 
maintain. 
  ตัวอย่ำง 2 
  ภำษำต้นฉบับ  Research into this area also shows us something else 
remarkable. 
  ภำษำแปล การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ยังบอกในสิ่งทีน่่ำสนใจอีกด้วย 
  ค ำอธิบำย   The common meaning of remarkable is unusual or surprising 
in a way that causes people to take notice. The translator uses interesting in 
the RL which means attracting your attention. 
 
5. Cultural Substitutes 
  Cultural Substitutes คือ การแปลโดยเอาความคิดหรือวัตถุในวัฒนธรรมของภาษา
แปลมาชดเชยแทนที่วัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับที่มีความหมายเท่าเทียมกัน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความหมายได้ถ่องแท้และเป็นธรรมชาติ เช่น เมื่อภาษาแปลไม่มี cart (รถม้า) ก็อาจแปลว่า 
“เกวียน” แทน หรือแปลค าว่า “pray” ว่า “สวดมนต์ หรือ ไหว้พระ” เป็นต้น 

ตัวอย่ำง 1 
  ภำษำต้นฉบับ Every morning a gazelle wakes and thinks, “To stay alive, I 
have to run faster than the fastest lion.” 
  ภำษำแปล ทุกเช้าละม่ังจะตื่นขึ้นมาและคิดว่า “หากจะมีชีวิตอยู่ฉันต้องวิ่งให้เร็วกว่า
สิงโตที่วิ่งเร็วที่สุด” 
  ค ำอธิบำย  Gazelle is translated as deer because there is no gazelle in 
Thai. As a result, the translators use the word deer as a substitute. 

ตัวอย่ำง 2 
  ภำษำต้นฉบับ But before Microsoft became the behemoth it is today. 
  ภำษำแปล ก่อนที่ไมโครซอฟท์จะยักษ์ใหญ่อย่างทุกวันนี้ 
  ค ำอธิบำย  Behemoth is translated as yak because Thai has no word for 
behemoth. The translators use the word yak as a substitute in order to  
explain it. 

ตัวอย่ำง 3 
  ภำษำต้นฉบับ Corporate kahunas are just as concerned and scared about 
the rate of rapid change. 
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  ภำษำแปล แม้แต่มือพระกำฬของบริษัทใหญ่ๆ เอง ก็ยังต้องวิตก และหวาดหวั่นกับ
ความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง 
  ค ำอธิบำย   Kahunas is translated as the best person because Thai has 
no word Kahunas. The translators use the word the best person as a substitute 
in order to explain it. 

ตัวอย่ำง 4 
  ภำษำต้นฉบับ The above three tactics are ego-based and designed to get 
you to this point, 
  ภำษำแปล กลวิธีทั้งสามข้อที่กล่าวมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของอัตตำและคิดค้นเพ่ือน าคุณ
ก้าวมาถึงจุดนี้ 
  ค ำอธิบำย  The word ego-based is translated to the Thai cultural 
substitute words as in the RL. 

ตัวอย่ำง 5 
  ภำษำต้นฉบับ This is called the bystander effect whereby behavior is 
influenced by the diffusion of responsibility. 
  ภำษำแปล เราเรียกกรณีเช่นนี้ว่าปรากฏการณ์ไทยมุง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีอิทธิพลมา
จากความรู้สึกรับผิดชอบที่ถูกแข่งขันจนเหลือนิดเดียว 
  ค ำอธิบำย  Bystander in the SL means a person who sees something 
that is happening but is not involved is translated using the Thai equivalent to 
bystander in the RL which can be comparable and easily understood by the 
reader. 

ตัวอย่ำง 6 
  ภำษำต้นฉบับ For instance, you’re arguing with the coworker and you tell 
her that she’s completely incompetent (oops!) 
  ภำษำแปล ตัวอย่างเช่น คุณก าลังถกเถียงอยู่กับเพ่ือนร่วมงานและคุณบอกว่าเขานี่ช่าง
ไม่ได้เรื่องเสียจริงๆ (อุ๊ย!) 
  ค ำอธิบำย   word oui which is an exclamation of the Thai people in the RL 
and these two words can be comparable and easily understood by the reader. 

ตัวอย่ำง 7 
  ภำษำต้นฉบับ You’re told “I don’t think you’re capable of running  
  this company. 
  ภำษำแปล เขาบอกคุณว่า “ผมไม่คิดว่าคุณจะมีก๋ึนพอที่จะบริหารบริษัทแห่งนี้” 
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  ค ำอธิบำย  Capable in the SL means having ability or qualities necessary 
for doing something is translated using the Thai equivalent to capable in the RL 
which can be comparable and easily understood by the reader. 

ตัวอย่ำง 8 
  ภำษำต้นฉบับ Papaw worked for an icehouse delivering ice on a horse-
drawn wagon. 
  ภำษำแปล ตาท างานเป็นคนส่งน้ าแข็งบรรทุกใส่เกวียนที่มีม้ำลำกให้กับโรงน้ าแข็ง 
  แห่งหนึ่ง 
  ค ำอธิบำย    horse-drawn wagon is translated as wagon which drawn by 
a horse which is a traditional wagon well known to all Thais. 

ตัวอย่ำง 9 
  ภำษำต้นฉบับ A small table with a coal-oil lantern on it 
  ภำษำแปล กับโต๊ะเล็กๆ ต้ังตะเกียงเจ้ำพำยุอีกตัวหนึ่ง 
  ค ำอธิบำย   Coal-oil lantern is translated as a storm lantern which is a 
traditional lantern well known to all Thais. 

ตัวอย่ำง 10 
  ภำษำต้นฉบับ George said reverently, Jesus Christ! I bet we could  
  swing her. 
  ภำษำแปล จอร์จอุทานขึ้นอย่างเต็มไปด้วยความศรัทธา คุณพระ! ฉันพนันได้ว่า 
  ส าเร็จแน่ 
  ค ำอธิบำย   The word Jesus Christ refers to the man on whose life and 
teachings Christianity is based. The translator uses Lord Buddha, which is a 
Thai exclamation commonly expressed by people especially old people to 
substitute Jesus Christ.  

ตัวอย่ำง 11 
  ภำษำต้นฉบับ When she didn’t answer, he stepped nearer. “You ought  to 
sleep out here,” he said disapprovingly; and then he was beside her and – “Oh, 
Jesus Christ!” He look about helplessly, and he rubbed his beard. 
  ภำษำแปล เมื่อเธอไม่ตอบ แกก็เดินเข้าไปใกล้ “เธอไม่ควรออกมานอนที่นี่” แกพูดอย่าง
ต าหนิ และแล้วแกก็เดินเข้าไปข้างเธอ และ – “คุณพระช่วย!” แกมองไปรอบๆ อย่างไม่รู้จะท า
อย่างไรแกถูหนวดของแก 
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  ค ำอธิบำย   The word “Jesus Christ” refers to “the man on whose life and 
teachings Christianity is based.” The translator uses Lord Buddha helps which is 
a Thai exclamation commonly expressed. 
 
6. Abbreviations 
  Abbreviations การแปลตัวอักษรย่อต้องแปลให้เข้าใจความหมายชัดเจนโดยไม่
ค านึงถึงค าเดิมในภาษาต้นฉบับ บางครั้งผู้แปลอาจแปลเป็นอักษรย่อภาษาไทย หรือบางครั้งอาจ
แปลเป็นค าที่มีความหมายเท่าเทียมกันกับต้นฉบับได้ หรือ แปลไปอีกทางก็ได้ การมีความเข้าใจ
ในอักษรย่อก็มีส่วนท าให้ผู้แปลสามารถเข้าถึงความหมายของภาษาต้นฉบับเช่นเดียวกัน เช่นว่า 
Dr. เป็นวุฒิการศึกษา หรือ Mr. นาย หรือ T.V. โทรทัศน์ หรือ Rd. ถนน เป็นต้น ดูตัวอย่างดังนี้  

ตัวอย่ำง 1 
  ภำษำต้นฉบับ If you’re a job applicant your résumé should be peppered 
with positive adjectives (e.g., assertive, energetic, decisive, passionate, 
resourceful). 
  ภำษำแปล ถ้าคนไปสมัครงาน คุณควรเตรียมประวัติย่อของคุณด้วยการใช้ค าคุณศัพท์ที่
สื่อความหมายดีๆ (เช่น รักความถูกต้องกระฉับกระเฉง กล้าตัดสินใจอารมณ์อ่อนโยน ช่างคิด) 
  ค ำอธิบำย  e.g. is an abbreviation of for example. The abbreviation is used 
to point out special or important facts. 

ตัวอย่ำง 2 
  ภำษำต้นฉบับ Recent studies show that shows who suffer from obsessive 
compulsive disorder OCD, panic attacks, and anxiety attacks may find relief in a 
low carbohydrate diet. 
  ภำษำแปล ผลการศึกษาเม่ือไม่นานมานี้แสดงว่าผู้ที่มีควำมผิดปกติทำงจิตชนิดย้ ำคิด
ย้ ำท ำ ตกใจง่ำยประหม่า และวิตกกังวล มักจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อหันไปกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ า 
  ค ำอธิบำย   OCD is an abbreviation for Obsessive Compulsive Disorder 
which refers to a kind of psychological disorder causing people difficult to stop 
or control their own behaviors. 

ตัวอย่ำง 3 
  ภำษำต้นฉบับ Let’s take one more example where a hospital administrator 
suspects that a doctor is drinking while on duty. She might say, “Dr. Marcus, I’d 
like to get your advice on something…” 



270 

 

  ภำษำแปล ลองดูอีกสักตัวอย่าง สมมุติว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลคนหนึ่งก าลังสงสัยว่ามี
แพทย์คนหนึ่งดื่มเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่ เธออาจจะพูดว่า “คุณหมอมาร์คัส ฉันอยากได้
ค าแนะน าอะไรจากคุณหน่อย” 
  ค ำอธิบำย Dr. is an abbreviation for doctor which means someone who is 
qualified in medicine and treats people who all ill. 

 ตัวอย่ำง 4 
  ภำษำต้นฉบับ The “add-on” is a highly effective too for generating action 
whether on TV, in person, or on the phone. 
  ภำษำแปล  “ของแถม” นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเร่งให้เกิดการกระท า
ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ ทางโทรศัพท์ หรือแบบตัวต่อตัว 
  ค ำอธิบำย   TV is an abbreviation for television which is a device for 
watching moving images and sounds, it is a word in common usage among the 
Thais. 

ตัวอย่ำง 5 
  ภำษำต้นฉบับ It can be any small additional benefit that the person gets 
for taking action now (i.e.,“We can get ice cream”, “I’ll have a loaner car for 
your”, “We’ll got o dinner afterward,” etc.) 
  ภำษำแปล มันอาจจะเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาจะได้รับจากการ
ตัดสินใจท าในทันที (เช่น “เดี๋ยวเราจะได้ไปกินไอศกรีมกัน” “แล้วฉันจะให้เธอยืมรถไปใช้” 
“แล้วเราจะได้ไปหาอะไรกินกัน” ฯลฯ) 
  ค ำอธิบำย   i.e. is an abbreviation of for example. The abbreviation is the 
use to point out special or important facts. 

ตัวอย่ำง 6 
  ภำษำต้นฉบับ Mr. Doe, I’m sorry to have to tell you this news. 
  ภำษำแปล คุณโด ผมเสียใจที่ต้องบอกคุณให้ทราบข่าวนี้ 
  ค ำอธิบำย Mr. is an abbreviation of mister. It is used as a title that comes 
before a man’s family name or before his first name. 

ตัวอย่ำง 7 
  ภำษำต้นฉบับ In your conversation, continue to repeat phrases like the 
ones below, making sure that they contrast a reason vs. no reason. 
  ภำษำแปล ในระหว่างการสนทนาให้คุณย้ าเตือนด้วยข้อความในลักษณะเดียวกันกับ
ข้อความต่อไปนี้โดยเน้นย้ าถึงความแตกต่างระหว่างความมีเหตุผลกับความไม่มีเหตุผล 
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  ค ำอธิบำย VS. is an abbreviation for versus. VS. is used to show that there 
are two terms or sides against each other. 

ตัวอย่ำง 8 
  ภำษำต้นฉบับ …claiming to be sick or have AIDS; pretending to be insane 
or mentally deranged. 
  ภำษำแปล ...หรืออ้างว่าคุณก าลังป่วยเป็นโรคติดต่อร้ำยแรงอย่ำงเช่นโรคเอดส์ หรือแส
ร้างท าเป็นเสียสติหรือมีอาการวิกลจริต 
  ค ำอธิบำย   AIDS is an abbreviation for Acquired Immune Deficiency 
Syndrome. AIDS is a disease that attacks the body ability to resist infections and 
which usually causes death. 

ตัวอย่ำง 9 
  ภำษำต้นฉบับ Your genetic code will be imprinted on an ID card for better 
and worse. 
  ภำษำแปล รหัสพันธุกรรมของคุณจะถูกพิมพ์ลงไปบนบัตรประจ ำตัวซึ่งอาจจะดีขึ้น 
หรือ แย่ลง 
  ค ำอธิบำย  ID card is translated as Identification card because the 
translators would like to replace a shortened form of a word with the full word. 

ตัวอย่ำง 10 
  ภำษำต้นฉบับ In the 1990s, Japanese and European science literacy greatly 
exceeded that of U.S. children after fourth grade. 
  ภำษำแปล ในช่วงทศวรรษ 1990 เด็กนักเรียนญี่ปุ่นและยุโรประดับสูงกว่า ป.4 มี
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สูงกว่าเด็กอเมริกัน 
  ค ำอธิบำย  U.S. is translated as American because the translators would 
like to replace a shortened form of a word with the full word. 
 
7. กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงค ำตำมแบบประโยคทั่วไป5 
 

แบบท่ี 1 : N(1) + TrV + N(2) 
  ประโยคตามรูปแบบที่ 1 ประกอบด้วย ค านามหรือค าสรรพนามที่ท าหน้าที่เป็นประธาน
ของประโยคและค ากริยาชนิดที่ต้องมีกรรมมารองรับ ซึ่งสามารถแทนด้วย him, her, it หรือ 
them ซึ่งค านามตัวที่สองเป็นค านามต่างชนิดกับค านามตัวแรก กล่าวคือค านามที่สองเป็นกรรม

                                                 
5 http://anyflip.com/ndpis/mssv/basic/201-250, Accessed: 26/08/2021. 

http://anyflip.com/ndpis/mssv/basic/201-250


272 

 

ตรงที่ได้รับผลจากการกระท าของค ากริยาโดยตรง นอกจากนี้กรรมตรงอีกกลุ่ม (-self/-selves) 
สามารถเป็นสรรพนามที่สะท้อนกลับไปหาประธานนั่นเอง(reflective pronouns)  
  ยกตัวอย่าง เช่น 
  -She saw herself. 
  -The lifeguards splashed themselves. 
  หรือ ค าสรรพนาม each other และ one another ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค 
  ยกตัวอย่าง เช่น 
  They found each other. 
  They fought one another. 
  จากตัวอย่างดังกล่าวสรุปได้ว่า กริยากลุ่ม (transitive verb) ต้องการกรรมตรงซ่ึงต่าง
จากค ากริยากลุ่ม (intransitive verb) ที่ไม่จ าเป็นต้องมีกรรมมารองรับ ยกตัวอย่าง เช่น  
   He sang beautifully. InV กริยำที่ไม่ต้องมีกรรมกำรรองรับ 
  He sang a beautiful folk song. TrV กริยำที่มีกรรมมำรองรับ 
  นอกจากนี้กริยากลุ่มทีต่้องมีกรรมมารองรับซึ่งมี 2 รูปแบบคือ ประธานเป็นผู้กระท า 
(active) และประธานถูกกระท า (passive) ยกตัวอย่าง เช่น 
   Active: Bella reads an email. 
   Passive: An email is read by Bella. 
  จากประโยคทั้งสองสรปุ ได้ดังนี้ 
  1. น ากรรม (an email) ในประโยค active ไปเป็นประธานในประโยค passive 
  2. เมื่อเปลี่ยนประโยค active voice เป็นประโยค passive voice กริยาจะต้องเป็นรูป 
กริยาช่องที่ 3 (past participle) และตามหลัง verb to be. ( is, am , are, was , were, be, 
being, been ) 
   3. น าประธานของประโยค active voice ไปเป็นกรรมของประโยค passive voice 
และมี by น าหน้าประธานเดิม นอกจากนี้กริยา to be สามารถแทนที่ด้วยค าค ากริยา to get ได ้
เช่นเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น 
  Active: The mother forgave Lilla. 
  Passive: Lilla got forgiven by the mother. 
  นอกจากนี้กริยา to get ช่วยให้ประโยคชัดเจนมากขึ้น เช่น The gate was closed at 
ten o’clock. แสดงว่าประโยคนี้ต้องมีใครปิดประตูรั้วเวลา 10 นาฬิกา ทัง้นี้สามารถใช้ to get 
แทนได้คือ The gat got closed at ten. อย่างไรก็ตามค ากริยา to get ไม่สามารถใช้แทนได้ 
ยกตัวอย่าง เช่น The concert got enjoyed by the fan. 
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   แบบท่ี 2 : N (1) + TrV + N (2) + N (3) 
  ประโยคตามรูปแบบที่ 2 นี้ ประกอบด้วย ค านามที่ท าหน้าที่เป็นประธาน และตามด้วย 
ค ากริยาที่ต้องการกรรมตรงและกรรมรอง ข้อสังเกตเกี่ยวกับประโยครูปแบบนี้คือ 
  1. ค านามตัวที ่1, 2, 3 ในประโยค มีหน้าที่ต่างกัน 
  2. มีค านาม 2 ตัวตามหลังค ากริยา ได้แก่ ค านามตัวที ่3 เป็นกรรมตรง และตัวที ่2 เป็น
กรรมรอง กรรมรองในประโยคสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของบุพบทวลีได้ โดยใช้ค าว่า to หรือ 
for ยกตัวอย่าง เช่น  
  The mother bought her daughter the best smartphone. 
  The mother bought the best smartphone for her daughter. 
  3. ค ากริยาในกลุ่มนี้มีจ านวนไม่มาก อาทเิช่น to give, to make, to find, to tell, to 
buy, to write, to send, to ask, to play, to build, to teach, to assign, to feed, to 
offer, to throw, to pass, to sell, to pay etc. 
  4. ประโยคในรูปแบบที่ 2 สามารถแปลงกรรมตรงหรือกรรมรองเป็นประธานของ
ประโยคได้ เช่น A smart watch was bought the girl by her father. The girl was 
bought a smart watch by her father. 
  5. รูปแบบประโยคประกอบด้วยกรรมตรงและกรรมรอง หากละกรรมตัวใดตัวหนึ่ง 
รูปประโยคจะเป็นแบบที ่1 
  6. กรรมรองเป็นผลจากการกระท าโดยตรงจากค ากริยาโดยมีกรรมตรงมาประกอบ 
  7. หากใช้ค าสรรพนามมาแทนในต าแหน่งของกรรมตรง (N3) ควรใช้แทนสรรพนามใน 
ประโยคที่ประกอบด้วยค าบุพบท เช่น The mother bought it for the girl. 
 

  แบบท่ี 3 : N(1) + TrV + N(2) Adj 
    -Pronoun 
    -Adverb (place) 
   -Verb present participle/ Verb past participle 
   -Prep Phrase 
   -Inf phrase with Verb to be 
  ประโยคในรูปแบบนี้ประกอบด้วยค านามท าหน้าที่เป็นประธานตามด้วยค ากริยาชนิด
ต้องการกรรม และค าต่างๆ เช่น ค านาม/ ค าคุณศัพท์/ บุพบทวลี เป็นต้น ค ากริยาที่สามารถใช้
ในรูปแบบที่ 3 มีจ านวนน้อย ได้แก่ name, choose, elect, appoint, designate, select, 
vote, make, declare, nominate, call, consider, imagine, think, believe, feel, keep, 
suppose, find, prove, label, judge ยกตัวอย่าง เช่น 
   1. The basketball team chose Tida to be captain. 
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  2. He considered her to be intelligent. 
  3. We supposed him to be upstairs. 
  4. We considered her to be in the way. 
  5. We thought Plemjit to be a fine player. 
 

  แบบที่ 4 : N + LV + Adj 
  ประโยคตามรูปแบบที่ 4 นี้ ประกอบด้วย ค านามที่ท าหน้าที่เป็นประธาน และตามด้วย 
ค ากริยาช่วย (linking verb) ที่ท าหน้าที่เชื่อมระหว่างคุณศัพท์ ยกตวัอย่างเช่น 
    They appeared quickly. 
    This soup tastes good. 
    The student remains at home. 
    That picture looks fantastic. 
 

  แบบท่ี 5 : N(1) + LV+ N(1) 
  ประโยคตามรูปแบบที่ 5 นี้ ประกอบด้วย ค านาม 2 ตัว ที่หมายถึงนามเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม ค านามตัวหลังเป็นค านามท่ีต่างจากค านามในรูปแบบที่ 5 ยกตัวอย่างเช่น 
   She became a doctor.  
   My sister was seeking a doctor.  
  ประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษประกอบด้วย ภาคประธานและภาคแสดง แต่ละส่วน
สามารถขยายด้วยค าชนิดต่างๆ การเพ่ิมส่วนขยายช่วยให้ประโยคท่ีสร้างตามชนิดต่างๆ ยาวขึ้น
และไม่จ ากัด ดังนั้น ในการเรียนภาษา ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้กฎโครงสร้างประโยคซึ่งได้อธิบาย
ข้างต้น ทั้งนี ้เพ่ือท าให้การเรียงค าในประโยคเป็นไปตามล าดับถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
 

 
You may also like  

……………….. The End of Chapter 9 ………………  
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  ส ำหรับบทที่ 10 นี้เป็นเรื่องกำรท ำควำมเข้ำใจประโยคของภำษำอังกฤษซึ่งมีควำม
เชื่อมโยงกับกำรตีควำมหมำยจำกภำษำต้นฉบับไปเป็นอีกภำษำที่ เรียกว่ำ Receptor 
Language คือ ภำษำที่ 2 หรือ ข้อมูลข่ำวสำรที่สื่อสำรออกมำจำกภำษำต้นฉบับ ประโยคใน
ภำษำอังกฤษก็มีมำกมำยและหลำยชนิดด้วยกัน แต่โดยพื้นฐำนคนไทยจะเข้ำใจว่ำ ประโยค
ภำษำอังกฤษมี 2 ประเภทคือ 1) Active Voice แปลว่ำ ประโยคกัตตุวำจก มีประธำนเป็น
ผู้กระท ำเหตุกำรณ์นั้นๆ เป็นหลัก และ 2) Passive Voice แปลว่ำ ประโยคกรรมวำจก มี
ประธำนถูกกระท ำโดยยกกรรมในประโยคขึ้นมำเป็นประธำนแทนเวลำแปลจะมีค ำว่ำ ถูก...
หรือ โดย... เป็นต้น 
  ดังนั้น ประโยคภาษาอังกฤษตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการน ามา
เป็นหลักการ หรือ กรอบการตีความหมายในการสื่อสารเชิงการแปล อย่างไรก็ตาม ข้อความ
ภาษาอังกฤษ หรือ ข้อความภาษาไหนๆ ก็คงไม่เกินประโยค 2 กลุ่มที่กล่าวมา แต่สิ่งที่ส าคัญคือ 
ผู้เขียนที่เขียนข้อความไว้นั้นเขียนด้วยลักษณะประโยคแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นวลี ส านวน กลุ่มค า
สั้นๆ หรือ การประกาศ หรือ ข่าวทางหนังสือพิมพ์ หรือ ข้อความราชการติดต่องาน หรือ 
เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ เป็นต้น ข้อความที่แสดงถึงเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมาอาจจะมีข้อความ
ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการตีความหมายทางภาษาเป็นอย่างมาก 
 

1. ค ำว่ำ ประโยค ในภำษำอังกฤษ 
  ศัพท์ว่า  ประโยค  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “ Sentence ”  ได้แก่ ข้อความที่ผู้พูดออก
มาแล้ว  ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจ  สามารถสื่อสารรู้เรื่องตามที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจประโยค 
ประกอบด้วย 3 ภาคส าคัญๆ ดังนี้  
  ภาคท่ี  1  เรียกว่า  ภาคประธาน  ( Subject )   
  ภาคท่ี  2  เรียกว่า ภาคแสดง    ( Predicate ) 

 
บทที่ 10 

กำรแปลประโยคภำษำอังกฤษ 
และวลีภำษำอังกฤษ 
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   ภาคท่ี  3  เรียกว่า ภาคกรรม  ( Object ) 
   กล่าวเพ่ิมเติมว่า... ภาคประธาน ( Subject )  คือ ส่วนที่เป็นผู้กระท าเหตุการณ์นั้น ๆ 
ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มค านาม หรือกลุ่มค าที่ท าหน้าที่ เหมือนค านาม  และ  ภาคแสดง                 
( Predicate ) คือ ส่วนที่เป็นผู้แสดงอาการของประธาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มค ากริยาซึ่งอาจจะมี
ส่วนขยายค ากริยา  ในที่นี้ไม่รวมกริยาช่วย ( Auxiliary Verb ) ซึ่งจัดเป็น  Function words 
และ ภาคกรรม ( Object ) คือส่วนที่ถูกประธานกระท าอาจจะมาจากค านาม หรือ กลุ่มค าที่
เรียกว่านาม ก็ได้ หรือส่วนนี้เรียกอีกว่า ภาคขยาย ( Predicate ) หรือ ภาคสมบูรณ์ของประโยค 
( Complement of sentences )  
   ดังนั้น  การเริ่มต้นของผู้แปลต้องมีความรู้เกี่ยวกับชนิดต่างๆ  ของประโยคและ
ความสามารถที่จะวิเคราะห์ส่วนต่างๆ  ของประโยค  จะเป็นประโยชน์มากในการท างานแปล  
ทั้งนี้เพราะผู้แปลต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความหมายของภาษาท่ีจะแปลเป็นอันดับแรก  โดย
พยายามเปลี่ยนโครงสร้างที่ซับซ้อนให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุด  จากนั้นจึง
เปลี่ยนเป็นโครงสร้างในภาษาที่จะแปลให้มีความถูกต้องเหมาะสม  ท าให้ผู้อ่านในภาษาที่สอง  
สามารถเข้าใจในภาษานั้นๆ  ได้ขอให้ผู้อ่านได้พิจารณา  Diagram  นี้ 
 
  
 
      Text      Translation 
 

 
  Analysis   

 
Transfer   

 
2. ชนิดของประโยค 
   ประโยคต่างๆ  ในภาษาอังกฤษ  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด ดังนี้ 

๑. Kernel  Sentence  ได้แก่  ประโยคใจความเดียว ประกอบด้วยภาคประธาน 
และ ภาคแสดง 

๒. Derived  Sentence  ได้แก่ประโยคที่เกิดจาก   kernel  Sentence    
มาประกอบกันข้ึน  ตั้งแต่  2 ประโยค  โดยมีค าเชื่อมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เช่น  and , of , or , but , who , where , that , Therefore cte. 

  

Source Language Receptor Language 
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  อธิบำยเพิ่มเติม 
   * Kernel Sentence  ได้แก่   ประโยค Simple Sentences ที่ เป็น  Affirmatives  
และ Statements ใน  Active Voice  คือ ประโยคที่มีประธานค าเดียวและภาคแสดงเพียงหนึ่ง
เดียวเช่นกัน หรือ อาจจะมีส่วนขยายบางเล็กน้อย  
   ตัวอย่ำงข้อควำมภำษำอังกฤษไม่แปลเช่น 

  - Vinai  is  the  manager  of  our  company. 
 - Bangkok  is  the  capital  of  Thailand. 
 - Pepsi  is  a  lovely  dog. 
 - I  prefer  to  drive  Izusu  to  Toyota. 
  - Edgar  was  a  wise  king. 
 - Human  is  the  most  intelligent  animal. 
 - Children  are  going  to  school. 

- Children  are  running  at  the  playground. 
 - He  used  to  be  a  cowboy. 
 - She is making up her face  in  front  of  the looking  glass. 

  - She  is  one  of  the  famous  actresses. 
 - Yesterday,  there  were  ten  attendants  in  my  class. 
 - To  be  a  musician  is  not  an  easy  job. 

  - This  chair  is  made  of  wood. 
  - A   fog  jumped  into  the  water. 
  - Milk  is  one  of  the  nutrition. 
  - Beauty  can  bring  about  the  sorrow. 
  - Poverty  is  the  protagonist  in  the body of  antagonist. 
  - Wisdom  is  the  sharpest  weapon. 
   * Derived Sentence  ได้ แ ก่  ป ร ะ โย ค  Complex  Sentences, Compound 
Sentences, Question, Command, Passive voice และ  Negative  ดั งนั้ น  พูดให้ เข้ าใจ  
ง่ายๆ ว่า ประโยคที่เกิดจาการรวมกันของประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคข้ึนไป นอกจากนั้น 
อาจจะอยู่ในลักษณะประโยคค าถามก็ได้  และ ประโยคที่ อาจเป็นที่เข้าใจได้ยากกลุ่มของ 
Derived Sentence  ในการแปลจึ งควรวิ เคราะห์ประโยค Derived Sentence  ให้ เป็น  
Simple Clause Structures  เสียก่อนเพื่อให้เข้าใจในประโยคนั้นๆ ง่ายขึ้น   
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   ตัวอย่างเช่น 
  Complex :   I’ll  go  to  the  library when the book is there. 
     ฉันจะไปห้องสมุดเมื่อหนังสือเล่มนั้นอยู่ที่นั่น 
  Compound :   I’ll  go  to the  library but  I  know the  book 

 isn’t  there. 
ฉันจะไปห้องสุดแต่ฉันก็รู้ว่าหนังสือเล่มนั้น 

     ไม่ได้อยู่ที่นั่น 
  Compound Complex :   
      When  the  books  come in , I’ll 

 go  to  the  library  with  you  and  I’ll  take  it 
 out  for  you. 
เมื่อหนังสือเล่มนั้นมาถึงแล้ว  ฉันจะไปห้องสมุด 
กับคุณและฉันจะขอยืมหนังสือเล่มนั้นมาให้คุณ 

  In complex  :   When the book is in …. 
    เมื่อหนังสือเล่มนั้นอยู่ที่ ( ห้องสมุด ) .... 
  Elliptical  :  Yes, it is. 
    ใช่ คะ (ครับ) 
  Question  :  Will you go to the library tomorrow ? 
    คุณจะไปห้องสมุดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ 
  Command  :   Go to the library. 
    ไปห้องสมุดเสียนะ 
  Passive  :    The book was signed out of the library. 
    มีคนขอยืมหนังสือเล่มนั้นจากห้องสมุดแล้ว 
   Actives : The monks pray to Buddha every day. 
     พระสงฆ์ท้ังหลายสวดมนต์ต่อพระพุทธเจ้าทุกวัน 
   Passive :  Buddha is prayed by the monks every day. 
     พระพุทธเจ้าได้รับการสวดมนต์ของพระสงฆ์ทุกวัน 
 

   เมื่อกล่าวถึงส่วนประกอบของประโยคภาษาอังกฤษซึ่งกริยา ( Verb ) มีความส าคัญ
มากและความรู้ในเรื่องประเภทของกริยาจะช่วยให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของนามต่างๆ  กับกริยาใน
ประโยค  เพ่ือความสะดวกจึงแบ่งกริยาออกเป็น 3 ประเภทตามท่ีแบ่งกันในต าราไวยากรณ์ ดังนี้ 

๑. Intransitive Verb  ( vi ) 
๒. Linking Verb  ( vi ) 
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๓. Transitive Verb ( vt ) 
   

  อธิบำยเพิ่มเติม 
   ประโยคท่ีประกอบด้วย  Intransitive Verb  คือ ประโยคที่มีภาคกริยาไม่ต้องการกรรม
มารับ เพียงมีตัวประธานมากระท าก็สามารถฟังเข้าใจได้  
   ตัวอย่างเช่น 
   1.  Children play. 
   2. The children play in the park. 
   3. The children sometime play noisily in the park. 
  ข้อสังเกตว่า  ประโยคที่ 1 ภาคแสดงมีกริยาตัวเดียว  ประโยคที่  2 และ ประโยคที่  3  
มีส่วนขยายกริยา แต่ก็ไม่มีความส าคัญมากเกินไป เพราะสามารถตัดออกได้ประโยคดังกล่าวก็
สามารถสื่อสารได้  ประโยคที่ประกอบด้วย  Linking  Verb  คือ ประโยคที่ภาคแสดง
ประกอบด้วย   Linking Verb  และ Complement  ซึ่งเรียกว่า  Subjective (sc.) 
     ตัวอย่างเช่น 
   1.  I  am feeling  tried. 

2. They  are  friends. 
3. He  becomes  ill. 
4. He  is  growing  old. 
5. I  seem  unable  to  solve  this  problem. 

  ประโยคท่ีประกอบด้วย  Transitive Verb  ประโยคประเภทนี้มีภาคแสดงประกอบด้วย
กริยาและกรรม  แต่เนื่องด้วยกริยาประเภทนี้มีมากและแตกต่างกันออกไป  
   ตัวอย่างเช่น 
    1. I found some money. 

2. I gave him two books. 
3. I consider him a genius. 
4. You give me money.  

   ถ้าเราจะกล่าวถึงประโยคภาษาอังกฤษโดยละเอียด  คงใช้เวลามากส าหรับการศึกษาท า
ความเข้าใจ  ดังนั้น ในชั่วโมงนี้  ขอให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจใน   Unit  ต่อๆ  ไป  เพ่ือช่วยใน
งานแปล  อย่างไรก็ตาม  ประโยคก็มีความส าคัญต่องานแปลเช่นเดียวกับค า  หรือหลักการและ
วิธีการของการแปลไม่น้อย  เพราะจะช่วยให้ผู้แปลล าดับเหตุการณ์ไม่เกิดความสับสนกับเรื่องราว
ก าลังแปลอยู่ว่าเป็นอดีต  อนาคต  ปัจจุบัน  ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถใช้ส านวนมีความเหมาะสม 
และถูกต้องสืบไป สรุปโครงสร้างประโยค ดังนี้ 
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No 

 
Structures 

 
Example 

 
1 S + V They   walk. 
2 S + V + N She   is  a  policewoman. 
3 S + V + Adverb They   walk  slowly. 
4 S + V + Adjective That  man   who  was  handsome.  
5 S + V + O The   dog  bites  a cat. 
6 S + V + C The   animal  lives  in the  forest.   
7 S + V + O +  C The  dog  bites  a  cat  in  home. 
8 S + V1 Students   find  the  books. 
9 S +  is /am /are  +  V1-ing Students   are  finding  the  books. 
10 S +  has / have  +  V3 Students   have   founded   the  

books. 
11 S + has / have + been + V1-ing Students   have  been  finding  the  

books. 
12 S + V2 Television  is  very  big. 
13 S +  was /  were  +  V1-ing You  were  talking  about  him. 
14 S +  had  +  V3 You  had  talked  about  him. 
15 S + had + been + V1-ing You  had  been  talking  about 

him. 
16 S + will / shall + V1 Teacher  and  their  boss  will visit  

students   in field. 
17 S +  will / shall + be  +  V1-ing Teacher   and   their   boss  will 

be visiting  students   in field. 
18 S +  will / shall +  have  +  V3 Teacher   and   their  boss  will  

have  visited  students   in field. 
19 S +  will / shall + have + been 

+ V1-ing 
Teacher   and   their   boss   will  
have  been   visiting  students   in 
field. 

20 Simple Sentence This  home  was  built  by  
carpenter.  
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21 Compound  Sentence This  home  was  built  by  
carpenter  and   it  was  very  well  
for  living. 

22 Complex  Sentence We  had  come  to  university and  
teacher  had  told  science  to  us  
so  it  is  very difficult.  

23 Compound and complex 
Sentence 

Our  university will  open  next  
week  so  we  will  had  come  to  
university  because  teacher  will  
had  told  science  to  us  so  it  is  
very difficult. 
 

  จากโครงสร้างประโยคและตัวอย่างประโยคเป็นข้อความภาษาต้นฉบับแบบง่ายๆ ไม่มี
ความสลับซับซ้อนอะไรมากมายนัก ถ้าน าหลักการแปลมาใช้ก็เป็นการแปลประโยคบอกเล่า
ธรรมดาเท่านั้น  ตัวอย่างต่อไปนี้ 
   She   is   a  police woman.  
   - หล่อนเป็นต ารวจหญิงคนหนึ่ง 
   Students  have  been finding  the  books. 
   - นักเรียนทุกคนได้ก าลังค้นหาหนังสือจ านวนมาก 

   We  had  come  to  university and  teacher  had  told  science   
  to us  so  it  is  very difficult. 
  - พวกเราได้มามหาวิทยาลัยและครูได้สอนวิทยาศาสตร์ให้กับพวกเรา  
    แต่ว่า มันยากมากๆ 

  ดังนั้น ถ้าพิจารณาจากข้อความข้างต้นที่ยกตัวอย่างการแปลที่เป็นประโยคและข้อความ
ภาษาอังกฤษที่เป็นต้นฉบับและตีความหมายออกมาเป็นภาษาไทยเรียกว่า ภาษาที่ 2 ก็สามารถ
น ามาสรุปเป็นกระบวนการแปลได้เป็น 3 ลักษณะ คือว่า... 
  1. Intralingual  translation  หรือ rewording  คือ  การแปลในภาษาเดียวกัน คือ
เป็นการท าให้เนื้อความในภาษานั้นเองกระจ่างชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น  หรือแปลจากโครงสร้าง
ลึก ( Deep  structure )  เป็นโครงสร้างผิว ( Surface  structure ) นั่นหมายความว่า การแปล
ที่ต้องใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เชิงลึกและผู้แปลต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างภาษานั้นทุกมุมไม่ว่า
จะเป็นหลักการ ( Principles  of  languages ) และ ภาษาเชิงสังคม ( Sociolinguistics ) 
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  2. Interlingual  translation  หรือ  translation  proper คือ การแปลจากภาษาหนึ่ง
ไปอีกภาษาหนึ่ง ในลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกัน ผู้แปลต้องมีความเข้าใจหลักพ้ืนฐานและองค์ความรู้
หลักภาษาที่ก าลังจะตีความไปหาความหมายและจะต้องมีความแม่นย าในความหมายของค า 
  3. Intersemiotic  translation  หรือ  transmutation คือการแปลโดยใช้สัญญาณสื่อ
ความหมาย ในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ผู้แปลก็ต้องเข้าใจสัญญาณที่จะน ามาใช้เพ่ือเกิดความ
สอดคล้องกับภาษาต้องการก าลังสื่อให้มากที่สุด เพราะว่า ภาษาท่าทางที่ใช้อาจจะมีความหมาย
เกินจากความเป็นจริง หรือ อาจจะมีความหมายไม่สมบูรณ์ตามความต้องการของผู้แปลก็ได้  
แน่นอนในการแปลข้อที่ 3 การเข้าใจสัญลักษณ์เป็นเรื่องส าคัญ และ แต่ละประเทศ หรือ แต่ละ
ภาษาก็มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงอาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 
 
3. ท ำไมต้องตีควำมหมำยให้ถูกต้องตำมประโยค 
  ท ำไมกำรแปลภำษำให้ถูกต้อง ถึงเป็นสิ่งส ำคัญ 1 ก่อนที่เราจะไปรู้เคล็ดลับการ
แปลภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ เราลองมาท าความเข้าใจกันสักหน่อยว่า ท าไมการแปลภาษาให้
ถูกต้อง ถึงเป็นสิ่งส าคัญ แน่นอนว่า สมัยปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทส าคัญในสังคม
เรามาก คนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษก็จะได้เปรียบในการสมัครงาน หรือเข้าไปท างาน
ในบริษัทท่ีมีชื่อเสียง รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนสมัยนี้ก็เน้นเรื่องภาษาอังกฤษมากข้ึน 
  ท าให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยมากที่สุด คนส่วนใหญ่มักจะอ่าน
ออก เขียนได้ ในระดับสื่อสาร แต่ถ้าคุณได้เข้าไปท างานในองค์กร หรือท าวิจัยทางวิชาการเพ่ือให้
จบการศึกษานั้น การแปลภาษาแบบพอให้เข้าใจคงยังไม่พอค่ะ แต่จ าเป็นต้องแปลให้ถูกต้อง 
เหมือนกับมืออาชีพทางภาษามาแปลเลย เพราะการแปลภาษาที่ถูกต้องช่วยให้สื่อสารกันได้อย่าง
ถูกต้อง และยังแสดงถึงศักยภาพหรือความสามารถทางด้านภาษาของเรา ช่วยให้เราดูมีความเป็น
มืออาชีพมากขึ้น แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า การแปลภาษาอังกฤษให้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เลย ไหนจะเรื่องค าศัพท์ยากๆ ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน หรือต่อให้เราแปลออกทุกอย่าง แต่การน ามา
เขียนเรียบเรียงเป็นภาษาสละสลวยก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกัน เพราะต้องความสามารถด้าน
วาทศิลป์ระดับสูง เพ่ือให้ทุกคนสามารถแปลภาษาอังกฤษได้เหมือนกับนักแปลมืออาชีพ วันนี้ขอ
มาแนะน าเคล็ดลับการแปล ที่จะช่วยให้งานแปลคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น 
  ลักษณะงำนแปลแบบมืออำชีพ เป็นการแปลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนนักแปลมืออาชีพ
ต้องท าอย่างไร หลายคนเริ่มชักจะสงสัยกันแล้วใช่ไหม แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่า งานแปลแบบมืออาชีพ
นั้นเป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องยากที่เราจะแปลให้เหมือนกับนักแปลมืออาชีพ ดังนั้นเราควรมารู้กัน
ก่อนว่า งานแปลดีๆ นั้น ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง เรามาดูกันเลย... 

                                                 
1https://www.wegointer.com/2018/09/4-tips-translate-thai-to-english, Accessed: 2/01/2563. 

https://www.wegointer.com/2018/09/4-tips-translate-thai-to-english/
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1. มีควำมถูกต้องด้ำนควำมหมำย คือว่ำ บทความที่อยู่ตรงหน้าเราก าลังสื่อสารว่า
อะไร เราจะไม่สามารถรู้หรือเข้าใจได้เลย ถ้าเราไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ ดังนั้น
เรื่องของค าศัพท์จึงเป็นส่วนส าคัญ งานแปลที่นี่มักจะแปลความหมายของค าศัพท์ได้
อย่างถูกต้อง และมากไปกว่านั้นก็คือ เลือกใช้ค าแปลออกมาได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องตามบริบท และมีความสละสลวยของภาษา 

2. มีควำมถูกต้องทำงไวยำกรณ์ คือว่ำ สิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดหวังเมื่ออ่านงานแปลก็
คือ เรื่องของไวยากรณ์นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปประโยคให้ถูกต้อง การใช้ 
Tense ต่างๆ ให้ถูกต้องตามบริบท และกฎข้ออ่ืนๆ อีก ที่เราจ าเป็นต้องแปลให้
ถูกต้อง เพ่ือจะได้เข้าใจถึงความหมายรวมถึงบริบทที่แท้จริง นอกจากนี้ เรื่องความ
แม่นย าด้านไวยากรณ์ยังสื่อให้เห็นถึงความสามารถในด้านภาษาของเรา และความ
เป็นมืออาชีพของเราได้ดีอีกด้วย 
 

 
 

3. ใช้ภำษำได้อย่ำงสละสลวย คือว่ำ เคยไหมครับว่า การอ่านบทความแปลจาก
ภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าเข้าใจยาก โทนเสียงที่สื่อผ่านตัวอักษรยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่ 
อ่านแล้วรู้สึกเหมือนแปลเป็นค าต่อค า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากคนแปลขาดความ
เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา งานแปลที่ดีนอกจากจะต้องแปลความหมายของ
ค าศัพท์ถูกต้อง ใช้ไวยาการณ์ได้ไม่ผิดเพ้ียนแล้ว ยังต้องเขียนเรียบเรียงออกมาได้
อย่างสละสลวยด้วย เพ่ือให้งานแปลบทความอ่านเข้าใจง่าย ผู้ อ่านเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงภายใต้สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวหนังสือ  

4. ไม่มีค ำผิด หรือค ำสะกดผิด คือว่ำ การต่อให้แปลออกมาดีแค่ไหน แปลถูกต้องตาม
ความหมาย ไวยากรณ์ก็ไม่มีผิด อ่านรวมๆ ทั้งบทความแล้วก็เข้าใจง่าย ภาษาน่า
อ่าน ต่อพออ่านไปเรื่อยๆ ดันไปเจอกับค าผิดเข้า ก็สร้างความหงุดหงิดได้ไม่น้อยเลย 
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แถมยังอาจท าให้ถูกเข้าใจไปว่าเป็นคนที่ท างานไม่เรียบร้อย ขาดความใส่ใจ หรือถ้า
หนักสุด สะกดผิดในชนิดที่ท าให้ความหมายเปลี่ยนเลย ก็จะส่งผลให้สื่อสาร
ผิดพลาดได้ ดังนั้น งานแปลที่ดีควรไม่มีค าผิด หรือ ค าท่ีสะกดผิดปรากฏให้เห็นเลย 
 

 

 

 
 
  ตัวอย่ำงกระทู้สนทนำ 
   ภาษาอังกฤษนักแปลการเรียน2 
   "การแปลแบบตรงตัว ( literal translation ) และการแปลแบบเอาความ ( free 
translation )" กระทู้นี้มาต่อเรื่องการแปลเป็นการยกประโยคภาษาไทยมาแปล 'Literal 

                                                 
2 https://learning4live.com, Accessed: 11/09/2021. 

https://learning4live.com/
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translation' คือการแปลแบบค าต่อค า ภาษาอังกฤษเรียงค ามายังไง เราก็แปลตามนั้นเลย แบบ
นี้คนที่เก่งแกรมมาร์อาจจะบอกว่าไม่ยาก แต่บางครั้งมันก็ท าให้ภาษาที่แปลออกมาฟังดูไม่เป็น
ธรรมชาติ หรือสื่ออารมณ์ได้ไม่ตรง และ 'Free translation' คือการแปลโดยตีความหมายของ
ประโยคก่อน แล้วมาค านึงถึงบริบท สถานการณ์ที่ผู้พูดและผู้ฟังอยู่ในตอนนั้น ถึงค่อยเลือกหา
ประโยคที่คุ้นเคย ฟังดูเป็นธรรมชาติ มันไม่ค่อยมีหลักการอะไรหรอกครับ ตอนนี้ขอแนะน าว่าให้
ฝึกไปก่อนว่าแล้วก็ไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ Let's… 
 

ตัวอย่ำง 1 
  -"ไม่เป็นฉันไม่รู้หรอก" แปลตรง ๆ ก็จะได้ 
 'You aren't me, so you don't know' ถ้าลองตีความนิดหน่อย 'ไม่เป็นฉันไม่รู้หรอก' มัน
แปลว่า 'มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ ' เราเลยสามารถแปลว่า 'Nobody knows but me' หรือลอง
ตีความใหม่ไปเลย (แต่ต้องคงความหมายเดิมไว้นะ) อาจออกมาเป็นประโยคนี้  
 

ตัวอย่ำง 2 
 -"ผมหมดหนทางแล้ว" ประโยคนี้ถ้าจะแบบตรงตัวนี้ค่อนข้างยากเลย เข้าใจยาก 'I lost all the 
ways' ประโยคนี้เหมือนเราจะเข้าใจ แต่ฝรั่งงงแน่นอน เหมือนเดิม ลองตีความ หาประโยคแบบ
อ่ืน ที่สามารถสื่อความเดียวกันได้ 
  'I can do nothing about it' 
  'I'm totally lost' 
  'I'm at a dead end' 

หรืออาจจะปรับเปลี่ยนประโยคนิดหน่อยเป็น 
  'Everything makes no sense to me now' 
  ก็ยังพอได้อยู่  แต่ถ้าประโยคที่แอดชอบที่สุดคงเป็น 
  'Now my hands are tied' 
  ในประโยคตัวอย่างเช่น 
  They told the police everything. I'm afraid my hands are tied. 
  I'm sorry, but my hands are tied in this situation. 
  อ่านแล้ว.. พอจะเห็นภาพการแปลแบบ free translation เราต้องไม่ยึดติดกับภาษาไทย 
(หรือภาษาต้นฉบับ) ไปดูประโยคต่อไป… 
 

ตัวอย่ำง 3 
-"เธอต้องท าได้แน่นอน" หลายคนคงคิดถึงประโยคนี้ 
  "You can do it" แต่มันยังไม่เห็นภาพของค าว่า 'แน่นอน' 
  อาจจะเพ่ิมเป็น… 
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  "You can do it for sure" 
  "You definitely can do it" 
  ที่นี้ลองมาตีความแล้วแปลกันบ้าง เผื่อจะได้ประโยคที่สื่ออารมณ์ได้มากกว่านี้ 
  'You're gonna make it' 
  'You can rest assured it's all yours' ( Rest assured = สบายใจได้เลย ) 
  มีอีกประโยคที่มันเท่ๆ ... 
  "It's there for you, hands down!" 
  "I'm sure you're gonna pull this off!" 
 

ตัวอย่ำง 4 
-"จะหาดีกว่านี้ได้ที่ไหน" เจเอประโยคนี้ มันเหมือนจะง่าย ไม่มีค าศัพท์ยากเลย ลองแปลแบบตรง
ตัวดู 'Where else can you find anything better than this?' นี่คือการพยายามแปล
ตรงตัว และให้ถูกหลักแกรมมาร์ภาษาอังกฤษด้วย ประโยคมันก็จะยาวๆ หน่อย ลองย่อประโยค
มาหน่อย อาจจะได้ 
  'You can find nothing better' 
  หรือคิดง่ายๆ ดู ปรับประโยคนิดหน่อยอาจจะได้… 
  'This is the best thing ever I'm telling you!' 
  'You bet nothing can compare' (ไม่มีอะไรเทียบสิ่งนี้ได้แน่นอน) 
  ประโยคที่คิดว่าโดนที่สุดน่าจะเป็น… 
  'It doesn't get better than this, I'm telling ya!' 
  ในตัวอย่างประโยคเช่น 
  I'll give you 70% discount. You know it doesn't get better than this! 
 

ตัวอย่ำง 5 
-"เดี๋ยวกรรมก็ตามสนองเอง" ค าว่า กรรม = karma (n.), ตามสนอง = catch up (v.) หลายคน
พอจะแปลประโยคนี้ ชอบไปยึดติดกับค าว่า 'เดี๋ยว' พอไปเปิด dictionary ก็ไม่เจอ ท าให้แปล
ประโยคนี้ไม่ได้สักท ีเพราะค าว่า 'เดี๋ยว' ในภาษาอังกฤษคือ will เราจึงแปลได้ว่า 
  'Karma will catch up with you (or him/her/them etc.)' 
  หรือใช้ค าศัพท์ที่ดีข้ึนมาหน่อย คือ sort out (จัดการให้เรียบร้อย) 
  'Karma will sort that out' 
  ในประโยคตัวอย่างเช่น 
  How long can he keep doing that until karma catches up with him? 
  (เขาจะท ามันไปได้สักนานแคไ่หนกัน สักวันกรรมต้องตามสนอง) 
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  Let's just hope karma will sort that out. 
  (หวังว่ากรรมจะตามสนองพวกมันละกัน)   
  ประโยคอาจดูรุนแรง โฟกัสที่การแปลก็พอ! 
 
4. วลีภำษำอังกฤษ3  
  วลี ( Phrase ) คือ ส านวนทางภาษาอังกฤษก็มีความจ าเป็นต่อการแปลเช่นเดียวกับ
ประโยคภาษาอังกฤษ เพราะบางครั้งผู้เขียนก็น าส านวนมาเขียนอธิบายความหรือเล่าเรื่อง
เช่นเดียวกับการเขียนประโยคบอกเล่าทั่วไป เช่นว่า in the morning, on the wall, very nice 
หรือ One of ……, Most of the students เป็นต้น 
  ตัวอย่างเช่น 
  S. Buddha passed away from the world. 
  แปลว่า พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานจากโลกนี้แล้ว 
  S. In the old time the human can live without clothes. 
  แปลว่า ในโบราณมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ปราศจากเสื้อผ้า 
  S. You and I put the pen on the papers which we want to write letters. 
  แปลว่า คุณและผมวางดินสอบนกระดาษที่พวกเราต้องการเขียนตัวอักษร ( ประโยคจะ
แปลว่า วาง หรือ จด หรือ จิ่มลง หรือ อาการของการเขียนหนังสือจะดีกว่าไหม ผู้แปลก็ต้อง
วิเคราะห์ให้ดีว่า ข้อความนั้นก าลังอาการของประธานในประโยคอย่างไร ในประโยคนี้เป็นต้น ) 
  ดังนั้น ส ำนวนต่อไปนี้ที่อยู่ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำและน ำมำ
ฝำกให้ผู้แปลได้ศึกษำเบื้องต้น ตำมข้อเท็จจริงในภำษำอังกฤษมีมำกกว่ำนี้, Let’s… 
 

วลีภำษำอังกฤษ แปลควำมหมำย 

Alive as well เป็นสุขสบายดี 

All systems go ทุกอย่างพร้อม 

Always the same. เ เหมือนเดิมตลอด 

And away we go! ไป … กันได้แล้ว 

                                                 
3 https://engbreaking.co.th-eng-tr-an-bui-performance-max,Accessed:1/02/2021. 
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Anyways, speak to you again soon ยังไงก็ ไว้คุยกันใหม่นะ 

Almost there เกือบถึงแล้ว / ใกล้จะถึงแล้ว 

Bye for now แค่นี้ก่อนนะ 

bored to death เบื่อมาก 

Back to square one กลับไปตั้งต้นใหม่ 

Behave yourself ท าตัวดีๆ นะ 

Believe me, I’m not lying เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ 

Break it up! หยุดเถียงกันได้แล้ว 

Calm down please ใจเย็นๆ 

call it a day เลิกงานเลิกท าบางสิ่ง 

That’s the way it is มันก็เป็นอย่างนี้แหละ 

On a scale of one to ten จะให้แต้มเท่าใดดี 

Different strokes for different folks ก็แล้วแต่คนชอบ 

Time files when you’re having fun เวลาช่างผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบิน 

Go for it เอาเลย, ลองดู, เต็มที่เลย 

I’ll take a rain check เอาไว้คราวหน้า, ขอผัดเป็นคราวหน้าก็แล้วกัน 
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It is one of those days มันเป็นวันอะไรของมันกันนี่ 

Easier said than done พูดง่ายแต่ท ายาก 

Like you can do better เหมือนกับว่าท าได้ดีกว่างั้นแหละ 

I can live with that พอทนไหว, รับได้, ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย 

Come again? ไหนพูดใหม่สิ, ว่าไงนะ, (พูด) อีกทีสิ 

What’s the big deal? ไม่เห็นจะมีอะไรเลย, อะไรกันนักกันหนา 

Pretty much so ประมาณนั้น, ส่วนใหญ่ก็ตามนั้น, ก็ท านองนั้น 

Help yourself! เชิญตามสบาย 

I was just thinking ฉันแค่ก าลังคิด 

Is that so? อย่างนั้นหรือ 

Of course! แน่นอน 

I guess so ฉันเห็นด้วย 

This is too good to be true มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง (เหลือเชื่อ) 

You better believe it! เป็นจริงอย่างไม่ต้องสงสัย 

Right on! (Great!) ถูกต้อง! 

Never mind! ช่างมันเถอะ 
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Don’t go yet. อย่าเพิ่งไป 

You’re a life saver คุณช่วยชีวิตฉันไว้ 

That’s a lie! นั่นเป็นเรื่องโกหก 

This is the limit! นี่คือขีดจ ากัด 

Ask for it! แส่หาเรื่อง 

Don’t peep! ห้ามแอบดู 

Say cheese! ยิ้มหน่อย 

Be good! อย่าซน ท าตัวดีๆ 

What a relief! โล่งอกไปที 

Good job! / Well done! ดีมาก 

Calm down! ใจเย็นๆ 

Go for it! ลงมือท าเลย 

Strike it lucky โชคดี 

Just kidding (joking) ล้อเล่น 

Discourages me much! ฉันรู้สึกท้อมาก 

Got a minute? มีเวลาไหม? 



291 

 

This one is on me! ฉันเลี้ยงเอง 

Sorry for bothering! ขอโทษที่รบกวน 

read one’s mind คิดเหมือนฉันเลย 

throw in the towel ยอมแพ้ 

keep an eye on เฝ้าดูเฝ้ามองจับตาดู 

give someone a hand ช่วยเหลือ 
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  ตัวอย่ำงวลีภำษำอังกฤษท่ีใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจ ำวัน 
 

 
 
  ตัวอย่ำงประโยคใน Phrases (วลี)  ส้ันๆ ตำมนี้ 

 I have nothing to do all day. I’m bored to death. แปลว่า ฉันไม่มีอะไรท าทั้ง
วันเลยฉันเบื่อมำก 

 It’s nine o’clock now. Let’s call it a day.แปลว่า  ตอนนี้ 3 ทุ่มแล้วเลิกงานกลับ
บ้านกันเถอะ 

 You read my mind. I was going to say that. .แปลว่า   คุณคิดเหมือนฉันเลย 
(เหมือนอ่านใจฉันได้) ฉันก าลังจะพูดมันเลย 

 I don’t think I can win, so I’ll throw in the towel. แปลว่า ฉันไม่คิดว่าฉันจะ
ชนะดังนั้นฉันจะยอมแพ้ 
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 Finding a good job is easier said than done. แปลว่า การหางานที่ดีนั้นพูดง่าย
แต่ท ายาก 

 Please keep an eye on my son while I go to the bathroom.แปลว่า กรุณา
จับตาดูลูกชายฉันในขณะที่ฉันไปเข้าห้องน้ า 

 Can you give me a hand putting away these toys? แปลว่า คุณช่วยฉันเก็บ
ของเล่นเหล่านี้หน่อยได้ไหม 

 
  ตัวอย่ำงวลีภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำนที่โดดเด่น  แล้วในการท างานมักจะมีวลี
ภาษาอังกฤษไหนที่ไม่รู้ไม่ได้ ลองดูรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ 
 

วลีภำษำอังกฤษ 
ควำมหมำยภำษำไทย 

 

How are things? เป็นอย่างไรบ้าง? 

How is it going? เป็นอย่างไรบ้าง? 

What are you up to? ท าอะไรอยู่เหรอ? 

What have you been up to? ท าอะไรอยู่เหรอ? 

See you soon! เจอกันเร็วๆนี้นะ! 

big deal เรื่องใหญ่เรื่องส าคัญ 

Till next time! เจอกันคราวหน้านะ! 

Until we meet again! แล้วพบกันใหม่นะ 

Have a nice day! ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ! 

Have a safe trip! เดินทางปลอดภัยนะ 
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First of all อย่างแรกเลยนะ 

By the way อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง 

After all สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น 

If I’m not mistaken ถ้าฉัน (คิด/ตัดสินใจ) ไม่ผิด 

On the contrary โดยตรงกันข้าม 

As a rule โดยทั่วไป 

On the other hand ในทางกลับกัน 

As I said before ที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว 

If I recall correctly ถ้าฉันจ าไม่ผิด 

Either way อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม 

Perhaps อาจจะ, บางท ี

Definitely อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว 

Absolutely อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว 

It can hardly be so 
มันไม่น่าที่จะเป็นกรณีนี้, มันไม่น่าที่จะเป็น

อย่างนั้น 

Most likely มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้น 

Most unlikely ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น 



295 

 

Not a bit ไม่แม้แต่นิดเดียว 

I agree with you ฉันเห็นด้วยกับคุณ 

I’m afraid so ฉันก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ 

No doubt อย่างไม่ต้องสงสัยเลย 

Thank you in advance! ขอบคุณล่วงหน้า 

Don’t mention it! ไม่เป็นไร อย่าไปพูดถึงมันเลย 

How was it? แล้วมันเป็นอย่างไรบ้าง? (มันดีไหมหรือยังไง?) 

It doesn’t matter. มันไม่ส าคัญหรอก 

Lucky you! ขอให้คุณโชคดี 

Things happen. อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด, อะไรก็เกิดข้ึนได้ 

I’m so happy for you! ฉันดีใจที่เห็นคุณมีความสุข/ได้รับสิ่งที่ดี 

My pleasure ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง 

just name it แค่บอกมา(จะท าให้ทุกอย่าง) 

you made it ประสบความส าเร็จในบางอย่าง 
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  ตัวอย่ำงวลีภำษำอังกฤษเพื่อกำรท ำงำนสั้นๆ ตำมนี้ 

 Come on, don’t be serious. It’s not a big deal. แปลว่า เอาน่าอย่าเครียดไปเลย
มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ 

 It was my pleasure to meet you. แปลว่าฉันรู้สึกยินดีมากๆที่ได้พบคุณ 
 I will get whatever you need, just name it. แปลว่า ฉันจะให้ทุกอย่างที่คุณ

ต้องการแค่บอกมา 
 You made it! I am so proud of you. แปลว่า คุณท าได้จริงๆด้วยฉันภูมิใจในตัวคุณ

จริงๆ 
  ตัวอย่ำงวลีภำษำอังกฤษเด็ดๆ ดีๆ เอำไว้พูดให้ก ำลังใจคนใกล้ตัว เมื่ออยากแสดง
ความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวที่คนอ่ืนประสบมาก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีทางสังคมอย่างหนึ่งที่
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ส าคัญมากๆ เลย แต่ไม่รู้ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไรก็ไม่ต้องห่วงเพราะ English Breaking   
จะแนะน าให้คุณวลีภาษาอังกฤษเด็ดๆ ดีๆ เอาไว้พูดให้ก าลังใจคนใกล้ตัวตามตารางดังต่อไปนี้ 
 

วลีภำษำอังกฤษเด็ดๆ ควำมหมำยภำษำไทย 

Be strong! เข้มแข็งไว้นะ 

Cheer up ร่าเริงหน่อยสิ 

Chill out ใจเย็นๆ นะ 

Don’t discourage อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลย 

Don’t feel so bad อย่ารู้สึกแย่ไปเลย 

Don’t think too much อย่าคิดมากเลยน่า 

Don’t worry about it อย่ากังวลใจไปเลย 

I feel for you. ฉันเห็นใจเธอนะ 

I’ ll encourage you ฉันจะเป็นก าลังใจให้นะ 

It can’t be that bad มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้ง 

Pull yourself together ท าตัวให้สดชื่นหน่อย 

Snap yourself out of it. ลืมมันไป ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ 

Look on the bright side มองโลกในแง่ดีบ้างเถอะ 
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it’s could happen to anyone. เรื่องแบบนี้อาจเกิดกับใครก็ได้ 

I hope you get well soon. หวังว่าคุณคงจะหายดีเร็วๆ นะ 

don’t give up อย่ายอมแพ้ 

it’s gonna be ok เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเอง 

You’ll get through this เดี๋ยวเธอก็ผ่านมันไปได้นะจ๊ะ 

I’m always here for you ฉันอยู่ข้างเธอเสมอนะ 

smile on chin up ยิ้ม เริ่ด เชิด จบ 

You can do it เธอท าได้แน่ 

May the force be with you ขอให้พลังจงสถิตย์อยู่กับคุณ 
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  ตัวอย่ำงวลีอังกฤษใช้ในบทสนทนำได้แบบฝรั่ง ทักษะการฟังและการพูดหรือเรียกได้
ง่ายๆ คือทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ส าคัญมากบางทีผู้เรียนอาจจะรู้คลังศัพท์
มากมาย แต่ไม่กล้าที่จะพูดก็ท าให้ทักษะในการสื่อสารค่อนข้างอ่อน และเมื่ออยากสื่อสารหรือ
สร้างบทสนทนาได้แบบฝรั่งๆ ก็ต้องทราบวลีอังกฤษที่มักจะใช้บ่อยเพ่ือท าให้การสนทนาของคุณ
ฟังดูเป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวามากขึ้นตามตารางดังนี้ 
 

วลีอังกฤษ ควำมหมำยภำษำไทย 

How are things? 
How is it going? 

เป็นไงบ้าง? 

How’s life? ชีวิตเป็นไงบ้าง? 

Long time no see! ไม่เจอกันนานเลยนะ! 

See you soon! เจอกันเร็วๆ นี้นะ! 

See you later! ไว้เจอกันทีหลังนะ! 

Till next time! เจอกันคราวหน้านะ! 

Take care! ดูแลตัวเองด้วย! 

Talk to you later! ไว้คุยกันทีหลังนะ! 

Have a nice day! ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ! 

Have a good weekend! สุขสันต์วันหยุดนะ 

Just for the record เพ่ือให้คุณรู้,… 

And so on and so forth เป็นต้น 
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In other words กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า 

The thing is ประเด็นก็คือว่า 

So as to 
So that 

เพ่ือให้ 

As well as ตลอดจน 

All the same ไม่ต่างกัน, เหมือนๆกันทั้งหมด 

On one hand ด้านหนึ่งนั้น, เรื่องหนึ่งนั้น 

As I said before ที่ฉันได้กล่าวไปแล้ว 

Perhaps อาจจะ, บางท ี

Definitely 
Absolutely 

อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว 

It can hardly be so 
มันไม่น่าที่จะเป็นกรณีนี้, มันไม่น่าที่จะเป็น

อย่างนั้น 

I believe so 
I suppose so 

ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะ 

Exactly so 
Quite so 

อย่างนั้นแหละ, อย่างนั้นเลย 

I don’t think so ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ 
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I think I’ll pass 
ฉันว่าฉันไม่เอาดีกว่า, ฉันไม่เอาด้วยหรอก (ใน
การปฏิเสธต่อค าเชิญที่จะไปที่ใดหรือท าอะไร

สักอย่าง) 

It’s a great idea! เป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลย! 

I’m looking forward to it ฉันคอยอยู่นะ 

Don’t mention it! ไม่เป็นไร!, อย่าไปพูดถึงมันเลย ไม่เป็นไร! 

It’s very kind of you! คุณใจดีมากเลย!, คุณมีน้ าใจจัง! 

It doesn’t matter. มันไม่ส าคัญหรอก 

It is new to me. นี่เป็นเรื่องใหม่ส าหรับฉันเลย 

Things happen. อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด, อะไรก็เกิดข้ึนได้ 

Let’s hope for the best. ร่วมกันหวังเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกันเถอะ 

 

 
 

……………….. The End of Chapter 10 ………………  
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  ส ำหรับบทที่ 11 นี้เป็นเรื่องของฝึกฝนกำรแปลข้อควำมภำษำอังกฤษที่มีผู้แปลได้
แปลไว้ จึงเป็นกระบวนกำรฝึกหัดวิเครำะห์ตำมตัวต้นฉบับ เพื่อแสดงถึงกระบวนกำร
ตีควำมหมำยจำกภำษำที่ 1 คือ ภำษำอังกฤษ เป็นภำษำที่ 2 คือ ภำษำไทย และ ผู้แปลจะ
ได้น ำหลักกำร กระบวนกำร ทฤษฎี กลวิธีกำรแปลที่ได้ศึกษำมำแล้วข้ำงต้นมำใช้สังเกต
ลักษณะภำษำที่แปลออกมำแล้วกับส ำนวนเดิมที่อยู่ในต้นฉบับว่ำ มีควำมสอดคล้องกัน หรือ 
มีควำมขัดแย้งกัน หรือ มีส ำนวนผิดเพี้ยนไปจำกต้นฉบับมำกน้อยอย่ำงไร 
  ดังนั้น ตัวอย่างการแปลที่น ามาจะมีหลายรูปแบบทั้งที่เป็นเรื่องสั้น ข้อความท่ัวไป หรือ 
ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ เกี่ยวข้องกับอาชีพ และ เรื่องราวต่างๆ ที่มีผู้เขียนและผู้แปลน ามา
ตีความประกอบงานแปลของตน จึงขอให้ผู้อ่านได้สังเกตข้อความต่างๆ ต่อไปนี้  
 
1. กำรแปลเรื่องส้ันทั่วไป 
  ตัวอย่ำง 1 
  เรื่อง Back to School (กำรกลับไปเรียน)1 
  Mr. Gonzales was a janitor. He was unhappy with his career. He was 
a smart man. He knew he could do more with his life. Mr. Gonzales wanted 
to go back to college. He had always dreamed of becoming a teacher. If he 
finished college, this could come true. Mr. Gonzales was forty years old. 
His children told him he was too old to go back to college. “You will look 
like a grandpa,” they joked. “That’s not true!” said Mr. Gonzales. “I will 
be the wisest student there!” Mr. Gonzales graduated from college four 
                                                 
1 https://nitanstory.com/new-and-old-girlfriend-english5/,Accessed: 22/02/2021. 

 

บทที่ 11 
กำรฝึกกำรแปลดว้ยบริบทต่ำงๆ  
ข้อควำมภำษำอังกฤษเพื่อกำร

สื่อสำรควำมหมำย 

https://nitanstory.com/new-and-old-girlfriend-english5/,Accessed
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years later. “No one is too old to learn!” said Mr. Gonzales. His children 
were very proud of him. 
  ค ำแปล  
  คุณกอนซำเลสเป็นภำรโรง เขำไม่มีควำมสุขกับอำชีพของเขำ เขำเป็นคน
ฉลำด เขำรู้ว่ำเขำสำมำรถท ำอะไรได้มำกกว่ำนี้ในชีวิตของเขำ คุณกอนซำ       
เลสต้องกำรกลับไปเรียนที่วิทยำลัย เขำใฝ่ฝันที่จะเป็นครูมำตลอด ถ้ำเขำเรียนจบ
วิทยำลัยควำมฝันนี้อำจเป็นจริงได้ คุณกอนซำเลสอำยุสี่สิบปี ลูกๆ ของเขำบอก
ว่ำเขำแก่เกินไปที่จะกลับไปเรียนที่วิทยำลัย “คุณจะดูเหมือนคุณปู่นะ” พวกเขำ
พูดติดตลก “นั่นไม่เป็นควำมจริง!” คุณกอนซำเลสกล่ำว “ฉันจะเป็นนักเรียนที่
ฉลำดที่สุดที่นั่น!” คุณกอนซำเลสจบกำรศึกษำจำกวิทยำลัยในอีกสี่ปีต่อมำ “ไม่มี
ใครแก่เกินเรียน” คุณกอนซำเลสกล่ำว ลูก ๆ ภูมิใจในตัวเขำมำก 
  

 
   
  ค ำศัพท์ ค ำอ่ำนและควำมหมำย: 
  Janitor (แจน’นิเทอร์) n. ภารโรง 
  Career (คะเรียร์) n. อาชีพ, งานการ 
  College (คอล’ลิจฺ) n. วิทยาลัย 
  Teacher (ที’เชอะ) n. ผู้สอน, ครู, อาจารย์ 
  Dream (ดรีม) ความฝัน, ฝัน, ปรารถนา 
  Grandpa (แกรน’พา) n. ปู,่ ตา 
  Wisest (ไวซเสซท) ที่ฉลาดที่สุด 
  Graduate (แกรด’จุเอท) ส าเร็จการศึกษา, เรียนจบ, ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  Proud of (เพราดฺ ออฟ) ภาคภูมิใจ 
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  ตัวอย่ำง 2 
  เรื่อง New and Old Girlfriend2  
  David has a new girlfriend. Her name is Jane. Jane is shy. She likes 
to read. She has red hair. She has thick glasses. She is kind. She loves her 
family. She has a fat cat. She is very different from David’s old girlfriend 
Nancy. Nancy is hot-tempered. She likes to watch TV. She burps in public. 
She is mean sometimes. She has a lot of money. David used to love 
Nancy. She was cool at first. David found out that she was not good for 
him. Jane is better for him. He can imagine marrying Jane someday. 
  ค ำแปล  
  เดวิดมีแฟนใหม่ เธอชื่อเจน เจนเป็นคนขี้อำย เธอชอบกำรอ่ำน 
เธอมีผมสีแดง เธอใส่แว่นตำหนำเตอะ เธอเป็นคนใจดี เธอรักครอบครัว
ของเธอ เธอมีแมวอ้วน เธอแตกต่ำงจำกแนนซี่แฟนเก่ำของเดวิดมำก 
แนนซี่เป็นคนใจร้อน เธอชอบดูทีวี เธอเรอในที่สำธำรณะ บำงครั้งเธอก็ใจ
ร้ำย เธอมีเงินมำกมำย เดวิดเคยรักแนนซี่ เธอดูดีในตอนแรก เดวิดพบว่ำ
เธอไม่ดีพอส ำหรับเขำ เจนเหมำะกับเขำมำกกว่ำ เขำสำมำรถจินตนำกำร
ถึงกำรแต่งงำนกับเจนในสักวันหนึ่ง 

 
  ค ำศัพท์ ค ำอ่ำนและควำมหมำย: 
  Girlfriend [N] หญิงคนรัก, แฟนสาว 
  Shy (ชาย) adj. ขี้อาย 

                                                 
2 https://nitanstory.com/new-and-old-girlfriend-english4/,Accessed:22/02/2021. 
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  Hair (แฮร์) n. ผม, เส้นผม 
  Glasses (กลาสซิส) n. แว่นตา 
  Hot-tempered [ADJ] โมโหง่าย, ใจร้อน 
  Burp (เบอร์พ) n. การท าให้เรอ, การเรอ. 
  Money (มัน’นี) n. เงิน 
  Imagine (อิแมจ’จิน) v. จินตนาการ 
  Marry (แม’รี) v. แต่งงาน, สมรส 
 
  ตัวอย่ำง 3 
  เรื่อง Taking the Bus3  
  Ms. Jackson’s car broke down. She took it to the car shop. It had to 
stay there for one week. Ms. Jackson needed a car. She had to get to work 
somehow. “You can take the bus,” said her friend. Ms. Jackson had never 
taken the bus. She was scared of it. She thought she would get lost. “I’ve 
even heard of people getting robbed on buses,” she said. “You’ll be 
fine,” said her friend. Ms. Jackson got on the bus. It was not very scary. 
She was actually very relaxed. She ended up falling asleep. She missed her 
stop and was late to work. 
  ค ำแปล 
   รถของคุณแจ็คสันเสีย เธอน ำไปที่ร้ำนซ่อมรถ มันต้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลำ
หนึ่งสัปดำห์ คุณแจ็คสันต้องกำรรถ เธอต้องใช้ไปท ำงำนในบำงครำว “คุณ
สำมำรถไปรถเมล์ได้นะ” เพ่ือนของเธอกล่ำว คุณแจ็คสันไม่เคยขึ้นรถเมล์ เธอ
กลัวมันมำก เธอคิดว่ำเธอจะหลงทำง “ฉันเคยได้ยินคนโดนปล้นบนรถเมลด์้วย
ซ้ ำ” เธอกล่ำว “เธอจะสบำยดี” เพ่ือนของเธอกล่ำว คุณแจ็คสันข้ึนรถเมล์ มัน
ไม่ได้น่ำกลัวมำก อันที่จริงเธอรู้สึกผ่อนคลำยมำกๆ เธอจบลงด้วยกำรเผลอหลับ
ไป เธอพลำดป้ำยที่จะลงและไปท ำงำนสำย 

                                                 
3 https://nitanstory.com/taking-the-bus-easy-reading/,Accessed:22/02/2021. 
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  ค ำศัพท์ ค ำอ่ำนและควำมหมำย: 
  Car broke down รถเสีย รถพัง 
  Week (วีค) n. สัปดาห์ 
  Bus (บัส) n. รถโดยสารประจ าทาง,รถเมล์, 
  Scare (สแครฺ) ตกใจ, กลัว, หวาดกลัว 
  Rob (รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์ 
  Relax (รีแลคซฺ’) ผ่อนคลาย, 
  Asleep (อัสลีพ’) adj.,adv. นอนหลับ, 
  Missed [ADJ] ซึ่งพลาดไป, 
 
2. กำรแปลข้อควำมท่ัวๆ ไป 

 
  ตัวอย่ำง 4 
 

All   Countries   over   the  world  are  seeking  Chinese  chefs. 
บรรดาประเทศท่ัวโลก ก าลังแสวงหา หัวหน้าพ่อครัวคนจีน 
นานาประเทศท่ัวโลก ก าลังเสาะหา หัวหน้าพ่อครัวคนจีน 
ประเทศต่างๆ  ในโลกต้องการ 
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ตัวอย่ำง 5 
 
Chinese   food   looks   good, tastes   good   and   is   nutritious. 
อาหารจีน    น่ากิน  รสดี  และมีคุณค่าทางอาหาร 
มองดูน่ากิน   มีรสอร่อย ทางโภชนาการ ในการบ ารุงร่างกาย 

       และมีประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
ตัวอย่ำง 6 

  ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน  
  ไม่ยินและไม่ยล  อุปสัคคะใดใด 
  Love  is  like malady  blinding thee  to  perceive  none. 
  Neither  hearing  nor  vision, Any  obstacle  nor  event. 

 
ตัวอย่ำง 7  

 
  When   I   was  twenty  years  old, 
  My   father   one  day  sent  for  me, 
  And   spoke   as  follow : 
  “My son, the education is now completed ; 
  It  is  the  time  for  thee  to  see  something   
   of  the world   and  to  begin   
   the  merchant  career ” 
    ค ำแปล 
   อยู่มาวันหนึ่ง  เมื่อข้าพเจ้าอายุได้  ๒๐ ปี  บิดาได้เรียกตัวไปหา, 

แล้วพูดว่า....... 
“ ลูกรักเอย  บัดนี้การศึกษาของเจ้าก็ส าเร็จปริบูรณ์แล้ว, 
ถึงเวลาที่จะต้องดูสิ่งต่าง ๆ  ในโลกกว้างขวางออกไปบ้าง, 
แล้วจึงเริ่มประกอบการพาณิชย์เป็นอาชีพต่อไป ” 
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  ตัวอย่ำง 8 
 

My  mother 

Who ran to help me   

when I fell, 

And would some pretty   

story tell, 

Or kiss the place to   

make it well, 

 แม่ของฉัน 
     เมื่อลม้กลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วย  
     แล้วปลอบด้วยนิทานกล่อมขวญัให้ 
    หรือจูบที่เจ็บชมัดปัดเป่าไป    

ผู้นั้นไซร้ทีแ่ท้คอืแมฉ่ันเอง 
  ตัวอย่ำง 9 

  
   -To  have  phoned  you  three  times. 

   “ ได้โทรถึงคุณสำมครัง้แล้ว ” 
   -To   have  faxed  you  twice. 
   “ ได้ส่งโทรสำรถึงคุณสองครั้งแล้ว ” 
   -To   bring   about   the   greatest   trouble. 
   “ น ำมำซึ่งปัญหำที่ยุ่งยำกท่ีสุด ” 
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3. กำรแปลจดหมำย หรือ กำรติดต่อเชิงเป็นทำงกำร 
ตัวอย่ำง 10 

 
 

  
 

To   WHOM  IT  MAY  CONCERN 
 This  is to  certify  that  Koon Ting Li  has  been  in  our  
service  as  a  typist from  September ๑๙….. to March ๑๙ .. During  
this  period  he  thoroughly  satisfied  us  by  his  hard  work.  He  
is  a young  man  of  excellent  character,  dependable, 
dependable. Wise  and  responsibility. Koon  ting  Li  is  leaving us 
of  his own  accord and  we  wish  him  success  in  life. 
 
               Lor  Sue   Hai  

            Manager  
ค ำแปล 

 
 
 
     

ถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้อง 
   หนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงว่าคุณติงลี่ได้ท างานกับเราในต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด  
ตั้งแต่  กันยายน  ๑๙.......ถึง  มีนาคม  ๑๙........ในระหว่างช่วงเวลานั้น  เขาได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลังเป็นที่น่าพอใจตลอดมา  เขาเป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกดีเยี่ยม วางใจได้  ฉลาด  
และซื่อสัตย์  เขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะรับหน้าที่ซึ่งต้องการความเชื่อใจและความรับผิดชอบ 
     คุณติงลี่ลาออกเพ่ือสิ่งที่เขาคิดว่า  เหมาะสมกับตัวเขา  และเราปรารถนาให้เขา
ประสบความส าเร็จในชีวิต 
            ………………..….   

     หลอซื่อไห่   
              ผู้จัดการ  
 

Time  out  by David Barrage 

ช่ือบริษัท 
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ตัวอย่ำง 11  
 
 เรียน.............. 
 เนื่องด้วยโรงพิมพ์แห่งหนึ่งได้เสนอต ำแหน่งที่น่ำสนใจกับผมก็คือ
ต ำแหน่งตัวแทนฝ่ำยขำย  และดังนั้นผมจึง  ขอยื่นใบลำออกกับท่ำนเป็น
เวลำหนึ่งเดือนล่วงหน้ำ  นับแต่วันน้ี 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ   
 (................................)       

    
  ค ำแปล  
 

 Dear Sir, 
 A  printing  firm  has  offered  me  an  
attractive  post  as  their  sales representative,  
and  I  write  therefore  to  give  you  formal  
notice  to  terminate  my employment  with   
you  one  month  from  today  date. 
 

  

      Yours faithfully, 
             (………………….)   
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4. กำรแปลเชิงประชำสัมพันธ์เช่ำ 
 
  ตัวอย่ำง 12 
 
     
  

 
 
 

   
 
 
 
   Fully  furnished  ideally for  bachelor 
    Or  couples,  special offer ! 
   Tel. ( ๐๕๙ ) ๒๖๔๘๗๐ 
 

    ค ำแปล 
 
  อพำร์ตเม้นท์หรูส ำหรับใหเ้ช่ำ 
  ตกแต่งเรียบร้อย  เหมำะส ำหรับคนโสด   
   หรือ อยู่เป็นคู่  เสนอในรำคำพิเศษ   
   โทร. ๐๕๙  -  ๒๖๔๘๗๐ 
 

 

LUXURIOUS  

APARTMENT  

FOR  RENT 
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5. กำรแปลเชิงวิชำกำรในกำรกล่ำวสุนทรพจน์ 
 
  ตัวอย่ำง 13 
       
   กำรแปลสุนทรพจน์  
  การแปลสุนทรพจน์เป็นการแปลข้อความที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะเขียนขึ้นเพ่ือให้
ผู้อ่ืนได้ฟังหรือได้ยิน  ในส่วนของผู้พูดนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลข้อเท็จจริง  
และความรู้มาประมวลกันเข้า  เพ่ือเขียนเป็นความเรียงที่สมบูรณ์เตรียมพร้อมที่จะเสนอต่อผู้ฟัง  
เป็นท านองพูดคุยให้ฟัง  ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงไม่ใช่ภาษาที่ใช้เขียนต าราทางวิชาการ  หรือ
บทความ  ซึ่งอาจใช้ประโยคที่ซับซ้อนยากแก่การเข้าใจศัพท์ที่มักจะเป็นศัพท์ที่ง่ายคุ้นหูผู้ฟัง  
บางครั้งจะมีอุปมาอุปมัย  หรือถ้อยค าบรรยายให้เห็นภาพพจน์  ระดับความซับซ้อนและลึกซึ้ง
ของภาษานั้นจะน้อยกว่าภาษาท่ีใช้ในวรรณคดี 
    
  ข้อควำมตัวอย่ำงกำรกล่ำวสนุทรพจน์ 
 
  I believe that  man will not  merely endure,  he  will prevail. 
He  is immortal, not  because  he  alone  among  creatures  has  
an  inexhaustible voice, but because  he  has  a  soul, a  spirit  
capable  of  compassion  and  endurance. The  poets, the writers  
duty  is to  write  about  these  things, It  is  his  privilege to  help  
man  endure  by lifting  his  heart , by  reminding him of  the 
courage  and  honor  and  hope  and  pride and  compassion  and  
pity and  sacrifice  which  have  been  the  glory  of  the  past. 
The  poets  voice  need  merely  be  the  record  of  man, It  can  
be  one of  the  props,  the  pillars to  help  him  endure  and  
prevail. 
 
       William Foulkner 
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6. กำรแปลข้อควำมท่ัวไปเชิงกำรเลำประสบกำรณ์และด้ำนอ่ืนๆ 
 
 
     
     
 
     
     
  การเขียนเรื่องประเภทให้ความรู้  หรือ แสดงความคิดเห็น  ผู้เขียนมักจะเขียน เพ่ือ
ผู้อ่านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  อาจจะเขียนในรูปรายงาน  การค้นคว้า  การวิจัย หรือ 
บทความวิชาการทั่วไป  เพ่ือผู้อ่านที่อยู่ในวงการการศึกษา หรือ ผู้แสวงหาความรู้ทั่วไปซึ่งมี
จ านวนจ ากัด  ถ้าต้องการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางขึ้นก็จะเขียนในรูปหนังสือ  เพ่ือเผยแพร่
วิชาการ 
  การเขียนเรื่องประเภทนี้ ภาษาที่ใช้จะมีท่วงท านองเป็นการเป็นงาน    ตลอดทั้งรูป
ประโยคมักซับซ้อน  ถ้าหากเขียนให้บุคคลที่อยู่ในวงการเดียวกันอ่าน  อาจจะใช้ศัพท์เฉพาะได้
มาก  ถ้าหากเขียนให้บุคคลทั่วไปอ่านจะใช้ศัพท์น้อยลง  ผู้เขียนจะช่วยผู้อ่านให้เข้าใจได้ด้วย
การอธิบาย  หรือให้ความหมายค ายาก  ท าให้ง่ายแก่การเข้าใจ   การแปลบทความประเภทนี้  
ผู้แปลจะต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาที่จะแปลพอสมควรผู้แปลจะต้องศึกษาหาความรู้จากวิชาที่
เกี่ยวข้อง  และเรียนรู้จากเรื่องที่ก าลังแปลให้มากที่สุด 
 
 
     
     
 
    
 
  เมื่อผู้หัดแปลจะแปลเรื่องประเภทนี้  จะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจโดยตลอดเสียก่อน เมื่อ
ถึงตอนบรรยายลักษณะตัวละคร  หรือพรรณนาสถานที่  ผู้แปลจะต้องนึกวาดภาพไปด้วย
จะต้องพยายามเลือกสรรหาถ้อยค าที่เหมาะสม  ให้ภาพที่ตรงกับต้นฉบับ  คือการแปลตรงตัว  
การแปลให้ตรงกับต้นฉบับคือการถ่ายทอดเรื่องราวให้ครบถ้วน    ตามต้นฉบับให้มากที่สุด  ใน
กรณีที่ไม่อาจแปลให้ตางกับค าในต้นฉบับได้  ขอให้พยายามหาค าใกล้เคียงที่ให้ความหมาย
อย่างเดียวกันใช้  

 

การแปลเร่ืองให้ความรู้ 
และแสดงความคดิเห็น 

 

การแปลเร่ืองเล่า 
จากประสบการณ์  และ เร่ืองแต่ง 
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   เรื่องที่เล่าจากประสบการณ์  ได้แก่เรื่องที่เขียนนอกมาในรูปชีวประวัติ  บันทึก
ประจ าวัน  เช่น  บันทึกประจ าวันแต่เป็นเรื่องราวที่น่าอ่านน่าฟังก็สามารถน ามาแปลหรือ
ผู้เขียนน ามาบรรยายเป็นนวนิยายบ้าง  บทความบ้าง  แต่มันอยู่อีกสมัยหนึ่ง     ซึ่งไม่ใช่ยุคของ
ผู้แปล  ดังนั้น  เวลาผู้แปลจะต้องแปลออกมาเป็นภาษายุคของผู้แปลเองจะแปลเป็นส านวนยุค
นั้นไม่ได้ แต่นอนเราต้องคงรูปแบบเอาไว้เป็นบางจุด  เพ่ือความซัดเจนและให้เกิดอารมณ์
จินตนาการแก่ผู้อ่าน 
 
 
 
 
     
    

  ประเภทโฆษณาต่างๆ  ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์  การแปลมักจะใช้ภาษาที่ไพเราะ
สละสลวย  ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน  เนื่องจากมีการประกาศโฆษณาด้วยเรื่องต่างกันหลาย
ประเภท  จึงขอยกตัวอย่าง  การประกาศโฆษณาเพียงเล็กน้อยแล้วจึงค่อยฝึกฝนการแปล
โฆษณาในเรื่องอ่ืนที่แตกต่างออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    ค ำแปล........... 
    Air - conditioned  Room, 
    With  private Telephone  and  Bathrooms, 
    With  Hot  and  Cold, Running Water, 
    Friendly Atmosphere ,  Attentive Services. 
    And  Reasonable  Rates.  

 

การแปลข้อความในลกัษณะอ่ืน  ๆ 

ห้องปรับอากาศ 

มโีทรศัพท์ส่วนตัว  และห้องน า้ 
มทีั้งน า้ร้อน และน า้เยน็ 

มนี า้ประปา  บรรยากาศเป็นกนัเอง  
ตั้งใจบริการ  และอตัรายุติธรรม 
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7. กำรแปลเชิงวิชำกำรและงำนวิจัย4 
 
  ตัวอย่ำง 14 
 
  งานแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากแปลงานวิจัย 
 
  บทน ำ 
  ในปัจจุบันมนุษย์เราได้มีการให้ความส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ (Free 
Radical) [Halliwell, B., 2009; เจนจิรา จิรัมย์, 2554] ค่อนข้างมากเนื่องจากสารอนุมูลอิสระ
เป็นตัวส าคัญในการท าให้เกิดโรคร้าย ซึ่งสารอนุมูลอิสระนั้น สามารถเกิดขึ้นภายในร่างกายได้ 
เช่น จากการหายใจ โดยเกิดจากขบวนการเผาผลาญภายในร่างกาย หรือจากความเครียดมีผล
ท าให้สามารถกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นได้ ซึ่งถ้ามีอนุมูลอิสระมากจะท าให้เกิดโรคได้หลาย
ชนิด เช่น โรคหัวใจ โรคทางสมอง หรือโรคมะเร็ง 
  
  ค ำแปลว่ำ... 
  Introduction 
  Nowadays, people largely put emphasis on the 
importance of the study about free radicals [Halliwell, B., 
2009; Jenjira Jirum, 2011], since free radicals are the main 
cause of diseases. Free radicals can be formed in human 
bodies; for example, from respiration, and they are caused 
by the metabolism process or even stress, which can also 
stimulate the formation of free radicals. If the number of 
free radicals is high, various diseases like heart disease, 
brain disease or cancer may follow. 

                                                 
4 https://www.xn--12c2caf5bkd1bzada1d2kla0dzh.comA5.htm, Accessed:11/09/2021. 

https://www.แปลเอกสารออนไลน์.coma5.htm/
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  ตัวอย่าง 15 
 
  แปลด้านไฟฟ้า 

 

  กำรประยุกต์ใช้งำนตัวเก็บประจุไฟกระชำกที ่ได้รับกำรปรับปรุง
ส ำหรับกำรลดแรงดัน  TRV เมื่อมีกำรขจัดควำมผิดพร่องของชุดตัวเก็บ
ประจุ 

  บทคัดย่อ-รีแอคเตอร์จ ำกัดกระแส (current-limiting reactors) 
ถูกต่อแบบอนุกรมกับชุดตัวเก็บประจุเพื่อจ ำกัดอัตรำกำรเพิ่มกระแสไฟฟ้ำ
ให ้อ ยู ่ใน ค ่ำที ่ก ำห น ด ต ำม ม ำต รฐ ำนข องอ ุป ก รณ ์ต ัด ว งจ ร  ( circuit 
breaker – CB) แต่กำรจัดกำรนี้สร้ำงข้อช ำรุดให้แก่ชุดตัวเก็บประจุเมื่อ
มีกำรพยำยำมขจัดควำมผิดพร่องระหว่ำงรีแอคเตอร์และชุดตัวเก็บประ จุ 
หลังจำกท ำกำรวิเครำะห์รำยละเอียดของกำรช ำรุด วิธีกำรแก้ปัญหำที่
น ำเสนอโดยนักวิจัย ได้แก่ 1) กำรเพิ่มตัวเก็บประจุไฟกระชำกที่ด้ำนข้ำง
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ชุดตัวเก็บประจุของอุปกรณ์ตัดวงจรเพื่อต่อสำยดิน และ 2) กำรเพิ่มตัว
เก็บประจุไฟกระชำกคร่อมรีแอคเตอร์  

  ตัวอย่ำง 16 
 
  แปลด้ำน Bio  งำนต้นฉบับภำษำอังกฤษ 
  Screening and isolation of halophilic bacteria producing 
industrially important enzymes 
  INTRODUCTION 
  Screening of new source of novel and industrially useful 
enzymes is a key research pursuit in enzyme biotechnology. For 
applications in industrial processes, the enzymes should be stable 
at high temperature, pH, presence of salts, solvents, toxicants etc. 
In this context, the halophiles have emerged as a vast repository 
of novel enzymes in recent years. Enzymes derived from 
halophiles are endowed with unique structural features and 
catalytic power to sustain the metabolic and physiological 
processes under high salt conditions. Some of these enzymes 
have been reported to be active and stable under more than one 
extreme condition (14, 17, 30). 
  แปลว่า... 
  การคัดกรองและการแยกแบคทีเรียชอบเกลือที่ผลิตเอนไซม์ที่มีความส าคัญในทาง
อุตสาหกรรม 
  บทน า 
  การคัดกรองแหล่งที่มาใหม่ๆ ของเอนไซม์ชนิดใหม่และที่มีประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรมเป็นความพยายามในการวิจัยที่มีความส าคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเอนไซม์ 
ส าหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เอนไซม์ควรมีความเสถียรต่อ
อุณหภูมิสูง ค่า pH การปรากฏของเกลือ ตัวท าละลาย สารเป็นพิษ ในบริบทนี้เป็นที่ทราบกัน
เมื่อไม่นานมานี้ว่าแบคทีเรียชอบเกลือเป็นแหล่งเอนไซม์ชนิดใหม่ๆ ขนาดใหญ่ เอนไซม์ที่ได้มา
จากแบคทีเรียชอบเกลือมีลักษณะโครงสร้างและก าลังเร่งปฏิกิริยาที่มีความเฉพาะเจาะจงใน
การรักษากระบวนการเผาผลาญและกระบวนการท างานทางสรีระวิทยาภายใต้เงื่อนไขท่ีมีเกลือ
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ในปริมาณสูง มีการรายงานว่าเอนไซม์เหล่านี้บางชนิดได้รับการกระตุ้นและมีความเสถียร
ภายใต้เงื่อนไขที่มีเกลือในปริมาณสูงมาก (14, 17, 30) 
 
  ตัวอย่ำง 17 
 

 

  แปลว่ำ...กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทนส ำหรับกำรป้องกันอุบัติเหตุ
ในโครงกำรก่อสร้ำง 

 บทคัดย่อ: กำรก่อสร้ำงเป็นส่วนกำรท ำงำนภำคพื้นที่มีอันตรำยมำกที่สุดใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกำ ค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกกำรเกิดอุบัติเหตุได้รั บควำมสนใจเป็น
อย่ำงมำกในอดีตที่ผ่ำนมำ และเครื่องมือเชิงโต้ตอบแบบออนไลน์            ถูก
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พัฒนำขึ้นเพื่อใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกกำรเกิดอุบัติเหตุขององค์กร 
เครื ่อ งมือออนไลน์และแหล่งข้อมูล อื่นๆ  เกี ่ยวกับค่ำ ใช้จ่ำย เนื ่องจำกกำร เกิด
อุบัติเหตุในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำงมีกำรพัฒนำที่มีประโยชน์ แต่กลับล้มเหลว   
ใน เรื ่องของกำรสนับสนุนกระบวนกำรกำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำมำตรกำร    
ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยจำกกำรก่อสร้ำง วิธีกำรกำรวิเครำะห์ต้นทุน      
ต่อผลตอบแทน (CBA) ที่น ำ เสนอเป็นวิธีกำรที่ช่วยให้ผู ้รับ เหมำมีกำรประเมิน
ค่ำใช้จ่ำยที่แท้จริงในกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยเป็นส่วนหนึ ่งของกำรประเมิน โครงกำรก่อน    
ก ำ รท ำ ส ัญ ญ ำแ ละหลังก ำ รท ำส ัญ ญ ำ  งำน วิจ ัยม ีก ำ รต รวจสอบ ต้น ท ุน แ ล ะ
ผ ล ต อ บ แ ท น ข อ ง ก ำ ร ป ้อ ง ก ัน อ ุบ ัต ิเ ห ต ุโ ด ย ม ีม ุม ม อ ง ที ่น ่ำ ส น ใ จ ใ น เ รื ่ อ ง           
ของผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย     
ของผู ้รับ เหมำที ่มี/ ไม่มีประสิทธิภำพ วิธีกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณถูกน ำมำใช้      
ในกำรตรวจสอบต้นทุนและผลตอบแทนเหล่ำนี้ภำยในอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง
ของประเทศสหรำชอำณำจักร ผลของกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนบ่งชี้ว่ำผลตอบแทน
ใน กำรป ้อ งก ัน ก ำร เก ิด อ ุบ ัต ิเห ต ุม ีค ่ำ เก ิน ก ว่ำต ้น ท ุน ใน กำรป้อ งก ัน อุบ ัต ิเห ตุ              
เป็นอย่ำงมำก โดยมีอัตรำส่วนประมำณ 3:1 

 

5 

……………….. The End of Chapter 11 ………………. 

                                                 
5https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q,Accessed:11/09/2021. 
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  ส ำหรับบทท่ี 12 นี้เป็นเรื่องตัวอย่ำงงำนแปลจำกนิตยสำรซึ่งเป็นกำรแสวงหำควำมรู้
กำรแปลแตกต่ำงออกไปในหลำยๆ แง่มุมที่จะเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์ให้กับ  ผู้แปล จึงได้
น ำตัวอย่ำงงำนแปลมำให้ศึกษำ เพื่อท ำให้ผู้ อ่ำนมีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นและมองเห็น
ควำมส ำคัญในกำรแปลยุคปัจจุบันที่ต้องเป็นเครื่องมือของกำรสื่อสำรระดับสำกลที่ทุกคนใน
สังคมต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำในภำษำที่ 2 หรือ ภำษำที่ 1 ก็ตำม นอกจำกนั้น กำรมี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมหมำยในภำษำที่ 1 ไปสู่ภำษำที่ 2 ซึ่งอำจจะเป็นภำษำของ
ผู้แปลเองก็ได้ ประกำรนี้ ผู้เขียนและเรียบเรียงมองว่ำ งำนแปลรูปแบบต่ำงๆ ท่ีปรำกฏอยู่หน้ำ
เอกสำรวิชำกำร หนังสือพิมพ์ ข้อเขียนเชิงวิชำกำร จะเป็นองค์ควำมรู้ให้ผู้ที่สนใจกำรแปลได้
เพิ่มพูนทักษะจำกสิ่งเหล่ำนี้และท ำให้งำนแปลของกลุ่มนักแปลออกมำอย่ำงมีคุณภำพที่ดี
ต่อไป 
  แต่อย่างไรก็คงไม่ครอบคลุ่มทุกนิยตสารซึ่งเป็นตัวอย่างทั่วไปคล้ายกับบทที่ 11 แต่เป็น
การน ามาทั้งเรื่องราว เพ่ือให้ผู้ศึกษาเห็นความต่อเนื่องของข้อความภาษาอังกฤษ จึงคิดว่า 
เรื่องราวจากนิตยสารที่น ามาจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเปรียบเทียบส านวนของผู้แปลเอง
ด้วยการเอาตนเองเข้าไปมีบทบาทในการแปลตรงๆ จะได้สัมผัสข้อความและเจตนารมณ์ของ
ผู้เขียนในภาษาต้นฉบับต่อไป 
 

  ตัวอย่ำงกำรแปลจำกนิตยสำร 
  Futures Magazine No. 2 โดย   นักวิชำกำรและนักแปล 
  --------------------------------------------------------------------- 
  วัตถุประสงค์กำรเรียนศึกษำบทนี้ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปลได้เห็นรูปแบบประโยคต่างๆ  ที่ มี
นักวิชาการ และ นักแปลได้แปลออกมาสู่ภาษาท่ี 2 

 

บทที่ 12 
ตัวอย่ำงงำนแปลจำกนิตยสำร 

และงำนเชิงวิชำกำร 
เพื่อสื่อควำมหมำย 
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  2. เพ่ือให้นักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปลได้เปรียบเทียบส านวนการใช้ภาษาที่  1 
กับท่ี  2  ที่มีข้อความที่แปลเป็นวิชาการไว้แล้ว 
  3. เพ่ือให้นักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปลได้เปรียบเทียบส านวนการใช้ภาษาที่  2 ที่
นักแปลได้แปลออกมาแล้ว ( ถ้าเป็นนักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปลเองจะใช้ส านวนอย่างไร ) 
  4. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายส านวนทางภาษาที่จะแปล
ออกมาสื่อความหมายในสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือให้นักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปล
ไม่ยึดติดรูปแบบประโยคทางภาษามากเกินไป 

5. เพ่ือให้นักศึกษา  นักเรียน  นิสิตและผู้แปลได้ศึกษาหลักเกณฑ์ต่างๆ  ทางหลักการ
แปลมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแปลภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษาที่ 2 หรือ ส านวนของตนเอง
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
  Article: 1 

 

Cover story 
     แปลโดย   ผศ.ดร.  มณฑำ  จำฎุพจน์ 

Have You Ever Wondered 
What likes were first used for? 

คุณเคยสงสัยไหมว่า 
แรกเริ่มเดิมทีนั้นเขาใช้ว่าวท าอะไร 

  Kites  were  invented  by  the  Chinese  more than  3 ,000  years  ago. 
They were  communication  tools  used  by  Chinese  soldier  to  send  signals  
and messages. Different color designals and movements signifield different  
message, all  of  which solider learned  to decipher. 

 
  ค ำแปล 
   คนจีนริเริ่มประดิษฐ์ว่าวมาตั้งแต่สามพันกว่าปีมาแล้วว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทหารจีน
ใช้ส่งสัญญาณและข่าวสารสี  แบบ และการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน  ก็หมายถึงข่าวสารที่
แตกต่างกันและทหารต้องเรียนให้เข้าใจ 
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  Article: 2 
 

Have You Ever Wondered 
How a flower bearing both female and male organs, 

Stigma and anthers, manages to avoid self-pollination? 
คุณเคยสงสัยบ้ำงไหมว่ำ  ดอกไม้มีอวัยวะทั้งตัวผู้ตัวเมีย 
คือ  รังไข่และเกสรตัวผู้  หลีกเลี่ยงกำรผสมพันธุ์ตัวเองได้อย่ำงไร 

 
 
 
 
 

  
  ค ำศัพท์และค ำอธิบำย 

Bear (V.)   มีให้ก าเนิด   Stigma(n.) รังไข่ในดอกไม้ 
Anther (n.) เกสรตัวผู้  Pollination (n.) การผสมเกสร 
Pollen (n.) ละอองเกสร  Release (n.) ปล่อย 

 
   ค ำแปล 
    มันไม่ปล่อยให้ทั้งสองเพศท างานในเวลาเดียวกัน  รังไข่รับละออง 
   เกสรตัวผู้จากดอกอ่ืนก่อนที่เกสรตัวผู้จะสุกและพร้อมที่จะปล่อย 
   ละอองเกสรออกมา 
 
  Article: 3 
 

Did you know 
What  is  the  worlds  largest  fish ? 

คุณรู้ ไหมว่ำ  ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือปลาอะไร 
It’s the whale shark, which can grow up to 15 meters long – maybe even 

longer. Unlike  a whale-which is a mammal-the whale shark is a fish. And despite 

It doesn’t let both sexes work at the same time. The 

stigma receives pollen from another flower first 

before anthers mature and are ready to release their 

pollen. 
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its scary name it does not pose a danger to human-it is a gentle giant _which_ 
eats Plankton. Divers can occasionally swim with whale sharks off the Thai coast 
in the Andaman sea and a few months ago some of these big fish made and 
appearance off Patong  Beach  in  Phuket. 
   
   ค ำศัพท์และค ำอธิบำย 
   Scary  ( adjective ) น่ากลัว 
   Appear  ( noun )  การปรากฏให้เห็น 
   
  ค ำแปล 
    ก็ปลาฉลามน่ะซิ มันอาจยาวได้ถึง 15 เมตร หรือยาวกว่านั้นอีก ฉลามวาฬ ไม่เหมือนกับ
ปลาวาฬที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  เพราะฉลามวาฬเป็นปลา  และ   ทั้งๆ ที่น่ากลัวอย่างนี้  มัน
กลับไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  เพราะยักษ์ใจดีตัวนี้กินแพลงตอนเป็นอาหาร  บางครั้งนักด าน้ า 
อาจได้ว่ายน้ ากับปลาฉลามนอกชายฝั่งอันดามันของไทย  และเมื่อสองสามเดือนที่แล้วก็มีปลา
ใหญ่พวกนี้มาปรากฏตัวที่หาดป่าตองในภูเก็ตด้วย 
 
  Article: 4 
 
    Science up date   

Risk  of deme 
ควำมเสี่ยงต่อสมอง 
Diabetes, high  blood  pressure  tied  to mental decline 
โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูงนั้นเกี่ยวพันกับ 
ควำมเสื่อมถอยของสมอง 

  St Pual, Minnesota, AP.  People with diabetes and high blood pressure are 
more likely to suffer a decline in mental ability as they age, a study says.  
Researchers said the findings indicate that getting diabetes and hypertension 
under control before age 6 0  might reduce mental impaiment later in life. The 
researchers believe that both diseases cause narrowing of the arteries, which 
trigger both noticeable and unmoticeable strokes that produce incremental brain 
damage.    
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  ค ำแปล 
  เซนต์ปอล, มินนิโซตา, เอพี 
 คนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเสื่อม
ความสามารถทางสมองเมื่ออายุมากขึ้น  การศึกษากล่าวนักวิจัยกล่าวว่า ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าถ้า
ควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ก่อนอายุ 60  อาจจะช่วยลดความเสื่อมถอยของ
สมองในช่วงหลังของชีวิตได้นักวิจัยเชื่อว่าทั้งสองโรคนี้ท าให้เส้นเลือดแดงตีบเล็กลงท าให้เกิดโรค
ลมปัจจุบัน โดยอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้  ซึ่งก็ท าให้สมองเสื่อมสภาพมากข้ึน 
 
  Article: 5 
 
   Tests were given to nearly 11’000 people on two occasions six years 
apart. The subjects were divided into two groups : those younger than 58, 
and those 58 and older. The study found diabetes was associated with 
greater cognitive decline in both age groups, while high blood pressure was 
associated with greater decline in only the 58-and-older group. The tests 
showed loss in “processing speed”, but not memory, Knopman said.  
  Marry Han, a University of Michigan School of Public Health 
researcher who also studies mental decline in older people. 
 
  ศัพท์และค ำอธิบำย 
   Dementia   ( n. )  สมองเสื่อม    
  decline  ( n.)  ลดลง,เสื่อมลง 
   Incremental  ( adj. )  มากขึ้น 
  Cognitive  ( adj. ) เกี่ยวข้องกับการรับรู้ , ความเข้าใจ 
 
   ค ำแปล 
    ประสาทวิทยาอเมริกันได้มีการทดสอบสองครั้งกับคนเกือบ  11,000 คน  ในเวลาห่าง
กันหกปีกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 58 และกลุ่มอายุ 58 และมากว่านั้น  
การศึกษาพบว่าโรคเบาหวานเกี่ยวข้องกับความสามารถในการรับรู้เสื่อมถอยของทั้งสองกลุ่ม  
ในขณะที่ความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องกับความสามรถในการรับรู้เสื่อมถอยที่เพ่ิมขึ้นเฉพาะในกลุ่ม 
58  และมากกว่า  การศึกษาพบความสูญเสีย “ความเร็วในการเข้าใจ”  แต่ไม่สูญเสียความจ า 
นายแพทย์น็อป แมนกล่าว 
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 แมรี่ ฮาน  นักวิจัยของคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ศึกษาเรื่องสมองเสื่อมในผู้
อาวุโสเช่นกัน  ได้รับรองผลสรุปนี้  “ คนที่เป็นเบาหวานหรือลมปัจจุบันมีความเสี่ยงสูงกง่าไม่
เพียงแต่ความสามารถในการรับรู้ เสื่อมถอยเท่านั้นแต่สมองเสื่อม ด้วย ” เธอกล่าว การ
ประมวลผล 
 
  Article: 6 
 

    Speak English well 
พูดภำษำอังกฤษได้ดี 

  
 Singapore-Singapore is to fire up its Speak Good English Movement again 
to try to convert people to standard English rather than the corrupted local 
version know as English. Prime Minister Goh Chock Tong has warmed that without 
proper English, which is widely used in political and business circles. The former 
British colony risks losing its competitive edge. AFT 
 
   ค ำศัพท์และค ำอธิบำย 
    Corrupt  (v.) ท าให้เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ 
    Risk  (v.)  เสี่ยง 
    Edge  (n.) ข้อได้เปรียบ ความเหนือกว่า 
 
   ค ำแปล 
   สิงคโปร์- สิงคโปร์ จะเร่งการเคลื่อนไหวเรื่องค าพูดภาษาอังกฤษที่ดีอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือให้ประชาชนหันมาใช้ภาษาอังกฤษมาตรฐานมากกว่าการใช้อังกฤษที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาษาถ่ินที่เรียกว่า “ ซิงลิช ” หรือภาษาอังกฤษแบบสิงคโปร์  นายกรัฐมนตรีโต๊ะจกตงได้เตือนว่า
หากไม่มีภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการการเมืองและธุรกิจแล้ว  
อดีตอาณานิคมอังกฤษแห่งนี้ก็เสี่ยงกับการสูญเสียข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
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  Article: 7 
‘Sumo woman’ sues 
“ สำวซูโม ่”  ฟ้องรอ้ง 

  
 London – A British court has awarded substantial damage to a sale 
woman injured when she was to play a sumo wrestler in a “corporate bonding” 
exercise. The woman fell to the floor banging her head and developing epilepsy 
after she was made to look “like the Michelinman”. The court in Newcastle upon 
Tyne awarded Anne Shackley, 44,275,000 newspaper reported yesterday.  
– dpa 
 
     ค ำศัพท์และค ำอธิบำย 
   Substantial  ( adj. ) จ านวนมากพอสมควร 
   Wrestler  ( n. )  นักมวยปล้ า 
   Famine-striken  ( adj. ) อยู่ในภาวะที่อดยาก 
    Slaughter  ( v. )  ฆ่า 
    Processed food  ( n. ) อาหารแปรรูป 
   
   ค ำแปล 
  ลอนดอน – ศาลอังกฤษสั่งให้จ่ายค่าเสีย 
   หายก้อนใหญ่ให้แก่พนักงานขายหญิง    
   ผู้หนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่ถูกบังคับให้ 
   เล่นเป็นนักมวยปล้ าซูโม่ในการออกก าลังกาย    
   “ เชื่อมสัมพันธ์ในบริษัท ”  หญิงผู้นี้ล้มลง 
   บนพื้นศีรษะฟาดและกลายเป็นลมบ้าหมู 
   ในเวลาต่อมาหลังจากท่ีเธอถูกท าให้ดู  
   “  เหมือนกับมิชิลินแมน ”  ศาลที่เมือง 
   นิวคาสเซิลอัพพอน ไทน์ ให้ แอน แชกลีย์  
   วัย 44 ปี ได้รับเงิน 275,000 ปอนด์   
   หนังสือพิมพ์รายงานเมื่อวานนี้  
   – ดีพีเอรายงาน 
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  Article: 8 

Goose attack suit 
คดีห่ำนจิก 

 Melboume - A woman attacked by   a gaggle of geese has been awarded 
A$125,000 (3 million bht ) compensation in an out-of –count settlement, she said 
yesterday. Janet Ord suffered a potentially fatal blood clot in her leg known as a 
deep vein thrombosis after falling into a flower bed as she fied from the geese 
during a walk though the National Rhododendron Gardens in Meilboume on nov 
13, 1998. Ms Ord. 42,  was walking through the gardens with  a friend when the 
gees swarmed out   of the bushes, knocking her over and chasing the pair into a 
public restroom. “six of them came out making a lot of noise with their wings 
going crazy and their beaks going 2 0  to the dozen.” Ms Ord told Melbourme 
radio station 3AW. She later sued Parks Vitoria, which runs the gardens, claiming 
the department was responsible for supervising the geese. She accepted Parks 
Victory settlement offer on Thursday.-AP 
 
   ศัพท์และค ำอธิบำย 
   Gaggle  ( n. )   ฝูงห่าน 
   Out-of-court settlement  ( n. ) การตกลงยอมความ 
   Potentially  ( adv. )  มีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได้ 
   Rhododendron  ( n. )  ไม้ดอกท่ีเป็นพุ่มขนาดใหญ่   
      ออกดอกเป็นช่อใหญ่สะดุดตาเต็มต้น   
      มีข้ึนอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย 
      บนภูเขาสูงเรียกกันว่า  กุหลาบพันปี 
   Swarm   ( v. )    มากันเป็นฝูง 
 
   ค ำแปล 
   เมลเบิล์น-สตรีที่ถูกฝูงห่านท าร้ายกล่าวว่า เธอได้ 
   รับค่าเสียหาย 125,000 เหรียญออสเตรเลีย   
   (หรือ 3ล้านบาท)เป็นการชดเชยกันนอกศาล  
   เจเน็ต ออร์ด เป็นโรคเลือดคลั่งในเส้นเลือดที่ขา 



328 

 

 

 

 

   ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้หลังจากตกลงไป 
   ในแปลงดอกไม้ตอนหนีฝูงห่านขณะที่เธอเดิน 
   อยู่ในสวนที่โรโดเดนตรอนแห่งชาติในเมลเบิร์น   
   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน2541น.ส. ออร์ด  
   อายุ 42 ปี เดินผ่านสวนนี้ เมื่อห่านกรูออกมา 
   จากพุ่มไม้มาล้อมรอบ  ชนเธอล้มลงแล้วไล่เธอ 
   ไปที่ห้องน้ าสวนสาธารณะ”มันออกมา 6 ตัว 
   ส่งเสียงดังมาก กระพือปีกพึบพ่ับไม่หยุด  
   แล้วก็ใช้จะงอย  จิกๆๆ “ น.ส. ออร์ด บอกกับ 
   สถานีวิทยุ3 เอดับเบิ้ลยูในเมลเบิร์นหลังจาก 
   นั้นเธอก็ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแก่สวนสาธารณะ 
   วิคตอเรียที่ดูแลสวนนี้  โดยอ้างว่าหน่วยงานนี้ 
   ต้องรับผิดชอบในการควบคุมห่าน  เธอยอมรับ 
   ข้อเสนอยอมความ ของสวนเมื่อวันพฤหัสฯ 
   - เอพี 
   
  Article: 9 
 

ALL I WANT YOU 

Boy Band  911 

แปลโดย  DJ  JLAB 
 
     Oh baby, oh, oh, all I want is you 
    Baby, I tried but I can’t help myself 
     Can’t disguise the way I feel inside 
     I  am failing so helplessly, its true, yeah 
   I close my eyes and believe completely 
    That I can feel you touching me so tenderly 
    Come morning light just the victim of fantasy 
    Every time I open my eyes. 



329 

 

 

 

 

    You just disappear, you say good bye 
    Baby, I’d do anything to make you mine 
    Oh, it is true 
    All I want is you  ( I’ll be there when you call ) 
    All I want to do ( is make love to you ) 
    All I want is you. All I want is you  
    I cant sleep till the star leaves the sky 
    With every beat of me heart 
    I want to make you mine 
    I’m praying you feel the same  way too 
    Tell me that you hear my call tonight 
    Only you can bring this dream to live 
    Baby, I’d do anything to make you mine 
    Its true (*) 
    All you got  to do is believe in me  
    You’ll find sanctuary 
    Just one chance is all I need 
    To prove that you and I 
    Are forever meant to be  (*) 
    
  ค ำแปล... 
    ทั้งหมดที่ฉันต้องกำรคือคุณ 
   :  โอ  ที่รัก  ทั้งหมดที่ผมต้องกำรคือคุณ 

:  ที่รัก ผมพยำยำมแล้วแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ 
:  มันซ่อนควำมรู้สึกที่อยู่ภำยในไม่ได้ 
:  ผมตกหลุมรักอย่ำงช่วยไม่ได้ จริงๆ นะ 
:  ผมหลับตำลงแล้วเชื่ออย่ำงเต็มท่ี 
:  ว่ำผมรู้สึกว่ำคุณสัมผัสผมอย่ำงนุ่มนวล 
:  พอเช้ำขึ้นมำ ก็รู้ว่ำเป็นเพียงควำมฝันเท่ำนั้น 
:  ทุกครั้งที่ผมลืมตำขึ้นมำ 
:  คุณก็หำยวับไป คุณบอกลำไปเสียแล้ว 
:  ที่รักผมจะท ำทุกสิ่งทุกอย่ำงเพื่อให้คุณเป็นของผม 
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:  โอ..จริงๆ นะ 
   :  ทั้งหมด  ที่ผมต้องกำรคือคุณ 

: ( ผมจะให้คุณทั้งดวงใจและวิญญำณ) 
:  ทั้งหมดที่ผมต้องกำรคือคุณ 
:  (ผมจะไปหำคุณเม่ือคุณเรียกผม) 
:  ทั้งหมดที่ผมอยำกท ำ (คือสัมผัสรักกับคุณ) 
:  ทั้งหมดที่ผมต้องกำรคือคุณ  ทั้งหมดที่ผมต้องกำรคือคุณ 
:  ผมนอนไม่หลับจนกระทั่งดวงดำวลอยลับไปจำกฟ้ำ 
:  ทุกครั้งที่หัวใจผมเต้น 
:  ผมอยำกจะให้คุณเป็นของผม 
:  ผมภำวนำให้คุณรู้สึกเช่นเดียวกับผม 
:  บอกผมสิว่ำคุณได้ยินเสียงเรียกของผมคืนนี้ 
:  มีเพียงคุณเท่ำนั้นที่จะท ำให้ฝันนี้มีชีวิตขึ้นมำได้ 
:  ที่รักผมจะท ำทุกอ่ำงเพื่อให้คุณเป็นของผม 
:  จริง ๆ นะ 
:  ทั้งหมดที่คุณต้องท ำคือเชื่อในตัวผมเท่ำนั้น 
:  คุณจะพบที่พักใจ 
:  ให้โอกำสผมสักครั้งนะ 
:  ให้ผมพิสูจน์ว่ำคุณกับผม 
:  นั้นถูกสร้ำงให้มำเป็นของกันและกันชั่วกำลนำน 

 
  Article: 10 

Movie line 

“ หนัง ค่ะ หนัง ” 

CINEMA 
     Showtime depend on the length of the films and differ from  
   one theatre to the next. Check their ads or call Cinema 
phone. Films have English soundtracks and Thai subtitles, unless otherwise 
indicated. Have are Bermard Trinks assessments of today  films, with his star 
ratings. 
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   ค ำแปล... 
    เวลำฉำยข้ึนอยู่กับควำมยำวของภำพยนตร์และแต่ละโรงจะ 
   แตกต่ำงกันออกไป  ตรวจสอบจำก โฆษณำหรือโทรศัพท์ถำม 
   ซีเนโฟนส์  ภำพยนตร์มีเสียงในฟิล์มและภำษำไทยใต้ภำพ   
   นี่คือ  กำรประเมินภำพยนตร์วันนี้  โดย เบอร์นำร์ด ทริงค์   
   ซึ่งได้จัดระดับโดยให้ดำวไว้ด้วย 
 
  Article: 11 
  High – school – to - University specials 

เฉลยโดย   วิศิษฏ์   เกษมพิมลพร 
University Entrance 
Examination Question 
Future  ฉบับนี้ขอเฉลยข้อสอบเข้ำมหำวิทยำลัย วิชำภำษำอังกฤษ ฉบับเดือน

มีนำคม 2543 ดังนี้  ( ข้อสอบชุดนี้มีท้ังหมด 100 ข้อ  เวลำ 2 ชั่วโมง ตัดตอนมำ ) 
  ** ให้ฝึกอ่ำนแล้วแปลเพื่อควำมเข้ำใจและตอบค ำถำม 
   In place without fences, the western fence lizard, Sceloporus 
accidents, lives in trees.  It turns out that the five-inch-long lizard also falls 
of tree-a lot. A few year ago William Schlesinger, an environmental chemist 
from Duke University, Began studying the circulation of essential nutriens 
between soil and trees in an oak-studded valley near Carmel, California. He 
and his to colleagues placed 200 large plastic flowerpots under 40 oak trees 
to collect falling leaves and twigs. They soon found they were collecting 
lizard as well. 
   The researchers decided to keep track of the lizard-fall by 
marking the reptiles and recording their size and sex. In two and a half 
years. School singers term recorded 198 fence lizard falls. Some of which 
were the same lizard second plunge into a pot. Extending their findings to 
the ground not covered by flowerpots, the researchers estimate that around 
5,000 lizard falls take place every year on an acre of Carmel woodland. 
That’s about 10 falls per lizard on average. But some lizards are clumsier 
that others; one particularly oafish reptile managed to fall into a flowerpot 
5 times in less that a month. “I don’t think anyone knew they fell out of 



332 

 

 

 

 

trees at anywhere near this number,” says Schlesinger.” It certainly makes 
the natural history of the species more interesting.” 
79.  The passage is mainly about……..? 
  1.  the  study of why lizards fall 
  2.  the  peculiar falling nature of the western fence lizard 
  3.  how to catch fence lizards using flowerpots 
  4.  how essential nutrients circulation between soil and trees 
80.  The focus of School  singers original study was……..? 
  1.  Zoology    
   2.  natural history 
  3.  environmental chemistry  
   4.  botany 
81. The phrase “keep track of” (line) means……..… 
  1.  prevent    
   2.  find 
  3.  watch    
   4.  count 
82. The word “which” (line ) refers to the……….. 
  1.  flowerpots    
   2.  falls 
  3.  marking    
   4.  reptiles 
83. In line , “findings”. Refers to……….. 
  1.  trees     
   2.  fences 
  3.  lizards    
   4.  results 
84. How many times do most lizards fall in a year? 
  1.  5 times    
   2.  10 times 
  3.  198 times    
   4.  5,000 times 
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85.  The word “oafish” (line) could best be replaced by………. 
  1.  clumsy    
   2.  hungry 
  3.  sleepy    
   4.  old 
86.  According to the passage, it can be inferred that……… 
  1.  the researchers were able to indentify the lizards 
  2.  the flowerpots were originally put under the tree catch lizards 
  3.  western fence lizards prefer to live in trees 
  4.  about 200 lizards fell in two and a half years in Carmel 
87. The researchers remark in lines – suggests that lizards fall out of trees 
  1.  only occasionally   
   2.  surprisingly often 
  3.  rather seldom   
   4.  quite rarely 
   
ค ำเฉลย 
79.  ข้อ 2  ( the peculiar falling nature of the western fence lizard ) 
 80.  ข้อ 3 ( environment chemistry ) 
81.  ข้อ 4 (count) – ควำมหมำยท่ัวไปของ  
   keep track of  = to pay sharp attention to something. 
   Remain aware. (Newbury House Dictionary of American 
   English, p. 913)  ในที่นี้ถูกประโยคบังคับให้เป็นค ำเหมือนของ 
82.  ข้อ 2 ( falls ) 
 83.   ข้อ 4 ( results ) 
 84.   ข้อ 2 ( 10 times ) 
 85.   ข้อ 1 (clumsy ) 
 86.   ข้อ 1 ( the researchers were able to identify the lizards ) 
 87.   ข้อ 2 ( surprisingly often ) 
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  Article: 12 
  ตัวอย่ำงกำรแปลเชิงส ำนวนวิชำกำร 
  ส านวนและค าสุภาษิตในภาษาอังกฤษ1 คือ ส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน เนื่องจากจะพบส านวนและสุภาษิตต่างๆ เหล่านี้ได้เสมอทั้งในการเขียนและการ
พูด แต่การตีความส านวนและสุภาษิตก็เป็นสิ่งที่น่าท้าทาย เนื่องจากไม่สามารถแปลแบบตรงตัว
ได้ ดังนั้น คุณจ าเป็นต้องท าความคุ้นเคยกับความหมายและวิธีการใช้ส านวนต่างๆ เหล่านี้ ฟังๆ ดู
แล้วเหมือนจะเป็นงานหนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนรู้ส านวน สุภาษิตและค าพังเพยใน
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุก โดยเฉพาะเมื่อคุณน าส านวนต่างๆ เหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับส านวน 
สุภาษิตและค าพังเพยในภาษาไทย 
  การเรียนรู้วิธีการใช้ส านวนที่พบได้บ่อยจะท าให้การใช้ภาษาอังกฤษของคุณเหมือน
เจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะฝึกใช้ส านวนต่างๆ เหล่านั้นอย่างช่ าชอง 
ส านวนยอดนิยมในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางด้านล่างนี้แล้ว คุณ
สามารถเริ่มต้นจากส านวนยอดนิยมที่พบได้บ่อยก่อนได้ เนื่องจากส านวนเหล่านี้คุณจะพบได้
บ่อยๆ เมื่อดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากคุณมีโอกาสได้เดินทาง
ท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา คุณจะได้ใช้อย่างแน่นอน เมื่อคุณรู้สึกม่ันใจว่า คุณสามารถใช้ส านวนที่
พบได้บ่อยเหล่านี้อย่างคล่องแคล่วแล้ว คุณสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจากตาราง   ต่อ ๆ ไปได้ ทุก
ส านวนที่ได้รับการรวบรวมไว้ในหน้านี้ เป็นส านวนทันสมัยและเป็นที่นิยมใช้ทุกส านวน ขอให้
มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ส านวนใดกับเจ้าของภาษา พวกเขาจะเข้าใจคุณอย่างแน่นอน 
  ส ำนวนยอดนิยมที่พบบ่อยที่สุด 
  ส านวนภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นส านวนที่คนอเมริกันใช้กันเป็นประจ าในการสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน คุณจะได้ยินส านวนเหล่านี้ทั้งจากในภาพยนตร์และในรายการโทรทัศน์ การใช้
ส านวนเหล่านี้จะท าให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณเหมือนเจ้าของภาษามากยิ่งข้ึน 
 

ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A blessing in disguise สิ่งท่ีดูเหมือนจะแย่ในตอน
แรกแต่จบลงด้วยดี หรือต้น
ร้ำยปลำยดี 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

                                                 
1 https://www.ef.co.th/useful-english/english-idioms, Accessed: 26/08/2021. 

https://www.ef.co.th/useful-english/english-idioms
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A dime a dozen ธรรมดำ ๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Beat around the bush เป็นกำรบอกอ้อม ๆ ว่ำ ใจ
ร้ำย แต่โดยท่ัวไปแล้วจะพูด
เมื่อรู้สึกอึดอัด 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Better late than never มำช้ำดีกว่ำไม่มำเลย ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Bite the bullet ผ่ำนบำงสิ่งบำงอย่ำงมำได้
เพรำะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Break a leg โชคดี ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Call it a day หยุดท ำอะไรบำงสิ่ง
บำงอย่ำง 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Cut somebody some 
slack 

อย่ำต ำหนิหรือ
วิพำกษ์วิจำรณ์คนอ่ืนมำก
เกินไป 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Cutting corners ท ำบำงอย่ำงอย่ำงประหยัด 
(เพรำะไม่มีเงิน) หรืออย่ำง
เร่งรีบ (เพรำะมีเวลำไม่พอ) 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Easy does it ใจเย็น ๆ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Get out of hand สติแตก ควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Get something out of 
your system 

ได้ท ำบำงอย่ำงท่ีรอมำนำน
เพื่อคุณจะไปต่อได้ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Get your act together ท ำงำนให้ดีขึ้น ถ้ำ
ไม่อย่ำงนั้นก็ลำออกไปซะ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Give someone the 
benefit of the doubt 

เชื่อบำงสิ่งท่ีบำงคนพูด ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Go back to the drawing 
board 

เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Hang in there อย่ำยอมแพ้ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Hit the sack ไปนอน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

It's not rocket science ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยำก ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Let someone off the 
hook 

อย่ำบังคับหรือคะย้ันคะยอ
ให้ใครท ำอะไร 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Make a long story 
short 

เล่ำสั้น ๆ หรือสรุปสั้น ๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Miss the boat สำยเกินไป ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

No pain, no gain อยำกได้สิ่งใดก็ต้องพยำยำม
แสวงหำมำ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

On the ball ท ำได้ดีมำก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Pull someone's leg ล้อเลียนบำงคน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Pull yourself together สงบสติอำรมณ์ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

So far so good จนถึงตอนนี้ทุกอย่ำงยัง
ด ำเนินไปได้ด้วยดี 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Speak of the devil คนที่ก ำลังพูดถึงอยู่ปรำกฏ
ตัวตรงนั้นพอดี! 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

That's the last straw หมดควำมอดทน ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

The best of both 
worlds 

สถำนกำรณ์ในอุดมคติ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Time flies when you're 
having fun 

ในขณะที่ก ำลังสนุก เรำไม่รู้
เลยว่ำเวลำผ่ำนไปนำน
เท่ำไรแล้ว 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

To get bent out of 
shape 

รู้สึกแย่หรือรู้สึกผิดหวัง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

To make matters 
worse 

ท ำให้ปัญหำแย่ลงไปอีก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Under the weather ไม่สบำย ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

We'll cross that bridge 
when we come to it 

ตอนนี้อย่ำพึ่งพูดถึงปัญหำที่
เกิดขึ้นเลย 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Wrap your head 
around something 

เข้ำใจบำงอย่ำงท่ีซับซ้อน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

You can say that again จริงฉันเห็นด้วย ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Your guess is as good 
as mine 

ไม่รู้เรื่องเลย ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

 
  ส านวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา คุณอาจจะไม่ได้ยิน
ส านวนเหล่านี้ทุกวัน แต่เจ้าของภาษาต่างคุ้นเคยกับส านวนต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี คุณจะมั่นใจ
ได้ว่าคุณสามารถใช้ส านวนเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในบริบทที่เหมาะสม 
 

ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A bird in the hand is 
worth two in the bush 

สิ่งท่ีคุณมีอยู่ตอนนี้มีค่ำ
มำกกว่ำสิ่งท่ีคุณจะได้ใน
อนำคต 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

A penny for your 
thoughts 

บอกฉันหน่อยว่ำคุณคิด
อย่ำงไร 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A penny saved is a 
penny earned 

ออมเงินวันนี้เพื่อใช้ในวัน
หน้ำ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

A perfect storm สถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยท่ีสุดที่
จะเป็นไปได้ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

A picture is worth 1000 
words 

กำรกระท ำดังกว่ำค ำพูด ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Actions speak louder 
than words 

เชื่อในสิ่งที่คนท ำมำกกว่ำใน
สิ่งท่ีคนพูด 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Add insult to injury ท ำให้สถำนกำรณ์ที่มันแย่อยู่
แล้วแย่ลงไปอีก 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Barking up the wrong 
tree 

ผิดพลำด แก้ปัญหำไม่ตรง
จุด 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Birds of a feather flock 
together 

เรำมักจะเป็นเพื่อนกับคนที่
คล้ำย ๆ เรำ (โดยท่ัวไปแล้ว
มักจะใช้ในควำมหมำยลบ) 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Bite off more than you 
can chew 

รับท ำงำนที่รู้อยู่แล้วว่ำจะท ำ
ไม่ทัน 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Break the ice ท ำให้คนรู้สึกสบำยใจขึ้น ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

By the skin of your 
teeth 

ฉิวเฉียด ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Comparing apples to 
oranges 

เปรียบเทียบ 2 สิ่งท่ีไม่
สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบ

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

กันได ้

Costs an arm and a leg แพงหูฉี่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Do something at the 
drop of a hat 

ท ำอะไรโดยท่ีไม่วำงแผน
ล่วงหน้ำ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Do unto others as you 
would have them do 
unto you 

ปฏิบัติกับทุกคนอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน หรือหมำยถึง “กฎ
เหล็ก” ที่ต้องท ำตำมอย่ำง
เคร่งครัด 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Don't count your 
chickens before they 
hatch 

อย่ำพึ่งรีบฉลองหรือดีใจ
จนกว่ำเหตุกำณ์นั้น ๆ จะ
เกิดขึ้นจริง 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Don't cry over spilt 
milk 

ไม่มีเหตุผลที่จะพูดถึงสิ่งท่ีไม่
สำมำรถแก้ไขได้ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Don't give up your day 
job 

คุณไม่เก่งเรื่องนี้เท่ำไร ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Don't put all your eggs 
in one basket 

สิ่งท่ีคุณท ำอยู่มันเสี่ยงเกินไป ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Every cloud has a silver 
lining 

เรื่องดี ๆ มักจะตำมมำ
หลังจำกเรื่องร้ำย ๆ ผ่ำนไป 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Get a taste of your own 
medicine 

ถูกกระท ำจำกคนอ่ืนเหมือน
ที่คุณเคยท ำกับเขำไว้ 
(ควำมหมำยลบ) 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Give someone the cold 
shoulder 

ไม่แยแสใครบำงคน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Go on a wild goose 
chase 

ท ำบำงอย่ำงอย่ำงไร
เป้ำหมำย 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Good things come to 
those who wait 

จงอดทน ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

He has bigger fish to 
fry 

เขำต้องรับผิดชอบสิ่งยิ่งใหญ่
มำกกว่ำสิ่งท่ีเรำก ำลังพูดอยู่
ตอนนี้ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

He's a chip off the old 
block 

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น หรือลูก
ชำยคนนี้เหมือนพ่อ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Hit the nail on the 
head 

ท ำบำงอย่ำงถูกต้องเป๊ะ ๆ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Ignorance is bliss ไม่รู้จะดีกว่ำ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

It isn't over till the fat 
lady sings 

มันยังไม่จบง่ำย ๆ หรอก ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

It takes one to know 
one 

คุณก็เลวพอ ๆ กับฉันนั่น
แหละ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

It's a piece of cake ง่ำยมำก ๆ เหมือนปอก
กล้วยเข้ำปำก 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

It's raining cats and 
dogs 

ฝนตกหนักมำก ๆ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Kill two birds with one 
stone 

ท ำ 2 อย่ำงเสร็จได้ด้วยกำร
กระท ำเพียงอย่ำงเดียว หรือ
ยิงปืนนัดเดียวได้นก 2 ตัว 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Let the cat out of the 
bag 

ไขควำมลับ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Live and learn ฉันรู้ตัวแล้วว่ำท ำบำงอย่ำง
ผิดพลำด 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Look before you leap เลือกท ำเฉพำะสิ่งท่ีคุณ
ค ำนวณควำมเสี่ยงได้ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

On thin ice เป็นค ำเตือน หำกท ำผิดอีก
ครั้ง รับรองมีปัญหำแน่ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Once in a blue moon หำยำก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Play devil's advocate โต้แย้งกับฝ่ำยตรงข้ำม ก็
เพื่อประโยชน์ชองกำรโต้แย้ง
นั้น 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Put something on ice ระงับโครงกำรหรือสิ่งท่ี
จะต้องท ำเอำไว้ก่อน 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Rain on someone's 
parade 

ท ำให้บำงอย่ำงเสีย ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Saving for a rainy day เก็บเงินไว้ใช้ทีหลัง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Slow and steady wins 
the race 

ควำมน่ำเชื่อถือได้มี
ควำมส ำคัญมำกกว่ำ

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

ควำมเร็ว 

Spill the beans ไขควำมลับ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Take a rain check เลื่อนแผนที่วำงไว้ออกไป ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

Take it with a grain of 
salt 

อย่ำให้เครียดเกินไปนัก ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

The ball is in your 
court 

มันเป็นกำรตัดสินใจของคุณ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

The best thing since 
sliced bread 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดีจริง ๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

The devil is in the 
details 

ถ้ำมองไกล ๆ ก็ดูดีอยู่ แต่ถ้ำ
มองใกล้ ๆ ก็จะเห็นว่ำมี
ปัญหำอยู่ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

The early bird gets the 
worm 

คนแรกที่มำก่อนมักจะได้สิ่ง
ที่ดีที่สุดก่อนเสมอ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

The elephant in the 
room 

ปัญหำใหญ่ ปัญหำที่คน
หลีกเลี่ยงไม่อยำกเจอ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

The whole nine yards ทุกสิ่งก ำลังมำ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

There are other fish in 
the sea 

หำกพลำดโอกำสนี้ก็ไม่
เป็นไร โอกำสหน้ำยังมี 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

There's a method to 
his madness 

เขำดูเหมือนคนบ้ำแต่จริง ๆ 
แล้วเขำเป็นคนฉลำด 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

There's no such thing 
as a free lunch 

ไม่มีอะไรได้มำฟรี ๆ ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

Throw caution to the 
wind 

ลองเสี่ยง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของประโยค 

You can't have your 
cake and eat it too 

เรำไม่สำมำรถได้ทุกสิ่งที่เรำ
ต้องกำรได้ 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

You can't judge a book 
by its cover 

ดูภำยนอกคนนี้หรือสิ่งนี้
เหมือนจะไม่ดีแต่ภำยในดี 

ใช้โดด ๆ แยกต่ำงหำกได้ 

 
  ส านวนและสุภาษิตในภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นที่คุ้นหูกับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังเข้าใจ
ง่าย แต่อาจจะไม่ได้ถูกน ามาใช้พูดในชีวิตประจ าวันมากนัก หากคุณยังใช้ส านวนยอดนิยมที่พบ
บ่อยได้ไม่คล่องแคล่วนัก นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า แต่หากคุณคุ้นเคยกับส านวนต่างๆ เหล่านั้นแล้ว 
ส านวนด้านล่างต่อไปนี้จะช่วยให้การพูดภาษาอังกฤษของคุณมีสีสันมากข้ึน 
 

ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A little learning is a 
dangerous thing 

คนที่ไม่เข้ำใจอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับ
สิ่งนั้นคือสิ่งท่ีอันตรำย 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

A snowball effect เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่แรงเหว่ียง
กระทบกันไปเรื่อย ๆ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

A snowball's chance in 
hell 

หมดโอกำส ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

A stitch in time saves 
nine 

แก้ปัญหำเสียตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ำรอ
จนทุกอย่ำงแย่ไปกว่ำนี้ 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

A storm in a teacup รู้สึกสับสนและวุ่นวำยใจมำก
เกินไปกับปัญหำเล็ก ๆ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

An apple a day keeps 
the doctor away 

แอ๊ปเปิ้ลดีกับสุขภำพร่ำงกำยของ
คุณ 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

An ounce of prevention 
is worth a pound of cure 

กำรป้องกันใช้ควำมพยำยำมน้อย
กว่ำกำรรักษำให้หำยหรือ
แก้ปัญหำทีหลัง 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

As right as rain สมบูรณ์แบบ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Bolt from the blue มีบำงอย่ำงเกิดขึ้นโดยปรำศจำก
สัญญำณเตือนใด ๆ ท้ังสิ้น 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Burn bridges ท ำลำยควำมสัมพันธ์ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Calm before the storm ทุกอย่ำงดูเงียบสงบก่อนที่เรื่อง
เลวร้ำยจะเกิดขึ้น 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Come rain or shine ไม่ว่ำจะอย่ำงไรก็ตำม ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Curiosity killed the cat หยุดถำมค ำถำมสักที ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Cut the mustard ท ำดีมำก ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Don't beat a dead horse ไปต่อได้ หัวข้อนี้จบแล้ว ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Every dog has his day ทุกคนมีโอกำสที่จะได้รับโอกำส
อย่ำงน้อยก็ 1 ครั้ง 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Familiarity breeds 
contempt 

ยิ่งเรำรู้จักคน ๆ หนึ่งมำกเท่ำไร 
เรำก็จะย่ิงชอบเขำน้อยลงเท่ำนั้น 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Fit as a fiddle มีสุขภำพที่ดี ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Fortune favors the bold ลองเสี่ยงดู ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Get a second wind มีก ำลังมำกขึ้นหลังจำกที่เหนื่อยมำ
ก่อนหน้ำนี้ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Get wind of something ได้ยินควำมลับอะไรบำงอย่ำง ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Go down in flames ไม่เป็นที่น่ำสนใจอีกต่อไป ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Haste makes waste คุณจะท ำผิดพลำดได้หำกรีบร้อน
ท ำอะไรบำงอย่ำง 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Have your head in the 
clouds 

ใจลอย ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

He who laughs last 
laughs loudest 

จะเอำคืนแน่ในสิ่งท่ีคุณท ำเอำไว้ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Hear something straight 
from the horse's mouth 

ได้ยินบำงอย่ำงจำกบำงคนที่
เกี่ยวข้อง 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

He's not playing with a 
full deck 

เขำโง่ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

He's off his rocker เขำบ้ำ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

He's sitting on the fence เขำยังตัดสินใจไม่ได้ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

It is a poor workman who 
blames his tools 

หำกคุณท ำงำนนี้ไม่ได้ก็อย่ำโทษ
คนอ่ืน 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

It is always darkest 
before the dawn 

ทุกอย่ำงก ำลังจะดีขึ้น ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

It takes two to tango ตบมือข้ำงเดียวไม่ดัง ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Jump on the bandwagon ตำมกระแส ท ำเหมือนที่คนอ่ืน
ก ำลังฮิตท ำกัน 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Know which way the 
wind is blowing 

เข้ำใจสถำนกำรณ์ (ปกติแล้วใช้
เป็นควำมหมำยลบ) 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Leave no stone unturned ดูทุกที่ให้ทั่ว ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Let sleeping dogs lie หยุดพูดถึงประเด็นนี้ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

Like riding a bicycle บำงอย่ำงท่ีคุณไม่มีวันลืมว่ำต้อง
ท ำอย่ำงไร 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Like two peas in a pod ตัวติดกันตลอดเวลำ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Make hay while the sun 
shines 

ฉวยโอกำสจำกสถำนกำรณ์ที่ดี ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

On cloud nine มีควำมสุขมำก ๆ ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Once bitten, twice shy หำกใครเคยท ำร้ำยคุณมำก่อน คุณ
จะรู้สึกระแวงคนนั้นมำกกว่ำ
เมื่อก่อน 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Out of the frying pan 
and into the fire 

สิ่งท่ีเลวร้ำยก ำลังจะแย่ลง ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Run like the wind ว่ิงเร็วมำก ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Shape up or ship out ตั้งใจท ำงำนให้ดีขึ้น ถ้ำไม่เช่นนั้นก็
ออกไปซะ 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Snowed under ยุ่ง ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

That ship has sailed สำยเกินไปแล้ว ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 
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ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

The pot calling the 
kettle black 

ต ำหนิหรือวิพำกษ์วิจำรณ์คนอ่ืน
โดยไม่ดูตัวเองเลยว่ำ ตัวเองก็แย่
พอ ๆ กันกับเขำ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

There are clouds on the 
horizon 

ควำมยุ่งยำกก ำลังจะเกิดขึ้น ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Those who live in glass 
houses shouldn't throw 
stones 

คนที่ไม่ได้ดีไปกว่ำคนอ่ืนเท่ำไร
เรื่องศีลธรรมไม่ควร
วิพำกษ์วิจำรณ์คนอ่ืน 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Through thick and thin ในเวลำที่ดีและในเวลำที่ไม่ดี ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Time is money ท ำงำนให้เร็วขึ้น ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Waste not, want not อย่ำใช้ของอย่ำงฟุ่มเฟือยแล้วคุณ
จะมีใช้อย่ำงเพียงพอ 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

We see eye to eye เห็นด้วยe ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

Weather the storm ก ำลังเผชิญควำมยำกล ำบำก
บำงอย่ำงอยู่ 

ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของประโยค 

Well begun is half done กำรเริ่มต้นที่ดีเป็นสิ่งท่ีส ำคัญ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

When it rains it pours ทุกอย่ำงผิดพลำดพร้อมกันไปหมด ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 



350 

 

 

 

 

ส ำนวน ควำมหมำย กำรใช้ 

You can catch more flies 
with honey than you can 
with vinegar 

คุณจะได้สิ่งท่ีคุณต้องกำรด้วยกำร
ท ำตัวดี 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

You can lead a horse to 
water, but you can't 
make him drink 

คุณไม่สำมำรถบังคับใครให้
ตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องได้ 

ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

You can't make an 
omelet without breaking 
some eggs 

กำรท ำอะไรสักอย่ำงมีต้นทุนเสมอ ใช้โดด ๆ แยก
ต่ำงหำกได้ 

  
  Article: 13 
 
  บทคัดย่อ2  
  การแปลเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารระหว่างสองภาษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งท าหน้าที่เป็น
กลไก ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาช้านานในประเทศไทย ในปัจจุบันการแปลเอกสารทาง
วิชาการจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยให้เป็นที่ รู้จักและถ่ายทอดไปยังต่างประเทศอันน าไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เพ่ือก่อให้เกิดการ เรียนรู้ร่วมกันและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในการสื่อสาร ระดับของความหมายทางภาษาระดับของค าหรือ
โครงสร้างประโยคมักน าไปสู่ปัญหาในการแปลให้สื่อ ความตรงกับที่ผู้แปลต้องการสื่อแก่ผู้อ่าน 
อันมีมูลเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของค า  หรือโครงสร้างประโยค 
กระบวนการคิดในภาษาไทยก่อนการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษที่ผู้แปลยังยึดติด กับโครงสร้าง
ตามภาษาไทยซึ่งส่งผลให้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษผิดแผกไปจากความเป็นจริง ดังนั้น  การ
ทราบถึงความหมายวิธีการใช้ค าและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อ
                                                 
2Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Vol.3 
No.1 (January-April 2021), file:///C:/Users/User/Downloads/251539 
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%
E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-895110-3-10-20210612.pdf, Accessed: 26/08/2021. 

file:///C:/Users/User/Downloads/251539
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การแปลเอกสารทางวิชาการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีความถูกต้อง สละสลวย           
เป็นธรรมชาติ ตรงกับ วัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการสื่อ  
ค ำส ำคัญ: เอกสารทางวิชาการ, การแปล, ข้อผิดพลาด  
 
  ค ำแปล 
  Abstract  
  The translation is a form of communication between two different 
languages which has served as a mechanism for cross-cultural communication for 
a long time in Thailand. Nowadays, the translation of academic documents from 
Thai to English plays an important role in disseminating knowledge arising in 
Thailand and transferring them to other countries that leads to knowledge 
transferring and exchanging, resulting in mutual learning and development in 
various fields. However, cultural differences in communication as well as the 
level of lexical and structural meaning of the language often cause translation 
problems that are rooted by a lack of proper understanding of words or sentence 
structures meaning including thinking process in the Thai language before 
transferring into English that the translator still adheres to the Thai language 
structure, which makes English communication differ from reality. Therefore, 
understanding the true meaning and way of using English words and sentence 
structure correctly will be useful for translating academic documents from Thai 
to English to make the translations be accurate, elegant, natural, and meet the 
objectives that the author wants to convey.  
Keywords: Academic Documents, Translation, Errors 
 
  Article: 14 
 
  ตัวอย่ำงประโยคจำก Open Subtitles   
  **ระวัง ค ำแปลอำจมีข้อผิดพลำด** 
  -Open to interpretation.  
  เปิดกว้างในการตีความหมาย Chapter Ten '1961' (2009) 
  -The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radical
 ตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009) 
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  -I'm constantly worried that people will misinterpret.  
  ฉันกังวลตลอดเวลา คนอ่ืนๆจะตีความหมายผิด Blinded by the Light (2009) 
  -Let them misinterpret.  
  ปล่อยให้เขาตีความหมายผิดไปเถอะ Blinded by the Light (2009) 
  -Which could be an issue of semantics.  
  อาจเป็นประเด็นหนึ่งในปัญหา การตีความหมายค า  
  A New Day in the Old Town (2009) 
  -What Sweets means is that societal norms endemic  
  to the suburban  acculturation dichotomize exterior  
  postures and clandestine protocols.  
  บรรทัดฐานสังคมในพ้ืนที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม  
  แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่  
  The Beautiful Day in the Neighborhood (2009) 
  -People ask me all the time to interpret what they saw, and I can't.
 มีคนต่างขอร้องผมอยู่เสมอ ให้ช่วยตีความหมายในสิ่ง ที่พวกเขาได้เห็นกันมา  
  แต่ผมก็เปล่าท า Revelation Zero: Part 1 (2010) 
  -Ultimately, interpretation is your responsibility.  
  การตีความหมายนั้น ในท้ายที่สุดก็คือ ความรับผิดชอบของคุณเอง  
  Revelation Zero: Part 1 (2010) 
  -Funny how words can be so open to interpretation.  
  ตลกดีเหมือนกันนะ มันตีความหมายได้หลายเเง่ Full Measure (2010) 
  -I am misreading things?  
  ฉันตีความหมายผิดรึเปล่า? The Garden of Forking Paths (2010) 
  -You've listened to the testimony, had the law interpreted  
  as it applies in this case.  
  ที่คุณได้ฟังค าให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะน าไปใช้ 
  ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957) 
  -That's an amazing interpretation.  
  เป็นการตีความที่น่าทึ่งมากเลยนะ Everybody Has a Little Secret (2004) 
  -How unfamiliar words like "collateral" and  
  "rendition" became frightening while things like  
  "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.  
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  ค าท่ีไม่คุ้นเคยอย่าง "ผลเทียบเคียง" และ "การตีความ"  
  การเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว... ...ในขณะที่ "พรรคนอสซิไฟร์"  
  และ "บัญญัติแห่งความภักดี" เป็นสิ่งมีอ านาจ V for Vendetta (2005) 
  -You must learn to read between the lines if you want  
  to discern the political climate.  
  เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์ 
  การเมือง Episode #1.8 (2006) 
  -Today's topic is interpretation of poetry.  
  หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์ Like Stars on Earth (2007) 
  -Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.  
  ท่านครับผมตั้งใจจะท าให้มันเป็น การตีความใหม่ Bedtime Stories (2008) 
  -This belief stemmed from early exposure to sad  
  British pop music... and a total misreading of  
  the movie The Graduate.  
  ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ  
  บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate 500 Days  
  of Summer (2009) 
  -But my dreams often don't. They're open to interpretation.  
  แตค่วามฝันของแม่ มักจะไม่ต้องการการตีความ Chapter Ten '1961' (2009) 
  -Open to interpretation.  
  เปิดกว้างในการตีความหมาย Chapter Ten '1961' (2009) 
  -Muzak rendition of Rehab plays  
  การตีความของการคืนสู่สภาพของมูแซกบรรเลง  
  Confessions of a Shopaholic (2009) 
  -To behavioral interpretation than religion.  
  ในศาสนาไม่มีการตีความอย่างเปิดเผย Demonology (2009) 
  -Which could be an issue of semantics.  
  อาจเป็นประเด็นหนึ่งในปัญหา การตีความหมายค า  
  A New Day in the Old Town (2009)  
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   Article: 15 
 

  กำรตีควำมจำกพจนำนุกรม3 
  English-Thai: Dictionary, Examples as: 
  construe  (noun) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย 
  interpretation  (noun) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง 
  interpretative  (adjective) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ 
  misinterpretation (noun) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด 
  misunderstanding (noun) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด 
  *การตีความตามพจนานุกรมนั้น ผู้แปลก็ต้องยึดตามต้นฉบับตามชนิดของค า แต่ส่วนการจะปรับเปลี่ยน
ไปเป็นอีกความหมายก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเรื่องราวหรือประโยคภาษาอังกฤษต้นฉบับมีความอย่างไร จึงกล่าวได้
ว่า การแปลค าตามพจนานุกรมนั้นคือการแปลแบบตรงตัว (Lexical Translation) 
 
 

 
 

……………….. The End of Chapter 12 ……………….  

 
 
 

                                                 
3https://dict.longdo.com/search/การตีความหมาย%E0%B8%81, Accessed: 26/08/2021. 

https://dict.longdo.com/search/การตีความหมาย%E0%B8%81
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 ส ำหรับบทที่ 13  นี้เป็นกำรสะท้อนถึงปัญหำหรือข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นในกำร
แปลภำษำที่ 1 เป็นภำษำที่ 2 หรือ กำรตีควำมหมำยทำงภำษำต้นฉบับ และ ก ำหนด
แนวทำงกำรแก้ไขข้อผิดพลำดเหล่ำนั้นได้อย่ำงไร แน่นอนว่ำ ข้อผิดพลำดมีขึ้นกับทุกคน 
อย่ำไปคิดว่ำ ข้อผิดพลำดจะเกิดกับผู้แปลคนเดียว กำรแปลขึ้นอยู่กับว่ำ งำนต้นฉบับมี
ควำมยำกหรือง่ำยอย่ำงไร หรือ งำนต้นฉบับเป็นงำนประเภทไหนอีก ถ้ำงำนต้นฉบับนั้น ผู้
แปลไม่มีควำมรู้เรื่องนั้นที่ปรำกฏอยู่ในต้นฉบับ ก็ย่อมจะเกิดข้อผิดพลำดขึ้นได้เสมอ แต่ใน
ตรงกันข้ำม ถ้ำงำนต้นฉบับเป็นงำนที่ผู้แปลท ำอยู่ประจ ำและมีควำมเข้ำใจในเรื่องนั้นเป็น
อย่ำงดี แน่นอนงำนแปลนั้นก็จะออกมำดีตำมไปด้วย 
  ดังนั้น ข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย เพราะการแปลเป็นงานตีความหมายทางภาษาที่มี
ข้อความอยู่ในภาษาที่ 1 เรียกว่า ต้นฉบับ อยู่แล้ว ขอเพียงผู้แปลสร้างความเข้าใจและหา
ความรู้ในภาษาที่ 2 ให้ชัดเจนการด าเนินงานการแปลก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาด แต่ก็มีตัวอย่างที่
ผู้รู้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาด ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น หรือ ข้อผิดพลาดนั้นเกิดจาก
อะไร 
 
1. ข้อผิดพลำดที่ต้องพิจำรณำ    
 

  การแปลนั้นจะกล่าวว่าไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ได้ ทุกอย่างก็มีอุปสรรค์แต่จะมากหรือน้อยก็
ขึ้นอยู่กับการกระท าหรืองานที่เราก าลังด าเนินการอยู่  ดังนั้น  การแปลซึ่งเป็นเรื่องการตีความ
ทางภาษาที่เป็นเรื่องของนามธรรมและความเข้าใจในองค์ความรู้ภาษาต้นฉบับและภาษาใน
ฉบับที่ต้องการแปลและตีความไป จึงสามารถวิเคราะห์ได้แบบกว้างแล้ว ปัญหาในการแปลอาจ
แบ่งได้เป็น  4  ระดับ ดังนี้ 
    1. ระดับวัฒนธรรมทางภาษาในสังคม 
   2. ระดับโครงสร้างของภาษา 
   3. ระดับความหมายของค า 

 

บทที่ 13 
ข้อผิดพลำดในกำรแปล 

และแนวทำงกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
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   4. ระดับการลงมือปฏิบัติ 
 
 อธิบำยควำมเพิ่มเติม 
  1. ระดับวัฒนธรรมทำงภำษำในสังคม  หมายความว่า  สังคมแต่ละสังคมมีวัฒนธรรม
แตกต่างกัน รวมทั้งการด าเนินชีวิตทุกอย่างตั้งแต่การกิน  การสร้างบ้าน  การแต่งตัว  การใช้
ภาษาสื่อสาร  ดังนั้น ปัญหาของผู้แปลในเรื่องนี้แยกเป็น 2 ลักษณะ คือ     (1) ผู้แปลไม่รู้
วัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ และ (2) ผู้แปลรู้วัฒนธรรมแต่ไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านฉบับ
แปลรู้เรื่องหรือเข้าใจตามได้ จึงเป็นเรื่องที่ผู้แปลจะต้องศึกษา และค้นคว้าหาความรู้ในเรื่อง
ลักษณะการใช้ภาษาของต้นฉบับนั้นให้ถ่องแท้เสียก่อนแล้วจึงแปลออกมา เช่น ภาษาของชาว
เอสกิโม   ข้อความว่า  His  liver  is  heavy. ถ้าแปลว่า  ตับของเขาหนัก  ผู้ อ่านก็ไม่
สามารถเข้าใจได้ว่ามีความหมายอย่างไร ในที่นี้ควรแปลใหม่ว่า   เขาเสียใจ เป็นต้น 
   2. ระดับโครงสร้ำงทำงภำษำ  หมายความว่า  ภาษาที่อยู่คนละตระกูล ย่อมมี
โครงสร้างของภาษาแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนั้น  
ผู้แปลต้องค านึงถึงความแตกต่างในข้อนี้ด้วย คือ 
    2.1. การเรียงล าดับค าในประโยค  เมื่อแปลจากภาษาต้นฉบับมาเป็นภาษา
ฉบับแปลนั้นจะต้องพิจารณาดูว่าจะแปลเรียงตามล าดับในภาษาต้นฉบับ หรือ จ าเป็นต้องสลับ
ที่ค าบางค าเวลาแปลเพ่ือให้เป็นภาษาท่ีถูกต้อง เช่น 
   - He   never  comes  here. 
   สามารถแปลตรงตามล าดับค าในประโยคต้นฉบับได้ว่า 
   เขา-ไม่เคย-มา-ที่นี-่เลย 
   แต่ถ้าเป็นข้อความนี้ว่า 
   - She   put  the  plate  on  the  dining  table. 
   จากข้อความประโยคจะพบว่า นามวลี ที่ว่า  the  dining  table  เวลา
แปลเป็นภาษาไทย ต้องเอาค าว่า table  ขึ้นก่อน  the  dining  คือต้องแปลว่า  โต๊ะกินข้าว 
ดังนั้น จึงมีความเต็มประโยคว่า  หล่อนได้วางจานบนโต๊ะกินข้าว 
    2.2.ต าแหน่งของค าในประโยคอาจท าให้เกิดความก ากวมทางด้านโครงสร้าง
ประโยคก ากวมแบบนี้อาจท าให้ผู้แปลแปลผิดได้  ถ้าตีความหมายผิดทั้งนี้เนื่องจากต าแหน่ง
ของค าบางค าในประโยคอาจท าให้ตีความหมายได้หลายนัย เช่น 
   - A man  who  lies  frequently  will  cheat  also.  
   อาจเป็นได้ว่า  frequently  ขยาย  lies   หรือขยาย  will  cheat   
   หรืออีกประโยคหนึ่งว่า 
   - John  talked  about  the  murder  last  night. 
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  ในประโยคนี้   last  night  อาจจะขยาย   talked   หรือขยาย   the  murder     
ก็ได้ ผู้แปลต้องพินิจพิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนแปลด้วย 
  อย่างไรก็ตาม  ปัญหาการแปลทางด้านโครงสร้างทางภาษานี้อาจจะพบได้อีกใน
ลักษณะต่างๆ  กันไป  เมื่อผู้แปลลงมือแปลงานด้วยตนเองก็อาจพบความผิดในลักษณะที่แปลก
ออกไปจากที่กล่าวมาแล้วก็ได้ หรือ มุมมองต่างๆ ของผู้แปลเอง 
   3. ระดับควำมหมำยของค ำ  หมายความว่า ภาษาแต่ละภาษาก็มีความหมายของค าที่
อาจจะใกล้กันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้ หรือ อาจจะแตกต่างกันที่ตัวอักษร อย่างไรก็ตาม ค า
ในภาษาทุกภาษาจะมีอยู่ประมาณ 8 ค าด้วยกัน คือ ค านาม  ค ากริยา   ค าสัพนาม  ค ากริยา
วิเศษณ์ ค าสันธาน ค าอุทาน ค าบุรพบท  ค าคุณศัพท์  สิ่งเหล่านี้มีหน้าแตกต่างกันออกไป จึง
ขึ้นอยู่กับภาษาต้นฉบับมีการใช้ค าอย่างไร หรือต าแหน่งของค า เช่นค าว่า  Room  เมื่อใช้เป็น
ค านามท่ีนับได้แปลว่า  ห้อง  เช่นประโยคว่า  
   - I   want  a  double  room  with  a view. 
   แต่เมื่อใช้เป็นค านามที่นับไม่ได้แปลว่า ที่ว่าง  เช่นประโยคว่า 
   -There is room  for  3  on   the  back  seat. 
   ดังนั้น ในกรณีอย่างนี้ผู้แปลต้องระมัดระวังด้วยเพ่ือจะได้ไม่แปลผิดพลาด  
นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกกลุ่มที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ภาษาทุกภาษาจะมีกลุ่มค า 8 ค าไม่แตกต่างกัน
มากนัก ในส่วนอ่ืนขอให้ผู้แปลฝึกสังเกตดูว่า ถ้ามีข้อความภาษาต้นฉบับอะไรก็ได้ต้องพิจารณา
ดูให้ละเอียดว่ามีกลุ่มค าอะไรบ้างและต าแหน่งที่วางไว้นั้นจะแปลด้วยความหมายตามต้นฉบับ
หรือไม่อย่างไร 
    4. ระดับกำรลงมือปฏิบัติ  หมายความว่า  การแปลนั้นเป็นที่ดีที่สุดควรลงมือปฏิบัติ
ตามหลักการและวิธีการ ผู้แปลจะต้องศึกษาทุกบริบทของภาษาตั้งแต่ความรู้สึกของผู้เขียน
บทความ  นวนิยาย  เรื่องสั้นนั้นๆ  หรือจะเป็นเพียงประโยคข้อความเดียวก็ตาม ผู้เขียน
ออกมาย่อมมาจากความรู้สึกต้องการสื่อสารและแสดงความหมายทางภาษาทั้งนั้นๆ และ
เป็นไปได้ควรเลือกประเด็นหรือเรื่องที่เรามีองค์ความรู้ด้วยซึ่งจะช่วยการตีความในภาษาแปลได้
ดี และ การแปลทั่วๆ  ไป มีขั้นตอนการแปลโดยสังเขป ดังนี้ 
    1. อ่านข้อความอย่างน้อย  2  ครั้ง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อเรื่อง 
   2. เมื่ออ่านข้อความในเรื่องราวนั้นๆ จบแล้วให้สังเกตรูปประโยคที่ผู้เขียนใช้
ในการเล่าเรื่องว่ามีลักษณะอย่างไร 
   3. เมื่อสังเกตรูปประโยคแล้วพยายามดูค าศัพท์ที่เราไม่เข้าใจหรือไม่รู้
ความหมายจึงต้องหาตัวช่วยในการตีความเบื้องต้นตามต้นฉบับรากค าศัพท์นั้นก่อน เพ่ือจะเดา
ความหมายในเบื้องต้น 
   4.  ล าดับต่อมาให้ผู้แปลแบ่งข้อความที่จะแปลออกเป็น  Transnational  
Unit  คือ พยายามตัดประโยคให้จบให้ได้ว่า ประโยคหรือข้อความในตอนนั้นจบอย่างไร 
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   5. เมื่อวิเคราะห์ประโยคได้แล้วก็เริ่มแปล   Transnational  Unit  เป็น
ภาษาไทยตามต้นฉบับก่อน ถ้าไม่สมบูรณ์ตามความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร จึงปรับใหม่
ในส านวนตัวสถานการณ์ของข้อความนั้นๆ 
   6. ข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องอาจมีหลายๆ ส านวนก็ได้ 
 

ตัวอย่ำง 
 

 
 

     
   English  Articles :    
   She  is  standing  to  play  Golf  on  the  ground  and  she  looks 
like  very good – it  is  red cap  and  it  is a yellow  clothe. So  If  you  will  use  
some  things  that  they  are  around of  your ,  Translation is  changed  of 
meaning  completed. 
 
   ค ำแปล   
   หล่อนก าลังยืนเล่นกีฬากอล์ฟบนพ้ืนหญ้า และมองดูดีมากเลย อย่างไร   ก็
ตาม  หมวกสีแดงและเสื้อผ้าสีเหลือง ดังนั้น  ถ้าคุณเองใช้สิ่งรอบข้างตัวคุณเองตีความหมาย
ทางภาษา  การแปลจะถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหมายที่สมบูรณ์   
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  อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำข้อเขียนผู้รู้หลำยๆ แหล่งก็มีข้อผิดพลำดหรือกล่ำวถึง
สภำพของปัญหำในกำรแปล1 ภำษำที่  1 เป็นภำษำที่  2 อยู่บ้ำง จึงขอน ำสิ่งที่ เป็น
ข้อผิดพลำดมำให้เรียนรู้ และ น ำมำเปรียบเทียบกับตัวผู้ศึกษำเองว่ำ ผู้ศึกษำมีข้อผิดพลำด
อะไร ถ้ำเป็นผู้แปลภำษำต้นฉบับไปเป็นภำษำที่ 2 กล่ำวคือว่ำ...  
ข้อ 1. ปัญหาทางด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง เช่น การแปลประโยคที่มีกริยาเป็นกรรมวาจก 
(Passive voice) การแปลกาล (Tense) การแปลค าเชื่อมโยง (Connectives) การแปลสรรพ
นามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (Indefinite pronouns) การแปลประธานที่ไร้ความหมาย (Dummy 
subject) ยกตัวอย่าง เช่น 
 
  ประโยคที่มีกริยำเป็นกรรมวำจก 
  1. He was invited to give a speech at the Opening ceremony. 
  มีผู้แปลว่า : เขาถูกเชิญให้ไปพูดในพิธีเปิด  
  ข้อสังเกต : ในภาษาไทยเมื่อใช้ค าว่า “ถูก” น าหน้ากริยา ความหมายจะส่อ 
  ไปในทางไม่ดี ผู้แปลควรระมัดระวัง 
  ควรแปลว่า : เขาได้รับเชิญให้ไปพูดในพิธีเปิด 
  2. Many of Sidney Sheldon’s works have been translated  
  into many languages. 
  มีผู้แปลว่า : ผลงานของ ซิดนีย์ เชลดอน หลายเล่มถูกแปลเป็นหลายภาษา 
  ข้อสังเกต : ความหมายของประโยคนี้เป็นกลาง ๆ ไม่ควรใช้ค าว่า  
  “ถูก” น าหน้ากริยา 
  ควรแปลว่า : มีการแปลงานของ ซิดนีย์ เชลดอน ออกมาหลายภาษา 
   
  กำรแปลกริยำที่อยู่ ในกำลต่ำงๆ  
  1. By the time her son returned home, she had already  
  gone to bed. 
  มีผู้แปลว่า : ในที่สุดลูกชายของเธอก็กลับบ้าน เธอก็พร้อมจะเข้านอน  
  ข้อสังเกต : ค ากริยาในภาษาอังกฤษเปลี่ยนรูปไปตามกาล แต่ในภาษาไทย 
  ค ากริยาไม่เปลี่ยนรูปไปตามกาล ผู้แปลต้องหาค ามาประกอบค ากริยาในการ 
  แปลให้ได้ความหมายตรงตามกาลในภาษาต้นฉบับ 
  ควรแปลว่า : กว่าลูกชายของเธอจะกลับถึงบ้าน เธอก็เข้านอนแล้ว 

                                                 
1https://sites.google.com/site/thaksakarfangphasaxangkvs5/hnwy-thi3-kar-pael-phasa-
xangkvs, Accessed: 26/01/2020. 

https://sites.google.com/site/thaksakarfangphasaxangkvs5/hnwy-thi3-kar-pael-phasa-xangkvs
https://sites.google.com/site/thaksakarfangphasaxangkvs5/hnwy-thi3-kar-pael-phasa-xangkvs
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  2. She always has a headache when she reads for a long time. 
  มีผู้แปลว่า : เธอปวดศีรษะขณะเมื่อเธอก าลังอ่านหนังสืออยู่เป็นเวลานาน 
  ข้อสังเกต : ค ากริยาในประโยคนี้ใช้รูปปัจจุบัน เพ่ือแสดงว่าเหตุการณ์ในประโยค 
  เกิดข้ึนเสมอ โดยมีกริยาวิเศษณ์ always เป็นตัวบอกความหมายให้ชัดเจนขึ้น 
  ควรแปลว่า : เธอมักจะปวดศีรษะเสมอเมื่อเธออ่านหนังสือเป็นเวลานานๆ  
   
  ค ำเขื่อมโยงควำมคิดระหว่ำงประโยค 
  1. She saw an accident while she was crossing the street.  
  มีผู้แปลว่า : เธอเห็นอุบัติเหตุเมื่อเธอก าลังข้ามถนน  
  ข้อสังเกต : while เป็นค าที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ 
  หนึ่งก าลังด าเนินอยู่ และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมา  
  ควรแปลว่า : เธอแลเห็นอุบัติเหตุในขณะที่เธอก าลังข้ามถนน 
 2. They did not love each other, so they separated. 
  มีผู้แปลว่า : เขาไม่รักกัน เขาจึงแยกกัน 
  ข้อสังเกต : so เป็นค าเชื่อมโยงเหตุและผล 
  ควรแปลว่า : เขาไม่รักกันแล้ว ดังนั้น เขาจึงแยกทางกัน 
   
  ค ำสรรพนำมท่ีไม่ชี้เฉพำะเจำะจง 
  1. You are the one I love. 
  มีผู้แปลว่า : เธอเป็นคนหนึ่งที่ฉันรัก  
  ข้อสังเกต : one เป็นสรรพนามที่ไม่เจาะจง ผู้แปลต้องอาศัยปริบทจึง 
  จะแปลได้ถูกต้อง 
  ควรแปลว่า : เธอคือคนที่ฉันรัก 
  2. The Johnsons have two daughters, one a baby, the other  
  a girl of twelve. 
  มีผู้แปลว่า : ครอบครัวจอห์นสันมีลูกสาว 2 คน คนหนึ่งเป็นเด็กเล็กๆ 
  คนอ่ืนเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบสอง  
  ข้อสังเกต : the other เป็นค าสรรพนามไม่เจาะจงจึงควรแปลคล้อยตาม 
  สรรพนานในปริบทนี้  
  ควรแปลว่า : ครอบครัวจอห์นสันมีลูกสาว 2 คน คนหนึ่งยังเล็กอยู่  
  อีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 12 ป ี
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  ประธำนที่ไร้ควำมหมำย 
  1. It was cold this year.  
  มีผู้แปลว่า : มันหนาวปีนี้  
  ข้อสังเกต : ประโยคภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมีประธาน it ท าหน้าที่ 
  เป็นประธานแต่ไม่มีความหมายเพราะไม่ได้แทนค านามตัวใด 
  ควรแปลว่า : ปีนี้อากาศหนาว 
  2. Oh! It’s beautiful. 
  มีผู้แปลว่า : โอ! มันช่างสวย  
  ข้อสังเกต : เช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 1 it ไม่มีความหมาย 
  ควรแปลว่า : แหม สวยจังเลย 
 
ข้อ 2. ปัญหาทางด้านศัพท์และส านวน ปัญหาทางด้านศัพท์และส านวนเป็นปัญหาที่นักแปล
มักจะพบอยู่เสมอ ส่วนผู้ที่เรียนแปลและแปลไม่ได้ก็มักจะคิดว่าการที่ตนเองแปลไม่ได้เพราะไม่ 
รู้ค าศัพท์ แต่ถึงจะรู้ความหมายของค าศัพท์จากพจนานุกรมก็อาจจะยังแปลผิดเพราะไม่รู้จัก 
เลือกความหมายที่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ ค าศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย ค าศัพท์ที่รูป
เขียนมักท าให้เข้าใจความหมายผิด ค ากริยาคู่ (Phrasal verbs) สุภาษิต ค าพังเพย และส านวน
ต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น 
   
  ค ำศัพท์ท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย 
  1. I want to draw some money. 
  2. Nobody can draw conclusions. 
  draw ในประโยคที่ 1 แปลว่า ถอนเงิน 
  และประโยคนี้ควรแปลว่า : ฉันต้องการถอนเงิน  
  draw ในประโยคที่ 2 แปลว่า ลงความเห็น 
  และประโยคนี้ควรแปลว่า : ไม่มีใครลงความเห็น 
   
  ค ำศัพท์ท่ีรูปเขียนมักท ำให้เข้ำใจควำมหมำยผิด 
  1. Many guerrillas were killed in the fight. 
  มีผู้แปลว่า : ฝูงลิงกอริลลาถูกฆ่าตาย 
  ข้อสังเกต : ผู้แปลสับสนในเรื่องตัวสะกดของค าสองค านี้ 
  คือ guerrilla (s) ซึ่งแปลว่า ผู้ก่อการร้าย และ gorilla (s) ซึ่งแปลว่า ลิงกอริลลา 
  ควรแปลว่า : ผู้ก่อการร้ายจ านวนมากถูกฆ่าตายในการต่อสู้ 
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  2. The traffic problem in Bangkok has been ignored  
  until very lately. 
  มีผู้แปลว่า : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ถูกละเลยจนกระทั่งสายมาก 
  ข้อสังเกต : ผู้แปลเข้าใจว่า lately เป็นกริยาวิเศษณ์ของคุณศัพท์ late  
  ซึ่งแปลว่า ช้า สาย จึงแปลผิด 
  ควรแปลว่า : ปัญหาเรื่องการจราจรในกรุงเทพฯ ถูกละเลยมาตลอด 
  จนกระท่ังเมื่อเร็วๆ นี้ 
   
  ค ำกริยำคู่ 
  1. The firemen successfully put out the fire. 
  ค าว่า “put out” เป็น phrasal verb ที่เกิดจากกริยา put + out  
  เมื่อมาใช้ คู่กันจะเกิดความหมายใหม่ข้ึนมา แปลว่า ดับไฟ (to extinguish) 
  ประโยคนี้ควรแปลว่า : พนักงานดับเพลิงดับไฟส าเร็จ 
  2. We can look up the meaning of words in the dictionary. 
  ค าว่า “look up” เป็น phrasal verb ที่มีความหมายว่า ค้นหา 
  ประโยคนี้ควรแปลว่า : เราค้นหาความหมายของค าได้จากพจนานุกรม 
 
  สุภำษิต ค ำพังเพย และส ำนวนต่ำงๆ 
  การแปลส านวนเป็นเรื่องยาก ผู้แปลต้องตีความหมายของส านวนนั้นให้ได้ แล้วจึงหา
ค าแปลที่มีความหมายเทียบเคียงกันมาแปล การแปลไปตามรูปค าผู้อ่านจะไม่ เข้าใจเพราะไม่
คุ้นเคยกับวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และการด ารงชีวิตของเจ้าของภาษา จึงไม่ทราบภูมิหลัง
ของสุภาษิตและค าพังเพยนั้น 
  1. Carrying coals to Newcastle. 
  ถ้าแปลค าพังเพยนี้ว่า เอาถ่านหินไปนิวคาสเซิล ผู้อ่านที่เป็นคนไทยจะไม่เข้าใจ 
  ความหมาย แต่ถ้าแปลเทียบเคียงกับค าพังเพยไทยที่ว่า เอามะพร้าวห้าวไป 
  ขายสวน ผู้อ่านที่เป็นคนไทยจะเข้าใจมากกว่า  
  2. Yesterday he worked hard, so he slept like a log. 
  ถ้าแปลประโยคนี้ว่า เมื่อวานนี้เขาท างานหนัก เขาจึงนอนหลับเป็นตาย  
  ผู้อ่านคนไทยจะเข้าใจและมองเห็นภาพกว่า  
  เมื่อแปลว่า เขาจึงนอนหลับเหมือนซุง 
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ข้อ 3. การแปลประโยคกรรม (Passive voice)  ประโยคกรรมในภาษาอังกฤษหมายถึง 
ประโยคที่ประธานของประโยค เป็นผู้รับผลที่เกิดจากการกระท าของผู้ อ่ืน เดวิด คริสตัล 
(David Crystal, 1980: 259) ได้ให้นิยาม Passive voice ไว้ดังนี้  
  Passive voice as ( a term used in the grammatical analysis of voice, 
referring to a sentence, clause or verb form where the grammatical subject is 
typically the recipient or ‘goal’ of the action denoted by the verb . . .)  
โครงสร้างหลักของประโยคกรรมในภาษาอังกฤษ คือ  รูปประโยคกรรมในภาษาอังกฤษมี 2 
ชนิด คือ 
  1. ประโยคกรรมชนิดไม่มีตัวการ (ผู้กระท า)  
  ปรากฏอยู่ในประโยค (Non-agentive or agentless passives)  as  
  -The shop was burned down. 
  2. ประโยคกรรมชนิดมีตัวการ (ผู้กระท า)  
  ปรากฏอยู่ในประโยค (Agentive passives)  as  
  -The letter was written by a boy. 
  กำรแปลประโยคกรรมจำกภำษำอังกฤษเป็นไทยนั้น ผู้แปลจะต้องพิจำรณำปริบท 
(context) ในภำษำอังกฤษอย่ำงรอบคอบ เพื่อดูควำมหมำยที่แฝงอยู่ ถ้ำปริบทเป็น
ประสบกำรณ์ในเชิงลบ หรือควำมหมำยในทำงไม่ดี เวลำแปลก็ให้ใช้ประโยคกรรมแบบที่ 1 
คือ ประโยคกรรมถูก ถ้ำปริบทเป็นประสบกำรณ์อันน่ำพึงพอใจ หรือบ่งบอกถึงสถำนกำรณ์
อันน่ำยินดี ก็ให้ใช้ประโยคกรรมได้รับ หรือประโยคกรรมแบบที่ 2 หำกปริบทบ่งบอกว่ำ
ประธำนเป็นเพียงผู้รับผลกำรกระท ำจำกใครคนใดคนหนึ่งหรือ สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้ใช้ประโยค
กรรมแบบที่ 3 ซึ่งมีนัยควำมหมำยเป็นกลำง ประโยคกรรมมีนัยควำมหมำยเป็นกลำงจะท ำ
หน้ำที่บอกกล่ำว เล่ำเรื่องหรือรำยงำนเหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ จำกประสบกำรณ์ในกำรสอน
แปลของผู้เขียน และจำกกำรตรวจงำนแปลของนักศึกษำตัวอย่ำงประโยคภำษำอังกฤษที่ว่ำ 
  1. Grandpa Mee, the head of our village, was eaten up by a tiger. 
  นักศึกษามักจะแปลโดยมีค าว่า “ถูก” อยู่ในประโยค เช่น  ตามี ผู้ใหญ่บ้านของเรา ถูก
เสือกินเสียแล้ว มากกว่าที่จะแปลเป็นประโยคกรรมเน้นความในแบบที่ 4 ว่า ตามี ผู้ใหญ่บ้าน
ของเรา เสือกินเสียแล้ว 
  2. This song was sung by Santi. 
  นักศึกษามักแปลว่า เพลงนี้ร้องโดยสันติ  การแปลแบบนี้เป็นการแปลตามโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษโดยไม่มีทั้งค าว่า ‘ถูก’ หรือ ‘โดน’ หรือ ‘ได้รับ’ และมีตัวการหรือผู้กระท า
ตามหลังค าว่า ‘โดย’ ซึ่งก็เป็นการแปลที่ได้ใจความ 
   จำกข้อแนะน ำวิธีกำรแปลประโยคกรรมที่ให้ไว้ข้ำงต้น ลองดูตัวอย่ำงกำรแปล
ประโยคกรรมแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
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  ประโยคกรรมนัยควำมหมำยไม่ดี 
  1. The police station at Mukdaharn was attacked by a group of terrorists 
on Sunday. สถานีต ารวจที่มุกดาหารถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อวันอาทิตย์  
  2. The students were punished for cutting class. นักเรียนถูกท าโทษ เพราะ
โดดเรียน  
  3. Birds and many harmless creatures were destroyed by the overuse of 
insecticides. นกและสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยหลายชนิดถูกท าลายด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงที่เกินขนาด  
  4. That man was fined for throwing cigarettes on the floor. ผู้ชายคนนั้นถูก
ปรับฐานโยนบุหรี่ลงบนพื้น 
  5. The thief was forced against the wall, hands above his head.ขโมยถูก
บังคับให้หันหน้าเข้าก าแพงและยกมือไว้เหนือศีรษะ  
 
   ประโยคกรรมนัยควำมหมำยดี 
  1. He was appointed the chairman of the company. 
  เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท  
  2. He was invited to a party. 
  เขาได้รับเชิญไปงานเลี้ยง 
  3. Mr. Krisada Arunwongse was elected the new  
  Bangkok Governor. 
  นายกฤษฎา อรุณวงษ์ ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ 
  4. Thai by RegularDeals">hotels are praised all over  
  the world for their excellent service. 
  โรงแรมไทยได้รับยกย่องไปทั่วโลกด้วยการให้บริการชั้นยอดเยี่ยม 
  5. Any Thai boxer who gets an Olympic medal will be  
  Rewarded with a huge sum of money. 
  นักชกชาวไทยคนไหนก็ตามท่ีได้เหรียญโอลิมปิกจะได้รับรางวัล 
  เป็นเงินก้อนใหญ่ 
 
  ประโยคกรรมนัยควำมหมำยเป็นกลำง 
  1. This building has been well designed to conserve energy. 
  ตึกนี้ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้ประหยัดพลังงาน 
  2. Pancakes should be eaten warm from the pan. 
  แพนเค้กควรรับประทานร้อน ๆ จากกระทะ  
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  3. Ramkhamhaeng University was founded in 1971. 
  มหาวิทยาลัยรามค าแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1971 
  4. Dictionaries were located on a shelf in the back of the room. 
  พจนานุกรม อยู่บนชั้นหลังห้อง 
  5. This fine bread is made from a special wheat flour. 
  ขนมปังแสนอร่อยนี้ท าจากแป้งสาลีชนิดพิเศษ  
 
ข้อ 4. การแปลประโยคกรรม (Passive voice)  คือ การแปลประโยคกรรมลดรูป ประโยคบาง
ประโยคเป็นประโยคกรรมที่ละ verb to be ไว้ในฐานที่เข้าใจ คงมีแต่กริยาช่องที่ 3 หรือ past 
participle ประโยคลักษณะนี้มักจะท าให้ผู้แปลที่ไม่มี ความรู้ในเรื่องโครงสร้างภาษาอังกฤษดี
พอแปลผิด เพราะไปเข้าใจว่าเป็นค ากริยาที่อยู่ในรูป past tense เมื่อพบประโยคเช่นนี้วิธีการ
แปล คือ ให้ลองวิเคราะห์แยกแยะว่า กริยาตัวใดเป็น passive voice ลดรูป คือ ละ verb to 
be ไว้  
   ตัวอย่ำง 
  1. The name printed in red ink was very easy to find and read. 
  มาจากประโยค 2 ประโยคว่า 
  -The name was printed in red ink. และ 
  -The name was very easy to find and read.  
  เวลาที่รวมทั้งสองประโยคเข้าด้วยกัน จะพบว่าประธานซ้ ากันและ สามารถตัดประธาน
ออกไปได้ 1 ตัว โดยแทนที่ด้วย Relative pronoun นั่นก็คือ ประโยคจะอยู่ในลักษณะของ
ประโยคซับซ้อน (Complex Sentence) ว่า  The name that was printed in red ink 
was very easy to find and read. จากประโยคนี้เราสามารถตัด (Relative pronoun) that 
และตัด verb to be ซึ่งอยู่ในรูป was ออกไปได้อีก ประโยคก็จะกลับมาเป็นประโยคชนิด 
simple ที่มี participle phrase ขยายนาม เมื่อวิเคราะห์ได้เช่นนี้ผู้แปลก็จะทราบว่า printed 
ในประโยคข้างบนคือ passive voice ที่ลดรูปนั่นเอง และสามารถแปลออกมาได้ตามนัย
ความหมายที่แฝงอยู่ โดยใช้วิธีการแปลประโยคกรรมที่กล่าวมาแล้ว ประโยคนี้จึงแปลว่า  ชื่อที่
พิมพ์ด้วยหมึกแดงมองเห็นและอ่านได้ง่าย  
  2. The president, accompanied by his advisors, had arrived. 
  ประธานพร้อมด้วยบรรดาที่ปรึกษาได้มาถึง 
  3. Men trained in mathematics can be engineers.  
  คนที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านคณิตศาสตร์สามารถเป็นวิศวกรได้  
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ข้อ 5. การแปล Tense คือ ลักษณะ Tense ในภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนรูป
กริยาเพ่ือแสดงกาล กริยานั้นอาจจะเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น go went gone หรือเติมปัจจัยเข้า
ไปหลังกริยา เช่น walk - walked - walked ในประโยคอาจมีหรือไม่มีค าบอกกาลเวลาก ากับ
อยู่ หน้าที่ของกริยาที่เปลี่ยนไปที่เราเรียกว่า tense ต่างๆ นี้ คือ เพ่ือบอกความหมายของ
กาลเวลาต่าง ๆ กัน 
  ตัวอย่างประโยค 3 ประโยคต่อไปนี้ มีความหมายไม่เท่ากันในแง่ของกาลเวลา 
  1. My friend lives in Bangkok. 
  2. My friend lived in Bangkok. 
  3. My friend has lived in Bangkok.  
  ประโยค 1-3 อาจแปลได้ความเท่ากัน คือ “เพ่ือนของฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ” แต่
ความหมายของประโยคที่เกี่ยวกับเวลาไม่เท่ากัน 
  ประโยคที่ 1 ใช้ simple present tense หมายความชัดเจนว่า  เพ่ือนของฉันอยู่ใน
กรุงเทพฯ (ก าลังอยู่ในขณะนั้น) 
  ประโยคที่ 2 ใช้ past tense แสดงว่า ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว  
  ประโยคที่ 3 ใช้ present perfect tense อาจหมายความว่า เขาเคยอยู่ที่นั่นในอดีต 
ตอนนี้อาจจะยังอยู่หรืออาจไม่อยู่แล้ว  
  ** ค ำบอกกำลในภำษำไทย ภำษำที่มีวิภัตติ ปัจจัย อย่ำงภำษำบำลี สันสกฤตและ
อังกฤษ กำล มำลำ วำจก เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ แต่ในภำษำไทย กำล มำลำ วำจก ไม่ใช่
สิ่งส ำคัญเท่ำไรนัก เพรำะภำษำไทยเวลำน ำมำพูดหรือเขียน ไม่จ ำเป็นต้องระบุเวลำว่ำเม่ือไร 
ผู้ฟังและผู้อ่ำนต้องท ำควำมเข้ำใจเอำเอง ภำษำไทยไม่มีกำรแจกวิภัตติ ปัจจัยเพื่อบอก
กำลเวลำ ค ำแต่ละค ำใช้ได้ในทุกโอกำส เม่ือต้องกำรทรำบว่ำ กริยำกระท ำเม่ือไรต้องอำศัย
กริยำช่วย เช่น จะ อยู่ ก ำลัง ได้ แล้ว ในภำษำไทยจะบ่งชัดลงไปว่ำ กริยำแท้ หรือ กริยำ
ช่วย ต้องดูต ำแหน่งในประโยคเป็นส่วนประกอบด้วย ค ำเหล่ำนี้บอกกำลเวลำต่ำงกัน คือ  
บอกปัจจุบัน เช่น อยู่ ก ำลัง ก ำลัง....อยู่ ก ำลัง....อยู่แล้ว ดูโทรทัศน์อยู่นั่นแหละ ไม่รู้จักหลับ
นอน  (เป็นกำรบอกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และยังไม่ยุติลง แสดงว่ำ ยังดูโทรทัศน์โดยไม่ยอม
เข้ำนอน) เช่นว่ำ 
   - เขาก าลังวิ่ง  
   (ค าว่า “ก าลัง” เป็นค าบอกเหตุการณ์ที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน แสดงว่าเขาก าลังวิ่งอยู่
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ได้หยุดวิ่ง) 
   - สมศักดิ์ก าลังนอนหลับอยู่ 
   (แสดงว่า ตลอดเวลาสมศักดิ์นอนหลับอยู่ยังไม่ตื่นขึ้นมา เป็นการบอกเหตุการณ์ที่
ด าเนินอยู่โดยเน้นความ) นั่นคือ สมศรีก าลังท าการบ้านอยู่แล้ว   
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   (ประโยคนี้เน้นความยิ่งกว่า สมศักดิ์ก าลังนอนหลับอยู่เพราะในข้อความนี้ได้เน้นให้
เห็นว่า สมศรีได้ลงมือท าการบ้านแล้ว แต่ยังท าการบ้านไม่เสร็จ ซึ่งเป็นการบอกเหตุการณ์ให้รู้
ว่าการกระท าได้เริ่มเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เสร็จ) บอกอดีต ได้แก่ ได้ ได้....แล้ว เช่น สมศรีได้รับ
จดหมาย (บอกให้รู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมศรีได้รับจดหมาย) สมศรีได้พบคุณพ่อแล้ว (บอก
ให้รู้ว่าการพบคุณพ่อของสมศรีได้ผ่านพ้นไปและเสร็จสิ้นลง เรียบร้อยแล้ว) บอกอนาคต ได้แก่ 
จะ ก าลังจะ....อยู่ ก าลัง....อยู่แล้ว เช่น 
    ใครจะไปใครจะมา  (บอกเวลาล่วงหน้า เหตุยังไม่เกิด)  
    หล่อนก าลังจะเปิดวิทยุฟังเพลง 
   สมศรีก าลังจะกินอาหารอยู่เดี๋ยวนี้แหละ 
   คุณแม่กับคุณพ่อก าลังจะไปตลาดอยู่แล้ว 
  วิธีแปล 
  ผู้แปลควรอ่านประโยคภาษาอังกฤษเพ่ือท าความเข้าใจความหมายของ tense ในแง่
ของกาล/เวลา ดูว่าประโยคนั้นใช้ tense อะไร แล้วจึงแปลถ่ายทอดเป็นภาษาไทยให้ตรงกับ
ลักษณะกาล/เวลา ที่นิยมใช้ในภาษาไทย โดยอาจจะเติมค าเสริมกริยาต่าง ๆ หรือค าบอกเวลา
ที่ เหมาะสมในภาษาไทย เช่น มาตลอด ก่อน แล้ว จะ เพ่ิง เคย เป็นต้น ถ้าในประโยค
ภาษาอังกฤษนั้นมีกริยาหลายตัวที่อยู่ใน tense เดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องใส่ค าเสริมกริยาไปทุกที่ 
เพราะจะเป็นการซ้ าซ้อนซึ่งภาษาไทยไม่นิยม  
  ตัวอย่ำงกำรแปลประโยคภำษำอังกฤษที่มี tense ต่ำงๆ เป็นภำษำไทย 
  1. Have you finished your term paper? 
  ท ารายงานเสร็จแล้วหรือยัง 
  อธิบาย : แล้ว-ยัง ค าบอกเวลาจากอดีตมาจนปัจจุบัน (present perfect tense) No, 
but I’ll finish it this evening. ยังหรอก แต่จะท าให้เสร็จตอนเย็นนี้อธิบาย: จะ....ตอนเย็นนี้ 
บอกกาลอนาคตแบบของไทย 
  2. Did you see a lot of friends at the party? 
  คุณพบเพ่ือนหลายคนไหมที่งานเลี้ยง 
  อธิบาย : อดีต แต่ไม่จ าเป็นต้องใส่ค าเสริมบอกอดีต เช่น “ได้” ข้างหน้าค ากริยา No, I 
didn’t. When I arrived there, some of them had already left. ไม่ค่อยพบหรอก พอ
ไปถึงที่งานปรากฏว่าเพ่ือนหลายคนกลับไปก่อนแล้ว  อธิบาย: already = ก่อนแล้ว และกริยา
ในประโยคก็แปลอย่างปกติ 
  3. Did you enjoy the party last night? 
  เมื่อคืนงานเลี้ยงสนุกไหม 
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  อธิบาย : แปลค าบอกกาลก็เพียงพอแล้ว last night = เมื่อคืน Yes, I did. It wasn’t 
like any other party that I have ever been to. สนุกซิ ไม่เหมือนกับงานเลี้ยงก่อนๆ ที่
เคยไปเลย อธิบาย: แปล present perfect จากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้ค าบอกกาล    
เคย....เลย 
  4. When I arrived at the office, the meeting was just beginning. 
  เมื่อฉันไปถึงที่ท างาน การประชุมก าลังเพ่ิงเริ่มพอดี 
  อธิบาย : เราไม่แปล past tense ของกริยาว่าได้ + v แปลว่า ไปถึง เท่านั้น just  
แปลว่า เพ่ิง ใช้ค านี้กับเหตุการณ์ในอดีตก็ได้  continuous tense ในประโยคนี้ แปลตรงกับ
ภาษาไทยว่า ก าลัง + v 
  5. Talking to her wasn’t easy although I had known her for a long 
time. (การ) คุยกับเธอนั้นไม่ใช่ของง่าย ทั้ง ๆ ที่ฉันเคยรู้จักเธอมาก่อนแล้ว 
  อธิบาย: เหตุการณ์ในอดีต ไม่นิยมแปลว่า ได้ + v การแปลเพ่ือแสดง past perfect  
tense ใช้ค าเสริมกริยา เคย...ก่อนแล้ว 
  6. By the time you read this letter, I will have already left home.กว่า
เธอจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ฉันก็คงออกจากบ้านไปแล้ว อธิบาย: เหตุการณ์ช่วงเวลาหนึ่งใน
อนาคต สังเกตค าแปล กว่า...จะ คง...แล้ว แล้ว  ในที่นี้แปลว่า ท าอาการนั้นแล้ว ไม่ได้แปลว่า 
อดีตหรือเวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว 
  7. She explained that the problem of water was solved when she 
moved to this area ten years ago.  เธอชี้แจงว่าปัญหาเรื่องน้ าแก้ไขไปก่อนที่เธอจะย้าย
มาอยู่แถบนี้เมื่อ 10 ปีก่อน  อธิบาย: v. + ed ไม่จ าเป็นต้องแปลว่า ได้ + v. เสมอไป ในบางจุด
อาจเติม “จะ” เพ่ือให้เห็นช่วงเวลาก่อนหลังที่ห่างกัน 2 ช่วง แก้ไขไปก่อน...จะ ค าว่า “ก่อน” 
ที่อยู่ท้ายประโยค แปลจาก ago 
  8. When I finally knew what was happening, I saw many police 
inside my house.  ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น ผมก็เห็นต ารวจอยู่เต็มบ้าน 
อธิบาย: เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเวลา 2 ช่วง ที่ใช้ past tense กับ past 
continuous แปลเป็นภาษาไทย โดยใช้ค าเสริมกริยา ก่อนจะ  
  9. She has been standing there, waiting for her son, for more than 
two hours.  เธอยืนอยู่ที่นั่นมาตลอด คอยลูกชายอยู่เป็นเวลากว่าสองชั่วโมงแล้ว  อธิบาย: 
present perfect continuous tense แสดงโดยใช้ค าเสริมบอกการทอดระยะของ  ช่วงเวลา 
....มาตลอด....แล้ว 
  10. I’ll be seeing him tomorrow at the office. 
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  ผมนัดกับ เขาไว้ว่ าจะเจอกันพรุ่ งนี้ ที่ ที่ ท างาน  อธิบาย: ประโยคที่ ใช้  future 
continuous tense แสดงว่า มีการตกลงกันไว้แล้ว จะแปลต่างจากประโยคที่ว่า “I’ll see 
him” ผมจะไปพบเขา ซึ่งใช้ future tense ธรรมดา ที่แสดงถึงอนาคตกาลเท่านั้นเอง 
  
ข้อ 6. การแปลค าเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ  ปัญหาหนึ่งที่ผู้แปลประสบเมื่ออ่านข้อความที่
ติดต่อกันหลายประโยค คือ เกิดความสับสน ไม่ทราบว่าเรื่องราวและใจความเชื่อม โยงกัน
อย่างไร ส่วนใดเป็นประธาน ส่วนใดเป็นกริยาหลัก และส่วนใดเป็นส่วนขยาย โดยปกติแล้ว
ประโยคที่ ยาวและซับซ้อนจะมีค าเชื่อม (connectives) หรือค าโยงความ (discourse 
markers) ต่างๆ เช่น because, though, however เป็นต้น ท าหน้าที่เชื่อมโยงความแต่ละ
ส่วนเข้าด้วยกัน ค าเชื่อมเหล่านี้นอกจากจะท าหน้าที่เชื่อมข้อความตามโครงสร้างแล้วแต่ละค า
ยัง มีความหมายเฉพาะอีกด้วย ซึ่งในการแปลถ้าผู้แปลสามารถจับความหมายของค าเชื่อม
เหล่านี้ได้จะท าให้แปล ข้อความออกมาได้ถูกต้องชัดเจน ค าเชื่อมต่าง ๆแบ่งตามประเภทและ
หน้าที่ดังต่อไปนี้  
  Function Connectives/Discourse Markers  เ พื่ อ  ย ก ตั ว อ ย่ ำ ง 
(example)กล่ำวซ้ ำใจควำมส ำคัญ (restatement)ให้ค ำอธิบำย (explanation) บอก
เหตุ  (cause)บอกเหตุบอกผล (cause & effect)เปรียบเทียบในเชิงคล้ำยคลึงกัน
(comparison) เป รียบ เที ยบ ในลั กษณ ะที่ แตกต่ ำง(contrast )บอกวัตถุประสงค์
(purpose)บอกควำมขัดแย้งกัน(concession)บอกเงื่อนไข,ข้อ แม้(condition)บอกเวลำ
(time)บอกควำมเพิ่มเติม (addition) 
  for example, take the example of, for instance, another instance of, 
such as, an example of, as for in other words, that is to say in fact, as a 
matter of fact, according because, since, as for this reason, because of this, 
consequently, as a result similarly, likewise, in the same way but, whereas, 
however, in contrast, conversely, on the other hand that, so that, in order 
that, in order to although, though, even though, the former......the latter 
even if, nevertheless, yet if, unless, provided that, on condition that when, 
while, since, as moreover, furthermore, and 
  วิธีแปล 
  อ่ำนข้อควำมหรือประโยคเพื่อให้เข้ำใจควำมหมำยต่ำง ๆ ก่อนจะลงมือแปลให้แบ่ง
ข้อควำมนั้นเป็นตอน ๆ หรือแบ่งประโยคเป็นช่วงสั้น ๆ และวิเครำะห์โครงสร้ำงของ
ข้อควำมหรือประโยคว่ำส่วนใดเป็นประธำน ส่วนใดเป็นกริยำหลัก กรรมและส่วนขยำย  
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  ตัวอย่ำง 
  As a schoolboy / he chose to take the bus to school / instead of 
being driven there in the family’s limousine. /Later, he won a King’s 
Scholarship / to study engineering in the United States, / but halfway 
through that, / he decided to give it up / and returned to Thailand / to 
study medicine instead. /  
   จะสังเกตว่ำ ข้อควำมนี้ มีค ำเชื่อมอยู่ 5 ค ำด้วยกัน คือ as ที่ท ำหน้ำที่บอกเวลำ 
but, instead และ instead of ท ำหน้ำที่บอกควำมแย้ง และ and ท ำหน้ำที่บอกควำม
เพิ่มเติม ส่วนเครื่องหมำย / แบ่งช่วงข้อควำมท่ีจะแปล 
  ค ำแปล 
  เม่ือเป็นเด็กนักเรียน เขำเลือกที่จะนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนแทนที่จะนั่งรถที่บ้ำนไป 
ต่อมำเขำได้ทุนเล่ำเรียนหลวงไปศึกษำวิชำวิศวกรรมศำสตร์ยังประเทศสหรัฐ อเมริกำ แต่
เมื่อเรียนไปได้ครึ่งทำง เขำตัดสินใจยกเลิก และกลับมำเมืองไทยเพื่อเรียนแพทย์แทน 
  ตัวอย่ำง  
  If you want to change the world, change the man in the mirror. 
  ถ้าเธอต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกละก็ จงเปลี่ยนคนที่คุณเห็นในกระจก 
  I hear you are enjoying your new job; on the contrary, I think it’s dull. 
ฉันได้ยินว่าคุณสนุกกับงานใหม่ของคุณ ตรงกันข้ามทีเดียวฉันคิดว่าน่าเบื่อ 
  You can add the fluid to the powder or; conversely, the powder to the 
fluid. คุณสามารถเติมของเหลวไปในแป้งหรือกลับกันเติมแป้งไปในของเหลว  ก็ได้  
 
ข้อ 7. กำรแปลค ำสรรพนำม 
  สรรพนามเหล่านี้ คือ สรรพนามที่ไม่เจาะจง หรือ Indefinite pronouns เช่น one, 
some, someone, somebody, everyone, everybody, other, others, another เป็นต้น 
ผู้แปลจะพบว่าสรรพนามเหล่านี้มักจะก่อปัญหาเสมอในการแปล เพราะว่าสรรพนามเหล่านี้ ไม่
มีความหมายตายตัวให้จดจ าได้  ความหมายของค าสรรพนามเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปริบท  
นอกจากนี้ค าจ าพวก Relative pronouns เช่น who, what, where, which ก็เช่นกัน ผู้แปล
ควรระวังว่า ค าเหล่านี้ไม่ใช่ค าถาม (question words) และไม่ควรแปลออกมาในลักษณะ
ค าถามเสมอไป  
  วิธีแปล 
  ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ สรรพนำมที่ไม่เจำะจงและค ำสรรพนำมจ ำพวก Relative 
pronouns ไม่มีควำมหมำยตำยตัว แต่ควำมหมำยจะขึ้นอยู่กับปริบท ดังนั้น เม่ือจะแปลจึง
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ต้องพิจำรณำปริบทและแปลค ำสรรพนำมเหล่ำนี้ไปตำมปริบทโดยปรับ เปลี่ยนควำมหมำย
ไปตำมข้อควำมใกล้เคียง 
  ตัวอย่ำงกำรแปลสรรพนำมไม่เจำะจง ( Indefinite pronouns ) 
  1. Treat others as you treat yourself.  
  จงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อตนเอง 
  2. Sometimes when life is troublesome, you need comfort from one 
who loves you. 
  บางครั้งเม่ือชีวิตล าบากเดือดร้อน คุณต้องการการปลอบโยนจากใครสักคนที่รักคุณ 
  3. Whoever comes first is the one who will receive the prize. 
ใครก็ตามที่มาถึงเป็นคนแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล 
  4. One has my hand, the other has my heart. 
คนหนึ่งเป็นพันธะอีกคนหนึ่งเป็นดวงใจ 
  จะสังเกตว่ำ ค ำสรรพนำม one, others และ the other ในประโยคตัวอย่ำงนี้จะ
แปลแตกต่ำงกันออกไปตำมปริบท ตัวอย่ำงกำรแปล Relative pronouns 
  1. What I appreciate most in your country is the easy-going character of 
the people. 
  สิ่งที่ผมชื่นชมมากท่ีสุดในบ้านเมืองของคุณ คือ บุคลิกง่ายๆ ตามสบายของผู้คน 
  2. What you have written is not suitable for publication. 
  สิ่งที่คุณเขียนไม่เหมาะที่จะตีพิมพ์ 
  3. A person who is selfish will have no friend. 
  คนที่เห็นแก่ตัวจะไม่มีเพ่ือน 
  จะสังเกตว่าค าสรรพนามเหล่านี้แม้จะมีรูปเหมือนค าถาม what (อะไร) who (ใคร) 
แต่เวลาแปลก็ไม่ได้แปลออกมาแบบค าถาม 
 
ข้อ 8. การแปลค าเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ การแปลประโยคที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนาม “it” ใน
ภาษาไทยเรามักจะแปล “it” ว่า “มัน” ในกรณีที่เราหมายถึงสัตว์หรือเด็ก เล็กๆ เช่น My cat 
is in the mat. It has blue eyes. แมวฉันนั่งอยู่บนเสื่อ มันมีนัยน์ตาสีฟ้า แต่เราจะไม่นิยม
แปล “it” ว่า “มัน” พร่ าเพรื่อเพราะจะฟังดูไม่เป็นภาษาไทย การละสรรพนามไว้ในฐานที่
เข้าใจเป็นลักษณะหนึ่งของภาษาไทย ดังตัวอย่างเช่น My car is an old car. It runs very 
slowly. รถของฉันเก่า วิ่งช้า (แปลโดยละสรรพนาม) ค าสรรพนาม “it” ที่ก่อให้เปิดปัญหาใน
การแปลนี้  เป็น Impersonal pronoun ที่  ไม่ได้แทนคนหรือสัตว์ ขอให้สังเกตการแปล
ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Impersonal pronoun “it” ดังต่อไปนี้ 
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  It was afternoon… 
  ในตอนบ่าย 
  It was evening… 
  แล้ว 
  Oh! It’s beautiful. 
  แหม! สวยจังเลย  
 
ข้อ 9. การแปลค าศัพท์ที่มีความหมายหลายนัย  ถ้าเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษดูจะพบว่า
ค าศัพท์ส่วนใหญ่จะมีหลายความหมาย หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าค าศัพท์แต่ละค าอาจ มี
ความหมายได้หลายนัย โดยความหมายจะแตกต่างกันไปตามปริบท ด้วยสาเหตุนี้จึงท าให้เกิด
ปัญหาในการแปล ถ้าผู้แปลไม่พิจารณาดูปริบทให้ดีก็อาจเกิดการแปลผิดพลาดขึ้นได้ 
ตัวอย่างเช่น 
  1. The photos of our holiday in by RegularDeals">Hua Hin haven’t 
been developed yet. 
  มีผู้แปลว่า: รูปถ่ายตอนไปเที่ยวหัวหินของเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเลย 
  ควรแปลว่า: รูปถ่ายตอนไปเที่ยวหัวหินของเรายังไม่ได้เอาไปล้างเลย  
  จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นว่าผู้แปลไม่เข้าใจนัยความหมายอ่ืน ๆ ของศัพท์ 
  ค าว่า “develop” แปลไปตามความเคยชินว่า พัฒนา เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้
พิจารณา ปริบทให้ดีว่าเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูป ดังนั้น “develop” จึงควรแปลว่า ล้างรูป  
  2. She lost her will to live after her close friend’s death. 
  มีผู้แปลว่า: เธอท าพินัยกรรมหายหลังจากเพ่ือนสนิทตาย  
  ควรแปลว่า: เธอหมดหวังที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากท่ีเพ่ือนสนิทของเธอเสียชีวิต 
  ประโยคนี้ผู้แปลแปลผิดเพราะไปฝังใจว่า will ซึ่งเป็นค านามแปลว่า พินัย-กรรม      
แต่ความจริงความหมายอื่นของ will คือ ความมุ่งมั่น หรือ ความตั้งใจ ดังเช่นในปริบทนี้  
  วิธีแปล 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ค าศัพท์แต่ละค ามีความหมายได้หลายนัย ดังนั้น ผู้แปลควร
พิจารณาดูเนื้อความหรือปริบทของประโยคหรือข้อความที่จะแปลอย่าง รอบคอบระมัดระวัง 
อย่าไปยึดติดอยู่กับความคุ้นเคยและแปลไปอย่างที่เคยแปลซึ่งจะท าให้เกิดข้อ ผิดพลาดขึ้นมาได้ 
เมื่อใดก็ตามที่เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องความหมายก็ขอให้ผู้แปลตรวจสอบจาก พจนานุกรมทุก
ครั้งไป เพราะค าที่มีปัญหาแปลออกมาแล้วความหมายดูแปลกๆ อาจจะเป็นค าศัพท์ที่มี
ความหมายหลายนัยได้ 
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  ตัวอย่ำงค ำศัพท์ท่ีมีควำมหมำยหลำยนัย  
  1. blue (adj.) 
   1.1 เศร้า / เสียใจ 
   I always feel blue when the sun sets. 
   ฉันมักจะรู้สึกเศร้าเมื่อยามพระอาทิตย์ตก 
   1.2 เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
   Some say Thai jokes are a bit blue. 
   บางคนกล่าวว่าเรื่องตลกแบบไทย ๆ มักจะเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
   1.3 ดนตรีประเภทหนึ่ง (noun - เป็นรูปพหูพจน์เสมอ) 
   I like the blues. 
   ฉันชอบเพลงบลู 
   1.4 อย่างไม่คาดฝัน (ส านวน out of the blue) 
   He arrived completely out of the blue.  
   เขามาโดย (ที่เรา) ไม่คาดฝันเลย 
  2. body (n.) 
   2.1 ส่วนล าตัว / ตัวถังของเรือบิน / รถยนต์ 
   The Boeing 747 has a wide body. 
   เครื่องบินโบอิง 747 มีล าตัวกว้าง 
   2.2 ซากศพ 
   Several bodies from the wrecked ship  
   were washed ashore. 
   ซากศพหลายศพจากเรือแตกถูกพัดมาเกยฝั่ง  
   2.3 เนื้อหาส่วนที่ส าคัญ 
   A piece of news has a lead and a body. 
   ข่าวชิ้นหนึ่งประกอบด้วยบทน าข่าวกับเนื้อข่าว 
   1.4 ร่างกาย 
   We wear clothes to keep our bodies warm. 
   เขาสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือท าให้ร่างกายอบอุ่น 
  3. confidence (n.) 
   3.1 ความเชื่อมั่นในความสามารถ 
   He lacks confidence in himself when he appears in public. 
   เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อปรากฎตัวในที่สาธารณะ 
   3.2 ความศรัทธา ความไว้วางใจ ความไว้ใจในคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
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   They have no confidence in the computer system. 
   เขาไม่มีความไว้วางใจระบบคอมพิวเตอร์ 
   3.3 ความลับ 
   The girl exchanged confidences about their boyfriends. 
   เด็กผู้หญิงแลกความลับเรื่องแฟน ๆ ของเธอ 
   3.4 บอกความลับ 
   He took her into his confidence and told her  
   the whole truth. 
   เขาบอกความลับและความจริงทั้งหมดให้เธอทราบ 
  4. critical (adj.) 
   4.1 ส าคัญมาก 
   This was a critical moment in his career. 
   ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญมากในอาชีพของเขา 
   4.2 สาหัส / อันตราย 
   He was taken to hospital because his condition  
   was critical. 
   เขาถูกน าส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัส 
   4.3 แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง 
   He was highly critical of the government’s policy. 
   เขาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลอย่างรุนแรง 
  5. deliver (v.) 
   5.1 ส่ง 
   The postman delivers letters everyday. 
   บุรุษไปรษณีย์ส่งจดหมายทุกวัน 
   5.2 บรรยาย / ปราศรัย 
   He delivered an interesting lecture on Thai history  
   at the seminar. 
   เขาบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในสัมมนา 
   5.3 ช่วยท าคลอด 
   The co-pilot and the steward delivered a baby  
   girl in mid-flight. 
   ผู้ช่วยกัปตันและพนักงานต้อนรับชายช่วยท าคลอดทารกเพศหญิง 
   ในระหว่าง เที่ยวบิน 
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  6. a. fair (adj.) 
   6.1 ยุติธรรม 
   You must be fair to both sides. 
   คุณต้องยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย 
   6.2 ดีพอใช้ 
   His knowledge of English language is fair. 
   ความรู้ภาษาอังกฤษของเขาพอใช้ได้ 
   6.3 ผิวขาว/ผิวสีอ่อน 
   Unprotected fair skin gets sunburned quickly. 
   ผิวขาวที่ไม่ได้ปกป้องถูกแดดเผาง่าย 
    b. fair (n.) 
   6.4 การแสดงสินค้า 
   I bought many books at the Chula book fair. 
   ฉันซื้อหนังสือหลายเล่มจากงานหนังสือจุฬาฯ 
   6.5 งานออกร้าน 
   The Thai Red Cross fair is usually held in January. 
   งานกาชาดมักจะจัดในเดือนมกราคม 
  7. figure (n.) 
   7.1 ตัวเลข 
   Her income is in six figures. 
   รายได้ของเธอเป็นตัวเลขหกหลัก 
   7.2 จ านวน 
   According to the research, there are high  
   unemployment figures. 
   จากผลการวิจัย มีจ านวนคนตกงานสูง 
   7.3 รูปร่าง 
   She is doing exercises to improve her figure. 
   เธอออกก าลังกายเพ่ือท าให้รูปร่างดีขึ้น 
   7.4 บุคคลส าคัญในแขนงใดแขนงหนึ่ง 
   The late President Yitzak Rabin was one of  
   the leading political figures of this country. 
   อดีตประธานาธิบดี ยิทซัค ราบิน ผู้ล่วงลับเป็นบุคคลส าคัญ 
   ทางการเมือง คนหนึ่งในประเทศนี้ 
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  8. host (n.) 
   8.1 เจ้าภาพ 
   Since his father was still abroad, he acted  
   as host at the dinner party. 
   เพราะว่าพ่อของเขายังอยู่ต่างประเทศ เขาก็เลยต้องเป็นเจ้าภาพ 
   งานเลี้ยงอาหารเย็น 
   8.2 พิธีกรรายการวิทยุ, โทรทัศน์ 
   Jack is a famous talk show host. 
   แจ็คเป็นพิธีกรรายการพูดที่มีชื่อเสียง 
   8.3 ประเทศเจ้าภาพ 
   Thailand was the host country for the World  
   Bank meeting in 1991. 
   ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพในการประชุมธนาคารโลก 
   ในปี ค.ศ. 1991 
  9. ill (adj.)  
   9.1 ป่วย 
   David was ill when he returned from upcountry. 
   เดวิดป่วยเมื่อเขากลับมาจากต่างจังหวัด 
   เมื่อใช้ในความหมายอ่ืนๆ นอกจากป่วย 
   9.2 There’s a lot of ill feeling  
   (= jealousy, anger, etc.) about her being promoted. 
   มีการอิจฉาริษยาเกี่ยวกับเรื่องที่เธอได้เลื่อนต าแหน่ง 
   9.3 If a black cat crosses your path, it’s  
   considered ill omen. 
   ถ้าแมวด าวิ่งตัดหน้าไปถือว่าเป็นลางร้าย (โชคร้าย) 
  10. man (n.) 
   10.1 คน (ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย) 
   Any man could do that. 
   ใคร ๆ ก็ท าได้  
   1.2 มนุษย์ / มนุษยชาติ 
   Man is mortal. 
   มนุษย์ไม่เป็นอมตะ (มนุษย์ทุกคนต้องตาย) 
   1.3 ผู้ชาย 
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   She behaves like a man. 
   เธอประพฤติตัวราวกับผู้ชาย 
   1.4 สามี 
   They are man and wife. 
   เขาเป็นสามีภรรยากัน 
  11. operation (n.) 
   11.1 ปฏิบัติการ 
   U.S. soldiers performed important military  
   operations in Bosnia. 
   ทหารสหรัฐฯ ปฏิบัติการทางทหารครั้งส าคัญที่บอสเนีย 
   11.2 การผ่าตัด 
   The surgeon is performing a minor operation on her hand. 
   ศัลยแพทย์ก าลังผ่าตัดเล็กท่ีมือของเธอ 
   11.3 ส านวน in (into) operation หมายถึง ก าลังด าเนินการ  
   หรือ ก าลังใช้ 
   When does the new traffic law come into operation? 
   เมื่อไหร่กฎหมายจราจรจะออกใช้ 
  12. to run (v.) 
   12.1 รับผิดชอบ / ดูแล / จัดการ 
   She runs the household. 
   เธอดูแลบ้าน  
   12.2 เลื้อย 
   The vine runs over the porch. 
   เถาองุ่นเลื้อยไปตามระเบียง 
   12.3 ก าลังท างาน 
   The engine is running. 
   เครื่องจักรก าลังท างาน 
   12.4 ไหล 
   Tears were running his face. 
   น้ าตาไหลอาบหน้าเขา 
   12.5 สี (ตก) ของเหลว (ละลาย) เพราะความร้อนหรือน้ า 
   If a dye is nonfast, the colour will run when  
   the material is washed. 
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    ถ้าสีย้อมไม่ติด เมื่อน าไปซักสีก็จะตก 
  13. sentence (n.) 
   13.1 ประโยค 
   The structure of this sentence is awkward. 
   โครงสร้างของประโยคนี้พิกล 
   13.2 การตัดสินลงโทษ 
   The sentence was three years in prison and  
   a fine of 100,000 baht. 
   การตัดสินลงโทษ คือ จ าคุก 3 ปี และปรับเป็นเงิน 1 แสนบาท 
  14. subject (n.) 
   14.1 หัวข้อ 
   He tried to change the subject of the conversation  
   from politics to sport. 
   เขาพยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาจากเรื่องการเมืองเป็นกีฬา  
    14.2 วิชา 
   Chemistry is my favorite subject 
   เคมีเป็นวิชาที่ฉันชอบมาก 
   14.3 พลเมืองของประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   He denied that he is a British subject. 
   เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นพลเมืองอังกฤษ 
  15. table (n.) 
   15.1 ตาราง 
   The figures in the table show the decrease  
   in this year’s profits. 
   ตัวเลขในตารางแสดงให้เห็นผลก าไรที่ลดลง  
   15.2 สารบัญ 
   The table of contents shows the different parts  
   into which the book is divided. 
   สารบัญจะแสดงถึงส่วนต่าง ๆ ตามที่หนังสือแบ่งไว้ 
   15.3 ส านวน under the table (of money) เงินสินบน เงินใต้โต๊ะ 
   They offered me one million under the table  
   if I would vote against the government’s plans. 
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   เขาติดสินบนฉันเป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท ถ้าฉันออกเสียง 
   คัดค้านแผนการของรัฐบาล2 
 
  จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือแสดงข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแปลในหลายๆ มุม 
และ จากสิ่งที่ผู้เรียนรู้อ่านศึกษามาตั้งแต่บทที่ 1-12 ก็คงมองเห็นปัญหาและจุดบกพร่องที่เกิด
จากการแปลและกระบวนการแปลที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ท าให้สะท้อนถึงความสามารถและ
ความเข้าใจในกระบวนการแปลที่ผู้แปลมีประสบการณ์และได้เรียนรู้ทุกขั้นตอน แต่นั้น ไม่ได้
หมายความว่า ทุกปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าผู้แปลเรียนรู้ข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดจาก
การแปลที่ผู้แปลได้ลงมือแปลเอกสารหรือข้อความในภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 แล้วมีความรู้สึก
ว่า ข้อความบางส่วนที่ตนเองแปลออกมานั้นยังไม่สวยไม่เป็นธรรมชาติ ผู้แปลควรกลับมาหันดู
ว่า การแปลมีปัญหาและข้อผิดพลาดอย่างไร ผู้เขียนเรียบเรียงจึงขอยกตัวอย่างข้อเขียนใน
ประเด็นนี้ต่ออีกนิดเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจเพ่ิมเติมในประเด็นข้อผิดพลาดและ
แนวทางแก้ไขในการแปลคือว่า3… ขอเริ่มที่ปัญหำที่หลำยคนมักสงสัย แปลบทควำมอย่ำงไร 
ให้เข้ำใจง่ำย จริงๆ แล้วกำรแปลบทควำมเป็นเรื่องที่ค่อนข้ำงยำก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ท ำไม่ได้ 
ถ้ำรู้วิธีกำรที่ถูกต้องก็จะช่วยให้แปลภำษำ หรือแปลบทควำม ให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น วันนี้ขอ
เสนอเคล็ดลับแปลบทควำม ให้เข้ำใจง่ำยมำให้ทุกท่ำนอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ดังนี้ 
  1. อ่ำนต้นฉบับท้ังหมดอย่ำงคร่ำวๆ เพื่อท ำควำมเข้ำใจก่อน คือว่ำ ก่อนอื่นเลย เมื่อ
ได้ต้นฉบับมาแล้ว สิ่งแรกที่เราอยากแนะน าคือ ให้อ่านต้นฉบับทั้งหมดให้เข้าใจก่อน ไม่
จ าเป็นต้องแปลละเอียด หรือแปลทุกค า แต่เป็นการอ่านแบบเร็วๆ ให้เข้าใจใจความหลักของ
เนื้อเรื่องเสียก่อน เพื่อให้เราเห็นภาพรวมว่า ต้นฉบับหรือว่าบทความที่เราก าลังจะแปลนั้นก าลัง
พูดถึงเก่ียวกับเรื่องอะไรเป็นหลัก เราจะได้ไม่หลงทางในระหว่างที่แปลงาน 
  2. ใช้พจนำนุกรมภำษำอังกฤษ – ภำษำอังกฤษ คือว่ำ เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นบทความ 
หรือต้นฉบับบางเรื่อง การรู้แค่ความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอาจจะยังไม่พอ เรา
จ าเป็นต้องรู้ความหมายแบบภาษาอังกฤษด้วย การใช้พจนานุกรมแบบภาษาอังกฤษ – 
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายและบริบทการใช้ค าได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา
มากยิ่งขึ้น ช่วยให้เราแปลได้ถูกต้องตามความมาก ลดความผิดพลาดในการแปลบทความได้ 

                                                 
2 https://www.gotoknow.org/posts/576900, Accessed: 18/04/2021. 
3 https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-solution-
tips, Accessed: 12/09/2021. 

https://www.gotoknow.org/posts/576900
https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-solution-tips
https://www.firstchoicetranslation.com/how-to-translate-article-make-it-easy-and-solution-tips
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  3. ศึกษำศัพท์เฉพำะทำงเพิ่มเติม คือว่ำ บางครั้งความยากในการแปลบทความ ก็คือ 
ต่อให้ค้นหาค าศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายในพจนานุกรมก็อาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง ท าให้
เกิดความผิดพลาดในการแปลได้ เพราะค าศัพท์บางค าเป็นค าศัพท์เฉพาะค่ะ หากใช้ในบริบทที่
ต่างกัน หรือในวงการที่ต่างกัน ก็จะมีความหมายที่แตกต่างจากความหมายทั่วๆ ไป ดังนั้น เรา
จึงจ าเป็นต้องศึกษาค าศัพท์เฉพาะทางในแวดวงต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ค าศัพท์เฉพาะในด้าน
วิศวกรรม การตลาด การเงิน การบัญชี หรือกฎหมาย เป็นต้น 
  4. แปลเสร็จแล้วน ำมำเรียบเรียงภำษำอีกครั้ง 
 

 
   



381 

 

  เมื่อแปลบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่ไม่ควรข้ามเลยก็คือ การเรียบเรียง
ภาษาอีกครั้ง ปัญหาใหญ่ ไม่แพ้เรื่องความหมายของค าศัพท์ หรือไวยากรณ์ก็คือการใช้ภาษาที่
ยังไม่ค่อยสละสลวย ท าให้อ่านเข้าใจยากและยังไม่ดึงดูดความสนใจจากคนที่อ่านบทความของ
เรา วิธีแก้ไขก็คือ ให้น างานแปลบทความ มาอ่านทวนอีกรอบและเรียบเรียงภาษาให้สละสลวย
มากยิ่งขึน้ 
  5. ตรวจทำนงำนแปลให้เรียบร้อย คือว่ำ สุดท้าย เมื่อเราเรียบเรียงงานแปลบทความ
เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมตรวจทานงานแปลให้เรียบร้อยอีกครั้งนะคะ เพ่ือเช็คความถูกต้องของ
การแปลภาษา และตรวจทางค าผิด หรือค าสะกดผิดด้วย หากเราปล่อยให้มีค าผิดปรากฏอยู่ใน
เอกสารของเรา ก็จะท าให้ผู้อ่านเห็นถึงความไม่มีความเป็นมืออาชีพของเราได้ 
 
2. ปัญหำเพิ่มเติมและแนวทำงกำรแก้ไข 
 
  ปัญหำแปลท่ีมักพบบ่อยคือว่ำ... 
  ทุกคนได้รู้เคล็ดลับการแปลบทความให้เข้าใจง่ายกันไปแล้ว ต่อไปมาปัญหาแปลที่มัก
พบเจอบ่อย ท าไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้ไว้ เพราะว่าการแปลบทความแล้วอ่านเข้าใจยาก ก็มี
สาเหตุมาจากปัญหาการแปลที่เรามองไม่เห็น ถ้าเรามองเห็นปัญหา ก็จะช่วยให้งานแปลของเรา
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ว่าแต่ปัญหาแปลบทความที่มักพบบ่อยมีอะไรบ้าง แล้วควรจะแก้ไข
อย่างไรดี วันนี้เรามีค าตอบ 
   1. ปัญหำเรื่องไวยำกรณ์ 
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  เรื่องของไวยากรณ์มีความส าคัญมากในการแปล หากแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
แน่นอนว่าเราก็ต้องแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วย เพื่อสามารถ
สื่อสารให้คนต่างชาติเข้าใจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน หากเราแปลบทความจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย ก็จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย เพราะไวยากรณ์เองก็ส่งผล
ในเรื่องของความหมายที่แตกต่างกันได้ด้วย 
   วิธีกำรแก้ไข เรียนรู้เรื่องไวยากรณ์เพ่ิมมากขึ้น จากหนังสือหลักไวยากรณ์ หรืออีกวิธี
หนึ่งก็คือ ศึกษาเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์เพ่ิมเติม ให้รู้ลึกและเข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้า
หากไม่มีเวลาในการทบทวนหรือเรียนรู้เพ่ิมเติม อาจจะขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษา 
ให้เขาตรวจทานงานเราอีกครั้งค่ะ ก็จะช่วยให้เราแปลงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  2. ไม่รู้ควำมหมำยของค ำศัพท์ท่ีแท้จริง 
  อีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยและมักจะท าให้เราไปต่อไม่ได้ก็คือ ไม่รู้ความหมายของ
ค าศัพท์ค่ะ บางค าก็ไม่มีค าแปลอยู่ในพจนานุกรมทั่วไป หรือไม่ก็บางค ามีความหมายแฝง หรือ
เป็นค าเฉพาะในแวดวงต่างๆ ซึ่งเวลาจะแปลต้องดูให้เหมาะสมกับบริบทของค าๆ นั้น เมื่อเราไม่
รู้ความหมายที่แท้จริงของค าศัพท์ ก็จะเป็นอุปสรรคในการแปลบทความของเรา ท าให้แปลต่อ
ไม่ได้ ไม่รู้จะแปลออกมาเป็นค าอะไร หรือส่งผลให้แปลบทความออกมาผิดความหมายได้ 
  วิธีกำรแก้ไข ศึกษาค าศัพท์เฉพาะมากขึ้นโดยการค้นคว้าเพ่ิมเติมในพจนานุกรม
ค าศัพท์เฉพาะทาง หรือสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาเพ่ิมเติม 
 
  3. แปลควำมหมำยผิดบริบท 
 

 
 



383 

 

  การแปลบทความ ไม่ใช่แค่รู้ว่าค านี้แปลว่าอะไร แล้วสามารถใช้ค านั้นได้เลย เพราะเรา
ต้องดูบริบทด้วย เพราะบริบทที่แตกต่างกัน อาจจะมีความหมายที่ต่างกันค่ะ รวมถึงระดับการ
ใช้ภาษาด้วย การเข้าใจบริบทโดยรวมของบทความจะช่วยให้เราใช้ภาษาได้ถูกระดับ สื่อ
ความหมายได้ถูกต้อง และตรงความหมายได้มากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราแปลความหมายผิดบริบท 
อาจจะท าให้คนอื่นเข้าใจเนื้อเรื่องผิดไปจากความเป็นจริงได้ 
  วิธีกำรแก้ไข อย่าเน้นดูแค่ความหมายแต่ละค าอย่างเดียว แต่ต้องอ่านประโยคทั้งหมด 
หรืออ่านค าอ่ืนๆ ในบทความนั้นด้วย เพ่ือให้เราเข้าใจบริบทของบทความมากยิ่งขึ้น 
  4. ขำดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 
  เอกสารบางอย่างก็มีความเฉพาะเจาะจง รู้แค่ความหมายของค าศัพท์อย่างเดียวไม่พอ
ค่ะ แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ด้วย อย่างเช่น ถ้าแปลบทความเกี่ยวกับ
กฎหมาย ก็จ าเป็นต้องรู้ค าศัพท์ที่ใช้ในแวดวงกฎหมายด้วย เพ่ือที่จะแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง 
และมีความสละสลวย 
  วิธีกำรแก้ไข ศึกษาความรู้เฉพาะทางในแต่ละแวดวงเพ่ิมเติม หรือหากจ าเป็นต้องแปล
บทความนั้นโดยเร็ว ไม่อยากเสียเวลาในการศึกษาเพ่ิม แนะน าว่าควรศึกษาผู้เชี่ยวชาญในแวด
วงนั้นๆ ก็จะช่วยเราได้เช่นกัน 
  5. ใช้ภำษำไม่สละสลวย 
  ความยากของการแปลงานอีกหนึ่งเรื่องก็คือ  การใช้ส านวนภาษาในการแปลให้
สละสลวย การแปลตรงตัวมากเกินไป อาจท าให้งานแปลออกมามีภาษาไม่สละสลวย อ่าน
เข้าใจยาก บางทีแปลได้ถูกต้องตามความหมายหมดเลย แต่พออ่านดูแล้ว กลับไม่เข้าใจ หรือ
รู้สึกว่า ภาษายังไม่ลื่นไหลเท่าท่ีควร หากคุณอ่านงานแปลแล้วรู้สึกอย่างนี้ เป็นไปได้ว่าก าลังเจอ
ปัญหาเรื่องการเรียบเรียงภาษาให้สละสลวย 
  วิธีกำรแก้ไข ควรอ่านหนังสือให้เยอะมากข้ึนกว่าเดิม เพราะหนังสือจะช่วยให้เราได้ซึม
ซับการใช้ส านวนภาษาที่สวยงาม รวมถึงช่วยเพ่ิมคลังค าและรูปประโยคที่มากขึ้นในสมองของ
เรา ส่งผลให้แปลงานของเราออกมามีส านวนที่สละสลวยมากยิ่งขึ้น 
 *นอกจากนั้นมีงานวิจัยเล่มหนึ่งได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด
นั้นด้วยคือเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย4 (An Analysis of Errors and Problems in Translating News Headlines 
from English into Thai) ของ จิตสุดา ละอองผล กล่าวคือว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อผิดพลาดและปัญหาในการแปลพาดหัวข่าวจากภาษาอังกฤษเป็น

                                                 
4 file:///C:/Users/User/Downloads/152684-Article%20Text-412745-1-10-20181030.pdf, 
Accessed: 26/08/2021. 

https://www.firstchoicetranslation.com/english-to-thai-translation-tips/
https://www.firstchoicetranslation.com/english-to-thai-translation-tips/
file:///C:/Users/User/Downloads/152684-Article%20Text-412745-1-10-20181030.pdf
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ภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 42 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลคือ แบบทดสอบวัดความรู้ในการแปลพาดหัวข่าวซึ่งเป็นพาดหัวข่าวที่น ามาจาก
เวปไซด์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และแบบสอบถามปัญหาในการแปลพาดหัวข่าว
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก
การวิเคราะห์ผลประกฎว่าโครงสร้างที่พบข้อผิดพลาดในการแปลมากที่สุดคือ การใช้ present 
simple ร่วมกับ past participle โครงสร้างที่พบข้อผิดพลาดในการแปลน้อยที่สุดคือ การละ 
verb to be โดยสามารถจ าแนกข้อผิดพลาดดังกล่าวออกเป็น 3 ประเภทเรียงจากจ านวนมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ (1) การแปลผิดความหมาย พบ 6 ลักษณะ ได้แก่ การเลือกใช้ค าและ
การจับคู่ค าไม่ตรงกับความหมาย ส่วนขยาย การสะกดค าประโยคลดรูป กาลและเครื่องหมาย
วรรคตอน (2) การแปลขาด และ (3) การแปลเกิน สาเหตุของข้อผิดพลาดที่พบในการแปลนั้น
มาจากการขาดความรู้รอบตัว ทักษะทางไวยากรณ์และค าศัพท์ที่เพียงพอ การแปลที่ยึดติดกับ
ต้นฉบับและการขาดความรอบคอบ ในประเด็นปัญหาการแปลพาดหัวข่าว พบว่าผู้แปลมี
ปัญหาด้านโครงสร้างไวยากรณ์มากที่สุด (µ=3.63, σ =0.10) รองลงมาคือ ด้านความรู้รอบตัว 
(µ=3.38, σ=0.24)และ ด้านค าศัพท์และส านวน (µ=3.36, σ=0.73) ตามล าดับ 
  ค ำแปลเป็นภำษำอังกฤษของบทคัดย่อว่ำ... 
  The study aimed to analysis errors and problems in translating news 
headlines from English into Thai. The sample group consisted of 42 second year 
students majoring in English at the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
YalaRajabhat University during the second semester of the 2017 academic year. 
The research instruments were English news headlines, which were chosen 
from the website of the Bangkok Post and a questionnaire to find out their 
translation problems. The analytical data was presented in percentages, 
frequency, mean and standard deviation. The results revealed that the most 
frequent errors were found in translating the headlines using present simple 
and past participle together while the least frequent errors were found in 
translating the headlines where the ‘verb to be’ was omitted. The error 
categories in respectively included (1) mistranslation which covered six aspects: 
word choices and mismatching of words and their meanings, modifiers, 
misspelling, reduced clauses, tenses and punctuation marks, (2 )  under 
translation, and (3 )  over translation. The causes of these errors were the 
students’ limited background knowledge, inadequate grammatical and 
vocabulary skills, substantive adherence to the source language and 
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carelessness. It was also found that the problems in the translation of 
headlines were grammatical structures (µ=3.63, σ=0.10), background knowledge 
(µ=3.38, σ=0.24) and vocabulary (µ=3.36, σ=0.73). 
 

 
 

 

 
 

……………….. The End of Chapter 13 ………………. 
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  ส ำหรับบทที่ 14 นี้เป็นกำรทดสอบเมื่อผู้ศึกษำและผู้อ่ำนหนังสือ กำรแปลเพื่อ
กำรสื่อสำร เล่มนี้แล้ว เพื่อให้ทุกท่ำนได้รวบรวมควำมรู้ควำมเข้ำใจและสิ่งที่ได้ศึกษำ
มำในเนื้อสำระส ำคัญตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 13 ที่ผู้เขียนและเรียบเรียงก ำหนดเป็น
เรื่องรำวในแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักกำรแปล  แนวคิดและกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษแนวใหม่ ทฤษฎีกำรแปลและภำษำ ประวัติควำมเป็นของกำรแปลที่
เชื่อมโยงกับอำรยธรรมเก่ำแก่ของประเทศต่ำงๆ ในยุคสงครำมโลก และ กระบวนกำร
แปลค ำและประโยคต่ำงๆ ตลอดทั้งปัญหำที่เกิดขึ้นกับผู้แปลทั้งหลำยท่ีไม่สำมำรถผลิต
งำนแปลหรือวรรณกรรมที่เป็นงำนแปลออกมำได้อย่ำงสม่ ำเสมอ จำกกำรศึกษำจะ
พบว่ำ งำนแปลที่เป็นงำนระดับดีมำก หรือ ดีที่สุด หรือ งำนแปลในยุคใหม่ๆ ค่อนข้ำง
ล่ำช้ำไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ แต่ก็มีระบบเทคโนโลยีระดับสูงเข้ำมำช่วยแล้วในยุคปัจจุบัน
และนักแปลก็ได้น ำเครื่องมืออุปกรณ์เหล่ำนี้เข้ำมำช่วยในงำนแปล 
  ดังนั้น งานแปลในยุคหลังๆ จึงมีการใช้ภาษาค่อนข้างทันสมัยและมีลักษณะการ
ถ่ายทอดส านวนภาษาร่วมสมัยได้ดีและการอ่านมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
งานแปลที่ออกมาอาจจะมีส านวนภาษาที่เปลี่ยนไปจากต้นฉบับค่อนข้างมาก ด้วยเหตุผล

 
บทที่  14 

แบบทดสอบหลังกำรศึกษำหลักกำร 
และกระบวนกำรแปลจำกบทที่ 1 ถึงบทที่ 13  

ตำมเนื้อหำสำระเพื่อควำมเข้ำใจ 
พร้อมเฉลยค ำตอบ 
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ที่ว่า ผู้แปลต้องการสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นเป็นการเผยแพร่เรื่องราวของโลกสู่คน
รุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งหลายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อโลก สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นผลดี
ต่องานแปลและการส่งเสริมอาชีพการแปลเอกสารหรือผู้ที่ท างานด้านการแปลก็จะมีการ
พัฒนากระบวนการแปลใหม่ออกมาให้เห็นเรื่อยๆ และ การศึกษาค้นคว้าหลักการและ
ทฤษฎีการแปลใหม่ก็จะมีมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 
แบบฝึกหัดที่ 1  
ค ำสั่ง  จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง  และสมบูรณ์ 

1. การเรียนภาษาต่างประเทศในประเทศไทย  เริ่มกระท ากันจริงจังในสมัย   
รัชการที่.........1..........แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

2. ตามหลักฐานเกี่ยวกับการแปลของประเทศทางตะวันตก  ปรากฏว่าการแปล 
เริ่มขึ้นในสมัย...............2...... 

3. สถาบันที่ตั้งขึ้น  เพ่ือพิจารณาการใช้ภาษาให้เหมาะสมและถูกต้อง..........3..... 
4. ในระยะแรกมี่มีการปฏิรูปทางการศึกษา  จะด้วยเหตุผลอันใดไม่ทราบ 

นอกจากวิชาภาษาไทยแล้ว  วิชาอ่ืนจะสอนเป็นภาษา........4.......หมด 
 
แบบฝึกหัดที่ 2   
ค ำสั่ง  จงกาเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นว่า ถูก  และ หน้า  x ข้อความที่เห็นว่า ผิด 
……  1.   การแปลเป็นการถ่ายทอดภาษาวัฒนธรรม  และสื่อความคิดจากภาษาหนึ่ง 
    ไปสู่อีกภาษาหนึ่ง5 
……  2.  ผู้แปลจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดี  ทั้งภาษาก าเนิดของตนเองและ 
      ภาษาท่ีแปลถ่ายทอด6 

                                                 
1 ค าตอบคือ... รัชกาลที่ 4 
2 ค าตอบคือ...สมัยกรีกเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของตะวันตก โดยนักแปลช่ือ  Catullus  และ Cicere   
เป็นชาวละตินได้แปลภาษากรีกเป็นภาษาละติน   ต่อมาเมื่อโรมันเจริญขึ้นเป็นมหาอาณาจักรก็ได้มีการ
แปลเป็นหนังสือจากภาษาละตินกลับเป็นภาษากรีก  ประมาณพุทธศตวรรษที่  13 - 14  อาหรับ
รุ่งเรืองขึ้นมาได้มีครูแปลเรื่องของ  Aristotle  Plato  Galen  และ  Hippocrates  เป็นภาษาอาหรับ 
3 ค าตอบคือ...ตามหลักภาษาและการสื่อสาร 
4 ค าตอบคือ...ภาษาอังกฤษ 
5 ค าตอบคือ...ถูกต้อง 
6 ค าตอบคือ... ผิด 
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……  3.  การเรียบเรียง  การดัดแปลง  และการตัดเติมเสริมต่อข้อความที่แปลออกมา 
      นั้น ถือว่าเป็นการแปลเช่นกัน7 
……  4.  การแปลชื่อเฉพาะจ าเป็นต้องระมัดระวังที่สุดควรจะวงเล็บก ากับไว้ด้วยจะดี8 
……  5.  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  จะต้องเลือกใช้ถ่อยค าให้เหมาะสม 
      กับบุคคลด้วย9 
 
แบบฝึกหัดที่ 3   
ค ำสั่ง  จงแปลประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้ให้เป็นภาษาไทย 

1. Here they kept their horses and fasted.10 
2. The road to the cemetery was lined with people.11 
3. Animals took up their quarters in the forest.12 
4. Young architects an the project started work as pullers.13 
5. Oh yes, detail is always important when you need money.14 
6. Edgar  was  a  wise  king.15 
7. Human  is  the  most  intelligent  animal.16 
8. Children  are  going  to  school.17 
9. Children  are  running  at  the  playground.18 
10. He  used  to  be  a  cowboy.19 
11. She  is  making  up  her  face  in  front  of  the looking  glass.20 

                                                 
7 ค าตอบคือ...ถูกต้อง 
8 ค าตอบคือ...ถูกต้อง 
9 ค าตอบคือ...ถูกต้อง 
10 ค าตอบคือ...ท่ีนี่พวกเขาเลีย้งม้าและอดอาหาร 
11ค าตอบคือ... ถนนไปสุสานเต็มไปด้วยผู้คน 
12 ค าตอบคือ...สตัว์เข้ามาอยู่ในป่า 
13ค าตอบคือ... สถาปนิกรุ่นเยาวเ์ริ่มโครงการเป็นผู้ดึง 
14 ค าตอบคือ...ใช่ รายละเอียดมีความส าคญัเสมอเมื่อคณุต้องการเงิน 
15 ค าตอบคือ...เอ็ดการ์เป็นราชาที่ฉลาด 
16 ค าตอบคือ...มนุษย์เป็นสัตว์ท่ีฉลาดที่สุด 
17 ค าตอบคือ...ลูกไปโรงเรียน 
18 ค าตอบคือ...เด็กๆ วิ่งเล่นท่ีสนามเด็กเล่น 
19 ค าตอบคือ...เขาเคยเป็นคาวบอย 
20 ค าตอบคือ... เธอก าลังท าหน้าของเธออยู่หน้ากระจกมอง 
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  12. She  is  one  of  the  famous  actresses.21 
  13. Yesterday,  there  were  ten  attendants  in  my  class.22 
  14. To  be  a  musician  is  not  an  easy  job.23 
  15. This  chair  is  made  of  wood.24 
  16. A  fog  jumped  into  the  water.25 
  17. Milk   is  one  of  the  nutrition.26 
  18. Beauty  can  bring  about  the  sorrow.27 
  19. Poverty  is  the  protagonist  in  the body of  antagonist.28 
    20. Wisdom  is  the  sharpest  weapon.29 
 
แบบฝึกหัดที่ 4   
ค ำสั่ง  จงแปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ 

๑. มาลีตัดสินใจให้หมอฉีดวัคซีนให้เด็กๆ30  
๒. โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านคุณมากไหมคะ?31 
๓. สุดาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง32 
๔. มีคนรอพบคุณอยู่คนหนึ่ง33 
๕. คุณเห็นปากกาของดิฉันบ้างไหม?34 

                                                 
21 ค าตอบคือ...เธอเป็นหนึ่งในนักแสดงท่ีมีชื่อเสียง 
22 ค าตอบคือ...เมื่อวาน มีนักเรียนสบิคนในช้ันเรียนของฉัน 
23 ค าตอบคือ...การเป็นนักดนตรีไม่ใช่เรื่องง่าย 
24 ค าตอบคือ... เก้าอี้ตัวนี้ท าจากไม ้
25 ค าตอบคือ...หมอกกระโดดลงไปในน้ า 
26 ค าตอบคือ... นมเป็นหนึ่งในสารอาหาร 
27 ค าตอบคือ...ความสวยน ามาซึ่งความทุกข์ 
28 ค าตอบคือ...ความยากจนเป็นตัวชูโรงในร่างของศัตร ู
29 ค าตอบคือ... ปัญญาเป็นอาวุธท่ีเฉียบคมที่สดุ 
30 ค าตอบคือ... Malee decided to let the doctors vaccinate the children. 
31 ค าตอบคือ... Is the school very close to your home? 
32 ค าตอบคือ... Suda is a famous singer. 
33 ค าตอบคือ... There is someone waiting to meet you. 
34 ค าตอบคือ... Have you seen my pen? 
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แบบฝึกหัดที่ 5   
ค ำสั่ง  จงแปลประโยคโฆษณาภาษาไทยต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 ค าตอบคือ…  Quick sale 
     Mazda 626 
   There is only an excuse for 6 months.10,000 everything good 
  have espionage, There is a radio and rust-proof spray paint as well. 
     220,000 baht, paper reader June 1999 

 
 

ขายด่วน 
   มาสด้า  626   
   ใช้งานเลก็น้อยเพียง 6 เดือนเท่าน้ัน 
    10,000  กโิลเมตร  สภาพดีทุกอย่าง 
   มีเคร่ืองปรับอากาศทีต่ิดตั้งจากโรงงาน 
   มีวทิยุ  และพ่นสีกนัสนิมช่วงล่างด้วย 
   220,000 บาท 

The Paprer Readers 
มิถุนายน  2542 
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แบบฝึกหัดที่ 6  
ค ำสั่ง  จงแปลข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาไทย36 
 

Portable radio 
This  versatile  portable  features  AM  

and  FM reception 
as  well as  overseas  short - wave   

listening  with  highly  
sensitive 3- band radio. 

       The Paper Readers,  
       October, 2542 
 
แบบฝึกหัดที่ 7 
ค ำสั่ง  จงแปลข้อความต่อไปนี้ให้เป็นภาษาไทย37 
 
 When after your bath, with wet hair spread on your 
shoulders,  you walked through the shadow of the 
Champa tree to the little court, where you say your 
prayers, you would notice the scent of the flower, but 
not know that it came from me. 
                                                 
36 ค าตอบคือ ...   วิทยุพกพา 

คุณสมบัติพกพาอเนกประสงค์นี้ AM และรับสัญญาณ FM 
เช่นเดียวกับระยะสั้นในต่างประเทศ - wave 
ฟังด้วยความเตม็ใจ 
วิทยุ 3 วงที่ละเอียดอ่อน 
 The Paper Readers, ตุลาคม 2542 

37 ค าตอบคือ ...   หลังจากอาบน้ าเสร็จ ผมเปยีกก็ปาดไหล ่
    คุณเดินผ่านเงาของต้นจ าปาไปยังสนามเล็ก ๆ 
    ที่ท่ีคุณอธิษฐาน คุณจะสังเกตเห็นกลิ่นของดอกไม ้
    แต่ไมรู่้ว่ามันมาจากฉัน 
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แบบฝึกหัดที่ 8 
ค ำสั่ง  จงแปลข้อความนี้เป็นภาษาอังกฤษ38 
 
 ผมยื่นกล่องก ามะยี่ให้แม่ “ ฝันของแม่ ” ผมบอก มือของแม่สั่นระริก “ คุณคะ ”  
แม่บอกพ่อ  “ ช่วยฉันหน่อย  ฉันออกจะเงอะงะเสียจริง ”  พ่อเปิดกล่องและ  พึมพ า  “  
นี่คุณสวยจัง  ”  แม่ลูบหัวผม  ต่างหูถูกหมุนใส่เข้าที่  “ ฉันดูยังไง      บ้างคะ ”  แม่ถาม  
เราพ่อลูกบอกว่า “สวย”  แม่ไม่สามารถบอกได้หรอก  นัยน์ตาของแม่บอดมาหลายปีแล้ว 

 
       จาก  “ ฝันที่เป็นจริง ” 
        ของ  จิม  บิชอป 
 
แบบฝึกหัดที่ 9 
ค ำสั่ง จงแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามโครงสร้างของ Present Tense 4 
 

ต้นฉบับ/ประโยคต้น ควำมหมำย 
1. The computers work 
every day. 

.........................................39......................................... 

2. She and he are talking 
about you. 

...........................................40....................................... 

3. My phone has been 
here in the morning. 
 

............................................41...................................... 

                                                 
38 ค าต อบ คื อ ... I handed a box of velvet to my mother. “Mom's dream,” I said, her 
hands trembling. “Mother,” Mom told Dad, “help me, I'm really clumsy.” Dad opened 
the box and muttered, “You're so beautiful.” Mom. He patted my head, the earring 
was spun. “How do I look?” asked the mother. My father and son said “beautiful.” 
Mom couldn't tell. The eyes of the blind mother for many years. 

From "Dreams Come True" 
of Jim Bishop 

39 ค าตอบคือ... Present Simple Tense 
40 ค าตอบคือ... Present Continuous Tense 
41 ค าตอบคือ... Present Perfect Tense 
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4. They have been seeing 
the animals. 

.............................................42..................................... 

 
แบบฝึกหัดที่ 10 
ค ำสั่ง จงแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามโครงสร้างของ Past Tense 4 
 

ต้นฉบับ/ประโยคต้น ควำมหมำย 
1. The cars stopped on 
the road. 

.......................................43.............................................. 

2. Men and women were 
cleaning the room. 

.........................................44............................................ 

3. The children had 
played together. 

..........................................45........................................... 

4. Students had been 
looking the words. 

...........................................46.......................................... 

 
แบบฝึกหัดที่ 11 
ค ำสั่ง จงแปลประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามโครงสร้างของ Future Tense 4 
 

ต้นฉบับ/ประโยคต้น ควำมหมำย 
1. Teachers will teach by 
online. 

..........................................47........................................... 

2. The students will be 
learning by online. 

............................................48......................................... 

                                                 
42 ค าตอบคือ... Present Perfect Continuous Tense 
43 ค าตอบคือ... Past Simple Tense 
44 ค าตอบคือ... Past Continuous Tense 
45 ค าตอบคือ... Past Perfect Tense 
46 ค าตอบคือ... Past Perfect Continuous Tense 
47 ค าตอบคือ... Future Simple Tense 
48 ค าตอบคือ... Future Continuous Tense 
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3. My dogs will have 
eaten the food. 

.............................................49........................................ 

4. Pen will be kept in the 
box. 

..............................................50....................................... 

 
แบบฝึกหัดที่ 12 
ค ำสั่ง จงแปลค าศัพท์ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ค ำต้น ชนิดของค ำต้น ควำมหมำย 
1 Abacus51 …………………………………… ………………………………… 
2 Abandon52 …………………………………… ………………………………… 
3 Ability53 …………………………………… ………………………………… 
4 Able54 …………………………………… ………………………………… 
5 Aboard55 …………………………………… ………………………………… 
6 Accept56 …………………………………… ………………………………… 
7 Access57 …………………………………… ………………………………… 
8 
 

Accident58 …………………………………… ………………………………… 

9 Account59 …………………………………… ………………………………… 

                                                 
49 ค าตอบคือ... Future Perfect Tense 
50 ค าตอบคือ... Future Perfect Continuous Tense 
51 ค าตอบคือ... Abacus เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า ลูกคดิ 
52 ค าตอบคือ... Abandon เป็นค ากริยา ( verb ) แปลว่า ละทิ้ง ทอดทิ้ง 
53 ค าตอบคือ... Ability เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า ความสามารถ 
54 ค าตอบคือ... Able เป็นค าคุณศัพท์ ( Adjective ) แปลว่า สามารถ 
55 ค าตอบคือ... Aboard เป็นค ากรยิาวิเศษณ์ ( Adverb ) และ ค าบรุพบท ( preposition )  
         แปลว่า บน หรือ ใน 
56 ค าตอบคือ... Accept เป็นค ากริยา ( verb ) แปลว่า รับเอา 
57 ค าตอบคือ... Access เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า การเข้าถึง การไปถึง  
58 ค าตอบคือ... Accident เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า อุบัติเหตุ เหตุบังเอิญ โดยบังเอิญ 
59 ค าตอบคือ... Account เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า บัญชี การเลา่เรื่องราวต่าง ๆ  
         การรายงาน การอธิบายถึง 
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10 Act60 …………………………………… ………………………………… 
11 Baby61 …………………………………… ………………………………… 
12 Black62 …………………………………… ………………………………… 
13 Bake63 …………………………………… ………………………………… 
14 Balance64 …………………………………… ………………………………… 
15 Ball65 …………………………………… ………………………………… 
16 Band66 …………………………………… ………………………………… 
17 Bare67 …………………………………… ………………………………… 
18 Basketball68 …………………………………… ………………………………… 
19 Bat69 …………………………………… ………………………………… 
20 Balloon70 …………………………………… ………………………………… 
21 Café71 …………………………………… ………………………………… 
22 Calculator72 …………………………………… ………………………………… 
23 
 

 

Cabinet73 …………………………………… ………………………………… 

                                                 
60 ค าตอบคือ... Act เป็นค ากรยิา ( verb ) แปลว่า กระท า แสดง  
61 ค าตอบคือ... Baby เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า เด็กชาย ทารก 
62 ค าตอบคือ... Black เป็นค าคณุศพัท์ ( Adjective ) แปลว่า ด า มืดมน สกปรก  
63 ค าตอบคือ... Bake เป็นค ากริยา ( verb ) แปลว่า อบ ป้ิง ตากแห้ง 
64 ค าตอบคือ... Balance เป็นค ากรยิา ( verb )  แปลว่า ทรงตัว สมดลุ ถ้าเป็นค านาม แปลว่า  
         เครื่องช่ัง การทรงตัว  
65 ค าตอบคือ... Ball เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า ลูกบอล ลูกกลม 
66 ค าตอบคือ... Band เป็นค านาม ( noun )  แปลว่า หมู่ พวก วงดนตรี แตรวง แถบสี  
67 ค าตอบคือ... Bare เป็นค าคณุศัพท์ ( Adjective ) แปลว่า เปลือยเปล่า ว่างเปล่า เท่าน้ัน โล่ง 
68 ค าตอบคือ... Basketball เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า กีฬาบาสเกตบอล 
69 ค าตอบคือ... Bat เป็นค านาม ( noun )  แปลว่า สัตว์ชนิดหนึ่งบินได้ คือ ค้างคาว 
70 ค าตอบคือ... Balloon เป็นค านาม ( noun )  แปลว่า ลูกโป่ง เรือเหาะ ถ้าเป็นค ากริยาแปลว่า  
         ลอย พอง 
71 ค าตอบคือ... Café เป็นค านาม ( noun )  แปลว่า ร้านอาหาร หรือ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
72 ค าตอบคือ... Calculator เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า เครื่องคิดเลข 
73 ค าตอบคือ... Cabinet เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า คณะรัฐมนตร ีตู้ใส่สิ่งของทั่วไป 
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24 Capital74 …………………………………… ………………………………… 
25 Cap75 …………………………………… ………………………………… 

  
แบบฝึกหัดที่ 13 
ค ำสั่ง จงตอบค าถามข้างล่างนี้ คือว่า การแปลมีกลุ่มค าส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการแปลอังกฤษ
เป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ คือ กลุ่มค า 8 ส่วนในภาษาอังกฤษดังนี้ 

1. Noun มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า76 

2. Pronoun มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า77 

3. Verb มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า78 

4. Adverb มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า79 
 
 
 
 

                                                 
74 ค าตอบคือ... Capital เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า เมืองหลวง  
75 ค าตอบคือ... Cap เป็นค านาม ( noun ) แปลว่า หมวกแก๊ป ถ้าเปน็ค ากริยา แปลวา่ ปกคลุม ปดิบัง 
76 ค าตอบคือ...Noun คือค าแสดงถงึช่ือคน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี เช่น 1. The dog runs on the 
road. 2. Banana is in the box. 3. It is my paper. 4. My computer is very nice. 5. Mr. 
Tom will go to meet Doctor at hospital. 
77 ค าตอบคือ...Pronoun คือค าท่ีน ามาใช้แทนค านาม เพื่อไมเ่กิดการกล่าวซ้ าซากบ่อยๆๆ เกินไป เช่น 
1. We see me. 2. She and I will cut the trees in the home. 3. He is a smart boy. 4. 
They make the homework by themselves. 5. It is a phone in my room. 
78 ค าตอบคือ...Verb คือค าท่ีใช้เป็นภาคแสดงของประธาน ( ค านาม ) ในประโยค เช่น 1. The dog 
runs on the road. 2. Banana is in the box. 3. It is my paper. 4. My computer is very 
nice. 5. Mr. Tom will go to meet Doctor at hospital. 
79 ค าตอบคือ...Adverb คือค าท่ีใช้ขยายกริยาในประโยคให้มีความถีม่ากยิ่งข้ึน เช่น 1. The dog runs 
on the road slowly. 2. Banana always is in the box. 3. It often is my paper very nice. 
4. My computer usually is very nice. 5. Mr. Tom will go to meet Doctor at hospital 
very quickly. 
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5. Adjective มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า80 

6. Preposition มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า81  

7. Conjunction มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค 
พร้อมขีดเส้นใต้ค า82  

8. Interjection มีความหมายอย่างไร ยกตัวอย่างประโยคอังกฤษ 5 ประโยค  
พร้อมขีดเส้นใต้ค า83 

 

                                                 
80 ค าตอบคือ...Adjective คือค าขยายค านาม เช่น 1. A black man stands near the big 
building. 2. He is handsome. 3. She is very beauty. 4. This world is big. 5. The two 
students are making homework together. 
81 ค าตอบคือ...Preposition คือ ค าที่ใช้เชื่อมระหว่างค าท้ัง 8 ประการได้แก่ นามกับนาม หรือ นาม
กับกริยา หรือ กรยิากับกริยา หรือ คุณศัพท์กับค านาม เช่น 1. She is going to school. 2. The 
Morning of Sunday is my holiday after I worked on Monday to Saturday at University. 
3. Animals and cats live in the forest. 4. I put that paper between the pens. 5. You 
and your mother are cooking the food to give the monks in the morning. 
82 ค าตอบคือ...Conjunction คือค าท่ีใช้เชื่อมกลุ่มหรือประโยคของภาษาอังกฤษ เช่น 1. You will 
drink water or coffee. 2. She and he could do goodness every day. 3. They are 
sleeping but I will write the book. 4. Dr.Tony  and Mirs Sorry will go back to America 
next month. 5. We see the cat and dog that they are fighting. 
83 ค าตอบคือ...Interjection คือ ค าอุทานท่ีพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและจะมีเครื่องหมาย “ !” แสดง
ไว้ด้านหลังข้อความ เช่น 1. Oh! It is big. 2. Wow..! handsome. 3. What is this? ! 4. What is 
that? ! 5. Who are you? ! 
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แบบฝึกหัดที่ 14 
ค ำสั่ง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ค าว่า “ Word ” คืออย่างไร และ แบ่งเป็นกลุ่มได้กี่กลุ่ม84  
2. Things  ได้แก่  ค าที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตและอาจไม่มีชีวิต ยกตัวอย่างประกอบ 10 

ค า85 
3. Events   ได้แก่  ค าที่ เกี่ยวกับกริยาอาการ กระบวนการต่าง ๆ ยกตัวอย่าง

ประกอบ 10 ค า86 
 
 

                                                 
84 ค าตอบคือ ... https://www.dictionary.com/browse/word, Accessed: 28/08/21. 
  “Word” is noun, Word means a unit of language, consisting of one or more 
spoken sounds or their written representation, that functions as a principal carrier of 
meaning. Words are composed of one or more morphemes and are either the 
smallest units susceptible of independent use or consist of two or three such units 
combined under certain linking conditions, as with the loss of primary accent that 
distinguishes the one-word blackbird (primary stress on “black”, and secondary stress 
on “bird”) from black bird (primary stress on both words). Words are usually 
separated by spaces in writing, and are distinguished phonologically, as by accent, in 
many languages. 
  (used in combination with the first letter of an offensive or unmentionable 
word, the first letter being lowercase or uppercase, with or without a following 
hyphen):My mom married at 20, and she mentions the m-word every time I meet 
someone she thinks is eligible. See also f-word, N-word. words, 

1. speech or talk: to express one's emotion in words; Words mean little when 
action is called for. 

2. the text or lyrics of a song as distinguished from the music. 
3. contentious or angry speech; a quarrel: We had words and she walked out 

on me.a short talk or conversation: Marston, I'd like a word with you. an 
expression or utterance: a word of warning.  

85 ค าตอบคือ...Things  ได้แก่  ค าทีก่ล่าวถึงสิ่งมีชีวิตและอาจไม่มีชีวิต เช่น tree, Man, Bag, 
Elephant, Paper, Computer, book, fish, phone, pen, pencil etc. 
86 ค าตอบคือ... Events   ได้แก่  ค าที่เกี่ยวกับกริยาอาการ กระบวนการต่างๆ เช่น walk, go, run, 
sleep, look, cash, catch, do, make, see, kick etc. 

https://www.dictionary.com/browse/f-word
https://www.dictionary.com/browse/n-word
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4. Abstraction  ได้แก่  ค าที่บอกให้ทราบถึงคุณสมบัติ  และปริมาณ  ยกตัวอย่าง
ประกอบ 10 ค า87 

5. Relations  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างค าทั้ง 3  ประเภทข้างต้น ยกตัวอย่าง
ประกอบ 10 ค า88 

 
แบบฝึกหัดที่ 15 
ค ำสั่ง จงอธิบายแนวคิดของ สรีรัตน์ ไกรอ่อน ได้กล่าวถึงกระบวนการแปลออกเป็น 3 
ลักษณะดังนี้ 
  1. Intralingual Translation หรือ Rewording เป็นการแปลในภาษาเดียวกัน
คือเป็นการท าให้เนื้อความในภาษานั้นเองกระจ่างชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ แปลจาก
โครงสร้างลึก  ( Deep structure ) เป็นโครงสร้างผิว ( face structure ) คืออย่างไร89 
  2. Translation Proper คือ การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง คือ
อย่างไร90 
 

                                                 
87 ค าตอบคือ... Abstraction  ได้แก่  ค าท่ีบอกให้ทราบถึงคุณสมบตัิ  และปรมิาณ เช่น two, thin, 
bad, strong, long, short, big, slim, fat, small, black, smart etc. 
88 ค าตอบคือ... Relations  ได้แก่  ความสัมพันธ์ระหว่างค าทั้ง 3  ประเภทข้างต้น เช่น to, and, 
who, that, but, of, between, under, so, after, such as, as, between, because of, until 
etc. 
89 ค าตอบคือ... Intralingual Translation หรือ Rewording เป็นการแปลในภาษาเดียวกันคือเป็นการ
ท าให้เนื้อความในภาษานั้นเองกระจ่างชัดและเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ แปลจากโครงสร้างลึก  (  Deep 
structure ) เป็นโครงสร้างผิว ( face structure ) เป็นรูปแบบการแปลที่มรกระบวนการวิเคราะห์
โครงสร้างระบบค าและโครงสร้างระบบประโยคค่อนข้างละเอียดมากยิ่งขึ้นในการเลือกสรรค ามาใช้
ส านวนแปลที่ทั้งๆ ที่เป็นการแปลในภาษาต้นฉบับเดิมเป็นภาษาแปลในต้นฉบับมีทั้งกระบวนการตัด
ออก เพิ่มเติม และปรับส านวน เช่น Buddha’s Teaching was used to be the principles of 
monkhood in Buddhism and lay-followers. แปลว่า ส านวนที่ 1 ค าสอนของพระพุทธเจ้า
ได้น าไปเป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์และคฤหัสถ ์ส านวนที่ 2 หลักค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ได้ถูกน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์และสาวกคฤหัสถ์. 
90 ค าตอบคือ... Translation Proper คือ การแปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งเป็นการแปลแบบ
ปกติคือการถ่ายทอดภาษาต้นฉบับไปเป็นภาษาฉบับแปลโดยต้องยึดรากประโยคเดิมเป็นแบบ ผู้แปลไม่
สามารถปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนอกเหนือจากต้นฉบับ เช่น ภาษาไทยว่า...ครูรอคอยเด็กอยู่ที่หน้า
ประตูโรงเรียนทุกวัน แปลว่า...Teachers wait for the children at the school door every 
day. 
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  3. Transmulation คือ การแปลโดยใช้สัญญาณสื่อความหมายคืออย่างไร91 
 
แบบฝึกหัดที่ 16 
ค ำสั่ง จงอธิบายโมเดลการแปลของ  Nida and Taber คือขั้นตอนและกระบวนการ
แปล92 
  ไนดำและเทเบอร์ ได้จ าลองแบบของกระบวนการแปล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 ค าตอบคือ... Transmulation คือ การแปลโดยใช้สัญญาณสื่อความหมายเป็นรูปแบบการแปลที่ใช้
สิ่งของหรืออวัจจนภาษาในการสื่อสารออกไปยังผู้อ่าน หรือ ผู้รับสาร เช่น This is the Bus stop.    
( การแปลก็อาจจะใช้ป้ายเป็นสัญญาณสื่อสาร ) Car park. ( การแปลก็อาจจะใช้ป้ายเป็นสัญญาณ
สื่อสาร ) No smoke. ( การแปลก็อาจจะใช้ป้ายเป็นสัญญาณสื่อสาร ) โดยส่วนมากแล้วการแปลแบบ
นี้จะเป็นการส่งสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะใช้การแปลแบบเฉพาะหน้าที่ผู้แปลจะต้องเข้าใจ
สัญญาณกับภาษาต้นฉบับเป็นอย่างดี 
92 ค าตอบคือ... Model ของ Nida and Taber เป็นรูปแบบการถ่ายทอดภาษาท่ี 1 เป็นภาษาท่ี 2 
ตามกระบวนการแปลเริม่ตั้งแต่การวิเคราะห์ต้นฉบับ (Source Language) ให้เข้าใจแล้วน าไปสู่
กระบวนการแปลงภาษาต้นฉบับเป็นภาษาแปลและต้องมรกระบวนการเลือกสรรค าให้เหมาะสมให้
สอดคล้องกับภาษาท่ี 2 ก่อนจัดเปน็ส านวนภาษาแปลที่เรยีกว่า ภาษาที่ 2 (Receptor Language) 
 

 

Receptor Language 

: Text 

 

Analysis 

 

Source Language 

: Text 

 

Restructuring 
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แบบฝึกหัดที่ 17 
ค ำสั่ง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. ภาษาคืออะไร และ มีความส าคัญต่อการแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาท่ี 2 อย่างไร93 
2. ภาษามนุษย์กับภาษาสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด94 
3. ค าว่า “ ภาษา ” ในความหมายของการแปลคืออย่างไร95 
4. ภาษาท่ี 1 กับภาษาที่ 2 มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร96 
5. “ภาษา” ในมุมมองของนักวิจัย หนึ่งฤทัย ลาที ได้ให้ค าจ ากัดความว่าอย่างไร97 
6. การแปลได้ก าหนดหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ภาษาที่ 1 ไปเป็นภาษาที่ 2 

มีข้ันตอนอย่างไร98 
7. อิทธิพลของภาษาต้นฉบับมีต่อภาษาแปลอย่างไร99 

 
 
 

                                                 
93ค าตอบคือ... ข้อ1 ภาษาคือเครื่องมือของการสื่อสารในสังคมมนุษย์ ท่ีมีความส าคัญต่อการแปลภาษา
ที่ 1 และ ภาษา    ที ่2 อันเนื่องด้วยผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจทั้งสองภาษา และ ภาษาท้ังสองจะต้อง
มีความสอดคล้องกันท้ังความหมายและโครงสร้างในเมื่อผู้แปลต้องการจะถ่ายทอดจะต้องมีความเข้าใจ
ภาษาทั้งสองเป็นอย่างด ี
94ค าตอบคือ... ข้อ2 ภาษามนุษย์และภาษาสตัว์มีความแตกต่างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะระบบไวยากรณ์
และระบบความหมาย ด้วยเหตุที่วา่ มนุษย์เป็นสตัว์ประเสริฐมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้มากกว่าสัตว์
ทั่วๆไป แต่ภาษาสัตวเ์ป็นระบบปดิไมม่ีการเปลี่ยนแปลงเพียงภาษาตามสญัชาติญาณของสตัว์เท่านั้น 
95ค าตอบคือ... ข้อ3 ภาษาในความหมายของการแปลคือ สัญลักษณข์องการสื่อสารความหมายระหว่าง
กลุ่มชนชาติต่างๆ ตามความต้องการของสังคมนั้นๆ 
96ค าตอบคือ... ข้อ4 ภาษาที่ 1 กับ ภาษาที่ 2 มีความเหมือนคือ โครงสร้างและความหมาย ส่วนที่
แตกต่างกันคือรูปค าที่แทนลงในภาษาที่ 2 
97ค าตอบคือ... ข้อ5 นักวิจัยได้กล่าวว่า ภาษาเป็นถ้อยค าที่ใช้แทนความหมายในสิ่งต่างๆ เพื่อการ
ถ่ายทอดความหมายจากความรูส้กึหรือท่ีเรียกว่า การถ่ายทอดภาษาที่ 1 เป็นภาษาท่ี 2 
98ค าตอบคือ... ข้อ6 ขั้นตอนการแปลตามแนวคดิของนักแปลสรุปได้วา่ ผู้แปลต้องเริ่มด้วยการอ่าน
ต้นฉบับท้ังค าและระบบโครงสร้างประโยคอย่างท่องแท้  กระบวนการเปลีย่นแปลงภาษาในเบื้องต้น 
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเลือกสรรค าใช้ภาษาแปลในข้ันตอนสุดท้ายที่เรียกว่า ภาษาที่ 2 
99ค าตอบคือ...ข้อ7 ภาษาต้นฉบับน้ันถือว่าส าคัญมากๆ ท่ีผู้แปลจะต้องเรียนรู้และเข้าใจบริบทเชิง
วัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับด้วย เพราะการเข้าใจต้นฉบับจะท าให้ง่ายต่อการเลือกค าในภาษาท่ี 2 ได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะถ้าผู้แปลแปลไมส่อดคล้องกับต้นฉบับถือว่าการแปลผิด การแปลที่ดีนั้นจะต้องมี
ความสอดคล้องกันท้ังต้นฉบับและฉบับภาษาแปล  
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8. ผู้แปลที่ดีจะต้องมีองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาอย่างไร100 
9. ภาษาท่ีควรยึดเป็นแบบอย่างของการแปลของผู้แปลคือภาษาอย่างไร101  

 
แบบฝึกหัดที่ 18 
ค ำสั่ง  จงอธิบายประโยคเหล่านี้และพร้อมยกตัวอย่างข้อความภาษาอังกฤษมาประกอบ
อย่างน้อยประโยค 
  ละ 2-3 ตัวอย่าง 

1. Simple Sentence คืออย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ102 
 
 
                                                 
100ค าตอบคือ... ข้อ8 นักแปลที่ดี คือ 1. ผู้แปลต้องเข้าใจนัย (sense) และความหมาย (meaning) ของ
ผู้เขียนต้นฉบบัเป็นอย่างดีว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร ต้องการจะให้อะไรกับผู้อ่าน เพื่อจะได้
ถ่ายทอดจุดประสงค์นั้นๆ ไปยังผูอ้่านฉบับแปลได้ถูกต้อง 2. ผู้แปลต้องมีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและ
ภาษาฉบับแปลอยา่งดีเยี่ยม เพื่อจะให้แปลได้อย่างถูกต้อง  3. ผู้แปลควรพยายามเลี่ยงการแปลค าต่อ
ค าอย่างที่สุด มิฉะนั้น จะท าให้ผู้อา่นฉบับแปลไม่สามารถเข้าใจฉบับแปลได ้4. ผู้แปลควรใช้รูปแบบของ
ภาษาที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรบั และใช้กันท่ัวไป ไม่ใช่คิดค าสแลงใหม่ๆ ขึ้น หรือใช้ค าที่ไม่สภุาพ 
ไม่เป็นท่ีนิยม และ 5. ผู้แปลต้องรูจ้ักเลือกใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะสม ให้ถูกต้องกับความหมายตาม
ต้นฉบับและรักษาบรรยากาศ (tone) ของต้นฉบับไว ้ ดังนั้น ผู้แปลต้องเข้าใจภาษาท้ังสองเป็นอย่างด ี
คือท้ังภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล ต้องมีความรู้และภูมหิลังในเรื่องที่จะแปลพอสมควร ต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดีเพื่อจะได้ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนต้นฉบับให้ผู้อ่านฉบับ
แปลรู้เรื่อง เข้าใจและอ่านได้อย่างอรรถรส 
101ค าตอบคือ... ข้อ9 ภาษาที่ดีในงานแปล คือ 1. มีความชัดเจน คือเป็นภาษาท่ีมีลักษณะกระชับ ไม่ใช้
ค าที่ไม่จ าเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสรา้งประโยคที่ซับซ้อน มีการใช้ข้อความ
ที่ถ่ายทอดความคิด ได้แจ่มแจ้งเช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่ก ากวม หรือชวนให้ตีความได้
หลายแง่หลายมมุ  2. ใช้ภาษาได้เหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนใหส้อดคล้องกับลักษณะ
ของเรื่องที่จะแปล เช่น การแปลนวนิยายอาจใช้ส านวนให้เกิดภาพพจน์ การแปลงานด้านกฎหมายหรอื
การแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะ และลีลาการเขียนท่ีสั้นๆ ไม่ใช้ค าหรูหรา หรือส านวนอ้อมค้อม 3. ใช้
ภาษาเรยีบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคดิที่กระจ่างแจ้งและตรงตามต้นฉบับ และ 4. 
มีความสมเหตุสมผลในแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในการแปลต้องมี
ความสมเหตสุมผลเท่าๆ กับภาษาต้นฉบับด้วย 
102 ค าตอบคือ... Simple Sentence คือ ประโยคความเดียวประกอบด้วยประธานตัวเดียวและภาค
แสดงตัวเดียว และอาจจะมีส่วนสมบูรณ์ของประโยคเพิ่มได้ เช่น  1. This book is been in the 
table. 2. Tiger had lived in the forest.      3. Sombat stand at the building. 4. You 
are the students. 5. I was seeing the television.  
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2. Compound Sentence คืออย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ103 
3. Complex Sentence คืออย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ104 
4. Compound and complex Sentence คืออย่างไร ยกตัวอย่างประกอบ105 

 

                                                 
103 ค าตอบคือ... Compound Sentence คือประโยคซ้อน ได้แก่ ประโยคที่เกิดจากการรวมของ
ประโยคความเดียวตั้ง 2 ประโยคขึ้นไปโดยมีค าสันธานมาเชื่อมต่อเพื่อให้ เกิดความสอดคล้องกันบ้าง 
ขัดแข้งกันบ้าง เป็นต้น เช่น 1. This book is been in the table and Tiger had lived in 
the forest. 2. Sombat stand at the building but you are the students. 3. I was 
seeing the television but he is making the work. 4. She will drink water or coffee. 
5. You and I will go to school if Teacher come here.  
104 ค าตอบคือ... Complex Sentence คือประโยคความรวม เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยค
ใจความหลักและมีประโยคสนับสนุน เช่น Today teacher teaches English Subject to 
students who came to school every day. Students will have pens and pencils for 
writing and recording that they must study at 08.00 o’clock on Monday. Unit 1 is 
the alphabets of English and unit 2 is the words and sentences.  
105 ค าตอบคือ... Compound and complex Sentence คือประโยคใจความรวมเป็นประโยคที่
ประกอบด้วยประโยคใจความหลัก 2 ประโยค กล่าวคือ ผู้เขียนมีการแตกประเด็นในการน าเสนอ
เพิ่ ม เติ ม  เ ช่ น  Today teacher teaches English Subject to students who came to 
school every day. Students will have pens and pencils for writing and recording 
that they must study at 08.00 o’clock on Monday. Unit 1 is the alphabets of 
English and unit 2 is the words and sentences. School has the way of teaching 
that teachers must practices under the rules and they must make plan of 
teaching and it is called Course outline. 
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แบบฝึกหัดที่ 19 
ค ำสั่ง จงอ่านเรื่องสั้น Goose attack suit แล้วด าเนินกาต่อไปนี้ 

1. แปลเป็นภาษาไทย106 
2. สืบค้นค าศัพท์ที่น่าสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ค า พร้อมแปลเป็นภาษาไทย107 
3. วิเคราะห์ลักษณะประโยคที่ผู้เขียนใช้ที่มีความสอดคล้องกับ Tense 12108 
4. ท่านใช้ทฤษฎีการแปลของใครและมีตัวทฤษฎีว่าอย่างไร109 

Goose attack suit 
คดีห่ำนจิก 

 Melboume - A woman attacked by a gaggle of geese has been 
awarded A$1 2 5 ,0 0 0  (3  million bht ) compensation in an out-of – count 
settlement, she said yesterday. Janet Ord suffered a potentially fatal blood 
clot in her leg known as a deep vein thrombosis after falling into a flower 
                                                 
106 ค าตอบคือ... ข้อ1 ค ำแปลเป็นภำษำไทยว่ำ  เมลเบิล์น-สตรีที่ถูกฝงูห่านท าร้ายกล่าวว่า เธอไดร้ับ
ค่าเสียหาย 125,000 เหรียญออสเตรเลีย (หรือ 3ล้านบาท)เป็นการชดเชยกันนอกศาล เจเน็ต ออร์ด 
เป็นโรคเลือดคลั่งในเส้นเลือดที่ขาซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้หลังจากตกลงไปในแปลงดอกไม้ตอนหนี
ฝูงห่านขณะทีเ่ธอเดินอยู่ในสวนท่ีโรโดเดนตรอนแห่งชาติในเมลเบิร์น  เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน2541
น.ส. ออร์ด อายุ 42 ปี เดินผ่านสวนนี้ เมื่อห่านกรูออกมาจากพุม่ไมม้าล้อมรอบ  ชนเธอล้มลงแล้วไล่
เธอไปที่ห้องน้ าสวนสาธารณะ”มันออกมา 6 ตัวส่งเสียงดังมาก กระพือปีกพึบพ่ับไม่หยุดแล้วก็ใช้จะงอย  
จิกๆๆ “ น.ส. ออรด์ บอกกับสถานีวิทยุ3 เอดับเบิ้ลยูในเมลเบิร์นหลงัจากนั้นเธอก็ฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายแก่สวนสาธารณะวิคตอเรียที่ดูแลสวนน้ี  โดยอ้างว่าหน่วยงานนี้ต้องรับผิดชอบในการควบคมุ
ห่าน  เธอยอมรับข้อเสนอยอมความ ของสวนเมื่อวันพฤหัสฯ- เอพ ี
107ค าตอบคือ...  ข้อ 2 ศัพท์ท่ีน่ำสนใจ  Gaggle  ( n. ) ฝูงห่าน, Out-of-court settlement  ( n. ) 
การตกลงยอมความ, Potentially  ( adv. ) มีแนวโน้มที่จะมีความเป็นไปได,้  attacked by (v.) ท า
ร้าย,  a public restroom (n.) ห้องน้ าสาธารณะ , the gardens (n.) สวน,  accepted (v.) ยอมรับ, 
a lot of noise (n.) เสียงดังมาก, Rhododendron  ( n. ) ไม้ดอกที่เป็นพุ่มขนาดใหญ่ ออกดอกเป็น
ช่อใหญ่สะดดุตาเต็มต้น มีขึ้นอยู่ภาคเหนือของประเทศไทยบนภเูขาสูงเรียกกันว่า กุหลาบพันปี, 
Swarm ( v. ) มากันเป็นฝูง 
108 ค าตอบคือ... ขอ้ 3 วิเครำะห์ลักษณะประโยคที่ผู้เขียนใช้ที่มีควำมสอดคล้องกับ Tense 12 คือ 
She accepted Parks Victory settlement offer on Thursday เป็นประโยค Past simple Tense 
คือ S+V2+Predicate 
109 ค าตอบคือ... ข้อ 4 ทฤษฎกีำรแปลที่น ำมำใช้ คือ Larson กล่าวว่า การแปลคือการเปลี่ยนจาก 
from หนึ่ง ไปอีก from หนึ่ง แต่มีความเป็นธรรมชาติในภาษาแปลและมรีะบบไวยากรณส์อดคล้องกบั
ภาษาต้นฉบับ  
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bed as she fied from the geese during a walk though the National 
Rhododendron Gardens in Meilboume on nov 13 , 1998 . Ms Ord. 42 , was 
walking through the gardens with a friend when the gees swarmed out of 
the bushes, knocking her over and chasing the pair into a public restroom. 
“six of them came out making a lot of noise with their wings going crazy 
and their beaks going 2 0  to the dozen.” Ms Ord told Melbourme radio 
station 3AW. She later sued Parks Vitoria, which runs the gardens, claiming 
the department was responsible for supervising the geese. She accepted 
Parks Victory settlement offer on Thursday.-AP 
 
แบบฝึกหัดที่ 20 
ค ำสั่ง จงบอกแนวทางการแก้ข้อผิดพลาดในการแปล ดังนี้ 
 

 
ข้อ 

 
ข้อผิดพลาด 

 
แนวทางการแก้ไข 

 
1 ผู้แปลไม่เข้าใจกระบวนการแปลภาษา

ที่ 1 เป็นภาษาท่ี 2 อย่างท่องแท้ 
………….……110……………..… 

2 ผู้แปลถ่ายทอดความหมายไม่ครบถ้วน …………….…111…….…….…… 
3 
 

 

ผู้แปลตีความผิดจากภาษาที่ 1  ……………..…112……….……… 

                                                 
110 ค าตอบคือ...ผู้แปลไม่เข้าใจกระบวนการแปลภาษาที่ 1 เป็นภาษาที่ 2 อย่างท่องแท้ แนวทำงแก้ไข
คือ ผู้แปลจะต้องศึกษาหาความรู้และท าความเข้าใจตามแบบโมเดลของการแปลตามทฤษฎีการแปล
ของนักวิชาการ เช่น Larson, ปราณี บานช่ืน, Naida เป็นต้น พร้อมทั้งฝึกแปลจากภาษาต้นฉบับ
เทียบเคียงกับกระบวนการแปล 
111 ค าตอบคือ...ผู้แปลถ่ายทอดความหมายไม่ครบถ้วน แนวทำงแก้ไขคือ ผู้แปลจะต้องสังเกตค าและ
ประโยคในภาษาต้นฉบับให้ครบถ้วนและมีการตรวจสอบเทียบภาษาที่ตนแปลออกมาว่า ภาษาแปลที่
ตนแปลนั้นมีความสมบูรณ์ตามต้นฉบับและต้องเพิ่มเติม หรือ ตัดออก 
112 ค าตอบคือ...ผู้แปลตีความผิดจากภาษาที่ 1 แนวทำงแก้ไขคือ แสดงว่าผู้แปลไม่มีความภาษาที่ 1 
จึงมีความจ าเป็นต้องกลับไปศึกษาหลักภาษาที่ 1 ให้เรียบร้อยทั้งระบบค า ระบบประโยค และ การ
สื่อสารความหมาย 
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4 ผู้แปลมีการเพิ่มเติมและตัดออกของ
ข้อความภาษาที่ 1 จึงท าให้ความหมาย
ในภาษาแปลไม่สมบูรณ์ 

………………113………….……. 

5 ภาษาแปลที่ออกมาในงานแปลอ่าน
แล้วไม่เป็นธรรมชาติมีความเป็น
ไวยากรณ์ทุกประโยค 

………………114……………… 

6 ความหมายที่สื่อสารออกมาในภาษา
แปลกับส านวนในภาษาต้นฉบับมีความ
สอดคล้องกัน แต่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์
ของผู้แต่ง 

...................115.................. 

 
    อย่างไรก็ตาม แบบฝึกหัดที่ 1-20 นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนความรู้ที่ผู้อ่าน
ได้ศึกษามาในเนื้อหาสาระส าคัญจะถูกบ้าง หรือ ผิด บ้าง ไม่เป็นไร ขอให้ทุกท่านได้ทดลอง
ท าอาจจะไม่ท าทุกแบบฝึกหัดก็ได้ จะท าในบางส่วนก็ได้ ถือว่า กระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้อ่านมีความสมบูรณ์อย่างที่สุดแล้ว ถ้าได้ศึกษาครบทุกบท ผู้เขียนและเรียบเรียงเชื่อว่า 
การแปลและการตีความหมายภาษาที่ 1 เป็นความหมายในภาษาที่ 2 หรือ ส านวนใน
ภาษาท่ีผู้แปลต้องการอย่างแน่นอน 
  ดังนั้น หนังสือ การแปลเพ่ือการสื่อสาร นี้ ผู้เขียนและเรียบเรียง ได้ด าเนินการ
ศึกษาและค้นคว้า และ สอบถามจากผู้รู้ทั้งรูปแบบหนังสือต าราวิชาการและการพูดคุย 

                                                 
113 ค าตอบคือ...ผู้แปลมีการเพิ่มเติมและตัดออกของข้อความภาษาที่ 1 จึงท าให้ความหมายในภาษา
แปลไม่สมบูรณ์         แนวทำงแก้ไขคือ ผู้แปลก็มีความจ าเป็นไม่ต้องตัดออก หรือ เพิ่มเติม ต้องงยึด
ต้นฉบับเป็นหลักเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการถ่ายทอดความหมาย 
114 ค าตอบคือ...ภาษาแปลที่ออกมาในงานแปลอ่านแล้วไม่เป็นธรรมชาติมีความเป็นไวยากรณ์ทุก
ประโยค แนวทำงแก้ไขคือ ผู้แปลจะต้องเลือกสรรค าใหม่และปรึกษาผู้รู้เช่ียวชาญในภาษาแปล เพราะ
อาจจะเกิดจากการไม่เข้าใจในระบบภาษาแปลจึงเกิดการใช้ค าไม่เหมาะสมและไม่กล้าที่จะเปลีย่นแปลง
ภาษามากจึงเอาตามต้นฉบับไปก่อนจึงอาจจะท าให้ภาษาแปลไม่เป็นธรรมชาติ ดังนั้น ผู้แปลจะต้อง
ศึกษาทั้งภาษาต้นฉบับกับภาษาฉบับแปลให้ทุกส่วนอย่างชัดเจน 
115 ค าตอบคือ...ความหมายที่สื่อสารออกมาในภาษาแปลกับส านวนในภาษาต้นฉบับมีความสอดคล้อง
กัน แต่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้แต่ง แนวทำงแก้ไข คือ ผู้แปลจะต้องอ่านข้อความที่แปลออกมาให้
ครบถ้วน เพื่อจะดูส านวนที่แปลออกมามีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้แต่งหรือไม่  หรือไม่ ผู้
แปลต้องตีความในฉบับแปลให้ถึงอารมณ์ด้วยการน าตนเองไปสวมบทบาทเป็นผู้แต่งเพื่อจะให้เข้าถึง
อารมณ์ภาษาต้นฉบับก็จะท าให้การถ่ายทอดความหมายเป็นไปตามต้นฉบับ 
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เพ่ือสรุปเป็นองค์ความรู้และแนวคิดในเชิงวิชาการที่มีอยู่ตามแหล่งวิชาการต่างๆ อาทิเช่น 
หนังสือวิชาการ  ต ารา เอกสารประกอบการสอน และ ในระบบอินเตอร์เน็ตที่มีผู้รู้ได้เอา
ขึ้นไว้และน ามารวบรวม เรียบเรียงและเขียนอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนที่เหมาะสมและท า
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส าหรับบทที่ 14 เป็นบทสุดท้ายเป็นแบบฝึกหัดที่เสนอเป็นข้อ
ค าถามและลักษณะงานที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้การแปลและการตีความหมาย
ทางภาษา เพราะผู้เขียนและเรียบเรียงเห็นว่า การเรียนรู้ด้วยการตั้งค าถามบางทีอาจจะ
น าไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ดีอีกทางหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ พร้อมกัน
นั้นได้เฉลยค าตอบไว้แล้วด้วยจึงสามารถดูเปรียบเทียบได้อย่างถูกต้อง  
 
 
 

 
 
 

……………….. The End of Chapter 14 ………………. 
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มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561 
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  พ.ศ. 2542 หนังสือ ภาษาอังกฤษศึกษา: แนวคิดทฤษฎีและไวยากรณ์ 
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  พ.ศ. 2544 หนังสือ หลักการแปล 
    (* ผลงำนอนุมัติผ่ำนให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรระดับ  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์) 
  พ.ศ. 2546 หนังสือ ภาษาอังกฤษ 1 
     (* ผลงำนอนุมัติผ่ำนให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำรระดับ  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์) 
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    รองศำสตรำจำรย์) 
2. ผลงำนวิจัยส ำเร็จเป็นรูปเล่มพิมพ์เผยแพร่ (www.mcunkr.ac.th) 
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  พ.ศ. 2554  การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  
    โรงเรียนจักราชวิทยา อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
    ( *เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร ฐำน 1 ) 
  พ.ศ. 2559  ความผูกพันต่อสถาบันของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตนครราชสีมา 
    (* เผยแพร่ในวำรสำรทำงวิชำกำร ฐำน 2 ) 
  พ.ศ. 2562   การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้ 
    บทฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา  
    2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
    วิทยาเขตนครราชสีมา  
    (* ลงวารสารJournal of Buddhist Education  
    and Research ฉบับเดือน มิถุนายน-ธันวาคม  
    พ.ศ.2562  TCI ฐาน 2 ) 
  พ.ศ. 2562  ปัจจัยที่ผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนิสิต สาขาภาษาอังกฤษ  
    ปี 1-4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
    วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
    ( *ลงวารสารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลังฆ์นครสวรรค์  
    ฉบับเดือนมกราคม-พฤษภาคม  พ.ศ.2562  TCI ฐาน 2 ) 
  พ.ศ. 2562   การใช้กิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารในการพัฒนาในกการ 
    พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ของนิสิตคณะ 
    มนุษยศาสตร์ ปี 1-4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ( * ลงวารสารวทิยาลงัฆ์ 
    นครล าปาง ฉบับเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562  TCI ฐาน 2 ) 
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  พ.ศ. 2562   แนวทางการจัดการศึกษาของศาสนทายาทในบริบทของ 
    สังคมไทยในศตวรรษที่ 21  
    ( *ลงวารสารวิทยาลังฆ์นครล าปาง ฉบับเดือน  
    กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562  TCI ฐาน 2 ) 
 3. ผลงำนบทควำมวิชำกำร 
  พ.ศ. 2563  หลักการหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือการวิจัย 

(เผยแพร่ใน www.mcunkr.com / E-book  ของมจร.โคราช) 
    ( เขียนร่วมกับ นายธีรชาติ ธรรมวงศ์ ) 
  พ.ศ. 2563  Development your academic writing skill for high  
    Education ( Printed and online: JMLD, 2563-Tier 2) 
4. งำนบริกำรวิชำกำรผ่ำนระบบ YouTube 
  พ.ศ. 2562 - 2564  สื่อคลิปการสอนอังกฤษ จ านวน 32 คลิป 
      สืบค้นด้วยชื่อ Surapong Kongsat  
5. งำนควบคุมวิทยำนิพนธ์และท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ 

 พ.ศ. 2549 - 2564  มากกว่า 78 เล่ม 
6. ผลงำนวิชำกำรด้ำนเอกสำรวิชำกำรเผยแผ่บนระบบออนไลน์ 
   เรยีงตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 2540-2564 
 

ที่ ชื่อผลงำน ปีที่เขยีน / 
รวบรวมเรยีบเรียง 

สถำนที่ตีพิมพ์เผยแพร ่ จ ำนวนผู้เข้ำมำ
อ่ำน / Printed 

1 เทคนิคการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

515 papers. 

2 สร้างความส าเร็จในการ
ท างานด้วยคุณเอง 

Posted in :  
January 17,2017 
 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

448 papers. 

3 ภาษาอังกฤษศึกษา: แนวคิด
และไวยากรณ์ 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

2413 papers. 

4 ภาษาอังกฤษชั้นสูง Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

2643 papers. 

5 หลักการแปล Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

251 papers. 

http://www.mcunkr.com/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
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6 การอ่านพระไตรปิฎกภาค
ภาษาอังกฤษ 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

298 papers. 

7 สัมมนาพระพุทธศาสนา Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

1110 papers. 

8 สัมมนาปรัชญา Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

337 papers. 

9 ระเบียบวธิีวิจยัทางปรัชญา Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

286 papers. 

10 การศึกษาระเบยีบวธิีวจิัย
ทางพระพุทธศาสนาและ
ปรัชญา 

Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

944 papers. 

11 การศึกษาอิสระทาง
ภาษาอังกฤษ 

Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

249 papers. 

12 หลักการแปล (ฉบบัปรับปรุง
พ.ศ. 2557) 

Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

16167 papers. 

13 การศึกษาอิสระทาง
พระพุทธศาสนา 

Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

662 papers. 

14 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
ชั้นสูง 

Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

4870 papers. 

15 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

4871 papers. 

16 คณิตศาสตร์เบื้องต้น Posted in :  
January 13,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

6050 papers. 

17 English Language 
(600104) 

Posted in :  
May 21,2016 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

3140 papers. 

18 Morphology and syntax 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

พ.ศ. 2559 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

19 การแปลระดับสูง พ.ศ. 2561 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

20 การแปลงานเขียนเฉพาะ
ด้าน 

พ.ศ. 2561 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

21 การฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีพ 

พ.ศ. 2563 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
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22 สัมมนาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2562 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

23 โครงสร้างและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2561 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

24 ภาษาอังกฤษส าหรับ
มัคคุเทศก์ 

พ.ศ. 2561 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

25 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ์

พ.ศ. 2562 อัดเล่มส้ันกาว /  
ประกอบการสอน 

100 papers. 

26 การศึกษาปญัหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการ
เรียนภาษาอังกฤษ 1-2 ของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
นครราชสีมา 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

4254 papers. 

27 การเขียนประโยคตามหลกั
ภาษาอังกฤษของนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
นครราชสีมา 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

1563 papers. 

28 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1/5 โรงเรียนจักราชวิทยา 
จังหวัดนครราชสีมา 

Posted in :  
January 17,2017 

www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) 

1710 papers. 

29 ความผูกพันต่อสถาบันของ
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั วิทยาเขต
นครราชสีมา 
 

พ.ศ. 2559 อัดเล่มส้ันกาว 
มอบห้องสมุด 
มจร.โคราช 

50 papers. 

30 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
1/5 โรงเรียนจักราชวิทยา 
จังหวัดนครราชสีมา           
( บทความวิชาการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ) 

พ.ศ. 2561 วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาจุฬาขอนแก่น 
Issn 2539-6757 

TCI ฐาน 1 

- 

http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.nkr.mcu.ac.th/
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31 การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้บทฝึก
สนทนาภาษาอังกฤษ ของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา  
2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา 

พ.ศ. 2562 ลงวารสารJournal of 
Buddhist Education 
and Research ฉบับ

เดือน มิถุนายน-
ธันวาคม พ.ศ.2562  

TCI ฐาน 2 

- 

32 แนวทางการจัดการศึกษา
ของศาสนทายาทในบริบท
ของสังคมไทยในศตวรรษที่ 
21 ( เขียนร่วมกบั ดร.พระ
สิทธิศักดิ์ ธมมทายาโท 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์) 

พ.ศ. 2562 วารสารวิทยาลยัสงฆ์
นครล าปาง ฉบับเดือน 
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.

2562  TCI ฐาน 2 

- 

33 หลักการหาความเท่ียงตรง
ของเครื่องมือการวิจัย        
( เขียนร่วมกบั นายธีรชาติ 
ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้าน
หนองบัว อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา ) 

พ.ศ. 2551 www.nkr.mcu.ac.th 
(E-Book) / Google 

29727 papers.  

34 Development Your 
Academic Writing Skill 
for High Education 

พ.ศ. 2563 Printed and online : 
JMLD 

- 

 

 หมายเหตุ -  ** จดัท าขอ้มูลวนัท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 ตัวอย่างภาพปกพร้อมเน้ือหาผลงานวชิาการ WWW.mcunkr.com [ E-Book ] 

  
 

http://www.nkr.mcu.ac.th/
http://www.mcunkr.com/
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ประสบกำรณ์กำรสอนภำษำอังกฤษ 
   พ.ศ. 2534  – ปัจจุบัน ( ระยะเวลามากกว่า 30 ปี ) 
 
กำรแต่งตั้งต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
   พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
   พ.ศ. 2563  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์    
     สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
 
แสดงใบวุฒิการศึกษาและวุฒบิัตรต่างๆ 
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ภาพความภาคภูมิใจและเกียรติยศของตนเองและครอบครัว 
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ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
 

 
 

ค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผูชช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ 
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แสดงภาพการบริการวิชาการดชานภาษาอังกฤษและวิชาการทั่วไปผ่านระบบ 
YouTube 

 ผลงานบริการวชิาการด้านภาษาองักฤษ 
บนระบบ YouTube ของ รศ.ดร.สุรพงษ ์คงสัตย ์

เข้าสืบค้นด้วยชือ่ surapong kongsat 

***** 

 

 

 

 
…………………. The end my life and work ……………….. 


