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รวมบทความรายสปัดาห์จากคอลมัน์ Translate It ซึง่เผยแพร่ในเว็บไซต์

หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post ระหว่าง ปี 2503 – 2507 รวม 250 

บทความ 

แหลง่: http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trsum07.htm 

ผู้แปลบทความและให้ค าอธิบาย คือ อาจารย์ จินตนา ใบกาซูยี, ดร. สิทธา พินิจภวูดล  

และ  รศ. เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์  โดยมีค าแนะน าในหน้าเว็บไซต์  ดงันี ้

Translate it, our Tuesday column, is an innovative column that appeals 
to a wide variety of readers. Its primary purpose is to help interested 
readers learn to accurately translate English texts into Thai, but it also 
serves extremely well as an English lesson for those who appreciate 
some Thai language support in their studies. The column has also found 
a loyal following among foreigners who are learning Thai at an 
advanced level. 

ด้วยเห็นวา่ บทความเหลา่นีจ้ะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่คนไทยท่ีต้องการฝึกหดัเพ่ือพฒันาทกัษะการแปล
และการอ่านภาษาองักฤษ ผมจงึได้รวบรวมบทความดงักลา่วมาลงไว้ ณ ท่ีนี ้หวงัวา่ทกุทา่นจะได้รับประโยชน์ 

และขอบคณุผู้ เขียนทัง้ 3 ทา่นในงานเขียนท่ีทรงคณุคา่เช่นนี ้

พิพฒัน์ - www.e4thai.com  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trsum07.htm
https://www.google.co.th/#�
https://www.google.co.th/#�
https://www.google.co.th/#�
http://www.e4thai.com/
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ชื่อบทความ 

2007 

NOVEMBER 2007 

November 20: Seniors protest ban on free doughnuts [2] 

November 13: Seniors protest ban on free doughnuts [1] 

November 6: Thai cuisine in the limelight at German food fair [2 

OCTOBER 2007 

October 30: Thai cuisine in the limelight at German food fair [1]  
October 23: IBM and Google take aim at Microsoft's Office dominance [2]  
October 16: IBM and Google take aim at Microsoft's Office dominance [1]  

October 9: First female Beefeater begins [2]  

October 2: First female Beefeater begins [1] 

SEPTEMBER 2007 

September 25: Cabinet to amend business law  

September 18: Felix pummels Nicaraguan coastline  

September 11: Across the ocean of inhumanity [2]  

September 4: Across the ocean of inhumanity [1] 

AUGUST 2007 

August 28: Does microwaving disinfect kitchen sponges? [2]  

August 21: Does microwaving disinfect kitchen sponges? [1]  

August 14: Sugar-free drinks not really healthy<  

August 7: Want the secret of Harry Potter's success? 

JULY 2007 

July 31: A farewell to Humpty Dumpty?  

July 24: Rags-to-riches [2]  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv2007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv1307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv0607.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc3007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc2307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc1607.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc0907.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc0207.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse2507.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse1807.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse1107.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse0407.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau2807.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau2107.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau1407.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau0707.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl3107.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl2407.htm
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July 17: Rags-to-riches [1]  

July 10: Study explains how a vast ice sheet put the squeeze on Earth (and its gravity) 

[2]  
July 3: Study explains how a vast ice sheet put the squeeze on Earth (and its gravity) [1] 

JUNE 2007 

June 26: Global warming and cars [2]  
June 19: Global warming and cars [1]  

June 12: Image building for countries  

June 5: Fashion for the more mature 

MAY 2007 

May 29: Unusual plant raises a stink in Trat [2]  

May 22: Unusual plant raises a stink in Trat [1]  

May 15: Pedal power rules the roads in Nan province [2]  

May 8: Pedal power rules the roads in Nan province [1]  

May 1: Putting it in words [2] 

APRIL 2007 

April 3: Putting it in words [1] 

MARCH 2007 

March 20, 27: Federer fizzles in hot California sun  

March 13: Have you seen Nepal? Not really, says Peru [12]  

March 6: Have you seen Nepal? Not really, says Peru [1] 

 

FEBRUARY 2007 

February 27: Taj Mahal enters race for seven new wonders of the world [2] 

February 20: Taj Mahal enters race for seven new wonders of the world [1]  

February 13: Drunk sobers up after 16-storey hotel fall  

February 6: Hillary Clinton enters race  

JANUARY 2007 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl1707.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl1007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl0307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn2607.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn1907.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn1207.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn0507.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy2907.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy2207.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy1507.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy0807.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy0107.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trap0307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr2007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr1307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr0607.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb2707.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb2007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb1307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb0607.htm
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January 30: Royal Innovations — Alleviating traffic jams in Bangkok; Royal project  

January 23: Royal Innovations — New Theory  

January 16: Poaching could wipe out hippos 'by Christmas' [2]  
January 9: Poaching could wipe out hippos 'by Christmas' [1]  
January 2: Quake resistance acts to be widened [2]  

 

2006 

  

DECEMBER 2006 

December 26: Quake resistance acts to be widened [1] 

December 19: Oil could slide to $40 by mid-2007 [2] 

December 12: Oil could slide to $40 by mid-2007 [1] 

December 5: Saphan Sung public loo, 'the best' [2] 

NOVEMBER 2006 

November 28: Saphan Sung public loo, 'the best' [1]  

November 21: Japanese Buddhists struggle to win back believers [2]  

November 14: Japanese Buddhists struggle to win back believers [1]  

November 7: Royal Innovations 

OCTOBER 2006 

October 31: Innotech launches more nano shirt lines  

October 24: Stingray barb kills 'Crocodile Hunter' Irwin [2]  

October 17: Stingray barb kills 'Crocodile Hunter' Irwin [1]1  

October 10: Aesthetics of colours  
October 3: Crafting a Fitting Tribute 

SEPTEMBER 2006 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja3007.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja2307.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja1607.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja0907.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja0207.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc2606.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc1906.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc1206.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc0506.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv2806.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv2106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv1406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv0706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc3106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc2406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc1706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc1006.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc0306.htm
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September 26: The Literary King [2]  

September 19: The Literary King [1]  

September 12: Locals remember eerie ghost film [2]  

September 5: Locals remember eerie ghost film [1] 

AUGUST 2006 

August 29: Where have all the workers gone? [2]  

August 22: Where have all the workers gone? [1]  

August 15: Silk shawls convey message of patience [2]  
August 8: Silk shawls convey message of patience [1]  
August 1: Teacher who instils respect receives $100,000 [2] 

JULY 2006 

July 25: Teacher who instils respect receives $100,000 [1]  

July 18: Author with the Golden Touch [2]  

July 11: Author with the Golden Touch [1]  

July 4: Movie Review: "The Da Vinci Code" [2] 

JUNE 2006 

June 27: Movie Review: "The Da Vinci Code" [1]  
June 20: Brazil settle in camp as the world watches  
June 13: EMFs: Allowing rubber tapping day and night [2]  
June 6: EMF improves life for tappers [1] 

MAY 2006 

May 30: Earthquake prediction an imprecise science 
May 23: The day the Earth moved  
May 16: TIPS FOR READING ALOUD TO CHILDREN [2] ; Horoscope 

APRIL 2006 

April 11: Advice for parents of bilingual children [2]  
April 4: Family accepts cash to vacate city hall land [2] 

MARCH 2006 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse2606.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse1906.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse1206.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse0506.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau2906.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau2206.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau1506.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau0806.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau0106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl2506.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl1806.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl1106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl0406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn2706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn2006.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn1306.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn0606.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy3006.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy2306.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy1606.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trap1106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trap0406.htm
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March 28: Family accepts cash to vacate city hall land [1]  
March 21: Victims flock to 'Mother Teresa' [2]  
March 14: Victims flock to 'Mother Teresa' [1]  
March 7: The Princess's German dreams [2]  

FEBRUARY 2006 

February 28: The Princess's German dreams [1]  
February 21: Raihan brings message of peace [2]  
February 14: Raihan brings message of peace [1]  
February 7: Japan cannot avoid raising taxes 

JANUARY 2006 

January 31: Young Murray keeps future in perspetive  
January 24: Part 2: Wanna be a millionaire? Don't buy this book  
January 17: Part 1: Wanna be a millionaire? Don't buy this book  

January 10: Wildlife taken off the menu at Night Safari (2)  

January 3: Wildlife taken off the menu at Night Safari (1)  

 

2005 

DECEMBER 2005 

December 27: Mandela now a comic book hero [2]  
December 20 : Mandela now a comic book hero [1]  
December 13 : Ghost festival [2]  
December 6 : There's no 'Translate It' this week due to production problem.  

NOVEMBER 2005 

November 29 : Ghosts on the prowl [1]  
November 22 : Glittering Ceremony [3]  
November 15 : Education key to future earnings - OECD (2) 
November 8 : Education key to future earnings - OECD (1) 
November 1 : Glittering Ceremony [2] 

OCTOBER 2005 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr2806.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr2106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr1406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr0706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb2806.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb2106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb1406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb0706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja3106.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja2406.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja1706.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja1006.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja0306.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trdc2705.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trdc2005.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trdc1305.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv2905.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv2205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv1505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv0805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv0105.htm
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October 25: Glittering Ceremony [1] 
October 18: The joy of giving [2] 
October 11: The joy of giving [1] 

SEPTEMBER 2005 

September 27: French family values [2] 
September 20: French family values [1] 
September 13: Top brass to meet in Thailand 
September 6: Thammasat teams finish first and third in world competition [2] 

AUGUST 2005 

August 30: Thammasat teams finish first and third in world competition [1] 
August 23: Saving energy, or groping in the dark? [2] 
August 16: Saving energy, or groping in the dark? [1] 
August 9: Lumbers back from sleep [2] 
August 2: Lumbers back from sleep [1] 

JULY 2005 

July 26: Fears for future of centuries-old church [2] 
July 19: Fears for future of centuries-old church [1] 
July 12: Tourist attractions in Pakistan [2] 
July 5: Tourist attractions in Pakistan [1] 

JUNE 2005 

June 28: WWF warns of water crisis [2] 
June 21: WWF warns of water crisis [1] 
June 14: Mona Lisa gets new digs [2] 
June 7: Mona Lisa gets new digs [1] 

MAY 2005 

May 31: Thai Scholars strike gold [2] 
May 24: Thai Scholars strike gold [1] 
May 17: Pokin: I did the right thing [2] 
May 10: Pokin: I did the right thing [1] 
May 3: Giant mystery probed [2] 

APRIL 2005 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/troc2505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/troc1805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/troc1105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse2705.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse2005.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse1305.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse0605.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau3005.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau2305.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau1605.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau0905.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau0205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl2605.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl1905.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl1205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl0505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn2805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn2105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn1405.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn0705.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy3105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy2405.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy1705.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy1005.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy0305.htm
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April 26: Giant mystery probed [1] 
April 19: Academy debuts class on Satanism [2] 
April 12: Academy debuts class on Satanism [1] 
April 5: Tsunami tales [2] 

MARCH 2005 

March 29: Tsunami tales [1] 
March 22: Pacino puts a new face on Shylock [2] 
March 15: Pacino puts a new face on Shylock [1] 
March 8: Last half of the two-volume novel 'Wizard Knight' [2] 
March 1: Last half of the two-volume novel 'Wizard Knight' [1] 

FEBRUARY 2005 

February 22: Dental examinations help ID tsunami victims [2] 
February 15: Dental examinations help ID tsunami victims [1] 
February 8: Inquiry rules for indicting graft busters 
February 1: Pampered pooches 

JANUARY 2005 

January 25: The new way of drinking tea [2] 
January 18: The new way of drinking tea [1] 
January 11: Koko the signing gorilla calls for a dentist [2] 

January 4: Koko the signing gorilla calls for a dentist [1]  

 

2004 

 

DECEMBER 2004 

December 28: Bid for cloning treaty ditched 

December 21: Man, 86, guilty of sex tour plan to Philippines 

December 14: Nobel winner a controversial figure in native Austria (2) 

December 7: Nobel winner a controversial figure in native Austria (1) 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap2605.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap1905.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap1205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap0505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr2905.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr2205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr1505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr0805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr0105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb2205.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb1505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb0805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb0105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja2505.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja1805.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja1105.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja0405.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc2804.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc2104.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc1404.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc0704.htm
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NOVEMBER 2004  

November 30: Multi – layer burials solve land shortage (2) 
November 23: Multi – layer burials solve land shortage (1) 
November 16: Japanese terrified of bigger, bolder bears 

November 9: King urges restraint in the South  

November 2: Doctors say mobile phones are a hazard to your health — Part II 

OCTOBER 2004 

October 26: Doctors say mobile phones are a hazard to your health — Part I  

October 19: New kind of mussels found in riverbed  

October 12: Govt urged to raise student awareness  

October 5: Long-term equity funds and your tax return II 

SEPTEMBER 2004 

September 28: Long-term equity funds and your tax return I  

September 21: Delaying Alzheimer's II 

September 14: Delaying Alzheimer's I  

September 7: Scientists to rock Mt Fuji 

AUGUST 2004 

August 31: Report: Great Wall needs legal protection  

August 24: Disabled athlete fulfils dream of cycling around-the-world  

August 17: Scientists: Shift to non-food crops  

August 10: Title transalation  

August 3: Advertising market recovery underway 

JULY 2004 

July 27: Coldest, most distant object ever located 2  

July 20: Coldest, most distant object ever located 1  

July 13: Canada’s tug-of-whale suspended for now  

July 6: Tokyo remains world's priciest city  

JUNE 2004 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv3004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv2304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv1604.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv0904.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv0204.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc2604.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc1904.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc1204.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc0504.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse2804.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse2104.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse1404.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse0704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau3104.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau2404.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau1704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau1004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau0304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl2704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl2004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl1304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl0604.htm


10 

 

June 29: Titan of cosmetics industry dies at 97 — 1  

June 22: Titan of cosmetics industry dies at 97 — 1  

June 15: Fight from the heart — 2  

June 8: Fight from the heart — 1  

June 1: Listen to this by Dave Barry — 2 

MAY 2004 

May 25: Listen to this by Dave Barry — 1  

May 18: Motoring — Station wagon  

May 11: Movie review — Overture  

May 4: Battling mum gets rights award 2 

APRIL 2004 

April 27: Battling mum gets rights award 1  

April 20: Private labels making inroads 2  

April 13: Private labels making inroads 1  

April 6: The Legend of Lacoste 2 

MARCH 2004 

March 30: The Legend of Lacoste 1 
March 23: Student volunteers make impact in class 2 
March 16: Student volunteers make impact in class 1 
March 9: Sedans fare poorly in tests 
March 2: Zidane is Fifa’s Player of The Year 

FEBRUARY 2004  

February 24: Take it to heart — 2 

February 17: Take it to heart — 1  

February 10: Monkeys terrorise civil servants — 3 
February 3: Monkeys terrorise civil servants — 2 

JANUARY 2004 

January 27: Monkeys terrorise civil servants — 1  

January 20: Rajamangala schools upgraded  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn2904.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn2204.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn1504.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn0804.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn0104.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy2504.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy1804.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy1104.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy0404.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap2704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap2004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap1304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap0604.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr3004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr2304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr1604.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr0904.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr0204.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb2404.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb1704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb1004.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb0304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja2704.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja2004.htm
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January 13: Outcasts' tales win judges' vote 2  

January 6: Empty ashtray is smoking gun 2  

 

2003 

DECEMBER 2003 

December 30: Outcasts' tales win judges' vote 1  

December 23: Empty ashtray is smoking gun 1  

December 16: AI programme aims for world's first calf  

December 9: WildAid fears pet fish boom  

December 2: Opportunity knocks — for a homeless pooch! (2)  

NOVEMBER 2003 

November 25: Opportunity knocks — for a homeless pooch! (1)  

November 18: Germans mock cigarette pack warnings 
November 11: Firefighters use cool change to raise defenses 
November 4: Education reform gains some momentum (4) 

OCTOBER 2003 

October 28: Education reform gains some momentum (3)  
October 21: Education reform gains some momentum (2)  
October 14: Education reform gains some momentum (1)  
October 7: State urged to do more to push firms to help society 

SEPTEMBER 2003 

September 30: Boatmen do a brisk trade ferrying ashes 
September 23: Shanghai buys back lost calligraphic work (2) 
September 16: Shanghai buys back lost calligraphic work (1) 
September 9: Epic battle. 
September 2: Rice of many hues. 

AUGUST 2003 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja1304.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja0604.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc3003.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc2303.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc1603.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc0903.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc0203.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv2503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv1803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv1103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv0403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc2803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc2103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc1403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc0703.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse3003.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse2303.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse1603.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse0903.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse0203.htm
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August 26: A way to cull words from religious text. (2)  

August 19: A way to cull words from religious text. (1)  

August 12: Interesting set of words describing a scene at an artificial beach. (2) 
August 5: Interesting set of words describing a scene at an artificial beach. (1) 

JULY 2003 

July 29: Choosing natural Thai terms and sentence structures. (2)  

July 22: Choosing natural Thai terms and sentence structures. (1)  

July 15: Dealing with merit making terms.  

July 8: Dealing with military terms concerning Royal Thai airforce. 
July 1: Interesting expressions in an analysis concerning email spam. 

JUNE 2003 

June 24: Interesting sentence structures in an analysis concerning email spam. 
June 17: Going about differences in language structures. 
June 10: Going about differences in language structures. 
June 3: Dealing with rules (2). 

MAY 2003 

May 27: Dealing with rules (1).  

May 20: Choosing appropriate words in translation. 

May 13: Working with differences in sentence structures.  

May 6: Balancing the level of both languages. (2) 

APRIL 2003 

April 29: Balancing the level of both languages. (1) 

April 22: Dealing with proper names.  

April 15: Dealing with specialised text.  

April 8: Translation focussing on Thai-style wedding words (Part 2) 
April 1: Translation focussing on Thai-style wedding words (Part 1) 

MARCH 2003 

March 25: Translation with comprehension (Part 2)  

March 18: Translation with comprehension (Part 1)  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau2603.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau1903.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau1203.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau0503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl2903.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl2203.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl1503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl0803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl0103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn2403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn1703.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn1003.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn0303.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy2703.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy2003.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy1303.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy0603.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap2903.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap2203.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap1503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap0803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap0103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr2503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr1803.htm
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March 11: A feature article with descriptive style (Part 2)  

March 4: A feature article with descriptive style (Part 1) 

FEBRUARY 2003 

February 25: A news article with honourific language (Part 2)  

February 18: A news article with honourific language (Part 1)  

February 11: Two approaches to translation with a short funny news story  

February 4: Analysis for job-seekers in 2003: Debt collectors (2) 

JANUARY 2003 

January 28: Part 2 of the preview of the book — Tongdaeng  

January 21: Preview of a book — Tongdaeng  

January 14: Analysis for job-seekers in 2003: Insurance agents (1) 
January 7: How to convey the sense of tenses in Thai. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr1103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr0403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb2503.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb1803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb1103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb0403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja2803.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja2103.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja1403.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja0703.htm
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2007 
NOVEMBER 2007 

November 20: Seniors protest ban on free doughnuts [2] 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv2007.htm
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สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
ฉบบัน้ี เรามารว่มแปล ขา่วผูช้ราประทว้งเล็กๆ เรือ่งอดรบัประทานโดนตักนัตอ่นะคะ เหตผุลแทจ้รงิของ 
การประทว้งคร ัง้น้ี เราจะรูก้นัคะ่ น่ารกัจงัเลยผูส้งูอายุน่ี (รวมผูเ้ขยีนดว้ย...อ ิอ!ิ!!) ดา้นการแปล ขอเน้น 
เรือ่งการปรบัขอ้ความขา่วเบาๆ ทาํนองน้ี ใหผู้อ้า่นเขา้ใจเรือ่งไดโ้ดยตลอด โดยผูแ้ปลอาจตอ้งปรบัหรือ 
โยกยา้ยตาํแหน่งขอ้ความเสียใหม ่หรือเตมิขอ้ความใหค้รบถว้น หรือขยายเน้ือความใหช้ดัเจนขึน้ โดยไม ่
เปลีย่นความหมายขอ้ความเดมิ และวธิีแปลขอ้ความทีเ่ป็นคาํพูด หรือคาํสนทนา ทีม่เีครือ่งหมายคาํพูด 
หรือ อญัญประกาศ กาํกบัอยู ่ผูแ้ปลตอ้งรูจ้กัใชถ้อ้ยคาํใหด้เูป็นธรรมชาตติามอารมณ์ของผูพู้ดในขณะนัน้ 
จงึจะทาํใหง้านแปลดรูาบรืน่สมจรงิมากขึน้ 

 
Trans-fat-free, all-natural doughnuts and pastries 
are displayed at Doughnut Plant on New York's 
Lower East Side, Friday, January 12, 2007. – 
RICHARD DREW  
โดนตัและเพสตรี้ทีท่าํจากเครือ่งปรุงธรรมชาตแิละปลอดไขมนั 
ทรานสแฟตวางขายอยูท่ีร่า้นโดนทัแพลนท์ซึง่อยูท่างโลเวอร์ 
อสิต์ไซด์ของนิวยอร์ค ภาพเมือ่วนัศุกร์ที ่12 มกราคม 2550 

Seniors protest ban 
on free 
doughnuts[2] 

5. The picketers said they 
were objecting, not to a 
lack of sweets, but that 
they weren't consulted 
about the ban. 

6. "Lack of respect is what 
it's all about," said Joe 
Hajkowski, 75, a former 
labor union official who 
organized the protest. 

7. He said officials had 

คนแกป่ระทว้งหา้มกนิ 
โดนตัตามใจชอบ [๒] 

5. กลุม่ผูท้าํหน้าทีเ่วรรกัษาเหตกุารณ์ 
ประทว้งคร ัง้น้ีชี้แจงวา่ พวกตนไม่ 
ไดค้ดัคา้นเรือ่งไมม่ขีองหวานๆ ให้ 
กนิอกีตอ่ไป แตเ่รือ่งการยกเลกิไม ่
รบับรจิาคขนมหวานดงักลา่วน้ี ไม่ 
เคยมกีารปรกึษาหารือใดๆ กบัพวก 
ตนเลย 

6. โจ ไฮคอฟสกี อายุ 75 ปี อดตีเจา้ 
หน้าทีส่หภาพแรงงาน ผูจ้ดัการ 
ประทว้งคร ัง้น้ี เอย่ขึน้มา "อา้ยเรือ่ง 
ยุง่เหยงิท ัง้หลายแหลา่น้ี มนัเกดิจาก 
ความไมรู่จ้กัเคารพนบัถือกนัเลยน่ีนา" 

7. คณุตาโจ ยงัราํพนัตอ่อกีวา่ พวก 
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implied seniors were 
gorging themselves on 
doughnuts and were too 
senile to make the choice 
for themselves. 

8. "It was disgusting the way 
people went after them," 
said 80-year-old Rita 
Jorgensen. "I think the 
senior center did them a 
favor by taking it away." 

9. Stan Tuttle, coordinator 
of nutritional services for 
the county's Office for the 
Aging, said the program 
had gotten out of control. 
As many as 16 cases of 
bread, cakes, and 
pastries were delivered to 
the William Koehler 
Memorial Senior Center 
each day. Some were 
moldy and some had 
been stored overnight in 
volunteers' cars he said. 

เจา้หน้าทีป่ระจาํศนูย์ตขีลุมเอาเอง 
วา่ พวกคนชราในศนูย์บา้นพกัชอบ 
สวาปามขนมหวานโดนตัแบบไม ่
บนัยะบนัยงัเอาเสยีเลย แลว้ยงัมอง 
พวกตนแกห่งาํ เหงอะจนไมรู่จ้กัเลือก 
สิง่ทีเ่หมาะสมกบัตนเองเสยีอกี 

8. คณุยายรติา จอร์เกนเซน อายุ 80 ปี 
สง่เสยีงขึน้มาวา่ "แหม! มนัน่าทุเรศ 
จงัเลยนะน่ี ไอว้ธิีการทีค่นพวกนัน้ 
ปฏบิตักินัน่ะ" แมเ่ฒา่พูดตอ่อกี "อีฉนั 
วา่นะ ศนูย์บา้นพกัคนชราเคา้ทาํถูก  
ทาํสิง่ทีด่ตีอ่พวกเคา้แลว้นะ ทีก่าํจดั 
ไอน่ี้ออกไปซะได"้ 

9. สแตน ทูตเทลิ ผูด้แูลประสานงาน 
บรกิารดา้นโภชนาการ ของสาํนกังาน 
เพือ่คนสงูอายุประจาํเคาน์ต ีแถลง 
เรือ่งน้ีวา่ โครงการรบับรจิาคโดนตั 
และขนมหวาน ไดร้บัมากล้นจนควบ 
คมุไมไ่ดอ้กีแล้ว ทุกๆ วนัมขีนมปงั 
ขนมเคก้ และขนมพาสตรี มากถงึ  
16 กลอ่ง นํามาสง่มอบใหศ้นูย์บา้น 
พกัคนชรา วลิเลียม โคห์เลอร์ เมม- 
โมเรียล ขนมบางอยา่งขึน้รา และ 
บางอยา่งเก็บคา้งคนืไวใ้นรถของ 
อาสาสมคัร ทีนํ่าขนมมาสง่ใหศ้นูย์ 
บา้นพกั เขากลา่วทิง้ทา้ย 
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ค าอธิบาย 
ยอ่หน้าที ่5  
คณุปู่ คณุตานกัประทว้งเริม่แจงเหตผุลการประทว้งคร ัง้น้ี  The picketers (n.) ผูท้าํหน้าทีเ่วรยาม 
หรือหน่วยรกัษาการณ์ในการประทว้ง มหีลายคน จงึควรใสค่าํขยาย เชน่ กลุม่ พวก คณะ ฯลฯ เขา้ไปดว้ย 
 not to a lack of... วลี a lack of เป็นสาํนวน (idioms) ขาดแคลน มน้ีอย ไมม่ ีnot ในทีน้ี่  
หมายถงึ "ไมใ่ชเ่พราะ" วลีน้ี ท ัง้หมดจงึแปลวา่ "ไมใ่ชเ่พราะขาดแคลน ไมม่ีของหวาน" แตด่ฉินัไดแ้กไ้ข 
ปรบัปรุงประโยคแปลเสยีใหม ่โดยใหป้ระโยคแรกเป็นประโยคปฏเิสธ "ไมไ่ดค้ดัคา้น" แลว้ตามดว้ย 
ขอ้ความ a lack of sweets - ไมม่ขีองหวานๆ พรอ้มกบัเตมิขอ้ความ "ใหก้นิอกีตอ่ไป" เพือ่ใหผู้อ้า่น 
เขา้ใจเรือ่งราวไดท้นัทีและขอ้ความชดัเจนยิง่ขึน้ 

ย่อหน้าที่ 6  

ผูป้ระทว้งอธบิายเหตผุล ผูพู้ดมอีารมณ์ขุน่ขอ้งแกมประชดประชนั จงึตอ้งใชลี้ลาภาษาและสาํนวนตาม 
อารมณ์ผูพู้ด ดงัเชน่ วลี what it's all about หมายถงึ เรือ่งท ัง้หมด การใชค้าํแปลเชน่น้ี จะขาด 
อารมณ์ ไมเ่ป็นธรรมชาต ิการพูดทาํนองน้ี จงึควรใชข้อ้ความดงัตวัอยา่งทีด่ฉินันํามาใช ้ผูอ้า่นลองหา 
ขอ้ความอืน่ๆ มาแทนดนูะคะ 

ย่อหน้าที่ 7  

บอกความนยัถงึอารมณ์ผูพู้ดมอีารมณ์ขุน่ขอ้งแกมประชดประชนั อดัอ ัน้ตนัใจรูส้กึน้อยอกน้อยใจ ทีไ่มม่ี 
ใครเห็นความสาํคญัของพวกตน  were gorging (v.) ยดัทะนาน สวาปาม ตะกละตะกลาม คาํกรยิา 
เหลา่น้ี แสดงอากปักริยิาทีผู่พู้ดประชดออกมาดว้ยความน้อยเน้ือตํ่าใจ ดฉินัจงึตอ้งเพิม่ขอ้ความขยาย 
ใหผู้อ้า่นเกดิจนิตภาพมากขึน้  were too senile to make หมายถงึ แก/่ชรา/อายุสงู/เกนิกวา่ 
จะทาํ..... หากใชค้าํแปลพื้นๆ เหลา่น้ี ผูอ้า่นจะไมเ่กดิความรูส้กึตามอารมณ์ทีผู่พู้ดแดกดนัเจา้หน้าทีผู่ค้ดิ 
การน้ีขึน้มา จงึตอ้งใช้สาํนวนไทย อาทเิชน่ แกฟ่นัฟางหกั ไมใ้กลฝ้ั่ง ตาสตีาสา หูตาฝ้าฟาง แกง่ ั่ก แกห่งอ่ม 
ฯลฯ มาใช ้ผูอ้า่นจะรบัรูอ้ารมณ์ของผูพู้ดทนัที 

ย่อหน้าที่ 8  

บอกอารมณ์ของคณุยายคนหนึ่ง ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัการประทว้งคร ัง้น้ี ผูแ้ปลตอ้งเลือกใชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะกบั 
อารมณ์และบคุลกิภาพของผูพู้ดดว้ย ดงัเชน่ ทีด่ฉินัไดเ้ลือกใชก้บัวลี It was disgusting. แหม! (ดฉินั 
เพิม่เขา้มาใหเ้ขา้กบัลกัษณะจรงิๆ ของคนแกห่ญงิทีช่อบพูด ชอบแสดงความคดิเห็น - ดฉินัคะเนเอาเอง) 
มนัน่าทุเรศจงัเลยนะน่ี หรือจะใชถ้อ้ยคาํอืน่ๆ เชน่ น่าขยะแขยง น่าเกลียดอะไรอยา่งน้ี...ก็ได้  did them 
a favor เป็นสาํนวน หมายถงึ ทาํสิง่ทีด่ตีอ่พวกคนประทว้ง them ในทีน้ี่ คอื กลุม่ผูป้ระทว้ง 

ย่อหน้าที่ 8  

เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งออกมาชี้แจงใหเ้หตผุลการยกเลกิ (น่ีถา้บอกแตแ่รก คยุกนัเสยีกอ่น คงไมม่ีขา่ว 
ประทว้งแน่)  coordinator of nutritional services for the county's Office for the 
Aging นามวลีน้ียาวมาก ผูแ้ปลตอ้งอา่นขอ้ความใหจ้บ แลว้พยายามหาขอ้ความทีจ่ะตดัใหส้ ัน้ ดวูา่ 
...เจา้หน้าทีผู่น้ี้ทาํหน้าทีอ่ะไร คอื มหีน้าทีใ่หบ้รกิารดา้นโภชนาการ เอาละ ตดัขอ้ความไดแ้ล้ว เป็น... 
ผูป้ระสานงานบรกิารดา้นโภชนาการ (ดแูลอาหารการกนิทีม่ปีระโยชน์ตอ่ผูสู้งอายุ) จากนัน้ จงึแปล
ขอ้ความ 
สว่นทีเ่หลือ คอื ของ (for ไมใ่ช ้"สาํหรบั/เพือ่"เพราะภาษาไทยไมน่ิยม) สาํนกังานเพือ่ (for ตรงน้ีใชค้าํน้ี 
ได)้ คนสงูอายุ ประจาํเคาน์ตี 

แฟนผูอ้า่นคดิอยา่งไรคะ เขา้ขา้งไหน เหตผุลดที ัง้คู่ 
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แลว้พบกนัใหมค่ะ่ 
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Learning Post. The translation 

and commentary were prepared by Ajarn Chintana Bhaigasuyee MA in Reading and Language 
Arts from Florida State University Tallahassee Florida USA. For many years Ajarn Chintana was 
the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and Instruction 
Development Ministry of Education. 

 

November 13: Seniors protest ban on free doughnuts [1] 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv1307.htm
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สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
ตวัอยา่งการแปลทีเ่ราจะฝึกแปลดว้ยกนัวนัน้ี เป็นเรือ่งประทว้งทีน่่าเอ็นดขูองผูส้งูอายุกลุม่หนึ่ง 
ดว้ยเหตผุลทีอ่า่นแลว้ ตอ้งอมยิม้ทนัทีในความเป็นผูม้ีจติใจเต็มเป่ียมดว้ยประชาธปิไตยอยา่ง 
แทจ้รงิ "จะทาํอะไรตอ้งปรกึษากนักอ่นซ ิอยา่ถืออาํนาจบาตรใหญ ่เป็นเจา้ขา้วเจา้ของคนเดยีว 
คนแกก็่มหีวัใจนะ จะบอกให.้.." 

ในตวัอยา่งบทแปลน้ี มถีอ้ยคาํทีย่ืนยนัทรรศนะของดฉินัวา่ ผูแ้ปลพงึเปิดพจนานุกรมอยูเ่สมอ 
ท ัง้ทีแ่น่ใจในคาํแปลทีด่งูา่ยๆ แตเ่มือ่ใชต้ามความเคยชนิหรือตคีวามตามความคดิของตวั 
เองแลว้ กลบัผดิความหมายหรือไมต่รงบรบิทโดยไมรู่ต้วัก็ได ้ดงัเชน่ ตวัอยา่งในคาํวา่ free 
หรือ just ในบทแปลน้ี ผูแ้ปลโดยเฉพาะ "มอืใหม"่ อยา่เพิง่เชือ่มอืตนเองนกั หรืออย่า "ขีเ้กียจ" 
เปิดดกิหาความหมาย การทีม่แีละใชพ้จนานุกรมหลายๆ เลม่ ลว้นเป็นเครือ่งช่วยใหร้อดจาก  
"ตกมา้ตาย" ไดท้ ัง้น ัน้คะ่ 

 
Mister Donut's popular doughnut 
line, Pon de Ring. – Natthiti 
Ampriwan  
โดนทัยอดนิยมจากมสิเตอร์โดนทั — พอนด์ 
เดอ รงิ 

Seniors protest ban 
on free doughnuts [1] 

1. Mahopac, New York - It was 
just another morning at the 
senior center - women were 
sewing, men were playing 
pool and seven angry 

คนแกป่ระทว้งหา้มกนิ 
โดนตัตามใจชอบ [๑] 

1. มาโฮปแพก มหานครนิวยอร์ก — เชา้ 
วนัน้ีทีศ่นูย์บา้นพกัคนชรา ดเูหมอืนๆกบั 
เชา้วนัอืน่ๆ นั่นแหละพวกผูห้ญงินั่งงว่น 
เย็บปกัถกัรอ้ยตามประสา สว่นพวกผูช้าย 
สนุกกบัการเลน่เกมพูล หรือบลิเลียต16ลูก 
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demonstrators, average age 
76, were picketing outside, 
demanding doughnuts. 

2. They wore sandwich boards 
proclaiming "Give Us Our 
Just Desserts" and "They're 
Carbs, Not Contraband". 

3. At issue is a decision to 
refuse free doughnuts, pies 
and bread that were being 
donated to senior centers 
around Putnam County, 
North of New York. 

4. Officials were concerned the 
county was setting a bad 
nutritional precedent by 
providing mounds of 
doughnuts and other sweets 
to seniors. 

อยู ่แตท่วา่ ทีด่า้นนอกอาคารนั่นซ ิมผีู ้
ประทว้งทีก่าํลงัโกรธเกร้ียว 7 คน อายุเฉลีย่ 
ราวๆ 76 ปีได ้ทาํหน้าทีย่ามรกัษาการณ์ 
การประทว้งเรียกรอ้งเอาขนมโดนตัคนืมา 

2. ผูส้งูอายุเหลา่น้ีตา่งสวมใสแ่ผน่กระดาษแข็ง 
ประกบกนั เจาะกลาง สวมหวั มขีอ้ความ 
ประกาศวา่ "คนืของหวานตามสทิธขิองเรา 
มา" และ "อาหารแป้งน้ําตาลนะ ไมใ่ช่ 
อาหารตอ้งหา้ม" 

3. ประเด็นขดัแยง้อยูท่ีม่กีารตดัสนิใจยกเลกิ 
ไมร่บัขนมโดนตั ขนมพายและขนมปงั 
ทีใ่หก้นิฟรีตามใจชอบจากทีม่กีารบรจิาค 
ใหม้าทีศ่นูย์บา้นพกัคนชราในแถบพุตนมั  
เคาน์ต ีทางเหนือของนิวยอร์ก 

4. เจา้หน้าทีป่ระจาํศนูย์บา้นพกัคนชรารูส้กึ 
วติกกงัวลวา่ ทางเขตกาํลงัสรา้งแบบอยา่ง 
การกนิอาหารทีไ่มด่ ีไมม่ีคุณคา่ดา้น 
โภชนาการ โดยจดัขนมโดนตัและขนม 
หวานชนิดอืน่ๆ พะเนินเทนิทกึ มาใหผู้ ้
สงูอายุรบัประทาน 
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ค าอธิบาย 
หัวข่าว  
ประโยคไมย่าก ไมซ่ํา้ซอ้น แตอ่ยา่ผลีผลามแปลทนัที หยุดคดิสกัหน่อย ตอ้งเลือกใชค้าํทีเ่หมาะสม โดย 
เฉพาะคาํทีเ่ป็นหวัใจของหวัขา่ว seniors (n.) ผูอ้าวุโส ผูช้รา ผูส้งูอายุ ผูเ้ฒา่ผูแ้ก ่ฯลฯ มใีหเ้ลือกเยอะ 
แตด่ฉินัเลือก "คนแก"่ เพราะตอ้งการใหส้ะดุดตาสะดุดใจผูอ้า่น ไมต่อ้งการคาํสภุาพไพเราะแตอ่ยา่งไร 
 ban (n.) หา้ม, สิง่หา้ม ขอ้หา้ม  free คาํน้ี เชือ่แน่วา่ทุกคนรูค้วามหมายและคาํแปลด ีคอื โดนตัฟรี 
ใชไ่หมคะ ... ชา้กอ่นคะ่ ลองทบทวนขอ้ความแปลของเราซคิะ "คนแกป่ระทว้งหา้มกนิโดนตัฟรี" เอะใจ 
ไหมคะ ตอ้งไมใ่ช ่"โดนตัฟรี" แน่ กลบัไปเปิดดกิดซูคิะ มคีาํแปลมากมายทีไ่มใ่ช ่"ฟรี" ในทีส่ดุ จะไดค้าํ 
วา่ "ตามใจชอบ, ตามอารมณ์, มากๆ ตามอสิระ" ใชไ้ดท้ ัง้น ัน้ ถา้อา่นขา่วน้ีใหจ้บโดยตลอดเสยีกอ่นลงมือ 
แปล เห็นไหมคะ คาํงา่ยๆ เชน่น้ี เรา "ตกมา้ตาย" ไดเ้สมอ 

ย่อหน้าที่ 1  

บรรยายฉากทีเ่กดิเหตกุารณ์ประทว้งคร ัง้น้ี  just คาํน้ีเป็นท ัง้ adj. และ adv. เหมอืน free นั่นแหละ  
ตอ้งเลือกใชค้าํแปลใหถู้กตอ้งตามบรบิทแทจ้รงิ อยา่ใชค้าํแปลทีเ่ราเคยชนิกนั ลองเปิดพจนานุกรมดู  
จะไดค้าํแปล เชน่ มนัก็เป็นเชน่, ดเูหมอืนๆ กบั ดเูป็นเชน่ 

 ขอ้ความหรือขา่วเบาๆ เชน่น้ี ผูแ้ปลตอ้งปรบัเปลีย่นตาํแหน่งขอ้ความเสยีใหม ่เพือ่ใหน่้าอา่น และมลีีลา 
เป็นเรือ่งราวน่าสนุก มสีีสนัชวนตดิตามเรือ่ง ไมเ่ป็นขา่วทีเ่น้นสาระ ขอ้เท็จจรงิมากนกั เรียกวา่เป็นเรือ่ง 
เบาๆ ก็แลว้กนั นอกจากน้ี ผูแ้ปลจะเตมิเพิม่คาํ หรือขอ้ความเขา้มา ใหข้อ้ความมีลูกเลน่ มสีาํนวน หรือมี 
ลีลาบา้ง ก็ไมผ่ดิกตกิาการแปลนกั เพราะไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงความหมาย แตท่าํใหผู้อ้า่นเขา้ใจเรือ่งไดด้ขีึน้ 
 the senior center เป็นนามวลี ขอใชว้า่ "ศนูย์บา้นพกัคนชรา" เหมอืนบา้นบางแคของเราเลยคะ่ 
 demonstrators (n.) ผูป้ระทว้ง, ผูเ้ดนิขบวน  were picketing (v.) เป็นยามเฝ้ารกัษาเหตุ 
การณ์ เป็นหน่วยรกัษาความปลอดภยัในการประทว้ง 

ย่อหน้าที่ 2  

ใหร้ายละเอยีดผูป้ระทว้งและขอ้ความประทว้ง  sandwich boards (n. phr.) กระดาษแข็งประกบคู ่
หรือประกบกนั  proclaiming (ger. v.) เรียกรอ้ง, แถลง, ออกประกาศ 

 ประโยคน้ี ดฉินัไดเ้พิม่เตมิคาํขยายเขา้ไป เพือ่ใหผู้อ้า่นเห็นจนิตภาพลกัษณะผูป้ระทว้งมากขึน้ 

 ขอ้ความประกาศ "Give Us Our Just Desserts" ผูแ้ปลตอ้งใช้อจัฉรยิะดา้นภาษาแลว้ละ่คะ่  
ตอ้งคดิหาถอ้ยคาํใหด้ ีดงัทีด่ฉินัไดแ้ปลใหด้เูป็นตวัอยา่ง ลองคดิหาถอ้ยคาํอืน่ๆ มาแขง่กนันะคะ มขีอ้ 
สงัเกตการเลือกใชค้าํแปลของ Just คาํแปล ณ ทีน้ี่ไมเ่หมอืนในตอนแรกนะคะ ตรงน้ีเป็น adj. หมายถงึ 
"ทีถ่กูตอ้ง ทีพ่อด,ีพอเหมาะพอควร พงึได ้ตามสทิธ"ิ มใีหเ้ลือกหลายคาํ ถา้ผูแ้ปลลองเปิดพจนานุกรมดู 
 "They're Carbs, Not Contraband" เป็นถอ้ยคาํประทว้งเชน่กนั ตอ้งสรรหาถอ้ยคาํภาษาไทย 
ใหแ้สบพอๆ กบัตน้ฉบบันะคะ ดฉินัคดิไดแ้คน้ี่ ทา่นผูอ้า่นลองคดิหาถอ้ยคาํแปลกๆ มาบา้งนะคะ 
 Carbs เป็นคาํยอ่มาจาก carbohydrate — คาร์โบไฮเดรต อาหารแป้งน้ําตาล  Contraband  
(n.) สิง่ตอ้งหา้ม, ของเถือ่น. ของลกัลอบ 

ย่อหน้าที่ 3-4  

กลา่วถงึประเด็นขดัแย้งและเหตผุลของผูถู้กประทว้งทีเ่ป็นตน้เหตขุองการประทว้ง  At issue เป็น 
สาํนวน หมายถงึ ประเด็นขดัแยง้อยูท่ี ่ a decision (n.) ขอ้/การตดัสนิใจ, ขอ้/การตกลง  refuse  
(v.) ยกเลกิ, ปฏเิสธ, ไมร่บั  were being donated เป็นวลีในรูป pass. v. กรุณาอยา่แปลตรงตาม 
คาํนะคะ ภาษาไทยไมน่ิยม ใชว้ธิีการหลีกเลีย่งตามทีเ่คยแนะนําไปแล้วคะ่  concerned (adj.) วติก 
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กงัวล หว่งใย เป็นหว่ง  a bad nutritional precedent นามวลีน้ี หากแปลตรงตามคาํวา่ "แบบ 
อยา่งการกนิอาหารตามโภชนาการทีไ่มด่"ี ผูอ้า่นจะไมเ่ขา้ใจความดนีกั ตอ้งแปลซํา้ (ในใจ) อกีคร ัง้ ลอง 
ปรบัเปลีย่นและเตมิแตง่ใหมว่า่ "แบบอยา่งการกนิอาหารทีไ่มด่ ีไมม่คีณุคา่ดา้นโภชนาการ" ดฉินั 
คดิวา่ผูอ้า่นตอ้งเขา้ใจและเห็นภาพพจน์ไดด้กีวา่แน่  mounds of doughnuts and other  
sweets ขอ้ความน้ี ตอ้งระวงัการแปล mounds of (n.) กองของ... (ดฉินัใชว้า่ "พะเนินเทนิทกึ หรือ  
มากมายกา่ยกอง" ซึง่ขยายความไดท้ ัง้โดนตัและขนมหวานชนิดอืน่ๆ ดว้ย ผูแ้ปลบางคนไมท่นัดใูหค้รบ 
ถว้น รีบเรง่แปลใหข้ยายความแตเ่ฉพาะคาํแรกเทา่นัน้ จงึเกดิผดิพลาดไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

ตอ้งพบตอนจบฉบบัหน้าแล้วละคะ่ 

จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Learning Post. The translation 

and commentary were prepared by Ajarn Chintana Bhaigasuyee MA in Reading and Language 
Arts from Florida State University Tallahassee Florida USA. For many years Ajarn Chintana was 
the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and Instruction 
Development Ministry of Education. 

November 6: Thai cuisine in the limelight at German food fair [2] 

สวสัดคีะ่  
การทาํงานแปลนัน้หนีไมพ่้นทีจ่ะตอ้งใชห้ลกัการเขยีนทีด่ไีปดว้ย ซึง่หมายถงึวา่เมือ่ผูแ้ปลลงมอืทาํงาน 
จะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอวา่ผูอ้า่นจะไดเ้น้ือความทีถู่กตอ้ง เขา้ใจงา่ย และสมัผสัไดถ้งึความงามของภาษาดว้ย 
บทแปลวนัน้ีมตีวัอยา่งถงึความคดิทีจ่ะทาํใหง้านแปลของเรามคีณุสมบตัทิ ัง้สามทีก่ลา่วมาคะ่ 

 
The picture combo shows German Minister of 
Economic Affairs Michael Glos trying various 
foods and beverages at the Anuga trade fair for 
food & beverages in Cologne, Germany. – 
ROLAND WEIHRAUCH/dpa 
ภาพชุดของนายไมเคลิ กลอส รมต กระทรวงเศรษฐกจิของ 
เยอรมนีทีก่าํลงัลองจิบและชิมท ัง้อาหารและเครือ่งดืม่ในงาน 
แสดงสนิคา้ทีอ่านุกา เมอืงโคล์น เยอรมนี 

Nam pla invasion น้ําปลารุกเขา้ยุโรป 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trnv0607.htm
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Thai cuisine in the 
limelight at German 
food fair [2] 

Story by Jean-Baptiste Piggin 

7. Paijit Navakijthavornkul, a 
Bangkok trader, is at his third 
Anuga fair with tinned 
produce from eastern 
Thailand, including sun-
ripened tomatoes. 

8. "It's the most effective place 
to do business," he said of 
the fair, which is held every 
two years and brings together 
all the main people in the 
world food trade. 

9. Senior buyers for a top 
German food retailer rattled 
off all the products they 
source from Thailand: 
jasmine rice, tinned coconut 
milk, chili sauce, fresh fruit 
and much more. 

10. China, they noted, is a fast-
growing fresh-produce 
exporter, too. But the two 
countries have different 
harvesting time. 

11. Trade officials say Thailand 
has been a successful 
exporter thanks to its care 
over hygiene, advanced 
technology in food factories 
and attention to standards 
with a "Q-for-quality" 
branding campaign on its 
exports. 

12. 13. Anuga, which continues 
until Wednesday, has more 
than 6,600 companies from 

อาหารไทยเป็นจุดสนใจ 
ในงานฟูดแฟร์ทีเ่ยอรมนั [๑] 

เรือ่งโดย ชอง-บปัตสิ พกิกนิ 

7. นายไพจติร นวกจิถาวรกุล ผูค้า้จาก
กรุงเทพฯมาอานุกาเป็นคร ัง้ทีส่ามแลว้ 
สนิคา้ของเขาคอือาหารกระป๋องจากภาค
ตะวนัออกของไทย ซึง่หนึ่งในนัน้เป็น
มะเขอืเทศทีส่กุตามธรรมชาต ิ

8. เขาพูดถงึงานแสดงสนิคา้น้ีว่า "ทีน่ี่เป็น
ที่ๆ  ทาํธุรกจิไดด้ทีีส่ดุครบั" งานน้ีจดัขึน้
ทุกสองปี และมบีุคคลสาํคญัๆ ในโลก
ธุรกจิอาหารทุกคนมาชุมนุมกนั 

9. พวกผูซ้ื้อระดบัอาวุโสของบรษิทัคา้ปลีก
อาหารช ัน้นําแหง่หนึ่งของเยอรมนับอก
รายการสนิคา้ทีส่ ั่งซ้ือจากประเทศไทย
ออกมาไดโ้ดยไมต่อ้งเสยีเวลาคดิ มที ัง้
ขา้วหอมมะล ิกะทกิระป๋อง ซอสพรกิ 
ผลไมส้ด และอืน่ๆอกีมาก 

10. พวกเขาบอกวา่ ธุรกจิสง่ออกพืชผกัของ
ประเทศจีนก็โตเร็วมากเชน่กนั แตท่ ัง้สอง
ประเทศมชีว่งเวลาเก็บเกีย่วทีไ่มต่รงกนั 

11. สว่นผูจ้ดังานแสดงสนิคา้กล่าววา่ประเทศ
ไทยเป็นผูส้ง่ออกประเทศหนึ่งทีป่ระสบ
ความสาํเร็จ เน่ืองจากการเอาใจใสใ่น
เรือ่งสขุอนามยั การใชเ้ทคโนโลยีช ัน้สงู
ในโรงงานผลติอาหาร และการให้
ความสาํคญัเรือ่งมาตรฐานโดยการ
รณรงค์ตดิเครือ่งหมาย " Q เพือ่
คณุภาพ" ไวบ้นสนิคา้ออกของไทย 

12. นอกจากนัน้บรษิทัของไทยยงัตอบสนอง
กบักระแสความตอ้งการของโลก เชน่
ปรมิาณความตอ้งการการบรโิภคอาหาร
ปลอดสารเคมทีีเ่พิม่ขึน้ หรือการทีช่าว
มสุลมิตอ้งการอาหารทีม่ตีรา ฮาลาล 
รบัรองวา่ปลอดจากเครือ่งปรุงใดๆ ทีถ่ือ
วา่ "ฮาราม" หรือไมส่ะอาดตามคาํสอน
ของศาสนาอสิลาม 

13. ในงานน้ีทีจ่ะจดัตดิตอ่กนัไปจนถงึวนัพุธ
มบีรษิทักวา่ 6,600 แหง่ท ั่วโลกนําสนิคา้
จาํพวกอาหารผา่นกรรมวธิีและเครือ่งดืม่
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round the globe promoting 
processed foods and 
beverages. — DPA 

มาจดัแสดงใหเ้ป็นทีรู่จ้กั — 
สาํนกัขา่วดพีีเอ 

 

ค าอธิบาย 
หัวข่าว  
 คาํวา่ invasion นัน้ดฉินัไมเ่ลือกแปลวา่ บกุหรือโจมต ีเพราะสองคาํหลงัแฝงความหมายของความ
ประสงค์รา้ยมากกวา่ด ีสว่น รุก เป็นคาํทีใ่หน้ํ้าหนกัและนยัทีเ่หมาะกวา่ 

ย่อหน้าที่ 7  

 Bangkok trader ก็ไมไ่ดใ้ชว้า่ นกัธุรกจิ เพราะเห็นวา่มคีวามหมายไมเ่ฉพาะเจาะจงเหมอืนผูค้า้ ซึง่ทาํ
หน้าทีแ่คซ้ื่อขายสนิคา้ตามความนยัของเรือ่ง และไมใ่ช้ว่าชาวกรุงเทพ เพราะในสถานการณ์ของงานแสดง
สนิคา้จากตา่งประเทศ ผูเ้ขยีนน่าจะมุง่สนใจเรือ่งสถานทีม่า มากกวา่ถิน่เกดิหรือถิน่ทีอ่ยูข่องบคุคล 

ย่อหน้าที่ 8  

 effective ดฉินัไมไ่ดแ้ปลวา่มีประสทิธภิาพ เพราะในภาษาไทยคาํน้ีไมนํ่ามาขยายสถานที ่แตจ่ะใชก้บั
กรยิามากกวา่ (แมจ้ะไมม่คีาํกรยิาใหเ้ห็นชดัเจน) เชน่ทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ โรงเรียนน้ีมี
ประสทิธภิาพ (หมายถงึการดาํเนินงาน) เครือ่งจกัรน้ีมปีระสทิธภิาพ (หมายถงึการทํางาน) แตไ่มใ่ช้วา่
สนามกีฬาน้ีมปีระสทิธภิาพ บา้นน้ีมปีระสทิธภิาพ 

ย่อหน้าที่ 9  

 rattled off หมายถงึพูดหรือเขยีนอยา่งรวดเร็วโดยไมต่อ้งเสยีเวลานึก แสดงใหเ้ห็นวา่ส ั่งซ้ืออยูเ่ป็น
ประจาํ ดฉินัจงึไมค่ดิวา่ fresh fruit ในทีน้ี่หมายถงึผลไมส้ดในงานแสดงสนิคา้น้ี (ซึง่ไมค่วรมเีพราะงาน
แสดงสนิคา้อานุกาน้ีมแีตพ่วกอาหารทีผ่า่นกรรมวธิีถนอมอาหาร ถา้เป็นผลไมน่้าจะเป็นผลไมแ้ชแ่ข็งคะ่) 
แตเ่ป็นผลไมส้ดท ั่วๆ ไปทีเ่ขาส ั่งซ้ือเป็นประจาํ 

ย่อหน้าที่ 10  

 fresh-produce คราวน้ีไมไ่ดห้มายถงึอาหารผา่นกรรมวธิีเหมอืนยอ่หน้าทีแ่ลว้ เพราะจากขอ้ความที่
พูดถงึการเก็บเกีย่วผูพู้ดน่าจะหมายถงึพืชผลโดยรวม 

ย่อหน้าที่ 11  

 thanks to มคีวามหมายวา่เป็นเหตทุาํใหเ้กดิ ผลทีต่ามมาอาจดหีรือไมด่ก็ีได ้เชน่ Now I'm late for 
work thanks to you. ดฉินัจงึไมใ่ชว้า่ ตอ้งขอบคณุ... Q-for-quality ก็ไมไ่ดแ้ปลตรงๆ วา่ ควิเพือ่
คณุภาพ แตเ่ขยีนทบัศพัท์เพือ่เอาเสยีงเดมิไว ้เพราะตวัอกัษรน้ีในความหมายถงึคุณภาพก็เป็นทีท่ราบและ
ใชก้นัท ั่วไปในโลกธุรกจิแล้วคะ่ 

ย่อหน้าที่ 12  

 halal-certified foods that are free of any ingredients นัน้ดฉินัไมไ่ดใ้ช้วา่ ...อาหารทีไ่ดร้บั
การรบัรองดว้ยตราฮาลาลซึง่ปลอดจากเครือ่งปรุงใดๆ ... ซึง่เป็นการเรียงลาํดบัความตามแบบโครงสรา้ง
ภาษาองักฤษทีม่ ีrelative clause (that are free…) ขยายคาํนาม foods เพราะเมือ่เขยีนเป็นภาษาไทย 
สว่นขยาย ...ซึง่ปลอดจาก...กลายเป็นมาอยูช่ดิกบัคาํวา่ ฮาลาล จงึอาจมคีวามหมายเป็นสองนยัวา่ อาหาร
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ปลอดสาร หรือ ตราฮาลาลปลอดสาร ในฐานะผูแ้ปลเราควรทาํใหข้อ้ความแปลชดัเจนทีส่ดุ กาํกวมน้อย
ทีส่ดุคะ่ 

ย่อหน้าที่ 13  

 ดฉินัเลือกทีจ่ะไมเ่ปลีย่นลําดบัของขอ้ความเหมอืนทีอ่ธบิายไวใ้นย่อหน้าที ่6 เน่ืองจากสามารถแปลได้
ขอ้ความทีช่ดัเจนดอียูแ่ล้ว 

พบกนัใหมค่ราวหน้านะคะ สวสัดีคะ่ 

บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

OCTOBER 2007 

October 30: Thai cuisine in the limelight at German food fair [1] 

สวสัดคีะ่  
การทาํงานแปลนัน้หนีไมพ่้นทีจ่ะตอ้งใชห้ลกัการเขยีนทีด่ไีปดว้ย ซึง่หมายถงึวา่เมือ่ผูแ้ปลลงมอืทาํงาน 
จะตอ้งคาํนึงอยูเ่สมอวา่ผูอ้า่นจะไดเ้น้ือความทีถู่กตอ้ง เขา้ใจงา่ย และสมัผสัไดถ้งึความงามของภาษาดว้ย 
บทแปลวนัน้ีมตีวัอยา่งถงึความคดิทีจ่ะทาํใหง้านแปลของเรามคีณุสมบตัทิ ัง้สามทีก่ลา่วมาคะ่ 

 
The picture combo shows German Minister of 
Economic Affairs Michael Glos trying various 
foods and beverages at the Anuga trade fair for 
food & beverages in Cologne, Germany. – 
ROLAND WEIHRAUCH/dpa 
ภาพชุดของนายไมเคลิ กลอส รมต กระทรวงเศรษฐกจิของ 
เยอรมนีทีก่าํลงัลองจิบและชิมท ัง้อาหารและเครือ่งดืม่ในงาน 
แสดงสนิคา้ทีอ่านุกา เมอืงโคล์น เยอรมนี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc3007.htm
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Nam pla invasion 

Thai cuisine in the 
limelight at German 
food fair [1] 

Story by Jean-Baptiste Piggin 

1. Thai seafood, fruit and 
cuisine are in the limelight at 
the current Anuga trade fair in 
Germany as part of 
Bangkok's efforts to expand 
food export. 

2. Commerce Minister Krirkkrai 
Jirapaet, who was at the 
opening of the five-day fair on 
Saturday, noted that food 
made up only slightly less 
than 10% of all Thai exports. 

3. Thailand is this year's 
"partner country" at Anuga, a 
status that was awarded for 
the first time by the Cologne 
Fair company, which also set 
up Thaifex, a food trade fair 
in Bangkok. 

4. Anuga food buyers need little 
convincing about the virtues 
of Thai-style food. Thai 
cuisine's special appeal to 
Westerners is that it is tasty 
without being fattening. 

5. Thai cooks use soya, peanut 
and sesame oil instead of 
animal fats and perk up 
soups and sauces with 
coconut milk instead of fatty 
cream. One food lover said, 
"Meat and fish are in 
accompaniment to rice there, 
not the other way round." 

น้ําปลารุกเขา้ยุโรป 

อาหารไทยเป็นจุดสนใจ 
ในงานฟูดแฟร์ทีเ่ยอรมนั [๑] 

เรือ่งโดย ชอง-บปัตสิ พกิกนิ 

1. อาหารทะเล ผลไม ้และอาหารไทย 
เป็นจุดเดน่ในงานแสดงสนิคา้ที ่
อานุกาประเทศเยอรมนี การเขา้ 
รว่มน้ีเป็นกจิกรรมหนึ่งของกรุงเทพ 
มหานครฯทีพ่ยายามขยายการ 
สง่ออกดา้นอาหาร 

2. เมือ่วนัเสาร์ทีผ่า่นมา นายเกรกิเกียรต ิ
จีระแพทย์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวง 
พาณิชย์ซึง่ไปรว่มในพธีิเปิดงานแสดง 
สนิคา้ทีจ่ดัขึน้เป็นเวลาหา้วนัคร ัง้น้ี 
กลา่ววา่ อาหารเป็นสนิคา้ทีป่ระเทศ 
ไทยสง่ออกไดเ้กือบจะรอ้ยละสบิของ 
สนิคา้ออกท ัง้หมด 

3. ในงานแสดงสนิคา้ทีอ่านุกาปีน้ี ประเทศ 
ไทยอยูใ่นฐานะเป็น "เจา้ภาพรว่ม"ซึง่ 
เป็นฐานะที ่บรษิทัโคล์น แฟร์ คอมปานี 
เพิง่จะจดัมอบขึน้เป็นคร ัง้แรก และ 
บรษิทัน้ีไดม้าจดังานไทยเฟกซ์ ซึง่ 
เป็นงานแสดงสนิคา้ดา้นอาหารที ่
กรุงเทพดว้ย 

4. สาํหรบัผูซ้ื้อทีม่าอานุกานัน้ ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งพูดกนัมากในเรือ่งคณุสมบตัขิอง 
อาหารแบบไทยๆ ความพเิศษของ 
อาหารไทยทีท่าํใหช้าวตะวนัตกตดิใจ 
ก็คอืเป็นอาหารทีม่รีสอร่อยโดยไมท่าํ 
ใหอ้ว้น 

5. พอ่ครวัแมค่รวัไทยใชน้ํ้ามนัถ ั่วเหลือง 
น้ํามนัถ ั่ว และน้ํามนังาแทนน้ํามนัที ่
ไดจ้ากสตัว์ และเพิม่รสชาตขิองแกง 
และเครือ่งจิม้ตา่งๆดว้ยกะท ิแทนที ่
จะเป็นครีมทีม่นัย่อง คนทีช่ืน่ชอบ 
อาหารอยา่งยิง่คนหนึ่งบอกว่า "คน 
ไทยนัน้กนิเน้ือสตัว์กบัปลาเป็นกบั 
ขา้ว ไมใ่ชก่นิเน้ือสตัว์โดยมีขา้วเป็น 
ของเคยีง" 
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6. Sales director Thitiya 
Nithipitigan is in Cologne 
promoting a unique 
ingredient in Thai cuisine, 
nam pla, or fish sauce, which 
is made by fermenting raw 
fish for 12-18 months in salt 
to extract flavor. The sauce 
perks up the bland taste of 
rice. "We use it as commonly 
as the West uses salt," she 
said. – dpa 

6. ธติยิา นิธปิิตกิานต์ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
อยูใ่นชว่งการแนะนําน้ําปลาใหเ้ป็น 
ทีรู่จ้กัในเมอืงโคล์น น้ําปลาเป็นเครือ่ง 
ปรุงในอาหารไทยทีไ่มม่ใีนอาหารของ 
ชาตอิืน่ ไดม้าจากการหมกัปลาดบิดว้ย 
เกลือเป็นเวลา 12-18 เดอืนเพือ่ใหไ้ด ้
รสชาต ิน้ําปลาเป็นเครือ่งชูรสใหข้า้ว 
ซึง่มีรสจืด เธอบอกวา่ "เราใชน้ํ้าปลา 
กนัมากเทา่ๆกบัทีท่างตะวนัตกใช้ 
เกลือคะ่" – สาํนกัขา่วดพีีเอ 

 

ค าอธิบาย 
ย่อหน้าที่ 1  

 เรามาเริม่ดว้ยสาํนวนฝร ั่งในยอ่หน้าแรก ... as part of Bangkok's efforts to expand f 
ood export.ทีเ่รามกัเห็นมกีารแปลกนับอ่ยๆวา่ "...เป็นสว่นหนึ่งของความพยายามของกรุงเทพในอนั 
ทีจ่ะขยายการสง่ออกของอาหาร..." ถา้จะปรบัใหส้วยก็น่าจะไดว้า่ ...ซึง่เป็นกจิกรรมหนึ่งของกรุงเทพ 
มหานครฯทีพ่ยายามขยายการสง่ออกอาหาร 

ย่อหน้าที่ 2  

 ...food made up only slightly less than 10% of all Thai exports. เราอาจแปลไ 
ดถ้งึสามสาํนวนดงัน้ีคะ่ 

1 .เราสง่อาหารออกไดน้้อยกวา่รอ้ยละสบิของสนิคา้ออกท ัง้หมดเพียงเล็กน้อย  
2. อาหารเป็นสนิคา้ทีเ่ราสง่ออกไดเ้กือบจะรอ้ยละสบิของสนิคา้ออกท ัง้หมด  
3. สนิคา้ออกของเราเป็นอาหารเกือบรอ้ยละสบิ 

ถา้พจิารณาใหด้ ีคณุผูอ้า่นคงเห็นวา่สาํนวนแรกนัน้เขา้ใจยากและยงัเริม่ดว้ยนยัของความรูส้กึในเชงิลบ 
อยูห่น่อยๆ เพราะคาํวา่น้อยกวา่ ซึง่ขดักบันยัของตน้ฉบบัเป็นการสง่สญัญาณของความรูส้กึในเชงิบวก  
ทาํใหสู้อ้กีสองสาํนวนไมไ่ด ้ถา้จะปรบัก็ควรเป็น... เราสง่อาหารออกได้เกือบจะรอ้ยละสบิของสนิคา้ออก 
ท ัง้หมด และถา้จะใหจุ้ดเน้นอยูท่ีอ่าหารก็ปรบัไดอ้กีวา่ ...อาหารเป็นสนิคา้ทีเ่ราสง่ออกไดเ้กือบจะรอ้ย 
ละสบิของสนิคา้ออกท ัง้หมด ซึง่เป็นสาํนวนทีส่องนัน้เอง 

สว่นสาํนวนทีส่ามนัน้ก็ดคีะ่แตไ่มเ่หมาะทีจ่ะใชใ้นบรบิทน้ีเพราะจุดเน้นของประโยคอยูท่ีส่นิคา้ออกแทน 
ทีจ่ะเป็นอาหารเหมอืนประโยคทีส่อง 

ย่อหน้าที่ 3  

มคีาํทีท่าํใหด้ฉินัรูส้กึลาํบากใจในการเลือกคาํแปลอยูค่าํหนึ่ง คอืคาํวา่ "partner country" ซึง่ไดแ้ปล 
ไวว้า่ "เจา้ภาพร่วม" โดยไมใ่ส ่"ประเทศ" เน่ืองจากเห็นวา่ในภาษาไทย ถา้พูดวา่ "ประเทศเจา้ภาพรว่ม" 
น่าจะหมายถงึท ัง้สองฝ่ายมีสถานะเป็นประเทศดว้ยกนั แมว้า่ผูเ้ขยีนจะใสเ่ครือ่งหมายอญัประกาศไว้  
คลา้ยๆ เป็นการบอกวา่ ประมาณวา่อยา่งนัน้ ซึง่ถา้หากไมม่ทีางเลีย่งดฉินัก็จะวงเล็บภาษาองักฤษไวใ้ห้ 
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เพือ่ความเขา้ใจของผูอ้า่น 

ย่อหน้าที่ 4  

 Anuga food buyers ควรแปลวา่ผูซ้ื้อทีม่าอานุกา เพราะอานุกาเป็นสถานทีจ่ดันิทรรศการอาหาร 
ซึง่เป็นงานทีผู่ซ้ื้อเดนิทางมาเพือ่จะพบกบัผูข้าย จงึไมใ่ช่ผูซ้ื้อ(ทีอ่ยู่)ทีอ่านุกา 

ย่อหน้าที่ 5  

ประโยควา่ Meat and fish are in accompaniment to rice there, not the other way  
round นัน้ การแปลประโยคน้ีตรงๆวา่...เน้ือสตัว์กบัปลาเป็นสิง่ทีก่นิรว่มกบัขา้ว ไมใ่ชก่นิขา้วรว่มกบั 
เน้ือสตัว์ ความหมายจะไมช่ดัเจนเทา่กบัปรบัวา่ ...ในอาหารไทยนัน้กนิเน้ือสตัว์กบัปลาเป็นกบัขา้ว 
ไมใ่ชก่นิเน้ือสตัว์โดยมขีา้วเป็นของเคยีง ทีอ่า่นแลว้เขา้ใจไดง้า่ยกวา่ตามทศันะแบบไทยๆ 

ย่อหน้าที่ 6  

คาํวา่ unique ซึง่มคีวามหมายวา่ โดดเดน่ พเิศษ ไมม่ีใครเหมอืน ดฉินัคดิวา่ความหมายสดุทา้ยน่าจะดี 
ทีส่ดุแตจ่ะแปลตรงๆ วา่ น้ําปลาเป็นเครือ่งปรุงทีไ่มม่ใีครเหมอืน ก็อาจสือ่ ไดว้า่น้ําปลาเป็นของประหลาด  
จงึตอ้งปรบัสาํนวนเป็นวา่ ...น้ําปลาเป็นเครือ่งปรุงทีใ่ชใ้นอาหารไทยทีไ่มม่ใีนอาหารของชาตอิืน่ 

รว่มชืน่ชมกบัอนาคตของอาหารไทยอกีในสปัดาห์หน้า สวสัดีคะ่ 

บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

  
October 23: IBM and Google take aim at Microsoft's Office dominance [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
บทแปลตอ่จากคร ัง้ทีแ่ล้ว เป็นรายงานขา่วเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ พบปญัหาเรือ่งคาํศพัท์ 
เป็นสว่นใหญค่รบั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc2307.htm
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A director of software 
development with IBM, gives a 
demonstration of Lotus 
Symphony to corporate clients 
in New York. – Mark Lennihan 

ผู้อาํนวยการฝ่ายพฒันาซอฟต์แวร์ 
ของไอบเีอ็ม กาํลงัรสาธติชุด 
โปรแกรมโลตสัซิมโฟนีใหแ้กบ่รษิทั 
ลูกคา้ตา่งๆดูทีนิ่วยอร์กเมือ่ไมน่านมาน้ี 

IBM and Google take 
aim at Microsoft's 
Office dominance [2] 

5. Lotus Symphony also supports 
multiple file formats including 
Microsoft Office and ODF 
(Open Document Format) and 
can also output content in the 
popular PDF format. 

6. "IBM is committed to opening 
office desktop productivity 
applications just as we helped 
open enterprise computing 
with Linux," Steve Mills senior 
vice president of IBM Software 
Group said in a statement. 

7. "The lifeblood of any 
organization is contained in 
thousands of documents. 
When those documents are 
based on proprietary software 
only future versions of the 
same software will be able to 
access that intelligence," he 
said. "This dynamic forces 
companies to keep paying 
license and maintenance fees 
to the same vendor for a basic 
commodity. Now businesses 
can unlock their critical office 

ไอบีเอ็มและกูเกลิ 
จอ้งตตีลาด 
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (๒) 

5. โปรแกรมโลตสัซมิโฟนียงัรองรบั 
ไดห้ลายรูปแบบแฟ้ม รวมท ัง้รูป 
แบบแฟ้มของไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 
และโอดเีอฟ (ODF) ท ัง้ยงัสามารถ 
สง่ถา่ยเน้ือหาออกเป็นรูปแบบเอก 
สารพีดเีอฟ (PDF) ทีน่ิยมกนัไดด้ว้ย 

6. "ไอบเีอ็มมุง่ม ั่นเปิดเสรีโปรแกรม 
สาํเร็จรูปบนเดสก์ท็อปสาํหรบังาน 
ในสาํนกังาน เหมอืนเชน่ทีเ่ราได้ 
ใชล้นุิกซ์ชว่ยเปิดเสรีใหก้บัการใช้ 
คอมพวิเตอร์ในองค์กรมาแลว้"  
นายสตฟี มลิส์ รองประธานอาวุโส 
กลุม่บรษิทัไอบเีอ็มซอฟต์แวร์แถลง 

7. "เลือดทีห่ลอ่เล้ียงองค์กรใดๆ ยอ่ม 
อยูใ่นเอกสารนบัเป็นพนัๆ ฉบบั 
ขององค์กรนัน้ เมือ่เอกสารเหลา่น้ี 
ตอ้งพึง่ซอฟต์แวร์สงวนลขิสทิธิ ์
ตอ่ไปจงึตอ้งใชแ้ตรุ่น่ทีอ่อกใหม ่
ของซอฟต์แวร์ยีห่อ้เดยีวกนันัน้จงึ 
จะเปิดเอกสารได"้ นายสตฟีกลา่ว 
"แรงกดดนัเชน่น้ีบบีใหบ้รษิทัตา่งๆ 
ตอ้งชาํระคา่ลขิสทิธิแ์ละคา่บาํรุง 
แกผู่ข้ายรายเดมิไปเรือ่ยๆ เพือ่ 
ใชง้านผลติภณัฑ์พื้นฐาน แต ่
เดีย๋วน้ีธุรกจิตา่งๆ สามารถทาํ 
ใหข้อ้มลูสาํคญัของสาํนกังาน  
หมดภาระคา่ใชจ้า่ยและพน้จาก 
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information free of the costs 
and controls of any vendor." 

8. Google added to Microsoft's 
woes with a new presentation 
feature for its popular Google 
Docs applications suite. 
Designed to compete with 
Microsoft's Power Point the 
new feature allows 
presentations to be edited 
collaboratively in real time. 
Users can follow along as a 
presenter goes through a 
slideshow while they chat via 
Google Talk. The presentation 
feature is available in 25 
languages. - DPA 

การควบคุมของผูข้ายไมว่า่จะ 
เป็นรายใดก็ตามไดแ้ลว้" 

8. ไมโครซอฟท์ยิง่กลุ้มหนกัเมือ่ 
กูเกลิเริม่ใหม้โีปรแกรมนําเสนอ 
อยูใ่นชุดโปรแกรมกูเกลิด็อกส์  
(Google Docs) ทีม่ผีูน้ิยมใชก้นั  
โดยออกแบบเพือ่ใหแ้ขง่ขนักบั 
โปรแกรมนําเสนอทีช่ือ่พาวเวอร์พอยต์ 
(PowerPoint)ของไมโครซอฟท์ 
และชว่ยใหผู้ใ้ช้สามารถร่วมกนั 
แกไ้ขงานไดพ้รอ้มกนัในทนัที ผูนํ้า 
เสนองานสามารถแสดงสไลด์ใหผู้ ้
ใชเ้ขา้ชมไดส้ดๆ ในขณะทีแ่ช็ต  
(chat) กนัผา่นทางบรกิารกูเกลิ  
ทอล์ก (Google Talk) โปรแกรม 
การนําเสนอดงักลา่วมใีหใ้ช้เป็น 
ภาษาตา่งๆ ไดถ้งึ 25 ภาษา – 

ดพีีเอ 

ค าอธิบาย 

ย่อหน้าที่ 5  

 to support – "รองรบั สนบัสนุน" เชน่ This program supports MP3 files. โปรแกรม (หรือชุด 
คาํส ั่ง)น้ีรองรบัแฟ้ม (รูปแบบ) เอ็มพีสาม หมายถงึ ชุดคาํส ั่งน้ีใชอ้า่นแฟ้มเอ็มพีสามได้  to output ศพัท์
คอมพวิเตอร์ หมายถงึ ผลติหรือป้อน (ขอ้มูล)  PDF และ ODF เป็นชือ่เฉพาะทางการคา้ ยอ่มา 
จาก Portable Document Format (รูปแบบเอกสารใชไ้ดห้ลายระบบ) เป็นของบรษิทั Adobe และ  
Open Document Format (รูปแบบเอกสารใช้ไดทุ้กระบบ) ทีมุ่ง่ใหเ้ปิดเสรี ตา้นการผกูขาด ของ Sun 

ยอ่หน้าที ่6 
 office desktop productivity applications ใชค้าํนามขยายคาํนาม ซ้อนกนัยาวเหยียด 
น่าเวียนหวั  enterprise computing – การใชค้อมพวิเตอร์ในบรษิทั ในการประกอบธุรกจิ 

ย่อหน้าที่ 7  

 lifeblood - "เลือดทีห่ลอ่เล้ียงชีวติ" คอื ปจัจยัจาํเป็นทีใ่หพ้ลงัชีวติ  proprietary – "ทีม่เีจา้ของ" 
"ทีว่างตลาดโดยมชีือ่ซึง่จดทะเบยีนทางการคา้" ในทีน้ี่หมายถงึ "ทีส่งวนสทิธิ"์ น ั่นเอง แตส่ิง่ทีเ่จา้ของเขา 
ใหใ้ชไ้ดฟ้รี ก็ไมไ่ดแ้ปลวา่ไมม่ลีขิสทิธิน์ะครบั เชน่ เขาหา้มใชเ้พือ่การคา้ก็ได ้เป็นตน้  intelligence 
ในทีน้ี่หมายถงึ ตวัขอ้มลูความรูห้รือขอ้มูลทีส่งวนของบรษิทั  dynamic – แรงทีท่าํใหเ้คลือ่นไหว อาจ 
แปลวา่ แรงผลกัดนั แรงกดดนั แรงบบี ฯลฯ ไดต้ามความเหมาะสม  licence fee (อเมรกินัวา่ license 
fee) คา่เชา่ลขิสทิธิ ์ทาํใหน้กึถงึเรือ่งลขิสทิธิ ์(copyrights) วา่เป็นเรือ่งทีน่กัแปลควรรู ้ลขิสทิธิม์ขีอบ 
เขตหลากหลายซบัซอ้น เชน่ สทิธิใ์หเ้ผยแพรค่ร ัง้เดยีว (one-time only)หรือตลอดไป (in perpetuity)  
ระยะเวลานานเทา่ใด จาํกดัภาษาหรือไม ่(เชน่ หา้มแปลเป็นภาษาอืน่นอกจากทีต่กลงกนั) กาํหนดเขตพื้น 
ที ่(territory)หรือไม ่(เชน่ ใหส้ทิธิเ์ผยแพรไ่ดเ้ฉพาะในประเทศนัน้ๆ) จาํกดัลกัษณะการเผยแพรห่รือไม ่ 
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(เชน่ สทิธิใ์หท้าํซํา้เป็นสิง่พมิพ์เทา่นัน้ ไมไ่ดใ้หนํ้าไปทําเป็นเทปบนัทกึเสยีง) เป็นสทิธิข์าดแตผู่เ้ดยีว  
(exclusive) หรือไมจ่าํกดัสทิธิข์าดแตผู่เ้ดยีว (non exclusive คอื คนอืน่ก็มาเช่าลขิสทิธิเ์ดยีวกนัน้ีได)้  
ฯลฯ หากจาํกดัสทิธิน้์อยลงเทา่ใด คา่ลขิสทิธิก็์แพงขึน้ไปเทา่นัน้ เป็นเรือ่งควรรู ้แตน่่าเวียนหวั 

ย่อหน้าที่ 8  

 woe – เป็นภาษากวี ภาษาวรรณกรรม แปลวา่ ความโศกเศรา้ ทุกข์ใจ; woes – ปญัหา ความเดอืด 
รอ้นหรือเรือ่งเดอืดรอ้น  Google Docs – ชุดโปรแกรมสาํเร็จรูปคลา้ยไมโครซอฟท์ออฟฟิศ แตอ่ยู่ 
ในเครือ่งของผูใ้หบ้รกิาร (server) ผูใ้ชต้อ้งเขา้อนิเตอร์เน็ตจงึจะเขา้ไปใชไ้ด ้เขาบงัคบัวา่ตอ้งเป็นสมาชกิ 
google หรือ gmail กอ่น จงึจะเขา้ใช้บรกิารไดค้รบั (ผูค้ดิผลติคอมพวิเตอร์ราคาถูกคงหวงัใชบ้รกิารน้ี) 
 PowerPoint – ชือ่โปรแกรมสาํเร็จรูปของไมโครซอฟท์ ใชใ้นการนําเสนอ ชือ่น้ีสะกดดว้ยอกัษร P  
ตวัใหญส่องตวั แตเ่ขยีนตดิกนัเป็นคาํเดยีว ชือ่เฉพาะไมข่ึน้กบัหลกัไวยากรณ์ ฝ่ายการตลาดของบรษิทัมกั 
ตอ้งใชโ้ปรแกรมน้ี  edit – "ตรวจแก"้ แตใ่นโปรแกรมคอมพวิเตอร์นิยมใชก้นัวา่ "แกไ้ข"  In real  
time – "ตามเวลาจรงิ ทนัที" หมายถงึ ไมม่กีารหน่วงเวลา (delay) เชน่ สมมตเิรากาํลงัสรา้งเอกสารใน 
กูเกลิด็อกส์ แลว้เชญิเพือ่นใหเ้ขา้มาอา่นขณะทีเ่ราเขยีนไปดว้ย เราพมิพ์อะไรลงไป เพือ่นก็จะเห็นในทนัที 
พรอ้มกบัเรา และถา้เราอนุญาตใหเ้ขาแกไ้ขขอ้ความทีเ่ราเขยีนไดด้ว้ย เขาจงึจะแกไ้ด้  chat – ศพัท์ 
ทางคอมพวิเตอร์หมายถงึ การตดิตอ่สือ่สารกนัแบบออนไลน์ (on line) ดว้ยตวัหนงัสอื นิยมใชว้า่ to 
chat  
via... "คยุกนัทาง...(ตอ่ดว้ยชือ่บรกิาร เชน่ ยาฮู แมสเซนเจอร์ กูเกลิทอล์ก ฯลฯ)" นอกจากน้ีมคีาํวา่  
Chatroom ราชบณัฑติย์บญัญตัแิลว้วา่ "หอ้งคยุ" แตอ่ยา่ไปสบัสนกบั chat show (องักฤษ) หรือ talk 
show คอื รายการวทิยุหรือโทรทศัน์ทีเ่ชญิคนมชีือ่เสยีงมานั่งคยุกนัอยา่งกนัเอง คาํทีน่่ารูอ้กีคาํคอื  
chatterbox ซึง่เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีอ่อกแบบใหม้ปีฏกิริยิากบัมนุษย์ โดยจําลองแบบการสนทนา 
กบัมนุษย์ มาจากคาํวา่ chatter แปลวา่ พูดจอ้ คอืพูดเร็วไมห่ยุดปาก (ดว้ยเรือ่งไรส้าระ) คนชา่งจ้อเรียก 
วา่ chatterbox 

พบกนัคร ัง้ตอ่ไป สวสัดคีรบั 

บญัชา สุวรรณานนท์     

 
 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

October 16: IBM and Google take aim at Microsoft's Office dominance [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
การแปลเรือ่งทีม่ีไมม่ใีนสงัคมของภาษานัน้ๆ หรือเป็นของแปลกใหม ่อาจทาํใหแ้ปลตดิขดั เชน่เรือ่ง 
คอมพวิเตอร์ ซึง่ไมใ่ช่สิง่ทีเ่ราประดษิฐ์คดิคน้ขึน้เอง เมือ่ไมม่คีาํใช ้เราก็ตอ้งบญัญตั ิศพัท์บญัญตั ิ
ดา้นคอมพวิเตอร์มกัตอ้งทบัศพัท์ เพราะวทิยาการดา้นน้ีรุดหน้ารวดเร็ว 

บางคร ัง้เราก็ตอ้งสรา้งศพัท์ใหมด่ว้ยวธิีขอยืมคาํมาแปล (calque หรือ loan translation เชน่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc1607.htm
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viewpoint – จุดยืน) แปลไปแปลมาก็ออกมาเป็น "คาํประสม" ฟงัคลา้ยวลี (ศพัท์บญัญตัทิาง 
ภาษาศาสตร์มกัเป็นเชน่น้ี) ฟงัไมเ่หมอืน "ศพัท์" (คอื "คาํยากทีต่อ้งแปล") คร ัน้พอเข้ารูปประโยค 
ก็อา่นแลว้งง ยิง่ภาษาไทยสมยัใหมท่ีล่อกวธิีเขยีนฝร ั่งมา แตเ่ราไมอ่ยากใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอน 
แบบฝร ั่ง ยิง่ไมรู่ว้า่ประโยคจบลงตรงไหน เพราะเราไมเ่ขยีนตดิกนัเป็นพรืดแบบในสมดุไทย แตใ่ชเ้วน้ 
วรรคแบบฝร ั่ง เครือ่งคอมพวิเตอร์ก็ตดัคาํไมค่อ่ยถูก ขอโทษทีบ่น่ไปกนัใหญแ่ลว้ 

นอกจากน้ี เมือ่ม ี"สิง่แปลก" ทีว่ฒันธรรมเราไมม่ ีเมือ่เราแปล บางทีตอ้งใชค้าํขยายชว่ย (เชน่  
spreadsheet – "โปรแกรม" สเปรดชีต the Thames ? "แมน้ํ่า" เทมส์) เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจ  
หรืออาจวงเล็บภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย จนกวา่คาํนัน้จะ "ตดิ" 

นกัแปลควรมทีกัษะการใชค้อมพวิเตอร์และคน้ขอ้มลูทางอนิเตอร์เน็ต และควรมีความรูร้อบตวั ถา้แปล 
งานทีอ่าศยัเพียงความรูเ้ฉพาะดา้นข ัน้พื้นฐาน ก็อาจสืบคน้และสอบถามจากผูรู้ไ้ด ้ไมเ่ชน่นัน้ก็ควรให้  
"ผูรู้"้ แปล 

 

A director of software 
development with IBM, gives a 
demonstration of Lotus 
Symphony to corporate clients 
in New York. – Mark Lennihan 

ผู้อาํนวยการฝ่ายพฒันาซอฟต์แวร์ 
ของไอบเีอ็ม กาํลงัรสาธติชุด 
โปรแกรมโลตสัซิมโฟนีใหแ้กบ่รษิทั 
ลูกคา้ตา่งๆดูทีนิ่วยอร์กเมือ่ไมน่านมาน้ี 

IBM and Google take 
aim at Microsoft's 
Office dominance [1] 

1. San Francisco – More bad 
news for Microsoft. A day 
after it was slapped with a 
damaging anti-trust ruling in 
the European Union, the 
software giant is facing 
increased competition for its 
Office suite. 

2. Google and IBM on 
Tuesday announced that 
they are intensifying efforts 
to challenge Microsoft's 

ไอบีเอ็มและกูเกลิ 
จอ้งตตีลาด 
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (๑) 

1. ซานฟรานซสิโก – ขา่วรา้ยสาํหรบั 
ไมโครซอฟท์มาอกีแลว้ หนึ่งวนั
หลงั 
จากโดนปรบัจนอว่มเน่ืองจากคาํ 
วนิิจฉยัชี้ขาดวา่ละเมดิกฎหมาย 
ป้องกนัการผกูขาดในสหภาพยุโรป 
บรษิทัยกัษ์ใหญด่า้นซอฟต์แวร์เจา้ 
น้ีก็ตอ้งเผชญิการแขง่ขนัรุนแรงยิง่ 
ขึน้สาํหรบัโปรแกรมชุดออฟฟิศ 

2. ท ัง้กูเกลิและไอบเีอ็มประกาศ 
เมือ่วนัองัคารวา่จะยิง่พยายาม 
แขง่ขนักบัโปรแกรมชุดออฟฟิศ 
ของไมโครซอฟท์ ซึง่ครองตลาด 
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Office suite, which 
dominates the market for 
productivity software on 
office and home computers. 

3. IBM announced the release 
of Lotus Symphony, a 
portfolio of free software 
tools for creating and 
sharing documents, 
spreadsheets and 
presentations. 

4. Made up of Lotus 
Symphony Documents, 
Lotus Symphony 
Spreadsheets and Lotus 
Symphony Presentations, 
the tools support Windows 
and Linux desktops and are 
designed to handle the 
majority of office tasks that 
workers typically perform. - 
DPA 

ซอฟต์แวร์สาํเร็จรูปทีใ่ชก้บัคอม 
พวิเตอร์ในสาํนกังานและบา้น 

3. ไอบเีอ็มประกาศวา่ออกโลตสั 
ซมิโฟนี (Lotus Symphony) 
มาแลว้ เป็นชุดเครือ่งมือซอฟต์แวร์ 
ใชฟ้รีสาํหรบั สรา้งและใชง้าน 
เอกสาร (document) แผน่ 
ตารางทาํการ (spreadsheet) 
และการนําเสนอ (presentation) 
รว่มกนั 

4. ชุดเครือ่งมอืทีป่ระกอบดว้ย 
โปรแกรมโลตสัซมิโฟนีด็อกควิ
เมนต ์
โลตสัซมิโฟนีสเปรดชีตและโลตสั 
ซมิโฟนีพรีเซนเทช ั่นน้ี สามารถใช ้
งานกบัโปรแกรมเดสก์ท็อปของ 
วนิโดว์และลนุิกซ์ (Linux) ได ้ท ัง้ 
ยงัออกแบบเพือ่ใหใ้ชท้าํงานตา่งๆ 
สว่นใหญท่ีพ่นกังานใชก้นัอยูใ่น 
สาํนกังาน – 

ดพีีเอ 

 

ค าอธิบาย 
บทแปลน้ีถา้เป็นนกัคอมพวิเตอร์ เขาจะทบัศพัท์กนัจนแทบไมม่ีภาษาไทย ฟงัเหมอืนทอ่งคาถาลกึลบั 
สาํหรบัคนนอกอยา่งผม 

อนึ่ง ผมใช้วา่ "อนิเตอร์เน็ต" เพราะแมศ้พัท์บญัญตัสิาขาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ราชบณัฑติยสถานใหใ้ชว้า่ อนิเทอร์เน็ต (ซึง่ "ถอดเสยีง" จากภาษาองักฤษ)แตห่ลกัเดมิของ 
ราชบณัฑติยสถาน (ผมยงัไมพ่บประกาศใหเ้ลกิใช)้ ยกเวน้คาํ inter- เอาไว ้โดยระบวุา่ใหใ้ช ้"อนิเตอร์" 
เพราะใชก้นัมาจนคุน้แล้ว แตค่นรุน่ใหมค่งชอบใหถ้อดเสยีงใกลภ้าษาตน้ทางมากทีสุ่ด สว่นคาํวา่  
"พรีเซนเทช ั่น" ผมไมแ่น่ใจครบัวา่ตอ้ง "พรีเซนเตช ั่น" หรือไม ่แตค่ดิวา่คงไม่ 

ย่อหน้าที่ 1  

 dpa ยอ่มาจาก Deutsche Presse-Agentur เป็นชือ่สาํนกัขา่วของเยอรมนั  ไมโครซอฟท์  
(Microsoft) เป็นชือ่เฉพาะ ไมต่อ้งแปล ใหส้ะกดตามทีบ่รษิทัหรือเจา้ของผลติภณัฑ์น ัน้ใช้  to slap  
ในทีน้ี่เป็นคาํภาษาแบบไมท่างการ หมายถงึ ลงโทษหรือปรบั  damaging anti-trust ruling คาํ 
วา่ damaging –"ทีก่อ่ความเสยีหาย" ในทีน้ี่ผมเลือกใชค้าํวา่ "อว่ม" เพือ่ชดเชย (compensation) 
คาํวา่ slap ทีพ่อแปลเป็นไทยวา่ "โดนปรบั" แลว้ ความ "ไมท่างการ" พรอ่งไป  software giant –  
"บรษิทัยกัษ์ใหญด่า้นซอฟต์แวร์" หมายถงึ บรษิทัไมโครซอฟท์ ขอใหส้งัเกตเรือ่งการหลากคาํ เป็นขนบ 
การใชภ้าษาองักฤษ ไมน่ิยมใชค้าํซํา้ในทีใ่กลก้นั ถือวา่ไมส่ละสลวย (การแปลไทยเป็นองักฤษตอ้งคาํนึง 
ถงึขอ้น้ี ผูแ้ปลจงึตอ้งรูบ้รบิทพอจะหาคาํทีเ่หมาะสมมาใชห้ลากคาํได)้  "Office" – "ออฟฟิศ" เป็นชือ่ 
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เฉพาะ (ตา่งจากในยอ่หน้าที ่4)  suite หมายถงึ "ชุดโปรแกรม" 

หยอ่หน้าที ่2 
 productivity software – "ซอฟต์แวร์สาํเร็จรูป" คอืโปรแกรมทีนํ่าไปใชง้านไดท้นัที ตา่งจาก 
โปรแกรมชนิดไมส่าํเร็จรูป ทีผู่ซ้ื้อมาใชต้อ้งปรบัแตง่ให้ตรงตามความตอ้งการ เชน่โปรแกรมคดิเงนิเดอืน 
พนกังานบรษิทั เป็นตน้  productivity – ศพัท์บญัญตัวิา่ ผลติภาพ (ผะ-หลดิ-ตะ-พาบ) หมายถงึ  
"สภาพหรือคณุภาพของการผลติ ประสทิธผิลในการผลติ" แตถ่า้แปลวา่ "โปรแกรมผลติภาพ" ผูอ้า่นอาจ 
เขา้ใจผดิวา่เป็นสองคาํ คอื "ผะ-หลดิ-พาบ" หมายถงึ "ผลติซึง่ภาพ" จะทาํใหค้ดิไปว่าเป็นโปรแกรมใช้ 
สรา้งภาพกราฟิก 

ย่อหน้าที่ 3  

 portfolio – แฟ้มรวมผลงาน ถา้เป็นศพัท์เศรษฐศาสตร์ หมายถงึ กลุม่หลกัทรพัย์หรือยอดรวมธุรกจิ ใน
ทีน้ี่หมายถงึ "ชุดโปรแกรม" นั่นเอง เป็นวธิีหลากคาํ  spreadsheet คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ทีใ่ชใ้นการทาํบญัชี จดัขอ้มูลเป็นตารางเพือ่สะดวกในการคาํนวณ ศพัท์บญัญตัใิชว้่า "แผน่ตารางทาํการ" 
สว่น  presentation บญัญตัวิา่ "การนําเสนอ" ผูรู้บ้อกวา่โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศฉบบัภาษา 
ไทยเรียก spreadsheet วา่ "กระดาษคาํนวณ" โปรแกรมสาํเร็จรูปมอีทิธพิลตอ่การใชภ้าษาเพราะใช้ 
กนัแพรห่ลายท ัง้ยงับงัคบัให้ใชภ้าษาตามทีก่าํหนดไว ้ไมเ่ชน่นัน้โปรแกรมจะไมต่อบสนอง 

ย่อหน้าที่ 4  

โปรแกรมเดสก์ท็อป เป็นโปรแกรมทีท่าํใหห้น้าจอคอมพวิเตอร์ แลดคูลา้ยกบั ฝาโตะ๊ทาํงาน คอืแฟ้มตา่งๆ 
วางอยูใ่หเ้ราเลือกเปิดใชง้าน 

งกรุณาตดิตามอา่นทอ่นตอ่ไปในคราวหน้า สวสัดคีรบั 

บญัชา สุวรรณานนท์     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

October 9: First female Beefeater begins [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
ฉบบัน้ี เรามาตดิตามเรือ่งราวของ มวัรา คาเมรอน พะทาํมะรงหญงิคนแรกแหง่โลกประวตัศิาสตร์ 
หอคอยอนัมชีือ่เสยีงกอ้งโลกแหง่น้ี เธอเป็นผูส้รา้งประวตัศิาสตร์อยา่งแทจ้รงิ คดิดนูะคะ 522 ปีทีเดยีว 
ทีม่แีตพ่ะทาํมะรงชายเทา่นัน้ แตถ่งึจะนานเทา่ไร ทีสุ่ดแลว้ ผูห้ญงิเราก็กา้วเขา้มาควา้ตาํแหน่งน้ีไดอ้ยา่ง 
สงา่งาม ดว้ยฝีมือแท ้ๆ เลย น่าภาคภมูใิจนะคะ ทา่นผูอ้า่น 

วธิีการแปล นอกจากจะเน้นการเลือกใชค้าํแปลศพัท์เฉพาะวงการ (jargons) ใหต้รงกบัคาํทีใ่ชอ้ยูใ่น 
แวดวงศาสตร์นัน้แลว้ ดฉินัขอเพิม่เรือ่งการแปลนิยามคาํศพัท์เฉพาะวงการ ซึง่เมือ่ใชค้าํไทยแลว้ 
ความหมายหา่งไกลจากคาํภาษาเดมิมากทีเดยีว ดงัตวัอย่างในบทแปลน้ี คอื Beefeater ซึง่เราจะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc0907.htm
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แปลดว้ยกนันะคะ 

 

Yeoman Warder Moira Cameron, who has 
become the first female Beefeater in the 
history of the Tower of London, poses 
with colleagues at the Tower in London 
yesterday. 

มวัรา คาเมรอน องครกัษ์เฝ้าหอคอยแหง่ลอนดอน  
ผูไ้ดเ้ป็นพะทาํมะรงหญงิผูคุ้มหอคอยแหง่ลอนดอน 
คนแรกในประวตัหิอคอยแหง่ลอนดอน เธอวางทา่ 
ถา่ยรูปพรอ้มกลุ่มเพือ่นพะทาํมะรง ณ หอคอยแหง่น้ี 
ในลอนดอน 

First female 
Beefeater 
begins[2] 

4. Ms Cameron joined 
the army in June 
1985, at the age of 
20, and has spent the 
required 22 years of 
service in the armed 
forces to become 
eligible for this 
prestigious position. 

5. She joined the 
Women's Royal Army 
Corps and trained as 
a data telegrapher 
with the Royal Signals 
and saw service in 
England, Northern 
Ireland and Cyprus. 

6. To apply to become a 
Beefeater, candidates 
must also have 
earned medals for 
long service and good 
conduct. 

7. It is believed that 
Beefeaters earned 

เริม่มีพะทาํมะรงหอคอย 
แหง่ลอนดอนหญงิคนแรก [2] 

4. มสิคาเมรอนเขา้รบัราชการในกอง 
ทพับก เมือ่มถิุนายน ค.ศ. 1985  
ขณะมอีายุได ้20 ปี เธอใชเ้วลารบั 
ราชการในกองกาํลงัทหารถงึ 22 ปี 
เพือ่ใหค้รบคณุสมบตัติามกาํหนด 
เงือ่นไขในตาํแหน่งอนัทรงเกียรตคิณุน้ี 

5. เธอเขา้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยทหารหญงิ 
กองทพับกแหง่สหราชอาณาจกัร และ 
เขา้ฝึกอบรมเป็นทหารฝ่ายสือ่สารขอ้มูล 
ขา่วสาร ประจาํหน่วยทหารสือ่สารและ 
มปีระสบการณ์เขา้รว่มรบทีเ่กาะองักฤษ 
ไอร์แลนด์เหนือ และไซปรสัมาแลว้ 

6. ในการสมคัรเขา้เป็นพะทาํมะรง 
หอคอยแหง่ลอนดอนคนหนึ่งๆ นัน้ 
ผูส้มคัรเขา้รบัการคดัเลือกยงัตอ้ง 
ไดร้บัเหรียญปฏบิตัริาชการทหาร 
นาน และเป็นผูม้คีวามประพฤตดิี 
งามอกีดว้ย 

7. พะทาํมะรง มาจากคาํภาษาองักฤษ 
วา่ บฟีอตีเตอร์ ซึง่หมายถงึ ผูท้ีก่นิ 
เน้ือววั คาํน้ีเชือ่กนัวา่ เป็นสมญา 
นามทีม่าจากความหมายวลี "เน้ือ 
ววัปนัสว่นทีก่องทหารไดร้บัประ 
จาํวนั" ต ัง้แตปี่ ค.ศ. 1485 ใน 
สมยัทีก่ษตัรย์ิองักฤษ พระเจา้ 
เฮนรีที ่7 ทรงจดัต ัง้กองทหาร 
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their nickname from 
their daily ration of 
meat, dating back to 
1485 when King 
Henry VII formed this 
group of bodyguard. 

8. Historically their duty 
was to guard "the 
Tower of London and 
all things within it" 
including the crown 
jewels - a role which 
included the 
supervision and care 
of state prisoners. 
Today there are 35 
Beefeaters. - 
REUTERS 

องครกัษ์ขึน้มากองหนึ่ง 
8. ตามประวตัศิาสตร์ ภาระหน้าที ่

ของทหารพวกน้ี คอื รกัษาการณ์ 
"หอคอยแหง่ลอนดอนและสรรพสิง่ 
ท ัง้หลายทีอ่ยูภ่ายในสถานทีแ่หง่น้ี" 
รวมท ัง้เครือ่งเพชรอนัเป็นเครือ่ง 
ราชูปโภคแหง่พระมหากษตัรย์ิใน 
ราชสาํนกัองักฤษ กบัภารกจิอกี 
บทบาทหนึ่งทีค่รอบคลุมถงึการ 
ควบคุมอารกัขา และเอาใจใสดู่ 
แลรบัใชน้กัโทษหลวงและนกัโทษ 
การเมอืง ปจัจุบนัน้ี พะทาํมะรงมี 
ดว้ยกนัท ัง้หมด 35 นาย — สาํนกั 
ขา่วรอยเตอร์ส 

 

ค าอธิบาย 

ยอ่หน้าที ่4  
กลา่วถงึคณุสมบตัแิรกของพะทาํมะรง ทีต่อ้งการผูม้ปีระสบการณ์ดา้นน้ียาวนาน ซึง่เธอมคีรบถว้น 
 joined the army ขอ้ความน้ี ควรใชว้า่ "เขา้รบัราชการในกองทพับก" ไมพ่งึใช้ เขา้รว่มใน 
กองทพับก  armed forces นามวลีน้ี คือ กองกาํลงัทหารในเหลา่ทพัท ัง้ 4 เหลา่  prestigious 
position (n. phr.) ตาํแหน่งอนัทรงเกียรตคิณุ prestigious เป็น attri. adj. ขยาย position 

หยอ่หน้าที ่5 
ยงัคงกลา่วถงึประสบการณ์งานทีเ่ธอปฏบิตัอิยู่  แฟนผูอ้า่นคงสงัเกตวา่ ดฉินัไมใ่ช้คาํแปลของ joined  
วา่ "เขา้รบัราชการทหาร" อกี เพือ่หลีกเลีย่งความทีเ่คยใชม้าแลว้ ทาํใหง้านแปลมคีุณภาพดขีึน้ 
 Women's Royal Army Corps เป็นนามวลีทีย่าวมาก และตอ้งหาคาํแปลทีว่งการทหารใชก้นัอยู่ 
(แมใ้นเมอืงไทยยงัไมม่ก็ีตาม) ขอใชว้า่ "หน่วยทหารหญงิ กองทพับกแหง่สหราชอาณาจกัร" Corps  
(อา่นวา่ คอรซ์ หรือ คอซ์ pl. n. เขยีนตวัใหญ)่ หน่วยทหาร หน่วยกองกาํลงัเฉพาะกจิ กองพลน้อย (ม ี2  
กองพนั)  a data telegrapher (phr. n.) พนกังานหรือเจา้หน้าทีโ่ทรเลข แตใ่นทีน้ี่ เป็นหน่วย 
ทหาร จงึขอใชว้า่ "ทหารฝ่ายสือ่สารขอ้มลูขา่วสาร"  the Royal Signals เป็นคาํเฉพาะวงการ 
ทหาร มาจากคาํเต็มวา่ the Royal Corps of Signals หรือ the Signals คอื หน่วยทหารสือ่สารแหง่ 
สหราชอาณาจกัร  saw service เป็นสาํนวน คอื มีประสบการณ์ร่วมรบ  England คอื เกาะองักฤษ 
ทีป่ระกอบดว้ยองักฤษและเวลส์ อาจใชว้า่ องิแลนด์ ก็ได้ 

ย่อหน้าที่ 6  

กลา่วถงึคณุสมบตัสิาํคญัยิง่ทีผู่ส้มคัรจะตอ้งม ีมวัรา คาเมรอน มคีรบถว้น  candidates (n.) ผู ้
สมคัรเขา้รบัการคดัเลือก  medals for long service เป็นนามวลีทีใ่ชใ้นวงเฉพาะขา้ราชการ 
พลเรือนและทหาร คอื "เหรียญปฏบิตัริาชการนาน" ของเมอืงไทยเรามเีชน่กนั คอื "เหรียญจกัรพรรดิ 
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มาลา" สาํหรบัผูร้บัราชการ 25 ปีขึน้ไป  good conduct เป็นสาํนวน คอื ความประพฤตดิงีาม 

ย่อหน้าที่ 7-8  

บอกทีม่าแหง่คาํเรียกชือ่ตาํแหน่งน้ีในภาษาเดมิ และหน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามประวตัศิาสตร์  ในการแปล 
นิยามคาํศพัท์เฉพาะวงการ (jargons) ซึง่มกีารแปลเป็นคาํไทยแลว้ เชน่ Beefeaters พะทาํมะรง 
หากผูแ้ปลแปลไปตามตน้ฉบบั จะกลายเป็นวา่ พะทาํมะรง หมายถงึ ผูก้นิเน้ือววัทีไ่ดร้บัปนัสว่นประจาํวนั 
ไป ตอ้งไมใ่ชแ่น่นอนแน่ ดฉินัขอแนะนําใหใ้ชข้อ้ความตามทีไ่ดท้าํไว้  their nickname (n.) ชือ่เลน่ 
สมญานาม ฉายานาม  their daily ration of meat วลีน้ี หมายถงึ เน้ือววัปนัสว่นทีไ่ดร้บัประจาํวนั 
 a bodyguard (n.) ผูร้กัษาการณ์ มอืปืน ผูคุ้ม้กนั องครกัษ์ ในทีน้ี่ คอื กองทหารองครกัษ์ หรือ กอง 
ทหารรกัษาพระองค์  the supervision (n.) การควบคมุอารกัขา การตรวจการ การอาํนวยการ 
 state prisoners (n. phr.) นกัโทษหลวง นกัโทษการเมอืง 

งานอนัมเีกียรตเิฉกเชน่น้ี เหมาะสมกบัสตรีผูเ้ป่ียมดว้ยศกัยภาพเชน่เธออยา่งแทจ้รงิ 

พบกนัคราวหน้าคะ่ สวสัดี 

จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

October 2: First female Beefeater begins [1] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
ในสปัดาห์แหง่ฟ้าอมึครมึมวัซวั ท ัง้สภาพบรรยากาศธรรมชาตแิละบรรยากาศรอบตวัเรา ขอนําขา่วสบายๆ 
ท ัง้เน้ือขา่วทีน่่าสนใจ ความเทา่เทียมของสตรี และภาพขา่วทีม่องดูมคีวามสขุใจตามไปดว้ย เรือ่งราว 
ของสุภาพสตรีชาวองักฤษทีไ่ดร้บัตาํแหน่งซึง่ไมเ่คยมีปรากฏมากอ่นในประวตัศิาสตร์องักฤษ 
"พะทาํมะรง" 
แหง่คกุหอคอยแหง่ลอนดอน 

สาํคญั คอื การเลือกใชค้าํใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งหรือบรบิท ทีน่ิยมใชใ้หเ้หมาะกบักาลเทศะและบคุคล 
ผูแ้ปลตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม คาํศพัท์บางคาํเป็นคาํเฉพาะวงการ (jargon) ตอ้งใชใ้หถู้กตอ้ง มคีาํ 
แนะนํา คอื ใชพ้จนานุกรม (ภาษาองักฤษ) ดา้นวฒันธรรม เชน่ Longman Dictionary of English  
Language and Culture รบัรองปลอดภยั "ไมต่กมา้ตาย"! ดงัทีด่ฉินัไดใ้ชใ้นการแปลขา่วบทน้ี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/troc0207.htm
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Yeoman Warder Moira Cameron, who has 
become the first female Beefeater in the 
history of the Tower of London, poses 
with colleagues at the Tower in London 
yesterday. 

มวัรา คาเมรอน องครกัษ์เฝ้าหอคอยแหง่ลอนดอน  
ผูไ้ดเ้ป็นพะทาํมะรงหญงิผูคุ้มหอคอยแหง่ลอนดอน 
คนแรกในประวตัหิอคอยแหง่ลอนดอน เธอวางทา่ 
ถา่ยรูปพรอ้มกลุ่มเพือ่นพะทาํมะรง ณ หอคอยแหง่น้ี 
ในลอนดอน 

First female 
Beefeater begins 

1. London - The woman 
appointed as the first 
female guardian of the 
Tower of London in the 
Beefeaters' 522-year 
history started her new job 
yesterday. 

2. Moira Cameron, 42, from 
Argyll in Scotland, beat 
five men to secure the 
coveted position. She will 
wear the traditional 
ceremonial dress of a 
distinctive scarlet and gold 
tunic, white ruff, red 
stockings and black patent 
leather shoes. 

3. Her duties will include 
guarding the Crown 
Jewels, participating in the 
Ceremony of the Keys and 
giving visitors guided 
tours. Beefeaters are also 
responsible for the Tower's 
ravens which legend says 
must stay in the fortress on 
the banks of the River 
Thames to ensure the 

เริม่มีพะทาํมะรงหอคอย 
แหง่ลอนดอนหญงิคนแรก 

1. กรุงลอนดอน - สภุาพสตรีผูไ้ดร้บั 
การแตง่ต ัง้เป็นผูค้มุหญงิคนแรก 
ของหอคอยแหง่ลอนดอน ในประวตั ิ
พะทาํมะรงหอคอยแหง่ลอนดอน  
ทีม่อีายุเกา่แกน่านถงึ 522 ปี เธอ 
ไดเ้ริม่ตน้งานในตาํแหน่งหน้าที ่
ใหมข่องเธอเมือ่วานน้ี 

2. มวัรา คาเมรอน อายุ 42 ปี จาก 
แขวงอาร์ไกลล์ในสก็อตแลนด์ เอา 
ชนะผูช้ายถงึหา้คน ไดร้บัตาํแหน่ง 
อนัเป็นสดุยอดปรารถนา เธอจะไ 
ดส้วมเครือ่งแบบในพธิีตามราช 
ประเพณี ประกอบดว้ยเสื้อนอกแบบ 
ส ัน้สแีดงและสทีองทีเ่ดน่เป็นพเิศษ 
มรีิว้จีบสีขาว ถุงเทา้ยาวสแีดง และ 
รองเทา้หนงัฟอกสดีาํ 

3. งานในหน้าทีข่องเธอครอบคลุมถงึ 
การเฝ้าพทิกัษ์รกัษาการณ์เครือ่ง 
เพชรอนัเป็นเครือ่งราชูปโภคแหง่ 
พระมหากษตัรย์ิในราชสาํนกัองักฤษ 
เขา้รว่มในพธิีการงานฉลองบคุคล 
สาํคญั ๆ และเป็นมคัคเุทศก์นําเทีย่ว 
ชมสถานทีใ่หแ้กผู่ม้าเยือน พวก 
พะทาํมะรงยงัมหีน้าทีด่แูลอีกา 
ประจาํหอคอยแหง่ลอนดอนอกีดว้ย 
เรือ่งอกีามตีาํนานเลา่ขานกนัวา่ อกีา 
ตอ้งมีอยูป่ระจาํในป้อมบนรมิฝั่ง 
แมน้ํ่าเธมส์ เพือ่ปกปกัษ์รกัษา 
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future of the Kingdom of 
England. 

อนาคตแหง่ราชอาณาจกัรองักฤษ 
ใหค้งอยูช่ ั่วกาลนาน 

 

ค าอธิบาย 

คาํบรรยายภาพ  

มคีาํสาํคญัๆ คอื Yeoman Warder (อา่น โย-มนั-วาร์เดอร์) คาํแรกมาจากคาํเต็มว่า "yeoman of 
the guard" หมายถงึ องครกัษ์ทหารเสอืแหง่พระราชนีิหรือผูค้มุหอคอยแหง่ลอนดอน บางทีเรียกวา่  
Beefeaters ซึง่มเีครือ่งแบบสวยเป็นพเิศษ ดูไดจ้ากของทีร่ะลกึสาํหรบันกัทอ่งเทีย่ว ่่ Warder คอื  
ผูค้มุคกุหรือเรือนจาํ นามวลีน้ี ดฉินัขอใชว้า่ "องครกัษ์เฝ้าหอคอยแหง่ลอนดอน" เพราะตาํแหน่งน้ี ไมใ่ช่ 
ผูค้มุคกุธรรมดา แตเ่ป็นคกุหลวง มอีกีคาํหนึ่ง คอื "ราชมลั" แตม่คีวามหมายลกึกวา่ คอื เจา้พนกังาน 
ผูม้หีน้าทีท่าํโทษคน ดฉินัไมใ่ช ้"พะทาํมะรง" เพราะเลือกใชส้าํหรบัคาํ Beefeaters ไปแล้ว ไมค่วร 
ใชค้าํซํา้กนัอกี นี่เป็นเทคนิคเล็กๆ ทีท่าํใหง้านแปลดมูคีุณภาพขึน้มาก 

 มอีกีคาํหนึ่งทีใ่ชใ้นขา่วและมคีวามหมายเหมอืนกนั แตเ่ป็นคาํใชท้ ั่วไป คอื guardian ผูค้มุ ยาม  
พศัดี  the history of the Tower of London วลีน้ีขอแปลวา่ "ประวตัหิอคอยแหง่ลอนดอน"  
history ไมจ่าํเป็นตอ้งแปลวา่ ประวตัศิาสตร์ เสมอไป ผูแ้ปลตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
แหง่บรบิทนะคะ  ประโยคยาวสามารถทอนใหส้ ัน้ เป็นประโยคใหม ่โดยเตมิประธานเขา้ไป จะทาํให้ 
ผูอ้า่นเขา้ใจความไดด้ขีึน้ 

หวัขา่ว 
มคีาํสาํคญั คอื Beefeater ไมพ่งึแปลวา่ "ผูก้นิเน้ือววั" เพราะคาํน้ีเป็นศพัท์ใชใ้นแวดวงประวตัศิาสตร์ 
องักฤษอยา่งแทจ้รงิ ลองเปิดพจนานุกรมทีแ่นะนํา จะไดค้าํอธบิายชดัเจน ซึง่ตรงกบัคาํไทยวา่ พศัด ีผูค้มุ 
ยาม พะทาํมะรง องครกัษ์ ราชมลั ของหอคอยแหง่ลอนดอน ทีเ่ป็นคกุหลวงสาํหรบัขงัพระราชวงศ์องักฤษ 
และขนุนาง เสนาบดคีนสาํคญัๆ ในประวตัศิาสตร์องักฤษ ดฉินัเลือกใชว้า่ "พะทาํมะรง" เพราะเป็นคาํ 
โบราณ มใีชใ้นประวตัศิาสตร์ไทยและประวตัวิรรณคดีไทย น่ีคอืวธิีเลือกคาํใหต้รงกบับรบิท ่่ 

กรยิา begins อาจตดัออกไปได ้ความยงัชดัเจนอยู ่แตถ่า้จะใส ่ควรนําไปไวข้า้งหน้า ประโยคจะ 
สละสลวยขึน้ 

ย่อหน้าที่ 1  

ไมม่ขีอ้ความและคาํศพัท์ทีย่าก ประโยคยาว ทอนใหส้ ัน้โดยต ัง้ประโยคใหม ่ใสป่ระธานเขา้ไป จะอา่น 
เขา้ใจไดง้า่ย 

ย่อหน้าที่ 2  

คาํ Argyll ดฉินัเปิดพจนานุกรม ไดท้ ัง้วธีิอา่นออกเสยีงและคาํอธบิาย ซึง่ไดเ้พิม่เตมิลงในบทแปล เป็น 
ประโยชน์แกผู่อ้า่นยิง่ขึน้  secure (v.) ไดร้บั, เอา...มาใหไ้ด ้ the coveted position นามวลี 
น้ีคอื ตาํแหน่งอนัเป็นทีป่รารถนายิง่ หรือจะใชใ้หห้ยดย้อยไปวา่ "ตาํแหน่งอนัเป็นสุดยอดปรารถนา" ก็ไม ่
วา่กนั  distinctive scarlet and gold tunic (n. phr.) คอื เสือ้นอกแบบส ัน้เขา้รูปสแีดงและ 
สทีองทีเ่ดน่เป็นพเิศษ  white ruff (n. phr.) คอื ริว้จีบสขีาว  black patent leather (n. phr.)  
รองเทา้หนงัฟอกสดีาํ 
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ย่อหน้าที่ 3  

มคีาํสาํคญั คอื the Crown Jewels เชน่เดยีวกนั ดฉินัเปิดพจนานุกรมไดรู้ค้วามหมายทีแ่ทจ้รงิ คอื  
เครือ่งเพชร ประกอบดว้ยพระมหามงกุฎ พระแสงดาบ และเครือ่งอาภรณ์ประดบัอืน่ ๆ ของ
พระมหากษตัรย์ิ 
ราชสาํนกัองักฤษ ทีจ่ดัแสดงอยูท่ีห่อคอยแหง่ลอนดอน ดฉินัจงึเลือกใชว้า่ "เครือ่งเพชรอนัเป็นเครือ่งราชูป 
โภคแหง่พระมหากษตัรย์ิในราชสาํนกัองักฤษ"  the Keys (n.) บคุคลสาํคญั ๆ ravens (n.) อกีา 
ดาํ (ตวัใหญม่ ั่ก ๆ!)  legend (n.) ตาํนาน, นิทาน, เรือ่งเลา่ขาน ใชไ้ดห้มด  to ensure (v.) ปก 
ปกัษ์คุม้ครอง, ประกนัความม ั่นคงปลอดภยั 

เรือ่งราวสนุกน่าตดิตามตอ่ไปนะคะ พบกนัฉบบัหน้าดว้ยเรือ่งราวของสภุาพสตรีผูน้ี้ เธอทาํอยา่งไรจงึ
เอาชนะ 
ไดต้าํแหน่งน้ีได ้

จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 
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September 25: Cabinet to amend business law  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse2507.htm
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สวสัดคีะ่  
การแปลเรือ่งของกฎหมายเป็นการแปลทีต่อ้งอาศยัความเขา้ใจศพัท์เป็นอยา่งด ีเพราะทุกคาํมคีวาม 
สาํคญั รวมท ัง้ยงัตอ้งคาํนึงถงึคาํหรือสาํนวนภาษาไทยทีใ่ชใ้นบรบิทของกฎหมายดว้ย 

วนัน้ีเรามาดศูพัท์ทางดา้นกฎหมายธุรกจิกนัคะ่ 

 
The amended business law would replace the 
1992 law that governs private venture like this 
one, the underpass at Khuangsing intersection. 

Photographers name: Subin Khuenkaew 
กฎหมายทีป่รบัแกใ้หมจ่ะนํามาใช้แทนพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย 
การร่วมทุนระหวา่งภาครฐัและเอกชนพ.ศ. 2535 ซึ่งควบคมุ 
โครงการรว่มทุนดงัเช่นโครงการสรา้งอโุมงค์ทีส่ีแ่ยกขว่งสิงห์ 

Cabinet to amend 
business law 

Joint public-private venture value 
to rise 

WICHIT CHANTANUSORNSIRI 

1. Amendments to the joint 
public-private venture law 
aim to strike a balance 
between flexibility in state 
policy and safeguarding 
against potential 
interference and 
corruption, said Pongpanu 
Svetarunvra, the director-
general of the Public Debt 

คณะรฐัมนตรีปรบัแกไ้ข 
กฎหมายรว่มทนุ 

ท ัง้เพิม่มลูคา่โครงการรว่มทนุระหวา่ง 
ภาครฐักบัเอกชน 

วชิติ จนัทนุสรณ์ศริ ิ

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบรหิารหน้ีส 
าธารณะแจงถงึวตัถุประสงค์ของ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิกฏหมายรว่มทุน 
ระหวา่งภาครฐักบัเอกชนน้ีว่าเป็น 
การทาํใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง 
ความคลอ่งตวัในการดาํเนินนโยบาย 
ของรฐักบัการอดุชอ่งวา่งไมใ่หม้กีาร 
แทรกแซงและทุจรติคอรปัช ั่นทีอ่าจ 
เกดิขึน้ได ้
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Management Office. 
2. The new law would 

replace the 1992 law 
overseeing public-private 
ventures and include 
major infrastructure 
contracts and turnkey 
projects. The Finance 
Ministry would be 
empowered to stipulate 
the structure of investment 
and financing 
arrangement for projects. 

3. Critically, the new law 
raises the threshold for 
projects deemed subject 
to special scrutiny and 
monitoring from one billion 
baht under 1992 law to 
three billion baht. 
Government officials say 
the higher project value 
requirement aims to cut 
bureaucracy for smaller 
projects. 

4. The Finance Ministry and 
the National Economic 
and Social Development 
Board would also be 
authorized to review the 
project value rule every 
five years to reflect 
economic changes and 
government procurement 
and contract policies. 

5. The changes are aimed at 
minimizing past practices 
of deliberately 
undervaluing a project's 
value to avoid added 
scrutiny under the 1992 
law. 

6. The duty-free concession 
awarded to King Power at 

2. กฎหมายใหมฉ่บบัน้ีจะนํามาใช้ 
แทนพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการ 
รว่มทุนระหวา่งภาครฐัและเอกชน 
พ.ศ. 2535 และจะครอบคลุมไป 
ถงึโครงการสรา้งสาธารณูปโภค 
ขนาดใหญแ่ละโครงการจา้งเหมา 
เบ็ดเสร็จ อกีท ัง้ใหอ้าํนาจกระทรวง 
การคลงัออกกฎกระทรวงเพือ่ 
กาํหนดโครงสรา้งการลงทุนและ 
การจดัการดา้นการเงนิสาํหรบั 
โครงการได ้

3. ขอ้ทีส่าํคญัมากก็คอื พ.ร.บ. ฉบบั 
ใหมน้ี่จะปรบัมูลคา่ข ัน้ตํ่าของโครง 
การทีเ่ห็นวา่ตอ้งมกีารกล ั่นกรอง 
และตรวจสอบเป็นพเิศษ จากเดมิ 
ทีก่าํหนดไว ้1,000 ลา้นบาทใน  
พ.ร.บ.ฉบบัพ.ศ.2535 ใหเ้พิม่เป็น 
3,000 ลา้นบาท โดยฝ่ายบุคลากร 
ภาครฐัชี้แจงวา่เป็นการลดข ัน้ตอน 
ใหก้บัโครงการทีม่มีลูคา่ตํ่ากวา่  
3,000 ลา้นบาท 

4. นอกจากนัน้ กระทรวงการ คลงัและ 
คณะกรรมาธกิารดา้นพฒันาสงัคม 
และเศรษฐกจิแหง่ชาตยิงัมอีาํนาจ 
ทีจ่ะทบทวนกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วกบั 
มลูคา่ของโครงการไดทุ้กๆหา้ปี  
เพือ่ใหส้อดคล้องกบัความเปลีย่น 
แปลงทางเศรษฐกจิและนโยบาย 
จดัซ้ือจดัจา้งและการทาํสญัญา 
ของรฐับาล 

5. การเปลีย่นแปลงเหลา่น้ีมจุีด 
ประสงค์เพือ่ลดการแจง้มลูคา่ 
โครงการทีต่ํ่ากวา่ความเป็นจรงิ 
อยา่งทีเ่คยมกีรณีมาแลว้ใหเ้หลือ 
น้อยทีส่ดุ การจงใจแจง้มูลคา่ตํ่า 
กวา่ความเป็นจรงิเชน่น้ีก็เพือ่หลีก 
เลีย่งการตรวจสอบอยา่งละเอยีด 
เพิม่เตมิตามทีก่าํหนดไวใ้นพ.ร.บ. 
ฉบบัปีพ.ศ.2535 

6. ตวัอยา่งเชน่กรณีของสมัปทาน 
โครงการจาํหน่ายสนิคา้ปลอดภาษี 
ในสนามบนิสวุรรณภมูทิีร่ฐับาลให้ 
กบับรษิทัคงิ เพาเวอร์ บรษิทัน้ีถูก 
กลา่วหาวา่จงใจแจง้มลูคา่ของสญัญา 
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Suvarnabhumi Airport, for 
instance, has been 
accused to deliberately 
undervaluing the contract 
value by excluding stock 
items to avoid the public 
private law. 

ตํ่ากวา่มลูคา่ทีแ่ทจ้รงิ โดยเว้นไมแ่จ้ง 
มลูคา่หุน้ไว้ดว้ย ท ัง้น้ีเพือ่หลบเลีย่ง 
กฎหมายรว่มทุนดงักลา่ว 
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ค าอธิบาย 

หวัขา่ว  amend (v.) a law หมายถงึแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมาย แตเ่มือ่เป็นหวัขา่วทีต่อ้งการความกระชบั
จงึใช้ 
แคว่า่ ปรบัแก ้สว่น business law นัน้เน่ืองจากในเน้ือความบอกอยา่งชดัเจนวา่เป็น กฎหมายรว่มทุน  
(the joint public-private venture law) จงึหยบิขึน้มาใชใ้นหวัขา่วใหช้ดัเจนดกีวา่คาํวา่กฎหมายธุรกจิ 
เฉยๆคะ่ 

ยอ่หน้าที ่1 
 strike (v.) เป็นคาํทีม่หีลายความหมาย ทีเ่รามกัเห็นใชบ้อ่ยๆคอืในกรณีนดัหยุดงาน และต ีหรือฟาด 
เชน่ strike the ball หรือ เกดิความคดิขึน้มาทนัทีทนัใดเชน่ A thought struck me that I was such 
a fool. และเมือ่มาใชว้า่ to strike a balance หมายถงึการหาจุดสมดลุระหวา่งข ัว้ท ัง้สอง ซึง่ก็คือสิง่ 
ทีอ่ธบิายในวลีตอ่มา  safeguarding (v.) หมายถงึป้องกนัไมใ่หเ้กดิสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย แตเ่พือ่ให้ 
เหมาะกบับรบิททางกฎหมายดฉินัจงึใช้วา่ อุดช่องวา่ง คะ่ 

ยอ่หน้าที ่2 
กฎหมายจะมปีี พ.ศ. ทีอ่อกกฎหมายนัน้กาํกบัอยูเ่สมอ เมือ่แปลจงึตอ้งเปลีย่น ปีครสิต์ศกัราชตามตน้ 
ฉบบัใหเ้ป็นปีพุทธศกัราช  oversee (v.) คอืควบคมุดูแล แตเ่มือ่ใชใ้นบรบิทของกฎหมายควรใชว้า่ วา่
ดว้ย  turnkey projects (n.)หรือโครงการจา้งเหมาเบ็ดเสร็จ คอืโครงการขนาดใหญท่ีม่บีรษิทั 
ผูร้บัผดิชอบทุกอยา่งเพียงบรษิทัเดยีว คาํวา่  stipulate (v) หมายถงึออกเป็นขอ้กําหนดหรือขอ้บงัคบั 
ซึง่ถา้เป็นของกระทรวงเราก็เรียกวา่กฎกระทรวง สว่นการออกกฎหมายหรือตราหรือบญัญตัเิป็นกฎหมาย 
ใชว้า่ to enact หรือ to legislate the law 

ยอ่หน้าที ่3 
การแปล deemed (past participle) หมายถงึทีค่ดิวา่หรือตดัสนิวา่ subject to หมายถงึตกอยูภ่าย 
ใต ้แตถ่า้แปลตรงๆวา่ "คดิว่า" หรือ "เห็นวา่ตกอยูภ่ายใต"้( การกล ั่นกรองและตรวจสอบเป็นพเิศษ) ก็ไม่ 
เป็นภาษา คาํแปลงา่ยๆทีถ่า่ยทอดความไดเ้ทา่กนัคอื ...ทีเ่ห็นวา่ตอ้งมกีาร... 

ยอ่หน้าที ่4 

 procurement (n.) เมือ่นํามาใชว้า่ government procurement ในทีน้ี่หมายถงึการจดัซ้ือ 
จดัจา้งของรฐับาล 

ยอ่หน้าที ่5 
 scrutiny (n.) หมายถงึการตรวจสอบอยา่งละเอยีดหรือเฝ้าสงัเกต ซึง่ตา่งจากคาํว่า check ซึง่ 
หมายถงึตรวจสอบดวูา่ถูกตอ้ง เหมาะสมด ีหรือดคูวามกา้วหน้า 

ยอ่หน้าที ่6 
 concession (n.) สมัปทาน คอืสทิธผิกูขาดในการทาํบางสิง่ เชน่ mine concession สมัปทาน 
เหมอืงแร ่forestry concession สมัปทานป่าไม ้เป็นตน้  awarded to หรือ granted to เป็นคาํ 
กรยิาทีใ่ชคู้ก่บัคาํน้ีในความหมายวา่มอบให้  To be accused (v.) เป็นวลีทีแ่ปลขา้มไปไมไ่ดเ้ป็น 
อนัขาดคะ่ เพราะแสดงวา่ศาลยงัไมไ่ดต้ดัสนิวา่มคีวามผดิจรงิ เป็นเพียงการถูกกลา่วหา 

พบกนัอกีคร ัง้ในสปัดาห์หน้า สวสัดคีะ่ 
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บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 18: Felix pummels Nicaraguan coastline  

สวสัดคีะ่  
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีจะขอพูดถงึสองสามเรือ่งคะ่ คอืเรือ่งการถา่ยทอดใหเ้ป็นสาํนวนแปลทีเ่ขา้ใจงา่ย โดย 
การปรบัรูปประโยคภาษาองักฤษทีม่กัรุงรงัไปดว้ยสว่นขยาย ใหเ้ป็นรูปประโยคแบบไทยๆ ทีว่างสว่น
ขยาย 
โดยคาํนึงถงึความชดัเจนและความสละสลวย เรือ่งของประโยคกรรมวาจก (passive voice) รวมท ัง้ศพัท์ 
ทีน่่าสนใจคะ่ 

 
Miskito native community houses damaged 
after the impact of Hurricane Felix in Sandy 
Bay, 500km northwest of Managua, on 
September 5.  
เฮอรเิคนเฟลิกซ์ถลม่เมอืงแซนดีเบย์ ซึ่งอยู่หา่งจากเมอืง 
มานากวัไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 500 กโิลเมตร เป็นผล
ใหบ้า้นชุมชนเผา่มสิกโิตพงัยบัเยนิ เมือ่วนัที่  
5 กนัยายน 

Felix pummels 
Nicaraguan 
coastline 

Powerful hurricane winds reach 
260kph 

1. La Ceiba, Honduras - 

เฮอรเิคนเฟลกิซ์ซดักระหน่ํา 
ชายฝั่งประเทศนิคารากวั 

ดว้ยพลงัความเร็วลม 260 กม ตอ่ชม 

1. ลา ซีบา ฮอนดรูสั — เมือ่วานน้ี 
เฮอรเิคนเฟลกิซ์ซึง่มคีวามเร็ว 
ลมระดบั 5 ขนาดทาํลายสถติไิด ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse1807.htm
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Hurricane Felix slammed 
into Nicaragua's Miskito 
Coast as a record breaking 
Category 5 storm 
yesterday in an area that is 
home to thousands of 
stranded Miskito Indians. 

2. Meanwhile, off Mexico's 
Pacific coast, Tropical 
Storm Henriette 
strengthened into a 
hurricane with 120kph 
winds and the US National 
Hurricane Center said it 
was headed towards the 
upscale resort of Cabo 
San Lucas. 

3. Felix landed around dawn 
at Punta Gorda with winds 
of about 260kph, only two 
weeks after Hurricane 
Dean struck Mexico, 
further up the Caribbean 
coast. It was the first time 
that two Category 5 
hurricanes have hit land in 
a season since 1886, 
according to the US 
National Oceanic and 
Atmospheric 
Administration. Only 31 
such storms have been 
recorded in the Atlantic, 
including eight in the last 
five seasons. 

4. Nicaragua's Civil Defence 
chief, Rogelio Flores, said 
2000 people were 
evacuated before the 
hurricane blew roofs off 
homes, blocked roads and 
knocked out telephone 
services. But many Miskito 
Indians refused to leave 

เขา้ถลม่ชายฝั่งมสิกโิตของนิคารากวั 
บรเิวณน้ีเป็นทีอ่ยูข่องชาวอนิเดยีน 
แดงเผา่มสิกโิตนบัพนัทีไ่มม่ีทางจะ 
ไปไหนได ้

2. ชว่งเดยีวกนัน้ี นอกชายฝั่งดา้น 
แปซฟิิกของประเทศเม็กซโิก 
พายุโซนรอ้นเฮนเรียตกาํลงัเพิม่ 
ระดบัความรุนแรงขึน้เป็นเฮอรเิคน 
ดว้ยความเร็วลม 120 กม ตอ่ ชม 
ศนูย์เฮอรเิคนแหง่ชาตขิองสหรฐั 
อเมรกิาแจง้วา่พายุลูกน้ีกาํลงัมุง่ 
หน้าไปยงักาโบ ซาน ลูกสั ซึง่เป็น 
เมอืงตากอากาศระดบัหรู 

3. เฮอรเิคนเฟลกิซ์ขึน้ฝั่งทีเ่มอืงปนัตา 
กอร์ดา เวลาเชา้ตรูด่ว้ยความเร็ว 
ลมประมาณ 260 กม ตอ่ชม เพียง 
สองสปัดาห์หลงัจากเฮอรเิคนดนี 
เขา้ถลม่เม็กซโิกทีอ่ยูเ่หนือขึน้ไป 
ดา้นชายฝั่งทะเลแครบิเบยีนตาม 
รายงานของสาํนกังานดา้นสมทุร- 
ศาสตร์และภมูอิากาศแหง่ชาตขิอง 
สหรฐัอเมรกิา คร ัง้น้ีนบัเป็นคร ัง้แรก 
ทีม่พีายุเฮอรเิคนความรุนแรงระดบั 
5 ขึน้ฝั่งในฤดกูาลเดยีวกนัถงึสองลูก 
นบัต ัง้แตปี่ ค.ศ.1886 เป็นตน้มา ใน 
มหาสมทุรแอตแลนตกิน้ีมบีนัทกึวา่เคย 
มเีฮอรเิคนระดบัน้ีเพียง 31 ลูก รวมท ัง้ 
ทีเ่กดิขึน้แลว้ 8 ลูกในชว่งหา้ฤดกูาล 
สดุทา้ยน้ีดว้ย 

4. โรจีลโิอ ฟลอเรส ผูอ้าํนวยการ 
สาํนกังานป้องกนัภยัทางอากาศ 
ของนิคารากวัแจง้วา่มกีารอพยพ 
คน 2,000 คนออกจากพื้นทีแ่ลว้ 
กอ่นทีเ่ฮอรเิคนจะเขา้มากวาด 
หลงัคาบา้นหลุดหายไป ทิง้ขา้ว 
ของไวเ้กลือ่นกลาดขวางถนน และ 
ทาํใหร้ะบบโทรศพัท์เป็นอมัพาต 
แตก็่ยงัมพีวกอนิเดยีนแดงเผา่ 
มสิกโิตอกีหลายคนทีไ่มย่อมออก 
จากพื้นทีต่ํ่าเพือ่ไปพกัยงัทีพ่กัช ั่ว 
คราว ตามรายงานปรากฏวา่ม ี
ชาวประมงยีส่บิคนสญูหายไป 
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low-lying areas and head 
to shelter. Twenty 
fishermen were reported 
missing. 

 

ค าอธิบาย  
 ในยอ่หน้าแรก มวีลีขยายอยู ่2 ชุดคอื (1) as a record breaking Category 5 storm ทีข่ยาย  
Hurricane Felix และ (2)i n an area home to thousands of stranded Miskito I 
ndians ทีข่ยาย Miskitoการปรบัตาํแหน่งของสว่นขยายจะทาํใหไ้ดส้าํนวนทีรื่น่หูและไมช่วนใหเ้ขา้ใจ 
ผดิวา่มกีาร ทาํลาย สถติใินบรเิวณทีอ่าศยัของชาวอนิเดียนแดง เหมอืนสาํนวนขา้งล่างน้ีคะ่ 

เมือ่วานน้ีเฮอรเิคนเฟลกิซ์ไดเ้ขา้ถลม่ชายฝั่งมสิกโิตของนิคารากวั (1) ทีม่คีวามเร็วลมระดบั 5 ขนาด 
ทาํลายสถติ ิ(2) ในบรเิวณทีอ่าศยัของ ชาวอนิเดยีนแดงเผา่มสิกโิตนบัพนัทีไ่มม่ทีางจะไปไหนได้ 

 ในยอ่หน้า 3 ประโยค Only 31 such storms have been recorded in the Atlantic,  
including eight in the last five seasons. ก็เป็นตวัอยา่งทีด่ขีองประโยคทีผู่แ้ปลควรทิง้โครง 
สรา้งเดมิ คอืประโยค passive voice ภาษาไทยเราสามารถละประธานไดโ้ดยใชก้รยิานําประโยควา่ 
... เคยมเีฮอรเิคนระดบัน้ีเพยีง 31 ลูก... สว่นวลีขยายวา่. ...ในมหาสมทุรแอตแลนตกิ... นัน้นําไป 
ไวข้า้งหน้าก็เพือ่ใหส้อดรบักบัวลีตอ่มาทีว่า่... ...รวมท ัง้ทีเ่กดิขึน้แลว้ 8 ลูก.. 

การทิง้โครงสรา้งเดมิทีเ่ป็นประโยค passive voice แลว้ใชโ้ครงสรา้งประโยคภาษาไทยทีล่ะประธานมใีห้ 
เห็นอกีสองประโยคในย่อหน้า ที ่4 คอื 2000 people were evacuated before the hurricane blew 
roofs off homes... และ Twenty fishermen were reported missing. ลองอา่นเทียบกนัดนูะคะ 

 การพูดถงึอากปักริยิาของลมพายุระดบัเฮอรเิคนใหเ้ห็นภาพพจน์นัน้ ภาษาตน้ฉบบัใช้ pummels  
(กระหน่ําตหีรือฟาด) slammed (กระทืบ หรือปิดประตอูยา่งแรง) ซึง่เป็นกรยิาของคน หรือทีใ่นทาง 
วรรณกรรมเรียกวา่ บคุลาธษิฐาน (personification) ท ัง้สองคาํมคีวามหมายแฝงรว่มกนัคอื กรยิาทีเ่กดิ 
จากพละกาํลงัทีรุ่นแรง ในภาษาไทยเราไมอ่าจแปลตามความหมายเดมิลุน่ๆ ได ้ตอ้งคดิหาคาํทีถ่า่ยทอด 
ความหมายแฝงน้ีโดยใหเ้ขา้กบับรบิทอยา่งเชน่คาํวา่ ซดักระหน่ํา และ ถลม่ 

 อกีสองคาํทีน่่าสนใจคอื stranded คาํน้ีถา้ใชก้บัปลาหรือเรือ หมายถงึเกยตืน้ แตใ่นบรบิทน้ีใชก้บัคน 
จงึมีอกีความหมายหนึ่งวา่เป็นพวกทีถู่กทิง้อยูท่ีน่ ั่นไปไหนไมร่อด 

พบกนัอกีคร ัง้ในสปัดาห์หน้า สวสัดคีะ่ 

บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 

SWU, and a freelance translator. 
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September 11: Across the ocean of inhumanity [2]  

สวสัดคีรบั  
บทแปลคร ัง้น้ีมเีน้ือหาตอ่จากคร ัง้ทีแ่ลว้ เป็นบทวจิารณ์การแสดงละครจากชาดกเรือ่งพระมหาชนก ผมตดั 
ชว่งสุดทา้ยทีก่ลา่วถงึรายละเอยีดเรือ่งวนัเวลา สถานทีแ่ละการซ้ือบตัรออกไป 

 
Thai dance, story-telling, agitprop and other 
theatrical components are mixed well in the 
latest version of 'Mahajanaka-Never Say Die'.  
นาฏกรรมไทย การเลา่เรือ่ง การปลุกจติสาํนึก และองค์ 
ประกอบอืน่ๆ ทางการละคร ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัใน  
พระมหาชนก - Never Say Die พากย์ลา่สดุ 

Part 2 

Across the ocean of 
inhumanity 

PATTARA DANUTRA 

9. But Pradit and his 
Makhampom team offer an 
alternative interpretation of this 
story. Their Mahajanaka is 
equipped with paradox, irony 
and questioning. Paradoxically, 
despite the words "Never Say 
Die" in its title, this version 
weaves together the tragedies 
of three people swimming in 
the Andaman Sea: A tsunami 
body collector from the South, 
an assaulted and depraved 

ตอน ๒ 

ขา้มหว้งมหรรณพ 
แหง่ความไรม้นุษยธรรม 

ภทัร ดา่นอตุรา 

9. แตค่ณุประดษิฐ์และคณะมะขามป้อม 
นําเสนอเรือ่งน้ีดว้ยการตคีวามไปอกี 
แบบหนึ่ง มหาชนกของคณะน้ีม ี
ปฏทิรรศน์ การแฝงนยัเชงิโชคลอ้ 
และการต ัง้คาํถาม แมช้ือ่จะมวีลีวา่  
"Never Say Die [อยา่ยอมตาย]" แต ่
หาชนกพากย์น้ีกลบัตรงกนัขา้ม นํา 
เรือ่งโศกนาฎกรรมของคนสามคน 
ทีว่า่ยน้ําอยูใ่นทะเลอนัดามนัมาผกู 
เขา้ไปดว้ยคือ คนเก็บศพผูป้ระสบภยั 
ซูนามจิากภาคใต ้หญงิกะเหรีย่ง 
ศลีธรรมเสือ่มจากภาคเหนือและ 
เยาวชนมสุลมิจากภาคใตท้ีถู่กรุมเรา้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse1107.htm
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Karen woman from the North 
and a Muslim youth from the 
strife-torn Southern region. 
They all encounter unfair and 
immoral treatment from 
unsympathetic state 
authorities. 

10. Moreover, this version 
changes the theme of 
perseverance to that of self-
doubt. It is ironic to see 
Mahajanaka, a canonical 
character of courage and 
endurance, reinterpreted as a 
person in a dilemma and 
questioning his own 
perseverance as the world 
appears more ruthless to him 
the further he swims in the sea. 

11. The original Jataka-based 
version pleases its readers 
with an ending where 
Mahajanaka survives and 
establishes a peaceful and 
wealthy kingdom. The 
Makhampom version will 
disappoint those who are 
attached to the original. 

12. In the end, Makhampom's 
Mahajanaka, after realizing 
that abundant cruelties await, 
refrains from swimming, not 
from fatigue but from 
discouragement, and lets the 
audiences decide themselves 
whether he should continue 
swimming in an ocean of 
inhumanity. 

13. In Mahajanaka: Never Say Die, 
the dramatists toss away the 
heart and exploit the body (the 
swimming scenario) by 
chopping it into pieces and 
mixing in new components 

ดว้ยความขดัแยง้รุนแรง ท ัง้สามล้วน 
เผชญิกบัการปฏบิตัทิีอ่ยุตธิรรมและ 
ผดิศลีธรรมจากเจา้หน้าทีร่ฐัผูไ้รค้วาม 
เห็นอกเห็นใจ 

10. ยิง่กวา่นัน้ มหาชนกพากย์น้ียงัเปลีย่น 
แกน่เรือ่งจากการบาํเพ็ญความเพียร 
ไปเป็นความสงสยัในตนเอง คร ัน้ได้ 
เห็นการตคีวามใหมใ่หแ้กต่วัละคร 
พระมหาชนก ซึง่ตามชาดกถือวา่ 
เป็นสญัลกัษณ์แหง่วริยิภาพ ไปเป็น 
บคุคลผูเ้ผชญิสถานการณ์ทีต่ดัสนิใจ 
ยากยิง่และครุน่พะวงสงสยัในวริยิภาพ 
ของตนเมือ่พบวา่ยิง่วา่ยน้ําไปก็ยิง่เห็น 
วา่โลกน้ีโหดรา้ยไรค้วามเมตตา ก็รู ้
สกึวา่ตรงขา้มกบัทีค่าดไว้ 

11. ผูอ้า่นพงึใจในพากย์ตามชาดกอนั 
เป็นตน้เรือ่งดว้ยตอนจบพระมหาชนก 
ทรงพน้ภยัและไดเ้สด็จขึน้ครองราช 
อาณาจกัรอนัสงบสุขและม ั่งค ั่ง แต ่
พากย์ของคณะมะขามป้อมจะทาํให ้
ผูต้ดิอกตดิใจกบัเน้ือเรือ่งตามชาดก 
ไมส่มความคาดหวงั 

12. ในตอนจบ ตวัละครพระมหาชนก 
ในพากย์ของมะขามป้อมทรงเลกิ 
วา่ยน้ํา มใิชเ่พราะเหน่ือยลา้พระ 
วรกาย แตท่รงเลกิดว้ยความทอ้แท ้
พระทยัหลงัจากทรงตระหนกัวา่ยงั 
มคีวามโหดรา้ยอกีมากมายนกัทีร่อ 
อยูข่า้งหน้า จงึใหผู้ช้มตดัสนิใจเอง 
วา่ควรจะทรงวา่ยน้ําตอ่ไปในหว้ง 
มหรรณพแหง่ความไรม้นุษยธรรม 
น้ีหรือไม ่

13. ในเรือ่ง มหาชนก:Never Say 
Die ผูป้ระพนัธ์ละครเรือ่งน้ีพากนัสลดั
หวั 
ใจของเรือ่งไปและนําตวัเรือ่ง (ฉาก 
วา่ยน้ํา) มาใชป้ระโยชน์ดว้ยการตดั 
ออกเป็นเสีย่งๆ แลว้นําสว่นประกอบ 
ใหม ่(เรือ่งเศรา้สามเรือ่ง) มาผสม 
เขา้ไป สรา้งแนวเรือ่งและเน้ือหาใหม ่
แมว้า่ประเด็นของละครเรือ่งน้ีจะเขา้ 
ใจไมไ่ดง้า่ยในทนัที แตก่ารนําเสนอ 
ก็เป่ียมดว้ยศลิปะอยา่งยิง่ ทาํใหผู้ช้ม 
เพลดิเพลนิไดด้ว้ยกลวธิีทางการละคร 
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(three tragic anecdotes), and 
constructing a new storyline 
and content. Although the 
issue in the play is not easily 
digestible, the presentation is 
very artistic. Audiences can 
enjoy several theatrical 
techniques: Agitprop and 
Brechtian gimmicks, street 
theatre stylings, physical 
theatre movements and 
traditional Thai masked dance 
interspersed with melodrama. 

หลายประการ คอื กลเม็ดในการปลุก 
จติสาํนึกและกลเม็ดของเบร็คชท์ 
ลีลาการแสดงละครขา้งถนน การ 
เคลือ่นไหวรา่งกายแบบเน้นการ 
แสดงออกทางรา่งกาย และการ 
แสดงแบบโขน ผสมผสานกบัการ 
แสดงทีมุ่ง่เรา้อารมณ์ 

 

ค าอธิบาย 

ยอ่หน้าที ่9  
 paradox (n.) ปฎทิรรศน์ คอืเรือ่งทีด่เูหมอืนขดัแยง้แตอ่าจเป็นจรงิเชน่นัน้ สิง่ทีข่ดัแยง้ในตนเอง 
 irony (n.) การแฝงนยัเชงิโชคล้อ เรือ่งทีโ่อละพ่อกบัทีค่าดไว ้การเยาะหยนั เทคนิคทางวรรณกรรม 
และการละคร เดมิใชใ้นละครโศกนาฏกรรมของกรีกโบราณ ทีค่าํพูดหรือการกระทาํของตวัละครประจกัษ์ 
แจง้แกผู่ช้มวา่มคีวามหมายและความสาํคญัอยา่งไร แตต่วัละครนัน้เองไมต่ระหนกั 

ย่อหน้าที่ 10  

 ironic (adj.) ในทีน้ี่หมายถงึ เกดิขึน้ตรงขา้มกบัทีค่าดไว้  canonical (adj.) จากคาํวา่ canon 
กฎศาสนา คมัภีร์ศกัดิส์ทิธิ ์เชน่พระไตรปิฏก (Tipitaka หรือ The Tree Baskets) ในทีน้ี่หมายถงึชาดก 
(Jataka)  dilemma (n.) สถานการณ์ทีต่อ้งตดัสนิใจเลือกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง แตเ่ลือกไดย้าก กระอกั 
กระอว่น 

ย่อหน้าที่ 12  

พระมหาชนก เป็นท ัง้ชือ่เรือ่งและชือ่ตวัละคร การแปลจงึควรใสค่าํขยายใหช้ดัวา่ตรงน้ีพูดถงึตวัละคร 
 an ocean of inhumanity เป็นคาํอปุลกัษณ์ (metaphor) วลีน้ีผูว้จิารณ์ใชเ้ป็นชือ่เรือ่งดว้ย  
ผูแ้ปลจงึควรแปลวลีน้ีใหต้รงกบัชือ่เรือ่งทีต่ ัง้ไว ้หรือปรบัชือ่เรือ่งใหต้รงกบัขอ้ความวลีน้ี 

ย่อหน้าที่ 13  

 dramatist (n.) นกัประพนัธ์บทละคร หรือ playwright นั่นเอง นอกจากน้ีก็มคีาํวา่ dramaturge  
หรือ dramaturg ทีใ่ชห้มายถงึผูป้ระพนัธ์บทละครหรือบรรณาธกิารบทละคร (มกัใชห้มายถงึอยา่งหลงั) 
ขอ้สงัเกตประการหนึ่งตรงน้ีคอื เรือ่งการแสดงพจน์ของคาํวา่ dramatists ภาษาไทยไมม่ขีนบวา่จะตอ้ง 
ระบพุจน์ชดัเจนเสมอ หากไมม่ผีลสาํคญัตอ่เน้ือหาทีต่อ้งการสือ่สาร แตภ่าษาองักฤษตอ้งระบพุจน์เสมอ  
วธิีระบุพจน์ของไทย มหีลายวธิี เชน่ ใชค้าํขยาย พวก... บรรดา... เหลา่.....ท ัง้หลาย หรือใชค้าํซํา้ เชน่  
เด็กๆ หรือคาํขยายอาจไมไ่ดอ้ยูต่ดิกบัคาํนามทีต่อ้งการระบพุจน์เสมอไป เชน่ นกัเรียนพากนัเดนิไปที ่
โรงอาหาร นกัเรียนวิง่กรู่ออกมา ครูโมโหกนัใหญ ่
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 Agitprop and Brechtian gimmicks เป็นวลีหมายถงึ กลเม็ดแบบของเบคชท์ Agitprop  
อธบิายไวแ้ล้วในคร ัง้กอ่น Bertolt Brecht (ค.ศ.1898-1956) เป็นนกัประพนัธ์บทละครและนกัทฤษฏี
การ 
ละครชาวเยอรมนัผูม้ชีือ่เสยีง  street theatre มกัทบัศพัท์วา่ "สตรีต เทียเตอร์" คงเพราะรงัเกียจ 
วลีวา่ "ขา้งถนน" ทีแ่ฝงนยัวา่ "ช ัน้เลว"  physical theatre movements เป็นอกีคาํหนึ่งทีย่งัไมม่ี 
คาํเหมาะๆ เรียกเป็นภาษาไทย หมายถงึการเคลือ่นไหวรา่งกายในแนวของการละครทีเ่น้นการแสดงออก 
ทางรา่งกาย วลีน้ีออกจะเกก้งัเต็มที 

พบกนัคร ัง้ตอ่ไป สวสัดคีรบั 

บญัชา สุวรรณานนท์ 

 

  The translation and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA, in Translation 

Studies from Chulalongkorn University, where he is a guest lecturer in its graduate school of 
Translation Studies. He is also a former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand. 

 

September 4: Across the ocean of inhumanity [1] 

สวสัดคีรบั  
บทแปลคร ัง้น้ีมีสองตอนจบ เป็นบทวจิารณ์การแสดง มีคาํศพัท์ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัวรรณกรรมและการ
แสดง 
หลายคาํ ท ัง้ยงัมบีรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมไทยทีผู่แ้ปลตอ้งคาํนึง 

 
Thai dance, story-telling, agitprop and other 
theatrical components are mixed well in the 
latest version of 'Mahajanaka-Never Say Die'.  
นาฏกรรมไทย การเลา่เรือ่ง การปลุกจติสาํนึก และองค์ 
ประกอบอืน่ๆ ทางการละคร ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัใน  
พระมหาชนก - Never Say Die พากย์ลา่สดุ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trse0407.htm
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Part 1 

Across the ocean of 
inhumanity 

PATTARA DANUTRA 

1. Thai dance, storytelling, 
agitprop and other theatrical 
components are well 
integrated in the latest 
version of 'Mahajanaka — 
Never Say Die'. 

2. Due to a dearth of quality 
scripts, re-staging former 
successful works seems to 
be a safe strategy for Thai 
dramatists today. Among 
them are Khu Kham: The 
Musical and Luk Khun 
Luang, two current talk-of-
the-town musicals that are 
competing with each other 
for the public's attention. 
Meanwhile, in a little corner 
of Bangkok, a tiny black-box 
theater is presenting an 
aesthetical, thought-
provoking play that has been 
previously produced in three 
different versions. 

3. 'Mahajanaka: Never Say 
Die' by the Makhampom 
group, a leading non-profit 
theater company, 
incorporates a darker tone 
and is more nihilistic in its 
message than former 
incarnations. The 
Mahajanaka presentation 
leaves a lasting impression 
on the audience. 

4. Modified likay styles were 

ตอน ๑ 

ขา้มหว้งมหรรณพ 
แหง่ความไรม้นุษยธรรม 

ภทัร ดา่นอตุรา 

1. นาฏกรรมไทย การเลา่เรือ่ง การ 
ปลุกจติสาํนึก และองค์ประกอบอืน่ๆ 
ทางการละคร ผสมผสานกนัอยา่ง 
ลงตวัในพระมหาชนก - Never 
Say Die พากย์ลา่สดุ 

2. เน่ืองจากขาดแคลนบทละคร 
คณุภาพการนําผลงานเกา่มาจดั 
แสดงใหมจ่งึดจูะเป็นยุทธศาสตร์ 
ทีป่ระกนัความเสีย่งไดด้สีาํหรบั 
นกัประพนัธ์บทละครชาวไทยใน 
วนัน้ี เชน่ เรือ่ง คูก่รรม: The  
Musical และเรือ่ง ลูกคณุหลวง  
ซึง่ตา่งก็กาํลงัเป็นทีก่ลา่วขวญั 
เปิดแสดงแขง่กนัดงึความสนใจ 
ผูช้ม ขณะเดยีวกนั ณ มมุเล็กๆ 
มมุหนึ่งของกรุงเทพฯ โรงละคร 
ทางเลือก โรงน้อยๆ แบบ  
"กลอ่งดาํ" ก็กาํลงันําเสนอละคร 
ชวนคดิเป่ียมสนุทรียภาพทีเ่คย 
จดัแสดงมาแล้วถงึสามพากย์ 

3. มหาชนก: Never Say Die โดย 
กลุม่ ละครมะขามป้อม คณะละคร 
ช ัน้นําทีไ่มมุ่ง่คา้กาํไร มบีรรยากาศ 
มดืมนและมสีาระแนวสญุนิยมยิง่ 
กวา่พากย์ทีเ่คยจดัแสดงมาก่อน  
นบัเป็นการนําเสนอเรือ่งพระ 
มหาชนกทีป่ระทบัใจผูช้มไม ่
ลืมเลือน 

4. มหาชนกพากย์แรกสดุนัน้มีจุด 
ดงึดดูสาํคญัอยูท่ีก่ารนําลีลาลเิก 
มาปรบัแปลงพากย์ทีส่องมกีาร 
ตคีวามและปรบัแปรไปบา้ง สว่น 
พากย์ทีส่ามเป็นการแสดงเดีย่ว 

5. ในพากย์ปจัจุบนัซึง่เป็นพากย์ 
ทีส่ี ่ประดษิฐ์ ประสาททอง  
ผูอ้าํนวยการคณะมะขามป้อม 
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the major attraction of the 
debut version. Some 
interpretations and 
variations were added in the 
second, and solo 
performances were 
employed in the third. 

5. In this current, fourth 
version, Pradit Prasartthong, 
director of both Makhampom 
and this production, adjusts 
his tried and tested 
repertoire to provide a 
distinctively different outlook 
from the previous 
productions. 

6. The story of Mahajanok (or 
Mahajanaka) is an 
abridgement of the Jataka 
Buddhist scriptures about 
one of the last 10 births of 
Lord Buddha before his 
incarnation as a philosopher. 

7. Thais were better 
acquainted with the version 
presented by His Majesty 
the King about 10 years ago 
during the Golden Jubilee 
celebrations. 

8. The royal version has been 
reproduced and adapted in 
various ways: An illustrated 
bilingual Thai-English book, 
a cartoon and a few staged 
versions. 

และผูอ้าํนวยการแสดงคร ัง้น้ี  
นําผลงานจากคลงัละครของ 
คณะเรือ่งน้ี ทีผ่า่นการทดลอง 
และทดสอบแลว้ มาปรบัแตง่ 
เพือ่ใหเ้กดิมมุมองทีแ่ปลกแตก 
ตา่งไปจากการจดัแสดงคร ัง้กอ่นๆ 

6. เรือ่งพระมหาชนก ตดัทอนยก 
มาจากคมัภีร์พุทธชาดก เป็น 
เรือ่งตอนทีพ่ระโพธสิตัว์เสวย 
พระชาตสิุดทา้ยในทศชาตกิอ่น 
ประสตูแิละตรสัรูเ้ป็นพระสมัมา 
สมัพุทธเจา้ 

7. คนไทยคุน้กบัชาดกเรือ่งน้ีดี 
ยิง่ขึน้อกีเมือ่ประมาณสบิปีทีแ่ลว้ 
จากพากย์ทีเ่ป็นพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
เมือ่คร ัง้ทีม่พีระราชพธิีกาญจนา 
ภเิษกฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 
หา้สบิปี 

8. พระราชนิพนธ์เรือ่งน้ีมกีารจดั 
ทาํและดดัแปลงไปตา่งๆ หลาก 
หลายแบบ กลา่วคอื เป็นหนงัสอื 
ควบสองภาษาไทย-องักฤษพรอ้ม 
ภาพประกอบ หนงัสอืการ์ตูน 
ตลอดจนไดม้กีารนําไปจดัแสดง 
เป็นพากย์ตา่งๆ บา้ง 

 

ค าอธิบาย 

ยอ่หน้าที ่1  
 agitprop (n.) การปลุกปั่นโฆษณาชวนเชือ่ทางการเมอืง โดยเฉพาะทีใ่ชใ้นงานศลิปะ หรือวรรณกรรม 
(เริม่มผีลงานลกัษณะน้ีหลงัการปฏวิตัริสัเซียเมือ่ปีค.ศ.1917) บางคร ัง้ละครสอนใจทีส่รา้งสรรค์อยา่งทือ่ๆ  
เพือ่ปลุกจติสาํนึก ก็เรียกกนัวา่มลีกัษณะอะจติพร็อป คาํวา่ agitprop เป็นคาํชือ่ยอ่โดยตดัและรวบคาํ 
มาผกูเขา้ดว้ยกนั มาจากภาษารสัเซียวา่ อตัเดล อะกติสัซี อ ีโปรปากนัดยื แปลวา่ กรมปลุกปั่นและโฆษณา 
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ชวนเชือ่ ชือ่การแสดงเรือ่งน้ี เขาใชส้องภาษาผสมกนั ผมจงึคงไวต้ามนัน้วา่ พระมหาชนก – Never Say 
Die 
 Version หมายถงึ รูปแบบเฉพาะทีแ่ตกตา่งไปจากรูปแบบกอ่นๆ หรืออืน่ๆ ของสิง่เดยีวกนันัน้ การ 
พรรณนาหรือบรรยายเรือ่งหรือสิง่ใด จากทศันะของผูใ้ดผูห้นึ่ง ในทีน้ี่ผมใชว้า่ "พากย์" เป็นการเพิม่ความ 
หมายใหค้าํน้ี (ทีม่าจากคาํบาลี-สนัสกฤตวา่ วากฺย) ทีใ่ชเ้รียกคาํกลา่วเรือ่งราวเป็นทาํนองเมือ่เวลาแสดง 
โขนหรือหนงัใหญ ่ซึง่ตอ่มาใชร้วมถงึคาํกลา่วตามบทภาพยนตร์ (แบบสดๆ หรือบนัทกึเสยีงลงไป) แตจ่ะ
ขอ 
ยืมศพัท์วรรณกรรมวา่ "ฉบบั" (edition) มาใช ้ก็น่าจะไดเ้ชน่กนั 

ย่อหน้าที่ 2  

 dearth (n.) ความขาดแคลน ไมค่อ่ยมี  black box "กลอ่งดาํ" โรงละครแบบกลอ่งดาํ มลีกัษณะ 
เรียบงา่ย มกัเป็นหอ้งสีเ่หลีย่ม ผนงัทาสดีาํ (เพือ่สะดวกในการควบคุมแสง) ไมค่อ่ยมีอปุกรณ์ ฉากหรือ 
แสงหรูหรา ละครทีแ่สดงมกัเน้นความใกลช้ดิกบัผูช้ม เน้ือหาสาระ บทละครและลีลาการแสดง มากกวา่ 
จะเน้นเทคนิกฉากแสงสเีสยีง "กลอ่งดาํ" เป็นคาํยืมแบบแปล (calque หรือ loan translation) คอืคาํ 
ทีย่ืมมาใช ้ดว้ยการแปลจากภาษาอืน่มาอยา่งทือ่ๆ คาํทาํนองน้ีในภาษาไทยทีแ่ปลจากภาษาองักฤษ 
มมีากขึน้เรือ่ยๆ เชน่ จุดยืน (standpoint) เป็นตน้ 

ย่อหน้าที่ 3-5  

 nihilistic จาก nihilism (adj., n.) สญุนิยม คอืทศันะเชงิไมย่อมรบัหลกัศาสนาหรือศลีธรรมใดๆ 
โดยมกัเชือ่วา่ชีวติไรค้วามหมาย จากคาํภาษาลาตนิวา่ nihil แปลวา่ nothing (เทียบ นิร –ไม,่ไมม่)ี 
 debut (n.) การออกแสดงเป็นคร ัง้แรกของนกัแสดงคนหนึ่งๆ ในบทบาทใดๆ บทภาษาองักฤษใชค้าํ 
วา่ premiere ไมไ่ด ้เพราะไมใ่ชพ่ากย์เดมิ แตถ่า้พากย์เดมิ จดัแสดงสามคร ัง้ (แตล่ะคร ัง้อาจมีรอบการ 
แสดงหลายรอบ) จงึจะกลา่วถงึการจดัแสดงคร ัง้แรกวา่ premiere หรือคร ัง้ปฐมทศัน์  repertoire (n.) 
คลงัละคร หมายถงึการแสดงเรือ่งตา่งๆ ทีค่ณะละครหรือนาฏศลิป์นํามาจดัแสดงอยู่เป็นประจาํ ภาษา 
องักฤษยืมมาจากภาษาฝร ั่งเศส วา่ เรแปร์ตวัร์ (repertoire) บางทีใชค้าํภาษาองักฤษวา่ repertory 

ย่อหน้าที่ 6  

 ่่มหาชนก หากถอดเทียบเสยีง (transcription) ตามหลกัของราชบณัฑติยสถาน ตอ้งใชว้า่ 
Mahachanok แตห่ากถอดเทียบอกัขระ (transliteration) ก็มกัจะยอ้นไปถอดจากตน้ทางคือภาษา 
บาลีวา่ Mahajanaka  เสวยพระชาต ิพจนานุกรมไทยวา่ ใชแ้กพ่ระพุทธเจา้เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์  
"กอ่นประสตูแิละตรสัรูเ้ป็นประสมัมาสมัพุทธเจา้" (ประสตูเิป็นเจา้ชายสทิธตัถะ) ถา้แปลวา่ "ทรงกลบัชาติ 
มาเกดิเป็นนกัปรชัญา" คงไมเ่หมาะ ขอ้คาํนึงตรงน้ีคอืบรบิททางวฒันธรรม สาํหรบัยอ่หน้าที ่8-9 แปลได ้
ตรงๆ ครบั 

กรุณาตดิตามอา่นตอนจบตอ่คร ัง้ตอ่ไปครบั สวสัดคีรบั 

บญัชา สุวรรณานนท์ 

 

  The translation and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA, in Translation 

Studies from Chulalongkorn University, where he is a guest lecturer in its graduate school of 
Translation Studies. He is also a former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand. 
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AUGUST 2007 

August 28: Does microwaving disinfect kitchen sponges? [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
สปัดาห์น้ี เรายงัคงฝึกแปลเน้ือหาสว่นทีเ่หลือของการนําผลวจิยัไปใช้ปฏบิตัใินชีวติประจาํวนั จะไดผ้ลจรงิ 
หรือไม ่หรือมผีลกระทบอย่างไรอกี สามญัชนเชน่เรา จงึพงึอยา่เพิง่ปลงใจเชือ่ผลวจิยั หรือผลการหย ั่ง 
เสยีง ทีน่ิยมเรียกวา่ "โพล-poll" กนันั่นละ่ เพราะมตีวัแปรมาก หรือ เจตนารมณ์ มุง่หวงัอะไรแฝงอยู่ 
ทาํนองน้ี 

ดา้นการแปล มตีวัอยา่งวธิีแปลทีเ่ราแปลไปตามโครงสรา้งภาษาเดมิได ้แมจ้ะเป็นประโยคกรรมวาจก ก็ 
ตามเถดิ และการใชค้าํ/ถอ้ยคาํภาษาไทย แทนเครือ่งหมายวรรคตอนทีใ่ชใ้นภาษาองักฤษ แตภ่าษาไทย 
ไมน่ิยมใช ้ดงัในบทแปลน้ี คอื เครือ่งหมายทวภิาค ทีม่รูีป : ซึง่จะมีคาํอธบิายอยูใ่นบทแปลน้ี 

ขอเชญิแปลรว่มกนัคะ่ 

 
Placing the kitchen sponge in the microwave 
for two minutes on high kills 99 percent of most 
bacteria. 

HYGENE MICROWAVE OR 
BLEACH? 

Does 
microwaving 

disinfect kitchen 

สุขอนามยั: ไมโครเวฟ หรือ ผงฟอกจาง ดีกวา่กนั 

ไมโครเวฟฆา่เชื้อโรค 
ในฟองน้ําลา้งจาน 

ไดห้รือ (๒) 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau2807.htm
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sponges? [2] 

ANAHAD O'CONNOR 

3. A previous study in 
1999 found that many 
bacteria are eliminated 
within the first 15 
seconds of being 
heated by microwave, 
and that only E. coli 
survive longer than 30 
seconds. 

4. To avoid fires or 
overheating, the 
authors of the 2006 
study recommended 
that only damp 
sponges and those 
without metal be 
zapped. But some 
experts say the 
practice poses a 
safety hazard and 
should be 
discouraged. Some 
news accounts have 
described cases in 
which kitchen sponges 
caught fire while being 
"cooked" by 
microwave. 

5. Other studies have 
found a safer 
alternative: soaking 
soiled sponges in 
diluted solutions of 
bleach, which is just 
as effective as 
heating. Then again, 
there is an even 
simpler option: 
throwing the sponge 

อนาฮดั โอ คอนเนอร์ 

3. งานวจิยักอ่นหน้าน้ีฉบบัหนึ่ง ทาํใน 
ปี 1999 คน้พบวา่ แบคทีเรีย 
จาํนวนมากจะถูกทาํลายภายใน  
15 วนิาทีแรก ทีถู่กความรอ้นใน 
ไมโครเวฟ และมเีพียง เชื้อ  
อ ีโคไล เทา่นัน้ ทีย่งัอยูร่อดมชีีวติ 
อยูไ่ดน้านกวา่ 30 วนิาที 

4. สว่นจะหลีกเลีย่งไมใ่หเ้กดิลุก 
ไหม ้หรือเกดิรอ้นสดุขีดเกนิ 
เลยไปนัน้กลุม่นกัวจิยัผูเ้ขยีน 
ผลงานการศกึษาฉบบัทีท่าํใน 
ปี 2006 ไดเ้สนอแนะไวว้า่  
เฉพาะฟองน้ําทีเ่ปียกแฉะชื้น  
และวสัดุขดัถูลา้งอืน่ทีไ่มใ่ช่ 
โลหะเทา่นัน้ ถงึจะฆา่เชื้อโรค 
ในฉบัพลนัไดโ้ดยวธิีน้ี แตท่วา่ 
ยงัมผีูเ้ชีย่วชาญบางคนตติงิวา่ 
การปฏบิตัเิชน่น้ีกอ่ใหเ้กดิ 
ภยนัตรายดา้นความปลอดภยั 
อยา่งหนึ่งขึน้มา จงึไมค่วรสนบั 
สนุนใหท้าํ รายละเอยีดขา่ว 
บางสว่นยงับอกเลา่ถงึกรณีที ่
ฟองน้ําลา้งจานเกดิไหมไ้ฟ ขณะ 
เวฟจน "สกุเกรียม" อยูใ่น 
ไมโครเวฟ 

5. มงีานศกึษาวจิยัฉบบัอืน่ ๆ อกี ที ่
พบวา่ยงัมวีธิีเลือกทางอืน่ ทีป่ลอด 
ภยักวา่อกีวธีิหนึ่ง คอื แชฟ่องน้ํา 
ทีเ่ปรอะเป้ือนสกปรกลงในสาร 
ละลายเจือจางผงฟอกจางซึง่ได ้
ผลด ีฆา่เชื้อโรคไดเ้ทา่กบัถกู 
ความรอ้น แตก็่อกีนั่นแหละ ยงัมี 
ขอ้เลือกทีท่าํไดง้า่ยยิง่กวา่น้ีอกี 
คอื โยนอา้ยเจา้ฟองน้ําสกปรก 
ชิน้น้ีทิง้ไปเสยี และใชช้ิน้ใหม ่
ดกีวา่ 

6. ถงึแมว้า่ เครือ่งไมโครเวฟจะทาํ 
งานไดด้ ีมีประสทิธภิาพเหมอืน 
เชน่เครือ่งทาํไรเ้ชื้อก็ตาม แต ่
การเวฟฟองน้ําลา้งจานใน 
ไมโครเวฟ กลบักอ่เกดิภยนัตราย 
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out and getting a new 
one 

6. Although effective as a 
sterilizer, microwaving 
kitchen sponges can 
pose a safety hazard. 
— SCIENCE TIMES 

ดา้นความปลอดภยัขึน้มาอกีอยา่ง 
หนึ่งได ้(ขา่วจากไซเอนซ์ ไทมส์) 

 

ค าอธิบาย 

ยอ่หน้าที ่3  
 A previous study (n. phr.) งานวจิยัฉบบัหนึ่งกอ่นหน้าน้ีฉบบัหนึ่ง previous (attri. Adj.) ทีแ่ลว้ 
มา กอ่นหน้าน้ี ทีผ่า่นมา  มขีอ้สงัเกตวา่คาํกาํกบันาม "a" น้ี เมือ่แปลเป็นภาษาไทย ตอ้งใชล้กัษณนาม 
ใหถู้กตอ้ง  are eliminated ขอ้ความน้ีเป็น passive voice - กรรมวาจก" ซึง่ดฉินัยํา้อยูห่ลายคร ัง้ 
วา่ พยายามหลีกเลีย่ง ไมแ่ปล ยกเวน้ขอ้ความทีไ่มด่ ีไมพ่งึปรารถนา เชน่ ขอ้ความทีแ่ปลไวว้า่ "แบคทีเรีย 
...ถูกทาํลาย" รวมท ัง้วลี being heated by microwave "ทีถ่กูความรอ้นในไมโครเวฟ" ขอใหส้งัเกต 
ดฉินัใชบ้พุบท ใน แทนคาํแปล by เพราะคาํนึงถงึบรบิทจรงิ  ประโยคยอ่ยสุดทา้ย ในยอ่หน้า ตอ้ง 
พจิารณาเน้ือความใหถู้กตอ้งนะคะ 

ยอ่หน้าที ่4.  
วลีแรก To avoid fires or overheating นกัแปลสว่นใหญม่กัใชข้อ้ความวา่ "เพือ่หลีกเลีย่งไฟลุก 
ไหมห้รือรอ้นเกนิขดี..." คะ่ แปลถูกตอ้งตามโครงสรา้งภาษา แตข่อ้ความเชน่น้ี ในภาษาไทยไมน่ิยมนํามา 
ขึน้ตน้ประโยค อกีท ัง้ยงัเป็นสาํนวนทีน่ิยมใชแ้ปลหนงัสือประเภทตาํราวชิาการมากกวา่ ดฉินัจงึปรบัปรุง 
เสยีใหม ่ดงัตวัอยา่งทีแ่ปล fires ในบรบิทน้ี ตอ้งตคีวามให้ถูกตอ้ง หมายถงึ ฟองน้ํา (ทีเ่วฟ) จนไฟไหม้  
เชน่เดยีวกบั overheating คอื ฟองน้ํา (ทีเ่วฟ) จนรอ้นสดุขดี ศพัท์เดมิท ัง้สองคาํเป็นนาม แตผู่แ้ปล 
สามารถใชใ้นรูปกรยิาวลีได ้ไมผ่ดิกตกิาแตอ่ยา่งไร  those without metal วลีน้ี ขอแนะนําวา่  
อยา่เพิง่ผลีผลามแปลไปตามรูปคาํโดยตรงทนัที เพราะผูอ้า่นจะไมเ่ขา้ใจเน้ือความ those ในทีน้ี่ คอื  
วสัดขุดัถูลา้งอืน่ ซึง่เคยกลา่วไวแ้ลว้ในยอ่หน้าที ่2 (part I) จงึควรนํามากลา่วซํา้อกี เพือ่เชือ่มโยงความ 
ใหต้อ่เน่ืองกนั (coherence) without metal คอื ไรโ้ลหะ ปราศจากโลหะ  be zapped (กรยิา 
ในรูป passive voice) ถูกฆา่...อยา่งฉบัพลนั แฟนผูอ้า่นคงเห็นแลว้วา่ ดฉินัไมแ่ปลตามรูปคาํและ 
ประโยค ท ัง้ทีก่รณีเชน่น้ีทาํได ้แตด่ฉินักลบัเรียบเรียงถอ้ยคาํใหม ่และเพิม่เตมิขอ้ความเขา้ไป เพือ่ใหผู้อ้า่น
เขา้ใจเน้ือเรือ่งไดด้ขีึน้ นี่เป็นหลกัการแปลขอ้ 2 - clarity คะ่ 

 should be discouraged ขอ้ความยอ่ยน้ี ทา้ทายผูแ้ปลมาก หากแปลไปตามรูปคาํ เชน่  
ควรหา้มปราม ควรขดัขวาง จะไดข้อ้ความทีไ่มส่ละสลวยนกั ดฉินัลองเปลีย่นมาใชว้่า "ไมค่วรสนบัสนุน"  
ไดค้วามหมายเหมอืนกนัเลย  caught fire เป็นขอ้ความเฉพาะ (expressions) เกดิไหมไ้ฟ  
ไฟไหม,้ไฟลุกไหม ้ being "cooked" (v.) ขอ้ความน้ี ตอ้งหาคาํแปลใหต้รงใจทีส่ดุ ขอใชว้า่ จ 
น สกุเกรียม พอมองเห็นจนิตภาพนะคะ 

ย่อหน้าที่ 5-6  

ยอ่หน้าที ่5-6. วลี a safer alternative : คอื ทางเลือก/วธิีเลือก/ขอ้เลือกทางอืน่ทีป่ลอดภยักวา่  
โดยมเีครือ่งหมายวรรคตอน: ภาษาองักฤษเรียก colon ภาษาไทยเรียก "เครือ่งหมายทวภิาค" ในบรบิท 
เชน่น้ี ภาษาไทยไมน่ิยมใชเ้ครือ่งหมายน้ี แตจ่ะใช ้คอื ดงัน้ี ดงัตอ่ไปน้ี แทน  dilute solution of  
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bleach เป็นนามวลี คอื สารละลายเจือจางผงฟอกจาง น่ีเป็นศพัท์วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์ ขอแนะนํา 
ใหเ้พือ่นนกัแปลใช ้"ศพัท์วทิยาศาสตร์ฉบบัราชบณัฑติยสถาน" จะทาํใหง้านแปลมคีณุภาพดยีิง่ขึน้ 

 an even simpler option : เป็นนามวลีทีย่าว ใช้วธิีแปลจากคาํทา้ยไปหาคาํตน้ option (n.)  
มคีวามหมายเหมอืน alternative, even simpler (attr. adj.) งา่ยยิง่กวา่น้ีอกี แตด่ฉินัทาํใหเ้ป็น 
กรยิา โดยเตมิ ทีท่าํได ้เขา้ไป เพือ่ใหส้อดรบักบัขอ้ความทีจ่ะกลา่วตอ่ไป 

หวงัวา่แฟนผูอ้า่นคงไมล่องนําไปปฏบิตันิะคะ 

จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

August 21: Does microwaving disinfect kitchen sponges? [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  
เรามาพบกนัในสปัดาห์น้ี ดว้ยบทฝึกแปลเรือ่งราวผลงานวจิยั ทีด่แูมเ้ป็นเรือ่งเล็กๆ แตส่าํคญัยิง่ 
ในดา้นสขุภาพ ทีส่ง่ผลตอ่รา่งกายของเรามากทีเดยีว คนฝร ั่งน่ีชา่งคดินะคะ เรือ่งขีป้ะติว๋ทีอ่ยูใ่นครวั  
อยา่งเชน่ ฟองน้ําลา้งจาน ทีเ่ราๆ ใชก้นัอยู่ทุกวีทุ่กวนัน่ะ ใชแ้ลว้ แคล่า้งใหส้ะอาด บีบใหห้มาด  
ผึง่ใหแ้หง้ก็พอแลว้ (ไมท่ิง้คาน้ํายาลา้งจานไว)้ ทวา่ ฝร ั่งชา่งคดิ กลบับอกวา่ ยงัมเีช้ือโรคอกีคณานบั 
หลงเหลืออยูม่าทาํรา้ยเราได ้ตอ้งหาวธิีอืน่ฆา่เชื้อโรคให้ได ้แมพ้บแลว้ ยงัไมพ่อ ตอ้งหา "เรือ่ง"!  
เอามาวจิยั นําตวัเลขมายืนยนักนัอกี ทีบ่า้นเราน่ะ...เรือ่งใหญ่ๆ  ยงัไม ่...แลว้เรือ่งเล็กๆ ละ่... 
ไมม่ีงบประมาณ! 

ดา้นการแปล ขอเน้นวธิีแปลคาํและขอ้ความ ทีต่อ้งนึกคดิถงึบรบิททีเ่ราใชใ้นชีวติจรงิ รวมท ัง้วธิีแปล 
สรรพนาม ทีท่าํใหข้อ้ความมคีวามสละสลวย เป็นภาษาไทยทีด่ ีน่าอา่น และไดค้วาม ดงัตวัอยา่งทีจ่ะ 
แปลตอ่ไปน้ี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau2107.htm
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Placing the kitchen sponge in the microwave 
for two minutes on high kills 99 percent of most 
bacteria. 

HYGENE MICROWAVE OR 
BLEACH? 

Does microwaving 
disinfect kitchen 

sponges? 

ANAHAD O'CONNOR 

1. For years, it has been 
said that people looking 
for an easy way to 
disinfect their soiled 
sponges, which can 
become remarkable 
germ magnets, can pop 
them in the microwave. 
The practice has 
become common. But 
is it effective? 

2. In recent years, at least 
two studies have put 
the claim to the test, 

สุขอนามยั: ไมโครเวฟ หรือ ผงฟอกจาง ดีกวา่กนั 

ไมโครเวฟฆา่เชื้อโรค 
ในฟองน้ําลา้งจาน 

ไดห้รือ 

อนาฮดั โอ คอนเนอร์ 

1. เป็นปีๆ มาแลว้ ทีม่ขีา่ววา่ 
ผูค้นพากนัมองหาวธิีงา่ยๆ 
เพือ่ฆา่เชื้อโรคในฟองน้ําที ่
เป้ือนสิง่สกปรก ซึง่ฟองน้ํานัน้ 
เปรียบเสมอืนแมเ่หล็กทีด่งึ 
ดดูแบคทีเรียไดอ้ยา่งดยีอด 
เยีย่มโดยการนําเจา้พวก 
ฟองน้ําสกปรกพวกน้ี เขา้ 
เวฟในไมโครเวฟเทา่นัน้ละ่ 
...ก็ไดเ้รือ่ง วธิีปฏบิตัเิชน่น้ี 
ทาํกนัโดยท ั่วไป แตม่นัได ้
ผลจรงิหรือ 

2. ในปีสองปีมาน้ี มีงานศกึษา 
วจิยัอยา่งน้อย 2 เรือ่งดว้ยกนั 
ทีห่ยบิยกสรรพคณุขอ้อา้งดงั 
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and both have 
confirmed it. The most 
recent, published in the 
December 2006 issue 
ofThe Journal of 
Environmental Health, 
found that microwaving 
kitchen sponges and 
other scrubbing pads 
for one to two minutes 
at full power could 
reduce levels of 
bacteria, 
including Escherichia 
coli and other common 
causes of food-borne 
illness, by more than 99 
per cent. 

กลา่วมาทาํการตรวจสอบ 
ทดลอง และผลวจิยัท ัง้ 2  
เรือ่งน้ีไดต้อกยํา้ยืนยนัสิง่น้ี  
อกีท ัง้งานวจิยัฉบบัลา่สดุ ทีล่ง 
พมิพ์ในวารสาร The Journal 
of Environmental Health 
(วารสารสขุภาพสิง่แวดลอ้ม)  
ฉบบัเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 2006 
ยงัไดค้น้พบวา่ การเวฟฟองน้ํา 
ลา้งจานและแผน่วสัดเุช็ดขดั 
ถูลา้งอืน่ๆ สกัหนึ่งถงึสองนาที 
ดว้ยไฟแรงสุด สามารถลด 
จาํนวนแบคทีเรียลงไดม้าก 
กวา่ 99 เปอร์เซ็นต์ รวมท ัง้ 
เชื้อโรค เอสเครคิอีา โคไล  
และสาเหตทุ ั่วไปอืน่ๆ ของ 
โรคทีเ่กดิจากอาหารดว้ย 

 

ค าอธิบาย 

หวับท  

Hygiene (n.) สขุอนามยั สุขภาพอนามยั สขุวทิยา หมายถงึ วชิาทีก่ลา่วถงึวธิีปฏบิตัใิหไ้ดร้บัความสุข 
ปราศจากโรค (พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน)  ขอ้ความตอ่ไป ขอใหส้งัเกต เครือ่งหมายอศัเจรีย์ แสดง 
วา่ เป็นคาํถามใหเ้ลือก * bleach (n.) วธิีฟอกขาว สารฟอกขาว สารซกัฟอก ศพัท์วทิยาศาสตร์ของ 
ราชบณัฑติยสถานใชว้า่ "ฟอกจาง" ดฉินัจงึขอใชว้า่ ผงฟอกจาง (bleaching powder) เพือ่ใหผู้อ้า่น 
เขา้ใจและมองเห็นจนิตภาพไดช้ดัเจนขึน้ และเพือ่ใหเ้ป็นขอ้เปรียบกบัเครือ่งไมโครเวฟดว้ย 
 ทา้ยขอ้ความ ดฉินัใส ่ดกีวา่กนั เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหเ้ป็นคาํถาม เพราะภาษาไทยไมน่ิยมใชเ้ครือ่งหมาย 
คาํถามในประโยคเชน่น้ี  microwave (n.) ใชท้บัศพัท์ ไมโครเวฟ 

หวัขา่ว 

ขอ้ความน้ี แปลไปตามโครงสรา้งภาษาองักฤษ แตต่อ้งเลือกคาํใหถู้กตอ้งกบับรบิททีใ่ชจ้รงิ 
 microwaving (n.) การใชไ้มโครเวฟ ซึง่ในขณะน้ี มบีางคนนิยมใชว้า่ "เวฟ" เป็นกรยิา ดฉินัเอง 
ก็ชอบใจอยู่ไมน้่อย แตใ่นทีน้ี่ ดฉินัขอใชว้า่ ไมโครเวฟ (น.) แทน เพราะตอ้งการใหก้ระชบัเน่ืองจาก 
เป็นหวัขา่ว  disinfect (v.) ฆา่เชื้อ (ศพัท์แพทยศาสตร์ของราชบณัฑติยสถาน) แตถ่า้ใชต้ามน้ี ความ 
จะหว้น คลุมเครือ จงึขอใชเ้ป็น เช้ือโรค ใหช้ดัเจนขึน้  kitchen sponges (n. phr.) ฟองน้ําใชใ้น 
ครวั ตรงความหมาย แตเ่รานิยมใชว้า่ ฟองน้ําลา้งจาน/ถว้ยจาน มากกวา่.นกัแปลทีด่ตีอ้งคดิแบบ  
connotative หน่อยคะ่ * อยา่ลืมทาํใหเ้ป็นประโยคคาํถาม 

ย่อหน้าที่ 1  

มวีลีทีน่่าพจิารณา คอื For years ดงูา่ยๆ ใครผูใ้ดก็แปลได ้คอื "หลายปีมาแล้ว" แตถ่า้คดิใหล้กึซึง้ ... 
ไมใ่ชเ่ลย ขอ้มูลน้ีเพิง่เกดิ 2-3 ปีมาน้ีเอง นกัแปลจงึควรหาคาํใหแ้ปลกแยกแตกตา่งจากผูอ้ืน่ ดฉินัจงึ 
ขอใช ้เป็นปีๆ มาแล้ว แทน ผูอ้า่นชว่ยกนัคดิหาคาํอืน่ๆ นะคะ  it has been said that ประโยค 
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ยอ่ยน้ีเชน่กนั ดงูา่ยๆ ใครๆ ก็แปลไดว้า่ "มผีูก้ลา่ววา่/กล่าวกนัวา่" ทาํนองน้ี แตผู่แ้ปลตอ้งนึกถงึบรบิทใหด้ี  
ขอ้มลูน้ีเป็นขา่ว ดฉินัจงึเลือกใชต้ามทีแ่ปลไว้  their soiled sponges (n. phr.) ฟองน้ําเป้ือน 
สิง่สกปรก (ของตน) คาํในวงเล็บ จะใสห่รือไมใ่สก็่ได ้ภาษาไทยไมม่ีความแตกตา่ง  remarkable  
germ magnets เป็นนามวลี คอื แมเ่หล็กดงึดดูแบคทีเรียไดอ้ยา่งดียอดเยีย่ม  pop (v.) ยืน่เขา้  
เอาเขา้ ดฉินัขอใชว้า่ "เอา...เขา้เวฟ" จะตรงบรบิททีส่ดุ  สรรพนาม them ในทีน้ี่คอื ฟองน้ําสกปรก 
พวกน้ี ดฉินัไมแ่ปลและใชค้าํนามตวัจรงิแทน ความจะดูดขีึน้มาก  can ดฉินัใช ้"เพียงแต"่ แทน 
"สามารถ" และเตมิ "เทา่นัน้ละ่ ...ก็ไดเ้รือ่ง" เขา้ไปทาํใหป้ระโยคเป็นภาษาไทยและไดค้วามบรบิรูณ์ 
ครบถว้น  การเพิม่เตมิเชน่น้ีเป็นสทิธิข์องผูแ้ปลคะ่  The practice (n.) ขอ้/สิง่/วธิีปฏบิตั ิ
 effective (adj.) ประสบความสาํเร็จ ไดผ้ล,มปีระสทิธภิาพ 

ย่อหน้าที่ 2  

มวีลี recent years (n. phr.) ลองหาคาํแปล ทีแ่ปลกไปจากทีเ่คยแปลเดมิๆ บา้งนะคะ น่าสนุกดี 
 both have confirmed it ประโยคยอ่ยน้ี มีสรรพนาม both และ it อยูด่ว้ย ดฉินัไมแ่ปล แตใ่ช้ 
คาํเดมิแทนลงไป คือ ผลวจิยัท ัง้ 2 เรือ่ง และ สิง่น้ี (แทนทีจ่ะใชข้อ้ความยืดยาวตามบรรทดับน)  The  
most recent เป็นวลีขยาย the study ทีล่ะเอาไว ้คอื งานวจิยัชิน้ลา่สดุ  ชือ่วารสาร ใชภ้าษาเดมิ  
ตอ้งเขยีน/พมิพ์ดว้ยตวัเอง อาจจะแปลเป็นภาษาไทย พอใหผู้อ้า่นรบัรูไ้ด ้แต่ควรใสว่งเล็บไว้ 
 scrubbing pads (n. phr.) แผน่/วสัดสุาํหรบัเช็ดขดัถู  common causes (n. phr.) มลูเหตุ 
/สาเหต/ุบอ่เกดิธรรมดา ท ั่วๆไป ตอ้งเตมิ เชื้อโรค เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหค้วามบรบิรูณ์  food-borne  
illness (n. phr.) โรคทีเ่กดิจากอาหาร  ขอ้ความหลงัตอ้งสลบัทีส่ลบัตาํแหน่ง เพือ่ใหข้อ้ความเกีย่ว 
เน่ืองตอ่กนั ผูอ้า่นจะเขา้ใจความได้ ... 

ตอ้งตอ่ฉบบัหน้าแลว้คะ่ อย่าลืมอา่นนะคะสวสัดคีะ่ 

จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

August 14: Sugar-free drinks not really healthy 

สวสัดคีรบั  
เมือ่ไมก่ีว่นัทีผ่า่นมา ผมไดม้โีอกาสไปรบัประทานอาหารในตา่งจงัหวดัและส ั่งน้ําค ัน้ผลไมเ้พือ่สขุภาพ 
ปรากฏวา่มรีสหวานมากซึง่ทราบไดเ้ลยวา่ตอ้งมกีารเตมิน้ําตาลเพิม่เตมิอยูม่ากเกนิควร ก็บงัเอญิได ้
มาอา่นเจอบทความน้ี ผมจงึขออนุญาตนําสว่นหนึ่งของเน้ือหาสาระมาเป็นบทเรียนแปลในคร ัง้น้ีซึง่ 
นอกจากจะทาํความเขา้ใจไดไ้มย่ากแลว้ ผมวา่ยงัมปีระโยชน์สาํหรบัเราๆ อกีดว้ยครบั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau1407.htm
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Sugar-free drinks not 
really healthy 

1. While the dangers of sugar-
added soft drinks are well 
publicized, doctors are 
warning that sugar-free 
sodas are not as safe as 
they are made out to be. 

2. These drinks still contain 
ingredients that can damage 
bone mass, obstruct growth 
and cause obesity in both 
children and adults. 

3. They have high levels of 
phosphoric and carbonic 
acids which can drain 
calcium from human bone 
mass. 

4. "Each can of soda you drink 
could increase the chance of 
becoming obese by one to 
two percent. Obese children 
and teenagers who drink 
sugar-free soft drinks tend to 
be fatter and shorter than 
children who don't drink 
soda at all," said pediatrician 
Surayadew Treepati, 
spokesman for the No 
Sweets for Kids project, 

เครือ่งดืม่ปราศจากน้ําตาล 
ก็ไมใ่ชว่า่จะดตีอ่สขุภาพ 

เสมอไป 

1. ในขณะทีโ่ทษภยัของเครือ่งดืม่ที ่
มน้ํีาตาลไดถู้กตแีผต่อ่สาธารณชน 
ใหท้ราบกนัเป็นอยา่งด ีคณุหมอ 
ท ัง้หลายก็กาํลงัเตอืนถงึเครือ่งดืม่ 
ปราศจากน้ําตาลทีม่อียูว่า่ก็ไมใ่ช่ 
จะปลอดภยัเหมอืนกบัทีช่วนใหค้ดิ 

2. เครือ่งดืม่เหลา่น้ี (ปราศจากน้ําตาล) 
ยงัมสีว่นผสมทีท่าํอนัตรายตอ่มวล 
กระดกู ขดัขวางการเจรญิเตบิโต 
และเป็นสาเหตขุองโรคอว้นในท ัง้ 
เด็กและผูใ้หญไ่ด ้

3. เครือ่งดืม่ปราศจากน้ําตาลพวกน้ี 
มปีรมิาณกรดฟอสฟอรกิและกรด 
คาร์บอนิกในปรมิาณสูงซึง่ดงึเอา 
แรธ่าตแุคลเซียมออกมาจากมวล 
กระดกูของคนเราได ้

4. กุมารแพทย์ สรุยิเดว ทรปิาตี  
โฆษกประจาํโครงการเด็กไทย 
ไมก่นิหวาน กลา่ววา่ "น้ําอดัลมที ่
คณุดืม่แตล่ะกระป๋อง ทาํใหม้ี 
โอกาสอว้นเพิม่ขึน้ไดถ้งึ 1-2 % 
เด็กและวยัรุน่อว้นๆ ทีด่ืม่เครือ่งดืม่ 
ปลอดน้ําตาลเหลา่น้ีมแีนวโน้มที ่
จะอว้นกวา่และเตีย้กวา่เด็กทีไ่ม ่
ไดด้ืม่เลย" โครงการน้ีไดร้บัการ 
สนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุน 
สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 
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which is supported by the 
Thai Health Promotion 
Foundation. 

5. Children aged nine to 14 
years tended to be affected 
most by drinking sugar-free 
sodas because this was a 
time of peak growth and they 
needed calcium. 

6. For example, a 325 ml bottle 
of a popular cola contains 
eight or nine teaspoons of 
sugar, while other artificial 
flavors such as grape, 
orange and strawberry 
contain up to 49 teaspoons 
of sugar. 

7. According to Dr Piyanart 
Chatiketu, researcher on 
children's eating habits for 
the project, total daily sugar 
consumption should not 
exceed 24 grams, equal to 
six teaspoons. Most drinking 
yogurt in 150-450 cc bottles 
also contain 9-14 teaspoons. 
"Water and fresh milk are 
still the best drinks for 
people of all ages," Dr 
Piyanart added. 

5. เด็กอายุ 9 ถงึ 14 ปี มแีนวโน้ม 
ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด 
จากการดืม่เครือ่งดืม่ปลอดน้ําตาล 
เพราะเป็นชว่งอายุทีม่กีารเจรญิ 
เตบิโตสงูสดุและรา่งกายจาํเป็น 
ทีต่อ้งใชแ้รธ่าตแุคลเซียมเพือ่ 
การดงักลา่ว 

6. ยกตวัอยา่งเชน่ เครือ่งดืม่น้ํา 
อดัลมโคก้ชือ่ดงั ชนิดบรรจุขวด 
ขนาด 325 มลิลลิติร จะมน้ํีาตาล 
อยูถ่งึ 8-9 ชอ้นชา ในขณะทีเ่ครือ่ง 
ดืม่เจือรสสงัเคราะห์ตา่งๆ อาทเิชน่ 
รสองุน่ รสสม้ และรสสตรอเบอร์รี่ 
อาจมน้ํีาตาลอยู่มากถงึ 49 ชอ้นชา 

7. ตามคาํกลา่วของ ดร.ปิยะนารถ  
จาตเิกต ุนกัวจิยัประจาํโครงการ 
ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคของ 
เด็ก ระบวุา่ปรมิาณการบรโิภค 
น้ําตาลในแตล่ะวนัควรไมเ่กนิ  
24 กรมั หรือเทา่กบั 6 ชอ้นชา 
โยเกร์ิตพรอ้มดืม่สว่นมากในขวด 
ขนาดบรรจุ 150-450 ซีซี ก็จะม ี
ปรมิาณ(น้ําตาล)อยูถ่งึ 9-14 ชอ้นชา 
ดร.ปิยะนารถ กลา่วเสรมิวา่ น้ําและ 
นมสดยงัคงเป็นเครือ่งดืม่ทีด่ทีีส่ดุ 
สาํหรบัคนทุกวยั 

 

ค าอธิบาย 

ย่อหน้าที่ 1  

ยอ่หน้าน้ีมคีาํทีน่่าสนใจคือ soft drinks ซึง่หมายความถงึเครือ่งดืม่ทีไ่มม่เีหลา้หรือแอลกอฮอลล์ ซึง่ 
ตา่งกบั soft water ทีห่มายความวา่ น้ําออ่น เมือ่ถูกบัสบูจ่ะมฟีองมากกวา่เปรียบเทียบกบัน้ํากระดา้ง  
สว่นคาํวา่ sodas คอืน้ําอดัดว้ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ บางคร ัง้ก็เตมิกลิน่รสหวานตา่งๆ หรือ soda  
pop คอืน้ําอดัลม ซึง่จดัเป็นเครือ่งดืม่ทีไ่มม่เีหลา้หรือแอลกอฮอลล์ชนิดหนึ่ง sugar-free sodas  
คอืเครือ่งดืม่ (น้ําอดัลม) ทีไ่มม่หีรือปราศจากน้ําตาล แตท่วา่มกีารเตมิสารใหค้วามหวานอืน่ๆ ทดแทน  
 made out to be ในทีน้ี่ใหค้วามหมายในแงว่า่ เหมอืนอยา่งทีว่า่กนั เหมอืนกบัทีเ่ป็น สาํหรบัใน 
บรบิทน้ี น่าจะสือ่ความวา่ เครือ่งดืม่ไมม่น้ํีาตาลทีข่ายกนัอยู ่ก็ไมใ่ชว่า่จะปลอดภยัเหมือนกบัทีถู่กคดิทาํไว ้
ใหเ้ป็นเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ 
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ย่อหน้าที่ 2  

ใจความในย่อหน้าน้ี ก็จดัวา่ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นนกั โดยคาํวา่ these drinksในยอ่หน้าทีส่อง และ they  
สาํหรบัยอ่หน้าทีส่าม หมายความถงึ sugar-free sodas หรือ เครือ่งดืม่ปราศจากน้ําตาล (แตม่สีาร 
ใหค้วามหวาน) คาํกรยิา drain หมายถงึ ดดูซมึ ชะลา้ง แตผ่มใชค้าํสรุปในความหมายน้ีวา่ ดงึ ก็เพราะ 
กรดตา่งๆ ดงักลา่วนัน้มีปรมิาณมากทีส่ามารถดงึแรธ่าตุแคลเซียมออกมาจากมวลกระดกู 

ย่อหน้าที่ 3-5  

ขอ้ความในยอ่หน้าน้ี เป็นการเขยีนในเชงิวทิยาศาสตร์ทีจ่าํตอ้งใชก้ารอา้งองิขอ้มูลทางการวจิยั โดย 
สามารถสงัเกตไดจ้ากการใชค้าํกรยิาดงัตอ่ไปน้ี could increase the chance of.. หมายความวา่  
มคีวามเป็นไปได ้หรือ สามารถทีจ่ะเพิม่โอกาส หรือเพิม่ความน่าจะเป็น tend to be (fatter) หมายถงึ  
มแีนวโน้มทีจ่ะ (อว้นกวา่) และในประโยคถดัไป tended to be (affected) ก็แปลไดว้า่ มแีนวโน้ม 
ทีจ่ะ (ไดร้บัผลกระทบ) ท ัง้น้ีการทีผู่เ้ขยีน หรือผูใ้หข้อ้มลูเพือ่เขยีนบทความในลกัษณะทาํนองน้ีไดน้ ัน้  
จาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมีขอ้มูลจากการศกึษาวจิยัเป็นพื้นฐานประกอบ แตก็่ไมไ่ดห้มายความวา่ จะตอ้งเป็น 
เชน่นัน้เชน่น้ีทุกรายเสมอไป ดงันัน้การเขยีนบทความในลกัษณะทาํนองน้ีจะสงัเกตไุดว้า่มกัใชค้าํทีม่ีความ 
หมายแปลวา่ มแีนวโน้มทีจ่ะ มโีอกาสจะเป็น มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะ เป็นตน้ 

ย่อหน้าที่ 6-7  

ขอ้ความในยอ่หน้าท ัง้สองน้ีมใีจความสาํคญัตรงทีต่อ้งการสือ่ใหผู้อ้า่นพงึตระหนกัไวว้า่ในเครือ่งดืม่สาํหรบั 
ชีวติประจาํวนัของเราๆนัน้อาจจะมน้ํีาตาลไดม้ากถงึ (ในทีน้ี่) 49 ชอ้นชา ซึง่ในประโยคน้ีเราใชค้าํวา่ 
contain up to…แมก้ระท ั่งโยเกร์ิตพรอ้มดืม่ ทีจ่ดัวา่เป็นเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ โดยรวมก็ยงัมปีรมิาณ 
น้ําตาลทีส่งูกวา่ปรมิาณทีแ่นะนําเพือ่บรโิภคในแตล่ะวนั ดงัทีแ่สดงไวใ้นบทแปลขา้งตน้ 

ผมอยากจะใหท้า่นไดส้งัเกตเพิม่เตมิในการใชห้น่วยวดัปรมิาตร ไดแ้ก ่ml. (Milliliter) และ cc (cubic  
centimeter) ซึง่มคีา่ในการวดัเชงิปรมิาตรทีเ่ทา่กนั โดยปรมิาตร 1 liter มคีา่เทา่กบั ปรมิาตรสีเ่หลีย่ม 
ลูกบาศก์ทีแ่ตล่ะดา้นมขีนาด 10 centimeter ดงันัน้ 1 ml คอื หนึ่งสว่นในหนึ่งพนัสว่นของปรมิาตรหนึ่ง 
ลติร จงึมคีา่เทา่กบั 1 cc. (มีน้ําหนกั 1กรมั ซึง่ควรมคีา่ อณุหภมูกิาํหนดดว้ย) ... 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีครบั 

ชนิน กลุเศรษฐญัชลี ์    

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the 'Bangkok Post'. The translation 

and commentary were prepared by Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science 
and Technology, Suan Dusit Rajabhat University. 

 

August 7: Want the secret of Harry Potter's success? 

สวสัดคีะ่  

ชว่งน้ีใครไมพู่ดถงึหนงัสือเลม่สดุทา้ยในชุดแฮรี พอตเตอร์ก็คงเชยนะคะ วนัน้ีดฉินันําบางตอนของ 
บทความในบางกอกโพสต์มาเป็นตวัอยา่งงานแปล เป็นการวเิคราะห์ถงึสาเหตคุวามดงัของหนงัสอื 
ชุดน้ีไว้อยา่งน่าสนใจ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trau0707.htm
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ปกตแิลว้ผูแ้ปลจะพยายามถ่ายทอดเน้ือความใหต้รงกบัตน้ฉบบัทีส่ดุ แตม่ีบางคร ัง้ทีจ่าํเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น 
หรือ เพิม่เตมิคาํ จุดประสงค์ไมใ่ชเ่พือ่ใหน่้าอา่น แตเ่พือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดง้า่ยซึง่สาํคญักวา่ความน่าอา่น 
อยา่งไรก็ตามทีส่าํคญัยงัคงเป็นการรกัษาความหมายเดมิไว ้ดฉินัจะขอยกมากลา่วเป็นบางตวัอยา่งคะ่ 

 

 
 
 
Author J K Rowling 
attends a photocall 
at the Natural 
History Museum in 
London, England, 
at midnight Friday 
July 20 to launch 
her new book 'Harry 
Potter and the 
Deathly Hallows'. 
The book is the 
final one in a series 
of seven. — 
EPA/STR 

Want the secret of 
Harry Potter's 

success? 

The Internet magnifies the 
benefits of collective interaction 
and boosts the popularity of the 

book 

Kevin Hassett 

1. There are many works of 
artthat are equally as 
entertaining as the Harry 
Potter book. Phillip Pullman's 
Dark Materials trilogy is as 
enjoyable, and perhaps more 
imaginative. 

2. But Potter scored the big 
prize. Why? Clearly, the 
artistry of Ms Rowling is an 
important element explaining 

อยากทราบสูตรลบั 
ความสาํเร็จของ 

แฮรี พอตเตอร์ไหมครบั 

อนิเตอร์เน็ตเป็นตวัขยายผล 
ของการมกีจิกรรมรว่มกนั 
และสง่ใหค้วามนยิมหนงัสอื 

พุง่สงูลิว่ 

เควนิ ฮาสเซ็ต 

1. มหีนงัสือระดบังานศลิปะอกีหลายเลม่ 
ทีส่นุกสนานไมแ่พชุ้ด แฮรี พอตเตอร์ 
อยา่งเชน่นวนิยายไตรภาคของฟิลปิ  
พุลแมน ทีช่ือ่ Dark Materials  
สนุกไมแ่พก้นั หนําซํา้ยงัอาจมี 
จนิตนาการมากกวา่ 

2. แตเ่หตใุดแฮรี พอตเตอร์ถงึไดร้บั 
ความนิยมอยา่งมาก ศลิปะการเล่า 
เรือ่งของคณุโรว์ลิง่น ัน้แน่นอนอยู่ 
แลว้คอืสว่นสาํคญัทีท่าํใหห้นงัสอื 
ชุดน้ีประสบความสาํเร็จ แตก็่เห็น 
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Potter's success, but the 
changing economics of the 
"new" economy clearly plays a 
role as well. 

3. Books and movies are 
different from other products 
that we consume in that the 
quality of our experience 
depends in part on whether 
others experience the product 
as well. When I eat an apple, 
my pleasure doesn't depend 
on whether my co-worker eats 
an apple, too. But when both 
of us have seen the same 
movie or read the same book, 
we can delight in conversation 
about it. 

4. Economists called such 
interactions "network 
externalities" and these played 
an enormously important role 
in the success of Harry Potter. 
When network externalities 
are present, the success of a 
product can snowball once 
sales have crossed a tipping 
point. As more individuals 
experience the product, the 
benefit to others increases, 
lifting the incentive to 
experience the product even 
more. 

5. Externalities are clearly much 
more powerful in the Internet 
age. Potter websites, online 
chat rooms and video games 
offer fans the opportunities to 
extend their enjoyment and 
magnify the network long after 
the book has been read. 

6. This set the stage of the next 
installment in the series to be 
an even bigger hit. One 

ชดัวา่สภาพเศรษฐกจิทีก่าํลงัเปลีย่น 
ไปของระบบเศรษฐกจิ "ใหม"่ มสีว่น 
ดว้ยอยา่งแน่นอน 

3. หนงัสอืและภาพยนตร์เป็นผลติภณัฑ์ 
ทีต่า่งจากผลติภณัฑ์อืน่ๆทีเ่ราบรโิภค 
กนัอยู ่ในแงท่ีว่า่เราจะไดร้บัความ 
บนัเทงิมากน้อยเพียงไรมีสว่นขึน้อยู ่
กบัการทีค่นอืน่ไดบ้รโิภคผลติภณัฑ์ 
นัน้ๆดว้ยหรือไม ่เมือ่ผมรบัประทาน 
แอป๊เป้ิล ความพอใจในการรบั 
ประทานไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัวา่เพือ่นรว่ม 
งานของผมรบัประทานแอป๊เป้ิลดว้ย 
หรือไม ่แตถ่า้เราสองคนดหูนงัหรือ 
อา่นหนงัสอืเรือ่งเดยีวกนั เราสามารถ 
ทีจ่ะมคีวามสขุกบัการพูดคยุในเรือ่ง 
ทีด่หูรือทีอ่า่นดว้ยกนัได้ 

4. นกัเศรษฐศาสตร์เรียกปฎสิมัพนัธ์ 
ในลกัษณะน้ีวา่ "อทิธพิลจากภาย 
นอกทีม่ลีกัษณะเป็นเครือขา่ย" ซึง่ 
มบีทบาทอยา่งยิง่ยวดตอ่ความสาํเร็จ 
ของหนงัสือชุดแฮรี พอตเตอร์ เมือ่ 
มอีทิธพิลจากภายนอกทีม่ลีกัษณะ 
เป็นเครือขา่ยเชน่น้ีเกดิขึน้แลว้ เมือ่ 
ใดทีก่ารขายผลติภณัฑ์น ัน้ประสบ 
ความสาํเร็จความสาํเร็จน้ีก็สามารถ 
ทบเทา่ทวีคณูขึน้ได ้เมือ่มคีนบรโิภค 
มากขึน้ดกีรีความสนุกสนานของคน 
อืน่ๆ ก็ยิง่เพิม่ตาม และดงึดดูใหม้ี 
การบรโิภคผลติภณัฑ์น้ีมากยิง่ๆ  
ขึน้ไปอกี 

5. ในยุคอนิเตอร์เน็ต อทิธพิลจากภาย 
นอกมพีลงัขึน้มากอยา่งเห็นไดช้ดั 
ท ัง้เว็บไซต์ของแฮรี พอตเตอร์ ห้อง 
สนทนาออนไลน์ และเกมวดิโีอ ลว้น 
ทาํใหแ้ฟนๆ สนุกสนานไดม้ากขึน้ 
และขยายเครือขา่ยไดก้วา้งไกลออก 
ไปแมเ้มือ่อา่นหนงัสือจบไปนานแลว้ 

6. สภาพเชน่น้ีสง่ใหก้ารวางตลาด 
หนงัสอืเล่มตอ่ไปในชุดน้ียิง่ทวี 
ความนิยม มคีนเคยนึกเลน่ๆวา่ถา้ 
ไมม่ีอนิเตอร์เน็ตหนงัสือชุดน้ีจะ 
ประสบความสาํเร็จหรือไม ่ขณะ 
น้ีหนงัสอืชุดน้ีปิดฉากลงแล้ว แต ่
รบัรองวา่ไมน่านเกนิรอจะตอ้งมี 
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wonders if Potter would have 
been a success without the 
Internet. The Harry Potter 
series has ended, but 
something else will surely 
replace it, and soon. 

ชุดใหมเ่ขา้มาแทนทีอ่ยา่งแน่นอน 

 

ค าอธิบาย 

ย่อหน้าที่ 1  

 works of art ในยอ่หน้าแรก การแปลวา่ หนงัสอืระดบังานศลิปะ น่าจะใหค้วามกระจา่งกบัผูอ้า่น 
มากกวา่ทีจ่ะแปลแคว่า่ผลงานศลิปะ เชน่เดยีวกบัคาํ the artistry ในยอ่หน้าทีส่องดว้ยคะ่ ทีด่ฉินัแปลวา่  
ศลิปะการเลา่เรือ่ง แทนทีจ่ะใชว้า่ความมศีลิปะเฉยๆ  scored the big prize แปลตรงๆ วา่ไดช้ยั 
ควา้รางวลัใหญ ่จะทาํใหผู้เ้ขา้ใจผดิวา่มกีารแขง่ขนั จงึตอ้งปรบัภาษาใหมเ่พือ่สือ่ใหต้รงความคะ่ 

ย่อหน้าที่ 3  

มอีนุประโยคทีต่อ้งปรบั คอื the quality of our experience depends in part on whether  
others experience the product as well.เพราะถา้แปลตรงๆวา่ "คณุภาพของประสบการณ์ของ 
เรามสีว่นขึน้อยูก่บัวา่คนอืน่มปีระสบการณ์ในการบรโิภคผลติภณัฑ์น้ีดว้ยหรือไม"่ ผูอ้า่นจะไมเ่ขา้ใจ ตรงน้ี 
ผูแ้ปลจาํเป็นตอ้งปรบัสาํนวนคะ่ 

ย่อหน้าที่ 4  

คาํวา่ experience ในประโยค As more individuals experience the product,... ถา้แปลว 
่่า "ประสบการณ์" จะไมเ่หมาะ แตจ่ะปรบัเป็นวา่ยิง่มคีนอา่นมากเทา่ใด ก็ไมไ่ด ้เพราะผูเ้ขยีนไมไ่ดห้มาย 
ถงึแคก่ารอา่น ยงัรวมไปไดถ้งึการชมภาพยนตร์ คาํทีค่วรใชจ้งึน่าจะเป็น การบรโิภค 

ย่อหน้าที่ 6  

เป็นตวัอยา่งของการปรบัให้กระชบัคะ่ set the stage... มคีวามหมายวา่จดัใหเ้กดิสภาพการณ์บาง 
อยา่ง ซึง่ถา้แปลตามตวัอกัษรคงไดว้า่ "สภาพเชน่น้ีสรา้งใหเ้กดิสภาพทีท่าํใหก้ารวางตลาดหนงัสือเลม่ 
ตอ่ไปในชุดไดร้บัความนิยมมากยิง่ขึน้..." ปรบัใหก้ระชบัขึน้ในความหมายเดมิจะไดว้า่ สภาพเชน่น้ีสง่ 
ใหก้ารวางตลาดหนงัสอืเลม่ตอ่ไปในชุดน้ียิง่ทวีความนิยม ... 

ขอเรียนยํา้คะ่วา่การปรบัตา่งๆ ไมว่า่จะทาํดว้ยเหตผุลใด เราจะทาํไดด้ก็ีตอ่เมือ่อา่นตน้ฉบบัจนเขา้ใจ 
แจม่แจ้งดแีล้วเทา่นัน้ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีคะ่ 

บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์     

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
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Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

JULY 2007 

July 31: A farewell to Humpty Dumpty?  

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีมาแปลก เพราะยงัไมม่คีาํแปลภาษาไทยไวใ้ห ้เป็นเรือ่งทีนํ่ามาจากคอลมัน์ชือ่ 
ODDS AND ENDS ซึง่ดฉินัใชว้า่เรือ่งสพัเพเหระ เป็นเรือ่งเบาๆทีม่คีาํศพัท์ไมย่าก ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะ 
ขอกลา่วถงึคือการแปลแบบเอาความซึง่เน้นการถา่ยทอดความหมายใหถู้กตอ้งครบถ้วนมากกวา่การ 
ยดึตามโครงสรา้งของภาษาตน้ฉบบั ซึง่ในวนัน้ีจะเน้นเรือ่งโครงสรา้งของย่อหน้า 

เมือ่ประโยคมโีครงสรา้ง ยอ่หน้าก็ยอ่มมโีครงสรา้งเชน่กนั เพือ่ใหเ้ห็นชดัเจนขึน้ดฉินัขอแบง่ย่อหน้า 
ของตน้ฉบบัออกเป็นแตล่ะประโยค พรอ้มกบัคาํแปลภาษาไทยดว้ยคะ่ 

 
Humpty-Dumpty-nursery-rhymes 

ODDS AND ENDS 

A farewell to Humpty Dumpty? 

A farewell to Humpty Dumpty? Nursery rhymes are in danger of dying out in 
Britain according to a recent survey. Traditional verses such as Humpty Dumpty 
are under threat because mothers and fathers are singing pop songs to their 
children instead. More than a quarter of parents polled for a survey admitted 
they cannot remember a single rhyme. The survey, for the pre-school channel 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl3107.htm
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Cartoonito, questioned more than 1,200 parents across Britain, of whom 12 per 
cent could recall three or more nursery rhymes in full. Out of nursery rhymes that 
the respondents did know, the most popular were Jack and Jill, Humpty Dumpty, 
Ring-a-Ring O'Roses, Baa,Baa Black Sheep and Hickory, Dickory Dock. But 
most parents - 71 per cent- were clueless about the historical meaning of the 
rhymes. 

เรือ่งสพัเพเหระ 

หรือฮมัต ีดมัป์ตจีะตอ้งลาโรงแลว้ 

ประโยคที ่1 Nursery rhymes are in danger of dying out in Britain according to a  
recent survey. บทกลอนเพลงกลอ่มเด็กขององักฤษกาํลงัเลือนหายไป ตามทีม่กีารสาํรวจเมือ่ 
เร็วๆน้ี ประโยคแรกน้ีมกันําเสนอใจความสาํคญัของประโยค เรียกวา่ topic sentence สว่น 
ประโยคตอ่ๆไปจะขยายความใหก้บัประโยคน้ี 

ประโยคที ่2 Traditional verses such as Humpty Dumpty are under threat because 
mothers and fathers are singing pop songs to their children instead. บทกลอนที ่
รอ้งกนัมาแตด่ ัง้เดมิอยา่งเช่นเพลงฮมัต ีดมัป์ตกีาํลงัจะสูญหายไปเพราะพอ่แมพ่ากนัรอ้งแตเ่พลง 
ป๊อบใหลู้กฟงั 

ประโยคที ่3 More than a quarter of parents polled for a survey admitted they  
cannot remember a single rhyme.พอ่แมท่ีต่อบคาํถามในการสาํรวจน้ี มมีากกวา่หนึ่งในสี ่
ทีย่อมรบัวา่จาํบทกลอนพวกน้ีไมไ่ดแ้มแ้ตบ่ทเดยีว 

ประโยคที ่4 The survey, for the pre-school channel Cartoonito, questioned more  
than 1,200 parents across Britain, of whom 12 per cent could recall three or  
more nursery rhymes in full.การสาํรวจน้ีทาํใหโ้ทรทศัน์ชอ่งการ์ตนูิโตสาํหรบัเด็กวยักอ่น 
เขา้เรียน โดยถามคาํถามผูป้กครองกวา่ 1,200 คนท ั่วประเทศ ในบรรดาน้ีมรีอ้ยละ 12 ทีส่ามารถ 
รอ้งบทกลอนเพลงกลอ่มเด็กจนจบไดส้ามเพลงหรือมากกวา่นัน้ 

ประโยคที ่5 Out of nursery rhymes that the respondents did know, the most  
popular were Jack and Jill, Humpty Dumpty, Ring-a-Ring O'Roses, Baa,Baa  
Black Sheep and Hickory, Dickory Dock.ในบรรดาบทกลอนทีพ่อ่แมรู้จ้กั บททีร่อ้งกนัได้ 
มากทีส่ดุคอื แจค๊แอนด์จลิล์ ฮมัป์ตดีมัป์ต ีรงิอะรงิโอโรสเซส บาบาแบล็คชีพ และฮคิคอรีดคิคอ 
รีด็อค 

ประโยคที ่6 But most parents - 71 per cent- were clueless about the historical  
meaning of the rhymes.แตผู่ป้กครองสว่นใหญค่ือรอ้ยละ 71 ไมท่ราบความหมายในเชงิ 
ประวตัศิาสตร์ของบทกลอนเหลา่น้ีเลย 

 

ค าอธิบาย  
หากผูแ้ปลนําประโยคแปลเหลา่น้ีมาเรียงตอ่กนัเขา้ก็จะไดง้านแปลทีต่รงตามโครงสรา้งยอ่หน้าของตน้ฉบบั 
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ทีส่ดุเพียงแตว่า่เมือ่มาอยูใ่นภาษาไทยก็จะไดง้านแปลทีไ่มน่่าอา่นเพราะไมค่อ่ยเขา้กบัโครงสรา้งทางภาษา 
แบบไทยๆ ดงัน้ีคะ่ 

(1) บทกลอนเพลงกลอ่มเด็กขององักฤษกาํลงัจะหายไป ตามทีม่กีารสาํรวจเมือ่เร็วๆน้ี (2) บทกลอนทีร่อ้ง 
กนัมาแตด่ ัง้เดมิอยา่งเชน่เพลงฮมัต ีดมัป์ตกีาํลงัจะหายไปเพราะพอ่แมพ่ากนัรอ้งแตเ่พลงป๊อบใหลู้กฟงั  
(3) พอ่แม่่ทีต่อบคาํถามในการสาํรวจน่ี่้มากกวา่หนึ่งในสีย่อมรบัวา่จาํบทกลอนพวกน้ีไมไ่ดแ้มแ้ตบ่ท
เดยีว  
(4) การสาํรวจน้ีทาํใหก้บัโทรทศัน์ชอ่งการ์ตนูนิโตสาํหรบัเด็กวยักอ่นเขา้เรียน และถามคาํถามผูป้กครอง 
กวา่ 1,200 คนท ั่วประเทศ ในบรรดาน้ีมพี่อแม่่รอ้ยละ 12 ทีส่ามารถรอ้งบทกลอนเพลงกลอ่มเด็กจนจบ 
ไดส้ามเพลงหรือมากกวา่นัน้ (5) ในบรรดาบทกลอนทีพ่อ่แมรู่จ้กั บททีร่อ้งกนัไดม้ากทีส่ดุคอืเพลง 
แจค๊แอนด์จลิล์ ฮมัป์ตดีมัป์ตี รงิอะรงิโอโรสเซส บาบาแบล็คชีพ และฮคิคอรีดคิคอรีด็อค (6) แตผู่ป้กครอง 
สว่นใหญค่อืรอ้ยละ 71 ไมท่ราบความหมายในเชงิประวตัศิาสตร์ของบทกลอนเหลา่น้ีเลย 

ถา้จะใหน่้าอา่นสาํหรบัคนไทยควรปรบัเปลีย่นตามโครงสรา้งย่อหน้าแบบไทยๆ คะ่ เชน่นําเอาแหลง่ทีม่า 
ของเรือ่งน้ีขึน้มากลา่วกอ่น การสลบัขอ้ความขยายตา่งๆใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งทีเ่หมาะสมเพือ่ใหค้วามกระชบั 
เพราะบางคร ัง้การอา่นขอ้ความยาวๆ อาจทาํใหส้บัสนไดแ้ทนทีจ่ะกระจา่งขึน้ และทีส่าํคญัเราสามารถ 
ละขอ้ความทีซ่ํา้ได ้รวมท ัง้ประธานของประโยคดว้ย (บางคาํไดท้าํเป็นตวัหนาใหเ้ห็นแลว้ขา้งบนน้ี)  
ผลงานแปลทีเ่รียบเรียงใหมน่่าจะเป็นอยา่งน้ีคะ่ 

(ผสมประโยคที ่1 +2 และสลบับางสว่นของประโยคเพือ่จะไดไ้มต่อ้งกลา่วบางขอ้ความซํา้ )  
ผลจากการสาํรวจเมือ่เร็วๆ น้ีชี้วา่ บทกลอนเพลงกลอ่มเด็กแบบด ัง้เดมิขององักฤษเชน่เพลงฮมัตดีมัป์ตี 
กาํลงัใกลจ้ะสญูพนัธุ์ เพราะพอ่แมร่อ้งกนัแตเ่พลงป๊อปใหลู้กฟงั (ผสมประโยคที ่3 +4 และสลบับาง 
สว่นของประโยค รวมท ัง้ละประธานคาํวา่ "พอ่แม"่ไวเ้พือ่กลา่วถงึผลการสาํรวจไดก้ระชบัขึน้)  
ในการสาํรวจคราวน้ีซึง่ทาํใหก้บัโทรทศัน์ชอ่งการ์ตนูิโตสาํหรบัเด็กวยักอ่นเขา้เรียน โดยมพีอ่แม ่1,200  
คนท ั่วประเทศเป็นผูต้อบคาํถาม มกีวา่หนึ่งในสีท่ีย่อมรบัวา่จาํบทกลอนพวกน้ีไมไ่ดแ้มแ้ตบ่ทเดยีว มเีพียง 
รอ้ยละ 12 ทีส่ามารถรอ้งเพลงบทกลอนพวกน้ีไดจ้นจบสามเพลงหรือมากกวา่นัน้ (ประโยคที ่5 ตดั 
ประธาน "บทกลอน" ซึง่ซํา้ออกใช้สรรพนาม "ที"่ แทน) และในบรรดาบทกลอนทีพ่อ่แมรู่จ้กั ทีร่อ้ง 
กนัไดม้ากทีส่ดุคอืเพลง แจค๊แอนด์จลิล์ ฮมัป์ตดีมัป์ต ีรงิอะรงิโอโรสเซส บาบาแบล็คชีพ และฮคิคอรี 
ดคิคอรีด็อค (ประโยคที ่6 ละประธาน "ผูป้กครอง" ) แตส่ว่นใหญค่อืรอ้ยละ71 ไมท่ราบความหมาย 
ทางประวตัศิาสตร์ของบทกลอนเหลา่น้ีเลย 

พบกนัใหมส่ปัดาห์หน้า สวสัดคีะ่ 

บเกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์     

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

July 24: Rags-to-riches [2]  

สวสัดคีรบั  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl2407.htm
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ตวัอยา่งบทแปลคร ัง้น้ี ตอ่จากคร ัง้ทีแ่ลว้ครบั มคีาํทีต่อ้งใชค้วามรูน้อกภาษา (extra-linguistic  
knowledge) จงึจะเขา้ใจและแปลไดอ้ยา่งเหมาะสมครบั 

 

  
Henry Clay Frick and Andrew Carnegie 

Rags-to-riches [2] 

Meet You in Hell, by Lee Standiford, 
320 pp, 2005 Crown hardcover, 
Available at Asia Books and leading 
bookstores, 495 baht 

BERNARD TRINK 

5. Of Swiss-German ancestry, 
Henry Clay Frick (born in 
1849) hailed from 
Pennsylvania. He was 
marginally better off than 
Carnegie. Ambitious, they 
were respectively influenced 
by the rags-to-riches novels of 
Horatio Alger Jr. The message 
of the stories, that the US is 
the land of opportunity where 
work makes wishes come true 
became their mantra. 

6. Carnegie went from clerk to 
delivery boy to telegrapher. He 
read to make up for his 
minimal schooling, learned 
manners, and was praised 

จากยาจกกลายเป็นเศรษฐี [๒] 

Meet You In Hell [พบกนัในนรก]  
โดย Lee Standiford, 320 หน้า,  
สาํนกัพมิพ์ Crown hardcover, 2005,  
หาซ้ือไดจ้ากรา้นเอเชียบุก๊ส์และ 
รา้นหนงัสอืช ัน้นําท ั่วไป ราคา 495 บาท 

เบอร์นาร์ด ทรงิค์ 

5. เฮนรี เคลย์ ฟรกิ (เกดิปีค.ศ. 
1849) มเีชื้อสายเป็นชาวสวสิ 
เยอรมนั ภมูลิาํเนาเดมิมาจาก 
รฐัเพนซลิเวเนีย ฐานะดกีวา่ 
คาร์เนกีเล็กน้อย ท ัง้สองเป็นคน 
ทะเยอทะยาน ฟรกิและตอ่มาก็ 
คาร์เนกี ตา่งไดร้บัอทิธพิลจาก 
นวนิยายแนวยาจกกลายเป็นเศรษฐี 
ทีป่ระพนัธ์โดยฮอเรชีโอ แอลเจอร์ 
จูเนียร์ คตธิรรมของเรือ่งทีส่อนวา่ 
ประเทศสหรฐัฯ เป็นดนิแดนแหง่ 
โอกาส ทีฝ่นัจะเป็นจรงิหากขยนั 
ทาํงาน กลายเป็นคตพิจน์ประจาํใจ 
ของคนท ัง้สอง 

6. คาร์เนกีไตเ่ตา้จากตาํแหน่งเสมยีน 
ขึน้เป็นคนสง่เอกสารและเป็นพนกั 
งานโทรเลข เขาอา่นหนงัสอืหา 
ความรูช้ดเชยทีไ่ดเ้รียนมาน้อย  
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and promoted for his 
diligence. Becoming privy to 
inside information, he used his 
little savings to make 
investments, which paid off. A 
Pennsylvania Railroad 
executive took him under his 
wing. With a canny eye to his 
adopted country's future, he 
changed horses to the iron 
industry. 

7. Next came steel, for which he 
needed coke. And the 
principal manufacturer of coke 
in the Pittsburgh area was 
Henry Clay Frick, who had 
also risen by his bootstraps. 
They met in 1882 and hit it off. 
Making money was the bottom 
line, for themselves, not their 
workers who received 
minimum wage. Each was on 
the board of the other's 
company. 

8. Labor unrest exploded at the 
Homestead Works in 
Pennsylvania. Pinkerton 
goons were called in to break 
the heads of the union-
organized strikers in 1892. 
There was bloodshed on both 
sides. Carnegie blamed Frick 
for his heavy-handedness. An 
anarchist wounded Frick. The 
two men parted, each to give 
money to charity. By 
coincidence, both died in 
1919. 

9. If you want pointers on how to 
become rich, read Meet You in 
Hell. 

หดัมารยาทสงัคม ทาํงานขยนัขนัแข็ง 
จนเป็นทีช่ืน่ชมและไดเ้ลือ่นตาํแหน่ง 
งาน ตอ่มาไดรู้ข้อ้มลูวงในจงึนําเงนิ 
สะสมเล็กน้อยทีม่อียู่ไปลงทุนซึง่ก็ได ้
ผลตอบแทนอยา่งงาม เขาไดผู้บ้รหิาร 
คนหนึ่งของบรษิทัรถไฟเพนซลิเวเนีย 
เป็นกุนซือ คาร์เนกีมหีวัทางธุรกจิ เล็ง 
เห็นอนาคตของประเทศใหมข่องตน 
จงึหนัมาจบังานอุตสาหกรรมเหล็ก 

7. ตอ่มาคาร์เนกีมาจบัอุตสาหกรรม 
เหล็กกลา้ ทาํใหต้อ้งใชถ้า่นโคก้ ผูผ้ลติ 
ถา่นหนิในแถบพติสเบร์ิกคอื เฮนรี เคลย์ 
ฟรกิ ซึง่ก็สรา้งตวัขึน้มาดว้ยลาํแขง้ ท ัง้ 
สองคนพบกนัเมือ่ปีค.ศ.1882 แลว้ถูก 
อธัยาศยักนั ดว้ยตา่งก็มุง่จะหาเงนิให ้
ไดม้ากๆ เขา้กระเป๋าตวัเอง ไมใ่ชเ่พือ่ 
คนงานซึง่ไดร้บัคา่แรงตํ่าสุด ท ัง้คาร์เนก ี
และฟรกิตา่งก็เป็นกรรมการบรษิทัของ 
กนัและกนั 

8. ตอ่มาเกดิเหตวุุน่วายเกีย่วกบัแรงงาน 
ปะทุขึน้ทีโ่รงงานโฮมสเตดเวกิร์ส์ใน 
รฐัเพนวลิเวเนียเมือ่ปีค.ศ. 1892 และ 
มกีารตามสมนุของพงิเคอร์ตนัมาจดัการ 
ผูน้ดัหยุดงานทีส่หภาพแรงงานเป็น
ตวัการ 
ท ัง้สองฝ่ายตา่งตอ้งหล ั่งเลือด คาร์เนกี 
โทษฟรกิวา่ทาํรุนแรงเกนิไป ผูน้ิยมลทัธิ 
อนาธปิไตยคนหนึ่งทาํรา้ยฟรกิจนไดร้บั 
บาดเจ็บ ท ัง้ฟรกิและคาร์เนกีแยกทางกนั 
ตา่งก็อทุศิทรพัย์ใหก้ารกุศล คนท ัง้สอง 
ถงึแกก่รรมในปีเดยีวกนัโดยบงัเอญิคอื 
ในปีค.ศ.1919 

9. หากคณุตอ้งการตวับง่ชี้วธิีรวย ก็เชญิ
อา่น 
Meet You in Hell [พบกนัในนรก] 

 

ค าอธิบาย  
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ยอ่หน้าที ่5 
 hail from แปลวา่ มีบา้นเกดิหรือภมูลิาํเนาเดมิมาจาก  ฮอเรชีโอ แอลเจอร์ จูเนียร์ (1832 - 1899)  
เป็นนกัประพนัธ์นวนิยายประโลมโลกย์ ทีเ่รียกวา่พวก "นวนิยายสบิสตางค์" (dime novel หรือ penny  
dreadful)  the message of the story"- คาํวา่ message ในทีน้ี่หมายถงึ แกน่หรือประเด็น 
สาํคญั หรือบทเรียนทีเ่ป็นแบบอยา่ง เป็นคตสิอนใจ (the lesson or the moral of the story) 

ภาษาองักฤษสองประโยคแรก แปลเป็นภาษาไทยสามประโยค ทีร่ะบปุระธานไวเ้พียงประโยคแรกเทา่นัน้  
เพราะภาษาไทยเป็นภาษายดึหวัขอ้หรือแกน่ความ (topic-prominent language) และตา่งจากภาษา 
องักฤษทีย่ดึประธานทางไวยากรณ์ คอืเป็น subject-prominent language 

 mantra ภาษาองักฤษหมายถงึคาถาทีใ่ชส้วดเพือ่ทาํสมาธหิรือเขา้ฌาน คาํน้ีมาจากภาษาสนัสกฤตวา่ 
มนฺตรฺ ไทยใชว้า่มนต์ (บาลี) หรือมนตร์ (สนัสกฤต) และวา่คอืคาถาหรือคาํศกัดิส์ทิธิส์าํหรบัสวดหรือเสก
เป่า 
ในทีน้ี่ผมแปลวา่ คตพิจน่์ (motto) 

ย่อหน้าที่ 6  

 under one's wing หมายถงึอยูใ่นความปกป้องดแูลของ... ผมปรบัแปลง (modulate) วธิีพูดใหม ่
ใหไ้ดเ้น้ือความใกลเ้คยีงกนั กุนซือ แปลวา่ ทีป่รกึษา (advisor, mentor) เป็นคาํยืมแบบทบัศพัท์ (loan- 
word) จากภาษาจีน จะแปลวา่ทีป่รกึษาก็ไดค้รบั 

 privy to ไดรู้ ้(ความลบั)  a canny eye มตีาแหลมคม (ทางธุรกจิ) มหีวัทางธุรกจิ  his  
adopted country ประเทศทีเ่ขาไดแ้ปลงสญัชาตมิาถือ เมือ่เขา้รูปประโยคแล้วอาจจะฟงัเยิน่เยอ้ไป  
จงึปรบัเป็น ประเทศใหมข่องตน  to change horses เปลีย่นมา้ หมายถงึเปลีย่นงาน เปลีย่นความ 
สนใจ ในประโยคน้ียงัมคีาํสองคาํทีอ่ยูใ่กล้กนัคอื horse และ iron ทาํใหน้กึถงึคาํวา่ iron horse เป็น 
คาํเกา่ (archaic) หมายถงึหวัจกัรรถไฟ ซึง่ก็เหมาะเจาะในเรือ่งน้ี เพราะขณะนัน้สหรฐักาํลงัขยายเสน้ 
ทางรถไฟ 

ย่อหน้าที่ 7  

ประโยคแรกของยอ่หน้า ทาํใหต้อ้งทวนใหมว่า่เราพูดหวัขอ้อะไร ถา้ไมไ่ดข้ึน้เป็นยอ่หน้าใหม ่ก็อาจแปล 
ตอ่ไปไดเ้ลยวา่ ตอ่มาจงึหนัมาจบัอตุสาหกรรมเหล็กกลา้ 

 pull oneself up by the bootstraps สาํนวนหมายถงึ ประสบความสาํเร็จในชีวติ ม ั่งมีขึน้ ดว้ย 
ลาํแขง้ ดว้ยน้ําพกัน้ําแรงของตน bootstrap คอืแถบตรงขอบบนของรองเทา้บูต๊ ใชด้งึเพือ่ชว่ยเวลา 
สวมรองเทา้  hit it off เป็นภาษาแบบไมท่างการ (informal language) หมายถงึ ถูกคอ ถกู 
อธัยาศยักนั  bottom line [แบบไมท่างการ] ยอดงบบญัชี ปจัจยัทีเ่ป็นตวักาํหนด ในทีน้ี่หมายถงึวา่ 
ผลสดุทา้ยทีถ่ือเป็นเรือ่งสาํคญัทีส่ดุ ไมว่า่จะอยา่งไรก็ตาม  ดว้ยตา่งก็มุง่... ภาษาองักฤษใชว้ธิีวางประโยค 
เคยีงกนั (juxtaposition) ใหผู้อ้า่นเชือ่มความหมายทีเ่กีย่วโยงกนัไดด้ว้ยความรูน้อกภาษา (extraling-
uistic knowledge) แตภ่าษาไทยมกัใชค้าํเชือ่ม เพราะเป็นภาษาเน้นหวัขอ้และไมน่ิยมใชเ้ครือ่งหมาย 
วรรคตอน ทาํใหอ้าจสบัสนไดว้า่กาํลงัพูดหวัขอ้เดมิหรือเปลีย่นหวัขอ้ใหม ่และอาจไมรู่จุ้ดเริม่ขอ้ความ 
ประโยคใหม ่ดงันัน้จงึตอ้งใชค้าํเชือ่มช่วยใหก้ระจา่ง 

ย่อหน้าที่ 8  

 Homestead Works ชือ่โรงงานเหล็กกลา้ของคาร์เนกี ทีเ่กดิเหตปุะทะกนัรุนแรงเมือ่ปี 1892 เป็น 
เหตใุหฟ้รกิตาม Pinkerton หรือ The Pinkerton National Detective Agency ชือ่บรษิทัดแูล 
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ความปลอดภยัเขา้มาจดัการ คาํวา่ goons หรือ thugs แปลวา่ นกัเลงหวัไม ้อนัธพาล ในทีน้ี่หมายถงึ  
พวกเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัของบรษิทั Pinkerton นั่นเอง 

ย่อหน้าที่ 9  

ชือ่เรือ่งถา้แปล ควรใสใ่นวงเล็บเหลีย่ม เพือ่ใหท้ราบวา่เป็นคาํของผูแ้ปล 

สวสัดีครบั 

บญัชา สุวรรณานนท์์ ี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is currently a guest lecturer at Chulalongkorn University's graduate school of 
Translation Studies. 

 

July 17: Rags-to-riches [1]  

สวสัดคีรบั  
ตวัอยา่งบทแปลคร ัง้น้ี  
เป็นบทความแนะนํา 
หนงัสอืน่าอา่น เกีย่วกบั 
ชีวประวตัผิูส้รา้งตวัจาก 
ยาจกจนเป็นเศรษฐี 

ในดา้นการแปลมีขอ้ 
ความทีน่่าสนใจใน 
การแปลอยู่มากมาย 
ดว้ยกนั ซึง่ยงัขดัเกลา 
ใหด้กีวา่น้ีได ้
 
เชญิทดลองดคูรบั 

 

Rags-to-riches [1] 

Meet You in Hell, by Lee Standiford, 
320 pp, 2005 Crown hardcover, 
Available at Asia Books and leading 
bookstores, 495 baht 

BERNARD TRINK 

จากยาจกกลายเป็นเศรษฐี [๑] 

Meet You In Hell [พบกนัในนรก]  
โดย Lee Standiford, 320 หน้า,  
สาํนกัพมิพ์ Crown hardcover, 2005,  
หาซ้ือไดจ้ากรา้นเอเชียบุก๊ส์และ 
รา้นหนงัสอืช ัน้นําท ั่วไป ราคา 495 บาท 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl1707.htm


75 

 

1. Every year, an ever longer list 
of billionaires is published. As 
expected Bill Gates heads it, 
but what strikes those 
perusing it is how many lands 
are represented by the 
others. To be sure some 
inherited their wealth, but 
most started from scratch with 
an idea of what was needed 
or could make life more 
comfortable. Which they 
made and the people paid for. 

2. To no small extent it's in the 
ground waiting to be dug up, 
drilled or chopped down. Or 
on the hoof, John Jacob Astor 
made his fortune from the 
pelts of animals. Bigger and 
better mousetraps don't really 
lead to affluence, but the 
department stores selling 
them do. An observer at the 
end of the nineteenth century 
noted that everything worth 
discovering and inventing had 
been, and the twentieth 
century had nothing to look 
forward to. 

3. A hundred years later, no 
observer said the same about 
the 21st century. We, our 
children, our children's 
children can expect ever 
newer products and improved 
services, and those providing 
them will gain riches thereby. 
However, they may not be as 
colorful as a number of their 
predecessors on the Forbes 
listings. 

4. In Meet You in Hell, Stateside 
author Lee Standiford 
presents the reader with the 

เบอร์นาร์ด ทรงิค์ 

1. ทาํเนียบชือ่เศรษฐีพนัลา้นตามทีพ่มิพ์ 
เผยแพรก่นันัน้ มรีายชือ่ยาวขึน้เรือ่ยๆ 
ทุกปี นายบลิ เกตส์นําอยูห่วัแถวตามคาด 
แตใ่ครพนิิจรายชือ่ดก็ูสะดดุใจวา่มหีลาย 
ประเทศยิง่นกัทีม่เีศรษฐีพนัลา้น แน่ที 
เดยีววา่บา้งก็ม ั่งมจีากมรดก แตส่ว่น 
ใหญเ่ริม่จากตวัเปลา่ เพียงแตรู่จ้กัคดิวา่ 
มอีะไรบา้งทีค่นตอ้งการหรือทีท่าํใหช้ีวติ 
คนสะดวกสบายขึน้ได ้แล้วผลติสิง่น ัน้ 
คนก็จา่ยเงนิซ้ือ 

2. สว่นมากเป็นทรพัย์ในดนิ รอใหข้ดุให้ 
เจาะขึน้มาหรือโคน่ฟนั หรือเป็นทรพัย์ 
ทีต่ ัง้อยูบ่นกีบตนี ดงัทีจ่อห์น เจค็อบ 
แอสเตอร์สรา้งความม ั่งค ั่งจากการขาย 
ขนสตัว์ แมว้า่การผลติกบัดกัหนูใหม้ ี
ขนาดใหญแ่ละดยีิง่ขึน้ จะไมไ่ดนํ้าไปสู ่
ความม ั่งค ั่งเลย แตห่า้งสรรพสนิคา้ที ่
ขายกบัดกัหนูสรา้งความรํ่ารวยได ้ผู้ 
สงัเกตการณ์คนหนึ่งในชว่งปลาย
ศตวรรษ 
ที ่19 ชี้วา่ทุกสิง่ทีคุ่ม้คา่น่าคน้พบและ 
น่าประดษิฐ์คดิคน้ ไดม้ผีูค้น้พบและ 
ประดษิฐ์คดิคน้ไปจนหมดแลว้ ศตวรรษ 
ที ่20 จงึไมม่อีะไรเหลือใหค้าดหวงัต ัง้ 
ตาคอยเลย 

3. หนึ่งรอ้ยปีตอ่มา ไมม่ผีูส้งัเกตการณ์ 
คนใดกลา่วถงึศตวรรษที ่21 ในทาํนอง 
เดยีวกนันัน้เลย ตวัเราตลอดจนถงึลูก 
หลานเหลนโหลน พงึคาดหวงัไดว้า่ย่อม 
จะมผีลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ตลอดจนบรกิาร 
ทีป่รบัปรุงดยีิง่ขึน้อกีไปเรือ่ยๆ อนัจะ 
ทาํใหผู้ข้ายสนิคา้และบรกิารทีด่ขีึน้ดงั 
กลา่วรํ่ารวย แตเ่ศรษฐีพวกน้ีก็อาจจะ 
ไมม่ีสสีนัเทา่พวกรุน่กอ่นๆ ทีม่ชีือ่อยู่ 
ในทาํเนียบชือ่มหาเศรษฐีของนิตยสาร 
ฟอร์บส์ 

4. ในหนงัสอืชือ่ Meet You In Hell  
[พบกนัในนรก] ผูป้ระพนัธ์ชาวอเมรกินั 
ชือ่ลี สแตนดฟิอร์ด นําเสนอชีวประวตั ิ
ของผูป้ระกอบการชาวอเมรกินัคน 
สาํคญัสองคน ซึง่มชีีวติเกีย่วพนักนั 
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biographies of two US 
entrepreneurs of note whose 
lives intertwined in the late 
nineteenth and early 
twentieth centuries. Scottish 
born Andrew Carnegie was 
older (born in 1835). He was 
12 when he crossed the 
Atlantic, a penniless 
immigrant who settled in 
Pennsylvania. 

เมือ่ชว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ 
ศตวรรษที ่20 นายแอนดรูว์ คาร์เนก ี
ผูม้กีาํเนิดเป็นชาวสก็อตนัน้อายุแก่ 
กวา่ (เกดิปี 1835) คาร์เนกีอายุได ้
สบิสองปีเมือ่ขา้มมหาสมทุรแอตแลนตกิ 
มายงัอเมรกิา เป็นผูอ้พยพยากไร ้ 
มาลงหลกัปกัฐานในรฐัเพ็นซลิเวเนีย 

 

ค าอธิบาย  
หวับท 

Rags to Riches หมายถงึ การกลายจากยาจกเป็นเศรษฐี rags (n.) เสือ้ผา้เกา่หรือขาดวิน่ ผา้ขี้ริว้  
สว่น riches เป็นคาํนามพหูพจน์ แปลวา่ ทรพัย์สมบตั ิโภคทรพัย์ หรือทรพัยากรธรรมชาตอินัมคีา่ มี 
เรือ่งแตง่ทีเ่รียกวา่ rags-to-riches novel เชน่ นิยายเรือ่งบา้นทรายทอง นิทานซนิเดอเรลลา 

ชือ่หนงัสอื ผูป้ระพนัธ์ และสาํนกัพมิพ์ไมต่อ้งแปล (หรือจะแปลชือ่หนงัสือแบบทีพ่อใหผู้อ้า่นเขา้ใจความ  
ใสไ่วใ้นวงเล็บเหลีย่มก็ได)้ การแปลชือ่หนงัสอื ตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัอืน่ๆ ประกอบอีกมาก เชน่ ปจัจยัดา้น 
การตลาด ความกระชบั ตดิปาก จาํงา่ย สะดดุหู ฯลฯ และควรอา่นหนงัสอืเล่มนัน้จนจบท ัง้เลม่กอ่น ทีจ่รงิ 
แลว้ อาจจะแตกตา่งจากชือ่ในภาษาตน้ทางไปอยา่งมากก็ได ้ในทางปฏบิตัมิกัคาํนึงวา่ชือ่น ัน้จะชว่ยให้ 
ขายหนงัสอืไดห้รือไมเ่ป็นสาํคญั 

ย่อหน้าที่ 1  

ขอ้ความ ".., but what strikes those perusing it is how many lands are repre- 
sented by the others แปลตามพยญัชนะ (แตเ่ขา้ใจยาก) วา่ "แตส่ิง่ทีส่ะดดุใจผูพ้นิิจมนั [รายชือ่ 
เศรษฐีพนัลา้น] ก็คอื หลายประเทศเพียงใดถูกแสดงเป็นตวัแทน [อยูใ่นทาํเนียบรายชือ่] โดย [เศรษฐี 
พนัลา้น] รายอืน่ๆ" คาํกรยิา peruse เป็นคาํหรูสกัหน่อย แปลวา่ พนิิจถีถ่ว้น สว่น To start from  
scratch เป็นสาํนวน หมายถงึ "เริม่จากศนูย์ เริม่ตน้จากทีไ่มม่อีะไรเลย" และ Which they made 
and the people paid for. เป็นวจันลีลาของผูเ้ขยีน ทาํนองวา่กลา่วเสรมิขึน้ภายหลงั ทาํใหเ้ดน่ขึน้  
มวีลีอืน่ๆ ทาํนองเดยีวกนัอกีหลายวลีในบทความน้ี 

ย่อหน้าที่ 2  

ขอ้ความแรกนะครบั ...it's in the ground waiting to be dug up, drilled or chopped  
down คาํวา่ it หมายถงึ wealth ผมเขา้ใจวา่ chop down หมายถงึการโคน่ป่า แตก็่ไมน่่าไปกนัได้ 
กบั in the ground สว่นขอ้ความ Or on the hoof หรือ ทรพัย์ทีต่ ัง้อยูบ่นกีบตนี ผมยงัไมค่อ่ยพอใจ 
กบัคาํแปลวลีน้ีครบั วลีน้ีลอ้กบัวลีวา่ "ทรพัย์ทีอ่ยูใ่นดนิ" แตถ่า้ดดัแปลงเป็น "ทรพัย์ทีม่ขีน" อาจจะฟงัเขา้ใจ 
งา่ยกวา่ แมจ้ะเสยีลกัษณะทีล่อ้กนัอยูไ่ปบา้ง คาํวา่ pelt หมายถงึหนงัสตัว์ทีม่ขีนตดิอยูด่ว้ย นายแอสเตอร์ 
เริม่ม ั่งค ั่งขึน้จากการคา้ขนสตัว์ 

ย่อหน้าที่ 3  
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ผมเลือกแปล newer products วา่ ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  บางคร ัง้การซํา้คาํวเิศษณ์ ก็บอกใหรู้ว้า่คาํนามที่ 
มนัขยายนัน้เป็นพหูพจน์ได ้ไมต่อ้งใชว้า่ "บรรดาผลติภณัฑ์" 

ย่อหน้าที่ 4  

คาํคณุศพัท์วา่ stateside เป็นภาษาไมเ่ป็นทางการ หมายถงึ ของสหรฐั the Atlantic มหาสมทุร 
แอตแลนตกิ ค ั่นระหวา่งยุโรป (รวมท ัง้เกาะองักฤษ) และอเมรกิา ตวัอยา่ง ทีอ่าจไดย้นิกนับอ่ยๆ เชน่ both 
sides of the Atlantic หมายถงึท ัง้ในองักฤษและอเมรกิา หรือท ัง้ในยุโรปและอเมรกิา แลว้แตบ่รบิทครบั 

- เชญิอา่นตอนจบคราวหน้า สวสัดคีรบั 

บญัชา สุวรรณานนท์ ี    

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is currently a guest lecturer at Chulalongkorn University's graduate school of 
Translation Studies. 

 

July 10: Study explains how a vast ice sheet put the squeeze on Earth (and its 
gravity) [2]  

สวสัดคีรบั  

สปัดาห์น้ี ตวัอยา่งบทแปลทีนํ่าเสนอใหแ้ฟนนกัแปลอา่น เป็นเรือ่งดา้นวทิยาศาสตร์และภมูศิาสตร์ ที่ 
เกีย่วขอ้งกบัโลกและสิง่แวดลอ้มใกลต้วัมนุษย์เรา ขณะน้ี ท ั่วโลกกาํลงัวติกกงัวลโลกรอ้นเพราะภาวะ 
เรือนกระจก หมิะและน้ําแข็งแถบข ัว้โลกละลายเร็ว กอ่ปญัหาสิง่แวดล้อมตามมานานปัการ แฟนผูอ้า่น 
คงพอจาํกนัได ้ดฉินัเคยนําเสนอตวัอยา่งบทแปล ในเรือ่งแนวน้ําแข็งข ัว้โลกลดถดถอยไป ซึง่กอ่หายนะ 
แกโ่ลกตามมามากมาย ตวัอยา่งบทแปลวนัน้ี ช้ียํา้วกิฤตโลกอกีกรณีหนึ่ง ทีเ่กดิจากแนวน้ําแข็งแถบเหนือ 
ของโลกลดน้อยลงไป เพราะภาวะรอ้นทีเ่กดิจากมอืมนุษย์ 

การแปลขา่วดา้นวทิยาศาสตร์และภูมศิาสตร์ ดงัเชน่ตวัอยา่งบทแปลน้ี ผูแ้ปลตอ้งพบศพัท์วชิาการเฉพาะ 
ดา้นหลายคาํดว้ยกนั แมผู้แ้ปลจะมสีทิธใินการเลือกใชค้าํแปลก็จรงิอยู ่แตผู่แ้ปลอาจพลาดพล ัง้ตกมา้ตาย 
ไดโ้ดยงา่ย หากแปลตามใจชอบของตน จงึขอแนะนําใหใ้ชศ้พัท์ในแวดวงวิชาการทีใ่ชก้นัอยู ่และมผีู ้
รบัรองวา่ถูกตอ้งแลว้ ดงัเช่น การแปลบทแปลน้ี ดฉินัใช้ พจนานุกรมศพัท์ภมูศิาสตร์ และ ศพัท์ 
วทิยาศาสตร์ องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน เป็นหลกัในการทาํงาน 

ขอเชญิมาร่วมแปลดว้ยกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl1007.htm
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A section of the ice sheet covering much of 

Greenland is seen in this August 17, 2005, file photo. 
Scientists say the ice is thinning and blame global 

warming. — AP Photo/John McConnico, File 

ภาพจากแฟ้มขา่วเมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2548 แสดงใหเ้ห็น 
สว่นหน่ึงของพืดน้ําแข็งทีป่กคลุมกรีนแลนด์เป็นสว่นใหญ ่ 

นกัวทิยาศาสตร์กลา่ววา่พืดน้ําแข็งกาํลงับางลงเพราะภาวะโลกรอ้น 

Study explains how 
a vast ice sheet put 
the squeeze on 
Earth (and its 
gravity) [2] 

HENRY FOUNTAIN 

4. At least that's what 
scientists have assumed to 
explain anomalous 
gravitational readings in 
part of Canada. But there 
could be other 
explanations as well, 
particularly tectonic 
processes driven by 
mantle convection, the flow 
of heat from within the 
Earth. 

5. A study led by Mark 
Tamisiea of the Harvard-
Smithsonian Centre for 
Astrophysics has helped 

รายงานวจิยัเปิดเผย 
วธิกีารทีพ่ืดน้ําแข็งมหมึา 
กดบีบอดัโลก  
(และความถว่งของโลก) [๒] 

เฮนรี เฟาน์เทน 

4. น่ีแหละ คอื สิง่ทีอ่ยา่งน้อยทีส่ดุ  
พวกนกัวทิยาศาสตร์ไดข้อ้
สนันิษฐาน 
มาอธบิายจาํนวนตวัเลขทีอ่า่นคา่ 
ความโน้มถว่งโลกผดิปรกตไิปใน 
บรเิวณแถบประเทศแคนาดา แต ่
กระนัน้ก็ยงัอาจมขีอ้อธบิายอืน่ๆ  
ทีด่ไีดเ้ชน่เดยีวกนั โดยเฉพาะ 
กระบวนการแปรสณัฐานเปลือกโลก 
ซึง่เกดิจากการหมนุเวียนเปลีย่น 
ทีไ่ปของเน้ือโลก หรือกระแสหมนุ 
เวียนความรอ้นจากภายในโลก
นั่นเอง 

5. มรีายงานวจิยัชิน้หนึ่งจดัทาํโดย
มาร์ก 
แทมเิซียะ แหง่ศนูย์ดาราศาสตร์
ฟิสกิส์ 
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sort out the puzzle. Using 
data from satellites that 
can measure gravitational 
changes over time, the 
researchers isolated the 
relatively short-term 
rebound effect from the 
longer term mantle-
convection effect. They 
conclude in the journal 
Science that the rebound 
effect contributes 
somewhere between 25 
and 45 per cent to the 
changing gravitational 
signal. 

6. The data also sheds light 
on the structure of the ice 
sheet, which wasn't 
uniformly thick. Tamisiea 
said his work showed that 
the sheet had two domes, 
to the east and west of 
Hudson Bay, where the 
weight was greatest, and 
thus so was the 
deformation and 
gravitational effect. - 
SCIENCE TIMES 

ฮาร์วาร์ด-สมทิโซเนียน เขา้มาชว่ย 
คลีค่ลายปรศินาน้ีไดแ้ล้ว นกัวจิยั
พวก 
น้ีใชข้อ้มูลจากดาวเทียม ทีส่ามารถ 
วดัความเปลีย่นแปลงความโน้มถว่ง 
โลกไดต้ลอดเวลา นํามาแยกหาผล 
ของเปลือกโลกเดง้กลบัในช่วงระยะ 
ส ัน้ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั ออกจากผลของ 
การหมนุเวียนเปลีย่นทีไ่ปของเน้ือ
โลก 
ในชว่งระยะยาวกวา่ นกัวจิยักลุม่น้ี 
ไดส้รุปผลลงพมิพ์ในวารสาร ไซ
เอนซ์ 
ความวา่ ผลของเปลือกโลกเดง้กลบั 
ในบางแหง่ มสีว่นสาํคญัตอ่การ
เปลีย่น 
แปลงสญัญาณความโน้มถว่งโลกอยู่ 
ถงึรอ้ยละ 25 ถงึ 45 ทีเดยีว 

6. ขอ้มลูน้ี ยงัเปิดเผยใหเ้ห็นโครงสรา้ง 
ของพืดน้ําแข็งอยา่งชดัเจนว่า มี
ความ 
หนาไมเ่สมอกนัท ั่วพื้นที ่หวัหน้านกั 
วจิยัผูน้ี้ไดช้ี้แจงวา่ งานวจิยัของเขา 
ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ พืดน้ําแข็งสว่นน้ี
ม ี
โครงสรา้งเป็นรูปโดม 2 โดม คอื
โดม 
อยูท่างตะวนัออกและทางตะวนัตก 
ของอา่วฮดัสนั ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ ี
น้ําหนกัมากทีส่ดุ ดว้ยเหตน้ีุ จงึสง่ผล 
กระทบตอ่การเปลีย่นลกัษณะเปลือก 
โลกและความโน้มถว่งโลกดว้ย 

 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าที ่4 
ในประโยคแรกของยอ่หน้าน้ี ขอใหส้งัเกตนะคะวา่ ดฉินัไมไ่ดแ้ปล have assumed - สมมตุ ิสนันิษฐาน  
ตามหน้าทีข่องคาํ ซึง่เป็น verb ในรูป present perfect แตก่ลบัใชเ้ป็นคาํนามวา่ ขอ้สนันิษฐาน ขอ้สมมตุ ิ
สิง่น้ีนกัแปลสามารถทาํได ้หากใชค้าํแปลตามหน้าทีข่องมนัแล้ว ขอ้ความจะเกดิความคลุมเครือ เขา้ใจยาก
 anomalous gravitational readings (n. phr.) การแปลวลียาวๆ เชน่น้ี ดฉินัเคยแนะนําใหแ้ปล 
จากคาํทา้ยไปหาคาํหน้า แตใ่นกรณีน้ี กลบัทาํไมไ่ด ้เพราะเป็นศพัท์วชิาการดา้นภมูศิาสตร์ ตอ้งเปิด 
พจนานุกรมศพัท์ภูมศิาสตร์ แลว้แปลแบบดดัแปลงใหผู้อ้า่นเขา้ใจ ขอใชว้า่ จํานวนตวัเลขทีอ่า่นคา่ 
ความโน้มถว่งโลกผดิปรกตไิป  tectonic processes (n. phr.) เป็นศพัท์ภมูศิาสตร์แท้ๆ  ซึง่ 
ผูแ้ปลจะคดิเอง แตง่คาํเองไมไ่ด ้ตอ้งเปิดศพัท์ภมูศิาสตร์แน่นอน คาํแปล คือ กระบวนการแปรสณัฐาน  
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ผูอ้า่นทา่นใดอยากทราบความหมาย ขอแนะนําใหอ้า่นจากพจนานุกรมเลม่น้ีไดเ้ลย  mantle  
convection (n. phr.) เป็นศพัท์ภมูศิาสตร์แท้ๆ  เชน่กนั ตอ้งใชพ้จนานุกรมเลม่น้ีอกี พบคาํแปลวา่ 
การหมนุเวียนเปลีย่นทีไ่ปของเน้ือโลก (มีอกีคาํแปลหนึ่ง แตไ่มเ่ขา้กบับรบิทน้ี) 

ย่อหน้าที่ 5  

กลา่วถงึงานวจิยัของศนูย์ดาราศาสตร์ฟิสกิส์ ฮาร์วาร์ด-สมทิโซเนียน  astrophysics (n.) ดารา 
ศาสต์ฟิสกิส์ เป็นสาขาหนึ่งของวทิยาศาสตร์  isolated (v.) แยกจาก ทาํใหแ้ยกจากกนั  the  
relatively short-term rebound effect (n. phr.) ใชว้ธิีการแปลจากคาํหลงัไปหาคาํหน้า จะได ้
คาํแปลวา่ ผลของเปลือกโลกเดง้กลบัในชว่งระยะส ัน้ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั (ดฉินัไดเ้พิม่คาํบางคาํเขา้ไป เพือ่ให้ 
ผูอ้า่นเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้  the longer term mantle-convection effect (n. phr.) ใชว้ธิีแปล 
เชน่เดยีวกนั จะไดค้าํแปลวา่ ผลของเน้ือโลกหมนุเวียนเปลีย่นทีไ่ปในช่วงระยะยาวกวา่  ประโยคทา้ย 
ของยอ่หน้าน้ียาว และมคีวามซบัซอ้น ผูแ้ปลตอ้งอา่นและตคีวามใหด้ ีดงัทีไ่ดแ้ปลไว้ใหแ้ลว้ 

ย่อหน้าที่ 6  

งานวจิยัน้ียงัเปิดเผยโครงสรา้งของพืดน้ําแข็ง  sheds light เป็นสาํนวน หมายถงึ เปิดเผย ทาํให ้
ปรากฏอยา่งชดัเจน  ในประโยคแรกของยอ่หน้าน้ี โดยเฉพาะประโยคยอ่ยหลงั ผูแ้ปลไมค่วรแปลไป 
ตามรูปแบบโครงสรา้งภาษา ตอ้งปรบัปรุงเปลีย่นแปลงขอ้ความใหอ้า่นเขา้ใจ และเป็นประโยคภาษาไทย 
ทีด่ ี domes (n.) โดม รูปโดม (เป็นศพัท์ภูมศิาสตร์)  deformation (n.) การเปลีย่นลกัษณะ 
เปลือกโลก 

หวงัวา่ผูอ้า่นคงพอเห็นวกิฤตโลกอกีประการหนึ่งนะคะ นี่เป็นผลจากภาวะโลกรอ้น แนวน้ําแข็งจงึละลาย
เร็วกวา่ปรกต ิแลว้พบกนัใหมน่ะคะ 

สวสัดีคะ่ 
จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

July 3: Study explains how a vast ice sheet put the squeeze on Earth (and its 
gravity) [1] 

สวสัดคีรบั  

สปัดาห์น้ี ตวัอยา่งบทแปลทีนํ่าเสนอใหแ้ฟนนกัแปลอา่น เป็นเรือ่งดา้นวทิยาศาสตร์และภมูศิาสตร์ ที่ 
เกีย่วขอ้งกบัโลกและสิง่แวดลอ้มใกลต้วัมนุษย์เรา ขณะน้ี ท ั่วโลกกาํลงัวติกกงัวลโลกรอ้นเพราะภาวะ 
เรือนกระจก หมิะและน้ําแข็งแถบข ัว้โลกละลายเร็ว กอ่ปญัหาสิง่แวดล้อมตามมานานปัการ แฟนผูอ้า่น 
คงพอจาํกนัได ้ดฉินัเคยนําเสนอตวัอยา่งบทแปล ในเรือ่งแนวน้ําแข็งข ัว้โลกลดถดถอยไป ซึง่กอ่หายนะ 
แกโ่ลกตามมามากมาย ตวัอยา่งบทแปลวนัน้ี ช้ียํา้วกิฤตโลกอกีกรณีหนึ่ง ทีเ่กดิจากแนวน้ําแข็งแถบเหนือ 
ของโลกลดน้อยลงไป เพราะภาวะรอ้นทีเ่กดิจากมอืมนุษย์ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjl0307.htm
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การแปลขา่วดา้นวทิยาศาสตร์และภูมศิาสตร์ ดงัเชน่ตวัอยา่งบทแปลน้ี ผูแ้ปลตอ้งพบศพัท์วชิาการเฉพาะ 
ดา้นหลายคาํดว้ยกนั แมผู้แ้ปลจะมสีทิธใินการเลือกใชค้าํแปลก็จรงิอยู ่แตผู่แ้ปลอาจพลาดพล ัง้ตกมา้ตาย 
ไดโ้ดยงา่ย หากแปลตามใจชอบของตน จงึขอแนะนําใหใ้ชศ้พัท์ในแวดวงวิชาการทีใ่ชก้นัอยู ่และมผีู ้
รบัรองวา่ถูกตอ้งแลว้ ดงัเช่น การแปลบทแปลน้ี ดฉินัใช้ พจนานุกรมศพัท์ภมูศิาสตร์ และ ศพัท์ 
วทิยาศาสตร์ องักฤษ-ไทย ไทย-องักฤษ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน เป็นหลกัในการทาํงาน 

ขอเชญิมาร่วมแปลดว้ยกนันะคะ 

 
Images compiled from satellite data show the changes 
of the North Pole's summer ice cap from 1979 (left) to 

2003. 

ภาพทีส่รา้งจากขอ้มลูดาวเทียมแสดงใหเ้ห็นถงึความเปลีย่นแปลง 
ของแผ่นน้ําแข็งข ัว้โลกช่วงหน้ารอ้นระหวา่งปี 1979 (ซ้าย)  

ถงึปี 2003 

Study explains how 
a vast ice sheet put 
the squeeze on 
Earth (and its 
gravity) [1] 

HENRY FOUNTAIN 

1. The Earth is, to use a very 
unscientific term, 
"squishable". Put a heavy 
weight on it and the crust 
will deform. Remove the 
weight and the crust will 
rebound. 

2. During the last ice age the 
Laurentide ice sheet was 
extremely heavy. Some 
3.2 kilometers thick and 

รายงานวจิยัเปิดเผย 
วธิกีารทีพ่ืดน้ําแข็งมหมึา 
กดบีบอดัโลก  
(และความถว่งของโลก) [๑] 

เฮนรี เฟาน์เทน 

1. โลกมลีกัษณะ...ขอใช ้ศพัท์แสง 
ทีไ่มใ่ชศ่พัท์วทิยาศาสตร์วา่  
"ฟูดฟีบฟอดแฟบ" ลองเอาวตัถุ 
หนกัๆ อยา่งหนึ่งวางไวข้า้งบน 
เปลือกโลกจะเปลีย่นลกัษณะไป 
แลว้ยกวตัถุหนกันัน้ออก เปลือกโลก 
จะกระเดง้กลบัมา 

2. ในสมยัน้ําแข็งคร ัง้หลงัสดุ พืด
น้ําแข็ง 
ทีช่ือ่ลอเรนไทด์มน้ํีาหนกัมหาศาล  
บางสว่นหนาถงึ 3.2 กโิลเมตร มี 
อาณาเขตแผก่วา้งปกคลุมบรเิวณ 
พื้นทีใ่นปจัจุบนั คือ ประเทศ
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extending over what is now 
Canada and part of the 
United States, it caused 
the Earth's crust to deform 
by essentially squishing it 
out to the sides. 

3. That left less mass 
underneath it and less 
mass means less gravity. 
Since the sheet retreated 
the crust has been 
rebounding which means 
gravity has been slowly 
increasing. 

แคนาดา 
และบางสว่นในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
พืดน้ําแข็งน้ีทาํใหเ้ปลือกโลกเปลีย่น 
ลกัษณะไป ลกัษณะทีส่าํคญั คอื กด
บบี 
เปลือกโลกออกไปทางดา้นขา้ง ๆ 

3. น่ีทาํใหม้วลเบือ้งลา่งเปลือกโลก 
ตรงนัน้ลดน้อยลงไป เมือ่มมีวล
น้อยลง 
นั่นหมายความวา่ ความถว่งของโลก 
น้อยลงดว้ย ทวา่ต ัง้แตพ่ืดน้ําแข็ง 
ลดน้อยถอยถดหดไป เปลือกโลก 
ก็กาํลงักระเดง้กลบัขึน้มา ซึง่หมาย 
ความวา่ความถว่งของโลกคอ่ยๆ  
เพิม่ขึน้มาดว้ย 

 

ค าอธิบาย  
หหวัขา่ว 

มคีาํน่าสนใจ คือ how (adv.) อยา่งไร เทา่ไร แตเ่มือ่ดูประโยคน้ีแล้ว กลบัไมใ่ช่คาํถาม จงึตอ้งพจิารณา 
หาความหมายใหม ่how เมือ่เป็น noun หมายถงึ วธิี วธิีการ รูปแบบ ความหมายน้ีตรงกบับรบิทน้ีพอดี 
 a vast ice sheet (n. phr.) พืดน้ําแข็งกวา้งใหญม่หมึา ice sheet (n.) พืดน้ําแข็ง หมายถงึ  
แผน่น้ําแข็งทีป่กคลุมพื้นทีม่ากกวา่ 50,000 ตารางกโิลเมตรในแถบข ัว้โลก บางทีใช้ inland ice หรือ  
inland ice sheet อยา่แปลวา่ แผน่น้ําแข็งตามทีเ่ราคุน้กนันะคะ  put the squeeze วลีน้ีเป็น 
กุญแจสาํคญั ขอใชว้า่ กดบบีอดั เพือ่ใหเ้ห็นจนิตภาพแทจ้รงิ  gravity (n.) ความถว่ง ซึง่ไมเ่หมอืน 
กบั gravitation (n.) ความโน้มถว่ง (จรงิๆ แล้ว ดฉินัก็ไมรู่ค้วามแตกตา่งเหมอืนกนั คกิ ๆ!!) 

ยอ่หน้าที ่1  
กลา่วถงึลกัษณะของโลกดว้ยการสาธติตวัอยา่งงา่ยๆ มวีลีน่าสนใจคือ to use a very unscientific  
term (n. phr.) ดฉินัขอใช้วา่ "ขอใชศ้พัท์แสงทีไ่มใ่ช่ศพัท์วทิยาศาสตร์วา่"  squishable (adj.)  
คาํน้ีเป็นกุญแจสาํคญั ตอ้งหาคาํแปลทีต่รงและเกดิจนิตภาพได ้ดฉินัคดิอยูน่าน จงึไดค้าํ ฟูดฟีบฟอดแฟบ 
คอืยุบและพองได ้ the crust (n.) เปลือกโลก (พจนานุกรมศพัท์ภมูศิาสตร์)  deform (v.) เปลีย่น 
ลกัษณะ (พจนานุกรมศพัท์ภมูศิาสตร์)  rebound (v.) กระเดง้กลบั 

ย่อหน้าที่ 2  

เริม่อธบิายวธิีการทีพ่ืดน้ําแข็งมหมึากอ่ใหเ้ปลือกโลกเปลีย่นลกัษณะไป  the last ice age เป็นวลี 
ทีใ่ชเ้ฉพาะวชิาภมูศิาสตร์ คือ "สมยัน้ําแข็งคร ัง้หลงัสดุ"  ขอ้ความในย่อหน้าน้ีแปลไปตามรูปประโยค  
ไมย่ากเทา่ไรนะคะ จะมอียู่บา้งในวลีทา้ย คอื essentially squishing it out to the sides ขอใ 
ชว้า่ ลกัษณะทีส่าํคญั คอื กดบีบเปลือกโลกออกไปทางดา้นขา้งๆ ดฉินัใชว้ธิีแปลใหไ้ดค้วาม โดย 
เพิม่เตมิคาํ ลกัษณะ เขา้ไป ใหค้วามชดัเจนยิง่ขึน้ 

ย่อหน้าที่ 3  
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กลา่วถงึแรงพืดน้ําแข็งกดบีบ ทาํใหค้วามถว่งของโลกลดน้อยลงไป แตเ่มือ่พืดน้ําแข็งลดน้อยลงไป  
ความถว่งของโลกกลบัเพิม่ขึน้  mass (n.) มวล (ศพัท์วทิยาศาสตร์)  retreated (p.p.) ลด ถอย  
ถด หด ดฉินัขอผนวกใชทุ้กคาํเป็น "ลดน้อยถอยถดหดไป" เพือ่ใหเ้กดิจนิตภาพตามลกัษณะของคาํ 
คลอ้งจอง น่ีเป็นความสุขอย่างหนึ่งของนกัแปล ทีค่ดิคาํใหม่ๆ  ขึน้มาใชใ้หเ้ขา้กบับรบิท 

กรุณาตดิตามตอนหน้าตอ่นะคะ มขีอ้พสิูจน์ทีน่่าเชือ่ถืออกี 

สวสัดีคะ่ 
จนิตนา ใบกาซูยี     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

JUNE 2007 

June 26: Global warming and cars [2]  

สวสัดคีรบั  

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยีเขา้มามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัชีวติประจาํวนัของเรามากขึน้ทุกท ีเราจาํเป็นตอ้งรบัรู ้
บา้งใชไ่หมครบั 

บทเรียนแปลตอนที ่1 เรือ่งภาวะโลกรอ้นกบัยานยนต์ไดใ้หค้วามรูพ้ื้นฐานเกีย่วกบัความเป็นจรงิแล้ว ตอน 
ที ่2 น้ีจะกลา่วถงึ ความเป็นมาหรือตาํนานเดมิๆ ทีก่ลา่วขานถงึมานานแลว้ งานแปลเฉพาะทางของเน้ือหา 
ไมย่ากเลย มศีพัท์วชิาการเพียงไมก่ีค่าํ ถา้คณุคน้ควา้เพิม่เตมิใหล้ะเอยีดขึน้อกีคณุจะรูส้กึสนุกทีไ่ดเ้รียนรู ้
สิง่ใหมท่ีไ่มเ่คยรูจ้กั เชือ่ผมสคิรบั วนัน้ีเราจะแปลบทเรียนตอ่นะครบั 

 
Toyota Motor Corp president Fujio Cho smiles next to 

Toyota's new "Prius" gasoline-electric hybrid car 
during an unveiling in Tokyo on September 1, 2003. 

ประธานกรรมการบรษิทัโยโยตา้มอเตอร์ คอร์ป ฟูจโิอะ โช  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn2607.htm
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ยืนยิ้มอยูห่น้ารถยนต์รุ่นพรีอุสซึง่เป็นรถลูกผสมระหวา่งน้ํามนั 
และไฟฟ้ารุ่นใหมส่ดุในงานเปิดตวัในกรุงโตเกยีว 

เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2546 

Global warming 
and cars [2] 

The facts, the myths and 
what the real answers are 

The myths 

1. The car - how guilty is 
it? By far the biggest 
generator of carbon 
dioxide emissions is not 
road transport, but 
power generation for 
homes, for industry, for 
commerce - anything 
that draws electricity 
from fossil fuels. 

2. Hybrid cars - the 
complete solution? 
Hybrids were originally 
developed to solve a 
problem rather different 
from global warming, 
their zero emissions at 
low speeds intended to 
reduce local pollution of 
other kinds in smog-
bound cities. A hybrid 
running on its electric 
engine doesn't produce 
CO2, but it does as soon 
as the internal 
combustion engine kicks 
in, which is most of the 
time under acceleration. 
Despite this, hybrids 
produce significantly 
less CO2 than their 

ภาวะโลกรอ้นกบัยานยนต์  
[๒] 

ความเป็นจรงิ ตาํนานเดมิๆ และ 
คาํตอบทีแ่ทจ้รงิคอือะไร 

ตาํนานเดมิ 

1. รถยนต์ - มสีว่นรบัผดิชอบอยา่งไร 
ในขณะน้ีเราพบวา่ตวัการสาํคญั 
ทีป่ลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกมาไมใ่ชก่ารคมนาคมขนสง่ 
บนทอ้งถนนแตก่ลบัเป็นเครือ่ง 
กาํเนิดพลงังานไฟฟ้าสาํหรบัไว ้
ใชต้ามบา้นเรือน โรงงาน 
อตุสาหกรรมและการพาณิชย์ 
– อะไรก็ตามทีผ่ลติไฟฟ้าจาก 
น้ํามนัปิโตรเลียม 

2. รถยนต์ แบบเครือ่งยนต์ผสม 
—ใหค้าํตอบทีด่ทีีส่ดุใชไ่หม? 
รถยนต์แบบเครือ่งยนต์ผสม 
แรกเริม่พฒันาขึน้มาเพือ่แก ้
ปญัหาอืน่ซึง่ตา่งจากปญัหา 
ภาวะโลกรอ้น โดยอาศยัหลกั 
การทีว่า่รถยนต์แบบน้ี ซึง่ไม ่
ปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกมาในขณะทีว่ิง่ดว้ยความ 
เร็วตํ่า จะชว่ยลดมลภาวะอืน่ๆ 
ในเมอืงใหญซ่ึง่ปกคลุมไป 
ดว้ยหมอกควนัอยูแ่ลว้ รถยนต์ 
เครือ่งยนต์ผสมทีก่าํลงัวิง่ดว้ย 
เครือ่งยนต์ไฟฟ้าจะไมป่ลอ่ย 
กา๊ซดงักลา่วออกมา แตจ่ะปลอ่ย 
ออกมาทนัทีเมือ่เครือ่งยนต์ 
เรง่ความเร็วขึน้และเปลีย่นไป 
ใชเ้ครือ่งยนต์แบบเผาไหม ้
ภายในถงึกระนัน้ก็ตามรถยนต์ 
แบบเครือ่งยนต์ผสมก็ยงัปล่อย 
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย 
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convention equivalent, 
and there is no question 
that these dual-engine 
vehicles have a future. 
But hybrids still generate 
CO2, and their greater 
complexity also requires 
additional energy usage 
at the point of 
manufacture. 

3. Is oil really running out? 
The extent of the Earth's 
oil reserves has been 
debated for decades. 
Many think we have 
already reached peak oil 
production, but there are 
strong counter-
arguments. According to 
the Stern report, the 
world has so far 
consumed the 
equivalent of 2,700 
billion barrels of oil, gas 
and coal, but 40,000 
billion barrels remain 
unchanged, energy 
demand will be for the 
equivalent of 4,700 
billion barrels over the 
next 50 years, of which 
1,800 billion barrels will 
be oil. 

กวา่รถยนต์แบบเดมิ อกีท ัง้ยงั 
ไมม่ขีอ้สงสยัวา่รถยนต์ทีม่ี 
เครือ่งยนต์ควบคูก่นัเชน่น้ีคง 
มอีนาคตทีร่ออยู ่แตร่ถยนต์ 
แบบเครือ่งยนต์ผสมก็ยงัปล่อย 
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดี 
และความซบัซอ้นของยานยนต์ 
ชนิดน้ี ยงัตอ้งการพลงังานเพิม่ 
ขึน้ในข ัน้ตอนการผลติอกีดว้ย 

3. น้ํามนักาํลงัจะหมดไปจรงิหรือ 
มกีารอภปิรายโตแ้ย้งกนัมานาน 
หลายสบิปีแลว้เกีย่วกบัน้ํามนั 
สาํรองของโลก หลายคนคดิวา่ 
เราไดม้าถงึจุดสงูสดุของการผลติ 
น้ํามนัแลว้ แตก็่ยงัมีขอ้โตแ้ยง้ 
ทกัทว้งทีฟ่งัขึน้อยูอ่กีมากมาย 
ถา้อา้งองิตามรายงานของสเตร์ิน 
วา่ขณะน้ีประชาคมโลกบรโิภค 
น้ํามนั กา๊ซและถา่นหนิเทา่กบั 
2,700 พนัลา้นบาร์เรล แตท่วา่ 
ยงัเหลืออกี 40,000 พนัลา้น 
บาร์เรลทีย่งัไมเ่ปลีย่นแปลง 
โดยทีค่วามตอ้งการในการใช้ 
พลงังานในชว่ง 50 ปีขา้งหน้าน้ี 
จะอยูท่ี ่4,700 พนัลา้นบาร์เรล 
ซึง่ในจาํนวนน้ี 1,800 พนัล้าน 
บาร์เรลจะเป็นน้ํามนั 

 

ค าอธิบาย  
หวับท 

คาํน้ีมคีวามหมายหลากหลายเชน่เรือ่งเลา่เกา่แก ่ตาํนาน ความเชือ่ คนหรือสิง่ทีจ่นิตนาการขึน้มา ดฉินั 
ผสมผสานคาํแปลขึน้มาใหค้รอบคลุมความหมายในทีน้ี่ว่าเป็นเรือ่งทีเ่คยเชือ่กนัมาเกา่แก ่

ยอ่หน้าที ่1  
ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึเครือ่งกาํเนิดพลงังานไฟฟ้าสาํหรบัไว้ใชต้ามบา้น โรงงานอุตสาหกรรม การพาณิชย์ เป็น
ตวัการใหญท่ีผ่ลติกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ หาใชย่านยนต์ไม่ 
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ย่อหน้าที่ 2  

ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึรถยนต์แบบเครือ่งยนต์ผสมกบัรถไฟฟ้าวา่ไมไ่ดป้ลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์มากนกั 
แตอ่ยา่งไรก็ตามในขบวนการผลติรถแบบน้ีก็มกีารทาํใหเ้กดิกา๊ซน้ีอกีดว้ย ในอนาคตรถแบบน้ีคงมกีาร 
พฒันาดขีึน้ ปจัจุบนัผูผ้ลติรถยนต์แบบเครือ่งยนต์ผสมไดใ้ชเ้ครือ่งยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัปิโตรเลียมควบคูก่บั 
เครือ่งยนต์ทีใ่ชไ้ฟฟ้า บางทีก็ใชไ้บโอ-อนิเทอร์นอล บางคร ัง้ก็ใชเ้ครือ่งยนต์ดเีซล  emission n.  
การปลอ่ย การสง่ออกไป สิง่ทีถู่กปลอ่ยออกมา  zero emission n. การไมไ่ดป้ล่อยกา๊ซ (คาร์บอน- 
ไดออกไซด์) เลย  hybrid and electric cars รถยนต์แบบเครือ่งยนต์ผสมกบัรถยนต์ไฟฟ้า 
 smog-bound adj. ถูกปกคลุมดว้ยหมอกควนั (เช่นปรากฏการณ์ทีภ่าคเหนือของไทยขณะน้ี) 
 acceleration n. การเรง่ความเร็ว การแปลปลายยอ่หน้าน้ีใชว้ธิีตคีวามมกีารสรา้งประโยคใหม่ 
ทีค่รอบคลุมใจความของตน้ฉบบัเพือ่สือ่ความเขา้ใจแก่ผูอ้า่น 

ย่อหน้าที่ 3  

ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการเตรียมหาพลงังานจากแหล่งอืน่ถา้น้ํามนักาํลงัจะหมดโลก รถยนต์ไฮบรดิ 
เครือ่งยนต์แบบผสมหรือควบผสมน่าจะใชไ้ดแ้ละมีอนาคตทีด่เีพราะปลอ่ยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 
น้อยกวา่  oil reserves n. น้ํามนัสาํรอง 

ผมรูส้กึเสยีดายและอาลยัอย่างทีส่ดุ ทีจ่ะตอ้งเรียนใหท้า่นผูอ้า่นทราบวา่ทา่น ศ.ดร.สทิธา พนิิจภวูดล 
ปรมาจารย์ทางดา้นงานเขยีนและการแปล อกีท ัง้ศาสตร์ในอกีหลายแขนง ไดจ้ากพวกเราไปแลว้ 
อยา่งน่าใจหายยิง่นกั คงเหลือไวแ้ตบ่ทความ คณุงามความด ีคาํสอน และความทรงจาํทีด่ ีไวใ้หก้บั 
พวกเราใหไ้ดเ้รง่กระทาํความดแีละฝากผลงานอนัเป็นคุณประโยชน์ไวใ้หแ้กส่งัคมตอ่ๆไป 

สวสัดีครบัสวสัดีคะ่     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha taught translation for many years at Ramkhamhaeng University 
and the University of Kasetsart; Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science and 
Technology, Suan Dusit Rajabhat University. He has a doctorate degree in Engineering from the 
University of Massachusetts, USA. 

 

June 19: Global warming and cars [1]  

สวสัดคีรบั  

ผม ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐญัชลี อาจารย์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติและนกัแปลอสิระ ทาํงานแปลและ 
ลา่มอยา่งเงยีบๆ มาพอสมควร ไมค่อ่ยมโีอกาสเปิดตวัใหค้นท ั่วไปรูจ้กั วนัน้ีขออนุญาตเปิดเผยฝีมอืโดยมี 
อาจารย์แม ่ดร.สทิธา พนิิจภูวดล คอยใหค้วามรู ้ดแูลฝึกฝนการใชภ้าษาเสมอืนเป็นคณุแมผู่แ้สนดี  
งานแปลวนัน้ีผมแปลเองและอาจารย์แมข่ดัเกลาใหค้รบั 

เน้ือหาของบทเรียนเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นดา้นทีผ่มคุน้เคยเพราะการคลุกคลีอยูใ่นแวดวงวทิยาศาสตร์ คราวน้ี 
เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลงังาน... เชญิคณุนกัแปลดาํเนินการตามข ัน้ตอนพื้นฐานทีอ่าจารย์แมใ่หไ้ว ้คอื  
อา่นทาํความเขา้ใจ หาศพัท์และความรูอ้ยา่งกวา้งขวาง ลงมือเขยีนบทแปลแล้วอา่นบทแปลทบทวนดว้ย 
นะครบั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn1907.htm
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ทีน้ีเริม่อา่นบทเรียนภาวะโลกรอ้นกนัไดเ้ลยครบั 

 
Traffic congestion on the busy streets of Bangkok contributes a lot to 

the city's green house gas emissions. There are around 5.5 million 
cars in Bangkok and every kilometer driven results in 120g of CO2 

emissions. 

การจราจรทีต่ดิขดับนท้องถนนทีว่นุ่วายในกรุงเทพมหานครมีสว่นกอ่ใหเ้กดิ 
การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมือง (หรือ กา๊ซทีส่ง่ผลตอ่ภาวะเรือนกระจก)  
นกรุงเทพมหานครน้ี มรีถยนต์อยูร่าว 5 ลา้น 5 แสนคนั และในทุกหน่ึงกโิลเมตร 

ทีร่ถยนต์วิง่ไปจะสง่ผลใหเ้กดิการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 120 กรมั 

Global warming and 
cars[1] 

The facts, the myths and what 
the real answers are 

The facts 

1. Global warming is caused by 
the growing presence of 
greenhouse gases, which 
thicken the earth's 
atmosphere, trapping infra-
red radiation that would 
otherwise be reflected into 
space. 

2. In 1780, the quantity of 
carbon dioxide in the 
atmosphere was 280 parts 
per million (ppm), today it 
stands at 382 ppm. At the 
current rate of growth, it will 

ภาวะโลกรอ้นกบัยานยนต์  
[๑] 

ความเป็นจรงิ ตาํนานเดมิๆ และ 
คาํตอบทีแ่ทจ้รงิคอือะไร 

ความเป็นจรงิ 

1. ภาวะโลกรอ้นเกดิจากกา๊ซที ่
เพิม่ขึน้จากภาวะเรือนกระจก 
ซึง่ขึน้ไปปกคลุมบรรยากาศ 
โลกใหห้นาแน่นขึน้และกกัเก็บ 
รงัสีอนิฟราเรด มฉิะนัน้รงัสีน้ี 
จะถูกสะทอ้นออกสูอ่วกาศ 

2. เมือ่ ค.ศ. 1780 ปรมิาณของ 
กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ใน 
บรรยากาศมีอยู ่280 สว่นใน 
หนึ่งลา้นสว่น (พีพีเอ็ม) แตทุ่ก 
วนัน้ีขึน้มาถงึ 382 พีพีเอ็ม ตาม 
อตัราทีเ่พิม่ขึน้ในปจัจุบนัน้ี 
ปรมิาณกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 
จะขึน้มาถงึ 800 พีพีเอ็ม ภาย 
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reach 800 ppm by the end of 
the century. 

3. In 2001 the UN-administered 
Inter-Governmental Panel on 
Climate Change (IPCC) 
forecast that global 
temperatures could rise by 
2-3 ่ํC over the next century. 

4. The potential consequences 
of a 2 ่ํC rise in temperature 
include flooding, famine, 
forced mass migration and 
the extinction of as many as 
40% of known species. 

5. There is a 50% chance of a 
5 ่ํC rise in temperature 
over the next century, 
according to the 
government-commissioned 
Stern report. It has taken 
since the last ice age for the 
world to become five 
degrees warmer. 

ในตอนปลายของศตวรรษน้ี 
3. เมือ่ ค.ศ. 2001 คณะกรรมการ 

ระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่น 
แปลงสภาพภมูอิากาศซึง่ต ัง้ขึน้ 
โดยสหประชาชาต ิ(ไอพีซีซี)ได ้
พยากรณ์วา่อณุหภมูโิลกจะเพิม่ 
ขึน้ 2-3 องศาเซลเซียสภายใน 
ชว่งศตวรรษหน้า 

4. เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิตามมา 
จากการทีโ่ลกมอีณุหภมูสิงูขึน้ 
2 องศาเซลเซียส อาจมผีลให้ 
เกดิน้ําทว่ม ความอดอยากหวิ 
โหย การอพยพยา้ยถิน่ของ 
สตัว์จาํนวนมาก และการสญู 
พนัธุ์ของสตัว์สายพนัธุ์อนัเป็น 
ทีรู่จ้กักนัแลว้ราว 40% 

5. มโีอกาสถงึ 50% ทีอ่ณุหภมู ิ
จะสงูขึน้อกี 5 องศาเซลเซียส 
ในศตวรรษหน้า ท ัง้น้ีตามราย 
งานของสเตร์ินทีร่ฐับาลมอบ 
หมายใหท้าํ อดตีทีผ่า่นมา 
ตอ้งใชเ้วลานานนบัต ัง้แตส่มยั 
ยุคน้ําแข็งคร ัง้สดุทา้ยกวา่ที ่
โลกจะรอ้นขึน้ 5 องศาเซลเซียส 

 

ค าอธิบาย  
หวับท 
เป็นขอ้เขยีนกระชบัสมกบัเป็นชือ่ทีด่ ีแตก่ารถอดคาํออกเป็นภาษาไทยตอ้งตดัสนิใจใหด้วีา่จะ 
ใชค้าํสภาวะ หรือ ภาวะ การที ่หรือไมม่กีารที ่ในทีส่ดุดฉินัก็ตดัสนิใจใชค้าํวา่ ภาวะ ซึง่ฟงัดูส ัน้และชนิหู 
เมือ่เทียบกบัการใชค้าํอืน่ๆ คาํวา่ Cars ก็เชน่เดยีวกนั ตอ้งตดัสนิใจอกีวา่จะใชค้าํว่า รถยนต์ หรือยาน 
ยนต์ ดร. ชนินทร์ชอบคาํวา่ยานยนต์ เพราะครอบคลุมมากกวา่รถยนต์ 

โปรยหวับท 

สว่นสดุทา้ยเป็น reported question เราก็แปลโดยคงรูปเดมิไวเ้พือ่ความซือ่สตัย์ตอ่รูปแบบของตน้ฉบบั 
ความหมายของคาํทีต่ดัสนิใจเลือกคาํแปลยุ่งยากหน่อยคือ The Myths ซึง่มคีวามหมายมากมาย สว่นใหญ่
ใชว้า่นิทานปรมัปราตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาทีเ่ป็นวชิาการ เราจงึตกลงใจเลือกคาํวา่ 
ตาํนานเดมิๆ ผสมผสานกนั 

ยอ่หน้าที ่1  
ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึสาเหตขุองภาวะโลกรอ้นทีก่กัเก็บรงัสอีนิฟราเรด ศพัท์เฉพาะดา้นมไีมม่าก 
เชน่  green house gases กา๊ซตา่งๆ ทีเ่กดิจากเรือนกระจก เชน่ กา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ มเีทน ฯลฯ 
คาํวา่ Greenhouse ตามปกตหิมายถงึเรือนปลูกตน้ไมท้ีช่าวสวนใชเ้พาะชาํกลา้ไม ้ฯลฯ เป็นเรือน 
ทีเ่ก็บอณุหภมูไิวไ้ดโ้ดยตา่งจากอณุหภมูภิายนอก ซึง่หนาวหรือรอ้นไมเ่หมาะกบักลา้ไมท้ีป่ลูกไวใ้น 
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เรือนกระจก ทางดา้นวชิาการน้ีเน้นอณุหภมูทิีร่อ้น ดงันัน้พอกลา่วถงึภาวะเรือนกระจกจะเขา้ใจวา่ภาวะ 
ทีร่อ้น  green house effect n. คอืปรากฏการณ์ทีค่วามรอ้นไมส่ามารถกระจายออกจากบรรยากาศ 
ได ้ทาํใหโ้ลกมอีณุหภมูสิงูขึน้  infrared n. อนิฟราเรด คอืรงัสทีีใ่หค้วามรอ้นมคีวามยาวคลืน่มากกวา่ 
สแีดงในแถบสีรุง้เล็กน้อย 

ย่อหน้าที่ 2-3  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึลาํดบัเวลาต ัง้แต ่ค.ศ. 1780-2001 ที ่พีพีเอ็ม หรือ สว่นในลา้นสว่นของ 
อากาศมอีตัราเพิม่ขึน้ ศพัท์เฉพาะทางซึง่เป็นหน่วยวดัปรมิาณไดแ้ก่  ppm n. ยอ่จาก parts per  
million สว่นตอ่ลา้นสว่น (ในทีน้ี่เป็นปรมิาณกา๊ซ CO2 ในลา้นสว่นของอากาศ) 

ย่อหน้าที่ 4-5  

สองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึผลทีอ่าจจะเกดิจากอณุหภมูขิองโลกสงูขึน้มาน้ี ศพัท์เฉพาะทางไดแ้ก ่ Ice age  
n. เป็นศพัท์เฉพาะทางดา้นภมูศิาสตร์ ยุคน้ําแข็งคอืยุคทีโ่ลกมธีารน้ําแข็งปกคลุมอยูท่ ั่วไป  2 ่ํC, 5 ่ํC 
n.  
2 องศาเซลเซียสและ 5 องศาเซลเซียส เป็นหน่วยวดัอณุหภมูใินระบบ S.I. 

หวงัวา่งานแปลเฉพาะทางน้ีไมย่ากเทา่ทีค่ดิ สปัดาห์หน้าจะเป็นเรือ่งเลา่เกา่แกห่รือตาํนานเดมิๆ คะ่  
สนุกดดีว้ย 

สวสัดีครบัสวสัดีคะ่     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha taught translation for many years at Ramkhamhaeng University 
and the University of Kasetsart; Chanin Kulsetthanchalee, a lecturer at the Faculty of Science and 
Technology, Suan Dusit Rajabhat University. He has a doctorate degree in Engineering from the 
University of Massachusetts, USA. 

 

June 12: Image building for countries  

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีตดัตอนมาจากบทความของคณุแมททวิ สมธิ ทีเ่ขยีนใหเ้รารูจ้กักบัโฉมหน้าของ 
บรษิทัประชาสมัพนัธ์ขา้มชาตมิากขึน้ ซึง่เป็นบรกิารในยุคไฮเทคทีส่มยักอ่นไมม่ใีครเคยคดิวา่จะมี 

บทบาททีส่าํคญัอยา่งหนึ่งของผูแ้ปลนอกเหนือจากการถา่ยทอดความหมายของตน้ฉบบัแล้ว เรือ่งการ 
ถา่ยทอดทศันคต ิอารมณ์ ความรูส้กึของผูเ้ขยีนก็เป็นเรื่องสาํคญัไมแ่พก้นั ในบทความน้ีผูเ้ขยีนสือ่สิง่ 
เหลา่น้ีออกมาท ัง้ในระดบัคาํและระดบัประโยค ซึง่ผูแ้ปลตอ้งอา่นอยา่งพนิิจพเิคราะห์เพือ่จะไดถ้า่ยทอด 
ออกมาไดอ้ยา่งครบถว้นทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทาํไดค้ะ่ มาดตูวัอยา่งกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn1207.htm
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American troops form up on the tarmac of a 
Saudi air base under a C-141 military transport 
plane and a civilian 747 before they are deployed 
to Iraq to engage in the first Iraq war. 

ทหารอเมรกินัรวมตวักนัใตเ้ครือ่งบนิขนสง่ทหาร ซี-141 
และเครือ่งบนิพลเรือน 747 ในฐานทพัอากาศแหง่หน่ึงของ 
ซาอดุีอาระเบยี กอ่นถกูสง่ไปประจาํการในอริกัเพือ่รว่มรบ 
ในสงครามอริคัคร ัง้แรก 

Image building for 
countries 

MATTHEW SMITH 

1. There is globally a growing 
trend of hiring PR firms to 
develop or maintain a country 
or political party's image. 
There was a major shift in the 
role of corporate 
communications specialists 
when the US government 
hired a major international 
firm to handle 
communications for the 1991 
Gulf War. And it was the 
beginning of this shift when a 
few large corporate PR firms 
really started to darken the 
image of the industry as a 
whole. 

2. The firm hired, the largest in 
the world at the time, served 

การสรา้งภาพพจน์ 
ใหป้ระเทศ 

แมททวิ สมธิ 

1. แนวโน้มการวา่จา้งบรษิทัประชา 
สมัพนัธ์ใหส้รา้งหรือรกัษาภาพพจน์ 
ของประเทศหรือของพรรคการเมอืง 
กาํลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ท ั่ว 
โลกในชว่งทีร่ฐับาลสหรฐัฯว่าจา้ง 
บรษิทัยกัษ์ใหญแ่หง่หนึ่งใหด้แูล 
การประชาสมัพนัธ์ในสงครามอา่ว 
เมือ่ ค.ศ. 1991 บทบาทของผู ้
เชีย่วชาญจากบรษิทัเหลา่น้ีเปลีย่น 
แปลงไปอยา่งใหญห่ลวง และใน 
ระยะเริม่ตน้ของการเปลีย่นแปลงน้ี 
เองทีม่บีรษิทัประชาสมัพนัธ์ยกัษ์ 
ใหญส่องสามแหง่เริม่ทาํใหภ้าพพจน์ 
ของอุตสาหกรรมการประชาสมัพนัธ์ 
โดยรวมมวัหมองยิง่ขึน้ 

2. บรษิทัทีไ่ดร้บัการวา่จา้งซึง่เป็นบรษิทั 
ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกในขณะนัน้เป็นผู ้
วางแผนการรณรงค์เรือ่งคเูวต ภารกจิ 
นัน้มเีพียงอยา่งเดยีวคอืตอ้งโน้มน้าว 
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as mastermind for the Kuwaiti 
campaign. Its mandate was 
simple: convince the 
American public that a small, 
oil-rich dictatorship was worth 
risking their children's lives to 
protect. 

3. Not only are governments 
manufacturing consents 
among their own people, they 
are spending equally large 
sums on cleaning up their 
international image. Pakistan 
had hired a subsidiary of a 
US-based international firm to 
handle its international PR at 
a fee of $50,000 per month 

4. In Thailand, of course, the 
former prime minister has 
doubled his PR efforts since 
leaving the country by 
reportedly hiring not one, but 
two American firms to help 
maintain or rebuild his image 
while criticizing Thailand's 
current government. 

ใหช้าวอเมรกินัเชือ่วา่ประเทศเล็กๆ 
ทีร่วยน้ํามนัและทีป่กครองดว้ยระบอบ 
ทรราชย์แหง่น้ีเป็นประเทศทีคุ่ม้จะให้ 
ลูกหลานไปเสีย่งชีวติเพือ่ปกป้อง
เอาไว้ 

3. บรรดารฐับาลท ัง้หลายใช่วา่จะจา้ง 
บรษิทัพวกน้ีไวป้ั้นน้ําเป็นตวัเพือ่ให้ 
ประชาชนของตนมคีวามเห็นชอบ 
ดว้ยเทา่นัน้แตย่งัใชเ้งนิจาํนวนมาก 
พอกนัเพือ่วา่จา้งใหช้่วยแกภ้าพพจน์ 
ของตนในระดบันานาชาตดิว้ยอยา่ง 
เชน่ปากีสถานเคยวา่จา้งบรษิทัลูก 
ของบรษิทัขา้มชาตทิีอ่ยูใ่นอเมรกิา 
ใหท้าํประชาสมัพนัธ์ในระดบันานา 
ชาตดิว้ยคา่จา้งเดอืนละ 50,000 
ดอลลาร์ 

4. สาํหรบัประเทศไทยนัน้ คงเป็นที ่
ทราบกนัดอียูแ่ลว้วา่อดตีนายก 
รฐัมนตรีของไทยไดเ้ร่งทาํประชา 
สมัพนัธ์เพิม่เป็นสองเทา่นบัจาก 
ทีต่อ้งออกจากประเทศไป โดยมี 
รายงานวา่ไดว้า่จา้งบรษิทัอเมรกินั 
ไมใ่ชเ่พียงแหง่เดยีว แตถ่งึสอง 
แหง่ใหช้ว่ยรกัษาหรือปลุกกระแส 
ภาพพจน์ของตนขึน้ใหม ่
ขณะเดยีวกนั 
ก็คอยวพิากษ์วจิารณ์รฐับาลปจัจุบนั 

 

ค าอธิบาย  

ยอ่หน้าที ่1  
การทีผู่เ้ขยีนเลือกใชรู้ปประโยคแบบ cleft sentence ในประโยคสุดทา้ยของย่อหน้าน้ีแทนการใช ้
ประโยคธรรมดาสือ่ใหผู้อ้า่นเห็นวา่ผูเ้ขยีนตอ้งการเน้นวา่ชว่งเวลาทีบ่รษิทัพีอาร์ยกัษ์ใหญท่าํใหบ้ทบาท 
ของอุตสาหกรรมการบรกิารน้ีเลวรา้ยยิง่ขึน้น ัน้เริม่ต ัง้แตต่น้ของสงครามอา่วเลยทีเดยีว ไมใ่ชช่่วงกลาง 
หรือชว่งทา้ยๆสงคราม ดฉินัจงึถา่ยทอดความหมายในเชงิเน้นน้ีดว้ยคาํวา่ น้ีเอง นอกจากนัน้คาํวา่
really  
ซึง่ผูเ้ขยีนใชใ้นความหมายว่า ความเปลีย่นแปลงน้ีรุนแรงกวา่หรือมากกวา่ทีเ่คยเป็นมา ทาํใหก้ารแปลคาํ 
น้ีวา่จรงิๆ หรืออยา่งจรงิจงั จงึไมเ่หมาะ เพราะจะหมายถงึเดมิการเปลีย่นแปลงนัน้ยงัไมเ่กดิจรงิๆ การ 
เลือกถา่ยทอดความหมายของคาํน้ีวา่ ยิง่ขึน้ น่าจะตรงมากกวา่คะ่ 

ย่อหน้าที่ 2  

คาํวา่ simple เป็นคาํทีผู่เ้ขยีนใชเ้พือ่แฝงนยัวา่ภารกจิของบรษิทัพีอาร์มุง่เน้นเพียงอยา่งเดยีวคอืใหท้าํ 
อยา่งไรก็ไดใ้หค้นเห็นดว้ยกบัเรือ่งสงคราม ซึง่ในความรูส้กึของผูเ้ขยีนแลว้เป็นภารกจิทีเ่ลวรา้ย ฉะนัน้ 
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เราจะแปลวา่ ภารกจิทีง่า่ยๆ หรือธรรมดา หรือไมซ่บัซ้อนจะไมใ่หค้วามรูส้กึดงักลา่ว 

ย่อหน้าที่ 3  

น่าสงัเกตนะคะทีผู่เ้ขยีนใชค้าํวา่ manufacturing คูก่บัคาํวา่ consent ซึง่แปลวา่ความเห็นชอบ 
ดว้ย คาํ manufacturing น้ีจงึตอ้งมคีวามหมายทีแ่ฝงวา่เป็นการสรา้งขา่ว หรือสถานการณ์ขึน้เพือ่ให ้
คนอืน่เชือ่วา่เป็นเรือ่งจรงิ เราจงึแปลวา่ สรา้ง เฉยๆ ก็ยงัไมค่รอบคลุมกบัความหมายของตน้ฉบบัคะ่ ปั้น
น้ําเป็นตวั จงึเป็นคาํแปลทีด่ฉินัเลือกใช้ 

ย่อหน้าที่ 4  

คาํวา่ of course สือ่ใหท้ราบการคาดเดาของผูเ้ขยีนวา่การจา้งบรษิทัพีอาร์ของอดีตนายกรฐัมนตรีผูน้ี้ 
น่าจะเป็นทีรู่ก้นัดอียูแ่ลว้ ไมใ่ชใ่นความหมายวา่อยา่งแน่นอน หรือเป็นเรือ่งทีแ่น่ใจได ้สาํนวนแปลทีว่า่ 
...คงจะเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ล้ววา่... จงึน่าจะเหมาะกวา่คะ่ 

พจนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีคะ่     
เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

June 5: Fashion for the more mature 

สวสัดคีะ่  

ภาษาเป็นสิง่ทีก่า้วไปขา้งหน้าเสมอการแปลงานทีเ่ป็นเรือ่งสมยัใหมจ่งึหนีไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัวลีใหม่ๆ  
ทีม่กัเป็นการจบัคูใ่หมข่องคาํเดมิๆเชน่ graying Japanหรือ stylish elderly ผูแ้ปลจงึตอ้งคดิหา 
วธิีถา่ยทอดความหมายใหถู้กตอ้งและฟงัดดูดีว้ยแตห่ากเป็นคาํทีใ่ชก้นัจนเป็นทีเ่ขา้ใจแลว้ก็อาจทบัศพัท์ได้ 
เชน่เบบีบ้มู น่าจะดกีวา่พยายามแปลวา่เด็กรุน่ทีเ่กดิหลงัสงครามโลกคร ัง้ทีส่องมาดคูาํอืน่ๆ กนันะคะ 

 

Two elderly women admire 
outfits at the newly 
remodeled Takashimaya 
department store at Tokyo's 
Shinjuku district. — 
Yoshikazu TSUNO 

สตรีสงูวยัสองทา่นกาํลงัชื่นชม 
เสือ้ผา้ในหา้งสรรพสนิคา้ 
ทากาชิมายะซึ่งเพิง่ปรบัรูปแบบ 
ใหมใ่นยา่นชินจูกขุองโตเกยีว 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trjn0507.htm
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Fashion for the more 
mature 

In graying Japan, the old are 
getting trendy, writes Imiko de 
Freytas-Tamura from Tokyo 

1. With Japan's population 
graying, even Tokyo's trendy 
areas are getting old. 
Takashimaya, one of Japan's 
biggest department store 
chains, has opened its first 
branch geared to a growing 
segment of the population - 
the "stylish elderly" 

2. Peering through his glasses 
at a bright orange leather 
belt, Mayasuki Iida, 66, 
discovered the former teeny-
bopper inside himself again. 

3. He plopped down nearly 
Y100,000 (27,400 baht) on 
opening day on Thursday. "I 
bought a pair of trousers, one 
shirt, high socks, and now I'm 
looking around for a jacket. 
They're brand labels - they're 
quite dandy," he said. 
Wearing an otherwise 
unremarkable sweater, Iida 
said he will "go out and have 
fun" with his new clothes. "I 
simply find them nice". 

4. "The buying power of baby-
boomers and retirees is far 
from dwindling," said Nana 
Okada, a spokeswoman for 
Takashimaya's branches 
across Tokyo. 

5. "With their children grown up 
and gone from the family 

แฟชั่นสาํหรบัคนสงูวยั 

ประชากรสงูวยัในสงัคมญีปุ่่ น 
กาํลงัโปรดปรานความทนัสมยั  

คมิโิกะ เดอ เฟรตาส-ทามรูะ รายงานจาก 
โตเกยีว 

1. เน่ืองจากประชากรญีปุ่่ นมีจํานวน 
ผูส้งูวยัมากขึน้ เป็นเหตใุหแ้มแ้ต ่
แนวแฟชั่นของโตเกียวก็ตอ้งเพิม่ 
วยัขึน้ดว้ยอยา่งเชน่หา้งสรรพสนิคา้ 
ทากาชมิายะ ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ 
ทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึ่งและมสีาขาท ั่ว 
ประเทศก็ไดเ้ปิดสาขาแรกเน้น 
ขายสนิคา้เฉพาะกลุม่ผูอ้าวุโสที ่
เป็น "ผูส้งูวยัทีอ่ยากดดู"ี ทีก่าํลงั 
เพิม่จาํนวนขึน้ 

2. คณุมายาซุก ิออิดิะ วยั 66 ทีก่าํลงั 
เพง่พนิิจผา่นแวน่ตาดเูข็มขดัหนงั 
สสีม้เจดิจา้ รูส้กึวา่ความคล ั่งไคล้ 
แฟชั่นแบบวยัรุน่อยา่งทีเ่คยมใีน 
สมยักอ่นไดถู้กปลุกขึน้มาอีกคร ัง้หนึ่ง 

3. วนัเปิดหา้งสรรพสนิคา้แหง่น้ีเขา 
จา่ยเงนิเกือบหนึ่งแสนเยน  
(27,400 บาท) อยา่งไมเ่สยีดาย  
"ผมซ้ือกางเกงตวัหนึ่ง เสือ้เชิต้ 
ตวัหนึ่ง แลว้ก็ถุงเทา้ ตอนน้ีกาํลงั 
หาซ้ือเสือ้นอกสกัตวั ของพวกน้ีมี 
ยีห่อ้ท ัง้น ัน้ดมีากเลย" เขาวา่ 
คณุออิดิะซึง่ขณะนัน้สวมเสื้อ 
แจค๊เก็ตทีด่ธูรรมดาๆ ตา่งจาก 
ทีก่าํลงัมองหาอยู่มาดหมายว่า 
เขาจะ "ออกไปซา่" กบัเสือ้ผา้ 
ชุดใหม ่"ผมวา่มนัสวยจรงิๆ นะ" 

4. คณุนานะ โอคาดะ โฆษกของ 
บรรดาหา้งทีเ่ป็นสาขาของหา้ง 
ทากาชมิายะท ั่วโตเกียวใหค้วาม 
เห็นวา่"กาํลงัซ้ือของคนรุน่เบบีบู้ม 
กบัคนทีเ่กษียณแลว้พวกน้ีจะไม่ 
หดหายไปงา่ยๆ หรอกคะ่" 

5. "เพราะพอพวกลูกๆ โตและออก 
จากบา้นพอ่แมไ่ป คนรุน่น้ีก็จะ 
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home, baby-boomers now 
want compact furniture. And 
they want to keep living in the 
city where everything is 
convenient, from shopping to 
health care," she said. 

ตอ้งการเฟอร์นิเจอร์ทีก่ระทดัรดัขึน้ 
และยงัอยากอยูใ่นเมืองตอ่ไปเน่ือง 
จากมคีวามสะดวกไปทุกอยา่งไมว่า่ 
จะเป็นการไปซ้ือของหรือการดแูล 
สขุภาพ" เธอบอกเหตผุล 

 

ค าอธิบาย  

หัวข่าว  
เริม่จาก  graying Japan ถา้เลน่คาํใหเ้กอ๋ยา่งภาษาตน้ฉบบัวา่ ในญีปุ่่ นทีม่ีประชากรวยัผมสเีทา 
มากกลบัฟงัแล้วน่าขนั เลือกใชค้าํธรรมดาๆวา่ ผูส้งูวยั น่าจะดกีวา่คะ่ 
 getting trendy ก็เป็นอกีวลีทีต่อ้งคดิ rendy มคีวามหมายวา่ทนัสมยัตามแฟชั่น แตถ่า้แปลวา่ 
คนวยัน้ีกาํลงัทนัสมยั ก็จะฟงัดขูดัจงึควรเพิม่คาํวา่ โปรดปราน เขา้ไปดว้ย 

 คาํวา่ old age น้อยคนนกัทีจ่ะชอบฟงัภาษาไหนก็ไมต่า่งกนัในภาษาองักฤษจงึเลีย่งไปใช้ the  
more mature, graying, theelderly, baby-boomers, retirees ในภาษาไทยเราก็มคีาํ 
เลีย่งๆ อยูห่ลายคาํ เชน่ วยัทอง (มกัใชใ้นบรบิทของสขุภาพ) วยัเกษียณ ผูอ้าวุโส ผูสู้งอาย ุ่ผูสู้งวยั แทน 
คาํวา่ คนแก ่

ย่อหน้าที่ 1  

วลี  stylish elderly เป็นวลีทีต่อ้งหาทางถา่ยทอดความหมายใหต้รงและใชค้าํใหเ้หมาะสม  
stylish หมายถงึคณุภาพด ีมกีารออกแบบดทีนัสมยั สวยงาม ทาํอยา่งไรทีจ่ะใหไ้ดค้าํแปลทีต่รง 
ความหมาย กระชบัแตฟ่งัไมข่ดัหูสดุทา้ยมาลงตวัที ่คาํว่า "ดดู"ี คะ่เพราะเหมอืนเป็นคาํรวมของลกัษณะ 
ตา่งๆ ทีก่ลา่วมา 

ยอ่หน้าที ่2 ไมม่อีะไรน่าสนใจ ขอขา้มไปนะคะ 

ย่อหน้าที่ 3  

 dandy ในความหมายวา่สนิคา้ทีด่มีาก ในพจนานุกรมมกีาํกบัไว้วา่เป็นคาํชนิด old fashioned  
ทีผู่เ้ขยีนใชค้าํน้ีจงึอาจเพือ่ใหเ้ขา้กบัวยัของผูพู้ดก็เป็นได ้สว่นคาํวา่ quite เป็นคาํทีผู่แ้ปลตอ้งพจิารณา 
ใหด้ ีเพราะมคีวามหมายตา่งกนัคนละข ัว้เลยคะ่ คือแปลวา่ "คอ่นขา้ง" ก็ได ้เชน่ She's quite upset  
with the news.และแปลไดว้า่ "มาก" หรือ "อยา่งแน่นอน" ก็ได ้เชน่ ประโยค Their ideas are  
quite different. โชคดวีา่ dandy มคีวามหมายวา่ดีมากอยูแ่ลว้จงึไปดว้ยกนัไดก้บัความหมายทีส่อง 
ของ quite คะ่ 

อกีคาํหนึ่งคอื  otherwise (adv.) ซึง่แปลไดห้ลายความหมายมาก ทีเ่ห็นกนับอ่ยคอื "มฉิะนัน้" เชน่ 
I think you should call home, otherwiseyour parents will be worried. อกีความหมายหนึ่ง 
คอื "นอกเหนือจากทีก่ลา่วมาแลว้น่ี่้" เชน่ The last chapter might have you frowning.  
Otherwise it is a delicious read. ความหมายทีส่ามคอื "เป็นอกีอยา่งหนึ่งทีแ่ตกตา่งจากทีค่ดิ 
หรือทีก่ลา่วมาแลว้โดยสิน้เชงิ" เชน่ประโยควา่ Everybody thought he was a culprit. Only 
she thought otherwise. ในวลี Wearing an otherwise unremarkable sweater น้ีคาํ  
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otherwise ขยาย unremarkable ซึง่แปลวา่ ธรรมดา ไมน่่าสนใจคาํวา่ otherwise ในวลีน้ีจงึ 
ควรเป็นความหมายทีส่ามซึง่จะทาํใหแ้ปลวลีน้ีไดว้า่ ขณะน้ีสวมเสื้อแจค๊เก็ตทีด่ธูรรมดาๆ ตา่งจากที ่
กาํลงัมองหาอยู ่

สาํหรบัยอ่หน้าที ่4 และ 5 ขอขา้มไปนะคะเพราะไดก้ลา่วถงึไวใ้นตอนตน้แล้วคะ่ 

พบกนัใหมส่ปัดาห์หน้าสวสัดีคะ่ สวสัดีคะ่      
เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

MAY 2007 

May 29: Unusual plant raises a stink in Trat [2]  

สวสัดคีรบั  

ตวัอยา่งบทแปลคร ัง้น้ีตอ่จากคร ัง้ทีแ่ลว้คอืเรือ่ง Unusual plant raises a stink in Trat village มคีาํ 
ศพัท์เกีย่วกบักลิน่ และสาํนวนอืน่ๆ ตลอดจนเรือ่งขนบการใชค้าํสรรพนามครบั 

 

A close look at the 
plant that gave off a 
smell similar to 
rotting flesh in a 
village in Trat's 
Muang district.— 
Jakkrit Waekaryhong 

พบต้นไมก้ลิน่เหมอืน 
เน้ือเน่าทีห่มูบ่า้นใน 
อาํเภอเมืองจงัหวดัตราด 

Part II ตอน 2 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy2907.htm
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Unusual plant raises a 
stink in Trat 

JAKKRIT WAEWKRAIHONG 

7. 7. The flower got the attention of 
villagers as its offensive stench 
wafted through the entire 
neighborhood. 

8. Many neighbors showed up the 
next morning to see it for 
themselves, but nobody could tell 
what kind of plant it was, Mrs 
Srinual said. Some said it 
smelled like a corpse. 

9. ML Charuphant Thongtham, a 
renowned expert in horticulture, 
said the plant was likely an 
amorphophallus paeoniifolius, or 
buk kangkok in Thai. 

10. He did not think the plant was an 
amorphophallus titanum, an 
indigenous plant of Indonesia that 
is called the ''corpse flower'' 
because of its pungent odor. 

11. ''Buk kangkok can be found 
widely in local forests, from 
Chanthaburi in the East to Chiang 
Mai in the North. Amorphophallus 
titanum, which is huge, should 
not be found here,'' he said in a 
telephone interview. 

12. 'The plant is usually found near 
damp places like bathrooms and 
restrooms because it likes 
moisture, he said. 

13. The plant was popular among 
decorative plant collectors, but 
few had succeeded in growing it 
in less-humid areas. 

14. ML Charuphant warned against 
eating the plant, which is highly 

ตน้ไมป้ระหลาดสง่กลิน่หึง่ 
ในหมูบ่า้นทีต่ราด 

จกัรกฤษณ์ แววไกรหงส์ 

7. ดอกไมน้ี้เป็นทีส่นใจของชาวบา้น 
เพราะมนัสง่กลิน่เหม็นหึง่น่า 
รงัเกียจโชยตลบไปท ัง้ละแวก 
หมูบ่า้น 

8. นางศรีนวลเลา่วา่ วนัรุ่งขึน้เพือ่น 
บา้นจงึแหก่นัมาดใูหป้ระจกัษ์ 
ดว้ยตนเอง แตก็่ไมม่ใีครรูว้่า 
เป็นตน้อะไร บา้งก็วา่กลิน่ 
เหมอืนศพ 

9. ม.ล. จารุพนัธุ์ ทองแถม ผูเ้ชีย่ว 
ชาญวชิาพืชสวน กลา่ววา่ตน้ 
ไมน้ี้น่าจะเป็นตน้ อะมอร์โฟฟลัลุส 
เปโอนีอโีฟลีอสุ หรือทีภ่าษาไทย 
เรียกตน้บกุคางคก 

10. ม.ล.จารุพนัธุ์คดิวา่คงไมใ่ช่ตน้ 
อะมอร์โฟฟลัลุส ตตีานุม อนัเป็น 
ตน้ไมพ้ื้นเมืองของอนิโดนีเซีย 
ซึง่เรียกกนัวา่ตน้ "ดอกไมศ้พ" 
เพราะกลิน่เหม็นฉุน 

11. ม.ล.จารุพนัธุ์กลา่วในการ 
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์วา่  
"ตน้บกุคางคกพบไดท้ ั่วไป 
ตามป่าในบา้นเรา จากจนัทบรีุ 
ซึง่อยูท่างภาคตะวนัออกไปจน 
ถงึเชียงใหมซ่ึง่อยูท่างภาคเหนือ 
สว่นอะมอร์โฟฟลัลสั ตตีานุม  
ซึง่มขีนาดมหมึา ไมน่่าพบได ้
แถบน้ี" 

12. ผูเ้ชีย่วชาญทา่นน้ีกลา่ววา่ ตน้ 
บกุคางคกมกัพบใกลท้ีช่ื้นแฉะ 
เชน่หอ้งน้ําและหอ้งสขุา เพราะ 
ชอบความชื้น 

13. ตน้ไมน้ี้นกัสะสมพืชประดบั 
นิยมกนั แตม่น้ีอยคนนกัที ่
สามารถปลูกขึน้ในบรเิวณ 
ทีไ่มค่อ่ยชื้น 

14. ม.ล.จารุพนัธุ์เตอืนมใิหร้บั 
ประทานบกุคางคกเพราะ 
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toxic. มสีารพษิมาก 

ค าอธิบาย  

ยอ่หน้าที ่7  

เรามาดศูพัท์เกีย่วกบักลิน่กนัตอ่  stench (n.) กลิน่เหม็นหึง่  offensive (adj.) น่ารงัเกียจ  
ระคายหรือไมน่่าพอใจแกหู่ ตา จมกู ฯลฯ  waft (v.) โชยไป หากเป็นคาํนามแปลว่า การโชยไป 
กลิน่ทีโ่ชยไปนะครบั 

ยอ่หน้าที ่82  

ภาษาไทยอาจระบพุหูพจน์ดว้ยคาํกรยิาได ้เชน่ "เพือ่นบา้น" อาจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได ้ไม่
จาํเป็น 
ตอ้งใช้วา่."พวกเพือ่นบา้น" หรือ "บรรดาเพือ่นบา้น" เพราะในภาษาไทยถา้พูดวา่ "พากนัมาด"ู ก็รูว้า่มี 
เพือ่นบา้นมากกวา่หนึ่งคน และถา้ใชว้า่ "แหก่นัมาด"ู ก็รูว้า่ตอ้งมเีพือ่นบา้นมากมายหลายคน ไมใ่ชเ่พียง 
แคไ่มก่ีค่นมาดูคาํศพัท์ทีเ่กีย่วกบั"สง่กลิน่"กนันะครบั 

ยอ่หน้าที ่9  

 horticulture มาจากภาษาละตนิวา่ hortus แปลวา่ สวน และ culture แปลวา่ การเพาะปลูกหรือ 
เล้ียงด ูมตีวัอยา่งคาํอืน่ๆ ทีป่ระสมกบั culture อกีหลายคาํ เชน่ agriculture (field), floriculture  
(flower) ฯลฯ 

 อะมอร์โฟฟลัลุส เปโอนิอโิฟลอิสุ ออกเสยีงแบบละตนิ หรือ อะมอร์ฟโฟแฟลลสั พีไอนิอโีฟเลียส ถา้ 
ออกเสยีงแบบองักฤษ เป็นการเรียกชือ่ชนิดพืชตามหลกัวชิาการสากล ใชภ้าษาละตนิ ตามหลกัใหใ้ช้ 
อกัษรตวัเอน เรียกวา่ระบบเรียกชือ่แบบทวนิาม (binomial nomenclature) ชือ่แรกคอืสกุล (genus) 
ชือ่หลงัคือชนิด (species)  ชือ่สามญัทอ้งถิน่ของพืชชนิดน้ีคอื บกุคางคก การถอดเสยีงตามหลกัของ 
ราชบณัฑติยสถานใชว้า่ buk khangkhok (ตามหลกัน้ี buk kangkok อา่นไดว้า่ บกุกางกก) 

ยอ่หน้าที ่10  

 อะมอร์โฟฟลัลุส ตตีานุม หรือออกเสยีงแบบภาษาองักฤษวา่ อะมอร์ฟโฟแฟลลสั ไทเทนมั  
indigenous (adj.) ของหรือทีเ่กีย่วกบัพื้นถิน่, ทีเ่ป็นของด ัง้เดมิ (ของพื้นถิน่น ัน้ๆ)  Corpse  
flower ดอกไมศ้พ เป็นชือ่สามญั เขา้ใจวา่คงแปลมาจากภาษาอืน่ (คดิวา่อนิโดนีเซีย) เพราะใส ่
อญัประกาศไว้  pungent (adj.) กลิน่เหม็นฉุน, เหม็นฉุนแสบจมกู ในทีน้ี่น่าจะใชว้า่ กลิน่เหม็นเน่า 
หรือ putrid หรือ foetid (หรือ fetid) smell 

 ขนบการใชภ้าษาองักฤษไมน่ิยมใช้คาํนามซํา้ๆ แตน่ิยมใชค้าํสรรพนามซํา้ๆ ได ้สว่นภาษาไทยใช้ 
คาํนามหรือชือ่บคุคลซํา้ๆ ได ้

ยอ่หน้าที ่11  

ผมเลือกแปล  local forests วา่ ตามป่าในบา้นเรา (หรือ "ตามป่าของประเทศไทย" ก็ได)้ ฟงัเป็น 
ธรรมชาตกิวา่ "ป่าทอ้งถิน่" ท ัง้น้ีเพราะผูพู้ดพูดในเมอืงไทย กบัคนไทยดว้ยกนั 

ยอ่หน้าที ่12-14  

ภาษาไทยนิยมระบผุูพู้ดกอ่นเพือ่ใหผู้ฟ้งัรูบ้รบิทต ัง้แตต่น้ และไมน่ิยมใช้สรรพนาม ในกรณีน้ีจงึใชว้า่  
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"ผูเ้ชีย่วชาญทา่นน้ี" และโปรดสงัเกตวา่คาํกรยิาภาษาไทยไมบ่อกกาล ผูอ้า่นรูจ้ากบรบิท ในกรณีน้ีรูว้า่ 
เป็นกรยิาทีเ่กดิขึน้แลว้ในอดตีเพราะเป็นเรือ่งเลา่ 

 few หมายถงึจาํนวนน้อยนกั ใหค้วามรูส้กึวา่น้อยกวา่ a few น้อยคน นอกจากน้ีภาษาองักฤษมี 
สาํนวนทีแ่ปลกคอื quite a few ซึง่กลบัหมายความวา่ จาํนวนมากพอดู  M.L. ยอ่มาจาก Mom  
Luang เป็นคาํนําหน้านาม (honorific) แสดงศกัดิ ์

พบกนัใหมค่ราวหน้า สวสัดีครบั  
บญัชา สุวรรณานนท์      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is now a guest lecturer at the graduate program in Translation and 
Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University and a freelance translator. Bancha also 
writes dance and theatre reviews for the Bangkok Post on occasions. 

 

May 22: Unusual plant raises a stink in Trat [1]  

สวสัดคีรบั  

ตวัอยา่งบทแปลคร ัง้น้ีมีคาํศพัท์เกีย่วกบักลิน่ ซึง่ผมจะถือโอกาสแนะนําสาํนวนอืน่ๆ ไปดว้ย ตลอดจน 
แนะนําเรือ่งขนบการใชค้าํสรรพนามครบั 

 
A close look at the plant that gave off a 
smell similar to rotting flesh in a village in 
Trat's Muang district.— Jakkrit Waekaryhong 

พบต้นไมก้ลิน่เหมอืนเน้ือเน่าทีห่มูบ่า้นในอาํเภอเมือง 
จงัหวดัตราด 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy2207.htm
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Part I 

Unusual plant raises a 
stink in Trat 

JAKKRIT WAEWKRAIHONG 

1. Trat - This is a closer look at the 
plant that gave off a smell similar 
to rotting flesh in a village in 
Trat's Muang district. 

2. An unusual plant raised a stink in 
a village here when it bloomed, 
giving off an awful odor similar to 
rotting flesh. The plant, which 
could not be identified by locals, 
was found in the garden of a 
house belonging to Srinual Sai-oy 
in Trat's Muang district. 

3. Reports said the variegated 
flower, measuring about 45cm in 
diameter, had since wilted, 
though its foul smell lingered and 
it was attracting flies. 

4. The plant has a bud which 
remains dormant and it is 
expected to develop into a flower 
soon. 

5. Mrs Srinual said she became 
aware of the plant on Saturday 
night when she caught a whiff of 
a dreadful smell around her 
home. 

6. When she saw the plant, its multi-
colored flower was in full bloom. 

ตอน 1 

ตน้ไมป้ระหลาดสง่กลิน่หึง่ 
ในหมูบ่า้นทีต่ราด 

จกัรกฤษณ์ แววไกรหงส์ 

1. ตราด - พบตน้ไมก้ลิน่เหมอืนเน้ือ 
เน่าทีห่มูบ่า้นในอาํเภอเมอืงจงัหวดั 
ตราด 

2. ตน้ไมป้ระหลาดตน้หนึ่ง ออกดอก 
บานสง่กลิน่เหม็นตลบไปท ัง้หมูบ่า้น 
กลิน่หึง่เหมอืนเน้ือเน่า ตน้ไมท้ี ่
ชาวบา้นไมรู่จ้กัน้ี พบขึน้อยู่ในสวน 
ทีบ่า้นของนางศรีนวล สายออ้ย 
ในอาํเภอเมอืง 
จงัหวดัตราด 

3. มรีายงานวา่ดอกไมด้งักลา่วมี 
หลายสใีนดอกเดยีว มเีสน้ผา่ 
ศนูย์กลาง 45 ซมแมต้อนน้ีจะ 
เฉาแลว้ ก็ยงัเหม็นอยูด่งึดดู 
แมลงวนัมาตอม 

4. ตน้ไมน้ี้มีตุม่ดอกอยูตุ่ม่หนึ่ง 
คาดวา่จะแตกเป็นดอกในไมช่า้ 

5. นางศรีนวลกลา่ววา่ ทราบวา่มี 
ตน้ไมป้ระหลาดน้ีเมือ่คนืวนัเสาร์ 
เพราะไดก้ลิน่เหม็นแรงโชยมา 
จากบรเิวณรอบๆ บา้น 

6. เมือ่ไปพบเขา้ ดอกทีม่หีลากสี 
กาํลงับานเต็มที ่

ค าอธิบาย  

ยอ่หน้าที ่1  

คาํศพัท์ทีน่่าสนใจกนันะครบั  a close look at (phr.) พนิิจ...ฯลฯ แตผ่มเลือกแปลวา่ "พบ..." 
 Smell (n.) กลิน่ อาจจะหอมหรือเหม็นก็ได้  To give off an odour or a smell... สง่กลิน่  
สว่นวลี rotting flesh (เน้ือทีก่าํลงัเน่า) หรือ rotten flesh (เน้ือทีเ่น่าแลว้) สรุปวา่กลิน่เน้ือเน่า 
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 Muang ทีจ่รงิหลกัของราชบณัฑติยสถานกาํหนดใหมแ่ลว้ใหถ้อดเสยีง "เออื" วา่ -uea จงึน่าสะกด 
วา่ Mueang สว่น Muang จะตรงกบั มว่ง 

ยอ่หน้าที ่2  

มาดคูาํศพัท์ทีเ่กีย่วกบั"สง่กลิน่"กนันะครบั  To raise a stink ใชเ้หมอืนกบั to stink หรือ  
to reek หมายถงึ สง่กลิน่เหม็น  คาํวา่ stink (n.) แปลวา่ foul smell - กลิน่เหม็น ถา้เป็นคาํกรยิา 
แปลวา่ มกีลิน่เหม็น สง่กลิน่เหม็น ใชเ้ป็นสาํนวนภาษาปากหมายความวา่ น่ารงัเกียจ แยม่าก เชน่ This 
job stinks ! งานน้ีหว่ยแตก และสาํนวน stink of หมายถงึ สอ่ (วา่มอีะไรไมช่อบมาพากล) Wirat's 
action stinks of dishonesty หรือ Wirat's action reeks of dishonesty. - การกระทาํของวริชั 
สอ่วา่ไมซื่อ่  คาํคณุศพัท์ stinking แปลวา่ ทีม่กีลิน่เหม็น ทีน่่ารงัเกียจ ยงัมกัใชเ้ป็นคาํวเิศษณ์ใน 
สาํนวนภาษาปากหมายถงึ "อยา่งยิง่" เชน่ Bill Gates is stinking rich. - นายบลิ เกตส์รวยอือ้ซา่ รวย 
เหลือรบัประทาน 

 คาํวา่ odour (n.) กลิน่อนัจาํเพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เชน่ body odour กลิน่กาย เป็นตน้ 
เป็นคาํกลางๆ อาจหอมหรือเหม็นก็ได ้ถา้หมายถงึกลิน่เหม็นก็ขยายความดว้ยคาํคุณศพัท์ เชน่ awful 
odour, foul odour, dreadful odour 

 "An unusual plant raised a stink in a village here when it bloomed, giving  
off an awful odour like rotting flesh." หากแปลตามพยญัชนะจะเป็นภาษาไทยทีเ่ยิน่เยอ้  
แตภ่าษาไทยเป็นภาษาพึง่บรบิท มขีนบตา่งจากภาษาองักฤษ เพียงพูดวา่ สง่กลิน่หึง่ไปท ั่วหมูบ่า้น ก็พอ 
แลว้ อา่นไปจนจบความก็จะรูบ้รบิทวา่หมายถงึหมูบ่า้นแหง่หนึ่งในอาํเภอเมอืง 

 ภาษาไทยไมน่ิยมระบพุจน์ นอกจากมคีวามหมายสาํคญั เชน่ในกรณีน้ีเน้นวา่มเีพียงตน้เดยีว ในขณะ 
ทีภ่าษาองักฤษถือวา่การระบพุจน์เป็นกฎปกตขิองภาษา อยา่งไรก็ด ีหากเราตอ้งแปลประโยคน้ีเพือ่การ 
ทดสอบความรูภ้าษาองักฤษ ก็พงึระบพุจน์ใหค้รูทราบวา่ เรารูว้า่คาํนัน้เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ครบั 

 "สง่กลิน่เหม็น...เมือ่ดอกบาน" วธิีบอกเน้ือความน้ีแบบไทยๆ ก็คอื "ดอกบานสง่กลิน่เหม็น" ระบวุา่ 
กลิน่มาจากดอกทีบ่าน 

ยอ่หน้าที ่3  

 variegated ใชเ้รียกตน้ไมท้ีม่ดีอกดา่งหรือใบดา่ง (mottled) คอืมหีลายสเีป็นดวงๆ หรือเป็นป้ืนๆ 
แตใ่นบทความน้ีหมายถงึมีหลายสใีนดอกเดยีวหรือ a multicoloured flower ความทีภ่าษาไทย 
ไมน่ิยมระบพุจน์คาํนาม ดงันัน้หากแปลวา่ "ดอกไมน้ี้มีหลายส"ี อาจทาํใหน้ึกวา่ ดอกไม ้(ชนิด) น้ี (หลาย 
ดอก) แตล่ะดอกมีสตีา่งๆ กนั ซึง่ผดิความหมาย 

ยอ่หน้าที ่4  

 bud (n.) ตา คอืสว่น รอยหรือตุม่ของตน้ไมต้รงที ่กิง่ ดอก ใบ แตกออกมา  dormant (adj) หลบั 
พกัตวั ในทีน้ี่หมายความวา่ยงัตมูอยู ่แตค่าํวา่ "ตุม่ดอก" ก็บอกอยูแ่ลว้วา่ยงัตมู จงึไมจ่าํเป็นตอ้งแปล 
ขอ้ความวา่ "which remains dormant" และตอ้งเตมิ "ตุม่หนึ่ง" เพือ่ใหท้ราบวา่ไมไ่ดม้หีลาย 
ตุม่ดอก 

ยอ่หน้าที ่5  

ถงึตรงน้ี ตวับทภาษาองักฤษทาํใหท้ราบวา่คณุศรีนวลแตง่งานแล้ว ผูแ้ปลจงึสามารถแปลต ัง้แตป่ระโยค 
ทีส่องขา้งตน้บทความไดว้า่ นางศรีนวล  ในบทแปลตรงน้ีเตมิคาํวา่ "ประหลาด" ลงไปดว้ย แตจ่ะไม่ 
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เตมิก็ไดค้รบัเพือ่ใหต้รงตน้ฉบบั  A whiff (n.) กลิน่ทีโ่ชยมาวูบหนึ่ง 

ยอ่หน้าที ่6  

ประโยคน้ีไมจ่าํเป็นตอ้งขึน้ยอ่หน้าใหม ่และไมต่อ้งบอกวา่ "ใคร" ไปพบ "อะไร ในวลี "เมือ่ไปพบเขา้"  
เพราะรูไ้ดจ้ากบรบิทอยูแ่ลว้ แตถ่า้ขึน้ยอ่หน้าใหม ่ซึง่หมายถงึการเริม่หวัขอ้ใหม ่ก็อาจจะตอ้งแปลวา่ 
"เมือ่นางศรีนวลไปพบตน้ไมน้ี้เขา้" เพือ่ป้องกนัความสบัสน 

กรุณาตดิตามบทความน้ีไดใ้นคร ัง้ตอ่ไปครบั  
บญัชา สุวรรณานนท์      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is now a guest lecturer at the graduate program in Translation and 
Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University and a freelance translator. Bancha also 
writes dance and theatre reviews for the Bangkok Post on occasions. 

 

May 15: Pedal power rules the roads in Nan province [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี เรามาแปลขา่วความรว่มมอือนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของชุมชน 2 ประเทศกนัตอ่นะคะ สว่นในดา้น 
การแปล ขอเน้นเรือ่ง การใชว้จิารณญาณของผูแ้ปล ทีจ่าํเป็นตอ้งมแีละใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยคาํนึง 
ถงึการแปลใหถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัเน้ือหาบรบิท และอรรถรสข้อความ (แมจ้ะมใิชเ่น้ือหาดา้นบนัเทงิคดี 
ก็ตาม) บางคร ัง้ ผูแ้ปลอาจตอ้งเพิม่เตมิคาํและขอ้ความใหมเ่ขา้มาบา้ง เพือ่เชือ่มความใหส้อดคลอ้ง 
ตอ่เน่ืองเขา้ดว้ยกนั ดงัตวัอยา่งบทแปล ทีเ่ราจะรว่มกนัแปล 

  
These students in Nan are about to try out 
second-hand bicycles donated from Japan to 
help promote cycling in the northern province. — 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy1507.htm
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Rarintorn Phetcharoen 

Part II 

Pedal power rules the 
roads in Nan province 

RARINTHORN PETCHAROEN 

5. The project has been jointly 
undertaken by local 
government bodies, the 
private sector, non-
governmental organizations 
and local communities. 

6. Students at Nan's 
Polytechnic College, in 
collaboration with a cyclists' 
club from Nan Hospital, have 
been assigned to mend the 
bicycles to make them fit for 
normal use 

7. Niran Janta, a campaign 
leader, said local residents 
raised funds for the shipment 
of the donated bicycles. 

8. While all the donated items 
are second-hand, some 
students will get new 
bicycles. 

9. Campaigner Chatri 
Charoensiri said anyone who 
gave a 3,000 baht donation 
will get a bicycle and the 
remaining funds will be used 
for the purchase of new 
bicycles for the students. 

ตอน ๒ 

พลงัปั่นจกัรยานยดึครอง 
ถนนในจงัหวดัน่าน 

อระรนิธร เพชรเจรญิ 

5. โครงการน้ีไดด้าํเนินการรว่มมอืกนั 
ในระหวา่งสว่นราชการทอ้งถิน่ 
ภาค 
เอกชน องค์การนอกภาครฐั หรือ 
เอ็นจีโอ และชุมชนทอ้งถิน่หลาย
แหง่ 

6. นอกจากน้ี นกัศกึษาจากวทิยาลยั 
สารพดัชา่งน่าน โดยไดร้บัความ 
รว่มมอืจากชมรมนกัปั่นจกัรยาน 
โรงพยาบาลน่าน ยงัไดร้บัมอบ 
หมายใหซ้อ่มแซมรถจกัรยาน 
จนใชข้บัขีไ่ดเ้ป็นปรกต ิ

7. คณุนิรนัดร์ จนัดา ผูนํ้าโครงการ 
รณรงค์คนหนึ่งช้ีแจงวา่ ชาวเมอืง 
ผูพ้าํนกัในทอ้งถิน่ไดร้วบรวมเงนิ 
ทุนขึน้มาเป็นคา่ระวางขนสง่ทาง 
เรือสาํหรบัรถจกัรยานทีไ่ดร้บั 
บรจิาคมาคร ัง้น้ี 

8. แมว้า่สิง่ทีไ่ดร้บับรจิาคมาท ัง้หมด 
เป็นเพียงรถจกัรยานใชแ้ลว้ แตก็่ 
มนีกัเรียนบางคนไดร้บัรถจกัรยาน 
คนัใหมด่ว้ย 

9. คณุชาตรี เจรญิศริ ิผูร้่วมโครงการ 
รณรงค์คนหนึ่งกลา่ววา่ หาก
นกัเรียน 
คนหนึ่งคนใดไดบ้รจิาคเงนิจาํนวน  
3,000 บาท นกัเรียนผูน้ ัน้จะไดร้บั 
รถจกัรยานหนึ่งคนั สว่นเงนิทีเ่หลือ 
จะนําไปใช้ซ้ือรถจกัรยานคนัใหม ่
สาํหรบัใหน้กัเรียนอกีหลายๆ คน 

ค าอธิบาย  

ยอ่หน้าที ่5  
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ยอ่หน้าน้ีมเีพียง 1 ประโยค และรูปประโยคไมซ่บัซ้อนนกั แตไ่มค่วรแปลไปตามโครงสรา้งภาษาเดมิ  
เพราะรูปประโยคภาษาไทยจะเป็นประโยคทีเ่ราไมน่ิยมใชก้นั จะใชว้ธิีแปลดงัทีด่ฉินัไดแ้ปลไว ้โดย 
เพิม่ "ในระหวา่ง" เขา้มา หรือจะเปลีย่น jointly (adv.) ใหเ้ป็นคาํนาม "ความรว่มมือ" และเพิม่กรยิา 
"ไดร้บั" เป็น "ไดร้บัความร่วมมือดาํเนินการจาก...." น่ีเป็นวจิารณญาณของผูแ้ปลทีท่าํไดค้ะ่  non- 
governmental organizations เป็นนามวลี พจนานุกรมรฐัศาสตร์ ของราชบณัฑติยสถาน ใช้  
"องค์การนอกภาครฐั" แตส่ือ่ตา่งๆ นิยมใชว้า่ เอ็นจีโอ ดฉินัจงึไดเ้พิม่เขา้ไปเพือ่ให้ผูอ้า่นเขา้ใจตรงกนั 

น่ีเป็นอกีประเด็นหนึ่ง ทีด่ฉินัอยากนํามากลา่ววา่ เป็นการใชว้จิารณญาณของผูแ้ปลทีจ่ะเลือกใชค้าํแปล 
ซึง่เป็นศพัท์วชิาการใหไ้ดเ้หมาะสม แมเ้ป็นสทิธหิรือวจิารณญาณของผูแ้ปล แตค่วรคาํนึงวา่ ถา้เลือกใช้ 
ตามใจชอบของผูแ้ปล ผูอ้า่นจะสบัสนมากเพียงใด เมือ่พบการใชห้ลายแหง่ทีไ่มเ่หมอืนกนั คาํศพัท์ 
วชิาการน้ีมหีน่วยราชการบญัญตัไิวแ้ล้ว โดยผูท้รงคณุวุฒหิลายๆ ทา่น ซึง่ไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบ 
ถอ่งแทแ้ลว้ จงึเป็นหน้าทีข่องนกัแปลทีพ่งึนํามาใชใ้หแ้พรห่ลายตอ่ไป เมือ่ใชห้ลายๆ คร ัง้ก็เกดิคุน้เคย 
และชนิไปเอง ดงัหลายคาํทีใ่ชต้ดิหูตดิตากนัไปแลว้ 

ยอ่หน้าที ่6  

ยอ่หน้าน้ี มปีระโยคเดยีวเช่นกนั ถา้หากจะแปลไปตามขอ้ความ จะขาดความเกีย่วเน่ืองกบัยอ่หน้าทีแ่ลว้ 
เน้ือความจะขาดอรรถรสไป จงึเป็นวจิารณญาณของผูแ้ปลพงึเตมิคาํเชือ่ม "นอกจากน้ี" เขา้มา อกีท ัง้ 
ยงัไดเ้พิม่คาํ "ยงั" เขา้มาเพือ่ใหเ้น้ือความสอดรบักนั  ดฉินัแปล Students วา่ "นกัศกึษา" ไมใ่ช่  
นกัเรียน อกีตวัอยา่งการเลือกใชค้าํใหเ้ขา้กบับรบิท  in collaboration with เป็นบพุบทวลี ดฉินั 
ขอใชค้าํแปลวา่ "โดยไดร้บัความร่วมมอืจาก" ไมไ่ดแ้ปลตามคาํตน้ฉบบั  ขอใหส้งัเกต การแปลเป็น 
ภาษาไทยของดฉินัในขอ้ความ ...have been assigned to mend... 

ยอ่หน้าที ่8-9 
ประโยคขึน้ตน้ดว้ย While (สนัธาน) ผูแ้ปลจะตอ้งเลือกใชค้าํแปลใหด้ ีดฉินัขอใช ้"แมว้า่/ถงึแมว้า่" 
(ไมใ่ช ้ขณะที)่  the donated items (n. phr.) สิง่ของ/สิง่ทีไ่ดร้บับรจิาคมา  ในขอ้ความน้ี  
ดฉินัไดเ้พิม่ "เพียง" เขา้ไป เพือ่เน้นและยํา้ใหผู้อ้า่นเกดิอรรถรส เห็นจนิตภาพตามไปดว้ย  มอีกีหนึ่ง 
คาํทีน่่าสนใจ คอื anyone ดไูมย่ากใชไ่หมคะ แตผู่แ้ปลตอ้งเลือกคาํแปลใหเ้ขา้กบับรบิทมากทีส่ดุ 
ขอ้ความจงึจะราบรืน่ตอ่เน่ืองกนัได้ 

ชอบแนวคดิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของชาวน่านไหมคะ แลว้พบกนัใหมค่ะ่ 

สวสัดีคะ่  
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

May 8: Pedal power rules the roads in Nan province [1]  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy0807.htm
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สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ระยะน้ีเมอืงไทยเรามแีตเ่หตกุารณ์ ทีบ่ง่บอกสิง่แวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยลง อาท ิไฟไหมป่้าแถบเหนือจนหลาย 
เมอืงกลายเป็นเมอืงมดืครึม้ดว้ยควนัไฟ น้ําในแมน้ํ่าเจา้พระยาเน่าจนปลาตายลอยเป็นแพ แถบอสีาน 
รอ้นจนแลง้น้ําในหลายจงัหวดั แตท่า่มกลางขา่ววกิฤตสิง่แวดล้อมเหลา่น้ี ยงัมขีา่วชืน่ใจทีผู่ค้นกลุม่หนึ่ง 
ท ัง้ในประเทศและนอกประเทศ ชว่ยกนัรณรงค์รกัษาโลกเราใหใ้สสะอาด อยา่งเป็นรูปธรรมเสยีดว้ย 
ดฉินัจงึเลือกขา่วน้ีมาเป็นตวัอยา่งแปล สว่นการแปลนัน้ ขอเน้นวธิีแปลนามวลียาวๆ การแปลคาํสแลง 
และการแปลปีศกัราช รวมท ัง้การปรบัเปลีย่นรูปประโยคกรรมวาจก ใหเ้ป็นขอ้ความหรือวลีตามสาํนวน 
ไทยนิยมกนั 

 

Among the finalists for the new 7 Wonders of the 
World is the Taj Mahal in India. — PRAKASH 
SINGH 

Part I 

Pedal power rules 
the roads in Nan 
province 

RARINTHORN PETCHAROEN 

1. Nan - Cycling, the most 
environmentally-friendly 
mode of transport, is the 
"in" thing in the northern 
province of Nan. 

2. The number of bicycles in 
the province has sharply 
increased, to a total of 

ตอน ๑ 

พลงัปั่นจกัรยานยดึครอง 
ถนนในจงัหวดัน่าน 

อระรนิธร เพชรเจรญิ 

1. จงัหวดัน่าน - การขบัขีจ่กัรยาน 
ซึง่เป็นูปแบบยานพาหนะเดนิทาง 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมาก 
ทีส่ดุกลายเป็นสิง่ลํา้นําสมยั ที ่
ชาวเหนือจงัหวดัน่าน "อนิ" กนัอยู่ 

2. จาํนวนรถจกัรยานท ั่วจงัหวดั 
ในปีน้ี เพิม่ขึน้อยา่งเห็นเดน่ชดั 
เป็นจาํนวนถงึ 50,000 คนั หลงั 
จากในปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 
2543) 
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50,000 this year, after a 
campaign was launched in 
2000 to promote the use of 
bicycles as a daily mode of 
transport. 

3. The province built a 
network of cycle lanes to 
parallel main streets in the 
municipality after the 
campaign was launched. 

4. The recent donations of 
340 used bicycles from 
Japan were a boost to the 
campaign. The donations, 
which primarily targeted 
needy students, were 
made through the Osaka-
based Friendship Network 
for Environmental 
Conservation, which aims 
to enable poor youngsters 
to get to their schools more 
easily 

มกีารรเิริม่รณรงค์สง่เสรมิใหใ้ช้ 
รถจกัรยานเป็นพาหนะเดนิทาง 
ในชีวติประจาํวนั 

3. ภายหลงัการเริม่ตน้โครงการ 
รณรงค์น้ีจงัหวดัน่านไดส้รา้ง 
ทางรถจกัรยานวิง่ เชือ่มตอ่กนั 
เป็นเครือขา่ยคูข่นานกบัถนน 
สายหลกัในเขตเทศบาลเมอืงดว้ย 

4. อกีท ัง้เมือ่เร็วๆ น้ี ยงัมกีาร 
บรจิาครถจกัรยานใชแ้ล้ว 
จาํนวน 340 คนั จากประเทศ 
ญีปุ่่ น ซึง่เป็นตวักระตุน้ขบั 
เคลือ่นการรณรงค์ใชจ้กัรยาน 
คร ัง้น้ีอกีดว้ย การบรจิาคซึง่ 
ในเบือ้งตน้ มุง่เป้าเพือ่นกัเรียน 
ทีข่าดแคลนน้ี จดัขึน้โดยเครือ 
ขา่ยมติรภาพเพือ่การอนุรกั 
ษ์สิง่แวดล้อม ซึง่ต ัง้อยูท่ีเ่มอืง 
โอซากา ญีปุ่่ น โดยมจุีดมุง่ 
หมายใหเ้ยาวชนทีย่ากจน 
มรีถไวใ้ช้ไปโรงเรียนของตน 
ไดโ้ดยสะดวกงา่ยขึน้ 

ค าอธิบาย  

หวัขา่วใหญ ่ 

แปลไปตามขอ้ความ เพียงแตเ่ลือกคาํมาใชใ้หส้ะดดุตาสมเป็นหวัขา่ว  Pedal (n.) ทีถ่ีบ ทีป่ั่น ทีเ่รง่
จกัรยาน  rules (v.) เขา้ครอง ครอบงาํ ยดึครอง 

ยอ่หน้าที ่2-3  

บพุบทวลี the number of bicycles ไมต่อ้งแปลวา่ "จาํนวนของรถจกัรยาน" ตามรูปคาํนะคะ ไ 
มน่ิยมกนั  sharply (adv.) คาํน้ีมหีลายความหมายมาก ตอ้งเลือกคาํใหต้รงกบับรบิท ใชว้า่ 
เห็นเดน่ชดั,อยา่งชดัเจน  ขอใหส้งัเกตวธิีแปลประโยคกรรมวาจกซึง่ไมน่ิยมใชก้นัในขอ้ความ after 
a campaign was launched ดฉินัใชว้ธิีเปลีย่นรูปใหเ้ป็นนามวลี "การรเิริม่ รณรงค์" ทาํหน้าที่ 
เป็นกรรมของกรยิา "ม"ี  สว่นการแปลปีศกัราช ใหแ้ปลตามตน้ฉบบัขา่ว แตเ่พือ่ชว่ยใหผู้อ้า่นทีไ่มคุ่น้ 
ปีครสิตศกัราช อาจมวีงเล็บปีพุทธศกัราชให ้โดยใช ้543 บวกกบัปีครสิตศกัราช  a network of  
cycle lanes เป็นบพุบทนามวลี ซึง่หากใชค้าํแปลตรงๆ วา่ "เครือขา่ยทางรถจกัรยานวิง่" ก็ไมผ่ดิ  
แตผู่อ้า่นอาจไมเ่ขา้ใจได ้จงึใชว้ธิีแปลแบบอธบิาย แตค่งความหมายเดมิ  parallel (v.) คูข่นาน,  
ขนาน/คูก่นัไป  municipality (n.) เขตเทศบาลเมอืง/นคร  ในยอ่หน้า 3 ดฉินัใชป้ระโยคสดุทา้ย 
มาขึน้เป็นประโยคแรก เพือ่ใหเ้ห็นลาํดบัเหตกุารณ์ 

ยอ่หน้าที ่4 



106 

 

ขอใหส้งัเกตวา่ ดฉินัไดเ้พิม่คาํเชือ่มสนัธาน "อกีท ัง้" และ "ซึง่" เขา้ไป เพือ่ใหป้ระโยคตอ่มาสอดคลอ้ง 
เป็นเหตผุลรบักนัด ีโดยปรบัเปลีย่นขอ้ความแปลบา้งเล็กน้อย  a boost (n.) ตวัผลกัดนั ตวักระตุน้ 
ตวัขบัเคลือ่น  needy students เป็นนามวลี คอื นกัเรียนขาดแคลน ยากจน  the Osaka- 
based Friendship Network for Environmental Conservation เป็นนามวลีทีย่าว  
ใชห้ลกัการเดยีวกนั คอื หาคาํนามหลกักอ่น คอื Friendship Network ซึง่มีบพุบทวลี for  
Environmental Conversation ขยายตอ่ ใหแ้ปลท ัง้หมดน้ีกอ่น แลว้จงึแปล Osaka-based  
ซึง่เป็น adj. ขยายนามวลีท ัง้หมด โดยเตมิคาํเชือ่ม "ซึง่" เขา้ไปดว้ย 

ความร่วมมอืเพือ่การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมทีด่เีชน่น้ี ยงัไมจ่บคะ่ 

แลว้พบกนัใหมน่ะคะ สวสัดี  
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

May 1: Putting it in words [2] 

สวสัดคีะ่  

วธิีทีผู่พ้มิพ์ผูโ้ฆษณาหนงัสอืแปลคดิคา่ตอบแทนใหแ้กน่กัแปลเป็นอยา่งไร ทา่นจะไดร้บัทราบจากบทเรียน 
แปลน้ี นกัแปลหนงัสือเลม่ทีต่อ้งการยดึงานแปลเป็นอาชีพ ควรจะทราบสญัญาระหว่างผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณา 
หนงัสอืแปลกบันกัแปล ท ัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของท ัง้ 2 ฝ่าย เราศกึษาบทเรียนแปลกนัมานานแลว้ ผูใ้ดยงั 
มไิดเ้คยกา้วเขา้ไปในแวดวงนกัแปลอาชีพก็น่าจะลองด ูทา่นอาจจะเป็นนกัแปลเงนิล้านขึน้มาก็ได ้ใครจะ 
รูเ้ราเรียนการเขยีนบทแปลทีท่นัโลกกนัตอ่ไปนะคะ 

 

Sumalee Bamrungsuk, 
translator for the fifth 
installment in the mystical 
series, with a copy of'Harry 
Potter and the Order of the 
Phoenix' at a press conference. 

คุณสุมาลี บาํรุงสขุ ผูแ้ปลวรรณกรรมชุด 
เกีย่วกบัโลกเวทมนตร์เลม่ทีห่า้พรอ้มกบั 
ผลงานแปลในมือตอน "แฮร์รี ่พอตเตอร์  
กบัภาคีนกฟีนิกซ์" ในงานแถลงขา่ว –  
Kampon Viseskotchakorn 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmy0107.htm
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Putting it in words 

6. "Alternatively, translators 
sometimes come directly to the 
publishers and hand in the books 
they are interested in and offer 
their translating service," she 
says. 

7. Once local publishers are ready 
to go ahead, they will contact the 
copyright owner and make an 
agreement on the royalty fee. 

8. Basically, the local publisher will 
first agree on the selling price of 
the book and the number of 
copies in the first print run. 
Usually, the royalty fee will be in 
a range of 6 per cent to 8 per cent 
of the selling price times the total 
number of copies in the first print 
run and the number sold from the 
second print run onward. 

9. When this is settled, the local 
publisher will start looking for the 
right translators. This is not an 
easy step, say the publishers, 
since some books require 
translators who are specialists in 
the content covered. 

10. Translators typically are paid 
according to the number of pages 
and quality of work. On average, 
they obtain royalty fees of 5 per 
cent of the cover price times the 
number of copies in the first print 
run and the number sold from the 
second print run onward. Top 
professional translators can earn 
7 per cent to 8 per cent. 

11. Cultures, countries, language and 
idioms are always evolving, so a 
good translator needs to have a 
sharp eye for the way 
expressions change in order to 

ภาษาแปลทีท่นัโลก 

6. "บางคร ัง้ผูแ้ปลจะมาหาผูพ้มิพ์ 
ผูโ้ฆษณาโดยตรง นําหนงัสือที ่
เขาสนใจมาดว้ยแลว้เสนอว่า 
เขาตอ้งการแปลหนงัสอืเล่มน้ี" 
คณุอษุณีย์กลา่ว 

7. เมือ่ผูพ้มิพ์โฆษณาทอ้งถิน่พรอ้ม 
ทีจ่ะเดนิหน้าตอ่ไปก็จะตดิตอ่กบั 
เจา้ของลขิสทิธิเ์พือ่ทาํสญัญา
เรือ่ง 
คา่ลขิสทิธิ ์

8. ผูพ้มิพ์โฆษณาทอ้งถิน่ เริม่ตน้จะ 
ตกลงคดิราคาขายหนงัสือกอ่น 
รวมท ัง้จาํนวนเลม่ทีพ่มิพ์ 
สาํหรบั 
การพมิพ์คร ัง้แรก ตามปกตคิา่ 
ลขิสทิธิ ์จะอยูร่ะหวา่งรอ้ยละ 6-
8 
ของราคาขายคณูดว้ยจาํนวนเลม่ 
ทีพ่มิพ์คร ัง้แรกและจาํนวนเลม่ 
ทีข่ายไดใ้นการพมิพ์คร ัง้ที ่2 
และ 
คร ัง้ตอ่ๆ ไป 

9. พอเรือ่งน้ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูพ้มิพ์ 
โฆษณาทอ้งถิน่ก็จะแสวงหา 
นกัแปลทีเ่หมาะสมข ัน้ตอนน้ีไม่ 
ใชเ่รือ่งงา่ยเลย คณุอษุณีย์ กลา่ว 
เพราะวา่หนงัสอืบางเลม่ตอ้งการ 
นกัแปลซึง่มคีวามสามารถเฉพาะ 
ดา้น ตามเน้ือหาของหนงัสือ 

10. นกัแปลจะไดร้บัคา่ตอบแทน 
ตามจาํนวนหน้าของหนงัสอืและ 
คณุภาพของการแปลโดยเฉลีย่ 
นกัแปลจะไดร้บัคา่ลขิสทิธิร์อ้ย 
ละ 5 ของราคาหนงัสือบน
หน้าปก 
คณูดว้ยจาํนวนเล่มทีพ่มิพ์คร ัง้ 
แรก และจาํนวนทีข่ายไดใ้นการ 
พมิพ์คร ัง้ที ่2 และคร ัง้ตอ่ๆ ไป  
นกัแปลอาชีพช ัน้แนวหน้าอาจจะ 
ไดร้บัคา่ลขิสทิธิร์อ้ยละ 7-8 

11. วฒันธรรม ประเทศ ภาษาและ 
ถอ้ยคาํสาํนวนมกีารพฒันาตลอด 
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bring the word of another 
language alive in her own. 

เวลา ดงันัน้นกัแปลทีด่จีงึตอ้ง 
มสีายตาแหลมคมเพือ่จะได ้
แลเห็นถอ้ยคาํสาํนวน ภาษา 
ตา่งประเทศทีใ่ชก้นัจรงิๆ ใน 
ขณะนัน้มาเขยีนในงานแปล 
ของตน 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าที่ 6.  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึนกัแปลทีต่ดิตอ่กบัผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาโดยตรง  alternatively  
adv. โดยสลบักนั คาํแปลตรงน้ีดฉินัคดิวา่ไมค่อ่ยสือ่ความหมายนกัและในยอ่หน้าน้ีมคีาํ 
sometimes  
อยูด่ว้ย ดฉินัจงึตดัสนิใจแปลวา่บางคร ัง้  hand in (phrasal v.) ยืน่ มอบ สง่ ในทีน้ี่หมายถงึนํา 
หนงัสอืไปใหผู้พ้มิพ์โฆษณาดดูว้ยตนเอง 

ย่อหน้าที่ 7-8-9.  

ท ัง้สามยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึข ัน้ตอนการทาํงานของผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณากอ่นผลติหนงัสือแปลออกสูท่อ้งตลาด 
 contact v. ตดิตอ่ พบปะ  make an agreement กลุม่คาํ ทาํสญัญา  royalty fee  
และ copyright ลขิสทิธิ ์คา่ลขิสทิธิ ์ในทีน้ี่แยกออกเป็นสองฝ่าย คือคา่สขิสทิธิส์าํนกัพมิพ์ กบัคา่ 
ลขิสทิธิน์กัแปล  copies n. จาํนวนเลม่ทีพ่มิพ์ สาํเนา  first print run กลุม่คาํ การพมิพ์ 
คร ัง้แรก หรือ คร ัง้ทีห่นึ่ง  in a range of กลุม่คาํ อยูใ่นเกณฑ ์อยูใ่นชว่ง อยูร่ะหว่าง  times  
v. คณูดว้ย  onward (adj.) ตอ่ไป ขา้งหน้า ในทีน้ี่หมายถงึจาํนวนพมิพ์คร ัง้ตอ่ๆ ไป  settled 
v. ลงตวั เรียบรอ้ย  content n. เน้ือหาของหนงัสอื 

ย่อหน้าที่ 10-11  

ใจความสาํคญัของ 2 ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึนกัแปลทีด่ ีซึง่ไดค้า่ตอบแทนอกีระดบัหนึ่ง และนกัแปลทีด่จีะ 
ตอ้งตดิตามพฒันาการของวฒันธรรม ประเทศ และถอ้ยคาํภาษาทีใ่ชก้นัจริงๆ ในประเทศนัน้ๆ 
 on average กลุม่คาํ โดยเฉลีย่  cover price n. ราคาหน้าปก ราคาขายเฉพาะเลม่ 
 professional translator กลุม่คาํ นกัแปลอาชีพ  alive adj. มชีีวติชีวา กระปร้ีกระเปรา่ 

หวงัวา่บทเรียนแปลน้ีจะทาํใหค้ณุไดศ้พัท์เฉพาะเกีย่วกบัการผลติหนงัสือแปลซึง่คงเป็นประโยชน์ 
มากสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการใชก้ารแปลประกอบอาชีพเยีย่งนกัแปลอาชีพ พบกนัใหมโ่อกาสหน้า 

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
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Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 

 

PRIL 2007 

April 3: Putting it in words [1] 

สวสัดคีะ่  

นกัแปลกบัผูจ้ดัพมิพ์หนงัสือแปลมคีวามสมัพนัธ์กนัอยู่ตลอดเวลา นกัแปลบางคนดงัขึน้มาเพราะผูจ้ดัพมิพ์ 
และผูจ้ดัพมิพ์บางคนประสบความสาํเร็จในธุรกจิการพมิพ์ ก็เพราะผลงานของนกัแปล การพึง่พาอาศยักนั 
ของบุคคลท ัง้สองในแวดวงหนงัสอืแปลเป็นสิง่ทีห่ลีกเลีย่งไมไ่ด ้วนัน้ีนกัแปลกาํลงัจะมโีอกาสไดฟ้งัคาํพูด 
ของผูจ้ดัพมิพ์หนงัสอืแปลซึง่เป็นประโยชน์มากตอ่การพฒันางานแปล 

ถอ้ยคาํสาํนวนในบทเรียนวนัน้ีไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น แตม่บีางคาํทีม่คีณุคา่ยิง่สาํหรบัเก็บไวใ้น "คลงัคาํ" ของคณุ 
เชญิเริม่บทเรียนไดเ้ลยคะ่ อยา่ลืมอา่นใหเ้จา้ใจทุกยอ่หน้ากอ่นนะคะ 

 

Suwadee Chongsatitwatana, 
managing director of 
Nanmeebooks, shows two 
magazines intended to help 
students studying science and 
Thai language. 

คุณสุวดี จงสถติย์วฒันา ผู้อาํนวยการ 
บริหารของนานมีบคุส์ ใหดู้นิตยสาร 
สองเล่มทีมุ่ง่จะช่วยนกัเรียนในการเรียน 
วทิยาศาสตร์และภาษาไทย – Kosol 
Nakachol 

Putting it in words 

1. Taking a book that has 
been successful in one 
language and adapting it 
for another involves several 
parties: a Thai publisher, a 
publisher overseas or 
owner of the copyright, a 
local agency and a 
translator. 

2. According to Suwadee 

ภาษาแปลทีท่นัโลก 

1. ขณะทีหยบิหนงัสอืมาเลม่หนึ่งซึง่ 
ประสบความสาํเร็จในการเขียน 
ดว้ยภาษาหนึ่งและนํามาเรียบเรียง 
เป็นอกีภาษาหนึ่งน ัน้ ทาํใหท้ราบ 
วา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูค้นมาก 
มาย ไดแ้ก ่ผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาคน 
ไทย ผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาโพน้ทะเล 
หรือเจา้ของลขิสทิธิ ์ตวัแทน 
ทอ้งถิน่และผูแ้ปล 

2. ตามคาํกลา่วของคณุสุวดี  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trap0307.htm
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Chongsatitwatana, the 
managing director of 
Nanmeebooks, usually 
overseas publishers offer 
lists of their new books to 
local publishers. Local 
editors will then select the 
most interesting ones with 
high potential among 
readers in their market. 
The selection is based on 
several criteria, one being 
that the concept should be 
different from what they 
already market. They must 
also be suitable for their 
target markets. 

3. "One important thing is that 
they must be fun," she 
notes, adding that readers, 
particularly young people, 
tend to prefer educational 
comics that contain a lot of 
graphics, pictures and 
games. 

4. Some local publishers also 
attend book fairs abroad to 
pick out titles that they 
think will do well. 

5. Ussanee Viratkaphan, 
assistant editorial director 
at Amarin Printing and 
Publishing, says local 
agencies acting for foreign 
houses sometimes 
recommend titles to local 
publishers. 

จงสถติย์วฒันา ผูอ้าํนวยการ 
บรหิารของนานมีบคุส์ ซึง่กลา่ว 
วา่ผูพ้มิพ์โฆษณาโพน้ทะเลมกั 
จะสง่รายชือ่หนงัสอืใหมข่อง 
สาํนกัพมิพ์มายงัผูพ้มิพ์โฆษณา 
ทอ้งถิน่และบรรณาธกิารทอ้งถิน่ 
ก็จะคดัเลือกหนงัสอืเล่มทีน่่า 
สนใจมากทีส่ดุ ซึง่มศีกัยภาพสงู 
ในหมูน่กัอา่นในตลาดของเขา  
การคดัเลือกน้ีมพีื้นฐานอยูบ่น 
เกณฑห์ลายขอ้ เกณฑ์ขอ้หนึ่ง 
คอืเน้ือหาจะตอ้งแตกตา่งจาก 
ทีเ่ขาขายอยูแ่ลว้ นอกจากน้ียงั 
ตอ้งเหมาะสมกบัลูกคา้เป้าหมาย 
ของเขาดว้ย 

3. "สิง่สาํคญัอยา่งหนึ่งก็คอื หนงัสอื 
จะตอ้งสนุก" คณุสวุดตี ัง้ขอ้สงัเกต 
และพูดเสรมิและพูดเสรมิอีกวา่  
ผูอ้า่นโดยเฉพาะเยาวชนมแีนว 
โน้มทีจ่ะพอใจหนงัสอืการ์ตนที ่
ใหค้วามรู ้ซึง่มภีาพวาดสวยๆ  
และภาพประกอบมากๆ และ 
พวกเกมส์ตา่งๆ 

4. ผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาทอ้งถิน่บางคน 
เคยไปเทีย่วงานแสดงหนงัสือใน 
ตา่งประเทศและเลือกชือ่หนงัสอื 
มามากมาย ซึง่เขาคดิวา่คงไป 
ไดด้ี 

5. คณุอษุณีย์ วริตักพนัธ์ ผูช้ว่ย 
บรรณาธกิารของสาํนกัพมิพ์ 
อมรนิทร์พริน้ติง้ กลา่ววา่ 
บรษิทัตวัแทนทอ้งถิน่ทีท่าํการ 
แทนบรษิทัตา่งชาตบิางคร ัง้ก็ได ้
แนะนําชือ่หนงัสือใหแ้กผู่พ้มิพ์ผู้ 
โฆษณาทอ้งถิน่ดว้ย 

ค าอธิบาย  
ชือ่ของบทความน้ี ประกอบดว้ยคาํงา่ยๆ เขา้ใจงา่ยแตเ่ขียนคาํแปลยาก ดฉินัไดพ้ยายามเขยีนคาํแปลโดย 
ใชห้ลกัวธิีแปลชือ่ท ัง้ 6 ชนิด ไดแ้ก ่1. การทบัศพัท์ 2. การแปลตรงตวั 3. การแปลบางสว่น ดดัแปลง 
บางสว่น 4. ต ัง้ชือ่ใหมห่รือตคีวาม 5. แปลแบบคะนอง 6. แปลโดยใช้สภุาษิตคาํคม ในทีน้ี่ดฉินัแปล
แบบ 
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ที ่4 เพราะเป็นวธิีทีด่ทีีส่ดุในท ัง้ 6 แบบ ดฉินัตคีวามจากการอา่นบทความท ัง้หมด พบวา่ใจความสาํคญั 
ของบทความน้ีตอ้งการสือ่ไปยงันกัแปลทีป่รบัตวัใหเ้ขา้กบัความเปลีย่นแปลงของโลก รวมท ัง้ถอ้ยคาํ 
สาํนวนดว้ย 

ย่อหน้าที่ 1  

ยอ่หน้าน้ีทา้วความถงึหนงัสือแปลซึง่มีบคุคลเกีย่วขอ้งดว้ยมากมาย ศพัท์เฉพาะดา้นทีเ่กีย่วกบัการผลติ 
หนงัสอืก็คอื  publisher n. ผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณา r publisher overseas n. ดฉินัแปลตรงตวัวา่ 
ผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาโพน้ทะเลซึง่หมายถงึผูพ้มิพ์ผูโ้ฆษณาหนงัสอืภาษาตา่งประเทศทีเ่ราจะนํามาแปลเป็น 
ภาษาไทย  copyright ลขิสทิธิเ์ราถือวา่หนงัสือเป็นทรพัย์สนิทางปญัญาของมนุษย์ ผูแ้ตง่ยอ่มมี 
ลขิสทิธิต์ามกฎหมาย ทางเรามกีฎหมายคุม้ครองทรพัย์สนิทางปญัญา หรือพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.  
2537  local agency n. local ทอ้งถิน่ ในทีน้ี่หมายถงึประเทศไทย r agency ตวัแทนจะเป็น 
บคุคลหรือนิตบิุคคลก็ได ้

ยอ่หน้าที ่2-4  

ยอ่หน้าที ่ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึคณุสวุด ีจงสถติย์วฒันา กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั นานมบีคุส์ จาํกดั ซึง่กลา่ว 
วา่วธิีคดัเลือกหนงัสอืภาษาตา่งประเทศทีจ่ะนํามาแปลเป็นภาษาไทยไพถิีพถินั r criteria n. เงือ่นไข 
หลกัการ เหตผุล  target markets n. ลูกคา้ ลูกคา้เป้าหมาย  graphics n. ภาพทีม่ศีลิปะ
rbookfairs n. งานแสดงหนงัสอื 

ยอ่หน้าที ่5  

ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึผูบ้รหิารของสาํนกัพมิพ์อกีแหง่หนึ่ง ซึง่กลา่ววา่ ตวัแทนสาํนกัพมิพ์ในตา่งประเทศใน 
ไทยดแูลเรือ่งลขิสทิธิแ์ละให้คาํแนะนําแกผู่พ้มิพ์ผูโ้ฆษณาคนไทย  recommended v. ใหค้าํแนะ 
นํา  titles n. ชือ่หนงัสือ นอกจากน้ีอาจจะแปลวา่ ยศถาบรรดาศกัดิ ์ตาํแหน่งหน้าที ่คาํบรรยายใน 
ภาพยนตร์ และอืน่ๆ อกีมาก ทา้ทายใหผู้แ้ปลใชว้จิารณญานเลือกความหมายทีเ่ขา้กบัเรือ่งราวบรบิท 
ในการแปล 

หวงัวา่บทเรียนแปลน้ีคงทาํให ้"คลงัคาํ" ของคณุเต็มไปดว้ยศพัท์เฉพาะดา้นการผลติหนงัสอืโดยเฉพาะ 
หนงัสอืแปล 

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 

 

MARCH 2007 

March 20, 27: Federer fizzles in hot California sun  

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr2007.htm
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วนัน้ีขอเสนอขา่วเบาๆ เกีย่วกบักีฬาอาชีพประเภทหนึ่งคะ่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นกัเทนนิสมอืหนึ่งของโลก 
พลกิล็อกพลาดทา่แกน่กัเทนนิสชาวอาร์เจนตนิาทีโ่ชคดีผา่นรอบคดัเลือกเขา้มา ทาํใหส้ถติกิารแขง่ขนั 
ทีช่นะตดิตอ่กนัของเฟเดอเรอร์ตอ้งยุตลิงตรง 41 นดั 

ในดา้นการแปลมีศพัท์เทนนสิทีน่่าสนใจและวธิีการแปลสรรพนามคะ่ 

 
Roger Federer wipes his face during his second 
round match against Guillermo Canas of 
Argentina. Canas won 7-5, 6.2. 

โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ปาดเหงือ่บนหน้าระหวา่งการแขง่ขนั 
เทนนิสรอบสองกบักลิเยร์โม กานาสชาวอาร์เจนตินา กานาส 
ชนะไป 7-5, 6.2 – Mark J. Terrill 

Federer fizzles in hot 
California sun 

Canas snaps Swiss star's 41-
match streak 

1. Indian Wells, California - 
Three-time defending 
champion Roger Federer 
was poised to make history 
at the Pacific Life Open 
Master Series, but 
somebody forgot to tell 
Guillermo Canas. 

2. Argentina's Canas ended 
Federer's bid to break the 
all-time consecutive match 
winning streak, upsetting the 

เฟเดอเรอร์ฝ่อเมือ่ฝ่า 
แดดจดัทีแ่คลฟิอร์เนีย 

กานาสยุตกิารชนะตดิตอ่กนัของ 
ยอดนกัหวดชาวสวสิไวท้ี ่41นดั 

1. อนิเดยีนเวลล์ แคลฟิอร์เนีย -  
โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ แชมป์เกา่ 3 
สมยักาํลงัทีจ่ะสรา้งประวตัศิาสตร์ 
ทีก่ารแขง่ขนัเทนนิสมาสเตอร์ซีรี่ 
รายการแปซฟิิค ไลฟ์ โอเพ่น ทวา่ 
ใครบางคนลืมบอกกลิเยร์โม กานาส 

2. กานาส นกัหวดจากอาร์เจนตน่ิา 
ดบัความหวงัของเฟเดอเรอร์ทีจ่ะ 
ทาํลายสถติกิารชนะตดิตอ่กนั 
ตลอดกาล โดยการพลกิชนะยอด 
นกัเทนนิสชาวสวสิฯไป 7-5, 6-2 
ในรอบสองของการแขง่ขนัเทนนิส 
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Swiss superstar 7-5, 6-2 in 
the second round of the 
US$5.3 million (175 million 
baht) hardcourt tournament 
on Sunday. 

3. "I dreamed about this but I 
didn't expect it,'' said Canas, 
who got into the draw as a 
lucky loser. 

4. Federer, 25, had won 41 
straight ATP Tour matches, 
and six more would have set 
an ATP record of 47 
consecutive wins, breaking 
another Argentine Guillermo 
Vilas' record of 46, set 30 
years ago. – AFP 

ฮาร์ดคอร์ตชงิเงนิรางวลัมลูคา่ 5.3 
ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 

3. กานาสซึง่เขา้มาแขง่ถงึรอบน้ีได ้
แบบสม้หลน่กลา่ววา่ "ผมเคยฝนั 
วา่ผมจะชนะเฟเดอเรอร์นะ แตผ่ม 
ไมไ่ดค้าดวา่จะชนะในคร ัง้น้ี" 

4. เฟเดอเรอร์ อายุ 25 ปี ชนะการ 
แขง่ขนัในเอทีพี ทวัร์ มา 41  
นดัรวด มีอกี 6 นดัเทา่นัน้ก็จะได ้
สรา้งสถติชินะตดิตอ่กนั 47 นดั 
และจะเป็นการทาํลายสถติ ิ46 นดั 
รวดของกลิเยร์่โม บยิาส นกัเทนนิส 
ชาวอาร์เจนตนิาอกีคนหนึ่งทีท่าํ 
ไวเ้มือ่ 30 ปีทีแ่ลว้ - สาํนกัขา่ว 
เอเอฟพี 

ค าอธิบาย  

พาดหวัขา่ว  

ผูเ้ขยีนพาดหวัขา่วภาษาองักฤษเกง่มากคะ่ เลน่ท ัง้เสยีงและความหมายคะ่ โดยเลน่เสยีง f ของคาํกรยิา 
fizzle[s] กบัชือ่ Federer ในขณะเดยีวกนัก็เลน่ความหมายของ fizzles กบัคาํ (California)  
sun จงึคอ่นขา้งจะยากเมือ่แปลเป็นภาษาไทย คาํวา่ fizzle แปลวา่ เสยีงฟู่  ทาํเสยีงฟู่  มอดลง ลม้เหลว 
คดิวา่ผูเ้ขยีนพาดหวัขา่วภาษาองักฤษใหภ้าพวา่ เฟเดอเรอร์คอ่ยๆ ออ่นลงๆ เพราะแดดอนัแสนจดัของ 
แคลฟิอร์เนีย คงจะเปรียบเหมอืนการทอดไขใ่นกะทะ ไขส่ดๆ เมือ่โดนน้ํามนับนไฟรอ้นๆ ก็สง่เสยีงฟู่ ๆ 
จนกระท ั่งสกุเสยีงจงึหยุด ผูแ้ปลจงึพยายามถา่ยทอดดว้ยการคงการเลน่เสยีงและความหมายออกมา 
ดงัทีเ่ห็นคะ่ คดิวา่ทา่นผูอ้า่นคงถา่ยทอดไดด้กีวา่น้ีนะคะ กรุณาสง่ขา่วมาดว้ยนะคะ จะขอบพระคณุคะ่ 

หัวข่าวย่อย  
สาํหรบัขอ้ความน้ีแปลแบบเอาความคะ่ ดฉินัแปล star วา่ ยอดนกัหวด แทนทีจ่ะแปลวา่ "ดาว" หรือ 
"ดารา" ซึง่คดิวา่ไมเ่หมาะกบัขา่วกีฬาและเฟเดอเรอร์ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นนกักีฬาทีด่งัอยา่งดาราเหมอืนเชน่ 
เบกแฮม สว่นคาํวา่ snap (v.) ตะครุบ หกั ทาํหกั ล ั่น ตะคอก วา่ ยุต่ิ เพือ่ใหเ้หมาะกบับรบิทคะ่ 

ยอ่หน้าที ่1-2  

ท ัง้ยอ่หน้าน้ีมปีระโยคยาวประโยคเดยีวแตโ่ครงสรา้งไมซ่บัซ้อน ดงันัน้เรามาดกูารแปลศพัท์กนันะคะ 
ในวลี Three time defending champion Roger Federer นัน้ คาํวา่ defending  
champion หมายถงึ "แชมเปียนทีต่อ้งลงแขง่เพือ่ป้องกนัตาํแหน่ง" ในภาษาไทยเราใชส้ ัน้ๆ วา่  
แชมป์เกา่ คะ่ 

ยอ่หน้าที ่2  

ยอ่หน้าน้ีก็เป็นประโยคยาวประโยคเดยีวเชน่กนัคะ่ มนีามวลียาวๆ ...the all-time consecutive  
match winning streak, ... และ ...the US$5.3 million hardcourt tournament...  
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แตส่ามารถแปลไดต้รงตวั โดยแปลจากคาํนามหลงัสุดไปขา้งหน้าคะ่ 

มศีพัท์กีฬาทีน่่าสนใจอยูค่าํหนึ่งคะ่คอื upset (v.) ควํ่า ทาํใหค้วํ่า ทาํใหเ้สยี ทาํใหร้าํคาญ ทาํให้ 
อารมณ์เสยี ผดิคาด แตข่า่วกีฬาภาษาไทยนิยมใชว้า่ พลกิล็อค หรือ พลกิ(ชนะ) ดฉินัก็ขอใชด้ว้ยคนคะ่ 

ยอ่หน้าที ่3  

คาํวา่ dreamed เตมิ ed ดฉินัขอแปลวา่ เคยฝนั เพือ่แสดงความเป็นอดตีของคาํน้ี สว่นคาํวา่ draw  
ก็เป็นศพัท์ทางกีฬาอกีคาํหนึง่หมายถงึ รอบ(แบง่สาย) สว่น lucky loser ดฉินัขอแปลวา่ สม้หล่น คะ่  
คอืเขา้รอบไดด้ว้ยโชค เพราะเผอญิวา่มนีกัเทนนิสทีเ่ขา้รอบแล้วเกดิถอนต ั

สรรพนาม this และ it ก็น่าสนใจ เพราะจะแปลวา่ "น้ี" หรือ "มนั" ยอ่มเป็นสิง่ทีไ่มค่วรทาํในการแปล 
อยา่งแน่นอน นกัแปลตอ้งแปลสิง่ทีส่รรพนามนัน้แทนออกมาใหช้ดัเจน ซึง่ในทีน้ี่คอื การทีก่านาสชนะ 
มอืหนึ่งของโลก ดฉินัจงึปรบัเป็น ผมจะชนะ และ ทีจ่ะชนะ เพือ่ใหฟ้งัเป็นภาษาพูดทีเ่ป็นธรรมชาต ิ

ยอ่หน้าที ่4  

สาํหรบัยอ่หน้าน้ีไมม่ีประเด็นสาํคญัอะไร นอกจากการเรียกชือ่ชาวอาร์เจนตนิาซึง่เป็นภาษาสเปนคะ่  
ชือ่ Guillermo Vilas และ Guillermo Canas ทา่นผูอ้า่นอาจจะเคยไดย้นิเป็น "กลิเยร์่โม กา(คา)
นาส" และ "กลิเยร์่โม วลิาส" เป็นการออกเสยีงตามภาษาองักฤษ แต่ กลิเยร์่โม คายาส และ 
กลิเยร์่โม บยีาส เป็นการออกเสยีงตามภาษาสเปนคะ่ 

สวสัดีคะ่  
สนีุย์ สีด่าว    

   

 

March 13: Have you seen Nepal? Not really, says Peru [12]  

สวสัดคีรบั  

ขา่วเบาๆ ทีนํ่ามาใหพ้นิิจแนวทางและกลวธิีการแปลในคร ัง้น้ี มชีือ่เฉพาะทางภูมศิาสตร์ คอืชือ่สถานที่ 
ตา่งๆ ซึง่ย่อมพบไดบ้อ่ยในขา่วตา่งประเทศครบั แนวทางคอืใหย้ดึตามหลกัทีท่างราชบณัฑติยสถาน 
กาํหนดไว ้หากคาํใดยงัไมไ่ดก้าํหนดไว ้ก็ตอ้งตรวจคน้จากพจนานุกรมศพัท์ภูมศิาสตร์ครบั เรามกั 
ถอดเสยีงตามการออกเสยีงภาษาองักฤษ ซึง่มกัออกเสยีงตาม "ลิน้" ของเจา้ของภาษา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr1307.htm


115 

 

 
The ruins at Machu Picchu are at 2,438.40 
metres (8,000 feet) in altitude in a cloud forest 
which, from a distance, could be mistaken for 
some mountain temples in the Himalayas. 

โบราณสถานมาชู ปีกชูต ัง้อยูใ่นป่าสงูเทียมเมฆ ทีร่ะดบั 
ความสงู 2,438.40 เมตร (8,000 ฟุต) เมือ่มองจากระยะ 
ไกลอาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิคดิวา่เป็นวดับนเทือกเขาหมิาลยัได้  
– GENE KORTE 

Part II 

LIFE - Airline's Picture Blunder 

Have you seen 
Nepal? Not really, 
says Peru 

5. "The airline...offered 
apologies to Peru for using 
the picture of the Machu 
Picchu Sanctuary on a 
poster to promote Nepal and 
assured that the lamentable 
error has been corrected," 
the statement said. 

6. "As a consequence, the 
Nepalese airline fired an 
employee in the rank of a 
manager...it is concluded 
that it was an isolated error," 
it added. 

7. From a distance, some 

ตอน ๒ 

ชีวติ - ภาพโฆษณาสายการบนิผดิพลาด 

คณุเคยเห็นเนปาลหรือยงั? 
ทีจ่รงิแลว้ไมเ่คยหรอก 
เปรูวา่ 

5. สายการบนิเนปาลแถลงวา่ "สายการ 
บนิ...ขออภยัตอ่ทางการเปรูทีไ่ดนํ้า 
ภาพโบราณสถานมาชูปีกชูมาใชเ้ป็น 
ภาพโปสเตอร์เผยแพร่ประเทศและ 
รบัรองวา่ไดแ้กไ้ขความผดิพลาดอนั 
ควรประณามนัน้แล้ว" 

6. และกลา่วตอ่ไปวา่ "ดงันัน้ สายการ 
บนิเนปาลจงึไดไ้ลพ่นกังานระดบั 
ผูจ้ดัการออกไปคนหนึ่ง..สรุปวา่ 
ความผดิพลาดดงักลา่วเกดิขึน้เพียง 
กรณีเดยีวเทา่นัน้" 

7. เมือ่มองจากระยะไกล อาจเขา้ 
ใจผดิเห็นวดับนเขาบางแหง่ใน 
แถบเทือกเขาหมิาลยัเป็นโบราณ 
สถานขององิคา ซึง่ต ัง้อยู่บนไหล ่
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mountain temples in the 
Himalayas could be 
mistaken for Inca ruins, 
which also cling to steep 
slopes. 

8. Nepal is actively promoting 
tourism in the hope that 
foreigners will return in big 
numbers to visit its 
mountains and ancient 
temples with the negotiated 
end to a long Maoist revolt. - 
REUTERS 

เขาสงูชนัเชน่เดยีวกนั 
8. ประเทศเนปาลสง่เสรมิการ 

ทอ่งเทีย่วอยา่งแข็งขนั หวงัให้ 
ชาวตา่งประเทศจาํนวนมากพา 
กนัหนักลบัมาเทีย่วชมขนุเขา 
และวดัโบราณของเนปาลอกี 
เมือ่ทางการเจรจากบักลุม่นิยม 
ลทัธเิหมาใหยุ้ตกิารกอ่การ 
กาํเรบิอนัยืดเยื้อลงไดแ้ล้ว 
- สาํนกัขา่วรอยเตอร์ส 

ค าอธิบาย  

ยอ่หน้าที ่5  

ขอใหส้งัเกตจุดไขป่ลา ในทีน้ี่ใชแ้ทนขอ้ความทีล่ะไป เป็นกลวธิีเพือ่ความกระชบัและเสนอเฉพาะ 
ขอ้ความทีต่อ้งการ ในยอ่หน้าทีห่ก ก็มจุีดไขป่ลาเชน่เดยีวกนั ผมยา้ยขอ้ความทา้ยมาไวห้น้า เพือ่ใหอ้า่น 
ไดส้ะดวกขึน้และฟงัเป็นภาษาขา่วของไทยมากขึน้ เพราะสว่นใหญถ่า้เริม่ตน้การอา้งคาํพูด เรามกัจะขึน้ 
ตน้เกริน่บอกใหผู้อ้า่นทราบกอ่น (ถา้แปลนิยายก็อาจจะเป็นอกีเรือ่งหนึ่ง)  sanctuary - สถานทีคุ่ม้ภยั 
สถานทีธ่รรมชาตทิีส่งวนไว ้สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ในทีน้ี่ หมายถงึมาชูปีกชู 

ในวลี to promote their country คาํวา่ promote ในทีน้ี่ควรแปลวา่ เผยแพร ่เผยแพรช่ือ่เสยีง  
(โดยมจุีดประสงค์เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วนั่นเอง) คาํว่า their น่าจะมาจากคาํในขอ้ความทีล่ะไป 
เพราะ the airline เป็นเอกพจน์ แตก็่เดาไดว้า่หมายถงึชาวเนปาล สว่นคาํคณุศพัท์ lamentable  
หมายถงึ ซึง่ควรประณาม 

ย่อหน้าที่ 6  

ในบทแปลไดร้วบยอ่หน้าทีห่ก รวมไปกบัยอ่หน้าทีห่า้เลย เพราะเป็นเน้ือความตอ่เน่ืองกนั ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งแยกยอ่หน้า แตใ่นการเขยีนขา่ว อาจจาํเป็นตอ้งปรบัใหไ้ดข้นาดพอดกีบัทีว่า่ง เป็นปญัหาการจดัหน้า 
(layout) ทีม่กัสง่ผลตอ่คณุภาพการเขยีนขา่ว บทภาษาองักฤษจงึแยกยอ่หน้า หรืออาจจะตอ้งการเน้นก็
ได ้ 
 it was an isolated error - เป็นความผดิพลาดกรณีเดยีว เน้นความหมายวา่ไมไ่ดก้ระทาํผดิ 
ประการอืน่ใดอกีเลย isolated ทีเ่ป็นคาํคณุศพัท์ หมายความวา่ "หา่งไกล โดดเดีย่ว" หรือ "เพียงอยา่ง 
เดยีว เป็นพเิศษอนัไมพ่บทีอ่ืน่ใดอกี" 

ยอ่หน้าที ่7  

คาํวา่ mountains ในทีน้ี่หมายถงึเทือกเขา (mountain range) คอืภเูขาหลายลูกตดิตอ่กนั  To 
mistake something for something - เขา้ใจผดิคดิวา่อะไรอยา่งหนึ่งเป็นอกีอย่างหนึ่ง ในวลี  
which also cling to steep slopes คาํวา่ cling แปลวา่ "เกาะเกีย่ว" เป็นคาํทีม่สีสีนั ใหค้วาม 
รูส้กึเหมอืนกบัวา่วดัเป็นสิง่มชีีวติ แตผู่แ้ปลเลือกใชค้าํท ั่วไปคือ ต ัง้อยู ่สว่น steep แมต้ามตวัอกัษรจะ 
หมายถงึ "ชนั" (อาจจะไมอ่ยูส่งูนกัก็ได)้ แตใ่นทีน้ี่ผูแ้ปลเลือกใชว้า่ สงูชนั โดยอาศยัความเขา้ใจจาก 
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บรบิท 

ยอ่หน้าที ่8  

 Nepali แปลวา่ "ชาวเนปาล" (พหูพจน์อาจเตมิ s หรือไมก็่ได)้, ภาษาเนปาล ในทีน้ี่ใชรู้ปเอกพจน์ จงึ 
ตามดว้ยคาํกรยิา is โดยมคีวามหมายถงึชาวเนปาลโดยรวม แตจ่ะใชว้า่ Nepali are หรือ Nepalis 
are 
ก็ได ้แตเ่มือ่อา่นไปจนจบประโยคแลว้ จะเห็นวา่บทภาษาองักฤษน่าจะใช้คาํวา่ Nepal is มากกวา่ 
เพราะ 
มคีาํวา่ its mountains 

 วลี with the negotiated end to a long Maoist revolt - "พรอ้มกบั (=เมือ่) การสิน้สดุ  
ของการกอ่การกาํเรบิอนัยาวนานของ (กลุ่ม) ผูน้ิยมลทัธเิหมา อนั(เป็นการสิน้สดุที)่เกดิจากการเจรจา"  
ตอ้งปรบัโครงสรา้งใหมใ่หเ้ป็นภาษาไทยทีส่ละสลวยเขา้ใจงา่ย ไดด้งัตวัอย่างขา้งตน้ กลา่วคอื เปลีย่นจาก 
รูปนามวลี เป็นรูปประโยค เมือ่ทางการเจรจากบักลุ่มนิยมลทัธเิหมาใหยุ้ตกิารกอ่การกาํเรบิอนั 
ยืดเยื้อลงไดแ้ล้ว 

การแปลงรูปประโยคดงักลา่ว เป็นไปตามขนบ (norm) การใชภ้าษาไทยทีไ่มค่อ่ยนิยมการใชน้ามวลี 
เทา่กบัภาษาองักฤษ วธีิหนึ่งทีจ่ะชว่ยการแปลไดค้ือ การแปลแบบ intralinguistc หรือการ rephrase 
นั่นเอง คอืการแปลเป็นภาษาเดยีวกนั ในทีน้ี่คอืแปล (นามวลี) ภาษาองักฤษเป็น (ประโยค) ภาษาองักฤษ 
เสยีกอ่น แลว้คอ่ยแปลเป็นไทยอกีที เชน่ วลี with the negotiated end to a long Maoist  
revolt อาจแปลไดว้า่ "now that the Nepal authorities have successfully negotiated with 
the Maoist to end their long revolt". 

พพบกนัใหมค่ราวหน้า สวสัดีครบั  
บญัชา สุวรรณานนท์      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is now a guest lecturer at the graduate program in Translation and 
Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University and a freelance translator. Bancha also 
writes dance and theatre reviews for the Bangkok Post on occasions. 

 

March 6: Have you seen Nepal? Not really, says Peru [1] 

สวสัดคีรบั  

ขา่วเบาๆ ทีนํ่ามาใหพ้นิิจแนวทางและกลวธิีการแปลในคร ัง้น้ี มชีือ่เฉพาะทางภูมศิาสตร์ คอืชือ่สถานที่ 
ตา่งๆ ซึง่ย่อมพบไดบ้อ่ยในขา่วตา่งประเทศครบั แนวทางคอืใหย้ดึตามหลกัทีท่างราชบณัฑติยสถาน 
กาํหนดไว ้หากคาํใดยงัไมไ่ดก้าํหนดไว ้ก็ตอ้งตรวจคน้จากพจนานุกรมศพัท์ภูมศิาสตร์ครบั เรามกั 
ถอดเสยีงตามการออกเสยีงภาษาองักฤษ ซึง่มกัออกเสยีงตาม "ลิน้" ของเจา้ของภาษา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trmr0607.htm
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Machu Picchu, high in the Andes of Peru, not in 
the Himalayas of Nepal as the airline poster 
proclaimed. 

มาชู ปีกชูต ัง้อยูสู่งบนเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ไมใ่ช่ 
ต ัง้อยูบ่นเทือกเขาหมิาลยั ประเทศเนปาล ตามทีป่ระกาศ 
ในแผ่นโปสเตอร์ 

Part I 

LIFE - Airline's Picture Blunder 

Have you seen Nepal? 
Not really, says Peru 

1. Lima - Royal Nepal Airlines 
has apologised to Peru after 
mistakenly using a photo of 
the Inca ruins of Machu 
Picchu to promote tourism in 
Nepal. 

2. Peru's foreign ministry said in 
a statement that the flagship 
carrier of the Himalayan 
kingdom, about halfway 
around the world from the 
Andean country, had put the 
picture of Peru's tourism 
icon, Machu Picchu, on a 
poster under the slogan 
'Have you seen Nepal?' 

3. Peruvian mountaineer 
Ernesto Malaga, who was 
visiting India last month, 

ตอน 1 

ชีวติ - ภาพโฆษณาสายการบนิผดิพลาด 

คณุเคยเห็นเนปาลหรือยงั? 
ทีจ่รงิแลว้ไมเ่คยหรอก 
เปรูวา่ 

1. กรุงลมิา - สายการบนิรอยลัเนปาล 
ขออภยัประเทศเปรูเน่ืองจากได ้
พลัง้พลาดใชภ้าพถา่ยมาชูปีกชู อนั 
เป็นซากโบราณสถานองิคาเพือ่
สง่เสรมิ 
การทอ่งเทีย่วเนปาล 

2. กระทรวงการตา่งประเทศเปรูแถลงวา่  
สายการบนิสาํคญัแหง่ชาตขิองราช 
อาณาจกัรแถบเทือกเขาหมิาลยั ซึง่ 
ต ัง้อยูห่า่งไกลจากประเทศแถบเทือก 
เขาแอนดสีไปต ัง้ครึง่โลก ไดนํ้าภาพ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของเปรูคอื 
มาชปิูกชูไปทาํเป็นภาพโปสเตอร์ 
ประกอบคาํขวญัโฆษณาวา่ "คณุเคย 
เห็นเนปาลหรือยงั?" 

3. นกัไตเ่ขาชาวเปรูชือ่แอร์เนสโต  
มาลากา ซึง่ไปเยือนประเทศอนิเดยี 
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noticed the blunder on a 
poster hanging on a wall in 
the airline's office in New 
Delhi. 

4. Peruvian authorities 
requested explanations from 
the airline via the embassy. 

เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ สงัเกตเห็นความพล ัง้ 
พลาดดงักลา่วในโปสเตอร์ทีแ่ขวนอยู่ 
กบัฝาผนงัหอ้งสาํนกังานสายการบนิ 
เนปาลในกรุงนิวเดลี 

4. ทางการเปรูจงึไดข้อคาํอธบิายจาก 
สายการบนิเนปาลผา่นทางสถานทูต 

ค าอธิบาย  

หวับท  

คาํวา่ Life ในทีน้ี่เขา้ใจวา่ หมายถงึแนวเรือ่งเป็นเรือ่งท ั่วไปเกีย่วกบัชีวติผูค้น  blunder - ความ 
ผดิพลาดเน่ืองจากไมรู่ ้เผลอ (หลงลืม) เผอเรอ (ขาดความเอาใจใส)่ ไมร่อบคอบ ความพล ัง้เผลอ 
คาํน้ีในบางบรบิทอาจแปลเป็นสาํนวนไทยวา่ ปลอ่ยไก่  not really ปกตวิลีน้ีมกัใช้ในความหมายวา่ 
"ก็ไมเ่ชงิ" เป็นการแบง่รบัแบง่สู ้แตต่รงน้ีใช้อยา่งเลน่คาํ หมายถงึวา่ ทีจ่รงิแลว้ ไมเ่ป็นเชน่นัน้เลย คอื 
"In reality, not at all!" 

หัวข่าว  
นอกจากจะสรุปเน้ือหาของเรือ่งไวอ้ยา่งส ัน้กระชบัแล้ว ยงัมหีน้าทีส่าํคญัเพือ่ดงึดดูความสนใจผูอ้า่นดว้ย 
การแปลหวัขา่วจงึมกัแปลอยา่งดดัแปลง ถือเป็นการแปลอยา่งสรา้งสรรค์ ท ัง้ยงัสามารถดดัแปลง 
ไปไดจ้นไมเ่หลือเคา้เดมิ นบัวา่แทบไมต่า่งกบัการแปลโฆษณา แปลชือ่ภาพยนตร์ แปลชือ่หนงัสอื ฯลฯ 
เชน่หวัเรือ่งน้ีอาจแปลวา่ "ลงภาพผดิ เปรูฉุนเนปาล" หรือ "เนปาลหน้าแตก ลงภาพผดิ" ฯลฯ แตใ่น 
บทความน้ีเน้นการแปลเพือ่ศกึษาภาษาองักฤษ จงึมุง่ให้ใกลต้น้ฉบบัมากทีส่ดุเพือ่ความเขา้ใจภาษา 

ยอ่หน้าที ่1  

 Lima เป็นนครหลวงของประเทศเปรู จงึแปลวา่ กรุงลมิา คาํน้ีถา้หมายถึงเมอืงในมลรฐัโอไฮโอ 
สหรฐัอเมรกิา จะออกเสยีงว่า ไลมา (ไลเมอ่ะ) เชน่เดยีวกบัในคาํวา่ lima bean  Inca - องิคา 
(ภาษาองักฤษไมไ่ดอ้อกเสยีงวา่ อนิคา) คอืกลุ่มชนชาวเกชวัหรือเกชวน (Quechuan) ซึง่อาศยัอยูต่าม 
พื้นทีส่งูของเปรู ต ัง้อาณาจกัรครอบคลุมพื้นทีต่อนเหนือของเอกวาดอร์ไปจรดภาคกลางของชลีิ (ซึง่
ปจัจุบนัฝร ั่งมกัออกเสยีงเพือ่ความ "ถูกตอ้งทางการเมอืง" ตามเจา้ของประเทศวา่ ชีเล - แนวการ 
แปลชือ่โดยเคารพภาษาของเจา้ของชือ่เชน่น้ี ศาสตร์การแปลถือเป็นแนวการแปลแบบ "หลงัยุคอาณา 
นิคม" หรือ Post-colonial approach) คาํวา่ "องิคา" น้ีใชเ้รียกพระจกัรพรรด ิแตภ่าษาองักฤษนํามา 
ใชเ้รียกจกัรวรรดแิละประชาชน 

ยอ่หน้าที ่2  

คาํวา่  flagship หมายถงึเรือรบลาํทีม่นีายพลเรือผูบ้ญัชาการกองเรือ มกัแปลกนัวา่ เรือธง คาํน้ียงั 
มคีวามหมายขยายเชงิอุปมาคอื หมายถงึสิง่สาํคญัยิง่ทีอ่งค์กรหนึ่งเป็นเจา้ของหรือผลติ ในทีน้ี่คาํนาม 
flagship ใชข้ยายความคาํนามวา่ carrier ซึง่หมายถงึ บคุคลหรือบรษิทัทีร่บัขนสง่สงิคา้และบคุคล 
คาํวา่ "the" เจาะจงตามบรบิทวา่หมายถงึสายการบนิเนปาล คาํน้ีในบรบิทอืน่ยงัอาจหมายถงึ พาหะ 
(ของโรค) 

 Himalayan kingdom - ราชอาณาจกัรหมิาลยั หมายถงึ ราชอาณาจกัรทีต่ ัง้อยู ่ณ แถบเทือก 
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เขาหมิาลยั ในทีน้ี่หมายถงึเนปาล หมิาลยั (หมิะ + อาลยั) แปลวา่ ทีอ่ยูแ่หง่หมิะ 

 Andean country - ประเทศแถบเทือกเขาแอนดสี (Andes - จากภาษาเกชวั Antis ซึง่ใชเ้รียก 
ชนชาตพินัธุ์ตา่งๆ ทีอ่าศยัในแถบน้ี) the Andean country ในทีน้ี่หมายถงึประเทศเปรู 

ชือ่ Machu Picchu - มาชูปีกชู เป็นภาษาเกชวั (Quechua) อนัเป็นภาษาโบราณทีใ่ชใ้นอดตีราช 
อาณาจกัรองิคา แปลวา่ ยอดเขาเกา่ (old peak) มาชูปีกชูยงัมสีมญาวา่ the Lost City of the  
Incas - นครทีส่าบสญูของชาวอนิคา 

 slogan - คาํขวญั พจนานุกรมวา่ คือถอ้ยคาํทีแ่ตง่ขึน้เพือ่เตอืนใจหรือเพือ่ใหเ้ป็นสริมิงคล ในทีน้ี่ 
หมายถงึคาํขวญัโฆษณา 

ประโยค 'Have you seen Nepal?' น้ีถา้ดบูรบิทแลว้อาจแปลวา่ "คณุเคยไปเทีย่วเนปาลแลว้ 
หรือยงั?" แตเ่น่ืองจากบทแปลล้อวา่ ทีเ่ห็นนัน้ไมใ่ชเ่นปาล จงึแปลโดยคงคาํวา่ "เห็น" ไว้ 

ยอ่หน้าที ่3  

คาํวา่ the blunder มคีาํวา่ the เจาะจงวา่ความพล ัง้พลาดนัน้กลา่วถงึมาแล้ว อนัไดแ้กก่ารนําภาพ 
มาชูปีกชูมาใชโ้ฆษณาการทอ่งเทีย่วเนปาล วลี on a poster ภาษาไทยใชบ้พุบท "ใน" หรือ "ที"่  
วลี "hanging on a wall" - ทีแ่ขวนอยูก่บัฝาผนงัหอ้ง ภาษาไทยนิยมใช้บพุบท "กบั" ในวลี "แขวน 
ไวก้บั แขวนอยูก่บั" 

ยอ่หน้าที ่4  

บทแปลอาจใชว้า่ "ตดิตอ่ผา่นสายการบนิ" ก็ได ้เพราะบรบิทชว่ยใหรู้แ้ล้ววา่เป็นสายการบนิใด แตจ่ะ
แปล 
แบบขยายความใหก้ระจา่งขึน้ก็ไมผ่ดิหลกัการแปล อนัทีจ่รงิย่อหน้าน้ียงัคลุมเครือ ไมท่ราบแน่ชดัวา่เมือ่ 
ทางการเปรูตดิตอ่ผา่นสถานทูตเนปาลในประเทศเปรูหรือสถานทูตเปรูในประเทศเนปาล อยา่งไรก็ด ีเมือ่ 
คาํวา่ the airline หมายถงึสายการบนิเนปาล คาํวา่ the embassy ทีต่ามมา จงึน่าจะหมายถงึ 
สถานทูตเนปาลไปดว้ย 

พบกนัใหมต่อนหน้า สวสัดีครบั  
บญัชา สุวรรณานนท์      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Bancha Suvannanonda, MA in Translation Studies from 
Chulalongkorn University. A former editor-in-chief for General Books, the Reader's Digest 
Thailand, Bancha is now a guest lecturer at the graduate program in Translation and 
Interpretation, Faculty of Arts, Chulalongkorn University and a freelance translator. Bancha also 
writes dance and theatre reviews for the Bangkok Post on occasions. 

 

 

FEBRUARY 2007 

February 27: Taj Mahal enters race for seven new wonders of the world [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb2707.htm
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รามาฝึกแปลขา่วเรือ่งทชัมาฮาล จะไดร้บัการคดัเลือกเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์แหง่โลก 
ยุคใหมห่รือไม ่กนัตอ่นะคะ ในดา้นการแปล ยงัขอเน้นการแปลใหเ้ป็นประโยคภาษาไทยที่ 
สละสลวย หลีกเลีย่งการแปลตามโครงสรา้งภาษาตน้ฉบบัขา่ว เรามาเริม่แปลดว้ยกนันะคะ 

 

Among the finalists for the new 7 Wonders of the 
World is the Taj Mahal in India. — PRAKASH 
SINGH 

Part II 

INDIA HOPING FOR A NEW 
HONOUR 

Taj Mahal 
enters race for 
seven new 
wonders of the 
world 

5. "The voting [to 
select the final 
seven] is to 
continue till 6th of 
July 2007 with final 
declaration to be 
made in grand gala 
function on the next 
day," the Swiss-
born Weber told 

ตอน ๒ 

อนิเดยี หวงัไดร้บัเกียรต ิ
ยกยอ่งคร ัง้ใหม ่

ทชัมาฮาลเขา้สูร่อบชงิชยั 
เป็นเจ็ดสิง่มหศัจรรย์ 
แหง่โลกยคุใหม ่

5. นายเว็บเบอร์ ผูเ้กดิในสวสิ กลา่ว 
กบัผูส้ือ่ขา่วทีน่ี่วา่ "การลงระแนน 
(คดัเลือกเจ็ดสิง่มหศัจรรย์แหง่ 
โลกรอบสดุทา้ยคร ัง้น้ี) ยงัคง 
ดาํเนินตอ่ไป จนกระท ั่งถงึวนัที ่6 
กรกฎาคม 2007 โดยทีค่าํ 
ประกาศผลการคดัเลือกข ัน้ 
สดุทา้ย จะประกาศในงานเล้ียง 
อนัยิง่ใหญ ่ทีจ่ดัขึน้ในวนัถดัมา 

6. เขายงักลา่วตอ่ไปอกีวา่  
"น่ีเป็นโอกาสทองของชาว 
อนิเดยีแลว้นะ จะเป็นชว่ง 
สดุทา้ยทีพ่วกเขาจะพากนั 
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reporters here. 
6. "It is a golden 

opportunity for 
Indians in the final 
phase to vote for 
their choice" he 
said. 

7. The new seven 
wonders of the 
world will be 
announced in the 
Portuguese capital 
Lisbon on July 7, 
2007, or 07.07.07. 

8. The magnificent 
Taj Mahal was built 
by Emperor Shah 
Jahan as a tomb 
for his beloved 
queen, Mumtaz 
Mahal, who died 
while giving birth to 
their 14th child. 

9. Some 20,000 
workers toiled for 
more than 20 years 
to build the tomb in 
an age of opulence 
when Muslim rule 

10. Almost three 
million domestic 
and foreign tourists 
visit the Taj Mahal 
annually, more 
than any other 
tourist site in India. 
- AFP 

ลงคะแนนเลือก" 
7. รายชือ่เจ็ดสิง่มหศัจรรย์แหง่ 

โลกยุคใหม ่จะประกาศทีก่รุง 
ลสิบอน เมอืงหลวงของประเทศ 
โปรตเุกส ในวนัที ่7 กรกฎาคม 
ค.ศ.2007 หรือในวนั 07.07.07 

8. ทชัมาฮาล อนัวจิติรงดงาม 
ตระการตาแหง่น้ี สรา้งขึน้โดย 
จกัรพรรดชิาห์ เจฮนั เพือ่เป็น 
อนุสรณ์สถานทีฝ่งัพระศพพระ 
ราชนีิผูส้นิทเสน่หา พระนาง 
มมุตซั มาฮาล ทีส่ิน้พระชนม์ 
ขณะมพีระประสตูกิารทายาท 
องค์ที ่14 

9. แรงงานทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้ง 
จาํนวน 20,000 กวา่คน ทาํงาน 
ตรากตราํเหน็ดเหน่ือยเป็นเวลา 
ยาวนานมากกวา่ 20 ปี ในยุคสมยั 
ม ั่งค ั่งรํ่ารวยของราชวงศ์มสุลมิ 
ผูป้กครองดนิแดนน้ี ทีนํ่าเพชรนิล 
จนิดามคีา่ลํา้จากเหมอืงเพชร 
มาใชจ้า่ยเป็นทุนในการกอ่สรา้ง 
งานอนัยิง่ใหญม่โหฬารแหง่น้ี 

10. ทุก ๆ ปีมจีาํนวนนกัทอ่งเทีย่ว 
เกือบสามลา้นคน ท ัง้ผูค้นใน 
ประเทศและตา่งประเทศ ทีม่า 
เยือนชมทชัมาฮาล เป็นจาํนวน 
ทีม่ากกวา่นกัทอ่งเทีย่วทีไ่ป 
เทีย่วชมสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ 
อืน่ ๆ ของอนิเดยีท ัง้หมด 
— สาํนกัขา่วเอเอฟพี 

ค าอธิบาย  

หวับท  

ดงูา่ยๆ ไมม่คีาํยาก แตผู่แ้ปลตอ้งเลือกคาํแปล a new honour ใหต้รงและเหมาะสมกบัเน้ือขา่ว 
ตอ้งอา่นขา่วใหจ้บ จงึจะเลือกคาํแปลไดด้ ีมีขอ้แนะนําว่าควรใช ้"พจนานุกรมคาํพอ้งภาษาไทย (Thai  
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Thesaurus)" มาเป็นตวัช่วยในการหาคาํทีเ่หมาะสม 

หวัขา่วใหญ ่ 

ไมม่คีาํยาก แตผู่แ้ปลตอ้งคดิหาคาํทีต่รงความ ตรงใจ และตรงึใจผูอ้า่นดว้ย โดยเฉพาะขอ้ความสาํคญั 
ของประโยคน้ี enters race ถา้แปลตรงๆ จะไมด่งึดดูผูอ้า่น ควรนึกถงึสาํนวนภาษาไทยทีน่ิยมกนั  
ผูแ้ปลจงึตอ้งเป็นผูใ้ช้ภาษาไทยทีด่ดีว้ย  seven new wonders of the world นามวลีน้ีมี 
ขอ้สงัเกตการแปลคาํคณุศพัท์ new ไมพ่งึแปลไปตามรูปประโยค หากใชว้า่ ยุคใหม ่นามวลีน้ีจะดู 
สละสลวยเป็นภาษาไทยทีด่ทีนัที 

ยอ่หน้าที ่5-7 
กลา่วถงึชว่งเวลาการออกเสียงคดัเลือก และการประกาศผลการคดัเลือกคร ัง้สดุทา้ย  the voting  
(ger.) การออกเสยีง (ลงคะแนน), การลงมตคิร ัง้น้ี  final declaration นามวลีน้ี หากแปลตาม 
รูปศพัท์วา่ "การประกาศคร ัง้สดุทา้ย" ผูอ้า่นคงไมเ่ขา้ใจแน่ จงึตอ้งนึกถงึบรบิทสภาพจรงิ นั่นคือ ใชค้าํ 
วา่ "การ/คาํประกาศตดัสนิ, ผลการคดัเลือกสดุทา้ย" ขอ้ความจะมคีวามหมายชดัเจนขึน้  grand  
gala function นามวลีน้ี บางคนชอบทพัศพัท์ 'กาลา' ลงไป แตด่ฉินัขอใชว้า่ "งานเล้ียงอนัยิง่ใหญ"่ 
 a golden opportunity (n. phr.) ชว่งเวลามคีา่ โอกาสทอง  the final phase (n. phr.)  
ข ัน้ตอนสดุทา้ย, ชว่งสดุทา้ย  ยอ่หน้า 5 ขอใหส้งัเกตรูปประโยคทีแ่ปล จะไมใ่ชป้ระโยคกรรมวาจก 
ตามรูปประโยคตน้ฉบบัขา่ว เชน่เดยีวกบัในยอ่หน้าที ่7 ในประโยคแรก วธิีงา่ยๆ คอื คดิเป็นประโยค 
ภาษาไทย ทีน่ิยมใชก้นัในสือ่หนงัสอืพมิพ์  ขอใหส้งัเกตวธิีเก็บขอ้ความทีส่าํคญัในตน้ฉบบัขา่วเอาไว้ 
แมจ้ะมขีอ้ความทีแ่ปลอยูแ่ล้วก็ตาม 

ยอ่หน้าที ่8-10  
บอกเลา่ถงึการกอ่สรา้งอนุสาวรีย์อนังดงามยิง่ใหญ ่ทชัมาฮาล เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรกัขององค์ 
จกัรพรรดผิูย้ิง่ใหญ ่ทีม่จีติปฏพิทัธ์ตอ่พระมเหสผีูล้่วงลบัสิน้พระชนม์ไปกอ่น ขอใหส้งัเกตวธิีแปล 
ประโยคแรก ทีด่ฉินัหลีกเลีย่งไมใ่ช้ประโยคกรรมวาจกตามรูปประโยคเดมิ magnificent (attr.  
adj.) วจิติร, งดงาม, ยิง่ใหญต่ระการตา ดฉินัผนวกใช้ทุกคาํ เพือ่ใหเ้กดิจนิตภาพถงึความงดงาม 
ยิง่ใหญน้ี่ a tomb (n.) สสุาน, หลุมฝงัศพ, อนุสรณ์สถานแดผู่ล้ว่งลบั giving birth คาํราชาศพัท์ 
ใชว้า่ "มพีระประสตูกิาร"  their 14th child ใชว้า่ ทายาทองค์ที ่14 เน่ืองจากไมท่ราบเพศ 
 toiled (v.) ทาํงานหนกั, ตรากตราํ, เหน็ดเหน่ือย  an age of opulence เป็นนามวลีทีม่ี 
บพุบทเชือ่ม หมายถงึ ยุคสมยัม ั่งค ั่งรํ่ารวย, ความหรูหรา, ความเจรญิรุง่เรือง  mined (v.) ทาํ 
เหมอืงแร่, ขดุ/เปิดเหมอืงแร่  precious gems (n. phr.) เพชรนิลจนิดามคีา่ลํา้ domestic 
and foreign tourists นามวลีน้ี หมายถงึ นกัทอ่งเทีย่ว/นกัทศันาจรในประเทศและตา่งประเทศ 

ขา่วน้ีน่าตดิตามนะคะ อกีไมน่าน เราคงไดท้ราบขา่วกนั เป็นเรือ่งยิง่ใหญจ่รงิ ๆ ทีส่ถานทีใ่นเอเชีย 
ไดร้บัการยกยอ่งจารกึเป็นประวตัศิาสตร์โลก 

แลว้พบกนัใหมน่ะคะ สวสัดี  
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 
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February 20: Taj Mahal enters race for seven new wonders of the world [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี ขา่วทีนํ่ามาฝึกแปลเป็นเรือ่งราวความรูท้ีก่อ่ใหเ้กดิความยนิด ีแมไ้มใ่ชข่า่วดขีองประเทศไทย 
โดยตรงก็ตาม แตเ่ป็นขา่วทีน่่าภาคภมูใิจในฐานะชาวเอเชียดว้ยกนั สว่นวธิีการแปล ขอเน้นในเรือ่ง 
นามวลี ซึง่มรูีปลกัษณะตา่ง ๆ ผูแ้ปลตอ้งอา่นใหเ้ขา้ใจและเลือกคาํ ขอ้ความใหเ้ขา้กบับรบิทอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม อยา่ลืมอา่นใหจ้บกอ่นแปลนะคะ 

 

Among the finalists for the new 7 Wonders of the World is the Taj 
Mahal in India. — PRAKASH SINGH 

Part I 

INDIA HOPING FOR A NEW HONOUR 

Taj Mahal enters race 
for seven new 
wonders of the world 

1. Agra, India — India's world 
famous monument to love, 
the Taj Mahal, officially 
entered the race to be one of 

ตอน ๑ 

อนิเดยี หวงัไดร้บัเกียรต ิ
ยกยอ่งคร ัง้ใหม ่

ทชัมาฮาลเขา้สูร่อบชงิชยั 
เป็นเจ็ดสิง่มหศัจรรย์ 
แหง่โลกยคุใหม ่

1. อกัรา, อนิเดยี — เจา้หน้าทีร่ฐับาล 
อนิเดยีแถลงขา่ววา่ ทชัมาฮาล 
อนุสรณ์สถานถงึความรกัทีม่ชีือ่เสยีง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb2007.htm
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the new seven wonders of 
the world, Indian officials 
said. 

2. The "certificate of 
candidature" of the 17th-
century white marble 
mausoleum was handed 
over by Bernard Weber, the 
founder of the 
New7Wonders Foundation, 
to D.K. Burman, a senior 
tourism official. 

3. The Taj was chosen as one 
of the 21 finalists out of 77 
nominees by online and 
SMS polls in which millions 
of people across the globe 
took part, a statement 
posted on the 
New7Wonders Foundation 
web site said. 

4. The Indian monument is on 
a list that includes the 
Acropolis in Athens, 
Cambodia's Angkor Wat 
temple, the Eiffel Tower in 
Paris, the statue of Liberty 
and the Sydney Opera 
House, among others. - AFP 

กอ้งโลกของอนิเดยี เขา้ชงิชยัเพือ่ 
เป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์แหง่โลก 
ยุคใหมอ่ยา่งเป็นทางการแล้ว 

2. เบอร์นาร์ด เว็บเบอร์ ผูก้อ่ต ัง้มลูนิธิ 
7 สิง่มหศัจรรย์แห่งโลกยุคใหมไ่ด้ 
มอบ "ประกาศนียบตัรรบัรองคณุ 
สมบตัเิขา้รอบคดัเลือก" ของอนุสรณ์ 
สถานสสุานหนิออ่นสขีาว ยุค
ศตวรรษ 
ที ่17 ใหแ้ก ่ด ีเค เบอร์แมน 
เจา้หน้าที ่การทอ่งเทีย่วระดบัสงูของ
อนิเดยีแลว้ 

3. ขอ้ความประกาศอยูใ่นเว็บไซต์ของ 
มลูนิธ ิ7 สิง่มหศัจรรย์แหง่โลกยุค
ใหม ่
ใหร้ายละเอยีดวา่ ทชัมาฮาลไดร้บั 
เลือกใหเ้ป็นหนึ่งใน 21 รายชือ่ จาก 
รายชือ่ทีเ่สนอเขา้มา 77 ชือ่ โดยใช ้
ผลการลงคะแนนออนไลน์และ
ขอ้ความ 
เอสเอ็มเอส ทีผู่ค้นท ั่วโลกนบัลา้นๆ 
คนสง่เขา้มารว่มออกเสยีง 

4. อนุสาวรีย์ของอนิเดยีแหง่น้ีปรากฏอยู่ 
ในรายชือ่ ทีร่วมเอาสถานทีแ่หง่อืน่ๆ 
เขา้ไวด้ว้ย อาท ิอะโครโปลสิในกรุง 
เอเธนส์ นครวดัในกมัพูชา หอไอเฟล 
ในกรุงปารีส อนุสาวรีย์แหง่อสิรภาพ 
และโรงละครโอเปรา่ทีซ่ดินีย์ — 
สาํนกั 
ขา่วเอเอฟพี 

ค าอธิบาย  

หวับท  

ดงูา่ยๆ ไมม่คีาํยาก แตผู่แ้ปลตอ้งเลือกคาํแปล a new honour ใหต้รงและเหมาะสมกบัเน้ือขา่ว 
ตอ้งอา่นขา่วใหจ้บ จงึจะเลือกคาํแปลไดด้ ีมีขอ้แนะนําว่าควรใช ้"พจนานุกรมคาํพอ้งภาษาไทย (Thai  
Thesaurus)" มาเป็นตวัช่วยในการหาคาํทีเ่หมาะสม 

หวัขา่วใหญ ่ 

ไมม่คีาํยาก แตผู่แ้ปลตอ้งคดิหาคาํทีต่รงความ ตรงใจ และตรงึใจผูอ้า่นดว้ย โดยเฉพาะขอ้ความสาํคญั 
ของประโยคน้ี enters race ถา้แปลตรงๆ จะไมด่งึดดูผูอ้า่น ควรนึกถงึสาํนวนภาษาไทยทีน่ิยมกนั  
ผูแ้ปลจงึตอ้งเป็นผูใ้ช้ภาษาไทยทีด่ดีว้ย  seven new wonders of the world นามวลีน้ีมี 
ขอ้สงัเกตการแปลคาํคณุศพัท์ new ไมพ่งึแปลไปตามรูปประโยค หากใชว้า่ ยุคใหม ่นามวลีน้ีจะดู 
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สละสลวยเป็นภาษาไทยทีด่ทีนัที 

ยอ่หน้าที ่1-2  

เป็นการสรุปขา่ววา่ ทชัมาฮาล ไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รอบสดุทา้ยอยา่งเป็นทางการเขา้ชงิเป็นหนึ่งในเจ็ด 
สิง่มหศัจรรย์แหง่โลกยุคใหมแ่ลว้ จากการไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองคณุสมบตัเิขา้รอบสดุทา้ย 
 India's world famous monument to love เป็นนามวลีทีย่าว ตอ้งหาคาํนามหลกัใหไ้ดก้่ 
อน คอื monument to love ใชว้า่ อนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สถานถงึความรกั (ใช ้'ถงึ' เพราะมคีาํเชือ่ม 
to) จากนัน้ จงึแปลคณุศพัท์คาํขยายทีเ่หลือ "ทีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลกของอนิเดยี"  นามวลี certificate 
of candidature น้ี ดฉินัตอ้งนึกถงึบรบิททีแ่ทจ้รงิของวลีน้ี เพราะหากใชค้าํแปลตรงคาํศพัท์ โดย 
เฉพาะ candidature (n.) คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัเลือก, การสมคัรรบัเลือกต ัง้ ผูอ้า่นจะสบัสนทนัที 
จงึไดเ้ลือกใชว้า่ "ประกาศนียบตัรรบัรองคณุสมบตัเิขา้รอบคดัเลือก"  the 17th - century  
white marble mausoleum เป็นนามวลีทีต่อ้งเลือกใชร้ะดบัศพัท์ของ mausoleum ใหถ้กูตอ้ง 
คาํน้ีหมายถงึ สสุานใหญโ่ต หรืออาคารทีฝ่งัศพโออ่า่ ไมใ่ชห่ลุมฝงัศพธรรมดา สว่น the 17th- 
century ใชว้า่ ยุคศตวรรษที ่17 

 ยอ่หน้าทีส่อง ดฉินัไดก้ลบัประโยคขอ้ความใหม ่ไมแ่ปลไปตามรูปประโยคเดมิ เพือ่หลีกเลีย่งประโยค 
กรรมวาจกทีไ่มน่ิยมกนั 

ยอ่หน้าที ่3-4  

เป็นรายละเอยีดในเว็บไซต์ของผูจ้ดัการคดัเลือกทีแ่จง้วธิีทาํการคดัเลือก  finalists (n.) รายชือ่ 
เขา้รอบสุดทา้ย/รอบชงิชนะเลศิ  nominees (n.) ผู/้รายชือ่ทีเ่สนอเขา้มา  online and SMS  
polls นามวลีน้ี ใหแ้ปลคาํนามหลกัเสยีกอ่น คอื polls (n.) ผลการลงคะแนน, การลงคะแนน จากนัน้  
จงึแปลนามทีม่าขยาย  a statement posted on ... วลีน้ีใชค้าํแปลวา่ "ขอ้ความประกาศอยูใ่น" 
 ยอ่หน้าที ่4 มนีามวลีชวนคดิในแงก่ารแปลอยูห่นึ่งวลีคอื the Indian monument จะใชว้า่  
"อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถานในอนิเดยี" หรือ "อนุสาวรีย์อนิเดยี" ด ีท ัง้สองขอ้ความมน้ํีาหนกัเทา่กนัคะ่ 

พบตอนจบในสปัดาห์หน้านะคะ  
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

February 13: Drunk sobers up after 16-storey hotel fall  

สวสัดคีะ่  

วนัน้ีตวัอยา่งงานแปลหน้าตาไมเ่หมอืนทุกคร ัง้ เพราะดฉินัใสส่าํนวนแปลทีซื่อ่ตรงกบัตน้ฉบบัทีสุ่ดไว้ 
ใหอ้า่นยอ่หน้าตอ่ยอ่หน้า และขอขอบคณุคณุผูอ้า่นลว่งหน้าไวด้ว้ยคะ่ทีท่นอา่นจนจบ และอาจจะรูส้กึ 
หงดุหงดิกบัสาํนวนบางแหง่ และท ัง้ยงัไมไ่ดอ้รรถรสของเรือ่งซึง่ควรเป็นเรือ่งเบาๆทีอ่า่นแลว้ไมเ่ครียด 
เอาเสยีเลย 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb1307.htm
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Drunk sobers up after 16-storey hotel fall 

1. Minneapolis — A man crashed through a doubled-glazed window in 
a hotel and plummeted 16 floors - but survived when he was caught 
by a roof overhang.  
มนินีอาโปลสิ — ชายคนหนึ่งชนกระจกสองช ัน้ของหน้าตา่งในโรงแรมแหง่หนึ่ง 
แตก และตกลิว่ลงไปถงึ 16 ช ัน้ แตร่อดชีวติเมือ่ไปคา้งอยูบ่นหลงัคาทีย่ืน่ออกมา 

2. Joshua Hanson, 29, of Blair, Wisconsin, was taken to hospital with 
multiple broken bones and internal injuries.  
โจชวั แฮนสนัวยั 29 ปี จากเมอืงแบลร์ รฐัวสิคอนซนิ ถูกนําตวัสง่โรงพยาบาล 
โดยมกีระดกูหกัหลายแหง่และมอีาการบาดเจ็บภายใน 

3. The man must have "an angel on his shoulder", said police officer 
Dale Barsness. "He's a lucky guy."  
นายคนน้ีจะตอ้งม ี"เทวดาทีไ่หลข่องเขาแน่ๆ" เจา้หน้าทีต่าํรวจเดล บาร์สเนสส์  
กลา่ว "เขาเป็นคนโชคดคีนหนึ่ง" 

4. Mr Hanson and friends returned from a night of drinking at 1:30AM 
on Saturday. When the elevator reached the floor 17, he ran down 
a short hallway toward a floor-to-ceiling window. He apparently lost 
his balance and crashed through the glass, then fell 90m, landing 
on the roof overhang one floor up from the street. 
นายแฮนสนักบัเพือ่นๆกลบัจากการออกไปดืม่คนืวนัเสาร์ตอนตหีนึ่งครึง่ เมือ่ลฟิต์ 
ขึน้ไปถงึช ัน้ที ่17 เขาวิง่ไปตามโถงทางเดนิส ัน้ๆทีมุ่ง่หน้าไปยงัหน้าตา่งทีสู่งจาก 
พื้นจรดเพดาน เขาดเูหมอืนจะเสยีหลกัและชนกระจกทะลุออกไป ตกลงไป 90 
เมตรไปนอนอยู่บนหลงัคาทีย่ืน่ออกมา ซึง่สงูจากพ้ืนถนนหนึ่งช ัน้ 

5. The window was double-glazed and had a safety bar, said Tom 
Mason, general manager of the Hyatt hotel.  
"หน้าตา่งบานน้ีกรุดว้ยกระจกสองช ัน้และมรีาวเหล็กก ัน้เพือ่ความปลอดภยัอยูแ่ล้ว" 
นายทอม เมสนั ผูจ้ดัการใหญข่องโรงแรมไฮแอทแหง่น้ีกลา่ววา่ 

6. "This has never happened before,'' said Mason, who added that 
hotel officials will investigate and take whatever steps to ensure 
residents' safety. AP 
"เหตกุารณ์อยา่งน้ีไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่นเลยครบั" นายเมสนัใหข้า่ว และบอกเพิม่ 
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เตมิวา่เจา้หน้าทีโ่รงแรมจะตรวจสอบดแูละทาํทุกอยา่งเพือ่ใหแ้น่ใจในเรือ่งความ 
ปลอดภยัของผูท้ีม่าพกั — สาํนกัขา่วเอพี 

ค าอธิบาย  
ลกัษณะของขา่วเลา่สนุกๆเช่นน้ีการแปลตรงตวัมกัถา่ยทอดไดไ้มด่เีทา่กบัการแปลแบบเรียบเรียง 
การเรียบเรียงหมายถงึการนําสาระเดมิมาเขยีนใหม ่โดยคงความหมายและอรรถรสโดยรวมของ 
ตน้ฉบบัใหม้ากทีส่ดุ สว่นเรือ่งของโครงสรา้งภาษานัน้ถือเป็นความสาํคญัอนัดบัรอง ในตวัอยา่ง 
การเรียบเรียงความของขา่วเลา่ตอ่ไปน้ี คณุผูอ้า่นจะเห็นมกีารสลบัทีเ่น้ือความตลอดท ัง้เรือ่ง และ 
มกีารเพิม่บางคาํทีไ่มท่าํใหค้วามหมายเปลีย่นไป เชน่ หายเมาเป็นปลดิทิง้ รอดตายหวุดหวดิ 
สงัสรรคเ์ฮฮาประสาหนุ่ม (แทนจะแปลวา่คํ่าคนืของการดืม่ ซึง่ไมใ่ช่ภาษาไทยทีด่)ี วิง่พรวดพราด  
ฯลฯ ท ัง้น้ีก็เพือ่ใหค้งอรรถรสของการเลา่เรือ่งทีม่สีาํนวนเบาๆ ตามแบบของตน้ฉบบัคะ่ 

หนุ่มขีเ้มาตกตกึ 16 ชัน้หายเมาเป็นปลดิทิง้ 

ย่อหน้าแรก  
เป็นการสรุปใจความของขา่วโดยยงัไมม่ีรายละเอยีด 

หนุ่มคนหนึ่งชนหน้าตา่งกรุกระจกสองช ัน้บนช ัน้ 17 ของโรงแรมแหง่หนึ่งแตก รา่งตกลิว่ลงมา คา้งอยู่ 
บนหลงัคาช ัน้สองทีย่ืน่ออกมา รอดตายหวุดหวดิ 

ยอ่หน้าตอ่ไปเป็นรายละเอยีดของขา่ว 

เวลาประมาณตหีนึ่งครึง่ของคนืวนัเสาร์ หนุ่มโจชวั แฮนสนัวยั 29 ปี จากเมอืงแบลร์ รฐัวสิคอนซนิ 
กบัเพือ่น กลบัจากสงัสรรค์เฮฮาประสาหนุ่มถงึโรงแรมทีพ่กั พอลฟิต์เปิดออกทีช่ ัน้ 17 พอ่หนุ่มคนน้ี 
ก็วิง่พรวดพราดไปตามโถงทางเดนิส ัน้ๆทีม่หีน้าตา่งสงูจากพื้นจรดเพดานอยูส่ดุทางเดนิ แลว้ดเูหมอืน 
เกดิเสยีหลกัเซไปชนกบักระจกหน้าตา่ง รา่งทะลุกระจกตกลงไปถงึ 90 เมตร โชคดทีีไ่ปคา้งอยู่บน 
หลงัคาของช ัน้สองทีย่ืน่ออกมา 

เขาถูกนําตวัสง่โรงพยาบาลในสภาพกระดกูหกัหลายทอ่น และอวยัวะภายในบาดเจ็บหลายแหง่ เดล 
บาร์สเนสส์เจา้หน้าทีต่าํรวจบอกวา่ "หนุ่มคนน้ีโชคดเีหลือหลาย สงสยัมเีทวดาคอยคุม้ครองแน่ๆ" 

ผูจ้ดัการท ั่วไปของโรงแรมไฮแอท ซึง่เป็นสถานทีเ่กดิเหตใุหข้า่ววา่ "ไมเ่คยมปีรากฏเลยครบั 
เหตกุารณ์แบบน้ี กระจกหน้าตา่งก็หนาถงึสองช ัน้ แถมยงัมรีาวเหล็กก ัน้เพือ่ความปลอดภยัอกี 
ช ัน้หนึ่งดว้ย แตถ่งึอยา่งไรเราก็ตอ้งตรวจสอบดแูละทาํทุกอยา่งเพือ่ความปลอดภยัของแขกผูม้า 
พกัอยา่งแน่นอนครบั" 

สวสัดีคะ่      
เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
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Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

February 6: Hillary Clinton enters race  

สวสัดคีะ่  

จากการทาํงานแปลมานาน ดฉินัคดิวา่คนุกัแปลคอืตอ้งเป็นคนขีส้งสยัเสมอ คอืไมย่อมเชือ่ตวัเองงา่ยๆ 
เพราะถา้เชือ่ตวัเองมากไปจะทาํใหต้กหลุมพรางได ้ทีค่วรเชือ่คอืขอ้มูลทีต่อ้งคน้หาถ้าไมก่ระจา่งใน 
เรือ่งใด และเชือ่พจนานุกรมดีๆ  ซึง่อาจตอ้งตรวจสอบหลายเลม่ เพราะบางเลม่อาจมีความหมายทีไ่ม่ 
เขา้กบับรบิท 

บทแปลวนัน้ีมตีวัอยา่งอยูห่ลายแหง่คะ่ 

 

US Sen Hillary Clinton, D-
NY, waves to supporters 
before speaking at a town 
hall meeting, Saturday, 
January 27, 2007, at East 
High School in Des 
Moines, Iowa. 

วุฒิสมาชิกฮลิลารี ่คลินตนั  
พรรคเดโมแครตแหง่รฐั ่ิวยอร์ก 
โบกมือใหก้บัผูส้นบัสนุนกอ่นขึน้ 
กลา่วปราศรยัทีห่อ้งประชุม 
โรงเรียนอีสต์ไฮสกลูในเมือง 
เดส์ มออนิส์ รฐัไอโอวา เมือ่ 
วนัเสาร์ที ่27 มกราคม 2550 

Hillary Clinton 
enters race 

 

1. Washington - Senator 
Hillary Clinton plunged 
into the 2008 US 
presidential race on 
Saturday an immediate 
favourite to win her 
party's nomination, but 
her polarising image 

ฮลิลารี คลนิตนั 
ลงสงัเวียน 

1. วอชงิตนั - เมือ่วนัเสาร์ นางฮลิลารี 
คลนิตนัเริม่เปิดตวัเขา้สูส่งัเวียน 
การเลือกต ัง้ในฐานะเป็นตวัเต็ง 
คนสาํคญัทีจ่ะไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 
ผูแ้ทนของพรรค เพือ่เขา้ชงิชยั 
ในการเลือกต ัง้ประธานาธบิดทีี ่
จะมขีึน้ในปี 2008 น้ี ทวา่ภาพ 
พจน์ของเธอทีท่าํใหเ้กดิความ 
เห็นแบง่แยกเป็นสองฝ่ายอย่าง 
ชดัเจนทาํใหคู้ต่อ่สูข้องเธอใน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trfb0607.htm
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means Democratic rivals 
like Barack Obama and 
John Edwards have a 
chance to steal it from 
her. 

2. Her long-awaited entry 
into the race opened up 
what promises to be one 
of the most exciting and 
groundbreaking political 
contests in US history - 
pitting Sen Clinton, 
determined to become 
the country's first female 
president, against 
Senator Obama, who 
aimed to be the first 
African-American in the 
White House. 

3. On Tuesday Sen Obama 
of Illinois signalled his 
own plan to fight for the 
nomination, saying he 
had formed a committee 
to test the waters and 
start raising money. 

4. With their entry the field 
of confirmed Democratic 
hopefuls expanded to 
seven, still 12 months 
ahead of the first crucial 
state-based primary 
elections that will decide 
the democratic and 
Republican party 
nominees who battle for 
the White House in 
November 2008. 

พรรคเดโมแครตอยา่งนายแบแรค 
โอบามา และนายจอห์น เอ็ดเวร์ิดส์ 
ยงัมสีทิธกิา้วขึน้มาเป็นตวัเต็งแทน 
เธอได ้

2. การเขา้สูส่งัเวียนการเลือกต ัง้ที ่
รอคอยกนัมานานของเธอน้ีเป็น 
การเปิดโฉมหน้าของสิง่ทีจ่ะกลาย 
เป็นการชงิชยัทางการเมอืงแบบ 
ใหมเ่อีย่มและน่าตืน่เตน้ทีสุ่ดคร ัง้ 
หนึ่งในประวตัศิาสตร์ของสหรฐั 
อเมรกิาทีเดยีว เพราะจะทาํให้ 
เป็นการแขง่ขนัระหวา่งวุฒสิมาชกิ 
คลนิตนัผูมุ้ง่ม ั่นทีจ่ะเป็นประธานา- 
ธบิดหีญงิคนแรกของสหรฐัฯ กบั 
วุฒสิมาชกิโอบามา ผูต้ ัง้เป้าวา่จะ 
เป็นชาวอเมรกินัเชื้อสายแอฟรกินั 
ทีเ่ขา้สูท่าํเนียบประธานาธบิดเีป็น 
คนแรกเชน่กนั 

3. เมือ่วนัองัคาร วุฒสิมาชกิโอบามา 
จากรฐัอลิลนิอยส์สง่สญัญาณแสดง 
ความจาํนงวา่จะเขา้ชงิชยัในการ 
เลือกต ัง้เป็นผูแ้ทนของพรรค โดย 
กลา่ววา่เขาไดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการ 
เพือ่การหย ั่งเสยีงและเริม่การ 
รณรงค์หาเงนิสนบัสนุนแล้ว 

4. จากการเขา้สูส่งัเวียนการเลือกต ัง้ 
ของท ัง้สองน้ี ทาํใหจ้าํนวนผูท้ีม่ี 
แวววา่จะไดร้บัการเลือกต ัง้ของ 
พรรคเดโมแครตเพิม่ขึน้เป็น 
7 คน และยงัมเีวลาอกี 12 เดอืน 
กวา่จะมกีารเลือกต ัง้ข ัน้ตน้ระดบั 
รฐัคร ัง้แรกซึง่เป็นคร ัง้สาํคญั เพือ่ 
เลือกตวัแทนของท ัง้พรรคเดโมแครต 
และพรรครีพบัลกินัทีจ่ะเขา้ชงิ 
ตาํแหน่งประธานาธบิดใีนเดือน 
พฤศจกิายน ค.ศ. 2008 น้ี 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าแรก  
วลี  an immediate favourite น้ีเป็นหลุมพรางใหญต่รงทีท่ ัง้สองคาํล้วนเป็นคาํทีเ่ราใชก้นัอยู่ 
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บอ่ยๆ ถา้แปลวา่ "นางฮลิลารีเป็นผูไ้ดร้บัความชืน่ชอบ(favourite) ในทนัที(immediate)" แมจ้ะพอ 
ไดค้วามแตก็่ยงัไมถู่กตอ้งทีเดยีว เพราะในการแขง่ขนันัน้คาํวา่ favourite คอืคนทีค่นสว่นใหญค่ดิวา่ 
จะชนะ ภาษาไทยงา่ยๆ เราใชว้า่ ตวัเต็ง 

ในยอ่หน้าเดยีวกนัมวีลีวา่  her polarizing image คาํวา่ pole คอืข ัว้ เชน่ข ัว้โลก ข ัว้ของแมเ่หล็ก 
เป็นตน้ ถา้เชือ่ตวัเองก็จะแปลอยา่งสบายใจวา่ "ภาพพจน์ทีโ่ดดเดน่หรือสดุข ัว้ ของเธอ" สว่นใน 
พจนานุกรมอธบิายวา่ เป็นการทาํใหเ้กดิกลุม่คนหรือกลุม่ความคดิเห็นทีแ่บง่ขา้งกนัอย่างชดัเจน 

ย่อหน้าที่สอง  
มวีลีวา่  groundbreaking political contests คาํวา่ groundbreaking นัน้ไมใ่ชก่ารทาํ 
ใหแ้ผน่ดนิแตกแยกตามความหมายของแตล่ะคาํแยกกนั แตห่มายถงึสิง่ทีใ่หมม่ากๆ ไมเ่คยมมีากอ่น 
เป็นความเปลีย่นแปลงชนิดจากหน้ามอืเป็นหลงัมือ 

อกีวลีหนึ่งวา่  ...pitting Sen Clinton against Sen Obama คาํวา่ pit คาํเดยีวเป็นคาํนาม  
มคีวามหมายวา่ เป็นหลุมใหญท่ีข่ดุหน้าดนิไปแลว้ หรือหลุมเล็กๆ หรือเหมอืง ฉะนัน้จงึไมม่คีวามหมาย 
ใดทีเ่หมาะกบัวลีน้ีซึง่เป็นขอ้ความขยายของวลี groundbreaking political contests in US  
history (สงัเกตจากเครือ่งหมาย — ) หากเป็นเชน่น้ีก็เหลือทางเลือกอกีทางเดยีวคอืเป็นสาํนวน ซึง่ 
พจนานุกรมบางเลม่อาจไมม่คีวามหมายไวใ้ห ้ผูแ้ปลจงึตอ้งคน้ในพจนานุกรมมากกวา่หนึ่งเลม่  
ความหมายของสาํนวนน้ีคือ "การเป็นเหตใุหค้นๆ หนึ่งหรือกลุม่หนึ่งตอ้งตอ่สูห้รือแขง่ขนักบัอกีฝ่าย
หนึ่ง" 

ย่อหน้าที่สาม  

สาํนวน  to test the waters เห็นวา่เป็นสาํนวนไดช้ดักวา่วลีทีแ่ลว้ ตรงกบัความหมายในภาษา 
ไทยวา่ "หย ั่งเชงิ" แตด่ฉินัเลือกใชว้า่ หย ั่งเสยีง เพือ่ใหเ้หมาะกบัเรือ่งของการเลือกต ัง้คะ่ 

สวสัดีคะ่      
เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 

SWU, and a freelance translator. 

 

JANUARY 2007 

January 30: Royal Innovations � Alleviating traffic jams in Bangkok; Royal 
project  

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja3007.htm
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เมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้บทเรียนแปลของเรามเีน้ือหากลา่วถงึพระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรมซึง่นํา 
ขอ้ความมาจากหนงัสือพมิพ์ Bangkok Post สาํหรบัสปัดาห์น้ีจะกลา่วถงึโครงการในพระราช 
ดาํรบิางสว่น ทางยกระดบัและโครงการหลวง อยา่ลืมรวบรวมศพัท์ไวใ้นคลงัคาํของคณุนะคะ 

ปญัหาดา้นการแปลยงัคงเป็นการใชร้ะดบัภาษาราชาศพัท์และชือ่เฉพาะของสถาบนัและสถาน 
ทีอ่ืน่ๆ มาเริม่แปลกนัไดเ้ลยนะคะ 

 

Strawberries grown on a 
farm at the Royal 
Project's agricultural 
experimental station in 
Doi Ang Khang, Chiang 
Mai. 

สตรอเบอรีท่ีส่ถานีทดลอง 
ในโครงการหลวงทีด่อย 
อา่งขาง จงัหวดัเชียงใหม ่

Part II 

Royal Innovations 

 

5. ALLEVIATING TRAFFIC 
JAMS IN BANGKOK  
His Majesty is well aware of 
the frustrations suffered by 
Bangkok residents during the 
daily commute. The King has 
thus initiated several road 
construction projects to 
expand the road surface in 
the capital city, most notably 
on Ratchadapisek Road and 
Ratchadamnoen Nok Road. 

6. One of the most outstanding 
projects was the construction 
of an elevated highway along 
the Borom Ratchonnanee 
Road, which was completed 
in two years [1996-1998], a 
record time for a project of 

ตอน ๒ 

พระอจัฉรยิภาพ 
ดา้นนวตักรรม 

5. การบรรเทาการจราจร 
หนาแน่นในกรุงเทพฯ  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงตระหนกัถงึความลาํบาก 
ทีค่นกรุงเทพฯประสบระหว่าง 
การเดนิทางไปกลบัประจาํวนั 
ดงันัน้พระองค์จงึทรงรเิริม่ 
โครงการตดัถนนหลายสาย 
เพือ่ขยายพ้ืนทีถ่นนภายใน 
กรุงเทพฯ ทีส่าํคญัทีส่ดุ 
คอืถนนรชัดาภเิษกกบัถนนราช 
ดาํเนินนอก 

6. โครงการทีเ่ดน่ทีส่ดุโครงการ 
หนึ่งคอืการกอ่สรา้งทางดว่น 
ยกระดบัเหนือถนนบรมราช 
ชนนีซึง่กอ่สรา้งสาํเร็จภายใน 
2 ปีเทา่นัน้ (พ.ศ. 2539-2541) 
เป็นสถติ ิ(ของเวลาปฏบิตังิาน) 
ทีต่อ้งบนัทกึไวส้าํหรบัโครงการ 
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that scale. The upper-level 
road is now taking about 
6,000 cars a day, while the 
ground level one has the 
capacity to handle between 
60,000 and 70,000 cars a 
day. 

7. THE ROYAL PROJECT In 
1969, His Majesty the King 
gave an initial grant 200,000 
baht to researchers at 
Kasetsart University to fund a 
study to identify a viable 
alternative cash crop for 
hilltribe people whose 
livelihoods were dependant 
on opium production. The 
project, known as the Royal 
Project, aimed at stopping 
opium cultivation and slash-
and-burn farming by 
hilltribes. Both practices had 
inflicted serious damage to 
watershed forests for nearly 
30 years. Under the Royal 
Project Foundation, hilltribe 
peoples produce cold climate 
vegetables. They now have a 
better standard of living and 
employ sustainable 
cultivation methods. 

8. The Project now has four 
research stations and 35 
Royal Project Development 
centres, covering 295 
villages and 14,109 
households. comprising 
85,000 people. 

ขนาดเชน่เดยีวกนัน้ี ในปจัจุบนั 
ถนนยกระดบัรองรบัรถยนต์ 
วนัละประมาณ 6,000 คนั ใน 
ขณะเดยีวกนัถนนช ัน้ลา่งก็ 
สามารถรองรบัรถยนต์ไดว้นัละ 
ระหวา่ง 60,000 ถงึ 70,000 คนั 

7. โครงการหลวง เมือ่ พ.ศ. 2512 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัได้ 
พระราชทานเงนิ 200,000 บาท 
แกน่กัวจิยัมหาวทิยาลยัเกษตร- 
ศาสตร์เพือ่ศกึษาหาพืชทดแทน 
ใหแ้กช่าวเขาซึง่ดาํรงชีวติอยูด่ว้ย 
การผลติฝ่ิน โครงการน้ีเรียกวา่ 
โครงการหลวง มจุีดประสงค์ที ่
จะระงบัการปลูกฝ่ินและการทาํ 
ไรน่าดว้ยการตดัไมท้าํลายป่า 
การกระทาํท ัง้สองดงักลา่วกอ่ 
ใหเ้กดิความหายนะทีรุ่นแรงตอ่ 
ป่าในบรเิวณลุ่มน้ํามาเป็นเวลา 
ถงึ 30 ปี ชาวเขาในโครงการ 
หลวงไดป้ลูกผกัเมอืงหนาวเป็น 
จาํนวนมาก ปจัจุบนัชาวเขา 
เหลา่น้ีมมีาตรฐานการครองชีพ 
ทีด่ขีึน้และสามารถใชว้ธีิการตา่งๆ 
ปลูกพืชทีถ่าวร 

8. โครงการหลวงขณะน้ีประกอบ 
ดว้ยสถานีวจิยั 4 แหง่ เป็นศนูย์ 
โครงการพฒันา 35 แหง่ ครอบ 
คลุม 295 หมูบ่า้น และ 14,109 
ครอบครวั และประชาชน 
85,000 คน 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าที่ 5-6  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการจราจรทีค่บัค ั่งซึง่เป็นตน้เหตคุวามเดอืดรอ้นของคนกรุงเทพฯ 
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจงึทรงรเิริม่โครงการตดัถนนหลายสาย โดยเฉพาะทางดว่นยกระดบัเหนือ 
ถนนบรมราชชนนีทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งเร็วมาก  alleviating n. มาจากคาํกรยิา alleviate บรรเทา  
ทาํใหน้้อยลง alleviation n. การบรรเทา การทาํใหน้้อยลง สิง่ทีบ่รรเทา  frustrations n. ความ 
ลาํบาก ความอดึอดั ความเครียด  daily commute n. commute v. เปลีย่น แลกเปลีย่น สบั 
เปลีย่น ไปๆ มาๆ daily commute คอืการเดนิทางจากบา้นไปทีท่าํงาน และเดนิทางจากทีท่าํงาน 
กลบับา้น  an elevated highway n. ทางดว่นยกระดบั  a record time n. สถติ ิชว่งเวลา 
ทาํงานทีเ่ร็วทีส่ดุทีต่อ้งบนัทกึไว้  upper-level road n. ถนนยกระดบั คาํวา่ upper-level ใช ้
เหมอืน elevated ตรงขา้มกบั ground level ถนนชัน้ลา่ง 

ย่อหน้าที่ 7 - 8  

สองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึโครงการหลวงทีเ่น้นการวจิยัเพือ่ศกึษาหาพืชทดแทนใหแ้กช่าวเขา ปจัจุบนั 
ชาวเขามมีาตรฐานการครองชีพทีด่แีละหยุดการปลูกฝ่ินและการทาํนาไรน่าดว้ยการตดัไมท้าํลายป่า 
 an initial grant n. เงนิลงทุนกอ้นแรก grant ถา้เป็นคาํกรยิาแปลวา่อนุญาต ยอมให ้มอบให้  
ตกลงตาม โอน ถา้เป็นคาํนามหมายถงึสิง่ทีใ่ห ้การให ้การอนุญาต การโอนทรพัย์สนิ เงนิทีใ่หโ้ดยไม่ 
ตอ้งการผลตอบแทน เงนิชว่ยเหลือจากรฐับาลหรือมูลนิธิ  viable adj. ซึง่สามารถมชีีวติและเจรญิ 
เตบิโตได ้ปฏบิตัไิด ้ทาํงานได ้สามารถพฒันาได้  livelihood n. การดาํรงชีวติ  opium n. ฝ่ิน  
 slash and burn farming n. การทาํไรน่าดว้ยการตดัไมท้าํลายป่า  hilltribes n. ชาวเขา 
เผา่ตา่ง ๆ  sustainable adj. ทีถ่าวร ทีม่ ั่นคง ทีย่ืนนาน  household n. สมาชกิในครอบครวั 
ครอบครวัทีร่วมท ัง้คนใช ้การจดัการงานบา้น householder เจา้ของบา้น หวัหน้าครอบครวั 

หวงัวา่แมง้านแปลจะเป็นงานทีย่าก ตอ้งใชค้วามรู ้ความคดิหลายๆ ดา้น แตข่ณะเดยีวกนัก็คงทาํให้ 
ทา่นสนุกกบัการแปลไดบ้า้ง โอกาสหน้าพบกนัใหม ่

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 23: Royal Innovations � New Theory  

สวสัดคีะ่  

ยงัคงไมส่ายไปนะคะ ที ่Translate It จะถวายความจงรกัภกัดแีละราชสกัการะตอ่เน่ืองในวโรกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ในรูปของบทเรียนแปลเกีย่วกบัพระ 
อจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

เมือ่คราวกอ่นโน้นเป็นเรือ่งพระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรม สาํหรบัสปัดาห์น้ีไดเ้ลือกนวตักรรมดา้นการ 
เกษตร โดยตดัเฉพาะขอ้ความทีน่่าสนใจสาํหรบัการแปล วนัน้ีจะกลา่วถงึทฤษฎใีหม ่สปัดาห์หน้าจะกลา่ว 
ถงึโครงการในพระราชดาํรบิางสว่น 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja2307.htm
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กอ่นลงมือแปลขอใหอ้า่นขอ้ความต ัง้แตต่น้จนจบกอ่นนะคะ เพือ่ทาํความเขา้ใจเน้ือหา 

 

A worker demonstrates a hand-
driven grain mill at an exhibition 
presented to highlight His 
Majesty the King's concepts of a 
self-sufficient economy, held at 
the headquarters of Electricity 
Generating Authority of 

Thailand.  
คนงานสาธติการสขีา้วดว้ยครก 
สีขา้วในนิทรรศการทีจ่ดัขึ้นเพือ่ 
เน้นใหเ้ห็นถงึหลกัการเศรษฐกจิ 
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หวั นิทรรศการคร ัง้น้ี 
จดัขึ้นทีส่าํนกังานใหญข่องการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

Part I 

Royal Innovations 

 

1. New Theory 
His Majesty's concern about water 
shortages afflicting rain-fed 
farmers led to the promotion of his 
plan for small scale farm 
management. According to the 
plan, each plot of between 10 
and15 rai is divided into four main 
sections. The general formula is 
30:30:30:10, which corresponds to 
the relative proportion to be 
allocated to a reservoir, rice fields, 
fruit and vegetable orchards, and 
residence/livestock areas, 
respectively. 

2. To ensure an adequate supply of 
water throughout the year, a 
system of individual ponds, a 
community reservoir and a larger 
basin is recommended. In case of 

ตอน ๑ 

พระอจัฉรยิภาพ 
ดา้นนวตักรรม 

1. ทฤษฎใีหม ่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง 
คาํนึงถงึความยากลาํบากของชาวนา 
ทีข่าดแคลนน้ําจงึทรงวางแผนการ 
จดัการน้ําในทุง่นาขนาดเล็ก ตาม 
แผนน้ีทุง่นาแตล่ะแปลงมีขนาด 10 
- 15 ไร ่แตล่ะแปลงแบง่เป็นพื้นที ่
สาํหรบัเพาะปลูก 4 สว่น ตามสตูร 
30:30:30:10ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัสดัสว่น 
ความตอ้งการใชน้ํ้าไดแ้ก ่นาขา้ว 
สวนผลไม ้และ สวนผกั รวมท ัง้ 
ทีอ่ยูอ่าศยั การเล้ียงปศสุตัว์ ตาม 
ลาํดบั 

2. เพือ่ใหม้คีวามม ั่นใจวา่ปรมิาณน้ําจะ 
พอใชต้ลอดปี จงึตอ้งมกีารขุดสระน้ํา 
ไวใ้ชส้ว่นตวั อา่งเก็บน้ําของชุมชน 
และสระน้ําขนาดใหญก็่ควรขดุไวใ้ช้ 
ดว้ย ในฤดแูลง้สระน้ําทีแ่หง้ก็จะ 
ไดร้บัน้ําจากอา่งเก็บน้ําทีใ่หญก่วา่ 

3. ไดม้กีารนําพระราชดาํรไิปทดลอง 
ในโครงการทีว่ดัมงคลชยัพฒันา  
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drought, the dried-up pond will be 
filled from the next largest in the 
hierarchy. 

3. His Majesty's concept has been 
successfully tested at an 
experimental field at Wat 
Mongkhon Chaipattana in Saraburi 
province. 

4. The key objective of the New 
Theory is to achieve self-
sufficiency. His Majesty calculated 
that a family of six requires about 
five rai of land dedicated to rice 
cultivation. The second stage of 
the New Theory advises farmers to 
organise themselves into groups 
or cooperatives to empower them 
in production, processing, 
marketing, education, social 
welfare and development. The 
third and last stage envisages fair 
trade relationships between the 
private sector and local community 
organisations. 

จงัหวดัสระบุรี 
4. จุดประสงค์หลกัของทฤษฎใีหมค่อื 

เศรษฐกจิพอเพียง พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทรงคาํนวณวา่
ครอบครวั 
ทีม่สีมาชกิ 6 คน ควรจะไดเ้น้ือที ่
สาํหรบัปลูกขา้วจาํนวน 5 ไร ่
ข ัน้ตอน 
ทีส่องของเศรษฐกจิพอเพียงก็คอื 
ชาวนาจะตอ้งรวมตวักนัเป็นกลุม่ 
หรือสหกรณ์เพือ่จะไดม้พีลงัใน 
การผลติ ข ัน้ตอนการผลติ การ 
ตลาด การศกึษา สวสัดกิารสงัคม 
และการพฒันา ข ัน้ตอนทีส่ามซึง่ 
เป็นข ัน้ตอนสดุทา้ยจะตอ้งจดัการ 
คา้ขายใหม้คีวามสมัพนัธ์กนั 
ระหวา่งภาคเอกชนกบัองค์กร 
ตา่งๆ ของชุมชนในทอ้งถิน่ 

ค าอธิบาย  
ในตอนน้ี นวตักรรมดา้นการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราคดัมาเป็นบทเรียนเพียง 
หวัขอ้เดยีว คอื เกษตรทฤษฎใีหม ่

ย่อหน้าที่ 1-2  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการวางแผนการจดัการน้ําในทุง่นาขนาดเล็กตามสตูรทีแ่บง่ 
เน้ือทีเ่พาะปลูกพืชตา่งๆ ออกเป็น 4 สว่น ศพัท์ทีน่่าสนใจไดแ้ก่  water shortages n. การ 
ขาดแคลนน้ํา จาํนวนน้ําทีไ่มเ่พียงพอ  afflicting n. ความลาํบาก ความเจ็บปวด ความราํคาญ 
 small-scale farm n. ทุง่นาขนาดเล็ก  livestock n. การเล้ียงปศสุตัว์  dried-up  
pond n. สระน้ําทีแ่หง้ สระน้ําทีข่งัน้ําไมไ่ด้ 

ย่อหน้าที่ 3-4  

ใจความของย่อหน้าท ัง้สองน้ีกลา่วถงึการทดลองโครงการทีว่ดัมงคลชยัพฒันา โครงการตาม 
ทฤษฎใีหมก่อ่ใหเ้กดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยดาํเนินการเป็น 3 ข ัน้ตอน  cooperatives  
n. สหกรณ์ การรว่มมอืกนั บา้น อพาร์ตเมน้ท์ทีผู่อ้ยูเ่ป็นเจา้ของ หอ้งในอพาร์ตเมน้ท์ ถา้เป็นคาํ adj. 
เชน่ใชใ้น cooperative stores หมายถงึรา้นสหกรณ์  envisages v. หลบัตาแลเห็น นึก 
ภาพ ในทีน้ี่เราแปลคาํน้ีแบบตคีวาม คอื จดัการ  private sector n. ภาคเอกชน  local 
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community organisation n. องค์การตา่งๆ ของชุมชนทอ้งถิน่ เชน่ อบต. และอืน่ๆ 

หวงัวา่บทเรียนแปลเรือ่งพระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรม นอกจากจะทาํใหท้า่นซาบซึง้ในพระมหา 
กรุณาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแลว้ คงจะไดข้อ้คดิในการทาํงานแปลอีกดว้ย 

พบกนัใหมค่ร ัง้หน้า 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 16: Poaching could wipe out hippos 'by Christmas' [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น 

 

Hippopotamus' 
canine teeth 
attract ivory 
poachers and 
become one main 
cause of the 
poaching of the 
animal. 

เขี้ยวของฮปิโปโปเตมสั 
เป็นทีต่้องการของนกัลา่ 
งาและเป็นสาเหตุหนึ่งที ่
สตัว์ชนิดน้ีถกูลกัลอบฆา่ 

 
ฉบบัน้ี เรามาฝึกแปลขา่วเรือ่งสิง่แวดลอ้มดา้นสตัว์ป่า ภาคสอง กนัตอ่ แน่นอนเป็นขา่วรา้ย แเตเ่ราตอ้ง 
ชว่ยกนัตะเบ็งเสยีงออกไปใหด้งั ใหน้านและใหบ้อ่ยทีส่ดุ ชว่ยกนัหยุดย ัง้การทาํลายเขน่ฆา่ของมนุษย์ 
ใหไ้ด ้

ขอ้แนะนําวธีิแปลฉบบัน้ี ขอเน้นเรือ่งการใชข้อ้ความทีแ่ปลมาจาก "นามวลี" ซึง่มที ัง้คาํนามและคาํ 
คณุศพัท์เป็นสว่นขยาย นามวลีนิยมใช้มากในประโยค ขอ้ความในขา่ว ดงัทีเ่ราจะแปลดว้ยกนัในขา่ว 
ชิน้น้ี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja1607.htm
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Part II 

CONGO ANIMAL CONSERVATION 

Poaching could 
wipe out hippos 
'by Christmas' 

CTODD PITMAN 

5. The so-called Mai-Mai 
militia, a ragtag group 
of impoverished 
Congolese fighters with 
varying loyalties who 
operate across huge 
swathes of eastern 
Congo, set up a base in 
the park earlier this 
month, ZSL said. 

6. "The main cause is the 
area's use as a base for 
a rebel group known as 
the Mai-Mai who eat 
and sell hippo meat and 
ivory, found in the 
hippos' canine teeth. 
The group has also 
attacked a number of 
conservation rangers 
and their families." 

7. Government soldiers, 
as well as Rwandan 
Hutu rebels who fled 
Rwanda's 1994 
genocide and took 
refuge in the dense 
forests of eastern 
Congo, have also been 
blamed for contributing 
to the hippos' slaughter, 
as well as that of other 
animals in Virunga and 

ตอน ๒ 

การอนุรกัษ์สตัว์ป่าในคองโก 

ลกัลอบฆา่สตัว์ป่าอาจ 
ทาํลายลา้งฮปิโปหมดสิน้ 
ในครสิต์มาสน้ี 

ชทอดด์ พติแมน 

5. สตัววทิยาสมาคมฯ รายงานตอ่ไป 
วา่ทหารนกัรบกลุม่ทีเ่รียกกนัวา่ 
นกัรบมาไอ-มาไอ เป็นพวกนกัรบ 
คองโกกเฬวรากไรอุ้ดมการณ์ที ่
ยากจนขดัสน และจงรกัภกัดตีอ่ 
กลุม่ตา่งๆ กนั นกัรบมาไอ-มาไอ 
มพีื้นทีป่ฏบิตักิารครอบคลุม
บรเิวณ 
กวา้งใหญไ่พศาลทางแถบคองโก 
ตะวนัออก ไดเ้ขา้มาต ัง้ฐาน 
ปฏบิตักิารรบในเขตอทุยานแหง่ 
ชาตวิรุิงกาตอนตน้ๆ เดอืนน้ี 

6. "สาเหตใุหญ ่คอื บรเิวณเขตพื้นที ่
ในอทุยาน ซึง่ใชเ้ป็นฐานทีต่ ัง้ม ั่น 
ของพวกกบฏนกัรบ ทีรู่จ้กักนัวา่ 
พวกมาไอ-มาไอนัน้ พวกน้ีกนิ 
และจาํหน่ายเน้ือฮปิโป รวมฟนั 
เขีย้วของฮปิโปดว้ย กลุม่นกัรบ 
พวกน้ียงัโจมตทีาํรา้ยหน่วยลาด 
ตระเวนผูพ้ทิกัษ์รกัษาป่าและ 
ครอบครวัอกีเป็นจาํนวนมากดว้ย" 

7. ทหารรฐับาลคองโกเอง รวมท ัง้ 
พวกกบฏรวนัดา เผา่ฮูต ูทีห่ลบ 
หนีรอดพน้จากการทาํลายล้าง 
เผา่พนัธุ์มนุษย์ในรวนัดา เมือ่ปี 
1994 และอพยพล้ีภยัเขา้ไป 
อยูใ่นป่าดงทบึทางแถบคองโก 
ตะวนัออก ท ัง้หมดตอ้งถูกตาํหนิ 
ตเิตยีนดว้ย ทีม่สีว่นร่วมในการ 
สงัหารฮปิโปเหลา่น้ี รวมท ัง้สตัว์ 
ป่าอืน่ๆ ทีอ่ยูอ่าศยัในอทุยานแหง่ 
ชาตวิรุิงกา และอทุยานในคองโก 
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other Congo parks, 
including Kahuzi-Biega 
to the south, which is 
known for its dwindling 
population of eastern 
lowland gorillas. 
Virunga park is a 
Unesco World Heritage 
site. — AP 

แหง่อืน่ๆ อาทเิชน่ อทุยาน 
คาฮูไซ-เบยีกาทางแถบใตข้อง 
คองโก บรเิวณแหง่น้ีเป็นทีรู่ ้
กนัวา่ มลีงิกอรลิลาแถบพื้นที ่
ตํ่าดา้นตะวนัออก ซึง่มีจาํนวน 
ลดน้อยถอยลงอาศยัอยู ่อทุยาน 
แหง่ชาตวิรุิงกาน้ี ยูเนสโก 
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก 
แหง่หนึ่ง - ขา่วจากเอพี 

ค าอธิบาย 

ยอ่หน้าที ่5-6่่ 
วธิีแปลประโยคทีย่าวมากๆ อยา่งประโยคในยอ่หน้าที ่ ควรแบง่ขอ้ความโดยการขึน้ประโยคใหม ่ 
และหาประธานมาใสเ่พือ่ให้เน้ือหาชดัเจน เรามาดกูนัะคะ  the so-called Mai-Mai militia  
(n. phr.) นามวลีน้ีขอใช้คาํแปลวา่ "ทหารนกัรบกลุม่ทีเ่รียกกนัวา่ นกัรบมาไอ-มาไอ"  วธิกีารแปล 
เริม่แปลจากคาํหลกักอ่น ในสว่นแรกคอื militia (n.) แลว้ตามดว้ยคาํ (คณุศพัท์) ทีม่าขยาย ซึง่มี  
2 คาํ คอื so-called และ Mai-Mai จะเลือกแปลคาํขยายใดกอ่นด.ี.. ใหใ้ชว้ธิีลองแปลอยูใ่นใจกอ่น 
หากแปลแลว้เป็นขอ้ความทีเ่ขา้ใจก็ใชไ้ด้  a ragtag group (n. phr.) พวกกเฬวราก พวกไร ้
อดุมการณ์  ใหแ้ปล fighters (n.) นกัรบ ทหาร นกัตอ่สู ้กอ่นแลว้หาคาํขยาย โดยแปล Congo- 
lese (n.) ชาวคองโก กอ่นแลว้ตามดว้ย impoverished (attr. adj.) ยากจนขดัสน อตัคดัขาด 
แคลน ยากไรอ้นาคต 

ยอ่หน้าที ่6  
รายงานบอกสาเหตทุีฮ่ปิโปและสตัว์อืน่ๆ ถูกเขน่ฆา่  ivory (n.) เขีย้วยาว (ของฮปิโป) งา (ของชา้ง) 
ในทีน้ี่คอื เขีย้วยาว  canine teeth (n.) ฟนัเขีย้ว  conservation rangers (n. phr.)  
หน่วย เจา้หน้าที ่ผูด้แูลอทุยาน ลาดตระเวนผูพ้ทิกัษ์รกัษาป่า 

ยอ่หน้าที ่7 

รายงานของสมาคม ยงักลา่วถงึอกีสองฝ่ายทีม่ีสว่นในการฆา่ฮปิโปและสตัว์อืน่ๆ  Rwandan  
Hutu rebels (n. phr.) พวกกบฏรวนัดาเผา่ฮูต ูนามวลีน้ีตอ้งเลือกใชต้ามทีน่ิยมใชก้นัในดา้น 
รฐัศาสตร์การเมอืง ผูแ้ปลตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นน้ีบา้ง  Rwanda's 1990 genocide (n. phr.)  
การทาํลายลา้งเผา่พนัธุ์มนุษย์ในรวนัดาเมือ่ปี 1990 วลีเชน่น้ีตอ้งเพิม่คาํเชือ่ม (บุพบท) เขา้ไปดว้ย 
เพือ่ความชดัเจน  its dwindling population of eastern lowland gorillas (n. phr.)  
นามวลีน้ี ขอแนะนําใหแ้บง่ออกเป็น 2 ขอ้ความดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วมาแล้ว  a Unesco World  
Heritage site (n. phr.) นามวลีน้ี ดวูา่แปลไดง้า่ยๆ วา่ "สถานทีม่รดกโลกแหง่ยูเนสโก" แต ่
ผูอ้า่นจะไมเ่ขา้ใจวา่คอือะไร จงึแปลตามเน้ือหาทีเ่ป็นจรงิ ดงัทีแ่ปลไวค้ะ่ 

สวสัดีค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี 
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

 

January 9: Poaching could wipe out hippos 'by Christmas' [1] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น 

 

A hippo grazes 
alongside the marshy 
Ruzizi River that flows 
north out of Lake 
Tanganyika between 
Burundi and Congo. 

ฮปิโปตวัหนึง่เล็มหญา้ 
กนิตามลุ่มน้ําตื้น ๆ ใน 
แมน้ํ่ารูซิซี ทีไ่หลมาจาก 
ทะเลสาบแทนแกนยกิา  
ทะเลสาบทีอ่ยูร่ะหว่าง 
ประเทศบรูุนดีและคองโก 

 
ฉบบัน้ี ขอนําเสนอบทฝึกแปล ทีม่เีน้ือหาในดา้นสิง่แวดล้อมเรือ่งราวของสตัว์ป่า - ฮปิโปโปเตมสั ทีต่อ้ง 
เผชญิกบัวกิฤตการสญูพนัธุ์จากฝีมอืมนุษย์ 

ในดา้นการแปล บทฝึกน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ในบางประโยค บางขอ้ความนัน้มีความจาํเป็นตอ้งใชป้ระโยค 
กรรมวาจก โดยเฉพาะในขอ้ความทีแ่สดงการกระทาํดา้นไมด่ ีเชน่ การฆา่ การทาํลาย ดงัในบทฝึก 
แปลทีเ่ราจะแปลดว้ยกนัตอ่ไปน้ี 

Part I 

CONGO ANIMAL 
CONSERVATION 

Poaching could 
wipe out hippos 
'by Christmas' 

CTODD PITMAN 

ตอน ๑ 

การอนุรกัษ์สตัว์ป่าในคองโก 

ลกัลอบฆา่สตัว์ป่าอาจ 
ทาํลายลา้งฮปิโปหมดสิน้ 
ในครสิต์มาสน้ี 

ชทอดด์ พติแมน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja0907.htm
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1. Dakar, Senegal —The 
last remaining hippos 
in eastern Congo are 
facing extinction and 
could be wiped out in 
many parts of a 
national park by the 
end of the year if 
intense poaching by 
hungry militiamen 
continues, 
conservationists 
warned. 

2. The first two weeks of 
this month alone saw 
more than 400 hippos 
slaughtered in lawless 
Virunga National Park 
which was once home 
to one of central 
Africa's greatest 
hippopotamus 
concentrations, the 
Zoological Society of 
London (ZSL) said in 
a statement posted on 
its website on 
Saturday. 

3. A recent survey 
sponsored by the 
conservation group 
showed that there 
were fewer than 900 
hippos left in the park 
- "a dramatic decline 
from the 22,000 
recorded there in 
1988," the statement 
said. 

4. "If the killing 
continues at its 
current rate ZSL field 
workers fear there will 
be no hippos left in 

1. กรุงดาการ์ เซเนกลั -- ฮปิโปที ่
หลงเหลืออยูฝ่งูสดุทา้ยในคองโก 
ตะวนัออกกาํลงัเผชญิหน้ากบัการ 
สญูพนัธุ์ และอาจถูกทาํลายลา้ง 
จนหมดสิน้ไปไดใ้นเขตพื้นที ่
หลายๆ แหง่ในอทุยานแหง่ชาต ิ
วรุิงกา ซึง่ต ัง้อยูใ่กลพ้รมแดน 
ประเทศคองโกและรวนัดาภาย 
ในสิน้ปีน้ี หากพวกทหารนกัรบ 
ผูห้วิโซยงัคงกระหน่ําลกัลอบ 
ฆา่สตัว์อกีตอ่ไป นกัอนุรกัษ์ 
เตอืนภยั 

2. สตัววทิยาสมาคมแหง่กรุง 
ลอนดอน (Zoological  
Society of London - ZSL) 
กลา่วในรายงานทีเ่ผยแพรท่าง 
เว็บไซต์ของตนเมือ่วนัเสาร์วา่ 
เฉพาะในสองอาทติย์แรกของ 
เดอืนน้ีเพียงเดอืนเดยีว มฮีปิโป 
จาํนวนมากกวา่ 400 ตวัถูกฆา่ 
อยา่งผดิกฎหมายในเขตอทุยาน 
แหง่ชาตวิรุิงกา ซึง่คร ัง้หนึ่งเคย 
เป็นแหลง่กาํเนิดแหลง่หนึ่งทีฝ่งู 
ฮปิโปโปเตมสัอยูก่นัอยา่งหนา 
แน่นเป็นฝงูใหญโ่ตทีส่ดุในแถบ 
แอฟรกิากลางน้ี 

3. ผลสาํรวจเมือ่ไมน่านมาน้ีซึง่ 
ไดร้บัการสนบัสนุนจากกลุม่ 
อนุรกัษ์ไดเ้ปิดเผยวา่ มฮีปิโป 
เหลืออยูใ่นเขตอทุยานแหง่ 
ชาตน้ีิน้อยกวา่ 900 ตวัแลว้ 
รายงานยงักลา่วอกีวา่ "น่ีเป็น 
การลดจาํนวนทีเ่ห็นเดน่ชดั  
ดจูากจาํนวนฮปิโปทีบ่นัทกึ 
เอาไวม้อียู ่22,000 ตวัทีน่ ั่น 
เมอืปี 1988" 

4. กลุม่นกัอนุรกัษ์ยงัรายงาน 
ตอ่ไปวา่ "ถา้หากการเขน่ฆา่ 
ยงัคงเป็นไปในอตัราเชน่ 
ขณะน้ี คณะผูป้ฏบิตังิานสนาม 
ของสตัววทิยาสมาคมฯ หว ั่น 
ใจเหลือเกนิวา่จะไมม่ฮีปิโป 
หลงเหลืออยูอ่กีในเขตพื้นที่ 
หลายๆ แหง่ในอทุยานแหง่ 
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many parts of the 
national park by 
Christmas," the group 
said. 

ชาตน้ีิภายในครสิต์มาสน้ีแน่" 

ค าอธิบาย 

หวัขา่วใหญ ่
แปลตรงตามขอ้ความ  Poaching (ger.) การลกัลอบฆา่สตัว์ การลกัลอบลา่สตัว์ การขโมยลา่สตัว์ 
ดฉินัตดั "การ" ใหส้ ัน้กะทดัรดัเป็นหวัขอ้ขา่ว  wipe out (phr. v.) ขจดั ทาํลายลา้ง กวาดลา้ง 
 hippos (n.) ชือ่สตัว์ชนิดหนึ่งมถีิน่กาํเนิดทีท่วีปแอฟรกิา ชอบอยูใ่นน้ํา ชือ่เต็มวา่ ฮปิโปโปเตมสั 

คาํบรรยายภาพ  
: grazes (v.) เล็มหญา้ กนิหญา้  the marshy Ruzizi River เป็นนามวลี หมายถงึ ลุม่น้ํา 
ตืน้ๆ ในแมน้ํ่ารูซซีิ marshy (attr. adj.) ชายน้ําตืน้ๆ ลุม่น้ําตืน้ๆ ทีลุ่ม่เฉอะแฉะ  มขีอ้สงัเกต 
การแปลขอ้ความทีม่ีอนุประโยคซอ้นกนัอยู ่บางคร ัง้จาํเป็นตอ้งขึน้ประโยคใหม ่เพือ่ไมใ่หค้าํสนัธาน  
"ที"่ หรือ "ซึง่" มากนกั 

ยอ่หน้าที ่1 
กลา่วถงึการคาดการณ์ของนกัอนุรกัษ์  are facing (v.) เผชญิหน้า เผชญิกบั ประสบกบั 
 extinction (n.) การสญูพนัธุ์  intense (adj.) รุนแรง ดเุดอืด หนกัหน่วง กระหน่ํา 
 hungry militiamen (n. phr.) ทหารนกัรบผูห้วิโซ  ขอ้ความหลงัของประโยคทีส่อง  
ดฉินัใชก้รรมวาจก เพราะ ฮปิโปอาจถูกทาํลายลา้งจนหมดสิน้ไปได.้..  แตส่าํหรบัประโยคสุด  
ดฉินักลบัมาใชก้รรตวุาจก โดยให ้พวกทหารนกัรบ มาทาํหน้าทีเ่ป็นประธาน  conservationists 
(n.) นกัอนุรกัษ์ 

ยอ่หน้าที ่2-3 
กลา่วถงึ รายงานผลการสาํรวจของสตัววทิยาสมาคมแห่งกรุงลอนดอน  slaughtered (p.p.) 
ถูกฆา่ ถูกสงัหาร  lawless (adj.) ไรก้ฎหมาย ไมม่ขีือ่มแีป  greatest hippopotamus  
concentration (n. phr.) หมายถงึ ฝงูฮปิโปโปเตมสัทีอ่ยูก่นัอยา่งหนาแน่นเป็นฝงูใหญโ่ตทีส่ดุ 
 โปรดสงัเกตประโยคแรกของยอ่หน้าสอง ดฉินัไดใ้ช้กรรมวาจกอกี  sponsored (p.p.)  
สนบัสนุน อุปถมัภ์  ขอ้ความน้ี ดฉินัใชไ้มแ่ปลเป็นกรรมวาจกตามรูปความ เปลีย่นมาใช ้ไดร้บัการ 
สนบัสนุน... แทน  a dramatic decline (n. phr.) หมายถงึ การลดจาํนวนทีเ่ห็นเดน่ชดั  
decline (n.) การลด การตกตํ่า ความเสือ่ม dramatic (attr. adj.) เห็นเดน่ชดั ชดัแจง้ 

ยอ่หน้าที ่4 
รายงานยํา้วา่ หากมกีารเขน่ฆา่ในอตัราสูงเชน่น้ี ฮปิโปโปเตมสัตอ้งสญูพนัธุ์แน่ในครสิต์มาสปีน้ี 
 current rate (n. phr.) อตัราเชน่ขณะน้ี อตัราปจัจุบนัน้ี  ZSL field workers (n. phr.)  
นามวลีน้ี หมายถงึ คณะผูป้ฏบิตังิานสนามของสตัววทิยาสมาคมฯ 

สวสัดีค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี 
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. Ajarn Chintana 

Bhaigasuyee, who has an MA in Reading and Language Arts from Florida State University in 
Tallahassee, Florida, USA, prepared the translation and commentary. For many years Ajarn 
Chintana was the director of the Book Translation Institute Department of Curriculum and 
Instruction Development, Ministry of Education. 

  
January 2: Quake resistance acts to be widened [2]  

สวสัดคีะ่ 

 
Operations at the National Disaster Warning centre in Bangkok on 
Wednesday, 17 May 2006, shows computer images tracking the Pacific Rim 
as th first ever tsunami warning drill takes place across 24 Pacific Rim 
countries including Thailand. — NARONG SANGNAK 

การปฏบิตังิาน ณ ศูนย์เตือนภยัพบิตัแิหง่ชาตใินกรุงเทพมหานคร เมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม  
๒๕๔๙ แสดงใหเ้ห็นภาพคอมพิวเตอร์เฝ้าสงัเกตการณ์บรเิวณรอบแปซิฟิคในขณะทีม่ีการ 
ซ้อมการเตือนภยั ซึง่จดัขึน้เป็นคร ัง้แรก ครอบคลุม 24 ประเทศในบรเิวณดงักลา่ว รวมท ัง้ 
ประเทศไทยดว้ย 

 
วนัน้ีตวัอยา่งงานแปลเป็นตอนทีส่องของมาตรการการรบัมอืกบัแผน่ดนิไหวในประเทศเรา ซึง่เป็นเรือ่ง 
ใกลต้วัเรายิง่ขึน้ทุกวนั โดยเฉพาะผูท้ีต่อ้งอาศยัหรือทาํงานอยูบ่นตกึสงูๆทีไ่มน่านอาจตอ้งมกีารซ้อม 
หนีแผน่ดนิไหวเพิม่ขึน้มาจากการซอ้มหนีไฟทีท่าํกนัเป็นปกตอิยูแ่ลว้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2007/trja0207.htm
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ในแงก่ารแปล สปัดาห์น้ีเป็นเรือ่งของการเลือกใชค้าํ โดยเน้นเรือ่งของสาํนวนคะ่ 

Part II 

Quake resistance 
acts to be widened 

Building regulations in 
Bangkok to change 

CHEEWIN SATTHA 

5. Mr Thirawat said he 
was not concerned 
about tall buildings in 
greater Bangkok 
because they were built 
under close supervision 
from engineers. 

6. It is medium-sized 
buildings, some of 
which were shoddily 
constructed, that 
worried him, he said. 

7. In a related 
development, the 
department also plans 
to issue annual licenses 
for building auditors late 
next year. Recruitment 
of the inspectors is 
underway and Mr 
Thirawat said he 
expects about 6,000 out 
of nearly 10,000 civil 
engineers nationwide to 
be licensed. 

8. In Chiang Mai, the 
authorities found cracks 
in several buildings and 
ancient structures after 
Wednesday's quake. 

9. The jolt that shocked 

ตอน ๒ 

กฎหมายการตา้นทาน 
แรงส ั่นสะเทอืนของ 
แผน่ดนิไหวจะตอ้งขยาย 
ขอบเขตมากขึน้  

 

กฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งในกรุงเทพ 
จะเปลีย่นไป 

ชีวนิ ศรทัธา 

5. นายฐริะวตัรกลา่ววา่ทีเ่ขา 
กงัวลนัน้ไมใ่ชพ่วกตกึสูงๆ 
ในกรุงเทพมหานคร เพราะ 
พวกน้ีมวีศิวกรตรวจสอบ 
อยา่งใกลช้ดิอยูแ่ลว้ 

6. แตเ่ป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดกลาง 
ซึง่บางแหง่การกอ่สรา้งก็ทาํ 
อยา่งไมม่คีณุภาพ 

7. ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตร 
การใหมน้ี่ ในปลายปีหน้าทาง 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
ยงัมโีครงการทีจ่ะใหผู้ต้รวจ 
สอบอาคารตอ้งตอ่ทะเบยีน 
ใหมทุ่กปี และขณะน้ีกาํลงั 
ดาํเนินการรบัสมคัรผูต้รวจ 
สอบอยู ่นายฐริะวตัรคาดวา่ 
จะมวีศิวกรโยธาท ั่วประเทศ 
ประมาณ 6,000 คนจากเกือบ 
10,000 คน ทีไ่ดร้บัการขึน้ 
ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 

8. ทีเ่ชียงใหม ่หลงัเหตกุารณ์ 
แผน่ดนิไหวเมือ่วนัพุธ เจา้ 
หน้าทีพ่บรอยแยกในตกึ 
หลายแหง่ รวมท ัง้ทีส่ิง่กอ่สรา้ง 
โบราณสถานดว้ย 

9. แผน่ดนิไหวคร ัง้น้ีทีท่าํให ้
ชาวบา้นจาํนวนมากอกส ั่น 
ขวญัแขวน เป็นเหตใุหเ้จา้ 
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many residents has 
prompted Chiang Mai 
and Kanchanaburi 
provincial authorities to 
plan a drill for 
evacuating people in 
quake-prone areas. 

10. A similar drill is also 
being prepared for the 
western border province 
of Kanchamburi, which 
is a high risk area for 
potential earthquakes. 
A serious tremor could 
threaten the major 
Srinakharind and 
Vajiralongkorn dams 
which stand on two 
earth faults. 

หน้าทีข่องเชียงใหมแ่ละ 
กาญจนบรีุคดิจะจดัใหม้กีาร 
ซอ้มอพยพผูค้นออกจาก 
พื้นทีใ่นแถบทีเ่สีย่งตอ่การ 
เกดิแผน่ดนิไหว 

10. การซอ้มในลกัษณะน้ีจะจดั 
ขึน้เชน่เดยีวกนัทีจ่งัหวดั 
กาญจนบรีุซึง่เป็นจงัหวดั 
ชายแดนทางตะวนัตกของ 
ประเทศอนัเป็นบรเิวณที ่
มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิ 
แผน่ดนิไหวสูง การเกดิ 
แผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง 
อาจทาํใหเ้ขือ่นศรีนครนิทร์ 
และเขือ่นวชริาลงกรณ์เสยี 
หาย ซึง่ท ัง้คูต่ ัง้อยู่บนรอย 
เลือ่นของเปลือกโลกถงึ 
สองแหง่ 

ค าอธิบาย 

คาํวา่สาํนวนตามพจนานุกรมนอกจากแปลวา่เป็นถอ้ยคาํทีม่คีวามหมายอุปมาอปุมยัซึง่ตรงกบั 
คาํวา่ idiom แลว้ ยงัแปลไดว้า่ช ัน้เชงิการใชภ้าษา หรือโวหาร อยา่งเชน่ทีเ่ราพูดวา่หนงัสอืเล่ม 
น้ีมสีาํนวนด ีงานแปลทีด่นี ัน้นอกเหนือจากการถา่ยทอดความหมายไดถู้กตอ้งดว้ยการเลือกใช้ 
คาํทีเ่หมาะกบับรบิทแลว้ยงัตอ้งเลือกใชส้าํนวนโวหารทีด่ดีว้ย ในบทแปลวนัน้ีมตีวัอยา่งอยูห่ลาย 
แหง่ แตจ่ะขอยกมาเพียงสามตวัอยา่งคะ่ คอื 

 ย่อหน้าที ่7 

คาํวา่ development ในวลีวา่ In a related development หากแปลตามบรบิทน้ีน่าจะ 
ตรงกบัคาํวา่ พฒันาการ เนือ่งจากเป็นการคดิทาํสิง่ใหมข่ึน้มา แตถ่า้ใชก็้คงไดส้าํนวนทีไ่มด่ี  
ดฉินัจงึใชค้าํวา่ มาตรการ แทน โดยพจิารณาจากเน้ือหาโดยรวม (เน้ือหาจากสปัดาห์ทีแ่ลว้ 
กลา่ววา่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจะนํากฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งทีท่นตอ่แรงส ั่นสะเทือน 
ไมน้่อยกวา่ 7.0 ตามมาตรารคิเตอร์มาใชใ้นกรุงเทพฯ และอกีหลายจงัหวดั ซึง่เดมิบงัคบัใชแ้ต ่
กบัเชียงใหมเ่ทา่นัน้ ซึง่นบัวา่เป็นมาตรการใหมข่องการรบัมือกบัแผน่ดนิไหว) 

 ย่อหน้าที ่9 

คาํวา่ shocked ซึง่ในบรบิทน้ีมคีวามหมายวา่ตกใจมาก หากใชว้า่ "แผน่ดนิไหวคร ัง้น้ีทีท่าํให ้
ชาวบา้นจาํนวนมากตกใจมาก..." ไมน่่าเป็นสาํนวนทีด่ี อกส ั่นขวญัแขวน (แปลวา่ตกใจอยา่งมาก) 
จงึเป็นคาํทีน่่าจะเลือกใชม้ากกวา่ 

วลี to plan a drill ใชว้า่ คดิจะจดัใหม้กีารซ้อม... จะไดส้าํนวนทีน่่าอา่นกวา่ใช้วา่ "วางแผนที ่
จะซอ้ม..." 
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 ย่อหน้าที ่10 

คาํวา่ could threaten ในบรบิทน้ีมคีวามหมายวา่ "อาจเป็นอนัตราย" แตถ่า้ใชก้บัเขือ่นซึง่เป็นสิง่ 
ไมม่ชีีวติ ใชว้า่ อาจไดร้บัความเสยีหาย จะเหมาะกวา่ 

สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

 

2006 
DECEMBER 2006 

December 26: Quake resistance acts to be widened [1] 

สวสัดคีะ่ 

 

An earthquake with a 
magnitude of 5.6 on the 
Richter scale shook 
almost the entire 
province of Prachuap 
Khiri Khan and nearby 
provinces in the early 
hours on October. 
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่ 
บุญเลศิ บรูณุปกรณ์ ช้ีใหดู้รอย 
รา้วลึกบนประตูทา่แพทีเ่กดิ 
จากแผ่นดินไหวเมือ่วนัที ่15  
ธนัวาคมและมจีุดศูนย์กลาง 
อยูท่ีอ่าํเภอแมร่ิม 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc2606.htm
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แตก่อ่นน้ีแผน่ดนิไหวเป็นเพียงเรือ่งทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัดว้ยความสลดใจจากเคราะห์กรรมของประเทศ 
เพือ่นบา้นอยา่งจีน อนิโดนีเซีย หรือทีไ่กลๆ อยา่งในยุโรป อเมรกิา และแอฟรกิา แตไ่มก่ี่ปีมาน้ีประเทศ 
เราก็ประสบกบัภยัธรรมชาตชินิดน้ีบอ่ยคร ัง้ และมแีนวโน้มวา่จะมากขึน้เรือ่ยๆ 

ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีจงึนําเรือ่งการเตรียมป้องกนัภยัจากแผน่ดนิไหวมาใหอ้า่นกนัคะ่ ในแงข่องเทคนิค 
การทาํงานแปลนัน้ คณุผูอ้า่นจะไดเ้ห็นการปรบับทแปลทีผู่แ้ปลตอ้งตดัสนิใจวา่จะแค่ไหน อยา่งไรจงึจะ 
เหมาะ ซึง่ดฉินัคดิวา่บางคร ัง้ก็ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะตดัสนิใจ มาดกูนันะคะ 

Part I 

Quake resistance 
acts to be widened 

Building regulations in Bangkok 
to change 

CHEEWIN SATTHA 

1. A town planning regulation 
that requires buildings in 
earthquake prone northern 
provinces to be built to 
withstand tremors of up to 
7.0 on the Richter scale is 
being expanded to cover 
areas in Bangkok and other 
provinces in the central and 
southern regions. 

2. Department of Public Works 
and Town and Country 
Planning chief Thirawat 
Kullavanijaya said yesterday 
that the earthquake 
resistance requirements 
would be enforced in 
Bangkok and the 
surrounding provinces of 
Nonthaburi, Pathum Thani, 
Samut Prakan and Samut 
Sakhon as well as seven 
southern provinces of Krabi, 
Chumphon, Phangnga, 

ตอน ๑ 

กฎหมายการตา้นทานแรง 
ส ั่นสะเทอืนของแผน่ดนิไหว 
จะตอ้งขยายขอบเขตมากขึน้ 

 

กฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งในกรุงเทพ 
จะเปลีย่นไป 

ชีวนิ ศรทัธา 

1. จะมกีารนํากฎหมายวา่ดว้ยงาน 
ผงัเมอืงมาใชก้บักรุงเทพ 
มหานครและอกีหลายจงัหวดัใน 
ภาคกลางและภาคใต ้กฎหมาย 
น้ีกาํหนดใหก้ารกอ่สรา้งในจงัหวดั 
ทางภาคเหนือในบรเิวณทีเ่สีย่งตอ่ 
การเกดิแผน่ดนิไหวตอ้งทนตอ่แรง 
ส ั่นสะเทือนไดถ้งึ 7.0 ตามมาตรา 
รคิเตอร์ 

2. นายฐริะวตัร กุลละวณิชย์ อธบิดี 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงกลา่ว 
เมือ่วานน้ีวา่ จะมกีารนําขอ้กาํหนด 
เรือ่งการตา้นทานแรงส ั่นสะเทือน 
จากแผน่ดนิไหวมาใชก้บักรุงเทพ 
มหานครและจงัหวดัใกลเ้คยีง ซึง่ 
ไดแ้ก ่นนทบรีุ ปทุมธานี สมทุร- 
ปราการ และสมทุรสาคร ตลอดจน 
จงัหวดัทางภาคใตอ้กี 7 แหง่ คอื 
กระบี ่ชุมพร พงังา ภเูก็ต ระนอง 
สงขลา และสรุาษฎร์ธานี 

3. นายฐริะวตัรกลา่วภายหลงัจาก 
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Phuket, Ranong, Songkhla 
and Surat Thani. 

3. He made the remarks just 
one day after Chiang Mai 
was hit by an earthquake, 
measured at 5.1 on the 
Richter scale. 

4. Mr Thirawat said that much 
of greater Bangkok lies on 
very soft soil close to fault 
lines making it a risky area 
for earthquakes. 

เกดิเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวที ่
เชียงใหมเ่พียงหนึ่งวนั แผน่ดนิ 
ไหวคร ัง้น้ีมคีวามรุนแรงวดัได้  
5.1 ตามมาตราของรคิเตอร์ 

4. ทา่นอธบิดอีธบิายวา่พื้นทีส่ว่น 
ใหญข่องกรุงเทพและปรมิณฑล 
เป็นบรเิวณทีม่ดีนิออ่น และอยู่ 
ใกลก้บัรอยเลือ่นของเปลือกโลก 
ทาํใหเ้ป็นบรเิวณหนึ่งทีเ่สีย่งตอ่ 
การเกดิแผน่ดนิไหว 

ค าอธิบาย 

หัวข่าว 
Quake resistance acts to be widened ถา้แปลตรงๆ วา่ "กฎหมายการตา้นทานแรงส ั่น 
สะเทือนจะตอ้งขยายขอบเขตมากขึน้" ฟงัดก็ูเป็นภาษาไทยทีใ่ชไ้ด ้ไมจ่าํเป็นตอ้งปรบัอะไรเลย แตถ่า้ 
อา่นทวนอกีคร ัง้อาจรูส้กึแปลกๆ วา่ เป็นแรงส ั่นสะเทือนของอะไร หรือถา้จะแปลคาํวา่ quake วา่เป็น 
แผน่ดนิไหวเสยีเลย ซึง่จะไดว้า่ "กฎหมายการตา้นทานแผน่ดนิไหวจะขยายขอบเขตมากขึน้" ก็จะม ี
ปญัหาอกีเพราะเรือ่งของแผน่ดนิไหวคงไมม่ใีครตา้นหรือหา้มได ้เห็นทีจะตอ้งใชอ้ย่างเต็มยศเลยวา่ 

 กฎหมายการตา้นทานแรงส ั่นสะเทือนของแผน่ดนิไหวจะขยายขอบเขตมากขึน้  

ซึง่ชดัเจนมาก แตต่ดิตรงทีย่าวไปสาํหรบัหวัขา่ว ตรงน้ีล่ะคะ่ทีด่ฉินัคดิวา่ยาก เพราะไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง 
สาํหรบัดฉินัเองชอบใหค้าํแปลนัน้กระจา่งกบัผูอ้า่นจงึขอเลือกแบบเต็มยศคะ่ 

ยอ่หน้าแรก 
ในยอ่หน้าน้ีก็ตอ้งเลือกเชน่กนัคะ่ เพราะเมือ่แปลตามโครงสรา้งเดมิซึง่จะไดว้า่ "กฎหมายวา่ดว้ย 
งานผงัเมอืง (ทีก่าํหนดใหก้ารกอ่สรา้งในจงัหวดัทางภาคเหนือในบรเิวณทีเ่สีย่งตอ่การเกดิแผน่ดนิไหว 
จะตอ้งทนตอ่แรงส ั่นสะเทือนไดถ้งึ 7.0 ตามมาตราของรคิเตอร์) จะถูกนํามาใชก้บักรุงเทพมหานคร 
และอกีหลายจงัหวดัในภาคกลางและภาคใต"้ ขอ้ความในวงเล็บคือสว่นขยายของประธาน (ตวัเขม้) 
จะเห็นวา่ตอ้งปรบัสาํนวน โดยอาจเริม่ดว้ยการแปลงโครงสรา้งประโยค passive voice ใหเ้ป็น  
active voice ซึง่ดฉินัใช้วธีิละประธานวา่ 

 ...จะมกีารนํากฎหมายวา่ดว้ยงานผงัเมอืงมาใชก้บักรุงเทพมหานคร  
 
ตอ่มาก็ดสูว่นขยายในวงเล็บวา่ควรอยูท่ีใ่ดจงึจะด ีซึง่ตอ้งตดัสนิใจระหวา่งการนําสว่นขยายไปตอ่กบั 
สว่นทีถู่กขยาย ซึง่เป็นหลกัทีน่ิยมกนัในการเขยีน กบัการนําสว่นขยายมาสรา้งเป็นประโยคใหม ่แต ่
เมือ่พจิารณาแล้วเห็นวา่สว่นขยายยาวมาก ถา้ใชว้ธิีแรกจะทาํใหเ้น้ือความในประโยคหลกัขาดความ 
ตอ่เน่ือง ดงัทีย่กมาใหด้น้ีูคะ่ 

 ...จะมกีารนํากฎหมายวา่ดว้ยงานผงัเมอืง ทีก่าํหนดใหก้ารกอ่สรา้งในจงัหวดัทางภาค 
เหนือในบรเิวณทีเ่สีย่งตอ่การเกดิแผน่ดนิไหวจะตอ้งทนตอ่แรงส ั่นสะเทือนไดถ้งึ 7.0 ตาม 
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มาตราของรคิเตอร์ มาใชก้บักรุงเทพมหานครและหลายจงัหวดัในภาคกลางและภาคใต้ 
 

จงึเห็นวา่สูนํ้าสว่นขยายมาสรา้งเป็นประโยคใหม ่เชน่ทีป่รากฏในสาํนวนแปลไมไ่ด้  

พบกบัตอนทีส่องในสปัดาห์หน้า  

  

สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso Prof Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Programme, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

December 19: Oil could slide to $40 by mid-2007 [2] 

สวสัดคีะ่ 

 

President Hugo Chavez said in a 
recent OPEC meeting held in 
Caracas, Venezuela, on June 1, that 
an "appropriate" price for oil is $50 
to $60 a barrel. — AP  
ประธานาธิบดีฮวิโก ชาเวซ แหง่เวเนซูเอลา  
กลา่วในการประชุมองค์กรร่วมประเทศผู้ 
ผลติน้ํามนัเพือ่การสง่ออกซึง่จดัขึน้ทีก่รุง 
คาราคสั เวเนซูเอลา เมือ่วนัที ๑ มถิุนายน วา่  
ราคาน้ํามนัทีเ่หมาะสมคอื ๕๐ - ๖๐ ดอลลาร์ 
ต่อบาร์เรล 

 

เรือ่งธรุกจิน้ํามนัดบิกบัโอเปคมสีรอ้ยสนกลใน อยา่งไรเป็นเรือ่งน่ารูแ้ละน่าแปล ขอเชญิทา่น
ทดลอง 
แปลงานในแวดวงธุรกจิน้ี อยา่ลมื อา่นทกุยอ่หน้าใหต้ลอดต ัง้แตย่อ่หน้าแรกจนถงึยอ่หน้าสดุทา้ย
นะคะ 
การอา่นซํา้ๆ จะ ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจทีก่ระจา่งชดั ซึง่เป็นเกราะป้องกนัการแปลผดิเชน่เดยีวกบั 
การ จบัใจความสาํคญัของทกุยอ่หน้าใหไ้ด ้ความเขา้ใจกบัการจบัใจความไดเ้ป็นมนต์ขลงัของ

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trdc1906.htm


150 

 

งานแปล 
ทีป่ระสบความสาํเร็จคะ่ 

Part II 

Oil could slide to 
$40 by mid-2007 

Prices 'will depend on 
geopolitical conflicts' 

OMAR HASAN 

4. "It's possible that the 
price may dip to $40 
(1,423 baht), but not this 
year, maybe in 2007 and 
2008," depending on 
geopolitical conflicts, said 
Eldin, now a top 
contender for the post of 
Opec secretary general. 

5. The current price swings, 
Eldin said, were mainly 
due to geopolitical 
factors, such as the crisis 
over Iran's nuclear 
programme, Iraq and 
tensions in the Middle 
East. 

6. Fundamentals of supply 
and demand will continue 
to play a very crucial role 
in preventing oil prices 
from collapsing, Eldin 
said. 

7. In the past three years, 
80 per cent of the growth 
in demand came from 
China, Asia and other 
developing nations, not 
from the industrialised 
countries, he said. This 
will continue for decades 

ตอน ๒ 

ราคาน้ํามนัดบิจะรว่งลงถงึ 
40 เหรียญสหรฐัภายใน 
กลางปี 2550 [๑] 

ราคาน้ํามนัดบิ "คงจะขึน้อยู่กบัความขดัแย้ง 
ทางการเมอืงระหวา่งภมูภิาค" 

โอมาร์ ฮาซาน 

4. "ก็น่าจะเป็นไปไดท้ีร่าคาอาจ ลด 
ลงถงึ 40 เหรียญ แตค่งไมใ่ชปี่น้ี  
อาจเป็นปี 2550 กบั 2551" ท ัง้น้ี 
ขึน้อยูก่บัความขดัแยง้ทางการเมอืง 
ระหวา่งภูมภิาคตามคาํกลา่วของ 
เอลดนิซึง่เป็นตวัเต็งในการชว่งชงิ 
ตาํแหน่งเลขาธกิารโอเปค 

5. เอลดนิกลา่วเสรมิวา่เหตทุีร่าคา 
น้ํามนัในขณะน้ีไมท่รงตวัก็เพราะ 
ปจัจยัหลาย อยา่งทางการเมอืง 
ในภมูภิาค เชน่วกิฤตการณ์ทีเ่กดิ 
จากโครงการนิวเคลียร์ของอหิรา่น 
และความตงึเครียดระหวา่งอริกั 
และตะวนัออกกลาง 

6. โครงสรา้งพื้นฐานของอุปทานกบั 
อปุสงค์จะยงัคงมบีทบาทสาํคญั 
มากในการป้องกนัเหตกุารณ์ที ่
อาจทาํใหร้าคาน้ํามนัตกฮวบลงได้ 
เอลดนิกลา่ว 

7. เมือ่ 3 ปีทีผ่า่นมา อปุทานเพิม่ขึน้ 
80% เน่ืองจากความตอ้งการของ 
ประเทศจีน ประเทศในทวีปเอเชีย 
และหลายๆ ประเทศทีก่าํลงัพฒันา 
ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่ประเทศอตุสาหกรรม 
เขากลา่ว ลกัษณะเชน่น้ีจะยงัคงเป็น 
อยูเ่รือ่ยไปอกีหลายสบิปีในอนาคต 

8. "การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง 
หลกัท ัง้สองน้ี จะยงัคงมีสว่นพยุง 
ราคาน้ํามนัดบิไปอกียาวนาน"  
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to come. 
8. "These two major 

structural changes will 
continue to support oil 
prices in the long term," 
Eldin said. — AFP 

— สาํนกัขา่วเอเอฟพี 

ค าอธิบาย 

งานเขยีนทางธุรกจิประกอบดว้ยประโยคธรรมดาไมส่ลบัซบัซอ้น ความหมายตรงไปตรงมาไมต่อ้ง 
ตคีวาม สว่นทีย่ากและเป็นปญัหาสาํหรบัผูอ้า่นผูแ้ปลคือความรูพ้ื้นฐาน ความรูร้อบตวั และความรู้ 
เฉพาะดา้น เรามาแปลเรือ่งราคาน้ํามนักนัตอ่นะคะ 

ย่อหน้าที่ 4 

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ี เป็นการทาํนายราคาอนาคตอกี 2 ปีของตวัเต็งเลขาธกิารโอเปค  top 
contender n. ผูช้ว่งชงิ ผูช้งิชยั ผูโ้ตเ้ถียง เมือ่มคีาํ top ประกอบหน้าคาํ เราสองคนจงึใชค้าํแปล 
วา่ ตวัเต็ง เป็นคาํไทยทีแ่พร่หลาย ความหมายตรงหมายถงึ มา้แขง่ทีม่น้ํีาหนกัในการคาดหมายวา่จะ 
ชนะมากกวา่ตวัอืน่ๆ ในทีน้ี่นํามาใชใ้นความหมายเปรียบเทียบ หมายถงึคูแ่ขง่ทีใ่ครๆ คาดหวงัวา่คง 
ชนะไดค้รองตาํแหน่งทีมุ่ง่หวงั 

ยอ่หน้าที ่5-8 

ใจความสาํคญัของ 4 ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึปจัจยัอืน่ๆ นอกจากการเมอืง คอื วกิฤตการณ์ทางตะวนัออก 
กลางและโครงสรา้งของอุปทานกบัอปุสงค์ ความตอ้งการของตลาดเป็นตวัแปรสาํคญัของการพยุงตวั 
ของราคาน้ํามนัดบิท ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  swings v. แกวง่ไปมา ไมห่ยุดนิ่ง เราใชค้าํแปลวา่ 
ไมท่รงตวั จะใชไ้มต่รงึตวัก็ได ้คาํน้ีถา้เป็นคาํนามแปลว่าชงิชา้  crucial role n. บทบาททีส่าํคญั 
 developing nations n. ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ หมายถงึประเทศทีย่งัไมเ่จรญิ กอ่นหน้าน้ีมี 
การใชค้าํวา่ประเทศดอ้ยพฒันา ซึง่ฟงัแลว้เกดิความรูส้กึไมด่เีหมอืนดถููกเหยียดหยาม ดงันัน้จงึใช้ 
คาํวา่ กาํลงัพฒันา เป็นการใชค้าํเพือ่ "สนุทรียภาพ" เชน่เดยีวกบัการเรียกนกัเรียนยากจนวา่นกัเรียน 
ทีข่าดแคลนทุนทรพัย์ หรือนกัเรียนทีด่อ้ยโอกาส การใชค้าํทีฟ่งัแลว้เกดิความรูส้กึทีด่เีป็นศลิปะของ 
การเขยีนบทแปลทีผู่แ้ปลควรฝึกฝนปลูกฝงัไวเ้สมอ 

การขึน้ๆ ลงๆ ของน้ํามนัดบิมผีลกระทบตอ่คนท ั่วโลกเพราะมชีีวติแขวนอยูก่บัน้ํามนัเช้ือเพลงิ แมว้า่ 
จะพยายามหาแหลง่พลงังานอยา่งอืน่มาทดแทน แตก็่ยงัไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วร เราคงตอ้งเผชญิชะตากรรม 
ไปตามปรากฏการณ์น้ํามนัดบิไปอกีนานแสนนาน 

พบกนัใหมน่ะคะ 

สวสัดีค่ะ 

สิทธา พินิจภูวดล 
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

December 12: Oil could slide to $40 by mid-2007 [1] 

สวสัดคีะ่  

 
ราคาน้ํามนัดบิขึน้ๆ ลงๆ ในชว่ง 3-4 ปีน้ี  
ยงัเป็น ปรากฏการณ์ทีอ่ยูใ่นกระแสความ 
เป็นไปของโลก ปจัจุบนั คณุโอมาร์ ฮาซาน  
ได ้เสนอความคดิเห็นของผูบ้รหิารคนสาํคญั 
ของโอเปควา่ราคาน้ํามนั ขึน้อยูก่บัความ 
ขดัแยง้ทางการเมอืงระหวา่งภมูภิาคและ 
ความตอ้งการของตลาด เป็นความคดิเห็น 
ทีใ่ชเ้หตผุลวเิคราะห์วจิารณ์อยา่งน่าฟงั  
ท ัง้ยงัมปีระเด็นสาํคญัดา้นการทาํงานแปล 
ทีท่า้ทายความสามารถของนกัแปลอกีดว้ย  
ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐญัชลีแหง่มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสติผูร้อบรูใ้นวทิยาการธุรกจิ 
เทคโนโลยีไดร้บัเชญิมารว่มทาํงานแปลดว้ย 

Part I 

Oil could slide to 
$40 by mid-2007 

Prices 'will depend on 
geopolitical conflicts' 

OMAR HASAN 

1. Riyadh — Oil prices could 
drop to as low as $40 
(1,437 baht) a barrel by 
mid-2007 over receding 
geopolitical concerns but a 
collapse to pre-2003 

ตอน ๑ 

ราคาน้ํามนัดบิจะรว่งลงถงึ 
40 เหรียญสหรฐัภายในกลาง 
ปี 2550 [๑] 

ราคาน้ํามนัดบิ "คงจะขึน้อยู่กบัความขดัแย้ง 
ทางการเมอืงระหวา่งภมูภิาค" 

โอมาร์ ฮาซาน 

1. รยิาด — ราคาน้ํามนัดบิอาจจะรว่งดิง่ 
ลงถงึ 50 เหรียญสหรฐั (1,437 บาท) 
ตอ่บาร์เรลภายในกลางปี 2550 ทา่ม 
กลางภาวะถดถอยของการเมอืง 

 

Opec 's President, 
Nigerian Edmund 
Daukoru, right, faces 
the press at the 141st 
Extraordinary Meeting 
of the Opec 
Conference in 
Caracas, Venezuela, 
June 1.  
เอ็ดมนั ดาวโกรู ประธาน 
โอเปกชาวไนจีเรีย (ขวามือ) 
พบกบับรรดาหนงัสือพิมพ์ 
ในการประชุมโอเปกวิสามญั 
คร ัง้ที๑่๔๑ ณ กรุงคาราคสั  
เวเนซูเอลา เมือ่วนัที ่๑ 
มถิุนายน 
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prices is ruled out, Opec's 
(The Organisation of the 
Petroleum Exporting 
Countries) former acting 
secretary general said 
yesterday. 

2. "It is very difficult for me to 
think of prices sliding to 
pre-2003 levels. We are 
talking about perhaps 40, 
50 or 60 [dollars]," Adnan 
Shihab Eldin told AFP in 
an interview. 

3. "Strong fundamentals of 
supply and demand, which 
underwent a dramatic 
change over the past three 
years, will continue to 
support a price of between 
40 and 60 dollars a barrel 
and may be higher," Eldin 
said. 

ระหวา่งภูมภิาค แตก่ารตีราคาจะ 
ตกตํ่าลงเหมอืนชว่งกอ่นปี 2546 
นัน้คงเป็นไปไมไ่ด ้เป็นคาํกลา่วของ 
อดตีผูร้กัษาการในตาํแหน่งเลขาธกิาร 
กลุม่ประเทศโอเปคหรือองค์กรรว่ม 
ประเทศผูผ้ลติน้ํามนัเพือ่การสง่ออก 

2. อดันาน ชีฮนั เอลดนิ ใหส้มัภาษ์ 
แกส่าํนกัขา่วฝร ั่งเศส เอเอฟพีวา่ 
"เป็นเรือ่งยากมากสาํหรบัผมที ่
จะคดิวา่ราคาอาจจะดิง่ลงถงึระดบั 
ทีเ่คยเป็นในชว่งปี 2546 เรากาํลงั 
พูดถงึราคาที ่40, 50 หรือ 60  
เหรียญ (สหรฐั)" 

3. เอลดนิกลา่ววา่ "โครงสรา้งพื้นฐาน 
ทีแ่ข็งแรงของอุปทานและอุปสงค์ 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งเหลือหลาย 
น่าทึง่มาตลอดชว่ง 3 ปีทีแ่ล้ว จะยงั 
คงพยุงราคาใหอ้ยูร่ะหวา่ง 40 ถงึ  
60 เหรียญ ตอ่บาร์เรล อาจจะสงูขึน้ 
อกีก็ได"้ 

ค าอธิบาย 

งานเขยีนทางธุรกจิมศีพัท์เฉพาะดา้นธุรกจิปะปนอยูพ่อสมควร บทเรียนแปลวนัน้ีมีศพัท์เฉพาะดา้น 
เพียงไมก่ีค่าํไมย่ากทีจ่ะทาํความเขา้ใจ 

หัวบท 

คาํวา่  oil n. ตามปกตหิมายถงึน้ํามนัท ั่วๆ ไปท ัง้ทีเ่ป็นอาหาร เชน่ olive oil น้ํามนัมะกอก และ 
เป็นน้ํามนัเชื้อเพลงิเชน่ oil engine น้ํามนัเครือ่งยนต์ ในทีน้ี่เป็นเรือ่งของน้ํามนัดบิ ซึง่ใชใ้นโรง 
กล ั่นน้ํามนัหรือ oil refinery อกีคาํหนึ่งทีห่มายถงึน้ํามนัดบิคอื petroleum สว่นมากใชท้บัศพัท์ 
วา่ ปิโตรเลียม 

รองหวับท 
ท ัง้หวับทและรองหวับทเป็นขอ้เขยีนทีต่รงไปตรงมาสามารถแปลไปตามโครงสรา้งประโยคได ้ศพัท์ที่ 
ยากมคีาํเดยีวคอื  geopolitical adj. เป็นคาํประสมระหวา่ง geo- แผน่ดนิ ภมูศิาสตร์กบั
political เกีย่วกบัการบรหิาร การปกครอง เกีย่วกบัการเมอืง ดร.ชนินทร์กบัดฉินัไดด้ดัแปลงคาํแปล 
ใหเ้หมาะสมสามารถสือ่ความเขา้ใจกบัผูอ้า่นไดโ้ดยเขยีนคาํแปล geopolitical วา่ การเมอืงใน 
ภมูภิาค ไมใ่ชค้าํวา่ภมูศิาสตร์ซึง่มคีวามหมายกวา้งไกลเกนิไปสาํหรบับรบิทตรงน้ี แตเ่มือ่คาํน้ีสมัพนัธ์ 
กบัคาํ  conflicts n. ความขดัแยง้ ก็ตอ้งเปลีย่นคาํในเป็นระหวา่งเพือ่ใหข้อ้เขยีนมลีกัษณะเป็น 
ภาษาไทยทีถู่กตอ้ง 

ยอ่หน้าที ่1 
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เป็นคาํเกริน่นําของผูเ้ขยีนบทความ กลา่วถงึสถานการณ์น้ํามนัดบิทีม่รีาคาลดตํ่าลง ผูเ้ขยีนได้ 
สมัภาษณ์ขอความเห็นจากนายอดันนั ชีฮบั เอลดนิ ผูบ้รหิารคนสาํคญัของกลุ่มประเทศโอเปค  
 barrel n. ถงัไมช้นิดกลม ป่องตรงกลางสาํหรบัเก็บเหลา้องุน่หรือเบยีร์ หรือน้ํามนัและอืน่ๆ มคีวาม 
จุประมาณ 158 ลติร เป็นคาํเฉพาะดา้นในการซ้ือขายน้ํามนัปิโตรเลียม  receding n. มาจาก
recede v. ลดลง ถดถอย  pre-2003 n. คาํสาํคญัของกลุม่คาํน้ีคอื prices ราคา pre เป็นคาํ 
เตมิหน้าศพัท์แปลวา่กอ่น เริม่ ลว่งหน้า การแปลตรงน้ียากมากตอ้งคดิหาคาํแปลทีเ่ขา้ใจงา่ยและ 
ถูกตอ้ง เราสองคนจงึไวว้ธิีแปลแบบตคีวามโดยรกัษาความหมายไว้อยา่งครบถว้น 5 ruled out v.  
สาํนวน ตดัโอกาส ตดัสทิธ ิขดีฆา่ ไมย่อมรบัพจิารณา คาํน้ีมคีวามหมายหลากหลาย เป็นสิง่ทา้ทาย 
นกัแปลใหบ้รหิารสมองเพือ่ใชค้วามคดิตดัสนิใจเลือกความหมายทีเ่ขา้กบับรบิท  acting adj. ทาํ 
หน้าทีแ่ทนรกัษาการในตาํแหน่ง ถา้เป็นคาํนามหมายถงึการแสดงละคร 

ยอ่หน้าที ่2-3 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าท ัง้ 2 น้ีกลา่วถงึการวเิคราะห์ราคาน้ํามนัดบิในชว่ง 3 ปีทีแ่ลว้ และการ 
ทาํนายราคาอนาคตอกี 2 ปี ความเปลีย่นแปลงของราคาขึน้อยูก่บัความขดัแยง้ทางการเมอืง 

ศพัท์เฉพาะทางธุรกจิ  supply and demand n. supply ความหมายตามปกตคิือการสนอง 
ตอบความตอ้งการ จดัใหอ้ย่างพอเพียง สนิคา้ทีจ่ดัใหห้รือพรอ้มทีจ่ะจดัให ้ศพัท์ดา้นธุรกจิ supply  
ใชว้า่อปุทาน demand ใชว้า่อปุสงค์ คอืความตอ้งการของผูซ้ื้อหรือตลาด 

พบกนัใหมค่ร ัง้หน้านะคะ 

สวสัดีค่ะ 

สิทธา พินิจภูวดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

December 5: Saphan Sung public loo, 'the best' [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี เป็นบทฝึกแปลขา่วการประกวดหอ้งสขุาของ กทม. ตอนจบ ดฉินัเลือกขา่วน้ีมาแปลดว้ยเหตผุล 
2 ขอ้ ขอ้แรก คอื เน้ือหาขา่วแปลก น่าสนใจ ไมค่อ่ยมขีา่วในทาํนองน้ีบอ่ยนกัและ แนวคดิยงัเป็นไปใน 
ทางสรา้งสรรค์ ใหผู้อ้า่นเกดิความรูค้วามคดิ สว่นขอ้ 2 คอื การใชภ้าษาในขา่ว ท ัง้คาํศพัท์และประโยค 
ไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น ผูเ้ริม่ตน้หดัแปลใหมจ่ะไดเ้กดิกาํลงัใจ ไมท่อ้แทท้ิง้ไปกลางคนัอย่างน่าเสยีดาย 
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ในดา้นการแปล รูปแบบทีน่ิยมยดึถือเป็นขอ้ปฏบิตั ิคอื ความถูกตอ้ง ความชดัเจน และความเป็น 
ธรรมชาต ิการใชภ้าษาทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาบรบิท แนวการเขยีน และผูอ้า่น โดยเฉพาะการใชภ้าษา 
แปลทีเ่ป็นภาษาไทยทีน่ิยมใชก้นั และความสละสลวย น่าอา่นอกีดว้ย เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

 
Virat Chaichiang a Bangkok Metropolitan Administration official 
cleans a public toilet at Saranrom park to make sure it meets 
sanitation standards. The toilet was named Bangkok's best public 
park toilet by the BMA. 

วิรชั ชายเชียง พนกังาน กทม.ทาํความสะอาดสว้มสาธารณะสวนสราญรมย์เพือ่ให้ 
แน่ใจวา่ตรงกบัมาตรฐานสขุอนามยั สขุาแหง่น้ี กทม.ได้ประกาศใหเ้ป็นหอ้งสว้มสวน 
สาธารณะสดุยอดในกรุงเทพฯ 

Part II 

CITY CLEANEST TOILET 
CONTEST 

Saphan Sung public 

loo, 'the best' [2] 

KULTIDA SAMABUDDHI 

6. "It is hard to find dirt in 
our toilets because 
visitors are asked to 
clean their shoes in a 
washing zone before 
entering the building. 
And they wear locally-
made toilet shoes that 

ตอน ๒ 

กทม.ประกวดสขุาสะอาดทีส่ดุ 

สุขาสาธารณะเขต 
สะพานสูงสุดยอด [๒] 

กุลธดิา สมาพุทธิ ์

6. "ไมม่สีิง่สกปรกเลอะใน 
หอ้งสว้มของเราเลยนะครบั 
เพราะเราขอรอ้งใหผู้ม้าใช้ 
สว้ม ลา้งรองเทา้ทีพ่วกเขา 
ใสม่าทีบ่รเิวณลา้งเทา้ กอ่น 
เขา้มาในตวัตกึ อกีท ัง้ยงัตอ้ง 
ใสร่องเทา้สาํหรบัหอ้งสว้มที่ 
ทาํดว้ยฝีมอืคนในทอ้งถิน่ 
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prevent dirt from being 
smeared onto the toilet 
floor," he said. 

7. The "toilet shoe" 
shaped like a diving 
flipper was invented by 
a local villager from 
Ban Ma Koh Sang. 
Users can wear the 
special shoes costing 
350 baht a pair without 
taking off their shoes 
he said. 

8. The judge might have 
been impressed with 
the idea to use locally-
made items in the 
toilet said Mr. 
Chaitavat a hotel 
worker before he 
became a civil servant. 

9. "As a former hotel 
toilet cleaner I know 
how to make the loo 
clean and impressive," 
he said. 

บา้นเราดว้ย น่ีแหละทีช่ว่ย 
ป้องกนัไมใ่หม้สีิง่สกปรก 
เปรอะเป้ือนพื้นหอ้งสว้ม" 

7. 'รองเทา้สาํหรบัหอ้งสว้ม'ม ี
ลกัษณะรูปรา่งคลา้ยตนีกบดาํน้ํา 
ชาวบา้นคนหนึ่งในหมูบ่า้น 
มะกอสงัเป็นผูป้ระดษิฐ์คดิทาํ 
ขึน้มา ผูท้ีม่าใชห้อ้งสว้มสามารถ 
สวมใสร่องเทา้พเิศษชนิดน้ี ทีม่ี 
ราคาตกคูห่นึ่ง 350 บาทน้ีไดโ้ดย 
ไมต่อ้งถอดรองเทา้ทีใ่สอ่ยู ่ผอ. 
เขตอธบิายรายละเอยีด 

8. กรรมการผูต้ดัสนิอาจเกดิความ 
รูส้กึประทบัใจกบัความคดิ ทีใ่ช้ 
วสัดสุิง่ทีท่าํขึน้ในทอ้งถิน่เราเอง 
ในหอ้งสว้มก็ได ้นายชยัธวชั ผอ. 
เขตผูเ้คยเป็นพนกังานโรงแรม 
มากอ่นเป็นขา้ราชการพลเรือน 
ใหค้วามเห็นและยงัเพิม่เตมิอกีวา่ 

9. "ในฐานะทีผ่มเคยเป็นพนกังาน 
รกัษาความสะอาดหอ้งน้ําโรงแรม 
มากอ่น ผมรูว้ธิีทาํใหห้อ้งสว้ม 
สะอาดและเกดิความรูส้กึประทบัใจ 
ไดอ้ยา่งไร" 

ค าอธิบาย 

ย่อหน้าที่ 6-7 

ยงัคงเป็นรายละเอยีดอธบิายลกัษณะหอ้งสขุา ทีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิ รวมท ัง้การใชห้้องสขุาทีม่ี 
ลกัษณะพเิศษ ผูใ้ชต้อ้งสวมรองเทา้สาํหรบัหอ้งสว้มโดยเฉพาะ เพือ่ป้องกนัสิง่สกปรกเลอะพื้นหอ้งน้ํา 
 dirt (n.) สิง่สกปรก สิง่โสโครก ดนิ  a washing zone (n. phr.) หมายถงึ บรเิวณลา้งเทา้  
บรเิวณทาํความสะอาดบรเิวณชาํระลา้ง ดฉินัเลือกใชค้าํแรก  locally-made toilet shoes  
(n. phr.) นามวลี - 'รองเทา้สาํหรบัหอ้งสว้มทีท่าํดว้ยฝีมือคนในทอ้งถิน่บา้นเรา' ผูแ้ปลบางคนอาจ 
ใช ้'รองเทา้หอ้งสว้ม' ก็ได ้ being smeared (pass. v.) เป้ือน เปรอะเป้ือน เลอะเทอะ 
 ขอใหส้งัเกตการใชข้อ้ความแปลในประโยคแรกของยอ่หน้าที ่6 ดว้ย ดฉินัไมแ่ปลไปตามรูป 
ประโยค เชน่เดยีวกบัประโยคตอ่มา (หลงั because)  a diving flipper (n. phr.) หมายถงึ  
ตนีกบดาํน้ํา บางคนอาจเรียก รองเทา้ตนีเป็ดสาํหรบัดาํน้ํา 

ย่อหน้าที่ 8-9 

ขา่วยงัเป็นเรือ่งการแสดงทรรศนะความคดิเห็นของผูใ้ห้สมัภาษณ์ ตอ่การตดัสนิคดัเลือกหอ้งสขุา 
ของเขตสะพานสงู จนชนะเลศิ อกีท ัง้ผูใ้หข้า่วยงับอกประวตัภิมูหิลงัของตน ซึง่มผีลตอ่การปรบัปรุง 
หอ้งสขุาอกีดว้ย  have been impressed วลีน้ีแมม้ีรูปแบบเป็น pass. v. (กรรมวาจก) แต 



157 

 

่่ผูแ้ปลไมพ่งึแปลไปตามรูปประโยคดงักลา่ว เพราะรูปแบการใชใ้นภาษาไทยไมน่ิยมกนั มี
ขอ้แนะนํา 
วา่ ใหผู้แ้ปลพจิารณาและลองนึกวา่ ประโยคทีม่คีวามหมายทาํนองน้ีในสือ่อืน่ ๆ เชน่ ในหนงัสอืที่
เคย 
อา่น หรือขา่วในหนงัสอืพมิพ์ โทรทศัน์ และวทิยุ ใชว้า่อยา่งไร น่ีเป็นเครือ่งยืนยนัวา่ ผูแ้ปลตอ้งเป็น 
นกัอา่น เป็นผูใ้ชภ้าษาไทยไดด้พีอกบัภาษาตน้ฉบบัทีแ่ปลดว้ย  locally-made items (n. phr.) 
วสัดสุิง่ทีท่าํขึน้ในทอ้งถิน่เราเอง items (n.) สิง่ รายการ ชิน้  a civil servant (n. phr.)  
ขา้ราชการพลเรือน 

สวสัดีค่ะ 

จินตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

NOVEMBER 2006 

November 28: Saphan Sung public loo, 'the best' [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี บทฝึกแปลเป็นเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพอนามยัในชีวติประจาํวนัของคนเรา คอืเรือ่งหอ้งสขุา หรือ  
หอ้งสว้ม ซึง่บางคนอาจเรียกวา่ หอ้งน้ํา เพือ่ความสุภาพ เรือ่งน้ีเป็นสิง่จาํเป็น ทีเ่ราพงึใหค้วามเอาใจใส ่

ในสว่นของการแปล ขา่วน้ีไมม่คีาํศพัท์ยาก ประโยคไมซ่บัซ้อน แตว่ธิีการแปลเพือ่ใหส้ือ่ความหมายตรง 
ตามบรบิท มคีวามชดัเจน เป็นภาษาไทยทีน่ิยมกนัและมคีวามน่าอา่น ยงัเป็นเรือ่งสาํคญัทีผู่แ้ปลมือ 
ใหมต่อ้งใหค้วามสาํคญัควรเรียนรูแ้ละฝึกแปลบอ่ยๆ เพือ่ใหช้าํนาญ อยา่ลืมอา่นขา่วใหจ้บกอ่นแปล 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv2806.htm
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Virat Chaichiang a Bangkok Metropolitan Administration official 
cleans a public toilet at Saranrom park to make sure it meets 
sanitation standards. The toilet was named Bangkok's best public 
park toilet by the BMA. 

วิรชั ชายเชียง พนกังาน กทม.ทาํความสะอาดสว้มสาธารณะสวนสราญรมย์เพือ่ให ้
แน่ใจวา่ตรงกบัมาตรฐานสขุอนามยั สขุาแหง่น้ี กทม.ได้ประกาศใหเ้ป็นหอ้งสว้มสวน 
สาธารณะสดุยอดในกรุงเทพฯ 

Part I 

CITY CLEANEST TOILET CONTEST 

Saphan Sung public loo, 

'the best' [1] 

KULTIDA SAMABUDDHI 

1. Saphan Sung District 
office has won Bangkok's 
best public toilet of the 
year in the government 
office category for its 
cleanliness and user-
friendly style. 

2. The toilet contest is 
being held as a curtain-
raiser for the World Toilet 
Organisation's Toilet 
Forum and Expo which 
will be held in Bangkok 

ตอน ๑ 

กทม.ประกวดสขุาสะอาดทีส่ดุ 

สุขาสาธารณะเขตสะพานสูง 
สุดยอด [๑] 

กุลธดิา สมาพุทธิ ์

1. สาํนกังานเขตสะพานสูงชนะเลศิ 
ไดร้บัรางวลัหอ้งสขุาสาธารณะ 
ยอดเยีย่มประจาํปี ประเภทหน่วย 
งานราชการ เพราะความสะอาด 
และผูใ้ชส้ะดวกสบาย 

2. การจดัประกวดหอ้งสุขาคร ัง้น้ี  
เสมอืนเป็นการเปิดฉากโหมโรง 
การประชุมสว้มโลกขององค์การ 
สว้มโลก (The World Toilet  
Organisation's Toilet Forum 
and Expo) ซึง่จะจดัขึน้ทีก่รุงเทพฯ 
ในวนัพฤหสับดทีีจ่ะถงึน้ี 
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next Thursday. 
3. The three-day event is 

co-hosted by the Health 
Department and the Thai 
Environment Institute. 

4. District chief Chaitavat 
Yousumran said 
cooperation from visitors 
and district office staff in 
taking care of the toilets 
was vital in helping make 
his dream to create the 
perfect toilet come true. 

5. They are always dry and 
smell good " said Mr. 
Chaitavat referring to 24 
lavatories in the three-
storey district office 
building. 

3. การประชุม 3 วนัตดิตอ่กนัคร ัง้น้ี 
กรมอนามยัและสถาบนัสิง่แวดลอ้ม 
แหง่ชาต ิรว่มเป็นเจา้ภาพผูจ้ดังาน 

4. ผูอ้าํนวยการเขตสะพานสงู นายชยั
ธวชั 
อยูส่าํราญ ชี้แจงวา่ ความรว่มมอื 
ระหวา่งผูม้าใชแ้ละพวกพนกังาน 
รกัษาความสะอาดของเขต ทีช่ว่ย 
กนัดแูลรกัษาหอ้งสว้มเหลา่น้ี มี 
ความสาํคญัยิง่ยวดตอ่การสรา้ง 
ความฝนัของตนทีอ่ยากทาํหอ้งสขุา 
ทีส่ะอาดสมบรูณ์แบบใหเ้ป็นจรงิ 
ขึน้มา 

5. นายชยัธวชั ยงัอธบิายตอ่เมือ่ 
พูดถงึหอ้งสขุาท ัง้ 24 แหง่ซึง่ 
อยูใ่นตวัอาคารตกึสูง 3 ช ัน้อนั 
เป็นทีต่ ัง้สาํนกังานเขตวา่ "หอ้ง 
สว้มเหลา่น้ีแหง้ และมกีลิน่สะอาด 
หอมอยูเ่สมอครบั 

ค าอธิบาย 

หัวบท 

แปลตรงความ ใชค้าํส ัน้ๆ ใหส้ะดดุตาผูอ้า่น  city หมายถงึ กรุงเทพมหานคร ใชค้าํยอ่วา่ กทม. 
 a toilet (n.) หอ้งสขุา หอ้งสว้ม หอ้งน้ํา (ทีม่สีว้มอยู่ดว้ย) ในขา่วน้ีมีอกี 2 คาํ ทีใ่ชเ้รียก หอ้งสขุา 
คอื a loo (n.) เป็นภาษาพูด ทีค่นองักฤษใชเ้รียกสว้ม และ lavatories (n.) หอ้งสุขา หอ้งสว้ม 
หอ้งน้ํา 

หัวข่าวใหญ่ 

ดฉินัขอเลือกใชค้าํ "สขุา" แทน "สว้ม" เพราะดสูภุาพกว่า และเลือกใชค้าํภาษาปาก "สดุยอด"  
เพราะตอ้งการใหส้ ัน้ สะดุดตาผูอ้า่น  public loo (นามวลี) สุขาสาธารณะ 

ย่อหน้าที่ 1-3 

กลา่วถงึ การประกวดหอ้งสุขายอดเยีย่มประจาํปี ทีห่อ้งสขุาของสาํนกังานเขตสะพานสงูไดร้บัรางวลั 
ชนะเลศิ  government office category (n. phr.) นามวลี - ประเภทหน่วยงานราชการ  
government office (นามวลี) หน่วยงานราชการ ทาํหน้าที ่attr. adj. ขยาย category (n.) 
ประเภท หมวด ชนิด  user-friendly style สาํนวน - ลกัษณะเป็นมติรกบัผูใ้ช ้หรือสะดวก 
สบายแกผู่ใ้ช ้สาํนวนเชน่น้ี อาจปรบัปรุงเป็นสาํนวนไทยใหเ้ขา้กบับรบิท เชน่ 'ผูใ้ช้สะดวกสบาย' 
หรือ 
'สะดวกแกผู่ใ้ช้'  a curtain-raiser (n. phr.) สาํนวน- การโหมโรง การเปิดฉาก ดฉินัผนวก  
2 คาํหลงัเขา้ดว้ย  the World Toilet Organisation's Toilet Forum and Expo  
ดฉินัใชค้าํแปลวา่ "การประชุมสว้มโลก" ซึง่ไมต่รงกบัคาํในตน้ฉบบัขา่ว แตเ่พราะเป็นชือ่จรงิของ 
การประชุม  Forum (n.) การประชุมอภปิราย เวทีอภปิราย รายการถกปญัหา การสมัมนา 
 Expo (n.) ยอ่มาจาก Exposition (n.) การแสดงสนิคา้ระดบัชาต ิ(ศพัท์เศรษฐศาสตร์ ของ 
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ราชบณัฑติยสถาน) มหกรรมสนิคา้ระดบัชาต/ิโลก  ขอใหส้งัเกต ดฉินัไดร้วบประโยคแรกของ 
ยอ่หน้าที ่2 ไมแ่ปลตามรูปประโยค  co-hosted (v.) เป็นเจา้ภาพรว่มจดังาน  Health  
Department กรมอนามยั  ขอใหส้งัเกตวธิีเลีย่งการแปลไปตามรูปประโยคภาษาตน้ฉบบั ที่ 
ประโยคภาษาไทยไมน่ิยมใชก้นั 

ย่อหน้าที่ 4-5 

กลา่วถงึ รายละเอยีดเหตผุล ทีห่อ้งสขุาของสาํนกังานเขตสะพานสงูไดร้บัรางวลัหอ้งสุขายอดเยีย่ม 
 District chief (n. phr.) ตาํแหน่งบรหิารของขา้ราชการ กทม.ใชว้า่ 'ผูอ้าํนวยการเขต' หรือ 
ผอ. เขต  was vital (pred. adj.) สาํคญัยิง่ยวด สาํคญัเป็นอยา่งยิง่  referring to เป็น 
สาํนวนคาํเชือ่ม หมายถงึ เมือ่กลา่วถงึ เอย่ถงึ พูดถงึ 

พบกนัใหม่ฉบบัหนา้นะคะ 

จินตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

November 21: Japanese Buddhists struggle to win back believers [2]  

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลฉบบัน้ีตอ่จากของสปัดาห์ทีแ่ลว้ เป็นเรือ่งของพระภกิษุในญีปุ่่ นทีพ่ยายามจดักจิกรรม 
ตา่งๆ เพือ่ดงึคนเขา้วดัเหมอืนในอดตี บทแปลวนัน้ีทา่นผูอ้า่นจะไดเ้ห็นโครงสรา้งภาษาองักฤษทีเ่ราน่า 
จะปรบัใหเ้ป็นแบบไทยๆ ได ้เพือ่ไมใ่หภ้าษาแปรง่ แตเ่รามกัมองขา้มไปคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv2106.htm
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Keisuke Matsumoto, a 
young Buddhist monk, 
speaks to the Associated 
Press at the Kamiyacho 
Open Terrace he opened 
in the Buddhist Komyoji 
temple to recruit young 
people. 

พระภกิษุหนุ่มเคอสิเุกะ 
มตัสโุมโตะ ใหส้มัภาษณ์ 
สาํนกัขา่วเอพีทีร่า้นคาเฟ่ 
คามยิาซู โอเพิน เทอเรซ  
ในวดัคอมโยจทิีท่า่นเปิด 
ขึ้นเพือ่คนรุ่นใหมเ่ขา้วดั 

Part II 

Japanese Buddhists struggle 
to win back believers 

HIROKO TABUSHI 

6. In addition to his caf?, 
Matsumoto's Komyoji 
temple offers weekly yoga 
classes. He also 
spearheads higan.net, a 
web-based movement of 
young monks who organise 
festivals, discos, and 
meditation sessions, and 
write daily blogs on 
everything from Buddhist 
cuisine to music. 

7. Awash with cash as Japan's 
postwar economy boomed, 
temples once extracted 
huge donations from their 
congregations and charged 
exorbitant sums for lavish 
funerals - often over two 
million yen (626,000 baht). 

ตอน ๒ 

ภกิษุญีปุ่่ นปลุกศรทัธา  
ในพระพุทธศาสนา 

ฮิโรโกะ ทาบูชิ 

6. นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้ วดั 
คอมโยจขิองมตัสโุมโตยงั 
สอนโยคะทุกสปัดาห์ และ 
รเิริม่กลุม่ higan.net ทีใ่ช ้
เว็บในการทาํงานและเป็น 
กลุม่ภกิษุหนุ่มทีจ่ดักจิกรรม 
ในประเพณีงานฉลองตา่งๆ 
จดัดสิโก และการนั่งสมาธิ  
นอกจากนัน้ยงัเขยีนสารพนั 
เรือ่งส ัน้ประจาํวนัลงในเน็ต 
ต ัง้แตอ่าหารแบบชาวพุทธ 
ไปจนถงึเรือ่งดนตรี 

7. คร ัง้หนึ่งเมือ่สมยัเศรษฐกจิ 
หลงัสงครามของญีปุ่่ นเฟ่ืองฟู 
วดัตา่งๆ มเีงนิไหลเขา้มาก 
มาย เป็นเงนิทีไ่ดจ้ากการ 
บรจิาคของผูม้จีติศรทัธา  
และคา่บรกิารแสนแพงของ 
พธิีศพทีจ่ดัอยา่งไมเ่สยีดาย 



162 

 

8. But the good times ended 
when Japan's economic 
bubble burst in the early 
1990s, making elaborate 
funerals and other 
extravagances a thing of the 
past. 

9. Few Japanese strictly stick 
to one religion, instead 
picking and choosing as 
they please from many. A 
family might celebrate births 
at a shrine of the native 
Shinto religion and 
weddings at a Christian 
church, for example. 
Buddhists have specialised 
in funerals, which hasn't 
helped their image. 

10. And Matsumoto's caf?, 
which opened in 2004, 
hasn't led to many recruits 
so far. An office worker who 
often eats her packed lunch 
at the caf? said while she 
was more interested in the 
religion; she didn't have 
immediate plans to join the 
temple's congregation. 

เงนิทอง ซึง่มกัอยูใ่นอตัรา 
รายละกวา่สองลา้นเยน 
(626,000 บาท) 

8. เมือ่ญีปุ่่ นตกอยูภ่าวะลูกโป่ง 
เศรษฐกจิแตกในชว่งตน้ 
ทศวรรษ 1990 วนัดีๆ  เหลา่นัน้ 
เป็นอนัหมดไป การจดัพธิีศพ 
อยา่งหรูหราและเรือ่งฟุ่ มเฟือย 
อืน่ๆ กลายเป็นเรือ่งของอดีต 

9. ชาวญีปุ่่ นน้อยคนทีจ่ะนบัถือ 
อยูเ่พียงศาสนาเดยีว แตจ่ะ 
เลือกถือเอาตามใจชอบ เชน่ 
ครอบครวัหนึ่งอาจฉลองวนั 
เกดิทีว่ดัในศาสนาชนิโตอนั 
เป็นศาสนาพื้นเมอืงด ัง้เดมิ 
และทาํพธิีแตง่งานในโบสถ์ 
ครสิต์ศาสนา แตว่ดัทาง 
พุทธศาสนานัน้เชีย่วชาญ 
ในการจดัพธีิศพซึง่เป็นสิง่ 
ทีไ่มไ่ดช้่วยกูภ้าพพจน์ใหเ้ลย 

10. และรา้นคาเฟ่ของมตัสโุมโตะ 
ซึง่เริม่กจิการในปี ค.ศ. 2004 
ก็ยงัไมไ่ดท้าํใหม้คีนหนักลบั 
มาไดม้ากนกั สาวออฟฟิศ 
คนหนึ่งทีม่กัมานั่งรบัประทาน 
อาหารกลางวนัแบบใสก่ล่อง 
ทีร่า้นคาเฟ่แหง่น้ีบอกว่าแม ้
ขณะน้ีเธอสนใจเรือ่งศาสนา 
มากขึน้ แตก็่ไมไ่ดต้ ัง้ใจทีจ่ะ 
เขา้เป็นสมาชกิของวดัใน 
เร็ววนัน้ี 

ค าอธิบาย  
โครงสรา้งทีม่ ีadverbial phrase หรือ clause นําหน้าประโยค เชน่ Awash with cash as  
Japan's postwar economy boomed, temples once extracted huge  
donations from their congregations... ถา้แปลตามโครงสรา้งภาษาตน้ฉบบัว่า 
" ...มเีงนิไหลเขา้มากมายเนื่องจากเศรษฐกจิหลงัสงครามของญีปุ่่ นเฟ่ืองฟู คร ัง้หนึ่งวดัเคยไดร้บั 
เงนิบรจิาคจาํนวนมากจากผูศ้รทัธา..". จะไมไ่ดรู้ปประโยคภาษาไทยทีด่ ีบางคร ัง้ถงึกบัอา่นไมรู่เ้รือ่ง 
เราจงึควรลืมโครงสรา้งของตน้ฉบบัเดมิเสยี แลว้เขยีนใหมใ่หเ้ป็นไทยๆ โดยคงเน้ือความเดมิไวใ้หไ้ด้ 

แตถ่า้มบีพุบทวลีนํามาแทน เราก็อาจคงโครงสรา้งเดมิไว ้หรือปรบัใหมก็่ได ้เชน่ In addition to 
his caf?, Matsumoto's Komyoji temple offers weekly yoga classes... อาจแปล 
วา่ "...นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้ วดัคอมโยจขิองมตัสโุมโตยงัจดัสอนโยคะทุกสปัดาห์" หรือสลบับพุบทน้ี 



163 

 

ไปไวข้า้งหลงั "...วดัคอมโยจขิองมตัสโุมโตยงัจดัสอนโยคะทุกสปัดาห์นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้" ก็ไดค้ะ่ 

อกีเรือ่งหนึ่งทีด่ฉินัไดส้มัผสัจากการทาํงานกบัตวัอยา่งงานแปลคร ัง้น้ี และอยากต ัง้เป็นขอ้สงัเกต  
นั่นคอื การแปลเรือ่งของศาสนาซึง่เป็นเรือ่งละเอยีดออ่น ผูเ้ขยีนงานตน้ฉบบัเขยีนใหผู้อ้า่นท ั่วโลกซึง่ 
มหีลาก วฒันธรรม จะเสยีเปรียบนกัแปลทีรู่จ้กัวฒันธรรมของกลุ่มผูอ้า่น ในกรณีน้ีงานแปลจงึทาํให้ 
เนียนและ เหมาะกบัวฒันธรรมความเชือ่ของผูอ้า่นไดด้ีกวา่งานเขยีน และดฉินัอยากเลือกทีจ่ะทาํ 
เชน่นัน้ในกรณี ของศาสนาแมว้า่จะมคีาํสอนของบรูพาจารย์กอ้งอยูใ่นหูเสมอวา่ตอ้งถา่ยทอดใหไ้ด้ 
เทา่เทียมกบัตน้ฉบบั ในทุกมติ ิท ัง้ความหมาย น้ําเสยีง อารมณ์ ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากไดก็้ตาม  
ตวัอยา่งเชน่ คาํวา่ extracted และ charged ในประโยค temples once extracted  
huge donations from their congregations and charged exorbitant sums  
for lavish funerals ดฉินัอยากเลีย่งใหฟ้งันุ่มกวา่ดงัทีป่รากฏในสาํนวนแปล แทนการแปลตรงๆ  
วา่"คร ัง้หนึ่งวดัเคยดงึเงนิ บรจิาคจาํนวนมหาศาลจากผูม้จีติศรทัธาและเรียกเก็บคา่บรกิารจดัพธิีศพ 
อยา่งหรูหราฟุ่ มเฟือย 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีคะ่ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Pro. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

November 14: Japanese Buddhists struggle to win back believers [1]  

สวสัดคีะ่  

ศาสนาซึง่เป็นศนูย์รวมความดคีวามงามในสงัคมกาํลงัลดความสาํคญัลงทุกวนัอยา่งน่าเป็นหว่ง 
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีเป็นตวัอยา่งหนึ่งของความพยายามร้ือฟ้ืนศรทัธาขึน้ใหมด่ว้ยวธีิการทีเ่หมาะ 
กบัวฒันธรรมญีปุ่่ นคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv1406.htm
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A monk serves tea for young women visitors at 
the Kamiyacho Open Terrace, a cafe in the 
Buddhist Komyoji temple, in Tokyo. 

พระภกิษุรูปหน่ึงกาํลงับรกิารน้ําชาแกอุ่บาสกิาลูกคา้ใน 
รา้นคาเฟ่ คามยิาซู โอเพนิ เทอเรซ ในวตัคอมโยจ ิกรุง 
โตเกยีว 

Part I 

Japanese Buddhists 
struggle to win back 

believers 

HIROKO TABUSHI 

1. The Kamiyacho Open Terrace 
caf? in central Tokyo has all 
the trappings of a trendy 
establishment - good coffee, 
homemade dessert and an airy 
terrace. 

2. But what makes the caf? truly 
interesting is its setting: inside 
the Buddhist Komyoji temple, 
one of many across Japan 
offering new services - 
concerts, discos, yoga classes 
- in a struggle to stay relevant 
despite an increasingly secular 
society. 

3. "For Japanese, temples were 

ตอน ๑ 

ภกิษุญีปุ่่ นปลุกศรทัธา  
ในพระพุทธศาสนา 

ฮิโรโกะ ทาบูชิ 

1. รา้นคาเฟ่ คามยิาชู โอเพนิ เทอเรซ  
ใจกลางกรุงโตเกียวมทีุกอยา่งทีจู่งใจ 
เหมอืนรา้นกาแฟทนัสมยัแหง่หนึ่ง 
ทีเดยีว ไมว่า่จะเป็นกาแฟอรอ่ย 
ของ 
หวานแบบโฮมเมด หรือทีน่ ั่งกวา้ง 
ขวางโปรง่สบาย 

2. แตท่ีท่าํใหร้า้นคาเฟ่แหง่น้ีน่าสนใจ 
จรงิๆ ก็คอืทาํเล เพราะต ัง้อยูใ่นวดั 
คอมโยจซิึง่เป็นวดัทางพุทธศาสนา 
วดัหนึ่งในหลายๆ วดัท ั่วประเทศ 
ญีปุ่่ นทีใ่หบ้รกิารแบบใหม่ๆ  เชน่  
จดัคอนเสร์ิต ดสิโก และช ัน้เรียน 
โยคะ เป็นการพยายามปรบับทบาท 
ใหเ้หมาะกบัยุคสมยั ในสงัคมที ่
เน้นไปทางโลกมากขึน้ทุกท ี

3. "คร ัง้หนึ่ง วดัเคยเป็นสว่นหนึ่งของ 



165 

 

once a part of daily life," said 
the caf?'s 24-year-old owner 
and monk, Keisuke 
Matsumoto. "I want Kamiyacho 
Open Terrace to be a place 
people can drop in casually … 
and perhaps become a little 
curious about Buddhism. 

4. About 94 million Japanese 
were registered as Buddhists 
in 2005, almost three-quarters 
of the country's population. But 
for many the only time they 
enter a temple is to attend a 
funeral - driving many of the 
country's 75,000 temples to 
the verge of bankruptcy. 

5. At Matsumoto's caf? that 
overlooks a garden dotted with 
gravestones, visitors don't pay 
with money, but with prayer. 
All the coffee, tea, and cakes 
served by robe-clad monks in 
the open terrace are free. 
Instead the monks - all 
volunteers from nearby 
temples - suggest patrons put 
their hands together in prayer 
at the temple's grand alter 
before they leave. 

ชีวติประจาํวนัของชาวญีปุ่่ น" ภกิษุ  
เคอสิเุกะ มทัสโุมโต เจา้ของกจิการ 
คาเฟ่วยั 24 ปี กลา่ว "อาตมาอยาก 
ให ้รา้นคาเฟ่ คามยิาชู โอเพนิ  
เทอเรซ น้ีเป็นทีท่ีใ่ครตอ่ใครจะมา 
นั่งเลน่ไดส้บายๆ ... และบางทีอาจ 
เกดิสนใจอยากรูเ้รือ่งของพระพุทธ 
ศาสนาขึน้มาบา้ง" 

4. ตามสถติปีิ 2005 มชีาวญีปุ่่ นราว 
94 ลา้นคน หรือเกือบสามในสีข่อง 
ประชากรท ัง้หมดแจง้ในทะเบยีนวา่ 
นบัถือพุทธศาสนา แตม่มีากทีเ่ขา้ 
วดัเพียงเฉพาะเมือ่ไปงานศพเทา่นัน้ 
เป็นเหตใุหว้ดั 75,000 แหง่ท ั่ว 
ประเทศใกลจ้ะตกอยูใ่นสภาพขดัสน 

5. ทีร่า้นคาเฟ่ของภกิษุมตัสโุมโต ซึง่ 
มองออกไปเป็นสวนทีม่ป้ีายหลุม 
ฝงัศพตรงโน้นบา้งตรงน้ีบา้งนัน้  
ลูกคา้มารบัประทานน้ําชา กาแฟ  
ขนมตา่งๆไดโ้ดยไมต่อ้งจา่ยเงนิ  
แตจ่า่ยเป็นการสวดมนต์แทน โดย 
มเีหลา่ภกิษุในเครือ่งนุ่งหม่สบงจีวร 
เป็นผูบ้รกิาร ทุกรูปมาจากวดัใกล้ๆ  
มาชว่ยดว้ยความสมคัรใจ ก่อน
ลูกคา้ 
จะกลบั ทุกรูปจะสอนใหพ้นมมอื
ไหว ้
พระตอ่หน้าองค์พระประธานใน
โบสถ์ 

 ค าอธิบาย  
ในดา้นงานแปล ทา่นผูอ้า่นจะไดเ้ห็นการปรบัคาํบางคาํเพือ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิท ตวัอยา่งแรกคอื 
ชือ่เรือ่ง ซึง่ถา้จะแปลตรงตวัวา่ พุทธศาสนิกชนญีปุ่่ นพยายามใหค้นกลบัมาสนใจในศาสนาใหม ่ 
ไมค่อ่ยเหมาะเพราะเยิน่เยอ้เกนิกวา่จะเป็นพาดหวัขา่ว และในเมือ่ตามเน้ือขา่วเป็น พระภกิษุผูป้ลุก 
ศรทัธา ดฉินัจงึปรบัใหเ้ป็นอยา่งทีเ่ห็นคะ่ 

ตัวอย่างที่สอง  
คอืการแปลวลี ...in a struggle to stay relevant ... คาํทีต่อ้งตคีวามคอื relevant เพราะ 
ตามพจนานุกรมแปลวา่ ความสมัพนัธ์ ความเกีย่วขอ้ง ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์หรือกฎเกณฑ์ 
ความหมายในบรบิทน้ีจงึน่าจะเขา้ไดก้บัความหมายสดุท้าย แตก็่ตอ้งปรบัสาํนวนแปลใหเ้หมาะสม 
ดว้ยคะ่ เชน่ใชว้า่...เป็นการพยายามปรบับทบาทใหเ้หมาะกบัยุคสมยั หรือจะวา่เป็นการปรบัใหเ้ขา้กบั 
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สภาพสงัคมก็น่าจะได ้

ตัวอย่างที่สาม  

คาํวา่ .. to the verge of bankruptcy. ถา้แปลตรงตวัจะไดว้า่ ใกลจ้ะลม้ละลาย คาํวา่ 
ลม้ละลายมน้ํีาเสยีงออกมาในทางธุรกจิการเงนิ ซึง่แมจ้ะเป็นคาํทีต่รงความหมายแท้ๆ  แตเ่มือ่จะใช้ 
กบัวดั ดฉินัจงึอยากปรบัเป็น สภาพขดัสน มากกวา่คะ่ 

พบกบัตอนสองในสปัดาห์หน้า สวสัดคีะ่ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson is prepared by Assoc Pro. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

November 7: Royal Innovations 

สวสัดคีะ่  

เน่ืองในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี Translate It 
ไดถ้วายความจงรกัภกัดแีละราชสกัการะในรูปของบทเรียนแปลเกีย่วกบัพระอจัฉรยิภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เมือ่คราวทีแ่ล้วเป็นเรือ่งพระอจัฉรยิภาพดา้นวรรณคดี คราวน้ี 
เป็นพระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรม สาํหรบัสปัดาห์น้ีไดเ้ลือกนวตักรรมดา้นการเกษตร คร ัง้หน้าจะกลา่วถงึ
โครงการในพระราชดาํรบิางสว่น ปญัหาดา้นการแปลยงัคงเป็นการใชร้ะดบั 
ภาษาราชาศพัท์และชือ่เฉพาะของสถาบนัและสถานทีอ่ืน่ๆ 

มาเริม่แปลโดยตอ้งไมลื่มการอา่นใหต้ลอดเพือ่ทาํความเขา้ใจเรือ่งราวเน้ือหาและถอ้ยคาํสาํนวน 
ใหก้ระจา่งกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trnv0706.htm
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Phra Veeraphan Rakkitasrilo, left, leads about 150 
Muslim people from Yala around a factory making 
charcoal from husks, one of the royal projects at 
Chitrlada Palace, on June 22, 2005. 

พระวีรพนัธ์ รกักติศรีโล (ซา้ย) นําชาวมุสลิมจาํนวน 150 จาก 
จงัหวดัยะลาเยีย่มชมโรงงานผลติถา่นจากแกลบ ซึ่งเป็นโครงการ 
หน่ึงในโครงการพระราชดาํร ิณ พระตาํหนกัจติรลดารโหฐาน  
เมือ่วนัที ่22 มถิุนายน 2548 

Part I 

Royal Innovations 

 

1. Flash floods. Perennial 
droughts. Poor health or lack 
of education. In different 
regions, many poor Thais still 
suffer from natural and social 
imbalances. Improving their 
living conditions requires not 
only physical development 
work but also creative and 
forward-looking thinking. 
During the six decades of his 
reign, His Majesty the King 
has come up with creative 
and practical ideas to tackle 
his subjects' problems. The 
following are highlights of 
some of the more than 2,000 

ตอน ๑ 

พระอจัฉรยิภาพ 
ดา้นนวตักรรม 

1. น้ําทว่มฉบัพลนั ความแหง้แลง้ตลอด
ปี 
โรคภยัไขเ้จ็บ การขาดการศกึษา 
เป็น 
ลกัษณะของคนไทยทีย่ากจนในภมู ิ
ภาคตา่งๆ ซึง่ยงัคงทนทุกข์ทรมาน 
จากภาวะทีข่าดความสมดลุย์ท ัง้ดา้น 
สงัคมและธรรมชาต ิการพฒันา
สถาน 
ภาพชีวติของคนไทยทีย่ากจนจะตอ้ง 
ใชก้ารทาํงานทีมุ่ง่พฒันาท ัง้ดา้นกาย 
ภาพและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ซึง่ 
มองไปขา้งหน้า ในชว่งครองราชย์  
60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ทรงดาํรดิว้ยความคดิสรา้งสรรค์และ 
ปฏบิตัไิดจ้รงิในอนัทีจ่ะแกป้ญัหา 
ตา่งๆ ของประชาชน เรือ่งราวตอ่ 
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projects initiated by His 
Majesty. 

2. ROYAL PLOUGHING 
CEREMONY  
The Royal Ploughing 
Ceremony dates back to the 
Sukhothai era. The ceremony, 
which involves distribution of 
unhusked rice to the public, 
aims at uplifting the spirit of 
rice farmers. It was 
temporarily halted after the 
1932 revolution. Realising the 
positive effect the rite has on 
farming communities, His 
Majesty the King revived the 
ancient rite in 1960. 

3. EXPERIMENTAL PADDY 
FIELDS 
In his attempt to develop rice 
varieties that best suit local 
conditions, His Majesty gave 
up a part of his Chitralada 
Palace for use as an 
experimental rice field. The 
rice research, begun in1961, 
is conducted by the 
Department of Agriculture. At 
present lowland and highland 
varieties are grown. 

4. MODEL RICE MILL  
His Majesty's countless trips 
to provinces around Thailand 
have made him understand 
that farmers remain poor and 
indebted because the price of 
unhusked rice, which they 
sell, is much lower than the 
milled rice they buy. Instead 
of hiring commercial rice mills 
to process their rice, His 
Majesty advocates that 
farmers get together to 
procure communal rice mills. 

ไปน้ีเป็นสว่นหนึ่งทีส่าํคญัในโครง 
การกวา่ 2,000 โครงการซึง่เป็น 
พระราชดาํรขิองพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั 

2. พระราชพธิีพืชมงคลจรดพระ 
นงัคลัแรกนาขวญั  
พระราชพธิีพืชมงคลจรดพระนงัคลั 
แรกนาขวญัเคยปฏบิตัมิานานต ัง้แต่ 
สมยัสโุขทยั ในพระราชพธิีน้ีมกีาร 
หวา่นขา้วเปลือกเพือ่แจกจา่ย 
ประชาชนและมจุีดมุง่หมายเพือ่ 
บาํรุงขวญัของชาวนา พระราช 
พธีิน้ีไดห้ยุดชงกัไประยะหนึ่งหลงั 
จากการเปลีย่นแปลงการปกครอง 
ในพ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทรงตระหนกัว่าผล 
จากพระราชพธิีน้ีมปีระโยชน์ตอ่ 
สงัคมเกษตรกรรม ดงันัน้พระองค์ 
จงึทรงร้ือฟ้ืนพระราชพธีิโบราณขึน้ 
เมือ่ พ.ศ.2503 

3. นาขา้วทดลอง  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง 
ใชเ้น้ือทีส่ว่นหนึ่งในบรเิวณพระราช 
วงัสวนจติรลดาเพือ่ใชเ้ป็นนาขา้ว 
ทดลอง ดว้ยทรงพฒันาพนัธุ์ขา้ว 
ตา่งๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  
การวจิยัขา้วเริม่เมือ่ พ.ศ. 2504 ซึง่ 
มกีรมการเกษตรเป็นผูด้าํเนินการ  
ปจัจุบนัมขีา้วพนัธุ์ตา่งๆ ทีห่มาะกบั 
นาลุม่และนาดอน 

4. โรงสีขา้วตวัอยา่ง  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จ 
เยีย่มจงัหวดัตา่งๆนบัคร ัง้ไมถ่ว้น 
ท ั่วประเทศไทย ทาํใหพ้ระองค์ทรง 
เขา้ใจวา่เหตใุดชาวนาจงึยงัยากจน 
คน่แคน้และมหีน้ีสนิลน้พน้ตวั ท ัง้น้ี 
เพราะราคาขา้วเปลือกทีช่าวนาขาย 
มรีาคาถูกกวา่ขา้วสารทีช่าวนาซ้ือ 
มาก แทนทีจ่ะจา้งโรงสเีชงิพาณิชย์ 
สขีา้วของชาวนา พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทรงสนบัสนุนให้ 
ชาวนารวมตวักนัจดัสรา้งโรงสขีอง 
ชุมชนขึน้ 

5. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใช้ 
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5. With an initial investment of 
50,000 baht, His Majesty set 
such a mill up on the Royal 
Palace compound as an 
example. The model mill 
demonstrates His Majesty's 
care for the environment. 
Residues from the mill are 
recycled. Parts of the husks 
are mixed with cattle manure 
to make organic fertiliser. The 
remaining amount is pressed 
into solid fuel. Rice bran, 
meanwhile, is mixed to make 
feed for cattle and fish. 

เงนิลงทุนกอ้นแรกจาํนวน 50,000 
บาท สรา้งโรงสใีนบรเิวณพระราชวงั 
ขึน้เป็นตวัอยา่ง โรงสขีา้วตวัอยา่งน้ี 
แสดงใหเ้ห็นวา่พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัเอาพระทยัใสใ่นเรือ่ง 
สิง่แวดลอ้ม แกลบและราํขา้วจาก 
โรงสีไดนํ้าไปใชใ้หม ่แกลบบาง 
สว่นนําไปผสมกบัมลูสตัว์เพือ่ใช้ 
เป็นปุ๋ ยอนิทรีย์ สว่นทีเ่หลือนําไป 
อดัแข็งเป็นเชื้อเพลงิ สว่นราํขา้ว 
ก็นํามาผสมเพือ่เป็นอาหารเล้ียง 
ปศสุตัว์และปลา 

 ค าอธิบาย  
คาํอธบิายสว่นใหญท่ีจ่ะใหใ้นทีน้ี่เกีย่วกบัศพัท์ใหมซ่ึง่มเีพียงน้อยคาํ แตจ่ะเกีย่วกบัโครงการในพระราช 
ดาํรซิึง่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัการเกษตร การทาํนา โรงส ีนอกจากน้ีก็คอืคาํราชาศพัท์ทีไ่มซ่บัซอ้นยุง่ยาก 
ดฉินัจะใหค้าํแปลศพัท์บางคาํเพือ่เลือกทีเ่หมาะสมกบับรบิทใหม้ากทีส่ดุ นี่แหละคอืการบรหิารสมอง 
ทีร่า่งกายจาํเป็นยิง่และนกัแปลจะขาดเสยีไมไ่ด้ 

หัวบท  

เป็นคาํแปลตรงตวั แตก่ารเขยีนจะตอ้งใชร้ะดบัภาษาข ัน้สงูใหเ้หมาะสมกบัพระบาทสมเด็จพระเจา้ 
อยูห่วั ดงันัน้ดฉินัจงึใชพ้ระอจัฉรยิภาพ สว่นคาํ  innovations n. ใชศ้พัท์บญัญตัคิอื นวตักรรม 

ย่อหน้าที่ 1  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึตน้ตอบอ่เกดิของพระราชดาํรทิีม่าจากความทุกข์ของประชาชน  
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงดาํรทิีจ่ะแกป้ญัหาความทุกข์ยากของประชาชนจงึทรงรเิริม่ดาํเนิน 
โครงการทีส่าํคญัๆ มากมาย  perennial droughts n. ความแหง้แล้งตลอดปี  imbalances 
n. ภาวะทีข่าดความสมดลุ ความไมส่มดลุย์  forward-looking thinking n. การคดิทีม่องไป 
ขา้งหน้า  subjects n. คาํน้ีตามปกตเิรามกัจะเห็นในบรบิทท ั่วๆ ไปซึง่หมายถงึหวัขอ้ เน้ือเรือ่ง  
ใจความ แตบ่างคร ัง้คาํน้ีหมายถงึบคุคล ประธาน ผูอ้ยูใ่นปกครอง ในทีน้ี่หมายถงึประชาชน 

ย่อหน้าที่ 2  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึพระราชพธีิแรกนาขวญัซึง่มมีาต ัง้แตส่มยัสโุขทยั แตไ่ดเ้ลกิไป 
ระยะหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจงึทรงฟ้ืนฟูขึน้เพราะเป็นพระราชพธีิทีบ่าํรุงขวญัและกาํลงัใจ 
แกช่าวนา  Royal Ploughing Ceremony n. ชือ่เต็มของพระราชพธิีทีเ่ป็นทางการคอื 
พระราชพธิีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เรียกส ัน้ๆ ท ั่วๆ ไปวา่ พธิีแรกนาขวญั 
 ploughing n. การไถนา ในพระราชพธิีน้ีใช้คาํจรดพระนงัคลั คาํ จรด เป็นคาํกรยิาหมายถงึจด  
ถงึ จอ่ใหถ้งึ พระนงัคลั มาจากภาษาเขมรแปลวา่ ไถ จรดพระนงัคลั แปลวา่ จดไถลงดนิเพือ่ไถนา 
 unhusked rice n. ขา้วเปลือก  uplifting the spirit n. การบาํรุงขวญั  was halted  
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v. หยุด หยุดชะงกั  revived n. ฟ้ืนฟ ู

ย่อหน้าที่ 3  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการทดลองปลูกขา้วในบรเิวณพระราชวงัสวนจติรลดา ผลการ 
ทดลองทาํใหม้พีนัธุ์ขา้วทีป่ลูกในทอ้งทีต่า่งกนั  paddy field n. นาขา้ว  lowland and 
highland n. แปลตามตวัหมายถงึ ทีลุ่ม่กบัทีด่อน เพือ่ใหเ้หมาะสมกบับรบิท ดฉินัใชค้าํวา่ นาลุม่ 
กบันาดอน 

ย่อหน้าที่ 4-5  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการสรา้งโรงสขีา้วตวัอยา่งซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงแกไ้ขการสขีา้วของชาวนาซึง่กอ่ใหเ้กดิหน้ีสนิลน้พ้นตวั โรงสใีนชุมชนทีช่าวนาชว่ยกนัสรา้งขึน้ 
นอกจากชว่ยใหช้าวนาปลดหน้ีแลว้ ยงัทาํใหม้รีายไดพ้เิศษจากแกลบและราํขา้วอกีดว้ย  rice mill 
กบั milled rice n. ขอใหผู้แ้ปลสงัเกตคาํท ัง้สองซึง่แตกตา่งกนัเล็กน้อย ถา้ไมร่ะมดัระวงัใหด้จีะ 
ทาํใหแ้ปลผดิได ้rice mill หมายถงึโรงสขีา้ว milled rice คอืขา้วทีส่แีลว้หรือขา้วสาร 
 advocate n. สนบัสนุน ชว่ยเหลือ แนะนํา กลา่วอา้ง  initial investment n. เงนิลงทุน 
กอ้นแรก  compound n. มคีาํแปลหลายอยา่ง ทีเ่ราเห็นกนัท ั่วไปมกัจะเป็นคาํกรยิา แปลวา่  
คลุกเคลา้กนั ผสม เจือ ประกอบ ไกลเ่กลีย่ ถา้เป็นคาํคณุศพัท์แปลวา่ ซึง่ไกลเ่กลีย่ได ้ซึง่รวมกนัได ้
ถา้เป็นคาํนาม compound หมายถงึบรเิวณบา้น ทีด่นิลอ้มร ัว้ สิง่ทีป่ระกอบขึน้จากหลายๆ สิง่ คาํ 
ทีป่ระกอบดว้ยคาํต ัง้แต ่2 คาํขึน้ไป ในทีน้ี่ดฉินัใชค้าํวา่ "ในบรเิวณ" ซึง่ครอบคลุมความหมายชดัเจ 
นแลว้  residues n. สว่นทีเ่หลือ สิง่ทีต่กคา้ง ตะกอน ในทีน้ี่หมายถงึแกลบและราํขา้ว  husks  
n. แกลบ  cattle manure n. มลูววัควาย  organic fertiliser n. ปุ๋ ยอนิทรีย์  bran n.  
ราํขา้ว สองยอ่หน้าน้ีใหค้าํศพัท์ทางดา้นเกษตรกรรมหลายคาํ อยา่ลืมเก็บรวบรวมไว้ในคลงัคาํของคณุ 

หวงัวา่บทเรียนแปลเรือ่งพระอจัฉรยิภาพดา้นนวตักรรม นอกจากจะทาํใหท้า่นซาบซึง้ในพระมหา 
กรุณาธคิณุของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแลว้ คงจะไดข้้อคดิในการทาํงานแปลอีกดว้ย 

พบกนัใหมค่ร ัง้หน้า 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

OCTOBER 2006 

October 31: Innotech launches more nano shirt lines  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc3106.htm
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สวสัดคีะ่  

สิง่ทีข่าดหายไปจากการเสนอบทเรียนแปลของเราก็คอืงานแปลดา้นธุรกจิ วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ซึง่มคีวามสาํคญัมากในชีวติประจาํวนัของคนไทย และคนชาตอิืน่ๆ ท ัง้โลก สิง่ประดษิฐ์ใหม ่หรือ 
นวตักรรม (Innovation) เกดิขึน้บอ่ยมากในแวดวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราทา่นท ัง้หลาย 
สมควรตดิตามใหท้นักระช ัน้ชดิ และไมย่อมใหข้าดหายไปจาก Translate It ดฉินัไดข้อความร่วมมือ 
จากผูร้อบรูผู้ห้นึ่งในแวดวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีมาทํางานแปล คอื ดร. ชนินทร์ กุลเศรษฐญัชลี แหง่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ บทเรียนแปลวนัน้ีเราทาํงานดว้ยกนั ตอ่ไปภายหน้าอาจจะขอให ้ดร.ชนินทร์ 
แสดงเดีย่วถา้ทา่นเต็มใจและมเีวลา 

เชญิทา่นตดิตามงานแปลเกีย่วกบัธุรกจิเสือ้ผา้นาโนไดแ้ลว้คะ่ อยา่ลืมเก็บคาํเฉพาะดา้นไวใ้น "คลงัคาํ" 
ของคณุนะคะ 

 

Yongnum 

Sitipongporn, คุณ
Innotech's project 
director, shows off 
some shirt samples.  
 
คุณยงนํา สทิธิพงษ์พร  
ผู้อาํนวยการโครงการ 
ของอนิโนเทคกบัตวัอยา่ง 
เสือ้ยืดนาโน 

MANUFACTURING CLOTHING 

Innotech launches more 
nano shirt lines 

1. New collections of T-
shirts made using 
nanotechnology will be 
launched in response to 
the sale of 200,000 
official shirts 
commemorating the 
sixtieth anniversary of 
His Majesty the King's 
accession to the throne, 
according to Innotech 
Textile Co. 

การผลติสนิคา้ในโรงงานเสือ้ผา้ 

อนิโนเทคจดัทาํเสื้อยดืนาโน 
หลากหลายเพือ่ออกจาํหน่าย 

1. เสือ้ยืดแบบคอกลมไมม่ปีกรุ่นใหม ่
ทีผ่ลติขึน้ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี 
นาโนจะนําออกมาจาํหน่ายเป็น 
คร ัง้แรกเพือ่ตอบสนองความ 
ตอ้งการของตลาดทีม่ยีอดขายถงึ 
200,000 ตวั เป็นเสือ้ยืดทีร่ะลกึ 
ทีม่ตีราสญัลกัษณ์การฉลองสริริาช 
สมบตัคิรบ 60 ปี ของพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดลุยเดช 
ท ัง้น้ีตามแหลง่ขา่วจากบรษิทัอนิโนเทค 
เท็กซ์ไทล์ 
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2. Yongnum Sitipongporn, 
Innotech's project 
director, said four 
collections in seven 
colours would be 
launched at the Innomart 
Fair, to be held by the 
National Innovation 
Agency (NIA) from 
tomorrow to Sunday at 
Siam Paragon. 

3. He said the company had 
produced and sold 
200,000 yellow 
nanotechnology shirts to 
mark the sixtieth 
anniversary of His 
majesty the King's 
accession to the throne. 

4. In addition, the company 
has formed a partnership 
to distribute products at 
Se-Ed bookstores. 

5. The new T-shirts will be 
priced from 295 baht, 
men's polo shirts from 
475 baht, and women's 
Polo shirts from 450 
baht. 

6. He said the company had 
a production capacity of 
100,000 units per month 
at its factory in Nakhon 
Pathom. 

7. Innotech Textile, a 
subsidiary of United 
Textile Mill Co., teamed 
up with Chulalongkorn 
University's Institute of 
Metallurgy and Material 
Science to conduct 
research and 
development for apparel 
products using silver 

2. คณุยงนํา สทิธพิงษ์พร ผูอ้าํนวยการ 
โครงการของอนิโนเทค กลา่ววา่ 
เสือ้ยืดนาโนในอกี 4 รูปแบบ ซึง่ 
ประกอบดว้ย 7 สสีนั จะไดอ้อกสู ่
สายตาประชาชนในงานอนิโนมาร์ท 
แฟร์ ซึง่ดาํเนินงานโดยสาํนกังาน 
นวตักรรมแหง่ชาต ิ(สนช.) ทีจ่ะจดั 
ขึน้พรุง่น้ี (วนัพฤหสั) จนถงึวนัอาทติย์ 
(ที ่21-24 กนัยายน 2549) ณ  
สยามพารากอน 

3. คณุยงนํา กลา่ววา่ ทางบรษิทัได ้
ทาํการผลติและจาํหน่ายเสือ้ยืด 
นาโนเทคโนโลยีสเีหลืองไปแลว้ 
ถงึ 200,000 ตวั เพือ่เป็นทีร่ะลกึ 
ในงานเฉลมิฉลองสริริาชสมบตั ิ
ครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช 
ทีเ่พิง่ผา่นไป 

4. คณุยงนํา กลา่ววา่ "บรษิทัของเรา 
ใชเ้ทคโนโลยีทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในการผลติ ดงันัน้ เราจงึพรอ้ม 
ทีจ่ะแนะนําสนิคา้รุน่อืน่ๆ ของ 
เสือ้ยืดนาโนออกสูท่อ้งตลาด" 

5. เสือ้ยืดคอกลมแบบไมม่ปีกรุ่น 
ใหมน้ี่จะมสีนนราคาต ัง้แตต่วั 
ละ 295 บาท สาํหรบัเสือ้สไตล์ 
โปโลของสุภาพบุรุษก็จะอยู่ที ่ 
475 บาท และเสือ้ยืดสไตล์โปโล 
ของสุภาพสตรี ก็จะอยูท่ีต่วัละ  
450 บาท 

6. คณุยงนํา กลา่วเสรมิอกีวา่  
ทางบรษิทัมกีาํลงัการผลติอยูท่ี ่ 
100,000 (หน่วย) ตวั ตอ่เดอืน 
สาํหรบัโรงงานทีจ่งัหวดันครปฐม 

7. บรษิทัอนิโนเทค เท็กซ์ไทล์  
บรษิทัในเครือของยูไนเต็ด  
เท็กซ์ไทล์ มลิ จาํกดั ไดจ้บัมือ 
รว่มงานกบัทางสถาบนัวจิยัโลหะ 
และวสัดแุหง่จุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั เพือ่ไดท้าํการวจิยั 
และพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์สนิคา้ 
จาํพวกเสือ้ผา้พตัราภรณ์ โดย 
การใชเ้ทคโนโลยีนาโนซลิเวอร์ 

8. ทางโครงการไดร้บัเงนิวจิยั 
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nanotechnology. 
8. The project received 

some financial support 
from the National 
Innovation Agency. The 
total investment for the 
project was 10 million 
baht. 

9. The nano shirt is 
resistant to water and 
stains and is also 
wrinkle-free. 

10. Innotech Textile is the 
sole authorised licensee 
for the technology, which 
was developed by 
Chulalongkorn 
University. 

11. United Textile Mill is an 
original equipment 
manufacturer for several 
famous brands, such as: 
Nike, Marks & Spencer, 
Adidas, Next and DKNY. 

สนบัสนุนสว่นหนึ่งมาจากสาํนกั 
งานนวตักรรมแหง่ชาต ิการลง 
ทุนโดยรวมของโครงการอยู่ที ่
ประมาณ 10 ลา้นบาท 

9. เสือ้นาโนดงักลา่วมคีณุสมบตั ิ
พเิศษทีด่ใีนการตา้นทานน้ําและ 
ความสกปรกเปรอะเป้ือน อีกท ัง้ 
ปราศจากรอยยบัยูย่ีด่ว้ย 

10. บรษิทัอนิโนเทค เท็กซ์ไทล์ 
เป็นผูร้บัอนุญาตใหใ้ชส้ทิธิท์าง 
เทคโนโลยีน้ีแตเ่พียงผูเ้ดยีว 
ซึง่ไดร้บัการพฒันามาจาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

11. อนึ่ง ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มลิ 
เป็นผูผ้ลติสนิคา้และผลติภณัฑ์ 
ภายใตต้ราสนิคา้ทีม่ชีือ่เสยีง 
อยูห่ลายยีห่อ้ อาท ิเชน่ ไนกี้  
มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ อาดดิาส 
เนคซท์ และดเีคเอ็นวาย 

 ค าอธิบาย  
ศพัท์เฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสว่นใหญท่ีใ่ชใ้นภาษาไทยเป็นศพัท์ภาษาองักฤษ 
ทีผู่แ้ปลจะเขยีนดว้ยการทบัศพัท์บา้งและการแปลเป็นบางสว่นบา้ง ถา้เป็นชือ่เฉพาะจะใชท้บัศพัท์ 
สว่นหน่วยงานราชการจะใช้ตาม "นามสงเคราะห์สว่นราชการไทย" ฉบบัลา่สดุ พ.ศ.2549 

หัวบท  

แปลตรงตวัไดเ้ลยคะ่  manufacturing n. มาจาก manufacture v. ทาํ ประกอบ ประดษิฐ์  
แตง่ขึน้มา เป็นคาํนามหมายถงึการผลติสนิคา้ในโรงงาน  manufacturer n. โรงงาน ผูผ้ลติสนิคา้ 
บรษิทัผูผ้ลติสนิคา้ 

รองหัวบท  

 Innotech n. ทบัศพัท์ หมายถงึเทคโนโลยีนวตักรรม  launches v. ปลอ่ยให้ออกไป เชน่  
ปลอ่ยเรือลงน้ํา สง่จรวด ปล่อยสนิคา้ออกสูต่ลาด ลงมือดาํเนินการ (โครงการ) เริม่งาน  nano n,  
adj คาํน้ีหมายถงึหน่วยวดัขนาดความเล็กจิว๋เทา่กบัเศษหนึ่งสว่นพนัลา้นเมตร หรือ 1 nanometre 
เทียบไดก้บัประมาณ1/1,000,000 ของความหนาของเสน้ผม ทบัศพัท์  lines n. สายโลหติ ตระกูล 
แถวหน้ากระดาน ชนิด ประเภท ในทีน้ี่เป็นเรือ่งทางธุรกจิจงึใช้ความหมายวา่สายการผลติ กลุม่ของ 
สนิคา้ทีเ่สนอขาย คาํแปลทีม่ีความหมายครอบคลุมและเขา้ใจงา่ยคือ หลากหลาย 
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ย่อหน้าที่ 1  

ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึจาํนวนผลผลติทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเพราะเป็นเสือ้ 
ทีม่ตีราสญัลกัษณ์การฉลองสริริาชสมบตัขิองพระเจา้อยู่หวัครบ 60 ปี  T-shirts n. ทบัศพัท์วา่  
ทีเชร์ิต ก็ได ้หรือแปลวา่เสือ้ยืดคอกลมไมม่ีปก  nano-technology n. คอืขบวนการผลติและ 
สงัเคราะห์สนิคา้หรือวสัดโุดยใชเ้ทคนิคจากความเล็กจิว๋ เชน่ การทอผา้ทีใ่ช ้นาโนเทคโนโลยีก็คอื 
การทาํใหผ้า้มคีณุสมบตัพิเิศษทีม่ขีนาดเล็กมากในระดบั 0.1-100 นาโนเมตร คาํน้ีเป็นคาํใหม่ 
ทางวชิาการ ยงัไมม่ศีพัท์บญัญตั ิใชท้บัศพัท์ 

ย่อหน้าที่ 2  

ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึเสือ้ยืดนาโน 7 ส ีทีจ่ะออกจาํหน่ายในงานของสาํนกังานนวตักรรม 
แหง่ชาตริะหวา่งวนัที ่21-24 กนัยายน 2549  the National Innovation Agency (NIA)  
ภาษาไทยใชว้า่ สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สนช.) 

ย่อหน้าที่ 3-4  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการผลติและจาํหน่ายเสือ้ยืดนาโนทีเ่พิง่ผา่นพน้ไป และสมรรถนะ 
ของโรงงานทีไ่ดจ้ากการใชเ้ทคโนโลยีทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ย่อหน้าที่ 5-6  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีแสดงใหเ้ห็นหลกัการเขยีนบทความเชงิธุรกจิซึง่จะตอ้งกลา่วถงึราคา 
ของสนิคา้ นอกจากน้ีใจความสาํคญัยงักลา่วถงึความสามารถในการผลติของโรงงานอกีดว้ย 

ย่อหน้าที่ 7-8  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึความร่วมมือของบรษิทัผูผ้ลติกบัสถาบนัวจิยัเพือ่ทาํการวจิยัและ 
พฒันากลุม่ผลติภณัฑ์เสือ้ผา้  silver nanotechnology กลุม่คาํใหม ่ไมต่อ้งแปล ในแงข่อง 
ความหมาย เทคโนโลยีน้ีเรียกอกีอยา่งหนึ่งวา่ technology Silver nano หรือ Antimicro 
-bial คอืการใช้ silver หรือเงนิมาทาํใหเ้ป็นหน่วยเล็กทีส่ดุ (nano) แลว้นํามาเคลือบหรือตอ่ 
เซลล์ใหป้ระสานกบัผลติภณัฑ์ ทาํใหผ้ลติภณัฑ์มคีณุสมบตัพิเิศษ เมือ่ผลติภณัฑ์ถูกอากาศจะเกดิ 
ความชื้น Silver ion หรือไอออนของเงนิจะออกมาทาํหน้าทีย่บัย ัง้การเจรญิเตบิโตของเชื้อโรค 
ทีเ่ป็นสาเหตขุองกลิน่อบัชื้นตามรา่งกาย เชื้อโรคจะไมเ่จรญิเตบิโตและตายไปในทีสุ่ด  Insti 
-tute of Metallurgy and Material Science ชือ่เฉพาะสถาบนัราชการ สถาบนัวจิยั 
โลหะและวสัดุ  National Innovation Agency ชือ่เฉพาะสถาบนัราชการ สาํนกังาน 
นวตักรรมแหง่ชาต ิ Total investment n. การลงทุนโดยรวม 

ย่อหน้าที่ 9-11  

ใจความสาํคญัของสามยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึสทิธทิางเทคโนโลยีการพฒันาการผลติและสนิคา้ชือ่ดงัที่ 
บรษิทัเป็นผูผ้ลติ  resistant to water and stains and is also wrinkle-free  
กลุม่คาํ เป็นคณุสมบตัพิเิศษของเสือ้นาโนคอืทนน้ํา ทนสิง่สกปรกและไมย่บังา่ย  licensee for  
the technology กลุม่คาํ สทิธบิตัร สทิธทิางเทคโนโลยี ชือ่ยีห่อ้ผลติภณัฑ์เป็นชือ่เฉพาะ เชน่  
ไนกี อาดดิาส ฯลฯ เป็นชือ่เฉพาะ ใชท้บัศพัท์ 

หวงัวา่ผลงานแปลดา้นธุรกจิเทคโนโลยีคงชว่ยเพิม่พูนความรูร้อบตวัและวงศพัท์ใหแ้กท่า่น พบกนั 
ใหมโ่อกาสหน้า 

สวสัดีคะ่      
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สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

October 24: Stingray barb kills 'Crocodile Hunter' Irwin [2]  

สวสัดีแฟนผูอ้า่น  

สปัดาห์น้ี ขอนําเสนอบทฝึกแปลขา่ว การเสยีชีวติของ สตฟี เออร์วนิ เป็นการรว่มอาลยัในการจากไป 
ของนกัธรรมชาตศิกึษา ผูม้ีลีลาโลดโผนกลา้บา้บิน่ ในการนําเสนอสาระสาํคญัในดา้นการอนุรกัษ์ 
สิง่แวดลอ้มของโลก โดยเฉพาะ โลกของสตัว์ป่า ทีน่บัวนัใกลส้ญูพนัธุ์เขา้ไปทุกทีแลว้ ดว้ยเหตทุีม่นุษย์ 
เบยีดเบยีนสตัว์ จากมลูเหตุนานาประการ สตฟี เออร์วนิพยายามบอกผูค้นในโลกว่า สรรพสตัว์ท ัง้หลาย 
แมแ้ตส่ตัว์ป่าทีม่อีนัตรายรา้ยแรง เชน่ จระเข ้งพูษิ เสอื แทจ้รงิตามธรรมชาตแิล้ว ไมใ่ชส่ตัว์รา้ยทีด่รุา้ย 
น่าสะพรงึกลวั จนตอ้งหาทางฆา่ขจดัใหห้มดไป ตรงกนัขา้ม มนุษย์ตอ้งคุม้ครองสตัว์ คนกบัสตัว์ตอ้งอยู่ 
รว่มกนัได ้เหมอืนในอดตีกาล สตัว์ท ัง้หลายมีชีวติจติใจเฉกเชน่ มนุษย์ จงึควรอยู่รว่มกนัได.้..น่าเสยีดาย 
ทีโ่ลกสญูเสยีบคุคลผูน้ี้ไปเร็วนกั 

 

Steve Irwin always felt he 
would die early, his wife 
said in a television special 
on Australia's Nine 
Network. 
 
ภรรยาของสตีฟ เออร์วินกลา่ว 
ในรายการพเิศษทางโทรทศัน์ 
ไนน์ เน็ตเวร์ิกของออสเตรเลียวา่ 
สตีฟ มกัรูส้กึอยูเ่สมอวา่เขาจะ 
อายุส ัน้ 

Part II 

AUSTRALIA Tragic death of 

ตอน ๒ 

ออสเตรเลีย นกัธรรมชาตวิทิยา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc2406.htm
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acclaimed naturalist 

Stingray barb kills 
'Crocodile Hunter' 
Irwin 

7. Irwin's death was likely 
only the third recorded 
fatal stingray attack in 
Australia, experts said. 
They said stingray 
venom was 
agonisingly painful but 
not lethal, although the 
barb was capable of 
causing horrific injuries 
like a knife or bayonet. 

8. "It's not the going in, 
it's the coming out," 
Australian Venom 
Research Unit deputy 
director Dr Bryan Fry 
said. 

9. "They have these 
deep serrations which 
tear and render the 
flesh as it comes out," 
he said. 

10. Known around the 
world for his catch-
phrase "Crikey" during 
close encounters with 
wild animals, Irwin 
made almost 50 
documentaries which 
appeared on the cable 
TV channel Animal 
Planet. He became a 
virtual global industry 
generating books, 
interactive games and 
even toy action 

ทีโ่ลกชืน่ชมเสยีชีวติอยา่งน่าสะเทือนใจ 

เงีย่งหางปลากระเบนดบัชีวติ 
เออร์วนิ พรานจระเข ้

7. ผูเ้ชีย่วชาญเปิดเผยขอ้มูลวา่การเสยี 
ชีวติของเออร์วนิดเูหมอืนมีการบนัทกึ 
เป็นรายทีส่ามเทา่นัน้ในประเทศ 
ออสเตรเลีย ทีป่ลากระเบนทํารา้ยคน 
จนถงึตาย ผูเ้ชีย่วชาญยงัอธบิายอกีวา่ 
พษิปลากระเบนสรา้งความเจ็บปวด 
รวดรา้วยิง่นกัแตท่วา่ไมเ่ป็นอนัตราย 
ถงึแกช่ีวติได ้ถงึแมว้า่เงีย่งทีห่างของ 
มนั จะสามารถกอ่ใหเ้กดิบาดแผล 
ฉกรรจ์น่าสยดสยองเหมอืนถูกมดีฟนั 
หรือดาบปลายปืนแทงเอาได ้

8. ดร.ไบร์อนั ฟราย รองผูอ้าํนวยการ 
หน่วยงานวจิยัพษิสตัว์แหง่ประเทศ 
ออสเตรีเลีย ใหร้ายละเอยีดเพิม่วา่ 
"ไมใ่ชบ่าดแผลขา้งในหรอก แต ่
เป็นบาดแผลออกขา้งนอก" 

9. เงีย่งหางปลากระเบนมลีกัษณะเป็น 
รอยฟนัเลือ่ยหยกัลกึพวกน้ีแหละ ทีฉี่กเน้ือ
ขาดกระจุยออกขณะที ่
มนัดงึเงีย่งหางออกมา"  
รองผูอ้าํนวยการชี้แจง 

10. ผูค้นท ั่วโลกตา่งรูจ้กัคุน้เคยกนัดกีบั 
คาํพูดตดิปากของเออร์วนิ "ครกิกี้!"  
ในขณะทีเ่ผชญิหน้ากบัสตัว์ป่าตา่งๆ 
ในภาพยนตร์สารคดเีกือบ 50 เรือ่ง 
ทีเ่ขาสรา้งขึน้ออกฉายทางเคเบลิ 
ทีวีชอ่งสารคดโีลกของสตัว์- แอนิมลั 
แพลเนต เออร์วนิเอง ไดก้ลายเป็น 
ตวัจกัรกอ่ใหเ้กดิสนิคา้จาํหน่ายไปท ั่ว 
โลก เชน่ หนงัสอื เกมส์คอมพวิเตอร์ 
และแมแ้ตข่องเลน่รูปคนในทา่ตอ่สู้ 
ตา่งๆ 

11. มผีูพ้รรณนาเปรียบเทียบเออร์วนิ 
เหมอืน "โนอาห์สมยัใหม"่ (ใน 
พระคมัภร์ีไบเบลิ พระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงเลือกโนอาห์ ใหเ้ป็นผูส้รา้ง 
เรือลาํใหญม่หมึาพาครอบครวั 
และชว่ยเหลือสตัว์ทุกชนิด อยา่ง 
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figures. 
11. Irwin was described as 

"a modern-day Noah" 
and his death shocked 
world leaders, fellow 
naturalists and humble 
Australians who said 
he was "a bloody good 
bloke" 12. 

12. "I really do feel 
Australia has lost a 
wonderful and 
colourful son. He 
brought immense joy 
to millions of people, 
particularly to children, 
and it's just such a 
terrible loss, 
"Australian Prime 
Minister John Howard 
told reporters.— 
REUTERS 

ละหนึ่งคู ่ใหร้อดพน้อนัตรายจาก 
น้ําทว่มโลกคร ัง้ใหญ ่- ผูแ้ปล)  
ดงันัน้มรณกรรมของเออร์วนิจงึ 
กอ่ความตระหนกตกใจใหแ้ก ่
บคุคลผูนํ้าประเทศท ั่วโลก เพือ่น 
ในแวดวงนกัธรรมชาตวิทิยา และ 
สามญัชนชาวออสเตรเลียท ั่วไป 
ทีพู่ดถงึเออร์วนิกนัวา่ "อา้ยบา้ 
ดเีดอืด" 

12. นายกรฐัมนตรีออสเตรเลีย  
จอห์น ฮาวาร์ดใหส้มัภาษณ์ 
ผูส้ือ่ขา่ววา่ "ผมมคีวามรูส้กึวา่ 
ประเทศออสเตรเลียไดส้ญูเสีย 
ลูกชาย ผูส้รา้งสสีนัน่าอศัจรรย์ใจ 
ไปเสยีแลว้ เออร์วนินําความ 
รืน่รมย์สนุกสนานยอดเยีย่มทีส่ดุ 
มาสูผู่ค้นนบัลา้นๆ คน โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่เยาวชนของเรา น่ีชา่ง 
เป็นความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ยิง่นกั 
- ขา่วจากรอยเตอร์ส 

ค าอธิบาย  
ทุกสดุสปัดาห์ในระยะน้ี ดฉินัมงีานบรรยายใหค้รูอาจารย์ผูส้อนวชิาภาษาองักฤษในตา่งจงัหวดั ท ัง้ใน 
ระดบัประถมและมธัยมศกึษา ในเรือ่งเกีย่วกบัมาตรฐานการเรียนภาษาองักฤษตามหลกัสตูรการศกึษา 
ข ัน้พื้นฐานพ.ศ.2544 ทุกจงัหวดัทีไ่ป ดฉินัจะยํา้อยูเ่สมอวา่ ในการสอน ภาษาองักฤษพื้นฐาน (Basic 
English) โดยเฉพาะเมือ่ตอ้งสอนใหน้กัเรียนอา่นบทอา่น (reading passages) ทีม่คีวามยาวนัน้ 
ไมพ่งึสอนใหน้กัเรียนแปลไปทีละประโยค (ท ัง้แปลไปพรอ้มกบัคณุครู หรือใหน้กัเรียนแปลทีละคน/ 
กลุม่) เพราะจะเกดิผลเสยีในการสรา้งความเขา้ใจในการอา่นแกเ่ด็ก วธิีสอนทีเ่หมาะสม คอื นกัเรียน 
ตอ้งอา่นเอง โดยเขา้ใจคาํศพัท์ สาํนวน และ โครงสรา้งภาษาแล้ว จากนัน้ต ัง้คาํถามใหน้กัเรียนหา 
คาํตอบจากบทอา่น ทีน่กัเรียนตอ้งอา่นเองและเขา้ใจดว้ยตนเอง (เทคนิคการสอนอา่นประโยคให้ 
นกัเรียนเขา้ใจ ตอ้งตดิตามไปฟงัดฉินัพูดคะ่!) กรุณาอยา่สอนการแปลในการสอนภาษาองักฤษ ครูจะ 
สอนแปลได ้ตอ้งผา่นการเรียน หรือการฝึกอบรมวธิีการแปลมากอ่น 

ลองศกึษาวธิีการแปลในคอลมัน์น้ีก็ได ้ดงัตวัอยา่งการแปลวนัน้ี 

ย่อหน้าที่ 7  

บอกขอ้มูลของปลากระเบน ทีเ่ป็นตน้เหตใุหเ้ออร์วนิเสยีชีวติ ทีจ่รงิแล้วไมใ่ชพ่ษิของมนั แตเ่ป็น 
บาดแผลทีถู่กเงีย่งปลาแทงจนเสยีชีวติ  fatal stingray attack (phr.n.) ดฉินัไมแ่ปลนามวลี 
น้ีวา่ 'การทาํรา้ยของปลากระเบนจนถงึตาย' เพราะความจะไมช่ดัเจน อา่นไมเ่ขา้ใจ และมกีลิน่นมเนย 
มาก ตอ้งปรบัประโยคใหม ่เป็น "ปลากระเบนทาํรา้ยคนจนถงึตาย", fatal (attri-adj.) ชะตากรรม  
ถงึตาย จุดตาย สองคาํหลงัตรงกบับรบิทความทีสุ่ด  venom (n.) พษิสตัว์, สิง่ทีม่ีพษิ  
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 agonisingly (adv.) รวดรา้วยิง่นกั, แสนสาหสั, อยา่งทรมาน  lethal (adj.) ถงึแกค่วามตาย, 
ถงึตาย, อนัตรายถงึแกช่ีวติ  horrific injuries (phr.n.) บาดแผลฉกรรจ์ น่าสยดสยอง, horrific  
(attri adj.) น่าสยดสยอง, น่ากลวัเป็นอยา่งยิง่, น่าหวาดเสยีว ใชไ้ดห้มด  bayonet (n.) มดีปลาย
ปืน 
ดาบปลายปืน  ในประโยคแรก ดฉินัสบัทีเ่ปลีย่นตาํแหน่ง ผูใ้หข้อ้มลู และ 'ประเทศออสเตรเลีย' ไปไว้ 
ขา้งหน้า เพือ่ใหเ้น้ือความชดัเจน 

ย่อหน้าที่ 8-9  

เป็นขอ้มลูสาเหตกุารตายของเออร์วนิจากผูใ้หข้า่วอกีแห่งหนึ่ง  ขอ้ความ "It's not the going in  
, it's the coming out," ผูแ้ปลตอ้งตคีวามใหด้ ี'the going in' คอื "บาดแผลเขา้ขา้งใน" และ  
'the coming out' คอื "บาดแผลออกขา้งนอก"  ดฉินัไดย้า้ยผูใ้หข้า่วมาไวต้น้ประโยคเพือ่ใหผู้อ้า่น 
ทราบผูใ้หข้า่ว  these deep serrations ขอ้ความน้ีตอ้งนึกถงึบรบิทใหด้ ีเงีย่งปลากระเบนมี 
ลกัษณะหยกัเป็นรอยฟนัเลือ่ยลกึ, serrations (n.) ลกัษณะฟนัเลือ่ย, รอยฟนัเลือ่ย, รูปฟนัเลือ่ย 
 tear and render (v.) ขอใชว้า่ "ฉีก...ขาดกระจุยออก"  ขอใหส้งัเกต ดฉินัไมแ่ปล "They "  
แตใ่ช ้"บาดแผล" แทน 

ย่อหน้าที่ 10  

ยอ่หน้าที ่10 กลา่วถงึชือ่เสยีงและผลงานของสตีฟ เออร์วนิ ทีส่รา้งไวใ้หโ้ลก  ในประโยคแรก ผูแ้ปล 
ควรหาประธานของประโยคมาใส ่เพือ่ใหเ้ป็นประโยคภาษาไทยทีส่ละสลวยและความชดัเจนขึน้ ไม่
ควร 
แปลวา่ 'เป็นทีรู่จ้กักนั...'  catch-phrase (n.) วลีตดิปาก, คาํพูดตดิปาก  "Crikey" (interj.)  
เป็นคาํอทุาน เป็นคาํพูดตดิปากเฉพาะของเออร์วนิ ขอทบัศพัท์คะ่  close encounters (phr.n.)  
เผชญิหน้า, ประจนัหน้า, อยู่ตอ่หน้า เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ  appeared on (phr.v.) กรยิาวลีน้ีใช้วา่ 
"ออกฉาย, ออกอากาศ, ออก"  ขอใหส้งัเกต ดฉินัเขยีนทบัศพัท์ "- แอนิมอล แพลเนต" ลงไปดว้ย  
เพือ่เป็นความรูแ้กผู่อ้า่น  ในประโยคแรก ดฉินัไดป้รบัเปลีย่นสลบัตาํแหน่งขอ้ความใหม ่เพือ่ใหเ้น้ือ 
ความไหลลืน่สมัพนัธ์ตอ่กนั  a virtual global industry (phr.n.) นามวลีน้ี มคีวามหมายวา่ 
เออร์วนิกลายเป็นตวัจกัรสาํคญัทีอ่ตุสากรรมระดบัโลกนําไปทาํธุรกจิตา่งๆ, virtual (attri.adj.)  
เหมอืนจรงิ, ทีแ่ทจ้รงิ, เทา่กบั  generating (v.ในรูป pres.p.) ผลติ, กอ่ใหเ้กดิ, กาํเนิด, บงัเกดิ 
ใชค้าํแรกตรงทีส่ดุ  interactive games (phr.n.) เกมทีผู่เ้ลน่มสีว่นร่วม มกัจะเป็น วีดโิอเกมส์ 
หรือเกมส์คอมพวิเตอร์ ขอใชว้า่ "เกมส์คอมพวิเตอร์"  toy action figures (phr.n.) ขอใชว้า่  
"ของเลน่รูปคนในทา่ตอ่สูต้า่งๆ" 

ย่อหน้าที่ 11  

กลา่วถงึการเสยีชีวติอยา่งกะทนัหนัของสตฟี เออร์วนิ กอ่ใหเ้กดิความตระหนกตกใจไปท ั่วโลก 
 การแปลขอ้ความในประโยคแรก ไมค่วรแปลไปตามรูปประโยคภาษาของขา่ว เพราะจะเป็น
ประโยค 
กรรมวาจกไป ตอ้งปรบัเปลีย่นหาประธานมาเพิม่เตมิ ดฉินัใชว้า่ "มผีูพ้รรณนาเปรียบเทียบเออร์วนิ 
เหมอืน..."  "a modern-day Noah" เป็นคาํเปรียบเทียบเออร์วนิเหมอืนโนอาห์สมยัใหม ่ทีช่ว่ย 
เหลือสตัว์ป่านานาชนิด ใหร้อดพน้ภยัจากมนุษย์ ดฉินัไดเ้พิม่ขอ้ความอธบิาย เรือ่งโนอาห์เขา้ไปดว้ย 
เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจคาํเปรียบเทียบน้ีไดด้ขีึน้ แตข่อ้ความอธบิายน้ีจะอยูใ่นวงเล็บ ซึง่แสดงวา่เป็นของ 
ผูแ้ปล วธิีการเชน่น้ีสาํคญัมาก ในการแปลดา้นวชิาการความรู ้และดา้นบนัเทงิ โดยเฉพาะ นวนิยาย 
 fellow (attri.adj.) เพือ่น, รว่มงาน, สมาชกิ, เพือ่นในแวดวง ดฉินัขอเลือกใชค้าํหลงัเพราะตรงกบั 
บรบิทมากกวา่  humble Australians (phr.n.) ขอใชว้า่ "สามญัชนชาวออสเตรเลียท ั่วไป",  
humble (attri.adj.) สภุาพ, ออ่นน้อม, ถอ่มตวั, ตํ่าตอ้ย  "a bloody good bloke" ขอ้ความน้ี 
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เป็นสาํนวนสแลง ตอ้งคดิหาคาํไทยมาใชใ้หต้รงกบับคุลกิของสตฟี เออร์วนิ มสีาํนวนไทยอยู ่2 สาํนวน 
คอื "อา้ยบา้ดเีดอืด" หรือ "อา้ยบา้ระหํ่า" ขอแถมอกีคาํทีค่ดิขึน้เอง คอื "อา้ยเลือดเดอืดพลา่น" , bloke  
(n.) เป็นสแลง - เขาคนน้ี , อา้ยหมอน่ี , อา้ยบา้น่ี 

ย่อหน้าที่ 12  

เป็นความรูส้กึของนายกรฐัมนตรีออสเตรเลีย ทีม่ตีอ่การสญูเสยีบคุคลทีส่รา้งความรืน่รมย์เชงิสรา้ง 
สรรค์อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโลกคนน้ีไปอยา่งไมม่วีนัไดก้ลบัมา  immense (adj.) กวา้งใหญ,่ มหมึา, 
มหาศาล, ยอดเยีย่มทีส่ดุ, ดทีีส่ดุ 2 คาํหลงัน้ีเป็นภาษาพูด แตต่รงกบับรบิทมาก จงึน่าจะใชไ้ด ้ it's 
just such... สาํนวนเชน่น้ี ตอ้งดน้ํูาเสยีงของผูพู้ดใหด้ ีดฉินัขอใชว้า่ "น่ีชา่งเป็น...ยิง่นกั"  a  
terrible loss (phr.n.) นามวลีน้ี ขอใชว้า่ "ความสญูเสียอนัยิง่ใหญย่ิง่นกั", terrible (adj.) นอก 
จากจะแปลวา่ แย ่น่ากลวัแลว้ยงัหมายถงึ มหนัต์ มากมาย สดุประมาณ ในทีน้ี่จะสือ่ความหมายกลุม่หลงั 

ดฉินัขอร่วมแสดงความรูส้กึเชน่น้ีดว้ยคะ่ 

จนิตนา ใบกาซูยี ์ 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 17: Stingray barb kills 'Crocodile Hunter' Irwin [1]1  

สวสัดีแฟนผูอ้า่น  

สปัดาห์น้ี ขอนําเสนอบทฝึกแปลขา่ว การเสยีชีวติของ สตฟี เออร์วนิ เป็นการรว่มอาลยัในการจากไป 
ของนกัธรรมชาตศิกึษา ผูม้ีลีลาโลดโผนกลา้บา้บิน่ ในการนําเสนอสาระสาํคญัในดา้นการอนุรกัษ์ 
สิง่แวดลอ้มของโลก โดยเฉพาะ โลกของสตัว์ป่า ทีน่บัวนัใกลส้ญูพนัธุ์เขา้ไปทุกทีแลว้ ดว้ยเหตทุีม่นุษย์ 
เบยีดเบยีนสตัว์ จากมลูเหตุนานาประการ สตฟี เออร์วนิพยายามบอกผูค้นในโลกว่า สรรพสตัว์ท ัง้หลาย 
แมแ้ตส่ตัว์ป่าทีม่อีนัตรายรา้ยแรง เชน่ จระเข ้งพูษิ เสอื แทจ้รงิตามธรรมชาตแิล้ว ไมใ่ชส่ตัว์รา้ยทีด่รุา้ย 
น่าสะพรงึกลวั จนตอ้งหาทางฆา่ขจดัใหห้มดไป ตรงกนัขา้ม มนุษย์ตอ้งคุม้ครองสตัว์ คนกบัสตัว์ตอ้งอยู่ 
รว่มกนัได ้เหมอืนในอดตีกาล สตัว์ท ัง้หลายมีชีวติจติใจเฉกเชน่ มนุษย์ จงึควรอยู่รว่มกนัได.้..น่าเสยีดาย 
ทีโ่ลกสญูเสยีบคุคลผูน้ี้ไปเร็วนกั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc1706.htm


180 

 

 

Bindi Irwin, daughter of 
Australian television 
personality Steve Irwin, reads 
a speech about her father at 
the memorial service. 
 
บนิดี้ เออร์วิน ลูกสาวสตีฟ เออร์วนิ 
บุคลากรคนสาํคญัในวงการสารคดี 
โทรทศัน์ชื่อดงัชาวออสเตรเลีย  
อา่นคาํกลา่วไว้อาลยัในพธิีราํลึกถงึ 
บดิาของเธอ 

Part I 

AUSTRALIA Tragic death of 
acclaimed naturalist 

Stingray barb kills 
'Crocodile Hunter' 
Irwin 

1. Sydney - Steve Irwin, 
the quirky Australian 
naturalist who won 
worldwide acclaim as 
TV's khaki-clad 
"Crocodile Hunter" , was 
killed by a stingray barb 
through the heart while 
filming a new 
documentary yesterday. 

2. Irwin, 44 tangled with 
some of the world's 
most dangerous 
animals but he died in 
an extremely rare attack 
by a normally placid sea 

ตอน ๑ 

ออสเตรเลีย นกัธรรมชาตวิทิยา 
ทีโ่ลกชืน่ชมเสยีชีวติอยา่งน่าสะเทือนใจ 

เงีย่งหางปลากระเบนดบัชีวติ 
เออร์วนิ พรานจระเข ้

1. ซดินีย์ สตฟี เออร์วนิ เป็นนกั 
ธรรมชาตวิทิยาชาวออสเตรเลีย  
ประเภทโลดโผนกลา้บา้บิน่ ไม่ 
หว ั่นอนัตรายใด จนชนะใจไดร้บั 
ความชืน่ชอบท ั่วโลกในฐานะ  
"พรานจระเข"้ ในเครือ่งแบบกากี 
สารคดทีางทีวี เออร์วนิถูกเงีย่งหาง 
ปลากระเบนฟาดเขา้ทีห่วัใจจนเสยี 
ชีวติ ขณะถา่ยทาํภาพยนตร์สารคดี 
เรือ่งใหมเ่มือ่วานน้ี 

2. เออร์วนิอายุได ้44 ปี ทาํงานขอ้ง 
เกีย่วกบัสตัว์รา้ยหลายชนิด ทีม่ี 
อนัตรายมากทีส่ดุในโลก แตท่วา่ 
กลบัเสยีชีวติจากสตัว์ทะเล ทีป่รกต ิ
แลว้ชอบอยู่อยา่งสงบเงยีบ ยากนกั 
ทีจ่ะจูโ่จมทาํรา้ยสิง่ใด เหตเุกดิขณะ 
ทีเ่ขากาํลงัดาํน้ําอยูแ่ถบปะการงั  
นอกชายฝั่งเมอืงพอร์ต ดกัลาส  
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creature while he was 
diving on a reef off Port 
Douglas in northern 
Queensland. 

3. "He came over the top 
of a stingray and the 
stingray's barb went up 
and went into his chest 
and put a hole into his 
heart," Irwin's shocked 
manager John Stainton 
told reporters in Cairns, 
south of Port Douglas. 

4. A helicopter rushed 
paramedics to nearby 
Low Isles where Irwin 
was taken for treatment, 
but he was dead before 
they arrived, emergency 
officials said. 

5. "It became clear fairly 
soon that he had non-
survivable injuries," Dr 
Ed O'Loughlin, who 
treated Irwin, told Nine 
Network television. 

6. "He had a penetrating 
injury to the left front of 
his chest. He had lost 
his pulse and wasn't 
breathing," he said. 

ทางเหนือรฐั ควีนส์แลนด์ 
3. จอห์น สเตนตนั ผูจ้ดัการของ 

เออร์วนิทีย่งัคงตืน่ตระหนกตกใจอยู่ 
เลา่ใหผู้ส้ือ่ขา่วฟงัทีเ่มอืงแคนส์  
เมอืงทา่เรือทางใตข้องพอร์ต ดกัลาส 
วา่ "สตฟีวา่ยน้ําไปอยูเ่หนือปลา 
กระเบนตวัหนึ่ง แลว้เงีย่งหางเจา้ 
ปลากระเบนตวันัน้ก็ตวดัสูงขึน้ และ 
ฟาดเปร้ียงเขา้ทีท่รวงอกของสตีฟ 
เจาะลกึเป็นรูเขา้ไปถงึหวัใจของเขา 
เลยทีเดยีว" 

4. เฮลคิอปเตอร์ลาํหนึ่งรีบเร่งพาพวก 
เจา้หน้าทีฝ่่ายพยาบาล บนิตรงไป 
ยงัหมูเ่กาะโลว์ ไอลส์ ทีอ่ยูไ่มห่า่งนกั 
เป็นสถานทีนํ่าตวัเออร์วนิไปรกัษา 
พยาบาลกนัอยู ่แตเ่ออร์วนิสิน้ใจ 
กอ่นทีพ่วกนัน้ไปถงึ เจา้หน้าทีฝ่่าย 
ฉุกเฉินรายงาน 

5. นายแพทย์เอ็ด โอ' ล็อกลนิ ผูร้กัษา 
เออร์วนิ ใหส้มัภาษณ์โทรทศัน์ 
เครือขา่ยชอ่ง 9 ไนน์ เน็ตเวร์ิก  
วา่ "ไมช่า้นกั ก็รูก้นัแน่ชดัแลว้วา่ 
เออร์วนิมบีาดแผลฉกรรจ์รุนแรง  
สดุยื้อชีวติไวไ้ด ้

6. "เออร์วนิไดร้บับาดเจ็บ แผลลกึ 
ทะลุถงึหน้าอกดา้นซา้ยของเขา 
จนชีพจรหยุดเตน้และหยุดหาย 
ใจไป" คณุหมอใหข้อ้สรุป 

ค าอธิบาย  
ขา่วน้ีไมย่ากนกั คาํศพัท์และโครงสรา้งประโยคไมซ่บัซ้อนมาก เหมาะสาํหรบัครูอาจารย์จะนําไปฝึก 
หดัใหน้กัเรียนในช ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และนกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษาช ัน้ปีที่1-2 ลองฝึกแปลดู 
โดยเฉพาะการแปลรูปประโยค ทีไ่มน่ิยมแปลตามโครงสรา้งภาษาขา่วตน้ฉบบั จงึตอ้งมกีารสลบักลบั 
ประโยค และการแปลนามวลีทีม่คีาํขยายหรือคณุศพัท์หลายคาํ ทีผู่แ้ปลตอ้งรูจ้กัเลือกคาํใหเ้หมาะ  
อยา่ลืมวธิีการแปลเน้ือหาเชน่น้ี ทีเ่น้น  
1) แปลถูกตอ้ง ครบถว้นตามเน้ือหา  
2) มคีวามชดัเจนในการใช้คาํและประโยคตามโครงสรา้งภาษาไทย  
3) มคีวามน่าอา่น เป็นธรรมชาตติามลีลา/แนวการเขยีนตน้ฉบบั และเหมาะกบัผูอ้า่น 
ดงัตวัอยา่งบทแปลน้ี 
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หัวบท  

เน้ือหาหวับทนัน้ หากแปลไปตามประโยคตน้ฉบบั จะดูยืดยาวและเป็นเชงิวชิาการ ไมเ่หมาะเป็นหวับท 
ทีต่อ้งใหส้ ัน้กะทดัรดั สะดดุใจผูอ้า่น จงึไดป้รบัประโยคใหม ่นําประธานทีแ่ทจ้รงิ คอื "acclaimed  
naturalist" มาขึน้ตน้ประโยค naturalist (n.) นกัธรรมชาตวิทิยา, ผูเ้ชีย่วชาญธรรมชาตวิทิยา  
คาํเสรมิทา้ย "ist" นิยมใชค้าํแปลวา่ "นกั, ผูเ้ชีย่วชาญ, ผู.้.." acclaimed (adj.) อยูใ่นรูป (p.p)  
ทีน่่าชืน่ชม เป็นทีต่อ้นรบั น่าสรรเสรญิ (ศพัท์น้ีเป็นนามไดด้ว้ย ดงัขอ้ความในยอ่หน้าตอ่ไป)  นามวลี
น้ี 
หากแปลตรงคาํ วา่ "นกัธรรมชาตวิทิยาทีน่่าชืน่ชม" ความจรงิจะไมช่ดัเจนจงึตอ้งเตมิคาํ "โลก" เขา้ไป 
แทน "น่า" เป็น "นกัธรรมชาตวิทิยาทีโ่ลกชืน่ชม"  death (n.) ความตาย การเสยีชีวติ ดฉินัไมใ่ชใ้น 
รูปของคาํนาม แตใ่ชเ้ป็นกรยิาแทน เพือ่ใหน่้าอา่นเป็นธรรมชาติ 

หัวข่าวใหญ่  

หวัขา่วน้ีแปลไปตามถอ้ยคาํในประโยค  Stingray barb (phr.n.) เงีย่งหางปลากระเบน, barb  
(n.) เงีย่งทีห่างปลา หวัเบ็ด หวัธนู  kills (v.) ฆา่, ดบัชีวติ, สงัหาร คาํแปลมใีหเ้ลือกมากมายผูแ้ปล 
ตอ้งดูบรบิทความและเลือกใชใ้หเ้หมาะสม เชน่ หากใช ้"ฆา่" จะดไูมเ่หมาะสมกบัสตีฟ เออร์วนิ แน่ 
 'Crocodile Hunter' (phr.n.) พรานจระเข ้เป็นสมญานาม ทีเ่ออร์วนิไดร้บัจากสารคดทีีวีชือ่ 
ชุดน้ี  ขอใหส้งัเกต ดฉินั ไมใ่ชเ้ครือ่งหมายอญัประกาศเดีย่ว ' ' ในขอ้ความทีแ่ปลเพราะวธิีใช้ 
เครือ่งหมายน้ีในภาษาไทย จะใชเ้มือ่เป็นคาํพูดทีซ่้อนอยูใ่นขอ้ความทีม่อีญัประเทศ " " อยูแ่ลว้เทา่นัน้ 
(ตามหลกัเกณฑ์การใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนฯ ของราชบณัฑติยสถาน) 

ย่อหน้าที่ 1  

เป็นการสรุปขา่วสตฟี เออร์วนิ นกัธรรมชาตวิทิยาทีผู่ค้นท ั่วโลกชืน่ชอบ ประสบอบุตัเิหตเุสยีชีวติ ขณะ 
ถา่ยทาํภาพยนตร์สารคดเีรือ่งใหม ่ quirky (attr. adj.) แปลกประหลาด ,พลิกึพลิ ั่น, โลดโผน 
กลา้บา้บิน่ คาํหลงัดเูหมาะกบับคุลกิของเออร์วนิมาก และดฉินัยงัไดเ้ตมิขอ้ความ ทีท่าํใหบ้คุลกิของเขา 
เดน่ขึน้อกี จนเห็นจนิตภาพได ้ worldwide acclaim (phr.n.) นามวลีน้ี ขอใช้คาํวา่ "ความชืน่ชอบ 
ท ั่วโลก"  as TV's khaki-clad "Crocodile Hunter" นามวลีน้ี ขอใชว้า่ "ในฐานะ "พราน 
จระเข"้ ในเครือ่งแบบกากี สารคดทีางทีวี" ดฉินัไดเ้พิม่คาํ "สารคด"ี เขา้ไป เพราะ Crocodile  
Hunter เป็นชือ่ชุดสารคดทีีวีทีม่ชีือ่ของ สตฟี เออร์วนิ, khaki-clad (attr.adj) เครือ่งแบบกากี เป็น 
คณุศพัท์ขยาย Crocodile Hunter, clad (adj.) สวมเสือ้, แตง่ตวั, ปกคลุม ดฉินัปรบัเปลีย่นมาใช้ 
คาํ "เครือ่งแบบ" เพือ่ใหต้รงกบับรบิทและมคีวามหมายชดัเจนขึน้  a documentary (n.)  
ภาพยนตร์สารด ีภาพยนตร์บนัทกึเหตกุารณ์เป็นจรงิ ! ยอ่หน้าน้ีมปีระโยคเดยีว แตเ่ป็นประโยคซอ้น 
คอืมที ัง้ประโยคหลกัและประโยคยอ่ย ดฉินัจงึแบง่ออกเป็นประโยคเดีย่ว เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดช้ดั 
เจนขึน้ โดยเพิม่ กรยิา และ ประธาน เขา้ไป เชน่เดยีวกบัยอ่หน้าที ่2 

ย่อหน้าที่ 2  

ขา่วเลา่ถงึสตฟี เออร์วนิ ทีเ่คยผา่นการเผชญิหน้ากบัสตัว์รา้ยนานาชนิดมาแลว้ แตต่อ้งมาเสยีชีวติดว้ย 
ปลากระเบน ซึง่เป็นสตัว์ไมด่รุา้ยเลย  tangled (v.) ยุง่อยูก่บั, ทาํงานขอ้งเกีย่ว, คลุกคลีพวัพนั  an 
extremely rare attack (phr.n.) ขอใชว้า่ "ยากทีจ่ะจูโ่จมทาํรา้ยสิง่ใด" ดฉินัไมแ่ปลไปตามรูปคาํ  
(การจูโ่จมทาํรา้ยทีเ่กดิไดน้้อยเหลือเกนิ) แตเ่ลือกใชเ้ป็นสาํนวนทีส่ละสลวย และให้สอดรบักบัขอ้ความ 
แปลตอ่ไป ทีต่อ้งมกีารสลบัทีก่นั  a placid sea creature (phr.n.) นามวลีน้ี ขอใชค้าํแปลวา่  
"สตัว์ทะเลทีช่อบอยูอ่ยา่งสงบเงยีบ" หากแปลตรงๆ วา่ สตัว์ทะเลทีส่งบเงยีบ ความจะไมช่ดัเจน,  
placid (adj.) สงบ, เงยีบ, ออ่นโยน ! ประโยคยอ่ยทีข่ึน้ตน้ดว้ย but he died... ดฉินัสลบัทีข่อ้ความ 
แปลเพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน และเป็นประโยคภาษาไทยทีส่ละสลวย อา่นเขา้ใจ มองเห็นภาพ  a reef 
(n.) แถบปะการงั, โขดหนิ, หนิโสโครก  off (adv.) นอกชายฝั่ง, ไกลออกไป ! ดฉินัไดเ้ตมิ "เหตุ
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เกดิ" 
หน้าประโยคยอ่ยทีข่ึน้ตน้วา่ while... เพราะตอ้งการให้ขอ้ความชดัเจน และไหลลืน่ 

ย่อหน้าที่ 3-4  

บรรยายถงึเหตกุารณ์อบุตัเิหตคุร ัง้น้ี ทีเ่กดิขึน้แกเ่ออร์วนิ โดยมผีูใ้หข้า่ว 2 ฝ่าย ฝ่ายแรก คอื ผูจ้ดัการ 
ของเออร์วนิทีอ่ยูใ่นสถานทีเ่กดิเหตดุว้ย และฝ่ายหลงัเป็นกลุม่เจา้หน้าทีฉุ่กเฉินทีมทีม่าชว่ยเหลือ 
 shocked manager (phr.n.) หมายถงึ ผูจ้ดัการ...ทีย่งัคงตืน่ตระหนกตกใจอยู่, shocked  
(adj.ในรูป p.p.) ตระหนก, ตกใจ, ตืน่ตะลงึ  paramedics (n.) เจา้หน้าทีฝ่่ายพยาบาล, เจา้หน้าที ่
ผูช้ว่ยแพทย์ (ทีไ่มใ่ชแ่พทย์)  treatment (n.) การบาํบดั, การรกัษา, การเยียวยา  emergency 
officials (phr.n.) หมายถงึ เจา้หน้าทีฝ่่ายฉุกเฉิน ! 

ขอใหส้งัเกตวธิีหลีกเลีย่งการแปลประโยคทีเ่ป็นกรรมวาจก ดฉินัใช ้"เป็นสถานทีนํ่าตวัเออร์วินไปรกัษา 
พยาบาล..." (ไมใ่ช.้..เออร์วนิถูกนําตวัไป...)  ขอใหส้งัเกต ดฉินัใช ้"สิน้ชีพ" แทน "ตาย" 

ย่อหน้าที่ 5-6  

ยงัคงเป็นขอ้มลูการเสยีชีวติของ สตฟี เออร์วนิ แตค่ร ัง้น้ีนายแพทย์ผูใ้หก้ารรกัษาเป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 non-survivable injuries (phr.n.) ขอใชว้า่ "บาดแผลฉกรรจ์รุนแรง สดุยื้อชีวติไว้ได"้ ขอ้ความ 
จะชดัเจนดกีวา่การใชค้าํแปลตรงๆ เชน่ บาดแผลถงึแกช่ีวติ หรือ สดุยื้อชีวติไวไ้ด้  a penetrating 
injury (phr.n.) ขอใชว้า่ "บาดเจ็บแผลลกึ, ทะลุ, penetrating (pres.p. ทาํหน้าที ่adj.) ผา่นทะลุ  
เจาะลกึ, ลกึทะลุ ใชไ้ดทุ้กคาํ  ขอใหส้งัเกต ดฉินัไมแ่ปล "He" ในตวัแรกของยอ่หน้า 6 แตใ่ชช้ือ่ 
เออร์วนิแทน สว่น "He" ตวัทีส่อง ดฉินัตดัออกไปไมแ่ปล แตใ่ชค้าํเชือ่ม "จน" แทน เพือ่ใหป้ระโยค 
กระชบั ใจความชดัเจน และเป็นภาษาไทยทีด่ี  had lost his pulse กรุณาอยา่แปลวา่-ไดสู้ญเสยี 
ชีพจรนะคะ หยกิแรงๆ เลย 

เรือ่งของ สตฟี เออร์วนิ ยงัไมจ่บคะ่ ขอตอ่ฉบบัหน้านะคะ 

จนิตนา ใบกาซูยี ์ 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 10: Aesthetics of colours  

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีคอ่นขา้งยาวเนื่องจากดฉินัอยากใหท้า่นผูอ้า่นไดเ้ห็นสิง่หนึ่งทีผู่ท้าํงานแปลจาํเป็น 
ตอ้งคาํนึงถงึนอกเหนือจากการถา่ยทอดเน้ือความ นั่นคอืการถา่ยทอดโดยใหไ้ดร้ะดบัภาษาทีเ่สมอกบั 
ตน้ฉบบั เพราะการถา่ยทอดระดบัภาษาจะทาํใหผู้อ้า่นไดร้บัอรรถรสของตน้ฉบบั ไมเ่พียงแตเ่น้ือหา 
เทา่นัน้คะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc1006.htm
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Moroccan-based Laraki has developed a 
supercar, that comes in bright and flashy 
colours, to compete with other sports car 
specialists, like Pagani. 
 
อาราค ีรถมอรอคโค ไดพ้ฒันาระแนวสปอร์ตมาในสีสนั 
สดใส แขง่ขนักบัรถสปอร์ตคา่ยอืน่ๆ อยา่งปากานี 

Aesthetics of colours 

Vibrant car shades take aim at 
dominant silver 

Story by MICHAEL SHIELDS 

1. Small and sporty cars in 
look-at-me hues are leading 
a gradual colour revolution 
in automotive world that is 
eroding classic silver's years 
of dominance, albeit at a 
glacial pace. 

2. Watch for more orange, 
brown, gold, and yellow cars 
on streets near you soon as 
1970's style earth tones 
make a come back and fuel-
sipping cars thrive, 
automotive industry experts 
say. 

3. Still, neutral colours remain 
the first stop for risk-averse 

สุนทรียภาพแหง่ส ี

รถสสีดใสจะเขา้มาแทน 
รถสบีรอนซ์เงนิทีเ่คยครองตลาด 

โดย ไมเคลิ ชีลด์ 

1. ในโลกแหง่ยานยนต์ รถยนต์ 
ขนาดเล็กออกแนวสปอร์ตสีสนั 
สะดดุตากาํลงัเป็นหวัหอกนํา 
ววิฒันาการเรือ่งส ีทาํใหค้วาม 
นิยมสบีรอนซ์เงนิแบบคลาสสกิ 
ทีค่รองตลาดมานานปีลดลง  
ถงึจะคอ่ยเป็นคอ่ยไปก็ตาม 

2. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรม 
ยานยนต์เผยวา่ ไมช่า้น้ีแหละ 
เราจะไดเ้ห็นรถยนต์สสีม้  
สน้ํีาตาล สทีอง หรือสเีหลือง 
ออกมาวิง่กนับนถนนมากขึน้ 
เพราะสสีนัในสไตล์เอร์ิธโทน 
ทีน่ิยมกนัในทศวรรษ 1970 
กาํลงักลบัมา รถยนต์ประเภท 
ประหยดัน้ํามนัก็จะรุง่ดว้ย 

3. แตผู่ซ้ื้อทีไ่มช่อบเสีย่งและห่วง 
วา่ราคาขายตอ่จะตกก็ยงัคง 
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buyers worried about resale 
value, and the rainbow will 
always fade when it comes 
to pricey rides. 

4. Dupont's 2005 survey of car 
colours show silver 
remained customers' 
favourite - accounting for 30 
percent of vehicles in Asia, 
29 percent in Europe, 25 
percent in south America, 
and 18 percent in North 
America - although gray and 
black gained. 

5. Corporate fleets that buy 
millions of autos each year 
for use as company cars or 
rentals prefer neutral colours 
because they retained value 
better. Even retail buyers 
don't want to be stuck with 
the car they can't sell at a 
good price. 

6. That means the colour 
action is mainly to be found 
among smaller and sportier 
cars that strive to be cute 
and peppy. They tend to be 
second cars driven by 
women and young people. 

7. "We see silver crossing over 
to new colour spaces using 
tints in cool blue and green 
or warm, light brown metallic 
effects. Even grey will take 
on more hues in red, blue, 
and purple, according to 
Dupont's forecasts for 
colours through 2009. 

8. Bright yellow and orange are 
also gaining acceptance, 
which means colours are 
getting bolder just as 
smaller, fuel-efficient cars 

เลือกสกีลางๆ เป็นทางเลือก 
แรก ยิง่ถา้พวกรถราคาแพง 
แลว้ละก็ สสีนัแบบลูกกวาด 
จะเห็นไดน้้อยมาก 

4. จากการสาํรวจของดปูองต์ 
เรือ่งสขีองรถยนต์เมือ่ปี 2005 
แมว้า่สเีทากบัสดีาํจะตีตืน้ขึน้มา 
แตส่เีงนิยงัคงครองใจผูบ้รโิภค 
อยู ่คอืในเอเชียมผีูใ้ชร้อ้ยละ  
30 ในยุโรปรอ้ยละ29 ใน 
อเมรกิาใตร้อ้ยละ 25 และใน 
อเมรกิาเหนือรอ้ยละ 18 

5. พวกบรษิทัทีซ้ื่อรถกนัปีละหลาย 
ลา้นคนัเพือ่ใชเ้ป็นรถของบรษิทั 
หรือรถเชา่ก็ยงัคงชอบรถสกีลางๆ 
เพราะราคาไมต่ก แมผู้ซ้ื้อราย
ยอ่ย 
ก็ไมอ่ยากไดร้ถทีข่ายตอ่ไมไ่ด้
ราคา 

6. ซึง่ก็หมายความวา่สว่นใหญก่าร 
คดิคน้สจีะเป็นเรือ่งสีของรถที ่
เล็กกวา่และออกแนวโฉบเฉ่ียว 
มากกวา่เป็นรถทีพ่ยายามเน้น 
ความน่ารกัความสดใสมีชีวติชีวา 
และสว่นใหญเ่ป็นรถคนัทีส่อง 
ของครอบครวัทีข่บัขีโ่ดยสตรี 
หรือคนหนุ่มคนสาว 

7. ดปูองต์คาดวา่ต ัง้แตน้ี่จนถงึปี  
2009เราจะเห็นสบีรอนซ์เงนิ 
มกีารผสมผสานออกมาเป็นสี 
ในแนวใหม ่คอื เป็นสเีมทลัลกิ 
ทีม่ปีระกายเหลือบ น้ําเงนิและ 
เขยีวเย็นตา หรือน้ําตาลนวลดู 
อบอุน่ แมแ้ตส่เีทาก็จะมเีฉด 
สมีากขึน้ คอืมีสอีมแดง น้ําเงนิ  
หรือมว่ง 

8. สว่นสเีหลืองสดและสสีม้ก็จะ 
ไดร้บัการตอบรบัมากขึน้เชน่กนั 
เทา่กบัวา่สรีถจะออกแนวจดัขึน้ 
เชน่เดยีวกบัรถเล็กประหยดั 
น้ํามนัจะไดร้บัความนิยมมาก 
ขึน้ถา้มองในเรือ่งทีน้ํ่ามนัมี 
ราคาแพงขึน้ 

9. การออกแบบรถยนต์ตอ้งคาํนึง 
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are in ascendancy, given 
high fuel prices. 

9. Car designs also have to 
take into consideration the 
aesthetics of colour. Black 
reflects a car's surrounding, 
while silver flatters the form 
and white diminishes 
surfaces. "If you paint a car 
white, the car itself - from 
the design standpoint, from 
the sculpture - must be 
perfect. If you paint a 
horrible, ugly car white it is 
even worse," Hilderbrand, 
chief designer at BMW's 
British small-car brand, Mini, 
said. 

ถงึสนุทรียภาพของสพีรอ้มกนั 
ไปดว้ยรถสดีาํจะสะทอ้นภาพ 
รอบตวัของรถในขณะทีส่บีรอนซ์ 
เงนิเน้นรูปทรงของรถใหส้วยขึน้ 
แตส่ขีาวลดความงามของพื้นผวิ 
ลง "ถา้คณุพน่สรีถเป็นสขีาว ตวั 
รถเองจะตอ้งไมม่ทีีต่ ิท ัง้ในแง ่
การออกแบบและฝีมือการสรา้ง 
เพราะถา้คณุพน่สขีาวกบัรถที ่
น่าเกลียดผลออกมาจะยิง่ดู 
ไมไ่ด"้ ฮลิเดอร์แบรนด์ หวัหน้า 
นกัออกแบบของรถยนต์ยีห่้อ 
มนิิ ซึง่เป็นรถขนาดเล็กของ 
องักฤษทีบ่เีอ็มดบับลวิเป็น 
เจา้ของกลา่ว 

ค าอธิบาย  
ในตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาทนัสมยั เลน่สาํนวนสวยแบบกวี และผสมคาํแบบสรา้งสรรค์ 
สมกบัเน้ือขา่วทีเ่ป็นเรือ่งของธุรกจิทีต่อ้งกา้วไปอยา่งฉบัไว สรา้งสรรค์ พรอ้มกบัความสวยหรูดู 
ภมูฐิาน การแปลจงึตอ้งเลือกถอ้ยคาํทีส่ามารถถา่ยทอดความดว้ยภาษาในระดบัเดยีวกนัน้ีใหไ้ด้ 
มากทีส่ดุ บอ่ยคร ัง้ตอ้งใชว้ธิีถา่ยทอดความ ดฉินัจะขอยกบางสาํนวนมาใหด้เูป็นตวัอยา่งนะคะ 

ย่อหน้าแรก  
หนึ่งในสว่นขยายของ cars คอื look-at-me hues จะแปลวา่ "สชีนิดมองดฉูนั" ไมไ่ด ้เมือ่คาํนึง 
ถงึความหมายทีอ่อกมาในเชงิวา่ใหผู้ท้ีพ่บเห็นตอ้งเหลียวมอง ดฉินัจงึใชว้า่ สีสนัสะดุดตา a glacial  
pace เป็นการอปุมาวา่การเปลีย่นแปลงนัน้เป็นไปอยา่งชา้ๆ เหมอืนธารน้ําแข็งทีค่อ่ยๆ เคลือ่นตวั 
ไปสะสมน้ําแข็งไป อกีวลีหนึ่งทีเ่ห็นบอ่ยและเขา้ใจงา่ยกวา่เพราะเปรียบกบัการเดนิของหอยทากคอื  
at snail's pace คะ่ 

ย่อหน้าที่สอง  
วลีวา่ fuel-sipping cars ก็เป็นอกีตวัอยา่งทีเ่ราแปลตรงตวัไมไ่ดว้า่ รถทีจ่บิน้ํามนั ตอ้งแปลตาม 
ความหมายวา่รถประหยดัน้ํามนั หรือรถไมเ่ปลืองน้ํามนั เชน่เดยีวกบัวลี fuel-efficient cars ใน 
ยอ่หน้าที ่8 คะ่ (น่าสนใจนะคะทีเ่รามีสาํนวนวา่รถซดน้ํามนั แตไ่มม่ีสาํนวนวา่รถจบิน้ํามนั) 

ย่อหน้าที่สาม  

...and the rainbow will always fade ... เป็นการเลือกคาํมาใชใ้หส้วยหรู ออกแนวภาษา 
กวี คาํวา่ rainbow หมายถงึสรุีง้ของรถยนต์ซึง่ก็คอืสีสนัสดใส ตา่งจากสบีรอนซ์เงนิ แตเ่นื่องจาก 
ดฉินัคดิวา่ในสาํนวนไทยๆ เราคุน้กบัคาํวา่ สีลูกกวาด มากกวา่จงึเลือกใชแ้ทนสรุีง้ 
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ย่อหน้าที่ส่ี  

มสีาํนวนทีต่อ้งคดิอยูส่องแหง่ คอื ...silver remained customers' favourite... ทีด่ฉินัขอใช้ 
วา่ ยงัคงครองใจผูบ้รโิภค ซึง่จะกระชบัและเหมาะกบัภาษาขา่วมากกวา่กวา่ทีจ่ะใชว้่า "ยงัคงเป็นที ่
ชืน่ชอบ" อกีวลีหนึ่งคือ although gray and black gained ซึง่แปลใหก้ระชบัไดย้าก เพือ่หลีก 
เลีย่งทีจ่ะแปลวา่ "...แมว้า่สเีทากบัสดีาํจะไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้" ดฉินันึกถงึสาํนวนไทยวา่ ตตีืน้ ทีน่่า 
จะถา่ยทอดไดต้รงและกระชบัดี 

ย่อหน้าที่หก  
สาํหรบัวลี cute and peppy นัน้ คาํวา่ peppy เป็นคาํทีไ่มเ่ป็นทางการ หมายถงึมชีีวติชีวา สดใส  
เป็นคาํใหมค่าํหนึ่งทีแ่สดงอรรถรสถงึความทนัสมยัหวือหวาของขา่วชิน้น้ี (ถงึขนาดวา่พจนานุกรมฉบบั 
มาตรฐานหลายเล่มไมไ่ดบ้รรจุคาํน้ีไว)้ 

ย่อหน้าที่เจ็ด  

วลี warm, light brown ซึง่แปลไดโ้ดยไมย่ากเลยวา่ "สน้ํีาตาลออ่นทีด่อูบอุน่น ัน้" ดฉินัใชว้า่  
น้ําตาลนวลดอูบอุน่ เพราะสมัผสัเสยีง น จะทาํใหไ้ดก้ลิน่อายของภาษากวี ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นสิง่เล็ก 
สิง่น้อยแตก็่จะไดภ้าพรวมตามอรรถรสของตน้ฉบบัไดค้ะ่ 

ย่อหน้าที่แปด  

คาํวา่ given ใน given high fuel prices เป็นคาํบพุบท หรือคาํเชือ่ม หมายถงึ "เมือ่พจิารณาถงึ" 
สาํนวนทีไ่มเ่ป็นทางการจงึเป็น ถา้มอง... 

ย่อหน้าที่เก้า  
sculpture ซึง่หมายถงึศลิปะการสรา้งชิน้งานดว้ยการปั้นดนิ การแกะสลกัหนิ เมือ่นํามาใชก้บัรถยนต์ 
เป็นการสะทอ้นความคดิของผูเ้ขยีนทีม่องการสรา้งรถยนต์เป็นศลิปะดว้ย น่ีก็คอือรรถรสทีผู่แ้ปลตอ้ง 
พยายามสะทอ้นออกมาในการใชภ้าษาสาํหรบังานแปลดว้ย 

จนกวา่จะพบกนัใหม่ สวสัดีค่ะ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

 

October 3: Crafting a Fitting Tribute 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/troc0306.htm
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ปลายปีน้ีใครๆ คงอยากไปเทีย่วงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ ทีจ่ดัขึน้ทีศ่นูย์วจิยัเกษตรหลวง 
ต.แมเ่หียะ จ. เชียงใหม ่เพราะเป็นงานทีร่วมสุดยอดพรรณไมจ้ากเขตรอ้นชื้นถงึ สองลา้นหา้แสนตน้  
รวม 2,200 ชนิด ดฉินัคดิว่าคงไมเ่ทา่แตช่าวไทยเทา่นัน้ทีจ่ะไปชม พวกเราหลายคนคงมเีพือ่นๆ ชาว 
ตา่งประเทศเดนิทางมาชมดว้ยแน่ๆ คะ่ วนัน้ีตวัอยา่งงานแปลจงึต ัง้ใจจะใหท้า่นผูอ้า่นไดรู้จ้กัศพัท์ 
ในศลิปะงานชา่งกอ่สรา้งของไทยไวบ้า้ง เผือ่วา่จะตอ้งเป็นมคัคเุทศก์จาํเป็นขึน้มาบา้งคะ่ 

 
Chief among the attractions of the forthcoming 
Royal Flora Ratchaphruek spectacle is a splendidly 
detailed reproduction of a pavilion in a style 
favoured by royals and nobles in the heyday of the 
kingdom of Lanna. 

Crafting a Fitting Tribute 

Chief among the attractions of the 
forthcoming Royal flora Rachapreuk 

spectacle is a splendidly detailed 
reproduction of a pavilion in a style 

favoured by royals and nobles in the 
heyday of the kingdom of Lanna 

1. A two-storey building, its 
reddish-brown concrete base 
supporting and upper floor made 
from rosewood and teak, the 
sophistication of its design is a 
testament to the continued 
survival in the North of age-old 
joinery techniques. The wooden 
pegs and slots used to hold the 
structure together are better 
able to withstand stress then 
nails or bolts, the architect 
explained, and mean that the 

รงัสรรคง์านชา่งฝีมือเทดิไท ้
อยา่งสมพระเกียรต ิ

ทา่มกลางสิง่ทีน่่าชมท ัง้หลาย 
ในงานมหกรรมพชืสวนโลกราชพฤกษ์  
2549 ทีจ่ะถงึน้ี สิง่ทีเ่ดน่ทีส่ดุคอือาคาร 
อนัวจิติรงดงามยิง่ ซึง่สรา้งตามแบบราช

นิยม 
ของเจา้นายฝ่ายเหนือเมือ่คร ัง้ยคุทอง 

แหง่ราชอาณาจกัรลา้นนา  

1. ความประณีตงดงามของอาคาร 
สองช ัน้ช ัน้ลา่งกอ่อฐิถือปนูสีแดง 
ครํ่าเป็นฐานรองรบัเรือนไมช้ ัน้บน 
ทีท่าํจากไมป้ระดูแ่ละไมส้กัน้ี 
เป็นสิง่ทีย่ืนยนัไดด้ถีงึการสืบทอด 
งานฝีมอืการเขา้ไมข้องชา่งทาง 
เหนือ ทีม่มีาแตค่ร ัง้โบราณ  
สถาปนิกอธบิายวา่หมุดและราง 
ทีใ่ชย้ดึตวัอาคารจะรบัน้ําหนกั 
ไดด้กีวา่ตะปหูรือสลกั และทาํให้ 
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posts, beams, and other 
elements can be easily 
dissembled, allowing the 
structure to be moved to another 
location and quickly rebuilt. 

2. Hor Kham Luang has high 
ceilings and steep multi-teired 
roofs held up by 16 round timber 
columns, each of which has 
been gilded using a special 
technique. The roof overhanging 
the gables boasts hang hong 
finials and the eaves are 
embellished with a row of 
karawek heads; this mythical 
bird was said to have a heavenly 
voice on a par with that of the 
Lord Buddha's 

3. Illustrating the rich imagination 
of Lanna artisans are the 
elegantly carved and gilded 
pediment, brackets for the 
eaves, gable apex and pergola 
posts - a labour of love by a 
team of more than 60 craftsmen. 
The tinkling of metal bells stirred 
by he breeze adds to the 
auspicious, otherworldly 
atmosphere of the whole 
compound 

4. Both sides of the path leading to 
the entrance are lined with 
pergolas - 30 in all - supporting 
ratchapreuk trees with their 
cheerful, bright yellow blossoms, 
our national flower Each pergola 
displays portraits of the King as 
well as information on his 
accomplishments and words of 
guidance he has imparted to his 
subjects during his long reign, 
evidence of his benevolence 
and his tireless dedication to 
bringing about a better quality of 

ถอดเสา คานและสว่นประกอบ 
อืน่ๆเพือ่นําไปประกอบใหมใ่น 
ทีอ่ืน่ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. หอคาํหลวงเป็นอาคารทีม่เีพดานสงู 
และหลงัคาทรงสงูซอ้นลดหล ั่นกนั  
รบัน้ําหนกัดว้ยเสาไมท้รงกลม 16 
ตน้ 
แตล่ะตน้สลกัลวดลายปิดทองดว้ย 
กรรมวธิีพเิศษ ซุม้หลงัคาเหนือหน้า
บนั 
ประดบัดว้ยหางหงส์ และบนเชงิชาย 
รายเรียงดว้ยแถวของหวันกการเวก 
ซึง่เป็นนกในวรรณคด ีทีว่า่กนัวา่ม ี
เสยีงรอ้งไพเราะดุจเสยีงสวรรค์ไม่ 
ผดิจากพระสุรเสยีงของพระพุทธองค์ 

3. สว่นของทบัหลงัประต ู(pediment)  
ทวย (brackets) ซึง่เป็นเครือ่งคํา้ 
เชงิชาย อกีท ัง้ยอดจ ั่ว และเสาซุม้  
ซึง่ล้วนสลกัเสลาและปิดทองอยา่ง 
อลงัการน่าชมยิง่นบัเป็นสิง่ทีแ่สดง 
ใหเ้ห็นถงึจนิตนาการอนักวา้งไกล 
ของชา่งฝีมือชาวลา้นนา ซึง่ลว้น 
แลว้แตเ่กดิจากแรงแหง่ความรกั 
เทดิทูนของชา่งฝีมอืกวา่ 60 คน 
ยิง่เมือ่ผสานกบัเสยีงกรุง๋กริง๋ของ 
กระดิง่โลหะยามตอ้งลมก็ยิง่เพิม่ 
ความน่ารืน่รมย์ประดุจสวรรค์ให้ 
แกอ่าณาบรเิวณแหง่น้ี 

4. สองขา้งถนนทางเขา้สูห่อคาํหลวง 
เรียงรายดว้ยซุม้ 30 ซุม้ เหนือซุม้ 
คอืตน้ไมป้ระจาํชาตขิองเรา เป็น 
ตน้ราชพฤกษ์ทีอ่วดดอกสเีหลือง 
สวยสดสดใส แตล่ะซุม้มพีระบรม 
ฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั พระราชกรณียกจิ 
ตา่งๆ และพระบรมราโชวาทที ่
พระราชทานใหแ้กพ่สกนิกรตลอด 
ระยะเวลาอนัยาวนานทีท่รงครอง 
ราชย์ อนัเป็นเครือ่งแสดงถงึน้ํา 
พระทยัทีเ่ป่ียมดว้ยพระเมตตา 
และทีท่รงอทุศิพระองค์อยา่งไม่ 
รูเ้หน็ดเหน่ือยเพือ่คณุภาพชีวติ 
ทีด่ขีึน้ของชาวไทยทุกคน 
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life for all Thais. 

ค าอธิบาย  
ในสว่นของเทคนิคการทาํงานแปลนัน้ดฉินัคดิวา่ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีคงจะทาํใหท้า่นผูอ้า่นเห็น 
การแปลพรรณนาโวหารไดเ้ป็นอยา่งด ีซึง่สิง่ทีย่ากคอืการแปลใหไ้ดส้าํนวนไทยทีส่ละสลวย เพราะ 
พรรณาโวหารนัน้มกัใช้ภาษาทีง่ดงามทีใ่หภ้าพพจน์อยู่แลว้ ทาํใหน้อกจากจะคดิวางสว่นของ 
ประโยคตามโครงสรา้งภาษาไทยแลว้ ยงัตอ้งคดิหาคาํทีเ่หมาะสมมาใชด้ว้ย เชญิตดิตามเลยนะคะ 

ย่อหน้าแรก  
ประโยคแรกเร่ิมดว้ยส่วนขยายสองส่วน ท่ีสงัเกตไดจ้ากเคร่ืองหมายจุลภาคคัน่ขอ้ความค่ะ ประธาน 

จึงเป็นคาํว่า sophistication (ความประณีตงดงาม) ส่วน its design นั้นก็คือรูปแบบของ 
อาคารสองชั้น ทาํให้สวมไดพ้อดีกบัส่วนขยายทั้งสองส่วน ประโยคน้ีจึงแปลไดอ้ยา่งไทยๆวา่ ...ความประณตีงดงามของอาคารสองช้ัน 
ช้ันล่างก่ออฐิถือปูนสีแดงคร ่าเป็นฐานรองรับ 

เรือนไม้ช้ันบนที่ท าจากไม้ประดู่และไม้สักนี ้... 

continued survival ถา้แปลตรงๆวา่ "การอยูร่อดมาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง" คงไม่เหมาะค่ะ ตอ้งหาขอ้ความท่ีถ่ายความหมายน้ีออกมา
ไดอ้ยา่งสละสลวยเหมาะกบับริบท ดิฉนัจึงใชว้า่...การสืบทอดงานฝีมือ... 

ย่อหน้าที่สอง  
ในการแปลงานทีม่ศีพัท์เฉพาะทีใ่ชใ้นวงการ ผูแ้ปลจาํจะตอ้งขวนขวายหาคาํศพัท์เหลา่นัน้มาใช้ 
ดว้ยคะ่ อยา่งวลีวา่ steep multi-tiered roofs แปลกนัแบบงา่ยๆ วา่ "หลงัคาสงูชนัทีม่หีลายช ัน้ 
ซอ้นกนั" จะไมใ่หค้วามรูส้กึวา่เป็นการแปลเรือ่งของสถาปตัยกรรม ทีเ่ขามศีพัท์ใชว้า่ หลงัคาทรงสงู 
(ทรงป้าน ทรงปั้นหยา ทรงจตรุมขุ ฯลฯ) ซ้อนลดหล ั่นกนั 

eaves คอืชายคา หรือสว่นปลายของหลงัคาทีย่ืน่ออกมาเกนิตวับา้น ทาํหน้าทีก่นัแดดกนัฝนสาด 
ตวับา้น แตถ่า้เป็นเรือนไทยใชว้า่ เชงิชาย ฒญฬ 

gables คอืหน้าจ ั่วของบา้น ถา้เป็นโบสถ์ วหิาร หรือปราสาทเรียกวา่หน้าบนั 

ย่อหน้าที่สาม  

pediment ซึง่หมายถงึแผน่หนิหรือเครือ่งไมท้ีม่กัทาํเป็นรูปสามเหลีย่ม ประดบัอยูเ่หนือประตู 
หรือหน้าตา่ง ตรงกบัคาํวา่กระจงั หรือถา้เป็นปราสาทใช้วา่ทบัหลงัประตู 

brackets คอืเครือ่งคํา้ยนั เชน่เหล็กฉากทีค่ํา้หิง้ ถา้เป็นเครือ่งคํา้ยนัของเชงิชาย เรียกวา่ทวย 
ถา้ทวยทาํเป็นรูปนาคก็จะเรียกวา่คนัทวย 

pergola ตรงกบัคาํวา่ซุม้ ซึง่อาจเป็นซุม้สาํหรบัใหต้น้ไมเ้กาะเล้ือยก็ได ้

โครงสรา้งของประโยคแรกในยอ่หน้าน้ีเป็นโครงสรา้งทีนํ่าเอาสว่น subject complement ขึน้นํา 
ประธานของประโยคอยูห่ลงักรยิาแท ้(are) ซึง่ก็คอื the elegantly carved and gilded  
pediment, brackets for the eaves, gable apex and pergola posts ...  
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เป็นโครงสรา้งทีน่ิยมใชใ้นพรรณนาโวหารของภาษาองักฤษ แตไ่มใ่ชก้นัในภาษาไทย เราจงึ 
ตอ้งปรบัใหมโ่ดยขึน้ตน้ประโยคดว้ยประธานตามปกต ิ

สว่นประโยคสดุทา้ยของยอ่หน้าวา่ The tinkling of metal bells... นัน้แปลตามโครงสรา้ง 
ภาษาตน้ฉบบัไดเ้ลยคะ่ ดฉินัขอเสรมิวลีวา่ ...ยิง่เมือ่ผสานกบั... เพือ่ใหส้ละสลวยขึน้ 

ย่อหน้าที่ส่ี  

ในการแปลพรรณนาโวหารนัน้เรามกัพบกบัประโยคทีม่สีว่นขยายยาวๆ การวางสว่นขยายก็เป็น 
เรือ่งทีต่อ้งระวงัคะ่ ปกตเิราจะพยายามนําสว่นขยายไวใ้กลส้ว่นทีถู่กขยายใหม้ากทีส่ดุ 

ประโยคแรกของยอ่หน้าน้ีเป็นตวัอยา่งไดด้คีะ่ — supporting ratchapreuk trees with  
their cheerful, bright yellow blossoms, our national flower. ถา้แปลวา่ซุม้น้ี 
รองรบัตน้ราชพฤกษ์ทีอ่อกดอกสเีหลืองสดพาใจใหส้ดใส ซึง่เป็นตน้ไมป้ระจาํชาตขิองเรา จะเห็นวา่ 
สว่นขยายวา่ "...ซึง่เป็นตน้ไมป้ระจาํชาตขิองเรา" น่าจะอยูต่ดิกบัคาํวา่ตน้ราชพฤกษ์ทีว่ลีน้ีขยาย 
จงึควรแปลวา่ ... เหนือซุม้คอืตน้ไมป้ระจาํชาตขิองเรา เป็นตน้ราชพฤกษ์ทีอ่วดดอกสเีหลือง 
สวยสดใส 

information on his accomplishments ควรแปลว่าพระราชกรณียกจิตา่งๆ แทนทีจ่ะแปล 
วา่ "ขอ้มลูสิง่ทีพ่ระองค์ทา่นทรงทาํไดส้าํเร็จ" 

words of guidance คอืพระบรมราโชวาทคะ่ 

พบกนัใหม่สปัดาห์หนา้ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  
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บทเรียนแปลวนัน้ีตอ่จากเมือ่องัคารทีแ่ลว้ เป็นบทเรียน 
ทีม่จุีดประสงค์เทดิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้ 
อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชฯ เน่ืองจากทรงครองสริริาชสมบตัิ 
ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดลุยเดชฯ 
ทรงพระปรีชาสามารถดว้ยพระอจัฉรยิภาพทางวรรณคดี 
ท ัง้ดา้นการแตง่และการแปล เรือ่งพระมหาชนกทีป่รากฏ 
ในหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ ฉบบัวนัศกุร์ที ่7 กรกฎาคม 
2549 มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนํามาเป็นบทเรียนแปล เราไดศ้กึษา
บทเรียนตอนที ่1 เมือ่วนัองัคารทีแ่ลว้ และจะ 
ศกึษาตอนที ่2 ในวนัน้ี อยา่ลืมอา่นบทความใหจ้บทุกยอ่หน้า 
ทดลองแปลเองและเปรียบเทียบกบับทแปลทีใ่หไ้ว ้ท ัง้น้ี 
เพือ่ฝึกฝนความคลอ่งตวัในการแปลของคณุ  
 
ลงมือไดเ้ลยนะคะ 

 

THE LITERARY 
KING[2] 

SYNOPSIS OF THE STORY 
OF MAHAJANAKA 

1. Prince Mahajanaka was the 
son of King Aritthajanaka who 
was killed in a battle against 
his own brother, Polajanaka. 
Helped by-the god Sakka 
Devaraja, King Aritthajanaka's 
pregnant wife escaped and 
took refuge in a city called 
Kalachampaka where Prince 
Mahajanaka was born. 

2. Mahajanaka grew strong and 
able. Learning of his father's 
demise, he vowed to claim the 
kingdom back from his uncle. 
To raise money to set up an 
army, the 16-year-old prince 
set sail to Suvarnabhumi to 
trade. Mahajanaka's ship 
foundered in a terrible storm. 
While other merchants begged 

พระอจัฉรยิภาพ ดา้น 
วรรณคด ี[๒] 

สงัเขปความเรือ่งพระมหาชนก 

1. พระมหาชนกเป็นราชโอรสของ 
พระเจา้อรฏิฐชนก ซึง่เสยีพระชนม์ 
ชีพระหวา่งสูร้บกบัพระอนุชาโปล
ชนก 
ทา้วสกักะเทวราชทรงชว่ยเหลือพระ 
เทวี มเหสซีึง่กาํลงัทรงครรภ์แกใ่ห ้
หนีจากเมอืงไปล้ีภยัในนครกาล 
จมัปากะ พระมหาชนกประสตู ิณ  
นครนัน้ 

2. เมือ่พระมหาชนกเจรญิวยัขึน้ ม ี
รา่งกายแข็งแรงและมี
ความสามารถ 
ทรงทราบวา่พระบดิาสิน้พระชนม์ 
ดว้ยเหตใุด จงึทรงต ัง้สตัย์ปฏญิาณ 
วา่จะยดึราชบลัลงัก์คนืจากพระเจา้ 
โปลชนก ซึง่เป็นพระอนุชาของ 
พระราชบดิา พระมหาชนกมพีระ 
ชนมายุเพียง 16 พรรษา ทรง 
แสวงหาเงนิทุนเพือ่จดัต ัง้กองทพั 
จงึทรงแลน่ใบไปคา้ขายยงัเมอืง 
สวุรรณภมู ิขณะทีเ่ดนิทางเรือ 

Sakka Devaraja, King of the Gods, 
foresees the Being in the Queen's 
womb – Mahajanaka – as destined 
for enlightenment in this painting by 
Netikorn Chinya. 
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the gods for help, Prince 
Mahajanaka kept his nerve, he 
filled his stomach with a 
mixture of butter and sugar, 
wrapped himself in an oil-
soaked cloth, and leapt into 
the sea. 

3. With no shoreline in sight, the 
prince swam diligently. After 
seven days, the goddess Mani 
Mekhala appeared hovering 
above him. Scornfully, she 
asked him why he continued to 
swim despite having no reason 
for hope. 

4. Extolling the merit of 
perseverance, Mahajanaka 
said: "Anyone who perseveres 
even when faced with death, 
will not be in any debt to 
relatives or gods or father or 
mother. Furthermore, people 
who do their duty will enjoy 
ultimate peace in the future." 

5. Impressed with his answer, the 
goddess rescued him and 
delivered him to the city of 
Mithila. 

6. Meanwhile, King Polajanaka 
was on his deathbed and had 
requested that his successor 
be able to solve four riddles. 
None succeeded before Prince 
Mahajanaka. 

7. Having solved the riddles, he 
was crowned king and married 
King Polajanaka's daughter, 
Princess Sivali Devi. One day 
King Mahajanaka visited the 
Royal Park where he tasted 
the sweet fruit of a mango tree. 
When he passed by the tree 
later, he found it had been 
plundered and uprooted by 

ของพระองค์ถูกพายุกระหน่ําจน 
อบัปาง เหลา่พอ่คา้วาณิชในเรือ 
อธษิฐานขอใหเ้ทพเจา้ชว่ยชีวติ 
แตพ่ระมหาชนกยงัคงสขุุมเยือก 
เย็น พระองค์เสวยน้ําตาลผสม 
เนยจนอิม่ แลว้ทรงใชผ้า้ชุบ 
น้ํามนัจนโชกหุม้หอ่รา่งกาย  
แลว้ทรงกระโดดลงทะเลไป 

3. ท ัง้ๆ ทีท่อดพระเนตรไมเ่ห็นฝั่ง 
พระองค์ก็ยงัพยายามวา่ยน้ํา ตอ่ 
มาอกี 7 วนั เทพธดิามณีเมขลา 
เหาะรอ่นลงมาใกลพ้ระองค์ แลว้ 
ถามอยา่งดหูมิน่วา่ทาํไมพระองค์ 
จงึยงัคงวา่ยน้ําตอ่ไปโดยไมม่ี 
ความหวงั 

4. พระมหาชนกตรสัสรรเสรญิ 
คณุธรรมแหง่ความอตุสาหะ 
วริยิะวา่ "ผูใ้ดทีไ่มล่ะทิง้ความ 
เพียรพยายาม แมก้าํลงัเผชญิ 
หน้ากบัความตาย ผูน้ ัน้จะเปล้ือง 
หน้ีจากคณาญาตทิ ัง้เทพเจา้  
ตลอดจนบดิามารดา ยิง่กวา่น้ี 
ผูใ้ดกระทาํหน้าทีข่องตนยอ่ม 
ประสบปรมสขุในอนาคต" 

5. พอเทพธดิามณีเมขลาไดฟ้งั 
คาํตอบก็รูส้กึประทบัใจ จงึช่วย 
ชีวติพระองค์แลว้พาไปยงันคร 
มถิลิา 

6. ขณะเดยีวกนันัน้ พระเจา้โปลชนก 
บรรทมบนพระแทน่ใกลจ้ะสิน้ 
พระชนม์ พระองค์ทรงต ัง้ปญัหา 
4 ขอ้ใหผู้ท้ีจ่ะสบืราชบงัลงัก์ตอ่ 
จากพระองค์ตอบ แตไ่มม่ผีูใ้ด 
ตอบไดน้อกจากพระมหาชนก 

7. พอตอบปญัหาไดแ้ลว้ พระ
มหาชนก 
ทรงราชาภเิษกเป็นกษตัรย์ิและ 
อภเิษกสมรสกบัเจา้หญงิ สวีลีเทวี 
พระธดิาพระเจา้โปลชนก อยูม่า 
วนัหนึ่งพระมหาชนกเสด็จประพาส 
ราชอทุยาน พระองค์เสวยผลมะมว่ง 
อนัโอชะจากตน้มะมว่งตน้หนึ่ง  
คร ัน้เมือ่เสด็จผา่นตน้มะมว่งตน้ 
นัน้ตอ่มา พระองค์ทรงพบว่าไม่ 



194 

 

greedy people. Another mango 
tree nearby was barren, so it 
was ignored and thus safe 
from danger. 

8. Saddened, he mused: "This 
throne is like the tree with fruit; 
peaceful retirement is like the 
tree without fruit. We will not 
be like the tree with fruit; we 
will be like the one without 
fruit." 

9. The king set out to revive the 
uprooted mango tree using 
various methods such as 
culturing the seeds, and 
grafting and splicing. Seeing 
his people's greed and 
ignorance, the king 
established an institute of 
higher learning, naming it 
"Pudalay Mahavijjalaya". The 
Brahmin supported his idea, 
telling him not to worry, and 
that "Mithila is not yet at a loss 
for good people." 

มผีลมะมว่งเหลืออยูเ่ลย ท ัง้ยงั 
ถูกคนโลภ ถอนรากอกีดว้ย สว่น 
ตน้มะมว่งทีอ่ยูใ่กลก้นัไมม่ลูีก  
ดงันัน้จงึไมม่ใีครสนใจ ปลอดภยั 
รอดพน้จากอนัตราย 

8. พระมหาชนกทรงเศรา้พระทยั 
ราํพงึวา่ "ราชสมบตัเิปรียบเหมอืน 
ตน้ไมท้ีม่ผีล การไมเ่สวยราช 
สมบตัเิป็นความสงบสนัตเิปรียบ 
เหมอืนตน้ไมไ้รผ้ล เราจะไมเ่ป็น 
เหมอืนตน้ไมม้ีผล เราจะเป็น 
เหมอืนตน้ไมห้าผลมไิด"้ 

9. พระมหาชนกทรงเริม่ฟ้ืนฟูตน้ 
มะมว่งทีถู่กถอนรากถอนโคน 
ดว้ยวธิีการตา่งๆ เชน่ การเพาะ 
เมล็ด การปกัชาํกิง่ การตอ่ตา 
ทาบกิง่ เมือ่ทรงทราบวา่ประชาชน 
ของพระองค์ยงัคงโลภและขาด 
ความรูอ้ยูพ่ระองค์จงึทรงสถาปนา 
สถาบนัอดุมศกึษา ชือ่ "ปทูะเลย์ 
มหาวชิชาลยั" พราหมณ์สนอง 
พระราชดาํรกิราบทูลพระองค์ 
วา่อยา่ทรงวติกกงัวล "นครมถิลิา 
ยงัไมส่ิน้คนด"ี 

ค าอธิบาย 

หัวบท 

ศพัท์ดา้นการเขยีน  Synopsis n. มคีาํแปลใหเ้ลือกมากมาย คอื เรือ่งยอ่ เคา้โครงเรือ่ง สรุปความ 
ขอ้ใหญใ่จความ สาระสาํคญั ขอ้สรุป บทสรุป สงัเขปความ ดฉินัเลือกใชส้งัเขปความ เพือ่ใหฟ้งัดเูหมาะ 
สมกบับรรยากาศในทีน้ี่ 

ย่อหน้าที่ 1-2  

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึพระราชมารดาของพระมหาชนกทีท่รงล้ีภยัจากนครมถิลิาไป 
ยงันครกาลจมัปากะ โดยมทีา้วสกักะเทวราชทรงชว่ยเหลือ พอพระมหาชนกมพีระชนมายุ 16 พรรษา 
ไดค้าํนึงถงึราชสมบตัขิองพระราชบดิาซึง่สิน้พระชนม์เพราะพระอนุชาชงิราชบงัลงัก์ พระองค์ทรงต ัง้ 
ปณิธานทีจ่ะยดึราชบลัลงัก์คนื จงึทรงแสวงหาเงนิทุนดว้ยการแลน่ใบไปคา้ขาย แตเ่รือของพระองค์ 
อบัปางกลางทะเล พระองค์ตอ้งวา่ยน้ําเป็นเวลานานถงึ 7 วนั 7 คนื เทพธดิามณีเมขลาจงึชว่ยพา 
พระองค์ไปยงัฝั่งนครมถิลิา  pregnant wife n. ภรรยาทีต่ ัง้ครรภ์ ราชาศพัท์ใชม้เหสทีรงครรภ์  
 took refuge v. ล้ีภยั  demise n. มรณกรรม การตาย ราชาศพัท์ใชส้ิน้พระชนม์ สวรรคต } 
 vow v. สาบาน ใหค้าํม ั่นสญัญา ต ัง้คาํม ั่น อธษิฐาน บนบาน ดฉินัใชค้าํราชาศพัท์วา่ ทรงต ัง้สตัย์ 
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ปฏญิาณ  keep his nerve กลุม่คาํ สขุมุเยือกเย็น  filled his stomach สาํนวน เสวยจนอิม่ 

ย่อหน้าที่ 3-5  

ใจความสาํคญัของ 3 ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึความอตุสาหะวริยิะ ของพระมหาชนกทีท่รงพยายามวา่ยน้ํา 
เป็นเวลาถงึ 7 วนั ท ัง้ๆ ทีแ่ลไมเ่ห็นฝั่งหรือไมม่ีความหวงั เทพธดิามณีเมขลาไดท้ดสอบความม ั่นคง 
ของพระมหาชนก เทพธดิาประทบัใจในคาํตอบจงึช่วยชีวติพระมหาชนก แลว้พาไปยงันครมถิลิา  
 hover v. เหาะ รอ่น โฉบ ลอย  ultimate peace n. สนัตภิาพสูงสดุ ความสงบสขุ บรมสขุ 

ย่อหน้าที่ 6-7  

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึเหตกุารณ์ในนครมถิลิา พระเจา้โปลชนก ใกลจ้ะสิน้พระชนม์  
ทรงต ัง้ปญัหาสาํหรบัผูท้ีจ่ะสืบพระราชบลัลงัก์ตอ่จากพระองค์ พระมหาชนกทรงตอบไดจ้งึไดค้รอง 
ราชสมบตัแิละไดอ้ภเิษกสมรสกบัพระราชธดิาของพระเจา้โปลชนก  Successor n. ผูส้บืสนัตตวิงศ์ 
หรือผูส้บืราชบลัลงัก์  riddles n. ปรศินา ปญัหา  solved the riddles v. แกป้ญัหา ตอบปญัหา 
ถูก ทายปญัหาได ้ crowned king v. ทรงราชาภเิษก u married v. แตง่งาน ราชาศพัท์ใช ้ 
อภเิษกสมรส  plundered v. ปลน้ ไมม่ผีลเหลืออยูเ่ลย โกง นําไปหมด  barren adj. ไมอ่อกลูก  
เป็นหมนั แหง้แลง้ 

ย่อหน้าที่ 8-9  

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีคอื พระมหาชนกทรงเปรียบเทียบตน้มะมว่งท ัง้ 2 ตน้ เหมอืนราชสมบตั ิ 
เมือ่ทรงตระหนกัวา่ประชาชนยงัคงโลภและโงเ่ขลา จงึทรงสรา้งมหาวทิยาลยัชือ่ "ปทูะเลย์มหาวชิชาลยั"  
เพือ่เป็นแหลง่ความรูข้ ัน้สงู  mused v. ราํพงึ ครุน่คดิ ใครค่รวญ คดิทบทวน  revive v. ฟ้ืนฟ ู
 culturing the seeds n. การเพาะเมล็ด  grafting n. การเพาะชาํกิง่  splicing n. การ 
ตอ่ตาทาบกิง่ u ignorance n. ความโงเ่ขลาเบาปญัญา การขาดความรู ้ higher learning n.  
การเรียนรูข้ ัน้สงู การศกึษาระดบัอุดมศกึษา นิทานชาดกเรือ่งพระมหาชนก มจุีดมุง่หมายชี้ใหเ้ห็นวา่ 
ความพากเพียรพยายาม นํามาซึง่ความสาํเร็จ เป็นคตชีิวติทีจ่าํเป็นในการประกอบอาชีพของทุกคนและ 
เป็นพุทธธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ทรงส ั่งสอนโดยเลา่เป็นนิทาน มตีวัละครเอกคอื พระมหาชนก ซึง่ทรงบาํเพ็ญ 
วริยิะบารม ีจนประสบความสาํเร็จ 

โอกาสหน้าพบกนัใหม ่

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล  

 

  >This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d’Université de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 

 

September 19: The Literary King [1]  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse1906.htm
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สวสัดคีะ่  

ขอน้อมเกลา้น้อมกระหมอ่มถวายการทาํงานดา้นการแปลเป็น 
ราชสกัการะแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ 
เน่ืองในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองสริริาช 
สมบตัคิรบ 60 ปี และเพือ่เป็นเครือ่งราํลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุ 
โปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มพระราชทานหนงัสือแปลจาํนวนมาก 
เพือ่ใหป้ระชาชนชาวไทยไดอ้า่นศกึษาเพิม่พูนสตปิญัญากวา้ง 
ไกล พระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมูพิล 
อดลุยเดชมที ัง้แปลจากภาษาองักฤษและภาษาบาลี ภาษาองักฤษ 
ไดแ้ก ่เรือ่ง นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ (A Man Called  
Intrepid) พ.ศ. 2536 และเรือ่งตโิต (Tito) พ.ศ. 2537  
สว่นทีแ่ปลจากภาษาบาลีไดแ้ก่ เรือ่ง พระมหาชนก ทรงแปล 
จากเรือ่งพระมหาชนกในพระไตรปิฎก (พระสตุนัตปิฎก ขทุทก 
นิกายชาดก เลม่ที ่4 ภาคที ่2) ทรงแปลเมือ่ พ.ศ. 2542 

บทเรียนแปลน้ีนํามาจากบทความบางสว่นเรือ่ง The Literary 
King ในหนงัสอื Bangkok Post ฉบบัวนัศกุร์ที ่7 กรกฎาคม  
2549 

THE LITERARY 
KING [1] 

1. The Story of 
Mahajanaka(1996) 
and The Story of 
Tongdaeng (2002) extol 
the virtues of gratitude and 
perseverance and in doing 
so have provided 
inspiration to millions. 

2. The Story of 
Mahajanakawas released 
at a time when the Thai 
economy was hard hit by 
crisis. It is hailed for the 
spiritual consolation it 
offered to the Kingdom 
and its people during 
exceedingly difficult times. 

พระอจัฉรยิภาพ ดา้น 
วรรณคด ี[๑] 

1. เรือ่งพระมหาชนก (พ.ศ. 2539)  
กบัเรือ่งทองแดง (พ.ศ.2545)  
สรรเสรญิคณุธรรมความกตญัํู 
และความอดทนซึง่กอ่ใหเ้กดิแรง 
บนัดาลใจแกป่ระชาชนนบัล้านๆ คน 

2. เรือ่งพระมหาชนก ออกสูท่อ้งตลาด 
ในชว่งทีเ่ศรษฐกจิไทยประสบ 
ภาวะวกิฤต หนงัสอืเลม่น้ีได้รบั 
การตอ้นรบัจากประชาชนท ั่ว 
พระราชอาณาจกัร เพือ่ปลอบ 
ประโลมใจในสภาวะทีล่าํบาก 
อยา่งผดิธรรมดาน้ี 

3. พระราชนิพนธ์ตน้ฉบบั พระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงแปล 
จากพระไตรปิฎกเป็นภาษาองักฤษ 
เรือ่งน้ียกยอ่งคณุคา่ของความ 
อตุสาหะวริยิะซึง่ตวัละครเอกของ 

  
The Story of Mahajanaka was  

penned by His Majesty the King.  
เรือ่ง พระมหาชนก พระราชนิพนธ์แปลของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลย
เดช 
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3. Originally translated into 
English by His Majesty 
from the Holy Tripitaka, 
the story celebrates the 
value of perseverance as 
demonstrated by the 
protagonist. 

4. In the preface of the book, 
His Majesty expresses his 
desire that it serve as "an 
object of constructive 
contemplation for all well-
meaning people." 

5. Released five years later 
in 2002, The Story of 
Tongdaeng, a humble 
stray dog-cum-royal pet, 
received overwhelming 
public response. His 
Majesty's affectionate 
descriptions of the canine, 
his characteristics and 
those of its mother and 
puppies provided 
inspiration to a Thai 
society fraught with 
conflicts arising from ever-
widening disparities in 
economic and social 
status. 

6. The Story of 
Mahajanaka is about a 
shipwrecked prince who 
swims in the ocean with no 
shore in sight. Suddenly a 
giant sea crab rises 
underneath him and keeps 
him afloat. A mango tree is 
stripped bare and 
uprooted by greedy people 
in a vice ridden city. 
Mahajanaka's story is a 
parable reflecting His 
Majesty's visions for a 

เรือ่งไดท้รงบาํเพ็ญ 
4. ในหน้าพระราชปรารภของหนงัสอื 

เลม่น้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยูห่วัทรงบรรยายถงึพระราช 
ประสงค์ทีท่รงแปลวา่เพือ่ 
ประโยชน์ "การดาํเนินชีวติของ 
สาธุชนท ัง้หลาย" 

5. หลงัจากทีพ่ระราชนิพนธ์เรือ่ง 
พระมหาชนกออกจาํหน่ายเป็น 
เวลา 5 ปีแลว้พระราชนิพนธ์ 
เรือ่งทองแดง ก็ปรากฏขึน้ในปี  
2545 เป็นเรือ่งทีก่ลา่วถงึสุนขั 
เรร่อ่นกลางถนนตวัหนึ่งไดร้บั 
พระมหากรุณาธคิณุทรงเล้ียง 
เป็นสนุขัหลวง ประชาชนท ั่ว 
ไปก็ตอบสนองดว้ยความเต็มตืน้ 
ทว่มทน้ พระราชาธบิายแสดง 
ความรกัตอ่ทองแดง นิสยัใจคอ 
ของทองแดง และพฤตกิรรมตอ่ 
แมข่องทองแดงและลูกๆ สรา้ง 
ความประทบัใจใหแ้กส่งัคมไทย 
ซึง่กาํลงัวติกกงัวลอยูใ่นหว้งความ 
ขดัแยง้ซึง่เกดิจากความแตกแยก 
ทีข่ยายตวัขึน้ท ัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
และสงัคม 

6. เรือ่งพระมหาชนกเลา่เรือ่งพระ 
มหาชนกหลงัจากเรืออบัปาง  
ทรงวา่ยน้ําในมหาสมทุรโดย 
ไมเ่ห็นฝั่ง ทนัใดนัน้ปทูะเลยกัษ์ 
ตวัหนึ่งไดข้ึน้มารองรบัพระองค์ 
ทาํใหพ้ระองค์ไมจ่มน้ํา มีมะมว่ง 
ตน้หนึ่งถูกหกัทึง้ใบโกรน๋ ถอน 
รากถอนโคนโดยผูค้นในเมือง 
ทีโ่ลภหลงครอบงาํดว้ยจติใจ 
ทีช่ ั่วรา้ย... เรือ่งพระมหาชนก 
เป็นการ กลา่วเปรียบเทียบ 
สะทอ้นใหเ้ห็นวสิยัทศัน์ซึง่ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงพระราชทานแกป่ระเทศ 
ไทยและพสกนิกรของพระองค์ 

7. เรือ่งราวขณะทีพ่ระมหาชนกทรง 
วา่ยน้ําในมหาสมทุรเลา่เรือ่งขณะ 
ทีเ่รือของพระมหาชนกกาํลงั 
อบัปางลงเพราะถูกพายุพดันัน้  
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nation and its people. 
7. The Tale of Prince 

Mahajanaka Swimming in 
the Ocean tells the story of 
when the ship that Prince 
Mahajanaka was on 
foundered in a storm, the 
prince filled his stomach 
with a mixture of butter 
and sugar, wrapped 
himself in an oil-soaked 
cloth and then leapt into 
the sea. Although he 
couldn't see the shore, he 
swam for seven days until 
the goddess Mani Mekhala 
rescued him. 

8. The image of the 
determined young prince 
braving the ocean, which 
dominates the first half of 
the story, reflects the 
Buddhist virtues of self-
reliance and 
perseverance. 

พระมหาชนกไดเ้สวยเนยกบั 
น้ําตาลจนอิม่ แลว้ทรงนําผา้ 
ชุบน้ํามนัมาพนัรอบพระวรกาย 
กอ่นทีจ่ะกระโดดลงทะเล แม ้
วา่พระมหาชนกจะไมท่อด 
พระเนตรเห็นฝั่ง พระองค์ก็ยงั 
คงวา่ยน้ําตอ่ไปเป็นเวลา 7 วนั 
จนกระท ั่งเทพธดิามณีเมขลา 
ไดล้งมาชว่ยชีวติ 

8. ภาพลกัษณ์ของเจา้ชายหนุ่ม 
ซึง่เสีย่งอนัตรายอยูใ่นมหา 
สมทุรไดป้รากฎอยูใ่นตลอด 
ครึง่แรกของเรือ่ง สะทอ้นให ้
เห็นพุทธธรรมในขอ้ทีพ่ึง่ตน 
เองและอดทนพากเพียร 

ค าอธิบาย 

แมว้า่ปญัหาการแปลจะไมค่อ่ยม ีแตป่ญัหาเรือ่งการใชภ้าษายงัมีบา้งโดยเฉพาะการใชร้าชาศพัท์ 
ในวรรณกรรม ปรมาจารย์ดา้นภาษาไทยเคยใหค้าํแนะนําวา่ในนิทานโบราณ ตวัเอกของเรือ่งมกั 
จะเป็นเจา้ชายหรือพระราชา ดงันัน้จงึควรใชค้าํราชาศพัท์ช ัน้อนุวงศ์ แตน่ิทานชาดกมลีกัษณะ 
พเิศษกวา่นิทานนิยายท ั่วไป เพราะเป็นเรือ่งเกีย่วกบัพระพุทธเจา้ซึง่เป็นศาสดาเอกของโลก ถา้ 
ตวัละครเป็นเจา้ชายหรือพระราชาก็อาจจะตอ้งใชค้าํราชาศพัท์ระดบัสูงขึน้และถา้หมายถงึ 
พระพุทเจา้ก็จะใชค้าํราชาศพัท์ทีส่มบรูณ์ 

หวับท  

ถา้แปลตามตวั  literary adj. เกีย่วกบัหนงัสอื เกีย่วกบัวรรณคด ีเชีย่วชาญทางดา้นวรรณคด ีคาํแปลหวั
บททีด่ฉินัแปลวา่ "พระอจัฉรยิภาพดา้นวรรณคด่ี" นัน้ ดเูผนิๆ จะคดิวา่เป็นคาํแปลทีไ่ม่ 
ตรงเพราะไมม่ีคาํใดทีเ่ห็นไดช้ดัวา่เป็นอจัฉรยิภาพ การแปลของดฉินัจดัอยูใ่นประเทภการแปลแบบ 
ตคีวามเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรม 
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ย่อหน้าที่ 1-2  

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึเรือ่งพระมหาชนก ถา้สงัเกตการเขยีนในภาษาองักฤษจะเห็น 
บรุพบท of เชือ่มคาํ บรุพบทเชน่น้ีในภาษาไทยไมน่ิยมใช ้ดงันัน้จงึไมค่วรแปลวา่ เรือ่งของพระมหา 
ชนก การแปลโดยรกัษาวฒันธรรมไทย ดฉินัใชค้าํ พระ เพราะเป็นคาํทีใ่ชเ้ขยีนนําหน้าชือ่พระราชาใน 
นิทานนิยายรวมท ัง้นิทานชาดก บางคร ัง้อาจใชค้าํ "พระมหา" เชน่เดยีวกบั "พระ" 
 extol v. สรรเสรญิ สดดุ ียกยอ่ง  millions n. หลายลา้น หมายถงึประชาชนคนไทย  was  
released v. กรรมวาจก ถูกปลอ่ย ถูกนําออกมาจาํหน่าย ใหเ้ชา่ โอนสทิธ ิในทีน้ี่หมายถึงหนงัสอื 
ทีนํ่าออกจาํหน่าย แตก่ารเขยีนภาษาไทยไมน่ิยมใชก้รรมวาจกกบัการกระทาํทีด่ ีแตน่ิยมใชก้บัการ 
กระทาํทีไ่มด่ ีเชน่ ตบ เตะ ตี  is hailed v. กรรมวาจก ไมค่วรแปลวา่ถูกตอ้นรบั มเีหตผุลเชน่ 
เดยีวกบั was released ดงันัน้ดฉินัจงึแปลวา่ ไดร้บัการตอ้นรบั 

ชว่งปลายยอ่หน้าน้ีจาํเป็นตอ้งเรียงคาํใหม ่ไมย่ดึการเรียงคาํของประโยคตน้ฉบบั ท ัง้น้ีตอ้งการใหเ้ป็น 
ประโยคตามโครงสรา้งภาษาไทย เพือ่สือ่ความหมายให้คนไทยผูอ้า่นเขา้ใจชดัเจน สะดวกลืน่ไหล 
ไมต่ดิขดั 

ย่อหน้าที่ 3-4  

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึตน้ฉบบัภาษาบาลีซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงแปล 
เป็นภาษาองักฤษและพระราชปรารภทีท่รงปรารถนาใหห้นงัสอืน้ีเป็นหลกัการดาํเนินชีวติของประชาชน 
ศพัท์ทีน่่าสนใจไดแ้ก ่ protagonist n. ทางดา้นวรรณคดหีมายถงึตวัละครเอกของเรือ่ง 
 preface n. คาํนํา ในทีน้ี่ใช ้พระราชปรารภ ซึง่ฟงัดเูหมาะสมกบัพระราชนิพนธ์ 

ถอ้ยคาํในเครือ่งหมายคาํพูดทีต่น้ฉบบัตรงกบัพระราชนิพนธ์ ดงันัน้ดฉินัจงึยกคาํแปลทีต่รงกนัมา 
เขยีนไว ้ไมใ่ชค่าํแปลของดฉินั 

ย่อหน้าที่ 5  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึพระราชนิพนธ์อกีเรือ่งหนึ่งทีอ่อกสูท่อ้งตลาดคอืเรือ่งทองแดง 
แสดงถงึความน่ารกัของทองแดงทีส่รา้งความประทบัใจและปลอบใจคนไทยในชว่งวกิฤตทางสงัคม 
ศพัท์ทีน่่าสนใจไดแ้ก ่ stray dog-cum-royal pet กลุม่คาํ stray dog สนุขัเรร่อ่น จรจดั  
สนุขัขา้งถนน cum prep. ดว้ยกนั รว่มกบั รว่มดว้ย เช่นกนั ดฉินัแปลตคีวามเพือ่สือ่ความเขา้ใจ 
และใชร้าชาศพัท์ดว้ยวา่ สนุขัรอ่นเรก่ลางถนนตวัหนึ่งไดร้บัพระมหากรุณาธคิณุทรงเล้ียงเป็น 
สุนขัหลวง  overwhelming public response กลุม่คาํน้ีดฉินัเขยีนคาํแปลแบบเรียบเรียง 
ใหมเ่พือ่มุง่สือ่ความหมายทีช่ดัเจน  affectionate description of the canine กลุม่คาํ  
ดฉินัแปลแบบเรียบเรียงเพือ่ใช้ราชาศพัท์และตีความหมายวา่ canine สนุขั คอื ทองแดงนั่นเอง 
 fraught adj วติกกงัวล  disparities n. ความแตกตา่ง ความแตกแยก 

ย่อหน้าที่ 6-7  

ใจความสาํคญัของ 2 ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึเน้ือเรือ่งพระมหาชนก หลงัจากทีเ่รืออบัปาง ศพัท์ทีค่วรรู้ 
ไดแ้ก ่ stripped bare and uprooted กลุม่คาํ stripped ใบโกรน๋ ดฉินัเตมิคาํ "ถูกหกั 
ทึง้ใบโกรน๋" เพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่ตน้มะมว่งใบโกรน๋เพราะถูกหกัทึง้ไมใ่ชร่่วงเอง uprooted ดฉินั 
เขยีนวา่ "ถอนรากถอนโคน" ตามทีน่ิยมกนั  greedy people in a vice-ridden city  
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กลุม่คาํ greedy โลภมาก โลภหลง vice-ridden ครอบงาํดว้ยความช ั่วรา้ย หรือถูกความช ั่วรา้ย 
ครอบงาํ  an oil-soaked cloth กลุม่คาํ ผา้ชุบน้ํามนัใหเ้ปียกชุม่ทาํใหน้ํ้าไมซ่มึไมอุ่ม้น้ํา 

ย่อหน้าที่ 8  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึผลสะทอ้นจากพฤตกิรรมของพระมหาชนกซึง่เสีย่งอนัตรายอยูใ่น 
มหาสมทุรดว้ยความอดทนพากเพียรและพึง่ตนเองตามพุทธภาษิต นิทานเรือ่งพระชนกแสดงใหเ้ห็น 
วริยิะบารมทีีพ่ระมหาชนกทรงบาํเพ็ญกอ่นครองราชสมบตัิ  brave v. เสีย่งอนัตราย ฝ่าภยั ทา้ทาย 
คาํน้ีถา้เป็น adj. แปลวา่ กลา้หาญ  self-reliance n. การพึง่ตนเอง ความเชือ่ม ั่นตนเอง ความไว้ 
ใจตนเอง 

หวงัวา่บทเรียนแปลเรือ่งพระมหาชนกซึง่แสดงถงึพระอจัฉรยิภาพดา้นวรรณคดขีองพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช คงทาํใหผู้อ้า่นน้อมราํลกึในพระมหากรุณาธคิณุเป็นล้นพน้ทีไ่ดพ้ระราช 
ทานหลกัการดาํเนินชีวติแดพ่สกนิกรของพระองค์ พบกนัใหมส่ปัดาห์หน้าคะ่ 

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล  

 

  >This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d’Université de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 

 

September 12: Locals remember eerie ghost film [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

เรามาฝึกแปลขา่วชวนฉงนสนเทห์่ตอนจบกนัตอ่นะคะ ขา่วน้ีน่าเชือ่ ตามทีช่าวบา้นเชือ่ถือกนั หรือจะ 
เป็นเหตบุงัเอญิเกดิประจวบเหมาะในเวลาเดยีวกนั ชวนใหค้ดิท ัง้ 2 ประเด็น ดฉินัเลือกขา่วน้ีมาฝึก 
แปล ดว้ยเหตผุลทีว่า่ นอกจากเน้ือความขา่วทีด่แูปลก น่าสนใจตอ่ความเชือ่ถือ...จะจรงิหรือไมจ่รงิ 
กนัแน่... ยงัมอีกีเหตผุลหนึ่งแฝงอยู ่คอื สงัคมไทยนัน้ชาวบา้นยงัเชือ่ถือในเรือ่งโชคชะตาฟ้าดนิ ไม ่
มใีครถูกหรือผดิ ในเรือ่งความเชือ่ถือทีเ่กดิจากแรงศรทัธาน้ี จงึไมค่วรใชภ้มูหิลงัความเชือ่ถือของ 
แตล่ะคน ไปตดัสนิวา่เป็นเรือ่งงมงาย 

ในดา้นการแปล ขอเน้นการแปลประโยคขอ้ความทีเ่ป็น dialogues หรือบทสนทนาทีต่อ้งใชภ้าษาพูด 
(ทีไ่มใ่ชภ่าษาแสลง หรือ ภาษาหยาบนะคะ) ทีส่มจรงิ และเหมาะสมกบัสภาพภูมหิลงัของผูพู้ด รวมท ัง้ 
การใชส้รรพนามแทนผูพู้ด ซึง่นกัแปลมอืใหมพ่วกเรา มกัประสบปญัหาในการแปลดา้นบนัเทงิคด ีคอื 
ชอบใชค้าํแปลทีต่รงตามคาํในตน้ฉบบัอยูเ่สมอ 

เรามาเริม่การแปลพรอ้มกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse1206.htm
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Following a mass religious ceremony that 
was held one month after the mudslide 
disaster on May 23, an elderly woman floats 
flower petals in a river to show respect for 
those who died in the floods. 

หญงิสงูวยัผูห้น่ึงโปรยกลีบดอกไมล้อ่งลอยไปตามลาํน้ํา 
เป็น 
เครือ่งเคารพบชูาผูค้นทีเ่สยีชีวติจากเหตุการณ์น้ําทว่ม 
หลงั 
ทาํพธิีสวดมนต์ทางศาสนา ทีจ่ดัขึ้นอีกหน่ึงเดือนต่อมา 
หลงั 
จากเกดิภยัพบิตัดิินโคลนถล่มเมือ่ 23 พฤษภาคม ศกน้ี 

NORTHERN FLOODS RAVAGED 
VILLAGES 

Locals remember 
eerie ghost film [2] 

SUBIN KHUENKAEW 

7. Lam Fongfoo, 69, who 
narrowly escaped the 
mudslides after her 
grandchildren dragged her 
up the mountain, was also 
one of the cast members. 

8. "I remember they told me I 
didn't need any make-up. 
Old people already look 
half-dead, or so they said. 
They also trained me to 
laugh like a ghost," she 
said. 

9. Mrs Lam said she wished 
the producers would visit 
the village now. 

10. "I want them to see that 
what happened here is 
pretty much the same as 
the movie. The only 
difference is that some 
people did die and we're 
still searching for their 
bodies." 

น้ําเหนือถลม่หมูบ่า้นราบคาบ 

ชาวบา้นจาํไดเ้หมอืนใน 
หนงัผสียองขวญั [๒] 

สุบนิ คนืแกว้  

7. ยายลาํ ฟ่องฟู แมเ่ฒา่วยั 69 ปี 
ทีร่อดชีวติจากดนิโคลนถล่มมา 
แบบเฉียดฉิว หลงัพวกหลานๆ  
ฉุด กระชาก ลาก ดงึ ตวัแกขึน้ 
ไปบนภเูขา แมเ่ฒา่เป็นหนึ่งใน 
หมูผู่แ้สดงภาพยนตร์เรือ่งน้ีดว้ย 

8. แมเ่ฒา่ลาํเลา่วา่ "ยายยงัจาํไดด้ี 
พวกนัน้บอกยายไมต่อ้งแตง่หน้า 
อะไรท ัง้น ัน้ คนแก่ๆ  มองดกูึง่ผี 
กลายๆ อยูแ่ลว้ หรืออะไรทาํนอง 
น้ีละจะ้ แลว้พวกนัน้เคา้ยงัหดัให้ 
ยายหวัเราะแบบผีๆ  อกีดว้ยละ่จะ้" 

9. ยายลาํยงับอกอกีวา่ ตนอยากให ้
คณะผูส้รา้งภาพยนตร์เรือ่งน้ี มา 
เยีย่มเยียนทีห่มูบ่า้นเดีย๋วน้ีดบูา้ง 

10. "ยายอยากใหพ้วกเคา้มาเห็นวา่ 
อะไรทีเ่กดิขึน้ทีนี่่ ชา่งเหมอืนกนั 
มากเหลือเกนิ กบัในหนงัเรือ่ง 
นัน้น่ะ มตีา่งกนัอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 
แหละ คอื บางคนไดต้ายไปจรงิๆ 
และพวกเรายงัคงต ัง้หน้าต ัง้ตา 
คน้หาศพพวกเคา้กนัอยู ่น่ีไง" 

11. ผอ อดลุ ขอรอ้งใหค้ณะผูส้รา้ง 
ภาพยนตร์เรือ่งดงักลา่ว จดังาน 
ฉายหนงัเรือ่งน้ีรอบพเิศษ เป็น 
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11. Mr Adul called on the 
producers to organise 
special screenings of the 
film to raise money for the 
victims. 

12. The movie was about film 
students who went to 
shoot a documentary in a 
village only to find it was 
full of ghosts. 

13. Mr Adul said the whole 
village went to see the 
movie when it hit the 
screens. 

14. Thongkon Sritaptim, 
director of the horror-
comedy, said the 
production team and 
actors would visit the 
village soon to give 
support to the locals. 

15. Coliseum Film was also 
willing to rerun the movie 
and would donate all the 
revenue to the flood-hit 
residents, he said. 

การกุศล หาเงนิมอบใหแ้กผู่ ้
ประสบชะตากรรมเหลา่น้ี 

12. ภาพยนตร์น้ีเป็นเรือ่งราวของพวก 
นกัศกึษาวชิาการภาพยนตร์ ทีอ่อก 
ไปถา่ยทาํภาพยนตร์สารคดเีรือ่ง 
หนึ่งในหมูบ่า้นแหง่หนึ่ง ทีซ่ึง่พวก 
เขากลบัพบวา่มแีตผ่เีต็มไปหมด 

13. ผอ อดลุเลา่เพิม่เตมิวา่ คนท ัง้ 
หมูบ่า้นออกไปดภูาพยนตร์เรือ่งน้ี 
กนัท ัง้น ัน้ เมือ่ออกฉายบนจอ 
ภาพยนตร์คร ัง้แรก 

14. นายทองกอ้น ศรีทบัทมิ ผูก้าํกบั 
ภาพยนตร์ตลกสยองขวญัเรือ่ง 
ดงักลา่วใหส้มัภาษณ์วา่ กองถา่ย 
ทาํและดาราผูแ้สดงหนงัเรือ่งน้ี 
จะไปเยีย่มหมูบ่า้นในเร็วๆ น้ี 
เพือ่นําสิง่ของชว่ยเหลือไปมอบ 
ใหช้าวบา้น 

15. และยงักลา่วอกีวา่ บรษิทัโคลเิซียม 
-ฟิลม์ เต็มใจจดัฉายภาพยนตร์ 
เรือ่งน้ีใหมอ่กี และยนิดบีรจิาคเงนิ 
รายไดท้ ัง้หมด มอบใหแ้กช่าวบา้น 
ทีถู่กน้ําจูโ่จมทะลกัทว่มคร ัง้น้ี 

ค าอธิบาย 

ค าบรรยายภาพ  

 An elderly (adj.) ผูส้งูวยั ผูอ้าวุโส ผูส้งูอายุ คาํน้ีเป็นคณุศพัท์ละคาํนาม คอื woman ไว ้(ราก 
คาํมาจาก elder ซึง่เป็นท ัง้คณุศพัท์และคาํนาม)  petals (n.) กลีบดอกไม ้ a mark to 
respect หมายถงึ เครือ่งเคารพบชูา อยา่พงึแปลไปตามคาํ วา่ 'เครือ่งหมายเพือ่การเคารพบชูา' 
 a mass religious ceremony (phr.n.) หมายถงึ พธิีสวดมนต์ทางศาสนา a mass (n.)  
คอื พธิ่ีสวดมสิซา ซึง่เป็นพธีิกรรมทางศาสนาครสิต์ a mass ในทีน้ี่ ทาํหน้าทีข่ยายคาํนาม  
ceremony (n.) พธิี พธิีกรรม พธิีการ สว่น religious (attrib adj.) ทางศาสนา เกีย่วกบัศาสนา  
ดา้นศาสนา  ขอ้ความท ัง้หมด แปลไปตามประโยคตน้ฉบบั ไมซ่ํา้ซอ้นแตอ่ยา่งไร 

ย่อหน้าที่ 7  

กลา่วถงึหญงิชราผูห้นึ่ง ทีร่อดชีวติจากภยัน้ําทว่มคร ัง้น้ี คณุยายเป็นหนึ่งในตวัละครทีแ่สดงเป็นผใีน 
หนงัเรือ่งน้ี  narrowly (adj.) ศพัท์น้ี สว่นใหญแ่ลว้เราคุน้เคยกบัความหมายตามคาํ narrow  
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วา่ แคบ คบัแคบ แตท่ีจ่รงิแลว้ หากคน้ในพจนานุกรมเล่มใหญ ่จะพบคาํแปลอกีหลายคาํ เชน่ ในทีน้ี่ 
narrowly escaped หมายถงึ รอดอยา่งหวุดหวดิ รอดแบบเฉียวฉิว รอดชนิดจวนเจียน (เสน้ยา 
แดงผา่แปดเลยละ่คะ่)  ยอ่หน้าทีเ่จ็ด แปลไปตามคาํและประโยค ไมม่อีะไรซบัซ้อนนกั 

ย่อหน้าที่ 8  

ยอ่หน้าทีแ่ปด เริม่เป็นคาํพูด หรือ dialogue ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ขา่ว ขอให้สงัเกต ดฉินัไมใ่ชค้าํแปล 
วา่ 'ดฉินั' หรือ 'ฉนั' เพราะจรงิๆ แล้ว คนแก่ๆ  มกัชอบแทนตวัเองวา่ "ยาย" เสมอ หรือ they แทน 
ทีจ่ะใชว้า่ 'พวกเขา' หนัมาใชค้าํวา่ "พวกนัน้" หรือ "พวกนัน้เคา้" จะทาํใหค้าํพูดดสูมจรงิขึน้ จงึขอ 
แนะนําวา่ สรรพนามแทนผูพู้ดนัน้ ขอใหผู้แ้ปลนึกถงึบรบิทการพูดทีเ่กดิขึน้จรงิๆ อยา่แปลไปตาม
คาํ 
หากทาํไดข้อ้ความแปลจะดูมลีีลาสมจรงิ และน่าอา่นขึน้  make-up (n.) คาํน้ีมาจากกรยิากลุม่ 
คาํ make up ซึง่มหีลายความหมาย แตห่ากใส ่"-" ระหวา่งคาํหรือเขยีนตดิกนั จะเปลีย่นรูปเป็น 
คาํนาม หมายถงึ การแตง่หน้า การแตง่ตวัของตวัละคร การประกอบเขา้ดว้ยกนั และอกีหลายความ 
หมาย  half-dead (adj.) ครึง่ผคีรึง่คน ดฉินัยงัไมพ่อใจนกักบัคาํแปลน้ี ขอลองคดิใหม.่.. ก็ได ้
คาํใหม ่"กึง่ผกีลายๆ" ลองใชด้เูขา้ทา่เหมอืนกนั แมห้ลายคนบอกวา่ ไมเ่คยไดย้นิมากอ่นก็ตาม 
 บทสนทนา dialogues ควรเพิม่คาํลงทา้ยไปดว้ย จะทาํใหข้อ้ความดเูป็นคาํพูดแทจ้รงิ 

ย่อหน้าที่ 9-10  

เป็นคาํปรารถนาของคณุยาย ทีอ่ยากใหผู้ส้รา้งภาพยนตร์เรือ่งผน้ีี มาดูสภาพสถานที ่ทีเ่คยถา่ยทาํ 
ภาพยนตร์ หรือทีค่นในวงการชอบเรียกกนัวา่ location มาดใูหเ้ห็นกบัตาวา่ เหมอืนกบัฉากทีส่รา้ง 
ขึน้ตอนนัน้ เหมอืนกนัทุกอยา่ง ยกเวน้ตวัแสดงทีต่ายไปจรงิๆ เกือบหมด  make-up is pretty 
much วลีน้ี หมายถงึ มากทีเดยีว ชา่งมากเหลือเกนิ  make-up the difference (n.) ขอ้ 
แตกตา่ง สิง่ผดิแผก ความตา่ง แตด่ฉินัไมใ่ช้คาํแปลเหล่าน้ีตรงๆ แตเ่ลีย่งไปใชใ้นรูปเป็นคณุศพัท์  
"ตา่ง" และใชก้รยิา "ม่ี" เขา้มาชว่ย เพราะตอ้งการรกัษาวธิีพูดของคนพูดทีเ่ป็นชาวบา้นคนแก่
เอาไว้ 
did die เป็นวลีเน้นยํา้วา่ ตายไปจรงิๆ did เป็นกรยิาชว่ย นําหน้า die ทีเ่ป็น infinitive 

ย่อหน้าที่ 11-13  

ขา่วยอ้นกลบัไปหาผูใ้หส้มัภาษณ์คนแรก คอื อาจารย์อดุล ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทีเ่รียกรอ้งให้
ผูส้รา้ง 
ภาพยนตร์จดัฉายหนงัเรือ่งน้ีอกีคร ัง้ เป็นรอบการกุศล ท ัง้ยงักลา่วถงึเน้ือหาเรือ่งราวของภาพยนตร์  
ทีพ่วกชาวบา้นเขา้รว่มแสดงเป็นผดีว้ยแลว้ชาวบา้นยงัสนใจไปชมภาพยนตร์เรือ่งน้ีกนัทุกคนเมือ่
ออก 
ฉาย  การแปลใน 3 ยอ่หน้าน้ี ไมย่ากเลย ถา้ผูแ้ปลรูจ้กัเลือกคาํแปลของคาํศพัท์เหลา่น้ี ใหต้รงกบั 
บรบิทความ เชน่ called on/upon (phr.v.) หรือกรยิากลุม่คาํ หมายถงึ เรียกรอ้ง ขอรอ้ง ท ัง้ 2  
คาํน้ีน้ําหนกัคาํไมเ่ทา่กนั ตอ้งเลือกใชใ้หต้รงกบับรบิท  special screenings นามวลีน้ี คอื  
การฉายหนงัหรือภาพยนตร์รอบพเิศษ  to raise money คอื ระดมเงนิทุน หาเงนิ หาทุน 
 film students (นามวลี) นกัศกึษาวชิาการภาพยนตร์ ตาม ศพัท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบบั 
ราชบณัฑติยสถาน  a documentary ภาพยนตร์สารคดเีรือ่งหนึ่ง  hit the screen เป็น 
สาํนวน หมายถงึ ออกฉายบนจอภาพยนตร์(คร ัง้แรก) 
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ย่อหน้าที่ 14-15  

ขา่วกลา่วถงึทางคณะผูส้รา้งภาพยนตร์เรือ่งน้ี ทีใ่หส้มัภาษณ์วา่จะไปเยีย่มชาวบา้นและมอบสิง่ของ 
ชว่ยเหลือให ้รวมท ัง้ยนิดีจดัฉายหนงัเรือ่งน้ีใหมอ่กี เพือ่หาเงนิมาชว่ยเหลือชาวบา้นทีป่ระสบภยั 
คร ัง้น้ี  the production team เป็นนามวลี คอื กองถ่ายทาํภาพยนตร์ คณะผูถ้า่ยทาํภาพยนตร์ 
 to give support เป็นสาํนวน หมายถงึ มอบสิง่ของชว่ยเหลือ นําสิง่ของช่วยเหลือไปมอบให้ 
 rerun (v.) นําภาพยนตร์มาฉายใหมอ่กี จดัฉายภาพยนตร์ใหมอ่กี  donate (v.) บรจิาค  
มอบให ้อทุศิ ใชไ้ดทุ้กคาํ  the revenue (n.) เงนิรายไดข้องรฐัจากภาษีอากร เงนิรายได ้ 
ผลกาํไร รายไดร้วม ดฉินัขอเลือกใชค้าํที ่2 ดเูขา้กบับรบิทไดด้ี  the flood-hit residents  
นามวลีน้ีคงตอ้งใชข้อ้ความในเชงิอธบิายแล้วละคะ่ คอื ชาวบา้นทีถู่กน้ําจูโ่จม ทะลกัทว่มคร ัง้น้ี  
ชาวบา้นทีไ่ดร้บัภยัจากน้ําป่าทว่มฉบัพลนัคร ัง้น้ี เลือกใช้ไดท้ ัง้คูค่ะ่ 

แฟนผูอ้า่น เห็นไหมคะ ไมว่า่จะ เชือ่ หรือไมเ่ชือ่ คนไทยทุกคนตอ้งชว่ยเหลือกนักอ่น 

สวสัดีคะ่  
จนิตนา ใบกาซูยี ์ 

 

  >This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

  

September 5: Locals remember eerie ghost film [1] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี เรามาฝึกแปลดว้ยเรือ่งราวทีแ่ปลกประหลาด ชวนคดิชวนสนเทห์่วา่ เป็นเรือ่งบงัเอญิเกดิขึน้ 
เหมอืนๆ กนั หรือเป็นเรือ่งฟ้าดนิลงโทษมนุษย์ ทีบ่งัอาจลอ้เลียนหวัเราะเยาะธรรมชาต ินกัแปลทีด่ี 
ตอ้งรูจ้กัเลือกสรรหาเรือ่งทีด่มีคีณุคา่สาระ ยงัประโยชน์ใหแ้กผู่อ้า่น ท ัง้ในดา้นความรู ้ความคดิ และ 
ความบนัเทงิทีส่รา้งสรรค์เชดิชูจติใจผูอ้า่น นี่เป็นเกณฑข์อ้หนึ่งในการพจิารณาตดัสนิการประกวด 
หนงัสอืแปลดเีดน่ประจาํปีทีจ่ดัโดยคณะกรรมการตดัสนิการประกวดหนงัสือแปลของกระทรวง 
ศกึษาธกิารแตน่่าเสยีดายทีบ่ดัน้ีการประกวดหนงัสือแปลดงักลา่วน้ีไดห้ยุดชะงกั เว้นวรรคไปได ้2-3 
ปีมาแล้ว พวกเราชาวนกัแปลท ัง้หลาย ขอเรียกรอ้งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารจดัประกวดหนงัสอืแปลน้ี 
ตอ่ไป เพือ่เป็นการสนบัสนุนและยกระดบัคณุภาพหนงัสอืแปลใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์แกผู่อ้า่นยิง่ขึน้ 

สาํหรบัการแปล เน้นการเลือกใชค้าํแปลทีเ่หมาะสมกบับรบิทเรือ่งราว และการหลีกเลีย่งใชป้ระโยค 
กรรมวาจก ซึง่ไมน่ิยมใชใ้นภาษไทย เรามาเริม่กนัเลยคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trse0506.htm
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A huge mudslide devastated Namta village in 
Uttaradit's Tha Pla district. Flash floods and mudslides 
triggered by days of heavy rain washed away around 30 
houses in the village. More than 50 people were 
missing. 

โคลนถลม่กวาดหมูบ่า้นน้ําต๊ะในจงัหวดัอตุรดติถ์ราบพณาสรู ฝนตก
หน ั
กตดิตอ่กนัหลายวนัจนเกดิน้ําป่าและโคลนถลม่บา้นไปราว 30 
หลงัคาเรือน 
ชาวบา้นหายสาบสญูไปกวา่ 50 คน 

NORTHERN FLOODS RAVAGED 
VILLAGES 

Locals remember 
eerie ghost film [1] 

SUBIN KHUENKAEW 

1. Uttaradit - As residents 
of Maharaj village in 
tambon Mae Poon 
sprinted for their lives 
two weeks ago when 
flash floods and 
mudslides swept the 
area, they must have 
been wishing it was only 
another scene in a 
movie that was shot 
there. 

2. Many Maharaj people 
were cast in a locally 
made horror-comedy 
Lop Phi Phi Mai Lop 
(Running Quicker than 
Ghosts), produced by 
Khom Akradek of the 
Coliseum Film Co three 
years ago. They played 
the ghosts of villagers 
killed in a flash flood that 
devastated the entire 
village. 

3. "You may call it a 

น้ําเหนือถลม่หมูบ่า้นราบคาบ 

ชาวบา้นจาํไดเ้หมอืนใน 
หนงัผสียองขวญั [๑] 

สุบนิ คนืแกว้  

1. อุตรดติถ่์ - สาํหรบัชาวบา้น 
ผูอ้ยูอ่าศยัในหมูบ่า้นมหาราช 
ตาํบลแมพู่ล ทีต่า่งวิง่หนีสดุ 
ฤทธิเ์อาชีวติรอดพน้จากน้ําป่า 
และโคลนดนิถล่ม ทีถ่าโถม 
กวาดลา้งทาํลายบรเิวณพื้นที ่
แหง่นัน้มาได ้เมือ่ 2 สปัดาห์ 
ทีแ่ลว้มานัน้ ชาวบา้นพวกน้ี 
คงตอ้งอยากใหเ้หตกุารณ์เชน่ 
ทีว่า่น้ี เป็นเพียงฉากทีเ่หมอืน 
กนักบัฉากในภาพยนตร์เรือ่ง 
หนึ่งทีม่าถา่ยทาํ ณ ทีน่ ัน้ 

2. ชาวบา้นทีห่มูบ่า้นมหาราช 
จาํนวนมาก เลน่เป็นตวัแสดง 
ในภาพยนตร์ไทยแนวตลก 
สยองขวญั เรือ่ง หลบผ ีผ ี
ไมห่ลบ (วิง่เผน่หนีผ)ี ถา่ย 
ทาํโดย คม อคัรเดช แหง่ 
บรษิทัโคลเิซียมฟิลม์ เมือ่ 
3 ปีมาแล้วชาวบา้นเหลา่น้ี 
แสดงเป็นพวกผีชาวบา้น ที ่
ตายโหงดว้ยน้ําป่าพดัพากวาด 
ท ัง้หมูบ่า้นราพณาสรู 

3. อาจารย์อดลุ เมอืงมี ่ผูอ้าํนวย 
การโรงเรียนบา้นหวัโดง่  
สถานทีซ่ึง่ไดก้ลายเป็นศนูย์ 
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coincidence but what 
happened in the film did 
happen here. 

4. "Some of the cast 
members are really dead 
now," said Adul 
Muangmee, director of 
Ban Hua Dong school, 
which has been turned 
into a relief centre for the 
victims of the May 23 
flood disaster. 

5. Mr Adul said several 
villagers could not help 
wondering if the making 
of the movie had not 
tempted fate. 

6. "It makes my hair stand 
on end when I think 
about it," said the school 
director. 

ชว่ยเหลือผูป้ระสบเคราะห์ 
กรรมจากหายนะภยัน้ําป่าท่วม 
เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม เลา่วา่ 
"คณุอาจจะเรียกเหตกุารณ์น้ีวา่ 
เป็นความบงัเอญิก็ไดน้ะครบั 
แตท่วา่สิง่ทีเ่กดิขึน้ในหนงัเรือ่ง 
น้ีนะ ไดเ้กดิขึน้มาแลว้ ณ ทีน้ี่ 

4. "ผูแ้สดงบางคน ตายไปแลว้ 
จรงิๆ นะครบัตอนน้ี" ผูอ้าํนวย 
การโรงเรียนยํา้ 

5. ผูอ้าํนวยการอดลุยงัเลา่ตอ่ 
อกีวา่ ชาวบา้นอกีหลายๆ คน 
อดคดิกนัไมไ่ดว้า่ การสรา้ง 
ภาพยนตร์เรือ่งน้ีดูจะไมเ่ป็น 
การลอ้เลียนโชคชะตาฟ้าดนิ 
ไปหน่อยหรอกหรือ 

6. "พอผมคดิถงึเรือ่งน้ีขึน้มา 
ทีไร ขนลุกเกรียวเลยละครบั" 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทิง้ทา้ย 

ค าอธิบาย 

หัวบท  

Floods ในทีน้ี่ คอื flash floods - น้ําป่า ถา้ใช ้'น้ําป่าเหนือ'ดเูยิน่เยอ้ไป ใชแ้ค่ น้ําเหนือ ก็พอ 
 ravaged (v.) ทาํลาย เหยียบยํ่า ถลม่ราบคาบ ดฉินัเลือกคาํหลงัเพราะตรงกบับรบิทและเกดิ 
จนิตนาการไดด้เีหลือเกนิ  ใชข้อ้ความแปลทีส่ ัน้กะทดัรดั 

หัวข่าวใหญ่  

หวัขา่วน้ียากตรงทีจ่ะเลือกคาํแปลของ remember ซึง่เป็นคาํงา่ยๆ (แตม่หีลายความหมายและ 
ใกลเ้คยีงกนั) ใหต้รงกบับรบิทเรือ่งราว และใชค้าํทีส่ ัน้ทีส่ดุ พรอ้มกบัใหส้ะดุดตาผูอ้า่นดว้ย ดฉินั 
เลือก "จาํได่้" มาใช ้พรอ้มกบัเตมิคาํสนัธาน "เหมอืนใน" เขา้มาขยายความใหช้ดัเจนขึน้ 
 eerie หรือ eery (adj.) ขีข้ลาด แปลกประหลาด ลี้ลบั สยองขวญั ตอ้งเลือกคาํหลงัเพราะหนงัผี  
ใชค้าํน้ีตรงทีสุ่ด 

ค าบรรยายภาพ  

แปลใหต้รงความ ใชค้าํส ัน้กะทดัรดั  mudslides (n.) ดนิโคลนถลม่ (ไมแ่ปลวา่ดนิโคลนไหล 
หรือ พงัลงมา)  triggered (v.) กรยิาคาํน้ีเป็นตวัอยา่งทีผู่แ้ปลตอ้งคดิถงึบรบิท และเลือกคาํที่ 
เขา้กบัเหตกุารณ์ จากคาํแปลวา่ ล ั่นไกปืน จุดชนวน กอ่ใหเ้กดิ ดฉินัขอเลือกใช ้"จนเกดิ" เน่ืองมา 
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จากบรบิทบงัคบัวา่ by days of heavy rain ฝนตกหนกัตดิตอ่กนัหลายวนั 

ย่อหน้าที่ 1  

สรุปขา่วเรือ่งราวของชาวบา้นหมูบ่า้นมหาราช ทีร่อดตายจากน้ําป่าทว่มทาํลายหมูบ่า้นเรียบวุธ  
ชาวบา้นอยากใหเ้หตกุารณ์รา้ยเชน่น้ี เป็นเพียงฉากหนึง่ในหนงัผทีีเ่คยมาถา่ยทาํทีห่มูบ่า้นน้ีเทา่นัน้ 
ไมอ่ยากใหน้ํ้าทว่มเกดิขึน้จรงิๆ เชน่น้ี เลย  residents (n.) ชาวบา้นหรือประชาชนทีอ่ยูอ่าศยั 
ในทอ้งทีแ่หง่หนึ่ง  sprinted (v.) วิง่เต็มที ่วิง่สดุฝีเทา้ วิง่หนีสดุฤทธิ ์ใชไ้ดทุ้กคาํ แตถ่า้เลือก 
คาํหลงั จะเกดิจนิตภาพชดัเจน  flash floods (phr.n.) น้ําป่า น้ําทว่มฉบัพลนั น้ําเหนือ 
 swept (v.) กรยิาคาํน้ี ผูแ้ปลตอ้งพยายามหาคาํทีก่อ่ใหเ้กดิความรูส้กึเกดิจนิตภาพในเหตุ 
การณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิๆ นั่นคอื ตอ้งหาคาํในดา้น "วรรณศลิป์" เขา้มาชว่ย  another scene  
(phr.n.) วลีน้ีเป็นอกีตวัอยา่งหนึ่ง ทีผู่แ้ปลตอ้งพจิารณาบรบิทใหด้ ีแลว้เลือกคาํใหต้รงความ  
another (adj.) ในทีน้ี่ หมายถงึ คลา้ยกนั เหมอืนกนั วลีน้ีจงึใช้วา่ "ฉากทีเ่หมอืนกนั หรือ คลา้ย 
กนั"  was shot เป็น past. v. แตใ่นภาษาไทย ตอ้งหลีกเลีย่งไมใ่ชค้วรใชค้าํวา่ "มาถา่ยทาํ" 

ย่อหน้าที่ 2  

กลา่วถงึชาวบา้นในหมูบ่า้นมหาราชหลายสบิคนเคยเลน่หนงัผ ีเป็นตวัผชีาวบา้นทีต่ายโหงท ัง้หมูบ่า้น 
เพราะน้ําป่าเหมอืนกนั หนงัไทยเรือ่งน้ีมาถา่ยทาํทีห่มู่บา้นแหง่น้ี  were cast ขอ้ความน้ีใน 
ภาษาตน้ฉบบัเป็น past. v. แตภ่าษาไทยเราไมน่ิยม ดฉินัจงึตอ้งหลีกเลีย่ง หาขอ้ความอืน่มาแทน  
เชน่ "เลน่เป็นตวัแสดง ไดร้บัคดัเลือกใหแ้สดง แสดงบทบาท  locally made horror- 
comedy นามวลีน้ีมคีาํขยายอยูห่ลายคาํ ควรแบง่การแปลออกเป็นสว่นยอ่ยๆ เริม่จาก horror- 
comedy กอ่น คอื เรือ่ง/แนวตลกสยองขวญั สว่น locally made คาํแปลตรงตวั คอื ถา่ยทาํใน 
ทอ้งถิน่ ตอ้งตคีวามหมายซํา้อกีคร ัง้หนึ่ง จงึไดค้าํวา่ "ภาพยนตร์ไทย หรือ หนงัไทย"  ขอใหส้งัเกต 
การเขยีนชือ่ภาพยนตร์ ชือ่หนงัสอื ชือ่เพลง ฯลฯ ไมน่ิยมแปลกนัใชก้ารเขยีนทบัศพัท์ หากจะแปล 
ควรอยูใ่นวงเล็บ จะดกีวา่  devastated (v.) กวาดเรียบวุธ ทาํลายลา้ง กวาดราพณาสรู  the  
entire village หมายถงึท ัง้หมูบ่า้น นามวลีน้ีมี entire (adj.) ท ัง้หมด ท ั่ว ท ัง้ เป็นคาํขยายหน้า  
village (n.) หมูบ่า้น 

ย่อหน้าที่ 3-6  

เป็นคาํพูดใหส้มัภาษณ์ทีแ่สดงทรรศนะของผูใ้หข้า่ว ในกรณีเหตกุารณ์น้ําทว่มทีเ่กดิขึน้จรงิใน 
หมูบ่า้นมหาราช ซึง่เหมอืนกบัเหตกุารณ์ทีช่าวหมูบ่า้นน้ีเคยเลน่หนงั เป็นผตีายโหงในหมูบ่า้น 
ทีถู่กน้ําป่าพดัหายตายท ัง้หมูบ่า้น  ขอ้ความสว่นใหญเ่ป็น dialogue - บทสนทนาอยูใ่นเครือ่ง 
หมายคาํพูด จงึตอ้งใชข้อ้ความแปลทีส่มจรงิในการพูดจาโตต้อบกนั   a coincidence (n.)  

เหต/ุความบงัเอญิ เหต/ุความประจวบเหมาะ เหต/ุความเหมาะเจาะ เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ 

 กอ่นแปลยอ่หน้าที ่3 ดฉินัไดย้กขอ้ความแปล ทีก่ลา่วถงึผูพู้ดขอ้ความน้ีมากอ่น เพือ่ใหผู้อ้า่น 
รูว้า่เป็นคาํพูดของผูใ้ด  a relief centre (นามวลี) หมายถงึ ศนูย์บรรเทาทุกข์ ศนูย์ชว่ยเหลือ  
ศนูย์สงเคราะห์ ใชไ้ดทุ้กคาํ แตเ่รานิยมใชค้าํ1-2 มากกวา่  flood disaster (นามวลี) หายนะ 
ภยัน้ําป่า อทุกภยัน้ําป่า  the cast (n.) ผูแ้สดง ผูเ้ลน่หนงั - ภาพยนตร์ ดงันัน้ cast จงึเป็นท ัง้ 
คาํกรยิาและคาํนาม  could not help wondering เป็นสาํนวนหมายถงึ "อดคดิไมไ่ดว้า่"  
(อยา่แปลตรงตามคาํนะคะ)  had not tempted fate ขอ้ความน้ีเป็นสาํนวน ดฉินัขอใช้ 
ขอ้ความวา่ "ดูจะไมเ่ป็นการล้อเลียนโชคชะตาฟ้าดนิ" กอปรกบัเป็นประโยคทีม่ ีif นําหน้า 
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จงึไดท้าํใหเ้ป็นประโยคเชงิคาํถามกลายๆ  my hair stand on end เป็นสาํนวนหรือ idioms  
หมายถงึ ขนลุกเกรียว ขนหวัลุก ขนหวัต ัง้ชนั เป็นคาํเปรียบเทียบทีห่วาดกลวัจนขนลุกเกรียว 
 สาํนวนน้ี ทาํใหด้ฉินัอดยิม้ไมไ่ด ้เมือ่ไดย้นิเพลงลูกทุง่ทีผ่สมคาํภาษาองักฤษแบบไทยๆ ของเรา 
ในเพลงทีช่ือ่วา่ "...ขนแขน stand up ขนแขน stand up..." (ตอ้งทาํเสยีงเหน่อๆ แบบอีสานดว้ย 
นะคะ) ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองยอ่หน้าคะ่ 

พบตอนจบของเร่ืองน้ีฉบบัหนา้ค่ะ สวสัดีค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี ์ 

 

  >This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

AUGUST 2006 

August 29: Where have all the workers gone? [2]  

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลของวนัน้ีเป็นตอนตอ่จากสปัดาห์ทีแ่ลว้ ซึง่เป็นเรือ่งของปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
ระดบัสูงในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้เน่ืองมาจากอตัราการเกดิลดลงอยา่งรุนแรง หลายประเทศกาํลงั 
หาทางลดัเพือ่ใหไ้ดแ้รงงานสาํเร็จรูปจากประเทศอืน่ไปใช ้โดยใหข้้ 

 

Job seekers queue in a job centre in Frankfurt, 
central Germany. In a country with 
unemployment of over 10 per cent, there is a 
deepening shortage of skilled workers in some 
industries. Although today's shortages are 
mostly the result of a growing economy, they 
also reflect a longer-term problem rooted in 
shrinking birthrates. 

ผูห้างานทาํเขา้แถวสมคัรงานในศูนย์รบัสมคัรงานแหง่
หน่ึงที ่
แฟรงฟิร์ต ในเยอรมนัมีซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัราการ
วา่งงาน 
เกนิรอ้ยละสบิ อตุสาหกรรมบางประเภทขาดแคลน
แรงงาน 
มฝีีมืออยา่งรุนแรง แมว้า่การวา่งงานเป็นผลมาจากการ
เจรญิ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau2906.htm
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เตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นสว่นใหญ่ แตก็่สะท้อนใหเ้ห็นถงึ
ปญัหา 
ระยะยาวทีม่รีากฐานมาจากอตัราเกดิทีล่ดลง 

Where have all the workers 
gone? [2] 

DAVID McHUGH 

7. Ideas floated in the 
Bruegel paper included a 
"blue diploma" that would 
give work and residence 
permission to master's 
degree graduates of the 
world's top 100 non-EU 
universities. The world of 
ideas, however, collides 
with the world of politics, 
as the coalition of 
Chancellor Angela 
Merkel's Christian 
Democrats and the centre-
left Social Democrats has 
yet to champion radical 
new approaches to 
immigration. 

8. Much of Germany's 
concern about immigration 
focuses not on the looming 
demographic crisis, but on 
better integrating the 
children of the so-called 
gasterbeiter, or guest 
workers, migrants who 
came to Germany from the 
1950s to the 1970s from 
Italy, Greece, and 
Yugoslavia, but most from 
Turkey. 

9. Many of them - and their 
children and grandchildren 
- have failed to integrate 
completely into German 
society, causing hand 

แรงงานหายไปไหน [๒] 

เดวดิ แมคฮวิจ์ 

7. เอกสารจากบรือเกลยงัเสนอ 
ความคดิเห็นอกีหลายประการ 
รวมท ัง้ "บลูดโิพลมา"ทีใ่หผู้ท้ี ่
จบปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยั 
ระดบัโลก 100 แหง่แรกจาก 
ประเทศทีไ่มใ่ชก่ลุม่สมาชกิ 
สหภาพยุโรปทาํงานและพาํนกั 
อยูใ่นประเทศไดแ้ตโ่ลกแหง่ 
ความคดิยงัคงคา้นกบัโลก 
การเมอืง เพราะรฐับาลผสม 
ระหวา่งพรรคครสิเตยีนเดโม 
-แครตของนายกรฐัมนตรี  
แองเจลา เมอร์เคล กบัพรรค 
โซเชียลเดโมแครตทีม่นีโยบาย 
เป็นกลางคอ่นไปทางซา้ย ยงั 
ไมส่นบัสนุนแนวทางใหม่ๆ   
ในการรบัคนเขา้ทาํงานใน 
ประเทศทีต่า่งไปจากเดมิ 
อยา่งสิน้เชงิน้ี 

8. สิง่ทีร่ฐับาลเยอรมนีกงัวล 
สว่นใหญใ่นเรือ่งน้ีไมใ่ช่วกิฤต ิ
ดา้นประชากรทีเ่ริม่เห็นเคา้อยู่ 
แตเ่ป็นเรือ่งการปรบัตวัเขา้กบั 
สงัคมใหไ้ดด้ขีึน้ของลูกหลาน 
พวกทีเ่รียกกนัวา่เป็น 
กาสเตอร์ไบเตอร์หรือ แรงงาน 
จากตา่งชาต ิพวกน้ีอพยพมา 
เยอรมนีระหวา่งทศวรรษที ่ 
1950 ถงึ 1970จากประเทศ 
อติาลี กรีก ยูโกสลาเวียและ 
สว่นใหญจ่ากตรุกี 

9. คนเหลา่น้ีรวมท ัง้ลูกหลาน 
จาํนวนไมน้่อยทีไ่มส่ามารถ 
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมของ 
ชาวเยอรมนัไดด้ ีเป็นเหตุ 
ใหน้กัการเมอืงพากนักงัวล 
เรือ่งสงัคมคูข่นาน แตพ่วกน้ี 
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wringing among German 
politicians about parallel 
societies. But those 
immigrants were less 
skilled, not the high-skilled 
workers needed by the 
service and information-
based economies of the 
future. Scholars say high-
skilled workers, with better 
prospects and language 
skills, are easier to 
integrate. 

10. Thomas Straubhaar, 
president of the prestigious 
Hamburg Institute of 
International Economics, 
said Germany will only 
lose from waiting to 
implement a points 
system. Germany must 
compete with other 
countries, such as the US 
or Australia, which have 
established immigration 
streams, he said. Highly 
educated people from 
India and the former Soviet 
Union are heading for the 
US rather than to 
Germany. Muddling 
through "will not cause 
problems for the next 
decade. But you can't lock 
the new system in after 10 
years and think that they'll 
just flow in," said 
Straubhaar. 

ไมใ่ชพ่วกแรงงานฝีมอืสงูที่ 
เป็นทีต่อ้งการของระบบ 
เศรษฐกจิดา้นงานบรกิารและ 
ดา้นทีเ่น้นขา่วสารขอ้มลู ซึง่ 
จะเป็นระบบเศรษฐกจิใน 
อนาคต ผูเ้ชีย่วชาญแนะไวว้่า 
สาํหรบัแรงงานฝีมอืระดบัสูง 
ทีม่โีอกาสในหน้าทีก่ารงาน 
และทกัษะทางภาษาทีด่กีวา่ 
จะปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได้ 
งา่ยกวา่ 

10. โทมสั เสตราบ์ฮาร์ ผูอ้าํนวยการ 
สถาบนัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 
ฮมับร์ูกทีม่ชีือ่เสยีงตงิวา่ การรีรอ 
ไมนํ่าเอาระบบคะแนนมาใชม้แีต่ 
จะทาํใหเ้ยอรมนีเสยีโอกาส เพราะ 
จะตอ้งแขง่ขนักบัประเทศอืน่เชน่ 
สหรฐัอเมรกิา หรือออสเตรเลียซึง่ 
สรา้งระบบการรบัผูอ้พยพเขา้เมอืง 
ในแนวเดยีวกนัอยา่งตอ่เน่ืองแลว้ 
ขณะน้ีคนทีม่กีารศกึษาสงูจาก 
ประเทศอนิเดยีและประเทศ 
รสัเซียเดมิมุง่ไปอเมรกิามาก 
กวา่จะมาเยอรมนี ถา้ปลอ่ยให้ 
อยูใ่นสภาพน้ีตอ่ไป "ภายในสบิ 
ปีหน้าน้ีคงยงัไมม่ีปญัหา แตห่ลงั 
จากนัน้เราจะปิดก ัน้ระบบใหม ่
และคดิวา่พวกผูอ้พยพคงจะ 
หล ั่งไหลกนัเขา้มาเองคง 
ไมไ่ดแ้ลว้" เสตราบ์ฮาร์กลา่ว ... 

ค าอธิบาย  
ในแงข่องเทคนิคการทาํงานแปลก็ยงัเป็นเรือ่งการปรบับทแปล ซึง่ดฉินัไดก้ลา่วไวใ้นตอนทีแ่ลว้ 
วา่การแปลงานเชงิวชิาการนัน้เน่ืองจากเป็นงานทีผู่อ้า่นตอ้งทาํความเขา้ใจและวเิคราะห์เน้ือหา 
ไปดว้ยขณะอา่น การแปลแบบใหอ้า่นเขา้ใจไดง้า่ยทีส่ดุจงึน่าจะเป็นการแปลทีด่ทีีสุ่ด การปรบั 
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บทแปลในงานประเภทน้ีจงึเน้นใหอ้า่นงา่ยและการใช้ภาษาไทยทีรื่น่หู ในขณะทีเ่น้ือความตอ้ง 
ตรงกบัตน้ฉบบัดว้ย 

ดฉินัไดก้ลา่วถงึเทคนิคการปรบับทแปลไวส้องสามวธิีแลว้ในตอนทีแ่ล้ว สาํหรบัตอนน้ีเป็นเรือ่ง 
การแบง่ขอ้ความใหส้ ัน้ลง เพือ่ใหผู้อ้า่นตดิตามเน้ือความไดง้า่ยขึน้ เนื่องจากผูอ้า่นจะยอ่ยสาระ 
ทีอ่า่นตามวรรคตอน การวางสว่นขยายตดิตอ่กนัยาวๆซึง่ภาษาองักฤษทาํไดน้ ัน้ เมือ่แปลเป็น 
ภาษาไทยแลว้มกัทาํใหเ้ป็นสาํนวนดไีดย้าก ผูอ้า่นไมม่โีอกาสเวน้วรรคความคดิ หรือทีแ่ยไ่ป 
กวา่นัน้คอืบางคร ัง้อาจทาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิไดด้ว้ย 

มาดตูวัอยา่งกนันะคะ 

 ในยอ่หน้าที ่2 ขอ้ความต ัง้แต ่but on better integrating....จนจบย่อหน้าน้ี ถา้แปลดว้ย 
สาํนวนทีย่งัไมม่กีารปรบัจะไดว้า่ 

"...แตเ่ป็นเรือ่งของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมใหด้ีขึน้ของลูกหลานพวกทีเ่รียกไดว้า่เป็น กาสเตอร์ 
ไบเตอร์หรือ แรงงานจากตา่งชาตซิึง่อพยพมาเยอรมนีระหวา่งทศวรรษที ่1950 ถงึ 1970" 

จะเห็นวา่เป็นขอ้ความทีย่าวรุงรงัดว้ยสว่นขยาย ถา้ปรบัดว้ยการแบง่ขอ้ความน้ีออกเป็นสองประโยค 
จะอา่นงา่ยกวา่คะ่ โดยเพียงเปลีย่นอนุประโยคขยายทีข่ึน้ตน้ดว้ย ซึง่ ใหเ้ป็นประโยคสามญัวา่ พวกน้ี
อพยพมาเยอรมนีระหวา่งทศวรรษที ่1950 ถงึ 1970 

อกีตวัอยา่งหนึ่ง จากยอ่หน้าที ่3 คะ่ 

 ... the service and information-based economies of the future ซึง่ดฉินัแปลไวว้า่ 

...ระบบเศรษฐกจิดา้นงานบรกิารและดา้นทีเ่น้นขา่วสารขอ้มลู ซึง่จะเป็นระบบเศรษฐกจิในอนาคต 

ตวัอยา่งน้ีถา้แปลตามโครงสรา้งการวางสว่นขยายของภาษาตน้ฉบบั วา่ "... ระบบเศรษฐกจิดา้นงาน 
บรกิารและดา้นทีเ่น้นขา่วสารขอ้มูลของอนาคต..." ผูอ้า่นก็อาจเขา้ใจวา่เป็นขา่วสารขอ้มลูของอนาคต 
ไมใ่ชร่ะบบเศรษฐกจิของอนาคต 

หรือหากใชว้า่ ระบบเศรษฐกจิของอนาคตดา้นงานบรกิารและดา้นทีเ่น้นขา่วสารขอ้มลู แมย้งัจะ 
ดกีวา่การแปลแบบแรก แตก็่อา่นเขา้ใจไดย้ากกวา่การแยกสว่นขยายน้ีออกมาเป็นอนุประโยค 

 ทา่นผูอ้า่นอาจรูส้กึวา่การปรบับทแปลตามทีก่ลา่วมาน้ีมกัเป็นการขยายความ ทาํใหส้ญูเสยีความ 
กระชบัของขอ้ความ ซึง่อาจเป็นปญัหาหากงานแปลนัน้มหีน้ากระดาษจาํกดั สาํหรบัเรือ่งน้ีหากเราใช้ 
เทคนิคการตดัคาํบางคาํหรือใชส้รรพนามแทน ในกรณีทีแ่น่ใจวา่ผูอ้า่นจะตอ้งเขา้ใจแลว้วา่หมายถงึ 
สิง่ใดมาใชด้ว้ยแลว้ ปญัหาเรือ่งความยาวของสาํนวนแปลภาษาไทยจะลดลงไปไดม้ากคะ่ ตวัอยา่ง 
ทีด่ฉินัใชใ้นบทแปลวนัน้ี เชน่ 

 ในยอ่หน้าที ่8 — Much of Germany's concern about immigration — สิง่ทีร่ฐับาลเยอรมนันี 
กงัวลสว่นใหญใ่นเรือ่งน่ี่้ ...โดยไมต่อ้งกลา่วซํา้อกีวา่เรือ่ง การใหค้นเขา้มาทาํงานในประเทศ 

 ในยอ่หน้าที ่10 — But you can't lock the new system in after 10 years.— แตห่ลงัจาก 
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นัน้ เราจะปิดก ัน้ระบบใหม ่... 

นอกจากน้ีการหาคาํไทยทีก่ระชบัแตไ่ดค้วามหมายตรงกบัตน้ฉบบัก็จะเป็นอกีวธีิหนึ่งทีจ่ะทาํใหง้านแปล 
กระชบัคะ่ ตวัอยา่งเชน่ 

 ในยอ่หน้าที ่7... give work and residence permission ใชว้า่ ทาํงานและพาํนกัอยู่ใน 
ประเทศได ้จะดกีวา่แปลยาววา่ ... ใหม้งีานทาํและไดร้บัอนุญาตใหพ้กัอาศยัอยูใ่นประเทศได้ 

 ในยอ่หน้าที ่9... But those immigrants were less skilled, not the high-skilled workers 
ในบรบิทน้ีใชว้า่ แตพ่วกน้ีไมใ่ชพ่วกแรงงานฝีมือสูง ก็ไดค้วามพอๆกบัแปลวา่ ...แตพ่วกน้ีเป็นพวก 
แรงงานฝีมอืตํ่า ไมใ่ชพ่วกแรงงานฝีมอืสงู ... เน่ืองจากเป็นการกลา่วทีซ่ํา้ความกนัเทา่นัน้ 

ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีดฉินัขอจบลงดว้ยความสาํคญัของการอา่นตน้ฉบบัใหเ้ขา้ใจอย่างถอ่งแท ้เพราะ
เป็น 
เครือ่งมือสาํคญัในการหาคาํทีถู่กตอ้งและกระชบัมาใช ้ตวัอยา่งหนึ่งในบทแปลวนัน้ีคือคาํงา่ยๆวา่ only 
ซึง่เป็นกรยิาวเิศษณ์ในประโยควา่ 

 Germany will only lose from waiting to implement a points system. ซึง่ถา้พจิารณา 
เพียงเน้ือความเทา่น้ี ก็อาจแปลไดว้า่ 

1) การรีรอไมนํ่าเอาระบบคะแนนมาใช้มีแต่่จะทาํใหเ้ยอรมนีเสยีโอกาสเทา่นัน้ (โดยตคีวามหมาย 
only 
วา่ exclusively อยา่งเชน่ในตวัอยา่งวา่ The video is used only for teaching purposes.) หรือ 

2) เยอรมนีเพียงแค่่สญูเสยีโอกาสจากการรอคอยใหนํ้าเอาระบบคะแนนมาใชเ้ทา่นัน้ (โดยตคีวาม 
หมาย only วา่ merely หรือ just เชน่ในตวัอยา่ง I only paid 2000 baht for the flight. ) 

ปญัหาการเลือกวา่จะแปลในความหมายใดนัน้จงึขึน้อยูก่บัเน้ือความโดยรวม ซึง่ผูแ้ปลตอ้งวเิคราะห์จน 
เห็นความเชือ่มโยงของสาระในสว่นตา่งๆของเรือ่งอยา่งชดัเจนคะ่ ในเรือ่งน้ีเป็นการพูดถงึขอ้เสยีซึง่ใน 
ความเห็นของผูเ้ชีย่วชาญแล้วไมใ่ชเ่รือ่งเล็กน้อย จงึควรเลือกแปลความหมายของคาํ only ในแบบ 
สาํนวนแรกคะ่ หากแปลดว้ยสาํนวนทีส่องจะทาํใหค้วามหมายผดิไปอยา่งมาก 

สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

 

August 22: Where have all the workers gone? [1]  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau2206.htm
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สวสัดคีะ่  

เมือ่ไมน่านมาน้ีทา่นผูอ้า่นคงไดย้นิขา่วเรือ่งสถติขิองสตรีไทยรอ้ยละ 40 ไมส่นใจทีจ่ะแตง่งาน และทีน่่า 
เป็นหว่งก็คอือตัราการเกดิของเด็กไทยเหลือแคร่อ้ยละ 1.7 ดเูหมอืนบา้นเราก็ไมน้่อยหน้าประเทศ 
พฒันาอืน่ๆทีก่าํลงัประสบปญัหาน้ีกนัแลว้นะคะ ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีจงึขอนําปญัหาของประเทศทีเ่จรญิ 
มากๆ แตม่คีนทาํงานไมพ่อมาใหอ้า่นกนัเลน่ๆคะ่ จะไดน้ึกยอ้นมาถงึบา้นเราวา่จะแกป้ญัหากนัแตเ่นิ่นๆ 
อยา่งไรดี 

 

Job seekers queue in a job centre in Frankfurt, 
central Germany. In a country with 
unemployment of over 10 per cent, there is a 
deepening shortage of skilled workers in some 
industries. Although today's shortages are 
mostly the result of a growing economy, they 
also reflect a longer-term problem rooted in 
shrinking birthrates. 

ผูห้างานทาํเขา้แถวสมคัรงานในศูนย์รบัสมคัรงานแหง่
หน่ึงที ่
แฟรงฟิร์ต ในเยอรมนัมีซึง่เป็นประเทศทีม่อีตัราการ
วา่งงาน 
เกนิรอ้ยละสบิ อตุสาหกรรมบางประเภทขาดแคลน
แรงงาน 
มฝีีมืออยา่งรุนแรง แมว้า่การวา่งงานเป็นผลมาจากการ
เจรญิ 
เตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นสว่นใหญ่ แตก็่สะท้อนใหเ้ห็นถงึ
ปญัหา 
ระยะยาวทีม่รีากฐานมาจากอตัราเกดิทีล่ดลง 

Where have all the workers 
gone? [1] 

DAVID McHUGH 

1. Berlin — With almost five 
million people out of work, 
Germany's labour market 
might seem a manager's 
dream when it comes to 
filling jobs — easy pickings 
from a sea of desperate 
applicants. 
... 

2. Bosses like Hubschneider 
are confronting a paradox: in 
a country with 
unemployment of over 10 

แรงงานหายไปไหน [๑] 

เดวดิ แมคฮวิจ์ 

1. ดว้ยจาํนวนคนวา่งงานกวา่หา้ 
ลา้นคน การเลือกรบัคนเขา้ 
ทาํงานจากตลาดแรงงานของ 
เยอรมนีน่าจะเป็นความฝนัของ 
ผูจ้ดัการเลยทีเดยีว เพราะสามารถ 
เลือกไดจ้ากผูส้มคัรจาํนวนมาก 
ทีต่า่งก็อยากไดง้านทาํมากกนั 
ท ัง้น ัน้  
... 

2. แตผู่จ้ดัการอยา่งนายฮบัชไนเดอร์น้ี 
กลบัตอ้งเผชญิกบัสิง่ทีแ่ยง้กบัความ 
จรงิ นั่นคอืถงึประเทศจะมีอตัราการ 
วา่งงานสงูถงึรอ้ยละสบิ แตก็่มคีวาม 
ขาดแคลนแรงงานมฝีีมือในบางภาค 
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percent, there is a 
deepening shortage of 
skilled workers in some 
industries. Although today's 
shortages are mostly the 
result of a growing economy, 
they are also a leading edge 
of a long-term problem 
rooted in shrinking 
birthrates. 
... 

3. Over the next decade and 
beyond, experts say, more 
overseas workers will be 
needed to keep companies 
competitive, prop up shaky 
pension systems, and fuel 
economic growth. 

4. Many leading economists 
and politicians say Germany, 
France, the UK and other 
western European countries 
could use a points system 
like the kind used by Canada 
and Australia, where 
prospective immigrants get 
graded on meeting skills 
criteria to attract the most 
highly qualified immigrants. 

5. However, the notion of a 
points system has been slow 
to catch on in Europe and 
faces strong resistance from 
centre-left parties.  
... 

6. Some economists argue that 
a points system would 
actually promote social 
equality in the host nation. 
Jakob von Weizsaecker, a 
former World Bank 
economist at the Bruegel 
think tank in Brussels, 
argued recently in a policy 

อตุสาหกรรมอยา่งรุนแรง แมก้าร 
ขาดแคลนในขณะน้ีสว่นใหญม่า 
จากสภาพเศรษฐกจิทีก่าํลงัเตบิโต 
แตก็่อาจเป็นจุดเริม่ตน้ของปญัหา 
ระยะยาวทีม่าจากอตัราการเกดิทีล่ด 
ลงดว้ย 
... 

3. ผูเ้ชีย่วชาญทาํนายวา่นบัแต่ 
ทศวรรษน้ีเป็นตน้ไป จะมคีวาม 
ตอ้งการแรงงานจากตา่งประเทศ 
มากขึน้ เพือ่ใหบ้รษิทัยงัคงสภาพ 
ทีส่ามารถแขง่ขนักบับรษิทัอืน่ได้ 
ชว่ยเสรมิความแข็งแกรง่ให้กบั 
ระบบบาํนาญทีง่อ่นแงน่ และกระตุน้ 
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

4. นกัเศรษฐศาสตร์และนกัการเมอืง 
ช ัน้นําหลายคนใหค้วามเห็นวา่ ท ัง้ 
เยอรมนี ฝร ั่งเศส องักฤษและ 
ประเทศยุโรปตะวนัตกอืน่ๆ น่าจะ 
ใชร้ะบบการใหค้ะแนนอยา่งที ่
แคนาดาและออสเตรเลียใช้อยู ่
เป็นการใหค้ะแนนผูท้ีต่อ้งการ 
เขา้มาทาํงานในประเทศตาม 
บรรทดัฐานดา้นทกัษะเพือ่ใหไ้ด ้
ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีสุ่ด 

5. แนวคดิเรือ่งระบบคะแนนไม ่
คอ่ยไดร้บัความนิยมในยุโรป 
มหินําซํา้ยงัถูกตอ่ตา้นอยา่ง 
รุนแรงจากบรรดาพรรคการ 
เมอืงทีม่นีโยบายเป็นกลางคอ่น 
ไปทางซา้ย 
... 

6. แตก็่มนีกัเศรษฐศาสตร์บางคน 
โตว้า่แทจ้รงิแลว้ระบบน้ีน่าจะ 
ชว่ยสรา้งความเทา่เทียมใน 
สงัคมใหป้ระเทศเจา้บา้น อยา่ง 
เชน่อดตีนกัเศรษฐศาสตร์จาก 
เวลิด์ แบงก์ นายเจคอบ ฟอน 
ไวซ์ซาเอคเคอร์จากกลุม่มนั 
สมองบรือเกลทีก่รุงบรสัเซลส์ 
เขยีนไวใ้นเอกสารดา้นนโยบาย 
ฉบบัหนึ่งเมือ่เร็วๆน้ีโดยแย้งวา่ 
การจา้งแรงงานฝีมอืระดบัสูง 
จากตา่งชาตเิขา้มาจะทาํใหค้า่ 
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paper that attracting high-
skilled immigrants depresses 
wages in the professional 
sector, reducing the overall 
income gap. In contrast, he 
said, a bias toward low-
skilled immigrants causes 
wages to fall toward the 
bottom of the economic 
scale, increasing wealth 
inequalities. 

จา้งในภาคน้ีตํ่าลง เทา่กบัลด 
ชอ่งวา่งของรายไดโ้ดยรวม  
ในทางกลบักนั การจา้งแตแ่รง 
งานฝีมอืระดบัตํ่าเขา้มาจะทํา 
ใหค้า่จา้งตกลงถงึระดบัฐานลา่ง 
ของเศรษฐกจิ ซึง่เทา่กบัเพิม่ 
ความไมเ่ทา่เทียมกนัดา้น 
เศรษฐฐานะนั่นเอง 

ค าอธิบาย  
สาํหรบัสิง่ทีด่ฉินัอยากเสนอในตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีมีสองเรือ่ง เรือ่งแรกคอืเรือ่งปรบับทแปล งานที่ 
มคีวามซบัซอ้นอยา่งเชน่บทความทางเศรษฐศาสตร์เชงิสงัคม การแปลประโยคตอ่ประโยคจะทาํ 
ใหผู้อ้า่นทีต่อ้งพยายามตคีวามสิง่ทีอ่า่นอยูแ่ลว้อา่นลาํบากยิง่ขึน้ หรือบางคร ัง้อาจอา่นไมเ่ขา้ใจ ดฉินั 
คดิวา่หน้าทีข่องผูแ้ปลเน้ือหาเชน่น้ีตอ้งทาํงานมากกวา่การแปลตามปกต ิคอืนอกจากความถูกตอ้ง 
แลว้ ยงัตอ้งถา่ยทอดใหไ้ดส้าํนวนทีอ่า่นงา่ย เขา้ใจงา่ย ซึง่สาํคญัมาก การทาํเชน่น้ีไดส้ิง่ทีจ่าํเป็น 
แรกสดุคอือา่นตน้ฉบบัใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้คน้หาสิง่ทีย่งัคลุมเครือ จนกระท ั่งเขา้ใจสาระท ัง้หมด 
อยา่งดจีงึคอ่ยแปล มฉิะนัน้จะไมส่ามารถปรบับทแปลไดเ้ลยคะ่ 

การปรบัสาํนวนก็เพือ่ใหอ้า่นงา่ย เป็นภาษาไทยทีด่ ีและกระชบั เพราะสาํนวนแรกทีแ่ปลมกัเป็นการ 
แปลตรงตามคาํและประโยคในตน้ฉบบั เชน่ประโยคแรกในยอ่หน้าที ่3 (ขอ้ความสีแดง) 

 ...ผูเ้ชีย่วชาญบอกวา่ในทศวรรษหน้าและหลงัจากนัน้ แรงงานจากตา่งประเทศจะเป็นทีต่อ้งการ 
มากขึน้ สาํนวนยงัเป็นฝร ั่งแท้ๆ  ขอปรบัหน่อยเถอะคะ่ เป็น ...ผู้เช่ียวชาญท านายว่า นับแต่ 

ทศวรรษนีเ้ป็นต้นไป จะมีความต้องการแรงงานจากต่างประเทศมากขึน้ 

ตวัอยา่งจากยอ่หน้าที ่6 

 ...การดงึแรงงานมีฝีมอืระดบัสงูเขา้มาทาํงานในประเทศจะทาํใหร้ะบบคา่จา้งในภาคแรงงาน
ระดบั 
วชิาชีพตํ่าลง เทา่กบัเป็นการลดชอ่งวา่งของรายไดโ้ดยรวม ( ขอ้ความยิง่ยาวก็ยิง่ทาํใหผู้อ้า่นตอ้ง 
คดิตามมากขึน้ ปรบัใหก้ระชบัจะดกีวา่ ) ...การจา้งแรงงานฝีมือระดบัสูงจากตา่งชาตเิขา้มา 
จะทาํใหค้า่จา้งในภาคน้ีตํ่าลง เทา่กบัลดช่องวา่งของรายไดโ้ดยรวม 

การปรบัสาํนวนอาจใชว้ธิีการคดิคาํหรือวลีทีเ่ขา้ใจงา่ย แตส่ือ่ความหมายไดต้รง ตวัอยา่งในบทแปล 
น้ีก็มคีะ่ อยา่งเชน่ desperate (ยอ่หน้าแรก)ถา้แปลวา่อยากไดใ้จจะขาด หรือหมดหวงั คนอา่นคง 
หงดุหงดิอยากขวา้งทิง้แทนทีจ่ะอา่นใหจ้บ ควรปรบัเป็น ...ตา่งก็อยากไดง้านทาํมากกนัท ัง้น ัน้ 

บางคร ัง้การพยายามหาคาํหรือวลีทีเ่ขา้ใจงา่ยมาไดแ้ตไ่มค่อ่ยกระชบัเลยเพราะตอ้งมกีารขยายความ 
เล็กน้อย ในกรณีน้ีดฉินัมกัเลือกแบบเขา้ใจงา่ยไวก้อ่นเชน่ 
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 prospective immigrants (ยอ่หน้าที ่4 ) ถา้แปลวา่ ...ผูท้ีต่อ้งการจะอพยพเขา้มา... ก็ถูก 
ตอ้งแตไ่ดค้วามไมช่ดัเจน เพราะน่ีเป็นเรือ่งเขา้มาทาํงาน ดฉินัจงึปรบัเป็น ...ผูท้ีต่อ้งการเขา้มา 
ทาํงานในประเทศ 

บางคร ัง้การปรบัสาํนวนก็อาจหมายถงึก็ตอ้งตดับางคาํออกเมือ่แน่ใจวา่เป็นกลุม่เดยีวกนั เชน่วลี 
ท ัง้สองทีข่ดีเสน้ใต ้

 ...attracting .high-skilled immigrants depresses wages in the .professional 
sector ดฉินัเปลีย่นคาํทีส่องใหเ้ป็น... ภาคน่ี่้ (คอืภาคแรงงานทกัษะสูง) แทนคะ่ 

เรือ่งทีส่อง คือตอ้งระวงัหลุมพรางภาษาเพราะเวลาแปลเรามกัคดิถงึคาํทีใ่ชก้นัจนตดิ โดยบางคร ัง้ 
ไมไ่ดน้ึกวา่เหมาะกบับรบิทหรือไม ่ตวัอยา่งขา้งลา่งน้ีถา้แปลคาํ bias วา่อคตแิลว้ละก็ นั่นคอืเรา 
ใชค้าํทีเ่ห็นใชก้นัเสมอโดยไมไ่ดน้ึกถงึบรบิท พอดคีาํน้ีมีผลถงึกบัทาํใหง้านแปลของเราผดิความ 
ไปเลยคะ่ อา่นภาษาตน้ฉบบักอ่นนะคะ 

 a .bias toward low-skilled immigrants causes wages to fall toward the bottom  
of the economic scale 

ถา้แปลวา่ ...ในทางกลบักนั การมีอคตกิบัพวกแรงงานฝีมอืระดบัตํ่าทีอ่พยพเขา้มาจะทาํใหค้า่จา้ง 
ตกตํ่าลงไปถงึจุดตํ่าสดุของระดบัของคา่จา้งเงนิเดอืน เทา่กบัเพิม่ความไมเ่ทา่เทียมกนัดา้น 
เศรษฐฐานะ 

เมือ่อา่นแลว้จะเห็นวา่ไมเ่ขา้ใจ อนัทีจ่รงิคาํวา่ bias ของฝร ั่งมีความหมายไดท้ ัง้บวก คอืมคีวาม 
ลาํเอยีง (bias toward) และลบ คอืมีอคต ิ(bias against) ตา่งจากของไทยทีถ่า้พูดถงึอคตแิล้ว 
มคีวามหมายดา้นลบเสมอ ดว้ยเหตน้ีุในประโยคตวัอยา่งน้ีจงึตอ้งปรบัใหเ้ป็น 

...ในทางกลบักนั การจา้งแตแ่รงงานฝีมือระดบัตํ่าเขา้มาจะทาํใหค้า่จา้งตกลงถงึระดบั 
ฐานลา่งทางเศรษฐกจิ ซึง่เทา่กบัเพิม่ความไมเ่ทา่เทียมกนัดา้นเศรษฐฐานะนั่นเอง 

อกีคาํหนึ่งคอืคาํคณุศพัท์ leading ซึง่เรามกัคุน้กบัความหมายวา่ แนวหน้าบา้ง ช ัน้นําบา้ง 
ความหมายน้ีใช้ไดก้บัวลีวา่ leading economists and politicians แตไ่มเ่หมาะกบั a  
leading edge คะ่ เพราะ edge หมายถงึเป็นจุดหนึ่งทีอ่าจมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 
หลงัจากนัน้ (มกัเปลีย่นไปในทางไมด่)ี leading ในวลีน้ีจงึมคีวามหมายวา่เป็นสิง่ทีนํ่ามากอ่น 
ผูแ้ปลจาํเป็นตอ้งคดิคาํทีจ่ะถา่ยทอดความหมายน้ีออกมาใหไ้ด ้เพราะเราไมม่วีลีทีแ่ปลไดต้รงตวั ซึง่
ดฉินัใชว้า่ ...อาจเป็นจุดเริม่ตน้ของปญัหา 

สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
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Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

 

August 15: Silk shawls convey message of patience [2]  

สวสัดคีะ่  

ในตอนทีห่นึ่ง บทเรียนน้ีไดนํ้าเสนอการทอผา้อยา่งทุม่เทชีวติจติใจของชาวสุรนิทร์ หมูบ่า้นทา่สวา่ง  
ถงึแมง้านจะยากและซบัซ้อน ทาํไดช้า้มาก แตผู่ท้อผา้ท ัง้ 150 คน ก็กม้หน้ากม้ตาทาํงานอยา่งสงบ 
และภาคภูมใิจโดยคดิวา่งานทอผา้คลุมไหลเ่พือ่ถวายพระราชาธบิดที ัง้ 25 ทีเ่สด็จมาในพระราชพธิี 
เป็นงานทีเ่ป็นมงคลสงูสุดของชีวติ สาํหรบัตอนที ่2 น้ี คณุพชิติ ใสแสงจนัทร์ ผูเ้ขยีนบทความมีความ 
ซาบซึง้ประทบัใจในการทาํงานของชาวบา้นทา่สวา่ง ถงึกบักลา่วอา้ง วริยิะบารมขีองพระมหาชนกใน 
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเรือ่งพระมหาชนก อยา่ลืมอา่นทุกยอ่หน้าใหจ้บ และจบัใจ 
ความใหไ้ดก้อ่นนะคะ มาลองแปลกนัตอ่คะ่ 

อยา่ลืมอา่นทุกยอ่หน้าใหจ้บ และจบัใจความใหไ้ดก้อ่นนะคะ มาลองแปลกนัตอ่คะ่ 

 

Weavers proudly show one of the 25 shawls, 
made of gold silk thread and featuring Garuda 
patterns with gods and Thai art decorations, 
which will be presented to royal guests at the 
Diamond Jubilee celebration today. The shawls 
were woven in Tha Sawang village in Surin's 
Muang district and each took six weeks to make. 
A total of 150 villagers were involved in the 
process. 
คนทอผา้กาํลงัอวดสว่นหน่ึงของผ้าคลุมไหล ่25 ผืนอยา่งภาค 
ภมูใิจ ทอดา้ยเสน้ไหมทองเป็นลายครุฑ ลายเทพเจา้หลาย 
พระองค์ประดบัดว้ยลายไทย ผา้น้ีจะถวายเป็นของทีร่ะลึกแด่ 
พระราชอาคนัตุกะวนัน้ี ซึง่เป็นวนัฉลองสริิราชสมบตัคิรบ 
60 ปี 
ผา้คลุมไหลท่อทีห่มูบ่า้นทา่สวา่ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรนิทร์  
แตล่ะผืนกนิเวลา 6 สปัดาห์ ใช้ผูท้อผา้ 150 คน 

 
KING TO RECEIVE ROYAL GUESTS 

Silk shawls convey message 
of patience [2]  
 
PICHIT SAISAENGCHAN 

9. "Those villagers weaved 
them with the soul that has 
been passed on by their 
ancestors," said pattern 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะ 

ผา้คลุมไหลไ่หม 
บง่บอกความอุตสาหะ [๒] 

พชิติ ใสแสงจนัทร์ 

9. อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงนิไท 
ผูอ้อกแบบลวดลายกลา่ววา่ "ชาว 
บา้นทอผา้ดว้ยจติวญิญาณทีส่บื 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau1506.htm
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designer Weeratam 
Trakulngerntai. 

10. He has designed patterns 
for cloth for Her Majesty the 
Queen's Arts and Crafts 
Centre in Ayutthaya's Bang 
Sai district since 1998. 

11. Behind the beautiful 
patterns lay the weavers' 
efforts to make what Mrs 
Wannee called the "greatest 
honour in life". 

12. Their efforts reflected 
patience, a major 
component of the virtue of 
perseverance that the King 
introduced to his people 
through his best-selling tale 
Mahajanaka. 

13. The villagers' efforts have 
already been rewarded, just 
like the protagonist in the 
book. 

14. The wages they earn are 
small compared to the 
money they make from 
selling locally-made silk 
cloth to tourists. 

15. The villagers had proven 
their weaving skills earlier, 
when they were hired to 
make silk shirts for leaders 
attending the Asia-Pacific 
Economic Cooperation 
(Apec) Summit in 2003. 

16. Surin provincial 
administration organisation 
chairman Tongchai 
Mungcharoenphon said 
many villages in Surin were 
good at weaving traditional 
silk cloth with up to 20 
different patterns. Their 
products have not found 

ทอดมาจากบรรพบุรุษ" 
10. อาจารย์วีรธรรมผูน้ี้ไดเ้คยออก 

แบบลายผา้สาํหรบัศนูย์ศลิปาชีพ 
ในสมเด็จพระบรมราชนีิทีอ่าํเภอ 
บางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ต ัง้แต ่พ.ศ. 2541 

11. ความพยายามของชา่งทอผา้ 
อยูเ่บือ้งหลงัลวดลายทีว่จิติร 
งดงาม อนัเป็นสิง่ซึง่คณุวรรณี 
กลา่ววา่เป็น "เกียรตยิศสงูสุด 
ของชีวติ" 

12. ความอุตสาหะวริยิะของชา่ง 
ทอผา้สะทอ้นใหเ้ห็นความเพียร 
ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัของ 
วริยิะบารม ีซึง่พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช 
ทรงปรารถนาทีจ่ะบอกประชาชน 
ของพระองค์ใหร้บัทราบโดยผา่น 
พระราชนิพนธ์เรือ่งพระมหาชนก 
ซึง่เป็นหนงัสือขายดทีีส่ดุของ 
พระองค์ 

13. ความอุตสาหะวริยิะของชาวบา้น 
ไดร้บัการยกยอ่งเฉกเชน่ตวัละคร 
เอกของหนงัสอื 

14. คา่แรงทีเ่ขาไดร้บัน้อยนิดเดียว 
เมือ่เทียบกบัเงนิรายไดจ้าก 
การขายผา้ไหมพื้นบา้นใหแ้ก ่
นกัทอ่งเทีย่ว 

15. กอ่นหน้าน้ี ชาวบา้นทา่สวา่ง 
ไดเ้คยพสิจูน์ฝีมอืยอดเยีย่ม 
มาแลว้เมือ่คราวทีท่อผา้ตดัเสือ้ 
สาํหรบัผูนํ้าประเทศทีม่า รว่ม 
ประชุมสดุยอดเอเปก เมือ่ พ.ศ. 
2546 

16. นายธงชยั มุง่เจรญิพร นายก 
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั 
สรุนิทร์กลา่ววา่ หลายหมูบ่า้น 
ในจงัหวดัสุรนิทร์มคีนเชีย่วชาญ 
การทอผา้ไหมพ้ืนบา้น ซึง่มีลวด 
ลายตา่งๆ ถงึ 20 ลายดว้ยกนั  
ผา้ไหมสรุนิทร์มจีาํหน่ายตาม 
ตลาดเพียงไมก่ีแ่หง่ จนกระท ั่ง 
ถงึชว่งทีม่กีารประชุมสดุยอด 
เอเปก การแสดงนิทรรศการ 
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many markets yet but the 
Apec summit, exhibitions, 
and the celebrations for the 
King's jubilee have made 
their silk better known. 

17. Mr Tongchai said officials 
would also introduce more 
tourist trips to silk-weaving 
villages, to help boost the 
income of weavers. 

18. "But if everyone thinks only 
about money, the quality of 
the weaving will not be 
sustained," he warned. 

19. "The silk cloth will not be 
fine or meet high standards, 
because everyone will 
speed up work to sell 
more." 

หลายคร ัง้ และพระราชพธิีฉลอง 
สริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี ผา้ไหม 
สรุนิทร์จงึเป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย 
มากขึน้ 

17. คณุธงชยับอกวา่ขา้ราชการ 
จะไดจ้ดัใหม้กีารทอ่งเทีย่ว 
มาชมหมูบ่า้นทา่สวา่งน้ีให้ 
มากขึน้เพือ่ชว่ยเพิม่พูนราย 
ไดใ้หแ้กช่า่งทอผา้ 

18. เขาเตอืนวา่ "แตถ่า้ทกุคนมวั 
คดิถงึแตเ่รือ่งเงนิอยา่งเดยีว 
คณุภาพของผา้ทอก็จะไมย่ ั่งยืน" 

19. "ผา้ไหมจะไมป่ระณีตสวยงาม 
หรือมคีณุภาพสงู ถา้ทุกคนเรง่ 
ทาํงานเพือ่นําออกขายใหม้ากขึน้" 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าที่ 9  

ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงนิไทย แหง่บา้นทา่สวา่งกลา่วชืน่ชมชาวบา้น 
ทีท่อผา้ดว้ยจติวญิญาณและภมูปิญัญาของบรรพบรุุษสุรนิทร์  passed on by their  
ancestors สง่ผา่น สบืทอดเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบรุุษ ดฉินัไดไ้ปเยีย่มหมูบ่า้นทา่สวา่ง 
หลายคร ัง้ ไดส้นทนาและรบัถา่ยทอดจากอาจารย์วีรธรรม เห็นคณุความดขีองอาจารย์ทีไ่ดช้กัชวน 
ชาวบา้นทีท่อผา้เป็นบา้งไมเ่ป็นบา้ง มารว่มทาํงานในโรงทอผา้ของอาจารย์ สอนเพิม่เตมิเทคนิค 
สมยัใหมผ่สมกบัเทคนิคภมูปิญัญาของชาวบา้น ทาํใหผ้า้ไหมด ัง้เดมิของสรุนิทร์ฟ้ืนคนืชีพขึน้มา 
อยา่งถาวร ดฉินัไดไ้ปเยีย่มชาวบา้นทีก่าํลงัทอผา้คลุมไหลด่ว้ยลวดลายวจิติรพสิดาร ตอ้งใชก้ระจกเงา 
สอ่งจากขา้งลา่งจงึจะเห็นลายทองดงาม 

ย่อหน้าที่ 10 -11  

ใจความของย่อหน้าน้ี กลา่วถงึประสบการณ์อนัมเีกียรตยิิง่ของอาจารย์วีระธรรมทีถ่วายงานออกแบบผา้ 
แดส่มเด็จพระราชนีิสริกิติิ ์สาํหรบัศนูย์ศลิปาชีพบางไทร และยอ่หน้าที ่11 ยืนยนัความภาคภูมใิจทีย่ิง่ 
ใหญข่องผูท้อ คอื เกียรตยิศอนัสงูสดุของชีวติ ไมม่ีคาํศพัท์ยากท ัง้สองยอ่หน้า 

ยอ่หน้าที ่12-13  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีแสดงใหเ้ห็นความรูส้กึนบัถือของชาวบา้นของคณุพนิิจ ใสแสงจนัทร์ (ผูเ้ขยีน) 
ในฐานะทีช่าวบา้นตรากตราํทาํงานหามรุง่หามคํ่าดว้ยความอตุสาหะวริยิะสูงสดุเชน่เดยีวกบัพระมหา 
ชนก a major component n. ในทีน้ี่พูดถงึวรรณกรรม ดงันัน้คาํ component จงึใช้วา่  
องค์ประกอบ คาํ major ทีแ่ปลวา่สาํคญัน่าจะใช้วา่หลกั ซึง่มคีวามหมายเหมอืนกนั 
 perseverance n. ความอตุสาหะ ความพากเพียร ความพยายาม ความมมุานะบากบ ั่น ตรงกบั 
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patience ซึง่ไดพ้บแลว้ในตอนที ่1 ตอนรองหวับท  virtue n. ถา้แปลตามตวัหมายถงึคณุธรรม 
ความดแีหง่ความพากเพียรดฉินัเลือกใชศ้พัท์ทางพุทธศาสนาวา่ วริยิะบารมี  rewarded v. ตาม 
ปกตเิราใชค้าํแปลวา่ไดร้บัรางวลั แตค่าํน้ีก็มหีลายความหมายซึง่ตอ้งเลือกใหต้รงกบับรบิท ดฉินัเลือก 
ใชว้า่ ยกยอ่ง คดิวา่เหมาะสมแลว้  protagonist n. ใชก้บัหนงัสอืแปลวา่ตวัละครเอก ในทีน้ี่คอื 
พระมหาชนก 

ย่อหน้าที่ 14-15  

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึคา่แรงของชา่งทอผา้และเกียรตทิีไ่ดร้บัจากฝีมอืยอดเยีย่ม ศพัท์ที่ 
น่าสนใจและควรระวงัในการแปลคือ  hire v. ตามปกตทิีใ่ชบ้อ่ยๆ แปลวา่ เชา่ จา้ง วา่จา้ง ใหเ้ชา่ 
จา่ยเงนิคา่จา้ง (สว่นสาํนวน for hire แปลวา่ ใหเ้ชา่) ในทีน้ี่ตอ้งเลือกคาํแปล วา่จา้ง ไมใ่ช ่ใหเ้ชา่ แต่ 
คาํ วา่จา้งเป็นคาํทีฟ่งัดูไมสู่ด้นีกั มน้ํีาเสยีงดถููกกลายๆ ดฉินัจงึหลีกเลีย่งไมเ่ขยีนคาํแปลลงไปใหเ้ดน่ชดั 
ใชแ้ตเ่พียงวา่ ทอผา้ตดัเสื้อ ก็ยอ่มเป็นเกียรตทิีเ่หมาะสมแลว้  summit n. การประชุมทีเ่น้นระดบั 
สงูสดุ บางคร ัง้ใช้ summitry ซึง่มคีวามหมายเหมอืนกนั ในวชิาการเมอืงระหวา่งประเทศหมายถงึ 
การประชุมสดุยอดเพือ่แกไ้ขปญัหาการเมอืงระหวา่งประเทศ การประชุมเอเปกเมือ่ พ.ศ. 2546 ที ่
กรุงเทพฯ เขา้ลกัษณะการแกป้ญัหาระหวา่งประเทศ จงึใชค้าํ summit ในภาษาองักฤษ คาํวา่การ 
ประชุมมใีหเ้ลือกมากมาย แตภ่าษาไทยมเีพียงคาํเดยีวคือการประชุม meeting หมายถงึการประชุม 
ยอ่ยๆ ผูเ้ขา้รว่มประชุมมีจาํนวนน้อย การประชุมสงัสรรค์ conference การประชุมซึง่มกีารเสนอ 
ขอ้คดิเห็นความรูเ้พือ่เสนอสิง่ใหม ่หรือความคดิเห็นเพือ่โตแ้ยง้ ในปจัจุบนัเน้นการประชุมวชิาการหรือ 
อาชีพ union มกัจะใชก้บัการประชุมองค์กร การประชุมใหญท่ีม่สีมาชกิจาํนวนมาก 

ย่อหน้าที่ 16-19  

ใจความของสีย่อ่หน้าน้ีกลา่วถงึความคดิเห็นเกีย่วกบัการสง่เสรมิรายไดข้องชา่งทอผา้ชาวสรุนิทร์ และ
การรกัษาคณุภาพของผา้ไหมใหย้ ั่งยืน มศีพัท์ราชการในยอ่หน้า 16 คอื  Surin provincial 
administration organization chairman คาํแปลทีเ่ป็นทางการคอื นายกองค์การบรหิาร 
สว่นจงัหวดัสุรนิทร์ ชือ่จรงิของนายกคนปจัจุบนัคือ นายธงชยั มุง่เจรญิพร  exhibition n. นิทรรศการ 
การจดันิทรรศการ  official n. ขา้ราชการ พนกังานของรฐั  boost v. สง่เสรมิ เผยแพรอ่ยา่ง 
ครกึโครม เพิม่พูนใหม้ากขึน้  income n. รายได ้ sustained v. ย ั่งยืน ถาวร คงทน เป็นคาํที ่
ใชบ้อ่ยมากเชน่เดยีวกบั sustainable (adj.) ซึง่ย ั่งยืน ซึง่ถาวร ซึง่คงทน 

หวงัวา่บทเรียนเกีย่วกบัการทอผา้คลุมไหล ่ดว้ยไหมและไหมทองของชาวสรุนิทร์คงนําความชืน่ชม 
ยนิดมีาสูผู่อ้า่นและผูแ้ปลทีไ่ดรู้ว้า่มีคนจาํนวนหนึ่งในภาคอสิานถวายความจงรกัภกัดแีดพ่ระบาทมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัดว้ยความรกัและพากเพียรสมดงัพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทีท่รง 
ปรารถนาใหค้นไทยประกอบกจิการตา่งๆ ดว้ยความอตุสาหะวริยิะ ดงัเชน่ทีพ่ระมหาชนกทรงบาํเพ็ญ 
วริยิะบารมี 

พบกนัใหมค่ร ัง้หน้าคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 
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August 8: Silk shawls convey message of patience [1]  

สวสัดคีะ่  

พธิีฉลองสริริาชสมบตัคิรบรอบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเมือ่วนัที ่9 มถิุนายน 2549 
นําความปล้ืมปิตทิว่มทน้มาสูป่วงชนชาวไทยท ัง้ประเทศ พระราชอาคนัตกุะทีร่ฐับาลทาํหน้า 
ทีทู่ลเชญิมาในพระราชพธีิน้ีไดร้บัพระราชทานของทีร่ะลกึอยา่งหนึ่งคอืผา้คลุมไหล่ไหมทอง  
ยอดฝีมือทอผา้ทีป่ระจกัษ์แก่ตาชาวโลกมาแลว้เมือ่คร ัง้ประชุมสุดยอดเอเปกเมือ่ พ.ศ.2546  
ไดแ้สดงฝีมืออกีคร ัง้หนึ่ง เขาเหลา่นัน้คอื ชาวบา้นทา่สว่าง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์ ดฉินั 
ใครข่อนําบทความทีค่ณุพชิติ ใสแสงจนัทร์ เขยีนในหนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ ฉบบัวนัจนัทร์ 
ที ่12 มถิุนายน 2549 มาเป็นบทเรียนวนัน้ีเพือ่เน้นยํา้ถงึความอตุสาหะวริยิะของผูท้ีม่โีอกาส 
ถวายงานอนัมเีกียรตสิูงสดุน้ี ปญัหาเรือ่งการแปลไมม่เีลย เพราะเป็นขอ้เขยีนทีช่ดัเจนตรงไป 
ตรงมา มแีตค่าํราชาศพัท์และความรูร้อบตวัเล็กๆ น้อยๆ แตอ่ยา่เพิง่ประมาทนะคะ ขอใหค้ณุ 
แฟน Translate It อยา่ลืมข ัน้ตอนการแปลทีส่าํคญัทีสุ่ด คอืข ัน้แรกอา่นขอ้ความท ัง้หมดต ัง้แต่ 
หวับทจนถงึยอ่หน้าที ่7 ขอเชญิลองแปลไดแ้ล้วคะ่ 

 

Weavers proudly show one of the 25 shawls, 
made of gold silk thread and featuring Garuda 
patterns with gods and Thai art decorations, 
which will be presented to royal guests at the 
Diamond Jubilee celebration today. The shawls 
were woven in Tha Sawang village in Surin's 
Muang district and each took six weeks to make. 
A total of 150 villagers were involved in the 
process. 
คนทอผา้กาํลงัอวดสว่นหน่ึงของผ้าคลุมไหล ่25 ผืนอยา่งภาค 
ภมูใิจ ทอดา้ยเสน้ไหมทองเป็นลายครุฑ ลายเทพเจา้หลาย 
พระองค์ประดบัดว้ยลายไทย ผา้น้ีจะถวายเป็นของทีร่ะลึกแด่ 
พระราชอาคนัตุกะวนัน้ี ซึง่เป็นวนัฉลองสริิราชสมบตัคิรบ 
60 ปี 
ผา้คลุมไหลท่อทีห่มูบ่า้นทา่สวา่ง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรนิทร์  
แตล่ะผืนกนิเวลา 6 สปัดาห์ ใช้ผูท้อผา้ 150 คน 

 
KING TO RECEIVE ROYAL GUESTS 

Silk shawls convey message of 
patience [1]  
 
PICHIT SAISAENGCHAN 

1. Surin - The exquisite silk 
shawls to be presented to royal 
guests from 25 countries 
during the celebrations 
marking His Majesty the King's 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ทรงตอ้นรบัพระราชอาคนัตกุะ 

ผา้คลุมไหลไ่หม 
บง่บอกความอุตสาหะ [๑] 

พชิติ ใสแสงจนัทร์ 

1. สุรนิทร์ – ผา้คลุมไหล่ไหมที ่
งามวจิติรซึง่จะถวายแดพ่ระราช 
อาคนัตกุะจาก 25 ประเทศ 
ในพธิีฉลองสริริาชสมบตัคิรบ  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau0806.htm
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60 years on the throne convey 
a message to his well-wishers 
- patience. 

2. The shawls, each 2.2 metres 
long, were handmade by 
residents of Tha Sawang 
village in Muang district of the 
northeastern province of Surin. 
They have been making them 
since May 1. 

3. The intricate patterns on the 
cloth forced them to weave the 
fabric slowly, advancing only 
three centimeters a day. But 
their work is finally finished 
and all 25 shawls are ready to 
be presented to the royal 
guests today. 

4. "Everyone needs to put their 
soul into the weaving, have a 
passion for it, stay calm and be 
patient," said experienced silk 
weaver Wannee 
Kongduangdee, 30. 

5. The patterns on the shawls 
were so complex that work 
progressed at a snail's pace. 

6. Time constraints meant the 
looms were at work all day and 
all night. A team of 150 
villagers worked on the shawls, 
which three eight-hour shifts a 
day. 

7. The shawls, made of golden 
silk thread, feature Garuda 
patterns with gods and Thai art 
decorations. 

8. The Garuda is a supernatural 
being, half-man and half-bird, 
which carries the Hindu god 
Vishnu. It also signifies the 
King's reign. 

60 ปีน ัน้ สือ่เรือ่งความวริยิะ 
อตุสาหะถงึพระราชอาคนัตุกะ 
ทีม่าเฝ้าถวายพระพร 

2. ผา้คลุมไหลแ่ตล่ะชิน้ยาว 2.2  
เมตร ทอดว้ยมอืโดยชาวบา้น 
ตาํบลทา่สวา่งอาํเภอเมือง  
จงัหวดัสุรนิทร์ในภาคอสิาน 
ชาวบา้นลงมือทอผา้ต ัง้แตเ่มือ่ 
วนัที ่1 พฤษภาคม 

3. ลวดลายทีล่ะเอยีดประณีตบน 
ผนืผา้ทาํใหผู้ท้อตอ้งทาํงาน 
อยา่งชา้ๆ ทาํไดเ้พียงวนัละ 3  
เซ็นตเิมตรเทา่นัน้ แตใ่นทีสดุ 
ผา้ท ัง้ 25 ผนื ก็เสร็จสมบรูณ์แลว้ 
พรอ้มทีจ่ะถวายแดพ่ระราช 
อาคนัตกุะในวนัน้ี (12 มถิุนายน) 

4. วรรณี คงดวงด ีชา่งผูช้าํนาญ 
ทอผา้ไหม อายุ 30 ปี กลา่ววา่ 
"ทุกคนตอ้งทุม่เทชีวติจติใจให้ 
กบัการทอผา้ ตอ้งรกังานน้ีมาก 
ตอ้งใจเย็นและอดทน" 

5. ลวดลายทีใ่ชท้อผา้คลุมไหล่ 
สลบัซบัซ้อนมาก ทาํใหง้าน 
กา้วหน้าชา้เหมอืนจงัหวะคืบ 
ของหอยทาก 

6. ชว่งเวลาทีจ่าํกดัทาํใหเ้ครือ่ง 
ทอผา้ตอ้งทาํงานหามรุง่หามคํ่า 
ชาวบา้นผูท้อผา้คลุมไหล ่150 
คนแบง่งานกนัทาํวนัละ 3 กะๆ 
ละ 8 ช ั่วโมง 

7. ผา้คลุมไหลท่อจากเสน้ไหม 
ทองอวดลายรูปครุฑและเทพเจา้ 
ประดบัลายไทย 

8. ครุฑเป็นสตัว์ในจนิตนาการ ครึง่ 
คนครึง่นก ซึง่เป็นพาหนะของ 
พระวษิณุเทพเจา้ในศาสนาฮนิดู 
ครุฑยงัเป็นพระบรมราช
สญัลกัษณ์ 
ประจาํรชักาลอกีดว้ย 
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 ค าอธิบาย  

หัวบท  

คาํราชาศพัท์ทีเ่ป็นคาํกรยิาจะใช ้ทรง เขยีนไวห้น้าคาํธรรมดาทีส่ภุาพ ถา้จะใหย้ิง่ใหญข่ึน้จะใช้  
"ทรงพระราช" คาํกรยิาราชาศพัท์บางคาํเป็นคาํเฉพาะพเิศษ เชน่ เดนิ ใช ้"เสด็จพระราชดาํเนิน"  
กนิ ใช ้"เสวย" มองด ูใช ้"ทอดพระเนตร" ในทีน้ี่คาํวา่ ๆ receive v. ตอ้นรบั เป็นคาํสภุาพธรรมดา 
จงึใช ้"ทรง" นําหน้าเทา่นัน้ คอื ทรงตอ้นรบั 

royal guest n. พระราชอาคนัตกุะ หลกัการเขยีนคาํนามใหเ้ป็นราชาศพัท์ จะนําหน้าดว้ย  
"พระราช พระบรมราช พระบรมมหา" หน้าคาํสภุาพหรือคาํศพัท์ทีส่งูสง่ ในทีน้ี่ guest คาํศพัท์สามญั 
คอื แขกเชญิ ผูม้าเยือน คาํสงูคอื อาคนัตกุะ ถา้เป็นทรพัย์สนิของพระมหากษตัรย์ิมกัจะใชค้าํวา่  
"หลวง" เขยีนทา้ยคาํเชน่ วงัหลวง ถา้เป็นศพัท์สงูใชว้า่ พระบรมมหาราชวงั เป็นตน้ 

หัวบท  

เป็นขอ้ความส ัน้ๆ ชดัเจนแสดงวตัถุประสงค์มุง่ตรงไปยงัผูอ้า่นเป้าหมาย ศพัท์ทีน่่าสนใจคอื 
 bilingual adj. สามารถพูดไดส้องภาษา พูดเป็นสองภาษา เขยีนเป็นสองภาษา ในปจัจุบนัคนไทย 
ตืน่ตวัเรือ่งการใชภ้าษาทีส่องโดยเฉพาะภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาสากล พอ่แมจ่งึให้ลูกเขา้สูส่มยันิยม 
ดว้ยการสอนภาษาองักฤษพรอ้มๆ กบัภาษาไทยใหลู้กของตน ดงันั้นคาํแนะนําสาํหรบัพอ่แมจ่งึเป็นสิง่ 
จาํเป็น 

ค าบรรยายภาพ  

คาํราชาศพัท์ชว่งน้ีคอื ๆ will be presented to v. ถวายแด ่คาํสามญัคอื ให ้มอบให ้ๆ the  
Diamond Jubilee celebration n. ในทีน้ี่หมายถงึการฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี เคยเห็น 
บางทีใ่ชว้า่ พชัราภเิษก 

พาดหัวข่าว  
คาํแปลทีต่อ้งตคีวามและเขยีนใหส้ละสลวยคอื ๆ convey message of patience v. ถา้แปล 
ตรงตวั convey message หมายถงึ สือ่สาร ถา่ยทอด เผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ในทีน้ี่ดฉินัเลือก 
คาํแปลทีฟ่งัเขา้ใจงา่ยและชดัเจนคอื บง่บอก คาํ patience n. มคีาํแปลหลายคาํคือ ความพากเพียร 
ความพยายาม ความวริยิะอุตสาหะ ดฉินัเลือกใชค้าํแปลใหเ้หมาะสมตามบรบิท 

ย่อหน้าที่ 1-3  

ใจความของสามย่อหน้าน้ีกลา่วถงึจุดประสงค์ของการทอผา้ ลกัษณะของผา้คลุมไหล ่และความลาํบาก 
ของการทอซึง่เกดิจากลวดลายทีล่ะเอยีดประณีต ซึง่เป็นงานของชาวบา้นทา่สวา่ง จงัหวดัสรุนิทร์ เริม่ 
งานต ัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2549 ๆ intricate patterns n. รูปแบบ แบบ ลวดลายซึง่ประณีต  
ซบัซ้อนละเอยีดลออ 

ยอ่หน้าที ่4-5  
ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึ ผูท้อ ซึง่ทาํงานอยา่งทุม่เท รกัและอดทน ๆ put their soul into  
v. ทุม่เทจติวญิญาณ ทุม่เทชีวติจติใจ ๆ a snail's pace สาํนวน อยา่งเชือ่งชา้ การทํางานทีช่า้เปรียบ 
เหมอืนการคบืเดนิของหอยทาก 

ย่อหน้าที่ 6-7  
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ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึการทาํงานหนกัหามรุง่หามคํ่าของผูท้อผา้ งานทีห่นกัน้ีมเีหตผุลมา 
จากลวดลายครุฑและเทพเจ้าซึง่ประดบัลายไทย คาํทีน่่าจะอธบิายคอื ๆ were at work all day  
and all night แปลตามตวัคอืทาํงานตลอดวนัตลอดคนื แตถ่า้จะใชส้าํนวนไทยก็น่าจะเป็นทาํงาน 
หามรุง่หามคํ่า ๆ three eight-hour shifts a day ถา้จะแปลตรงตวัก็จะไมส่ือ่ความหมาย วลีใ 
นภาษาองักฤษมคีวามส ัน้ชดัเจน แตเ่มือ่เขยีนคาํแปลภาษาไทยแลว้ตอ้งเขยีนยาวกวา่ภาษาองักฤษจงึ 
จะสือ่ความหมายไดค้รบถว้น ดฉินัแปลวา่แบง่งานกนัทาํวนัละ 3 กะๆ ละ 8 ช ั่วโมง ๆ Thai art  
decorations n. ดฉินัแปลไดส้ ัน้กวา่ภาษาองักฤษคอื ลายไทย ซึง่มคีวามหมายครบถว้นดแีลว้ 

ย่อหน้าที่ 8  

ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึความหมายของครุฑ คาํศพัท์ทีน่่าอธบิายไดแ้ก ่ๆ supernatural  
being n. ถา้แปลตามตวัหมายถงึสิง่ทีม่ชีีวติเหนือธรรมชาต ิดฉินัไดแ้ปลดว้ยคาํทีค่ดิวา่ไพเราะวา่ 
สตัว์ในจนิตนาการ ท ัง้น้ีเพราะครุฑเกดิจากจนิตนาการของพราหมณ์ทีเ่ลา่เรือ่งเทพปกรณมัโดย 
กาํหนดคณุลกัษณะของครุฑยิง่ใหญม่ากจนกระท ั่งพระวษิณุทรงเลือกเป็นพระราชพาหนะของพระองค์ 
เรือ่งสนุกสนานผจญภยัของครุฑทีพ่สิดารผูแ้ปลอาจจะหาอา่นประกอบความรูร้อบตวัไดใ้นหนงัสือ 
ตา่งๆ ทีเ่ลา่เรือ่งเทพเจา้ของศาสนาฮนิด ูอนัทีจ่รงิตามลวดลายผา้จะเห็นรูปครึง่คนครึง่นกสอดแทรก 
อยูด่ว้ยคือกนินร กนินรี 

บทเรียน Translate It น้ี มุง่หวงัเพือ่เก็บไวเ้ป็นอนุสรณ์ราํลกึถงึพระราชพธิีมงคลทีย่ิง่ใหญเ่น่ืองใน 
โอกาสฉลองสริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี 2549 ซึง่พสกนิกรชาวไทยไดม้โีอกาสรว่มกนัถวายความจงรกั 
ภกัดอียา่งพรอ้มเพรียงกนัโดยเฉพาะในวนัออกมหาสมาคม ณ มขุเด็ด พระทีน่ ั่งอนนัตสมาคม เมือ่ 
วนัที ่9 มถิุนายน 2549 

พบกนัใหมส่ปัดาห์หน้า      
สทิธา พินิจภวูดล     

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

August 1: Teacher who instils respect receives $100,000 [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัวนัองัคาร น้ีเป็นบทฝึกแปลตอนจบ เรือ่งราวของคุณครูแอลสตนัผูไ้ดร้บัรางวลัการสอนยอดเยีย่ม 
เพราะแนวการสอนและการจดับทเรียนใหน้กัเรียนตวัเล็กๆ ไดเ้รียนรูน้ ัน้ คณุครูผูน้ี้ไดส้อดแทรกแนว 
ปฎบิตั ิคณุธรรมลงไปอยา่งน่าสนใจ อกีท ัง้อดุมการณ์ในการสอนของคณุครูผูน้ี้ หากคณุครูสว่นใหญ่ 
ในประเทศไทยไดนํ้าไปปฎบิตับิา้ง เชือ่ไดแ้น่นอนวา่มาตรฐานผูเ้รียนของเด็กไทยคงเป็นไปตาม 
หลกัสตูรกาํหนดไวแ้น่ สว่นการแปลนัน้ เน้นวธิีการเลือกใชค้าํใหต้รงกบับรบิท โดยเฉพาะคาํทีใ่ช้ 
เฉพาะในวงการศกึษา และวธิีหลีกเลีย่งไมใ่ชป้ระโยคทีภ่าษาไทยไมน่ิยมใชก้นั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trau0106.htm
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เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

:Linda Alston, a teacher at Fairview Elementary 
School in Denver, has been rewarded the first 
$100,000 Kinder Excellence in Teaching Award. 
— AP 
ลนิดา แอสตนั ครูโรงเรียนประถมศกึษาแฟร์วิว เมือง
เดนเวอร์ ไดร้บัรางวลัคนิเดอร์เพือ่การสอนยอดเยีย่มคร ัง้
แรก เป็นเงนิ 100,000 ดอลลาร์ 

Teacher who instils respect 
receives $100,000 [2] 

Educator wins first award for 
excellence in teaching 

Low-income school 

6. To be eligible for the 
award, teachers must have 
worked in a school with at 
least 50 percent of its 
students qualifying for a 
free or reduced lunch 
programme. Alston works 
in the Sun Valley 
neighbourhood, which has 
one of Denver's highest 
crime rates. 

7. Alston, however, doesn't 
worry about making money 
or earning more respect. 

8. "I strive to do my work in 
my classroom with 
kindergarten children so 

ครผููป้ลูกฝงัคณุธรรมความเคารพ  
นบัถือรบัรางวลัหน่ึงแสนดอลลาร์ [๒] 

ครูนกัการศกึษาควา้รางวลั 
การสอนยอดเยีย่มคร ัง้แรก 

สอนในโรงเรียนทีม่ีรายไดต้ํ่า 

6. ตามกฎเกณฑ์เงือ่นไขแหง่รางวลัน้ี 
ครูผูส้อนตอ้งปฎบิตังิานสอนใน 
โรงเรียน ทีม่นีกัเรียนอยา่งน้อย  
50 เปอร์เซ็นต์ มคีณุสมบตัคิรบถว้น 
เขา้โครงการอาหารกลางวนัฟรี หรือ 
ทีเ่สยีคา่ใชจ้า่ยน้อยลง คณุครูแอลสตนั 
สอนอยูใ่นเขตเดอะซนัแวลเลย์ (The 
Sun Valley neighbourhood) 
เป็นบรเิวณทีม่อีตัราอาชญากรรม 
สงูสดุแหง่หนึ่งในเมอืงเดนเวอร์ 

7. แมก้ระนัน้ คณุครูแอลสตนักลบัไมรู่ส้กึ 
วติกกงัวล ในเรือ่งการหาเงนิรายได ้ 
หรือการไดร้บัคาํยกยอ่งนบัถือมากขึน้ 
แตป่ระการใดเลย 

8. คณุครูแอลสตนักลา่ววา่ "ดฉินัมุง่ม ั่น 
ต ัง้ใจสอนเด็กๆ ในช ัน้เรียนอนุบาล 
ของดฉินัใหด้ทีีส่ดุ ไมว่า่ใครผูใ้ดก็ตาม 
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well that the living, the 
dead or the unborn could 
not do it better," she said. 
"And when I put forth that 
kind of excellence and all 
that I have, I know that I 
will be okay." 

Fifty-steps of washing 
hands 

9. The 56-year-old teacher 
designs her lessons 
around high expectations, 
from reading assignments 
that feature Robert Frost or 
the Rev Martin Luther King 
Jr to tea parties complete 
with handwritten invitations 
and cloth napkins. Even 
the simple task of washing 
hands has been broken 
down into more than 50 
steps in an effort to 
promote skills her students 
will use in more academic 
pursuits. 

10. "I think that high 
expectation has then been 
communicated at a very 
deep level to them," she 
said. "There's an indirect 
message there that I trust 
you and I know who you 
are." 

11. She hopes to use the 
money to travel to South 
Africa and learn about 
education there. But the 
bigger prize, she said, was 
knowing that the Kinders 
want the best teachers to 
be able to make as much 
as a lawyer or doctor. "The 

ทีย่งัมชีีวติอยู ่ลว่งลบัไปแล้ว หรือยงัไม่ 
ไดก้าํเนิดเกดิมาก็ตามเถดิ ไมม่วีนั 
ทาํไดด้กีวา่แน่แท"้ เธอยํา้อกีคร ัง้วา่ 
"และเมือ่ดฉินัแสดงใหเ้ห็นถงึความ 
เป็นเลศิเชน่น้ี และใหทุ้กอยา่งทีฉ่นัมี
อยู ่
ดฉินัรูว้า่ดฉินัพอแล้ว" 

วธิีลา้งมือ 50 ข ัน้ตอน 

9. คณุครูวยั 56 ปีผูน้ี้ จดัทาํบทเรียน 
ของเธอตามระดบัผลการเรียนรูท้ี ่
คาดหวงั เชน่ จากงานทีใ่หอ้า่นใน 
ระดบัสูง ใหอ้า่นงานทีแ่สดงลกัษณะ 
เดน่ของโรเบร์ิต ฟรอสต์ (Robert 
Frost) หรือ ทา่นสาธุคณุ มาร์ตนิ  
ลูเทอร์ คงิ จูเนียร์ (Rev Martin  
Luther King Jr) ไปจนถงึระดบั 
บทอา่นงานเล้ียงน้ําชา และสิน้สดุที ่
การอา่นบตัรเชญิและผา้เช็ดปาก 
ทีเ่ขยีนดว้ยลายมอื แมก้ระท ั่ง 
กจิกรรมงา่ย ๆ เชน่ วธิีลา้งมือ ยงั 
ตอ้งจดัแบง่บทเรียนออกเป็นข ัน้ตอน 
มากกวา่ 50 ข ัน้ตอน เพือ่หาทาง 
สง่เสรมิใหน้กัเรียนเกดิทกัษะที ่
จาํเป็นตอ้งใช ้เมือ่เรียนวชิาการ 
ช ัน้สงูๆ ตอ่ไป 

10. คณุครูแอลสตนั อธบิายเรือ่งน้ีตอ่ 
"ดฉินัคดิวา่ เด็กๆ สือ่สารเขา้ใจ 
เรือ่งระดบัผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงั 
ไดอ้ยา่งลกึซึง้ดีมากเชียวคะ่ มบีาง 
สิง่ทีเ่กดิขึน้ในช ัน้เรียนบง่บอกเป็น 
นยัๆ วา่ครูไวว้างใจพวกเธอนะ และ 
ครูรูจ้กัพวกเธอแตล่ะคนดเีสียดว้ย" 

11. เธอวางแผนใชเ้งนิกอ้นน้ีไปทอ่งเทีย่ว 
ทวีปแอฟรกิาใต ้และเรียนรูเ้กีย่วกบั 
การศกึษาของทีน่ ั่น แตท่วา่รางวลัที ่
ยิง่ใหญก่วา่นัน้ เธอเลา่วา่ คอืรบัรูว้า่ 
ครอบครวัคนิเดอร์ ผูก้อ่ต ัง้รางวลัน้ี 
มคีวามประสงค์ ใหค้รูทีส่อนไดย้อด 
เยีย่มเหลา่น้ี ใชค้วามสามารถทาํเงนิ 
รายไดใ้หม้ากเทา่เทียมกบัทนายความ 
หรือแพทย์ "รูส้กึตืน้ตนัโสมนสัปาน 
ฟ้าดนิประทานพรสดุประเสรฐิมาให้" 
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earth moved, the planet 
shifted and my heart 
rocked gently," said the 
Howard University 
graduate who began 
teaching in Denver public 
schools in 1989. – AP 

คณุครูบณัฑติผูจ้บจากมหาวทิยาลยั 
ฮาว์วาร์ด และเริม่ตน้สอนในโรงเรียน 
รฐัหลายแหง่ ในเมอืงเดนเวอร์ เมือ่
ค.ศ. 
1989 กลา่วทิง้ทา้ย (สาํนกัขา่ว เอพี) 

ค าอธิบาย  
ย่อหน้า 6  

กลา่วถงึกฎเกณฑ์คณุสมบตัขิองครูผูไ้ดร้บัรางวลัวา่ ตอ้งสอนอยูใ่นโรงเรียนทีม่นีกัเรียนฐานะยากจน  
จนตอ้งเขา้โครงการอาหารกลางวนัทีโ่รงเรียนจดัให้  ขอ้ความแปลหวัขอ้ ดฉินัไดเ้พิม่ "สอนใน"  
เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหต้รงกบัสาระเน้ือหาทีก่ลา่วภายในหวัขอ้น้ี ผูอ้า่นจะไดเ้ขา้ใจชดัเจนขึน้  low- 
income schools เป็นนามวลี คอื โรงเรียนทีม่รีายไดต้ํ่า หมายถงึ นกัเรียนในโรงเรียนมฐีานะ 
ยากจน ไมม่เีงนิจา่ยใหโ้รงเรียน  to be eligible เป็นสาํนวน หมายถงึ ตามกฎเกณฑ์หรือตาม 
เงือ่นไขของรางวลั  have worked (v.) ปฎบิตังิานสอน สอน พงึหลีกเลีย่งคาํแปลวา่ "ทาํงาน"  
ตามรูปคาํศพัท์  qualifying (ger.v.) มคีณุสมบตัคิรบถว้น มคีณุสมบตัคิรบเงือ่นไข ใชไ้ดท้ ัง้คู่ 
 a free or reduced lunch programme นามวลีน้ีอาจสรา้งความงนุงงใหผู้แ้ปลได ้แตห่าก 
แบง่รูปคาํออกเป็น 2 สว่น คอื a free lunch programme และ a reduced lunch  
programme ก็จะแปลงา่ยขึน้ คอื โครงการอาหารกลางวนัฟรี หรือ โครงการอาหารกลางวนัทีเ่สยี 
คา่ใชจ้า่ยน้อยลง/ลดลง  neighbourhood (n.) แถบ ละแวก ยา่น เขต เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ 

ยอ่หน้าที ่7-8 

กลา่วถงึอปุนิสยัสว่นตวัและอดุมการณ์ของคณุครูผูไ้ดร้บัรางวลัการสอนยอดเยีย่ม  however  
(adv.) คาํวเิศษณ์น้ี มคีาํแปลอยูห่ลายคาํ ไมจ่าํเป็นตอ้งใชค้าํแปลวา่"อยา่งไรก็ตาม" ทุกคร ัง้ไป จะใช้ 
วา่ "แมก้ระนัน้ แตท่วา่" ดดูเีหมอืนกนันะ ประโยคในยอ่หน้า 7 ดฉินัไดเ้ตมิขอ้ความ แตป่ระการ 
ใดเลย เขา้ไป เพือ่ใหป้ระโยคดสูละสลวย อา่นราบรืน่ขึน้  strive (v.) มุง่ม ั่นต ัง้ใจ ตอ่สูบ้ากบ ั่น  
ทุม่เทพยายาม ใชไ้ดทุ้กคาํคะ่  so well that วลีเชือ่มคาํน้ี ดฉินัไมแ่ปลไปตามคาํศพัท์ แตแ่ยก 
ประโยคใหม ่เพือ่ใหส้อดคล้องรบักบัประโยคตอ่ไปทีม่คีุณศพัท์ทาํหน้าทีเ่ป็นนาม ซึง่หากแปลไปตาม 
รูปคาํวา่ ...คนมชีีวติ คนตาย และคนยงัไมเ่กดิ... ประโยคจะไมน่่าอา่น จงึตอ้งเตมิขอ้ความ ไมว่่า 
ใครผูใ้ดก็ตามที.่.. แลว้เลือกใชค้าํทีง่ดงาม มีวรรณศลิป์อยูบ่า้งเขา้มาช่วย  put forth (v.)  
แสดงหรือทาํออกมาใหเ้ห็น  ประโยคสดุทา้ยของยอ่หน้าไมม่คีาํยาก แตต่อ้งเลือกคาํและขอ้ความ 
ใหเ้ขา้กบับรบิทใหด้คีะ่ 

ยอ่หน้าที ่9 
คณุครูใหร้ายละเอยีดวธิีการทาํบทเรียนตามระดบัผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงัจากนกัเรียน นั่นคอื คณุครู 
คาํนึงถงึความสามารถในการเรียนรูท้ีแ่ตกตา่งกนัของนกัเรียน และใหอ้สิระนกัเรียนทาํงานตาม 
ความสามารถ  designs (v.) ออกแบบ สรา้ง จดั จดัทาํ ในบรบิทการศกึษาควรใช ้2 คาํหลงัจะ 
เหมาะทีส่ดุ หลีกเลีย่งคาํแรกนะคะ  high expectations เป็นวลีเฉพาะ ใชใ้นวงการสอนหรือ 
ในหลกัสตูรการศกึษา ตอ้งคดิหาคาํแปลทีเ่หมาะสม และทีน่ิยมใชก้นั expectations (n.) ความ 
คาดหวงั แตใ่นแวดวงครู นิยมใช ้ผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงั high (adj.) หากแปลวา่ สงู หรือ สงูสดุ 
จะไมเ่ขา้กบับรบิท...ตอ้งหาคาํใหม ่ดฉินัคดิไปมาหลายสบิเทีย่ว นึกถงึความเป็นจรงิในหอ้งเรียน 
จงึไดค้าํวา่ ระดบั ขึน้มา กลายเป็นวลีเฉพาะ ระดบัผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงั เป็นคาํใหมด่หูรูทีเดยีว  
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แฮม่... รูส้กึภมูใิจมาก!!! (น่ีแหละ นกัแปลละ่)  reading assignments (phr.n.) งานที ่(มอบ 
หมาย) ใหอ้า่น งานอา่น  feature (v.) แสดง/วาด/บง่บอกลกัษณะเดน่  the Rev Martin  
Luther King Jr เป็นชือ่บคุคลทีม่คีาํขยายอยู่ดา้นหน้า คอื The Rev ซึง่เป็นคาํยอ่ของคาํ  
reverence (n.) ทา่นสาธุคุณ เป็นคาํนําหน้าพระในศาสนาครสิต์  ประโยคน้ีผูแ้ปลตอ้งอา่นให้ 
เขา้ใจโครงสรา้งภาษา และความหมายตามบรบิทความทีเ่ป็นจรงิในช ัน้เรียนดว้ย  ประโยคตอ่มา 
อยูใ่นรูปกรรมวาจก has been broken down ผูแ้ปลตอ้งหลีกเลีย่งการแปลตามโครงสรา้งน้ี  
ลองคดิหาถอ้ยคาํ/ขอ้ความอืน่ๆ บา้งซคิะ น่าสนุกออก!  is an effort (เป็นสาํนวนเชือ่ม)  
พยายามทาํให ้เพือ่หาทาง เพือ่มุง่ ใช ้2 คาํหลงัดกีวา่  academic pursuits (phr.n.) หมาย 
ถงึ การเรียนวชิาการช ัน้สงูๆ ตอ่ไป 

ย่อหน้าที่ 10-11 

บอกเลา่ถงึผลการสาํเร็จของการจดับทเรียน ทีแ่ทรกคณุธรรมการนบัถือและการไวว้างใจตอ่กนั  
อกีท ัง้ยงับอกความในใจของคณุครูผูน้ี้ ทีม่ตีอ่แนวคดิการยกระดบัเงนิรายไดข้องอาชีพครู ใหเ้ทา่ 
เทียมกบัวชิาชีพอืน่ๆ W ประโยคแรกของย่อหน้าที ่10 เป็นประโยคกรรมวาจก ตอ้งกลบัประโยค 
ใหม ่มฉิะนัน้ผูอ้า่นจะสบัสน ดฉินัใช ้เด็ก ๆ (นกัเรียน) ขึน้เป็นประธาน แล้วแปลไปตามเน้ือความ 
 communicate (v.) สือ่สาร ตดิตอ่ บอกใหรู้ ้ใชค้าํแรกดทีีส่ดุ และเตมิขอ้ความ เขา้ใจ เขา้ 
ไปดว้ย ความจะชดัเจนขึน้  an indirect message (phr.n.) สิง่บง่บอกเป็นนยัๆ ประโยคน้ี 
ตอ้งปรบัปรุงโยกยา้ยขอ้ความใหต้รงกบับรบิท และอา่นไดเ้ขา้ใจ... ดตูวัอยา่งทีด่ฉินัเขยีน แลว้คดิ 
หาประโยคใหมข่องตนเองดูนะคะ  the bigger prize (phr.v.) หมายถงึ รางวลัทีย่ิง่ใหญก่วา่  
นั่นคอื ความปรารถนาทีจ่ะใหค้รูมคีา่จา้ง-เงนิเดอืนสงูขึน้  to be able to make as much  
as เป็นขอ้ความทีด่งูา่ยๆ แตต่อ้งใช้ความคดิและเลือกขอ้ความใหต้รงความหมายและกระชบัดว้ย 
... ทา้ทายความสามารถของผูแ้ปลตรงน้ีแหละคะ่!  ยิง่ประโยคถอ้ยคาํของคณุครูทีแ่สดงความรูส้กึ 
ตืน้ตนัใจออกมาดว้ยสาํนวนทีไ่มม่ใีชใ้นภาษาไทยเชน่น้ีดว้ยแลว้ ผูแ้ปลตอ้งคน้หาความหมาย (จาก 
เจา้ของภาษา) ใชว้จิารณญานและสาํนวนภาษาของผูแ้ปลเอง งานแปลจงึเป็นทรพัย์สนิทางปญัญา 
(ตามกฎหมายมีลขิสทิธิ ์น ั่นคอื มกีฎหมายรองรบั เป็น intellectual property ทีแ่ทจ้รงิ 

พสวสัดีคะ่ 
จนิตนา ใบกาซูยี      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

JULY 2006 

July 25: Teacher who instils respect receives $100,000 [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl2506.htm
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องัคารน้ี ขอนําแบบฝึกแปล ทีม่เีน้ือหากลา่วถงึคณุครูอเมรกินัผูห้นึ่ง ทีไ่ดร้บัรางวลัเชดิชู เป็นครูสอน 
ยอดเยีย่ม ไมใ่ชเ่พราะคณุสมบตัเิชีย่วชาญการสอนวชิาสาํคญัๆ เกง่เทา่นัน้ แตค่ณุครูผูน้ี้ไดร้บัรางวลั 
เงนิกอ้นมหมึามากกวา่ 3 ลา้นบาท เพราะเธอสอดแทรกคณุธรรมทีส่าํคญัๆ ในการดาํรงชีวติใน 
สงัคมปจัจุบนั ใหบ้งัเกดิในตวัเด็กนั่นเอง น่าสนใจนะคะ เธอทาํใหเ้ด็กๆ รูจ้กันบัถือผูอ้ืน่ เอาใจเขา 
มาใสใ่จเรา ไมใ่ชแ่คส่ ั่งสอนดว้ยวาจา แตเ่ธอจดัทาํบทเรียนจนนกัเรียนซมึซบัรบัคณุธรรมเหลา่น้ี 
ไวใ้นตวัโดยไมรู่ต้วั 

:Linda Alston, a teacher at Fairview Elementary 
School in Denver, has been rewarded the first 
$100,000 Kinder Excellence in Teaching Award. 
— AP 
ลนิดา แอสตนั ครูโรงเรียนประถมศกึษาแฟร์วิว เมือง
เดนเวอร์ ไดร้บัรางวลัคนิเดอร์เพือ่การสอนยอดเยีย่มคร ัง้
แรก เป็นเงนิ 100,000 ดอลลาร์ 

Teacher who instils 
respect receives 
$100,000 [1] 

Educator wins first award for 
excellence in teaching 

1. Denver, Colorado - In 
Linda Alston's 
classroom, maths, 
science and reading 
aren't the only things 
the kindergartners are 
expected to learn. 

2. Grace and courtesy 
are just as important, 
and everything in 
Alston's Fairview 
Elementary School 
class - the plants, the 

ครผููป้ลูกฝงัคณุธรรม 
ความเคารพนบัถือ รบั 
รางวลัหน่ึงแสนดอลลาร์ [๑] 

ครูนกัการศกึษาควา้รางวลั 
การสอนยอดเยีย่มคร ัง้แรก 

1. เมอืงเดนเวอร์ รฐัโคโลราโด – 
ในช ัน้เรียนอนุบาลของคณุครูลนิดา 
แอลสตนั วชิาคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ 
และการอา่น ไมใ่ชเ่น้ือหาสาระการ 
เรียนรูท้ีเ่ด็กในวยัน้ีจะตอ้งเรียนรู ้
เทา่นัน้ 

2. การเรียนรูด้า้นบคุลกิลกัษณะความ 
สภุาพและกริยิามารยาท ยงัมคีวาม 
สาํคญัเทา่เทียมกนัดว้ย ทุกสิง่ทุก 
อยา่งในช ัน้เรียนของคณุครูแอลสตนั 
ทีโ่รงเรียนช ัน้ประถมศกึษาแฟร์ววิ 
(Fairview Elementary School) 
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china teacups, the 
pitcher and bowl used 
to wash tiny hands 
have been placed 
there to foster those 
lessons. 

3. Alston's approach has 
earned her the first 
$100,000 (3,839,000 
baht) Kinder 
Excellence in 
Teaching Award, 
which was presented 
June 13 at a 
ceremony in 
Washington, D.C. 

4. "It's not enough that 
they are smart and 
can read and write 
and do well on tests," 
Alston said. "If they 
have not operated, 
lived, moved and had 
their being in a space 
where they learn to 
treat each other with 
respect, dignity and 
empathy, all of that 
education will not 
serve us well." 

5. The award's creators, 
Houston 
philanthropists Rich 
and Nancy Kinder and 
the nonprofit KIPP 
(Knowledge is Power 
Programme) 
Foundation, say it is 
the largest 
unrestricted award for 
a K-12 teacher in US 
history - and they 
hope it brings some 
attention to what they 

แหง่น้ี อาทเิชน่ ตน้ไมใ้บพืช ถว้ยชา 
กระเบือ้ง เหยือกน้ําพรอ้มชามอา่ง 
ใชล้า้งมือน้อยๆ จดัวางไว้ตรงโน้น 
ตรงน้ี เอาไวเ้สรมิบทเรียนเหลา่นัน้ 

3. แนวการสอนของคณุครูแอลสตนั 
ชนะใจ เธอไดร้บัรางวลัคนิเดอร์ 
เพือ่การสอนยอดเยีย่ม (Kinder  
Excellence in Teaching  
Award) ทีจ่ดัเป็นคร ัง้แรก เป็น 
เงนิ 100,000 ดอลลาร์สหรฐั หรือ 
3,839,000 บาท พธิีมอบรางวลั 
จดัขึน้ทีก่รุงวอชงิตนั ดซีี เมือ่วนัที ่
13 มถิุนายน ศกน้ี 

4. คณุครูแอลสตนัชี้แจงวา่ "เด็กๆ  
แคเ่กง่เฉลียวฉลาด อา่นออก 
เขยีนได ้และทาํขอ้สอบไดด้ี  
เทา่น้ียงัไมเ่พียงพอหรอกคะ่"  
คณุครูพูดตอ่ "เพราะถา้เด็กๆ  
ปฏบิตัติวัไมเ่ป็น หรือมชีีวติ  
เคลือ่นไหวไปมาเยีย่งปรกต ิ 
หรือ ดาํรงสภาพความเป็นอยู ่
ของตวั ในบรเิวณสถานทีท่ีเ่ด็ก 
แตล่ะคน ตอ้งรูจ้กัเรียนรูท้ีจ่ะ 
ปฎบิตัติอ่กนัดว้ยความเคารพ 
นบัถือ การยกยอ่งใหเ้กียรต ิ 
และความรว่มรูส้กึเห็นอกเห็นใจ 
ตอ่กนัไมไ่ดแ้ลว้ละก็ การศกึษา 
ท ัง้ปวงทีจ่ดัขึน้น ัน้ ไมไ่ดท้าํหน้าที ่
รบัใชพ้วกเราไดด้พีอเลยคะ่" 

5. ผูก้อ่ต ัง้รางวลัน้ี คือ สามภีรรยา 
ผูม้จีติใจเพือ่การกุศล แหง่เมอืง 
ฮวิสตนั รชิและแนนซี คนิเดอร์  
และมลูนิธไิมแ่สวงหาผลกาํไร  
เคไอพีพี (KIPP - Knowledge 
is Power - ความรู ้คอื กระบวน 
การทรงพลงั) กลา่ววา่ เป็นรางวลั 
ใหญท่ีส่ดุในประวตัศิาสตร์อเมรกินั 
ทีเดยีว ทีม่อีสิระในการมอบ 
รางวลัใหแ้กค่รูทีส่อนต ัง้แตร่ะดบั 
อนุบาลจนถงึมธัยมศกึษาปีที ่6 กลุม่ 
บคุคลเหลา่น้ีคาดหวงัใหเ้กดิความ 
สนใจใสใ่จ ในสิง่ทีพู่ดกนัอยู่เสมอวา่  
ครูไดร้บัคา่ตอบแทนตํ่า มรีายงานการ 
ศกึษาจดัทาํโดยสหพนัธ์ครูอเมรกินั 
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say is low pay for 
teachers. A study by 
the American 
Federation of 
Teachers showed the 
average teacher made 
$46,597 in 2003-04, 
an increase of 2.2 
percent from the 
previous year. "A 
doctor, a lawyer, can 
earn $100,000. Why 
can't a teacher?" 
Nancy Kinder asked. 

เปิดเผยวา่ ในระหวา่งปี 2003-04  
ครูทาํรายไดโ้ดยเฉลีย่ได ้46,597  
ดอลลาร์ สงูกวา่ในปีทีผ่า่นมา 2.2  
เปอร์เซ็นต์ แนนซี คนิเดอร์ ผูก้อ่ต ัง้ 
รางวลัน้ีจงึต ัง้คาํถามขึน้วา่ "หมอเอย 
ทนายความเอย ทาํรายไดส้งูถงึ  
100,000 ดอลลาร์ แลว้ทาํไมครูถงึ 
ไมไ่ดบ้า้งละ่" 

ค าอธิบาย  
บทเรียนแปลวนัน้ีเน้นการแปลชือ่เฉพาะ วธิีคดิศพัท์เฉพาะดา้น และลกัษณะการแปลประโยคใน 
บทความดา้นการศกึษา ทีต่อ้งเตมิคาํขยายใหผู้อ้า่นเขา้ใจชดัเจน ขา่วน้ีคอ่นขา้งยาว ดฉินัจงึขอตดั 
ไปบางสว่น กระนัน้ยงัตอ้งแบง่เป็น 2 ตอน ขอเริม่ตน้เลยนะคะ 

หัวข่าวใหญ่ 

กอ่นอืน่ ตอ้งคดิหาความหมายคาํ instils (v.) ใหต้รงบรบิท เหมาะสม และวงการศกึษานิยมใชก้นั 
เสยีกอ่น ซึง่ไดแ้ก ่อบรม ปลูกฝงั ฝึกฝน ดฉินัเลือก ปลูกฝงั เพราะอา่นเรือ่งแลว้คดิว่าเหมาะทีส่ดุ 
การอา่นเรือ่งใหจ้บกอ่นแปล จงึเอือ้ประโยชน์มากในแงน้ี่  respect (n.) ดฉินัเตมิ คณุธรรมเขา้ไป
เพือ่ใหค้วามหมาย การเคารพนบัถือ ชดัเจนขึน้ จากนัน้จงึแปลไปตรงความ ใหส้ ัน้กระชบั 

หัวข่าวย่อย 
คาํ educator (n.) ใชไ้ดเ้ลย ความหมาย เชน่ นกัวชิาการศกึษา นกัการศกึษา อาจารย์ ครูผูส้อน  
ในระบบโรงเรียน มหาวทิยาลยั แตใ่นบรบิทน้ี หมายถงึ คณุครูผูน้ี้ จงึขอใชว้า่ ครูนกัการศกึษา  
 excellence (n.) ดเีดน่ ยอดเยีย่ม นิยมใชท้ ัง้สองคาํ แปลใหส้ ัน้และกระชบัตามแบบการเขยีน 
หวัขา่ว 

คาํบรรยายภาพ 
ชือ่รางวลั Kinder Excellence in Teaching Award มวีธิีการแปลใหเ้ป็นชือ่รางวลั เชน่เ 
ดยีวกบัคาํตน้ฉบบั คอื ใสช่ือ่เจา้ของรางวลัแล้วใส ่"เพือ่, สาํหรบั, วา่ดว้ย" เขา้ไป จากนัน้แปลและ 
เรียบเรียงขอ้ความใหค้วามหมายตรงกนั ดฉินัขอใช้วา่ รางวลัคนิเดอร์เพือ่การสอนยอดเยีย่ม และ 
เน่ืองจากเป็นคาํบรรยายภาพ ตอ้งการใชค้าํกระชบักนิเน้ือทีน้่อย ดฉินัจงึละ ไมใ่สว่งเล็บภาษา 
องักฤษชือ่โรงเรียน และชือ่รางวลัภาษาองักฤษ ตามแนวปฏบิตัทิีเ่คยมกีารตกลงในการสมันาการ 
แปลระดบั ชาต ิทีจ่ดัขึน้หลายตอ่หลายคร ัง้แลว้ 

ย่อหน้าที่ 1-2  

เป็นเน้ือหาขา่วโดยสรุปทีก่ลา่วถงึ วธิีการสอนของคณุครูลนิดา แอลสตนั ทีไ่มไ่ดเ้น้นการสอนแต่ 
เฉพาะเน้ือหาวชิาตามหลกัสูตรแตค่ณุครูใหค้วามสาํคญัในการสอนบคุลกิภาพความสภุาพและ 
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มารยาทใหแ้กเ่ด็กอนุบาลดว้ย  ขอใหส้งัเกต ดฉินัเตมิ คณุครู นําหน้าชือ่ ลนิดา แอลสตนั เพราะ 
วงการศกึษาไทยยกยอ่งคณุครู ไมน่ิยมเรียกชือ่นามสกุลครู อาจารย์โดดๆ  ขอ้ความ are  
expected to learn ไมพ่งึแปลไปตามคาํทีป่รากฏ เพราะเป็นประโยคทีบ่ง่บอกกลิน่นมเนย 
รุนแรงชดัเจน ภาษาไทยไมน่ิยมกนั  ขอใหส้งัเกต ดฉินัใชค้าํ เน้ือหาสาระการเรียนรู ้แทนคาํแปล 
things เพราะในแวดวงการเรียนการสอนในระดบัประถม มธัยมศกึษาของไทยใช้คาํน้ีกนั ในอกี 
แงห่นึ่ง การใชค้าํทีน่ิยมกนัในแวดวงเฉพาะเชน่น้ี บทแปลของเราจะมคีณุภาพมากขึน้  grace  
(n.) ความสภุาพ บคุลกิลกัษณะ ผนวกเขา้ดว้ยกนัท ัง้สองคาํเลยคะ่  courtesy (n.) กริยิามารยาท 
คาํน้ีตรงทีส่ดุ  ชือ่โรงเรียนช ัน้ประถมศกึษาแฟร์ววิ ตอ้งใสว่งเล็บภาษาองักฤษ (Fairview  
Elementary School) ตามดว้ยในคร ัง้แรกทีก่ลา่ว คร ัง้ตอ่ไปไมต่อ้งใสว่งเล็บอกี น่ีเป็นขอ้ปฎบิตัทิีม่ี 
จุดประสงค์ใหค้วามรูแ้กผู่อ้า่น  the china teacups เป็นนามวลี คอื ถว้ยน้ําชากระเบือ้ง (อยา่ 
แปล วา่ถว้ยชาจีนนะคะ ขอหยกิแรงๆ เลย)  the pitcher and bowl (phr.n.) เหยือกน้ํา พรอ้ม 
ชามอา่งลา้งมอื  to foster (v.) ปลุกเรา้ สง่เสรมิ เสรมิ ใชค้าํหลงัดทีีส่ดุคะ่  ขอ้ความ has  
been placed there ไมแ่ปลไปตามขอ้ความนะคะ เรียบเรียงประโยคใหเ้ป็นกรรตวุาจกคะ่ ตดั 
คาํวา่ "ถูก" ออกไปเสยี 

ย่อหน้าที่ 3 

กลา่วถงึเหตทุีไ่ดร้บัรางวลัของคณุครูแอลสตนัซึง่มาจากวธีิการสอนของตน  approach (n.)  
แนวทาง วธิีการ วธิี แตใ่นบรบิททางการศกึษา หมายถงึ แนวการสอน หรือ วธิีการสอน  has  
earned (v.) ไดร้บั ชนะใจ ทาํใหไ้ดร้บั หากแปลไปตามขอ้ความ จะเยิน่เยอ้ และประโยคไมส่ละ 
สลวย อกีท ัง้ยงัมีคาํ "ทาํให"้ ชึง่ควรหลีกเลีย่ง จงึขอแบง่ประโยคเป็น 2 สว่น เพือ่งา่ยแกค่วามเขา้ใจ 
 ชือ่รางวลัน้ี ดฉินัไดอ้ธบิายเหตผุลการแปลไปแล้ว แตผู่แ้ปลพงึใสช่ือ่ภาษาองักฤษในวงเล็กไปดว้ย 
เพือ่ประโยชน์ของผูอ้า่น 

ยอ่หน้าที ่4 
กลา่วถงึแนวคดิในการสอนของคณุครูแอลสตนัทีไ่มเ่น้นเฉพาะเด็กเรียนเกง่ เรียนดเีทา่นัน้ แตค่ณุครู 
เน้นใหเ้ด็กรูจ้กัคณุธรรม ทีจ่าํเป็นในการดาํรงชีวติในสงัคมแคบๆ ของเด็ก ต ัง้แตใ่นช ัน้เรียนไปจน 
ถงึสงัคมกวา้งใหญใ่นชีวติเมือ่เตบิโต  ขอ้ความ It's not enough พงึหลีกเลีย่งการแปล 
ขอ้ความน้ีเป็นประโยคนํา เพราะภาษาไทยไมน่ิยม ใหป้รบัปรุงขอ้ความใหม ่โดยใชป้ระธานของ 
ประโยค คอื เด็กๆ มานําขอ้ความ  dignity (n.) ความมศีกัดิศ์รี การยกยอ่งใหเ้กียรต ิการให ้
เกียรต ิสองคาํหลงัเหมาะกบับรบิทมากกวา่คาํแรกคะ่  empathy (n.) ความร่วมรูส้กึ (คาํบญัญตั ิ
ศพัท์ของราชบณัฑติยสถาน) ความรูส้กึเห็นอกเห็นใจ ดฉินัขอผนวกคาํเหลา่น้ีเป็น ความร่วมรูส้กึ 
เห็นอกเห็นใจ ผูอ้า่นจะเขา้ใจมากกวา่  ประโยคหลงัของยอ่หน้าน้ี ดงูา่ยๆ แตห่ากอา่นแลว้ไมเ่ขา้ใจ 
ความหมายทีแ่ทจ้รงิ จะแปลไปคนละถนนคนละซอยเลย เพราะจะแปลไปตรงตวั ตามคาํหรือขอ้ความ 
ไมไ่ด ้ผูแ้ปลตอ้งอา่นใหเ้ขา้ใจถอ่งแท ้กอ่นลงมอืแปล 

ย่อหน้าที่ 5 

กลา่วถงึผูก้อ่ต ัง้รางวลัและเจตนารมณ์ ทีต่อ้งการผลกัดนัใหว้ชิาชีพครูผูส้อน ไดร้บัเงนิรางวลัได้ 
สงูเทา่เทียมวชิาชีพอืน่ เชน่ ทนายความ และแพทย์  philanthropists (n.) ผูใ้จบุญสนุทาน  
ผูม้จีติเมตตา ผูม้จีติใจเพือ่การกุศล ยงัมคีาํไพเราะอกีมาก เลือกใชไ้ดต้ามความชอบใจคะ่  
 nonprofit (attr.adj.) ไมแ่สวงหาผลกาํไร ขอใหส้งัเกตวธิีการแปลชือ่ของมูลนิธ ิทีม่วีงเล็บ 
ชือ่เต็มไวด้ว้ย ผูแ้ปลควรใสว่งเล็บน้ีไวด้ว้ย โดยอาจแปล หรือไมแ่ปลขอ้ความก็ได้ 

 unrestricted award เป็นนามวลี หมายถงึ รางวลัทีม่อีสิระไมจ่าํกดัขอบเขต  K-
12(Kindergarten to Grade 12) คอื ระดบัอนุบาลจนถงึระดบัม.6  the American  
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Federation of Teachers เป็นชือ่เฉพาะขององค์กร คอื สหพนัธ์ครูอเมรกินั ชือ่เฉพาะทีรู่จ้กั 
กนัดเีชน่น้ี ไมจ่าํเป็นตอ้งมวีงเล็บภาษาองักฤษก็ได ้เพราะผูอ้า่นสามารถคาดเดาชือ่เดมิไดโ้ดย 
ไมย่ากนกั  ประโยคสดุทา้ย "Why can't a teacher?" ผูแ้ปลตอ้งสาํเหนียกน้ําเสยีงของ 
ผูพู้ดใหด้ ีจงึจะแปลไดต้รงกบัอารมณ์ผูพู้ด 

พบกนัตอนที ่2 ฉบบัหน้าคะ่ 
จนิตนา ใบกาซูยี      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

July 18: Author with the Golden Touch [2]  

สวสัดคีะ่  

พบกนัอกีคร ัง้ในตอนทีส่องของเจมส์ แพตเตอสนั นกัประพนัธ์ชือ่ดงัทีผ่ลติผลงานออกมาไดถ้งึ 
ปีละ 5 เลม่ท ัง้เรือ่งลกึลบั เรือ่งชวนระทกึ เรือ่งแนวแฟนตาซี เรือ่งรกั และแนวของเด็ก ปีทีแ่ลว้ 
ทาํรายไดถ้งึ 40 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ (1.5 พนัลา้นบาท) โดยมวีธิีการทาํงานทีแ่หวกแนวตา่งไป 
จากนกัประพนัธ์ชือ่ดงัคนอืน่ๆ เน้ือเรือ่งในวนัน้ีกลา่วถงึวธิีการทาํงานและจุดเริม่ตน้ของการ 
เป็นนกัประพนัธ์ทีเ่ขาเรียกวา่เป็นเหตบุงัเอญิของเขาคะ่ 

สาํหรบัจุดทีน่่าสนใจในดา้นการแปลเป็นเรือ่งของการทีต่อ้งถา่ยทอดความนยัทีแ่ฝงอยูใ่นคาํ 
เรือ่งแรกคอื การถา่ยทอดความนยัเชงิบวกหรือเชงิลบ เรือ่งทีส่องคอืการถา่ยทอดความนยั 
ทีแ่สดงความไมเ่จาะจง 

 

James Patterson seen 
next to a poster for the 
film 'Kiss the Girls', 
which was adapted 
from a book he wrote, 
at his home in Palm 
Beach, Florida. He's 
just sold another 
novel, also featuring 
criminal profiler Alex 
Cross, to a Hollywood 
studio.  
— AP 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl1806.htm
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Author with the Golden 
Touch [2] 
Brian Skoloff 

6. A few years ago, [James] 
Patterson began using 
collaborators to produce 
even more work. "I do 
have a big imagination," 
he says, the slit of his left 
eye closing to a near wink. 

7. It began with Miracles on 
the Seventeenth Green, 
the story of a middle-aged 
man seeking the 
extraordinary from his 
ordinary life, written with 
[Peter] de Jonge. "Peter is 
a better stylist than I am, 
and I'm a better storyteller 
than he is," Peterson says. 
He's since worked with 
five co-authors. Peterson 
writes the story outline. 
The co-author pens a first 
draft. After going back-
and-forth, a new book is 
produced in about half the 
normal time. 

8. Of critics who said he's 
industrialised the art of 
novel writing with an 
assembly-line production 
style and flashy marketing, 
Patterson shrugs, yet 
seems to take offence. 

9. "Just because it's clean 
prose doesn't mean it's 
necessarily easy to do," he 
says. "It's hard to keep 
people glued to the page. 
Almost nobody does it … 
and [if only a few do], it 
can't be that easy". 

นกัประพนัธ์มือทอง [๒] 

ไบรอนั สโกลอฟ 

6. เจมส์ แพตเตอร์สนัเริม่ใชผู้้ 
ประพนัธ์รว่มเพือ่ผลติงานให้ 
ไดม้ากขึน้เมือ่ไมก่ีปี่มาน้ี "ผม 
เป็นคนมจีนิตนาการเยอะมากๆ" 
เขาพูดพลางหรีต่าซา้ยลงจน 
เกือบคลา้ยเป็นการขยบิตา 

7. หนงัสอืเลม่แรกทีเ่ริม่เขยีนดว้ย 
วธิีน้ีชือ่ มริาเคลิ ออน เดอะ  
เซเวนทีนธ์ กรีน เป็นเรือ่งของชา 
ยวยักลางคนทีแ่สวงหาความ 
แปลกจากชีวติเรียบงา่ยของเขา 
แพตเตอร์สนัเขยีนเรือ่งน้ีร่วมกบั 
ปีเตอร์ เดอจองก์ "ปีเตอร์เป็น 
คนเกง่ในเรือ่งเลือกถอ้ยคาํและ 
ใชภ้าษาไดด้กีวา่ผม แตผ่มเลา่ 
เรือ่งไดด้กีวา่เขา" นบัแตน่ ัน้มา 
แพตเตอร์สนัก็ทาํงานร่วมกบั 
นกัประพนัธ์ 5 คน เขาจะเขยีน 
เคา้โครงของเรือ่ง ผูป้ระพนัธ์ 
รว่มเป็นผูเ้ขยีนฉบบัรา่งฉบบัแรก 
จากนัน้หลงัจากสง่กลบัไปกลบัมา 
อกีหลายคร ัง้ หนงัสือเลม่ใหมก็่ 
จะสาํเร็จออกมาในเวลาเพียง 
ครึง่หนึ่งของเวลาทีใ่ชเ้ขยีน 
ตามปกต ิ

8. เมือ่เอย่ถงึนกัวจิารณ์ทีก่ลา่ววา่ 
เขาเอาศลิปะของการประพนัธ์ 
นวนิยายมาผลติในแบบอตุสาหกรรม 
โดยใชว้ธิีผลติแบบแยกสว่นแลว้ 
นํามาประกอบเขา้ดว้ยกนั รวมท ัง้ 
ใชว้ธิีทางการตลาดแบบหวือหวา 
แพตเตอร์สนัยกัไหลแ่ตก็่ดเูหมอืน 
จะออกอารมณ์หงดุหงดิอยู่ 

9. "ผลงานเขยีนทีอ่อกมาไดร้วดเร็ว 
และหมดจดงดงามดไีมจ่าํเป็น 
ตอ้งหมายความวา่เป็นสิง่ทีท่าํ 
ไดง้า่ยๆสบายๆ" เขากลา่ว "การ 
จะใหค้นอา่นตดิหนงัสอืจนวางไม่ 
ลงนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แทบจะไมม่ี 
ใครทาํได ้... และถา้มแีคไ่มก่ีค่น 
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10. Patterson was raised in 
upstate New York, the son 
of an insurance salesman. 
At 19 he took a job as a 
night-shift psychiatric aide 
in a Massachusetts mental 
hospital. A move that 
would setoff a series of 
what he called "accidents" 
that eventually created the 
phenomenon of Patterson 
the master marketer, the 
man who can write no flop. 
"That's when I started 
reading a lot, but it was all 
serious stuff," Peterson 
says. 

11. "I didn't read commercial 
stuff and somewhere 
along the way I 
read Ulysses, and I love 
[James] Joyce anyway, 
and I thought I'm not even 
going to try to write serious 
fiction because I can't get 
anywhere near that." 

12. While in his twenties, he 
read Frederick 
Forsyth'sThe Day of the 
Jackle and William Peter 
Blatty's The Exorcist, 
something hit him. 

13. "These are good, too, in 
their own funny way" 
Patterson recalls thinking 
to himself. "I could do 
something like this." And 
the scribbling began. 

ทีท่าํได ้น ั่นก็ตอ้งหมายความวา่มนั 
ไมไ่ดง้า่ยอยา่งทีค่ดิหรอกนะครบั" 

10. แพตเตอสนัเตบิโตมาในรฐั 
นิวยอร์กตอนบน เป็นบตุรชาย 
ของนกัขายประกนั ในวยั19 ปี 
เขาทาํงานกะกลางคนืเป็นผูช้ว่ย 
ในแผนกจติเวชของโรงพยาบาล 
โรคจติแหง่หนึ่งในรฐัแมสซาชูเซตส์ 
ซึง่เป็นการเริม่ตน้เหตกุารณ์ตา่งๆ 
ทีเ่ขาเรียกวา่ "เหตบุงัเอญิ" และ 
ในทีส่ดุก็นํามาซึง่ปรากฏการณ์  
แพตเตอร์สนั นกัการตลาดมอืยง 
ผูเ้ขยีนอะไรทีไ่มส่าํเร็จไมเ่ป็น 
"นั่นเป็นชว่งทีผ่มเริม่อา่นมากแต ่
ก็เป็นเรือ่งหนกัๆ ท ัง้น ัน้" เขาเลา่ 

11. "ผมไมไ่ดอ้า่นหนงัสือแนวตลาด 
ในระยะนัน้มอียูช่่วงหนึ่งผมอา่น 
ยูลซิสิ และผมก็ชอบเจมส์ จอยซ์ 
อยูเ่หมอืนกนั แตไ่มเ่คยคดิแม ้
แตจ่ะลองเขยีนนวนิยายแบบ 
หนกัๆ ด ูเพราะผมไมม่ทีาง 
เฉียดเขา้ไปใกลแ้นวพวกนัน้ 
ไดเ้ลย 

12. ในวยัยีส่บิกวา่ๆ เขาอา่นเรือ่ง 
เดอะ เดย์ ออฟ เดอะ แจคเกลิ 
ของเฟรดเดอรคิ ฟอสไซธ์ และ 
เรือ่ง เดอะ เอ็กซอซสิต์ ของ  
วลิเลียม ปีเตอร์ แบลตต ีนั่น 
กระตุน้ใหเ้ขาเกดิความคดิขึน้มา 

13. "เรือ่งพวกน้ีก็ดเีหมอืนกนั คอืดี 
ในแนวแปลกๆของมนั" เขาเลา่ 
ความคดิของตวัเองใหฟ้งั"เรา 
ก็เขยีนแบบน้ีไดน่ี้นา" และการ 
เขยีนเรือ่ง"อยา่งหวดัๆ" ของเขา 
ก็เริม่ขึน้ 

 ค าอธิบาย  
คาํทีม่นียัเชงิบวกหรือลบแฝงอยูน่ ัน้มีอยูม่ากในภาษาองักฤษ ซึง่ผูแ้ปลตอ้งพยายามถา่ยทอดนยั 
ดงักลา่วออกมาใหไ้ดค้ะ่ บทแปลวนัน้ีมตีวัอยา่งอยู่สองคาํ คอื flashy (ยอ่หน้าที ่8) และ funny  
(ยอ่หน้าที ่13) คาํแรกเป็นคาํคณุศพัท์มคีวามหมายวา่ โกเ้ก ๋หรูหรา ราคาแพง แตม่นียัเชงิลบ คอื 



236 

 

เป็นความหรูหราทีด่เูกนิเหต ุน่าหม ั่นไส ้หรือไมเ่หมาะกบักาลเทศะ ฉะนัน้เราจะแปลแตเ่พียงวา่ 
หรูหรา ยงัถา่ยทอดความหมายเชงิลบไมไ่ด ้ดฉินัจงึเลือกใชว้า่ หวือหวา 

คาํทีส่อง funny ในประโยควา่ "These are good, too, in their own funny way." นัน้มนียั 
ในเชงิลบ ทีจ่รงิคาํน้ีมนียับวกก็ไดค้อืในความหมายวา่ ตลกขบขนั อยา่งทีเ่รามกัคุน้กนัอยู ่นยัลบคอื 
ความหมายวา่ ประหลาดพกิล น่าฉงน (คน)ไมเ่ต็มบาท (ธุรกจิ)ทีไ่มต่รงไปตรงมา เน้ือความตรงน้ี 
เมือ่ดบูรบิทแลว้ก็คงไมน่่าจะแปลวา่ตลกขบขนั เพราะ these หมายถงึนวนิยายสองเรือ่งหลงั ซึง่ 
แพตเตอสนัคดิวา่เมือ่เทียบกบันวนิยายคลาสสกิอยา่ง ยูลซิสิ และแนวเรือ่งหนกัๆ ของเจมส์ จอยซ์ แลว้ 
ตา่งกนัมาก แตว่า่ดใีนแนวแปลกๆ ของมนัเอง (คือไมใ่ชแ่บบมาตรฐาน คลาสสกิเมือ่เทียบกบัสอง 
เรือ่งแรก) 

สว่นเรือ่งการถา่ยทอดความนยัทีแ่สดงความไมเ่จาะจงนัน้ คาํทีข่ึน้ตน้ดว้ย some- any- every- และ 
no- เป็นกลุม่หนึ่งทีแ่สดงความนยัทีไ่มเ่จาะจง เชน่ ในยอ่หน้าที ่11 มคีาํวา่ somewhere และ 
anywhere กลุม่น้ีมชีือ่เรียกทางไวยากรณ์วา่ indefinite adverb of position (ในกลุม่น้ียงัมีอกี 
สองคาํคอื everywhere และ nowhere) การแปลคาํกลุม่น้ีไมอ่าจใช้ลุน่ๆ วา่ บางแหง่ (สาํหรบั 
คาํวา่ somewhere) และ ไมม่ทีีไ่หน (สาํหรบัคาํวา่ anywhere) เพราะในภาษาไทยเราไมใ่ชก้นั 
ดงันัน้ขอ้ความวา่ ...and somewhere along the way I read Ulysses... ควรแปลวา่ ...ใน
ระยะ 
นัน้มอียูช่ว่งหนึ่งผมอา่น ยูลซิสิ... คาํวา่ชว่งหนึ่งเป็นการถา่ยทอดความนยัวา่ไมไ่ดเ้จาะจงวา่เป็นช่วง 
ไหน และ ...because I can't get anywhere near that. ควรแปลวา่ ... เพราะผมไมม่ทีาง 
เฉียดเขา้ไปใกลแ้นวพวกนัน้ไดเ้ลย... คาํวา่ แนวพวกนัน้ ก็แสดงความนยัทีไ่มร่ะบุชดัวา่เป็นการ 
เขยีนแนวไหน เชน่กนั 

ในยอ่หน้าที ่12 และ 13 ก็มคีาํวา่ something ในประโยค something hit him.และ I could do 
something like this. คณุผูอ้า่นคงสงัเกตเห็นแลว้วา่คาํทีม่นียัไมเ่จาะจงคูน้ี่ทาํหน้าทีเ่ป็น 
สรรพนาม จงึมชีือ่ทางไวยากรณ์วา่ indefinite pronoun การจะแปลตรงๆ วา่ อะไรบางอยา่ง ฟงัดู 
ไมเ่หมาะแน่ ควรแปลแบบทีย่งัเก็บความนยัทีแ่สดงความไมเ่จาะจงแบบไทยๆ ไวใ้หไ้ดค้ะ่ 

ยงัมอีกีคาํหนึ่งทีค่ณุผูอ้า่นอาจสงสยัวา่เหตใุดจงึไมอ่ยูใ่นกลุม่น้ีดว้ย นั่นคอื anyway ในยอ่หน้าที ่11 
... and I love [James] Joyce anyway... คาํน้ีไมใ่ชก่ลุม่ indefinite และสือ่ความนยัไดห้ลาย 
อยา่งแล้วแตบ่รบิท แตว่นัน้ีดฉินัขออนุญาตกลา่วถงึเพียงนยัทีใ่ชใ้นตวัอยา่งงานแปลชิน้น้ี น ั่นคอืเป็น 
การใชเ้พือ่สือ่วา่ขอ้ความประโยคน้ีแยง้กบัขอ้ความในประโยคกอ่น ซึง่ในทีน้ี่หมายถงึวา่ แมง้านของ 
เจมส์ จอยส์ไมถ่งึกบัเป็นงานชิน้คลาสสกิของโลกหรือสาํคญัเทา่กบั ด ิโอดซีิ ซึง่เป็นมหากาพย์ที ่
ประพนัธ์โดยโฮเมอร์ แตเ่ขาก็ยงัรกัชอบงานของจอยส์เชน่กนั 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีคะ่ 
เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์      

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 
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July 11: Author with the Golden Touch [1]  

สวสัดคีะ่  

ตามปกตเิรามกัมองนกัประพนัธ์วา่เป็นศลิปินทีม่โีลกของตวัเอง ไมค่อ่ยชอบออกสงัคม และผลติงาน 
เขยีนออกมาอยา่งพถิีพถินัจนมผีลงานออกมาอยา่งเกง่ก็เพียงปีละเรือ่ง วนัน้ีเราจะไดอ้า่นเรือ่งของ 
เจมส์ แพตเตอร์สนั นกัประพนัธ์ทีแ่หวกกฏเกณฑ์เดมิๆออกมาชนิดทีไ่มค่ดิวา่จะเป็นไปได้ 

สาํหรบัจุดทีน่่าสนใจในตวัอยา่งงานแปลวนัน้ี ดฉินัอยากเสนอสามเรือ่งคะ่ คอืเรือ่งการแปลอดีตกาล  
การวางสว่นขยาย และเรือ่งการอา่นเพือ่แปล 

 

Author James 
Patterson stands at a 
round pine table in a 
small second-floor 
office, where he 
mostly writes, in his 
home May 3, 2006, in 
Palm Beach, Fla. 
Patterson has 
published 35 books, 
18 of which hit No. 1 
on the New York 
Times best-seller list. 
He's sold 100 million 
copies, grossing $1 
billion in sales. — AP 

Author with the Golden 
Touch [1] 
Brian Skoloff 

1. James Patterson says he's 
"Just a guy that tells 
stories", but his marketing 
tactics - which include the 
co-authoring of novels- 
have proved so successful 
that Harvard Business 
School has used him as a 
case study in several 
courses. 

2. James Patterson's life was 
an accident, a clashing of 

นกัประพนัธ์มือทอง [๑] 

ไบรอนั สโกลอฟ 

1. แมเ้จมส์ แพตเตอร์สนัจะบอกวา่ 
ตวัเขา "เป็นแคค่นเลา่นิทาน"  
แตยุ่ทธวธีิทางการตลาดซึง่รวม 
ถงึการใชผู้ป้ระพนัธ์รว่มของเขานัน้ 
ประสบความสาํเร็จอยา่งสูงจน 
กระท ั่งฮาร์วาร์ด บสิเนส สกูลตอ้ง 
นําเขามาเป็นกรณีศกึษาในหลาย 
รายวชิา 

2. ชีวติในอดีตของเจมส์ แพตเตอร์สนั 
เป็นเรือ่งของความบงัเอญิ เรือ่ง 
ของการประดงักนัเขา้มาในเรือ่ง 
ทีเ่ขาตดัสนิใจไมไ่ดห้ลายๆเรือ่ง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl1106.htm
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indecisiveness, a lost first 
love and an idea that there 
were rules for ordinary folks 
like him. But at 59, there is 
nothing ordinary about the 
multibillionaire author. 

3. The former chairman of 
advertising firm J. Walter 
Thompson, Patterson 
produces up to five books a 
year: Mysteries, thrillers, 
fantasies, love stories, and 
children's themes. He 
made $40 million (1.5 
billion baht) last year - 
doing it in a manner that 
caught the eye of a Harvard 
University business 
professor. 

4. Still, despite the fame and 
fortune, he sees himself as 
"just a guy that sells 
stories"; his work as 
"scribbling".  
      A literary icon? "Nope"  

5. "My books are good of their 
kind," Patterson says 
matter-of-factly, as he sits 
in a pale yellow 
multimillion-dollar waterside 
mansion in swanky Palm 
Beach with two Mercedes-
Benzes parked in the 
driveway. There is a dock 
outside, but no boat. "I 
know the rules, and just 
choose to break them." 

6. Unlike many writers, 
Patterson is the hand that 
rocks his own cradle, 
involving himself in cover 
designs, organising signing 
events and speaking 
engagements. He 

การสญูเสยีความรกัคร ัง้แรก และ 
ความคดิทีว่า่มกีฎเกณฑ์สาํหรบั 
คนธรรมดาอยา่งเขา แตใ่นวยั 
59 น้ีไมม่อีะไรทีเ่ป็นธรรมดาเลย 
ในเรือ่งของนกัประพนัธ์เศรษฐี 
หลายพนัลา้นผูน้ี้ 

3. แพตเตอร์สนัเคยเป็นประธาน 
บรษิทัโฆษณาเจ.วอลเตอร์  
ทอมป์สนั ปจัจุบนัผลติผลงาน 
ปีละหา้เลม่ ท ัง้เรือ่งลกึลบั เรือ่ง 
ชวนระทกึ เรือ่งแนวแฟนตาซี  
เรือ่งรกั และแนวของเด็ก ปีทีแ่ลว้ 
ทาํรายไดไ้ดถ้งึ 40 ลา้นเหรียญ 
สหรฐัฯ (1.5 พนัลา้นบาท) ดว้ย 
วธิีการทีโ่ปรเฟสเซอร์สาขาวชิา 
ทางดา้นธุรกจิของมหาวทิยาลยั 
ฮาร์วาร์ดคนหนึ่งตอ้งจบัตามอง 

4. แมจ้ะมที ัง้ชือ่เสยีงและเงนิทอง 
แตเ่ขาก็ยงัคงมองตวัเองวา่เป็น 
"แคค่นเลา่นิทาน" และมองงาน 
วา่เป็น "งานเขยีนอยา่งหยาบๆ" 
      เป็นปชูนียบุคคลแหง่โลก 
วรรณกรรมหรือ "ไมใ่ชแ่น่" 

5. "หนงัสอืของผมก็ดนีะในแวดวง 
ของมนั" เขาพูดเรียบๆขณะนั่ง 
อยูใ่นคฤหาสน์สเีหลืองออ่นราคา 
หลายพนัลา้นเหรียญรมิหาดยา่น 
ปาล์มบชีสดุหรู มีรถเมอร์เซเดส 
เบนซ์สองคนัจอดอยู่บนทางวิง่ 
หน้าบา้น นอกบา้นมอีูจ่อดเรือ 
แตข่ณะน้ีไมม่เีรือจอดอยู ่"ผม 
รูก้ฎท ัง้หลายแหลด่ ีแตก็่เลือก 
ทีจ่ะไมเ่ดนิตาม" 

6. เขาเป็นคนทาํทุกอยา่งเองซึง่ 
ตา่งจากนกัเขยีนจาํนวนมาก  
ต ัง้แตด่แูลการออกแบบปก 
หนงัสอื การจดังานเซ็นหนงัสอื 
และการจดัการนดัหมายไป 
พูดในทีต่า่งๆ เขาเป็นคน 
ประชาสมัพนัธ์หนงัสอืของ 
เขาเองทุกรายการโดยเป็น 
ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองท ัง้หมด 
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contributes from his own 
pocket to his book-
advertising campaigns. 

 ค าอธิบาย  

เร่ืองแรก การอา่นเพือ่แปลเป็นเรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุในการทาํงานแปล เพราะหากอา่นไมด่ีก็ไมม่ทีาง 

ทีจ่ะทาํใหง้านแปลออกมาดีได ้คาํวา่อา่นไมด่หีมายถงึอา่นแลว้ยงัไมเ่ขา้ใจถอ่งแท ้มีความคลุมเครือ 
อยู ่ซึง่แน่นอนวา่การเลือกตน้ฉบบัก็มคีวามสาํคญั เพราะตน้ฉบบัคลุมเครือจะเป็นอะไรทีแ่ปลยากมาก 
และไมส่มควรแปลเพราะผูแ้ปลไมส่ามารถเขา้ใจสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่ไดอ้ยา่งถอ่งแท ้เคยมผีูถ้าม 
ดฉินัวา่ การอา่นเพือ่แปลน้ีตอ้งทราบความหมายของศพัท์ทุกคาํหรือไม ่ดฉินัตอบวา่ทราบความหมาย 
ทุกคาํยงัไมพ่อ ยงัตอ้งทราบดว้ยวา่คาํนัน้ๆ โยงความคดิไปเรือ่งใดจงึจะเลือกใชค้าํแปลไดถู้กตอ้ง 

วนัน้ีประโยคแรกในยอ่หน้าทีส่องเป็นตวัอยา่งทีด่มีากคะ่ James Patterson's life was an 
accident, a clashing of indecisiveness, a lost first love and an idea that there were 
rules for ordinary folks like him... เน่ืองจากตวัอย่างบทแปลน้ีตดัตอนมา 
จากบทความซึง่ยาวประมาณครึง่หน้าหนงัสอืพมิพ์ ดฉินัจงึตอ้งอา่นบทความท ัง้หมด จะอา่นเพียงสว่น 
ทีนํ่ามาแปลไมไ่ด ้เพราะแมค้าํงา่ยๆ อยา่ง accident จะแปลสุม่สีสุ่ม่หา้วา่มีอบุตัเิหตุไมไ่ดห้ากยงั 
ไมแ่น่ใจวา่หมายถงึเหตกุารณ์เชน่ใด อา่นแลว้จงึจะเห็นวา่เป็นความบงัเอญิทีเ่จา้ตวัไมไ่ดต้ ัง้ใจใหเ้กดิ 
เชน่การไดง้านเป็นพนกังานแผนกจติเวชทีโ่รงพยาบาล และอืน่ๆ ทีเ่ขานําประสบการณ์มาใชใ้น 
การเขยีน ไมใ่ชเ่รือ่งของอุบตัเิหตเุลย วลี a clashing of indecisiveness ทีถ่า้มองแตว่ลีแลว้ 
ไมส่ามารถแปลใหเ้หมาะและถูกตอ้งไดอ้ยา่งแน่นอน เพราะความหมายของ clashing ทีพ่อเขา้กบั 
บรบิทไดม้สีามความหมายคือ หนึ่งการปะทะกนั สองการไมล่งรอยกนัทางความคดิ และสามการเกดิ 
เหตกุารณ์หลายอยา่งขึน้พรอ้มๆกนัทาํใหไ้มส่ามารถทาํอะไรได ้คาํตอบจะอยูท่ีก่ารอา่นขอ้ความตอ่ๆ 
ไป และประมวลความออกมาคะ่ 

วลี there were rules for ordinary folks like him นัน้ rules คอืกฎเกณฑ์ของอะไร เมือ่ 
อา่นตอ่ไปจะเห็นคาํๆน้ี เป็นคร ัง้แรกในยอ่หน้าที ่4 ซึง่เป็นคาํพูดของแพตเตอร์สนัเองวา่ "I know  
the rules, and just choose to break them." ทาํใหเ้ราตอ้งนึกถงึสิง่ทีน่กัประพนัธ์ผูน้ี้ 
ทาํทีต่า่งไปจากนกัประพนัธ์หรือวธีิการประพนัธ์ของคนอืน่ ซึง่น่าจะไดแ้กก่ฎเกณฑก์ารทาํงานของ 
นกัประพนัธ์ทีไ่มเ่หมอืนใครตามทีอ่ธบิายไวใ้นยอ่หน้าที ่5 และน่าจะรวมถงึการผลติงานอยา่งรวดเร็ว 
ดว้ยการใชผู้ป้ระพนัธ์รว่ม หรือการใชป้ระโยคส ัน้ๆ โดยแทบไมม่ีรายละเอยีด ท ัง้หลายท ัง้ปวงน้ีไดม้า 
จากการอา่นและประมวลความจนเขา้ใจถอ่งแทใ้นเน้ือเรือ่งท ัง้หมดคะ่ 

เร่ืองที่สอง ของวนัน้ีเป็นการวางสว่นขยายคะ่ หลกังา่ยๆทีด่ฉินัยดึเสมอเมือ่ทาํงานแปลคอืสว่นขยาย 

ตอ้งวางใหใ้กลส้ว่นทีถู่กขยายใหม้ากทีส่ดุ เพราะถา้วางหา่งอาจทาํใหเ้ขา้ใจความหมายผดิได ้เชน่ใน 
ยอ่หน้าที4่ Patterson says matter-of-factly, as he sits in a pale yellow  
multimillion-dollar waterside mansion in swanky Palm Beach ... ซึง่แปลไดว้า่  
"คฤหาสน์สเีหลืองออ่นราคาหลายพนัลา้นเหรียญรมิหาดยา่นปาล์มบชีสดุหรู... " หากวางสว่นขยาย
เป็น 
" ...คฤหาสน์สเีหลืองออ่น รมิหาดยา่นปาล์มบชีสดุหรู ราคาหลายพนัลา้นเหรียญ..." อาจมคีวามหมาย 
ไดอ้กีวา่ยา่นปาล์มบชีนัน้ราคาหลายพนัลา้นเหรียญ หากเปลีย่นวลีน้ีไปเป็นวา่ ...คฤหาสน์สเีหลืองออ่น 
รมิสระมรกต ราคาหลายพนัลา้นเหรียญ จะตอ้งมีผูอ้า่นบางคนตคีวามวา่สระมรกตราคาหลายพนัลา้น 
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แทนทีจ่ะเป็นคฤหาสน์ ตวัอยา่งทีส่องน้ีคงจะเห็นชดัขึน้นะคะ 

เร่ืองที่สาม เรือ่งของอดีตกาลนัน้น่าสนใจไมน้่อยเพราะเรามกัคดิวา่ใชค้าํวา่ "ได้"ใสเ่ขา้ไปก็ 

พอ เชน่ เขาไดไ้ปทีบ่รษิทัแหง่หนึ่งและไดพ้บผูจ้ดัการหลงัจากทีไ่ดค้อยถงึกวา่สองช ั่วโมง ทีจ่รงิคาํวา่ 
"ได"้ น้ีเหมาะจะใชก้บัความหมายวา่ประธานของประโยคเป็นผูไ้ดร้บัผลจากการกระทาํนัน้ๆหรือ 
ไดร้บัสิง่ทีส่มความปรารถนา เชน่เขาไดร้บัโทรศพัท์จาก... เราได้ทราบความจรงิ เขาไดพ้บผูจ้ดัการ  
เขาไดเ้ลือ่นตาํแหน่ง เขาไดร้บัดอกไมเ้ป็นกาํลงัใจ เป็นตน้ แตไ่มใ่ชก้บัประธานทีเ่ป็นคนทาํกรยิานัน้ 
เชน่ เขาไดม้อบดอกไม ้เขาไดไ้ปทีบ่รษิทั เขาไดค้อยถงึกวา่สองช ั่วโมง แมใ้นประโยคเดยีวกนั  
ถา้เตมิ "ได"้ก็มคีวามหมายว่าสิง่น ัน้สมความปรารถนาของผูก้ระทาํ ลองเปรียบเทียบสองประโยค 
น้ีนะคะเขาไดพ้บผูจ้ดัการทีโ่รงงาน (ต ัง้ใจมาพบและไดพ้บสมปรารถนา) เขาพบผูจ้ดัการทีโ่รงงาน 
(ไมไ่ดต้ ัง้ใจจะพบ) การแสดงอดตีกาลในภาษาไทยจงึไมใ่ชแ้สดงดว้ยคาํวา่ "ได"้ แตม่กัใชว้ลีทีแ่สดง 
กาละ เชน่ เมือ่ปีทีแ่ลว้ เมือ่วานน้ี หรือใชค้าํวา่ "เคย หรือแลว้" ฉะนัน้เมือ่แปลเราอาจตอ้งเพิม่วลี 
เหลา่น้ีเขา้ไปใหเ้หมาะกบับรบิทเชน่ ชีวติในอดตี ของเขาเป็นเรือ่งของความบงัเอญิ (ยอ่หน้าที่2) 
เขาเคยเป็นประธานบรษิทั (ยอ่หน้าที ่3) 

พบกนัใหม่สปัดาห์หนา้ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์      

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

 

July 4: Movie Review: "The Da Vinci Code" [2] 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjl0406.htm
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หลายทา่นคงไดช้มภาพยนตร์เรือ่ง รหสัลบัดา วนิซี ทีฉ่ายโดยไม ่
ตอ้งตดับางสว่นออก ถงึแมว้่าจะมกีารรอ้งเรียนคดัคา้นตอ่ตา้น ดฉินัไดค้ยุ
กบัคนทีช่มภาพยนตร์แลว้ มคีวามเห็นแตกตา่งกนัเป็น 
ขาวกบัดาํบางคนเห็นดว้ยกบัคาํวจิารณ์ภาพยนตร์ของคุณกอ้ง ฤทธิด์ ี
แตห่ลายคนบอกวา่ตืน่เตน้ระทกึใจตลอดเรือ่งต ัง้แตต่น้จนจบ บางคน 
เคยอา่นหนงัสอืแปลซึง่ต ัง้ชือ่วา่ รหสัลบัดา วนิซี สาํนวนแปลของอรดี 
สวุรรณโกมล แลว้ มคีวามเห็นวา่ภาพยนตร์สนุกสูห้นงัสอืไมไ่ดแ้ต่ 
ก็ยงัสนุกอยูด่ ีไมม่ใีครบอกวา่ภาพยนตร์สนุกกวา่หนงัสือสกัคนเดยีว 
อาจเป็นเพราะจาํนวนคนทีด่ฉินัถามมไีมม่ากพอก็ได ้ความเห็นตา่ง 
มมุมองตอ่เรือ่งของศลิปะมกัจะขดัแยง้กนัเชน่น้ีเสมอ น้อยคร ัง้จน 
แทบจะไมม่เีลยคอืความเห็นทีเ่หมอืนกนัเป็นเอกฉนัท์ ก็เขา้ทาํนอง 
"ลางเน้ือชอบลางยา" นั่นเอง 

ตอนน้ีเรามาแปลบทวจิารณ์ภาพยนตร์กนัตอ่ดกีวา่นะคะ อยา่ลืมอา่น 
ขอ้ความภาษาองักฤษท ัง้ 4 ยอ่หน้าใหจ้บกอ่นนะคะ อย่าเพิง่ดคูาํแปล 
ซึง่จะทาํใหค้ณุไมไ่ดพ้ยายามฝึกฝนตนเอง พอคณุลองแปลเอง 
เสร็จแลว้ก็จะนํามาเทียบกบัคาํแปลทีด่ฉินัใหไ้ว ้ดวูา่เราใชถ้อ้ยคาํ 
ตา่งกนัหรือไม ่และมากน้อยเพียงใด ออ้...อยา่ลืมอกีอยา่งหนึ่งคอืการจบั
ใจความสาํคญัใหไ้ดน้ะคะ 

"The Da Vinci Code" [2] 

Starring Tom Hanks, Audrey 
Tautou, and Ian McKellan 

Directed by Ron Howard 

4. Those who've read the 
novel have wondered how 
the film could convey the 
dense historical 
information described in 
the book. Well, the film 
does it quite 
unimaginatively with dull 
flashbacks and montages 
of the Crusades, as well 
as Powerpoint 
presentations of the 
coded symbolism hidden 
in Da Vinci's 
masterpieces. This 
happens while the 
characters - both Hanks 

รหสัลบัระทกึโลก [๒] 

ผูแ้สดงนํา ทอม แฮงค์ส ออเดรย์ ตอต ูเอยีน 
แมคเคลแลน 

กาํกบัการแสดงโดย รอน เฮาเวร์ิด 

4. ผูท้ีเ่คยอา่นนวนิยายเรือ่งน้ีคง 
จะสงสยัวา่ภาพยนตร์สามารถ 
ถา่ยทอดขอ้มลูทางประวตัศิาสตร์ 
ท ัง้หมดทีอ่ดัแน่นตามทีอ่ธบิาย 
ไวใ้นหนงัสือไดอ้ยา่งไร ขอตอบ 
วา่ภาพยนตร์นําเสนอประเด็น 
ดงักลา่วแบบไรจ้นิตนาการดว้ย 
การใชภ้าพยอ้นอดตีอยา่งน่าเบือ่ 
และเทคนิคการสรา้งภาพซอ้น 
ของสงครามครูเสด อกีท ัง้การ 
ฉายสญัลกัษณ์รหสัลบัทีซ่อ่นเรน้ 
อยูใ่นงานจติรกรรมชิน้เอกของ 
ดา วนิชี ทางพาวเวอร์พอยท์  
ท ัง้สามเทคนิคน้ีดาํเนินไป 
ระหวา่งทีผู่แ้สดง ท ัง้แฮงค์ส 
ทีแ่สดงเป็นศาสตราจารย์โรเบร์ิต 
แลงดอน และเอยีน แมค เคลแลน 
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as Prof Robert Langdon 
and Ian McKellan as Holy 
Grail maniac, Sir Leigh 
Tiebing - expound long 
lectures on the history of 
Christianity that those who 
haven't read the book will 
never be able to follow. 

5. The story begins, like the 
novel, in Paris with the 
murder of Louvre curator 
Jacque Sauniere by a 
self-flagellating albino 
named Silas (Paul 
Bettany, what a waste of 
talent). Langdon, an 
expert on historical 
symbols, is called upon by 
the French police to 
interpret the signs written 
in blood by the victim. But 
soon Langdon himself 
becomes the suspect in 
the eyes of detective Bezu 
Fache (Jean Reno), and 
has to run away with 
Sophie (Tautou), a 
policewoman who's also 
Sauniere's grand-
daughter. 

6. They solve one encrypted 
message after another 
and work their way 
through British churches 
and French chapels, bent 
on cracking the 
supposedly history-
shaking secret about Mary 
Magdelene, the Holy 
Grail, the Vatican cover-
up, the Opus Dei 
conspiracy, and perhaps 
even the French 
sewerage system. 

เป็นเซอร์ เลห์ ทบิบงิ ผูค้ล ั่งไคล้ 
จอกศกัดิส์ทิธิห์รือโฮลี เกรล  
บรรยายยืดยาวเกีย่วกบัประวตั ิ
ครสิตศาสนาซึง่คนทีไ่มไ่ดอ้า่น 
หนงัสอืจะไมม่วีนัตามไดท้นั 

5. ภาพยนตร์เรือ่งน้ีเริม่เหมอืน 
ในนวนิยาย เปิดฉากทีก่รุงปารีส 
ดว้ยการฆาตกรรมภณัฑารกัษ์ 
ของพพิธิภณัฑ์ลูฟว์ ทีช่ือ่วา่  
ชาค โซนิแยร์ ผูฆ้า่คอืคนเผือก 
ทีท่าํโทษตวัเองตามความเชือ่ 
ทางศาสนาดว้ยการใชแ้สพ้เิศษ 
เฆีย่นตวัเอง ชายผูน้ี้ชือ่ ไซลาส 
(แสดงโดยพอล เบททานี ชา่ง 
เสยีดายฝีมอืจรงิๆ) ตาํรวจ 
ฝร ั่งเศสไดเ้ชญิศาสตราจารย์ 
แลงดอน ผูเ้ชีย่วชาญดา้น 
สญัลกัษณ์ทางประวตัศิาสตร์ 
มาอา่นสญัลกัษณ์ทีผู่ต้ายเขยีน 
ดว้ยเลือดของตนเอง แตใ่นไมช่า้ 
ศาสตราจารย์แลงดอนก็กลบั 
กลายเป็นผูต้อ้งสงสยัเสยีเอง 
ตามสายตาของนกัสืบเบซู ฟาช 
(แสดงโดย ช็อง เรอโน) เขา 
ตอ้งหนีไปกบัโซฟี (แสดงโดย 
ตอต)ู ซึง่เป็นตาํรวจหญงิ หลาน 
ตาของโซนิแยร์ 

6. พวกเขาไขรหสัขอ้ความไปทีละ 
เปลาะและคอ่ยเสาะหาไปตาม 
โบสถ์ในองักฤษและในฝร ั่งเศส 
ดว้ยความต ัง้ใจม ั่นทีจ่ะไขความ 
ลบัทีค่าดวา่จะเขยา่ประวตัศิาสตร์ 
ไดไ้มว่า่จะเป็นความลบัเกีย่วกบั 
แมรี แมกเดอลีน จอกศกัดิส์ทิธิ ์
ความลบัทีป่กปิดของวาตกินั แผน 
รา้ยของโอปุส เดอ ีและอาจจะ 
รวมถงึระบบระบายน้ําเสยีของ 
ฝร ั่งเศสดว้ยก็ได ้

7. ในนิยายของบราวน์ ฉากของ 
เรือ่งมคีวามเกีย่วโยงกบัแงมุ่ม 
ทางประวตศิาสตร์ โบราณคดี 
และเทววทิยาของโครงเรือ่ง  
แตใ่นภาพยนตร์ของเฮาวาร์ด 
สถานทีท่ีส่าํคญัเชน่พพิธิภณัฑ์ 
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7. In Brown's book, the 
setting of the story is 
pertinent to the historical 
archaeological, even 
theological, aspects of the 
plot. In Howard's film, 
such grand 
establishments as the 
Louvre or Westminster 
Abbey, are featured 
merely as backdrops for 
the action. The film has 
minimised the cryptic air 
and weird occultism that 
sprinkle some of the 
novel's passages. And 
what we are left with is a 
below-par chase movie 
that has no subtlety, no 
desirable hidden codes to 
be cracked at all. 

ลูฟว์หรือมหาวหิารเวสมนิสเตอร์ 
มหีน้าทีเ่ป็นฉากหลงัทีไ่มม่คีวาม 
น่าเกรงขามใดๆ ภาพยนตร์ลด 
ทอนบรรยากาศทีค่ลุมเครือและ 
ลทัธลิกึลบัทีน่่าอศัจรรย์ลง ท ัง้ 
สองภาพน้ีปรากฎอยูท่ ั่วไปใน 
ทอ้งเรือ่งของนวนิยาย สิง่ทีท่ิง้ 
ไวใ้หเ้ราผูด้ภูาพยนตร์คือความ 
เป็นภาพยนตร์ไลล่า่ทีต่ํ่ากวา่ 
มาตรฐาน ไมล่กึซึง้จนไมเ่หลือ 
ความล้ีลบัของรหสัทีค่วรคา่แก่ 
การคน้หาไวเ้ลย 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าที่ 4  

สาระในยอ่หน้าน้ีพาดพงิถงึเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์หลายอยา่ง ซึง่ผูแ้ปลควรคน้หาความรูไ้วเ้ป็น 
ภมูหิลงั เชน่  Crusades n. เป็นสงครามศาสนาทีเ่กดิขึน้รวมท ัง้หมด 8 คร ัง้ ระหวา่งครสิตศตวรรษ 
ที ่11-13 ครสิตศาสนิกชนในยุโรปรวมตวักนัยดึสิง่ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนาครสิต์กลบัคืนจากพวกมสุลมิ 
โดยเฉพาะเกีย่วกบั Saint-Sepulcre ซึง่คอืหลุมฝงัศพของพระเยซูนั่นเอง  da Vinci ชือ่เต็มคอื
Leonardo da Vinci (ค.ศ. 1452-1519) เป็นศลิปินดงัสาขาตา่งๆ ของโลก ภาพเขยีนทีม่ี 
ชือ่เสยีงทีส่ดุคือภาพโมนา ลซิา ซึง่ขณะน้ีต ัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑ์ลูฟว์ ดาวนิชี ยงัเป็นประตมิากร 
สถาปนิก วศิวกร และนกัแตง่เพลง ท ัง้ยงัเป็นนกัวทิยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์อกีดว้ย  Holy Grail  
n. จอกศกัดิส์ทิธิ ์หรือทบัศพัท์วา่ โฮลี เกรล หมายถงึภาชนะทีพ่ระเยซูใชเ้สวยคร ัง้สดุทา้ยกอ่นถูกตรงึ 
ไมก้างเขน ดาวนิชีไดเ้ขยีนภาพจติรกรรมใหช้ือ่วา่ The Last Supper มสีาวกและผูร้ว่มเสวย 12 
คน  
รวมเป็น 13 อนัเป็นทีม่าของความเชือ่วา่เลข 13 นําโชครา้ยมาให้  Christianity n. ศาสนาครสิต์ 
(ทุกนิกาย) ครสิตศาสนิกชน ความเชือ่และการปฏบิตัธิรรมของครสิตศาสนิกชน การเป็นครสิเตยีน 
โลกของศาสนิกชน เหตทุีด่ฉินันําความหมายท ัง้หมดของคาํน้ีมาใช ้เพือ่เตอืนนกัแปลใหส้าํรวจ 
ความหมายของคาํกอ่น แล้วจงึพจิารณาเลือกคาํแปลใหต้รงความหมายมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได้  
ท ัง้ยงัตอ้งพจิารณาอกีวา่ เมือ่นํามาใชใ้นบทแปลแล้วฟงัไมข่ดัหู เขา้กบัรูปประโยคอยา่งกลมกลืน 

ย่อหน้าที่ 5  

ใจความของกลา่วถงึการเริม่ตน้ของนวนิยายและภาพยนตร์ดว้ยฆาตกรรมลบัภณัฑารกัษ์ คาํสาํคญั 



244 

 

ทางดา้นศาสนาทีด่ฉินัเห็นวา่ควรนํามาอธบิายในย่อหน้าน้ีคอื  self-flagellating n. มาจากคาํวา่ 
self-flagellation การกระทาํเพือ่ลงโทษตวัเองใหล้ะเว้นความช ั่วดว้ยการทรมานร่างกาย ใน 
ศาสนาพุทธเรียกวา่ทุกขรกริยิา รายละเอยีดเกีย่วกบัเรือ่งน้ีผูแ้ปลอาจคน้ไดจ้ากตาํราทางศาสนา 
และตาํราทางจติวทิยา 

ย่อหน้าที่ 6  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึวธิีถอดรหสัขอ้ความทีภ่ณัฑารกัษ์เขยีนไวแ้ละขอ้ความทีเ่ป็น 
รหสัลบัในภาพโมนา ลซิา ศพัท์ทีน่่าอธบิายมอียูส่องสามคาํคือ  encrypted adj. ขอ้ความทีเ่ขยีน 
เป็นรหสั  British Church n. โบสถ์องักฤษ  French Chapel n. โบสถ์ฝร ั่งเศส คาํ  
chapel ในภาษาองักฤษหมายถงึหอ้งสวดมนตร์ในโบสถ์ หรือในบา้นในโรงเรียน คาํน้ีตรงกบัภาษา 
ฝร ั่งเศสวา่ chapelle หมายถงึโบสถ์หรือหอ้งพระ ดงันัน้ French Chapel ดฉินัจงึแปลจากความ 
หมายฝร ั่งเศสคือ โบสถ์ฝร ั่งเศส 

ย่อหน้าที่ 7  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีคอืการเปรียบเทียบการใชฉ้ากในนวนิยายกบัภาพยนตร์โดยเฉพาะใน 
ภาพยนตร์นัน้ ฉากและบรรยากาศล้ีลบัลดความความสาํคญัลง มศีพัท์วชิาการ 2 คาํทีด่ฉินัอยากนํา 
มาอธบิายคอื  archeological กบั theological คาํแรก archaeological เป็นคาํคณุศพัท์ 
มาจาก archaeology วชิาโบราณคดเีป็นวชิาทีศ่กึษาคน้ควา้เกีย่วกบัโบราณวตัถุและโบราณสถาน 
ไมว่า่จะประดษิฐ์ขึน้หรือเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิสว่นของโบราณสถาน ซากมนุษย์ ซากสตัว์ ซากเครือ่ง 
ปั้นดนิเผา โบสถ์ วงั มอีายุ 100 ปีขึน้ไป  theological adj. มาจากคาํ theology เทววทิยา เป็น 
วชิาวา่ดว้ยศกึษาเกีย่วกบัพระเจา้และความสมัพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัโลก เกีย่วกบัเทวสถาน เทวนิยม 
เทวรูป 

หวงัวา่ภาพยนตร์เรือ่งรหสัลบัระทกึโลก และหนงัสอืแปลเรือ่ง รหสัลบัดา วนิชี คงช่วยใหน้กัแปลเรียนรู ้
ศพัท์เฉพาะดา้นและขยายโลกทศัน์ใหก้วา้งขวางขึน้ และคงรูจ้กัดา้นวรรณกรรมของเลโอนาร์โด  
ดาวนิชี ดฉินัใครข่อยกขอ้ความทีเ่ลโอนาร์โด ดาวนิซี เขยีนไวอ้ยา่งน่าทึง่ 2 ขอ้ความ ซึง่คณุอรด ี
สวุรรณโกมล แปลไวด้งัน้ี 

- ผูค้นมากมายแสวงกาํไรจากความหลงผดิและปาฏหิารย์ิจอมปลอมเพือ่หลอกลวงผูโ้งง่มจาํนวน 
มหาศาล 
- อวชิชาอนังมงายยอ่มลวงล่อเรา โอ!้ มนุษย์ผูน่้าเวทนา จงลืมตาเสยีเถดิ! 

เลโอนาร์โด ดาวนิชี 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 
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JUNE 2006 

June 27: Movie Review: "The Da Vinci Code" [1]  

สวสัดคีะ่  

บรรยากาศในกรุงเทพฯ ขณะทีด่ฉินักาํลงัเตรียมบทเรียนการแปล 
เสนอผูอ้า่นนัน้กอ้งกระหึม่ไปดว้ยเสยีงโจษจนัวา่ภาพยนตร์เรือ่ง 
รหสัลบัระทกึโลก ทาํลายความรูส้กึของครสิตศาสนิกชนโดยอา้งวา่ 
ภาพยนตร์เรือ่งน้ีบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิและหมิน่พระเยซู แตเ่คราะห์ดี 
ทีพ่ระเอกในดวงใจของคนไทย ทอม แฮงค์ส เป็นผูแ้สดงนํา จงึไม่ 
คอ่ยมคีนรงัเกียจภาพยนตร์เรือ่งน้ีเทา่ใดนกั บทความวจิารณ์ 
ภาพยนตร์ซึง่คณุกอ้ง ฤทธิด์ ีเขยีน (19 พฤษภาคม 2549) นัน้ ดฉินั 
เห็นวา่เหมาะสมทีจ่ะนํามาศกึษาการแปลดว้ยกนัในทีน้ี่ ความยาว 
ของบทความมที ัง้หมด 7 ยอ่หน้า ดฉินัจงึขอแบง่เป็น 2 ตอน เหมอืน 
ทีเ่คยปฏบิตัมิา 

ตอ่ไปน้ีเรามาเริม่แปลกนั อยา่ลืมอา่นเน้ือหาท ัง้ 3 ยอ่หน้าใหจ้บกอ่น 
อา่นแลว้ตอ้งจบัใจความสาํคญัใหไ้ดด้ว้ย เพราะการจบัใจความ 
หรือยอ่ความไดม้ปีระโยชน์มากตอ่การแปล แสดงวา่ผูแ้ปลมคีวาม 
เขา้ใจในเน้ือหาไดถู้กตอ้ง ชว่ยใหก้ารแปลไมผ่ดิพลาด ถา้ไมท่ราบ 
คาํศพัท์ใดก็คน้หาใหก้ระจา่ง เพราะคาํศพัท์ทีด่ฉินัใหไ้วใ้นคาํอธบิาย 
อาจมีไมค่รบตามความตอ้งการของผูอ้า่นแตล่ะคน จะมีเพียงบางคาํ 
ทีด่ฉินัเห็นวา่จาํเป็นตอ้งใหค้าํอธบิายเทา่นัน้ 

"The Da Vinci Code" [1] 

Starring Tom Hanks, Audrey 
Tautou, and Ian McKellan 

Directed by Ron Howard 

1. Cannes — They say a great 
book can't be adapted into 
a greater movie. They 
should also say that a bad 
book could be made into a 
much worse movie. Not to 
mention Tom Hanks' 
anomalous coiffure and 
Audrey Tautou's 
cumbersome line-reading, 

รหสัลบัระทกึโลก [๑] 

ผูแ้สดงนํา ทอม แฮงค์ส ออเดรย์ ตอต ูเอยีน 
แมคเคลแลน 

กาํกบัการแสดงโดย รอน เฮาเวร์ิด 

1. กานส์ — กลา่วกนัวา่หนงัสอืแย่ 
ไมอ่าจนํามาดดัแปลงเป็น 
ภาพยนตร์ทีด่กีวา่ได ้และน่ากลา่ว 
กนัอกีวา่หนงัสอืแย่ๆ  อาจนํามา 
ทาํภาพยนตร์ทีแ่ยก่วา่มากไดด้ว้ย 
ท ัง้น้ียงัไมต่อ้งกลา่วถงึ ทอม แฮงค์ส 
ซึง่ไวผ้มยาวแปลกตา ออเดรย์ ตอตู 
ซึง่มคีวามยุ่งยากในการตบีทใหแ้ตก 
รวมท ัง้ผูก้าํกบั รอน เฮาเวร์ิด จดัการ 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn2706.htm
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director Ron Howard has 
managed somehow to turn 
what is at least a page-
tuner into a tedious film that 
runs for 150 minutes. 

2. Dan Brown's novel throws 
arcane historical rumours in 
our faces and presents 
them as modern enigma. 
And you buy it if you skim 
through the book's 
pedestrian prose quickly, 
dig the cultish data and 
allow yourself to get carried 
away by the plot. Not only 
did The Da Vinci Code, 
which opened the Fifty-
ninth Cannes Film Festival 
on Wednesday, fail to 
sustain the novel's giddy 
momentum, by some hook 
or crook it even highlighted 
the story's weaknesses, 
from its unrealistic dialogue 
to the blunt, textbook-style 
narrative, as well as the 
half-formed characters. 

3. In the book, the unorthodox 
revelations about Jesus's 
bloodline and the true 
nature of the Holy Grail at 
least have a geeky 
fascination, not unlike when 
we read tabloid stories of 
UFO abductions. In the film, 
however, those things feel 
like real mumbo-jumbo. 
And I think it's totally 
unnecessary for Catholics 
to object to its screening, 
since nobody would buy the 
film's content with a grain of 
salt. 

เปลีย่นหนงัสือ่ทีอ่า่นสนุกวางไมล่ง 
ใหเ้ป็นภาพยนตร์ทีน่่าเบือ่ จืดชืด  
ยาวถงึ 150 นาที 

2. นวนิยายของแดน บราวส์ เลม่น้ี 
โยนคาํโจษจนัทีล้ี่ลบัทาง 
ประวตัศิาสตร์ใสห่น้าพวกเรา และ 
ทาํใหค้าํโจษจนัเหลา่น้ีเป็นปรศินา 
น่าฉงนฉงายสมยัใหม ่ถา้คณุอา่น 
หนงัสอืเลม่น้ีลวกๆ ตามสาํนวน 
ภาษาดาดๆ คณุก็สนุกสนานไป 
กบัขอ้มลูทางศาสนาและปล่อยตวั 
ไปตามเคา้โครงเรือ่ง ภาพยนตร์ 
เรือ่ง รหสัลบัระทกึโลก เปิดตวั 
ในงานเทศกาลภาพยนตร์ 
คร ัง้ที ่59 ทีเ่มอืงกานส์ เมือ่ 
วนัพุธนอกจากภาพยนตร์เรือ่งน้ี 
ไมส่ามารถรกัษาจงัหวะอนัน่า 
ตืน่เตน้ของเรือ่งราวในหนงัสอื 
ไวไ้ดแ้ลว้ ยงัขบัเน้นจุดออ่น 
ในงานเขยีนของแดน บราว์น 
ออกมาอกีดว้ย ต ัง้แตบ่ทสนทนา 
ทีไ่มส่มจรงิ การบรรยายเรือ่ง 
ทือ่ๆ เหมอืนเขยีนตาํรา และ 
ตวัละครก็สรา้งมาอยา่งครึง่ๆ  
กลางๆ 

3. ในหนงัสอื การเปิดเผยทีน่อกรีต 
นอกรอยเกีย่วกบัผูส้บืสายเลือด 
ของพระเยซูและลกัษณะทีแ่ท้ 
จรงิของจอกศกัดิส์ทิธิ ์อยา่งน้อย 
ก็เป็นเป็นเสน่ห์เรา้ใจทีด่เูจา้เลห์่ 
แสนกลไมต่า่งอะไรกบัการอา่น 
เรือ่งเหลวไหลไรส้าระแบบเรือ่ง 
การลกัพาตวัของมนุษย์ตา่งดาว 
แตใ่นภาพยนตร์ประเด็นดงักลา่ว 
กลายเป็นเรือ่งทีฟ่งัดเูหลวไหล 
ผมเองคดิวา่ครสิตศาสนิกชน 
นิกายคาทอลกิไมจ่าํเป็นตอ้ง 
คดัคา้นการสรา้งภาพยนตร์เรือ่งน้ี 
เลยเพราะคงไมม่ใีครยอมเชือ่ 
เน้ือหาไรส้าระในภาพยนตร์น้ีอยู่
แลว้ 
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ค าอธิบาย  
บทความวจิารณ์ภาพยนตร์เรือ่ง รหสัลบัระทกึโลก น้ีเขยีนโดยคณุกอ้ง ฤทธิด์ ีดว้ยน้ําเสยีงไมสู่จ้ะชอบ 
ภาพยนตร์และนวนิยายเรือ่งน้ีนกัโดยใหเ้หตผุลวา่การสรา้งขา่วลือวา่พระเยซูครสิต์มีทายาท การแตง่ 
เรือ่งอยา่งชุย่ๆ และการแสดงไมส่มบทบาท เป็นจุดออ่นทีไ่มน่่ายอมรบั 

ย่อหน้าที่ 1  

ศพัท์ทีน่่าอธบิายมมีากพอสมควรและเมือ่บทเรียนน้ีไดเ้น้ือทีเ่พียงพอก็ทาํใหผู้เ้สนอบทเรียนใหค้าํ 
อธบิายทีไ่มต่ดัส ัน้ห ั่นออกมากเกนิไป คาํแรกคอื  anomalous adj. ผดิปกต ิเมือ่ใชก้บัคาํ 
coiffure ดฉินัจงึแปลใหเ้ห็นภาพวา่ไวผ้มยาวแปลกตา  cumbersome line-reading n.  
แปลตรงตวัวา่มคีวามยุ่งยากในการตบีทใหแ้ตก สว่นสองบรรทดัสดุทา้ยของย่อหน้าน้ีการแปลตรงตวั 
ตามโครงสรา้งภาษาองักฤษจะไมส่ามารถสือ่ความเขา้ใจกบัคนไทยไดเ้ลย ดงันัน้ดฉินัจงึใชว้ธิี 
ตคีวามหมายจบัประเด็นมาเขยีนเรียบเรียงใหมต่ามโครงสรา้งภาษาไทย  tedious film n.  
ภาพยนตร์ทีน่่าเบือ่จืดชืด 

ย่อหน้าที่ 2  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีเป็นการชี้ใหเ้ห็นจุดออ่นของหนงัสอืและภาพยนตร์  throws... 
in our faces เป็นคาํทีใ่หค้วามรูส้กึชดัเจนมาก ดฉินัจงึใชว้ธิีแปลตรงตวั คอื โยน ... 
ใสห่น้าพวกเรา  arcane rumours n. คาํโจษจนัทีล้ี่ลบั คาํนินทาวา่รา้ยในเรือ่งทีปิ่ดบงัไว้ 
 buy v.ซ้ือ เชือ่ถือ ยอมรบั  enigma n. ปรศินา ฉงนฉงาย น่าสงสยั  skim v. มองหรืออา่น 
อยา่งลวกๆ อยา่งผวิเผนิ  pedestrian prose n. การแตง่หนงัสือทีข่าดรสชาต ิ cultish  
data n. ขอ้มูลเกีย่วกบัศาสนา  plot n. เคา้โครงเรือ่งของนวนิยาย  opened v.ใชก้บั 
ภาพยนตร์คือการเปิดตวัสูส่าธารณชน  Cannes n. เมอืงกานส์ในฝร ั่งเศส อยู่รมิทะเล 
เมดเิตอเรเนียนซึง่เรียกวา่รเิวียรา่  sustain v. สนบัสนุน รบัภาระ ประคองไว ้ช่วยเหลือยืนยนั 
คาํทีม่หีลายความหมายเชน่น้ีผูแ้ปลตอ้งคดิใหด้กีอ่นตดัสนิใจเลือกคาํทีเ่หมาะสมทีสุ่ดกบับรบิท 
 giddy momentum n. จงัหวะทีน่่าตืน่เตน้  by some hook or crook สาํนวน หมาย 
ความวา่ใชว้ธิีทุจรติหรือสจุรติโดยวธิีใดก็ตาม มกัจะหมายถงึวธิีทุจรติหลอกลวงมากกวา่ อาจจะ 
เทียบไดก้บัสาํนวนไทยทีว่า่ "ไมไ่ดด้ว้ยเลห์่ ก็เอาดว้ยกล ไมไ่ดด้ว้ยกล ก็เอาดว้ยมนตร์คาถา"  
ใชก้บัคนทีพ่ยายามทาํสิง่ใดสิง่หนึ่งใหป้ระสบความสาํเร็จโดยไมค่าํนึงวา่วธีิทีใ่ชจ้ะดีหรือไม ่
 unrealistic adj. ไมส่มจรงิ ไมเ่หมอืนกบัทีเ่ป็นจรงิ ไมเ่ป็นไปตามความจรงิ  blunt adj.  
ทือ่ ไมค่ม ไมเ่ฉียบแหลม  textbook-style n. ลีลาการเขยีนหนงัสอืวชิาการซึง่เป็นการเขยีน 
ใหค้วามรู ้ใหค้าํอธบิายรายละเอยีดของสาระเน้ือหา ไมน่่าเพลดิเพลนิ  narrative n. บทบรรยาย 
การเขยีนบรรยาย การเขยีนคาํอธบิาย  half-formed characters n. ตวัละครทีถู่กสรา้งมา 
ครึง่ๆ กลางๆ 

ย่อหน้าที่ 3  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึลกัษณะเดน่ของหนงัสอืและภาพยนตร์คอืการเปิดเผยวา่ 
พระเยซูมทีายาท เรือ่งแบบเปิดเผยความลบันกัเขยีนมกัใชด้งึดดูความสนใจของผูอ้า่นต ัง้แตอ่ดีต 
จนถงึปจัจุบนั ผูอ้า่นจะสนใจความล้ีลบัโดยไมต่อ้งการสบืสวนวา่เป็นความจรงิหรือไมเ่พียงใด 
การคน้พบความล้ีลบัเป็นความบนัเทงิของมนุษย์ แตก่ารคน้พบความจรงิอาจเป็นความขมขืน่ 
ทุกข์ระทมก็ได ้ศพัท์ทีน่่าสนใจ  unorthodox adj. นอกศาสนา นอกรีตนอกรอย ผดิแบบแผน 
ผดิประเพณีไมเ่หมอืนเดมิ  revelations n. สิง่ทีนํ่ามาเปิดเผยใหเ้ห็นความจรงิ การเปิดเผย 
ความลบั  bloodline n. ทายาท ผูส้บืสกุล ผูส้บืสายเลือด  Holy Grail n. จอกศกัดิส์ทิธิ ์หมาย 
ถงึ ถว้ยน้ําทีพ่ระเยซูใชเ้สวยอาหารมือ้สดุทา้ยกอ่นถูกนําไปประหารตรงึไมก้างเขน  geeky  
fascination n. อาํนาจดงึดูดใจของคนทีช่อบดกูารแสดงทีห่ลอกลวง การหลงเสน่ห์ของสิง่ทีห่ลอก 
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ลวง  tabloid stories n. เรือ่งไรส้าระเรือ่งนินทาวา่รา้ย เรือ่งนินทากาเล abductions n. การ 
ลกัพา การลอ่ลวง เรือ่งหลอกลวง  mumbo-jumbo n. พีธีเสกป่า การใชเ้วทมนตร์ทีไ่รค้วามหมาย 
ภาษาทีเ่หลวไหลหลอกลวง  buy...with a grain of salt สาํนวน ไมเ่ชือ่ท ัง้หมด ไมย่อมรบั 

หนงัสอืและภาพยนตร์มคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิกนัเสมอ ภาพยนตร์ทีส่รา้งจากหนงัสอืและประสบความ 
สาํเร็จ มคีนชืน่ชมมากๆ ชว่ยใหห้นงัสอืพลอยประสบความสาํเร็จไปดว้ย เชน่หนงัสือโดง่ดงัสองเรือ่ง 
คอื The Lord of the Rings และเรือ่ง Harry Potter พอสรา้งเป็นภาพยนตร์ก็ไดร้บัความนิยม 
ท ั่วโลก หมายความวา่ท ัง้หนงัสอืและภาพยนตร์สนบัสนุนซึง่กนัและกนั คณุกอ้ง ฤทธิด์ ีใหค้วามเห็น 
วา่ภาพยนตร์เรือ่ง The Da Vinci Code ไมส่นบัสนุนหนงัสอืเลยท ัง้ๆ ทีห่นงัสอืนวนิยายเรือ่งน้ีขาย 
ดอีนัดบัหนึ่ง ในสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ ต ัง้แต ่พ.ศ. 2546-2549 ไมม่ทีีทา่วา่จะตกจากอนัดบั 
อนัทีจ่รงิหนงัสอืนวนิยายเรือ่ง The Da Vinci Code ไดส้รา้งปรากฎการณ์ยิง่ใหญ ่ส ั่นสะเทือน 
วงการหนงัสือ ดว้ยการเลา่ถงึการคน้หา Holy Grail และเรือ่งราวชีวติสว่นพระองค์ของพระเยซูครสิต์  
ผูอ้า่นหนงัสือไดร้บัความสนุกสนานตืน่เตน้เรา้ใจจนวางไมล่ง ถา้ใครอยากอา่นนวนิยายเรื่อง รหสัลบั
ดาวนิชี ก็หาไดไ้มย่าก ราคาเพียง 285 บาทเทา่นัน้ พบกนัใหมต่อนที ่2 สปัดาห์หน้าคะ่ 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and the University of Kasetsart. 

 

June 20: Brazil settle in camp as the world watches  

สวสัดคีะ่  

สปัดาห์น้ีขอเกาะกระแสฟุตบอลโลกดว้ยกนันะคะ ฟุตบอลเป็นกีฬาของโลกไปแลว้คะ่ ดาราดงัๆ ของ 
แตล่ะทีมเป็นทีรู่จ้กัไปท ั่ว ลว้นมคีา่ตวัแพงลบิลิว่ แตล่ะสโมสรตา่งก็สรรหาดาราและกุนซือฝีมือเยีย่มๆ 
ไวท้าํทีม ท ัง้น้ีท ัง้น ัน้เป็นกาํไรของผูด้คูะ่ ยิง่ฝ่ายจดัทีมตา่งๆ เกง่เทา่ใด กาํไรก็เป็นของผูด้มูากเทา่นัน้ 
เพราะจะไดด้เูกมส์ฟุตบอลทีเ่พียบไปดว้ยคณุภาพมากขึน้เรือ่ยๆ 

ขา่วทีเ่ป็นบทเรียนแปลวนัน้ีเป็นขา่วงา่ยๆ ตพีมิพ์เมือ่วนัที ่๖ มถิุนายน น้ีเองคะ่ เน้ือหาเป็นการเกาะตดิ 
ทีมเต็งแชมป์และทีมเจา้ภาพ แตม่เีรือ่งน่าสนใจในดา้นการแปลอยูห่ลายจุดในแงข่องการเลือกใช้ 
ภาษาใหเ้หมาะกบัขา่วกีฬา รวมท ัง้การปรบัเปลีย่นลกัษณะการเขยีนไปเป็นภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาติ 
เรามาแปลกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn2006.htm
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World Cup champions Brazil arrive at Rhein-Main Airport in 
Frankfurt, Germany. — AP 

ทีมบราซลิแชมเป้ียนฟุตบอลโลกเดนิทางถงึสนามบนิหลกัไรน์ 
ในแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนั 

Brazil settle in camp as the 
world watches 

German team add the 
finishing touches 

1. Berlin — Favourites Brazil 
and hosts Germany arrived 
at their World Cup bases 
yesterday to finalise 
preparations for the globe's 
most-watched sporting 
event. 

2. The tournament kicks off in 
Munich on Friday when 
Germany take on Costa 
Rica and will end, 63 
games later, on July 9 with 
the final at the 
Olympiastadion in Berlin. 

3. The last World Cup finals 
attracted a global television 
audience of 28.8 billion in 
Japan and South Korea, 
according to world soccer's 

บราซลิเขา้คา่ยเรียบรอ้ย 
ขณะโลกจบัตามอง 

ทมีเยอรมนัเก็บซอ้มข ัน้สดุทา้ย 

1. เบอร์ลนิ — ทีมเต็งบราซลิและ 
ทีมเจา้ภาพเยอรมนัเดนิทางถงึ 
ทีเ่ก็บตวัระหวา่งการแขง่ขนั 
ฟุตบอลโลกเมือ่วานน้ีเพือ่ 
เตรียมตวัข ัน้สดุทา้ยกอ่นลง 
แขง่ขนักีฬาทีม่แีฟนคอยเฝ้าดู 
มากทีส่ดุในโลก 

2. ศกึฟุตบอลโลกจะเปิดฉากใน 
วนัศกุร์น้ีทีเ่มอืงมวินิคดว้ยคูแ่รก 
ระหวา่งเยอรมนักบัคอสตารกิา  
หลงัจากนัน้จะเตะกนัอกี 63 นดั 
กอ่นจะปิดฉากลงดว้ยนดัสดุทา้ย 
ซึง่จะเตะกนัในวนัที ่๙ กรกฏาคม 
ทีส่นามโอลมิปิคสเตเดยีมในกรุง 
เบอร์ลนิ 

3. จากสถติขิองฟีฟ่าองค์กรกาํกบั 
ดแูลวงการฟุตบอลโลก มผีูช้ม 
การถา่ยทอดฟุตบอลโลกคร ัง้ที ่
แลว้ทางโทรทศัน์จากญีปุ่่ นและ 
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governing body Fifa. 
4. Champions Brazil, who will 

be based in 
Konigstein/Taunus, start as 
clear favourites with striker 
Ronaldinho the player the 
fans are most looking 
forward to watching. "Brazil 
are the only team that are a 
bit above the others, then 
there are quite a few teams 
on a similar level," former 
Italy striker Paolo Rossi 
told Reuters in an interview. 

5. Berlin-based Germany, 
who won the competition 
when it was last held on 
home soil in 1974, are 
among the sides hoping to 
stop Brazil winning their 
sixth world title. 

6. The event always throws 
up plenty of surprises, the 
last tournament began with 
Senegal beating 1998 
winners France. Twenty-
three of the 32 competing 
nations will already be at 
their bases and across 
Germany the transport and 
communications 
infrastructure is geared up 
for the influx of supporters 
to the 12 venue cities. 

7. Although all continents are 
represented, the winners 
have never come from 
outside Europe or South 
America and that is unlikely 
to change at this edition. 

เกาหลีถงึ ๒๘.๘ พนัลา้นคน 
4. แชมป์เกา่บราซลิ ซึง่จะเก็บตวั 

ทีโ่คนิกสไตน์/เทานุส เป็นทมีเต็ง 
ต ัง้แตแ่รกอยา่งชดัเจนเพราะมี 
ดาวยงิโรนลัดนิโญ ซึง่เป็นนกั 
ฟุตบอลทีแ่ฟนๆ ต ัง้หน้าต ัง้ตา 
เฝ้าดมูากทีส่ดุ เปาโล รอสซี ่ 
อดตีดาวยงิของอติาลีใหส้มัภาษณ์ 
กบัรอยเตอร์สวา่ "ทีมบราซลิเป็น 
ทีมเดยีวทีเ่หนือกวา่ทีมอืน่ๆ เล็ก 
น้อย นอกจากนัน้ก็มหีลายทีมที ่
มฝีีเทา้ในระดบัเดยีวกนั" 

5. สว่นทีมเยอรมนัซึง่ปกัหลกัอยูท่ี ่
เบอร์ลนิและแชมป์เกา่คร ัง้ทีม่ี 
การจดัการแขง่ขนัในแผน่ดนิ 
เกดิคร ัง้กอ่นในปี ๒๕๑๗ เป็น 
ทีมความหวงัทีมหนึ่งทีจ่ะหยุด 
บราซลิไมใ่หค้รองตาํแหน่งแชมป์ 
โลกเป็นคร ัง้ทีห่ก 

6. ฟุตบอลโลกมกัจะมเีรือ่งพลกิล็อค 
เกดิขึน้มากมาย อยา่งในคร ัง้ที่
แลว้ 
เริม่ดว้ยซีนีกลัพลกิล็อคเอาชนะ 
แชมป์ปี ๒๕๔๑ ฝร ั่งเศส ลา่สดุ 
มทีีม ๒๓ ทีมจากทีมทีเ่ขา้รว่ม 
แขง่ขนั ๓๒ ทีมไดเ้ดนิทางเขา้ 
คา่ยทีพ่กัเรียบรอ้ยแลว้ นอกจากน้ี 
โครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคม 
และการสือ่สารท ั่วเยอรมนัล้วน 
ไดร้บัการปรบัเสรมิใหร้บัมือกบั 
แฟนบอลทีห่ล ั่งไหลเขา้ชมการ 
แขง่ขนัท ัง้ ๑๒ เมอืงทีเ่ป็น
สนามแขง่ 

7. แมว้า่จะมทีีมตวัแทนจากทุกๆ  
ทวีปเขา้รว่มแขง่ขนั แตท่ีมทีไ่ด ้
แชมป์ล้วนเป็นทีมทีม่าจากทวีป 
ยุโรปหรืออเมรกิาใตเ้ทา่นัน้ และ 
แชมป์ฟุตบอลโลกคร ัง้น้ีก็ไมม่ี
แนว 
โน้มวา่จะเปลีย่นไปจากทุกคร ัง้ที ่
ผา่นมา 
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ค าอธิบาย 

หัวข่าวใหญ่และหัวข่าวย่อย  
ศพัท์และขอ้ความหลายแหง่ในขา่วน้ีลว้นถา้แปลตรงตวัแลว้ฟงัไมเ่ป็นขา่วกีฬาภาษาไทยทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ
เรามาดกูนัต ัง้แตห่วัขา่วนะคะ เริม่จากวลี settle in camp กนัเลยคะ่ to settle (v.) แปลไดเ้ยอะ 
มาก ต ัง้แต ่ต ัง้ถิน่ฐาน ลงรกราก ต ัง้ตวั เขา้ที ่และอกีมากมาย เมือ่ใชคู้ก่บั camp ก็เลือกไดง้า่ยเลยคะ่ 
แตถ่า้เราแปลวา่ เขา้คา่ย เฉยๆ รูส้กึวา่จะยงัขาดความอยู ่ดฉินัเลยเตมิ เรียบรอ้ย เขา้ไป 

สว่นในหวัขา่วยอ่ย วลี to add / put the finishing touches (to something) เป็นสาํนวนที ่
เห็นกนับอ่ย มคีวามหมายทาํนอง ทาํใหส้ิง่ใดสิง่หนึ่งเสร็จสิน้ เป็นข ัน้ตอนสดุทา้ยของงาน ตรงกบัภาษา 
ไทยทีพู่ดกนัวา่ เก็บ(งานทีค่า้งอยู)่ ใหเ้รียบรอ้ย สาํหรบับรบิทน้ีดฉินัแปลโดยคงความหมายเดมิของ 
ขอ้ความไว้อยา่งทีเ่ห็นคะ่ 

ย่อหน้าที่ 1  

ยอ่หน้าแรกของขา่วโดยท ั่วไปเป็นใจความสาํคญัของขา่วท ัง้ขา่ว และมกัมใีจความยํ้าหวัขา่วใหญแ่ละ 
หวัขา่วยอ่ย เชน่ to finalise preparations ยํา้ความหมาย the finishing touches ใน 
หวัขา่วยอ่ย สาํหรบัยอ่หน้าน้ีคาํทีแ่ปลตรงตวัไมไ่ดเ้ลยคอืคาํวา่ bases (n.) ซึง่แปลวา่ ฐาน หลกัแหลง่ 
ทีม่ ั่น คาํทีน่กัขา่วกีฬานิยมใชก้นัคอืคาํวา่ ทีเ่ก็บตวั หรือ คา่ยทีพ่กั 

ย่อหน้าที่ 2  

ยอ่หน้าน้ีตอ้งหยุดคดินิดหนึ่งตรงวลี 63 games later วา่จะเขยีนเป็นภาษาไทยอย่างไรดแีละวาง 
ตรงไหนจงึจะอา่นไดไ้หลรืน่ ถา้แปลไปตรงตามภาษาองักฤษ จะขาดๆ อะไรไปสกัอยา่งเมือ่เขยีนเป็น 
ภาษาไทย ดฉินัจงึเปลีย่นใหเ้ป็นอนุประโยคโดยเตมิตวัเชือ่ม หลงัจากนัน้ และเตมิกรยิา จะเตะ  
เขา้ไป 

มคีาํศพัท์ทีข่อยืมจากผูส้ือ่ขา่วกีฬามาใชเ้พือ่ใหร้บักบัขา่วฟุตบอลคะ่ kick off (v.) เตะลูกคร ัง้แรก 
เขีย่ลูก คาํทีน่ิยมใชก้นัคอื เปิดฉาก ตรงน้ีจะใช ้เขีย่ลูก ไมไ่ดเ้พราะเป็นนดัแรกของการแขง่ขนั 
ท ัง้หมด ไมใ่ชเ่ฉพาะนดัใดนดัหนึ่ง และเพือ่ใหร้บักบั เปิดฉาก จงึแปล will end (v.) วา่ ปิดฉาก คะ่ 

ย่อหน้าที่ 3-4  

ท ัง้สองยอ่หน้าน้ีไมม่ีอะไรยาก เวน้แตม่คีาํทีน่่าสนใจบางคาํคะ่ สาํหรบัในย่อหน้าที ่3 คาํ attract (v.) 
ทีแ่ปลวา่ ดงึดดู (ความสนใจ, การมอง) เมือ่แปลตามคาํแปลทีใ่หไ้วใ้นพจนานุกรมว่า "ดงึดดูผูด้"ู จะ 
ไดส้าํนวนแปลทีฉุ่นกลิน่นมเนยจดัเลยทีเดยีว คาํๆ น้ีตอ้งแปลเอาความคะ่ 

สองย่อหน้าน้ีมศีพัท์ฟุตบอลคอื striker (n.) ดาวยงิ ศนูย์หน้าคะ่ สว่น base ปรากฏอกีคร ัง้ในย่อหน้า 
ที ่4 แตค่ร ัง้น้ีมรูีปเป็นกรยิา will be based ดฉินัเลือกแปลวา่ จะเก็บตวั 

ย่อหน้าที่ 5  

ในยอ่หน้าน้ี เราพบอกีรูปหนึ่งของ base อกีแลว้คะ่ นั่นคอื Berlin-based Germany ซึง่ในภาษา 
องักฤษเป็นกลุม่คาํ โดยมี Berlin-based ทาํหน้าทีเ่ป็น adjective ขยาย Germany เมือ่แปลเป็น 
ภาษาไทยตอ้งเลีย่งไปเขยีนใหเ้ป็นประโยคดงัทีเ่ห็นคะ่ 
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ในแงก่ารปรบัภาษา ทา่นผูอ้า่นจะเห็นวา่ยอ่หน้าน้ีมเีพียงประโยคเดยีว และมอีนุประโยคซอ้นขยาย 
ประธาน Germany ดฉินัปรบั who won the competition ใหเ้หลือเพียง แชมป์เกา่ ไมอ่ยา่ง 
นัน้จะยืดยาวไปคะ่ สว่น ...are among the sides hoping... ซึง่แปลตรงตวัไดว้า่ ...เป็นหนึ่งใน 
ทา่มกลางหลายฝ่ายทีห่วงัจะ... ดฉินัปรบัใหส้ ัน้ลงวา่ ...เป็นทีมความหวงัทีมหนึ่ง... คะ่ 

ย่อหน้าที่ 6-7  

เรามาดคูาํศพัท์ในสองยอ่หน้าน้ีกนันะคะ throw up (phr. v.) ยกขึน้ ผดุขึน้อยา่งรวดเร็ว ลม้เลกิ ผลติ 
สรา้งสรรค์ ความหมายทีใ่ช้กบับรบิทน้ีไดค้อืความหมายสดุทา้ย แตถ่า้แปลตรงตวัก็คงฟงัไมเ่ป็นภาษา 
ไทยทีเ่ป็นธรรมชาตนิกั ดฉินัจงึเขยีนใหมอ่ยา่งทีเ่ห็นในบทแปลคะ่ สว่นคาํวา่ surprise (n.) นัน้ 
สว่นมากเราใชท้บัศพัท์กนัจนเกือบจะเป็นปกตไิปแลว้ ในดา้นกีฬา คาํทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัคอื 
upset และตรงคาํทีค่นไทยใชว้า่ พลกิล็อก ในความหมายเดยีวกนั ก็เลยขอใชค้าํน้ีแปลนะคะ 

ในประโยคแรกดฉินัขอเตมิตวัเชือ่ม อยา่งใน เพือ่เสรมิชอ่งวา่งระหวา่งสว่นแรกและสว่นหลงัของ 
ประโยค สว่นในประโยคทีส่องขอเตมิ นอกจากนัน้ เพือ่แสดงความตอ่เน่ืองของใจความใหอ้า่นได้ 
เนียนขึน้คะ่ 

สาํหรบัยอ่หน้าที ่7 มกีารปรบัเปลีย่นรูปประโยคจากปฏเิสธเป็นบอกเลา่ และตอ้งแปลความหมาย 
ทีส่รรพนาม that แทนออกมาใหช้ดัเจนคอื แชมป์ฟุตบอลโลก คะ่ 

หวงัวา่บทเรียนแปลวนัน้ีคงเป็นประโยชน์ท ัง้ดา้นบนัเทงิและการแปลแกท่า่นผูอ้า่นบา้งนะคะ 
แลว้พบกนัใหมค่ะ่ 

สนีุย์ สีด่าว     

 

  The translation and commentary were prepared by Sunee Siidao, Educational Specialist, 

Learning Post, Bangkok Post. 

 

 

June 13: EMFs: Allowing rubber tapping day and night [2] 

สวสัดคีะ่แฟนผูอ้า่น 

ฉบบัน้ีมาพบกนัอกี ดว้ยเรือ่งปุ๋ ยจุลนิทรีย์อเีอ็ม สรา้งชีวติใหมใ่หช้าวสวนยางภาคใตต้อ่จากวนัองัคารทีแ่ล้ว 
อา่นแลว้รูส้กึสบายใจขึน้บา้งไหมคะ ทีอ่ยา่งน้อยภาคใตก็้มสีิง่ดีๆ เกดิขึน้บา้ง ไมใ่ช่มีแตเ่หตกุารณ์รา้ยๆ เกดิ 
ขึน้อยูทุ่กเมือ่เชือ่วนั ในการแปลขา่วสว่นน้ี นอกจากจะไดเ้รียนรูว้ธีิการสรา้งคาํแปล ทีม่าจากขอ้ความทีเ่ป็น 
นามวลี (noun phrases) ซึง่มกัปรากฏอยูม่ากในขา่วตา่ง ๆตามหน้าหนงัสือพมิพ์ภาษาองักฤษแลว้ ยงัได้ 
เรียนวธิีแปลกริยิากลุ่มคาํ (phrasal verbs) ทีต่อ้งเลือกคาํแปล(เฉพาะ)ใหเ้ขา้กบับรบิทความอกีดว้ย 
ดงัตวัอยา่งจากบทแปลตอ่ไปน้ี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn1306.htm
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Following a wave of upheaval in 2004 that claimed over  
200 lives, a Thai marine protects a woman during the  
nighttime as she taps a rubber tree in the predominately  
Muslim Narathiwat province, south of Bangkok on  
June 3, 2004. — Sukree Sukplang  
สบืเนื่องมาจากปญัหาความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ตอ่เนื่องในปี ๒๕๔๗  
และทาํใหผู้ค้นเสยีชีวติไปมากกวา่ ๒๐๐ คน นาวกิโยธนิชาวไทย 
ตอ้งออกไปพทิกัษ์ชาวสวนยางในยามคํ่าคนืขณะทีเ่ธอออกไปกรีด 
ยางในจงัหวดันราธวิาสทางภาคใต ้ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่ีประชากร 
มสุลมิอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ภาพเมือ่เมือ่วนัที ่๓ มถิุนายน ๒๕๔๗ 

EMFs: Allowing rubber tapping  
day and night 2 

Wassana Nanuam 

5. Pattani — EMF is a liquid 
solution of effective 
microorganisms, which can 
regenerate soil fertility and raise 
crop yields. EMF, which is 
produced through a 
fermentation process, starts 
with a mixture of water, 
molasses, yeast, and various 
types of bacteria. 

6. Hama Samae, a 60-year-old 
rubber planter from Khok Pho 
district, said he no longer had to 
risk his life collecting latex at 
night because his rubber trees 
produced lots of latex and he 

ปุ๋ ยจุลนิทรีย์อีเอ็ม 
ชว่ยใหก้รีดยางไดท้ ัง้ 

กลางวนัและกลางคนื ๒ 

วาสนา นานวม 

5. จงัหวดัปตัตานี — ปุ๋ ยอเีอ็มเป็น 
สารละลายเหลวของจุลนิทรีย์เพิม่ 
ประสทิธผิล ทีส่ามารถแปรเปลีย่น 
ดนิใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์ และ 
เพิม่ผลผลติพืชผลใหส้งูขึน้ได ้ปุ๋ ย 
อเีอ็มผลติขึน้โดยใชก้ระบวนการ 
หมกั อนัมสีว่นประกอบ ไดแ้ก ่น้ํา 
กากน้ําตาล ยีสต์ และแบคทีเรีย 
หลายชนิด 

6. ชาวสวนยางวยั 60 ปี ชือ่ หะมะ  
ซาแมะ จากอาํเภอโคกโพธิ ์กลา่ว 
วา่ ตนเองไมต่อ้งเสีย่งชีวติออกไป 
เก็บน้ํายางในยามคํ่าคนือกีตอ่ไปแลว้ 
เพราะตน้ยางในสวนผลติน้ํายางได ้
มาก และยงัออกไปเก็บน้ํายางได ้



254 

 

could collect it during the 
daytime. 

7. Mr Hama now collects latex 
twice a day, in the late morning 
and afternoon after he began 
spraying EM on his plantation 
last month and his income has 
increased from 400 to 800 baht 
per day. 

8. "Rubber trees always run dry 
after sunrise, but now the latex 
flows all day, thanks to the 
army's EMF campaign, " said 
Baraheng Paji, 50, a rubber 
planter in the same district. 

9. Jirakorn Kosaisawe, deputy 
chief of the Agriculture 
Department said there have 
been no scientific studies 
confirming the effects of EMF 
on rubber plants. 

10. "However, it is widely accepted 
that EMF can improve soil 
quality and enhance plant 
growth. So, it is possible EMF-
fed rubber trees could produce 
more latex," he said. 

11. Rubber output in the three 
southern provinces of Yala, 
Pattani, and Narathiwat has 
dropped by 15 % since the 
violence broke out two years 
ago, Mr Jirakorn said. 11. 
Rubber output in the three 
southern provinces of Yala, 
Pattani, and Narathiwat has 
dropped by 15 % since the 
violence broke out two years 
ago, Mr Jirakorn said. 

ทุกเวลาตามทีต่นตอ้งการอกีดว้ย 
7. ขณะน้ีนายหะมะ เก็บน้ํายางได ้

วนัละ 2 คร ัง้ ในตอนสายคร ัง้หนึ่ง 
และตอนบา่ยอกีคร ัง้หนึ่ง หลงัจาก 
ทีเ่ริม่ฉีดพน่ปุ๋ ยอเีอ็มทีส่วนยางของ 
ตนเมือ่เดอืนทีแ่ลว้ เขามรีายได้ 
เพิม่ขึน้จากวนัละ 400 บาทเป็น 
800 บาท 

8. บาราเฮง ปะจ ิวยั 50 ชาวสวนยาง 
อกีคนหนึ่งในอาํเภอเดยีวกนัเลา่วา่ 
"ตน้ยางมกัหยุดใหน้ํ้ายางหลงัตะวนั 
ขึน้ไปแล้ว แตเ่ดีย๋วน้ีนะ น้ํายางไหล 
ออกมาตลอดท ัง้วนัเลยละ่ ตอ้ง 
ขอบคณุกองทพับกนะ ทีช่กัชวน 
ใหใ้ชปุ้๋ ยอเีอ็มน่ี" 

9. รองอธบิดกีรมการเกษตร นายจริากร 
โกศยัเสวี ชี้แจงวา่ ยงัไมป่รากฏงาน 
ศกึษาวจิยัทางวทิยาศาสตร์ใด ที ่
ยืนยนัถงึประสทิธผิลของปุ๋ ยอเีอ็ม 
ทีม่ตีอ่ตน้ยางพารา 

10. "แตถ่งึอยา่งไร ปุ๋ ยอเีอ็มก็เป็นที ่
ยอมรบักนัอยา่งกวา้งขวางแลว้วา่ 
สามารถปรบัปรุงดนิใหด้ขีึน้ และ 
ยงัเพิม่ความเจรญิเตบิโตให้ตน้ไม้ 
ดว้ย เพราะฉะนัน้จงึเป็นไปไดท้ี ่
ตน้ยางทีไ่ดปุ้๋ ยอเีอ็มไปหลอ่เล้ียง 
สามารถผลติน้ํายางไดม้ากกวา่" 
รองอธบิดีอธบิาย 

11. ผลผลติยางพาราใน 3 จงัหวดั 
ภาคใต ้อนัไดแ้ก ่จงัหวดัยะลา  
ปตัตานี และนราธวิาส ไดล้ดลง 
ถงึ 15 % ต ัง้แตเ่กดิเหตกุารณ์ 
อนัรุนแรงขึน้เมือ่ 2 ปีทีผ่า่นมาน้ี 
นายจริกรกลา่วสรุป 

ค าอธิบาย  

ย่อหน้าที่ 5  
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กลา่วถงึประโยชน์กรรมวธิีการผลติ และสว่นประกอบของปุ๋ ยจุลนิทรีย์อเีอ็มอยา่งสงัเขป 
 regenerate (v.) ทาํใหค้นืสภาพ, แปรเปลีย่น, ปรบัปรุง หากเลือกใชค้าํแปลคาํแรก ตามศพัท์บญัญตัิ 
ของราชบณัฑติยสถาน ศพัท์วทิยาศาสตร์ และ ศพัท์ป่าไม ้มาใช ้ผูอ้า่นคงไมเ่ขา้ใจความหมายตามบรบิท 
เน้ือหา ดฉินัจงึคดิหาคาํใหมอ่กี 2-3 คาํทีเ่ขา้กบับรบิทความน้ีมาใช ้...นี่แสดงวา่ บางคร ัง้การใชศ้พัท์บญัญตัิ 
ตอ้งมกีารดดัแปลงบา้งเพือ่ใหเ้ขา้กบับรบิทความ ไมเ่ถรตรงตามหลกัการเสมอไป ช่วยๆ กนัระวงัเรือ่งน้ีบา้ง 
นะคะ เอาเป็นวา่ ถา้อา่นไมเ่ขา้ใจ ตอ้งปรบัปรุงขอ้ความใหม ่ a fermentation process นามวลีคาํน้ี 
มคีาํ fermentation (n.) การหมกั (ศพัท์วทิยาศาสตร์ ของ ราชบณัฑติย์) เป็น attri. adj. ขยาย a  
process (n.) กระบวนการ จงึใชว้า่ "กระบวนการหมกั" ตรงตวั  ประโยคทีส่อง ซึง่ขึน้ตน้ดว้ย EMF,  
which is... ตอ้งมกีารปรบัรูปประโยคทีแ่ปลเสยีใหม ่ไมค่วรแปลไปตามโครงสรา้งภาษาตน้ฉบบั เพราะ 
ความหมายอาจเพี้ยนไปไดง้า่ย 

ยอ่หน้าที ่6-7  
กลา่วถงึความรูส้กึยนิดขีองชาวสวนยางคนหนึ่ง ทีไ่มต่อ้งเสีย่งชีวติออกไปทาํงานกรีดยางเล้ียงชีพในยาม 
วกิาลอกีตอ่ไปแล้ว เพราะไดร้บัคาํแนะนําใหใ้ช้ปุ๋ ยชีวภาพอเีอ็มของกองทพับกน่ีเอง  whenever (conj.) 
ไมว่า่เวลาใด, เมือ่ไรก็ตาม, ทุกคร ัง้ที ่หากเลือกใชค้าํแปลเหลา่น้ี ขอ้ความจะไมส่ละสลวย จงึควรดดัแปลง 
เชน่ทีด่ฉินัใชว้า่ "ทกุเวลา" ขอ้ความจะราบรืน่ ไมก่ระโดกกระเดกเป็นฝร ั่งมากนกั  the late morning  
(n. phr.) มคีาํไทยทีต่รงกนัคอื "ตอนสาย" " 

ย่อหน้าที่ 8  

ยอ่หน้าน้ีชาวสวนยางอกีคนพูดแสดงความขอบคณุกองทพับกทีแ่นะนําใหใ้ช ้จนตน้ยางผลติน้ํายางไดม้าก 
 run dry ( phr. v.) กริยิากลุม่คาํน้ี หากแปลตรงตวัว่า ไหลแหง้ เมือ่ใสป่ระธานคือตน้ยางเขา้ไปจะได้ 
วา่ ตน้ยางไหลแหง้ อา่นแล้วสบัสนแน่ ตอ้งเลือกคาํใหมโ่ดยพจิารณาจากบรบิทความ ก็ไดว้า่" หยุดใหน้ํ้ายาง 
หรือยางหยุดไหล" ดเูหมาะสมกวา่  flows out (phr. v.) ไหลออกมา, เออ่ลน้, หล ั่งไหล, ไหลรนิ คาํแรก 
ตรงกบับรบิทน้ํายางไหลมากทีส่ดุ  ในกรณีทีเ่ป็นขอ้ความคาํพูดของคน โดยมเีครือ่งหมาย " ." กาํกบั  
ดฉินัชอบเตมิคาํเสรมิทา้ย "นะ" "เลยละ่" "น่ี" ใหด้เูป็นคาํพูดเขา้ไป เพือ่ใหม้สีสีนัเป็นคาํพูดจรงิๆ 
 นามวลี the army's EMF campaign มคีาํหลายคาํเป็น attri.adj. ขยายคาํ campaign (n.)  
รณรงค์, โฆษณา, ชกัชวน, ประชาสมัพนัธ์ ดฉินัคดิวา่ผูพู้ดคงจะไมใ่ช้คาํ 'รณรงค์' เป็นแน่แท ้ตอ้งเลือก 
คาํแปลคาํอืน่ทีเ่ขา้กบัตวัผูพู้ดทีเ่ป็นชาวบา้นธรรมดา ไดเ้ป็น "ตอ้งขอบคณุกองทพับกนะ ทีช่กัชวนใหใ้ช้ 
ปุ๋ ยอเีอ็มน่ี" 

ยอ่หน้าที ่9-11  

กลา่วถงึขอ้มูลจากรมการเกษตรในเรือ่งประสทิธผิลของปุ๋ ยอเีอ็ม ทีช่ว่ยใหพ้ืชชนิดอืน่ เจรญิงอกงาม 
 scientific studies นามวลีคาํน้ี มวีธิีแปลทีน่่าสนใจดงัน้ี คาํคณุศพัท์ scientific ทาํหน้าที ่attri. 
adj. ขยายคาํนาม studies (n.) งานศกึษาวจิยั, งานคน้ควา้วจิยั หากเราแปลตรงๆ วา่ 'งานศกึษาวจิยั 
วทิยาศาสตร์' จะไมใ่ชค่วามหมายของบรบิทน้ี หลกัของการแปลนามวลีเชน่น้ี ตอ้งใชใ้นลกัษณะอธบิาย 
โดยมคีาํประกอบ : เชงิ ดา้น แบบ อยา่ง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลว้แตค่วามหมายความนัน้ๆ ท ัง้น้ีคาํคณุศพัท์ 
นัน้ ตอ้งมคีวามหมายวา่ "เกีย่วขอ้งกบั" หรือ "เกีย่วเน่ืองจาก" ดงันัน้ scientific studies พงึใชว้า่ งาน 
ศกึษาวจิยั เชงิ หรือ ดา้น หรือ ทาง วทิยาศาสตร์ จะตรงกบับรบิทความตอนน้ี สาํนวน it is widely  
accepted that น้ีไมค่วรแปลตามรูปประโยค โดยใช้สรรพนาม "มนั" เป็นประธาน มวีธิีหลีกเลีย่ง 2  
ประการ คอืใช ้"ก็" แทน "มนั" หรือหาประธานทีแ่ทจ้รงิของประโยคมาแทน ในทีน้ี่คอื "ปุ๋ ยอเีอ็ม"  
ประโยคแปลจะอา่นไดร้าบรืน่สละสลวยมากกวา่  EMF-fed rubber trees (n. phr.) นามวลีน้ี 
เป็นตวัอยา่งทีด่ทีีผู่แ้ปลตอ้งคดิวเิคราะห์หาคาํแปลใหต้รงกบัความหมาย กบับรบิทความ และใหเ้ป็นถอ้ย 
คาํหรือวลีทีด่ดีว้ย แฟนๆ ลองคดิหาคาํใหมด่ซูคิะ เชือ่วา่ดกีวา่คาํของดฉินัแน่ งานแปลน่าทา้ทายตรงน้ี 
แหละคะ่  rubber output (n. phr.) ตรงน้ีตอ้งใชแ้ปลวา่ "ผลผลติยางพารา" จะใชว้า่ "ผลผลติน้ํายาง" 
เหมอืนประโยคตอนตน้ๆ ไมไ่ด ้เพราะพูดในภาพผลผลติรวม  ระโยคยอ่ยทีข่ึน้ตน้ดว้ย since อาจเขยีน 
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ได ้2 วธีิ คอื ต ัง้แตเ่หตกุารณ์อนัรุนแรงเกดิขึน้เมือ่..... หรือ ต ัง้แตเ่กดิเหตกุารณ์อนัรุนแรงขึน้เมือ่..... 
งานแปลจงึเป็นผลงานรเิริม่สรา้งสรรค์ดา้นภาษาของผูแ้ปลอยา่งแทจ้รงิ ไมว่า่จะเป็นงานวรรณกรรม  
บนัเทงิคด ีสารคด ีหรือความรูว้ชิาการ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

  
June 6: EMF improves life for tappers [1] 

สวสัดคีะ่แฟนผูอ้า่น 

 

Hama Samae, 60, a rubber planter in Pattani's Khok Pho district, shows military 
officers around his plantation after latex yields were increased by applying an 
effective microorganism fertilizer, allowing him to tap the trees during the day. 
Tappers are too scared to work during normal hours, 2am-4am, when insurgents are 
active. — Jetjaras na Ranong 
หะมะ ซาแมะ ชาวสวนยางพาราวยั 60 ปี อยูท่ีอ่าํเภอโคกโพธิ ์จงัหวดัปตัตานีนํานายทหารชม 
สวนยางของตน หลงัจากใช้ปุ๋ ยจุลนิทรีย์เพิม่ประสทิธผิล ทาํให้ผลผลติน้ํายางเพิม่ปรมิาณมาก 
ขึน้ และทาํใหก้รีดยางไดใ้นชว่งกลางวนัคนกรีดยางไมก่ลา้ออกไปกรีดยางในช่วงทีเ่คยทาํตาม 
ปรกตติ ัง้แตต่สึองถงึตสีี ่เพราะพวกโจรกอ่ความไมส่งบออกทาํรา้ยผูค้น 

กลบัมาพบกนัดว้ยความรูส้กึคดิถงึจงัเลยคะ่ ๔ สปัดาห์ทีเ่วน้วา่งหา่งกนัไป ดว้ยมกีารปรบัปรุงหน้าคอลมัน์  
Learning Post พลอยทาํใหห้น้า Translate It มเีน้ือทีข่ยบัขยายเพิม่ขึน้ ผูเ้ขยีนจงึมโีอกาสอธบิายราย 
ละเอยีด ทีป่ระสงค์ใหผู้ส้นใจศกึษาการแปลเรียนรูเ้พิม่ขึน้ตามไปดว้ย โดยเฉพาะนกัเรียน นกัศกึษา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trjn0606.htm
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และครูอาจารย์ ทีต่อ้งเรียนตอ้งสอนการแปลหรือภาษาองักฤษในหอ้งเรียน สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได้  
ผูเ้ขยีนจะพยายามเลือกสรรบทเรียนทีไ่มย่ากเกนิความสามารถ จะไดเ้ป็นกาํลงัใจฝึกฝนตอ่ไป 

บทเรียนในวนัน้ี คดัเลือกมาปลุกปลอบใจชาวไทย ทีส่ลดหดหูก่บัเรือ่งราวของครูจูหลงิ หรือครูจุย้ของเรา 
ทา่มกลางขา่วรา้ยๆ ในชายแดนภาคใต ้ยงัมเีรือ่งราวทีน่่ารกัน่าชืน่ชม ระหวา่งทหารกบัชาวบา้น ทีช่ว่ยกนั 
พฒันาคณุภาพชีวติชาวสวนยางใหด้ขีึน้ 

ในดา้นการแปล จะเน้นวธิีการแปลนามวลี ทีม่คีาํทาํหน้าทีค่ณุศพัท์อยูห่น้าคาํนาม [(attributive adjective  
("attri. adj.")] หลายคาํดว้ยกนั คาํขยายพวกน้ี มที ัง้ทีเ่ป็นคาํนามและคาํคณุศพัท์ซึง่ตอ้งใชว้ธีิแปลตาม 
หลกัทีก่าํหนดไว ้และบางคร ัง้ตอ้งปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้ขา้กบับรบิทความนัน้ดว้ยนอกจากน้ี ยงัมคีาํศพัท์ทาง 
ดา้นการเกษตร มาแนะนําอีกดว้ย เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

EMF  
improves life for tappers 1 

Wassana Nanuam 

1. Pattani - Daytime rubber 
tapping has become common 
in violence-plagued Pattani. 
Now the army has introduced 
effective microorganism 
fertilisers (EMF) to boost the 
crop yields of rubber planters. 

2. Rubber tappers usually work 
between 2am and 4am, when 
rubber trees produce the most 
latex. But tappers in the restive 
South have become too fearful 
to work in the dark, as 
separatist militants have killed a 
number of them in the past two 
years. 

3. The army has come up with 
various measures to help the 
frightened rubber tappers, 
including sending troops to 
guard plantations and assigning 
about 200 army privates to tap 
rubber for them. 

4. The army recently began 
encouraging planters to water 
their plantations with liquid EMF 

ปุ๋ ยจุลนิทรีย์อีเอ็มสรา้ง 
ชีวติใหมใ่หค้นกรีดยาง ๑ 

วาสนา นานวม 

1. จงัหวดัปตัตานี - ขณะน้ีการกรีดยาง 
ในชว่งกลางวนั กลายเป็นสิง่ปรกต ิ
ธรรมดาในเขตพื้นทีป่ตัตานี ดนิแดนแหง่ 
มคิสญัญีไปแล้ว ดว้ยเหตทุีก่องทพับก 
ไดแ้นะนําใหช้าวสวนยางใช้ปุ๋ ยจุลนิทรีย์ 
เพิม่ประสทิธผิล หรือปุ๋ ยอเีอ็มเพิม่ปรมิาณ 
ผลผลติน้ํายางของตน 

2. โดยปรกตแิล้วคนกรีดยางออกไปทาํงาน 
ในระหวา่งตีสองถงึตีสี ่ซึง่เป็นชว่งที ่
ตน้ยางแตล่ะตน้ใหน้ํ้ายางมากทีส่ดุ 
แตช่าวสวนคนกรีดยางในเขตพ้ืนที ่ 
3 จงัหวดัภาคใต ้ทีเ่กดิปญัหาความ 
ไมส่งบ กลบัหวาดผวาไมก่ล้าออกไป 
กรีดยางในยามวกิาลเชน่น้ี เพราะเหตทุี ่
ชาวสวนยางจาํนวนมากถูกโจรกอ่การรา้ย 
ภาคใตฆ้า่ตาย ในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมา 

3. กองทพับกไดใ้ชม้าตรการหลายวธิีดว้ยกนั 
เพือ่หาทางชว่ยชาวสวนคนกรีดยางที ่
หวาดหว ั่นเหลา่น้ี อาทเิชน่สง่กองกาํลงั 
ทหารไปคุม้ครองเฝ้าระวงัสวนยาง และ 
จดักาํลงัพลทหารจาํนวนประมาณ 200 
นายออกไปช่วยชาวสวนกรีดยาง 

4. เมือ่เร็วๆ น้ีเอง กองทพัไดเ้ริม่ตน้ 
สนบัสนุนใหช้าวสวนยาง ใชปุ้๋ ยน้ํา 
จุลนิทรีย์อเีอ็มรดสวนยางของตน  
เพือ่เพิม่ผลผลติน้ํายาง 
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to boost rubber output. 

หัวข่าว  
มขีอ้สงัเกต คอื ดฉินัไดเ้พิม่คาํ "จุลนิทรีย์" เขา้ไปหลงัคาํ fertilisers (n.) ปุ๋ ยท ัง้ๆ ทีใ่นประโยคไมม่คีาํน้ี  
เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจหวัขา่วไดช้ดัเจนขึน้ สว่นวลี makes life better ขอเลีย่งไปใช้ "ชีวติใหม่่" แทนทีจ่ะ 
ใช ้'ชีวติทีด่กีวา่' เพือ่ใหไ้ดค้าํทีส่ละสลวย มอีรรถรสในการอา่นมากกวา่ 

ค าบรรยายภาพ  

มเีน้ือหามาก ดมูลีกัษณะเป็นขา่วประกอบภาพมากกวา่  a rubber planter เป็นนามวลีทีม่คีาํนาม  
rubber (attri. adj.) ใชค้าํแปลวา่ "ชาวสวนยาง" ไมใ่ชว้า่ คนปลูกยาง หรือ ผูป้ลูกยาง ตามความหมาย 
planter เชน่เดยีวกบัคาํศพัท์ plantation (n.) สวนยาง ไมใ่ชว้า่ ไรย่างหรือสวนป่ายาง ฯลฯ  latex  
yields (n. phr.) โดยมี latex (n.) น้ํายาง เป็น attri. adj. ขยาย yields (n.) ผลผลติ นามวลีคาํน้ีจงึควร 
ใชค้าํแปลวา่ "ผลผลติน้ํายาง" โดยใชค้าํคณุศพัท์ตามหลงัคาํนาม ตามลกัษณะการสรา้งคาํในภาษาไทย 
 an effective microorganism fertiliser ท ัง้หมดน้ีเป็นนามวลี โดยมี an effective (adj.) 
ทีม่ปีระสทิธผิล, ยงัผล และ microorganism (n.) จุลนิทรีย์ เป็น (attri.adj.) ขยาย fertiliser (n.) 
นามวลีคาํน้ีจงึแปลไดว้า่ "ปุ๋ ยจุลนิทรีย์ทีม่ปีระสทิธผิล" แตย่งัยืดยาวอยู ่ตอ้งคดิหา 'ตวัชว่ย' เสยีแลว้ ติก๊... 
ตอ๊ก...ไดแ้ลว้ ใชค้าํ "เพิม่" มาแทน 'ทีม่'ี จงึเป็น "ปุ๋ ยจุลนิทรีย์เพิม่ประสทิธผิล" น่ีคอืวธิีการคดิหาคาํแปล 
ของนามวลีทีม่ ีattri.adj. หลายๆ คาํ 

สว่นการแปลรูปประโยค ทีม่ีขอ้ความดงัเชน่ are too scared to work ไมค่วรแปลไปตามโครง 
ประโยควา่ "หวาดกลวัเกนิกวา่จะไปทาํงานได"้ เพราะยืดยาว หากปรบัเป็น "ไมก่ลา้ " จะส ัน้กะทดัรดั 
และสละสลวยดกีวา่  insurgents (n.) ผูก้อ่การรา้ย, ผูก้อ่การจลาจล, ผูต้อ่ตา้น แตใ่นขา่วตามหน้า 
หนงัสอืพมิพ์ไทยใชค้าํวา่ "พวกโจรใต"้ หรือ "พวกโจรกอ่ความไมส่งบ" จงึขอใชค้าํน้ีแทน  are active 
วลีน้ีเป็น complement หากแปลตามความหมายคาํวา่ 'ออกปฏบิตักิาร' ผูอ้า่นจะไมท่ราบวา่ทาํอะไรกนัแน่ 
ตอ้งคดิทบทวนย้อนไปถงึบรบิทความจงึออกมาเป็น "ออกทาํรา้ยผูค้น" แมว้า่จะไมต่รงกบัคาํศพัท์เดมินกัก็ 
ตาม ตอ้งคาํนึงถงึความกระจา่งในเน้ือหาทีผู่อ้า่นพงึเขา้ใจ 

ยอ่หน้าที ่1  
เป็นบทสรุปขา่วท ัง้หมด  Daytime rubber tapping เป็นนามวลี ทีม่คีาํนามสองคาํ เป็น attri. adj. 
ขยาย tapping ทีเ่ป็นคาํนามในรูปอาการนาม (gerund) โดยเตมิ ing จงึตอ้งแปลวา่ "การกรีดยางใน 
ชว่งกลางวนั"  violence-plagued Pattani นามวลีน้ีมที ัง้ violence (n.) ความรุนแรง, เหตกุารณ์ 
รา้ย และ plagued (adj. ในรูป past participle) ทุกข์ทรมาน, ภยัพบิตัภิยนัตราย ขยาย Pattani  
หากแปลตรงตามความหมายของคาํ จะไมไ่ดค้าํทีก่นิใจ ลองคดิหาคาํไทยอืน่ๆ (คาํพ้อง) เชน่ ปตัตานี 
ดนิแดนแหง่มคิสญัญี, ดนิแดนแหง่ความไมส่งบ, ฯลฯ  ขอใหส้งัเกตการณ์วงเล็บคาํศพัท์ภาษาองักฤษ 
หลงัคาํแปลศพัท์วชิาการ (technical terms) หรือคาํบญัญตัศิพัท์วชิาตา่งๆ ของดฉินัดว้ย น่ีเป็นหลกัการ 
ขอ้หนึ่ง ทีช่ว่ยใหผู้อ้า่นเรียนรูเ้พิม่ขึน้ แตพ่งึใสว่งเล็บคร ัง้แรกเทา่นัน้" 

ย่อหน้าที่ 2  

ใหร้ายละเอยีดสาเหตทุีช่าวสวนยางไมอ่อกไปกรีดยางในเวลากลางคนืตามปรกต ิจนเป็นเหตใุหร้ายได้ 
ลดลง ฐานะจงึยํ่าแย่ลง  the restive South (n. phr.) ม ีrestive (adj.)ไมส่งบ, วุน่วาย, ปั่นป่วน 
เป็น (attri. adj.) ขยาย South ซึง่หมายถงึเขตพ้ืนที ่3 จงัหวดัภาคใตว้ลีน้ีจงึขอใช้ว่า "เขตพื้นที ่3  
จงัหวดัภาคใตท้ีเ่กดิปญัหาความไมส่งบ"  become too fearful to work ขอ้ความน้ีควรแปล 
ในทาํนองเดยีวกบั are too scared to work แตด่ฉินัเพิม่คาํ "หวาดผวา" เพือ่ไมใ่หค้าํซํา้กนั 
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 separatist militants (n. phr.) ตามรูปคาํ หมายถงึนกัรบหรือนกัตอ่สูแ้บง่แยกดนิแดน แตท่าง 
ราชการหรือหนงัสอืพมิพ์ใช้วา่ "โจรกอ่การรา้ยภาคใตห้รือโจรใต ้" เชน่เดยีวกบัคาํ insurgents ที ่
กลา่วมาแล้ว 

ย่อหน้าที่ 3 -4  

กลา่วถงึความชว่ยเหลือนานาประการ ทีก่องทพับกยืน่มอืเขา้ไป ตามโครงการสมานฉนัท์ผกูมติรไมตรี 
รว่มพฒันาดว้ยกนั  army privates (n. phr.) โดยม ีarmy (n.) กองทพับก, กาํลงัพล, กองทหาร  
เป็น (attri. adj.) ขยาย privates (n.) พลทหาร คาํแปลจงึเป็น "กาํลงัพลทหาร" (ใชค้ณุศพัท์อยูห่น้า 
คาํนามเหมอืนภาษาองักฤษไมท่าํตามกฎ แตท่าํตามนิยม"  EMF liquid fertilisers (n .pr.) ปุ๋ ย 
น้ําจุลนิทรีย์อเีอ็ม  rubber output (n. phr.) ผลผลติน้ํายาง โดยดบูรบิทความเป็นสาํคญั ตรงน้ี 
ไมค่วรแปลวา่ผลผลติยาง output (n.) หมายถงึ ผลผลติทีไ่ด ้เชน่เดยีวกบั yields หรือ products 

วนัน้ีขอแคน้ี่กอ่นนะคะ คงมนึศรีษะกนัแลว้ สปัดาห์หน้ามาตอ่กนัคะ่ สวสัดคีะ่ 

จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 

Ministry of Education for many years. 
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May 30: Earthquake prediction an imprecise science 

สวสัดคีะ่  

 

This picture shows the ravages of the great 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy3006.htm
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earthquake that struck on April 18, 1906. — AP 

วนัน้ีเรายงัคงอยูท่ีเ่รือ่งแผน่ดนิไหวกนัอกีสปัดาห์นะคะ และเป็นตอนทีเ่ราจะไดท้ราบวา่นกัวทิยาศาสตร์ 
ก ่้าวหน้าไปถงึไหนแลว้ในเรือ่งน้ี 

This week our examination is about how seismologists try to predict earthquakes, and 
we would like to know how much scientists in this field have advanced since the San 
Francisco quake in 1906. 
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Earthquake prediction  
an imprecise science 2 

Alicia Chang 

1. Los Angeles — The monster 
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. 

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

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. 

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. 

5. Short of being able to foresee 
the next San Francisco-like 
calamity, scientists have 
focused on buffering the 
damaging effects of quakes and 
have made significant strides in 
taking the earth's pulse. 

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 

การทาํนายแผน่ดนิไหว 
ยงัเป็นศาสตร์ 

ทีไ่มแ่มน่ยาํนกั [๒] 

อลเิซีย ชาง 

1. ลอส แองเจลสิ — แผน่ดนิไหวคร ัง้ 
มโหฬารทีเ่ปลีย่นนครซานฟรานซสิโก 
ใหเ้ป็นกองเศษอฐิควนัโขมงเมือ่หนึ่ง 
ศตวรรษมาแลว้ ทาํใหเ้กดิศาสตร์ที่ 
ศกึษาเรือ่งของแผน่ดนิไหวขึน้ แตน่กั 
วทิยาศาสตร์ก็ยงัไมอ่าจทาํนายไดว้า่ 
เมือ่ใดจะเกดิแผน่ดนิไหวใหญค่ร ัง้ตอ่ไป 

2. ขณะน้ีมกีารศกึษากนัอยูห่ลายชิน้เพือ่ 
ดวูา่แผน่ดนิไหวมสีิง่ใดหรือลกัษณะใด 
หรือไมท่ีจ่ะใชท้าํนายการเกดิได้ 

3. อยา่งเชน่ปีน้ีนกัวทิยาศาสตร์ทีศ่กึษา 
เรือ่งน้ีกาํลงัวางแผนตดิต ัง้เครือ่งมอืใน 
บรเิวณรอยแยกซาน แอนเดรียสใน 
แคลฟิอร์เนียตอนกลางซึง่เป็นบรเิวณ 
ทีย่งัมแีผน่ดนิไหวอยู ่เพือ่เฝ้าสงัเกตวา่ 
ระหวา่งทีม่กีารสะสมความกดดนัภายใน 
พ้ืนโลกนัน้เกดิอะไรขึน้ โดยคาดวา่การ 
คอยระวงัรอยแยกของผวิโลกน่าจะทาํให ้
ทราบเมือ่แผน่ดนิไหวเริม่กอ่ตวั 

4. อกีโครงการหนึ่งดาํเนินการโดยศนูย์ 
แผน่ดนิไหวแหง่แคลฟิอร์เนียตอนใต้  
(หรือ SCEC) อนัเป็นความรว่มมอืกนั 
ระหวา่งมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการทาํวจิยั  
โครงการน้ีจะใชเ้งนิทุนจาํนวน 102 ลา้น 
ดอลลาร์ (๓.๙ พนัลา้นบาท) จดัทาํ 
มาตรฐานอยา่งเขม้สาํหรบัการทดลอง 
เพือ่ทาํนายแผน่ดนิไหว 

5. และเน่ืองจากยงัไมอ่าจทาํนายไดว้า่ 
ภยัพบิตัแิบบนครซานฟรานซสิโกที ่
จะเกดิคราวตอ่ไปจะเกดิขึน้เมือ่ใด 
นกัวทิยาศาสตร์จงึเน้นไปทีก่ารป้องกนั 
ความสญูเสยีทีเ่กดิจากแผน่ดนิไหว สว่น
การเฝ้าระวงัชีพจรของโลก 
ก็รุดหน้าไปมาก 

6. โดยภายในไมก่ีน่าทีท่ีเ่กดิแผน่ดนิไหว 
สมาคมนกัธรณีวทิยาแหง่สหรฐัอเมรกิา 
จะนําแผนทีข่ึน้อนิเตอร์เน็ตเพือ่แสดงจุด 
ศนูย์กลางของแผน่ดนิไหว พรอ้มบอก 
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shakes occur. Scientists 
constantly keep tabs on seismic 
strain even near sections of 
faults that haven't ruptured in 
decades. 

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. 

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." 

ตาํแหน่งทีม่กีารไหวรุนแรงทีส่ดุ และพวก 
นกัวทิยาศาสตร์ยงัตดิตามดูความเครียด 
ของแผน่เปลือกโลกใกลก้บัรอยแยกบาง 
ชว่งทีไ่มไ่ดม้กีารไหวมาหลายสบิปีแลว้ 
อยา่งสมํ่าเสมอ 

7. แลว้ยงัมกีารศกึษาเพือ่การทาํนายใน 
ระยะยาว ซึง่เป็นการคาํนวณโอกาสเกดิ 
ของแผน่ดนิไหวโดยอาศยัหลกัฐานทาง 
ธรณีวทิยาเชงิประวตัศิาสตร์ ท ัง้น้ีเพือ่จดั 
ลาํดบัความสาํคญัวา่มีสิง่กอ่สรา้งใดหรือ 
ถนนฟรีเวย์สายใดทีจ่ะตอ้งเสรมิให้ 
แข็งแรงกอ่น 

8. "แตถ่งึจะทาํนายแผน่ดนิไหวได"้ แมรี  
ลู โซแบ็ค จากสมาคมนกัธรณีวทิยา 
แหง่สหรฐัอเมรกิาทีแ่มนโล ปาร์ค  
กลา่ว "นั่น ก็ยงัไมอ่าจป้องกนัไมใ่หต้กึ 
พงัไดห้รอกคะ่" 
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ค าอธิบาย  
ในแงข่องการทาํงานแปล ดฉินัขอเสนอวธีิปรบัเปลีย่นการใชค้าํหรือวลีทีม่กัใชก้นัจนตดิ ซึง่แมไ้มผ่ดิ 
ความแตก็่อาจทาํใหย้งัทิง้โครงสรา้งของภาษาตน้ฉบบัไดไ้มส่นิท 

วธิีแรก  
คอืการไมแ่ปลคาํบางคาํ เช่นการละประธานของประโยคแปล ซึง่ควรตอ้งทาํในกรณีทีบ่รบิทนัน้เคย 
กลา่วถงึประธานของประโยคมาแลว้ เมือ่เป็นประธานคนเดยีวกนัแมจ้ะคนละประโยคก็ควรละ (ตา่งจาก 
โครงสรา้งภาษาองักฤษทีต่อ้งมปีระธานทุกประโยค) เช่น By monitoring the fault, scientists 
hope to catch a birthing quake. หากน่ีเป็นประโยคทีเ่พิง่กลา่วถงึประธานเป็นคร ัง้แรกคือ  
นกัวทิยาศาสตร์ ก็อาจละประธานไมไ่ด ้จงึควรแปลวา่ ...โดยการคอยระวงัรอยแยกของผวิโลกนกั 
วทิยาศาสตร์คาดวา่น่าจะทาํใหท้ราบเมือ่แผน่ดนิไหวเริม่กอ่ตวั แตใ่นบรบิทน้ี นกัวทิยาศาสตร์เป็น 
ประธานตวัเดยีวกบัทีป่รากฏในตอนตน้ของย่อหน้า จงึควรตอ้งละไวด้งัทีเ่ห็นในตวัอยา่งงานแปล 

อกีตวัอยา่งหนึ่งทีไ่มค่วรใช้แตเ่รามกัพบเสมอในงานแปล คอืคาํวา่ "ได"้ เมือ่ตน้ฉบบัเป็นกรยิาในรูป past  
tense เชน่ The monster earthquake that turned San Francisco into smoky  
rubble a century ago... แผน่ดนิไหวคร ัง้มโหฬารทีไ่ดเ้ปลีย่นนครซานฟรานซสิโกใหเ้ป็นกอง 
เศษอฐิควนัโขมงเมือ่หนึ่งศตวรรษมาแลว้ 

วธิีที่สอง  
คอืหลีกเลีย่งการแปลคาํพื้นๆ ในภาษาองักฤษเป็นแบบตรงๆ แตป่รบัใชค้าํอืน่แทน โดยปกตแิลว้ 
คาํพวกน้ีมคีวามหมายไมซ่บัซอ้นจนเราสบายใจวา่แปลไมผ่ดิ แตม่กัลืมไปวา่ในภาษาไทยการแปล 
ตรงๆ บางคร ัง้แมไ้มผ่ดิความหมายแตจ่ะแปรง่หู และทิง้รูปรอยของภาษาตน้ฉบบัไมไ่ด ้เชน่ คาํวา่  
determine กบั behaviour ในยอ่หน้าที ่2 ในประโยค วา่ Several studies are underway  
to determine whether earthquakes possess certain predictable behaviour  
and characteristics. ถา้แปลวา่ ...ขณะน้ีมกีารศกึษาหลายชิน้ทีก่าํลงัพจิารณาวา่ แผน่ดนิไหวมี 
พฤตกิรรมใดและลกัษณะใดหรือไมท่ีส่ามารถนํามาทาํนายได ้การแปลทุกคาํอยา่งตรงตวัเชน่น้ีสูแ้ปล 
โดยปรบัคาํแปลเป็นภาษาไทยทีเ่หมาะกบับรบิทไมไ่ดเ้ชน่ว่า ...ขณะน้ีมกีารศกึษาอยูห่ลายชิน้เพือ่ดวูา่ 
แผน่ดนิไหวมีสิง่ใดหรือลกัษณะใดหรือไมท่ีจ่ะใชท้าํนายได ้เน่ืองจากคาํวา่พฤตกิรรมนัน้ในภาษาไทย 
เราใชก้บัสิง่มชีีวติ จงึตอ้งเลีย่งไปใช้คาํวา่ สิง่ใด สว่น determine หากแปลวา่พจิารณา ทีจ่รงิก็ได ้
ความหมายทีถู่กตอ้งแตเ่ป็นคาํทีใ่หบ้รรยากาศเป็นทางการเกนิกวา่ควรจะใชใ้นทีน้ี่ซึง่เป็นบทความ 
ในหน้าหนงัสอืพมิพ์ 

อกีคาํหนึ่งทีเ่ห็นในงานแปลวนัน้ีคอื hope ทีอ่ยูใ่นประโยคแรกทีย่กมา ซึง่ดฉินัคดิว่าถา้แปลวา่ ...โดย 
คาดวา่การคอยระวงัรอยแยกของผวิโลกน่าจะทาํใหท้ราบเมือ่เริม่เกดิแผน่ดนิไหว จะฟงัดเูป็นภาษาไทย 
กวา่แปลวา่ "...โดยหวงัวา่การคอยระวงัรอยแยกของผวิโลกจะทาํใหท้ราบ...." 

วธิีที่สาม  

คอืการพยายามถา่ยทอดความหมายพหูพจน์ใหแ้นบเนียน เน่ืองจากในภาษาไทยไมเ่น้นเรือ่งพหูพจน์ 
มากเทา่กบัภาษาองักฤษทีต่อ้งมกีาํกบัในคาํนามทุกคาํ ในการแปลบางคร ัง้อาจตอ้งละพหูพจน์ไวใ้น 
ฐานทีเ่ขา้ใจ หากไมแ่ปลก็ไมผ่ดิความ เวน้แตว่า่พหูพจน์นัน้มผีลตอ่เน้ือความก็จาํเป็นตอ้งแปล โชคดี 
ทีว่า่ภาษาไทยเรานัน้นอกเหนือจากคาํแสดงพหูพจน์พ้ืนๆ แลว้ เชน่หลาย มาก ไมน้่อย จาํนวนหนึ่งแล้ว 
ยงัมกีารแสดงความหมายพหูพจน์ของคาํนามไดห้ลายรูปแบบ คอืแฝงไปกบัคาํนาม คาํกรยิา หรือคาํ 
กรยิาวเิศษณ์ก็ไดซ้ึง่จะทาํใหส้าํนวนแปลเนียนขึน้ ดงัตวัอยา่งคาํทีแ่ฝงความหมายพหูพจน์ในขอ้ความ 
ตอ่ไปน้ีซึง่มผีลทาํใหค้าํนาม (ตวัเขม้) มคีวามหมายเป็นพหูพจน์ (แมค้วามหมายพหูพจน์ในบางวลีอาจ 
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ไมจ่าํเป็นตอ้งม ีแตด่ฉินัขอยกมาเป็นตวัอยา่งเทา่นัน้คะ่) 

1. ดว้ยความรว่มมือกนัระหวา่งมหาวทิยาลยัทีเ่น้นการวจิยั...  
2. นกัวทิยาศาสตร่์จงึเน้นกนัไปทีก่ารป้องกนัความสูญเสยี  
3. พวกนกัวทิยาศาสตร่์ยงัตดิตามกนัอยา่งสมํ่าเสมอ  
4. เพือ่ดคูวามเครียดของแผน่เปลือกโลกใกลก้บัรอยแยกบางช่วง 

กลเม็ดในการทาํงานแปลทีด่ฉินัไดเ้รียนให้ทา่นผูอ้า่นทราบในวนัน้ีไมใ่ชเ่รือ่งยากและดฉินัจะใชใ้น 
ข ัน้ตอนการขดัเกลาสาํนวนแปลเสมอคะ่ แตแ่น่นอนวา่หากทาํงานแปลโดยปราศจากความละเอยีดลออ 
และความเขา้ใจในตน้ฉบบัอยา่งถอ่งแทก็้จะกลายเป็นเรือ่งทีม่องขา้มไปไดง้า่ยๆ โดยเฉพาะวธิีทีส่อง 
คอืการเลือกคาํ การทาํงานแปลทีม่ีคณุภาพจงึหนีไมพ่น้สิง่ทีอ่าจารย์วชิาการแปลทุกทา่นยํา้เสมอวา่ 
ข ัน้แรกตอ้งอา่นตน้ฉบบัใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท้ ข ัน้สองลงมอืแปล ข ัน้สามขดัเกลาสาํนวน และข ัน้ส่ี่่บม่ 
งานคอืทิง้งานไวพ้กัใหญ(่ ถา้นานพอทีจ่ะลืมสาํนวนตน้ฉบบัไดย้ิง่ด)ี แล้วจงึนํามาอา่นทบทวนและปรบัแก้ 
ใหมห่ากจาํเป็น จงึเป็นสจัธรรมทีว่า่งานแปลทีด่เีป็นงานทีต่อ้งอดทนและใชเ้วลามาก แตเ่มือ่สาํเร็จแล้วจะ 
เป็นผลงานทีใ่หค้วามสขุแกผู่แ้ปลเฉกเชน่เดยีวกบัการทาํงานศลิปะชิน้หนึ่งทีเดยีวคะ่ 

สวสัดีคะ่ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

 

 

May 23: The day the Earth moved 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy2306.htm
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ปจัจุบนัเราไดย้นิขา่วเรือ่งภยัธรรมชาตบิอ่ยมาก และมนุษย์ก็พยายามอยา่งยิง่ทีจ่ะหาทาง 
รบัมือกบัภยัพบิตัเิหลา่น้ี วนัน้ีเรามาดกูนัวา่ทีอ่เมรกิามวีธิีทาํนายแผน่ดนิไหวไดแ้ลว้หรือยงั 
หลงัจากซานฟรานซสิโกถูกถลม่ดว้ยแผน่ดนิไหวคร ัง้ใหญม่าครบรอ้ยปีพอดีคะ่ 
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The day the Earth moved 1 

Lisa Leff 

SAN FRANCISCO 

1. A century later, the people 
who felt the ground rock that 
Wednesday morning tell the 
story best. "The prelude, or 
opening, was a very low 
rumbling noise, like distant 
thunder." 

2. "The solid earth took on the 
motions of an angry ocean." 
"Buildings tumbled over on 
their sides, others looked as 
though they had been cut off 
with a cleaver." 

3. A magnitude 7.8 earthquake 
struck the capital of the 
western US, a shining city 
built on the promise of silver 
and gold with little thought to 
the destruction rock could 
also produce under enough 
pressure. After April 18,1906, 
neither San Francisco nor 
the US, just learning about 
the natural and man-made 
hazards of urban life, could 
ever again be so willfully 
innocent. 

4. Researchers are still trying to 
set a death toll for the 
disaster that ranked as one 
of the costliest in US history, 
a benchmark to which later 
calamities are compared. 
Reliable estimates put the 
loss above 3,000, and 
possibly as high as 6,000. 

5. Meanwhile, other scientists 
and historians, facing better 

วนัธรณีพโิรธ [๑] 

ลซิา เลฟ 
ซานฟรานซสิโก 

1. ผา่นมาหนึ่งศตวรรษ คนทีเ่ผชญิ 
กบัพสธุาสะเทือนในเชา้วนัพุธ 
วนันัน้เป็นคนทีเ่ลา่เหตกุารณ์ 
ไดด้ทีีส่ดุ "กอ่นจะมแีผน่ดนิไหว 
ไดย้นิเสยีงครืนเบาๆนํามาก่อน 
เหมอืนเสยีงฟ้ารอ้งไกลๆ" 

2. "พ้ืนดนิทีแ่ข็งนัน้กลบัยกตวัขึน้เป็น 
คลืน่ราวกบัทะเลคล ั่ง" "ตกึราม 
เอยีงกระเทแ่ลว้พงัครืน บา้งก็ 
ฉีกขาดจากกนัราวกบัถูกมดีฟนั 
ฉบัเขา้ให"้ 

3. แผน่ดนิไหวขนาด7.8 รกิเตอร์ถลม่ 
เมอืงหลวงของฝั่งตะวนัตกของ 
สหรฐัอเมรกิา เมอืงอนัสกุใสเรืองรอง 
ทีส่รา้งขึน้บนผนืแผน่ดนิทีว่าดหวงั 
วา่จะสรา้งความรํ่ารวยท ัง้เงนิและ 
ทองให ้โดยไมไ่ดน้ึกถงึวา่แผน่ดนิน้ี 
ก็สามารถหยบิยืน่ภยัพบิตัใิหไ้ดเ้ชน่ 
กนัเมือ่มแีรงกดดนัเพียงพอ หลงั 
วนัที ่18 เมษายน 1906 แล้ว ท ัง้ 
นครซานฟรานซสิโกเองหรือสหรฐัฯ 
ซึง่เพิง่จะไดป้ระจกัษ์ถงึภยัพบิตัขิอง 
ชีวติคนเมอืงท ัง้จากน้ํามอืธรรมชาต ิ
และจากคนดว้ยกนัเองจะทาํเป็นทอง 
ไมรู่ร้อ้นเชน่เมือ่กอ่นไมไ่ดแ้ลว้ 

4. ขณะน้ีนกัวจิยักาํลงัพยายามหาจาํนวน 
ทีแ่ทจ้รงิของผูเ้สยีชีวติจากภยัพบิตั ิ
คร ัง้น ัน้ ซึง่เป็นคร ัง้ทีน่บัวา่มีการสญู 
เสยีมากทีส่ดุคร ัง้หนึ่งในประวตัศิาสตร์ 
สหรฐัฯและเป็นคร ัง้ทีใ่ชเ้ป็นบรรทดัฐาน 
เปรียบเทียบความรุนแรงของภยั 
พบิตัคิราวตอ่ๆ มา จากการคาํนวณ 
ทีเ่ชือ่ถือไดป้ระมาณวา่มคีนเสยีชีวติ 
กวา่ 3,000 คนหรืออาจถงึ 6,000  
คนดว้ยซํา้ 

5. ขณะเดยีวกนั นกัวทิยาศาสตร์และนกั 
ประวตัศิาสตร์คนอืน่ๆ ซึง่เชือ่วา่มี 
โอกาสสงูมากทีจ่ะเกดิแผน่ดนิไหว 
คร ัง้ใหญอ่กีคร ัง้หนึ่งทางตอนเหนือ 
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than even odds that another 
"big one" will hit northern 
California by 2032, work to 
separate the facts from the 
folklore that envelops 
that1906 earthquake like San 
Francisco fog. 

ของรฐัแคลฟิอร์เนียภายในปี 2032 
กาํลงัแยกแยะระหวา่งขอ้เท็จจรงิกบั 
เรือ่งเลา่ประสาชาวบา้นทีพู่ดกนัไว้ 
มากมายเรือ่งของแผน่ดนิไหวปี 1906 
ราวกบัหมอกทีป่กคลุมเมืองซานฟราน 
ซสิโกนั่นเทียว 
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ค าอธิบาย  
วนัน้ีในเรือ่งของเทคนิคการทาํงานแปลมหีลากหลายถงึสามเรือ่งแน่ะคะ่ 

เร่ืองแรก  
คอืแปลสาํนวนเปรียบเทียบซึง่ฝร ั่งเขาแบง่ไวว้า่มสีองประเภทคอื metaphor ทีเ่ปรียบตรงๆ วา่อะไร 
เหมอืนอะไร เชน่เปรียบวา่เขาถูกเล้ียงมาเหมอืนไขใ่นหนิ เขาดเุหมอืนเสอื ในเรือ่งน้ีมกีารเปรียบเทียบ 
วา่เสยีงเหมอืนฟ้ารอ้งไกลๆ (like distant thunder) หรือ เรือ่งทีเ่ลา่กนันัน้มมีากมายราวกบัหมอก 
ทีห่ม่คลุมเมอืงซานฟรานซสิโก (folklore that envelops that1906 earthquake like San 
Francisco fog) 

อกีประเภทหนึ่งเรียกวา่ simile เชน่ เขาเป็นชา้งเทา้หลงั อยา่ทาํตวัเป็นหมาหวงราง เขาทาํใจดสีูเ้สอื 
คอืเปรียบเทียบแบบบอกวา่อะไรเป็นอะไร หรือทาํกรยิาอยา่งไร โดยไมต่อ้งมคีาํวา่เหมอืนหรือราวกบั 
ในเรือ่งทีย่กมาก็มเีชน่ผนืดนิทีแ่ข็งนัน้ทาํกรยิาเหมอืนมหาสมทุรทีโ่กรธเกร้ียว (The solid earth 
took on the motions of an angry ocean) ดฉินัสงัเกตวา่การแปลการเปรียบเทียบประเภท
metaphor แปลแบบตรงตวัก็ไดค้วามดทีีเดยีว ฟงัแลว้ไมข่ดัหู แตบ่างคร ัง้หากมีสาํนวนไทยทีม่คีวาม 
หมายเหมอืนกนักบัในภาษาตน้ฉบบัดฉินัก็จะเลือกใชส้าํนวนไทยแทนคะ่ อยา่งเชน่ He sleeps like 
a log. จะใชส้าํนวนไทยวา่เขาหลบัเป็นตายแทนทีจ่ะแปลวา่เขาหลบัเหมอืนทอ่นซุง แตป่ระเภท  
simile นัน้แปลตรงๆ มกัไมไ่ดค้วามหรือไมก็่ขดัหู ตอ้งแปลแบบเอาความจงึจะเหมาะ อยา่งเชน่The 
solid earth took on the motions of an angry ocean. 

กรยิาของมหาสมทุรทีก่ราดเกร้ียวเป็นการเปรียบเทียบสภาพทะเลทีม่คีลืน่ถาโถมอย่างบา้คล ั่ง ฉะนัน้ 
จงึควรแปลในลกัษณะเอาความวา่ พ้ืนดนิทีแ่ข็งนัน้กลบัยกตวัขึน้เป็นคลืน่ราวกบัทะเลคล ั่ง จะดกีวา่ทีจ่ะ 
แปลตรงตวัวา่ พื้นดนิทีแ่ข็งนัน้ทาํกริยิาของมหาสมทุรทีก่ราดเกร้ียว คะ่ 

เร่ืองที่สอง  
ในยอ่หน้า 3 อกีเชน่กนั เราเห็นวลีวา่ could ever again be so willfully innocent มอง 
เผนิๆ เหมอืนจะเขา้ใจยาก แตถ่า้ใชว้ธิี แตกโครงสรา้งจะชว่ยความเขา้ใจไดม้าก ทีจ่รงิวลีน้ีอยูใ่น 
ประโยคปฏเิสธทีแ่สดงดว้ย neither...nor ในสว่นประธานของประโยค (เราจงึต ัง้ตน้ประโยคแปล 
ของเราเสยีกอ่นวา่ท ัง้ซานฟรานซสิโกและอเมรกิา) ตอ่ดว้ยสว่นขยายวา่ just learning about  
the natural and man-made hazards of urban life (เราก็ตอ่ประโยควา่ ซึง่เพิง่จะ 
ไดป้ระจกัษ์ถงึภยัพบิตัขิองชีวติคนเมอืงท ัง้จากน้ํามอืธรรมชาตแิละจากคนดว้ยกนัเอง) คราวน้ีก็ถงึวลี 
เจา้ปญัหา could ever again be so willfully innocent ประกอบดว้ยกรยิาวลีวา่ could. 
..be โดยมสีว่นขยายวา่ ever again คาํวา่ ever เป็นคาํทีใ่ชเ้พือ่เน้นความ (จงึแปลตอ่ไดว้า่ ไม ่ 
(มาจาก negative ของ neither...nor) สามารถ ...อกีตอ่ไปไดอ้ยา่งเด็ดขาด) คาํสดุทา้ยของ 
ประโยคคือ innocent ซึง่เป็นสว่น complement ในทีน้ี่หมายถงึไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ และมสีว่นขยาย 
วา่ so willfully ซึง่ในทีน้ี่แปลวา่จงใจ หรือดือ้ร ัน้มากๆ (ประโยคแปลทีค่รบสมบรูณ์คอื ไมส่ามารถ 
จงใจ(ทาํเป็น) ไมรู่เ้รือ่งรูร้าวอยา่งดื้อร ัน้อกีตอ่ไป ) แตย่าวไปและไมส่ละสลวยดว้ย เอา้...คดิใหมค่ะ่  
บงัเอญินึกไดว้า่สาํนวนไทย "ทาํเป็นทองไมรู่ร้อ้น" สือ่ความหมายน้ีไดเ้ลย เพราะหมายถงึคนทีรู่ ้
อยูแ่ต(่จงใจ)ทาํเฉยไมย่อมรบัรูห้รือไมม่ีปฏกิริยิาอะไรท ัง้สิน้ การแปลวลีน้ีจงึเทา่กบัทาํงานสองข ัน้ 
ตอนคอืข ัน้ถา่ยความหมาย และข ัน้เกลาภาษา 

เร่ืองที่สาม  

ซงึเป็นเรือ่งทีย่ากทีส่ดุในงานแปลแตต่วัอยา่งงานแปลท ัง้หมดในวนัน้ี ดฉินัคดิวา่วลีในยอ่หน้าสดุทา้ย  
facing better than even odds น่ีแหละแปลยากทีส่ดุ(แตไ่มพ่น้ความพยายามแน่นอนคะ่)  
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เพราะแมจ้ะเป็นคาํพื้นๆ แตแ่ตล่ะคาํมคีวามหมายใหเ้ลือกมากเหลือเกนิ ฉะนัน้ถงึจะเขา้ใจ 
ความหมายของศพัท์อยา่งถอ่งแทแ้ลว้แตก็่ยงัตอ้งเลือกใหถู้กจากหลายสบิความหมายนั่น การเลือก 
ตอ้งอาศยัองิความจากบรบิทดว้ยจะช่วยไดม้ากคะ่ วลีน้ีเริม่ต ัง้แต่ face ซึง่ตอ้งเลือกความหมายวา่ 
ยอมรบั(ปญัหา)และพยายามหาทางแกไ้ข better เลือกความหมายวา่ มากเป็นสว่นใหญ ่(เหมอืน 
ความหมายจากสาํนวนวา่ the better part of the year ซึง่หมายถงึ ชว่งเวลาสว่นใหญข่อง 
ปี) even เลือกความหมายว่าเทา่เทียม (คอื 50-50) odd เลือกความหมายวา่โอกาส เมือ่รวม 
ความแล้ว และพจิารณาจากบรบิทแลว้ ก็ไดว้า่นกัวทิยาศาสตร์และนกัประวตัศิาสตร์ คนอืน่ๆ ยอมรบั 
วา่ (แผน่ดนิไหว)มโีอกาสเกดิมากกวา่ 50-50 มาก เกลาภาษาไดว้า่ เชือ่วา่มโีอกาสสงูมากทีจ่ะ 
เกดิแผน่ดนิไหว 

เชญิพบกบัตอนทีส่องในสปัดาห์หน้า สวสัดคีะ่ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์ 

 

  This lesson was prepared by Assoc Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at the Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of the English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU and a freelance translator. 

  
May 16: TIPS FOR READING ALOUD TO CHILDREN [2] ; Horoscope 

สวสัดคีะ่  

ในตอนที ่1 เราไดช้ว่ยกนัแปลคาํแนะนําซึง่ถือวา่เป็นวรรณกรรมคาํสอน (didactic literature) ซึง่มจุีด 
มุง่หมายใหค้าํแนะนํา ตกัเตอืนส ั่งสอนท ัง้ดา้นความประพฤตแิละความรู ้ในทุกสงัคมคาํแนะนําคาํส ั่งสอน 
เป็นสิง่จาํเป็นทีใ่ชเ้ป็นประจําวนั 

สปัดาห์น้ีเราจะแปลคาํแนะนําคาํสอนดา้นความรู ้โดยเฉพาะการอา่นสาํหรบัเด็ก ๆ และคาํเตอืนแสดง 
การหา้มทางออ้มซึง่พบเห็นบอ่ยๆ ในคาํพยากรณ์ เชญิแปลไดเ้ลยคะ่ 

TIPS FOR READING ALOUD TO 
CHILDREN [2] 

1. Be careful with pronunciation 
because children at early ages 
are likely to absorb and 
remember anything they hear. 

2. Notice how well the children 
keep up with the story and adjust 
your pace. 

คาํแนะนําสาํหรบัการอา่น 
ออกเสียงใหเ้ด็ก ๆ ฟงั [๒] 

1. จงออกเสยีงอยา่งระมดัระวงั เพราะ
เด็ก ๆ ทีอ่อ่นวยัซมึซบัและจดจาํสิง่
ตา่งๆ ทีไ่ดย้นิ 

2. จงสงัเกตวา่เด็กๆ จดจาํเรือ่งราวไดด้ี
มาก และจงปรบัจงัหวะการอา่นเรือ่ง
ของคณุ 

3. จงถือหนงัสือไวใ้นระดบัตาของเด็ก 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmy1606.htm
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3. Hold the book at the eye-level of 
the child. 

4. Don't pause and explain or teach 
anything too often because it will 
be bore your children and make 
them lose concentration. 

HOROSCOPE 

5. CAPRICORN - Dec 22-Jan 19 

The older the fiddle, the sweeter the 

tune. Count on lasting relationships 

and trusted companions to buoy you 

up and sweep you towards a more 

productive future. 

6. 6. AQUARIUS - Jan 20-Feb 18 

Launch key plans now. Matters 

closet to your heart can succeed if 

you enlist the cooperation a helpful 

companion. Promises made now are 

likely to be fulfilled without a hitch. 

7. If you free your feet from the mire 

of pettiness, you can hitch a ride on 

cloud nine. Be a sparkling asset to 

any meeting; let a gentle demeanour 

and kindness pave the way to 

financial gain. 

4. อยา่หยุดอา่น อยา่อธบิายหรือสอน 
บอ่ยเกนิไปเพราะจะทาํใหเ้ด็กเบือ่ 
และขาดสมาธ ิ

โหราพยากรณ่์ 

5. ราศมีงักร: 22 ธนัวาคม-19 มกราคม 
ซอไวโอลนิยิง่เกา่เสยีงยิง่หวาน จง
ไวใ้จ 
ในสมัพนัธภาพทีค่งทนและเพือ่นที ่
เชือ่ถือไดซ้ึง่ใหก้าํลงัใจคณุและพา 
คณุไปสูอ่นาคตทีเ่ต็มไปดว้ยผล 
ประโยชน์ 

6. ราศกีุมภ์: 20 มกราคม -18 
กุมภาพนัธ์ 
จงเริม่ปฏบิตักิารตามแผนงานที ่
สาํคญัๆ เดีย๋วน้ีเลย เรือ่งราวตา่งๆ 
ทีใ่กลห้วัใจคณุทีส่ดุ อาจประสบ 
ความสาํเร็จไดถ้า้คณุขอความสนบั 
สนุนจากเพือ่นทีใ่หค้วามร่วมมอื 
และความชว่ยเหลือ สญัญาตา่งๆ  
ทีท่าํขึน้ขณะน้ีดเูหมอืนจะสมบรูณ์ 
โดยไมข่ลุกขลกั 

7. ถา้คณุถอนตวัจากหว้งแหง่ความ 
ยุง่ยาก หยุมหยมิ คณุก็จะเขา้สูภ่าวะ 
ทีม่คีวามสมบูรณ์ จงเป็นบคุคล 
ทีม่ปีระโยชน์ในการพบปะสงัสรรค์ 
จงปฏบิตัติวัอยา่งสภุาพ ความ 
เมตตากรุณาจะปทูางไปสูผ่ลกาํไร 
ทางดา้นการเงนิ 

ค าอธิบาย  

บรรพบรุุษของเราไดถ้า่ยทอดถอ้ยคาํทีด่งีาม มสีาระมปีระโยชน์เพือ่ใหลู้กหลานจดจาํไวเ้ป็นหลกั 
ประพฤตแิละความรู ้วรรณกรรมคาํสอนทีเ่กา่แกข่องไทยนัน้คอื "ภาษิตพระร่วง" เน้ือหาสาระของ 
ภาษิตพระรว่งหลายตอนยงัใชไ้ดด้มีากในสงัคมไทยปจัจุบนั ลกัษณะการเขยีนคาํแนะนํา คาํเตอืน 
ของไทย มกัใชค้าํวา่ จง จะ ผวิ (ถา้) จงึ พงึ ให ้ถา้เป็นคาํหา้มหรือคาํส ั่งจะใชค้าํวา่ อยา่ และขอ 
เพิม่เตมิตวัอยา่งจากวรรณกรรมเรือ่งน้ีตอ่อกีสามตวัอยา่งนะคะ 

 คดิแลว้จงึเจรจา หมายความวา่ คดิใหด้แีลว้จงึพูด 
 พงึผนัเผือ่ตอ่ญาต ิหมายความวา่ ควรเอือ้เฟ้ือเผือ่แผญ่าตมิติร 
 เมือ่น้อยใหเ้รียนวชิา ใหห้าสนิเมือ่ใหญ ่หมายความว่า ขณะทีเ่ป็นเด็ก ตอ้งเลา่เรียนศกึษาหา 
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ความรู ้เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ ่จงึทาํมาหาสนิทรพัย์ 

หัวบท  

เป็นคาํแนะนําหรือคาํเตอืนสาํหรบัพอ่แมท่ีอ่า่นหนงัสือใหลู้กฟงัโดยใหลู้กเห็นหนงัสอืนัน้ตรงหน้าดว้ย 

ย่อหน้าที่1-4  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าท ัง้ 4 มุง่เน้นคาํแนะนําทีท่า่นควรปฏบิตัริะหวา่งอา่นหนงัสอืใหเ้ด็ก ๆ หรือ 
ลูก ๆ ฟงัโดยเน้นความถูกตอ้งและจงัหวะการอา่น ดฉินัใชค้าํวา่ จง สาํหรบัคาํแนะนํา และคาํวา่ อยา่ 
เมือ่ตอ้งการหา้ม 

ย่อหน้าที่5-7  

เป็นคาํพยากรณ์ในจกัรราศีท ัง้สบิสองซึง่วารสารของไทยและบางกอกโพสต์จะกาํหนดวนัเกดิของแตล่ะ 
ราศแีตกตา่งกนั ในทีน้ี่ดฉินันํามาเป็นบทเรียนเพียง 2 ราศ ีคอื Capricorn (ราศมีงักร) กบั  
Aquarius (ราศกีุมภ์) หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสต์ คณุ Jeradine Saunders ผูพ้ยากรณ์จดัให ้
ราศมีงักรคอืผูท้ีเ่กดิระหวา่งวนัที ่22 ธนัวาคม - 19 มกราคม ราศกีุมภ์ วนัที ่20 มกราคม - 18  
กุมภาพนัธ์ แต ่"โสรจัจะ" แหง่นิตยสารสกุลไทยไดจ้ดัใหร้าศมีงักรคือผูท้ีเ่กดิระหวา่งวนัที ่16 มกราคม 
- 12 กุมภาพนัธ์ และราศกีุมภ์ วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ - 13 มนีาคม อยา่งไรก็ตาม คาํพยากรณ์ไมว่า่จะ 
เป็นของคณุ Jeradine Sauders หรือ "โสรจัจะ" จะเน้นหนกัคาํแนะนํา ตกัเตอืน โดยใชค้าํวา่ ระวงั 
จะม่ี จะไดร้บั อาจตอ้ง เป็นตน้ สว่นปญัหาการแปลนัน้อยูท่ีก่ารเลือกความหมายของคาํใหส้อดคล้อง 
กบับรบิท เพราะบางคาํมคีาํแปล 5-6 ความหมาย แตใ่นบทแปลทีเ่รากาํลงัเขยีนอยูน้ี่ตอ้งการเพียง 
ความหมายเดยีว และบางคร ัง้ความหมายเดยีวน้ี ยงัตอ้งใชค้าํตา่งๆ มาแตง่ขึน้เองเพือ่ความสละสลวย 
เชน่ count v. แปลวา่ นบั คดิ เอามาคดิ เขา้ใจวา่ หวงัวา่ แตใ่นทีน้ี่คอื count on แปลวา่ พึง่พา  
เชือ่ถือ ไวว้างใจ คาํแปลทีเ่หมาะสมกบับรบิทมากทีส่ดุคอื ไวว้างใจ 

นอกจากน้ีปญัหาการแปลคือ คาํพงัเพย สภุาษิต และสาํนวน ซึง่บางคร ัง้แปลตรงตวัได ้แตบ่างคร ัง้ตอ้ง 
เขยีนใหม ่โดยคงความหมายเดมิไว ้เชน่ the older the fiddle, the sweeter the tune เ 
ป็นคาํสภุาษิตทีบ่งัเอญิแปลตรงตวัได ้แตส่าํนวน on cloud nine แปลตรงตวัไมไ่ดเ้ลย หมายถงึภาวะ 
ทีม่คีวามสุขอยา่งยิง่ บางสาํนวนเปิดโอกาสใหผู้แ้ปลใช้ถอ้ยคาํทีม่สีมัผสัพยญัชนะและสระเพือ่ความ 
ไพเราะ เชน่ mire of pettiness ดฉินัแปลวา่ หว้งแหง่ความยุ่งยากหยุมหยมิ มสีมัผสัพยญัชนะ 
2 คู ่คอื ยุ่งยาก คูห่นึ่ง กบั หยุมหยมิ อกีคูห่นึ่ง 

หวงัวา่การทาํงานแปลของคุณคงขยายวงงานกวา้งขวางหลากหลายขึน้ ถงึแมว้า่การแปลคาํสอน คาํ 
แนะนํา คาํเตอืน...จะไมใ่ชเ่รือ่งยาก แตก็่ตอ้งระวงัการใชถ้อ้ยคาํมใิหก้ระทบกระเทือนจติใจผูไ้ดร้บั 
คาํแนะนําอนัเป็นปญัหาทางจติวทิยา คาํเตอืนทีเ่ป็นคาํส ั่ง คาํหา้ม ถา้ใชถ้อ้ยคาํแข็งกระดา้งจะฟงัดู 
เป็นการบบีบงัคบั ดดุนั ซึง่คนฟงัไมช่อบจนถงึข ัน้เกลียดชงัท ัง้ๆ ทีผู่ห้า้มหรือผูส้ ั่งมคีวามหวงัดเีต็ม
หวัใจ 

วนัน้ีขอลาเพียงเทา่น้ี พบกนัใหมโ่อกาสหน้า 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

APRIL 2006 

April 11: Advice for parents of bilingual children [2]  

สวสัดคีะ่  

ในหน้าหนงัสอืพมิพ์และนิตยสาร ผูอ้า่นจะพบคาํแนะนํา คาํเตอืนตามคอลมัน์ตา่ง ๆ และตามโฆษณา 
รวมท ัง้คาํพยากรณ์สบิสองราศรี ซึง่มีคาํแนะนําเชญิชวนทีเ่รา้ใจ การเขยีนเกีย่วกบัคาํแนะนําเชงิสอน 
ในวชิาวรรณคดเีรียกวา่ วรรณกรรมคาํสอน ซึง่มจุีดมุง่หมายใหห้ลกัคาํสอนทีก่วา้งขวาง หลกัการ 
ประพฤตปิฏบิตัใินดา้นตา่งๆ ตลอดจนปรชัญาและแนวทางในการดาํเนินชีวติทีย่ดึถือเป็นหลกัปฏบิตัไิด้ 

ADVICE FOR PARENTS OF 
BILINGUAL CHILDREN [1] 

1. Speak your native language to 
your child at all times if 
possible. 

2. Be consistent in your choice of 
language to your child, and if 
you want to use different 
languages in certain 
circumstances then make this 
clear with your child (such as 
Thai at home, but English at 
school). 

3. Travel as much as possible to 
the country where the minority 
language is spoken, and 
ideally you should have your 
child visit grandparents and 
other relatives often to 
understand their languages as 
well as their heritage. 

4. Interact with other parents and 
children who speak the same 
languages. 

คาํเตอืนสาํหรบัพอ่แม ่
ของเด็กทีใ่ชส้องภาษา [๑] 

1. จงพูดภาษาประจาํชาตขิองคุณกบั 
ลูกตลอดเวลาเทา่ทีจ่ะทาํได้ 

2. จงเลือกใชถ้อ้ยคาํทีแ่น่นอนสมํ่า 
เสมอกบัลูกของคณุ ถา้คณุตอ้ง 
การใชภ้าษาทีต่า่งออกไปในบาง 
สถานการณ์ ก็จงทาํใหลู้กของคณุ 
เขา้ใจชดัเจน (เชน่ใชภ้าษาไทย 
ทีบ่า้น ใชภ้าษาองักฤษทีโ่รงเรียน) 

3. จงเดนิทางไปยงัประเทศทีพู่ด 
ภาษารองใหบ้อ่ยทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะ 
เป็นได ้ถา้จะใหด้ทีีส่ดุคณุควรหา 
โอกาสใหลู้กของคณุไดไ้ปเยีย่ม 
ปู่ ยา่ตายายหรือญาติๆ  เพือ่เรียนรู ้
ภาษาท ัง้สองของเขารวมท ัง้ 
ประเพณีทีส่บืทอดมาดว้ย 

4. ตดิตอ่พูดคยุกบัพอ่แมแ่ละเด็ก 
คนอืน่ๆ ทีพู่ดภาษาท ัง้สองเชน่ 
เดยีวกบัเรา 

5. พยายามสรา้งความม ั่นใจวา่ลูก 
ของคณุอา่นและเขยีนภาษาของ 
คณุได ้การกระทาํเชน่น้ีตอ้งทาํ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trap1106.htm
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5. Try to ensure that your child 
can read and write in your 
native language, and this can 
be done before or after the 
child begins to learn the 
dominant language, such as 
English, in school. 

6. Have books, tapes etc. in the 
language you wish to teach 
your child. 

7. Make sure your child's school 
supports his/her languages, 
and speak to teachers on their 
teaching philosophy regarding 
bilingualism. 

กอ่นหรือหลงัจากทีลู่กของคุณ 
เริม่เรียนอกีภาษาหนึ่งในโรงเรียน 
เชน่ ภาษาองักฤษ 

6. จงหาหนงัสอื แถบบนัทกึเสยีง 
ฯลฯ ในภาษาทีค่ณุตอ้งการสอน 
ลูกของคณุ 

7. จงม ั่นใจวา่โรงเรียนของลูกสง่ 
เสรมิการใชภ้าษาท ัง้สองของ 
ลูกได ้คณุควรจะพูดคยุกบัครู 
เกีย่วกบัวธิีสอนภาษาท ัง้สอง หรือ 
ทวภิาษานิยม 

ค าอธิบาย  
วรรณกรรมคาํสอนทีเ่กา่แกข่องไทย คอืภาษิตพระรว่ง ซึง่มีอทิธพิลตอ่ความรูส้กึผดิชอบช ั่วดขีอง 
คนไทย ภาษิตพระรว่งใหค้ตใินการปฏบิตัติวัตอ่พระมหากษตัรย์ิและตอ่บคุคลประเภทตา่งๆ การเขยีน 
วรรณกรรมคาํสอนในภาษิตพระรว่งจะใช้คาํทีแ่สดงการหา้มและการแนะนําตรงๆ คาํสอนมกัจะใช้คาํ 
วา่ จง อยา่ จะ ผวิ (ถา้) จงึ พงึ ให ้เชน่ 

 ทีท่บัจงมไีฟ ทีไ่ปจงมเีพือ่น หมายความวา่ในบา้นจะตอ้งมีไฟเสมอ และจะไปทีแ่หง่ใด ใหม้เีพือ่น 
ไปดว้ย 

 อยา่อวดหาญแกเ่พือ่น เขา้เถือ่นอยา่ลืมพรา้ หมายความวา่ ไมอ่วดเกง่กบัเพือ่น เมือ่เขา้ป่าตอ้งมี 
มดีพรา้ไปดว้ย 

 จะมารกัเหากวา่ผม จะมารกัลมกวา่น้ํา หมายความวา่ใหเ้ห็นความสาํคญัระหวา่งเหากบัผม และ 
ลมกบัน้ําวา่สิง่ใดมปีระโยชน์มากกว่ากนั 

 ผวิบงับงัจงมดิ ผวิจบัจบัจงม ั่น หมายความวา่ ถา้จะปิดบงัสิง่ใดก็จงปิดใหม้ดิ และถา้จะจบัสิง่ใดตอ้ง
จบัใหม้ ั่นคง 

คาํวา่ ผวิ อา่นวา่ ผ-ิวะ ตดัมาจากคาํวา่ ผวิา่ มกัใชคู้ก่บัจง การเขยีนคาํสอน บางทีก็จะละคาํตา่งๆ ที่ 
ใหไ้วแ้ลว้ในฐานทีเ่ขา้ใจ เชน่ 

 ยอครูตอ่หน้า ยอขา้เมือ่แลว้กจิ หมายความวา่ เราสามารถพูดสรรเสรญิครูหรือนกัปราชญ์ตอ่หน้าได้ 
แตจ่งยอคนรบัใช ้คนงาน ฯลฯ เมือ่เขาทาํงานเสร็จแลว้ มฉิะนัน้จะไดใ้จ 

บทเรียนตอ่ไปน้ีเป็นคาํสอนสมยัใหม ่เราอาจประยุกต์ความรูด้า้นการเขยีนวรรณกรรมคาํสอนมาใชใ้น 
การเขยีนบทแปลของเราได ้ลองทาํดนูะคะ เพราะคาํแนะนําในบทเรียนน้ีมที ัง้การหา้ม การแนะนํา 
การหา้มมกัจะใชค้าํปฏเิสธว่า อยา่ การแนะนํามกัจะใชค้าํวา่ ให ้พงึ จงึ จง ผวิ แตบ่างคร ัง้ก็จะละ 



274 

 

ท ัง้คาํหา้มและคาํแนะนําไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจ 

หัวบท  

เป็นขอ้ความส ัน้ๆ ชดัเจนแสดงวตัถุประสงค์มุง่ตรงไปยงัผูอ้า่นเป้าหมาย ศพัท์ทีน่่าสนใจคอื 
 bilingual adj. สามารถพูดไดส้องภาษา พูดเป็นสองภาษา เขยีนเป็นสองภาษา ในปจัจุบนัคนไทย 
ตืน่ตวัเรือ่งการใชภ้าษาทีส่องโดยเฉพาะภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาสากล พอ่แมจ่งึให้ลูกเขา้สูส่มยันิยม 
ดว้ยการสอนภาษาองักฤษพรอ้มๆ กบัภาษาไทยใหลู้กของตน ดงันั้นคาํแนะนําสาํหรบัพอ่แมจ่งึเป็นสิง่ 
จาํเป็น 

ขอ้ 1. และ ขอ้ 2. ขอ้น้ีดฉินัใชค้าํวา่ จง ซึง่ฟงัดเูหมอืนบงัคบั แตเ่ป็นเพียงการแสดงคาํแนะนําทีห่นกั 
แน่นเทา่นัน้ 

ขอ้ 3. การใช ้จง ในขอ้น้ีมเีหตผุลเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 และขอ้ 2 คาํทีม่ปีญัหาในการแปลคอื 
 minority language n. คาํน้ีถา้อยูโ่ดดเดีย่วจะแปลตามตวัวา่ ภาษาของคนสว่นน้อย แตถ่า้อยู่ 
ในบรบิทน้ีหมายถงึภาษาทีส่อง ถา้เป็นคนไทย ภาษาทีส่องคอืภาษาองักฤษ ถา้เป็นคนองักฤษ ภาษา 
ทีส่องคอืภาษาไทย เพือ่ใหค้รอบคลุม ดฉินัจงึแปล minority language ในทีน้ี่วา่ ภาษารอง 

ขอ้ 4. ดฉินัละคาํ ให ้พงึ จงึ จง ไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจ เพราะแมไ้มม่ถีอ้ยคาํเหลา่น้ีก็ไดค้วามครบถว้น 
สมบูรณ์แลว้ 

ขอ้ 5. เป็นการละคาํเชน่เดยีวกบัขอ้ 4 สิง่ทีเ่พิม่เตมิขึน้คือ การใชค้าํวา่ ตอ้ง ซึง่ฟงัดเูป็นการบงัคบั 
แตก็่ใชก้บัคาํแนะนําทีฟ่งัดไูมเ่ป็นการบบีบงัคบั 

ขอ้ 6-7. ใชค้าํ จง เพือ่ยํา้ความสาํคญัและความหนกัแน่นของคาํ  teaching philosophy n.  
ในทีน้ี่หมายถงึระเบยีบวธิีสอน 

หวงัวา่หลกัการแปลวรรณกรรมคาํสอนคงเป็นประโยชน์ตอ่การแปลคาํแนะนํา คาํเตอืนทีค่ณุพบเห็น 
เป็นประจาํในชีวติประจาํวนั และคงชว่ยใหค้ณุเขา้ใจคาํพยากรณ์ตามหน้าหนงัสอืพมิพ์ไดด้ีขึน้ เพราะ 
คาํพยากรณ์จะมคีาํเตอืนสอดแทรกอยูด่ว้ยซึง่จะนําเสนอในสปัดาห์หน้า 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

April 4: Family accepts cash to vacate city hall land [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trap0406.htm
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เรามาแปลตาํนานการตอ่สู ้อนัยาวนานถงึ 11 ปีของคุณแมน่กัตอ่สูผู้น้ี้กนัตอ่นะคะ ดฉินัขอยกยอ่งชมเชย 
จติใจอนังดงามของเธอผูน้ี้จรงิๆ คะ่ กอ่นปิดฉากเธออโหสกิรรมใหทุ้กคน ไมค่ดิจองเวรฟ้องรอ้งใคร 
อกีแลว้ท ัง้ๆ ทีช่ีวติเธอตอ้งทนทุกข์ทรมานปานตกนรกท ัง้เป็น ดว้ยสาเหตจุากเจา้หน้าทีผู่ม้หีน้าทีด่แูล 
ทุกข์สขุของราษฎร์ แตก่ลบัประพฤตทิุจรติเขา้ขา้งคนผดิไปได ้สว่นการแปล มคีาํทีใ่ชใ้นดา้นกฎหมาย 
นิตศิาสตร์อยูห่ลายคาํ หากใชใ้หถู้กตอ้งตามคาํบญัญตั ิบรบิทเน้ือความจะถูกตอ้งชดัเจนดคีะ่ เรามา 
แปลดว้ยกนันะคะ 

Family accepts cash to vacate city hall 
land[2] 

SUPOJ WANCHAROEN 

7. She said she will donate the prefabricated house to a monk in 
Tak's Mae Sot district. 8. "We'll clean the area and hold a 
ceremony to ask for forgiveness from Mother Earth," Mrs Rattana 
said, adding she hoped her fight against injustice would inspire 
others." 

8. "I can't believe this day has finally come. I had fought for 11 years 
for justice and fairness, not the money. I won't sue anyone even 
though I have the right to," she said. 

9. The cheque she received yesterday was from a real estate 
developers association. The handover was witnessed by National 
Human Rights Commission chairman Saneh Chamarik. The 
cheque she receives today through the Consumers Protection 
Board is from the government. 

10. "The city administration really intends to help Mrs Rattana because 
she has legitimate rights. I hope this will put an end to the dispute," 
Mr Apirak said, adding the high-profile case would serve as a 
lesson for the city administration. 

11. Mr Saneh credited both Mrs Rattana and Mr Apirak for patience, 
allowing the dispute to be resolved amicably. 

ค าอธิบาย  
ย่อหน้าที่ 7-8่่  

 กลา่วถงึจติใจอนัดงีามของนางรตันา และสิง่ทีน่างจะทาํตอ่ไป  hold a ceremony to ask  
for forgiveness วลีน้ีนกัเรียนนกัศกึษาทีเ่รียนภาษาองักฤษ ควรจดจาํไวใ้นคลงัคาํของตนนะคะ  
หมายถงึ 'จดัพธิีกรรมทาํบญุขอขมาโทษ' Q Mother Earth ใช ้capital letter นะคะ คอื พระแม ่
ธรณี, ปฐพีเทวี แตไ่ทยเราใชค้าํแรกมากกวา่คาํหลงั Q injustice (n.) อยุตธิรรม, ไมเ่ป็นธรรม,  
อธรรม  inspire (v.) ปลุกเรา้, เรา้ใจ, เป็นแรงบนัดาลใจ, ดลใจ 

ย่อหน้าที่ 9-10  

บอกความแน่วแน่ในอดุมการณ์แหง่การตอ่สูข้องคณุแมผู่น้ี้ และรายละเอยีดคา่ชดเชยทีเ่ธอไดร้บั 
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 I can't believe น่ีคอืตวัอยา่งประโยคทีด่งูา่ยๆ ไมม่ีคาํยาก แตจ่ะแปลใหส้ละสลวยไดอ้ยา่งไร  
เทคนิคคอื การคดิถงึประโยคภาษาไทยจรงิๆ ทีเ่ราใชก้นัในสถานการณ์เชน่น้ี จงึขอใชว้า่ 'ดฉินัแทบ 
ไมเ่ชือ่เลยวา่' หรือ 'ดฉินัไมเ่ชือ่เลยวา่' ขอความกรุณาอยา่แปลวา่ 'ดฉินัไมส่ามารถเชือ่เลยวา่' โกรธกนั 
เลยคะ่  this day has finally come แปลวา่ 'ในทีส่ดุวนัน้ีไดม้าถงึแลว้' ก็ใชไ้ด ้แตจ่ะดสูละสลวย 
เป็นไทยมากกวา่ ถา้ใช ้'ในทีส่ดุจะมวีนัน้ีได'้  fairness (n.) ถูกทาํนองคลองธรรม, ความเป็นธรรม 
ใชค้าํหลงัจะตรงกบับรบิทน้ีทีส่ดุ  sue (v.) ฟ้องรอ้ง, ฟ้องคดี, ยืน่ฟ้อง  a real estate  
developers association นามวลีน้ีคอื 'สมาคมผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์'  was witnessed  
(p.p.v.) เป็นพยาน, รบัรู,้ เป็นประจกัษ์พยาน  the National Human Right Commission 
นามวลีน้ี คอื 'คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต'ิ  The Consumers Protection Board  
นามวลีน้ี คอื 'คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค'  ประโยคที ่2 ของย่อหน้าที ่10 ดฉินัไดร้วบรดั
ประโยค และจดัขอ้ความใหมใ่หก้ะทดัรดั และอา่นเขา้ใจดขีึน้ 

ย่อหน้าที่ 11-12 

เป็นคาํสมัภาษณ์ของผูว้า่ราชการกทม.และประธานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตติอ่กรณี
พพิาท 
คดน้ีี  The city administration นามวลีน้ี คอื 'คณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร'  legitimate 
rights เป็นนามวลี หมายถงึ 'สทิธชิอบโดยกฎหมาย' (ศพัท์นิตศิาสตร์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน)' 
 the dispute (n.) ขอ้พพิาท, ขอ้โตแ้ยง้  the high-profile case เป็นนามวลี คอื คดทีีเ่ป็น 
ทีส่นใจกนัอยา่งกวา้งขวางเชน่น้ี  ในยอ่หน้า II คาํพูดของผูว้า่ฯทีข่ึน้ตน้วา่ ดฉินัไดป้รบัขอ้ความใหม ่
ใหเ้ป็นประโยคภาษาไทยทีน่ิยมกนั ไมค่วรแปลตามประโยคภาษาองักฤษ  I hope this will...  
credited (v.) ชมเชย, สรรเสรญิ, ยกยอ่ง (ไมต่อ้งแปลทบัศพัท์-ใหเ้ครดติ)  amicably (adv.)  
ฉนัท์มติร, ดว้ยความสามคัค ี ในประโยคขอ้ความสดุทา้ย ตอ้งปรบัขอ้ความใหมใ่หเ้ป็นภาษาไทย 
ทีด่ดีว้ย 

 แฟนผูอ้า่น Translate it เรือ่งน้ี รูส้กึเหมอืนดฉินัไหมคะ เรือ่งน้ียิง่กวา่นวนิยายที ่จนิตนาการ 
ใหต้วัละครตอ้งตอ่สูย้ากลาํบากแสนเข็ญ แตย่งัมตีอนจบใหแ้ชม่ชืน่บา้ง เวลา 11 ปีทีเ่ธอตอ้งทนทุกข์ 
ตอ่สูย้าวนานแคไ่หน สดุชา่งคดิได ้แตเ่ธอคือยอดหญงินกัตอ่สูใ้นดวงใจของดฉินัที่แทจ้รงิ ขอคารวะ 
จากใจ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 
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เธอและลูกยอมรบัเงนิ 
เพือ่ยา้ยออกจากทีด่นิสาธารณะของกทม [2] 

สุพจน์ วรรณเจรญิ 

7. นางรตันากลา่วอกีวา่ เธอจะบรจิาคบา้นพกัสาํเร็จรูปหลงัน้ี ใหแ้กพ่ระภกิษุรูปหนึ่งทีอ่าํเภอ 
แมส่อด จงัหวดัตาก 

8. "เราจะเก็บกวาดทาํความสะอาดบรเิวณน้ีใหเ้รียบรอ้ย แลว้จะจดัพธิีกรรมทาํบญุขอขมา 
โทษตอ่พระแมธ่รณี" นางรตันาช้ีแจงและเพิม่เตมิอกีวา่ เธอปรารถนาใหก้ารตอ่สูค้ร ัง้น้ี 
ของเธอกบัความอยุตธิรรมเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้กค่นอืน่ 

9. "ดฉินัแทบไมเ่ชือ่เลยวา่ ในทีส่ดุจะมวีนัน้ีได ้ดฉินัไดต้่อสูม้าถงึ 11 ปี เพือ่เรียกรอ้งหา 
ความยุตธิรรมและความเป็นธรรม ไมใ่ชเ่พือ่เงนิกอ้นน้ี แลว้ดฉินัยงัจะไมฟ้่องรอ้งใคร 
อกีตอ่ไปท ัง้น ัน้ ท ัง้ๆ ทีด่ฉินัมสีทิธเิต็มที"่ เธอกลา่วทิง้ทา้ย 

10. เช็คทีเ่ธอไดร้บัเมือ่วานน้ี มาจากสมาคมผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์ทีม่อบให ้โดยมีประธาน 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ินายเสน่ห์ จามรกิ เป็นประจกัษ์พยานอยูด่ว้ย สว่น 
เช็คทีเ่ธอไดร้บัวนัน้ี มาจากเงนิของรฐับาล โดยคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภคมอบให้ 

11. นายอภริกัษ์ ผูว้า่ราชการกทม. กลา่ววา่ "คณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานครต ัง้ใจชว่ยเหลือ 
นางรตันาอยา่งจรงิจงั เพราะเธอมสีทิธชิอบโดยกฎหมาย ผมหวงัวา่ขอ้พพิาทโตแ้ยง้น้ี 
จะยุตลิงได"้ พรอ้มกนัน้ี ผูว้่าราชการกทมยงัเพิม่เตมิอกีวา่ คดคีดทีีเ่ป็นทีส่นใจกนัอยา่ง 
กวา้งขวางเชน่น้ี สมควรนํามาใชเ้ป็นบทเรียนสาํหรบัคณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร 

12. นายเสน่ห์ยกยอ่งชมเชยความอดทนของนางรตันาและนายอภริกัษ์ ทีท่ ัง้คูอ่ะลุ้มอล่วย 
ตกลงแกไ้ขขอ้พพิาทน้ีลงไดด้ว้ยมติรภาพ 

สวสัดีค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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March 28: Family accepts cash to vacate city hall land [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

เมือ่ปีทีแ่ลว้ ดฉินัไดนํ้าเสนอเรือ่งราวตาํนานการตอ่สู ้เพือ่เรียกรอ้งความเป็นธรรมของหญงิผูเ้ป็นแม่ 
คนหนึ่ง มาเป็นตวัอยา่งการฝึกแปล ตาํนานการตอ่สูข้อง คณุรตันา สจัเทพ คร ัง้น ัน้ ไมไ่ดจ้บฉากแคเ่ธอ 
ไดร้บัรางวลัยกยอ่งจากสงัคมไทยเทา่นัน้ เธอยงัคงตอ้งตอ่สูอ้ยา่งโดดเดีย่วแบบสนัต ิ(ทีแ่ทจ้รงิ) ตอ่ไป  
เพือ่ทวงสทิธโิดยชอบธรรมจากเจา้หน้าทีผู่ก้อ่เหตทุ ัง้ปวง ณ เวลาน้ีเธอไดร้บัการชดเชยแลว้ เป็นการ 
ปิดฉากการตอ่สูย้าวนานทีง่ดงามทีส่ดุ ท ัง้สองฝ่ายตา่งปรองดองกนัดว้ยด ีดา้นการแปลมคีาํทีน่่าสนใจ 
ศกึษา บางคาํเราคุน้เคยเห็นแตใ่นรูปเป็นนาม แตใ่นบรบิทน้ีเป็นกรยิา และบางคาํเราคุน้เคยเขยีน 
ทบัศพัท์กนั แตท่ีจ่รงิมคีาํแปลเป็นไทยใหแ้ลว้ เรามาฝึกแปลดว้ยกนันะคะ 

Family accepts cash to vacate city hall 
land[1] 

SUPOJ WANCHAROEN 

1. Rattana Sajathep yesterday accepted a 6.5-million-baht cheque 
from Bangkok Governor Apirak Kosayodhin, agreeing to vacate 
her shelter outside city hall where she has staged a protest for four 
months. 

2. Mrs Rattana, who will today pick up a second cheque for 6 million 
baht, plans to stay at a hotel with her family until moving into an 
apartment in Lad Prao next month. 

3. Her tent outside city hall will be dismantled immediately and the 
prefabricated shelter will be moved to a warehouse in Pathum 
Thani 

4. Mrs Rattana and her family had camped outside city hall since 
August, demanding corrupt officials in Bung Kum district be 
punished for allowing a developer to trick her into buying a 
townhouse earmarked for demolition. 

5. They lived in the tent until moving into the shelter donated by 
supporters 6. Wiping away tears, Mrs Rattana said yesterday she 
would use the money to buy land and build a house; it would take 
more than a year to build. 

ค าอธิบาย  
หัวข่าวใหญ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr2806.htm
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ขอใหส้งัเกตดฉินัไมไ่ดแ้ปล family ตามความหมายศพัท์ แตเ่ลือกใช ้'เธอและลูก' ใหเ้ขา้กบับรบิท 
 to vacate (v.) ยา้ยออก, ถอดออกจาก, โยกยา้ย  city hall land เป็นนามวลี - ทีด่นิสาธารณะ 
ของกทม.  city hall หมายถงึ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

ย่อหน้าที่ 1 และ 2  

เป็นการสรุปขา่ว  cheque (n.) เป็นการเขยีนแบบองักฤษ แฟนผูอ้า่นบางคนอาจชนิกบัการเขยีน 
แบบอเมรกินั คอื check ก็ไมผ่ดิคะ่  Bangkok Governor (ตอ้งเขยีนตวัแรกเป็นตวัใหญ่ 
นะคะ) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  shelter (n.) ทีก่าํบงั, ทีพ่กัพงิ, ทีพ่กัช ั่วคราว  has  
staged (v.) จดัต ัง้ขึน้, สรา้งไวช้ ั่วคราว  ยอ่หน้าแรกน้ีตอ้งมกีารปรบัปรุงประโยคขอ้ความเพือ่ 
ใหช้ดัเจนเขา้ใจความไดด้ขีึน้  pick up (v.) เคยพบเห็นบอ่ยในรูปคาํนาม ในทีน้ี่เป็นกรยิา หมาย 
ถงึ ไดร้บั (ประโยชน์) โดยบงัเอญิ  an apartment (n.) หอ้งชุด (ศพัท์นิตศิาสตร์ ฉบบัราช 
บณัฑติยสถาน) จงึไมค่วรเขยีนทบัศพัท์  ยอ่หน้าที ่2 เชน่เดยีวกนั ตอ้งมกีารปรบัปรุงขอ้ความและ 
ขึน้ประโยคใหม ่ความจะชดัเจนขึน้ 

ย่อหน้าที่ 3 และ 4 

ใหร้ายละเอยีดขอ้ตกลงของคณุรตันากบักทม. will be dismantled (pass.v) ถูกร้ือ, ถอดออก,  
ถูกทาํลาย ประโยคน้ีใชใ้นรูปกรรมวาจกได ้เพราะเน้ือความออกในแงล่บ  the prefabricated  
shelter เป็นนามวลี หมายถงึ ทีพ่กัสาํเร็จรูป(ทีนํ่าชิน้สว่นโครงสรา้งบา้นมาประกอบ ณ ทีต่ ัง้)  a  
warehouse (n.) โกดงัสนิคา้, คลงัพสัดุ, โรงเก็บของ ขอเลือกใชค้าํทีส่อง เพราะหน่วยราชการ 
ใชค้าํน้ีกนั  had camped (v.) เราเคยเห็น camp ในรูปคาํนาม แตบ่รบิทน้ีเป็นกรยิา หมายถงึ 
ต ัง้คา่ย, พกัแรม, พกัช ั่วคราว ดฉินัขอใช ้'ปกัหลกั'กางเตน๊ท์พกัแรม เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิจนิตภาพ 
เหตกุารณ์จรงิๆ  corrupt officials (นามวลี) เจา้หน้าทีทุ่จรติรบัสนิบน (ไมค่วรทบัศพัท์วา่ 
คอร์รปัชนั)  a developer (n.) นกัพฒันาทีด่นิ, ผูจ้ดัสรรบา้นและทีด่นิ, เจา้ของบา้นจดัสรร  to  
trick (v.) หลอกลวง, หลอกตม้, ลอ่ลวง  earmarked ( pass.v.) ทีก่าํหนดใหม้,ี ทีก่นัไวส้าํหรบั 
 demolition (n.) การร้ือถอนสิง่ปลูกสรา้งออกไป  ยอ่หน้าที ่4 ตอ้งมกีารปรบัปรุงขอ้ความเพือ่ 
ใหเ้น้ือความไหลลืน่น่าอา่นขึน้ 

ย่อหน้าที่ 5 และ 6 

ใหร้ายละเอยีดการปกัหลกัตอ่สูแ้บบอหงิสาของเธอและครอบครวั  supporters (n.) ผูส้นบัสนุน,  
ผูช้ว่ยเหลือ, ผูค้ํา้จุน  ยอ่หน้าน้ี ดฉินัไดป้รบัโยกยา้ยขอ้ความใหม ่เพื่อใหเ้ขา้กบัลําดบัเหตกุารณ์ 
ทีเ่กดิขึน้และหลีกเลีย่งการแปลตามโครงสรา้งภาษาตน้ฉบบั ซึง่ภาษาไทยไมน่ิยมใช ้ Wiping  
away tears เป็นสาํนวน หมายถงึ เช็ดน้ําตาป้อยๆ  ประโยคสดุทา้ย It would... ไมจ่าํเป็น 
ตอ้งแปลเป็นประโยคใหม ่ใหร้วบรดัใชค้าํเชือ่ม 'ซึง่' แทน ประโยคจะน่าอา่นมากกวา่ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

เธอและลูกยอมรบัเงนิ 
เพือ่ยา้ยออกจากทีด่นิสาธารณะของกทม 

สุพจน์ วรรณเจรญิ 

1. เมือ่วานน้ี นางรตันา สจัเทพ ยอมรบัเช็คมูลคา่ 6.5 ลา้นบาท จากผูว้า่ราชการกรุงเทพ 
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มหานคร นายอภริกัษ์ โกษะโยธนิ พรอ้มกบัยนิยอมยา้ยออกจากทีพ่กัพงิ ทีเ่ธอไดส้รา้งไว้ 
ช ั่วคราว เป็นทีป่ระทว้งทีด่า้นนอกศาลาวา่การกรุงเทพมหานครมานานถงึ 4 เดอืนแลว้ 

2. ในวนัน้ี นางรตันาจะไดร้บัเช็คใบทีส่องมลูคา่ 6 ลา้นบาท เธอกบัลูกวางแผนจะไปพกัที ่
โรงแรมแหง่หนึ่ง จนกวา่จะยา้ยไปอยูท่ีห่อ้งชุดแหง่หนึ่งแถวลาดพรา้วในเดอืนหน้า 

3. เตน้ท์ทีพ่กัของเธอหน้าศาลาวา่การกรุงเทพฯ จะถูกร้ือออกทนัท ีและทีพ่กัสาํเร็จรูป 
หลงัน้ีจะขนยา้ยไปเก็บไวท้ีค่ลงัพสัดทุีป่ทุมธานี 

4. นางรตันาและลูกไดป้กัหลกักางเตน้ท์ พกัแรมอยูท่ีด่า้นหน้าศาลาวา่การกรุงเทพฯ 
มาต ัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม เพือ่เรียกรอ้งใหล้งโทษเจา้หน้าทีส่าํนกังานเขตบงึกุม่ทีทุ่จรติ 
รบัสนิบน อนุญาตใหผู้จ้ดัสรรบา้นและทีด่นิหลอกลวงเธอ ใหซ้ื้อบา้นแถวบนทีด่นิ ซึง่ 
กาํหนดใหม้กีารร้ือถอน สิง่ปลูกสรา้งออกไป 

5. ครอบครวัคณุรตันาเขา้พกัอาศยัอยูใ่นเตน้ท์ จนกระท ั่งผูส้นบัสนุนเธอหลายคนไดบ้รจิาค 
ทีพ่กัสาํเร็จรูปให ้ทุกคนจงึยา้ยเขา้ไปอยูแ่ทน 

6. เมือ่วานน้ี นางรตันาพูดพลางเช็ดน้ําตาป้อยๆ กลา่ววา่ เธอจะนําเงนิทีไ่ดร้บัน้ี ไปซ้ือ 
ทีด่นิและปลูกบา้น ซึง่อาจใช้เวลานานกวา่ปีหนึ่งจงึจะสรา้งเสร็จ 

อ่านตอนจบสปัดาห์หนา้ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

 

March 21: Victims flock to 'Mother Teresa' [2]  

สวสัดคีะ่  

พบกนัอกีคร ัง้สาํหรบัตอนจบของเรือ่งคณุหมอซนิเธีย "คณุแมเ่ทเรซาแหง่พมา่"คะ่ ในตวัอยา่งงาน 
แปลวนัน้ีมเีรือ่งน่าสนใจทีสุ่ดเรือ่งหนึ่งนอกเหนือจากศพัท์ทางการเมอืง นั่นคอืการแปลสว่นขยาย 
ใหส้ละสลวย ดว้ยความทีเ่น้ือทีน้่อยดฉินัจงึขอยกมาใหดู้เพียงยอ่หน้าเดียวคะ่ 

Victims flock to 'Mother Teresa' [2] 

1. In the government-run language newspaper The New Light of 
Myanmar, an article from 2001 singles out Dr Cynthia among 
"expatriates, absconders, insurgents and opium smuggling 
terrorists who, after breaching the laws, causing unrest and 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr2106.htm
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launching armed insurgencies in Burma, are taking refuge in 
Thailand and enjoying the aids provided to them by Thailand and 
the West to cause disturbances in Burma". 

2. Elsewhere, her renown has spread. The 46-year-old doctor is 
backed by two dozen foreign aid agencies and had won the 
Ramon Magsaysay Award, Asia's equivalent of the Nobel Prize. 
She has been dubbed the "Mother Teresa of Burma". 

3. Although she says she isn't directly involved in politics, she echoes 
Aung San Suu Kyi, Burma's detained pro-democracy leader, in 
advocating change through peaceful dialogue, and keeps Suu 
Kyi's portrait on her office wall. 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าที ่1 ถา้แยกสว่นออกจะไดด้งัน้ี 

อนุประโยคหลกั : 

... an article from 2001 singles out Dr Cynthia among "expatriates, absconders, 
insurgents and opium smuggling terrorists มสีว่นขยายวา่ In the government-run 
language newspaper, The New Light of Myanmar, 

ในตวัอนุประโยคหลกัเองก็ยงัมสีว่นขยายทีเ่ป็นบพุบทวลี among "expatriates, absconders, 
insurgents and opium smuggling terrorists 

คาํวา่ expatriates คอืคนทีไ่ปมถีิน่พาํนกัอยูใ่นทีท่ีไ่มใ่ชป่ระเทศของตน absconders คอืผูท้ี ่
หนีออกจากเขตกกักนั insurgents คอืผูท้ีต่อ่สูก้บัรฐับาลเพือ่เปลีย่นแปลงการปกครอง ถา้ไมส่าํเร็จ 
เราก็เรียกวา่พวกกบฏนั่นเอง opium smuggling terrorists คอืพวกผูก้อ่การรา้ยทีล่กัลอบขน 
ยาเสพตดิ เพือ่เก็บความใหค้รบถว้นและใหส้ละสลวยดว้ยดฉินัแปลดงัน้ีคะ่ 

"เมือ่ปี 2001 มบีทความชิน้หนึ่งใน The New Light of Myanmar ซึง่เป็นหนงัสอืพมิพ์ของรฐับาล 
กลา่วถงึคณุหมอซนิเธียโดยเฉพาะวา่เป็นคนหนึ่งในพวกหวัแข็งทีก่อ่การกบฏลม้ลา้งรฐับาล 
(insurgents) และเป็นผูก้อ่การรา้ยทีล่กัลอบขนฝ่ินไปขาย(opium smuggling terrorists)..." 
ตรงน้ียงัไมไ่ดม้กีารแปลคาํวา่ expatriates และ absconders เพราะภาษาไทยเราจะนํา 
คาํขยายท ัง้สีม่าวางตอ่กนัทาํไดย้ากมาก และแมท้าํไดก็้จะยาวมาก และไมส่วย แตก็่มวีธิีแกไ้ขคะ่ 

อนุประโยครอง : who are taking refuge in Thailand and enjoying the aids provided to 
them by Thailand and the West to cause disturbances in Burma และมีสว่นขยายวา่ 
after breaching the laws, causing unrest and launching armed insurgencies in 
Burma,... 

ดฉินัขึน้ตน้ดว้ยสว่นขยาย ว่า 

"...หลงัจากทีท่าํผดิกฎหมาย (after breaching the laws) สรา้งความวุน่วาย (causing unrest)  
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และกอ่ต ัง้กลุม่ตดิอาวุธทีก่ระดา้งกระเดือ่งตอ่รฐับาลพมา่แลว้ (and launching armed  
insurgencies in Burma,) ไดห้นีออกจากประเทศล้ีภยัไปอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (ขอ้ความน้ีมี 
ความหมายไปในแนวเดยีวกบัคาํวา่ absconders ดฉินัจงึใชค้วบกนัไปวา่ ...หนีออกจากประเทศ 
(absconders) ล้ีภยั (taking refuge)ไปอาศยัอยูใ่นประเทศไทย... " โดยท ัง้วลีน้ีก็คลุมความหมาย 
ของคาํวา่ expatriates ไปดว้ย ทีท่าํไดเ้ชน่น้ีก็เพราะสว่นขยายทุกสว่นทาํหน้าทีข่ยายคนๆเดยีวกนั) 
" ...รบัความช่วยเหลือจากประเทศไทยและประเทศตะวนัตกเพือ่ใหม้าสรา้งความวุน่วายในพมา่ (and 
enjoying the aids provided to them by Thailand and the West to cause disturbances 
in Burma). 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

ผูต้กทกุข์พากนัหล ั่งไหลมาหา"คณุแมเ่ทเรซา" 

1. เมือ่ปี 2001 มบีทความชิน้หนึ่งใน The New Light of Myanmar ซึง่เป็นหนงัสอื 
พมิพ์ของรฐับาล กลา่วถงึคุณหมอซนิเธียโดยเฉพาะวา่เป็นคนหนึ่งใน "พวกหวัแข็ง 
ทีก่อ่การกบฏลม้ลา้งรฐับาล และเป็นผูก้อ่การรา้ยทีล่กัลอบขนฝ่ินไปขาย หลงัจากที ่
ทาํผดิกฎหมายสรา้งความวุ่นวายและกอ่ต ัง้กลุ่มตดิอาวุธทีก่ระดา้งกระเดือ่งตอ่รฐับาลพ 
มา่แลว้ไดห้นีออกจากประเทศล้ีภยัไปอาศยัอยูใ่นประเทศไทย รบัความชว่ยเหลือ 
จากประเทศไทยและประเทศตะวนัตกเพือ่ใหม้าสรา้งความวุน่วายในพมา่" 

2. แตใ่นทีอ่ืน่ๆ ชือ่เสยีงของเธอขจรขจายออกไป คณุหมอวยั 46 ปีผูน้ี้ไดร้บัการสนบัสนุน 
จากองค์กรตา่งประเทศทีใ่หค้วามช่วยเหลือยีส่บิสีอ่งค์กร ไดร้บัรางวลัรามอน แมกไซไซ 
ซึง่เป็นรางวลัของเอเชียทีเ่ทยีบไดก้บัรางวลัโนเบล นอกจากนัน้เธอยงัไดร้บัการขนาน 
นามวา่ "คณุแมเ่ทเรซาแหง่พมา่" อกีดว้ย 

3. แม ้จะกลา่ววา่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงโดยตรง แตเ่ธอก็เห็นดว้ยกบันางอองซาน ซูจี  
ผูนํ้า ทีฝ่กไฝ่ ประชาธปิไตย ซึง่ถูกกกับรเิวณอยู ่เธอสนบัสนุนอยา่งเปิดเผยในเรือ่ง 
การเปลีย่นแปลงทางการเมืองดว้ยการเจรจาโดยสนัตวิธิี และทีผ่นงัหอ้งทาํงานของเธอ 
ยงัแขวนภาพนางซูจีไวด้ว้ย 

จากตวัอยา่งงานแปลช้ินน้ีท่านผูอ่้านคงเห็นแลว้วา่การแปลไม่สามารถใชวิ้ธีคาํต่อคาํได ้และ 

แมจ้ะยกัยา้ยอยา่งไรก็ตอ้งบรรจุขอ้ความของตน้ฉบบัไวไ้ม่ให้ตกหล่น 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

March 14: Victims flock to 'Mother Teresa' [1]  

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr1406.htm
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ถา้เอย่ถงึพมา่ คนทีท่ ั่วโลกรูจ้กักนัดใีนทศวรรษน้ีน่าจะเป็นนางอองซาน ซูจี แตต่วัอยา่งงานแปลวนัน้ี 
และของสปัดาห์หน้าจะแนะนําใหท้า่นรูจ้กักบัผูห้ญงิทีร่กัชาต ิเสยีสละเพือ่คนรว่มชาตอิกีคนหนึ่ง 
ของพมา่คะ่ 

Victims flock to 'Mother Teresa' 

1. 1. She's branded an enemy by Burma's military rulers, but to the 
thousands who flock to her clinic - many of them victims of the 
country's harsh regime - Dr Cynthia Maung is the gentle healer in a 
world of torched villages, squalid refugee camps and sweatshops. 

2. After she fled her homeland, the medic known simply as Dr 
Cynthia set up her clinic in a barn in Mae Sot, sterilising syringes in 
a rice cooker. Eighteen years later, it is a medical centre that treats 
more than 50,000 each year. Four Burmese and foreign doctors 
along with 150 medics and nurses wrestle with the daily influx of 
patients with nowhere else to turn. Some have reached the Thai 
border town after journeys of up to two weeks. Others come from 
within Thailand, where an estimated two million legal and illegal 
migrants work as cheap workers. 

3. Dr Cynthia, a Christian from Burma's Karen ethnic minority, 
accepts everyone. "We are not only helping people but trying to 
change the system in Burma, to seek to build a new generation. 
The vision and mission have become clear - a political solution in 
Burma," she said, like all opponents of the regime shunning the 
junta-imposed name for her country - Myanmar. 

ค าอธิบาย  
การเลือกคาํใหเ้ขา้กบับรบิทเป็นเรือ่งทีส่าํคญัมากถา้ตอ้งการใหง้านแปลน่าอา่น แตต่อ้งระวงัไมใ่หผ้ดิ 
ความหมายดว้ยนะคะ อยา่งเชน่ถา้จะแปล victim ตรงๆ วา่ เหยือ่ ในหวัขา่วไมเ่หมาะนกัเพราะคาํน้ี 
ควรมทีีม่าทีไ่ปวา่เป็นเหยือ่ของอะไร เชน่เหยือ่ของสงคราม เหยือ่ของความยากจน เป็นตน้ ในขณะที่ 
คาํน้ีแปลวา่เหยือ่ในขอ้ความประโยคทีห่นึ่งไดเ้พราะมีขอ้ความขยายตอ่มาวา่เป็นเหยือ่ของผูป้กครอง 
ประเทศ คาํวา่ branded หมายถงึถูกตตีรา ถา้ใชก้บัคนน่าจะเป็นถูกตราหน้า torched villages 
หมูบ่า้นทีโ่ดนลอบวางเพลงิ คาํวา่ torch เมือ่เป็นกรยิาแปลวา่ วางเพลงิ คะ่ จะพบบอ่ยในขา่วไฟไหม ้
ในหนงัสอืพมิพ์ sweatshops โรงงานเล็กๆ ทีม่คีนทาํงานอยูอ่ยา่งแน่นขนดั มสีภาพความเป็นอยู่ 
ทีแ่ยม่าก โอโ้ฮ ยาวจนใชไ้มไ่ด ้ใชโ้รงงานนรกดกีวา่ ทาํใหเ้ห็นภาพดดีว้ยคะ่ 

มศีพัท์ทางการเมอืงทีค่วรจาํสองคาํคะ่ regime n. ระบอบการปกครอง ระบบ junta n. รฐับาลทหาร 
(สว่นมากสอ่วา่มาจากการยดึอาํนาจ) 

นอกจากการเลือกคาํใหเ้ขา้กบับรบิทแลว้นะคะ ยงัตอ้งแปลใหเ้ป็นภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิคอืตอ้ง 
มาคาํนึงวา่ ความเชน่น้ีเมือ่เราพูดเป็นภาษาไทยเราจะพูดอยา่งไร คอื ลืมโครงสรา้งภาษาองักฤษไป 
เลยคะ่ แต ่เหมอืนเดมิคะ่ ตอ้งระวงัไมใ่หผ้ดิความหมายดว้ยนะคะ คาํและกลุม่คาํภาษาองักฤษกลุม่ 
หนึ่งทีเ่ป็นปญัหาทาํนองน้ีไดแ้ก ่สาํนวนงา่ยๆ และพบบอ่ยๆ ไดแ้ก่ many of them (ซึง่ในประดาน้ี), 
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along with (อกี), with nowhere else to turn (ไมรู่จ้ะหนัหน้าไปพึง่ใคร), some (บางคน)  
และ others (หลายคน) โปรดเปรียบเทีย่บคาํทีด่ฉินัใช้กบัการแปลแบบตรงๆ ดนูะคะ 

อกีประการหนึ่งคะ่ บางคร ัง้ตอ้งเพิม่เตมิคาํภาษาไทยเพือ่ทาํใหไ้ดป้ระโยคภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิ
เชน่ Four Burmese and foreign doctors along with 150 medics and nurses wrestle ... 
.ดฉินัไดเ้พิม่ ทีน่ี่ม ีเขา้ไป ไมอ่ยา่งนัน้ประโยคจะหว้นและตะกุกตะกกัไมร่าบรืน่คะ่  
และบางคร ัง้ตอ้งปรบัโครงสรา้งประโยคดงัตวัอย่างน้ีคะ่ After she fled her homeland, the  
medic known simply as Dr Cynthia set up her clinic in a barn in Mae Sot,  
sterilizing syringes in a rice cooker. ประโยคน้ีเป็นประโยคเดยีว เมือ่แปลเป็นภาษาไทย  
ถา้เราจะเขยีนใหเ้ป็นประโยคเดยีวตามตน้ฉบบั จะไมอ่า่นยากมากและไมไ่พเราะ ดฉินัจงึปรบัใหเ้ป็น 
ประโยคยอ่ยๆ สีป่ระโยคยอ่ยอยา่งทีเ่ห็นคะ่ อยา่งสว่นทีข่ึน้ดว้ย sterilizing ซึง่เป็น participial  
phrase ดฉินัไดป้รบัใหมใ่หข้ึน้ตน้ดว้ยกรยิาเพือ่ใหร้บักบัสว่นหน้าวา่ ใชห้มอ้หุงขา้วเป็นเครือ่งมือ 
ตม้เข็มฉีดยาเพือ่ฆา่เชื้อ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

ผูต้กทกุข์พากนัหล ั่งไหลมาหา"คณุแมเ่ทเรซา" 

1. 1. รฐับาลทหารของพมา่ตราหน้าเธอวา่เป็นศตัรู แตก่บัอกีหลายพนัหลายหมืน่คน 
ทีห่ล ั่งไหลมาทีค่ลนิิกของเธอ ซึง่ในประดาน้ีมีไมน้่อยทีต่กเป็นเหยือ่ของคณะผู ้
ปกครองประเทศทีไ่รค้วามปราณี คณุหมอซนิเธีย ม็อง คอืแพทย์ผูอ้อ่นโยนใน 
โลกของหมูบ่า้นทีโ่ดนลอบวางเพลงิ คา่ยผูอ้พยพทีส่กปรกทรุดโทรม และโรงงาน 
นรกท ัง้หลาย 

2. หลงัจากทีเ่ธอหนีออกจากบา้นเกดิเมอืงนอนมา แพทย์หญงิผูท้ีใ่ครๆรูจ้กัแตเ่พียง 
วา่ชือ่ หมอซนิเธีย มาอาศยัยุง้ขา้วทีแ่มส่อดเปิดเป็นคลนิิก ใชห้มอ้หุงขา้วเป็น 
เครือ่งมือตม้เข็มฉีดยาเพือ่ฆา่เชื้อ สบิแปดปีตอ่มา สถานทีแ่หง่น้ีกลายเป็นศนูย์ 
แพทย์ทีใ่หก้ารรกัษาคนปีละกวา่ 50,000 คน ทีน่ี่มแีพทย์ชาวพมา่และชาวตา่ง 
ประเทศรวม 4 คน บคุลากรทางการแพทย์และพยาบาลอกี 150 คน ท ัง้หมดน้ี 
ตอ้งรบัมือกบัคนไขท้ีไ่มรู่จ้ะหนัหน้าไปพึง่ใครและตา่งพากนัหล ั่งไหลมายงัศนูย์ 
แพทย์แหง่น้ีทุกวนั บางคนตอ้งเดนิทางถงึ 2 สปัดาห์จงึจะมาถงึจงัหวดัชายเขต 
แดนของไทยทีนี่่ หลายคนมาจากภายในประเทศไทยซึง่ประมาณวา่มแีรงงาน 
ราคาถูกของผูอ้พยพท ัง้ทีถู่กและไมถู่กกฎหมายราวๆ 2 ลา้นคน 

3. คณุหมอซนิเธียเป็นชาวกระเหรีย่งครสิต์ซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยในพมา่ เธอรกัษา 
ใหก้บัทุกคนโดยไมเ่ลือกหน้า "เราไมไ่ดแ้คช่ว่ยเขาเทา่นัน้ แตพ่ยายามจะเปลีย่น 
ระบบในพมา่ หาวธิีสรา้งคนรุน่ใหม ่อนัเป็นวสิยัทศัน์และภารกจิทีช่ดัเจนอยูแ่ล้ว 
นั่นคอืการแกป้ญัหาทางการเมอืงในพมา่" เธอกลา่วโดยเลีย่งไมย่อมเรียกชือ่ 
ประเทศของเธอตามชือ่ทีพ่วกรฐับาลทหารยดัเยียดให ้นั่นคอืเมยีนมาร์ เชน่เดยีว 
กบับรรดาคนทีต่อ่ตา้นคณะผูป้กครองประเทศท ัง้หลาย 

พบกบัเร่ืองของคุณหมอซินเธีย "คุณแม่เทเรซาของพม่า" ตอนจบในคร้ังหน้า 
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เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

March 7: The Princess's German dreams [2]  

สวสัดคีะ่  

บทละครวทิยุเป็นวรรณกรรมการแสดงซึง่ใชเ้สยีงคน เสยีงวตัถุ และเสยีงดนตรี เป็นเครือ่งมือสือ่สาร 
มายงัผูฟ้งัเพือ่ใหน้ึกภาพผสมผสานจนิตนาการทีไ่ดร้บัจากบทละครและจนิตนาการของผูฟ้งัเอง 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ทรงแปลบทละครวทิยุภาษาเยอรมนัทีไ่ดร้บัความนิยมมากในขณะ 
ทีผู่แ้ตง่ยงัมชีีวติอยู ่สว่นในปจัจุบนัน้ีคนเยอรมนัก็ยงันิยมอา่นบทละครวทิยุทีร่วบรวมไวเ้ป็นชุด 

เมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้เราไดแ้ปลบทวจิารณ์พระราชนิพนธ์แปลซึง่กลา่วถงึจุดประสงค์และเน้ือหาสาระ 
ของวรรณกรรม ในสปัดาห์น้ีราจะแปลบทความวจิารณ์ตอนทีก่ลา่วถงึเน้ือหาของความฝนัซึง่ผูแ้ตง่ 
ใชส้ญัลกัษณ์ลกึซึง้ทา้ทายผูอ้า่นใหใ้ชค้วามคดิ ความเขา้ใจและการตคีวาม เรามาแปลตอ่กนันะคะ 

The Princess's 
German dreams [2] 

Arusa Pisuthipan 

6. In Eich's work, each dream is 
presented separately and 
independently of the others. 
Each has its own ending, yet 
all of them reflect the dark 
side of people's minds when 
they lament the selfishness of 
mankind and the 
unpredictability of their 
destinies. 

7. Eich specialises in using 
symbolism that requires in-
depth understanding and 
interpretation from the 
readers. However, in the 
Princess's translated version, 
she tries to provide some 

"ความฝนั"  
พระราชนิพนธ์แปล 

วรรณกรรมเยอรมนั (๒) 

อรุสา พิสทุธพิรรณ  

6. ในผลงานของไอซ์ไดเ้สนอความฝนั 
แตล่ะเรือ่งไวอ้ยา่งเป็นอสิระตอ่กนั  
แยกจากกนั แตล่ะเรือ่งจบในตวัเอง 
ทุกเรือ่งสะทอ้นดา้นมดืของจติใจ 
มนุษย์ทีทุ่กข์ทรมานอยูก่บัความ 
เห็นแกต่วัของมนุษย์ดว้ยกนัเอง  
และชะตากรรมทีค่าดการณ์ลว่งหน้า 
ไมไ่ด ้

7. ความเป็นพเิศษของไอซ์คอืการใช้ 
สญัลกัษณ์ซึง่ตอ้งการความเขา้ใจ 
ทีล่กึซึง้และความสามารถตีความ 
ของผูอ้า่น อยา่งไรก็ตามสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดท้รง 
แปลโดยพยามยามสอดแทรก 
บนัทกึเพิม่เตมิเพือ่อธบิายใหช้ดั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trmr0706.htm
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post-script notes to elucidate 
the key messages in each 
chapter. 

8. Some of the dreams are 
sentimental and the symbols 
used reveal the collapse of 
the human spirit. The second 
dream, for example, tells the 
story of a couple trying to sell 
their own child to a millionaire 
because the child's flesh and 
blood is needed as a 
medication to cure the 
millionaire's fatal disease. 

9. The satirical symbolisation 
reflects the darkest side of 
human nature in a society 
where they have to do 
everything, no matter how 
inhumane, in order to survive. 

10. The last play, entitled Pluak 
(termites), tell the story of a 
woman in the US who 
dreams she is unable to run 
away from termites in her 
luxurious skyscraper 
apartment. The multitude of 
insects eating away at the 
structure of the costly 
residence symbolise the 
decay of the mind in the 
world of materialism in the 
mid-20th century. 

เจนถงึสาระสาํคญัในแตล่ะบท 
8. ความฝนับางเรือ่งกอ่ใหเ้กดิ 

ความรูส้กึสะเทือนอารมณ์ และ 
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ทีใ่ชไ้ดเ้ปิด 
เผยใหเ้ห็นความลม่สลายของ 
จติวญิญาณมนุษย์ ตวัอยา่งเชน่ 
ความฝนัเรือ่งทีส่องกลา่วถงึ 
สามภีรรยาคูห่นึ่งไดพ้ยายาม 
ขายลูกของตนเองใหแ้กม่หา 
เศรษฐีท ัง้น้ีเพราะเลือดและ 
เน้ือของเด็กใชเ้ป็นยารกัษาโรค 
ของมหาเศรษฐีเพือ่ใหพ้น้จาก 
ความตาย 

9. สญัลกัษณ์เชงิประชดประชนัน้ี 
สะทอ้นใหเ้ห็นดา้นทีม่ดืมดิทีส่ดุ 
ของธรรมชาตมินุษย์ในสงัคมซึง่ 
แตล่ะคนทาํทุกอยา่งแมจ้ะไร ้
มนุษยธรรม ท ัง้น้ีเพือ่ความ 
อยูร่อด 

10. บทละครเรือ่งสดุทา้ยทีช่ือ่วา่ 
ปลวก เลา่เรือ่งความฝนัของหญงิ 
อเมรกินัทีตอ้งการหนีปลวกที ่
กดักนิอพาร์ตเมนต์บนตกึระฟ้า 
หรูหรา ปลวกจาํนวนมากมาย 
เหลือคณานบักาํลงักดักนิทีอ่ยู่ 
อาศยัซึง่แพงลบิลิว่ เป็นสญัลกัษณ์ 
ชี้ใหเ้ห็นความผเุป่ือยของจติใจ 
ในโลกแหง่วตัถุนิยมตอนกลาง 
ศตวรรษที ่20 

ค าอธิบาย 

ย่อหน้าที่ 6 

ยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึกลวธีิการแตง่บทละครวทิยุซึง่มที ัง้หมด 5 เรือ่ง แตล่ะเรือ่งไมต่อ่เน่ืองกนั ศพัท์ 
วรรณกรรมทีน่่าสนใจ ending n. ตอนจบ การจบเรือ่ง สว่นศพัท์อืน่ ๆ คอื  dark side n.  
ดา้นมดื มมุมดื ความเลวรา้ย ความผดิศีลธรรม 

ย่อหน้าที่ 7-10 
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4 ยอ่หน้าน้ียงัเป็นกลวธีิการแตง่เรือ่งความฝนั ซึง่ไอซ์คดิหาสญัลกัษณ์เพือ่แสดงถงึความแหลกเหลว 
ของจติใจมนุษย์สมยัหลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และปญัหาความขดัแย้งทางอาํนาจการเมอืงของโลกคา่ย 
เสรีและคา่ยคอมมวินิสต์ซึง่ประกอบดว้ยความโหดรา้ย ความโลภโมโทสนั และความไรจ้รยิธรรม 

ศพัท์ทีน่่าสนใจ  symbolism n. ในวชิาวรรณกรรมหมายถงึสญัลกัษณ์นิยม คอืการใชส้ิง่ที่มีชีวติ
หรือ 
ไมม่ชีีวติเป็นตวัแทนของอกีสิง่หนึ่ง เชน่ใชส้งิโตแทนกาํลงัและความกลา้หาญ ใชด้อกกุหลาบแทน 
ความงามหรือความรกั การแตง่วรรณกรรมทีใ่ชส้ญัลกัษณ์น้ี ผูอ้า่นจาํเป็นตอ้งตคีวามใหไ้ดว้า่ ผูเ้ขยีน 
กาํลงัจะสือ่สารเกีย่วกบัเรือ่งอะไร ตอ้งการเรา้ความคดิ ความรูส้กึเรือ่งอะไร เพราะผูเ้ขยีนไมไ่ดบ้อก 
กลา่วโดยตรง แตบ่อกกลา่วโดยผา่นสญัลกัษณ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ ทรงตระหนกัความลาํบาก 
ของผูอ้า่น จงึทรงอธบิายไวใ้นแตล่ะบท ทาํใหผู้อ้า่นตคีวามไดถู้กตอ้งและชดัเจน 

ศพัท์ทีน่่าสนใจ  elucidate v. ทาํใหแ้จม่แจง้ อธบิาย ชี้แจง  medication n. การเยียวยารกัษา 
โรค  satirical adj. มาจาก satire n. ศพัท์วรรณคดีหมายถงึการเสยีดส ีประชดประชนั เป็นศลิปะ 
การเขยีนทาํใหเ้รือ่งราวขบขนั เชน่การลอ้เลียนความโงเ่ขลา ความไมถู่กตอ้งของสงัคมมนุษย์ 

หวงัวา่บทเรียนแปลเกีย่วกบัพระราชนิพนธ์แปลคงปลุกเรา้อะไรบางอยา่งในตวัคณุใหต้ืน่ขึน้เผชญิกบั 
ความทา้ทายตา่งๆ ในโลกปจัจุบนั และหวงัวา่คณุคงตระหนกัถงึประโยชน์ของการทํางานแปลซึง่ 
กอ่ใหเ้กดิการพฒันารอบดา้น ท ัง้ดา้นสตปิญัญา ความรู ้และปรชัญาการดาํรงชีวติ 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universite de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

FEBRUARY 2006 

February 28: The Princess's German dreams [1]  

สวสัดคีะ่  

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระอจัฉรยิภาพดา้นอกัษรศาสตร์อนัเป็น 
คณุานุประโยชน์ในแวดวงวรรณกรรมเป็นเวลานานหลายสบิปี วรรณกรรมทีป่รากฏสูส่งัคมคร ัง้ลา่สดุ 
เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2548 คอืพระราชนิพนธ์แปลเรือ่ง ความฝนั ทรงแปลจากเรือ่ง Traume  
แตง่โดย กุนเทอร์ ไอซ์ (Gunter Eich) บรษิทันานมบีุก๊ส์พบัลเิคช ั่นส์เป็นผูจ้ดัพมิพ์ 

เชญิแปลไดเ้ลยคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb2806.htm
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The Princess's 
German dreams  

[1] 

Arusa Pisuthipan 

1. Radio drama seems to 
have a special appeal to 
Her Royal Highness 
Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. As a child, 
during school breaks, the 
Princess could be found, 
ears glued to the radio to 
the point that her nanny 
had to spell out time for 
reading books. Every now 
and then, the imaginative 
royal wrote radio plays 
herself and asked those 
around her to act and 
record the play on tape 

2. Years later, Princess 
Sirindhorn's dreams have 
partly come true. Kwam 
Fan(Dreams) is a collection 
of her astute translation of 
German classic works by 
Gunter Eich, aka the father 
of German radio 
playwrights. 

3. An innovative poet, Eich 
(1907-1972) wrote a 
number of acclaimed radio 
plays as well as 
controversial poems. Eich's 
poem successfully marked 
the beginning of the radio 
play as a literary genre in 
Germany and drew 
considerable attention from 
literary critics and scholars. 

4. Eich portrayed in his work 

"ความฝนั"  
พระราชนิพนธ์แปล 

วรรณกรรมเยอรมนั (๑) 

อรุสา พิสทุธพิรรณ  

1. สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทยั 
เป็นพเิศษในละครวทิยุ ขณะทีท่รง 
พระเยาว์ระหวา่งเวลาปิดเทอม  
สมเด็จพระเทพรตันฯ จะทรงแนบ 
พระกรรณเอาไวก้บัวทิยุจนพระพี่ 
เล้ียงตอ้งชี้แจงวา่ถงึเวลาทรงพระ 
อกัษรแล้ว บางคร ัง้สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ ผูท้รงอจัฉรยิะภาพ 
ทางจนิตนาการ ทรงนิพนธ์บท
ละคร 
วทิยุดว้ยพระองค์เอง แล้วทรงขอ 
รอ้งใหผู้ใ้กลช้ดิแสดงแลว้บนัทกึ 
เทปบทละครไว้ 

2. หลายปีตอ่มา ความฝนัของสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดาฯ ไดป้รากฏ 
เป็นความจรงิขึน้บางสว่น พระราช 
นิพนธ์แปลเรือ่ง ความฝนั  
(Dreams) เป็นรวมพระราช
นิพนธ์ 
แปลอนัเฉียบแหลม ทีท่รงแปลจาก 
วรรณกรรมคลาสสคิ แตง่โดย 
นกัเขยีนเยอรมนั กุนเทอร์ ไอซ์  
ผูไ้ดช้ือ่วา่เป็นบดิาแหง่บทละคร
วทิยุ 

3. ไอซ์ (2450-2515) เป็นกวีทีม่กั 
จะนําสิง่ใหม่ๆ  มาใช ้บทละครวทิยุ 
ของเขาไดร้บัความชืน่ชมพอๆ กบั 
บทประพนัธ์ทีไ่ดร้บัการโตแ้ยง้  
บทประพนัธ์ของไอซ์ไดร้เิริม่บท 
ละครวทิยุประเภทวรรณกรรมขึน้ 
ในประเทศเยอรมนีไดส้าํเร็จ และ 
เป็นเรือ่งทีด่งึดดูความสนใจจาก 
นกัวจิารณ์และนกัปราชญ์ทางดา้น 
วรรณกรรมไดเ้ป็นอยา่งมาก 

4. ในผลงานของเขา ไอซ์สะทอ้นภาพ 
ความหายนะในจติวญิญาณมนุษย์ 
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the downfall of the human 
spirit during the post-
Second World War period, 
when people were 
overwhelmed by 
selfishness and placed the 
importance of wealth, 
power and fame over their 
souls. 

5. While presenting the theme 
of a rotten world, Eich's 
work also served as a 
wake-up call for people to 
rise and fight for better 
lived and morality. 

สมยัหลงัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง 
อนัเป็นยุคทีผู่ค้นมแีตค่วามเห็น 
แกต่วัอยา่งลน้เหลือและใหค้วาม 
สาํคญัตอ่ความม ั่งค ั่ง อาํนาจ  
ความมีชือ่เสยีงยิง่กวา่จติวญิญาณ 
ของตนเอง 

5. ในขณะทีไ่อซ์เสนอเน้ือหา 
วรรณกรรมเกีย่วกบัโลกทีเ่น่าเฟะ 
เขาไดป้ลุกเรา้ใหผู้ค้นตืน่ขึน้มา 
เรียกรอ้งและตอ่สูเ้พือ่ชีวติและ 
จรยิธรรมทีด่ขีึน้ 

ค าอธิบาย  
บทเรียนแปลวนัน้ีมโีอกาสดียิง่ทีจ่ะไดนํ้าเสนอบทความวจิารณ์หนงัสอืเล่มน้ี ซึง่ไดต้ดัตอนมาเพียง 
11 ยอ่หน้า เพือ่ใหเ้หมาะกบัเน้ือทีจ่าํกดั ท ัง้ทีแ่ฟน Translate It เรียกรอ้งใหย้าวกวา่น้ีเพราะแฟนๆ 
บอกวา่ Translate It มคีณุคา่ทางดา้นภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคูก่นัโดยผา่นการแปลทีเ่ป็น 
ศาสตร์และไดพ้ฒันาความคดิดา้นวฒันธรรมอยา่งไมม่อีคต ิท ัง้น้ีเพราะผูท้ีเ่ตรียมบทเรียนมหีลายคน 
หลายมมุมองซึง่ทาํใหแ้ฟนๆ มคีวามแปลกแตกตา่งอยา่งมคีณุคา่ ขอขอบคณุแฟนๆ ทีก่รุณาบอก 
กลา่วมา 

หัวบท  

ถา้แปลหวับทตามตวัอกัษรจะไดภ้าษาไทยทีข่าดวฒันธรรมไทย ซึง่มีภาษาเฉพาะสาํหรบั
พระมหากษตัรย์ิ 
และพระบรมวงศานุวงศ์มานานรว่ม 900 ปี สมควรรกัษาไวใ้หด้ใีนปจัจุบนั ดฉินัตระหนกัในคณุคา่
ของ 
ราชาศพัท์ทีบ่ง่บอกอารยธรรมสูงสง่ของคนไทย จงึแปลหวับทโดยใชร้าชาศพัท์ 

ย่อหน้าที่ 1 

การแปลพระนามของพระองค์จะแปลโดยตรงจากภาษาองักฤษไมไ่ด ้ผูแ้ปลตอ้งใช้คาํราชาศพัท์ 
สาํหรบัพระนามของพระองค์ ศพัท์ทีน่่าสนใจคือ  school breaks n. เวลาโรงเรียนปิดเทอม  
 every now and then สาํนวน บางคร ัง้บางคราว  radio plays n. ละครวทิยุ มคีวามหมาย 
เหมอืน radio drama ทีป่รากฏในตน้ยอ่หน้า และ radio playwrights ทีป่รากฏปลายยอ่หน้าที ่2 

ย่อหน้าที่ 2-3 

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกล่าวถงึวรรณกรรมเรือ่งความฝนัซึง่ผูเ้ขยีนเป็นกวีและนกัเขยีนทีม่ ี
แนวความคดิใหม่ๆ   astute adj. ซึง่ฉลาดปราดเปรือ่ง  aka ยอ่มาจาก also known as  
ทีรู่จ้กักนัอกีชือ่หนึ่งวา่  innovative poet กวีทีม่กัจะนําสิง่ใหม่ๆ  มาใช้  acclaimed adj.  
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ซึง่ไดร้บัความชืน่ชอบ ในทีน้ี่ตรงขา้มกบั controversial ซึง่โตแ้ยง้ขดัแยง้ไมย่อมรบั  literary 
genre n. รูปแบบของวรรณกรรม ในทีน้ี่หมายถงึบทละครวทิยุซึง่เป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งเหมอืน 
นวนิยาย เรือ่งส ัน้ นิทาน นิยาย  literary critics and scholars n. หมายถงึ นกัวจิารณ์ 
วรรณคดแีละนกัวชิาการดา้นวรรณคด ีเชน่อาจารย์ผูส้อนวรรณคด ีเป็นตน้ 

ย่อหน้าที่ 4-5 

ใจความของสองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึจุดประสงค์ในการแตง่และเน้ือหาสาํคญัของบทละครวทิยุ  
 post-World War Two period n. ชว่ง ยุค สมยัหลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 
 overwhelmed v. ทว่มทน้ ลน้เหลือ  theme n. ในวชิาวรรณคด ีหมายถงึเน้ือหาวรรณกรรม 
อนัเป็นแกน่สาํคญัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการสือ่สารมายงัผูอ้า่น  morality n. ศลีธรรม จรรยา จรยิธรรม 

เรามาแปลบทละครตอ่สปัดาห์หน้ากนันะคะ 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universite de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

February 21: Raihan brings message of peace [2]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

องัคารน้ี เรามาฝึกแปลขา่วตอ่จากสปัดาห์ทีแ่ลว้กนันะคะ ยงัคงเป็นเรือ่งวงดนตรีมาเลเซีย ทีนํ่าแรง 
ศรทัธาตอ่ศาสนาผา่นเสยีงเพลงและบทเพลง มามอบเป็นของขวญัปลุกปลอบประโลมจติใจชาวไทย 
มสุลมิภาคใต ้ทีบ่อบชํา้จากเหตกุารณ์รุนแรง จากฝีมอืกลุม่มุสลมิที่หลงผดิ สว่นทีจ่ะแปลตอ่ไปน้ี เป็น 
ทรรศนะและความรูส้กึของผูช้มชาวไทยมสุลมิ โดยเฉพาะจากสตรีไทยมุสลมิทีเ่ครง่ครดัตอ่การ 
ปฏบิตัตินตามจารีตประเพณีอสิลาม เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

DEEP SOUTH Malaysian Band in Pattani, Tanyong Limo 

Raihan brings message of peace [2] 

Wassana Nanuam 

5. Band member Nazrey Johan said it was wrong to hate people of 
other religions. 

6. "I want to encourage Muslim people in the South of Thailand to 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb2106.htm
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stay safe and want their lives to quickly return to normal, to live in 
peace," Nazrey said. 

7. Nuraisor Tono, 33, a teacher from Sai Buri district, said she has 
been a die-hard Raihan fan for 10 years. 

8. "Their songs teach us to love Allah and all mankind. Just attending 
the concert gave us some happiness and a welcome respite, " Ms 
Nuraisor said. 

9. "Muslim women rarely have such an opportunity to relax," Sulaida 
Abdullah, 17, from Narathiwat. 

10. "During the concert Muslim women can look, listen and sing along, 
but we cannot dance." 

ค าอธิบาย  
มศีพัท์บางคาํทีต่อ้งเลือกเฟ้นหาคาํไทย ใหต้รงกบัภาษาวยัรุน่สมยัใหมน่ิยมใชก้นั และบางคาํตอ้ง 
ปรบัปรุงเพิม่เตมิใหต้รงกบัสภาพการใช้จรงิ โดยเฉพาะในดา้นศาสนา มฉิะนัน้จะเกดิความ 
ผดิพลาดไดส้ว่นประโยคทีแ่ปลนัน้ เน้นใหอ้า่นเขา้ใจตรงตามสาระขา่ว และเป็นภาษาไทยทีด่ี  
จงึตอ้งมกีารปรบัปรุงโยกยา้ยขอ้ความใหเ้หมาะสม 

ย่อหน้าที่ 5-6  

ยอ่หน้าที ่5 ม ี2 บรรทดั ไมม่คีาํศพัท์ยาก แตถ่า้หากแปลไปตามขอ้ความภาษาองักฤษ ขอ้ความ 
ภาษาไทยทีแ่ปลจะไมร่าบรืน่ ไมเ่ป็นเหตเุป็นผลทีด่ ีจงึควรกลบัประโยค ดงัทีแ่ปลใหเ้ห็น 
 people of other religions วลีน้ีแปลวา่ 'คนจากศาสนาอืน่' ได ้แตห่ากใชว้า่ 'คนตา่ง 
ศาสนา' ระดบัคาํดดูกีวา่มาก  encourage (v.) สนบัสนุน, ใหก้าํลงัใจ, ปลุกใจ  to stay  
safe เป็นวลีขอรอ้งวงิวอน จงึตอ้งเตมิขอ้ความ ขอให ้เขา้ไปดว้ย ขอ้ความตอ่ไป ก็ตอ้งเตมิเชน่ 
เดยีวกนั  คาํแปลของ quickly (adv.) ตอ้งหาตาํแหน่งวางใหเ้หมาะสม ดฉินัเลือกวางไว้ 
ทา้ยประโยคเลย 

ย่อหน้าที่ 7-8  

บอกความรูส้กึในใจของผูเ้ขา้ชมชาวไทยมสุลมิ ทีม่ตีอ่วงดนตรีรอยฮานจากมาเลเซียวงน้ี คณุครู 
สตรีผูน้ี้มอีายุเกนิวยัรุน่แล้ว เธอตดิตามผลงานของวงมาตลอดต ัง้แตเ่ป็นวยัรุน่ เธอชืน่ชม มคีวามสขุ 
และผอ่นคลายทุกข์ไปไดม้ากทีเดยีว  a die hard Raihan fan เป็นนามวลีหมายถงึ 'แฟน 
เพลงพนัธุ์แทข้องวงดนตรีรอยฮาน'  die hard (adj.) ไมรู่จ้กัตาย, ตลอดกาล ดฉินัคดิวา่ 
คาํ 'แฟนพนัธุ์แท'้ ซึง่เป็นชือ่เกมโชว์ของคณุปญัญา นิรนัดร์กุล ตรงความหมายทีสุ่ด และเป็นคาํฮติ 
ตดิปากของวยัรุน่ดว้ย จงึขอเลือกใชค้าํน้ีก็แลว้กนั  to love (v.)คาํน้ี ในทีน้ี่จะใชค้าํแปลวา่ 'รกั'  
ไมไ่ดเ้พราะ Allah คอื คาํทีเ่ปลง่เสยีงเรียกพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ของศาสนาอสิลาม มสุลมิ 
ทุกคนตอ้งจงรกัภกัดีตอ่องค์อลัลอฮ์ ไมใ่ชแ่คร่กัอยา่งเดยีว ดฉินัจงึเลือกใช ้'จงรกัภกัด'ี แทน 
 Allah คอืพระนามของพระผูเ้ป็นเจา้ของอสิลาม มสุลมิในเมอืงไทยนิยมกลา่วพระนามวา่  
'พระองค์อลัลอฮ์'  mankind (n.) มวลมนุษยชาต ิ a welcome respite เป็นนามวลี หมาย 
ถงึ การผอ่นคลายบรรเทาทกุข์ไดถู้กจงัหวะพอดี, welcome (adj.) ทีน่่ายนิด,ี ทีไ่ดจ้งัหวะ, พอดี, 
respite (n.) การทุเลา, การบรรเทา, การผอ่นคลายทุกข์ ดฉินัขอผนวก 2 คาํหลงัเขา้ดว้ยกนั 

ย่อหน้าที่ 9-10 

พูดถงึทรรศนะของสาววยัรุ่นมสุลมิอกีคนหนึ่ง ทีชื่น่ชอบวงดนตรีรอยฮานมาก เธอบรรยายความ 
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ในใจ และความรืน่เรงิบนัเทงิใจ ในขอบเขตทีจ่ารีตประเพณีอสิลามอนุญาตใหส้ตรีมุสลมิกระทาํได้ 


 an opportunity (n.) โอกาส, ชอ่งทาง, เวลาเหมาะ  relax (v.) ผอ่นคลายอารมณ์, พกัผอ่น 
หยอ่นใจ, คลีค่ลายอารมณ์  ประโยคสดุทา้ยของยอ่หน้าที ่10 ไมค่วรแปลตามรูปประโยคภาษา 
องักฤษวา่ 'แตเ่ราไมส่ามารถเตน้ตามได้' เพราะประโยคภาษาไทยไมน่ิยมใชก้นั จงึควรปรบัเขยีน 
ใหมเ่ป็น 'แตเ่ราเตน้ตามไมไ่ด'้ จะดกีวา่มาก 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วงดนตรีมาเลเซียเปิดแสดงทีต่นัหยงลมิอ ปตัตานี 

วงดนตรีรอยฮานมอบคาํอวยพรสนัตสิุขให ้

วาสนา นานวม 

5. สมาชกิวงอกีคนทีช่ือ่นซัรีย์ โจฮาน กลา่ววา่ การเกลียดชงัคนตา่งศาสนา เป็นสิง่ที่ 
ผดิมหนัต์ 

6. "ผมอยากใหก้าํลงัใจชาวมสุลมิทีอ่ยูภ่าคใตข้องประเทศไทย ขอใหอ้ยูอ่ยา่ง
ปลอดภยั 
และขอใหช้ีวติพวกเขากลบัคนืสูช่ีวติปรกต ิดาํรงอยูใ่นสนัตสิขุโดยเร็วไว" นซัรีย์
กลา่ว 
อวยพร 

7. นูรอยซอร์ โตะ๊โน๊ะ คณุครูวยั 33 ปี จากอาํเภอสายบรีุกลา่ววา่ เธอเป็นแฟนเพลง 
พนัธุ์แทข้องวงดนตรีรอยฮานมานานนบัสบิๆ ปีแล้ว 

8. "เพลงของวงน้ีสอนพวกเรา ใหจ้งรกัภกัดตีอ่พระองค์อลัลอฮ์ และรกัมวล
มนุษยชาต ิ
ดว้ยกนั เพียงแคม่ารว่มชมการแสดงดนตรี ก็กอ่ความสขุใหพ้วกเรา และผอ่น
คลาย 
บรรเทาทุกข์ไดถู้กจงัหวะพอดทีีเดยีว" 

9. สว่นซุไลดา อบัดลุเลาะห์ เด็กสาววยั 17 ปี จากจงัหวดันราธวิาสใหค้วามเห็นวา่  
"ผูห้ญงิมสุลมิเรา ไมค่อ่ยมโีอกาสไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจเช่นน้ีมากนกั 

10. ในขณะทีด่นตรีเลน่ พวกผูห้ญงิมสุลมิสามารถมอง ฟงั และรอ้งเพลงตามได ้แต่
เรา 
เตน้ตามไมไ่ด"้ 

แลว้พบกนัใหม่ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
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Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

 

February 14: Raihan brings message of peace [1]  

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี ขอนําแบบฝึกแปลทีม่เีน้ือหาน่าสนใจ เป็นเรือ่งของดนตรีทีก่ลุม่บคุคลผูเ้ลน่ แมเ้ป็นชาวตา่งชาติ 
แตม่คีวามปรารถนาด ีไดส้ือ่สารผา่นเสยีงเพลง นําหลกัธรรมแรงศรทัธาแหง่ศาสนา มาปลุกปลอบจติใจ 
ผูค้นทีน่บัถือศาสนาเดยีวกนั ทีข่ณะน้ีกาํลงัเผชญิหน้ากบัความทุกข์ทรมานเดอืดรอ้นแสนสาหสั ดว้ยฝีมอื 
ของกลุม่ผูห้ลงผดิในศาสนาเดยีวกนั จนเกดิเหตกุารณ์วุน่วายอยูใ่นแถบจงัหวดัชายแดนใตส้ดุของไทยใน 
ขณะน้ี เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

DEEP SOUTH Malaysian Band in Pattani, Tanyong Limo 

Raihan brings message of peace [1] 

Wassana Nanuam 

1. A Malaysian band entertained young Thai Muslims in Pattani 
yesterday, bringing with it a musical message of religious 
tolerance, love and harmony. 

2. Raihan, a Malaysian quartet formed in 1996, is well-known both in 
Malaysia and in the Deep South. Lyrics of their songs sung in 
Arabic and Malay revolve mostly around Islamic teachings. 

3. Their concert at the Southern View hotel drew more than 1,000 
fans, clearly separated into males and females according to 
Islamic custom. 

4. "We were worried by the violence but we had to come to send a 
message to Muslims here, to be united and to respect each other," 
said band member Che Amran. "Good Muslims do not kill people." 

ค าอธิบาย  
คาํอธบิาย สว่นวธิีการแปลนัน้ ขา่วน้ีไมค่อ่ยมคีวามซบัซ้อน ท ัง้รูปประโยคและศพัท์มากนกั แตค่วร 
พถิีพถินัเลือกคาํใหเ้หมาะสมกบับรบิทความ และความสละสลวยของประโยคดว้ย นกัเรียนและ 
นกัศกึษาลองแปลดนูะคะ ไมย่ากเลย 

หัวบท  

บอกสถานทีท่ีเ่กดิขา่ว และขา่ว  Deep South ถา้แปลตรงตวัจะไดว้า่ "ภาคใตส้ดุ" แตห่นงัสอื 
พมิพ์ท ั่วไปใชว้า่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต่้ คะ่ deep (adj.) นอกจากแปลวา่ลกึแล้ว ยงัหมายถงึ 
ชายแดนสดุ, สดุขอบ, นอกสดุ ไดอ้กีดว้ย  Malaysian (adj.) ชาวมาเลเซีย ภาษามาเลเซีย  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb1406.htm
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เมือ่แปลรวมกบั band (n.) วงดนตรี ใหใ้ชเ้ป็น 'วงดนตรีมาเลเซีย'  ขอ้ความทีแ่ปล ดฉินัไดเ้พิม่ 
คาํกริยิา "เปิดแสดง" เขา้มาดว้ย เพือ่ให ้เกดิความชดัเจนและดสูละสลวยยิง่ขึน้ 

หัวข่าวใหญ่  

เพือ่นนกัแปลควรเลือกคาํแปลของ brings ใหเ้ขา้กบับรบิท และใหส้ ัน้กะทดัรดันะคะ ดฉินัจงึเลือก 
ใชค้าํวา่ 'มอบ' แทนทีจ่ะใช ้นํา....มามอบให้  message (n.) สาร, ขา่วสาร, สาส์น, คาํอวยพร  
ขอเลือกใชค้าํหลงั ดูจะเขา้ใจไดด้กีวา่คาํอืน่  message of peace หมายถงึ คาํอวยพรสนัตสิุข 
(ไมต่อ้งใสค่าํแปลของ 'of 'ลงไปดว้ยนะคะเยิน่เยอ้คะ่) 

ย่อหน้าที่ 1  

เป็นสรุปขา่ว บอกเรือ่งราวใหผู้อ้า่นทราบ (ใครทีข่ีเ้กียจอา่นรายละเอยีดขา่วอา่นแตเ่ฉพาะยอ่หน้า 
แรก รูเ้รือ่งหมด)  entertain (v.) สรา้งความบนัเทงิใจ, กอ่ใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ 
 musical message เป็นนามวลี หากแปลตรงตวั ขอ้ความจะอา่นสบัสนเขา้ใจยากจงึควร  
ปรบัปรุง โดยยดึความเป็นหลกั เพือ่ใหอ้า่นไดเ้ขา้ใจชดัเจน จงึขอใชว้า่ 'เสยีงดนตรีทีส่ือ่สาร 
แสดงใหเ้ห็นถงึ'  tolerance (n.) ความอดทนอดกล ัน้, ความขม่ใจ, การยอมทน ขอเลือกใช้ 
คาํแรกแลว้กนัคะ่  harmony (n.) ความกลมเกลียว, สมานฉนัท์, ความสามคัค ีขอผนวกสองคาํ 
แรกเขา้ดว้ยกนั ดไูดค้วามหมายดแีละนิยมใชก้นัในขา่วภาษาไทย  ยอ่หน้าน้ี ดฉินัไดป้รบัปรุง
สลบั 
ตาํแหน่งขอ้ความใหม ่เพือ่ใหเ้ป็นภาษาไทยทีด่ ีและอา่นเขา้ใจงา่ย 

ย่อหน้าที่ 2  

ใหร้ายละเอยีดวงดนตรีรอยฮาน  quartet (n.) เขยีนไดอ้กีอยา่งหนึ่งคอื quartette หมายถงึ 
วงดนตรีทีม่นีกัดนตรี 4 คน หรือ วงดนตรีทีม่ผีูเ้ลน่เครือ่งสาย 4 ชิน้ บางทีมเีปียโนและเครือ่งสาย 
3 ชิน้  formed ( v. ในรูป passive form ) เกดิขึน้, ต ัง้ขึน้, รวมตวัขึน้, ต ัง้วงขึน้ ใชไ้ดทุ้กคาํ 
 Lyrics (n.) หากเป็นพหพูจน์เชน่คาํน้ี หมายถงึ เน้ือรอ้ง, บทเพลง  Arabic (n.) ภาษาอาหรบั  
 Malay (n.) ภาษามาเลย์  revolve (v.) หมนุอยูร่อบ ,ยดึตาม ตอ้งใชค้าํหลงัแลว้คะ่ 
 Islamic teachings เป็นนามวลี หมายถงึ หลกัคาํส ั่งสอนอสิลาม 

ย่อหน้าที่ 3  

บรรยายการแสดงคอนเสร์ิตของวงน้ีทีเ่รียกแฟนผูเ้ขา้ชมไดค้บัค ั่ง และยงัปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตาม 
หลกัจารีตแหง่อสิลาม  Their concert หมายถงึ คอนเสร์ิตของวงน้ี (ขอใหส้งัเกตดฉินัหลีก 
เลีย่งไมใ่ช้คาํแปลของ their)  concert (n.) ปจัจุบนัเรานิยมทบัศพัท์กนั แตด่ฉินัขอใชค้าํไทย 
วา่ 'การแสดงดนตร่ี' แทน'  drew (v.) ดงึดดูใจ, ชกัจูง, จูงใจ  fans (n.) คงตอ้งใชค้าํ 
ทบัศพัท์วา่ 'แฟน 'ดกีวา่ใช ้'ผูค้ล ั่งไคล้, ผูบ้า้คล ั่ง 'นะคะ่  separated into males and  
females หมายถงึ 'แบง่แยกทีน่ ั่งระหวา่งหญงิและชาย' ขอ้ความน้ีตอ้งเพิม่คาํ 'ทีน่ ั่ง' และ 
คาํเชือ่ม 'โดยที'่ เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน  according to (prep.) ตามที,่ ตาม 
 Islamic Custom เป็นนามวลี หมายถงึ จารีตประเพณีอสิลาม  customs (n.) จารีต 
ประเพณี ( ตามศพัท์นิตศิาสตร์ของราชบณัฑติยสถาน) 

ย่อหน้าที่ 4 

กลา่วถงึความมุง่ม ั่นของสมาชกิวงดนตรีน้ีคนหนึ่ง ทีต่ ัง้ใจนําคาํอวยพรมาสูช่าวไทยมสุลมิ  was  
worried ( เป็น v. ในรูป p.p ) กงัวล, เป็นหว่ง, หว่งใย, ไมส่บายใจ  but (conj.) แตท่วา่, แตว่า่, 
แต ่ใชส้องคาํแรก ประโยคจะดสูละสลวยกวา่ใช้คาํทีส่าม  to be united เป็น expression หรือ 
วลี แสดงความรูส้กึจงึตอ้งเพิม่คาํ 'ขอให'้ เขา้ไปดว้ยเป็น 'ขอให้รว่มพลงัสามคัคกีนั'  to  
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respect each other (expre.) หมายถงึ 'ขอใหเ้คารพตอ่กนัและกนั'  ประโยคสดุทา้ยที ่
สมาชกิวงคนหนึ่งกลา่ว ตอ้งเลือกเฟ้นคาํใหด้ ีเนื่องจากเป็นประโยคทีม่ีสาระสาํคญั 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้วงดนตรีมาเลเซียเปิดแสดงทีต่นัหยงลมิอ ปตัตานี 

วงดนตรีรอยฮานมอบคาํอวยพรสนัตสิุขให ้

วาสนา นานวม 

1. เมือ่วานน้ี วงดนตรีมาเลเซียไดม้อบเสยีงดนตรี ทีส่ือ่ถงึความอดทนอดกล ัน้ 
ความรกัและความกลมเกลียวสมานฉนัท์ตามหลกัการแหง่อสิลาม สรา้งความ 
บนัเทงิเพลดิเพลนิใจ ใหแ้กเ่ด็กไทยมสุลมิในจงัหวดัปตัตานี 

2. วงรอยฮานเป็นวงดนตรีมาเลเซีย ประเภทวงดนตรี 4 คนเลน่ ต ัง้วงขึน้ในปี 1996 
มชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัด ีท ัง้ในประเทศมาเลเซียและจงัหวดัชายแดนใตส้ดุของ
ไทย 
เน้ือเพลงทีร่อ้งท ัง้ภาษาอาหรบั และภาษามาเลย์น้ี สว่นใหญย่ดึตามหลกัคาํส ั่งสอน 
อสิลาม 

3. การแสดงดนตรีของวงน้ีจดัขึน้ทีโ่รงแรมเซาท์เทร์ิน ววิ ดงึดดูแฟนผูเ้ขา้ชม
ไดม้าก 
กวา่ 1000 คน โดยทีม่กีารแบง่แยกทีน่ ั่งระหวา่งหญงิและชายอยา่งชดัเจนตาม 
จารีตประเพณีอสิลาม 

4. เจะ๊ อมัราน สมาชกิวงคนหนึ่งกลา่ววา่ "เราหว่งใยเหตกุารณ์ทีนี่่ หากแตเ่ราตอ้ง
มา 
เพือ่นําคาํอวยพรมาสูช่าวมุสลมิทีอ่ยู ่ณ ทีน้ี่ ขอใหร้ว่มพลงัสามคัคกีนั และขอให้ 
เคารพตอ่กนัและกนัเอาไว ้มสุลมิทีด่ไีมฆ่า่คน" 

ตอ้งขออภยัท่ีตอ้งอ่านต่อในองัคารหนา้ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

February 7: Japan cannot avoid raising taxes 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trfb0706.htm
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ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีอยากขอพูดถงึเคล็ดในการทาํงานแปลบางอยา่งทีช่ว่ยไมใ่หก้ลิน่นมเนยเหลืออยู่  
โปรดอา่นทีละขอ้เทียบไปกบัสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์แลว้ไดเ้ลยนะคะ 

Japan cannot avoid raising taxes 

Remarks the latest volley in standoff 

SYDNEY, REUTERS 

1. Tokyo —"Japan cannot reduce its ballooning government debt 
through spending cuts alone, which means tax rises will be 
inevitable," Japanese Finance Minister Sadakasu Tanigaki said 
yesterday. 

2. Warning against trying to delay tough decisions on taxes, Tanigaki 
said the government's fiscal reform debate this year must cover 
measures on both revenue and spending, part of which should be 
reflected in the budget of the 2007/08 fiscal year due to be drafted 
later this year. 

3. "It goes without saying that there have been thorough spending 
cuts," Tanigaki told a business seminar. "But given the fact that 
borrowings through bond issuance still account for 37.6 percent of 
our budget, it would be extremely difficult to resolve our fiscal 
problems with that alone. 

4. The remarks are the latest volley in a standoff on the wisdom of 
raising Japan's 5 percent consumption tax soon. The debate has 
pitted Tanigaki and Economics Minister Kaoru Yosano against 
Internal Affairs Minister Heizo Takenaka and ruling Liberal 
Democratic Party policy chief Hidenao Nakagawa. 

ค าอธิบาย  
1. ในชือ่เรือ่งคาํวา่ cannot พยายามไมแ่ปลวา่สามารถ เชน่ ญีปุ่่ นไมส่ามารถหลีกเลีย่งการขึน้ 
ภาษีได ้ใชค้าํวา่ ได ้ไมไ่ด ้หรือ ไมอ่าจ แทนไปเลยคะ่ 

2. บอ่ยคร ัง้ทีเ่ราเห็นคาํทีไ่มน่่าจะเขา้กบับรบิทแตผู่เ้ขยีนก็ใชเ้พือ่ "เลน่" ความหมายแบบอุปมา 
เราไมค่วรแปลตรงๆ ซือ่ๆ เพราะในภาษาไทยอาจไมม่ีความหมายแบบอุปมาเชน่นัน้ ตวัอยา่ง 
เชน่ volley ในหวับทรอง ซึง่แปลวา่ การเตะสกดั(ฟุตบอล) การยงิรวั การยงิเป็นตบั การปะท 
ุ่พรอ้มกนั การยงิคาํถามและคาํวจิารณ์เป็นตบั คาํพูดน้ีเป็นการวจิารณ์เป็นชุดคร ัง้ล่าสดุในการ 
แสดงความขดัแย้ง คงไมเ่ป็นภาษาเทา่ไหร ่ผูแ้ปลจงึตอ้งพจิารณาความใหด้โีดยการอา่นเรือ่ง 
ใหล้ะเอยีด จะเห็นวา่นายทานิกาคพิูดเรือ่งเดยีวกนัน้ีหลายคร ัง้ ตา่งกรรมตา่งวาระ จงึเหมอืน 
การยงิปืนเป็นชุด ทาํใหพ้อจะเห็นการอปุมาวา่น่าจะหมายถงึการพูดหลายคร ัง้ ปญัหาข ัน้ตอ่มาคือ 
จะทาํอยา่งไรใหก้ระชบัแตส่ือ่ความไดเ้ทา่หรือเกือบเทา่ตน้ฉบบั ตรงน้ีเป็นศลิปะของแตล่ะทา่นคะ่ 
แตช่ว่ยไดม้ากถา้เราอา่นมาก ปญัหาน้ีจะเกดิกบัการแปลสาํนวน(ในยอ่หน้าที ่3) ดว้ยเชน่ It  
goes without saying ซึง่หมายถงึ "เป็นเรือ่งทีเ่ห็นอยา่งชดัแจ้งแลว้ ไมต่อ้งมกีารอธบิาย 
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อกีแลว้" และ Given the fact that.... หมายถงึ "ถา้พจิารณาถงึ..." ซึง่ดฉินัไดเ้คยกลา่วถงึ 
การแปลสาํนวนไวแ้ลว้บา้งในตวัอยา่งงานแปลสปัดาห์ทีแ่ลว้คะ่ 

3. พยายามลบโครงสรา้งภาษาตน้ฉบบัออกจากใจนะคะ เอาแบบไทยๆ ใสเ่ขา้ไป อย่างเชน่ 
ยอ่หน้าที ่2 Warning against..., Tanikagi said the government's... ขอ้ความ 
แรกทาํหน้าทีบ่อกเหตผุลใหก้บัขอ้ความถดัไปวา่การทีน่ายทานิกาคกิลา่ววา่ "การอภปิรายเรือ่ง 
การปรบังบประมาณปีน้ีของรฐับาลจะตอ้งพูดกนัถงึมาตรการท ัง้เรือ่งรายไดแ้ละการใชจ้า่ยดว้ย" 
เพราะตอ้งการเตอืนวา่อยา่โอเ้อไ้มต่ดัสนิใจเสยีที ถา้แปลอยา่งคงรูปโครงสรา้งเดมิว่า เน่ืองจาก 
ตอ้งการเตอืนเรือ่งการพยายามถว่งเวลาการตดัสนิใจอยา่งเด็ดขาดในเรือ่งน้ี นายทานิกาคจิงึ 
กลา่ววา่ ... กลิน่เนยก็ยงัไมห่มดคะ่ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

ญีปุ่่ นเลีย่งการขึน้ภาษีไมไ่ดแ้ลว้ 

คารมชุดลา่สดุของความขดัแยง้ 

ซิดนีย์ รอยเตอร์ส 

1. โตเกียว - นายซาดาคาซ ึทานิกาค ิรฐัมนตรีคลงัของญีปุ่่ นกลา่วเมือ่วานน้ีวา่  
"ญีปุ่่ นไมอ่าจใชว้ธีิตดัคา่ใช้จา่ยเพือ่ลดหน้ีสนิทีก่าํลงัโตขึน้ของรฐับาลแตเ่พียง 
อยา่งเดยีวแล้ว ซึง่หมายความวา่การขึน้ภาษีเป็นเรือ่งทีจ่ําเป็น" 

2. เขายงัเตอืนถงึการพยายามถว่งเวลาการตดัสนิใจอยา่งเด็ดขาดในเรือ่งน้ีวา่ 
การอภปิรายเรือ่งการปรบังบประมาณปีน้ีของรฐับาลตอ้งพูดกนัถงึมาตรการ 
ท ัง้เรือ่งรายไดแ้ละการใช้จา่ยดว้ย ซึง่ควรจะตอ้งมบีางสว่นสะทอ้นออกมาให ้
เห็นในงบประมาณปี 2007/08 ทีก่าํหนดจะรา่งกนัตอ่ไปในปีน้ี 

3. นายทานิกาคยิงักลา่วในการสมัมนาทางธุรกจิคร ัง้หนึ่งวา่ "การตดัคา่ใชจ้า่ย 
อยา่งเขม้งวดก็เป็นเรือ่งทีท่าํกนัเห็นๆ อยูแ่ลว้ แตถ่า้พจิารณาวา่มลูคา่การยืม 
ในรูปของการออกพนัธบตัรยงัมสีูงถงึ 37.6 % ของงบประมาณของเราแลว้  
เรือ่งจะแกป้ญัหาดา้นงบประมาณโดยการตดัคา่ใชจ้า่ยแตเ่พียงอยา่งเดยีวคง 
เป็นเรือ่งทีย่ากมาก 

4. วาทะเหลา่น้ีเป็นการโตค้ารมชุดลา่สดุของความขดัแย้งเรือ่งการขึน้ภาษี
บรโิภค 
5% ในอนาคตอนัใกลน้ี้วา่เหมาะสมหรือไม ่ซึง่เป็นความขดัแยง้ในเชงิ
ความคดิ 
ระหวา่งนายทานิกาค ิกบันายคาโอรุ โยซาโนะ รมต เศรษฐกจิฝ่ายหนึ่ง กบั
นาย 
เฮอโิซะ ทาเคนาคะ รมต มหาดไทย กบันายเฮดนิาโอะ นาคากาวะ ประธาน
ฝ่าย 
นโยบายของพรรคลเิบอรลั เดโมเครตกิซึง่เป็นพรรครฐับาลอกีฝ่ายหนึ่ง 
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จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวสัดีคะ่ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

JANUARY 2006 

January 31: Young Murray keeps future in perspective 

สวสัดคีะ่  

กวา่ทา่นผูอ้า่นจะอา่น Translate it สปัดาห์น้ี ผลการแขง่ขนัเทนนิสออสเตรเลียนโอเพน่ก็คงออกมาแล้ว 
นะคะ แตน่กัเทนนิสหนุ่มน้อยคนน้ีเพิง่ใหส้มัภาษณ์กอ่นการลงแขง่ เขาลงแขง่เป็นคร ัง้แรกในสนามน้ี 
และจะตอ้งเจอกบัคูแ่ขง่กระดกูชิน้โตท ัง้น ัน้ คนแรกทีจ่ะพบคอืฮวน อกิญาซีโอ ชีลา ชาวอาร์เจนตนิา แลว้ 
คนชนะก็ตอ้งไปเจอกบักระดกูชิน้ทีโ่ตกวา่คอืเลย์ตนั เฮวติต์ จากออสเตรเลีย 

Young Murray keeps future in perspective 

SYDNEY, REUTERS 

1. British teenager Andy Murray played down on Saturday his 
chances to making a big impact at the Australian Open by saying 
he was years away from mounting a serious challenge for the title. 

2. "I think everybody just has to keep everything in perspective," he 
told a news conference in Melbourne before the start of the 
tournament. 

3. "I had a great year last year but I'm still only 18 years old and I'm 
playing against guys who are still higher ranked than me and have 
much more experience. 

4. "It's not the end of the world if I lose to them, it's just the best 
experience for me." 

5. Murray, 18, became the new pin-up boy of British tennis when he 
reached the third round at Wimbledon last year and climbed 449 
places to end the season ranked 84th in the world. 

6. But the Scotsman said his performances had been blown out of 

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja3106.htm
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proportion and he was still a long way from reaching the top. 

ค าอธิบาย  
วนัน้ีดฉินัขอเสนอสิง่ทีอ่ยากจะเปรียบวา่เป็นกระดกูชิน้โตในการทาํงานแปลเหมอืนกนัคะ่ เพราะผูแ้ปล 
จะตอ้งขบคดิตคีวามกนัมากทีเดยีว นั่นคอืการแปลขอ้ความทีจ่ะหาคาํแปลตรงๆ ไมไ่ด ้ตอ้งแปลเอา 
ความแตเ่พียงอยา่งเดยีว และบางคร ัง้แมแ้ปลเอาความแลว้ก็ยงัไมไ่ดอ้ะไรที่ถูกใจเต็มรอ้ย ตวัอยา่งที่ 
เห็นชดัในวนัน้ีคอืชือ่เรือ่งคะ่ คาํวา่ in perspective นัน้ในทีน้ี่หมายถงึการคดิอะไรทีส่มเหตสุมผล 
ในแงท่ีส่มัพนัธ์กบัสิง่อืน่ๆ อยา่งหนุ่มเมอเรย์น่ีใครๆ ก็หวงัจะเห็นเขาปราบเซียนในสนามน้ี แตเ่จา้ตวั 
บอกวา่ยงักอ่นครบั ผมอายุยงัน้อย และทีส่าํคญัไปเจอกระดกูท ัง้น ัน้ น่ีแหละคะ่ทีเ่ขามองอยา่งสมเหตุ 
สมผลและสมัพนัธ์กบัผูเ้ลน่คนอืน่ๆ ดว้ย โจทย์ก็คอืจะแปลอยา่งไรด ีดฉินัคดิอยูส่องสามวนั ในทีส่ดุตอ้ง 
เลีย่งๆ เป็นแปลแบบสรุปจากเน้ือความ ซึง่ก็ยงัไมพ่อใจนกัคะ่ วลีเดยีวกนัน้ีปรากฏอีกในยอ่หน้าทีส่อง 
คราวน้ีเน้ือหาขา้งเคยีงทาํให้เลือกใชค้าํไดต้รงกบัตน้ฉบบัหน่อย คอืดฉินัใช้วา่ มองอะไรตามสภาพ 

ตอ่มาก็เป็นเรือ่ง phrasal verb ไมเ้บือ่ไมเ้มาของเราน่ีเอง อยา่ง play down หมายถงึการพยายาม 
ทาํใหค้นอืน่คดิวา่เป็นเรือ่งไมส่าํคญัหรือสาํคญัน้อยกวา่ทีเ่ป็นจรงิ ในทีน้ี่เมอเรย์พยายามบอกวา่อยาก 
ใหแ้ฟนๆ ไมใ่หค้วามสาํคญัหรือหวงัวา่น่ีเป็นโอกาสทีเ่ขาจะสรา้งประวตักิารณ์ (making a big  
impact) เพราะเขากลา่วในทอ่นตอ่ไปวา่อกีหลายปีโน่นแหละเขาถงึจะจรงิจงักบัการชงิตาํแหน่งน้ี  
ดฉินัจงึขอแปลวา่ "ไมไ่ดใ้หค้วามหวงักบัแฟนๆ วา่..." 

อกีเรือ่งทีน่่ากลา่วถงึคอืถา้สาํนวนภาษาองักฤษแปลเป็นคาํไทยแลว้ไดค้วามตรงกนั ดฉินัชอบทีจ่ะคง 
รูปคาํไวค้ะ่ อยา่งเชน่ It's not the end of the world ในยอ่หน้า 4 ระหวา่งคาํแปลแบบเอา 
ความวา่ ผมคงไมห่มดกาํลงัใจ กบัแปลแบบคงรูปคาํ คอืโลกไมถ่งึกบัถลม่ทลาย ดฉินัขอเลือกใช้ 
อยา่งหลงัคะ่ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

หนุ่มเมอเรยอ์ยากใหอ้นาคตคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

ซดินีย์ รอยเตอร์ส 

1. แอนด ีเมอเรย์ หนุ่มวยัทีนเมอืงผูด้ไีมไ่ดใ้หค้วามหวงักบัแฟนๆ วา่เขาจะ 
มโีอกาสสรา้งประวตักิารณ์ในการแขง่ขนัออสเตรเลียน โอเพน่ โดยกลา่ว 
เมือ่วนัเสาร์วา่เขายงัหา่งช ัน้อกีหลายปีนกักวา่จะขึน้ไปถงึข ัน้เอาจรงิกบั 
การชงิตาํแหน่งจา้วแหง่ลูกสกัหลาด 

2. "ผมคดิวา่ทุกคนคงตอ้งมองอะไรตามสภาพครบั" เขากลา่วในงานแถลงขา่ว 
กบัสือ่มวลชนทีเ่มลเบร์ินกอ่นเริม่การแขง่ขนั 

3. " ปีทีแ่ลว้ผมทาํไดด้มีากก็จรงิ แตผ่มอายุแค ่18 แลว้ก็กาํลงัจะตอ้งเลน่กบั 
คนทีเ่ป็นมอืวางอนัดบัสงูกว่าผมและมีประสบการณ์มากกวา่ผมมาก" 

4. "ถา้ผมแพเ้ขา โลกก็ไมถ่งึกบัถลม่ทลายหรอกครบั ก็เป็นประสบการณ์ที่ 
ยอดเยีย่มทีส่ดุเทา่นัน้เอง" 

5. เมอเรย์วยัสบิแปดกลายเป็นเด็กหนุ่มเน้ือหอมคนใหมข่องวงการเทนนิส 
องักฤษเมือ่เขาเขา้ไปไดถ้งึรอบกอ่นรองชนะเลศิทีว่มิเบลิดนัเมือ่ปีทีแ่ลว้ 
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และไตข่ึน้ไป 449 อนัดบัจนถงึอนัดบัที ่84 ของโลกเมือ่จบฤดกูารแขง่ขนั 
6. แตห่นุ่มสก็อตคนน้ีกลบับอกวา่ทีเ่ขาเลน่ไดร้ะดบันัน้เป็นเรือ่งเกนิจรงิ ยงั 

อกีไกลนกักวา่ทีเ่ขาจะไปไดถ้งึยอด 

เชิญพบกบัตอนจบของบทความน้ีในสปัดาห์หนา้ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

January 24: Part 2: Wanna be a millionaire? Don't buy this book  

สวสัดคีะ่  

วนัน้ีเรามาแปลบทเรียนทีต่ดัตอนมาจากบทความชือ่ Wanna be a millionaire? Don't  
buy this book เขยีนโดย Damon Darlin กนัตอ่นะคะ การเป็นคนรวยไมค่วรคดิแตจ่ะ 
ทาํงานเพือ่เงนิ แตค่วรทาํงานเพือ่เรียนรูแ้ละรูจ้กัฟนัฝ่าอปุสรรค รูจ้กัใชเ้งนิอยา่งฉลาดและ 
รูจ้กัเก็บออม โรเบร์ิต ที คโิยซาก ิกลา่ววา่ทุกวนัน้ีเราทาํงานเพือ่เงนิ...แตไ่มรู่จ้กัใชเ้งนิ 
ทาํงานแทนเรา ศาสตราจารย์สองทา่นกลายเป็นเศรษฐีเงนิลา้นเชน่เดยีวกบัคโิยซากเิพราะ 
ไดเ้สนอลกัษณะของเศรษฐีเงนิลา้นบางประการ โดยเฉพาะการกระเหม็ดกระแหม ่การไม่ 
ทาํตวัเดน่ดงัและการมคีูค่รองทีค่าํนึงถงึการเงนิของครอบครวั เน้ือหาของบทเรียนดงักลา่ว 
น้ีเป็นขอ้สรุปทีน่่าจะมีประโยชน์ตอ่นกัแปล นกัเขยีนหนงัสอื และผูอ้า่นท ั่วไป อยา่ลืมวา่กอ่น 
ลงมือแปล คณุควรจะอา่นเพือ่ทาํความเขา้ใจใหต้ลอด และยดึม ั่นในหลกัการแปลเชงิศาสตร์ 
ผสมผสานกบัศลิปะการสือ่สารเพือ่ความเขา้ใจของผูอ้า่นโดยเขยีนประโยคใหเ้ป็นภาษาไทย 
ตามทีค่นไทยใชพู้ดจากนัโดยท ั่วไป 

Part 2 

5. You have to ask yourself 
before you buy any of 
these books: Did my 
neighbours get rich 
because they just think 
differently, or because 
they use money more 
wisely? 

6. This millionaire-mind 

ตอน ๒ 

5. กอ่นทีค่ณุจะซ้ือหนงัสอืประเภทน้ี 
สกัเลม่หนึ่ง คณุถามตวัเองว่า 
เพือ่นบา้นของฉนัรวยขึน้เพราะ 
เขาเพียงคดิตา่งไปจากเดมิหรือ 
เพราะเขาใชเ้งนิอยา่งฉลาดขึน้ 
กวา่เดมิ 

6. การคล ั่งไคลใ้นความคดิแบบ 
เศรษฐีเงนิลา้นนัน้เริม่เมือ่ พ.ศ. 
2541 โดยศาสตราจารย์ 2 ทา่น 
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mania started in 1998 
when two professors, 
Thomas J. Stanley, then 
at Georgia State 
University and William D. 
Danko, teaching 
marketing in the business 
school at the State 
University of New York at 
Albany, were tired to 
answer that question. 
They described the seven 
characteristics of a breed 
of frugal and 
inconspicuous 
millionaires, which 
included living below 
one's means, picking 
smart advisers and 
having a spouse involved 
in the family finances. 

7. It was an eye-opener, and 
the book The Millionaire 
Next Door sold about 2.5 
million copies in 
hardcover and paperback 
while it perched on 
the New York Times best-
seller list for more than 
three years. The book 
made the two professors 
millionaires. 

8. The lesson learned here? 
It may have been that the 
way to get rich is to write 
a book revealing the 
thinking of millionaires. 

คอื โทมสั เจ. แสตนลีย์ แหง่ 
มหาวทิยาลยัรฐัจอร์เจีย และ 
วลิเลีย่ม ด.ี แดนโก ผูส้อนวชิา 
การตลาดในคณะบรหิารธุรกจิ 
แหง่มหาวทิยาลยัรฐันิวยอร์ค  
ณ อลับานี รูส้กึเบือ่กบัการตอบ 
คาํถามทีก่ลา่วมาแลว้ ศาสตรา 
จารย์ท ัง้สองอธบิายถงึลกัษณะ 
7 ประการของเศรษฐีเงนิลา้น 
ทีไ่มเ่ดน่ดงัและกระเหม็ด 
กระแหม ่ซึง่รวมถงึการใชชี้วติ 
ทีต่ํ่ากวา่รายไดเ้ฉลีย่ ปฏบิตั ิ
ตามผูแ้นะนําทีฉ่ลาด และให ้
คูค่รองมสีว่นร่วมเรือ่งเศรษฐกจิ 
ของครอบครวั 

7. ความจรงิเรือ่งน้ีเปิดประเด็น 
ชวนตดิตาม และทาํใหห้นงัสอื 
เรือ่ง เศรษฐีเพือ่นบา้น ขายได ้
ประมาณ 2.5 ลา้นเลม่ ท ัง้ที ่
เป็นปกแข็งและปกออ่น เกาะ 
ตดิอยูใ่นรายชือ่หนงัสือทีข่ายดี 
ทีส่ดุตามรายงานของหนงัสือพมิพ์ 
นิวยอร์ก ไทมส์ เป็นเวลากวา่ 3 ปี  
หงสอืเลม่น้ีทาํใหศ้าสตราจารย์ท ัง้ 
สองกลายเป็นเศรษฐีเงนิลา้น 

8. บทเรียนทีไ่ดจ้ากหนงัสอืเลม่น้ี 
คอือะไร คาํตอบน่าจะเป็นว่า 
การเขยีนหนงัสอืเปิดเผยความคดิ 
ของเศรษฐีเงนิลา้นคือวธิีทาํใหร้วย 

ค าอธิบาย  
เมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้เราไดเ้ปิดประตอูอกไปสูเ่สน้ทางทีนํ่าไปยงัอาณาจกัรเศรษฐีเงนิลา้น สปัดาห์น้ีเรา 
จะไปพบกบัความคดิของเศรษฐีเงนิลา้นในหนงัสอืตา่งๆ ทีข่ายดทีีส่ดุในอเมรกิา และเผยแพรไ่ปยงั 
หลายประเทศท ั่วโลก ในขณะเดยีวกนัคณุผูแ้ปลท ัง้หลายจะสามารถเก็บกลุม่ถอ้ยคาํสาํนวนเกีย่วกบั 
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เศรษฐีเงนิลา้นไวใ้น 'คลงัคาํ' ของคณุเพือ่สะดวกใชย้ามจาํเป็น 

ย่อหน้าที่ 7  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึศาสตราจารย์ท ัง้สองคนกลายเป็นเศรษฐีเงนิลา้นเพราะได้ 
แตง่หนงัสอืเรือ่งเศรษฐีเพือ่นบา้น เป็นหนงัสอืขายดทีีสุ่ดตดิตอ่กนัถงึ 3 ปี ศพัท์ทีน่่าสนใจคอื 
 an eye-opener เป็นสาํนวน หมายถงึสิง่หรือเหตกุารณ์ทีเ่ปิดประเด็นใหม่ๆ  เหลา้ทีด่ืม่ 
ตอนเชา้ 5 hard cover n. หนงัสอืปกแข็ง 5 paper back n. หนงัสอืปกออ่น 

ย่อหน้าที่ 8 

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีเป็นขอ้สรุปทีแ่สดงความจรงิและอารมณ์ขนัควบคูก่นัไปวา่ การเป็น 
เศรษฐีเงนิลา้นเกดิจากการเขยีนหนงัสอืเปิดเผยความคดิของเศรษฐีเงนิลา้น ในหนงัสอืเรือ่ง 
เศรษฐีเพือ่นบา้น มปีระเด็นสาํคญัทีส่ดุคอืคาํอธบิายวา่เศรษฐีเพือ่นบา้นเห็นความแตกตา่ง 
ระหวา่งความคดิและการกระทาํ มหาเศรษฐีทีป่ระสบความสาํเร็จทีแ่ทจ้รงิจะมคีวามคดิเรือ่ง 
ความโดง่ดงัน้อยมาก ใชช้ีวติอยา่งเรียบงา่ย มคีวามสขุ หรือเน้นความสุขมากกวา่เงนิ ไมป่ระกาศ 
ตวัโจง่แจง้ ขณะเดยีวกนั มวีธิีใชเ้งนิอยา่งฉลาดเหมาะสม รายจา่ยทีจ่าํเป็นตา่ง ๆ กบัรายจา่ยที่ 
สรุุย่สุรา่ย จะแตกตา่งกนัชดัเจนมาก และเขาจะเป็นคนทีเ่ห็นในสิง่ทีค่นอืน่ไมเ่ห็น เชน่คนอืน่เห็น 
วา่การซ้ือบา้นไวเ้ป็นทรพัย์สนิ แตเ่ขากลบัเห็นวา่เป็นหน้ีสนิ เป็นตน้ 

อยากใหค้ณุอา่นหนงัสอื Rich Dad Poor Dad และ The Millionaire Next Door เพราะเป็น 
หนงัสอืทีจุ่ดประกายความคดิและความประพฤตทิีจ่ะนําไปสูเ่สน้ทางเป็นมหาเศรษฐีเงนิลา้นได้ 
เชน่กนั 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 17: Part 1: Wanna be a millionaire? Don't buy this book  

สวสัดคีะ่  

ในชว่ง 5-6 ปีทีผ่า่นมา คนอเมรกินัซ้ือหนงัสือประเภทเศรษฐีเงนิลา้นมากทีส่ดุ ซึง่เลา่ถงึชีวติมหาเศรษฐี 
ความคดิจติใจของมหาเศรษฐี ธุรกจิทีท่าํใหเ้ป็นเศรษฐี การใชเ้งนิ ความคดิ จติวญิญาณ และการลม้ 
ละลายของมหาเศรษฐี ... ดฉินัคดิวา่คนไทยก็สนใจเรือ่งทาํนองน้ี บทเรียนแปลวนัน้ีก็เป็นเรือ่งหนงัสอื 
เกีย่วกบัความรูเ้รือ่งการเป็นเศรษฐีเงนิลา้นของอเมรกินั ซึง่มหีลายอยา่งทีค่นไทยจะนําไปประยุกต์ใช้ 
กบัตวัเองได ้ดฉินัหวงัวา่คนทีอ่า่นบทเรียนแปลวนัน้ีนอกจากจะไดเ้พิม่พูนขยายขอบเขตความสามารถ 
ดา้นการแปลแล้ว อาจจะพบวธิีเป็นเศรษฐีเงนิลา้นดว้ยก็ไดใ้ครจะไปรู ้ตอนน้ีเราชว่ยกนัเก็บคาํทีเ่กีย่วกบั 
เศรษฐีเงนิลา้นไวก้อ่นนะคะ บทเรียนน้ีตดัตอนมาจากบทความชือ่ Wanna be a millionaire? Don't  
buy this book เขยีนโดย Damon Darlin 
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Part 1 

1. Robert Kiyosaki's Rich 
Dad, Poor Dad is the best 
example of the emphasis 
on retooling the struggling 
American's financial 
thinking. The book has 
sold nearly 4 million 
copies in the US since its 
publication in 1998. This 
week, it began its sixth 
year on the New York 
Times best-seller list for 
advice and how-to books. 
It has spawned a dozen 
related titles by Kiyosaki 
and his co-author, Sharon 
L.Lechter, and another 
dozen titles written by 
Kiyosaki's financial 
advisers. All told, there 
are more than 24 million 
copies of Kiyosaki's 
books in print worldwide. 

2. He argues that one has to 
think like a millionaire by 
recognising the difference 
between an income-
producing asset and a 
liability, advice given to 
him by a friend's father, 
the rich dad. The whole 
trick to financial success 
is creating passive 
income. 

3. "People do respond to it," 
said Rick Wolf, vice-
president and executive 
editor of Warner Books, 
the publisher of the 
series. The old rules no 
longer apply in a world of 
outsourcing and pension 

ตอน ๑ 

1. หนงัสอืเรือ่ง พอ่รวย พอ่จน ซึง่ 
โรเบริต์ คโิยซาก ิเขยีนนัน้ เป็น 
ตวัอยา่งทีด่ทีีส่ดุซึง่ยํา้เตอืนให ้
เห็นวธิีคดิใหมใ่นการตอ่สูด้ิน้รน 
ทางดา้นเศรษฐกจิของคนอเมรกินั 
หนงัสอืเลม่น้ีขายไดเ้กือบ 4 ลา้น 
เลม่ในสหรฐัอเมรกิานบัต ัง้แต่
พมิพ์ 
ออกมาเมือ่ พ.ศ. 2541 สปัดาห์น้ี 
(12-19 พฤศจกิายน 2548)  
หนงัสอืพมิพ์ นิวยอร์ค ไทมส่์ได ้
รายงานไวใ้นบญัชีชือ่หนงัสือขาย
ด ี
ทีส่ดุเป็นปีที ่6 สาํหรบัหนงัสือ 
ประเภทคาํแนะนําและหนงัสอื 
คูม่อืเรียนดว้ยตนเอง หนงัสือ 
เลม่น้ีเป็นชนวนใหเ้กดิอกี 12  
ชือ่เรือ่ง ซึง่เขยีนโดย คโิยซาก ิ
กบัผูช้ว่ยคอืชารอน แอล เลชเตอร์ 
และอกี 12 ชือ่เรือ่งเขยีนโดยที ่
ปรกึษาฝ่ายเศรษฐกจิของคโิยซาก ิ
เอง หนงัสอืทีค่โิยซากเิขยีนท ัง้ 
หมดน้ีตพีมิพ์เผยแพรไ่ปท ั่วโลก 
จาํนวนกวา่ 24 ลา้นเลม่ 

2. เขาอา้งเหตผุลวา่คนเราควรคดิ 
แบบเศรษฐีเงนิลา้นดว้ยการ 
ตระหนกัถงึความแตกตา่งระหวา่ง 
ทรพัย์สนิทีเ่กดิจากรายไดใ้นการ 
ทาํงานกบัหน้ีสนิ ท ัง้น้ีเป็นคาํแนะ 
นําจากพอ่รวยซึง่เป็นพ่อเพือ่น  
กลเม็ดเพือ่ประสบความสาํเร็จ 
ทางดา้นการเงนิก็คอื การสรา้ง 
รายไดโ้ดยไมต่อ้งดิน้รนแสวงหา 

3. "ผูค้นท ัง้หลายตา่งขานรบัคาํ 
แนะนําน้ีนะ" รคิ วูล์ฟ กลา่ว เขา 
เป็นรองประธานและบรรณาธกิาร 
บรหิารของบรษิทั วอร์นเนอร์ 
บุก๊ส์ 
ผูจ้ดัพมิพ์หนงัสอืชุดน้ี กฎเกณฑ์ 
เกา่แกท่ ัง้หลายใชไ้มไ่ดอ้กีแลว้ 
ในโลกทีม่กีารจดัจา้งคนภายนอก 
และความลม่สลายของสวสัดกิาร 
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plan collapses, he said. 
4. "People are definitely 

looking for some 
alternative pathways to 
financial freedom," Wolf 
said. "The staying power 
speaks for itself." 

บาํนาญ 
4. "ผูค้นท ัง้หลายกาํลงัมองหาทาง 

เดนิใหมเ่ป็นทางเลือกเพือ่มุง่สู่ 
อสิรภาพทางการเงนิ" วูล์ฟ กลา่ว 
"กระแสความคดิน้ีอธบิายไดด้ว้ย 
ตวัมนัเอง" 

ค าอธิบาย  
บทเรียนวนัน้ีไมม่กีารแปลหวับท เพราะขอ้ความทีต่ดัออกมาสว่นหนึ่งน ัน้ไมใ่ชใ่จความสาํคญัของ 
บทความ ดฉินัเลือกตดัตอนมาเฉพาะเน้ือหาทีเ่กีย่วกบัธุรกจิทีท่าํใหเ้ป็นเศรษฐี ความคดิจติใจ 
และคาํแนะนําเทา่นัน้ แตห่วับทความน้ีครอบคลุมไปถงึหนงัสอือืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่จะไมส่ะดวก 
ดว้ยมเีน้ือทีจ่าํกดั เรือ่งน้ีประกอบดว้ยถอ้ยคาํสาํนวนในแวดวงธุรกจิเศรษฐกจิ...ซึง่คณุควรเก็บ 
สะสมไวใ้น 'คลงัคาํ' การสะสมคาํเป็นหมวดหมูเ่ป็นภาระหน้าทีท่ีส่าํคญัทีส่ดุของนกัแปล หลกั 
การแปลทีน่กัแปลในโลกน้ียดึถือรว่มกนัคือความสามารถใชถ้อ้ยคาํภาษาใหต้รงความหมายของ 
ตน้ฉบบัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได ้การสะสมคาํตอ้งสะสมความหมายของคาํดว้ย อยา่ลืมวา่คาํ 
มที ัง้ความหมายตรงและความหมายแฝง ความหมายทีห่ลากหลายทา้ทายใหผู้แ้ปลใชว้จิารณญาณ 
เลือกความหมายใหต้รงกบับรบิทมากทีส่ดุ อนึ่งกอ่นลงมือแปล ผูแ้ปลจะตอ้งอา่นทาํความเขา้ใจ 
เน้ือหาท ัง้หมดและเก็บใจความสาํคญัใหไ้ด ้การเก็บใจความไดป้้องกนัมใิหแ้ปลผดิ การแปลผดิ 
เป็นเรือ่งทีน่กัแปลทีด่กีลวัมากทีส่ดุ 

ย่อหน้าที่ 1  

 ดฉินัแปลชือ่หนงัสอื Rich Dad Poor Dad ตรงตวัวา่ พอ่รวย พอ่จน แตถ่า้เป็นหนงัสอืที่
จะตอ้ง 
พมิพ์ออกขายสูท่อ้งตลาด คาํแปลทีด่ฉินัใชน้ี้แลดูจืดไป ไมม่พีลงัพอทีจ่ะดงึดูดใจผูอ้า่นได ้ดฉินั 
เห็นดว้ยกบัคณุนนัทวนั รุจวิงศ์ ผูแ้ปลหนงัสอืน้ีไดใ้ชช้ือ่วา่ พอ่รวยสอนลูก ท ัง้ยงัโปรยคาํบรรยายที่
น่า 
สนใจมากอกีดว้ยคาํวา่ "พอ่รวยสอนอะไรทีพ่อ่จนไมเ่คยสอน" ขอ้ความท ัง้หมดของคณุนนัทวนัมี
พลงั 
เขม้แข็งจนทาํใหด้ฉินัตดัสนิใจซ้ือหนงัสอืน้ีทนัที น่ีเป็นขอ้พสิจูน์วา่การแปลชือ่หนงัสือมคีวามสาํคญั 
มาก  how to books หนงัสอืคูม่อืเรียนดว้ยตนเอง  financial advisers ทีป่รกึษาฝ่าย 
เศรษฐกจิ คณุควรจะศกึษาถอ้ยคาํใน 'ครอบครวั' เดยีวกนัน้ีไวใ้หห้มด ซึง่เป็นวธีิการทีจ่าํเป็นยิง่ของ 
นกัแปล ทาํใหเ้ขา้ใจรูปศพัท์และความหมายไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ เชน่ finance n. การเงนิ การคลงั 
เงนิทุนสนบัสนุน ถา้เป็นรูปพหูพจน์ finances หมายถงึสถานะทางการเงนิของบรษิทั ประเทศ 
บคุคล ฯลฯ 

ย่อหน้าที่ 2-3-4 

 ศพัท์สาํคญัทีค่วรเก็บเขา้กลุม่ก็คอื  an income-producing asset ทรพัย์สนิทีเ่กดิจาก 
รายไดใ้นการทาํงาน asset คอื ทรพัย์สมบตั ิสนิทรพัย์ในงบดลุ ทรพัย์สนิ ประโยชน์  liabilityn. 
หน้ีสนิ ความรบัผดิชอบ ภาระหน้าทีด่า้นลูกหน้ีของบญัชี ขอ้เสยีเปรียบ ความโน้มเอยีง คาํแปลทีต่รง
กบับรบิทในทีน้ี่คอืหน้ีสนินั่นเอง  passive income n. รายไดท้ีไ่ดม้าโดยไมต่อ้ง 
ดิน้รน รายไดต้ามน้ํา  outsource v.การจดัจา้งคนภายนอก  pension plan n. สวสัดกิาร 
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เงนิบาํนาญ  collapse v. ลม้เหลว ลม้ลง พงัทลาย  financial freedom n. อสิรภาพทาง 
การเงนิ ขอ้ความทีว่า่  "The staying power speaks for itself" ถา้แปลตามตวัอกัษร คาํวา่
 speaks for itself เป็นสาํนวนหมายถงึ อธบิายไดด้ว้ยตวัของมนัเอง 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 10: Wildlife taken off the menu at Night Safari (2)  

สวสัดีแฟนผูอ้า่น  

ฉบบัน้ี เป็นคาํสมัภาษณ์ตอนจบของผูช้่วยรฐัมนตรีปลอดประสพ สรุสัวด ีอดตีปลดักระทรวงทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นกัอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมข ัน้แนวหน้าของประเทศและนานาประเทศ มผีลงาน 
น่ายกยอ่งมากมาย เมือ่มารบัหน้าทีผู่อ้าํนวยการอทุยานสตัว์ป่าไนต์ซาฟารี ทีส่รา้งขึน้ใหม ่ราคาลงทุน 
หลายรอ้ยลา้นบาท ยอ่มตอ้งไมธ่รรมดาแน่นอน แลว้จรงิ เสยีดว้ย โดง่ดงัไปท ั่วโลก ไมต่อ้งเสยีคา่ 
ประชาสมัพนัธ์ใดเลย 

วธิีแปลขา่ว ทีม่คีาํพูดของผูใ้หข้า่วประกอบ ตอ้งเลือกคาํและถอ้ยคาํใหเ้หมาะสมกบัผูพู้ด ประกอบกบั 
บรบิทความ แตต่อ้งยดึหลกัถูกตอ้ง ตรงความ กะทดัรดั ไมอ่อ้มคอ้ม 

เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

Wildlife taken off the 
menu at Night 
Safari(2) 

Plodprasop backtracks as public 
goes bananas 

Preeyanat Phanayanggoor 

6. "I have not lost face and 
don't feel embarrassed 
because I am doing what 
society wants," Mr 

ถอดเมนูอาหารสตัว์ป่า 
ทีไ่นต์ซาฟารีแลว้ (๒) 

ปลอดประสพถอยฉากเมือ่ประชาชน 
เกร้ียวกราด 

ปรียานาถ ปาณยางกูร 

6. "ผมไมเ่สยีหน้าและไมรู่ส้กึ 
อบัอายดว้ย เพราะผมกระทํา 
ในสิง่ทีส่งัคมตอ้งการ" นาย 
ปลอดประสบ แถลง และปฏเิส 

7. นกัเคลือ่นไหวเพือ่สตัว์ป่า ท ัง้ 
ในระดบัทอ้งถิน่และนานาชาต ิ

http://www.bangkokpost.com/education/site2006/trja1006.htm
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Prodprasob said, denying 
the decision was made 
because of pressure from 
Prime Minister Thaksin 
Shinawatra and his cabinet. 

7. Both local and international 
animal activists opposed 
the idea of serving wild 
animal meat at a zoo 
ostensibly promoting animal 
conservation. 

8. Mr. Plodprasob hit back at 
international activists, 
urging them to look at the 
activities of their own 
people which were against 
conservation. He cited 
whale hunting and 
restaurants serving wild 
animal meats such as the 
Carnivore in Kenya. 

9. "Don't just target and 
criticise only Thailand, " he 
said. 

10. Mr Plodprasob also denied 
the exotic menu was part of 
a marketing campaign to 
promote the newly opened 
park. However, he said, the 
debate over the last few 
days had raised the number 
of park visitors to about 
4,000 per day, more than 
expected. 

ตอ่ตา้นความคดิเห็นการ ให้ 
บรกิารอาหารเน้ือสตัว์ป่าที ่
สวนสตัว์ ซึง่คยุอวดวา่มุง่สง่เสรมิ 
การอนุรกัษ์สตัว์ 

8. นายปลอดประสพไดต้อบโตน้กั 
เคลือ่นไหวเพือ่สตัว์ป่าจากตา่ง 
ประเทศ เรียกรอ้งใหพ้วกน้ี หนั 
ไปสนใจกบักจิกรรมทีช่าวบา้น 
เมอืงตวัเองกระทาํ อนัเป็น 
ปรปกัษ์กบัการอนุรกัษ์สตัว์บา้ง 
เขาอา้งตวัอยา่งการลา่ปลาวาฬ  
และภตัตาคารอาหารหลายแหง่ 
ทีจ่ดับรกิารอาหารเน้ือสตัว์ป่า  
เชน่ ทีภ่ตัตาคารคาร์นิวอร์ใน 
ประเทศเคนยา 

9. "อยา่พุง่เป้ามาแตป่ระเทศไทย 
และวพิากษ์วจิารณ์เพียงประเทศ 
ไทยเทา่นัน้ " เขากลา่วยํา้ 

10. นายปลอดประสพ ยงัปฏเิสธ 
เรือ่งเมนูอาหารเทศ ไมไ่ดเ้ป็น 
สว่นหนึ่งของการรณรงค์ดา้น 
การตลาด เพือ่โฆษณาสง่เสรมิ 
อทุยานสตัว์ป่าทีเ่พิง่เปิดใหมน้ี่ 
แตท่วา่เขากลบัแจง้วา่ การถก 
เถียงดงักลา่วชว่งสองสามวนั 
มาน้ี ไดเ้พิม่จาํนวนผูม้าเทีย่ว 
ชมถงึประมาณ 4000 คนตอ่วนั 
มากกวา่ทีค่าดการณ์เอาไว้เสยีอกี 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าที ่6 — กลา่วถงึความรูส้กึของผูใ้หข้า่ว ทีย่ืนยนัวา่ตนปฏบิตัติามสงัคม เมือ่ถามแลว้ สงัคม 
ไมเ่ลน่ดว้ย ก็ตอ้งคอย ยกเลกิในสิง่ทีส่งัคมรงัเกียจ แถมบอกวา่ไมม่ใีครส ั่งเสยีอกี  feel 
embarrassed ( adj.compl.) หมายถงึ รูส้กึอดึอดัใจ, ลาํบากใจ, อบัอาย คาํหลงัน้ี ถา้ใชม้าแลว้ 
ไมค่วรใชอ้กี ตอ้งหาคาํใหม ่มาแทน นกัแปลทีด่ ีตอ้งคดิหาคาํใหม ่ๆ มา เก็บไวใ้นคลงัคาํของตน  
และดงึมาใชใ้หเ้หมาะกบับรบิท ในทีน้ี่อาจใช ้'ตะขดิตะขวงใจ' ก็ไมข่ดัขอ้งนะ
คะ  denying(ger.v.) ปฏเิสธ, ไมย่อมรบั  pressure (n.) ในทีน้ี่หมายถงึ แรง
กดดนั  cabinet (n.) คณะ 
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รฐัมนตรี ทีพ่วกเราชอบใชค้าํยอ่วา่ ครม. นั่นเอง 

ย่อหน้าที่ 7  

 ยอ่หน้าน้ีใหภ้มูหิลงัเหตทุีท่าํใหค้ณุปลอดประสพ ตอ้งออกมาแถลงขา่วยกเลกิการใหบ้รกิาร 
อาหารเน้ือสตัว์ป่า  animal activists คาํน้ี ดฉินัเลือกใชว้า่ "นกัเคลือ่นไหวเพือ่สตัว์ป่า" แทนที ่
จะใชค้าํวา่ "นกักจิกรรมดา้นสตัว์ป่า" ซึง่เป็นคาํแปลโดยตรงของ activists เพราะคดิวา่ตรงกบั 
บรบิทดกีวา่ และเป็นอภสิทิธิข์องนกัแปลทีจ่ะเลือกใชถ้อ้ยคาํ หรือ คาํทีต่นเองต ัง้ขึน้มา (แตต่อ้งให้ 
ผูอ้า่นยนิยอมรบั หรือเขา้ใจตรงกนัดว้ย)  opposed (v.) คดัคา้น, ตอ่ตา้น, เป็นปฏปิกัษ์ 
 ostensibly ( adv.) ภายนอก, เสแสรง้, ดวูา่, อวดอา้ง, คยุอวด ดฉินัเลือกใชค้าํหลงั เพราะ 
น้ําเสยีงไมรุ่นแรงนกั 

ย่อหน้าที่ 1 

ขา่วยอ้นกลบัมาทีถ่อ้ยคาํ ทีผู่ใ้หข้า่วโตต้อบผูโ้จมตแีนวคดิการเสร์ิฟอาหารเน้ือสตัว์ป่า โดยขอให้ 
ยอ้นไปดูสิง่ทีผู่ค้นในประเทศของตนกระทาํ ซึง่ไมอ่นุรกัษ์สตัว์ป่าบา้ง  hit back (phr.v.) ตอบ 
โต,้ ตกีลบั,  urging (ger.v.) เรียกรอ้ง, เรง่รีบ, กระตุน้, ผลกัดนั  cited (v.) อา้งตวัอยา่ง,  
ยกมาอา้ง, อา้ง  the Carnivore เป็นชือ่ภตัตาคารใหญแ่หง่หนึ่งในประเทศเคนยา ทีเ่สร์ิฟ 
อาหารเน้ือสตัว์ป่าเชน่ เน้ือมา้ลาย, เน้ือยีราฟ, เน้ือนกกระจอกเทศ ใหน้กัทศันาจรรบัประทาน เป็น 
รายการหนึ่งในโปรแกรมการทอ่งเทีย่วของเคนยา 

ย่อหน้าที่ 9-10 

สองย่อหน้าน้ี ผูใ้หข้า่วยงัคงใชค้าํพูดโตต้อบผูโ้จมต ีและปฏเิสธวา่ไมใ่ชแ่ผนโฆษณา แตท่ีจ่รงิแลว้ 
ไดผ้ลมาก เพราะจาํนวนผูเ้ขา้ชมอทุยานสตัว์ป่าแหง่น้ี เพิม่มากขึน้อยา่งชดัเจน  target (v.)  
พุง่เป้า, ถือเอา....เป็นเป้า, เล็งเป้า ใชไ้ดทุ้กคาํ  marketing campaign (attr.n.) การรณรงค์ 
ดา้นการตลาด, การทาํประชาสมัพนัธ์, แผนโฆษณา  the debate (n.) ขอ้โตเ้ถียง, ขอ้โตแ้ยง้,  
ขอ้ถกเถียง, การโตว้าที 3 คาํแรกใชไ้ดต้ามบรบิทน้ี แตค่วามหมายสุดทา้ย ใชก้นัเมือ่มกีารจดัโต้ 
วาทีระหวา่งฝ่ายเสนอและฝ่าย  ในยอ่หน้าที ่10 ประโยคทีม่ ีdenied อยู ่เมือ่แปลเป็นไทยตอ้ง 
ใส ่"ไมไ่ด"้ ลงในประโยคดว้ยจงึจะอา่นรูเ้รือ่ง 

พบตอนต่อไปคราวหน้าคะ่      
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

January 3: Wildlife taken off the menu at Night Safari (1)  

สวสัดีแฟนผูอ้า่น  

สปัดาห์น้ี เรามาฝึกแปลขา่วสิง่แวดลอ้มดา้นสตัว์ป่ากนั เป็นขา่วทีเ่กดิในเมอืงไทยทีเ่ชียงใหม ่ซึง่เป็น 
สถานทีต่ ัง้อทุยานสตัว์ขนาดใหญ ่มลีกัษณะเป็นอทุยานสตัว์เปิด ใหส้ตัว์ป่าท ัง้หลายท่องเทีย่วหากนิได้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja0306.htm
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ตามอสิระ ไมม่กีรงก ัน้ แตท่ีเ่ป็นพเิศษเพือ่เรียกความสนใจจากผูเ้ขา้ชม คอื เป็นการทอ่งเทีย่วชมสตัว์ 
ยามคํ่าคนื เทา่น้ีดแูปลกมากแลว้ แตป่ระสาคนไทย ตอ้งใหแ้ปลกยิง่ยวดเขา้ไปอกี จงึออกขา่วเชงิ  
"โยนหนิถามทาง" ใหเ้สรฟิอาหารทาํจากเน้ือสตัว์ป่าแชแ่ข็ง สง่ตรงจากแอฟรกิา เทา่นัน้แหละคะ่  
เป็นขา่วท ั่วโลก ไดผ้ลชะงดั กลยุทธ์เด็ดขาดแบบปลอดประสพแท้ๆ  ขอยกนิ้วโป้งให!้ 

มคีาํศพัท์และสาํนวนน่าสนใจหลายแหง่ โดยเฉพาะหวัขา่วใหญแ่ละรองขอเชญิตดิตามได้ 

Wildlife taken off the 
menu at Night Safari (1) 

Plodprasop backtracks as public goes 
bananas 

Preeyanat Phanayanggoor 

1. Animal lovers savoured a 
victory yesterday when the 
Chiang Mai Night Safari 
scrapped plans to serve wild 
animal meat in park 
restaurants. 

2. Park director Plodprasob 
Suraswadi called an urgent 
press conference to say no 
restaurants will offer wild 
meats as earlier planned 
because it would confuse 
visitors and go against the 
park's theme of education and 
animal conservation. 

3. However, he said, the 
exception would be crocodile 
and ostrich meat, which were 
locally consumed and raised 
on farms. 

4. Dog meat from Sakon 
Nakhon's Tha Rae district 
would also be taken off the 
menu because the majority of 
people disapproved of its 
consumption, said Mr 
Plodprasob. 

5. He was strongly criticised by 

ถอดเมนูอาหารสตัว์ป่า 
ทีไ่นต์ซาฟารีแลว้ (๑) 

ปลอดประสพถอยฉากเมือ่ประชาชน 
เกร้ียวกราด 

ปรียานาถ ปาณยางกูร 

1. เมือ่วานน้ี ผูร้กัสตัว์ตา่งปิตโิสมนสั 
ในชยัชนะ เมือ่สวนสตัว์เชียงใหม ่
ไนต์ซาฟารี ลม้เลกิแผน บรกิาร 
อาหารเน้ือสตัว์ป่าทีภ่ตัตาคาร 
อทุยานสตัว์แล้ว 

2. ผูอ้าํนวยการอทุยานสตัว์ นาย 
ปลอดประสพ สรุสัวดเีปิดแถลง 
ขา่วดว่น แจ้งวา่ภตัตาคารอาหาร ใน
อทุยานสตัว์จะไมจ่ดับรกิาร 
อาหารเน้ือสตัว์ป่าดงัเชน่ทีเ่คย 
วางแผนไวแ้ตเ่ริม่แรกแลว้ 
เพราะอาจทาํใหผู้ม้าเทีย่วชม 
สาํคญัผดิเกดิเหตวุุน่วายได ้และ 
ยงัตอ่ตา้นสาระหลกัของอทุยาน 
ทีมุ่ง่ประโยชน์ดา้นการศกึษา 
และการอนุรกัษ์สตัว์ 

3. นายปลอดประสพช้ีแจงวา่ แต ่
ท ัง้น้ียกเวน้เน้ือจระเขแ้ละเน้ือ 
นกกระจอกเทศซึง่บรโิภคกนัอยู ่
ตามทอ้งทีต่า่ง ๆ ท ั่วไป และ 
เพาะเล้ียงเป็นฟาร์มอยูแ่ลว้ 

4. นอกจากน้ี เขายงักลา่วอกีวา่ 
เน้ือสนุขัจากอาํเภอทา่แร ่จงัหวดั 
สกลนครจะไมม่อียูใ่นเมนูอาหาร 
ดว้ย ประชาชนสว่นใหญไ่มส่นบั 
สนุนการบรโิภคเน้ือสนุขั 

5. เมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้ นายปลอดประสพ 
ถูกสงัคมวพิากษ์วจิารณ์อยา่งรุนแรง 
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the public last week after 
revealing his idea to offer 
exotic buffets consisting of 
zebra, crocodile, giraffe, dog 
and other exotic fare. 

หลงัจากทีไ่ดอ้อกมาเปิดเผยแนวคดิ 
ของเขา ทีจ่ะใหบ้รกิารอาหาร
บฟุเฟต์ 
เน้ือสตัว์เทศเพือ่ดงึดดูผูช้ม ประกอบ 
ดว้ยเน้ือมา้ลาย เน้ือจระเข ้เน้ือยีราฟ 
เน้ือสนุขั และอาหารเทศอืน่ ๆ 

หัวข่าวใหญ  

หวัขา่วน้ีตอ้งปรบัปรุงขอ้ความแปลใหม ่ไมแ่ปลไปตามตน้ฉบบั เพราะภาษาไทยไมน่ิยมกนั  
 taken off มาจาก to be taken off หมายถงึ เอาออกไป, ถอดออก, เอาทิง้ไป  menu  
(n.) รายการอาหาร, เมนู ขอใชเ้มนูแลว้กนั  Safari (n.) การลา่สตัว์ในแอฟรกิาตะวนัออก, 
ขบวน 
ลา่สตัว์หรือการเทีย่วชมสตัว์ ขอใชค้าํทบัศพัท์ เพือ่ใหก้ะทดัรดัและเขา้ใจตรงกนัเป็น 'ไนต์ซาฟารี'  
ปรบัประโยคโดยขอนําคาํกรยิา 'ถอด' มาขึน้ตน้ แลว้เตมิคาํ 'แลว้' เขา้ไปในตอนทา้ยความ 

หัวข่าวรอง  
 หวัขา่วน้ีแปลไปตามตน้ฉบบั แตต่อ้งเลือกระดบัความหมายของคาํใหด้ ีจงึจะดงึดดูใจผูอ้า่นได้  
 backtracks (v.) ถอยหลงั, เลกิลม้, ละทิง้, กลบัไปทางเดมิ ขอเลือกใชส้าํนวนวา่ ถอยฉาก-  
จะดงึดดูใจคนอา่นไดด้กีวา่  goes bananas เป็นสาํนวน หมายถงึ โกรธเป็นบา้, โกรธแคน้, 
เกร้ียวกราด เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ ขอแตอ่ยา่แปลวา่ 'ไปเอากลว้ยหอม' ก็แลว้กนั 

ย่อหน้าที่ 1 

สรุปขา่ววา่ภตัตาคารในอุทยานสตัว์ไนต์ซาฟารี ยกเลกิเมนูอาหารเน้ือสตัว์ป่า ส ั่งจากแอฟรกิาแลว้ 
 savoured (v.) ลิม้รส, อิม่เอบิ, ปิตโิสมนสั ขอให้สงัเกตการเลือกใชค้าํแปล ศพัท์น้ีมรีะดบั 
การใชค้อ่นขา้งสงู จงึตอ้งเลือกใชค้าํแปลใหเ้หมาะสม  a victory (n.) ชยัชนะ, การมชียั 
 scrapped (v.) ยกเลกิ, ลม้เลกิ, เลกิใช ้เลือกใชต้ามทีพ่อใจคะ่ 

ย่อหน้าที่ 2 

 ผูใ้หข้า่วแถลงถงึสาเหตทุีภ่ตัตาคารในอทุยานสตัว์แหง่น้ี ยกเลกิใหบ้รกิารอาหารเน้ือสตัว์ป่า 
 Park director (attr.n.) คอื ผูอ้าํนวยการอทุยาน park (n.) อทุยาน, สวนสาธารณะ ซึง่ม ี
อาณาเขตใหญก่วา่ zoo (n.) สวนสตัว์  urgent press conference เป็นนามวลี หมายถงึ 
แถลงขา่วดว่น  confuse (v.) สาํคญัผดิ, กอ่ใหเ้กดิสบัสน, เกดิวุน่วาย ขอผนวกคาํแรกกบัคาํ 
สดุทา้ย เพือ่ใหเ้กดิจนิตภาพ  the park's theme of education เป็นวลีทีห่มายถงึสาระ 
หลกัของอทุยาน ทีมุ่ง่ประโยชน์เพือ่การศกึษา..... 

ย่อหน้าที่ 3 

 กลา่วถงึเหตผุลทีย่กเวน้ในการใหบ้รกิารเน้ือสตัว์บางประเภทอยู่  exception (n.) บรบิทน้ี 
ตอ้งใชข้อ้ยกเวน้  crocodile (n.) จระเข ้ ostrich (n.) นกกระจอกเทศ  were locally 
consumed หมายถงึ บรโิภคกนัอยูต่ามทอ้งทีต่า่งๆ ท ั่วไป raised (v.) ในทีน้ี่หมายถงึ เล้ียง,  
เพาะเล้ียง 
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ย่อหน้าที่ 4, 5 

 กลา่วถงึในเมนูน้ีไมม่เีน้ือสนุขัจากอาํเภอทา่แร ่สกลนคร และ เรือ่งเกา่ทีผู่ใ้หข้า่วถูกโจมตี  
disapproved (v.) ไมส่นบัสนุน, ไมย่นิยอม, ไมเ่ห็นดว้ย  was strongly criticised  
ขอ้ความน้ีเป็น passive voice แตใ่นบรบิททีเ่ป็น negative เชน่น้ี ใชป้ระโยคกรรมวาจาใน 
ประโยคแปลได ้จงึขอใชว้า่ 'ถูกวพิากษ์วจิารณ์'  exotic buffets เป็นนามวลี ดฉินัขอใช้ 
คาํแปลวา่ 'อาหารเทศ'  exotic (adj.) ตา่งประเทศ, แปลก, ดงึดดูใจผูค้น  fare (n.) ใน 
บรบิทน้ี คอื อาหาร 

พบตอนต่อไปคราวหน้าคะ่      
จนิตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

 

2005 
DECEMBER 2005 

December 27: Mandela now a comic book hero [2]  

สวสัดคีะ่  

วนัน้ีตวัอยา่งงานแปลเป็นเรือ่งของนายแมนเดลาตอ่จากสปัดาห์ทีแ่ลว้ซึง่เป็นเรือ่งของการหากลวธีิใหค้นอา่น 
หนงัสอื และปลุกจติสาํนึกในเรือ่งของการเอาชนะความยากจนและความไมรู่ห้นงัสือของคนในประเทศ 
แอฟรกิาใต ้

Mandela now a comic book hero [2] 

A million copies given free in South African 

1. The first book, called A Son of the Eastern Cape, covers Mr 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trdc2705.htm
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Mandela's royal upbringing in rural Transkei and ends with his 
arrival in Johannesburg, where he would set up South Africa's first 
black law firm and lead the armed wing of the now governing 
African National Congress. 

2. Mr Mandela spent 27 years in prison for opposing white-minority 
rule, emerging to become South African's first black president in 
1994. 

3. "One of the few advantages of prison is that you have time to read 
and time for reflection," Mr Mandela said. "If the comic reaches 
new readers, then the project will have been worthwhile." 

4. Mr Mandela retired from political life in 1999, but remains a symbol 
of reconciliation and campaigner for the world's most 
disadvantaged, including children and HIV sufferers. 

ค าอธิบาย  
ในแงข่องงานแปล สิง่ทีน่่าสงัเกตวนัน้ีมสีองเรือ่งคะ่ เรือ่งแรกคอืการถา่ยเสยีงภาษาตา่งประเทศ 
เป็นภาษาไทย และการออกเสยีงชือ่สถานทีต่า่งๆ ของตา่งประเทศ ซึง่ตามปกตเิราก็จะตอ้งอา้งองิ 
กฎเกณฑก์ารถา่ยเสยีงทีก่าํหนดโดยราชบณัฑติยสถาน เชน่ประกาศสาํนกันายกรฐัมนตรีและ 
ประกาศราชบณัฑติยสถานเรือ่งกาํหนดชือ่ประเทศ ดนิแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง  
อยา่งเมอืงโจฮนัเนสเบร์ิก เป็นตน้ แตถ่า้เป็นเมอืงเล็กๆ น้อยๆ ชือ่ภูมปิระเทศอืน่ๆ ซึง่ไมม่ใีน 
ประกาศฯ ก็ตอ้งพึง่พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ ซึง่มีสว่น Geographical names แยกออกมา 
ตา่งหาก เชน่ Transkei ในพจนานุกรมเว็บสเตอร์มสีญัลกัษณ์แทนเสยีงอา่นกาํกบัคาํน้ีไวว้า่ 
\tran(t)s-ke\ ตวั e นัน้มขีีดเล็กๆ ขา้งบน ซึง่ทาํใหต้อ้งอา่นวา่ ไอ แทน อ ิฉะนัน้การคน้เสยีงอา่น 
ในพจนานุกรมเชน่น้ี ผูแ้ปลจาํตอ้งตรวจสอบการใช้สญัลกัษณ์แทนเสยีงใหด้ดีว้ยวา่สญัลกัษณ์ใด 
แทนเสยีงอะไร จงึจะอา่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งคะ่ 

สิง่ทีน่่าสนใจอกีเรือ่งของวนัน้ีคอืคาํวา่ the few ปกตเิรามกัจะเห็น few หรือไมก็่ a few ซึง่ 
เรามกัจะแปลวา่ไมม่าก หรือเล็กน้อย โดยใหค้าํแรกสือ่ความหมายในเชงิลบ คอืมไีมม่าก (คอื 
น้อยกวา่ทีค่าดไว)้ เชน่ Changes in policy were few ก็แปลวา่ ความเปลีย่นแปลงในเชงิ 
นโยบายมน้ีอยนิด สว่นคาํหลงัสือ่ความหมายเชงิบวก คอืมไีมม่าก (แตก็่เพียงพอ) A few  
changes were materialized. เราก็อาจแปลวา่ มคีวามเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรูปธรรมอยูบ่า้ง  
แตส่าํหรบั the few มทีีใ่ชต้า่งจากสองคาํแรก คอืหมายถงึคนหรือสภาพการณ์จาํนวนน้อยทีม่ี 
ความแตกตา่งจากคนหรือสถานการณ์สว่นใหญ ่ความแตกตา่งนัน้เน่ืองมาจากการมีบางสิง่บาง 
อยา่งทีค่นอืน่หรือสถานการณ์อืน่ไมม่ ีเชน่ Wealth is now in the hands of the few.  
แปลไดว้า่ ปจัจุบนัความม ั่งค ั่งไปตกอยูใ่นมอืของคนกลุ่มเล็กๆ (ในขณะทีค่นกลุม่ใหญย่งัยากจน 
อยู)่ ในบทแปลวนัน้ี มีประโยควา่ One of the few advantages of prison ... เราจงึ 
ควรแปลวา่ ...ขอ้ดีซึง่มอียูน้่อยนิดอยา่งหนึ่งของคกุทีต่า่งจากทีอ่ืน่ก็คอื... 

ขอเชญิอา่นขอ้ความแปลทีส่มบรูณ์ดอูกีคร ัง้นะคะ 

แมนเดลากลายเป็นพระเอก 
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ในหนงัสือการ์ตนูแลว้ (๒) 

แจกฟรีหนึง่ลา้นเลม่ในแอฟรกิาใต ้

1. หนงัสอืเลม่แรกทีม่ชีือ่วา่ บตุรแหง่อสีเทร์ิน เคป นัน้จบัเรือ่งต ัง้แต่ 
นายแมนเดลาเตบิโตมาในตระกูลหวัหน้าเผา่ในดนิแดนชนบทที่ 
ชือ่วา่ทรานสไค จนกระท ั่งเดนิทางเขา้มายงัเมอืงโจฮนัเนสเบร์ิก 
ทีซ่ึง่เขาจะต ัง้สาํนกังานกฎหมายของคนผวิดาํขึน้เป็นแหง่แรก 
ของแอฟรกิาใต ้และเป็นผูนํ้าฝ่ายตดิกาํลงัอาวุธของสภาแอฟรกิา 
แหง่ชาตซิึง่ปจัจุบนัเป็นรฐับาลปกครองประเทศอยู ่

2. แมนเดลาตดิคกุอยู ่27 ปีในขอ้หาตอ่ตา้นการปกครองของชน 
ผวิขาวซึง่เป็นชนกลุ่มน้อย แตต่อ่มาในปี 1994 ไดก้ลายเป็น 
ประธานาธบิดผีวิดาํคนแรกของประเทศแอฟรกิาใต้ 

3. "ขอ้ดซีึง่มอียูน้่อยนิดอยา่งหนึ่งของคกุทีต่า่งจากของทีอ่ืน่ก็คอืคณุ 
มเีวลาอา่นและไดค้ดิใครค่รวญ" นายแมนเดลากลา่ว "ถา้หนงัสอื 
การ์ตนูเหลา่น้ีเขา้ถงึผูอ้า่นหน้าใหม ่ก็นบัวา่โครงการน้ีไดผ้ล 
คุม้คา่แล้ว" 

4. นายแมนเดลาวางมอืจากชีวติทางการเมอืงเมือ่ปี 1999 แตย่งัคง 
เป็นสญัลกัษณ์ของความปรองดองและการรณรงค์สาํหรบัคนทีด่อ้ย 
โอกาสทีส่ดุของโลก ซึง่รวมท ัง้เด็กๆและผูต้ดิเช้ือเอดส์ดว้ย 

จนกวา่จะพบกนัใหม่ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 

SWU, and a freelance translator. 

 

 

December 20 : Mandela now a comic book hero [1] 

สวสัดคีะ่  

ตวัอยา่งงานแปลสปัดาห์น้ีเป็นเรือ่งทีน่่าคดิน่าเอาอยา่งสาํหรบัการใชห้นงัสือการ์ตนูรณรงค์เพือ่ 
ปลุกจติสาํนึกหรือแกป้ญัหาบางอยา่งของสงัคมอยา่งทีบ่า้นเราพยายามทาํอยู่ 
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Mandela now a comic book hero [1] 

A million copies given free in South African 

1. Former president Nelson Mandela launched the first edition of a 
series of comic books about his life aimed at encouraging young 
South Africans to read. 

2. "You know you are really famous when becoming a comic 
character," the 87-year-old anti-apartheid icon said on Friday at his 
Nelson Mandela Foundation in Johannesburg. 

3. The nine books are part of a series of initiatives - including 
exhibitions and lectures - aimed at preserving Mr Mandela's legacy 
for generations to come. 

4. It's one of South Africa's great gifts to the world," said John 
Samuel, chief executive of Mr Mandela Foundation. 

5. By telling Mr Mandela's story with colourful pictures, the 
Foundation hopes to overcome the poverty, illiteracy and isolation 
the persist more than a decade after apartheid's end. 

ค าอธิบาย  
ตวนัน้ีทา่นผูอ้า่นจะเห็นสองเรือ่งคะ่ เรือ่งแรกคอืการจงใจไมแ่ปลคาํบางคาํเน่ืองจากทาํใหป้ระโยค 
เยิน่เยอ้ ซึง่ผูเ้ขยีนขอใหค้าํจํากดัความวา่คือขอ้ความทีไ่มไ่ดเ้พิม่เตมิความหมายใหมแ่ตอ่ยา่งใด 
อยา่งคาํวา่ now ในชือ่เรือ่งน่ีแหละคะ่ ถา้แปลวา่ขณะน้ีหรือปจัจุบนัน้ีแมนเดลาเป็นพระเอกใน 
หนงัสอืการ์ตนู การเตมิคาํบอกเวลาสองคาํน้ีเขา้ไปก็ไมไ่ดท้าํใหค้วามหมายของประโยคสมบูรณ์ขึน้ 

อกีคาํหนึ่งคอื to come คาํสดุทา้ยในยอ่หน้าที ่3 เราคงไมจ่าํเป็นตอ้งแปลวา่ ....คนรุน่หลงัทีจ่ะ 
ตามมา เพราะคาํวา่คนรุน่หลงัก็มคีวามหมายสมบรูณ์ดีอยูแ่ลว้ ซึง่ตา่งจากภาษาองักฤษทีค่าํวา่  
generations หมายถงึแครุ่่นของคนเทา่นัน้ จงึตอ้งมวีลีวา่ to come กาํกบั 

เรือ่งทีส่องคอืการแปลสว่นขยาย เน่ืองจากการวางสว่นขยายในภาษาองักฤษมลูีกเลน่มากมาย  
ท ัง้หน้าหรือหลงัคาํทีจ่ะขยายก็ได ้เป็นคาํๆ เดยีว หรือเป็นวลีหรือประโยคก็ได ้หรือคาํๆ หนึ่งมี 
สว่นขยายวางตอ่ๆ กนัก็ได ้เรือ่งการวางสว่นขยายน้ีของไทยมลูีกเลน่น้อยกวา่ ในการแปลจงึตอ้ง 
ปรบัโครงสรา้งอยูบ่อ่ยคร ัง้ เชน่ขอ้ความในยอ่หน้าที ่3 "The nine books are part of a series 
of initiatives - including exhibitions and lectures — aimed at preserving Mr 
Mandala's legacy for generations to come." คาํวา่ initiatives หมายถงึการกระทาํ หรือ 
กจิกรรม หรือคาํพูดใดก็ตามทีจ่ดัขึน้เพือ่พยายามแกป้ญัหาหรือทาํสิง่หนึ่งสิง่ใดใหส้าํเร็จ คาํ
initiatives น้ีมสีว่นขยาย 2 สว่น วางซ้อนกนัแบบทีภ่าษาไทยเราทาํไมไ่ด ้คอื including 
exhibitions... และ aimed at ...to come. ฉะนัน้การแปลตามโครงสรา้งภาษาองักฤษวา่ 
... เป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรม ซึง่รวมท ัง้การแสดงผลงานและปาฐกถา ซึง่มุง่รกัษาสิง่ทีแ่มนเดลาได ้
มอบใหเ้ป็นมรดกสูค่นรุน่หลงั จงึดูรุงรงัและผูอ้า่นอาจตีความไดอ้กีนยัวา่วลีขยายวลีหลงันัน้ขยายแต ่
เฉพาะ exhibitions and lectures ก็ได ้วธิีแปลทีป่ลอดภยัคอืการยํา้คาํทีถู่กขยายอกีคร ัง้ 
ใหผู้อ้า่นไมต่อ้งเดาวา่อะไรขยายอะไรกนัแน่ 
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ขอเชญิอา่นขอ้ความแปลทีส่มบรูณ์ดอูกีคร ัง้นะคะ 

แมนเดลากลายเป็นพระเอก 
ในหนงัสือการ์ตนูแลว้ (๑) 

แจกฟรีหนึง่ลา้นเลม่ในแอฟรกิาใต ้

1. อดตีประธานาธบิดเีนลสนั เมนเดลาออกหนงัสือการ์ตนูชีวประวตัขิองเขา 
ซึง่ตพีมิพ์เป็นชุดแรก โดยหวงัจะใหเ้ป็นการสง่เสรมิการอา่นของเยาวชน 
แอฟรกิาใต ้

2. "คณุรูว้า่ตวัเองเป็นคนสาํคญัจรงิๆ ก็ตอ่เมือ่กลายเป็นตวัละครในหนงัสอื 
การ์ตนูนั่นแหละ" บคุคลผูเ้ป็นสญัลกัษณ์ของนกัตอ่ตา้นการแบง่แยกผวิวยั 
87 กลา่วเมือ่วนัศกุร์ ทีม่ลูนิธแิมนเดลาของเขาทีก่รุงโจฮนัเนสเบร์ิก 

3. หนงัสอืเกา้เลม่ชุดน้ีเป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมทีมุ่ง่รกัษาสิง่ทีแ่มนเดลา 
ไดม้อบใหเ้ป็นมรดกสูค่นรุ่นหลงั นอกเหนือจากกจิกรรมอืน่ๆ ซึง่รวมท ัง้ 
การแสดงผลงานและปาฐกถาดว้ย 

4. "นี่เป็นของขวญัยิง่ใหญท่ีส่ดุชิน้หนึ่งของแอฟรกิาใตท้ีใ่หก้บัโลก" จอห์น  
แซมมวล ประธานบรหิารมูลนิธแิมนเดลากลา่ว 

5. มลูนิธหิวงัวา่จากการบอกเลา่เรือ่งของแมนเดลาดว้ยภาพสสีวยสดจะสามารถ 
เอาชนะความยากจน การไมรู่ห้นงัสือ และการถูกปลอ่ยใหอ้ยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว 
ซึง่เป็นมีอยูต่ลอดระยะเวลากวา่ทศวรรษหลงัจากการแบง่แยกผวิยุตลิงได้ 

สาํหรับสปัดาห์หนา้จะเป็นตอนจบของข่าวเร่ืองน้ีค่ะ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

  
December 13 : Ghost festival [2]  

สวสัดคีะ่  

ผตีาโขนเป็นเทศกาลทีก่ารทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยสนบัสนุนใหจ้ดัขึน้อยา่งถูกตอ้งตามประเพณี  
สวยงาม รา่เรงิ เพือ่เป็นจุดขายทีน่่าสนใจในแวดวงการทอ่งเทีย่ว ท ัง้คนไทยและตา่งชาตทิีไ่ดเ้คย 
ไปเทีย่วงานน้ีพากนัตดิใจจนตอ้งการไปเทีย่วอกีซํา้ๆ ทุกปี เมือ่สปัดาห์ทีแ่ลว้ไดก้ลา่วถงึอาถรรพณ์ 
ของหน้ากากผตีาโขน สปัดาห์น้ีมเีรือ่งน่าสนใจเกีย่วกบัหน้ากากและตน้ตอบอ่เกดิของงานบญุหลวงดงัน้ี 
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Ghosts on the 
prowl (2) 

The magical effect of Phi Ta 
Khon masks brings sleepy 

town alive 

Story by JETJARAS NA RANONG, 
LOEI 

1. . The festival also shows the 
local belief of 
northeasterners is deep in 
ghosts and spirits. It is part 
of Boon Luang, a grand 
merit-making festival, 
according to the Tourism 
Authority of Thailand. 

2. The mask is a traditional folk 
craft unique to the district. It 
depends on the imagination 
and creativity of the maker 
but must be based on the 
traditional style. 

3. It comprises the hat, the face 
and nose. The hat is made 
from a traditional bamboo 
container used for steaming 
glutinous (sticky) rice. The 
face is made from a coconut 
leaf and the nose from soft 
wood. 

4. The festival also gives 
farmers an excuse to 
celebrate and gives them a 
break from farming and 
harvesting, said Prapatchai 
Chainok, kamman of tambon 
Dan Sai. It gives them a 
chance to dance, sing and 
drink in addition to making 
merit. 

ผเีตร็ดเตร ่(๒) 

หน้ากากอาถรรพ์ผีตาโขน 
ปลุกเมอืงทีเ่งียบหลบัใหร้า่เรงิ 

เรือ่งโดย เจตจรสั ณ ระนอง  
เลย 

1. งานเทศกาลน้ีแสดงใหเ้ห็นความเชือ่ 
ทอ้งถิน่ของชาวอสีานอยา่งลกึซ้ืงใน 
เรือ่งผแีละจติวญิญาณ เรือ่งผน้ีีเป็น 
สว่นหนึ่งของบญุหลวงหรือเทศกาล 
ทาํบญุทีย่ิง่ใหญ ่ท ัง้น้ีตามขอ้มลูจาก 
การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

2. หน้ากากเป็นงานฝีมอืของชาวบา้น 
ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ วาด 
ขึน้ตามจนิตนาการและความคดิ 
สรา้งสรรค์ ซึง่มีพ้ืนฐานจากลีลา 
โบราณตามขนบนิยม 

3. หน้ากากประกอบดว้ย หมวก ใบหน้า 
และจมกู หมวกทาํดว้ยหวดสานดว้ย 
ไมไ้ผซ่ึง่ใชน้ึ่งขา้วเหนียว ใบหน้าทาํ 
ดว้ยทางมะพรา้ว จมกูทาํดว้ยไม้ 
เน้ือออ่น 

4. งานเทศกาลเปิดโอกาสใหช้าวบา้น 
รว่มงานฉลองและหยุดพกัผอ่นจาก 
การทาํไรไ่ถนา กาํนนัประพฒัน์ชยั 
ชยันก แหง่ตาํบลดา่นซา้ยกลา่ว 
ชาวนามโีอกาสรอ้งราํทาํเพลงและ 
ดืม่กนิหลงัจากทีไ่ดท้าํบญุแลว้ 

ค าอธิบาย  
กอ่นอืน่วนัน้ีขอทบทวนข ัน้ตอนของการเขยีนบทแปล ในข ัน้ตอนน้ีผูแ้ปลจะเปลีย่นบทบาทจากผูอ้า่น 
มาเป็นผูเ้ขยีน ดงันัน้จงึตอ้งยดึหลกัการเขยีนเป็นสาํคญั ดว้ยการผกูถอ้ยคาํเป็นประโยคตามหลกั 
ภาษาไทยถา้ทา่นแปลจากภาษาองักฤษเป็นไทย อยา่ยดึถือไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เพราะจะทาํให้ 
การเขยีนภาษาไทยของทา่นไมส่ามารถสือ่ความหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ผูแ้ปลตอ้งคาํนึงถงึ
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ความหมาย 
ของคาํทีไ่มเ่ทา่กนั และวฒันธรรมภาษาทีต่า่งกนั 

หลกัภาษาไทยนัน้ทา่นอาจทบทวนไดจ้ากตาํราหลายเลม่ โดยเฉพาะประโยคกรรมวาจก (passive  
voice) ซึง่ผูแ้ปลสว่นมากจะหลงตดิอยูก่บัการเขยีนภาษาองักฤษ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารเรียงคาํใน 
ประโยคกรรมวาจกเสยีใหมเ่ชน่ 

- เหลา้องุน่ผลติในประเทศฝร ั่งเศส - Wine is produced in France. 
- ทีน่ี่หา้มสบูบหุรี ่- Smoking is not allowed here. 
- นครนิวยอร์คต ัง้อยูท่ีป่ากแมน้ํ่าแมนฮดัสนั - New York City is situated at the mouth of 
the Hunson River. 

 คาํแปลทีน่่าสนใจคอื Ghosts กบั Spirits ในยอ่หน้าที ่1 ดฉินัแปลวา่ผแีละจติวญิญาณ ใน 
ภาษาไทยเรามคีาํ ภตูผปีีศาจ ดฉินัเลือกใชค้าํวา่ผเีพราะเป็นคาํกลาง ๆ โดยไมเ่น้นว่าผรีา้ยหรือผดีี  
ในภาคอสีานบางคร ัง้หมายถงึเทพทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ในบางคร ัง้หมายถงึผรีา้ยทีเ่ขา้สงิสูท่าํลายมนุษย์ แตผ่ี 
ในงานเทศกาลน้ีเป็นผทีีด่ ีสนุกสนานรา่เรงิ มคีวามรูส้กึทีด่ ีโดยเฉพาะความยนิดทีีพ่ระเวสสนัดร 
ไดร้บัการอภยัโทษ พน้จากการถูกเนรเทศกลบัคนืสูพ่ระนคร 

 ยอ่หน้าที ่2 กลุม่คาํ a traditional bamboo container แสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ความ 
สมดลุในความหมายของภาษาองักฤษและภาษาไทยตา่งกนัอยา่งลบิลบั กลุม่คาํน้ีใช้ภาษาไทย 
เพียงคาํเดยีวคอื หวด ใชน้ึ่งขา้วเหนียว คาํวา่ coconut leaf จะใชว้ธิีแปลตามตวัอกัษรไมไ่ด้  
เพราะเรามภีาษาไทยทีใ่ชก้นัท ั่วไปวา่ ทางมะพรา้ว อยา่แปลวา่ใบมะพรา้ว เชน่เดยีวกบั  
banana leaf ภาษาไทยใช้คาํวา่ใบตอง อยา่แปลวา่ใบกลว้ย 

ยอ่หน้าที ่4 มกีลุม่คาํทีใ่ช้ภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตไิดอ้ยา่งดคีือ to dance, sing and  
drink ภาษาไทยมกัพูดวา่รอ้งราํทาํเพลงและดืม่กนิ กลุม่คาํน้ีถา้แปลตามตวัอกัษรจะไมไ่ดร้ส 
ภาษาไทยเลย 

หวงัวา่เทศกาลผตีาโขนคงใหค้วามรูแ้กแ่ฟนฝร ั่งตา่งชาตทิีส่นใจวฒันธรรมไทยไดเ้รียนรูช้ีวติไทย 
อกีแงม่มุหนึ่งทีน่่าสนใจ 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

December 6 : There's no 'Translate It' this week due to production problem.  

NOVEMBER 2005 
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November 29 : Ghosts on the prowl [1]  

สวสัดคีะ่  

ทราบวา่แฟน Translate IT ทีเ่ป็นฝร ั่งตา่งชาตสินใจวฒันธรรมพื้นบา้นงานเทศกาล งานบญุ งานฉลอง 
ของคนไทยท ั่วไป เชน่ งานสงกรานต์ งานแหเ่ทียนเขา้พรรษา งานทาํบญุ บ ัง้ไฟ ฯลฯ ดงันัน้บทเรียนแปล 
จงึขอนําเสนองานบญุประจาํปีของชาวดา่นซา้ย จงัหวดัเลยซึง่เรียกกนัวา่ผตีาโขน ปีน้ีงานน้ีจดัขึน้เมือ่ 
วนัที ่8-9-10 กรกฎาคม 2548 ชาวบา้นเชือ่วา่หน้ากากผมีอีาถรรพ์มหศัจรรย์มาก ถา้ใครสวมหน้ากาก 
ผจีะรูส้กึเป็นสุขสนุกสนานทนัที เป็นผทีีใ่จดรืีน่เรงิไมท่าํรา้ยใคร 

Ghosts on the 
prowl(1) 

The magical effect of Phi Ta Khon 
masks brings sleepy town alive 

Story by JETJARAS NA RANONG, LOEI 

1. "The Phi Ta Khon mask is magical. 
Whoever puts it on gets a happy 
feeling and can't stand still. Most 
begin to dance and shake their 
bodies with the flow of music," said 
Chintana Kaensaree, a teacher of 
Ban Dan Sai school. 

2. The 51-year-old instructor has 
taught the folk art of Phi Ta Khon to 
pupils in every school of the district, 
which includes the subject in its 
curriculum so students can 
appreciate its meaning and also 
learn the art of designing the 
masks. 

3. Young Chetsadaporn Visetpakdi 
would agree all the more after 
transforming himself from a 
Pathom 5 (Grade 5) student into a 
Phi Ta Khon ghost on the streets. 

ผเีตร็ดเตร ่(๑) 

หน้ากากอาถรรพ์ผีตาโขน 
ปลุกเมอืงทีเ่งียบหลบัใหร้า่เรงิ 

เรือ่งโดย เจตจรสั ณ ระนอง  
เลย 

1. "หน้ากากผตีาโขนมอีาถรรพ์  
คนทีส่วมหน้ากากจะมคีวามรูส้กึ 
เป็นสขุยืนนิ่ง ๆ ไมไ่ด ้สว่นมาก 
จะเตน้ราํ และเขยา่รา่งกายไปตาม 
จงัหวะดนตรี" จนิตนา แกน่สารี  
ครูโรงเรียนบา้นดา่นซา้ยกล่าว 

2. ครูวยั 51 ปี ผูน้ี้สอนวชิาศลิปะ 
พื้นบา้นเรือ่ง ผตีาโขน ใหแ้ก่ 
นกัเรียนทุกโรงเรียนในตาํบลน้ี 
ซึง่รวมท ัง้วชิาอืน่ ๆ ในหลกัสตูร 
ดงันัน้นกัเรียนจงึมีความรูส้กึ 
ซาบซึง้ในความหมาย และวชิา 
ศลิปะการออกแบบหน้ากากดว้ย 

3. เด็กชายเจษฎาภรณ์ วเิศษภกัดี  
นกัเรียนช ัน้ประถม 5 ไดแ้ตง่กาย 
เป็นผตีาโขนมาเดนิเตร็ดเตร่ 
ในถนน 

ค าอธิบาย  
คาํอธบิาย การแปลหวับทน้ี ใชห้ลกัการแปลขอ้สามในจํานวนหลกัการแปลสีข่อ้ดงัน้ี 

1. การแปลทีศ่กัดิส์ทิธิ ์หรือ sacred translation 
2. การแปลสถานภาพทางภาษา หรือการแปลตามตวัอกัษรหรือ linguistic translation / literal 
translation  

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv2905.htm
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3. การแปลความหมายเพือ่การสือ่สาร หรือ semantic translation / communicative 
translation  
4. การแปลเพือ่อาชีพ หรือ professional translation 

 การแปลความหมายเพือ่การสือ่สารตรงขา้มกบัการแปลตามตวัอกัษร ท ัง้น้ีเพราะ on the prowl  
ตามตวัอกัษรหมายความวา่ การเทีย่วออกหากนิการเดนิดอ้มๆ มองๆ ซึง่ไมต่รงกบัเน้ือความของ 
บทแปลดฉินัจงึใชว้ธิีพจิารณาความหมายตรงกบัความหมายแฝงเพือ่คน้หาคาํแปลทีต่รงกบัเรือ่งราวน้ี  
ไดพ้บคาํวา่ เตร็ดเตร ่ซึง่นอกจากจะตรงกบัเน้ือหาแลว้ ยงัมคีวามไพเราะ มีสมัผสัพยญัชนะตน้ ท ัง้ยงั 
ส ัน้กระทดัรดั เหมาะกบัชือ่ของบทความและสอดคลอ้งกบัหลกัการแปลชือ่วรรณกรรมทีต่้องการความ 
ไพเราะ ส ัน้ กะทดัรดั กระทบความสนใจ 

 ทีโ่ปรยหวับท เราจะพบ sleepy ... alive ซึง่เป็นการเขยีนขอ้ความทีม่คีวามสมดลุ เป็นการ 
เขยีนทีด่มีศีลิปะ ซึง่ผูแ้ปลจะตอ้งชือ่สตัย์ตอ่การเขยีนของตน้ฉบบั (ถา้ทาํได)้ ดงันัน้เมือ่พจิารณาแลว้ 
จะเห็นวา่กลุม่คาํน้ีมสีองสว่นสว่นละสองพยางค์ ดฉินัจงึหาคาํแปลภาษาไทยทีม่สีว่นสดัเหมอืนกนัคอื  
เงยีบหลบั...รา่เรงิ 

 การแปลคาํ magical ทีห่วับทซึง่มคีวามหมายมากมาย ทา่นอาจหาไดเ้องในพจนานุกรม ดฉินั 
เลือกคาํแปลวา่ อาถรรพ์ เพราะมคีวามหมายเหมาะกบับรบิทมากทีส่ดุ การซือ่สตัย์ตอ่ตน้ฉบบัไมไ่ด้ 
หมายความวา่จะตอ้งเขยีนประโยคภาษาไทยเรียงลาํดบัไปตามประโยคภาษาองักฤษ เพราะโครงสรา้ง 
ของภาษาไทยตา่งจากภาษาองักฤษจะเห็นวา่ในยอ่หน้าที ่8 ดฉินัไดเ้รียงประโยคใหมท่ ัง้หมดโดยรกัษา 
กรอบความหมายไวอ้ยา่งครบถว้นตามเดมิ นอกจากน้ียงัไดส้อดแทรกความรูส้กึน่ารกัน่าเอ็นดตู่อเด็ก 
ผูช้าย โดยใชค้าํหนูน้อยวยัสบิเอ็ด ดงัจะเห็นไดจ้ากยอ่หน้าที ่9 

หวงัวา่หลกัการแปลทีด่ฉินัรวบรวมมาทบทวนน้ีจะชว่ยใหบ้ทเรียน Translate It ตรงกบัเจตนารมย์ 
ใหม ่ของผูบ้รหิารทีม่คีวามหวงัดตีอ่แฟนๆ ใหรู้จ้กัหลกัและศาสตร์ของการแปลให้ดขีึน้ พบกนัใหม่
สปัดาห์หน้าคะ่ 

สวสัดีคะ่      
สทิธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

November 22 : Glittering Ceremony [3]  

สวสัดคีะ่  

พระราชพธีิสมโภชเดอืนและขึน้พระอูเ่มือ่วนัที ่17 มถิุนายน 2548 ไดม้กีารถา่ยทอดทางโทรทศัน์  
คนไทยท ัง้ชาตไิดช้ืน่ชมพระราชพธิีพรอ้มกนัดว้ยความเต็มตืน้ใจ สถานีโทรทศัน์ตา่งประเทศไดนํ้า 
ไปเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง ดงันัน้การศกึษาถอ้ยคาํภาษาดว้ยการแปลจงึเป็นสิ่งทีน่่าสนใจยิง่ วนัน้ี 
เรามาแปลตอ่โดยตอ้งคาํนึงถงึการใชร้าชาศพัท์อยูเ่สมอนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv2205.htm
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Glittering Ceremony [3] 

9. At this moment, monks chanted while Brahmans blew horns and a 
Thai orchestra played. 

10. The chief Brahman then set down the royal cradle's bedding, 
placing auspicious ornaments inside and poured holy water on 
them, anointing the cradle. 

11. Then His Majesty placed royal ornaments in the cradle, including a 
golden box containing the baby prince's astrological chart, a 
golden plate inscribed with his name and a bag containing silver 
coins weighing 10 chang - the traditional weight. 

12. Afterwards, the nurse placed the prince in the cradle while the 
chief Brahman sang a lullaby, accompanied by the sound of a 
gong and horn. 

13. The Brahmans then led a candle ceremony by passing candles to 
members of the Royal Family and the guests. 

14. The chief Brahman then placed a holy thread at the prince's feet, 
leaving it for HRH Princess Srirasmi to fasten to the baby's ankle. 

15. The ceremony ended at 4:30pm when the King and the Queen left 
the throne Hall. 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าที ่9 และ 10  
ใจความสาํคญัของท ัง้สองยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึพธิีสงฆ์ และพธิีพราหมณ์ทีท่าํพรอ้มกนัในตอนแรก สว่น 
ตอนตอ่ไปเป็นพธิีพราหมณ์ลว้น  chanted v. มคีวามหมายเชน่เดยีวกบั offer prayer to ใน 
ยอ่หน้าที ่ ซึง่ใชร้าชาศพัท์วา่ เจรญิชยัมงคลคาถา  a Thai orchestra played ในทีน้ี่จะ 
แปลตรงตวัไมไ่ด ้เพราะตามความเป็นจรงิใชร้าชาศพัท์วา่ ชาวพนกังานประโคม ตอ่ดว้ยเครือ่งดนตรี 
ตามทีจ่าํเป็น เชน่ ฆอ้ง สงัข์ แตร ในตน้ฉบบัไมไ่ดร้ะบเุครือ่งดนตรี มแีตค่าํ orchestra ดรุยิางค์  
ดงันัน้ดฉินัจงึเขยีนใหผ้สมผสานกนัระหวา่งตน้ฉบบักบัราชาศพัท์วา่ ชาวพนกังานประโคมดรุยิางค์ 
 Chief Brahman n. แปลตามตวัคือหวัหน้าพราหมณ์ หรือพระครูพราหมณ์  set down the  
royal cradle's bedding v. ปลูาดพระยีภู่ใ่นพระอู ่cradle ภาษาสามญัหมายถงึเปล 
 auspicious ornaments n. หมายถงึเครือ่งมงคลราชพธีิ ซึง่ไดแ้ก ่1. ศลิาบด 2.ผลฟกัเขยีว 
ทาดนิสพีองขาว 3.ถุงพนัธุ์พืช ท ัง้หมดน้ีมพีานรอง  holy water n. ในทีน้ี่ดฉินัเขยีนคาํแปลวา่  
น้ําสงัข์ เพราะเป็นน้ําศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ทออกมาจากหอยสงัข์ซึง่เป็นพธีิการของพราหมณ์ พราหมณ์หล ั่ง 
น้ําสงัข์ ถา้เป็นพธิีสงฆ์จะเขยีนวา่พระสงฆ์ประพรมพระพุทธมนตร์ 

ยอ่หน้าที ่11 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ี คอืพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงวางเครือ่งราชภณัฑ์ลงในพระอู่  
 royal ornaments n. เครือ่งราชภณัฑ์ประกอบดว้ย 1.หีบทองคาํลงยาบรรจุดวงพระชาตา 2.ทองคาํ
แทง่ลงอกัษรพระนามพระราชทาน 3. เงนิแทง่ 4.เงนิตราบรรจุถุง  .ขนัทรงพระพกัตร์ 
ทองคาํขอบลงยา พรอ้มพานรอง 6. กาทองคาํพรอ้มถาดรอง 7.กุญแจทองคาํและเครือ่งเย็บปกั 
ถกัรอ้ย  chang n. มาตราเงนิตามประเพณีไทย 1 ช ั่ง เทา่กบั 80 บาท 
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ยอ่หน้า 12 - 15 
ใจความสาํคญัของท ัง้ 3 ยอ่หน้าน้ี กลา่วถงึชว่งทา้ยของพระราชพธิีสมโภชเดือนและขึน้พระอู ่ขณะที ่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระบรมราชนีินาถ เสด็จออกจากพระทีน่ ั่ง 
 sang a lullaby v. เหก่ลอ่ม  sound of a gong and horn n. เสยีงประโคมฆอ้งชยั 
และเสยีงเป่าสงัข์หรือแตรสงัข์  passing candles v. ในพระราชพธิีหมายถงึการเวียนเทียน 
ซึง่เริม่ดว้ยพราหมณ์สง่เทียนตอ่ไปยงัพระบรมวงศานุวงศ์และแขกผูม้เีกียรต ิซึง่จะสง่ตอ่ๆ กนัไปจน 
ครบทุกคนแลว้กลบัมาเริม่ตน้ทีพ่ราหมณ์ใหมจ่นครบ 3 รอบ การกระทาํเชน่น้ีเรียกวา่สมโภชเวียนเทียน 
ทาํขวญั  holy thread n. ราชาศพัท์ ดา้ยพระขวญั  feet n. ราชาศพัท์ พระบาท  ankle n.  
ราชาศพัท์ ขอ้พระบาท 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลภาษาไทยท ัง้หมดคะ่ 

พระราชพธิสีมโภชเดอืน (๓) 

9. ขณะนัน้พระสงฆ์เจรญิชยัมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสงัข์ ชาวพนกังาน 
ประโคมดรุยิางค์ 

10. หวัหน้าพราหมณ์ปลูาดพระยีภู่ใ่นพระอู ่วางเครือ่งมงคลราชพธิีลงใน 
พระอู ่หล ั่งน้ําสงัข์และเจมิพระอู ่

11. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงวางเครือ่งราชภณัฑ์ลงในพระอู ่หีบทองคาํ 
บรรจุดวงพระชาตา ทองคาํแทง่จารกึอกัษรพระนามและถุงบรรจุเหรียญเงนิ 
น้ําหนกั 10 ช ั่ง - มาตราเงนิตามประเพณีไทย 

12. ตอ่จากนัน้นางพยาบาลเชญิพระเจา้หลานเธอลงบรรทมในพระอู ่หวัหน้า 
พราหมณ์เหก่ลอ่มตามดว้ยเสยีงประโคมฆอ้งชยัและเสยีงเป่าสงัข์ 

13. จากนัน้คณะพราหมณ์เตรียมเทียนพธิีเวียนเทียน สง่เทียนไปยงัพระบรม 
วงศานุวงศ์และผูม้เีกียรตทิีม่ารว่มงาน 

14. หวัหน้าพราหมณ์วางดา้ยพระขวญัทีพ่ระบาทพระเจา้หลานเธอเพือ่ให้ 
พระองค์เจา้ศรีรศัมิท์รงผกูขอ้พระบาท 

15. พระราชพธิีสิน้สุดลงเมือ่เวลา 16.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ เสด็จออกจากพระทีน่ ั่ง 

หวงัวา่ทา่นคงเก็บสาํนวนท ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเกีย่วกบัพระราชพธิีทีส่าํคญัยิง่น้ีไว้อยา่งเป็นหมวด 
หมูน่ะคะ 

การแปลคอืการทะลุทะลวงกระจกทีข่วางก ัน้ระหวา่งวฒันธรรม 

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล   

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
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Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

November 15 : Education key to future earnings - OECD (2) 

สวสัดคีะ่แฟนผูอ้า่น  

เรามาฝึกแปลรายงานการวจิยัขององค์การโออซีีดกีนัตอ่นะคะ ภาคน้ีกลา่วยํา้วา่ ผูจ้บการศกึษาระดบั 
มหาวทิยาลยั นอกจากไดร้บัเงนิเดอืนทีส่งูกวา่ผูจ้บการศกึษาระดบัตํ่ากวา่แลว้ ในดา้นตลาดแรงงาน  
ยงัเป็นคณุสมบตัทิีต่ลาดตอ้งการตลอดไป เรียกวา่ ขายไดต้ลอด วา่ง ัน้เถอะ 

สว่นวธิีการแปล แมว้า่หลกัการแปลบางแหง่ ไมส่ง่เสรมิใหเ้พิม่ขอ้ความ ทีไ่มป่รากฏอยูใ่นตน้ฉบบั 
ภาษาเดมิก็ตามเถดิ แตด่ฉินัพจิารณาวา่ เน้ือหาทีเ่ป็นขา่วขอ้เท็จจรงิ หากแปลไปตามขอ้ความที่ 
ปรากฏ อาจทาํใหผู้อ้า่นเกดิความสบัสน และ เขา้ใจผดิในเน้ือหาได้ จงึควรเพิม่ขอ้ความ (ทีข่า่วละ 
เอาไว)้ ขยายใหผู้อ้า่นเขา้ใจชดัเจนขึน้ เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

Education key to future earnings - OECD (2) 

Report illustrates widening earnings gap between educated and non-
educated 

ADAM PLOWRIGHT 

1. It also found that the difference in salaries paid to university 
graduates compared with lesser educated peers had increased 
further. 

2. "The earnings premium for people with tertiary education, as 
opposed to those with only secondary education, grew further 
between 1997 and 2003 in all but four of the 22 OECD countries," 
the report said. 

3. The premium increased by an average of one percentage point 
every year in these countries, showing that the rising number of 
people with university degrees had not diminished the market 
value of the qualification. 

4. Differences vary between countries, however: a Danish graduate 
is paid on average 25 percent more than an agemate with a school 
diploma, while a university student in France, Germany, Hungary, 
Italy, Switzerland, Britain, and the US can expect a salary more 
than twice as high. 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าแรก — สรรพนาม It ควรใชว้า่ "รายงาน" ไมค่วรแปลวา่ 'มนั' เพราะเป็นการขึน้ตน้ประโยค 
ขอ้ความใหมแ่ละ ภาษาไทยไมน่ิยมใช้สรรพนาม 'มนั' ในกรณีเชน่น้ีดว้ย the difference in  
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salaries สามารถใชข้อ้ความวา่ "ความแตกตา่งของเงนิเดอืน" หรือ "เงนิเดอืนทีแ่ตกตา่ง" ไดแ้ต ่
รูปประโยคขอ้ความตามมาตอ้งเขยีนใหช้ดัเจนตรงกบับรบิทขอ้ความ peers (n.)เพือ่นรว่มวยั มี 
ความหมายถงึ agemates ทีก่ลา่วในภาคแรก had increased (v.) คาํน้ีเป็นตวัอย่างทีด่ ีในการ 
เลือกระดบัคาํแปล ใหต้รงกบับรบิทเน้ือหาทีส่ดุ เพราะกรยิาคาํน้ี แปลวา่ "เพิ่ม" แตม่คีาํแปลอยูห่ลาย 
ระดบั เชน่ เพิม่, ทวี, เพิม่พูน, ขยายตวั, เพิม่ขึน้, เพิม่ทวี ฯลฯ จงึตอ้งเลือกใหต้รงกบับรบิทความทีส่ดุ 

ยอ่หน้าสอง — ยอ่หน้าน้ีมกีารโยกยา้ยสลบัตาํแหน่งทีว่างขอ้ความมาก เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจความได้ 
ชดัเจนขึน้ ผูแ้ปลไมค่วรแปลไปตามโครงสรา้งภาษาเดมิ เพราะเน้ือหาความอาจผดิขอ้เท็จจรงิไปบา้ง 
อกีท ัง้ดฉินัยงัไดเ้ตมิขอ้ความ 'จาํนวนเงนิคา่จา้ง' และ 'ทีล่ดลง' เขา้ไปในอนุประโยคหลงัดว้ย เพือ่ให้ 
ขอ้ความชดัเจนขึน้ แตท่ ัง้น้ีวธีิการน้ีผูแ้ปลตอ้งพงึระวงั ตอ้งม ั่นใจวา่ประโยคภาษาไดล้ะเอาไว ้ไมใ่ช่ 
ผูแ้ปลเตมิขอ้ความตามทีต่นพงึพอใจ premium ( n. ) รางวลั, เงนิรางวลัเงนิ, เงนิคา่จา้ง, เงนิพเิศษ 
และอกีหลายความหมาย ดฉินัขอเลือกใช ้เงนิคา่จา้ง tertiary education เป็นนามวลี คอื  
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา หรือ higher education 

in all but four เป็นสาํนวน ขอใชว้า่ "เกือบท ัง้หมดยกเวน้ 4 ประเทศ" บางคนอาจใชว้า่ "ท ัง้หมด 
ยกเวน้ 4 ประเทศ " ก็ไมว่า่กนั 

ยอ่หน้าสาม — ยอ่หน้าน้ีไมม่อีะไรยาก เพียงแตต่อ้งแบง่แยกขอ้ความจากกนั จะทาํใหอ้า่นเขา้ใจ 
ดขีึน้ สว่นขอ้ความในอนุประโยคหลงั ตอ้งปรบัปรุงดดัแปลงใหผู้อ้า่นเขา้ใจตามบรบิทเน้ือหา ไมค่วร 
แปลไปตามคาํหรือขอ้ความ โดยเฉพาะวลี market value of qualification ศพัท์ market  
value ในพจนานุกรม ศพัท์เศรษฐศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ใชว้า่ "มลูคา่ตามราคาตลาด" 
คงไมเ่ขา้กบับรบิทน้ีแน่แท ้ดฉินัจงึอา่นทบทวนขอ้ความใหม ่และ ใชค้วามหมายของ value จาก 
พจนานุกรมวทิยาการจดัการเลม่อืน่ๆ ไดค้าํมาวา่ ตลาดนิยม, ตลาดตอ้งการ, ทีม่คีณุคา่ตอ่ตลาด ฯลฯ 
จงึไดป้รบัปรุงขอ้ความเสยีใหม ่โดยแยกคาํแปลของ qualification (n.) คณุสมบตั ิออกจาก  
market value เสยี ขอ้ความทีแ่ปลจงึอา่นไดเ้ขา้ใจดขีึน้ 

ยอ่หน้าทีส่ี ่— ขอใหส้งัเกตการใชค้าํแปล Differences ดฉินัใชว้า่ "รายไดท้ีต่า่งกนัน้ี" แทนคาํ  
"ขอ้หรือความแตกตา่ง" ซึง่ทาํใหข้อ้ความเชือ่มโยงเกีย่วเนื่องกนัไป สรา้งความเขา้ใจใหแ้กผู่อ้า่น 
ไดม้ากกวา่ is paid กรุณาอยา่แปลวา่ "ถูกจา่ย" นะคะ โกรธกนัเลย a school diploma เป็น 
นามวลี คอื ประกาศนียบตัรโรงเรียน 
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การศกึษา คอื กุญแจสูร่ายไดใ้นอนาคต (๒) 

รายงานขององค์การโออซีีดีฉายภาพชอ่งวา่งรายไดท้ีห่า่งกนัระหวา่ง 
ผูม้ ี- และไมม่กีารศกึษา  

 
อดมั เพลาว์ไรต์ 

1. รายงานยงัพบอกีวา่ ความแตกตา่งของเงนิเดอืนทีจ่า่ยใหแ้กบ่ณัฑติมหาวทิยาลยั เมือ่ 
เทียบกบัเพือ่นรว่มวยัทีจ่บการศกึษาน้อยกวา่ ขยายตวัเพิม่สงูมากขึน้ 

2. รายงานระบวุา่ในระหวา่งปี 1997 และ 2003 ในกลุม่22 ประเทศเครือสมาชกิโออีซีดี 
เกือบท ัง้หมด ยกเวน้ 4 ประเทศ 

3. เงนิคา่จา้งทีเ่ป็นรายไดข้องผูท้ีจ่บระดบัอดุมศกึษาเพิม่จาํนวนมากขึน้ ตรงกนัขา้มกบั 
จาํนวนเงนิคา่จา้งของคนทีจ่บระดบัมธัยมศกึษาทีล่ดลง เงนิคา่จา้งน้ีเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 
หนึ่งเปอร์เซ็นต์จุด ทุกๆ ปีในกลุม่ประเทศเครือสมาชกิเหลา่น้ี นี่แสดงวา่ จาํนวนบณัฑติ 
ปรญิญาตรีจากมหาวทิยาลยัทีเ่พิม่ขึน้น้ี ยงัเป็นคณุสมบตัทิีไ่มเ่คยลดลงจากความ 
ตอ้งการของตลาดเลย 

4. รายไดท้ีต่า่งกนัน้ี แตกตา่งกนัไปในหมูป่ระเทศเครือสมาชกิ แตบ่ณัฑติสวีเดนไดร้บั 
รายไดโ้ดยเฉลีย่สงูกวา่เพือ่นรว่มวยั ทีจ่บวุฒปิระกาศนียบตัรโรงเรียน 25 เปอร์เซ็นต์ 
ในขณะทีน่กัศกึษามหาวทิยาลยัในฝร ั่งเศส เยอรมนี ฮงัการี อติาลี สวติเซอร์แลนด์  
องักฤษ และสหรฐัอเมรกิาคาดหวงัจะไดร้บัเงนิเดือนสงูมากกวา่ 2 เทา่ 

แลว้พบกนัใหม่ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

November 8 : Education key to future earnings - OECD (1) 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trnv0805.htm
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งานฝึกแปลชิน้น้ี เป็นรายงานการศกึษาวจิยั ทีม่สีาระเน้ือหาแสดงความสาํคญัของการศกึษา ทีม่ตีอ่ 
อนาคตของเยาวชนท ั่วโลก น่าสนใจนะคะ สว่นวธิีการแปลรายงานวจิยัน้ี ขอใหส้งัเกตการณ์แปลนามวลี 
ทีม่กีารใชม้ากในบทความวจิยั หลกัการอยูท่ีก่ารเลือกระดบัคาํมาใช ้และพยายามตดัขอ้ความทีไ่ม่ 
จาํเป็นออก เชน่ คาํเชือ่มตา่งๆ คาํอธบิายอาจส ัน้ไปบา้ง เพราะเน้ือทีจ่าํกดั ตอ้งขออภยัดว้ยคะ่ 

Education key to future earnings - OECD (1) 

Report illustrates widening earnings gap between educated and non-
educated 

ADAM PLOWRIGHT 

1. Paris - The importance of education in determining a young 
person's future earning power was underlined by a report from the 
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
in September that showed the highly educated pulling further away 
from their lesser achieving agemates. 

2. "OECD studies show that the earnings gap between the better-
educated and those with lower qualifications is growing rather than 
shrinking," the organisation said after a wide-ranging study of 
educational standards across 21 countries. 

3. On average, a 20- to 24-year-old who has not completed school to 
age 19 is twice as likely to be unemployed as someone who has 
finished his or her schooling, the research institute said. 

ค าอธิบาย  
หวัขา่วใหญ ่—ไมม่คีาํยาก ใชข้อ้ความแปลไปตรงตามตน้ฉบบั แตข่อปรบัเปลีย่นยา้ยตวัผูใ้หข้า่วคือ  
องค์การโออซีีด ีมาไว้อยูใ่นหวัขา่วรอง จะทาํใหเ้น้ือหาหวัขา่วความชดัเจนยิง่ขึน้ 

หวัขา่วรอง — แปลตรงความเชน่กนั illustrates (v.) อธบิาย, ฉายภาพ, ชี้ใหเ้ห็น widening  
earnings gap หมายถงึ ชอ่งวา่งรายไดท้ีห่า่งกนั educated and non-educated  
ขอ้ความน้ีเป็นคณุศพัท์ทีล่ะคาํนาม ones, youth หรือ people ไว ้ตอ้งใส ่"ผู"้ หรือ "คน"  
เขา้ไปดว้ย 

ยอ่หน้าแรก — ขอใหส้งัเกตการใชข้อ้ความแปล The importance of education ทีด่ฉินั 
ไมไ่ดแ้ปลตรงตามคาํในภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเลีย่งประโยคทีจ่ะเป็นกรรมวาจกของกรยิา was  
underlined by a report เน้นยํา้, ยืนยนั, เดน่ชดั อยูใ่นรายงานแตท่วา่ดฉินัไดท้าํเป็นอกี 
ประโยคหนึ่งขึน้มา โดยเตมิประธาน "ขอ้ความน้ี" เขา้มาดว้ย determining (ger.) ตดัสนิใจ, 
ชี้วดั, ชี้ชะตา earning power หมายถงึ ความสามารถหารายได ้pulling further away  
วลีน้ีหมายถงึ ทิง้ชว่งหา่งจาก, ดงึชอ่งวา่งหา่งจาก agemates (n.) เพือ่นวยัเดยีวกนั, เพือ่นรว่มวยั 
อยา่ลืมเขยีนทบัศพัท์ชือ่ย่อองค์การเป็นภาษาไทยนะคะ 

ยอ่หน้าสอง — แปลขอ้ความตรงตามตน้ฉบบัขา่ว ขอให้สงัเกตการเลือกระดบัคาํแปลของนามวลี  
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the better-educated and those with lower qualifications ดฉินัเลือกใช ้"ผูม้ี 
คณุสมบตัจิบการศกึษา สูงกวา่ กบัผูจ้บการศกึษา น้อยกวา่" is growing rather than  
shrinking หมายถงึ กาํลงัขยายตวัมากกวา่หดตวั a wide-ranging study (phr.n.) ขอใช้ 
วา่ การศกึษาวจิยัขอบขา่ยกวา้ง จะเขา้ใจงา่ยกวา่ การศกึษาวจิยัพสิยักวา้ง across 21 countries  
ขอ้ความน้ียกมาใหเ้ห็นวา่ อาจใชค้าํแปลวา่ "ครอบคลุม 21 ประเทศ" หรือจะใชแ้ค ่"21 ประเทศ"  
เฉยๆ ไมต่อ้งแปล across ดว้ย มคีวามหมายเชน่เดยีวกนั 

ยอ่หน้าสาม — ขอนําผูใ้หข้า่วมาเป็นประธานของประโยคขอ้ความน้ีตามความนิยมของภาษาไทย 
และ เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจกระจา่งขึน้ a 20-to-24-year-old ขอ้ความน้ีละนามไว ้ดฉินัจงึเตมิคาํ 
วา่ "ชายและหญงิวยั 20- 24 ปี"โดยดจูากคาํและขอ้ความในความตอนทา้ย ๆ ทีก่ลา่วถงึ his or  
her schooling ซึง่หมายถงึ เขาหรือเธอทีจ่บการศกึษาในโรงเรียน to be unemployed  
หมายถงึ ไมม่งีานทาํ, วา่งงาน has not completed school ขอ้ความน้ีหมายถงึ ทีเ่รียนไม ่
จบ มธัยมศกึษา ขอ้ความทีเ่ป็นตวัเอน ดฉินัเตมิเขา้มาใหค้วามครบบรบิรูณ์ เป็นประโยชน์แก่ 
ผูอ้า่นยิง่ขึน้ 

การศกึษา คอื กุญแจสูร่ายไดใ้นอนาคต (๑) 

รายงานขององค์การโออซีีดีฉายภาพชอ่งวา่งรายไดท้ีห่า่งกนัระหวา่ง 
ผูม้ ี- และไมม่กีารศกึษา  

 
อดมั เพลาว์ไรต์ 

1. กรุงปารีส การศกึษามคีวามสาํคญัตอ่การชี้ชะตาอนาคต ความสามารถหารายไดข้องคน 
ในวยัหนุ่มสาว ขอ้ความน้ีเน้นยํา้อยูใ่นรายงานการศกึษาของกลุม่ประเทศสมาชกิ องค์การ 
เพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและพฒันา (โออซีีดี) ทีเ่ผยแพรเ่มือ่เดอืนกนัยายน ศกน้ี  
ไดช้ี้ชดัวา่ ผูม้กีารศกึษาสูง ทิง้ชว่งหา่งรายไดจ้ากเพือ่นรว่มวยัทีจ่บการศกึษาน้อยกวา่ 

2. "รายงานการศกึษาของโออีซีดชีี้วา่ ชอ่งวา่งรายไดร้ะหว่างผูม้คีณุสมบตัจิบการศกึษาสงูกวา่ 
กบัผูจ้บการศกึษาตํ่ากวา่ กาํลงัขยายตวัมากกวา่หดตวั" องค์การโออซีีดแีถลงรายงานหลงั 
การศกึษาวจิยัขอบขา่ยกวา้ง ในดา้นมาตรฐานการศกึษาครอบคลุม 21 ประเทศ 

3. สถาบนัวจิยัของโออซีีดรีายงานวา่ เฉลีย่โดยท ั่วไป ชายและหญงิวยั 20-24 ปี ทีเ่รียนไม ่
จบมธัยมศกึษาเมือ่อายุ 19 ปี ดเูหมอืนไมม่ีงานทาํเป็นสองเทา่ของผูจ้บการศกึษาใน 
โรงเรียน 

รายงานยงัไม่จบ ตอ้งต่อฉบบัหนา้แลว้ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

November 1 : Glittering Ceremony [2] 

สวสัดคีะ่  

บทเรียนวนัน้ีเป็นการแปลพระราชพธีิสมโภชเดอืนขึน้พระอูพ่ระเจา้หลานเธอ พระองค์เจา้ 
ทีปงักรรศัมโีชตติอ่เป็นตอนทีส่องนะคะ 

สปัดาห์กอ่นเราพบการใช้ราชาศพัท์เกีย่วกบัพระราชพธิีและพระราชอสิรยิยศเป็นสว่นใหญ่  
สาํหรบัเน้ือหาคร ัง้น้ีจะเกีย่วเน่ืองกบัการดาํเนินพระราชพธิี และกลุม่บคุคลผูเ้ขา้ร่วมพธิีอนั 
ยิง่ใหญน้ี่ ดงันัน้ทา่นผูอ้า่นจะไดเ้ก็บศพัท์และคาํราชาศพัท์เขา้คลงัคาํเกีย่วกบัพธิีทางศาสนา 
พุทธและศาสนาพราหมณ์ ท ัง้ทางดา้นตาํแหน่งบคุคลและเครือ่งใชใ้นการทาํพธิีคะ่ 

เชญิอา่นภาคภาษาองักฤษแลว้ลองแปลไดเ้ลยคะ่ 

Glittering Ceremony [2] 

4. The event was attended by members of the Royal Family, the privy 
councillors, court officials, cabinet ministers, leading 
parliamentarians and senior government officials. 

5. Ten revered monks from city temples attended the ceremony to 
offer prayers to the baby prince. 

6. His Majesty then poured lustral water into a bowl containing a 
prawn cage, gold and silver artificial gold and silver coconuts - 
symbols of abundance. 

7. At 3:09pm, His Majesty poured holy water over the prince's head 
as the baby was held by a nurse. The King then anointed the 
baby's forehead and clipped a lock of his hair. 

8. Then both the King and the Queen looped thread around the baby 
prince's wrist, from right to left, to welcome a good spirit. 

ค าอธิบาย  
ยอ่หน้าที ่4 - 5  
ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึผูเ้ขา้รว่มในพระราชพธีิและพระสงฆ์ซึง่ไดร้บันิมนต์มาเจรญิ 
ชยัมงคลถาถา คาํศพัท์ทีน่่าสนใจคอื  members of the Royal Family n. ใชร้าชาศพัท์วา่ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ไมต่อ้งใชค้าํวา่สมาชกิ  privy councillors n. องคมนตรี มีขอ้สงัเกต 
เกีย่วกบัคาํ councillors บางคร ัง้จะเห็นวา่เขยีนดว้ย l ตวัเดยีว บางคร ัง้จะใช้ e แทน i ซึง่ 
ความหมายเหมอืนกนั  court officials n. ขา้ราชสาํนกั  cabinet ministers n. คณะ 
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รฐัมนตรี  leading parliamentarians n. สมาชกิรฐัสภาระดบัสงู คาํ parliamentarians  
n. มาจาก parliamentary รฐัสภา  senior government officials n. ขา้ราชการระดบัสงู  
 revered monks n. ใชร้าชาศพัท์วา่พระสงฆ์ทรงสมณะศกัดิ ์ offer prayers v. ใชร้าชา 
ศพัท์วา่เจรญิชยัมงคลคาถาถวาย  baby prince n. มคีวามหมายเหมอืน royal baby ใน 
ยอ่หน้าทีส่อง ซึง่จะแปลตรงตวัไมไ่ด ้ตอ้งเขยีนพระนาม พระองค์เจา้ทีปงักรรศัมโีชต ิ

ยอ่หน้าที ่6-8  
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าท ัง้สามกลา่วถงึการดาํเนินการพระราชพธิีต ัง้แตต่น้ คาํศพัท์คอื 
 poured lustral water v. ราชาศพัท์ใชท้รงหล ั่งน้ําพระพุทธมนต์ผูแ้ปลตอ้งสงัเกตวา่พระราช 
พธิีน้ีมที ัง้พธิีสงฆ์และพธิีพราหมณ์ ถา้อยูใ่นพธิีสงฆ์ lustral water จะหมายถงึน้ําพระพุทธมนต์ 
แตถ่า้อยูใ่นชว่งทีพ่ราหมณ์ประกอบราชพธิีใหใ้ช้น้ําเทพมนต์  bowl n. ราชาศพัท์ใชข้นัพระสาคร 
คาํสามญัคือขนัน้ํา  abundance n. ความอดุมสมบูรณ์  holy water n. มคีวามหมายเชน่ 
เดยีวกบั lustral water ชว่งน้ีเป็นการประกอบพธิีของพราหมณ์ ตอ้งแปลวา่น้ําเทพมนต์ 
 head n. คาํราชาศพัท์ พระเศยีร  baby n. ในทีน้ี่จะแปลดว้ยคาํสามญัไมไ่ด ้ตอ้งเขยีนวา่ 
พระเจา้หลานเธอ  anointed v. เจมิดว้ยน้ํามนั ราชาศพัท์เตมิทรงไวห้น้าคาํสามญัทีเ่ป็นคาํกรยิา 
 forehead n. ราชาศพัท์ใชพ้ระนลาต  hair n. ราชาศพัท์ ใชพ้ระเกศ  thread n. เสน้ดา้ย 
ดา้ย แตใ่นพระราชพธิีจะเรียกวา่ ดา้ยพระขวญั ซึง่สอดคลอ้งกบักลุ่มคาํวา่ welcome a good  
spirit เชญิพระขวญั 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลภาษาไทยของท ัง้สามยอ่หน้าคะ่ 

พระราชพธิสีมโภชเดอืน (๒) 

4. ผูเ้ขา้รว่มในพระราชพธิีไดแ้ก ่พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี ขา้ราชสาํนกั 
คณะรฐัมนตรี และสมาชกิรฐัสภาระดบัสงู และขา้ราชการระดบัสงู 

5. พระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ ์10 รูปจากวดัในกรุงเทพมหานครไดเ้จรญิชยัมงคลคาถา 
ถวายพระเจา้หลานเธอ 

6. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัหล ั่งน้ําพระพุทธมนต์ลงขนัพระสาครซึง่ประกอบดว้ย 
กรงกุง้ ปลาทอง ปลาเงนิ และมะพรา้วทองมะพรา้วเงนิจําลอง - สญัลกัษณ์แหง่ 
ความอุดมสมบูรณ์ 

7. เวลา 15.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัหล ั่งน้ําเทพมนตร์ลงบนเศยีร 
พระเจา้หลานเธอซึง่นางพยาบาลอุม้ไว ้ทรงเจมิพระนลาตและขรบิปอยพระเกศา 

8. ตอ่จากนัน้พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ 
ทรงผกูดา้ยพระขวญัทีข่อ้พระหตัถ์โดยเวียนจากขวาไปซ้ายเพือ่เชญิพระขวญั 

หวงัวา่บทเรียนน้ีคงทาํให้ท่านรักและภูมิใจในความเป็นไทย ซ่ึงมีวฒันธรรมประเพณีอนัสูงส่ง พบกนัใหม่คราวหนา้ 
เพื่อเรียนรู้ ทั้งภาษาและวฒันธรรมต่อค่ะ 

สวสัดีคะ่  
สทิธา พินิจภวูดล   
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

OCTOBER 2005 

October 25: Glittering Ceremony [1] 

สวสัดคีะ่  

บทเรียนวนัน้ีขอเสนอการแปลพระราชพธีิซึง่มปีระเด็นปญัหาคอืการใชร้าชาศพัท์และการบรรยาย 
พธีิการซึง่มลีกัษณะเฉพาะหลายอยา่ง พระราชพธีิสมโภชเดอืนขึน้พระอู ่แมว้า่จะเป็นพระราชพธีิ 
ทีไ่มไ่ดพ้บเห็นบอ่ยนกั แตก็่มคีวามสาํคญัสาํหรบัชีวติคนธรรมดา เมือ่ทารกอายุครบหนึ่งเดอืน 
จะมพีธีิโกนผมไฟซึง่อาจจะศกึษาเปรียบเทียบเชงิพธีิการได ้การใชร้าชาศพัท์จะมเีอกสารใหค้น้ 
ควา้จากสาํนกัราชเลขาธกิาร ราชบณัฑติยสถานและสาํนกันายกรฐัมนตรี ซึง่ผูแ้ปลสามารถหาได ้
จากสาํนกัหอสมดุแหง่ชาต ิเชญิอา่นภาคภาษาองักฤษแล้วลองแปลไดเ้ลยคะ่ 

Glittering Ceremony [1] 

1. The nation came to a standstill yesterday as it waited for the 
magical moment when the baby prince, son of His Royal Highness 
Crown Prince Maha Vajiralongkorn and Her Royal Highness 
Princess Srirasmi, was transferred to the royal cradle in a 
ceremony to celebrate his first month in the world. 

2. Born on April 29, the royal baby is named HRH Prince 
Dipankararasmijoti. The named was officially announced 
yesterday. 

3. The ceremony began at 2.30 pm when Their Majesties the King 
and Queen arrived at Ananta Samakhom Throne Hall, the venue 
of the ceremony. 

ค าอธิบาย  
หวับท — ถา้จะแปลตามตวัอกัษร Glittering Ceremony วา่ พธิีการทีส่วา่งรุง่เรืองก็จะขาด 
ความหมายทีข่ลงัและศกัดิส์ทิธิ ์ดงัน ัน้ในทีน้ี่จงึแปลแบบตคีวามโดยโยงเขา้สูเ่หตกุารณ์จรงิที ่
เกดิขึน้ คอืพระราชพธีิสมโภชเดอืนและขึน้พระอูเ่มือ่วนัศกุร์ที ่17 มถิุนายน 2547 แตเ่พือ่ให ้
เหมาะสมกบัภาษาหวับทซึง่มลีกัษณะส ัน้ กะทดัรดั และสือ่ความหมายรวดเร็ว ดงันัน้ ดฉินัจงึ 
เขยีนส ัน้ๆ วา่ พระราชพธีิสมโภชเดอืน โดยตดัส ัน้จากพระราชพธีิสมโภชเดอืนและขึน้พระอู ่
พระเจา้หลานเธอพระองค์เจ้า 

ยอ่หน้าที ่1 — ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึความสนใจของคนไทยท ัง้ชาตติอ่พระราชพธิี 
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สมโภชเดือน การแปลบทความน้ีจาํเป็นตอ้งใชค้าํราชาศพัท์อนัเป็นมรดกวฒันธรรมทีม่คีา่ยิง่ 
ของคนไทย ดฉินัไดพ้ยายามเสาะแสวงหาเอกสารทีเ่ชือ่ถือไดเ้กีย่วกบัการใชค้าํราชาศพัท์โดย 
ยดึเอกสารขอ้มลูจากสาํนกัหอสมดุแหง่ชาต ิศพัท์ทีน่่าสนใจศกึษาไดแ้ก่  standstill adj.  
ชะงกังนั หยุดนิ่ง นิ่งเฉย magical moment n. ตามตวัอกัษร magical adj. วเิศษ ด ั่ง 
เนรมติ ดจุมนต์วเิศษ อศัจรรย์ เกีย่วกบัคาถาอาคม เกีย่วกบัเวทมนตร์คาถา ดฉินัคดิวา่ความ 
หมายด ั่งเนรมติเขา้กบับรบิทในทีน้ี่ และไดข้ยายความว่าเป็นพระราชพธีิสมโภชเดอืนและขึน้ 
พระอูพ่ระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้  His Royal Highness Crown Prince Maha  
Vajiralongkorn เขยีนในภาษาไทยวา่ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ์ 
สยามมกุฎราชกุมาร  Her Royal Highness Priness Srirasami ภาษาไทยใช ้ 
พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ศรีรศัมิ ์พระวรชายา  royal cradel n. พระอู ่

ขอใหผู้แ้ปลสงัเกตการแปลทีจ่ะตอ้งใช้ราชาศพัท์ ในภาษาไทยจะไมใ่ชส้รรพนามบุรุษที ่3 เชน่  
เขา แตจ่ะเขยีนตาํแหน่งหรือชือ่ซํา้ 

ยอ่หน้าที ่2 — ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึวนัประสตูแิละพระนามทีป่ระกาศอยา่งเป็นทางการ 
วา่ พระองค์เจา้ทีปงักรรศัมโีชต ิซึง่ใชภ้าษาองักฤษวา่ His Royal Highness ตวัยอ่คอื HRH 
 born v. ราชาศพัท์ใชว้า่ ประสตู ิ royal baby n. คาํน้ีถา้เป็นราชาศพัท์จะไมใ่ชต้รงตวั แตจ่ะ
แปลโดยเขยีนพระนามคอื พระองค์เจา้ทีปงักรรศัมโีชต ิ

ยอ่หน้าที ่3 — ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึประถมฤกษ์ของพระราชพธิี  Ananta  
Samakhom Throne Hall n. ภาษาไทยใช ้พระทีน่ ั่งอนนัตสมาคม  venue n. สถานที ่
ทีป่ระชุมสมัมนา ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลภาษาไทยของท ัง้สามย่อหน้าคะ่ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

พระราชพธิสีมโภชเดอืน (๑) 

1. เมือ่วานน้ีคนไทยท ัง้ชาตหิยุดประกอบกจิการท ัง้หมดขณะเฝ้าชมเหตกุารณ์ที่ 
สวยงามด ั่งเนรมติ พระราชพธีิสมโภชเดอืนและขึน้พระอูพ่ระเจา้หลานเธอ  
พระองค์เจา้ในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ์สยามมกุฎ 
ราชกุมารและพระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้ศรีรศัมิ ์พระวรชายา เนื่องในโอกาส 
ทีพ่ระเจา้หลานเธอมพีระชนมายุครบหนึ่งเดอืน 

2. พระเจา้หลานเธอพระองค์เจ้าประสตูเิมือ่วนัที ่29 เมษายน ไดร้บัพระราชทาน 
นามวา่พระองค์เจา้ทีปงักรรศัมโีชต ิพระนามน้ีประกาศอยา่งเป็นทางการเมือ่ 
วานน้ี 

3. พระราชพธิีเริม่เวลา 14.30 น. อนัเป็นเวลาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถเสด็จถงึพระทีน่ ั่งอนนัตสมาคมซึง่ 
เป็นสถานทีป่ระกอบพระราชพธิี 

เชิญพบกบัตอนสองในสัปดาห์หนา้นะคะ 

สวสัดีคะ่  
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สทิธา พินิจภวูดล   

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

October 18: The joy of giving [2] 

สวสัดคีะ่ แฟนผูอ้า่น  

แบบฝึกแปลของเราวนัน้ี ยงัคงเป็นวธิีแปลขา่วประกาศส ัน้ๆ ทีต่อ้งใชภ้าษาแปลทีส่ ัน้กะทดัรดั แตเ่ป็น 
ขอ้ความทีส่ละสลวย ถูกตอ้งตามประโยคภาษาไทยทีน่ิยมกนั ซึง่บางคร ัง้อาจตอ้งเพิม่ขอ้ความเขา้มาบา้ง 
เพือ่ใหค้วามครบสมบรูณ์ ผูอ้า่นเขา้ใจไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ประกาศน้ีมเีน้ือหาตอ้งการอาสาสมคัร ไปช่วยนวด 
เด็กทารกในสถานสงเคราะห์เด็กกาํพรา้ ทีย่งัคงโหยหาสมัผสัอนัออ่นโยนจากจติใจของผูใ้หญ่ 

เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

The Joy of Giving [2] 

Tender touch for orphans 

1. To grow up and become a healthy and happy person, each child 
needs an adequate dose of loving care from adults. 

2. Massaging babies is one such activity. It is said that massage 
helps boost both the physical and emotional development of a 
child. 

3. Abandoned babies at several orphanages need this basic 
privilege. The Holt Sahathai Foundation and the Ban Pak Kret 
Home for Babies request help from volunteers to take care of 
these babies for at least one to three months. 

4. No previous experience is required as there will be training for all 
volunteers before they are dispatched to their assigned baby. 

5. Activity: Massaging babies. Training is offered one to two days 
prior to the mission. 

6. Duration: Each massage session lasts for two hours. Each 
volunteer can choose the time of their convenience as follows: 

7. Schedule: Weekdays on Tuesday and/ or Wednesday, 9-11 am or 
1-3 pm; weekends on Saturday 9-11 am or 1-4 pm; or Sunday 9-
11 am, 1-4 pm. 

8. Location: Ban Pak Kret Home for Babies, Nonthaburi. 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/troc1805.htm
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9. Needed: 10-20 volunteers for each massage session. 

ค าอธิบาย  
ในหวัขา่วยอ่ยหากแปลตรงตวั ขอ้ความอาจดไูมส่ละสลวย และไมค่อ่ยตรงเป้าตามบรบิทเน้ือหานกั 
จงึตอ้งเตมิกรยิา "ให"้ เขา้มา และแปล for เป็น "แก่่" ขอ้ความจงึชดัเจนมากขึน้ Tender touch  
เป็นนามวลี คอื สมัผสัทีอ่อ่นโยน/ละมนุละไม/นุ่มนวล 

วลี an adequate dose of loving care ในยอ่หน้าที ่1 คอื เอาใจใสด่แูลดว้ยความรกัใคร่  
พอเพียงเต็มทีใ่นชว่งวยัหนึ่ง ๆ ยอ่หน้าน้ีตอ้งมกีารปรบัโยกยา้ยขอ้ความ เพือ่ใหข้อ้ความเกีย่วเนื่อง 
สมัพนัธ์กนัด ีและ เป็นประโยคภาษาไทยทีส่มบรูณ์ ไมค่วรแปลไปตามรูปประโยคภาษาเดมิของขา่ว 

ในประโยคแรกของยอ่หน้า ที ่2 ดฉินัเตมิ "ทีท่ารกตอ้งการ" เพือ่ขยาย such activity ไมใ่ห ้
ขอ้ความหว้นไป และใหผู้อ้า่นเขา้ใจกระจา่งขึน้ สาํนวน It is said หากแปลวา่ "กลา่วกนัวา่" น้ําหนกั 
ของความน่าเชือ่ถือจะดอ้ยไป ควรใช้วา่ "เชือ่กนัวา่" จะดกีวา่ 

ควรปรบัแตง่รูปประโยคภาษาไทย ในยอ่หน้าที ่4-5 ใหม ่เพือ่หลีกเลีย่งการใชป้ระโยคกรรมวาจก is  
required (รูป passive form) ดงัตวัอยา่งทีแ่ปลมาให้ด ูหรือ จะใชข้อ้ความวา่ "ประสบการณ์ไม่ 
จาํเป็นตอ้งมมีากอ่น" ยอ่มได ้อกีคาํหนึ่ง are dispatched มคีวามหมายวา่ (ถูก) สง่ไป, จดัสง่,  
ปฏบิตังิาน จงึปรบัประโยคใหม ่โดยตดัสรรพนาม they ออกไป และ รวบใหก้ะทดัรดัเป็นภาษาไทยทีด่ี 
สว่น their assigned baby คอื เด็กทารกทีม่อบหมายใหด้แูล โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแปล their เพราะ 
ขอ้ความสมบรูณ์แล้ว สว่นกรยิา is offered แปลเป็นนามวลีวา่ "มกีารฝึกอบรม..." 

ขอใหส้งัเกตการแปลขอ้ความเกีย่วกบัเวลา และรายละเอียดขอ้มูลปฏบิตังิานในย่อหน้าที ่6-7 ตอ้ง 
เขยีนคาํเต็มทีน่ิยมใชก้นัอยูใ่นภาษาไทย ไมพ่งึแปลตามขอ้ความภาษาเดมิ สว่นคาํ am pm ไมต่อ้ง 
แปลวา่ ตอนเชา้ หรือ ตอนบา่ยอกี เพราะตวัเลขแสดงช ั่วโมงบอกอยูใ่นตวัแลว้ 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

ความสุขเกดิจากการให ้

ใหส้มัผสัทีอ่อ่นโยนแกเ่ด็กกาํพรา้ 

1. เด็กทารกแตล่ะคนในชว่งหนึ่ง ๆ ลว้นตอ้งการความรกัใครเ่อาใจใสด่แูลอยา่งเต็มทีจ่าก 
ผูใ้หญเ่พือ่ใหเ้จรญิเตบิโตเป็นคนทีม่สีขุภาพดแีละมีความสขุ 

2. การนวดเด็กทารก เป็นกจิกรรมหนึ่งทีท่ารกตอ้งการ เชือ่กนัวา่การนวดเด็กชว่ยกระตุน้ 
พฒันาการ ท ัง้รา่งกายและอารมณ์จติใจของเด็ก 

3. เด็กทารกทีถู่กทอดทิง้ในสถานสงเคราะห์เด็กกาํพรา้หลายแหง่ ลว้นตอ้งการไดร้บัสทิธิข์ ัน้ 
พื้นฐานเชน่น้ีท ัง้สิน้ มลูนิธโิฮลต์สหทยั และ บา้นเด็กออ่นปากเกร็ด จงึรอ้งขอความ
ชว่ยเหลือ 
จากอาสาสมคัร มาช่วยดแูลเด็กทารกเหลา่น้ี เป็นเวลาอยา่งน้อยหนึ่งถงึสามเดอืน 

4. อาสาสมคัรไมจ่าํเป็นตอ้งมปีระสบการณ์มากอ่น เพราะจะฝึกอบรมใหทุ้กคน กอ่นลงมอื 
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ปฏบิตังิานกบัเด็กทารก ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้แูล 
5. งานทีท่าํ : นวดเด็กทารก มกีารฝึกอบรมให ้1-2 วนั กอ่นปฏบิตัภิารกจิ 
6. ระยะเวลา : ชว่งทีน่วดแตล่ะคร ัง้กนิเวลา 2 ช ั่วโมง อาสาสมคัรเลือกเวลาปฏบิตังิานไดต้าม

ความสะดวกของแตล่ะคน ดงัน้ี 
7. ตารางเวลา : วนัทาํงาน ปฏบิตังิานวนัองัคาร และ/หรือวนัพุธ เวลา 9.00-11.00 น. หรือ 

13.00-15.00 น., วนัหยุดงาน ปฏบิตังิานวนัเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น. หรือ 13.00- 
16.00 น. หรือ วนัอาทติย์ เวลา 9.00-11.00 น. หรือ 13.00-16.00 น. 

8. สถานที ่: บา้นเด็กออ่นปากเกร็ด นนทบรีุ 
9. ตอ้งการ : อาสาสมคัร 10-20 คน ตอ่การนวดแตล่ะคร ัง้ 

เแลว้พบกนัใหม่คะ่ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 

Ministry of Education for many years. 

 

October 11: The joy of giving [1] 

สวสัดคีะ่  

บทฝึกแปลต ัง้แตค่ราน้ีไป จะมคีวามส ัน้กะทดัรดั อาจเป็นขอ้ความบางสว่นทีต่ดัตอนมาจากขา่วยาว 
หรืออาจเป็นขา่วส ัน้ๆ ทีค่วามจบบรบิูรณ์ในตวัเอง ท ัง้น้ีขา่วทีเ่ลือกมายงัคงเน้นเน้ือหาทีน่่าสนใจหลาก 
หลายประเภท และใหน้ํ้าหนกักบัวธิีการแปลเชน่เดมิ สว่นฉบบัน้ีบทฝึกแปลเป็นขา่วประกาศหา 
อาสาสมคัรทาํความด ีเรามาลองฝึกแปลดว้ยกนันะคะ 

The Joy of Giving [1] 

Help for stray pets 

1. Food and shelter can be paradise for stray dogs and cats that are 
struggling to survive on the streets. But these pets, who once 
cuddled with their former owners before being thrown out on the 
street, still yearn for the human touch and care. 

2. 2. Among generous individuals who take pity on a abandoned pets 
is Samruay Tohprueksa. Over a period of 20 years, the 56-year-
old woman has taken in more than 400 abandoned cats and dogs 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/troc1105.htm


333 

 

though her budget - and her energy - have been exhausted from 
time to time. Yet she can't turn a blind eye to these destitute 
creatures. 

3. For pet-lovers, this is a way to help stray animals and support 
generous individuals. 

4. Activity : fixing and cleaning dog houses and tending cats and 
dogs at the shelter. 

5. Schedule and locations : This Friday through Monday, August 13-
15 in Nakhon Nayok; September 17-19 in Pathum Thani; and 
October 22-24 in Chiang Mai. 

6. Needed : 10 volunteers for each trip. 

ค าอธิบาย  
มขีอ้สงัเกตการแปล prep. of ในหวัขา่วใหญไ่มค่วรแปลวา่ "ของ" พงึใชค้าํอืน่ เชน่ เกดิจาก... หรือ 
จาก... หรืออาจใชว้า่ "สขุทีจ่ะให"้ จะทาํใหข้อ้ความชดัเจนกวา่ Joy และ Giving เป็นคาํนาม ตอ้งใช้ 
"ความ"และ "การ"เขา้ไปดว้ย 

ในยอ่หน้าที ่1 วลี can be paradise ไมค่วรแปลวา่ 'สามารถเป็นสวรรค์' ตรงตามคาํในตน้ฉบบั 
ขา่วได ้เพราะไมใ่ชส่าํนวนไทยทีน่ิยมใชก้นั ตอ้งดทูีบ่รบิทขอ้ความเป็นหลกั เชน่เดยีวกบั are 
struggling ไมค่วรแปลวา่ 'กาํลงัตอ่สู'้ ขอ้ความทีม่ ีto นําหน้า verb เชน่ to survive ตอ้งหา 
ขอ้ความทีเ่หมาะสมกบับรบิทมาใช ้cuddled มาจากวลี were cuddled ตอ้งหลีกเลีย่งคาํ 'ถูก' 
โดยใชว้ลี "ไดร้บั" จะดกีวา่ และเพิม่คาํกริยิาเขา้ไป แตใ่นทีใ่กลเ้คยีงกนั วลี being thrown out  
กลบัใชค้าํวา่ "ถูก" ได ้เพราะเป็นขอ้ความในดา้นไมด่ ีเชน่ ถูกต ีถูกฆา่ 

ในยอ่หน้าที ่2 ขอ้ความ generous individuals who take pity on เชน่น้ี ไมต่อ้งแปลทุก 
ถอ้ยคาํ นกัแปลตอ้งรูจ้กัรวบรดัถอ้ยคาํโดยคงเน้ือหาความเอาไวไ้ด ้ขอ้ความน้ีจงึเป็น "บคุคลที่ 
เมตตาสงสารตอ่ ..." is ดฉินัใช ้'ม'ี แทน 'คอื' เพือ่ใหข้อ้ความสละสลวย her budget--and her  
energy-ขอใชค้าํวา่ "รายไดแ้ละเรีย่วแรงของตน" * สว่นเครือ่งหมาย - ( hyphen หรือ ยตภิงัค์ )  
ในขอ้ความเชน่น้ี ประโยคภาษาไทยไมจ่าํเป็นตอ้งใสม่าดว้ย have been exhausted หมายถงึ  
รอ่ยหรอ, ใชจ้นหมดสิน้ * ประโยคทีส่องตอ้งโยกยา้ยสลบัขอ้ความบา้ง เพือ่ใหเ้ป็นขอ้ความสละสลวย 
turn a blind eye to เป็นสาํนวน หมายถงึ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่, เพกิเฉยละเลย, เบอืนหน้าหนี 

ในยอ่หน้าที ่3-6 ขอ้ความ For pet-lovers คาํ For ถา้แปลใสเ่ขา้ไป ขอ้ความจะมกีลิน่นมเนย 
ฟุ้ งกระจายไปท ั่ว แตถ่า้อยากใสเ่ขา้ไป ไมผ่ดิกตกิาแตอ่ยา่งไรคะ่ Activity (n.) ในทีน้ี่ คอื งาน  
(งานกุศลตอ้งทาํคร ัง้น้ี) ทีท่าํ หากจะใชค้าํ 'กจิกรรม' ยอ่มได ้แตค่วามหมายไมเ่ขา้กบับรบิทน้ีนกั 
tending (ger.) ดแูล, เอาใจใส ่ในทีน้ี่น่าจะมคีวามหมายรวมไปถงึ "ดแูลใหน้ํ้าใหอ้าหาร"  
Schedule and locations คอื เวลาและสถานที ่

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 
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ความสุขเกดิจากการให ้

ชว่ยสตัว์เล้ียงจรจดั  
 

อภชิาต ิจนิากุล 

1. อาหารและทีพ่กัพงิคอืสวรรค์ของสนุขัและแมวจรจดั ทีต่อ้งตอ่สูด้ิน้รนเอาชีวติ 
ใหอ้ยูร่อดตามทอ้งถนน แตท่วา่สตัว์เล้ียงเหลา่น้ี ทีค่ร ัง้หนึ่งเคยไดร้บัการอุม้ชู 
ทะนุถนอม จากผูเ้ป็นเจา้ของด ัง้เดมิ กอ่นถูกนํามาโยนทิ้งไวก้ลางถนนนัน้ ยงั 
ใฝ่หาใครไ่ดส้มัผสัจบัตอ้ง และดแูลเอาใจใสจ่ากผูเ้ป็นมนุษย์อยูอ่กี 

2. ในหมูบ่คุคลทีเ่มตตาสงสารตอ่สตัว์ทีถู่กทอดทิง้พวกน้ี ม ีสาํรวย โทหพฤกษ์  
อยูด่ว้ย หญงิชราวยั 56 ปีผูน้ี้ใชว้นัเวลามากกวา่ 20 ปี เล้ียงดหูมาแมวทีถู่ก 
ทอดทิง้จาํนวนกวา่ 400 ตวั แมว้า่ทรพัย์สนิและเรีย่วแรงของตน จะรอ่ยหรอ 
หมดสิน้อยูเ่นืองนิตย์ แมก้ระนัน้หญงิชราผูน้ี้หาไดเ้พกิเฉยละเลยตอ่สตัว์โลก 
ทีย่ากไรเ้หลา่น้ีไปไดไ้ม่ 

3. ผูร้กัสตัว์เล้ียงท ัง้หลาย นี่คือวธีิการหนึ่งทีท่า่นจะชว่ยเหลือสตัว์ทีร่่อนเรพ่เนจร 
และสนบัสนุนบคุคลผูม้ใีจเอื้อเฟ้ือตอ่สตัว์พวกน้ีได้ 

4. งานทีท่าํ : ซอ่มแซม ทาํความสะอาดกรงหมา และดแูลใหน้ํ้าใหอ้าหารแมว 
และหมาในกรง 

5. เวลาและสถานที ่: วนัศกุร์ - วนัจนัทร์, 13-15 สงิหาคม ทีน่ครนายก, 17-19  
กนัยายน ทีป่ทุมธานี และ 22-24 ตลุาคม ทีเ่ชียงใหม ่

6. ตอ้งการ : อาสาสมคัรจาํนวน 10 คนในแตล่ะคร ัง้ 

เแลว้พบกนัคราวหนา้ค่ะ 

จนิตนา ใบกาซูยี  

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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September 27: French family values [2] 

สวสัดคีะ่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse2705.htm
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ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีเป็นบทความตอ่จากของสปัดาห์ทีแ่ลว้ แตเ่น่ืองจากเป็นบทความทีย่าว จงึตอ้งขอ 
ตดัตอ่มาเป็นบางตอนคะ่ 

French family values (2) 

Paul Krugman 

1. It's true that French's GDP per person is well below that of the US. 
But that's because French people spend more time with their 
families. OK, I'm oversimplifying a bit. There are several reasons 
why the French put in fewer hours of work per capita than we do. 
One is that some of the French would like to work, but can't: 
France's unemployment rate, which tends to run about 4 percent 
higher than the US rate, is a real problem. Another is that many 
French citizens retire early. But the main story is that full-time 
French workers work shorter weeks and take more vacations than 
full-time Americans workers 

2. The point is that to the extent that the French have less income 
than we [in the US] do, it's mainly a matter of choice. The French 
family, without question, has lower disposable income. Because 
French schools are good all over the country, the French family 
doesn't have to worry as much about getting its children into a 
good school district. Nor does the French family, with 
aguaranteed access to excellent health care, have to worry about 
losing health insurance or being driven into bankruptcy by medical 
bills. 

3. So which society has made the better choice? 

ค าอธิบาย  
ในบทความน้ีคณุพอล ครุกแมน ผูเ้ขยีน กลา่วถงึระบบการทาํงานของคนฝร ั่งเศสทีท่าํงานน้อยกวา่ มผีล 
ผลติตอ่หวัน้อยกวา่คนอเมรกิาจรงิ แตต่ามรายงานขององค์กรเพือ่ความรว่มมือและพฒันาทาง
เศรษฐกจิ 
แลว้กลบัมอีตัราผลผลติซึง่คดิจากผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดพีีตอ่ช ั่วโมงการทาํงานสงู 
กวา่ของสหรฐันิดหน่อย มหินําซํา้ยงัมคีวามสขุมากกวา่ ท ัง้น้ีท ัง้น ัน้เป็นการเลือกดาํเนินการของ 
รฐับาลเอง 

ตวัอยา่งงานแปลในวนัน้ีขอนําเสนอตวัอยา่งการจดัวางขอ้ความขยายในภาษาไทยคะ่ เพราะการวางผดิ 
ตาํแหน่งทาํใหค้วามหมายผดิไปไดซ้ึง่มกัเห็นมอียูเ่สมอในงานแปล ดฉินัจงึถือเป็นหลกัไวเ้สมอวา่สว่น 
ขยายตอ้งอยูใ่กลก้บัสว่นทีถู่กขยาย ดตูวัอยา่งกนันะคะ 

ในยอ่หน้าทีส่อง ประโยควา่ ...the French family doesn't have to worry as much about  
getting its children into a good school district... as much เป็นการเปรียบเทียบ ซึง่ดฉินั 
แปลวา่ เหมอืนกบัเรา นัน้ถา้นําไปวางไวท้า้ยประโยควา่ .....ครอบครวัจงึไมต่อ้งกงัวลวา่ตอ้งพาลูก 
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ไปอยูใ่นเขตทีม่โีรงเรียนดีๆ เหมอืนกบัเรา..... อาจหมายถงึโรงเรียนของฝร ั่งเศสดเีหมอืนโรงเรียน 
ของเรา (อเมรกิา) ไดด้ว้ย แตห่ากวางไวใ้กลส้ว่นทีถู่กขยายก็จะไมม่ีปญัหาคะ่ 

ใอกีตวัอยา่งหนึ่ง .....with a guaranteed access to excellent health care, คาํ  
guaranteed ซึง่ดฉินัแปลวา่ ประกนัวา่ นัน้ ขยาย access (n. เขา้ไปใช้บรกิารได)้ หากแปลวา่ 
....รบัประกนัวา่มีบรกิารดา้นสาธารณสขุทีด่เียีย่มทีทุ่กคนสามารถไปใชบ้รกิารได.้... อา่นเผนิๆ เหมอืน 
ถูกตอ้ง แตถ่า้พจิารณาใหด้จีะเห็นวา่ กลายเป็นการรบัประกนั คณุภาพของการบรกิารสาธารณสุข 
แทนทีจ่ะเป็นการประกนัวา่จะสามารถใชบ้รกิารไดทุ้กคน 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

คณุคา่ของครอบครวัในความคดิชาวฝร ั่งเศส 

พอล ครุกแมน 

1. จรงิอยูว่า่ถา้คดิตอ่หวัละก็จีดีพีของฝร ั่งเศสตํ่ากวา่ของสหรฐั แตพ่วกฝร ั่งเศสก็ใชเ้วลา 
อยูก่บัครอบครวัไดม้ากกวา่ ผมพูดเหมอืนเหมอืนไมม่ีอะไรซบัซอ้น คือทีค่นฝร ั่งเศสมี 
ช ั่วโมงทาํงานตอ่หวัน้อยกวา่พวกเรานัน้มาจากหลายสาเหต ุสาเหตหุนึ่งก็คอืบางคน 
อยากทาํแตท่าํไมไ่ด ้ปญัหาแทจ้รงิเนื่องมาจากการมอีตัราวา่งงานสงู ซึง่ของฝร ั่งเศส 
นัน้มแีนวโน้มวา่จะสูงกวา่ของสหรฐัประมาณ 4% อกีสาเหตหุนึ่งก็คอืมคีนจาํนวนไมน้่อย 
ทีเ่กษียณกอ่นวยั แตส่าเหตสุาํคญัก็คอืคนทีท่าํงานเต็มเวลาของฝร ั่งเศสมีช ั่วโมง 
ทาํงานในหนึ่งสปัดาห์น้อยกวา่และมชี่วงวนัหยุดพกัผอ่นมากกวา่คนทีท่าํงานเต็มเวลา 
ของอเมรกิา 

2. สิง่ทีต่อ้งการจะสือ่ก็คือทีพ่วกฝร ั่งเศสมรีายไดน้้อยกวา่เรานัน้ทีส่าํคญัเป็นเรือ่งของการ 
เลือกทีจ่ะทาํเชน่นัน้เอง แน่นอนวา่ครอบครวัฝร ั่งเศสมีรายไดท้ีจ่ะใช้จา่ยตามใจชอบน้อย 
กวา่เรา แตเ่น่ืองจากโรงเรียนทุกแหง่ดเีทา่กนัหมดท ั่วประเทศ ครอบครวัจงึไมต่อ้งกงัวล 
เหมอืนกบัเราวา่ตอ้งพาลูกไปอยูใ่นเขตทีม่โีรงเรียนดีๆ  และดว้ยการมีบรกิารดา้นการ 
สาธารณสขุทีด่เียีย่มทีป่ระกนัวา่ทุกคนสามารถไปใชบ้รกิารได ้จงึไมต่อ้งกงัวลวา่จะเสยี 
สทิธปิระกนัไปหรือกลายเป็นคนลม้ละลายเพราะจา่ยคา่รกัษาพยาบาลไมไ่หว 

3. เพราะฉะนัน้ใครกนัแน่ทีเ่ลือกไดด้กีวา่กนั ? 

จนกวา่จะพบกนัใหม่ สวสัดีค่ะ 
เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 20: French family values [1] 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse2005.htm
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สวสัดคีะ่  

หลงัจากหา่งหายไปนาน ดฉินักลบัมาพรอ้มกบัรูปโฉมใหมข่องคอลมัน์น้ีทีก่ะทดัรดัขึน้ น่าสนใจยิง่ขึน้ 
และคดิวา่จะถูกใจทา่นผูอ้า่นมากขึน้คะ่ 

เบือ่จากขา่วประจาํวนัซํา้ๆกนั การอา่นบทความในหนงัสอืพมิพ์บางกอก โพสต์ก็เป็นอะไรทีส่นุก 
และเปิดโลกทศัน์ใหเ้ราไดม้ากทีเดยีว โดยเฉพาะคอลมัน์ของคณุพอล ครุกแมน ทีต่ดัตอนมาเป็น 
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีคะ่ 

French family values [1] 

Paul Krugman 

1. Americans tend to believe that they do everything better than 
anyone else. That belief makes it hard to learn from others.For 
example, I've found that many Americans refuse to believe that 
Europe has anything to teach them about health care policy. After 
all, they say, how can European be good at health care, when their 
economies are such failure? 

2. Now, there's no reason a country can't have both an excellent 
health care system and a troubled economy (or vice versa). But 
are European economies really doing that bad? The answer is no. 
Americans are doing a lot of strutting these days, but a head-to-
head comparison between the economies of the United States and 
Europe-France-in particular shows that the big difference is in 
priorities, not performance. We are talking about two highly 
productive societies that have made a different trade-off between 
work and family time. And there's a lot to be said for the French 
choice. 

ค าอธิบาย  
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีอยากใหท้า่นผูอ้า่นสงัเกตการแปลเอาความแบบเอาสาํนวนไทยๆ มาใช ้ซึง่จะ 
ทาํใหง้านแปลน่าอา่น และกระชบัขึน้ โดยทีย่งัคงความหมายเดมิไว้ไดอ้ยา่งครบถว้น อยา่งเชน่ 
ขอ้ความในประโยคแรก .....believe that they do everything better than anyone  
else. ถา้แปลวา่ "เชือ่วา่พวกเขาทาํทุกอยา่งไดด้กีวา่เกง่กวา่คนอืน่" ก็สูแ้ปลวา่ "....เชือ่วา่ตวัเอง 
มีดกีวา่ใคร" ไมไ่ด ้อกีตวัอย่างหนึ่งคอื ....that Europe has anything to teach them  
จะดกีวา่ถา้แปลวา่ ....เอาเป็นเยีย่งอยา่งได ้แทนทีจ่ะแปลตรงๆวา่ "ยุโรปมีอะไรทีจ่ะสอนพวก 
เขาได"้ 

การแปลสาํนวนภาษาองักฤษก็เชน่กนั ตอ้งคาํนึงถงึความหมายใหด้ ีตวัอยา่งเชน่ After all ซึง่ ใช้
ขึน้ตน้ประโยคเพือ่สือ่ความวา่ผูเ้ขยีนกาํลงัจะกลา่วถงึเหตผุลหรือความเห็นในเรือ่งทีพู่ดมาแล้ว 
ดฉินัจงึเลือกใช้วา่ เหตผุลหรือ? 
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อกีตวัอยา่งหนึ่งคอื Now เมือ่ใชเ้ริม่ตน้ประโยค สือ่ความหมายวา่จะกลา่วถงึขอ้ความทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัขอ้ความทีแ่ลว้ แตเ่ป็นเรือ่งทีผู่อ้า่นควรทราบกอ่นทีผู่เ้ขยีนจะวกกลบัมาเขยีนเรือ่งเดมิตอ่ไป หรือ 
อาจใชนํ้าหน้าประโยคทีจ่ะแยง้กบัขอ้ความทีแ่ลว้ ดฉินัจงึเลือกใชว้า่ อนัทีจ่รงิ ตวัอย่างสดุทา้ยทีค่อื 
สาํนวน .....here's a lot to be said for.... หมายถงึมขีอ้ดหีรือคณุสมบตัทิีด่อียูม่าก ดฉินัจงึ 
ใชว้า่ ...เป็นอะไรทีด่ีๆ ไมน้่อยทีเดยีว 

ตอ่ไปน้ีคาํสาํนวนแปลทีส่มบรูณ์ท ัง้สองย่อหน้าคะ่ 

คณุคา่ของครอบครวัในความคดิชาวฝร ั่งเศส 

พอล ครุกแมน 

1. ชาวอเมรกินัมแีนวโน้มทีจ่ะเชือ่วา่ตวัเองมดีกีวา่ใคร ทาํใหย้ากทีจ่ะเรียนรูจ้ากคนอืน่ 
เชน่ผมสงัเกตวา่ชาวอเมรกินัจาํนวนไมน้่อยไมเ่ชือ่วา่ชาวยุโรปมนีโยบายดา้นการ 
สาธารณสขุทีเ่อาเป็นเยีย่งอยา่งได ้เหตผุลหรือ? เขาอา้งวา่คนยุโรปจะจดัการ 
สาธารณสขุดีไดอ้ยา่งไรในเมือ่เศรษฐกจิออกจะยํ่าแย่ปานนัน้ 

2. อนัทีจ่รงิดูจะไรเ้หตผุลถา้จะบอกวา่ประเทศหนึ่งไมอ่าจมีระบบสาธารณสขุทีด่เียีย่มได ้
ในขณะทีเ่ศรษฐกจิกาํลงัลาํบาก (หรือในสภาพทีก่ลบักนั) วา่แตว่า่เศรษฐกจิของยุโรป 
กาํลงัแยถ่งึขนาดนัน้เชียวหรือ? คาํตอบคือไมใ่ชเ่ลย ทุกวนัน้ีชาวอเมรกินัโอก่นัมาก 
แตห่ากเทียบเศรษฐกจิกนัชนิดหวัตอ่หวัระหวา่งอเมรกิากบัยุโรป โดยเฉพาะกบัประเทศ 
ฝร ั่งเศส แลว้ละก็ จะเห็นวา่ทีแ่ตกตา่งกนัมากคอืเรือ่งของการจดัลาํดบัความสาํคญั ไมใ่ช่ 
เรือ่งของผลประกอบการ ขณะน้ีเรากาํลงัพูดถงึสงัคมทีม่ผีลประกอบการสงูสองแห่ง แต่ 
แตกตา่งกนัในแงก่ารเลือกสละสิง่หนึ่งเพือ่อกีสิง่หนึ่ง คอืระหวา่งงานกบัเวลาทีอ่ยูก่บั 
ครอบครวั ซึง่การเลือกของชาวฝร ั่งเศสมอีะไรดีๆ ไมน้่อยทีเดยีว 

เชิญพบกบัตอนจบของบทความน้ีในสปัดาห์หนา้ สวสัดีค่ะ 

เกษมศรี วงศ์เลศิวทิย์  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 13: Top brass to meet in Thailand 

สวสัดคีะ่  

แฟน Translate It ของเราบอกวา่เป็นทหาร ขอใหช้ว่ยหาบทความหรือขา่วส ัน้ๆ เกีย่วกบัการทหาร 
มาใชเ้ป็นบทเรียนบา้ง ดงันัน้วนัน้ีจงึนําขา่วส ัน้ๆ เมือ่วนัที ่25 มถิุนายน 2548 มาเสนอ แมว้า่ขา่วน้ี 
จะเกา่มากแลว้ แตก็่ยงัมคีวามสาํคญัในแงถ่อ้ยคาํทีเ่กีย่วกบัการทหารตามทีแ่ฟนของเราอตุสา่ห์ขอรอ้ง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse1305.htm
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มา หวงัวา่ผูอ้า่นอืน่ๆก็คงไดร้บัประโยชน์บา้ง โดยเฉพาะการเก็บศพัท์ทางดา้นการทหารไวใ้นคลงัคาํ 
เชญิทดลองแปลไดเ้ลยคะ่ 

MILITARY INTERNATIONAL 
COOPERATION 

Top brass to meet in 
Thailand 

1. The Thai and US armies will 
host a meeting of Asia-
Pacific army chiefs here in 
August with terrorism and 
security problems in the 
deep South expected to top 
the agenda. 

2. Army chiefs from a number 
of Asia-Pacific countries 
such as the US, Russia, 
Singapore, Japan, China, 
Australia, New Zealand and 
India are expected to attend 
the meeting to be held from 
Aug 1-5, an army source 
said. 

3. The army chiefs will visit 
Thai army barracks, hold 
multilateral talks and 
exchange information for 
use against terrorism, the 
source said. 

4. "It is expected that army 
chiefs of several countries 
will pay attention to security 
problems in the south of 
Thailand," the source said. 

5. The army source said the 
Thai and US armies would 
also organise the Pacific 
Armies Management 
Seminar, a workshop for 
army officers holding 
lieutenant colonel to major-

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
ในดา้นการทหาร 

นายทหารระดบัสูงจะมา 
รว่มประชุมในประเทศไทย 

1. กองทพับกไทยและสหรฐัอเมรกิา 
จะรว่มกนัเป็นเจา้ภาพจดัการ 
ประชุมนายทหารระดบัสูงแหง่ 
กองทพัเอเชียแปซฟิิคทีน่ี่ในเดอืน 
สงิหาคมเกีย่วกบัการกอ่การรา้ย  
และปญัหาความม ั่นคงปลอดภยั 
ในภาคใตส้ดุ ซึง่หวงัวา่จะเป็นวาระ 
การประชุมทีส่าํคญัทีส่ดุ 

2. คาดวา่นายทหารระดบัสงูจาํนวน 
มากจากประเทศตา่งๆในแถบ 
เอเชียแปซฟิิค เชน่ สหรฐัอเมรกิา 
รสัเซีย สงิคโปร์ ญีปุ่่ น จีน 
ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอนิเดยี จะมารว่ม 
ประชุมระหวา่งวนัที ่1-5 สงิหาคม 
แหลง่ขา่วทหารกลา่ว 

3. นายทหารระดบัสงูจะเยีย่ม 
กองทพัไทย จะมกีารปรกึษาหารือ 
กนัหลายฝ่ายรวมท ัง้การแลกเปลีย่น 
ขอ้มลูขา่วสารเพือ่ใชต้อ่ตา้นการ 
กอ่การรา้ย แหลง่ขา่วกลา่ว 

4. "คาดวา่นายทหารระดบัสูงจาก 
ประเทศตา่งๆเหลา่น้ีคงจะสนใจ 
ปญัหาความม ั่นคงปลอดภยัใน 
ภาคใตข้องประเทศไทย"  
แหลง่ขา่วกลา่ว 

5. แหลง่ขา่วทหารยงักลา่วตอ่ไปอกีวา่ 
กองทพัไทยและสหรฐัอเมรกิาจะ 
รว่มกนัจดัสมัมนาเรือ่งการจดัการ 
กองทพัแหง่แปซฟิิคดว้ย และมกีาร 
ปฏบิตักิารฝึกซอ้มสาํหรบันายทหาร 
ยศพนัโทถงึพลตรีในเวลาเดียวกนั 
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general ranks, to be held 
simultaneously. 

หัวบท  

ตน้ฉบบัเป็นคาํโดดๆ  military ซึง่สามารถแปลไดท้นัทีดว้ยคาํโดดๆ เชน่เดยีวกนัแตม่ปีญัหา 
เล็กน้อยวา่จะเลือกคาํแปลคาํใดมาเขยีนใหเ้หมาะสม เพราะคาํ military มหีน้าทีห่ลายอยา่ง ถา้ทาํ 
หน้าทีเ่ป็น adj.แปลวา่ ทางทหาร เกีย่วกบัทหาร แตถ่า้เป็นคาํนามแปลวา่ กองทพั การทหาร เรือ่งราว 
ของสงคราม ดงันัน้ผูแ้ปลตอ้งพจิารณาวา่ตน้ฉบบัของเรา military ทาํหน้าทีอ่ะไร คาํตอบคือทาํหน้าที ่
คาํนาม ดงันัน้จงึแปลใหเ้ป็นคาํนามดว้ย ดฉินัเลือก การทหาร ซึง่ตรงกบัตน้ฉบบัมากทีส่ดุ เป็นคาํส ัน้ๆ  
และกะทดัรดั เราจะเห็นสาํนวนตา่งๆทีม่ีคาํ military ประกอบและมคีวามหมายตา่งๆกนัดงัน้ี 
 military police สารวตัรทหาร  military service ราชการทหาร  military law  
ธรรมนูญทหาร  military age อายุถงึข ัน้เกณฑท์หาร  military attache ผูช้ว่ยฑตูทหารบก 
 military district มณฑลทหารบก  International Cooperation สามารถแปลตรงตวั 
ไดเ้ชน่กนั แตก่ารวางตาํแหน่งคาํ adj.ในภาษาไทยมกัจะวางไวห้ลงัคาํนามทีม่นัประกอบ ดงันัน้จงึ 
เขยีนคาํ ระหวา่งประเทศ adj.ไวห้ลงัคาํนามความร่วมมอื  top brass n. ในทีน้ี่หมายถงึบคุคล 
สาํคญั นายทหารช ัน้ผูใ้หญ ่ถา้ดตูามตวัอกัษร top adj. แปลวา่ เป็นยอด คลุมยอด สูงสดุ สาํคญั  
brass n. ทองเหลือง ผลติภณัฑ์ทองเหลือง แตรจะเห็นว่าถา้แปลตามตวัอกัษรจะไดค้วามหมายไม่ 
ตรงกบัตน้ฉบบัเลย  to meet v. ในทีน้ี่หมายถงึรว่มประชุม เขา้ประชุม แตถ่า้เป็นหวับทมคีาํ to  
เขยีนไวห้น้าคาํกรยิา to meet จะบง่บอกอนาคต ดงันัน้ดฉินัจงึเขยีนคาํแปลวา่ จะมารว่มประชุม 

ย่อหน้าที่ 1  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึกองทพัไทยกบัสหรฐัอเมรกิาจะเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมร่วมกนั 
ดว้ยเรือ่งปญัหาภาคใตข้องไทย ศพัท์สาํคญัทีค่วรศกึษาความหมายมีไมม่ากนกั  US. เป็นคาํยอ่มา 
จาก United States of America ตามประกาศสาํนกันายกรฐัมนตรีและประกาศราชบณัฑติ วา่ 
ดว้ยเรือ่งกาํหนดชือ่ประเทศ ดนิแดน เขตการปกครองและเมอืงหลวง ใหใ้ชว้า่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 armies n. กองทพับก กองทหารบก กองทหารฝึกเพือ่ตดิอาวุธยามสงคราม ราชการทหารบก  
กลุม่คนขนาดใหญ ่ในทีน้ี่ดฉินัเลือก กองทพับก  host v. เป็นเจา้ภาพ  meeting n. การประชุม 
 Asia-Pacific n. ทบัศพัท์ เอเชียแปซฟิิค ตามหลกัการทบัศพัท์แมว้า่ตน้ฉบบัจะม ี- (ยตภิงัค์  
หรือ hyphen) แตเ่มือ่ทบัศพัท์แลว้ไมต่อ้งใชย้ตภิงัค์น ัน้ army chiefs n.นายทหารระดบัสงู 
 terrorism n.ลทัธกิอ่การรา้ย  security problems n.ปญัหาความม ั่นคงปลอดภยั  deep 
South n. ตอนใตสุ้ด ภาคใตส้ดุ  agenda n. ระเบยีบวาระการประชุม หนงัสอืบนัทกึเรือ่งราว 
กาํหนดการ รายการทีต่อ้งปฎบิตั ิtop agenda วาระการประชุมทีส่าํคญัทีส่ดุ 

ย่อหน้าที่ 2 

ใจความสาํคญัของยอ่หน้ากลา่วถงึผูเ้ขา้รว่มประชุมซึง่เป็นนายทหารระดบัสูงจากหลายประเทศกาํหนด 
การประชุมคอืวนัที ่1-5 สงิหาคม ศพัท์ทีน่่าสนใจคอืชือ่ประเทศตา่งๆซึง่บางคร ัง้การเรียกท ั่วๆไปกบั 
การเรียกอยา่งเป็นทางการแตกตา่งกนับา้งเล็กน้อย ในทีน้ี่จะใหช้ือ่ประเทศทีเ่ป็นทางการ  Russia 
n.: Russian Federation สหพนัธรฐัรสัเซีย  Singapore n.: Republic of Singapore 
สาธารณรฐัสงิคโปร์  Japan n. ญีปุ่่ น  China n.:  eople's Republic of China สาธา 
รณรฐัประชาชนจีน  Australia n.: Commonwealth of Australia เครือรฐัออสเตรเลีย 
 New Zealand n.นิวซีแลนด์  India n.: Republic of India สาธารณรฐัอนิเดยี 
to be held v. ใชก้บัการประชุมหมายถงึจดัประชุมตอ่ดว้ยวนัทีป่ระชุม  source n. ตน้แมน้ํ่า 
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บอ่เกดิ ราก มลู ทีม่า แหลง่ ในทีน้ี่หมายถงึแหลง่ขา่ว 

ย่อหน้าที่ 3-4 

ใจความสาํคญัของสองย่อหน้าน้ีกลา่วถงึกจิกรรมและความสนใจ ของนายทหารระดบัสงู Thai  
army barracks n.กองทพัไทย ถา้แปลตามตวั barracks คอืคา่ยทหาร โรงทหาร  multi- 
lateral adj. หลายฝ่าย หลายดา้น  pay attention to v. สนใจ แสดงความสนใจ 

ย่อหน้าที่ 5 

ใจความของย่อหน้าน้ียงัอา้งแหลง่ขา่วทหารวา่ไทยกบัสหรฐัอเมรกิาอาจจะร่วมกนัจดัสมัมนาเชงิ 
ปฏบิตักิารเกีย่วกบัการจดัการกองทพัแหง่แปซฟิิค  lieutenant-colonel n.พนัโทตวัยอ่ พ.ท.  
นาวาโทตวัยอ่ น.ท. Lieut. Col.  major-general n. พลตรี ตวัยอ่ พล.ต. Maj. Gen.  
ranks n. ตาํแหน่ง ยศ สาํหรบัทหารหมายถงึ ยศ  simultaneously adv. ในเวลาเดยีวกนั 
พรอ้มกนั 

หวงัวา่คณุแฟนทหารของเราคงพอใจบทเรียนน้ี แตอ่าจจะไมค่รบถว้นนกั เพราะเน้ือทีข่อง  
Translate It ถูกจาํกดัลงครึง่ตอ่ครึง่ เน้ือหาสาระทีนํ่ามาเสนอเป็นโลกทศัน์ทีก่วา้งทางดา้นการทหาร 
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะเกีย่วกบักจิกรรมการประชุมเพือ่แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็นกนัทางดา้นผูก้อ่การ 
รา้ยและปญัหาความม ั่นคงปลอดภยั 

พบกนัใหม่โอกาสหนา้ 

สวสัดีค่ะ           
สิทธา พินิจภวูดล        

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

September 6: Thammasat teams finish first and third in world competition [2] 

สวัสดีแฟนผู้อ่าน  

ฉบบัน้ี เรายงัคงฝึกแปลข่าวทีมนกัศึกษาไทยจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ชนะการประกวดระดบัโลก 

ในการนาํเสนอแผนธุรกิจผลิตภณัฑส์ารจากธรรมชาติ ตอนน้ีเป็นภาคสองค่ะ มีรายละเอียดรางวลัท่ีทั้ง 
2 ทีมไดรั้บ และผลิตภณัฑสิ์นคา้ท่ีนาํเสนอในแผนธุรกิจ รวมทั้งความรู้สึกภาคภูมิใจของคณะอาจารย ์

ผูริ้เร่ิมหลกัสูตรการสอนโครงการน้ี ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และความรู้สึกจากใจของหวัหนา้ทีม 

นกัศึกษา เสียดายท่ีไม่มีรายละเอียดการนาํเสนอแผนธุรกิจ ซ่ึงเป็นหวัใจให้ความรู้แก่ผูอ่้านในเร่ืองน้ี  

อาจเป็นเพราะความยุง่ยากซบัซอ้น มีรายละเอียดมาก หรือไม่มีเน้ือท่ีในหนา้ข่าวก็เป็นได ้ไม่วา่กนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trse0605.htm
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Part II 

MARKETING GLOBAL MOOT CORP 
BUSINESS PLAN CONTEST 

Thammasat teams 
finish first and third 

in world 
competition 

5. The second team, A-Gro 

Solutions, won the New 

Venture Championship at 

the University of Oregon in 

April. A-Gro presented a 

patented agricultural 

sprayer, Pro Mist, aimed in 

particular at Thai rice, 

allowing farmers to save 50 

percent of fertiliser costs 

and raise crop yields by up 

to 22 percent. 

6. A-Gro finished third among 

the 40-team field in Texas. 

7. Idyll Life developed a 

business plan for a 

sweetener called Pure Lite, 

made from stevia, an 

indigenous plant. 

8. Thammasat is the only 

Asian school ever to have 

won the Global Moot Corp 

competition. Both teams 

won additional awards for 

Best Booth Display, Best 

Written Business Plan, and 

Best Presentation, 

considered an extraordinary 

achievement for a group 

making its presentation in a 

second language, English. 

9. "This is an incredible 

ตอน ๒ 

การประกวดแผนธุรกจิบริษทัจ าลอง 
ระดบัโลก 

ทมีธรรมศาสตร์พชิิต 

การแข่งขนัระดับโลก 
คว้ารางวลัทีห่น่ึงและทีส่าม 

5. ทีมท่ีสองใชช่ื้อบริษทัวา่ อะโกร โซลูชนั 

(บริษทัขจดัปัญหาการเกษตร) ไดรั้บ 

รางวลัชนะเลิศการประกวดกิจการ 
ลงทุนใหม่ -- นิว เวนเชอร์ แชมเปียนชิฟ 

ท่ียนิูเวอร์ซิตี ออฟ โอเรกอน (มหาวิทยาลยั 

แห่งมลรัฐโอเรกอน)เม่ือเดือนเมษายนน้ี 

บริษทัอะโกรนาํเสนอแผนงานเคร่ืองฉีด 

พน่ปุ๋ ยเกษตรกรรม ท่ีจดสิทธิบตัรแลว้ มี 

ช่ือวา่ โปร์ มิสต ์(มืออาชีพพน่ฝอยหมอก) 
เคร่ืองฉีดพน่ปุ๋ ยน้ีมีจุดประสงคใ์ชเ้ฉพาะ 

สาํหรับขา้วไทยช่วยให้ชาวนาประหยดัปุ๋ ย 
ไดถึ้ง 50 % และยงัไดผ้ลผลิตขา้วสูงข้ึน 

ถึง 22 % 

6. ทีมอะโกร ชนะไดรั้บรางวลัท่ีสาม 

จากการแข่งขนัซ่ึงมีผูแ้ข่งขนั 40 ทีม 

ท่ีมลรัฐเทกซสั 

7. บริษทัไอดิลไลฟ์ พฒันาแผนธุรกิจ 

จดัจาํหน่ายสารให้ความหวาน ท่ีมี 

ช่ือวา่ เพียวร์ไลต ์(บริสุทธ์ิไร้นํ้าตาล) 
ทาํจากพืชพ้ืนเมืองชนิดหน่ึงช่ือ 

หญา้หวาน 

8. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็น 

สถาบนัการศึกษาในเอเชียแห่งเดียว 
ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั 

บริษทัจาํลองระดบัโลกคร้ังน้ี ทีมนกั 

ศึกษาทั้งสองทีมยงัชนะไดรั้บรางวลั 

เพ่ิมเติม ในดา้นจดัตกแต่งร้านแสดง 
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accomplishment for both 

student groups to finish 

among the top three, 

especially with the ranks of 

the universities they were 

competing against," said 

Bill Randall, adjunct 

professor of 

entrepreneurship and 

chairman of the Moot Corp 

programme at Thammasat. 

10. "It really shows how 

capable Thai entrepreneurs 

are and that there is 

tremendous opportunity for 

new startups right here in 

Thailand." 

สินคา้ไดดี้ท่ีสุด แผนธุรกิจท่ีเขียนได ้

ดีท่ีสุด และการนาํเสนอแผนงานท่ีดี 

ท่ีสุด โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิท่ี 

ไดรั้บสูงเป็นพิเศษ ในกลุ่มท่ีนาํเสนอ 

ผลงานดว้ยภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษา 
ท่ีสองของผูเ้ขา้ประกวด 

9. "น่ีเป็นผลสาํเร็จอนัน่าอศัจรรยเ์หลือเช่ือ 

ท่ีนกัศึกษาทั้งสองทีมชนะอยูใ่นสาม 

อนัดบัแรก หากพิจารณาจากอนัดบัของ 
มหาวิทยาลยัท่ีเขา้ร่ามแข่งขนัดว้ยใน 

คร้ังน้ี" .บิลล ์แรนดลัล ์ผูช่้วยศาสตรา 
จารยส์าขาธุรกิจใหม่เร่ิมตน้ของตนเอง 
และหวัหนา้โปรแกรมการเรียนบริษทั 

จาํลอง ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
กล่าวช้ีแจง 

10. อาจารยย์งัอธิบายต่อไปอีกวา่ "น่ีแสดง 
ถึงสมรรถภาพท่ีมีอยูใ่นตวัผูเ้ร่ิมตน้ 

ธุรกิจใหม่คนไทยวา่ยงัมีอยูม่ากจริงๆ 

และน่ีหมายถึง ยงัมีโอกาสอีกมากมาย 

มหาศาล รอคอยให้ผูริ้เร่ิมธุรกิจใหม่ๆ 

ในเมืองไทยเขา้มาท่ีน่ีตรงน้ี " 
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ค าอธิบาย  
ในดา้นการแปล ฉบบัท่ีแลว้ ดิฉนัไดน้าํเสนอแนวคิดการเขียนทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทยของคาํนาม 

ท่ีเป็นช่ือเฉพาะ (วิสามานยนาม) ท่ีเป็นช่ือสถาบนัการศึกษา หรือช่ือบริษทั โดยใส่คาํแปลในวงเล็บ 

เพ่ือให้ผูอ่้านไดอ้รรถประโยชน์สูงสุด น่ีเป็นเพียงแนวคิดหน่ึงเท่านั้น สาํหรับผูอ่้านทัว่ไป ท่ีไม่คุน้เคย 
หรือชินกบัภาษาองักฤษ โดยเฉพาะหากเป็นคาํวิชาการ หรือศพัทเ์ทคนิคเฉพาะวิชาการ (jargons 

หรือ technical terms) โดยทัว่ไปแลว้ ในการแปลบทความวิชาการ หรือหนงัสือวิชาการตาํราต่างๆ 

สาํหรับผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม นิยมใส่วงเลบ็ภาษาองักฤษตามหลงัคาํเขียนทบัศพัท ์หรือขอ้ความแปล 

ไวด้ว้ย เช่น เดอะ เคลล็อกก ์สกลู ออฟ แมเนจเมนต ์(the Kellogg School of Management)  

นกัแปลจะเลือกใชวิ้ธีการใดข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณว่า ตอ้งการอาํนวยประโยชน์ให้แก่ผูอ่้านมากนอ้ย 
แค่ไหน และผูอ่้านบทแปลเป็นใคร 

ย่อหน้าที่ 5-6  

สองยอ่หนา้น้ี ให้รายละเอียดผลงานของทีมนกัศึกษามธ. ทีมท่ีสอง ซ่ึงไดรั้บรางวลัการนาํเสนอแผน 

ธุรกิจกิจการลงทุนใหม่ ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐโอเรกอนมาแลว้ ก่อนมาควา้รางวลัท่ีสามในการ 
ประกวดท่ีมหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐเทกซสั ณ เมืองออสติน คร้ังน้ี  A-Gro Solution เป็นนามวลี  

เป็นช่ือบริษทัของทีมมธ.ทีมท่ีสอง  A-Gro มาจาก agro (n.) การเกษตร, เกษตรกรรม, การ 
เพาะปลูก คาํน้ีเป็น prefix ใชเ้ติมหนา้คาํ มีความหมายวา่เก่ียวกบัการเกษตร  solution (n.) มา 
จาก solve (v.) แกไ้ข, ขจดั, แกปั้ญหา  ช่ือเฉพาะน้ีดิฉนัจึงขอตั้งเป็น บริษทัขจดัปัญหาการ 
เกษตร (ท่ีจริงอยากตั้งช่ือเป็น บริษทัเพ่ือนเกษตร แต่ไม่ตรงกบัความหมายของภาษาตน้ฉบบั จึงเลิก 

ความคิด)  the New Venture Championship เป็นนามวลีช่ือเฉพาะของการประกวด  

 venture (n.) มีหลายความหมาย แต่ในท่ีน้ีคือ กิจการเส่ียงลงทุนใหม่, กิจการเร่ิมตน้ใหม่,  
กิจการลงทุนใหม ่ สาํหรับช่ือเฉพาะน้ี ดิฉนับอกความหมายของช่ือรางวลัก่อน แลว้จึงตามดว้ยการ 

เขียนทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทย (แต่ไม่วงเล็บภาษาองักฤษไว ้เพราะพิจารณาว่าไม่จาํเป็นกบัผูอ่้าน และ 

รุงรังดว้ย)  a patented agricultural sprayer เป็นนามวลี หมายถึง เคร่ืองฉีดพน่ (ปุ๋ ย)  
เกษตรกรรมท่ีจดสิทธิบตัรแลว้  patented (v.) จดสิทธิบตัร  sprayer (n.) เคร่ืองฉีดพน่ แต่ 

เพ่ือให้ไดค้วามชดัเจนยิ่งข้ึน ดิฉนัจึงเติมคาํวา่ปุ๋ ยลงไป เพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจไดดี้ข้ึน  Pro Mist  

เป็นช่ือเฉพาะของสินคา้ท่ีทีมมธ. ทีมน้ีตั้งข้ึน ดิฉนัขอใชช่ื้อวา่ "มืออาชีพพน่ฝอยหมอก" อยูใ่น 

วงเล็บขยายความให้ผูอ่้านเขา้ใจช่ือของสินคา้น้ี  pro คาํยอ่จาก professional (n.) มืออาชีพ, 

ผูเ้ช่ียวชาญ, ผูช้าํนาญ คาํแรกตรงท่ีสุดนะคะ  mist (n.) หมอก, ละอองหมอก, ฝอยหมอก 

ขอเลือกใชค้าํหลงัดีกวา่ค่ะ  crop yields เป็นนามวลี หมายถึง ผลผลิตขา้วท่ีไดรั้บ  ขอ้ความ 

หลงัสุดของยอ่หนา้ท่ี 5 น้ี ตอ้งปรับปรุงให้เป็นรูปประโยคภาษาไทยท่ีนิยมกนั 

ย่อหน้าที่ 7  

ข่าวยอ้นกลบัไปรายงานรายละเอียดของทีมบริษทัไอดิลไลฟ์ ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากแผนธุรกิจ 

จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑส์ารให้ความหวาน ท่ีมีช่ือวา่ เพียวร์ไลต ์ซ่ึงทาํจากหญา้หวาน พืชพ้ืนเมือง 
ของไทย  Pure Lite เป็นนามวลีช่ือเฉพาะของผลิตภณัฑส์ารให้ความหวาน (ดิฉนัขอให้ช่ือวา่  
"บริสุทธ์ิไร้นํ้าตาล"  lite (adj.) ไร้นํ้าตาล, ปลอดนํ้าตาล, แคลอร่ีตํ่า  stevia (n.) หญา้หวาน  
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 indigenous (adj.) เกิดในถ่ิน, พ้ืนเพดั้งเดิม, พ้ืนเมือง 

ย่อหน้าที่ 8 

บอกเล่าถึงรางวลัอ่ืนๆ ท่ีทีมธรรมศาสตร์ทั้ง 2 ทีมไดรั้บเพ่ิมเติมอีก จากการพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ  

ท่ีไดรั้บสูงสุดในกลุ่มผูเ้ขา้แข่งขนัต่างชาติ ท่ีใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงาน  Booth  

Display เป็นนามวลี หมายถึง การจดัตกแต่งร้านแสดงสินคา้  booth (n) ร้านแสดงสินคา้  
(ท่ีมาออกในงานแสดงสินคา้)  Display (n.) งานนิทรรศการ, การแสดงสินคา้, นิทศัน์  
 achievement (n.) ผลสมัฤทธ์ิ (คาํน้ีเป็นคาํบญัญติัทางการศึกษา)  ขอ้ความสุดทา้ยใน 

ยอ่หนา้ตอ้งปรับปรุงเพ่ิมเติมคาํให้เน้ือความชดัเจนตามบริบท 

ย่อหน้าที่ 9 

กล่าวถึงความรู้สึกภาคภูมิใจของผูบ้ริหารโครงการ โปรแกรมการเรียนบริษทัจาํลอง มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ท่ีมีต่อรางวลัชยัชนะอนัเกิดจากฝีมือเยีย่มยอดของนกัศึกษาไทยภายใตโ้ครงการ 

ท่ีตนรับผิดชอบอยู ่ incredible (adj.) เหลือเช่ือ, แทบไม่น่าเช่ือ, มหศัจรรยเ์หลือเช่ือ ดิฉนั 

ขอเลือกใชค้าํหลงัเพราะไดค้วามรู้สึกแทจ้ริง  accomplishment (n.) ความสาํเร็จ, ผลสาํเร็จ 

 adjunct professor เป็นนามวลี หมายถึง ผูช่้วยศาสตราจารย ์หรือ ผศ. ซ่ึงเราคุน้เคยอยูก่บั 

คาํ assistant professor * entrepreneurship (n.) การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่, การประกอบ 

กิจการของตนเอง คาํน้ีมาจากคาํท่ีเคยเห็นกนั คือ entrepreneur (n.) ผูริ้เร่ิมธุรกิจ, ผูป้ระกอบ 

กิจการของตนเอง, เจา้ของกิจการขนาดยอ่ย  chairman (n.) ประธาน, นายก, หวัหนา้ ดิฉนัขอ 

เลือกใชค้าํหลงั เพราะมีคาํไทยว่า "หวัหนา้ภาควิชา "ใชอ้ยูแ่ลว้  programme (n.) ภาควิชา,  
แผนการเรียน, โปรแกรม ใชค้าํหลงัดูเหมาะกบัการเรียนในระดบัอุดมศึกษามาก 

ย่อหน้าที่ 10 

ยอ่หนา้น้ียงัคงเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจ ในสมรรถภาพดา้นการประกอบธุรกิจใหม่ของตนเอง ท่ีเด็ก 

ไทยมีอยู ่และการเช้ือเชิญให้เขา้มาศึกษาโปรแกรมน้ี  capable (adj.) สมรรถภาพ, ความ 

เช่ียวชาญ, ฝีมือชํ่าชอง คาํแรกนิยมใชใ้นวงการศึกษากนั  startups (n.) ผูเ้ร่ิมตน้ธุรกิจใหม่,  
ผูป้ระกอบกิจการใหม,่ เจา้ของกิจการใหม่ ใชไ้ดทุ้กคาํ  ขอ้ความสุดทา้ยของยอ่หนา้ ตอ้งมีการ 
เพ่ิมคาํเพ่ือขยายความให้ชดัเจนข้ึน 

น่ีคือผลงานของนกัศึกษาไทย ท่ีกา้วเขา้สู่ระดบัโลก หรือ 'โกอินเตอร์' อีกคร้ังหน่ึงขอปรบมือให้ดงั 
ท่ีสุดเลย. 

สวสัดีค่ะ      
จินตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
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Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

AUGUST 2005 

August 30: Thammasat teams finish first and third in world competition [1] 

สวัสดีแฟนผู้อ่าน  

สปัดาห์น้ี ขอนาํเสนอแบบฝึกการแปลในเน้ือหาท่ีน่าสนใจ ในดา้นผลงานดีเด่นของนิสิตนกัศึกษาไทย 

ท่ีไปเขา้ประกวดแข่งขนันานาชาติร่วมกบัมหาวิทยาลยัทอ๊ปเทนในดา้นวิทยาการธุรกิจ น่ีแสดงถึง 
สมรรถภาพดา้นวิชาชีพของนกัศึกษาไทย ท่ีไม่ดอ้ยไปกว่านกัศึกษาชาติใดเลย โดยเฉพาะการตอ้ง 
ไปแข่งกบันกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัอนัดบัแรกของโลกในดา้นธุรกิจน้ี และยิง่ในภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่ 
ของตวัเองดว้ยแลว้ มนัน่าภาคภูมิใจเสียจริง จนตอ้งนาํมาเผยแพร่บอกข่าวกนัในลกัษณะการแปลเช่นน้ี 

เอาละ เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau3005.htm
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Part I 

MARKETING GLOBAL MOOT 
CORP BUSINESS PLAN CONTEST 

Thammasat teams 
finish first and 
third in world 
competition 

1. A team from Thammasat 

University (TU) has 

topped a field of 40 

international competitors 

and will receive 7.5 

million baht to further 

develop its winning 

business plan for a zero-

calorie sweetener based 

on natural ingredients. 

2. A second TU team 

finished third in the 

Global Moot Corp 

business plan competition 

that concluded on 

Saturday at the University 

of Texas in Austin 

3. The event, modelled on 

the moot court exercises 

used to train law students, 

featured 40 teams from 

the world's top business 

schools including the 

Kellogg School of 

Management, London 

Business School and 

University of Michigan, 

which this year was 

ranked as the top business 

school in the world by 

The Wall Street Journal. 

4. The five-member TU 

ตอน ๑ 

การประกวดแผนธุรกจิบริษทัจ าลอง 
ระดบัโลก 

ทมีธรรมศาสตร์พชิิต 

การแข่งขนัระดับโลก 
คว้ารางวลัทีห่น่ึงและทีส่าม 

1. ทีมนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ สุดยอดชนะเลิศ 

การประกวดท่ีมีผูเ้ขา้แข่งขนั 

นานาชาติ 40 ทีม ไดรั้บรางวลั  

7.5 ลา้นบาท เพ่ือนาํไปส่งเสริม 

พฒันาแผนธุรกิจท่ีไดรั้บรางวลั 

ชนะเลิศน้ี อนัเป็นแผนธุรกิจจดั 

จาํหน่ายสารให้ความหวาน ท่ีทาํ 
มาจากส่วนผสมธรรมชาติ 

2. ส่วนทีมนกัศึกษามธ.กลุ่มท่ีสอง 
ไดรั้บรางวลัท่ีสาม ในการแข่งขนั 

แผนธุรกิจบริษทัจาํลองระดบัโลก  

"โกลบอล มูท คอร์ป คอมเพทิชัน่  

2005" ซ่ึงจบส้ินลงแลว้เม่ือวนัเสาร์ 
ณ มหาวิทยาลยัแห่งรัฐเทกซสัใน 

เมืองออสติน 

3. ในงานประกวดคร้ังน้ี จาํลองรูปแบบ 

การนาํเสนอเหมือนการฝึกปฏิบติัการ 

ออกนัง่บลัลงักศ์าล ซ่ึงใชใ้นการฝึก 

อบรมนกัศึกษากฎหมาย โดยให้ทีม 

ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้ง 40 ทีม ท่ีมาจาก 

สถาบนัการศึกษาวิทยาการธุรกิจ  

ท่ีมีช่ือเสียงสุดยอดของโลก มานาํ 
เสนอจุดเด่นของแผนธุรกิจของตน 

ซ่ึงรวมทั้งสถาบนัเคลล็อกก ์สกลู  

ออฟ แมเนจเมนต ์(สถาบนัการศึกษา 
วิทยาการจดัการเคลล็อกก)์ สถาบนั 
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team and its startup 

company, Idyll Life Co, 

won the Asia Moot Corp 

competition held at 

Thammasat last month. 

The team members are 

Pitinapa Rakchaiwan, 

Pronpan Wisidwutikul, 

Twipat Tesprateep, 

Wanwipa Teerasopon and 

Suttipan Sutas Na 

Ayuthaya. 

ลอนดอน บิซิเนส สกลู (สถาบนัการ 
ศึกษาวิทยาการธุรกิจลอนดอน ) และ 
ยนิูเวอร์ซิตี ออฟ มิชิแกน ( มหา 
วิทยาลยัแห่งรัฐมิชิแกน) ซ่ึงในปีน้ี 

ไดรั้บการจดัลาํดบัให้เป็นสถาบนั 

การศึกษาวิทยาการธุรกิจอนัดบั 

สูงสุดในโลก จากการจดัลาํดบัของ 
วารสาร เดอะ วอลล์ สตรีต เจอร์นัล 

4. ทีมสมาชิกนกัศึกษามธ. 5 คน  

และ บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่มีช่ือ 

วา่ไอดีล ไลฟ์ ซีโอ ( บริษทัชีวิต 

ธรรมชาติ ) ชนะการประกวดแผน 

ธุรกิจบริษทัจาํลองในระดบัเอเชีย 
จากการ การประกวดท่ีจดัข้ึนท่ีมหา 
วิทยาลยัธรรมศาสตร์เม่ือเดือนท่ีแลว้ 

สมาชิกในทีมไดแ้ก่ ปิตินภา  
รักษไ์ชยวรรณ, พรพรรณ วิศิษฏว์ฒิุกุล, 

ทวิภทัร เทศประทีป, วรรณวิภา  
ธีระโสภณ และสุทธิพนัธ์ุ สุทศัน์  
ณ อยธุยา 
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ค าอธิบาย  
ในดา้นการแปล นอกจากแฟนผูอ่้านจะไดรั้บรู้ความหมายของศพัทธุ์รกิจหลายคาํแลว้แฟน ๆ จะได ้

เห็นรูปแบบการแปล ท่ีไม่สามารถใชภ้าษาไทยไดต้รงกบัความหมายตามตวัของคาํภาษาองักฤษได ้ 

ผูแ้ปลจะตอ้งหาคาํ หรือเพ่ิมเติมขยายคาํและขอ้ความ เพ่ือรักษาความหมายให้ตรงกบับริบทตน้ฉบบั 

เดิม นอกจากน้ียงัไดน้าํเสนอรูปแบบการแปล หรือการเขียนทบัศพัท ์คาํเรียกช่ือเฉพาะ ( proper  

names ) เช่น ช่ือสถาบนัการศึกษา และช่ือวารสาร ซ่ึงหากใชก้ารเขียนทบัศพัทเ์ป็นภาษาไทยตาม 

ปรกติแลว้ ผูอ่้านจะไม่มีโอกาสรับรู้ว่า ช่ือนั้นมีความหมายอยา่งไร น่ีเป็นวธิีการหนึ่งที่ได้น าเสนอ 
มาให้พจิารณา 

หัวบท  

 marketing (n.) การตลาด เป็นวิชาสาขาหน่ึง  business plan contest เป็นนามวลี  

หมายถึง การประกวดแผนธุรกิจ  contest (n.) การประกวด เช่น ประกวดนางงาม ประกวดสตัว ์

ประกวดพืช ฯลฯ  global (adj.) ระดบัโลก, แห่งโลก, ของโลก ใชไ้ดทุ้กคาํ  the Moot Corp  

หมายถึงบริษทัจาํลอง  Corp มาจากคาํเตม็ Corportation (n.) ห้างหุ้นส่วนจาํกดั , บริษทั  

คาํหลงัน้ีนิยมใชใ้นสหรัฐอเมริกามาก  Moot (n.) การจาํลอง เช่นในคาํ the Moot Court คือ  

ศาลจาํลองท่ีใชฝึ้กนกัศึกษาดา้นกฎหมาย หรือนิติศาสตร์  ขอ้ความน้ีทั้งหมดเป็นนามวลี น่าแปลก 

นะคะท่ีประโยคภาษาไทยของเราเร่ิมตน้แปลจากคาํทา้ยสุดของตน้ฉบบัภาษาเดิมมาหาคาํแรกสุด 

(โครงสร้างภาษาไทย กบั ภาษาองักฤษแตกต่างกนัตรงน้ีละค่ะ ) 

หัวข่าวใหญ่  

ขอ้ความน้ีไม่ยาก แต่ตอ้งเลือกคาํให้สะดุดตา สะดุดใจ และแปลขอ้ความโดยปรับเปล่ียนตาํแหน่ง 
ท่ีอยูข่องคาํและขอ้ความบา้ง เพ่ือให้ดูเหมาะสม  finish (v.) มีหลายความหมาย ในท่ีน้ีหมายถึง  
ชนะ มีชยั พิชิต ดิฉนัเลือกคาํหลงั เพราะพิจารณาวา่ ดว้ยฝีมือของนกัศึกษาแท ้ๆ จึงปราบผูเ้ขา้ 
แข่งขนัอ่ืนไดห้มด  world competition เป็นนามวลี คือ การแข่งขนัระดบัโลก  world มี 

ความหมายเช่นเดียวกบั globe และ global  competition ( n.) คือ การแข่งขนั, การประลอง 
ฝีมือ, การประกวดความสามารถ 

ย่อหน้าที่ 1  

 เป็นขอ้ความสรุปข่าวทั้งหมดว่า ทีมนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ชนะเลิศในการแข่ง 
ขนัประกวดแผนธุรกิจจดัจาํหน่ายสารให้ความหวานปลอดแคลอรี ไดรั้บรางวลัมูลค่า 7.5 ลา้นบาท  

สาํหรับนาํไปพฒันาแผนน้ีให้ดีต่อไป  has topped (v.) ชนะเลิศไดอ้นัดบัสูงสุด, ไดร้างวลัท่ีหน่ึง 
คาํน้ีตอ้งเลือกระดบัคาํแปลให้ดี จะแปลตรงตวัว่า ข้ึนสุดยอด ,อยูเ่หนือสุด, อยูบ่นยอด ตามความ 

หมายเดิมความจะเพ้ียนไปทนัที  a field (n.) คาํน้ีเช่นกนัมีหลายความหมายมาก ตอ้งเลือกใช ้

ให้ดี ในบริบทธุรกิจน้ีหมายถึง บุคคล หรือ ผลิตภณัฑท่ี์เขา้ร่วมแข่งขนั  to further (v.) ส่งเสริม, 

ผลกัดนั  a zero-calorie เป็นนามวลีหมายถึง ปลอด หรือ ไร้ หรือ ไม่มีแคลอรี  sweetener 

(n.) สารหรือตวัให้ความหวาน  based on เป็นคาํเช่ือมหมายถึง ทาํจาก, มาจาก, ท่ีใช ้ 

 ingredients (n.) ส่วนผสม, เคร่ืองปรุง, ส่วนประกอบ 
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ย่อหน้าที่ 2-3 

สองยอ่หนา้น้ีกล่าวถึง ทีมนกัศึกษาธรรมศาสตร์ชุดท่ี 2 ซ่ึงตั้งอีกบริษทัหน่ึงชนะรางวลัท่ีสาม ใน 

การประกวดบริษทัจาํลองระดบัโลกแห่งเดียวกนั ซ่ึงจดัประกวดท่ีมหาวิทยาลยัแห่งมลรัฐเทกซสั ใน 

เมืองออสติน กล่าวคือทีมบริษทัธรรมศาสตร์ท่ีส่งไป 2 ทีม ไดรั้บรางวลัทั้งสองทีม (สุดยอดจริงๆ !) 
ส่วยยอ่หน้าท่ี 3 บอกลกัษณะรายละเอียดการประกวดการนาํเสนอแผนธุรกิจ ท่ีจาํลองรูปแบบมาจาก 

การออกนัง่บลัลงักศ์าล ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมนกัศึกษากฎหมาย ท่ีจะตอ้งฝึกปฏิบติัในห้องพิจารณา 
คดีของศาล ดงันั้นการนาํเสนอแผนธุรกิจน้ี จึงเหมือนกบัการนาํเสนอแผนธุรกิจในบริษทัจริงๆ ผูเ้ขา้ 
แข่งขนัทั้งหมดลว้นมาจากสถาบนัการศึกษาดา้นวิทยาการธุรกิจ ท่ีมีช่ือเสียงระดบัตน้ ๆ ของโลก 

ทั้งส้ิน  concluded (v) ส้ินเสร็จ, ยติุลง, จบลงแลว้, เลิกงาน  event ( n.) เหตุการณ์สาํคญั,  

กิจกรรม, งานประกวด  modelled (v.) จาํลองรูปแบบ, เลียนแบบ, ใชรู้ปแบบ  moot court  

exercises เป็นนามวลี หมายถึง การฝึกฝึกปฏิบติัการออกนัง่บลัลงักศ์าล  featured (v.) คาํน้ี 

มีหลายความหมาย ในท่ีน้ีคือ นาํเสนอจุดเด่น, แสดงจุดเด่น  to be ranked หมายถึง ไดรั้บการ 

จดัลาํดบั ( เพ่ือหลีกเล่ียงคาํวา่ 'ถูกจดัลาํดบั')  ในยอ่หนา้น้ีมีคาํช่ือเฉพาะของสถาบนัการศึกษา 
หลายแห่ง ดิฉนัใชวิ้ธีเขียนทบัศพัทไ์ปตามหลกัการ และมีวงเล็บคาํแปลให้ดว้ย เพ่ือให้ผูอ่้านไดอ้รรถ 

ประโยชน์วา่ สถาบนันั้นสอนวิชาใด อยูท่ี่ไหน ดงัเช่น สถาบนัเคลล็อกก ์สกลู ออฟ แมเนจเมนต ์

(สถาบนัการศึกษาวิทยาการจดัการเคลล็อกก ์( ขอให้สงัเกตวา่ ดิฉนัไม่เขียนเป็นคาํภาษาองักฤษ 

เลย )  เดอะ วอลล์ สตรีต เจอร์นัล  เป็นช่ือวารสารดา้นการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ และการคา้ 
ท่ีมีช่ือเสียงของสหรัฐอเมริกา คลา้ยกรุงเทพธุรกิจ หรือ ผูจ้ดัการ ของเรา สาํนกังานตั้งอยูท่ี่มหานคร 

นิวยอร์ก 

ย่อหน้าที่ 4 

 กล่าวถึงสมาชิกทีมธรรมศาสตร์ทีมท่ีหน่ึง ท่ีตั้งบริษทั ไอดิลไลฟ์ ซีโอ ท่ีเคยชนะการประกวดแผน 

ธุรกิจบริษทัจาํลองในระดบัอาเซีย เม่ือคร้ังท่ีจดัประกวดท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มาแลว้เม่ือเดือน 

ท่ีแลว้ รวมทั้งบอกช่ือสมาชิกทั้ง 5 คนดว้ย  startup เดิมเป็นกริยาวลี แต่คาํหนา้ท่ีเป็น 

attributed adj. ขยาย company หมายถึง บริษทัท่ีเพ่ิงตั้งข้ึน, บริษทัท่ีตั้งข้ึนใหม ่

ฉบบัหนา้ เราจะมาพดูรายละเอียดการประกวดกนัต่อนะคะ 

สวสัดีค่ะ      
จินตนา ใบกาซูยี 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

August 23: Saving energy, or groping in the dark? [2] 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau2305.htm


351 

 

สวัสดีค่ะ  

เม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้คุณไดศึ้กษาการแปลบทความเชิงวิจารณ์ท่ีให้ความรู้และทศันคติเก่ียวกบั 

ประเด็นร้อนเร่ืองการประหยดัพลงังานพร้อมกบัวิธีใชถ้อ้ยคาํภาษาหนงัสือพิมพซ่ึ์งมีลกัษณะ 

เฉพาะแตกต่างจากภาษาทัว่ไป สปัดาห์น้ีเราจะศึกษาประเด็นร้อนและภาษาหนงัสือพิมพก์นั 

ต่อนะคะ อยา่ลืมเก็บสาํนวนต่างๆรวบรวมไวใ้นคลงัคาํดว้ย 

Part II 

COMMENTARY 

Saving energy, or 
groping in the dark? 

WASANT TECHAWONGTHAM 

5. The prime minister has said all 

the right things and I'm sure his 

campaign is useful to remind 

people the need to save energy. 

However, I'm afraid that the 

ultimate goal of the campaign 

and the consistency of his 

message are at odds with reality. 

6. A couple of years age, Mr 

Thaksin ordered all attendants of 

cabinet meetings to leave their 

suits behind and the room 

temperature to be kept at 25 

degrees Celsius. But the practice 

was abandoned not long 

afterwards. Now he is back at it 

again and we have to wonder 

how long it will last. Parliament 

is more consistent in its refusal to 

amend the rule requiring all 

members and employees to wear 

suits. 

7. Some energy experts note that 

the campaign focuses only on the 

general public but ignores the 

"real culprits", which are the 

ตอนที่ ๒ 

ทัศนวจิารณ์ 

ประหยดัพลงังาน 

หรืองุ่มง่ามในความมดื 

วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม 

5. ท่านนายกรัฐมนตรีไดก้ล่าวส่ิงท่ี 

ถูกตอ้งทั้งหมดซ่ึงผมเช่ือมัน่ว่า 
การรณรงคข์องท่านมีประโยชน์ 
ต่อการปลุกสาํนึกประชาชนถึง 
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งประหยดั 

พลงังาน อยา่งไรก็ตามผมเกรงว่า 
เป้าหมายสูงสุดและความเขม้ขน้ 

ของส่ิงท่ีท่านกล่าวมาจะคา้นกบั 

ความเป็นจริง 
6. เม่ือสองสามปีมาแลว้ ท่านนายกฯ 

ทกัษิณไดส้ัง่ให้คณะรัฐมนตรีท่ีมา 
ประชุมไม่ตอ้งสวมเส้ือนอก และ 
ให้ตั้งอุณหภูมิห้องประชุมไวท่ี้ 25 

องศาเซลเซียส ต่อมาไม่นานการ 
ปฏิบติัเช่นน้ีกถู็กปล่อยปละละเลย 
บดัน้ีท่านไดน้าํกลบัมาใชใ้หม ่ 

ดงันั้นเราจึงเกิดสงสยัวา่จะปฏิบติั 

ไปไดน้านเพียงใด รัฐสภาเสียอีก 

ท่ียงัคงปฏิเสธอยา่งสมํ่าเสมอท่ี 

จะแกไ้ขกฎระเบียบท่ีให้สมาชิก 

และเจา้หนา้ทั้งหมดสวมเส้ือนอก 
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state enterprises, government 

agencies, and the industries. 

8. Herein lies the dilemma and 

contradiction of the capitalist 

system. The goal of the 

campaign is an economic one - to 

reduce our trade deficit with no 

regard for conservation of natural 

resources. The energy crisis - and 

it cannot be called otherwise - 

will continue to be with us and 

worsen as time goes by as long 

as people are encouraged to lead 

a decadent and wasteful lifestyle. 

Eventually, other crises having to 

do with other natural resources, 

water and forests among them, 

will follow. In the end the 

current lifestyle cannot be 

sustained no matter how hard 

scientists try to find new sources 

of energy. The only way to 

achieve a sustainable way of life 

is to use natural resources within 

to capacity that nature provides 

for us. 

7. ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานบางคน 

ไดส้งัเกตวา่การรณรงคน้ี์มุ่งเป้า 
ไปยงัประชาชนทัว่ไปเท่านั้น แต่ 

ละเลย "ผูร้้ายตวัจริง" ซ่ึงประกอบ 

ดว้ยรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ 
และโรงงานอุตสาหกรรม 

8. สถานการณ์น้ีเปรียบไดก้บัการหนี 

เสือปะจระเข ้เพราะเป็นการขดั 

แยง้กบัระบบทุนนิยม เป้าหมาย 
ของการรณรงคคื์อเป้าหมายทาง 
เศรษฐกิจ - ลดการขาดดุลทาง 
การคา้โดยไม่คาํนึงถึงการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤติการณ์ 

ทางพลงังาน - ซ่ึงเป็นคาํท่ีเหมาะ 

สมท่ีสุด - จะอยูก่บัเราต่อไปอีก 

นานทั้งยงัทาํให้สถานการณ์เลว 

ร้ายลงในอนาคตดว้ยตราบเท่า 
ท่ีผูค้นไดรั้บการกระตุน้ให้ดาํรง 
ชีวิตแบบเส่ือมโทรมและฟุ่ มเฟือย 

ในท่ีสุดวิกฤติการณ์อ่ืนๆ ทาํนอง 
เดียวกนัก็กาํลงัเกิดตามติดมา 
กบัทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เป็น 

ตน้วา่นํ้ากบัป่าไมซ่ึ้ง ทา้ยท่ีสุด 

วิถีชีวิตปัจจุบนัก็คงจะย ัง่ยนืไป 

ไม่ไดแ้มว้า่นกัวิทยาศาสตร์จะ 

พยายามแสวงหาแหล่งพลงังาน 

ใหม่ๆ ก็ตาม วิธีเดียวท่ีจะทาํ 
ให้วิถีชีวิตย ัง่ยนืไดคื้อการใช ้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะ 

สมกบัขีดความสามารถท่ี 

ธรรมชาติให้แก่เรา 

ค าอธิบาย  

เรามาพดูถึงลกัษณะเด่นของภาษาหนงัสือพิมพซ่ึ์งมี 4 ส.กนัต่ออีก 2 ส. ในการแปลภาษาหนงัสือพิมพ ์

กนัต่อนะคะ 2 ส.ในสปัดาห์ท่ีแลง้คือ 1.ความสั้น กบั 2. ความสด ส.ต่อไปก็คือ 3. สีสัน คือคาํท่ีมี 

ความหมายกระตุน้เร้าใจผูอ่้านให้มีความรู้สึกต่ืนเตน้มีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดความสนใจใคร่รู้ ใคร่เขียน 
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ให้ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 4. สนุกสนาน ภาษาหนงัสือพิมพแ์มว้่าบางคร้ังตอ้งใชลี้ลาราบเรียบเคร่งขรึม 

เพ่ือให้ผูอ่้านศรัทธาเล่ือมใสเช่ือถือ โดยเฉพาะเขียนบทความเชิงศาสตร์เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจท่ี 

มีแก่นสารลึกซ้ึงและการให้ทศันวิจารณ์ท่ีเป็นธรรมปราศจากอคติ ประกอบดว้ยเหตุผลทางตรรกวิทยา 
ลีลาราบเรียบเคร่งขรึมน้ีมกัจะก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายขาดความสนใจ ดงันั้นผูเ้ขียนจึงตอ้งสอดแทรก 

ความสนุกสนานโดยการเล่นคาํ เล่นจงัหวะ สมัผสัและสอดแทรกอารมณ์ขนัเล็กนอ้ย ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บ 

ทั้งความรู้ ทศันวิจารณ์ และความเพลิดเพลินในขณะเดียวกนั 

ย่อหน้าที่ 5  

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงความคิดเห็นของผูวิ้จารณ์ต่อการรณรงคป์ระหยดัพลงังานว่า 
อาจจะไม่ประสบความสาํเร็จ ultimate adj. สุดทา้ย ไกลสุด มากท่ีสุด ถึงท่ีสุด consistency  

n ความเขม้ขน้ ความยดึมัน่ ความคงเส้นคงวา be at odds (สาํนวน). ขดัแยง้ 

ย่อหน้าที่ 6 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงเหตุผลท่ีผูเ้ขียนเกรงวา่การรณรงคจ์ะไม่บรรลุ 

เป้าหมายเพราะในอดีตท่านนายกฯเคยสัง่ให้คณะรัฐมนตรีไม่ตอ้งสวมเส้ือนอกไปประชุม 

แต่ไม่มีใครทาํตาม couple n. คู่ สองสาม คู่สามีภรรยา attendant n. ผูเ้ขา้ร่วม 

ผูม้าประชุม บริวาร คนรับใช้ cabinet n. คณะรัฐมนตรี cabinet minister รัฐมนตรี 
วา่การกระทรวงสาํคญั leave their suits behind กลุ่มคาํ แปลตามตวัอกัษรวา่ ทิ้ง 
เส้ือนอกไวเ้บ้ืองหลงั หมายความวา่ไม่สวมเส้ือนอก abandon v. ทอดทิ้ง ละทิ้ง ละเลย 
 to be back at v. นาํกลบัมาใชใ้หม่ parliament n. รัฐสภา หมายถึงสภาผูแ้ทน 

ราษฎรและวฒิุสภา consistent adj. เสมอตน้เสมอปลาย เหนียวแน่น มัน่คง refusal  

n. คาํปฏิเสธ มาจาก verb refuse ปฏิเสธ บอกปัด ไม่ยอมรับสิทธิ amend the rule  

v.ปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบ employee n. ลูกจา้ง พนกังาน 

ย่อหน้าที่ 7 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานซ่ึงสงัเกตว่า 
การรณรงคย์งัไม่ไดเ้ขา้ถึงตวัการท่ีแทจ้ริง experts n. ผูเ้ช่ียวชาญ ผูช้าํนาญการ focus 

v. มุ่งเป้า มุ่งความสนใจไปท่ี รวมให้อยู ่ณ จุดใดจุดหน่ึง ถา้เป็นคาํนามหมายถึงจุดรวมแสง  
จุดรวม จุดโฟกสั general public n. สาธารณชน คนสามญั คนธรรมดาทัว่ไป ให้เปรียบ 

เทียบกบั public figures ในยอ่หนา้ 4 ของสปัดาห์ท่ีแลว้หมายถึงบุคคลของสาธารณะท่ีมี 

ความสาํคญัเป็นคนของประชาชน ignore v. ไม่ใส่ใจ ปล่อยปละละเลย real culprits  

n. ตามตวัอกัษรหมายถึงผูร้้ายในคดีอาญาซ่ึงเป็นความหมายตรงของคาํ ผูเ้ขียนบทความน้ีนาํ 
ความหมายแขวงของ culprits มาใช ้หมายถึงตวัการหรือผูร้้ายตวัจริง ในท่ีน้ีคือเหล่าผูใ้ช ้

พลงังานส้ินเปลืองท่ีสุดท่ีแทจ้ริง state enterprises n. รัฐวิสาหกิจ government  

agencies n. หน่วยงานราชการ กระทรวงทบวงกรม 

ย่อหน้าที่ 8 
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ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีเนน้ทศันวิจารณ์ของผูเ้ขียนซ่ึงขยายจากวิกฤติการณ์พลงังานไป 

ยงัวิกฤติการณ์ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ผูเ้ขียนขมวดปมทศันวิจารณ์ท่ีมีประโยชน์เคยเตือน 

ให้ประชาชนใสชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดัดว้ย p herein adv. ในกรณีน้ี ในสถาน 

การณ์น้ี ในท่ีน้ี dilemma n. การหนีเสือปะจรเข ้การหนีจากอนัตรายอยา่งหน่ึงแต่กลบัพบ 

อนัตรายอีกอจยา่งหน่ึงซ่ึงร้ายแรงเหมือนกนั ผูเ้ขียนใชโ้วหารเปรียบเทียบแบบ อุปลกัษณ์ 

ดงันั้นดิฉนัจึงตอ้งเขียนคาํแปลเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจไดส้ะดวก โดยใชค้าํวา่ "เปรียบไดก้บั"ใน 

ประโยคน้ี contradiction n. การขดัแยง้ การโตแ้ยง้ การตรงขา้มกนั deficit n.  

จาํนวนท่ีขาด ขอ้บกพร่อง ผลต่าง no regard for สาํนวน โดยไม่คาํนึงถึง ไม่ระมดัระวงั  
ไม่เอาใจใส่ conservation n. การอนุรักษ์ national resources n. ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ขอให้คุณสงัเกตคาํ resources กบั sources ซ่ึงเขียนแตกต่างกนัเล็กนอ้ย  
แต่ความหมายไม่เหมือนกนั resources แปลวา่ทรัพยส์มบติั แหล่งให้ความช่วยเหลือ  

แหล่งทรัพยากร แต่ sources เนน้แหล่งท่ีมา แหล่งท่ีเกิด บ่อเกิด ซ่ึงใชไ้ดก้วา้งกว่า resources  

ยอ่หนา้น้ีมีคาํ new sources of energy หมายถึงแหล่งหรือบ่อเกิดใหม่ๆ ของพลงังาน  

 crisis n. วิกฤติการณ์ worsen v. ทาํให้เลวลง decadent adj.เส่ือมโทรม  

 lifestyle n. วิถีชีวิต การดาํรงชีวิต eventually adv. ในท่ีสุด Nature n. ธรรมชาติ  

ผูเ้ขียนใชอ้กัษรตวัใหญ่สาํหรับคาํน้ีเพ่ือเนน้ความสาํคญั เป็นวิธีใชรู้ปคาํเพ่ือแสดงความหมาย 

หนกัแน่นโดยไม่ตอ้งใชค้าํอ่ืนใดมาเป็นคาํคุณศพัทป์ระกอบ 

บทความเชิงวิจารณ์น้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของการเขียนหรือการใชภ้าษาเร่ิมตั้งแต่การใชข้่าวเด่นประเด็น 

ร้อนมาเป็นเป้าของการวิจารณ์ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ีสนใจในสงัคม ต่อจากนั้นยงัใชค้าํพงัเพย คาํเปรียบเทียบ 

สาํนวนโวหารท่ีทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจชนัเจนทั้งยงัโนม้นา้วใจผูอ่้านให้เช่ือถือศรัทธาในทศันวิจารณ์โดยอา้ง 
การทา้วความหรือเร่ืองราวท่ีเกิดในอดีต รวมทั้งเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ หวงัว่าผูศึ้กษาการแปลคง "ยงิ 
นกหลายตวั" ดว้ยกระสุนเพียงนดัเดียวซ่ึงเป็นกาํไรงามๆ หลายประการจากบทเรียนแปลเพียงบทเดียว 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

August 16: Saving energy, or groping in the dark? [1] 

สวัสดีค่ะ  

การประหยดัพลงังานกาํลงัเป็นประเด็นร้อนในสงัคมไทยเน่ืองจากราคานํ้ ามนัเบนซินและนํ้ามนั 

ดีเซลสูงข้ึนแทบทุกวนั กระทบกระเทือนความเป็นอยูข่องทุกคนโดยไม่เลือกยากดีมีจน รัฐบาล 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau1605.htm
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ไดพ้ยายามแสวงหาวิธีช่วยเหลือดว้ยการรณรงคใ์ห้ประหยดัพลงังาน ถา้เราสังเกตจากโทรทศัน์ 
จะเห็นขอ้บญัญติั 10 ประการเพ่ือการประหยดัไฟฟ้า รัฐบาลไดเ้ร่ิมวนั D-Day หรือวนัแรกของ 
การรณรงคเ์ม่ือวนัพธุท่ี 1 มิถุนายน 2548 ดว้ยการทดลองให้คนกรุงเทพฯ ปิดไฟคนละดวงระ 

หวา่งเวลา 2 ทุ่ม 45 นาที ถึง 3 ทุ่ม ปรากฏวา่สามารถประหยดัพลงังานไดม้ากมายเกินคาด  

คุณวสนัต ์เตชะวงศธ์รรม ไดน้าํประเด็นร้อนน้ีมาเขียนบทความเชิงวิจารณ์ดว้ยถอ้ยคาํภาษา 
หนงัสือพิมพท่ี์น่าสนใจมาก ขอเชิญท่านติดตามบทความและทดลองแปลดว้ยตนเองก่อน  

อยา่ลืมอ่านบทความให้ตลอดเพ่ือทาํความเขา้ใจในภาพรวมก่อนลงมือแปลนะคะ 
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Part I 

COMMENTARY 

Saving energy, or 
groping in the dark? 

WASANT TECHAWONGTHAM 

1. Turning off a light for five 

minutes and seeing graphically 

how much electricity use was 

reduced was a nice show of 

the official attempt to 

encourage energy saving. But 

watching the lights flicker off 

on television Wednesday night 

as the government kicked off 

its campaign was not quite as 

dramatic as one might have 

expected. The image on TV 

showed Bangkok becoming 

just a little dimmer, hardly 

noticeable except for a few 

high-rises that joined the 

campaign going almost totally 

dark. 

2. But you have to admit that as 

long as oil and natural gas 

continue to flow, Bangkok will 

never go dark even for a few 

minutes, it being the centre of 

national development and all. 

The campaign only aims to 

raise public awareness of the 

current energy situation. How 

much energy can be saved 

depends on several more 

factors. 

3. Prime Minister Thaksin 

Shinawatra yesterday 

reiterated the need to sustain 

the campaign and to instill 

ตอนที่ ๑ 

ทัศนวจิารณ์ 

ประหยดัพลงังาน 

หรืองุ่มง่ามในความมดื 

วสันต์ เตชะวงศ์ธรรม 

1. การปิดไฟเพียง 5 นาทีแลว้ 

ดูกราฟว่ากระแสไฟฟ้าท่ีใช ้

ลดลงมากเพียงใดนั้น เป็น 

การแสดงความพยายามท่ี 

ดียิง่ของทางการเพ่ือกระตุน้ 

การประหยดัพลงังาน แต่การ 
เฝ้าดูแสงสวา่งค่อยๆ ดบัลง 
จากจอโทรทศัน์เม่ือคืนวนัพธุ 

ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้การรณรงค ์

ของรัฐบาลนั้นไม่น่าต่ืนเตน้ 

เร้าใจเหมือนดงัท่ีเราคาดหวงัไว ้

ภาพบนจอโทรทศัน์แสดงให้เห็น 

วา่กรุงเทพฯ มีแสงริบหร่ีลงเล็ก 

นอ้ยเท่านั้น ยกเวน้แสงสว่างบน 

อาคารสูงๆสองสามแห่งเท่านั้น 

ท่ีให้ความร่วมมือกบัการรณรงค ์

ท่ีมืดมิดเกือบทั้งหมด 

2. แต่คุณคงตอ้งยอมรับวา่ตราบ 

ใดท่ีนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ 

ยงัมีให้ใชอ้ยู ่ตราบนั้นกรุงเทพฯ 

จะไม่มีวนัมืดแมเ้พียงแค่สอง 
สามนาที เพราะกรุงเทพฯเป็น 

ศูนยก์ลางของการพฒันาและ 

อ่ืนๆ ของประเทศ การรณรงค ์

คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือ 

ปลุกสาํนึกใหป้ระชาชนได ้

ตระหนกัถึงสถานการณ์พลงังาน 

ในปัจจุบนั การประหยดัพลงังาน 
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energy-saving awareness into 

Thai culture. I agree 

wholeheartedly. He hits the 

nail on the head when he 

mentions the cultural aspect. 

Without making it part of our 

culture, which is a set of 

behaviour learned through 

generations, the campaign will 

be just a flash in the pan; the 

public will remain aware only 

as long as the campaign is in 

the limelight. 

4. Mr Thaksin deserves applause 

also when he says public 

figures such as himself have to 

set an example if the cultural 

goal is to be achieved. He will 

lead the way, he says, by 

working in shirt sleeves and 

wearing a suit only for formal 

functions, to reduce the need 

to keep air-conditioners 

running more than necessary. 

His official car will also travel 

at a speed below 90 kilometres 

per hour. 

ให้ไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 

ปัจจยัอีกหลายอยา่ง 
3. ท่านนายกรัฐมนตรีทกัษิณ 

ชินวตัร ไดก้ล่าวย ํ้าเม่ือวานน้ี 

ถึงความตอ้งการรณรงคอ์ยา่ง 
ถาวรและการซึมซบัความ 

ตระหนกัถึงการประหยดั 

พลงังานในวฒันธรรมไทย  

ผมเห็นดว้ยอยา่งหมดใจ  

ท่านนายกฯพดูออกมาได ้

ตรงจุด เม่ือกล่าวถึงวฒันธรรม 

น้ี ถา้ไม่ปลูกฝังการประหยดั 

ไวใ้นวฒันธรรมของเรา ซ่ึง 
เป็นแนวพฤติกรรมท่ีเรียนรู้ 
ต่อๆจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง 
การรณรงคค์ร้ังน้ีก็เหมือนไฟ 

ไหมฟ้าง ประชาชนจะระมดั 

ระวงัการใชพ้ลงังานเพียงใน 

ช่วงการรณรงคท่ี์กาํลงัเป็น 

จุดสนใจของประชาชนเท่านั้น 

4. ท่านนายกฯทกัษิณยงัสมควร 
ไดรั้บการปรบมือสรรเสริญท่ี 

ไดก้ล่าววา่บุคคลสาธารณะท่ี 

สาํคญัๆ เช่น ตวัท่านเองควร 
ตอ้งทาํตนเป็นแบบอยา่งเพ่ือ 

ให้บรรลุเป้าหมายในดา้น 

วฒันธรรมน้ี ท่านกล่าวว่าท่าน 

จะนาํปฏิบติัดว้ยการสวมเส้ือ 

เช้ิตไปทาํงาน ส่วนสูทนั้นจะ 

สวมเฉพาะในงานท่ีเป็นทาง 
การเท่านั้น ทั้งน้ีเพ่ือลดการ 

ใชเ้คร่ืองปรับอากาศมากเกิน 

จาํเป็น รถประจาํตาํแหน่งของ 
ท่านจะขบัโดยความเร็วไม่เกิน 

90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 
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เราจะพบบทความของผูเ้ขียนน้ีทุกวนัศุกร์ คุณวสนัต ์เตชะวงศธ์รรม เป็นผูช่้วยบรรณาธิการข่าวของ 
หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์บทความวิจารณ์ของเขาเช่ือถือไดเ้พราะปราศจากอคติ ภาษาเขียนของ 
คุณวสนัตมี์ลีลาเคร่งขรึมราบเรียบ สอดสลบัดว้ยสีสนัตามลกัษณะท่ีแทจ้ริงของภาษาหนงัสือพิมพ ์ใช ้

โวหารเล่นคาํเล่นสาํนวนท่ีคมคายเฉียบแหลม ทาํให้ผูอ่้านไดรั้บทั้งทศันวิจารณ์ ความรู้รอบตวัและ 

ความเพลิดเพลินในขณะเดียวกนั 

หัวบท  

ผูเ้ขียนเล่นคาํท่ีลงทา้ยดว้ย ing แต่เม่ือมาแปลเป็นภาษาไทยแลว้ ผูแ้ปลไม่สามารถเล่นคาํไดแ้ต่ก็ 
ยงัพอเล่นสมัผสัพยญัชนะ ง ไดบ้า้ง  groping n. มาจากคาํกริยา grope คลาํหา คน้หา สืบหา 
เม่ืออยูห่นา้ in the dark ทาํให้มองเห็นภาพคนท่ีแสดงอาการงุ่มง่าม ดงันั้นในท่ีน้ีดิฉนัจึงเขียน 

คาํแปล groping วา่ งุ่มง่าม แสดงวา่คน้หาอยา่งไม่แน่ใจ 

ย่อหน้าที่ 1  

 ใจความของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงการรณรงคป์ระหยดัพลงังานท่ีรัฐบาลทดลองใช ้5 นาที เม่ือวนัท่ี 1 

มิถุนายน 2548 ศพัทย์ากในยอ่หนา้น้ีไม่ค่อยมีมากนกั เช่น  flicker off v. ริบหร่ี วบูวาบ จวน 

จะดบั ดิฉนัใชค้าํแปลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบับริบทวา่ แสงสวา่งค่อยดบัลง  Wednesday n. เม่ือ 

คืนวนัพธุ ในท่ีน้ีคือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2548  kick off v. เร่ิมเล่นฟตุบอลใหม่โดยการเตะจาก 

กลางสนาม แต่ใชก้นัทัว่ไป หมายถึงการเร่ิมตน้  campaign n. การรณรงค ์ dramatic adj. 

น่าท่ึง ต่ืนเตน้เร้าใจ  dimmer adj. หร่ีลง มวัซวัลง เป็นขั้นกวา่ของ dim  high-rises n.  

อาคารสูงๆ 

ย่อหน้าที่ 2 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการรณรงคป์ระหยดัไฟซ่ึงจะสาํเร็จไดต้อ้งมี 

ปัจจยัอ่ืนๆ  awareness n. การตระหนกั มาจากคาํกริยา aware รู้สึก รู้สึกตวั ทราบ ตระหนกั 

 factors n. มีคาํแปลมากมาย ในท่ีน้ีหมายถึงปัจจยั 

ย่อหน้าที่ 3 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีมุ่งหวงัจะให้การประหยดัพลงังานเขา้ไปอยูใ่น 

วฒันธรรมไทยอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื  reiterate v. กล่าวย ํ้า เนน้ความสาํคญั  sustain v.  

ทาํให้มัน่คง ย ัง่ยนื  instill v.ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ทาํ ค่อยๆ สอนใหซึ้ม ผูเ้ขียนบทความน้ีใชค้าํ 
instill เพ่ือให้เกิดภาพพจน์  wholeheartedly adv.อยา่งหมดใจ เป็นคาํท่ีมีสีสนั เขม้ขน้ เป็น 

กนัเอง แสดงให้เห็นการเขา้ถึงผูอ่้านดว้ยความเป็นกนัเอง  hit the nail on the head  

สาํนวน พดูไดต้รงจุด ตอกย ํ้าไดต้รงเร่ือง เหมือนใชค้อ้นตีตะปูไดแ้ม่น  flash in the pan  

สาํนวน แปลตามตวัตรงๆ วา่ไฟท่ีลุกวาบในกระทะ แต่เม่ือเป็นสาํนวนหมายถึงความพยายามชัว่คราว 

ซ่ึงไม่ไดผ้ล แสดงความสามารถในการเขียนดว้ยสาํนวนสีสนัอนัเป็นลกัษณะพิเศษของภาษาหนงัสือ 

พิมพ ์ดิฉนัแปลสาํนวนน้ีโดยเทียบกบัสาํนวนไทยท่ีรู้จกักนัดีวา่ ไฟไหม้ฟาง  limelight n. ไฟท่ีใชฉ้ายตวัละครบนเวที จุดสนใจ
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ของสาธารณชน ดิฉนัแปลวา่จุดสนใจของประชาชน 

ย่อหน้าที่ 4 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีเป็นผูน้าํ จะประพฤติตนเป็นแบบ 

อยา่งในดา้นการประหยดัพลงังาน  deserve applause สาํนวน สมควรไดรั้บการปรบมือ 

สรรเสริญ applause n. การปรบมือ การสรรเสริญยกยอ่ง  public figures n.บุคคล 

สาธารณะซ่ึงไดแ้ก่นกัการเมือง นายทหาร นายตาํรวจ ขา้ราชการ ดารา นกัร้องฯลฯ หรือผูท่ี้มีช่ือเสียง 
เป็นท่ีรู้จกักนัดี  to set an example v.ทาํเป็นแบบอยา่ง  lead the way v. นาํทาง นาํ 
ปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง  shirt sleeves n. แปลตรงตวัหมายถึงแขนเส้ือเช้ิต ไม่สวมเส้ือนอก สวม 

แต่เส้ือเช้ิต  wearing a suit กลุ่มคาํ สวมสูท คือสวมเส้ือเช้ิตผกูเนคไทคลุมทบัดว้ยเส้ือนอก  

 formal functions n. แปลตามตวัวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเป็นทางการ  reduce the  

need v. ลดความจาํเป็น  official car n. แปลตามตวัวา่ รถของราชการ ในท่ีน้ีมีคาํคุณศพัท ์

แสดงความเป็นเจา้ของประกอบดว้ย ดงันั้นจึงแปลว่า รถประจ าต าแหน่ง 

หวงัว่าผูส้นใจการแปลท่ีศึกษาบทเรียนน้ีคงเก็บ "ภาษาหนงัสือพิมพ"์ ไวไ้ดห้ลายคาํ ลกัษณะเด่นของ 
ภาษาหนงัสือพิมพมี์ 4 ส. คือ ความสั้น ความสด สีสนั สนุกสนานเพลิดเพลิน อธิบายไดว้่า คร้ังน้ีจะ 

อธิบายไวเ้พียง 2 ส. ก่อนนะคะ 1.ความส้ัน คือการเขียนดว้ยคาํสั้นๆ หรือคาํโดดหรือคาํพยางค ์

เดียวหลีกเล่ียงคาํยาวๆ ฟุ่ มเฟือยท่ีไม่จาํเป็น ใชค้าํกะทดัรัดรัดกุม 2. ความสด คือความสดช่ืน  

สดใหม่ สดใสมีชีวิตชีวา ถึงแมจ้ะยกคาํพงัเพยหรือวลีโบราณมาใช ้ก็ตอ้งเลือกวจีท่ีให้ความรู้สึก 

กระจ่างแจง้แก่ผูอ่้าน ผูเ้ขียนภาษาหนงัสือพิมพอ์าจใชค้าํใหม่ๆ มาใชไ้ดเ้สมอ อาจถือวา่เป็นหนา้ท่ี 

ก็ได ้เช่น แพทยท์างเลือก (alternative medicine) ผกัอินทรี ขา้วอินทรี เป็นคาํใหม่หมายถึงไร้ 
สารพิษ ขยายผลมาจากคาํปุ๋ ยอินทรี ซ่ึงตรงขา้มกบัปุ๋ ยเคมี 

พบกบัทศันวิจารณ์ท่ีมีลูกเล่นแพรวพราวอยา่งเหมาะสมและน่าเช่ือถืออีก 2 ส. ไดใ้หมใ่นสปัดาห์หนา้ นะคะ 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

August 9: Lumbers back from sleep [2] 

สวัสดีค่ะ  
เร่ืองรถยนตห์ายหนา้ไปจากบทเรียนของเราปีกว่าแลว้ ดงันั้นวนัน้ีจึงนาํเร่ืองรถยนตข์นาดเล็กซ่ึง 
กาํลงัฮิตอยูใ่นองักฤษและฝร่ังเศสมาเป็นบทเรียนแปลเพ่ือให้คุณสงัเกตและเกบ็รวบรวมถอ้ยคาํ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau0905.htm
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สาํนวนทางดา้นเคร่ืองยนตก์ลไกไวบ้า้งแมจ้ะไม่มากนกัก็ตาม เน้ือหาของบทเรียนเก่ียวกบัรถ  

4 แบบซ่ึงมีสมรรถนะสูง เชิญคุณลองแปลไดเ้ลยนะคะ 
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Part II 

AUDI 

Lumbers back from 
sleep 

9. 9. This fancy A4 will be 

positioned against the C230K 

and the pending 325i (E90) 

which arrives at the end of this 

year with an expected price tag 

of 2.9-3 million baht. 

10. The 200hp may be slightly 

costlier at over three million 

baht, but will still be cheaper 

than the outgoing 3.0. The 

reason is due to excise tax. 

The A4 2.0 Turbo FSI only 

faces 30 percent duty. 

11. A source says this engine will 

be crucial for Audi in Thailand 

since it can attract the lowest 

excise rate for passenger cars. 

Mercedes is currently enjoying 

this situation by selling the C- 

and E-classes with 

supercharged 1.8-litre engines 

with power outputs not 

exceeding 220hp. 

12. Apart from the new distinct 

front-grille, all three A4s boast 

a seven-speed CVT 

transmission as a selling point 

over their opposition. The 

Avant (estate) version is not 

being planned for Thailand 

this year. 

13. The latest A3 finally comes in 

facelifted form, after Thai 

Yarnyou skipped sales of the 

first design of the second-

ตอน ๒ 

ออดี ้

งัวเงียขึน้มา 
จากความเงียบเหงา 

9. รถเอ4 ท่ีสวยงามน้ีจะอยูใ่น 

ระดบัท่ีแข่งไดก้บั ซี 230เค  

และ 325ไอ (อี90) ท่ีกาํลงั 
รอคอยยงัมาไม่ถึงตลาดเมือง 
ไทย หวงัว่าจะมาถึงตอนปลาย 
ปีน้ีดว้ยสนนราคา 2.9 ถึง 3  

ลา้นบาท 

10. รถ 200 แรงมา้น้ีอาจจะมี 

ราคาสูงกว่า 3 ลา้นบาทเล็ก 

นอ้ย แต่ก็ยงัถูกกวา่รุ่น 3.0 

เหตุผลก็คือภาษีนัน่เอง รถเอ4  

2.0 เทอร์โบ เอฟ เอส ไอ เสีย 
ภาษาเพียง 30 เปอร์เซ็นต ์

11. แหล่งข่าวกล่าววา่เคร่ืองยนต ์

แบบน้ีเป็นหวัใจสาํคญัสาํหรับ 

รถออด้ีในประเทศไทยเพราะ 

เป็น รถยนตน์ัง่ท่ีเสียภาษาใน 

อตัราตํ่าสุด รถเมอร์เซเดสใน 

ปัจจุบนัก็อยูใ่นสถานภาพเดียว 

กนัน้ีดว้ยการขายแบบซี และ 
อีคลาส ซ่ึงติดเคร่ืองยนตแ์รงสูง 
1.8 ลิตร ดว้ยการให้พลงัไม่เกิน 

220 แรงมา้ 
12. นอกจากตะแกรงหนา้ท่ีแปลก 

ใหม่อยา่งแทจ้ริงแลว้ รถแบบ 

เอ4 เอส ทั้งสามมีส่ิงท่ีเชิดหนา้ 
ชูตา คือเกียร์ 7 สปีด ซีวีที ซ่ึง 
เป็นจุดขายท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่ง 
ส่วนรถตรวจการแบบอาวอ็งนั้น 
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generation model. 

14. The first-generation version, 

however, was once on sale in 

Thailand and managed to 

attract a loyal, if not big, 

following. Since most buyers 

are more appreciative of the 

A3's diminutive looks rather 

than performance, the new A3 

comes with a modest 102hp 

1.6-litre engine and six-speed 

Tiptronic gearbox to keep the 

price attractive at under 2 

million baht. 

15. The fourth model to go on sale 

is the A8 which also boast the 

new grille. On the base front, 

there's the 220hp 3.0-litre V6 

and quattro all-wheel-drive as 

used in the A6 to stay 

competitive against the 730Li, 

S280L and Jaguar's XJ6. All 

three come with engines to 

attract 40 percent excise duty 

with prices under 6.5 million 

baht. 

ยงัไม่มีแผนการสาํหรับประเทศ 

ไทยในปีน้ี 

13. แบบเอ3 รุ่นล่าสุดมีการตกแต่ง 
รูปร่างใหม่ทั้งหมด หลงัจากท่ี 

บริษทัไทยยานยนตไ์ม่ไดน้าํ 
แบบแรกสุดของรถรุ่นท่ีสองเขา้ 
มาจาํหน่าย 

14. รถรุ่นหน่ึงคร้ังหน่ึงเคยขายใน 

ประเทศไทย เป็นท่ีดึงดูดใจ 
ของนกัเล่นรถท่ีเป็นแฟนถาวร  
แมจ้าํนวนไม่มากนกั ผูซ้ื้อส่วน 

มากติดใจรูปทรงเล็กจ๋ิวกะทดัรัด 

ของเอ3 มากกวา่สมรรถนะ เอ3 

แบบใหม่น้ีประกอบดว้ยเคร่ืองยนต ์

ขนาดเล็ก 1.6 ลิตร 102 แรงมา้  
ห้องเกียร์ทิพโทรนิค 6 สปีด ซ่ึง 
ทาํให้สนนราคาดูดีเพียงไม่ถึง 2  

ลา้นบาท 

15. แบบท่ีส่ีซ่ึงกาํลงัจะออกมาคือ 

แบบเอ8 ประกอบดว้ยตะแกรง 
แบบใหม่ซ่ึงเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตายิง่ 
ภายในห้องเคร่ืองของรถแบบน้ีก็ 
คือเคร่ืองยนต ์3.0 ลิตร 6 สูบ  

220 แรงมา้ ระบบควอตโตรขบั 

เคล่ือน 4 ลอ้ แบบเดียวกบัท่ีใช ้

ในรุ่นเอ 6 ซ่ึงทาํให้แข่งขนัได ้

กบัรถ 730 แอลไอ เอส280  

แอล และจากวัเอก๊ซ์เจ6 เคร่ือง 
ยนตข์องรถทั้งสามแบบดงักล่าว 

เสียภาษาเพียง 40 เปอร์เซ็นต ์ 

ราคาไม่ถึง 6.5 ลา้นบาท 
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ย่อหน้าที่ 9-11  

 ใจความสาํคญัของสองยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงรถเอ 4 ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกบัรถเบน็ซ์ซี 230 เค และ 325 ไอ 

ซ่ึงจะเขา้มาเมืองไทยปลายปีน้ี และรถออด้ี 200 แรงมา้ราคาสูงกวา่ 3 ลา้นบาทเล็กนอ้ย เหตุท่ีเป็นเช่นนั้น 

ก็เพราะเสียภาษาสรรพสามิตถูกกวา่ pending adj. ซ่ึงเป็นท่ีรอคอย กาํลงัรอคอย ยงัมาไม่ถึง 
tag n. ป้ายราคา ป้ายช่ือ ถา้เป็นคาํกริยาแปลวา่ติดป้ายหรือฉลาก costlier adj. ซ่ึงมีราคาสูงกวา่ 
excise tax ภาษีสรรพสามิต เรามกัเรียกสั้นๆ วา่ภาษีรถยนต ์

ย่อหน้าที่ 11 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงขอ้ไดเ้ปรียบของรถออด้ีซ่ึงเสียภาษีในอตัราตํ่า  source n. บ่อเกิด แหล่ง ในท่ีน้ีหมายถึงผูใ้ห้ข่าว 
ผูใ้ห้ขอ้มูล แหล่งข่าว crucial adj. สาํคญัมาก เป็นหวัใจของsupercharged engines n. เคร่ืองยนตแ์รงสูง ถา้แปลตาม
ตวั supercharge v. หมายถึง 
สูบนํ้ามนัเขา้ไปเพ่ิมกาํลงั supercharger n. เคร่ืองสูบนํ้ามนัเช้ือเพลิงเขา้ลูกสูบ เคร่ืองดนัอากาศเขา้ 
ไปในเคร่ืองยนตเ์พ่ิมเพ่ิมกาํลงัเคร่ืองให้มากข้ึน ในท่ีน้ีดิฉนัแปลวา่เคร่ืองยนตแ์รงสูงอนัเป็นผลงานของ 
เคร่ืองสูบนํ้ามนันัง่เอง exceeding adj. มากมายก่ายกอง เกิน มาจาก verb exceed เกิน ใหญ่กวา่ 
มีมากกวา่ 220hp n. 220 แรงมา้ hp ยอ่มาจาก horse power หน่วยของแรงมา้ท่ีจะทาํงานได ้ 

33,000 ฟตุในเวลา 1 นาที แรงเคร่ืองยนตท่ี์เทียบกบัแรงมา้ 

ย่อหน้าที่ 12-13 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงจุดขายของรถเอ4 คือตะแกรงหนา้แบบใหม่กบัความเร็ว 7 สปีด 

และรถแบบเอ3 รุ่นล่าสุดซ่ึงมีการตกแต่งรูปร่างใหม่ทั้งหมด apart from pre. นอกจาก เหมือนกบั  

excepting, besides distinct adj. ชดัเจน แน่แท ้แตกต่าง front-grille n. ตะแกรงหนา้รถ  

เกิดจากการประสมของคาํวา่ front ดา้นหนา้ เบ้ืองหนา้ ขา้งหน้า ตอนหนา้ กบัคาํวา่ grille หรือ grill  

ตะแกรงยา่งหรือป้ิงอาหาร อาหารท่ีปรุงดว้ยการยา่ง boast v. คุย โออ้วด เชิดหนา้ชูตา ถา้เป็นคาํนาม 

แปลวา่ เด่น เคร่ืองเชิดหนา้ชูตา transmission n. เกียร์ คลชั และเพลาซ่ึงเป็นเคร่ืองถ่ายกาํลงั ส่วน 

ใหญ่มกัจะหมายถึงเกียร์ opposition n. การต่อตา้น การคดัคา้น ความเป็นศตัรู บุคคลหรือกลุ่มคนท่ี 

คดัคา้น บุคคลท่ีเป็นฝ่ายตรงขา้ม ฝ่ายคา้นในรัฐสภา ในท่ีน้ีหมายถึงยีห่้อรถยนตท่ี์เป็นคู่แข่ง estate n. 

ตดัสั้นมาจากคาํ estate car ซ่ึงคนไทยมกัจะใช ้station wagon หมายถึงรถยนตท่ี์มีตอนทา้ยยาว 

และกวา้ง มีประตูเปิดดา้นทา้ย ภาษาพูดกนัเองเรียกวา่รถตรวจการ skipped v. รูปอดีตของ skip  

ขา้มไป ขา้ม ลืมเสีย 

ย่อหน้าที่ 14 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงรถรุ่นแรกท่ีดึงดูดใจนกัเล่นรถท่ีรวมตวักนัเหนียวแน่นเป็นแฟน 

ถาวร เพราะรูปทรงเล็กจ๋ิว แต่ไม่ใช่สมรรถนะ loyal, if not big, following คาํสาํคญัของกลุ่มคาํ 
น้ีคือ following หมายถึงกลุ่มคนท่ีติดสอยห้อยตาม กลุ่มคนท่ีติดตามดว้ยความสมคัรใจ ผูค้ลัง่ไคลใ้น 

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือแฟนนัน่เอง แฟนท่ีหลงใหลรถเอ 3 นั้นมกัจะไม่เปล่ียนใจง่าย คือเป็นแฟนถาวร คาํ  
loyal แปลวา่ซ่ือสตัย ์ในท่ีน้ีคือไม่เปล่ียนใจง่าย ถาวร appreciative adj. ซ่ึงรู้คุณค่า ซ่ึงแสดงความ 

พอใจ ชอบชมเชย มาจาก verb appreciate ดิฉนัเขียนคาํแปลวา่ติดใจ diminutive looks n.  
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ดิฉนัเขียนคาํแปลวา่ รูปทรงกะทดัรัด เล็กจ๋ิว diminutive แปลวา่ เล็ก เต้ีย แคระ นอ้ยลง ลดลง  
performance n. การกระทาํ การปฏิบติั การแสดงละคร สมรรถนะ ขีดความสามารถ ดิฉนัเลือก 

คาํแปล สมรรถนะ ซ่ึงเหมาะสมกบับริบทตรงน้ี gearbox n. มีความหมายเช่นเดียวกบัtransmission ในยอ่หนา้ท่ี 12 ดิฉนัเขียนคาํ
แปลวา่ ห้องเกียร์ ซ่ึงเป็นคาํภาษาพดูของช่างเคร่ืองยนต ์ 

Tiptronic adj. เป็นคาํใหม่และเป็นช่ือเฉพาะของเกียร์ ดงันั้นจึงเขียนทบัศพัท ์

ย่อหน้าที่ 15 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงรถออด้ีรูปแบบท่ีส่ีคือ เอ8 ตามท่ีไดก้ล่าวไวว้่าบริษทัไทยยานยนต ์

จะแนะนาํรถออด้ี 4 แบบภายในปี 2548 น้ี ลกัษณะสาํคญัของเอ 8 คือเคร่ืองยนตข์บัเคล่ือน 4 ลอ้ เสีย 
ภาษีเพียง 40 เปอร์เซ็นต ์ราคาตํ่ากวา่ 6.5 ลา้นบาท quattro all-wheel-drive n. ระบบควอตโตร 
ขบัเคล่ือนทั้ง 4 ลอ้ excise duty n. มีความหมายเหมือน excise tax ในยอ่หนา้ท่ี 10 หมายถึง 
ภาษีสินคา้หรือภาษีสรรพสามิต 

บทเรียนแปลเร่ืองยานยนตว์นัน้ี นอกจากจะนาํประเด็นร้อนเก่ียวกบัรถรุ่นใหม่ๆ มาให้ศึกษาแลว้ ยงัมี 

ศพัทเ์ฉพาะดา้น ซ่ึงไม่ยุง่ยากลึกซ้ึงนกัให้คุณเก็บรวบรวมไวใ้นคลงัคาํเพ่ือประโยชน์ในการนาํไปใชอ้ยา่ง 
สะดวกเม่ือตอ้งการ ถา้คุณยงัไม่เคยเก็บรวบรวมคาํศพัทต่์างๆ ไวใ้นคลงัคาํของคุณ ก็จงเร่ิมตน้เสียตรงน้ี 

เลยนะคะเพราะทาํไดง่้ายมาก ทั้งยงัจะพาคุณไปสู่ความสาํเร็จดว้ยสมดงัคาํกล่าวท่ีแสนดีของท่าน 

ประธานาธิบดีคนท่ี 26 ของสหรัฐอเมริกา ทีโอดอร์ รูสเวลท ์(Theodore Rosevelt,1858-1919) ท่ีวา่ 
"ทาํส่ิงท่ีคุณได ้ณ จุดท่ีคุณอยู ่ดว้ยส่ิงท่ีคุณมี" 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

 

August 2: Lumbers back from sleep [1] 

สวัสดีค่ะ  
เร่ืองรถยนตห์ายหนา้ไปจากบทเรียนของเราปีกว่าแลว้ ดงันั้นวนัน้ีจึงนาํเร่ืองรถยนตข์นาดเล็กซ่ึง 
กาํลงัฮิตอยูใ่นองักฤษและฝร่ังเศสมาเป็นบทเรียนแปลเพ่ือให้คุณสงัเกตและเกบ็รวบรวมถอ้ยคาํ 
สาํนวนทางดา้นเคร่ืองยนตก์ลไกไวบ้า้งแมจ้ะไม่มากนกัก็ตาม เน้ือหาของบทเรียนเก่ียวกบัรถ  

4 แบบซ่ึงมีสมรรถนะสูง เชิญคุณลองแปลไดเ้ลยนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trau0205.htm
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Part I 

AUDI 

Lumbers back from 
sleep 

1. After several years of oblivion, 

Audi is set to kick off a massive 

product offensive (รุก) in the 

second half of this year in an 

effort to regain some market 

share from leading luxury brands 

in Thailand. 

2. Thai Yarnyon, the authorised 

distributor of Audi, will introduce 

four model ranges with a variety 

of engines to meet different 

demands of customers. 

3. The first Audi range to be 

launched will be the A6. After 

being previewed at the "Bangkok 

Motor Show" in March this year, 

the executive saloon will be 

officially introduced into the Thai 

market in mid-July. 

4. There will be three versions of 

the A6 whose prices start at 4.17 

million baht to stay competitive 

against the BMW 525i and 

Mercedes-Benz E240. There are 

two specifications for the 2.4 

depending on the need of 

customers. 

5. While the exterior and interior 

design is completely new, the 

177hp 2.4 litre V6 has been 

carried over from the outgoing 

model. The gearbox, however, 

has been upgraded to a seven-

speed CVT transmission. 

6. Although the previous generation 

ตอน ๑ 

ออดี ้

งัวเงียขึน้มา 
จากความเงียบเหงา 

1. หลงัจากท่ีถูกลืมมาหลายปี 

ออด้ีก็เร่ิมผลิตสินคา้เป็น 

จาํนวนมากเพื่อรุกเขา้ไป 

ในตลาดในช่วงหลงัของปีน้ี 

พยายามทวงคืนส่วนแบ่ง 
ตลาดจากรถยีห่้อหรูชั้นนาํใน 

ประเทศไทย 
2. บริษทัไทยยานยนตผ์ูแ้ทน 

จาํหน่ายของออด้ีจะแนะนาํ 
รถออด้ี 4 แบบซ่ึงมีเคร่ืองยนต ์

แตกต่างกนัเพ่ือสนองตอบ 

ความตอ้งการของลูกคา้ 
3. ออด้ีลาํดบัท่ีหน่ึงท่ีจะเปิดตวั 

คือแบบเอ6 เม่ือเดือนมีนาคม 

ปีน้ี ออด้ีรุ่นน้ีไดไ้ปแสดงท่ีงาน 

แสดงรถยนตบ์างกอกมอเตอร์โชว ์

ออด้ีแบบเอ6 ซ่ึงเป็นรถเก๋งระดบั 

ผูบ้ริหารจะเขา้สู่ตลาดเมืองไทย 
อยา่งเป็นทางการในกลางเดือน 

กรกฎาคมน้ี 

4. ออด้ีแบบเอ6 จะมีสามรุ่น สนน 

ราคาเร่ิมตั้งแต่ 4.17 ลา้นบาท 

เป็นคู่แข่งกบับีเอม็ ดบัเบิลย ู 
525 ไอ และเมอร์เซเดสเบน็ซ ์ 

อี 240 สาํหรับขนาด 2.4 นั้น มี  

2 แบบ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ 
ของลูกคา้ 

5. การออกแบบภายนอกภายใน 

จดัทาํใหม่เอ่ียมทั้งหมด 177  



366 

 

A6 was assembled at Yontrakit's 

in Lad Krabang, there is no 

immediate plan of doing the same 

with the latest A6. 

7. The next model to come will be 

the facelifted A4 battling junior 

executive car like the BMW 3-

series, Mercedes C-class and 

Volvo S60. Even though all of its 

competitors are made in 

Thailand, Audi is confident it can 

do well by pricing the A4 

competitively. 

8. "It may be higher than some 

rivals. But we are trying to at 

least make the A4 cheaper than 

the C-class," said an Audi insider. 

แรงมา้ รุ่น 6 สูบ 2.4 ลิตร ได ้

พฒันามาจากแบบเดิมท่ีตกรุ่น 

ไปแลว้ ส่วนห้องเกียร์ไดป้รับข้ึน 

เป็นระบบ ซีวีที 7 สปีด 

6. แมว้า่ เอ6 รุ่นก่อนจะประกอบ 

ท่ีบริษทัยนตรกิจลาดกระบงั แต่ก็ 
ไม่มีแผนการอนัใกลท่ี้จะทาํเช่น 

น้ีอีกกบั เอ6 รุ่นล่าสุด 

7. แบบถดัไปคือแบบ เอ4 ซ่ึงปรับ 

ปรุงใหม่ให้ดีข้ึนเพ่ือแข่งขนักบัร 
ถระดบัผูบ้ริหารขนาดเล็ก เช่น  

บีเอม็ดบัเบิลย ู3 ซีร่ีส์ เมอร์เซเดส 

ซีคลา้ส และวอลโวเ่อส 60 แมว้า่ 
คู่แข่งทั้งหมดดงักล่าวเป็นรถท่ี 

ผลิตในประเทศไทยก็ตาม ออด้ี 

ก็ยงัเช่ือวา่จะไดไ้ดส้วยดว้ยการ 
ตั้งราคาเอ4 ให้สู้กบัคู่แข่งได ้

8. คนวงในของออด้ีกล่าวว่า "ราคา 
รถเอ4 น้ีอาจจะสูงกว่าคู่แข่ง 
บางตวั แต่เราก็พยายามทาํให้ 
สนนราคาเอ4 ถูกกวา่ซีคลาส" 



367 

 

หัวบท  

เป็นสาํนวนเปรียบเทียบ  lumbers back from sleep กลุ่มคาํ ดิฉนัแปลวา่งวัเงียข้ึนมาจาก 

ความเงียบเหงา เป็นการแปลแบบตีความโดยเล่นสมัผสัพยญัชนะ ง สองคู่ คืองวัเงียคู่หน่ึงกบัเงียบเหงา 
อีกคู่หน่ึง ถา้พิจารณาตามตวัอกัษร  lumber v. เดินชา้ๆ ขยบัตวัชา้ๆ เคล่ือนท่ีอยา่งงุ่มง่าม 

 sleep n. ตามตวัอกัษรแปลวา่การนอนหลบั การน่ิงเฉย ความเงียบ  Audi n. เป็นรถยนตท่ี์ผลิต 

ในประเทศเยอรมนัเป็นท่ีนิยมกนัมากในยโุรป จดัเป็นรถหรูชั้นนาํชนิดหน่ึง 

ย่อหน้าที่ 1  

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีทา้วความถึงความแพร่หลายของรถออด้ีในตลาดรถยนตใ์นประเทศไทย 
เม่ือหลายปีมาแลว้ ศพัทท่ี์น่าสนใจสาํหรับการแปลในยอ่หนา้น้ีมีไม่มากนกั เช่น  oblivion n. การถูก 

ลืม การสูญเสียความทรงจาํ  kick off v. เร่ิมตน้  offensive adj. รุกเขา้ไป เป็นฝ่ายรุก ในท่ีน้ี 

คือรุกเขา้ไปในตลาดซ่ึงลืมรถออด้ีไปหลายปีแลว้  regain v. เอากลบัมา กู ้ฟ้ืนข้ึน มาถึง ดิฉนัใช ้

สาํนวนภาษาหนงัสือพิมพเ์ป็นกนัเองว่า ทวงคืน  market share n. ส่วนแบ่งในตลาด  leading  

luxury brands คาํสาํคญัของกลุ่มคาํน้ีคือ brands ซ่ึงมีคาํขยายประกอบไวข้า้งหนา้ถึง 2 คาํวิธีแปล 

ให้แปลคาํสาํคญัของกลุ่มก่อน แลว้แปลคาํท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดไล่ข้ึนไปยงัคาํท่ีไกลออกไป ดงันั้นจึงตอ้งแปลคาํ 
luxuryก่อน แลว้จึงแปลคาํ leading 

ย่อหน้าที่ 2 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงการแนะนาํรถออด้ีถึง 4 แบบ เพื่อเอาใจลูกคา้ ในภาษาองักฤษ 

เขียนวา่ Thai Yarnyon แต่เม่ือแปลเป็นภาษาไทยตอ้งบอกชนิดของคาํเพ่ือส่ือความหมายแก่ผูอ่้าน  

ดงันั้นดิฉนัจึงใชว้า่บริษทัไทยยานยนต ์ authorised distributor n. หมายถึงผูแ้ทนจาํหน่ายแต่ 

ผูเ้ดียวซ่ึงไดรั้บสิทธิอาํนาจจากบริษทัแม่ 

ย่อหน้าที่ 3 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงการแนะนาํออด้ีแบบท่ีหน่ึงซ่ึงจะนาํเขา้ตลาดในกลางเดือน 

กรกฎาคม 2548 น้ี  range n. แถว แนว ลาํดบั ประเภท  launched v. เปิดตวั นาํออกจาํหน่าย 
เป็นคร้ังแรก  previewed v. ปรากฏก่อนรายการจริง  saloon n. รถเก๋ง 

ย่อหน้าที่ 4 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงรถรูปแบบเอ6 ซ่ึงทดัเทียมกบัรถบีเอม็ดบัเบิลย ูและรถเบน็ซ ์ 

 versions n. คาํแปล หนงัสือแปล เร่ืองเล่า คาํบอกเล่า รูปแบบ ในท่ีน้ีหมายถึงรูปแบบ 

 competitive adj. ซ่ึงแข่งขนักนัได ้ทดัเทียม  specification n. การระบุ การเจาะจง  
รายการ ขอ้มูลจาํเพาะของผลิตภณัฑ ์รายการหรือรายละเอียดท่ีระบุ มกัใชส้ั้นๆ วา่ spec. ในภาษาไทย 
ก็ใชส้เป็กเช่นกนั 

ย่อหน้าที่ 5-6 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้ทั้งสองน้ีกล่าวถึงลกัษณะของรถแบบเอ6 ซ่ึงจดัทาํใหม่เอ่ียม ประกอบใน 
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ประเทศไทย  assemble v. รวม ประกอบ ผลิต  immediate plan n. แผนการท่ีจะทาํเร็วๆ  

น้ี แผนการระยะใกล ้

ย่อหน้าที่ 7 

ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงแบบเอ4 ซ่ึงเป็นคู่แข่งกบัรถขนาดเล็กยีห่้อ บีเอม็ดบัเบิลย ูเบน็ซ ์ 

และวอลโว ขอ้ไดเ้ปรียบก็คือเอ4 ราคายอ่มเยากว่า  facelifted adj. แปลงโฉมใหม่ ตกแต่งใหม ่

เอ่ียม  battling adj. ซ่ึงต่อสู้กบั ซ่ึงแข่งขนักบั มาจาก battle ต่อสู้ ถา้เป็นคาํนามหมายถึงสนาม 

รบ  competitors n. คู่แข่งขนั คู่เปรียบเทียบ  confident adj. ไวใ้จได ้เช่ือถือได ้เป็นท่ีเช่ือ 

วา่  can do well ดิฉนัใชส้าํนวนภาษากนัเองวา่ ไปไดส้วย หมายความวา่ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

ย่อหน้าที่ 8 

ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีเป็นคาํกล่าวของบุคคลในบริษทัออด้ีดว้ยความเช่ือมัน่วา่รถแบบเอ4 จะ 

ไดเ้ปรียบคู่แข่งเพราะถูกกวา่รถเบน็ซ์ซีคลาส  rivals n. เป็นคาํพอ้งความหมายกบั competitors  

ซ่ึงเห็นอยูใ่นยอ่หนา้ท่ี 7 หมายถึงบริษทัคู่แข่ง 

รถออด้ี 4 แบบท่ีจะนาํมาว่ิงในเมืองไทยดูจะไดเ้ปรียบคู่แข่งหรูๆ ในดา้นราคาท่ีต ํ่ากว่า ทั้งน้ีเพราะเสีย 

ภาษีนอ้ยกวา่ ผูศึ้กษางานแปลน้ีหลายคนคงเป็นนกัเลงเล่นรถ หวงัวา่บทเรียนน้ีคงเป็นท่ีพอใจของคุณ 

นะคะเราจะศึกษารถออด้ีแบบอ่ืนๆ ต่อในสปัดาห์หนา้ 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

 

JULY 2005 

July 26: Fears for future of centuries-old church [2] 

สวัสดีค่ะแฟนผู้อ่าน  

สปัดาห์น้ี เป็นช้ินงานฝึกแปลจนจบ ข่าวการก่อสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้าจนัทบุรี ซ่ึงอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วม 

โบราณสถานทางศาสนา (คริสต)์ ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายร้อยปี ขอ้ขดัแยง้ของคนฝ่ายหน่ึง ตอ้งการสร้าง 
เพ่ือป้องกนัภยัพิบติันํ้ าท่วมในฟากฝ่ังของตน แต่ส่งผลกระทบให้นํ้าไหลเอ่อไปท่วมอีกฟากฝ่ังหน่ึง ซ่ึง 
มีผูค้นอยูอ่าศยัหนาแน่นเช่นกนั อีกทั้งยงัมีโบราณสถานทางศาสนา ทั้งพทุธและคริสตศ์าสนาหลายแห่ง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl2605.htm
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ตอ้งไดรั้บผลเสียหายดว้ยเช่นกนั เรามาดูกนัวา่ ผลสรุปของขอ้ขดัแยง้จะลงเอยฉนัใด ซ่ึงทั้ง 2 ฝ่าย 
ต่างพึงพอใจดว้ยกนั ดา้นการแปล ดิฉนัขอเนน้ในดา้นการใชภ้าษาแปลท่ีสั้นกระชบั อ่านเขา้ใจ ชดัเจน 

แจ่มแจง้ ตรงเป้า โดยยงัคงเป็นภาษาท่ีสละสลวยน่าอ่านเช่นเดิม อยา่ลืมอ่านตน้ฉบบัให้จบก่อนลงมือ 

แปลนะคะ 

Part II 

WWF warns of water 
crisis 

Glacier rivers at risk from global 
warming 

11. Senator Pramote Maiklad, 

former chief of the Royal 

Irrigation Department, said the 

senate committee on agriculture 

had warned the mayor of 

Chanthaburi municipality that 

building the embankment 

without giving people a chance 

to give their views in a public 

hearing would go against 

article 59 of the construction. 

12. Thawai Samiphak, 81, a local 

Christian, said that if the 

ancient Catholic church was 

seriously damaged by flooding, 

the cost of repair would be 

incalculable. 

13. Ladda Emaruji, 74, another 

local resident, said the church 

was not only a spiritual centre 

but also the province's major 

tourist attraction. 

14. "We want to preserve the 

church for future generations," 

she said. 

15. Chanthaburi municipality 

mayor Jakphet Jitngarmsujarit, 

however, denied the residents 

had never been allowed to air 

ตอน ๒  

องค์กรกองทุนโลกสากล 
(ดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟ) 
เตือนภัยเกดิวกิฤตน า้แน่ 

โลกท่ีร้อนขึน้ก่อวิกฤตให้ 

แม่น า้ธารน า้แขง็ละลาย 

11. สมาชิกวฒิุสภา นายปราโมทย ์ไมก้ลดั 

อดีตอธิบดีกรมชลประทานช้ีแจงวา่ 
คณะกรรมาธิการวฒิุสภาดา้นเกษตร  
กรรมไดมี้หนงัสือแจง้เตือนนายกเทศ 

มนตรี เทศบาลเมืองจนัทบุรีให้ 
รับทราบว่า การก่อสร้างเข่ือนกั้น 

แม่นํ้าดงักล่าว โดยไม่เปิดโอกาส 

ให้ประชาชนไดแ้สดงขอ้คิดเห็น 

ในการทาํประชาวิจารณ์ มีความ 

ผิดตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 59 

12. นายถวาย สามิภกัด์ิ ศาสนิกชนคริสเตียน 

ชาวเมืองจนัทอ์าย ุ81 ปีให้ขอ้คิดเห็นวา่ 
ถา้หากโบสถค์าทอลิกโบราณเก่าแก่ แห่งน้ี ถูกนํ้าท่วม
ทาํลายเสียหายอยา่ง  
รุนแรงแลว้ ค่าใชจ่้ายในการบูรณะสุดท่ี  

จะคาดคะเนออก มาเป็นตวัเลขได ้

13. นางลดัดา เอมรุจิ ชาวเมืองจนัทอี์ก 

ผูห้น่ึงอาย ุ74 ปี เสนอขอ้คิดวา่ โบสถ ์แห่งน้ีไม่
เพียงแต่เป็นศูนยร์วมจิตศรัทธา ต่อศาสนาเท่านั้น แต่ยงั
เป็นจุดดึงดูดใจ 

นกัท่องเท่ียวท่ีสาํคญัยิง่ของจงัหวดัอีกดว้ย 
14. แม่เฒ่าย ํ้าว่า " เราตอ้งการเก็บรักษา โบสถแ์ห่งน้ีไวใ้ห้
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their views on the project. 

16. Officials were sent out to 

interview the locals and most of 

them agreed with the project, 

he said. 

17. "No more opinion is needed 

now, the process is over," said 

the mayor. The project must go 

ahead because it has already 

obtained official approval, and 

he has already signed a 

construction contract. 

18. Meanwhile, Somdej Sirichote, 

55, a leading project opponent, 

said his group will continue 

protesting against the scheme 

until there is a proper public 

hearing. 

19. The group's petition is being 

considered by the House 

committee on the environment. 

คนรุ่นต่อไปในอนาคต" 
15. แต่ทวา่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 

จนัทบุรี นายจกัรเพชร จิตงามสุจริต 

ออกมาให้ข่าวปฏิเสธเร่ืองท่ึไม่ยนิยอม 

ให้ชาวเมืองออกความคิดเห็นแสดง 
ทรรศนะของตนต่อโครงการน้ี 

16. นายกเทศมนตรียงัช้ีแจงต่อว่ามี เจา้หน้าท่ีออกไป
สมัภาษณ์สอบถาม ชาวเมืองแลว้ และส่วนใหญ่
เห็นชอบ ดว้ยกบัโครงการน้ี 

17. และยงัย ํ้าอีกว่า " ถึงตอนน้ีไม่ตอ้งการ ขอ้คิดเห็นอีก
แลว้ กระบวนการให้มา 
ช้ีแจงจบส้ินลงแลว้ " โครงการน้ีตอ้ง 
เดินหนา้ต่อไป เพราะไดรั้บการอนุมติั จากราชการ
เรียบร้อยแลว้อีกทั้งตวั นายกเทศมนตรีเองก็ไดล้งนาม
ใน สญัญาก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ดว้ย 

18. นายสมเด็จ ศิริโชค แกนนาํผู ้
ต่อตา้นโครงการอีกคนหน่ึงวยั  
55 ปีให้ข่าววา่ ในระหวา่งน้ีกลุ่ม 

ของตน ยงัคงคดัคา้นโครงการ 

น้ีอีกต่อไป จนกวา่จะมีการทาํ 
ประชาพิจารณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 

19. คาํร้องทุกขข์องกลุ่มผูค้ดัคา้น 

โครงการ อยูใ่นระหวา่งการ 
พิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

สภาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ย่อหน้าที่ 11 

กล่าวถึงรายละเอียดการต่อสู้ของชาวเมืองกลุ่มท่ีคดัคา้น ซ่ึงดาํเนินการไปตามกรอบขอ้ปฏิบติั  

โดยเร่ิมส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร และวฒิุสภา โดยเฉพาะกรรมาธิการวฒิุสภา 
ดา้นเกษตรกรรม ไดส่้งคาํตกัเตือนไปยงัฝ่ายลงมือสร้างแลว้  formal chief คือ อดีตอธิบดี ไม่ควร 
แปลไปตามความหมายของคาํโดยตรง  Royal Irrigation Department เป็นช่ือเฉพาะของ 
หน่วยงานราชการ คือ กรมชลประทาน  the senate committee on agriculture หมายถึง  
คณะกรรมาธิการวฒิุสภาดา้นเกษตรกรรม, Senate (n.) วฒิุสภา, Senator (n.) สมาชิกวฒิุสภา  
หรือ ส.ว.  had warned (v.) แจง้, เตือน, แจง้ให้ทราบ, มีหนงัสือแจง้เตือน ขอให้สงัเกตระดบัคาํ 
 would go against เป็นสาํนวน หมายถึง มีความผิดตาม (กรุณาอยา่แปลตามคาํศพัทน์ะคะ  

โกรธกนัเลย)  article 59 เป็นศพัทบ์ญัญติัทางรัฐศาสตร์ ใชว้า่ มาตรา 59 หรือจะใช ้ขอ้,  
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ขอ้บงัคบั ก็ได ้แต่ไม่นิยมกนั constitution (n.) รัฐธรรมนูญ 

ย่อหน้าที่ 12 

ยอ่หนา้น้ีแสดงเหตุผลอีกขอ้หน่ึงของชาวเมืองสูงอาย ุท่ีไม่เห็นดว้ยกบัโครงการสร้างเข่ือนน้ี เพราะ 

ค่าเสียหายท่ีโบสถค์ริสตเ์ก่าแก่แห่งน้ีสูญเสียไป ยอ่มประเมินค่าออกมาไม่ได ้ seriously (adv.)  

อยา่งรุนแรง, อยา่งมหนัต,์ อยา่งหนกัหน่วง  damaged (v.) ทาํลาย, เสียหาย, สูญเสีย แลว้เลือก 

จบัคู่ระหวา่งกริยากบัวิเศษณ์ให้สอดคลอ้งให้เด่นก่อให้เกิดจินตภาพได ้ cost (n.) ค่าใชจ่้าย,  
ตน้ทุน, ความส้ินเปลือง ใชไ้ดทุ้กคาํ  incalculable (adj.) นบัไม่ถว้น, สุดคาดคะเนได,้ อเนก 

อนนัต ์

ย่อหน้าที่ 13-14 

 สองยอ่หนา้น้ี กล่าวถึงเหตุผลอีกขอ้หน่ึงของแม่เฒ่าชาวเมืองจนัท ์ท่ีมีต่อโบสถโ์บราณท่ีทรงคุณ 

ค่า นอกเหนือจากเป็นศาสนสถานแลว้ ยงัเป็นแหล่งดึงดูดใจแก่ผูม้าเยอืนชมเมืองจนัทบุรีดว้ย จึงควร 

เก็บรักษาไวใ้ห้อนุชนรุ่นต่อไป ไดภ้าคภูมิใจในมรดกทอ้งถ่ินแห่งน้ี (ไม่ใช่ใหถู้กประณามวา่ เป็นผู ้
ทาํลายมรดกทอ้งถ่ิน - ผูเ้ขียน)  tourist attraction เป็นนามวลี คือ จุดดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว,  

เสน่ห์แก่ผูม้าเท่ียวชม, มนตข์ลงัต่อผูม้าเยอืน เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ วลีน้ีมกัพบบ่อย ในขอ้ความเก่ียวกบั 

การท่องเท่ียว ผูแ้ปลควรเก็บสะสมคาํแปลท่ีไพเราะเอาไวใ้ช ้เพ่ือหลีกเล่ียงการใชค้าํซํ้าๆ กนั 

 preserve (v.) เก็บรักษา, รักษา, สงวน ดิฉนัขอเลือกใชค้าํแรกเพราะรู้สึกวา่เป็นคาํท่ีเขา้กนัดีกบั 

ผูพ้ดูท่ีเป็นหญิงชราชาวเมืองจนัทผ์ูน้ี้  future generation(phr.n.) คนรุ่นต่อไปในอนาคต,  

คนรุ่นลูกหลานต่อไป, คนรุ่นต่อไป  generation (n.) คาํน้ี ศพัทป์ระชากรศาสตร์ ของราชบณัฑิตย ์

บญัญติัไวว้า่ รุ่นวยั, ชัว่คน ดิฉนัพยายามปรับใช ้แต่ลม้เหลว จึงขอใชต้ามท่ีตนเองเห็นชอบดีกวา่ 

ย่อหน้าที่ 15-16 

 กล่าวถึงทรรศนะของอีกฝ่ายผูเ้ป็นเจา้ของโครงการสร้างเข่ือน ท่ีออกมาให้ข่าวให้เหตุผลแกต่้าง 
ขอ้กล่าวหา  denied (v.) ปฏิเสธ, แกต่้าง, หกัลา้ง, ลม้ลา้ง  had never been allowed  

เป็นสาํนวน ตอ้งแปลตามบริบทความ ไม่พึงแปลตามโครงสร้างภาษา จึงขอใชว้า่ ไม่ยนิยอมให้ชาว 

เมือง หรือ ไม่อนุญาตให้ชาวเมือง  air (v.) ออกความคิดเห็น, เสนอนาํ, แสดงขอ้คิด  views 

(n.) ขอ้คิด, ทรรศนะ, ขอ้เสนอแนะ  interview (v.) มีหลายความหมาย แต่ในบริบทน้ี หมายถึง  
สมัภาษณ์, สอบถาม, เก็บขอ้มูล, ดิฉนัขอผนวก 2 คาํแรกใชร่้วมกนัไป  ระโยคแรกของยอ่หนา้ท่ี  

16 กรุณาอยา่แปลวา่ เจา้หน้าท่ีถูกส่งออกไปสมัภาษณ์นะคะ ขอหยกิแรง ๆ เลย 

ย่อหน้าที่ 17 

ยงัคงเป็นขอ้ช้ีแจงของฝ่ายเป็นเจา้ของโครงการอยูอี่ก ท่ีย ํ้าว่าหมดเวลาของการโตแ้ยง้แลว้ ถึงเวลา 
เดินหนา้สร้างเข่ือนแลว้ เพราะไดเ้ซ็นสัญญากบัผูรั้บเหมาก่อสร้างไปแลว้ (ขอ้อา้งเดิมของฝ่ายรัฐ 

นัน่แหละ - ผูเ้ขียน)  process (n.) กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี ใชค้าํแรกดีกวา่เพ่ือน 

 has...obtained (v.) ไดรั้บ, ไดม้าซ่ึง, ผา่น เลือกใชค้าํแรกดีกวา่  official approval  

(phr.n.) การอนุมติัอยา่งเป็นทางการ, การเห็นชอบจากราชการ  a construction contract  
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หมายถึง สญัญาการก่อสร้าง 

ย่อหน้าที่ 18-19 

ยอ่หนา้น้ี แกนนาํผูค้ดัคา้นยงัไม่ยอมแพ ้ให้ข่าววา่จะต่อสู้ต่อไป จนกวา่จะมีการจดัประชาพิจารณ์  

แสดงขอ้คิดเห็นอยา่งเปิดเผย โดยไดส่้งหนงัสือร้องทุกขไ์ปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร ให้ช่วยดาํเนินการใน 

เร่ืองน้ีแลว้  ยอ่หนา้น้ีตอ้งมีการโยกยา้ยบา้งเล็กนอ้ย โดยจดัให้ผูใ้ห้ข่าวมาอยูต่อนตน้เป็นประธาน 

ประโยคผูก้ล่าวขอ้ความ  petition (n.) คาํร้องทุกข,์ การร้องทุกข,์ ขอ้ร้องเรียน, ฎีกา  the  

House Committee คือ คณะกรรมาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 

จบแลว้ค่ะพบกนัใหม่คราวหนา้ 
สวสัดีค่ะ จินตนา ใบกาซูยี      

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

 

July 19: Fears for future of centuries-old church [1] 

สวัสดีค่ะแฟนผู้อ่าน  

ฉบบัน้ีตวัอยา่งแบบฝึกแปล เป็นเร่ืองความขดัแยง้ของคนท่ีมีทรรศนะแนวคิดไม่ตรงกนั ในดา้นการ 

กระทาํเพ่ือป้องกนัภยัธรรมชาติ ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล โดยยดึผลประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นหลกั ซ่ึงยงั 
ไม่ไดน้าํผลเสียผลดี มาข้ึนตาชัง่หานํ้ าหนกัผลกระทบของการกระทาํ โดยเฉพาะหายนะภยัท่ีจะบงัเกิด 

แก่โบราณสถานเก่าแก่ มีค่าควรแก่การอนุรักษไ์วแ้ก่อนุชนรุ่นต่อไป ส่วนดา้นการแปล แมข้่าวไม่มีคาํ 
หรือขอ้ความยากนกั แต่มีบางประโยคท่ีไม่ควรแปลตรงตามโครงสร้างภาษาตน้ฉบบั เพราะภาษาไทย 

ไม่นิยมการใชป้ระโยคเช่นน้ี ขอ้น้ีนกัแปลพึงพิจารณาให้ดี อยา่ลืมอ่านให้จบก่อนแปลนะคะ 
เรามาแปลดว้ยกนันะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl1905.htm
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Part I 

Fears for future of 
centuries-old church 

New river revetment could 
flood building 

ANUCHA CHAROENPO 

1. Chanthaburi - Local residents 

have expressed concern that a 

centuries-old Catholic church 

in downtown Chanthaburi 

could be in grave danger from 

future flooding caused by the 

planned construction of an 

embankment along the 

Chanthaburi River. 

2. About a thousand residents of 

Chanthanimitr and 

Chanthaburi municipalities are 

united in their opposition to 

the 200-million-baht project 

scheduled to start by the year's 

end. 

3. The project, approved by the 

Interior Ministry early last 

year, is overseen by the 

Chanthaburi municipality. 

4. The 900-metre-long 

embankment is designed to 

prevent future flooding. 

5. However, the locals fear that if 

it is built as planned opposite 

the Gothic-style church, it will 

cause water runoff from the 

Kitchakut mountain range to 

flow into the church and 

nearby communities during the 

monsoon season. 

6. The church has long been the 

ตอน ๑ 

ความหวัน่วติกต่ออนาคต 

โบสถ์เก่าแก่อายุหลาย 
ศตวรรษ 

แนวก าแพงกั้นแม่น า้สร้างใหม่ 
อาจท าให้น า้ท่วมโบสถ์ 

อนุชา เจริญโพ 

1. จนัทบุรี ชาวเมืองจนัทบุรี 

วิตกกงัวลกนัวา่ โบสถค์าทอลิก 

เก่าแก่อายหุลายร้อยปีท่ีตั้งอยู ่
ในตวัเมืองจนัทบุรีแห่งน้ี อาจ 

ตกอยูใ่นอนัตรายใหญ่หลวง 
จากนํ้าท่วมในอนาคตได ้สืบ 

เน่ืองจากแผนการก่อสร้างเข่ือน 

กั้นนํ้าตามลาํแม่นํ้าจนัทบุรี 
2. ชาวเมืองจนัทใ์นเขตเทศบาล 

จนัทนิมิต และเทศบาลจนัทบุรี 
จาํนวนประมาณพนัคน ต่างออก 

มาคดัคา้นโครงการสร้างเข่ือน 

ราคา 200 ลา้นบาท ซ่ึงกาํหนด 

จะเร่ิมลงมือสร้างปลายปีน้ี 

3. กระทรวงมหาดไทยไดอ้นุมติั 

โครงการน้ีเม่ือตน้ปีท่ีแลว้ และ 
เทศบาลเมืองจนัทบุรีเป็นผู ้
ควบคุมดูแล 

4. เข่ือนกั้นแม่นํ้าท่ียาว 900  

เมตรน้ี ไดรั้บการออกแบบ 

มาให้ป้องกนันํ้าท่วมท่ีจะเกิด 

ข้ึนในภายหนา้ 
5. แต่ทวา่ชาวเมืองหวาดหวัน่วา่ 

ถา้มีการสร้างเข่ือนตามแผน 

ท่ีกาํหนด ซ่ึงจะสร้างอยูบ่นฝ่ัง 
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spiritual centre of Christians in 

the province. 

7. Anurak Sukkij, a leading 

opponent of the project, said 

he did not think the 

embankment would be 

effective against flooding. 

8. The project was approved in a 

hurry without any public 

hearing, he said. 

9. The embankment would be 

built on the side where the 

municipality office is located, 

and residential communities 

on the other side of the river 

would likely be more prone to 

flooding, he said. 

10. Mr Anurak said the money 

earmarked for the scheme 

should instead be spent on 

canal dredging and on building 

a bypass canal to channel 

floodwater to the sea. 

ตรงขา้มกบัโบสถแ์บบโกทิก 

หลงัน้ีแลว้ อาจทาํให้เกระแส 

นํ้าท่ีไหลบ่ามาจากเทือกเขา 
คิชกูฎ ทะลกัเขา้ท่วมโบสถ ์

แห่งน้ี และชุมชนในละแวก 

ใกลเ้คียง ในช่วงฤดูมรสุมได ้

6. โบสถแ์ห่งน้ีเป็นศูนยร์วมจิต 

ศรัทธาแห่งชาวคริสตศ์าสนิกชน 

ในจงัหวดัน้ีมานานนมแลว้ 
7. อนุรักษ ์สุขกิจ แกนนาํผูค้ดัคา้น 

โครงการน้ีกล่าวว่า ตวัเขาเอง 
คิดวา่เข่ือนกั้นแม่นํ้าแห่งน้ี  

ไร้ประสิทธิภาพป้องกนันํ้าท่วม 

ไม่สาํเร็จ 

8. แกนนาํผูน้ี้ให้รายละเอียด 

เพ่ิมอีกวา่ โครงการน้ีไดรั้บ 

การอนุมติัอยา่งเร่งด่วนฉุก 

ระหุก โดยไม่มีการทาํประชา 
พิจารณ์เลย 

9. เข่ือนกั้นแม่นํ้าน้ี จะสร้างบน 

ฝ่ังท่ีสาํนกังานเทศบาลเมือง 
ตั้งอยู ่แต่ดูเหมือนจะเกิดนํ้า 
ท่วมไดง่้ายมากข้ึนแก่ชุมชน 

ชาวเมืองท่ีอยูอ่าศยับนอีกฟาก 

ฝ่ังหน่ึงของแม่นํ้า 
10. นายอนุรักษเ์สนอวา่ งบประมาณ 

ท่ีจดัสรรให้ใชใ้นโครงการน้ี  

ควรนาํไปใชข้ดุลอกคลอง และ 

ขดุคลองเล่ียงเมือง เพื่อเป็น 

ทางระบายนํ้าท่วมสายใหม่ออก 

สู่ทะเลแทนจะดีกวา่ 
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หัวข่าว  
แปลหวัข่าวขอให้ใชค้าํท่ีดึงดูตาผูอ่้านแลว้กนั จะตรงความเช่นน้ี หรือยกเอากรรม คือโบสถ ์เก่าแก่ 

อายหุลายศตวรรษ มาข้ึนตน้ประโยคก็ได ้ Fears (v.) หวัน่วิตก, หวาดหวัน่  centuries-old  

church เป็นามวลี ใชว้า่ โบสถเ์ก่าแก่อายหุลายศตวรรษ หรือหลายร้อยปี 

หัวข่าวรอง  
แปลตรงความตามบริบทเน้ือหา ให้สอดคลอ้งรับหรือขยายความหวัข่าวใหญ่โดยใชค้าํกระชบั  

 New river revetment เป็นนามวลี คือ แนวกาํแพงกั้นแม่นํ้าสร้างใหม่ building (n.)  

ในท่ีน้ีหมายถึง โบสถ ์หรือตวัโบสถ ์

ย่อหน้าที่ 1  

 ชาวเมืองจนัทค์ดัคา้นการสร้างกาํแพงกั้นนํ้าท่วมจากแม่นํ้าจนัทบุรี ท่ีอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วมโบสถ ์

คาทอลิกเก่าแก่อายหุลายร้อยปี ท่ีอยูคู่่เมืองจนัทม์าโดยตลอด  local residents ( phr.n.) ชาว 

เมืองจนัทบุรี  grave (attr.adj.) ขยาย danger (n.) หมายถึง วิกฤตอนัตราย  planned  

construction ( phr.n.) หมายถึง แผนการก่อสร้างท่ีวางไวแ้ลว้  an embankment (n.)  

เข่ือนกั้นนํ้า, เข่ือนกั้นแม่นํ้า 

ย่อหน้าที่ 2 

ชาวเมืองจนัทอ์อกมาคดัคา้นโครงการสร้างเข่ือนราคาแพง ท่ีจะเร่ิมสร้างในปลายปี 2547 (สงสยั 
จะยงัคงไม่ไดส้ร้าง เพราะข่าวเงียบหายไป )  municipalities (n.) เทศบาล, เขตเทศบาล ซ่ึง 
เป็นระบบการปกครองทอ้งถ่ิน  scheduled (v.) กาํหนด, มีแผน, จดัตาราง  ยอ่หนา้น้ีมีประโยค 

เดียวแต่มีการสลบัขอ้ความเล็กนอ้ยให้เป็นประโยคภาษาไทยท่ีนิยมกนั 

ย่อหน้าที่ 3-4 

กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากหน่วยราชการระดบักระทรวง โดยมีหน่วยงาน 

ระดบัทอ้งถ่ินเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ  theInterior Ministry กระทรวงมหาดไทย เป็นนามเฉพาะ 

มี the นาํหนา้เสมอ และเขียนดว้ย Capital letter ( ยกเวน้ the )  is overseen (v.) ควบคุม,  

ดูแล, ตรวจสอบ 

ย่อหน้าที่ 5 

 เร่ิมกล่าวถึงความหวาดวิตกของชาวเมือง ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัโครงการสร้างซ่ึงอาจก่อให้เกิดนํ้าท่วม 

โบสถค์าทอลิก โบราณสถาน และชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณฝ่ังตรงขา้มกบัตาํแหน่งท่ีตั้งเข่ือน 

 Gothic-style church เป็นนามวลี คือ โบสถรู์ปทรงแบบโกทิก ขอให้สงัเกตวา่ดิฉนัเขียนคาํ 
ทบัศพัท ์โกทิก (ไม่ใช่ โกธิก ) เพราะยดึหลกัการเขียนทบัศพัทต์ามราชบณัฑิตยสถาน  runoff  

( phr.v.) ใหลบ่าจาก, ใหลลน้, ใหลทะลกั  monsoon season นามวลีน้ี คือ ฤดูมรสุม 

 ยอ่หนา้น้ีมีประโยคเดียว แต่มีอนุประโยคหลายขอ้ความ เม่ือแปลความแลว้ตอ้งจดัรูปประโยค  
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และเวน้วรรคให้ดี 

ย่อหน้าที่ 6-7 

กล่าวถึงความสาํคญัในดา้นจิตใจของโบสถโ์กทิกเก่าแก่ ท่ีมีต่อชาวเมืองผูน้บัถือศาสนาคริสต ์

 the spiritual centre นามวลีน้ีหมายถึง ศูนยก์ลางแห่งวิญญาณ หรือศูนยร์วมจิตศรัทธา 
 ยอ่หนา้น้ีตอ้งโยกยา้ยคุณศพัทด์า้นเวลาไปไวท้า้ยประโยค ตามท่ีเรานิยมกนั  a leading  

opponent ( phr.n. ) หมายถึง ผูน้าํฝ่ายคดัคา้น, แกนนาํผูค้ดัคา้น  would be effective  

สาํนวนในขอ้ความน้ี คือ มีประสิทธิภาพ, ไดผ้ลดี, พบความสาํเร็จ  ขอ้ความน้ีดิฉนัไม่ไดแ้ปล 

ไปตามโครงสร้างภาษาตน้ฉบบัข่าว แต่เรานิยมเขียนให้ประธานประโยคแสดงความคิดเห็นวา่  
เข่ือนไม่มีประโยชน์ ป้องกนันํ้าท่วมไม่ได ้( คือ ให้ประโยคปฏิเสธมาอยูท่ี่ขอ้ความหลกัมากกวา่)  
น่ีเป็นขอ้สงัเกตอีกประการหน่ึงของผูแ้ปล ตอ้งระวงัขอ้ความเช่นน้ีดว้ย ไม่ควรแปลตามโครงสร้าง 
ภาษาตน้ฉบบัเดิม เพราะกล่ินนมเนยจะเฟ่ืองฟุ้ ง 

ย่อหน้าที่ 8-9 

สองยอ่หนา้น้ีเป็นเหตุผล ท่ีกลุ่มผูค้ดัคา้นโครงการเข่ือนยกมาอา้ง ไม่ให้ประชาชนผูต้อ้งไดรั้บ 

ผลกระทบมาแสดงขอ้คิดเห็นและไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะเดือดร้อนต่อประชาชนอีกฟากหน่ึง 
 any public hearing เป็นนามวลี ท่ีคนส่วนใหญ่ใชว้า่ ประชาพิจารณ์ แต่ศพัทรั์ฐศาสตร์  
(เล่มเก่า) ใชว้า่ การให้มาช้ีแจง  ยอ่หนา้แรก มีการปรับปรุงให้ผูเ้ป็นข่าวมาอยูใ่นตอนตน้ 

ประโยค เพ่ือให้รู้วา่ใครเป็นผูพ้ดูขอ้ความน้ี  municipality office เป็นนามวลี คือ สาํนกั 

งานเทศบาล  would likely be more prone ขอ้ความน้ีหมายถึง มีแนวโนม้จะเกิด 

นํ้าท่วมมากข้ึน หรือดูเหมือนจะเกิดนํ้าท่วมไดง่้ายมากข้ึน  นยอ่หนา้ 9 มีขอ้ขอ้สงัเกตคาํแปล 

ของคาํเช่ือม where ดิฉนัใชข้อ้ความขยายหลายคาํ เพ่ือให้ขอ้ความชดัเจนข้ึน ส่วนคาํเช่ือม  

and ดิฉนัใชค้าํวา่ "แต่" เพราะดูบริบทความแลว้ ใช ้"และ" ไม่ได ้เน่ืองจากขอ้ความแยง้กนั 

ย่อหน้าที่ 10 

เป็นขอ้เสนอแนะของแกนนาํผูค้ดัคา้นโครงการสร้างเข่ือน ท่ีเสนอให้นาํเงินท่ีจะสร้างเข่ือน 

ไปทาํส่ิงอ่ืนท่ีแกไ้ขปัญหาไดท้ั้งหมดจะดีกวา่  earmarked( v. ) จดัสรร, อนุมติัให้ใช ้

 scheme ( n. )โครงการ, แผนการ, แผนงาน มีความหมายเช่นเดียวกบั project แต่  

scheme จะมีระบบแผนงานท่ีชดัเจนอยู ่ canal dredging เป็นนามวลี คือ การขดุคลอง, 
การลอกคลอง  a bypass canal เป็นนามวลี หมายถึง คลองเล่ียงเมืองท่ีจะขดุใหม่  to  

channel ( v) เปิดทางนํ้าใหม่, บุกเบิกทางนํ้าใหม่  ยอ่หนา้น้ีแปลตรงความ 

สวสัดีค่ะ                  
จินตนา ใบกาซูยี             

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
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July 12: Tourist attractions in Pakistan [2] 

สวัสดีค่ะ  
เช่ือวา่คนไทยคงเคยไดย้นิช่ือพระเจา้อโศกมหาราชซ่ึงเป็นกษตัริยท่ี์อุปถมัภแ์ละเผยแพร่พทุธศาสนา 
ท่ียิง่ใหญ่ พระองคเ์ป็นกษตัริยร์าชวงศโ์มริยะซ่ึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดให้แก่อารยธรรมคนัธาระ 

แห่งปากีสถาน คุณเคยไดย้นิช่ือพระเจา้มิลินทร์แลว้ใช่ไหม พระเจา้มิลินทร์ผูมี้ปัญหาต่างๆ และผูท้าํ 
ให้เรารู้จกันิทานเวตาลนั้นเป็นกษตัริยเ์ช้ือสายกรีกท่ีปกครองแควน้คนัธาระไดน้าํอารยธรรมกรีกมา 
เผยแพร่ในภูมิภาคน้ี ถา้คุณเห็นพระพทุธรูปทรงจีวรเป็นร้ิวๆก็จะรู้ไดเ้ลยว่าศิลปะการป้ันพระพทุธรูป 

เช่นน้ีไดรั้บอิทธิพลจากกรีก พระพทุธรูปท่ีป้ันตามแบบคนัธาระนอกจากจะมีจีวรเป็นร้ิวแลว้ยงัมี 

พระพกัตร์เป็นฝร่ังอีกดว้ย ชาวพทุธท่ีตอ้งการเดินทางไปสกัการะปูชนียสถานก็น่าจะลองเดินทาง 
ไปยงันครตกัศิลาซ่ึงอยูใ่กลก้รุงอิสลามาบดัเมืองหลวงของปากีสถานและเดินทางต่อไปยงัเมืองสวตั 

เพื่อนมสัการสถูปองคใ์หญ่ วดัวาอารามและพระพทุธรูปจาํนวนมากซ่ึงประดิษฐานอยูท่ ัว่ไป 

Part II 

Tourist attractions in 
Pakistan 

6. Gandhar Civilisation The 

Gandhara region, the hallowed 

home of Buddhism, was once 

the centre of the world-famous 

Gandhara civilisation with its 

art, knowledge and culture. 

The archaeological remains 

found in Taxila, Peshawar, 

Charsadda, Shahhbaz Garhi, 

Jamal Garhi, Takht Bahi and 

Swat, along with the rock 

carvings found along the 

ancient Silk Road, record the 

unique history of Gandhara. 

7. Lying in the Haro river valley 

near Islamabad, Taxila, the 

main centre of Gandhara is 

over 3,000 years old. Taxila 

attracted the attention of the 

ตอน ๒ 

เสน่ห์ปากสีถาน 

ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

6. อารยธรรมคนัธาระ ภูมิภาค 

คนัธาระเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

ทางพทุธศาสนา คร้ังหน่ึงเคย 
เป็นศูนยก์ลางของอารยธรรม 

คนัธาระท่ีมีช่ือเสียงของโลก  

ประกอบดว้ยศิลปะ ความรู้  
วิทยาการและวฒันธรรม ซาก 

ปรักหกัพงัทางดา้นโบราณคดี 

จาํนวนมากพบในเมืองตกัศิลา 
เปชวาร์ ชาร์สตัตา ชารห์บาซ  

การ์ฮี ชามาล การ์ฮี ตกัต ์บาฮี 

และสวตั ทั้งยงัพบหินสลกัตาม 

เส้นทางสายไหมซ่ึงบนัทึกเร่ือง 
ราวพิเศษเฉพาะทางประวติัศาสตร์ 
ของคนัธาระ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl1205.htm
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great conqueror Alexander in 

327 BC, when it was a 

province of the powerful 

Achaemenian Empire. It later 

came under the control of the 

Maurian dynasty and reached a 

remarkable level of 

development under the great 

Ashoka. Then appeared the 

Indo-Greek descendants of 

Alexander's warriors and 

finally came the most creative 

period of Gandhara, the 

Kushan dynasty which was 

established around 50 AD 

Over the next 200 years, 

Taxila, Peshawar and Swat 

became renowned centres of 

philosophy, art and trade. 

Pilgrims and travellers were 

attracted to Gandhara from as 

far a field as China and 

Greece. In the 5th century AD, 

the White Huns destroyed the 

last of the successive 

civilisations that held 

unbroken sway in this region 

for several centuries. 

7. เมืองตกัศิลาตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้าฮาโร 
ใกลก้บัเมืองอิสลามาบดั เป็น 

ศูนยก์ลางสาํคญัของอารยธรรม 

คนัธาระนานกวา่ 3,000 ปี เมือง 
น้ีเคยเป็นท่ีดึงดูดความสนใจ 

ของนกัรบผูย้ิง่ใหญ่ พระเจา้ 
อเล็กซานเดอร์เม่ือ 327 ปีก่อน 

คริสตกาล ในขณะนั้นเมือง 
ตกัศิลาเป็นแควน้หน่ึงใน 

จกัรวรรด์ิอาเคเมเนียนซ่ึงมี 

อาํนาจ ต่อมาเมืองน้ีถูกพระเจา้ 
อโศกมหาราชแห่งราชวงศโ์มริยะ 

เขา้ยดึครอง และพฒันาจนเจริญ 

รุ่งเรืองมาก ต่อจากนั้นผูสื้บเช้ือ 

สายมาจากเหล่านกัรบของ 
พระเจา้อเล็กซานเดอร์ซ่ึงเป็น 

เลือดผสมระหวา่งอินเดียและ 

กรีกไดส้ร้างสรรคค์วามรุ่งเรือง 
สูงสุดให้แก่อารยธรรมคนัธาระ 

และตั้งราชวงศก์ุษาณะข้ึนเม่ือ 

ประมาณ ค.ศ.50 อีก 200 กวา่ 
ปีต่อมา เมืองตกัศิลา เปชวาร์  
และสวตัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลาง 
ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นปรัชญา  
ศิลปะและการคา้ขาย ผูแ้สวง 
บุญและนกัเดินทางจากจีนและ 

กรีกแดนไกลพากนัมุ่งมายงั 
คนัธาระ คร้ันถึงคริสศตวรรษท่ี 

พวกฮัน่ขาวไดเ้ขา้ทาํลายอารย- 
ธรรมท่ีรุ่งเรืองและต่อเน่ือง มัน่ 

คงในภูมิภาคน้ีมาเป็นเวลานาน 

หลายร้อยปี 

ย่อหน้าที่ 6  

ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงภูมิภาคคนัธาระท่ีเคยเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมดา้นศิลปกรรม และ 

วฒันธรรมต่างๆ โดยเฉพาะสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิทางพทุธศาสนา  region n. ภูมิภาค  hallowedadj.ซ่ึงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นท่ี
สกัการบูชา  archeological remains n. ซากปรักหกัพงัท่ีมีความสาํคญั 
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ทางดา้นโบราณคดี ปัญหาการแปลของยอ่หนา้น้ียงัคงเป็นช่ือเฉพาะไดแ้ก่  Peshawar n. เปชวาร์  
 Charsadda n. ชาร์สตัตา  Shahbaz Garhi n. ชาห์บาส การ์ฮี  Jamal Garhi n. 

ชามาล การ์ฮี  Takht Bahi n.ตกั บาฮี  rock carvings n.หินสลกั ดิฉนัไม่ใชค้าํศิลาจารึก 

ในท่ีน้ีเพราะคาํศิลาจารึกมกัใชก้บัแท่งหินท่ีบนัทึกเร่ืองราวเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น ศิลาจารึกพอ่ขนุ 

รามคาํแหง ส่วน rock carvings ในท่ีน้ี แมจ้ะเป็นจารึกประวติัศาสตร์ก็จริง แต่มีการสลกัรูปสตัว ์
และภาพอ่ืนๆท่ีเล่าถึงเหตุการณ์และกิจกรรม  Silk Road n.เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางการคา้ 
สมยัโบราณหลายศตวรรษระหวา่งเอเชียใตแ้ละเอเชียกลาง เช่ือมต่อปากีสถานกบัซินเจียงในภูมิภาคจีน 

 record v.บนัทึก n.สถิติ  unique adj.พิเศษเฉพาะ 

ย่อหน้าที่ 7 

ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงเมืองตกัศิลา ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางแห่งอารยธรรมคนัธาระและ 

ประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเคยยกทพัมาโจมตีเมืองน้ี ต่อมาพระเจา้ 
อโศกมหาราชไดท้รงพฒันาตกัศิลาจนรุ่งเรือง แลว้นกัรบผูสื้บเช้ือสายพระเจา้อเล็กซานเดอร์ก็ได ้

เผยแพร่อารยธรรมกรีกในเมืองน้ี  lying n. มาจากคาํกริยา lie ตามปกติหมายความว่า นอน เอน  

วาง พิง พกัแรม ถา้จะเติม ing ตอ้งเปล่ียนรูปเป็น lying แปลวา่การนอน การตั้งอยู ่รูปคาํน้ีมีความ 

หมายวา่ การพดูเทจ็ การโกหก ซ่ึงสะกด lie เช่นเดียวกนั  Haro River n.แม่นํ้าสายหน่ึงในหุบเขา 
ใกลเ้มืองหลวงของปากีสถาน  the great conqueror Alexander หมายถึงพระเจา้อเล็ก- 
ซานเดอร์ท่ี 3 กษตัริยผ์ูค้รองนครรัฐแมซิโดเนียระหวา่งปี 336-323 B.C เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  
Alexander the Great พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นโอรสของพระเจา้ฟิลิปท่ี 2 พระองค ์

ข้ึนครองราชยเ์ม่ืออายเุพียง 20 พรรษา ทรงเป็นนกัรบท่ีกลา้หาญเป็นผูพิ้ชิตเอเชียไมเนอร์ ซีเรีย อียปิต์ 
บาบิโลน และเปอร์เซีย ทรงสร้างเมือง Alexandria อเล็กซานเดรีย เม่ือปี 332 B.C เพื่อแสดงถึง 
เกียรติและอาํนาจของพระองค ์

เมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองท่ีร่ํารวยดว้ยอารยธรรมหลากหลาย ต่อมาในปี 327 B.C พระเจา้ 
อเล็กซานเดอร์มหาราชยกทพัไปยงัเทือกเขาฮินดู กชู เพ่ือรุกเขา้สู่ลุ่มนํ้าสินธุอนัเป็นดินแดนของ 
ประเทศปากีสถานปัจจุบนั ทรงตั้งพระทยัจะเดินทพัไปให้ถึงประเทศอินเดีย แต่เหล่าทหารในกองทพั 

เหน็ดเหน่ือยอิดโรยจนเดินทางต่อไปไม่ไหว พระองคจึ์งจาํเป็นตอ้งยกทพักลบัมายงักรุง บาบิโลนซ่ึง 
ทรงตั้งให้เป็นเมืองหลวง พอถึงปี 323 B.C ไดส้ิ้นพระชนมด์ว้ยโรคมาเลเรีย รวมพระชนมม์ายไุด ้

33 พรรษา พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชไดน้าํอารยธรรมกรีกแห่งนครรัฐแมซิโดเนียมาเผยแพร่ 

ท่ีภูมิภาคลุ่มนํ้าสินธุ เช่น จิตรกรรม ปฏิมากรรม และสถาปัตยกรรม ทางดา้นพุทธศาสนาแต่เดิม  

ไม่นิยมป้ันพระพทุธรูป คร้ันไดรั้บอิทธิพลกรีกการป้ันพระพทุธรูปจึงเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลายโดยมีลีลา 
การสร้างแบบกรีก เช่น ท่ายนื การครองจีวร และพระพกัตร์พระพทุธรูปคนไทยปัจจุบนัคุน้เคยกบั 

พระเจา้อเล็กซานเดอร์ มหาราชพระองคน้ี์ดว้ยการชมภาพยนตร์เร่ืองพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช 

เม่ือเร็วๆ น้ี Achamenian Empire n. จกัรวรรด์ิอาเคเมเนียน เป็นจกัรวรรด์ิท่ีประกอบดว้ย 

นครรัฐต่างๆ ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองและมัง่คัง่ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้าสินธุ  Maurian dynasty n.  

ราชวงศโ์มริยะ เป็นราชวงศเ์ก่าแก่ของอินเดีย  the great Ashoka n.พระเจา้อโศกมหาราชแห่ง 
ราชวงศโ์มริยะ ทรงเป็นกษตัริยท่ี์อุปถมัภพ์ทุธศาสนา และทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายงัประเทศ 
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ต่างๆในเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต ้ทรงส่งพระโสณะและพระอุตตระเถระมาเผยแพร่พระพทุธศาสนา ในประเทศไทย  the Indo-

Greek descendants of Alexander's warriors n. ผูสื้บ 

เช้ือสายจากเหล่านกัรบของพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราช ซ่ึงมีเช้ือสายกรีกผสมอินเดีย  creative 

period n. ยคุแห่งการสร้างสรรค ์ซ่ึงหมายถึงยคุท่ีอารยธรรมเจริญสูงสุด  Kushan dynastyn.ราชวงศก์ุษาณะแห่งอินเดียซ่ึง
สถาปนาข้ึนราว ค.ศ.50  renowned adj.มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี 

 pilgrims n. นกัเดินทางเพ่ือสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูจ้าริกแสวงบุญ  afield adv., adj. ในทุ่ง  
สถานท่ีห่างไกลas...as adv.ดงัเช่น เช่นเดียวกบั  Greece n. ประเทศกรีก ช่ือตามทางการ 

คือ Hellenic Republic สาธารณรัฐเฮลเลนิก หรือกรีซ แต่คนไทยนิยมเรียกวา่ประเทศกรีกมาแต่ 

โบราณ ดงันั้นในท่ีน้ีดิฉนัจึงเขียนตามความนิยม  White Huns n. ฮัน่เป็นอนารยชนเผา่หน่ึงใน เอเชียโบราณเก่งทางดา้นการรบ ได้
เคยรบชนะหลายประเทศในยโุรป successive adj. อยา่งต่อ 

เน่ือง  sway n.การปกครอง การครอบงาํ อาํนาจ อิทธิพล v.แกวง่ไกว โยก ใชอ้าํนาจ ปกครอง  
ครอบงาํ ทาํให้เปล่ียนแปลง เม่ือผูแ้ปลเห็นความหมายมากมายของคาํ จะทาํให้ผูแ้ปลหยดุคิดพิจารณา 
วา่ความหมายใดสอดคลอ้งกบับริบทท่ีกาํลงัแปลมากท่ีสุด เท่ากบัเป็นการพฒันาสติปัญญาและความรู้ไป 

พร้อมกนั 

บทเรียนแปลวนัน้ีพาท่านยอ้นอดีตไปถึงสองสามพนัปีก่อนคริสตกาลแลว้กลบัมาสู่ปัจจุบนัดว้ยการ 

เช้ือเชิญท่านไปเท่ียวชมโบราณสถานหรือไปผจญภยัท่ีทา้ทายความกลา้ยงัดินแดนประเทศ 

ปากีสถานปัจจุบนั 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

 

July 5: Tourist attractions in Pakistan [1] 

สวัสดีค่ะ  
อารยธรรมตะวนัออกของโลกมีแหล่งใหญ่ท่ีสุด 2 แห่งคือ จีนกบัอินเดีย โลกรู้จกัอารยธรรมอินเดีย 
อยา่งลึกซ้ึงและยกยอ่ง ปากีสถานก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของแหล่งอารยธรรมอินเดีย นอ้ยคนท่ีจะทราบ 

วา่ส่วนหน่ึงของความรุ่งโรจน์ของอินเดียนั้นปะปนผสมผสานไปดว้ยอารยธรรมกรีก ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์ 
เรียกช่ือเป็นวิชาการวา่อารยธรรมเฮเลนิก ท่านทราบหรือไม่ว่าพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็น 

ผูช้กันาํอารยธรรมกรีกไปสู่อารยธรรมอินเดีย โดยผา่นท่ีราบลุ่มแม่นํ้าสินธุตั้งแต่ราวปี 323 ก่อน 

คริสตกาล บทเรียนแปลวนัน้ีจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัอารยธรรมอินเดียโบราณท่ีประเทศปากีสถาน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjl0505.htm
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ถอ้ยคาํสาํนวนเก่ียวกบัอารยธรรมมกัจะมาจากช่ือเฉพาะคู่ขนานไปกบัถอ้ยคาํสาํนวนเก่ียวกบั 

กิจกรรมการท่องเท่ียว ขอให้นกัแปลจดัเก็บไวใ้นคลงัคาํเพ่ือสะดวกในการใชโ้อกาสต่อไป 
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Part I 

Tourist attractions in 
Pakistan 

1. Pakistan is a destination of 

special interest for travellers 

and tourists. Its main 

attractions include adventure 

tourism in the northern areas 

and cultural and 

archaeological tourism as 

found at Taxila, Moenjodaro, 

Harappa, and Swat, from the 

Karakorams in the north to the 

vast alluvial delta of the Indus 

River in the south. 

2. Pakistan remains a land of 

high adventure and natural 

beauty. Trekking, 

mountaineering, white-water 

rafting, wild boar hunting, 

mountain and desert jeep 

treks, camel and yak safaris, 

trout fishing and bird 

watching, are just a few of the 

activities that entice lovers of 

adventure and the great 

outdoors to Pakistan. 

3. Indus Valley Civilisation(3rd 

to 2nd Millennium BC). 

Discovered in 1922, 

Moenjodaro was once a 

metropolis of great 

importance, forming part of 

the Indus Valley Civilisation 

with Harappa, which was 

discovered in 1923, as well as 

Kot Diji and Mehrgarh, which 

were discovered in 1984. 

4. Moenjodaro is considered one 

of the most spectacular ancient 

cities in the world. In its 

ตอน ๑ 

เสน่ห์ปากสีถาน 

ส าหรับนักท่องเทีย่ว 

1. ประเทศปากีสถานเป็นจุดหมาย 
ท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษสาํหรับ 

นกัเดินทางและนกัท่องเท่ียว 
เสน่ห์สาํคญัของประเทศน้ีมีทั้ง 
การท่องเท่ียวผจญภยัในพ้ืนท่ี 

ภาคเหนือกบัการท่องเท่ียวดา้น 

โบราณคดีและวฒันธรรมตาม 

เมืองต่างๆ เช่น เมืองตกัศิลา 
โมเฮนโจดาโร หะรัปปา และ 

สวตั จากเหนือจดใตโ้ดยเร่ิม 

ท่ีเมืองการาโกรัม จนถึงสนัดอน 

ลุ่มนํ้าสินธุท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล 

2. ประเทศปากีสถานยงัคงเป็น 

ดินแดนแห่งการผจญภยัและ 

ความงดงามของธรรมชาติ  

กิจกรรมบางอยา่งซ่ึงร่ายมนตร์ 
เสน่ห์จบัใจนกัผจญภยัและนกั 

ท่องธรรมชาติไปยงัประเทศ 

ปากีสถานก็มีการเดินป่า การ 
ปีนเขา การล่องแdj' การล่า 
หมูป่า การขบัรถจ๊ีปท่องทะเล 

ทรายและไต่เขา การเดินทาง 
เท่ียวชมจามรี และอูฐ การตก 

ปลาเทราตแ์ละการดูนก 

3. อารยธรรมลุ่มแม่น า้สินธุ  
(ระหวา่ง 3-2 พนัปีก่อนคริสต 

กาล) เมืองโมเฮนโจดาโร พบ 

เม่ือ ค.ศ.1922 เคยเป็นนคร 
ใหญ่ท่ีมีความสาํคญัมากอนั 

เป็นส่วนหน่ึงของอารยธรรม 

ลุ่มนํ้าสินธุ เช่นเดียวกบัอารย 
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heyday, the city boasted mud-

baked brick buildings, an 

elaborate covered drainage 

system, a large state granary, a 

spacious pillared hall, a 

College of Priests, a palace 

and a massive citadel. 

Harappa, another major city of 

the Indus Valley Civilisation, 

was surrounded by a massive 

brick wall fortification. The 

Kot Diji culture is marked by 

well-made pottery and houses 

built of mud-bricks with stone 

foundations. 

5. Mehrgarh, which marks the 

oldest civilisation (7,000 BC) 

was discovered in the district 

Kachhi of Balochistan. There 

is evidence of crop cultivation, 

pottery making, animal 

husbandry and human 

settlements of mud-brick 

houses. 

ธรรมหะรัปปาซ่ึงพบเม่ือ ค.ศ. 
1923 และอารยธรรมกตดิจิ  

และ เมราการห์ เม่ือ ค.ศ. 
1984 

4. เมืองโมเฮนโจดาโรเป็นท่ี 

ยอมรับว่าเป็นหน่ึงในนคร 
โบราณท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดเมือง 
หน่ึงในโลก ในสมยัรุ่งเรือง 
ท่ีสุดนั้นเมืองน้ีมีช่ือเสียงดา้น 

การก่อสร้างบา้นเรือนดว้ยอิฐ 

ดินเผา การวางแผนระบบ 

ระบายนํ้าอยา่งประณีต การ 
สร้างยุง้ฉางขนาดใหญ่ของรัฐ 

ห้องโถงเรียงรายดว้ยเสาขนาด 

ใหญ่ วิทยาลยัสงฆ ์ปราสาท 

ราชวงัพร้อมดว้ยป้อมปราการ 

ขนาดใหญ่ หะรัปปาเป็นนคร 
ขนาดใหญ่มากอีกแห่งหน่ึงใน 

อารยธรรมลุ่มนํ้าสินธุ ลอ้มรอบ 

ดว้ยป้อมคูประตูหอรบสร้างดว้ย 

อิฐ อารยธรรมคตดิจิมีช่ือเสียง 
ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีงดงาม 

และการก่อสร้างบา้นเรือนดว้ย 

อิฐดินดิบบนรากฐานพ้ืนหิน 

5. เมราการห์เป็นเมืองท่ีมีอารย 

ธรรมเก่าแก่ท่ีสุด (7,000 ปี  

ก่อนคริสตกาล) พบในยา่นกาฉิ 

แห่งบาโลจิสถาน ยงัคงมีหลกั 

ฐานทางดา้นอารยธรรมการ 

เกษตร เคร่ืองป้ันดินเผา การ 
ทาํไร่ไถนาเล้ียงสตัว ์และการ 
ก่อสร้างบา้นเรือนดว้ยอิฐดินดิบ 
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หัวบท  

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลองวนัชาติปากีสถานในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ฉบบัวนัท่ี 

23 มีนาคม 2005 "National Day of The Islamic Republic of Pakistan" ปัจจุบนัเมืองหลวง 
ของปากีสถานคือกรุงอิสลามาบดั ประธานาธิบดีคนปัจจุบนัคือ Pervez Musharraf นายกรัฐมนตรี 
คือ Shaukat Aziz ช่ือของบทความมุ่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจการผจญภยัและอารยธรรม 

ช่ือบทความเนน้การท่องเท่ียว มีศพัทเ์พียงคาํเดียวท่ีควรสังเกตคือ  attractions n. การดึงดูด 

แรงดึงดูด เสน่ห์ ส่ิงท่ีดึงดูด ความสนใจ ดิฉนัเลือกคาํแปลวา่ เสน่ห์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย 
ของบทความ  Pakistan n. ประเทศปากีสถาน ช่ืออยา่งเป็นทางการคือ The Islamic  

Republic of Pakistan สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

ย่อหน้าที่ 1  

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงแหล่งท่องเท่ียวจากเหนือจดใต ้ปัญหาในการแปลของยอ่หนา้น้ี 

คือช่ือเฉพาะซ่ึงดิฉนัยดึการออกเสียงภาษาองักฤษเป็นสาํคญั และความนิยมของคนไทยท่ีเคยใชก้นัมา 
แต่เดิม  Taxila n. คือเมืองตกัศิลาท่ีนกัปราชญร์าชบณัฑิตไทยแต่โบราณไดรั้บความรู้จากมหา 
วิทยาลยัท่ียิ่งใหญ่แห่งเมืองตกัศิลาน้ี  Moenjodaro (บางคร้ังเขียน Mohenjodaro) n. 

โมเฮนโจคาโร  Harappa n.หะรัปปา  Swat n.สวตั ทั้ง 4 เมืองดงักล่าวมีความสาํคญัมาก 

ทางดา้นโบราณคดีและวฒันธรรม  Indus River n. คนไทยเรียกว่าแม่นํ้าสินธุ ส่วนคนปากีสถาน 

เรียกวา่แม่นํ้าซินด ์ alluvial adj.ท่ีราบลุ่มแม่นํ้าซ่ึงเกิดจากนํ้าพดัทรายและดินมาทบัถม  delta  

n. สนัดอนสามเหล่ียมของแม่นํ้า 

ย่อหน้าที่ 2 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภยั  trekking n.  

การเดินทางตามป่า มาจาก trek ซ่ึงเป็นคาํกริยา  mountaineering n. การปีนเขา  white 

-water rafting n. การล่องแก่ง  wild boar hunting n. การล่าหมูป่า 5 jeep treks n.  

การขบัรถจ๊ีปท่องไปตามทางท่ียากลาํบาก  camel n.อูฐ  yak n.จามรี  safari n.การเดิน 

ทางท่องเท่ียวเพ่ือล่าสตัวห์รือดูชีวิตสตัวป่์า  trout n.ปลาเทราต ์ entice v. ทาํให้หลงเสน่ห์  

ล่อลวงชกันาํเพ่ือให้ฟังดูน่าดึงดูด ดิฉนัแปลคาํน้ีวา่ร่ายมนตร์เสน่ห์จบัใจ และเพ่ือให้บทแปลเป็น 

ภาษาไทยท่ีส่ือกบัคนไทยอยา่งเป็นธรรมชาติ ดิฉนัไดน้าํส่วนทา้ยของยอ่หนา้ข้ึนมาเป็นประธาน 

ข องประโยค 

ย่อหน้าที่ 3 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงประวติัสั้นๆของอารยธรรมลุ่มแม่นํ้าสินธุซ่ึงมีอายเุก่าแก่ราว 

3,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอารยธรรมท่ีพบในเมืองโมเฮนโจดาโร  valley n. ลกัษณะ 

ทางภูมิศาสตร์ท่ีเป็นหุบเขาหรือลาํธาร ห้วย แอ่งลึกระหวา่งภูเขา ดิฉนัใชลุ่้มแม่นํ้าในท่ีน้ีตามความ 

นิยมของคนไทยแต่เดิม  millennium n. ระยะเวลาหน่ึงพนัปี การฉลองครบรอบหน่ึงพนัปี  

 metropolis n. เมืองเอก เมืองขนาดใหญ่ นครหลวง เมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้นต่างๆ  Kot  
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Diji and Mehrgarh n.กตดิจิกบัเมราการห์ทั้งสองน้ี เป็นนครใหญ่ท่ีมีความสาํคญัมากใน 

ประวติัอารยธรรมแห่งลุ่มแม่นํ้าสินธุ 

ย่อหน้าที่ 4 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ียงักล่าวถึงเมืองโมเฮนโจดาโรทั้งดา้นสถาปัตยกรรม ระบบการ 
ระบายนํ้าและศูนยก์ลางของศิลปวิทยา  spectacular adj. เตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้  

 heyday n. สมยัท่ีรุ่งเรืองมากท่ีสุด ความร่าเริงเบิกบาน  boasted v. อดีตของ boast  

เป็นท่ีเชิดหนา้ชูตา  mud-baked brick n. mud คือดินเหนียวหรือโคลน baked แปลวา่ 
เผา คืออิฐท่ีทาํดว้ยดินเหนียวแลว้นาํไปเผานัน่เอง  elaborate adj. ซ่ึงวางแผนอยา่งละเอียด 

ซ่ึงประดิษฐ์หรือทาํอยา่งประณีต  drainage system n. ระบบการทดนํ้า ระบายนํ้ า ส่งนํ้า  
 state granary n. ยุง้ฉางของรัฐ  pillared hall n. ห้องโถงใหญ่ประดบัดว้ยเสาหลายตน้  

 College of Priests n. วิทยาลยัสงฆ ์วิทยาลยัท่ีสอนศาสนา  massive citadel n.ป้อม 

ขนาดใหญ่มหึมา  fortification n. การสร้างป้อมปราการ การเสริมให้แขง็แรง วิชาสร้างป้อม 

ปราการหรือกาํแพงเมือง ส่ิงก่อสร้างท่ีใชป้้องกนัขา้ศึก เช่น มลูดิน สนามเพลาะ กาํแพงเมือง 
ป้อมปราการ  well-made pottery n. เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีวิจิตรบรรจง  mud-bricks n.  

อิฐดินดิบคืออิฐท่ีป้ันดว้ยดินเหนียวโดยไม่ไดน้าํไปเผา  foundations n. พ้ืนฐาน รากฐาน 

ของอาคาร 

ย่อหน้าที่ 5 

 ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงเมืองเมราการห์ ซ่ึงมีความเจริญสูงสุดทางดา้นการเพาะ 

ปลูกการทาํเคร่ืองป้ันดินเผา และการก่อสร้าง  evidence n. พยานหลกัฐาน ส่ิงท่ีปรากฏชดัเจน 

 crop cultivation n. การเพาะปลูก การเก็บเก่ียวพืชพนัธุ์ธญัญาหาร  animal husban- 

dry n. การทาํไร่ไถนา เล้ียงสตัว ์ human settlements n. การตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์การ 
สร้างท่ีอยูอ่าศยั 

อารยธรรมอินเดียซ่ึงปากีสถานเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัไดถ่้ายทอดความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศิลป 

วิทยาการมายงัหลายประเทศทางทิศตะวนัออกซ่ึงรวมประเทศไทย โดยเฉพาะอารยธรรมทาง 
พทุธศาสนา ศิลปะการป้ันพระพทุธรูป การสร้างสถูปเจดีย ์เป็นตน้ สปัดาห์หนา้เราจะแปลเร่ือง 
อารยธรรมคนัธาระต่อนะคะ 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 

University, and University of Kasetsart. 
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JUNE 2005 

June 28: WWF warns of water crisis [2] 

สวัสดีค่ะแฟนผู้อ่าน  

สปัดาห์น้ี บทฝึกแปลเป็นภาคสองของผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อมวลมนุษย ์โดยฝีมือของ 
มนุษยเ์อง มนุษยท์าํให้โลกร้อนข้ึน ธารนํ้าแขง็จึงละลายเร็ว ก่อให้เกิดอุทกภยั แลว้ยงัสืบเน่ืองต่อไป 

ถึงภาวะนํ้ าขาดแคลนในอีกไม่ก่ีสิบปีน้ีเอง เตรียมรับมือกนัให้ดีเถิด ถา้ไม่คิดจะหยดุย ั้งภาวะเรือน 

กระจกเสียก่อน ในภาคแรกของบทฝึกแปลน้ี แฟนผูอ่้านคงสังเกตเห็นกลุ่มคาํศพัท ์ท่ีมีความหมาย 

ลดนอ้ย, ถอยหลงัขาดแคลน ความหมายเป็นไปในดา้นเชิงลบ (negative meaning) นะคะ กลุ่มคาํ 
พวกน้ีไดแ้ก่ retreat (v.), shortage (n.), recede (v.) decline ในภาคสองยงัมี reduce (v.),  

dwindle (v.), และ decrease (v.) อีกกลุ่มหน่ึง มีความหมาย ดา้นร้าย ๆ เช่นเดียวกนั ไดแ้ก่  

threatening, warning, flooding, catastrophe, dangerous, problems คาํพวกน้ีหาก 

เก็บไวใ้นคลงัคาํของเราจะดีไม่นอ้ย แต่เวลาแปล แฟนนกัแปลตอ้ง พยายามหาคาํไทยท่ีไม่ซํ้ ากนั 

มาใชน้ะคะ น่ีเป็นอจัฉริยะของนกัแปลท่ีตอ้งรู้จกัหาคาํแปลแปลกใหม่ เขา้กบับริบทเร่ืองไดอ้ยา่ง 
เหมาะเจาะ จนทาํให้งานแปลเป็นงานสร้างสรรคท่ี์มีวรรณศิลป์ อีกจนไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโก 

วา่เป็น "ทรัพยสิ์นทางปัญญา" อีกประเภทหน่ึง 

เรามาแปลร่วมกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn2805.htm
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Part II 

WWF warns of 
water crisis 

Glacier rivers at risk from 
global warming 

6. The WWF report was 

published in the run-up 

to two meetings in 

London on climate 

change organised by 

Britain as current head 

of the G8 group of 

industrialised nations. 

7. The gatherings, a 

ministerial roundtable 

of the 20 largest 

energy-using 

economies in the world, 

and then a G8 meeting 

of development and 

environment ministers 

focusing on climate 

change, take place from 

today to Friday. 

8. In a letter sent to 

participating ministers, 

WWF stressed the need 

to recognise climate 

change as an issue that 

seriously threatens 

security and 

development. 

9. "Ministers should 

realize now that the 

world faces an 

economic and 

development 

catastrophe if the rate 

of global warming isn't 

ตอน ๒  

องคก์รกองทนุโลก
สากล 

(ดบัเบลิยดูบัเบลิยเูอฟ) 

เตอืนภยัเกดิวกิฤตน า้
แน ่

โลกทีร่อ้นขึน้กอ่วกิฤตให ้

แมน้ํ่าธารน้ําแข็งละลาย 

6. องคก์รกองทนุโลกสากล  

(ดับเบลิยดูับเบลิยเูอฟ) 

เผยแพร ่

รายงานฉบับนีก้อ่นถงึการ
ประชมุ 

เรือ่งการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 

ทีก่รงุลอนดอน ทีจ่ะจัดขึน้ 2 

ครัง้ 

โดยมอีังกฤษเป็นเจา้ภาพ
จัดการ 

ประชมุ ในฐานะทีเ่ป็นประเทศ 

ผูนํ้าปัจจบุันของกลุม่ประเทศ 

ผูนํ้าอตุสาหกรรม 8 ประเทศ 

หรอื 

กลุม่จ ี8 

7. การประชมุหารอืทัง้ 2 ครัง้ 

เริม่ตัง้แตว่นันีจ้นถงึวนัศกุร ์ซึง่ 

การประชมุครัง้แรกเป็นการ 

ประชมุโตะ๊กลมในระดับ 

รัฐมนตรขีองกลุม่ประเทศ ทีม่ ี

ระบบเศรษฐกจิแบบพึง่พาการ 

ใชพ้ลังงานมากทีส่ดุในโลก 

จํานวน 20 ประเทศ ตอ่จากนัน้ 

เป็นการประชมุของรัฐมนตร ี

กระทรวงพัฒนาการและสิง่ 

แวดลอ้มของประเทศกลุม่จ ี8 

โดยเนน้ในดา้นการ
เปลีย่นแปลง 

ภมูอิากาศ 
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reduced," Ms Morgan 

said. 

10. A study commissioned 

by WWF shows that 

dangerous levels of 

climate change could 

be reached in just over 

20 years and that if 

nothing is done, the 

earth will have warmed 

by 2 Celsius above pre-

industrial levels by 

some time between 

2026 and 2060. " All 

countries must 

understand that 

crossing the 2 Celsius 

ceiling is truly 

dangerous," said Ms 

Morgan. 

11. As glacier water flows 

dwindle, the energy 

potential of 

hydroelectric power 

will decrease, causing 

problems for industry, 

as well as agriculture. 

AFP 

8. ในจดหมายทีม่ไีปถงึรัฐมนตร ี

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุนัน้ องคก์ร 

กองทนุโลกสากล (ดับเบลิย ู

ดับเบลิยเูอฟ) ไดเ้นน้ใหเ้ห็น 

ถงึความจําเป็นในการยอมรับ 

วา่ความเปลีย่นแปลงของภมู ิ

อากาศ คอื ประเด็นปัญหา ที ่
คกุคามอยา่งรนุแรงตอ่ความ 

มั่นคงปลอดภัย และการพัฒนา 

ความเจรญิ 

9. มสิมอรแ์กนกลา่ววา่ "ขณะนี้  

รัฐมนตรทัีง้หลายควรตอ้ง 

ตระหนักวา่ โลกตอ้งเผชญิกับ 

มหันตภัยดา้นเศรษฐกจิและ 

การพัฒนาความเจรญิ ถา้ 

อัตราการรอ้นขึน้ของโลกยัง 

ไมล่ดลง" 

10. งานศกึษาวจัิยทีอ่งคก์ร 

กองทนุโลกสากล (ดับเบลิย ู

ดับเบลิยเูอฟ) มอบหมายให ้

จัดทําขึน้นัน้ ชีใ้หเ้ห็นวา่การ 

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศอาจ 

พุง่ขึน้ถงึในขัน้ระดับอันตราย 

ภายใน 20 ปีกวา่ ๆขา้งหนา้ 

และถา้ยังไมม่กีารแกไ้ขใดๆ 

เกดิขึน้ โลกจะรอ้นขึน้จาก 

ระดับทีเ่ป็นอยูใ่นยคุกอ่น 

อตุสาหกรรมถงึ 2 องศา 

เซลเซยีสภายในชว่งเวลา 

ระหวา่งปี ค.ศ. 2026 - 2060 

มสิมอรแ์กนกลา่ววา่ " ทกุ 

ประเทศตอ้งเขา้ใจวา่ การขา้ม 

ขดีเพดานความรอ้นไปอกี 2  

องศาเซลเซยีสเชน่นี ้เป็น 

อันตรายทีแ่ทจ้รงิ" 

11. เมือ่น้ําทีไ่หลจากธารน้ําแข็ง 

ออ่นแรงลง พลังงานศักยข์อง 

ระบบผลติกระแสไฟฟ้าจาก 

แรงดันน้ําจะลดลงดว้ย กอ่ให ้

เกดิปัญหาในดา้นอตุสาหกรรม 

พอ ๆ กับดา้นเกษตรกรรม  
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ยอ่หนา้ที ่6 
กลา่วถงึภมูหิลังแหลง่ทีม่าของรายงานฉบับ ทีก่องทนุเปิดดับเบลิยดูับเบลิเอฟนํามาเปิดเผย 
เพือ่เตอืน 

ภัยใหโ้ลกตระหนักถงึอันตรายทีใ่กลจ้ะมาถงึ  run up เป็นคํานามนี ้หมายถงึ การเตรยีมตัวกอ่น

ถงึ  

( การประชมุ )  climate change นามวลนีีค้อืการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ หรอืภมูอิากาศเปลีย่น 

แปลง มขีอ้ทีส่งัเกตในคําแปลระหวา่ง climate และ weather คอื ตาม ศัพทภ์มูศิาสตร ์ของ 

ราชบัณฑติยสถาน climate คอื ภมูอิากาศ สว่น weather คอื ลมฟ้าอากาศ ขอบอกมา
คะ่  currenthead คอื ประธาน หรอืผูนํ้าในปัจจบุัน  as (conj)คําเชือ่มนีม้หีลายความหมาย

มาก ในทีน่ีค้วรใช ้ 

"ในฐานะทีเ่ป็น"  the G 8 group of industrialised nations นามวลนีีค้อื กลุม่ประเทศผูนํ้า 

อตุสาหกรรม 8 ชาต ิไดแ้ก ่อังกฤษ แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมน ีอติาล ีญีปุ่่ น รัสเซยี และ

สหรัฐอเมรกิา m เมือ่เวลาแปล อาจใชคํ้าเขยีนทับศพัท ์เป็นกลุม่จ ี8 ไดเ้หมอืนกัน 

ยอ่หนา้ที ่7 
บอกรปูแบบการประชมุทัง้สองครัง้ ครัง้แรกเป็นการประชมุระดับรัฐมนตรขีองประเทศ 20 

ประเทศ 

ทีม่รีะบบเศรษฐกจิแบบพึง่พาการใชพ้ลังงาน สว่นครัง้ทีส่องเป็นการประชมุของรัฐมนตรกีลุม่จ ี8 

ทีเ่นน้ 

เรือ่งการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศเป็นหัวขอ้โดยเฉพาะเลย  the gatherings (n.) การประชมุ,  

การหารอื, การปรกึษา มคีวามหมายเชน่เดยีวกับ meetings  a ministerial roundtable  

นามวลนีีห้มายถงึ การประชมุโตะ๊กลมในระดับรัฐมนตร ี roundtable (attr.) โตะ๊กลม คอื 

ลักษณะ 

การประชมุหารอืรว่มกัน ทีส่มาชกิมคีวามสําคัญเทา่เทยีมกันในการเสนอตอ่ทีป่ระชมุ รปูแบบการ
จัด 

ประชมุจงึมักใหท้กุคนน่ังลอ้มรอบ มปีระธานอยูห่ัวโตะ๊แบบโตะ๊กลมน่ันแหละ แตจ่ะเป็นโตะ๊
สีเ่หลีย่ม  

โตะ๊รปูตัวย ูไดทั้ง้นัน้ไมผ่ดิกตกิา  the 20 largest energy-using economies นามวลยีาว 

เหยยีดเชน่นีม้วีธิแีปล คอื มองหาคํานามหลักกอ่น คอื economies (n.) ซึง่หมายถงึระบบ

เศรษฐกจิ 

หรอืประเทศ จากนัน้หาคําขยายคํานามคอื energy-using (attr.) คอื แบบพึง่พาการใชพ้ลังงาน 

แลว้ 

จงึแปล the 20 largest (attr.) คอื มากทีส่ดุ (ในโลก) จํานวน 20 ประเทศ  development  

and environment ministers นามวลนีีค้อื รัฐมนตรกีระทรวงพัฒนาการและ

สิง่แวดลอ้ม focusing (ger.) เนน้, ย้ํา, ใหค้วามสําคัญ  take place ( phr.v.) เริม่ข ึน้, เกดิขึน้, 

ดําเนนิการขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่8 

กลา่วถงึจดหมายเปิดผนกึหรอืรายงานฉบับนี ้ทีอ่งคก์รกองทนุดับเบลิยดูับเบลิยเูอฟ มไีปถงึ
รัฐมนตร ี

กอ่นทีจ่ะถงึการประชมุ เพือ่เตอืนย้ําใหเ้ห็นความสําคัญ และ อันตรายทีภ่มูอิากาศมกีาร
เปลีย่นแปลง participating ministers นามวลนีีห้มายถงึ รัฐมนตรผีูเ้ขา้รว่ม
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ประชมุ participating มาจากคําparticipate (v.) เขา้รว่ม, รว่ม ( ประชมุ )  stressed (v.) 

เนน้หนัก, ยนืยัน, เนน้ย้ํา มคีวามหมาย 

เหมอืน focus  seriously (adv.) อยา่งรนุแรง, เป็นอันตราย, รา้ยแรงน่าเป็นหว่ง  an issue  

(n.) คํานีม้หีลายความหมายมาก ในบรบิทนี ้คอื ประเด็นปัญหา  security (n.) ความมั่นคง

ปลอดภัย 

ยอ่หนา้ที ่9-10 
 เป็นขอ้ความในจดหมายเปิดผนกึหรอืรายงานทีม่ไีปถงึรัฐมนตรผีูเ้ขา้ประชมุ ทีผู่ใ้หข้า่วนํามา

แถลง 

ขา่วใหส้ือ่มวลชนทราบ  faces (v.) เผชญิหนา้, ประสบกับ, เผชญิกับ  catastrophe (n.)  

ภัยพบิัต,ิ มหันตภัย, หายนะภัย ตอ้งใชร้ะดับคําทีห่นักหน่วง ทัง้ส ิน้สําหรับคําศัพท์
นี ้ commissioned 

by ขอ้ความนีเ้ป็นประโยคกรรมวาจก โดยมปีระธานคอืดับเบลิยดูับเบลิยเูอฟ เป็นผู ้"มอบหมาย, 

แตง่ตัง้, 

มอบหมายใหจั้ดทํา"  การแปลขอ้ความกรรมวาจกเชน่นี ้ตอ้งปรับปรงุใหเ้ป็นประโยคภาษาไทย

ทีน่ยิม 

กัน ไมพ่งึแปลตามภาษาตน้ฉบับ  above preindustrial levels นามวลนีีม้คํีาขยายอยูห่ลายคํา  

มคีวามหมายวา่ "สงูกวา่ระดับกอ่นยคุอตุสาหกรรม"  by some time วลนีีห้มายถงึ ภายใน

ชว่งเวลา,  

อยูใ่นระยะเวลา  crossing (ger.) การขา้มไปถงึ, การผา่นไปถงึ, การทะลถุงึ  ceiling (n.)  

เพดาน, ขอบเขต, ระดับความรอ้นสงูสดุ 

ยอ่หนา้ที ่11 
เป็นบทสรปุอันตรายตอ่ไปทีจ่ะบังเกดิขึน้ จากภาวะการลดนอ้ยถอยรน่ของธารน้ําแข็งละลาย คอื 
พลังงาน 

ไฟฟ้าทีเ่กดิจากพลังน้ํามอีันจะลดนอ้ยลงไปอกี สง่ผลกระทบเสยีหายตอ่อตุสาหกรรม และ
เกษตรกรรม 

ในโลกแถบนีอ้ยา่งแน่นอน  dwindle (v.) ลดลง, หดลง energy potential of hydroelect- 

ric power วลนีีย้าว แตม่คํีาขยายทีต่อ้งพจิารณาคําแปล และดขูอ้เท็จจรงิจากศาสตรว์ชิานีด้ว้ย 

ดฉัิน 

ขอใชว้า่ "พลังงานศักยใ์นกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลังงานน้ํา"  as well as (conj.) พอ ๆ กับ, 

และ .......อกีดว้ย, ทัง้.......ดว้ย  ยอ่หนา้นีแ้ปลไปตามตรง ไมต่อ้งปรับปรงุขอ้ความใด 

 

แลว้พบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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June 21: WWF warns of water crisis [1] 

สวัสดีค่ะแฟนผู้อ่าน  

สปัดาห์น้ี ตวัอยา่งงานฝึกแปลท่ีเราจะแปลดว้ยกนั เป็นเร่ืองผลกระทบของภูมิอากาศโลกท่ีร้อนข้ึน 

สะทอ้นผลมายงัชีวิตมนุษยอี์กแลว้ แฟนผูอ่้านรู้สึกไหมคะวา่ หนา้ร้อนปีน้ี บา้นเมืองเราโดยเฉพาะใน 

กรุงเทพ อากาศร้อนจดัเหลือเกิน ร้อนจนแทบไม่อยากออกมานอกบา้น นอกตึกอาคารท่ีทาํงานเลย  

โดยเฉพาะในตอนเท่ียง หรือบ่ายคลอ้ยล่วงไปแลว้ ร้อนจนร่างกาย (ไม่รวมหวัใจดว้ยนะคะ) แทบสุก 

เอาเลยบางวนัถึงเจบ็ไขไ้ดป่้วย เจบ็คอเอาจริงๆ ไม่ใช่ดิฉนัรู้สึกคนเดียวนะคะ แต่บดัน้ีมีหลกัฐานแลว้ 
จากรายงานขององคก์รระดบัโลก ออกมาเปิดเผยรายงานอุณหภูมิโลกท่ีร้อนข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤต 

ขาดแคลนนํ้า ในบางเขตบางภูมิภาคของโลก 

สาํหรับวิธีแปลบทความดา้นส่ิงแวดลอ้มโลก ตอ้งใชวิ้ธีแปลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน อ่านเขา้ใจ  

ตรงเป้า กะทดัรัดไม่เยิน่เยอ้ ควรใชค้าํศพัทวิ์ชาการท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ และอยา่ลืมอ่านตน้ฉบบัจนจบ 

ก่อนลงมือแปลนะคะ เอาละ เรามาแปลพร้อมกนั 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn2105.htm
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Part I 

WWF warns of water 
crisis 

Glacier rivers at risk from global 
warming 

1. Geneva — Global warming 

is causing Himalayan 

glaciers to rapidly retreat, 

threatening to cause water 

shortages for hundreds of 

millions of people who rely 

on glacier-dependent rivers 

in China, India and Nepal, 

the World Wide Fund for 

Nature's Global Climate 

Change Programme (WWF) 

warned yesterday. 

2. The warning by the global 

conservation group comes as 

WWF released a new report 

that it said exposes the rate 

of retreat of Himalayan 

glaciers accelerating as 

global warming increases. 

3. The report indicates glaciers 

in the region - which 

represent the greatest 

concentration of ice on the 

planet after the Arctic poles 

— are now receding at an 

average rate of 10 to 15 

metres per year. 

4. "The rapid melting of 

Himalayan glaciers will first 

increase the volume of water 

in rivers, causing widespread 

flooding," said Jennifer 

Morgan, a WWF director, in 

a statement. "But in a few 

ตอน ๑  

องคก์รกองทนุโลกสากล 

(ดบัเบลิยดูบัเบลิยเูอฟ) 
เตอืนภยัเกดิวกิฤตน า้แน ่

โลกทีร่อ้นขึน้กอ่วกิฤตให ้

แมน้ํ่าธารน้ําแข็งละลาย 

1. กรงุเจนวีา — เมือ่วานนี้

โครงการ 

การณรงคเ์รือ่งโลกรอ้น ของ
องคก์ร 

กองทนุโลกสากล(WWF) ได ้

ออก 

มาเตอืนภัยวา่ โลกทีร่อ้นขึน้เป็น 

เหตใุหธ้ารน้ําแข็งบรเิวณ
เทอืกเขา 

หมิาลัย หดตัวลงอยา่งรวดเร็ว 
สอ่ 

สญัญานรา้ยบอกวา่ภาวะการขาด 

แคลนน้ําจะเกดิขึน้แกป่ระชาชน 

จํานวนหลายรอ้ยลา้นคนทีพ่ ึง่พา 

แมน้ํ่าหลายสายทีเ่กดิจากธาร 

น้ําแข็งละลายในแถบประเทศจนี  

อนิเดยี และเนปาล 

2. คําเตอืนจากกลุม่อนุรักษ์โลก 

ครัง้นี ้มาจากการทีง่องคก์ร 

กองทนุโลกสากล(WWF) ได ้

เปิดเผยขา่วรายงานชิน้ใหมท่ีต่ ี

แผว่า่ อัตราถอยรน่ของธาร 

น้ําแข็งหมิาลัยเรง่เพิม่ข ึน้ ใน 

ขณะทีโ่ลกรอ้นขึน้ 

3. รายงานชิน้นีบ้ง่ชีว้า่ ธารน้ําแข็ง 

บรเิวณภมูภิาคนี ้ซ ึง่เป็นบรเิวณ 

ทีม่น้ํีาแข็งรวมกันใหญม่หมึา 

ทีส่ดุบนดาวเคราะหด์วงนี ้รอง 

ลงมาจากบรเิวณขัว้โลกเหนอื 

แถบมหาสมทุรอารก์ตกิ ขณะนี้ 
ถอยรน่ลงไปทีอ่ัตราเฉลีย่ 10-15 

เมตรตอ่ปี 
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decades this situation will 

change and the water level in 

rivers will decline, meaning 

massive economic and 

environmental problems for 

people in western China, 

Nepal and northern India " 

5. Himalayan glaciers feed into 

seven of Asia's greatest 

rivers - the Ganges, Indus, 

Brahmaputra, Salween, 

Mekong, Yangtze and 

Yellow rivers - ensuring a 

year-round water supply to 

hundreds of millions of 

people in the Indian 

subcontinent and China. 

4. เจนนเิฟอร ์มอรแ์กน 
ผูอํ้านวยการ 

องคก์รกองทนุโลกสากล
(WWF)  

กลา่วในรายงานฉบับหนึง่วา่ 
"ธาร 

น้ําแข็งหมิาลัยทีล่ะลายอยา่งรวด 

เร็วนี ้ในระยะแรกจะเพิม่ปรมิาณ 

น้ําในแมน้ํ่าใหส้งูขึน้ กอ่ใหเ้กดิ 

น้ําทว่มเป็นบรเิวณพืน้ที่
กวา้งขวาง 

แตใ่นอกีสองสามทศวรรษ 
สถาน- 
การณ์นีจ้ะเปลีย่นแปลงไป ระดับ 

น้ําในแมน้ํ่าจะลดนอ้ยลง ซึง่
หมาย 

ความวา่จะเกดิปัญหาใหญห่ลวง 

ดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มแก ่

ประชาชทางแถบตะวนัตกของ 

ประเทศจนี ชาวเนปาล และชาว 

อนิเดยีในแถบภาคเหนอื " 

5. ธารน้ําแข็งหมิาลัยไหลหลอ่เลีย้ง 

แมน้ํ่าสายใหญท่ีส่ดุในทวปี
เอเซยี 

ถงึ 7 สายดว้ยกัน คอื แมน้ํ่าคง

คา 

แมน้ํ่าสนิธ ุแมน้ํ่าพรหมบตุร 
แมน้ํ่า 

สาละวนิ แมน้ํ่าโขง แมน้ํ่าแยงซี

เกยีง 

และแมน้ํ่าเหลอืง ทําให ้
ประชาชน 

หลายรอ้ยลา้นคนในชมพทูวปี
และ 

ประเทศจนี มแีหลง่น้ําบรโิภค
และ 

ใชส้อยตลอดทัง้ปี 
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หวัขา่ว ใหญ ่ 
หัวขา่วนีใ้ชคํ้าแปลตรงตัว แตม่ขีอ้สงัเกตอยา่งหนึง่ คํายอ่ WWF นัน้เราตอ้งเขยีนทับศัพทใ์ห ้

เป็น 

ภาษาไทยในวงเล็บวา่ (ดับเบลิยดูับเบลิยเูอฟ) โดยมชีือ่เต็มนํามากอ่น เพือ่ใหผู้อ้า่นรูช้ ือ่
องคก์ร  

จากนัน้จงึใชต้ัวยอ่ภายหลงั เพือ่การประหยัดเวลาและเนือ้ทีก่ระดาษ  warns (v.) เตอืนภัย
,  

แจง้ลว่งหนา้, ตักเตอืน คําแรกดเูหมาะสมทีส่ดุ  water crisis นามวลนีีน้ยิมใชว้า่ 'วกิฤตน้ํา' 

ดังนัน้จงึตอ้งหาคํากรยิามาเตมิใหค้รบขอ้ความ รวมทัง้ใส ่"แน่" เพือ่ย้ําใหเ้กดิความรูส้กึ 

หวัขอ้ขา่วยอ่ย  
 หัวขา่วตน้ฉบับเป็นวลไีมม่กีรยิา แตเ่มือ่แปลเป็นภาษาไทย ตอ้งใชข้อ้ความครบเป็น
ประโยค  

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ประธานของขอ้ความคอื Glacier rivers ซึง่หมายถงึ แมน้ํ่าธาร

น้ําแข็ง 

คอื แมน้ํ่าทีเ่กดิจากธารน้ําแข็งละลายลงมาในแถบเทอืกเขาหมิาลัย at risk นามวลนีี้

หมายถงึ  

กอ่วกิฤตใกลอ้ันตราย เสีย่งภัย  global warming วลนีี ้คอื ความรอ้นของโลก คําหากกลับ 

ขอ้ความใหก้ะทัดรัดเป็น 'โลกรอ้น' จะดสูละสลวยกวา่ จากนัน้ดฉัินไดก้ลับขอ้ความทัง้

ประโยคให ้

เป็นประโยคภาษาไทยทีน่ยิมกัน ดังทีป่รากฏอยู ่

ยอ่หนา้ที ่1 

ขอ้ความสรปุขา่วทัง้คอลัมนน์ี ้เตอืนใหรู้ว้า่ธารน้ําแข็งบรเิวณภเูขาหมิาลัย ลดนอ้ยถอยลง
ไป 

เพราะละลายกลายเป็นน้ํามากขึน้เนือ่งจากโลกรอ้นขึน้ ซึง่จะเป็นตน้เหตใุหเ้กดิน้ําขาดแคลน 

ตอ่ไปในอนาคต ในบรเิวณทีป่ระชาชนนับลา้นๆ คน อาศัยอยูใ่นแถบประเทศจนี อนิเดยี และ 

เนปาล  Himalayan glaciers นามวลนีีค้อื ธารน้ําแข็งบรเิวณภเูขาหมิาลัย (ขออยา่ได ้

แปลวา่ 'ธารน้ําแข็งหมิาลายัน' เลยนะคะ โกรธกันตายเลย)  retreat (v.) ลดนอ้ย ถอยไป  

หดหายไป คํานีห้ากใชคํ้าศัพทท์างภมูศิาสตร ์คอื deglacierization จะมคํีาแปลวา่ "การถอย 

รน่ของธารน้ําแข็ง"  threatening (ger.) คกุคาม แสดงลางรา้ย สอ่สญัญาณรา้ย  water- 

shortages นามวลนีี ้คอื การขาดแคลนน้ํา น้ําขาดแคลน คําหลังเขา้ใจไดง้า่ย สัน้กระทัดรัด 

และชดัเจนกวา่คําแรกมาก  ขอใหส้งัเกตการแปลวลเีชน่นี ้งานแปลจะมกีลิน่ นม เนยฟุ้ง 

ไม ่

เป็นภาษาไทยทีด่ ีอยูต่รงทีว่ธิเีลอืกใชถ้อ้ยคํานีแ่หละ  glacier-dependent rivers นาม 

วลนีีค้อื แมน้ํ่าทีต่อ้งพึง่พาธารน้ําแข็ง, แมน้ํ่าทีเ่กดิจากธารน้ําแข็งละลาย คําแรกเป็นวลทีี่

แปล 

ตรงกับตน้ฉบับ แตอ่า่นแลว้อาจสบัสนไมช่ดัเจน จงึตอ้งนํามาอธบิายขยายความ เพือ่ใหเ้ขา้
กับ 

บรบิทเนือ้เรือ่ง และผูอ้า่นเขา้ ขอ้ความทัง้ยอ่หนา้ ดฉัินกลับเอาชือ่องคก์รมากลา่วกอ่น ตาม 
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ความนยิมของภาษาไทย 

ยอ่หนา้ที ่2 

กลา่วถงึรายงานฉบับใหม ่ทีอ่งคก์รกองทนุโลกสากลนําผลการศกึษาวจัิยการเพิม่ขึน้ของ 

อัตราการลดนอ้ยถอยรน่ของธารน้ําแข็งในบรเิวณภเูขาหมิาลัย มาเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

the global conservation group นามวลนีีม้คํีาหลายคํา ตอ้งดใูหด้ ีหมายถงึ กลุม่ 

อนุรักษ์ (สิง่แวดลอ้ม) โลก  released (v.) แถลงขา่ว เปิดเผยขา่ว ใหข้า่ว  exposes (v.) 

ตแีผ ่เปิดโปง แฉ แตล่ะคําใหร้ะดับความหมายแตกตา่งกัน ตอ้งเลอืกใชใ้หเ้ขา้กับบรบิท
เนือ้หา 

ดว้ยคะ่ ดฉัินขอเลอืกคําแรก เพราะแงม่มุขา่วยังไมร่า้ยแรงเกนิไป  accelerating (ger.)  

อัตราเรง่เพิม่ข ึน้ เรง่มากขึน้  increases (v.) เพิม่ข ึน้ สงูขึน้ ทวขี ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 
 ใหร้ายละเอยีดอตัราการลดนอ้ยถอยรน่ของธารน้ําแข็ง ทีถ่อืวา่ใหญ ่และสําคัญทีส่ดุเป็นที่

สอง 

ในโลก คอื มอีตัรารายเฉลีย่ลดลง 10 - 15 เมตรตอ่ปี (น่ากลัวน้ําทว่มโลกจะมาถงึแลว้ซนิะ)

 region(n.) ภมูภิาค ภาค เขต  represent (v.) เป็นตัวแทน เป็นสญัลักษณ์ แสดงถงึ เป็น  

ขอเลอืกคําสดุทา้ยคะ่ เพราะสัน้และตรงเป้าทีส่ดุ  concentration of ice วลนีีห้มายถงึ  

ศนูยร์วมน้ําแข็ง (ไมต่อ้งแปลวา่ศนูยร์วมของน้ําแข็งนะคะ่ ขอรอ้งละ่) แตถ่งึกระนัน้ขอ้ความ
ยังไม ่

ชดัเจน ตอ้งปรับแกไ้ขใหมจ่นเป็น "บรเิวณทีม่น้ํีาแข็งรวมกัน"  after (prep.) บพุบทคํานีม้ ี

หลายความหมาย ตอ้งเลอืกความหมายใหต้รงกับบรบิท จงึจะแปลไดถ้กูตอ้ง และเขา้ใจได ้
ชดัเจน 

ในทีน่ีค้งตอ้งใช ้"รองลงมา ถัดจาก ตอ่จาก" คําใดคําหนึง่ใชไ้ดทั้ง้นัน้  the planet (n.) 

โลก 

ดาวเคราะห ์โลก ดาวเคราะหด์วงนี้  the Arctic poles วลนีีห้มายถงึขัว้โลกเหนอืแถบมหา 

สมทุรอารก์ตกิ  are receding (prog.v.) ลดนอ้ย ถอยลง หดเขา้ไป  มขีอ้สงัเกตการแปล  

progressive form อยา่งหนึง่ คอื ไมจํ่าเป็นตอ้งใสคํ่า "กําลัง" ลงไปทกุครัง้ทีเ่ห็นรปูคําเชน่นี้

ตาม 

ภาษาตน้ฉบับ เพราะภาษาไทยเราไมน่ยิมใส ่นอกจากจําเป็นหลกีเลีย่งไมไ่ดห้รอืเป็นการ
เนน้  

โดยเฉพาะ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 ใหร้ายละเอยีดผลกระทบเริม่แรก จากการทีธ่ารน้ําแข็งแถบเทอืกเขาหมิาลัยละลาย คอื 

เกดิน้ํา 

มากจนน้ําทว่มพืน้ทีก่วา้งขวาง แตอ่กีไมก่ีส่บิปีตอ่ไป ระดับน้ําจะลดลงสง่ผลตอ่ประชากรที่
อาศัยอยู ่
ในภมูภิาคเหลา่นี้  melting ( n.) การละลายเป็นน้ํา  volume of water นามวลนีี ้คอื 

ปรมิาณน้ํา (อยา่แปล ปรมิาณของน้ํา)  widespread flooding เป็นนามวล ีหมายถงึ น้ําทว่ม 

เป็นพืน้ทีก่วา้งขวาง  in a statement วลนีีห้มายถงึ 'ในรายงานทีแ่ถลง'  a few decades  

หมายถงึ สองสามทศวรรษ หรอื ยีส่บิสามสบิปี  water level คอื ระดับน้ํา ปรมิาณ
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น้ํา  decline 

(v.) ลดลง ตํา่ลง นอ้ยลง  massive (adj.) ใหญโ่ต ใหญห่ลวง ยิง่ใหญ ่ ยอ่หนา้นีทั้ง้หมด 

ตอ้งม ี

การปรับปรงุโยกยา้ยขอ้ความ โดยนําผูแ้ถลงขา่วขึน้มากลา่วกอ่น อกีทัง้ในขอ้ความขา่วที่
แถลง ยัง 

ตอ้งมกีารโยกยา้ยสลับทีก่ัน เพือ่ใหข้อ้ความอา่นไดช้ดัเจน เขา้ใจสาระเรือ่งไดถ้กูตอ้ง และ
เป็น 

ประโยคภาษาไทยทีน่ยิมใชก้ัน ในการเขยีนบทความหรอืขา่ว 

ยอ่หนา้ที ่5 
กลา่วถงึแมน้ํ่าใหญท่ีส่ดุในทวปีเอเชยี 7 สาย ซึง่มกํีาเนดิมาจากธารน้ําแข็งแถบภเูขาหมิาลัย 

 feed (v.) หลอ่เลีย้ง ใหน้ํ้าไหลลงไป ดฉัินขอเลอืกคําแรก แตข่อเตมิ 'ไหล' เขา้ไปดว้ย

เพือ่ให ้

ขอ้ความสละสลวยขึน้  ensuring (ger.) รับรอง ทําให ้รับประกัน  a year-round water  

supply นามวลนีีม้คํีาขยายหลายคํา หมายถงึ แหลง่น้ําบรโิภคและใชส้อยตลอดทัง้
ปี  Indian subcontinent (n.) อนุทวปีอนิเดยี หรอืทีค่นไทยเรานยิมใชว้า่ ชมพทูวปี 

ขอจบเทา่นี้กอ่น แลว้พบกนัตอนจบคะ่ 

สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

June 14: Mona Lisa gets new digs [2] 

สวัสดีค่ะ  
รายละเอียดของภาพจิตรกรรมโมนาลิซาในตอนท่ี 1 เนน้การแต่งบา้นให้เธออยูซ่ึ่งกินเน้ือท่ีกวา้งขวาง 
มากทั้งๆ ท่ีตวัเธอเล็กนิดเดียวอยา่งคาดไม่ถึง กวา่จะมาปักหลกัตรงน้ีเธอไดต้ระเวนไปเกือบทัว่โลก  

ไม่วา่จะแวะ ณ ท่ีใด ผูค้นนบัลา้นก็พากนัหาโอกาสไปช่ืนชมรอยยิม้ทรงเสน่ห์ของเธอท่ีจิตรกร 
บรรจงวาดข้ึนอยา่งน่าท่ึง 

เชิญแปลต่อไปไดเ้ลยนะคะ การแปลเป็นทกัษะถา้ฝึกฝนบ่อยๆ มากๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ก็จะยิง่ชาํนาญค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn1405.htm
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Part II 

FRANCE FAMOUS PAINTING 

Mona Lisa gets new 
digs in the Louvre 

ANNICK BENOIST 

7. The legend of the "Mona Lisa" 

has spawned many theories as to 

who she really was, including 

even one suggestion that it is 

actually a self-portrait of Da 

Vinci in drag. It's also given rise 

to innumerable copies and 

spoofs, such as by Andy 

Warhol. 

8. The painting is also smaller than 

many people imagine measuring 

just 53 by 76 centimetres often 

causing cries of disappointment 

from visitors expecting 

something much grander. 

9. The Mona Lisa will again be 

hung behind non-reflective 

protective glass, but will be 

bathed in both artificial and 

natural light thanks to the 

opening up of four new 

windows. 

10. Around the main walls of the 

room will hang other works of 

15th century Venetian art. 

11. The "Mona Lisa" came with Da 

Vinci (1452-1519) to France in 

1517 at the invitation of Francis 

I, who bought the picture for his 

castle in Fontainebleu. 

12. In 1650, the painting was 

transferred to the Louvre, before 

moving around various 

chateauxs including Versailles 

ตอนที ่๒ 

ประเทศฝร ัง่เศส จติรกรรมบนัลอืโลก 

โมนา ลซิา ไดบ้า้นใหม่
ทีล่ฟูร ์

อนันกิ เบอนวัสท ์

7. ตํานานของ โมนา ลซิา 
กอ่ใหเ้กดิ 

ทฤษฎมีากมายเกีย่วกับตวัจรงิ 

ของเธอ รวมทัง้ขอ้คดิเห็นทีว่า่ 

ทีจ่รงิแลว้เป็นภาพเหมอืน
ตัวเอง 

ของดา วนิช ีทีส่วมใสเ่สือ้ผา้
ผูห้ญงิ 

สิง่นีก้อ่ใหเ้กดิการเขยีนภาพ 

ลอกเลยีน หลอกลวงตา่งๆ 
จํานวน 

มาก เชน่ ภาพลอกเลยีนของ  

แอนด ีวอรฮ์อล 

8. ภาพจติรกรรมนีย้ังเล็กกวา่ที่
ผูค้น 

ทัง้หลายคาดไว ้เพราะมขีนาด 

เพยีง 53 x 76 เซนตเิมตร

เทา่นัน้ 

ทําใหผู้เ้ขา้ชมรอ้งอทุานอยา่ง 

ผดิหวงัเพราะคาดวา่จติรกรรม 

จะใหญก่วา่นีม้าก 

9. ภาพโมนา ลซิา จะกลับไป
แขวนไว ้

ทีด่า้นหลังกระจกซึง่ไมส่ะทอ้น
แสง 

และสามารถกันภัยได ้แตจ่ะ
อาบดว้ย 

แสงวทิยาศาสตรก์ับแสง
ธรรมชาต ิ

ซึง่เขา้มาทางหนา้ตา่งใหม ่4 

บาน 

10. ตามฝาผนังใหญ ่ๆ ของหอ้ง จะ 
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to rejoin the Louvre in 1804. 

13. But the portrait shot to 

worldwide fame when it was 

stolen by an Italian in 1911 who 

wanted to return it to its 

birthplace. It was returned in 

1913, but during World War II 

moved at least five times to 

escape advancing German 

troops. 

แขวนภาพจติรกรรมอืน่ ๆ แหง่ 

ยคุศตวรรษที ่15 ซึง่เป็นศลิปะ 

แบบเวนสิ 

11. ภาพจติรกรรมโมนา ลซิา เขา้
มา 

ยังฝร่ังเศสพรอ้มกับจติรกร ดา 
วนิช ี

(ค.ศ. 1425 - 1519) เมือ่ ค.ศ.  

1517 โดยเป็นพระราช

อาคันตกุะ 

ของพระเจา้ฟรานซสิที ่1 ซึง่

ทรง 

ซือ้ภาพจติรกรรมนีม้าประดับที ่
ปราสาทฟองแตนโบลของ
พระองค ์

12. ค.ศ.1650 ภาพจติรกรรมนีย้า้ย 

มาอยูท่ีล่ฟูรก์อ่นทีจ่ะ
เคลือ่นยา้ย 

ไปยังปราสาทหลายแหง่รวมทัง้ 

แวรซ์ายส ์แลว้กลับมาอยูท่ีล่ฟูร ์

อกีเมือ่ ค.ศ. 1804 

13. ภาพจติรกรรมนีด้ังระเบดิท่ัว
โลก 

เมือ่ชาวอติาเลยีนผูห้นึง่ได ้
ขโมย 

ภาพไปเมือ่ ค.ศ. 1911 ทัง้นี้

เพราะ 

เขาตอ้งการใหภ้าพนีก้ลับคนื
มาต ุ

ภมู ิภาพนีก้ลับมายังประเทศ 

ฝร่ังเศสเมือ่ ค.ศ. 1913 แต ่

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่2  

ก็ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยอกีอยา่ง 

นอ้ย 5 ครัง้ เพือ่หนภีัยกองทัพ 

เยอรมันทีร่กุเขา้มา 
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ยอ่หนา้ที ่7  
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้เลา่ตํานานของโมนา ลซิา วา่น่าจะเป็นภาพเหมอืนของเล
โอนารโ์ด 

ดา วนิช ีกอ่ใหเ้กดิการเขยีนภาพลอกเลยีน หลอกลวงจํานวนมาก  legend n.ตํานาน 

เรือ่ง 

เลา่ โดยเฉพาะเรือ่งของวรีษุรษุคนสําคัญ ทัง้ทีม่ตีัวตนจรงิ หรอืสรา้งขึน้จากนทิาน
ปรัมปราของ 

ไทยเรามตํีานานเกีย่วกับวรีบรุษุมากมายเชน่ ทา้วแสนปม นางเรวดนีพมาศ เป็นตน้ 

 spawned v. อดตี ของ spawn วางไข ่คลอดลกู กอ่ใหเ้กดิ สรา้งเป็นจํานวนมาก 

 self-portrait n. ภาพเหมอืนตัวเอง คอืภาพทีจ่ติรการวาดภาพตัวเอง  drags n.  

เสือ้ผา้ผูห้ญงิ innumerable adj. มากมายเหลอืคณานับ  spoofs n. การตบตา การ 

หลอกลวง ภาพลอกเลยีนซึง่ไมใ่ชภ่าพดัง้เดมิ 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้คอืการบอกขนาดทีแ่ทจ้รงิของภาพจติรกรรมโมนา ลซิา 
ซึง่ผูค้น 

ท่ัวไปเห็นแลว้ตกใจเพราะคดิวา่เป็นภาพขนาดใหญก่วา่นี้  causing cries v. เป็นผลให ้

สง่ 

เสยีงรอ้ง  disappointment n. ความผดิหวงั 

ยอ่หนา้ที ่9-10 

ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึตําแหน่งทีภ่าพโมนา ลซิาแขวน
ไว ้ hung v. อดตี 

ของ hang แขวน  non-reflective adj. แปลตามตัวอักษรหมายถงึ ไมส่ะทอ้นแสง 

เพือ่ให ้

ชืม่ชมภาพเขยีนไดอ้ยา่งชดัเจน  protective adj. แปลตามตัวอักษรหมายถงึ ซึง่

ปกป้อง คุม้ 

ครอง ป้องกันภัยในยอ่หนา้ที ่6 ของสว่นทีห่นึง่ซ ึง่เสนอไวเ้มือ่วนัอังคารทีแ่ลว้ระบวุา่เป็น

กระจก 

หนากันกระสนุปืน thick bullet-proof glass อันทีจ่รงิ ภาพนีไ้มน่่าจะตอ้งกลัวกระสนุปืน  

แตน่่าจะกลัวขโมยมากกวา่ เพราะฉะนัน้ protective ในทีน่ีน่้าจะหมายถงึ กันขโมยได ้

 artificial adj. ตามตัวอกัษรหมายถงึซึง่ประดษิฐข์ ึน้ ทําเทยีม ไมเ่ป็นไปตาม
ธรรมชาต ิ 

ไมแ่ท ้ปลอม เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจงา่ยขึน้ ดฉัินจงึใชแ้สงวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหฟั้งดตูรง
ขา้มกับ  

natural  natural adj. ซึง่เป็นไปตามธรรมชาต ิ thanks to prep.เนือ่งจาก รปูคําด ู

จะหลอกเราใหค้ดิถงึความหมาย ขอบคณุ ขอบใจ แตจ่งจําไวว้า่ บรุพบทตัวนีไ้มม่ี
ความหมาย 

เหมอืนคํากริยิาเลย main walls n.ฝาผนังดา้นทีก่วา้งใหญ ่ Venetian adj. ซึง่เกีย่ว 

กับเวนสิ n.ชาวเวนสิ 
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ยอ่หนา้ที ่11 
 ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึประวตัขิองภาพจติรกรรมโมนา ลซิา เมือ่แรก

เขา้มาใน 

ประเทศฝร่ังเศส  invitation n. ตามตัวอักษรแปลวา่ การเชญิ ในทีน่ีด้ฉัินไดนํ้าราชา

ศัพท ์

พระราชอาคันตกุะมาใชโ้ดยหมายถงึบคุคลทีพ่ระเจา้แผน่ดนิทรงเชือ้เชญิ  Francis 

I n.  

หรอืเรยีกในภาษาฝร่ังเศสวา่พระเจา้ฟรองซวัทีห่นึง่ (ค.ศ. 1494-1547) กษัตรยิฝ์ร่ังเศส

ซึง่ครอง 

ราชยร์ะหวา่ง ค.ศ. 1515-1547 ทรงอปุถัมภศ์ลิปกรรม ทรงรเิริม่นําศลิปกรรมทีม่คีณุคา่

เขา้มา 

ในประเทศฝร่ังเศส เชน่ การสรา้งปราสาททีส่วยงามยิง่รมิแมน้ํ่าลัวร ์อันเป็นแบบอยา่ง
ศลิปะยคุ 

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ เป็นตน้  castle n. ปราสาทราชวงั ในยอ่หนา้ทีส่บิสามผูเ้ขยีนใช ้ 

chateauxs ซึง่เป็นคําฝร่ังเศส มคีวามหมายเชน่เดยีวกับ castle เป็นอาคารกวา้งใหญ ่

แข็งแรง หรอืกลุม่อาคารทีม่กํีาแพงหนา มักสรา้งไวใ้นเขตนอกเมอืงบางครัง้ใชเ้ป็นทีอ่ยู่
หรอื 

เป็นทีห่ลบภับในสมัยกลางเป็นป้อมตอ่สูข้า้ศกึ มคีน้ํูาลอ้มรอบ  Fontainebleu n. เป็น

ชือ่ 

ปราสาททีส่ําคัญยิง่แหง่หนึง่ของฝร่ังเศส อันทีจ่รงิคํานีค้วรเขยีนวา่ Fontainebleau เป็น 

เมอืงอยูท่างทศิใตข้องกรงุปารสี พระเจา้ฟรานซสิทีห่นึง่ทรงสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีป่ระทับ 
ปัจจบุัน 

เป็นบา้นพักฤดรูอ้นของประธานาธบิดฝีร่ังเศส ทา่นอาจจะไดเ้ห็นเครือ่งราชบรรณาการที่
สมเด็จ 

พระนารายณ์มหาราชถวายแดพ่ระเจา้หลยุสท์ีส่บิสีต่ัง้แสดงไว ้ณ ปราสาทฟงแตนโบลนี ้

ยอ่หนา้ที ่12-13 
 ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึภาพจติรกรรมโมนา ลซิา ซึง่เคลือ่นยา้ยไป

ยัง 

ปราสาทหลายแหง่ในประเทศฝร่ังเศสและสาเหตทุีภ่าพนีเ้ป็นทีรู่จั้กโดง่ดังท่ัวโลก 

 transferred v. เคลือ่นยา้ย  Chateauxs n. ตามพจนานุกรม The American  

Heritage Dictionary ระบ ุคําวา่ chateaux เมือ่เป็นพหพูจนใ์ชไ้ดส้องรปูคอื c 

hateaus หรอื chateaux  Versailles n. ชือ่เต็มคอื Chateau de Versailles 

เป็นปราสาทราชวงัทีห่รหูรางดงามเป็นทีรู่จั้กท่ัวโลก โดยเฉพาะสนธสิญัญาแวรซ์ายส์

หลัง 

สงครามโลกครัง้ที ่1 ปราสาทนีต้ัง้อยูใ่นเมอืงแวรซ์ายสซ์ ึง่อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใต ้

ของ  

กรงุปารสี พระเจา้หลยุสท์ี ่14 ทรงสรา้งขึน้เมือ่ศตวรรษที ่17  rejoin v. กลับมารวมกัน  

กลับมาอกี shot to v. อดตีของ shoot ยงิ ยงิปืน ยงิจรวด ขึน้อยา่งรวดเร็ว shot  

to fame ชือ่เสยีงโดง่ดังอยา่งรวดเร็ว ดฉัินใชส้ํานวนดังระเบดิเพราะคดิวา่ฟังดดูเีห็นภาพ 

ชดั worldwide adj. ท่ัวโลก  birthplace n. สถานทีเ่กดิ มาตภุมู ิ World  

War II n. สงครามโลกครัง้ที ่2 เกดิระหวา่ง ค.ศ. 1939 - 1945  German troops  
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n. กองทัพเยอรมัน หมายถงึกองทัพเยอรมันทีบ่กุยดึกรงุปารสีไดร้ะหวา่งสงครามโลก
ครัง้ที ่ 

2 คนฝร่ังเศสเกรงวา่กองทัพเยอรมันจะทําลายกรงุปารสีเยีย่งผูช้นะสงครามทัง้หลาย 

ดังนัน้ 

จงึขนสมบัตทิีม่คีา่ของฝร่ังเศสไปซอ่นไวใ้นทีป่ลอดภัยรวมทัง้ภาพจติรกรรมโมนา ลซิา
ดว้ย 

ความรูร้อบตัวทีต่อ้งใชใ้นการแปลเรือ่งนีม้ทัีง้ดา้นศลิปะโดยเฉพาะดา้นจติรกรรมและ 

ดา้นประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ฝ่ายสมัพันธมติรยังคงฉลองวนัดเีดยก์ันทกุปี

ใน 

วนัที ่6 มถินุายน ในเมอืงไทยของเราก็คงจะไดรั้บทราบขอ้มลูขา่วสารทางโทรทัศนน์ะ

คะ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universite de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 

University, and University of Kasetsart. 

 

June 7: Mona Lisa gets new digs [1] 

สวัสดีค่ะ  
ภาพจิตรกรรมบนัลือโลก "โมนา ลิซา" กลบัสู่ท่ีตั้งแสดงตามเดิมแลว้ท่ีพิพิธภณัฑลู์ฟร์ ณ ใจกลาง 
กรุงปารีสเม่ือเร็ว ๆ น้ีเอง ผูค้นทัว่โลกหลัง่ไหลไปเขา้คิวชมอยา่งไม่ยอ่ทอ้ "โมนา ลิซา" สาวงาม 

อมตะผูน้ี้มีรายละเอียดอะไรบา้ง บทเรียนแปลวนัน้ีจะเชิญชวนท่านไปรับรู้ ศพัทส์าํนวนไม่ยากเท่าไร 
แต่ความรู้รอบตวัน่ีสิมีความจาํเป็นมาก ความยิง่ใหญ่ของจิตรกรดาวินชียงัคงความเป็นเลิศในแวดวง 
จิตรกรรมภาพคนเหมือนตราบจนทุกวนัน้ี 

การแปลเป็นการพฒันาความรู้รอบตวั และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กนั ลองพิสูจน์ดูเองนะคะ ไปแปล 

กนัเถอะค่ะ เร่ิมดว้ยการอ่านยอ่หนา้ทั้ง 7 ก่อน นะคะ อ่านให้จบรวดเดียวเลย อยา่หยดุกลางคนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trjn0705.htm
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Part I 

FRANCE FAMOUS PAINTING 

Mona Lisa gets new 
digs in the Louvre 

ANNICK BENOIST 

1. Paris — The world's most 

famous portrait, the "Mona 

Lisa", will have plenty to smile 

about when she moves into her 

new home on Wednesday, with 

the reopening of part of the 

Louvre museum after four years 

of works. 

2. The Salle des Etats has been 

completely renovated since 

being closed in 2001 in a bid to 

provide a suitable home for 

Leonardo Da Vinci's portrait of 

the woman with the enigmatic 

smile that has captured people's 

imaginations through the 

centuries. 

3. Designed by Peruvian architect 

Lorenzo Piqueras, the 4.81 

million euro (244 million baht) 

repairs have been virtually all 

paid for by the private Japanese 

Nippon Television Network 

(NTV). 

4. The renovated Salle des Etats, 

which covers some 850 square 

metres, should allow the crowds 

more room to gaze in comfort 

on the 500-year-old painting 

which will be hung alone on a 

false wall about two-thirds into 

the room. 

5. The Louvre, the biggest art 

museum in the world, holds 

ตอนที ่1 

ประเทศฝร ัง่เศส จติรกรรมบนัลอืโลก 

โมนา ลซิา ไดบ้า้นใหม่
ทีล่ฟูร ์

อนันกิ เบอนวัสท ์

1. ปารสี —โมนา ลซิา ภาพคน 

เหมอืนทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในโลก  

จะกลับมายิม้อยา่งเต็มทีอ่กี  

ณ ทีอ่ยูใ่หมข่องเธอในวนัพธุ  

เมือ่อาคารสว่นหนึง่ของพพิธิ 

ภัณฑล์ฟูรไ์ดเ้ปิดขึน้ครัง้ใหม ่ 

หลังจากทีปิ่ดซอ่มแซมมานาน 

ถงึ 4 ปี 

2. หอ้ง ซาล เด เซตา ไดปิ้ดเพือ่ 

ซอ่มแซมใหมทั่ง้หมดตัง้แต ่ 

พ.ศ. 2544 เพือ่จัดหาบา้นที ่

เหมาะสมใหแ้กภ่าพคนเหมอืน 

ฝีมอื เลโอนารโ์ด ดาวนิช ีซึง่ 

เป็นภาพสตรผีูม้รีอยยิม้ลกึล้ํา  

สะกดจนิตนาการของผูค้น
ตลอด 

หลายศตวรรษ 

3. สถาปนกิชาวเปรทูีช่ ือ่วา่ ลอเรน
โซ 

ปิเกรัส เป็นผูอ้อกแบบการซอ่ม 

แซมนีซ้ ึง่คดิเป็นเงนิ 4.81 ลา้น 

ยโูร (244 ลา้นบาท) หน่วยงาน 

เอกชนโทรทัศนเ์ครอืขา่ย
นปิปอน 

แหง่ญีปุ่่ น (เอ็น ท ีว)ี เป็นผู ้
ออกเงนิ 

คา่ซอ่มแซมเกอืบทัง้หมด 

4. หอ้ง ซาล เด เซตา ทีไ่ด ้
ปรับปรงุ 

ใหมแ่ลว้นีม้เีนือ้ที ่850 ตาราง 

เมตร ใหพ้ืน้ทีก่วา้งขวางสบายๆ 

สําหรับคนทีจ่ะมาชมภาพ
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some 6,000 paintings, but most 

of the museum's six million 

visitors a year make a beeline 

straight for the Mona Lisa, 

better known in France under 

title of La Joconde. 

6. Before the renovation work, 

visitors had to crowd around the 

painting hung behind thick 

bullet proof glass on a wall with 

other period pieces, causing 

unseemly scenes as tourists 

often jostled for space. 

จติรกรรม 

เกา่แกถ่งึ 500 ปี ภาพนีแ้ขวน

อยู ่
ตามลําพังเพยีงภาพเดยีวบนฝา
ผนัง 

ทีทํ่าขึน้โดยเฉพาะ กนิเนื้อทีถ่งึ
เศษ 

สองสว่นสามของหอ้ง 

5. ลฟูร ์พพิธิภัณฑศ์ลิปะทีใ่หญ่
ทีส่ดุ 

ในโลก แสดงภาพจติรกรรม 

ประมาณ 6,000 ภาพ แตใ่น 

บรรดาผูเ้ขา้ชมปีละ 6 ลา้นคน

นัน้ 

สว่นใหญท่ีส่ดุจะมุง่ตรงไปยัง
ภาพ 

โมนา ลซิา ในฝร่ังเศสเรยีกภาพ 

นีว้า่ ลา โจกงด ์

6. กอ่นการปรับปรงุ ผูเ้ขา้ชม
จํานวน 

มากมายมงุดภูาพจติรกรรมที่
แขวน 

ไวบ้นฝาผนังหลังกระจกหนากัน 

กระสนุปืน รว่มกับจติรกรรมยคุ 

เดยีวกันหลายภาพ เป็นเหตใุห ้
นัก 

ทอ่งเทีย่วผูเ้ขา้ชมเบยีดเสยีด
ผลัก 

ดันกันเพือ่หาทีช่ม ซึง่ดไูม่
เหมาะสม 
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หวับท  
มศีพัท์งา่ยทีแ่ปลยากอยูค่าํหนึ่งคอื digs ซึง่เป็นความหมายทีเ่ราไมค่อ่ยไดเ้จอะเจอกนันกั  digs 
n. แปลวา่ ทีพ่กั ทีอ่ยู ่ใชใ้นภาษาพูด  Louvre เป็นชือ่พพิธิภณัฑ์สถานทีส่มบรูณ์เพียบพรอ้ม 
ทีส่ดุในโลก ต ัง้อยูใ่จกลางกรุงปารีส แตก่อ่นเป็นทีป่ระทบัของพระเจา้แผน่ดนิฝร ั่งเศส พระเจา้ฟิลปิ 
โอกุสต์ ทรงสรา้งเมือ่ ค.ศ. 1204 กษตัรย์ิตอ่มาอกีหลายพระองค์ทรงตอ่เตมิตวัอาคารจนมขีนาด 
ใหญโ่ตมาก กษตัรย์ิองค์สุดทา้ยทีต่อ่เตมิตวัอาคารลูฟร์คือ พระเจา้นโปเลียนที่ 3 สถาปนิกทีม่สีว่น 
ในการสรา้งพระราชวงัลูฟร์มจีาํนวนรว่มสบิคน เป็นผูเ้ชีย่วชาญการตกแตง่ท ัง้ภายในและภายนอก 
ดว้ยรูปปั้นแกะสลกัจาํนวนมาก 

ยอ่หนา้ที ่1  

ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึภาพคนเหมอืนชือ่ โมนา ลซิา ซึง่เก็บไวถ้งึ 4 ปี กวา่จะได้
ออกมา 

แสดงใหค้นชม  ศพัท์ทีน่่ารูม้ไีมม่ากนกั  portrait n. ในแวดวงศลิปะคาํน้ีเรียกวา่ รูปคนเหมอืน 
หรือทบัศพัท์วา่ปอร์เทรต ตามปกตภิาพประเภทปอร์เทรต เป็นภาพวาดหรือแกะสลกัทีเ่น้นความ 
เหมอืนของใบหน้าคนจรงิ จะมขีนาดท ัง้ตวั ครึง่ตวั หรือเฉพาะศรีษะก็ได ้และเน้นขนาดเทา่คนจรงิ 

 work n. ตามปกตแิปลวา่การทาํงาน แตใ่นทีน้ี่หมายถงึการซอ่มแซม 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความของย่อหน้าน้ีกลา่วถงึการปิดพพิธิภณัฑ์เพือ่ซอ่มแซมและขยายทีต่ ัง้ของภาพซึง่เป็นผลงาน 
ของ เลโอนาร์โด ดา วนิชี ปญัหาดา้นการแปลในยอ่หน้าน้ีคอืคาํภาษาฝร ั่งเศส ซึง่เป็นชือ่เฉพาะของ 

หอ้งทีจ่ดัแสดงภาพ โมนา ลซิา  Salle des Etats ดฉินัเขยีนตามเสยีงในภาษาฝร ั่งเศสวา่ 

ซาลเด เซดา โดยยดึหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์ของราชบณัฑติยสถาน  has been renovated 
v. ถูกสรา้งใหม ่ถูกทาํใหม ่ปฏสิงัขรณ์  in a bid กลุม่คาํ เพือ่  Leonardo Da Vinci n.  
เลโอนาร์โด ดา วนิชี (ค.ศ. 1452-1519) เป็นชาวอติาเลียน มคีวามสามารถหลายอยา่งเป็นท ัง้ 
จติรกร วศิวกร นกัดนตรี และนกัวทิยาศาสตร์ เป็นคนทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุในสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยา 

จติรกรรม ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุของเขาคอื The Last Supper (ค.ศ. 1495) และ Mona Lisa (ค.ศ.  
1503) 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัซ่อมแซมอาคารพพิธิภณัฑ์ โดยมอีงค์กร 

เอกชนญีปุ่่ นเป็นผูใ้หเ้งนิสนบัสนุน  designed by v. ออกแบบโดย  Peruvian n. ชาว 

เปรู ประเทศในทวีปอเมรกิาใต ้ euro n. หน่วยเงนิทีก่าํหนดโดยสหภาพยุโรป 

ยอ่หนา้ที ่4 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึลกัษณะของหอ้งแสดงภาพโมนา ลซิา เฉพาะสว่นทีแ่สดงภาพ
นัน้ 
มเีน้ือทีถ่งึเศษสองสว่นสามของพื้นทีห่อ้งท ัง้หมด  gaze v. จอ้งมอง เพง่มอง ดฉินัใชค้าํวา่ ชม 
เพือ่ใหฟ้งัดอูอ่นโยนนุ่มนวลขึน้  in comfort กลุม่คาํ สบาย ๆ สะดวก ไมอ่ดึอดั  false wall 
n. กาํแพงหรือฝาผนงัลอยตวั ทีป่ระดษิฐ์ขึน้ ฝาผนงัทีท่าํขึน้โดยเฉพาะ ไมใ่ชฝ่าผนงัทีต่ดิเพดาน 
ท ั่วๆ ไป more room…in comfort  ขอ้ความตรงน้ีดฉินัเขยีนคาํแปลวา่พื้นทีก่วา้งขวาง(เพือ่ให้ 
ผูช้มชมได)้สบาย ๆ เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจงา่ยขึน้  The crowds…to gaze ดฉินันํากลุม่คาํมา 
แปลโยงกนัวา่ สาํหรบัคนทีจ่ะมาชมก็เพือ่เหตผุลเดยีวกนัคอืตอ้งการใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดส้ะดวกขึน้  
ท ัง้น้ีไดร้กัษาความหมายไว้อยา่งครบถว้น 



406 

 

ยอ่หนา้ที ่5 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ี กลา่วถงึพพิธิภณัฑ์ลูฟร์ ทีแ่สดงภาพจติรกรรมจาํนวนมาก แตค่นเขา้ชม 
สว่นมากจะมุง่หน้าไปชืน่ชมภาพ โมนา ลซิา  art museums n. พพิธิภณัฑ์ศลิปะ โดยเฉพาะ 
ภาพจติรกรรม ประตมิากรรม  beeline n. ทางตรง ท ัง้น้ีเพราะผึง้มสีญัชาตญิาณทีเ่มือ่ออกจาก 
รงัแล้วก็จะบนิมุง่หน้าไปยงัจุดหมายปลายทางโดยไมแ่วะเวียนทีใ่ด ขากลบัก็จะบนิตรงกลบัรงัทนัที 
 straight adv. เป็นทางตรง เป็นแนวตรง ตรง แน่วแน่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
ใจความสาํคญัของยอ่หน้าน้ีกลา่วถงึ การตดิต ัง้ภาพจติรกรรมเพือ่ความปลอดภยัและเพือ่ความ 
สะดวกสบายของผูเ้ขา้ชม  renovation n. เป็นคาํนามของกรยิา renovate ซึง่พบแลว้ใน 
ยอ่หน้าทีส่องการซ่อมแซม การปฏสิงัขรณ์ การทาํใหม่  visitors n. ผูเ้ขา้ชมพพิธิภณัฑ์ ใน 
บทความน้ีใชค้าํ tourists ในความหมายเดยีวกนั  bullet-proof glass กลุม่คาํ กระจกซึง่ 
ลูกปืนยงิไมท่ะลุ หรือกระจกกนักระสนุปืน  pieces n. ในทีน้ี่หมายถงึศลิปกรรมตา่ง ๆ โดย 
เฉพาะภาพจติรกรรม  unseemly adv. อยา่งไมเ่หมาะสม อยา่งไมส่มควร  jostled v.  
กระแทก ผลกัดนั เบยีดเสยีด 

จติรกร ดา วนิชี ผูส้รา้งผลงานจติรกรรมมตะชิน้น้ีไดส้ะทอ้นสตปิญัญาความคดิของเขาออก 
มาอยา่งชดัเจนเป็นทีป่ระทบัใจของคนท ั่วโลก รอยยิม้บนใบหน้าของโมนา ลซิาบง่บอกความสงบ 
เยือกเย็น ดแูลว้เกดิความประณีตในจติใจ 

สปัดาหห์นา้พบกนัใหมน่ะคะ สวสัดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 
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May 31: Thai Scholars strike gold [2] 

สวัสดีค่ะเพื่อนนักอ่าน  

เรามาดูตอนต่อของบทแปลดา้นการศึกษากนันะคะ การแข่งขนัในระดบันานาชาติคร้ังน้ี นกัเรียน 
นานาชาติท่ีอยูใ่นเมืองไทยเขา้ร่วมในโครงการท่ีคลา้ยคลึงกบัโอลิมปิกวชิาการ แต่เป็นในดา้นส่งเสริมทกัษะ 
ชีวติและจิตใจท่ีมุ่งสาธารณประโยชน์ ซ่ึงค่อนขา้งยากในการฝึกอบรมสั่งสอน ใหคุ้ณธรรมดงักล่าวท่ีงอกงาม 
ในจิตใจของนกัเรียน ขอปรบมือใหแ้ก่โรงเรียนและนกัเรียนเหล่าน้ีอยา่งจริงใจ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy3105.htm
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ดา้นวธีิการแปล แมบ้ทความดูไม่ค่อยยาก ไม่มีศพัทแ์สงวชิาการ แต่การแปลกลบัยาก เพราะตอ้งเลือก 
ระดบัค าใหเ้ขา้กบับริบท อีกทั้งยงัมีนามวลี (attributive nouns) หลายค า ท่ีตอ้งเลือกค า และน ามาผกูเขา้ให้ 
เป็นขอ้ความท่ีกะทดัรัด อยูใ่นความนิยมท่ีใชก้นัและใหผู้อ่้านเขา้ใจไดท้นัที 
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Part II 

Thai Scholars strike 
gold 

Bangkok Patana students bag top 
honours in international awards 

scheme 

Story and photograph by  
MATT LEPPARD 

6. The third section, ―Skills‖, 

Encourages the development 

of personal interests and 

hobbies, while the fourth, 

―Physical Recreation‖, 

encourages fitness through 

team activities and individual 

sports. Additionally, the Gold 

Award includes a residential 

project intended to broaden 

experience through living and 

working with others over a 

period of five days. 

7. Bangkok Patana has been 

involved with the scheme for 

five years. This year, 12 

students from the school 

achieved Gold Award status, a 

first for Thailand. 

Additionally students from 

NIST and Shrewbury 

International School were 

presented with Silver and 

Bronze Awards, with more 

than 100 awards being handed 

out in total. 

8. While initial motives for 

participating in the awards 

were mixed, all winners said 

that they came away with far 

more than they expected. For 

ตอน ๒ 

นกัเรยีนไทย 

กวาดเหรยีญทอง 

นักเรยีนโรงเรยีนบางกอกพัฒนา 

ไดรั้บรางวลั เกยีรตยิศสงูสดุ 

จากโครงการรางวลันานาชาต ิ

เรือ่งและภาพ โดย 

แมตต ์เลปพารด์ 

6. กจิกรรมที ่3 คอื "ทักษะ" ซึง่ 

สง่เสรมิพัฒนาการดา้นความ 

สนใจสว่นบคุคล และงานอดเิรก 

สว่นกจิกรรมที ่4 คอื "เสรมิสรา้ง 

สขุภาพ" ซึง่สง่เสรมิสขุภาพ
ของ 

รา่งกาย โดยปฎบิัตกิจิกรรมเป็น 

กลุม่ และกฬีารายบคุคล นอก 

จากนี ้สําหรับรางวลัเหรยีญ
ทอง  

ยังรวมไปถงึโครงงานบา้นพัก 

อยูร่ว่มกัน ซึง่มเีจตนาเพิม่ 

ประสบการณ์ใหแ้กนั่กเรยีน โดย 

ใหพั้กอยูร่ว่มกัน และทํางานรว่ม 

กับผูอ้ ืน่เป็นเวลา 5 วนั 

7. โรงเรยีนบางกอกพัฒนาไดเ้ขา้ 

รว่มโครงการนีม้าเป็นเวลา 5  

ปีแลว้ ในปีนีนั้กเรยีนของโรง 

เรยีนนี ้จํานวน 12 คนประสบ 

ความสําเร็จ ไดรั้บรางวลัระดับ 

เหรยีญทอง ซึง่เป็นครัง้แรก 

สําหรับประเทศไทย นอกจากนี ้
ยังมนัีกเรยีนจากนสิต(์NIST)  

และโรงเรยีนนานาชาตชิรวูส์เบอ
รี ่
ไดรั้บรางวลัเหรยีญเงนิและ
เหรยีญ 

ทองแดง รวมรางวลัทัง้หมดที่
ได ้
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many, it was a life- changing 

experience. 

9. ―I started the International 

Award just to get out of 

Bangkok, see Thailand and 

spend weekends with friends, 

but came away a different 

person,‖ said Bankok Patana 

student and Gold Award 

winner Gary Granger. ―After 

completing the award scheme 

we all want to get more 

involved in the community 

and in outdoor education,‖ 

added Virginie Lacrosse, also 

a Patana student and Gold 

Award winner. 

10. This year also marked the first 

year that Shrewsbury 

International School 

participated at all levels, with 

40 participants in the scheme. 

All winners were keen to 

stress that the awards are open 

to all nationalities and schools 

and that participation helps to 

develop inter-school ties as 

well as break down cultural 

and ethnic barriers. 

รับมากกวา่ 100 รางวลั 

8. ในขณะทีเ่หตจุงูใจเริม่แรก ที ่
เขา้ไปร่วมชงิรางวลันีแ้ตกตา่ง 

กันไปแตผู่ไ้ดรั้บรางวลัทัง้หมด 

ตา่งกลา่วออกมาวา่ พวกตนได ้

อะไรเหลอืกลับมาเกนิกวา่ทีค่ดิ 

หวงัเอาไวม้ากมาย อกีหลายคน 

บอกวา่ เป็น ประสบการณ์ที่
เปลีย่น 

แปลงชวีติไป 

9. "ผมเริม่ตน้โครงการรางวัล 

นานาชาตนิี ้เพยีงแคอ่ยาก 

ออกไปใหพ้น้กรงุเทพเทา่นัน้  

อยากไปดเูมอืงไทยใหท่ั้ว และ 

ใชเ้วลาสดุสปัดาหก์ับเพือ่นฝงู 

แตผ่มกลับมาเป็นคนละคนเลย" 

แกร ีแกรนเจอรนั์กเรยีนโรงเรยีน 

บางกอกพัฒนาผูท้ีไ่ดรั้บรางวลั 

เหรยีญทองชีแ้จง "หลังจากจบ 

โครงการรางวลันีแ้ลว้พวกเรา 
ทัง้หมดตา่งตอ้งการเขา้ไปรว่ม
ใน 

ชมุชน และในการศกึษานอก 

หอ้งเรยีนมากขึน้" เวอรจ์นิี  

ลาครอสส ์นักเรยีนโรงเรยีน 

บางกอกพัฒนาผูไ้ดรั้บรางวลั 

เหรยีญทองอกีคนหนึง่พดูเสรมิ
ขึน้ 

10. ในปีนีย้ังเป็นปีทีโ่รงเรยีน 

นานาชาตชิรวูส์เบอรี ่สง่
ผูเ้ขา้ร่วม 

โครงการ 40 คน ครบทกุระดับ  

นักเรยีนผูไ้ดรั้บรางวลัทัง้หมด
ของ 

โรงเรยีนตา่งกระตอืรอืรน้ยนืยัน
วา่ 

รางวลันีเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่
เยาวชน 

ทกุชาตแิละทกุโรงเรยีน และ
การ 

เขา้รว่มโครงการยังชว่ยพัฒนา 
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สายสมัพันธร์ะหวา่งโรงเรยีน
ดว้ยกัน 

อกีทัง้ยังทําลายกําแพง
วฒันธรรม 

และเชือ้ชาตใิหห้มดไปอกีดว้ย 
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ยอ่หนา้ที ่6-7  
ยงัคงบอกขอ้มูลกจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตัใินภารกจิที ่3 และที ่4 จากท ัง้หมด 4 กจิกรรม  the 
development of personal interests เป็นนามวลีทีต่อ้งคดิหาถอ้ยคาํใหผู้อ้า่นเขา้ใจ และตรง 
กบับรบิททีว่งการศกึษานิยมใชก้นัอยู ่คอื ‗พฒันาการดา้นความสนใจสว่นบคุคล‘  Physical  
Recreation (attr.n.) คาํน้ีวงการศกึษาใช้วา่ ‗เสรมิสรา้งสขุภาพ‘  fitness พลานามยั สขุภาพ 
ของรา่งกาย สขุภาพด ีใชไ้ดทุ้กคาํ เลือกเอา  individual sports (attr.n.) กีฬารายบคุคล  
กีฬาเลน่คนเดยีว ในวงการศกึษานิยมใชค้าํแรกกนัมากกวา่  residential project (attr.n.)  
โครงงานบา้นพกัอยูร่่วมกนั นามวลีน้ีตอ้งคดิหาคาํใหเ้หมาะสมกบับรบิท และใหผู้อ้า่นเขา้ใจดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่7-8-9 
กลา่วถงึผลสาํเร็จของนกัเรียนจากโรงเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะโรงเรียนบางกอกพฒันา  
ทีไ่ดร้บัรางวลัเหรียญทอง รวมท ัง้ความรูส้กึทีม่ตีอ่โครงการของนกัเรียนทีช่นะเลศิ  achieve (v.) 
ประสบความสาํเร็จ บรรลุผลสาํเร็จ ไดร้บัชยัชนะ ขอเลือกคาํแรกสดุมาใช้  status (n.) สถานภาพ 
ฐานะ ตาํแหน่ง ระดบั 2 คาํหลงัน้ีใชไ้ดเ้หมาะสมกบับรบิทดี  initial motives (attr.n.) นามวลี 
น้ีขอใชว้า่ ‗เหตจูุงใจเริม่แรก‘  mixed (adj.) ระคนปนเป แตกตา่ง ผสมปนเปกนั ขอเลือกใชค้าํที ่
2 คะ่  came away with (phr.v.) มคีวามหมายวา่ ออกมาจากทีใ่ดทีห่นึ่ง หรือเหตกุารณ์ใด 
เหตกุารณ์หนึ่งพรอ้มกบัความรูส้กึทีว่า่..  อยา่งในกรณีน้ี นกัเรียนทีไ่ดร้บัรางวลั ไดเ้ขา้รว่มโครงการน้ี 
ไดใ้ชเ้วลาทาํกจิกรรมอยูร่ะยะหนึ่ง เมือ่จากโครงการมาตอนเสร็จสิน้ พวกเขาไดค้วามรูส้กึใหม่ๆ  กลบั 
มา  a life – changing experience (attr.n.) หมายถงึ ประสบการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงชีวติไป  
 outdoor education (attr.n.) คอื การศกึษานอกหอ้งเรียน (ตาม ศพัท์บญัญตักิารศกึษา ของ 
กระทรวงศกึษาธกิาร) 

ยอ่หนา้ที ่10 
บอกยํา้วา่ โครงการน้ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทกุโรงเรียนเขา้มารว่ม ซึง่ไดป้ระโยชน์หลายประการ 
ท ัง้ตวั 
นกัเรียนเองและโรงเรียน marked (v.) ตามความหมายเดมิ หมายถงึ แสดงลกัษณะพเิศษจาํเพาะ 
ของ เป็นสญัลกัษณ์แสดงให้เห็น เมือ่ใชก้บัวนัพเิศษ เราใชว้า่ ―เฉลมิฉลอง‖ แตใ่นกรณีน้ีไมไ่ดเ้ป็นวนั 
พเิศษอะไร แตเ่ป็นทีน่่าสงัเกตวา่ มโีรงเรียนหนึ่งสง่นกัเรียนเขา้รว่มเป็นกรณีพเิศษ ผูเ้ขยีนจงึใชค้าํน้ี  
เมือ่แปล จงึขอใชเ้พียงวา่ ―เป็นปีที‖่ น่าจะพอ  keen (adj.) มหีลายความหมาย ในทีน้ี่ คอื กระตอื 
รือรน้ มุง่มาด มุง่ม ั่น คาํแรกดเูหมาะกบับรบิทดี  stress (v.) เน้นหนกั ยืนยนั ใชไ้ดท้ ัง้ 2 คาํ
nationalities (n.) สญัชาต ิชนชาต ิชาต ิอนัทีจ่รงิควรใชค้าํแรก เพราะเป็นคาํบญัญตัไิวแ้ล้ว แตผู่้
พูดเป็นนกัเรียน น่าจะใชค้าํธรรมดา ดเูหมาะกวา่ จงึขอเลือกใชค้าํหลงัแทน  inter-school 
ties(attr.n.) คอื สายสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนดว้ยกนั  cultural and ethnic barrier (attr.n.) 
นามวลีน้ีพบเห็นมาก ในบทความดา้นสงัคมและการเมอืง มคีาํไทยๆ ใชก้นัอยูห่ลายคาํ เชน่  
อปุสรรค หรือช่องวา่งหรือกําแพง/วฒันธรรมและเชื้อชาต ิดฉินัขอเลือกใชข้อ้ความหลงัสดุ เพราะรบั
กนั 
ดกีบักรยิา ―ทาํลาย‖ 

                        แลว้พบกนัคราวหน้าคะ่ 

จนิตนา ใบกาซยู ี      
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

May 24: Thai Scholars strike gold [1] 

สวัสดีค่ะ  

องัคารน้ี ขอนาํตวัอยา่งบทแปลดา้นการศึกษา ท่ีเป็นข่าวสร้างสรรค ์สร้างความช่ืนใจแก่ผูอ่้าน 

โรงเรียนนานาชาติและนกัเรียนนานาชาติ ท่ีอยูใ่นเมืองไทยสาํแดงคุณภาพ ท่ีไม่ดอ้ยไปกว่า 
ใครเลย แถมยงัมีคุณภาพคบัแกว้เหนือกวา่เสียอีก จากการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ท่ีมี 

นกัเรียนจากหลายสิบประเทศ เน้ือหาตอนตน้ๆ เป็นช่ือและตาํแหน่งต่างๆ ท่ีน่าเก็บไวใ้น 

คลงัคาํเร่ืองน้ี เวลาเราเขียนเร่ืองทาํนองน้ีเป็นภาษาองักฤษ ส่วนท่ีเราคนไทยอึดอดัใจท่ีสุดคือ 

ตาํแหน่งต่างๆ วา่ท่ีถูกท่ีควรคืออะไรกนันะ เช่น เม่ือไร จะใช ้Your excellency และตาํแหน่ง 
―คุณหญิง‖ ภาษาองักฤษเรียกวา่อะไร เป็นตน้ เร่ืองน้ีมีตวัอยา่งท่ีพบกนับ่อยๆ ทั้งฝ่ายเทศและ 

ฝ่ายไทย มาแปลดว้ยกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy2405.htm
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Part I 

Thai Scholars strike 
gold 

Bangkok Patana students bag top 
honours in international awards 

scheme 

Story and photograph by  
MATT LEPPARD 

1. Last Wednesday, Bangkok 

Patana School played host to 

the presentation ceremony for 

Thailand‘s winners of the 

International Award for Young 

People. 

2. Her Excellency Gwendolyn 

Fall, wife of the British 

Ambassador, presented the 

awards at school‘s Bangna 

campus. Special guests at the 

ceremony also included Sue 

Walker, regional director of the 

International Award, as well as 

prominent members of the 

community, including Dr 

Khunying Kalaya 

Sophonpanich, MR 

Sukhumphan Paribatra, Dr 

Parichart Jumsai Na Ayuthay 

and former education minister 

Dr Sirikorn Maneerin. 

3. Run as an extension of the 

UK‘s Duke of Edinburgh 

Award scheme, this 

programme is designed to 

foster independence and 

community spirit among 

students. To date, almost five 

million young people from 

more than 110 countries have 

ตอน ๑ 

นกัเรยีนไทย 

กวาดเหรยีญทอง 

นักเรยีนโรงเรยีนบางกอกพัฒนา 

ไดรั้บรางวลั เกยีรตยิศสงูสดุ 

จากโครงการรางวลันานาชาต ิ

เรือ่งและภาพ โดย 

แมตต ์เลปพารด์ 

1. เมือ่วนัพธุทีผ่า่นมา โรงเรยีน 

บางกอกพัฒนาไดเ้ป็นเจา้ภาพ 

จัดงานพธิมีอบรางวลันานาชาต ิ

สําหรับเยาวชน ใหแ้กผู่ ้
ชนะเลศิ 

จากประเทศไทย 

2. ภรรยาเอกอัครราชทตูอังกฤษ  

เกวนโดลนี ฟอลล ์เป็นประธาน 

มอบรางวลั ณ โรงเรยีน
บางกอก 

พัฒนา วทิยาเขตบางนา แขก 

ผูม้เีกยีรตพิเิศษในงานพธินีี้  

ประกอบดว้ย ซ ูวอลเกอร ์ 

ผูอํ้านวยการสว่นภมูภิาค 
โครงการ 

รางวลันานาชาต ิและบคุคลผูม้ ี

ชือ่เสยีงในสงัคม ซึง่ไดแ้ก ่ดร. 
คณุหญงิกัลยา โสภณพานชิ  

ม.ร.ว. สขุมุพันธ ์บรพัิตร ดร. 
ปารชิาต ิชมุสาย ณ อยธุยา  

และอดตีรัฐมนตรกีระทรวง 

ศกึษาธกิาร ดร.สริกิร มณีรนิทร ์

3. โครงการนี ้ซ ึง่ดําเนนิงานเป็น 

สว่นขยายของโครงการรางวลั 

ดุก๊ออฟเอดนิบะระ แหง่สหราช 

อาณาจักร (UK‘s Duke of  

Edinburgh Award scheme) 

มจีดุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิจติใจ 

ทีเ่ป็นอสิระพึง่ตนเองและ
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been involved. 

4. The award is split into three 

categories: Bronze, for over-

14s who have committed a 

minimum of six months to the 

programme; Silver for over 15s 

who have participated for a 

minimum of 12 months; and 

Gold of over-16s who have 

participated for more than 18 

months. 

5. The programme itself 

comprises four sections that 

must be completed by all 

participants. The first, 

―Service‖, includes community 

service projects, conservation 

work and community voluntary 

work. Secondly, the 

―Adventurous Journey‖ section 

involves expeditions through 

which students gain an 

understanding of the 

environment and teamwork. 

ประโยชน ์

แหง่ชมุชนในหมูนั่กเรยีน
ดว้ยกัน 

จนถงึปัจจบุันนีม้เียาวชนเกอืบ 
5 

ลา้นคน จากประเทศมากกวา่ 
110 

ประเทศ เขา้รว่มโครงการนี ้
4. รางวลันีแ้บง่ออกเป็น 3 

ประเภท 

ไดแ้ก ่รางวลัเหรยีญบรอนซ ์ 

สําหรับนักเรยีนอาย ุ14 ปี ขึน้

ไป 

ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหป้ฏบิตังิาน 

ตามโครงการกําหนดอยา่ง
นอ้ย  

6 เดอืน รางวลัเหรยีญเงนิ

สําหรับ 

นักเรยีนอาย ุ15 ปีขึน้ไป ทีไ่ด ้

เขา้ 

รว่มโครงการอยา่งนอ้ย 12 

เดอืน 

และรางวลัเหรยีญทอง สําหรับ 

นักเรยีนอาย ุ16 ปีขึน้ไป ทีเ่ขา้ 

รว่มในโครงการมากกวา่ 18 

เดอืน 

5. ตัวโครงการเองประกอบดว้ย 

กจิกรรม 4 สว่น ซึง่ผูเ้ขา้ร่วม 

โครงการทัง้หมดตอ้ง ปฏบิัตใิห ้

ครบเสร็จสิน้ กจิกรรมแรก คอื 

―งานบรกิาร‖ ซึง่ไดแ้ก ่

โครงงาน 

บรกิารชมุชน งานอนุรักษ์
ธรรมชาต ิ

และงานอาสาสมัครชมุชน 
กจิกรรม 

ทีส่อง คอื สว่น ―การเดนิทาง

ผจญ 

ภัย‖ซึง่รวมทัง้การเดนิทางไกล 

ที ่
ทําใหนั้กเรยีนไดรั้บประโยชนม์ ี
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ความเขา้ใจสิง่แวดลอ้ม และ
การ 

ทํางานเป็นกลุม่ 
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หวัขา่วใหญ ่ 
ดนู่าจะไมย่าก แตถ่า้จะหาขอ้ความใหส้ะดดุตาและใจผูอ้า่น ตอ้งตคีวามจากคาํ strike (v.) ทีม่ ี
หลายสบิความหมายแตใ่นทีน้ี่ คอื ทาํ สาํเร็จ ทะลุผ่าน ประสบพบ ซึง่มคีวามหมายลกึลงไป คอื ชนะ 
นั่นเอง แตด่ฉินัเลือกใชค้าํ ―กวาด‖ เพราะเหมาะทีจ่ะเป็นหวัขา่วมากกวา่  scholars (n.) มี 
หลายความหมาย แตใ่นบรบิทน้ีคอื นกัเรียน นกัศกึษา ผูศ้กึษาดว้ยตนเอง คาํแรกตรงทีส่ดุ เพราะ 
เน้ือขา่วบอกเรือ่งอายุไวด้ว้ย  Gold (n.) ในทีน้ี่ คอื เหรียญทอง (ไมใ่ชท่อง ทองคาํ นะคะ) 

หวัขา่วยอ่ย  
ใชค้าํแปลตรงขอ้ความ แตเ่ลือกคาํใหก้ะทดัรดั  bag (v.) ครอบครอง ไดร้บั เลือก คาํหลงัจะตรง 
ทีส่ดุ  top honours (attr.n.) รางวลัเกียรตยิศสูงสดุ  sheme (n.) โครงการ แผนการ  
แผนงาน คาํน้ีมคีวามหมายเดยีวกบั programme และ project ซึง่กลา่วอยูใ่นบทความน้ี  
เพือ่ไมใ่หซ้ํา้ซ้อนกนัมากนกั ดฉินัขอใชค้าํแปลสาํหรบั project วา่ ‗โครงงาน‘ สว่นอีก 2 คาํ ใช ้
เหมอืนกนั คอืโครงการ เพราะหากจะใชแ้ผนงาน เรามกันึกไปถงึแผนปฎบิตังิาน (plan) มากกวา่ 

ยอ่หนา้ที ่1 -2  
กลา่วถงึการจดังานพธิีมอบรางวลันานาชาตแิกน่กัเรียนจากประเทศไทยทีไ่ดร้บัรางวลัทุกระดบัที่ 
โรงเรียนบางกอกพฒันาเป็นเจา้ภาพจดัขึน้  host (n.) เจา้ภาพ เจา้ของบา้น เจา้ของ ผูจ้ดั 
รายการ คงตอ้งเลือกคาํแรกแลว้ละ  the presentation ceremony (attr.n.) งานพธิีมอบ 
รางวลั นามวลีเชน่น้ีตอ้งนึกถงึถอ้ยคาํทีเ่ขา้กบับรบิททีค่นไทยนิยมใชก้นั ไมค่วรแปลตามความหมาย 
ของคาํ เพราะจะสรา้งความสบัสนใหแ้กผู่อ้า่น  the International Award for Young  
People (attr.n.) เชน่เดยีวกบันามวลีอืน่ๆ โดยเฉพาะทีเ่ป็นนามเฉพาะของสิง่หนึ่งสิง่ใด ตอ้งเลือก 
คาํและขอ้ความใหเ้หมาะสม และทีน่ิยมใชก้นั วลีน้ีขอใช้ ‗รางวลันานาชาตสิาํหรบัเยาวชน‘  Her  
Excellency เป็นสาํนวนทีใ่ชนํ้าหน้าบคุคลทีม่ตีาํแหน่งสงู เชน่ เอกอคัรราชทูต รฐัมนตรี พระราชา 
คณะ ฯลฯ (ใช ้His สาํหรบัผูช้าย และ Her สาํหรบัผูห้ญงิ) ในภาษาไทยนิยมใชค้าํพณฯทา่น ฯพณฯ  
ใตเ้ทา้ (สมยักอ่น) ปจัจุบนัน้ีเราไมน่ิยมใสก่นั บางแหง่อาจใส่ ‗ทา่น‘ แทน ดงันัน้ในทีน้ี่ ดฉินัขอเลือก 
ไมใ่สค่าํนําหน้าเหลา่น้ี แตเ่ลีย่งมาใช้ตาํแหน่งของสามีนําหน้าแทน  campus (n.) วทิยาเขต  
แคมพสั  prominent (adj.) สาํคญั โดง่ดงั มีชือ่เสยีง ใชไ้ดทุ้กคาํ 

ยอ่หนา้ที ่3 
กลา่วถงึปมูหลงัของโครงการประกวดน้ี ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการใหญแ่หง่สหราชอาณาจกัร 
องักฤษ  an extension (n.) สว่นขยาย สว่นประกอบ สว่นเสรมิ ใช้ไดทุ้กคาํ เลือกเอา 
 UK‘s Duke of Edinburgh Award scheme (attr.n.) คอื โครงการรางวลัดุก๊ออฟเอดนิ 
บะระ แหง่สหราชอาณาจกัร  ดฉินัแปลบางคาํและเขยีนทบัศพัท์บางคาํ เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจ และได้ 
วงเล็บชือ่ทีแ่ทจ้รงิเอาไวด้ว้ยสาํหรบัผูส้นใจ  foster (v.) สง่เสรมิ กระตุน้ ปลูกฝงัคณุธรรมเลือก 
ใชไ้ดทุ้กคาํ in dependence and community spirit (attr.n.) นามวลี น้ีตอ้งคดิหาถอ้ยคาํ 
ใหเ้หมาะสมกบับรบิท และเป็นถอ้ยคาํทีด่อียูใ่นระดบัเดียวกบัภาษาตน้ฉบบั ขอใชค้าํวา่ ‗จติใจทีเ่ป็น 
อสิระพึง่ตวัเองและประโยชน์แหง่ชุมชน‘  to date เป็นคาํเชือ่ม หมายถงึ ‗จนถงึบดัน้ี‘ 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
ใหร้ายละเอยีดประเภทระดบัรางวลั และกจิกรรมทีต่อ้งปฎบิตัใินแตล่ะประเภท  split (v.) แยกออก 
แตกออก แบง่ออก ชอบคาํไหน เลือกใชไ้ดทุ้กคาํ  Bronze (n.) ขอใหส้งัเกตวา่ใช ้capital letter 
เพราะเป็นชือ่เฉพาะ หมายถงึ เหรียญบรอนซ์ หรือ ทีค่นไทยนิยมใชว้า่ เหรียญทองแดง  have 
committed (v.) มหีลายความหมายมาก แตใ่นบรบิทน้ี คอื ‗ไดร้บัมอบหมายใหป้ฎบิตังิาน‘  a  
minimum (n.) อยา่งน้อย อยา่งตํ่า ใชไ้ดท้ ัง้ 2 คาํ  comprises (v.) ประกอบดว้ย ครอบคลุม 
รวมท ัง้หมด ใช้ไดทุ้กคาํ เลือกเอา  community service projects (attr.b.) คอื โครงงาน 
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บรกิารชุมชน  conservation work (attr.n.) งานอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ community  
voluntary work (attr.n.) งานอาสาสมคัรชุมชน  Adventurous Journey (attr.n.) คอื  
การเดนิทางผจญภยั  expedition (n.) การเดนิทางไกล การผจญภยั การออกสาํรวจ คงตอ้งใช้ 
คาํแรกเพราะตรงกบับรบิททีส่ดุ 

                        แลว้พบกนัในตอนสองนะคะ 

จนิตนา ใบกาซยู ี      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

May 17: Pokin: I did the right thing [2] 

สวัสดีค่ะ  
ประเด็นร้อนทางการเมืองเร่ืองการประชุมรัฐสภาคุกรุ่นตลอดคร่ึงหลงัของเดือนมีนาคมเร่ือยมา 
จนถึงตน้เดือนเมษายน จะอยา่งไรก็ตามดิฉนัคิดวา่ยงัเป็นเน้ือหาท่ีน่าสนใจสาํหรับการแปลซ่ึง 
ประกอบดว้ยถอ้ยคาํสาํนวนทางดา้นนิติบญัญติัรัฐสภา พรรคการเมือง ส.ส. การประชุม ตวัยอ่ ฯลฯ 

ซ่ึงลว้นแต่เป็นหน่วยยอ่ยของการแปลท่ีมีประโยชน์สมควรเก็บสะสมไว ้นกัแปลใดเก็บหน่วยยอ่ย 

ของการแปลไวไ้ดม้ากมาย นกัแปลนั้นก็จะทาํงานไดส้ะดวกรวดเร็วเป่ียมดว้ยคุณภาพเช่ือถือได ้ 

เชิญทดลองแปลตอนต่อไปไดเ้ลยค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy1705.htm
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Part II 

PARLIAMENT PROXY VOTING 

Pokin: I did the right 
thing 

SURASAK TUMCHAROEN 

6. Mr Pokin Polakul said he had 

told a fact-finding committee 

headed by Deputy House 

Speaker lalita Rirksamran to 

finish their probe in two weeks 

on whether Mr Payap had cast 

votes twice as alleged or not. 

7. Meanwhile, Democrat leader 

Abhisit said the lower house 

meeting got off to a rough start 

on Wednesday because MPs 

did not respect the rules. 

8. Mr Abhisit said Mr Pokin 

would agree that proxy voting 

was improper and Mrs 

Rangsima was unfairly ordered 

to take back her statement 

when all she did was speak the 

truth. 

9. He denied the opposition was 

playing games. The fact 

remained that proxy voting 

took place and the MP whose 

vote had been cast on his 

behalf even admitted he was 

not present in the chamber 

when his card was inserted, he 

said. 

10. Deputy Interior Minister 

Somchai Sunthornwat, who is 

concurrently chief of the TRT 

MPs, and Democrat MP Nipit 

Inthasombat admitted that over 

the past several years 

ตอน ๒ 

รฐัสภา: การออกเสยีงแทนกนั 

โภคนิ: ผมท า 

ถกูตอ้งแลว้ 

สรุศกัดิ ์ธรรมเจรญิ 

6. นายโภคนิกลา่ววา่เขาไดข้อให ้

คณะกรรมการสวบสวนขอ้เท็จ 

จรงิซึง่มรีองประธานรัฐสภา  

นางลลติา ฤกษ์สําราญ เป็น 

ประธานเพือ่หาขอ้ยตุใินกรณีนี้ 
ใหเ้สร็จสิน้ภายในสองสปัดาห ์ 

วา่นายพายัพไดห้ยอ่นบัตร
เลอืก 

ตัง้สองครัง้จรงิหรอืไม ่

7. ในขณะนัน้ นายอภสิทิธิ ์
หัวหนา้ 

พรรคประชาธปัิตยไ์ดก้ลา่ววา่
การ 

ประชมุสภาผูแ้ทนเริม่ตน้อยา่ง
ไม ่

ราบรืน่เมือ่วนัพธุเพราะ ส.ส. 
ไม ่

เคารพกฎกตกิา 

8. นายอภสิทิธิก์ลา่ววา่นายโภคนิ 

ควรจะยอมรับวา่การออกเสยีง 

แทนกันนัน้เป็นสิง่ทีไ่มส่มควร  

และนางรังสมิาถกูสัง่ใหถ้อนคํา 

พดูอยา่งไมเ่ป็นธรรมในเมือ่ส ิง่ 

ทีเ่ธอพดูทัง้หมดเป็นความจรงิ 

9. เขาปฏเิสธวา่ฝ่ายคา้นมไิดก้าร 

เลน่เกมแตป่ระการใด เพราะ 

ความจรงิปรากฏวา่การออก
เสยีง 

แทนกันนัน้เกดิขึน้จรงิ ส.ส. ซึง่ 

มผีูอ้อกเสยีงในนามของเขานัน้ 

ยอมรับวา่เขาไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้ง 

ประชมุตอนทีไ่ดม้กีารเสยีบ



419 

 

lawmakers had deliberately 

cast multiple votes with the 

use of their voting cards and 

those of their colleagues. 

บัตร 

ของเขาเขา้ไป 

10. รัฐมนตรชีว่ยวา่การมหาดไทย  

นายสมชาย สนุทรวฒัน ์ซึง่เมือ่ 

เร็วๆ นี ้เป็นหัวหนา้ ส.ส. พรรค 

ไทยรักไทย กับนายนพิฐิฎ ์ 

อนิทรสมบตั ิส.ส.พรรค
ประชาธปัิตย ์

ยอมรับวา่ในชว่งหลายปีทีผ่า่น
มา 

สมาชกิรัฐสภาไดอ้อกเสยีง
แทนกัน 

หลายครัง้หลายหนอยา่งจงใจ
โดย 

ใชบ้ัตรลงคะแนนของตนเอง
และ 

บัตรของสมาชกิสภาคนอืน่ๆ 
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ย่อหน้าที ่6 
ใจความส าคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงโดยใหท้ราบผลภายในสอง 
สัปดาห์  fact-finding n. adj. การหาขอ้เท็จจริง เก่ียวกบัการหาขอ้เท็จจริง  headed by v. ซ่ึงมี 
ประธาน Deputy House Speaker n. รองประธานรัฐสภา  to finish their probe กลุ่มค า  
สอบสวนใหเ้สร็จส้ิน  cast votes twice กลุ่มค า ลงคะแนนเสียงสองคร้ัง 

ย่อหน้าที ่7 

ใจความส าคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซ่ึงมีความเห็นวา่ ส.ส. ไม่เคารพกติกาของท่ี 
ประชุม Democrat leader n. หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ lower house n. หมายถึงสภา 
ผูแ้ทนราษฎร senate หมายถึงวฒิุสภา  rough start n. การเร่ิมตน้ท่ีไม่ราบร่ืน rough adj. หยาบ  
ขรุขระ  respect the rules กลุ่มค า เคารพกฎระเบียบกติกา ตรงขา้มกบั break หรือ violate the 

rules ละเมิดกฎกติกา 

ย่อหน้าที ่8 

ใจความส าคญัของยอ่หนา้น้ีเป็นค าพดูของนายอภิสิทธ์ิซ่ึงวจิารณ์การกระท าของประธานรัฐสภา 
 agree v. ตกลง เห็นชอบ ยอมรับ  improper adj. ไม่เหมาะสม  unfairly adv.  

ไม่เป็นธรรม take back her statement กลุ่มค า หมายความเช่นเดียวกบั withdraw her 

allegation ถอนค ากล่าวหา ถอนค าพดู 

ย่อหน้าที ่9 

ใจความส าคญัของยอ่หนา้น้ี ยงัเป็นค าพดูของนายอภิสิทธ์ิ แสดงเหตุผลของการคดัคา้น 
 opposition n.ฝ่ายคา้น พรรคฝ่ายคา้น การขดัแยง้ การคดัคา้น การมีความเห็นตรงกนัขา้ม  
 playing games กลุ่มค า แปลตามตวัวา่การเล่นเกม ซ่ึงเป็นค าท่ีคนไทยทัว่ไปรู้จกัความหมายดี  
คือมีกลเมด็มีความแอบแฝง ซ่อนเง่ือนง า took place v. เกิดข้ึน  on his behalf กลุ่มค า 
ในนามของเขา  present in the chamber กลุ่มค า ปรากฏตวัในห้องประชุม ค า present 

in the class หมายความวา่ เขา้เรียน มาเรียน ตรงขา้มกบั absent  his card was  

inserted กลุ่มค า บตัรของเขาถูกสอดไวห้รือถูกเสียบไว ้

ย่อหน้าที ่10 
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ใจความส าคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงนายสมชาย สุนทรวฒัน์ และนายนิพิฐฎ ์อินทรสมบติั ไดย้อมรับวา่ 
การออกเสียงแทนกนัเกิดข้ึนในรัฐสภามานานแลว้  Deputy Interior Minister n. รัฐมนตรี 
ช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  over the past several years กลุ่มค า ในช่วงหลายปีใน 
อดีต เม่ือหลายปีมาแลว้  deliberately adv.อยา่งจงใจ โดยมีเจตนา  multiple adj. หลาย
เท่า  
หลายคร้ัง  voting cards n. บตัรลงคะแนน  colleagues n. ผูร่้วมงาน ในท่ีน้ีหมายถึง 
สมาชิกรัฐสภา ส.ส. หรือ ส.ว. 

หวงัวา่บทเรียนแปลวนัน้ีจะกระตุน้จิตส านึกของผูอ่้านและผูแ้ปลเก่ียวกบัการท างานของผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงของประเทศของเราไดบ้า้งนะคะ สวสัดีค่ะ 

สิทธา พินิจภูวดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

May 10: Pokin: I did the right thing [1] 

สวัสดีค่ะ  
นานๆ จะไดน้าํข่าวสั้นๆ ดา้นการเมืองมาเป็นบทเรียนแปลเสียที บทเรียนวนัน้ีเป็นประเด็นท่ีทา้ทาย 

เม่ือกลางเดือนมีนาคมเก่ียวกบัความกลา้เปล่ียนแปลงปรับปรุงประเพณีนิยมเก่าๆ เป็นความใหม ่

สมสมยัแห่งประชาธิปไตย บางคนคิดว่าประเพณีนิยมตอ้งรักษาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น ทั้งๆ ท่ีใจจริง 
ไม่ตอ้งการนิยมเลยโดยอา้งความเกรงใจประนีประนอม งานบริหารระดบัสูงของชาติ ตอ้งการความ 

นิยมสมสมยัแห่งประชาธิปไตย ผูบ้ริหารระดบัสูงของชาติควรเปล่ียนแปลงความไร้ระเบียบวินยั 

ทาํอะไรตามใจชอบ ผูร่้างกฎหมายของชาติควรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมกัจะละเมิดกฎหมาย 
ขอ้บญัญตั ิิ... ประธานรัฐสภาคนใหม่ ดร.โภคิน พลกลุ มีความกลา้เปล่ียนแปลงประเพณีท่ีฝืนใจ 

นิยมปฏิบติักนัมานาน เป็นความกลา้ท่ียิง่ใหญ่โดยเคร่งครัดระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย การ 

กระทาํเช่นน้ีดิฉนัเช่ือวา่คงเป็นท่ีถูกใจสมาชิกสภานิติบญัญติัส่วนมากอยา่งแน่นอน ส่วนประชาชน 

ทัว่ไปนั้นถูกใจเป็นท่ีสุดและสมหวงัท่ีรอคอยมานาน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy1005.htm
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บทเรยีนนีม้ศีัพทเ์กีย่วกบัการประชมุและรัฐสภา ขอใหเ้ก็บเขา้ ―คลงัคํา‖ ของคณุไวด้ว้ย

นะคะ 

เชญิอา่นซํ้าๆ เพือ่ความเขา้ใจใหต้ลอดกอ่นดบูทแปลภาษาไทยทีใ่หไ้ว ้ลงมอืไดเ้ลยคะ่ 
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Part I 

PARLIAMENT PROXY VOTING 

Pokin: I did the right 
thing 

SURASAK TUMCHAROEN 

1. House Speaker Pokin Polakul 

yesterday maintained he had 

done the right thing about 

Wednesday‘s alleged rigging of 

House votes by a Thai Rak Thai 

MP, and that he had not picked 

a woman MP from the 

opposition bloc. 

2. Mr Pokin said he had not 

considered Rangsima 

Rodrasamee, the Democrat MP 

of Samut Songkhram, as a 

woman but as a lawmaker when 

he ordered her to leave the 

chamber for failing to withdraw 

her allegation. 

3. ―I could not have applied a 

double standard in dealing with 

legislators on either side of the 

aisle. I did not pick on the 

woman MP and I did abide by 

parliamentary rules. Besides, 

men and women are considered 

equal,‖ said the new House 

speaker. 

4. Mr Pokin‘s comment followed 

the alleged vote rigging in the 

House chamber and his order 

for the women MP to leave after 

she refused to withdraw her 

accusation that TRT MP Payap 

Panket of Sing Buri had 

wrongfully cast a double vote to 

set schedules for House weekly 

ตอน ๑ 

รฐัสภา: การออกเสยีงแทนกนั 

โภคนิ: ผมท า 

ถกูตอ้งแลว้ 

สรุศกัดิ ์ธรรมเจรญิ 

1. เมือ่วานนีน้ายโภคนิ พลกลุ  

ประธานรัฐสภา ไดย้นืยันวา่ 

เขาไดทํ้าสิง่ทีถ่กูตอ้งแลว้ 

เกีย่วกับการกลา่วหาวา่ไดม้ ี

การออกเสยีงแทนกันในรัฐสภา 

เมือ่วนัพธุ โดย ส.ส.พรรค 

ไทยรักไทยผูห้นึง่ อกีทัง้ยัง 

กลา่ววา่เขาไมไ่ดเ้จาะจง 

เลอืก ส.ส.หญงิจากสมาชกิ 

พรรคการเมอืงฝ่ายตรงขา้ม 

2. นายโภคนิ กลา่ววา่การทีเ่ขา 

ขอใหรั้งสมิา รอดรัศม ีส.ส. 
สมทุรสงคราม พรรค
ประชาธปัิตย ์

ออกจากหอ้งประชมุดว้ยเหต ุ

ทีเ่ธอไมย่อมถอนคํากลา่วหานัน้ 

มไิดถ้อืวา่เธอเป็นผูห้ญงิ แตถ่อื 

วา่เธอเป็นสมาชกิสภานติบิัญญัต ิ

3. ―ผมไมไ่ดเ้ลอืกปฏบิัตติอ่สมาชกิ 

สภานติบิัญญัตไิมว่า่จะเป็นฝ่าย 

ไหนก็ตาม ผมไมไ่ดเ้จาะจงวา่ 

เป็นส.ส.หญงิหรอืไม ่แตผ่มตอ้ง 

การรักษาขอ้บังคับของรัฐสภา  

นอกจากนีผ้มยังถอืวา่ทัง้ชาย
และ 

หญงิเสมอภาคกัน‖ ประธาน

รัฐสภา 

คนใหมก่ลา่ว 

4. คําชีแ้จงของนายโภคนิดังกลา่ว
นัน้ 

สบืเนือ่งมาจากเรือ่งการออก
เสยีง 
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meetings. 

5. Mrs Rangsima, who maintained 

she saw the TRT MP casting the 

double vote, was followed out 

of the House chamber by former 

premier Chuan Leekpai and 

opposition leader Abhisit 

Vejjajiva, among other 

Democrats. The opposition MPs 

apparently staged the walkout in 

protest against the House 

speaker. 

แทนกันในรัฐสภาทําตอ้งออก
คําสัง่ 

ใหส้.ส.หญงิออกจากหอ้งประชมุ 

หลังจากทีเ่ธอไมย่อมถอนขอ้
กลา่วหา 

นายพายัพ ปั้นเกต ุส.ส.สงิหบ์รุ ี 

พรรคไทยรักไทยวา่ ได ้
ลงคะแนน 

สองครัง้ในการออกเสยีงกําหนด 

ตารางประชมุสภาประจําสปัดาห ์

5. นางรังสมิา ผูซ้ ึง่ยนืยันวา่เธอได ้
เห็น 

ส.ส.พรรคไทยรักไทยลงคะแนน 

เสยีงสองครัง้ ไดอ้อกจากที่
ประชมุ 

ตามมาดว้ยอดตีนายกรัฐมนตร ี 

นายชวน หลกีภัย และหัวหนา้
พรรค 

ประชาธปัิตย ์นายอภสิทิธิ ์เวชชา
ชวีะ 

และ ส.ส. พรรคประชาธปัิตยค์น
อืน่ๆ 

เห็นไดช้ดัเจนวา่ส.ส.พรรคฝ่าย
คา้น 

หลายคนไดพ้ากันเดนิออกเพือ่ 

ประทว้งประธานรัฐสภา 
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หวับท  

เป็นขอ้ความสัน้ๆ กระชบั กะทัดรัด เขา้ใจงา่ย ความหมายตรงตัว ดังนัน้จงึใชว้ธิแีปลแบบคํา
ตอ่คํา 

ไดทั้นท ี parliament n. รัฐสภา ซึง่ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและ
วฒุสิภา  proxy adj. 

และ n. ตัวแทน ผูแ้ทน การมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะ ใบมอบฉันทะซึง่เป็นผูแ้ทน เมือ่นําใช ้

กับ  

voting ก็สามารถเขยีนคําแปลสัน้ๆ ไดว้า่การออกเสยีงแทนกัน การลงคะแนนเสยีงแทนกัน 

ซึง่เป็น 

ขอ้หา้มในการประชมุรัฐสภา 

หวัขอ้ขา่ว  
 เป็นคํากลา่วของ ดร.โภคนิ พลกลุ ประธานรัฐสภา ซึง่เป็นประเด็นสําคัญของบทความ

เชงิขา่วนี ้อกีทัง้เป็นความยิง่ใหญซ่ึง่แสดงความกลา้หาญของนักกฎหมายผูค้งแกเ่รยีน และ
ผา่นการทํางาน 

ในหนา้ทีผู่บ้รหิารระดับสงู ทัง้ในแวดวงการศกึษาและการศาล 

ยอ่หนา้ที ่1  

ผูแ้ปลอยา่ลมืวา่การเป็นนักแปลทีด่จีะตอ้งเป็นนักอา่นทีอ่ดทน สามารถบังคับตัวเองให ้
ทํางานแปล 

อยา่งมขีัน้ตอนโดยเริม่จากขัน้ตอนแรกคอื การอา่นหา้ยอ่หนา้ใหต้ลอดเพือ่ทําความเขา้ใจ
เนือ้หาโดย 

รวม ตอ่จากนัน้ขัน้ตอนทีส่องคอืใหห้าคําศัพทท์ีไ่มรู่ ้และหาความรูร้อบตัวทีจํ่าเป็น เชน่ 
ตําแหน่งของ 

บคุคลในเรือ่ง ขัน้ตอนทีส่ามคอืการเก็บความทีเ่ป็นประเด็นสําคัญใหไ้ดเ้พือ่ป้องกันมใิหแ้ปล
ผดิ  

สําหรับยอ่หนา้ทีห่นึง่นี ้ใจความสําคัญกลา่วถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในรัฐสภา แสดงใหเ้ห็น
ความ 

แน่วแน่เทีย่งตรงของประธานรัฐสภา ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการลงมอืเขยีนบทแปลศัพทท์ีด่ฉัิน
หามา 

เผือ่ผูแ้ปลบางทา่นโดยเฉพาะศัพทเ์กีย่วกับรัฐสภาซึง่ทา่นตอ้งรวบรวมเก็บไวใ้นคลังคําคอื 

 House Speaker n. ประธานรัฐสภา  maintain v. มคีวามหมายมากมาย ในทีน่ีแ้ปลวา่ 

ยนืยัน alleged rigging of House votes กลุม่คํา การออกเสยีงแทนกันในรัฐสภา 

 alleged v. กลา่วหา  rigging n. ปลอม จัดฉาก การสมคบกันโกง  House n. ตัดสัน้

จาก 

House of Commons สภาผูแ้ทนราษฎร  MP n. ยอ่จาก member of Parliament  

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื ส.ส.  bloc n. กลุม่คน กลุม่สมาชกิพรรคการเมอืง 

การแปลยอ่หนา้นีไ้ดส้บัทีก่ารเรยีงคําเขา้ประโยคเสยีใหมเ่พือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดง้า่ยขึน้โดย
รักษา 
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ความหมายไวอ้ยา่งครบครัน 

ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําพดูของ ดร.โภคนิเพือ่แถลงวา่เขาปฏบิัตติอ่ ส.ส. โดย
มไิดถ้อื 

วา่เป็นหญงิหรอืชายแตโ่ดยมเีหตผุลในดา้นระเบยีบขอ้บังคับของรัฐสภา  Democrat adj. 

ซึง่ 

สงักัดพรรคประชาธปัิตย ์ lawmaker n. ผูบ้ัญญัตกิฎหมาย ผูร้า่งกฎหมาย สมาชกิสภานติิ

บัญญัต ิ

 chamber n. มคีวามหมายหลากหลาย ในทีน่ีห้มายถงึหอ้งประชมุ  failing n. ไมม่ี

เหตผุล  

ในทีน่ีค้อืการไมถ่อนคํากลา่วหา คํา allegation มาจากคํากรยิา allege กลา่วหา withdraw  

แปลวา่ถอน ถอนเงนิ ถอนตัว ถอนคนื เลกิใช ้เอาออก เอากลับไป 

ยอ่หนา้ที ่3 
 ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําพดูของ ดร.โภคนิซึง่ชีแ้จงเหตผุลการกระทําของตน

วา่มไิด ้

เลอืกปฏบิัต ิไมว่า่จะเป็นฝ่ายพรรคการเมอืงใด และไมว่า่จะเป็นฝ่ายพรรคการเมอืงใด และ
ไมว่า่จะ 

เป็นชายหรอืหญงิ  applied a double standard กลุม่คํา มวีธิแีปลไดห้ลายอยา่ง เชน่  

เลอืกปฏบิัต ิหรอืปฏบิัตแิบบสองมาตรฐาน  legislators n. ตามศัพทก์ฎหมายแปลวา่ผู ้

บัญญัต ิ

กฎหมาย มาจากคํากรยิา legislate แปลวา่ตรากฎหมาย บัญญัตกิฎหมาย ในทีน่ีห้มายถงึ

สมาชกิ 

สภานติบิัญญัต ิ side of the aisle กลุม่คํา ในทีน่ี ้หมายถงึฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคา้น 

คํา aisle  

ทีใ่ชใ้นรัฐสภาอังกฤษก็เพราะพรรคการเมอืงฝ่ายขวาและฝ่ายซา้ยน่ังแยกกันคนละปีกของ
หอ้งประชมุ 

 parliamentary rules กลุม่คํา ขอ้บังคับกฎกตกิาทีใ่ชใ้นการประชมุรัฐสภา 

ยอ่หนา้ที ่4 
 ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึคําชีแ้จงของ ดร.โภคนิ ทีม่คํีาสัง่ให ้ส.ส.หญงิออก

จากหอ้ง 

ประชมุ  comment n. คําวพิากยว์จิารณ์ คําอธบิาย ขอ้สงัเกต v.วจิารณ์ ตําหนติติงิ 

ยอ่หนา้ที ่5 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่ววา่ นางรังสมิาเดนิออกจากหอ้งประชมุโดยมนีายชวน นาย
อภสิทิธิ ์ 

และ ส.ส.พรรคประชาธปัิตยเ์ดนิออกนอกหอ้งประชมุไปดว้ยเป็นการประทว้ง  casting the  

double vote กลุม่คํา การลงคะแนนสองครัง้ การลงคะแนนบัตรแทนกัน การออกเสยีงแทน
กัน 

 House chamber n. หอ้งประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  former premier n. อดตีนายก 
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รัฐมนตร ี opposition leader n. หัวหนา้ฝ่ายคา้น ผูนํ้าฝ่ายคา้น  walkout in protest  

กลุม่คํา การเดนิออกเพือ่ประทว้ง 

หวงัวา่ผูแ้ปลคงไดถ้อ้ยคําสาํนวนเกีย่วกบัรัฐสภาและการประชมุเก็บไวใ้น ―คลงัคํา‖ หลายคํานะคะ 

สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

May 3: Giant mystery probed [2] 

สวัสดีค่ะ  

ปลาหมึกยกัษท่ี์ไม่ใช่ octopus แต่เป็นปลาหมึกกลว้ยท่ีมีขนาดมหึมา เป็นข่าวบ่อยๆ หลายคนก็ 
ประหลาดใจวา่สตัวท่ี์มีขนาดใหญ่ยกัษข์นาดนั้นจะมีถ่ินอาศยัขนาดไหน จะตอ้งกินอาหารจาํนวน 

เท่าไรจึงจะพอยาไส้มนัได ้นกัวิทยาศาสตร์ไดท้าํการศึกษาแลว้พบว่า ชีวิตจริงของเจา้สัตวย์กัษ ์

ชนิดน้ีไม่ไดเ้ป็นไปตามคาํเล่าขานต่อๆ กนัมา แต่พวกเขาก็ยงัอดอศัจรรยใ์จไม่ไดก้บัอตัราการ 

เจริญเติบโตท่ีรวดเร็วของพวกมนัไม่ได ้ถึงกบัเปรียบเทียบวา่ปลาหมึกพวกน้ีเป็น ―ไก่เน้ือของ 
ทะเล‖ ทีเดียว ขอเชิญติดตามต่อไดเ้ลยค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmy0305.htm
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Part 2 

Giant mystery 
probed 

Separating truth from myth 
about monster squid 

HENRY FOUNTAIN 

6. Landman analysed 

isotopes of oxygen in 

statoliths from three 

southern giant 

squid,Architeuthis 

sanctipauli, from the 

Pacific Ocean. Like all 

specimens, these were 

caught in fishing nets 

or washed ashore. The 

proportion of isotopes 

gives an indication of 

the water temperature 

the squid lived in, and 

temperature can be 

related to depth. 

7. In the analysis, 

Landman found that 

the squid lived at 

depths of 180-300 

metres. While he noted 

that those figures are 

not definitive, they are 

a far cry from 600-900 

metres, as some 

scientists have thought. 

8. The statoliths were 

also analysed for 

carbon-14, a legacy of 

atmospheric weapons 

tests. Carbon-14 in the 

Pacific increased from 

the 1950s to about 

ตอน ๒ 

ตามรอย 

สตัวย์กัษล์กึลบั 

เรือ่งจรงิของปลาหมกึยักษ์  

สตัวป์ระหลาดจากเทพนยิายปรัมปรา 

เฮนร ีเฟานเ์ทน 

6. ดร.แลนดแ์มน วเิคราะห ์

ไอโซโทปของออกซเิจน ทีอ่ยู ่
ในหนิปนูสแตโทลทิ ทีไ่ดม้า 

จากปลาหมกึยักษ์อารค์ทิตูัส  

ซนักท์พิาอลู ิ( Architeuthis  

Sanctipauli) ทีอ่ยูใ่นแถบ 

มหาสมทุรแปซฟิิกใต ้3 ตวั 

ดว้ยกัน เชน่เดยีวกับตัวอยา่ง 

อืน่ๆ ทัง้หมดทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ปลาหมกึเหลา่นีจั้บมาจากอวน 

จับปลา หรอืจากชายหาดทีน้ํ่าซดั 

พัดพามา สดัสว่นของไอโซโทป 

ทีไ่ด ้ใหข้อ้บง่ชีถ้งึอณุหภมูน้ํิาที ่
ปลาหมกึยักษ์อาศัยอยู ่และ 

อณุหภมูนิีย้ังเกีย่วขอ้งสมัพันธ ์

กับความลกึใตท้อ้งทะเลทีม่ัน 

อาศัยอกีดว้ย 

7. ในการวเิคราะหง์านชิน้นี ้ดร. 
แลนดแ์มน ไดค้น้พบวา่ ปลา 

หมกึยักษ์อาศัยอยูใ่นทอ้งทะเล 

ลกึ180-300 เมตร ทัง้นีเ้ขา 

ใหข้อ้สงัเกตวา่ ตัวเลขเหลา่นัน้ 

ยังไมแ่น่นอน แตย่ังเป็นระยะ 

ทีห่า่งไกลจากตัวเลข 600 ถงึ 

900 เมตร มากทเีดยีว เหมอืน 

กับทีนั่กวทิยาศาสตรบ์างคนเคย 

คาดคดิเอาไว ้

8. หนิปนูสแตโทลทินี ้ยังนํามา 

วเิคราะหห์าธาตคุารบ์อน-14 

ซึง่เป็นวธิทีีต่กทอดมาจากการ 

ทดลองอาวธุในบรรยากาศ ธาต ุ
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1980, then began a 

well-documented 

decline. By analyzing 

carbon-14 ratios, the 

researchers were able 

to calculate an age for 

the squid: 14 years or 

less. 

9. Normal squid reach 

full size in a matter of 

months (―They‘re the 

broiler chickens of the 

sea,‖ Landman said), 

so some scientists had 

thought that giant 

squid might grow as 

fast. Landman said he 

thought the giants add 

heft relatively rapidly, 

thought not at the pace 

of their cousins. 

10. After all, he said, ―It‘s 

hard to imagine 

something growing 

that big so quickly.‖ 

คารบ์อน-14 ในมหาสมทุรแป- 

ซฟิิกเพิม่จํานวนมากขึน้ ตัง้แต ่

ทศวรรษ1950 จนถงึประมาณ ปี 

1980 จากนัน้เริม่ตน้ลดลงตาม 

ทีไ่ดบ้ันทกึไวอ้ยา่งมากมาย จาก 

การวเิคราะหอ์ัตราสว่นคารบ์อน 

-14 นักวจัิยกลุม่นีย้ังสามารถ 

คํานวณอายขุองปลาหมกึชนดินี้ 
ได ้คอื 14 ปี หรอืนอ้ยกวา่นัน้ 

9. ปลาหมกึกลว้ยธรรมดาเตบิโต 

เต็มที ่ใชเ้วลาเป็นเดอืนๆ  

เทา่นัน้ ("ปลาหมกึยักษ์พวกนี้ 
คอื'ไกเ่นือ้'แหง่ทอ้งทะเล" ดร. 

แลนดแ์มนอธบิายเพิม่) ดังนัน้ 

นักวทิยาศาสตรบ์างคนจงึคดิ 

วา่ปลาหมกึยักษ์อาจเจรญิ 

เตบิโตไดร้วดเร็วพอๆ กัน ดร. 
แลนดแ์มนชีแ้จงวา่ ตัวเขาคดิ 

วา่ปลาหมกึยักษ์เพิม่น้ําหนัก 

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสมัพันธก์ัน 

ถงึแมว้า่จะไมเ่ป็นอัตราเร็วเดยีว 

กันกับปลาหมกึชนดิอืน่ญาต ิ

ของมันก็ตาม 
10. สดุทา้ยเขาสรปุวา่ "เป็นเรือ่ง 

ยากทีจ่ะนกึคดิไปไดว้า่ ยังม ี

สตัวอ์ะไรทีเ่จรญิเตบิโตได ้

ใหญโ่ตในเวลาทีร่วดเร็วเชน่นี"้ 
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Drawing of giant squid compared to 

human figure. With a length up to 23 

metres, the giant squid, Architeuthis, is 

the largest invertebrate on earth. 

ภาพวาดปลาหมกึยกัษ ์เมือ่
เปรยีบเทยีบกบั 

รูปรา่งมนุษย ์ดว้ยความ ยาวถงึ 23 

เมตร 

ปลาหมกึกลว้ยหรอืปลาหมกึยกัษ ์อารค์ ิ
ทตูสั 

(Architeuthis) คอื สตัวไ์มม่ ีกระดกู 

สนัหลงัทีใ่หญท่ีสุ่ดบนโลก ใบนี ้

ค าบรรยายภาพ  
ใชว้ธิแีปลตรงขอ้ความใหก้ะทัดรัด  human figure (attr.n.) รปูรา่งมนุษย,์ figure (n.)  

รปูรา่ง, เคา้โครง, ภาพ ใชคํ้าแรกตรงกับบรบิททีส่ดุ  a length up to เป็นสํานวนหมายถงึ 

มคีวามยาวไปจนถงึ  Architeuthis เป็นชือ่ละตนิของปลาหมกึกลว้ยพันธุย์ักษ์นี ้ดฉัินจะ

เขยีน 

ทับศัพทเ์ป็นภาษาไทย (ตามหลักการเขยีนทับศัพทข์องราชบัณฑติย)์ เพือ่ใหผู้อ้า่นท่ัวไป
เขา้ใจ 

และมวีงเล็บเป็น ภาษาเดมิไวด้ว้ย เพือ่ใหผู้อ้า่นไดท้ราบคําละตนิชือ่

เดมิ  invertebrate (n.) 

สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลัง (ศพัทว์ทิยาศาสตร ์ ของราชบัณฑติย)์ 

ยอ่หนา้ที ่6-7  
ยังคงเป็นรายละเอยีดการวเิคราะหอ์นุสารนี ้โดยใชว้ธิหีาไอโซโทปของออกซเิจนในตัว
ปลาหมกึยักษ์ 

พันธุห์นึง่ ทีไ่ดจ้ากมหาสมทุรแปซฟิิกตอนใต ้เพือ่หาความลกึใตท้ะเลทีม่ันอาศัย
อยู ่ isotopes  

(n.) ไอโซโทป ( ป.ล.ดฉัินไมรู่เ้หมอืนกันวา่เป็นวธิเีชน่ไร? 

 specimen (n.) สิง่สง่ตรวจ, สิง่แสดง, ตัวอยา่ง คงตอ้งเลอืกคําทา้ยแลว้ละคะ่ เพราะตรง

ทีส่ดุ 

 washed ashore(attr.n.) คอื ชายหาดทีน้ํ่าพัดพามา  proportion n.) สดัสว่น 

 indication n.) ขอ้บง่ชี ้ figures n.) ตัวเลข  not definitive adj.) ไมเ่ด็ดขาด  

ไมแ่น่นอน, ไมต่กลงกัน ขอเลอืกคําทีส่อง  far cry เป็นสํานวน หมายถงึ ระยะทางที่

หา่งไกล,  

ชว่งทีห่า่งไกล . ทัง้ 2 ยอ่หนา้นีแ้ปลไปตรงตามรปูประโยค ไมต่อ้งเปลีย่นแปลงใด 

ยอ่หนา้ที ่8 -9  
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ยังคงเป็นรายละเอยีดการวเิคราะหอ์ายขุองปลาหมกึยักษ์  a legacy of atmospheric  

weapons tests attr.n.) คอื ผลไดจ้ากการทดลองอาวธุ(นวิเคลยีร)์ในชัน้บรรยากาศ 

 well-documented adj.) ซึง่ไดรั้บการบันทกึไวอ้ยา่งมากมาย  decline n.) การลดลง 

 ratios (n.) อัตราสว่น  full size attr.n.) โตเต็มที,่ โตเต็มขนาด ใชไ้ดห้มดทกุคํา 

 broiler chickens attr.n.) คอื ไกท่ีไ่ดรั้บการเลีย้งในฟารม์ซึง่เรง่ใหม้อีัตราการเจรญิเตบิโต 

อยา่งรวดเร็ว เราๆ ทา่นๆ เรยีกไกแ่บบนีก้ันตดิปากวา่ ไกเ่นือ้ นักวทิยาศาสตรท์ีศ่กึษาเรือ่ง
ปลาหมกึ 

ยักษ์เปรยีบเทยีบพวกนีว้า่เป็นเหมอืน‖ไกเ่นือ้แหง่ทอ้งทะเล‖ เพราะโตเร็วเหลอืเกนิ 

 heft (n.) น้ําหนัก  relatively rapidly adv.) ไดอ้ยา่งรวดเร็วและสมัพันธก์ัน  at the 

pace วลนีีห้มายถงึ อัตราเร็ว, จังหวะเร็ว ขอ้ความนี้ตอ้งมกีารปรับปรงุเกลาภาษาใหมเ่พือ่ให ้

อา่น 

ไดเ้ขา้ใจดขี ึน้  cousins n.) ในบรบิทนีค้อื ปลาหมกึชนดิอืน่ทีอ่ยูใ่นตระกลูเป็นญาตขิอง 

ปลาหมกึยักษ์ 

ยอ่หนา้ที ่10 

เป็นบทสรปุทีผู่ศ้กึษาวจัิยไมอ่ยากจะเชือ่วา่ ปลาหมกึยักษ์พวกนีเ้จรญิเตบิโตไดร้วดเร็วจนมี
ขนาด 

มหมึาไดอ้ยา่งไร นอกจากนีเ้ราก็ทราบกันแลว้วา่ ปลาหมกึยักษ์ทีแ่ทจ้รงิ คอื สตัวท์ะเล
ธรรมดา 

ตัวหนึง่น่ันเองหาใชอ่สรูรา้ยในเทพนยิายแตอ่ยา่งไรไม ่

แลว้พบกนัใหมค่ะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

APRIL 2005 

April 26: Giant mystery probed [1] 

สวัสดีค่ะ  

ช่วงน้ียงัอยูใ่นระยะอากาศร้อนจดั ขอให้ระวงัสุขภาพกนับา้งนะคะ อยา่ตากแดดนาน ไขแ้ดดจะมาเยีย่ม 

เยยีนไดง่้าย สปัดาห์น้ีตวัอยา่งงานแปลเป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ ท่ีมีเน้ือหาน่าสนใจ เป็นงานวิจยัท่ีแกไ้ข 

ความเขา้ใจผิดของมนุษย ์ท่ีมีต่อสตัวท์ะเลชนิดหน่ึงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นอสูรร้ายใตส้มุทรในเทพนิยายนานา 
ช่ือเร่ือง ส่วนเทคนิคการแปลสารคดีวิทยาศาสตร์ดา้นชีววิทยาน้ี มกัใชส้าํนวนโวหาร และการปรับแต่ง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap2605.htm
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ประโยคเพ่ือให้ผูอ่้านเขา้ใจความไดอ้ยา่งราบร่ืน ตลอดจนการใชค้าํศพัทวิ์ชาการท่ีเป็นภาษาละติน  

น่าสนใจไหม ขอเชิญติดตามไดเ้ลย 
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Part 1 

Giant mystery 
probed 

Separating truth from myth about 
monster squid 

HENRY FOUNTAIN 

1. With a length up to 23 

metres, the giant 

squid,Architeuthis, is the 

largest invertebrate on earth. 

But it is also the most 

elusive. It has never been 

seen alive in its natural 

habitat. 

2. As 

such, Architeuthis(pronounc

ed ark-uh-TOOTH-us) has 

something of a mythical 

reputation. There has been 

speculation that the creatures 

live for decades, even a 

century, at depths of 

hundreds of metres. 

3. ―No one really knows,‖ said 

Dr Neil Landman of the 

American Museum of 

Natural History. ―In the 

ocean there are still 

mysteries, and this is one of 

them.‖ 

4. But research by Landman 

and colleagues from the 

State University of New 

York at Stony Brook and 

other institutions may help 

dispel some of the 

myths.Architeuthis, they say, 

may not be so long in the 

tooth, and reports of its 

ตอน ๑ 

ตามรอย 

สตัวย์กัษล์กึลบั 

เรือ่งจรงิของปลาหมกึยักษ์  

สตัวป์ระหลาดจากเทพนยิายปรัมปรา 

เฮนร ีเฟานเ์ทน 

1. ดว้ยความยาวถงึ 23 เมตร 

ปลาหมกึ 

กลว้ยหรอืปลาหมกึยักษ์อารค์ ิ
ทตูัส  

คอื สตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลงัที่
ใหญ ่

ทีส่ดุบนโลกใบนี ้แลว้ยังเป็น
สตัวท์ี ่
เขา้ใจไดย้ากทีส่ดุอกีดว้ย 
เพราะไม ่

เคยพบเห็นปลาหมกึยักษ์ทีม่ี
ชวีติ 

อาศัยอยูใ่นถิน่ทีอ่ยูต่าม
ธรรมชาต ิ

ของมันเลย 

2. ดว้ยคณุสมบัตเิชน่นี ้ปลาหมกึ
ยักษ์ 

อารค์ทิตูสั จงึมชีือ่เสยีงขึน้ชือ่
อยู ่
ในเทพนยิายเรือ่งปรัมปรา และ
ยัง 

มกีารคาดคะเนกันอกีวา่ สตัว์
โลก 

ชนดินีอ้าศัยอยูใ่ตท้อ้งทะเล ลกึ 

เป็นหลาย ๆ รอ้ยเมตรและดํารง 

ชวีติอยูไ่ดน้านหลายๆ ทศวรรษ 

กระท่ังถงึศตวรรษหนึง่เลย
ทเีดยีว 

3. ดร.นลี แลนดแ์มน จาก
พพิธิภัณฑ ์

ธรรมชาตวิทิยาแหง่อเมรกิา 



434 

 

depth may be greatly 

exaggerated. 

5. The researchers studied one 

of the squid‘s smallest 

features, a bonelike partical 

called a statolith that is not 

much larger than a grain of 

sand. Statoliths, which are 

found in the squid‘s head 

and help it maintain 

equilibrium, grow through 

the build-up of calcium 

carbonate in discrete rings. 

(The 

American Museum of Natural 

History)ใหส้มัภาษณ์วา่ ―ไมม่ผีู ้

ใดรูอ้ยา่งแทจ้รงิ ในมหาสมทุร
ยัง 

คงมเีรือ่งลีล้ับ อยูอ่กีมาก และนี ่
เป็นเรือ่งลกึลับเรือ่งหนึง่‖ 

4. แตง่านวจัิยของ ดร.แลนดแ์มน 

และคณะ จากมหาวทิยาลัยรัฐ 

แหง่นวิยอรก์ ณ เมอืงส
โตนบีรกู 

รว่มกับสถาบันอืน่ๆ อาจชว่ย
ขจัด 

เรือ่งปรัมปราบางอยา่งออกไป
ได ้

นักวจัิยกลุม่นีก้ลา่ววา่ปลาหมกึ 

ยักษ์อารค์ทิตูัสอาจมอีายไุม่
มาก 

นัก และคําเลา่ลอืในดา้นความ
ลกึ 

ใตท้อ้งทะเล ทีม่ันอาศัยอยู ่
อาจ 

เกนิความเป็นจรงิไปมากโข 
5. นักวจัิยเหลา่นีไ้ดศ้กึษาอนุภาค

ที ่
เล็กทีส่ดุ ทีด่คูลา้ยกระดกู ซึง่
เป็น 

ลักษณะเดน่เป็นพเิศษของ
ปลาหมกึ 

กลว้ยชนดิหนึง่ อนุภาคนีม้ชี ือ่ 

เรยีกวา่ สแตโทลทิ ( Statolith  

– เกล็ดแข็งคลา้ยหนิปนู หนิ

ออ่น 

หรอืกระดกูอยูใ่นกระเปาะทชีว่ย 

ในการทรงตัว ) ซึง่มขีนาดไม่
ใหญ ่

ไปกวา่เม็ดทรายมากนัก หนิปนู 

สแตโทลทิพบทีห่ัวปลาหมกึ 
ซึง่ชว่ย 

ใหม้ันทรงตัวไดส้มดลุนี ้เจรญิ
เตบิ 
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โตขึน้มาจากแคลเซยีม
คารบ์อเนต 

ทีค่อ่ย ๆ สะสมเพิม่ขึน้ใน
ลักษณะ 

วงแหวนทีแ่ยกกระจายไม่
ตดิตอ่กัน 
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หวัขา่วใหญ ่ 
ดฉัินตอ้งใชเ้วลานานพอใช ้กวา่จะคดิหาขอ้ความทีถ่กูใจได ้ probed (v.) สํารวจอยา่ง

ละเอยีด,  

สบืคน้, ตรวจ, คน้หา ไมถ่กูใจทัง้ส ิน้ จงึตอ้งคดิหาคําใหมใ่นทีส่ดุได ้ตามรอย หรอื ‗ไข
ปรศินา‘ ด ู

คลา้ยเป็นเรือ่งนักสบืดนี ิ mystery (n.) เรือ่งหรอืเหตกุารณ์หรอืนวนยิายลกึลับ, ความ

ลกึลับ รวม 

กับคํา giant (adj.) ยักษ์, ใหญโ่ต, มหมึา น่าจะหมายถงึ สตัวย์กัษล์กึลบั จงึขอใชคํ้านีล้ะ

เพือ่ให ้

เป็นหัวขา่วทีด่นู่าสนใจ 

หวัขา่วยอ่ย  
เชน่เดยีวกับหัวขา่วใหญ ่ดฉัินไดแ้ตง่ขอ้ความขึน้ใหม ่โดยคงความหมายเดมิเอาไว ้อกีทัง้
คําดังเชน่separating (v.ger) ยังละเวน้ไว ้เพราะขอ้ความทีแ่ตง่ขึน้ครอบคลมุบรบิทอยู่
แลว้  myth (n.) เรือ่งปรัมปรา (ตาม พจนานุกรมศพัทว์รรณกรรม ของราชบัณฑติยสถาน) 

แตด่ฉัินคดิวา่ ผูอ้า่นคงไม ่

คุน้ชนิกับคํานีม้ากนัก จงึไดเ้พิม่คํา เทพนยิาย เขา้ไปดว้ย ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจมาก
ขึน้  monster  

squid (attr.n.) คอื ปลาหมกึยักษ์สตัวป์ระหลาด  monster (n.) อสรูรา้ย, สตัวป์ระหลาด, 

ปีศาจ, 

ยักษ์  squid (n.) ปลาหมกึกลว้ย, ปลาหมกึยักษ์ 

ยอ่หนา้ที ่1 -2  
บอกเลา่ถงึเหตแุหง่ความลกึลับของปลาหมกึยักษ์ ทีไ่มม่ใีครรูเ้รือ่งราว จนมชีือ่เสยีงลํา่ลอื
เชือ่กันวา่ 

เป็นอสรูรา้ยในเทพนยิายปรัมปรา  the most elusive (attr.adj.) เขา้ใจไดย้าก, จับจดุไมอ่ยู่
,  

อธบิายไดย้าก คําแรกและคําทีส่ามใชไ้ดทั้ง้คู ่ its natural habitat (attr.n.) ถิน่ทีอ่ยูต่าม
ธรรมชาต,ิ habitat (n.) ถิน่ทีอ่ยู,่ แหลง่ทีอ่ยู ่ ในยอ่หนา้แรก ดฉัินไดเ้ตมิคําสนัธานเชือ่ม

ความ (เพราะ) เขา้ไปเพือ่ใหเ้ป็นเหตผุลกัน อกีทัง้ยงัเลอืกใชคํ้าแปลของ ‗but‘ (ทีเ่ป็น

สนัธานเชือ่มความขดัแยง้) ใหแ้ตกตา่งไป เพราะตอ้งการใหเ้นือ้หาไหลรืน่เป็นเหตผุล
กัน  as such (pro.) เชน่นี,้ ดังนี,้ ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้ดฉัินขอเพิม่ ดว้ยคณุสมบตั ิเขา้ไปดว้ย

เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ (ตามกฎการแปลขอ้ 2)  mythical reputation (attr.n.) 

หมายถงึ ชือ่เสยีงขึน้ชือ่อยูใ่นเทพนยิายเรือ่งปรัมปรา, mythical (adj.) 

ของ myth  speculation (n.) การคาดการณ์, การคาดคะเน, การครุน่คดิไตรต่รอง ขอ

เลอืกใชคํ้าแรก เพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ * decades (n.) หลายทศวรรษ, หลายๆ สบิปี 

เลอืกใชไ้ดทั้ง้สองคําคะ่  a century (n.) ศตวรรษหนึง่, หนึง่รอ้ยปี, เลอืกใชไ้ดทั้ง้คู ่แตค่วร

เลอืกใชใ้หเ้ขา้คูก่ัน 

ยอ่หนา้ที ่3-4 
เริม่กลา่วถงึงานวจัิยของผูใ้หข้า่วนี ้ทีทํ่างานวจัิยเรือ่งราวของปลาหมกึยักษ์พันธุ์
นี ้American 
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Museum of Natural History ขอ้ความนีเ้ป็นชือ่เฉพาะของพพิธิภัณฑ ์อันมชีือ่เสยีงของ 

สหรัฐอเมรกิา ตามปกตไิมค่วรแปล ควรเขยีนทับศัพท ์โดยมคํีาขยายบอกใหรู้ว้า่เป็นสิง่ใด 
พรอ้มกับ 

มวีงเล็บเป็นภาษาเดมิไวด้ว้ย แตบ่ังเอญิเป็นชือ่ทีท่กุคนรูจั้กกันด ีและแปลไดต้รง
ความหมาย ถงึ 

เลอืกใชว้ธิแีปลใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดด้ขี ึน้  Natural History คอื ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต,ิ 

ธรรม 

ชาตวิทิยา, เลอืกใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  colleagues (n.) เพือ่นรว่มงาน คณะ,  dispel (v.) ขจัด,  

กําจัด, ทําใหห้มดไป ขอเลอืกใชคํ้าแรกคะ่  so long in the tooth เป็นสํานวน หมายถงึ 

อายมุาก  reports (n.) ในบรบิทนีค้อื คําเลา่ลอื, คํากลา่วอา้ง, ขา่วเลา่ลอื เลอืกใชไ้ดท้กุ

คํา 

 be exaggerated (v.) ผดิสภาพปรกต,ิ เกนิความ เป็นจรงิ, เลยเถดิเกนิจรงิ ขอเลอืกคําที ่

สองดเูหมาะสมทีส่ดุคะ่ 2 ยอ่หนา้นีม้กีารเปลีย่นตําแหน่งขอ้ความบา้ง เพือ่ใหเ้นือ้หาไหลลืน่

เขา้ใจ 

ไดด้ยี ิง่ข ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่5 
กลา่วถงึรายละเอยีดงานวจัิย ทีว่เิคราะหอ์นุสารของปลาหมกึกลว้ย  features (n.) ลักษณะ

เดน่ 

พเิศษ  a bonelike particle (attr.n.) คอื อนุภาคทีค่ลา้ยกระดกู, particle (n.) อนุภาค 

 statolith (n.) คํานีเ้ป็นศัพทว์ชิาการ (technical term) ไมม่คํีาแปลโดยตรง จงึควรเขยีน 

ทับศัพทแ์ละวงเล็บเดมิเอาไว ้โดยมคํีาขยายใหรู้ว้า่ ‗เป็นหนิปนู‘ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจดขี ึน้ 

อกีทัง้ 

ผูแ้ปลควรหาคําอธบิายเพิม่เตมิอยูใ่นวงเล็บใหผู้อ้า่นเขา้ใจดว้ย จะทําใหง้านแปลมคีณุภาพ
ดขีึน้ 

 equilibrium (n.) สมดลุ,  discrete rings (attr.n.) คอืวงแหวนทีแ่ยกกระจายไมต่ดิ 

ตอ่กัน 

แลว้พบในตอนสองสปัดาหห์นา้คะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

April 19: Academy debuts class on Satanism [2] 

สวสัดคีะ่  
เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้เราไดแ้ปลเรือ่งการสอนวชิาลัทธซิาตานในวทิยาลัยสงัฆราชแหง่กรงุโรม ซึง่มพีระ
และ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap1905.htm
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นักศกึษาจํานวน 100 คน ทา่มกลางทวิเขาป่าสน ผูส้อนไดแ้ก ่หมอผ ีนักจติวทิยา และตํารวจ คณุ

คงเก็บ 

คําศัพทท์ีเ่กีย่วกับภตูผปีีศาจไวใ้นคลังคําพอสมควรแลว้ สปัดาหน์ีค้ณุจะไดรั้บรูว้า่คนหนุ่มสาว
จํานวนมาก 

คลั่งไคลเ้รือ่งภตูผิปีีศาจโดยหาความรูจ้ากอนิเทอรเ์น็ต ในขณะเดยีวกัน พระในครสิตศาสนาได ้
ตอ่ตา้น 

ลัทธซิาตาน ตลอดจนการทรงเจา้เขา้ผ ีแมว้า่พระจํานวนหนึง่จะปฏบิัตกิารเกีย่วกับเรือ่งทรงเจา้เขา้ผี 
เป็นธรุกจิก็ตาม 

ขอเชญิทดลองแปลดว้ยกนั และอยา่ลมืเก็บศัพทท์ีเ่กีย่วกับภตูผิปีีศาจไวใ้นคลังคําของคณุ นะคะ 

Part II 

Religion Exorcism 

Academy debuts 
class on Satanism 

ANGELA DOLAND 

8. The class debuts as an 

Italian court prepares to try 

eight people believed to 

belong to a Satanic sect for 

their alleged role in three 

ritual killings. 

9. One of the victims was a 19-

year-old girl stabbed to 

death in 1998. She may have 

been targeted because her 

killers believed she was a 

personification of the Virgin 

Mary, prosecutors allege. 

Another victim was shot last 

year and buried alive. 

10. Beyond the violence, Italian 

officials are concerned about 

young people who develop 

personal forms of Satanism. 

They often learn about the 

devil through the Internet. 

11. ―It‘s a more spontaneous 

ตอน ๒ 

ศาสนา ลทัธบิูชาผ ี

วทิยาลยัเร ิม่สอน 

วชิาลทัธซิาตานในช ัน้
เรยีน 

แอนเจลา โดแลนด ์

8. ชัน้เรยีนนีเ้ร ิม่ปฏบิัตกิารประหนึง่ 

เป็นศาลสถติยตุธิรรมแหง่อติาล ี

ดว้ยการเตรยีมพสิจูน ์ทดลองคน 

8 คน ซึง่เชือ่วา่เป็นสมาชกิลัทธ ิ

ซาตาน ซึง่ถกูกลา่วหาวา่มบีทบาท 

ในการสงัหารคน 3 คนตามลัทธ ิ

9. ผูเ้คราะหร์า้ยคนหนึง่เป็นหญงิ 

อาย ุ19 ปี ถกูแทงจนตายเมือ่  

ค.ศ. 1998 ทีเ่ธอตกเป็นเป้าก็ 

เพราะผูฆ้า่ทัง้หลายเชือ่วา่ เธอ 

เป็นรา่งแปลงของพระแมม่าร ี

ผูบ้รสิทุธิต์ามคํากลา่วหาของ 

อัยการ ผูเ้คราะหร์า้ยอกีคนหนึง่ 

ถกูยงิและถกูฝังทัง้เป็นเมือ่ปี 

ทีแ่ลว้ 

10. นอกเหนอืจากความรนุแรงแลว้ 

เจา้หนา้ทีอ่ติาเลยีนยังวติกกังวล 

เรือ่งคนหนุ่มสาวทีเ่ริม่มกีารนับถอื 

ลัทธซิาตานตามรปูแบบของตน 
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and hidden phenomenon, a 

problem of loneliness and 

isolation, a problem of 

emptiness, that is fulfilled 

by the values of Satanism,‖ 

said Carlo Climati, an 

author who will teach a 

course on the devil‘s lure to 

young people. 

12. The course ends in April 

with the culminating lesson: 

―Testimony of an Exorcist‖. 

Two of Italy‘s some 400 

exorcists are to tell their 

stories. 

13. The updated exorcism rite, 

contained in a red, leather-

bound book, was a 

reflection of Pope John Paul 

II‘s efforts to convince the 

sceptical the devil is very 

much in the world. At the 

time, he gave a series of 

homilies denouncing the 

devil as a ―cosmic liar and 

murderer‖. 

14. The pope also has reportedly 

carried out several 

exorcisms himself: A former 

papal aide, the late Cardinal 

Jacques Martin, wrote in his 

memoirs that John Paul 

performed the rite in 1982, 

on an Italian woman who 

was screaming and writhing. 

— AP 

เองมากขึน้ คนเหลา่นีม้ักจะเรยีน 

รูเ้รือ่งภตูผิปีีศาจจากอนิเทอรเ์น็ต 

11. คารโ์ล คลมิาต ีผูแ้ตง่หนังสอื 

เลม่หนึง่ซ ึง่จะสอนวชิาทีว่า่ดว้ยแรง 

ดงึดดูใจของภตูผปีีศาจสาํหรับคน 

หนุ่มสาวกลา่ววา่ ―ยิง่กวา่ปรากฏ 

การณ์ลีล้ับซึง่เกดิขึน้เอง ก็คอื
ปัญหา 

ของความวา้เหวเ่ดยีวดาย ปัญหา 

ของความอา้งวา้ง วา่งเปลา่ ซึง่ 

คณุคา่ของลัทธซิาตานเทา่นัน้ที ่
จะบําบัดปัดเป่าได‖้ 

12. การสอนวชิานีจ้บลงในเดอืน 

เมษายนดว้ยบทเรยีนสดุทา้ยทีว่า่ 

―คําใหก้ารของหมอผ‖ี หมอผ ี2 

ในจํานวนราวๆ 400 คน แหง่ 

อติาล ีเป็นผูเ้ลา่เรือ่งราวของ 

เขาเอง 

13. ―พธิกีรรมในลัทธบิชูาผไีดป้รับปรงุ 

ใหทั้นสมัยขึน้ ดังทีป่รากฏในหนัง 

สอืปกหนังสแีดงเลม่หนึง่ไดก้ลา่ว 

ถงึคําตําหนขิองพระสนัตปาปา  

จอนหน์ ปอล ที ่2 ซึง่เป็นความ 

พยายามทีจ่ะเอาชนะความสงสยั 

ทางศาสนาวา่ ภตูผิปีีศาจทีช่ัว่รา้ย 

มคีวามยิง่ใหญใ่นโลก ในขณะ 

เดยีวกันพระองคไ์ดป้ระทานคํา 

เทศนาชดุหนึง่ซ ึง่ประณามภตูผ ี

ปิศาจทีช่ัว่รา้ยวา่เป็น ―ผูก้ลา่ว 

เท็จและฆาตกรแหง่จักรวาล 
14. อันทีจ่รงิพระสนัตปาปาก็ไดเ้คย 

มรีายงานวา่พระองคเ์คยไดป้ฏบิัต ิ

การเกีย่วกับลัทธบิชูาผดีว้ยพระองค ์

เอง เชน่องครักษ์คนสนทิของพระ 

สนัตปาปาคนหนึง่คอือดตีพระ 

คารด์นิาล ชา้คส ์มารต์นิ ไดเ้ขยีน 

ไวใ้นบันทกึความทรงจําวา่ 

พระสนัตปาปา จอนห ์ปอล ได ้

ประกอบพธิกีรรมนีเ้มือ่ ค.ศ.  
1982 ใหแ้กห่ญงิอติาเลยีนผูห้นึง่ 

ซึง่สง่เสยีงกรดีรอ้ง และบดิตัวไปมา 
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– สํานักขา่ว เอพ ี

ยอ่หนา้ที ่8-9  

ใจความสําคัญของยอ่หนา้ทัง้สองนีก้ลา่วถงึการพสิจูนท์ดลองแบบศาลสถติยตุธิรรม คดทีีนํ่ามา
พจิารณา 

เรือ่งแรก เป็นคดหีญงิวยัรุน่ทีถ่กูกลา่วหาวา่เป็นรา่งแปลงของพระแมม่าร ี

 try v. ตามปกตแิปลวา่ พยายาม แตใ่นทีน่ีเ้ป็นเรือ่งของศาลสถติยตุธิรรม จงึเลอืกความหมาย
วา่  

พจิารณา ซึง่สอดคลอ้งกบับรบิท  sect n. ลัทธ ิสาํนัก นกิาย  alleged adj. กลา่วหา อา้ง 

ยนืยัน 

น่าสงสยั  stabbed n. ถกูแทง ถกูเชอืด  targeted v. เป็นเป้าหมาย  personification 

n. การแปลงรา่ง  the Virgin Mary n. มารดาของพระเยซ ูทางศาสนาครสิตเ์ชือ่วา่นางไดรั้บ

เลอืก 

จากพระเจา้ใหเ้ป็นมารดาขณะทีย่ังเป็นสาวพรหมจารยีห์รอื Virgin  prosecutors n. อัยการผู ้

ฟ้องรอ้ง  buried alive v. ถกูฝังทัง้เป็น 

ยอ่หนา้ที ่10 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึเจา้หนา้ทีอ่ติาเลยีนซึง่คอยดพูฤตกิรรมอยา่งใกลช้ดิของหนุ่ม
สาว 

ทีค่ลั่งไคลล้ทัธซิาตานโดยมุง่หาความรูจ้ากอนิเทอรเ์น็ต  violence n. ความรนุแรง 

 personal form n. รปูแบบของตนเอง หมายความวา่คนหนุ่มสาวในอติาลขีณะนีส้นใจเรือ่งภตู 

ผปีีศาจแตไ่มใ่ชค่วามเชือ่ทางศาสนา กลายเป็นเรือ่งราวทีเ่กีย่วกับวญิญาณชั่วรา้ยและไสยศาสตร์
ตา่งๆ 

ซึง่มมีากมายในอนิเทอรเ์น็ต 

ยอ่หนา้ที ่11 
ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นคํากลา่วของผูส้อนและผูแ้ตง่หนังสอืเกีย่วกับลัทธซิาตาน และคดิวา่
วยัรุน่ 

ปัจจบุันรูส้กึโดดเดีย่ว อา้งวา้ง จนหันไปพึง่ลัทธซิาตาน  spontaneous adj. เกดิขึน้เอง เป็น 

ไปเอง โดยสญัชาตญาณ โดยทันทจีากภายใน  phenomenon n.ปรากฏการณ์ ขอ้เท็จจรงิ 

 loneliness n. ความวา้เหว ่ isolation n. การอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วเดยีวดาย  emptiness 

ความอา้งวา้ง วา่งเปลา่  fulfilled v.เตมิเต็ม ทําใหเ้ต็ม ทําใหส้มบรูณ์  lure n. เหยือ่ลอ่ แรง 

ดงึดดู ตามลทัธซิาตานในครสิตศ์าสนาเชือ่วา่ซาตานมักมาลอ่ลวง ทําเสน่ห ์ทําใหพ้อใจ จนคน
หนุ่มสาว 

หลงเชือ่ทําความผดิชัว่รา้ย 

ยอ่หนา้ที ่12 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึตอนจบของวชิานีด้ว้ยบทเรยีนทีร่วบรวมคํายนืยันของหมอผซี ึง่สรปุ
มา 

จากเรือ่งราวจรงิ ๆ ของหมอผอีติาลขีณะนัน้  culminating adj. สิน้สดุ สดุทา้ย  testimony 
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n.หลักฐาน พยาน การยนืยัน คําใหก้าร 

ยอ่หนา้ที ่13 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลัทธซิาตานซึง่ไดแ้สดงเจตนารมณ์ของพระสนัตปาปาองคปั์จจบุัน
ซึง่ 

ทรงประณามความชัว่รา้ยของซาตานไวอ้ยา่งรนุแรง  updated adj. ซึง่ปรับปรงุใหทั้นสมัย ซึง่ 

มขีอ้มลูของปัจจบุัน  rite n. พธิศีาสนา พธิบีชูา พธิกีรรม ธรรมเนยีมปฏบิัต ิประเพณี ในทีน่ีค้อื 

พธิกีรรม  leather–bound book วล ีหนังสอืปกหนัง คําวา่ bound ถา้ใชก้ับหนังสอืหมาย 

ถงึการเย็บสนัหนังสอืดว้ยเชอืก ซึง่เป็นวธิเีขา้เลม่หนังสอืทีแ่ข็งแรงทีส่ดุ หนังสอืพอคเก็ต บุก๊ 
ราคา 

ถกูทีพ่บในตลาดขณะนีม้กัเขา้เลม่ดว้ยวธิไีสกาว คอืนํากาวเหนยีวมาตดิสนัหนังสอื มชิา้มนิานหนา้ 

หนังสอืจะหลดุเป็นแผน่ ๆ หนังสอืปกแข็งทีหุ่ม้ดว้ยหนังแท ้จัดเป็นหนังสอืเขา้เลม่ดทีีส่ดุ ราคา
แพง 

ทีส่ดุ และทนทาน  reflection n. คํานีทํ้าใหผู้แ้ปลเกดิความยุง่ยากมากเพราะความหมายหลาก 

หลายและขดัแยง้กัน คอืการสะทอ้นกลับ การครุน่คดิ การไตรต่รอง สว่นความหมายทีข่ดัแยง้คอื
การ 

ตําหน ิการประณาม การกลา่วหา ผูแ้ปลตอ้งพจิารณายอ่หนา้นีใ้หถ้อ่งแทโ้ดยการหาเหตผุลที่
สมควร 

ในทีน่ีพ้ระสนัตปาปาคงจะไมส่นับสนุนลัทธซิาตาน ดังนัน้พระองคจ์งึประณามลัทธซิาตาน 

 sceptical adj. น่าสงสยั น่าสงสยัความเชือ่ในศาสนา  homilies n. การเทศนา 

 denouncing v. กลา่วโทษ ตเิตยีน  cosmic adj. จักรวาล สากล  liar n. คนพดูเท็จ 

 murderer n. ฆาตกร 

ยอ่หนา้ที ่14 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึพระสนัตปาปาซึง่เคยปฏบิัตกิารเกีย่วกับการขบัไลผ่มีากอ่น เป็นยอ่
หนา้ 

สดุทา้ยของบทความนีซ้ ึง่เนน้ย้ําใหเ้ห็นวา่พระในครสิตศาสนาตา่งก็เคยผา่นการปฏบิัตกิารในลัทธิ
ซาตาน 

มาแลว้  papal aide n. องครักษ์คนสนทิของสนัตปาปา  cardinal n. สมณศักดิช์ัน้สงูของพระ 

ในครสิตศาสนา  memoirs n. เป็นวรรณกรรมชนดิหนึง่ใชจ้ดบันทกึเหตกุารณ์ทีน่่าสนใจและ

สําคัญ 

ซึง่เชือ่ถอืได ้สว่น memoir ทีใ่ชใ้นสถาบันการศกึษา ถอืวา่เป็นวทิยานพินธฉ์บับเล็กซึง่ใช ้

ประมวล 

รายงานวชิาการทัง้ทางวทิยาศาสตรแ์ละทางสงัคมศาสตร ์บางครัง้ memoir จะหมายถงึชวีประวตั ิ

บคุคล 

วยัรุน่ในประเทศอติาลจํีานวนไมน่อ้ยกระหายใครรู่เ้กีย่วกับไสยศาสตรท่ั์วไปและความลกึลับของ
ภตูผ ี

ปีศาจปีศาจซึง่ไมใ่ชค่วามเชือ่ในครสิตศาสนา พวกเขากําลังเพลดิเพลนิกับการแสวงหาความรู ้
จาก 

อนิเทอรเ์น็ต สิง่ทีน่่าเป็นหว่งก็คอืการพสิจูนท์ดลองซึง่เสีย่งอันตราย ถา้เรือ่งแบบนีร้ะบาดเขา้มา
ในหมู ่
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เด็กไทยก็น่าเป็นหว่งจรงิ ๆ — ตอนนีค้งป้องกันไวก้อ่นดว้ยการใหค้วามรักความอบอุน่อยา่ปลอ่ย

ใหล้กู 

หลานอา้งวา้งวา้เหวน่ะคะ มฉิะนัน้พวกเขาจะหันไปพึง่ซาตานซึง่คอยหาโอกาสลอ่หลอกมนุษยใ์ห ้
ทํา 

ความผดิคดิรา้ยโดยไมรู่ต้วัคะ่ 

วนันีข้อลาไปกอ่น สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

April 12: Academy debuts class on Satanism [1] 

สวสัดคีะ่  
รูส้กึวา่ขณะนีไ้มว่า่จะเป็นคนไทย ฝร่ัง จนี ญีปุ่่ น ตา่งพากันนยิมชมชอบเรือ่งภตูผิปีีศาจ ดังจะเห็นได ้

จากหนังสอืและภาพยนตรข์ายด ีดฉัินเองก็ไดนํ้าเสนอบทวจิารณ์หนังสอืเรือ่ง พอ่มดอัศวนิ  ไปแลว้ 

เมือ่ 

วนัอังคารกอ่นโนน้ สําหรับสปัดาหน์ีจ้ะนําเรือ่งลัทธซิาตานตามทีค่รสิตศาสนกิชนเชือ่ถอืมาเป็น 

บทเรยีนแปล ในประเทศอติาลไีดม้กีารสอนวชิาลทัธซิาตานในวทิยาลัยสงฆ ์และยังมหีนังสอืขายดี
ชือ่ 

วา่ The Finger of God and the Power of Satan, the Exorcism เขยีนโดยคณุพอ่กาเบรยีล  

นานน ีผูส้อนลัทธซิาตานทา่นหนึง่ ณ วทิยาลัยสงัฆราชแหง่กรงุโรม บทเรยีนนีด้จูะยากแตไ่มม่ศีัพท ์

เฉพาะทีล่ีล้ับอะไรเลย มแีตค่วามรูร้อบตัวเกีย่วกับศาสนาครสิตท์ีน่่าสนใจ 

ขอเชญิทดลองแปลดว้ยกนั และอยา่ลมืเก็บศัพทท์ีเ่กีย่วกับภตูผิปีีศาจไวใ้นคลังคําของคณุ นะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap1205.htm
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Part I 

Religion Exorcism 

Academy debuts 
class on Satanism 

ANGELA DOLAND 

1. Rome — In a classroom 

ringed by Rome‘s pine-

covered hills, 100 priests 

solemnly stood in prayer, 

made the sign of the cross and 

began their lesson in 

Satanism, diabolic possession 

and exorcism. 

2. Worried about ritual killings 

in Italy and simple adolescent 

angst, a Vatican-recognised 

university launched the course 

Thursday to help priests and 

seminarians understand what 

makes people turn to the 

occult. The class is billed as 

the first of its kind, with wide-

ranging instruction by 

exorcists, psychologists and a 

police criminologist. 

3. The Pontifical Academy 

―Regina Apostolorum‖ wants 

to clear up misconceptions — 

especially about exorcisms, a 

practice most priests do not 

carry out. 

4. Thursday‘s lecturer, Rev 

Gabriele Nanni, touched on 

the pitfalls of driving the devil 

from someone‘s body. 

5. Priests must never be proud of 

their ability, remembering 

that they are merely conduits 

of Christ, he said. They must 

ตอน ๑ 

ศาสนา ลทัธบิูชาผ ี

วทิยาลยัเร ิม่สอน 

วชิาลทัธซิาตานในช ัน้
เรยีน 

แอนเจลา โดแลนด ์

1. โรม- ในหอ้งเรยีนหอ้งหนึง่แหง่ 

กรงุโรมรายลอ้มดว้ยเนนิเขาที ่
ปกคลมุดว้ยป่าสน มพีระรอ้ยรปู 

ยนืสวดมนตรอ์ยา่งเครง่สงบ  

พลางทําสญัญาณไมก้างเขน  

แลว้เริม่ตน้บทเรยีนลัทธซิาตาน 

การสงิของภตูผแีละการไลผ่ ี

2. มหาวทิยาลัยซึง่สํานักวาตกิัน 

รับรองมคีวามกังวลเกีย่วกบัการ 

ฆา่ตามลัทธศิาสนาในอติาล ีผสม 

ผสานกับความเป็นทกุขใ์นเด็ก 

วยัรุน่ ไดเ้ริม่สอนหลักสตูรเพือ่ 

ชว่ยพระและผูศ้กึษาในโรงเรยีน 

ศาสนาใหเ้ขา้ใจถงึสิง่ทีทํ่าใหผู้ ้
คนหันไปนยิมศกึษาเกีย่วกับเรือ่ง 

ลกึลับเมือ่วนัพฤหัสบดทีีแ่ลว้มา  

หลักสตูรนีจั้ดไดว้า่เป็นหลักสตูร 

ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น มเีนือ้หาครอบ 

คลมุกวา้งขวาง สอนโดยหมอผ ี 

นักจติวทิยา และตํารวจ
ผูเ้ชีย่วชาญ 

อาชญาวทิยา 

3. วทิยาลัยสงัฆราชแหง่กรงุโรม 

ทีช่ ือ่วา่ "เรจนิ อพอสโตโลรมุ"  

มจีดุมุง่หมายทีจ่ะชําระความ 

เขา้ใจผดิโดยเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่ว 

กับลัทธบิชูาผซี ึง่พระสว่นมากม ิ

ไดป้ฏบิัต ิ
4. พระผูบ้รรยายเมือ่วนัพฤหัสบด ีคอื 

สาธคุณุ กาเบรยีล นานนี ไดพ้ดู
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not perform exorcisms on 

people they suspect have 

psychological problems. 

6. ―Everything must be carried 

out in extreme sobriety,‖ 

cautioned Nanni, an exorcist 

himself. Among the few 

acceptable tools are a crucifix 

and prayer. 

7. In shop talk at the end of 

class, one priest admitted that 

in his decades of performing 

exorcisms, he wasn‘t always 

sure he was doing it right. 

Another asked if seances, for 

example, could leave people 

vulnerable to psychological 

problems. 

ถงึ 

อันตรายของการขบัวญิญาณชัว่
รา้ย 

ออกจากตัวบคุคล 
5. ทา่นสาธคุณุนานนกีลา่วเตอืนวา่ 

"ทกุอยา่งตอ้งดําเนนิการดว้ย 

ความสขุมุเยอืกเย็นอยา่งทีส่ดุ" 

อันทีจ่รงิทา่นเองก็เป็นหมอผ ี

เชน่กัน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการนี้ 
มอียูส่องสามประการ รวมทัง้ 

ไมก้างเขนและบทสวดมนตร ์
6. ทา่นสาธคุณุนานนกีลา่วเตอืน 

วา่ "ทกุอยา่งตอ้งดําเนนิการดว้ย 

ความสขุมุเยอืกเย็นอยา่งทีส่ดุ" 

อันทีจ่รงิทา่นเองก็เป็นหมอผ ี

เชน่กัน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการนี้ 
มอียูส่องสามประการ รวมทัง้ 

ไมก้างเขนและบทสวดมนตร ์
7. ปลายชัว่โมงสอนในชัน้เรยีน ได ้

มกีารสนทนาเกีย่วกับกจิการนี้ 
พระรปูหนึง่ยอมรับวา่ตลอดเวลา 

หลายสบิปีทีผ่า่นมาทา่นไดทํ้า 

หนา้ทีไ่ลผ่ ีแตก็่ยังไมแ่น่ใจวา่ 

ไดทํ้าถกูตอ้งหรอืไม ่พระอกีรูป 

หนึง่ถามวา่การชมุนุมไลผ่นัีน้ 

อาจจะทําใหค้นเหลา่นัน้ลอ่แหลม 

ตอ่การมปัีญหาดา้นจติวทิยาได ้

หรอืไม ่



445 

 

หวับท  
บทความนีนํ้ามาจากสว่นทีเ่ป็นเรือ่งเกีย่วกับศาสนา: การไลผ่ ีโดยใชช้ือ่บทความซึง่เป็นรปู
ประโยค 

เต็มบรบิรูณ์ดว้ยประธาน กรยิา กรรม วา่วทิยาลัยเริม่สอนวชิาลัทธซิาตานในชัน้เรยีน เขยีนโดย  

แอนเจลา โดแลนด ์แหง่สํานักขา่วเอพ ีปัญหาดา้นการแปลทีทํ่าใหยุ้ง่ยากเล็กนอ้ยก็คอื 

 academy ซึง่มคีวามหมายกวา้งมาก โรงเรยีน สถานศกึษา สถาบันการศกึษา วทิยาลัย 

(เฉพาะ 

ดา้น) ในทีน่ีห้มายถงึวทิยาลัยสงฆท์ีส่ํานักวาตกิันรับรอง  Satanism ลัทธซิาตาน เป็นลัทธิ

บชูา 

วญิญาณชัว่รา้ยซึง่สถติอยูใ่นสถานฟ้าอากาศ เป็นศัตรขูองพระเยซ ูซาตานเป็นเจา้แหง่ความชั่ว
รา้ย 

ซึง่คอยแขง่อํานาจกับพระเจา้ ตอ่มาซาตานตกอยูใ่ตฤ้ทธิอํ์านาจของพระเจา้ จะดําเนนิการชัว่ได ้

เฉพาะในขอบเขตทีพ่ระเจา้ทรงอนุญาตเทา่นัน้ ซาตานมักจะลอ่ลวงใหม้นุษยทํ์าความชัว่ และ 

พระเจา้ก็ชว่ยใหม้นุษยพ์น้จากความชัว่ ซาตานเกลยีดชงัพระเจา้และตอ่สูก้ับพระองคเ์สมอ คนที่
นยิม 

ลัทธบิชูาซาตานนัน้เป็นเพราะถกูลอ่ลวงดว้ยกลวธิชีาญฉลาดตา่งๆ โดยเฉพาะการใชเ้วทมนตร์
คาถา 

ยอ่หนา้ที ่1  
 อยา่ลมืวา่การแปลทีถ่กูตอ้งนัน้ คณุตอ้งอา่นตน้ฉบับภาษาอังกฤษทัง้ 7 ยอ่หนา้นีเ้พือ่เก็บ

ใจความ 

สําคัญและคน้หาศัพท ์และความรูแ้ปลกใหมใ่หก้ระจา่ง ไมต่อ้งลังเลทีจ่ะใชพ้จนานุกรมหลายๆ 
ภาษา 

รวมทัง้สารานุกรมดว้ย สําหรับดฉัิน การแปลเรือ่งนีด้ฉัินใชส้ารานุกรม ครสิตจักรคัมภรี ์เขยีนโดย 

ดอน 

เฟลมมิง่ ฉบับพมิพ ์1991 โดยครสิเตยีนแบบตสิต ์ซึง่ม ี2 เลม่ เลม่ 1 ก - ฟ เลม่ 2 ม - ฮ และ 

สารานุกรมอังกฤษอกีสองสามเลม่ รวมทัง้หนังสอื เครือ่งหมายและสญัลกัษณ์ในครสิตศ์ลิป์ 
เขยีนโดย 

จอรจ์ เฟอรก์สูนั แปลและเรยีบเรยีงโดยอาจารยก์ลุวด ีมกราภริมย ์แหง่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึตน้ตอบอ่เกดิของการสอนบทเรยีนเรือ่งลทัธซิาตาน การ
เขยีน 

ประโยคของคณุแอนเจลา โดแลนด ์เขา้ใจงา่ย กะทัดรัด ทําใหก้ารแปลราบรืน่ มศีัพทท์ีด่ฉัินหา
เผือ่ 

คนทีม่เีวลาเล็กนอ้ย เชน่  ringed v. มวีงแหวน ถูกลอ้มรอบ  the sign of the cross  

วล ีเครือ่งหมายไมก้างเขน  diabolic adj.เกีย่วกับภตูผปีีศาจ  possession n.มหีลาย 

คําแปล แตคํ่าทีเ่หมาะสมกับบรบิทของยอ่หนา้นีค้อื การสงิสถติของวญิญาณ  exorcism n. 

การ 

ไลผ่ดีว้ยเวทมนตรค์าถาจากคนหรอืสถานที ่เรยีกสัน้ ๆ วา่ ลทัธบิชูาผ ี
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ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการเปิดสอนวชิาลัทธซิาตานเป็นครัง้แรกเมือ่วนัพฤหัสบด ีดว้ย 

เหตผุลทีก่ังวลเกีย่วกับการฆา่อยา่งถกูตอ้งตามลทัธซิาตาน ศัพทท์ีด่ฉัินหามาเผือ่ไดแ้ก ่

 angst n. ความรีูส้กึผดิ ความทกุข ์ความหว่งใย  Vatican-recognized university  

วล ีมหาวทิยาลัยทีไ่ดรั้บการยอมรับจากสํานักวาตกินัอันเป็นทีป่ระทับของพระสนัตปาปา ซึง่เป็น 

ประมขุสงูสดุของพระในครสิตศาสนา  launched v. มหีลายคําแปล เชน่ ปลอ่ยเรอืลงน้ํา เริม่ 

ปฏบิัตกิาร ออกคําสัง่ ในทีน่ีคํ้าแปลทีเ่หมาะสมทีส่ดุคอื เริม่ปฏบิัตกิาร เป็นคําทีม่คีวามหมาย
เหมอืน 

กับ debuts  seminarians n. นักศกึษาศาสนศาสตร ์ผูศ้กึษาในโรงเรยีนศาสนา  occult 

n. การศกึษาเกีย่วกับเรือ่งลกึลับ วชิาวา่ดว้ยภตูผิปีีศาจ  billed v. จัดรายการ จัดใหม้ ี

 wide-ranging instruction วล ีการสอนทีม่เีนือ้หาครอบคลมุกวา้งขวาง  exorcist n.  

ผูเ้ชือ่ในลัทธบิชูาผ ีหมอผ ี psychologists n. นักจติวทิยา  criminologist n. ผูเ้ชีย่ว 

ชาญอาชญาวทิยา 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึจดุมุง่หมายของการสอนวชิาลัทธซิาตาน  Pontifical 

Academy  

n. เป็นสถาบันการศกึษาทีม่มีาแตโ่บราณ เรยีกวา่วทิยาลัยสงัฆราชแหง่กรงุโรม 

 misconceptions n.การเขา้ใจผดิ 

ยอ่หนา้ที ่4-5 

ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึทา่นสาธคุณุกาเบรยีล นานน ีผูเ้คยรูเ้รือ่งการไลผ่จีาก
ตัวบคุคล  

ไดเ้ตอืนพระในครสิตศ์าสนาใหต้ระหนักหนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของตนเอง ใหร้ะวงัคนไขอ้าจมปัีญหา
ทางดา้น 

จติวทิยา  touched on v. กลา่วถงึยอ่ๆ  pitfalls n. หลมุพราง กับดัก ผูเ้ขยีนใชคํ้านีเ้พราะใน 

ศาสนาครสิตเ์ชือ่วา่ซาตานขดุหลมุพรางหรอืทํากับดักเพือ่ลอ่ลวงมนุษยใ์หทํ้าชัว่รา้ย อนึง่ตาม
ความเชือ่ 

เรือ่งลัทธบิชูาผนัีน้ เชือ่วา่ ผทีีเ่ลวมักจะสงิอยูใ่นตัวคนหรอืสถานทีซ่ ึง่จะตอ้งใชเ้วทมนตรค์าถา
ไลอ่อกไป 

 conduits n. ผูนํ้าทาง 

ยอ่หนา้ที ่6-7 
 ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีย้ังกลา่วถงึการสอนในชัน้เรยีนซึง่ทา่นสาธคุณุนานน ีหมอผผีู ้

หนึง่ที ่
ใชไ้มก้างเขนและบทสวดมนตรเ์ป็นเครือ่งมอืไลผ่ ีปลายชัว่โมง ไดม้กีารสนทนาเกีย่วกับปัญหา
การไลผ่ ี

 sobriety n. ความมสีต ิสขุมุ เยอืกเย็น มเีหตผุล  cautioned v. เตอืน แนะนํา  tool n.  

เครือ่งมอื ตามปกตหิมอผจีะใชเ้วทมนตรค์าถาไลผ่จีากคนหรอืสถานที ่แตท่า่นสาธคุณุนานนใีช ้

ไม ้

กางเขนและบทสวดมนตรใ์นครสิตศ์าสนาเป็นเครือ่งมอื นับวา่เป็นการสอดคลอ้งกับการเป็น
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ครสิตศ์าสนกิ 

ชนทีด่ทีีม่สีญัลักษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้สําหรับปราบซาตานหรอืภตูผิปีีศาจ  shop talk n. การ

สนทนา 

เกีย่วกับอาชพีการงาน ธรุกจิการคา้  seances v. การชมุนุมทรงเจา้เขา้ผ ีการชมุนุมทางไสย

ศาสตร ์

 vulnerable adj. ไมม่ั่นคง ออ่นแอ ลอ่แหลม อันตราย 

เรือ่งไสยศาสตร ์ภตูผิปีีศาจ เวทยม์นตรค์าถา...ทัง้ยโุรปและเอเชยียังเชือ่ถอืตอ่เนือ่งมาจากอดตี
จนถงึ  

ปัจจบุันโดยไมล่บเลอืน เป็นศาสตรท์ีล่ ีล้ับในตัวเอง ทา้ทายความอยากรูอ้ยากเห็น คณุวา่อยา่ง
นัน้ 

หรอืเปลา่คะ 

สปัดาหห์นา้พบกนัใหมน่ะคะ สวสัดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 

University, and University of Kasetsart. 

 

April 5: Tsunami tales [2] 

สวัสดี คุณผู้อ่าน  

ฉบบัน้ี ตวัอยา่งงานแปลเป็นตอนจบของ นิยายเร่ืองเล่าจากสึนามิ เน้ือเร่ืองตอนน้ีกินใจทาํเอาดิ 

ฉนั ‗ อิน ‘ ไปกบัคาํบอกเล่าดว้ย กระดาษเขียนตน้ฉบบัเปียกหลายหยดเลย!!! ทุกคน ช่างเสียสละ 

กนัดีแท ้

งานแปลทีด่นัีน้ หากแปลใหต้รงกบัความรูส้กึของตวัละคร หรอืน้ําเสยีงของตัวละคร 
(tone หรอื  

tone color) งานชิน้นัน้ถอืวา่บรรลศุาสตรแ์หง่การแปล ผูแ้ปลจงึตอ้งอา่นน้ําเสยีงของเรือ่ง

ของตวั 

ละครใหอ้อก แลว้เลอืกใชคํ้าทีใ่หส้สีนัเชน่นัน้ 

เขา้เรือ่งกนัดกีวา่นะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trap0505.htm
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Part 2 

Tsunami tales 

The aftermath  
of December 26th 

8. However, the body was 

nowhere to be found. Although 

they didn‘t realise it at this 

point, the ID tag had fallen off. 

Soon the entire volunteer team 

were helping to find the body of 

―Khun Gina‘s relative‖, such 

was the deep camaraderie of a 

team that ate and slept together 

under such stressful 

circumstances. 

9. Not having previously ventured 

into the‖ Red Zone‖ where the 

refrigerated containers were 

kept, Gina now overcame her 

fears and entered the morgue. 

With the help of the Narenthorn 

centre body retrieval team, they 

combed through the bodies until 

they found one who might have 

been Hnong. By that time, the 

body looked more like an 

Egyptian mummy than her 

friend, but what was left of her 

nails indicated black polish. 

10. With the results of the DNA test 

still pending, Gina tried an 

alternative method to find proof 

of her identity. She obtained a 

photograph of the corpse‘s head 

and took it to the team of 

foreign volunteers, namely, Dr 

Ljubisa Matic of Yugoslavia 

and computer expert Patiwat 

Noinuam, a Thai living in the 

US. Together they had devised 

ตอน ๒ 

นยิายเรือ่งเลา่จากสนึา
ม ิ

ควันหลงภัยพบิตัเิมือ่วนัที ่ 
26 ธันวาคม 

8. แตท่วา่ยังหาศพผูต้ายไมพ่บ
เลย  

เนือ่งจากทมีงานยังไมส่งัเกตวา่  

ณ ตอนนีป้้ายประจําตัวศพได ้
หลน่ 

สญูหายไปแลว้ แตไ่มน่านนัก
ทมี 

งานอาสาสมัครทัง้หมด ตา่ง
ชว่ย 

กันคนละไมค้นละมอืตะลยุ
คน้หา 

ศพของ ―ญาตคิณุจน่ีา‖ 

9. ทัง้ทีไ่มเ่คยกลา้เขา้ไปใน ―เขต 

หา้มเขา้‖ นีม้ากอ่นเลย เขตนี้

เป็น 

ทีเ่ก็บตูเ้ก็บศพแชแ่ข็งทัง้หลาย  

ถงึตอนนีค้ณุจน่ีาหักหา้มความ 

หวาดกลัวของตัวเอง กา้วเขา้ไป 

ในสถานทีเ่ก็บศพนี ้และดว้ย
ความ 

ชว่ยเหลอืของทมีงานกูศ้พศนูย ์

นเรนทร ทกุคนตา่งตะลยุเขา้ไป 

คน้หาศพ จนกระท่ังไดพ้บศพ
หนึง่ 

ทีอ่าจเป็นรา่งของคณุหงเขา้จน
ได ้

ในเวลานัน้ศพดเูหมอืนมัมมี่
อยีปิต ์

มากกวา่จะเป็นเพือ่นรักของคณุ 

จน่ีาเลยทเีดยีว แตส่ ิง่ทีย่งั
คงเหลอื 

อยูท่ีเ่ล็บ บง่ชีช้ดัวา่เป็นยาทา
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their own method of enhanced 

facial reconstruction. By 

computer they fleshed out the 

skull, adding hair and facial 

features. 

11. ―I was shocked!‖ said Gina. 

―There, looking out at me from 

the computer screen was Hnong 

herself, no doubt about it.‖ 

12. The final proof was provided by 

Hnong‘s teeth. Gina brought out 

a photo of a smiling Hnong to 

compare with the body‘s teeth, 

all still intact. There was no 

doubt about it; from the rabbit 

teeth to the wayward incisor. 

The forensic team, including 

dental specialists, agreed to sign 

a release form for the body. 

13. ―The Narenthorn team were so 

touching,‖ she added.‖ ―They 

helped bathe the body, all the 

while showing such care and 

respect for the dead person. 

‗Please allow us to wash you‘ 

they would say to the body,‘ we 

want you to look nice, you‘re 

going home now. ‘ ‖ 

14. Gina‘s friend, Sakchai Guy, 

then helped wash her long hair 

and adjust her hands to a ―wai‖ 

position before putting the body 

into a coffin. The Narethorn 

team, meanwhile, had refused to 

accept any offer of money for 

their help. 

15. ―Everyone has been going all 

out to help each other,‖ said 

Gina. ―They all have a sense of 

purpose, and total commitment 

to what they‘re doing. It has 

brought out the best in people, 

เล็บ 

สดํีา 

10. เนือ่งจากผลของการพสิจูนด์ี
เอ็นเอ 

ยังไมอ่อกมา คณุจน่ีาจงึ
พยายาม 

หาวธิอีกีอยา่งหนึง่ เพือ่พสิจูน์
เอก 

ลักษณ์ศพเพือ่นรักของเธอ เธอ
ได ้

รับภาพถา่ยศรีษะของศพ และ
นํา 

ไปใหท้มีงานอาสาสมัครชาว
ตา่ง 

ประเทศ อันไดแ้ก ่ดร.ลจบูซิา 
มาทกิ 

จากประเทศยโูกสลาเวยี และ
คณุ 

ปฏวิตั ินอ้ยนวมคนไทยทีอ่ยูใ่น
สหรัฐ 

อเมรกิา เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น 

คอมพวิเตอร ์คนทัง้สองได ้
ชว่ยกัน 

ใชว้ธิกีารของตนเอง
ออกแบบสรา้ง 

ใบหนา้ขึน้มาใหมใ่หช้ดัเจนขึน้ 

และดว้ยคอมพวิเตอรทั์ง้คูไ่ด ้
สรา้ง 

กะโหลกศรีษะทีม่เีนือ้หนังขึน้มา 

เตมิผมเผา้ และลักษณะเดน่เป็น 

พเิศษบนใบหนา้ 

11. ―ดฉัินตะลงึงัน!‖ คณุจน่ีาเลา่ตอ่ 

―รปูน่ัน ทีจ่อ้งมองดฉัินจากจอ 

คอมพวิเตอร ์คอื ตัวคณุหงแน่
ชดั 

ไมม่ขีอ้สงสยัใดเลย‖ 

12. ขอ้พสิจูนข์ัน้สดุทา้ยไดม้าจาก
ฟัน 

ของคณุหง คณุจน่ีานํารปูถา่ยที ่
คณุหงยิม้มาเปรยีบเทยีบกับฟัน 

ของศพ ซึง่ยังคงอยูค่รบถว้น 
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and I feel so humbled by it all.‖ บรบิรูณ์ จากฟันกระตา่ยไป
จนถงึ 

ฟันเก ไมม่ขีอ้สงสยัเคลอืบ
แคลง 

แตป่ระการใด ทมีงานนติเิวช
รวม 

ทัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทันตกรรม 
จงึ 

เห็นชอบลงนามในแบบฟอรม์ใบ 

อนุมัตศิพรา่งนัน้ 

13. ―ทมีงานศนูยน์เรนทรชา่งน่า

ซาบ 

ซึง้ตรงึใจเหลอืเกนิ‖ คณุจน่ีา

เลา่ 

รายละเอยีด ―พวกนีช้ว่ยอาบน้ํา

ศพ 

ให ้และในระหวา่งทีทํ่างานนี้
กัน  

ทกุคนระมัดระวงัใสใ่จ และ
แสดง 

ความเคารพตอ่ผูต้ายสงูเยีย่งนี้ 
‗ขออนุญาตใหพ้วกเราอาบน้ํา
ชาํระ 

รา่งของทา่นใหส้ะอาดนะครับ‘ 

พวกนีก้ลา่วเชน่นีก้ับศพ ‗เรา 

อยากใหท้า่นดดูสีะอาดสะอา้น 
ทา่น 

กําลังจะไดก้ลับบา้นอยูเ่ดีย๋วนี้
แลว้ 

นะครับ‘‖ 

14. ตอ่จากนัน้เพือ่นคณุจน่ีาอกีคน
หนึง่ 

คณุศักดิช์ยั กาย ไดช้ว่ยสระผม 

ทําผมทีย่าวเหยยีดใหพ้รอ้มทัง้
จัด 

ทา่มอืของคณุหงใหอ้ยูใ่นทา่ 
―ไหว‖้ 

ดว้ย กอ่นบรรจศุพลงในหบีศพ 
ใน 

ชว่งทีป่ฏบิัตงิานกันอยูนั่น้ 
ทมีงาน 
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นเรนทรไดป้ฏเิสธไมย่นิยอมรับ  

เงนิทอง ทีม่อบใหเ้ป็นสนิน้ําใจ 

สําหรับความชว่ยเหลอืทีก่ลุม่คน 

เหลา่นีป้ฏบิัตแิตอ่ยา่งใดเลย 

15. ―ตา่งคนตา่งออกมาชว่ยเหลอื 

ซึง่กันและกัน‖ คณุจน่ีายัง

อธบิาย 

ตอ่ไป ―พวกนีม้จีติสํานกึถงึเป้า 

หมายและพันธกจิกรณทัีง้ปวง  

ในสิง่ทีพ่วกตนกําลังปฏบิตักิัน
อยู ่
นีแ่สดงออกถงึสิง่ประเสรฐิสดุ
ยอด 

ในตัวคนเรา ดฉัินรูส้กึตัวเองตํา่ 

ตอ้ยไรค้า่เสยีเหลอืเกนิตอ่สรรพ
สิง่ 

ทีพ่วกเขาไดก้ระทําอยูน่ี‖้ 



452 

 

ค าอธบิาย  
มขีอ้สงัเกตอกีประการหนึง่ ในฐานะทีด่ฉัินเป็นบรรณาธกิารหนังสอืแปล และหนังสอื
วรรณกรรม 

เยาวชนหลายสบิเรือ่ง ดฉัินมขีอ้ขอรอ้งนักแปลเพือ่นรักรุน่ใหมทั่ง้หลาย ขอโปรดงดเวน้การ
ใช ้

คําดังเชน่ ―ก็ จะ สามารถ กําลัง เพือ่ และ ฯลฯ‖ ในการเขยีนงานแปลของทา่นดว้ย คํา

เหลา่นี้ 
ไมจํ่าเป็นตอ้งใชใ้นภาษาไทยเลย รปูประโยคของไทยชดัเจนอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะคําวา่ ―ก็‖ 

นัน้ 

ไมท่ราบเป็นอยา่งไง มใีชเ้ยอะแยะมาก ประโยคหนึง่มใีชไ้มตํ่า่กวา่ 1 หรอื 2 ครัง้เลย ―ก็‖ 

หาก 

ใชใ้นประโยค ทําใหป้ระโยคดไูมส่ละสลวย เป็นภาษาทีใ่ชพ้ดูมากกวา่ภาษาเขยีน ยิง่ถา้งาน
แปล 

ตอ้งจัดพมิพเ์ป็นรปูเลม่หนังสอืดว้ยแลว้ยิง่ตอ้งระมดัระวงัมาก ดฉัินเห็นไมไ่ด ้ตอ้งตัดทิง้หมด 

หากไมจํ่าเป็นอยา่งแทจ้รงิ 

ขา่วนี้แมไ้มใ่ชเ่รือ่งดา้นบันเทงิคดหีรอืวรรณกรรมโดยตรง อกีทัง้ภาษาทีใ่ชย้ังเรยีบงา่ย จงึ
ตอ้ง 

รูจั้กเลอืกระดับคําใหเ้ขา้กับเรือ่ง ใหเ้ขา้กับน้ําเสยีง บรรยากาศ และความรูส้กึของผูเ้ลา่เรือ่ง  

(narrator) ซึง่กลา่วหรอืเลา่ใหผู้อ้า่นหรอืผูฟั้งดว้ยตนเองโดยตรง นีเ่ป็นหลักการทีส่ําคัญของ 

การแปลดา้นสารคดทีีบ่รรยายความรูส้กึอารมณ์ของผูเ้ลา่ 

มาดกูันทลีะยอ่หนา้นะคะ 

ยอ่หนา้ที ่8  

ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึทมีงานอาสาสมัครของผูเ้ลา่ขา่ว ทีเ่ร ิม่ลงมอืชว่ยเหลอืคน้หาศพ นีแ่สดง
ถงึน้ําใจ 

อันลกึซึง้ทีม่ตีอ่ผูร้ว่มงานอาสาสมัครดว้ยกันเอง  nowhere (adv.) ยังไมม่ทีาง ยังไมรู่จ้ะ...

ที ่
ไหน เลอืกใชไ้ด ้ realize (v.) ตระหนัก เขา้ใจ รู ้ทราบ สงัเกต  camaraderie (n.) เป็น

คํา 

มาจากภาษาฝร่ังเศส หมายถงึ น้ําใจมติรไมตรใีนหมูม่ติรสหาย  stressful circumstances 

(attr.n.) คอื ภาวะตงึเครยีด ภาวะกดดัน ภาวะเครง่เครยีด เลอืกใชไ้ด ้

ยอ่หนา้ที ่9 

ขอ้ความกลา่วถงึ ความรูส้กึของผูเ้ลา่ทีแ่มข้นาดกลวั แสนกลัว ไมก่ลา้เขา้ไปในเขตเก็บศพ 
แตเ่พราะ 

ความรักเพือ่น และความเสยีสละของทมีงาน ทีล่ง ―ลยุ‖ หาศพ จงึตอ้งเขา้ไปคน้หากับทมี

ดว้ย และใน 

ทีส่ดุจงึพบเขา้จนได ้ ventured (v.) กลา้ เสีย่ง เผชญิ ไดใ้ช ้ Red Zone (attr.n.) คอื

เขต 

หา้มเขา้ เขตอันตราย เขตหวงหา้ม แตอ่ยา่ใช ้‗เขตสแีดง‘ นะคะ ขอหา้มคะ่ the 
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refrigerated 

containers (attr.n.) หมายถงึ ตูเ้ก็บศพแชแ่ข็งทัง้หลาย overcame (v.) ขจัด หักหา้ม 
ยับยัง้  

ใชไ้ดท้กุคํา  ในประโยคแรกนีม้ขีอ้ความประโยคยอ่ย ๆ อยู ่จงึตอ้งแบง่ขอ้ความ โดยขึน้

ประโยค 

ใหมบ่า้ง หรอืปรับโยกยา้ยขอ้ความใหเ้หมาะสมน่าอา่น  body retrieval team (attr.n.) 

นาม 

วลนีี ้สือ่สว่นใหญใ่ชก้ันวา่ ―ทมีกูศ้พ‖ จงึขอใชต้ามไปดว้ย  Egyptian mummy (attr.n.) 

มัมมี ่
อยิปิต ์ black polish (attr.n.) คอื ยาทาเล็บสดํีา 

ยอ่หนา้ที ่10 
ความยอ่หนา้นี ้บอกวธิกีารอืน่ทีผู่ใ้หข้า่วใชพ้สิจูนเ์อกลักษณ์ศพอกี เพราะการพสิจูนด์เีอ็นเอ 
ซึง่เป็น 

วธิทีีย่อมรับกันยังมาไมถ่งึมอื  pending (adj.) ยังไมม่ขีอ้ยตุ ิยังไมรู่ผ้ลทีแ่น่นอน ยังไม่

ออกมา 

2 คําหลังดตูรงกับบรบิททีส่ดุ 

ประโยคแรกตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงใชคํ้าเชือ่มใหมใ่หต้รงกับเนือ้ถอ้ยกระทงความ การทํา
เชน่นี ้
นักแปลพงึทําได ้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักการแปลขอ้ 2 ―clarity‖  had devised (v.-devise)  

ออกแบบ วางแผน, ประดษิฐ ์คน้หา ใชไ้ดท้กุคํา แตถ่า้เอามาผนวกกันเขา้ ขอ้ความจะดู

สละสลวย 

ยิง่ขึน้  enhanced facial reconstruction (attr.n.) นามวลนีีห้มายถงึ การสรา้งใบหนา้ 

ขึน้ใหมใ่หช้ดัเจน หรอืใหส้มบรูณ์ขึน้  fleshed out (v.) ทําใหม้เีนือ้หนัง เตมิเนือ้เตมิหนัง 

ให ้

เนือ้ใหห้นัง ความหมายเหลา่นีต้รงทือ่ ดไูมเ่ป็นภาษาทีก่อ่ใหเ้กดิจนิตภาพ จงึตอ้งปรับปรงุ
โยกยา้ย 

ตําแหน่งขอ้ความใหมเ่ป็น ―ไดส้รา้งกะโหลกศรีษะทีม่เีนือ้หนังขึน้มา‖  facial 

features (attr. 

n.) ลักษณะเดน่เป็นพเิศษบนใบหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่11-12 
2 ยอ่หนา้นี ้แสดงขัน้ตอนการพสิจูนเ์อกลักษณ์ทีซ่บัซอ้น ผูทํ้างานไมไ่ดเ้ชือ่ถอืขอ้มลูใดงา่ย 

ๆ ตอ้งม ี

ขอ้พสิจูนห์ลายอยา่ง จงึจะไดรั้บความเห็นชอบอนุมตัศิพใหญ้าตไิด ้ intact (adj.) 

ครบถว้น  

บรบิรูณ์ อยูใ่นสภาพเดมิ สมบรูณ์ ใชไ้ดท้กุคํา แตถ่า้นํามาผนวกกัน แมทํ้าใหข้อ้ความดเูยิน่
เยอ้ไป 

บา้ง แตค่วามดไูหลลืน่ดขี ึน้  rabbit teeth (attr.n.) หมายถงึฟันกระตา่ย เป็นฟันคูห่นา้ที่

ใหญ ่

เหมอืนกระตา่ย  wayward incisor (n.) ฟันเก  a release form (attr.n.) แบบฟอรม์ 
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ใบอนุมัตใิหเ้อาศพออกได ้

ยอ่หนา้ที ่13-14 

สองยอ่หนา้นี ้เลา่ถงึความละเอยีดออ่นทีท่มีงานกูศ้พ ไดป้ฏบิัตใิหศ้พอยา่งเคารพนับถอื และ
ดว้ย 

อดุมคตแิหง่พันธกจิทีต่นปฏบิัตอิยู ่โดยไมคํ่านงึถงึสิง่ตอบแทนใดเลย  touching (adj.) 

ซาบซึง้ 

ตรงึใจ ละเอยีดลกึซึง้ สะเทอืนอารมณ์ ประทับใจ คํานีเ้ป็นคําทีม่สีสีนั ตอ้งเลอืกใชใ้หเ้ขา้กับ
บรบิท 

ใหไ้ด ้นีค่อืศลิป์แหง่การแปล  adjust (v.) จัดทา่ปรับทา่ทาง ตัง้ใหต้รง คงตอ้งเลอืกคํา

แรกแลว้ละ่ 

 meanwhile (conj.) ในระหวา่งนัน้ ในชว่งนัน้ ในชัว่ขณะที ่คําเชือ่มเหลา่นีเ้ป็น‖ลกูเลน่‖ 

ของ 

นักแปลอกีเชน่กัน ทีต่อ้งรูจั้กเลอืกใหแ้ปลกแตกแยกจากคําเดมิ ๆ ทีใ่ชก้ันอยูเ่สมอในการ
แปลสารคด ี

 any offer of money (attr.n.) หมายถงึเงนิทอง (สิง่ของ เครือ่งตอบแทน คา่ตอบแทน 

ฯลฯ)  

ทีม่อบใหเ้ป็นสนิน้ําใจ 

ยอ่หนา้ที ่15 

ยอ่หนา้สดุทา้ย กลา่วถงึความเสยีสละชว่ยเหลอืซึง่กันและกัน ในการทํางานของทมีงาน
อาสาสมัครทัง้หมด ทีต่า่งมอีดุมคตแิละยดึมั่นตอ่พันธกจิหนา้ที ่โดยไมมุ่ง่หวงัสิง่ตอบแทน 
จนผูใ้หต้อ้งรูส้กึอับอายในสิง่ทีต่นไดป้ฏบิัตลิงไป  a sense of purpose ขอ้ความนีเ้ป็น

สํานวน ตอ้งเลอืกใชคํ้าใหด้ ีในทีน่ีค้วรใช ้‖มจีติสํานกึถงึเป้าหมายหรอือดุมคต‖ิ  total 

commitment ( attr.n.) คอืพันธกจิ พันธะหนา้ที ่พันธกรณีทัง้ปวง คําหลังเป็นศัพทรั์ฐศาสตร ์

คงใชใ้นบรบิทนีไ้มไ่ด ้ has brought out (phr.v.- bring out) แสดงชดัถงึ ปรากฏใหเ้ห็น 

แสดงออกถงึ ใชไ้ดท้กุคํา humbled (v.) รูส้กึตํา่ตอ้ย ไรค้า่ ดอ้ยศักดิศ์ร ีเลอืกใชไ้ดท้กุ
คํา  ประโยคนีส้ดุทา้ยเป็นสสีนัทีส่รปุความรูส้กึของผูพ้ดูไดด้มีาก จงึตอ้งเลอืกคําและปรับ

ขอ้ความใหเ้กดิความรูส้กึรว่มไปดว้ย 

พบกนัใหมค่ราวหนา้คะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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March 29: Tsunami tales [1] 

สวัสดี คุณผู้อ่าน  

ฉบบัน้ีขอนาํเสนองานแปลท่ีนาํมาจากข่าวพิบติัภยัสึนามึอีกคร้ัง ดว้ยเหตุผลท่ีช่ืนชอบเน้ือหาข่าว 

ท่ีแสดงออกถึงความเอ้ืออาทรต่อมนุษยด์ว้ยกนั ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นญาติสนิทมิตรสหาย เพ่ือนรัก  

หรือแมแ้ต่คนอาสาสมคัรท่ีไม่เคยรู้จกักนัมกัคุน้กนัมาก่อน แต่ดว้ยคุณธรรมความดีท่ีไม่ตอ้งการ 
ผลตอบแทนใดเลย กลุ่มคนเหล่านั้นต่างหยบิยืน่ความช่วยเหลือคน้หาผูต้กเป็นเหยือ่มหนัตภยั 

คล่ืนยกัษน้ี์อยา่งไม่ยอมเหน็ดเหน่ือยยอมแพเ้ลย น่าสรรเสริญแทจ้ริง จุดเนน้การแปลอยูท่ี่การ 
เลือกใชค้าํและประโยคให้เป็นภาษาไทยท่ีดี ไม่แปลตามโครงสร้างภาษาตน้ฉบบั ใชข้อ้ความ 

และประโยคให้ตรงตามบริบทเน้ือหา โดยมีการเพ่ิมเติมคาํหรือใส่คาํเช่ือมเขา้ไปบา้ง เพ่ือให้ 
ประโยคเล่ือนไหลราบร่ืนต่อเน่ืองกนัไปไม่สะดุด 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr2905.htm
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Part 1 

Tsunami tales 

The aftermath  
of December 26th 

1. Although the DNA centre and 

temporary morgue at Wat 

Yanyao in Phangnga has 

closed its doors and its work 

been turned over to the police, 

stories continue to emerge 

about the volunteer team. 

While mostly sad, they are still 

uplifting tales that can renew 

your faith in mankind. One of 

these stories is that of the 

young journalist, Pawinee 

Pongchum, editor of 

theBangkok Today newspaper, 

and her husband who lost their 

lives. 

2. Hnong, as she was called, was 

at Khao Lak with her husband 

when they were washed away 

by the tsunami on that fateful 

day. Three subsequent 

attempts by friends and 

relatives to trace her had 

failed. 

3. Sanitpim Ekachai Sanguansat, 

a public relations professional, 

had come to know Hnong very 

well, and admired her integrity 

and her passion for her work. 

Sanitpim, or Gina, had become 

a regular volunteer at Wat 

Yanyao with Dr Khunying 

Pornthip Rojanasunun, 

working mainly in the food, 

medical and equipment supply 

section. 

ตอน ๑ 

นยิายเรือ่งเลา่จากสนึา
ม ิ

ควันหลงภัยพบิตัเิมือ่วนัที ่ 
26 ธันวาคม 

1. ถงึแมว้า่ศนูยด์เีอ็นเอ และ 

สถานทีเ่ก็บศพชัว่คราว ที ่
วดัยานยาว จังหวดัพังงาได ้

ปิดตัวเอง และมอบภารกจิ 

งานทัง้ปวงใหแ้กตํ่ารวจไป 

แลว้แตเ่รือ่งราวเลา่ขานเกีย่ว 

กับทมีอาสาสมัคร ยังคงปรากฏ 

ออกมาอยา่งตอ่เนือ่ง แมส้ว่น 

ใหญเ่ป็นเรือ่งโศกเศรา้หดหูใ่จ 

ทวา่กลับเป็นเรือ่งเลา่ทีใ่ห ้
ความ 

อิม่เอบิใจเตมิศรัทธาทีม่ตีอ่ 

มนุษยชาตใิหฟ้ื้นคนืเพิม่ขึน้  

หนึง่ในเรือ่งราวเหลา่นี ้คอื 

เรือ่งของนักหนังสอืพมิพ ์

วยัสาว ภาวนิ ีปองชม 
บรรณาธกิาร 

ของหนังสอืพมิพ ์บางกอกทู
เดย ์

และสามขีองเธอทีเ่สยีชวีติ
ดว้ยกัน 

2. คณุหง เป็นชือ่ทีเ่รยีกขานเธอ
กัน 

อยูท่ีเ่ขาหลักดว้ยกันกับสาม ี
เมือ่ 

ทัง้คูถ่กูคลืน่สนึามพัิดหายไป
ใน 

วนัหายนะวนันัน้ เพือ่นๆ และ
ญาต ิ

พีน่อ้งพยายามตดิตามสบืเสาะ 

คน้หาศพเธอภายหลังตอ่มาถงึ  

3 ครัง้ดว้ยกัน แตล่ม้เหลวไป
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4. She had helped to source 

donations of personal 

computers for use in the 

―claims‖ centre that helps 

relatives to trace the bodies of 

their loved ones. Realising that 

time was running out as the 

deadline for handing the work 

over to the police was 

looming, she decided she 

would try and trace Hnong 

herself. 

5. The steps towards recovering 

the body sounded very much 

like the plot of a detective 

novel or crime thriller. She 

knows Hnong liked having her 

nails done and decided to 

check with the nail salon to see 

if they could provide any 

clues. Sure enough, she had 

been there just before 

Christmas, and had her acrylic 

nails painted a highly unusual 

shade: black. 

6. She informed Dr Pornthip, 

who went through the files and 

found a body that fit this 

description. Yet she withheld 

the information, fearing 

misidentification, and asked 

Gina for further clues. Gina 

then visited Hnong‘s mother, a 

nun, who was able to add that 

Hnong always wore a wedding 

ring inscribed with the name of 

her husband, Chanon, and a 

gold bangle. Those two clues, 

plus the fact that Hnong was 

tall and lanky, with long hair 

down to her waist, were all 

that Gina had to go on. 

7. Dr Pornthip‘s team had done a 

พบ 

ศพเธอเลย 

3. สนทิพมิ เอกชยั สงวนสตัย ์นัก 

ประชาสมัพันธม์อืโปร รูจั้ก
คุน้เคย 

ใกลช้ดิกับคณุหงเป็นอยา่งด ี
เพราะ 

นยิมยกยอ่งคณุธรรมความ
ซือ่สตัย ์

สจุรติ และความกระตอืรอืรน้
ทุม่เท 

ใหแ้กห่นา้ทีก่ารงานของเธอยิง่
นัก 

คณุสนทิพมิหรอืคณุจน่ีาจงึ
กลาย 

เป็นอาสาสมัครขาประจําอยูท่ี่
วดั 

ยา่นยาว ทํางานใหก้ับคณุหญงิ 

หมอพรทพิย ์โรจนสนัุนท ์งาน 

สว่นใหญอ่ยูใ่นแผนกจัดหา
อาหาร 

การกนิ เวชภัณฑ ์และ
เครือ่งมอื 

4. คณุจน่ีายังชว่ยหาแหลง่บรจิาค 

คอมพวิเตอรส์ว่นตัว เพือ่นําไป 

ใชใ้นศนูย ์―รอ้งเรยีน‖ (ผูส้ญู

หาย) 

ซึง่คอยชว่ยเหลอืญาตพิีน่อ้ง
สบื 

รอ่งรอยคน้หารา่งของบคุคลที ่
รักใคร ่เธอตระหนักดวีา่เวลา 

เหลอืนอ้ยเต็มท ีใกลถ้งึกําหนด 

เวลาขดีเสน้ตายสง่มอบงานให ้

แกตํ่ารวจ เขา้มาทกุทีๆ  แลว้  

คณุจน่ีาจงึตัดสนิใจวา่ ควรลอง 

พยายามสบืรอ่งรอยหาทาง
ดว้ย 

ตัวเอง 

5. ขัน้ตอนทีมุ่ง่คน้หารา่งของ
ผูต้าย 

คนนีฟั้งดคูลา้ยพล็อตเรือ่งนว
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thorough job listing everything 

found with each body; rings, 

belts, earrings, ID cards, credit 

cards, money, etc. These had 

been photographed, cleaned, 

and put in numbered bags, then 

stored carefully for 

safekeeping, (Gina had 

donated the metal filing 

cabinets herself.) 

นยิาย 

สบืสวน หรอืนยิายอาชญากรรม 

เขยา่หวัญ เธอรูว้า่คณุหงชอบ
ทํา 

เล็บให ้จงึตัดสนิใจไปสอบถาม
ที ่
รา้นเสรมิสวยแตง่เล็บ ดวูา่ชา่ง 

ทําเล็บจะใหเ้บาะแสใดบา้ง.
จรงิ 

เสยีดว้ยส ิเพราะคณุหงไปทีน่ั่น 

กอ่นวนัครสิตม์าส และไดทํ้า
เล็บ 

อะเครลกิ ทาสทีีผ่ดิธรรมดา
สามัญ 

มากทีส่ดุ คอื สดํีา 

6. คณุจน่ีารบีแจง้ใหห้มอพรทพิย ์

คน้หาในแฟ้มขอ้มลู
คอมพวิเตอร ์

แลว้คน้พบรา่งคนตายทีต่รงกับ 

ลักษณะบรรยายนี ้แมก้ระนัน้ 

คณุหมอยังไมป่ลงใจเชือ่ขอ้มลู 

นีนั้ก เพราะเกรงวา่การพสิจูน์ 
เอกลกัษณ์อาจผดิพลาดได ้จงึ
ขอ 

ใหค้ณุจน่ีาหาเบาะแสอืน่อกี 
ตอ่ 

จากนัน้คณุจน่ีาจงึไปหาแมช่ ี 

คณุแมข่องคณุหงทีส่ามารถให ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิอกีวา่ คณุหง 

สวมแหวนแตง่งานทีส่ลักชือ่ 

ชานน ผูเ้ป็นสามขีองเธอและ 

สวมกําไลขอ้มอืทองอยูเ่ป็น 

ประจํา เบาะแสทัง้สองอยา่งนี้  

รวมทัง้ขอ้มลูที ่คณุหง เป็น 

คนสงูผอมเพรยีว มผีมยาวจน 

ถงึเอวนัน้ มากพอใหค้ณุจน่ีา 

ดําเนนิการคน้หาตอ่ไปได ้

7. ทมีงานของคณุหมอพรทพิยไ์ด ้

ทํางานไวอ้ยา่งถีถ่ว้น 
ตรวจสอบ 

รายชือ่ส ิง่ของทกุอยา่ง ที่
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คน้พบ 

จากศพแตล่ะศพ อาทเิชน่ 
แหวน 

เข็มขดั ตุม้ห ูบัตรประชาชน  

บัตรเครดติ เงนิ ฯลฯ สิง่ของ 

เหลา่นีไ้ดถ้า่ยรปูเก็บไว ้ลา้ง 

ทําความสะอาด และเก็บไวใ้น 

ถงุทีม่หีมายเลขกํากับ แลว้จัด 

เก็บไวเ้พือ่ความปลอดภัยอยา่ง 

อยา่งละเอยีดถีถ่ว้น (คณุจน่ีา 

เองยังไดบ้รจิาคตูเ้หล็กเก็บ 

เอกสารใหด้ว้ย) 
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หวัขา่วใหญแ่ละหวัขา่วยอ่ย  
ขอ้ความตามตน้ฉบับดงูา่ยไมย่าก แตทํ่าใหส้ะดดุใจผูอ้า่นไดย้าก  tales (n.) นทิาน นยิาย  

เรือ่งเลา่ จะเลอืกคําใดคําหนึง่ดไูมก่นิใจเขา้กับเนือ้เรือ่งขา่ว ทีเ่นือ้หาชวนตดิตามเหมอืน
อา่นหนังสอื 

นยิายสบืสวนทีผู่เ้ขยีนเป็นผูเ้ลา่เรือ่ง สดุทา้ยดฉัินจงึขอเลอืกใช ้2 คําหลังรวมกันเป็น นยิาย

เรือ่ง 

เลา่จากสนึาม ิดเูป็นชือ่เรือ่งหนังสอืทีช่วนอา่นไมน่อ้ย แมจ้ะตดิเชยๆ ไปบา้ง ไมว่า่กันนะ 

 aftermath (n.) ผลภายหลัง ควนัหลง 

ยอ่หนา้ที ่1  

ยอ่หนา้นีเ้ป็นบทนําเรือ่ง ทีก่ลา่วถงึเรือ่งของผูต้กเป็นเหยือ่คลืน่ยักษ์สนึาม ิซึง่ชวนเศรา้ใจ 
แตย่ังม ี

เรือ่งราวทีแ่สดงถงึความมน้ํีาใจชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกัน ในยามวกิฤตเชน่นี ้แอบแฝง
อยู ่
 has closed its doors เป็นสํานวน หมายถงึ ปิดตัวเอง ปิดสํานักงาน ปิดศนูย ์ emerge 

(v.) โผลข่ึน้ ปรากฎออกมา เกดิขึน้มา  ในประโยคแรกนีม้อีนุประโยคทีต่อ้งระวงั ไมแ่ปล

ตาม 

โครงสรา้งทีเ่ป็น passive voice ตอ้งเลอืกใชป้ระโยคใหเ้ป็นภาษาไทยทีน่ยิม

กัน  uplifting  

(attr.n.) ทําใหเ้บกิบานใจ อิม่เอบิใจ  renew (v.) ฟ้ืน คนืสูส่ภาพ ปรับเปลีย่น เตมิ ซอ่ม ปะ 

ยอ่หนา้ที ่2 

เริม่กลา่วถงึเรือ่งราวของนักหนังสอืพมิพส์าว เพือ่นของผูใ้หข้า่ว ทีถ่กูคลืน่ยกัษ์พัดหายไป 

 washed away (phr.v.) พัดพาหายไป กลนืหายไป ซดัหายไป  fateful day (attr.n.) 

นามวลนีีเ้ป็นคําทีม่สีสีนั ตอ้งเลอืกใชใ้หด้ใีน ระหวา่ง วนัแหง่ชะตากรรม วนัหายนะ วนัแหง่
ความตาย 

 subsequent (adj.) หลังจากนัน้ ภายหลัง ตอ่มา ใชไ้ดท้กุคํา  trace (v.) ตดิตาม หา

รอ่ง 

รอย สบืเสาะคน้หา ดฉัินผนวกใชท้กุคําเขา้ดว้ยกันเพือ่ใหเ้ห็นกระบวนการ 

ในประโยคแรกของยอ่หนา้นี ้มขีอ้สงัเกตการแปลคําวา่ they หากแปลตรงตัววา่พวกเขา จะ

เป็น 

ประโยคทีไ่มน่ยิมใชก้ันในภาษาไทย เชน่เดยีวกับคํา he = เขา it = มัน ตอ้งพยายามหาคํา

อืน่มา 

ใชแ้ทน 

ยอ่หนา้ที ่3 

กลา่วถงึผูใ้หข้า่วทีเ่ป็นเพือ่นรักกับผูส้ญูหาย เขา้มาคน้หาศพโดยเป็นอาสาสมัครในทีม
คณุหญงิ 

หมอพรทพิย ์ a public relations professional (attr.n.) หมายถงึ นักประชาสมัพันธ ์

มอือาชพี หรอืมอืโปร ดฉัินชอบคําหลัง แมด้เูป็นภาษาพดูไปหน่อยก็ตาม  integrity (n.) 
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ความ 

สมบรูณ์แบบ ความซือ่สตัยส์จุรติ ความดงีาม ตอ้งเป็นคําที ่2 อยา่งแน่นอน  passion (n.) 

ความ 

กระตอืรอืลน้ ความทุม่เท ความหลงใหล ขอผนวกใชคํ้าแรกและคําทีส่องเขา้ดว้ยกัน เพือ่ให ้
ไดค้วาม 

สละสลวย  supply section (attr.n.) คอื แผนกจัดหา 

ยอ่หนา้ที ่4 
กลา่วถงึงานอาสาสมัครของผูใ้หข้า่ว ขณะทีช่ว่ยคน้หาศพเพือ่นรักอยู ่และเหตผุลทีเ่ธอตอ้ง
ออกสบืหา 

เบาะแสดว้ยตัวเอง  source (v.) หาแหลง่ แสวงหาแหลง่ จัดหาแหลง่  claims centre  

(attr.n.) นามวลนีีห้มายถงึ ศนูย ์‗รอ้งเรยีน‘ (ผูส้ญูหาย)  running out (phr.v.) ทีล่ลุว่ง ที่

ส ิน้สดุ 

ทีห่มดไป  was looming มาจาก verb loom คอื ปรากฎอยา่งรําไร ใกลเ้ขา้มาทกุทแีลว้ 

ยอ่หนา้ที ่5 
พดูถงึขัน้ตอนสบืหาขอ้มลูเบาะแสผูต้ายเพือ่นรักของผูใ้หข้า่ว  the plot (n.) พล็อตเรือ่ง 

เคา้ 

เรือ่ง เคา้โครงเรือ่ง ขอเลอืกใชคํ้าแรกเพราะเป็นทีเ่ขา้ใจกันมากกวา่ 2 คําหลังซึง่เป็นคําใช ้

ในวง 

วชิาวรรณกรรมกัน  crime thriller (attr.n.) คอื นยิายอาชญากรรมตืน่เตน้  the nail  

salon (attr.n.) คอื รา้นเสรมิสวยทําเล็บ รา้นตกแตง่เล็บ  clues (n.) เบาะแส เงือ่นงํา เงือ่น 

ปม แนวคดิ  acrylic nails (attr.n.) เล็บอะเครลกิ 

ยอ่หนา้ที ่6 

ดว้ยขอ้มลูนี ้ผูใ้หข้า่วขอใหท้มีงานหมอพรทพิยช์ว่ยคน้หาขอ้มลูจากคอมพวิเตอรใ์ห ้และได ้
พบศพ  

แตข่อ้มลูไมพ่อ ตอ้งไปหาใหมอ่กี  withheld (v.) ยับยัง้ ยังไมป่ลงใจเชือ่  miss-iden- 

tification (attr.n.) หมายถงึ การพสิจูนเ์อกลักษณ์ อาจผดิพลาดไดห้รอื มขีอ้ผดิพลาดใน

การ 

พสิจูนเ์อกลักษณ์  inscribed (v.) สลัก แกะสลกั จารกึ เลอืกใช ้2 คําแรกจะดกีวา่คํา

สดุทา้ย 

 bangle (n.) กําไลมอื กําไลขอ้มอื  lanky (adj.) ผอมเพรยีว ชะลดู ระหง 

ยอ่หนา้ที ่7 

กลา่วถงึระบบทํางานเก็บหลักฐานสิง่ของของผูเ้สยีชวีติ ทีท่มีงานของหมอพรทพิยไ์ดทํ้าไว ้
อยา่ง 

ละเอยีดถีถ่ว้น  safekeeping (n.) การรักษาไวอ้ยา่งปลอดภัย  the metal filing  

cabinets (attr.n.) นามวล ีนีห้มายถงึ ตูโ้ลหะหรอืตูเ้หล็ก เก็บเอกสารน่ันเอง 

ตอ้งตอ่ฉบบัหนา้อกีแลว้คะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี



462 

 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

March 22: Pacino puts a new face on Shylock [2] 

สวัสดีค่ะ  
โฉมหนา้ใหม่ของไชล็อกเปิดเผยออกมาแลว้บางส่วนเม่ือองัคารก่อน มาถึงองัคารน้ีก็จะเห็นทุกส่วน 

คนไทยเราเองก็เคยเห็นโฉมหนา้เดิมของไชล็อกในฐานะท่ีเป็นคนเห้ียมโหด เอารัดเอาเปรียบ จนมี 

สาํนวนเปรียบเทียบวา่ ―หนา้เลือดยงักะไชล็อก‖ หรือ ―เห็นแก่ตวัยงักะยวิ‖ อนัท่ีจริงไชล็อกเป็นปุถุชน 

ธรรมดาท่ีซ่ือตรงต่อภาระหนา้ท่ีในอาชีพของตน ใครมีอาชีพให้กูเ้งินก็ตอ้งเก็บออมเงินสดไวส้าํหรับ 

ให้คนกูย้มื ผลประโยชน์ท่ีไดก้็คือดอกเบ้ีย ใครเป็นคนกูย้มืก็จะตอ้งเสียดอกเบ้ียตามท่ีตกลงกนัก็เท่าน้ี 

เอง ตรงไปตรงมา ถา้ไม่มีเงินเสียดอกเบ้ียก็ใชอ้ยา่งอ่ืนแทน... แต่ไชล็อกตอ้งการ ―ดอกเบ้ียสงัคม‖ 

จากการถูกเหยยีดหยามรังแก ถูกถ่มนํ้าลายรด… จึงเรียกร้อง ―a pound of flesh‖ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr2205.htm
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Part 2 

Pacino puts a new face 
on Shylock 

Demanding a pound of flesh was a 
dilemma for the Merchant of Venice 

LAWRENCE GROBEL 

7. ―Shylock is one man,‖ Pacino 

continues. ―There are plenty of 

other Jews in the film, and they 

aren‘t asking for pounds of flesh. 

It‘s his dilemma – as a man, not 

as a Jew or a Christian or a 

Muslim. And for a long time I 

didn‘t understand how to play 

him, until I realised that. 

8. ―There was a sobriety in him 

when he said, I want my pound of 

flesh,‖ the actor says. ―It wasn‘t 

done with malice or anything like 

that. It just was clear. It‘s his way 

of saying, ‗Stop spitting at us!‘ 

It‘s almost like Michael Corleone 

in The Godfather (1972) letting 

his brother go. Part of his identity 

was tied up in that. 

9. ―Shylock is a man first and a Jew 

second,‖ Pacino says. ―Witness 

him as a human being first, 

before you make an assessment 

about anti-Semitism. 

10. ―I mean, look at what he says 

when challenged: ‗I am a Jew. 

Hath not a Jew eyes? Hath not a 

Jew hand? Organs, dimensions, 

sense, affections, passions? [Is 

not a Jew] fed with the same 

food, hurt with the same 

weapons, subject to the same 

diseases, healed by the same 

ตอน ๒ 

ปาชโินแปลงโฉม 

ไชล็อก 

เวนสิวาณชิกลนืไมเ่ขา้ 

เพราะเนือ้สดหนึง่ปอนด ์

ลอเรนซ ์โกรเบลิ 

7. ―ไชล็อกเป็นเพยีงปถุชุนธรรมดา‖ 

ปาชโินกลา่วตอ่ ―ในภาพยนตรม์ ี

ชาวยวิอืน่ๆ เต็มไปหมดซึง่ไมเ่คย 

เรยีกรอ้งเนือ้สด 1 ปอนดเ์ลย นี ่

เป็นสถานการณ์ทีก่ลนืไมเ่ขา้คาย 

ไมอ่อก – ในฐานะทีเ่ป็นมนุษย ์

ปถุชุนไมใ่ชย่วิหรอืครสิเตยีนหรอื 

มสุลมิ ผมไมเ่ขา้ใจมานานแลว้ 

วา่จะใหเ้ขาเลน่บทบาทอยา่งไร 

จนกระท่ังสํานกึไดด้ังทีพ่ดูมาแลว้‖ 

8. ―ความเยอืกเย็นในตัวไชล็อกเห็น 

ไดช้ดัขณะทีพ่ดูวา่ ‗ขา้ตอ้งการ 

เนือ้ของเจา้ 1 ปอนดม์าใชห้นีข้า้‘‖ 

ผูแ้สดงกลา่ว ―คํากลา่วเชน่นีไ้ม ่

ใชค่วามเลวรา้ยหรอือะไรทํานอง 

นัน้ เพราะจะเห็นไดช้ดัมากจาก 

คําพดูทีว่า่ ‗เลกิถม่น้ําลายใสพ่วก 

เราเสยีท‘ี ฟังดคูลา้ยกับคํากลา่ว 

ของ ไมเคลิ คอรโียน ในภาพยนตร ์

เรือ่ง เดอะ กอดฟาเธอร ์(1972) 

ทีป่ลอ่ยใหน้อ้งชายจากไป สว่นนี้ 
เหมอืนกันมาก 

9. ―อันดับแรกสดุไชล็อกเป็นมนุษย ์

ปถุชุน อันดับรองลงมาเขาเป็นยวิ‖ 

ปาชโินกลา่ว ―หลักฐานตรงนีช้ ีว้า่ 

เขาเป็นเพยีงคนธรรมดาอันดับแรก 

กอ่นทีค่ณุจะประเมนิเกีย่วกับเรือ่ง 

การตอ่ตา้นยวิ 

10. ―มาดกูันวา่ไชล็อกพดูอยา่งไร 

เมือ่ถกูทา้ทาย: ‗ขา้เป็นยวิ มไิด ้
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means, warmed and cooled by the 

same winter and summer, as a 

Christian is? If you prick us, do 

we not bleed? If you tickle us, do 

we not laugh? If you poison us, 

do we not die?‘ 

11. ―What better case for equality can 

we make than that?‖ Pacino says. 

―Shakespeare had to have 

understood this.‖ 

12. Pacino talks about Shakespeare 

the way some men talk about the 

loves of their lives, dropping his 

usual playful sarcasm and 

speaking with a rare reverence. 

Perhaps it is indeed the love of 

his life. After all, he spent three 

years directing and acting 

in Looking for Richard (1996), 

his film about Richard III. 

13. ―Believe me when I say this: 

Shakespeare doesn‘t need me or 

you, or anybody. He‘s done 

pretty well without us. And if I 

could guarantee anything, it‘s that 

he will continue to do pretty well 

without us. 

14. ―Getting into Shakespeare is 

really for us,‖ he says. ―My hope 

has always been that, when there 

is a source of inspiration out 

there, such as Shakespeare, if I 

can be in any way a conduit for 

people to access it, I‘m thrilled.‖ 

มดีวงตาเหมอืนยวิทัง้หลายหรอื 

มไิดม้มีอืเหมอืนยวิทัง้หลายหรอื 

มไิดม้อีวยัวะ มติ ิความรูส้กึ ความ 

รัก ความหลงดอกหรอื [มใิชย่วิ 

ดอกหรอืที]่ กนิอาหารชนดิเดยีว 

กัน เจ็บปวดดว้ยอาวธุชนดิเดยีว 

กัน เป็นเหยือ่ของเชือ้โรคชนดิ 

เดยีวกัน รักษาโรคดว้ยวธิเีดยีว 

กัน รอ้นหนาวในฤดหูนาวและฤด ู

รอ้นเหมอืนกัน เหมอืนกับครสิเตยีน 

ถา้คณุทิม่แทงเรา เลอืดเราไมอ่อก 

หรอื ถา้คณุจีเ้รา แลว้เราไมห่ัวเราะ 

ดอกหรอื ถา้คณุวางยาพษิเรา แลว้ 

เราไมต่ายดอกหรอื‘ 

11. ―เราจะทําอะไรใหเ้กดิความเทา่ 

เทยีมไดด้กีวา่นีอ้กี‖ ปาชโินกลา่ว 

―เช็คสเปียรเ์ขา้ใจเรือ่งนีด้อียูแ่ลว้‖ 

12. ปาชโินพดูถงึเช็คสเปียรแ์บบที ่
คนเราพดูถงึสิง่ทีช่อบในชวีติ 

ของตนเอง โดยมไิดเ้สยีดสเีลน่ๆ 

เหมอืนเคยและพดูดว้ยความคารวะ 

ซึง่นานๆ จะมสีกัครัง้ บางทอีาจจะ 

เป็นสิง่ทีเ่ขาชอบจรงิๆ ในชวีติของ 

เขาเองก็ได ้ทา้ยสดุ เขากลา่ววา่ 

เขาใชเ้วลาถงึ 3 ปี กํากับภาพยนตร ์

และเป็นผูแ้สดงเองเรือ่ง ลุก๊กิง้ ฟอร ์

รชิารด์ (1996) ภาพยนตรท์ีเ่ขาสรา้ง

นีเ้ 
กีย่วกับพระเจา้รชิารด์ที ่3 

13. ―เชือ่ผมเถอะ ถา้ผมจะบอกวา่  

เช็คสเปียรไ์มไ่ดต้อ้งการผม หรอื 

คณุหรอืใครๆ เขาเขยีนหนังสอื 

ไดด้มีากโดยไมม่พีวกเรา ถา้ผม 

จะรับรองอะไรสกัอยา่งหนึง่ก็คอื 

รับรองวา่เขาสามารถเขยีนหนังสอื 

ตอ่ไปไดด้มีากโดยไมม่พีวกเรา‖ 

14. ―การเขา้ถงึเช็คสเปียรเ์ป็นภาระ 

ทีแ่ทจ้รงิของเรา‖ เขากลา่ว ―ผม 

หวงัจะทําเชน่นีอ้ยูเ่สมอ เมือ่ผม 

พบแหลง่บันดาลใจ เชน่ เช็คสเ์ปียร ์

ถา้ผมพบวถิทีางเพือ่พาผูค้นเขา้ 
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ไปใหถ้งึได ้ผมจะตืน่เตน้มาก‖ 
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ยอ่หนา้ที ่7  
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีย้ังกลา่วถงึการตคีวามตัวละครไชล็อกของปาชโินซึง่เขา
ใครค่รวญอยู ่
เป็นเวลานานวา่จะใหต้ัวละครนีแ้สดงออกอยา่งไร  one man n. การทีป่าชโินเขยีนวา่ one  

man นัน้เป็นการเนน้ความหมายมากกวา่การเขยีนตามหลักไวยากรณ์ธรรมดา อาจเขยีนคํา

แปล 

วา่ปถุชุน หรอืสามัญชน 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้กีย่วกับคํากลา่วของผูแ้สดงบทบาทเป็นตัวไชล็อกวา่การทีเ่ขา
ขอให ้

อันโตนโิยใชห้นีด้ว้ยเนือ้นัน้ มเีบือ้งหลังมาจากความเจ็บชํ้าทีถ่กูเหยยีดหยามจากสงัคม 

 sobriety n. ความสขุมุเยอืกเย็น ความมสีต ิความมเีหตผุล อยา่ลมืวา่แตล่ะคํามคีวามหมาย 

หลากหลาย ดังนัน้ผูแ้ปลตอ้งใชว้จิารณญาณเลอืกเฟ้นความหมายใดความหมายหนึง่ให ้
สอดคลอ้ง 

กับบรบิท บางทีอ่าจนําความหมายตา่งๆมาผสมผสานกันแลว้คดิคําแปลใหม่
ขึน้มา  malice n. 

ความชัว่ชา้เลวทราม ความมุง่รา้ยพยาบาท  spitting n. การถม่น้ําลาย ถา้ถม่น้ําลายรด

บคุคล 

มคีวามหมายวา่เหยยีดหยามรังแก หรอืหมายถงึการพดูดว้ยความโกรธ ในยโุรปถา้ตอ้งการ
เหยยีด 

หยามใคร เขาจะถม่น้ําลายรดบคุคลผูนั้น้ ในทีน่ี้ spitting at us คํา us หมายถงึคนยวิ

ทัง้หลาย 

 identity n. เอกลกัษณ์ ลักษณะเฉพาะตัว หลักฐาน สถานะ ความเหมอืนกัน identity card 

บัตรประจําตัว บางทใีชช้ือ่วา่ ID Card หรอื I.D. Card 

ยอ่หนา้ที ่9 - 11 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้ทัง้สามนีย้ังกลา่วถงึลักษณะเฉพาะของไชล็อกในฐานะทีเ่ป็น
มนุษยแ์ละ 

ในฐานะทีเ่ป็นยวิ โดยเฉพาะถอ้ยคําทีแ่สดงใหเ้ห็นความเป็นมนุษยป์ถุชุนของยวิ ซึง่ไม่
แตกตา่ง 

จากครสิเตยีนหรอืมสุลมิ เป็นถอ้ยคําทีฟั่งแลว้ซาบซึง้สะเทอืนใจ  witness n. พยาน 

หลักฐาน 

v.เป็นพยาน ยนืยัน  assessment n. การประเมนิ การกําหนด  challenged v. ในทีน่ี ้

คอืถกูทา้ทาย  hath v. คําโบราณของ verb to have ในปัจจบุันกวนํีามาใชใ้นการแตง่บท 

ประพันธ ์ healed v. รักษา หายจากโรค ปรองดอง คนืดกีัน  prick v. แทง เจาะ ทิม่ตํา  

ทําใหเ้จ็บปวดมาก  bleed v. เลอืดไหล  tickle v. ทําใหจ๊ั้กจี ้ลอ้เลยีน  poison n.  

ยาพษิ v.วางยาพษิ  better case for equality วล ีถา้แปลตามตัวก็คอืกรณีทีด่กีวา่นีเ้พือ่ 

แสดงใหเ้ห็นความเสมอภาค ทีด่ฉัินไมไ่ดเ้ขยีนดังกลา่วก็เพราะเป็นคําพดูของปาชโิน ซึง่
ไมใ่ช ่
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ภาษาเขยีน 

ยอ่หนา้ที ่12 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีแ้สดงวา่ ปาชโินเขา้ใจเช็คสเปียรใ์นมมุมองทีเ่กีย่วกับความรักใน 

ชวีติของผูค้นท่ัวไปซึง่หมายถงึความรักในชวีติของเช็คสเปียรเ์อง  playful adj. ขีเ้ลน่ สนุก 

สนาน หยอกเลน่  sarcasm n.การถากถาง การเหน็บแนม การเยาะเยย้  reverence  

n. ความเคารพนับถอื การบชูา ความยําเกรง การแสดงคารวะ การโคง้คํานับ ถา้เขยีน  

Reverence จะใชนํ้าหนา้ชือ่พระในศาสนาครสิต ์เชน่ Reverence Bernard 

 directing and acting n. ในทีน่ีห้มายความวา่ ปาชโินทําหนา้ทีกํ่ากับภาพยนตรพ์รอ้ม 

กับแสดงบทบาทตัวละครในภาพยนตรด์ว้ย  Richard III n. ดฉัินสงสยัวา่อาจจะเป็น  

Richard II เพราะขณะนี ้ปาชโินกําลังสนทนากับผูเ้ขยีนบทความถงึเช็คสเปียรโ์ดยเฉพาะมมุ 

มองเกีย่วกับสิง่รักสิง่ทีช่อบในชวีติมนุษยซ์ ึง่เช็คสเปียรไ์ดแ้สดงทัศนะไวใ้นบทละครของเขา
เรือ่ง 

Richard II พระเจา้รชิารด์ที ่2 และที ่3 เป็นกษัตรยิอ์ังกฤษ พระเจา้รชิารด์ที ่2 ครองราชย์

ระหวา่ง 

ค.ศ. 1377-1399 พระเจา้รชิารด์ที ่3 ครองราชยร์ะหวา่ง ค.ศ.1483-1485 ถงึแมว้า่พระนาม 

พระเจา้รชิารด์ที ่2 และที ่3 เรยีงลําดับกัน แตก่ารครองราชยม์ไิดต้อ่เนือ่งกัน สว่นพระเจา้ริ

ชารด์ 

ที ่1 นัน้มชีือ่เสยีงทัง้ในประวตัศิาสตรแ์ละในวงวรรณคด ีไดรั้บสมญาวา่ ―พระเจา้รชิารด์ใจ

สงิห‖์ 

ซึง่มาจากภาษาฝร่ังเศสวา่ ―Coeur de Lion‖ หรอืภาษาอังกฤษวา่ ―The Lion-Hearted‖  

รองราชยร์ะหวา่ง ค.ศ.1189-1199 ความกลา้หาญของพระองคป์ระจักษ์ชดัในฐานะทีเ่ป็นผูนํ้า 

ทีส่ําคัญมากทีส่ดุคนหนึง่ของกองทัพในสงครามครเูสดครัง้ที ่3 ค.ศ.1190-1192 

ยอ่หนา้ที ่13 - 14 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้ทัง้สองนี ้กลา่วถงึการทํางานของเช็คสเปียรแ์ละการเขา้ถงึกวผีู ้
ย ิง่ใหญน่ี้ 
ซึง่ปาชโินตอ้งการมุง่มั่นใหป้ระชาชนท่ัวไปรูจั้กเช็คสเปียรใ์หด้ทีีส่ดุ  source of inspiration 

ตามตัวอักษรแปลวา่ บอ่เกดิแหง่ความบันดาลใจ อนัทีจ่รงิความบันดาลใจนีเ้ป็นสิง่ทีก่วตีอ้งมี
ควบคู ่
กับจนิตนาการ หรอื imagination ในทีน่ีบ้อ่เกดิการบันดาลใจของปาชโินคอื เช็คสเปียร์

น่ันเอง 

 conduit n. ตามตัวอักษรแปลวา่ ธารน้ํา รางน้ํา ในทีน่ีห้มายถงึวถิทีาง  thrilled v. รูส้กึ

ตืน่ 

เตน้ เรา้ใจ ตัวสัน่ดว้ยความสขุ 

ถา้คณุอยากรูเ้รือ่งไชล็อกของเช็คสเปียรใ์หม้ากยิง่ข ึน้ก็อา่นพระราชนพินธบ์ทละครใน
พระบาทสมเด็จ 

พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูห่ัวเรือ่ง เวนสิวาณิช นะคะ และในฐานะผูส้นใจการแปลคณุก็อา่นบท

ละครเรือ่ง 

Merchant of Venice ดว้ย และศกึษาวธิแีปลซึง่เป็นแบบฉบับทีด่ยี ิง่ของการแปลบทประพันธ ์

sonnet เป 
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นบทประพันธก์ลอน การเรยีนรูค้รัง้นีจ้ะพัฒนาศักยภาพของคณุไดอ้ยา่งดยีิง่คะ่ 

สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation and 

commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) d'Universit? de Paris 
(Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of Translation, AUPELF. Dr 
Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng University, and University of Kasetsart. 
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March 15: Pacino puts a new face on Shylock [1] 

สวัสดีค่ะ  
ช่ือเชคสเปียร์กวีนกัแต่งบทละครองักฤษ (ค.ศ.1564-1616) เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัว่โลก บทละครท่ีเขา 
แต่งข้ึนเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ยงัมีคนอ่านและศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งยงัเป็นแหล่งบนัดาลใจให้คนรุ่น 

ใหม่สร้างสรรคง์านวรรณกรรมอีกหลายรูปแบบ รวมทั้งการสร้างภาพยนตร์ บทเรียนแปลของเราวนัน้ี 

จะเป็นบทความเก่ียวกบัผูส้ร้างภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัแห่งลอสแอนเจลิสท่ีนาํบทละครเร่ือง Merchant of  

Venice ของเชคสเปียร์ มาเป็นพ้ืนฐานการสร้างภาพยนตร์เร่ืองล่าสุดของเขา ลอเรนซ์ โกรเบิล ได ้

สมัภาษณ์ผูส้ร้าง-ผูก้าํกบัภาพยนตร์ อลั ปาชิโน ถึงมุมมองเฉพาะตวัท่ีมีต่อกวีเอกเชคสเปียร์กบัตวัละคร 
เอกไชล็อก ซ่ึงเขาไดแ้ปลงโฉมหนา้ใหม่ต่างจากเดิม น่าสนใจนะคะ ใครๆ ก็อยากรู้ว่าไชล็อกคนใหม ่

ท่ีอลั ปาชิโนนาํเสนอในภาพยนตร์เป็นอยา่งไร ตอนน้ีเรามาลองแปลคาํสมัภาษณ์กนัก่อนดีกวา่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr1505.htm
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Part 1 

Pacino puts a new face 
on Shylock 

Demanding a pound of flesh was a 
dilemma for the Merchant of Venice 

LAWRENCE GROBEL 

1. A short while after returning from 

the Venice Film Festival and the 

premiere of his latest film, William 

Shakespeare‘s Merchant of 

Venice, Al Pacino is relaxing at his 

home in Los Angeles. He‘s pushing 

his twin three-year-old daughters in 

swings – he also has a 15-year-old 

daughter – and looking back on the 

premiere in Italy. 

2. ―Oh, you know, I think it went 

well,‖ he says. ―What I got out of it 

was that the audience saw a 

different kind of Shylock, less a 

villain and more a tragic figure. So I 

hope it worked.‖ 

3. The Merchant of Venice is 

Shakespeare‘s most controversial 

play, primarily because of the 

character Shylock, a moneylender 

who has become a stereotype of the 

greedy Jew. For centuries he has 

fuelled the fires of anti-Semitism 

around the world. To call someone 

a ―shylock‖ is akin to an epithet, to 

calling him a ―kike‖. 

4. ―One would have to be blind, deaf 

and dumb not to recognise that 

Shakespeare‘s grand, equivocal 

comedy The Merchant of Venice is 

nevertheless a profoundly anti-

Semitic work,‖ Harold Bloom 

writes inShakespeare: The 

ตอน ๑ 

ปาชโินแปลงโฉม 

ไชล็อก 

เวนสิวาณชิกลนืไมเ่ขา้ 

เพราะเนือ้สดหนึง่ปอนด ์

ลอเรนซ ์โกรเบลิ 

1. ขณะทีแ่กวง่ชงิชา้ใหล้กูสาวฝา
แฝด 

วยั 3 ขวบ – เขายังมลีกูสาววยั 15 

ปี 

อกีคนหนึง่ — นัน้ อัลปาชโินก็

หวน 

คดิถงึการฉายภาพยนตรร์อบปฐม
ทัศน ์

ทีอ่ติาลใีนงานประกวดภาพยนตร ์
ณ  

เมอืงเวนสิ เป็นการฉายภาพยนตร ์

เรือ่งลา่สดุของเขาชือ่เวนิ
สวาณชิ จาก 

บทประพันธข์องวลิเลีย่ม เช็คส
เปียร ์

เขาเพิง่กลับจากงานนีไ้ดไ้มน่าน  

กําลังพักผอ่นอยูท่ีบ่า้น ณ เมอืง 

ลอสแอนเจลสี 

2. เขากลา่ววา่ ―คณุรูไ้หม ผมวา่ 

มันฉลยุเลยนะ ผมจับไดว้า่คนดู
ได ้

เห็นโฉมหนา้ใหมข่องไชล็อกซึง่ 

เลวรา้ยนอ้ยกวา่เดมิแตน่่าสงสาร 

มากขึน้ ผมหวงัวา่ภาพยนตรเ์รือ่ง 

นีค้งไปไดส้วย‖ 

3. เรือ่งเวนสิวาณชิเป็นบทละครทีม่ ี

ขอ้ขดัแยง้กันมากทีส่ดุของ 

เช็คสเปียร ์ประการแรกคอืตัว 

ละครไชล็อกเป็นเจา้หนีท้ีม่ ี
ลักษณะ 
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Invention of the Human (Riverhead 

Books, 1998). 

5. To Pacino, however, Shylock is less 

a stereotype than a man, an 

outraged victim of prejudice who 

has reached his limits. His famous 

demand for a pound of flesh from 

his debtor Antonio is, under this 

interpretation, not simply an 

insistence on the terms of a 

gruesome contract but rather a 

struggle to uphold his own sense of 

self. 

6. ―My interpretation of Shylock is 

someone who has been abused, 

victimised, and through his rage 

gets hoist by his own petard,‖ 

Pacino says between swing pushes. 

―Yes, I did worry about doing it – 

how could I not? But I thought that 

Michael Radford‘s script allowed 

for taking certain liberties to 

express back story, visually, that 

could allow an audience to see 

where Shylock is coming from. As 

a movie, I believe, it‘s not anti-

Semitic. 

ตน้แบบของยวิหนา้เลอืด ยวิผูน้ี้
ได ้

โหมไฟการตอ่ตา้นยวิท่ัวโลกมา 

นานหลายศตวรรษ การเรยีกใคร 

วา่ ―ไชล็อก‖ แสดงวา่คนนัน้ม ี

ลักษณะบางอยา่งทีเ่รยีกไดว้า่ 
―ยวิ‖ 

4. คนตาบอด หหูนวก เป็นใบเ้ทา่นัน้ 

ทีไ่มรู่จั้กความยิง่ใหญข่องบท
ละคร 

สขุนาฎกรรม เรือ่ง เวนสิวาณชิ 

ของเช็คสเปียร ์ซึง่มนัียซอ้นนี ้
ลกึๆ  

แลว้เป็นวรรณกรรมทีต่อ่ตา้นเซ
ไมท ์

หรอืยวิ‖ ฮาโรลด ์บลมู เขยีนไวใ้น 

เชค็สเปียร ์: การคน้พบความเป็น 

มนุษย ์(รเิวอรเ์ฮด บุก๊ส,์ 1998) 

5. อยา่งไรก็ตาม ปาชโินเห็นวา่ 

ไชล็อกมลีักษณะเป็นตน้แบบนอ้ย 

กวา่ชายคนหนึง่ ผูเ้ป็นเหยือ่แหง่ 

ความทระนงอันเจ็บแคน้อยา่งถงึ 

ทีส่ดุ ขอ้เรยีกรอ้งทีรู่จั้กแพรห่ลาย 

มากคอืการขอเนือ้สด 1 ปอนด ์

จากอันโตนโิยลกูหนี ้ทัง้นีเ้พราะ 

ไชล็อกตคีวามวา่การเรยีกรอ้ง 

เนือ้สด 1 ปอนดไ์มไ่ดเ้ป็นเงือ่นไข 

ทีโ่หดเหีย้ม แตเ่ป็นการตอ่สูเ้พือ่ 

รักษาเอกลักษณ์ของผูเ้ป็นเจา้หนี้ 
6. ―การตคีวามของผมเกีย่วกับ 

ไชล็อกนัน้ก็คอื เขาเป็นคนทีถ่กู 

สงัคมรังแก ตกเป็นเหยือ่ของ 

สงัคมและความโกรธของเขาเอง 

พาเขาไปสูก่ับดัก‖ ปาชโินกลา่ว 

ขณะทีแ่กวง่ชงิชา้ ―ความจรงิผม 

เองก็รูส้กึหนักใจในเรือ่งการต ี

ความนี ้– ก็ทําไมจะไมห่นักใจละ่ 

เพราะตน้ฉบับบทภาพยนตรข์อง 

ไมเคลิ แรดฟอรด์ เปิดโอกาสให ้

ผมมเีสรภีาพทีจ่ะเปิดเผยความ 

รูส้กึประทับใจเกีย่วกับเบือ้งหลัง 
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ของเรือ่งราวนีไ้ด ้ทีเ่ห็นชัดๆ ก็คอื 

มันเปิดโอกาสใหผู้ด้ไูดแ้ลเห็นวา่ 

ไชล็อกมาจากไหน ในฐานะทีเ่ป็น 

ภาพยนตรผ์มเชือ่วา่เรือ่งนีม้ไิดมุ้ง่ 

ตอ่ตา้นยวิ‖ 
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หวับท  
ความหมายของหัวบทก็คอื ปาชโินเปลีย่นแปลงโฉมหนา้ใหมใ่หไ้ชล็อก แตไ่มเ่หมาะสําหรับ
นํามา 

เขยีนเป็นหัวเรือ่งของบทความ ซึง่ตอ้งการความสัน้กะทัดรัด จงึตอ้งตัดคําทีจํ่าเป็นนอ้ยหน่อย
ออกไป 

เหลอืแตท่ีจํ่าเป็นจรงิ ๆ แรกเริม่เดมิทดีฉัินแปล  puts a new face v. วา่เปลีย่นโฉมหนา้ใหม ่ 

เมือ่ตัดทอนแลว้จงึเหลอืเพยีงแปลงโฉม 

รองหวับท  

เป็นขอ้ความทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกับหัวบท ซึง่มคีวามยดืยาวไดม้ากกวา่หัวบท แตก็่ไมค่วร
ใชคํ้า 

ฟุ่ มเฟือย การแปลรองหัวบทนี ้ถา้เรยีงไปตามลําดับคําในตน้ฉบับภาษาอังกฤษเขยีนไดว้า่ 
―การ 

เรยีกรอ้งเนือ้สด 1 ปอนดเ์ป็นสถานการณ์ทีก่ลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อกของพอ่คา้แหง่เมอืงเวนสิ‖ 

จะ 

ยดืยาดจงึคดิวา่ น่าจะเรยีงคําในประโยคเสยีใหมโ่ดยพยายามรักษาความหมายไวอ้ยา่ง
ครบถว้น 

แลว้ตัดทอนคํายาวๆ ออกบางสว่น เชน่ คํา  dilemma n. คําแปลตรงตัวคอืสถานการณ์ที่

กลนื 

ไมเ่ขา้คายไมอ่อก หนเีสอืปะจรเข ้ภาวะลําบาก ดฉัินเลอืกสํานวนทีค่นไทยนยิมใชม้าก คอื 
―ภาวะ 

กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก" แตก็่ยาวเกนิไปสําหรับตรงนี ้จงึตัดออกครึง่หนึง่ อกีประการหนึง่เมือ่
เขยีน 

วา่ " พอ่คา้เวนสิกลนืไมเ่ขา้เพราะเนือ้สด 1 ปอนด"์ จะทําใหผู้อ้า่นสงสยัวา่พ่อคา้เวนสิจะกลนื

เนือ้สด 

จรงิหรอื ซึง่เป็นศลิปะอยา่งหนึง่ของการเรา้ใจ การทีด่ฉัินไมเ่ขยีนคําแปลวา่ " พอ่คา้ชาวเว
นสิ" นัน้ 

ก็เพราะสงัเกตเห็นวา่ในตน้ฉบับใชอ้ักษรตัวใหญแ่สดงวา่เป็นชือ่เฉพาะ ดฉัินคดิวา่คนไทย
สว่นมาก 

คงเคยเรยีนพระราชนพินธบ์ทละครในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่ัวเรือ่งเวนิ
สวาณชิ ซึง่ 

ทรงแปลมาจากเรือ่ง The Merchant of Venice ของ William Shakespeare บทละครเรือ่งนี ้

เป็นวรรณคดคีลาสสคิสากลซึง่คนท่ัวโลกยอมรับ และครัง้หนึง่เป็นหนังสอืเรยีนในวชิา
วรรณคด ี 

หนังสอืเลม่นีส้นุกสนานและใชภ้าษาไพเราะ จนพวกเราทอ่งจําบทอาขยานอยา่งขึน้ใจ บท
อาขยาน 

ตอนนีม้ผีูนํ้าไปใชเ้ป็นเพลงสําหรับพยาบาลผูเ้มตตาวา่ ―อันวา่ความกรณุาปราน ีจะมใีคร

บังคับก็หา 

ไม ่หลั่งมาเองเหมอืนฝนอันชืน่ใจ จากฟากฟ้าสรุาลัยสูแ่ดนดนิ เป็นสิง่ดสีองชัน้พลันปลืม้ใจ 
แกผู่ใ้ห ้

และผูรั้บสมถวลิ...‖  flesh n. เนือ้หนังมังสา รา่งกายมนุษย ์สิง่ทีม่ชีวีติทัง้หลาย ลกูในไส ้

เนือ้ผล 
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ไมก็้ได ้ในทีน่ีห้มายถงึเนือ้ทีม่เีลอืดดว้ย ซึง่ไชล็อกเจา้หนีเ้รยีกรอ้งจากอันโตนโิยลกูหนีใ้ห ้
นํามา 

ใชห้นีแ้ทนเงนิเมือ่อันโตนโิยบา่ยเบีย่งขอผัดผอ่น 

ยอ่หนา้ที ่1  
 ีีี เ้ป็นคํานําเขา้สูเ่รือ่งโดยเลา่วา่เรือ่งนีเ้กดิจากการพดูคยุกับอลัปาชโินทีเ่มอืง

ลอสแอนเจลสิ 

หลังจากงานมหกรรมภาพยนตร ์ณ เมอืงเวนสิ ซึง่อัลปาชโินไดนํ้าภาพยนตรเ์รือ่งเวนสิวาณชิ
ไปฉาย 

เป็นรอบปฐมทัศน ์เมือ่แปลดฉัินไดเ้รยีงลําดับขอ้ความแตกตา่งจากตน้ฉบับทัง้ยอ่หนา้เพราะ
หาก 

รักษาการเรยีงลําดับเดมิแลว้ทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจยาก สือ่ความหมายไมไ่ดค้ะ่  Film Festival 

n. งานประกวดภาพยนตร ์เทศกาลภาพยนตรแ์ละงานมหกรรมภาพยนตร ์ premiere n. การ 

แสดงรอบปฐมทัศน ์การแสดงในทีส่าธารณะครัง้แรก การเปิดโรง เป็นคําทีย่มืมาจากภาษา
ฝร่ังเศส 

คํานีเ้ป็นรปูเพศหญงิในภาษาฝร่ังเศส คณุจะเห็นทัง้รปู premiere (ไมม่เีครือ่งหมาย accent)  

และรปู première (มเีครือ่งหมาย accent) ใชเ้ป็นคํานาม สว่นคํายมือกีรปูหนึง่คอื premier  

ซึง่เป็นคํารปูเพศชายในภาษาฝร่ังเศส ถา้เป็นคําคณุศัพทห์มายถงึแรกเริม่ ถา้เป็นคํานาม 

หมายถงึนายกรัฐมนตรหีรอืหัวหนา้ฝ่ายบรหิาร 

ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความสําเร็จในการแปลงโฉมไชล็อกในภาพยนตรใ์หดู้
เป็นคน 

ดขีึน้และน่าสงสารขึน้กวา่เดมิทีพ่บในบทละคร  audience n. ผูช้มละครหรอืภาพยนตร์

ตลอดจน 

การแสดงตา่งๆ  villain n. คนชัว่รา้ย ตัวโกงในละคร  tragic figure n. รปูลักษณ์ทีน่่า

สงสาร 

ในการแปลสว่นสดุทา้ยของยอ่หนา้นีด้ฉัินไดต้ดัถอ้ยคําทีไ่มจํ่าเป็นออกเพือ่ใหด้กูะทัดรัด และ
รักษา 

ความหมายไวค้รบถว้น 

ยอ่หนา้ที ่3 - 4 

ใจความของยอ่หนา้ทัง้สองนีก้ลา่วถงึลักษณะสําคัญของบทละครสขุนาฏกรรมซึง่มผีูเ้ห็นวา่
เป็นการ 

ตอ่ตา้นเซไมทห์รอืยวิ  controversial adj. ซึง่มขีอ้ขดัแยง้  moneylender ผูใ้หย้มืเงนิโดย 

คดิดอกเบีย้ เจา้หนี ้คนใหกู้เ้งนิ  stereotype n. ลักษณะท่ัวไปของกลุม่สงัคม ลักษณะ
ตายตัว 

 greedy adj. โลภมาก หนา้เลอืด fuelled the fire สํานวน ใสไ่ฟ โหมไฟ ทําใหร้นุแรงขึน้ 

 anti–Semitism n. ลัทธติอ่ตา้นยวิ  akin adj. เกีย่วดองกัน เป็นพีน่อ้งกัน ตระกลูเดยีวกัน 

คลา้ยกัน มลีักษณะบางอยา่งเหมอืนกัน epithet n. คําคณุศัพท ์คําแสดงลกัษณะ 

ฉายา  kike 
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ผูส้บืเชือ้สายยวิ ยวิ  equivocal adj. ไมแ่น่นอน น่าสงสยั คลมุเครอื กํากวม 

ยอ่หนา้ที ่5 - 6 
 ใจความสําคัญของยอ่หนา้ทัง้สองนีเ้กีย่วกับลักษณะตายตัวของไชล็อกซึง่เป็นยวิทีถ่กู

สงัคมรังแก 

อันทีจ่รงิเขาเป็นคนทีม่คีณุธรรมซือ่สตัยต์อ่อาชพี ยดึมั่นในหนา้ทีข่องตน โดยเฉพาะผูท้ีเ่ป็น
ลกูหนี ้
ตอ้งใชห้นีต้รงตามเงือ่นไข  outraged adj. รนุแรง เจ็บแคน้  prejudice n. อคต ิความ 

รูส้กึทีไ่มม่เีหตผุล ความเสยีหาย ความเสยีเปรยีบ v. ทําใหเ้สยีหาย มผีลรา้ย 

ละเมดิ  debtor 

ลกูหนี ้ insistence n. การยนืยัน การเรยีกรอ้ง การยนืกราน  gruesome contract n.  

เงือ่นไขทีน่่ารังเกยีจ โหดเหีย้ม  uphold v. รักษา สนับสนุน  his own sense of self วล ี 

ในทีน่ีห้มายถงึเอกลักษณ์หรอืความสํานกึในการเป็นตัวของตัวเอง คอืความเป็นเจา้หนี้
น่ันเอง 

 my interpretation n. หมายถงึการตคีวามของปาชโิน ผูส้รา้งภาพยนตรเ์รือ่งเวนสิวาณชิ  

อันทีจ่รงิปาชโินเห็นใจไชล็อกเพราะถกูสงัคมรังแก ถกูถม่น้ําลายรด ถกูเหยยีด
หยาม  abused  

v. ในทีน่ีเ้ป็น passive voice หมายความวา่ถกูรังแก  victimised v. ตกเป็นเหยือ่  rage n.  

ความโกรธ  gets hoist by his own petard สํานวน พาไปสูก่ับดัก หรอืตดิกบัดักของตัวเอง  

ทํารา้ยตัวเอง  a back story n. เบือ้งหลังเรือ่งราว เรือ่งราวทีซ่อ่นอยู ่หรอืทีย่ังไมแ่พรห่ลาย 

เรือ่งภาพยนตรก์ับวรรณกรรมนัน้จะเป็นเนือ้คูอ่ปุถัมภก์ันตลอดไปไมม่วีนัหยา่รา้ง ภาพยนตร์
ขายด ี

สมัยนีก็้หนไีมพ่น้วรรณกรรมเกา่แกโ่บราณ ดังเชน่ภาพยนตรเ์รือ่งทรอยจากวรรณกรรมอี
เลยีด  

โอดสิซี ่มหากาพยโ์บราณ ภาพยนตรเ์รือ่งเดอะ ลอรด์ ออฟ เดอะรงิส ์จากวรรณกรรมเรือ่ง

เดยีว 

กัน ทีโ่ดง่ดัง เป็นตน้ อกีทัง้ยังมผีลดมีากตอ่หนังสอืแปลภาษาไทย เป็นประวตัทิีน่่าชืน่ชมใน
วงการ 

แปลทีนั่กแปลไดรั้บคา่ตอบแทนอยา่งสมศักดิศ์ร ีสปัดาหห์นา้เราจะแปลตอนทีส่องตอ่นะคะ 
สวสัดคีะ่ 

สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

March 8: Last half of the two-volume novel 'Wizard Knight' [2] 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr0805.htm
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สวัสดีค่ะ  

คุณทาํความรู้จกันวนิยายฟุ้ งฝันหรือจินตนิยมไปส่วนหน่ึงแลว้ โดยผ่านบทความวิจารณ์ของบิล ชีแฮน 

คราวน้ีมาทาํความรู้จกัส่วนท่ีสองต่อไปนะคะ ผูเ้ขียนนวนิยายขายดีเร่ืองอัศวินพ่อมด น้ีไดท้า้ทาย 
ความคิดของคุณวา่ "เวทมนตร์คาถามีอะไรหลายอยา่งเหมือนศิลปะ" คุณเห็นดว้ยหรือเปล่าคะ การอ่านหนงัสือ และการแปลหนงัสือมีความต่ืนเตน้ใน
ตวัเองอยา่งน้ีแหละ อยา่งไรก็ตามอยา่ลืมอ่าน 

ขอ้ความท่ีจะแปลให้ตลอดก่อน เพ่ือจะไดป้้องกนัมิให้คุณแปลผิดไงล่ะคะ ระหวา่งท่ีอ่านถา้เจอคาํหรือ 

ขอ้ความท่ีสงสัยไม่กระจ่างตอ้งคน้หาความหมายทนัที ถา้มีหลายๆความหมายจะตอ้งเลือกให้ตรงกบั 

บริบทจริงๆ นะคะ อยา่ด่วนปักใจเช่ือความหมายในความทรงจาํของคุณ เพราะบางทีไม่ตรงกบับริบท 

ตอ้งเปล่ียนใหม่ค่ะ เพราะบทแปลของคุณตอ้งส่ือกบัผูอ่้านให้ได ้

มาแปลต่อกนัเถอะนะคะ 
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Part II 

FANTASY A WIZARD TALE 

Last half of the two-
volume novel 'Wizard 

Knight' 

BILL SHEEHAN 

5. In the course of his 

adventures, he encounters 

flesh-eating ogres, bellicose 

giants, undead witches and 

warriors, seductive sorceresses 

and (of course) maidens in 

distress. Each of these 

encounters seems newly 

minted and original, and that 

is no mean accomplishment. 

One of the many high points is 

an airborne battle between 

Able and a fire-breathing 

dragon named Grengarm. This 

beautifully described set piece 

ends the opening installment, 

setting the stage for this larger, 

ultimately superior second 

volume. 

6. As The Wizard opens, Able 

returns from an extended 

sojourn in Skai, the sacred 

realm above Mythrgar where 

gods dwell, and where time 

moves at its own, much 

quicker pace. For Able, 20 

years have passed, while only 

months have elapsed in 

Mythgarthr. He is now, save at 

rare vulnerable moments, both 

a knight and a fully integrated 

man. 

ตอน ๒ 

นทิานฟุ้ งฝันเรือ่งพอ่มด 

นวนยิาย  

'อศัวนิพอ่มด'  

เลม่สอง 

บลิ ชแีฮน 

5. ในขณะทีผ่จญภัย เอเบลิได ้

เผชญิหนา้กับยักษ์กนิคน 

หลายตัว ยักษ์อันธพาลมาก 

มาย รวมทัง้แมม่ดและนักรบ 

ทีไ่มม่วีนัตายจํานวนมาก กล 

ลวงตา่งๆเวทยม์นตแ์มม่ด 

โดยเฉพาะหญงิสาวในหว้ง
ทกุข ์

การผจญภัยแตล่ะครัง้ดเูหมอืน 

เป็นสิง่ใหมไ่มซ่ํ้าแบบซึง่นับได ้

วา่บรรลผุลสําเร็จอยา่งยิง่ 
จดุเดน่ 

ทีส่ดุประการหนึง่คอืการรบ
กลาง 

อากาศระหวา่งเอเบลิกับมังกร 

พน่ไฟทีช่ ือ่วา่ เกร็งการม์ ฉาก 

เดน่นีไ้ดบ้รรยายไวอ้ยา่งดเีลศิ 

และเป็นตอนจบของเลม่แรก  

ทัง้ยังเป็นฉากสง่ตอ่ไปยังเลม่ 

สองซึง่ทัง้หนา้กวา่และเลศิล้ํา
กวา่ 

6. เรือ่งพอ่มดเปิดฉากขึน้ในตอน 

ทีเ่อเบลิกลับจากการพักแรม 

ทีย่ดืเยือ้ทีส่ไกอันเป็นดนิแดน 

ศักดิส์ทิธเ์หนอืมติการต์ เป็น 

ทีส่ถติของเหลา่เทพและเป็น 

ภพซึง่เวลาเคลือ่นไปเร็วกวา่ 

เวลาปกต ิสําหรับตัวเอเบลินัน้ 

เวลา 20 ปีผา่นพน้ไปดปูระหนึง่ 

ไมก่ีเ่ดอืนของเวลาในมติการต์ 
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7. He is also a wizard, although a 

complex vow prevents him 

from using his magical 

abilities. Accompanied by a 

telepathic flying unicorn and a 

pair of wonderfully 

characterised talking animals 

(a shape-shifting dog and a 

self-satisfied cat), he moves 

through the various levels of 

the Seven Worlds, searching 

for Disiri and gradually 

uncovering the hidden purpose 

of his life. 

8. That purpose involves 

delivering a crucial message (a 

message that lies dormant in 

his memory, awaiting is 

proper moment) and 

dispensing the principles of 

knightly justice to all who 

cross his path. Able's quest 

takes him from the peasant 

villages ruled by King Arnthor 

(royal offspring of a dragon) 

to an enchanted island, and 

from the giant-built stronghold 

of Utgard to the contiguous 

worlds above and beneath 

him. Along the way, he finds 

(and loses) a magical sword, 

converses with gods, suffers 

loss and imprisonment and 

ultimately rescues Arnthor's 

kingdom from an encroaching 

race of quasi-human 

cannibals. 

9. The Wizard is a larger, more 

expansive volume than its 

predecessor. The narrative is 

broken down into a smaller 

number of longer chapters and 

proceeds in a much more fluid 

ขณะนีเ้ขาเป็นทัง้อัศวนิและ 

มนุษยท์ีค่รบสมบรูณ์ทกุดา้น 

ยกเวน้ในขณะเสีย่งอันตราย 

ซึง่ไมค่อ่ยมปีรากฎ 

7. เอเบลิยังเป็นพอ่มดดว้ย แต ่

ไมใ่ชค้วามสามารถทางเวท 

มนตรค์าถาเพราะไดป้ฏญิาณ 

ไว ้ไมว่า่จะไปไหนมาไหนก็ 

มยีนูคิอรน์ทีบ่นิไดแ้ละสง่ 

กระแสจติไดค้อยตดิตาม  

รวมทัง้สตัวป์ระหลาดคูห่นึง่ 

ซึง่พดูได ้(สนัุขทีแ่ปลงรา่งได ้

กับแมวทีห่ลงรักตัวเอง) เขา 

เตร็ดเตรเ่รร่อ่นไปท่ัวเจ็ด 

แดนของสปัตภพเพือ่คน้หา 

พระราชนิดีสิริ ิและไดค้น้พบ 

จดุมุง่หมายในชวีติของตนเอง 

ทีซ่อ่นเรน้อยูท่ลีะเล็กทลีะนอ้ย 

8. จดุมุง่หมายดังกลา่วก็คอืการ 

สง่สารทีส่ําคัญอยา่งหนึง่ (สาร 

ซึง่ซอ่นอยูใ่นความทรงจําของ 

เขาเป็นเวลานาน รอคอย 

โอกาสทีเ่หมาะสม) และการ 

เผยแพรห่ลักการแหง่ความ 

ยตุธิรรมของอศัวนิแกท่กุคน 

ทีเ่ขาผา่นพบ ขณะทีเ่อเบลิ 

ผจญภัย เขาไดเ้ดนิทางจาก 

หมูบ่า้นในชนบทซึง่มพีระเจา้ 

อารน์เทอรป์กครอง (ผูส้บื 

เชือ้สายจากราชามังกร) ไป 

ยังเกาะอาถรรพณ์แหง่หนึง่ 

และจากป้อมปราการทีใ่หญ ่

โตมโหฬารแหง่อัทการด์ไป 

ยังโลกตา่งๆทีใ่กลช้ดิกันทัง้ 

เบือ้งบนและเบือ้งลา่งตัวเขา 

ขณะทีเ่ดนิทางเขาไดพ้บ 

(แลว้ก็สญูเสยีไป)ดาบวเิศษ 

เลม่หนึง่ เขาไดส้นทนากับ 

ทวยเทพ ตอ้งทนทกุขท์รมาน 

เพราะความพา่ยแพแ้ละถกู 

คมุขงั และทีส่ําคัญทีส่ดุคอื 
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fashion. Having established 

the novel's background so 

thoroughly in The Knight, 

Wolfe is now free to linger 

over dramatic moments, to 

explore the mysteries of his 

magical kingdoms and to 

develop even his most minor 

characters with care and 

intelligence. The result is a 

satisfying, wide-ranging novel 

that contains enough marvels 

and mysteries (not all of which 

are resolved or explained) to 

populate an entire series. 

ไดก้อบกูร้าชอาณาจักรของ 

พระเจา้อารน์เทอรจ์ากการ 

รกุรานของพวกกึง่มนุษยก์นิคน 

9. นวนยิายเรือ่งพอ่มดมขีนาด 

รปูเลม่ใหญก่วา่และเรือ่งราว 

ยดืเยือ้กวา่เลม่ทีห่นึง่ เรือ่ง 

ทีเ่ลา่จําแนกแจกแจงยอ่ย 

ลงมาเป็นบทยาวๆ และ 

ดําเนนิเรือ่งไดอ้ยา่งลืน่ไหล 

การทีไ่ดส้รา้งสรรคภ์มูหิลงั 

อยา่งละเอยีดในนวนยิาย 

เรือ่งอัศวนิ ทําใหว้ลูฟ์ม ี

โอกาสออ้ยอิง่อยูก่ับชว่ง 

เวลาทีน่่าตืน่เตน้ สํารวจ 

ความลกึลับของราชอาณา 

จักรอาถรรพณ์และพัฒนา 

ตัวละครแมต้ัวยอ่ยๆ อยา่ง 

พถิพีถัินและชาญฉลาด กอ่ 

ใหเ้กดิผลทีน่่าพอใจกลาย 

เป็นนวนยิายซึง่ประกอบดว้ย 

เรือ่งราวมหัศจรรยเ์หลอืเชือ่ 

และความลีล้ับหลากหลาย 

ตลอดทัง้เรือ่ง (ซึง่พสิจูน ์

และอธบิายไมไ่ดทั้ง้หมด)  

ตลอดทัง้เรือ่ง 
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ยอ่หนา้ที ่5  
 encounter v. เผชญิหนา้ ปะทะ  ogre n.ยักษ์กนิคน  giant n.ยักษ์ใหญ ่ bellicose  

adj.ชอบหาเรือ่งทะเลาะ เกเร  seductive adj.ยั่วยวน ลอ่ลวง  sorceresses n.แมม่ดหมอผ ี 

 maiden in distress n.หญงิสาวในหว้งทกุข ์เป็นธรรมเนยีมนยิมการแตง่นทิานเกีย่วกับพอ่มด  

แมม่ดนัน้ จะมกีารปลอมตวัเป็นหญงิสาวรอ้งไหอ้ยูค่นเดยีวในป่า คอยลอ่ลวงคนโดยเฉพาะ
เจา้ชายทีไ่ป 

ลา่สตัวใ์นป่าใหเ้กดิความสงสาร และชว่ยใหน้างพน้ทกุข ์ minted adj. ผลติ คน้พบ ผลติเนือ่ง

ใน 

โอกาสเฉพาะ  accomplishment n. สมบรูณ์ บรรลผุล  airborne adj. ซึง่เหาะไปมาใน 

อากาศ 

ยอ่หนา้ที ่6 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความเป็นพอ่มดของ เอเบลิ ซึง่ไมใ่ชเ้วทมนตรค์าถาตามธรรม
เนยีมนยิม 

เพือ่ทํารา้ยขม่เหง แตก่ลับใชเ้พือ่สง่เสรมิคณุธรรม เขามสีตัวป์ระหลาด 3 ตัวตดิตามอยู่

เสมอ  vow 

n. คําสาบาน คําอธษิฐาน คําปฏญิาณ  telepathic adj. ซึง่สง่กระแสจติตดิตอ่
ได ้ unicorn n.  

สตัวใ์นเทพนยิาย ลําตัวเป็นมา้ มเีขาเดยีวทีห่นา้ผากบดิเป็นเกลยีวยาวแหลม หางเหมอืนหาง
สงิโต  

ราชวงศอ์ังกฤษหรอืสก็อตแลนดใ์ชร้ปูยนูคิอรน์เป็นตราประจําราชตระกลู  shape-shifting adj.  

แปลงรา่งได ้ปลอมตัวได ้ purpose n. จดุมุง่หมาย 

ยอ่หนา้ที ่8 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึภาระหนา้ทีอ่ันเป็นจดุมุง่หมายในชวีติของเอเบลิ โดยเนน้การ
เผยแพร ่

หลักธรรมของอัศวนิ เหตกุารณ์ทีน่่าตืน่เตน้ คอื การแพบ้า้ง ชนะบา้ง ระหวา่งการตอ่สูก้ับ
ภยันตราย 

ทัง้หลาย เหตกุารณ์ทีทํ่าใหเ้ขาเป็นวรีบรุษุคอืการกอบกูร้าชอาณาจักรของพระเจา้อารน์เทอร์ 

 dormant adj.อยูเ่ฉยๆ ไมเ่คลือ่นที ่สงบ ซอ่น แฝง  dispense v. แจกจา่ย จัดการ เผยแพร ่

 principles n. หลักการ คําสอน  cross his path v.ทีเ่ขาผา่นพบ  peasants n. ชาวนา  

ชาวชนบท  offspring n. ทายาท ลกูหลาน หน่อออ่น ผลติผล  enchanted island n.เกาะ 

อาถรรพณ์ซึง่มผีสีงิ  stronghold n.ทีม่ั่น ป้อมปราการ กองบัญชาการ คําทีม่คีวามหมาย

หลากหลาย 

เหลา่นีท้า้ทายผูแ้ปลใหใ้ชค้วามคดิคน้หาคําเหมาะสมกับขอ้ความทีก่ลา่วถงึ ในทีน่ี ้Utgard เป็น

โลก 

ของยักษ์ ซึง่คงมศีัตรจููโ่จมอยูบ่อ่ยๆ จําเป็นตอ้งสรา้งทีม่ั่นไวค้อยตอ่สูศ้ตัร ูดังนัน้ดฉัินจงึเลอืก
คําแปลของ 

stronghold วา่ ป้อมปราการซึง่เป็นสถานทีแ่ข็งแรงใชต้อ่ตา้นศัตร ู contiguous adj.ซึง่อยู่

ตดิกัน 

ซึง่อยูใ่กลก้ัน ขอ้ความสองบรรทัดตดิกันในยอ่หนา้นีม้คํีาตรงกันขา้มสองคูท่ีน่่าสงัเกต
ของ above กับ 
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beneath และ findsกับ loses คําทัง้คูน่ีเ้ขยีนใกลเ้คยีงกัน ดังนัน้จงึควรใชคํ้าแปลทีม่อีงคป์ระกอบ 

สอดคลอ้งกัน เชน่ เบือ้งบน เบือ้งลา่ง ไมค่วรใชเ้บือ้งบน ตอนลา่ง ทัง้นีเ้พือ่ใหฟั้งดเูป็น
ภาษาไทยทีม่ ี

ความสมดลุย ์ ultimately adv. ทีส่ําคัญทีส่ดุ  encroaching race n. เผา่ชนหรอืผูค้นทีบ่กุรกุ 

โจมต ีรกุราน  quasi-human n.กึง่มนุษย ์ quasi คําเตมิหนา้ศัพท ์หมายความวา่ คลา้ย กึง่ 

ครึง่ 

ดเูหมอืน  cannibal n. มนุษยก์นิคน สตัวท์ีก่นิกันเองเป็นอาหาร 

ยอ่หนา้ที ่9 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึนวนยิายเรือ่งพอ่มด ซึง่หนากวา่เลม่แรก มรีายละเอยีดเพิม่ขึน้ทัง้

ความลีล้ับ 

อาถรรพณ์ มหัศจรรย ์ซึง่สนองตอบความนยิมของผูอ้า่นอยา่งกวา้งขวาง  expansive adj.ขยาย

ออกได ้ 

ซึง่ขยาย แผ ่ทําใหก้วา้ง คลี ่บาน พัฒนา ในทีน่ีด้ฉัินแปล expansive volume วา่ มขีนาดรปูเลม่

ใหญ ่

กวา่  predecessor n. สิง่ซึง่มากอ่น ผูม้ากอ่น ในทีน่ีค้อืนวนยิายเลม่ทีห่นึง่น่ันเอง  fluid adj. 

เปลีย่นแปลงงา่ย ลืน่ไหล  linger v.อดือาด ออ้ยอิง่ เอือ่ยเฉื่อย  explore สํารวจ ตรวจสอบ 

 minor characters n. ตัวละครทีม่คีวามสําคัญนอ้ยในหนังสอื ภาพยนตร ์บท

ละคร  marvels  

n.สิง่ทีน่่าพศิวง บคุคลทีน่่าพศิวง ความประหลาดใจ คําคณุศัพท์
ของ marvels คอื marvelous แปลวา่ 

น่าประหลาดใจ น่าพศิวง ดเีดน่ ยิง่ใหญ ่เหลอืเชือ่ ในทีน่ีด้ฉัินเขยีนคําแปลวา่เรือ่งราวมหัศจรรย์
เหลอืเชือ่ 

 populate v. เขา้ไปอาศัยอยู ่พํานักอยู ่ตัง้ถิน่ฐาน แตใ่นทีน่ีน้วนยิายเรือ่งนีม้ ีenough 

marvels  

and mysteries เขา้ไปอาศัยอยู ่ก็หมายถงึ เต็มไปดว้ยราวมหศัจรรยเ์หลอืเชือ่และความลีล้บั 

หลากหลายตลอดท ัง้เร ือ่ง น่ันเอง 

ดฉัินไดย้นิเสยีงผูแ้ปลหลายคนบอกวา่อยากแปลนวนยิายเรือ่งอัศวนิพอ่มด จังเลย กอ่นอืน่ก็ตอ้ง

หาตน้ฉบับ 

ภาษาอังกฤษใหไ้ด ้เพือ่อา่นใหจ้บตลอดทัง้สองเลม่แลว้ลงมอืแปลตามขัน้ตอนการแปล การลง
มอืเขยีน 

บทแปลอยา่ลมืวา่จะเขยีนดว้ยภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตติามทีค่นไทยท่ัวไปนยิมใชพ้ดูจากัน ถา้
พบศัพท ์

เฉพาะวชิาก็นํามาใชไ้ด ้แตต่อ้งพจิารณาดใูหด้วีา่เป็นศัพทท์ีพ่อจะเขา้ไดไ้ดย้ากงา่ยเพยีงใด การ
ขดัเกลา 

บทแปลซํ้าแลว้ซํ้าอกีจะไดป้ระโยชนทั์ง้การทบทวนเนือ้หาไมใ่หข้าดตกบกพรอ่ง ทบทวนการ
แปลทีซ่ ือ่สตัย ์

ตอ่ตน้ฉบับโดยไมต่ัดตอ่แตง่เตมิเนือ้หาของตน้ฉบับ ทบทวนถอ้ยคําสํานวนของผูแ้ปลวา่สือ่
ความหมายกับ 

ผูอ้า่นหรอืไม ่มคีวามชดัเจน กระชบัรัดกมุหรอืไม ่การทบทวนบทแปลเป็นการประเมนิผลงาน
แปลวา่ 
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มคีณุภาพดเีพยีงใด ถา้ผลการประเมนิอยูใ่นขัน้ดคีณุก็สามารถแปลหนังสอืดีๆ  ได ้

ขอ้มลูเกีย่วกับนวนยิายเลม่ที ่2 นีค้อื The Wizard book two of the Wizard Knightby Gene 

Wolfe Tor,477pp,ISBN 0765312018 เมือ่ไดข้อ้มลูเลม่ 2 แลว้ เลม่ 1 ก็จะตามมาเองคะ่ 

 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

March 1: Last half of the two-volume novel 'Wizard Knight' [1] 

สวัสดีค่ะ  

นกัอ่านขณะน้ีมีหนงัสือน่าอ่านสนุกสนานต่ืนเตน้อีกเร่ืองหน่ึงช่ือ อัศวินพ่อมด  มีสองเล่ม เล่มท่ีสองเ 
พ่ิงพิมพเ์สร็จออกจาํหน่ายเม่ือตน้เดือนมกราคม 2548 น้ีเอง เป็นหนงัสือประเภทเดียวกบัเร่ือง 
The Lord of the Rings ท่ีโด่งดงั พวกเรานกัแปลจะไดฝึ้กแปลเร่ืองฟุ้ งฝันของพ่อมดสมยัใหม่ 
ท่ีใช ้เวทยม์นตค์าถา ไปทางคุณงามความดีเยีย่งอศัวนัสมยักลางของยโุรป ซ่ึงเป็นส่ิงแปลกใหม ่

ในวงการ แต่งวรรณกรรมจินตนิมิต นบัจากผลงานเร่ือง พอ่มดมหศัจรรยแ์ห่งออซเขียนโดย 

แอลแฟรงก ์โบม เม่ือค.ศ.1900 เป็นนิยายเก่ียวกบัเวทยม์นตค์าถาท่ีสร้างใหม่โดยไม่ไดน้าํเร่ือง 
เก่าๆ มาเล่าใหม่ตามปกติของการเล่านิทานนิยาย พอ่มดออซเป็นพอ่มดท่ีใชเ้วทยม์นตค์าถาในทาง 
สร้างสรรมุ่งช่วยเหลือไม่มุ่งทาํลาย สนุกสนานต่ืนเตน้เป็นท่ีนิยมมานานนบั 100 กวา่ปี เร่ืองพ่อมด 

มหศัจรรยแ์ห่งออซน้ี ดร.ชาญวิทย ์เกษตรศิริ เป็นผูแ้ปล สาํนกัพิมพเ์รือนปัญญา เป็นผูจ้ดัพิมพ ์ค.ศ. 
2000 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีค่ะ 

เรามาลองแปลบทความวิจารณ์เร่ืองเก่ียวกบัพอ่มดสมยัใหม่ เล่มใหมเ่อ่ียม 2004 กนัเลยนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trmr0105.htm
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Part I 

FANTASY A WIZARD TALE 

Last half of the 
two-volume novel 

'Wizard Knight' 

BILL SHEEHAN 

1. With the publication of 

The Wizard, the 

unpredictable Gene Wolfe 

completes a daunting ly 

ambitious two-volume 

novel collectively entitled 

The Wizard Knight. The 

publisher has compared 

these books to the work of 

JRR Tolkien, but the 

comparison seems specious 

at best. In sharp contrast to 

Tolkien's accessible, 

straightforward epic, The 

Wizard Knight is a dense, 

frequently mysterious 

creation that no one but 

Wolfe could have written. 

2. The story began earlier this 

year in The Knight, which 

introduced Sir Able of the 

High Heart, who tells the 

tale in the form of a letter 

to his long-lost brother, 

Ben. While still a teenager, 

Able is transported from 

the "real" world of modern 

America to an overtly 

fantastical realm known as 

the "Seven Worlds". These 

rigidly hierarchical worlds 

are bound together by 

ตอน ๑ 

นทิานฟุ้ งฝันเรือ่งพอ่มด 

นวนยิาย 'อศัวนิพอ่
มด'  

เลม่สอง 

บลิ ชแีฮน 

1. ยนี วลูฟ์ ไดเ้ขยีนนวนยิาย 

ทีน่่าเกรงขาม มโีครงเรือ่ง 

ใหญโ่ตกวา้งขวางจนทาย 

ไมถ่กูจบบรบิรูณ์เมือ่พมิพ ์

เรือ่งพอ่มด ออกมาซึง่เป็น

ตอน 

สองของนวนยิายทีใ่ชช้ือ่รว่ม 

กันวา่อัศวนิพอ่มด ขนาดยาว 

สองเลม่จบ ผูพ้มิพโ์ฆษณา 

ไดเ้ปรยีบเทยีบหนังสอืดัง 

กลา่วกับหนังสอืของ เจ อาร ์ 

อาร ์ทอลคนี พบวา่มคีลา้ย 

กับเหมอืนแตไ่มเ่หมอืน การ 

เปรยีบเทยีบทําใหเ้ห็นได ้

อยา่งชดัเจนวา่เรือ่งขนาด 

ยาวมากของทอลคนีนัน้เขา้ 

ใจงา่ย ตรงไปตรงมา สว่น 

เรือ่งอัศวนิพอ่มดนัน้เป็น 

งานสรา้งสรรคท์ีล่กึลับและ 

มเีนือ้หาแน่นซึง่มแีตว่ลูฟ์ 

คนเดยีวเทา่นัน้ทีส่ามารถ 

เขยีนได ้

2. ในนวนยิายเรือ่งอัศวนิซึง่ 

แตง่ขึน้เมือ่ตน้ปี (2547)  

เรือ่งราวเริม่ดว้ยการเสนอ 

ตัวละคร เซอรเ์อเบลิ แหง่ 

ไฮฮารท์ ซึง่เลา่นยิาย ในรปู 

จดหมายเขยีนถงึ เบ็น นอ้ง 

ชายทีห่ายไปนาน ขณะที ่
เอเบลิยังเป็นเด็กวยัรุน่เขา 
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complex metaphysical laws 

and form the backdrop for 

a painstakingly detailed 

Arthurian drama in which 

Able plays the dominant 

role. 

3. Shortly after arriving in 

Mythgarthr, the most 

Earthlike of the Seven 

Worlds, Able meets ? and 

makes love to ? Disiri, 

queen of Aelfrice, the 

world located directly 

beneath Mythgarthr. Disiri, 

who will become the 

obsessive focus of Able's 

romantic and erotic 

longings, transforms him 

from a gangling teenager 

into a massive, powerful 

physical specimen, the 

very model of a knight and 

champion. The tension 

between the untested boy 

on the inside and the huge 

man's body he presents to 

the world permeates the 

narrative, investing the 

story of Able's coming-of-

age with an idiosyncratic 

flavour of its own. 

4. One of the central 

achievements of The 

Knight is its fresh, vivid 

rendering of some very 

familiar elements. Able's 

experiences in the Seven 

Worlds include knightly 

quests, pitched battles, 

trials by combat and 

assorted tests of honour. 

ไดโ้ดนเนรเทศจากโลกที ่
เป็น"จรงิ" แหง่อเมรกิา 

ปัจจบุัน ไปสูด่นิแดนแสน 

มหัศจรรยท์ีม่ชี ือ่วา่ "สปัตภพ" 

ดนิแดนนีป้กครองอยา่งโดย 

ระบบการแบง่ชัน้อยา่งเครง่ 

ครัด ซึง่ควบคมุดว้ยกฎหมาย 

อภปิรัชญาอันซบัซอ้น และ 

ประกอบฉากหลังดว้ยราย 

ละเอยีดเหตกุารณ์น่าตืน่เตน้ 

สมัยพระเจา้อารเ์ธอรซ์ ึง่ 

เอเบลิไดเ้ลน่บทเดน่ 

3. มชิา้มนิานหลังจากทีม่าถงึ 

ดนิแดนมติการต์แหง่สปัตภพ 

ซึง่มลีักษณะเหมอืนโลกมาก 

ทีส่ดุ เอเบลิไดพ้บและรักกับ 

พระราชนิดีสิริแิหง่เอลไฟรส้ 

ซึง่เป็นภพทีอ่ยูใ่ตภ้ภิพแหง่ 

มติการต์พระราชนิดีสิริไิด ้

กลายเป็นจดุดงึดดูใจแหง่ 

ความปรารถนาในความรัก 

และความใครข่องเอเบลิ 

ทําใหเ้ขาเปลีย่นโฉมจาก 

เด็กหนุ่มวยัรุน่ผอมสงูเกง้กา้ง 

เป็นชายชาตรทีีม่รีา่งกาย 

สงูใหมบ่กึบนึ เต็มไปดว้ย 

พละกําลังเป็นแบบอยา่งที ่
ดยีิง่ของอัศวนิและผูช้นะเลศิ 

การตอ่สูภ้ายในใจของชาย 

หนุ่มทีอ่อ่นตอ่โลกกับหนุ่ม 

รา่งสงูใหญแ่สดงใหโ้ลกเห็น 

ดว้ยการเลา่เรือ่งทีถั่กทอ 

แทรกซมึ ตลอด ทัง้เรือ่ง 

ของเอเบลิผูกํ้าลังยา่งเขา้สู ่
วยัผูใ้หญเ่ต็มตัว ใหร้สชาต ิ

สนุกสนานและแปลกเฉพาะ 

ไมเ่หมอืนใคร 

4. ความสําเร็จทีส่ําคัญยิง่ 

ประการหนึง่ของเรือ่งอัศวนิ 

ก็คอืการสรา้งสรรคอ์งค ์

ประกอบธรรมดาๆ ใหม้ชีวีติ 
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ชวีาและสดใหม ่ประสบการณ์ 

ของเอเบลิในสปัตภพกลา่ว 

ถงึการผจญภัยของอัศวนิ  

การตอ่สูป้ระจันหนา้กันอยา่ง 

ไมย่อมถอย การประลองยทุธ 

เพือ่ใหไ้ดรั้บการแตง่ตัง้เป็น 

อัศวนิ 
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หวับท  
คํา Fantasy โดยท่ัวไปทีเ่ราใชใ้นชวีติประจําวนัหมายถงึความคดิฟุ้งซา่นหรอืภาพประหลาด

มหัศจรรย ์

ทีเ่กดิขึน้ในใจ สว่นในวรรณคดมีคีณะกรรมการบัญญัตศิัพทว์รรณกรรมแหง่ราชบัณฑติยสถานได ้
บัญญัต ิ

วา่คํา Fantasy ตรงกับภาษาไทยวา่จนิตนมิติหมายถงึการใชโ้ลกทีไ่มม่อียูจ่รงิมาเป็นฉากในการ

เขยีน 

หรอืใชต้ัวละครทีเ่หลอืเชือ่และไมจ่รงิ โดยยกตัวอยา่งวา่ นวนยิายทัง้สามเรือ่ง The Lord of the 

Rings  

(ค.ศ.1954-1955) ของ เจ อาร ์อาร ์ทอลคนี เป็นขอ้พสิจูนใ์นปัจจบุันนีว้า่ผูอ้า่นยังนยิมเรือ่งทีใ่ช ้

จนิตนมิติ 

อยู ่แตใ่นหัวบทนีด้ฉัินใชคํ้าฟุ้ งฝนัทีด่ฉัินคดิขึน้เองเพือ่สือ่ใหผู้อ้า่นท่ัวไปเขา้ใจไดทั้นท ี Last 

half  

of the two-volume novel กลุม่คํานีถ้า้แปลตามตัวอกัษรแปลวา่ครึง่หลังของนวนยิายสองเลม่

จบ  

แตเ่มือ่พจิารณาความหมายอยา่งถอ่งแทจ้ะพบวา่คําวา่ครึง่หลังของสองเลม่ก็คอืเลม่สองน่ันเอง 
ดังนัน้ 

ดฉัินจงึเขยีนคําแปลวา่เลม่สอง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัชือ่เรือ่ง ซึง่ตอ้งใชข้อ้ความกะทัดรัด เขา้ใจ

งา่ย 

ยังคงความหมายไวค้รบถว้น  Wizard Knight n. แปลตรงตัวไดโ้ดยความหมายและถอ้ยคําไม่

เปลีย่น 

แปลง เพยีงแตจ่ะสบัทีก่ันบา้งเทา่นัน้  Wizard n. พอ่มด ผูว้เิศษ ผูใ้ชเ้วทยม์นต์

คาถา  Knight n.  

อัศวนิ ในสมัยกลางของยโุรป (ระหวา่ง ครสิตศตวรรษที ่5-15) เป็นบรุษุยอดนยิมของยคุสมัย มี

ความเป็น 

สภุาพบรุษุ เชือ่มั่นในศาสนา รักเกยีรต ิซือ่สตัย ์จงรักภักดตีอ่เจา้นาย อัศวนิทีม่ชี ือ่เสยีงและ
ไดรั้บความ 

ยกยอ่งทีส่ดุจะทําตนเป็นผูคุ้ม้ครองคนออ่นแอ เชน่ เด็ก หญงิสาว คนชราและผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก 
ในทีน่ี ้ 
Wizard Knight ซึง่เป็นชือ่นวนยิาย ไดใ้ชพ้อ่มดมลีักษณะเป็นอัศวนิคอืผสมผสานคณุลักษณะ

ของความ 

เป็นผูใ้ชเ้วทยม์นตค์าถากับการใชค้ณุธรรมทัง้ 4 ของอัศวนิดําเนนิเรือ่ง 

ยอ่หนา้ที ่1  

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นการรายงานขา่ววา่ นวนยิายเลม่ทีส่องไดพ้มิพเ์สร็จแลว้ มเีนือ้หา
แน่น 

เปรยีะ เต็มไปดว้ยความลกึลับมหัศจรรย ์สามารถเทยีบเคยีงไดก้ับนวนยิายทัง้สามของทอลคนี 
การแปล 

สว่นแรกของยอ่หนา้ดฉัินเรยีงคําในประโยคใหมเ่พือ่ผูอ้า่นจะไดเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้
คะ่ unpredictable 

adj. ทํานายไมไ่ด ้ไมอ่าจพยากรณ์ได ้ทายไมถ่กู ดฉัินเลอืกเขยีนความหมายสดุทา้ยเพราะ

กลมกลนืกับ 
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ขอ้ความไดด้ทีีส่ดุ  dauntingly adv.มาจาก verb daunt ทําใหเ้กรงขาม ขูข่วญั  ambitious 

adj. ทะเยอทะยาน มักใหญใ่ฝ่สงู แตใ่นทีน่ีคํ้านีป้ระกอบ novel ดังนัน้ความหมายทัง้สองดังกลา่ว

จงึไม ่

เหมาะสม ดฉัินจงึตอ้งตคีวามวา่ ambitious น่าจะหมายถงึโครงเรือ่งทีใ่หญโ่ตกวา้งขวาง 

 specious adj.คลา้ยกับเหมอืนแตไ่มเ่หมอืน คลา้ยกับใชแ่ตไ่มใ่ช ่ accessible adj. เขา้ใจ 

งา่ย เขา้ถงึงา่ย  straightforward adj.ไมอ่อ้มคอ้ม ตรงไปตรงมา  epic n. ตามปกตหิมายถงึ 

เรือ่งราวทีเ่ลา่ถงึความกลา้หาญในวรรณคด ีหมายถงึมหากาพยค์อืบทประพันธข์นาดยาวมาก 
เรือ่งราว 

ทีต่ืน่เตน้มหัศจรรย ์

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะของนวนยิายเรือ่งอัศวนิพอ่มด  ซึง่เลม่ที ่1 ใหช้ือ่วา่ The 

Knight  

ตัวละครเอกคอื เซอร ์เอเบลิ ไดเ้ดนิทางผจญภัยไปยังภพตา่งๆ โดยเฉพาะสปัตภพ  this year  

บทความนีเ้ขยีนตัง้แต ่ค.ศ.2004 และตพีมิพใ์น Bangkok Post วนัพธุที ่2 กมุภาพันธ ์2005 ดังนัน้ 

เพือ่สือ่ความหมายทีด่ตีอ่ผูอ้า่น ดฉัินจงึวงเล็บ พ.ศ.2547 ไวด้ว้ย ในบทความนีม้ชี ือ่เฉพาะหลาย

คํา  

บางคําสมควรแปลเพราะจะทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจดขี ึน้ บางคําไมส่มควรแปล ดฉัินก็จะทับศัพทโ์ดย
ใชห้ลัก 

เกณฑก์ารทับศัพทข์อง ราชบัณฑติสถาน สว่น Seven Worldsทีเ่ป็นชือ่เฉพาะดฉัินแปลใหเ้ป็น 

ศัพทว์า่ สปัตภพ  realm n.ราชอาณาจักร ดนิแดน  hierarchical adj.ซึง่ปกครองโดยลําดับ

ชัน้ 

อยา่งเครง่ครัด  metaphysical laws n. กฎหมายอภปิรัชญา  backdrop มา่นหลังเวท ีฉากหลัง 

 painstakingly adv. ระมัดระวงั พยายาม  dominant role n.บทบาททีเ่ดน่  Arthurian  

adj.มาจาก Arthur เป็นวรีบรุษุในตํานานของอังกฤษ ทรงเป็นตน้นยิายอัศวนิ โดยเฉพาะเรือ่ง
Knights  

of the Round Table หรอือศัวนิโตะ๊กลม 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการผจญภัยของเอเบลิในดนิแดนเอลไฟรส้ซึง่มพีระนาง ดสิริ ิ
ปกครองอยู ่ 

เอเบลิไดห้ลงรักพระนาง ทัง้ๆ ทีต่นเองยังเป็นชายหนุ่มทีอ่อ่นตอ่โลก ผูแ้ตง่ไดเ้ลา่เรือ่งของเอ
เบลิ 

ทีม่กีารตอ่สูภ้ายในจติใจของตัวเองอยา่งสนุกสนานไมซ่ํ้าแบบใคร  obsessive focus n.จดุ

ดงึดดู 

ใจ  romantic and erotic longings กลุม่คํา ความปรารถนาแหง่ความรักและความใคร่ 

 gangling adj.ผอมสงูเกง้กา้ง  tension n.ความตงึเครยีด ในทีน่ีห้มายถงึการตอ่สูข้บัเคีย่ว 

 untested boy n.ชายหนุ่มทีอ่อ่นตอ่โลก ไมเ่คยผูห้ญงิ  permeate v. แทรกท่ัวไปในเรือ่งเลา่ 

 coming-of-age n.การยา่งเขา้สูว่ยั  idiosyncratic adj.ลักษณะเฉพาะ 

ยอ่หนา้ที ่4 
ใจความของยอ่หนา้ทัง้สองนีก้ลา่วถงึการผจญภัยของเอเบลิในดนิแดนตา่งๆ ซึง่เอเบลิไดแ้สดง
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คณุธรรม 

ทัง้ 4 ประการของอัศวนิ  vivid adj. สวา่งจา้ มชีวีติชวีา  rendering n.มาจาก

คํากรยิา render  

ทําให ้รายงาน ซึง่ดฉัินนํามาแปลผสมผสานกับ familiar elements ทา้ยประโยควา่ การ

สรา้งสรรค ์

องคป์ระกอบธรรมดาๆ  quest n.การผจญภัยของอัศวนิในสมัยกลาง  pitched battle n. 

การตอ่สูก้ันอยา่งไมย่อมถอย การประจัญบานกันอยา่งเหนยีวแน่น assorted tests of honour  

กลุม่คําการประลองยทุธเพือ่แตง่ตัง้ใหเ้ป็นอัศวนิ การแปลบทความวจิารณ์จะทําใหเ้ราเรยีนรูว้ธิ ี
เขยีน 

วจิารณ์ซึง่ประกอบดว้ยเนือ้หาของเรือ่งผสมผสานกับความคดิเห็นวเิคราะหแ์ยกแยะ และ
การศกึษาการ 

ทํางานของผูแ้ตง่เรือ่งดว้ย สว่น"คลังคํา"ดา้นวรรณกรรมของคณุก็คงเพิม่พนูขึน้บา้งหลายคํานะ
คะ 

 

พบกนัใหมส่ปัดาหห์นา้คะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

FEBRUARY 2005 

February 22: Dental examinations help ID tsunami victims [2] 

สวัสดีแฟนผู้อ่าน  

ฉบบัน้ี ตวัอยา่งงานแปลต่อจากฉบบัท่ีแลว้ ข่าวสมัภาษณ์ทนัตแพทยอ์าสาสมคัร ท่ีใชวิ้ชาชีพ 

ทนัตกรรมมาไขปริศนาผูป้ระสบภยันิรนามจาํนวนมากมาย ท่ีรอคอยการพิสูจน์เอกลกัษณ์ ก่อน 

ส่งกลบับา้นไปหาครอบครัวของตน หวงัว่าผูอ่้านท่ีรักของดิฉนั คงไดส้ารัตถะกบัความรู้บา้ง นอก 

เหนือจากแง่คิดดา้นการแปล ในฉบบัน้ี ผูอ่้านจะไดพ้บทรรศนะท่ีน่าสรรเสริญยิง่ของเหล่าอาสา 
สมคัรน้ี ท่ีตอ้งเผชิญปัญหาร้อยแปดพนัประการของขณะทาํงานน้ี แต่ดว้ย อุดมคติ อาสาสมคัร 

พวกน้ีกลบัฝ่าฟันอุปสรรคไปได ้น่าตบมือเป็นเกียรติในนํ้าใจของท่านเหล่าน้ีเสียจริง 

ในการทาํงานแปลช้ินน้ี ดิฉนัใชพ้จนานุกรมของราชบณัฑิตยสถานหลายเล่ม ไดแ้ก่ 1. ศพัท ์

ทนัตแพทยศ์าสตร์: ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกายวิภาคศาสตร์ ปริทนัตวิทยา 2. ศัพท์วิทยาศาสตร์  

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb2205.htm
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อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ 3. ศัพท์แพทย์ศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ 4. ศัพท์นิติศาสตร์  
อังกฤษ-ไทย พจนานุกรมเหล่าน้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือช่วยนกัแปลให้เขา้สู่การเป็น "มืออาชีพ" อยา่ง 
มากทีเดียว แมว้า่บางคร้ังอาจตอ้งดดัแปลงใชบ้า้ง เพ่ือให้ดูเหมาะสมจึงขอนาํมาบอกแฟนๆไวใ้ห้ 
หามาใช ้เรามาเร่ิมแปลดว้ยกนันะคะ 
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Part II 

Dental examinations 
help ID tsunami 
victims 

Volunteer dentists are helping to 
identify the many corpses left in 
the wake of the tsunami 

9. What if relatives do not have 

dental records of their loved-

ones? Vichet says even a 

picture of a missing.person's 

smile showing their front 

teeth may help identify a 

corpse through dental image 

comparison or digital image 

superimposition. 

10. A large number of the 

corpses at the temple remain 

unidentified. It is believed 

that many of them are 

migrant workers from 

Burma. 

11. While it is nearly impossible 

to tell if unidentified Asian 

bodies are Thai or Burmese, 

Vichet said he had noticed 

that many corpses have teeth 

stained by chewing betel nuts 

- a habit prevalent among the 

Burmese - which can be 

useful for identification later. 

12. "My heart bleeds for them," 

he said. "Their country does 

not want them and neither 

does this country. It's very 

sad because we let national 

borders, which are just 

imaginary lines, divide us." 

13. The forensic dental work at 

ตอน ๒ 

การตรวจสอบฟนัชว่ย 

พสิจูนเ์อกลกัษณ์เหยือ่ 

สนึาม ิ

ทันตแพทยอ์าสาสมัครชว่ยพสิจูน ์

เอกลักษณศ์พมากมายทีเ่กดิจาก 

คลืน่ยักษ์ 

9. แลว้ถา้ญาตพิีน่อ้งไมม่บีันทกึ 

ประวตัฟัินของผูเ้ป็นทีรั่กของ 

ตนเลยละ่ จะทําอยา่งไร คณุหมอ 

วเิชษฐช์ีแ้จงวา่ แมแ้ตภ่าพทีม่ ี

รอยยิม้เห็นฟันหนา้ของบคุคล 

ผูส้ญูหายซกัภาพหนึง่ ก็อาจชว่ย 

พสิจูนเ์อกลักษณ์ศพได ้โดยใช ้

การเปรยีบเทยีบฟันหรอืใชก้าร 

ซอ้นทับภาพดจิทัิล 

10. ศพจํานวนมากทีเ่ก็บอยูท่ีว่ดั 

ยา่นยาวนี ้ยังคงไมไ่ดพ้สิจูน ์ศพ 

สว่นใหญเ่ชือ่กันวา่ เป็นแรงงาน 

อพยพจากพมา่ 

11. คณุหมอวเิชษฐอ์ธบิายเพิม่วา่  

ในชว่งทีเ่กอืบไมม่ทีางบอกได ้

เลยวา่ รา่งคนตายชาวเอเชยีที ่
ยังพสิจูนเ์อกลักษณ์ไมไ่ดว้า่ เป็น 

คนไทยหรอืคนพมา่นัน้ คณุหมอ 

ไดส้งัเกตเห็นวา่ ศพหลายศพม ี

ฟันทีเ่ป็นคราบดําจากการเคีย้ว 

หมาก ซึง่เป็นนสิยัในหมูค่นพมา่ 

ทีน่ยิมกันมาก ขอ้สงัเกตนีใ้ช ้

ประโยชนไ์ดม้ากในการพสิจูน ์

เอกลกัษณ์ศพในเวลาตอ่มา 

12. คณุหมอยังเลา่ความรูส้กึอกีวา่ 

"หัวใจผมรูส้กึโทมนัสเห็นอก 

เห็นใจบคุคลเหลา่นีม้ากเหลอื 

เกนิ ประเทศชาตขิองคนพวกนี้ 
รวมทัง้ประเทศนีด้ว้ย ลว้นแลว้ 
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the Yanyao temple is nearly 

complete and the dentists and 

volunteers from the Dental 

Council are ready to move on 

to continue their work at the 

Bang Muang Temple, 

another morgue nearby. 

14. Vichet says there are more 

than 1,000 corpses there 

waiting to be examined. 

15. Since there is a lot work 

ahead, a co-ordination centre 

for volunteer dentists has 

been set up at the Faculty of 

Dentistry, Chulalongkorn 

University. 

16. A fund has also been set up 

to facilitate the forensic 

dental work as well as to 

provide treatment for the 

villagers with dental and 

maxillo-facial injuries. (Call 

02-2188856-60 for more 

information) 

17. It has been a tough job 

dealing with the massive 

number of decomposing 

corpses, the chaos and the 

pressures from different 

parties, but - like most other 

volunteers - Vichet said he 

returned home more aware of 

the transience of life. 

18. The corpses also filled him 

with deep sympathy and the 

desire to help them return to 

their families. 

19. "That is all we want," he 

says, echoing the altruism of 

all tsunami volunteers. 

แตไ่มต่อ้งการพวกเขากันทัง้นัน้ 

เป็นเรือ่งทีน่่าเศรา้ใจแทจ้รงิ  

เพยีงเพราะเราปลอ่ยใหพ้รมแดน 

ประเทศ ซึง่เป็นเพยีงแคเ่สน้กัน้ 

ในจนิตนาการ มาแบง่แยกเรา 

ออกจากกัน" 

13. การปฎบิัตงิานดา้นนติทัินตกรรม 

ทีว่ดัยา่นยาวใกลเ้สร็จสิน้เรยีบรอ้ย 

แลว้ กลุม่ทันตแพทยแ์ละอาสาสมัคร 

จากทันตแพทยส์ภา เตรยีมเคลือ่นที ่
ไปเริม่ปฎบิัตงิานของตนใหมท่ีว่ดั 

บางมว่ง ซึง่เป็นสถานทีเ่ก็บศพอกี 

แหง่หนึง่ อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกัน 

14. คณุหมอวเิชษฐเ์ลา่ตอ่วา่ ทีน่ั่นมศีพ 

มากกวา่ 1000 ศพ ทีร่อคอยใหม้ ี

การตรวจสอบพสิจูนเ์อกลกัษณ์อยู ่
15. ดว้ยเหตทุีม่งีานอกีมากมายอยูข่า้ง 

หนา้ จงึมกีารจัดตัง้ศนูยป์ระสานงาน 

สําหรับทันตแพทยอ์าสาสมัครขึน้ที ่
คณะทันตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลัย 

16. มกีารจัดตัง้กองทนุเพือ่อํานวยความ 

สะดวกในการปฎบิัตงิานดา้นนติทัินต 

กรรม และดา้นใหก้ารรักษาแกช่าว 

บา้น ทีไ่ดรั้บบาดเจ็บทีฟั่นและใบหนา้ 

ขากรรไกร (ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-2188856-60) 

17. การปฎบิัตงิานกับศพทีเ่น่าเฟะเป็น 

จํานวนมากๆ ทา่มกลางความวุน่วาย 

โกลาหลไมส่ะดวกทัง้ปวง และงาน 

ทีเ่รง่รัดเรง่รบีจากฝ่ายตา่งๆ เป็น 

งานทีห่นักหนาสาหัสสากรรจแ์ทจ้รงิ  

แตค่ณุหมอก็เหมอืนกับทันตแพทย ์

อาสาสมัครรายอืน่ๆ คณุหมอเลา่วา่ 

ตัวเองกลับบา้นดว้ยความรูส้กึ
ตระหนัก 

ทีเ่พิม่พนูมากขึน้วา่ ชวีตินี้ไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน 

18. เมือ่ไดเ้ห็นศพผูค้นเหลา่นัน้ คณุหมอ 

วเิชษฐร์ูส้กึเต็มตืน้ดว้ยความเห็นอก 

เห็นใจอยา่งลกึซึง้ และมคีวาม
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ปรารถนา 

แรงกลา้ อยากชว่ยใหร้า่งเหลา่นี้
กลับคนื 

สูค่รอบครัวของตน 

19. "น่ันคอืทัง้หมด ทีเ่ราตอ้งการ"  

คณุหมอย้ํา ซึง่สะทอ้นถงึทรรศนะที่
เห็น 

แกป่ระโยชนผ์ูอ้ ืน่กอ่นเสมอ ของ
บรรดา 

อาสาสมัครบรรเทาภัยจากสนึามิ
ทัง้หมด 
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ยอ่หนา้ที ่9  
ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึกรณีทีญ่าตผิูต้ายไมม่บีันทกึประวตัฟัินของผูต้ายไว ้ทันตแพทยส์ามารถ
ใชภ้าพ 

หรอืเทคโนโลยถีา่ยภาพทีทั่นสมัยมาเปรยีบเทยีบได ้ dental image comparison (attr.n.) 

การเปรยีบเทยีบภาพฟัน  digital image superimposition (attr.n.) ภาพดจิทัิลซอ้นทับ 

สนทิ (ตามศัพทแ์พทยศาสตร)์ แตเ่มือ่นํามาเขา้ประโยคขอ้ความ กลับดแูปลกแปรง่ไป ดฉัิน
จงึตัด 

"สนทิ" ออกไป เหลอืเป็น "ภาพดจิทัิลซอ้นทับ" แคน่ีด้สูบายตาราบรืน่ใจมากโขทเีดยีว 

ยอ่หนา้ที ่10-11  

สองยอ่หนา้นี ้ใหร้ายละเอยีดขอ้สงัเกต ทีผู่ใ้หข้า่วเห็นความแตกตา่งของฟันระหวา่งคนไทย
และคน 

พมา่ จากนสิยัชอบเคีย้วหมากของชาวพมา่ จงึใชเ้ป็นขอ้มลูอยา่งหนึง่ในการคัดแยกศพ 

 migrant workers (attr.n.) แรงงานอพยพ ในประโยคสดุทา้ยของยอ่หนา้ที ่10 ดฉัินใชว้ธิ ี

เลีย่ง ไมข่ ึน้ประโยคดว้ยการแปล It is believed เพราะภาษาไทยเราไมน่ยิมใชก้ารขึน้

ประโยค 

เชน่นี ้ have teeth stained คอื มฟัีนทีเ่ป็นคราบดํา  betel nuts หมาก ทีใ่ชก้นิกับ 

ใบพล ู prevalent (adj.) ระบาด แพรห่ลาย เป็นทีน่ยิมกันมาก ขอเลอืกใชคํ้าหลัง แตม่กีาร 

ปรับปรงุยา้ยขอ้ความใหอ้า่นไดช้ดัเจนขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่12  
 กลา่วถงึความรูส้กึของผูใ้หส้มัภาษณ์วา่ รูส้กึสงสารผูเ้สยีชวีติชาวพมา่ ทีไ่มม่ผีูใ้ด

ตอ้งการเลย 

เพยีงเพราะเสน้กัน้พรมแดนทีไ่มม่ตีัวตน มาแบง่แยกเชือ้ชาตกิัน  bleeds (v.) เลอืดออก 

ซมึ 

ออกมา โทมนัสใจ รูส้กึเศรา้เห็นอกเห็นใจ สองคําแรกไมเ่กีย่วขอ้งกับบรบิทนี ้แตส่องคํา
หลังขอ 

เอามาผนวกรวมกันเป็น "รูส้กึโทมนัสเห็นอกเห็นใจ" อาจดยูาวไป แตว่ลหีลังไปขยายความ
วลหีนา้ 

ใหค้วามกระจา่งและเนน้ความรูส้กึชดัขึน้มา  national borders (attr.n.) พรมแดนประเทศ  

เสน้กัน้เขตแดน ชายแดนประเทศ ใชไ้ดท้กุคํา บางคนอาจใชว้า่ "พรมแดนเชือ้ชาต"ิ เพือ่ให ้
ได ้

อรรถรสทางวรรณศลิป์ ไมผ่ดิกตกิาการแปลขา่วสารคด ีเพราะผูใ้หส้มัภาษณ์แสดงความรูส้กึ
อารมณ ์

ออกมา สามารถใชคํ้าเชงิวรรณศลิป์เชน่นีไ้ด ้ imaginary lines (attr.n.) เสน้กัน้ใน

จนิตนาการ 

เสน้ทีน่กึคดิขึน้ เสน้สมมตุ ิเลอืกใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ 

ยอ่หนา้ที ่13-14 

สองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึรายละเอยีดงานนติทัินตกรรม ทีช่ว่ยพสิจูนเ์อกลักษณ์ศพจากภัยสึ

นาม ิซึง่ 

ไมไ่ดจ้บแคก่ารทํางานทีว่ดัยา่นยาว แตต่อ้งเตรยีมไปปฎบิัตงิานทีห่น่วยเก็บศพอืน่
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อกี  morgue  

(n.) หอ้งดับจติ สถานทีเ่ก็บศพ หอ้งเก็บขอ้มลูจากการคน้ควา้ (ของหนังสอืพมิพ)์ คงตอ้งใช ้

คําทีส่อง 

แลว้ คําแรกและคําทีส่ามหมดสทิธิแ์น่  to be examined ขอ้ความนีผู้แ้ปลตอ้งหาทาง

หลกีเลีย่ง 

ไมใ่ชข้อ้ความกรรมวาจกทีม่ ี"ถกู" โดยใชเ้ป็นรปูนามวล ี"การตรวจสอบ" หรอื จะใชก้รยิาวลี
เป็น  

"ใหต้รวจ" ได ้

ยอ่หนา้ที ่15-16 

ทัง้สองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึ การตัง้หน่วยงานและกองทนุประสานงานนติทัินตกรรม ที่
ชว่ยเหลอื 

ผูป้ระสบภัยจากคลืน่สนึามขิองคณะทันตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย , ยอ่หนา้ที ่

15 ม ี

ประโยคเดยีว แตม่อีนุประโยคซอ้นอยูห่ลายประโยค จงึตอ้งจัดเรยีงขอ้ความใหด้ ีและตอ้ง
ปรับปรงุ 

ขอ้ความดว้ยเพือ่หลกีเลีย่งประโยคกรรมวาจก โดยเตมิคําเขา้มาบา้ง  facilitate (v.) 

อํานวย 

ความสะดวก สง่เสรมิ สนับสนุนงาน เลอืกใชไ้ดห้มดทัง้ 3 คํา  maxillo-facial 

injuries (attr. 

n.) บาดเจ็บทีใ่บหนา้ขากรรไกร ตาม ศัพททั์นตแพทยศาสตร ์ยอ่หนา้ที ่16 ตอ้งมกีาร

ปรับปรงุ สลับ 

ขอ้ความ และเตมิคําเขา้มาบา้งในอนุประโยคแรก 

ยอ่หนา้ที ่17 
 ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความรูส้กึ ทีผู่ใ้หข้า่วไดรั้บจากงานลงพืน้ทีอ่ันยากลําบากนี ้ทําใหรู้ส้กึ

ปลงกับ 

ชวีติทีไ่มเ่ทีย่งแทถ้าวรเลย  decomposing corpses (attr.n.) ศพเน่าเป่ือย เน่าเฟะ ผพัุง 

เสือ่มสลาย ขอเลอืกคําทีส่อง เพราะตรงกับสภาพจรงิทีส่ดุ  the chaos and the pressures 

นามวลนีี ้หมายถงึ ความวุน่วายโกลาหลไมส่ะดวกทัง้ปวง และงานทีเ่รง่รัดเรง่รบี ผูแ้ปลควร
นกึถงึ 

สภาพจรงิ และเลอืกคําทีต่รงและใหจ้นิตภาพ ไมค่วรใชคํ้าแปลตรงตัว  transience of life  

นามวลนีีห้มายถงึ ชวีติไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน หรอืชวีตินีไ้มย่ั่งยนื  transience (n.) ไมย่ั่งยนื  

ชัว่คราว ไมถ่าวร ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

ยอ่หนา้ที ่18-19 
 กลา่วถงึความรูส้กึจติใจทีมุ่ง่สาธารณประโยชน ์หรอื จติสาธารณะของเหลา่อาสาสมัคร

ทัง้หลาย 

ทีเ่ขา้รว่มงานสาธารณภัยสนึามคิรัง้นี ้ผูใ้หส้มัภาษณ์ คอื ตัวแทนทีส่มบรูณ์แบบ ทีค่วรคา่แก่
การ 

สรรเสรญิยิง่  deep sympathy (attr.n.) ความเห็นอกเห็นใจ รูส้กึเสยีใจ รูส้กึสะเทอืนใจ

อยา่ง 
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ลกึซึง้  the desire (n.) ความปรารถนา ความตัง้ใจ ปณธิาน ขอ้ความในยอ่หนา้ที ่18 ตอ้ง 

ปรับปรงุโยกยา้ยใหม ่ใหเ้กดิความชดัเจน และเป็นขอ้ความทีด่ใีนภาษาไทย  echoing (v.) 

สะทอ้น สะทอ้นกลับ กอ้งรอ้ง สองคําแรกดจูะดแีละตรงความกวา่คําทีส่าม  altruism (n.) 

ปรัตถนยิม ทรรศนะทีเ่ห็นแกป่ระโยชนผ์ูอ้ ืน่ ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าหลังเพราะกลัววา่คําแรกตอ้ง
อธบิาย 

ซํ้าอกี 

พบกนัคราวหนา้คะ่  

จนิตนา ใบกาซยู ี     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

February 15: Dental examinations help ID tsunami victims [1] 

สวัสดีแฟนผู้อ่าน  

ตวัอยา่งงานแปลฉบบัน้ี ขอนาํเสนอข่าวคล่ืนยกัษสึ์นามิ ท่ีก่ออนัตรายทาํลายชีวิตมวลมนุษยน์านาชาติ  

เป็นจาํนวนเกือบถึง 3 แสนคนแลว้ น่ียงัไม่นบัความสูญเสียทรัพยสิ์นเหลือคณานบัได ้รวมทั้งความ 

เศร้าโศกอาดูรของผูอ้ยูข่า้งหลงั ท่ีสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก และทรัพยสิ์นของตน ธรรมชาติลงโทษ 

มนุษยไ์ดเ้สมอ โดยไม่ตอ้งเตือนล่วงหนา้ 

เน้ือหาข่าวน้ี เป็นเร่ืองน่าสนใจ ในดา้นทนัตกรรมช่วยขจดัปัญหาการพิสูจน์ศพได ้ผูต้ายจึงมีโอกาส 

กลบับา้นเกิดของตนเองได ้ซ่ึงสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทย ท่ามกลางความหวาดกลวั และต่ืน 

ตระหนกตกใจในอนัตรายคร้ังน้ี ช่ือเสียงของประเทศไทยกลบัขจรขจาย ในดา้นความมีนํ้ าใจ 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันานาประการ ส่วนวิธีแปลน่าสนใจเช่นเดียวกนั ขอเชิญติดตามดว้ยกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb1505.htm
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Dental examinations 
help ID tsunami 
victims 

Volunteer dentists are helping to 
identify the many corpses left in the 
wake of the tsunami 

1. No matter how busy he is, Dr 

Vichet Chindavanig almost 

always turns up at his quiet 

country home in the 

Kanchanaburi woods for the 

weekends, even thought it 

means an arduous 700km drive 

each week. But his Karen 

neighbours in the village have 

not seen him lately. 

2. Since the tsunami struck, 

Vichet, who is assistant dean of 

the Faculty of Dentistry, 

Chulalongkorn University, has 

joined an army of dental 

professionals mobilized by the 

Dental Council to help with 

forensic dental word work at the 

Yanyao temple in Phangnga. 

3. During a short trip back to 

Bangkok before heading back 

south again "to help the tsunami 

victims return home", Vichet 

found himself bombarded by 

questions from friends wanting 

to know how dentists can help 

identify the dead from their teeth 

and dental work. 

4. "Each person's fingerprints are 

unique," he explained. "It's the 

same with each person's dental 

characteristics," he says. 

5. "And while flesh decays, teeth 

don't." 

การตรวจสอบฟนัชว่ย 

พสิจูนเ์อกลกัษณ์เหยือ่ 

สนึาม ิ

ทันตแพทยอ์าสาสมัครชว่ยพสิจูน ์

เอกลักษณศ์พมากมายทีเ่กดิจาก 

คลืน่ยักษ์ 

1. ไมว่า่จะมงีานรัดตัวมากเทา่ไร  

คณุหมอวเิชษฐ ์จนิดาวนกิ มัก 

ปรากฏตัวทีบ่า้นตา่งจังหวัดอัน 

เงยีบสงบของตนในป่าเมอืง
กาญจน ์

เสมอทกุสดุสปัดาห ์แมว้า่คณุ
หมอ 

ตอ้งบากบั่นขบัรถไกลถงึ 700  

กโิลเมตรในแตล่ะสปัดาหก็์ตาม 

ทวา่ในระยะนีพ้วกกะเหรีย่ง
เพือ่น 

บา้นในหมูบ่า้นไมไ่ดเ้ห็นหนา้ 

คณุหมอเลย 

2. ตัง้แตเ่กดิเรือ่งคลืน่สนึามเิขา้ 

ทําลาย คณุหมอวเิชษฐ ์ซึง่ม ี

ตําแหน่งเป็นผูช้ว่ยคณบด ีคณะ 

ทันตแพทยศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลัย ไดเ้ขา้ร่วมงานใน 

หน่วยทันตแพทย ์ทีร่ะดมสรรพ 

กําลังกันภายใตทั้นตแพทยส์ภา 

เพือ่ชว่ยงานดา้นนติทัินตกรรม 

ทีว่ดัยา่นยาว ในจังหวดัพังงา 

3. ในชว่งสัน้ๆ ทีเ่ดนิทางกลับเขา้ 

กรงุเทพฯ กอ่นมุง่หนา้กลับไป 

ทีภ่าคใตอ้กีครัง้หนึง่ "เพือ่ชว่ย 

เหลอืเหยือ่สนึามใิหค้นืกลับ
บา้น" 

คณุหมอวเิชษฐโ์ดนถกูมะรมุ 

มะตุม้ดว้ยคําถามจากเพือ่นๆ  

ทีอ่ยากรูว้า่หมอฟันชว่ยพสิจูน ์

ผูต้ายจากฟัน และงานดา้น 
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6. To gather detailed dental 

information for future 

identification, the dentists and 

volunteers make thorough oral 

examinations, take digital 

pictures of the corpse's teeth, 

and jot down details of dental 

peculiarities such as unusual 

positioning, fractures or even 

stains, he explained. 

7. Meanwhile, each corpse's dental 

work must be carefully analysed 

because the techniques and 

materials used can provide tell-

tale signs of where someone 

received dental treatment. 

Digital X-ray images of the 

remains are also taken and filed 

in a computer archive waiting to 

be matched with their ante-

mortem dental records. 

8. Knowledge of facial proportions 

also comes in handy in sorting 

out Caucasians from Asians, 

because their facial structures 

and proportions are different. 

ทันตกรรมไดอ้ยา่งไร 

4. คณุหมออธบิายวา่ "ลายพมิพ์
นิว้ 

มอืของแตล่ะคน มลีักษณะ
พเิศษ 

เฉพาะตัว เชน่เดยีวกับฟันทีม่ ี

ลักษณะพเิศษเฉพาะตัวของคน 

แตล่ะคนดว้ย" 

5. แลว้ยังชีแ้จงอกีวา่ "ในขณะที ่
เนือ้หนังมังสาเน่าเป่ือยไป แต ่

ฟันกลับไมเ่ป็นไร " 

6. ในการเก็บขอ้มลูรายละเอยีด 

ดา้นฟัน เพือ่การพสิจูนต์อ่ไป 

ภายหนา้นัน้ ทันตแพทยแ์ละ 

อาสาสมัครตอ้งใชก้ารตรวจ 

ชอ่งปากอยา่งละเอยีดท่ัวถงึ 

ถา่ยภาพดจิทัิลทีฟั่นของศพ 

และบันทกึรายละเอยีดลกัษณะ 

พเิศษเฉพาะ เชน่ ฟันใน
ตําแหน่ง 

ผดิปกต ิฟันหัก หรอืแมแ้ตฟั่น 

ทีม่คีราบส ีคณุหมอวเิชษฐใ์ห ้

รายละเอยีด 

7. ในระหวา่งนี ้งานดา้นทันตกรรม 

ศพแตล่ะศพ ตอ้งทําการวนิจิฉัย 

อยา่งละเอยีดระมัดระวงั 
เพราะวา่ 

เทคนคิวธิกีารและวตัถทุีไ่ดม้า 

ลว้นเป็นตัวชีว้า่บคุคลเหลา่นัน้
ได ้

รับการรักษาฟันมาจากทีไ่หน
ทัง้ส ิน้ 

มกีารถา่ยเอกซเรยด์จิทัิลศพ
และ 

จัดเก็บไวใ้นแฟ้มคอมพวิเตอร ์

ถาวรรอคอยบันทกึขอ้มลูดา้น
ฟัน 

กอ่นตายของบคุคลนัน้ทีจ่ะ
นํามา 

เทยีบใหเ้ขา้คูก่ัน 

8. วชิาความรูด้า้นสดัสว่นรปูหนา้ 
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ยัง 

ใหค้วามสะดวกในการคัดแยก
ชาว 

ผวิขาว ออกจากชาวเอเชยี 
เพราะ 

โครงสรา้งและสดัสว่นใบหนา้ม ี

ความแตกตา่งกัน 
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หวัขา่วใหญ ่ 
แปลตรงตัวใหส้ัน้กะทัดรัด และอา่นเขา้ใจทันท ีไมต่อ้งใชคํ้าทางวชิาการ Dental 

examinations (attr.n.) การตรวจสอบฟัน บางคนอาจแยง้วา่ใช ้การตรวจสอบดา้นทันตกรรม 

ก็ได ้เพราะ dental ใชไ้ดทั้ง้คําแปลวา่ ฟัน และทันตกรรม แตต่รงนีเ้ป็นหัวขา่ว จงึตอ้งทําให ้

ผูอ้า่น 

เขา้ใจทันท ี ID เป็นคํายอ่จาก identity (n.) การพสิจูนเ์อกลักษณ์, การแสดงลักษณะ

เฉพาะตัว, 

การตรวจสอบบคุลกิลักษณะ ขอเลอืกใชคํ้าแรกเพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ , tsunami victims  

(attr.n.) เหยือ่สนึาม ิหรอืจะใช ้ผูเ้คราะหร์า้ย, ผูส้งัเวย ไดทั้ง้ส ิน้ คําทีเ่ป็นปัญหา 

คอื tsunami  

จะเขยีนทับศัพทว์า่อยา่งไร คํานีห้มายถงึ คลืน่ยักษ์ เป็นภาษาญีปุ่่ น เพราะญีปุ่่ นมี
ประสบการณ์เจอ 

คลืน่นีบ้อ่ยๆ ท่ัวโลกจงึเรยีกตาม ศัพทภ์มูศิาสตร ์ฉบับราชบัณฑติยสถาน เลม่เกา่ (เลม่ใหม่
กําลัง 

ปรับปรงุ ยังไมเ่สร็จ) ใชคํ้าวา่ "ซนึาม"ิ แต ่หลักเกณฑก์ารทับศัพท ์(ภาษาญีปุ่่ น) ของราช
บัณฑติย ์ 

กําหนดใหใ้ช ้tsu = ส ึซึง่ตรงกับทีส่ ือ่ท่ัวไปใชก้ันอยู ่ดฉัินจงึขอเลอืกใชเ้ชน่ผูอ้ ืน่ใชก้ันอยู ่นี่

เป็น 

เคล็ดของนักแปลอกีอยา่งหนึง่ ทีต่อ้งหาหลักการใหไ้ด ้(แตไ่มใ่ชห่ลักก ูนะคะ) 

หวัขา่วรอง  
แปลตรงตัว ไมต่อ้งสลับขอ้ความแตอ่ยา่งใด  corpses (n.) ศพ ซากศพ  in the wake of  

เป็นสํานวนหมายถงึ ทีต่ามหลัง...มา, ตดิตาม, ตามหลัง แตด่ฉัินขอไมใ่ชต้ามสํานวนนี้ 

เพราะด ู

เยิน่เยอ้ไมส่ละสลวย จงึขอปรับใหมเ่ป็น "ทีเ่กดิจาก" จะไดค้วามดกีวา่ หรอือาจตัดออกไป

ก็ได ้

ยอ่หนา้ที ่1  
 ยอ่หนา้นี ้คอื บทเกริน่บอกเลา่เรือ่งราวของทันตแพทยว์เิชษฐ ์จนิดาวนกิ บคุคลผูเ้ป็น

ขา่วของ 

บทความ  no matter how เป็นสํานวนหมายถงึ ไมว่า่จะ ... เทา่ไรก็ตาม  turns up (v.) ม ี

หลายความหมาย แตใ่นทีน่ีใ้ช ้ปรากฏตัว พบตัวได ้มาถงึ คําใดคําหนึง่ได ้ arduous (adj.) 

ลําบากยิง่ มานะบากบั่น ขอใชคํ้าหลังแลว้กัน ไดค้วามด ีในยอ่หนา้นีม้ ี2 ประโยค แตล่ะ

ประโยค 

แปลไปตามขอ้ความ มโียกยา้ยเปลีย่นทีบ่า้งเล็กนอ้ย แตม่ขีอ้สงัเกตคอื ดฉัินไดต้ัด
ขอ้ความ it  

means ออกไป ไมแ่ปล เพราะไมจํ่าเป็นเนือ่งจากมคํีาเชือ่ม even though - แมว้า่ อยูแ่ลว้  

นีเ่ป็นสทิธิข์องผูแ้ปลทีทํ่าได ้หากขอ้ความชดัเจนอยูแ่ลว้ 

ยอ่หนา้ที ่2 
ยอ่หนา้นีส้รปุขา่วทีบ่คุคลในขา่วใหข้า่วทัง้หมด  struck (v.) อดตีของ strike — เขา้

โจมต ี 
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โหมกระหน่ํา พุง่เขา้ปะทะ เขา้ทําลาย เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  Faculty of Dentistry, 

Chulalongkorn University, คอื คณะทันตแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 assistant dean (attr.n.) คอื ผูช้ว่ยคณบด ี an army (n.) หน่วย กอง กลุม่ (ใหญ)่ น่าจะ 

ใชคํ้าแรก เหมาะทีส่ดุ  dental professionals (attr.n.) ทันตแพทย ์ mobilised (v.) 

ระดมพล ระดมสรรพกําลัง รวบรวมคน เลอืกใชไ้ดต้ามใจชอบ  Dental Council คอื  

ทันตแพทยสภา 

ยอ่หนา้ที ่3-5 
สามยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึสาเหตแุละรายละเอยีดขา่ว ทีบ่คุคลในขา่วเป็นผู ้
ชีแ้จง  bombarded 

by questions หมายถงึ ระดมป้อนคําถาม ระดมถาม มะรมุมะตุม้ถาม จากทัง้ 3 คํา ดฉัินขอ 

ผสมผสานใชว้า่ มะรมุมะตุม้ ดว้ยคําถาม  fingerprints (n.) ลายพมิพน์ิว้มอื  unique  

(adj.) ลักษณะพเิศษเฉพาะตัว ลักษณะจําเพาะตัว เอกลกัษณ์  ในขา่วนีม้คํีาศัพทท์ีม่ ี

ความหมาย 

เดยีวกัน ไดแ้ก ่characteristics, peculiarities (n.)  flesh (n.) เนือ้ เนือ้หนังมังสา  

รา่งกาย เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  decay (v.) เน่าเป่ือย ผพัุง เสือ่มสลาย ขอเลอืกใชคํ้าแรก

เพราะเขา้ 

กับบรบิทไดด้ ี

ยอ่หนา้ที ่6 
 ยอ่หนา้นีบ้อกรายละเอยีดวธิกีารดา้นทันตกรรม ทีใ่ชใ้นการพสิจูนเ์อกลักษณ์

ศพ  future identification (attr.n.) การพสิจูน/์การตรวจสอบ/การวนิจิฉัน/ตอ่ไปภายหนา้ 

ขอเลอืกใชคํ้าแรก  oral examination (attr.n.) การตรวจชอ่งปาก  digital 

pictures (attr.n.) ภาพดจิทัิล  unusual positioning (attr.n.) ฟันในตําแหน่งผดิปรกต ิคํานี้

ควรหลกีเลีย่งการแปลตรง 

ขอ้ความวา่ 'การวางในตําแหน่งผดิปรกต'ิ เพราะขอ้ความจะขาดความชดัเจน อา่นไมเ่ขา้ใจ 

 fractures (n.) ฟันหัก  stains (n.) ฟัน แตง่ส ียอ้มส ีหรอืมคีราบ ดฉัินขอเลอืกใชคํ้า

สดุทา้ย 

เพราะ ขอ้ความขา่วดา้นหลังบอกไว ้จงึตอ้งอา่นใหจ้บขา่วกอ่นแปลนะคะ 

ยอ่หนา้ที ่7 
 กลา่วถงึกระบวนการพสิจูนต์ามวธิทัีนตกรรม  tell-tale signs (attr.n.) เครือ่งชีใ้หรู้ ้ตัวชี ้

บอก ขอ้อธบิาย ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าที ่2  dental treatment (attr.n.) การรักษาฟัน การ

บําบัด 

ฟัน คําแรกนยิมใชก้ันท่ัวไป  remains (n.) สิง่ทีเ่หลอือยู ่ส ิง่ตกคา้ง ศพ ตอ้งใชคํ้าหลังสดุ

แลว้ 

ละ่คะ่  computer archive (attr.n.) แฟ้มคอมพวิเตอรถ์าวร  ante - mortem dental  

records (attr.n.) บันทกึประวตัดิา้นฟันกอ่นตาย, บันทกึขอ้มลูฟันกอ่นตายใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 

ยอ่หนา้ที ่8 
 ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการนําศาสตรส์าขาอืน่ เขา้มาชว่ยแยกแยะศพระหวา่งชาวผวิขาวและ

ชาวเอเชยี 



501 

 

 facial proportions (attr.n.) สดัสว่นรปูหนา้/ใบหนา้  in handy เป็นสํานวน หมายถงึ ให ้

ความสะดวก นํามาใช ้สะดวก  in sorting คอื ในการคัดแยก แบง่แยก คดั เลอืก ใชไ้ดท้กุ

คํา 

ตามความชอบคะ่  Caucasians (n.) ชาวผวิขาว หรอืพวกคอเคเชยีน 

ตอ้งขอโทษทีใ่หอ้า่นตอ่ฉบบัหนา้  

จนิตนา ใบกาซยู ี     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

February 8: Inquiry rules for indicting graft busters 

สวัสดีค่ะ  

วนัหน่ึงมีผูท่ี้มีโอกาสใชภ้าษาองักฤษอยูเ่ป็นประจาํท่านหน่ึงตั้งคาํถามกบัดิฉนัวา่ทาํไมเวลาพดู 

เร่ืองประจาํวนัทัว่ๆ ไปก็พดูไดค้ล่องดี แต่พอเขา้เร่ืองซีเรียส อยา่งการเมืองหรือเศรษฐกิจ กลบั 

พดูไม่ค่อยออก ดิฉนัคิดวา่ปัญหาน้ีน่าจะมาจากการท่ีเรามีความรู้ดา้นศพัทเ์ฉพาะกลุ่มเหล่านั้น 

ไม่มากพอ 

เมือ่มาทํางานแปลอยา่งจรงิจังดฉัินก็ยิง่ตระหนักถงึความสําคญัของศัพทเ์ฉพาะ
สาขาวชิาเชน่นี ้
มากขึน้ จนสามารถพดูไดว้า่นักแปลทีด่จํีาเป็นตอ้งไขวค่วา้หาวธิใีหไ้ดม้าซึง่ความรูใ้น
ศัพทเ์หลา่นี ้
ใหม้ากทีส่ดุทีจ่ะมากได ้โชคดทีีปั่จจบุันมอีนิเทอรเ์น็ตทีช่ว่ยคน้คํา มพีจนานุกรมศพัท์
เฉพาะทาง 

มากมายทัง้ทีเ่ป็นของราชบัณฑติยสถานและของบคุคลทั่วไปใหใ้ชอ้า้งองิได ้และ
แน่นอนคะ่ถา้ได ้

ผูรู้ใ้นศาสตรแ์ขนงนัน้ๆ มาชว่ยอธบิายสิง่ทียั่งไมช่ดัเจนไดก็้จะดยีิง่ขึน้ไปอกี สาํหรับ
ตัวอยา่งบทแปล 

วันนีเ้ป็นเรือ่งของกฎหมายทีท่า่นผูอ้า่นจะไดส้ะสมศัพทท์างดา้นนีไ้วด้ว้ยคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb0805.htm
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Inquiry rules for 
indicting graft 
busters 

Pay rise ‘in breach of criminal 
law’ 

POST REPORTER 

1. The embattled members of 

the National Counter 

Corruption Commission 

(NCCC) who awarded 

themselves a controversial 

pay rise last year now face 

the prospect of a formal 

court indictment for 

malfeasance, a court panel 

has ruled. 

2. The nine-member inquiry 

panel attached to the 

Supreme Court‘s political 

crime section formally ruled 

yesterday there were 

grounds to the malfeasance 

charge. The ruling was 

unanimous. 

3. On Jan 6, an investigation 

team under the inquiry 

panel announced the NCCC 

was in the clear. 

4. The final say, however, 

rested with the nine judges 

on the panel. Supat 

Suthimanas, the political 

crime section secretary, said 

all nine judges agreed the 

pay hike petition against the 

NCCC filed by Senator 

Pratin Santipraphop had 

sufficient ground. 

5. Mr. Supat said the panel 

องคค์ณะผูพ้พิากษา 

วนิจิฉยัใหย้ ืน่ฟ้อง 

ป.ป.ช. 

การขึน้คา่ตอบแทนเป็น ‖การขดัตอ่ 

กฎหมายอาญา‖ 

ผูส้ ือ่ขา่วโพสต ์

1. คณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ

(ป.ป.ช.) ทีกํ่าลังถกูรมุเรา้

ดว้ย 

ปัญหาความขดัแยง้เรือ่งการ
ขึน้ 

คา่ตอบแทนใหแ้กต่นเองเมือ่ 

ปีทีแ่ลว้ จะตอ้งถกูฟ้องรอ้ง
ตอ่ 

ศาลอยา่งเป็นทางการแลว้ใน 

ขอ้หาปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยทจุรติ 

ตามคําวนิจิฉัยขององคค์ณะ 

ผูพ้พิากษา 

2. เมือ่วานนีอ้งคค์ณะผู ้
พพิากษา 

ทัง้ 9 คนทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้จาก 

ศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของ 

ผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง 

ใหส้อบสวนในเรือ่งนีต้ัดสนิ
อยา่ง 

เป็นเอกฉันทว์า่ขอ้กลา่วหาวา่ 

ปฏบิัตหินา้ทีโ่ดยทจุรตินัน้มี
มลู 

3. เมือ่วนัที ่6 มกราคม คณะผู ้

สอบสวนคณะหนึง่ในสงักัด 

ขององคค์ณะผูพ้พิากษานี้
เคย 

ประกาศวา่ ป.ป.ช.ไมม่ี
ความผดิ 

4. แตคํ่าวนิจิฉัยขัน้สดุทา้ยนัน้ 

มาจากผูพ้พิากษาทัง้เกา้คน 
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insisted the NCCC 

awarding itself pay rises 

broke article 157 of the 

criminal law. 

6. Under the Anti-Corruption 

Act of 1999, NCCC 

members are also subject to 

double the level of 

punishment as those wrong 

doers who are non-officials. 

7. Mr Supat said that the next 

step would be for the 

inquiry panel to forward the 

ruling to the Attorney-

General‘s Office. The office 

would then hand the case 

back to the Supreme 

Court‘s political crime 

section for an indictment 

within 30 days. 

8. ―The NCCC members and 

chairman would become 

suspects once the Attorney-

General‘s Office indicts 

them,‖ he said. 

ในองคค์ณะ ซึง่นายสภัุทร ์ 

สทุธมินัส เลขานุการศาลฎกีา 

แผนกคดอีาญาของผูดํ้ารง 

ตําแหน่งทางการเมอืง
เปิดเผย 

วา่ผูพ้พิากษาทัง้เกา้คนมมีต ิ

รว่มกันวา่การขึน้เงนิคา่ตอบ 

แทนใหแ้กต่นเองเป็นจํานวน 

มากของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. 
ซึง่ยืน่ฟ้องโดย พล ต.อ 
ประทนิ 

สนัตปิระภพนัน้มมีลูความผดิ 

เพยีงพอ 

5. นายสภุัทรย์ังกลา่วอกีวา่องค ์

คณะผูพ้พิากษายนืยันวา่การ 

ทีป่.ป.ช. ขึน้เงนิคา่ตอบแทน 

ใหต้นเองเชน่นีเ้ป็นการ
กระทํา 

ผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

มาตรา 157 

6. และตามพระราชบัญญัตวิา่
ดว้ย 

การป้องกันและปราบปราม
การ 

ทจุรติแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 

แลว้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังตอ้ง 

ไดรั้บโทษเป็นสองเทา่ของผู ้
กระทําผดิทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้ที ่
ของรัฐ 

7. นายสภัุทรช์ีแ้จงวา่ขัน้ตอ่ไปก็
คอื 

องคค์ณะผูพ้พิากษาสง่มอบ 

สํานวนคําวนิจิฉัยใหก้ับสํานัก 

งานอัยการสงูสดุ ซึง่จะยืน่
ฟ้อง 

คดกีลับมายังศาลฎกีาแผนก 

คดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่ง 

ทางการเมอืงอกีครัง้หนึง่ภาย 
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ใน 30 วนั 

8. ―เมือ่สํานักงานอัยการสงูสดุ 

สง่ฟ้องแลว้น่ันแหละ ประธาน 

และคณะกรรมการป.ป.ช. จงึ 

จะตกเป็นผูต้อ้งสงสยั‖ นาย 

สภุัทรก์ลา่วเพิม่เตมิ 
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หวัขา่ว  
อยูใ่นรปูของประโยคโดยม ีrules ซึง่แปลวา่ ตัดสนิคด ีหรอืวนิจิฉัย ทําหนา้ทีเ่ป็นกรยิา 

ประธาน  

Inquiry(n) การสอบสวน การไตส่วน inquiry panel จงึหมายถงึคณะผูส้อบสวนซึง่ในบรบิท

นี ้
มชีือ่เต็มเป็นภาษาไทยวา่ องคค์ณะผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่ง
ทาง 

การเมอืง แตเ่รยีกกันสัน้ๆ วา่ องคค์ณะผูพ้พิากษา  indicting เป็นกรยิาทีทํ่าหนา้ทีเ่หมอืน 

คํานาม ทีเ่รยีกวา่ gerund หมายถงึการยืน่ฟ้อง หรอืคํารอ้งในคดอีาญา  graft (n) หมายถงึ 

ฉอ้ราษฎรบ์ังหลวง หรอืกระทําการทจุรติตอ่หนา้ทีร่าชการ สว่น  busters คอืผูกํ้าจัด จะใช ้

คู ่
กับคํานามอกีคํา เชน่ ghost busters คอืผูกํ้าจัดผ ีแตส่ําหรับ graft busters นัน้เป็นคํา 

แสลงของภาษาหนังสอืพมิพท์ีใ่ชเ้รยีกสํานักงานป้องกันและปรามปรามการทจุรติ หรอื 
ป.ป.ช. 

หวัขา่วรอง  

การคน้หาภมูหิลังของเรือ่งทีจ่ะแปลก็เป็นอกีสิง่หนึง่ทีนั่กแปลทีด่จํีาเป็นตอ้งทําเพือ่ความ
เขา้ใจ 

เรือ่งและเลอืกใชคํ้าทีเ่หมาะสมคะ่ ตัวอยา่งทีเ่ห็นไดช้ดัคอืคํานามประสม pay rise ซึง่

หมายถงึ 

การขึน้เงนิคา่จา้ง หรอืเงนิเดอืน แตด่ฉัินแปลคําวา่ pay วา่คา่ตอบแทน เพราะเบือ้งหลังของ 

เงนิจํานวนนีค้อืเงนิประจําตําแหน่งและเบีย้ประชมุ ไมใ่ชเ่งนิเดอืนคะ่ breach (n) หมาย 

ถงึฝ่าฝืน (กฎ) หรอืทําผดิ (สญัญา) สว่น criminal law คอืกฎหมายคดอีาญา 

ยอ่หนา้ที ่1  
 หากจะแปลเนือ้ความในยอ่หนา้นีโ้ดยคงรปูประโยคแบบภาษาในตน้ฉบับจะไดภ้าษาไทย

ที ่
ไมส่ละสลวยเลย จําเป็นตอ้งปรับโครงสรา้งเสยีใหมแ่ตใ่หค้วามหมายยังอยูอ่ยา่งครบถว้นคะ่ 

ในประโยคนีป้ระธานคอืคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตหิรอื ป.ป.ช. 
มสีว่นขยายขา้งหนา้คอื embattled หมายถงึมกํีาลังมปัีญหาหรอืความยุง่ยาก และมอีนุ

ประโยค 

who…last year ขยายอยูข่า้งหลัง ดฉัินนําสว่นขยายทัง้คูม่าวางไวด้ว้ยกันเสยีเลย 

 formal ขยาย court indictment หมายถงึการฟ้องรอ้งตอ่ศาลอยา่งเป็นทางการ 

 malfeasance (n) หมายถงึการทําผดิตอ่ตําแหน่งหนา้ทีร่าชการ 

ยอ่หนา้ที ่2 
the nine-member inquiry panel attached to the Supreme Court‘s  

political crime section นัน้ดฉัินแปลตรงตามตัวอกัษรวา่ องคค์ณะผูพ้พิากษาทัง้ 9 คน 

ทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้จากศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืงใหส้อบสวนใน 

เรือ่งนี ้ซ ึง่ทีจ่รงิแลว้องคค์ณะนีม้ชี ือ่อยา่งเป็นทางการวา่ the quorum of judges under 

the Criminal Division of Holders of Political Positions in the Supreme 
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Court และชือ่ทางการในภาษาไทยวา่ ―องคค์ณะผูพ้พิากษาศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผู ้

ดํารง 

ตําแหน่งทางการเมอืง‖ (รายละเอยีดของลกัษณะและอํานาจหนา้ทีข่ององคค์ณะนีท้า่นจะหา

อา่น 

ไดใ้น www. judiciary.co.th คะ่) คําวา่ grounds(n) ในภาษากฎหมายหมายถงึ คดมีมีลูพอที ่
จะฟ้องรอ้งได ้ charge (n) การกลา่วหา หรอืขอ้กลา่วหา  unanimous (adj.) อยา่งเป็น 

เอกฉันท ์

ยอ่หนา้ที ่3 
คําวา่ an ใน an investigation team นีส้ ือ่ความสาํคัญชนดิทีเ่รามองขา้มไมไ่ดเ้ลยคะ่ 

เพราะทําใหท้ราบวา่คณะทีทํ่าการไตส่วนนัน้เป็นเพยีงคณะหนึง่ในสงักัดขององคค์ณะผู ้
พพิากษา 

ทีทํ่าหนา้ทีส่อบสวนรายละเอยีดในเรือ่งนี ้

ยอ่หนา้ที ่4 
 hike (n) หมายถงึการเพิม่ของเงนิ เชน่ราคา คา่ใชจ้า่ย ฯลฯ โดยเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วและ 

ในปรมิาณทีม่าก  petition (n) เรือ่งราว ฎกีา หรอืเรือ่งฟ้องรอ้ง  filed (past participle 

ขยาย petition) หมายถงึการยืน่เรือ่ง การยืน่ฟ้องรอ้ง 

ยอ่หนา้ที ่5 
 article ในทางกฎหมายหมายถงึมาตรา สว่น section หมายถงึวรรคซึง่ก็คอืยอ่หนา้หนึง่ๆ 

ในแตล่ะมาตรา 

ยอ่หนา้ที ่6 

การแปลชือ่พระราชบัญญัตเิราสามารถหาขอ้มลูไดจ้ากเว็บไซทข์องกระทรวงหรอืหน่วยงาน
ที ่
เกีย่วขอ้ง อยา่งเชน่พระราชบัญญัตทิีว่า่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาตก็ิ 

สามารถหาอา่นไดจ้ากเว็บไซทข์องคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทจุรติแหง่ชาติ
คะ่ 

สว่นปีครสิตศกัราช นัน้ควรเปลีย่นเป็นปีพทุธศักราชใหต้รงกับทีใ่ชพ้ระราชบัญญัต ิ be  

subject to หมายถงึอยูภ่ายใตก้ฎหรอืขอ้บังคับ 

ยอ่หนา้ที ่7 
เมือ่ม ีMr Supat said ซํ้าหลายครัง้ ดฉัินจงึหาคําอืน่ทีม่คีวามหมายเดยีวกันมาใชแ้ทน 

หรอืเพิม่คําเล็กนอ้ยเพือ่ใหส้ละสลวยโดยไมใ่หผ้ดิความเชน่ เปิดเผยวา่ ยังกลา่วอกีวา่ ชีแ้จง
วา่ 

กลา่วเพิม่เตมิ  Attorney-General‘s Office คอืสาํนักงานอัยการสงูสดุ ซึง่มอํีานาจ 

และหนา้ทีใ่นการดําเนนิคด ี

ยอ่หนา้ที ่8 
once ในทีน่ีม้คีวามหมายวา่ เมือ่ เป็นคําทีใ่ชนํ้าอนุประโยคขยายทีใ่นทางไวยากรณ์

เรยีกวา่ 
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adverbial clause ในยอ่หนา้นีด้ฉัินนําเอาขอ้ความในอนุประโยคทีว่า่นีข้ ึน้หนา้กอ่นอนุประโยค 

สําคัญ (main clause) เพราะอยากใชคํ้าวา่ น ัน่แหละ เทา่นัน้เองคะ่ การเพิม่เตมิคําหรอืวลทีี ่

ไมไ่ดทํ้าใหค้วามเดมิเปลีย่นแปลงไปถอืเป็นเอกสทิธเิล็กๆ นอ้ยๆ ของผูแ้ปลทีจ่ะกระทําได ้
ทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ดภ้าษาแปลทีง่ดงามกวา่การแปลโดยยดึโครงสรา้งของภาษาตน้ฉบับคะ่ 

สวัสดคีะ่  

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

February 1: Pampered pooches 

สวัสดีค่ะ  

วนัน้ีขอเอาใจแฟนรุ่นเยาวห์น่อย ดว้ยเร่ืองของสุนขั แต่จะวา่ไปก็ให้ขอ้มูลท่ีดีสาํหรับผูท่ี้คิดจะประกอบ 

ธุรกิจดว้ยค่ะเพราะตลาดของสินคา้ท่ีผูกอยูก่บัความรักสตัวเ์ล้ียงของคนมีสตางคเ์ป็นตลาดท่ีมีมูลค่า 
ไม่อาจมองขา้มไดเ้ลย 

จุดท่ีน่าสนใจของตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีอยูท่ี่การเลือกใชค้าํเพ่ือรักษาอารมณ์ของงานแปลให้ใกลเ้คียง 
กบัตน้ฉบบั คือคงลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการและแฝงความขบขนัหน่อยๆ และท่ีสาํคญัคือนํ้าเสียงของ 
ผูเ้ขียนไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัการทาํเช่นน้ีนกั มาดูกนัทีละยอ่หนา้นะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trfb0105.htm
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Pampered pooches 

ELIZABETH LAZAROWITZ 

1. New York – Two-year old 

Tyson toddles out of a 

white stretch limousine at 

10:30 am, eager to join his 

buddies at the day-care 

centre. This is no baby 

heading for an exclusive 

Manhattan nursery school. 

Tyson is a bulldog. 

2. He is one of about 10 dogs 

being chauffeured from 

their homes to day-care by 

Alice Moss, who runs a 

New York dog grooming, 

day-care and boarding 

business. Her operation has 

grown from five canine 

clients 12 years ago to 

around 50 today. 

3. US dog owners are 

pampering their pets more 

than ever. Spa treatments, 

day-care and even 

psychotherapy have, in the 

literally sense, gone to the 

dogs in a major way, 

turning high-class, and 

often high-priced, pet 

services into big business. 

4. The industry group 

estimates that pet owners 

will spend about $ 34.3 

billion (1.3 trillion baht) on 

their animals in 2004 up 

from 32.4 billion (1.26 

trillion baht) in 2003 and 

double the $ 17 billion (661 

billion baht) they spent in 

1994. It also expects$ 2.2 

เอาใจคณุตบู 

เอลซิาเบ็ธ ลาซาโรวทิซ ์

1. สบิโมงครึง่ คณุไทสนัวยัสองขวบ 

ออกมาจากรถลมิซูนีสขีาวคันยาว 

ทําทา่อยากจะไปเลน่กับเพือ่นที ่
ศนูยรั์บเลีย้งตอนกลางวนัเต็มแก ่

แตน่ีไ่มใ่ชห่นูนอ้ยทีไ่ปโรงเรยีน 

อนุบาลหรเูรดิของแมนแฮตตัน 

เพราะไทสนัเป็นสนัุขพันธุบ์ลุด็อก
คะ่ 

2. ไทสนัเป็นสนัุขตัวหนึง่ในบรรดา 

สนัุขทัง้หมดสบิตัวทีม่คีนขบัรถ 

ใหน่ั้งจากบา้นมายังศนูยรั์บเลีย้ง 

ตอนกลางวนัซึง่อลซิ มอสสเ์ป็น 

ผูด้แูล เธอดแูลทัง้สถานเสรมิสวย 

ของสนัุข ศนูยรั์บเลีย้งตอนกลางวนั 

และศนูยฝ์ากเลีย้งอยูใ่นนวิยอรค์  

ธรุกจิของเธอขยายจากทีเ่คยม ี

ลกูคา้สนัุข 5 ตัวเมือ่ 12 ปีทีแ่ลว้ 

มาเป็นราว 50 ตัวในปัจจบุัน 

3. ปัจจบุันนีเ้จา้ของสนัุขในอเมรกิา 

ตา่งเอาอกเอาใจสตัวเ์ลีย้งของตน 

ยิง่กวา่ทีเ่คย มทัีง้การนวดแบบ 

สปาเอย ศนูยรั์บเลีย้งตอนกลางวนั 

เอย และแมแ้ตบ่รกิารบําบัดทางจติ 

ซึง่ถา้จะเวา้กันซือ่ๆ ก็ตอ้งวา่วา่ 

ของพวกนีก้ลายเป็นของหมาๆ  

ไปแลว้ ในรปูของธรุกจิใหญโ่ต 

ของการใหบ้รกิารสตัวเ์ลีย้งซึง่จัด 

กันอยา่งเรดิหร ูและมักจะแพงหฉูี่ 
4. กลุม่ผูดํ้าเนนิธรุกจิในเรือ่งนี้ 

ประมาณกันวา่พวกเจา้ของสตัว์
เลีย้ง 

ทัง้หลายจะควกักระเป๋าเป็น
คา่ใชจ้า่ย 

ของสตัวเ์ลีย้งในปี 2004 ประมาณ  

34.3 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ (1.3 ลา้น 

ลา้นบาท) เพิม่จาก 32.4 พันลา้น 

เหรยีญ (1.26 ลา้นลา้นบาท) ทีใ่ช ้
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billion (85 billion baht) will 

be spent on grooming and 

boarding services this year, 

up nearly five percent from 

2003. 

5. US dog owners can now 

outfit their pets in designer 

brands like Gucci, Coach 

and Louis Vuitton. At 

upmarket department store 

Neiman Marcus, pet owners 

can pick up a hooded 

Burberry dog coat for about 

$400 (15,600 baht), a $ 45 

(1,750 baht)Kate Spate dog 

collar, or a $225 (8,750 

baht) Juicy Couture satin 

dog carrier. 

6. Moss, who also organizes 

weekend retreats in the 

Berkshire mountains for her 

four-legged charges, says 

many pet ―parents‖ will 

spare no expense to keep 

their canine companions 

happy. ―Their doggies are 

like their babies.‖ 

ใน 

ปี 2003 และเพิม่ขึน้เป็นสองเทา่ 

จาก 17 พันลา้นเหรยีญ (661 ลา้น 

ลา้นบาท) ทีใ่ชใ้นปี 1994 นอกจาก 

นัน้ยังคาดวา่ มลูคา่การใชจ้า่ยใน 

เรือ่งการเสรมิสวยและบรกิารรับ 

ฝากเลีย้งชัว่คราวในปีนีจ้ะอยูท่ี ่
2.2 พันลา้นเหรยีญ (85 พันลา้น

บาท) 
เพิม่จากปี 2003 หา้เปอรเ์ซ็นต ์

5. ทกุวนันีเ้จา้ของสนัุขใน
สหรัฐอเมรกิา 

สามารถหาซือ้เสือ้ผา้ยีห่อ้ดัง
อยา่งเชน่ 

กชุช ีโคช และหลยุส ์วติตอง ให ้
คณุตบู 

ใสไ่ดแ้ลว้ และทีห่า้งสรรพสนิคา้ไน
แมน 

มารค์ัส ซึง่เป็นหา้งทีจํ่าหน่ายสนิคา้ 

คณุภาพ ราคาแพง ก็มเีสือ้โคทหนัง 

แกะทีม่หีมวกตดิกับตัวเสือ้ยีห่อ้ 

เบอรเ์บอรสีําหรับสนัุข ราคา
ประมาณ 

ตัวละ 400 เหรยีญ (15,600 บาท) 

ไวใ้หเ้จา้ของสนัุขหาซือ้ได ้หรอืจะ 

ซือ้ปลอกคอสนัุขยีห่อ้เคท สเปต  

ราคา 45 เหรยีญ (1,750 บาท)  

หรอืกระเป๋าทําดว้ยผา้ซาตนิยีห่อ้ 

ชยุซ ีกตูรู ์สําหรับอุม้สนัุขแบบคาด 

ไวก้ับอกหรอืคาดไวข้า้งหลังผูอุ้ม้ 

ในราคา 225 เหรยีญ (8,750 บาท) 

ก็ม ี

6. มอสส ์ซึง่จัดบรกิารสถานทีพั่กผอ่น 

สดุสปัดาหท์ีเ่ทอืกเขาเบริก์เชยีรใ์ห ้

กับลกูคา้สีข่าของเธอดว้ยกลา่ววา่  

ม ี―คณุพอ่คณุแม‖่ ไมน่อ้ยทีย่นิด ี

จา่ยเทา่ไหรเ่ทา่กันเพือ่ใหค้ณุตบู 

ทีต่ดิสอยหอ้ยตามมาดว้ยนัน้ม ี

ความสขุ ―สําหรับพวกนีส้นัุขก็ 

เหมอืนลกู‖ เธอวา่ 
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หวัขา่ว  
ความไมค่อ่ยเห็นดว้ยของผูเ้ขยีนเริม่ดว้ยคําวา่ pampered ซึง่แปลวา่ ถกูเอาใจจนเกนิควร คํา

นี ้
ขยาย pooches หมายถงึสนัุข แตเ่นือ่งจากเป็นคําหลังนีเ้ป็นคําทีไ่มเ่ป็นทางการ จงึไมเ่หมาะ 

ทีจ่ะใชคํ้าวา่สนัุข ดฉัินขอใชว้า่คณุตบูแทนเพือ่ใหเ้ขา้กับบรรยากาศของการพดูถงึสนัุขระดับ
ไฮโซ  

และเลอืกใชป้ระโยค active voice แทนทีจ่ะใชว้า่ คณุตบูถกูเอาใจ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 ในประโยคแรกผูเ้ขยีนอยากใหค้นอา่นนกึภาพเด็กน่ังรถคันยาวไปโรงเรยีนมากกวา่ทีจ่ะเป็น

สนัุข 

จงึใชคํ้าวา่ toddles ซึง่มสีองความหมายคอื ลักษณะการเดนิเตาะแตะแบบเด็กเพิง่หัดเดนิ อกี 

ความหมายหนึง่คอื ไป สําหรับสนัุขอายสุองขวบเราก็ควรเลอืกความหมายหลังคะ่ สําหรับสอง
ประโยค 

หลังทีผู่เ้ขยีนเฉลยออกมาวา่นีเ่ป็นเรือ่งของสนัุขทีช่ ือ่ไทสนันัน้ ดฉัินใสคํ่าเชือ่ม เพราะ ลงไป
เพือ่ไมใ่ห ้

หว้นเกนิไป 

ยอ่หนา้ที ่2 
being chauffeured (v) หมายถงึมคีนขบัรถใหน่ั้ง คําวา่ ใหน่ั้ง นีค้วรใสเ่พราะจะให ้

บรรยากาศ 

ของคณุตบูไฮโซ grooming (n) หมายถงึการดแูลเสือ้ผา้ผมเผา้ใหส้ะอาด ถา้เป็นสนัุขก็

หมายถงึ 

การอาบน้ําตัดแตง่ขน day-care (n) หมายถงึสถานทีรั่บเลีย้งเด็กตอนกลางวนั แตเ่มือ่เป็นสนัุข 

จงึตอ้งเอาคําวา่เด็ก ออก boarding (participle ขยาย business ) หมายถงึการบรกิารทัง้อาหาร 

และทีพั่ก สําหรับสนัุขก็เทา่กับเป็นการฝากเลีย้งชัว่คราวเวลาทีน่ายไมอ่ยูห่ลายวนั บางครัง้ใช ้

กันวา่ 

ฝากเลีย้งคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
literal (adj) ขยายคําวา่ sense (ซึง่ในบรบิทนีแ้ปลวา่ความหมาย) การพจิารณา ความหมาย 

ของ the literal sense ตอ้งมองรว่มไปกับสํานวน go to the dog (หมายถงึตกตํา่ แยล่ง)  

ในทีน่ีด้ฉัินคดิวา่ผูเ้ขยีนตอ้งการเลน่คํา literally ใหแ้ปลดไดทั้ง้สองนัยคอื นัยแรกหมายถงึการ

แปล 

ความตรงตามตัวอักษร คอื บรกิารเหลา่นีเ้ปลีย่นจากของคนไปเป็นของสนัุข และ นัยทีส่อง
เป็นการเนน้ 

ความหมายของสํานวนแบบเปรยีบเทยีบ คอืเนน้วา่บรกิารเหลา่นีต้กตํา่ไปแลว้ (จากการใชก้ับ
คน 

กลายเป็นใชก้ับสตัว)์ 

การแปลโดยหาคําทีใ่หค้วามหมายไดส้องนัยเชน่นีเ้ป็นเรือ่งยากมาก เพราะแทบจะไมม่คํีาหรอื
วลทีีม่ ี
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ความหมายสองนัยทีต่รงกันไดใ้นสองภาษา ดฉัินจงึพยายามเลอืกใชคํ้ากลางๆ วา่ ‗ถา้จะเวา้
กันซือ่ๆ‘ 

เพือ่ใหส้ือ่ความวา่แปลตรงตามตัวอักษร และเนน้ความหมายแบบเปรยีบเทยีบโดยการใชคํ้าวา่ 

ของหมาๆ แทนสนัุข เพือ่จะไดนั้ยเปรยีบเทยีบวา่แย ่ไมด่ ีเหมอืนทีเ่ราใชก้ันในสํานวนวา่ ปาก
หมา  

หรอืทีพ่ดูอยา่งสภุาพก็คอืปากสนัุข น่ันเอง 

ยอ่หนา้ที ่4 
 trillion มสีองความหมายคอืลา้นลา้น (มศีนูย ์12 ตัว ในขณะทีล่า้นนัน้มศีนูย ์6 ตัว) อกี

ความหมาย 

หนึง่เป็นความหมายแบบเกา่ของอังกฤษ คอืลา้นลา้นลา้น (มศีนูย ์18 ตัว) แตปั่จจบุันใชใ้น

ความหมาย 

ทีห่นึง่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ยอ่หนา้นีม้สี ิง่ทา้ทายนักแปลอยูท่ีก่ารถา่ยชือ่ภาษาตา่งประเทศ ผูเ้ชีย่วชาญการแปลหลาย

ทา่นแนะ 

วา่ทําไดส้องวธิคีอื คอืการถา่ยเสยีงอักษรตามหลกัเกณฑก์ารทับศัพทท์ีกํ่าหนดโดย
ราชบัณฑติยสถาน 

เชน่ Louse Vuitton อา่นวา่ ลยูส ์วตูง แตถ่า้เป็นคําทีค่นไทยรูจั้กกันดอียูแ่ลว้ก็ใหใ้ชต้ามนัน้  

อยา่งชือ่นีก็้จะอา่นวา่ หลยุส ์วติตอง คะ่ ศพัทคํ์าหนึง่ทีน่่าสนใจมากคอื shearling หนังแกะ

หรอืหนัง 

ลกูแกะพรอ้มขนทีฟ่อกแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่6 
retreats (n) ทีพั่กผอ่นอยา่งสงบๆ หลกีลีจ้ากความจําเจ คําวา่ charges ในทีน่ีห้มายถงึคนที่

เรา 

มหีนา้ทีต่อ้งดแูล to spare no expense หมายถงึทําทกุวถิทีางทีจ่ะใหส้ําเร็จโดยไมคํ่านงึถงึ

เวลา 

หรอืคา่ใชจ้า่ย doggies เป็นคําทีเ่ด็กเล็กๆ เรยีกสนัุข ผูเ้ขยีนเลอืกใชน้ีเ้พือ่ใหผู้อ้า่นสมัผัส

ความรูส้กึ 

เอ็นดสูนัุขของเจา้ของ ของไทยเราไมม่นีอกจากจะใชคํ้าวา่หมา เฉยๆ แตด่ฉัินขอใชส้นัุขแทน
เพือ่ให ้

สภุาพคะ่ 

สวัสดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 
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JANUARY 2005 

January 25: The new way of drinking tea [2] 

สวัสดีค่ะ 

  

ชาสมุนไพรหอมท่ีคุณไดท้าํความรู้จกัเม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้คงกระตุน้ความรู้สึก 

ของคุณให้ตอ้งการทดลองชง และด่ืมตามคาํแนะนาํของคุณนาตาลี ป๊ัก ซ่ึง 
มีความปรารถนาถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบติัตาม 

ไดง่้ายๆ วนัน้ีเราลองมาแปลเร่ืองชาสมุนไพรต่อนะคะ 

Part II 

The new way of drinking 
tea 

Aroma herbal tea for beginners 

NATHALIE PAQUE 

HOW TO BREW AROMA HERBAL TEA 

11. A) Always use the right amount of 

tea: The perfect amount is 2 g for 6 

oz of liquid. A mug is about 12 oz. 

12. B) Use good water like spring water 

and use it cold. 

Brewing procedure: 

13. 1. Preheat the teapot by filling it 

with hot water and letting it sit 

while boiling the water for the tea. 

14. 2. Bring fresh cold water to a full 

rolling boil. You will only achieve a 

flat taste by using reheated water. 

15. 3. Empty the hot water from the 

teapot. Place one teabag in the 

teapot, pour the boiling water over 

ตอน ๒ 

ดืม่ชาแบบใหม ่

ชาสมนุไพรหอมสาํหรับผูด้ืม่ใหม ่

นาตาล ีปั๊ก 

วธิชีงชาสมนุไพรหอม 

11. ก. ตอ้งใชป้รมิาณใบชาให ้

เหมาะสม : ปรมิาณทีด่ทีีส่ดุ 

คอืใบชา 2 กรัม ตอ่น้ํา 6 ออนซ ์

ตามปกตถิว้ยจะมคีวามจ ุ12 

ออนซ ์

12. ข. ใชน้ํ้าสะอาด เชน่ น้ําพุ 
ธรรมชาตซิ ึง่ทิง้ใหเ้ย็น 

ข ัน้ตอนการชงชา 

13. 1. ทํากาน้ําชาใหร้อ้นดว้ยการ 

ใสน้ํ่ารอ้นลงไป แลว้ปลอ่ยทิง้ไว ้

ในขณะทีต่ม้น้ําใหเ้ดอืดสาํหรับ 

ชงชา 

14. 2. เปลีย่นน้ําใหมท่กุครัง้ แลว้ 

ตม้น้ําเย็นใหเ้ดอืดพลา่น ถา้คณุ 

ใชน้ํ้าทีต่ม้แลว้ไปตม้ซํ้าจะทํา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja2505.htm
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the herbal tea and close the lid. 

16. 4. Steep for five minutes and 

occasionally press with a teaspoon, 

then serve. Do not judge the 

strength of tea by its colour. If you 

want your herbal tea to be light, add 

hot water after brewing. Always 

take the teabag out of the pot once 

the desired strength is reached. 

HOW TO DRINK AROMA 

HERBAL TEA 

17. Aroma herbal tea is not just another 

hot drink; it is for all your senses. 

Make tea time a special moment by 

adding a little ceremony. 

18. 1. Make yourself comfortable, sit 

down at your preferred place, clear 

your thoughts. 

19. 2. Hold the freshly brewed hot cup 

of tea in your hands. Observe the 

beauty of the tea colour. Feel the 

pureness of nature. 

20. 3. Lift the cup closer to your face 

and let the warm steam touch your 

face as you inhale the pure scent of 

herbal tea. 

21. 4. Relax and unwind. Feel the bliss 

and goodness of life. 

22. 5. Slowly take a small sip of hot tea. 

Breath in the aroma of the tea and 

let your mind drift into bliss. 

23. You can make your own herbal tea 

by using fresh or dry herbs. 

ใหช้าไมม่รีส 

15. 3. เทน้ํารอ้นออกจากกาน้ําชา 

ใหห้มด ใสใ่บชา 1 ถงุลงในกา 

น้ําชา เทน้ําเดอืดลงบนถงุชา 

สมนุไพรนัน้ แลว้ปิดฝา 

16. แชถ่งุชาไว ้5 นาท ีพลางใช ้

ชอ้นชากดบบีถงุเป็นครัง้คราว 

แลว้จงึนํามาดืม่ อยา่ตัดสนิวา่ 

ชาแกห่รอืออ่นตามสทีีป่รากฏ 

ถา้คณุตอ้งการใหช้าออ่น จง 

เตมิน้ํารอ้นหลังจากทีช่ง 

เสร็จแลว้ เอาถงุชาออกจาก 

กาทกุครัง้เมือ่ชงชาแกไ่ดท้ีแ่ลว้ 

วธิดี ืม่ชาสมนุไพรหอม 

17. ชาสมนุไพรหอมไมใ่ชเ่ครือ่งดืม่ 

รอ้นธรรมดา แตเ่ป็นเครือ่งดืม่ 

สําหรับทกุประสาทสมัผัสของ
คณุ 

จัดชว่งดืม่น้ําชาใหเ้ป็นโอกาส 

พเิศษดว้ยพธิรีตีองเล็กๆ นอ้ยๆ 

18. 1. ทําตัวใหส้บายๆ น่ังลงตรงที ่

โปรดของคณุ สลัดความคดิ
ตา่งๆ 

ออกไปใหห้มด 

19. 2. ถอืถว้ยชาทีช่งใหม่ๆ  ไวทั้ง้ 

สองมอื สงัเกตดสูสีนัสวยงาม 

ของน้ําชา สมัผัสรูถ้งึความ
บรสิทุธิ ์
ของธรรมชาต ิ

20. 3. ยกถว้ยชาขึน้มาใกลใ้บหนา้ 

ปลอ่ยใหไ้ออุน่กระทบผวิหนา้ 

ของคณุ พลางสดูกลิน่บรสิทุธิ ์
ของชาสมนุไพร 

21. 4. ปลอ่ยตัวตามสบายใหค้ลาย 

เครยีด จงรูส้กึเป็นสขุและระลกึ 

ถงึสิง่ดีๆ  ในชวีติ 

22. 5. คอ่ยๆ จบิชารอ้นๆ ทลีะนอ้ย 

สดูดมกลิน่หอมของชา แลว้ 

ปลอ่ยจติใจใหล้อ่งลอยสู่
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ความสขุ 

23. คณุอาจทําชาสมนุไพรหอม 

ของคณุเองไดด้ว้ยสมนุไพร 

สดหรอืแหง้ก็ได ้
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ค าอธบิาย  
ขเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ บทเรยีนแปลไดก้ลา่วถงึชาสมนุไพรไทยชนดิตา่งๆ 9 ชนดิ ลว้นเป็นสิง่ทีห่างา่ย

ใน 

ทอ้งตลาด นอกจากนัน้ยังกลา่วถงึวธิชีงชาในแงม่มุของคณุนาตาล ีป๊ัก ดังนัน้วนันีจ้ะกลา่วถงึขัน้ตอน
การ 

ชงชาและการดืม่ชา 

ยอ่หนา้ที ่11-12  
สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการใชใ้บชาและน้ําสําหรับชงชา ปัญหาการแปลของ 2 หนา้นีค้อืตัวยอ่  2 

g n. ยอ่ 

มาจาก 2 grams เป็นมาตราเมตรกิของฝร่ังเศส  6 oz n. ยอ่มาจาก 6 ออนซ ์ 12 oz n. ยอ่มา 

จาก 12 ออนซ ์oz ยอ่มาจาก ounce หน่วยน้ําหนักของอังกฤษเทา่กับ 1/16 ปอนด ์ mug n. เหยอืก 

(เบยีร)์ ถว้ย (น้ําชา, กาแฟ) ปรมิาณ 1 ถว้ยมคีวามจ ุ12 ออนซ ์ spring water n. ในความคดิของ 

คนยโุรป น้ําพธุรรมชาตถิอืเป็นน้ําบรสิทุธิ ์เชน่ น้ําพุที ่Karlovy Vary หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ 
Carlsbad 

ซึง่เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างตะวนัตกของกรงุปร๊ากเมอืงหลวงของประเทศ เช็ก เป็นแหลง่น้ําพธุรรมชาตทิีม่ ี

ประโยชนต์อ่สขุภาพ เป็นทีรู่จั้กกันท่ัวโลก 

ยอ่หนา้ที ่13 
ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นกระบวนการแรกของการชงชาหอม  preheat v.เป็นคําผสมระหวา่ง pre  

กับ heat pre เป็นคําอปุสรรค ใชเ้ตมิหนา้ศัพท ์แปลวา่ กอ่น เริม่ ลว่งหนา้ หนา้ heat ทําใหร้อ้น  

preheat ทําใหร้อ้นกอ่น 

ยอ่หนา้ที ่14-15 

ใจความของยอ่หนา้นีบ้อกขัน้ตอนทีส่องของการชงชา เป็นคําแนะนําใหใ้ชน้ํ้าเย็นผสมน้ําเดอืด และ
เตอืน 

มใิหนํ้าน้ําทีเ่คยตม้แลว้ไปตม้อกีโดยเกรงวา่ชาจะเสยีรส ตอ่จากนัน้เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยของการชงชา 
คอื 

รนิน้ํารอ้นลงบนถงุชา  a full rolling boil กลุม่คํา น้ําทีกํ่าลังเดอืดพลา่น  flat taste n. คําวา่  

flat adj. มหีลายความหมาย เชน่ แบน ราบ เรยีบ เด็ดขาด ไรช้วีติชวีา ไมม่รีสชาต ิไรฟ้อง ไรส้าระ  

ความหมายทีต่รงกับบรบิทในทีน่ีม้ากทีส่ดุ คอืไมม่รีสชาต ิ lid n.ฝาปิดภาชนะตา่งๆ 

ยอ่หนา้ที ่16 

ใจความของยอ่หนา้นี ้คอืเมือ่เสร็จขัน้ตอนการชงชาแลว้ตอ้งคอย ถา้ชาแกไ่ปใหเ้อาถงุชาออกกอ่น
แลว้จงึ 

เตมิน้ําเพือ่ใหเ้จอืจาง  steep v. จุม่ แช ่ทําใหอ้ ิม่ตัว ถา้เป็นคํานาม steep แปลวา่ทีส่งูชนั 

ของเหลว 

สําหรับจุม่  occasionally adv. เป็นครัง้คราว  teaspoon n. ชอ้นชา ปรมิาณ 1 ชอ้นชา ถา้เป็น 

คําคณุศัพทจ์ะใช ้teaspoonful ใชส้ําหรับตวง ประมาณเทา่กับเศษ 1 สว่น 6 ออนซ ์การตวงดว้ยชอ้น

นี ้
ถา้ใช ้tablespoon หรอื tablespoonful ชอ้นโตะ๊ ปรมิาณเทา่กับเศษ 1 สว่น 2 ออนซห์รอื 3 ชอ้นชา 

 strength n. strong adj. ใชก้ับชาแปลวา่ ชาแก ่หรอืเขม้ขน้  light adj. คอืชาออ่น 
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 brewing หรอื brew v. ตามปกตแิปลวา่ตม้กลั่นเบยีร ์ตม้กลั่นเหลา้ ในทีน่ีห้มายถงึชงน้ําชา 

ยอ่หนา้ที ่17-18 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการดืม่น้ําชาใหไ้ดป้ระสาทสมัผัสครบทัง้หา้ และการดืม่ชาเพือ่
กายสมัผัส 

ดว้ยการน่ังอยูใ่นสถานทีท่ีพ่อใจ  all your senses n. ประสาทสมัผัสทัง้หา้ไดแ้ก ่กายสมัผัส จักษุ 

สมัผัส โสตสมัผัส ชวิหาสมัผัส และนาสกิสมัผัส  comfortable adj. สะดวกสบาย ใชก้ับสถานที ่ม ี

ความหมายเชน่เดยีวกับ preferred place  clear your thoughts ดฉัินแปลวา่สลัดความคดิ 

ตา่งๆ ออกไปใหห้มด หมายถงึความคดิทีทํ่าใหห้นักใจและความคดิทีไ่มด่ตีา่งๆ 

ยอ่หนา้ที ่19 

ใจความของยอ่หนา้นีค้อืการดืม่ชาเพือ่จักษุสมัผัส ดว้ยการสงัเกตชืน่ชมสสีวยๆ ของน้ํา
ชา  brewed 

hot cup of tea กลุม่คํา หมายถงึชาทีช่งรอ้นๆ  in your hands กลุม่คํา ตามปกตเิรามักจะถอื 

ถว้ยชาดว้ยมอืเพยีงขา้งเดยีว แตถ่า้ตอ้งการใหเ้กดิกายสมัผัสก็ใชม้อือกีขา้งหนึง่ประคองถว้ยชา
รอ้นๆ เพือ่ 

ใหเ้กดิกายสมัผัสพรอ้มๆ กับการใชจั้กษุสมัผัสชืน่ชมความงามของสชีาจนเกดิความรูส้กึถงึความ
บรสิทุธิ ์
ของธรรมชาต ิ

ยอ่หนา้ที ่20 
ใจความของยอ่หนา้นีค้อืการดืม่ชาเพือ่นาสกิสมัผัส ระหวา่งทีย่กถว้ยชารอ้นๆ เขา้มาใกลใ้บหนา้ 
ความ 

อบอุน่กระทบผวิหนา้กอ่ใหเ้กดิกายสมัผัสพรอ้มๆ กบัการไดก้ลิน่หอมของชาสมนุไพรอันเป็นนาสกิ
สมัผัส 

 warm stream n. ไอน้ําอุน่ๆ  inhale v. สดู ดม หายใจเขา้ 

ยอ่หนา้ที ่21-22 

ใจความของสองยอ่หนา้นี ้คอืการดืม่น้ําชาโดยกําหนดความรูส้กึเป็นสขุดว้ยการนกึถงึแตีส่ ิง่ดใีน

ชวีติ ปลอ่ย 

จติใจใหล้อ่งลอยไปสูค่วามสขุ  relax v. ผอ่นคลาย พักผอ่น มักจะใชห้ลังจากทีใ่ชค้วามคดินานๆ 

แลว้ 

ปลอ่ยความคดินัน้ หรอืทําอะไรจนเมือ่ยลา้ แลว้ปลอ่ยความคดินัน้ unwind v. คลีค่ลายสิง่ทีทั่บ

ถม  

มคีวามหมายคลา้ยกับผอ่นคลาย  bliss n.ความสขุเหมอืน happiness  goodness of life n.  

หมายถงึคณุธรรมความดทีีเ่ราบําเพ็ญหรอืผูอ้ ืน่กระทําตอ่เรา  take a small sip กลุม่คํา จบิน้ําชา 

ทลีะนอ้ย  breath n. การสดูกลิน่ breathe v. สดูกลิน่ ใชเ้ชน่เดยีวกับ inhale ดังกลา่วแลว้ 

 drift v. การลอ่งลอย กระแส โนม้นา้ว เจตนา 

ยอ่หนา้ที ่23 
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เป็นยอ่หนา้สดุทา้ยของบทความทีใ่หค้วามรูเ้ชงิแนะนําทีส่ามารถปฏบิัตติามได ้ผูเ้ขยีนทิง้ทา้ยโดย
แนะนํา 

วา่คณุสามารถทําชาสมนุไพรหอมเองได ้คณุจะใชส้มนุไพรสดหรอืแหง้ก็ได ้

หวงัวา่บทเรยีนแปลเรือ่งการดืม่ชาแบบใหมน่ีค้งสรา้งสสีนัแปลกๆ และมคีณุประโยชนต์อ่สขุภาพ
ของคณุ 

รวมทัง้จติใจอันแจม่ใสสดชืน่ หลังจากทีค่ณุแปลแลว้ลองปฏบิัตติามความ มุง่หมายของบทความนี้ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation and 

commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) d'Universit? de Paris 
(Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of Translation, AUPELF. Dr Sidtha 
has taught translation for many years at Ramkhamhaeng University, and University of Kasetsart. 

 

 

January 18: The new way of drinking tea [1] 

สวัสดีค่ะ  

ปัจจุบนัน้ีความนิยมด่ืมชาสมุนไพรกาํลงัมาแรง ภูมิปัญญาไทยมีเท่าใดก็เปิดเผยออกมาเตม็ท่ี คนสูง 
อายไุม่ค่อยจะต่ืนเตน้เพราะสมยัเด็กล้ิมรสมาจนชิน เช่น ใบเตยหอม กระเจ๊ียบแดง เก๊กฮวย ส่วนชา 
อ่ืนๆเคยรับประทานเป็นเคร่ืองแกง เคร่ืองปรุง ในอาหารปกติ เช่น ขิง ตะไคร้ สะระแหน่ อบเชย แต่ 

ใบหม่อนสาํหรับดิฉนัเองเคยเห็นแต่ตวัไหมมนักินอยา่งเอร็ดอร่อย เพ่ิงมาไดย้ินวา่คนก็รับประทาน 

ใบหม่อนได ้แถมยงัใชเ้ป็นเคร่ืองสาํอางบาํรุงผิวไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย การชงชาของคนไทยดั้งเดิม 

เราจะนาํนํ้ าเดือดเทลงบนใบชา แต่คาํแนะนาํของคุณนาตาลี ป๊ัก เป็นการชงชาอีกแบบหน่ึงซ่ึงน่าสนใจ 

ควรทดลองทาํดู แถมยงัไดศ้พัทเ์ฉพาะดา้นพฤกษศาสตร์สมุนไพรอีกดว้ย เชิญทดลองแปลกนัไดเ้ลย 
นะคะ ก่อนอ่ืนขอให้อ่านเร่ืองราวให้ตลอดตั้งแต่ตน้จนจบ เพ่ือจะไดมี้ความเขา้ใจเป็นการปูพ้ืนไวก่้อน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja1805.htm
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Part I 

The new way of drinking 
tea 

Aroma herbal tea for beginners 

NATHALIE PAQUE 

1. Aroma is not just another word for 

scent or smell. In fact, it is the 

combination of scents and senses 

with a touch of spirit and 

soulfulness that forms a harmonious 

effect on your health and total well-

being. It creates a feeling that can 

carry a person to a state of bliss. 

2. Many centuries ago mankind 

discovered that some plants from 

nature have desirable healing 

properties. The knowledge of our 

ancestors and the magic of herbs 

forward into the next century has 

push some herbalists to create the 

concept of aroma herbal tea. 

3. A perfect aroma herbal tea needs to 

have the right combination of base 

herbs for texture, secondary herbs 

for zest and primary herbs for 

aromatic pleasure. Herbal teas do 

not contain artificial colourings, 

flavourings or other synthetic 

materials. 

4. Each sip of herbal tea helps alleviate 

the strain of everyday living and 

make one more vibrant. 

5. THAI HERBS FOR HEALTH 

Bael fruit: improves heart and 
blood circulation, cools down the 

ตอน ๑ 

ดืม่ชาแบบใหม ่

ชาสมนุไพรหอมสาํหรับผูด้ืม่ใหม ่

นาตาล ีปั๊ก 

1. คําทีม่คีวามหมายวา่กลิน่หอมม ี

3 คําในภาษาอังกฤษคอื aroma 

scent กับ smell อันทีจ่รงิคํา  

aroma มคีวามหมายผสมผสาน 

ระหวา่งกลิน่หอมตา่งๆกับประสาท 

สมัผัสซึง่เป็นสมัผัสทางใจและ
ความ 

รูส้กึเป็นสขุ กอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่
สขุภาพ 

กับความเป็นอยูท่ีด่ ีกลิน่หอมสรา้ง 

สรรคค์วามรูส้กึทีนํ่าพาคนเราไป 

สูส่ภาวะแหง่ความสขุทีล่น้พน้ 

2. หลายศตวรรษมาแลว้มนุษยเ์รา 

ไดค้น้พบพชืบางชนดิตาม 

ธรรมชาตทิีม่คีณุสมบตัรัิกษาโรค 

ไดต้ามตอ้งการ ภมูปัิญญาของ 

บรรพบรุษุและความมหัศจรรย ์

ของสมนุไพรยังคงดํารงอยูต่อ่ไป 

ในทศวรรษหนา้ กระตุน้เตอืนให ้

ผูเ้ชีย่วชาญสมนุไพรบางคน 

สรา้งสรรคแ์นวคดิเกีย่วกับชา 

สมนุไพรหอม 

3. ชาสมนุไพรทีส่มบรูณ์นัน้ตอ้งม ี

สว่นสดัทีผ่สมผสานกันอยา่ง
ถกูตอ้ง 

ประกอบดว้ยสมนุไพรพืน้ฐานทีใ่ห ้

ความเขม้ สมนุไพรตัวรองใหค้วาม 

อรอ่ยมรีสชาต ิและสมนุไพรตัวเอก 

ทีใ่หค้วามพงึพอใจในกลิน่หอม 

ชาสมนุไพรจะไมม่สี ิง่ปรงุแตง่ทัง้
ส ี 

กลิน่ และสารสงัเคราะหอ์ืน่ๆ 

4. การจบิชาแตล่ะครัง้ชว่ยบรรเทา 
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body 

Pandan: Improves heart and 
brain function, reduces fatigue. 

Cinnamon: Soothes tummy 
upsets and indigestion, reduces 
weariness, improves heart and 
blood circulation. 

Chrysanthemum: Quenches 
thirst, improves eye condition, 
relieves stress and indigestion. 

Roselle: reduces fat cells in 
blood, improves urination. 

Ginger: stimulates circulation, 
reduces light-headedness, 
improves appetite. 

Lemongrass: Improves 
urination, stabilizes body 
temperature, acts as anti-
depressant 

Mulberry: Reduces cholesterol, 
reduces blood sugar level. 

Thai mint: Soothes the tummy. 

6. To start the day 
fresh: Pandan leaves for a 
refreshing morning cuppa ofter a 
good night‘s sleep to begin the 
day with vigour. 

7. A little boost to help you 
focus at mid-morning or 
mid-afternoon:Spicy ginger to 
boost energy and concentration. 

8. Just after lunch: Sweet aroma 
of chrysanthemum and a light 

ความเครยีดในชวีติประจําวนัและ 

ทําใหเ้รากระชุม่กระชวยขึน้ 

5. สมนุไพรไทยเพือ่สขุภาพ 

มะตมู บํารงุหัวใจและการสบูฉีด 

โลหติลดความรอ้นในรา่งกาย 

เตยหอม บํารงุหัวใจและสมอง 

บรรเทาความเหน็ดเหนือ่ย 

อบเชย ชว่ยบรรเทาอาการ 

ปวดทอ้งและชว่ยยอ่ยอาหาร  

บรรเทาความเหนือ่ยออ่น บํารงุ 

หัวใจ และการสบูฉีดโลหติ 

เกก๊ฮวย บรรเทาอาการ 

กระหายน้ําบํารงุสายตา บรรเทา 

ความเครยีด และชว่ยยอ่ยอาหาร 

กระเจีย๊บแดง ลดเซลลไ์ขมัน 

ในเลอืดขบัปัสสาวะ 

ขงิ ชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของ 

โลหติบรรเทาอาการปวดศรีษะ 

เจรญิอาหาร 

ตะไคร ้ชว่ยขบัปัสสาวะ รักษา 

อณุหภมูขิองรา่งกาย ตอ่ตา้น 

ความเครยีด 

ใบหมอ่น ชว่ยลดไขมันใน 

เสน้เลอืด ลดระดับน้ําตาล 

ในเลอืด 

สะระแหน ่แกป้วดทอ้ง 

6. เร ิม่วนัใหมท่ีส่ดชืน่ เชา้ตรู ่

หลังจากทีไ่ดน้อนหลับสนทิ 

ตลอดคนื ใหด้ืม่ชาใบเตยหอม 

1 ถว้ย ทัง้นีเ้พือ่เริม่วนัใหม ่

อยา่งกระป้ีกระเปรา่ 
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touch of mint, will sooth and 
relax the mind and enhance 
clarity. 

9. Mid-afternoon 
invigoration:Revitalizing blend 
of bael fruit and lemongrass to 
relax and refresh. 

10. After heavy dinner or a 
party:Cinnamon will help with 
digestion ensuring a better 
night‘s sleep. 

7. ตอนสายและตอนบา่ย การดืม่ 

น้ําขงิเผ็ดๆ จะชว่ยบํารงุกําลัง 

และสรา้งสมาธ ิ

8. หลงัอาหารกลางวนั ดืม่น้ํา 

เกก๊ฮวยทีห่อมหวานผสมใบ 

สะระแหน่เล็กนอ้ยจะชว่ยทําให ้

ใจสบายและแจม่ใส 

9. การเสรมิพลงัในชว่งบา่ย  

เตมิพลังดว้ยชามะตมูและชา 

ตะไครเ้พือ่ผอ่นคลายและสดชืน่ 

10. หลงัอาหารเย็นมือ้หนกัหรอื 

งานเลีย้งตอนค า่ ชาอบเชยจะ 

ชว่ยยอ่ยอาหารและทําใหน้อน 

หลับสบายตลอดคนื 
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หวับท  
ขอ้ความหัวบทมลีักษณะสัน้ตรงไปตรงมา สามารถแปลตามตัวอักษรได ้(literary translation) 

โดย 

รักษาโครงสรา้งของภาษาอังกฤษ เพราะโครงสรา้งภาษาไทยตรงนีไ้มม่อีะไรแตกตา่งกัน ดฉัิน
ละ ―การ‖ 

หนา้ ―ดืม่ชาแบบใหม‖่ ไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจเพือ่ทําใหภ้าษาเป็นกึง่ทางการ เหมาะสําหรับการเขยีน 

สารคดใีนสือ่ส ิง่พมิพ ์

รองหวับท  
ปัญหาตรงนีค้อื มคํีาขยายคํานาม tea ถงึ 2 คํา คอื aroma herbal ทําใหล้ังเลวา่ จะเขยีนคําแปล 

ภาษาไทยคําใดกอ่น แตถ่า้ยดึหลักใหม้ั่นคงวา่เราจะแปลคําคณุศัพทท์ีใ่กลน้ามมากทีส่ดุกอ่น 
แลว้ไลไ่ป 

เรือ่ยๆ ก็จะตอ้งแปลคําวา่ herbal = สมนุไพร กอ่นแลว้จงึแปล aroma=หอม ดังนัน้จงึไดคํ้า

แปลวา่ ชาสมนุไพรหอม  beginners n. แปลตามตัวคอืผูเ้ร ิม่ตน้ แตด่ฉัินใชคํ้าแปลทีต่ัง้ใจจะ

ใหฟั้งดเูป็น 

ภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตจิงึเขยีนวา่ ผูด้ ืม่ใหม ่เพราะตามปกตคํิาในภาษาไทยสําหรับคนที่
เริม่ตน้ 

ทําอะไรก็ตาม เรามักจะใชคํ้าวา่ใหม ่

ยอ่หนา้ที ่1  
aroma n. ซึง่มคํีาพอ้งความหมายอกี 2 คําคอื scent กับ smell แปลวา่ กลิน่หอม ซึง่มผีลดตีอ่ 

สขุภาพและความสขุ ผูเ้ขยีนเลน่เสยีงของคํา scent กับ smell แตใ่นบทแปลไมส่ามารถเลน่เสยีง

ตาม 

ตน้ฉบับได ้จงึแปลไปตามปกต ิคอื กลิน่หอมกับประสาทสมัผัส  soulfulness n. ความรูส้กึ 

อารมณ ์

 well-being n. ความเป็นอยูท่ีด่ ีความเจรญิรุง่เรอืง ความแข็งแรง ชวีติ ผูแ้ปลตอ้งใช ้

วจิารณญาณ 

เอาเองวา่ควรจะใชค้วามหมายใดในบทแปลของคณุเพือ่ใหฟั้งกลมกลนืกับเนือ้หา  to a state 

of  

bliss ภาวะแหง่ความสขุทีล่น้พน้ ผูเ้ขยีนตอ้งการใชถ้อ้ยคําใหฟั้งดหูรหูรา ดังนัน้ดฉัินจงึพยายาม

รักษา 

ความตัง้ใจของผูเ้ขยีนตน้ฉบับไว ้

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึประวตัยิอ่ๆของการใชพ้ชืเพือ่สขุภาพรวมทัง้ชาสมนุไพร
หอม 

ปัญหาการแปลยอ่หนา้นีไ้มม่อีะไรพเิศษ ผูแ้ปลเขยีนคําแปลไปตามปกต ิ desirable healing  

properties แปลคําวา่ properties กอ่น แลว้ไลแ่ปลคําคณุศัพทท์ีอ่ยูใ่กลม้ากทีส่ดุกอ่น
คอื healing  

แลว้จงึแปล desirable ดฉัินแปลวา่ คณุสมบัตรัิกษาโรคไดต้ามตอ้งการ  knowledge n.ความรู ้ 

แตด่ฉัินเขยีนวา่ภมูปัิญญา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับความนยิมการใชภ้าษาไทยในปัจจบุัน  the 

magic  
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of herbs กลุม่คํา ดฉัินแปลคํา magic วา่ มหัศจรรยซ์ ึง่คดิวา่น่าจะเพยีงพอแลว้สําหรับบรบิทใน
ทีน่ี ้

 herbalists n. เป็นคํานามทีส่รา้งจาก herbal หมายถงึผูเ้ชีย่วชาญสมนุไพรหรอืนัก

พฤกษศาสตร ์

สมนุไพร 

ยอ่หนา้ที ่3 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะของชาสมนุไพรหอมซึง่ไมม่อีันตรายเพราะปราศจากสาร
สงัเคราะห ์

 right combination n. ตามตัวอักษรหมายถงึสว่นผสมทีถ่กูตอ้ง แตเ่มือ่ตอ้งแปลคําอืน่ๆทีอ่ยู่

ขา้ง 

หนา้และคําทีต่ามมาขา้งหลังทีย่ดืยาวและซบัซอ้น ดฉัินจงึจําเป็นตอ้งเรยีงลําดับการเขยีน
ประโยคใหม ่ 

ทัง้นีใ้หผู้อ้า่นอา่นไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  texture n. เนือ้เรือ่ง แกน่สาร ธาตแุท ้องคป์ระกอบ 

ดฉัินเลอืก 

องคป์ระกอบ เพราะเห็นวา่เป็นความหมายทีต่รงกับบรบิทมากทีส่ดุ  zest n. adj. ความเรา่รอ้น 

ความ 

อรอ่ยมรีสชาต ิsynthetic materials n. สารสงัเคราะห ์

ยอ่หนา้ที ่4 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึประโยชนข์องการดืม่ชาสมนุไพรหอม  sip n. การดืม่ทลีะนดิ 

การจบิ 

 alleviate v. บรรเทา ทําใหล้ดนอ้ยลง  strain n.ความเครยีด  vibrant adj. สัน่ ตืน่เตน้  

กระปรีก้ระเปรา่ 

ยอ่หนา้ที ่5 

ใจความของยอ่หนา้เหลา่นี ้กลา่วถงึสมนุไพรไทยชนดิตา่งๆสามารถชงเป็นชาสําหรับดืม่เพือ่
บํารงุสขุภาพ 

คําแปลตรงไปตรงมาดังทีใ่หไ้วแ้ลว้ แตจ่ะมศีัพทท์ีต่อ้งคน้หาเพยีงเล็กนอ้ยดงันี ้ soothes 

tummy  

upsets กลุม่คํา บรรเทาอาการปวดทอ้ง  indigestion n. การยอ่ยอาหารทีไ่มส่มบรูณ์ 
 quenches thirst v.บรรเทาอาการกระหายน้ํา.  urination n.การปัสสาวะ 

 anti-depressant n.ตอ่ตา้นความเครยีด 

ยอ่หนา้ที ่6-10 
ใจความของยอ่หนา้เหลา่นี ้กลา่วถงึชว่งเวลาของการดืม่และชนดิของชาทีใ่ชด้ืม่  cuppa n.มา

จาก 

ภาษาละตนิ มสีํานวนวา่ cup of tea ซึง่แปลวา่ ฉลอง หรอืสนุกสนานรา่เรงิ หรอืสิง่โปรด บางครัง้ 

พดูสัน้ๆ วา่ cup และมผีูเ้ขยีนตามศัพทล์ะตนิวา่ cuppa ดังนัน้บางครัง้ cuppa มคีวามหมายวา่  

สนุกสนานรา่เรงิ ฉลอง ในทีน่ีค้ณุอาจแปล  a refreshing morning cuppa วา่การฉลองเชา้ 

วนัใหมท่ีส่ดชืน่ก็ได ้ vigour n. กระป้ีกระเปรา่  enhance v. เพิม่ เสรมิ ยกระดับ 
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 invigoration n. ทําใหแ้ข็งแรง มชีวีติชวีา เสรมิพลัง  blend v. ผสม คลกุเคลา้ 

บทเรยีนแปลวนันีค้ณุคงเก็บคําใหมเ่กีย่วกับสมนุไพร และสขุภาพไวไ้ดห้ลายคํา สปัดาหห์นา้คณุ
จะได ้

มมุมองใหมใ่นการชงชาตามความคดิของคณุนาตาล ีป๊ัก ผูจั้ดการศนูย ์สขุภาพและสปาแหง่หนึง่
ใน 

กรงุเทพ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 11: Koko the signing gorilla calls for a dentist [2] 

สวัสดี เพื่อนๆ ผู้อ่าน  

เรามาแปลบทความสารคดีกนัต่อจากฉบบัท่ีแลว้ เป็นเร่ืองของแม่สาวกอริลลาโกโก ้ลิงเอป หรือ 

ลิงใหญ่ไร้หาง หรือวานรผูส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัมนุษย ์โดยใชภ้าษามือแบบอเมริกนั หรือแอมสลนั 

พดูคุยกนัจนรู้เร่ืองความเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตอ้งมีการตั้งคณะแพทยเ์ฉพาะทางทุกสาขา ครบถว้นทั้ง 
สรรพางคก์าย มาตรวจรักษา (สาํคญัเสียยิง่กว่าคนธรรมดาอีกนะเน่ีย... ขอบอก) น่ีเป็นขอ้มูลผลการ 
วิจยัเป็นหลกัฐาน ย ํ้าวา่บรรพบุรุษของมนุษย ์คือ ลิงไร้หางน่ีเอง ไม่ใช่สตัวอ่ื์นท่ีไหน ทฤษฎีของชารลส์ 

ดาร์วิน คงความเป็นจริงตลอดกาล จริงมั้ย 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja1105.htm
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Part II 

Koko the signing 
gorilla calls for a 

dentist 

Known as the world’s smartest 
gorilla, old, fat Koko knows more 

than 1,000 words. 

BILEN MESFIN WOODSIDE, 
CALIFORNIA 

8. The team came to Koko last 
Saturday, bringing portable 
X-ray and ultrasound 
machines. They set up shop 
at her ―apartment‖ which 
looks like a remodelled box 
car, complete with a 
makeshift toilet, television, 
DVD player and lots of toys. 

9. After four hours of tests — 
including a colonoscopy, 
gynecological exam, dental 
work, X-rays, and 
ultrasounds — doctors 
pronounced her fit. 

10. Koko, who celebrated her 
33rdbirthday on July 4, was 
due for a check-up. While 
gorillas in captivity are 
known to live into their 50s, 
they are susceptible to heart 
disease and a thickening of 
the arteries. 

11. Koko and Ndume, her 
partner of 11 years (he 
doesn‘t ―speak‖), have been 
trying unsuccessfully to have 
a baby, and the doctors 

ตอน ๒ 

โกโก ้กอรลิลา 

ทีรู่ภ้าษาสญัญาณ มนีดักบั
หมอฟนั 

แมแ่กส่าวโกโกอ้ว้นตุต๊ะ๊ 

กอรลิลา ทีเ่ฉลยีวฉลาดทีส่ดุในโลก 

รูภ้าษามากกวา่ 1000 คํา 

ไบเลน เมสฟีนว ูดูไซด ์แคลฟิอรเ์นยี 

8. คณะแพทยม์าตรวจรักษาโกโก ้ 

เมือ่วนัเสารท์ีแ่ลว้ พรอ้มนําเครือ่ง 

เอกซเรยแ์ละเครือ่งตรวจคลืน่เสยีง 

ความถีส่งูแบบเล็กมาดว้ย ทัง้หมด 

เปิดหอ้งตรวจรักษาขึน้ที ่―หอ้งชดุ‖ 

ของแมโ่กโก ้หอ้งนี ้ดคูลา้ยเป็น 

รถตูท้ีป่รับปรงุใหมเ่อีย่ม เพยีบพรอ้ม 

ดว้ยหอ้งสขุาชัว่คราว โทรทัศน ์เครือ่ง 

เลน่ดวีดี ีและ ของเลน่อกีมากมาย 

หลายอยา่ง 

9. หลังจากใชเ้วลาตรวจรักษา 4 ชัว่โมง 

ซึง่ครอบคลมุการสอ่งกลอ้งลําไส ้การ 

ตรวจภายใน การตรวจรักษาฟัน การ 

ถา่ยเอกซเรย ์และการตรวจคลืน่เสยีง 

ความถีส่งู คณะแพทยจ์งึแถลงขา่ว 

สขุภาพของโกโกส้มบรูณ์แข็งแรง 

10. โกโก ้เธอไดฉ้ลองวนัเกดิอายคุรบ 33 

ปี 

ไปเมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม ถงึ

กําหนดเวลา 

เขา้รับการตรวจสขุภาพแลว้ แตท่วา่
เป็น 

ทีรู่ก้ันดวีา่กอรลิลาทีอ่ยูใ่นสภาพกักขงั 

เชน่นีม้ชีวีติอยูไ่ดภ้ายในอาย ุ50 ปี 

ของ 

พวกมัน กอรลิลามสีภาพไวรับ
โรคหัวใจ 

และหลอดเลอืดแดงหนาขน้ไดง้า่ย 
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thought the check-up could 
let them know whether she 
had any biological problems 
preventing it, She doesn‘t. 

12. Her teacher, Francine 
Patterson, was at her side 
when the anesthesiologist 
prepared to put her under in 
the morning, and apparently 
Koko asked to meet her 
specialists. 

13. They crowded around her, 
and Koko, who play 
avourites, asked one woman 
wearing red to come closer. 
The woman handed her a 
business card, which Koko 
promptly ate. 

14. Otherwise, Koko was calm, 
Liang said. 

15. The Gorilla Foundation has 
studied gorilla intelligence by 
teaching American Sign 
Language to Koko and 
another gorilla, Michael, who 
died in 2000. — AP 

11. แมส่าวโกโกแ้ละคูค่รองของเธอชือ่ 
เอ็นดมู 

อาย ุ11 ปี (‗พดูภาษา‘ ไมไ่ด)้ ไม่

ประสบ 

ความสําเร็จในการมลีกู คณะแพทยจ์งึ
คดิ 

กันวา่การตรวจสขุภาพครัง้นี ้อาจทํา
ใหรู้ ้
วา่เธอมปัีญหาใดในดา้นชวีวทิยาที ่
ขดัขวางไมใ่หเ้ธอมลีกูไดห้รอืไม ่ทวา่
เธอ 

ไมม่ปัีญหาใดเลย 

12. ฟรานซนี แพตเตอรส์นั ครฝึูกของเธอ
อยู ่
เคยีงขา้งโกโกต้ลอดขณะทีว่สิญัญี
แพทย ์

จัดเตรยีม สภาพเธอใหพ้รอ้มในเชา้วนั
รุง่ 

ขึน้ เมือ่เห็นไดช้ดัวา่ โกโกต้อ้งหา
คณะ 

แพทยเ์ฉพาะทางมารักษาเธอไดแ้ลว้ 

13. คณะแพทยผ์ูต้รวจรักษารมุลอ้มรอบตัว 

โกโก ้และเธอยังเลน่เกมโปรดปราน
อยู ่
อกี เธอขอใหส้ตรผีูห้นึง่ ทีแ่ตง่กายสี

แดง 

ใหเ้ขา้มาใกล ้ๆ  สตรผีูนั้น้ยืน่นามบัตร
ให ้ 

โกโกร้บีรับมาเขา้ปากกนิทันท ี

14. นายแพทยเ์หลยีง ชีแ้จงวา่ 
นอกจากนัน้ 

แลว้ โกโกเ้งยีบสงบยอมใหรั้กษาโดย
ด ี

15. มลูนธิกิองทนุกอรลิลาไดศ้กึษาวจัิย 

เชาวนปั์ญญาของกอรลิลา โดยสอน 

ภาษามอืแบบอเมรกิันใหโ้กโกแ้ละ 

กอรลิลาอกีตัวหนึง่ชือ่ ไมเคลิ ทีไ่ด ้
ตาย 

ไปในปี 2000 ขา่วเอพ ี
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ค าูธิบิาย  

มขีอ้สงัเกตเรือ่งการ ใชภ้าษาทีม่สีสีนัเรยีกความน่าสนใจจากผูอ้า่น ดว้ยบทความสารคดนีี ้มี
เนือ้หา 

ไมห่นักเป็นวชิาการเทา่บทความวชิาการ หรอืบทความวจัิย แตท่วา่ไมใ่ชภ้าษาทีเ่ป็น
วรรณศลิป์ 

แบบบันเทงิคด ีหรอืวรรณกรรม เพราะขอ้ความเป็นสารคดซี ึง่ ตอ้งใชภ้าษาทีช่ดัเจน เขา้ใจ
งา่ยตรง 

กระชบั แตส่ละสลวยเป็นรปูภาษาไทยทีด่ ีและน่าอา่นดว้ย ซึง่ไมใ่ชข่องงา่ย แตไ่มย่ากนัก 
หากพวกเรา 

นักแปลจักฝึกการแปลอยูเ่ป็นนจิ 

ในบทความสารคดชี ิน้นี ้ตัง้แต ่Part I แลว้ เพือ่นนักแปลคงสงัเกตเห็นดฉัินเรยีกโกโก ้โดยมี

คําวา่ 

‗แมส่าว แมส่าวใหญ ่แมล่งิสาว แมโ่กโก‘้ สว่นสรรพนามจะใช ้‗เจา้หลอ่น หลอ่น เธอ‘ ทัง้นี้

เพราะดฉัิน 

ประเมนิคณุคา่ โกโกค้อื นางเอกผูม้บีทบาทสําคัญในเนือ้หาสารคดนีี ้แมต้น้ฉบับจะใชคํ้า
วา่ old  

เพราะอายเุกนิ 33 ปี แลว้ก็ตาม แตด่ฉัินตอ้งการใหจ้นิตภาพของโกโกผู้เ้ฉลยีวฉลาดตัวนี ้

ไมใ่ชล่งิ 

แกผู่งุ้ม่งา่ม แตเ่ป็นสาวเต็มตัว หรอือยา่งมากทีส่ดุเป็นสาวใหญผู่เ้กง่ฉลาดในหนา้ทีก่ารงาน 
หรอืสาว 

นักบรหิารซอีโีอ ของบรษัิทใหญ่ๆ  ซึง่อายคุงราวๆ แมส่าวโกโกน้ีแ่หละ นีเ่ป็นเหตผุลทีเ่ลอืกคํา
มาใช ้

เพือ่ใหก้ารแปลสารคดมีสีสีนัน่าอา่นมากขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่8  

 ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีใ่ชต้รวจรักษาแมส่าวโกโก ้(ขอใหด้ไูว ้ครบเครือ่ง

จรงิๆ อยู ่
ในแหง่เดยีวกัน แบบ one stop service! คนเรายังตอ้งเดนิไปทลีะแผนกๆ ในโรงพยาบาล 

(กวา่จะตรวจครบ ครึง่คอ่นวนัโนน้แน่ะ! อจิฉาจรงิ ๆ!)  The team (n.) คณะผูต้รวจรักษา 

คณะ 

แพทย ์ตอ้งเพิม่คําขยายใหค้วามสมบรูณ์ อยา่ใชแ้ค ่‗คณะ‘ เฉยๆ หรอืบางคนชอบทับศัพทใ์ช ้
‗ทมี‘  

ไปเลยนีไ่มใ่ชนั่กแปล ‗มอือาชพี‘ คะ่  portable (adj.) แบบกระเป๋าหิว้ หิว้สะดวก 

เคลือ่นยา้ยได ้

แบบเล็ก ขอเลอืกใชคํ้าหลังแลว้กัน  x-ray and ultrasound machines (attr.n.) นามวลนีี้  

คอื เครือ่งฉายเอกซเรย ์หรอื เครือ่งเอกซเรยแ์ละเครือ่งตรวจคลืน่เสยีงความถีส่งู  set up 

shop  

เป็นสํานวน คอื เปิดหอ้งตรวจรักษา apartment (n.) หอ้งชดุ แตต่น้ฉบับใชเ้ครือ่งหมาย
คําพดู  
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เปิด-ปิด แสดงวา่ เป็นเจตนาของผูเ้ขยีนขา่วตอ้งการใหผู้อ้า่นขา่วเห็นจนิตภาพทีอ่ยูข่องโกโก ้
เหมอืน 

ของคนมากเพยีงใด  a remodelled box car (attr.n.) คอื รถตูท้ีป่รับปรงุใหมเ่อีย่ม (อาจใช ้

รถพว่งได)้  a makeshift toilet (attr.n.) คอื สขุาเฉพาะกาล สขุาชัว่คราว สขุาเคลือ่นที ่

ยอ่หนา้ที ่9  
 ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึการตรวจรักษาแมส่าวโกโก ้และผลการตรวจ

รักษา  acolounoscopy (n.) 

คํานีไ้มม่บีัญญัตใิห ้จะทําไงด!ี นักแปลตอ้งไมย่อ่ทอ้ยอมแพ ้ตอ้งหาวธิคีดิใหไ้ด ้colon (n.) 

ลําไสใ้หญ ่

scopy มาจาก scope (n.) อปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ การสงัเกต การตรวจสอบ เมือ่ 2 คํามา 

ประสมกัน ความหมายน่าจะเป็น ‗การสอ่งกลอ้งลําไสใ้หญ‘่ แลว้ยังเป็นคําทีค่ณุหมอใน

โรงพยาบาล และ 

พวกเราใชก้ันเวลาเป็นโรคลําไส ้ gynecological exam (attr.n.) การตรวจโรคเฉพาะสตร ี

ถา้ใชคํ้านี ้ไมไ่ดเ้รือ่งแน่ แตม่คํีาทีใ่ชก้ันอยู ่คอื การตรวจภายใน คํานีน่้าจะเหมาะสมกับบรบิท
นีม้าก 

กวา่ศัพทบ์ัญญัต ิ pronounced (v.) ประกาศ แถลง วนิจิฉัย คําหลังไมเ่ขา้กับบรบิทนีค้วร

เลอืก 

ใช ้2 คําแรก 

ยอ่หนา้ที ่10 

 ยอ่หนา้นี ้มเีนือ้หาพดูถงึขอ้เท็จจรงิ ดา้นอายขุยัของชวีติกอรลิลา ทีอ่ยูใ่นสภาพถกูกกัขงั 

ซึง่มอีาย ุ

สัน้แค ่50 ปีเพราะเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลอืดแดงหนาขน้  celebrated (v.) ฉลอง 

เฉลมิ 

ฉลอง จัดงานเลีย้ง  due (adj.) ถงึเวลา ถงึกําหนด ไดเ้วลา  a check-up (n. ) การตรวจ 

สขุภาพ การตรวจรา่งกาย  captivity (v.) ทีอ่ยูใ่นภาวะกักกัน ทีอ่ยูใ่นสภาพกักขงั หรอืคมุขงั

เลอืก 

 susceptible (adj.) ไวรับ มสีภาพไวรับ....ไดง้า่ย คําแรกเป็นคําศัพท(์บัญญัต)ิแพทย์
ศาสตร ์ 

แตนํ่ามาใชแ้ลว้ อา่นไมไ่ดค้วาม ไมช่ดัเจนรูเ้รือ่ง จงึตอ้งหาคํามาเพิม่เตมิขยายใหไ้ดค้วาม
ชดัเจน  

ดังคําที ่2  a thickening of the arteries (attr.n.) นามวลนีี ้คอื หลอดเลอืดแดงหนาขน้ 
 ในประโยคทา้ยของยอ่หนา้นี ้มคํีาสําคัญอกีคําหนึง่ คอื While ซึง่ดวูา่งา่ย แตห่าคําแปลให ้

เหมาะสมกับบรบิทยาก หากเลอืกใชคํ้าไมเ่หมาะสมประโยคอาจไมถ่กูตอ้งหรอืความไมช่ดัเจน 

อาจเกดิขึน้ได ้

ยอ่หนา้ที ่11-12 

กลา่วถงึเรือ่งของแมส่าวใหญโ่กโกท้ีม่คีูแ่ลว้แตย่งัไมม่ลีกู พวกหมอจงึถอืโอกาสตรวจ
เสยีเลย วา่ 

เป็นเพราะรา่งกายผดิปรกตหิรอืเปลา่ ปรากฏวา่ไมม่อีะไรในกอไผ ่ปรกตดิ ีสว่นยอ่หนา้อืน่ๆ 
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กลา่วถงึ 

การตรวจรักษาเป็นไปดว้ยด ีแมส่าวใหญโ่กโกข้องเรายนิยอมใหรั้กษา อา้ว! ไมย่นิยอมไดไ้ง 
เลน่วาง 

ยาสลบนี ่ her partner (attr.n.) คอื คูค่รองของเธอ  biological problems (attr.n.)  

ปัญหาในดา้นชวีวทิยา  to put her under เป็นสํานวนหมายถงึ ทําใหต้กอยูภ่ายใต ้เตรยีม

สภาพ 

เธอใหพ้รอ้ม  apparently (adv.) อยา่งชดัเจน เห็นไดช้ดั ประจักษ์ชดั วเิศษณ์คํานีต้อ้ง

ปรับปรงุ 

วธิเีขยีนเสยีใหม ่เพือ่ใหค้วามเชือ่มโยงกันกับประโยคกอ่น 

ยอ่หนา้ที ่13-15 
 คณุหมอผูใ้หข้า่วกลา่วถงึความรว่มมอืในการตรวจรักษาอันดทีีแ่มล่งิสาวโกโกข้องเราใหแ้ก่

คณะ 

แพทย ์แถมยังมกีารเลน่เกมกอ่นทําการรักษาเสยีอกี ยอ่หนา้สดุทา้ยกลา่วถงึมลูนธิกิองทนุ
กอรลิลา 

ทีใ่หก้าร สนับสนุนการวจัิยเชาวนปั์ญญาของกอรลิลา วา่ฉลาดแคไ่หน (เกอืบเทา่คนบางคน
หรอืไม!่!) 
 crowded (v.) ชมุนุม รมุลอ้ม รายลอ้ม  a business card (attr.n.) คอื นามบัตรทีม่ ี

ตําแหน่งหนา้ทีก่ารงานปรากฏอยู ่ promptly (adv.) ทันททัีนใด ฉับพลัน ฉับ

ไว  otherwise 

(adv.) นอกจากนัน้แลว้ นอกเหนอืจากนัน้  gorilla intelligence (attr.n.) เชาวนปั์ญญา/สต ิ

ปัญญาของกอรลิลา 

สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 

Ministry of Education for many years. 

 

January 4: Koko the signing gorilla calls for a dentist [1]  

สวสัดคีะ่  

ฉบับนี ้ขอนําเสนอตัวอยา่งการแปลบทความสารคด ีทีน่่าสนใจในเรือ่งเกีย่วกับสตัวท์ีเ่ชือ่กันวา่ เป็น 

บรรพบรุษุของมนุษย ์เรือ่งของลงิกอรลิลา ทีเ่รยีนรูภ้าษามอื จนตดิตอ่สือ่สารกับคนเราได ้สามารถ 

บอกความรูส้กึเจ็บไขไ้ดป่้วยของตัวเองใหรู้เ้รือ่งได ้จนเกดิเป็นเรือ่งราวชวนหัวเราะในความวติกจรติ 

ของมนุษย ์ทีม่ตีอ่วานรใหญต่ัวหนึง่ ในดา้นการแปล มสีํานวนและคําศัพทเ์ฉพาะดา้น ซึง่ตอ้งใชคํ้า 

บัญญัตศิัพทท์ีเ่ป็นทางการ และเป็นทีน่ยิมใชก้ัน เพือ่ใหง้านแปลมคีวามถกูตอ้ง ตามหลักวชิา 

เฉพาะดา้นเฉพาะศาสตรส์าขานัน้ นอกเหนอืจากความชดัเจนและความน่าอา่นของสํานวนภาษา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2005/trja0405.htm
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ทีใ่ชแ้ปล คําศัพทด์า้นการแพทยแ์ละศพัทด์า้นภาษาศาสตร ์ดฉัินใช ้ศพัทแ์พทยศ์าสตร ์และ  

ศพัทภ์าษาศาสตร ์ฉบับราชบัณฑติยสถานทัง้ 2 เลม่ 



530 

 

Part I 

Koko the signing 
gorilla calls for a 

dentist 

Known as the world’s smartest 
gorilla, old, fat Koko knows 

more than 1,000 words. 

BILEN MESFIN WOODSIDE, 
CALIFORNIA 

1. When Koko the gorilla used 

the American Sign 

Language gesture for pain 

and pointed to her mouth, 

12 specialists, including 

three dentists, sprang into 

action. 

2. The result was Koko‘s first 

full medical examination in 

about 20 years, an extracted 

tooth and a clean bill of 

health. 

3. About a month ago, Koko, 

135 – plus kilogramme ape 

who became famous for 

mastering more than 1,000 

sighs, began telling her 

handlers at the Gorilla 

Foundation in Woodside 

she was in pain. They 

quickly constructed a pain 

chart, offering Koko a scale 

from one to 10. 

4. When Koko started 

pointing to nine or 10 too 

often, a dental appointment 

was made. And because 

anaesthesia would be 

involved, her handlers used 

ตอน ๑ 

โกโก ้กอรลิลา 

ทีรู่ภ้าษาสญัญาณ มนีดักบั
หมอฟนั 

แมแ่กส่าวโกโกอ้ว้นตุต๊ะ๊ 

กอรลิลา ทีเ่ฉลยีวฉลาดทีส่ดุในโลก 

รูภ้าษามากกวา่ 1000 คํา 

ไบเลน เมสฟีนว ูดูไซด ์แคลฟิอรเ์นยี 

1. เมือ่แมส่าวใหญโ่กโก ้กอรลิลา 

ทีใ่ชภ้าษามอืแบบอเมรกิัน ทํา 

สหีนา้ทา่ทางเจ็บปวด และชีไ้ป 

ทีป่ากของตน แพทยเ์ฉพาะทาง 

12 คน รวมทัง้ทันตแพทย ์3 คน 

รบีปฎบิัตงิานตรวจรักษาฉับพลัน 

2. ผลการตรวจรักษา จากแพทย ์

อยา่งครบถว้นทัง้รา่งกาย เป็น 

ครัง้แรกในรอบ 20 ปี คอื ฟันถอน 

ออกไปหนึง่ซี ่และหนังสอืรับรอง 

สขุภาพสมบรูณ์ 
3. เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ แมส่าวใหญโ่กโก ้

ลงิเอปทีห่นักกวา่ 135 กโิลกรัม 

เป็นผูท้ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังเพราะรู ้
ภาษาสญัญาณมากกวา่ 1000  

เครือ่งหมาย เธอเริม่บอกผูด้แูล 

ฝึกสอนของตัว ทีม่ลูนธิกิองทนุ 

กอรลิลาวดูไซดว์า่ เธอรูส้กึเจ็บปวด 

พวกนีจ้งึเรง่รบีจัดทําแผนภมูอิาการ 

เจ็บปวด ใหแ้มส่าวโกโกบ้อกระดับ 

ความเจ็บปวดของเธอ จากหนึง่ 

ถงึ 10 

4. เมือ่โกโกเ้ริม่ตน้ขีไ้ปทีร่ะดับเกา้ 

หรอื 10 บอ่ยครัง้เขา้ จงึมกีาร 

นัดหมายใหทั้นตแพทยเ์ขา้มาตรวจ 

รักษา และดว้ยเหตทุีต่อ้งมกีารวาง 

ยาสลบในการรักษา ผูด้แูลฝึกสอน 

จงึถอืโอกาสนีใ้หแ้มส่าวโกโกต้รวจ 
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the opportunity to give 

Koko a head-to-toe exam. 

5. ―She‘s quite articulate,‖ 

volunteer Johnpaul Slater 

said. ―She‘ll tell us how bad 

she‘s feeling, how bad the 

pain is. It looked like it was 

time to do something.‖ 

6. Twelve specialists---- a 

Stanford cardiologist, three 

anaesthesiologists, three 

dentists,an ear and throat 

specialist, two 

veterinarians, a 

gastroenterologist and a 

gynaecologist ----

volunteered to help. 

7. ―It‘s not often that we get to 

work on a celebrity,‖ said 

Dr David Liang, assistant 

professor of medicine at 

Stanford. ―Probably, Koko 

is less demanding.‖ 

สขุภาพ ใหค้รบถว้นตัง้แตห่ัวจรดเทา้ 

เสยีเลย 

5. อาสาสมัครผูด้แูล จอหน์พอล  

สเลเตอร ์ใหข้า่ววา่แมส่าวโกโก ้

แสดงออกไดช้ดัเจนมากทเีดยีว  

เธอบอกใหเ้รารูว้า่ เธอรูส้กึไม ่

สบายแคไ่หน และปวดมากเทา่ไร 

จนดเูหมอืนวา่ถงึเวลาตอ้งลงมอื 

ทําอะไรสกัอยา่งหนึง่แลว้ 

6. แพทยเ์ฉพาะทาง 12 คน อาสา 

สมัครเขา้ชว่ยงานนี้ ประกอบดว้ย 

หทัยแพทยจ์ากมหาวทิยาลัย 

สแตนฟอรด์ 1 คน วสิญัญแีพทย ์ 

3 คน ทันตแพทย ์3 คนแพทย ์

เฉพาะทางหแูละคอ 1 คน สตัว ์

แพทย ์2 คน แพทยโ์รคทางเดนิ 

อาหาร 1 คน และนรแีพทย ์(เฉพาะ 

สตัว)์ 1 คน 

7. ชว่ยศาสตราจารยน์ายแพทย ์ 

ดร.เดวดิ เหลยีง แหง่มหาวทิยาลัย 

สแตนฟอรด์ชีแ้จงวา่ "ไมบ่อ่ยนัก 

ทีเ่ราตอ้งมาทํางานตรวจรักษาผูม้ ี

ชือ่เสยีงโดง่ดังคนใดคนหนึง่เชน่นี้ 
แตเ่ป็นเพราะวา่ แมโ่กโกไ้มไ่ด ้

เรยีกรอ้งอะไรเลยก็วา่ได‖้ 
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Koko, the 135 –kg gorilla who 
converses in sign language, admires 
her new kitten in this file photo taken 
April 2, 1985. Koko received a clean 
bill of health after a full medical 
examination on Saturday.— 
AP/NATIONAL GEOGRAPHIC 
Society. 

ภาพจากแฟ้มขา่ว โกโก ้กอรลิลา หนัก 
135 กก.  

ทีพู่ดภาษามอืได ้มองชืน่ชมลกูแมวเพือ่น
ใหม ่

ถา่ยเมือ่เมษายน 12, 1985 โกโกไ้ดรั้บ

หนังสอื 

รับรองสขุภาพสมบรูณ์หลงัเขา้รับการตรวจ
จาก 

แพทยอ์ย่างครบถว้นเมือ่วนัเสาร ์— ขา่วเอ
พ/ี 
สมาคมเนชัน่แนลจโึอกราฟฟิกโซไซตี ้

ค าบรรยายภาพ  

ขอ้ความบรรยายภาพนีย้าวคลา้ยกับเป็นภาพขา่ว จงึตอ้งมกีารปรับปรงุโยกยา้ยขอ้ความใหม่
ให ้

ขอ้ความชดัเจนยิง่ข ึน้ sign language ( attr.n. ) ภาษามอื  admires v. มหีลายความ 

หมาย แตบ่รบิทนีข้อใช ้‗มองชืน่ชม'  file photo ( attr.n. ) ภาพขา่วในแฟ้ม  a clean  

bill of health วลนีีห้มายถงึ หนังสอืรับรองสขุภาพสมบรูณ์  a full medical examination ( 

attr.n. ) การตรวจรักษาจากแพทยอ์ยา่งครบถว้น 

หวัขา่วใหญ ่ 

 แปลตรงประโยค แตต่อ้งเลอืกคําใหถ้กูตอ้ง น่าสนใจ และสัน้กะทัดรัด 

the signing gorilla ( attr.n. ) กอรลิลาทีรู่ภ้าษาสญัญาณ หรอืภาษาท่าทาง ดฉัินขอเลอืก 

คําแรกเพราะตรงกับบรบิท  calls for ( phr.v. ) ขอรอ้ง ตอ้งการ รอ้งขอ แตด่ฉัินขอเลอืกใช ้ 

‗มนัีด' เพราะตอ้งการใหน่้าสนใจ  a dentist ( n .) ทันตแพทย ์แตข่อใช ้' หมอฟัน' เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกับ ' มนัีด' เพือ่เรยีกความสนใจจากผูอ้า่นบทความนี้ 

หวัขา่วยอ่ย  
หัวขา่วนีต้อ้งปรับปรงุโยกยา้ยขอ้ความใหช้ดัเจนอา่นเขา้ใจงา่ยขึน้ อกีทัง้ดฉัินยังเลอืกคําที่
เพิม่สสีนั 

ใหน่้าสนใจเตมิเขา้ไป เชน่ แมส่าวแก ่อว้นตุต๊ะ๊ เพือ่ให ้หัวขา่ยยอ่ยนีด้งึดดูผูอ้า่นมากขึน้ และ
เพือ่ให ้

น้ําเสยีงของบทความเบาลงไมเ่ป็นทางการเครง่เครยีดนักเนือ่งจากเป็นสารคดไีมใ่ชบ่ทความ
วชิาการ 
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 smartest gorilla ( attr.n. ) กอรลิลาทีเ่ฉลยีวฉลาดทีส่ดุ ชาญฉลาดทีส่ดุ ใชไ้ดทั้ง้สองคํา 

ยอ่หนา้ที ่1  

 เป็นการสรปุบทความนีทั้ง้หมด ทีก่ลา่วถงึกอรลิลาสาวใหญท่ีช่ ือ่โกโก ้แสดงภาษา

สญัญาณอาการ 

เจ็บปวด จนตอ้งเขา้รับการรักษาเป็นการใหญ่  American Sign Language ( attr.n. )  

ภาษามอืแบบอเมรกิัน ทีเ่รยีกกันยอ่ๆ วา่ Ames lan - แอมสลัน  gesture ( n .) อากัปกริยิา 

สหีนา้ทา่ทาง ขอเลอืกใชคํ้าหลังแลว้กัน เขา้ใจงา่ยด ี specialists ( n .) แพทยเ์ฉพาะทาง  

ผูช้ํานาญเฉพาะ คงตอ้งเลอืกใชคํ้าแรกแลว้เพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ  sprang into action  

เป็นสํานวน หมายถงึ รบีปฎบิัตงิานตรวจรักษาฉับพลัน 

ยอ่หนา้ที ่2  
 กลา่วถงึผลการตรวจรักษาแมล่งิสาวโกโก ้ result ( n .) ผลการตรวจรักษาอันทีจ่รงิ คํา

แปล 

ของ result คอื ผล ผลลพัธ ์แตก่ารทีเ่ตมิขอ้ความขยายเขา้ไป ทําใหข้อ้ความชดัเจนยิง่ข ึน้ นี่

เป็น 

เคล็ดของหลกัการแปลขอ้ที ่2 คอื ตอ้งมคีวามชดัเจนเขา้ใจดขี ึน้  an extracted tooth  

( attr.n. ) นามวลนีีค้อื ฟันทีถ่อนออกมา 1 ซี ่

ยอ่หนา้ที ่3 

 กลา่วถงึรายละเอยีดของแมส่าวโกโก ้กอรลิลาทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังปานดารา เริม่พดูคยุบอก 

อาการปวดฟันของตน ใหผู้ด้แูลฝึกสอนรับทราบ  135-plus kilogramme ape ( attr.n. )  

คอื ลงิเอปทีห่นักกวา่ 135 กโิลกรัม plus ( adj. ) กวา่ มากกวา่ ape ( n. ) ลงิเอป ลงิไรห้าง 

ขนาดใหญ ่วานร ขอเลอืกใชต้ัวแรกแลว้กัน  mastering มาจากกรยิา master หมายถงึ  

เชีย่วชาญ ชํานาญ แตไ่มเ่ขา้กับบรบิทนี ้จงึขอใช ้' รูภ้าษา' แทน  signs ( n. ) เครือ่งหมาย 

สญัญาณ ป้าย คําแรกดจูะตรงกับบรบิทนีม้ากทีส่ดุ ในขณะเดยีวกันเพือ่ใหข้อ้ความชดัเจนขึน้ 

จงึขอเพิม่คํา 'สญัญาณ' ตอ่ทา้ย 'รูภ้าษา' เขา้ไปดว้ย ดังนัน้ signs จงึใชค้วามหมายทัง้ 2 คํา 

แรก แตแ่บแ่ยกตําแหน่งทีว่างจากกัน  handlers ( n. ) ผูด้แูล ผูฝึ้กสอน ขอผนวกทัง้ 2 คํา 

เขา้ดว้ยกัน ตามหนา้ทีท่ีพ่วกเขาปฎบิัตงิานจรงิๆ  a pain chart ( attr.n. ) คอื แผนภมู ิ

อาการเจ็บปวด  a scale ( n. ) ในทีน่ีค้อื ระดับความเจ็บปวด  ทัง้ 2 ประโยคในยอ่หนา้ 

นีต้อ้งมกีารปรับปรงุสลับตําแหน่งทีว่างขอ้ความกันบา้ง 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
 กลา่วถงึภาษาทีแ่มส่าวโกโกส้ือ่สารกับผูด้แูลฝึกสอน เธอบอกอาการเจ็บปวด จนตอ้งตัง้

คณะ 

แพทยผ์ูต้รวจรักษาเจา้หลอ่นกันเป็นการใหญ ่ a dental appointment ( attr.n. ) คอื  

การนัดหมายกับทันตแพทย ์แตข่อ้ความนีจ้ะใชคํ้าแปลนีต้รงๆ ประโยคจะดไูมส่ละสวยและ
เขา้ใจ 

ยาก จงึตอ้งมกีารปรับปรงุขอ้ความใหม ่และเพือ่หลกีเลีย่งประโยคกรรมวาจกดว้ย 

 anaesthesia ( n. ) อาจเขยีนไดอ้กีรปูหนึง่ คอื anesthesia ( n. ) การวางยาสลบ  
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อาการสลบ คงตอ้งใชคํ้าแรกนะคะ  opportunity ( n. ) โอกาส จังหวะ ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 
 a head-to-toe exam ( attr.n. ) เป็นสํานวน หมายถงึ การตรวจสขุภาพครบถว้น 

ตัง้แตห่ัวจรดเทา้ articulate ( adj. ) ออกเสยีงชดัเจน พดูไดช้ดัเจน แสดงออกไดช้ดัเจน 

ตอ้งใชคํ้าหลังแลว้ละคะ่ เพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ แมล่งิสาวใหญข่องเราจะออกเสยีงและ 

พดูอยา่งมนุษยไ์ดอ้ยา่งไรกัน จรงิมัย้ จรงิมัย้ ประโยคทัง้หมดแปลไปตามขอ้ความไมต่อ้ง 

โยกยา้ยสบัเปลีย่นมากนัก นอกจากเตมิคําบางคําใหข้อ้ความเชือ่มสมบรูณ์ และตัดคําสรรพ
นาม 

'it‘ ออกไป 

ยอ่หนา้ที ่6-7 
 กลา่วถงึองคป์ระกอบของคณะแพทยผ์ูต้รวจรักษาแมก่อรลิลาสาวใหญต่ัวนี ้มคํีาศัพทด์า้น

การ 

แพทยม์ากเชยีวคะ่ เราควรใชคํ้าทีบ่ัญญัตไิวแ้ลว้ แมว้า่จะดแูปลกๆ ไปบา้ง a cardilogist ( 

n.) 

หทัยแพทย ์นักหทัยวทิยา  anaesthesiologist ( n. ) แพทยโ์รคทางเดนิอาหาร 
 veterinarians ( n. ) สตัวแพทย ์ a gastroenterologist ( n. ) แพทยโ์รคทางเดนิ 

อาหาร  a gynaecologist ( n. ) นรแีพทย ์(เฉพาะมนุษย)์ แตข่องสตัว ์มวีชิาทีเ่รยีกวา่ เธนุ

เวส 

วทิยา (ไมท่ราบวา่เมอืงไทยมเีรยีนกันหรอืยัง) อยา่งไรก็ตาม ดฉัินเกรงวา่ ผูอ้า่นจะวา่ผูแ้ปล
บา้หรอื 

อยา่งไร ชา่งสรรหาคําทีไ่มรู่เ้รือ่งราวมาใหอ้า่นไดไ้ง จงึขอปลอดภัยไวก้อ่น ขอใชคํ้า 'นรี
แพทย'์ โดยมวีงเล็บ สําหรับสตัว ์เอาไวด้ว้ย  celebrity ( n. ) ผูม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดัง ดาราสงัคม 

ดาราผู ้
โดง่ดัง เลอืกใชคํ้าแรกดกีวา่นะคะ  less demanding ( attr.n. ) คอื ไมไ่ดเ้รยีกรอ้งอะไรเลย 

ไมต่อ้งการอะไรมากนัก ไมเ่รือ่งมากนัก ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา แตด่ฉัินขอใชคํ้าแรก ดเูขา้กับบรบิท

มากกวา่ 

สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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Tuesday, December 28, 2004 

"Translate It" is designed for the many people who are required to translate English into Thai. It will 

also be useful for those who like some Thai-language support for their English lessons. These lessons 

are also very popular with expatriates who are learning Thai at an advanced level. 

FOR THAI-WINDOWS 95 USERS, *THIS PAGE IS BEST VIEWED IN CordiaUPC (14 pt) OR OTHER UPC THAI-COMPATIBALE 

FONTS SUCH AS LILY, DILLENIA, EUCROSOCIA, FREESIA OR IRIS* 

FOR INTERNATIONAL USERS, THAI FONTS CAN BE OBTAINED FROM THE FOLLOWING 
URL:http://thaigate.nacsis.ac.jp/files/thaifonts.html 

.............................................................. 

 

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน  

บ่อยคร้ังท่ีเราไดย้นิข่าวต่างประเทศท่ีแปลเป็นภาษาไทยแลว้มีสาํนวนผสมเป็นนมเป็นเนย อยา่งเช่น 

ดาํเนินความพยายาม ยกเลิกความพยายาม ทาํการเจรจาต่อรอง สาเหตุใหญ่มาจากการแปลตรงตวั 

โดยไม่ไดข้ดัเกลาภาษา วนัน้ีเราจะมาดูกนัวา่หากจะหลีกเล่ียงภาษาเช่นนั้นจะทาํไดอ้ยา่งไรค่ะ 

 

http://thaigate.nacsis.ac.jp/files/thaifonts.htm
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Bid for cloning 
treaty ditched 

UN decision ‘a blow to 
President Bush’ 

UNITED NATIONS, ASSOCIATED 
PRESS 

1. Both sides in the human 

cloning debate claimed 

victory after the United 

Nations shelved competing 

proposals to ban the procedure 

and agreed to meet again in 

February to try to heal deep 

divides on the issue. 

2. The compromise on Friday 

means that the UN General 

Assembly will abandon efforts 

to seek a worldwide treaty. 

Members could not decide 

between draft proposals either 

to ban all human cloning, or to 

ban reproductive cloning and 

allow some for stem cell and 

other research. 

3. Instead, the sides will meet 

again in February to negotiate 

a declaration that would 

provide guidance to nations 

trying to determine their 

stance on cloning and 

embryonic stem cell research. 

4. ―We‘re just happy that we got 

this agreement, and we hope 

we‘ll make progress,‖ said 

Belgian diplomat Marc 

Pecsteen whose country led 

efforts for a partial ban. ―We 

haven‘t finished the business. 

We‘ll see after February what 

the situation is.‖ 

5. The decision was a blow to 

US President George W. 

การเจรจาเร่ืองสนธิสัญญา 
การโคลนต้องยกเลกิไปก่อน 

มติของยเูอน็―ท าให้ 

ประธานาธิบดีบชุผิดหวังอย่างแรง‖ 

องคก์ารสหประชาชาติ แอสโซซิเอตเตท็ เพรส 

1. หลงัจากที่องค์การสหประชาชาติ 
มีมติเลือ่นการพิจารณาข้อเสนอ 

ที่ขดัแย้งกนัเร่ืองห้ามการโคลน 

มนษุย์ และตกลงวา่จะประชมุกนั 

อีกครัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์เพื่อ 

หาทางประนีประนอมความคิด 

ทัง้สองฝ่ายตา่งก็อ้างวา่มตินีน้บั 

เป็นชยัชนะของตน 

2. การประนีประนอมเมื่อวนัศกุร์ 
เช่นนีแ้สดงวา่ที่ประชมุสมชัชา 
ใหญ่ขององค์การสหประชาชาต ิ

ไมไ่ด้พยายามหาทางร่างสนธิ 

สญัญาฉบบัเดียวที่จะใช้กบั 

ทัว่โลกอีกตอ่ไปแล้ว เนื่องจาก 

บรรดาสมาชิกตดัสนิใจไมไ่ด้วา่ 
จะรับร่างใดดีระหวา่งข้อเสนอ 

ที่ห้ามไมใ่ห้มีการโคลนมนษุย์ 

ทกุรูปแบบ กบัท่ีห้ามเฉพาะ 

การโคลนมนษุย์เพื่อการสบื 

เผา่พนัธุ์แตไ่มห้่ามการโคลน 

เพื่อสร้างเซลล์ต้นก ำเนิด 

และเพื่องานวิจยัอื่นๆ 

3. ทัง้สองฝ่ายจะประชมุเจรจา ตอ่รอง 
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Bush, who had gone before 

the UN General Assembly in 

September urging the world to 

back a total ban that had been 

presented by Costa Rica 

6. But US State Department 

spokesman Adam Ereli said 

the US was still pleased. ―It‘s 

our long standing position that 

all human cloning is wrong, 

and we are proud of our 

efforts to prevent human 

cloning‖, he said. ―So the fact 

that there isn‘t any action by 

the UN to endorse cloning is a 

moderate success.‖ 

กนัอีกครัง้ในเดือนกมุภาพนัธ์เพื่อ 

ออกประกาศเป็นแนวทางส าหรับ 

ชาตติา่งๆ ท่ีก าลงัพยายามก าหนด 

จดุยืนของตนในเร่ืองของการโคลน 

และการท าวิจยัเซลล์ต้นก าเนดิจาก 

ตวัออ่น 

4. มาร์ค แพคสตีน นกัการทตูชาว 
เบลเยี่ยมกลา่ววา่ ―เราพอใจมาก 

ที่ข้อตกลงออกมาอยา่งนี ้และก็ 

หวงัวา่เราจะคืบหน้าไปได้อีก‖  

เบลเยี่ยมเป็นประเทศผู้น ากลุม่ 

ที่เสนอการห้ามการโคลนเฉพาะ 

อยา่ง ―เร่ืองนีย้งัไมย่ตุิครับ เรา 

จะดวูา่สถานการณ์จะออกหวัหรือ 

ก้อยก็ต้องหลงัเดือนกมุภาพนัธ์นี‖้ 

5. แตม่ตินีท้ าให้ประธานาธิบดี จอร์ช 

ดบับลวิ. บชุ แหง่สหรัฐอเมริกา 
ผิดหวงัอยา่งแรง บชุเคยไปปรากฏ 

ตวัตอ่หน้าที่ประชมุใหญ่สมชัชา 

สหประชาชาติเพื่อเรียกร้องให้โลก 

สนบัสนนุการห้ามการโคลนทกุ 

รูปแบบ ซึง่ประเทศคอสตาริกา 
เป็นผู้ เสนอ 

6. แต ่นายแอดมั อีเรล ีโฆษก 

กระทรวงการตา่งประเทศของสหรัฐฯ 

กลบักลา่ววา่สหรัฐฯยงัคงพอใจใน 

มตนิี ้เขาวา่ ―เรายืนหยดัมานานแล้ว 

วา่การโคลนมนษุย์เป็นสิง่ผิด และ 

เราภมูิใจที่ได้พยายามป้องกนัการ 
โคลนมนษุย์ ฉะนัน้การท่ียงัไมม่ปีฏิ 
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กิริยาใดๆ จากทางยเูอ็นท่ีสนบัสนนุ 

การโคลน ก็นบัวา่เป็นความส าเร็จ 

ในระดบัปานกลางอยา่งหนึง่แล้ว‖ 
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หัวข่าว  

เป็นการพาดหวัข่าวท่ีแยบยลดีนะคะ เพราะหากคนท่ีไม่ไดต้ามเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ตน้อ่านประโยคเดียว 

ยงัไม่เขา้ใจ แต่ถา้อ่านบรรทดัท่ีสองก็จะกระจ่างทนัทีเพราะเห็นท่ีมาท่ีไปของเร่ืองและสรุปเน้ือความ 

ของข่าวไดค้รบถว้น การแปลก็ทาํไดต้รงๆ เพียงแต่ตอ้งเลือกคาํให้เหมาะค่ะ bid (v) ประกวดราคา 
การต่อรอง แต่ในบริบทน้ีควรใชก้ารเจรจาต่อรอง หรือให้สั้นๆ คือการเจรจา cloning (n) การโคลน 

หรือการเพาะไม่ผสมพนัธุ์ treaty (n) สนธิสญัญา (ระหวา่งประเทศ) หรือขอ้ตกลง (ระหวา่งบุคคล) 

ditched (v) เลิก ทิ้ง 

หวัข่าวรองนั้นมีคาํวา่ decision ท่ีไม่ควรแปลตรงๆ วา่การตดัสินใจ แต่ใชว้า่ มติ จะเหมาะกบั 

บริบทมากกวา่ a blow (n) การตีอยา่งแรง การกระทบกระเทือนทางใจ ดิฉนัขอใชว้า่ผิดหวงัอยา่ง 
แรงซ่ึงก็คือความหมายหลงันัน่เอง 

ย่อหน้าที่ 1  

 การสลบัท่ีอนุประโยคขยายท่ีข้ึนตน้ดว้ย after the United Nations... ข้ึนก่อนอนุประโยค 

หลกัวา่ Both sides…นั้นเป็นเสรีภาพเล็กๆ นอ้ยๆ ของผูแ้ปลค่ะ คือไม่มีอะไรผิดอะไรถูก แต่เม่ือ 

นาํอนุประโยคใดข้ึนมาแลว้ดิฉนัจะทาํให้คาํบางคาํในอนุประโยคท่ีเอาข้ึนมานาํให้ชดัเจนข้ึน เช่น 

แทนท่ีจะแปล to ban the procedure (n) วา่เป็นการห้ามกระบวนการ ตรงตามความหมาย 
ของคาํ ดิฉนักจ็ะเปล่ียนเป็นห้ามการโคลนมนุษย ์คาํวา่ to shelve (v) หมายถึง ตดัสินใจไม่ 
ทาํต่อชัว่คราว หรือเล่ือนไป to heal (v) ทาํให้หายจากโรคหรือความทุกขย์ากลาํบากซ่ึงในท่ีน้ีคือ 

ความขดัแยง้ แต่ในบริบท to heal deep divides on the issue น้ีถา้แปลตรงๆ วา่ รักษา 
ความขดัแยง้ท่ีมีอยูลึ่กในเร่ืองน้ี ก็จะฟังพิกลค่ะ ดิฉนัพยายามหาคาํแปลท่ีเหมาะกบับริบทซ่ึงไดว้่า 
ประนีประนอมความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งสุดขั้ว 

ย่อหน้าที่ 2 

ถา้แปลอยา่งซ่ือกบัวลีว่า to abandon effort ก็จะไดว้า่ ละทิ้งความพยายาม ท่ีเราอาจเคย 

ไดย้นิจากการอ่านข่าวต่างประเทศกนัมาบา้งแลว้ วลีน้ีแปลแบบไทยๆ ก็น่าจะเป็น ไม่ได้พยายาม... 

อกีต่อไป ส่วนวลี to seek a worldwide treaty นั้นตอ้งแปลคาํวา่ a ซ่ึงปกติเรามกัจะละไว ้

ในฐานท่ีเขา้ใจ แต่จะตอ้งแปลเม่ือส่ือความหมายสาํคญั อยา่งเช่นในบริบทน้ี a ส่ือความหมาย 
สาํคญัวา่เป็นสนธิสญัญาฉบบัหน่ึง (ซ่ึงอาจจะมีอีกหลายฉบบัตามมา) ท่ีจะนาํไปใชก้บัทัว่โลกค่ะStem cell ก็คือเซลลช์นิดหน่ึงใน
ร่างกายของส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลลเ์ฉพาะ 
ชนิดต่างๆ และอาจกลายเป็นเน้ือเยือ่หรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง เช่นสามารถพฒันาไปเป็นเน้ือเยือ่ 

ของรก เยือ่หุ้มรก หรือแมแ้ต่ทารกเองก็ได ้

ย่อหน้าที่ 3 

 คาํวา่ instead ท่ีเช่ือมยอ่หนา้ 2 กบั 3 นั้นดิฉนัไม่ไดแ้ปล เน่ืองจากเห็นวา่เน้ือความไดค้วาม 

ชดัเจนอยูแ่ลว้ และถา้แปลเช่นวา่ แทนท่ีจะเป็นเช่นนั้น ก็จะเยิน่เยอ้และไม่กลมกลืนกบับริบท ส่วน 
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วลี will meet again to negotiate…นั้นระหวา่งสาํนวนแปลวา่ จะประชุมกนัอีกคร้ังเพ่ือเจรจา 
ต่อรอง กบั จะประชุมเจรจาต่อรองกนัอีกคร้ัง ดิฉนัขอเลือกสาํนวนหลงัเพราะเห็นวา่กระชบักวา่การมี 

วลีขยาย เพื่อ…ต่อทา้ย Stance (n) ท่วงท่าการยนื, ทศันคติต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือจุดยนื 

ย่อหน้าที่ 4 

ในบริบทน้ีคาํวา่ just เป็นภาษาพดูหมายถึง อยา่งแทจ้ริง อยา่งเตม็ท่ี just happy ดิฉนัจึง 
แปลวา่พอใจมาก แต่คงไม่เหมาะถา้จะแปล we got this agreement วา่ เราไดรั้บขอ้ตกลงน้ี  

we‘ll make progress ก็จะฟังแปร่งมากถา้แปลวา่เราจะทาํให้กา้วหนา้ข้ึน ลองดูนะคะวา่ควร 
แปลอยา่งไรดี 

ย่อหน้าที่ 5 

ยอ่หนา้น้ีดิฉนัทาํอนุประโยค …who had gone… ให้เป็นประโยคใหม่เพ่ือให้ไดป้ระโยคท่ี 

สั้นลง ซ่ึงจะทาํให้อ่านเขา้ใจง่ายกวา่ประโยคยาวๆ ค่ะ 

ย่อหน้าที่ 6 

กระทรวงของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาไม่ไดใ้ชค้าํว่า ministry เหมือนของเรา แต่ใชว้า่ 
department เช่น State Department ก็คือกระทรวงการต่างประเทศ Internal  

Department คือกระทรวงมหาดไทย Financial Department คือกระทรวงการคลงั  
เป็นตน้ วลีวา่ we are proud of our efforts ท่ีแปลตรงตวัวา่เราภูมิใจในความพยายาม 

ของเรา สาํนวนไทยๆ น่าจะวา่ เราภูมิใจที่ได้พยายาม.... 

ดิฉนัไม่ไดแ้ปลวลี the fact that ก็ดว้ยเหตุผลเดียวกบัท่ีไม่ไดแ้ปล instead คาํวา่ a ใน a  

moderate success น้ีก็มีนยัสาํคญัท่ีจาํเป็นตอ้งแปลอีกค่ะ เพราะส่ือความหมายวา่ความ 

สาํเร็จนั้นมีหลายขั้น และน่ีเป็นเพียงขั้นเดียว 

จนกว่าจะพบกันใหม่ สวสัดีค่ะ      
เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ 

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English and 

Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen Campus). She 

is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, SWU, and a 

freelance translator. 

 

 

December 21: Man, 86, guilty of sex tour plan to Philippines 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc2104.htm
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สวัสดีค่ะ  

ดิฉนัไม่ไดน้าํข่าวต่างประเทศมาเสนอเป็นตวัอยา่งงานแปลนานแลว้ วนัน้ีสบโอกาสเหมาะเพราะอ่านพบข่าวสั้นๆท่ีจะเป็นตวัอยา่งการแปลศพัท์
สาํนวนทางกฎหมายไดพ้อดี จึงขอนาํมาเสนอสาํหรับสปัดาห์น้ีค่ะ 
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Man, 86, guilty of 
sex tour plan to 

Philippines 

SANTA ANA, CALIFORNIA, 
ASSOCIATED PRESS 

1. An 86-year-old man was 

found guilty on Friday at 

attempting to travel to the 

Philippines to sexually 

molest girls, in violation of 

a new federal law aimed at 

fighting sex tourism. 

2. A judge found John W. 

Seljan guilty of six counts, 

including attempting to 

travel for the purpose of 

having sex with minors and 

possession of child 

pornography. 

3. Seljan faces a minimum 

term of 10 years in prison 

and a maximum of 270 

years when he is sentenced 

in March. 

4. The retired business owner 

is one of about a dozen 

men who have been 

arrested under the Protect 

Act, which was enacted 

last year. The law made it 

easier to prosecute those 

who molest children 

overseas and increased 

penalties. 

5. Seljan‘s defence attorney, 

Allan Stokke, had argued 

the government presented 

insufficient evidence that 

Seljan intended to have sex 

with two girls with whom 

เฒา่วยั 86 มคีวามผดิ 

ฐานเตรยีมไปเซ็กสท์วัร ์

ทีฟิ่ลปิปินส ์

ซานตาแอนนา แคลฟิอรเ์นยี 

แอ็สโซซเิอตเต็ด เพรส 

1. เมือ่วนัศกุร ์ชายวยั 86 ถกู

ตัดสนิ 

วา่มคีวามผดิในขอ้หาพยายาม 

เดนิทางไปฟิลปิปินสโ์ดยมจีดุ 

ประสงคเ์พือ่การลว่งละเมดิทาง 

เพศกับเด็กหญงิ เป็นการฝ่าฝืน 

กฎหมายใหมข่องรัฐบาลกลาง 

ซึง่มเีป้าหมายเพือ่การตอ่ตา้น 

การเดนิทางแบบเซ็กสทั์วร ์

2. นายจอหน์ ดับบลวิ. เซลแจน 

ผูน้ ีถ้กูผูพ้พิากษาตัดสนิวา่ม ี

ความผดิถงึ 6 คด ีรวมทัง้คด ี

การพยายามเดนิทางเพือ่ม ี

เพศสมัพันธก์ับผูเ้ยาว ์และ 

คดมีภีาพลามกอนาจารของ 

เด็กไวใ้นครอบครอง 

3. เซลแจนถกูตัดสนิลงโทษเมือ่ 

เดอืนมนีาคมใหจํ้าคกุ 10 ปี 

ในคดเีบาสดุ และ 270 ปีใน 

คดหีนักสดุ 

4. เจา้ของธรุกจิทีเ่กษียณแลว้ผูน้ ี ้
เป็น 1ใน ราว 12 คนทีถ่กูจับ 

ตามกฏหมายวา่ดว้ยการปกป้อง 

ฉบับนีซ้ ึง่ตราขึน้ใชเ้มือ่ปีทีแ่ลว้ 

เป็นกฎหมายทีช่ว่ยเอือ้ใหก้าร 

ฟ้องรอ้งผูก้ระทําความผดิทาง 

เพศตอ่ผูเ้ยาวใ์นตา่งประเทศ 

ทําไดง้า่ยขึน้ อกีทัง้เพิม่บทลง 

โทษใหห้นักขึน้ดว้ย 

5. นายอัลเลน สโตคค ์ทนาย 

จําเลยของนายเซลแจน แยง้วา่ 

ทางฝ่ายรัฐไมไ่ดม้หีลักฐาน 

เพยีงพอทีย่นืยันวา่นายเซล
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he exchanged sexually 

explicit letters. The lawyer 

said on Friday he had not 

decided whether or not to 

appeal. 

6. Seljan, who sat in a 

wheelchair during the non-

jury trial, was arrested at 

Los Angeles international 

Airport, where he allegedly 

attempted to board a flight 

with child pornography, 

sexual aids and nearly 100 

pounds of chocolate. 

7. A federal agent testified 

that Seljan told 

investigators he had 

―sexually educated‖ young 

girls in the Philippines with 

their parents‘ consent since 

1983, and that he believed 

it was legal and culturally 

accepted in that country. 

แจน 

มเีจตนาทีจ่ะมคีวามสมัพันธ ์

ทางเพศกับเด็กหญงิสองคน 

ซึง่ทัง้สองฝ่ายเขยีนจดหมาย 

ตดิตอ่กันอยู ่เป็นจดหมายที ่
มนัียสอ่ไปในทางเพศอยา่ง 

แจง้ชดั อยา่งไรก็ตามเขากลา่ว 

เมือ่วนัศกุรว์า่ยังไมไ่ดต้ัดสนิใจ 

วา่จะยืน่อทุธรณ์หรอืไม ่

6. นายเซลแจน ทีน่ั่งเกา้อีร้ถเข็น 

ระหวา่งการพจิารณาคดแีบบ 

ไมม่คีณะลกูขนุผูน้ี ้ถกูจับที ่
สนามบนินานาชาตลิอสแองเจ
ลสิ 

ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ขาถกูกลา่วหา 

วา่พยายามขึน้เครือ่งบนิพรอ้ม 

มภีาพลามกอนาจารของเด็ก  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกจิกรรมทาง
เพศ 

และช็อกโกเลตหนัก 100 

ปอนด ์

ตดิตัวไปดว้ย 

7. เจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลกลางเบกิ 

ความวา่นายเซลแจนใหก้ารกับ 

พนักงานสอบสวนวา่เขา ―ให ้

การ 

ศกึษาดา้นเพศ‖ กับเด็กหญงิใน 

ฟิลปิปินสม์าตัง้แตปี่ 1983 โดย 

ไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูป้กครอง 

ของเด็ก และเขาเชือ่วา่เป็นการ 

กระทําทีถ่กูกฎหมายและเป็นที ่
ยอมรับกันทางดา้นวฒันธรรม 

ในประเทศนัน้ 
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หวัขา่ว  

หวัขา่ว อยูใ่นรปูประโยคทีล่ะกรยิาแท ้be (guilty) ซึง่เป็นกรยิาทีท่างไวยากรณ์เรยีกวา่ 
weak verb 

คอืเป็นกรยิาทีไ่มม่ ีaction และไมไ่ดส้ือ่ความหมายทางดา้นเนือ้หา การละกรยิา be เป็นเรือ่ง

ปกต ิ

ธรรมดาในการเขยีนหัวขา่วคะ่ 

นามวล ีman, 86, นัน้ในหนังสอืพมิพท่ั์วไปมักใชคํ้าวา่ เฒา่ มากกวา่ใชว้า่ ผูช้ายวยั 86 ทีจ่รงิ

คําวา่ 

เฒา่นีเ้หมาะมากกับเนือ้หาในเรือ่งนีด้ว้ยคะ่ เพราะผูอ้า่นทราบไดเ้ลยวา่เป็นชาย ถา้เป็นหญงิ
จะ 

เรยีกวา่ แมเ่ฒา่ หรอื หญงิชรา sex tour ดฉัินใชทั้บศัพท ์เนือ่งจากเป็นคําทีรู่จั้กกันท่ัวไปอยู่

แลว้ 

และทีส่ําคัญสัน้กระชบัเหมาะกับหัวขา่วมากกวา่ทีจ่ะแปลวา่ การเดนิทางเพือ่กจิกรรมทาง
เพศ  

plan ในบรบิทนีใ้ชว้า่ เตรยีมตัวเพือ่ใหด้ไูมเ่ป็นทางการเทา่กับใชว้า่ วางแผน 

ยอ่หนา้ที ่1  
 to be found (not) guilty หมายถงึถกูตดัสนิวา่(ไม)่ ผดิ molest (v.) การรกุราน ขม่เหง  

รังแก และมักจะใชว้า่ลว่งละเมดิเมือ่เป็นเรือ่งทางเพศ violation (n) การฝ่าฝืนกฎ ระเบยีบ 

หรอื 

ขอ้บังคับ federal law หมายถงึกฎหมายทีอ่อกโดยรัฐบาลกลางและมผีลบังคบัใชท่ั้ว

ประเทศ  

ไมใ่ชก่ฎหมายทีอ่อกโดยรัฐบาลทอ้งถิน่ซึง่จะมผีลบังคับใชเ้ฉพาะภายในรัฐนัน้ๆ ที่
เรยีกวา่ state 

law 

ยอ่หนา้ที ่2 

sighting จากคําวา่ judge นีทํ้าใหผู้อ้า่นเห็นวา่คดปีระเภทนีต้ดัสนิโดยผูพ้พิากษาเพยีงคน

เดยีว 

ไมต่อ้งใชค้ณะลกูขนุซึง่สอดคลอ้งกับเนือ้ความในยอ่หนา้ที ่6 วา่ non-jury trial คํา

วา่ counts  

(n) ในทางกฎหมายหมายถงึขอ้หา เหมอืนกับคําวา่ charges คะ่ minors (n) คอืผูท้ีย่ังไม่

บรรล ุ

นติภิาวะตามกฎหมายของประเทศนัน้ๆ ใชส้ัน้ๆ วา่ ผูเ้ยาว ์

ยอ่หนา้ที ่3 
term (n) ในบรบิทนีห้มายถงึระยะเวลาทีจ่ะตอ้งปฏบิัตงิานอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืถกูจํากัด

ใหอ้ยู ่
ในทีใ่ดทีห่นึง่ to face a term of… จงึหมายถงึถกูตดัสนิลงโทษจําคกุ ถา้ตดิคกุก็จะใชว้า่ to  
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serve a term 

ยอ่หนา้นีม้คํีาวา่ minimum (adj.)คอือยา่งนอ้ยทีส่ดุ และ maximum (adj.) คอือยา่งมาก

ทีส่ดุ  

หรอือยา่งสงูสดุ ทัง้สองคํานีข้ยาย term การแปลตรงๆ วา่ตอ้งโทษจําคกุอยา่งนอ้ยทีส่ดุ 10 

ปี และ 

อยา่งมากทีส่ดุ 270 ปี ในบรบิทนีอ้าจทําใหผู้อ้า่นซึง่ไมไ่ดม้โีอกาสอา่นภาษาในตน้ฉบับ

เขา้ใจวา่ 

นายคนนีต้อ้งโทษในคดเีดยีวโดยตดิคกุตํา่สดุ 10 ปีจนถงึ 270 ปี ฉะนัน้ เพือ่ใหข้อ้ความ

กระจา่ง 

ดฉัินจงึเพิม่คําวา่ ในคดเีบาสดุ และในคดหีนกัสดุ 

การแปลในลักษณะเพิม่เตมิความเพือ่ใหค้วามกระจา่งแกผู่อ้า่นเชน่นีเ้ป็นทีว่จิารณ์กันไมน่อ้ย
คะ่  

นักแปลบางทา่นคดิวา่ไมว่า่จะอยา่งไรก็ไมค่วรเพิม่เตมิหรอืตดัทอนขอ้ความใดๆ ทัง้ส ิน้ ถอื
วา่เป็น 

การซือ่ตรงตอ่ตน้ฉบับ ดฉัินก็ยังคดิวา่ควรเป็นเชน่นัน้คะ่ เพยีงแตเ่พิม่เตมิอกีนดิวา่เราควร
คดิถงึ 

ลักษณะการใชง้านของงานแปลดว้ย หากเป็นงานทีอ่า่นเพือ่ความรูค้วามบันเทงิ ผูแ้ปลก็
อาจเพิม่เตมิ 

ไดใ้นกรณีทีเ่ป็นการใหค้วามกระจา่งกับผูอ้า่นมากขึน้และโดยไมผ่ดิความ แตห่ากเป็นงาน
แปลที ่
สําคัญเชน่เพือ่ใชเ้พือ่อา้งองิ ก็ตอ้งไมเ่ปลีย่นแปลงใดๆ แตอ่าจนํามาอธบิายขยายความได ้
ใน 

เชงิอรรถคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 

 The retired business owner ก็คอืนายเซลแจน เนือ่งจากธรรมชาตขิองภาษาอังกฤษ 

จะพยายามไมใ่ชคํ้าซํ้าฉะนัน้หากอา่นไมร่ะวงัก็อาจเขา้ใจวา่เป็นอกีคนหนึง่ได ้การสงัเกตคํา
วา่ 

the จงึมคีวามจําเป็นมากคะ่ ดฉัินใชคํ้าวา่ ผูน้ี ้กํากับไวด้ว้ยเพือ่ใหท้ราบวา่ก็คอืนายเซลแจน 

น่ันเอง 

to be enacted (v.) หมายถงึตราขึน้เป็นกฎหมาย หรอืออกเป็นกฏหมาย ซึง่ในกรณีนีเ้ป็น 

กฎหมายทีช่ ือ่ Protect Act คําวา่ prosecute (v) หมายถงึการนําคดขี ึน้ฟ้องรอ้งตอ่ศาล  

penalties (n) ในทางกฎหมายคอืโทษตามกฎหมาย เชน่การจําคกุ หรอืการปรับ 

ยอ่หนา้ที ่5 

 defence attorney (n) ทนายจําเลย ถา้เป็นทนายฝ่ายโจทกห์รอือัยการในคดอีาญา 

(criminal case) เรยีกวา่ prosecutor attorney และถา้เป็นโจทกใ์นคดแีพง่ (civil case) 
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เรยีกวา่ plaintiff 

To exchange letters หมายถงึการเขยีนจดหมายตดิตอ่กัน โดยไมไ่ดร้ะบวุา่ฝ่ายใดเป็น 

ฝ่ายเขยีนกอ่นและฝ่ายใดเป็นฝ่ายตอบ วลนีีแ้ปลกคะ่เพราะในภาษาอังกฤษสามารถให ้
ประธาน 

เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ทีเ่ขยีนจดหมายได ้อยา่งในบรบิทนีค้อื he แตใ่นภาษาไทยถา้ใชว้า่ เขา

เขยีน 

จดหมายตดิตอ่ไปยัง... ก็อาจมคีวามหมายวา่เขาเป็นผูเ้ขยีนอยูฝ่่ายเดยีว หรอืถา้จะใชว้า่เขา
เขยีน 

จดหมายโตต้อบ ก็จะมคีวามหมายวา่เขาเป็นฝ่ายตอบ ทางออกทีด่ฉัินเลอืกใชค้อืเปลีย่น
ประธาน 

ใหเ้ป็น ท ัง้สองฝ่าย แทน 

ยอ่หนา้ที ่6 
trial คํานามคํานีใ้นทางกฎหมายคอืการไตส่วน สว่น alleged หมายถงึการถกูกลา่วหา 

ยอ่หนา้ที ่7 

to testify คอืการใหก้าร หรอืภาษากฎหมายคอื เบกิความ 

พบกับอกีตอนหนึง่ของขา่วตา่งประเทศสปัดาหห์นา้นะคะ 

สวัสดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

December 14: Nobel winner a controversial figure in native Austria (2) 

สวัสดีค่ะ  

เม่ือสปัดาห์ท่ีแลว้ คุณไดล้องแปลเร่ืองของนกัเขียนหญิงรางวลัโนเบลปี 2547 น้ีไปบา้งแลว้นะคะ 

สปัดาห์น้ียงัมีเร่ืองงานเขียนของเธอต่ออีก เธอเป็นหญิงแกร่งกลา้ในดา้นความคิดท่ีทวนกระแส 

สงัคมอยา่งเด็ดเด่ียวไม่ยอมใครทั้งยงัเป็นนกัวรรณศิลป์ท่ีสวยงาม สร้างสรรค ์เก่งฉกาจรอบดา้น 

ในวงวรรณกรรม เชิญติดตามการแปลบทความท่ีเขียนถึงเธอไดเ้ลยค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc1404.htm
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Part 2 

Nobel winner a 
controversial figure in 

native Austria 

Self described writer of "the 
horrors of reality" takes literature 

honour 

Alan Riding, Paris 

9. The Piano Teacher, one of her 

darker novels, was turned into a 

French movie by the Austrian 

director Michael Haneke, with 

Isabelle Huppert in the role of 

Erika Kohut, a music teacher 

who seeks escape from her 

oppressive mother through 

sexual kinkiness. The movie, no 

less than the novel, shocked 

some people with its sexual 

violence. 

10. Reviewing the novel in The New 

York Times in 1988, Michiko 

Kakutani wrote of Jelinek‘s 

―uncompromising vision‖, but 

noted: ―Too often, however, her 

descriptions of Erika‘s violent 

fantasies seem willfully perverse 

– as though they‘d been 

concocted for the sole purpose of 

shocking the reader. 

11. Jelinek was born October 

20,1946,in the Austrian town of 

Murzzuschlag to a father of 

Czech – Jewish origin and an 

Austrian mother. She studied 

composition at the Vienna 

Conservatory while attending 

theatre and art history classes at 

ตอน ๒ 

นกัเขยีนรางวลัโนเบล 

ชาวออสเตรยี 

ผูม้คีวามคดิเห็นขดัแยง้ 

ผูค้วา้รางวัลเกยีรตยิศดา้นวรรณคด ี

พดูถงึตนเองวา่เป็นนักเขยีน 

ทีเ่ขยีนถงึ "ความจรงิทีเ่ลวรา้ย" 

อะล็อง ไรด้ ิง้, ปารสี 

9. นวนยิายเรือ่งครสูอนเปียนโน 

เป็นเรือ่งหนึง่ในบรรดานวนยิาย 

ของเธอทีแ่สดงใหเ้ห็นความ 

ชัว่รา้ยป่าเถือ่น ไมเคลิ ฮาเนเค  

ผูอํ้านวยการสรา้งภาพยนตรช์าว 

ออสเตรยีไดนํ้าไปสรา้งเป็น 

ภาพยนตรฝ์ร่ังเศส โดยมอีซิา
แบล 

อปุแปรทแ์สดงบทเป็น เอรกิา  

โคฮทุ ซึง่เป็นครสูอนดนตรผีูซ้ ึง่ 

พยายามหลบหนจีากแมผู่ก้ดขี ่
โดยหันไปหาความวปิรติทาง
เพศ 

ภาพยนตรก็์ไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่ 

นวนยิาย ทําใหผู้ค้นตกตะลงึ 

เกีย่วกับความรนุแรงทางเพศ 

10. มชิโิกะ กากตุาน ิเขยีนถงึ 

เจลเินกในบทวจิารณ์นวนยิายใน 

หนังสอืพมิพน์วิยอรค์ไทม ์ เมือ่  

ค.ศ.1988 วา่ ―เจลเินกมทัีศนะ 

ทีไ่มย่อมประนปีระนอม แตใ่หข้อ้ 

สงัเกตวา่ การบรรยายถงึ
ความคดิ 

เพอ้ฝันทีร่นุแรงของเอรกิานัน้ 

กระทําบอ่ยเกนิไป ดังนัน้จงึ
แสดง 

ถงึความจงใจใหด้วูปิรติราวกับวา่ 

ผูแ้ตง่มจีดุประสงคเ์พยีงอยา่ง



549 

 

the University of Vienna. She 

published her first collection of 

poems in 1967 and soon 

afterward began writing fiction. 

In 1974, she joined the Austrian 

Communist Party and remained 

a member until 1991. 

12. She made her name as a novelist 

in 1975 with Women as 

Lovers, in which two women 

friends travel to an Alpine resort 

in search of the perfect man, 

with unexpected 

results. Wonderful, Wonderful 

Times followed in 1980 andThe 

Piano Teacher in 1983. 

13. Today, Jelinek divides her time 

between Vienna, where her 

mother lives, and Munich, the 

hometown of her husband, 

Gottfried Hungsberg. But while 

acclaimed in Germany, where 

she won the Heinrich Boll Prize 

in 1986 and the Heinrich Heine 

Prize in 2002, her relationship 

with Austria remains 

complicated. Even Thursday, as 

Austria‘s president, Heinz 

Fischer, was praising her Nobel 

Prize as a ―tribute to all Austrian 

literature‖, she told Swedish 

Radio that she did not see it as 

―a feather in Austria‘s cap‖. 

14. Underlining her interest in 

experimenting in all artistic 

forms, last year Jelinek wrote the 

libretto for an opera composed 

by Olga Neuwirth, also an 

Austrian, which was based on 

David Lynch‘s enigmatic 

movie Lost Highway. 

15. ―It‘s pretty much impossible to 

translate an artwork like this into 

เดยีว 

ทีจ่ะทําใหผู้อ้า่นตกตะลงึ‖ 

11. เจลเินกเกดิวนัที ่20 ตลุาคม  

ค.ศ.1946 ทีเ่มอืง มสุซสุชลัก 

ประเทศออสเตรยี บดิาเป็นเช็ก 

เชือ้สายยวิแตม่ารดาเป็นชาว 

ออสเตรยี ศกึษาวชิาการแตง่
เพลง 

จากวทิยาลัยดนตรแีหง่เวยีนนา 

ขณะเดยีวกันไดศ้กึษาวชิาการ 

ละครและประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ณ  

มหาวทิยาลัยเวยีนนา เธอตพีมิพ ์

หนังสอืรวมบทประพันธค์รัง้แรก 

เมือ่ ค.ศ.1967 ตอ่มาไมน่าน 

เธอเริม่เขยีนนวนยิายเมือ่ ค.ศ. 
1974 ตอ่มาไดเ้ขา้รว่มพรรค 

คอมมวินสิตแ์หง่ออสเตรยี และ 

คงเป็นสมาชกิพรรคจนถงึ  

ค.ศ.1991 

12. เธอเริม่มชีือ่เสยีงในฐานะนัก 

แตง่นวนยิายเมือ่ ค.ศ.1975  

จากเรือ่ง หญงิคูรั่ก กลา่วถงึ

ผูห้ญงิ 

2 คนเป็นเพือ่นกัน เดนิทางไป 

ดว้ยกันทีร่สีอรท์แถบภเูขาแอลป์ 

เพือ่แสวงหาผูช้ายทีส่มบรูณ์
แบบ 

โดยผลทีอ่อกมากลับคาดไมถ่งึ  

ตอ่มา ค.ศ.1980 นวนยิายเรือ่ง 

ชว่งเวลามหัศจรรย ์ก็ตามมา 

และ 

ค.ศ.1983 ก็มเีรือ่งครสูอน
เปียนโน 

13. ปัจจบุันนี ้เจลเินก แบง่เวลาไปๆ  

มาๆ ระหวา่งกรงุเวยีนนาทีม่ารดา 

อยูก่ับเมอืง มวินคิบา้นเกดิของ
สาม ี

กอทฟรดิ ฮังสแบรก์ ระหวา่งที่
เธอ 

ไดรั้บรางวลัจากเยอรมน ีคอื
รางวลั  
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another genre,‖ Jelinek said in an 

interview at the time with The 

New York Times. ―But musical 

theatre is possible because, like 

film, it is another way of playing 

with time flow.‖ 

16. While the form taken by her 

writing constantly shifts, its 

fundamental purpose appears to 

be to disturb. As Agence France-

Presse quoted her as saying in a 

recent interview: ―My writings 

are limited to depicting 

analytically, but also 

polemically, the horrors of 

reality. Redemption is the 

specialty of other authors, male 

and female.‖ 

ฮายนร์กิ บอลล ์ในค.ศ.1986 

และ 

รางวลัฮายนร์กิ ฮายนใ์นค.ศ. 
2002 

นัน้ สมัพันธภาพของเธอกับ
ประเทศ 

ออสเตรยีมคีวามยุง่ยาก ทัง้ๆ ที่
เมือ่ 

วนัพฤหัสบด ีประธานาธบิดแีหง่ 

ประเทศออสเตรยี ฮายซ ์ฟิส
เชอร ์ 

ไดแ้สดงความยนิดทีีเ่ธอไดรั้บ
รางวลั 

ในฐานะทีเ่ป็น ―รางวลัสําหรับ 

วรรณคดอีอสเตรยี‖เธอกลับพดู

ทาง 

วทิยสุวเีดนวา่ เธอไมเ่ห็นวา่ เป็น
สิง่ 

ทีน่่าสรรเสรญิสําหรับประเทศ 

ออสเตรยี‖ 

14. เป็นทีน่่าสงัเกตวุา่เธอสนใจ
ทดลอง 

เขยีนงานวรรณกรรมทกุรปูแบบ  

เมือ่ปีทีแ่ลว้เธอเขยีนบทละคร 

อปุรากรซึง่แตง่เพลงโดย 
ออลกา  

นูเวริท์ ชาวออสเตรยี ซึง่ไดเ้คา้
โครง 

มาจากภาพยนตรท์ีเ่ขา้ใจยาก
เรือ่ง 

ลอสต ์ไฮเวย  ของเดวดิ ลนิช ์

15. ―งานศลิป์เป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นจาก 

ประเภทหนึง่ไปยังอกีประเภท
หนึง่ 

ไมไ่ด‖้ระหวา่งใหส้มัภาษณ์แก ่

หนังสอืพมิพน์วิยอรค์ไทม ์ ―แต่

ถา้ 

เปลีย่นเป็นบทละครเพลงยอ่มทํา
ได ้

เพราะละครเพลงกับภาพยนตรม์ี
ส ิง่ 
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คลา้ยคลงึกัน ซึง่เป็นการแสดงที่
ใช ้

เวลาตอ่เนือ่งกัน‖ 

16. รปูแบบการเขยีนของเธอเปลีย่น 

แปลงตลอดเวลา จดุประสงคพ์ืน้ 

ฐานการเขยีนดจูะสบัสน สํานัก
ขา่ว 

ฝร่ังเศสยกคําพดูของเธอระหวา่ง 

สมัภาษณ์เมือ่ไมน่านมานี้วา่ 

―การเขยีนของฉันจํากัดอยูท่ีก่าร 

แสดงภาพความน่ากลัวของ
ความ 

จรงิดว้ยคําพดูอยา่งพนิจิ
พเิคราะห ์

และดว้ยการขดัแยง้ทีร่นุแรง แต ่

นักเขยีนอืน่ๆ ไมว่า่จะเป็นชาย 

หรอืหญงิมักจะถนัดเขยีนในแนว 

กอบกูโ้ลก‖ 
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ค าอธบิาย  

ยอ่หนา้ที ่9  

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึนวนยิายของเอลฟรดิ เจลเินกนักเขยีนสตรชีาวออสเตรยี
เรือ่ง ครสูอนเปียนโน  ซึง่กลายเป็นภาพยนตรฝ์ร่ังเศส การแปลชือ่ภาษาฝร่ังเศส ดฉัินยดึ

หลักการออกเสยีงตามทีเ่ป็นจรงิกับ "หลักเกณฑก์ารทับศัพท"์ฉบับราชบัณฑติยสถาน, 

2535 หนา้ 27-35 darker novels n. darker มาจาก dark ในวงวรรณคด ีdark 

literature หมายถงึวรรณกรรมทีเ่ขยีนถงึมมุรา้ยของชวีติ เชน่ความชัว่ชา้ป่าเถือ่น ความ
เรน้ลับ ความวปิรติ oppressive adj. เมือ่ใชก้ับบคุคลหมายถงึซึง่เป็นทกุข ์กดขี ่ทําให ้

ลําบากใจ 

 kinkiness n. ความวปิรติ kinky เป็น >adj. 

ยอ่หนา้ที ่10  

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความเห็นของนักวจิารณ์นวนยิายเกีย่วกับ เอลฟรดิ เจลเินก 

 perverse adj. หัวแข็ง แข็งขอ้ วปิรติ ไมถ่กูทํานองครองธรรม คํานีม้คีวามหมายหลาย

อยา่ง 

ความยากของผูแ้ปลคอืการเลอืกวา่จะใชค้วามหมายใดจงึจะเหมาะสมทีส่ดุ ในทีน่ีด้ฉัินได ้
ใชคํ้า 

วปิรติมาหลายครัง้แลว้ซึง่เป็นลักษณะเรือ่งราวทีนั่กเขยีนนําเสนอผูอ้า่น เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กัน ดฉัิน 

จงึเลอืกความหมายและเขยีนคําแปลวา่ วปิรติ  concocted adj. ผสมปนเป แตง่เรือ่งขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่11-12  
 สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึชวีติและงานของเอลฟรดิ เจลเินก  composition n. การแตง่ 

ตคีวามไดว้า่เป็นการแตง่เพลง เพราะเมือ่อา่นขอ้ความตอ่ไปซึง่เป็นชือ่สถาบนัทีเ่จลเินกไป
เรยีน 

ก็จะเขา้ใจทันทวีา่แตง่อะไร Vienna Conservatory n. คอืสถาบันสอนดนตรแีหง่กรงุ

เวยีนนา 

 Alpine adj. มาจาก Alpsเทอืกเขาสงูทีก่ัน้พรมแดนระหวา่งประเทศฝร่ังเศส สวสิและ

สเปน 

เรยีกวา่ภเูขาแอลป์ 

ยอ่หนา้ที ่13 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความรูส้กึของเธอทีม่ตีอ่ประเทศบา้นเกดิเมอืงนอนของ
เธอเอง 

(เหตทุีฟั่งดไูมสู่ด้นัีกเพราะเป็นเรือ่งการเมอืงโดยเฉพาะเรือ่งพรรคคอมมวินสิตท์ีเ่ธอสงักัด

อยู)่ 
ความยากในการแปลยอ่หนา้นีย้ังคงเป็นเรือ่งการทับศัพทช์ือ่เฉพาะ
ภาษาเยอรมัน  Munich n. 

เมอืงมวินกิ  Gottfried Hungsberg n. กอทฟรดิ ฮังสแบรก์ ชือ่สามขีองเธอ 

 Heinrich Boll Prize n. รางวลัฮายนร์กิ บอลล ์ Heinrich Heine Prize n. รางวลั 
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ฮายนร์กิ ฮายน ์ Heinz Fischer n. ฮายน ์ฟิสเชอร ์ชือ่ประธานาธบิดอีอสเตรยี ชือ่เฉพาะ 

ดังกลา่วดฉัินยดึเสยีงอา่นเป็นหลัก และใชห้นังสอื "หลักเกณฑก์ารทับศัพท"์ ฉบับราช
บัณฑติย 

สถาน, 2535 หลักเกณฑก์ารทับศัพทภ์าษาเยอรมันหนา้ 39-48  feather n ขนนก คํานี้

ใน 

วงการวฒันธรรมคอืเครือ่งประดับเกยีรต ิดังคําวา่ประดับขนนกใหแ้ก ่ในทีน่ีเ้ป็นสํานวน ―a  

feather in one‘s cap‖ คอื สิง่, การกระทําทีน่่าสรรเสรญิ 

ยอ่หนา้ที ่14-15 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความสามารถในการทํางานของเธอซึง่รอบดา้น ทกุ
รปูแบบ โดย 

เฉพาะการเขยีนบทละครโอเปรา่ทีเ่ขยีนยากทีส่ดุเพราะตอ้งสมัพันธก์ับดนตรทีีใ่ชค้วบคู่
กัน 

 experimenting n. การทดลอง ปฏบิัตกิาร  artistic forms n. ในทีน่ีค้อื รปูแบบงาน 

วรรณกรรมเหมอืนคํา genreในยอ่หนา้ 15 ซึง่ตามปกตไิดแ้ก ่นทิาน นยิาย นวนยิาย เรือ่ง

สัน้  

บทละคร บทประพันธ ์บทภาพยนตร ์ enigmatic adj. ลกึลับ เขา้ใจยาก  musical  

theatre n. ละครเพลง ซึง่หมายถงึลักษณะสว่นหนึง่ของละครโอเปรา่ หรอือปุรากร และยัง

หมาย 

ถงึภาพยนตรเ์พลงดว้ย 

  

ยอ่หนา้ที ่5-6 
 สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึสว่นหนึง่ของการสมัภาษณ์ทีฉ่ายใหเ้ห็นลักษณะนสิยัทีแ่ทจ้รงิ

ของนักเขยีน 

สตรผีูน้ี ้ซ ึง่ไมช่อบเขา้สงัคมและมองโลกในแงร่า้ย  withstand v. อดทน อด
กลัน้  social 

phobia n. โรคเกลยีด/กลวัสงัคม  limelight n. จดุสนใจ สายตาประชาชนทีพุ่ง่มอง 

 public figure n. บคุคลสาธารณะ  opera libretto n. บทละครอปุรากร 

 screenplay n. บทละคร  cult figure บคุคลทีเ่ครง่จารตี 

ยอ่หนา้ที ่16 
 ใจความของยอ่หนา้นี้กลา่วถงึรปูแบบงานเขยีนของเธอ จดุประสงคพ์ืน้ฐาน และคํา

วจิารณ์งาน 

ของเธอเอง ซึง่เธอบอกสาํนักขา่วฝร่ังเศส  Agence France-Presse n. เป็นคําในภาษา 

ฝร่ังเศส ชือ่สํานักขา่วฝร่ังเศส แมจ้ะเป็นชือ่เฉพาะก็สามารถแปลได ้ depicting n. 

จาก v.  

depict อธบิายดว้ยคําพดู เลา่เรือ่ง  analytically adv. อยา่งพนิจิพเิคราะห ์

 polemically adv. อยา่งไมเ่ห็นดว้ย อยา่งโตเ้ถยีง ขดัแยง้ จากความหมายนีด้ฉัินเขยีน 

คําแปลวา่ดว้ยการขดัแยง้ ซึง่ฟังดเูป็นภาษาทีด่โีดยรักษาความหมายไว ้

ครบถว้น  horrors  
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of reality n. ความน่ากลัวของความจรงิ คํากลา่วนีส้อดคลอ้งกับขอ้ความทีผู่เ้ขยีนใชท้ีร่อง
หัวบท  

ความนี้  redemption n. คํานีม้คีวามหมายหลากหลายซึง่ทา้ทายใหผู้แ้ปลใช ้

วจิารณญาณ 

เลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกับบรบิท เชน่ การซือ้คนืการไถถ่อน การไถบ่าป การชว่ยชวีติ การ
ชดใช ้การ 

แลกเปลีย่นหลกัทรัพยเ์ป็นเงนิสด การปฏบิัตติามสญัญา ฯลฯ ทางศาสนาครสิตห์มายถงึ
การกูโ้ลก 

ใหพ้น้ภัยพบิัต ิดฉัินเขยีนวา่ แนวกอบกูโ้ลกเพือ่ใหไ้ดทั้ง้ความหมายทีเ่หมาะสมและ

ความ 

ไพเราะจากการเลน่คํากอบกูค้ะ่ 

หวงัวา่บทเรยีนแปลวนันีค้งเป็นประโยชนทั์ง้ดา้นภาษา วรรณคด ีความรูห้ลากหลายและ
ความ 

รักชาตนิะคะ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

December 7: Nobel winner a controversial figure in native Austria (1) 

สวัสดีค่ะ  

ครบรอบหน่ึงปีอีกแลว้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 7 ตุลาคม 2547 ของการประกาศผลรางวลัโนเบล 

สาขาวรรณคดี ปีน้ีนกัเขียนสตรีชาวออสเตรียไดรั้บรางวลัเกียรติยศน้ี จะมีพิธีพระราชทาน 

รางวลัวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2547 ตามประเพณีเหมือนกนัทุกปี 

บทเรียนแปลวนัน้ีขอถือโอกาสนาํเร่ืองราวของนกัเขียนสตรีมาทดลองแปล เพ่ือคุณจะไดเ้ก็บ 

ถอ้ยคาํภาษาในแวดวงวรรณกรรมและการเมืองไวบ้า้งตามสมควรนะคะ คนไทยเราก็ไดแ้ต่ 

ตามอ่านงานโนเบลจากยโุรปและแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ท่ีในใจก็ภาวนาให้ไดอ่้าน 

วรรณกรรมไทยท่ีจะไดร้างวลัโนเบลกบัเขาบา้ง ดิฉนัภาวนามาปีแลว้ปีเล่าอยา่งอดทน หวงัว่า 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trdc0704.htm
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สกัวนัหน่ึงนกัเขียนไทยจะควา้รางวลัโนเบลมาประดบั วรรณคดีไทย สกัวนัหน่ึง…แลว้ก็สกัวนัหน่ึง 
... วนัน้ีเรามาแปลงานของนกัเขียนชาติอ่ืนต่อไปเหมือนเดิมก็แลว้กนันะคะ 
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Part 1 

Nobel winner a 
controversial figure 

in native Austria 

Self described writer of "the 
horrors of reality" takes 

literature honour 

Alan Riding, Paris 

1. Elfriede Jelinek, a reclusive 

Austrian novelist and playwright 

who is well known in the 

German-speaking world for 

works that denounce both sexual 

violence and oppression, and 

right-wing extremism, was 

awarded the 2004 Noble Prize in 

Literature on Thursday by the 

Swedish Academy in 

Stockholm. 

2. There had been speculation that 

this year‘s prize might go to a 

woman, but Jelinek had not been 

mentioned among possible 

contenders. She is the first 

woman to win the award since 

Toni Morrison in 1993 and only 

the 10
th
 since the prize was 

created in 1901. 

3. In other ways, Jelinek fits a 

more familiar pattern. She is the 

seventh European literature 

laureate in the last decade. The 

academy has also again shown a 

preference for literature with a 

political echo. As with several 

recent winners, including last 

year‘s, JM Coetzee, a critic of 

South Africa‘ apartheid regime, 

Jelinek has used her literary 

work as a form of political 

engagement. 

ตอน ๑ 

นักเขยีนรางวลัโนเบล 
ชาวออสเตรีย 

ผู้มคีวามคดิเห็นขดัแย้ง 

ผู้คว้ารางวัลเกียรติยศด้านวรรณคดี 
พูดถึงตนเองว่าเป็นนักเขียน 

ท่ีเขียนถึง "ความจริงท่ีเลวร้าย" 

อะล็อง ไร้ดิง้, ปารีส 

1. เอลฟรีด เจลเินก เป็นชาว 
ออสเตรียที่ไมช่อบสงัคม 

เป็นนกัเขยีนนวนิยายและ 

นกัแตง่บทละครทีม่ีช่ือเสยีง 
ในกลุม่คนท่ีพดูภาษาเยอรมนั 

ผลงานเขียนของเธอกลา่ว 
ประณามความรุนแรงและ 

ความกดขี่ทางเพศ รวมทัง้ 
กลุม่ขวาจดั ได้รับรางวลั 

โนเบลสาขาวรรณคดีประจ าปี 

2004 ซึง่ประกาศเมื่อวนั 

พฤหสับดี (7 ตลุาคม) โดย 

ราชบณัฑิตยสถานแหง่ชาติ 
สวีเดน ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม 

2. เป็นท่ีคาดเดากนัวา่ปีนีร้างวลั 

นา่จะให้กบัสตรี แตช่ื่อของ 
เจลเินกก็ไมไ่ด้อยูใ่นรายการ 
ผู้ ชิงรางวลั เธอเป็นสตรีคนแรก 

ตอ่จาก โทนิ มอริสนั ที่ได้รับ 

รางวลัในปี 1993 และนบัเป็น 
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4. In its citation, the 18-member 

Swedish Academy said Jelinek, 

57, had been chosen ―for her 

musical flow of voices and 

countervoices in novels and 

plays that with extraordinary 

linguistic zeal reveal the 

absurdity of society‘s cliches 

and their subjugating power‖ 

This year‘s literature prize is 

worth about $1.35 million (55.35 

million baht). 

5. In an interview with Swedish 

Radio from her home in Vienna, 

Jelinek said the prize was 

―surprising and a great honour‖, 

but she said she was unable to 

travel to Stockholm for the 

awards ceremony in December. 

Later, she told Reuters: ―I am 

not mentally able to withstand 

that. I have a social phobia and 

cannot stand these large crowds 

of people. But I will certainly 

write a speech.‖ 

6. Still, for all her avoidance of the 

limelight, Jelinek is very much a 

public figure in Austria and 

Germany. Her writing, which 

includes poetry, an opera libretto 

and screenplays, with its deep 

pessimism about the human 

condition, has turned her into 

something of a cult figure. 

7. Outside the German-speaking 

world, she is not as well known, 

although some of her works 

have been translated into 

English, French and Swedish. 

Four of her best known novels -

The Piano Teacher, Wonderful, 

Wonderful Times. 

Lust  andWomen as Lovers — 

have been published in English 

by the London-based publisher 

Serpent‘s Tail. 

8. ―She‘s very controversial and 

คนที ่10 ที่ได้รับรางวลั ซึง่เกิด 

ขึน้ในปี 1901 

3. เจลเินกเป็นคนท่ีเหมาะสมมาก 

ส าหรับรางวลันี ้ในทศวรรษที่แล้ว 

เธอเป็นชาวยโุรปคนที่ 7 ที่ได้รับ 

รางวลัวรรณกรรม จะเห็นได้วา่ 
ราชบณัฑิตยสถานแหง่สวเีดนมี 
แนวโน้มที่แสดงความพงึพอใจ 

ตอ่วรรณกรรมที่สะท้อนการเมือง 
ดงัจะเห็นได้จากผู้ได้รับรางวลั 

ก่อนหน้านีห้ลายคนรวมทัง้ปีที่ 
แล้วคือ เจ.เอ็ม. โคเอทซี นกั 

วิจารณ์ชาวแอฟริกาใต้เก่ียวกบั 

ระบอบการปกครองแบบเหยยีดผิว 
เจลเินกได้ใช้งานวรรณกรรมของ 
เธอเสมือนเป็นรูปแบบหนึง่ของ 
พนัธกิจทางการเมือง 

4. คณะกรรมการ 18 คนของราช 

บณัฑิตยสถานแหง่ประเทศสวีเดน 

ประกาศค าสดดุวีา่เจลเินกซึง่อาย ุ

57 ปี ได้รับเลอืก ― เพราะในนว 
นิยายและบทละครของเธอนัน้ 

เธอได้เสนอทัง้เสยีงทีเ่ห็นด้วย 

และไมเ่ห็นด้วยได้ราบร่ืนไพเราะ 

ราวเสยีงดนตรี โดยใช้ภาษา 
เฉียบคมรุนแรงเผยให้เห็นความ 

ไร้สาระและความคร ่าครึของ 
สงัคมซึง่มีพลงัครอบง า‖ รางวลั 

วรรณรรมปีนีม้ีมลูคา่ประมาณ  

1.35 ล้านดอลลา่ร์ (55.35  

ล้านบาท) 
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has a very feminist voice,‖ Peter 

Ayrton, publisher of Serpent‘s 

Tail, said in a telephone 

interview from the Frankfurt 

Book Fair, ―She‘s also very 

innovative both at the level of 

content but also formally.‖ 

5. วิทยกุระจายเสยีงแหง่ชาติ 
สวีเดนได้สมัภาษณ์เธอที่บ้าน 

ณ กรุงเวยีนนา เธอกลา่ววา่ 
รางวลันีท้ าให้เธอ ―รู้สกึตื่นเต้น 

และเป็นเกียรติอยา่งสงู‖ แต ่

เธอก็กลา่ววา่ ไมส่ามารถเดิน 

ทางไปยงักรุงสต๊อกโฮล์มเพื่อ 

ร่วมพิธีมอบรางวลัในเดือน 

ธนัวาคมนีไ้ด้ ตอ่มาเธอบอก 

กบัผู้สือ่ขา่วรอยเตอรส์วา่  

―ทางด้านจิตใจฉนัทนตอ่งาน 

พิธีไมไ่ด้เพราะเป็นโรคกลวั 
สงัคม ไมส่ามารถทนประชาชน 

จ านวนมากได้ แตฉ่นัจะเขียน 

สนุทรพจน์สง่ไปให้อยา่งแนน่อน‖ 

6. แม้จะพยายามหลกีเลีย่งสายตา 
ประชาชน เจลเินกก็ยงัเป็น 

บคุคลสาธารณะที่ส าคญัมาก 

ในประเทศออสเตรียและเยอรมนันี 
งานเขียนของเธอซึง่รวมทัง้บท 

ประพนัธ์ บทละครอปุรากร และ 

บทภาพยนตร์นัน้ได้แสดงให้เห็น 

การมองโลกในแง่ร้ายที่รุนแรง 
เก่ียวกบัสถานภาพของมนษุย์ 

ท าให้เธอดเูหมือนเป็นบคุคล 

ที่เคร่งจารีตเนิยม 

7. ในประเทศที่ไมใ่ช้ภาษาเยอรมนั 

เธอไมเ่ป็นท่ีรู้จกัดีนกั แม้วา่ผล 

งานบางชิน้จะแปลเป็นภาษา 
องักฤษ ภาษาฝร่ังเศส และภาษา 
สวีเดนก็ตาม นวนิยายที่มช่ืีอเสยีง 
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ที่สดุทัง้ 4 เร่ืองได้แก่เร่ืองครูสอน 

เปียนโน, ช่วงเวลามหศัจรรย์  

กามโลกีย์   และหญิงคู่รกั  ได้ 

ตีพิมพ์เป็นภาษาองักฤษโดย 

ส านกัพิมพ์เซอร์เพนทส์ เทล  

ณ กรุงลอนดอน 

8. พีเตอร์ เอร์ตนั แหง่ส านกัพิมพ์ 

เซอร์เพนทส์ เทล กลา่วในขณะ 

ที่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ในงาน 

มหกรรมหนงัสอืที่แฟรงเฟิร์ทวา่ 
―เธอเป็นคนที่มีความคิดเห็นขดั 

แย้งที่รุนแรง เป็นนกัเรียกร้อง 
สทิธิสตรีที่ส าคญั เธอเป็นคนท่ีม ี

ความคิดแปลกใหมใ่นด้านเนือ้หา 
แตก็่ยงัคร ่าครึ‖ 
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ค าอธิบาย  

หัวบท  

บทความน้ีเขียนจากแหล่งข่าวฝร่ังเศส (Agence France Presse) โดยคุณ อะล็อง ไร้ด้ิง กรุง 
ปารีส ช่ือบทแปลยากมาก เพราะจะแปลตรงตวัไม่ไดต้อ้งตีความและตอ้งเขียนให้สอดคลอ้ง 
กบัการใชภ้าษาไทย เร่ิมตั้งแต่คาํ  winner n. ผูช้นะ ตามหลกัภาษาไทยไม่ใชผู้้ชนะรางวลั  
เพราะเป็นไปไม่ได ้ตอ้งใชว้า่ผู้ได้รับรางวลัจึงจะถูกตอ้ง ใน  Nobel winner คาํวา่ winner  

หมายถึงนกัเขียน โดยอาศยัขอ้ความท่ีอยูถ่ดัไป และเน้ือเร่ืองทั้งหมด  controversial adj.  

โตเ้ถียง ขดัแยง้ ตีความวา่เป็นผูมี้ความคิดเห็นขดัแยง้ ถา้จะให้สอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองหรือบริบท 

ก็ขยายความไดอี้กวา่ขดัแยง้ในตวันกัเขียนเอง และขดัแยง้กบัสงัคม  figure n. เป็นคาํท่ีมี 

ความหมายหลายอยา่ง ผูแ้ปลตอ้งใชวิ้จารณญาณเลือกความหมายท่ีเหมาะสมกบับริบท ในท่ีน้ีคือ 

บุคคล 

รองหัวบท  

เป็นขอ้ความท่ีเป็นประโยคสมบูรณ์ เพราะมีทั้งประธาน กริยาและกรรม ส่วนท่ีเป็นประธาน เร่ิม 

ตั้งแต่ Self...จนถึง reality ส่วนกริยาคือ takes และส่วนกรรมคือ literature honour เพื่อ 

ให้มีลกัษณะเป็นภาษาหนังสือพมิพ์ที่มุ่งความแปลก หวอืหวา ท้าทาย เจิดจ้า ดิฉนัจึงเขียน 

คาํแปลของ takes วา่ควา้ ดงัเช่นท่ีนกัข่าวทั้งหลายใชว้า่คว้ารางวัล  horrors n. ความน่ากลวั 
ความเลวร้าย ทางวิชา วรรณคดีงานเขียนประเภท horror จะกล่าวถึงเร่ืองราวน่าต่ืนเตน้สยองขวญั 

เช่นเร่ืองผีดุ ผีดิบ การเข่นฆ่าบา้เลือด ความคลัง่แคน้พยาบาท ฯลฯ ในบทความน้ีหมายถึงความ 

เลวร้าย 

ย่อหน้าที่ 1  

 เม่ืออ่านบทความน้ีตลอดตั้งแต่ตน้ยอ่หนา้แรกจนจบเพ่ือจบัใจความรวมแลว้ ก็จะอ่านทีละยอ่หนา้ 
อยา่งละเอียด ทาํความเขา้ใจทุกคาํทุกความหมาย จนสามารถสรุปใจความสาํคญัของยอ่หน้านั้นๆ 

ได ้ใจความสาํคญัของยอ่หนา้ 1 น้ี กล่าวถึงนกัเขียนสตรีผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมประจาํ 
ปี พ.ศ.2547 กบัลกัษณะเด่นของงานเขียนของเธอ ความยากในการแปลบทความน้ีคือช่ือเฉพาะ 

ของบุคคลในเร่ืองซ่ึงเป็นภาษาเยอรมนั ทั้งน้ีเพราะประเทศออสเตรียเป็นประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั 

ดิฉนัเขียนช่ือ Elfried Jelinek โดยเนน้เสียงอ่านภาษาเยอรมนัว่า เอลฟริด เจลิเนก 

 reclusive adj. ซ่ึงอยูโ่ดดเด่ียวไม่คบหาสมาคม ซ่ึงชอบปลีกตวัจากสงัคม ไม่ชอบสงัคม  

ลกัษณะเช่นน้ีดูราวกบัจะเป็นลกัษณะเฉพาะของนกัเขียนเก่งๆ เพราะนอกจากเจลิเนกคนน้ีแลว้  
โคเอทซี นกัเขียนรางวลัโนเบลปีท่ีแลว้ก็ไม่ค่อยชอบสงัคมเช่นกนั 

ศพัทใ์นแวดวงวรรณคดีมีหลายคาํในยอ่หนา้น้ี เช่น  novelist n. นกัเขียนนวนิยาย  play- 

wright n. นกัแต่งบทละคร  works n. ตดัสั้นจาก literary works งานวรรณกรรม งานเขียน 

 denounce v. ประณาม วา่กล่าวอยา่งรุนแรง ติเตียนอยา่งรุนแรง  sexual violence  

and oppression n. ดิฉนัเขียนวา่ ความรุนแรงและการกดข่ีทางเพศ ตามท่ีคนไทยคุน้หู 
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ย่อหน้าที่ 2-3 

ใจความของสองยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงลกัษณะการพิจารณาตดัสินรางวลัของคณะกรรมการแห่งราช 

บณัฑิตยสถานสวีเดน  speculation n. การพิจารณา การเก็ง การเดา  contenders n. 

คู่แขง่ขนั คู่ต่อสู ้ political echo n. การสะทอ้นการเมือง น่ีเองคือลกัษณะสาํคญัของการ 

พิจารณาซ่ึงทาํให้ผูแ้ปลมีโอกาสเก็บคาํดา้นการเมืองควบคู่ไปกบัดา้นวรรณคดีเพราะบทความน้ี 

เขียนถึงการสะทอ้นการเมืองของนกัเขียนหญิงผูเ้ก่งกลา้คนน้ีค่ะ  apartheid regime n. 

ระบอบการเมืองหรือการปกครองแบบแบ่งแยก/เหยยีดผิว  engagement n. การตกลง  
ขอ้ตกลง พนัธะ ใน วิชาวรรณคดีคาํน้ีหมายถึงนกัเขียนท่ีมีการตกลงกนัไวว้า่มีหนา้ท่ีเขียนถึงอะไร 

เรียกวา่นักเขียนพนัธกจิ มกัจะใชใ้นหมู่นกัเขียนสงักดัพรรคคอมมิวนิสต ์ซ่ึงมีการวางสูตรสาํเร็จ 

รูปในการเขียนไวช้ดัเจน และเคร่งครัด 

ย่อหน้าที่ 4 

ใจความสาํคญัของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงคาํประกาศของคณะกรรมการพิจารณาตดัสินรางวลัโนเบล 

ต่อสาธารณชนเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2547 คาํประกาศน้ีใช ้4 ภาษาไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาสวีเดน 

ภาษาฝร่ังเศส และภาษาเยอรมนั นอกจากน้ีราชบณัฑิตยสถานแห่งชาติสวีเดนยงัแจกจ่ายขอ้มูลชีว 

ประวติั กบัรายช่ือผลงานท่ีมากมายของผูไ้ดรั้บรางวลัดว้ย ถา้ใครสนใจก็เปิดเวบ็ไซท์
http://nobelprize.org/literature/laurates/2004/index.html และถา้ตอ้งการขอ้มูลผูไ้ดรั้บ 

รางวลัสาขาฟิสิกส์ก็แทนท่ี literature ดว้ย physics เช่นเดียวกบัสาขาเคมี chemistry สาขา 
แพทย ์medicine สาขาสนัติภาพ peace และสาขาเศรษฐศาสตร์ economics รางวลัโนเบล 

มีทั้งหมด 6 สาขาค่ะ citation n. การอา้งอิง รางวลัหรือคาํชมเชย คาํสดุดี ขอ้ความสดุดีใน 

เคร่ืองหมายคาํพดูยกมาจากคาํประกาศท่ีเป็นทางการของราชบณัฑิตยสถาน ซ่ึงใชถ้อ้ยคาํเคร่ง 
ขลงัทุกปี counter voices n. เสียงท่ีแสดงความขดัแยง้ ต่อตา้น  linguistic zeal n.  

ภาษาท่ีเร่าร้อนรุนแรง เฉียบคม cliches n. เป็นคาํยมืจากภาษาฝร่ังเศส cliché ถอ้ยคาํสาํนวน 

ซํ้าซากน่าเบ่ือ ครํ่ าครึ  subjugating power n. พลงั (ของภาษา) ท่ีครอบงาํท่ีทาํให้ตกเป็น 

ทาส ทาํให้เช่ือฟังอยา่งหมอบราบคาบแกว้ 

ย่อหน้าที่ 5-6 

 สองยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงส่วนหน่ึงของการสมัภาษณ์ท่ีฉายให้เห็นลกัษณะนิสยัท่ีแทจ้ริงของนกัเขียน 

สตรีผูน้ี้ ซ่ึงไม่ชอบเขา้สังคมและมองโลกในแง่ร้าย  withstand v. อดทน อดกลั้น  social  

phobia n. โรคเกลียด/กลวัสงัคม  limelight n. จุดสนใจ สายตาประชาชนท่ีพุง่มอง 
 public figure n. บุคคลสาธารณะ  opera libretto n. บทละครอุปรากร 
 screenplay n. บทละคร  cult figure บุคคลท่ีเคร่งจารีต 

ย่อหน้าที่ 7 

 ใจความของยอ่หนา้น้ีกล่าวถึงนวนิยายท่ีดีท่ีสุด 4 เร่ืองของเอลฟรีด เจลิเนก ซ่ึงแปลเป็นภาษา 
อ่ืนๆ หลายภาษาแลว้ ส่ิงท่ีน่าสังเกตุเก่ียวกบัการแปลยอ่หนา้น้ีคือช่ือเร่ืองของวรรณกรรมซ่ึงมี 

ความเห็นต่างกนัเป็นสองแนว แนวหน่ึงเห็นวา่ไม่ควรแปล ควรปล่อยไวต้ามตน้ฉบบัเพราะเส่ียง 

http://nobelprize.org/literature/laurates/2004/index.html
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ต่อการเขา้ใจผิด อีกแนวหน่ึงเห็นวา่ควรแปลถา้แปลไดแ้ละไม่ทาํให้เขา้ใจผิด เพราะมีประโยชน์ต่อ 

ผูอ่้านจะไดแ้นวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆพอสมควร ถึงไดไ้ม่เตม็บริบูรณ์นกัก็ตาม ส่วนดิฉนันั้น 

รับฟังแนวคิดทั้งสองแนวแลว้นาํมาพิจารณาวา่เม่ือใดควรทาํตามแนวท่ี 1 เม่ือใดควรทาํตามแนว 

ท่ี 2 ค่ะ 

ย่อหน้าที่ 8 

ยอ่หนา้น้ีเป็นคาํวิจารณ์ของผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึง เขาคิดวา่เธอเป็นคน 

ท่ีมีความขดัแยง้ในตวัเองดว้ยมีทั้งความใหม่กบัความเก่ารวมกนั ทั้งยงัเป็นนกัเรียกร้องสิทธิสตรี 
ให้มีสิทธิและเสรีภาพทางสงัคมและการเมืองหรือ feminism อีกดว้ย  feminist voice n.  

นกัเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิและเสรีภาพทางสงัคมและการเมือง  innovative adj. ซ่ึงนาํส่ิงใหม ่

เขา้มา คาํกริยาคือ innovate คาํนามคือ innovation มีศพัทบ์ญัญติัใชว้า่ นวตักรรม 

 formally หรือ formality n. ระเบียบแบบแผน ครํ่ าครึ 

สปัดาห์หนา้พบกบันกัเขียนสตรีมือรางวลัอีกนะคะ 

สวสัดีค่ะ      
สิทธา พินิจภวูดล 

 

  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 
and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

NOVEMBER 2004  

November 30: Multi � layer burials solve land shortage (2) 

สวัสดี เพื่อนๆ ผู้อ่าน  

องัคารน้ี กลบัมาแปลข่าว ‗สุสานอิสลาม‘ กนัต่อนะคะ แต่ก่อนอ่ืนมีข่าวขอบอกกล่าวแฟนๆ หน่อยวา่ 
มีหนงัสือแปลเร่ืองใหม่ เพ่ิงเปิดตวัไปเม่ือ 2 สปัดาห์ท่ีแลว้ เร่ือง ชะตาลิขิต  แปลมาจากตน้ฉบบัภาษา 
ฮงัการี Sorstalansa‘g  มีเน้ือหาท่ียอดเยีย่มมาก เป็นบนัทึกของเด็กหนุ่มฮงัการีท่ีทนทุกขท์รมาน 

อยูใ่นค่ายกกัขงัยวิ แต่วิธีการท่ีเด็กหนุ่มผูน้ี้ใชด้บัสรรพทรมาร ซ่ึงแทบไม่เช่ือว่ามนุษยเ์ราช่างโหดร้าย 
ทาํทารุณกรรมต่อมนุษยด์ว้ยกนัไดเ้ช่นน้ีอยา่งไร ดิฉนัขอยกยอ่งความคิดและจินตนาการของเด็กหนุ่ม 

ผูน้ี้มาก จนอยากให้เพ่ือนๆ แฟนๆ ไดอ่้านเร่ืองน้ีกนั เร่ืองน้ีไดรั้บรางวลัโนเบลดว้ยค่ะ ดิฉนับงัเอิญได ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv3004.htm
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เป็นบรรณาธิการหนงัสือเร่ืองน้ี ตอ้งขอยอมรับวา่เป็นงานช้ินมหาโหด สุดหินจริงๆ แต่เน้ือหาคุม้ค่ายิง่ 
แก่การทาํงาน จนตอ้งขอใชเ้น้ือท่ีตรงน้ี ขอบอกกล่าวให้รู้ทัว่กนั 
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Part 2 

Multi – layer burials 
solve land shortage 

City graveyard ‘packs bodies like 
sardines’ 

ANCHALEE KONGRUT 

8. The deceased are placed with 

their heads facing toward the 

holy city of Mecca. 

9. Ritual washing of the body is 

usually performed by family 

members or close friends. 

10. The body is wrapped in a 

simple, white shroud. Coffins 

are only used in areas prone 

to flooding. 

11. ―We do not consider this kind 

of burial system as 

disrespectful,‖ said Mrs 

Saowaneee. ―It is a good way 

to conserve natural resources, 

by sharing land.‖ 

12. The Muslim Lawyers 

Association recently donated 

a 5-rai plot in Nong Chok 

district to city hall for the 

development of the capital‘s 

first public Muslim 

graveyard. 

13. The graveyard would have a 

total capacity of 1,500 bodies, 

large enough to be used for 

the next few decades. 

14. Democrat city 

councillorNathavut 

Mudnurak said many 

mosques in Bangkok were 

reluctant to accept bodies 

from outside their 

ตอน ๒ 

การฝงัคนตายซอ้นทบั 

หลายช ัน้แกป้ญัหาสสุาน 

ขาดแคลนได ้

อัดแน่นรา่งคนตายเหมอืนปลาซารด์นิ
กระป๋อง 

ฮญัชล ีคงกรุต 

8. รา่งผูต้ายจัดนอนในทา่ทีห่ัน 

ศรีษะไปสูน่ครมักกะหอ์ัน 

ศักดิส์ทิธิ ์
9. โดยท่ัวไปแลว้ การอาบน้ําผูต้าย 

ตามพธิศีาสนาอสิลามนัน้ สมาชกิ 

ในครอบครัวและเพือ่นสนทิคุน้ 

เคยกัน เป็นผูอ้าบน้ําให ้

10. จากนัน้หอ่พันรา่งผูต้ายดว้ยผา้ขาว 

เรยีบธรรมดา สว่นหบีบรรจคุนตาย 

ใชเ้ฉพาะในบรเิวณสสุานทีม่น้ํีา 

ทว่มขงังา่ยเทา่นัน้ 

11. อาจารยเ์สาวนยีใ์หคํ้าอธบิายตอ่อกี 

―เราไมถ่อืวา่ วธิกีารฝังคนตาย 

เชน่นีเ้ป็นการแสดงถงึความไม ่

เคารพนับถอืตอ่ผูต้าย แตแ่ทจ้รงิ 

เป็นวธิกีารทีด่วีธิหีนึง่ ทีจ่ะสงวน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิดว้ยการรว่ม 

ใชพ้ืน้แผน่ดนิดว้ยกัน‖ 

12. เมือ่เร็วๆ นีส้มาคมทนายความ 

มสุลมิไดบ้รจิาคทีด่นิจํานวน 5 ไร ่

ในเขตหนองจอก ใหส้ภากรงุเทพ 

มหานครเพือ่จัดสรา้งเป็นสสุาน 

มสุลมิสาธารณะแหง่แรกของ 

เมอืงหลวง 

13. สสุานแหง่นี ้มคีวามจรัุบจํานวน 

ผูต้ายทัง้หมดได ้1,500 รา่ง ม ี

ขนาดใหญพ่อเพยีงใชไ้ปไดน้าน 

ถงึ 2-3 ทศวรรษหนา้ 

14. นายณัฐวฒุ ิหมัดนุรักษ์ ทีป่รกึษา 
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communities. 

15. Muslim Community president 

and Bangkok MP Samai 

Charoenchang blamed land 

prices, an increasing 

population and government 

policy for a lack of space for 

cemeteries in the capital. 

16. A city ordinance passed last 

year barred private parties 

from building new cemeteries 

in Bangkok, while 

empowering the government 

to build public graveyards. 

สภากรงุเทพมหานคร พรรค 

ประชาธปัิตย ์อธบิายวา่สสุาน 

หลายแหง่ในกรงุเทพไมเ่ต็มใจ 

ยนิดรัีบฝังผูต้าย ทีอ่ยูน่อกชมุชน 

มัสยดิของตน 

15. นายสมัย เจรญิชา่ง สมาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพและประธาน 

ชมุชนมสุลมิกลา่วโทษปัญหาการ 

ขาดแคลนพืน้ทีส่สุานในเมอืงหลวง 

วา่ เป็นเพราะทีด่นิราคาแพง  

จํานวนประชากรเพิม่ขึน้และ 

นโยบายของรัฐบาลเอง 

16. โดยเฉพาะ กฤษฎกีากฎหมายของ 

สภากรงุเทพมหานคร ทีผ่า่นการ 

เห็นชอบไปเมือ่ปีทีแ่ลว้ ไมอ่นุญาต 

ใหภ้าคเอกชนจัดสรา้งสสุานใหม่ๆ  

ขึน้ในกรงุเทพ แตก่ลับมอบอํานาจ 

ใหฝ่้ายรัฐบาลสรา้งเป็นสสุาน 

สาธารณะแทน 
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Cemetery 
attendant 

Sutin 
Mudpongtua 

tends his 
son’s grave 

at Jawa 
Mosque. ---

CHANAT KATANYU 
 

สทุนิ หมดัป้องตวั  
ผูด้แูลสสุานจดัแตง่ 
หลมุฝงับตุรชาย 
ของตนทีม่สัยดิยะวา 
— ชนัตต ์กตัญํ ู

ยอ่หนา้ที ่8  
ยอ่หนา้นี ้อาจารยผ์ูใ้หข้า่วสมัภาษณ์ ยังคงอธบิายรายละเอยีดพธิฝัีงคนตายตามแบบมสุลมิ
อยู ่
 ขอใหส้งัเกตการขึน้ตน้ประโยคของยอ่หนา้ 8-10 ลว้นใชป้ระโยคโครงสรา้ง passive voice 

ตาม 

แบบฉบับรปูประโยคภาษาอังกฤษ หากเราแปลตามโครงสรา้งนีจ้ะเขา้ลักษณะขอ้ไมพ่งึปฏบิัต ิ
ในการ 

แปลวา่ ―ไมแ่ปลตามโครงสรา้งภาษาตน้ฉบับ‖ จงึตอ้งพจิารณาการใชข้อ้ความแปลให ้

ด ี the  

deceased (n.)ผูต้าย (ทีเ่พิง่ตาย) คํานีม้าจากคํา deceaseเป็นทัง้นามและกรยิา หมายถงึ  

การตาย การถงึแกก่รรม มรณกรรม  facing toward (adv.phr.)หัน...ไปสู ่the holy city  

of Meccaคอื นครมกักะหอ์ันศักดิส์ทิธิ ์ ยอ่หนา้นี ้ดฉัินขอเตมิคําเชือ่ม ในทา่ที ่เขา้มาเพือ่

ใช ้

แทน with(พรอ้มกัน) เพราะตอ้งการใหป้ระโยคสละสลวยขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่9-10 

ยอ่หนา้นี ้ผูใ้หข้า่วยังชีแ้จงรายละเอยีดพธิฝัีงศพคนตายตอ่ Ritual washing of the 

body  

หมายถงึ การอาบน้ําผูต้ายตามพธิศีาสนา ซึง่ชาวมสุลมิ เรยีกกันวา่ พธิกีารอาบน้ํายานะซะฮ ์
ถอืเป็น 

ศาสนพธิสีําคัญพธิหีนึง่ของชาวมสุลมิทกุคน ขอใหส้งัเกตวา่ดฉัินใชคํ้า อาบน า้ (washing)ไม่

ใช ้  

รดน้ํา เพราะเป็นการอาบน้ําจรงิๆ  is…performed by หมายถงึ กระทําโดย ทําโดย แตห่าก

ใช ้

คําแปลเหลา่นี ้ขอ้ความดไูมเ่ป็นภาษาไทยทีด่ ีและยังเป็นการแปลตามโครงสรา้งของภาษา
ของตน้ 

ฉบับอกีดว้ย ยอ่หนา้แรกทัง้หมดจงึตอ้งปรับปรงุแกไ้ขโยกยา้ยตําแหน่ง และเปลีย่นคําเสยี
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ใหม ่โดยที ่
ยังคงความหมายเดมิอยู ่ is wrapped (v. ) หอ่พันแน่น  simple white shroud (attr. 

n.)คอื ผา้ขาวเรยีบธรรมดา shroud( n. ) ผา้ตราสงั ผา้หอ่ศพ แตด่ฉัินขอใชคํ้าวา่ ผา้

ขาว เพราะ 

ตรงกับสภาพจรงิทีเ่กดิขึน้prone to flooding เป็นคณุศัพทว์ล ีหมายถงึทีม่น้ํีาทว่มขงังา่ย 

 ยอ่หนา้นีเ้ชน่เดยีวกันตอ้งปรับปรงุแกไ้ขประโยคเสยีใหม ่

ยอ่หนา้ที ่11 
ยอ่หนา้นี ้อาจารยผ์ูใ้หข้า่วใหเ้หตผุลในการปฏบิัตติามศาสนพธินีี้ considerคํานีต้อ้งเลอืก 

คําแปลใหด้ีๆ  มฉิะนัน้ขอ้ความจะไมเ่ชือ่มโยงกัน ควรใชว้า่ ยดึถอืวา่ ถอืวา่เป็น คําใดคําหนึง่ก็
ได ้
disrespectful( adj. ) ไมเ่คารพนับถอื ไมม่มีารยาท ไมยํ่าเกรง ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าแรก 

แลว้กัน natural resources( attr.n. ) หมายถงึ ทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่ในทีน่ีค้อื พืน้

แผน่ดนิ 

by sharing คอื ดว้ยการรว่มใช.้..ดว้ยกัน 

ยอ่หนา้ที ่12 
ยอ่หนา้นีข้ ึน้สาระเรือ่งใหม ่กลา่วถงึการบรจิาคทีด่นิสสุานสาธารณะ The Muslim 

Lawyer  

Association คอื สมาคมทนายความมสุลมิ  a 5- rai plot( attr.n ) นามวลนีีค้อืทีด่นิจํานวน 

5 ไร ่city hallคอื คําเรยีกโดยท่ัวไปของสภาปกครองทอ้งถิน่ ซึง่ในบรบิทนีค้อื สภา

กรงุเทพ 

มหานคร the capital ‘s first public Muslim graveyardคอื สสุานมสุลมิสาธารณะ 

แหง่แรกของเมอืงหลวง  ในยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีว แปลไปตรงความ ไมต่อ้งมกีาร

โยกยา้ยใด 

ยอ่หนา้ที ่13 
กลา่วถงึรายละเอยีดของสสุานมสุลมิแหง่ใหมท่ีจ่ะสรา้งขึน้ a total capacity( attr.n. ) 

นาม 

วลนีีค้อืมคีวามสามารถจ ุมคีวามจ ุมขีนาดจ ุ(เลอืกใชคํ้าใดคําหนึง่) รับจํานวน...ทัง้หมด
ได ้the 

next few decades( attr.n. ) นามวลนีี ้คอื 2-3 ทศวรรษหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่14 
ยอ่หนา้นี ้ผูใ้หข้า่วเป็นนักการเมอืง กลา่วถงึปัญหาการขาดแคลนพืน้ทีส่สุาน Democrat 

city  

councillor( attr.n. ) หมายถงึ ทีป่รกึษาสภากรงุเทพมหานคร พรรค

ประชาธปัิตย ์reluctant 

(adj. ) ไมส่มัครใจ ฝืนใจ ไมเ่ต็มใจ ไมย่นิด ีทกุคําใชไ้ดห้มด ดฉัินเลยผนวก 2 คําหลังเขา้

ดว้ยกัน 

เป็น ไมเ่ต็มใจยนิด ีเพือ่ใหป้ระโยคทอดน้ําเสยีงออกไป accept( v. ) ในทีน่ีห้มายถงึ 
ยอมรับ  
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รับฝัง ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าหลังเพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ 

ยอ่หนา้ที ่15 
เป็นคําสมัภาษณ์ของ สส กทมอกีผูห้นึง่ ทีก่ลา่วถงึสาเหตขุองการขาดแคลนสสุานมสุลมิ 
Muslim Community president( attr.n. ) คอื ประธานชมุชนมสุลมิ (ของชมุชนบาง

แหง่) 
Bangkok MP( attr.n. ) คอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื สส น่ันเอง blamed( v. 

)  

กลา่วโทษ ตําหน ิโทษ โยนความผดิ เลอืกใชไ้ดท้กุคําคะ่ a lack of spaceเป็นวลเีชือ่ม  

หมายถงึ ปัญหาการขาดแคลนพืน้ทีส่สุาน  ในยอ่หนา้นีเ้ชน่เดยีวกัน มหีนึง่ประโยคแตม่วีลี

ยอ่ยๆ  

ประกอบอยูห่ลายวล ีตอ้งโยกยา้ยสบัเปลีย่นตําแหน่งทีว่างขอ้ความเสยีใหม ่โดยเฉพาะขอนํา
วลทีีเ่ป็น 

กรรมตรง คอื ปญัหาการขาดแคลนพืน้ทีส่สุานในเมอืงหลวง ขึน้มาตอ่ทา้ยกรยิาของ

ประธานของ 

ประโยคแลว้เตมิคําเชือ่ม วา่เป็นเพราะ เขา้มา เพือ่ใหข้อ้ความไหลรืน่เชือ่มโยงกันด ีอกีทัง้

ยังเป็น 

การปลอ่ยขอ้ความสดุทา้ยทิง้ไว ้เพือ่ใหส้อดรับโยงกับขอ้ความยอ่หนา้ที ่16 ตอ่ไป 

ยอ่หนา้ที ่16 

กลา่วถงึปัญหานโยบายของรัฐบาล คอื กฤษฎกีาของกทม ทีอ่อกมาหา้มเอกชนสรา้งสสุานขึน้
ใหม ่ 

แตใ่หอํ้านาจฝ่ายรัฐบาลเป็นผูส้รา้งสสุานสาธารณะขึน้แทน ซึง่ยิง่กอ่ปัญหามากขึน้ a 

city  

ordinance( attr.n. ) คอื กฤษฎกีา หรอื ขอ้บัญญัตขิององคก์รสว่นทอ้งถิน่ (ศพัทรั์ฐศาสตร์

ของ 

ราชบัณฑติย)์ ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าแรก แตเ่พือ่ความชดัเจนยิง่ข ึน้ จงึขอเตมิ กฎหมายของก

ทม  

เขา้ไปดว้ย passed( v. ) หมายถงึ ผา่นการเห็นชอบ ผา่นวาระการอนุมัต ิใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 
 barred (v. ) ขดัขวาง ไมอ่นุญาต หา้ม ใชไ้ดท้กุคํา เลอืกไดต้ามใจคะ่ private parties 

(attr.n. ) คอืฝ่ายเอกชน ภาคเอกชน สว่นเอกชน ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา empowering( v. ) ให ้

อํานาจ  

มอบอํานาจ อนุญาต ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าที ่2 เพราะตรงกับบรบิทมากทีส่ดุ  สําหรับยอ่หนา้นี ้

เพือ่ 

เนน้ใหเ้ห็นวา่ ปัญหาการขาดแคลนสสุาน เกดิจากกฎหมายของกทม ดฉัินจงึขอเพิม่ขอ้ความ 

โดยเฉพาะ เขา้ไปหนา้ประโยคแรกเพือ่ใหเ้ห็นชดัๆ ขึน้ 

แลว้พบกนัคราวหนา้คะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
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Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

November 23: Multi � layer burials solve land shortage (1) 

สวัสดี เพื่อนๆ ผู้อ่าน  

สปัดาห์น้ีขอเปล่ียนบรรยากาศการนาํเสนอตวัอยา่งงานแปล จากหวัขอ้เร่ืองท่ีเคย นาํเสนอ 

ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และอ่ืนๆ อีกบา้ง มาเป็นตวัอยา่งงานแปลข่าว 

สารคดเีชงิความรู ้ดา้นวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู ่โดยเฉพาะทีนํ่าเสนอวันนี ้เป็น 

เรือ่งเกีย่วกบัประเพณีการตาย พธิฝัีงคนตายของคนมสุลมิทีอ่ยูใ่นเมอืงไทย น่าสนใจ
มาก 

ทัง้ดา้นเนือ้หาสาระ และวธิกีารแปลใหไ้ดเ้นือ้ถอ้ยกระทงความสมบรูณต์ามความเป็นจรงิ 

เรามาแปลพรอ้มกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv2304.htm
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Part 1 

Multi – layer burials 
solve land shortage 

City graveyard ‘packs bodies like 
sardines’ 

ANCHALEE KONGRUT 

1. The multi-layer burial system 

found in Muslim graveyards 

offers a potential solution to 

the problem of land shortages 

in the capital. 

2. Sutin Mudpongtua, a 47- year-

old cemetery attendant at 

Jawa Mosque off Sathorn 

Road, said his graveyard 

comprised four tiers, each 

holding about 200 bodies. 

3. ―This graveyard is packed like 

a tin of sardines,‖ he said. 

4. Mr. Sutin said most Muslim 

cemeteries in Bangkok were 

located on do(ated land. 

5. The Islamic faith did not 

allow any changes to be made 

to the condition of graves, he 

said. 

6. Rajabhat University‘s Assoc 

Prof Saowanee Jitmoud said 

the Muslim burial system was 

designed to accommodate the 

Islamic belief that funeral rites 

must be conducted in a 

dignified ma(ner, within 24 

hours of death. 

7. The Islamic faith allowed the 

multi-layer burial system on 

condition the lower bodies 

were already decomposed, a 

process that took about 20 

ตอน ๑ 

การฝงัคนตายซอ้นทบั 

หลายช ัน้แกป้ญัหาสสุาน 

ขาดแคลนได ้

อัดแน่นรา่งคนตายเหมอืนปลาซารด์นิ
กระป๋อง 

ฮญัชล ีคงกรุต 

1. วธิกีารฝังคนตายซอ้นทับหลายๆ 
ชัน้ 

ทีพ่บเห็นกันอยูใ่นสสุานของชาว 

มสุลมิแสดงใหเ้ห็นถงึวธิแีกไ้ข 

ปัญหาพืน้ทีใ่นสสุานเมอืงหลวง 

ขาดแคลนไดอ้ยา่งมศีักยภาพ 

2. นายสทุนิ หมัดป้องตัว อาย ุ47 ปี  

ผูด้แูลสสุานทีม่ัสยดิยะวา แถวๆ  

ถนนสาธร กลา่ววา่สสุานทีเ่ขาดแูล 

มคีนตายฝังรวม 4 ชัน้ แตล่ะชัน้ 

ฝังคนตายไดป้ระมาณ 200 รา่ง 

3. เขาอธบิายวา่ ―กโุบรม์ัสยดิยะวา 

แหง่นี ้คนตายอัดแน่นเหมอืนปลา 

ซารด์นิกระป๋อง‖ 

4. นายสทุนิเลา่วา่ สสุานของคน
มสุลมิ 

ในกรงุเทพสว่นใหญ ่ตัง้อยูบ่นพืน้ 

ทีด่นิทีไ่ดรั้บบรจิาคมา 

5. ผูด้แูลสสุานเลา่ตอ่ไปอกีวา่ ตาม 

หลักศรัทธาแหง่อสิลาม ไมอ่นุญาต 

ใหม้กีารกระทําใดๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง 

สภาพของสสุานทีฝั่งคนตายได ้

6. รองศาสตราจารย ์เสาวนยี ์จติต์
หมวด 

แหง่มหาวทิยาลัยราชภัฏชีแ้จงวา่ 
วธิ ี

การฝังคนตายชาวมสุลมิ ได ้
กําหนด 

ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับความ
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years to complete. เชือ่ถอื 

ตามหลักศาสนาอสิลาม ในแงท่ีว่า่ 

พธิฝัีงคนตายตอ้งปฎบิัตใินลักษณะ 

ใหเ้กยีรตยิกยอ่งตอ่ผูต้าย ใหเ้สร็จ 

เรยีบรอ้ยภายใน 24 ชัว่โมงของ 

การตาย 

7. ตามหลักศรัทธาแหง่อสิลาม 

อนุญาตใหใ้ชว้ธิกีารฝังคนตาย 

ซอ้นทับหลายๆ ชัน้ได ้ถา้หาก 

รา่งทีฝั่งอยูด่า้นลา่งเน่าเป่ือย 

ผพัุงสลายไปแลว้ ซึง่กระบวนการ 

นีส้ ิน้สดุกนิเวลาประมาณ 20 ปี 
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Cemetery 
attendant 

Sutin 
Mudpongtua 

tends his 
son’s grave 

at Jawa 
Mosque. ---

CHANAT KATANYU 
 

สทุนิ หมดัป้องตวั  
ผูด้แูลสสุานจดัแตง่ 
หลมุฝงับตุรชาย 
ของตนทีม่สัยดิยะวา 
— ชนัตต ์กตัญํ ู

ค าบรรยายภาพ  
ใชข้อ้ความแปลตรงตามประโยค  cemeteries (n.) สสุาน คํานีม้รีะดับการใชเ้ป็นทางการ 

มากกวา่ ป่าชา้ หรอืทีฝั่งศพ และในสภาพความเป็นจรงิ สสุานของคนมสุลมิในเมอืงไทย มี
สภาพ 

เป็นสสุานอยา่งสมบรูณ์แทจ้รงิ อันทีจ่รงิชาวมสุลมิในเมอืงไทย นยิมเรยีกสสุานของตนทีอ่ยู่
ในบรเิวณ 

ใกลเ้คยีง หรอืตดิกับมัสยดิ ทีแ่ตล่ะคนไปละหมาด และทําศาสนพธิตีา่งๆ) วา่ กโุบร ์ดังนัน้

เพือ่ให ้

งานแปลไดใ้ชคํ้าตามสภาพจรงิ จะขอใชคํ้า สสุาน ในการบรรยาย และคํา กโุบร ์ในถอ้ยคําที่

เป็น 

คําพดูของคนมสุลมิ attendant (n.) มคีวามหมายหลายอยา่ง ผูด้แูล ผูรั้บใช ้ผูบ้รกิาร ผูเ้ขา้ 

ประชมุ ผูม้ารว่มงาน ตอ้งเลอืกใชใ้หต้รงกับบรบิท มฉิะนัน้ความหมายของคําจะผดิไปทันท ีใน
บรบิท 

นีต้อ้งใชคํ้าแรกคะ่  tends (v.)มหีลายความหมาย ในทีน่ีต้อ้งใช ้‗ดแูล‘ แลว้ละ่คะ่ ใชคํ้าอืน่ๆ 

จะด ู

เพีย้นไป Mosque (n.) มัสยดิ สเุหรา่ มสัยดิ เป็นคําทีเ่รยีกอยา่งเป็นทางการ สว่น สเุหรา่  

เป็นคําเรยีกของชาวมสุลมิท่ัวๆ ไป อกีทัง้ยังหมายถงึ สถานทีป่ระกอบกจิของผูนั้บถอืศาสนา
อสิลาม 

ทีม่ขีนาดเล็ก 

หวัขา่วใหญ ่ 
ใชข้อ้ความทีส่ัน้กะทัดรัด และแปลตรงตามประโยค  Multi – lay burials (attr.n.) นามวลนีี้ 

ขอใชข้อ้ความวา่ การฝงัคนตายซอ้นทบัหลายช ัน้  land shortage (attr.n.) นามวลนีี้ 

หมายถงึการขาดแคลนพืน้ทีส่สุาน แตก่ารใชข้อ้ความ เชน่นีด้ยูดืยาวและดเูป็นประโยคทีน่ยิม
ใชใ้น 

บทความวชิาการกัน ดฉัินจงึเลีย่งไปใช ้สสุานขาดแคลน ซึง่ทําใหข้อ้ความน่าอา่นขึน้มาก 

โดยเอา 

คํานามมาไวข้า้งหนา้ และตัด พืน้ที ่ ออกไปใหส้ัน้ แตไ่ดค้วามชดัเจนแฟนๆ อาจนําวธินีี้ไปใช ้
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ใน 

งานแปลของตัวเองก็ไดน้ะ ไมว่า่กันอยูแ่ลว้ จรงิมัย้...จรงิมัย้ 

หวัขา่วยอ่ย  
ใชห้ลักการเดยีวกับหัวขา่วใหญ ่ City graveyard (attr.n.) นามวลนีีข้อเลอืกใชคํ้าแปลวา่  

สสุานในเมอืงหลวง city ในทีน่ีค้อื กรงุเทพ graveyard (n.) สสุาน ป่าชา้ ทีฝั่งศพ มักอยูใ่น 

บรเิวณโบสถ ์วดั หรอืมัสยดิ ในขณะที ่cemetery อาจแยกมาอยูต่ามลําพังได ้ bodies (n.)  

รา่งคนตาย ชาวมสุลมิในเมอืงไทยไมน่ยิมเรยีกคนตายวา่ ศพ เพราะผูต้ายไมใ่ชซ่ากผ ีแตจ่ะ
ใช ้

คําทางศาสนาวา่ ―มายัต‖ แทน ชาวมสุลมิจงึไมก่ลวัผูต้าย  sardines (n.) ปลาซารด์นิ 

ยอ่หนา้ที ่1  

เป็นขอ้ความสรปุขา่วนีทั้ง้หมด แฟนๆ นักแปลทัง้หลาย กรณุาอยา่ลมืหลักสําคัญอยา่งหนึง่ใน
การ 

แปลขา่ว คอื ตอ้งอา่นขา่วใหจ้บกอ่นลงมอืแปลนะคะ ไมทํ่าไมไ่ด ้ผดิกตกิาคะ่ อยา่ลมืเรือ่งนี้
นา้ 
 system (n.) บรบิทนีต้อ้งใชคํ้าวา่ วธิกีาร ไมพ่งึใชว้า่ ระบบ เหมอืนทีเ่คยใชแ้ปลคํานีโ้ดย 

ท่ัวไปกัน เพราะขอ้ความจะดเูพีย้นไปทันทคีะ่  offers (v.) มหีลายความหมายตอ้งเลอืกใช ้

ให ้

ตรงบรบิท ซึง่ควรใช ้แสดงใหเ้ห็น จะตรงทีส่ดุ  a potential solution (attr.n.) นามวลนีี้ 

ขอใชว้า่ วธิหีรอืขอ้แกไ้ขอยา่งมศีกัยภาพ แตต่อ้งขอโยกยา้ยเอาคําคณุศพัทไ์ปไวข้า้งทา้ย 

ประโยค และยา้ยขอ้ความ in the capital มาตอ่ทา้ยคํา พืน้ที ่เพือ่ใหป้ระโยคเชือ่มสมัพันธ์

กัน  

(coherent sentences) 

ยอ่หนา้ที ่2 

ผูใ้หข้า่วเริม่บรรยายลักษณะการฝังคนตายในสสุานทีม่ัสยดิยะวา  ยอ่หนา้นี้ไมค่อ่ยมี

คําศัพทก็์ 

จรงิอยู ่แตทั่ง้ยอ่หนา้มเีพยีงประโยคเดยีว ซึง่เป็นลักษณะการเขยีนประโยคในขา่ว เมือ่แปล
ขอ้ความ 

ทัง้หมดแลว้ ตอ้งนํามาเรยีบเรยีงและโยกยา้ยสลับขอ้ความใหอ้า่นไดเ้ขา้ใจและมคีวาม
สละสลวย 

 off Sathorn Road มสีํานวนไทยๆ ใชก้ันวา่ แถวๆ ถนนสาธร  his graveyard  

วลนีี ้แปลแสนงา่ยดาย ใครๆ ตอ้งพดูเชน่นีแ้น่...แตช่า้กอ่นตอ๋ย... มขีอ้สงัเกตวา่จะใช ้สสุาน
ของเขา  

ไดอ้ยา่งไร เพราะสสุานไมใ่ชส่มบัตขิองเขา แตเ่ป็นของมัสยดิ ขอ้ความเชน่นี ้ผูแ้ปลตอ้งใช ้

วจิารณญาณระมัดระวงัใหด้ ีขอบอกคะ่... ยังมเีรือ่งน่าสนใจอกีอยา่งหนึง่ดา้นไวยากรณ์ ดฉัิน
เพิง่ 

อา่นพบวา่ คํา his (ของเขา)ระหวา่งไวยากรณ์ไทยกับไวยากรณ์อังกฤษ ‗ของ‘ ไวยากรณ์ไทย

จัดเป็น 

คําบพุบท แต ่his ไวยากรณ์อังกฤษจัดเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจา้ของ (possessive  
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pronoun) แปลกไหมคะ  tiers (n.) ชัน้ ระดับ 

ยอ่หนา้ที ่3-4-5 
ผูใ้หข้า่วยังคงใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับสสุานของชาวมสุลมิในกรงุเทพ  is packed รปู

ประโยค 

เป็น passive voice เราจงึตอ้งหาขอ้ความอืน่มาหลกีเลีย่งใหไ้ด ้(เพือ่แสดงความเป็นนักแปล 

‗มอือาชพี‘ ของเรา)  donated land (attr.n.) พืน้ทีด่นิทีไ่ดรั้บบรจิาค กรณุาอยา่ใชว้า่ พืน้

ทีด่นิ 

ทีถ่กูบรจิาคใหเ้ป็นสสุาน นะคะ โกรธกันตายเลย  The Islamic faith (attr.n.) คอืหลัก

ศรัทธา 

แหง่อสิลาม เป็นกฎทีม่สุลมิทกุคนตอ้งปฏบิัตโิดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  allow (v.) อนุญาต 
ยนิยอม ให ้ 

ใชไ้ดท้กุคํา the condition of ขอ้ความนีเ้ป็นนามวล ีหมายถงึ สภาพของสสุาน 

ยอ่หนา้ที ่6-7 

กลา่วถงึผูใ้หข้า่วอกีหนึง่คน ทีใ่หเ้หตผุลและรายละเอยีด ทําไมจงึตอ้งใชว้ธิกีารฝังผูต้าย
เชน่นี ้
 was designed to การแปลความหมายและรปูประโยคของขอ้ความนี ้แฟนๆ ตอ้งระวงัเลอืก 

ใชคํ้าแปลใหต้รงบรบิทนะคะ อยา่พยายามแปลตามคําศัพทโ์ดยตรง การแปลจงึเป็นทัง้ศาสตร์
และ 

ศลิป์ ทัง้ยากและงา่ย ทา้ทายความสามารถของเราแทจ้รงิ  accommodate. (v ) กําหนดให ้

สอดคลอ้งเหมาะสมกัน  that (conj.) คําเชือ่มหรอืสนัธานคํานีส้ําคัญมาก ตอ้งเลอืกหา

ขอ้ความ 

ใชใ้หด้ ีดฉัินขอใชว้า่ ในแงท่ ีว่า่  funeral rites (attr.n.) พธิกีรรมการตาย พธิฝัีงคนตาย  

ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  must be conducted วลนีีข้อใชคํ้าวา่ ตอ้งปฏบิัต ิตอ้งกระทํา ตอ้งทํา  

ใชไ้ดท้กุคํา แตข่อเลอืกใชคํ้าแรก เพราะดสูภุาพเป็นทางการเหมาะสมกับบรบิท a 

dignified  

manner (attr.n.) ขอใชคํ้าแปลวา่ ในลกัษณะทีม่เีกยีรตยิกยอ่ง on condition (conj.)  

ทีย่กมาใหด้ ูเพราะคํานีใ้นทีน่ีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นสนัธาน ซึง่ตอ้งใชคํ้าแปลวา่ ถา้หาก ถา้หากวา่ 
 were already decomposed ขอ้ความนีต้อ้งหาทางหลกีเลีย่งไมใ่ช ้ประโยคกรรมวาจก  

นะคะ สว่นความหมายของ decomposed คอื เน่าเป่ือย ผพัุง สลาย ขอผนวกทกุคํามาใช ้

เพราะ 

แสดงใหเ้ห็นขัน้ตอนตามกระบวนการนีอ้ยา่งชดัเจน 

ตอ้งขอโทษผูอ้า่นดว้ย ทีข่อใหต้ดิตามฉบับหนา้ เพราะขา่วยาวคะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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November 16: Japanese terrified of bigger, bolder bears 

สวัสดีค่ะ  

วนัน้ีตวัอยา่งงานแปลออกจะยาว แต่เป็นเร่ืองท่ีน่าอ่านค่ะ และจุดท่ีน่าสนใจสาํหรับการแปลของวนัน้ี 

คือเร่ืองของส่วนขยาย 

ดฉัินชอบวธินํีาสว่นขยายออกมาทําเป็นประโยคใหมห่ากทําได ้อยา่งไรก็ตามมหีลาย
โอกาสทีง่านแปล 

ถกูจํากดัดว้ยเนือ้ทีห่นา้กระดาษ ทําใหต้อ้งแปลอยา่งกระชบัดว้ยการวางสว่นขยายตอ่ๆ 
กนั เคล็ดทีด่ฉัิน 

ทอ่งไวเ้สมอคอืพยายามวางสว่นขยายใหอ้ยูใ่กลส้ว่นทีถ่กูขยายใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมาก
ได ้เพือ่ไมใ่ห ้

เนือ้ความเขวไปหรอืตคีวามไดส้องนัย มาดกูนัแตล่ะยอ่หนา้นะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv1604.htm
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Japanese terrified 
of bigger, bolder 
bears 

1. Shari, Japan — "Bear 

Injured 3 in Kimono 

Shops,‖ screamed one 

headline. "Five Elderly 

People Injured in Bear 

Attacks in Three 

Prefectures,‖ read another.‖ 

Japan to Conduct 

Emergency Survey on Rash 

of Bear Attacks.‖ Kyodo 

News wrote, citing a 

government tally of one 

person killed and over 90 

injured by bears since 

April. 

2. Over the last decade, 

sighting of Ursus arctos, or 

brown bears, have jumped 

10-fold, rising to 488 last 

year from 41 in 1993. By 

October 21, the number of 

sightings for 2004 had 

reached 442. 

3. Hunting was banned in the 

park in 1982, giving birth to 

―a generation of bears that 

does not fear people‖. 

Today, this 302 sq km park 

on the northern tip of 

Japan‘s northernmost main 

island, Hokkaido, has one 

of the world‘s densest bear 

populations, about one per 

square mile. 

4. Every October, as the 

autumn air turns maples, 

Japanese oaks and Sakhalin 

spruce into patchworks of 

ชาวญีปุ่่ นตืน่ตระหนก 

กบัหมทีีต่วัโตขึน้และ 

กลา้ขึน้ 

1. เมอืงชาร ิประเทศญีปุ่่ น — มี

ขา่ว 

พาดหัวตัวโตๆ วา่ "หมทํีารา้ย
คน 

3 คนในรา้นกโิมโน‖ อกีหวั

ขา่ว 

หนึง่เขยีนวา่‖ผูส้งูอาย ุ5 คน

ถกู 

หมทํีารา้ยบาดเจ็บในสาม
จังหวดั‖ 

สว่นหนังสอืพมิพเ์กยีวโดะ 
นวิส ์ 

พาดหัววา่ "ญีปุ่่ นจะหาสาเหตุ
ที ่
หมทํีารา้ยคนหลายครัง้อยา่ง
เรง่ 

ดว่น‖ และอา้งตัวเลขสถติิ

ของ 

ทางการวา่ตัง้แตเ่ดอืน
เมษายน 

เป็นตน้มามผีูเ้สยีชวีติแลว้ 1 

ราย 

และบาดเจ็บกวา่ 90 รายจาก

การ 

ทํารา้ยของหม ี

2. ในชว่งสบิปีหลังนีม้คีนเห็นหม ี

สน้ํีาตาลหรอืทีม่ชี ือ่
วทิยาศาสตร ์

วา่ Ursus arctos  เพิม่ข ึน้เป็น 

สบิเทา่ คอืจากทีเ่ห็น 41 ครัง้ 

เมือ่ปี 1993 เป็น 488 ครัง้เมือ่ 

ปีทีแ่ลว้ และสําหรับปี 2004 นี ้

นับถงึวนัที ่21 ตลุาคม มผีู ้

เห็น 

รวม 442 ครัง้แลว้ 

3. ในปี 1982 มกีารหา้มลา่หมใีน 
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orange, yellow and green, 

thousands of tourists flock 

to the area on direct fall 

foliage flights from Tokyo. 

In July, an international 

group of inspectors looking 

into a Unesco nomination 

rounded a trail bend to 

discover two brown bears 

snoozing on a hillside. 

Noisemakers and rubber 

bullets failed to faze them. 

5. A few weeks earlier, a 

female bear made a 

halfhearted charge at a 

group of tourists walking 

around Lake Niko. As a 

result, the authorities closed 

some of the park‘s most 

popular footpaths for most 

of the summer. 

6. However, with tourism 

representing an economic 

lifeline to this corner of 

Hokkaido, official are 

discussing a 

quintessentially Japanese 

solution: building an 

elevated footpath designed 

to allow tourists to walk 

through bear country 

without risking a scratch. 

อทุยานแหง่นี ้ทําใหเ้กดิ‖หมี

รุน่ 

ใหมท่ีไ่มก่ลัวคน‖ ปัจจบุันนี ้

อทุยานทีม่พีืน้ที ่302 ตาราง 

กโิลเมตร ซึง่ตัง้อยูป่ลายดา้น 

เหนอืสดุของเกาะฮ็อกไกโด 

อันเป็นเกาะใหญท่ีอ่ยูเ่หนอื
สดุ 

ของประเทศญีปุ่่ นแหง่นี ้ม ี

ประชากรหมหีนาแน่นทีส่ดุ 

แหง่หนึง่ของโลก คอื
ประมาณ 

หนึง่ตัวตอ่หนึง่ตารางไมล ์

4. ทกุเดอืนตลุาคม ในขณะที ่
ภมูอิากาศในฤดใูบไมร้ว่ง 

เปลีย่นตน้เมเปิล ตน้โอค๊
ญีปุ่่ น 

และตน้สนสะคาลนิใหก้ลาย 

เป็นหยอ่มสสีม้ เหลอืง และ 

เขยีวนัน้ จะมนัีกทอ่งเทีย่วพา 

กันมาชมุนุมทีน่ีห่ลายพันคน 

โดยเดนิทางมาจาก
กรงุโตเกยีว 

ดว้ยเทีย่วบนิตรงเพือ่ชมใบไม ้

ในฤดนูีโ้ดยเฉพาะ เมือ่เดอืน 

กรกฎาคม มกีลุม่ผูต้รวจสอบ 

จากตา่งประเทศมาตรวจสอบ 

พืน้ทีแ่หง่หนึง่ทีไ่ดรั้บการ
เสนอ 

ชือ่กับทางยเูนสโก ขณะ
กําลัง 

เดนิเลีย้วมมุโคง้ตามเสน้ทาง 

เดนิทีค่ดเคีย้วก็จ๊ะเอเ๋ขา้กับ 

หมสีน้ํีาตาลสองตัวทีกํ่าลงังบี 

หลับอยูต่รงขา้งเนนิเขา แต่
แม ้

จะใชเ้ครือ่งมอืทีส่ง่เสยีงดงั
หรอื 

ลกูกระสนุยางมันไมต่กใจหนี
ไป 

5. กอ่นหนา้นัน้สองสามสปัดาห ์ 
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หมตีัวเมยีตัวหนึง่ปรีเ่ขา้ใส ่

กลุม่นักทอ่งเทีย่วดว้ยทา่ททีี ่
ไมไ่ดต้ัง้ใจจะทํารา้ย ในขณะ 

ทีนั่กทอ่งเทีย่วกลุม่นัน้กําลัง 

เดนิอยูแ่ถวทะเลสาบนโิกะ  

เป็นเหตใุหท้างการตอ้งปิด 

เสน้ทางเดนิยอดนยิมของ 

นักทอ่งเทีย่วในบางเสน้ทาง 

เกอืบตลอดหนา้รอ้นนัน้ 

6. อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากการ 

ทอ่งเทีย่วเป็นเสน้เลอืดที่
หลอ่ 

เลีย้งเศรษฐกจิของดนิแดน 

ตรงมมุนีข้องเกาะฮ็อกไกโด 

ทางการจงึกําลังถกกันถงึวธิ ี

แกปั้ญหา ซึง่เป็นตัวอยา่ง
ของ 

การแกปั้ญหาแบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  
น่ันคอืการสรา้งทางเดนิแบบ 

ลอยฟ้าเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้ดนิผา่นถิน่ของหมไีปได ้

โดยไมต่อ้งเสีย่งกับรอยขดี
ขว่น 

แมแ้ตน่ดิเดยีว 
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หวัขา่ว  
โครงสรา้งไมม่อีะไรซบัซอ้น จงึแปลไดต้รงๆ สว่นคําวา่ bolder (adj) แมจ้ะมคีวามหมายวา่ 

กลา้หาญ, ทะลึง่ แตเ่มือ่ใชก้ับหมก็ีหมายถงึไมก่ลัวคนมากขึน้ ซึง่ยาวไปสําหรับการพาดหัว

ขา่ว 

จงึเหลอืเพยีง กลา้ข ึน้ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 scream (v) แปลวา่ กรดีรอ้ง แตใ่นทีน่ีนํ้ามาใชก้ับการเขยีนพาดหัวขา่ว ทําใหน้กึถงึภาพ

ตัว 

อักษรตัวเขม้ทีม่ขีนาดโตๆ ทีใ่ชเ้พือ่แสดงอารมณ์วา่เป็นเรือ่งน่าตืน่ตระหนก การเขยีน
ตัวอักษร 

ใหม้เีสยีงไดเ้ชน่นีเ้ป็นเรือ่งทีผู่ว้าดและผูอ้า่นการต์นูทราบกันดทีเีดยีวคะ่ สว่นทีใ่ชคํ้า
วา่ read นัน้ 

จะแปลตรงตัวตามตน้ฉบับก็ไมเ่หมาะกับภาษาไทย ดฉัินจงึใชว้า่ เขยีน แทน 

สว่นขยาย citing a government tally of one person killed... ดฉัินนํามาขึน้เป็น 

ประโยคใหมว่า่ และ(หนังสอืพมิพ)์ ไดอ้า้งตวัเลขสถติ.ิ.. สําหรับกรยิาวล ีตัง้แตเ่ดอืนเมษา

เป็น 

ตน้มานัน้เรานยิมไวห้นา้ขอ้ความ แตถ่งึจะไวห้ลังก็ไมผ่ดิความ 

ยอ่หนา้ที ่2 

sighting เป็นกรยิาทีทํ่าหนา้ทีเ่หมอืนคํานาม หรอืทีเ่ราเรยีกวา่ gerund ถา้จะแปลซือ่ๆ วา่ 

การเห็นเพิม่ขึน้ ก็ไมผ่ดิความแตไ่มส่ละสลวยคะ่ 10-fold (adv) ปัจจัย –fold นี ้อยูห่ลัง

จํานวน 

เลขใดก็หมายถงึเพิม่ขึน้เทา่นัน้เทา่ ชว่งวลตีัง้แต ่...rising to 488 last year กับ from 41 

in 1993 ดฉัินไดจั้บขอ้ความสลับทีก่ัน ซึง่จะทําใหไ้ดข้อ้ความทีส่ละสลวยและเขา้ใจไดง้า่ย

กวา่ 

แปลตรงตามโครงสรา้งเดมิวา่ ...เพิม่ข ึน้ 10 เทา่ตวั คอืเพิม่เป็น 488 ครัง้เมือ่ปีทีแ่ลว้จาก 
41  

ครัง้เมือ่ปี 1993 

ยอ่หนา้ที ่3 
ประโยคทีส่องซึง่มใีจความสําคัญอยูแ่ค ่This... park... has one of the world‘s  

densest bear populations, ... นอกนัน้เป็นสว่นขยาย ดฉัินลองแปลตามโครงสรา้งเดมิ 

ก็นับวา่ใชไ้ดด้ ียกเวน้ตอ้งสลับทีเ่กาะฮ็อกไกโดขึน้มากอ่นการบรรยายลักษณะของเกาะคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 ประโยคแรกมโีครงสรา้งหลักวา่ ...thousands of tourists flock to the area... สว่น 

ขยายชว่งหนา้ของโครงสรา้งหลักนีส้ามารถแปลโดยเก็บโครงสรา้งเดมิไวไ้ด ้แตส่ว่นขยาย
ชว่งหลัง 
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นัน้ ดฉัินจําเป็นตอ้งเปลีย่นใหเ้ป็นอนุประโยควา่ โดยเดนิทางมาจากกรงุโตเกยีว... 

Direct fall foliage flights นัน้ตอ้งแปลจากคํานามสําคัญกอ่นคอื flight (n. เทีย่วบนิ) สว่น

คํา 

ขยายทัง้สาม คอื direct (adj ตรง) fall (n. ฤดใูบไมร้ว่ง) foliage (n.ใบไม ้กิง่ไม)้ ทัง้สาม

ตา่ง 

ขยาย flight ในภาษาไทยเราจะวางคําขยายเรยีงกันเกนิสองคําชนดิเป็นลกูระนาดเชน่นีโ้ดย

ไมม่ ี

สว่นทีเ่ชือ่มไมไ่ดค้ะ่ เมือ่แปลจงึตอ้งใชเ้ป็นวลแีทนคํา จงึไดว้า่ ดว้ยเทีย่วบนิตรง เพือ่ชม

ใบไม ้ในฤดนูีโ้ดยเฉพาะ คะ่ 

Look into (v) ตรวจสอบ a Unesco nomination หมายถงึการเสนอสถานทีเ่พือ่ใหข้ ึน้ 

ทะเบยีนเป็นสถานทีค่วรอนุรักษ์และใหไ้ดรั้บการสนับสนุนจากยเูนสโก faze (v) ทําใหต้ืน่

ตกใจ 

ทําอะไรไมถ่กู 

ยอ่หนา้ที ่5 
 halfhearted (adj) อยา่งไมก่ระตอืรอืรน้ ไมค่อ่ยอยากทํา เมือ่ขยาย charge (n) ซึง่ในทีน่ี ้

หมายถงึพุง่เขา้ใส ่ก็คงตอ้งหาคําทีเ่หมาะกับกรยิาของหม ีดฉัินจงึใชว้า่ ปรีเ่ขา้ใสอ่ยา่งไม่

ถงึกบั 

ต ัง้ใจท ารา้ย around เป็นคําบพุบททีม่ผีูม้ักแปลวา่รอบๆ ความหมายทีเ่หมาะควรเป็นแถวๆ 

นัน้ 

หรอืในบรเิวณนัน้คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
halfhearted (adj) อยา่งไมก่ระตอืรอืรน้ ไมค่อ่ยอยากทํา เมือ่ขยาย charge (n) ซึง่ในทีน่ี ้

หมายถงึพุง่เขา้ใส ่ก็คงตอ้งหาคําทีเ่หมาะกับกรยิาของหม ีดฉัินจงึใชว้า่ ปรีเ่ขา้ใสอ่ยา่งไม่

ถงึ 

กบัต ัง้ใจท ารา้ย around เป็นคําบพุบททีม่ผีูม้ักแปลวา่รอบๆ ความหมายทีเ่หมาะควรเป็น

แถวๆ 

นัน้ หรอืในบรเิวณนัน้คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้นีแ้ปลไดต้ามลําดับของโครงสรา้งภาษาตน้ฉบับ จะมก็ีแตคํ่าวา่ quintessentially  

(adv) ทีห่มายถงึเป็นตัวอยา่งทีด่ทีีส่ดุ นัน้จําเป็นตอ้งนํามาทําเป็นอนุประโยควา่ ซึง่เป็น

ตัวอยา่ง 

ของการแกปั้ญหาแบบญีปุ่่ นแท ้ๆ  ซึง่ดฉัินก็คดิวา่เป็นการจบเรือ่งอยา่งมอีารมณ์ขนัดทีเีดยีว
คะ่  

เพราะผูเ้ขยีนคงอยากบอกเราวา่ญีปุ่่ นนัน้ชอบแกปั้ญหาแบบคนมสีตางคน่ั์นเอง 

สวัสดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์
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November 9: King urges restraint in the South  

สวัสดีค่ะ  
สปัดาห์ท่ีผา่นมาน้ีมีข่าวน่าตระหนกและน่ากงัวลอยูห่ลายเร่ือง แต่ท่ีหนกัหนาสาหสัน่าจะเป็น 

ข่าวความรุนแรงในภาคใต ้พระมหากรุณาธิคุณของลน้เกลา้ลน้กระหม่อมทั้งสองพระองค ์

ท่ีทรงห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองคด์งับุตรในอุทรเป็นเสมือนฝนอนัชุ่มฉํ่าตกลงในความ 

รู้สึกอนัแห้งผากของคนทั้งชาติ ดิฉนัอ่านข่าวน้ีในบางกอกโพสต์  แลว้ก็อดไม่ไดท่ี้ตอ้งขอนาํ 
มาเผยแพร่กนัอีกคร้ังในรูปของตวัอยา่งงานแปล เพ่ือให้ความรู้สึกปลอบประโลมใจนั้นยงั 
อยูก่บัพวกเราทุกคนมิรู้คลายค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv0904.htm
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King urges restraint 
in the South 

Govt and militants asked to end 
violence 

POST REPORTERS 

1. His Majesty the King has told 

the government to handle the 

troubles in the South ―with 

care‖ and give local people a 

say in settling the problems, 

Prime Minister Taksin 

Shinawatra said yesterday. 

2. Mr. Thaksin, who was granted 

an audience with the King at 

Klai Kangwon Palace in Hua 

Hin on Sunday, said the king 

was concerned about the 

safety of his people and felt 

the local participation could 

help the government make 

that region safer. 

3. The King, he said, urged both 

the government and the 

Muslim militants to refrain 

from violence. 

4. Fourth Army Chief Lt-

GenPisarn Watanawongkeeree 

said the King was concerned 

about the crackdown on 

Muslim protestors in 

Narathiwat‘s TakBai district 

on Oct 25 and wanted to know 

all the details. He had given 

the King a report. 

5. Gen Sirichai Tunyasiri, head 

of the Southern Boarder 

Provinces Peace-building 

Command (SBPPC), said Her 

Majesty the Queen asked him 

ในหลวงทรงเนน้ใหใ้ช ้

ความอดกล ัน้ในภาคใต ้

ทรงขอใหรั้ฐบาลและฝ่ายกอ่การยตุ ิ

ความรนุแรง 

ผูส้ ือ่ขา่วบางกอกโพสต ์

1. เมือ่วานนีน้ายกรัฐมนตร ี 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวตัรแถลงวา่ 

ในหลวงทรงมรัีบสัง่ใหรั้ฐบาล 

จัดการกับปัญหาทางภาคใต ้

―อยา่งนิม่นวล‖ และใหค้นใน 

พืน้ทีม่สีว่นรว่มตัดสนิใจใน 

การแกปั้ญหาดว้ย 

2. นายกรัฐมนตรซี ึง่พระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวโปรดเกลา้ฯ 

ใหเ้ขา้เฝ้า ณ วังไกลกังวล 

อําเภอหัวหนิ เมือ่วนัอาทติยน์ี้ 
กลา่ววา่พระองคท์รงเป็นหว่ง 

ความปลอดภัยของพสกนกิ 

และทรงมคีวามรูส้กึวา่การม ี

สว่นรว่มของชาวบา้นในทอ้งที ่
น่าจะชว่ยใหรั้ฐบาลสรา้งความ 

ปลอดภัยในภมูภิาคไดด้ขี ึน้ 

3. พ.ต.ท. ทักษิณกลา่วอกีวา่ 

พระองคท์รงมรัีบสัง่เนน้ใหทั้ง้ 

สองฝ่าย คอืทัง้ฝ่ายรัฐบาลและ 

ฝ่ายผูก้อ่การระงับการใชค้วาม 

รนุแรง 

4. พลโทพศิาล วฒันวงษ์ครี ีแมทั่พ 

ภาคที ่4 แถลงวา่ในหลวงทรง 

เป็นหว่งเรือ่งการปราบปราม 

ผูป้ระทว้งชาวมสุลมิทีอํ่าเภอ 

ตากใบ จังหวดันราธวิาส เมือ่ 

วนัที ่25 ตลุาคม และทรงม ี

พระราชประสงคท์ีจ่ะทรงทราบ 

รายละเอยีดทัง้หมด ซึง่ก็ได ้

กราบบังคมทลูรายงานใหท้รง 

ทราบแลว้ 

5. พลเอกสริชิยั ธัญญสริ ิ
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before her return to Bangkok 

from Narathiwat on Saturday 

not to be discouraged and to 

continue working, with 

patience, to bring peace to the 

deep South. 

6. ―The Queen said we must not 

abandon the people and the 

southern region‖, he said. 

7. Meanwhile, Pichet 

Sunthornpipit, the former 

parliamentary ombudsman, 

has been officially appointed 

by Mr Thaksin to head an 11-

member committee to 

investigate the Oct 25 Tak Bai 

tragedy that claimed 85 lives. 

The list of the other committee 

members will be tabled for 

approval at today‘s cabinet 

meeting. 

ผูอํ้านวยการ 

กองอํานวยการเสรมิสรา้งสนัตสิขุ 

จังหวดัชายแดนภาคใต(้กอ.สสส. 
จชต.)กลา่ววา่สมเด็จพระนางเจา้ 

พระบรมราชนินีาถก็ทรงมรัีบสัง่ 

กอ่นเสด็จพระราชดําเนนิกลับ 

จากนราธวิาสมายังกรงุเทพเมือ่ 

วนัเสาร ์วา่อยา่หมดกําลังใจ และ 

ใหทํ้างานตอ่ไปดว้ยความอดทน 

เพือ่นําสนัตภิาพมาสูจั่งหวดัทาง 

ภาคใตต้อนลา่ง 

6. ―พระองคท์า่นรับสัง่วา่เราจะตอ้ง 

ไมท่ิง้ประชาชนและจังหวดัทาง 

ภาคใต‖้ พลเอกสริชิยักลา่ว 

7. ขณะเดยีวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชนิวตัรมคํีาสัง่แตง่ตัง้นายพเิชต 

สนุทรพพิธิ อดตีผูต้รวจการ
แผน่ดนิ  

ของรัฐสภาอยา่งเป็นทางการ ให ้
ดํารง 

ตําแหน่งประธานของคณะกรรมการ 

ซึง่มจํีานวน 11 คนเพือ่ สอบสวน 

เหตกุารณ์โศกนาฏกรรม ทีอํ่าเภอ 

ตากใบเมือ่วนัที ่25 ตลุาคม ซึง่เป็นุ 

เหตใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 85 คน สําหรับ 

รายชือ่ของคณะกรรมการ คนอืน่ๆ
นัน้ 

จะมกีารนําเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะ 

รัฐมนตรเีพือ่ขอความเห็นชอบใน
วนันี้ 



584 

 

ค าอธบิาย  
การใชร้าชาศัพทนั์น้ดฉัินสงัเกตวา่มอียูส่องระดับ อาจเรยีกงา่ยๆ วา่อยา่งเป็นทางการกับอยา่ง
ไมเ่ป็น 

ทางการ อยา่งเชน่ คําวา่ รบัส ัง่ เป็นการใชอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการ แตถ่า้วา่ ทรงมพีระราช

กระแส 

รบัส ัง่ นัน้ฟังดเูป็นทางการ ในการแปลขา่วนัน้จําเป็นตอ้งคํานงึถงึการใชถ้อ้ยความทีก่ระชบั

เหมาะ 

กับพืน้ทีห่นา้กระดาษ ดฉัินคดิวา่การใชคํ้าราชาศัพทช์นดิทีไ่มถ่งึกับเป็นทางการน่าจะเหมาะ
กวา่คะ่ 

หวัขา่ว  
สําหรับคําแปล King นัน้ระหวา่งคําวา่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั กับ คําวา่ ใน

หลวง ดฉัิน 

เลอืกใชคํ้าหลังดว้ยเหตผุลดังกลา่วขา้งตน้ urge (v) หมายถงึการขอรอ้ง การเสนอแนะ แต่

ลักษณะ 

ทีส่ําคัญคอืตอ้งมกีารเนน้น้ําหนักของคําพดูนัน้ เชน่ขอรอ้งอยา่งจรงิจัง เป็นตน้ แตใ่นบรบิทนี ้
ดฉัิน 

ขอใชเ้พยีงคําวา่ ทรงเนน้ คําวา่ restraint(n) หมายถงึการจํากัด การควบคมุ ดฉัินใชคํ้าวา่ 

ความอดกล ัน้ เพือ่ใหรั้บกับบรบิทของการพยายามไมใ่หเ้กดิความรนุแรงขึน้ 

หวัขา่วรอง  
 militants (n) หมายถงึพวกทีพ่ยายามทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งรนุแรง ซึง่ดฉัินใช ้

สัน้ๆ 

วา่ ฝ่ายกอ่การ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 คําวา่ with care อาจแปลไดห้ลายความหมาย เชน่อยา่งระมัดระวงั อยา่งใสใ่จดแูล อยา่ง

เป็น 

หว่งเป็นใย แตถ่า้เมือ่เป็นการแกปั้ญหาดฉัินจงึใชว้า่ อยา่งนิม่นวล คะ่ to give someone a  

say หมายถงึการใหผู้นั้น้มสีว่นตัดสนิใจดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่2 

to be granted an audienceแปลอยา่งเป็นทางการก็ตอ้งวา่ ไดรั้บพระบรมราชานุญาต 

ใหเ้ขา้เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท แตถ่า้แปลอยา่งไมเ่ป็นทางการคอื โปรดเกลา้ฯใหเ้ขา้เฝ้า 

ยอ่หนา้ที ่3 

เป็นขอ้ความทีเ่หมอืนกับหัวขา่วรองคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 เรือ่งของยศและคํานําหนา้ชือ่บคุคลตา่งๆเป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีผู่แ้ปลควรรวบรวมเอาไวใ้นคลัง

คํา 
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นะคะ และในบางกรณีหากไมอ่าจหาไดจ้รงิๆดฉัินก็จะใชว้ธิโีทรศัพทไ์ปขอความกระจา่งจาก 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเลยคะ่ ซึง่มักจะไดรั้บความอนุเคราะหอ์ยา่งดเีสมอ crackdown (n)  

หมายถงึการปราบปรามดว้ยกําลัง สว่นการแปลเป็นคําราชาศัพทใ์นยอ่หนา้นีก็้ตรงไปตรงมา
คะ่  

อยา่งเชน่ wanted ก็คอื ทรงมพีระราชประสงค ์เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ในยอ่หนา้นีม้คํีาวา่ asked ซึง่ปกตแิปลวา่ขอรอ้ง แตด่ฉัินคดิวา่จะใชว้า่ทรงขอรอ้งในทีน่ี้

รูส้กึจะ 

ไมค่อ่ยเหมาะ เพราะพระองคท์า่นทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชนินีาถทีท่กุคนอญัเชญิไวเ้หนอื
เกลา้  

คํานี ้ดฉัินจงึใชเ้พยีงวา่ ทรงมรีบัส ัง่ โดยขอ้ความทีรั่บสัง่ก็จะสือ่ถงึพระราชประสงคไ์ดด้อียู่

แลว้คะ่ 

the deep South คําวา่ deep หมายถงึบรเิวณทีอ่ยูไ่กลสดุ ในทีน่ีห้มายถงึภาคใตต้อนลา่ง  

อันประกอบดว้ยสีจั่งหวดัคอื สตลู ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส 

ยอ่หนา้ที ่6 
 สําหรับยอ่หนา้นีไ้มมีอีะไรสําคัญ ขอขา้มไปนะคะ 

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคแรกทีย่าวและมากไปดว้ยสว่นขยาย ซึง่ผูแ้ปลมักจะประสบปัญหาวา่จะ
วางสว่น 

ขยายไวท้ีใ่ดทีข่อ้ความจะไดไ้มผ่ดิและสละสลวยดว้ย สว่นใหญด่ฉัินมักใชว้ธินํีาสว่นขยายมา
เป็น 

ประโยคใหมค่ะ่ เพราะจะไดป้ระโยคทีส่ัน้ อา่นงา่ย เขา้ใจงา่ย แตบ่างครัง้ขอ้ความขยายนัน้ก็ 

ไมเ่หมาะทีจ่ะทําเป็นประโยคใหม ่ตัวอยา่งเชน่ ในยอ่หนา้นีด้ฉัินมคํีาเจา้ปัญหา
คอื formally ซึง่ 

ขยาย appointed คําแปลทีด่ทีีส่ดุควรจะวา่ แตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ แตเ่มือ่ทําประโยคให ้

เป็น  

active voice ทําใหม้กีรรมมาคั่นเสยีกอ่นวา่ พ.ต.ท.ทักษิณ แตง่ตัง้ นายพเิชต สนุทรพพิธิ อดตี 

ผูต้รวจการแผน่ดนิของรัฐสภา จากนัน้ก็ยังมขีอ้ความบอกหนา้ทีข่องทา่นผูน้ีอ้กียาว คํา

วา่ อยา่งเป็น 

ทางการ จงึไมม่ทีีล่ง จะทําเป็นประโยคใหมก็่ขดัๆ จงึจําเป็นตอ้งนําไปไวห้ลังตําแหน่งของ

ทา่นผูน้ี้ 
ทัง้ๆ ทีย่ังไมค่อ่ยถกูใจคะ่ เพราะอาจมคีวามหมายสองนัยไดว้า่ตําแหน่งอดตีผูต้รวจการฯ นี้
เป็น 

ตําแหน่งทีเ่ป็นทางการ แทนทีจ่ะเป็นการแตง่ตัง้ทา่นตา่งหากทีเ่ป็นทางการตามความมหมาย
ที ่
แทจ้รงิ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
ผูแ้ปล 
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November 2: Doctors say mobile phones are a hazard to your health � Part II  
ลิงค์นีเ้ป็นลิงค์ตาย 

OCTOBER 2004 

October 26: Doctors say mobile phones are a hazard to your health � Part I  

สวสัดคีะ่  
คณุผูอ้า่นทกุคนยอ่มตระหนักดทีีส่ดุอยูแ่ลว้วา่ ―อโรคยา ปรมาลาภา‖ความไมม่โีรค เป็นลาภอัน

ประเสรฐิ  

จงึพยายามบํารงุรักษาสขุภาพใหส้ามารถตา้นภัยนานาชนดิ แตย่ังมเีจา้ภัยตา่งๆ ทีไ่มม่ตีัวตนชดัเจน  

คอยโจมตสีขุภาพของคนเราอยา่งไมล่ะเวน้ บทเรยีนแปลวนันี ้มสีาระบง่บอกภัยไรต้ัวตนแกค่ณุ
ทัง้หลาย  

ตามคําเตอืนของคณุหมอทัง้สองในบางกอกโพสต ์ ฉบับ 1 ตลุาคม 2547 นี ้คณุผูแ้ปลจะไดส้าระ

และ 

ศัพทเ์ฉพาะดา้นการแพทยแ์ละไฟฟ้า อกีหลายคําใน ―คลังคํา‖ ของคณุ 

เชญิทดลองแปลไดเ้ลยคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trnv0204.htm
http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc2604.htm
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Part I 

Doctors say mobile 
phones are a hazard 
to your health 

Warn of cancer and impotence 
dangers 

ANJIRA ASSAVANONDA 

1. Doctors warned yesterday that 

users of mobile phoned and 

other electrical appliances are 

exposing themselves to the risk 

of cancer, sexual dysfunction 

and other diseases. 

2. Dr Narong Nimsakul, a laser 

surgery expert cited a research 

study which found that people 

who used such devices 

frequently were at risk from 

diseases such as cancer, sexual 

dysfunction, Alzheimer‘s and 

Parkinson‘s disease and 

symptoms such as headaches 

and stress. 

3. ―It is worrying in the current 

situation, especially for 

teenagers who are trapped by 

the fad of using mobile phones 

as life accessories,‖ said Dr 

Narong. 

4. ―Many chat with their friends 

on mobile phones for hours. 

That‘s too much.‖ 

5. The doctor said 

electromagnetic waves emitted 

from electrical devices caused 

changes to molecules of body 

water which brought oxygen 

and nutritients to human cells. 

ตอน ๑ 

แพทยเ์ตอืนโทรศพัท ์

มอืถอือนัตรายตอ่
สขุภาพ 

แพทยเ์ตอืนใหร้ะวงัมะเร็งและการเสือ่ม 

สมรรถภาพทางเพศ 

อญัจริา อศัวนนท ์

1. เมือ่วานนี ้บรรดานายแพทย ์

ทัง้หลายพากันกลา่วเตอืนผูใ้ช ้

โทรศัพทม์อืถอืและอปุกรณ์ 

ไฟฟ้าอืน่ๆ วา่กําลังเสีย่งตอ่ 

การเป็นมะเร็ง การเสือ่ม 

สมรรถภาพทางเพศและ 

โรคอืน่ๆ 
2. นายแพทยณ์รงค ์นิม่สกลุ  

ศัลยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้น 

เลเซอร ์อา้งถงึงานวจัิยซึง่ 

พบวา่ผูท้ีใ่ชอ้ปุกรณ์เหลา่นี ้
บอ่ยๆ เสีย่งตอ่การเป็นโรค 

ตา่งๆ เชน่ มะเร็ง และการ 

เสือ่มสมรรถภาพทางเพศ  

โรคอัลไซเมอรส ์พารค์นิสนั 

และอาการตา่งๆ เชน่ ปวด 

ศรีษะ และความเครยีด 
3. นายแพทยณ์รงคก์ลา่ววา่  

―สภาวะปัจจบุันนีน่้าหว่ง  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหมู ่
วยัรุน่ ซึง่เป็นทาสแฟชัน่ 

การใชโ้ทรศัพทม์อืถอื ราว 

กับเป็นปัจจัยเสรมิทีส่ําคญั 

ของชวีติ‖ 
4. ―วยัรุน่จํานวนมากคยุเลน่ 

กับเพือ่นๆ หลายชัว่โมง 

ทางโทรศัพทม์อืถอื ซึง่มาก 

เกนิไป‖ 

5. นายแพทยณ์รงคก์ลา่ววา่ คลืน่ 
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They also increased the surface 

tension of blood, causing it to 

become dense and flow with 

more difficulty. 

6. Dr Narong said the effect of 

electromagnetic waves was 

cumulative, and depended on a 

person‘s resistance and the 

distance between a user and the 

device that was being used. 

The closer it was, the more 

harmful. 

7. ―The mobile phone could be 

most harmful as the device is 

placed closest to the user's ear. 

The effects could be greater on 

young children than on adults 

since children have thinner 

skulls," he said. 

แมเ่หล็กไฟฟ้าจากเครือ่งใช ้

ไฟฟ้าตา่งๆ นัน้ เป็นสาเหต ุ

ทีเ่ปลีย่นแปลงโมเลกลุน้ําของ 

รา่งกายซึง่เป็นตัวนําออกซเิจน 

และอาหารไปยังเซลตา่งๆ ใน 

รา่งกายมนุษย ์คลืน่แมเ่หล็ก 

ไฟฟ้าไดเ้พิม่แรงตงึผวิของ 

เลอืดทําใหเ้ลอืดขน้และไหล 

ยากขึน้ 
6. นายแพทยณ์รงคก์ลา่ววา่  

ผลกระทบของคลืน่แมเ่หล็ก 

ไฟฟ้าจะสะสมอยูใ่นรา่งกาย 

และขึน้อยูก่ับความตา้นทาน 

ของแตล่ะบคุคล และระยะหา่ง 

ระหวา่งผูใ้ชก้ับอปุกรณ์ไฟฟ้า 

ยิง่อยูใ่กลเ้พยีงใดก็ยิง่อันตราย 

เพยีงนัน้ 

7. นายแพทยณ์รงคก์ลา่ววา่  

โทรศัพทม์อืถอือาจเป็น 

อันตรายมากทีส่ดุ เพราะเป็น 

เครือ่งมอืทีอ่ยูใ่กลห้ขูองผูใ้ช ้

ทีส่ดุ ผลกระทบนีจ้ะมอีันตราย 

ตอ่เด็กมากกวา่ตอ่ผูใ้หญ ่

เพราะกะโหลกศรีษะของเด็ก 

บางกวา่ 
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หวัขา่ว  
เป็นขอ้เขยีนทีช่ดัเจนตรงไปตรงมา ตรงเขา้สูเ่นือ้หาสําคัญของบทความ ใชก้ารแปลแบบ
ตรงตัวได ้

โดยเขยีนบทแปลใหเ้ป็นภาษาไทยตามทีใ่ชก้ันจรงิๆ ในสถานการณ์จรงิ  say v. เขยีนคํา

แปลวา่ 

เตอืน เพือ่ใหเ้หมาะสมกับประธานของประโยคซึง่เป็นแพทย ์ mobile phones n. 

โทรศัพท ์

มอืถอื ไมค่อ่ยมใีครแปลตรงตัววา่โทรศัพทเ์คลือ่นที ่ to be a hazard to วล ีเป็นอันตราย  

เสีย่ง 

ยอ่หนา้ที ่1  
 เป็นขอ้ความทีข่ยายหัวบทโดยใหร้ายละเอยีดวา่อันตรายนัน้คอือะไรบา้ง ∆ warn v. แจง้

ใหท้ราบ 

เตอืน  impotence n. ความออ่นแอ ตามปกตจิะหมายถงึการหยอ่นหรอืการเสือ่ม หรอืไร ้

สมรรถภาพทางเพศ กามตายดา้น 

อยา่ลมือา่นขอ้ความใหต้ลอดทัง้ 7 ยอ่หนา้นะคะ ทัง้นี ้เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเนือ้เรือ่ง

โดยรวม 

วา่เกีย่วกับอะไร โดยตัง้คําถามถามตัวเองวา่ ใคร ทําอะไร ทีไ่หน อยา่งไร ทําไม เมือ่ใด 
คําตอบ 

ของคําถามทัง้ 6 คอื เรือ่งยอ่ของขอ้ความทีเ่ราจะแปล การเขา้ใจเรือ่งยอ่ทําใหเ้ราแปลไม่
ผดิคะ่  

พออา่นทัง้ 7 ยอ่หนา้จบแลว้ คณุจะไดภ้าพรวมของเรือ่งทีจ่ะแปล ตอ่จากนัน้จงึอา่นเจาะลกึ

ทลีะ 

ยอ่หนา้ หาศัพทห์าความรู ้และทําความกระจา่งตรงทีค่ณุยังสงสยัไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ 
องคป์ระกอบปลกียอ่ย 

ของภาษามักจะเป็นกําแพงขวางกัน้ความไมเ่ขา้ใจ คณุอยา่ปลอ่ยปละละเลยนะคะ การสะสม
คําไวใ้น 

―คลังคํา‖ เป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุอกีวธิหีนึง่สําหรับการทํางานของนักแปลคะ่ 

ใจความหรอืเรือ่งยอ่ของยอ่หนา้ที ่1 กลา่วถงึนายแพทยห์ลายทา่น ประกาศใหท้ราบท่ัวกัน

วา่ ภัยจาก 

โทรศัพทม์อืถอืและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าอืน่ๆ ทําใหเ้สีย่งตอ่การเป็นมะเร็ง และการเสือ่ม
สมรรถภาพ 

ทางเพศ  appliances n. อปุกรณ์ เครือ่งใช ้ expose v. เปิดเผย นําออก นําสู ่คําวา่  

exposing...to the risk ดฉัินเขยีนคําแปลแตเ่พยีงวา่ กําลังเสีย่งตอ่ ซึง่เก็บความหมายไว ้

ครบ 

ถว้นในตัวอยูแ่ลว้ โดยไมต่อ้งเขยีนวา่ นําตัวเองสูก่ารเสีย่งตอ่ ซึง่เป็นภาษาเยิน่เยอ้แบบที่
คนไทย 

ไมน่ยิม  dysfunction n. คํานีแ้ปลจากการรวมระหวา่งคําเตมิหนา้ศัพท ์dys = ไมส่บาย 
เลว  

ลําบาก เสือ่ม กับคํา function= หนา้ที ่dysfunction = หนา้ทีเ่สือ่มลง เมือ่ใช ้sexual  
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ประกอบ จงึหมายถงึ การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นศัพทท์างการแพทยท์ีค่ณุน่าจะเก็บ
เขา้ 

―คลังคํา‖ 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึนายแพทยผ์ูเ้ชือ่ถอืไดว้า่จากผลงานวจัิย พบวา่ ผูใ้ช ้

โทรศัพท ์

มอืถอืและอปุกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆ กําลังเสีย่งตอ่การเป็นโรคมะเร็ง การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ  

โรคอัลไซเมอรส ์โรคพารค์นิสนั อาการปวดศรีษะ และความเครยีด  surgery n. 

ศัลยแพทย ์ 

แพทยผ์า่ตัด  devices n. อปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งกลไก  symtoms n. อาการของโรค  

เครือ่งชีบ้อก  stress n. ความเครยีด การบบีคัน้ ทกุคําตรงนีย้กเวน้ devices ควรเก็บเขา้  

―คลังคํา‖ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3-4 
 สองยอ่หนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่คณุหมอเป็นหว่งเด็กวยัรุน่ทีห่ลงวา่การใชโ้ทรศัทพ ์มอืถอื

เป็นสว่น 

สําคัญของชวีติ คยุโทรศพัทก์ับเพือ่นๆ นานหลายชัว่โมง ซึง่มากเกนิไป  worrying v. น่า

หว่ง 

น่าวติก  trapped by the fad v. ตามตัวอักษร แปลวา่ ถกูดักจับโดยแฟชัน่ แปลโดย

ตคีวาม 

วา่ เป็นทาสแฟชัน่ trap n. หลมุพราง กับดัก  accessories n. อปุกรณ์เสรมิ ปัจจัยเสรมิ 

องคป์ระกอบ  chat v. คยุกันเลน่ คยุสนุกๆ 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึการวเิคราะหส์าเหตแุหง่อันตรายจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ซึง่

สง่คลืน่ 

แมเ่หล็กไฟฟ้ามายังเซลลภ์ายในรา่งกาย ทําใหเ้ลอืดไหลเวยีนไม่
คลอ่ง  electromagnetic  

adj. ซึง่ประกอบดว้ยแมเ่หล็กไฟฟ้า  emitted v. แผก่ระจาย  electrical adj. ซึง่ประกอบ 

ดว้ยกระแสไฟฟ้า  nutritients n. การบํารงุเลีย้ง การใหอ้าหาร อาหาร  surface tension 

of blood n. แรงตงึผวิของเลอืด  dense n. เขม้ขน้ 

ยอ่หนา้ที ่6 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึผลกระทบของคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าใน
รา่งกาย  cumulative adj.  

สะสมไว ้สะสมอยู ่ resistance n. ความตา้นทานโรค ความแข็งแรง คําเตอืนทีม่คีา่มาก

ทีส่ดุ 

สมควรจําใหข้ ึน้ใจ คอื The closer it was, the more harmful ยิง่ใกล ้ยิง่อันตราย (เอ.๊... 

จะหมายถงึอยา่งอืน่อะไรบา้งไหมหนอ) 

ยอ่หนา้ที ่7 
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ยอ่หนา้นีย้ังเป็นคําเตอืนทีม่คีณุคา่ยิง่ของคณุหมอณรงค ์นิม่สกลุ อยา่แนบโทรศัพทต์ดิหู
มาก 

เกนิไป เด็กๆ จะเสีย่งตอ่อนัตรายมากกวา่ผูใ้หญ ่เพราะกระหมอ่มยังบางอยู ่

ในแงไ่วยากรณ์ ยอ่หนา้นี้ ทบทวนการเปรยีบเทยีบขัน้กวา่และขัน้ทีส่ดุ ดังนี้  most 

harmful  

adj. เป็นอันตรายมากทีส่ดุ และ  closest adj. ใกลท้ีส่ดุ สว่นขัน้กวา่คอื greater ยิง่ใหญ่

กวา่ 

มากกวา่ กวา่  thinner adj. บางกวา่ ผอมกวา่ 

วนันีข้อลาไปกอ่น อังคารหนา้จะมาพบคณุพรอ้มดว้ยคําเตอืนของคณุหมอผูเ้ชีย่วชาญระบบ
ขบัถา่ย 

และผลการสํารวจของสวนดสุติ ซึง่เป็นสิง่สมควรรับฟังไว ้อยา่ใหพ้ลาดเชยีวนะคะ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

October 19: New kind of mussels found in riverbed  

สวัสดีแฟนนักแปล  
ฉบบัน้ีขอนาํเสนองานแปลข่าวดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกเพราะเน้ือหาสาระข่าวน่าสนใจ มีการคน้พบหอยกาบ 

นํ้าจืดพนัธุ์ใหม่ในบริเวณท่ีคาดคิดวา่กาํลงัมีปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพราะส่ิงประดิษฐ์ของมนุษยเ์ขา้ไป 

ทาํให้สภาพแวดลอ้มธรรมชาติเปล่ียนไปส่วนในแง่มุมการแปลมีขอ้คิดในดา้น การแปลช่ือเฉพาะดา้น วิทยาศาสตร์ซ่ึงมาจากภาษาละตินมาฝากเพ่ือน
นกัแปลกนั 

ขอเชิญติดตามการแปลดว้ยกนัเถิด 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc1904.htm
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New kind of mussels 
found in riverbed 

Discovery made while studying dam 
impact 

Piyaporn Wongruang 

1. Fisheries researchers have stumbled 

on what they claim to be a new 

species of unionid mussels. 

Chromosome tests have confirmed 

their genetic uniqueness. 

2. Gridsada Deein, leader of a survey 

team for the Khwae Noi Dam 

project in Phitsanulok province, 

said the mussels were found on the 

Khwae Noi riverbed some 10km 

from the dam site when they were 

conducting a survey on aquatic life 

for the project‘s environmental 

impact assessment study in late 

April. 

3. The group believes the mussels 

come form the solennaia family of 

molluscs. The first species of 

solennaia mussels was discovered 

in the country more than 40 years 

ago. 

4. Thailand has more than 30 mussel 

species. Thirteen alone can be 

found in the Khwae Noi river. 

5. Mr. Gridsada said the new species 

only had 37 pairs of chromosomes, 

one less than the other unionid 

species. 

6. He said the discovery reflected the 

complexity of the river‘s eco-

system around the dam site as the 

mussels live in specific habitats like 

layered rocks on the riverbed. 

7. ―Mussels usually act as filter 

คน้พบหอยกาบพนัธุใ์หม ่

ทีก่น้แมน่ า้ 

การคน้พบเกดิขึน้ระหวา่งการศกึษา 

ผลกระทบเขือ่น 

ปิยพร วงศเ์รอืง 

1. นักวจัิยการประมงบังเอญิคน้พบ 

หอยกาบทีอ่า้งวา่เป็นหอยกาบคู ่
ทีต่ดิกันชนดิใหมก่ารตรวจสอบ 

โครโมโซมหอยพวกนี ้ยนืยัน 

เอกภมูทิางพันธกุรรมของพวกมัน 
2. นายกฤษฎา ดอีนิ หัวหนา้คณะ 

สํารวจโครงการเขือ่นแควนอ้ย 

ทีจั่งหวดัพษิณุโลก แถลงขา่ววา่ 

หอยกาบพวกนีค้น้พบทีก่น้แมน้ํ่า 

แควนอ้ย หา่งจากทีต่ัง้ตัวเขือ่น 

ประมาณ 10 กโิลเมตร ใน 

ระหวา่งทีนั่กวจัิยกําลังสํารวจ 

ชวีติสตัวน้ํ์า ตามโครงการศกึษา 

วจัิยประเมนิผลกระทบดา้นสิง่ 

แวดลอ้ม เมือ่เดอืนเมษายน 

ทีผ่า่นมา 
3. คณะสํารวจเชือ่วา่ หอยกาบ 

พวกนีอ้ยูใ่นวงศ ์solennaia 

ของสตัวพ์วกหอย ในประเทศ 

ไทยคน้พบหอยกาบวงศ ์ 

solennaia ชนดิแรกมานาน 

กวา่ 40 ปีแลว้ 

4. ประเทศไทยมหีอยกาบมาก 

กวา่ 30 ชนดิ ในแมน้ํ่าแควนอ้ย 

พบถงึ 13 ชนดิทเีดยีว 

5. นายกฤษฎาชีแ้จงวา่ หอยกาบ 

ชนดิใหมน่ีม้โีครโมโซม 37 คู ่

นอ้ยกวา่โครโมโซมของหอยกาบ 

ชนดิอืน่ๆ หนึง่โครโมโซม 
6. หัวหนา้คณะอธบิายวา่ การ 

คน้พบนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ 

ซบัซอ้นของระบบนเิวศในแมน้ํ่า 
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feeders who help clean up the river. 

We don‘t know what would happen 

to the river‘s eco-system if the 

mussels were gone. But for now it‘s 

unlikely that that will happen as the 

mussels are found downstream, 

away form the construction site, ‖ 

he said. 

8. The Khwae Noi Dam will become 

the country‘s second largest dam 

when completed. After its 

completion, it would have the 

capacity to store more than 800 

million cubic metres of water and 

submerge at least threee tambons in 

Phitsanulok province. Its 

construction began in a rush last 

year along with the study of its 

EIA. 

9. The group will look into its 

environmental impact for a period 

of 10 years to prepare solutions to 

problems that could follow. 

รอบๆ ทีต่ัง้เขือ่น เนือ่งดว้ย 

หอยกาบพวกนีอ้าศัยอยูใ่นแหลง่ 

ทีอ่ยูเ่ฉพาะแหง่ เชน่ ทีห่นิชัน้ 

กน้แมน้ํ่า 
7. นายกฤษฎายังอธบิายตอ่ ―ปรกต ิ

หอยกาบทําหนา้ทีเ่หมอืนเป็นตัว 

ดดูกรอง ทีช่ว่ยทําความสะอาด 

แมน้ํ่า เราไมท่ราบวา่จะเกดิ 

อะไรขึน้กับระบบนเิวศแมน้ํ่า  

ถา้หากหอยกาบพวกนีห้ายไป  

แตเ่ดีย๋วนีค้งจะไมเ่ป็นเชน่นัน้แลว้ 

เพราะหอยกาบพวกนี ้ยังคงพบ 

ไดท้างใตลํ้าน้ํา หา่งออกไปจาก 

บรเิวณทีก่อ่สรา้งเขือ่น 
8. เมือ่สรา้งเสร็จ เขือ่นแควนอ้ย 

จะเป็นเขือ่นใหญท่ีส่ดุลําดับสอง 

ของประเทศไทย มคีวามสามารถ 

เก็บกักน้ําไดม้ากกวา่ 800 ลา้น 

ลกูบาศกเ์มตร และมพีืน้ทีจ่มน้ํา 

อยา่งนอ้ย 3 ตําบลในจังหวดั 

พษิณุโลก การกอ่สรา้งเขือ่นได ้

เริม่ตน้ขึน้อยา่งเรง่ดว่น เมือ่ 

ปลายปีทีแ่ลว้พรอ้มๆ กับการ 

ศกึษาวจัิยอไีอเอของโครงการ 
9. คณะวจัิยจะสํารวจผลกระทบ 

ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นระยะเวลา 
10 ปี เพือ่เตรยีมหาขอ้แกไ้ข 
ปัญหาตา่งๆ ทีอ่าจตามมา 
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ค าบรรยายภาพ 
ใชข้อ้ความใหส้ัน้กะทัดรัด 

เขา้กับภาพทีส่ดุ bivalve 

molluses (n.) คอืหอย 

กาบคู,่ bi- เป็น prefix เตมิ 

หนา้คําหมายถงึคู,่ สองซํ้า  

mollusks (n.) สตัวจํ์าพวก 

หอยอาจใชว้า่ หอยใน
ไฟลัม 

mollusca ก็ได ้แตผู่อ้า่น 

ซึง่เป็นคนท่ัวไปจะไมเ่ขา้ใจ 

เพราะเป็นคําชือ่
วทิยาศาสตร ์

จงึตอ้งหาคําไทยซึง่เป็นคํา
แปล 

ของศัพท ์mussels (n.) 

หอยกาบมาใชแ้ลว้เตมิ คู ่ 

ลงไป  species (n.) 

ศ ัพทว์ทิยาศาสตรฉ์บับราช 

บัณฑติย ์(5 th ed.) ใชว้า่  

ชนดิ,สปีชสีผ์ูแ้ปลควรเลอืก 

ใชใ้หเ้หมาะกับผูอ้า่นถา้เป็นขา่วควรใช ้ชนดิแตถ่า้เป็นหนังสอืเรยีนหรอืตําราหรอืความรูค้วร

ใช ้สปีชสี ์

จะ ไดค้วามหมายเฉพาะเจาะจงลงไปดกีวา่ 

 unionid mussels (n.) หอยกาบคู ่unionid มาจาก union โดยม ีsuffix -id ซึง่หมายถงึสิง่ 

ทีต่ดิกัน, เป็นของคูก่ันคํานีจ้งึอาจใชว้า่‗หอยเปลอืกคูต่ดิกัน‘ ก็ไดแ้ตคํ่าไทยมใีชว้า่ ‗หอยกาบ‘อยู่

แลว้ 

ดฉัินจงึขอดดัแปลงเป็น‗หอยกาบคูท่ ีต่ดิกนั‘ เพือ่รักษารปูคําศัพทเ์ดมิเอาไวบ้า้ง 

หวัขา่วใหญ ่- หวัขา่วยอ่ย 

ดฉัินยา้ยตําแหน่งกรยิามาไวห้นา้ประโยคเพือ่เรยีกความสนใจจากผูอ้า่นซึง่เป็นหลักการอยา่ง
หนึง่ใน 

การเขยีนหัวขา่ว  riverbed (n.) คอืพืน้แมน้ํ่า, กน้แมน้ํ่าทอ้งแมน้ํ่า 

หัวขา่วยอ่ยคอืสว่นขยายความหัวขา่วใหญด่ังนัน้จงึควรแปลไปตามขอ้ความเพยีงแตทํ่าให ้
ประโยค 

กระชบัขึน้  dam impact (attr.) ผลกระทบของเขือ่น, ผลกระทบเขือ่น 

ยอ่หนา้ที ่1 
เป็นขอ้ความสรปุขา่ววา่ทมีนักสํารวจคน้พบหอยกาบชนดิใหมโ่ดยพสิจูนโ์ครโมโซม  have  

 
BOONNARONG BHUDHIPANYA 

  

  

  A woman shows a pair of 

bivalve molluscs believed to 

belong to a new species of 

unionid mussels. The mussels 

have been found in the Kwae 

Noi river in Phitsanulok 

province. 
  สตรผีูห้น ึง่ชูหายกาบ
คู ่
คูห่น ึง่ทีเ่ช ือ่วา่เป็น 

หอยกาบคูท่ ีต่ดิกนั 

ชนดิใหม ่หอยกาบชนดิ
นี ้
คน้พบในแมน่ า้แคว
นอ้ย  

จงัหวดัพษิณุโลก 
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stumbled on เป็นวลหีมายถงึคน้พบโดยบังเอญิ, บังเอญิคน้พบคําหลังดกีวา่นะคะ 

 chromosome tests (attr.) คอืการตรวจสอบโครโมโซมใชทั้บศัพทไ์ปเลย (เพราะแปลก็ 

ไมรู่เ้รือ่ง!)  genetic uniqueness วลนีีห้มายถงึความเป็นหนึง่เดยีวกันทางพันธกุรรมแต ่

ยาวเหยยีดตอ้งหาคําใหม ่ศพัทบ์ัญญัตกิารศกึษา ของกระทรวงศกึษาธกิารใชคํ้า ―เอกภมู‖ิ 

สําหรับ  

uniqueness ดฉัินของผนวกเป็น เอกภมูทิางพนัธุกรรม 

ยอ่หนา้ที ่2-3-4-5  

กลา่วถงึรายละเอยีดการคน้พบหอยกาบพันธุใ์หม ่ aquatic life หมายถงึชวีติในน้ํา aquatic 

(adj.) น้ํา, มใีนน้ํา, เกดิในน้ํา  environmental impact assessment study (attr.)  

วลนีีค้อืการศกึษาวจัิยประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่มคีวามสําคัญตอ่การสรา้งโครงการ 

ใหญ่ๆ ประเภทอภมิหาโครงการมากโครงการศกึษาวจัิยจงึมักเรยีกกันสัน้ๆวา่ EIA เวลาแปล 

ตอ้งเขยีนทับศัพทเ์ป็นอไีอเอนะคะ  solennaia family เป็นชือ่เฉพาะทางวทิยาศาสตรข์อง 

สตัวแ์ละพชืซึง่มาจากภาษาละตนิหลักการแปลจะใชทั้บศัพทโ์ดยแปลคําหลงั family/species  

ตามคําบัญญัตใินทีน่ี ้family คอืวงศส์ว่น solennaia เขยีนเป็นภาษาอังกฤษไปเลยดฉัินใช ้

หลักการนีต้ามวธิเีขยีนของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถานพ.ศ.2542 ดังนัน้คําเขยีนจงึขอ 

ใชเ้ป็น วงศ ์solennaia  ทัง้ 3 ยอ่หนา้นีเ้มือ่เวลาแปลตอ้งปรับโยกยา้ยขอ้ความบา้งเพือ่ให ้

เป็นประโยคทีส่ละสลวยสว่นสรรพนาม they ในยอ่หนา้ 2 ดฉัินขอเปลีย่นไปใชต้ัวบคุคลแทน 

ยอ่หนา้ที ่6  

กลา่วถงึการคน้พบหอยพันธุใ์หมแ่สดงปรากฎการณ์ของธรรมชาตใิกลเ้ขือ่น (สิง่ประดษิฐข์อง 

มนุษย)์  He เป็นสรรพนามอยูห่นา้ประโยคควรหลกีเลีย่งการแปลวา่ ‗เขา‘ จะทําใหข้อ้ความ 

ดดูขี ึน้  reflected (v.) สะทอ้น, ฉาย, แสดงถงึนยิมใชคํ้าแรกกันมากกวา่  eco system 

(attr.) ระบบนเิวศน ์ specific habitats คอืแหลง่ทีอ่ยู/่ถิน่ทีอ่ยูเ่ฉพาะแหง่  layered  

rocks คอืหนิชัน้ 

ยอ่หนา้ที ่7 

กลา่วถงึหนา้ทีข่องหอยกาบพวกนีท้ีม่ตีอ่ระบบนเิวศ หากหายไปจะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
ได ้

 filter feeders (attr.) ตวัดดูกรอง filter (n.) เครือ่งกรอง, วสัดกุรอง feeders (n.)  

ผูเ้ลีย้ง, ผูป้้อนอาหาร, บคุคล/สตัวท์ีก่นิอาหารไดม้าก/รวดเร็ว  unlikely (adj.) ไมแ่น่วา่ 

จะ...เสมอ, อาจจะไมเ่ป็นเชน่นัน้คํานีเ้ป็นคําสําคัญมากตอ้งหาคําแปลใหด้มีฉิะนัน้ความหมาย 

ของขอ้ความจะผดิไป  downstream (n.) ตามลําน้ํา, ตามกระแสน้ํา, ทางใตลํ้าน้ํา 

 construction site (attr.) บรเิวณ/สถานทีท่ีก่อ่สรา้งเขือ่น 

ยอ่หนา้ที ่8-9 
กลา่วถงึเขือ่นทีส่รา้งและระยะเวลาการศกึษาวจัิยผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  ขอ้ความ its  

completion ในประโยคที ่2 ของยอ่หนา้ 8 ดฉัินขอตัดออกเพราะซํ้ากับขอ้ความในประโยค 

แรกไมจํ่าเป็นตอ้งแปลซํ้าอกี  capacity (n.) สมรรถวสิยั, ความสามารถควรใชคํ้าหลังจะ 

เหมาะกับผูอ้า่นทีเ่ป็นบคุคลท่ัวไป  cubic metres (attr.) ลกูบาศกเ์มตรบางคนอาจ 

ทับศัพทว์า่ควิบกิเมตรก็ได ้ submerge (v.) จมน้ํา, น้ําทว่มอยูใ่ตน้ํ้าแตด่ฉัินของเพิม่คํา  

พืน้ทีเ่ขา้ไปดว้ยเพือ่ใหเ้ป็นคํานามขอ้ความจะดสูละสลวยขึน้  solution (n.) ขอ้แกไ้ข,  
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คําตอบ, คําอธบิายสองคําแรกน่าจะตรงกับบรบิทนะคะ 

พบกันใหมค่ราวหนา้คะ่ 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 12: Govt urged to raise student awareness  

สวัสดีค่ะ  
สปัดาห์น้ี ขอนาํเสนอตวัอยา่งงานแปล ท่ีมีเน้ือหาสาระผสมระหว่างการศึกษากบัส่ิงแวดลอ้ม ประเด็น 

หลกัของสาระคือ การใชก้ารศึกษาแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเร่ืองสตัว ์ซ่ึงเป็นปัญหา 
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของคน ส่วนดา้นการแปลนั้น มีประเด็นช้ีใหเ้ห็นวา่ การแปลท่ีดีมีคุณภาพ 

ไม่พึงแปลตามโครงสร้างประโยคของภาษาตน้ฉบบั ตอ้งปรับปรุงประโยคให้เป็นภาษาไทย ท่ีดี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc1204.htm
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Govt urged to raise 
student awareness 

TSPCA seeks changes to school 
curriculums 

Sirikul Bunnag 

1. The Thai Society for the 

Prevention of Cruelty to 

Animals (TSPCA) will lobby 

the Education Ministry to 

include the humane treatment 

of animals in school 

curriculums, in a bid to instil 

a respect for pets and wildlife 

in students. 

2. Secretary-general Makarin 

Phromyothin said the TSPCA 

would push for issues 

affecting animals to be 

covered by social science 

courses and field trips, as well 

as annual camps organised for 

the 40,000 state primary and 

secondary schools. 

3. The group received about a 

dozen complaints per month 

alleging inhumane treatment 

of animals, mostly involving 

fish and stray pets. 

4. "We have to tackle the 

problem at its root by 

teaching students the many 

forms of cruelty to animals 

that exist, including neglect of 

pets," Mr Makarin said. 

5. The TSPCA would act as an 

advisory body to suggest 

teaching methods to help 

teachers get the message 

across, he said. 

เรง่รดัรฐับาลสรา้งความ 

ตระหนกัรูแ้กน่กัเรยีน 

สมาคมมุง่ใหเ้ปลีย่นแปลง 

หลักสตูรการศกึษา 

สริกิุล บุนนาค 

1. สมาคมป้องกันการทารณุกรรม 

สตัวแ์หง่ประเทศไทย (สปทส)  

จะเจรจากับกระทรวงศกึษาธกิาร 

ขอใหบ้รรจเุรือ่งการปฎบิัตติอ่ 

สตัวอ์ยา่งมมีนุษยธรรมไวใ้น 

หลักสตูรการศกึษา โดยมุง่หวงั 

ใหนั้กเรยีนคอ่ยๆ ซมึซบัความ 

รูส้กึหว่งใยตอ่สตัวเ์ลีย้งและสตัว์
ป่า 

2. นายมกรนิ พรหมโยธนิ  

เลขาธกิารสมาคมชีแ้จงวา่  

สมาคมจะผลกัดันปัญหาตา่งๆ 

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สตัว ์ใหร้วม 

อยูใ่นสาระการเรยีนรูก้ลุม่ 

สงัคมศกึษา ศาสนาและ 

วฒันธรรม กจิกรรมทัศนศกึษา 

และการเขา้คา่ยพักแรมประจําปี 

ทีจั่ดสําหรับโรงเรยีนรัฐบาล
ระดับ 

ประถมศกึษาและมัธยมศกึษา  

40,000 โรงเรยีน 

3. กลุม่สมาชกิของสมาคมไดรั้บ 

ขอ้รอ้งเรยีนเป็นสบิๆ ครัง้ตอ่ 

เดอืน กลา่วหาอา้งการปฏบิัต ิ

ตอ่สตัวอ์ยา่งไรม้นุษยธรรม  

สว่นใหญเ่กีย่วกับปลาและสตัว ์

เลีย้งทีป่ลอ่ยทิง้ 

4. นายมกรนิชีแ้จงตอ่ "เราตอ้ง 

แกไ้ขปัญหาทีต่น้ตอของมัน 

ดว้ยการสอนใหนั้กเรยีนรูร้ปู 

แบบการทารณุกรรมสตัวห์ลายๆ 

วธิทีีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้การทอด 

ทิง้สตัวเ์ลีย้งดว้ย 
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6. Mr Makarin suggested 

elementary and secondary 

school pupils be taught how 

to look after animals before 

they were allowed to raise 

pets of their own. 

7. Secondary school students 

would learn more serious 

issues, such as the use of 

animals in laboratory tests, 

and the wildlife trade, he said. 

8. The TSPCA believed the 

addition of studies into the 

treatment of animals to school 

curriculums would reduce 

levels of cruelty within five 

years, said Mr Makarin. 

9. The group formerly visited 50 

elementary, primary and 

secondary schools in 

Bangkok and its suburbs to 

encourage the protection of 

animals among students. 

5. สมาคมจะทําหนา้ทีเ่หมอืน 

เป็นคณะทีป่รกึษา ใหข้อ้ 

แนะนําวธิกีารสอนตา่งๆ เพือ่ 

ชว่ยใหค้รอูาจารยทํ์าให ้

นักเรยีนเขา้ใจเนือ้หา 

6. นายมกรนิใหข้อ้แนะนําวา่ 

นักเรยีนประถมศกึษาตอ้ง 

สอนใหรู้จั้กวธิเีลีย้งดสูตัว ์ 

กอ่นไดรั้บอนุญาตใหเ้ลีย้ง 

สตัวเ์ลีย้งของตนเอง 

7. นักเรยีนมัธยมศกึษาจะตอ้ง 

เรยีนรูใ้นประเด็นปัญหาที ่
น่าเป็นหว่ง เชน่ การใชส้ตัว ์

ในหอ้งทดลอง และการคา้ 

ขายสตัวป่์า 

8. นายมกรนิสรปุทา้ยวา่ สมาคม 

เชือ่วา่การเพิม่เตมิการเรยีนรู ้
ดา้นวธิกีารปฎบิัตติอ่สตัว ์เขา้ 

ไปในหลักสตูรการศกึษา จะ 

ลดระดับการทารณุกรรมสตัว ์

ลงไดภ้ายใน 5 ปี 

9. กอ่นหนา้มานี ้กลุม่สมาชกิ 

ไดไ้ปเยีย่มเยยีนโรงเรยีน 

ประถมศกึษาและมัธยม 

ศกึษา 50 โรงเรยีน ในเขต 

กรงุเทพมหานครและบรเิวณ 

ปรมิณฑล เพือ่สง่เสรมิวธิ ี

ปกป้องสตัวใ์หใ้นหมูนั่กเรยีน 
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หวัขา่ว  
หัวขา่วใหญน่ีย้าวหน่อยตามตน้ฉบับขา่วไมส่ามารถปรับใหส้ัน้ไดเ้พราะ
ศัพท ์awareness (n.)  

ความตระหนักรูเ้ป็นคําสําคัญทีเ่ป็นนามธรรมมากในดา้นการศกึษา  urged (v.) เรง่รัด, 

ผลักดัน, 

กระตุน้คํานีม้าจาก was urged คอืรัฐบาลถกูเรง่รัดแตต่อ้งหลกีเลีย่งประโยคกรรมวาจา จงึใช ้

คํา 

กรยิา‗เรง่รดั‘ไวห้นา้ขอ้ความ raise (v.) ยกระดับ, สรา้งขึน้, เพิม่ข ึน้ขอใชส้ัน้ๆวา่ 'สรา้ง' 

หวัขอ้ขา่วยอ่ย  
 ตน้ฉบับขา่วใชต้ัวยอ่ชือ่สมาคมแตห่ัวขา่วไมน่ยิมใสต่ัวยอ่ชือ่เฉพาะทีไ่มเ่ป็นทีรู่จั้กกัน

ท่ัวไปของ 

ผูอ้า่นจงึควรหลกีเลีย่งเสยี  seeks (v.) แสวงหา, คน้หา, สบืเสาะ, มุง่หาใชส้ัน้ๆวา่ 'มุง่' จะ

ได ้

ความครบตอ้งปรับปรงุประโยคใหมไ่มค่วรแปลตามตน้ฉบับคอืสมาคมมุง่การเปลีย่นแปลง
ใน  

หลักสตูร ซึง่ถกูตอ้งแตไ่มเ่ป็นหัวขา่วทีด่ ี

ยอ่หนา้ที ่1 

เป็นการสรปุขา่วทัง้หมด  lobby (v.) วิง่เตน้, ชว่ยเหลอื, เจรจาใหช้ว่ยเหลอืดฉัินขอใช ้

คําสัน้ๆ 

วา่ 'เจรจา'  humane treatment (attr.) การปฏบิัตอิยา่งมมีนุษยธรรม, humane (adj.)  

เมตตา, กรณุา, มนุษยธรรม, treatment (n.) ศัพทน์ีม้หีลายความหมายมากและใชใ้นหลายๆ 

สาขาวชิาดว้ย แตล่ะสาขามคีวามหมายเฉพาะในบรบิทนีค้วรใช ้'การปฏบิตัติอ่ ' จะ

เหมาะสมทีส่ดุ  

 bid (n.) ความพยายาม ความมุง่หวัง, ความปรารถนา  instill (v.) ปลกูฝัง, คอ่ยๆ ซมึ

ซบั 

ดฉัินเลอืกคําหลัง a respect (n.) ความรูส้กึหว่งใย, ความเอาใจใส,่ ความสนใจดแูล 

เลอืกใช ้

คําไหนก็ได้ในขอ้ความชว่งทา้ยตอ้งปรับปรงุประโยคแทนทีจ่ะแปลวา่โดยมุง่หวงัใหค้อ่ยๆ 
ซมึซบั 

ความรูส้กึหว่งใยตอ่ สตัวเ์ลีย้งและสตัวป่์าใหแ้กนั่กเรยีนซึง่ผูแ้ปลมอืใหมช่อบทีแ่ปลเชน่นี ้

ยอ่หนา้ที ่2 

กลา่วถงึผูแ้ถลงขา่วประสงคใ์หบ้รรจปัุญหาดา้นนีไ้วใ้นหลักสตูรทีโ่รงเรยีนใช ้

สอน  secretary- 

general (n.) เลขาธกิารซึง่เป็นตําแหน่งใหญก่วา่เลขานุการในองคก์รใหญ่ๆ เป็นตําแหน่ง

บรหิาร 

ขององคก์ร  issues (n.) ประเด็น, ปัญหา, ขอ้โตแ้ยง้ดฉัินขอผนวก 2 คําแรกเขา้ดว้ยกัน 
เพราะเรา นยิมใชคํ้านีก้ันในเรือ่งการเมอืง  affecting (part.) ทําหนา้ทีเ่ป็นคําเชือ่ม

หมายถงึ 
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สง่ผลกระทบตอ่, เกีย่วขอ้งกับ, สะทอ้นถงึในขา่วนีม้อีกีคําหนึง่ในยอ่หนา้ 3 

คอื involving ใช ้

คําแปลเชน่เดยีวกัน  to be covered วลนีีด้คูวามหมายไมย่ากแตห่าคําแปลใหต้รงบรบิท 

ไดย้ากขอใชว้า่ 'ใหร้วมอยูใ่น, เขา้ไว,้ อยูใ่น' ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา  social science courses  

คอืรายวชิา / กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศาสนาและวฒันธรรม (ตามชือ่กลุม่สาระการเรยีนรู ้
หลักสตูร 

ใหมข่องเรา)  field trips (attr.) กจิกรรมทัศนศกึษา (ซึง่เป็นกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีนที่

นักเรยีน 

ตอ้งเรยีนบวกกับอกี 8 กลุม่สาระการเรยีนรูเ้ฮอ้!)  annual camps (attr.) กจิกรรมการเขา้

คา่ย 

พักแรกประจําปี (เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ในกจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน)  ยอ่หนา้นีแ้ปลตรงไปตาม 

ขอ้ความตน้ฉบับ 

ยอ่หนา้ที ่3-4 
 ีูี แ้ถลงขา่วกลา่วถงึสาเหตปัุญหา  The group (n.) หมายถงึกลุม่สมาชกิของสมาคม 
 alleging (part.) กลา่ววา่, อา้งวา่, เสนอวา่ดฉัินขอใชว้า่ 'กลา่วหาอา้ง'  inhumane 

(adj.) อยา่งไรม้นุษยธรรม  stray pets (attr.) สตัวเ์ลีย้งทีห่ลงทาง, ทีป่ลอ่ยทิง้ขอใชคํ้า

หลัง 

นีล้ะ่  tackle (v.) จัดการ, แกไ้ขรับมอืใชไ้ดท้กุคน  roots (n.) รากฐาน, แกน่แท,้ ตน้ตอ 

สองคําหลังดเูขา้กับบรบิทดนีะคะ  many forms of cruelty วลนีีห้มายถงึรปูแบบการ

ทารณุ 

กรรมสตัวห์ลายๆวธิ ี exist (v.) ทีเ่กดิขึน้จรงิ, ทีป่รากฏขึน้จรงิ, ทีม่อียูจ่รงิใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา 
 neglect of pets นามวลนีีค้อืการทอดทิง้สตัวเ์ลีย้ง 

ยอ่หนา้ที ่5-7 
 ผูใ้หข้า่วแจง้รายละเอยีดความชว่ยเหลอืทีส่มาคมจะใหใ้นเรือ่ง

นี ้ advisory body (attr.)  

องคก์ร/สถาบัน/คณะทีป่รกึษาขอเลอืกใชคํ้าสดุทา้ยเพราะตรงกับบรบิททีส่ดุ  to get the  

message across วลนีีห้มายถงึทําใหเ้ขา้ใจ (เนือ้หาสาระซึง่ก็คอืการปฎบิัตติอ่สตัวอ์ยา่งม ี

คณุธรรม)  elementary and primary school pupils คอืนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ขอใหส้งัเกตวา่ทัง้ 2 คํานี้หมายถงึชัน้ประถมศกึษาดว้ยกันแต ่elementary schools นัน้ 

หมายถงึชัน้เกรด 1-6 ในสหรัฐอเมรกิาสว่น primary schools นัน้ใชใ้นอังกฤษหมายถงึ

โรงเรยีน 

ทีเ่ด็กอาย ุ5-11 ปีเรยีนซึง่แบง่ออกเป็น 2 ระดับคอื 5-7 ปี (an infant school), และ 7-11 ปี (a 

junior school)  be taught รปูคําบังคับใหใ้ช ้'ตอ้ง' เขา้มาเป็น 'ตอ้งถกูบังคบั' แตค่วรเลีย่ง 

ประโยคกรรมวาจกจงึใชเ้ป็น 'ตอ้งสอนใหรู้จ้กั'  laboratory test (attr.) การทดลองใน

หอ้ง 

ทดลอง 

ยอ่หนา้ที ่8-9 
 ผูใ้หข้า่วระบผุลดขีองการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธินีี้  the addition of studies นามวลนีี้ 

หมายถงึ 'การเพิม่เตมิการเรยีนรู'้  formerly (adv.) แตก่อ่น, กอ่นหนา้นี,้ สมัยกอ่นๆ,  
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กอ่นหนา้มานีคํ้าวเิศษณ์นี้แปลไมย่ากแตจ่ะหาคําใหต้รงกับบรบิทตอ้งคดินานหน่อยในทีส่ดุ
ดฉัิน 

หาจนไดค้อืคําหลังนีเ่อง  suburb (n.) เขตชานเมอืง, แตเ่รานยิมใช ้'บรเิวณปรมิณฑล'  

มากกวา่ในยอ่หนา้ 8 มปีระโยคเดยีวจงึตอ้งปรับปรงุประโยคโดยโยกยา้ยขอ้ความและ

เปลีย่น 

ใชคํ้าบพุบท 'into'และ‗to' ใหเ้ป็นไปตามทีน่ยิมใชใ้นประโยคภาษาไทยไมพ่งึแปลตามรปูคํา 

ของประโยคภาษาอังกฤษดังเชน่ สมาคมเชือ่วา่การเพิม่เตมิของการเรยีนรูเ้ขา้ไปในดา้น
วธิกีาร 

ปฎบิัตติอ่สตัวส์ูห่ลกัสตูรการศกึษา อา่นแลว้เป็นงงคะ่จงึตอ้งมกีารปรับปรงุใหเ้ป็นขอ้ความ

และ 

ประโยคภาษาไทยทีอ่า่นเขา้ใจและเป็นภาษาไทยทีด่นีีถ่อืเป็นหลกัของการแปลคะ่ 

แลว้พบกนัใหมค่ะ่    
จนิตนา ใบกาซยู ี  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 5: Long-term equity funds and your tax return II 

สวัสดีค่ะ  
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีเป็นตอนต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองของมนุษยเ์งินเดือนท่ีจะมีโอกาสได ้

รับสิทธิพิเศษในการลดหยอ่นภาษีไดห้ลายสตางคอ์ยู ่ดิฉนัตดัตอนมาจากบทความใน Tax Corner  

ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  ส่ิงท่ีอยากให้ท่านผูอ่้านสงัเกตคือการคงระดบัภาษาให้เท่ากบั 

ภาษาในตน้ฉบบั รวมทั้งการใชศ้พัทส์าํนวนต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาเฉพาะทางเช่นเดิมค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/troc0504.htm
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Part 2 

Long-term equity 
funds and your tax 
return 

Law Alliance Limited 

4. Generally, an individual is 
allowed to deduct up to a 
maximum of 300,000baht 
for total contributions to 
a provident fund and 
RMF— together and not 
separately. The tricky 
issue is that the tax-
payer must declare only 
10,000 baht as a 
deduction and the rest 
(not exceeding 290,000 
baht) as an exclusive 
from gross income. 

5. Don‘t ask why — but we‘ll 
answer anyhow. The 
reason is quite funny. 
The Revenue Department 
has played this trick to 
avoid any amendment 
being needed to the 
deductions provision of 
the Revenue Code (from 
10,000 to 300,000 baht), 
which would need to go 
through the 
parliamentary process, 
while an exemption can 
simply be approved by 
the government itself. 

6. A unitholder in an LTF 
will receive an income tax 

ตอน ๒ 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

กบัการแสดงรายการ 

ภาษเีงนิไดข้องคณุ 

โดยบรษัิท ลอว ์เอลายอนัซ ์จํากดั 

4. โดยท่ัวไปแลว้บคุคลธรรมดา 

มสีทิธไิดรั้บการลดหยอ่นภาษี 

จากการจา่ยเงนิเขา้กองทนุ 

สํารองเลีย้งชพีและกองทนุรวม 

เพือ่การเลีย้งชพีรวมกันแลว้ไม ่

เกนิ 300,000 บาทโดยเป็น 

การคํานวณรวมกันไมใ่ชค่ดิแยก 

แตม่เีรือ่งไมต่รงไปตรงมาอยู ่
เรือ่งหนึง่คอืผูเ้สยีภาษีจะตอ้ง
แจง้ 

ขอลดหยอ่นภาษีเป็นจํานวน  

10,000บาทสว่นทีเ่หลอื (ไม่

เกนิ  

290,000บาท)จะตอ้งแจง้แยก 

ตา่งหากจากสว่นทีเ่ป็นรายได ้
กอ่น 

หักภาษี 

5. อยา่ถามเลยครับวา่ทําไม – แต ่

ถงึอยา่งไรเราก็คงตอบ เหตผุล
นัน้ 

คอ่นขา้งพลิกึกรมสรรพากรใช ้

ไมน้ี ้
ก็เพราะตอ้งการหลกีเลีย่งการ 

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขการขอลด 

หยอ่นภาษีทีต่ราไวใ้นพระราช 

บัญญัตกิารจัดเก็บภาษี (คอื
จาก  

10,000 เป็น 300,000 บาท)  

ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อ้งผา่นกระบวน 

การพจิารณาจากรัฐสภา 
ในขณะ 

ทีก่ารยกเวน้ภาษีใหนั้น้ผา่น
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concession on the 
amount of the 
contribution to the fund. 
The contribution may not 
exceed 15% of his 
income, with a maximum 
of 300,000 baht each 
year. Capital gains from 
the redemption of the 
units will also be exempt 
from tax. 

7. Not only will you enjoy 
the returns on 
investments in the units, 
but you will also enjoy a 
tax saving. In a case 
where you are in the 
highest tax bracket of 
37%, the deduction of 
300,000 baht will bring 
you 111,000 baht in tax 
savings. This is the 
highest amount you can 
get 

ความ 

เห็นชอบจากรัฐบาลก็พอ 

6. ผูท้ีถ่อืหน่วยลงทนุในกองทนุ 

รวมหุน้ระยะยาวจะไดรั้บการ 

ยกเวน้ภาษีเงนิไดเ้ป็นกรณี 
พเิศษตามจํานวนเงนิทีจ่า่ยให ้

กับกองทนุแตต่อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 

15 ของเงนิรายได ้และจา่ยได ้

สงูสดุ 300,000 บาทตอ่ปี  

เงนิกําไรทีเ่กดิจากการขายคนื 

หน่วยลงทนุก็จะไดรั้บการ
ยกเวน้ 

ภาษีดว้ย 

7. นอกจากจะไดรั้บผลตอบแทน 

จากการลงทนุในหน่วยลงทนุ
แลว้ 

คณุยังไดรั้บสทิธปิระโยชนใ์น 

การลดหยอ่นภาษีอกีดว้ย ใน
กรณ ี

ทีค่ณุมรีายไดอ้ยูใ่นชว่งชัน้ที่
ตอ้ง 

ชําระภาษีสว่นบคุคลอยูท่ี ่37%  

การไดรั้บลดหยอ่นภาษีจํานวน  

300,000 บาทจะทําใหค้ณุ 

ประหยัดคา่ภาษีไปไดถ้งึ  

111,000 บาท ซึง่เป็นจํานวน 

เงนิสงูสดุทีค่ณุจะประหยดัไ 

ดเ้ลยทเีดยีว 
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ค าอธบิาย  

เคยมผีูถ้ามดฉัินวา่ทําอยา่งไรจงึจะทํางานแปลไดอ้ยา่งมั่นใจ ดฉัินคดิวา่นอกเหนอืจากความรู ้
ดา้น 

ภาษาแลว้การหาความรูใ้นเรือ่งทีจ่ะแปลใหม้ากพอเป็นเรือ่งจําเป็นมากคะ่ ผูแ้ปลตอ้งมคีวาม
ละเอยีด 

ถีถ่ว้น ชา่งคดิ ชา่งสงสยั และชา่งคน้หา งานแปลทีอ่อกมาไมด่เีทา่ทีค่วรสว่นหนึง่มาจากการ
อา่นตน้ฉบับ 

โดยเฉพาะเรือ่งทีเ่ราไมคุ่น้เคยแลว้ไมเ่ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เมือ่แปลก็จะพยายามแปลตรงๆ ตาม
ศัพท ์

คํานัน้ไปอยา่งทือ่ๆ เหมอืนกับยังไมไ่ดย้อ่ย งานแปลจงึแปรง่ หรอืหากหนักหน่อยก็ผดิ
ความหมายไปเลย 

เพราะใครๆ ก็ทราบวา่ภาษาอังกฤษนัน้เป็นยอดแหง่การใชคํ้าอยา่งหนึง่แตห่มายความอกีอยา่ง
หนึง่ 

ผลงานแปลเชน่นีส้รา้งความรําคาญใจแกผู่อ้า่นยิง่นักดังทีเ่คยไดย้นิหลายทา่นบน่เบือ่หน่ายกับ
การอา่น 

งานแปล ทีจ่รงิเรือ่งนีแ้กไ้ดไ้มย่ากคะ่ ขอเพยีงใหม้คีวามละเอยีดและชา่งสงสยั ชา่งคน้ดังทีว่า่
นีแ่หละคะ่  

โดยถอืคตวิา่แมค้นแปลยงัเขา้ใจไดค้ลมุเครอืแลว้จะถา่ยทอดออกมาใหค้นอา่นกระจา่งได ้
อยา่งไร 

ทีจ่รงิยังมบีคุคลอกีกลุม่หนึง่ทีส่ําคัญมากในการทํางานแปลน่ันคอืบรรณาธกิารคะ่ หากทา่น 

นักแปลผูใ้ดมบีรรณาธกิารทีเ่กง่คอยชว่ยเหลอืใหคํ้าแนะนําและทําบรรณาธกิารกจิรว่มกัน ก็
นับวา่ 

งานแปลเป็นเรือ่งทีทํ่าไดส้นุกและทา้ทายมากทเีดยีว ดฉัินก็เลยขอถอืโอกาสนีค้ารวะ
บรรณาธกิาร 

ทกุทา่นดว้ยคะ่ทีม่สีว่นอยา่งมากในการสรา้งผลงานแปลดีๆ  ใหก้ับบรรณพภิพ 

แลว้เราก็วกมาเขา้เรือ่งของวนันีก้ันนะคะ 

ยอ่หนา้ที ่4  

คําแรก generally ในทีน่ีม้คีวามหมายวา่เป็นการกลา่วโดยสรปุ โดยไมไ่ดพ้ดูถงึรายละเอยีด

หรอื 

ขอ้ยกเวน้ จะใชว้า่โดยปกตหิรอืโดยท ัว่ไปก็ไดค้ะ่ คําวา่ individual ซึง่แปลวา่แตล่ะบคุคล 

หรอื 

ภาษาทางการวา่ปัจเจกบคุคล (ซึง่ไมเ่หมาะทีจ่ะใชก้ับบรบิททีไ่มเ่ป็นทางการเชน่บรบิทนี)้ 
ดฉัินใชว้า่ 

บคุคลธรรมดา เพือ่ใหส้ือ่ความหมายในเชงิตรงขา้มกับคําวา่‖นติบิคุคล‖ maximum ซึง่

แปลวา่ 

สงูสดุหรอือยา่งเต็มที ่นัน้ดฉัินเลอืกใชคํ้าวา่ ไมเ่กนิ แทนเพราะเมือ่ลองใชใ้นประโยควา่ ...

บคุคล 
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ธรรมดามสีทิธไิดรั้บการลดหยอ่นภาษี... รวมกันสงูสดุ 300,000 บาท เห็นวา่เหมาะสูคํ้าวา่ ไม่
เกนิ  

ทีใ่หค้วามหมายเดยีวกันไมไ่ดค้ะ่ 

คําวา่ contribution ในบรบิทนีค้อืเงนิสว่นทีห่ักจากเงนิเดอืนไวเ้ป็นคา่ประกันสงัคมหรอืเป็น 

เงนิบําเหน็จบํานาญ เครือ่งหมาย – นีภ้าษาอังกฤษใชก้ันมากในลักษณะทีนํ่าหนา้ขอ้ความ

ขยาย 

เพือ่ใหว้ล ีtotal contribution ชดัเจนยิง่ข ึน้ ซึง่ดฉัินคดิวา่เพือ่ไมใ่หม้กีลิน่นมเนยก็ควรจะนํา 

มาเป็นสว่นขยายในประโยคแบบธรรมดาดกีวา่คะ่ tricky ซึง่เป็นคําคณุศัพทห์มายถงึกลโกง

หรอื 

มลีักษณะหลอกลวง แตทั่ง้สองความหมายนีไ้มเ่หมาะสกัคํานะคะ เพราะไมต่รงกับเจตนาของ
การ 

แจง้จํานวนเงนิผดิไปอยา่งในยอ่หนา้นี ้ดฉัินจงึใชว้า่ ไมต่รงไปตรงมา และ(ลกู) ไม ้ในยอ่

หนา้ 

ที ่5 เพือ่ใหน้ํ้าหนักของคําออ่นลง gross income หมายถงึรายไดทั้ง้หมดของบคุคลกอ่นเสยี 

ภาษีหรอืหักคา่ลดหยอ่นคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5  

ประโยคแรกนีใ้หน้ํ้าเสยีงของขอ้ความอยา่งไมเ่ป็นทางการไดช้ดัเจนมาก การแปลก็ตอ้งให ้
น้ําเสยีง 

ไดเ้สมอกับตน้ฉบับ สําหรับคําวา่ funny ถา้ดฉัินตอ้งตรวจงานแปลก็จะใชคํ้านีเ้ป็นสว่นหนึง่ใน

การ 

พจิารณาคณุภาพการทํางานของผูแ้ปลคะ่ คอืถา้แปลวา่ ―เหตผุลนัน้คอ่นขา้งตลก (หรอืน่า
ขนั)‖ แสดง 

วา่ยังทํางานไมล่ะเอยีดพอ เพราะควรตอ้งสงสยัแลว้ละ่คะ่วา่การไมแ่จง้อยา่งตรงไปตรงมาจะ
เป็น 

เรือ่งตลกไดอ้ยา่งไรกัน ฉะนัน้แมคํ้างา่ยๆ อยา่งนีก็้ยังตอ้งเฉลยีวใจและตอ้งตรวจสอบ
ความหมายจาก 

พจนานุกรมเสมอ เรยีกไดว้า่ตรวจสอบทกุครัง้ทีเ่ฉลยีวใจคะ่ 

Provision ความหมายคอืการจัดหา การตระเตรยีม แตใ่นทางกฎหมายหรอืสญัญาหมายถงึ

เงือ่นไข 

ทีร่ะบไุว ้

ยอ่หนา้ที ่6 

concession คอืสมัปทานหรอืสทิธทิีใ่หเ้ป็นพเิศษ ในบรบิทนีส้ํานวนทีใ่ชก้ันอยูค่อื ...เป็นกรณี 

พเิศษ capital gains คอืกําไรทีไ่ดจ้ากการขายทรัพยส์นิ ซึง่ในทีน่ีค้อืหุน้ทีซ่ ือ้ไวห้รอืทีเ่รยีกวา่ 

หน่วยลงทนุ (units) redemption คอืการไถถ่อนหน่วยลงทนุ ซึง่ก็คอืการขายหุน้คนืน่ันเอง 
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ยอ่หนา้ที ่7 

คําวา่ enjoy ใชใ้นกรณีทีพ่ดูถงึส ิง่ทีใ่หป้ระโยชน ์ในกรณีนีค้อืการไดรั้บผลตอบแทนจากการถอื

หุน้ 

(the returns on investments) ซึง่รวมถงึรายไดจ้ากการขาย หรอืถา้ไมข่ายก็จะไดจ้ากดอกเบีย้ 

ตรงนีม้โีครงสรา้ง not only…but also ซึง่ดฉัินจะไมแ่ปลวา่ ไมเ่พยีงแต.่..แตย่ัง เพราะ

โครงสรา้ง 

ภาษาไทยเราก็มใีชว้า่ นอกจากไดรั้บผลตอบแทนแลว้...คณุยงัได.้.. 

bracket หมายถงึวงเล็บ หรอือยูใ่นชว่ง สว่น tax bracket นัน้ดฉัินขอใชส้ํานวนตาม

ความหมาย 

ทีพ่จนานุกรม ศัพทเ์ศรษฐกจิ ธรุกจิการเงนิและการธนาคารของอาจารยว์ทิยากร เชยีงกลู วา่
ไวว้า่ 

หมายถงึชว่งชัน้ของรายไดส้ว่นบคุคลทีใ่ชใ้นการคํานวณภาษีตามลักษณะการเก็บภาษีแบบ
อัตรา 

กา้วหนา้คะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่สวสัดคีะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหมค่ะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

SEPTEMBER 2004 

September 28: Long-term equity funds and your tax return I  

สวัสดีค่ะ  
ในการทาํงานแปลนั้นการคน้ควา้เป็นส่วนสาํคญัมากอยา่งหน่ึงค่ะ เพราะผูแ้ปลตอ้งมีความรู้ในเร่ือง 
ท่ีจะแปลเท่าหรืออยา่งนอ้ยเกือบเท่ากบัผูเ้ขียนจึงจะสามารถถ่ายทอดความคิดและเน้ือหาออกมา 
ไดใ้กลเ้คียงกบัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือไดม้ากท่ีสุด การคน้ควา้นั้นอาจทาํไดต้ั้งแต่การถามจากท่านผูรู้้ 

การมีพจนานุกรมและปทานุกรมท่ีทนัสมยัในสาขานั้น การคน้หาทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ หรือบางคร้ัง 
ตอ้งทาํทุกอยา่งร่วมกนั แต่ก็ยงัไม่พอค่ะ เพราะเท่าท่ีทาํมาทั้งหมดยงัไดแ้ค่ความเขา้ใจในส่วนของ 
ผูแ้ปล ยงัไม่ไดวิ้ธีท่ีจะส่ือออกมาให้ผูอ่้านเขา้ใจ ซ่ึงก็คือการถ่ายทอดดว้ยสาํนวนภาษาท่ีเหมาะสม 

กบัเน้ือหานั้นๆ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse2804.htm
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Long-term equity 
funds and your tax 
return 

Law Alliance Limited 

1. The government has 
already given a green 
light to individuals who 
have to file tax returns in 
Thailand to enjoy tax 
savings on investments 
in long-term equity funds 
(LTFs). There is, 
however, some 
confusion over whether 
this is an additional 
reduction, apart from 
your earlier investment 
in retirement mutual 
funds (RMFs), or 
whether this is a new 
option only, whereby the 
total investment that 
qualifies for a deduction 
is capped at 300,000 
baht. 

2. The government has 
been increasing its 
efforts to strengthen the 
flagging stock market, 
introducing a series of 
tax incentives designed 
to encourage wider 
participation in the Thai 
financial market place. 
LTFs are latest of the 
new tools proposed by 
the Securities Exchange 
commission (SEC) in 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

กบัการแสดงรายการ 

ภาษเีงนิไดข้องคณุ 

โดยบรษัิท ลอว ์เอลายอนัซ ์จํากดั 

1. ขณะนีรั้ฐบาลเปิดไฟเขยีวใหแ้ลว้ 

กับผูท้ีต่อ้งยืน่แบบแสดงรายการ 

ภาษีเงนิไดใ้นประเทศไทย ให ้

ไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากการลด 

หยอ่นภาษี เมือ่มกีารลงทุนใน 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (long- 

term equity funds) อยา่งไร 

ก็ตาม ปรากฏวา่ยังมคีวามสบัสน 

ในเรือ่งของการลงทนุในกองทนุ 

นีอ้ยูว่า่จะเป็นการลดหยอ่นภาษี 

เพิม่เตมิ นอกเหนอืจากที่
ลดหยอ่น 

แลว้จากการลงทนุในกองทนุรวม 

เพือ่การเลีย้งชพี (Retirement  

Mutual Funds) ทีม่มีากอ่น 

หนา้นี ้หรอืวา่เป็นเพยีงทางเลอืก 

ใหม ่ซึง่มกีารกําหนดเงนิลงทนุ 

ทัง้หมดทีส่ามารถนํามาลดหยอ่น 

ภาษีไวส้งูสดุที3่00,000 บาท 

2. รัฐบาลกําลังพยายามเรง่เครือ่ง 

เพือ่กระตุน้ตลาดหุน้ทีกํ่าลัง 

ซบเซาโดยออกมาตรการจงูใจ 

ดา้นภาษีออกมาเป็นชดุ เพือ่ให ้

มกีารลงทนุในตลาดการเงนิของ 

ไทยทีก่วา้งขึน้ กองทนุรวมหุน้ 

ระยะยาวนีเ้ป็นวธิกีารใหมล่า่สดุ 

ทีค่ณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย ์(กลต)  

เป็นผูเ้สนอ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่จํานวน 

ของนักลงทนุรายยอ่ยในตลาด
หุน้ 

น่ันเอง 

3. กองทนุรวมหุน้ระยะยาวนีเ้ป็น 

กองทนุแบบเปิดซึง่ผูถ้อืหุน้มี
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order to increase the 
number of individual 
investors in the stock 
market. 

3. An LTF is an open-ended 
fund with redemption 
rights not exceeding 
twice a year. Unlike the 
RMF programme, it is 
not necessary for 
investors to invest in 
LFTs every year, but 
once started they must 
hold the units in the LTF 
for at least five years. 
The funds will invest 
only in shares listed on 
the SET, while RMFs, as 
a tool to increase 
savings, will invest in 
equities as well as lower-
risk instruments such as 
bonds. The good thing is 
that the tax benefit for 
individuals who invest in 
LTFs are additional to 
any RMFs and provident 
funds. 

สทิธิ ์
ไถถ่อนไดไ้มเ่กนิปีละสองครัง้  

กองทนุนีต้า่งจากกองทนุรวม 

เพือ่การเลีย้งชพีในขอ้ทีว่า่ผู ้
ลงทนุไมจํ่าเป็นตอ้งลงทนุทกุปี 

แตเ่มือ่ใดทีเ่ริม่ลงทนุก็จะตอ้ง 

ถอืหน่วยลงทนุในกองทนุนีไ้ 

วอ้ยา่งนอ้ยหา้ปี และกองทนุนี้ 
จะนําเงนิไปลงทนุเฉพาะในหุน้ 

ทีม่รีายชือ่อยูใ่นตลาด
หลักทรัพย ์

เทา่นัน้ ซึง่ตา่งจากกองทนุรวม 

เพือ่การเลีย้งชพีทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็น 

ชอ่งทางเพิม่เงนิออม จงึลงนํา 

เงนิไปลงทนุทัง้ในหุน้สามัญของ 

บรษัิทตา่งๆและในชอ่งทางทีม่ ี

ความเสีย่งตํา่อยา่งเชน่การซือ้ 

พันธบัตร ขอ้ดขีองการลงทนุ 

กับกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

แบบนีค้อืผูล้งทนุรายยอ่ยจะ 

ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี 

เพิม่ข ึน้จากทีไ่ดรั้บในการลงทนุ 

ในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี 

กองทนุใดก็ตาม และทีไ่ดรั้บ 

จากกองทนุสํารองเลีย้งชพีดว้ย 
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ค าอธบิาย  

ทา่นผูอ้า่นคงสงัเกตไดว้า่สํานวนภาษาทีใ่ชเ้ขยีนขา่วกฬีา ขา่วกระดานหุน้ นวนยิาย รายงาน
ทาง 

ธรุกจิ ลว้นแตกตา่งกันอยา่งเห็นไดช้ดั ซึง่เป็นสิง่ทีผู่แ้ปลตอ้งพยายามรักษาระดับของภาษา
เหลา่ 

นีไ้วใ้นบทแปลดว้ยคะ่ 

งานแปลวนันีค้งเป็นตัวอยา่งใหเ้ห็นไดพ้อสมควรนะคะ การแปลเรือ่งในเชงิเศรษฐศาสตร์
เชน่นี ้
กอ่นแปลดฉัินตอ้งทําความคุน้เคยกับสํานวนภาษาไทยทีใ่ชก้ับเรือ่งเศรษฐศาสตรแ์ละหุน้ 
ดว้ย 

การหาขา่วหรอืบทความภาษาไทยมาอา่นเสยีกอ่น แมป้กตจิะไมใ่ชเ่รือ่งทีอ่า่นประจํา หรอื
อา่น 

ทไีรก็หลับทนัีน้ แตถ่า้รักจะทํางานแปลก็ตอ้งอา่นใหเ้ขา้ใจใหไ้ด ้ดฉัินจงึขอยนืยันคะ่วา่งาน
แปล 

ถา้จะทําอยา่งดไีมใ่ชง่านทีทํ่าไดเ้สร็จอยา่งรวดเร็วอยา่งทีห่ลายๆทา่นเขา้ใจ 

สําหรับขา่วเรือ่งนีผู้เ้ขยีนตอ้งการสือ่ใหค้นท่ัวไปอา่น จงึใชภ้าษาอยา่งไมเ่ป็นทางการ 
ยกเวน้ 

ศัพทท์างเศรษฐศาสตรเ์ทา่นัน้คะ่ ดฉัินคดิวา่ขอ้เขยีนเชน่นีจํ้าเป็นตอ้งแปลอยา่งตรงไปตรง 

มาทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้บางคําทีเ่สรมิเขา้มาหรอืสลับทีบ่า้งก็เพือ่ความสละสลวยหรอืไมใ่ห ้

ขอ้ความกํากวมคะ่ แตท่า่นผูอ้า่นก็ยังคงเทยีบไดป้ระโยคตอ่ประโยค มาดแูตล่ะยอ่หนา้ 

กันนะคะ 

หวัขา่ว  

แปลตรงตัวทกุคําคะ่ ดฉัินคดิวา่ผูเ้ขยีนก็ไมส่ามารถจะเลน่คําอะไรกับชือ่เรือ่งทีใ่หค้วามรู ้
ประเภทนีไ้ดน้อกจากจะใชคํ้าตรงไปตรงมา และก็เป็นชือ่ทีส่รปุไดต้รงกับเนือ้เรือ่งไดด้ ี

ทเีดยีว สว่นคําศัพทก็์ม ีequity คอืหุน้สามัญ หมายถงึหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บสว่นแบง่ผลกําไร 

จากบรษัิท ซึง่จะเป็นจํานวนไมต่ายตัว แลว้แตผ่ลกําไร สว่น equity funds หมายถงึ 

กองทนุทีร่วมหุน้สามัญจากหลายๆบรษัิทเขา้ดว้ยกัน ดฉัินขอแปล long-term equity  

funds วา่ ―กองทนุรวมหุน้ระยะยาว‖ ตามทีพ่บในขา่วจากกรมสรรพากรคะ่ tax return  

เป็นคํานาม หมายถงึการยืน่แสดงรายการภาษีเงนิได ้

ยอ่หนา้ที ่1  
 จาก present perfect tense ใน has already given ทําใหไ้ดคํ้าวา่ ขณะนี.้..แลว้  

individual (n) แตล่ะบคุคล คํานีม้ใีชบ้อ่ยในบทแปลนีค้ะ่ แตล่ะทีต่อ้งเลอืกแปลใหเ้หมาะกับ 

บรบิท ซึง่ตรงนีด้ฉัินใชแ้คว่า่ ผู ้file (v) การยืน่เรือ่งราว ยืน่ฟ้องก็ไดค้ะ่ถา้อยูใ่นบรบิทของ 

กฎหมาย และถา้อยูใ่นบรบิทสํานักงานก็ตอ้งเป็นการจัดเก็บเรือ่งเขา้แฟ้ม คําวา่ enjoy (v) 

ใชใ้นความหมายวา่เป็นสิง่ทีใ่หป้ระโยชน ์อยา่งเชน่การไดรั้บลดหยอ่นภาษีนี้ an additional  

reduction คําวา่ an ตรงนีม้องขา้มไมไ่ดเ้ด็ดขาดเลยคะ่ เพราะทําใหท้ราบวา่มวีธิกีารลด

ภาษี 
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หลายวธิดีว้ยกัน วธินีีเ้ป็นวธิใีหมว่ธิหีน ึง่ทีเ่พิม่เขา้มา ซึง่เขา้กันไดพ้อดกีบัวล ีapart from 

your  

early ... (RMF) เนือ่งจากกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) นัน้มมีากอ่นหนา้นีแ้ลว้ และ

เป็น 

อกีวธิหีนึง่ทีจ่ะลงทนุแลว้ลดภาษีไดเ้หมอืนกัน whereby หมายถงึสิง่ทีก่ลา่วนัน้ (ทางเลอืก

ใหม)่ 
เป็นวธิทีีจ่ะทําใหเ้กดิสิง่ทีพ่ดูถงึถัดมา (เงนิลงทนุทีม่เีพดานสงูสดุคอืสามแสน
บาท) capped  

ในทีน่ีห้มายถงึการกําหนดจํานวนเงนิสงูสดุทีส่ามารถใชจ้า่ยได ้

ยอ่หนา้ที ่2 

has been increasing its efforts จะแปลวา่ กําลังเพิม่ความพยายาม ก็ไดค้ะ่ แตอ่ยา่ง 

ทีเ่รยีนไวต้ัง้แตต่น้วา่ผูแ้ปลควรคลอ้ยตามสํานวนภาษาทีใ่ชใ้นขอ้เขยีนชนดินัน้ๆ ดฉัินจงึใช ้

วา่ 

ก าลงัพยายามเรง่เครือ่ง วล ีa series of tax incentives นีเ้สรมิขอ้ความในยอ่หนา้แรกวา่  

an additional reduction ทําใหช้ดัเจนวา่รัฐบาลออกมาตรการจงูใจดา้นภาษีออกมาเป็นชดุ 

ฉะนัน้กองทนุรวมหุน้ระยะยาวนีเ้ป็นเพยีงมาตรการหนึง่เทา่นัน้ ในยอ่หนา้นีม้คํีาวา่
individual  

อกีแตเ่ป็นคําคณุศพัท ์ขยาย investors ซึง่ในหนังสอืศัพทเ์ศรษฐศาสตร ์ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน 

แปลวา่ผูล้งทนุรายบคุคล แตท่ั่วไปใชก้ันวา่ นกัลงทนุรายยอ่ย 

ยอ่หนา้ที ่3 
open-ended fund หมายถงึกองทนุแบบเปิด เป็นกองทนุทีไ่มม่ขีอ้จํากดั เชน่จํานวนหน่วย 

ลงทนุเปลีย่นแปลงไดต้ามความตอ้งการของผูล้งทนุ เป็นตน้ redemption rights สทิธใิน

การ 

ไถถ่อน ในทีน่ีค้อืการขายคนืหน่วยลงทนุน่ันเอง คําวา่ tool กับ instruments ในบรบิทนี้

ไมใ่ช ่

เครือ่งมอื แตเ่ป็นวธิกีารหรอืชอ่งทางคะ่ 

ขอยกตอนจบของเรือ่งนี้ไปสปัดาหห์นา้นะคะ สวสัดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 21: Delaying Alzheimer's II 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse2104.htm
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สวัสดีค่ะ  
การแปลงานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์มีส่ิงตอ้งคาํนึงเป็นพิเศษเพียงอยา่งเดียวคือ ศพัทวิ์ชาการ 

เฉพาะดา้น ถา้ผูแ้ปลมีพจนานุกรมศพัทเ์ฉพาะดา้นไวใ้ชก้็จะทาํให้การทาํงานสะดวกรวดเร็ว 

ประหยดัเวลาและเช่ือถือไดอ้ยา่งไรก็ตามศพัทด์า้นวิทยาศาสตร์การแพทยใ์นภาษาองักฤษมกัจะ 

มีโครงสร้างจากรากศพัทล์ะตินหรือภาษากรีกโรมนัโบราณบางคร้ังสร้างจากช่ือบุคคลแรกท่ีคน้ 

พบหรือพฒันาข้ึนจนแพร่หลาย เกิดคุณประโยชน์ไปทั้งสากล ขอให้ผูแ้ปลพิจารณาดูให้ดี ถา้ศพัท ์

เฉพาะดา้นน้ีเกิดจากคาํสามญัท่ีมีความหมายทัว่ไปก็ยอ่มแปลได ้แต่ถา้เกิดจากช่ือเฉพาะก็จะ 

ทบัศพัทค์่ะ 
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Part II 
Medicine 

Delaying 
Alzheimer’s 

7. Japanese drugmaker 
Eisai Co Ltd co-markets 
Aricept, known 
generically as donezapil, 
with US drug maker 
Pfizer Inc. 

8. Alzheimer‘s, an incurable 
and usually fatal disease, 
impairs the ability to 
remember, learn, think 
and communicate.It 
affects an estimated 4.5 
million Americans, a 
number that is expected 
to increase to as many as 
16 million by 2050. 

9. Former President Ronald 
Reagan died with 
Alzheimer‘s last month 
and his widow Nancy has 
called for increased 
government funding for 
research to find ways to 
prevent or cure it. 

10. The move from normal 
age-related forgetfulness 
to mild cognitive 
impairment can be 
recognisedwhen people 
start forgetting 
information such as 
appointments or social 
events, Petersen said. 

11. ―They are forgetting 
information that they 

ตอน ๒ 
การแพทย ์

การชะลอ 

โรคอลัไซเมอรส ์

7. บรษัิทเออไิซจํากดั ผูผ้ลติยาแหง่ 

ญีปุ่่ น กับบรษัิทไฟเซอร ์จํากัด 

ผูผ้ลติยาแหง่สหรัฐอเมรกิา ได ้

รว่มกันทําการตลาดยาอารเิซพท ์

ซึง่มชีือ่สามัญวา่ดอเนซาพลิ 

8. โรคอัลไซเมอรส ์เป็นโรคทีรั่กษา 

ไมห่าย และรา้ยแรงถงึตาย ทํา 

ใหค้วามจําเสือ่มลง ตลอดจน 

บั่นทอนความสามารถในการ 

เรยีนรู ้การใชค้วามคดิ และการ 

ตดิตอ่สือ่สาร โรคนีค้กุคามคน 

อเมรกิันถงึ 4.5 ลา้นคนซึง่กําลัง 

จะทวจํีานวนขึน้ถงึ 16 ลา้นคน 

ใน พ.ศ. 2593 

9. โรนัลด ์เรแกน อดตีประธา- 
นาธบิดอีเมรกิันถงึแกอ่สญั- 
กรรมเมือ่เดอืนทีแ่ลว้ (กรก- 
ฎาคม) ดว้ยโรคอัลไซเมอรส ์

แนนซภีรยิาของทา่นไดเ้รยีก 

รอ้งใหรั้ฐบาลเพิม่เงนิทนุ 

เพือ่การวจัิยศกึษาหาทาง 

ป้องกันรักษาโรคนี ้
10. ดร.ปีเตอรเ์สนกลา่ววา่ การ 

หลงลมืปกตทิีเ่ป็นไปตามวยั 

นัน้จะกลายเป็นอาการสมอง 

เสือ่มอยา่งออ่นได ้โดยจะเริม่ 

หลงลมืเรือ่งตา่งๆ เชน่ การ 

นัดหมาย งานสงัคมตา่งๆ 

11. ―พวกเขาจะลมืเรือ่งตา่งๆ  

ทีเ่คยนกึออกงา่ยๆ‖ ดร. 

ปีเตอรเ์สนกลา่วระหวา่ง 

การแถลงขา่ว 

12. ในงานวจัิยอกีชิน้หนึง่ ดร. 
เฟรดรกิ อันเวอรซ์กัท ์แหง่ 
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used to remember 
easily,‖ Petersen said at a 
news conference. 

12. In another study, Dr 
Frederick Unverzagt of 
the Indiana University 
School of Medicine 
studied an illness similar 
to MCI, known as 
Cognitive Impairment No 
Dementia. 

13. The study found that 
some but not all the 
patients with this 
condition were at the 
earliest stages of 
Alzheimer‘s, and that the 
risk of developing 
CINDwas higher among 
those with a history of 
head injury and those 
who grew up in rural 
areas.  
— REUTERS 

วทิยาลัยการแพทย ์มหา- 
วทิยาลัยอนิเดยีนา ไดศ้กึษา 

อาการป่วยทีค่ลา้ยกับอาการ 

สมองเสือ่มอยา่งออ่น คอื 

อาการสมองเสือ่มอยา่งออ่น 

ซึง่ยังไมถ่อืวา่เป็นโรคสมอง 

เสือ่มทเีดยีวนัก 

13. งานวจัิยนีพ้บวา่เฉพาะคนไข ้

บางคนไมใ่ชท่กุคนทีม่อีาการ 

อยูใ่นภาวะเบือ้งตน้ของโรค 

อัลไซเมอรสบ์างคนทีเ่คยบาด 

เจ็บทีศ่รีษะ และบางคนที ่
เตบิโตในชนบท จะมคีวาม 

เสีย่งสงูตอ่อาการสมองเสือ่ม 

อยา่งออ่นซึง่ยังไมถ่อืวา่เป็น 

โรคสมองเสือ่มทเีดยีวนัก 

— รอยเตอรส ์
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ยอ่หนา้ที ่7  
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการทําตลาดยาอารเีซพทร์ว่มกันของบรษัิทผูผ้ลติยายักษ์ใหญ่
ของ 

ญีปุ่่ นและสหรัฐอเมรกิา  drugmakern. ผูผ้ลติยา  co-markets v. ทําการตลาดรว่มกัน 

เป็นคําผสมระหวา่ง co = รว่มกัน และ market = ทําตลาดในธรุกจิพาณชิยการ  generically 

adv. เป็นธรรมดาสามัญท่ัวๆไปดฉัินเขยีนคําแปล known generically as ตามหลักภาษาไทย 

ทีไ่มน่ยิมความซบัซอ้นวา่มชีือ่สามญัวา่ 

การแปลยอ่หนา้นีด้ฉัินจัดเรยีงถอ้ยคําในประโยคใหมเ่พือ่สือ่ใหค้นไทยมคีวามเขา้ใจดขี ึน้ 
ดฉัินนํา 

ประธานทัง้สองมาไวด้ว้ยกันทีห่นา้กรยิาคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความของยอ่หนา้บอกวา่โรคอัลไซเมอรสม์อีันตรายรา้ยแรงถงึชวีติ คกุคามผูค้นมากขึน้
อยา่ง 

น่ากลัว  incurable adj.รักษาไมห่าย  fatal adj. ถงึตาย ถงึชวีติ  impairs v. ลดลง  

ทําใหเ้สือ่มลง ขอ้ความตรงนีเ้ราใชคํ้ากรยิาท าใหเ้ส ือ่มลงกับความจําได ้แตจ่ะใชคํ้ากรยิานี้
กับ 

การเรยีนรู ้การใชค้วามคดิ และการตดิตอ่สือ่สารไมไ่ด ้จําเป็นตอ้งหาคําอืน่ทีม่คีวามหมาย
อยา่ง 

เดยีวกัน ดฉัินพบวา่คําบ ัน่ทอนเหมาะสมทีส่ดุคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่9 
ใจความของยอ่หนา้นีอ้า้งถงึอดตีประธานาธบิดสีหรัฐ ผูซ้ ึง่โรคอัลไซเมอรสไ์ดค้รา่ชวีติไปเมือ่
เดอืน 

กรกฎาคมนีเ้อง 

 died v. ตาย เสยีชวีติ ถงึแกก่รรม มรณภาพ ถงึแกอ่นจิกรรม ถงึแกอ่สญักรรม ทวิงคต 

สวรรคต มทีีใ่ชแ้ตกตา่งกนั แสดงใหเ้ห็นวา่ไทยเรามวีฒันธรรมทางภาษาทีส่วยงามมาแต่

โบราณ 

— ถงึแกก่รรมเป็นคําสามัญใชไ้ดท่ั้วไป 

— มรณภาพใชส้ําหรับพระสงฆ ์ 

— ถงึแกอ่นจิกรรมใชส้ําหรับผูต้ายทีไ่ดรั้บพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ตัง้แตช่ัน้ประถ

มา 

ภรณ์มงกฎุไทยขึน้ไป หรอืทตุยิจลุจอมเกลา้ หรอืทตุยิจลุจอมเกลา้วเิศษ  

— ถงึแกอ่สญักรรม ใชก้ับผูต้ายทีม่บีรรดาศกัดิเ์ป็นเจา้พระยา หรอืผูท้ีดํ่ารงตําแหน่ง

ประธานองค 

มนตร ีองคมนตร ีนายกรัฐมนตร ีประธานสภา หรอืผูท้ีไ่ดรั้บพระราชทาน
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

ชัน้ปฐมจลุจอมเกลา้ (ถา้เทยีบกับประมขุของประเทศอาจใชคํ้านีไ้ด)้ 



615 

 

— ทวิงคตใชส้ําหรับพระยพุราช เจา้ฟ้า ซึง่ไดรั้บการเฉลมิพระยศพเิศษ 

— สวรรคตใชส้ําหรับพระเจา้แผน่ดนิ สมเด็จพระบรมราชนินีาถ สมเด็จพระบรมราชนิ ีสมเด็จ

พระ 

บรมราชชนน ีสมเด็จพระยพุราช สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช และพระบรมราชวงศท์ีท่รงไดรั้บ
พระ 

ราชทานฉัตร 7 ชัน้ 

 his widow Nancy n.ดฉัินเขยีนคําแปลแตเ่พยีงวา่ ภรยิาของทา่น ไมบ่ง่ชีว้า่เป็นหมา้ย 
ทัง้นีเ้พราะตามวฒันธรรมไทยการบง่ชีทํ้านองนีไ้มน่ยิมใช ้ funding n.การให ้

เงนิทนุ  prevent or cure v. เหตทุีด่ฉัินละ or ไวไ้มเ่ขยีนเพราะคนไทยใชว้า่ป้องกันรักษา

จนเคยชนิ ตามการเขยีนภาษาไทย ไมจํ่าเป็นตอ้งใช ้หรอื  คั่นกลางตามการเขยีน

ภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่10-11 
ยอ่หนา้ทัง้สองนีย้ังกลา่วถงึการแถลงขา่วของ ดร.ปีเตอรเ์สนวา่ การหลงลมืของผูส้งูอายุ
อาจจะ 

นําไปสูอ่าการสมองเสือ่มอยา่งออ่น (ซึง่จะนําไปสูโ่รคอัลไซเมอรสไ์ด)้ 

 normal age-related forgetfulness กลุม่คํานีด้ฉัินใชว้ธิแีปลแบบตรงตัว แตเ่รยีงคํา 

ตามโครงสรา้งการเขยีนภาษาไทย  information n. ความรู ้ขา่ว ขอ้มลู คําแปลตรงตัวทัง้ 
3  

ดังกลา่วไมเ่หมาะสมกับบรบิทตรงนี ้ดฉัินเห็นวา่ เร ือ่ง เหมาะสมกวา่เพราะเป็นคําทีม่ี

ความหมาย 

กวา้งครอบคลมุไดม้าก ใชแ้ลว้ฟังไมข่ดัห ูเชน่เดยีวกับ  social events ใชว้า่ งานสงัคม

ตา่งๆ  

ฟังดดูกีวา่ เหตกุารณ์ตา่งๆ ในสงัคม ซึง่แปลตรงตัว  news conference n.ใชเ้หมอืน press 

conference การแถลงขา่ว การใหส้มัภาษณ์แกห่นังสอืพมิพ ์

ยอ่หนา้ที ่12-13 

ยอ่หนา้ทัง้สองนีก้ลา่วถงึงานวจัิยเรือ่งเดยีวกันนีซ้ ึง่ขัดแยง้กับงานวจัิยของ ดร.ปีเตอรเ์สนที่
กลา่วถงึ 

สรรพคณุทีด่ขีองยาอารเีซพท ์ MCI เป็นคํายอ่ทีเ่ราพบแลว้ในยอ่หนา้ที ่4ยอ่จาก mild  

cognitive impairment ซึง่พบในยอ่หนา้ที ่2 คอือาการสมองเสือ่มอยา่งออ่น  Cognitive 

Impairment No Dementia ใชต้ัวยอ่ CIND หมายถงึอาการสมองเสือ่มอยา่งออ่นซึง่ไมถ่อืวา่ 

เป็นโรคสมองเสือ่ม และนีค่อืผลการศกึษาทีไ่มค่ลอ้ยตามงานของดร.ปีเตอรเ์สน 

 the earliest stages n. อาการเบือ้งตน้ อาการทีเ่กดิกอ่นการเป็นโรค  those with a  

history of head injury ดฉัินเขยีนคําแปลโดยเรยีงคําใหส้อดคลอ้งกับโครงสรา้งประโยค 

ภาษาไทยซึง่งา่ยตอ่การทําความเขา้ใจวา่ บางคนทีเ่คยบาดเจ็บทีศ่รีษะ คําวา่ เคย ยอ่มม ี

ความหมายเหมอืน history ประวตั ิในทีน่ี ้

เรือ่งของการศกึษาวจัิยมักจะมสีว่นทีค่ลอ้ยตามกันบา้งและขดัแยง้กันบา้งเป็นธรรมดา ไมว่า่
ผลของ 
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การศกึษาจะเป็นอยา่งไร นักวจัิยก็จะทํางานของเขาตอ่ไป พวกเราประชาชนทัง้หลายควรรับ
ฟังไว ้ 

อยา่เพิง่ลงความเห็นวา่ควรเชือ่หรอืไมค่วรเชือ่อยา่งเด็ดขาดนัก ใครตดิใจเรือ่งการรักษาโรค 

อัลไซเมอรสค์วรตดิตามเรือ่งนีอ้ยา่งใกลช้ดิตอ่ไป 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

September 14: Delaying Alzheimer's I  

สวัสดีค่ะ  
โรคอลัไซเมอรส์ปัจจุบนั เป็นท่ีหวาดหวัน่อยา่งแพร่หลายยิง่ข้ึนทัว่โลกเม่ือข่าว มรณกรรมของอดีต 

ประธานาธิบดีอเมริกนับอกว่าโรคอลัไซเมอรส์น่ีเองท่ีคร่าชีวิตบุรุษผูย้ิ่งใหญ่น้ี นกัวิจยัอเมริกนัไดรั้บ 

การสนบัสนุนให้ศึกษาหาความรู้และวิธีการรักษา 

บทเรียนแปลของเราวนัน้ีเป็นผลการศึกษาดงักล่าวส่วนหน่ึงซ่ึงยงัไม่มีขอ้ยติุ แต่ก็ทาํให้เราระมดัระวงั 
รู้เท่าทนัโรค และการรักษาโรคไดร้ะดบัหน่ึง ผลการศึกษาวิจยัท่ีคนทั้งหลายสนใจเพราะเป็นส่ิงท่ีจะ 

มาอยูใ่กลต้วัเม่ือใดก็ไดเ้ช่นน้ี นกัแปลจะใชเ้ป็นส่ิงจูงใจให้ทาํงานแปลได ้เพราะนกัแปลจาํเป็น 

ตอ้งเขา้ใจความสนใจของคนทั้งหลาย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ―ผูบ้ริโภค‖ ท่ีสาํคญัของ ―ผลิตภณัฑ‖์ 

งานแปลตามหลกัธุรกิจการแปล 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse1404.htm
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Part I 
Medicine 

Delaying 
Alzheimer’s 

1. Philadelphia – A 

popular Alzheimer‘s 

drug appears to delay 

the onset of the disease 

among patients with 

memory loss although 

does not prevent it, 

researchers recently 

announced. 

2. Aricept reduced the risk 

of developing 

Alzheimer‘s among 

patients diagnosed with 

mild cognitive 

impairment, a memory 

disorder that is often a 

precursor to the brain 

disease, according to the 

latest research. 

3. But the risk reduction 

lasted for only 18 

months of a three-year 

trial, said Dr Ronald 

Petersen of the Mayo 

Clinic in Rochester, 

Minnesota, who led the 

study of 769 people. 

When patients taking 

Aricept developed 

Alzheimer‘s they did so 

about six months later 

than those taking a 

placebo. 

4. ―This is the first study 

to demonstrate a 

positive treatment effect 

on progression to 

ตอน ๑ 
การแพทย ์

การชะลอ 

โรคอลัไซเมอรส ์

1. ฟิลาเดลเฟีย – นักวจัิยได ้

ประกาศเมือ่ไมน่านมานีว้า่ 

ไดม้ยีารักษาโรคอัลไซเมอรส ์

ซึง่เป็นทีน่ยิมกันชนดิหนึง่  

อาจจะชะลอการกอ่ตัวของ 

โรคสญูเสยีความจําในหมู ่
คนไขไ้ด ้แมว้า่จะป้องกัน 

ไมไ่ดก็้ตาม 

2. ผลการวจัิยครัง้ลา่สดุแจง้วา่ 

ยาอารเีซพทช์ว่ยลดความ 

เสีย่งตอ่การลกุลามของโรค 

อัลไซเมอรสใ์นคนไขท้ีแ่พทย ์

วนิจิฉัยวา่มอีาการสมองเสือ่ม 

อยา่งออ่นมคีวามผดิปกตเิกีย่ว 

กับความจําซึง่มักจะเป็น 

อาการเบือ้งตน้ของโรคทาง 

สมอง ผลการวจัิยครัง้ลา่สดุ 

แจง้วา่ ยาอารเีซพทช์ว่ยลด 

ความเสีย่งตอ่การลกุลามของ 

โรคอัลไซเมอรสใ์นคนไขท้ี ่
แพทยว์นิจิฉัยวา่มอีาการ 

สมองเสือ่มอยา่งออ่น ทีเ่รยีก 

กันวา่ความผดิปกตเิกีย่วกับ 

ความจําซึง่มักจะเป็นอาการ 

เบือ้งตน้ของโรคทางสมอง 
3. แตก่ารลดความเสีย่งนีอ้ยู ่

ไดน้านเพยีง 18 เดอืน 

เทา่นัน้ในการทดลอง 3 ปี  

ดร.โรนัลด ์ปีเตอรเ์สนแหง่ 

เมโยคลนีกิ เมอืงโรเชสเตอร ์

รัฐมนินโีซตากลา่ว ดร. 
ปีเตอรเ์สนศกึษาวจัิยงานนี ้
ในคนไข ้769 คน คนไขท้ี ่

รับประทานยาอารเีซพทเ์กดิ 
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Alzheimer‘s disease 

from MCI,‖ Petersen 

said. 

5. ―It looks like the drug 

had a modest, time 

limited effect. 

Nonetheless, we are 

optimistic because we 

have begun to make 

progress toward 

delaying the 

development of 

Alzheimer‘s.‖ 

6. The study contradicts 

one published in The 

Lancet medical journal 

in June showing Aricept 

had no beneficial effect. 

อาการของโรคอัลไซเมอรส ์

ชา้กวา่คนไขท้ีรั่บประทาน 

ยาหลอกประมาณ 6 เดอืน 

4. ดร.ปีเตอรเ์สนกลา่ววา่  

―การศกึษานีเ้ป็นครัง้แรก 

ทีแ่สดงใหเ้ห็นผลดตีอ่การ 

หยดุยัง้การลกุลามจาก 

อาการสมองเสือ่มอยา่งออ่น 

ไปสูโ่รคอัลไซเเมอรส‖์ 

5. ―ดเูหมอืนผลของยานีม้ ี

ชว่งเวลาจํากัดสัน้ๆ ถงึ 

กระนัน้ก็ตาม เราก็ยังมอง 

ในแงด่ ีเพราะเราเริม่ม ี

ความกา้วหนา้ตอ่ไปใน 

การชะลอการลกุลามของ 

โรคอัลไซเมอรส‖์ 

6. การศกึษานีข้ดัแยง้กับงาน 

ชิน้หนึง่ทีต่พีมิพใ์นนติยสาร 

แพทย ์―เดอะแลนเซท‖ เมือ่ 

เดอืนมถินุายน ผลงานนี้ 
บอกวา่ยาอารเีซพทไ์มม่ผีล 

ตอ่การรักษาแตอ่ยา่งใด 
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หวับทและรองหวับท  
ผูเ้ขยีวขา่วใชคํ้าสัน้ๆ เขา้ใจงา่ยตรงกับเนือ้เรือ่งทําใหผู้แ้ปลใชว้ธิแีปลแบบตรงตัวได ้โดย
เขยีนเป็น 

ภาษาไทยตามหลักภาษาไทย สว่นชือ่โรคเป็นชือ่เฉพาะดังนัน้จงึเขยีนทับศัพท ์

ยอ่หนา้ที ่1  
เนือ้ขา่วไดจ้ากการแถลงขา่วของผูทํ้าวจัิย แหลง่ขา่วคอืรอยเตอรสแ์หง่เมอืงฟิลาเดลเฟีย  

ใจความของยอ่หนา้นีบ้อกวา่มยีาตัวหนึง่ใชช้ะลอการกอ่ตัวของโรคอลัไซเมอรสไ์ด ้ศพัทท์ี่
เกีย่วกับ 

การแพทยไ์มลุ่ม่ลกึนักไดแ้ก ่ drug n. ยารักษาโรค  the onset of the disease n.  

การกอ่ตัวของโรค  patients n. คนป่วย คนไข ้ memory loss n. การสญูเสยีความจํา  

การลมื  prevent v. ป้องกัน(โรค) 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความของยอ่หนา้นีเ้ปิดเผยชือ่ยาทีส่ามารถลดหรอืบรรเทาการลกุลามของโรคอัลไซเม
อรส ์

 developing n. การลกุลาม ตรงขา้มกับ delaying การชะลอ  diagnosed adj. ซึง่ 

(แพทย)์วนิจิฉัยโรคแลว้  mild cognitive impairment n. อาการสมองเสือ่มอยา่งออ่น  

ใชต้ัวยอ่วา่ MCI ซึง่จะพบในยอ่หนา้ที ่4  a memory disorder n. ความยุง่ในการแปลสอง 

คํานีค้อื การหาคําแปลทีเ่หมาะสมกับภาษาแพทย ์ทีฟั่งแลว้เขา้ใจไดง้า่ยและชดัเจน ถา้
แปลวา่ 

ความจําสบัสน ก็อาจจะไมค่รอบคลมุลกัษณะอาการป่วยของคนไขเ้พราะคนธรรมดาๆ ก็มี
ความ 

จําสบัสนได ้ดังนัน้ดฉัินจงึตัดสนิใจเขยีนคําแปลวา่ ความผดิปกตเิกีย่วกบัความจ า  to 

be  

precursor to v. เป็นอาการเบือ้งตน้ของ 

ยอ่หนา้ที ่3 
ยังคงเป็นคําแถลงขา่วของผูทํ้าวจัิยซึง่ใชเ้วลา 3 ปี ในคนไข ้769 คน  placebo n. ยาหลอก 

หมายถงึยาทีไ่มม่ฤีทธิท์างยา ไมใ่ชก่ารหลอกลวงทีเ่ลวรา้ย คนไขบ้างคนตอ้งใชย้าหลอก
เพือ่ 

ผลทางจติใจวา่ตนไดรั้บประทานยาแลว้ ไดรั้บการบําบัดรักษาแลว้ จงึเกดิความพงึพอใจ
รูส้กึหาย 

ป่วยทัง้ๆ ทีต่นเองมไิดเ้จ็บป่วยแตอ่ยา่งใด แตรู่ส้กึเองวา่เจ็บป่วย 

ยอ่หนา้ที ่4 

ผูเ้ขยีนขา่วยกคําพดูของผูทํ้าวจัิยมาอา้งองิสนับสนุนขา่วของตน ซึง่เป็นวธิกีารทีด่เีพือ่ให ้
ขา่วด ู

จรงิจัง มน้ํีาหนัก เชือ่ถอืได ้ positive treatment n. ถา้แปลตรงตัวอาจเขยีนวา่

ผลการรักษา 

ทีเ่ป็นบวก ผูอ้า่นคงไดก้ลิน่เนยแข็งฉุนกกึ ดังนัน้จงึตอ้งแปลดว้ยวธิตีคีวามวา่บวกนัน้
หมายความ 
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วา่ดน่ัีนเอง  progression to คอื developing การลกุลามของโรค MCI ยอ่จาก mild  

cognitive impairment ซึง่เราพบแลว้ในยอ่หนา้ 2 อาการสมองเสือ่มอยา่งออ่น 

ยอ่หนา้ที ่5 
ขอ้ความของยอ่หนา้นีย้ังคงเป็นคําพดูของ ดร.ปีเตอรเ์สน ทีก่ลา่วถงึผลการวจัิยของเขาซึง่
น่าพอใจ 

เพราะไดพ้บการชะลอการลกุลามของโรคอัลไซเมอรส ์ยอ่หนา้นีเ้ป็นใจความสําคัญทีส่ดุ
ของขา่ว 

ตรงกับรองหัวบททีใ่หไ้ว ้ to make progress toward v. วล ีมคีวามกา้วหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่6 
งานวจัิยดังกลา่วขดัแยง้กับงานวจัิยอกีชิน้หนึง่ซ ึง่พบวา่ยาอารเีซพทไ์มม่ผีลตอ่การรักษา 

 contradicts v. ขดัแยง้ ไมเ่ห็นดว้ย  published v. ซึง่ตพีมิพเ์ผยแพรสู่ส่าธารณชน 

 beneficial effect n. ผลทีม่ปีระโยชน ์ในทีน่ีค้อื ผลดตีอ่การรักษาโรค 

สปัดาหห์นา้เราจะแปลขา่วจากการรายงานผลการวจัิยตอ่ การเขยีนขา่วเชงิวชิาการแม ้
ผูเ้ขยีนจะ 

พยายามหลกีเลีย่งศัพทเ์ทคนคิเฉพาะวชิาเพยีงใด ก็ยังหนไีมค่อ่ยพน้ ผูเ้ขยีนขา่วมศีลิปะใน
การนํา 

คําสามัญมาใชแ้ทนศัพทว์ชิาการหลายแหง่ ผูแ้ปลก็ตอ้งมศีลิปะในการหาคําภาษาไทย
สามัญมาใช ้

ใหส้อดคลอ้ง และสมดลุกันดว้ย 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 7: Scientists to rock Mt Fuji 

สวัสดีค่ะ  
คราวน้ี ขอนาํข่าวดา้นวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มาเป็นตวัอยา่งบทแปล 

ให้พวกเราไดเ้ห็นกนั สาระข่าวน่าสนใจตรงท่ีวา่ มนุษยเ์ราตอ้งอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม 

มนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํต่อธรรมชาติ และในทางกลบักนั ธรรมชาติเป็นผูก้ระทาํต่อมนุษยด์ว้ย 

...ชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟัน คุณทาํฉนัแรงเท่าใด ฉนัทาํตอบแรงเท่านั้น ข่าวน้ีคือประจกัษ ์

พยาน...ภูเขาทั้งลูก มนุษยย์งัไปแหยไ่ด ้แมจ้ะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ดา้นการศึกษาวิจยัก็ 
ตามเถิด ผลท่ีตามมา อาจคาดไม่ถึงก็ได ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trse0704.htm
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ในดา้นการแปลนัน้ มขีอ้สงัเกตดา้นการทับศพัทช์ือ่บคุคล ชือ่สถานทีเ่ป็นภาษาญีปุ่่ น 
แฟนๆ 

อาจไมคุ่น้ชนิกบัการทบัศัพทส์ระเสยีงสัน้ของภาษาญีปุ่่ น โดยเฉพาะเสยีงสระ a ของ

ญีปุ่่ น 

ซึง่เทยีบกบัสระ ะ ของภาษาไทย ดฉัินใช ้หลกัเกณฑก์ารทับศพัท(์ภาษาญีปุ่่ น)ฉบับ
ราชบัณ 

ฑติยสถาน จงึทําใหด้แูปลกตาไปบา้ง แตข่อรับรองวา่เป็นไปตามมาตรฐาน ไมทํ่าตาม

อัตตา 

ตนเอง 

เรามาเริม่แปลดว้ยกนันะคะ 

Scientists to rock Mt 
Fuji 

Tokyo, AP 

1. Scientists are planning to 

detonate a series of 

explosions this week below 

Japan‘s most famous volcano, 

Mount Fuji, to help predict 

future eruptions. 

2. Five underground blasts, each 

of 500kg of explosives, will 

be set off on Thursday, 

triggering mini earthquakes 

that will allow scientists to 

get a better idea of volcanic 

activity occurring beneath the 

cone-shaped peak, Kyodo 

News agency reported. 

3. Officials in Fujinomiya, a city 

at the base of the mountain, 

were aware of the plan and 

believed it did not pose a 

safety problem, said 

Masakazu Takada, spokesman 

for the city‘s disaster 

prevention department. 

นกัวทิยาศาสตร ์

วางระเบดิภเูขาฟจู ิ

ขา่ว เอพ ีโตเกยีว 

1. สปัดาหน์ี ้นักวทิยาศาสตรว์าง 

แผนจดุชนวนระเบดิเป็นชดุ 

ตอ่เนือ่งกันไป ทีเ่บือ้งใต ้

ภเูขาไฟฟจู ิอันมชีือ่เสยีง 

ทีส่ดุของญีปุ่่ น เพือ่ชว่ย
ทํานาย 

การระเบดิภเูขาไฟในอนาคต 
2. สํานักขา่วเกยีวโดะรายงานวา่ 

จะจดุลกูระเบดิใตพ้ืน้ดนิ 5 ลกู 

แตล่ะลกูบรรจดุนิระเบดิหนัก  

500 กโิลกรัม ขึน้ในวนั

พฤหัสบด ี

เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิแผน่ดนิไหว 

ขนาดเล็กขึน้ ซึง่จะทําใหนั้ก 

วทิยาศาสตรเ์กดิแนวคดิ 

ลักษณะการเคลือ่นไหวคกุรุน่ 

ของภเูขาไฟทีเ่กดิขึน้ขา้งใต ้

ยอดเขารปูกรวยนีไ้ดด้ขี ึน้ 
3. มะซะกะซ ุทะกะดะ โฆษก 

กรมป้องกันอบุัตภิัยประจํา 

เมอืงฟจูโินะมยิะ เมอืงทีอ่ยู ่
ตดิเชงิเขาแถลงขา่ววา่  
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4. ―The data will help future 

disaster prevention efforts,‖ 

he said. 

5. Waves from the artificially 

induced quakes will help map 

out the volcano‘s 

underground structure, 

including pressure points of 

congealed magma and likely 

paths that magma would flow 

if an eruption were to occur. 

6. A team of 60 university 

researchers have been 

conducting similar tests on 

other volcanoes throughout 

the country since 1994 but 

this is the first time they will 

take on Mount Fuji. 

เจา้หนา้ทีใ่นเมอืงไดรั้บรูถ้งึ 

แผนการนีแ้ลว้ และเชือ่มั่นวา่ 

ไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาดา้นความ 

ปลอดภัยใดๆ 
4. ―ขอ้มลูทีไ่ดม้าจะเป็น

ประโยชน ์

ตอ่ความพยายามหาทาง
ป้องกัน 

ภัยพบิัตใินอนาคต‖ โฆษก

ชีแ้จง 
5. คลืน่จากแรงสัน่สะเทอืนทีทํ่า 

เทยีมขึน้นี ้จะชว่ยใหว้างแผน 

กําหนดโครงสรา้งใตด้นิของ 

ภเูขาไฟได ้รวมทัง้จดุแรงดัน  

ทีห่นิเหลวลาวาจับแข็งตัว 
และ 

เสน้ทางทีเ่ป็นไปไดท้ีห่นิเหลว 

ลาวาจะไหลลงมา ถา้เกดิ 

ภเูขาไฟระเบดิขึน้ 
6. คณะนักวจัิยจากมหาวทิยาลัย 

จํานวน 60 คน ไดดํ้าเนนิการ 

ทดสอบทีค่ลา้ยคลงึกันนี ้ที ่
ภเูขาไฟลกูอืน่ๆ ท่ัวประเทศ 

มาตัง้แต ่ค.ศ.1994 แตค่รัง้นี ้

เป็นการทดลองครัง้แรกที ่
ภเูขาฟจู ิ

หวัขา่ว  
หัวขา่วนีด้ไูมย่าก แตห่าคําและขอ้ความทีส่ัน้ สือ่ และสวย (ขออนุญาตใชคํ้าของ ดร.สทิธา 
ทีเ่คารพ 

รักของดฉัินคะ่) ไดย้าก เพราะความหมายของ to rock คอื แกวง่, โยก, สัน่สะเทอืน หาก

นํามาใช ้

ด ูไมใ่ชภ่าษาไทย หรอืเป็นขอ้ความทีย่าวไป ตอ้งหันไปดทูีเ่นือ้หาขา่ว จงึไดคํ้าวา่ ―วาง

ระเบดิ‖ มา 

แทน และทําใหห้ัวขา่วน่าสนใจมากยิง่ขึน้...อยากรูว้า่ ทําไมนักวทิยาศาสตรต์อ้งระเบดิภเูขาฟู
จ!ิ 

Mt คํายอ่ของ Mount (n.) ภเูขา, ยอดเขา 

ยอ่หนา้ที ่1  
 ยอ่หนา้แรก คอื สรปุขา่วนีบ้อกเลา่วา่ ใครทําอะไร เมือ่ไร ทีไ่หน ทําอยา่งไร และเพือ่
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เหตผุลใด 
 detonate (v.) ปะท,ุ ระเบดิ, จดุชนวน, เกดิระเบดิ ขอเลอืกใชจ้ดุชนวนดกีวา่  a series  

of explosions หมายถงึ ระเบดิเป็นชดุตอ่เนือ่งกันไป  predict (v.) ทํานาย, พยากรณ์,  

บอกกลา่ว ระดับคํามคีวามแตกตา่งกัน ตอ้งพจิารณาใหเ้หมาะสมกับบรบิทความดว้ย คําแรกดู 
เหมาะสมดคีะ่ 

 eruption (n.) การระเบดิ, การปะทอุอกมา การพน่ลาวาออกมา แตห่ากแปลไปตรงความ 

ขอ้ความจะเป็นนามธรรม และดเูป็นวชิาการทีต่อ้งแปลอกีครัง้ จงึปรับปรงุและเตมิคําใหเ้กดิ 

ความชดัเจนในสาระมากขึน้  ทัง้ยอ่หนา้มปีระโยคเดยีว แปลไปตามลําดับ มโียกยา้ย 
―สปัดาหห์นา้‖ ไปไวด้า้นหนา้เทา่นัน้ 

ยอ่หนา้ที ่2 

ยอ่หนา้ทีส่องบอกรายละเอยีดการระเบดิ ผลของการระเบดิทีก่อ่ใหเ้กดิลักษณะการ
เคลือ่นไหว  

คกุรุน่ของภเูขาไฟ เพือ่ใหนั้กวทิยาศาสตรเ์ก็บขอ้มลูไวศ้กึษาตอ่ไป  blasts (n.) ลกูระเบดิ,  

ลมกระหน่ํา, คลืน่โหมปะทะ คงตอ้งเลอืกคําแรกนะคะ  explosives (n.) คํานีเ้ป็นไดทั้ง้

คณุศัพท ์

และคํานาม ในทีน่ีเ้ป็นคํานาม ตอ้งใชค้วามหมายวา่ ดนิระเบดิ   set off (phr v) ระเบดิ, จดุ

ระเบดิ 

 triggering (v.) กระตุน้, กอ่ใหเ้กดิ ขอผนวก 2 คํานีเ้ขา้ดว้ยกัน  mini earthquakes  

หมายถงึ แผน่ดนิไหวขนาดเล็ก  volcanic activity วลนีีต้อ้งดบูรบิทเนือ้หาใหด้ ีแลว้คอ่ย

คดิหา 

คําแปล คอื ―ลกัษณะการเคลือ่นไหวคกุรุน่ของภเูขาไฟ‖  cone-shaped peak วลนีี ้คอื 

ยอดเขารปูกรวย  Kyodo News agency คอื สํานักขา่วเกยีวโดะ เป็นสํานักขา่วทางการของ 

ญีปุ่่ น เหมอืนสํานักขา่วไทย ของ อสมท 

 ยอ่หนา้นีด้ฉัินไดป้รับปรงุโยกยา้ยผูร้ายงานขา่วไปไวใ้นเบือ้งแรก เพือ่ใหรู้ว้า่ขา่วมาจากที่

ใด และ 

ยังโยกขอ้ความทีบ่อกวา่ทําอะไร (จดุลกูระเบดิ) ไปไวใ้นขอ้ความแรกดว้ย เพือ่ใหค้วามดู
สละสลวย และหลกีเลีย่งประโยคกรรมวาจก 

ยอ่หนา้ที ่3-4 

สองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึหน่วยงานในเมอืงทีไ่ดรั้บผลกระทบ ออกมารับรองความปลอดภัยใน
การ 

ทดลองวทิยาศาสตรค์รัง้นี ้รวมทัง้ย้ําวา่ชาวเมอืงทีอ่ยูใ่นบรเิวณนี้ไมม่ใีครคัดคา้น (ถา้เป็น
เมอืงไทย  

ก็คงสนุกแน่แท!้ จรงิมัย้...จรงิมัย้)  the base of the mountain คอื เชงิเขา  pose (v.)  

กอ่ใหเ้กดิ, เสนอ, นํามาซึง่ เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  spokesman (n.) โฆษก  the city‘s  

disaster prevention department หมายถงึ กรมป้องกันอบุัตภิัยประจําเมอืง 

 ในยอ่หนา้ที ่3 นีข้อโยกยา้ยขอ้ความใหผู้ใ้หข้า่วไปอยูใ่นประโยคแรก  efforts (n.)  
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ความพยายาม, ความทุม่เท, ความลําบาก, ความหมายเหลา่นีล้ว้นเป็นเชงินามธรรมทัง้ส ิน้ 

ดฉัิน 

จงึตอ้งขยายความใหช้ดัเจนขึน้ โดยเตมิคํา ―หาทาง‖ เขา้ไปสือ่ใหอ้า่นไดเ้ขา้ใจดขี ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ยอ่หนา้นีบ้อกสิง่ทีนั่กวทิยาศาสตรต์อ้งการเห็นในการทดลองครัง้นี ้ artificially 

induced  

quakes หมายถงึ แรงสัน่สะเทอืนทีทํ่าเทยีมขึน้, artificially (adv.) เทยีม, ประดษิฐข์ ึน้, ไม่

จรงิ, 

induced (adj.) เหนีย่วนํา โนม้นา้ว, กอ่ใหเ้กดิ, quakes (n.) แรงสัน่สะเทอืน เห็นไหมคะ... 

หากแปลตรง ๆ จะไมไ่ดค้วาม ตอ้งคดิพจิารณาแตง่คําขึน้ใหเ้หมาะกับบรบิทคะ่  map out  

(phr.v.) กําหนด, วางแผน ขอผนวก 2 คําเขา้ดว้ยกันเสยีเลย ขอ้ความชดัเจนขึน้มาก
โข pressure points (attr.) จดุความดัน  congealed magma คอื หนิหนดื หรอืหนิเหลว 

ลาวาทีแ่ข็งตัว congealed (adj.) ทีแ่ข็งตัว, ผนกึตัว, เกาะตัว เลอืกใชไ้ดท้กุคํา magma คอื 

หนิเหลวแมกมา หรอืลาวา จะใชคํ้าใดก็ได ้แตเ่พือ่ความชดัเจน ขอใชเ้ป็นคําประสม หนิเหลว
ลาวา  

 likely (adj.) แปลคลา้ย probable คอื อาจเป็นไปได ้เป็นไปได ้คํานีต้อ้งแปลนะคะ เป็นคํา 

สําคัญเพราะเป็นการคาดการณ์ของนักวทิยาศาสตร ์ซึง่ยังไมรู่เ้สน้ทางทีแ่น่นอน 

ยอ่หนา้ที ่6 
ยอ่หนา้ที ่6 อธบิายองคป์ระกอบของคณะวจัิย และเลา่ความเป็นมาของการทดลองอยา่ง

สงัเขป
 have been conducting คอื ดําเนนิการทดลอง  tests (n.) การทดลอง, การทดสอบ, 

การตรวจสอบ, การสอบ คํานีม้คีวามหมายเยอะแยะมาก ไมใ่ช ่แคก่ารสอบ เชน่ทีเ่ราเคยเห็น

กันเสมอ 

แลว้พบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

AUGUST 2004 

August 31: Report: Great Wall needs legal protection  

สวัสดีค่ะ  
ฉบบัน้ี ขอนาํข่าวดา้นส่ิงแวดลอ้มมาเป็นตวัอยา่งแปล นอกเหนือจากสาระข่าวท่ีน่าสนใจตรงท่ีวา่  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau3104.htm
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ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีมีอายยุ ัง่ยนืนบัเป็นพนัๆ ปี อาจตอ้งถูกทาํลายดว้ยฝีมือคนรุ่นเราน่ีแลว้...ฮึ! 
กาํแพงหินใหญ่ยกัษย์งัแพค้นได!้ 

ยงัมีขอ้น่าสนใจในดา้นการแปลมาฝาก คือ ข่าวเช่นน้ี ตอ้งมีการเกลาภาษา ปรับเปล่ียนโยกยา้ย 

เพ่ิมเติม ตดัตอน เพ่ือให้เป็นขอ้ความท่ีอ่านเขา้ใจและสละสลวย ไม่แปลไปตามลาํดบัประโยค 

ของภาษาตน้ฉบบั นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองการทบัศพัทภ์าษาจีน ขอบอกกล่าวให้แฟนๆ นกัแปลทราบ 

วา่ ขณะน้ีราชบณัฑิตยสถานกาํลงัประชุมสมัมนาเร่ืองน้ีกนัอยู ่ผลสรุปคงออกมาอีกไม่นาน ให้พวก 

เราไดใ้ชก้นัอยา่งถูกตอ้งเสียที 

เอาละ เรามาแปลดว้ยกนันะคะ 
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CHINA / CULTURAL HERITAGE 

Report: Great Wall 
needs legal protection 

Beijing, AFP 

1. Barely one-third of China's 2, 

000-year-old Great Wall 

remains, a new report showed 

yesterday, prompting calls for 

tougher legislation to protect the 

landmark structure before it is 

too late. 

2. No more than 2, 500km remain 

of the 6, 300km-long wall that 

was built or reinforced during 

the Ming Dynasty (1368-1644), 

Xinhua news agency cited the 

Chinese Academy of the Great 

wall report as showing. The rest 

is in various stages of decay or 

has been demolished. 

3. In an effort to preserve the wall, 

the academy appealed to the 

government to make a survey of 

the entire wall and enact 

legislation on protecting it. 

4. It also called for tougher 

punishments for those 

destroying the wall, the report 

said. Some local governments 

have torn down the wall, paving 

way for new construction 

projects while some 

businessmen restored the wall 

for tourism use without 

authorisation and not in 

accordance with its original 

design. 

5. It cited as an example a real 

estate developer who recently 

ขา่วจากจนี/มรดกดา้นวฒันธรรม 

รายงาน: ก าแพงเมอืง
จนี 

ตอ้งมกีฎหมายคุม้ครอง 

สาํนักขา่วเอเอฟพ ีปักกิง่ 

1. รายงานฉบับใหมเ่ปิดเผย 

เมือ่วานนีว้า่ กําแพงเมอืงจนี 

อายเุกา่แก ่2, 000 ปี หลง 

เหลอือยูเ่พยีงหนึง่ในสาม  

กระตุน้ใหเ้กดิขอ้เรยีกรอ้ง 

การออกกฎหมายทีเ่ขม้งวดขึน้ 

เพือ่คุม้ครองสิง่กอ่สรา้งสาํคัญ 

แหง่นี ้กอ่นสายเกนิไป 
2. สํานักขา่วซนิหัว อา้งรายงาน 

ของสภาวจัิยกําแพงเมอืงจนี 

แหง่ประเทศจนีวา่ กําแพงที ่
เหลอือยูน่ี ้มไีมเ่กนิ 2, 500  

กโิลเมตร จากกําแพงทีย่าว  

6, 300 กโิลเมตร สรา้งขึน้ 

หรอืเสรมิเพิม่ขึน้ในชว่ง 

ราชวงศห์มงิ (1368-1644) 

นอกนัน้อยูใ่นชว่งระยะผกุรอ่น 

ตา่งกันไป หรอืพังลงไปแลว้ 
3. สภาวจัิยไดใ้ชค้วามพยายาม 

หาทางเก็บรักษากําแพงนี้ไว ้

โดยไดเ้รยีกรอ้งใหรั้ฐบาลทํา 

การสํารวจกําแพงทัง้หมด  

และตรากฎหมายเพือ่คุม้ครอง 

กําแพง 
4. รายงานขา่วแจง้วา่ สภาวจัิย 

ยังเรยีกรอ้งใหม้บีทลงโทษ 

ทีห่นักขึน้ สําหรับบคุคลผู ้
ทําลายกําแพงพวกนี ้รัฐบาล 

ทอ้งถิน่บางเขตไดร้ือ้ทลาย 

กําแพงทิง้ เพือ่เปิดทางให ้

โครงการกอ่สรา้งใหม่ๆ  เขา้ 

ไป ในขณะทีพ่วกนักธรุกจิก็ 
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built 11 villas near the Badaling 

section in suburban Beijing, 

"damaging the ancient outlook 

of this segment of the Great 

Wall". 

6. White ants are eating away at 

China's cultural heritage, slowly 

devouring irreplaceable 

historical buildings in the 

ancient capital of Xian, state 

media reported yesterday. 

7. The insects love old wood more 

than anything else. Structures 

such as the Dayan Pagoda, built 

1, 400 years ago, or the even 

older Beilin Museum, run a 

serious risk of being 

transformed into insect dung, 

the China Daily said. 

บรูณะกําแพงขึน้ใหม ่เพือ่ 

ผลประโยชนด์า้นการทอ่งเทีย่ว 

ทัง้ๆ ทีไ่มม่กีารอนุญาต และ 

ทําไมเ่ขา้กับรปูแบบดัง้เดมิ 
5. สภาวจัิยไดย้กตัวอยา่งอา้งถงึ 

นักจัดสรรบา้นและทีด่นิรายหนึง่ 

ทีเ่พิง่สรา้งคฤหาสน ์11 หลัง 

ใกลเ้ขตป้าตา้หลงิ แถบชาน 

เมอืงนครปักกิง่วา่ "ทําลาย 

ทัศนยีภาพเกา่แกโ่บราณของ 

กําแพงเมอืงจนีในซกีนีไ้ป" 
6. สือ่มวลชนของรัฐรายงานขา่ว 

เมือ่วานนีว้า่ ปลวกกําลังกัดกนิ 

และทําลายอาคารโบราณสถาน 

ทีซ่อีานเมอืงหลวงเกา่แกอ่ยา่ง 

ชา้ๆ ซึง่มรดกดา้นวฒันธรรม 

ของจนีเหลา่นีไ้มส่ามารถฟ้ืน 

คนืสภาพเดมิไดอ้กี 
7. หนังสอืพมิพไ์ชน่า เดลี ่รายงาน

วา่  

ปลวกเหลา่นีช้ ืน่ชอบไมเ้กา่ๆ 
มาก 

กวา่สิง่อืน่ใดทัง้ส ิน้ ส ิง่กอ่สรา้ง
บาง 

อยา่ง เชน่ เจดยีต์า้ยานซึง่สรา้ง
เมือ่ 

1,400 ปีมาแลว้ หรอืพพิธิภัณฑ ์

เป่ยห์ลนิทีเ่กา่แกย่ิง่กวา่ อยูใ่น
ภาวะ 

เสีย่งอยา่งรา้ยแรง ทีจ่ะเปลีย่น 

สภาพเป็นมลูปลวก 
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หวัขา่ว  
Report: คอื รายงานการศกึษาเรือ่งกําแพงเมอืงจนี ซึง่อาจมชีือ่ยาว ผูเ้ขยีนขา่วจงึตัดใหส้ัน้ 

แลว้ 

ใชเ้ครือ่งหมาย : แทน การใชเ้ครือ่งหมายทวภิาค : ในลักษณะเชน่นีใ้นภาษาไทยสามารถ

ใชไ้ดต้าม 

หลักเกณฑก์ารใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนและเครือ่งหมายอืน่ๆ... ของราชบัณฑติยสถาน น.9 

ขอ้ 5 

และขอ้ 6 โดยอนุโลม ดังนัน้การเขยีนหัวขา่วเป็นภาษาไทยโดยใชเ้ครือ่งหมายวรรคตอนนี ้

จงึทําได ้

โดยอนุโลม ไมผ่ดิกตกิาคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 เป็นการสรปุขา่วทัง้หมดทีก่ลา่วถงึ กําแพงเมอืงทีย่ังหลงเหลอือยู ่ตอ้งการใหม้กีฎหมาย

คุม้ครอง 

มฉิะนัน้จะสญูเสยีไปหมด barely (v.) เกอืบจะ, พอมอียู,่ อยูเ่พยีง จะเลอืกใชคํ้าใดก็ได ้

แตต่อ้ง 

ใสใ่นตําแหน่งทีถ่กูตอ้ง คํานีข้ยาย remains (v.) หลงเหลอื, เหลอือยู,่ ดํารงอยู ่ใช ้2 คําแรก 

ดดู ี

กวา่นะ  one-third คอืหนึง่ในสาม หรอื 1/3  prompting (v.) กระตุน้เตอืนสนับสนุน, กอ่ 

ใหเ้กดิ  tougher legislation คอืการออก หรอืตรากฎหมายทีเ่ขม้งวดขึน้ legislation (n.)  

ตาม ศัพทรั์ฐศาสตรฉ์บับราชบัณฑติยสถาน (แกไ้ขเพิม่เตมิ) บัญญัตวิา่ 1. การออกกฎหมาย
,  

การตรากฎหมาย 2. กฎหมาย, บทบัญญัตแิหง่กฎหมาย  landmark structure คอื สิง่กอ่ 

สรา้งทีส่ าคญั ตอ้งแปล structure (n.) โครงสรา้ง, องคป์ระกอบ, สิง่กอ่สรา้ง เสยีกอ่น ตาม 

หลักการแปล attributive แลว้จงึแปลสว่นทีข่ยายความ คอื landmark (n.) หลักเขตทีด่นิ 
ตาม  

ศพัทน์ติศิาสตรอ์ังกฤษ-ไทย ของราชบัณฑติยสถาน ทีห่มาย, วตัถอุันเป็นจดุเดน่บนพืน้ดนิ 

แตค่วาม 

หมายในบรบิทนีน่้าจะไมใ่ชค่วามหมายทีก่ลา่วมา น่าจะเป็นความหมายตามพจนานุกรม
อังกฤษ- 
อังกฤษวา่ a building or a place that is very important because of its history, and  

that should be preserved (Oxford Advanced Genie) จงึเลอืกใชว้า่ "ส าคญั"  ยอ่หนา้ 

นีม้ปีระโยคเดยีว แตม่อีนุประโยคหลายขอ้ความ อกีทัง้ยังแปลไปตามลําดับประโยคใน
ตน้ฉบับขา่ว 

ไมไ่ด ้ดว้ยจะเกดิความสบัสน จงึตอ้งปรับปรงุประโยคและโยกยา้ยความใหล้งตัวและสือ่ 

ความหมาย 

ยอ่หนา้ที ่2 

กลา่วถงึรายงานทีใ่หร้ายละเอยีดกําแพงเมอืงจนีสว่นใหญผ่กุรอ่นหรอืพังทลายลงไป 
เหลอือกี 

เพยีงแค ่2, 500 กโิลเมตร *ขอใหส้งัเกต  remain (n.) เป็นไดทั้ง้กรยิาและนาม ตอ้ง
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เลอืกใช ้

คําแปลใหเ้หมาะสมกับบรบิท  reinforced (v.) ซอ่มแซม, เสรมิสรา้ง, เสรมิเพิม่ขึน้ ดฉัิน

ขอ 

เลอืกคําหลังเพราะแทจ้รงิแลว้ กําแพงเมอืงจนีมมีากอ่นแลว้ แตจั่กรพรรด ิฉือ่หว้งตี ้(จิน๋ซ ี
ฮอ่งเต)้ แหง่ราชวงศห์มงิ มาสรา้งเสรมิเพิม่ขึน้ เพือ่ป้องกันศัตรภูายหลัง  Xinhua news 

agency  

คอื สํานักขา่วซนิหัว ซึง่เป็นสํานักขา่วทางการของจนี เชน่เดยีวกับสํานักขา่วไทยของ อส
มท 
 cited (v.) อา้ง, อา้งองิ  the Chinese Academy of the Great Wall คอื สภาวจัิย 

กําแพงเมอืงจนีแหง่ประเทศจนี  the Great Wall คอื กําแพงเมอืงจนี ไมต่อ้งแปลวา่  

กําแพงใหญ ่เพราะเป็น proper name ไปแลว้  various stages of decay ขอใชว้า่  

ชว่งระยะผกุรอ่นตา่งกนัไป เพราะถา้แปลตรงๆ จะไมส่ือ่ความหมายและไมส่ละสลวย  

 demolished (v.) ทําลาย, โคน่ ลม้, พัง คําหลังจะเขา้กับบรบิทมากทีส่ดุ  ประโยคแรก

ของ 

ยอ่หนา้ตอ้งปรับเปลีย่นโยกยา้ยตําแหน่งใหไ้ดค้วามทีถ่กูตอ้ง และอา่นเป็นภาษาไทยทีด่ ี

ยอ่หนา้ที ่3-4 
เป็นขอ้เรยีกรอ้งของสภาวจัิย ใหรั้ฐบาลออกกฎหมายคุม้ครองและลงโทษผูทํ้าลายกําแพง 
 in an effort เป็นสํานวนของฝร่ังทีภ่าษาไทยเราไมม่ใีช ้และไมน่ยิมใช ้แตย่ังมผีูค้นชอบ 

นํามาใช ้โดยแปลตรงตัววา่ 'ในความพยายาม' ทีอ่า่นแลว้งงจรงิๆ (วะ) ดฉัินจงึตอ้งหาวธิี

แปลใหม ่

คอืหาประธานผูก้ระทํา 'ความพยายาม' คอื สภาวจิยั แลว้เตมิคํากรยิา "ใชี"้ เขา้ไป ก็ได ้

ความ 

บรบิรูณ ์ preserve (v.) เก็บรักษา, สงวน ศัพทน์ีต้อ้งใชใ้หต้รงความหมายนะคะ อยา่ใช ้

ตามอัตตาของตน เพราะระดับความหมายไมเ่หมอืนกัน  appealed (v.) (ยืน่) อทุธรณ์,  
ออ้นวอน, เรยีกรอ้ง ใชคํ้าใดก็ได ้ enact (v.) ศัพทข์องราชบัณฑติยบ์ัญญัตใิหใ้ช ้ตรา

กฎหมาย 

 called for (phr.v.) ขอรอ้ง, เรยีกรอ้ง, ตอ้งการ ใชคํ้าทีส่องดเูหมาะสมทีส่ดุ  paving  

way เป็นสํานวนหมายถงึ เปิดทางให,้ ปทูางให ้ restored (v.) ซอ่มแซม, บรูณะ.ขึน้ใหม ่ 

 authorisation (n.) การอนุญาต, การอนุมัต,ิ การมอบ / ใหอํ้านาจ  not in  

accordance เป็นขอ้ความเชือ่ม หมายถงึ "ไมเ่ขา้กบั" 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ยอ่หนา้นีย้กตัวอยา่งการทําลายกําแพงเมอืงจนีโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ (ถงึรูก็้จะทํานี!่ เพือ่

เงนิ 

ซะอยา่ง)  It ทัง้ในยอ่หนา้ 4-5 คอื สภาวจัิย หรอื รายงานของสภาวจัิย  a real estate  

developer (attr.) ผูจั้ดสรรบา้นและทีด่นิ  villas (n.) บา้นพัก, บา้นเล็กๆ ของพวกผูด้ ี

ทปีลกูไวต้ามบา้นนอก  Badaling section เขตป้าตา้หลงิ  suburban Beijing  

แถบชานเมอืงมหานครปักกิง่ ปักกิง่มฐีานะเป็นมหานครหลวงเหมอืนกรงุเทพ  outlook  

(n.) ทัศนยีภาพ, ภาพชวนมอง คําแรกดดูกีวา่นะคะ 

ยอ่หนา้ที ่6-7 
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สองยอ่หนา้สดุทา้ยกลา่วถงึ โบราณสถานดา้นประวตัศิาสตรอ์ืน่ๆ ของจนี ทีถ่กูทําลายโดย
ธรรมชาต ิ

ขา่วนี้ไมเ่กีย่วขอ้งกับรายงานของสภาวจัิย ทีพ่ดูแตเ่รือ่งกําแพงเมอืงจนี แต่เป็นขา่วอืน่ของ
สือ่ 

มวลชนอืน่  devouring (v.) ทําลาย, ทําใหพ้นิาศ, กลนืกนิ  irreplaceable (adj.) ไม ่

สามารถทดแทนกันได/้ฟ้ืนคนืสภาพเดมิได/้ชดเชยกันได ้ขอเลอืกคํากลางเพราะเขา้กับ
บรบิท  

 ยอ่หนา้ที ่6 มปีระโยคเดยีว แตม่ขีอ้ความยอ่ยๆ จงึตอ้งปรับโยกยา้ยขอ้ความและเพิม่

คําเชือ่ม 

เขา้ไปบา้งในขอ้ความสดุทา้ย  Xian เมอืงซอีาน  state media คอื สือ่มวลชนของรัฐ  

หมายถงึ หนังสอืพมิพไ์ชน่า เดลี ่ Dayan Pagoda คอื เจดยีต์า้ยาน  Beilin Museum  

คอื พพิธิภัณฑไ์ป่ยห์ลนิ  being transformed (v.) เปลีย่นสภาพ, แปรเปลีย่น, เปลีย่น  

 dung (n.) มลู, ขี ้(สตัว)์ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

August 24: Disabled athlete fulfils dream of cycling around-the-world  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีไปพบข่าวช้ินหน่ึงท่ีดิฉนัตดัเก็บไวน้านแลว้ รู้สึกวา่ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์แน่ะค่ะ ดว้ยความ 

ประทบัใจในความมุ่งมัน่เพียรพยายามของคนไทยคนหน่ึงซ่ึงถึงแมร่้างกายจะพิการแต่ก็ยงัทาํ 
ส่ิงท่ียากลาํบากจนสาํเร็จเป็นคนแรกของโลก ดิฉนัจึงอยากนาํข่าวน้ีมาเสนอเพ่ือให้ท่านผูอ่้าน 

ไดช่ื้นชมและภูมิใจในคนไทยดว้ยกนัอีกคร้ังหน่ึง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau2404.htm
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Disabled athlete 
fulfils dream of 

cycling around-the-
world 

His journey covered 600,000 
kilometers 

1. Physical disadvantages could 
not pose barriers for a man 
to fulfill his dream. Disabled 
cyclist Wichian Pinkasorn 
found his dream come true 
after he completed his 
around-the-world cycling 
tour yesterday, which took 
him three years and five 
months. He became the 
world‘s first disabled cyclist 
to do so. 

2. ―My dream comes true,‖ said 
a happy Wichian, who lost 
his right hand in an 
accidental grenade blast in 
Saraburi‘s Kaeng Khoi 
district when he was a small 
boy. 

3. The 43-year-old former 
national disabled athlete, 
who took part in the Fespic 
games in China and Bangkok 
and won many gold medals 
in running, cycling, and 
swimming, departed the 
National Sports Stadium on 
Sep 22, 2000. He cycled 
more than 600,000 
kilometres and passed 
through 31 countries in four 
continents – Asia, Australia, 

นกักฬีาพกิาร 

สานฝนั 

ปั่นจกัรยานรอบโลก 

ไดส้ าเร็จ 

เดนิทางเบ็ดเสร็จ 

600,000 กม 

1. สําหรับคนทีมุ่ง่ไปใหถ้งึ 

ความฝันนัน้ความบกพรอ่ง 

ทางกายหาใชอ่ปุสรรคทีจ่ะ 

มาขวางได ้วเิชยีร ป่ินเกสร 

นักป่ันจักรยานผูพ้กิารสานฝัน 

ใหเ้ป็นจรงิไดแ้ลว้ เมือ่เขา 

เสร็จสิน้การเดนิทางรอบโลก 

ดว้ยจักรยานเมือ่วานนี ้โดย
ใช ้

เวลาทัง้ส ิน้สามปีกับหา้เดอืน  

และกลายเป็นนักป่ันจักรยาน 

พกิารคนแรกของโลกทีทํ่าได ้

สําเร็จ 

2. ―ผมทําไดอ้ยา่งทีฝั่นแลว้‖  

วเิชยีรทีกํ่าลังปลืม้บอก เขา 

สญูเสยีมอืขา้งขวาเมือ่สมัย 

ยังเด็กจากอบุตัเิหตลุกูระเบดิ 

มอืระเบดิขึน้ เหตเุกดิทีอํ่าเภอ 

แกง่คอย จังหวดัสระบรุ ี

3. อดตีนักกฬีาระดับชาตวิยั 43 

ผูน้ีเ้คยเขา้แขง่ขนักฬีา
โอลมิปิก 

คนพกิารหรอืเฟสปิกเกมสท์ี ่
ประเทศจนีและทีก่รงุเทพ 
และ 

กวาดเหรยีญทองมาไดห้ลาย 

เหรยีญในการแขง่ขนัวิง่ 
จักรยาน 

และวา่ยน้ํา เขาออกเดนิทาง
จาก 

สนามกฬีาแหง่ชาตเิมือ่วนัที ่
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North America and Europe 
4. With only 60,000 baht in his 

pocket, the disabled cyclist 
left everything behind before 
starting his long journey. He 
slept in deserted houses, 
graveyards and even in 
water drainage pipes during 
his trip. Armed with two 
aluminum pots and a small 
gas stove he got from Napal, 
Wichian was heavily 
dependent on instant 
noodles. However, the 
difficulties he faced did not 
discourage him from giving 
up hope to cycle around the 
world. 

5. News about his trip drew 
public donations which 
helped cover his travelling 
expenses. He received some 
500,000 baht. 

22  

กันยายน 2543 ป่ันจักรยาน

กวา่  

600,000 กโิลเมตร เดนิทาง 

ผา่น 31 ประเทศใน 4 ทวปี 

คอื 

เอเชยี ออสเตรเลยี อเมรกิา
เหนอื 

และยโุรป 

4. กอ่นออกเดนิทางไกลครัง้นี ้
เขา 

ทิง้ทกุอยา่งไวเ้บือ้งหลังโดย
มเีงนิ 

ตดิตัวไปเพยีง 60,000 บาท  

ระหวา่งทางตอ้งนอนตามบา้น
รา้ง 

ป่าชา้ และแมแ้ตใ่นทอ่ระบาย
น้ํา 

ดว้ยหมอ้อลมูเินยีมสองใบที่
ตดิตัว 

ไปกับเตาแกสเล็กๆ ทีซ่ ือ้จาก 

เนปาล อาหารหลักของเขา
คอื 

บะหมีส่ําเร็จรปู แตค่วาม
ลําบาก 

ทีต่อ้งเผชญิไมไ่ดทํ้าใหเ้ขา
ยอ่ทอ้ 

และลม้เลกิการป่ันจักรยาน
เดนิ 

ทางรอบโลกตามทีว่าดหวงัไว ้

แตอ่ยา่งใด 

5. ขา่วการเดนิทางทําใหเ้ขา
ไดรั้บ 

เงนิบรจิาคราว 500,000 บาท 

ซึง่พอชว่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใน
การ 

เดนิทางได ้
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ค าอธบิาย  
นักแปลทกุทา่นยอมรับวา่บทแปลทีด่เียีย่มก็คอืบทแปลทีทั่ง้ซือ่ตอ่ตน้ฉบับ คอืเก็บเนือ้ความ 

ไดค้รบถว้น ไมผ่ดิ ไมเ่ตมิ ไมต่ัด และสวยคอืใชภ้าษาไดส้ละสลวยงดงาม อา่นไดไ้มส่ะดดุ  

เขา้ใจงา่ย เป็นโครงสรา้งแบบไทยๆ และอยูใ่นระดบัเดยีวกับภาษาในตน้ฉบับ เชน่ภาษาตน้ 

ฉบับเป็นภาษาพดู เมือ่แปลก็ใชเ้ป็นภาษาพดูเชน่กัน แตเ่มือ่ลงมอืแปลจรงิๆ บางครัง้บางคราว 

ก็ตอ้งเลอืกเหมอืนกันคะ่วา่จะเอยีงไปทางซือ่แตไ่มส่วย หรอืสวยแตไ่มค่อ่ยซือ่ ความเห็น
สว่นตัว 

ของดฉัินนัน้หากตอ้งเลอืกคงตอ้งเลอืกแบบสวยแตใ่หซ้ือ่ไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีส่ํานวนภาษาไทย
จะ 

อํานวย วันนีด้ฉัินมตีัวอยา่งมาฝากคะ่ 

หวัขา่ว  
 ตน้ฉบับพาดหัวขา่วดว้ยประโยคสมบรูณ์หนึง่ประโยค หากแปลโดยซือ่ก็จะไดว้า่ นักกฬีา
พกิารทําให ้ 

ความฝันในการป่ันจักรยานรอบโลกกลายเป็นความจรงิ ขอ้ความแปลทีไ่ดน้ีย้าวเกนิกวา่ที่

เหมาะจะ 

เป็นพาดหัวขา่วเหมอืนของตน้ฉบับ ทําใหไ้มไ่ดภ้าษาแปลทีอ่ยูใ่นระดับเดยีวกับภาษาใน
ตน้ฉบับ  

ผูแ้ปลจงึตอ้งยอมทิง้โครงสรา้งเดมิ และคดิหาขอ้ความทีจ่ะถา่ยทอดความทัง้หมดนีใ้หเ้ป็น
ภาษา 

ไทยทีเ่หมาะสมคะ่ 

หัวขา่วรองก็เชน่กัน จากประโยคแปลซือ่ๆ วา่ การเดนิทางของเขาเป็นระยะทาง 
600,000 กโิลเมตร  

ก็ตอ้งเปลีย่นไปเป็นอะไรทีส่ัน้กระชบั และไดใ้จความเดมิ แตไ่มใ่ชโ่ครงสรา้งเดมิ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ประโยคแรกก็เกดิจากการปรับใหส้วยขึน้จากการแปลซือ่ๆ วา่ ความบกพรอ่งทางกายภาพไม ่

อาจเป็นอปุสรรคสาํหรับผูท้ีต่อ้งการไปใหถ้งึความฝัน นอกจากนัน้สํานวน to found his dream 

come true ถา้จะแปลวา่ ...พบวา่ความฝันของเขากลายเป็นความจรงิ ... ก็จะฟังแปรง่หเูพราะ 

ไมใ่ชส่ํานวนไทย จงึตอ้งหาสํานวนไทยทีถ่า่ยทอดความหมายเดมิไดอ้ยา่งเชน่ สานฝนัให้

เป็นจรงิ 

ยอ่หนา้ที ่2 
สํานวน dream comes true มใีหเ้ห็นอกีครัง้ในประโยคแรกของยอ่หนา้นี ้คราวนีด้ฉัินขอใชใ้ห ้

เหมาะกับบรบิทวา่ "ผมท าไดอ้ยา่งทีฝ่นัแลว้‖ ขอ้ความตอ่ไปทีว่า่ said a happy Wichian 

นีส่คิะน่ากังวลแท ้เพราะ happy ขยาย Wichian ไมไ่ดข้ยาย said ฉะนัน้จะแปลวา่ ...วเิชยีร 

พดูอยา่งมคีวามสขุ... ก็จะผดิ จะวา่ ...วเิชยีรผูม้คีวามสขุกลา่ว... ก็แปรง่ห ูเมือ่ตอ้งเลอืกเชน่นี้

ดฉัิน 

ก็ขอสวยเอาไวก้อ่นดว้ยคําวา่ ปลืม้ แปลวา่ยนิด ีดใีจ ชืน่ใจ อิม่ใจ ซึง่สือ่ความไดต้รงพอสมควร 
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สว่นการเปลีย่นสว่นขยายทีเ่ป็นอนุประโยคคอื who lost his right hand….และวล ีin  

Saraburi‘s Kaeng Khoi district ใหก้ลายเป็นประโยคใหมก็่เพือ่ใหไ้ดข้อ้ความทีส่ัน้  

อา่นเขา้ใจงา่ย ไมต่อ้งยาวรงุรังดว้ยสว่นขยายทีต่ดิตอ่กันเป็นพดืคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
 Fespic games เป็นการแขง่ขนักฬีาระดับโลกของคนพกิาร ชือ่ไทยๆ ทีรู่จั้กกันดคีอืการ 

แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกคนพกิาร คําวา่ won แปลตรงตวัคอื ชนะ แตใ่นสํานวนไทยเราไมพ่ดูวา่ 

เขา 

ชนะ ไดเ้หรยีญทอง แตจ่ะบอกแคว่า่ เขาไดเ้หรยีญทองในการแขง่ขนักฬีา... สว่นคําวา่กวาด

เหรยีญ 

ทองนัน้ดฉัินใชเ้พือ่แสดงนัยของการไดเ้หรยีญทองมาเป็นจํานวนมากตามความในตน้ฉบับคะ่ 

ค.ศ. 2000 นัน้ดฉัินคดิวา่ถา้เป็นเรือ่งของไทย การระบเุป็น พ.ศ. น่าจะเขา้กับเรือ่งไดด้กีวา่ 

ค.ศ.  

แตถ่า้เป็นเรือ่งของตา่งประเทศดฉัินคดิวา่ควรจะคงเป็น ค.ศ. ไวค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 การไมใ่ชคํ้าฟุ่ มเฟือยก็เป็นอกีลักษณะหนึง่ทีทํ่าใหภ้าษาแปลอา่นงา่ย ขอ้ควรระวงัคอือยา่

ให ้

สัน้จนอา่นไมเ่ขา้ใจ อยา่งเชน่ during his trip ใชว้า่ ระหวา่งทาง แทนทีจ่ะใชอ้ยา่งยาววา่  

ระหวา่งการเดนิทางของเขา deserted house ใชว้า่ บา้นรา้ง แทนทีจ่ะใชว้า่  

บา้นทีถ่กูทิง้รา้งไว ้

นอกจากนัน้ ในภาษาไทยมักละ คําสรรพนาม ในกรณีทีท่ราบจากบรบิทแลว้วา่หมายถงึใคร
หรอื 

อะไร ลองสงัเกตการแปล his pocket; the difficulties he faced และ when he  

was a small boy ดนูะคะ 

ประโยค Wichian was heavily dependent on instant noodle. หากจะแปลซือ่ๆการไมใ่ชคํ้า

ฟุ่ มเฟือยก็เป็นอกีลกัษณะหนึง่ทีทํ่าใหภ้าษาแปลอา่นงา่ย ขอ้ควรระวงัคอือยา่ใหส้ัน้จนอา่นไม่
เขา้ใจ อยา่งเชน่ during his trip ใชว้า่ ระหวา่งทาง แทนทีจ่ะใชอ้ยา่งยาววา่ ระหวา่งการ

เดนิทางของเขา deserted house ใชว้า่ บา้นรา้ง แทนทีจ่ะใชว้า่ บา้นทีถ่กูทิง้รา้งไว ้

นอกจากนัน้ ในภาษาไทยมักละ คําสรรพนาม ในกรณีทีท่ราบจากบรบิทแลว้วา่หมายถงึใคร
หรอื 

อะไร ลองสงัเกตการแปล his pocket; the difficulties he faced และ when he 

was a small boy ดนูะคะ 

ประโยค Wichian was heavily dependent on instant noodle. หากจะแปลซือ่ๆ  

วา่ วเิชยีรอาศยับะหมีส่าํเร็จรปูอยา่งมาก จะไมส่ละสลวย ปรับสกัหน่อยใหเ้ป็น เขาอาศยั

บะหมี ่
ส าเร็จรปูเป็นอาหารหลกั และถา้จะปรับอกีทก็ีจะไดว้า่ อาหารหลกัของเขาคอืบะหมีส่ าเร็จ 
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รปู สองสํานวนหลังจะไดข้อ้ความแปลทีทั่ง้ซือ่ตรงตอ่ตน้ฉบับและสละสลวยกวา่คะ่ วา่ วเิชยีร
อาศยั  

บะหมีส่าํเร็จรปูอยา่งมาก  จะไมส่ละสลวย ปรับสกัหน่อยใหเ้ป็น เขาอาศยับะหมีส่ าเร็จรปูเป็น 

อาหารหลกั และถา้จะปรับอกีทก็ีจะไดว้า่ อาหารหลกัของเขาคอืบะหมีส่ าเร็จรปู สอง

สํานวน 

หลังจะไดข้อ้ความแปลทีทั่ง้ซือ่ตรงตอ่ตน้ฉบับและสละสลวยกวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 
จากขอ้ความ ...drew public donations คําวา่ to draw ในทีน่ีห้มายถงึจงูใจ ดงึดดู  

ทําใหเ้กดิ แตจ่ะแปลวา่ ขา่วการเดนิทางดงึดดูเงนิบรจิาค ไมเ่หมาะเทา่กับแปลงา่ยๆ วา่ ...ท า

ให ้

เขาไดร้บัเงนิบรจิาค ซึง่ความหมายไมต่า่งกันแตเ่ป็นแบบไทยๆ 

ประโยคสดุทา้ยทีว่า่ He received some 500,000 baht. นัน้ดฉัินนําไปใชเ้ป็นสว่นขยาย 

ของเงนิบรจิาค ซึง่คดิวา่น่าจะทําใหอ้า่นไดง้า่ยกวา่โดยไมต่อ้งกระโดดขา้มขอ้ความ
ขยาย which  

helped... ซึง่คั่นอยูอ่ยา่งในตน้ฉบับ การปรับนีพ้อเรยีกไดว้า่ทัง้ซือ่และสวย เพราะยังรักษา

ความ 

เดมิไดค้รบถว้น 

ดฉัินหวงัวา่การทบทวนหลักในการทํางานแปลวนันี้คงจะเป็นประโยชนแ์ดท่า่นผูอ้า่นทีส่นใจ
งานแปล 

บา้งไมม่ากก็นอ้ยนะคะ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

August 17: Scientists: Shift to non-food crops  

สวัสดีค่ะ  
เหตุผลท่ีดิฉนัเลือกข่าวช้ินน้ีมาเป็นตวัอยา่งบทแปลก็คือ นอกจากจะรู้สึกวา่เป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีน่า 
สนใจแลว้ ยงัเห็นวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของงานแปลท่ีตอ้งอาศยัการตีความของเน้ือหาในตน้ฉบบั 

อยูม่าก จึงเป็นบทแปลท่ีมีบางส่วนท่ีไม่สามารถแปลเรียงกนัไปคาํต่อคาํได ้เชิญติดตามดูนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau1704.htm
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Scientists: Shift to 
non-food crops 

Dependency on fossil fuels 
must be reversed in next 20 to 

50 years 

London, Reuters 

1. Farmers around the world 

must shift quickly to 

growing plants for 

industrial uses, such as 

oils and plastics, to 

replace petrochemicals as 

the climate warms and 

crude supplies run out, 

British scientists said 

yesterday. 

2. ―In the next 20-50 years 

we have to reverse our 

dependency on fossil 

fuels,‖ said Alison Smith 

of Britain‘s John Innes 

Plant Research Centre. 

―We must breed for 

sustainability.‖ 

3. At a news conference, Ms 

Smith complained that in 

the past there had been a 

lack of coherent thinking, 

but that was changing in 

the face of the crisis. 

4. Ian Crute, director of the 

Rothamsted plant-

breeding centre in 

Hertfordshire said it was 

not a matter of switching 

wholesale out of growing 

crops for food, but of 

correcting the balance. 

5. Not only was oil running 

นกัวทิยาศาสตรเ์รยีกรอ้ง 

ใหเ้ปลีย่นไปปลกูพชื 

ทีไ่มใ่ชอ่าหาร 

การพึง่พาเชือ้เพลงิจากฟอสซลิ 

จะตอ้งเปลีย่นไปภายใน 20-50 ปีขา้งหนา้
นี ้

ลอนดอน, รอยเตอรส์ 

1. เมือ่วานนีนั้กวทิยาศาสตรช์าว 

อังกฤษกลา่ววา่บรรดากสกิร 

ท่ัวโลกควรจะตอ้งหันไปปลกู 

พชืทีใ่ชใ้นทางอตุสาหกรรม 

เพือ่ทดแทนสารเคมทีีไ่ดจ้าก 

น้ํามัน อยา่งเชน่พชืทีใ่ชใ้นการ 

ผลติน้ํามันและพลาสตกิ และ 

ตอ้งทําอยา่งเรง่ดว่น ในขณะที ่
สภาพอากาศอุน่ขึน้และแหลง่ 

น้ํามันดบิกําลังหมดไป 

2. แอลลสินั สมธิ นักวจัิยจากศนูย ์

วจัิยพชืจอหน์ อนิเนส แหง่สห 

ราชอาณาจักรกลา่ววา่ ―ในอกี  

20-50 ปีขา้งหนา้นีเ้ราจะตอ้ง 

เปลีย่นจากการอาศัยเชือ้เพลงิ 

ทีไ่ดจ้ากฟอสซลิ และเราตอ้ง 

สรา้งพันธุพ์ชืขึน้มาเพือ่ใหเ้รา 

มเีชือ้เพลงิใชก้ันไดต้อ่ไป" 

3. ในระหวา่งการประชมุแถลงขา่ว 

กับสือ่มวลชนนัน้ สมธิตําหนวิา่ 

ในอดตีเราขาดการคดิอยา่งเป็น 

ระบบทีม่องถงึความเชือ่มโยง 

กับดา้นอืน่ๆ แตข่ณะนีค้วามคดินี้ 
กําลังเปลีย่นไปซึง่เป็นผลมาจาก 

วกิฤตการณ์ในปัจจบุัน 

4. เอยีน ครทู ผูอํ้านวยการศนูย ์

ผสมพันธุพ์ชืโรธัมสเตดเมอืง 

เฮริต์ฟอรด์เชยีร ์อธบิายวา่นี่ 
ไมใ่ชเ่รือ่งของการเลกิปลกูพชื 

เพือ่เป็นอาหาร แตเ่ป็นการแกไ้ข 
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out, but the world 

population was predicted 

to grow sharply over the 

next half century and had 

to be fed. This would put 

huge strains on the 

world‘s economy. 

6. ―We have to get more 

productivity out of less 

land,‖Mr Crute said. 

ความสมดลุใหเ้หมาะสม 

5. จากการทีน้ํ่ามันกําลังจะหมดลง 

และคาดวา่ประชากรโลกจะเพิม่ 

ขึน้อยา่งรวดเร็วในชว่งครึง่ 

ศตวรรษหนา้ ซึง่ประชากรเหลา่นี้ 
ก็ตอ้งการอาหาร สิง่เหลา่นีจ้ะเป็น 

การเพิม่ภาระอยา่งหนักหน่วงให ้

กับเศรษฐกจิของโลก 

6. "เราจําเป็นตอ้งเพิม่อัตราผลผลติ 

ใหส้งูขึน้โดยใชเ้นือ้ทีเ่พาะปลกู 

ใหน้อ้ยลง‖ ครทูกลา่ว 
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หวัขา่ว  
เครือ่งหมาย : (colon) มใีชใ้นภาษาอังกฤษแตไ่มม่ใีนภาษาไทย ฉะนัน้การพาดหัวขา่วตามอยา่ง 

ในภาษาอังกฤษจงึไมน่่าจะถกูตอ้งคะ่ ครัน้เอาแตเ่ครือ่งหมายออกก็ไมไ่ดเ้พราะไมส่ือ่ภาษา 

ทางออกก็คอืตอ้งเพิม่คําวา่ เรยีกรอ้งให ้หลายทา่นอาจมคํีาถามในใจวา่ทําไมตอ้งใชว้า่เรยีกรอ้ง 

จะใชแ้ค ่กลา่ว หรอื บอกวา่ ไมไ่ดห้รอื ดฉัินก็ขอเรยีนวา่เพราะจากกรยิาชว่ย must และ have to  

ทีป่รากฏเสมอในเรือ่งนีทํ้าใหเ้รือ่งมนัียของการเรยีกรอ้งน่ันเองคะ่ 

คําวา่ reverse (v. สลับ เปลีย่นตําแหน่งหรอืทศิทางใหเ้ป็นตรงขา้ม) คํานีม้นัียถงึการเปลีย่นไป 

ในทศิทางทีต่รงขา้มกับอกีสิง่หนึง่เสมอ เชน่ The board has reversed its resolution. คอื 

คณะกรรมการเปลีย่นมตใิหต้รงขา้มกันของครัง้กอ่น เชน่เคยอนุญาตไวก็้จะเปลีย่นเป็นไมอ่นุญาต 

คํานีจ้งึมคีวามหมายทีต่า่งไปจาก change หรอื shift ซึง่ไมจํ่าเป็นตอ้งกลับจากดําเป็นขาว 

หรอืขาวเป็นดําอยา่ง reverse เชน่อาจยังอนุญาตอยูแ่ตม่ขีอ้แม ้หรอืขอ้จํากดัเพิม่เตมิ เป็นตน้ 

แตใ่นหัวขา่วรองดฉัินขอใชแ้ค ่เปลีย่น  ซึง่ยังไมไ่ดค้ลมุความครบถว้นอยา่งทีไ่ดก้ลา่วไว ้

เนือ่งจาก 

หัวขา่วรองจําเป็นตอ้งใหก้ระชบั ตา่งไปจากเมือ่ตอ้งแปลคํานีใ้นเนือ้ขา่วคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 คําวา่ shift (v. เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งไปเพยีงเล็กนอ้ย ซึง่ในพจนานุกรมจะใหคํ้าพอ้ง 

ไวว้า่ alter, change) ดฉัินเลอืกใชว้า่ หนัไป แทนคําวา่ เปลีย่นไป เพือ่หลกีเลีย่งการใชคํ้าซํ้าๆ 

คําวา่ quickly ซึง่เป็นกรยิาวเิศษณ์ก็เป็นคําทีทํ่าใหด้ฉัินตอ้งคดิวา่ควรใสไ่วท้ีใ่ดจงึจะเหมาะ  

คํานีข้ยาย must shift แตเ่นือ่งจากกรรมของ must shift ยาวมากตัง้แต ่to growing… 

to replace petrochemicals ภาษาไทยเราคํากรยิาวเิศษณ์จะอยูห่ลังกรยิาทีถ่กูขยาย  

เชน่เดนิเร็วๆ   แตใ่นประโยคนีต้ดิตรงสว่นกรรมทีย่าวมาก ดันใหคํ้าขยายกรยิาออกไปหา่งจ 

นเกนิไป ทางออกทีด่ฉัินเลอืกก็คอืนําไปใสไ่วเ้ป็นอกีประโยคหนึง่วา่ และตอ้งท าอยา่งเรง่ดว่น  

เพราะคดิวา่น่าจะดกีวา่แปลวา่ …บรรดากสกิรท่ัวโลกควรตอ้งหันไปปลกูพชืทีใ่ชใ้นทาง

อตุสาหกรรม 

เพือ่ทดแทนสารเคมทีีไ่ดจ้ากน้ํามัน อยา่งเชน่พชืทีใ่หน้ํ้ามันและพลาสตกิอยา่งเรง่ดว่น 

ยอ่หนา้ที ่2 

ในยอ่หนา้นีไ้ดเ้ห็นการใช ้reverse อกีครัง้ ซึง่ดฉัินก็ยังคงแปลวา่ เปลีย่น แตค่ราวนีม้ขีอ้ 

ความขา้งหลังมาชว่ยใหผู้อ้า่นเห็นวา่เป็นการเปลีย่นโดยสิน้เชงิจากการใชเ้ชือ้เพลงิทีไ่ดจ้าก 

ฟอสซลิไปเป็นการไดจ้ากพชืแทน 

คําวา่ sustainability (n.) นีเ้ราจะคุน้กันในความหมายของ ความยั่งยนื แตส่ ิง่ทีจ่ะยั่งยนื 

หรอืใชไ้ดต้ลอดไปในบรบิทนีค้อื ―เชือ้เพลงิ‖ เนือ่งจากเรากําลังพดูถงึการเปลีย่นแปลงการ 

ใชเ้ชือ้เพลงิจากฟอสซลิซึง่กําลังจะหมดไป มาใชพ้ชืทีนั่กวทิยาศาสตรไ์ดค้ดิคน้เพาะพันธุข์ ึน้  

(breed) ทดแทน น้ํามันจากฟอสซลิ ดังนัน้จงึแปลคําประโยค― We must breed for  

sustainability.‖ วา่ ―เราตอ้งสรา้งพนัธุพ์ชืข ึน้มาเพือ่ใหเ้รามเีชือ้เพลงิใชก้นัได ้
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ตอ่ไป‖คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้นีเ้ป็นการนําคําพดูของแอลลสินั สมธิมาบอกเลา่ใหผู้อ้า่นฟัง (อา่น) ซึง่ทางไวยากรณ์ 

เรยีกวา่ indirect speech กรยิาในยอ่หนา้นีจ้งึเป็นรปูอดตีกาลไปหมด ทัง้ๆ ทีห่ากยกคําพดู 

มาเขยีนทัง้ดุน้อยา่งทีเ่ราเรยีกวา่ direct speech กรยิาก็จะอยูใ่นรปูปัจจบุันกาล ดฉัินจงึแปล  

was changing วา่ ขณะนี.้..ก าลงัเปลีย่นไป และใชว้ล ี―ในปจัจบุนั‖ ตอ่ทา้ยวกิฤตการณ์ 

เพือ่ไมใ่หห้ว้นจนเกนิไป 

Complaint (V. บน่ รอ้งเรยีน ตอ่วา่ ตําหน)ิ ในเนือ้ความตรงนีคํ้าวา่ตําหนเิหมาะทีส่ดุคะ่ สว่น 

คําวา่ coherent เป็นคําคณุศัพท ์หมายถงึ มลีักษณะกลมกลนื เขา้กันไดด้ ีหรอืเชือ่มโยงกับสว่น 

อืน่อยา่งเหมาะสม a lack of coherent thinking ในทีน่ีจ้งึหมายถงึขาดการคดิอยา่งเป็น 

ระบบทีม่องถงึความเชือ่มโยงกับดา้นอืน่ๆอยา่งเหมาะสม ดา้นอืน่ๆ ทีว่า่นีน่้าจะหมายถงึดา้น 

สิง่แวดลอ้ม และดา้นเศรษฐกจิทีก่ลา่วถงึในยอ่หนา้ตอ่ไป 

In the face of มสีองความหมายคะ่ ความหมายแรกคอื แมว้า่ เชน่ He showed great  

courage in the face of danger. ความหมายทีส่องคอื อนัเป็นผลมาจาก ซึง่เป็น 

ความหมายของเนือ้ความในยอ่หนา้นีค้ะ่ 

สิง่หนึง่ทีน่่าสงัเกตในขา่วนีค้อืการใชคํ้านําหนา้ชือ่บคุคลวา่ Ms และ Mr (ในยอ่หนา้ที ่6) ซึง่ปกต ิ

มักนยิมแปลวา่นาย นาง นางสาว แตก็่จะตดิปัญหาเมือ่ตอ้งแปลคําวา่ Ms ซึง่ยังไมม่คํีาแปลใน

ภาษา 

ไทย ดฉัินจงึใชช้ือ่โดยไมไ่ดใ้สคํ่านําหนา้เพือ่ไมต่อ้งบอกสถานภาพทางครอบครัวตาม
เจตนารมณ ์

ของผูใ้ช ้

ยอ่หนา้ที ่4 
 switching...out of เป็นคํากรยิาทีนํ่ามาทําเป็นรูป gerund เพือ่ทําหนา้ทีเ่หมอืน noun 

มคีวามหมายวา่ หยดุหรอืเลกิทํา wholesale ในทีน่ีทํ้าหนา้ทีเ่ป็นกรยิาวเิศษณ์ขยาย switch 

หมายถงึทําในปรมิาณมากๆ 

correct (v. แกไ้ข ทําใหถ้กูตอ้ง) ฉะนัน้วลนีีจ้ะแปลวา่ เป็นการแกไ้ขความสมดลุใหเ้หมาะสม  

หรอืจะวา่ เป็นการทําใหเ้กดิความสมดลุทีเ่หมาะสม ก็ไดค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5-6 
 การเชือ่มขอ้ความดว้ย not only…but also นีภ้าษาอังกฤษใชก้ันมาก ความหมายก็คอื and  

น่ันเอง ประโยคทีม่กีารเชือ่มขอ้ความเชน่นีด้ฉัินมักเห็นการแปลชนดิทีถ่า่ยทอดตามโครงสรา้ง 

ภาษาอังกฤษเลยวา่ ไมเ่พยีงแตน้ํ่ามันจะหมดลงเทา่นัน้ แตย่ังมกีารคาดวา่ประชากรโลกจะเพิม่ขึน้ 

อยา่งรวดเร็วในครึง่ศตวรรษหนา้นี้  สําหรับดฉัินเองก็ไมค่อ่ยสนทิใจนักกับการถา่ยทอดภาษา ทีย่ัง

เห็น 

โครงสรา้งภาษาตน้ฉบับอยู ่โดยเฉพาะเมือ่เป็นโครงสรา้งทีภ่าษาไทยเราไมม่ใีช ้จงึขอแปลโดย
ใช ้
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คําวา่ และ เชือ่มขอ้ความแบบธรรมดาๆ คะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่     
สวัสดคีะ่ 

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

August 10: Title transalation  

สวัสดีค่ะ  
บทเรียนแปลวนัน้ีมาในรูปแปลกเปล่ียนไปจากปกติ เพราะจะนาํช่ือของวรรณกรรมมาลองแปลกนั  

ทั้งน้ีตามความเรียกร้องของแฟน Translate it หลายคนไม่ค่อยเขา้ใจช่ือภาษาไทยท่ีแปลมาจาก 

ภาษาองักฤษเพราะแปลกลบัไม่ได ้อยากทราบวา่วิธีแปลช่ือของวรรณกรรมไม่มีหลกัการอะไรเลย 
หรือไง คาํถามแบบน้ีไดรั้บไวน้านแลว้ไดแ้ต่ตอบเป็นส่วนตวัไปบา้ง 

วนัน้ีไดโ้อกาสช้ีแจงแสดงหลักการแปลช่ือวรรณกรรมแลว้ละค่ะ คาํแปลช่ือวรรณกรรมท่ียกมา 
ประกอบน้ีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายแลว้ ลองมาศึกษาดูกนันะคะ 

Title Translation การแปลชือ่วรรณกรรม 

1. Use the title in English 1. ใชช้ือ่เดมิ 

Looney Tunes ลนูีย่ท์นูส ์

Dracula แดรกควิลา่ 

Godzilla ก็อดซลิลา่ 

The Hobbit ฮอบบทิ 

The Lord of the Rings ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์

Harry Potter แฮรร์ี ่พอตเตอร ์

2. Use the literal meaning in English 2. แปลตรงตวั 

Spacegodzilla ก็อดซลิลา่สายพันธุอ์วกาศ 

Making merit การทําบญุ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau1004.htm


641 

 

Rajamangala schools upgraded สถาบันราชมงคลยกระดับ 

Outcast‘s tales win judges‘ vote เรือ่งของคนทีส่งัคมรังเกยีจ 

ชนะใจกรรมการผูต้ัดสนิ 

Epic Battle ยทุธการมหากาพย ์

Half a Life ครึง่ทางชวีติ 

Who Move My Cheese? ใครเอาเนยแข็งของฉันไป 

Rice of many hues เมล็ดขา้วหลากส ี

Monkeys terrorise civil servants ฝงูลงิคกุคามขา้ราชการ 

3. Use the meaning with some 

adjustment 
3. แปลบางสว่น ดดัแปลบางสว่น 

Gangsters แก็งสเตอรตํ์ารวจตัดมาเฟีย 

Silver Hawk เหยีย่วเหริ ฟัดมหากาฬ 

Stingy recluse wills millions เฒา่สนัโดษตระหนีย่กมรดกใหญ้าติ
หลายลา้น 

Opportunity knocks for a homeless 

pooch ! 
โอกาสดสีาํหรับสนัุขเรร่อ่น 

Spider สไปเดอรใ์ยหลอนซอ่มมรณะ 

Avalanche มหาภัยหมิะถลม่โลก 

4. Use a completely new title 4. ต ัง้ชือ่ใหม ่

Darkness กลัวผ ี

Death in the Delta เกมพนันฆา่ คาสโินมรณะ 

The Hunted โคตรบา้ฆา่เหีย้ม 

Punch สงัเวยีนสาวหมัดเปลอืย 

Possession นยิายรักขา้มศตวรรษ 

Seduction เหยือ่บาปเพลงิพศิวาส 

Left Behind สบืลับสาบสญู 
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Just So Stories นทิานตํานานสตัว ์

ค าอธบิาย  

ชือ่วรรณกรรมทีนํ่ามาเป็นบทเรยีนแปลนี ้เป็นชือ่ของภาพยนตร ์นวนยิาย และบทความเป็น 

ทัง้วรรณกรรมบันเทงิคด ีและสารคด ีแบง่เป็น 4 กลุม่ตามทีน่ยิมปฏบิัตกิัน จากการปฏบิัตสิู ่

หลักการ กอ่นอืน่อยา่ลมืวา่ชือ่วรรณกรรม หรอืหนังสอื หรอืภาพยนตรม์คีวามสําคัญทีส่ดุ 

เพราะผูเ้ขยีนวรรณกรรมทุม่เทความคดิ และเวลามากมายเพือ่หาชือ่มาตัง้ใหแ้กง่านของตน 

เพือ่บอกลักษณะของงานใหผู้ค้นรูจั้ก เขา้ใจ และเห็นคณุคา่ ยิง่ถา้งานนัน้ออกสูส่าธารณชน 

และสูต่ลาดก็ยอ่มมคีวามหมายมากยิง่ข ึน้ ―ชือ่ดีๆ ขายไดต้ัง้แตแ่รก‖ นีเ่ป็นกฎแหง่ตลาด 

วรรณกรรม หลายคนซือ้หนังสอืหรอืเขา้ชมภาพยนตรเ์มือ่เพยีงไดย้นิชือ่เทา่นัน้ ชือ่ทีด่ ี
สามารถ 

เรา้ใจผูอ้า่นผูช้มใหต้ดิตามงานนัน้ และเป็นการสือ่นัยระหวา่งผูเ้ขยีนกับผูอ้า่นดว้ย การแปล
ชือ่ 

วรรณกรรมก็มจีดุประสงคเ์ชน่เดยีวกัน แตก็่มกีลวธิกีารแปลเฉพาะ ซึง่ยากเย็นแสนเข็ญยิง่
กวา่ 

การตัง้ชือ่ เพราะตอ้งคดิหาคําแปลทีทั่ง้สือ่ความหมาย เรา้ใจ และตรงกับชือ่ในตน้ฉบับ งาน 

เชน่นีถ้า้ใครไมเ่เคยเจอก็จะไมรู่ ้

หลกัที ่1 ใชช้ือ่เดมิ 

การแปลแบบนี ้เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ เป็นการแปลแบบไมแ่ปล คอืการเขยีนเป็นภาษาไทย 

ดว้ยวธิถีา่ยทอดเสยีงของคําในภาษาอังกฤษ หรอืถา่ยทอดตามตัวอกัษรซึง่เรยีกวา่ทับศัพท ์ 

ผูแ้ปลจะใชว้ธินีีก็้ตอ่เมือ่พจิารณาดแูลว้เห็นวา่ชือ่ภาษาอังกฤษสามารถดงึดดูใจไดเ้พยีงพอ
และ 

เป็นทีรู่จั้กดแีลว้ในหมูค่นไทย  Dracula n. เมือ่ราว 20-30 ปีมาแลว้คนไทยยังไมค่อ่ยรูจั้ก 

มากนัก ดังนัน้จงึขยายความตอ่วา่ผดีบิดดูเลอืด เป็นชือ่นวนยิาย และภาพยนตรส์ยองขวญั  

ชือ่หนังสอืและภาพยนตร ์ The Lord of the Rings  The Hobbit และ Harry Potter 

มกีารประโคมขา่วมาจากตา่งประเทศอยา่งโดง่ดังและยาวนาน จนคนไทยชนิหอูยูใ่นกระแส 

ปรากฎการณ์ ดังนัน้การแปลโดยเขยีนภาษาไทยตามเสยีงอา่นภาษาอังกฤษจงึเพยีงพอแลว้ 

หลกัที ่2 — แปลตรงตวั 

ถา้ชือ่ในตน้ฉบับภาษาอังกฤษมคีวามหมายครบถว้นเหมาะสม ผูแ้ปลจะใชว้ธิแีปลแบบตรง
ตัว 

โดยรักษาความหมายไวด้ว้ยการเรยีงคําตามหลักภาษาไทย อยา่ลมืวา่ชือ่ทีด่จีะมลีักษณะ
ไพเราะสัน้ 

กะทัดรัด และสือ่ความหมายไดช้ดัเจน มผีูย้อ่ลกัษณะทีด่ขีองการตัง้ชือ่วรรณกรรมวา่ตอ้ง
ม ี3 ส คอื 

สวย ส ัน้ ส ือ่ บางครัง้การแปลแบบตรงตัวจะขาดลกัษณะทีด่ไีปบา้ง เชน่  Outcast‘s 

tales n. 

เป็นคําทีส่ัน้กะทัดรัด แตไ่มส่ามารถแปลโดยรักษาความสัน้พรอ้มกับความหมายทีค่รบถว้น
ได ้ 
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ผูแ้ปลสว่นใหญจ่ะเลอืกความหมายทีค่รบถว้นถกูตอ้งเป็นอันดับแรก ดังนัน้จงึตอ้งใชคํ้า
หลายๆ คํา 

ฟังดยูดืยาว การแปลชือ่ยาวๆเชน่นีน้ยิมใชก้ับการแปลเรือ่งราวทีเ่ป็นทางการ บทความ
วชิาการ ชือ่งานวจัิย ชือ่โครงการ ฯลฯ  Half a Life n. เป็นชือ่นวนยิายเขยีนโดย ไนปอล 

(V.S.  

Naipaul) ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมปี 2001 ผูแ้ปลสามารถรักษา 3 ส ไวไ้ดอ้ยา่ง

ดยีิง่ 

– ครึง่ทางชวีติ ฟังดขูงึขงั แฝงปรัชญา และทิง้ปมน่าสนใจไวใ้หค้ดิตอ่ไปวา่อกีครึง่หนึง่นัน้

ชวีติ 

จะเป็นอยา่งไรชวนตดิตาม 

หลกัที ่3 — แปลบางสว่น ดดัแปลงบางสว่น 

ผูแ้ปลจะใชก้ารแปลวธินีีต้อ่เมือ่ชือ่ในตน้ฉบับหว้นสัน้จนเกนิไป ไมไ่พเราะ สือ่ความหมายไม่
ชดั 

เจน ไมด่งึดดูใจ ไมน่่าสนใจ เชน่  Gangsters n. ถา้ใชคํ้าแปลแบบที ่1 และ 2 วา่ แกง
สเตอร ์ 

จะสือ่ไมช่ดัเจน ผูแ้ปลจงึดัดแปลงดว้ยการเตมิคําขยาย ซึง่ในทีน่ีอ้าจจะกระตุน้ความสนใจ
แรงไป 

หน่อยคะ่  Spider n. กรณีนีก็้เชน่เดยีวกับ Gangsters สว่นชือ่ทีด่ัดแปลงไดด้มีากอกีแบบ

หนึง่ 

คอื  Stingy recluse wills million n. stingy adj. ตระหนี ่recluse n. ผีูี อ้ยูโ่ดดเดีย่ว 

สนัโดษ 

wills v. ทําพนัิยกรรม ยกให ้millions n. หลายลา้น สว่นทีด่ัดแปลงคอืการเตมิ

คํา เฒา่ กับ ญาต ิ

นัน้ทําใหช้ือ่บทความเชงิขา่วนีม้คีวามหมายครบถว้นสมบรูณ์ฟังแลว้เขา้ใจ
ชดัเจน  Avalance 

n. ถา้แปลตรงตัวตามแบบที ่2 (แปลตรงตัว) วา่หมิะถลม่อาจเขา้ใจผดิวา่เป็นสารคดไีด ้แตน่ี่ 

เป็นภาพยนตรบ์ันเทงิคด ีแสดงการผจญภัยทีต่อ้งใชไ้หวพรบิกอ่ใหเ้กดิความตืน่เตน้เรา้ใจ 
จงึตอ้ง 

เขยีนขยายความ 

หลกัที ่4 — ต ัง้ชือ่ใหม ่

การแปลแบบตัง้ชือ่ใหมน่ีม้เีงือ่นไขขอบเขตทีจํ่ากัดตอ้งอยูใ่นกรอบของชือ่เรือ่ง หรอืเนือ้
เรือ่ง 

เป็นการแปลทีย่ากมาก เพราะผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจเรือ่งราวอยา่งถอ่งแท ้จับประเด็นสําคัญได ้
ถกูตอ้ง 

สงัเกตเห็นลักษณะเดน่ของเรือ่ง ตลอดจนจดุประสงคข์องผูเ้ขยีนตน้ฉบับ ขณะเดยีวกันก็
ตอ้งคดิหา 

ถอ้ยคําทีฟั่งดไูพเราะ ดงึดดูใจ เชน่  Left Behind n. เป็นชือ่นวนยิายทีบ่รรยายถงึปรศินาดํา

มดื 
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ทีช่าวโลกพศิวงวา่ผูค้นหายไปไหนชัว่พรบิตา ทิง้ส ิง่ของไวเ้บือ้งหลัง เชน่ เสือ้กางเกงทีใ่ส่

อยูก่อง 

บนเกา้อี ้แตต่ัวตนหายไป มผีูพ้ยายามสบืหาผูท้ีห่ายสาบสญูไปไมก่ลับคนืมา ชือ่นีเ้ลน่คํา ส 
อยา่ง 

ไพเราะ มลีักษณะทีด่ขีองการเขยีน 3 ส คอื สวย สัน้ สือ่  Punch n. ชือ่ภาพยนตรถ์า้แปล

ตรงตัว 

(หลักที ่2) วา่หมัดเด็ดจะฟังดซูือ่ๆแข็งๆ การตัง้ชือ่ใหมว่า่ สงัเวยีนสาวหมัดเปลอืย แสดงให ้

เห็นศลิปะการใชคํ้าทีเ่รา้ใจชวนสงสยั Possession n. เป็นชือ่ นวนยิาย ถา้ใชก้ารแปล 3 

แบบ 

ดังกลา่วจะไมน่่าสนใจเลย แตก่ารแปลดว้ยวธิทีี ่4 ทําใหไ้ดช้ือ่ทีฟั่งแลว้หวานชืน่ และน่า

ตืน่เตน้ 

 Just So Stories n.เป็นชือ่วรรณกรรมนทิานประเภทนทิานทําไม (Why Tale) เขยีนโดย  

รัดยารด์ คปิลงิ (Rudyard Klipling) ซึง่ไดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมเมือ่ พ.ศ.2450 

ผูแ้ปลใชว้ธิแีปลแบบตัง้ชือ่ใหมต่ามลักษณะเนือ้หาทีก่ลา่วถงึตน้กําเนดิของสิง่ตา่งๆ เชน่ 
ทําไมอฐู 

จงึมหีนอก ทําไมชา้งจงึมงีวงยาว ซึง่แฝงแงค่ดิชวนไตรต่รอง เป็นนทิานทีช่ว่ยฝึกฝน
ความคดิและ 

จนิตนาการใหแ้กเ่ยาวชน 

ตามหลักการของศาสตรแ์หง่การแปลนัน้ หลกัที ่2 (แปลตรงตัว) เป็นการแปลทีด่ทีีส่ดุ 

เพราะ 

ผูอ้า่นภาษาไทยกับผูอ้า่นภาษาอังกฤษ จะเขา้ใจชดัเจนตรงกัน การแปลแบบหลกัที ่1 (ใช ้

ชือ่เดมิ)  

ทําใหผู้อ้า่นภาษาไทยรูจั้กชือ่วรรณกรรมตน้ฉบับ แตค่วามเขา้ใจอาจจะไมช่ดัเจนนัก สว่น
หลกัที ่3 

(แปลบางสว่นดัดแปลงบางสว่น) ทําใหผู้อ้า่นภาษาไทยรูจั้กและเขา้ใจตน้ฉบับ แตถ่า้การ

ดัดแปลง 

ดว้ยการตัดตอ่เตมิแตง่เกนิพอดแีละมุง่เอาใจตลาดมากเกนิไป ก็จะไดผ้ลทางดา้นการตลาด
เทา่นัน้ 

อาจจะทําใหผู้อ้า่นผูด้ภูาพยนตรเ์ขา้ใจผดิได ้ตัวอยา่งทีนํ่ามาประกอบการแปลโดยใชห้ลกัที ่
3  

นีไ้ดค้ัดเลอืกชือ่ทีด่ัดแปลงอยา่งเหมาะสม หลกัที ่4 (ตัง้ชือ่ใหม)่ เป็นดาบสองคมทีม่ทัีง้คณุ

และ 

โทษ คณุของการตัง้ชือ่ใหมทํ่าใหไ้ดช้ือ่ทีเ่รา้ความสนใจ ถกูใจตลาด แตโ่ทษของการตัง้ชือ่
ใหมท่ี ่
ขาดความรับผดิชอบและขาดศลิปะจะทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ และไมส่ามารถโยงไปสู่

วรรณกรรม 

หรอืภาพยนตรต์น้ฉบับไดเ้ลย 

หวงัวา่บทเรยีนแปลวนันีค้งเป็นคําตอบทีม่ปีระโยชนบ์า้งตามสมควร 

พบกนัใหมโ่อกาสหนา้คะ่สวัสดคีะ่      
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สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

August 3: Advertising market recovery underway 

สวัสดีค่ะ  
ตลาดธุรกิจในโลกทุกวนัน้ี ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่ตามท่ีกล่าวว่า ใครดงัก็ดงัไปคนเดียว ใครตกตํ่าซบเซา 
ก็เหงาหงอยไปคนเดียว นั้นเป็นไปไม่ไดเ้สียแลว้ โดยเฉพาะตลาดธุรกิจของประเทศยกัษใ์หญ่ จะส่งผล 

สะทอ้นออกไปยงัประเทศยกัษใ์หญ่อ่ืนๆ ปรากฏการณ์ของตลาดธุรกิจประเทศหน่ึง กลายเป็นตวับ่งช้ี 

ของอีกหลายๆ ประเทศ บทเรียนวนัน้ีเป็นข่าวการข้ึนๆ ลงๆ ของตลาดธุรกิจโฆษณา หวงัวา่คงช่วย 
กระตุน้ความสนใจ ในการฝึกแปลไดน้ะคะ คุณลองแปลเองก่อน แลว้นาํบทแปลมาเทียบกบับทเรียน 

วิธีน้ีจะทาํให้การทาํงานแปลของคุณคล่องตวัข้ึนค่ะตลาดธุรกิจในโลกทุกวนัน้ี ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู ่ 
ตามท่ีกล่าววา่ ใครดงัก็ดงัไปคนเดียว ใครตกตํ่าซบเซาก็เหงาหงอยไปคนเดียว นั้นเป็นไปไม่ไดเ้สียแลว้ 

โดยเฉพาะตลาดธุรกิจของประเทศยกัษใ์หญ่ จะส่งผลสะทอ้นออกไปยงัประเทศยกัษใ์หญ่อ่ืนๆ ปรากฏ 

การณ์ของตลาดธุรกิจประเทศหน่ึง กลายเป็นตวับ่งช้ีของอีกหลายๆ ประเทศ 

บทเรียนวนัน้ีเป็นข่าวการข้ึนๆ ลงๆ ของตลาดธุรกิจโฆษณา หวงัวา่คงช่วยกระตุน้ความสนใจ ในการ 
ฝึกแปลไดน้ะคะ คุณลองแปลเองก่อน แลว้นาํบทแปลมาเทียบกบับทเรียน วิธีน้ีจะทาํให้การทาํงานแปล 

ของคุณคล่องตวัข้ึนค่ะ 

I n   b r i e f 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

Advertising market 
recovery underway 

1. Paris — A keenly awaited 

recovery in world 

advertising spending is 

now underway after a 

prolonged slump, as 

Europe starts to improve 

having lagged the other 

ข ่า ว ส ั ้น 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ตลาดการโฆษณา 

ก าลงัฟ้ืนตวั 

1. ปารสี — การฟ้ืนตัวของการใช ้

จา่ยเงนิเป็นคา่โฆษณาท่ัวโลก  

ซึง่เป็นทีร่อคอยอยา่งใจจดใจ
จอ่ 

ขณะนีกํ้าลังปรากฏตัวขึน้แลว้  

หลังจากทีซ่บเซามานาน ทัง้นี ้
เพราะตลาดโฆษณาของยโุรป 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trau0304.htm
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main markets, forecaster 

Zenith Optimedia said 

yesterday. 

2. "The much-awaited 

advertising market 

recovery is now 

underway… there is a 

major effect from elections 

and sporting events, and a 

more structural effect from 

a confirmed improvement 

in the European market 

allied with durable growth 

in the American market," 

the media buying and 

planning firm said. 

3. It also noted that Japan was 

showing surprising 

recovery. 

4. In its first quarterly report 

of the year, Zenith said 

2004 would be the first 

year of real growth in 

advertising since 2000. The 

report covers eight 

countries that account for 

75% of global ad 

spending.— Reuters 

เริม่ปรับเปลีย่นขึน้ จากทีล่า้
หลัง 

ในตลาดหลักๆ อืน่ๆ บรษัิทเซ
นทิ 

ออ๊บตมิเีดยี ผูค้าดการณ์ได ้
กลา่ว 

เมือ่วานนี้ 
2. บรษัิทซือ้และวางแผนสือ่

โฆษณา 

กลา่ววา่ "การฟ้ืนตัวของตลาด 

โฆษณา ทีร่อคอยกันมานาน 

นักหนานัน้ ขณะนี ้กําลังปรากฏ 

ตัวขึน้แลว้... ทัง้นีม้ผีลทีส่ําคัญ 

ประการหนึง่ จากการเลอืกตัง้ 

ตา่งๆ และการแขง่ขนักฬีา  

รวมทัง้ผลในเชงิโครงสรา้งของ 

ตลาดยโุรปทีป่รับตัวดขี ึน้อยา่ง 

มั่นคง ควบคูก่ับการเตบิโต
อยา่ง 

ยั่งยนืของตลาดอเมรกิัน 
3. เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ตลาด

โฆษณา 

ของญีปุ่่ นกําลังฟ้ืนตัวอยา่งน่า 

ประหลาดใจ 
4. จากรายงานไตรมาสแรกของปี 

บรษัิทเซนทิรายงานวา่ ปี 2004 

จะเป็นปีแรกของการเตบิโต
อยา่ง 

แทจ้รงิในดา้นการโฆษณา นับ 

ตัง้แตปี่ 2000 เป็นตน้มา 

รายงาน 

นีค้รอบคลมุ 8 ประเทศ ซึง่ใช ้

จา่ย 

เงนิเพือ่การโฆษณา คดิเป็น
รอ้ยละ 

75 ของการใชจ้า่ยดา้นนีท่ั้วโลก 

— รอยเตอรส ์

ค าอธบิาย  

บทเรยีนวนันีเ้ป็นขา่วสัน้ ในแวดวงธรุกจิตา่งประเทศ เนือ้ขา่วเกีย่วกับความเคลือ่นไหวของ
รายจา่ย 
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เพือ่การโฆษณา ซึง่กําลังฟ้ืนตัวขึน้ โดยดจูากตลาดโฆษณาของยโุรป เอมรกิา และญีปุ่่ น 
การเขยีน 

ขา่วสัน้ ผูอ้า่นจะไดพ้บจดุสําคัญของเนือ้ขา่วตัง้แตส่ว่นแรก คอื พาดหัว
ขา่ว  Advertising  

market recovery underway ตลาดการโฆษณากําลังฟ้ืนตัว การแปลพาดหัวขา่วสัน้นี้ไมม่ ี

อะไรซบัซอ้น เราอาจจะแปลตรงตัวไดเ้ลย ศัพทเ์ฉพาะดา้นการโฆษณามี
เพยีง  advertisingn. 

การโฆษณา ซึง่เรยีกสัน้ๆ วา่ ad ดังทีป่รากฏในประโยคสดุทา้ยของยอ่หนา้ที ่4 ของเนือ้
ขา่ว 
 recovery n. การฟ้ืนตัว การฟ้ืนฟ ูการคนืสูส่ภาพเดมิ ทีโ่รงพยาบาลบางแหง่ม ีrecovery  

room หรอืหอ้งพักฟ้ืนสําหรับคนไข ้ความหมายหลากหลายของคําชว่ยพัฒนาความคดิของ

นักแปล 

ซึง่ตอ้งพจิารณาเลอืกหาความหมายทีเ่หมาะสมกับบรบิทมากทีส่ดุ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 สว่นประกอบทีส่ําคัญทีส่ดุของ ความนํา ของขา่ว คอื แหลง่ขา่ว หรอืทีม่าของขา่ว ในทีน่ี้

แหลง่ขา่ว 

คอืกรงุปารสี เวลาแปลแหลง่ขา่วไมจํ่าเป็นตอ้งบอกชนดิของเมอืง บอกแตช่ือ่เมอืงเทา่นัน้ 
คอื ปารสี  

ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึ สภาพเดมิของตลาดโฆษณาทีซ่บเซา บัดนี้ฟ้ืนตัวดขี ึน้แลว้ 
 keenly adv. อยา่งใจจดใจจอ่ กระตอืรอืรน้  awaited adj. ซึง่เป็นทีร่อคอย เฝ้าคอย 
 spending n. การจับจา่ยใชส้อย การใชเ้งนิ  slump n. การตกตํา่ ซบเซา ระยะตกตํา่ 

การลดลงอยา่งฉับพลัน  lagged adj. ลา้หลัง ชา้ ออ่นลง  forecaster n. ผูพ้ยากรณ์  

ผูค้าดคะเน 

ยอ่หนา้ที ่2 

 เมือ่อา่นขอ้ความของยอ่หนา้นีจ้บแลว้ จะพบวา่ผูท้ีก่ลา่วเนือ้ความในเครือ่งหมายคําพดูนี้

อยู ่
ทา้ยสดุของยอ่หนา้ เวลาแปล เรามักจะยกผูก้ลา่วมาเขยีนตน้ยอ่หนา้ เพือ่สือ่ความเขา้ใจที่
รวดเร็ว 

ใจความของยอ่หนา้นี ้เป็น "สิง่สนับสนุน" เนือ้ขา่วใหเ้ป็นทีน่่าเชือ่ถอื มกีารอา้งองิทีช่ดัเจน 
ซึง่ตรง 

กับ "สิง่สนับสนุน" ทา้ยยอ่หนา้ที ่1  much-awaited adj. ซึง่รอคอยมานานมาก 
 structural effect n. ผลเชงิโครงสรา้ง  confirmed improvement n. การปรับตัว 

อยา่งมั่นคง ถาวร มคีวามหมายเชน่เดยีวกับ  durable growth ตรงนีผู้เ้ขยีนหลกีเลีย่งการ 

เขยีนคําซํ้าซึง่ฟังน่าเบือ่คะ่  allied with adj. มาจากทีเ่ดยีวกัน เป็นพันธมติรกันโดยสนธ ิ

สญัญา ซึง่มคีวามสมัพันธก์ัน.... คําแปลเหลา่นีม้ใีนพจนานุกรม ดแูลว้ไมพ่บคําแปลทีเ่ขา้
กับบรบิท 

ในทีน่ี ้ดังนัน้ ผูแ้ปลจงึตอ้งออกแรงสมองหาคําใหมใ่นกรอบความหมาย ดฉัินหาได ้
คํา ควบคูก่บั  
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คดิวา่ครอบคลมุความหมายครบถว้นแลว้คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ผูเ้ขยีนอา้งองิ "สิง่สนับสนุน" โดยเขยีนขอ้ความเพยีงบรรทัดเดยีวในหนึง่ยอ่หนา้ การเขยีน
เชน่นี ้
เป็นกลวธิทีีใ่ชเ้นน้ความสําคัญใหเ้ดน่ชดั ในทีน่ีเ้ป็นการเนน้ขอ้มลูสําคัญเพือ่สนับสนุนวา่การ
ซบเซา 

ของตลาดโฆษณาไดฟ้ื้นตัวขึน้จรงิๆ แลว้ "ดญูีปุ่่ นซ ิยังแสดงการฟ้ืนฟอูอกมาชดัเจนจนไม่
น่าเชือ่" 

ตลาดธรุกจิโฆษณาของประเทศญีปุ่่ นเป็นตัวบง่ชีใ้หเ้ห็นตลาดธรุกจิโฆษณาของโลก 

ยอ่หนา้ที ่4 
 ใจความของยอ่หนา้ก็ยังคงเป็น "สิง่สนับสนุน" เนือ้ขา่วใหน่้าเชือ่ถอื น่ันคอืรายงานไตร

มาสแรก 

ของปี 2004 นีเ้อง  quarterly adj. ทกุ 3 เดอืน หรอืไตรมาส ในแงข่องไวยากรณ์ดรูปูคํานี้

แลว้ 

น่าจะเป็น adv. ซึง่ปกตลิงทา้ยดว้ย ly เชน่ quietly, slowly แตม่คํีา adj. หลายคําทีล่งทา้ย

ดว้ย  

ly นอกจาก quarterly แลว้ยังม ีugly adj. น่าเกลยีด ซึง่เป็นคําทีคุ่น้เคยกันแลว้  account  

for v. คดิเป็น นับ พจิารณา ชีแ้จง รายงาน เป็นอกีคําทีม่คีวามหมายมากมาย ทา้ทายใหผู้ ้

แปล 

พัฒนาความคดิของตนเอง เพือ่เลอืกความหมายทีเ่หมาะสมกับบรบิทมาก
ทีส่ดุ  global adj.  

ท่ัวโลก หรอื in world ซึง่พบในยอ่หนา้ที ่1 ad spending การใชจ้า่ยเพือ่การโฆษณา ad  

คําตัดสัน้จาก advertising 

หวงัวา่บทเรยีนวนันีค้งชว่ยทบทวนวธิแีปลขา่วไดบ้างสว่นนะคะ และคงชว่ยเพิม่พนูความรู ้
เกีย่วกับธรุกจิตา่งประเทศดว้ย 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

JULY 2004 

July 27: Coldest, most distant object ever located 2  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl2704.htm
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สวัสดีค่ะ  
ฉบบัน้ี ขอนาํข่าววิทยาศาสตร์ดา้นดาราศาสตร์ มาเป็นตวัอยา่งบทแปล ให้เห็นลกัษณะวิธีแปลดา้น 

วิทยาศาสตร์ ท่ีตอ้งการความถูกตอ้งตรงตามศาสตร์วิชา ทั้งการใช ้ศพัทเ์ฉพาะ (terminology) ท่ีมี 

การบญัญติัศพัทโ์ดยราชบณัฑิตยสถานเรียบร้อยแลว้ และการใชรู้ปประโยคท่ีอ่านเขา้ใจความหมาย 
ไดช้ดัเจน สั้นตรงไปตรงมา แต่สละสลวย ในรูปภาษาไทยท่ีน่าอ่าน 

มีอีกเหตุผลหน่ึง ท่ีนาํเสนอบทแปลดา้นวิทยาศาสตร์ คือ ขณะน้ีราชบณัฑิตยสถานไดจ้ดัพิมพ ์ 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ – ไทย ไทย – องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พิมพค์ร้ังท่ี 3 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ.2546 ออกมาเผยแพร่ ให้พวกเรา ชาวนกัแปล ไดใ้ชก้นัแลว้ ดิฉนัเลยถือโอกาสน้ีประเดิมใชเ้ป็น 

คร้ังแรกดว้ย และขอตีกลองบอกกล่าวท่านผูอ่้าน ผองเพ่ือนนกัแปลให้ทราบทัว่กนั จะไดไ้ม่ตกขบวน 

รถไฟ จริงมั้ย...จริงมั้ย 

SPACE/PLANETOID DETECTION ขา่วอวกาศ/การตรวจพบดาวเคราะหเ์ล็ก 

 

Coldest, most distant 
object ever 
located(2) 

Washington, Reuters 

4. Sedna is one of the reddest 

objects in the solar system, 

after Mars, and takes 10,500 

years to travel its highly 

elliptical path around the sun. 

5. Mr Brown and the other 

astronomers detected Sedna 

on Nov 14 during a survey of 

the outer solar system. As they 

peered into space, they saw 

stationary stars and other 

cosmic bodies, and then a 

slowly moving object that 

วตัถไุกลลบิสดุ  

เย็นเฉยีบสดุ 

เทา่ทีเ่คยคน้พบ
มา (๒) 

ขา่วรอยเตอรส ์วอชงิตัน 

4. เซดน่า เป็นวตัถสุแีดงจัด
ทีส่ดุ 

ดวงหนึง่ในระบบสรุยิะ รอง 

จากดาวอังคาร และตอ้งใช ้

เวลาโคจรเป็นวงรแีหลมไป 

รอบดวงอาทติยถ์งึ 10,500 

ปี 
5. นายบราวนแ์ละนักดารา

ศาสตร ์

ทา่นอืน่ๆ ไดต้รวจพบเซด
น่า  
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turned out to be Sedna. 

6. "Anything that moves very 

slowly across the sky, we 

know it's something in the 

solar system: a satellite, a 

planet, an asteroid," Mr 

Brown said at a news 

conference. "But this is the 

most slowly moving object 

we've ever seen moving across 

the sky, and we knew it must 

be something very far away." 

7. As distant and cold as Sedna 

is now, its orbit around the 

sun takes it more than 10 

times further, to a distance of 

135 - billion kilometres. 

8. Sedna appears to revolve once 

every 40 days, a slow 

revolution that suggests it 

might have a moon slowing its 

twirl, Mr Brown said. 

เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 

ใน 

ระหวา่งการสํารวจระบบ
สรุยิะ 

สว่นนอก ขณะทีพ่วกนัก
ดารา 

ศาสตรไ์ดส้อ่งกลอ้งไปยัง
อวกาศ 

พวกเขาไดม้องเห็นกลุม่
ดาว 

และหมูเ่ทหวตัถจัุกรวาล
อืน่ๆ 

ทีน่ิง่คงที ่และแลว้มวีตัถุ
หนึง่ 

เคลือ่นทีช่า้ๆ ซึง่ก็คอืเซด
น่า 

น่ันเอง 
6. "อะไรก็ตามทีเ่คลือ่นทีช่า้ๆ  

ผา่นทอ้งฟ้าไป เรารูว้า่ตอ้ง 

เป็นสิง่ทีอ่ยูใ่นระบบสรุยิะ 

อยา่งแน่นอน ซึง่ไดแ้ก ่ 

ดาวบรวิาร ดาวเคราะห ์ 

ดาวเคราะหน์อ้ย" นาย
บราวน์ 
กลา่วในการแถลงขา่ว "แต่
นี ่
เป็นวตัถทุีเ่คลือ่นผา่น
ทอ้งฟ้า 

ไปไดช้า้ทีส่ดุเทา่ทีเ่ราเคย 

เห็นมา และเรารูว้า่นีต่อ้ง
เป็น 

สิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลมาก
ทเีดยีว" 

7. สําหรับสิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลลบิ 

และเย็นเฉียบอยา่งเซดน่า
นัน้ 

จะมวีงโคจรรอบดวง
อาทติย ์

ไกลกวา่ปกตถิงึ 10 เทา่ ซึง่ 

เป็นระยะทางถงึ 135 ลา้น 

ลา้นกโิลเมตร 
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8. เซดน่า หมนุรอบตัวเองใน 

ทกุๆ 40 วนั รอบหมนุทีย่าว 

นานบง่บอกเป็นนัยวา่ อาจ
ม ี

ดวงจันทรห์นึง่ดวง ทําให ้
การ 

หมนุรอบตัวเองของเซดนา 

ชา้ลงก็ได ้นายบราวนช์ีแ้จง 

ยอ่หนา้ที ่4 
ยอ่หนา้นี ้บอกลักษณะของวตัถเุหมอืนดาวเคราะหด์วงใหมน่ี ้และระยะเวลาทีใ่ชใ้นการ
เดนิทางไปถงึ 

 after Mars วลนีีห้มายถงึ ตอ่จาก, ถัดจาก, รองจาก, Mars คอื ดาวอังคาร  its highly  

elliptical path นามวลขีอ้ความนีห้มาย วงโคจรทีเ่ป็นรปูวงรแีหลม(จัด)  highly (adv.) 

มาก, 

จัด, เต็มที ่(เหมอืน very) elliptical (adj.) วงร,ี รปูร ีคําแรกใชใ้นคณติศาสตร ์คําหลังใชใ้น 

พฤกษศาสตร ์คงตอ้งใชคํ้าแรกนะคะ, path (n.) วถิ,ี วถิทีาง, วถิโีคจร 

ยอ่หนา้ที ่5. 
ขอ้ความในยอ่หนา้นี ้ผูใ้หข้า่วบอกรายละเอยีดการคน้พบวตัถเุหมอืนดาวเคราะหด์วง
นี ้ outer  

(adj.) ภายนอก, ดา้นนอก, สว่นนอก ดฉัินเลอืกใชคํ้าหลังเพราะเขา้กับบรบิทด ี peered (v. 

)  

จอ้งมอง, จับจอ้ง จับตา เลอืกใชไ้ดท้กุคําคะ่  stationary (adj.) นิง่, คงที ่หากจะเลอืกใช ้

คําหนึง่คําใดตาม 

ศพัทว์ทิยาศาสตร ์ของราชบัณฑติย ์ความจะดหูว้นๆ สัน้ๆ ไมช่ดัเจน ดฉัินจงึผนวกใชคํ้า

แปลทัง้ 2 

คําเขา้ดว้ยกันเป็น "นิง่คงที"่  stationary stars คอื กลุม่ดาวทีน่ิง่คงที ่ cosmic bodies 

(attri.) หมายถงึ หมูเ่ทหวตัถจัุกรวาล  cosmic (adj.) มาจากคํา cosmos (n.) จักรวาล,  

body (n.) เทห,์ เทหวตัถ,ุ วตัถ,ุ ตัว, องค ์ดฉัินเลอืกใชคํ้า "เทหวตัถ"ุ เพราะไมต่อ้งการใชคํ้า

ซํ้ากับ 

object (-) วตัถ ุทีใ่ชไ้ปแลว้  turned out (กรยิาวล/ีphr.v.) กลับกลาย, กลายเป็น, พสิจูน์

วา่ 

เป็น ใชไ้ดท้กุคําเลอืกเอาคะ่  ดฉัินไดเ้ตมิคําเขา้ไปบา้งเพือ่ใหข้อ้ความสละสลวยขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่6 
ความในยอ่หนา้นี ้ยังคงเป็นรายละเอยีดของวตัถคุลา้ยดาวเคราะหด์วงทีเ่พิง่คน้พบ ผูใ้หข้า่ว
เชือ่แน่วา่ 

เป็นวตัถใุนระบบสรุยิะ  across the sky วลนีี ้หมายถงึ ไปตามทอ้งฟ้า, ผา่นทอ้งฟ้า, พาด

ผา่น 
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ทอ้งฟ้า เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  a satellite (n.) ดาวบรวิาร, ดาวเทยีม ตอ้งใชคํ้าแรกแน่นอน  

เพราะระยะหา่งไกลเชน่นีไ้มม่ดีาวเทยีมแน่แท ้ a planet (n.) ดาวเคราะห ์ an asteroid  

(n.) ดาวเคราะหน์อ้ย  a news conference (attri.) การแถลงขา่ว, การใหส้มัภาษณ์ขา่ว  

เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้นี ้บรรยายระยะเวลาและระยะทางโคจรรอบดวงอาทติยข์องดาวเคราะหเ์ล็ก ทีเ่พิง่
คน้พบ 

ใหมน่ี ้ As distant and cold as Sedna is now ประโยคนีเ้ป็นขอ้ความเปรยีบเทยีบ  

ตามรปูประโยคภาษาอังกฤษ แตไ่มจํ่าเป็นตอ้งแปลเป็นขอ้ความเปรยีบเทยีบ ใชป้ระโยคตรง 
ๆ คอื 

"สิง่ทีอ่ยูห่า่งไกลลบิและเย็นเฉียบ ซึง่บัดนี ้คอื เซดน่า"  its orbit (n.) วงโคจร, ทางโคจร  

(ของมัน)  ประโยคนีด้ฉัินเตมิกรยิา "ม"ี เขา้ไปดว้ย further (adv.) ไกลกวา่, มากกวา่ 
 to a distance of 135 - billion kilometres หมายถงึ เป็นระยะทาง 135 พันลา้น 

กโิลเมตร การใชม้าตราหน่วยนับใดๆ ก็ตาม เมือ่เลอืกใชต้ามระบบใดแลว้ ตอ้งใชร้ะบบนัน้
ไปตลอด 

จนจบเรือ่ง 

ยอ่หนา้ที ่8 
ขอ้ความตอนนี ้บอกรายละเอยีดการหมนุรอบตัวเอง และอาจมดีวงจันทรเ์ป็นดาวบรวิารหนึง่
ดวง 

อยูด่ว้ย  revolve (v.) หมนุรอบตัวเอง โคจรรอบตวัเอง  once (adv.) ครัง้หนึง่, ตอ่ 1 ครัง้ 

แตด่ฉัินไมไ่ดใ้สคํ่าแปลนีเ้ขา้ไป เพราะขอ้ความชดัเจนอยูแ่ลว้ ไมค่วรใสคํ่าแปลซํ้าลงไปอกี 
 revolution (n.) มาจาก revolve หมายถงึ การหมนุรอบ, รอบหมนุ ดฉัินเลอืกใชคํ้าหลัง 

เพราะความกระชบักวา่  suggests (v.) คํานีย้กมาเป็นตัวอยา่งวา่ ตอ้งหาคําแปลทีต่รงกับ 

บรบิท บทแปลจงึจะมคีวามหมายถกูตอ้ง คํานีค้วรใช ้"บง่บอกเป็นนัย, ใหข้อ้คดิวา่, ทําใหค้ดิ

วา่"  

ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา  twirl (n.) สิง่ทีห่มนุ, สิง่เคลือ่นทีเ่ป็นวง, โคจร ในทีน่ีห้มายถงึการ

หมนุรอบตัวเอง 

พบกนัคราวหนา้ สวัสดคีะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

July 20: Coldest, most distant object ever located 1  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl2004.htm
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สวัสดีค่ะ  
ฉบบัน้ี ขอนาํข่าววิทยาศาสตร์ดา้นดาราศาสตร์ มาเป็นตวัอยา่งบทแปล ให้เห็นลกัษณะวิธีแปลดา้น 

วิทยาศาสตร์ ท่ีตอ้งการความถูกตอ้งตรงตามศาสตร์วิชา ทั้งการใช ้ศพัทเ์ฉพาะ (terminology) ท่ีมี 

การบญัญติัศพัทโ์ดยราชบณัฑิตยสถานเรียบร้อยแลว้ และการใชรู้ปประโยคท่ีอ่านเขา้ใจความหมาย 
ไดช้ดัเจน สั้นตรงไปตรงมา แต่สละสลวย ในรูปภาษาไทยท่ีน่าอ่าน 

มีอีกเหตุผลหน่ึง ท่ีนาํเสนอบทแปลดา้นวิทยาศาสตร์ คือ ขณะน้ีราชบณัฑิตยสถานไดจ้ดัพิมพ ์ 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ – ไทย ไทย – องักฤษ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พิมพค์ร้ังท่ี 3 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
พ.ศ.2546 ออกมาเผยแพร่ ให้พวกเรา ชาวนกัแปล ไดใ้ชก้นัแลว้ ดิฉนัเลยถือโอกาสน้ีประเดิมใชเ้ป็น 

คร้ังแรกดว้ย และขอตีกลองบอกกล่าวท่านผูอ่้าน ผองเพ่ือนนกัแปลให้ทราบทัว่กนั จะไดไ้ม่ตกขบวน 

รถไฟ จริงมั้ย...จริงมั้ย 

SPACE/PLANETOID DETECTION ขา่วอวกาศ/การตรวจพบดาวเคราะหเ์ล็ก 

 

These three images show the first detection of 

the faint distant object dubbed Sedna. Arrows 

indicate the location of the planetoid, which 

was identified by the slight shift in position 

noted in these three pictures taken at different 

times on Nov 14, 2003 — AP 

ภาพ 3 ภาพนี ้แสดงการตรวจพบวตัถุ  
เลอืนรางจางๆ อยูห่า่งไกล ทีใ่หช้ ือ่วา่ 

เซดนา่ เป็นคร ัง้แรก ต าแหนง่ทีล่กูศรชี ้ 
คอืดาวเคราะหเ์ล็กทีแ่สดงการเคลือ่นที ่
เล็กนอ้ย สงัเกตไดจ้ากภาพท ัง้ 3 ทีถ่า่ย 

ในชว่งเวลาแตกตา่งกนั เมือ่วนัที ่14  

พฤศจกิายน 2003 — ขา่วเอพ ี

Coldest, most 
distant object ever 
located 

Washington, Reuters 

1. Astronomers have 

discovered the coldest 

and most distant object 

ever found in the solar 

system, a dark and frigid 

วตัถไุกลลบิสดุ  

เย็นเฉยีบสดุ 

เทา่ทีเ่คยคน้พบมา 

ขา่วรอยเตอรส ์วอชงิตัน 

1. นักดาราศาสตรไ์ดค้น้พบ 

วตัถอุยูห่า่งไกลทีส่ดุ เย็น 

เฉียบทีส่ดุ เทา่ทีเ่คยพบมา 

ในระบบสรุยิะ เป็นโลกที ่
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world a bit smaller than 

Pluto and three times 

farther away. 

2. The new "planetoid" 

named Sedna, after an 

Inuit goddess who 

created Arctic sea 

creatures, is more than 

13-billion kilometres 

from the sun and never 

gets above minus 240 

Celsius, astronomers said 

on Monday. 

3. "The sun appears so 

small from that distance 

that you could completely 

block it out with the head 

of a pin," said Mike 

Brown, an astronomer at 

California Institute of 

Technology. 

มดืมดิ หนาวยะเยอืกเย็น  

มขีนาดเล็กกวา่ดาวพลโูต 

เล็กนอ้ย อยูห่า่งออกไปอกี 

3 เทา่ 

2. นักดาราศาสตรแ์ถลงขา่ว 

เมือ่วนัจันทรว์า่ "ดาวเคราะห ์

เล็ก" ดวงใหมท่ีต่ัง้ชือ่วา่  

เซดน่า ตามชือ่เทพธดิา 

ของชาวอนูิอติ ทีส่รา้งสรรค ์

สรรพสิง่มชีวีติในทอ้งทะเล 

อารก์ตกินี ้อยูห่า่งจากดวง 

อาทติยม์ากกวา่ 13 พันลา้น 

กโิลเมตร และมอีณุหภมู ิ

ไมเ่คยสงูกวา่ลบ 240 องศา 

เซลเซยีสเลย 
3. "ในระยะทางหา่งไกลขนาดนี้ 

ดวงอาทติยด์เูล็กจิว๋เสยีจน 

กระท่ังเอาหัวเข็มหมดุบัง 

ไดม้ดิทเีดยีว" "นักดาราศาสตร ์

ไมก้ ์บราวน ์แหง่สถาบัน 

เทคโนโลยแีคลฟิอรเ์นยีอธบิาย 

หวัเร ือ่ง : ขา่วอากาศ/การตรวจพบดาวเคราะหเ์ล็ก  
planetoid (n.) ดาวเคราะหเ์ล็ก อันทีจ่รงิ planetoid มคีวามหมายเดยีวกับ asteroid ที ่

ราชบัณฑติยใ์ชว้า่ ดาวเคราะหน์อ้ย หมายถงึ ดาวเคราะหด์วงเล็กๆ ทีโ่คจรระหวา่งดาว
อังคาร 

และดาวพฤหัสบด ีแตว่ตัถคุลา้ยดาวเคราะห ์ดวงใหมน่ี ้(-oid เป็น suffix หมายถงึ คลา้ย 

หรอื 

เหมอืน) มขีนาดใหญก่วา่ดาวเคราะหน์อ้ยมากตามเนือ้หาขา่ว ดฉัินจงึเลีย่งมาใชเ้ป็น ―ดาว 

เคราะหเ์ล็ก‖ แทน  detection (n.) การตรวจหา (ตามศัพทว์ทิยาศาตรข์องราชบัณฑติย)์ 

แตคํ่านีย้ังคงคน้หา...ยังไมพ่บใชไ่หมทา่นผูอ้า่น...ทวา่ขา่วระบวุา่พบแลว้ ดฉัินจงึตอ้ง
ดัดแปลงบา้ง  

ขอใชเ้ป็น ―การตรวจพบ‖ และจะขอใชคํ้านีไ้ปจนจบ 

ค าบรรยายภาพ  
 คําบรรยายภาพนีย้าวเป็นขอ้ความอธบิาย ตอ้งเลอืกขอ้ความใหส้ัน้ตรงความ

ทีส่ดุ image (n.) ภาพ  object (n.) วตัถ ุ the faint distant object คอื วตัถเุลอืนลาง

จางๆ อยูห่า่งไกล 

 dubbed Sedna นามวลนีีห้มายถงึ ทีใ่หช้ือ่วา่  dubbed (adj.) ตัง้ชือ่, มชีือ่, ใหช้ือ่,  

ขนานนาม เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้ location (n.) บรเิวณ, ตําแหน่ง slight shift เป็นนามวล ี 
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หมายถงึ การเลือ่นทีเ่ล็กนอ้ย, การเคลือ่นตัวเล็กนอ้ย  was identified (passive v.) 

หมายถงึ 

แสดง, มองเห็น, เห็น เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้ in position noted เป็นวลเีชือ่มความ หมายถงึ  

ดังเห็นไดจ้าก, สงัเกตไดจ้าก เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  ขอ้ความประโยคทา้ยสดุนี ้ตอ้งมกีาร

โยกยา้ย 

ปรับปรงุและตัดทอนความใหส้ัน้ลง แตต่อ้งใหไ้ดค้วามชดัเจน ไมต่อ้งใสคํ่าแปลทกุคํา 

หวัขา่วใหญ ่

หัวขา่วนี ้ยุง่ยากตรงทีต่อ้งหาคําทีก่ระชบั มคีวามหมายตรงตามบรบิทเนือ้หาขา่วทีส่ดุมา
ใชแ้ปล 

โดยเฉพาะคํา coldest ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าวา่ เย็นเฉียบ ก็แลว้กัน เพราะเจา้วตัถทุีค่น้พบนีม้ ี

อณุหภมูถิงึตํา่กวา่ลบ 240 องศาเซลเซยีสเลยทเีดยีวเชยีวนะ  most distant object นาม 

วลนีี ้ดฉัินขอเลอืกใชว้า่―วตัถไุกลลบิสดุ‖ เพือ่เรยีกความสนใจจากผูอ้า่น ในฐานะเป็นหัว

ขา่วใหญ ่

 ever located มาจากคําเต็มวา่ ‗ve ever been located หมายถงึ เคยคน้พบ ตรวจพบ 

คน้หามา เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้แลว้ขอเตมิคํา ―เทา่ที‖่ เขา้ไปใหค้วามดสูละสลวยดขีึน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้แรก คอื สรปุขา่วการคน้พบวตัถทุีอ่ยูห่า่งไกลลบิ หนาวเย็นทีส่ดุ เทา่ทีเ่คยพบมาใน
ระบบ 

สรุยิะ  ทัง้ยอ่หนา้มปีระโยคเดยีว แตม่วีลเีป็นขอ้ความขยายอยูห่ลายประโยค ตอ้งแบง่

ขอ้ความ 

ใหด้ ีและเพิม่คําเขา้ไปบา้ง เพือ่ใหค้วามเชือ่มกัน  Astronomers (n.) นักดาราศาสตร ์

 solar system (attri) ระบบสรุยิะ  a dark and frigid world เป็นนามวล ีหมายถงึ  

โลกทีม่ดืมดิหนาวยะเยอืกเย็น frigid (adj.) ยะเยอืกเย็น, หนาวยะเยอืก, หนาวสะทา้น เลอืก

คําใด 

ก็ได ้ a bit smaller เป็นคณุศัพทว์ล ีขัน้กวา่ หมายถงึ มขีนาดเล็กกวา่ ...

เล็กนอ้ย  Pluto 

คอื ดาวพลโูต  three times คอื 3 เทา่  farther away (adj.) ขัน้กวา่ของ far ม ี2 รปู 

แบบ คอื farther และ further, farther away หมายถงึ อยูไ่กลออกไปอกี 

ยอ่หนา้ที ่2 
 ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึรายละเอยีดของดาวเคราะหเ์ล็ก ทีช่ ือ่ เซดน่า ตัง้ตามชือ่เทพธดิาของ

ชาว 

อนูิอติ ทัง้ยอ่หนา้มปีระโยคเดยีว แตม่วีลขีอ้ความยอ่ยขยายความอยูห่ลายประโยค ตอ้งแบง่ 

ขอ้ความและปรับปรงุประโยคใหด้ี after an Inuit goddess นามวลขีอ้ความนี ้หมายถงึ  

ตัง้ชือ่ตามชือ่เทพธดิาของชาวอนูิอติ after (adv.) ตามชือ่, Inuit หรอื Innuit เป็นชือ่อกีชือ่ 

หนึง่ทีเ่รยีกชาวเผา่เอสกโิม ซึง่อาศัยอยูใ่นแถบดนิแดนน้ําแข็งบรเิวณอเมรกิาเหนอื จาก
กรนีแลนด ์

และแคนาดาตะวนัออกไปจนถงึอะแลสกา goddess (n.) เทพธดิา, เทว ี Arctic sea  

creatures (attri.) หมายถงึ สรรพสิง่มชีวีติในทอ้งทะเลอารก์ตกิ creatures (n.) สรรพสิง่ 
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มชีวีติ, สิง่ทีส่รา้งสรรคข์ ึน้, สตัวโ์ลก ควรเลอืกคําแรกจะตรงทีส่ดุ คํานีม้าจาก create (v.)  

สรา้งสรรค,์ บันดาลให ้เกดิรังสรรค ์เลอืกใชคํ้าหนึง่คําใดก็ได ้ Arctic sea ทะเลอารก์ตกิ  

อันทีจ่รงิ อารก์ตกิ เป็นมหาสมทุร ไมใ่ชท่ะเลนะคะ  13-billion (num.) 13 ลา้นลา้น

(อังกฤษ) 
หรอื 13 พันลา้น (อเมรกิา) จะใชแ้บบไหนก็เลอืกเอาคะ่  above minus (อณุหภมู)ิสงูกวา่ 

ลบ  ดฉัินขอยา้ยประโยคหลักทีอ่ยูท่า้ยสดุขึน้ไปเป็นประโยคแรกคะ่ จะไดรู้ว้า่ใครเป็นผู ้

กลา่ว 

ขอ้ความนี ้

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้นี ้ผูใ้หข้า่วยังคงกลา่วถงึรายละเอยีดของวตัถดุาวดวงนี ้โดยเปรยีบเทยีบขนาดกับ 

ดวงอาทติย ์ that distance วลนีี ้หมายถงึ ในระยะทางหา่งไกลขนาดนี้  completely 

block it out วลนีี ้หมายถงึ บงั (ดวงอาทติย)์ ไดม้ดิทเีดยีว  the head of a pin เป็น 

นามวล ีคอื หัวเข็มหมดุ ไมต่อ้งแปลวา่ หัวของเข็มหมดุ นะคะ ขอรอ้งเลย  ขอ้ความในยอ่

หนา้นี้ 
มปีระโยคเดยีวเชน่กัน ตอ้งแบง่ขอ้ความใหด้ ี หากสงัเกตใหด้ ีจะเห็นดฉัินไมแ่ปลสรรพ

นาม  

you could เพราะผูใ้หข้า่วกลา่วกับนักขา่ว จงึไมจํ่าเป็นตอ้งแปล 

ตอ้งขอตอ่สปัดาหห์นา้แลว้คะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

July 13: Canada�s tug-of-whale suspended for now  

สวัสดีค่ะ  
ผูท้าํงานแปลทุกท่านทราบดีวา่การแปลให้ตรงตามภาษาในตน้ฉบบัทุกประการนั้น ไม่มีทางท่ีจะ 

ไดภ้าษาแปลท่ีสละสลวยค่ะ การเกลาภาษาจึงเป็นขั้นตอนสาํคญัท่ีตอ้งทาํ และเป็นขั้นตอนท่ีกิน 

เวลามาก เพราะตอ้งปรับเปล่ียนทั้งระดบัโครงสร้างและระดบัคาํหลายคร้ังหลายคราจนกระทัง่ 
เป็นท่ีพอใจ โดยยดึหลกัวา่ตอ้งคงความหมายและอารมณ์ตรงตามตน้ฉบบัไวใ้ห้ไดค้รบถว้นค่ะ การแปลไม่วา่ในภาษาใดก็ตามจึงเป็นงานท่ีไม่อาจทาํ
ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วหากตอ้งการผลท่ีดีเลิศ 

วนัน้ีดิฉนัจึงขอนาํตวัอยา่งการเกลาบทแปลมาให้ท่านผูอ่้านเห็น เรามาดูแต่ละยอ่หนา้กนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl1304.htm
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Canada’s tug-of-
whale suspended 
for now 

1. Vancouver, British 

Columbia- Efforts to 

capture and relocate a lost 

killer whale on Canada‘s 

Pacific Coast were 

suspended temporarily on 

Friday following objections 

from native Indians who 

say the animal may be the 

spirit of a dead chief and 

who want it to stay where it 

is. 

2. The tug-of-love between 

scientists and a native 

group over the whale 

created a circus-like scene 

this week in Nootka Sound, 

an ocean inlet on western 

Vancouver Island, where 

the animal has lived alone 

since 2001 after it became 

separated from its family 

pod. 

3. The Mowachaht-Muchalaht 

Indians thwarted efforts to 

capture the whale, 

nickname Luna by 

scientists and called Tsu 

‗Xiit (sook-eat) by the 

natives. They used canoes 

and traditional singers to 

lure the curious animal 

away from the boat 

officials were using to try 

to lure it into a capture pen. 

4. Marilyn Joyce of the 

Department of Fisheries 

said after meeting with the 

ศกึชงิปลาวาฬ 

ตอ้งพกัรบช ัว่คราว 

1. แวนคเูวอร ์–บรติชิโคลัมเบยี  

เมือ่วนัศกุร ์ณ บรเิวณชายฝ่ัง 

มหาสมทุรแปซฟิิกของแคนาดา 

ความพยายามทีจ่ะจับปลาวาฬ 

เพชฌฆาตหลงฝงูตัวหนึง่เพือ่ 

นําไปปลอ่ยยังทีแ่หง่ใหมม่อีัน 

ตอ้งชะงักชัว่คราวเพราะเสยีง 

คัดคา้นจากชาวอนิเดยีนแดง 

พืน้เมอืงทีบ่อกวา่ ปลาวาฬ 

ตัวนีอ้าจเป็นดวงวญิญาณ 

ของหัวหนา้เผา่คนหนึง่ จงึ 

ไมต่อ้งการใหเ้คลือ่นยา้ย 

มันไปไหน 
2. ศกึชกัเยอ่เพราะรักเพือ่แยง่ 

ชงิปลาวาฬในสปัดาหน์ีไ้ด ้

กลายเป็นมหกรรมสนุกสนาน 

น่าลุน้ ระหวา่งนักวทิยาศาสตร ์

กับชาวพืน้เมอืงกลุม่หนึง่ เหต ุ

เกดิที ่นูทกา ซาวนด ์ซึง่เป็น 

อา่วเล็กๆตดิกับมหาสมทุร 

อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของเกาะ 

แวนคเูวอร ์ปลาวาฬตัวนีอ้ยู ่
ทีน่ีต่ัวเดยีวมาตัง้แตพ่ลัด 

พรากจากฝงูญาตพิีน่อ้งของ 

มันเมือ่ปี 2001 

3. ชาวอนิเดยีนแดงพืน้เมอืง 

เผา่โมวาชาฮต์- มชูาลาฮต์ 

ขดัขวางเจา้หนา้ทีท่ีพ่ยายาม 

จะจับปลาวาฬตัวนี ้พวกเขา 

ใชเ้รอืแคนูและใหค้นรอ้ง 

เพลงพืน้เมอืงลอ่ไมใ่ห ้

ปลาวาฬทีอ่ยากรูอ้ยากเห็น 

เขา้ไปใกลเ้รอืทีเ่จา้หนา้ที ่
ใชล้อ่หลอกตอ้นใหป้ลาเขา้ 

ไปในบรเิวณทีปิ่ดลอ้ม เจา้ 

วาฬตัวนีม้ชี ือ่เลน่ทีนั่ก 

วทิยาศาสตร ์ตัง้ใหว้า่ ลนูา 
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band‘s leaders that the 

capture effort had been put 

on hold until at least early 

next week to allow the 

Indians to spend more time 

with the animal. – Reuters 

แตช่ือ่ทีช่าวพืน้เมอืงเรยีก 

คอื ซกู - อที 

4. หลังจากพบปะกับหัวหนา้ 

กลุม่ผูข้ดัขวางแลว้ มารลินิ 

จอยซ ์เจา้หนา้ทีจ่ากกรม 

ประมงแถลงวา่ จะหยดุ 

การจับปลาวาฬตัวนีช้ั่วคราว 

อยา่งนอ้ยจนถงึตน้สปัดาหห์นา้ 

เพือ่ใหช้าวอนิเดยีนแดงกลุม่ 

นีม้เีวลาอยูก่ับปลาวาฬมากขึน้ 

–รอยเตอรส์ 

หวัขา่ว  
tug- of- whale เป็นคําทีเ่ลยีนมาจาก tug-of-war ซึง่แปลวา่ ชกัเยอ่ เมือ่อา่นจนจบเรือ่งก็จะ 

รูส้กึวา่เขาใชค้ า tug-of whale ไดอ้ยา่งเหมาะสมดมีาก สือ่ความหมายเชงิอปุมาอปุมัยถงึ

การ 

แยง่ชงิปลาวาฬ ซึง่แมจ้ะไมไ่ดใ้ชเ้ชอืกดงึกันไปดงึกันมาอยา่งชกัเยอ่จรงิๆ แตก็่เป็นการยือ้
ปลา 

ดว้ยวธิหีลอกลอ่ตา่งๆ ดังทีเ่ราเห็นในยอ่หนา้ทีส่าม สว่น suspended (v.) ในทีน่ีห้มายถงึการ 

พักงานชัว่คราว แตเ่นือ่งจากเป็นการพักการแยง่ชงิปลาวาฬ ดฉัินจงึใชว้า่ พกัรบ แทน สว่น
คําวา่  

―ตอ้ง" นัน้มาจากอารมณ์ของเรือ่งคะ่ ทีใ่หค้วามรูส้กึวา่ฝ่ายนักวทิยาศาสตรจํ์าใจตอ้งหยดุ

พัก 

เรือ่งนีไ้วก้อ่นเพราะการคัดคา้นของชนเผา่พืน้เมอืง 

ยอ่หนา้ที ่1  

หากอา่นเทยีบกันระหวา่งขอ้ความในตน้ฉบับกับขอ้ความแปล สิง่แรกทีท่า่นผูอ้า่นเห็นคอื
การ 

วางลําดับโครงสรา้งประโยคทีต่า่งกัน แตห่ากเทยีบความหมายจะเห็นวา่มอียูค่รบถว้น ทัง้นี้ 
เพราะโครงสรา้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนัน้มหีลายสว่นทีต่า่งกัน หากเราถา่ยทอด
ความหมาย 

โดยยดึโครงสรา้งเดมิไวผ้ลทีไ่ดค้อืภาษาแปลทีไ่มส่ละสลวย หรอือยา่งทีห่ลายทา่นเปรยีบ
วา่ 

มกีลิน่นมกลิน่เนยน่ันเอง ขอยกตัวอยา่งนะคะ เชน่ 

Efforts to capture and relocate a lost killer whale on Canada‘s Pacific Coast were 

suspended temporarily on Friday... 

ประโยคนีป้ระธานคอื efforts สว่นกรยิาคอื were suspended นอกนัน้เป็นสว่นขยาย อยา่ง 

วล ีto capture (จับ) และ (to) relocate (นําไปไวใ้นทีใ่หม)่ เป็นวลขียายสองวลทีีเ่ชือ่มดว้ย 

and ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพราะเป็นโครงสรา้งคูข่นานกัน (หมายถงึเป็นโครงสรา้งทีม่รีปูและ 
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หนา้ทีเ่ดยีวกัน) โครงสรา้งคูข่นานนีเ้ป็นลักษณะทีส่ําคัญและจําเป็นอยา่งหนึง่ใน
ภาษาอังกฤษ 

แตภ่าษาไทยเราไมใ่ชเ่รือ่งจําเป็น ฉะนัน้ถา้จะแปลตรงตามโครงสรา้งภาษาอังกฤษวา่ 

ความพยายามทีจ่ะจบัและน าไปไว.้หม ่ของปลาวาฬหลงฝงูตัวหนึง่ … 

ก็จะฟังแปรง่ไป หากแยกการ จบักับการน าไปออกจากกันจะเป็น โครงสรา้งทีด่ใีน

ภาษาไทยคะ่ 

นอกจากนีโ้ครงสรา้ง ... who say the animal may be the spirit of a dead chiefand who 

want it to stay where it is. ก็เป็นโครงสรา้งคูข่นานอกีคูห่นึง่ คอืเป็นสอง 

อนุประโยคขยายทีเ่ชือ่มดว้ย and ( who say... กับ who want...) ทัง้สองขยาย native  

Indians แตห่ากเราแปลโดยยดึโครงสรา้งเดมิวา่ 

การคัดคา้นจากชนเผา่อนิเดยีนแดงพืน้เมอืงผูท้ีก่ลา่ววา่ปลาวาฬนีอ้าจเป็นดวงวญิญาณของ
หัวหนา้ 

เผา่ทีต่ายไปแลว้ และเป็นผูท้ีต่อ้งการใหป้ลาอยูใ่นที่ๆ  มันอยูข่ณะนี้ 

นอกจากจะไมใ่ชโ่ครงสรา้งภาษาไทยทีถ่กูตอ้งแลว้ ยังอาจสรา้งความเขา้ใจผดิแกผู่อ้า่นวา่
คนที ่
ตอ้งการใหป้ลาอยูค่อืหัวหนา้เผา่ทีต่ายไปแลว้ดว้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 
ในยอ่หนา้นีเ้ป็นตัวอยา่งการแปลทีป่รับแตง่โครงสรา้งทีทํ่าหนา้ทีข่ยายคะ่ tug-of-love เป็น 

การแผลงคําวา่ tug-of-war มาใชใ้นความหมายอปุมาอปุมัยวา่เป็นศกึชกัเยอ่เพราะรัก

(ปลาวาฬ) ระหวา่งนักวทิยาศาสตรผ์ูห้วงัดกีับชนเผา่พืน้เมอืงผูป้กป้องดวงวญิญาณของ
หัวหนา้เผา่ ยอ่หนา้นีม้เีพยีงประโยคเดยีว แตโ่ครงสรา้งภาษาอังกฤษอนุญาตใหม้สีว่นขยาย
เรยีงตอ่กันไดย้าว ซึง่ถา้ดฉัินจะใชเ้ครือ่งหมาย / ตัดวลทีีทํ่าหนา้ทีต่า่งๆก็จะเป็นอยา่งนีค้ะ่ 

The tug-of-love / between scientists and a native group / over the whale 

/created / a circus-like scene / this week / in Nootka Sound, / an ocean inlet / on 

western Vancouver Island,/ where the animal has lived alone since 2001 / after it 

became separated /from its family pod. 

ทีพ่มิพต์ัวเอยีงคอืประธาน กรยิา กรรมของอนุประโยคหลัก โดยมวีลทีีทํ่าหนา้ทีข่ยายสว่น
ตา่งๆ  

ของประธาน กรยิา กรรมของอนุประโยคหลักนี ้7 วล ีและ 2 อนุประโยครองทีนํ่า
ดว้ย where...  

และ after... หากจะแปลตรงตามลําดับการขยายในโครงสรา้งตน้ฉบับ วา่ 

―ศกึชกัเยอ่เพราะรกั/ระหวา่งนักวทิยาศาสตรก์ับกลุม่ชาวพืน้เมอืง/ เรือ่งของปลาวาฬตัวนี ้
/ไดส้รา้ง/ภาพ/ ทีส่นุกสนานเหมอืนละครสตัว/์ เมือ่สปัดาหน์ี/้ ในนูทกา ซาวนด ์/ ซ ึง่เป็น
อา่วเล็กๆในมหาสมทุร/ ทางฝ่ังตะวนัตกของเกาะแวนคเูวอร ์/ ทีซ่ ึง่สตัวต์ัวนีอ้าศยัอยูต่ัว
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เดยีวมาตัง้แตปี่ 2001/ หลังจากทีม่ันแตกจากกลุม่ของครอบครัว‖ 

ผูอ้า่นก็เขา้ใจความหมายไดด้ ีแตจ่ะอา่นไดส้บายตามากกวา่ถา้เราแบง่ขอ้ความขยายใหส้ัน้
ลง 

โดยทําเป็นประโยคใหมใ่หบ้า้ง และทีส่ําคัญคอืความเป็นโครงสรา้งภาษาอังกฤษจะหายไป
ดว้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
สว่นขยายทีเ่ป็นชือ่ปลาวาฬ คอื….nickname Luna by scientists and call Tsu‘Xiit  

(sook-eat) by the native ซึง่ขยาย whale นัน้ ดฉัินก็ปรับแยกออกมาไวเ้ป็นอกีประโยคคะ่  

เหตผุลก็เพือ่ความสละสลวยน่ันเอง 

สว่นศัพทน่์าสนใจมอียูส่องสามคํา ไดแ้ก ่thwarts (v) ขดัขวางการกระทําหรอืสิง่ทีอ่กีฝ่าย

คาด 

หวงัวา่จะสําเร็จ lure (v) ลอ่หลอกใหทํ้าอะไรสกัอยา่ง pen (n) คอกสําหรับเด็กเล็กน่ังเลน่ 

แตใ่น 

ทีน่ีใ่ชค้อกคงไมเ่หมาะกับสตัวใ์หญอ่ยา่งปลาวาฬ ดฉัินจงึใชว้า่บรเิวณทีปิ่ดลอ้มแทนคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
สว่นขยาย …after meeting with the band‘s leaders…ซึง่อยูก่ลางประโยคทําหนา้ทีข่ 

ยายกรยิา said จะคงตําแหน่งของสว่นขยายไวท้ีเ่ดมิ หรอืปรับแตง่ใหมโ่ดยนําออกมาไว ้

ตอนตน้ 

ประโยคก็ไดค้ะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่

สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

July 6: Tokyo remains world's priciest city  

สวัสดีค่ะ  
บทแปลวนัน้ีคงเป็นท่ีสนใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ เช่นผูท่ี้จะไปศึกษาต่อ หรือไปทาํงานใน 

ต่างประเทศ หรือแมแ้ต่จะไปท่องเท่ียวก็กระทบอยูม่าก เพราะหากตอ้งไปเมืองท่ีติดอนัดบัตน้ๆ ของ 
เมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลก กต็อ้งเตรียมใจไวเ้ลยค่ะวา่จะตอ้งพบกบัค่าใชจ่้ายท่ีสูงล่ิวทีเดียว 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjl0604.htm
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ในการทาํงานแปลนั้น ผูแ้ปลตอ้งพิจารณาก่อนเลยค่ะวา่จะสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการนาํเสนอ 

เน้ือหาจากตน้ฉบบัไดม้ากนอ้ยเพียงไร โดยดูจากลกัษณะของเน้ือหาในตน้ฉบบัและจุดมุ่งหมาย 
ของการใชง้านแปล เช่นถา้เป็นเอกสารสญัญา บทสวดมนต ์หรืออะไรก็ตามท่ีตอ้งการให้เหมือน 

เดิมทุกประการ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งคงรูปแบบการนาํเสนอไว ้ทั้งลาํดบัโครงสร้างและคาํ แต่ถา้ 
เป็นการแปลเน้ือหาทัว่ๆไปท่ีผูอ่้านอ่านเพ่ือความรู้ความบนัเทิงอยา่งตวัอยา่งงานแปลช้ินน้ี รูปแบบ 

การนาํเสนออาจยดืหยุน่ไดม้ากข้ึน ถึงกบับางคร้ังอาจนาํมาเขียนใหม่ก็ได ้แต่แน่นอนวา่เน้ือหาและ 

อรรถรสครบถว้นตอ้งถูกตอ้งตามตน้ฉบบัเดิมทุกประการ 

งานแปลทั้งของวนัน้ีและของสปัดาห์หนา้ ดิฉนัตั้งใจเสนอตวัอยา่งการปรับรูปแบบงานแปล หรือท่ี 

เรียกเป็นภาษาปากวา่ การเกลาภาษา คะ่ 
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Tokyo remains 
world's priciest city 

London, AP 

1. Tokyo is still the world's most 

expensive city, while London 

has moved up to second 

place, according to a lifestyle 

survey published yesterday. 
2. American cities were absent 

from the top 10, with the 

most expensive US city, New 

York, dropping two spots 

from last year to 12 in the 

survey of 144 urban areas 

conducted by Mercer Human 

Resource Consulting. 
3. Moscow ranked in third 

place, with Osaka, Japan, and 

Hong Kong rounding out the 

top five most expensive 

cities. 
4. The survey drawn up twice a 

year, ranks cost of living for 

foreign workers, not local 

residents, and is used 

primarily by multinational 

companies to determine pay 

for expatriate employees. 
5. The euro appreciated more 

than 11% in the last six 

months, said Marie-Laurence 

Sepede, senior research at 

Mercer. "So that made 

European cities go up and US 

cities drop. 
6. Sepede noted that while US 

cities got cheaper in relation 

to those in Europe and Asia, 

the rankings among American 

cities remained similar to 

previous years, with Los 

Angeles, Chicago and San 

Francisco all placing high on 

the list. 

โตเกยีวยงัคงร้ังต าแหน่ง 
นครทีแ่พงทีสุ่ดในโลก 

ลอนดอน, เอพี 

1. จากผลการส ารวจชีวิตความ 

เป็นอยูใ่นเมืองใหญ่ของโลก 

ซึง่ตีพมิพ์เผยแพร่เมื่อวานนี ้

ปรากฏวา่ โตเกียวยงัคงครอง 
ต าแหนง่นครที่แพงที่สดุในโลก 

ในขณะท่ีลอนดอนเลือ่นขึน้มา 
เป็นอนัดบัสอง 

2. สว่นนครตา่งๆในอเมริกา 
หลดุจากสบิอนัดบัแรกไปหมด  

นครนิวยอร์กซึง่ตดิอนัดบัเมือง 
ที่แพงที่สดุในอเมริกาตกจาก 

ปีที่แล้วไปสองอนัดบัไปรัง้ 
ต าแหนง่ที่ 12 จาก 144 เมือง 
ที่ส ารวจโดยบริษัท เมอร์เซอร์  
ฮิวแมน รีสอร์ซ คอนซลัติง 

3. กรุงมอสโคว์อยูใ่นอนัดบัสาม 

ตามมาด้วยโอซากา ในญ่ีปุ่ น 

และฮ่องกง รวมเป็นห้าอนัดบั 

นครท่ีแพงที่สดุในโลก 

4. การส ารวจซึง่ท าปีละสองครัง้นี ้
เป็นการจดัอนัดบัคา่ครองชีพ 

ของผู้ท างานชาวตา่งชาติไมใ่ช่ 
คา่ครองชีพของชาวเมือง ผล 

ของการจดัล าดบัคา่ครองชีพ 

เหลา่นีบ้ริษัทข้ามชาตเิป็นผู้ใช้ 

ซึง่สว่นใหญ่จะน าไปพิจารณา 
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7. Also notable was the climb of 

Australian and New Zealand 

cities up the list, a shift 

caused by those nations' 

strong currencies. 

8. Sydney moved from 67 last 

year to 20 this year, and 

Auckland, New Zealand 

climbed 35 places to 80. 

คา่ตอบแทนให้กบัพนกังานท่ี 

ไปท างานอยูใ่นตา่งประเทศ 

5. มารี-ลอเรนซ์ เซพดีี นกัวจิยั 

อาวโุสของเมอร์เซอร์อธิบาย 

วา่ "เป็นเพราะคา่ของเงินยโูร 
สงูขึน้กวา่ 11 % ในช่วงหก 

เดือนที่ผา่นมา ท าให้อนัดบั 

ของเมืองในยโุรปสงูขึน้และ 

เมืองในอเมริกาลดลง 
6. แตเ่ธอก็ตัง้ข้อสงัเกตวา่ แม้ 

เมืองในอเมริกาจะถกูลงเมื่อ 

เทียบกบัเมืองในยโุรปและ 

เอเชีย แตเ่มื่อเปรียบเทียบ 

กนัเองแล้ว ล าดบัความแพง 
ของเมืองเหลา่นีก็้ยงัคงเหมือน 

กบัปีที่ผา่นๆมา โดยมี ลอส 

แองเจลสิ ชิคาโก และซาน 

ฟรานซิสโกอยูใ่นอนัดบัสงูทัง้สิน้ 

7. -8 และที่นา่สงัเกตอีกอยา่ง 
คือเมืองในออสเตรเลยีและ 

นิวซีแลนด์ไตล่ าดบัขึน้มา โดย 

นครซิดนีย์ขยบัจากล าดบัท่ี 67 

เมื่อปีที่แล้วมาเป็นล าดบัท่ี 20 

ในปีนี ้และเมืองโอ๊คแลนด์ ใน 

นิวซีแลนด์เลือ่นขึน้มาจากเดมิ 

35 อนัดบั มาอยูใ่นอนัดบัท่ี 80 

การเปลีย่นแปลงนีเ้ป็นผลมา 
จากเงินตราของทัง้สองประเทศ 

นีแ้ข็งขึน้ 
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หัวข่าว  
ไดห้วัข่าวท่ีเป็นประโยคและส่ือความหมายท่ีตรงไปตรงมาเช่นน้ีก็แปลไดไ้ม่ยากเลยค่ะ 

ย่อหน้าที่ 1  

 ดิฉนัปรับเอาประโยคขยาย according to... ข้ึนนาํก่อนเพราะในภาษาไทยเรานิยม 

เช่นน้ีมากกวา่ท่ีจะข้ึนตน้ดว้ยผลของการสาํรวจเลย นอกจากน้ียงัเติมเน้ือหาบางส่วนเขา้ไป 

ดว้ยคือ ...ในเมืองใหญ่ของโลก... เพราะเม่ือไดล้องพยายามแปลตามเน้ือความเท่าท่ีมี 

ในตน้ฉบบัวา่ จากผลการส ารวจชีวิตความเป็นอยู่ ซ่ึงตีพิมพเ์ผยแพร่เม่ือวานน้ี แลว้ก็เกิด 

ความรู้สึกวา่ความยงัขาดๆหายๆ ไม่สมบูรณ์ค่ะ ไม่ทราบวา่ชีวิตความเป็นอยูข่องอะไร 

ย่อหน้าที่ 2 

คาํวา่ city เรามกัใชค้าํวา่ นคร แทนคาํวา่เมือง ในยอ่หนา้น้ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้าง 
เล็กนอ้ย จากวลีขยาย with the most expensive US city, New York, ... กลาย 
เป็นประโยควา่ นครนิวยอร์กซ่ึงติดอนัดบัเมืองที่แพงที่สุดของอเมริกาตกจากปีที่แล้ว 
ไปสองอนัดบั... 

ย่อหน้าที่ 3 

 to rank (v) หมายถึงจดัอยูใ่นอนัดบั to round out (v) หมายถึงทาํให้เป็นจาํนวนเตม็  

ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงจาํนวนห้า เน่ืองจากในการจดัลาํดบันั้นเขานิยมจดัเป็นกลุ่มละห้า เช่น top  

five, top ten, top twenty เป็นตน้ ส่วนโครงสร้างในยอ่หน้าน้ีไม่มีอะไรท่ีปรับเปล่ียนค่ะ 

ย่อหน้าที่ 4 

 drawn up เป็น past participle ทาํหนา้ท่ีขยาย the survey ใชใ้นความหมายวา่ 
เป็นส่ิงท่ีตอ้งคิดหรือวางแผนอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น to draw up a contract เป็นตน้  

expatriate (n) คือคนท่ีไปอยูห่รือไปทาํงานในประเทศอ่ืน สาํหรับกริยาวลี is used  

primarily by... ท่ีเป็น passive voice นั้น วิธีเล่ียงการแปลซ่ือๆ วา่ และถูกใชส่้วนใหญ่ 

โดยบริษทัขา้มชาติ เราทาํไดส้องวิธีคะคือใชรู้ปประโยค passive อยา่งท่ีเห็นในตวัอยา่ง  
คือนาํเอาส่วนกรรมของประโยคข้ึนก่อน วา่ ผลของการจัดล าดับค่าครองชีพเหล่านี้ 
บริษทัข้ามชาติเป็นผู้ใช้... ก็ได ้หรือแปลงให้เป็นประโยค active voice วา่ บริษทัข้าม 

ชาติเป็นผู้ใช้ผลการจัดล าดับค่าครองชีพเหล่านี ้ก็ไดค้่ะ 

ย่อหน้าที่ 5 

 appreciate (v) ในท่ีน้ีหมายถึงมีราคาเพ่ิมข้ึน คาํท่ีตรงขา้มคือ depreciate หมาย 
ถึงการเส่ือมราคา และเช่นเดียวกบัยอ่หนา้แรกท่ีดิฉนันาํแหล่งท่ีมาของข่าวมาข้ึนหนา้ 

ย่อหน้าที่ 6 

 rankings (n) มีความหมายเหมือนคาํวา่ rate คือการจดัอนัดบั ตามปกติในภาษาไทย 
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มกัไม่ระบุเอกพจน ์พหูพจน์ มากเท่ากบัในภาษาองักฤษท่ีตอ้งมีทุกคร้ังท่ีใชค้าํนามบางคร้ัง 
ถึงกบัละไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ อยา่งเช่นประโยควา่ เขาออกไปกบัเพ่ือน เพ่ือนอาจมีมากกว่าหน่ึง 
คนก็ได ้แต่สาํหรับใน previous years จาํเป็นตอ้งแปลโดยเนน้พหูพจน์ เพ่ือแสดงวา่เป็น 

เหตุการณ์ท่ีเกิดมาหลายปีก่อนหนา้น้ีแลว้ การใชค้าํซํ้า เช่น ปีที่ผ่านๆ มา ก็เป็นกลวิธีแสดง 
พหูพจน์อยา่งหน่ึงในภาษาไทย โดยไม่ตอ้งใชว้า่หลายปีค่ะ 

ย่อหน้าที่ 7 

เน่ืองจากยอ่หนา้ทั้งสองต่างก็มีใจความสั้นมาก และท่ีสาํคญัคือเป็นใจความท่ีต่อเน่ืองกนั ดิฉนัคิดวา่ควรปรับบทแปลเสียหน่อยผูอ่้านจะ
ไดไ้ม่สะดุด โดยนาํมารวมกนัและเรียง 
ถอ้ยคาํใหม่ให้เหมาะ ประโยคแรกของยอ่หนา้ท่ี 7 Also notable was the climb  

of ... .นั้นเป็นประโยคท่ีแปลงเอาส่วนประธานไปไวข้า้งหลงักริยา was เป็นโครงสร้าง 
ท่ีไม่ไดใ้ชก้นัพร่ําเพร่ือในภาษาองักฤษ แต่ในภาษาไทยเรากลบัใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ จึงสามารถ 

แปลตรงตามโครงสร้างเดิมไดอ้ยา่งสบายใจ 

กริยาในอนุประโยคทั้งสองในยอ่หนา้ 8 นั้นอาจเป็นหลุมพรางขนาดใหญ่ของผูแ้ปลท่ีอ่าน 

ไม่ละเอียดไดค้่ะ ระหวา่งคาํวา่ moved from..to... กบั climbed ... to... นั้นตวั 

สาํคญัท่ีทาํให้ความหมายแตกต่างกนัอยูท่ี่บุพบท from เท่านั้น วลีแรกท่ีมี from หมายถึง 
การเปล่ียนจากลาํดบัท่ี 67 ไปเป็นลาํดบัท่ี 20 ส่วนวลีท่ีสองท่ีไม่มี from หมายถึงการเปล่ียน 

ไป 35 อนัดบั ไปอยูใ่นอนัดบัท่ี 80 ซ่ึงทาํให้ผูอ่้านทราบโดยนยัว่าเม่ือปีท่ีแลว้เมืองน้ีอยูใ่น 

อนัดบัท่ี 35+80 คือ 113 นัน่เอง 

เชิญพบกบัอีกตวัอยา่งหน่ึงในสปัดาห์หนา้นะคะ 

สวสัดีค่ะ      

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English and 

Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen Campus). She is now 

Director of English Language Training Program, Faculty of Education, SWU, and a freelance translator.  

 

JUNE 2004 

June 29: Titan of cosmetics industry dies at 97 � 1  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีแปลเร่ืองของคุณเอสเต ้ลอเดอร์ ต่อนะคะ ธุรกิจเคร่ืองสาํอางเพ่ือความเสริมสวยของเธอ 

รุ่งเรืองจากบุคลิกภาพเฉพาะตวัของเธอเอง โดยเฉพาะความใจกวา้งของเธอ ทาํให้ "การให ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn2904.htm
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ของขวญัแก่ผูซ้ื้อ" หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ "ซ้ือ 1 แถม 1" เป็นเทคนิคท่ีนิยมเลียนแบบทัว่ไป  

ขอ้ความตอนน้ี หลายประโยคตอ้งใชก้ารแปลแบบตีความ เพ่ือการส่ือความหมายให้เขา้ใจได ้ 

ลองมาดูกนันะคะ 
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Part II  
OBITUARY 

Titan of cosmetics 
industry dies  

at 97 

Pursuit of beauty is honorable: 
Lauder 

Richard Severo 
NYT 

5. It was nurtured financially 

and technically years later 

by Arnold L. van 

Ameringen, a Dutch-born 

industrialist. The company 

grew exponentially in the 

1950's with the introduction 

of a bath oil called Youth-

Dew, the creation of which 

is variously attributed to 

Mrs. Lauder and Mr. Van 

Ameringen. 

6. In the years after the start of 

her almost messianic 

crusade to give women the 

perennial bloom of youth, 

Mrs. Lauder marketed a 

variety of other beauty aids, 

among them Super-Rich All 

Purpose Creme, Cleaning 

oil, Creme Pack and a skin 

lotion (all of them the 

creations of Dr. Schotz). 

7. "I love my product," Mrs. 

Lauder once said. "I love to 

touch the creams, smell 

them, look at them, carry 

them with me. A person has 

ตอน ๒ 

ขา่วมรณกรรม 

ยกัษใ์หญแ่หง่ 

อตุสาหกรรม
เครือ่งส าอาง 

ลาโลกแลว้เมือ่วยั 97 

การแสวงหาความงามเป็นส ิง่ทีม่ ี
เกยีรต:ิ  

ลอเดอรก์ลา่ว 

รชิารด์ เซเวโร  

สาํนักขา่วนวิยอรก์ไทม ์

5. หลายปีตอ่มา ก็ไดม้กีาร 

สนับสนุนทางดา้นการเงนิ 

และเทคโนโลย ีจากนัก 

อตุสาหกรรมเชือ้สายดทัช ์

ผูห้นึง่ คอื อารโ์นลด ์แอล 

แวน อเมรนิเกน บรษัิทได ้

เตบิโตขึน้อยา่งกา้วกระโดด 

ในทศวรรษที ่1950 เมือ่ได ้

เปิดตัวสนิคา้ใหมอ่อกสูต่ลาด 

คอื น้ํามันอาบน้ําทีช่ ือ่วา่  

ยทู-ดวิ สนิคา้ใหมต่ัวนีบ้า้ง 

ก็เขา้ใจวา่เป็นผลงานของ 

ลอเดอร ์บา้งก็วา่เป็นของ
แวน 

อเมรนิเกน 
6. ครัน้การตอ่สูท้ีอ่าจจะเรยีก 

ไดว้า่เป็นการชว่ยกูค้วาม 

สาวสดใส เปลง่ปลั่งตลอด
กาล 

ใหส้ตรทัีง้หลายไดเ้ริม่ข ึน้
แลว้ 

ในปีตอ่ๆ มา ลอเดอรไ์ดนํ้า 

เครือ่งสําอางนานาชนดิออก 

วางตลาด เชน่ ครมีซปุเปอร์
รชิ 
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to love her harvest if she's to 

expect others to love it." 

8. Mrs. Lauder also loved to 

touch her customers. 

9. During the period when she 

was building her business, 

she invariably showed up at 

stores where her products 

were being introduced and, 

with no provocation at all, 

whip out a jar and rub its 

contents on the wrist or face 

of a prospective customer so 

that her skin would acquire 

"a gentle glow." 

10. She also understood the 

rewards that come from 

generosity and she was 

known in the industry for 

her free samples and 

particularly for the concept 

of "gift with purchase." 

ออล เพอรโ์พส น้ํามันทํา
ความ 

สะอาดผวิ ครมีแพ็ก และ
น้ํายา 

ชโลมผวิอกีชนดิหนึง่ (ทกุ
อยา่ง 

ดังกลา่วเป็นผลงานประดษิฐ ์

สรา้งสรรคข์อง ดร. ชอทส ์ 

ทัง้ส ิน้) 
7. ลอเดอร ์กลา่วไวว้า่ "ฉันรัก 

ผลติภัณฑข์องฉัน ฉันชอบ 

สมัผัสกับครมีตา่งๆ ชอบ 

ดมกลิน่ ชอบมองด ูและพก 

พาตดิตัวไปดว้ย คนเราตอ้ง 

รักผลผลติของตนเองกอ่น  

ทีจ่ะคาดหวงัใหค้นอืน่ๆ รัก" 
8. ลอเดอรเ์องก็ยังชอบสมัผัส 

กับลกูคา้ของเธอดว้ย 
9. ในชว่งเวลาทีเ่ธอกําลังกอ่รา่ง 

สรา้งธรุกจิอยูนั่น้ เธอมักจะ 

ไปปรากฏตัวเยีย่มเยอืน 

รา้นคา้ตา่งๆ ทีข่าย
ผลติภัณฑ ์

ของเธอ และโดยทีไ่มต่อ้ง
เชือ้ 

เชญิ เธอก็จะควกักระปกุออก 

มา แตะครมีลงบนขอ้มอืหรอื 

ใบหนา้ของคนทีม่ทีทีา่วา่จะ 

เป็นลกูคา้ จนผวิของลกูคา้ด ู

"ผดุผอ่งสดใส" ขึน้ 

10. นอกจากนี ้เธอยังเขา้ใจด ี

ถงึการใหข้องกํานัลดว้ย 

ความใจกวา้ง เธอเป็นผู ้
เลือ่งชือ่ลอืนามในวงการ 

อตุสาหกรรมวา่เป็นนักแจก 

ตัวอยา่งสนิคา้ตัวยง โดย 

เฉพาะกอ่ใหเ้กดิการยอมรับ 

เกีย่วกับ "ของขวญัแดผู่ซ้ ือ้" 
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ยอ่หนา้ที ่5-6 

ใจความของสองยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึระยะแรกเริม่กจิการผลติภัณฑเ์ครือ่งสําอางเสรมิความ
งาม  

ของลอเดอรก์ับลงุของเธอ จนกระท่ังกจิการขยายตัว สามารถครองตลาดได ้ nurtured 

by v. 
อปุถัมภ ์สนับสนุน n. อาหาร เครือ่งดืม่  exponentially adv. (อัตราการเตบิโต) เร็วมาก,  

เร็วขึน้เรือ่งๆ มาจากคําวา่ exponent ทีห่ลายถงึเลขยกกําลัง  bath oil n. น้ํามันอาบน้ํา  

ใชห้ยดในอา่งแชต่ัว  attributed adj. จาก v. attribute ใหเ้หตผุล อา้งเหตผุล ตกเป็นของ 

 variously adv. อยา่งแตกตา่งกัน  messianic adj. ราวกับพระเจา้มาโปรด, แสดงตัว 

เป็นพระเจา้ทีกู่โ้ลก มาจากคํา Messiah ทางศาสนาครสิต ์หมายถงึ พระเยซคูรสิต ์พระเจา้

ทีม่า 

ชว่ยกูช้าตชิาวยวิ หรอืผูก้อบกู ้ crusade n. (ทางประวตัศิาสตร)์ สงครามศาสนาในสมัย

ครสิต ์

ศตวรรษที ่11 ถงึ 13 ระหวา่งศาสนาครสิต ์กับศาสนาอสิลาม เรยีกวา่สงครามครเูสด ในทีน่ี้ 

ใชเ้ป็นการอปุมา หมายถงึ การเคลือ่นไหวในการปฏริปู  perennial n. ตลอดปี ตลอดกาล 

มอียูเ่ป็นประจํา  bloom n. ดอกไม ้ความเปลง่ปลัง่ วยัหนุ่มสาว แตกเนือ้สาว  beauty  

aids n. สิง่ชว่ยใหส้วยงาม เครือ่งสําอาง  All Purpose Creme ชือ่เครือ่งสําอาง เสรมิสวย 

ของเอสเต ้ทีเ่ป็นครมีบํารงุผวิพรรณหลายลักษณะ รปูคํา creme นีเ้ป็นรปูจากภาษาฝร่ังเศส  

crèeme คอื creme น่ันเอง ในภาษาอังกฤษ มักใชก้ับขนม  Cleaning Oil n. น้ํามันลา้ง 

เครือ่งสําอางบนผวิหนัง บางครัง้เขยีน cleansing cream หรอื cleansing lotion มจีดุ 

ประสงคเ์พือ่ทําความสะอาดผวิพรรณเชน่กัน คํา cleanser หมายถงึ สิง่ทีใ่ชช้ําระลา้งทํา

ความ 

สะอาด เชน่ ผงซกัฟอก น้ํายาเคม ี Creme Pack n. กลอ่งรวมครมีหลายชนดิไวด้ว้ยกัน  

ชดุครมีบํารงุผวิ  skin lotion n. น้ํายาชโลมผวิพรรณใหห้อมสดชืน่ 

ยอ่หนา้ที ่7  
ยอ่หนา้นี ้เป็นคํากลา่วของเอสเต ้ลอเดอร ์เปรยีบประดจุปรัชญา หรอืคตปิระจําใจ คนที่
ประสบ 

ความสําเร็จขัน้ยอดเยีย่ม มักจะมปีรัชญา หรอืคตปิระจําใจไวย้ดึเหนีย่ว และกํากับพฤตกิรรม
ของ 

ชวีติ เอสเต ้ลอเดอร ์ก็เชน่กัน เธอมคีวามรักทีแ่น่นอนชดัเจนตอ่ผลงานของเธอเอง และ
แสดง 

ออกอยา่งกลา้หาญ มุง่มั่น คตปิระจําใจนี ้ไมจํ่ากัดผูใ้ชห้รอืยคุสมัย พวกเรานักแปลถา้รักการ
แปล 

อยา่งมุง่มั่น ก็ยอ่มประสบความสําเร็จทีย่ ิง่ใหญ ่ยอดเยีย่มไดเ้ชน่กัน  harvest n. ผลเก็บ

เกีย่ว 

ดอกผล ผลผลติ 
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ยอ่หนา้ที ่8 
เป็นยอ่หนา้ทีป่ระกอบดว้ยประโยคสัน้ๆ เพยีงประโยคเดยีว การเขยีนเชน่นี ้ผูเ้ขยีนมี
จดุประสงค ์ 

พเิศษ เพือ่เนน้ย้ําความสําคัญ ในทีน่ีก็้คอื เพือ่เนน้วา่เอสเต ้ลอเดอร ์รักทีจ่ะสมัผัสลกูคา้
ของเธอ 

  

ยอ่หนา้ที ่9 
เป็นรายละเอยีดการปฏบิตัติัวตอ่ลกูคา้ ทีไ่มม่ใีครรังเกยีจ นับเป็นเสน่หท์ีทํ่าไดย้ากยิง่ 
 provocation n. การยแุหย ่ปลกุขึน้ การกา้วรา้ว การกระตุน้เตอืน  prospective  

customer n. คนทีม่ทีทีา่วา่จะเป็นลกคา้ หรอืสนใจจะซือ้ผลติภัณฑ ์ ―a gentle glow‖  
ถอ้ยคําเหลา่นีใ้หภ้าพผวิพรรณทีค่อ่ยๆ เปลง่ประกาย ดฉัินจงึเขยีนคําแปลทีค่ดิวา่เก็บภาพ
งดงามนี้ 
ดว้ยการเลน่เสยีงคําสองคู ่วา่ ―ผดุผอ่งสดใส‖ 

ยอ่หนา้ที ่10 

ยอ่หนา้นี ้บง่บอกวา่อนุสรณ์อมตะทีเ่อสเต ้ลอเดอร ์ใหไ้วแ้กว่งการอตุสาหกรรม คอืการตอบ
แทน 

ผูซ้ ือ้อยา่งใจกวา้ง เชน่ การมอบของขวญั ของแถม แกผู่ซ้ ือ้  rewards n. รางวลั การตอบ

แทน 

 generosity n. ความใจกวา้ง ใจด ีเอือ้เฟ้ือ  samples n. ตัวอยา่งสนิคา้ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universite de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

June 22: Titan of cosmetics industry dies at 97 � 1  

สวัสดีค่ะ  
ยกัษใ์หญ่ในวงธุรกิจเสริมสวยสุดดงัของโลกผูห้น่ึง ไดถึ้งแก่กรรมเสียแลว้ วนัน้ีจึงนาํบทความเชิง 
ข่าวมรณกรรมมาเป็นบทเรียน ผูแ้ปลนอกจากจะรู้สึกเสียใจกบัการสูญเสียแลว้ ก็จะมีโอกาส 

รวบรวมถอ้ยคาํสาํนวนเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอางและศตัรูของความงามเขา้ ―คลงัคาํ‖ รวมทั้งถอ้ยคาํ 
ในแวดวงธุรกิจเสริมสวยดว้ย มาลองแปลกนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn2204.htm
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Part I  
OBITUARY 

Titan of cosmetics 
industry dies  

at 97 

Pursuit of beauty is honorable: 
Lauder 

Richard Severo 
NYT 

1. Estee Lauder, the last 

great independent titan of 

the cosmetics industry, 

who convinced 

generations of women that 

her beauty creams were 

"jars of hope" in their 

quest for the eternal look 

of youth, died on Saturday 

at her home on the Upper 

East side of Manhattan. 

Her family, in announcing 

her death, said she was 97. 

2. "The pursuit of beauty is 

honorable," Mrs Lauder 

used to say. And she 

clearly believed that the 

business of beauty was 

just as honorable. No one 

but a believer could have 

given so much of herself 

in becoming an 

internationally respected 

strategist in the age-old 

struggle against wrinkles, 

sags, bags and blemishes. 

Her weapons in that effort 

were creams, powders, 

ตอน ๑  

ขา่วมรณกรรม 

ยกัษใ์หญแ่หง่ 

อตุสาหกรรม
เครือ่งส าอาง 

ลาโลกแลว้เมือ่วยั 97 

การแสวงหาความงามเป็นส ิง่ทีม่เีกยีรต:ิ  
ลอเดอรก์ลา่ว 

รชิารด์ เซเวโร  

สาํนักขา่วนวิยอรก์ไทม ์

1. เอสเต ลอเดอร ์ผูย้ ิง่ใหญ ่

ไมข่ ึน้กับใครคนสดุทา้ย 

แหง่วงการอตุสาหกรรม 

เครือ่งสําอาง ทัง้ยังเป็นผู ้
ทําใหผู้ห้ญงิหลายชัว่อาย ุ

คนเชือ่วา่ครมีเสรมิสวย 

ของเธอ คอื "โถวเิศษแหง่ 

ความหวงั" ในการสบืเสาะ 

คน้หาความออ่นเยาวช์ัว่ 

นรัินดรนั์น้ ไดถ้งึแกก่รรม 

เสยีแลว้เมือ่วนัเสาร ์ณ บา้น 

ของเธอเอง ยา่นอับเพอร ์ 

อสีตไ์ซด ์เมอืงแมนฮัตตัน 

ขณะทีแ่จง้ขา่วมรณกรรมนี ้
ครอบครัวของเธอบอกวา่  

เธออาย ุ97 ปี 
2. "การแสวงหาความงามเป็น 

สิง่ทีม่เีกยีรต"ิ ลอเดอรเ์คย 

พดูเชน่นี ้ทัง้ยังเชือ่แน่วา่ 

ธรุกจิเสรมิสวยเป็นสิง่ทีม่ ี

เกยีรตดิว้ย ไมม่ใีครนอก 

จากคนทีศ่รัทธาเชน่นีจ้รงิๆ  

เทา่นัน้ ทีมุ่ง่มั่นทําตัวให ้

เป็นนักยทุธศาสตร ์ทีทั่ง้โลก 

พากันนับถอืในดา้นการตอ่สู ้
กับความชราทีม่าพรอ้มกบั 
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ointments, potions and 

muds, many containing 

top-secret emollients. 

3. Her effort resulted in the 

establishment of a 

company estimated to be 

worth about $5 billion 

when it went public in 

1995 and she was given 

the title of founding 

chairwoman. In 2003, it 

had 21,500 employees and 

an estimated worth of 

about $10 billion. Its 

products are sold in more 

than 130 countries across 

five continents. 

4. Estee Lauder companies 

was not formally 

established until 1946 but 

its roots go back to the 

1920's with facial creams 

concocted over a gas 

stove in a modest kitchen 

by Mrs Lauder's uncle, 

John Schotz. 

รอยยับยน่ จนยอ้ยหอ้ยลงคลา้ย 

ถงุ รวมทัง้จดุตกกระดา่งดํา  

อาวธุทีใ่ชต้อ่สูน้ีก็้มคีรมี แป้ง 

น้ํามัน น้ํายาบํารงุ และโคลน 

เครือ่งสําอางดังกลา่วหลาย 

อยา่งปรงุดว้ยสารทีใ่หค้วาม 

นุ่มชุม่ชืน้ทีเ่ก็บเป็นความลับ 

สดุยอด 
3. ผลของความพยายามของ 

เธอกอ่ใหเ้กดิบรษัิทซึง่ประเมนิ 

มลูคา่ไดป้ระมาณ 5 พันลา้น 

ดอลลา่ร ์เมือ่เขา้สูต่ลาดหลัก 

ทรัพยใ์นปี 1995 และเธอได ้

ดํารงตําแหน่งประธานผูก้อ่ตัง้ 

บรษัิท ในปี 2003 บรษัิทม ี

พนักงานจํานวนถงึ 21,500 

คน มลูคา่ประเมนิไดถ้งึ 10 

พันลา้นดอลลา่ร ์ผลติภัณฑ ์

ของบรษัิทสง่ไปขายยังประเทศ 

ตา่งๆ กวา่ 130 ประเทศ ทัง้  

5 ทวปี 

4. บรษัิทตา่งๆ ในนามเอสเต  

ลอเดอร ์เพิง่กอ่ตัง้อยา่งเป็น 

ทางการเมือ่ ค.ศ. 1946 แต ่

พืน้ฐานเริม่มมีาตัง้แตท่ศวรรษ 

ที ่1920 ประเดมิดว้ยครมี 

สําหรับผวิหนา้ทีห่งุดว้ยเตาแกส๊ 

ทีใ่ชใ้นครัวธรรมดาๆ ผูห้งุครมี 

เหลา่นีค้อื คณุลงุของลอเดอร ์
ชือ่ 

จอหน์ ชอทซ ์
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ค าอธบิาย 

บทความเชงิขา่วนีม้เีนือ้หาเกีย่วกับการตาย ดังนัน้จงึจัดอยูใ่นสว่น  obituary n. ขา่ว

มรณกรรม 

ชือ่บทความบง่บอกเนือ้หาอยา่งชดัเจน ตรงไปตรงมา ไดค้วามสําคัญครบถว้น ตัง้แตใ่คร ทํา
อะไร 

เมือ่ใด ดังนัน้จงึสะดวกมาก ถา้จะใชว้ธิแีปลแบบตรงตัว  titan n. ยักษ์ใหญ ่ผูย้ ิง่ใหญ ่ผูม้ี
อทิธพิล  

ผูม้พีลังอํานาจ titan เป็นคําทีม่าจากเทพนยิายกรกีโบราณ ไททัน Titan เป็นยักษ์รปูกาย

ใหญ ่ 

มหมึา มคีวามทะเยอทะยานสงู ตอ้งการครองสวรรค ์ซึง่มหาเทพซสู เป็นราชาผูย้ ิง่ใหญ่
ครองอยู ่
เหลา่เทพผูเ้ป็นโอรสและธดิาของมหาเทพซสู จงึเขา้ตอ่สูก้ับไททัน จนไททันพา่ยแพไ้ป  

 cosmetics n. พหพูจน ์เครือ่งสําอาง 

ความนําของบทความเชงิขา่วนี้เป็นวาทะของผูถ้งึแกก่รรมในขา่ว  pursuit n. การสบืเสาะ

คน้หา 

= quest ซึง่จะพบในยอ่หนา้ 1 

ยอ่หนา้ที ่1 

 generations of women n. ผูห้ญงิหลายชัว่อายคุน  beauty creams n.  

ครมีเสรมิสวย ครมีบํารงุผวิ  ―jars of hope‖ ดฉัินพยายามคดิหาคําแปลใหส้มกับ

ความหวงั  

ความปรารถนาของเหลา่สตรทัีง้หลายรวมทัง้ดฉัินเองดว้ย  jars n. หมายถงึ ตุม่ โอง่ ไห 

กระปกุ 

โถ ดฉัินคดิวา่โถจะดดูทีีส่ดุ และตอ้งเป็นสิง่วเิศษจงึจะบันดาลความหวงัใหไ้ด ้ hope n. 

เป็นทัง้ 

ความหวงั ความปรารถนา ความสําเร็จ จดุหมายปลายทาง และแหลง่กําเนดิ ดฉัินเห็นวา่
ผูเ้ขยีน 

บทความนี ้ใชเ้ทพนยิายกรกีประกอบการเขยีน คอื ใชคํ้า titan ยักษ์ในเทพนยิายกรกี ดังนัน้

ตรงนี ้ 
―jars of hope‖ ก็คงมาจากเทพนยิายกรกีดว้ย อันทีจ่รงิเทพนยิายกรกีทีก่ลา่วถงึ 

―ความหวัง‖  

นัน้มกีารเลา่หลายสํานวน บางครัง้ผูเ้ลา่ก็นําไปโยงใยกับ Hope ความหวงัทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

นอกเหนอื 

ความสามารถของมนุษยเ์ดนิดนิ คอืตอ้งออ้นวอนพระเยซคูรสิตจ์งึจะไดส้มปรารถนา ดฉัิน
เคยรูเ้รือ่ง 

เทพนยิายกรกี ทีเ่ลา่ถงึ ―ความหวงั‖ เรือ่งหนึง่ ถา้จะนํามาถา่ยทอดตรงนีก็้คงไมม่เีนือ้ที ่ถา้

ผูใ้ด 

ตอ้งการรู ้เรือ่งราวละเอยีดก็จะหาอา่นไดจ้าก หนังสอืนทิานดังฟังจากท่ัวโลก : นทิานทําไม 
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:  
ขานไขกําเนดิสรรพสิง่ จรงิอยา่งไรชวนไตรต่รอง‖ พมิพโ์ดยสาํนักพมิพส์ายธาร, 2546 ใน

ทีน่ี ้
จะเลา่ใหผู้อ้า่นฟังวา่ทวยเทพรูส้กึอจิฉามนุษยท์ีเ่รยีนรูส้รรพวทิยาการไดม้าก สามารถพัฒนา 

ความเป็นอยูไ่ดด้อียา่งรวดเร็ว จงึสง่สาวงามแพนดอรา่ นํากลอ่งทองคําแหง่ความชัว่รา้ยลง
มา 

ยังโลกเพือ่ทําลายมนุษย ์พอมนุษยเ์ปิดกลอ่งทองคําออกมา ความชัว่รา้ยนานาชนดิก็พร่ัง
พร ูแพร ่

กระจายออกไปท่ัวโลก เหลอืแต ่―ความหวงั‖ ทีอ่อกไปไมทั่น เพราะอยูก่น้กลอ่ง ดังนัน้

กลอ่งทองคํา 

จงึนับไดว้า่เป็นกลอ่งแหง่ความหวงัทีม่นุษยไ์ดรั้บ ซึง่มเีพยีงเล็กนอ้ยตดิอยูก่น้
กลอ่ง  quest n.  

= pursuit การสบืเสาะ คน้หา 

ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึปรัชญาแหง่การเสรมิสวย และการตอ่สูก้ับความชํารดุทรดุ
โทรม 

ของใบหนา้ ดว้ยเครือ่งสําอางนานาชนดิ ยอ่หนา้นีม้ศีัพทห์ลายคําเกีย่วกับเครือ่งสําอาง และ 

ลักษณะของผวิพรรณทีข่าดความงาม  wrinkles n. รอยยน่ รอยยับ  sags n. การหอ้ย 

หยอ่นยอ้ย (ของผวิหนา้ ฯลฯ)  bags n. ถงุยา่ม ผวิทีห่ยอ่นจนเป็นรปูถงุ  blemishes n.  

จดุดา่งดํา หัวสวิ  creams n. ครมี powders n. แป้ง ointments n. น้ํามัน
 potions n. น้ํายาชโลมผวิ  muds n. โคลน  emollients n. สารทีทํ่าใหนุ่้ม และ 

ชุม่ชืน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึธรุกจิของเอสเต ้ลอเดอร ์ทีเ่จรญิขึน้จนเป็นบรษัิทมหาชน มี
มลูคา่ 

สงูยิง่ และขายผลติภัณฑไ์ดห้ลายประเทศท่ัวโลก  estimated to be worth = an  

estimated worth มคีวามหมายเหมอืนกัน คอื ประเมนิมลูคา่ได ้

ยอ่หนา้ที ่4 

ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึการกอ่ตัง้อยา่งเป็นทางการของบรษัิทตา่ง ๆ ในนาม เอสเต 
ลอเดอร ์ 

เมือ่ ค.ศ. 1946 ซึง่แรกเริม่ผลติสนิคา้ดว้ยเตาแกส๊ธรรมดาในครัว  roots n. ราก พืน้ฐาน 
 facial creams n. ครมีทาผวิหนา้  concocted v. ปรงุขึน้ ประกอบ ผสม ดฉัินใชคํ้า หงุ  

ตามสํานวนไทย ทีใ่ชใ้น หงุยา หงุขีผ้ ึง้ คอื การตม้เคีย่วสารผสมตา่งๆ เชน่ หงุขีผ้ ึง้ผสมดอก
กะดังงา 

จนไดค้รมีหรอืขีผ้ ึง้สําหรับทารมิฝีปาก เป็นตน้ 
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วนันีส้มควรแกเ่นือ้ทีก่ระดาษแลว้นะคะ อังคารหนา้จะนําเรือ่งธรุกจิความงามและเทคนคิ
การตลาด 

ของลอเดอรม์าแปลกันตอ่นะคะ 

สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universite de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

June 15: Fight from the heart � 2  

สวัสดีค่ะ เพื่อนนักแปล  

สปัดาห์น้ี เรามาแปล แนวคิดสนัติภาพของ ลินเซย ์ 
วากเนอร์ กนัต่อ วิธีแปล คาํ วลี และประโยคท่ีเป็น 

นามธรรม ในดา้นแนวคิด ความเช่ือถือ ปรัชญา  
ศาสนา จริยธรรม และคุณธรรมต่างๆ นั้น หลีกเล่ียง 
ไม่พน้ตอ้งใชศ้พัทด์า้นปรัชญา จริยธรรม และศาสนา 
ดงั เช่นท่ีดิฉนัใชอ้ยูใ่นขณะแปลบทความน้ี คือ 

พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับ 

ราชบัณฑิตยสถาน (แกไ้ขเพ่ิมเติม) แต่เป็นท่ีรู้กนัดีวา่ 
ศพัทบ์ญัญติับางคาํ แมเ้ปิดพจนานุกรม ยงัไม่รู้ความ 

หมายเลย บางคร้ังจึงจาํเป็นตอ้งดดัแปลงศพัท ์

บญัญติัเสียบา้ง เพื่อให้ส่ือสารเขา้ใจสาระความไดช้ดัเจนตรงกนั แต่กระนั้นดิฉนัยงัคงยดึหลกัใชต้าม 

ศพัทบ์ญัญติัของราชบณัฑิตยอ์ยูเ่สมอ เรียกวา่เป็นแฟนพนัธุ์แทข้องราชบณัฑิตยก์็แลว้กนั คงไม่วา่กนั 

จริงมั้ย จริงมั้ย... 

เอาละ...เรามาเร่ิมแปลดว้ยกนันะ 

newsmakers 

Krissie na Klongtoey 

Fight from the heart 

คนในขา่ว 

ครสิซ ีณ คลองเตย      

สงครามจากใจคน 

 

Lindsay Wagner who 

rose to fame as a TV 

actress. 

ลนิเซย ์วากเนอร ์ 

ผูโ้ดง่ดงัจากการ 

เป็นดาราทวี ี

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn1504.htm
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The Bionic Woman Lindsay 
Wagner attends World Youth 

Peace Summit in Bangkok 

5. She went on to explain that 

the concept of peace came 

into her life as a child, living 

with a grandmother who was 

not well-off. However, she 

would always help others, 

and Wagner saw how that 

gesture could give you such 

satisfaction. It doesn't matter 

whether you're happy or sad, 

but when you help others, 

you gain another perspective 

that brings you happiness, 

she said. 

6. Remarking on how the 

World Youth Peace Summit 

would lead to peace, she 

added that the younger 

generation and the older 

generation have to walk hand 

in hand towards this goal. 

The older generation has to 

be in front to lead the way, 

and also walk behind to keep 

them steady. 

7. "Peace comes from the 

heart," she concluded. 

"Working towards world 

peace means working on 

your heart. It might not lead 

to immediate changes in the 

world's conflict, but being at 

peace in your heart means 

you are better able to cope 

with the external strife 

without too much suffering." 

ลนิเซย ์วากเนอร ์สาวไบโอนกิวแูมน 

รว่มประชมุสดุยอดสนัตภิาพ 

เยาวชนโลกทีก่รงุเทพ 

5. เธอยังคงขยายความตอ่ถงึ 

แนวคดิสนัตภิาพ ทีเ่กดิขึน้ 

ในชวีติเธอตัง้แตใ่นวยัเยาว ์

สมัยทีเ่ธออาศัยอยูก่ับคณุยาย 

ผูไ้มรํ่่ารวยอะไร แตก่ระนัน้ 

เธอมักชอบชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่อยู ่
เสมอๆ และพบวา่ทา่ททีีผู่ค้น 

เหลา่นัน้แสดงตอบกลับมา  

สรา้งความอิม่เอบิใจใหม้าก 

เหลอืเกนิ ไมว่า่เราจะสขุหรอื 

ทกุข ์ไมส่ําคัญแตอ่ยา่งไร เมือ่ 

ใดทีเ่ราไดช้ว่ยผูอ้ ืน่ เราไดรั้บ 

จนิตทัศนอ์กีแงม่มุหนึง่ ทีนํ่า 

พาความสขุมาใหเ้ราเสมอ 

เธอชีแ้จง 
6. สําหรับขอ้คดิเห็นตอ่การที ่

การประชมุสดุยอดสนัตภิาพ 

เยาวชนโลก จักชีนํ้าใหเ้กดิ 

สนัตภิาพไดอ้ยา่งไรนัน้ เธอ 

พดูวา่ คนรุน่เยาวแ์ละผูส้งูวยั 

ตอ้งรว่มมอืกัน เดนิไปใหถ้งึ 

เป้าหมายนีใ้หไ้ด ้ผูส้งูวยัตอ้ง 

เดนิหนา้นําทางผูเ้ยาวว์ยั และ 

ยังตอ้งเดนิรัง้ทา้ยคอยประคอง 

ใหผู้เ้ยาวก์า้วไปอยา่งมั่นคงดว้ย 
7. "สนัตภิาพมาจากใจคน"  

เธอสรปุทา้ย " การทํางาน 

เพือ่มุง่สนัตภิาพโลก หมายถงึ 

การทํางานกับจติใจของเราเอง 

อาจจะไมนํ่าไปสูก่าร
เปลีย่นแปลง 

ตอ่ปัญหาขดัแยง้รอ้ยแปดทีเ่กดิ 

ในโลกใบนีอ้ยา่งฉับพลันทันทก็ี 

จรงิอยู ่แตเ่มือ่สนัตภิาพอยูท่ี ่
จติใจเรา น่ันหมายถงึ เราเกง่ขึน้ 

พรอ้มรับมอืกับการตอ่ตทีะเลาะ 

ววิาทจากภายนอกได ้โดยไม่
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ตอ้ง 

ทนทกุขท์รมานสาหัสนัก" 

ยอ่หนา้ที ่5  

ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึแนวคดิดา้นสนัตภิาพทีเ่กดิขึน้แกเ่ธอตัง้แตอ่ยูใ่นวยัเด็ก 

the concept of peace นามวลนีีห้มายถงึ แนวคดิสนัตภิาพ คํา concept (n.) นีเ้ป็น 

ศัพทว์ชิาการ ใชก้ันมากในวงการศกึษา มปีระวตักิารตัง้หรอืการบัญญัตคํิาตา่งๆ ขึน้ใชก้ัน
นานแลว้ 

สถาบันการศกึษาตา่งฝ่ายตา่งตัง้ข ึน้ใชก้ันเอง ไดแ้ก ่สงักัป, มโนทัศน,์ มโนคต,ิ มโนภาพ,  

ความคดิรวบยอด, แนวคดิ (เรยีงลําดับตัง้แตย่คุแรก – ปัจจบุัน) ใน ศพัทบ์ัญญัตกิารศกึษา 
ฉบับ 

กรมวชิาการ  เก็บรวบรวมศัพทไ์วห้มด ใครใครใ่ชคํ้าไหน ใชไ้ดห้มด ขอแตใ่หเ้ลอืกใชไ้ด ้

ตรงกับ 

บรบิทความก็แลว้กัน ดจีรงิๆ นะคะตอ่นักแปลเรา 

 a grandmother (n.) คํานีเ้ชน่เดยีวกับ her two children คลมุเครอืจรงิๆ ดงูา่ยๆ แต ่

กระดกูชิน้เป้งเลย ฝร่ังเขาใช ้คําเดยีวกัน คลมุทัง้ยา่และยาย แตข่องพีไ่ทยเรา ตอ้งใชใ้ห ้
ถกูตอ้ง  

ดฉัินใชว้ธิคีาดเดาเอาวา่เป็นคณุยาย เพราะแมก่ับลกูสาว มักผกูพันใกลช้ดิกนัเสมอ หลาน
จงึมัก 

อยูก่ับยายมากกวา่อยูก่ับยา่ (ก็ไมจ่รงิซะเหมอไปนะ)  well-off (adj.) รํ่ารวย, มั่งคั่ง, ฐานะ

ด,ี 

มอีันจะกนิ เลอืกใชไ้ดท้กุคําตามใจชอบ gesture (n.)ทา่ทาง, อากัปกริยิา, ลักษณะททีา่ 

ทีแ่สดงออกมา ดฉัินขอใชคํ้าหลัง เพราะใหจ้นิตภาพทีช่ดัเจนกวา่ และยังเพิม่คํา ―ตอบ

กลบัมา‖  

เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหข้อ้ความสมบรูณ์ยิง่ข ึน้  you (pron.) คณุ, ทา่น, เธอ สรรพนามนีห้าก

เป็น 

คําพดู/คําสนทนา มักไมม่ปัีญหา แตใ่นบรบิทนี ้ไมใ่ชข่อ้ความคําพดูโดยตรงกับผูเ้ขยีนขา่ว 
แต ่

นักขา่วผูน้ี้เขยีนตามคําพูดของลนิเซยก์ับแมช่ ีดังนัน้จงึตอ้งเลอืกใชคํ้าสรรพนามใหด้ ีดฉัิน
ขอใช ้

คําวา่ ―เรา‖ ดจูะครอบคลมุความไดด้ทีเีดยีว 

 satisfaction (n.) ความพงึพอใจ, ชืน่ชมยนิด,ี อิม่เอบิใจ ขอเลอืกคําหลัง เพราะตรงใจกับ 

ความรูส้กึแทจ้รงิ ทีไ่ดรั้บ เมือ่เราทําดเียีย่งนี ้ It doesn‘t matter วลนีีเ้ป็นสํานวน 

หมายถงึ  

ไมใ่ชเ่รือ่งสําคัญ, ไมใ่ชปั่ญหาใหญ ่ดฉัินขอเตมิคํา ―แตอ่ยา่งไร‖ เขา้ไปใหค้วามรืน่ไหลดี

ขึน้ แลว้ 

โยกยา้ยขอ้ความสลับเปลีย่นทีใ่หม ่ใหเ้ขา้ใจดยีิง่ข ึน้  perspective (n.) ทัศนะ, จนิตทัศน ์ 

คําหลังเป็นศัพทบ์ัญญัตจิาก ศพัทบ์ัญญัตกิารศกึษา ฉบับกรมวชิาการ ดฉัินขอเลอืกใชทั้นท ี
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เพราะ 

ตรงความหมาย และตัวศัพทเ์องก็ไมย่ากแกค่วามเขา้ใจนัก แตด่ฉัินขอกันเหนยีวเอาไวก้อ่น 
โดย 

เตมิลักษณนามคํา ―แงม่มุหนึง่‖ เขา้ไป ทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจศัพทคํ์านีไ้ดด้ขี ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่6  
Remarking (ger.) มาจาก remark (v.) ออกความคดิ, พดูถงึ, วจิารณ์, แสดงขอ้คดิ คํานี ้

เป็นวเิศษณ์นาม ตอ้งใช ้―การ‖ นําหนา้ แตป่ระโยคทีข่ ึน้ตน้ดว้ย ―การแสดงขอ้คดิ‖ นัน้ นยิม

ใชใ้น 

บทความวชิาการหรอืขอ้ความเป็นทางการมากกวา่ ดฉัินจงึเลีย่งไปใช ้―ขอ้คดิเห็น‖ 

 the younger generation and the older generation นามวลนีีย้ากตรงหาคํา 

ศัพทใ์หเ้หมาะสมกันทัง้ 2 ฝ่าย เคยเห็นนยิมใชก้ันวา่ คนรุน่หนุ่มสาว-คนสงูอาย,ุ คนรุน่เด็ก-

คนรุน่ 

ผูใ้หญ,่ คนรุน่เยาว–์คนรุน่สงูวยัเลอืกตามใจชอบ 

 walk hand in hand หมายถงึ จงูมอืกัน รว่มมอืกนั  goal (n.) เป้าหมาย, เป้าประสงค ์ 

เลอืกใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  มศีัพทใ์นทํานองนีอ้กี 2-3 คํา แตค่วามหมายของแตล่ะคําไม่

เหมอืนกัน 

จงึควรเลอืกใชใ้หถ้กูตอ้ง คําพวกนีม้ักใชใ้นวงการศกึษา ศพัทบ์ญัญตักิารศกึษาฉบบักรม 

วชิาการ จงึบัญญัตไิวด้ังนี ้ objective - วตัถปุระสงค,์ จดุประสงค ์ purpose - ความ 

มุง่หมาย  aim - จดุหมาย  walk behind หมายถงึ เดนิหลัง, ระวงัหลัง  steady (adj.)  

มั่นคง, แข็งแรง, เขม้แข็ง 

ยอ่หนา้ที ่7 

ความในยอ่หนา้นี ้คอื หัวใจของแนวคดิสนัตภิาพของเธอผูน้ี ้น่าสนใจและน่าปฏบิัตติาม
ทเีดยีว 
 concluded (v.) จบทา้ย, ปิดทา้ย, สรปุทา้ย ใชไ้ดท้กุคํา  immediate changes  

นามวลนีี ้หมายถงึ ความเปลีย่นแปลงอยา่งฉับพลันทันท ีimmediate (adj.) โดยตรง, 

ฉับพลัน 

ทันท,ี ทันททัีนใด ดฉัินขอเลอืกใชคํ้าทีส่อง ดเูหมาะกับบรบิทนีด้ ี world‘s 

conflict หมาย 

ถงึ ปัญหาขอ้ขดัแยง้ในโลก conflict (n.) การตอ่สู,้ การสูร้บ, ขอ้ขดัแยง้, การโตเ้ถยีงปะทะ

คารม 

คํานีม้คีวามหมายทัง้การตอ่สูด้ว้ยกําลัง วาจา และความคดิเห็น จงึน่าจะเลอืกใชคํ้ากลางๆ 
ดกีวา่  

คอื ปญัหาขอ้ขดัแยง้  ประโยคนีผู้พ้ดูใชน้ํ้าเสยีงกึง่แกต้า่งใหก้ับการแกปั้ญหา ทีทํ่า

ไมไ่ดร้วด 

เร็วดังใจ จงึตอ้งเตมิขอ้ความ ―ก็จรงิอยู‖่ เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหค้ลอ้งสอดรับกบัเหตผุลใน

ประโยค 

ทีต่ามมา  cope (v.) รับมอื, จัดการ, แกไ้ข เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  the external strife  

(attri.) การตอ่ตทีะเลาะววิาทจากภายนอก strife (n.) การตอ่สู,้ การปะทะ, การทะเลาะววิาท  
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ดฉัินขอผนวกคําเขา้ดว้ยกัน เพือ่ใหค้ลมุทัง้การตอ่สูด้ว้ยกําลังและวาจา  external (adj.)  

ภายนอก, ดา้นนอก, ขา้งนอก (ประเทศ)  suffering (n.) การประสบความทกุข,์ การทน

ทกุข ์

ทรมาน, การผจญทกุขย์าก เลอืกใชไ้ดท้กุคําคะ่ 

ขอจบเพยีงเทา่นีค้ะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

June 8: Fight from the heart � 1  

สวัสดีค่ะ เพื่อนนักแปล  
คราวน้ี ขอนาํเร่ืองราวส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด ในดา้นคุณธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ 

มานาํเสนอเป็นตวัอยา่งแปล ไม่ใช่เร่ืองศาสนา แต่เป็นความรู้สึกนึกคิด ปรัชญา ความหมายของ 
วฒันธรรม ตามความเช่ือความคิดของดาราฝร่ังผูห้น่ึง น่าสนใจทั้งเน้ือหาสาระ แนวคิดของเธอ และ 

ประโยชน์ในดา้นการแปล โดยเฉพาะการแปล คาํ วลี และประโยคท่ีเป็นนามธรรม จะแปลอยา่งไร 

ให้ผูอ่้านทัว่ไป อ่านเขา้ใจ และดาํรงสาระตรงตามตน้ฉบบัได ้

เรามาแปลดว้ยกนัเถิด 

newsmakers 

Krissie na Klongtoey 

Fight from the 
heart 

The Bionic Woman Lindsay 
Wagner attends World Youth 

Peace Summit in Bangkok 

1. Lindsay Wagner, 

Hollywood celebrity of 

the Bionic Woman fame, 

was in Bangkok last week 

คนในขา่ว 

ครสิซ ีณ คลองเตย      

สงครามจากใจคน 

ลนิเซย ์วากเนอร ์สาวไบโอนกิวู
แมน 

รว่มประชมุสดุยอดสนัตภิาพ 

เยาวชนโลกทีก่รงุเทพ 

1. ลนิเซย ์วากเนอร ์ดารา 

ฮอลลวีดูสาวชือ่ดัง จาก 

ภาพยนตรท์วีลีอืชือ่เรือ่ง 

ไบโอนกิ วแูมน ปรากฏตัว

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn0804.htm
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with her two children, 

Alex Kingi, 17, and 

Dorian Kingi, 21, to 

attend the World Youth 

Peace Summit - Asia 

Pacific. 

2. In contrast to her 

superhero image, the 

actress has a keen interest 

in spirituality and has 

written books about 

holistic health. 

3. In her conversation with 

Mae Chee Sansanee 

Sathirasut, she explained 

that her definition of 

peace is remaining centred 

and to experience 

tranquility in the face of 

any circumstances. 

4. "It is feeling compassion 

instead of anger. It is 

being able to experience 

something joyful without 

becoming attached to it. It 

is to be able to experience 

the ever present 

spontaneity of life. 

ใน 

กรงุเทพเมือ่สปัดาหท์ีผ่า่น
มา  

พรอ้มลกูเธอ 2 คน 

อเล็กซ ์ 

คนิจ ิอาย ุ17 ปี และ

ดอเรยีน  

คนิจ ิอาย ุ21 ปี เพือ่เขา้

รว่ม 

การประชมุสดุยอด
สนัตภิาพ 

เยาวชนโลก ในระดับ
ภมูภิาค 

เอเชยีและแปซฟิิก 
2. ตรงขา้มกับภาพลักษณ์ 

นางเอกสาวผูเ้กง่กาจเหนือ 

ผูอ้ืน่ใด นักแสดงหญงิผูน้ี้ 
สนใจอยา่งลกึซึง้ในเรือ่ง
จติ 

และยังเขยีนหนังสอืในดา้น 

สขุภาพแบบองคร์วมเอาไว ้

หลายเลม่ 
3. ในขณะสนทนากับแมช่ ี

ศันสนยี ์เสถยีรสตุ เธอได ้

อธบิายสนัตภิาพ ตามคํา 

นยิามของเธอวา่ คอื การ 

ดํารงเป็นกลาง และรูส้กึ
สงบ 

เมือ่ตอ้งเผชญิหนา้ตอ่
สถาน 

การณ์ใดๆ ก็ตาม 
4. "คอื ความรูส้กึสงสารเห็น 

อกเห็นใจ แทนความโกรธ 

เกรีย้วแคน้เคอืง คอื 
สามารถ 

รูส้กึไดถ้งึบางสิง่บางอยา่ง 

ทีปิ่ตสิขุได ้โดยไมต่ดิอยู่
ใน 

สิง่นัน้ และคอื สามารถทน 

รับตอ่สิง่ใดๆ ทีบ่ังเกดิแก ่

ชวีติในปรัยยบุันนีไ้ดโ้ดย
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ตลอด 

ค าบรรยายภาพ 

ตอ้งแปลใหส้ัน้ กระชบั ตรงความ และอธบิายภาพ 

ดว้ย จงึเป็นเรือ่งทีต่อ้งคดิใครค่รวญกอ่นแปล 

ทัง้ทีไ่มม่คํีายากมาก นอกจากคํา fame (n.)  

ชือ่เสยีง, ชือ่ดัง, โดง่ดัง, ลอืชือ่ ดฉัินใชว้ธิแีปล 

จับความ และเขยีนใหมใ่หเ้ป็นคําบรรยายภาพ 

 

หวัเร ือ่ง  
 newsmakers (n.) เป็นคําประสม ระหวา่งคํา news + makers ซึง่น่าจะหมายถงึคน 

ทําขา่ว แตคํ่านีม้คีวามหมายไกลออกไปหน่อย หมายถงึ เหตกุารณ์หรอืบคุคลทีเ่ป็นขา่ว
ขึน้มา 

ซึง่มคีวามหมายแตกตา่งจากคําประสมทํานองเดยีวกันอยา่ง filmmakers, bookmakers 

หวัขา่วใหญ ่ 

 หัวขา่วนี ้ตอ้งคดิหนักเชน่เดยีวกัน ความหมายคําไมย่าก แตแ่ปลใหต้รงเป้า สะดดุใจ 

เป็น 

หัวขอ้ขา่วใหญไ่ดย้าก โดยเฉพาะคํา Fight (n.) สงคราม, ตอ่สู,้ สูร้บ, รบพุง่ชงิชยั ตอ้งเลอืก 

คําใหต้รงความหมายแทจ้รงิ ดฉัินขอเลอืก สงคราม เพราะเป็นการตอ่สูท้างจติใจ ถอืเป็น 

สงครามแทจ้รงิ 

 heart (n.) ดวงใจ, จติใจ, หัวใจ, ใจ ดฉัินเลอืกคําสดุทา้ย เพราะสัน้ตรงความด ีแตข่อเตมิ 

คน เขา้ไปดว้ย เพราะเรือ่ง วฒันธรรม เกีย่วขอ้งกับใจคนโดยตรง 

หวัขอ้ขา่วยอ่ย 
The Bionic Woman วลนีีเ้ป็นชือ่ชดุหนังทวีเีรือ่ง The Bionic Woman ดฉัินรูไ้ดอ้ยา่งไร

วา่  

เป็นหนังทวี ีเพราะเรือ่งนีไ้มไ่ดเ้ขา้ฉายตามโรง และลนิเซย ์วากเนอรเ์อง เป็นดาราทวี ีจงึใช ้

วธิ ี

เดาโดยใชเ้หตแุละผลประกอบตามนี ้ ชือ่หนังทวี ีภาพยนตรเ์รือ่งตามโรง ชือ่หนังสอื ชือ่

บทความ 

ไมน่ยิมแปลกัน ใหเ้ขยีนทับศัพท ์โดยอาจเพิม่คํา/ ขอ้ความบางอยา่งใหช้ดัเจน เชน่ในทีน่ี ้
ขอเตมิ 

คําวา่ สาว เขา้ไปใหช้ดัเจนขืน้  attends (v.) มหีลายความหมาย ในบรบิทนีใ้ช ้(เขา้)รว่ม
ประชมุ  

 

Lindsay Wagner who 

rose to fame as a TV 

actress. 

ลนิเซย ์วากเนอร ์ 

ผูโ้ดง่ดงัจากการ 

เป็นดาราทวี ี
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ตรงทีส่ดุ  Summit (n.)การประชมุสดุยอด, การประชมุระดับสงูสดุ นยิมใชคํ้าแรกในวงขา่ว 

มากกวา่ World Youth Peace Summit คอื การประชมุสดุยอดสนัตภิาพเยาวชนโลก 

ยอ่หนา้ที ่1 
 ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึดาราสาวเขา้ร่วมประชมุพรอ้มลกู 2 คน ทัง้ยอ่หนา้มปีระโยคเดยีว แต่

ประกอบ 

ดว้ยหลายอนุประโยค แปลตรงตัว ไมต่อ้งปรับเปลีย่นมากนัก celebrity (n.) ผูโ้ดง่ดัง, ดาว 

สงัคม, ดาราชือ่ดัง ดฉัินเลอืกใชคํ้าหลัง คํานีพ้บบอ่ยๆ ในคอลัมนข์า่วสงัคมไฮโซ แตใ่ชว้า่ 

เซเล็บ 

บา้ง ยอ่มาจากคําเต็มคํานีล้ะ่  her two children วลนีีย้ากในการเลอืกใชคํ้า ดไูมย่ากใช ่

ใหมคะ... คอื เด็กๆ, บตุร, ลกู แตจ่ะเป็นคําใดเลา่ ?... เด็ก 2 คนเป็นลกูของลนิเซยห์รอื ...

ทําไม 

คนละนามสกลุ... เป็นลกูบญุธรรม หรอืลกูจรงิ ปรศินานีนั้กแปลตอ้งขบคดิแกใ้หไ้ด ้ทีส่ดุ
ดฉัิน 

ตัดสนิใจเลอืกใช ้ลกูเธอ 2 คน พดูเป็นกลางๆ เอาไว ้ปลอดภัยกวา่ จรงิมัย้...จรงิ

มัย้  Asia  

Pacific นามวลชีือ่เฉพาะดา้นภมูศิาสตรน์ี ้เมือ่ประกอบอยูก่ับ ―การประชมุ‖ ตอ้งใชข้อ้ความ

แปล 

วา่ การประชุมในระดบัภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก 

ยอ่หนา้ที ่2 
 ความในยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึความสนใจศกึษาในดา้นจติใจ ซึง่ดขูดัแยง้กับบคุลกิหา้วหาญ

เกง่กลา้ 

ไรเ้ทยีมทาน ทีเ่ธอสวมบทบาทเป็นนางเอกในเรือ่ง ไบโอนกิ วแูมน  in contrast to เป็น 

สํานวน หมายถงึ ตรงกันขา้ม, ขดัแยง้กัน, แตกตา่งจาก เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้ superhero  

image (attri.) ภาพลักษณ์นางเอกสาวผูเ้กง่กาจเหนือผูอ้ ืน่ใด  superhero (n.) นางเอกผู ้

เกง่กาจเหนอืผูอ้ ืน่ใด อันทีจ่รงิ hero หมายถงึ พระเอก, ตัวเอก แตใ่นทีน่ีบ้ทบาทตัวละครนี ้
เกง่กลา้ปานประหนึง่พระเอก  image (n.) ภาพลักษณ์ เป็นศัพทบ์ัญญัตกิารศกึษา ทัง้รปู

คํา 

น้ําเสยีงคํา และความหมายคํา ดดู.ี..ไพเราะ และเหมาะสมนะคะ  actress (n.) ผูแ้สดง
หญงิ,  

นักแสดงหญงิ, ดาราหญงิ จะเลอืกใชคํ้าใดไดทั้ง้ส ิน้  keen (adj.) ในบรบิทนีค้งตอ้งใชคํ้า

วา่ 

ลกึซึง้, มุง่มาด, แรงกลา้, มุง่มั่น เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  spirituality (n.) คํานีเ้ป็นศัพทด์า้น

ปรัชญา 

ใน พจนานุกรมศพัทป์รัชญาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑติยสถาน(แกไ้ขเพิม่เตมิ) เขยีนไว ้
แค ่2  

คํา คอื spirit – จติ และ spiritualism - เจตนยิม ในดา้นจรยิศาสตร ์หมายถงึ ทรรศนะทีถ่อืวา่

คณุคา่ 

ทางจติใจสงูกวา่คณุคา่ทางวตัถ ุความหมายนีต้รงกับบรบิทนี ้แตถ่า้ดฉัินใช ้―เจตนยิม‖ 

เพือ่นนักแปล 

หลายคนคงโหฮ่า… บอกไมรู่เ้รือ่งแน่ ดฉัินจงึยอ้นกลับไปหาคําดัง้เดมิ คอื spirit - จติ ซึง่
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เป็นคํางา่ยๆ  

เขา้ใจกันดอียูแ่ลว้ จงึตกลงใจเลอืกใชคํ้านีแ้ทนคําศัพทบ์ัญญัต ิสว่น spirituality (n.) ใน 

พจนานุกรมท่ัวไป หมายถงึ ลักษณะจติ, ลักษณะวญิญาณ หรอื เรือ่งราวเกีย่วกับสํานัก

ศาสนา หาก 

ใชคํ้าแปลเหลา่นัน้ ความหมายจะเพีย้นไป  holistic health (attri.) หมายถงึ สขุภาพใน/ 

แบบองคร์วม holistic (adj.) องคร์วม คํานีเ้ป็นศัพทว์ชิาการ นยิมใชใ้นปัจจบุันมาก เชน่ 
holistic 

medicine, holistic approach of teaching 

ยอ่หนา้ที ่3 
ในยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึแนวคดิความหมาย สนัตภิาพของดาราสาวผูน้ี้  definition (n.) คํา

นยิาม, 

คําจํากัดความ ดฉัินชอบใชคํ้าแรกมากกวา่ เพราะเคยชนิคํานีต้ัง้แตส่มัยเรยีนหนังสอืในวยั
เด็ก  

ไมรู่ค้วามหมายของศัพทคํ์านีห้รอกคะ่ แตรู่ว้า่หมายถงึอะไร แลว้ก็ทอ่งความนัน้ตามครสูัง่ 

 remaining centred หมายถงึ การดํารงเป็นกลาง remaining (ger.) การดํารง,  

การรักษา, การยดึถอื, ใชไ้ดท้กุคํา  to experience (v.) คํานีห้ากเป็นคํานาม แปลไดส้บาย 

มาก แตพ่อเป็นกรยิา เอาละซ.ิ..จะหาคําไดต้รงบรบิทนีไ้ดอ้ยา่งไร ทา้ยสดุจงึขอเลอืกใชว้า่ 
―รูส้กึ /  

รับรูส้กึได‖้ tranquility (n.) ความสงบ, ความสงบสขุ แตห่ากใชคํ้านีเ้ต็มคํา ขอ้ความด ู

ยดืเยือ้แน่จงึตอ้งตัด ―ความ‖ ออกไปใหก้ระชบัเป็น ―รูส้กึสงบ‖ ฟังดสูละสลวยดขีึน้นะคะ 

 in the face เป็นสํานวน หมายถงึ เผชญิหนา้ตอ่, ประสบกับ, รับมอืกับ เลอืกใชไ้ดต้ามใจ

ชอบ 

ยอ่หนา้ที ่4 

ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึสิง่ทีเ่ธอรูส้กึในดา้นสนัตภิาพ คําศัพทแ์ละรปูประโยคดไูมย่าก แต่
ความหมาย 

เป็นนามธรรมมาก หากแปลตามรปูศัพทแ์ละความหมาย ผูอ้า่นอาจไมเ่ขา้ใจได ้จงึตอ้งคดิ 

ใครค่รวญหาคําและขอ้ความ ใหต้รงกับแนวคดิดา้นศาสนาของไทยเราดว้ย เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
ตรงกัน 

 It is feeling รปูประโยคขึน้ตน้ดว้ยขอ้ความเชน่นี ้หากแปลตรงตัว ขอ้ความไมเ่ป็น 

ประโยคภาษาไทยทีด่แีน่ ดฉัินจงึตัดคําแปล ―It‖ ออกไป แลว้ขึน้ตน้ประโยคดว้ย ―คอื‖ 

ประกอบกับ 

ขอ้ความนีเ้ป็นคําพดู มเีครือ่งหมายคําพดูเปิด – ปิดอยู ่ทําใหง้า่ยขึน้กับการใช ้―คอื‖ ขึน้ตน้

ประโยค 

 compassion (n.) ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร, ความเห็นใจ ขอผนวกใชใ้หเ้ขา้กับ 

คําแปล feeling เป็น ความรูส้กึสงสารเห็นอกเห็นใจ  anger (n.) ความโกรธ แตเ่พือ่ให ้

ระดับคํา 

เทยีบเทา่กับความรูส้กึอกีดา้น จงึตอ้งเตมิสรอ้ยคําเขา้ไปใหเ้ป็น ―ความโกรธเกรีย้วแคน้
เคอืง‖ 
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 something joyful หมายถงึ บางสิง่บางอยา่งทีปิ่ตสิขุได ้joyful (adj.) ปิตสิขุ, เบกิบานใจ
,  

อิม่เอบิใจ เลอืกใชไ้ดท้กุคํา  becoming attached หมายถงึ เป็นสว่นหนึง่, อยูใ่น, เป็นสว่น 

ประกอบ ใชคํ้าหนึง่คําใดก็ได ้ไมผ่ดิกตกิา 

 experience ในบรบิทนี ้ขอใชคํ้าแปลวา่ ―ทนรับ‖ แทนคําทีเ่คยใชใ้นยอ่หนา้กอ่น เพราะด ู

เหมาะสมกับความหมายในขอ้ความนีม้ากกวา่  ever present หมายถงึ โดยตลอดใน

ขณะนี้  

หรอืในปัจจบุันนี ้หรอืในปรัยยบุันนี ้ขอเลอืกใชคํ้าหลัง  spontaneity of life เป็นนามวล ี 

หมายถงึ สิง่ทีบ่ังเกดิแกช่วีติ  ประโยคหลังนีต้อ้งดัดแปลงโยกยา้ยขอ้ความ เพือ่ให ้

ขอ้ความ 

สละสลวยเขา้ใจงา่ย 

พบกนัตอนจบฉบบัหนา้คะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 

Ministry of Education for many years. 

 

June 1: Listen to this by Dave Barry � 2 

สวสัดคีะ่  
วนันีบ้ทแปลคงจะดแูปลกตาท่านผูอ้า่นเพราะยาวมาก เป็นบทแปลทีต่อ่จากตอนทีแ่ลว้ทีเ่ดฟ บารร์ ี

เขยีนถงึปัญหาของทกุมมุโลกในปัจจบุันนีด้ว้ยสํานวนเบาๆ เจอืดว้ยอารมณ์ขนั ผา่นบทสนทนา 

น่ารักของเด็กหญงิวยัสีข่วบสองคน 

สปัดาหน์ีจ้ดุทีน่่าสนใจสําหรับบทแปลก็ยังคงอยูท่ีก่ารถา่ยทอดอารมณ์ของตน้ฉบับใหไ้ดอ้ยา่งครบ 

ถว้นหรอือยา่งนอ้ยใหใ้กลเ้คยีงทีส่ดุแตด่ว้ยภาษาแปลทีเ่หมาะสมคะ่ และเนือ่งจากภาษาในตน้ฉบับ 

ไมม่ศีัพทย์าก ดฉัินจงึขอไมแ่ยกกลา่วถงึทลีะยอ่หนา้อยา่งเคย แตจ่ะอธบิายรวมๆ กันไป 

  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trjn0104.htm
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Listen to this 2 

Seeing the forest through the eyes of 
our children 

Dave Barry 

7. So, anyway, on this particular 

bicycle ride, some story from 

preschool bubbled into Sophie's 

brain, and she and Sofia had the 

following conversation, back 

there in the buggy: 

8. SOPHIE: Do you want me to tell 

you a story I learned about the 

Jewish people?  

SOFIA: What is the Jewish 

people?  

SOPHIE: That means they're 

Jewish.  

SOFIA: But what IS Jewish? 

SOPHIE: Well, it means you're 

the Jewish people, and you are 

Jewish. My Mommy is Jewish, 

but my Daddy isn't Jewish, 

because his family didn't come 

from the same place. My 

Mommy comes from Miami, so 

she's a Jewish. 

SOFIA: But what IS Jewish? 

SOPHIA: It means you're the 

Jewish people, and you come 

from Miami. My Daddy didn't 

come from Miami, but he lived in 

Miami for a long time. So maybe 

now he could be Jewish.  

SOFIA: But I live in Miami. Am 

I Jewish?  

SOPHIE: Well, if you live in 

Miami, you could be Jewish, or 

you could not be Jewish.  

SOFIA: But what IS Jewish? 

9. Unfortunately, just at that point 

ฟงัๆ กนัหนอ่ยเถอะครบั 

๒ 

มองป่าผา่นสายตาเด็กๆ 

เดฟ บารร์ ี

7. อยา่งไรก็ตาม วนัทีผ่มขีจั่กรยาน 

โดยพว่งโซฟีกับเพือ่นอยูน่ี้แหละ 

เรือ่งทีไ่ดฟั้งจากโรงเรยีนก็ผดุ 

ขึน้มาในสมองของโซฟี เด็กทัง้ 

สองคยุกันในกระบะขา้งหลังผมวา่ 
8. โซฟี: เธออยากฟังเรือ่งพวกยวิ 

ทีฉั่นเรยีนมาจากโรงเรยีนมั๊ย? 

โซเฟีย: พวกยวิคอือะไร?  

โซฟี: ก็พวกทีเ่ป็นยวิไง  

โซฟี: เออ่... คอืคนทีเ่ป็นคนยวิ 

เขากอ้เป็นยวิน่ะ แมฉั่นเป็นยวิ 

แตพ่อ่ไมไ่ดเ้ป็น เพราะครอบครัว 

พอ่ไมไ่ดม้าจากทีเ่ดยีวกับของ 

แม ่แมฉั่นมาจากไมอาม ีแม ่

เลยเป็นยวิ  

โซเฟีย: แลว้ยวิน่ะ คอือะไร ?  

โซฟี: กอ้ คอื คนทีเ่ป็นคนยวิ 

น่ะซ ีและก็มาจากไมอาม ีพอ่ 

ฉันไมไ่ดม้าจากไมอาม ีแต ่

เคา้อยูไ่มอามนีานมาก เคา้ 

ตอนนีอ้าจเป็นยวิแลว้ก็ไดน้ะ 

โซเฟีย: แตฉั่นก็อยูไ่มอาม ี

เหมอืนกัน ฉันเป็นยวิรเึปลา่? 

โซฟี: เออ่.. ถา้เธออยูไ่มอาม ี

อาจเป็นก็ได ้หรอืไมเ่ป็นก็ 

ไดม้ัง้  

โซเฟีย: ก็แลว้ยวิคอือะไรละ่? 

9. น่าเสยีดายทีพ่ดูกันไดแ้คนั่น้ 

เราก็ถงึทีห่มายพอด ีบท 

สนทนาในกระบะพว่งจงึไม ่

มขีอ้สรปุทีช่ดัเจน แตส่ ิง่ที ่
ผมชอบมากก็คอืทา่ทขีอง 

เด็กทัง้สองทีค่ยุกันอยา่งใจ 
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we reached our destination, so the 

buggy conversation didn't come 

to any definite conclusion. But 

what I like was the relaxed and 

open attitude they had about the 

issue of what religion everybody 

was, in contrast to the way this 

issue is often dealt with among 

adults:  

FIRST ADULT: God says I'm 

right!  

SECOND ADULT: No, God says 

I'm right!  

FIRST ADULT: You're a pine-

cone head!  

SECOND ADULT: No, 

YOU'RE… 

10. And so on. What's my point? Just 

this: If people with all different 

faiths — Christians, Jews, 

Muslims, Buddhists, Hindus, 

Yankee fans- spent sometime 

together, talking and listening to 

each other, maybe — just may be 

— we'd all begin to see that, 

despite our differences, deep 

down inside, all of us, except for 

some of the Yankee fans, are 

human beings, riding together in 

the buggy of life. 

11. Is that being too naive? 

12. Ha ha! I'm an idiot. Of course 

that's being too naive. So I'll just 

close with my auxiliary back-up 

point, which is: Little girls sure 

are cute. 

เย็น และเปิดใจพรอ้มจะ 

เรยีนรูเ้มือ่พดูถงึเรือ่งวา่ 

ใครนับถอืศาสนาอะไร เป็น 

ทา่ททีีต่า่งจากของผูใ้หญเ่ 
มือ่คยุกันถงึเรือ่งนี ้ทีม่ัก 

เป็นแบบวา่  

ผูใ้หญค่นแรก: พระเจา้บอก 

วา่ผมถกู!  

ผูใ้หญค่นทีส่อง: ไมใ่ช ่ 

พระเจา้บอกวา่ผมตา่งหาก 

ทีถ่กู!  

ผูใ้หญค่นแรก: คณุมันหัว 

แตงโม!  

ผูใ้หญค่นทีส่อง: คณุน่ะซ.ิ.. 

10. เถยีงกันอยา่งนีเ้สมอ สิง่ที ่
ผมอยากบอกน่ะหรอืครับ? 

ก็แคว่า่ ถา้เราทกุคนทีม่ ี

ความเชือ่ตา่งกัน ไมว่า่จะ 

เป็นครสิต ์ยวิ อสิลาม พทุธ 

ฮนิด ูหรอืแฟนทมีแยงกี ้ 

ก็ตาม หากหาเวลามาคยุ 

และฟังกันบา้ง บางท ี— 

บางทเีทา่นัน้นะครับ — เรา 

อาจเริม่มองเห็นวา่ แมเ้รา 

จะตา่งกัน แตล่กึๆ แลว้ เรา 

ทกุคน ยกเวน้พวกแฟนของ 

ทมีแยงกีแ้ลว้ ตา่งก็เป็น 

มนุษยเ์หมอืนกัน รว่มทาง 

อยูใ่นกระบะชวีติเดยีวกัน 
11. ฟังดไูรเ้ดยีงสาไปหน่อย 

ไหมครับ? 

12. อ.ิ.อ ิกอ้ผมมันคนซือ่บือ้อยูแ่ลว้ 

จรงิแหละครับ ไรเ้ดยีงสาไป 

หน่อยจรงิๆ งัน้เอาเป็นวา่ขอ 

ตบทา้ยดว้ยคําพดูสํารองที ่
ผมเตรยีมมาเผือ่ก็แลว้กัน 

วา่เด็กผูห้ญงิตัวเล็กๆ นีน่่ารัก 

ดเีนอะ 
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ค าอธบิาย  
ในยอ่หนา้ที ่8 เป็นคําสนทนาของเด็กวยัสีข่วบ ใชส้ํานวนพดูตลอด ดฉัินจงึพยายามแปล

แบบคําพดู 

ของเด็ก แมห่ นูโซเฟียถามความหมายของชาวยวิดว้ยความอดทนในระดับพอๆ กับคนตอบ
ที ่
พยายาม ตอบอยา่งสดุชวีติเทา่ทีแ่กจะมคีวามสามารถตอบได ้อารมณ์ทีเ่ห็นไดค้อืความ
อดทน 

ของทัง้สองจากการถามซํ้าๆ ถงึสีค่รัง้แมจ้ะไมไ่ดคํ้าตอบทีอ่ยากทราบ และการพยายามตอบ
ดว้ย 

คําอธบิายยาวๆ นอกนัน้ยังมคีวามไมม่ั่นใจในบางครัง้ของผูต้อบ เชน่มักใชคํ้าวา่ well.. 

maybe 

clould be นอกจากนัน้แมห่นูโซเฟียยังเป็นนักวเิคราะหต์ัวยงทีเ่ห็นวา่ยังไมไ่ดคํ้าตอบที่

ตอ้งการ 

ภาพเหตกุารณ์เล็กๆ นีแ้ละอารมณ์เหลา่นีเ้ป็นสิง่ทีผู่เ้ขยีนโยงไปสูส่ ิง่สําคัญทีต่อ้งการสือ่ใน
ยอ่หนา้ 

ที ่9 วา่ But what I like was the relaxed and open attitude... ซึง่ดฉัินเลอืกใช ้

คําวา่ทา่ทคียุอยา่งใจเย็น และเปิดใจพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้จากนัน้ผูเ้ขยีนก็ดงึไปเปรยีบกับทา่ที
การคยุ 

ของผูใ้หญใ่นเรือ่งเดยีวกันนี้ 

จากคําพดูของผูใ้หญเ่ราจะไดอ้ารมณ์ตา่งออกไปทันทคีะ่ เป็นอารมณ์ทีไ่มม่ใีครยอมใครและ
มั่นใจ 

สดุๆ วา่ตนเองถกูตอ้ง อกีฝ่ายผดิแน่นอน ลองสงัเกตสํานวนการแปลของคนสองวยัสอง
อารมณ ์

เปรยีบเทยีบกันดว้ยนะคะ โดยเฉพาะคําพดูประโยคเดยีวกันระหวา่งเด็กกับผูใ้หญว่า่ You're 

a pine-cone head. ซึง่หนูนอ้ยโซฟีกับโซเฟียเยา้แหยก่ันในชว่งตน้ของเนือ้เรือ่งทีอ่ยูใ่นตอน

แรก 

ซึง่ดฉัินขอยกมาดังนีค้ะ่ 

FIRST CHILD: You're a pine-cone head.(Wild giggling)  

เด็กคนแรก: เธอหัวแตงโม (คกิคักไมย่อมหยดุ)  
SECOND CHILD: No, You're a pine-cone head! (Wild giggling)  

เด็กคนทีส่อง: เธอสหิัวแตงโม! (กี๊กหนักขึน้) 

อารมณ์ของเด็กทีห่ยอกเยา้เห็นไดช้ดัจากขอ้ความ wild giggling น่ันเอง ในขณะทีป่ระโยค

เดยีว 

กันนีแ้ตใ่สอ่ารมณ์หงดุหงดิก็จะแปลแบบแสดงอกีอารมณ์หนึง่วา่ คณุมันหัวแตงโม 

Pine-cone head ซึง่แปลวา่หัวลกูสนนัน้ ดฉัินไดอ้ธบิายไวใ้นตอนแรกวา่การเปลีย่นเป็น 

หัวแตงโม นัน้เป็นการพยายามหาคําอปุมาอปุมัยแบบไทยๆ ทีแ่ปลวา่ คนโง ่มาใชแ้ทน
เนือ่งจาก 

เราไมน่่าจะคุน้เคยกับลกูสนเทา่กับแตงโม วธิกีารแปลคําอปุมาอปุมัยเชน่นีม้อีกีวธิหีนึง่คอื
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แปล 

ตรงตัววา่ หัวลกูสน อันนีแ้ลว้แตผู่แ้ปลจะเลอืกแปลดว้ยวธิใีดคะ่ 

ในยอ่หนา้ 12 Ha ha! ก็เป็นสว่นหนึง่ทีทํ่าใหเ้ห็นอารมณ์ขนัของผูเ้ขยีน ดฉัินยังนกึไมอ่อกวา่ 

ภาษาไทยเราจะถา่ยทอดเสยีงหัวเราะเยาะตัวเองของผูเ้ขยีนนีอ้อกมาไดอ้ยา่งไรด ีแตม่ัก
เห็นวยัรุน่ 

สมัยใหมเ่ขาใชก้ันมากวา่ อ.ิ.อี ิก็ถา่ยทอดอารมณ์นีอ้อกมาไดพ้อสมควรคะ่ 

Little girls sure are cute. ทีผู่เ้ขยีนบอกวา่เป็น auxiliary back-up point การทีจู่่ๆ  ผูเ้ขยีน

ใชป้ระโยคทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเชญิชวนใหฟั้งซึง่กันและกัน อาจมคีวามหมายวา่ ผูเ้ขยีน 

ประชดประชนั ผูท้ีค่ดิวา่การฟังกันเป็นเรือ่งไรเ้ดยีงสา ทีม่แีตค่นซือ่บือ้เทา่นัน้ทีค่ดิเชน่นัน้ 
ฉะนัน้พดู 

ไปก็คงไมม่ใีครฟัง จงึเตรยีมประโยคสํารองเผือ่ไวด้ว้ย ไหนๆ ก็จะไมฟั่งก็เปลีย่นเป็น
ประโยคอืน่ 

ใหด้กีวา่ 

 

สวสัดคีะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหมค่ะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

MAY 2004 

May 25: Listen to this by Dave Barry � 1  

สวสัดคีะ่  
ทา่มกลางขา่วอัปมงคลทัง้หลายทีเ่กดิขืน้ในสงัคมทกุวีท่กุวนั เรือ่งน่ารักๆ ทีแ่ฝงความคดิทีง่ดงาม 

และผูเ้ขยีนก็เขยีนไดอ้ยา่งมอีารมณ์ขนัเป็นเรือ่งทีเ่หมอืนน้ําทพิยช์โลมใจไดเ้ป็นอยา่งด ีอยา่งเรือ่ง 

ทีด่ฉัินอยากนํามาเผยแพรส่ําหรับทา่นทีไ่มม่โีอกาสไดอ้า่นเรือ่งนีแ้หละคะ่ 

แมจ้ะคอ่นขา้งยาวก็ยอมคะ่ สําหรับสิง่ทีน่่าสนใจในงานแปลชิน้นีค้อืการถา่ยทอดอารมณ์ ปรมาจารย ์

ทา่นผูรู้ใ้นเรือ่งการแปลทัง้ไทยและเทศจะกลา่วถงึการถา่ยทอดอารมณ์จากตน้ฉบับนอกเหนอืจาก 

การถา่ยทอดความหมายแลว้เสมอ ในสว่นตัวดฉัินเองแลว้คดิวา่ตรงนีแ้หละทีทํ่าใหง้านแปลกา้ว 

มาถงึจดุทีเ่ป็นงานศลิปะนอกเหนอืจากเรือ่งของตัวภาษาซึง่นับเป็นศาสตรแ์หง่งานแปล 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy2504.htm
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การจะทราบอารมณ์ของตน้ฉบับไดนั้น้ ผูแ้ปลจําเป็นตอ้งอา่นตน้ฉบับอยา่งพนิจิพเิคราะห ์สงัเกต 

คําทีใ่ช ้เชน่เป็นคําทีเ่ป็นทางการหรอืไม ่โครงสรา้งประโยคซบัซอ้นหรอืไม ่เนือ้เรือ่งเป็นอยา่งไร  

มแีนวการเขยีนและน้ําเสยีงเชน่ไร เชน่ในตน้ฉบับนี้มแีนวเขยีนแบบไมเ่ป็นทางการ เลา่เรือ่งสนุก 

สนานของเด็กวยั 4 ขวบ เพือ่จะสือ่ความคดิบางอยา่งกับผูอ้า่นผา่นพฤตกิรรมของเด็กวยัไรเ้ดยีงสา 

ซึง่แฝงความน่ารักและน่าขนัเอาไว ้น้ําเสยีงเป็นการสะกดิแบบเชญิชวนใหผู้อ้า่นหยดุคดิสกันดิ 
อรรถรสเหลา่นีผู้แ้ปลทีด่ตีอ้งหาทางถา่ยทอดสารออกมาใหไ้ดอ้ยา่งครบถว้นหรอืใหใ้กลเ้คยีง 

มากทีส่ดุคะ่ 
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Listen to this 

Seeing the forest through the eyes of 
our children 

Dave Barry 

1. So I was pedaling along on my 

bicycle, towing a little kiddie 

trailer that contain my daughter, 

Sophie, and her friend Sofia. I like 

to tow Sophie when she has a 

friend with her, because they 

quickly forget that I'm up there 

pedaling, so I can listen in on their 

conversations and find out what is 

on the minds of four-year-old 

children. Usually it's something 

like this: 

2. FIRST CHILD:  

You're a tree head! (Wild 

giggling)  

SECOND CHILD:  

No, YOU'RE a tree head (Wild 

giggling)  

FIRST CHILD:  

You're a pin-cone head! (Wild 

giggling)  

SECOND CHILD:  

No, YOU'RE a pine-cone head!  

(Wild giggling) And so it goes, for 

miles after insight-filled miles. But 

sometimes they have serious 

discussions back there, and on this 

particular bicycle ride, the topic 

turned into religion. 

3. I should explain that my wife is 

Jewish, and I'm not. We celebrate 

Hanukkah, but we also celebrate 

Christmas, which means that each 

year we open presents, sing songs, 

and eat high-carbohydrate food for 

roughly 137 days in a row. 

ฟงัๆ กนัหนอ่ยเถอะครบั 

มองป่าผา่นสายตาเด็กๆ 

เดฟ บารร์ ี

1. ผมกําลังขีจั่กรยาน มกีระบะเล็ก 

สําหรับเด็กน่ังพว่งไปดว้ยขา้ง
หลัง 

ในกระบะ มโีซฟี ลกูสาวผมกับ 

เพือ่นทีช่ ือ่โซเฟียน่ังไปดว้ยกัน 

ผมชอบขีจั่กรยานแลว้พว่งลกู
สาว 

ไปดว้ยเวลาแกมเีพือ่นอยา่งนี้  

เพราะไมน่านแกจะลมืวา่ผม 

กําลังขีอ่ยูข่า้งหนา้ แลว้ผมก็จะ 

ไดฟั้งความคดิของเด็กวยัสี่

ขวบจ 

ากเรือ่งทีแ่กคยุกัน ซึง่สว่นใหญ ่

ก็มักจะคลา้ยๆ อยา่งนี ้
2. เด็กคนแรก:  

เธอหัวตน้ไม ้(คกิคักชอบใจ)  

เด็กคนทีส่อง:  
เธอน่ะส ิหัวตน้ไม ้(หัวเราะกี๊ก)  

เด็กคนแรก:  

เธอหัวแตงโม (คกิคักไมย่อม
หยดุ)  

เด็กคนทีส่อง:  

เธอน่ะส ิหัวแตงโม (กี๊กหนัก
ขึน้)  
 

คยุกันทํานองนีล้ะ่ครับ ตลอด 

ระยะทางลว้นแตส่รรหาคํา 

มาเปรยีบเปรยกันและกัน  

แตบ่างครัง้มเีหมอืนกันทีผ่ม 

ไดย้นิเรือ่งหนักๆ ดังมาจาก 

ขา้งหลัง คราวนีก็้เชน่กัน หัวขอ้ 

สนทนากลายเป็นเรือ่งศาสนา 
3. ผมควรอธบิายใหฟั้งกอ่นวา่  

ภรรยาผมนับถอืศาสนายวิ แต ่

ผมไมไ่ดนั้บถอืดว้ย เราฉลอง 
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4. It's a good deal for Sophie who, as 

children do, has adapted 

effortlessly to her parents' different 

religious heritages. We've told her 

that Mommy's family comes from 

one place, and Daddy's family 

comes from another place, but the 

important thing is we all love each 

other, and we always try to be nice 

to everybody, and we wash our 

hands after we go potty. 

5. These are our core value. 
6. Sophie goes to a Jewish preschool, 

and every now and then she comes 

home with a story from the Old 

Testament, which she sometimes 

acts out using her dolls. 

กันทัง้เทศกาลแฮนุคคาและ 

เทศกาลครสิตมาส ซึง่หมาย 

ความวา่แตล่ะปีเราจะมกีาร 

เปิดหอ่ของขวญั รอ้งเพลง และ 

กนิอาหารทีห่นักแป้งอยูค่ดิ 

สะระตะแลว้ก็ราวๆ 137 วนั 

ตดิตอ่กัน 
4. คอ่นขา้งหนักไมน่อ้ยสําหรับ 

หนูโซฟี แตก็่เหมอืนเด็กท่ัวๆ 
ไป 

แกปรับตัวไดโ้ดยไมลํ่าบาก
อะไร 

กับประเพณีทางศาสนาที่
ตา่งกัน 

ของพอ่และแม ่เราอธบิายให ้
แก 

ฟังวา่ ครอบครัวทางแมข่องแก 

มาจากทีห่นึง่ ทางพอ่ของแกก็ 

มาจากอกีทีห่นึง่ แตส่ ิง่สําคัญ
คอื 

เราทกุคนรักกัน และเรา
พยายาม 

ทําดกีับคนอืน่ดว้ย และเราตอ้ง 

ลา้งมอืหลังจากน่ังกระโถนแลว้ 
5. น่ันเป็นหลักทีเ่รายดึถอืปฏบิัต ิ

กัน 
6. โซฟีไปเรยีนโรงเรยีนอนุบาล 

ของศาสนายวิ ประเดีย๋วๆ ก็ม ี

เรือ่งเลา่จากพระคัมภรีเ์กา่กลับ 

มาบา้น บางทแีกก็เอาไปเลน่ 

สมมตกิับตุก๊ตาดว้ย 
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ชือ่เร ือ่ง  
ไดม้าจากการอา่นเนือ้เรือ่งทัง้หมด แลว้ใชคํ้าทีใ่หไ้ดอ้ารมณ์ความรูส้กึถงึการเชญิชวนตามที่
ผูเ้ขยีน 

ตอ้งการดว้ยคําวา่ ....หนอ่ยเถอะครบั แทนการแปลตรงๆ วา่ "ฟังนีห่น่อย" 

ยอ่หนา้ที ่1  
 So นัน้ในทีน่ีใ้ชส้ําหรับนําขอ้ความทีจ่ะกลา่วตอ่ไป ไมไ่ดม้คีวามหมายวา่ดังนัน้ ดฉัิน

ไมไ่ดแ้ปล 

เพราะเห็นวา่ไมม่คํีาไทยเหมาะกับคํานีค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 
เป็นยอ่หนา้ทีเ่ห็นไดช้ดัถงึการเฟ้นคําเพือ่ใสอ่ารมณ์สนุกของเด็กในคําวา่ giggling ใหผู้อ้า่น

ได ้

ภาพวา่เด็กสองคนกําลังหยอกเยา้กัน เชน่ใสเ่สยีงหัวเราะ กี๊กลงไปแทนคําวา่หัวเราะคกิคัก
บา้ง  

การแหยก่ันวา่ หัวตน้ไม ้(tree head) หัวลกูสน (pine-cone head) นัน้มคีวามหมายวา่โง ่หรอื 

บอ้งตืน้ การแปลคําอปุมาอปุมัยเชน่นีท้า่นผูรู้ใ้หแ้นววา่ หากเป็นสํานวนทีไ่มไ่ดม้ตีรงกันหรอื
คลา้ยกัน 

ในภาษาแปลก็อาจแปลไดส้องวธิคีอืการแปลตรงตวั เชน่หัวตน้ไม ้ดังทีใ่ชน้ี ้และการ
พยายามหา 

คําแปลทีม่คีวามหมายคลา้ยกับสํานวนนัน้มาแทน เชน่ทีด่ฉัินใชว้า่ หวัแตงโม แทน หัวลกู
สน เนือ่ง 

จากดฉัินคดิวา่ผูอ้า่นคงจะนกึภาพหัวตน้ไมอ้อก สว่นหัวลกูสนน่าจะลําบากเพราะบา้นเราไม่
คอ่ยคุน้ 

จงึหาคําทีพ่อจะสือ่ไดว้า่โงม่าแทนคะ่ 

Miles after insight-filled miles ถา้แยกดเูป็นสองสว่นจะเขา้ใจงา่ยขึน้ สว่นแรกคอื miles  

after miles วล ี...after... มคีวามหมายวา่สิง่นัน้เกดิขึน้หลายครัง้ หรอืเกดิอยา่งตอ่เนือ่ง 

เชน่  

day after day หมายถงึทกุวนั ฉะนัน้ miles after miles จงึหมายถงึตลอดระยะการเดนิทาง  

อกีสว่นคอื insight-filled ขยาย miles หมายถงึเต็มไปดว้ยความเขา้ใจในสิง่นัน้ๆ ใชเ้ป็นวล ี

ขยายการเยา้แหยข่องเด็กทีห่าคํามาเปรยีบเปรยบคุลกิของอกีฝ่าย ดังนัน้จงึแปลได ้
วา่ ตลอดทาง 

ลว้นแต.่..กนัและกนั 

ยอ่หนา้ที ่3 

เทศกาลฉลองของศาสนายวิทีเ่รยีกวา่ แฮนุคคา เป็นการเฉลมิฉลองสําคัญเป็นเวลาแปดวนั 

เพือ่ระลกึถงึวาระทีม่หาวหิารในกรงุเยรซูาเล็มไดรั้บการสถาปนาขึน้อกีครัง้เมือ่ 165 ปีกอ่น 

ครสิตกาลหลังจากถกูทําลายไป เป็นเทศกาลในเดอืนพฤศจกิายนหรอืธันวาคม 

ยอ่หนา้ที ่4 

พดูถงึหลกัปฏบิัตทิีส่ําคัญของทัง้สองศาสนา ศาสนาครสิตนั์น้ยดึหลกัปฏบิัตใิหรั้กกันและกัน 
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และ 

ใหรั้กผูอ้ ืน่ สว่นศาสนายวิคอืการชําระลา้งรา่งกายใหส้ะอาด ยอ่หนา้นีค้อืสว่นทีผู่เ้ขยีน
ยกตัวอยา่ง 

การปฏบิัตติามหลักศาสนาทีแ่ตกตา่งกันแตก่ลมกลนืกันไดใ้นครอบครัว 

ยอ่หนา้ที ่6 

Old Testament คอืพระคัมภรีข์องศาสนายวิ เริม่ตัง้แตพ่ระเจา้สรา้งโลก มาจนถงึกอ่น 

พระเยซปูระสตู ิสําหรับศาสนาครสิตนั์น้รับพระคัมภรีเ์กา่นีม้าและมพีระคัมภรีใ์หมอ่กีเลม่หนึง่ 

ทีเ่รยีกวา่ New Testament เริม่ตัง้แตพ่ระเยซปูระสตูจินถงึการจัดตัง้ครสิตศ์าสนาเป็นปึกแผน่ 

น่าเสยีดายทีด่ฉัินตอ้งขอยกเนือ้เรือ่งตอนสําคัญไปไวใ้นคราวหนา้เสยีแลว้คะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหมค่ะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

May 18: Motoring � Station wagon  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีขอนาํเร่ืองรถยนตม์าฝึกฝนการแปลเพ่ือจะบอกวา่ในวงการวิทยาศาสตร์ ช่างเคร่ืองยนตร์กลไก ภาษาแปลมกัจะใชท้บัศพัทค์่อนขา้งมากค่ะ 

วิธีทบัศพัทมี์ทั้งท่ีสังคมช่างนิยมใช ้และ วิธีทบัศพัทต์ามหลกัเกณฑร์าชบณัฑิตยสถาน ถา้ผูอ่้านงาน 

แปลเป็นช่างตวัจริง ควรใชศ้พัทท่ี์ช่างสามญัใชก้นัจริงในสงัคมของเขา เช่น gauge ช่างเรียกวา่ เก 
(แปลวา่เคร่ืองวดั) rasp ช่างเรียกวา่ บุ้ง (คือตะไบหยาบซ่ึงใชต้ะไบไม)้ เป็นตน้ 

อน่ึง อยา่งลืมว่าศพัทส์ามญักบัศพัทเ์ฉพาะดา้น คาํเดียวกนับางคร้ังความหมายแตกต่างกนัไกลลิบ 

ทีเดียว เช่น queen ทัว่ไปแปลวา่ราชินี แต่ศพัทช่์างแปลวา่ ตั้งเคียงกนั มกัใช ้queen posts  

หมายถึงเสาตั้งสองอนัในโครงหลงัคาแบบตั้งเคียง 

motoring 

STATION WAGON 

Displays at motor 
show to test 

ยานยนต ์

รถยนตต์รวจการณ์ 

งานแสดงรถยนตเ์พือ่ 

ทดสอบความตอ้งการ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy1804.htm
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demand 

Mistubishi and VW mull 
assembly plants 

1. At least two more new estate 

models could be available on 

an official basis this year 

should there be a positive 

reaction from buyers in 

Thailand. 

2. MMC Sitthipol will be 

showing the Mitsubishi 

Lancer Cedia Wagon at the 

Bangkok Motor Show next 

week to assess the feasibility 

of local assembly. 

3. However, the Mitsubishi 

agent would be taking 

imports should there be any 

interest from diehard fans of 

station wagons. 

4. The Lancer estate to be 

shown will come with a 1.8-

litre engine featuring Gdi 

(gasoline direction injection) 

technology and will be 

priced at around 1.8 million 

baht in imported form. 

ของลกูคา้ 

มติซบูชิกิับโฟลค์สวาเก็น 

รว่มคดิสรา้งโรงงานประกอบรถยนต ์

1. 1จะมรีถยนตต์รวจการณ์รุน่

ใหม ่

อยา่งนอ้ยอกี 2 รุน่ ออกมา

อยา่ง 

เป็นทางการในปีนี ้ถา้หากวา่ม ี

การตอบรับทีด่จีากผูซ้ ือ้
ภายใน 

ประเทศไทย 
2. เอ็มเอ็มซสีทิธผิล จะนํา

รถยนต ์

มติซมูชิ ิแลนเซอร ์ซเีดยีแว
กอน 

ไปแสดงทีง่านแสดงรถยนต์
มอเตอร ์

โชวส์ปัดาหห์นา้ เพือ่ประเมนิ
วา่ 

รถยนตร์ุน่นีจ้ะประกอบได ้
หรอืไม ่

ในเมอืงไทย 
3. อยา่งไรก็ตาม ตัวแทนมติซบูชิ ิ

อาจจะนําเขา้รถรุน่นีห้ากวา่
ลกูคา้ 

แฟนพันธุแ์ทส้นใจ 
4. รถแลนเซอรต์รวจการณ์รุน่นี้ 

ทีจ่ะนําไปแสดงในงาน ใช ้

เครือ่งยนตข์นาด 1.8 ลติร ม ี 

ลักษณะเดน่ คอืเทคโนโลย ี 

จดีไีอ (ระบบฉีดน้ํามันเครือ่ง 

โดยตรงเครือ่งยนตเ์บนซนิ)  

ตัง้ราคาไวท้ีป่ระมาณ 1.8  

ลา้นบาท สําหรับรุน่นําเขา้ 

ชือ่ฉบบัแยกสว่นและชือ่วลหีวัเร ือ่ง  

ทา่นผูอ้า่นคงจะไมคุ่น้เคยกับหัวขอ้ขา้งบนนี้นะคะ วันนีเ้รามารูจั้กสว่นประกอบสองสว่นของ 

หนังสอืพมิพภ์าษาอังกฤษ โดยแปลตามคูม่อื ―ศพัทบ์ัญญัตวิชิาการหนังสอืพมิพ ์อังกฤษ – 

ไทย  
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ฉบับราชบัณฑติยสถานคะ่ คําวา่ ฉบบัแยกสว่น มาจากคําวา่ section ในภาษาอังกฤษ เชน่ 

Outlook, Business, Classified, Learning Post, Perspective ฯลฯ สว่น ชือ่วลหีวัเร ือ่ง  

คอื label ทีต่พีมิพใ์นแตล่ะฉบับแยกสว่นซึง่มมีากมายในแตล่ะฉบับ Motoring เป็น section 

หนึง่หรอื ฉบับแยกสว่นหนึง่ ซึง่ออกประจําวนัศกุรค์ะ่ 

กอ่นอืน่ก็เหมอืนเชน่เคย เริม่แปลชือ่ฉบับแยกสว่น  Motoring n. เป็นคําสัน้ๆ กะทัดรัด 

ตามหลักของการตัง้ชือ่ เราหาคําไทยทีม่คีวามหมายเทา่กันไดไ้มย่ากเลย – ยาน

ยนต ์ตอ่ไป 

ก็แปลชือ่วลหีัวเรือ่งในวนันัน้  Station Wagons คําแปลเริม่มปัีญหาเสยีแลว้ ปัญหาแรก 

ก็คอืความนยิมของคนในสงัคมไทยทัง้ผูซ้ ือ้ ผูข้าย ชา่ง… มักจะทับศัพทว์า่ สเตช ัน่ แว

กอน และ 

นักภาษาก็ยังมคํีาภาษาไทยใหใ้ชเ้พือ่ชว่ยกันสรา้งสรรคคํ์าไทย – ภาษาไทย น่ัน

คอื รถยนตต์รวจ 

การณ์ ฟังดขูลังน่าเลือ่มใสดนีะคะ ถา้คนไทยรักษาภาษาไทยซึง่เป็นสมบัตแิท ้ๆ  ของเรา

เอง 

ชว่ยกันใชภ้าษาไทยทีม่คีวามหมายดีๆ  ไมข่ดัหบูอ่ยๆ ภาษาของเราก็จะรํ่ารวยดว้ยถอ้ยคํา 
แลว้จะ 

เห็นวา่ การทับศัพทนั์น้ไมค่อ่ยเขา้ทา่สกัเทา่ใด สูคํ้าไทยๆ ของเราดกีวา่ 

หวัขา่วและหวัขา่วรอง  
คณุอาจเห็นคําแปล  demand n. ตามตัวคอื ความตอ้งการอปุสงค ์ปรมิาณทีต่อ้งการซือ้ 

ถา้ 

คณุใชคํ้าแปลตามตัวจะทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจไมช่ดัเจน เป็นลักษณะทีข่ดัแยง้กับลักษณะทีด่ี
ทีส่ดุ 

ของงานแปลขอ้ 2) ทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ดังนัน้จงึจําเป็นตอ้งเขยีนคําแปลใหช้ดัเจนวา่ ความ

ตอ้งการ 

ของลกูคา้ ศัพทเ์ฉพาะดา้นชา่งทีต่อ้งพจิารณาคอื  assembly plants n. ตามความหมาย 

ท่ัวๆ ไป assembly คอืการประชมุ แตค่วามหมายในวงการชา่ง หมายถงึ การประกอบชิน้สว่น 

ตา่งๆ ของเครือ่งจักร หรอืเครือ่งยนตก์ลไกรถยนตท์ีส่ามารถถอดเป็นชิน้ๆ ได ้สว่น plant นัน้ 

ท่ัวไปหมายถงึตน้ไม ้ศัพทช์า่งหมายถงึโรงงาน  mull v. เป็นคําสามัญทีม่คีวามหมาย

หลายอยา่ง 

คอื ศกึษา คดิ ใสเ่ครือ่งปรงุ ผูแ้ปลตอ้งเลอืกใหเ้ขา้กับบรบิท  คํายอ่ VW คอื โฟลค์สวา

เก็น 

ยอ่หนา้ที ่1-4 

ใจความของ 3 ยอ่หนา้นี ้เกริน่ใหท้ราบเหตผุลของการรว่มคดิกันของบรษัิทผลติรถยนตทั์ง้
สอง  

ประโยคแรกของยอ่หนา้ที ่1 มคํีาตอ้งตคีวามคอื  estate n. ตามปกตหิมายถงึทรัพยส์นิ  

ผูแ้ปลตอ้งตคีวามวา่ในทีน่ี ้อะไรคอืทรัพยส์นิ คําตอบก็คอื รถยนตต์รวจการณ์น่ันเอง 
ดังนัน้ new 

estate models จงึแปลวา่ รถยนตต์รวจการณ์รุน่ใหม ่ถา้ผูแ้ปลเขยีนคําแปลวา่ "ทรัพยส์นิ 
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รุน่ใหม"่ ก็จะขาดความชดัเจน 

ในยอ่หนา้ที ่2 มคํีายอ่ MMC การแปลอาจใชทั้บศพัทไ์ดเ้พราะคําสทิธผิลทีต่ามมาใหค้วาม

เขา้ใจ 

แกผู่อ้า่นไดพ้อเพยีงแลว้  the Mitsubishi Lancer Cedia Wagon แปลทับศัพททั์ง้ดุน้  

เพราะเป็นทีรู่จั้กกันดใีนสงัคม และถา้ตอ้งการใชภ้าษาไทยอันเป็นทีรั่กของเราก็จะแปลได ้
เพยีงคํา 

wagon ทีต่ดัจาก station wagon น่ันเอง  the Bangkok Motor Show งานแสดง 

รถยนตบ์างกอกมอเตอรโ์ชว ์เป็นการแปลทับศัพทช์ือ่เฉพาะโดยใหค้วามชดัเจน ดว้ยการ
บอกวา่ 

เป็นงานแสดงรถยนต ์

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

May 11: Movie review � Overture  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีดิฉนัอ่านพบคาํวิจารณ์ภาพยนตร์ท่ีเขียนอยา่งสั้นๆ โดย "กอ้ง ฤทธ์ิดี" ภาพยนตร์ท่ีนาํมาวิจารณ์ 

กาํลงัฮือฮามาตั้งแต่ตน้ปี 2547 ส่ือหนงัสือพิมพ ์และส่ือโทรทศัน์กล่าวขวญัถึงอยา่งหนาหู ดงันั้นจึงเป็น 

โอกาสดีสาํหรับศึกษาคาํวิจารณ์ภาพยนตร์ท่ีเขียนเพียงสั้นๆ แต่หนกัและแปลยาก อีกทั้งยงัมีการเปรียบ 

เทียบโยงใยถึงนกัดนตรีคลาสสิกระดบัโลก และนกัแสดงภาพยนตร์ท่ีโด่งดงั นกัแปลจะสงัเกตการเขียน 

และการใชถ้อ้ยคาํในแวดวงดนตรี ซ่ึง "คลงัคาํ" ของท่านจะเพ่ิมพนูข้ึนไปอีกหลายคาํ 

ไปดูบทเรียนกนัเถอะค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy1104.htm
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Movies 

Quick takes  
************** 

Kong Rithdee 

The Overture***  

Starring Anuchit Sapanpong, Adul 

Dulyarat 

Directed by Ithisoonthorn Vichailuck  

In Thai with English subtitles 

1. A sonorous song from the 

past, The overture 

unspools lush melody as it 

walks us through the life of 

a cocky court musician 

who sets his instrument - a 

wooden, Thai-style 

xylophone (ranad) - ablaze 

with a virtuosic sleight of 

hand. Writer/director 

Ithisoonthorn Vichailuck 

sanctifies his second 

feature with tight pacing, 

stately visuals and a 

sombre mood that testifies 

to his intention to pay 

homage to traditional Thai 

music and its masters - 

instead of just seducing us 

with gorgeous nostalgia. 

2. Anuchit Sapanpong plays 

Sorn, a gifted ranad-player, 

who invents a new, 

Stravinsky-sounding 

cadenza and proceeds to a 

face-off with his fearsome 

adversary, a Darth Vader-

like maestro, in a climactic 

musical duel. What softens 

the impact, though, is 

ignorance of Sorn as a 

ภาพยนตร ์

ถา่ยภาพเร็ว 
************** 

ก ้อ ง   ฤ ท ธ ี ิี ด์ ี

โหมโรง***  

นําแสดงโดย อนุชติ สพันธุพ์งษ์ และ 

อดลุย ์ดลุยรัตน ์ 

กํากับการแสดงโดย อทิธสินุทร วชิยัลักษณ์  

เสยีงภาษาไทยพรอ้มคําบรรยาย
ภาษาอังกฤษ 

1. ภาพยนตรเ์พลงเสยีงกังวาน 

หวานสะทอ้นอดตี ฉายถงึการ 

ประโคมดนตร ีพรอ้มพาให ้

เราเดนิเขา้สูช่วีติของนักดนตร ี

แหง่ราชสํานักผูท้ระนงและ 

ทา้ทาย เขากระหน่ําตรีะนาดไม ้

อยา่งเรา่รอ้นจนแทบจะลกุ 

เป็นไฟ ดว้ยมอืทีค่ลอ่งแคลว่ 

แมน่ยํา อทิธสินุทร วชิยัลักษณ์ 

ผูเ้ขยีน/ผูกํ้ากับ ไดทํ้าให ้

ภาพยนตรเ์รือ่งทีส่องของเขา 

เป็นทีย่อมรับ ดว้ยการเดนิเรือ่ง 

ในจังหวะทีก่ระชบัหนักแน่น  

ทําใหเ้ห็นทัศนภาพทีย่ ิง่ใหญ ่

โออ่า่ สงา่งาม และใหอ้ารมณ์ 
เครง่ขรมึ ซึง่ยนืยันถงึเจตนา 

รมณ์ทีจ่ะแสดงคารวะตอ่คร ู

เพลงไทย มไิดเ้พยีงโนม้นา้ว 

ผูด้ใูหร้ะลกึถงึภาพบรรยากาศ 

เกา่ๆ ทีง่ามหรเูทา่นัน้ 
2. อนุชติ สพันธุพ์งษ์ แสดงเป็น 

ศร นักระนาดผูม้พีรสวรรค ์ 

ศรไดป้ระพันธเ์พลงทีโ่ชวฝี์มอื 

เดีย่วแบบใหมข่ึน้มาเพลงหนึง่ 

มลีักษณะเยีย่งเพลงของสตรา 

วนิสกี ้และเดนิเรือ่งตอ่จนเกดิ 

การประชนัเพลงอันสดุแสน 
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person - rather than as a 

musician - and the script 

intermittently gives in to 

feeble melodramatic tugs. 

3. Yet in all this is a 

respectable piece of local 

film-making, a promising 

opening to the year. The 

music alone - the vibrant 

ranad solo in particular - is 

worth checking out. 

ตืน่เตน้เรา้ใจกับคูแ่ขง่ทีน่่า 

เกรงขาม ซึง่เป็นนักเพลงแบบ 

ดารท์เวเดอร ์(ดาราภาพยนตร ์

ทีป่ราบไมล่ง) สิง่ทีทํ่าให ้

ภาพยนตเ์รือ่งนีด้อูอ่นไป ก็คอื 

การทีเ่ราไมรู่จั้กตัวตนแทจ้รงิ 

ของศร รูแ้ตเ่พยีงวา่เขาเป็นนัก 

ดนตรเีทา่นัน้ และบทภาพยนตร ์

ทีไ่มต่อ่เนือ่งนีเ้ป็นสว่นทีทํ่าให ้

หนังเรือ่งนีเ้บาไป 
3. รวมความวา่ภาพยนตรเ์รือ่งนี้ 

สรา้งโดยคนไทยทีต่อ้งขอคารวะ 

เปิดตัวในตอนตน้ปี มอีนาคต 

ไปไดด้ ีไดฟั้งเพยีงดนตรอียา่ง 

เดยีว โดยเฉพาะการเดีย่ว 

ระนาดเอกทีม่เีสยีงกอ้งกังวาน 

ก็คุม้คา่น่าจะไปชมแลว้ 
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หวัเร ือ่ง  
บทความสัน้ๆ นีจ้ะอยูใ่นหัวเรือ่ง Movies ภาพยนตร ์บทความใชช้ือ่วา่ quick takes เขยีน

โดย 

กอ้ง ฤทธิด์ ีทัง้บทความและชือ่แปลยากมาก จงึตอ้งใชก้ารแปลแบบตคีวาม เพือ่ใหส้ามารถ
สือ่ 

ความหมายไดด้กีับผูอ้า่น quick takes n. หมายถงึการถา่ยภาพยนตร ์ชว่งสัน้ๆ เร็วๆ  

takes ในทีน่ี ้คอืการถา่ยภาพยนตร ์หรอื ถา่ยภาพ ดฉัินตัดสนิใจเขยีนคําแปลวา่ ถา่ยภาพ

เร็ว ซึง่หมายถงึการเลา่เรือ่งและวจิารณ์ภาพยนตรอ์ยา่งสัน้ๆ น่ันเอง คณุกอ้ง ฤทธิด์ซี ึง่เป็นผู ้
วจิารณ์และ 

ประเมนิคา่ภาพยนตรเ์รือ่งโหมโรงนี ้ไดใ้หค้ะแนนดาว 3 ดวง ซึง่จัดอยูใ่นขัน้ด ีระดับคะแนน

ดทีีส่ดุ 

จะใหด้าว 5 ดวง สว่นระดับตํา่สดุจะไมใ่หด้าวเลย starring มาจาก star ดารา ในทีน่ี ้

คอื 

ดารานํา ตัวเอกแสดงนํา directed สําหรับภาพยนตร ์คอื กํากับการ
แสดง subtitles  

คําบรรยายภาพสัน้ๆ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้คอื ลักษณะโดยรวมของภาพยนตรเ์รือ่งโหมโรง ทีใ่หค้วาม
ไพเราะ 

ของดนตรไีทย ผสมผสานกับชวีตินักดนตรแีละวฒันธรรมของนักดนตรไีทย ทีย่กยอ่งเคารพ
คร ู

เพลง นอกจากนี ้ภาพยนตรเ์รือ่งนีย้ังสามารถโนม้นา้วผูด้ใูหส้นใจดนตรไีทยดว้ย ผูแ้ปลจะ
สามารถ 

เก็บถอ้ยคําสํานวนเกีย่วกับแวดวงดนตรเีขา้ "คลังคํา" ไดม้าก เชน่  sonorous adj. กังวาน 

ดังสน่ัน  lush melody n. ทํานองเพลงทีไ่พเราะ lush ตามตัวหมายความวา่ มากมาย  

อดุมสมบรูณ์ โออ่า่ โอฬาร  court musician n. นักดนตรแีหง่ราชสํานัก  Thai-style  

xylophone (ranad) ไซโลโฟนแบบไทย (ระนาด) เป็นตน้ ศัพทอ์ืน่ทีจํ่าเป็นตอ้งทําความ 

เขา้ใจกอ่นแปลคอื  unspools v. ตามตัวหมายถงึการคลีม่ว้น คลีห่ลอดดา้ย ในทีน่ี ้

หมายถงึ 

มว้นฟิลม์ภาพยนตร ์อาจจะหมายถงึ กรอฟิลม์ไปขา้งหนา้หรอืกรอกลับ ถา้จะแปลใหผู้อ้า่น
เขา้ใจ 

งา่ยๆ ก็ตอ้งแปลแบบตคีวามวา่ ฉาย เทา่นัน้เอง  cocky adj. ทระนง เชือ่มั่นสงู ชอบทา้
ทาย 
 sets his instrument...ablaze กลุม่คํา ทําใหเ้ครือ่งดนตรลีกุไหม,้ เรา่รอ้น ตคีวามวา่  

เขาตรีะนาดไดเ้ชีย่วชาญ เรา่รอ้น จนแทบจะลกุเป็นไฟ ablaze คอื ลกุเป็นไฟ มสีสีนั มี

ชวีติชวีา 

 virtuosic adj. ซือ่สตัย ์มคีณุธรรม เกง่กลา้สามารถ  sleight of hand กลุม่คํา  

ความพลกิแพลงของมอื ความคลอ่งแคลว่ของมอื (มอื คอืการกระทํา, การเลน่ดนตร ีในทีน่ี้

คอื 

การตรีะนาด)  sanctifies v. ตามตัวอักษรคํานี ้หมายความวา่ ทําใหถ้กูตอ้งตามลัทธิ
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ศาสนา 

ตคีวามไดว้า่ เชดิช ูทําใหด้ขูลัง น่าเชือ่ถอื ถกูตอ้ง ยอมรับได ้ his second feature n. คํา  

feature มคีวามหมายมากมาย ในทีน่ีห้มายถงึภาพยนตร ์ tight pacing n. จังหวะทีแ่น่น  

การเดนิเรือ่งทีก่ระชบั เพือ่ใหฟั้งดไูพเราะ ดฉัินเขยีนคําแปลผสมผสานกันวา่ การเดนิเรือ่งใน 

จังหวะทีก่ระชบัหนักแน่น คดิวา่ไดเ้ก็บความไวค้รบถว้นแลว้  stately visuals ดฉัินแปล 

โดยรักษาบรรยากาศของการเขยีนทีม่รีะดับวา่ ทัศนภาพทีย่ ิง่ใหญ ่โออ่า่ สงา่งาม การซอ้น
คํา 

ในภาษาไทย ใหค้วามรูส้กึทีห่นักแน่น จรงิจัง ดฉัินซอ้นคํา ยิง่ใหญ,่ โออ่า่, สงา่งาม สําหรับ
stately คะ่ สว่น visuals ซึง่เป็นพหพูจน ์เนน้ความหลากหลาย ความสําคัญ ดฉัินซอ้นคํา 

ทัศน = เห็น ภาพ = การเห็น เพือ่ความหนักแน่นจรงิจังเชน่กัน  sombre adj. เป็นรปูคํา

ในภาษาอังกฤษแบบ 

อเมรกิัน ถา้เป็นแบบอังกฤษหรอื British English เขยีน somber แปลวา่ เศรา้ เครง่ ขรมึ

sombre อารมณ์เครง่ขรมึ โดยเลอืกจากคําแปลทีค่ดิไวห้ลายแบบ คอื อารมณ์โศกเศรา้ 

หมน่ 

หมอง บรรยากาศเครง่เครยีด เพราะคดิวา่เป็นคําแปลทีก่ระชบัเหมาะสมทีส่ดุ  testifies v.  

เป็นพยาน, ยนืยัน  to pay homage to v. แสดงความเคารพ คารวะ สํานวนนีถ้า้ใชก้ับ 

บคุคลหรอืคร ูในทีน่ีก็้ยอ่มใชไ้ด ้แตถ่า้จะใชก้ับ ดนตร ีฟังดไูมเ่หมาะ ดังนัน้ ดฉัินจงึใชคํ้า
แปลวา่ 

ยกยอ่งเชดิช ูขอ้ความสดุทา้ยของยอ่หนา้นี ้ถา้แปลแบบตรงตัวจะไมส่ือ่เลย ดังนัน้จงึแปล
แบบ 

ตคีวาม และเรยีบเรยีง เขยีนใหมโ่ดยรักษาความหมายไวอ้ยา่งครบถว้น  seducing v. โนม้

นา้ว 

 gorgeous nostalgia n. การรําลกึถงึอดตีทีห่รหูรา งดงาม 

ยอ่หนา้ที ่2 

ขอทบทวนหลักการแปลสกัสองขัน้นะคะ ขัน้แรกอา่นใหต้ลอด ขัน้ทีส่อง ทําความเขา้ใจและ
เก็บ 

ใจความสําคัญ เมือ่อา่นขอ้ความทีจ่ะแปลตัง้แตต่น้จนจบแลว้ ผูแ้ปลก็จะเก็บใจความสําคัญ 
เพือ่ 

ป้องกันการแปลผดิ หรอืนอกเรือ่ง ใจความสําคัญของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึผูแ้สดงนํา และ
วจิารณ์ 
การเขยีนบทภาพยนตร ์ a gifted ranad-player n. กลุม่คําซึง่ตอ้งเริม่แปลจาก 

คําสดุทา้ยของกลุม่ซึง่เป็นคําสําคัญ  Stravinsky-sounding cadenza กลุม่คํานีแ้ปล 

ยากมาก เพราะผูแ้ปลตอ้งคน้หาความรูร้อบตัวมาประกอบการแปล ซึง่จะแปลตรงตัวตาม
ถอ้ยคํา 

ไมไ่ดเ้ลย เมือ่ผูแ้ปลเจอขอ้เขยีนยากๆ พอหายหนักใจแลว้ก็คอ่ยๆ แกะไปทลีะคํานะคะ ในที
นีก็้ 

แกะ Stravinsky ออกมากอ่น คน้หาความรูใ้นพจนานุกรมดีๆ  และสารานุกรม ดฉัินขอยอ่

ความ 

มาฝากผูแ้ปลดังนี ้ชือ่เต็ม Igor Stravinsky (1882-1971) เป็นนักดนตรชีาวรัสเซยี มชีือ่เสยีง 

จากการแตง่ดนตรสีําหรับบัลเลย่ ์เขาเป็นนักแตง่เพลงทีช่อบแหวกแนวหาความอสิระ ไม่
เดนิตาม 
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รอยคลาสสกิ เพลงทีเ่ขาแตง่ The Rite of Spring แตกตา่งจากเพลงเดมิๆ เป็นอันมาก  

ดังนัน้ เมือ่นําออกแสดงครัง้แรกก็เกดิการประทว้งคดัคา้น จากประวตัขิองสตราวนิสกี้
ดังกลา่ว 

จงึตคีวามไดว้า่ เพลงระนาดทีศ่รประพันธข์ ึน้ "เยีย่งเพลงของสตราวนิสกี"้ คงเกดิการ
ประทว้ง 

คัดคา้นเชน่กัน  cadenza n. ศัพทใ์นแวดวงดนตร ีหมายถงึ สว่น, ทอ่นเพลง ทีย่ากทีส่ดุ 

ในดนตรทีีผู่เ้ลน่เดีย่ว ตอ้งการแสดงความสามารถ  a face-off n. การเผชญิหนา้ การ

ประชนั 

ขนัแขง่  fearsome adversary n. คูแ่ขง่ทีน่่ากลัวน่าเกรงขาม  a Darth Vader-like 

maestro กลุม่คําทีแ่ปลยากและตอ้งการคน้หาความรู ้เราเริม่ดว้ยการคน้หา Darth Vader  

กอ่น นักดหูนังเกีย่วกับสงครามอวกาศจะรูจั้กพระเอกดารท์เวเดอรค์นนี ้เพราะแสดงเกง่ 
เฉียบขาด 

เป็นจรงิเป็นจัง ไมแ่พใ้คร  maestro n. คํานีม้เีสยีงอา่นแปลกๆ วา่ ไม-สโตร เป็นคําในแวด

วง 

ดนตรเีชน่กัน หมายถงึผูป้ระพันธเ์พลง ครเูพลง ผูนํ้าวงดนตร ีทีม่ชี ือ่เสยีง ดฉัินเลอืกใช ้

คํา นกัเพลง 

ในทีน่ีเ้พราะฟังดเูป็นไทยๆ ด ี duel n. การแขง่ขัน musical duel ใชคํ้าแปลวา่ ประชนั

เพลง 

ฟังดเูป็นไทยๆ ด ีเพือ่ใหส้ือ่ความหมายไดช้ดัเจน ดฉัินเขยีนบทแปลโดยสลบัการเรยีง
ประโยคใหม ่

ทัง้นีค้ดิวา่เก็บความไวไ้ดค้รบถว้นแลว้คะ่  Intermittently adv. เดนิๆ หยดุๆ ไมต่อ่เนือ่ง 

ขดัจังหวะ  feeble adj ออ่นแอ, เบาบาง melodramatic adj หมายถงึหนังประเภทหนึง่ 

หนักไปทางอารมณ์ tugs n การดงึ, การฉุด, การชกัลาก 

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้นีเ้ป็นสรปุการวจิารณ์วา่ ภาพยนตรเ์รือ่งโหมโรงนีจั้ดอยูใ่นขัน้ด ีน่าชืน่ชม โดยเฉพาะ
เป็น 

ภาพยนตรไ์ทยทีฉ่ายระหวา่งชว่งตน้ปีใหม ่ดนตรใีนภาพยนตรน์ีม้คีณุคา่ยิง่  piece n. บท

ละคร 

บทภาพยนตร ์ promising adj. ซึง่มอีนาคตด ีมคีวามหวัง  local film-making n.  

local ในทีน่ีห้มายถงึประเทศไทย local film-making จะแปลตรงตัววา่การถา่ยทําภาพยนตร ์

ไทย หรอื จะแปลวา่ภาพยนตรเ์รือ่งนีส้รา้งโดยคนไทยก็ได ้เพือ่ใหก้ารเขยีนประโยคมคีวาม
กลมกลนื 

 the vibrant ranad solo กลุม่คํานีไ้ดเ้รยีงรอ้ยถอ้ยคําเสยีใหม ่เพือ่ใหฟั้งดเูป็นไทยๆ คะ่  

vibrant adj. ถา้ใชก้ับดนตร ีน่าจะเป็นทีม่เีสยีงกอ้งกังวาน นอกจากนี ้ยังแปลวา่มชีวีติชวีา 

ตืน่เตน้ 

อกีดว้ย  a checking out n. การออกจากบา้น ออกจากทีพั่กหรอืโรงแรม ในทีน่ี ้คอืออก 

จากบา้นไปชมภาพยนตรเ์รือ่งโหมโรง การทํางานแบบศรหรอืสตราวนิสกี ้เป็นการไมย่อม
จํากัด 

ตัวเองไวใ้นสภาพแวดลอ้มเดมิๆ ซึง่น่ันก็คอื กา้วแรกไปสูค่วามสําเร็จ เป็นกา้วทีเ่จ็บปวด 

อับอายขายหนา้ แตก่า้วตอ่ไปคอืความสําเร็จทีย่ั่งยนื บางครัง้ก็เป็นอมตะ 
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สวัสดคีะ่     

สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

May 4: Battling mum gets rights award 2 

สวัสดีค่ะ เพื่อน ผู้อ่าน  

เรากลบัมาแปลการต่อสู้ตอนจบ ของคุณแม่นกัต่อสู้คนน้ีกนัต่อ ท่ีจริงข่าวของคุณรัตนา มีเร่ืองซบัซ้อน 

ผกูเง่ือนปม ยิง่กวา่โครงเร่ืองหนงัไทย หรือละครทีวีของไทยเสียอีก หากไดติ้ดตามข่าวทีวี เม่ือเธอ 

ออกมาเล่าความขมข่ืน ในการสปัระยทุธ์ต่อการเลือกปฏิบติั ท่ีไร้เมตตาและเป็นธรรมของขา้ราชการ  

ท่ีกระทาํย ํา่ยศีกัด์ิศรีเธอ เร่ิมจากเร่ือง เธอไปร้องเรียน ไดรั้บความเดือดร้อนจากเพ่ือนบา้น ท่ีต่อเติม 

บา้นรุกลํ้าท่ีดินของเธอ... แต่แลว้กลบักลายเป็นตวัเธอเอง ถูกฟ้องร้องไปเสียน่ี...ร้ายแรงถึงขั้นลูกสาว 

เธอถูกจบัติดคุก...เธอถึงกบัจะฆ่าตวัตายหนีปัญหา แต่แรงฮึดสู้ของแม่ ตอ้งด้ินรนหาทาง ศึกษาหา 
ความรู้ดา้นกฎหมายจนเช่ียวชาญ เอามาต่อสู้ตามระเบียบสงัคม น่ายกยอ่งไหมท่านผูอ่้าน... 

กรณีของเธอ เสมือนสงัคมไดต้บหนา้ภารกิจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ผูกิ้นเงินเดือนจากภาษีของเรา 

เอาล่ะ...เรามาแปลกนัต่อดีกวา่... 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmy0404.htm
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Battling mum gets 
rights award 2 

Work of six women to be 
recognised 

Anjira Assavanonda 

5. She argued that the order was 

unfair for she had bought the 

house legally and in good 

faith from an estate 

developer. She filed lawsuits 

and complaints against the 

Bangkok Metropolitans 

Administration's order but 

there was no progress in the 

case until she turned to the 

National Human Rights 

Commission, which 

eventually ruled in her favour 

and urged the BMA to review 

the house demolition order. 

6. Her second triumph followed 

last month when the 

Administrative Court ruled 

that Bung Kum district 

authorities abused their 

power in transferring her 

name, and the rest of her 

family's, to another house for 

registration purposes. 

7. Ms Rattana yesterday said 

she had not been officially 

informed about the award but 

was pleased to know that her 

effort finally counted for 

something. 

8. "It's a prize for my long-

lasting battle. I'm glad, 

indeed, not for myself but for 

every consumer who has 

แมน่กัตอ่สู ้
รบัรางวลัสทิธชิน ๒ 

ผลงานของสตร ี6 คนไดรั้บยกยอ่ง 

อนัจริา อศัวนนท ์

5. เธอโตแ้ยง้วา่ คําสัง่นีไ้มเ่ป็น 

ธรรม เพราะเธอไดซ้ือ้บา้น 

จากผูจั้ดสรรบา้นและทีด่นิ  

ถกูตอ้งตามกฎหมายและ 

โดยสจุรติ เธอไดร้อ้งเรยีน 

และยืน่ฟ้องรอ้งคําสัง่ของ 

คณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร 

แตค่ดไีมก่า้วหนา้ จนเธอตอ้ง 

มุง่ไปขอความชว่ยเหลอืคณะ 

กรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ 

ชาต ิซึง่ผลสดุทา้ยไดช้ีข้าด 

เขา้ขา้งเธอ และผลักดันให ้

กทม.ทบทวนคําสัง่รือ้ถอนนี ้
6. ชยัชนะครัง้ทีส่องของเธอ  

ตดิตามมาเมือ่เดอืนทีแ่ลว้  

เมือ่ศาลปกครองพพิากษาวา่ 

เจา้หนา้ทีข่องเขตบงึกุม่ ใช ้

อํานาจโดยมชิอบ แกไ้ขโยก 

ยา้ยชือ่เธอและครอบครัวทัง้ 

หมด ไปไวใ้นบา้นหลังอืน่ เพือ่ 

เหตผุลดา้นการจดทะเบยีน 
7. เมือ่วานนี ้นางรัตนาเปิดเผย 

วา่ เธอไมไ่ดรั้บแจง้เรือ่งได ้

รับรางวลัอยา่งเป็นทางการ  

ทวา่เธอรูส้กึยนิดทีีท่ราบวา่  

ทีส่ดุแลว้ความบากบั่นทุม่เท 

ของเธอ มคีณุคา่สําคัญตอ่ผู ้
คนทัง้หลาย 

8. "นีค่อืรางวลัแหง่การตอ่สู ้อัน 

ยาวนานไมรู่จ้บสิน้ของดฉัิน 

ดใีจคะ่ จรงิๆ แลว้ ไมใ่ชร่างวลั 

สําหรับตัวดฉัินเอง แตเ่ป็นของ 

ผูบ้รโิภคทกุๆ คน ทีต่กอยูใ่น 
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been in similar trouble. I 

hope the award will 

encourage them to fight on 

like I did," she said. 

9. She noted, however, that her 

problem was still not 

resolved as the BMA had 

made no response to the court 

verdict. 

สภาพทกุขท์รมานเชน่เดยีว 

กันนีด้ฉัินหวงัวา่รางวลันีจ้ะ 

กระตุน้สง่เสรมิใหท้กุคนตอ่สู ้
เหมอืนดังเชน่ทีด่ฉัินเคยทํามา" 

เธอกลา่ว 
9. แตก่ระนัน้ เธอไดช้ีใ้หเ้ห็น 

ปัญหาของเธอ ยังคงไมม่กีาร 

แกไ้ข เพราะกทม.ยังไมไ่ด ้

ปฏบิัตติามคําพพิากษาศาลเลย 
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ยอ่หนา้ที ่5 
ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึขอ้แกต้า่งในคดขีองเธอ และองคก์รทีย่ืน่เมตตาจติค้ําจนุจติวญิญาณของ
เธอไว ้
argued (v.) โตแ้ยง้, คัดคา้น, แกต้า่ง เลอืกใชคํ้าใดไดทั้ง้ส ิน้ in good faith เป็น

สํานวน 

หมายถงึ โดยสจุรติ, สจุรติใจ, โดยบรสิทุธใ์จ an estate developer เป็นนามวลใีนรปู attr. 

adj.(อกีแลว้) หมายถงึ ผูจั้ดสรรบา้นและทีด่นิ filed lawsuits หมายถงึ ยืน่ฟ้องรอ้ง, ฟ้อง

คด,ี  

ฟ้องตอ่ศาล complaints (n.) รอ้งทกุข,์ รอ้งเรยีน, ฟ้องรอ้ง เลอืกคําใดคําหนึง่ไดทั้ง้นัน้ 
ประโยคนีด้ฉัินขอกลบัเอา รอ้งเรยีน ขึน้มากอ่น ฟ้องรอ้ง ตามสภาพเป็นจรงิ ทีเ่ธอไป

รอ้งเรยีน 

ทีก่ทม. กอ่นจะฟ้องรอ้งคําสัง่คณะผูบ้รหิาร no progress เป็นวล ีหมายถงึ ไมก่า้วหนา้ 
turned to (phr.v.) หันหนา้ไป, มุง่ไปขอความชว่ยเหลอื ขอใชคํ้าหลังดกีวา่ the  

National Human Rights Commission เป็นชือ่เฉพาะขององคก์รอสิระ คอื คณะกรรม 

การสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิeventually (adv.) ในทีส่ดุ, ผลสดุทา้ย, ทา้ยสดุ เลอืกใช ้

ได ้

ทกุคําurged (v.) เรง่, กระตุน้, ผลักดัน ใชไ้ดท้กุคํา in her favour เป็นวล ี
หมายถงึ  

เขา้ขา้งเธอ, เห็นดว้ยกับเธอ, สนับสนุนเธอ ruled (v.) ตัดสนิ, ชีข้าด, วนิจิฉัย ใชไ้ดท้กุ

คํา 
the house demolition order เป็นนามวล ีทีม่ ีattr.adj. ขยายถงึ 3 คําดว้ยกัน หมายถงึ  

ค าส ัง่ร ือ้ถอนนี ้

ยอ่หนา้ที ่6 
หลังฝนตก ฟ้ายอ่มแจม่ใส ชยัชนะเริม่เดนิขบวนเขา้มาหาเธอแลว้ triumph (n.) ชยัชนะ,  

ความสําเร็จ, ความยนิด ีแตคํ่าแรกดตูรงกับบรบิทดกีวา่ the Administrative Court เป็น 

ชือ่เฉพาะขององคก์รอสิระอกีองคก์รหนึง่ คอื ศาลปกครอง ซึง่มหีนา้ทีไ่ตส่วนคดคีวามการ

บรหิาร 

ปกครองทัง้ปวง abused their power เป็นวล ีหมายถงึ ใชอํ้านาจโดยมชิอบ, ใชตํ้าแหน่ง 

หนา้ทีอ่ยา่งผดิๆ, ละเมดิอํานาจ ดฉัินขอใชคํ้าแรกเพราะเป็นคําดา้น
กฎหมาย transferring  

(v.) โยกยา้ย, สบัเปลีย่น, ยา้ย ดฉัินขอเตมิ แกไ้ข เขา้ไปอกี เพือ่ใหข้อ้ความชดัเจนดี

ขึน้ for  

registration purposes นี่เป็นนามวลทีีเ่ป็น attr.adj. อกีคําหนึง่ หมายถงึ เพือ่เหตผุลดา้นการ 

จดทะเบยีน, โดยมจีดุประสงคด์า้นทะเบยีน 

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้นีแ้สดงความรูส้กึของคณุรัตนา to be informed (v.) เป็นประโยคในรปู passive  

form ซึง่นยิมใชเ้ป็นภาษาไทยวา่ ไดรั้บแจง้, ไดรั้บทราบ, ไดรั้บรู,้ ไดรั้บ
รายงาน officially  

(adv.) อยา่งเป็นทางการ, อยา่งมพีธิรีตีอง ใชคํ้าแรกดเูหมาะสมด ีfinally (adv.) ทีส่ดุแลว้
,  
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ทา้ยสดุ, ผลสดุทา้ย ใชไ้ดท้กุคําคะ่ เลอืกเอา แตพ่ยายามอยา่ใชคํ้าทีซ่ํ้ากับ eventually 
counted for something เป็นสํานวน หมายถงึ มคีณุคา่แกค่วามสนใจของคน, มคีณุคา่ 

สําคัญตอ่ผูค้นทัง้หลาย, มคีวามสําคัญตอ่สงัคม เลอืกใชไ้ดท้กุคํา 

ยอ่หนา้ที ่8 
นีค่อืความรูส้กึ แสดงจติสาํนกึของคณุรัตนา ทีม่ตีอ่รางวลัทีไ่ดรั้บ long lasting 

battle เป็น 

นามวล ีทีม่ ีattr.adj. 2 คํา หมายถงึ สงครามหรอืการตอ่สูอ้ันยาวนานไมรู่จ้บ

สิน้ trouble (n.) 

ทกุขท์รมาน, ความเดอืดรอ้น, ความทกุข ์เลอืกเอาคําหนึง่คําใดได ้ไมว่า่

กัน encourage (n.) 

เรา้ใจ, สง่เสรมิ, ปลกุใจ, กระตุน้ ดฉัินขอผนวก 2 คําเขา้กัน เพือ่เนน้คําใหม้น้ํีาหนักมากขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่9 
ปัญหาของคณุรัตนายังไมจ่บสิน้ ยังคงมอีกี noted (v.) ชีใ้หเ้ห็น, พดู, อธบิายใหเ้ห็น, 

แสดงออกมา ใชคํ้าแรกเหมาะสมดกีวา่คําอืน่ จรงิมัย้ จรงิมัย้ however ควรยา้ย คําแปล 

มาไวด้า้นหนา้ขอ้ความ ประโยคภาษาไทย เรานยิมเชน่นีม้ากกวา่ was still not 

resolved ขอ้ความนีเ้ป็น passive form ตอ้งหลกีเลีย่งมาใชเ้ป็น ยงัคงไมม่กีารแกไ้ข หรอื 

ปรับปรงุ หรอืขจัดออกไป no response เป็นสํานวน หมายถงึ ยังไมต่อบสนอง, ยังไม่

ปฎบิัตติาม, ยังไมทํ่าตาม เลอืกใชไ้ดท้กุคํา 

the court verdict เป็นนามวล ีทีม่ ีthe court เป็น attr.adj. มคีวามหมายวา่ คํา 

พพิากษาศาล, คําตัดสนิ, คําชีข้าดของศาล เลอืกใชคํ้าหนึง่คําใดไดต้ามใจชอบคะ่ 

แลว้พบกนัใหมค่ราวหนา้ 

จนิตนา ใบกาซยู ีี ์

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

APRIL 2004 

April 27: Battling mum gets rights award 1  

สวัสดีค่ะ เพื่อน ผู้อ่าน  

วนัน้ี ขอนาํข่าวการต่อสู้ของผูห้ญิงไทยคนหน่ึง มาเป็นตวัอยา่งการแปลของเรา ข่าวน้ีน่าสนใจตรงท่ีว่า 
น่ีคือวีรกรรมอนัยิง่ใหญ่ของหญิงไทยคนหน่ึง ท่ีไดรั้บทุกขท์รมานตามลาํพงัคนเดียว เป็นเวลาถึง 10 ปี 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap2704.htm
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...10 ปีท่ีเธอตอ้งถูกดูถูกเหยยีดหยาม จากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายของเราเอง ซ่ึงมีหนา้ท่ีบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข 

ให้เรา โดยรับเงินภาษีของเราเป็นเคร่ืองยงัชีพของตน... แต่สงัคมยงัมีตาในท่ีสุด... เธอไดรั้บเกียรติยศ 

กลบัคืนมา 

มีสาํนวนและวลีหลายคาํท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะคาํนามวลีท่ีมี attributive adjective จะมีวิธีแปลอยา่งไร 
ให้กลมกลืนเป็นประโยคภาษาไทยท่ีดี เรามาดูดว้ยกนั 
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Battling mum gets 
rights award 1 

Work of six women to be recognised 

Anjira Assavanonda 

1. A woman who has fought a 10-

year battle with state authorities 

for the right to her house has 

been named an outstanding 

advocate for consumer 

protection rights. 

2. Rattana Sajathep is one of six 

women to receive awards from 

human rights organizations on 

Sunday at a ceremony marking 

International Women's Day on 

March 8. 

3. Pornpen Kongkachornkiat, of 

the working committee, said Ms 

Rattana was honoured for her 

courage and never give-up spirit 

in fighting to protect consumer 

rights. "She is a single mother 

who has incessantly fought 

against injustice in a battle 

which seemed endless and had 

been ignored by the authorities," 

said Ms Pornpen. 

4. Ms Rattana's problems started in 

1994 when Bung Kum district 

charged her with illegally 

building a house on land 

designated for public use and 

ordered her to dismantle it. 

แมน่กัตอ่สู ้
รบัรางวลัสทิธชิน ๑ 

ผลงานของสตร ี6 คนไดรั้บยกยอ่ง 

อนัจริา อศัวนนท ์

1. ผูห้ญงิคนหนึง่ ทีไ่ดต้อ่สูก้บั 

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ในสงคราม 

ยาวนานนับ 10 ปี เพือ่สทิธ ิ

ครอบครองบา้นของเธอ 
ไดรั้บ 

เสนอชือ่เป็นผูส้ง่เสรมิการ 

คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภคดเีดน่ 
2. รัตนา สจัเทพ คอื สตรหีนึง่ 

ใน 6 คน ทีไ่ดรั้บรางวลัจาก 

องคก์รในดา้นสทิธมินุษยชน 

ในงานเฉลมิฉลองวนัสตรี
สากล 

เมือ่วนัเสารท์ี ่8 มนีาคม ศกนี ้
3. พรเพ็ญ กอ่งขจรเกยีรต ิ 

กรรมการในคณะทํางานนี ้
ชีแ้จงวา่ นางรัตนา ไดรั้บ 

ยกยอ่งจากวรีกรรมกลา้หาญ 

และจติใจไมย่อ่ทอ้ยอมแพ ้

ของเธอ ในการตอ่สูเ้พือ่ 

คุม้ครองสทิธผิูบ้รโิภค 

"เธอเป็นแมผู่โ้ดดเดีย่ว 

ผูต้อ่สูอ้ยา่งไมห่ยดุยัง้กับ 

ความอยตุธิรรม ในสงคราม 

ทีด่ไูรจ้ดุจบ และโดนละเลย 

เมนิเฉยจากเจา้หนา้ทีข่อง
รัฐ" 

นางพรเพ็ญ กลา่ว 
4. ปัญหาของนางรัตนาเริม่ข ึน้ 

ในปี 2537 เมือ่เขตบงึกุม่ 

ไดก้ลา่วหาเธอ ละเมดิ
กฎหมาย 

การปลกูสรา้งอาคาร
บา้นเรอืน 
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โดยสรา้งบา้นบนทีด่นิที่
กําหนด 

เป็นทีส่าธารณประโยชน ์
และ 

สัง่ใหเ้ธอรือ้ถอนบา้นออกไป 
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หวัขา่วใหญ ่
หัวขา่วนีแ้ปลตรงคํา แตต่อ้งระวงัวล ีBattling mum ซึง่เป็น attr. adj. โดยม ีbattling ซึง่มา 

จากคํา battle (n.) สงคราม, การตอ่สู,้ การสูร้บ เป็นคําวเิศษณ์ขยายคํา mum ตอ้งหาคําที่

กระชบั 

มาใชเ้ฉพาะเป็นหัวขา่ว ดฉัินจงึใช ้แมน่กัตอ่สู ้

 rights award เป็นวล ีattr. adj. เหมอืนกัน โดยม ีrights (n.)สทิธ,ิ สจัธรรม, ความยตุธิรรม 

คําแรกนยิมใชก้ัน เป็นวเิศษณ์ขยาย award (n.) รางวลั วลนีีด้ฉัินขอใช ้รางวลัสทิธชิน โดย
เตมิ  

"ชน" เขา้มาดว้ย จากคําเต็ม Human Rights สทิธมินยุชน 

หวัขา่วยอ่ย 
work (n.) ผลงาน, งาน, บทบาท, พฤตกิารณ์ เลอืกใชไ้ดท้กุคํา to be recognised เป็น 

วลกีรรมวาจก ตอ้งทําใหเ้ป็นขอ้ความกรรตวุาจก โดยใช ้ไดร้บั แทน คํา recognise (v.) มคํีา

แปล 

หลายคํา ตอ้งเลอืกใหเ้หมาะกับบรบิทขอ้ความ ในทีน่ีข้อใช ้ยกยอ่ง 

ยอ่หนา้ที ่1 
ยอ่หนา้นี ้เป็นขอ้ความสรุปขา่วชิน้นี้ กลา่วถงึการตอ่สูข้องผูห้ญงิคนหนึง่เป็นเวลา a 10-year 

battle 

ซึง่เป็นวล ีattr. adj.หมายถงึ สงครามยาวนานนับ 10 ปี ถา้หากแปลตรงๆ คอื สงคราม 10 ปี 

ความ 

จะดไูมส่ละสลวย state authorities เป็นวล ีattr. adj. เชน่กัน หมายถงึเจา้หนา้ทีข่องรัฐ,  

ขา้ราชการ, หน่วยงานของรัฐ ในบรบิทนีน่้าจะหมายถงึ เจา้หนา้ทีข่องรัฐ ผูป้ฎบิัตงิานอยูท่ีเ่ขต
บงึกุม่ 
the right to her house วลนีีเ้กีย่วขอ้งกับกฎหมาย คอื สทิธคิรอบครองบา้นของเธอ 
has been named เป็นวลกีรรมวาจก ตอ้งเลีย่งไปใชเ้ป็น ไดรั้บเสนอชือ่, แตง่ตัง้, ประกาศ

ชือ่ 

เลอืกใชไ้ดท้กุคํา an outstanding advocate เป็นวล ีattr. adj. อกีเชน่กัน หมายถงึ ผูส้ง่ 

เสรมิ ผูส้นับสนุน ผูร้เิร ิม่ดเีดน่  

ขอ้ความยอ่หนา้นี ้ตอ้งมกีารปรับเปลีย่นตําแหน่งทีว่างคําและขอ้ความบา้งเพือ่ให ้
ขอ้ความสละสลวย 

ตามทีน่ยิมใชใ้นภาษาไทยกัน 

ยอ่หนา้ที ่2 
ขอ้ความนี ้กลา่วถงึคณุรัตนา และรางวลัทีเ่ธอไดรั้บ human rights organisations เป็นนาม 

วล ีทีเ่ป็น attr. adj. เชน่เดยีวกัน หมายถงึ องคก์รในดา้นสทิธมินุษยธรรม (ตา่งๆ) a 

ceremony marking เป็นขอ้ความเชือ่มทีล่ะสนัธานและคํากรยิา to be ไป แปลความวา่  

งานเฉลมิฉลอง mark (v.) เฉลมิฉลอง, เป็นสญัลักษณ์, กําหนดใหเ้ป็น, เป็น

เครือ่งหมาย ฯลฯ 

เลอืกใชคํ้าแรกเหมาะกับบรบิทด ีInternational Women's Day เป็นนามวล ีคอื วนัสตร ี
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สากล International (adj.) สากล, นานาชาต,ิ ระหวา่งประเทศ, ระหวา่งโลก 

ขอ้ความยอ่หนา้นีข้อปรับยา้ยเอาวนัเวลาจัดงานมาไวท้า้ยประโยครวมกัน จะดดูกีวา่
แยกกันอยู ่ 

เชน่ความในภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่3 
ยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึเหตผุลทีเ่ธอไดรั้บรางวลั the working committee เป็นนามวล ีทีม่ ี
attr.  

adj. หมายถงึ คณะท างาน (ของคณะกรรมการใหญ)่ was honoured เป็น passive form 

ตอ้งเปลีย่นเป็นประโยคกรรตวุาจก เพราะมเีนือ้หาไปในดา้นด ีขอใชข้อ้ความวา่ นางรตันา

ไดร้บั 

ยกยอ่ง หรอื เกยีรต ิหรอื สรรเสรญิ หรอืนับถอื ใชไ้ดท้กุคํา เลอืกเอาคะ่ courage (n.) 

ความ 

กลา้หาญ, ความหา้วหาญ, วรีกรรม ดฉัินขอผนวกคําแรกและคําสดุทา้ยเขา้ดว้ยกัน เพือ่ใหเ้กดิ

คํา 

ทีม่สีสีนัขึน้ never give-up spirit เป็นนามวล ีทีม่ ีattr. adj. อกีแลว้ หมายถงึ จติใจไมย่อ่

ทอ้ 

ยอมแพ ้give-up (phr.v.) เลกิ, ละทิง้, หยดุ, จํานน, ยอมแพ ้เลอืกใชไ้ดท้กุคํา a single  

mother เป็นนามวลทีีห่มายถงึ แมผู่โ้ดดเดีย่ว single (adj.) โดดเดีย่ว, ลําพัง, เดยีวดาย คํานี้ 

เป็น key word ทีใ่หค้วามรูส้กึสะเทอืนใจ ตอ้งเลอืกระดับคําทีม่สีสีนัดา้นวรรณศลิป์มาใชบ้า้ง 
incessantly (adv.) ตอ่เนือ่ง, ไมย่อมหยดุ, ตดิตอ่กันไป, ไมห่ยดุยัง้ ดฉัินขอเลอืกคําหลังใช ้
injustice (n.) ความอยตุธิรรม, ความไมเ่ป็นธรรม, ความไมช่อบธรรม ใชไ้ดท้กุคํา เลอืก

ตาม 

ใจชอบ endless (adj.) ไรจ้ดุจบ, ไมจ่บสิน้, ไมย่ตุ,ิ ยาวนาน, เยิน่เยอ้ คํานี้เป็นคําสรา้งสสีนั 

ตอ้งเลอืกใชใ้หด้ ีhad been ignored เป็นวลกีรรมวาจก ทีม่เีนือ้ความดา้นลบก็จรงิ แต่

ดฉัิน 

ยังคงชอบใชข้อ้ความกรรตวุาจกอยู ่จงึใชเ้ป็น ละเลยเมนิเฉย, ไมส่นใจใยด,ี ทอดทิง้ 

ยอ่หนา้ที ่4 

ขอ้ความนีอ้ธบิายปัญหาของเธอ มขีอ้สงัเกตเรือ่งการใชปี้ศักราชในการแปล คอื ขา่วแปลเป็น
ไทย 

มักนยิมใชปี้พทุธศักราช นักแปลจงึตอ้งแปลงปีจากครสิตศ์กัราช เป็นพทุธศกัราช โดยใช ้วธีี
บวก  

543 เขา้ไป charged (v.) มหีลายความหมายมาก ในบรบิทนี ้คอื กลา่วหา, ฟ้องรอ้ง, 

ดําเนนิ 

คด ีillegally (adv.) ละเมดิกฎหมาย, ผดิกฎหมาย, ไมช่อบดว้ยกฎหมาย ใชคํ้าแรกดู

เหมาะสม 

กวา่คําอืน่นะคะ land designated เป็นวล ีหมายถงึ ทีด่นิทีกํ่าหนดเป็น public use (attr.  

adj. phr.) สาธารณประโยชน ์

ขอ้ความตอนนี ้ตอ้งมกีารปรับเปลีย่นและเพิม่ขอ้ความ เพือ่ใหข้อ้ความชดัเจน
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ขึน้ dismantle 

(v.) รือ้, ถอน, ทําลาย ดฉัินขอรวม 2 คําแรกเขา้ดว้ยกัน 

ยอ่หนา้ที ่15 
วล ีemotional benefits จะแปลตรงตัววา่ผลกําไรทางอารมณ์ ก็ไดค้วามตรงคะ่ แตไ่มส่วย 

คําวา่ representation (n) ตวัแทน สิง่แทน สว่นขดี (dash) — เป็นการขยายความ ซึง่เรา 

อาจแปลวา่ น่ันคอื วา่ คอื ฯลฯ แลว้แตใ่ชใ้นบรบิทใดคะ่ 

แลว้พบกนัฉบับองัคารหนา้ เธอจะตอ่สูอ้ย่างไร 

จนิตนา ใบกาซยู ีี ์

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

April 20: Private labels making inroads 2  

สวัสดีค่ะ  
ตวัอยา่งงานแปลวนัน้ีเป็นตอนต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ เป็นเร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์นาํช่ือห้างสรรพสินคา้ 
ประเภทท่ีมีสาขาทัว่ไปมาเป็นตราสินคา้ ท่ีในตน้ฉบบัเรียกวา่ private brand บา้ง house brand บา้ง 
กลายเป็นคู่แข่งของผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัแต่มีตราสินคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ซ่ึงในตน้ฉบบัเรียกวา่ 
national brand หรือ name brand 

สาํหรับตวัอยา่งบทแปลตอนน้ี ดิฉนัคิดวา่มีสาํนวนภาษาองักฤษหลายสาํนวนท่ีผูแ้ปล ตอ้งพยายามหา 
ทางท่ีจะใชส้าํนวนแบบไทยๆ ถ่ายทอดออกมาให้ไดอ้รรถรสมากท่ีสุด มาดูกนัแต่ละยอ่หนา้กนันะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap2004.htm


713 

 

Private labels making 
inroads 2 

Marketing: Big-name brands feeling 

the pinch from lower-priced rivals 

competing for space on store shelves 

Sujintana Hemtasilpa 

9. However, many Thai consumers 

have begun to show some 

acceptance of private brands 

that project the virtue of value 

for money. 

10. Many said they found the 

quality of private-label products 

was not very different from that 

of goods produced under name 

brands, as often the competing 

products are manufactured at the 

same factory. 

11. Hasan Basar, managing director 

of Bangkok Public Relations 

Ltd, said the increased 

competition between private 

brands and name brands could 

pose some danger to any of the 

latter that are no well managed, 

do not have a clear proposition 

for the consumer, or are unable 

to afford the technology costs of 

staying at the forefront of their 

categories. 1 

12. Well-managed national brands 

and house brands should be able 

to co-exist on supermarket 

shelves. And the net result is 

that the consumer has a greater 

selection, Mr Basar said. 

13. The consumer is in fact offered 

two different options. The house 

brand offers a product based on 

ผลกระทบจากสนิคา้ 

ตดิยีห่อ้หา้ง ๒ 

การตลาด: สนิคา้ยีห่อ้ดังถกูกระทบ  

โดยสนิคา้ชนดิเดยีวกันแตร่าคา 

ถกูกวา่ชงิพืน้ทีบ่นชัน้วางสนิคา้ 

สจุนิตนา เหมตะศลิป์ 

9. แตผู่บ้รโิภคไทยก็เริม่ยอมรับ 

สนิคา้ยีห่อ้หา้งทีว่าง
ตําแหน่ง 

วา่เป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพสม 

ราคากันบา้งแลว้ 
10. หลายคนบอกวา่ไมเ่ห็นสนิคา้ 

ยีห่อ้หา้งมคีณุภาพตา่งกัน 

มากนักกับคณุภาพของสนิคา้ 

ยีห่อ้ปกตทิีรู่จั้กกัน เพราะ
สว่น 

ใหญแ่ลว้สนิคา้คูแ่ขง่ทัง้สอง 

ประเภทนีก็้ผลติจากโรงงาน 

เดยีวกัน 
11. นายฮาซาน บาซาร ์ผูอํ้านวย 

การบรหิารของบรษัิท
บางกอก 

พับบลคิ รเีลชัน่ส ์จํากดั 
กลา่ว 

วา่การแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้ 

ระหวา่งสนิคา้สองประเภทนี ้
อาจสง่ผลเสยีกับสนิคา้ยีห่อ้ 

ปกตใิดก็ตามทีไ่มไ่ดม้กีาร 

บรหิารจัดการทีด่ขีาดการ 

นําเสนอภาพลักษณ์ทีช่ดัเจน 

ใหผู้บ้รโิภคทราบ และทีไ่ม ่

สามารถลงทนุคา่ใชจ้า่ยดา้น 

เทคโนโลยเีพือ่รักษาความ 

เป็นสนิคา้ชัน้แนวหนา้ของ 

กลุม่ได ้
12. นายบาซารก์ลา่วตอ่วา่ สนิคา้ 

ยีห่อ้ปกตทิีม่กีารบรหิารจัด 

การทีด่ ีกับสนิคา้ยีห่อ้หา้งนี ้
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well-established technology, 

carrying a message: "Here I 

promise you good quality at a 

good price." 

14. A well-managed national brand 

is different, he said. What it says 

to the customer is: "I provide 

you the latest innovations 

utilising technological 

breakthroughs, accompanied by 

a promise of quality and a good-

value price." 

15. Often, the better managed 

national brand will also provide 

consumers with "emotional 

benefits" that include a 

representation of a product 

user's self -identity - the type of 

person he or she is, and his or 

her lifestyle, he said. 

น่าจะ วางอยูบ่นชัน้ในหา้ง 

สรรพสนิคา้รว่มกันได ้ผล 

สดุทา้ยก็คอืผูบ้รโิภคจะได ้

มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากขึน้ 
13. โดยทีผู่บ้รโิภคจะมโีอกาส 

เลอืกไดส้องทาง คอืสนิคา้ 

ทีเ่ป็นยีห่อ้หา้งจะเป็นผลติ 

ภัณฑท์ีผ่ลติดว้ยเทคโนโลย ี

ทีม่กีารพัฒนามาแลว้อยา่งด ี

และสือ่ใหผู้บ้รโิภคทราบวา่  

"ฉันคอืสนิคา้ทีค่ณุวางใจได ้

ในเรือ่งคณุภาพและในราคา 

ทีเ่หมาะสม" 
14. สว่นสนิคา้ยีห่อ้ทีรู่จั้กกันดซี ึง่ 

มกีารบรหิารจัดการทีด่นัีน้ 

จะตอ้งฉกีแนวออกไป โดย 

นําเสนอกับผูบ้รโิภควา่ "ฉัน 

คอืนวตกรรมลา่สดุ ผลติดว้ย 

เทคโนโลยใีหมนํ่าสมัย 
พรอ้ม 

ดว้ยคํามั่นวา่เป็นสนิคา้แหง่ 

คณุภาพดว้ยราคาทีส่ม
คณุคา่" 

นายบาซารอ์ธบิายและกลา่ว 

เพิม่เตมิวา่ 
15. สําหรับสนิคา้ประเภทนีท้ีม่ ี

การบรหิารจัดการทีด่ยี ิง่ข ึน้ 

มักจะเตมิ "คณุคา่ทาง
อารมณ์" 

ใหแ้กผู่บ้รโิภคดว้ย ซึง่
รวมถงึ 

การเป็นตัวแทนบคุลกิของผู ้
ใชส้นิคา้วา่เขาหรอืเธอเป็น 

บคุคลเชน่ไร มรีปูแบบการ 

ดําเนนิชวีติเป็นอยา่งไร 
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ยอ่หนา้ที ่9 
คําแรก however เป็นคําเชือ่มขอ้ความทีแ่สดงความนัยทีแ่ยง้กัน เนือ่งจากยอ่หนา้กอ่นจบลง 

ดว้ยขอ้ความวา่ผูบ้รหิารของสนิคา้ทีใ่ชต้ราสนิคา้ปกตทิีรู่จั้กกันท่ัวไปยังนอนใจวา่สนิคา้ทีใ่ช ้

ชือ่ 

หา้งเป็นตราสนิคา้ไมไ่ดทํ้าความเสยีหายให ้แตข่อ้ความในยอ่หนา้นีแ้ยง้วา่ความจรงิแลว้ม ี

ผูบ้รโิภคไมน่อ้ยทีห่ันไปใชส้นิคา้ยีห่อ้หา้งกันแลว้ ในยอ่หนา้นีม้วีลทีีต่อ้งคดิคําแปลที่
เหมาะสม 

คอื project the virtue for money คําวา่ project (v) หมายถงึการฉายภาพ การทํา 

ใหเ้ห็นวา่เป็นเชน่นัน้ แมบ้างทอีาจไมไ่ดเ้ป็นจรงิก็ได ้ดฉัินจงึเลอืกใชใ้หส้มกบับรบิททาง 

การตลาดวา่ วางต าแหนง่ไว ้สว่น virtue (n) หมายถงึความดงีาม คณุสมบัตทิีด่ ีมคีณุภาพ

และ 

มปีระโยชนค์ุม้คา่ ดฉัินเลอืกความหมายทีส่ามคะ่โดยใชว้า่ เป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพสมราคา 

ยอ่หนา้ที ่10 
they found the quality... ดฉัินคดิวา่น่าจะตอ้งหลกีเลีย่งการแปลวา่ เขาพบวา่คณุภาพ... 

เนือ่งจากในภาษาไทยคําวา่ พบ มักเป็นผลทีต่ามมาจากการหา ในขอ้ความนี้จงึใชว้า่ หลาย

คน 

บอกวา่ไมเ่ห็นสนิคา้... หรอืจะสลับที ่ไมเ่ห็น ไปอยูก่ลางประโยคก็ไดค้ะ่ เป็น "หลายคน

บอกวา่ 

คณุภาพของสนิคา้ยีห่อ้หา้งไมเ่ห็นแตกตา่งกันมากนักจากสนิคา้ยีห่อ้ปกต"ิ 

ยอ่หนา้ที ่11 

การเขยีนทับศัพทช์ือ่เฉพาะนัน้ทําไดส้องวธิคีอื ถา่ยเสยีงตามตัวอักษร อยา่งเชน่ ชือ่บรษัิท 

Bangkok Public Relations Ltd. ก็จะไดว้า่ "บางกอก พับลกิ รเีลชัน่ส ์จํากดั " วธิทีีส่องคอื
ถา่ยเสยีงตามเสยีงอา่น อยา่งทีด่ฉัินใชใ้นทีน่ีว้า่ แบงค็อก พับลกิ รเีลชัน่ส ์การเขยีน 

ทับศัพทนั์น้ก็มหีลกัวา่ไมต่อ้งใชว้รรณยกุตกํ์ากับ ยกเวน้วา่ถา้ไมใ่สจ่ะเป็นคําทีไ่มส่ภุาพหรอื 

มคีวามหมายอืน่ หรอืใสก่ันมาจนชนิตาก็อนุโลมใหใ้ชต้อ่ไปไดค้ะ่ อยา่งเชน่ เสือ้เช ิต้ กา๊ซ 
โคก้ 

สําหรับคํานีเ้ป็นบรษัิททีม่ชี ือ่ภาษาไทยอยูแ่ลว้ ก็ตอ้งใชช้ือ่ตามเจา้ของกําหนดวา่ บางกอก 

พบับลคิ 

รเีลช ัน่ส ์

ในยอ่หนา้นีด้ฉัินใชคํ้าวา่ สนิคา้สองประเภทนี ้แทนวลวีา่ between private brands and  

name brands แตใ่ช ีย้ ีห่อ้สนิคา้ปกตใิดก็ตาม แทน any of the latter เป็นการเกลา 

สํานวนแตข่อใหไ้ดค้วามหมายครบถว้นคะ่ 

คําวา่ proposition (n) หมายถงึการเสนอ ขอ้เสนอ ในทีน่ีเ้ป็นการเสนอภาพลักษณ์ของ

สนิคา้ 

ซึง่เราจะเห็นการนําเสนอภาพลักษณ์ของสนิคา้ทัง้สองประเภทในยอ่หนา้ที ่13-14 

ยอ่หนา้ที ่12 
ในการรายงานขา่วมักบอกแหลง่ทีม่าของขา่วอยูเ่สมอ เราจงึเห็น he/she said เกอืบทกุยอ่
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หนา้ 

ซึง่หากแปลตรงๆ เป็นภาษาไทยแลว้จะไมส่ละสลวยเทา่กับการพยายามหาคําอืน่ทีม่ี
ความหมาย 

ทีเ่ขา้กับบรบิทมาใช ้เชน่เขากลา่วตอ่ เขาอธบิาย เขาเสรมิ เป็นตน้ ซึง่ทา่นผูอ้า่นคงจะได ้
สงัเกต 

เห็นแลว้ในยอ่หนา้นีท้ีนํ่ามาขึน้ตน้ประโยค และในยอ่หนา้ที ่14 

ยอ่หนา้ที ่13 
in fact เป็นคําเชือ่มความอกีคําหนึง่ ใชเ้มือ่ตอ้งการเสรมิสิง่ทีก่ลา่วมาแลว้ อยา่งเชน่ที ่

ขอ้ความ 

The consumer is in fact offered two different options. เป็นขอ้ความทีเ่สรมิ 

ขอ้ความวา่ 

...the consumer has a greater selection. ในยอ่หนา้ทีแ่ลว้ บางครัง้เราอาจแปลคํานี้ 
วา่ อันทีจ่รงิ หรอืทีจ่รงิ ก็ได ้แตด่ฉัินเลอืกเชือ่มขอ้ความดว้ยคําวา่ โดย แทน ซึง่ใน

ความรูส้กึของ ดฉัินน่าจะฟังเป็นไทยๆ ดกีวา่แปลวา่ ทีจ่รงิแลว้ สําหรับบรบิทนีค้ะ่ 

Well-established หมายถงึสิง่ทีม่มีานานและประสบความสําเร็จ อยา่งเชน่ a well-esta- 

blished firm แตคํ่าขยายนีถ้า้ใชก้ับ technology คงไมเ่หมาะเพราะเทคโนโลยทีีม่มีานานน่า 

จะลา้สมัยมากกวา่ ดฉัินจงึแปลวา่ เทคโนโลยทีีไ่ดร้บัการพฒันามาอยา่งดแีลว้ ซึง่ใหนั้ย

เชงิบวกวา่เป็นเทคโนโลยทีีม่มีานานและก็ใชไ้ดผ้ล 

"Here I promise you.." เป็นประโยคทีไ่มอ่าจคงขอ้ความใหอ้ยูใ่นรปูเดมิไดค้ะ่ ตอ้ง

แปลง 

เป็นไทยๆ โดยเปลีย่นคําวา่ promise ใหเ้ป็น สนิคา้ทีค่ณุวางใจ(ในคําสญัญา)ได ้

ยอ่หนา้ที ่14 
breakthroughs (n) หมายถงึพัฒนาการใหม่ๆ  ทีย่ังไมเ่คยมใีครทํามากอ่น สว่นคําวา่ ีฺ 

ในยอ่หนา้นีด้ฉัินใชว้า่ ค าม ัน่ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่15 
วล ีemotional benefits จะแปลตรงตัววา่ผลกําไรทางอารมณ์ ก็ไดค้วามตรงคะ่ แตไ่มส่วย 

คําวา่ representation (n) ตัวแทน สิง่แทน สว่นขดี (dash) — เป็นการขยายความ ซึง่เรา 

อาจแปลวา่ น่ันคอื วา่ คอื ฯลฯ แลว้แตใ่ชใ้นบรบิทใดคะ่ 

สวัสดคีะ่     

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 
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April 13: Private labels making inroads 1  

สวัสดีค่ะ  
ภาษาทางธุรกิจนิยมใชรู้ปประโยคตรงไปตรงมาเพ่ือไม่ตอ้งตีความกนัให้ยุง่ยาก การแปลขอ้ความ 

ทางธุรกิจนั้นเร่ืองโครงสร้างประโยคจึงไม่ใช่ปัญหา ท่ีมกัเป็นปัญหาคือการแปลความหมายของคาํ 
เพราะหลายคาํเราใชท้บัศพัทไ์ปเลยเพ่ือความสะดวกในการทาํธุรกิจและใชก้นัในแวดวงของนกั 

ธุรกิจ แต่ในการแปลนั้นหากผูอ่้านเป็นผูท่ี้อยูน่อกวงการธุรกิจ การแปลจาํเป็นตอ้งหาทางถ่ายทอด 

คาํเหล่านั้นออกมาเป็นสาํนวนไทยๆ ซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นจากตวัอยา่งงานแปลช้ินน้ี 

นอกจากน้ีการอ่านตน้ฉบบัให้ดีท่ีสุดเป็นหวัใจของการทาํงานแปลขอ้หน่ึง เพ่ือไม่ให้ตีความผิด 

สาํหรับตวัอยา่งวนัน้ีเราตอ้งจบัความให้ไดต้ั้งแต่แรกวา่เป็นเร่ืองการแข่งขนัของสินคา้สองประเภท 

คือสินคา้ท่ีมียีห่้อเป็นช่ือห้าง ตน้ฉบบัใชว้ลีวา่ private brand productsบา้ง private label  

roduct บา้งและสินคา้ยีห่้อปกติท่ีรู้จกักนัทัว่ประเทศ ใชว้า่ packaged goods บา้งnational 

brands บา้ง big-name brands บา้ง จากนั้นจึงค่อยลงมือแปลค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap1304.htm
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Private labels 
making inroads 

Marketing: Big-name brands 

feeling the pinch from lower-priced 

rivals competing for space on store 

shelves 

Sujintana Hemtasilpa 

1. The use of private brands, 

which were only recently 

introduced to Thai consumers 

by international retail chains, 

is expanding at a rapid pace 

and now poses a threat to the 

future of national brands in 

the country. 

2. In several developed markets, 

retailers have established 

private brands, also known as 

house brands, private-label or 

own-label brand to compete 

on price, and have prompted 

consumers of nationally 

branded packaged goods to 

switch to cheaper private-

label products. 

3. Some privately labeled goods 

in those retail chains even 

have packaging similar to 

competing products that 

enjoy strong brand 

recognition. 

4. At the same time, the 

distribution of packaged 

goods through modern trade 

stores has grown to exceed 

40% of their total sales, while 

the rest are distributed 

through family-run shops. 

5. Some executives of national 

ผลกระทบจากสนิคา้ 

ตดิยีห่อ้หา้ง 

การตลาด: สนิคา้ยีห่อ้ดังถกูกระทบ  

โดยสนิคา้ชนดิเดยีวกันแตร่าคา 

ถกูกวา่ชงิพืน้ทีบ่นชัน้วางสนิคา้ 

สจุนิตนา เหมตะศลิป์ 

1. การนําชือ่ของหา้งมาเป็นชือ่ 

ยีห่อ้สนิคา้ซึง่หา้งคา้ปลกีขา้ม 

ชาตชินดิทีม่สีาขานํามาใชใ้ห ้

ผูบ้รโิภคคนไทยไดรู้จั้กเมือ่ 

ไมน่านมานีกํ้าลังเตบิโตอยา่ง 

รวดเร็ว และขณะนีเ้ร ิม่สอ่เคา้ 

คกุคามอนาคตของสนิคา้ยีห่อ้ 

ปกตทิีรู่จั้กกันท่ัวประเทศ 
2. ในตลาดสนิคา้ของประเทศ 

ทีพั่ฒนาแลว้หลายแหง่ หา้ง 

คา้ปลกีไดส้รา้งสนิคา้ทีนํ่าชือ่ 

หา้งมาเป็นชือ่ยีห่อ้ รูจั้กกนั 

ในนามของสนิคา้ยีห่อ้หา้ง  

(house brand) หรอืสนิคา้ 

ตดิป้ายหา้ง ( private-label 

brand) หรอืสนิคา้ตดิป้ายยีห่อ้ 

ของหา้ง (own-label brand) 

เพือ่แขง่ขนัในดา้นราคา สนิคา้ 

ประเภทนีม้ผีลทําใหผู้บ้รโิภค 

สนิคา้ยีห่อ้ปกตเิปลีย่นใจไป 

ซือ้สนิคา้ตดิป้ายหา้งทีม่รีาคา 

ถกูกวา่ 
3. สนิคา้ตดิป้ายหา้งทีว่าง 

จําหน่ายตามหา้งคา้ปลกี 

เหลา่นีบ้างอยา่งถงึกับม ี

บรรจภุัณฑค์ลา้ยกับของ 

สนิคา้คูแ่ขง่ทีม่ยีีห่อ้เป็น 

ทีรู่จั้กกันด ี
4. ขณะเดยีวกัน สดัสว่นของ 

การจัดจําหน่ายสนิคา้ยีห่อ้ 

ปกตติามหา้งสรรพสนิคา้ 
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brand manufacturers, 

nevertheless, have yet to see 

the emergence of private 

brands as a threat. 

6. But what if all retail store 

chains in Thailand begin to 

market their own private-

brand products across all 

categories in their stores 

along with the national brand 

goods? 

7. Some marketers of big-name 

packaged goods dismissed 

the threat, saying that many 

of their consumers are high-

quality-conscious and would 

remain loyal to their 

products. 

8. In order to be competitive in 

terms of price, distributors of 

private-label products have to 

compromise on product 

quality, the big brands say. 

มมีากกวา่ 40 เปอรเ์ซ็นต ์

ของปรมิาณการขายทัง้หมด 

สว่นทีเ่หลอืนัน้สง่ขายตาม 

รา้นเล็กท่ัวไป 
5. อยา่งไรก็ตาม ผูบ้รหิาร 

บางรายของผูผ้ลติสนิคา้ 

ยีห่อ้ปกตก็ิยังไมเ่ห็นวา่การ 

มสีนิคา้ยีห่อ้หา้งเกดิขึน้จะ 

เป็นเรือ่งน่าวติกแตอ่ยา่งใด 
6. แตถ่า้หา้งคา้ปลกีชนดิทีม่ ี

สาขาทกุหา้งในประเทศไทย 

เกดิเริม่วางตลาดสนิคา้ทกุ 

ประเภทโดยตดิป้ายชือ่หา้ง 

และวางขายในทกุสาขาร่วม 

ไปกับสนิคา้ยีห่อ้ปกตเิลา่ จะ 

เป็นอยา่งไร? 

7. เรือ่งนีผู้จํ้าหน่ายสนิคา้ยีห่อ้ 

ดังๆ ก็ยังไมว่ติกอกีน่ันแหละ 

โดยกลา่ววา่ลกูคา้จํานวนไม ่

นอ้ยเป็นพวกชอบของคณุภาพ 

ด ีและจะยังคงภักดอียูก่ับสนิคา้ 

เดมิ 
8. นอกจากนัน้ยังกลา่วอกีวา่  

เพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

ในดา้นราคา ผูจั้ดจําหน่าย 

สนิคา้เหลา่นีจํ้าเป็นตอ้งลด 

คณุภาพของสนิคา้ลง 
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หวัขา่ว  
เมือ่อา่นทัง้เรือ่งแลว้ก็ไมย่าก making inroad หมายถงึเกดิผลกระทบทีเ่ห็นไดช้ดัเจน

โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่การลดจํานวนลง หัวขา่วจงึมคีวามหมายในแนววา่ สนิคา้ทีต่ดิยีห่อ้ของหา้งทําให ้
สนิคา้ยีห่อ้ 

ปกตกิระทบกระเทอืน แตใ่นหัวขา่วภาษาอังกฤษไมไ่ดใ้สก่รรมของ making inroad ไวว้า่

ทําให ้

ใครกระทบกระเทอืน ดฉัินจงึเลอืกวาง ผลกระทบ ไวข้า้งหนา้วลเีพือ่ใหส้ัน้สมกับเป็นหัวขา่ว

คะ่ 

หวัขา่วรอง  
 Big-name brands หมายถงึสนิคา้ยีห่อ้ดังเป็นทีรู่จั้ก pinch(v)หยกิ, หยบิดว้ยปลายนิว้ ใน 

ทีน่ีห้มายถงึกระทบเล็กนอ้ยแตเ่จ็บเหมอืนถกูหยกิ rivals (n.) ฝ่ายตรงขา้ม สนิคา้คูแ่ขง่ ดฉัิน 

ไมไ่ดแ้ปลคํานีต้รงๆแตใ่ชว้า่สนิคา้ชนดิเดยีวกนัแตร่าคาถกูกวา่ เพราะเห็นวา่วลนีีม้นัีย

ของ 

ความเป็นคูแ่ขง่อยูแ่ลว้ นอกจากนัน้ยังมคํีาcompeting ทําหนา้ทีข่ยาย rivals มคีวามหมาย

วา่ 

ตอ่สูแ้ขง่ขนั หรอืทีด่ฉัินใชว้า่ ชงิ อยูอ่กีดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่1 

 private brands, international retail chains, national brands ลว้นเป็นวล ี

ทีไ่มม่คํีาแปลตรงตัว หนา้ทีข่องผูแ้ปลคอืแปลแบบอธบิายความ เพยีงแตต่อ้งพยายามใหส้ัน้
แต ่

เขา้ใจงา่ยคะ่ วลวีา่ pose a threat หมายถงึคกุคาม ทําใหต้กอยูใ่นอันตราย 

ยอ่หนา้ที ่2 
retailers ใชว้า่ หา้งคา้ปลกี แทน ผูข้ายปลกี เพราะเรากําลังพดูถงึรา้นคา้ขนาดใหญโ่ตซึง่

ควร 

เรยีกวา่ หา้ง แทน รา้น house brand...นัน้ก็ไมม่คํีาแปลตรงตัวไว ้เมือ่แปลแบบอธบิายความ 

แลว้ ดฉัินจงึวงเล็บคําภาษาอังกฤษไวเ้พือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกันระหวา่งผูแ้ปลกับผูอ้า่น 

prompted (v) หมายถงึทําใหเ้กดิ ทําใหต้ัดสนิใจทําอะไรบางอยา่ง คํานีด้ฉัินก็ไมไ่ดแ้ปลไว ้

เพราะมคํีาวา่ switch (v) เปลีย่นโดยทันท ีบอกนัยอยูแ่ลว้ สว่นนามวล ีnationally branded 

packaged goods ซึง่แปลเต็มรปูไดว้า่ สนิคา้ยีห่อ้ปกตทิีรู่จั้กกันท่ัวประเทศนัน้ ดฉัินใชเ้พยีง 

สนิคา้ยีห่อ้ปกต ิเพราะผูอ้า่นพบวลนีีแ้ลว้จากยอ่หนา้แรก และจะใชว้ลนีีเ้สมอเมือ่พดูถงึ

สนิคา้ 

ประเภทนี ้การเขยีนขอ้ความยาวซํ้าๆทําใหง้านแปลไมน่่าอา่น ความกระชบัของขอ้ความเป็น
สิง่ 

ทีผู่แ้ปลควรนกึถงึเสมอ แตแ่น่นอนวา่ตอ้งไมใ่หเ้สยีความคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
 that enjoy strong brand recognition คําวา่ enjoy ไมจํ่าเป็นตอ้งหมายถงึสนุก 
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สนานเพลดิเพลนิเทา่นัน้ แตห่มายถงึการทีเ่ป็นเจา้ของหรอืมสี ิง่ดีๆ  นี ้เป็นอกีคําหนึง่ทีด่ฉัิน
ไมไ่ด ้

แปลเพราะเห็นวา่วล ี...ทีม่ยี ีห่อ้เป็นทีรู่จ้กักนัด ีสือ่ความไดค้รบถว้นแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 distribution (n) การจัดสง่หรอืจัดจําหน่าย ผูทํ้าหนา้ทีน่ีเ้รยีกวา่ distributor เป็นผูส้ง่ 

สนิคา้ไปวางขายตามหา้งรา้นตา่งๆโดยทีต่ัวเองไมไ่ดเ้ป็นผูข้าย ตา่งจาก marketer (ยอ่

หนา้ที ่7) 

ซึง่เป็นผูจํ้าหน่ายสนิคา้ modern trade stores คอืหา้งสรรพสนิคา้ใหญท่ั่วไป ซึง่ไมจํ่าเป็น 

ตอ้งเป็นพวกมสีาขาแบบ international retail chains สว่น family-run shops คอืรา้น 

คา้เล็กๆทีม่อียูท่ั่วไป บางทเีรยีก mom-and-pop shops 

ยอ่หนา้ที ่5 
national brand manufacturers ดฉัินไมไ่ดแ้ปลตรงตัวแตใ่ชผู้ผ้ลติสนิคา้ยีห่อ้ปกต ิ 

ตามเหตผุลทีก่ลา่วแลว้ในยอ่หนา้ที ่2 คะ่ emergence (n) การเกดิขึน้ สว่นการแปล threat  

วา่เป็นเรือ่งน่าวติก ขณะทีใ่นยอ่หนา้ที ่1 ใชว้า่ คกุคาม นัน้เป็นการหาคําทีม่คีวามหมาย

คลา้ยกัน 

มาใชแ้ทนการใชคํ้าซํ้าคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
market (v) วางตลาด หรอืขาย categories (n) ชนดิ หมวด หรอื ประเภท ในเรือ่งของสนิคา้

ก็หมายถงึประเภทสนิคา้ เชน่สนิคา้หมวดอาหาร หมวดเครือ่งไฟฟ้า เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่7 

dismissed (v) ปลอ่ยไป ไมส่นใจ dismissed the threat แปลตรงตัวก็จะไดว้า่ไม ่

สนใจการคกุคาม เพือ่ใหภ้าษาสวยและกระชบัดฉัินใชว้า่ ไมว่ติก โดยละกรรมไวเ้พราะ

ผูอ้า่น 

ทราบดอียูแ่ลว้คะ่ conscious (adj.) เมือ่นํามาหอ้ยทา้ยคําไหนก็จะแปลวา่ใหค้วามสําคัญใน 

เรือ่งนัน้เป็นพเิศษ เชน่ energy-conscious, health-conscious เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่8 

compromise (v) ประนปีระนอม หรอืการยอมปรับบางอยา่งเพือ่ใหอ้ยา่งอืน่ดําเนนิการไป

ได ้ในทีน่ีจ้งึหมายถงึการลดคณุภาพเพือ่ใหร้าคาถกูลง และในยอ่หนา้นีด้ฉัินตัดขอ้ความ the 

big brands sayออก เนือ่งจากเป็นขอ้ความตอ่เนือ่งจากยอ่หนา้ 7 

พบกนัใหมส่าํหรับตอนตอ่ไปในสปัดาหห์นา้ สวัสดคีะ่     

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
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Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

April 6: The Legend of Lacoste 2 

สวสัดคีะ่  

น่าสนใจใชไ่หมคะ เรือ่งความรูร้อบตัวเกีย่วกับเสือ้ 

กฬีาทีเ่ป็นแฟชัน่ ทกุวนันี้ใครๆ ก็สวมเสือ้ตราจระเข ้

ไมว่า่เพือ่ไปเลน่กฬีา หรอืไมเ่ลน่กฬีา สญัลักษณ์รปู 

จระเขท้ีล่าโกสต์รเิริม่คดิขึน้นัน้ จระเขไ้มแ่ลบลิน้ แต ่

เสือ้ทีเ่ราเห็นจระเขม้ักจะแลบลิน้บา้ง หรอืหันหนา้ไป 

คนละทศิทางกับตน้แบบบา้ง เสือ้ตราจระเขล้าโกสต์ 

ในประเทศฝร่ังเศสขายแพงมาก ปี 2003 นี ้กําเนดิ 

ของเสือ้ลาโกสตก็์ครบรอบ 70 ปี พอด ี

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trap0604.htm
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Part 2 

The Legend of Lacoste 

From tennis great to fashion icon 

8. Then in 1932, Lacoste was 

introduced to Andre Gillier, one 

of the leading French textile 

industrialists of the time. 

9. A year later, a revolutionary new 

meshed shirt had been developed 

that gave players unprecedented 

freedom of movement and relief 

from the humid climate in which 

the American open was played, 

while appearing more handsome 

into the bargain. 

10. And as momentous as all that 

was, Rene Lacoste could hardly 

have imagined just how far 

reaching the impact of his 

innovations would be, let alone 

how his crocodile trade mark 

would grow, and grow. RENE 

LACOSTE TALKS ABOUT 

THE "1212" 

11. "I was always cold during the 

tournaments and I ended up 

asking myself if it was not a 

result of wearing loose shirts. At 

that time, we all played in white 

town shirts with buttons, sleeve 

buttons and collars. I needed 

something more practical and 

more healthy. 

12. "Then I thought of the shirts polo 

players wore which were made 

out of a softer material, had short 

sleeves and no collars. I asked a 

shirtmaker to take a polo shirt and 

add a collar And I started to wear 

this new kind of shirt. It was not 

ตอน ๒ 

ต านานของลาโกสต์ 

จากนักเทนนสิผูย้ ิง่ใหญสู่ร่ปูลักษณ์ 

ของวงแฟชัน่ 

8. ครัน้ถงึ ค.ศ. 1932 มคีน 

แนะนําลาโกสต์ใหรู้จั้กอองเดร 

จลิลเิย หนึง่ในนักอตุสาหกรรม 

สิง่ทอฝร่ังเศสชัน้นําในสมัยนัน้ 
9. อกีปีหนึง่ตอ่มา เสือ้เชริต์ผา้ทอ 

ตาขา่ยทีป่ฏวิตัขิ ึน้ใหมก็่พัฒนา 

จนทําใหผู้เ้ลน่กฬีาเกดิความ 

รูส้กึเป็นอสิระในการเคลือ่นไหว 

อยา่งไมเ่คยเป็นมากอ่นและ 

สบายตัวจากอากาศชืน้ขณะ 

แขง่ขนัอเมรกิันโอเพน่ ยิง่ 

กวา่นีย้ังดเูทส่งา่งามเกนิคาด 

อกีดว้ย 
10. ทีส่ําคัญไมย่ิง่หยอ่นกวา่กนั ก็คอื 

เรอเน ลาโกสต์แทบจะไมเ่คย 

แมแ้ตจ่ะคดิวา่นวตักรรมของ 

เขาจะมผีลกระทบเพยีงใด  

ยิง่เป็นเรือ่งเกีย่วกับการขยาย 

ตัวของเครือ่งหมายการคา้ตรา 

จระเขด้ว้ยแลว้ยิง่ไมต่อ้งกลา่ว 

ถงึเลย เรอเน ลาโกสต์พดูเกีย่ว 

กับเรือ่ง "1212" 

11. "ผมมักจะรูส้กึหนาวในระหวา่ง 

การแขง่ขนั และมักจะถามตัวเอง 

วา่เป็นผลมาจากการใสเ่สือ้ 

เชริต์หลวม ๆ หรอืเปลา่ สมัย 

นัน้พวกเรานักกฬีาสวมเสือ้ 

เชริต์สขีาวตดิกระดมุ มกีระดมุ 

ทีแ่ขนเสือ้และมปีก ผมตอ้งการ 

อะไรทีค่ลอ่งตัวและดตีอ่สขุ 

อนามัยมากกวา่นี"้ 
12. "แลว้ผมก็คดิถงึเสือ้เชริต์ทีนั่ก 

กฬีาโปโลใสซ่ ึง่ทําดว้ยผา้เนือ้ 

นิม่กวา่ แขนสัน้ และไมม่ปีก 
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long before they were produced 

industrially and sold under the 

name of Lacoste shirts. 

13. "Then in the 1930s, a friend told 

me that it was ridiculous to allow 

other people to manufacture shirts 

I had invented. The Idea seemed 

to me a good one and we 

combined forces to found a shirt 

factory." ___ Reader's 

Digest, January 1970 

ผมขอใหช้า่งตัดเสือ้เชริต์คน 

หนึง่นําเสือ้เชริต์โปโลมาเพิม่ปก 

แลว้ผมก็เริม่ใสเ่สือ้เชริต์ใหมน่ี ้
หลังจากนัน้ไมน่านก็มกีารผลติ 

เชงิอตุสาหกรรมและขายโดย 

ใชช้ือ่เสือ้เชริต์ลาโกสต์" 
13. "ครัน้ถงึทศวรรษที ่1930 

เพือ่นคนหนึง่บอกผมวา่เป็น 

เรือ่งตลกทีจ่ะใหค้นอืน่ผลติ 

เสือ้เชริต์ทีผ่มเป็นคนคดิขึน้ 

ผมคดิวา่ความคดิทีจ่ะผลติ 

เสือ้เชริต์นีนั้บเป็นสิง่ด ีพวก 

เราเลยรว่มมอืกันตัง้โรงงาน 

ผลติเสือ้เชริต์ขึน้"  

— จาก รดีเดอรไ์ดเจสต ์มกราคม 

1970 
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ยอ่หนา้ที ่8-9  
ใจความของสองยอ่หนา้นีห้ลา่วถงึการเริม่ผลติเสือ้เชริต์ลาโกสต์เป็นอตุสาหกรรม และ
คณุสมบัต ิ

ทีเ่หมาะสมกับผูส้วมใส ่ทัง้ดสูงา่งามอกีดว้ย  was introduced v. passive, ซึง่หลายคน 

ยังแปลโดยใชคํ้าวา่ ถกู  อาจมคีนแปลวา่ ถกูแนะนําใหรู้จั้ก  ซึง่ขดักับความเป็นภาษาไทยที่
ด ี 

ดังนัน้ดฉัินจงึแปลโดยยดึหลักการใชภ้าษาตามปกตใินความหมายเชน่นี ้วา่ มี

คน แนะนํา  a revolutionary new meshed shirt กลุม่คํา คําหลักของกลุม่คํานี้
คอื shirt ซึง่มคํีาขยาย 

ถงึ 3 คํา เราจะแปลคําขยายตัวทีใ่กลต้ัวมากทีส่ดุกอ่น แตพ่อถงึอกี 2 คํา ถา้แปลเรยีงลําดับ

ตอ่ไป 

จะฟังดไูมส่ือ่ความหมาย ดังนัน้จงึตอ้งสลับทีก่ัน และทัง้ยอ่หนา้ 9 ดฉัินตอ้งเรยีงคําแปลใหม ่

โดย 

รักษาความหมายไวอ้ยา่งครบถว้น  unprecedented adj. ไมเ่คยเป็นมากอ่น ไมม่เียีย่ง 

มอียา่ง  relief from v. ดฉัินเขยีนคําแปลวา่ สบายตวัจาก เพือ่ใหฟั้งดเูป็นภาษาไทยทีด่ ี
 into the bargan คอื in addition สํานวน ยิง่กวา่นี ้อกีดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่10 

ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการถอ่มตัวของเรอเน ลาโกสต์ ทีไ่มเ่คยสนใจวา่เสือ้กฬีาแบบใหมข่องเขา 

ทีข่ดัแยง้กันกับแบบเกา่นัน้มผีลดหีรอืเสยีอยา่งไร  impact n. ผลกระทบ  innovations 

n. ศัพทบ์ัญญัต ินวตักรรม สิง่ประดษิฐใ์หม ่ let alone คอื not to mention ไมต่อ้งกลา่ว 

ถงึ  trade mark n. เครือ่งหมายการคา้ 

ยอ่หนา้ที ่11 
ยอ่หนา้นีจ้นถงึยอ่หนา้ 13 เป็นคํากลา่วใหส้มัภาษณ์แกห่นังสอืนติยสารรดีเดอรส ์ไดเจสต ์

เมือ่ 

เดอืนมกราคม 1970 ลาโกสต์กลา่วถงึสาเหตยุอ่ย ๆ ทีทํ่าใหเ้ขาไมพ่อใจเสือ้กฬีาแบบเดมิ ๆ 
 tournaments n. การแขง่ขนั, การชงิชนะเลศิ  loose adj. หลวม  collars n. 

ปกเสือ้ คอเสือ้ แถบคอเสือ้ 

ยอ่หนา้ที ่12 

เรอเน ลาโกสต์ เลา่ตอ่ไปถงึลักษณะของเสือ้ทีใ่สส่บายเขาประดษิฐข์ ึน้จากเสือ้กฬีาทีนั่ก
โปโลสวม 

พอเขาใสเ่สือ้แบบทีเ่ขาคดิประดษิฐข์ ึน้แลว้ ผูค้นก็นยิมชมชอบจนสามารถผลติเป็นจํานวน
มาก 

และขายไดม้าก  polo players n. นักกฬีาโปโล  polo shirt n. เสือ้ทีนั่กกฬีาโปโลสวม 

เสือ้โปโล  softer material n. วสัดเุนือ้นิม่กวา่ในทีน่ีก็้คอืผา้เนือ้นิม่กวา่น่ันเอง 

ยอ่หนา้ที ่13 
ยังเป็นคําใหส้มัภาษณ์ของลาโกสต์ ถงึเสือ้เชริต์กฬีาทีเ่ขาคดิประดษิฐข์ ึน้ และรว่มมอืกับ
เพือ่น 

ตัง้โรงงานผลติเสือ้ลาโกสต์ ตราจระเข ้ ridiculous adj. น่าขนั  manufacture v. ผลติ 
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(ในโรงงาน)  seemed...a good one กลุม่คํา ดทูา่วา่จะด ีนับเป็นสิง่ด ี combined  

forces v. รวมพลังกัน รว่มมอืกัน  factory n. โรงงาน 

สวสัดคีะ่ 
สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 
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March 30: The Legend of Lacoste 1 

สวัสดีค่ะ  

การรู้จกักาํเนิดสรรพส่ิง เป็นการเสริมพลงัให้ 
แก่วิจารณญาณและการรู้จกับุคคลท่ีประสบความ 

สาํเร็จในชีวิตก็จะช่วยให้เกิดกาํลงัใจในการเอา 
ชนะอุปสรรค บทความท่ีใชเ้ป็นบทเรียนแปลวนัน้ี 

นาํการรู้จกัทั้งสองมาประกอบกนัเป็นแก่นแกนท่ี 

เกาะลอ้มดว้ยภาษาเรียบง่ายซ่ึงเป็นลกัษณะของ 
การเขียนท่ีดีซ่ึงส่งผลถึงการเขียนบทแปลท่ีดี  

อีกทั้งคลงัคาํของนกัแปลก็จะไดส้ะสมถอ้ยคาํ 
สาํนวนเก่ียวกบัส่วนประกอบของเส้ือเชิร์ตดว้ย 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr3004.htm
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Part 1 

The Legend of Lacoste 

From tennis great to fashion icon 

1. It all started with Rene Lacoste, 

the tennis great of the 1930s who 

today is even better known for 

pioneering the concept of 

Sportswear, practical clothes for 

competition but with a dash of 

style. 

2. The inventor of the ―1212 petit 

pique‖ classic polo shirt was 

strolling through the streets of 

Boston one spring day in 1927, 

mentally preparing himself for an 

approaching Davis cup match, 

when the idea came to him for a 

blazer to wear for his entry onto 

the centre court. 

3. A prominent American journalist 

of the time had nick-named Rene 

―the alligator‖ because of his 

incisive strokes on court. 

4. All of a sudden, an alligator motif 

seemed the perfect badge for his 

new blazer. 

5. The blazer was duly tailored and 

within days of the match, its 

image was plastered all over 

newspapers and magazines 

around the world as he was 

pictured claiming the Davis Cup 

trophy for the United States at 

Forest Hills. 

6. With his rapidly unfolding 

passion for fashionable 

sportswear, Lacoste was soon 

courting controversy. Later on 

during the same season, the tennis 

ตอน ๑ 

ต านานของลาโกสต์ 

จากนักเทนนสิผูย้ ิง่ใหญ ่

สูร่ปูลักษณ์ของวงแฟชัน่ 

1. เรือ่งนีเ้ร ิม่จากเรอเน ลาโกสต์ 

นักเทนนสิผูย้ ิง่ใหญแ่หง่
ทศวรรษ 

1930 ผูซ้ ึง่ยังคงโดง่ดังในฐานะ 

ทีเ่ป็นผูนํ้ารอ่งทางดา้นเสือ้ผา้
ชดุ 

นักกฬีา เป็นชดุทีส่วมสบาย
สําหรับ 

การแขง่ขนั ทัง้ยังดดูมีสีไตล ์
2. วนัหนึง่ในฤดใูบไมผ้ล ิค. ศ.

1927 

(พ.ศ.2470) ผูท้ีค่ดิสรา้งสรรค์

เสือ้ 

โปโลคลาสสกิแบบ ―1212 เป
อต ิ 

ปิเก‖้ กําลังเดนิเลน่ไปตามถนน 

สายตา่งๆ ในเมอืงบอสตัน 
พลาง 

คดิอยูใ่นใจถงึการเตรยีมตวัลง 

แขง่เทนนสิชงิถว้ยเดวสิคัพที ่
กําลังใกลเ้ขา้มา เกดิความคดิ
ถงึ 

เสือ้สามารถทีจ่ะสวมเขา้สู่

สนาม 

ทีใ่ชแ้ขง่ขนั 
3. นักขา่วอเมรกิันชือ่ดังคนหนึง่ 

ในสมัยนัน้ไดต้ัง้ฉายาใหเ้รอเน 

วา่ ―จระเข‖้ เพราะเขาตลีกูได ้

เฉียบขาดในสนามแขง่ 
4. ความคดิทีจ่ะใชร้ปูจระเข ้

เกดิขึน้ 

อยา่งฉับพลันทันท ีดสูมบรูณ์ 
เหมาะเจาะทีจ่ะเป็นสญัลักษณ์ 

สําหรับเสือ้สามารถตัวใหมข่อง
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champ incurred the wrath of the 

president of the Federation 

Francaise de Tennis for daring to 

play the men‘s singles final of the 

French open wearing a short-

sleeved mesh shirt. 

7. Previously, it went without 

question that players wore only 

long-sleeved shirts. But the die 

was cast for further momentous 

changes in the growing world of 

sporting fashion. 

เขา 
5. เสือ้สามารถตัดเย็บเสร็จทัน 

กําหนดกอ่นวนัแขง่ขนั ภาพ
เสือ้ 

ตัวนีพ้มิพบ์นหนา้หนังสอืพมิพ ์

และนติยสารท่ัวโลกกับ
ภาพถา่ย 

เมือ่เขาชงิถว้ยเดวสิคักลับคนื
มา 

สูส่หรัฐอเมรกิาไดท้ีฟ่อเรสตฮ์ลิ 
6. เมือ่ความหลงใหลในในเสือ้ 

กฬีารปูแบบแฟชัน่ของเขา 

เผยแพรอ่อกไปอยา่งรวดเร็ว 

ในไมช่า้ลาโกตส์ก็กอ่ใหเ้กดิ 

การโตเ้ถยีงขึน้ ตอ่มาใน 

ระหวา่งฤดกูารแขง่ขนันัน้เอง 

ประธานสหพันธเ์ทนนสิแหง่ 

ฝร่ังเศสไดแ้สดงความโกรธ 

เกรีย้วตอ่แชมป์เทนนสิผูน้ี ้ 

ซึง่บังอาจสวมเสือ้เชริต์แขน 

สัน้เนือ้ผา้ทอสานเป็นตาขา่ย 

ลงแขง่รอบชงิชนะเลศิชาย 

เดีย่วในการแขง่เฟรนซโ์อเพน่ 
7. กอ่นหนา้นีผู้เ้ลน่เทนนสิทัง้ 

หลายตอ้งสวมเสือ้เช ิต้แขน 

ยาวเทา่นัน้โดยไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ 

การเปลีย่นแปลงครัง้สําคญัยิง่ 

ไดเ้กดิขึน้แลว้ในโลกของ
แฟชัน่ 

เสือ้ผา้กฬีาซึง่เตบิโตขึน้เรือ่ยๆ 
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หวับท  
การใชภ้าษาของบทความนีเ้รยีบงา่ยน่าอา่น กระชบัเขม้ขน้ พอเริม่เขยีนชือ่บทความก็สัน้
กะทัดรัด 

ทําใหก้ารเขยีนบทแปลพลอยเรยีบงา่ยไปดว้ย โดยใชว้ธิแีปลตามตัวโดยตรงและพอเหมาะ
พอเจาะ 

กับโครงสรา้งภาษาไทยของเราดว้ย  คํา legend n. แมจ้ะมหีลายความหมายก็สามารถ

ตัดสนิใจ 

เลอืกคําแปลทีเ่ขา้กับบรบิทไดทั้นท ีความหมายตา่งๆ ของ legend คอืตํานานเรือ่งเลา่ลอื

ตอ่ๆ กัน 

มา ตัวอักษรทีจ่ารกึบนโล ่ประมวลเรือ่งราวของบคุคลทีน่่าสนใจ ผูเ้ป็นตัวเอกของเรือ่ง ใน
วชิา 

วรรณคด ีlegend หมายถงึเรือ่งราวของนักบญุทีบํ่าเพ็ญคณุงามความด ีซึง่มกีารเลา่ขานดว้ย

วาจา 

ใหส้ามัญชนไดฟั้งเป็นความรู ้ตอ่มา legend มคีวามหมายขยายกวา้งขึน้จนครอบคลมุเรือ่ง

เลา่ 

อืน่ๆ ซึง่กลา่วถงึบคุคลทีม่ลีักษณะดอียา่งน่าอัศจรรยเ์ยีย่งนักบญุ บางตําราแปล
คํา legend วา่ 

นทิานนักบญุ นทิานบคุคล การออกเสยีง ชือ่เฉพาะ  Lacoste ในทีน่ีทั้บศพัทต์ามเสยีง

อา่น 

ภาษาฝร่ังเศสวา่ลา-โกต ตัว o ออกเสยีง โอ เพราะอทิธพิลของ s ครัน้เขยีนทับศัพทก็์

จําเป็นตอ้ง 

รักษา s ไว ้ดังนัน้จงึเขยีน ส ์คนไทยจะคุน้เคยกับการออกเสยีงวา่ ลา-กอส การออกเสยีงคํา

ภาษา 

ตา่งประเทศทีเ่ขา้มาสูภ่าษาไทยมทัีง้การออกเสยีงตามภาษาเดมิ (เชน่ Dior ด-ิยอร)์ หรอื 

ตาม 

ความนยิมและความเคยชนิ (ด-ิออร)์ 

โปรยหวับท  
 tennis great n. ผูย้ ิง่ใหญใ่นวงการเทนนสิ  icon n. ภาพคน รปูภาพ ดฉัินเขยีนบท

แปลวา่รปูลกัษณ์ เพือ่ใหด้รูปูคํายิง่ใหญ ่ทัดเทยีมคํา great 

ยอ่หนา้ที ่1 

 ใจความสําคัญของยอ่หนา้ทีน่ีซ้ ึง่เป็นการเปิดเรือ่ง มคีวามตรงไปตรงมาสูห่ัวใจของ

บทความ 

อยา่งไมอ่อ้มคอ้ม กลา่วถงึผูใ้หกํ้าเนดิ และเป็นผูนํ้ารอ่งแฟชัน่เครือ่งแตง่กายนักกฬีา  ชือ่

เฉพาะ 

Rene Lacoste เขยีนทับศัพทต์ามเสยีงอา่นภาษาฝร่ังเศส เรอเน ลาโกสต์ dash n. การ 

ปะทะ การชน การผสมคลกุเคลา้ a dash of style ดฉัินแปลวา่ ดดู ีมสีไตล ์ตามสํานวนไทย 

ทีใ่ชพ้ดูกันท่ัวไป 

ยอ่หนา้ที ่2 
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ใจความของยอ่หนา้ทีน่ีใ้หข้อ้มลูตอ่จากยอ่หนา้ที ่1 ซึง่บอกวา่ใคร ทําอะไร ยอ่หนา้นีเ้พิม่
ขอ้มลูวา่  

เมือ่ใด ทีไ่หน อยา่งไร ทําไม การเขยีนบทความแบบใคร ทําอะไร ทีไ่หน อยา่งไร เมือ่ใด 
ทําไม  

โดยใหข้อ้มลู คําตอบครบถว้นตัง้แตย่อ่หนา้ทีต่น้ๆ นัน้ ทําความสบายใจใหแ้กผู่อ้า่น เป็น
การเขยีน 

ทีส่รา้งสรรคก์ารอา่นอยา่งแทจ้รงิ  "1212 pique‖ เป็นคําทีใ่ชเ้รยีกแบบเนือ้ผา้ทีถั่กเป็น

หว่ง 

แบบเสือ้ยดืซึง่หดและขยายไปตามการเคลือ่นไหวของรา่งกาย ดฉัินเขยีนทับศัพทต์ามเสยีง
ภาษา 

ฝร่ังเศส  stroll v. เดนิเลน่  polo shirt n. เสือ้เชริต์ทีนั่กเลน่กฬีาโปโลสวมใส ่
 mentally adv. ในใจ ทางใจ  blazer n. เสือ้ชัน้นอก เสือ้สามารถของนักกฬีา 
 centre court v. คอรต์กลาง เป็นสนามเทนนสิทีใ่ชใ้นการแขง่ขนันัดสําคัญๆ 

ยอ่หนา้ที ่3-4 
 สองยอ่หนา้นีบ้อกทีม่าของ ―จระเข‖้ นักขา่วมักจะตัง้ฉายาใหค้นเดน่ดังอยา่งเขา้ที ่เป็นที่ 

ประทับใจ จนกลายเป็นสญัลักษณ์  nick-named v. ตัง้ฉายา ตัง้ชือ่เลน่  alligator  

จระเข ้ incisive adj. แหลมคม ถงึแกน่  strokes n. คําแปลมากมาย คอื การต ี 

การเคาะ การตเีทนนสิ เสยีงตขีองนาฬกิา การประทขุองโรค อาการปัจจบุันทันดว่นของโรค 

ทีนํ่าความหมายมาเรยีงไวก็้เพือ่เตอืนใจนักแปลทีม่กัจะรูจั้กคุน้เคยบางความหมาย และไม่
ยอม 

รับรูอ้กีหลายๆ ความหมาย  all of sudden สํานวน ฉับพลันทันท ีคาดไมถ่งึ ไมม่กีาร 

เตอืนมากอ่น  motif n. แบบ ลาย ความคดิ ลักษณะเดน่  badge n. ตรา สญัลักษณ์  

เหรยีญ หรอืเข็มกลัดทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งหมาย 

ยอ่หนา้ที ่5 
 ใจความของยอ่หนา้ทีน่ีก้ลา่วถงึการปรากฎตัวของ ―จระเข‖้ เป็นครัง้แรก  duly adv.  

ตรงเวลา ทันกําหนด  tailored v. ตัดเย็บเสือ้ผา้  plastered v. ฉาบปนู พอก ในทีน่ี ้

หมายถงึตพีมิพ ์เมือ่ใชก้ับหนังสอืพมิพ ์ trophy n. ถว้ยรางวลั การแขง่ขนักฬีา 

ยอ่หนา้ที ่6-7 

สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการแพรห่ลายของเสือ้กฬีาทีก่ลายเป็นทีน่ยิมอยา่งรวดเร็ว แตนั่ก
อนุรักษ์นยิม 

ไมพ่อใจทีม่กีาร ―แตกแถว‖ ออกไปจากธรรมเนยีมเดมิๆ ของการแตง่กายชดุกฬีา 
 unfolding adj. เผย แพรอ่อกไป  passion n. ความรัก ความหลงใหล  was... 

courting controversy กลุม่คํา คําสําคัญคอื court (v.) กอ่ใหเ้กดิเรือ่ง ทํานองแกวง่เทา้ 

หาเสีย้น ในทีน่ีก็้คอื ซึง่คอืการโตเ้ถยีง ขดัแยง้ จงึแปลไดว้า่ กอ่ใหเ้กดิการโตเ้ถยีง เป็น

ธรรมดา 

ของการ ―แตกแถว‖ หรอืคดิสิง่ใหมข่ ึน้มาอยา่งกระทันหัน จนผูค้น ―ตัง้ตัว‖ ไม่

ทัน  incurred  

the wrath กลุม่คํา กอ่ใหเ้กดิความโกรธเคอืง ดฉัินเขยีนวา่ แสดงความโกรธเกรีย้ว เพือ่ 

หลกีเลีย่งคํา ―กอ่ใหเ้กดิ‖ ซึง่เพิง่เขยีนมาแลว้ใกล ้ๆ  กัน  the men‘s singles final กลุม่คํา 
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การแขง่ขนัชงิชนะเลศิชายเดีย่ว  short-sleeved adj. แขนสัน้ ตรงขา้มกับ long-sleeved

แขนยาว  mesh n. ถักทอ, รา่งแห, ตาขา่ย, ทอสานเป็นตาขา่ย  it went without  

question สํานวน โดยไมม่ปัีญหา อยา่งหมอบราบคาบแกว้ อยา่งไมม่ขีอ้โตแ้ยง้  the die  

was cast หรอื die casting สํานวน เรือ่งมันเกดิขึแ้ลว้ การตัดสนิดําเนนิไปอยา่งเด็ดขาด 
 momentous changes n. การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญั 

ทกุความสําเร็จยอ่มมอีปุสรรค‖ พบกันสปัดาหห์นา้ 

สทิธา พนิจิภวูดล 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

March 23: Student volunteers make impact in class 2 

สวัสดีค่ะ เพื่อน นักแปล  
วนัน้ีเรามาแปลข่าว ―วยัรุ่นนํ้ าดี‖ กนัต่อ เพ่ือเป็นขอ้มูลไวโ้ตก้บันกัวิชาการ ท่ีชอบทาํวิจยัวยัรุ่นในดา้น 

ร้ายเสียบา้ง ทั้งๆ ท่ีงานวิจยัไปเก็บตวัอยา่งเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงมีเปอร์เซ็นตไ์ม่ถึง ของวยัรุ่นไทยทั้งหมด  

แลว้นาํมาพดูเป็นภาพรวมของวยัรุ่นไทยทั้งหมดน่ีเป็นความชาญฉลาดเล่ห์เหล่ียมของนกัวิจยั เพ่ือผลประโยชน์บางอยา่ง 

ในตวัอยา่งงานแปลข่าวช้ินน้ี ยงัคงขอเนน้เร่ืองการเลือกคาํให้ตรงกบับริบทความหมาย ท่ีนิยมใชอ้ยูใ่น 

วงการศึกษา นัน่หมายถึง ผูแ้ปลตอ้งมีภูมิหลงัในดา้นการศึกษาบา้งรวมทั้งยงัเนน้ในดา้นการใชภ้าษา 
แปล ท่ีสละสลวยเป็นภาษาไทยท่ีดี อนัท่ีจริงขอ้ความน้ีในข่าวดูง่าย ไม่มีคาํศพัท ์หรือสาํนวนภาษาท่ียาก 

น่าจะแปลไดง่้าย แต่จะแปลเป็นขอ้ความแปลท่ีดีหรือไม่ ตอ้งใชก้ลยทุธ์ความเช่ียวชาญภาษาไทย 

อยา่งมากทีเดียว มีขอ้แนะนาํว่า ให้ฝึกแปลบ่อยๆ ฝึกเขียน ฝึกอ่านเร่ืองแปล่ีดีบ่อยๆ ความชาํนาญ 

จะเกิดข้ึนเอง 

เรามาเร่ิมแปลดว้ยกนันะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr2304.htm
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Student volunteers 
make impact in class 2 

Teach English to juniors at another 
school to relieve teacher shortage 

Sirikul Bunnag 

8. Wat Pathum Wanaram has 70 

students in Mathayom 1 and they 

are divided into two 

rooms.Volunteers teach one 

room a day so each takes care of 

only two or three students. 

9. When the volunteers first met 

their students, they began with 

basics such as the alphabet and 

spelling, before moving on to 

words and simple sentences 

drawn from short stories or 

games. 

10. "Some Mathayom 1 students 

didn't know the alphabet," said 

Charisa Setrattanapong, a 

volunteer. 

11. Ms Charisa, who grew up and 

studied in the United States for 

nine years, said she applied to 

share her knowledge and 

experience with students in other 

schools with fewer opportunities. 

12. Siriwan Assavawongsathien said 

if she did not teach, she would go 

shopping to kill time. 

13. "I want to contribute something 

to society instead of thinking 

only about [university] entrance 

[examinations]. Teaching also 

makes me more mature," she 

said. 

14. Students in Mathayom 1 at Wat 

Pathum Wanaram said some 

นกัเรยีนอาสาเพิม่ 

ประสทิธภิาพใหช้ ัน้เรยีน 
๒ 

สอนวชิาภาษาอังกฤษใหรุ้น่นอ้งที ่
โรงเรยีนอืน่ชว่ยบรรเทาปัญหา 

ครอูาจารยข์าดแคลน 

สริกิุล บุนนาค 

8. โรงเรยีนวดัปทมุวนารามมนัีกเรยีน 

ม.170 คน แบง่ออกเป็น 2 

หอ้งเรยีน 

นักเรยีนอาสาสอนหนึง่หอ้งตอ่หนึง่
วนั 

ดังนัน้ แตล่ะคนจงึดแูลสอน
นักเรยีน 

เพยีง 2 หรอื 3 คนเทา่นัน้ 

9. เมือ่นักเรยีนอาสาเหลา่นีพ้บ
นักเรยีน 

ของตนเป็นครัง้แรก จะเริม่ตน้ฝึก 

พืน้ฐานกอ่น เชน่ การออกเสยีงตัว 

อักษรและการสะกดคํา แลว้จงึขยับ 

ไปสอนคําและประโยคงา่ยๆ ทีนํ่า 

มาจากนทิานสัน้ๆ หรอืเกม 
10. "นักเรยีนม 1 บางคน ไมรู่จั้กตัว 

อักษรเลย" ชารศิา เศรษฐธนพงศ ์

นักเรยีนอาสาคนหนึง่เลา่ 
11. น.ส.ชารศิา เตบิโต และเลา่เรยีน 

อยูท่ีส่หรัฐอเมรกิาเป็นเวลา 9 ปี 

เธอเลา่วา่ไดย้ืน่สมัคร เพือ่เขา้รว่ม 

แบง่ปันความรูแ้ละประสบการณ์ 
ของเธอ ใหแ้กนั่กเรยีนโรงเรยีนอืน่ 

ทีด่อ้ยโอกาสกวา่ 
12. สว่น สริวิรรณ อัศววงศเ์สถยีร  

เอย่ขึน้วา่ ถา้เธอไมม่าสอน 

เธอจะไปเทีย่วเลน่เดนิดซูือ้ขา้ว 

ของฆา่เวลาเลน่ 
13. "หนูอยากทําประโยชนใ์หส้งัคม

บา้ง 
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volunteers were more impressive 

than regular teachers. "I feel 

more confident about speaking 

and reading English," said 

Boonyaridh Toneung. 

15. His friend, Chanthira Karawaek, 

said the absence of a generation 

gap between volunteers and 

students made learning more fun. 

16. Ms Supalak said she had noticed 

improvement in her students 

after bringing in the volunteers. 

17. Students were now eager to 

speak in English, she said. New 

teachers would be brought in 

after the present ones left school. 

แทนทีจ่ะคดิถงึแตเ่อ็นทรานซ ์(การ 

สอบเขา้มหาวทิยาลัย) แตอ่ยา่ง
เดยีว 

แลว้การสอนยังทําใหห้นูเป็นผูใ้หญ่ 
ขึน้อกีดว้ยคะ่" เธอจบคําพดู 

14. เด็กนักเรยีนชัน้ม.1 โรงเรยีน 

วดัปทมุวนาราม ตา่งกลา่ววา่ 

นักเรยีนอาสาบางคนสอนไดน่้า 

ประทับใจ มากยิง่กวา่อาจารย ์

ประจําเสยีอกี "ผมรูส้กึมั่นใจ 

ขึน้มาก เมือ่เวลาพดู หรอือา่น 

ภาษาอังกฤษ" บญุฤทธิ ์โตเนือ่ง 

อธบิาย 
15. จันทริา การเวก เพือ่นของบญุฤทธิ ์

เสรมิขึน้วา่ไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งวยั 

ในกลุม่ของนักเรยีนอาสากับเด็ก 

นักเรยีน จงึทําใหก้ารเรยีนสนุก 

ขึน้มาก 
16. อาจารยศ์ภุลักษณ์ชีแ้จงตอ่อกีวา่ 

เธอไดส้งัเกตเห็นความกา้วหนา้ 

ของเด็กนักเรยีน หลังจากรับ 

นักเรยีนอาสาเขา้มาสอน 
17. ขณะนี ้เด็กนักเรยีนกระตอืรอืรน้ 

อยากพดูเป็นภาษาอังกฤษกัน  

อาจารยอ์ธบิาย ครอูาสากลุม่ใหม ่

จะเขา้มาแทนทีก่ลุม่ปัจจบุันทีจ่บ 

โรงเรยีนไปแลว้ 
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ยอ่หนา้ที ่8  
ยอ่หนา้นีอ้นุประโยคหลังของประโยคแรก เป็นกรรมวาจก are divided ไมค่วรแปลตามรปู 

ประโยคภาษาอังกฤษ ควรแปลงเป็นประโยคกรรตวุาจก โดยใชว้ธิบีางวธิ ีเชน่ ตัดคําวา่ 
"ถกู"  

ออกไป หรอืเตมิ "ไดร้บั" เขา้ไป หรอืกลับรปูประโยคเสยีใหมก็่ได ้ one room a day เป็น 

วล ีหมายถงึ สอนหนึง่หอ้งตอ่หนึง่วนั 

ยอ่หนา้ที ่9  
ทัง้ยอ่หนา้ ไมม่คํีาและสํานวนยาก แตม่บีางคําทีเ่ป็นศัพทเ์ฉพาะดา้นการศกึษา เชน่ 
 basics (n.) การฝึกพืน้ฐาน, การสอนสาระสําคัญ, การเรยีนรากฐาน ดฉัินขอเลอืกคําแรก 

และเปลีย่นสถานะของคําใหเ้ป็นคํากรยิาเสยี โดยตัด "การ" ออกไป ประโยคจะกระชบั
ด ีmoving 

on to (phr.v.) ขยับไป, กา้วไป, ยา้ยไป ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา  drawn (v.) มาจากรปู passive —

to be drawn ทีล่ะไว ้หมายถงึ ทีนํ่ามาจาก, ดงึมาจาก  short stories เป็นนามวล ีหมายถงึ  

นทิานสัน้ ๆ, เรือ่งสัน้ ๆ(สําหรับเด็ก) ไมใ่ชเ่รือ่งสัน้ สําหรับผูใ้หญ ่แมจ้ะใชคํ้าศัพทเ์ดยีวกัน 
 games (n.) เกม เป็นคําศัพทบ์ัญญัตขิองกระทรวงศกึษาธกิาร  ยอ่หนา้นีส้ําคัญอยูท่ี่

การ 

เลอืกคําแปลใหเ้หมาะสม สว่นประโยคและขอ้ความ แปลตรงตัวตามภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่10 - 11 
สองยอ่หนา้นี ้เป็นคําพดูของนักเรยีนอาสาคนหนึง่ ขา่วใชคํ้าวา่ said โดยตลอดรวมทัง้ในยอ่

หนา้ 

อืน่ๆ ดว้ย จงึควรหาคําไทยอืน่ๆ มาใชแ้ทนบา้ง เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่ชคํ้าซํ้า ๆ กนั  Ms (เอ็ม

ตัว 

ใหญ ่เอสตัวเล็ก) เป็นคํายอ่ของ Miss (n.) หญงิทีย่ังไมไ่ดแ้ตง่งาน, นางสาว หรอื น.ส. แต่

ปัจจบุัน ไมว่า่หญงินัน้จะแตง่งาน หรอืยังไมแ่ตง่งาน, นยิมใช ้Ms นําหนา้ ตัง้แตเ่ด็กสาวไป

จนถงึหญงิชรา  

 applied (v.) มหีลายความหมายมาก แตท่ีต่รงกบับรบิทนี ้คอื สมคัร, ยืน่สมัคร  share  

(v.) คํานีเ้ชน่กัน มหีลายความหมาย และหาคําแปลทีเ่หมาะสมไดย้าก จงึขอใชว้า่ ร่วม

แลกเปลีย่น,  

เขา้รว่มแบง่ปัน  fewer opportunities เป็นนามวล ีหมายถงึ ดอ้ยโอกาสกวา่, ดอ้ยความรู ้

กวา่ เลอืกใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 

ยอ่หนา้ที ่12-13 

สองยอ่หนา้นี ้เป็นทัศนะของนักเรยีนอาสาอกีคนหนึง่ ทีร่ะบจุดุประสงคข์องการเขา้รว่ม
โครงการนี ้ 

ไมม่คํีาและสํานวนยากก็จรงิ แตม่คํีาพดูทีต่อ้งใชข้อ้ความใหเ้หมาะสมกับผู ้
พดู shopping (n.) 

คํานีส้ว่นใหญม่ักใชทั้บศัพทว์า่ ชอ็ปปิง  แตด่ฉัินขอเลีย่งไปใช ้เทีย่วเลน่เดนิดซูือ้ขา้ว

ของ  

 contribute (n.) ทําประโยชน,์ มสีว่นชว่ยเหลอื, อทุศิตนใหเ้ป็นประโยชน ์ใชไ้ดท้กุคํา 
 society (n.) สงัคม, สมาคม, วงสงัคม คําแรกและคําที ่3 เลอืกใชไ้ด ้แตคํ่าทีส่องคงไมใ่ช่
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แน่  

 entrance (n.) คํานีใ้นเมอืงไทย มคีวามหมายเฉพาะไปแลว้ หมายถงึ การสอบเขา้มหา 

วทิยาลัย ดังทีผู่เ้ขยีนขา่วไดว้งเล็บเอาไว ้เรามักนยิมทับศัพทว์า่ เอ็นทรานซ ์หรอื การสอบ 
"เอ็น"  

(ภาษาพดู)  mature (v.) เป็นผูใ้หญข่ึน้, มวียัวฒุ,ิ เตบิโตเป็นผูใ้หญ ่เลอืกใชไ้ดท้กุคําคะ่ 
 ขอใหส้งัเกตการใชคํ้าแปล ของ I ดว้ย ควรเลอืกใชคํ้าใหเ้หมาะกับผูพ้ดู 

ยอ่หนา้ที ่14 - 15 
สองยอ่หนา้นี ้ความไมซ่บัซอ้นยุง่ยาก แปลไปตามคําและประโยค ทีเ่ลอืกความหมายให ้
ตรงกับ 

บรบิท เชน่ impressive (adj.) น่าประทับใจ, ไดผ้ลด,ี มปีระสทิธภิาพ  were more  

impressive หากแปลตรงรปูประโยค นักเรยีนอาสาบางคนน่าประทับใจมากกวา่  ความ

หมายท ีีี  ่

แทจ้รงิจะผดิไป ในทีน่ีห้มายถงึ การสอนของนักเรยีนอาสาบางคน จงึตอ้งปรับเปลีย่นเป็น 

สอนไดน้า่ประทบัใจ  regular teachers นามวล ีหมายถงึ ครสูอนประจํา, ครสูอนปรกต ิ 

เลอืกใชไ้ดทั้ง้คู ่ feel more confident วลนีีห้มายถงึ รูส้กึเชือ่มั่นขึน้มาก, รูส้กึมั่นใจขึน้

มาก  

ใชไ้ดทั้ง้หมด  absence (n.) การไร,้ การไมม่,ี การขาด  a generation gap เป็น 

นามวล ีหมายถงึ ชอ่งวา่งระหวา่งวยั,  สํานวน the absence of a generation gap นี ้ 

หากแปลไปตามรปูประโยคภาษาอังกฤษ จะทําใหป้ระโยคดมูกีลิน่นมเนย คนอา่นรูทั้นทวีา่
เป็น 

สํานวนแปลตรงตัว back translation ไดทั้นท ีจงึตอ้งมกีารเพิม่คําและปรับเปลีย่นจําแลง 

ประโยคเสยีใหมเ่ป็น ไมม่ชีอ่งวา่งระหวา่งวยัในกลุม่... 

ยอ่หนา้ที ่16 - 17 
สองยอ่หนา้นี ้มคํีาศัพทแ์ละสํานวน เชน่ had noticed (v.) ไดส้งัเกตเห็น, ไดม้องเห็น, ได ้

เห็น  

ใชไ้ดท้กุคํา  improvement (n.) พัฒนาการ ความกา้วหนา้ ความรูท้ีเ่พิม่ข ึน้ ใชไ้ดท้กุคํา๓ 

 bringing in (phr. v.) รับ, นํา ....เขา้มาสอน  eager (adj.) ขมขีมัน, กระหาย, กระตอื 

รอืรน้, อยาก ดฉัินขอผนวก 2 คําหลังนีเ้ขา้ดว้ยกัน เพือ่ใหป้ระโยคเชือ่มโยงเขา้กับขอ้ความ

ตอ่ไป 

 present ones เป็นนามวล ีหมายถงึ ผูท้ีส่อนอยูใ่นปัจจบุัน กลุม่ปัจจบุัน ขอใชคํ้าหลังก็ 

แลว้กัน สัน้กะทัดรัดด ี left school เป็นสํานวน หมายถงึ จบโรงเรยีนไปแลว้, สําเร็จการ 

ศกึษาไปแลว้ เลอืกใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 

แลว้พบกนัใหมค่ะ่     

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 
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March 16: Student volunteers make impact in class 1 

สวัสดีเพื่อนๆ นักแปล  
ฉบบัน้ี ขอนาํเสนองานแปลข่าวการศึกษา ข่าวน้ีกล่าวถึงส่ิงดีๆ ของวยัรุ่นไทย ประเภทท่ีไม่ใช่ขาโจ๋ 

วยัจ๊าบท่ีก่อเร่ืองตามข่าวหนงัสือพิมพ ์ให้พอ่แม่ผูป้กครองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งยกมือกุมหวั  

ประชุมคร่ําเครียดหาทางแกไ้ขปัญหา แต่ข่าวน้ีกลบัก่อเกิดความชุ่มช่ืนใจ ภาคภูมิใจ และมัน่ใจวา่  
"วยัรุ่นพนัธุ์ใหม่" ยงัมี "นํ้าดี" อยูอี่กมาก ประเทศชาติตอ้งรอดพน้หายนะแน่ จริงมั้ย...จริงมั้ย 

ข่าวท่ียกมาเป็น เป็นขอ้ความท่ีดูง่าย ไม่ยาก ไม่มีศพัทวิ์ชาการ หรือสาํนวนยากแต่อยา่งไร แต่จะ 

แปลอยา่งไร ให้เป็นขอ้ความท่ีสละสลวย เป็นภาษางดงาม และนิยมใชก้นั ทั้งในแวดวงวิชาการ 

และภาษาเขียนท่ีคนอ่านทัว่ไปเขา้ใจ น่ีเป็นปัญหาทา้ทายนกัแปลเราเสมอ ในการแปลข่าวเชิงวิชาการ 
สารคดีความรู้ และบทความวิชาการ เรามาเร่ิมแปลกนัเลย ข่าวค่อนขา้งยาว ขอแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

เพื่อให้พอดีหนา้ 

Yuvanat Arayanimitsakul, 19, 

an English teacher volunteer 

from Triam Udom Suksa 

School, talks to a Mathayom I 

student at Wat Pathum 

Wanaram School while 

another student looks on.— 

JETJARAS NA RANONG 
 

ยวุนาฎ อารยนมิติสกุล  

วยั 19 อาสาสมคัร 

ครูสอนภาษาองักฤษ จาก 

โรงเรยีนเตรยีม อดมุศกึษา 

พดูคุยกบั นกัเรยีนม.1  

โรงเรยีน วดัปทมุวนาราม  

ขณะที ่นกัเรยีนอกี 

คนหนึง่น ัง่มอง 
— เจตจรัส ณ ระนอง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr1604.htm
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Student volunteers 
make impact in class 

Teach English to juniors at another 
school to relieve teacher shortage 

SIRIKUL BUNNAG 

1. Every Tuesday and Wednesday 

after class, 15 Triam Udom 

Suksa students head to Wat 

Pathum Wanaram School half a 

kilometer away to teach. 

2. They are in Mathayom 6 

(Grade 12) and volunteer to 

teach English to Mathayom I 

students there as part of a 

project launched in October last 

year to ease the workload of 

teachers. 

3. Wat Pathum Wanaram, a 

school under the Bangkok 

Metropolitan Administration, 

has 500 pupils but only two 

teachers of English courses. 

One takes care of Prathom 1 

(Grade 1) and Prathom 3 levels 

and the other is responsible for 

Prathom 6. Other classes have 

to learn the subject from math 

or physical education teachers. 

4. Wat Pathum Wanaram prepares 

textbooks and kits including 

English stories, and teaching 

guidelines for the young 

volunteers, and gives them the 

freedom to teach inside the 

building or take students 

outdoors. 

5. Supalak Korarajul na Nagara, 

supervisor of the foreign 

language programme at Wat 

นกัเรยีนอาสาเพิม่ 

ประสทิธภิาพใหช้ ัน้เรยีน 

สอนวชิาภาษาอังกฤษใหรุ้น่นอ้ง 

ทีโ่รงเรยีนอืน่ ชว่ยบรรเทาปัญหา 

ครอูาจารยข์าดแคลน 

สริกิุล บุนนาค 

1. ทกุๆ วนัอังคารและวนัพธุ หลัง 

โรงเรยีนเลกิ นักเรยีนเตรยีม 

อดุมศกึษา 15 คนมุง่หนา้ไปสอน 

หนังสอืทีโ่รงเรยีนวดัปทมุวนาราม 

หา่งออกไปครึง่กม. 
2. นักเรยีนเหลา่นีอ้ยูช่ัน้ม.6 (เกรด  

12) และเป็นอาสาสมัครสอนวชิา 

ภาษาอังกฤษใหนั้กเรยีนชัน้ม.1  

ทีเ่รยีนอยูท่ีน่ั่น นีเ่ป็นโครงการ 

สว่นหนึง่ เพือ่ผอ่นคลายภาระงาน 

สอนของครอูาจารย ์เริม่ดําเนนิการ 

เมือ่ตลุาคมปีทีแ่ลว้ 
3. โรงเรยีนวดัปทมุวนารามในสงักัด 

กรงุเทพมหานครมนัีกเรยีนจํานวน 

500 คน แตม่อีาจารยส์อนวชิา

ภาษา 

อังกฤษเพยีง 2 คน คนหนึง่สอนใน 

ระดับชัน้ป.1 (เกรด 1) และ ป.3  

อกีคนหนึง่สอนป.6 สว่นชัน้เรยีน 

อืน่ๆ ตอ้งเรยีนวชิานีจ้ากอาจารย ์

คณติศาสตรห์รอือาจารยพ์ลศกึษา 
4. โรงเรยีนจัดเตรยีมหนังสอืเรยีน 

และสือ่การเรยีนการสอนอืน่ๆ  

รวมทัง้นทิานภาษาอังกฤษและ 

คูม่อืการสอน ไวใ้หนั้กเรยีนอาสา 

วยัเยาวเ์หลา่นี ้และยังใหอ้สิระเสร ี

จะสอนในชัน้เรยีน หรอืจะพา 

นักเรยีนออกไปสอนนอกหอ้งก็ได ้
5. อาจารยศ์ภุลักษณ์ กรจลุ ณ นคร 

ศกึษานเิทศโปรแกรมวชิาภาษา 

ตา่งประเทศของโรงเรยีนวดั 
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Pathum Wanaram, said the 

volunteers were up to standard 

but had to prove their ability 

before starting to teach. 

6. "Not every student from Triam 

Udom Suksa School can do 

that," she said. "They have to 

pass a standard test to made 

sure that their teaching will 

help students improve their 

English." 

7. About 50 students from Triam 

Udom undertook the test, 

which included listening and 

reading skills. Then 15 students 

were chosen. 

ปทมุวนารามชีแ้จงวา่ นักเรยีน 

อาสามคีณุสมบัตติามมาตรฐาน 

แตต่อ้งทดสอบความสามารถกัน 

กอ่นเริม่ตน้สอน 
6. "นักเรยีนจากโรงเรยีนเตรยีม 

อดุมศกึษา ไมใ่ชจ่ะสอนไดท้กุคน" 

อาจารยอ์ธบิาย "นักเรยีนอาสา 

ตอ้งสอบผา่นแบบทดสอบ
มาตรฐาน 

เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่ การสอนของ 

พวกตนจะชว่ยพัฒนาภาษาอังกฤษ 

ของเด็กนักเรยีนได"้ 
7. นักเรยีนจากโรงเรยีนเตรยีม

อดุมศกึษา 

ประมาณ 50 คนเขา้ทดสอบครัง้นี ้ 

มทัีง้การสอบทักษะการฟังและการ
อา่น 

จากนัน้นักเรยีน 15 คนไดรั้บ

คัดเลอืก 
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หวัขา่ว  
หัวขา่วนีด้ไูมย่าก แตแ่ปลใหต้รงความหมาย และอา่นเป็นหัวขา่วทีด่ไีดค้อ่นขา้ง
ยาก make  

impact หมายถงึ ทําใหบ้ังเกดิผล, กอ่ใหเ้กดิผลกระทบ, ทําใหเ้กดิประสทิธภิาพ คํา impact  

มคีวามหมายเป็นนามธรรมมาก นยิมใชใ้นงานเขยีนวชิาการ หากแปลตรงตัว จะไดป้ระโยค
สวย  

แตจ่ะไมเ่ขา้ใจความหมายทีแ่ทจ้รงิ ดฉัินจงึขอใชเ้ป็น เพิม่ประสทิธภิาพ class (n.) ชัน้

เรยีน,  

ชัว่โมงเรยีน,การเรยีนในชัน้เรยีน, นักเรยีนในชัน้เรยีน ขอเลอืกใชคํ้าแรกเพราะตรง

ความหมาย 

และกะทัดรัด สมเป็นหัวขา่ว 

หวัขา่วยอ่ย  
 juniors (n.) นักเรยีนรุน่นอ้ง, นักเรยีนชัน้มัธยมตน้, นักเรยีนรุน่หลัง ขอเลอืกใชคํ้า รุน่นอ้ง 

ดเูขา้กับความด ี relieve (v.) ลดลง, บรรเทา, แกปั้ญหา เลอืกใชคํ้าใดคําหนึง่ไดทั้ง้นัน้ 
 shortage (n.) ความไมพ่อเพยีง, การขาดแคลน, จํานวนทีไ่มพ่อ teacher shortage  

คอื ปัญหาครอูาจารยข์าดแคลน  คํา teacher นี ้ในเมอืงไทยมลีักษณะการใชท้ีแ่ตกตา่ง
กัน  

เราใชทั้ง้ คร ูและ อาจารย ์ในระยะแรกๆ "คร"ู หมายถงึ ผูท้ีส่อนในโรงเรยีนประถมและ
มัธยมศกึษา 

สว่นผูท้ีส่อนในระดับระดับอดุมศกึษา เรยีกกันวา่ "อาจารย"์ แตต่อ่มามคีวามนยิมเรยีก ผูท้ี่
สอนอยูใ่น 

โรงเรยีนรัฐบาลทัง้ระดับประถมและมัธยมวา่ "อาจารย"์ กันหมด รวมทัง้เป็นตําแหน่งทาง
วชิาชพี 

อกีดว้ย คําวา่ "คร"ู จงึหลงเหลอืใชก้ันอยูใ่นโรงเรยีนราษฎรเ์ทา่นัน้ ดว้ยเหตนุี ้เมือ่กลา่วถงึ  

teacher ดฉัินจงึขอใชค้วบคูก่ันไปเพราะยังชอบคําวา่ "คร"ู ซึง่ใหค้วามหมายกนิใจดกีวา่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ยอ่หนา้นี ้ไมม่คํีาศัพทย์ากนัก มบีา้ง เชน่ after class หมายถงึ หลังโรงเรยีนเลกิ หรอื หลัง 

เลกิเรยีน เลอืกใชคํ้าหนึง่คําใดก็ได ้ head (v.) มุง่หนา้, เดนิหนา้, ออกเดนิทาง ขอ

เลอืกใช ้

คําแรก (เพราะไมรู่ว้า่เดนิดว้ยเทา้ หรอืขึน้รถไปกันแน่ เลอืกคํากลางๆ ไวก้อ่น)  half a 

kilometer away คอื หา่งออกไปครึง่กม. (ดฉัินขอใชคํ้ายอ่เพือ่ประหยัดเนือ้ที)่ ดังทีก่ลา่วไว ้

แลว้วา่ แมไ้มม่คํีาศัพทย์าก แตต่อ้งเลอืกคํา เตมิคําทีเ่หมาะสม และปรับเปลีย่นโยกยา้ย
ขอ้ความ 

ใหเ้ป็นประโยคทีด่ ีเชน่ มุง่หนา้ไปสอนหนังสอื 

ยอ่หนา้ที ่2 
ยอ่หนา้นีเ้ชน่กัน ดไูมย่ากไมม่คํีาศัพทย์าก แตม่ขีอ้สงัเกตบางอยา่ง เชน่ Mathayom 

6 (grade 

12) ไมต่อ้งแปลทัง้ 2 คํา เพราะเป็นคําเรยีกเฉพาะของระบบการศกึษาทีไ่มเ่หมอืนกัน จงึควร 
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ใชคํ้าทับศัพท ์ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 หรอื ม.6 (เกรด 12)  Mathayom 1 คอื ชัน้

มัธยมศกึษา 

ปีที ่1 หรอื ม.1  as part of เป็นวลเีชือ่ม หมายถงึ เป็นสว่นหนึง่หรอืเป็นองคป์ระกอบหนึง่

ของ  

project (n.) โครงการ แตด่ฉัินปรับคําเสยีใหมใ่หเ้ป็น โครงการสว่นหนึง่ เพือ่ไมใ่หเ้ยิน่เยอ้ 

launchd (v.) เริม่ตน้, รเิริม่, เริม่ดําเนนิการ ใชคํ้าใดไดทั้ง้ส ิน้  ease (v.) ลดลง, ผอ่น 

คลาย, บรรเทา, ขจัด ดฉัินขอเลอืกผอ่นคลาย เพราะเขา้กับคําทีต่ามมา คอื workload (n.) 

ภาระ 

งานสอน, ภารกจิทีทํ่า, ปรมิาณงาน ซึง่ขอเลอืกใชคํ้าแรก เพราะเป็นบรบิทความของครู

โดยเฉพาะ 

๓ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีว จงึขอแบง่ประโยคภาษาไทยออกเป็น 2 ประโยค เพือ่ใหค้วาม

ชดัเจน 

ไมม่สีนัธานใหร้งุรัง โดยเพิม่คํา "นีเ่ป็น" เขา้มาชว่ย 

ยอ่หนา้ที ่3 
 the Bangkok Metropolitan Administration คอื กรงุเทพมหานคร หรอื กทม.  

(ของผูว้า่สมัครเคา้ละ่) กทม. มโีรงเรยีนระดับประถมศกึษาอยูใ่นสงักัดประมาณ 400 โรง 
 under (prep.) ควรใช ้"ในสงักัด" ไมค่วรใช ้"ใต"้ ตามศัพท ์ pupils (n.) เด็กนักเรยีน

ตัวเล็กๆ ทีเ่รยีนในชัน้ประถมศกึษา (แตใ่นสหรัฐ เด็กนักเรยีนชัน้ประถมก็ใช ้ 

student เฮอ้! ปวดเฮด)  courses (n.) รายวชิาตามหลักสตูร ในทีน่ีค้อื วชิาภาษาอังกฤษ 

ทีม่กีารสอนหลาย ๆ รายวชิา  take care (phr.v.) ดแูล, เอาใจใส ่ฯลฯ แตท่ีน่ีห้มายถงึ 

สอน 

จงึตอ้งเลอืกคําใหต้รงความหมาย levels (n.) ระดับชัน้, ชว่งชัน้ เราใชทั้ง้ 2 คําแตต่าม 

หลักสตูรใหม ่(พ.ศ.2544) ใชแ้ตเ่ฉพาะคําหลัง  the subject (n.) วชิา, สาขาวชิา (ตาม 

ระบบการจัดการศกึษา) ซึง่แบง่ออกเป็นวชิาตา่ง ๆ เชน่ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
สงัคมศาสตร ์ 

ฯลฯ ในทีน่ีห้มายถงึ วชิาภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่4 
 kits (n.) มคํีาแปลหลาย คํา แตใ่นบรบิทนีค้วรใชคํ้า สือ่การเรยีนอืน่ๆ จะสอดรับไดด้กีับ

คํา 

หนังสอืเรยีน  teaching guidelines หมายถงึ คูม่อืการสอน, คูม่อืคร,ู แนวการสอน  

ใชไ้ดทั้ง้นัน้ แตใ่นวงการศกึษาจรงิ ๆ แลว้ แตล่ะคําลว้นมคีวามแตกตา่งกันในดา้นเนือ้หา
ราย 

ละเอยีด  outdoors (n.) นอกชัน้เรยีน, นอกหอ้ง, ขา้งนอก, กลางแจง้ เลอืกใชคํ้าจากสาม

คํา 

แรกดกีวา่ (สว่นคําทีส่ ี ่หากเลอืกใช.้..เมอืงไทยแดดรอ้นเปรีย้ง ทัง้นร.และครตูอ้งป่วยแน่
หลังเรยีน 

จรงิมัย้...จรงิมัย้) 

ยอ่หนา้ที ่5 
ยอ่หนา้ นีม้คํีาศัพทเ์ฉพาะอยูบ่า้ง คอื supervisor (n.) ศกึษานเิทศก ์ซึง่เป็นเจา้หนา้ทีผู่ด้แูล 
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ใหคํ้าแนะนํา และตรวจงานดา้นการศกึษา  programme (n.) คํานีม้หีลายความหมาย แต่

ใน 

บรบิทการศกึษา โดยเฉพาะเกีย่วกับวชิาทีจ่ะตอ้งเรยีนหรอืสอน ศัพทบ์ัญญัตกํิาหนดใหใ้ช ้
คํา 

โปรแกรม ทับศัพทไ์ปเลย จงึเป็น โปรแกรม วชิาภาษาตา่งประเทศ  were up to  

standard วลนีีห้มายถงึ สอดคลอ้งกับมาตรฐาน, มคีณุสมบัตติามมาตรฐาน, ไดม้าตรฐาน  

ใชไ้ดท้กุคํา  prove (v.) พสิจูน,์ ยนืยัน, ทดสอบ, ตรวจสอบ ควรเลอืกคําที ่3 เพราะตรงกับ 

เนือ้ความในยอ่หนา้ตอ่ไป 

ยอ่หนา้ที ่6 

ยอ่หนา้นีป้ระโยคแรก ดฉัินขอยา้ยตําแหน่งคําเสยีใหม ่เพือ่ใหเ้ป็นประโยคทีเ่นน้ขอ้ความ
ตาม 

ตน้ฉบับคอื "ไมใ่ชท่กุคนจะสอนได"้ แตถ่า้ขึน้ประโยคตามตน้ฉบับ จะดไูมเ่ป็นประโยค
ภาษาไทย 

ทีด่ ี standard test คอื แบบทดสอบมาตรฐาน  make sure เป็นวล ีหมายถงึ แน่ใจ 

มั่นใจ improve (v.) ปรับปรงุ, เพิม่พนู, ยกระดับ, พัฒนา ใชไ้ดท้กุคํา เลอืกเอาแลว้กัน 

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้ 7 กลา่วถงึการทดสอบมาตรฐาน มคํีาศัพท ์เชน่ undertook (undertake v.) เขา้รับ,  

เขา้ทดสอบ และอกีหลายความหมายทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับบรบิทนี้  included (v.) 

ประกอบดว้ย,  

รวมทัง้, ครอบคลมุ, ทีม่ทัีง้ ขอเลอืกเอาคําหลัง เพราะดกูะทัดรัดด ี listening and 

reading 

skills คอื ทักษะการฟังและการอา่น  were chosen เป็นกรยิากรรมวาจกทีค่วรหลกีเลีย่ง  

ไมพ่งึแปลไปตามตน้ฉบับ จงึขอใช ้ไดร้บัคดัเลอืก 

จนกวา่จะพบกนัใหมต่อนสองคะ่      
จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

March 9: Sedans fare poorly in tests 

สวสัดคีะ่  
วนันีนํ้าบทแปลคอ่นขา้งยาวมาเสนอทา่นผูอ้า่น เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีม่เีนือ้หาน่าสนใจด ีและม ี

ตัวอยา่งการเขยีนประโยคเพือ่สรปุรายงานผลการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งดคี่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr0904.htm
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Sedans fare poorly 
in tests 

Washington, AP 

1. Six mid-sized sedans fared 

poorly in bumper crash tests 

conducted by the insurance 

industry, with each 

averaging more than $500 in 

repairs after crashes at 5 

mph. 

2. The 2004 Mitsubishi Galant 

fared best, averaging $525 in 

repairs in each of four tests, 

according to results released 

on Sunday by the Insurance 

Institute for Highway Safety. 

The 2004 Chevrolet Malibu 

and the 2004 Acura TSX 

earned the group‘s lowest 

rating, averaging more than $ 

950 in damage in each of the 

four tests. 

3. New models of the Suzuki 

Verona, the Nissan Maxima 

and the Acura TL earned the 

agency‘s second-worst 

rating. They averaged 

between $613 and $731 in 

each of the four tests. 

4. ―These mid-sized models 

range from inexpensive to 

luxury, but all but one of 

them share bumpers that 

don‘t bump,‖ said Adrain 

Lund, the institute‘s chief 

operating officer. 

5. Each of the institute‘s four 

tests are conducted at a speed 

of five mph to simulate low-

speed crashes in a parking lot 

or in heavy traffic. The front 

ผลทดสอบรถยนต ์

ออกมาต า่ 

วอชงิตนั เอพ ี

1. ผลทดสอบการชนตรงตําแหน่ง 

กันชนของรถยนตน่ั์งขนาดกลาง 

หกยีห่อ้ จัดโดยกลุม่อตุสาหกรรม 

การประกันภัยนัน้ปรากฏผลออก 

มาไมด่ ีเฉลีย่แลว้แตล่ะคนัตอ้ง 

เสยีคา่ซอ่มเกนิ 500 ดอลลาร ์ 

หลังจากชนขณะวิง่ดว้ยความเร็ว 

5 ไมลต์อ่ชัว่โมง 

2. เมือ่วนัอาทติยส์ถาบันการ
ประกันภัย 

เพือ่ความปลอดภัยบนทอ้งถนน  

ประกาศผลทดสอบการชนวา่ คัน 

ทีเ่สยีหายนอ้ยทีส่ดุคอืมติซบูชิ ิ 

กาแลนท ์รุน่ปี 2004 โดยมคีา่ 

ซอ่มจากการชนแตล่ะครัง้รวม 

สีค่รัง้ เฉลีย่แลว้ 525 ดอลลาร ์ 

พวกทีแ่ยส่ดุในกลุม่คอื เชฟโร
เล็ต 

มาลบิปีู 2004 และอาครูา ทเีอส 

เอ็กซ ์ซึง่มคีา่ซอ่มจากการชน 

แตล่ะครัง้รวมสีค่รัง้เฉลีย่แลว้ 

มากกวา่ 950 ดอลลาร ์

3. สว่นรถรุน่ใหมข่องซซูกู ิเวโรนา 

นสิสนั แม็กซมิา และอาครูา  

ทแีอล อยูใ่นอันดับรองบว๊ย มคีา่ 

ซอ่มจากการชนแตล่ะครัง้รวม 

สีค่รัง้เฉลีย่อยูท่ี ่613 ดอลลาร ์ 

และ 731 ดอลลาร ์

4. นายเอเดรยีน ลนุด ์หัวหนา้เจา้ 

หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิารของสถาบัน 

อธบิายวา่ ―รถน่ังขนาดกลางพวก 

นีม้ทัีง้ระดับราคาไมส่งูไปจนถงึ 

ระดับหร ูแตท่กุคันมกีันชน 

ประเภทไมก่ระเดง้เมือ่ชน  

ยกเวน้อยูเ่พยีงคันเดยีว‖ 
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bumper is crashed into a flat 

barrier and an angled barrier, 

and the rear bumper is 

crashed into a flat barrier and 

a pole. 

6. The Acura TSX had the 

costliest accident, sustaining 

$1,559 in damage when it 

crashed into a pole. Lund 

said the bumper failed to 

protect the trunk and rear 

body panel, and the trunk lid 

alone required $500 to 

straighten and finish. 

7. Lund criticized some new 

designed in which bumpers 

are flush with the side of the 

vehicle. ―It‘s terrible for 

consumers because it puts 

expensive sheet metal and 

safety components such as 

head lamps closer to the 

point of impact in routine 

fender-bender,‖ Lund said. 

5. การทดสอบการชนในแตล่ะครัง้ 

รวมสีค่รัง้ตามทีส่ถาบันจัดขึน้นัน้ 

เป็นการชนขณะทีร่ถวิง่ดว้ยความ 

เร็วหา้ไมลต์อ่ชัว่โมง เป็นการ 

จําลองการชนขณะความเร็วรถตํา่ 

เชน่ในการขบัขีใ่นทีจ่อดรถหรอื 

ในการจราจรทีต่ดิขดั การชน 

ดา้นหนา้ตัวรถทดสอบดว้ยการ 

ชนกับเครือ่งกดีขวางชนดิแผน่ 

เรยีบ และชนดิมมีมุ สว่นการชน 

ดา้นหลังเป็นการชนเครือ่งกดี 

ขวางชนดิแผน่เรยีบและชนเสา 

6. รถอาครูา ทเีอสเอ็กซ ์ตอ้งเสยี 

คา่ซอ่มหนักสดุ คอื 1,159  

ดอลลาร ์เมือ่ชนเขา้กับเสา  

นายลนุดอ์ธบิายวา่เป็นเพราะ 

กันชนไมไ่ดช้ว่ยป้องกันกระโปรง 

ทา้ยและแผงเหนอืทีน่ั่ง ดา้นหลัง 

ของตัวรถเลย เฉพาะคา่เคาะกับ 

ทําสฝีากระโปรงอยา่งเดยีวก็  

500 ดอลลารแ์ลว้ 

7. นายลนุดว์จิารณ์จดุออ่นของรถ 

รุน่ใหม่ๆ บางรุน่ทีทํ่ากันชนแนบ 

ชดิไปกับดา้นขา้งของตัวถังรถวา่ 

―มันแยส่ําหรับผูบ้รโิภค เพราะไป 

เอาสว่นทีเ่ป็นแผน่โลหะราคาแพง 

กับอปุกรณ์ความปลอดภัยอยา่ง 

เชน่ไฟหนา้รถขยับเขา้ไปไวใ้ก 

ลก้ับจดุทีโ่ดนกระทบกระท่ังเวลา 

รถสะกดิกันเล็กๆ นอ้ยๆ ซึง่เป็น 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไดเ้ป็นประจํา‖ 
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หวัขา่ว  
เป็นรปูประโยคงา่ยๆ ทีส่ ือ่ความตรงไปตรงมา แตต่อ้งคดิหาคําแปลใหส้ละสลวยอยูบ่า้ง คํา
วา่ sedan 

คอืรถเกง๋ รถยนตน่ั์ง ทีม่ผีูโ้ดยสารไมเ่กนิ 4-5 คน สว่น fare ในทีน่ีเ้ป็นคํากรยิา หมายถงึระดับ

ของ 

การประสบความสําเร็จในการทําอะไรอยา่งหนึง่ ในเรือ่งนีค้อืการทดสอบ แตถ่า้แปลตรงๆ ตาม
โครง 

สรา้งภาษาอังกฤษวา่ รถยนตทํ์าคะแนนไดตํ้า่ในการทดสอบ จะรูส้กึเหมอืนรถยนตไ์ปน่ังสอบ
เหมอืนคน 

จงึตอ้งปรับวา่ ผลทดสอบรถยนตอ์อกมาต า่ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  

การปรับสํานวนแปลเชน่ในหัวขา่วก็นํามาใชใ้นประโยคแรกของยอ่หนา้นีไ้ดเ้ชน่กัน เนือ่งจาก
ประโยค 

sedans fare poorly in tests ยังอยู ่เพยีงแตเ่ตมิสว่นขยายเขา้ไป คอื six mid-sized ขยาย  

sedans และ bumper crash ขยาย test ดฉัินจงึคงสาํนวนเดมิไวเ้พยีงแตเ่ตมิสว่นขยายให ้

เหมาะสม สําหรับ bumper crash test นัน้หมายถงึการชนตรงกันชน ซึง่มทัีง้ดา้นหนา้และดา้น 

หลังของตัวรถ 

ยอ่หนา้ที ่2  
 fare best ถา้จะแปลวา่ ผลการทดสอบดทีีส่ดุ  ก็ไดค้ะ่ แตด่ฉัินแปลแบบเอาความวา่ คนัที ่
เสยีหายนอ้ยทีส่ดุ สว่นวลสีองวลนีีค้อื averaging $525 in repairs (เฉลีย่คา่ซอ่ม 525  

ดอลลาร)์ in each of four tests (ในการทดสอบแตล่ะครัง้รวมทัง้หมด 4 ครัง้) เป็นการบอก 

ลักษณะการทดสอบวา่มสีีค่รัง้ คดิความเสยีหายแตล่ะครัง้แลว้จงึนํามาเฉลีย่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
วลวีา่ the agency‘s second –worst rating แปลตรงตัวไดว้า่อยูใ่นอันดับแยเ่ป็นทีส่องของ 

หน่วยงาน (ซึง่ก็คอืสถาบนัประกันภัยนี)้ ภาษาพดูก็คอืตําแหน่งรองบว๊ย สว่นตําแหน่งบว๊ย
คอื the 

group‘s lowest rating ในยอ่หนา้ทีแ่ลว้น่ันเอง 

ยอ่หนา้ที ่4 
to share (v) ในทีน่ีห้มายถงึมเีหมอืนๆกัน สว่น bump (v) หมายถงึอาการกระเดง้กระดอน  

ประโยค all but one of them share bumpers that don‘t bump จากรปูของกรยิา  

share กับ don‘t ประธานตอ้งเป็นพหพูจน ์ซึง่ก็คอื all แตพ่อแปลเป็นไทยตามโครงสรา้งเดมิ

วา่  

ทกุคันยกเวน้อยูห่นึง่คันทีม่กีันชนทีไ่มก่ระเดง้  กลับหมายถงึมอียูค่ันหนึง่ทีก่ันชนไมก่ระเดง้ 

ซึง่ผดิ 

ความ เพราะอนุประโยควา่ ทีม่กีันชนทีไ่มก่ระเดง้  อยูต่ดิกับหนึง่คัน  จงึขยาย หนึง่คัน  ไมใ่ช่

ขยาย 

ทกุคัน  แกไ้ดด้ว้ยการแยกวลคีะ่วา่ ทกุคนัมกีนัชนประเภทไมก่ระเดง้ ยกเวน้อยูเ่พยีงคนั
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เดยีว 

ยอ่หนา้ที ่5 
 conduct (n. / v.) หมายถงึการกระทํา แตเ่วลาแปลมักตอ้งดตูามบรบิทคะ่ เชน่ the tests 

are conducted แปลวา่ การทดสอบทีจ่ดัข ึน้ simulate (v) จําลองเหตกุารณ์ใหเ้หมอืนจรงิ 

ยอ่หนา้ที ่6 
 costliest (adj.) แพงทีส่ดุ มาจากคําวา่ costly ซึง่แปลวา่ แพง sustaining มาจากคํากรยิา 

นํามาทําเป็น present participle เพือ่ขยาย costlier accident คําวา่ sustain ซึง่มักเห็นใช ้

ในความหมายวา่ ทําใหย้ั่งยนื ประทัง(ชวีติ) หรอื (อาหาร)ใหพ้ลังงาน แตใ่นทีน่ีแ้ปลวา่ 
สญูเสยี แตด่ฉัิน 

ไมไ่ดแ้ปลไว ้เพราะเห็นวา่วล ีตอ้งเสยีคา่ซอ่มหนกัทีส่ดุ ก็รวมเอาความหมายของคํานีไ้ว ้

แลว้  

straighten (v.) ทําใหต้รง ในทีน่ีค้อืเคาะตัวถังรถออกมาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิสว่น finish (v.) ทํา

ส ี

ยอ่หนา้ที ่7 
flush with (something) หมายถงึราบเรยีบเป็นแนวเดยีวกัน หลายครัง้ในการแปลดฉัินรูส้กึ

วา่ 

ถา้ชา่งสงัเกตเรือ่งของหนา้ทีข่องคําสกันดิ จะทําใหเ้ลอืกคําแปลไดถ้กูตอ้งยิง่ข ึน้ ตัวอยา่งเชน่
คํานี ้
แหละคะ่ คํานีถ้า้เป็นคํานาม แปลวา่ ความรูส้กึรอ้นวบูวาบ ถา้เป็นกรยิา แปลไดห้ลาย
ความหมาย เชน่  

ชะลา้งดว้ยการปลอ่ยน้ําใหผ้า่นออกมาเป็นจํานวนมาก อาการทีใ่บหนา้แดงเพราะความอาย 
เป็นตน้  

แตคํ่านีเ้ป็นคําคณุศัพท ์ทําใหผู้แ้ปลตอ้งฉุกใจคดิและคน้ความหมายของคําเพิม่เตมิคะ่ 

fender-bender คําแรกหมายถงึ กันชน ในสํานวนอเมรกิัน วลนีีแ้ปลวา่ การชนกันอยา่งไม ่

รนุแรง มคีวามเสยีหายเกดิขึน้เล็กนอ้ย in a routine fender-bender เป็นวลทีีข่ยาย impact  

(n.) แรงอัด แรงกระทบ จงึแปลไดว้า่เป็นจดุทีจ่ะโดนกระทบเวลามกีารชนกันเล็กนอ้ยๆ หรอืที่

ดฉัิน 

ใชส้ํานวนไทยวา่ สะกดิคะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

March 2: Zidane is Fifa�s Player of The Year 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trmr0204.htm
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สวสัดคีะ่  
เมือ่วนักอ่นเห็นโฆษณาในหนังสอืพมิพฉ์บับหนึง่ประกาศรับผูส้ ือ่ขา่วกฬีา คณุสมบัตขิอ้หนึง่ก็คอื
แปลขา่ว 

กฬีาได ้ทําใหด้ฉัินนกึถงึขา่วกฬีาชิน้หนึง่ทีต่ัดเก็บไวด้ว้ยเหตผุลวา่ชืน่ชอบนักกฬีาคนนีฝี้มอืเยีย่ม 
และ 

ชือ่เก ๋น่ันคอื ซเีนดนี ซดีาน การแปลขา่วกฬีาจําเป็นทีผู่แ้ปลตอ้งทราบภมูหิลังในเรือ่งทีแ่ปลอยูบ่า้ง 
แตก็่ 

ไมเ่หลอืบา่กวา่แรงทีจ่ะหาขอ้มลูเพราะมผีูส้นใจกฬีาอยูม่าก นอกจากนัน้ก็ตอ้งระวงัการเฟ้นหาคํา
หรอื 

สํานวนใหเ้หมาะกับขา่วกฬีาคะ่ มาดแูตล่ะยอ่หนา้กนันะคะ 
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Zidane is Fifa’s 
Player of The Year 

Comfortably beats Henry and 
Ronaldo 

Basel, Switzerland, AFP 

1. Real Madrid‘s silky 

skilled French midfield 

star Zinedine Zidane has 

once again won the vote 

of the world‘s 

international coaches for 

the title of best player in 

the world. 

2. World soccer‘s governing 

body Fifa quizzed the 142 

national team bosses and 

the 31-year-old outscored 

his French compatriot 

Thierry Henry by a very 

comfortable margin. 

3. His Real Madrid team-

mate Ronaldo, another 

three-time winner, 

finished third place. 

4. Zedane was voted best 

player by 35 coaches 

against 21 for Henry and 

26 for Ronaldo. 

5. Zidane was named the 

World Player of the Year 

award in 1988 and 2000 

when he was instrumental 

in France‘s triumphs in 

the 1998 World Cup and 

Euro 2000. 

6. He missed all but one of 

France‘s three group 

games in the 2002 World 

Cup through injury as 

ซดีานเป็นนกัเตะ 

ยอดเยีย่มแหง่ปีของ
ฟีฟา 

ชนะอองรแีละโรนัลโดอยา่งลอยลํา 

เบเซลิ สวติเซอรแ์ลนด ์เอเอฟพ ี

1. ซเีนดนี ซดีาน ดาวซลัโว
กองกลาง 

เชือ้ชาตฝิร่ังเศสผูม้ลีลีาเตะพลิว้ 

งดงามของทมีรลีมาดรดิ ควา้ 

ชยัชนะจากการลงคะแนนเสยีง 

ของบรรดาโคชระดับโลกใหเ้ป็น 

นักเตะยอดเยีย่มแหง่ปีของโลก 

อกีวาระหนึง่ 
2. จากการทีส่มาคมฟีฟาซึง่เป็น 

องคก์รทีด่แูลจัดการการแขง่ขนั 

ฟตุบอลโลกสอบถามผูจั้ดการ 

ทมีชาตจํิานวน 142 คน ปรากฏ 

วา่หนุ่มนักเตะวยัสามสบิเอ็ดผูน้ี ้
ไดรั้บคะแนนเฉือนเทยีรี ่อองร ี

เพือ่นรว่มชาตชิาวฝร่ังเศสไป 

อยา่งสบายๆ 
3. สว่นโรนัลโดเพือ่นรว่มทมีซึง่ 

เคยไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นนักแตะ 

ยอดเยีย่มแหง่ปีมาแลว้ 3 ครัง้ 

อกีคนหนึง่นัน้ เขา้มาเป็นทีส่าม 
4. ซดีานไดรั้บคะแนนเสยีงให ้

เป็นนักเตะยอดเยีย่มแหง่ปี 

จากโคชระดับโลก 35 คน  

ในขณะทีอ่องรไีด ้21 และ 

โรนัลโดได ้26 

5. เมือ่ปี 1988 และ ปี 2000 

ซดีานเคยไดตํ้าแหน่งนีม้าแลว้ 

เมือ่เขาเป็นผูค้วา้ชยัมาให ้

ทมีฝร่ังเศสในการแขง่ขนั 

เวริด์คัพ ปี 1998 และยโูรคัพ 

ปี 2000 

6. แตใ่นเวริด์คัพปี 2002 เนือ่ง 
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France limped out 

without scoring a single 

goal but he has been back 

to his sublime best this 

year, guiding Real to their 

28
th

 Spanish title. 

7. He joined Real Madrid 

for a world record 75 

million euros (US$90 

million) from Juventus in 

2001 and he proved his 

worth by scoring the 

winning goal in the 2002 

Champion League final 

for Madrid to become the 

champions of Europe for 

a record ninth time. 

จากอาการบาดเจ็บเป็นเหต ุ

เขาจงึลงเตะใหก้ับทมีชาต ิ

ฝร่ังเศสไดเ้พยีงแคนั่ดเดยีว 

จากทัง้หมดสามนัดทีต่อ้ง 

แขง่ขนักันในสาย และใน 

ขณะเดยีวกันฝร่ังเศสก็ตก 

รอบไปอยา่งไมเ่ป็นทา่โดย 

ทําประตไูมไ่ดแ้มแ้ตป่ระต ู

เดยีว แตปี่นีเ้ขากลับมายอด 

เยีย่มอกีครัง้โดยนําทมี 

รลีมาดรดิ ควา้ตําแหน่ง 

ชนะเลศิฟตุบอลสเปนลกี 

ไดเ้ป็นครัง้ที ่28 

7. เมือ่ปี 2001 ทมีรลีมาดรดิ 

ซือ้ตัวซดีานมาจากทมียเูวนตสุ 

ดว้ยราคาทีส่งูเป็นประวตักิารณ์ 
คอื 75 ลา้นเหรยีญยโูร (90  

ลา้นเหรยีญสหรัฐ) ซึง่ซดีานก็ได ้

พสิจูนค์วามสมราคาของเขา 

ดว้ยการควา้ประตชูยัใหก้บัทมี 

มาดรดิในการแขง่ขนันัดชงิ 

ชนะเลศิในแชมเปียนลกีปี 2002 

สง่ใหท้มีมาดรดิเป็นทมีชนะเลศิ 

ของยโุรปเป็นครัง้ทีเ่กา้เป็น 

ประวตักิารณ์ 
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หวัขา่ว  
รูส้กึวา่นอ้ยครัง้ทีห่ัวขา่วภาษาอังกฤษจะตัง้ไดซ้ือ่ๆ ตรงๆ เชน่นี ้ผูแ้ปลก็เลยไมต่อ้งคดิมาก 

สําหรับหัวขา่วรองก็หาคําแปลของ comfortably beats ทีเ่หมาะหน่อย คอืแทนทีจ่ะแปลวา่ 

ไดช้ยัชนะอยา่งอบอุน่ ก็แปลเสยีวา่ ชนะอยา่งขาดลอย ดกีวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  
 Real Madrid‘s silky skilled French midfield star Zinedine Zedane  

นีเ่ป็นนามวลทีีย่าวเอาเรือ่งนะคะ วธิกีารแปลงา่ยๆ ก็คอืแปลจากคํานามสําคญั (noun head) 

ขึน้ 

มากอ่นคะ่ซึง่บังเอญิในวลนีีเ้ป็นคําสดุทา้ย แลว้คอ่ยนํามาเรยีงเป็นภาษาไทยทีค่ดิวา่
สละสลวยทีส่ดุ 

บางครัง้อาจตอ้งสลับทีคํ่าขยายในภาษาไทยบา้งก็ได ้วล ีworld‘s international coaches 

นัน้ดฉัินเลอืกแปลสัน้ๆ วา่ โคชระดบัโลก แทนการแปลตรงตัววา่ผูฝึ้กสอนระดับนานาชาติ

ของโลก 

เพราะเป็นวลทีีส่ัน้กระชบัด ีและไมไ่ดทํ้าใหเ้ขา้ใจผดิเพีย้นไป นอกจากนัน้คําวา่ โคช เป็นคํา

ที ่
ใชก้ันจนเป็นคําสามัญในภาษาไทยแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่2 

 World soccer‘s governing body Fifa ก็เป็นตัวอยา่งนามวลทีีย่าวเหมอืนกัน ดฉัิน 

เลอืกทีจ่ะแปลวา่ สมาคมฟีฟา ซึง่เป็นองคก์ร(body)ทีด่แูลจัดการการแขง่ขนัฟตุบอลโลก 

ยอ่หนา้ 

นีม้กีารปรับเปลีย่นตําแหน่งของโครงสรา้งประโยคบา้งเพือ่ความสละสลวย แตเ่นือ้หายังตอ้ง
ครบถว้น 

ถกูตอ้งเหมอืนตน้ฉบับคะ่ 

 Outscored (v) ไดค้ะแนนมากกวา่ คําวา่ out- เป็นอปุสรรค (prefix) ม ีความหมายวา่ 

เหนอืกวา่ เชน่ outwit (เอาชนะเพราะฉลาดกวา่) outgrow (มขีนาดโตกวา่) outnumber  

(มจํีานวนมากกวา่) outlast (คงทนถาวรกวา่) อกีความหมายหนึง่คอื ออก หรอืนอก เชน่  

outcome (ผลทีอ่อกมา) outflow (ทางทีน้ํ่าไหลออกมา) outgoing (บคุลกิทีเ่ป็นมติร เป็นคน 

เปิดเผย) 

 Margin (n) ในทีน่ีห้มายถงึ คะแนนทีต่า่งกัน 

ยอ่หนา้ที ่3 
การใชน้ามวลขียายนามวลนัีน้ในภาษาอังกฤษทําไดส้บายคะ่ แลว้ก็เกด๋ว้ย อยา่งเชน่ His 

Real  

Madrid team-mate Ronaldo, another three-time winner, แตใ่นภาษาไทย 

ตอ้งแปลงใหเ้ป็นอนุประโยคดังทีเ่ห็นคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
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 against เป็นบพุบททีต่อ้งแปลไปตามบรบิท เชน่เมือ่ใชใ้นบรบิทแสดงความแตกตา่งของ 

ผลการแขง่ขนั อยา่งในบรบิทนีเ้ราก็ใชว้า่ ในขณะที ่ในบรบิทอืน่เชน่ We had to 

row against 

the tide. ตอ้งแปลวา่ เราตอ้งพายเรอืทวนกระแสน้ํา They had insurance against fire. เขาม ี

ประกันอัคคภัีย หรอืในบางบรบิทไมต่อ้งแปล เชน่ He leaned against the post. เขายนืพงิ

เสา 

เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่5 
 instrumental (n) หมายถงึเป็นคนทีม่บีทบาทสําคัญ อยา่งเชน่ซดีานเป็นคนทําใหท้มี

ไดรั้บ 

ชยัชนะ สว่น was named แทนทีจ่ะแปลตรงๆ วา่ เคยถกูเลอืกใหเ้ป็น ก็ขอใช ้เคยไดร้บั 

ต าแหนง่นี ้เพราะแมอ้ยา่งแรกจะสัน้ แตเ่ป็นภาษาไทยแบบลวกๆ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
ในยอ่หนา้นีม้ ีall but one คอืพลาดการลงแขง่ทัง้หมด(ทกุนัด) ยกเวน้เพยีงนัดเดยีว แต่

แปล 

สัน้ๆ วา่ ไดเ้พยีงแคน่ดัเดยีว ก็ได ้เพือ่ผูอ้า่นจะไดไ้มส่บัสนเพราะคําแปลทีย่าว
เกนิไป three 

group games คําวา่ group ในทีน่ีค้อืการแบง่สายในการแขง่ขนัรอบแรก (ในบอลโลก 

การแขง่รอบแรกปกตจิะม ี4 ทมีในแตล่ะสาย แตล่ะทมีตอ้งแขง่แบบพบกันหมด ก็เทา่กับ

แขง่กัน 

สามครัง้กวา่จะเขา้รอบตอ่ไป) game ในทีน่ีค้อื นดั (เตะ) เมือ่คดิหาคําแปลก็ไดต้รงๆ วา่ 

ท ัง้หมดสามนดัทีต่อ้งแขง่ขนักนัในสาย 

 limped out (v) ถา้แปลตรงตัวก็จะตอ้งบอกวา่ ฝร่ังเศสกระโผลกกระเผลกออกไปจาก 

การแขง่ขนั ซึง่เป็นการใชภ้าษาทีใ่หภ้าพพจนด์มีากๆ แตส่ําหรับขา่วกฬีาใชว้า่ ตกรอบไป

อยา่ง 

หมดทา่ ก็สือ่ไดด้คีะ่ sublime (adj) หมายถงึดมีาก ยอดเยีย่มมาก  Spanish title  

คอืการแขง่ขนัฟตุบอลชงิแชมป์สโมสรของสเปน 

ยอ่หนา้ที ่7 
 a world record แปลใหต้รงตัวก็วา่ สถติโิลก แตเ่มือ่มาใชว้า่ ราคาสถติโิลก  ฟังดพูกิล

คะ่ 

สําหรับในบรบิทของการทําอะไรก็ตามทีไ่มเ่คยทํามากอ่น เชน่ซือ้ดว้ยจํานวนเงนิทีม่ากทีส่ดุ
เทา่ที ่
เคยมมีา ภาษาไทยก็มคํีาดีๆ  ใหใ้ชอ้ยูคํ่าหนึง่ คอื เป็นประวตักิารณ์ สําหรับคํา
วา่ record ยังม ี

ใชอ้ยูอ่กีทีห่นึง่ในวลสีดุทา้ยของเรือ่งคะ่ 

 prove his worth พสิจูนค์วามคุม้คา่(ของราคาทีซ่ ือ้มา) ภาษาไทยเรามคํีาทีก่ระชบัและ

ใช ้
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กันเสมอวา่ สมราคา 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      
เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

FEBRUARY 2004  

February 24: Take it to heart � 2 

สวัสดีปีค่ะ  
วนัน้ีมาคิดถึงเร่ืองความสุข (ของหวั) ใจกนัต่อนะคะ คิดอยา่งมีระบบระเบียบง่ายๆ ไม่ซบัซอ้นอะไร  

เพียงแต่ตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมปกติประจาํวนัไปบา้งเท่านั้น เช่น การรับประทานอาหารและ 

การทาํกิจกรรมสาํหรับเสริมสุขภาพของหวัใจ อยา่ลืมเก็บถอ้ยคาํต่างๆ 

เกีย่วกบัความสขุของหวัใจไวใ้น ―คลงัคํา‖ ของคณุนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb2404.htm
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PART II 

Take it to heart 

Simple lifestyle changes can cut 
the risk of coronary disease 

Sharon Christine Riley 

6. Ward off more than vampires 

by eating garlic. It not only 

helps in lowering cholesterol 

and fighting off infections, it 

also helps to limit damage in 

the event you do have a heart 

attack or require heart 

surgery. Keep away from 

caffeine if possible as this can 

increase your blood pressure 

by up to as much as four 

points, according to the 

experts. Add to this an 

increase in your heartbeat rate 

and caffeine alone could be 

enough to push a medium 

risk into the danger zone. 

7. Take the chef‘s salad. The 

egg yolks along with the 

healthy greens both contain 

high levels of lutein, a 

phytochemical that carries 

antioxidants to the tissue and 

cells around your body, 

helping to avoid heart attacks. 

Try not to add too much salt 

to that salad. A study into the 

long-term effects of sodium 

intake has shown that there 

can be up to a 60 percent 

higher risk of heart disease 

directly related to high levels 

of salt intake. 

8. But you could add some more 

tomato sauce to your diet. 

ตอนที ่๒ 

รบัประทานเพือ่
หวัใจ 

เปลีย่นวถิชีวีติงา่ยๆ ลดเสีย่งภัย 

โรคหัวใจ 
ชารอน ครสิตนิ รลิ ี ่

6. จงขจดัส ิง่ช ัว่รา้ยยิง่กวา่
ผดีบิ 
ดว้ยการรบัประทาน
กระเทยีม 
การกระทําเชน่นีจ้ะชว่ยลด
ระดับ 
ไขมันในเลอืดและตอ่ตา้น
การตดิ 
เชือ้ตา่งๆ ทัง้ยังจํากัด
ความเสยี 
หายรนุแรงเมือ่มอีาการ
หัวใจวาย 
หรอืเมือ่ตอ้งผา่ตัดหัวใจ 
จงหลกี 
เลีย่งการรับประทาน
คาเฟอนีเทา่ 
ทีจ่ะทําได ้เพราะสิง่นีจ้ะ
ไปเพิม่ 
ความดันโลหติมากขึน้ถงึ 
4 จดุ 
ตามทีผู่เ้ชีย่วชาญไดก้ลา่ว
ไว ้ 
ยิง่กวา่นีก้ารเพิม่อัตราการ
เตน้ 
ของหัวใจของคณุและ
คาเฟอนี 
เพยีงอยา่งเดยีวจะ
สามารถผลัก 
ดันความเสีย่งปานกลาง
ใหไ้ปสู ่
เขตอันตรายได ้

7. รบัประทานสลดัผกัสด  
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Tomatoes contain a substance 

known as lycopene which 

helps to prevent the build up 

of cholesterol on the artery 

walls. So next time you order 

pizza, ask for extra tomato 

sauce. Although you may 

loose a few friends, try to eat 

beans regularly as well – they 

are a great source of 

cholesterol-lowering fibre. 

9. And top up regularly. If you 

wait until you are absolutely 

starving before eating, you 

are likely to overindulge on 

your next meal. Studies have 

shown that it is better to eat 

up to six small meals a day 

rather than two large ones. 

Cholesterol levels in 

particular are lower, thus 

lowering your risk of heart 

attack. 

10. Add some rowing instead of 

more running to your exercise 

programme. Rowing uses 

more muscles, resulting in 

your heart having to pump 

more blood to a greater 

region of the body, thereby 

improving cardiovascular 

fitness. And to take out those 

frustrations have a go at a 

punch bag. Do not internalise 

your anger as this can 

increase your risk of a heart 

attack by up to as much as 50 

percent. 

11. Touch your partner regularly. 

Skin-to-skin contact is a very 

important part of reassurance. 

12. Take part in a group activity. 

It does not particularly matter 

ไขแ่ดงกับผักสดทีถ่กู
อนามัย 
ประกอบดว้ยสารลเูทอนี 
ซึง่เป็น 
สารเคมใีนพชืทีช่ว่ยนํา
สารตอ่ 
ตา้นอนุมลูอสิระไปสู่

เนือ้เยือ่และ 
เซลตา่งๆ ท่ัวรา่งกายของ
คณุ 
เพือ่หลกีเลีย่งอาการหัวใจ
วาย 
พยายามอยา่ใสเ่กลอืมาก
เกนิไป 
ในสลัด การศกึษาถงึ
ผลกระทบ 
ระยะยาวทีเ่กดิจากการ
รับประทาน 
เกลอืแสดงใหเ้ห็นวา่มี
ความเสีย่ง 
ตอ่การเป็นโรคหัวใจถงึ
รอ้ยละ 60 
นัน้เกีย่วขอ้งกับการ
รับประทาน 
เกลอืในปรมิาณมาก 

8. จะรบัประทานซอส
มะเขอืเทศ 
มากขึน้ก็ได ้มะเขอืเทศ
ประกอบ 
ดว้ยสารทีเ่รยีกวา่ไล
โคเปน ซึง่ 
ป้องกันไขมันพอกตัวตาม
ผนังเสน้ 
เลอืดดังนัน้คราวหนา้เวลา
คณุสัง่ 
พซิซา่ก็ขอซอสมะเขอื
เทศเพิม่ 
อกีได ้ถงึแมว้า่คณุจะตอ้ง
หา่งเหนิ 
เพือ่นไปสกัสองสามคน ก็
ควรลอง 
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what form of activity it is, 

just increase your circle of 

friends. Being married also 

appears to have a positive 

effect on heart-related 

matters. When compared to 

single people living through 

similar circumstances, a 

recent report said that happily 

married individuals had 

healthier hearts. 

13. Go to the toilet when you 

have to – do not try to hold 

your bladder for convenient 

moment. Delaying a toilet 

break can increase blood 

pressure and heartbeat rate. 

14. Get a dog! Not only will this 

increase the amount of 

exercise you get but it will 

also make your heart more 

adaptable to deal with stress 

as well as love. And when 

you do take your dog for a 

walk, try climbing some steep 

slopes. 

15. Follow your exercises with a 

massage. It not only relieves 

stress but also reduces 

inflammation by triggering 

the release of chemicals in 

the skin. 

รับประทานถ่ัวเป็นประจํา 
– เพราะ 
ถ่ัวเป็นแหลง่เกดิทีส่ําคัญ
ของเสน้ 
ใยทีช่ว่ยลดไขมันในเสน้
เลอืด 

9. ใหท้อ้งอ ิม่อยูเ่สมอ ถา้
คณุมัว 
แตค่อยใหห้วิเจยีนตาย
กอ่นจะ 
รับประทานอาหาร คณุก็
จะรับ 
ประทานมากเกนิไป ผล
การศกึษา 
วจัิยแสดงวา่การ
รับประทานอาหาร 
บอ่ยๆ วนัละ 6 มือ้ยอ่ยๆ 
นัน้ มผีล 
ดกีวา่ 2 มือ้หนักๆ 
โดยเฉพาะ 
ระดับไขมันในเลอืดจะลด
ตํา่ลง 
ซึง้ทําใหค้วามเสีย่งตอ่
การเป็น 
โรคหัวใจลดลงดว้ย 

10. เพิม่การการรเชยีงเขา้
ไปใน 
โปรแกรมการออกก าลงั
กาย 
แทนทีจ่ะเพิม่การวิง่ให้
มากขึน้ 
เพราะการพายเรอืตอ้งใช ้

กลา้ม 
เนือ้มากขึน้ซึง่ทําใหห้ัวใจ
ของคณุ 
สบูฉีดโลหติไปยังสว่น
ตา่งๆ ของ 
รา่งกายไดเ้ต็มทีย่ ิง่ข ึน้ ทัง้
ยังชว่ย 
เสรมิพลานามัยของหลอด
โลหติ 
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ทีไ่ปเลีย้งหัวใจใหแ้ข็งแรง
ขึน้ดว้ย 
นอกจากนีก้ารชกกระสอบ
ทราย 
ยังสามารถขจัดความคับ
ขอ้งใจ 
ไดด้ว้ย อยา่เก็บกักความ
โกรธ 
ไวใ้นใจเพราะป็นการเพิม่
ความ 
เสีย่งตอ่โรคหัวใจวายได ้
ถงึรอ้ย 
ละ 50 

11. จงสมัผสัคูข่องทา่น
อยา่งสม า่ 
เสมอ การแตะตอ้งผวิหนัง
กัน 
เป็นสิง่สําคัญมากทีช่ว่ย
ตอกย้ํา 
ความไวเ้นือ้เชือ่ใจ 

12. จงเขา้รว่มในกจิกรรม
กลุม่  
ไมว่า่จะเป็นกจิกรรม
รปูแบบใด 
ขอเพยีงใหค้ณุมเีพือ่น
เพิม่ 
จํานวนขึน้ก็พอ การ
แตง่งานม ี
ผลเชงิบวกตอ่เรือ่ง
เกีย่วกับโรค 
หัวใจ เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
คน 
โสดทีม่ชีวีติอยูใ่นสภาพ
แวด 
ลอ้มทีเ่หมอืนกัน รายงาน
ลา่สดุ 
บอกวา่คูส่มรสทีม่คีวามสขุ 
ม ี
หัวใจทีแ่ข็งแรงกวา่คน
โสด 

13. จงเขา้หอ้งน า้ทนัทที ี่
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ตอ้งการ 
อยา่พยายามกลัน้ไวเ้พือ่
รอเวลา 
ทีส่มควร การกลัน้ไวม้ักจะ
เพิม่ 
ความดันโลหติ และเพิม่
จังหวะ 
การเตน้ของหัวใจ 

14. จงเลีย้งสนุขัไว ้สนัุขไม่
เพยีง 
แตช่ว่ยใหค้ณุไดอ้อก
กําลังกาย 
เพิม่ข ึน้เทา่นัน้ แตย่ังชว่ย
ให ้
หัวใจของคณุไดป้รับตัวให ้
เขา้ 
กับความเครยีดและความ
รัก 
อกีดว้ย ขณะทีค่ณุพาสนัุข
ไป 
เดนิเลน่ควรเดนิตามทางที ่
ลาดชนับา้ง 

15. จงนวดกลา้มเนือ้หลงั
การ 
ออกก าลงักาย การนวด
ไม ่
เพยีงแตบ่รรเทาความตงึ
เครยีด 
เทา่นัน้ แตย่ังชว่ยบรรเทา
การ 
อักเสบดว้ยการเรง่การ
หลั่งสาร 
เคมใีนผวิหนังดว้ย 



757 

 

ยอ่หนา้ที ่6  

ใจความของยอ่หนา้นีค้อืคําแนะนําใหรั้บประทานกระเทยีม แตห่ลกีเลีย่งกาเฟอนี  ward 

off n.  

ขจัดปัดเป่า เชน่เดยีวกับ keep away  vampires n. ผดีบิดดูเลอืดซึง่กลัวกระเทยีม 
 blood pressure n. ความดันโลหติ คํานีเ้ก็บดว้ยนะคะ 

ยอ่หนา้ที ่7 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําแนะนําและเหตผุลของการรับประทานสลดัผัก
สด  chef‘s  

salad n. สลัดผักสดชนดิหนึง่ทีป่ระกอบดว้ยผักกาดแกว้ กะหลํา่ปล ีฯลฯ ไขต่ม้ ไสก้รอก หั่น

เป็น 

แวน่ๆ บางๆ แฮมหั่นยาวๆ ฯลฯ  egg yolks n. ไขแ่ดง  lutein n. สารสเีหลอืงในไขแ่ดง 

เป็นศัพทเ์ฉพาะดา้นจงึแปลทับศัพทค์ะ่  phytochemical n. สารเคมใีนพชื  antioxidants 

n. สารตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ  sodium n. โซเดยีมหรอืเกลอื  intake n. ปรมิาณการนําเขา้ 

ในทีน่ีค้อืการรับประทาน 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีค้อืผลดขีองการรับประทานมะเขอืเทศและถ่ัวชนดิ
ตา่งๆ lycopene  
n. สารไลโคเปน 

ยอ่หนา้ที ่9  

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําแนะนําพรอ้มเหตผุลใหรั้บประทานอาหารมือ้ยอ่ยๆ และ
บอ่ยๆ  
ดกีวา่รับประทานมือ้หนักเพยีงสองมือ้  top up v. ตอ่ยอด โบกปนูทับ ทําใหท้อ้ง
อิม่ starving 
before eating เป็นคํากลา่วเกนิจรงิเพือ่ใหเ้ห็นภาพพจน ์หวิเจยีนตายกอ่นรับประทาน 
 overindulge v. รับประทานมากเกนิไป ตามใจตัวเองมากเกนิไป 

ยอ่หนา้ที ่10 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําแนะนําใหอ้อกกําลังกายเพิม่ขึน้ดว้ยการกรรเชยีงซึง่ทําให ้
โลหติ 
สบูฉีดไปเลีย้งรา่งกายอยา่งท่ัวถงึ และแนะนําใหใ้ชก้ารชกกระสอบทรายเพือ่ปลดปลอ่ยความ
โกรธ 
 exercise programme n. โปรแกรมการออกกําลังกาย  rowing n. การพายเรอื 
การ 
ตกีรรเชยีงเรอื ซึง่ในหอ้งออกกําลังกายมักจะมอีปุกรณ์สําหรับทําการตกีรรเชยีงเรอือยูด่ว้ย 
 cardiovascular n. คํานีป้ระกอบดว้ย cardio – คําเตมิหนา้ศัพท ์หมายถงึ ―หัวใจ‖ กับ  
vascular n., adj. หลอดเลอืด หลอดน้ําเหลอืง หมายถงึหลอดโลหติทีไ่ปเลีย้ง
หัวใจ  punch 
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bag n. กระสอบทรายทีใ่ชป้ระกอบการออกกําลังกาย  internalise v. เก็บไวภ้ายใน 

ยอ่หนา้ที ่11 
ใจความของยอ่หนา้นีใ้หค้วามสําคัญแกก่ารสมัผัสรา่งกายคูข่องคณุอยา่งสมํา่เสมอ  skin-

to-skin 

contact n. การสมัผัส, แตะตอ้งผวิหนัง 

ยอ่หนา้ที ่12 
ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําแนะนําใหค้ณุเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ซึง่ทําใหค้ณุมเีพือ่นฝงู
หลากหลาย 

และบอกดว้ยวา่คนทีแ่ตง่งานแลว้มสีขุภาพหัวใจดกีวา่ความโสด  positive effect n. ผลเชงิ

บวก 

ผลด ี circumstances n. สภาพแวดลอ้ม 

ยอ่หนา้ที ่13 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําแนะนําไมใ่หค้ณุกลัน้ปัสสาวะซึง่เป็นเหตใุหค้วามดันโลหติ
สงูขึน้ 
 bladder v. กระเพาะปัสสาวะ  hold, delay v. หน่วงเหนีย่วใหช้า้ลง กลัน้ 

ยอ่หนา้ที ่14 

ใจความของยอ่หนา้นีใ้หค้วามสําคัญแกส่นัุข ถา้คณุนําสนัุขไปเดนิดว้ยระหวา่งออกกําลังกาย
จะเป็น 

ผลดตีอ่หัวใจ  adaptable adj. ปรับตัวไดด้ ีปรับตวัใหเ้ขา้กับ  steep slopes n. ทางสงูขึน้, 

ทางลาดลง, ทางทีล่าดชนั 

ยอ่หนา้ที ่15 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึผลดขีองการนวดกลา้มเนือ้  relieve reduce v. บรรเทา 

ลดลง 
 inflammation n. การอักเสบ  triggering n. การเรง่ การกระตุน้ ทําใหว้อ่งไวรวดเร็วขึน้ 
 release v. ปลดปลอ่ย 

ความรูร้อบตัวทีไ่ดจ้ากการฝึกฝนการแปลมปีระโยชนก์วา้งขวางยิง่นัก การทํางานแปลเป็นการ
ยงิ 

กระสนุนัดเดยีวไดน้กมากกวา่สองตัว 

การบํารงุรักษาหัวใจตนเองอยา่งมรีะบบระเบยีบงา่ยๆ ตามบทเรยีนแปลนีเ้ทา่กับคณุไดจ้ดุ
เทยีน 

เลม่หนึง่เพือ่ขบัไลค่วามมดืทีเ่ปรยีบเหมอืนการเสีย่งตอ่การเป็นโรคหัวใจไดเ้กอืบเต็มรอ้ย 

สวัสดคีะ่ 
สทิธา พนิจิภวูดล 
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

February 17: Take it to heart � 1  

สวสัดปีี 2004 คะ่  
ขอใหท้กุคนประสบความสขุความสวา่งเจดิจา้ตลอดปีใหมแ่ละตลอดกาล ขอใหใ้ชค้วามสขุความรา่
เรงิ 

และอารมณ์ทีด่ ีซ ึง่ยิง่ใชม้ากก็มเีหลอือยูม่าก หากเกดิเงามดืในชวีติก็ลองหันไปมองเงาของตนเอง
กอ่น 

บางครัง้เราเองทีย่นืบังแสงอาทติยข์องตนเอง ดังนัน้จงึเป็นโอกาสเหมาะทีค่ณุจําตอ้งเปลีย่นแปลง
จดุยนื 

บา้ง จงหันหนา้ไปทางแสงตะวนั เงาจะไดท้อดไปดา้นหลังของคณุ 

นีเ่ป็นมธรุพจนท์ีเ่ก็บมาฝากแฟน Translate it เพือ่ชวีติอันงดงามของทกุคนคะ่ 

บทเรยีนแปลวนันีมุ้ง่ทีจ่ะพาทา่นไปสูค่วามสขุ โดยเฉพาะความสขุกายซึง่ตอ้งใหห้ัวใจไดรั้บอาหาร 
อยา่งฉลาด เริม่ทํา ―คลังคํา‖ ปีใหมน่ีด้ว้ยถอ้ยคําสาํนวนในการเปลีย่นแปลงจดุยนืงา่ยๆ เพือ่
ความสขุ 
กาย สขุ (หัว) ใจ เชญิตดิตามการแปลไดเ้ลย 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb1704.htm
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PART I 

Take it to heart 

Simple lifestyle changes can 
cut the risk of coronary disease 

Sharon Christine Riley 

1. It makes sense to 
protect ourselves from 
such known threats. Yet 
how many of us take 
some form of protection 
against the occurrence 
of a heart attack? There 
are arrays of lifestyle 
changes that can help us 
avoid the number one 
killer in many 
industrialised nations. 

2. Eat fat. A bold statement 

you say. The ―good‖ fat – 

found in macadamia nuts, 

for instance – helps to 

decrease the level of ―bad‖ 

cholesterol and increase 

the level of ―good‖ 

cholesterol. Grilling your 

steak also has a similar 

effect. Beef contains a high 

level of the ―good‖ fat as 

well as high levels of 

selenium, which helps to 

boost the immune system. 

3. Reset your heart. How? By 

doing something scary on a 

regular basis. Any activity 

that upsets and elevates 

your rate – such as 

watching a horror movies 

or reading a thriller – is a 

good thing in small doses 

ตอนที ่๑ 

รบัประทานเพือ่
หวัใจ 

เปลีย่นวถิชีวีติงา่ยๆ ลดเสีย่งภัย 

โรคหัวใจ 
ชารอน ครสิตนิ รลิ ี ่

1. การปกป้องตัวเองใหพ้น้
จาก 

โรครา้ยน่ากลัวทีรู่จั้กกันดี
นัน้ 

ยอ่มเป็นสิง่สมเหตสุมผล 
ผูค้น 

สกักีม่ากนอ้ยทีใ่ชว้ธิกีาร
บาง 

อยา่งเพือ่ปกป้องตอ่ตา้น
การ 

เกดิโรคหัวใจวาย มกีาร 

เปลีย่นแปลงวถิชีวีติ
มากมาย 

หลายวธิซี ึง่สามารถชว่ย
เรา 

ใหร้อดพน้จากโรคยอด
นักฆา่ 

หมายเลขหนึง่ในหลายๆ  

ประเทศอตุสาหกรรม 
2. รบัประทานไขมนั คณุ

กลา้ 

พดูเชน่นีไ้หม ไขมันที ่
―ด‖ี  

เราพบไดใ้นถ่ัวเมคาเด
เมยี  

และถ่ัวอืน่ๆ เป็นตน้นัน้ – 

ชว่ย 

ลดระดับไขมันในเลอืดที ่
―เลว‖ 

และเพิม่ระดับไขมันใน
เลอืดที ่
―ด‖ี การยา่งเนือ้สเตกก็มี
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on a regular basis. But then 

also do a ―reset‖ on your 

body. Daily meditation can 

help to relieve anxiety, 

avoid depression and 

generally ease mental 

stress. High levels of 

mental stress have been 

shown to be a major 

contributor to coronary 

artery disease. 

4. Go for cereals. Whole 

grain cereal has been found 

to help cut the risk factor 

by as much as 20 percent. 

If you must have some 

chocolates instead, go for 

the darks ones. Cocoa has 

flavonoids that help stop 

the blood from clotting. It 

also contains oleic acid, a 

healthy monosaturated fat 

also found in olive oil. 

5. Substitute honey for sugar 

as a sweetener in your tea 

or foods. Honey not only 

helps to lower cholesterol 

levels but also has 

powerful antioxidant 

qualities that can assist in 

combating cardiovascular 

disease. 

ผล 

เหมอืนกัน เนือ้ววั
ประกอบดว้ย 

ไขมันที ่―ด‖ี ระดับสงู 

เชน่เดยีว 

กับระดับธาตกํุามะถัน ซึง่
ชว่ย 

เพิม่ระบบภมูคิุม้กันโรค
ดว้ย 

3. จดัระบบหวัใจใหม ่จัด

อยา่งไร 

จัดโดยทําอะไรทีน่่า
ตืน่เตน้ให ้

สมํา่เสมอ กจิกรรมใดที่
ทําให ้

จังหวะหัวใจเตน้ผดิปกต ิ
และ 

แรงขึน้ – เชน่ชม

ภาพยนตร ์

หรอือา่นหนังสอืสยอง
ขวญันัน้  

– เป็นสิง่ดแีตต่อ้งไมใ่ห ้

มาก 

และใหอ้า่นอยา่ง
สมํา่เสมอ  

ดังนัน้จงึตอ้ง ―จัดระบบ

ใหม‖่ 

ใหแ้กร่า่งกายของคณุ
ดว้ย การ 

ทําสมาธปิระจําวนัจะชว่ย
บรรเทา 

ความวติกกังวล ปัดเป่า
ความ 

เศรา้หมองและผอ่นคลาย
ความ 

เครยีดในใจ จติใจทีม่ี
ความ 

เครยีดในระดับสงูเป็น
สาเหต ุ

สําคัญของโรคเกีย่วกับ
หลอดเลอืด 
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4. รบัประทาน
ธญัพชื พบวา่เมล็ด 

ธัญพชืชว่ยลดปัจจัยเสีย่ง
ไดม้าก 

ถงึรอ้ยละ 20 ถา้คณุตอ้ง

รับ 

ประทานช็อกโกแลตก็จง
เลอืก 

ชนดิสเีขม้ๆ โกโกม้สีาร 

เฟลโวนอยด ์ซึง่ชว่ย
ยับยัง้การ 

อดุตันในเสน้เลอืด และ
ยัง 

ประกอบดว้ยกรดโอเล
อกิ  

ซึง่เป็นไขมันอิม่ตัวเดีย่ว
ทีด่ ี

ตอ่สขุภาพแบบทีพ่บใน
น้ํามัน 

มะกอก 
5. ใชน้ า้ผ ึง้แทนน า้ตาล 

เพือ่ 

ปรงุรสหวานในน า้ชา
หรอื 

อาหาร น้ําผึง้ไมเ่พยีงแต่

ชว่ย 

ลดระดับไขมันในเลอืด
เทา่นัน้ 

แตย่ังมคีณุสมบัตใินการ
ตอ่ 

ตา้นอนุมลูอสิระดว้ย ซึง่
ชว่ย 

ตอ่สูโ้รคทีเ่กีย่วกับหัวใจ
และ 

หลอดเลอืด 
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หวับท  
ใชว้ธิแีปลแบบตรงตัว แตก็่มคีวามยุง่ยากอยูบ่า้งทีต่อ้งวเิคราะหค์วามหมายของ
คํา  take v. แม ้

จะเป็นคําสัน้ๆ งา่ยๆ คุน้ๆ แตม่คีวามหมายมากมายกา่ยกอง จนทําใหต้ัดสนิใจเลอืกเหมาะๆ 
ได ้

ยากในทีส่ดุก็ตอ้งเลอืกคําวา่ รบัประทาน ฟังดทูือ่ๆ เพราะแมอ้ยากจะเลน่ลอ้เพือ่ความเก๋ๆ  

ก็ไป 

ไมร่อดคะ่ 

โปรยหวับท  
ยังคงใชว้ธิแีปลแบบตรงตวั ศัพทย์ากทีห่ามาเผือ่บางทา่นทีย่ังไมท่ราบก็
ม ี coronary adj.  

เกีย่วกับหลอดเลอืดทีห่ลอ่เลีย้งเนือ้เยือ่หัวใจ, เกีย่วกับหัวใจ n. ภาวะอดุตันของหลอดเลอืด

ทีห่ลอ่ 

เลีย้งเนือ้เยือ่หัวใจ  coronary disease n. ในทีน่ีเ้ขยีนอยา่งสัน้วา่ โรคหวัใจ ตามทีเ่ขา้ใจ 

กันท่ัวไปในหมูค่นไทย คํานีค้ณุรบีเก็บเขา้ ―คลังคํา‖ ไวไ้ดเ้ลยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

เมือ่ผูแ้ปลอา่นเร็วๆ ทกุยอ่หนา้จนจบอยา่งนอ้ยครัง้หนึง่แลว้ก็จะอา่นทลีะยอ่หนา้อยา่งชา้ๆ 
เพือ่ทํา 

ความเขา้ใจอยา่งละเอยีดทกุคําทกุประโยค เก็บรวบรวมความหมายและใจความสําคัญไว ้
เพือ่เป็น 

กรอบหรอืเกราะป้องกันไมใ่หแ้ปลผดิ ใจความสําคัญของยอ่หนา้ 1 เป็นการเกริน่วา่โรคหัวใจ

มวีธิ ี

การป้องกัน และตอ่ตา้นอยา่งไดผ้ล เพยีงแตเ่ราตอ้งยอมเปลีย่นแปลงวถิชีวีติบา้ง
เล็กนอ้ย  it  

makes sense to สํานวน มเีหตผุล สมเหตสุมผล it ตรงนีไ้มแ่ปลวา่มัน นะคะ เพราะเราจะไม ่

แยก it ออกมาจากกลุม่เพือ่นพอ้งของมันทีต่อ้งรวมกันเป็นหนึง่เดยีว  threats n. การ

คกุคาม  

การขูเ่ข็ญ อาหารน่ากลัว ในทีน่ีค้อืโรครา้ย หรอืโรคหัวใจทีน่่ากลัว  occurrence n. การ

เกดิขึน้ 

 heart attack n. การทีห่ัวใจไมส่ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ยา่งกระทันหันเนือ่งจากเสน้เลอืด

อดุตัน 

ฯลฯ แปลสัน้ๆ วา่หัวใจวาย คํานีก็้รบีเก็บเขา้ ―คลังคํา‖ ไปเลยนะคะ  array n. ขบวน 
ลําดับ  

ทวิแถว จํานวนมาก the number one killer สํานวน ฆาตกรหมายเลขหนึง่ 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความของยอ่หนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติอยา่งแรกทีอ่ยูห่ัวขบวน – การ

รับประทาน 

ไขมันโดยเฉพาะไขมันในอาหารประเภทถ่ัวซึง่เป็นไขมันชนดิ ―ด‖ี  selenium n. ธาตุ

อโลหะ 



764 

 

ชนดิหนึง่คลา้ยกํามะถัน จะเขยีนทับศัพทก็์ไดว้า่ธาตซุลิเีนยีม  boost v. ยกขึน้ สง่เสรมิ 

เพิม่ขึน้ 

 immune adj. ซึง่มภีมูคิุม้กันโรค n. ผูม้ภีมูคิุม้กันโรค 

ยอ่หนา้ที ่3 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีแ้นะนําใหค้ณุเปลีย่นแปลงรายการบันเทงิประจําวนัโดยใหด้หูนัง 
อา่น 

หนังสอืประเภทตืน่เตน้สยองขวญั เพือ่จัดระบบการเตน้ของหัวใจ  heart rate n. จังหวะ

เตน้ 

ของหัวใจ คํานีจ้ะอยูใ่น ―คลังคํา‖ อยา่งแน่นอนนะคะ  a horror movie or reading a  

thriller คํา horror กับ thriller มคีวามหมายเหมอืนกันคอื ตืน่เตน้สยองขวญั ดังนัน้ดฉัินจงึ

นํา 

มาเขยีนดว้ยกันเพือ่หลกีเลีย่งการกลา่วซํ้าซากคะ่  in small doses ในปรมิาณเล็กนอ้ย  

ไมใ่หม้าก  on a regular basis อยา่งสมํา่เสมอ  meditation n. การปฏบิัตสิมาธ ิ 

relieve v. บรรเทา ผอ่นคลาย  ease v. พักผอ่นใหไ้รก้ังวล, ลดหยอ่นผอ่นปรน 

 contributor n. ผูส้นับสนุน ผูช้ว่ยเหลอื ผูบ้รจิาค ในทีน่ี ้major contributor ผูใ้หท้ี่

สําคัญ  

คอืผูท้ีทํ่าใหเ้กดิหรอืสาเหตทุีส่ําคัญ 

ยอ่หนา้ที ่4 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึคณุสมบัตขิองอาหารประเภทธัญพชื ทีม่ผีลดตีอ่การ
ตา้นโรค 

หัวใจ dark ones n. ในทีน่ีค้อืชอ็กโกแลตสเีขม้ flavonoids n. คํา flavo – ใชเ้ตมิหนา้ 

คําหมายถงึ ―สเีหลอืง‖ เป็นทีม่าของสารสเีหลอืงหลายชนดิ เป็นคําเฉพาะดา้น ซึง่ใชทั้บ
ศัพทไ์ด ้ 

เชน่เดยีวกับ oleic acid n. กรดโอเลอกิ  clotting n. การจับตัวเป็นกอ้น ในทีน่ีค้อืการ 

อดุตันของเสน้เลอืดเนือ่งดว้ยเลอืดจับตัวเป็นกอ้น คํานีจ้ะตอ้งเขา้ ―คลังคํา‖ อยา่งแน่นอน 

นะคะ 

 monosaturated fat n. ไขมันอิม่ตัวเดีย่ว เป็นศัพทเ์ฉพาะดา้น ซึง่ฟังดไูมค่อ่ยเหมอืนคํา 

ธรรมดาสามัญ แตก็่จําเป็นตอ้งเก็บไวใ้ชเ้พือ่ใหภ้าษาไทยมสี ิง่ใหมเ่จรญิงอกงาม 

ยอ่หนา้ที ่5 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึคณุสมบัตขิองน้ําผึง้  substitute v. ใช ้

แทน  antioxidant  

n. คําเฉพาะดา้น การตอ่ตา้นอนุมลูอสิระ  cardiovascular adj. คํา cardio – ใชเ้ตมิหนา้ 

คําหมายถงึ ―หัวใจ‖ vascular adj. เกีย่วกับทอ่, หลอด ในทีน่ีห้มายถงึหลอดเลอืด คํานี้เก็บ

เขา้ 

―คลังคํา‖ ดว้ยนะคะ หวงัวา่การแปลบทความดา้นพลานามัยของหัวใจ คงมปีระโยชนร์อบ

ดา้นแกค่ณุ 

นะคะ ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ ความคดิ และความสขุ บทเรยีนเล็กๆ นอ้ยๆ นีอ้าจจะเป็นเพยีง
เทยีน 

เลม่เล็กๆ ในความมดืตามทีส่ภุาษิตจนีบทหนึง่กลา่ววา่ ―จดุเทยีนสกัเลม่หนึง่ดกีวา่ตําหนิ
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ความมดื‖ 

พบกนัใหมส่ปัดาหห์นา้คะ่  

สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

February 10: Monkeys terrorise civil servants � 3 

สวสัดเีพือ่นๆ  
สปัดาห์น้ี เป็นตอนจบของสงคราม...เอย้...ไม่ใช่ซิ...แค่การต่อสู้ (เล็กๆ) ของมนุษยก์บัลิง หลงัจากท่ี 

มนุษยรุ์กรานท่ีอยูอ่าศยัของลิงในป่า เพ่ือนาํมาสร้างบา้นแปงเมือง เขา้อยูอ่าศยัแทนท่ีลิง ขบัไล่ลิงไป 

อยูท่ี่อ่ืน จนป่าหมด ลิงไม่รู้จะไปอยูท่ี่ไหน จึงบุกรุกเขา้มาในท่ีอยูข่องมนุษยบ์า้ง... แลว้ท่ีน้ีจะทาํ 
อยา่งไร...มนุษยก์บัลิง แมเ้ป็นส่ิงมีชีวิตเหมือนกนั แต่อยูร่่วมกนัไม่ไดแ้น่นอน จริงไหมท่านผูอ่้าน 

มนุษยด์ว้ยกนัแท้ๆ  บางเผา่พนัธุ์ บางพวก บางคน ยงัอยูร่่วมกนัดว้ยกนัไม่ไดเ้ลย ตอ้งทาํสงคราม 

ฆ่าฟันให้ตายไปขา้งหน่ึง ใครมีอาํนาจมากกวา่ คือผูช้นะ ผูแ้พต้อ้งถอยหายไป สจัธรรมจริงๆ! เอาละ 

เรามาแปลกนัต่อ จะไดรู้้ดาํรู้แดงกนัวา่ ใครจะชนะ...คน vs ลิง 

INDIA / WILDLIFE 

Monkeys terrorise 
civil servants 3 

ขา่วชวีติสตัวป่์าในอนิเดยี 

ฝงูลงิคกุคามขา้ราชการ 
๓ 

 

 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb1004.htm


766 

 

New Delhi, AP  

6. To no avail, Hindus believe that 

monkeys are manifestations of the 

monkey god, Hanuman, and 

worshippers come to Raisina Hill 

every Tuesday handing out bananas. 

Last year the monkeys made their 

presence felt by hanging from 

window ledges and screeching at 

reporters arriving for a news 

conference with visiting US Defence 

Secretary Donald Rumsfeld. 

7. Defence Ministry spokesman 

Amitabha Chakrabarti said: "It's a 

big problem, especially in the 

evening. Monkeys break into offices 

at night and paw through the files 

looking for food." 

8. "Those who work late hours have to 

be careful when it is dark," he added. 

9. The city estimates at least 1,500 of 

New Delhi's more than 5,000 

macaques live on Raisina Hill. 

10. In the latest effort, a monkey 

relocation initiative, 400 monkeys 

have been caught at Raisina Hill in 

the past year and moved to a holding 

area on the outskirts of New Delhi to 

await their return to forests in 

neighbouring states, said Madan 

Thapliyal, a municipality 

spokesman. But governments of 

those states have so far refused to 

take the furry exiles, saying they 

have more than enough of their own. 

11. Maneka Gandhi, daughter-in-law of 

the late Indian leader Indira Gandhi 

and an independent lawmaker in the 

lower house of India's parliament, 

believes the monkeys should be left 

in peace. 

ส านักข่าวเอพี นิวเดลี  

6. แต่ไร้ประโยชน์ ชาวฮินดูเช่ือถือ 

วา่ลิงเป็นรูปลกัษณ์แห่งเทพวานร 
หนุมาน ทุกๆ วนัองัคารท่ีไรสินาฮิลล์ 
จึงมีผูน้บัถือบูชามายืน่กลว้ยให้ 
อาหารลิง เม่ือปีท่ีแลว้ลิงพวกน้ีได ้

สร้างบรรยากาศหวาดผวาให้นกัข่าว  

ท่ีติดตามมาทาํข่าวรัฐมนตรีกลาโหม  

โดนลัด ์รัมเฟลด ์เยอืนอินเดีย โดย 

โผล่หนา้ห้อยตวัจากช่องหนา้ต่าง 
แยกเข้ียวข่มขู่เขา้ใส่ 

7. นาย อมิตภา จกัราบาร์ตี โฆษก 

กระทรวง กลาโหมกล่าววา่ "ยิง่ใน 

ยามคํ่าคืนดว้ยแลว้ เป็นปัญหา 
ใหญ่โต ฝงูลิงบุกเขา้สาํนกังาน 

ตอนดึก ตะกุยร้ือแฟ้มเอกสาร 
คน้หาอาหารกิน" 

8. "ผูท่ี้ทาํงานช่วงคํ่า ตอ้งระวงัตวั 

กนัแจพอมืดคํ่าลง" โฆษกเพ่ิมเติม 

9. สภามหานครแห่งน้ีคาดวา่ มีลิง 
อยูท่ี่ไรสินาฮิลลอ์ยา่งนอ้ย1,500 ตวั 

จากจาํนวนเกินกวา่ 5000 ตวั ใน 

นิวเดลี 

10. ในความพยายามคร้ังทา้ยสุด คือ 

งานริเร่ิมโยกยา้ยลิงไปอยูใ่นถ่ิน 

ใหม่นั้น เม่ือปีท่ีแลว้มีการจบัลิง 
400 ตวัท่ีไรสินาฮิลล ์ไปไว ้ณ  

บริเวณกกัขงั ชานกรุงนิวเดลี เพ่ือ 

รอคอยกลบัคืนสู่ป่าในรัฐใกลเ้คียง 
นายมาดนั ฐาปลิยลั โฆษกสภา 
มหานครแถลงข่าว แต่จนบดัน้ี 

รัฐบาลของรัฐเหล่าน้ี ยงัคงปฏิเสธ 

ไม่รับผูถู้กเนรเทศหนา้ขนเหล่าน้ี 

โดยบอกวา่มีลิงของตนเองมาก 

เกินพออยูแ่ลว้ 

11. มาเนกา บุตรสะใภข้องนางอินทิรา 
คานธี ผูน้าํอินเดียท่ีล่วงลบัไปแลว้ 
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และเป็นนกันิติบญัญติัอิสระในสภา 
ผูแ้ทนราษฎรของรัฐสภาอินเดีย 

เธอเช่ือวา่ควรปล่อยให้ฝงูลิงอยู ่
อยา่งสงบดีกว่า 

ยอ่หนา้ที ่6 
 Hindus (n.) ชาวอนิเดยี, ชาวฮนิด ูคําหลังตรงกวา่  manifestation (n.) รปูลักษณ์, ภาค,  

ภาคยีะ ขอเลอืกคําแรกเพราะเขา้ใจไดง้า่ยและตรงความ  the monkey god (n.) เทพวานร,  

เทพเจา้ลงิ  ประโยคนีแ้ปลตรงตามรปูภาษาอังกฤษ  worshippers (n.) ผูนั้บถอืบชูา, ผูเ้ลือ่มใส 

ศรัทธา, ผูส้กัการะ เลอืกใชคํ้าหนึง่คําใดก็ไดทั้ง้ส ิน้ ไมผ่ดิกตกิาใด 

 made their presence felt ตรงตัวหมายถงึการทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ใหผู้อ้ ืน่เห็นวา่ตน 

อยูท่ีน่ั่น ในทีน่ีด่ฉัินขอใช ้กอ่ความหวาดผวา, สรา้งบรรยากาศหวาดผวา ขอเลอืกคําหลังเพราะชอบ 

สสีนัของคํา  window ledges (n.) ชอ่งหนา้ตา่ง, ซุม้หนา้ตา่ง, ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  a news  

conference (n.) การทําขา่ว, สมัภาษณ์ขา่ว, รายงานขา่ว ใชไ้ดท้กุคํา  conference (n.)  

การอภปิราย, การสนทนา, การประชมุ, การสมัภาษณ์  visiting US Defence Secretary  

หมายถงึ รัฐมนตรกีลาโหมทีม่าเยอืน  ประโยคนีทั้ง้หมดตอ้งปรับเปลีย่นสลบัขอ้ความใหไ้ดค้วาม 

ชดัเจน และอา่นราบรืน่เป็นภาษาไทยทีด่ดีว้ย 

ยอ่หนา้ที ่7 
Defence Ministry spokesman คอื โฆษกกระทรวงกลาโหม  spokesman (n.) โฆษก,  

ผูแ้ถลงขา่ว  the evening (n.) คํา่คนื, กลางคนื, ยํา่เย็น, ราตร ีขอเลอืกใช ้―คํา่คนื‖ ประโยคนีไ้ด ้

ปรับเปลีย่นยา้ยขอ้ความบา้ง เพือ่ใหอ้า่นไดร้าบรืน่ดขี ึน้  paw (v.) ตะกยุ, รือ้, คน้ มคีวามหมาย

คลา้ย 

ransack 

ยอ่หนา้ที ่8-9 
Those (dett.) หมายถงึ บคุคล, ผู,้ คน  late hours (n.) ลว่งเวลา, ชว่งเวลาคํ่าคนื, ชว่งดกึ 

ใชไ้ดทั้ง้ 3 คํา ชอบคําใดใชคํ้านัน้  ขอใหแ้ฟนๆ นักแปลสงัเกตการเลอืกใชคํ้าไทยของคําวา่ the 

evening, at night, late, dark แมม้คีวามหมายเหมอืนกันแตค่วร พยายามหลกีเลีย่งใชคํ้า 

ทีซ่ํ้ากัน The city (n.) หมายถงึ the city council — สภามหานครแหง่นี้  estimates (v.)  

ประเมนิ, ประมาณ, คาด ขอเลอืกคําหลังใชก็้แลว้กัน  ยอ่หนา้ที ่9 นี ้แมม้คํีาศัพทน์อ้ยก็จรงิอยู ่ 
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แตต่อ้งพจิารณาวลขีอ้ความใหด้ีๆ  อาจแปลผดิได ้คอื มลีงิอยูท่ีรั่ฐสภาไรสนิาฮลิลอ์ยา่งนอ้ย 1,500 

ตัว จากลงิทีอ่ยูใ่นกรงุนวิเดลทัีง้หมดมากกวา่ 5,000 ตัว ดังนัน้ หากแปลตรงประโยคภาษาอังกฤษ 

อาจ 

สบัสนได ้จงึตอ้งปรับเปลีย่นขอ้ความและประโยคใหด้ ี

ยอ่หนา้ที ่10 
 effort หมายถงึ ความพยายาม, ความมานะ, ความทุม่เท ใชไ้ดท้กุคํา  a monkey reloca- 

tion initiative คอื ความคดิรเิริม่ทีจ่ะโยกยา้ยลงิไปอยูถ่ ิน่ใหม่ a holding area (n.) บรเิวณ 

ทีค่วบคมุ, กักขงั, กักตัว ขอใชคํ้าวา่บรเิวณกักขงั  their return (n.) การกลับคนื,กลับสูบ่า้น, กลับ 

คนืสูป่่า คําหลังตรงความชดัดี neighbouring states คอื รัฐเพือ่นบา้น, รัฐขา้งเคยีงรัฐ ใกล ้

เคยีง ใชไ้ดท้กุคํา  อนิเดยีแบง่การปกครองออกเป็นรัฐๆ คลา้ยสหรัฐอเมรกิา มรัีฐบาลทอ้งถิน่

บรหิาร 

กันเองไมข่ ึน้ตอ่กัน  a municipality spokesman คอื โฆษกสภามหานครกรงุนวิเดล ี ประโยค 

นีม้ขีอ้ความยาว จงึตอ้งมกีารเตมิคําเชือ่ม เพือ่ใหข้อ้ความชดัเจนและสมัพันธไ์ดค้วามด ีอกีทัง้ตอ้ง 

เปลีย่นรปูประโยคใหเ้ป็นประโยคภาษาไทยทีน่ยิมกัน คอื แทนทีจ่ะกลา่ววา่ ลงิถกูจับ ดฉัินเปลีย่น 

เป็นขอ้ความ ― มกีารจับลงิ...‖ furry exiles (n.) หมายถงึ (ลงิ) ผูถ้กูเนรเทศหนา้ขน  furry  

(adj.) มขีน, ขนรงุรัง  exiles (n.) ผูถ้กูขบัไล,่ ผูถ้กูเนรเทศ, ผูถ้กูสง่ตัวไปนอกประเทศ 

ยอ่หนา้ที ่11 
daughter-in-law (n.) บตุรสะใภ,้ สะใภ้ the late Indian leader (n.) อดตีผูนํ้าอนิเดยี,  

ผูนํ้าอนิเดยีทีล่ว่งลับไปแลว้  Indira Gandhi คอื นางอนิทริา คานธ ีอดตีนายกรัฐมนตรขีองอนิเดยี 

ทีถ่กูลอบยงิเสยีชวีติเมือ่สบิกวา่ปีมาแลว้ an independent lawmaker (n.) นักกฏหมายอสิระ, 

ผูบ้ัญญัตกิฎหมายอสิระ, นักนติบิัญญัตอิสิระ ดฉัินขอตัง้คําหลังขึน้มาเอง เพราะตรงกับบรบิทความ 

ดแีท้ the lower house (n.) คอื สภาลา่ง หรอืสภาผูแ้ทนราษฏร คําวา่ house มหีลาย 

ความหมายมาก ตอ้งเลอืกคําแปลใหด้ ี should be left (v.) เป็นกรยิาทีม่รีปู passive form 

(กรรมวาจก) จงึตอ้งหลกีเลีย่งมาใชเ้ป็น ―ควรปลอ่ยใหฝ้งูลงิอยูอ่ยา่งสงบ, ควรใหฝ้งูลงิอยูอ่ยา่ง

สงบ‖ 

และดฉัินขอเตมิคํา ―ดกีวา่‖ เขา้ไปดว้ย เพือ่ใหข้อ้ความจบลงอยา่งราบรืน่ 

สรปุตอนจบ ผลแพช้นะยงัไมเ่ด็ดขาด คงตอ้งยดืเยือ้ตอ่ไป แลว้ดฉัินจะตดิตามนําข่าวมารายงานใน
รปู 

ของการแปลตอ่ไป 

แลว้พบกนัตอนจบคราวหนา้  

จนิตนา ใบกาซยู ี

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 
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February 3: Monkeys terrorise civil servants � 2 

สวัสดีเพื่อนนักแปล  
วนัน้ีเรามาฝึกแปลข่าว รามเกียรต์ิ  ภาคพิสดารกนัต่อ อา้ว! อยา่เพ่ิงฉงนใจ ลองคิดดู รามเกียรต์ิ  ฉบบั 

จริง เป็นเร่ืองมนุษย ์และ ลิง รบกบัยกัษ ์ทีน้ียกัษแ์พไ้ปแลว้ เหลือแต่มนุษยก์บัลิง... เลยหนัมาต่อสู้กนัเอง 
เกิดเป็นรามเกียรต์ิภาคพิสดารข้ึน จริงมั้ยล่ะ แลว้ยงัหาตอนจบไม่ไดอี้ก ตอ้งติดตามกนัต่อไปไม่รู้ตอนจบ 

จะออกมาในรูปไหน มนุษย.์..ลิง ใครชนะ ในภาคสองท่ีเราจะเแปลกนัอยู ่มีเร่ืองสนุก ขอเชิญติดตามได ้

INDIA / WILDLIFE 

Monkeys terrorise 
civil servants 2 

ขา่วชวีติสตัวป่์าในอนิเดยี 

ฝงูลงิคกุคามขา้ราชการ 
๒ 

 

 

 

New Delhi, AP  

3. The Supreme Court has stepped 

in, decreeing that New Delhi 

should be a monkey-free city after 

citizens filed a lawsuit demanding 

protection from the animals. 

Easier said than done. A past 

initiative to scare off the army of 

Rhesus macaques with ultra-high 

frequency loudspeakers didn‘t 

work. A plan to deport them to 

distant regions has stalled because 

local governments refused to have 

them. 

4. There‘s an ape patrol of fierce-

ส านักข่าวเอพี นิวเดลี  

3. ศาลสูงไดย้ืน่มือเขา้มาในเร่ืองน้ี  

โดยพิพากษาให้นิวเดลีเป็นนคร 
ท่ีปลอดจากลิง หลงัจากท่ีประชาชน 

ไดฟ้้องร้องคดีต่อศาล เรียกร้องขอ 

ความคุม้ครองให้ปลอดภยัจากสตัว ์

พวกน้ี แต่พดูง่ายกว่าทาํ ดูจากงาน 

ริเร่ิมท่ีผา่นมางานหน่ึง ซ่ึงใช้ 
เคร่ืองกระจายเสียงความถ่ีสูง 
เหนือระดบั ขู่ใหก้องทพัลิงวอก 

หวาดผวาหนีไปนั้นไม่ประสบผล 

ส่วนแผนการจบัฝูงลิงไปปล่อยไว ้

ในเขตห่างไกลออกไป กลบัหยดุ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trfb0304.htm
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looking primates called langurs, 

led about on leashes by keepers. 

But whenever a langur looms, the 

pink-faced, two-foot-tall 

hooligans simply move elsewhere 

on government grounds. 

5. ―Please do not feed the monkeys,‖ 

implores a sign at Raisina Hill, 

the complex of colonnaded 

buildings that includes the 

president‘s residence, parliament, 

and cabinet offices. 

ชะงกัลง เพราะรัฐบาลทอ้งถ่ิน 

ปฏิเสธไม่รับเอาไว ้

4. ยงัมีงานวานรลาดตระเวน ท่ีใช้ 
สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม หนา้ตา 
ท่าทางดุร้ายประเภทค่าง ซ่ึงมี 

ผูดู้แลจูงสายปลอกคอเดินนาํ  
แต่เม่ือใดท่ีค่างเขา้มาใกล ้ 

เจา้ฝงูอนัธพาลลิงหนา้ชมพ ูสูง  
2 ฟตุ พวกน้ี เพียงแค่ขยบัตวั 

หนีไปอยูใ่นบริเวณสถานท่ี 

ราชการแห่งอ่ืนๆ เท่านั้นเอง 
5. ―กรุณาอยา่ให้อาหารลิง‖ ป้าย 

ขอร้องติดอยูท่ี่ไรสินาฮิลล ์ศูนย ์
รวมอาคารตึกรูปแบบท่ีรายลอ้ม 

ดว้ยระเบียงเสา ท่ีรวมเอาทาํเนียบ 

ประธานาธิบดี รัฐสภา และสาํนกั 

คณะรัฐมนตรีเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ยอ่หนา้ที ่3 
The Supreme Court คอื ศาลสงู, ศาลระดับสงู, ศาลฎกีา  stepped in (phr.v.) แทรกแซง 

สอดแทรก, กา้วเขา้มา, ยืน่มอืเขา้มา ขอเลอืกคําหลังเพราะเขา้กับบรบิท ศาล ด ีประโยคนีข้อเตมิ 

กรรม "ในเร ือ่งนีีี "้ เขา้มา เพือ่ใหค้วามสมบรูณ์ขึน้  decreeing (v. decree) พพิากษา, ตัดสนิ, 

ประกาศกําหนด, ออกกฤษฎกีา ตอ้งเลอืกคําแรกแน่นอน 

 monkey-free city (n.) นครทีป่ลอดจากลงิ, นครทีไ่รล้งิ  อนุประโยคหลังนีต้อ้งเตมิ "โดย" เขา้ไป

เพือ่เชือ่มความ และ should be ควรแปลวา่ " ควรเป็น" แตไ่มเ่ขา้กับบรบิททีเ่ป็นคํา 

พพิากษา จงึตอ้งเปลีย่นรปูประโยคใหเ้ป็น กรรตวุาจก (ผูทํ้าหรอืผูใ้ช)้ โดยเตมิคํา "ใหี"้ เขา้ไป  

 citizens (n.) ประชาชน, พลเมอืง ใชไ้ดทั้ง้คู ่ filed a lawsuit เป็นสํานวน หมายถงึ ยืน่ฟ้อง, 

ฟ้องรอ้งคดตีอ่ศาล  demanding (v. demand) เรยีกรอ้ง, ตอ้งการ, ขอรอ้ง คําแรกตรงความทีส่ดุ 

 protection (n.) การป้องกัน, ความคุม้ครอง, การรักษาความปลอดภัย ดฉัินผสมคําเหลา่นีเ้ขา้ 

ดว้ยกัน เพือ่ใหค้วามเชือ่มและสอดรับกันทัง้ประโยค  Easier said than done เป็นคําพังเพย 

เป็น 'adage' หรอื 'common say' วา่ พดูงา่ยกวา่ท า  initiative (n.) งานรเิริม่, ความรเิริม่, งาน
เริม่แรก ใชคํ้าแรกเหมาะด ี scare off (phr.v.) ขูใ่หห้วาดผวาหนไีป, ขม่ขวญัใหก้ระเจงิ, ขม่ขูข่บัไล่

ออกไป เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้

 army of Rhesus macagues (n.) กองทัพลงิวอก  ultra-high frequency  

loudspeakers (n.) ลําโพงหรอืเครือ่งกระจายเสยีง ทีม่คีลืน่เสยีงความถีส่งูเหนอืระดับ  didn't  

work (v.) ไมส่ําเร็จ, ไม ่ประสบผล, ใชไ้มไ่ดผ้ล เลอืกเอาคําใดคําหนึง่  ประโยคนีต้อ้งปรับเขยีน 

ใหม ่เพือ่ใหเ้ป็นสํานวนไทยทีไ่ดใ้จความสละสลวย มทัีง้การเตมิคําเขา้มา เชน่ "ดจูาก" และ
สนัธาน  
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"ที ่นัน้" และการสลับทีข่อ้ความกัน  a plan (n.) แผนงาน, งาน, โครงการ ขอเลอืกใชคํ้าแรก 

เพราะเหมาะกับลักษณะงานทีเ่ป็นเรือ่งใหญโ่ต  deport (v.) ขบัไล,่ เนรเทศ, จับตัวไปปลอ่ย  

คําหลังดตูรงกับบรบิทด ี distant (adj.) หา่งไกลออกไป, ไกลโพน้, แดนไกล ใชไ้ดท้กุคํา  

 regions (n.) บรเิวณ, เขต, ภมูภิาค ใชไ้ดทั้ง้หมด  has stalled (v.) หยดุชะงกัลง, หยดุนิง่, 

ตดิขดั, สะดดุ ขอเลอืก "หยดุชะงัก" เพราะแผนการอาจทําตอ่อกีได ้ local government (n.)  

รัฐบาลทอ้งถิน่ (ของรัฐตา่งๆ ในอนิเดยี)  refused (v.) ปฎเิสธ, ไมย่นิยอม, ไมย่อมรับ ใชไ้ดท้กุ 

คํา  ประโยคทา้ยของยอ่หนา้นี ้ตอ้งเตมิคํา "สว่น" และ "กลับ" ในขอ้ความ เพือ่ใหป้ระโยคไหลลืน่ 

ไมส่ะดดุ 

ยอ่หนา้ที ่4 
ape (n.) ลงิใหญไ่มม่หีาง, วานร ขอเลอืกใชคํ้าหลัง เพราะตอ้งนําไปประสมกบัคํา patrol (n.) การ 

ลาดตระเวน, ทหาร/กอง/หน่วยลาดตระเวน, กองตรวจตรา เป็นคํา "วานรลาดตระเวน" ฟังดเูป็น 

ภารกจิด ีและขอเตมิ "งาน" เขา้ไปดว้ย ใหด้เูป็นงานการทีม่เีงนิเดอืน  fierce-looking (n.)  

หนา้ตาทา่ทางดรุา้ย, รปูรา่งโหดน่ากลัว  primates (n.) สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม ในทีน่ี ้คอื ลงิใหญ ่

 called (v.) เรยีกวา่, มชีือ่วา่, เรยีกชือ่วา่ แตด่ฉัินขอใชคํ้าวา่ "ประเภท" เพราะ "คา่ง" เป็นลงิ 

ประเภทหนึง่  leashes (n.) สายหนังผกูคอสําหรับจงู, สายจงู, สายปลอกคอ ขอเลอืกใชคํ้าหลัง 

เพราะตรงกับในภาพ  led about on (phr.v.) จงู(สายปลอกคอ) เดนินํา, เดนิจงู....นํา ใชไ้ดทั้ง้ 

2 คํา  whenever (adv.) เมือ่ใดก็ตาม, เมือ่ใดที,่ ไมว่า่เวลาใดก็ตาม ขอใชคํ้าทีส่อง เพราะสัน้ด ี

 looms (v.) ปรากฎตัว, แตไ่กล, เขา้มาใกล,้ โผลข่ึน้ เลอืกใชคํ้าไหนก็ได ้ hooligans (n.)  

อันธพาล, วายรา้ย, ตัวแสบ, ตัวป่วนกวนเมอืง ใชไ้ดท้กุคํา  the pink-faced, two-foot-tall  

hooligans (n.) เจา้อันธพาลหนา้ชมพ ูสงู 2 ฟตุ (ภาษาไทยไมน่ยิมใส ่- คั่นคําเชน่ดัง 

ภาษาอังกฤษ) 

 simply (adv.) เพยีงแค,่ เพยีงแต.่..เทา่นัน้  move ขยับหน,ี หลบไป, เคลือ่นตัว เลอืกใชคํ้าไหน 

ก็ได ้ elsewhere (adv.) ทีอ่ืน่, ทางอืน่, แหง่อืน่ ใชไ้ดท้กุคํา  grounds (n.) คํานีม้หีลายความ 

หมายมาก แตบ่รบิทนีใ้ชค้วามหมายวา่ สถานที,่ บรเิวณ, เขต 

ยอ่หนา้ที ่5 
 feed (v.) ป้อน, เลีย้ง, ใหอ้าหาร ขอใชคํ้าหลัง เพราะป้ายนยิมใชข้อ้ความนีก้ัน  implores (v.)  

ขอรอ้ง, วงิวอน, ออ้นวอน  sign (n.) มหีลายความหมาย แตใ่นทีน่ีห้มายถงึ เครือ่งหมาย, ป้าย,  

ป้ายบอก เลอืกคําหนึง่คําใดก็ได ้และตอ้งสลับเอา " ป้าย" มาเป็นประธานของประโยคดว้ย 

 Raisina Hill ชือ่บรเิวณสถานทีร่าชการในเมอืงหลวงแหง่อนิเดยี เขยีนทับศัพท ์เป็น ไรสนิาฮลิล ์

ขอใหส้งัเกตคําวา่ Hill เขยีน capital H มักจะมคีวามหมายวา่ อาคารรัฐสภา เชน่ The Capitol  

Hill รัฐสภาของสหรัฐอเมรกิา บางทเีรยีกสัน้ๆ วา่ The Hill  the complex (n.) ศนูยร์วม,  

ศนูยก์ลาง, ศนูย ์เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้ colonnaded buildings (n.) อาคารตกึรปูแบบทีร่ายลอ้ม 

ดว้ยระเบยีงเสา  includes (v.) รวมทัง้, ครอบคลมุ, กนิเนือ้ที ่ขอผนวก 2 คําหลังเขา้ดว้ยกัน เพือ่ 

ใหข้อ้ความสละสลวย  residence (n.) ทําเนยีบ, ทีพํ่านัก, จวน, บา้นพักขา้ราชการระดับสงู,  

คฤหาสน ์คําแรกตรงกับบรบิททีเ่รานยิมใชก้ัน คอื ทําเนยีบประธานาธบิด ี— the president's  

residence  parliament (n.) รัฐสภา, สภา ใชคํ้าแรกดกีวา่ เพราะประกอบดว้ย 2 สภา เชน่เดยีว 
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กับรัฐสภาของไทย 

 cabinet offices (n.) สํานักคณะรัฐมนตร ีหรอื ครม. 

แลว้พบกนัตอนจบคราวหนา้      

จนิตนา ใบกาซยู ี     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

JANUARY 2004 

January 27: Monkeys terrorise civil servants � 1  

สวสัดเีพือ่นนกัแปล  
สปัดาหน์ี ้เรามาฝึกแปลขา่วสิง่แวดลอ้มกัน อา่นขา่วนีจ้บลงแลว้ ตอ้งรอ้งอทุานวา่ กงเกวยีนกํา
เกวยีน ... 

เวรสนองเวร... กรรมสนองกรรม แท ้ๆ ... มนุษยเ์ราบกุรกุป่าทีอ่ยูข่องสตัวป่์า จนสตัวป่์าไมม่ทีีอ่ยู ่
จงึตอ้ง 

มาบกุรกุทีอ่ยูข่องมนุษยบ์า้ง สลับกันไปดแีท ้ๆ  ดจัีง! แตเ่อ... ถา้เราเป็นขา้ราชการอนิเดยีผูถ้กู
คกุคาม 

บกุรกุบา้ง คงไมส่นุกแน่ ดังนัน้อยา่ไปรกุรานสตัวป่์าเลย ไมรู่ว้า่วนัหนึง่ขา้งหนา้ เราอาจตอ้งเผชญิ
ปัญหา 

เชน่นีบ้า้งก็ได ้จรงิมะ 

ขา่วนีย้ังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีประการหนึง่ ทีนั่กแปลพงึระมัดระวงั ไมม่องขา้มไป คอื ขา่วมภีาพและ 

คําบรรยายภาพ (caption) ทีต่อ้งแปลออกมา คําบรรยายภาพ หรอื ขอ้ความทีอ่ยูใ่นภาพในหนังสอื

เลม่ 

โดยเฉพาะหนังสอืสําหรับเด็กและเยาวชน ตอ้งแปลดว้ย เป็นหลักการหนึง่ทีล่ะเวน้ไมไ่ด ้หนังสอื
สําหรับ 

เด็กหลายเลม่ ทีพ่ลาดโอกาสไมไ่ดร้างวลัดเีดน่เพราะสาเหตนุี ้ขอบอกกันหน่อย 

ขา่วนีค้อ่นขา้งยาว กับมคํีาบรรยายภาพ จงึตอ้งแบง่ออกเป็น 3 ตอน คงไมว่า่กันนะ ไมอ่ยากตัดทอน 

เพราะเนือ้ขา่วสนุกน่าตดิตาม 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja2704.htm
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INDIA / WILDLIFE 

Monkeys terrorise 
civil servants 1 

ขา่วชวีติสตัวป่์าในอนิเดยี 

ฝงูลงิคกุคามขา้ราชการ ๑ 

 

Altaf, 19, stands next to his pet langur 
Kundan, in New Delhi, India. The 
Municipal Council pays two keepers with 
langurs a monthly salary of around 4,400 
baht each to scare Rhesus macaques 
that abound around the capital’s 
government office areas. The macaques 
often destroy files, screech at visiting 
dignitaries and break power lines in the 
area — AP 

 

อลัทฟั อาย ุ19 ปี ยนือยูข่า้งกนุดนั คา่งทีต่นตอ้งดแูลในกรุงนวิเดล ีอนิเดยี สภามหานครแหง่นี ้
วา่จา้งผูด้แูลคา่ง 2 คน มเีงนิเดอีนคนละราว 4,400 บาท ใหข้บัไลฝู่งลงิวอกทีย่ ัว้เยีย้เพน่พา่น 

อยูต่ามบรเิวณสถานทีร่ฐับาลแหง่เมอืงหลวงนี ้ลงิพวกนีท้ าลายแฟ้มเอกสารขูต่ะคอกแยกเขีย้ว 

ใสเ่จา้หนา้ทีร่ะดบัสงูผูม้าเยอืนและดงึกระชากสายไฟในบรเิวณนีอ้ยูเ่ป็นประจ า — ภาพขา่ว

สาํนัก 

ขา่วเอพ ี
 

 

New Delhi, AP  

1. In a capital city where cows 
roam the streets and 
elephants plod along in the 
bus lanes, it‘s no surprise to 
find government buildings 
overrun with monkeys. 

2. But the officials who work there 

are fed up. They‘ve been bitten, 

robbed and otherwise tormented 

by monkeys that ransack files, 

bring down power lines, screech 

at visitors and bang on office 

windows. 

สาํนักขา่วเอพ ีนวิเดล ี 

1. ในเมอืงหลวงแหง่ทีว่ัวเดนิเพน่พ่าน 

ตามทอ้งถนน ชา้งยา่งเทา้กา้วเดนิ  

ไปตามบัสเลน จงึไมน่่าประหลาดใจ 

ทีพ่บเห็นอาคารสถานทีรั่ฐบาล มลีงิ 

บกุรกุเขา้มาระราน 
2. ทวา่ขา้ราชการผูทํ้างานอยูท่ีน่ั่น  

กลับเบือ่หน่ายรําคาญสดุขดี 

พวกเขาถกูลงิกัด โดนขโมยของ 

หรอืไมก็่โดนกอ่กวนตา่งๆ เป็นตน้วา่ 

รือ้แฟ้มคน้กระจยุกระจายบา้ง  

ดงึทึง้สายไฟลงมาบา้งขูต่ะคอกแยก 

เขีย้วใสผู่ม้าเยีย่มเยยีนบา้ง และทบุ 

โครม ๆ เขา้ทีบ่านหนา้ตา่งสํานักงาน 

บา้ง 
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หวัเร ือ่ง  
India / wildlife หากแปลตรงตามรปูประโยค คอื ขา่วอนิเดยี / ชวีติสตัวป่์า ความจะไมช่ดัเจน 

จงึ 

ตอ้งแปลใหไ้ดค้วามทีช่ดัเจน คอื ขา่วชวีติสตัวป่์าในอนิเดยี 

ค าบรรยายภาพ  
stand (v.) + next to (adv.) ยนือยูข่า้ง, ยนือยูใ่กล,้ ยนืชดิ เลอืกใชคํ้าใดก็ได ้ pet (n.)  

สตัวเ์ลีย้ง, สตัวท์ีต่อ้งดแูล คงไมม่ใีครเลอืกคําแรกแน่ เพราะดยูังไง langur (n.) คา่ง ไมน่่าจะ 

เป็นสตัวเ์ลีย้ง (ผูน่้ารัก?) ไปไดเ้ลย  New Delhi กรงุนวิเดล ีเมอืงหลวงของอนิเดยี  The  

Municipal Council คอืสภามหานครแหง่นี ้เหมอืนกับสภากทม. น่ันเลย  municipal (adj.) 

หมายถงึ แหง่เทศบาล, แหง่เมอืง/นคร, สว่นทอ้งถิน่ แตน่วิเดลใีหญม่าก จงึเป็นมหานคร 

 keepers (n.) ผูเ้ฝ้า, ผูด้แูล, ผูค้วบคมุ ขอเลอืกคําทีส่องมาใชก็้แลว้กัน  a monthly salary 

(n.) เงนิเดอืน  around (prep.) มหีลายความหมายมาก แตใ่นทีน่ีต้อ้งใช ้―ราวหรอื
ประมาณ‖  

จะตรงเนือ้ความ  scare away (phr.v.) ขบัไล,่ ไลต่ะเพดิ, ขูใ่หห้นไีป คําแรกดเูขา้กับบรบิทได ้

ด ี

และขอเตมิคํา ―ให‖้ เขา้มาใหค้วามเชือ่มโยงกัน  Rhesus macagues (n.) ลงิวอก

 abound (v.) มมีาก, คับคั่ง, เต็มไปหมด, ยัว้เยีย้, เพน่พา่น ขอเลอืก 2 คําหลงัรวมกันเพราะให ้

จนิตภาพทีด่ ี

 government office areas หมายถงึ บรเิวณสถานทีรั่ฐบาลหรอืสถานทีร่าชการ 

 destroy (v.) ทําลาย, ทลาย, ทําความเสยีหาย ขอเลอืกใชคํ้าแรก  files (n.) มหีลาย 

ความหมาย แตใ่นบรบิทนี้ตอ้งใช ้แฟ้มเอกสาร  ทา่นัน้  screech (v.) ขูต่ะคอก, รอ้งแยกเขีย้ว 

ผนวกทัง้ 2 คําเขา้ไป จะมองเห็นภาพไดด้ ี dignitaries (n.) บคุคลทีม่ตํีาแหน่งสงู, เจา้หนา้ที/่ 

ขา้ราชการระดับสงู เลอืกคําหลังจะตรงความหมายด ี break (v.) ทําลาย, ดงึ, กระชาก ฯลฯ 

ควร 

เลอืกคําทีย่ังไมเ่คยใชม้าแลว้ คอื 2 คําหลัง 

 power lines (n.) สายไฟฟ้า  สว่นคําแปล often (adv.) เสมอ ๆ, บอ่ย ๆ, เป็นประจํา, เป็นนจิ 

ยา้ยมาไวท้า้ยประโยค ความจะสมบรูณ์ดขี ึน้ 

พาดหวัขา่ว 
terrorise / ze (v.) คกุคาม, ขูข่วญั, ขม่ขู ่ใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ เลอืกเอาคําใดคําหนึง่  civil servants 

(n.) ขา้ราชการ, เจา้หนา้ทีพ่ลเรอืน แตข่อไมใ่สคํ่า ―พลเรอืน‖ เขา้ไป เพราะตอ้งการใหคํ้า

กระทัดรัด 

สมเป็นหัวขา่ว และคํา ―ขา้ราชการ‖ มคีวามหมายสมบรูณ์แลว้ 

ยอ่หนา้ที ่1 
a capital city (n.) เมอืงหลวง, นครหลวง, ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  roam (v.) ทอ่งเทีย่ว, เตร็ดเตร,่  

เดนิเพน่พา่น ขอเลอืกคําหลังเพราะใหภ้าพทีช่ดัเจนด ี plod (v.) เดนิชา้ ๆ, เหยาะยา่ง, 

ยา่งเทา้ 
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น้ําหนักของคําเทา่กัน แตอ่าการทีเ่หมาะแกช่า้ง น่าจะเป็นคําหลัง และขอเตมิ ―กา้วเดนิ‖ ให ้

เสยีง 

ของวลคีลอ้งจองกัน  bus lanes (n.) ทางสําหรับรถประจําทาง แตย่าวและไมน่ยิมเรยีกกัน จงึ 

ขอใช ้―บัสเลน‖ แทน  no surprise (n.) ไมน่่าประหลาดใจ, ไมน่่าแปลกใจ ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา 

ดฉัิน 

ขอเตมิ ―จงึ‖ เขา้มาเพือ่ใหค้วามเชือ่มโยงกัน  government buildings (n.) อาคารสถานที ่

รัฐบาล, สถานทีร่าชการ ชอบใชคํ้าไหน ใชคํ้านัน้  overrun (v.) บกุรกุระราน, เพน่พา่นลกุล้ํา,  

บกุโจมต ี

อนุประโยคนีม้รีปูเป็น passive ทีเ่ราไมน่ยิมใสคํ่าวา่ ―ถกู‖ เขา้ไป จงึขอเลีย่งไปใชคํ้าวา่ ―ม‖ี 

แทน  

และเตมิคําวา่ ―เขา้มา‖ ระหวา่งวล ี―บกุรกุระราน‖ เพือ่ใหเ้นือ้ความสมบรูณ์ชดัเจนยิง่ข ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่2 
officials (n.) มคีวามหมายเดยีวกับ civil servants และ offices คอื เจา้หนา้ที,่ พนักงาน,  

ขา้ราชการ (แตคํ่าไทยของเรามรีะดับความหมายตา่งกัน) ขอเลอืกใชคํ้าสดุทา้ยเพราะตรงเนือ้ 

ความด ี are fed up (phr.v. ) เบือ่หน่าย / รําคาญสดุขดี, เออืมระอา, อดิหนาระอาใจ ทกุคํา 

บอกความรูส้กึไดด้ ี

 They‘ve been bitten, robbed ประโยคนีย้กมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ในภาษาไทยนัน้ไมไ่ด ้

ปฏเิสธสํานวน กรรมวาจก  (ทีม่คํีาวา่ ―ถกู‖ ทเีดยีวนัก ถา้ประโยคมขีอ้ความทีไ่มด่ ีหรอืไมพ่งึ 

ปรารถนา ยังคงนยิมใชก้ันอยู ่เชน่ พวกเขาถกูลงิกัด ขโมยของ  and otherwise (adv.) อืน่ๆ  

เป็นตน้วา่, เป็นอาท,ิ รวมทัง้ คําแรกดเูขา้กันดกีับกรยิากรรมวาจก tormented (v.) กอ่กวน,  

รบกวน, ทรมาน, กอ่ทกุข ์ ransack (v.) รือ้/ คน้กระจยุกระจาย, สํารวจ, ปลน้สะดม 2 คําหลังนี ้

ไมใ่ชแ่น่นอน และเวลาเขยีนดฉัินไดป้รับรปูประโยคใหด้สูละสลวยขึน้  bang on (phr.v.)  

เคาะแรงๆ, ทบุโครม ๆ, ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา  อนุประโยคเหลา่นี ้ดฉัินเตมิคําวา่ ―บา้ง‖เขา้ไป เพือ่ 

แสดงวา่เหตกุารณ์เหลา่นี้เป็นเพยีงสว่นหนึง่ยังมอีกีมาก 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

January 20: Rajamangala schools upgraded 

สวัสดีค่ะเพื่อนรักนักแปล  
องัคารน้ี ขอนาํเสนอตวัอยา่งการแปลดา้นการศึกษา (อีกแลว้) อยา่เพ่ิงเบ่ือนะคะ เพราะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja2004.htm
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ข่าวน้ีมีคาํศพัทด์า้นการศึกษา และคาํวิสามานยนาม — ช่ือสถาบนัการศึกษา และหน่วย 
ราชการของไทยอยูห่ลายคาํ น่าสนใจทั้งนั้น พวกเรานกัแปลตอ้งไม่พลาดอยูแ่ลว้... ชวัร์เลย 
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Rajamangala 
schools upgraded 

Become science and technology 
varsities 

Sirikul Bunnag 

1. The Education Council 

yesterday agreed to upgrade 

Rajamangala institutes into 

science and technology 

universities, to produce more 

science — based graduates 

and expand learning 

opportunity for students 

upcountry. 

2. The 35 Rajamangala institute 

campuses nationwide will 

become part of Rajamangala 

University, specialising in 

science and technology, and 

split into nine branches. 

3. Once upgraded, the new 

universities would not be 

permitted to ―branch out‖ 

later by opening humanities 

or social science courses. 

They will have to stick to 

sciences. 

4. The universities would enroll 

vocational students wishing 

to complete bachelor‘s 

degrees, council executive 

Kritnapong Kiratikorn said. 

5. The upgraded institutes, 

together with Pathumwan 

Institute of Technology, will 

no longer come under the 

Office of the Vocational 

Education Commission, and 

instead be governed by the 

สถาบนัราชมงคล 

ยกระดบั 

เป็นมหาวทิยาลัยวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

สริกิุล บุนนาค 

1. เมือ่วานนี ้สภาการศกึษา 

เห็นชอบใหย้กระดับสถาบนั 

เทคโนโลยรีาชมงคล เป็น 

มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีเพือ่ผลติ 

บัณฑติดา้นวทิยาศาสตร ์

ใหม้ากขึน้ และขยายโอกาส 

ทางการศกึษาใหแ้กนั่กเรยีน 

ในชนบท 
2. สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ทัง้ 35 วทิยาเขตท่ัวประเทศ 

จะเป็นสว่นของมหาวทิยาลัย 

ราชมงคล ทีมุ่ง่เนน้เฉพาะ 

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

โดยแยกออกเป็น 9 

สาขาวชิา 
3. เมือ่ยกระดับแลว้ ตอ่ไปภาย

หนา้ 

มหาวทิยาลัยแหง่ใหม่
เหลา่นี้  

จะไมไ่ดรั้บอนุมตัใิห ้‗ตัง้
สาขา‘ 

เปิดรายวชิามนุษยศาสตร ์
หรอื 

สงัคมศาสตร ์ตอ้งยดึแตแ่นว 

วทิยาศาสตรไ์ว ้
4. มหาวทิยาลัยเหลา่นีจ้ะรับ 

สมัครนักเรยีนอาชวีศกึษา 

ทีป่ระสงคจ์ะศกึษาตอ่จน 

จบระดับปรญิญาตร ีนาย 

กฤษณพงษ์ กรีตกิลุ กรรม 

การบรหิารสภาการศกึษา 
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Office of the Higher 

Education Commission. 
6. At present Rajamangala 

campuses accommodate 

92,000 students of 

engineering, agricultural 

science and management. 

They produce teachers in 

technical sciences and 

engineers. 

7. The new restructuring 

would also increase science-

based manpower and expand 

learning opportunities in the 

provinces, said Mr 

Kritnapong, who is rector of 

King Mongkut‘s University 

of Technology, Thon Buri. 

8. Yesterday‘s decision will 

bring the total number of 

science and technology 

universities to 15. 

9. There are five science-

exclusive institutes at 

present: three King 

Mongkut‘s Institutes of 

Technology at Lat Krabang, 

North Bangkok and Thon 

Buri; Suranaree University 

and Maejo University. 

ชีแ้จง 
5. สถาบันทีย่กระดับนี ้รวมทัง้ 

สถาบันเทคโนโลยปีทมุวนั 

จะไมส่งักัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการอาชวีศกึษา 

อกีตอ่ไป แตจ่ะขึน้อยูก่ับ 

สํานักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา 
6. ในปัจจบุัน วทิยาเขตราช 

มงคลมนัีกศกึษาอยูจํ่านวน 

92,000 คน ศกึษาดา้น 

วศิวกรรมศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์

การเกษตร และการบรหิาร 

การจัดการ ไดแ้ละยังผลติ 

ครอูาจารยด์า้นวชิาการสอน 

วทิยาศาสตรแ์ละวศิวะดว้ย 
7. การปรับโครงสรา้งใหมน่ี ้

ยังเป็นการเพิม่แรงงานดา้น 

วทิยาศาสตรใ์หท้วขี ึน้ และ 

การขยายโอกาสทางการ 

ศกึษาในตา่งจังหวดัอกีดว้ย 

นายกฤษณพงษ์ อธกิารบด ี

มหาวทิยาลัย เทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ธนบรุ ีชีแ้จง
ตอ่ 

8. มตทิีป่ระชมุเมือ่วาน ทําให ้

มหาวทิยาลัยวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ีมจํีานวน 

ทัง้หมด 15 แหง่ 

9. ปัจจบุันมสีถาบันเฉพาะ 

ดา้นวทิยาศาสตรช์ัน้นําอยู ่
5 แหง่ คอื สถาบัน

เทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ 3 แหง่ ทีล่าด 

กระบัง พระนครเหนอื และ 

ธนบรุ ีมหาวทิยาลัย
เทคโนโลย ี

สรุนาร ีและมหาวทิยาลัยแม่
โจ ้
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พาดหวัขา่ว  
schools (n.) มหีลายความหมาย ในบรบิทนีเ้ป็นสถานศกึษา คอื โรงเรยีน, วทิยาลัย (ใน

สงักัด 

มหาวทิยาลัย) แตร่าชมงคลมสีถานะเป็นสถาบัน จงึตอ้งใชคํ้านี้ upgraded (v.) ยกระดับ 

(งาน) 
เลือ่นชัน้, ปรับปรงุ ขอเลอืกคําแรก และแมม้รีปูเป็น passive แตภ่าษาไทยไมน่ยิมใส ่―ถกู‖ 

ลงไป 

หวัขา่วรอง  
varsities(n.) เป็น Br.E. หมายถงึมหาวทิยาลัยแบบเกา่ เชน่ Oxford หรอื Cambridge สว่น

science and technology (n.) วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ยอ่หนา้ที ่1  

The Education Council คอื สภาการศกึษา มชีือ่เต็มวา่ สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 

council (n.) มหีลายคําแปล เชน่ สภา (บรหิาร), คณะกรรมการ, คณะมนตร ี Rajamangala 

institutes ชือ่ภาษาไทยทีถ่กูตอ้ง คอื สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล  science – based 

graduates (n.) บัณฑติดา้นวทิยาศาสตร ์ expand (v.) ขยาย, กาง, เปิด, พัฒนา, แผ,่ เพิม่ 

คําแรกนยิมใชใ้นวงการศกึษากันมาก learning opportunity (n.) โอกาสทางการศกึษา วลี

นี ้
มาจากวงการศกึษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะยเูนสโก ชอบใชม้าก ความหมายทีแ่ทจ้รงิจงึลกึ
กวา้ง 

ขวางมาก จนแทบไมรู่ว้า่ คอือะไรแน่ แตน่ยิมพดูและเขยีนกันเสยีจรงิ ๆ 

ยอ่หนา้ที ่2 
campuses (n.) คํานีร้าชการใชว้า่ วทิยาเขต  nationwide (adj.) ท่ัวประเทศ, ทัง้ชาต ิคํานี ้

ใชใ้นวงสือ่หนังสอืพมิพแ์ละวทิยมุากทเีดยีว  become part of วลนีีจ้ะใชว้า่ จะเป็นสว่นของ  

หรอื จะอยูใ่นสว่น ไดทั้ง้คู ่ specialising (v.) เชีย่วชาญ, มุง่เนน้ เฉพาะ, มขีอบเขตเฉพาะ

ดา้น 

ใชไ้ดทั้ง้หมด  branches (n.) บรบิทนีต้อ้งใช ้สาขาวชิา แน่ๆ  ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีว แปล

ไป 

ตามรปูประโยคไดเ้ลย เพยีงแตด่ฉัินขอยา้ยประธานของประโยค วทิยาเขต มาเป็นลักษณ

นามเสยี 

เพือ่ไมใ่หย้ดืเยือ้ และใสคํ่าเชือ่ม ‗ทีโ่ดย‘ เขา้มาชว่ยใหป้ระโยคราบรืน่ข ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 
Once (adv.) เมือ่...แลว้, เมือ่ไรที.่...แลว้  would not be permitted วลนีีเ้ป็น passive  

form แตใ่นประโยคภาษาไทยตอ้งหลกีเลีย่ง จงึขอใชว้า่ จะไมไ่ดรั้บอนุมัต ิ ‗branch out‘  

(phr.v.) ตัง้, แยก, ขยายสาขาวชิา ใชไ้ดห้มด  later (adv.) ตอ่ไปภายหนา้ ขอยา้ยไปอยู่

ดา้นหนา้ 

 humanities (n.) มนุษยศาสตร ์เป็นสาขาวชิาหนึง่  social science (n.) สงัคมศาสตร ์

เป็นอกีสาขาวชิาหนึง่  stick (v.) มหีลายความหมาย เลอืกใหต้รงกับเนือ้ความ เชน่ ยดึแนว
,  
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ยดึมั่น, รักษาแนว, ยนืหยัด 

ยอ่หนา้ที ่4 
enrol (l) (v.) รับสมัคร, ลงทะเบยีน, รับเขา้เรยีน และอืน่ๆ คําแรกดเูขา้กับเนือ้หาด ี

 vocational students (n.) นักเรยีน/ นักศกึษาอาชวีศกึษา  complete (v.) เรยีนจบ,  

จบ/สําเร็จการศกึษา ใชไ้ดท้กุคํา เลอืกเอา  bachelor‘s degrees (n.) ระดับปรญิญาตร ี

 council executive (n.) กรรมการบรหิารสภาการศกึษา  ยอ่หนา้นีแ้ปลไปตามรปูประโยค 

โดยใสคํ่าเชือ่ม ‗ที‘่ เขา้ไปใหด้สูละสลวย 

ยอ่หนา้ที ่5 
 Pathumwan Institute of Technology คอื สถาบันเทคโนโลยปีทมุวนั  no longer 

come under แปลรวมกันไป คอื ไมอ่ยูภ่ายใต.้..อกีตอ่ไป  the Office of the Vocation- 

al Education Commission คอื สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  commission 

(n.) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธกิาร, คณะมนตร ีและอืน่ๆ ตอ้งเลอืกใหต้รงบรบิท  be 

governed (v.) บรหิาร, ควบคมุ, ปกครอง, ดแูล คําหลังตรงกับบรบิทและลกัษณะการบรหิาร 

ของไทยเป็นทีส่ดุ อกีทัง้ยังเลีย่งรปูประโยคทีเ่ป็นกรรมวาจกทีไ่มน่ยิมใชใ้นภาษาไทยอกี
ดว้ย the 

Office of the Higher Education Commission คอื สํานักงานคณะกรรมการการอดุม 

ศกึษา 

ยอ่หนา้ที ่6ู ุ
accommodate (v.) รับ, จ,ุ บรรจ,ุ และอืน่ๆ คําแรกตรงกับเนือ้ความด ี agricultural 

science (n.) วทิยาศาสตรก์ารเกษตร เป็นสาขาวชิาหนึง่ของเกษตรศาสตร ์ teachers in 

technical sciences and engineers คอื ครอูาจารยด์า้นวชิาการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวศิวะ 

 ประโยคแรกมปีรับขอ้ความขอยา้ย เอา จํานวน มาไวด้า้นหลัง สว่นประโยคหลัง ตัด

ประธานThey  

ออกไปเพราะเยิน่เยอ้ และใชคํ้าเชือ่ม ‗และ‘ แทน 

ยอ่หนา้ที ่7 
restructuring (n.) การปรับโครงสรา้ง, การปฎริปูโครงสรา้ง, การกอ่ตัง้ขึน้, การจัดองคก์ร

ใหม ่

ใชไ้ดทั้ง้หมด  science – based manpower (n.) แรงงาน, กําลังงานดา้นวทิยาศาสตร ์

 rector (n.) อธกิารบด,ี อธกิาร (ของโบสถ/์วทิยาลัย/โรงเรยีน) เจา้คณะเขต (ศาสนา), 

ครใูหญ,่ 

ผูอํ้านวยการ, ผูรั้บผดิชอบ คําแรกเป็นตําแหน่งราชการของไทย  King Mongkut‘s 

Univer- 

sity of Technology, Thon Buri คอื มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี ขอให ้

สงัเกตการเขยีนชือ่ ภาษาอังกฤษกับชือ่ภาษาไทย เพราะมหาวทิยาลัยนีม้ ี3 แหง่ ใชช้ือ่

เดยีวกัน แต ่

ตามหลังดว้ยสถานทีต่ัง้ ซ ึง่แตกตา่งกันไป  ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีว แตม่ทัีง้ประโยคอเนกร

รถ 

ประโยค (ประโยคทีม่ ี2 ประโยครวมกันโดยมคํีาเชือ่ม) และอนุประโยค แปลตรงตาม
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โครงสรา้ง 

แตด่ฉัินปรับรปูกรยิา increase ใหเ้ป็นรปู อาการนาม ทีม่คํีา ‗การ‘ เขา้ไป เพือ่ใหร้ปูประโยค 

ดเูป็นทางการขึน้ สว่นอนุประโยค who is rector ไมต่อ้งแปล ‗ผูซ้ ึง่‘ ใสเ่ขา้ไป เพราะดเูยิน่

เยอ้ 

ยอ่หนา้ที ่8-9 
decision (n.) มต,ิ ผล, ขอ้ตกลง, ขอ้ชีข้าด ใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ แตเ่นือ่งจากเป็นผลมาจากการ

ประชมุ 

เรานยิมใช ้มต ิ มากกวา่  total number (n.) จํานวนทัง้หมด  เมือ่แปลประโยคแรก ตอ้ง 

ปรับใหเ้ป็นประโยคภาษาไทยทีน่ยิมวา่ดกีันดว้ยคะ่  exclusive (adj.) เฉพาะดา้น, ชัน้นํา, 

ชัน้สงู, 

ทันสมัย และอืน่ ๆ ดฉัินขอผนวกคําแปลพวกนีใ้หเ้ขา้กับบรบิทคํา science-exclusive insti- 

tutes ซึง่หมายถงึ สถาบนัเฉพาะดา้นวทิยาศาสตรช์ ัน้น า 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

  

January 13: Outcasts' tales win judges' vote 2  

สวัสดีค่ะ  
รางวลัโนเบล สาขาวรรณกรรมปี 2546 น้ีไดก้บันกัเขียนซ่ึงเป็นชาวแอฟริกาใตค้นท่ี 2 ต่อจาก นาดีน 

กอร์ดิเมอร์ การทาํงานของคณะกรรมการคดัเลือกผูไ้ดรั้บรางวลัถูกปกปิดเป็นความลบัสุดยอด และ 

เลือกสรรคจ์ากนกัเขียนท่ีโด่งดงัจาํนวนมากทัว่โลก เชิญติดตามการแปลสารคดีเชิงข่าวน้ีต่อไดเ้ลยค่ะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja1304.htm
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Nobel Prize 

Outcasts' tales win 
judges' vote 2 

'He should belong to our 
literary heritage' 

Stockholm, AP 

9. The Academy had been 

Eurocentric in its recent 

decisions, giving the award 

to Europeans in the past 

eight years. 

10. Since 1980, four winners 

have come from Africa, 

three from South America, 

two from the US and one 

from Asia. 

11. It's been 14 years since 

someone from the Middle 

East was given the nod 

when Egyptian Naguib 

Mahfouz was cited. 

12. Mr. Coetzee is renowned 

for shunning publicity, and 

never bothered to collect 

the two Booker Prizes he 

won in 1983 and 1999. 

13. Currently in Chicago on 

sabbatical from the 

University of Cape Town, 

Mr. Coetzee spent time 

working as a computer 

programmer in Britain 

before studying linguistics 

in Texas. 

14. The 18 lifetime members 

of the 217-year-old 

Swedish Academy make 

the annual selection in 

รางวลัโนเบล ์

เร ือ่งของคนทีส่งัคม 

รงัเกยีจชนะใจ 

กรรมการผูต้ดัสนิ ๒ 

'ผูเ้ป็นสว่นหนึง่ของมรดกทาง
วรรณกรรม' 

สาํนักขา่ว เอพ ีสตอกโฮลม์ 

9. สํานักราชบัณฑติเคยใหค้วาม 

สําคัญตอ่ยโุรปมาก ดังจะเห็น 

ไดจ้ากการตดัสนิรางวลัใน 

ระหวา่ง 8 ปีทีแ่ลว้ ชาวยโุรป 

เป็นผูไ้ดรั้บรางวลัทัง้ส ิน้ 
10. พึง่จะในปี 1980 มานีเ้อง 

ทีผู่ไ้ดรั้บรางวลัวรรณกรรม 

โนเบลเป็นคนมาจากแอฟรกิา 

4 คน จากอเมรกิาใต ้3 คน  

จากสหรัฐอเมรกิา 2 คน และ 

จากเอเซยี 1 คน 
11. เมือ่ 14 ปีมาแลว้ มผีูไ้ดรั้บ 

ยกยอ่งจากตะวนัออกกลาง 

คอืนักเขยีนอยีปิต ์นากบิ มาฟซุ 
12. เป็นทีเ่ลือ่งลอืกันวา่ นายโคเอท

ซี ่
ไมช่อบเป็นขา่ว เนือ่งจากเขา 

ไมม่ารับรางวลับกุเคอร ์ถงึ 2 

ครัง้ 

ครัง้แรกในปี 1983 อกีครัง้หนึง่ 

ในปี 1999 
13. ปัจจบุันนี ้เขาอยูท่ีรั่ฐชคิาโก  

เป็นชว่งทีว่า่งเวน้จากการสอน 

ณ มหาวทิยาลัย เคปทาวน ์นาย 

โคเอทซีเ่คยทํางานเป็นผูเ้ขยีน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ณ 

ประเทศอังกฤษ กอ่นทีจ่ะศกึษา 

วชิาภาษาศาสตรณ์ รัฐเทกซสั 
14. สมาชกิตอลอดชพี 18 คน 
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deep secrecy at one of their 

weekly meetings and do 

not even reveal the date of 

the announcement until 

two days beforehand. 

15. Nominees are not revealed 

publicly for 50 years, 

leaving the literary world 

to guess about who was in 

the running. However, 

many of the same critically 

acclaimed authors are 

believed to be on the short 

list every year. 

16. Last year's award went to 

Hungarian writer Imre 

Kertesz, whose fiction 

drew on his experience as 

a teenager in the 

Auschwitz concentration 

camp. 

ของสํานักราชบัณฑติแหง่ชาต ิ

สวเีดน ซึง่กอ่ตัง้มานานถงึ 217 

ปีนัน้ จะไมเ่ปิดเผยกําหนดการ 

ประชมุประจําสปัดาหท์ีจ่ะมกีาร 

ตัดสนิคดัเลอืกผูไ้ดรั้บรางวลั 

ประจําปี และยังปกปิดแมก้ระท่ัง 

วนัประกาศผลซึง่จะเปิดเผยก็ตอ่ 

เมือ่ 2 วนัลว่งหนา้ 

15. ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ทกุคนจะ 

ถกูปกปิดมใิหส้าธารณชนรับรู ้
เป็นเวลาถงึ 50 ปี ปลอ่ยใหโ้ลก 

วรรณกรรมคาดเดาเอาเองวา่  

ใครบา้งทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่  

อยา่งไรก็ตาม นักเขยีนจํานวน 

มากมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับ 

โดยท่ัวไป เชือ่วา่น่าจะอยูใ่น 

รายชือ่รอบสดุทา้ยในแตล่ะปี 
16. รางวลัวรรณกรรมปีทีแ่ลว้ 

ไดแ้กนั่กเขยีนฮังการ ีชือ่  

อมิเร เคอรเ์ตซ บันเทงิคด ี

ทีเ่ขาเขยีนบรรยายใหเ้ห็น 

ประสบการณ์ชวีติของเขาเอง 

ขณะทีเ่ป็นเด็กวยัรุน่ถกูนํา 

ไปกักขงัณ คา่ย เอาสวชิ 
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ยอ่หนา้ที ่9 -10 -11  

ใจความของสามยอ่หนา้นี้กลา่วถงึเชือ้ชาตแิละสญัชาตขิองผูไ้ดรั้บราววลัโนเบลซึง่สว่นใหญ่
เป็นชาว 

ยโุรป the Academy n. ในทีน่ีค้อื The Swedish Academy หรอื Svenska Akademien 

สํานักราชบัณฑติแหง่ชาตสิวเีดน ซึง่ตัง้อยูณ่ กรงุสตอกโฮลม์ ทําหนา้ทีค่ัดเลอืกนักเขยีน
วรรณกรรม 

เพือ่รับรางวลัโนเบลปีละ 1 ครัง้ 

Eurocentric n. ประกอบดว้ยคํา Euro-ใชเ้ตมิหนา้ศัพท ์หมายความวา่ยโุรปกับ centric จาก 

centre หรอื center ศณูยก์ลาง จดุสําคัญ การรวมตวัอยูท่ีศ่นูยก์ลาง คํา Eurocentric คอื ให ้

ความสําคัญตอ่ยโุรป มอีคตเิขา้ขา้งยโุรป เห็นคนยโุรปเป็นผูย้ ิง่ใหญก่วา่ จะเห็นไดว้า่
ความหมาย 

ของ Eurocentric นัน้จะมองไดห้ลายแงม่มุทัง้แงด่แีละแงร่า้ย ดฉัินเลอืกมองแงด่ไีวก้อ่น จงึ

เขยีน 

คําแปลวา่ ใหค้วามส าคญัตอ่ยโุรป คะ่ 

Middle East n. ภาคพืน้ตะวนัออกกลางเป็นบรเิวณตัง้แตล่เิบยีจนถงึอาฟกานสิถานรวม

อยีปิต ์

และประเทศตา่งๆ ในคาบสมทุรอาราเบยี 

give the nod กรยิาวล ีกม้หัวแสดงการยอมรับ ยกยอ่ง ไดรั้บรางวลั  

cited v. กลา่วสนับสนุน สดดุ ีชมเชย 

ยอ่หนา้ที ่12 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึพฤตกิรรมหลกีลีส้งัคมของนายโคเอทซ ีซึง่ไมข่อบเป็นขา่วใน
สือ่ตา่งๆ 

shunning adj. หลกีหน ีหลกีเลีย่ง publicity n. การโฆษณา ประชาสมัพันธ ์การเป็นขา่วใน 

สือ่ตา่งๆ bothered v. กังวล ยุง่ยาก ในทีน่ี ้never bothered สือ่ความวา่ไมเ่ห็นความสําคัญ 

เรือ่งทีไ่ดรั้บรางวลั collect the ... Prizes he won กลุม่คํา มารบัรางวลัทีเ่ขาเป็นผูไ้ด ้

ยอ่หนา้ที ่13 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึชวีประวตัติอนหนึง่ของโคเอทซ ีเขาเป็นอาจารยส์อนวชิา
วรรณคด ี

อังกฤษทีม่หาวทิยาลัยเคปทาวน ์ประเทศแอฟรกิาใต ้ระหวา่งนีไ้ดล้าพักจากการสอนมา
ทํางาน ณ 

มหาวทิยาลัยชคิาโก สหรัฐอเมรกิา sabbatical n. การทีค่รอูาจารยไ์ดรั้บอนุญาตใหว้า่งเวน้ 

จากการสอนในสถาบันการศกึษาเพือ่ไปทํางานวจัิย แตง่ตํารา และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับหนา้ทีก่าร
งาน 

ของสถาบัน หรอืทีส่ถาบนัพจิารณาเห็นควรอนุญาตใหไ้ดรั้บการวา่งเวน้จากการ
สอน linguistics  

n. วชิาภาษาศาสตร ์
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ยอ่หนา้ที ่14 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึวธิคีัดเลอืกผูรั้บรางวลัของสมาชกิตลอดชพีของสํานักราช
บัณฑติ 

แหง่ชาตสิวเีดน โดยคํานงึถงึการรักษาความลับอยา่งเหนยีวแน่น lifetime members n. 

สมาชกิ 

ตลอดชพี หรอืราชบัณฑติ annual adj. ประจําปี weekly adj. ประจําสปัดาห ์reveal v. 

เปิดเผย 

ใหเ้ป็นทีรู่โ้ดยท่ัวไป announcement n. การประกาศ beforehand adv, adj. กอ่น ลว่งหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่15 

ใจความของยอ่หนา้นีย้ังคงกลา่วถงึการรักษาความลับของการตัดสนิคัดเลอืกผูไ้ดรั้บรางวลั 

nominees n. ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่เขา้ชงิรางวลัหรอืประกวดตา่งๆ เชน่ประกวดภาพยนตร ์ 

ประกวดนักรอ้ง ประกวดการแตง่วรรณกรรม guess v. คาดเดา to be in the running  

กรยิาวล ีเขา้แขง่ขนั เขา้ประกวด acclaimed authors n. นักเขยีนทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บการ

ยอมรับ 

to be on the short list กรยิาวล ีอยูใ่นรายชือ่สัน้ๆ หมายถงึรายชือ่ผูผ้า่นการคัดเลอืกรอบ 

สดุทา้ย 

ยอ่หนา้ที ่16 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมของปี 2545 fiction n.  

บันเทงิคด ีนวนยิาย นทิาน เรือ่งทีแ่ตง่ขึน้ หรอืประดษิฐข์ ึน้ โดยจะมคีวามจรงิหรอืไมก็่ได ้ถา้ 

เรือ่งนัน้มคีวามจรงิทัง้หมดก็จะเรยีกวา่ non-fiction สารคด ีexperience n. ประสบการณ์  

teenager n. เด็กวยัรุน่ซ ึง่มอีายรุะหวา่ง 11-19 ปี Auschwitz n. เมอืงทีอ่ยูท่างทศิใต ้

ของประเทศโปแลนดเ์ป็นทีต่ัง้คา่ยกกักันชะเลยของนาซทีีใ่หญท่ีส่ดุระหวา่งสงครามโลกครัง้
ที ่2 u 

concentration camp n. คา่ยกักกันพลเมอืงหรอืนักโทษ หรอืผูท้ีถ่กูกําจัด ในทีน่ีห้มายถงึยวิ 

ทีน่าซตีอ้งกําจัดหรอืฆา่ทิง้ 

หวงัวา่ผูส้นใจบทเรยีนแปล และการอา่นหนังสอืดเีดน่ระดับโลก คงไดอ้ะไรไวอ้ยา่ง
หลากหลาย 

ระหวา่งการแปลสารคดเีชงิขา่วนีน้ะคะ โดยเฉพาะนักเขยีนไทยทีต่อ้งการไปสูร่ะดับโลก 

สวัสดคีะ่ สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

January 6: Empty ashtray is smoking gun 2  

http://www.bangkokpost.com/education/site2004/trja0604.htm
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สวสัดคีะ่  
ดฉัินตอ้งขออภัยทา่นผูอ้า่นเป็นอยา่งสงูทีเ่กดิเหตุขดัขอ้งบางประการทีไ่มส่ามารถนําเสนอตัวอยา่ง 

งานแปลชิน้นีซ้ ึง่มสีองตอนจบไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยทีส่ว่นตอนแรกนัน้ตพีมิพไ์ปเมือ่สองสปัดาห์
กอ่น 

วนันีเ้ป็นตอนทีส่องคะ่ 

ตอนทีส่องนีจ้ะใหคํ้าอธบิายวา่เหตใุดกฎหมายหา้มสบูบหุรีข่องนครนวิยอรค์จงึมขีอ้หา้มเรือ่งของ
การ 

มทีีเ่ขีย่บหุรีไ่วใ้นครอบครองดว้ย 

สําหรับเรือ่งของภาษาของตอนทีส่องนีไ้มค่อ่ยมอีะไรตอ้งระวงัมากในเรือ่งของโครงสรา้ง 

นอกจากการพยายามใชศ้ัพทแ์ละสํานวนไทยใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกับบรบิททางกฎหมายเทา่นัน้คะ่ 
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Empty ashtray is 
smoking gun 2 

Giles Hewitt  
New York, AFP 

8. The regulation in question 

is part of the Smoke-Free 

Air Act that the city 

adopted earlier this year. 

While public attention has 

focused on the act's ban on 

smoking in all New York 

restaurants and bars, many 

missed the fine print that 

said ashtrays "shall not be 

used or provided for use" 

in any place where 

smoking is prohibited. 

9. Of the roughly 2,300 

summonsed issued since 

the act was properly 

enforced on May 1, just 

over 200 have been for 

ashtray violations. 

10. The highest profile felon 

has been Graydon Carter, 

editor of the glossy 

magazine Vanity Fair, 

whose offices were found 

to contain a sizeable stash 

of illicit ashtrays. 

11. "I keep them around to 

remind me of my youth," 

Carter told the New York 

Times, adding that the 

ashtrays had not been used 

and did not have cigarette 

butts in them when the 

offices were raided. 

12. The rationale behind the 

ashtray rule, according to 

มทีีเ่ข ีย่บหุรีเ่ปลา่ 

ก็เขา้ป้ิงได ้๒ 

ไจลส์ เฮวติต ์

นวิยอรค์ เอเอฟพี ่

8. ขอ้บังคับเรือ่งทีเ่ขีย่บหุรีน่ีเ้ป็น 

สว่นหนึง่ของพระราชบัญญัต ิ

ทีว่า่ดว้ยอากาศปลอดควนับหุรี ่
ซึง่ทางนวิยอรค์ไดนํ้ามาบังคับ 

ใชเ้มือ่ตน้ปีนีเ้อง และในขณะ 

ทีค่นใหค้วามสนใจกับเรือ่ง 

หา้มสบูบหุรีท่ีอ่ยูใ่นพระราช 

บัญญัต ิแตม่ไีมน่อ้ยทีไ่มทั่น 

สงัเกตเห็นขอ้ความทีพ่มิพ ์

ดว้ยตัวอักษรบางๆ ระบวุา่  

"หา้มใชท้ีเ่ขีย่บหุรีห่รอืจัดหา 

มาเพือ่การใช"้ ในสถานทีใ่ด 

ก็ตามทีห่า้มสบูบหุรี ่
9. ในบรรดาคดทีีถ่งึศาลซึง่ 

กะครา่วๆ วา่มปีระมาณ  

2,300 คดนัีบตัง้แตม่กีาร 

บังคับใชพ้ระราชบัญญัต ิ

ฉบับนีอ้ยา่งจรงิจังในเดอืน 

พฤษภาคมเป็นตน้มานัน้  

มกีวา่ 200 คดทีีเ่ป็นความ 

ผดิเกีย่วกับทีเ่ขีย่บหุรี ่
10. คนดังทีส่ดุทีทํ่าผดิกฎขอ้นี้ 

คอืนายเกรยด์อน คารเ์ตอร ์

บรรณาธกิารวารสารระดับ 

หรทูีช่ ือ่ แวนติ ีแฟร ์มกีาร 

ตรวจพบวา่เขาเก็บทีเ่ขีย่ 

บหุรีจํ่านวนไมน่อ้ยไวอ้ยา่ง 

ดภีายในสํานักงาน 
11. นายคารเ์ตอรบ์อกกับหนังสอื 

พมิพน์วิยอรค์ ไทมส ์ วา่  

"ผมเก็บของพวกนีไ้วเ้ตอืน 

ความทรงจําเมือ่สมัยยังหนุ่ม" 

และวา่ทีเ่ขีย่บหุรีพ่วกนีไ้มม่ ี

ใครเคยใชม้ากอ่น ตอนที ่
สํานักงานถกูคน้ก็ไมไ่ดม้ ี
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Elliott Marcus, a deputy-

commissioner at the 

Department of Health and 

Mental Hygiene, was that 

ashtrays are "an invitation" 

to smoke, "The theory was 

that if you had no ashtrays 

available for smokers, the 

law would be self-

enforcing," Marcus said. 

กน้บหุรีอ่ยูใ่นทีเ่ขีย่บหุรี ่
เหลา่นัน้ดว้ย 

12. นาย เอลเลยีต มารค์ัส  

รองเลขาธกิารกรมอนามัย 

และสขุภาพจติอธบิายถงึ 

เหตผุลเบือ้งหลังขอ้กําหนด 

เรือ่งทีเ่ขีย่บหุรีน่ีว้า่เป็น 

เพราะสิง่นีเ้ป็นเสมอืน  

"การเชญิชวน" ใหส้บูบหุรี ่
"เพราะตามทฤษฎแีลว้การ 

ไมม่ทีีเ่ขีย่บหุรีใ่หพ้วกสบู 

บหุรีใ่ช ้ก็เทา่กับทําให ้

กฎหมายหา้มสบูบหุรีม่ ี

ความศักดิส์ทิธิไ์ปเองโดย 

ปรยิาย" 
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ยอ่หนา้ที ่8  

regulation นัน้หมายถงึ ขอ้กําหนด กฎ ระเบยีบขอ้บังคับ ซึง่เป็นสิง่อาจเขยีนขึน้มาโดย

รัฐบาล 

หรอืองคก์รใดก็ได ้สําหรับจัดระเบยีบของสงัคมนัน้ๆ สว่น in question หมายถงึสิง่ทีกํ่าลัง 

กลา่วถงึ แตเ่นือ่งจากสองคํานีป้รากฏในยอ่หนา้แรกของตอนนี ้ดฉัินจงึเลอืกทีจ่ะแปลอยา่ง
เต็มยศคะ่ 

วา่ ขอ้ก าหนดเรือ่งทีเ่ข ีย่บหุร ีน่ ี ้เพือ่ใหท้า่นผูอ้า่นตอ่เรือ่งได ้สว่นคําวา่ Act คอื

พระราชบัญญัต ิ

ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรตราขึน้ประกาศใช ้โดยทีข่องไทยนัน้ตอ้งมพีระมหากษัตรยิท์รงลงพระ
ปรมาภไิธย 

ดว้ย เมือ่พดูถงึกฎหมายทีอ่อกมาใชใ้นนครนวิยอรค์ก็คงตอ้งใชคํ้านีโ้ดยอนุโลมคะ่ แมเ้ขาจะ
ไมไ่ด ้

มพีระมหากษัตรยิท์รงลงพระปรมาภไิธยอยา่งของเรา 

Public หมายถงึสาธารณชน แตด่ฉัินคดิวา่เป็นคําทีท่ือ่และเป็นทางการไปหน่อยสําหรับเรือ่ง

เบาๆ 

เชน่นี ้จงึใชส้ัน้ๆ วา่ คน สว่นอกีสองคําคอื focus กบั miss ก็เชน่กันคะ่ แทนทีคํ่าแรกจะใช ้

วา่  

มุง่เนน้  คําทีส่องวา่ พลาด  ซึง่เป็นการแปลแบบตรงๆ ทือ่ๆ นัน้ หากเปลีย่นเป็น ใหค้วาม

สนใจ  

กับ ไมท่นัสงัเกตเห็น ดจูะเป็นวลทีีใ่หค้วามหมายไมต่า่งกันและใหค้วามสละสลวยกวา่ 

อยา่งไร 

ก็ตามเรือ่งนีเ้ป็นความคดิเห็นของผูทํ้างานแปลแตล่ะทา่น ซึง่อาจแตกตา่งกันก็ได ้ฉะนัน้จะ
เลอืก 

ใชคํ้าไหนก็ไมเ่ป็นไรนะคะ ตราบใดทีไ่มผ่ดิความ 

อยากใหท้า่นผูอ้า่นสงัเกตการแปลขอ้ความในเครือ่งหมายคําพดูดว้ยวา่มน้ํีาเสยีงเป็น
ทางการ 

แตกตา่งจากขอ้ความตรงทีอ่ืน่ๆ ทัง้นีก็้เพราะนีเ่ป็นการยกถอ้ยคําทางกฎหมายมา การแปล 

จงึพยายามคงลักษณะภาษากฎหมายใหม้ากทีส่ดุคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่9 
summons เป็นคํากรยิาหมายถงึไดรั้บคําสัง่ศาลใหไ้ปปรากฏตัวทีศ่าล ในเรือ่งนีค้อืการไดรั้บ 

ใบสัง่เพราะฝ่าฝืนกฎการมทีีเ่ขีย่บหุรีไ่วใ้นครอบครองจงึตอ้งไปศาลเพือ่ปรับโทษ ดฉัินใช ้

สัน้ๆ 

วา่ คดทีีถ่งึศาล enforced เป็นคํากรยิาเชน่กัน มักใชก้ับกฎหมาย หมายถงึการทําให ้

กฎหมาย 

นัน้ไดรั้บการปฏบิัตติาม มักจะโดยวธิกีารจับผูฝ่้าฝืนมาลงโทษ ภาษาไทยเราอาจใชไ้ดส้อง
สํานวนคะ่ 

คอื ทําใหก้ฎหมายมอํีานาจบังคับ กับ ท าใหก้ฎหมายน ัน้มคีวามศกัด ิส์ทิธ ิ ์ซึง่สํานวนหลัง

ดฉัิน 

ใชใ้นยอ่หนา้สดุทา้ย violation เป็นคํานามหมายถงึการฝ่าฝืนกฎขอ้บังคับ แตถ่า้จะ
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แปล ashtray 

violation วา่ เป็นคดกีารฝ่าฝืนขอ้บังคับเรือ่งทีเ่ขีย่บหุรี ่  ก็ไดค้ะ่ แตถ่า้ใชว้า่ คดทีีเ่ป็นเร ือ่ง 

ความผดิทีเ่ก ีย่วกบัทีเ่ข ีย่บหุร ี ่จะฟังดเูป็นภาษากฎหมายมากกวา่ 

ยอ่หนา้ที ่10 
high profile คอืบคุคลทีม่คีวามเดน่ดัง สว่น felon หมายถงึคนทีทํ่าผดิกฎหมาย ซึง่ปกตจิะ 

หมายถงึทําผดิชนดิรา้ยแรง เชน่ฆา่คน glossy เป็นคําคณุศัพท ์ความหมายท่ัวไปคอื เป็นมัน

วาว 

แตถ่า้ใชข้ยายหนังสอืหรอืวารสารมคีวามหมายวา่ เป็นหนังสอืราคาแพงทีพ่มิพอ์ยา่ง
สวยงามดว้ย 

กระดาษอาบมันอยา่งด ีสสีนัสดใส คําวา่ ระดบัหร ูจงึน่าจะคลมุความไดค้รบ 

สว่นขอ้ความ whose office were found...ashtrays. นัน้ถา้แปลตรงตามโครงสรา้ง 

ภาษาอังกฤษซึง่เป็น passive voice วา่ สาํนักงานของเขาถกูพบวา่เก็บทีเ่ขีย่บหุรีจํ่านวนไม่
นอ้ย 

ไวอ้ยา่งด ี ฟังดไูมเ่ป็นสํานวนไทยนัก จงึลองใหมค่ะ่โดยทําเป็นรปูประโยค active voice 

โดยหา 

ประธานใหว้า่ เจา้หนา้ทีต่รวจพบวา่มทีีเ่ขีย่บหุรีจํ่านวนไมน่อ้ยเก็บไวอ้ยา่งดภีายในสาํนักงาน 

ของเขา   แลว้ก็มาฉุกใจคดิอกีวา่ตน้ฉบับไมไ่ดบ้อกวา่ใครพบจงึไมน่่าจะระบเุอาเอง จงึลอง

ปรับ 

ใหมอ่กีเป็น มกีารตรวจพบวา่... ซึง่คดิวา่น่าจะดกีวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่11 
รปู past perfect ในกรยิาวา่ had not been used ทําใหแ้ปลวา่ ไมม่ใีครเคยใชม้ากอ่น 

ยอ่หนา้ที ่12 

ดฉัินเอาชือ่คนใหข้า่วมาขึน้ตน้เพราะภาษาไทยเราไมม่จีลุภาคใช ้เครือ่งหมายนีใ้น
ภาษาอังกฤษ 

จะใชค้ั่นขอ้ความซึง่มักเป็นขอ้ความขยาย ฉะนัน้จะเอาขอ้ความขยายไวต้รงไหนในประโยค
ผูอ้า่น 

ก็ตามได ้เพราะจลุภาคเป็นตัวคั่นไวใ้ห ้แตภ่าษาไทยเรานัน้ขอ้ความตอ่เนือ่งกันตลอดโดย
ไมม่ ี

เครือ่งหมายใดใหเ้ป็นทีส่งัเกต เราจงึตอ้งระวงัการจัดวางขอ้ความขยายใหด้คีะ่ อยา่งเชน่ชือ่
และ 

ตําแหน่งของคนใหข้า่วเราก็เอามาขึน้ตน้เสยีเลย เนือ้ความทีเ่ป็นขา่วจะไดต้อ่เนือ่งกันอยา่ง
ด ี

คําวา่ self-enforcing หมายถงึถา้ไมม่ทีีเ่ขีย่บหุรี ่กฎหมายหา้มสบูบหุรีก็่จะไดรั้บปฏบิัตไิปใน

ตัว 

คอืไมม่ใีครสบูบหุรีไ่ปเอง สว่นคําวา่ ปรยิาย นัน้หมายถงึโดยทางออ้ม คอืถา้ไมม่ทีีเ่ขีย่บหุรี่
ให ้ 

คนจะสบูก็สบูไมไ่ด ้ทําใหต้อ้งงดสบู ซึง่เทา่กับเป็นการบังคับใหทํ้าตามกฎหมายโดย
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ทางออ้ม  

ทีจ่รงิเราไมใ่สคํ่านีก็้ไดน้ะคะ เพยีงแตด่ฉัินเห็นวา่ถา้ใสก็่ทําใหค้วามหมายชดัเจนขึน้ แถมยัง 

สละสลวยขึน้ดว้ยน่ันเอง 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 

SWU, and a freelance translator. 

 

 

2003 
DECEMBER 2003 

December 30: Outcasts' tales win judges' vote 1  

สวสัดคีะ่  
รางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนีป้ระกาศออกมานานแลว้ตัง้แตว่นัที ่3 ตลุาคม 2546 ชาวโลก 

ตีน่เตน้รอคอยทกุปี แตล่ะปีวนัทีป่ระกาศจะตา่งกันแตจ่ะเป็นเดอืนตลุาคมเหมอืนกัน สว่นวนัมอบ 

รางวลัจะเป็นวนัที ่10 ธันวาคม ทกุปี เรยีกวา่วนัของโนเบลหรอื Nobel Day ซึง่ประเทศสวเีดน 

ประกาศวา่เป็นวนัสําคัญวันหนึง่ของชาต ิ

ขอเชญินักแปลศกึษาเรือ่งราวของรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรมไดจ้ากบทความเชงิขา่วตอ่ไปนีค้ะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc3003.htm
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Nobel Prize 

Outcasts' tales win 
judges' vote 1 

'He should belong to our 
literary heritage' 

Stockholm, AP 

1. South African writer J. M. 

Coetzee, whose stories tell 

of innocents and outcasts 

against the backdrop of 

apartheid and dwarfed by 

history, has been awarded 

the Nobel Prize for 

literature. 

2. The 63-year-old, long a 

favoured contender, was 

tapped for the award for 

his ability to write fiction 

which "in innumerable 

guises portrays the 

surprising involvement of 

the outsider". 
3. The Swedish Academy 

said Mr. Coetzee's novels 

were characterised by 

"Well-crafted composition, 

pregnant dialogue and 

analytical brilliance". 

4. The writer, whose full 

name is John Maxwell 

Coetzee, is known for 

Dusklands and Disgrace, 

which won the 1999 

Booker Prize - his second 

Booker - as well as 1990's 

Age of Iron and 1994's 

The Master of Petersburg. 

5. Academy permanent 

รางวลัโนเบล ์

เร ือ่งของคนทีส่งัคม 

รงัเกยีจชนะใจ 

กรรมการผูต้ดัสนิ ๑ 

'ผูเ้ป็นสว่นหนึง่ของมรดกทางวรรณกรรม' 

สาํนักขา่ว เอพ ีสตอกโฮลม์ 

1. เจ เอม โคเอทซ ีนักเขยีนชาว 

แอฟรกิาใตไ้ดรั้บรางวลัโนเบล 

สาขาวรรณกรรม เขาเขยีน 

เรือ่งราวเลา่ถงึคนทีบ่รสิทุธิ ์ 

และคนทีถ่กูสงัคมรังเกยีจ 

ทา่มกลางบรรยากาศนโยบาย 

แบง่แยกคนตา่งผวิ ซึง่ 

ประวตัศิาสตรล์ะเลยไมใ่ห ้

ความสําคัญ 
2. นักเขยีนวยั 63 นีเ้คยเป็น 

ตัวเก็งมานานแลว้ ไดรั้บ 

การเสนอชือ่เขา้รับรางวลั 

ดว้ยเหตผุลทีว่า่เขามคีวาม 

สามารถดา้นการเขยีนบันเทงิ 

คดซี ึง่ "บรรยายภาพของการ 

มสีว่นรว่มของคนภายนอก 

อยา่งคาดไมถ่งึโดยแฝงไวใ้น 

หลากหลายรปูแบบ" 
3. สํานักราชบัณฑติแหง่ชาต ิ

สวเีดนประกาศวา่ นวนยิาย 

ของนายโคเอทซ ีไดแ้สดง 

คณุลักษณะเฉพาะดว้ยวธิ ี 

"การแตง่เรือ่งทีข่ดัเกลา 

อยา่งประณีต เต็มไปดว้ย 

ถอ้ยคําสนทนาทีเ่ต็มเพยีบ 

ดว้ยนัยแฝงแหง่ความหมาย 

และความหลักแหลมในการ 

วเิคราะห"์ 
4. นักเขยีนผูน้ีใ้ชช้ือ่เต็มวา่  

จอหน์ แมกซเวล โคเอทซ ี 
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secretary Horace Engdahl 

said the decision had been 

relatively an easy one. 

6. "We were very much 

convinced of the lasting 

value of his contribution to 

literature - not the number 

of books, but the variety, 

and the very high average 

quality, " he said. "I think 

he is a writer who will 

continue to be discussed 

and analysed and we think 

he should belong to our 

literary heritage." 

7. The prize includes a 

cheque for more $1.3 

million but can also 

bestow the added 

advantage of increased 

sales, celebrity and 

admiration. 

8. The award went to another 

South African, Nadine 

Gordimer, in 1991. 

โดง่ดังขึน้จากนวนยิาย เรือ่ง  

แดนสนธยา กับเรือ่ง ความ
อัปยศ  

ซึง่ไดรั้บรางวลั บกุเคอร ์เมือ่  

ค.ศ. 1999 และเป็นรางวลั 

บกุเคอรค์รัง้ทีส่องของเขา  

นอกจากนีเ้รือ่งทีโ่ดง่ดังของ 

เขาคอื ยคุเหล็ก ค.ศ. 1990  

และเรือ่ง นายใหญแ่หง่เมอืง 

ปีเตอรส์เบริก์ ค.ศ. 1994 

5. ฮอเรซ เองดาล เลขาธกิาร 

สํานักราชบัณฑติเหง่ชาต ิ

สวเีดนกลา่ววา่ การตัดสนิ 

คอ่นขา้งจะราบรืน่ 
6. "เราเชือ่มั่นในคณุคา่ถาวรของ 

ผลงานทีส่รา้งใหแ้กว่งวรรณคด ี

— สิง่ทีเ่ขาสรา้งไวไ้มใ่ชจํ่านวน 

เลม่ของหนังสอื แตเ่ป็นความ 

หลากหลายและคณุภาพทีเ่ฉลีย่ 

แลว้อยูใ่นระดับสงู" เขากลา่ว 

"ขา้พเจา้คดิวา่เขาเป็นนักเขยีน 

ซึง่คงจะไดรั้บการกลา่วถงึและ 

วเิคราะหอ์ยา่งตอ่เนือ่ง และเรา 

คดิวา่เขาควรเป็นสว่นหนึง่ของ 

มรดกทางวรรณกรรมของเรา" 
7. รางวลันอกจากจะประกอบดว้ย 

เช็คมลูคา่ 1.3 ลา้นดอดลา่ร ์ 

แลว้ยังไดผ้ลประโยชนจ์ากยอด 

ขายทีส่งูข ึน้ตลอดจนชือ่เสยีง 

ทีโ่ดง่ดังและความชืน่ชม 
8. รางวลัวรรณกรรมนีเ้คยมอบ 

ใหแ้กนั่กเขยีนชาวแอฟรกิาใต ้

มาแลว้เมือ่ ค.ศ. 1991 คอื 

นาดนี กอรด์เิมอร ์
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หวับท  
การแปลหัวบทเรือ่งนีใ้ชทั้ง้วธิแีปลแบบตรงตัวผสมผสานกับวธิแีปลแบบตคีวาม โดยอาศัย
จนิตนาการ 

outcasts n. ผูท้ีถ่กูขบัไลอ่อกจากคณะ คนทีเ่พือ่นไมค่บ คนทีถ่กูเนรเทศ และขยะ ในทีน่ี้

ดฉัิน 

อาศัยจนิตนาการไปยังคนในประเทศแอฟรกิาใต ้ซึง่คนขาวเป็นผูป้กครอง หรอืผูบ้รหิาร
ประเทศโดย 

ใชน้โยบายแบง่แยกผวิ คนแอฟรกิาใตแ้บง่เป็น 3 ผวิ คอืผวิขาว ผวิดํา และผวิสน้ํีาตาล คน

สองผวิ 

หลังจากถกูคนผวิแรกซึง่มอํีานาจทางการเมอืงแสดงความรังเกยีจเดยีดฉันทส์ารพัด ดังนัน้
คน 

ผวิดําและผวิสน้ํีาตาลจงึมชีวีติทีท่กุขลํ์าเค็ญขมขืน่ เป็นชวีติทีโ่คเอทซนํีามาเปิดเผยใหเ้ห็น
เบือ้งหลัง 

การกดขีรั่งแกทีพ่วกเขาไดรั้บ จากจนิตนาการไปยังแดนไกลเชน่นี ้ดฉัินจงึเขยีนคําแปลของ
outcasts วา่ คนทีส่งัคมรงัเกยีจ win...vote v. ถา้แปลวา่ชนะคะแนนเสยีงของกรรมการซึง่ 

เป็นการแปลแบบตรงตัวก็จะป็นภาษาไทยทีไ่มถ่กูตอ้ง ดังนัน้จงึเขยีนคําแปลวา่ ชนะใจ

กรรมการ 

ผูต้ดัสนิ 

รองหวับท 
เป็นขอ้ความทีย่กมาจากประกาศอยา่งเป็นทางการของสํานักราชบัณฑติแหง่ชาตสิวเีดน 
โดยเหตทุี ่
ขอ้ความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของรองหัวบทซึง่ตามปกตเินือ้ทีต่อนนีม้จํีากัด ตอ้งการความสัน้
กะทัดรัด 

ดฉัินจงึเขยีนอยา่งสัน้ๆ literary heritage n. จะแปลวา่วรรณคดมีรดกหรอืมรดกทาง 

วรรณกรรมก็ได ้หมายถงึวรรณคดทีีด่เีดน่ดว้ยคณุคา่ ความงาม และความยิง่ใหญ ่(le bon, le 

bau 

et legrand) ทีค่นรุน่เกา่ใหไ้วเ้ป็นมรดกตกทอดมายังคนรุน่ใหม ่วรรณคดมีรดกของคนไทยมี

มาก 

มายเชน่ รามเกยีรติ ์ขนุชา้งขนุแผน อเิหนา พระอภัยมณี เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่1 
กอ่นลงมอืแปลเราตอ้งอา่นขอ้ความทีจ่ะแปลใหเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้จนสามารถจับใจความ
สําคัญได ้ 

ยอ่หนา้นีม้ใีจความสําคัญ กลา่วถงึผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาวรรณกรรม และเรือ่งราวทีเ่ขา
นํา 

มาเขยีน น่ันก็คอืความบรสิทุธิ ์ไรค้วามผดิของคนทีส่งัคม (คนผวิขาว) รังเกยีจเดยีดฉันท์
น่ันเอง 

backdrops n. มา่นหลัง ฉากหลัง เบือ้งหลัง และวล ีagainst the backdrops of ในภาษา 

เขยีน จะใชทั้ง้วล ีหมายถงึสภาพท่ัวๆ ไปในขณ apartheid n. นโยบายแบง่แยกผวิซึง่ใชใ้น 

ประเทศแอฟรกิาใต ้dwarfed v. ทําใหแ้คระแกร็น เป็นเรือ่งเล็กนอ้ยไมส่ําคัญ ไมเ่อาใจใส่
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โดย 

มองขา้มไป 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีย้ังคงใหร้ายละเอยีดเกีย่วกับโคเอทซแีละผลงาน favoured adj. 

ซึง่ 

เป็นทีโ่ปรดปราน ทีช่ ืน่ชอบ ทีส่นับสนุน ทีเ่ขา้ขา้ง contender n. จากคํากรยิา contend ผูเ้ขา้ 

แขง่ขนั ผูเ้ขา้ประกวด ผูเ้ขา้ชงิรางวลั favoured contender เมือ่เขยีนดว้ยกันเชน่นีต้อ้งใช ้

คําแปลวา่ ตวัเก็ง tapped v. เขา้แขง่ เขา้ประกวด เขา้ชงิ innumerable adj. มากมาย  

guises n. หนา้กาก การซอ่นเรน้ การแอบแฝง portrays v. บรรยาย แสดงรปูลักษณะนสิยัใจ

คอ 

involvement n. ความเกีย่วขอ้ง สมัพันธก์ัน outsider n. คนนอก ผูไ้มไ่ดอ้ยูใ่นวงการ 

ยอ่หนา้ที ่3-4 
ใจความของสองยอ่หนา้นีเ้นน้เหตผุลสําคัญทีทํ่าใหส้ํานักราชบัณฑแิหง่ชาตสิวเีดนมอบ
รางวลัแด ่

โคเอทซ ีcharacterised v. แสดงคณุลักษณะเฉพาะ สรา้งตัวละคร วาดอปุนสิยัของตัวละคร 

well-crafted adj. ขดัเกลา ปรงุแตง่อยา่งประณีตงดงาม composition n. การแตง่เรือ่ง 

การเขยีนเรือ่ง pregnant adj. ซึง่เต็มไปดว้ยความคดิความหมาย มนัีย analytical adj. เชงิ 

วเิคราะห ์วพิากษ์วจิารณ์ brilliance n. ความฉลาดเฉียบแหลม won...the prize v. ไดรั้บ 

รางวลั ตามหลักภาษาไทยจะไมใ่ชว้า่ "ชนะรางวลั" 

การแปลชือ่นวนยิายหรอืวรรณกรรมประเภทอืน่ๆ มหีลักการอยู ่4 แบบคอื 

1) ไมแ่ปล แตใ่ชช้ือ่ตามตน้ฉบับ เขยีนเป็นภาษาไทยดว้ยการถา่ยทอดเสยีง หรอืถา่ยทอด

ตัวอักษร 

ซึง่เรยีกวา่ทับศัพท ์ทัง้นีก็้ตอ่เมือ่ชือ่ตามตน้ฉบับเป็นทีรู่จั้กและเขา้ใจได ้สามารถดงึดดูใจได ้
เพยีง 

พอ เชน่ Coma - โคมา Jaws - จอวี ์

2) แปลตรงตวั ทัง้นีเ้มือ่ชือ่ตามตน้ฉบับมคีวามคมคายสัน้กะทัดรัด สือ่ความหมายไดด้ ีสรา้ง

ความ 

ประทับใจ เชน่ The Killers ผูพ้ฆิาต Frozen Fires ผลกึไฟเย็น 

3) แปลบางสว่น ดดัแปลงบางสว่น ทัง้นีเ้มือ่ชือ่ตามตน้ฉบับสัน้หว้นเกนิไปไมด่งึดดูใจ 

และ 

สือ่ความหมายไมเ่พยีงพอ เชน่ Animal Farm การเมอืงของสตัว ์The Old Man and  

the Sea เฒา่ผจญทะเล 

4) ต ัง้ชือ่ใหม ่คอืการแปลแบบตคีวามตามชือ่และเนือ้เรือ่ง ทัง้นีเ้มือ่ชือ่ตามตน้ฉบับไม่

สามารถใช ้

หลักการ 3 แบบดังกลา่วแลว้ การตัง้ชือ่ใหมต่อ้งอยูใ่นกรอบของความหมายและจดุประสงค์
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ของเรือ่ง  

เชน่ Gone with the Wind วมิานลอย The Jungle ชวีติเปลีย่น 

ชือ่นวนยิายทีทํ่าใหโ้คเอทซีโ่ดง่ดังทัง้สีเ่รือ่ง ดฉัินใชว้ธิแีบบที2่ คอืการแปลตรงตัว โดยคดิ

วา่สือ่ความ 

หมายไดด้แีลว้ แตก็่ยังไมส่มบรูณ์นักเพราะเสีย่งตอ่การเขา้ใจผดิ การแปลชือ่เรือ่งถา้แปล
ตรงตัวแลว้ 

เขา้ใจไดแ้ละตรงกับเนือ้งเรือ่งนัน้ เป็นการแปลทีด่ทีีส่ดุ แตถ่า้ผูแ้ปลไมม่โีอกาสทราบเนือ้
เรือ่งก็อาจ 

เกดิความผดิพลาดได ้

ยอ่หนา้ที ่5-6 

ใจความของสองยอ่หนา้นีเ้ป็นคํากลา่วของเลขาธกิารสํานักราชบัณฑติแหง่ชาตสิวเีดน 
กลา่วถงึ 

คณุลักษณะสําคัญของนวนยิายผลงานของโคเอทซ ีrelatively adv. คอ่นขา้งจะ easy adj.  

งา่ยดาย ราบรืน่ สงบ ไรก้ังวล lasting adj. ยั่งยนื ถาวร ทนทาน contribution n. สิง่ทีใ่หก้ับ 

ยอ่หนา้ที ่7 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึคณุคา่หลากหลายของรางวลัวรรณกรรม ซึง่ไดทั้ง้เงนิทัง้
กลอ่ง  

bestow v. มอบรางวบั มอบของขวญั จา่ยให ้สละให ้ไดรั้บ celebrity n. ชือ่เสยีง ความโดง่

ดัง 

ยอ่หนา้ที ่8 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการใหร้างวลัสาขาวรรณกรรมในอดตีแกนั่กเขยีนชาว
แอฟรกิาใต ้

หวงัวา่นักแปลทีรั่กหนังสอืคงภมูใิจทีไ่ดรู้จั้กนักเขยีนหนังสอือกีคนหนีง่ทีไ่ดรั้บยกยอ่งจาก
ราชบัณฑติ 

แหง่ชาตสิวเีดนประจําปี 2546 นี ้

สวัสดคีะ่พบกนัใหมอ่งัคารหนา้  
สทิธา พนิจิภวูดล      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

December 23: Empty ashtray is smoking gun 1  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc2303.htm
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สวสัดคีะ่  
การอา่นเรือ่งขําๆ ก็ทําใหว้นัธรรมดาๆ ของเราสดใสขึน้ไดน้ะคะ วนันีเ้ลยตัง้ใจยงินกสองตัวดว้ย
กระสนุ 

นัดเดยีว คอืหาเรือ่งสนุกๆ ใหท้า่นผูอ้า่นไดผ้อ่นคลายอารมณ์ และใหท้า่นผูอ้า่นไดเ้ห็นขอ้ระวงัใน
การแปล 

คําขยายความ 

ลักษณะของภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้ขยีนเรือ่งเบาๆ เชน่นีจ้ะมลีักษณะไมเ่ป็นทางการ คอืไมเ่ครง่ครัดนัก
กับ 

โครงสรา้งประโยค ซึง่ทา่นผูอ้า่นคงเห็นแลว้วา่บางประโยคเป็นแคว่ล ีในตัวอยา่งนีย้ังมกีารวาง
ขอ้ความ 

ขยายยังตอ่กันไดเ้รือ่ยๆ โดยมจีลุภาค (comma) คั่นหรอืไมม่ก็ีได ้แตใ่นภาษาไทยเราไมใ่ชจ้ลุภาค 

ฉะนัน้การวางสว่นขยายของเราตอ้งระวงัพอสมควร โดยมขีอ้ควรยดึถอืวา่ใหว้างสว่นขยายไวใ้กลคํ้า
ที ่
ถกูขยายใหม้ากทีส่ดุ เพือ่ไมใ่หค้วามหมายผดิไปคะ่ การแปลแบบนีเ้ราจงึไมส่ามารถเก็บโครงสรา้ง 

ของตน้ฉบับไวไ้ด ้ตอ้งแปลแบบเอาความ มาดกูันในแตล่ะยอ่หนา้นะคะ 
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Empty ashtray is 
smoking gun 1 

Giles Hewitt  
New York, AFP 

1. That empty ashtray on your desk. 

Ornamental? Reminder of a bad 

habit conquered? Or evidence of 

criminal intent? In New York it 

could be all three and you would 

well be advised to get rid of it 

before department of health 

inspectors slap you with a fine of 

up to $2,000 (80,000 baht) 

2. Under the city's strict anti-

smoking regulations, ashtray 

possession is a risky business, 

even if you are a non-smoker or 

the receptacle in question has 

never snuffed a cigarette butt. 

3. Brooklyn video-store owner, 

Marty Arno claims he was 

actually trying to help enforce the 

ban when he produced an ashtray 

so that a customer, who had 

walked in off the street smoking, 

could put out his cigarette. 

4. Two health inspectors who 

visited the store the same day in 

October saw it differently and 

ticketed Arno for "having one 

ashtray with cigarette butt, and 

ashes" on his counter. 

5. Another ticket recipient was John 

Martello, the executive director 

of the 115-year-old Players Club 

in Manhatten, which was raided 

by inspectors in November. 

Martello was out of the office at 

the time, as was his assistant. 

6. "When my assistant returned, the 

มทีีเ่ข ีย่บหุรีเ่ปลา่ 

ก็เขา้ป้ิงได ้๑ 

ไจลส์ เฮวติต ์

นวิยอรค์ เอเอฟพี ่

1. ทีเ่ขีย่บหุรีท่ีว่างอยูบ่นโตะ๊ของคณุน่ัน 

ใชเ้ป็นของประดับบา้น เป็นของทีร่ะลกึ 

ถงึนสิยัไมด่ทีีค่ณุเลกิซะไดห้รอืวา่เป็น 

หลักฐานสอ่เจตนาการกระทําทีผ่ดิ 

กฎหมายก็แลว้แต ่แตท่ีน่วิยอรค์น่ัน 

มโีอกาสเป็นไดทั้ง้สามแบบและขอ 

แนะนําอยา่งจรงิจังวา่คณุควรหาทาง 

กําจัดมันเสยีกอ่นทีเ่จา้หนา้ทีข่องกรม 

อนามัยจะมาเลน่งานคณุอยา่งเจ็บแสบ 

ดว้ยคา่ปรับทีม่สีทิธส์งูไดถ้งึ 2,000 

เหรยีญสหรัฐ หรอื 80,000 บาท 

2. ทัง้นีต้ามกฎเหล็กหา้มสบูบหุรีข่องนคร 

นวิยอรค์ การมทีีเ่ขีย่บหุรีไ่วใ้น
ครอบครอง 

เป็นเรือ่งเสีย่งตอ่การหาภัยใสต่ัวเป็น
อยา่ง 

ยิง่ แมค้ณุจะไมใ่ชค่นทีส่บูบหุรี ่หรอื 

ภาชนะอันนัน้ไมเ่คยไดส้มัผัสกับกน้ 

บหุรีเ่ลยก็ตาม 
3. อยา่งนายมารต์ ีอารโ์นเจา้ของรา้น 

วดิโีอในเขตบรคุลนิอา้งวา่ทีเ่ขาเอาที ่
เขีย่บหุรีม่าใหล้กูคา้คนหนึง่ทีเ่ดนิสบู 

บหุรีเ่ขา้มาในรา้นเพือ่ใหด้ับกน้บหุรี ่
เสยีนัน้ แทจ้รงิแลว้เป็นการชว่ยสง่เสรมิ 

การหา้มสบูบหุรีต่า่งหาก 
4. แตว่นันัน้เจา้หนา้ทีก่รมอนามัยสองคน 

ทีม่าทีร่า้นกลับคดิไปอกีแบบ จงึเขยีน 

ใบสัง่ใหอ้ารโ์นไปเสยีคา่ปรับฐาน "มทีี ่
เขีย่บหุรี ่หนึง่อันพรอ้มกน้และเถา้บหุรี"่ 

เหตเุกดิในเดอืนตลุาคม 
5. เดอืนพฤศจกิายน นายจอหน์ มาเทลโล 

ผูอํ้านวยการบรหิารของสโมสรเพล
เยอรส์ 

ซึง่เป็นสโมสรทีเ่กา่แกม่อีายถุงึ 115 ปี 

ในเมอืงแมนแฮตตันก็เป็นอกีคนหนึง่ 
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inspectors demanded she open 

my locked office. Of course she 

was intimidated, and indeed 

opened the office," Martello said 

7. "There behind the desk, on a low 

shelf, they found three stacked 

ashtrays. No cigarettes, nothing. 

No evidence of smoke, just three 

stacked ashtrays. I wasn't even 

there." 

ทีถ่กูใบสัง่โดยเจา้หนา้ทีก่รมอนามัยที ่
เขา้มาคน้สํานักงานของเขา ขณะทีทั่ง้ 

นายมาเทลโลและผูช้ว่ยไมไ่ดอ้ยู ่ใน 

สํานักงานทัง้คู ่
6. นายมาเทลโลเลา่วา่ "พอผูช้ว่ยของผม 

กลับเขา้ไป เจา้หนา้ทีก็่สัง่ใหเ้ธอเปิด
หอ้ง 

ทํางานของผมซึง่ขณะนัน้ใสก่ญุแจอยู ่ 

แน่นอนเธอตกใจกลัวแน่ แตก็่ยอม 

เปิดใหแ้ตโ่ดยด"ี 
7. "เจา้หนา้ทีพ่บทีเ่ขีย่บหุรีส่ามอันวาง

ซอ้นกัน 

อยูบ่นชัน้วางของเตีย้ๆ หลังโตะ๊ทํางาน 
ไมม่ ี

บหุรี ่ไมม่อีะไรทัง้ส ิน้ กลิน่ควนัก็ไมม่ ี
จะม ี

ก็แคท่ีเ่ขีย่บหุรีส่ามอันวางซอ้นกันอยู ่
แม ้

ตัวผมเองก็ไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ั่นดว้ยซํ้า" 
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หวัขา่ว  

ดไูมน่่ายาก แตก็่ยากคะ่ เพราะวลวีา่ smoking gun เป็นสํานวนซึง่มทีีม่าจากควนัทีอ่อกมา

จาก 

ปากกระบอกปืนหลังยงิสดๆ รอ้นๆ สํานวนนีจ้งึหมายถงึเป็นสิง่ทีฟ้่องวา่ทําอะไรมา ทําใหจั้บ
ไดค้าหนัง 

คาเขา ความหมายทีใ่ชใ้นเรือ่งนีก็้คอืทีเ่ขีย่บหุรีแ่มจ้ะไมม่กีน้บหุรีใ่หเ้ห็นแตก็่เป็นวตัถพุยาน
ฟ้องวา่ 

มกีารสบูบหุรี ่การคดิสํานวนแปลทีจ่ะไดค้วามเชน่นีแ้ละตอ้งกระชบัสมกับเป็นหัวขา่วจงึไมใ่ช่

เรือ่ง 

งา่ย หลังจากลองอยูห่ลายชือ่เชน่ ทีเ่ขีย่บหุรีเ่ปลา่เป็นพยานวตัถสุาํคัญ มทีีเ่ขีย่บหุรีเ่ปลา่ก็
เหมอืน 

มปืีน มทีีเ่ขีย่บหุรีเ่ปลา่ก็ยังอันตราย  สดุทา้ยดฉัินก็ตกลงใจเลอืก มทีีเ่ข ีย่บหุร ีเ่ปลา่ก็เขา้

ป้ิงได ้

คําวา่ เขา้ป้ิง เป็นสํานวนไทยแปลวา่ตกอยูใ่นความลําบาก การเลอืกชือ่นีม้เีหตผุลสอง

ประการคะ่ 

คอืหนึง่เป็นชือ่เหมาะเป็นหัวขา่วมากกวา่ชือ่อืน่ สองมสีํานวนไทยทีถ่า่ยทอดความหมายของ
สํานวน 

ตน้ฉบับไดร้ะดับหนึง่ถงึแมจ้ะไมค่รบถว้นก็ตามคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
ชว่งแรกของยอ่หนา้นีไ้มไ่ดม้รีปูเป็นประโยค แตก็่แปลไปไดต้ามปกต ิคําวา่ slap ถา้แปลตรง

ตัววา่ 

ตบ (หนา้) ก็จะไมเ่ขา้กับบรบิท ตอ้งแปลอยา่งอปุมาอปุมัยโดยองิความหมายของการทํา
รา้ยวา่ 

เลน่งานคณุอยา่งเจ็บแสบ 

ยอ่หนา้ที ่2 
นามวล ีthe city's strict anti-smoking regulation นี ้มคํีา regulation (n. กฎ  

ขอ้บังคับ) เป็นคํานามสําคัญ สว่นคําอืน่เป็นคําขยาย คํานามในภาษาอังกฤษสามารถมสีว่น
ขยาย 

ทัง้ในรปูของคําและวลตีอ่ๆ กันได ้และอยูไ่ดทั้ง้ขา้งหนา้และขา้งหลังคํานามนัน้ แตค่นอา่น
ไม ่

สบัสนเพราะดจูากรปูรา่งของคําขยายเชน่เป็นคํา adjective เป็น บพุบทวล ีเป็นตน้ และบอ่ย 

ครัง้มจีลุภาคชว่ยคั่น แตร่ะบบของภาษาไทยขยายความดว้ยการวางลําดับคําใหใ้กลก้ับคําที ่
ตอ้งการขยาย การแปลจงึตอ้งระวงัการวางตําแหน่งคําใหด้คีะ่ อยา่งเชน่ถา้แปลวลนีีว้า่ กฎ
หา้ม 

สบูบหุรีอ่ยา่งเขม้งวดของเมอืง  ก็อาจหมายถงึหา้มเฉพาะการสบูบหุรีอ่ยา่งเขม้งวด ถา้สบู 

อยา่งไมเ่ขม้งวดก็ไมเ่ป็นไร (ทา่นผูอ้า่นคงคดิวา่สบูอยา่งไรทีเ่รยีกวา่สบูอยา่งเขม้งวด แตข่อ 

ใหถ้อืวา่นีเ่ป็นตัวอยา่งทีแ่สดงการวางตําแหน่งคําขยายทีไ่มเ่หมาะสมแลว้ทําใหเ้กดิความ 

กํากวมไดเ้ทา่นัน้คะ่) แตถ่า้ยา้ยคําขยายใหไ้ปตดิกับคําทีถ่กูขยาย วา่ กฎเหล็กหา้มการสบู
บหุรี ่



801 

 

จะเห็นวา่ชดัเจนกวา่กันมาก 

Risky business ก็ไมเ่หมาะทีจ่ะแปลตรงตัววา่ ธรุกจิทีเ่ส ีย่ง  ดฉัินจงึแปลงสารไปเป็น 

เร ือ่งเส ีย่งตอ่การหาภยัใสต่วั receptacle หมายถงึ ภาชนะ in question เป็นการ 

ชีเ้ฉพาะวา่หมายถงึ อันที ่คนที ่ส ิง่ทีกํ่าลังพดูถงึ snuff สดูดม แตใ่ชก้ับทีเ่ขีย่บหุรีน่่าจะตอ้ง 

เลีย่งไปเป็น สมัผสั 

ยอ่หนา้ที ่3 
ประโยคเดีย่วในยอ่หนา้นีม้สีว่นขยายเป็นทัง้วลแีละอนุประโยค ประโยคหลักมแีค ่Marty 

Arno 

claims he was trying to help enforce the ban. การแปลจงึตอ้งนํามาจัดใหม ่

เป็นโครงสรา้งไทยๆ โดยใหค้วามหมายคงเดมิคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
วล ีin October โผลข่ึน้มาขยายในประโยคไดห้นา้ตาเฉย เพราะคนอา่นทราบวา่บพุบทวลนีี้ 
ขยาย day แตถ่า้เราแปลวา่ เจา้หนา้ทีม่าทีร่า้นในวนัเดยีวกันของเดอืนตลุาคม  จะเหลอื

ความ 

เป็นกลิน่นมเนยไวช้ดัเจน ดฉัินจงึเขยีนเป็นประโยคใหม ่

ยอ่หนา้ที ่5 

นําเดอืนพฤศจกิายน มาขึน้ตน้เลยเพือ่ใหต้อ่เนือ่งกบัยอ่หนา้ทีแ่ลว้ เพราะไหนๆ ก็ไมม่สีทิธิ
วาง 

สว่นขยายนีโ้ผลไ่วก้ลางๆ ประโยคอยา่งภาษาอังกฤษอยูแ่ลว้นีค่ะ ยอ่หนา้นีใ้นประโยคแรกม ี

ประโยคหลักวา่ Another ticket recipient was John Martello. นอกนัน้เป็นสว่นขยาย 

ยอ่หนา้ที ่6 
to be intimidated หมายถงึถกูขู ่ทําใหต้กใจกลัว สว่นคําวา่ indeed ใชใ้นความหมายของ 

การเนน้ขอ้ความทีจ่ะพดู ซึง่ก็คอืการเปิดประต ูดฉัินจงึเตมิ แตโ่ดยด ีไวด้ว้ย 

ยอ่หนา้ที ่7 

เป็นตัวอยา่งของการแปลประโยคทีม่สีว่นขยายมากอกีเชน่กันคะ่ คําอธบิายทีม่าทีไ่ปของ
กฎหมาย 

ประหลาดนีข้อยกไปเป็นสปัดาหห์นา้นะคะ 

สวัสดคีะ่      

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

December 16: AI programme aims for world's first calf  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc1603.htm
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สวสัดเีพือ่นๆ ผูอ้า่น  
สปัดาหน์ีเ้รามาแปลขา่วอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มกันอกีเป็นเรือ่งของสตัวแ์ตเ่ป็นขา่วดทีีก่อ่ความปลาบ
ปลืม้ 

ปีตใิจในความเกง่ของนักวทิยาศาสตรไ์ทย ทีร่ว่มใจกันทํางานเพือ่อนุรักษ์สตัวบ์กทีใ่หญท่ีส่ดุใน
โลก  

คอื ชา้ง ซึง่ใกลส้ญูพันธุเ์ต็มทใีนประเทศไทยเพีย้ง! ขอใหโ้ครงการนีส้ําเร็จเถดิ ไทยจะไดเ้ป็นเจา้ 

แรกทีผ่ลติลกูชา้งเทยีม! จะไดไ้มต่อ้งปวดใจเวลาเห็นชา้งเดนิตามถนนพืน้รอ้น ๆ ... ชา้งถกูรถชน 
... 
ชา้งตกทอ่ตกบอ่ ...อกี 

ศัพทว์ทิยาศาสตรท์ีใ่ช ้นํามาจาก ศัพทว์ทิยาศาสตรฉ์บับราชบัณฑติยสถาน ทีเ่กา่แกอ่ายกุวา่ 20 ปี  

(พมิพใ์นปี 2529 แน่ะ! )ทราบมาวา่กําลังปรับปรงุได ้4-5 ปีมาแลว้ อยากใหเ้สร็จเร็วไวนักแปลจะ 

ไดม้เีครือ่งมอืใชใ้นการแปลใหม้คีณุภาพอกีเลม่หนึง่ 

เอาละเรามาเริม่แปลดว้ยกัน 

ELEPHANT CONSERVATION 

AI programme  
aims for world's 
first calf 

Cheewin Sattha 
Chiang Mai 

1. Researchers artificially 

inseminated a cow elephant with 

thawed frozen semen yesterday. 

2. If the procedure proves successful 

and the cow becomes pregnant, it 

would be a world first. 

3. The artificial insemination (AI), an 

experiment under a programme to 

help save the Asian elephant from 

extinction, was done at Mae Sa 

elephant camp in Chiang Mai's 

Mae Rim district by veterinarians 

from Chiang Mai University, 

Kasetsart University, the National 

Elephant Institute and the Northern 

Elephant Conservation 

การอนุรกัษชา้ง 

โครงการผสมเทยีม 

ต ัง้เป้าลกูชา้งตวัแรก 

ของโลก 

ชวีนิ ศรทัธา 

เชยีงใหม ่

1. เมือ่วานนี ้นักวจัิยผสมเทยีม 

ชา้งพังดว้ยน้ําเชือ้ชา้งแชแ่ข็ง 

ทีล่ะลายแลว้ 
2. หากวธิกีารนีท้ดลองไดผ้ล 

แมช่า้งพังตัง้ทอ้งตอ้งถอืเป็น 

ครัง้แรกในโลกทเีดยีว 
3. การผสมเทยีม (เอไอ) เป็นการ 

ทดลองตามโครงการชว่ยเหลอื 

ชา้งเอเชยี ใหร้อดพน้จากการ 

สญูพันธุ ์ของสตัวแพทยจ์าก 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่มหา 

วทิยาลัยเกษตรศาสตร ์สถาบัน 

ชา้งแหง่ชาต ิและมลูนธิอินุรักษ์ 

ชา้งภาคเหนอืดําเนนิงานกันที ่
ปางชา้งแมส่า อําเภอแมร่มิ  
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Foundation. 

4. Phang Haam, a 24-year-old 

female, was the recipient. She has 

not given birth before. 

5. The research team yesterday 

thawed the stored semen and then 

planted it in Phang Haam's uterus. 

6. Vet Nikorn Thuangthip was 

confident the procedure was 

successful but said it would be a 

couple of months before they 

could be certain, using blood and 

hormone tests and ultrasonic scans 

of the elephant's womb. 

7. If Phang Haam became pregnant, 

it would be a world first using 

stored, frozen semen from a bull 

elephant. 

เชยีงใหม ่
4. พังฮามซึง่เป็นชา้งตัวทดลอง  

เพศเมยี อาย ุ24 ปียังไมเ่คย 

มลีกูมากอ่น 
5. เมือ่วานนี ้ทมีงานนักวจัิยได ้

ละลายน้ําเชือ้ชา้งทีเ่ก็บรักษาไว ้

แลว้ปลกูถา่ยเขา้ไปในมดลกู 

ของแมพั่งฮาม 
6. สตัวแพทย ์นกิร เทอืงทพิย ์ 

เชือ่มั่นวา่วธิกีารนีไ้ดผ้ลแน่แต ่

ก็พดูวา่อาจตอ้งใชเ้วลา 2-3  

เดอืนกอ่น จงึจะรูแ้น่ชดั โดย 

การตรวจเลอืดและฮอรโ์มน และ 

ใชเ้ครือ่งอลัทราโซนกิสแกน  

(ultrasonic scans) ตรวจที ่

มดลกูชา้ง 
7. ถา้หากแมพั่งฮามตัง้ทอ้ง ถอื 

เป็นครัง้แรกในโลก ทีม่กีารใช ้

น้ําเชือ้จากชา้งพลายแชแ่ข็ง 

เก็บไว ้

หวัเร ือ่ง  

Elephant conservation (n.) แปลตรงตัว คอื การอนุรักษ์ชา้ง 

หวัขา่วใหญ 
AI programme เป็นชือ่ยอ่โครงการ มชีือ่เต็มวา่ artificial insemination (AI) แตเ่ป็นหัวขา่ว 

ตอ้งใหค้วามกระจา่งแกผู่อ้า่นอยา่งรวดเร็วจงึตอ้งใชคํ้าเต็ม aims (v.) ตัง้เป้า, มุง่หมาย, มี
จดุประสงค ์ 

ใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ calf (n.) ลกูของสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม เชน่ ลกูชา้ง, ลกูววั, ลกูปลาวาฬ 

ยอ่หนา้ที ่1 
artificially (adv.) เทยีม, ทําขึน้, ประดษิฐข์ ึน้ (ทีไ่มใ่ชข่องธรรมชาต)ิ คําแรกตรงตามศัพท์

บัญญัต ิ

ของราชบัณฑติย ์inseminated (v.) ผสม, ทําใหท้อ้ง, หวา่น, ผสมเทยีมเลอืกใชคํ้าแรกตามศพัท ์

บัญญัต ิa cow elephant (n.) ชา้งพัง, ชา้งตัวเมยีเรานยิมใช ้ชา้งพัง กัน thawed มาจาก thaw  

(v.) ละลาย, คลีค่ลาย, ผอ่นคลาย คําแรกตรงกับบรบิทความนี้ semen (n.) น้ําเชือ้, น้ํา

อสจุ ิfrozen  

semen คอื น้ําเชือ้ชา้งแชแ่ข็ง 6 ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีวแปลไดต้รงตัวทัง้นีอ้าจนํา เมือ่วาน

นี ้ไปไว ้

ดา้นหนา้ก็ได ้
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ยอ่หนา้ที ่2 
procedure (n. อา่นวา่ พระ -ซ-ีเจอะ) วธิดํีาเนนิการ, วธิกีาร proves (v.) พสิจูน,์ ยนืยัน, ทดลอง, 

ตรวจสอบ, สํารวจตอ้งเลอืก ทดลอง แน่เพราะตรงกบัเนือ้ความมากทีส่ดุ successful (adj.) 

ไดผ้ล,  

สําเร็จ ใชไ้ดทั้ง้สองคํา becomes pregnant คอื ตัง้ทอ้ง คงใช ้ตัง้ครรภ ์ไมไ่ดแ้น่เพราะเป็นสตัว ์

ใชไ่หมคะ a world first เป็นสํานวน คอื ครัง้แรกในโลก 

ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีวแตม่ ี3 อนุประโยคแปลไดต้รงตัวสว่นวล ีit would be หากแปลตรงตัว 

ไมน่ยิม 

ใชใ้นประโยคภาษาไทยกันจงึตอ้งปรับเปลีย่นบา้งเป็น ตอ้งถอื 

ยอ่หนา้ที ่3 
The artificial insemination (AI) (n.) การผสมเทยีม (เอไอ) คํายอ่ใหเ้ขยีนทับอักษรยอ่เป็น 

ภาษาไทย an experiment (n.)การทดลอง, การทดสอบใชคํ้าแรกจะตรงกวา่ a programme (n.) 

คํานีม้หีลายความหมาย แตล่ะความหมายใชใ้นสาขาตา่งกัน ไดแ้กโ่ครงการ, โปรแกรมการเรยีน 

(ed),  

ชดุคําสัง่ (com.) กําหนดการ ในทีน่ีต้อ้งใชคํ้าแรก help save (v.) ชว่ยเหลอื, ชว่ยรักษา, ชว่ยให ้
รอด  

ใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ Asian elephant (n.) ชา้งเอเชยี extinction (n.) การสญูพันธุ,์ การสญูสลาย, การดับ 

สญูคําแรกนยิมใชก้ันในวงการอนุรักษ์สตัวป่์า Mae Sa elephant camp คอื ปางชา้งแมส่า 6  

veterinarians (n.) สตัวแพทย ์มักใชคํ้ายอ่วา่ vet สว่น The National Elephant Instituteคอื 

สถาบันชา้งแหง่ชาต ิThe National Elephant Conservation Foundation คอื มลูนธิอินุรักษ์ 

ชา้งภาคเหนอื 

ยอ่หนา้นีม้ปีระโยคเดยีวเทา่นัน้แถมมหีลายอนุประโยคดว้ยซติอ้งแบง่รปูประโยคใหด้ดีฉัินปรับรปู
ประโยค 

ใหม ่ใหข้อ้ความบรรทัดแรกเป็นประโยคหลกั และสบัเปลีย่นโยกยา้ยอนุประโยคหลัง ๆ ใหเ้ป็น
รปูประโยค 

กรรตกุารก (ประโยคผูก้ระทํา) ตามความนยิมของเรา 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
Phang Haam ชือ่ชา้ง พังฮาม female (n.) สตร,ี หญงิ, สตัวต์ัวเมยีแตใ่นทีน่ีค้วรใชเ้พศเมยีจะ

ตรง 

กับบรบิทด ีthe recipient (n.) ตัวทดลอง, ผูรั้บการทดลองใชคํ้าแปลแรก จะเขา้กันดกีวา่ has 

not 

given birth หมายถงึ ยังไมเ่คยมลีกู 

ในยอ่หนา้นี ้ม ี2 ประโยคหลักแตส่ามารถรวบเขา้กันได ้เพือ่ไมใ่หซ้ํ้าซากและเยิน่เยอ้โดยทีด่ฉัิน

เตมิ 

สนัธาน "ซึง่" เขา้ไปหรอืไมต่อ้งใสค่วามก็ชดัเจนแลว้ stored semen (n.) น้ําเชือ้ชา้งทีเ่ก็บรักษา
ไว,้ 

stored มาจาก store (v.) รักษา, เก็บสะสม, เก็บรักษา, เตรยีมไว ้planted (v.) ปลกู, ถา่ย, ฝัง,  
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เพาะ ดฉัินขอใชคํ้า ปลกูถา่ย uterus (n.) เป็นศัพทแ์พทย ์คอื มดลกู 
เชน่เดยีวกับ womb ประโยคนี ้

แปลตรงความเพยีงแตย่า้ย เม ือ่วานนี ้มาไวด้า้นหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่6-7 
was confident ( complement phr.) เชือ่มั่นวา่, แน่ใจวา่, มั่นใจวา่ใชไ้ดทั้ง้ส ิน้ a couple of  

months เป็นสํานวน คอื 2-3 เดอืน could be certain (complement phr.) แน่ใจได,้ เชือ่มั่นได,้ 

ประจักษ์แจง้, รูแ้น่ชดัใชไ้ดท้กุคํา using (ger.) โดยการใช,้ โดยใช,้ โดยขอใชคํ้าหลังเพราะสัน้ 

กระทัดรัด blood and hormone tests คอื การตรวจเลอืดและฮอรโ์มน ultrasonic scans 

(n.) คอื เครือ่งตรวจคลืน่ความถีส่งูแตเ่รานยิมทับศัพทก์ัน โดยปรับรปูศพัทบ์า้งเป็นเครือ่งอัลทรา

โซนกิ 

สแกน หรอืเครือ่งสแกนอลัทราโซนกิ แลว้วงเล็บภาษาอังกฤษเอาไว ้a bull elephant (n.) 

ชา้งพลาย, 

ชา้งตัวผู,้ bull คอื ตัวผูเ้ป็นไดทั้ง้ adj. และ n. มหีลายความหมายตอ้งเลอืกใชใ้หเ้ขา้กับ

เนือ้ความ 

พบกนัใหมค่รัง้หนา้ จนิตนา ใบกาซยู ี     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

December 9: WildAid fears pet fish boom  

สวสัดคีะ่ เพือ่นๆ นกัแปล  
สปัดาหน์ี ้เรามาฝึกแปลขา่วสิง่แวดลอ้มกัน บางทเีราก็หัวเราะไมอ่อกเหมอืนกนั หากสือ่ทีส่รา้งขึน้
เพือ่ 

มุง่หวงัใหเ้กดิความรัก ความหวงแหน และการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะสรรพสตัวทั์ง้หลาย
นัน้  

ผลทีอ่อกมากลับตาลปัตร ยิง่กอ่ใหเ้กดิการบกุรกุทําลายลา้ง และจับสตัวม์ากยิง่ข ึน้ ดังขา่วทีเ่รา
กําลัง 

แปลกันตอ่ไปนี ้

MOVIE RELEASE 

WildAid fears pet 
fish boom 

ขา่วจากภาพยนตร ์

องคก์รชว่ยเหลอืสตัวป่์า 

วติกปลาเลีย้งบมู 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc0903.htm
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Anchalee Kongrut 

1. WildAid fears that the 

animated film Finding 

Nemo  will lead to a boom in 

the aquarium fish business 

instead of discouraging it. 

2. WildAid communications 

director Phenthip 

Chomprang said the demand 

for clown fish, which feature 

in the film, had soared in 

Singapore after the movie's 

release. 

3. To prevent a repeat in 

Thailand, WildAid will 

release a three — minute 

documentary today to be 

shown at SF Cinema City, 

where Finding Nemo  can be 

seen. The documentary 

attempts to educate people 

on how the aquarium fish 

trade can ruin coral reefs and 

marine ecosystems. 

4. "Viewers may find clown 

fish cute. But some may not 

get the message that Nemo 

hates to live in a fish tank." 

5. The film would hopefully 

prevent children from 

flushing their pet fish down 

the toilet under the 

impression they were setting 

them free. 

อญัชล ีคงรตัน ์

1. องคก์รชว่ยเหลอืสตัวป่์าวติก 

กังวลวา่ ภาพยนตรก์ารต์นู  

เรือ่ง ฟายดงิ นโิม (Finding 

Nemo) จะ ชกันําใหธ้รุกจิ 

ปลาตูข้ยายตัวคกึคกัขึน้ แทน 

ทีจ่ะสกัดกัน้ใหล้ดนอ้ยลง 
2. ผูอํ้านวยการฝ่ายขา่วสารของ 

องคก์ร - เพ็ญทพิย ์ชมปราง  

กลา่ววา่ ทีส่งิคโปรป์รมิาณ 

ตอ้งการปลาการต์นู ทีแ่สดง 

เป็นตัวนําในเรือ่งนีพุ้ง่พรวดขึน้ 

หลังจากทีภ่าพยนตรเ์รือ่งนีอ้อก 

ฉายแลว้ 
3. ในประเทศไทย เพือ่ป้องกันไมใ่ห ้

เหตกุารณ์เชน่นีเ้กดิซํ้าอกี วนันี้  

องคก์รชว่ยเหลอืสตัวป่์าจะฉาย 

ภาพยนตรส์ารคดยีาว 3 นาททีี ่

โรงภาพยนตรเ์อสเอฟ ซนีมีา่ ซติี ้
(SF Cinima City)ทีฉ่ายเรือ่ง  

ฟายดงิ นโิม อยู ่สารคดนีีมุ้ง่ให ้

ผูค้นเรยีนรูว้า่ ธรุกจิปลาตูทํ้าลาย 

แนวปะการังและระบบนเิวศทะเล 

ไดอ้ยา่งไร 
4. "ผูช้มอาจเห็นปลาการต์นูเฉลยีว 

ฉลาดน่ารัก แตบ่างคนอาจมอง 

ไมเ่ห็นสาระสําคัญทีว่า่นโิมไม ่

ชอบอยูใ่นตูป้ลาเลยก็ได"้ 
5. ภาพยนตรส์ารคดเีรือ่งนีห้วงัวา่ 

จะป้องกันเด็กๆ ไมใ่หป้ลอ่ย 

ปลาเลีย้งของตนลงโถสว้มแลว้ 

กดน้ําชกัโครกทิง้ไปดว้ยความ 

รูส้กึวา่ตัวเองกําลังปลอ่ยปลา 

ใหเ้ป็นอสิระแลว้ 

หวัเร ือ่ง  

ขา่วนีม้ ี2 หัวเรือ่ง อันแรกเป็นหัวเรือ่งทีบ่อกประเภทของขา่ว (Label) และอกีอันหนึง่เรยีกวา่

พาดหัวขา่ว 

หรอืหัวขาวใหญ ่(Headline) หัวเรือ่งแรก MOVIE RELEASE คอื ขา่วจาก
ภาพยนตร ์(สว่นมาก 
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จะเป็นเรือ่งทีเ่พิง่ออกฉาย) คํา release ในขา่วเรือ่งนี ้มกีลา่วถงึ 3 แหง่ดว้ยกัน สองแหง่แรกเป็น

นาม 

สว่นแหง่ทีส่ามเป็นกรยิา ทัง้ 3 แหง่ คําแปลใชต้า่งกันทัง้ส ิน้ แมจ้ะเป็นคํานามดว้ยกันก็ตามเถดิ 

ยังแปล 

ตา่งกัน release (n.) ทีอ่ยูใ่นหัวเรือ่งแรก คอื การออก (ขา่ว,หนังสอื) การจัดจําหน่าย (หนังสอื,  

ภาพยนตร)์ เพือ่ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจกันดจีงึแปลดังทีเ่ห็นคะ่ 

หวัขา่วใหญ 
WildAid คอื องคก์รชว่ยเหลอืสตัวป่์า wild หรอื wildlife (n.) ในทีน่ีห้มายถงึ สตัวป่์า pet 

fish (n.) 

ปลาเลีย้ง boom (n.) (ชว่ง) ขยายตัว, คกึคกั, เจรญิเตบิโต แตด่ฉัินพจิารณาวา่ หัวขา่วควรสัน้ใช ้

คํา 

สะดดุตาและใจ จงึเลอืกใช ้บมู ซึง่แมจ้ะเป็นคําทับศัพท ์แตแ่ทบทกุคนจะเขา้ใจกันด ีคํานีก้ลา่ว

ไดว้า่ 

เป็นคําไทยไปแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่1 
animated film  (n.) ภาพยนตรก์ารต์นู มาจากคํา เต็ม คอื animated cartoon film หรอื 

animation (n.) การทําภาพการต์นูหรอืภาพวาดทีเ่คลือ่นไหวได ้ฟายดงิ นโิม  เป็นชือ่ภาพยนตร ์ 

ไมน่ยิมแปล ใหเ้ขยีนทับศัพท ์และวงเล็บชือ่ภาษาอังกฤษตามหลัง ชือ่เรือ่ง (title) ของหนังสอื  

ภาพยนตร ์งานศลิปะ ตา่งๆ สากลนยิมใชต้ัวเอนพมิพก์ัน lead (v.) ชกันํา, ชกัพาให,้ นําไปสู ่

ใชไ้ด ้

ทัง้ส ิน้ a boom (n.) ในทีน่ี้ขอใช ้ขยายตัวคกึคักขึน้ the aquarium fish business หมายถงึ 

ธรุกจิปลาตู ้aquarium นีย้ังหมายถงึพพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าอกีดว้ย นอกจากตูป้ลา อา่งเลีย้งปลา 

ประโยคนี ้
ตอ้งมกีารปรับแปลเพือ่ใหด้เูป็นประโยคในภาษาไทยดขีึน้ discouraging มา

จาก discourage (v.) 

ขดัขวาง, หา้มปราม, สกัดกัน้ ขอเลอืกใชคํ้าแปลหลงัเพือ่ใหเ้ขา้กับเนือ้ความ พรอ้มกับขอเตมิ

ขอ้ความ 

ใหล้ดนอ้ยลง เพือ่ใหด้สูละสลวยขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่2 
WildAid communications director คอื ผูอํ้านวยการฝ่ายขา่วสารองคก์รชว่ยเหลอืสตัวป่์า 

คําวสิามานยนามทีย่าวๆ เชน่นี ้อกีทัง้เคยกลา่วมาแลว้ ไมจํ่าเป็นตอ้งใสเ่ต็มคําตามตน้ฉบับ 
เพราะ 

ทําใหข้อ้ความเยิน่เยอ้ ไมน่่าอา่น the demand (n.) ปรมิาณความตอ้งการ clown fish (n.) 

ปลาการต์นู มาจากคํา clown (n.) ตัวตลก ปลาการต์นูมลีวดลายและทา่ทางตลกๆ จงึเรยีกกัน

เชน่นี ้
feature (v.) มหีลายความหมาย แตบ่รบิทนีต้อ้งใช ้แสดงเป็นตวัน า เทา่นัน้ had soared (v.) 

พุง่พรวดขึน้, ถบีตัวขึน้สงู, ใชไ้ดทั้ง้ 2 คํา ทัง้ยอ่หนา้นีม้เีพยีงประโยคเดยีว จงึตอ้งปรับเปลีย่น

ตําแหน่ง 
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คําและขอ้ความใหด้ ี

ยอ่หนา้ที ่3 
prevent (v.) ป้องกัน, ยับยัง้, ขดัขวาง, สกัด คําแรกดนูยิมใชก้ันมาก a repeat (n.) สิง่ทีเ่กดิซํ้า,  

เรือ่งทีเ่กดิซํ้า วลนีีต้อ้งปรับเปลีย่นบา้ง a three-minute documentary (n.) ภาพยนตรส์ารคด ี3 

นาท ีSF Cinema City เป็นวสิามานยนาม ตอ้งเขยีนทับศัพทต์ามหลักเกณฑข์อง

ราชบัณฑติยสถาน 

คอืไมใ่ชว้รรณยกุต ์(หากไมจํ่าเป็น) แตด่ฉัินตอ้งใสว่รรณยกุตเ์ขา้ไปดว้ยเพราะผูเ้ป็นเจา้ของ
เขยีนเป็น 

เชน่นี ้

อนุประโยคทัง้ 2 นีเ้ป็น passive voice จงึตอ้งปรับประโยคเสยีใหม ่attempts (n.) พยายาม, มุง่,  

มุง่หมาย educate (v.) เรยีนรู,้ เรยีน, ใหก้ารศกึษา, trade (n.) การคา้ขาย ruin (v.) ทําลาย, กอ่ 

ความเสยีหาย กรยิาคํานีแ้มต้ามหลัง can ไมจํ่าเป็นตอ้งแปลคํา สามารถ ลงไปดว้ย เพราะ

ถอ้ยคํา 

ภาษาไทยไดค้วามนัยเชน่นีแ้ลว้ coral reefs (n.) แนวปะการัง marine ecosystem (n.) เป็น 

คําศัพทว์ชิานเิวศวทิยา ตอ้งใชต้ามทีบ่ัญญัตไิว ้คอื ระบบนเิวศทะเล 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
viewers (n.) ผูช้ม, ผูด้ ูcute (adj.) ฉลาดเฉลยีว, มปัีญญาไว, น่ารัก ขอรวมคําแปลเป็น เฉลยีว 

ฉลาดนา่รกั จะตรงกับลักษณะนโิมมาก get the message เป็นสํานวน หมายถงึ รับรูห้รอืมอง 

เห็นสาระสําคัญ fish tank (n.) ตูป้ลา tank มหีลายความหมาย ตอ้งเลอืกใหเ้ขา้กับบรบิทความ  

hopefully (adv.) คาดหวงั, มุง่หวงั, ตอ้งการ คํานีห้ากแปลตามลกัษณะหนา้ทีข่องคํา จะดแูปรง่ 

มกีลิน่นมเนยทันท ีจงึตอ้งเปลีย่นหนา้ทีจ่ากคําวเิศษณ์ใหเ้ป็นคํากรยิาเสยี โดยใช ้หวงัวา่ —

 ภาพยนตรเ์ร ือ่งนีห้วงัวา่ flushing มาจาก flush (v.) กด(น้ํา)ชกัโครก the toilet (n.) โถสว้ม 

แบบชกัโครก under the impression เป็นสํานวน หมายถงึ ดว้ยความรูส้กึวา่ setting them  

free หมายถงึ ปลอ่ย(ปลา)เป็นอสิระ, ใหอ้สิระมันแลว้ ขอ้ความหลังดดูกีวา่ เพราะไมต่อ้งกลา่ว

คํา ปลา 

ซํา้อกี แลว้พบกนัคราวหนา้คะ่      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

December 2: Opportunity knocks � for a homeless pooch! (2)  

สวสัดคีะ่  
บทเรยีนวนันีต้อ่จากอังคารทีแ่ลว้ กลา่วถงึผูส้รา้งภาพยนตร ์เรือ่ง จากยาจกเป็นเศรษฐ ี กลา่วถงึตัว

เอก 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trdc0203.htm
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ซึง่เป็นสนัุขชือ่เบนจีต้ัวใหมล่า่สดุ สนัุขเหลา่นีไ้ดม้าจากเมอืงตา่งๆ ซึง่ผูส้รา้งภาพยนตรนํ์ามาฝึกใน
คา่ย 

ฝึกเบนจี ้คณุจะเห็นความสามารถของสนัุขจรจัด ซึง่มจํีานวนมากในโรงเลีย้งสตัวร์อใหค้ณุนําไป
เลีย้งไว ้

ทีบ่า้น ไมว่า่คณุจะอยูใ่นอเมรกิาหรอืในเมอืงไทย สนัุขจรจัดเรร่อ่น ยอดเยีย่มอยา่ง "คณุทองแดง" 
ม ี

จํานวนมากมายกําลังรอความเมตตาของคณุอยู ่

Opportunity knocks 
— for a homeless 

pooch! (2) 

Crossbreed lives 'Rags to Riches' 
script in new film 

DEBBIE HUMMEL  
Ogden, Utah, AP 

6. Besides the film, Camp has 

joined the American Humane 

Association and Bayer Animal 

Health to form Benji's Buddies 

Fund, which will help shelters 

treat abused and neglected 

animals before placing them in 

homes. Benji will also appear 

in public service 

announcements to remind 

people that good pets are 

available in shelters. 

7. "Obviously we do hope [the 

movie] will increase animal 

shelter adoptions, that's the 

larger goal," said Anna Gonce, 

spokeswoman for the American 

Humane Association in 

Denver. "Many Americans 

have a very grim gloomy idea 

of what an animal shelter is. ... 

There are phenomenal pets 

waiting to be adopted every 

day." 

โอกาสดสี าหรบั 

สนุขัเรร่อ่น (๒) 

สนัุขพันธุผ์สมมชีวีติแบบ 

"จากยาจกเป็นเศรษฐ"ี ในภาพยนตรใ์หม ่

เดบบ ีฮมัเมล  

สาํนักขา่ว เอพ ีออ๊กเดน ยูทา่ห ์

6. นอกจากสรา้งภาพยนตรแ์ลว้ 

แคมป์ไดร้ว่มมอืกับสมาคม 

เมตตาสตัวแ์หง่อเมรกิาและ 

สถาบันสขุภาพสนัุขเบเยอร ์

เพือ่ตัง้มลูนธิ ิเพือ่นเบนจี ้ 

ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยเหลอืโรงเลีย้งสตัว ์

ตา่งๆ ในการดแูลสตัวท์ีถ่กู 

ทารณุและถกูทอดทิง้กอ่นที ่
จะหาบา้นให ้จะมภีาพเบนจี ้
ในประกาศโฆษณางานบรกิาร 

สาธารณะเพือ่เตอืนใหผู้ค้น 

ทราบวา่ยังมสีตัวเ์ลีย้งดีๆ   

มากมายจากโรงเลีย้งสตัว ์

ใหเ้ลอืกนําไปเลีย้งได ้
7. แอนนา กองซ ์โฆษกหญงิของ 

สมาคมเมตตาสตัวแ์หง่อเมรกิา 

เมอืงเดนเวอรก์ลา่ววา่ "จรงิๆ 

แลว้เราหวังวา่ (ภาพยนตร)์ จะ 

ทําใหก้ารรับเลีย้งสตัวจ์ากโรง 

เลีย้งสตัวเ์พิม่พนูขึน้ซึง่เป็น 

เป้าหมายทีย่ ิง่ใหญก่วา่อยา่งอืน่ 

ของเรา ชาวอเมรกิันมากมาย 

มคีวามคดิทีเ่ป็นลบมากเกีย่ว 

กับโรงเลีย้งสตัว ์... มสีตัวเ์ลีย้ง 
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8. It came to him as he watched 

the animated Disney filmLady 

and the Tramp.  That night, he 

watched his own dog — a 

Yorkshire terrier named Sir 

Benjamin of Courtney, or 

"Benji" — express looks of 

fear, bewilderment and 

happiness. 

9. "I went to sleep with the 

distinct concept that dogs do 

talk if you're really paying 

attention," he said. On a record-

breaking 100-degree day in 

Ogden, the new Benji was hard 

at work. 

10. The results: Benji  (1974).For 

the Love of Benji  (1977) 

and Benji the Hunted  (1987) 

combined to gross nearly $80 

million (3.36 billion baht). The 

original Benji  earned $39.5 

million (1.66 billion baht), an 

impressive haul in mid-1970s 

terms. 

11. The newest Benji  movie, with 

a budget of about $5 million 

(210 million baht), is scheduled 

for release next summer. 

พเิศษๆ มากมายคอยใหนํ้าไป 

เลีย้งทกุวนั" 
8. มบีางสิง่เกดิขึน้ขณะทีเ่ขา 

กําลังดภูาพยนตรก์ารต์นูของ 

ดสินยีเ์รือ่ง ทรามวยักับไอต้บู  

คนืนัน้เขาไดไ้ปเฝ้าดสูนัุขของ 

เขาเองซึง่เป็นพันธุย์อกเชยีร ์

เทอรเ์รยี ชือ่ เซอรเ์บนจามนิ 

แหง่คอรท์นยี ์หรอื "เบนจี"้ น่ัน 

เอง สนัุขของเขาแสดงออกถงึ 

ความกลัว ความยุง่ยากใจ และ 

ความสขุ 
9. เขากลา่ววา่ "ผมขึน้นอนดว้ย 

ความคดิทีช่ดัเจนวา่สนัุขพดูได ้

ถา้เราสนใจมันอยา่งจรงิจัง แม ้

วา่วันนัน้อากาศรอ้นจัดถงึ 100 

องศา ชนดิทีไ่มเ่คยมมีากอ่นใน 

เมอืงออกเดน เบนจีต้ัวใหมก็่ยัง 

อดทนทํางานหนักได"้ 
10. ผลส าเร็จ: เบนจี ้ (ค.ศ. 1974) 

เพือ่ความรักตอ่เบนจี ้ (1977) 

และเบนจีผู้ถ้กูลา่  (1987) ทัง้ 

สามเรือ่งนีร้ายไดทั้ง้หมดรวมกัน 

เกอืบ 80 ลา้นเหรยีญอเมรกิัน  

(3.36 พันลา้นบาท) เบนจี ้ เรือ่ง 

แรกทําเงนิไดถ้งึ 39.5 ลา้นเหรยีญ 

อเมรกิัน (1.66 พันลา้นบาท) เป็น 

รายไดท้ีน่่าประทับใจในเวลานัน้ 

คอืชว่งกลางของทศวรรษ 1970 

11. ภาพยนตรเ์บนจี ้ ลา่สดุใชท้นุสรา้ง 

ประมาณ 5 ลา้นเหรยีญอเมรกิัน 

(210 ลา้นบาท) มกํีาหนดฉาย 

ครัง้แรกในฤดรูอ้นหนา้ 

ยอ่หนา้ที ่6-7 

กอ่นอืน่ทา่นอยา่ลมืขัน้ตอนการแปลทีเ่ร ิม่ตน้ดว้ยการอา่นทําความเขา้ใจ เก็บความ หาศัพทแ์ละ 

ความรูร้อบตัวทีเ่กีย่วขอ้งแลว้จงึลงมอืเขยีนบทแปลดว้ยภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตติามทีค่นไทย 

ท่ัวไปใชก้ันอยูใ้นปัจจบุันการเก็บใจความของเรือ่งทีจ่ะแปลจะชว่ยไมใ่หท้า่นแปลผดิและชว่ย 

กํากับการเขยีนของทา่นใหแ้มน่ตรงและกระทัดรัด ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึ โจ แคมป์ 

ผูส้รา้งภาพยนตร ์(ชดุเบนจีท้ีเ่ขาตัง้ชือ่วา่ Rags to Riches  ซึง่ดฉัินแปลวา่ จากยาจกเป็น
เศรษฐ ี   
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คณุคงจะแปลวา่ "จากผา้ขีร้ ิว้สูข่มุทอง" ฯลฯ ก็ไดไ้มว่า่กัน ขอใหอ้ยูใ่นกรอบความหมายของ
ตน้ฉบับ 

และฟังดเูขา้ทา่ก็พอ) รว่มมอืกับหลายองคก์รทีแ่สดงความเมตตาตอ่สตัวเ์พือ่รณรงคใ์หค้นสนใจ
นํา 

สนัุขเรร่อ่นไปเลีย้งทีบ่า้น ศัพทท์ีน่่าสนใจไดแ้ก ่

buddy n. พหพูจน ์คอื buddies เพือ่นสนทิมติรสหาย 

abused adj. ถกูทํารา้ย ถกูทารณุ 

neglected adj. ถกูทอดทิง้ 

public service announcements n. ประกาศโฆษณาในบรกิารสาธารณะ การแปล 

กลุม่คําเชน่นีเ้ราจะเริม่แปลจากคําหลกัซึง่อยูส่ดุทา้ยของกลุม่ เชน่เดยีวกับ 

animal shelter adoptions n. การนํา(สตัว)์ไปเลีย้งจากโรงเลีย้งสตัว ์

spokeswoman n. โฆษกหญงิ 

grim adj. เครง่ขรมึ เขม้งวด น่ากลัว ดรุา้ย เมือ่ใชก้ับ idea — grim idea ดฉัินเลอืกคําแปล 

วา่ ความคดิทีเ่ป็นลบ เพือ่ใหเ้หมาะสมกับบรบิท 

phenominal adj. ประหลาด ยอดเยยีม เดน่ พเิศษ มหัศจรรย ์เมือ่นํามาใชก้ับ pets ดฉัิน 

คดิวา่ พเิศษ เป็นคําแปลทีฟั่งดดูทีีส่ดุ 

ยอ่หนา้ที ่8-9 
เป็นขอ้ความทีส่ําคัญทีส่ดุของบทความนี ้เพราะใหค้วามรูเ้รือ่งทีม่าของชือ่ Benji ซึง่ตัดสัน้มา

จาก Sir  

Benjamin of Courtney และทีม่าของการสรา้งบทบาทใหส้นัุข คดิ-พดู-ทํา ซึง่คนสามารถ

เขา้ใจ 

ไดเ้ป็นอยา่งด ี

animated film n. ภาพยนตรก์ารต์นู ชือ่ภาพยนตรว์า่ Lady and the Tramp   นัน้ในภาษไทยใช ้

อยา่งเหมาะสมมากวา่ ทรามวยักับไอต้บู   เก็บความหมายของสถานภาพของสนัุขทัง้สองที่

แสดงนํา 

ไดค้รบถว้นดมีาก 

bewilderment n. ความลําบาก ความยุง่ยากใจ  

distinct concept n. ความคดิ (รวบยอด) ทีช่ดัเจน เหตทุีด่ฉัินไมเ่ขยีน "รวบยอด" ในบทแปลก็ 

เพราะตอ้งการสือ่ความหมายกับผูอ้า่นอยา่งปกต ิมใิชอ่ยา่งเป็นวชิาการ 

record-breaking คณุศัพทว์ล ีซึง่ทําลายสถติ ิ 

to be hard at work วล ีอดทนทํางาน พยายามทํางาน ทํางานหนักดว้ยความขยันอดทน 

ยอ่หนา้ที ่10-11 
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ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึผลลัพธ ์หรอืผลสําเร็จทางเศรษฐกจิ หรอืรายไดทั้ง้หมดของ
ภาพยนตร ์

เรือ่งเบนจีทั้ง้สามชดุในอดตี สว่นเบนจีช้ดุปัจจบุันยงัไมท่ราบรายได ้เพราะเพิง่สรา้งเสร็จดว้ย
เงนิทนุ 

ถงึ 210 ลา้นบาท 

gross n. จํานวนมาก adj. ทัง้หมด v. ไดกํ้าไรทัง้หมด gross profit รายไดทั้ง้หมดทีห่ักตน้ทนุ

แลว้ 

haul v. ฉุด ลาก ดงึ n. ระยะลาก สิง่ของทีไ่ดม้า ในทีน่ีห้มายถงึ รายได ้

mid-1970s n. กลางชว่งทศวรรษของ 1970  

budget n. งบประมาณ เงนิลงทนุ 

schedule n. รายการ รายละเอยีด ตารางเวลา v. กําหนด วางแผน ในทีน่ีค้อืกําหนดฉาย

ภาพยนตร ์

release n. การปลด การปลอ่ย การใหข้า่ว ในวงการบันเทงิหมายถงึการนําเสนอสิง่ใหม ่เชน่

เพลง 

ภาพยนตร ์หนังสอื new release (เพลง) ทีอ่ัดเพือ่จําหน่าย ทีเ่พิง่เสร็จ จําหน่ายเป็นครัง้แรก 

เปิดตัว 

เป็นครัง้แรก หนังสอืออกใหม ่

สวัสดคีะ่ สทิธา พนิจิภวูดล      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

NOVEMBER 2003 

November 25: Opportunity knocks � for a homeless pooch! (1)  

สวสัดคีะ่  
หา่งเหนิทา่นผูอ้า่นมาหลายเดอืน วนันีก้ลับมาพบทา่นพรอ้มกับสนัุขแสนรูแ้สนรวยทีช่ ือ่เบนจี ้ซ ึง่
เป็นสนัุข 

กลางถนนทีม่คีวามสามารถเพราะมผีูฝึ้กหัดทีฉ่ลาด ทําใหม้ันกลายเป็นดาราภาพยนตรเ์มือ่ 16 ปี

มาแลว้ 

ภาพยนตรเ์บนจีเ้รือ่งลา่สดุจาก ยาจกเป็นเศรษฐ ี มเีบนจีต้ัวใหมเ่ป็นผูแ้สดง คงจะลงโรงราวฤดรูอ้น

หนา้ 

ระหวา่งทีค่อยนี ้ดฉัินไดนํ้าเรือ่งราวทีน่่าสนใจของสนัุขเบนจีม้าทําเป็นบทเรยีนแปลขนาดสองตอน
จบ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv2503.htm
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เชญิตดิตามบทเรยีนการแปลไดเ้ลยคะ่ 

Opportunity knocks 
— for a homeless 

pooch! (1) 

Crossbreed lives 'Rags to Riches' 
script in new film 

DEBBIE HUMMEL  
Ogden, Utah, AP 

1. Benji Returns: Rags to Riches , 

which just ended 10 weeks of 

filming in Utah, is the first 

Benji film in 16 years. Series 

creator Joe Camp had aimed 

the movie at a Christmas 

crowd, but said changes in the 

story line show his deeper hope 

that an old character's new 

tricks will lead to more pet 

adoptions. 

2. The original Benji, who 

appeared in the 1974 

eponymous film, was the dog 

that appeared for years on the 

TV series Petticoat Junction. 

Trainer Frank Inn found him at 

a Burbank, California, animal 

shelter, Camp recalled. After 

the movie came out, the 

American Humane Association 

estimated that the lovable 

pooch boosted pet adoptions 

nationwide. 

3. Eventually, Camp found two 

other dogs, one from Los 

Angeles and another from 

Chicago. He adopted them all 

and put them through what he 

calls "Benji boot camp". 

โอกาสดสี าหรบั 

สนุขัเรร่อ่น (๒) 

สนัุขพันธุผ์สมมชีวีติแบบ 

"จากยาจกเป็นเศรษฐ"ี ในภาพยนตรใ์หม ่

เดบบ ีฮมัเมล  

สาํนักขา่ว เอพ ีออ๊กเดน ยูทา่ห ์

1. เบนจีค้นืจอ:จากยาจกเป็นเศรษฐ ี  

เป็นภาพยนตรเ์รือ่งเบนจีต้อนใหม ่

ในรอบ 16 ปี ซึง่การถา่ยทํา 

ภาพยนตรเ์รือ่งนีเ้พิง่เสร็จสิน้ลง 

เมือ่ 10 สปัดาหท์ีแ่ลว้ ณ รัฐยทูา่ห ์

โจ แคมป์ ผูส้รา้งภาพยนตรช์ดุนี ้
ตัง้ใจใหอ้อกฉายในเทศกาล 

ครสิมาสต ์แตม่กีารเปลีย่นแปลง 

แนวเรือ่งการแสดงภาพยนตรเ์พือ่ 

ทําใหเ้ห็นความหวงัทีล่กึๆ ลงไป 

ของเขาทีว่า่ กลเม็ดใหมข่องตัว 

ละครเกา่จะทําใหเ้กดิการรับสตัว ์

ไปเลีย้งแพรห่ลายยิง่ขึน้ 
2. เบนจีต้ัวแรก ซึง่แสดงในภาพยนตร ์

ชือ่เดยีวกันทีอ่อกฉายเมือ่ ค.ศ.  

1974 นัน้ เป็นสนัุขซึง่ไดแ้สดง 

ภาพยนตรช์ดุทางโทรทัศนเ์รือ่ง 

เปตตีโ้คต จังชัน่  ตดิตอ่กนัเป็น 

เวลาหลายปี แคมป์เลา่ถงึความ 

หลังวา่ แฟรงค ์อนิน นักฝึกสตัว ์

พบสนัุขตัวนีท้ีโ่รงเลีย้งสตัว ์ 

เบอรแ์บงค ์รัฐแคลฟิอรเ์นยี หลัง 

จากทีภ่าพยนตรเ์รือ่งนีอ้อกฉาย  

สมาคมเมตตาสตัวแ์หง่อเมรกิา 

กลา่ววา่ สนัุขทีน่่ารักตัวนี้ไดส้ง่ 

เสรมิการรับเอาสตัวไ์ปเลีย้งเพิม่ 

ขึน้ไปท่ัวประเทศ 
3. ครัง้หลังสดุ แคมป์ไดพ้บสนัุขอกี 

2 ตัว ตัวหนึง่จากนครลอสแองเจลสิ 

อกีตัวหนึง่จากชคิาโก เขานํามา 
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4. Interest in these dogs origins 

caused Camp to rethink his 

script, which originally was a 

feel-good Christmas tale. 

5. "A little over a year ago this 

dog was …wandering aimless, 

alone, abandoned in Pass 

Christian, Mississippi, and to 

day she's finished her first 

movie," he said. 

เลีย้งไวทั้ง้ 2 ตัว เก็บไวใ้นโรง 

เลีย้งสตัวท์ีเ่ขาตัง้ชือ่วา่ "คา่ยฝึกเบน
จี"้ 

4. ความสนใจเกีย่วกับทีม่าของสนัุข 

เหลา่นีเ้ป็นเหตใุหแ้คมป์คดิทบทวน 

บทภาพยนครข์องเขาใหม ่ซึง่แต ่

เดมิเป็นเพยีงเรือ่งเลา่ในเทศกาล 

ครสิมาสตท์ีก่อ่ใหเ้กดิความรูส้กึดีๆ  
5. แคมป์กลา่ววา่ "เมือ่ปีกวา่มานีเ้อง  

สนัุขตัวนีท้อ่งเทีย่วเรร่อ่นไรจ้ดุหมาย 

เพยีงลําพัง ถกูนํามาปลอ่ยไวท้ีถ่นน 

พาสครสิเตยีน รัฐมสิชสิชปิป้ี มาถงึ 

วนันีเ้ธอเลน่หนังเรือ่งแรกของเธอ 

เสร็จแลว้" 

หวับท  

ดฉัินแปลหัวบทดว้ยวธิตีคีวาม homeless adj. ตามตัวอักษรแปลวา่ไมม่บีา้น หมายความวา่ 

เรร่อ่น จรจัด สว่นคําวา่ pooch n. หมายถงึสนัุข 

โปรยหวับท 
ดฉัินแปลแบบตรงตัวเพราะเมือ่ใชแ้บบนีแ้ลว้ไดค้วามหมายครบถว้นและยังเป็นภาษาไทยทีเ่ป็น
ธรรมชาต ิ

crossbreed n. พันธุผ์สม v. ผสมขา้มพันธ ์เพือ่ใหไ้ดพั้นธุผ์สม 

rag n. ตามตัวอักษรหมายถงึผา้ขีร้ ิว้ ซ ึง่เป็นสญัญาลักษณ์ของความยากจน คนจนหรอืยาจก
น่ันเอง v.  

ดดุา่ หยอกลอ้ เลน่ตลก เลน่แกลง้ 

riches n. ความรํ่ารวย คนรวย ทรัพยส์นิ ความอดุมสมบรูณ์ ในทีน่ี ้ดฉัินใชคํ้า เศรษฐ ีเพือ่ใหเ้ขา้

คู ่
กับ ยาจก  

ยอ่หนา้ที ่1 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะของภาพยนตรซ์ีง่ใชส้นัุขเป็นตัวเอกของเรือ่ง ชดุแรกฉาย
เมือ่ 16 

ปีมาแลว้ สว่นชดุใหมกํ่าลังถา่ยทําเพิง่เสร็จเมือ่ไมน่านมานี้ จดุมุง่หมายของผูส้รา้งภาพยนตรช์ดุ
ใหม ่

ตอ้งการสนับสนุนใหม้กีารรับสตัวจ์ากโรงเลีย้งสตัวไ์ปเลีย้งทีบ่า้น ศัพทท์ีน่่าสนใจในยอ่หนา้นีม้ี
ไมม่ากนัก 

creator n. ผูก้อ่สรา้ง ผูส้รา้งในครสิตศ์าสนาหมายถงึพระผูเ้ป็นเจา้เนรมติโลก ระวงัอยา่สบัสน

กับ 
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creature n. หมายถงึสิง่ทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้เนรมติขึน้รวมทัง้คนและสตัว ์creator ในทีน่ีห้มายถงึ

ผูส้รา้ง 

ภาพยนตร ์

story line n. หมายถงึแนวเรือ่ง เคา้เรือ่ง  

pet adoption n. หมายถงึการรับสตัวเ์รร่อ่นไปเลีย้งทีบ่า้น 

ยอ่หนา้ที ่2-3 
ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการพบสนัุขทีช่ ือ่เบนจีต้ัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบัน ศัพทท์ี่
น่าสนใจไดแ้ก ่

eponymous film n. ภาพยนตรท์ีต่ัง้ขือ่ตามสถานทีห่รอืบคุคลหรอืสตัว ์ 

animal shelter n. หมายถงึโรงเลีย้งสตัว ์ตามปกตจิะมกีารนําสตัวท์ีถ่กูทํารา้ย ถกูนําไปปลอ่ย 

ถกู 

ทอดทิง้มาเก็บรักษาไว ้สถานทีพั่กพงิของสตัวด์ังกลา่วเรยีกวา่ shelter ผูล้ีภ้ัย ผูอ้พยพจากทีอ่ยู่

เดมิ 

ของตนไปทีอ่ยูอ่ ืน่ สถานทีข่องผูล้ีภ้ัยเรยีกวา่ shelter เหมอืนกัน แปลวา่ทีพั่กพงิ ทีล่ีภ้ัย 

humane a. มมีนุษยธรรม เห็นอกเห็นใจ มเีมตตากรณุา มักจะพบใน humane society ซึง่ 

หมายถงึองคก์ารสง่เสรมิการมมีนุษยธรรม หรอื มเีมตตากรณุาตอ่สตัว ์อยา่นํา humane adj. ไป

ปะปน 

กับ human adj. เพราะทัง้สองคํานี ้รปูคําและความหมายใกลเ้คยีงกันแตเ่นน้คนละ

จดุ human เนน้ 

ลักษณะของมนุษย ์เห็นอกเห็นใจเพือ่นมนุษย ์

boost v. เลือ่นขึน้ ยกขึน้ สง่เสรมิ เผยแพร ่สนับสนุน จากคําแปลทีห่ลากหลายนี ้ดฉัิน

เลอืก สง่เสรมิ  

เพราะสอดคลอ้งกับบรบิทในทีน่ี้ 

boot camp n. ตามปกตหิมายถงึคา่ยฝึกทหารใหม ่ในทีน่ีห้มายถงึ คา่ยฝึกสนัุขหลายๆ ตัวเพือ่

เตรยีม 

แสดงบทเป็นเบนจีใ้นภาพยนตรเ์รือ่งจากยาจกเป็นเศรษฐ ีเป็นคา่ยที ่Joe Camp ผูส้รา้ง

ภาพยนตร ์

ตัง้ขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึทีม่าของสนัุขตัวทีแ่สดงภาพยนตรเ์รือ่ง จากยาจกเป็น
เศรษฐ ี สนัุขซึง่ 

ถกูทอดทิง้อยูก่ลางถนน ผูส้รา้งภาพยนตรนํ์ามาฝึกจนสามารถแสดงบทบาทของเบนจีไ้ด ้ศัพท์
ทีส่นใจ คอืคํา 

ทีอ่ยูใ่น "ครอบครัว" เดยีวกัน คอื origins, originally, original คํา origins n. แหลง่กําเนดิ 

ทีม่า  
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ตน้ตอ รากฐาน พชืพันธ ์จดุเริม่ตน้ ดฉัินเลอืกคําวา่ ตวัเดมิ ซึง่เหมาะสมทีส่ดุกับบรบิทในทีน่ี ้

สว่น 

originally adv. โดยดัง้เดมิ ครัง้แรก และ original adj. แรกเริม่ ตน้ตอ ซึง่มมีาแตเ่ดมิ อกีคํา

หนึง่ 

ใน"ครอบครัว" เดยีวกันคอื originality n. ความคดิรเิริม่ 

หวงัวา่บทเรยีนแปลวนันีค้งสามารถสง่เสรมิความรักความเมตตาตอ่สตัวไ์ดอ้ยา่งมั่นคงและ
กวา้งขวางขึน้นะคะ 

พบกนัสปัดาหห์นา้ สวัสดคีะ่ 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

November 18: Germans mock cigarette pack warnings 

สวสัดคีะ่  
ดฉัินเห็นขา่วสัน้ๆ ชิน้นีใ้น หนังสอืพมิพบ์างกอกโพสต ์ แลว้อดเอามาฝากทา่นผูอ้า่นไมไ่ด ้เพราะ

เป็นขา่ว 

ทีส่นุก ในแงข่องงานแปลก็ทา้ทายไมน่อ้ยเพราะเป็นขา่วทีต่อ้งเลน่บรรยากาศ คอืแปลแตคํ่าไมไ่ด ้
ตอ้ง 

ถา่ยทอดอารมณ์ขนันัน้ออกมาใหไ้ด ้แมจ้ะไดไ้มเ่ทา่แตก็่ตอ้งใหไ้ดใ้กลเ้คยีงทีส่ดุ แตเ่นือ่งจาก
อารมณ์ขนั 

เป็นเรือ่งทีต่า่งกันไปในแตล่ะวฒันธรรม คอืบางเรือ่งสําหรับบางวฒันธรรมอาจเห็นขนั แตบ่าง
วฒันธรรม 

ไมเ่ห็นขนั หรอืรา้ยไปกวา่นัน้อาจถอืเป็นเรือ่งไมส่มควรพดูถงึดว้ยซํ้า นอกจากนัน้อารมณ์ขนับาง
เรือ่งเกดิ 

จากการเลน่คํา อยา่งทีภ่าษาอังกฤษเรยีกวา่ pun การแปลตน้ฉบับลักษณะนีถ้อืวา่เป็นการแปลเรือ่ง

ขําขนั 

ทีย่ากทีส่ดุคะ่ เพราะแตล่ะภาษาก็มลีักษณะการเลน่คําเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง (อยา่งเชน่
ภาษาไทยม ี

คําผวน เป็นตน้) การแปลเรือ่งขําขนัจงึตอ้งระวงัเรือ่งวฒันธรรมนีม้าก 

มาดรูายละเอยีดกันนะคะ 

Germans mock 
cigarette pack 

ชาวเมอืงเบยีร ์

ลอ้เลยีนค าเตอืน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv1803.htm
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warnings 

1. Berlin — German smokers, fed 

up with the eye-catching health 

warnings now required on 

cigarette packets sold in the 

European Union, have begun 

covering them with their own 

message rich in gallows 

humour. 

2. "Begging cigarettes from 

others can lead to sudden 

death," read one black-and-

white warning, imitating one of 

the 14 EU mandated health 

messages required since last 

month. 

3. "Move out of the way! I'm 

heading for the graveyard" and 

"I smoke because you stink" 

are two other warnings that 

German are sticking on their 

packs. 

4. EU rules dictate that warnings 

such as "Smoking Kills" must 

now cover at least 30% of the 

front of each packet and 40% 

of the back. 

5. Smoking-linked diseases kill 

more than 500,000 EU citizens 

each year. 

6. Other messages mock EU 

warnings that smoking can lead 

to impotence: "The cigarette 

contained in the package can 

lead to a renewed erection," 

reads one. But "Hey, do you 

want to jump in the sack with 

me?" is proving the most 

popular choice — Reuters 

บนซองบหุรี ่

1. เบอรล์นิ — สดุเซ็งกับคําเตอืน 

ภัยบหุรีท่ี\่จําตอ้งใหม้ปีรากฏหรา 

อยูบ่นซองบหุรีท่กุซองทีข่ายอยู ่
ในกลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป 

สงิหอ์มควนัเมอืงเบยีรเ์ริม่ใชคํ้า 

เตอืนทีเ่ขยีนเองดว้ยสํานวนรุม่
รวย 

อารมณ์ขนัแบบตลกรา้ยแทน 
2. "ขอบหุรีช่าวบา้นสบู อาจตายได ้

ทันท"ีเป็นคําเตอืนทีเ่ขยีนดว้ย 

สขีาวดําลอ้เลยีนหนึง่ในขอ้ความ 

เตอืนดา้นสขุภาพ 14 สํานวนที ่

กําหนดใหก้ลุม่ประเทศใน
สหภาพ 

ยโุรปตอ้งใช ้ตัง้แตเ่มือ่เดอืนที ่
แลว้เป็นตน้มา 

3. อกีสองสํานวนทีช่าวเยอรมันพมิพ ์

ตดิบนซองบหุรีก็่คอื "อยา่ขวาง 

ทางขา้ฯ จะรบีไปป่าชา้" กับ "ที่
ฉัน 

สบูก็เพราะคณุเหย่" 
4. กฎของอยีรูะบวุา่จะตอ้งมคํีาเตอืน 

ภัยบนซองบหุรีท่กุซอง อยา่งเชน่ 

"สบูบหุรีเ่ป็นภัยถงึแกช่วีติ" โดย 

ใหก้นิพืน้ทีอ่ยา่งนอ้ย 30 

เปอรเ์ซ็นต ์

ของซองดา้นหนา้ และ 40 

เปอรเ์ซ็นต ์

ของซองดา้นหลัง 
5. ทัง้นีเ้พราะพลเมอืงของสหภาพ

ยโุรป 

เสยีชวีติเพราะโรคทีเ่กีย่วขอ้งกับ
การ 

สบูบหุรีปี่ละกวา่ หา้แสนคน 
6. ยังมขีอ้ความอืน่ๆ ทีล่อ้เลยีนคํา

เตอืน 

ของสหภาพยโุรปวา่การสบูบหุรี่
อาจ 

ทําใหห้มดสมรรถภาพทางเพศ 
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อยา่ง 

เชน่ "บหุรีซ่องนีส้บูแลว้อาจตอ้ง
ยก 

เครือ่งใหมเ่พราะลม้แลว้ไมย่อม
ลกุ" 

แตท่ีค่นชอบกันมากทีส่ดุเห็นจะ
เป็น 

"คณุจา๋ สนขึน้เตยีงกะชัน้รปึ

ลา่ว?" 

— รอยเตอรส์ 

หวัขา่ว 

เป็นประโยคงา่ยๆ ไมซ่บัซอ้นอะไร ยกเวน้คําวา่ Germans นัน้ดฉัินใช ้ชาวเมอืงเบยีร ์ทีผู่อ้า่น 

ทกุทา่นทราบดวีา่เป็นฉายาทีค่นไทยเรยีกชาวเยอรมัน และใชก้ันมากในวงการกฬีา ทัง้นีเ้พือ่ให ้
ได ้

สํานวนสนุกๆ สมกับเรือ่งคะ่ เพราะถา้ใชว้า่ ชาวเยอรมัน ดจูะเป็นงานเป็นการเกนิไป 

ยอ่หนา้ที ่1 
การแปลเรือ่งสนุกๆ จะแปลตรงตัวคําตอ่คําเรยีงกันไปเหมอืนการแปลงานทีเ่ป็นทางการไมไ่ด ้
คะ่  

เพราะจะทําใหเ้รือ่ง "ดา้น" คอืหมดความสนุก เราควรแปลแบบถา่ยทอดเนือ้หาและบรรยากาศ
ออกมา 

ผูทํ้างานแปลแตล่ะทา่นอาจมวีธิกีารทํางานแปลแตกตา่งกันไป แตส่ําหรับดฉัินนัน้จะเริม่ดว้ย 

 การแปลตรงตัวกอ่นเพือ่ใหไ้ดเ้นือ้ความทัง้หมดครบถว้น จากนัน้จงึ  

 เขยีนใหมด่ว้ยสํานวนไทยๆ โดยเก็บเนือ้ความทีแ่ปลตรงตัวในรา่งฉบับแรกใหห้มด คราวนี้

พยายาม 

ใสบ่รรยากาศลงไปในคําทีใ่ชด้ว้ยคะ่ อยา่งเชน่ fed up ใชว้า่ เซ็ง แทนคําวา่เบือ่หน่าย eye- 

catching ใชว้า่ ปรากฏหรา แทนคําวา่ "เห็นไดช้ดัเจน" สว่น คําวา่ "เตะตา" ไมเ่หมาะสําหรับ

ใชใ้น 

ทีน่ีเ้พราะมน้ํีาเสยีงไปในทางบวกซึง่จะทําใหผ้ดิบรรยากาศไป 

gallows humour ใชว้า่ ตลกรา้ย เป็นสํานวนอเมรกิัน ใหค้วามหมายวา่นําเอาเรือ่งเรือ่งความ

ตาย 

มาทําเป็นเรือ่งตลกลอ้เลยีน เพราะบรบิทนีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพ และอาจถงึตายได ้
จาก 

ความหมายตรงตัวของคําวา่ gallows แปลวา่ ตะแลงแกงสําหรับแขวนคอนักโทษ ดฉัินจงึ

เลอืกใชว้า่ 

ตลกรา้ย คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2  
ดฉัินแปล others วา่ ชาวบา้น แทนทีจ่ะใชคํ้าแปลตรงตัววา่ "คนอืน่" ขอ้ความเตอืนนีอ้าจคดิไป
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ได ้

สองแงค่อืการสบูบหุรีอ่าจทําใหเ้ป็นโรครา้ยถงึแกช่วีติ กับอกีแงค่อืการไปขอบหุรีค่นอืน่อาจเป็น
การ 

หาภัยมาใสต่ัวจนทําใหถ้งึแกช่วีติ การทีส่ํานวนหนึง่ทําใหเ้ราคดิไปไดส้องแงส่องมมุเชน่นีก็้เป็น
ผงชรูส 

ทีส่รา้งความสนุกสนานในการอา่นดว้ยคะ่ 

Mandated (past participle ขยาย health message) หมายถงึ ถกูกําหนดใหใ้ชห้รอืใหทํ้า 

ยอ่หนา้ที ่3 

ทา่นผูอ้า่นคงไดเ้ห็นตัวอยา่ง สํานวน "ตลกรา้ย" ทีว่า่ไดจ้ากยอ่หนา้นีแ้ลว้นะคะ ทัง้สองสํานวน
แปลได ้

ไมย่าก เพราะเป็นขอ้ความ "ตลกรา้ย" ทีใ่นภาษาไทยเราก็สือ่ความรูส้กึไดต้รงกัน แตท่ีอ่าจจะ
ทา้ทาย 

ผูแ้ปลอยูห่น่อยก็ตรงทีค่ดิหาสํานวนแปลทีถ่า่ยทอดความรูส้กึเจ็บๆ คันๆ นัน้ใหไ้ด ้โดยตอ้ง
หลกีเลีย่ง 

การแปลแบบตรงตัว วา่ "อยา่เกะกะทางฉัน ฉันกําลังมุง่หนา้ไปป่าชา้" หรอืวา่ "ฉันสบูบหุรีเ่พราะ
คณุไม ่

เอาไหน" คําวา่ stink หมายถงึเหม็น เมือ่ใชเ้ป็นคําแสลงสํานวนอเมรกิันแปลวา่ ยอดแย ่ไมเ่อา

ไหน 

นอกจากคดิหาสํานวนเจ็บแลว้ หากเป็นไปไดข้อ้ความนัน้ควรจะไพเราะดว้ยสมัผัสดว้ยตามที่
ปรากฏใน 

ตน้ฉบับ ในตน้ฉบับนัน้ม ีI smoke because you stink. คํา smoke สมัผัสกับ stink เพราะ 

เสยีง sm- กับ st- น่าเสยีดายทีด่ฉัินหาคําทีม่สีมัผัสคลอ้งจองแบบไทยๆ ไมไ่ดค้ะ่ จงึใชเ้สยีง

วรรณยกุต ์

เอกทีคํ่าวา่ สบู กับ เหย่ นํามาจัดใหอ้ยูใ่นตําแหน่งของพยางคท์ีจ่ะทําใหข้อ้ความนีม้จัีงหวะจะ

โคนแทน 

ลองอา่นดังๆ เพือ่ฟังจังหวะดนูะคะโดยหยดุเล็กนอ้ยหลัง คําวา่ สบู 

ยอ่หนา้ที ่4 
Smoking Kills ซึง่เป็นขอ้ความทีส่หภาพยโุรปกําหนดใหใ้ชนั้น้เป็นขอ้ความ"ทือ่ๆ" ไมแ่สดง

อารมณ ์

อะไร ผูแ้ปลจงึแปล "ทือ่ๆ" ไดค้ะ่ วา่ สบูบหุร ีเ่ป็นภยัถงึแกช่วีติ 

ยอ่หนา้ที ่5 
ดฉัินเตมิคําวา่ ท ัง้นีเ้พราะ เพือ่ใหม้คีวามเชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความนีก้ับขอ้ความในยอ่หนา้กอ่น

คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
การพดูถงึเรือ่งเพศอยา่งโจง๋ครึม่เป็นสิง่ทีรั่บไมไ่ดใ้นวฒันธรรมของเรา ฉะนัน้การแปลจงึตอ้ง
พยายาม 
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ทําใหแ้นบเนยีน คําวา่ erection (การแข็งตัวของอวยัวะเพศชาย) เป็นตัวอยา่งทีด่คีะ่ ดฉัินไม่

อาจใช ้

คําแปลนีเ้พราะนอกจากจะโจง๋ครึม่แลว้ยังเป็นคําในตํารามากเกนิไป หลังจากคดิอยูห่ลายตลบก็
ตกลง 

ใจที ่คําวา่ ลม้แลว้ไมย่อมลกุ ซึง่คดิวา่คนไทยน่าจะเขา้ใจเพราะเรามวีา่นชนดิหนึง่เรยีกวา่ 

โดไ่มรู่ล้ม้ 

ทีโ่ฆษณาวา่มสีรรพคณุชว่ยแกเ้รือ่งของ impotence ได ้สว่นคําวา่ ยก นัน้มาจากคํา

วา่ renewed  

(past participle ขยาย erection) ซึง่มหีลายความหมาย เชน่ ตอ่อาย(ุเอกสาร) ทํา(กจิกรรม)ใหม ่

อกีครัง้หลังจากหยดุไป เปลีย่น(ชิน้สว่นเครือ่งมอืเครือ่งใช)้ใหม ่ในทีน่ีน่้าจะเป็นความหมาย
หลังสดุคะ่ 

แตป่รับเป็น ยก แทนคําวา่เปลีย่น เพราะการยกเครือ่งก็คอืการทําใหมห่รอืหาของใหมม่าเปลีย่น

ของเกา่ 

น่ันเอง นอกจากนัน้คําวา่ ยก ยังลอ้กับคําวา่ ลม้แลว้ไมล่กุ ไดด้ว้ยคะ่ 

สํานวนสดุทา้ยก็ "รา้ย" คะ่ คําวา่ the sack ในทีน่ีเ้ป็นคําแสลง ของอเมรกิัน 

แปลวา่ เตยีง ขอ้ความนี ้

เป็นการปรามผูช้ายทีส่บูบหุรีว่า่ถา้สบูก็อาจหมดโอกาสจะมกีจิกรรมทางเพศ 

ก็ไมท่ราบวา่เปลีย่นขอ้ความหา้มปรามอยา่งนี้แลว้จะไดผ้ลหรอืไม ่เพราะคนสบูอาจจะสนุก กับ
ขอ้ความ 

ทีพ่มิพอ์อกมาจนคอยจอ้งจะซือ้ซองทีม่บีหุรีอ่ยูข่า้งในดว้ยก็ไมท่ราบนะคะ 

พบกนัใหมส่ปัดาหห์นา้ สวสัดคีะ่ 

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

November 11: Firefighters use cool change to raise defenses 

สวสัดคีะ่  
พบกันวนันีม้บีทแปลทีไ่มย่ากแตน่่าสนใจมาฝากคะ่ สิง่ทีอ่ยากนําเสนอในวนันีก็้คอืความส าคญัใน 

การอา่นและตคีวามเรือ่งทีอ่า่นกอ่นจะลงมอืแปล ดังทีด่ฉัินเคยกลา่วถงึเรือ่งความสําคัญของ 

การอา่นเพือ่แปลมาครัง้หนึง่แลว้วา่งานแปลจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งอา่นใหเ้ขา้ใจอยา่งปรโุปรง่
เสยีกอ่น 

ผูแ้ปลจงึจะทํางานแปลไดด้ ีซึง่หมายถงึถกูตอ้งตรงตามตน้ฉบับ และสวยงามดว้ยคะ่ 

เรามาดตูัวอยา่งในแตล่ะยอ่หนา้กันนะคะ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv1103.htm
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Firefighters use cool 
change to raise 

defenses 

1. Big Bear Lake, California — 

Hundreds of firefighters 

battling California's bush fires 

have used a break in the 

weather to bulldoze buffer 

zones around mountain comm 

2. "We have a sleeping giant out 

there," said Forest Service 

Official Sue Exline. 

3. Fog, lower temperatures and 

lighter winds since late last 

week have helped fire fighters 

make progress against fires 

which have killed 20 people, 

destroyed more than 2,800 

homes and burned almost 

300,000ha across Southern 

California over the past week. 

4. The only major community 

still threatened is Big Bear 

Lake, a resort town in the San 

Bernardino Mountains 

northeast of Los Angeles. 

5. A massive fire front moved to 

within 16km of the town and 

forced out about 15,000 

people earlier in the week. 

6. "The fire is not making the 

big runs we had seen," Ms 

Exline said. 

7. Up to 15cm of snow was 

expected to have accumulated 

in the mountains by last night, 

but forecasts said the heat and 

dry desert winds which 

whipped the flames into 

infernos could return in the 

นกัผจญเพลงิอาศยั 

อากาศเย็น 

ชว่ยสูไ้ฟป่า 

1. เมอืงบกิแบรเ์ลค มลรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี 

— นักผจญเพลงิหลายรอ้ยคนที่

กําลัง 

ตอ่กรกับไฟป่าของแคลฟิอรเ์นยี 
ถอื 

โอกาสทีส่ภาพอากาศรอ้นและลม 

กรรโชกแรงทิง้ชว่ง จัดการถาง
พืน้ที ่
ใหก้ลายเป็น พืน้ทีก่ันชนรอบๆ 
ชมุชน 

ทีอ่ยูอ่าศยัในแถบภเูขา กอ่นที่
สภาพ 

อากาศแบบเดมิอาจจะกลบัมาอกี 
2. "เรายังมเีจา้ยักษ์หลับคอย

ป้วนเป้ียน 

อยูใ่กล ้ๆ " ซ ูเอ็กซไ์ลนเ์จา้หนา้ที ่
พทัิกษ์ป่าบอก 

3. ตัง้แตป่ลายสปัดาหท์ีแ่ลว้ หมอก 

อณุหภมูทิีเ่ย็นลง และลมทีอ่อ่น
แรงลง 

ทําใหเ้จา้หนา้ทีนั่กผจญเพลงิ
จัดการ 

กับไฟป่าไดม้ากขึน้ ไฟป่านีทํ้าให ้
ม ี

ผูเ้สยีชวีติไปแลว้รวม 20 คน บา้น 

เรอืนวอดไปกวา่ 2,800 หลัง และ 

พืน้ทีก่วา่ 3 แสนเฮคตารถ์กูเพลงิ 

เผาผลาญตลอดสปัดาหท์ีแ่ลว้ 
4. ขณะนีม้ชีมุชนใหญเ่หลอือยูเ่พยีง 

ชมุชนเดยีวทีอ่าจเป็นอันตราย
จาก 

ไฟป่า น่ันคอืเมอืงบกิ แบรเ์ลค 
ซึง่เป็น 

เมอืงตากอากาศในบรเิวณ
เทอืกเขา 
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next few days. ซานเบอรน์าดโิน ทางทศิ 
ตะวนัออก 

เฉียงเหนอืของเมอืง
ลอสแอนเจลสิ 

5. แนวของไฟป่าทีก่วา้งมาก ลาม
เขา้ 

ไปในรัศม ี16 กม จากตัวเมอืง ทํา 

ใหผู้ค้นกวา่ 15,000 คนตอ้ง

อพยพ 

ออกจากทีอ่ยูเ่มือ่ตอนตน้สปัดาห ์
6. "แตร่ะยะนีไ้ฟไมไ่ดล้ามเร็วอยา่ง 

ทีเ่คยเห็น" คณุเอ็กซไ์ลนเ์ลา่ 
7. คาดกันวา่ในบรเิวณภเูขา หมิะที่

ตก 

และสะสมกันมาตลอดจนถงึเมือ่
คนื 

นีน่้าจะหนาไดถ้งึ15 ซมแตนั่ก 

พยากรณ์อากาศบอกวา่อากาศ
รอ้น 

และลมทะเลทรายทีแ่หง้แลง้ซึง่ 

กระพอืเปลวไฟใหล้กุโหมขึน้ได ้
อกีนัน้ 

อาจหวนกลับมาอกีในไมก่ีว่นั
ขา้งหนา้ 

หวัขา่ว 

เป็นรปูประโยคธรรมดาไมม่อีะไรซบัซอ้น แตถ่า้อา่นแตห่ัวขา่วจะไมค่อ่ยเขา้ใจ ตอ้งอา่นทัง้เรือ่ง
จงึ 

เขา้ใจวา่ cool change คอือณุหภมูขิองอากาศทีเ่ปลีย่นจากรอ้นเป็นเย็นลง raise 

defense หมายถงึการตอ่สู ้(กับไฟป่า) ไดผ้ลดขี ึน้ แตเ่นือ่งจากเป็นการพาดหวัขา่ว จงึตอ้งหา

ประโยคทีก่ระชบั 

ทีส่ ือ่ความไดใ้กลเ้คยีงคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
เมือ่เห็นชือ่ Big Bear Lake ปฏกิริยิาแรกสดุก็คอืแปลวา่ ทะเลสาบบกิแบร ์ แตห่ากไดอ้า่น

ทัง้หมด 

จะเห็นวา่เป็นชือ่ชมุชนหรอืเมอืงตากอากาศเมอืงหนึง่ (a resort town) และเชน่กันทีแ่รกอา่น a  

break in the weather ซึง่แปลตรงตัววา่ การหยดุพักระยะหนึง่ของอากาศ   จะยังไมเ่ขา้ใจ

จนกวา่ 

จะไดอ้า่นขอ้ความสดุทา้ยของยอ่หนา้นีเ้สยีกอ่นคะ่วา่ the likely event if heat and fierce  

wind returning และจะเขา้ใจดยีิง่ข ึน้เมือ่อา่นยอ่หนา้สดุทา้ยของขา่วร่วมดว้ย คํา
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วา่ return ของ 

ทัง้สองแหง่ทีอ่า่นคอืกญุแจสําคัญทําใหเ้ราทราบวา่สภาพอากาศแบบ heat กับ fierce wind จะ

กลับ 

มาอกีหลังจากหยดุพักไปชว่งหนึง่ เมือ่อา่นไดค้วามชดัเจนไมม่ขีอ้กังขาแลว้น่ันแหละคะ่จงึจะลง
มอื 

แปลไดถ้า้จะตอ้งมกีารปรับขอ้ความอยา่งทีเ่ห็นในสํานวนแปลก็จะทําไดง้า่ยโดยยดึความหมาย
ของ 

ตน้ฉบับคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2  
a sleep giant เป็นการพดูแบบอปุมาอปุมัย อยา่งทีเ่รยีกวา่ metaphor ผูแ้ปลตอ้งตคีวามใหเ้ขา้ใจ 

กอ่นคะ่วา่ "ยักษ์หลับ" นีห่มายถงึอะไร "ยักษ์หลับ" ในทีน่ีน่้าจะหมายถงึสิง่ทีเ่ป็นอันตรายแต่
ขณะนีย้ังไม ่

ไดอ้าละวาด วลนีีจ้งึเป็นการเปรยีบเทยีบกับอากาศรอ้นและลมกรรโชกแรงทีไ่มด่อียา่งยิง่กับ
สภาพไฟ 

ไหมป่้าเพราะทําใหไ้ฟลามไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว แตข่ณะนีเ้วน้ระยะไปพักหนึง่คะ่ วล ีout there ก็

อกี 

เชน่กัน ไมไ่ดม้คีวามหมายตรงตัวอักษรวา่ "อยูข่า้งนอกน่ัน" แตห่มายถงึอยูไ่มไ่กล เดีย๋วก็จะ
โผลม่าแลว้ 

อะไรทํานองนัน้ 

การแปลสํานวนแบบอปุมาอปุมัยนัน้ดฉัินเห็นวา่ควรคงสภาพความเป็นสํานวนอปุมาอปุมัยไว ้
เพือ่ใหผู้อ้า่น 

ไดรั้บอรรถรสของตน้ฉบับดว้ย เพราะสํานวนเป็นเหมอืนผงชรูสในการอา่น แตห่ากผูแ้ปลเกรงวา่
สํานวน 

นัน้อาจทําใหผู้อ้า่นอาจเขา้ใจไมต่รงกับสิง่ทีต่อ้งการสือ่ ก็อาจอธบิายเพิม่เตมิไวใ้นเชงิอรรถได ้
คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
คําวา่ late (adj.) เรารูจั้กกนัดใีนความหมายวา่ ชา้หรอืสาย แตถ่า้ใชก้ับเวลาหมายถงึ ตอน

ปลายๆ เชน่ 

She's in her late thirties. หมายถงึเธออยูใ่นวยัปลายสามสบิ (คอืเกอืบจะสีส่บิ) สําหรับ late last  

week ก็คอื ปลายสปัดาห ์คะ่ 

To make progress against fires ถา้แปลตรงตัววา่ ทําใหก้า้วหนา้ในการตอ่สูก้ับไฟป่า  คงทํา 

ใหผู้อ้า่นงานแปลของเราหงดุหงดิเป็นแน่แท ้เพราะไมใ่ชภ่าษาไทยทีด่ ีน่าจะตอ้งปรับวา่ "ทําให ้
ตอ่สูก้ับไฟป่าไดด้ขี ึน้" หรอืทีด่ฉัินใชคํ้าวา่ จดัการ แทนคําวา่ "ตอ่สู"้ เพือ่ใหฟั้งดสูละสลวยขึน้ 

เพราะผูอ้า่นก็คงทราบอยูแ่ลว้วา่หมายถงึการตอ่สู ้

นอกจากนี ้ในงานแปลของเราคําพวก Synonym หรอืคําทีม่คีวามหมายเดยีวกนั ก็เป็นคําพวกที่

น่า 

นํามาใชค้ะ่ เพราะจะไดภ้าษาทีส่ละสลวยกวา่ เพราะสามารถหลกีเลีย่งคําซํ้าไดน่ั้นเอง อยา่งเชน่
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ใน 

ตน้ฉบับใช ้destroy และ burn เราก็อาจใชว้า่ "วอด ถกูเพลงิเผาผลาญ ไหมเ้สยีหาย ถกูเผา 

หมดไป 

กับกองเพลงิ ฯลฯ" ก็ได ้

ยอ่หนา้ที ่4 
ชือ่ภเูขานัน้น่าสงัเกตวา่ ถา้ม ีThe นําหนา้ และม ี-s ทา้ยชือ่จะหมายถงึเทอืกเขา เชน่ The Alps,  

The Himalayas, The Rocky Mountains แตถ่า้ไมม่สีองอยา่งทีก่ลา่วมานีจ้ะเป็นภเูขาลกูเดีย่วๆ 

เชน่ Mount Everest, Mount Rushmore, Mount Fuji เป็นตน้ ฉะนัน้ตรงนีจ้งึตอ้งใสว่า่ เทอืกเขา 

ซานเบอรน์าดโิน ดว้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 
massive (adj. ขนาดใหญโ่ตมโหฬาร) เมือ่ใชก้ับแนวไฟป่า ดฉัินจงึคดิวา่น่าจะใชว้า่ ความกวา้ง 

ของแนว มากกวา่คําวา่ ความใหญโ่ต 

ยอ่หนา้ที ่6 
คําวา่ runs มคีวามหมายตามพจนานุกรมเลม่ทีด่ฉัินใชอ้ยูเ่ป็นประจํา ถงึ 65 ความหมาย โดยยัง

ไมนั่บ 

ความหมายของสํานวน และศัพทท์ีเ่ป็นวลนีะคะ ในเรือ่งของไฟ คํานีม้คีวามหมายวา่การ
เคลือ่นทีก่นิพืน้ 

ทีไ่ปเรือ่ยๆ ซึง่ตรงกับภาษาไทยวา่ ไฟลาม คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่7 
was expected to have accumulated นีส้รา้งความลําบากแกผู่ทํ้างานแปลไมน่อ้ย เพราะ 

ไหนจะ passive voice ทีต่อ้งเลีย่งคําวา่ "ถกู" ไหนจะม ีรปู perfect ใน have accumulated  

ซึง่หมายถงึเป็นการสะสมทีเ่กดิขึน้มาแลว้จนถงึเวลาทีก่ลา่วถงึ คอื by last night (จนถงึเมือ่คนื

นี)้ 
ปัญหาแรกแกไ้ดไ้มย่ากคะ่ เพราะในภาษาไทยเราละประธานไดอ้ยูแ่ลว้ถา้ไมเ่จาะจงวา่ใคร 
วล ีคาดกนัวา่...นา่จะ จงึใชไ้ดด้คีะ่สําหรับ was expected 

สว่นปัญหาเรือ่งของรปู perfect นัน้ ตอ้งอาศัยการปรับสํานวนเพือ่ไมใ่หส้ือ่ความหมายผดิไป 

ลองเปรยีบ 

เทยีบ สองสํานวนขา้งลา่งนีน้ะคะ 

"คาดกันวา่ในบรเิวณภเูขาจะมหีมิะตกสะสมกันหนาถงึ 15 ซม เมือ่คนืกอ่น" 

"คาดกันวา่ในบรเิวณภเูขา หมิะทีต่กและสะสมกันมาจนถงึเมือ่คนืกอ่นน่าจะหนาไดถ้งึ 15 ซม" 

ประโยคแรกผดิความหมายเพราะหมายถงึหมิะตกสะสมได ้15 ซม ภายในคนืเดยีว สว่นประโยค

ทีส่อง 

สือ่ความหมายไดถ้กูตอ้งคะ่ 

พบกนัใหมส่ปัดาหห์นา้ สวสัดคีะ่ 
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November 4: Education reform gains some momentum (4) 

สวสัด ีเพือ่น ๆ ผูอ้า่น  
วนันี ้เรามาถงึตอนสดุทา้ยของบทความดา้นการศกึษา อันทีจ่รงิยังไมจ่บบทความ ยังมปีระเด็นวธิ ี

การเรยีนการสอนทีน่่าสนใจ ดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และดา้นสาระการเรยีนรูก้ลุม่อืน่ๆ แต่ 
เนือ่งดว้ยปัญหาความยาวของเนือ้หาบทความ กับเนือ้ทีห่นา้ไมเ่ป็นใจ จงึตอ้งขอจบแค่นี.้.. กลัวเบือ่ 

ดว้ยละ่ ตัวเอง 

มหีลายครัง้ทีก่ลา่วถงึคําศัพทบ์ัญญัตทิีใ่ชใ้นวงการศกึษา ขอเอย่ชือ่ใหพ้วกเราไปหามาใชเ้ป็น
เครือ่งมอื 

อกีเลม่หนึง่ คอื ศพัทบ์ัญญัตกิารศกึษา  ของศนูยพั์ฒนาหนังสอื กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 

ที ่
สถาบันการแปลหนังสอื เป็นผูจั้ดทําขึน้ โดยมคีณะกรรมการอันม ีศ.ธํารง บัวศร ีเป็นประธาน และม ี
ศ.ม.ล.จริาย ุนพวงศ ์เป็นทีป่รกึษา หนังสอือา้งองิ เลม่นี ้ทีจ่รงิเขาแจกใหส้ถานศกึษา แตม่จํีาหน่าย
ที ่
องคก์ารคา้ของครุสภา 

เขา้เรือ่งของเราดกีวา่ 

Education reform gains 
some momentum 4 

Story and pictures by  

Terry Fredrickson 

Methods have changed 

14. The school's curriculum was 

developed internally by the 

teaching staff, she says, but they 

did benefit from frequent contacts 

with schools within their own 

Benjarsiri School Cluster. 

Discussions with teachers at the 

cluster's pilot school, Phra 

การปฏริปูการศกึษา 

เพิม่แรงเหวีย่งบา้งแลว้ ๔ 

เทอรร์ ีเฟรดรกิสนั 

เรือ่งและภาพ 

ว ิธ ีส อ น เ ป ลี ่ย น ไ ป 

14. หลักสตูรของโรงเรยีนจัดทํากันเป็น 

การภายใน โดยคณะครอูาจารยข์อง 

โรงเรยีนเอง ผูช้ว่ยฯนวลศริพิดูตอ่ 

แตอ่าจารยเ์หลา่นีก็้อาศัยประโยชน ์

ทีไ่ดจ้ากการตดิตอ่กันอยูเ่ป็นนจิกับ 

โรงเรยีนในกลุม่โรงเรยีนเบญจสริ ิ

ของตนเองมาใช ้โดยเฉพาะการ 

ปรกึษาหารอืกับครอูาจารยโ์รงเรยีน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trnv0403.htm
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Khanong Wittayalai, were 

especially helpful because they 

were able to avoid some of the 

problems experienced by that 

school. 

15. Sai Nam Pheung's own problems, 

Acharn Nuansiri says, are not so 

much related to developing the 

curriculum, but with winning 

acceptance from some parents. 

16. "I get telephone calls from parents 

almost every day," she recounts. 

"They complain their children are 

telling them that their courses are 

too difficult, the teachers assign 

them too much work or the 

teachers don't give them enough 

information. Instead, they have 

the students begin by discussing 

the topic among themselves. They 

also complain about lack of 

textbooks. 'And why do the 

students have to do so much 

research?' they ask. 

17. "Other problems are typical of top 

schools almost everywhere, 

Acharn Nuansiri says. With an 

average class size of 48, learner - 

centred activities are difficult to 

implement. The government's 

budget allotment is also 

inadequate, necessitating 

considerable support from parents 

for purchasing items like 

computers. 

พระโขนงวทิยาลัย ซึง่เป็นโรงเรยีน 

นํารอ่งการใชห้ลักสตูรของกลุม่ นับ 

ไดว้า่เป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ เพราะ 

ทําใหเ้ราสามารถหลกีเลีย่งปัญหา 

บางประการทีโ่รงเรยีนนัน้เคย
ประสบ 

มาแลว้ 
15. ปัญหาของโรงเรยีนสายน้ําผึง้เอง  

ไมเ่กีย่วกับการจัดทําหลักสตูรมาก 

นัก อาจายน์วลศริกิลา่วตอ่ แตเ่ป็น 

เรือ่งการโนม้นา้วผูป้กครองบางคน 

ใหย้อมรับมากกวา่ 
16. "ดฉัินรับโทรศัพทจ์ากผูป้กครอง 

แทบทกุวนั" ผูช้ว่ยฯยกตัวอยา่ง  

"ผูป้กครองรอ้งเรยีนวา่ ลกูๆ ของ 

ตนเลา่ใหฟั้งวา่วชิาทีเ่รยีนยาก 

เหลอืเกนิ พวกอาจารยม์อบหมาย 

งานใหเ้ด็กๆ ทํามากเกนิไป หรอื 

อาจารยใ์หข้อ้มลูความรูแ้กเ่ด็กๆ 

ไมพ่อเพยีง แทนทีจ่ะทําเชน่นัน้ 

พวกอาจารยก์ลับใหนั้กเรยีนเริม่ตน้ 

โดยใหป้รกึษาหารอืเนือ้หาสาระ 

สําคัญกนัเอง พวกผูป้กครองยัง 

รอ้งทกุขเ์รือ่งหนังสอืเรยีนขาด 

แคลนอกีดว้ย "และทําไมนักเรยีน 

ตอ้งศกึษาคน้ควา้กันมากถงึเพยีงนี"้ 

ผูป้กครองตัง้ขอสงสยั 
17. สว่นปัญหาอืน่ๆ มลีักษณะแบบ 

เดยีวกับโรงเรยีนชัน้นําแทบทกุแหง่ 

อาจารยน์วลศริกิลา่ว กับขนาดชัน้ 

เรยีนทีม่นัีกเรยีน 48 คนโดยเฉลีย่  

กจิกรรมทีย่ดึนักเรยีนเป็นศนูยก์ลาง 

ยากทีจ่ะปฎบิัตไิด ้การจัดสรรงบ 

ประมาณของรัฐบาลยังไมเ่พยีงพอ 

จําเป็นตอ้งไดรั้บความสนับสนุนมาก 

ทเีดยีวจากผูป้กครอง ในดา้นจัดซือ้ 

รายการสิง่ของอยา่งเชน่ 
คอมพวิเตอร ์

ยอ่หนา้ที ่14 

 was developed เป็น passive ไมพ่งึแปลตามโครงสรา้งนี ้ใชว้า่ จัดทํา ดกีวา่ พัฒนา  
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 internally (adv.) เป็นการภายใน 

 but (conj.) ตอ้งหาคําแปลใหเ้หมาะสมกับบรบิทนี ้เชน่ เพยีงเพราะวา่, เพยีง, แตว่า่ หากจะใช ้

แต,่  

ทวา่ ความจะไมช่ดัเจนสละสลวย  

 benefit (n.) สิง่ทีม่ปีระโยชน ์คณุคา่ ในทีน่ีเ้ป็นคํากรยิา หมายถงึ ไดป้ระโยชน,์ ไดรั้บ

ประโยชน ์หรอื 

เป็นผลดตีอ่  

 frequent (adj. ) บอ่ยๆ เป็นประจํา เป็นนจิ  

 contacts (n.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีห้มายถงึ การตดิตอ่ การคบหาสมาคม 

 Benjarsiri School Cluster (proper n.) กลุม่โรงเรยีนเบญจสริ ิ 

 discussions (n.) การปรกึษาหารอื ประโยคนีข้ ึน้ความใหมค่วรหาคําเชือ่มมาเตมิ เชน่ อกีทัง้,  

ประกอบกับ, กอปร  

 avoid (v.) หลกีเลีย่ง, หลบ, เลีย่ง  

 experienced โครงสรา้งประโยคนีค้อื which were experienced เป็น passive ดว้ย จงึตอ้ง 

ปรับเปลีย่นตําแหน่งทีว่างคําใหมต่ามไทยนยิม 

ยอ่หนา้ที ่15 
 not so much related to วลเีชน่นี ้ควรแยกแปล so much ซึง่เป็นคณุศัพท ์ออกไปไวท้า้ย 

ประโยคจะดกีวา่ ประโยคนีม้อีนุประโยคทีเ่ป็นผูพ้ดู (ประโยคใหญ)่ มาคั่นอยูร่ะหวา่งกลาง ตอ้ง
หา 

ตําแหน่งวางใหถ้กูตอ้ง ควรนําไปไวห้ลังจากจบประโยคใหญแ่ลว้ดกีวา่  

 winning (n.) การชนะใจ, การเกลีย้กลอ่ม, การโนม้นา้ว ขอใชคํ้าแปลหลัง จะเขา้กับบรบิท

มากกวา่ 

 acceptance (n.) การยอมรับ การเห็นดว้ย การยนิยอม ขอใชคํ้าแปลแรก แตเ่ปลีย่นหนา้ทีคํ่า

ให ้

เป็นกรยิา โดยตัด การ ออกพรอ้มกับเพิม่ ให ้และ มากกวา่ เขา้มาดว้ย เพือ่ใหป้ระโยคสมบรูณ์  

 parents (n.) พอ่ แม,่ บพุการ ีแตคํ่านีใ้นบรบิทการศกึษาไทย ใชคํ้า ผูป้กครอง (เหตผุล - เด็ก

บาง 

คนไมไ่ดอ้ยูก่ับพอ่แม)่ ดังนัน้ เมือ่ตอ้งแปลในบรบิทการศกึษาของฝร่ัง จงึตอ้งระวงัวา่จะใช ้
ผูป้กครอง 

หรอืพอ่แมด่ ี

ยอ่หนา้ที ่16 
 recounts (v.) ยกตัวอยา่ง ยกมาอา้ง บรรยาย, เลา่ มหีลายความหมาย แตด่จูากบรบิท ควร

เป็น 

คําแปลแรกจะดกีวา่ 

 complain (v.) รอ้งทกุข,์ รอ้งเรยีน ฟ้องรอ้ง, บน่ ใชไ้ดท้กุคํา แลว้แตช่อบ เลอืกใชส้ลับกัน 

หลกีเลีย่งใชคํ้าซํ้า 

 courses (n.)รายวชิา วชิาทีเ่รยีน 

 too difficult (adj.) too คอื เกนิไป, เหลอืเกนิ, วลนีีข้อใช ้ยากเหลอืเกนิ  

 assign (v.) ให ้(งาน) มอบหมาย (งาน) กําหนด (งาน) ขอเลอืกใชคํ้าทีส่อง เพราะดเูป็นงาน

เป็น 
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การด ี

 Instead (adv.)แทนทีจ่ะทําเชน่นี,้ แตไ่มใ่ชเ่ชน่นี,้ แทนที ่ขอใชคํ้าแรก จะเขา้กับบรบิทความ

ตอ่ไป 

 they ในทีน่ีห้มายถงึ พวกอาจารย ์ 

 have the students begin หมายถงึ สัง่ให ้หรอื ใหนั้กเรยีน เริม่ตน้  

 lack of textbooks วลนีีห้มายถงึ หนังสอืเรยีนขาดแคลน  

 research (n.) ในทีน่ีห้มายถงึ งานศกึษาวจัิย (เล็กๆ) ของนักเรยีน 

ยอ่หนา้ที ่17 
 typical of (adj. of) ลักษณะพเิศษ, แบบฉบับ, ลักษณะแบบ ขอใชคํ้าหลัง ลกัษณะแบบ และ

เตมิ 

 เดยีวกบั เพือ่เชือ่มความใหต้อ่กัน  

 top schools คอื โรงเรยีนชัน้นํา 

 an average class size of 48 วลนีี ้size มคํีาขยายหลายคําทีต่อ้งจัดเรยีงคําแปลใหถ้กูตอ้ง  

คอื ขนาดช ัน้เรยีนทีม่นีกัเรยีน 48 คนโดยเฉลีย่  

 learner-centred activities คอื กจิกรรมทีย่ดึนักเรยีนเป็นศนูยก์ลาง 

 budget allotment (n.) การจัดสรรงบประมาณ  

 inadequate (adj.) ไมเ่พยีงพอ, ไมส่มบรูณ์, ไมเ่หมาะสม ขอใชคํ้าแรกจะเขา้กับบรบิทด ี

 necessitating (v. necessitate) จําเป็นตอ้งไดรั้บ, ทําใหเ้ป็นทีต่อ้งการ ขอใชคํ้าแปลแรก 

ดเูขา้กับความมากกวา่ 

 considerable support (n.) ความสนับสนุนมากทเีดยีว  

 purchasing (v. purchase) ซือ้, จัดซือ้, แลกมา ขอใช ้คําจัดซือ้ 

 items (n.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีข้อใช ้รายการสิง่ของ 

แลว้พบกนัใหมค่ราวหนา้    

จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

OCTOBER 2003 

October 28: Education reform gains some momentum (3)  

สวัสดี เพื่อน ๆ ผู้อ่าน  

บทฝึกแปลวนัน้ี ยงัคงเป็นเร่ืองเดิม ตอน 3 ในตอนน้ีมีขอ้สงัเกตประการหน่ึง คือ มีช่ือบุคคลและช่ือ 

สถานท่ีท่ีเป็นภาษาไทยเขา้มา การถอดอกัษร นามศพัท ์เช่นน้ี ตอ้งใชห้ลกัตามหน่วยราชการ คือ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc2803.htm
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ราชบณัฑิตยสถาน ประกาศในเร่ือง การถอดอกัษรไทยเป็นอกัษรโรมนั ในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม 56 ตอนท่ี 85 วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2482 นกัแปลควรหามาใชไ้ว ้มิฉะนั้นตกขบวนแน่แท ้ขอบอก 

ขอแถม เคร่ืองมือ ให้พวกเราอีก ในเร่ืองการอ่านเทียบเสียง proper names ทั้งหลายแหล่ในภาษา 
องักฤษ มีพจนานุกรมการออกเสียง 2 เล่ม ท่ีช่วยเราไดม้าก คือ Longman Pronunciation Dictionary  by J.C. Wells 

และ English Pronouncing Dictionary  by Daniel Jones ช่วยๆ กนั 

หามาใชเ้นอ้ จะแปลไดดี้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

ขอเร่ิมบทแปล ดงัน้ี 

Education reform gains 
some momentum 3 

Story and pictures by  

Terry Fredrickson 

Methods have changed 

9. When the learning post  met with 

Acharn Nuasiri Phongthawonpinyo, 

Sai Nam Pheung's Deputy Principal 

and Academic Director, she was 

busily paging through one of the 

ministry's newly released subject 

booklets and comparing it with the 

curriculum the school had developed 

over the previous year. 

10. "This set of booklets just came out in 

late April - after we had finished our 

own school curriculum based on the 

first set of ministry guidelines. So 

now we are comparing and checking 

if the curricula we've finished cover 

the requirements stipulated in the 

subject booklets. The ministry has 

requested that we cover at least 60 

percent of the new guidelines. It is 

not necessary that we are exactly the 

same." Archarn Nuansiri explains. 

11. Schools, in fact, now have far more 

freedom in curriculum design despite 

การปฏริปูการศกึษา 

เพิม่แรงเหวีย่งบา้ง
แลว้ ๓ 

เทอรร์ ีเฟรดรกิสนั 

เรือ่งและภาพ 

ว ิธ ีส อ น เ ป ลี ่ย น ไ ป 

9. เมือ่ เลริน์นงิโพสต ์ ไดพ้บกับ

อาจารย ์

นวลศริ ิพงศถ์าวรภญิโญ ผูช้ว่ย 

ผูอํ้านวยการฝ่ายวชิาการ 
อาจารย ์

กําลังวุน่พลกิหนา้เอกสารของ 

กระทรวงเลม่หนึง่ ในชดุเอกสาร 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้ทีอ่อกมา
ใหม ่

เปรยีบเทยีบดกูับหลักสตูรที่
โรงเรยีน 

ไดพั้ฒนาขึน้ตลอดปีทีผ่า่นมา 
10. "เอกสารชดุนีเ้พิง่มาถงึเมือ่ปลาย 

เมษานีเ้องหลังจากทีเ่ราไดทํ้า 

หลักสตูรของโรงเรยีนเราเอง 

เสร็จสิน้แลว้ โดยยดึตามคูม่อื 

กระทรวงชดุแรก ฉะนัน้ตอนนีเ้รา 

กําลังเปรยีบเทยีบ และตรวจสอบ 

ดวูา่ หลักสตูรทีเ่พิง่ทําเสร็จ 

ครอบคลมุขอ้กําหนด ทีร่ะบไุวใ้น 
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the new guidelines, she says. 

12. "Under the previous system, we had 

prescribed textbooks. Now we are 

free to draw from a wide variety of 

sources. We are able to go beyond 

the standard curriculum and we have 

some flexibility in sequencing. 

13. "The biggest change from the old, 

however, is in teaching methods. In 

the past, the teacher would follow 

the book. Now, the teachers have to 

try to help students to discover 

knowledge for themselves. The 

teacher is no longer the one who 

gives all the information," Archarn 

Nuansiri explains. 

เอกสารกลุม่สาระการเรยีนรูน้ี้
หรอืไม ่

กระทรวงไดข้อรอ้งใหห้ลกัสตูร
เรา 

ครอบคลมุอยา่งนอ้ย 60 

เปอรเ์ซ็นต ์

ตามคูม่อืใหม ่จงึไมจํ่าเป็นที ่
หลักสตูรเราตอ้งตามทัง้หมด" 

อาจารยน์วลศริชิีแ้จง 
11. อาจารยย์ังไดก้ลา่วตอ่อกีวา่ 

ทีจ่รงิแลว้ปัจจบุันโรงเรยีนมอีสิระ 

มากยิง่ขึน้ในการจัดทําหลักสตูร  

แมว้า่จะมคีูม่อืสาระการเรยีนรู ้
ใหมน่ีแ้ลว้ก็ตาม 

12. "ในระบบทีผ่า่นมา เราใชห้นังสอื 

เรยีนทีกํ่าหนดไวแ้ลว้ แตข่ณะนี้
เรา 

มอีสิระทีจ่ะกําหนดหนังสอืเรยีน
จาก 

แหลง่ตา่งๆ ไดก้วา้งขวาง เรา 

สามารถสอนไดน้อกเหนอืจาก 

หลักสตูรทีอ่งิมาตรฐานนี ้และยัง 

ยดืหยุน่ในการจัด ลําดับสาระการ 

เรยีนรูอ้ยูพ่อสมควรดว้ย 
13. "แตท่วา่สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงใหญ่

ทีส่ดุ 

จากอดตี คอื วธิกีารสอน ทีผ่า่น
มา 

ครอูาจารยส์อนตามหนังสอืเรยีน  

เดีย๋วนีต้อ้งหาทางชว่ยนักเรยีน 
ให ้

แสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ครู 
อาจารยไ์มใ่ชผู่ท้ีใ่หค้วามรูทั้ง้ 

หมดอกีตอ่ไปแลว้" อาจารย์
นวลศริ ิ

อธบิาย 

หวัขา่วยอ่ย 
Methods (n.) วธิ,ี ระเบยีบ, วธิกีาร แตบ่รบิทนี ้คอื วธิสีอนทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึควร

เตมิ สอน เขา้ไป 

เพือ่ขยายคําใหช้ดัเจนขึน้ แมก้รยิาของความนีเ้ป็น perfect tense ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งใส ่ได ้ ลงไป  
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เพราะเป็นหัวขอ้ ควรสัน้กะทัดรัด 

ยอ่หนา้ที ่9 

 Deputy (n.) เป็นตัวแทน, รอง Principal (n.) ครใูหญ,่ ผูบ้รหิาร แตตํ่าแหน่งนี้ในโรงเรยีน

มัธยม 

ของไทย คอื ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ  

 Academic Director (n.) ผูอํ้านวยการฝ่ายวชิาการ แตใ่นโรงเรยีนจะ ใช ้ผูช้ว่ยฝ่ายวชิาการ  

จงึรวบคําเป็นคําเดยีวกัน  

 was paging (v. page) ใสเ่ลขหนา้, พลกิหนา้ (หนังสอื) ตอ้งใช ้พลกิหนา้ แน่ๆ  

 busily (adv.) ยุง่, วุน่, ไมว่า่ง ขอเลอืกใช ้วุน่ เพราะดเูหมาะกับประธานทีม่ทัีง้วยัวฒุแิละ

คณุวฒุ ิ 

 newly released (v.) ออกมาใหม ่(เอกสาร, หนังสอื) L  

 subject booklets (n.) เอกสารกลุม่สาระการเรยีนรู ้—booklets (n.) สมดุหรอืหนังสอืเลม่เล็ก 

-let เป็น suffix หมายถงึ เล็ก ในทีน่ีจ้งึใช ้เอกสาร แทน 

 comparing (v. compare) เปรยีบเทยีบ, เทยีบ  

 over (prep.) มหีลายความหมายมาก แตบ่รบิทนีต้อ้งใชว้า่ ตลอด  

 the previous year (n.) ปีทีผ่า่นมา, ปีทีแ่ลว้ 

ยอ่หนา้ที ่10 
 Just (adv.) เพิง่, พอด,ี เพยีงแต ่ขอใชคํ้าแรก L 

 late April (n.) ปลายเมษายนทีผ่า่นมา แตป่ระโยคนีเ้ป็นคําพดู หากใชคํ้าแปลเต็มรปู ประโยค

ด ู

ไมเ่ป็นธรรมชาต ิจงึขอใชภ้าษาพดูแทน คอื ปลายเมษานีเ้อง  

 had finished (v.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีข้อใช ้ท าเสร็จส ิน้  

 based on (v. on) ยดึ, ยดึถอื, ใช ้ขอใช ้ยดึตาม และเพิม่ โดย เขา้มาดว้ยเพือ่เชือ่มความให ้

ราบรืน่ 

 if + อนุประโยค ตอ้งระมดัระวงัการแปล เพราะเป็นประโยคคําถาม ทีต่ัวคําถาม "หรอืไม"่ ตอ้ง

ไปอยู ่
ทา้ยประโยค อกีทัง้ยังตอ้งแบง่ประโยคทีอ่ยูห่นา้ if โดยใชคํ้าเชือ่ม วา่, ดวูา่ เขา้มาชว่ย  

 cover (v.) ครอบคลมุ 

 requirements (n.) สิง่ทีกํ่าหนด, ขอ้กําหนด 

 has requested (v. present perfect) ไดข้อให,้ ขอรอ้ง, เรยีกรอ้ง, บรบิทนีน่้าจะเป็น ได ้

ขอรอ้ง ดเูหมาะกวา่ 

 at least (phr. adv.) อยา่งนอ้ย 

 exactly (adv.) ทเีดยีว, ทัง้หมด, แทจ้รงิ บรบิทนีข้อใช ้ท ัง้หมด ดกีวา่คําอืน่ 

ยอ่หนา้ที ่11-12 
 in fact (phr. adv.) ทีจ่รงิแลว้, ตามความเป็นจรงิ วลวีเิศษณ์เชน่นีไ้วห้นา้ประโยคดดูกีวา่  

 freedom (n.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีใ้ชว้า่ อสิระ ดเูหมาะสมกับ schools ทีเ่ป็นประธาน 

 curriculum design (n.) การจัดทําหลกัสตูร คํา design หมายถงึ การออกแบบ แตใ่นบรบิท 

นีใ้ช ้จดัท า ตรงกับสภาพจรงิมากกวา่ 

 despite (prep.) ถงึแม,้ แมว้า่…แลว้ก็ตาม —ประโยคนีค้วรเตมิคํากรยิา จะม ีเขา้ไปดว้ย ความ
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จะ 

ดดูขี ึน้ 

 under (prep.) ใต,้ ภายใต ้ฯลฯ แตไ่มเ่ขา้กับ system (n.) ระบบ, ระบอบ, วธิกีาร, รปูแบบ ซึง่ใน 

ทีน่ีต้อ้งใช ้ระบบ ภาษาไทยเรานยิมใช ้ในระบบ มากกวา่ ภายใตร้ะบบ  

 prescribed textbooks (n.) หนังสอืเรยีนหรอืตําราเรยีนทีกํ่าหนดไว ้ 

 draw (v.) มหีลายความหมาย เชน่ ดงึ, ลาก, ถอน, กําหนด ฯลฯ ขอใช ้ก าหนด ด ูเหมาะสม

กับบรบิท 

ด ี— ประโยคนีค้วรเตมิ หนงัสอืเรยีน เขา้ไปดว้ย ความจะชดัเจนยิง่ข ึน้  

 a wide variety of sources แหลง่ตา่งๆ ไดก้วา้งขวาง  

 are able to go หากแปลตรงตัว อา่นไมไ่ดค้วามหมาย ควรใช ้สอน จะตรงความดกีวา่  

 beyond (prep.) ไกลจาก, มากกวา่, นอกเหนอืจาก คําแปลหลังดเูหมาะสมด ี 

 standard curriculum (n.) หมายถงึ standard based curriculum น่ันเอง  

 flexibility (n.) ความยดืหยุน่, ลักษณะเปลีย่นแปลงได ้ขอใชคํ้าแปลแรก แตเ่ปลีย่นหนา้ทีคํ่า 

จาก 

คํานามเป็นคํากรยิา ยดืหยุน่ เพือ่ใหก้ะทัดรัด  

 sequencing (v. sequence) เรยีงตามลําดับ, จัดลําดบั ประโยคนีค้วรเตมิความใหส้มบรูณ์ จงึ 

จะอา่นรูเ้รือ่ง 

ยอ่หนา้ที ่13 
 The biggest change (n.) สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงใหญท่ีส่ดุ  

 the old (n.) อดตี, แตใ่นทีน่ีห้มายถงึ the previous system ก็คอื ระบบเกา่  

 follow (v.) ตดิตาม, (สอน)ตาม, ปฏบิัตติาม ขอใชคํ้าวา่ สอนตาม The book (n.) คอื หนงัสอื

เรยีน  

 discover (v.) แสวงหา, สํารวจหา, คน้หา  

 for themselves (pron.) ดว้ยตนเอง, ตัวเอง  

 no longer (n.) ไมใ่ช.่..อกีตอ่ไปแลว้  

 information (n.) ในทีน่ีค้อื ความรู ้

แลว้พบกนัใน Part 4 สปัดาหห์นา้ สวสัดคีะ่    

จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 21: Education reform gains some momentum (2)  

สวสัดคีะ่ มติรรกันกันยิมแปล  
วนันี ้เรายังคงฝึกแปลบทความดา้นการศกึษากันอกี มทัีง้หมดสีต่อนดว้ยกันยาวหน่อยนะเพราะเป็น 

บทความ ทีผู่เ้ขยีนเขยีนจากบรบิทการศกึษาของไทยเรา เนือ้หาจงึยาว ตอ้งแบง่เป็นตอนๆ ให ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc2103.htm
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เหมาะสม 

กับเนือ้ทีห่นา้ เมือ่เป็นบรบิทการศกึษาไทย คําและขอ้ความทีแ่ปลออกมา จงึตอ้งใชใ้หต้รงตามที่
ปัจจบุัน 

ใชก้ันอยู ่เพือ่ใหส้ือ่สารตรงกัน ในทํานองเดยีวกัน เมือ่แปลบรบิทการศกึษาของประเทศอืน่ ไม่
จําเป็นตอ้ง 

ลากโยงมาใชคํ้าทีใ่ชม้เีฉพาะในวงการศกึษาไทย เชน่ core topics/content ทีเ่ราใชก้ันวา่ สาระการ 

เรยีนรูแ้กนกลาง ยุง่ยากแท ้ๆ ! แทนทีจ่ะใชว้า่ เนือ้หาหลัก จรงิไหมแฟนจา๋ 

บทความ หรอื หนังสอืตํารับตําราดา้นการศกึษา ผูเ้ขยีนสว่นใหญม่ักเป็นครอูาจารยผ์ูม้คีวามรูส้งู 
สํานวน 

ภาษาประโยคทีใ่ชเ้ขยีนจงึเป็นแบบทางการ ประโยคสมบรูณ์ มลีักษณะเป็นวชิาการเต็มตัว ประโยค
ยาว 

ประกอบดว้ยวลหีรอือนุประโยคขยายมักใชคํ้ากรยิานาม ทีเ่ตมิ suffix (ปัจจัยเตมิทา้ยคํา) เชน่ -
tion,  

-ment อกีทัง้ยังใชคํ้านามมาเป็นตัวขยายเป็นคณุศัพทอ์ยูม่ากดว้ยอยูเ่สมอ หากแปลตรงตัวตาม

ลักษณะ 

หนา้ทีข่องคํา ขอ้ความแปลดเูยิน่เยอ้ ยดืยาว และสบัสนตอ่ความเขา้ใจเนือ้หาไดง้า่ยนัก จงึควร
ปรับเปลีย่น 

หนา้ทีข่องคําเสยีใหมบ่า้ง (แตไ่มท่กุกรณี) หรอืโยกยา้ยตําแหน่งทีว่าง ใหเ้หมาะสมกับประโยคใน
ภาษา 

ไทยนยิมกัน 

เรามาเริม่ตน้กันดกีวา่ 

Education reform gains 
some momentum 2 

Like schools throughout the country, Sai 

Nam Phueng School in Bangkok has begun 

implementing the ministry's new reform 

curriculum. From the looks of it, it's going 

a bit more smoothly there than in many 

other schools. 

Story and pictures by  

Terry Fredrickson 

6. To their credit, ministry officials 

became aware of the problem early 

on and moved quickly to help. 

Curriculum committees for each 

subject area were established and a 

การปฏริปูการศกึษา 

เพิม่แรงเหวีย่งบา้งแลว้ ๒ 

โรงเรยีนสายน้ําผึง้ในกรงุเทพฯ  

เริม่ใชห้ลักสตูรปฏริปูใหม ่

ของกระทรวงศกึษาธกิาร เชน่เดยีวกับ 

โรงเรยีนอืน่ท่ัวประเทศ จากสภาพทีเ่ห็น 
ดําเนนิการไดร้าบรืน่ดกีวา่ 

โรงเรยีนอืน่ๆ อกีหลายแหง่ 

เทอรร์ ีเฟรดรกิสนั 

เรือ่งและภาพ 

6. ตอ้งขอชมเชย ขา้ราชการกระทรวง 

ศกึษาธกิาร ทีต่ระหนักรูถ้งึปัญหา 

แตแ่รกและ รบีเรง่เขา้ชว่ยเหลอื 

ไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
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far more detailed set of standards 

and guidelines were developed and 

distributed as a set of booklets 

(saara kan rianruu kaen klang). 

7. While this has probably been a 

boon to the majority of schools, it 

has not been universally welcomed. 

Some teachers who had spent a 

year or more in feverish 

development of their own curricula 

were taken aback when the new 

material arrived only a few short 

weeks before the term was to begin. 

There was considerable confusion 

as to how much of what they had 

developed could actually be used. 

8. Initially, schools had been given 

considerable leeway as to how and 

when the core topics would be 

taught. The new guidelines are far 

more detailed and prescriptive. M1 

science, for example, now 

stipulates 52 expected learning 

outcomes and 53 content 

guidelines. In its original form, the 

Basic Education Curriculum had 

only eight core topics and 11 

standards for all 12 years of science 

instruction. 

หลักสตูรแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู ้
ข ึน้ 

จัดทําชดุคูม่อืทีม่มีาตรฐานการ
เรยีนรู ้
และแนวปฏบิัตทิีม่รีายละเอยีดมาก
ขึน้ 

และแจกเป็นเอกสารชดุ (สาระการ 

เรยีนรูแ้กนกลาง) 
7. ในขณะทีเ่อกสารชดุนี ้บางทดีเูป็น 

ประโยชนต์อ่โรงเรยีนสว่นใหญ ่
ทวา่ 

ไมไ่ดเ้ป็นทีย่นิดกีันท่ัวทัง้หมด คร ู

อาจารยบ์างคนทีใ่ชเ้วลาเป็นปี หรอื 

มากกวา่ ลนลาน จัดทําหลักสตูร
ของ 

โรงเรยีนตน มอีันตอ้งตกตะลงึงัน  

เมือ่เอกสารใหมม่าถงึแคช่ว่งสัน้ๆ  

2-3 อาทติยก์อ่นเริม่ตน้ภาคเรยีน 

เทา่นัน้ ยังมคีวามสบัสนกันมาก 

พอสมควรอกีวา่ ส ิง่ทีค่รอูาจารยไ์ 

ดจั้ดทําไปแลว้นัน้ นํามาใชจ้รงิๆ 
ได ้

มากนอ้ยเพยีงใด 
8. ในระยะแรก โรงเรยีนไดรั้บอสิระ 

คลอ่งตัวมากพอสมควรวา่ จะสอน 

สาระการเรยีนรูแ้กนกลางแคไ่หน  

และสอนเมือ่ใด แตคู่ม่อืสาระการ 

เรยีนรูใ้หมน่ีม้รีายละเอยีด และเป็น 

ขอ้กําหนดมากยิง่ขึน้ ดังตัวอยา่ง
วชิา 

วทิยาศาสตร ์ชัน้ ม.1 ขณะนีใ้น

คูม่อื 

สาระการเรยีนรู ้กําหนด 52 ผล 

การเรยีนทีค่าดหวงั และ 52 สาระ 

การเรยีนรู ้ทัง้ทีใ่นรปูแบบแตเ่ดมิ 

ตามหลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มเีพยีง 8 สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 

และ 11 มาตรฐานการเรยีนรูใ้นการ 

สอนวชิาวทิยาศาสตรต์ลอด 12 ปี 

ยอ่หนา้ที ่6 
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To their credit เป็นสํานวน หมายถงึ ตอ้งขอชมเชย  

their คอื ขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารคําเดยีวกับ officials  

aware of (adj.of) ตระหนักรูถ้งึ คํานีใ้นวงการศกึษามคํีาบัญญัตไิวแ้ลว้จงึตอ้งใชต้ามศัพท์

บัญญัต ิ

ดังกลา่ว  

curriculum committees (n.) คณะกรรมการหลักสตูร  

subject area (n.) กลุม่สาระการเรยีนรูห้รอืกลุม่วชิา 

a far more detailed set เป็นวลขียายคํา 

standards and guidelines ทีจ่ะตอ้งแยกออกไปไวท้า้ยประโยค เป็น ชุดมาตรฐานและคูม่อื 

ทีม่รีายละเอยีดมากขึน้ 

distributed (v.) จําหน่าย, จา่ย, แจก ใจความนีต้อ้งใช ้แจก 

ประโยคทัง้หมดนีใ้ช ้passive voice ทีภ่าษาไทยไมน่ยิมเขยีน จงึตอ้งปรับเปลีย่นโยกยา้ยและลด

คํา 

ในประโยคทัง้หมดใหม ่

ยอ่หนา้ที ่7 

this (pron.) สิง่นี ้(เอกสารคูม่อื)  

probably (adj.) บางท,ี อาจจะ ตอ้งเลอืกวางในตําแหน่งทีเ่หมาะสมในประโยค  

a boon (n.) ประโยชน,์ คณูุปการ, สิง่อํานวยความสะดวก ตอ้งเลอืกระดับความหมายของคํา ให ้

เขา้กับ 

บรบิทประโยคดว้ย จงึขอใชคํ้า ประโยชน ์ 

the majority of (n. of) สว่นใหญ,่ สว่นมาก  

universally (adj.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีข้อใช ้ท่ัวทัง้หมด เพือ่ขยาย welcomed (v.) ยนิด ี

ตอ้นรับ ประโยคนีค้วามจะชดัเจนยิง่ข ึน้ หากใส ่แต ่หรอื ทวา่ เขา้ไปดว้ย  

feverish (adj.) ตืน่เตน้, ลงิโลด, ลนลาน ขอใชคํ้า ลนลาน จะเหมาะสมกับ development (n.) 

การจัดทํา, การพัฒนา ซึง่ขอปรับใหเ้ป็นคํากรยิา จดัท า เพือ่ใหป้ระโยคสัน้สละสลวย  

be taken aback เป็นสํานวน หมายถงึ ตกตะลงึงัน บรบิทนีค้วรเตมิวล ีมอีนั เขา้ไป ความจะดขี ึน้
L 

materials (n.) มหีลายความหมาย ในทีน่ี ้คอื เอกสาร 

a few short weeks คอื ชว่งสัน้ๆ 2 - 3 อาทติย ์ 

the term was to begin ประโยคนีเ้ป็นตัวอยา่งทีไ่มค่วรแปลตามโครงสรา้งตน้ฉบับ L  

considerable (adj.) มหีลายความหมาย เชน่ น่าพจิารณาอยูม่าก, ใหญท่เีดยีว, มากพอสมควร 

ตอ้ง 

เลอืกใหเ้ขา้กับบรบิท คอื มากพอสมควร  

how much of what วลเีชน่นี ้ตอ้งแยกแปล แปล what สิง่ที ่เสยีกอ่น แลว้ตามดว้ยอนุประโยค 

ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย they had developed...จนจบประโยค แลว้จงึแปล how much - ไดเ้พยีงใด L  

actually (adv.) ตามความเป็นจรงิ 

ยอ่หนา้ที ่8 
Initially (adv.) ระยะแรก, ครัง้แรก, เริม่ตน้ 

leeway (n.) ทางออก, ชอ่งทาง, ความคลอ่งตัว ขอใชคํ้าแปลคําหลัง และเปลีย่น ความ มาใช ้
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คํา อสิระ 

เพือ่ลดความเป็นนามธรรมของประโยคลง 

core topics (n.) สาระการเรยีนรูแ้กนกลาง หรอืเนือ้หาหลัก  

how and when คําวเิศษณ์ทีเ่ป็นคํานามเชน่นี ้ตอ้งนํามาแปลใสท่า้ยประโยค  

prescriptive (adj.) กําหนด, ชีนํ้า, คําสัง่ ขอใช ้เป็นขอ้กําหนด จะเหมาะสมดกีับบรบิท L  

M1 science (n.) วชิาวทิยาศาสตร ์ชัน้ม.1  

stipulates (v.) ออกคําสัง่, กําหนด, ระบ ุขอเลอืกใช ้ก าหนด  

expected learning outcomes วลนีีพ้งึใชต้ามศัพทบ์ัญญัต ิคอื ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั L  

original form คอื รปูแบบแตเ่ดมิ  

the Basic Education Curriculum (n.) หลักสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (12 ปี ตัง้แต ่ป.1-ม.6) L 

science instruction (n.) การสอนวชิาวทิยาศาสตร ์

แลว้พบกนัใน Part3 สปัดาหห์นา้ สวัสดคีะ่    

จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 14: Education reform gains some momentum (1)  

สวัสดีค่ะ มิตรรักนักนิยมแปล  
วนัน้ี เรามาฝึกแปลบทความดา้นการศึกษากนันะคะ ขณะน้ี สถาบนัการแปลหนงัสือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กาํลงัระดมสรรพกาํลงั แปลงานดา้นการศึกษาอยูม่าก จึงเขมน้มองหานกัแปลมีคุณภาพเพียบ คือ 

ตอ้งแปลไดถู้กตอ้ง แปลไดช้ดัเจนตรงความ และอ่านเขา้ใจเป็นภาษาสาํนวนไทยท่ีดี (ไม่ตอ้งแปลซํ้าอีก) 

เหมือนงมเขม็ในมหาสมุทร โดยเฉพาะขอ้หลงั นกัแปลดา้นการศึกษาชอบแปลตามโครงสร้างภาษา 
องักฤษจงัเลย ยดึติดแน่นดว้ย ไม่ปรับเปล่ียนปรุงแต่งให้อ่านเป็นตามสาํนวนไทยเอาเลย แมแ้ปลออกมา 
ถูกตอ้งครบถว้น แต่ถา้อ่านไม่รู้เร่ือง งานแปลก็ไร้คุณภาพ ลม้เหลว 

ปัญหาน้ีแกไ้ม่ยาก ลองอ่านตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ทั้งยอ่หน้าให้จบก่อน แลว้อ่านทีละประโยค แปลเอา 
ความในใจก่อน แลว้จึงเรียบเรียงให้เป็นประโยคภาษาไทย โดยเปล่ียนแปลงคาํและหนา้ท่ีของคาํเสีย 

ใหม่ ให้เป็นประโยคและสาํนวนภาษาไทย แต่เน้ือหาบริบทคงเดิม เอาละ เรามาเร่ิมตน้กนัดีกวา่ 

Education reform gains 
some momentum 1 

การปฏริปูการศกึษา 

เพิม่แรงเหวีย่งบา้ง

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc1403.htm
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Like schools throughout the country, Sai Nam 

Phueng School in Bangkok has begun 

implementing the ministry's new reform 

curriculum. From the looks of it, it's going a 

bit more smoothly there than in many other 

schools. 

Story and pictures by  

Terry Fredrickson 

1. At Sai Nam Phueng, a well-known 

secondary school on Sukhumvit Soi 

22 in Bangkok, the introduction of the 

government's new reform curriculum 

appears to be going pretty much as 

ministry planners might have hoped. 

2. Last year, the school's administration 

and teaching staff spent much of their 

time fleshing out the ministry's rather 

spartan standards and content 

guidelines to produce curricula they 

believed appropriate to their students 

and community. 

3. They attended seminars and 

workshops conducted by the ministry, 

local universities and private 

organisations. At the same time, they 

were in regular contact with the staff 

at schools in their own school cluster, 

especially the school chosen to pilot 

the curriculum a year before the 

others. 

4. Thus, when this year's first term 

began in May, they were very much 

ready to go with the first stage of 

what is to be a three-year 

implementation programme. This year 

the reform curriculum is confined 

primarily to the first and fourth years 

of secondary school (Mathayom 1 and 

4). Next year this will extend to M2 

and M5 with full implementation 

coming a year later. 

แลว้ ๑ 

โรงเรยีนสายน้ําผึง้ในกรงุเทพฯ  

เริม่ใชห้ลักสตูรปฏริปูใหม ่

ของกระทรวงศกึษาธกิาร เชน่เดยีวกับ 

โรงเรยีนอืน่ท่ัวประเทศ จากสภาพทีเ่ห็น 
ดําเนนิการไดร้าบรืน่ดกีวา่ 

โรงเรยีนอืน่ๆ อกีหลายแหง่ 

เทอรร์ ีเฟรดรกิสนั 

เรือ่งและภาพ 

1. โรงเรยีนสายน้ําผึง้ โรงเรยีน
มัธยม 

ทีรู่จั้กกันด ีตัง้อยูท่ีถ่นนสขุมุวทิ 
22 

กรงุเทพฯ ทีม่กีารใชห้ลักสตูร
ปฏริปู 

ใหมข่องรัฐบาล ดเูหมอืนจะ
ดําเนนิ 

การไปไดด้ ีตามทีก่ระทรวงผู ้
วางแผน 

คาดหวงัไว ้
2. เมือ่ปีทีแ่ลว้ ฝ่ายบรหิารและคณะ 

ครอูาจารยโ์รงเรยีนไดทุ้ม่เทเวลา 

อยูม่ากโข ปรงุแตง่จากมาตรฐาน 

การเรยีนรูข้องกระทรวงที่
คอ่นขา้ง 

หว้นสัน้ และคูม่อืสาระการเรยีนรู ้
จัดทําเป็นหลักสตูรทีค่ดิวา่เหมาะ 

สมแกนั่กเรยีนและชมุชนของตน 
3. พวกเขาเขา้รว่มสมัมนา และ 

ประชมุปฏบิัตกิาร ทีก่ระทรวง 

ศกึษาธกิาร มหาวทิยาลัย
ทอ้งถิน่ 

และองคก์รเอกชนไดจั้ดขึน้ ใน 

ขณะเดยีวกัน ยังคงตดิตอ่สมํา่ 

เสมอกับคณะครอูาจารยท์ีอ่ยูใ่น 

กลุม่โรงเรยีนของตน โดยเฉพาะ 

โรงเรยีนทีไ่ดรั้บเลอืกเป็น
โรงเรยีน 
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5. Nationwide, things have not gone as 

smoothly. Curriculum development is 

a complex and time-consuming 

process and many schools lack the 

resources and experienced staff of a 

school like Sai Nam Phueng. 

Widespread confusion has been the 

inevitable result. 

นํารอ่งการใชห้ลักสตูร ลว่งหนา้ 

กอ่นโรงเรยีนอืน่หนึง่ปี 
4. ดังนัน้ เมือ่เริม่ตน้ภาคเรยีนแรก 

ปีนีใ้นเดอืนพฤษภาคม คณะคร 

ีอูาจารยจ์งึเตรยีมพรอ้มเต็มที ่
เขา้สูข่องโครงการประกาศใช ้

หลักสตูร 3 ปีระยะแรก ปีนี ้

หลักสตูรปฏริปูเริม่ใชเ้ฉพาะ 

ในระดับมัธยมศกึษาปีที ่1 และ 

ปีที ่4 (ม. 1และม. 4) ปีหนา้ 

ขยายไปม. 2 และม.5 จนใช ้

ครบสมบรูณ์ในปีถัดไป 
5. การดําเนนิงานท่ัวประเทศยัง 

ไมร่าบรืน่ การพัฒนาหลักสตูร 

สถานศกึษา เป็นกระบวนการ 

ทีส่ลับซบัซอ้นและใชเ้วลามาก 

อกีทัง้โรงเรยีนจํานวนมากขาด 

แหลง่คน้ควา้ และคณะครู
อาจารย ์

ทีม่ปีระสบการณ์ดังทีโ่รงเรยีน 

สายน้ําผึง้ม ีความสบัสนวุน่วาย 

สง่ผลขยายตัวกวา้งออกไปอยา่ง 

แน่นอน 

หวัขา่วใหญ ่
Education reform คอื การปฏริปูการศกึษา gains (v.) กําไร, ไดรั้บ, เพิม่, ทว ีแตข่อ

ใช ้เพิม่ เพือ่ใหเ้ขา้กับคํา momentum (n.) ทีห่มายถงึ แรงเคลือ่นที,่ แรงเหวีย่งหรอืผลกระทบ 

จะขอใช ้"แรงเหวีย่ง" ดกีวา่ เพราะเป็นการเขยีนหัวขอ้ขา่ว ควรใชคํ้าทีน่่าสนใจและดเูป็น
วชิาการ 

หวัขา่วยอ่ย 

Like schools throughout the country เป็นวลขียายความ ทีป่ระโยคภาษาไทยไมน่ยิมวาง 

ไวห้นา้ประโยค จงึขอนําไปไวข้า้งทา้ย 

implementing มาจาก v. implement หมายถงึ นําไปปฏบิัตหิรอืดําเนนิการหรอืใชจ้นไดผ้ล ขอ

ใช ้

คําทีเ่ขา้ใจงา่ย คอื ใช ้ 

the ministry's new reform curriculum หมายถงึ หลักสตูรปฏริปูใหมข่องกระทรวงศกึษาธกิาร 

the ชีเ้ฉพาะวา่ตอ้งเป็นกระทรวงศกึษาธกิาร ไมใ่ชก่ระทรวงอืน่ 

the looks หมายถงึ สภาพทีเ่ห็น 

it's going วลเีชน่นีส้ํานวนภาษาไทยไมน่ยิมแปลคําวา่ "มัน" เขา้มาดว้ย 
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a bit more smoothly there than หมายถงึไดร้าบรืน่ดกีวา่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ทัง้ยอ่หนา้มปีระโยคเดยีว แตม่วีลขียายยาวๆ ถงึ 2 วล ีหากแปลตามโครงสรา้งนี ้ประโยคจะยาว

และ 

มคํีาเชือ่มหลายแหง่ อา่นสบัสนไดง้า่ย จงึควรแบง่เป็นประโยคเล็กๆ จะน่าอา่นมากกวา่ L  

a well known secondary school หมายถงึ โรงเรยีนมัธยมทีรู่จั้กกันด ี

the introduction หมายถงึ การนํามาใช,้ การใช,้ การแนะนํา ขอเลอืก การใชี ้จะเขา้กับ

เนือ้ความ 

to be going pretty much หมายถงึ จะด าเนนิการไปไดด้ ี

ยอ่หนา้ที ่2 

school's administration and teaching staff คอื ฝ่ายบรหิารและคณะครอูาจารย์โรงเรยีน 

คํา staff ในภาษาการศกึษา หมายถงึ คณะครผููส้อน  

fleshing out มาจาก flesh out (phr. v.) เพิม่สาระ, ปรงุแตง่  

standards ในทีน่ีม้คีวามหมายเฉพาะ หมายถงึ มาตรฐานการเรยีนรู ้(ทีกํ่าหนดไวใ้นหลักสตูร 

พืน้ฐานของกระทรวง) 
rather spartan (phr. adj.) คอ่นขา้งหว้นสัน้ 

content guidelines หมายถงึ คูม่อืสาระการเรยีนรู ้ 

curricula (n.) เป็นพหพูจนข์อง curriculum  

appropriate to (adj. to) เหมาะสมแก ่ 

their ควรหาคําอืน่แทนคํา "ของเขา" เชน่ ของตน, ของตัวเอง 

community (n.) มหีลายความหมาย ในทีน่ีข้อใช ้ชุมชน 

ยอ่หนา้ที ่3 
attended (v.) มหีลายความหมาย แตบ่รบิทนีห้มายถงึ เขา้รว่ม 

seminars and workshops (n.) สมัมนาและประชมุเชงิปฎบิัตกิาร  

conducted by (v.by) จัดโดย local (adj.) ทอ้งถิน่  

private organizations (n.) องคก์รเอกชน 

in regular contact with เป็นวล ีหมายถงึ ตดิตอ่อยา่งสมํา่เสมอกับ  

school cluster คอื กลุม่โรงเรยีน  

pilot the curriculum หมายถงึ นํารอ่งการใชห้ลักสตูร  

a year before the others เป็นวล ีหมายถงึ ลว่งหนา้กอ่นโรงเรยีนอืน่หนึง่ปี 

ยอ่หนา้ที ่4 
Thus (adv.) ดังนัน้, เพราะฉะนัน้, ดว้ยเหตนุี ้ 
first term คอื ภาคเรยีนตน้  

very much ready หมายถงึ เตรยีมพรอ้มเต็มที ่ 

the first stage คอื ขัน้แรกหรอืปีแรก  

what is to be คอื สิง่ทีเ่ป็น แตว่ลนีี ้หากใสเ่ขา้มาจะเป็นสว่นเกนิทีไ่มจํ่าเป็น  

a three-year implementation programme โครงการประกาศใชห้ลกัสตูร 3 ปี 

is confined primarily หมายถงึ จํากัดเริม่แรก, เฉพาะเริม่แรก แตอ่า่นไมไ่ดค้วาม จงึตอ้ง
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เปลีย่น 

หนา้ทีคํ่า primarily (adv.) ใหเ้ป็นคํากรยิาเสยี และเพิม่คํา ใชี ้เขา้มา จงึเป็น เร ิม่ใช้

เฉพาะ L  

extend (v.) ขยายไป 

full implementation หมายถงึ "การใชค้รบสมบรูณ์" แตห่ากใสคํ่านีเ้ขา้ไปประโยคจะยดืยาว ไม ่

สละสลวยน่าอา่น จงึขอปรับเป็นคํากรยิา ใช ้เสยี 

ยอ่หนา้ที ่5 
nationwide (adj.) ระดับประเทศ, ท่ัวประเทศ ประโยคภาษาไทยไมน่ยิมนําวลขียายมาไว ้

ขา้งหนา้ 

จงึตอ้งหาประธานมากอ่น คอื things หมายถงึ การด าเนนิงาน  

curriculum development คอื การจัดทําหลักสตูรหรอืการพัฒนาหลักสตูร  

a complex and time-consuming process คอื กระบวนการทีส่ลับซบัซอ้นและใชเ้วลามาก L 

lack (v.) ขาด, ขาดแคลน, ไมม่ ี 

resources (n.) แหลง่ทรัพยากร, แหลง่ความรู,้ แหลง่คน้ควา้  

experienced staff หมายถงึ คณะครอูาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์, มคีวามเชีย่วชาญ  

widespread confusion คอื ความสบัสนวุน่วายขยายตัวกวา้งออกไป  

the inevitable result หมายถงึ สง่ผลอยา่งหนไีมพ่น้ หรอื ไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้

บทความยังไมจ่บนะคะ 

ไวพ้บกนัคราวหนา้คะ่ สวัสดคีะ่    

จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

October 7: State urged to do more to push firms to help society 

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีไดพ้บข่าวท่ีน่าช่ืนใจข่าวหน่ึงในหนงัสือพิมพ ์บางกอกโพสต์  นัน่คือข่าวการเรียกร้องให้ภาคเอกชน 

ยืน่มือมาช่วยพฒันาสังคม เน้ือข่าวมีความยาวเกินกวา่จะหยบิมาใส่ไดห้มดในตวัอยา่งงานแปล ดิฉนัจึง 
ตอ้งตดัทอนออกบางส่วน สาํหรับจุดสนใจของงานแปลวนัน้ียงัอยูท่ี่กลวิธีการอ่านเพ่ือแปลเช่นเดียวกบั 

สปัดาห์ท่ีแลว้ เชิญติดตามเลยค่ะ 

State urged to do more รฐับาลตอ้งท ามากขึน้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/troc0703.htm
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to push firms to help 
society 

Tax perks, policies among options 

Sunthon Pongpao 

1. Tax incentives and supportive state 

policies are vital in pushing for 

greater social responsibility among 

Thai corporations which would at 

the end of the day benefit their 

businesses, experts say. 

2. Speaking at the Asian Forum on 

Corporate Social Responsibility 

last week in Bangkok, Senator 

Mechai Viravaidhya said that while 

the idea was relatively new concept 

in Asia, it is time for Asian 

businesses to play a greater role in 

bettering society. 

3. "Business is needed to do more 

things to push society forward such 

as putting more percentage of 

profit on corporate social 

responsibility activities,'' he said. 

4. He said in order to do this, the 

government would have to offer 

more tax incentives. Currently, 

corporations can deduct only 2% of 

their expenditure on socially 

responsible programmes. 

5. Mr Mechai said Thailand lagged 

behind the Philippines where for 

the past three decades corporations 

have launched or engaged in social 

programmes, largely due to the 

influence of the United States. 

6. Ramon del Rosario, co-chairman of 

the forum, said 150 member 

organisations of the Philippines 

Business for Social Progress group 

เพือ่ผลกัดนัใหบ้รษิทั 

ชว่ยสงัคม 

การใหผ้ลตอบแทนดา้นภาษีเป็น 

ทางเลอืกหนึง่ 
นารรีตัน ์วริยิพงศ ์

1. ผูเ้ชีย่วชาญตา่งกลา่ววา่แรงจงูใจ 

ดา้นภาษีและนโยบายสนับสนุน 

ของรัฐเป็นสิง่จําเป็นในการผลักดัน 

ใหบ้รษัิทของไทยมคีวาม
รับผดิชอบ 

ตอ่สงัคมมากขึน้ ซึง่สดุทา้ยแลว้ก็
จะ 

กลับมาเป็นประโยชนต์อ่ธรุกจิของ 

บรษัิทเอง 
2. เมือ่สปัดาหก์อ่น คณุมชียั วรีะไวท

ยะ 

ซึง่เป็นวฒุสิมาชกิ กลา่วในทีป่ระชมุ 

อาเซยีนทีก่รงุเทพในหัวขอ้ความรับ 

ผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิทวา่ แม ้

แนวคดินีจ้ะคอ่นขา้งใหมส่ําหรับ
ทวปี 

เอเชยี แตก็่ถงึเวลาแลว้ทีบ่รษัิท
ตา่งๆ 

ในเอเชยีจะเพิม่บทบาทในการชว่ย 

พัฒนาสงัคม 
3. "บรษัิทจําเป็นตอ้งทําใหม้ากขึน้

เพือ่ 

ชว่ยสงัคมใหก้า้วไปขา้งหนา้ อยา่ง 

เชน่ เพิม่การจัดสรรเปอรเ์ซ็นตจ์าก 

เงนิกําไรเพือ่นําไปใชใ้นกจิกรรม 

ความรับผดิชอบตอ่สงัคม" 
4. ทา่นวฒุสิมาชกิเสนอวา่เพือ่ใหแ้นว 

คดินีเ้ป็นผล รัฐบาลควรตอ้งเสนอ 

แรงจงูใจดา้นภาษีใหม้ากขึน้ เทา่ที ่
เป็นอยูใ่นปัจจบุันบรษัิทสามารถหัก 

คา่ลดหยอ่นภาษีไดเ้พยีงรอ้ยละ 2  

จากคา่ใชจ้า่ยในโครงการประเภทนี ้
5. คณุมชียักลา่วเพิม่เตมิวา่ ขณะนี้ 

ประเทศไทยลา้หลังประเทศ
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allocate 1% of their net income 

every year on social programmes. 

Out of that amount, 20% is devoted 

to activities of the grou 

7. "For many business leaders, it is 

difficult to know where their 

responsibilities begin and end in 

relation to building infrastructure, 

creating economic opportunities 

and access to core services such as 

health and education," he said. 

8. "Sustainable solutions at 

community up to national level 

require close cooperation between 

government and business." 

ฟิลปิปินส ์

ไปแลว้ในเรือ่งนี ้ทีโ่น่นบรษัิทไดจั้ด 

หรอืมสีว่นรว่มในโครงการดา้น
สงัคม 

มาสามทศวรรษแลว้ สว่นใหญเ่ป็น 

อทิธพิลทีไ่ดรั้บมาจาก
สหรัฐอเมรกิา 

6. นายรามอน เดล โรซารโิอ ประธาน
รว่ม 

ในการประชมุครัง้นีก้ลา่ววา่ สมาชกิ 

ของกลุม่ธรุกจิฟิลปิปินสเ์พือ่ความ 

กา้วหนา้ของสงัคม (the Philippines 

Business for Social Progress 

group) ทัง้ 150 บรษัิทไดจั้ดสรร 

เงนิกําไรสทุธริอ้ยละ 1 ทกุปีสําหรับ 

ใชใ้นโครงการเพือ่สงัคม รอ้ยละ 20 

ของเงนิจํานวนนีนํ้าไปใชใ้น
กจิกรรม 

ของกลุม่ สว่นทีเ่หลอืซึง่เป็นสว่น
ใหญ ่

นัน้นําไปใชใ้นโครงการของบรษัิท
เอง 

7. "แตส่ําหรับผูบ้รหิารบรษัิทจํานวน

ไม ่

นอ้ยก็เป็นเรือ่งยากทีจ่ะทราบถงึ
ขอบ 

เขตความรับผดิชอบของบรษัิทวา่
ควร 

เริม่และจบลงทีใ่ดในเรือ่งของการ
สรา้ง 

สิง่สาธารณูปโภค ตลอดจนการ
สรา้ง 

โอกาสทางเศรษฐกจิและโอกาสที่
จะ 

ไดรั้บบรกิารระดับพืน้ฐาน เชน่ดา้น 

สขุอนามัย และการศกึษา" 
8. "ทางออกสําหรับการแกปั้ญหาที่

ไดผ้ล 

ในระยะยาวทัง้ในระดับชมุชนและ 

ระดับประเทศก็ คอืตอ้งมคีวามรว่ม 

มอืกันอยา่งใกลช้ดิระหวา่งรัฐบาล 
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และเอกชนน่ันเอง" 

หวัขา่ว 
การตัง้ชือ่เรือ่งอะไรก็ตามจะเป็นการสรปุเนือ้ความทัง้หมดลงมาใหเ้หลอืเพยีงประโยคหรอืวลี
เดยีว  

ฉะนัน้การแปลใหด้ตีอ้งอาศัยการอา่นทัง้เรือ่งกอ่นคะ่ การตัง้ชือ่หัวขา่วมักอยูใ่นรปูของวลโีดยตัด
สว่น 

tense ออก เชน่ State urged (รัฐถกูเรยีกรอ้งทําอะไรอยา่งหนึง่) ก็มาจาก The state was  

urged เมือ่เป็น passive voice ผูแ้ปลก็ตอ้งคดิตอ่ไปวา่จะทําอยา่งไรจงึจะหลกีคําวา่ ถกู
เรยีกรอ้ง ได ้ดฉัินใชคํ้าวา่ ตอ้ง โดยใหร้ปูประโยคชว่ยสือ่ความหมายของการเรยีกรอ้งแทน 

Perks (v. ยอ่มาจากคําวา่ perquisite หมายถงึการใหผ้ลตอบแทนพเิศษในรปูอืน่ทีไ่มใ่ชเ่งนิและ

ไม ่

ตอ้งเสยีภาษีรายได)้ การตัง้หัวขา่วรองก็นยิมเป็นวล ีแตข่องไทยเก็บรปูวลนีีต้ามตน้ฉบับแลว้ไม่
สวยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ในการอา่นอยา่มองขา้มคําเล็กคํานอ้ย เชน่ and or และพวก suffix ทีแ่สดงหนา้ทีข่องคํา พวกนี้

ชว่ย 

ไดม้ากจรงิๆ คะ่ อยา่งเชน่ประธานของประโยคแรก Tax incentives and supportive state  

policies คําวา่ and และ or ตอ้งใชเ้ชือ่มโครงสรา้งทีม่คีวามเสมอกัน เชน่ นามวลกีับนามวล ีทํา

ให ้

เราทราบวา่ ส ิง่ทีรั่ฐตอ้งใหม้สีองอยา่งคอื tax incentives (แรงจงูใจดา้นภาษี) กับ supportive 

state policies (นโยบายสนับสนุนของรัฐ) เนือ่งจากทัง้สองวลตีา่งก็เป็นนามวลทัีง้คูเ่สมอกัน แต่

หาก 

เราอา่นเป็นคําขยาย policies ทัง้หมดก็จะผดิความไป กลายเป็นวา่ นโยบายมสีองประการ 

ในแงค่วามสละสลวยของภาษาไทย ดฉัินก็จัดการโยกยา้ยบางขอ้ความซึง่ทา่นผูอ้า่นคง
สงัเกตเห็นแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่2 

คําวา่ Asian เป็นชือ่เฉพาะทีเ่ราออกเสยีงกันวา่ อาเซยีน แตท่วปีเอเชยีนัน้ตอ้งเขยีนถา่ยเสยีง

ตามทีม่ ี

กําหนดไวต้ามประกาศของราชบัณฑติยสถานคะ่ ในยอ่หนา้นีม้กีารโยกยา้ยขอ้ความเพือ่ความ
สละสลวย 

เชน่กันคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

หากเราถอืวา่การนํากรรมมาขึน้ตน้ประโยคก็เป็นประโยค passive แลว้ ดฉัินรูส้กึวา่ประโยค 
passive 



844 

 

ในภาษาไทยบางครัง้ไมจํ่าเป็นตอ้งมคํีาวา่ "ถกู" เสมอไป อยา่งเชน่ประโยคแรกนี ้

คําเล็กๆ อยา่งบพุบทมปีระโยชนม์ากเชน่กันคะ่ เพราะคําพวกนีเ้ป็นเครือ่งหมายใหท้ราบวา่เป็น
บพุบท 

วล ีซึง่ประกอบดว้ย คําบพุบทและนามวลอียา่งละหนึง่สําหรับทําหนา้ทีข่ยาย การมองเป็น
กลุม่คําเชน่นี ้
ทําใหเ้ราสามารถอา่นเก็บความไดด้โีดยเฉพาะเมือ่เป็นวลยีาวๆ อยา่งเชน่ more percentage of 

profit on corporate social responsibility activities เมือ่แปลเราก็สามารถยกมาใชไ้ด ้

ทัง้วลแีมจ้ะมกีารสลับทีว่ลกีันบา้งเพือ่ใหส้ละสลวยก็จะไมผ่ดิความ 

ยอ่หนา้ที ่4 
คําวา่ this ตอ้งตคีวามวา่หมายถงึสิง่ทีพ่ดูถงึในยอ่หนา้ที ่3 ถา้แปลตรงๆ in order to do this ก็

คอื 

เพือ่ใหทํ้าเชน่นีไ้ดส้ําเร็จ ปรับใหส้วยขึน้โดยคงความเดมิและอา้งถงึความในยอ่หนา้ 3 ดว้ย ดฉัิน

จงึใชว้า่ 

เพือ่ใหแ้นวคดินีเ้ป็นผล 

และเนือ่งจากเราพดูกันอยา่งตอ่เนือ่งในเรือ่งเดยีวคอืโครงการรับผดิชอบตอ่สงัคมของบรษัิท 
ดฉัินเห็นวา่ 

การใชคํ้าสรรพนาม นี ้แทนทัง้บพุบทวลสีดุทา้ยของยอ่หนา้ น่าจะดกีวา่แปลซํ้าคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 

โครงสรา้งภาษาตน้ฉบับเป็นประโยคเดีย่วทีม่กีารใชส้ว่นขยายเป็นอนุประโยค 
ตัง้แต ่where... แตด่ฉัิน 

คดิวา่การทําสว่นขยายอยูใ่นรปูของประโยคสัน้ๆ จะทําใหง้านแปลอา่นงา่ยขึน้ การทําเชน่นีก็้
แลว้แตผู่แ้ปล 

แตล่ะทา่นคะ่ ขออยา่งเดยีววา่ไมใ่หผ้ดิความหมาย 

ยอ่หนา้ที ่6 

การแปลชือ่เฉพาะทกุครัง้ตอ้งวงเล็บชือ่ภาษาอังกฤษไวด้ว้ย 

ยอ่หนา้ที ่7 
ตอนทา้ยประโยคตัง้แตห่ลังคําวา่ in relation to (ในเรือ่งทีเ่กีย่วกับ) มโีครงสรา้งภาษาอังกฤษที ่
ตอ้งอา่นอยา่งพเิคราะหเ์พือ่ไมใ่หห้ลงทาง ขอใหส้งัเกต suffix -ing ในคําวา่ building และคําที่

ม ี

โครงสรา้งทีเ่สมอกันก็คอื creating จากโครงสรา้งทําใหเ้ราทราบวา่ขอบเขตทีข่า่วกลา่วไวม้ี

เพยีง 

สองเรือ่งคอื การสรา้งสาธารณูปโภค (infrastructure) กับการสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ (eco- 

nomic opportunities) สว่น and access to core services... เนือ่งจากไมใ่ชโ่ครงสรา้ง 

ทีเ่สมอกับสองเรือ่งแรก จงึนับวา่เป็นเพยีงสว่นตอ่ของ economic opportunities ในภาษาไทย

เรา 
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จงึควรเขยีนตดิกันโดยไมเ่วน้วรรคคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่8 
ขอใหส้งัเกต บพุบท at และ up to นะคะ เพราะจะแยกใหเ้ราเห็นเป็นกลุม่ของสว่นขยายประธาน 

solutions ได ้ดว้ยเหตนุี ้require ก็คอืกรยิาของประโยค เรือ่งของโครงสรา้งเป็นเรือ่งทีส่ําคัญใน 

การอา่นไมน่อ้ยไปกวา่ศัพท ์การฝึกฝนใหส้ายตาแหลมคมเพือ่มองเห็นตัวชว่ยตา่งๆ ได ้จะทําให ้
จับความ 

เรือ่งทีอ่า่นไดถ้กูตอ้งและรวดเร็วยิง่ขึน้คะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่   

สวสัดคีะ่    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

SEPTEMBER 2003 

September 30: Boatmen do a brisk trade ferrying ashes 

สวัสดีค่ะ  
เคยมีผูม้าปรารภว่าจะปรับปรุงความสามารถในการทาํงานแปลไดอ้ยา่งไรเพราะรู้สึกวา่เหน่ือยมาก 

กวา่จะไดง้านแต่ละช้ิน ดิฉนัก็บอกไปวา่งานแปลเป็นงานท่ีเหน่ือยค่ะ แต่ถา้ทาํบ่อยๆ ก็ช่วยให้ทาํได ้

เร็วข้ึนบา้ง แต่ขอ้สาํคญัคือตอ้งไม่สุกเอาเผากิน 

การทาํงานแปลท่ีดีดิฉนัคิดวา่ตอ้งเร่ิมจากการอ่านภาษาตน้ฉบบั น่ีวา่ถึงเฉพาะการแปลภาษาองักฤษ 

เป็นไทยนะคะ การอ่านท่ีวา่น้ีกินความเกินกวา่การรู้ศพัทพ้ื์นๆ คือตอ้งทราบความหมายของศพัท ์

โดยรายละเอียดทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง และความหมายท่ีต่างออกไปเม่ืออยูใ่นบริบท 

ต่างๆ (ซ่ึงทาํให้ดิฉนัตอ้งเปิดพจนานุกรมคน้และตรวจสอบความหมายของคาํท่ีคิดวา่รู้แลว้ก็หลายคร้ัง 
เน่ืองจากยงัรู้ไมดี่พอค่ะ) และทราบความหมายของโครงสร้างวลีและประโยคดว้ย นอกจากนั้นยงัตอ้ง 
รู้จกัภูมิหลงัของเร่ืองนั้นๆ ไม่มากก็นอ้ย การอ่านและเขา้ใจความหมายทั้งท่ีตรง และท่ีแฝงอยูใ่นคาํ 
และโครงสร้างจะทาํให้เลือกคาํมาใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตวัอยา่งงานแปลในวนัน้ีคงพอจะทาํให้เห็น 

ความสาํคญัของการอ่านเพ่ือแปลไดบ้า้ง เรามาดูแต่ละยอ่หนา้นะคะ 

Boatmen do a brisk เจา้ของเรอืรบัสง่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse3003.htm
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trade ferrying ashes 

Sunthon Pongpao  
Ayuthaya 

1. The confluence of two rivers in 

Ayudhaya has become a popular 

spot for sprinkling the ashes of the 

deceased. 

2. Locals believe the spot where the 

Pasak merges into the Chao 

Phraya River in front of the 

revered Panan Cherng temple, is 

an ideal location for the final 

repository of deceased loved ones. 

3. The ancient customs is believed to 

bring peace to the souls of loved 

ones and to allow them a safe 

journey into the afterlife. 

4. Many residents believe the spot is 

auspicious and the confluence has 

historically been the first point 

where junks sailed up the Chao 

Phraya River caught the first 

glimpse of the old capital of 

Ayudthaya. 

5. As more people were now coming 

to pay their last respects to their 

loved ones at this juncture, more 

jobs are being created. 

6. Boat owners do a brisk business 

shuttling people to the middle of 

the river. Many prefer to sprinkle 

the ashes in Ayudhaya, saving 

themselves the more than 100km 

journey to the mouth of the Chao 

Phraya River in Samut Prakan 

province. 

7. Procedures dictate that once the 

ashes are collected after cremation 

at a temple, it is divides into three 

equal portions. One is kept in an 

urn, another in a larger receptacle 

คนลอยองัคารรายไดด้ ี

สนุทร พงศเ์ผา่  
อยธุยา 

1. จดุบรรจบของแมน้ํ่าสองสายใน 

จังหวดัอยธุยาไดก้ลายเป็นที ่
ทีค่นนยิมมาลอยอังคารของ 

ผูว้ายชนมไ์ปแลว้ 
2. ชาวบา้นเชือ่กันวา่ตําแหน่งทีแ่มน้ํ่า 

ป่าสกัไหลมารวมกับแมน้ํ่า
เจา้พระยา 

หนา้วดัพนัญเชงิซึง่เป็นทีนั่บถอื
ของ 

ชาวบา้นนัน้ เป็นแหลง่พํานัก
สดุทา้ย 

ทีด่มีากแหง่หนึง่สําหรับบคุคลอัน 

เป็นทีรั่กทีจ่ากไป 
3. ประเพณีทีม่มีาแตโ่บราณนีเ้ชือ่ 

กันวา่จะนําความสขุสงบมาสูด่วง 

วญิญาณของผูเ้ป็นทีรั่ก และทําให ้

ผูต้ายไปสูส่คุตยิังสมัปรายภพ 
4. ชาวบา้นไมน่อ้ยเชือ่กันวา่จดุบรรจบ 

ของแมน้ํ่าทัง้สองสายนีเ้ป็นสถานที ่
มงคล แตเ่ดมิในประวตัศิาสตรก็์ 

เคยเป็นตําแหน่งทีเ่รอืสําเภาทีแ่ลน่ 

เขา้ลําน้ําเจา้พระยาจะมองเห็นกรงุ 

ศรอียธุยาเมอืงหลวงเดมิของไทย 

ไดเ้ป็นจดุแรก 
5. จากการทีท่ีน่ีม่คีนมารว่มพธิเีคารพ 

ผูต้ายเป็นครัง้สดุทา้ยมากขึน้ทกุท ี

ทําใหเ้กดิการสรา้งงานเพิม่ขึน้ดว้ย 

เชน่กัน 
6. พวกเจา้ของเรอืจะนําเรอืมาบรกิาร 

พาคนออกไปลอยอังคารยังกลาง
แมน้ํ่า 

ซึง่ใหร้ายไดด้หีลายคนก็พอใจทีจ่ะ
ทํา 

พธิลีอยอังคารทีจั่งหวดัอยธุยา 
เพราะ 

เทา่กับเป็นการยน่ระยะการเดนิทาง 
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stored at the family temple, and 

the last is sprinkled into the 

waterways. 

ถงึกวา่ 100 กโิลเมตร จากทีจ่ะตอ้ง 

ไปถงึปากแมน้ํ่าเจา้พระยาใน
จังหวดั 

สมทุรปราการ 
7. พธิกีรรมกําหนดขัน้ตอนไวด้ังนี ้เมือ่ 

เก็บเถา้กระดกูหลังจากพธิี
ฌาปนกจิ 

ทีว่ดัแลว้จะนํามาแบง่เป็นสามสว่น 

เทา่ๆ กัน สว่นแรกบรรจลุงในโกศ 

เก็บไว ้อกีสว่นบรรจลุงในโกศทีม่ ี

ขนาดใหญก่วา่ใบแรกนําไปเก็บไว ้

ทีว่ดัซึง่ครอบครัวไปเป็นประจํา 
สว่น 

สว่นทีส่ามก็จะนําไปลอยในแมน้ํ่า 

ลําคลองทีม่กีารสญัจรไปมา 

หวัขา่ว 
ดว้ยการอา่นแตเ่พยีงหัวขา่วคงหาคําแปลทีเ่หมาะสมไดย้าก การอา่นเนือ้ความทัง้หมดแลว้นํามา
สรปุ 

ใหเ้ขา้กับชือ่เรือ่งจะดกีวา่คะ่ แตก่อ่นอืน่ตอ้งวเิคราะหค์วามหมายของศัพทเ์สยีกอ่น วา่ boatmen  

คอืคนทีเ่ดนิเรอืโดยสาร หรอืมเีรอืใหเ้ชา่ a brisk trade กจิการคา้ทีด่แีละทําเงนิไดม้าก ferrying  

การเดนิเรอืรับสง่ผูโ้ดยสาร ashes เถา้ ในทีน่ีห้มายถงึเถา้กระดกูหรอือังคาร จากนัน้คอ่ยคดิวา่จะ

เขยีน 

เป็นภาษาไทยใหส้ละสลวยไดอ้ยา่งไรจงึจะเก็บไดท้กุถอ้ยกระทงความ เชน่วา่ เจา้ของเรอืทําธรุกจิ
รับสง่ 

คนมาลอยอังคารไดเ้งนิด ีก็ไดค้ะ่ หรอืจะใหก้ะทัดรัดสมเป็นชือ่หัวขา่วก็อาจตดัหรอืปรับบางคํา เป็น  

เจา้ของเรอืรบัสง่คนลอยองัคารรายไดด้ ีก็ไมเ่ลว 

ยอ่หนา้ที ่1 

ความหมายของ tense เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งสนใจเสมอ เชน่การใช ้present perfect tense ในคําวา่ has 

become ตอ้งตคีวามวา่ เพิง่จะเริม่เปลีย่นไปเป็นทีน่ยิมและในขณะนีก็้ยังเป็นเชน่นัน้ ถา้ใชว้า่ จดุ
บรรจบ...ไดก้ลายเป็นทีท่ีค่นนยิม อาจหมายถงึ ขณะนีเ้ลกินยิมไปแลว้ก็ได ้การเพิม่คําอกีสองคําวา่  

ไปแลว้ ตอ่ทา้ย จะทําใหนั้ยของกาละนีช้ดัเจนและถกูตอ้งขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่2 

ในการอา่นเราจะมองขา้ม article ไมไ่ดเ้ลยคะ่ คําวา่ an ในนามวลวีา่ an ideal location (สถานที ่

ดมีากแหง่หนึง่) แสดงความหมายของคํานามวา่เป็นเพยีงสถานทีห่นึง่ (ยังมอีกีหลายแหง่) ตา่ง
จาก the 

ซึง่อาจหมายถงึมแีหง่เดยีว หรอืเป็นสิง่ทีเ่คยพดูถงึมากอ่นแลว้ แตภ่าษาไทยมักไมค่อ่ยให ้
รายละเอยีดของ 

คํานามเชน่นี ้ฉะนัน้เมือ่แปลบางครัง้เราอาจไมแ่ปลก็ไดเ้พราะจะฟังดไูมเ่ป็นไทยๆ ยกเวน้ตอ้งการ



848 

 

เนน้ 

อยา่งในกรณีนี ้

ยอ่หนา้ที ่3 

ประธานของประโยค The ancient customs เป็นตัวอยา่งทีด่ขีองการใช ้the แมจ้ะไมไ่ดเ้คยเห็นคํา 

วา่ customs ในบทอา่นนีม้ากอ่น แตเ่มือ่ม ีthe กํากับก็ตอ้งคดิเสมอวา่เป็นสิง่ทีเ่คยพดูถงึมาแลว้ ซึง่

จะ 

ตคีวามอยา่งอืน่ไปไมไ่ดน้อกจากพธิลีอยอังคารนี ้ไมใ่ชป่ระเพณีอืน่แน่นอน และพอดวีา่ใน
ภาษาไทยม ี

โครงสรา้งทีส่ามารถละประธานได ้และเอากรรมขึน้ตน้ ประโยคนีจ้งึใชโ้ครงสรา้งประโยค passive 

voice 

ในภาษาไทยไดด้ว้ยโดยไมต่อ้งมคํีาวา่ "ถกู" วา่ ประเพณีทีม่มีาแตโ่บราณนีเ้ชือ่วา่จะน าความ 

สขุสงบ... 

A safe journey นัน้เป็นวลทีีใ่ชไ้ดเ้หมาะกับบรบิทนีม้าก เพราะใหค้วามหมายของการสง่วญิญาณไป 

ทางน้ําสูส่ถานทีร่ม่เย็น แตถ่า้แปลเป็นภาษาไทยแบบลุน่ๆ คงไมเ่หมาะ เพราะเรามคํีาวา่ สู่

สคุต ิหมาย 

ถงึการเดนิทางไปในภพทีด่ ีใชอ้ยู ่เชน่เดยีวกับ afterlife คอืชาตหินา้ ภพหนา้ ตรงกับคํา

วา่ สมัปรายภพ 

การเลอืกหาคําเชน่นีเ้ป็นเรือ่งของการเก็บสะสมคําศัพทข์องผูแ้ปลแตล่ะคนคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
คําวา่ spot (จดุ, ตําแหน่งแหลง่ที)่ กับ confluence (การไหลมาบรรจบกันของแมน้ํ่า) ในบรบิทนี้ 

หมายถงึสถานทีเ่ดยีวกัน ม ีand เชือ่มประโยค หมายถงึสถานทีน่ีทั้ง้เป็นมงคล (auspicious) และ

เป็น 

จดุแรกทีเ่รอืสําเภาจะเห็นกรงุศรอียธุยาซึง่เป็นเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตรเ์พราะปัจจบุันไมม่กีาร
คา้ขาย 

ดว้ยเรอืสําเภากันอกีแลว้ วลทีีว่า่ point of contact (จดุทีส่มัผัส) ก็ตอ้งตคีวามวา่เป็นเรือ่งเดยีวกับ  

caught the first glimpse (ทีเ่ห็นเป็นครัง้แรก) ฉะนัน้เมือ่อา่นดแีลว้การลงมอืแปลจะตอ้งนํา 

สิง่ทีอ่า่นมาผสมผสานอยา่งไมต่กหลน่แตพ่ยายามไมใ่หซ้ํ้าซอ้น 

ยอ่หนา้ที ่5 
juncture ก็หมายถงึจดุทีบ่รรจบของแมน้ํ่าสองสายเชน่เดยีวกัน ยอ่หนา้นีท้า่นคงเห็นตัวอยา่งของ

การ 

เก็บความใหค้รบแลว้นํามาเขยีนใหไ้ดป้ระโยคไทยๆ ใหมไ่ดช้ดัเจน 

ยอ่หนา้ที ่6 
ศัพทแ์ละโครงสรา้งก็ตรงไปตรงมาไมม่อีะไรยากคะ่ ยกเวน้ควรเลอืกใชคํ้าวา่ ยน่ ระยะทางแทนคํา

วา่ 

saving จะดกีวา่ ประหยัด ระยะทาง 

ยอ่หนา้ที ่7 
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procedure คอืกระบวนการขัน้ตอน dictate หมายถงึสัง่ หรอืกําหนด แตจ่ะแปลวา่ กระบวนการสัง่
วา่  

คงไมเ่หมาะ ควรใชว้า่ พธิกีรรมก าหนดข ัน้ตอนไวด้งันี ้อกีคําทีต่อ้งหาคําทีเ่ทยีบกันใหเ้หมาะ

คอื urn  

ของฝร่ังใชเ้ก็บอัฐเิชน่กัน เป็นภาชนะทรงสงูคลา้ยไห มลีวดลายสวยงาม แตม่หีแูละฝา ของไทยเรา
ใช ้โกศ  

ใสเ่ถา้กระดกูหรอือังคาร เป็นภาชนะทรงสงู กน้สอบ มฝีาปิด แตโ่กศก็ยังหมายถงึทีส่ําหรับใสพ่ระ
ศพหรอื 

ศพเจา้นายชัน้สงูไดอ้กีดว้ยคะ่ 

พบกันคราวหนา้     
สวสัดคีะ่    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

September 23: Shanghai buys back lost calligraphic work (2) 

สวสัด ีทา่นผูอ้า่น  

วนันี ้กอ่นเริม่แบบฝึกแปล ดฉัินขอชีแ้จงแฟนพันธแ์ทข้องคอลัมนน์ี ้ทีก่รณุาแนะนําการแปล
ระบบการ 

ใชปี้ศกัราชของฝร่ังในแบบฝึกแปลครัง้แรกของดฉัิน ดว้ยความเป็นมอืใหมน่ั่นเองแหละคะ่ 
จงึทําให ้

เกดิความสบัสนได ้ทีจ่รงิ 1940s (จะเขยีน 1940'sหรอื 1940s ก็ได)้ หมายถงึทศวรรษที ่40 

ของ 

ศตวรรษที ่19 แตเ่วลาแปล ตอ้งใชภ้าษาทีส่ัน้ กะทัดรัด เขา้ใจงา่ย ซ ึง่ควรเป็น "ทศวรรษ 
1940"  

ดฉัินเกรงวา่ผูอ้า่นจะสบัสน จงึใชอ้ยา่งงา่ยวา่ ชว่งปี 1940 บังเอญิ ตก "ชว่ง" ไป ตอ้งขอ
โทษและ 

ขอบคณุทีแ่นะนํามา 

วนันีเ้ป็นตอนทีส่องของนักแปล "มอืใหม"่ ของคอลัมนน์ีน้ะคะ ในสปัดาหก์อ่นดฉัินไดก้ลา่วถงึ
ความสําคัญ 

และลักษณะการแปลงานวชิาการ สปัดาหน์ีเ้รามาดรูายละเอยีดเนือ้หากันตอ่นะคะ รวมทัง้เทคนคิ
การแปล 

ชือ่ภาษาตา่งประเทศซึง่เป็น "ยาขม" อยา่งหนึง่ของงานแปลดา้นวชิาการคะ่ 

กอ่นอืน่ดฉัินขอย้ําวา่งานแปลวชิาการ ตอ้งการ ความถกูตอ้ง (ตามเนือ้หางานเขยีนชิน้เดมิ แตถ่า้
งานเขยีน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse2303.htm
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เดมิผดิ ผูแ้ปลก็ตอ้งแปลตามนัน้ และทําเชงิอรรถไว)้ ความชดัเจนตรงไปตรงมา (ไมใ่ชส้ํานวน
โวหาร 

แบบบันเทงิคด)ี และ ความน่าอา่น (ในความหมายวา่อา่นเขา้ใจไดด้ ีตามลักษณะการใชส้ํานวน
ภาษาไทย)  

ม ี3 ลักษณะใหญ่ๆ  เชน่นี ้เป็นนักแปลดา้นวชิาการไดแ้ลว้ ถา้แตจ่ะเป็นนักแปลดา้นวชิาการทีด่ ีตอ้ง

ม ี

อยา่งอืน่อกี... 

ชิน้งานทีนํ่าเสนอวนันี ้เป็นขา่วสัน้ๆ ดา้น archaeology — โบราณคด ีและ ancient history — 

ประวตัศิาสตรย์คุโบราณ ดสูัน้ๆ งา่ยๆ ก็จรงิ แตม่ยีาขมแฝงอยูม่ากทเีดยีว ยาขมทีนั่กแปลดา้น
วชิาการ 

ตอ้งพบเสมอๆ คอื ชือ่คน จะเขยีนอยา่งไรด.ี.. หลักมอียูว่า่ ใหเ้ขยีนทับศัพทคํ์าทีเ่ป็นชือ่นัน้ 
หลักการทับศัพท ์

จะใช ้"ตามใจประสาไทยแท"้ มไิด ้พงึใชต้ามหลักของราชบัณฑติยสถานดกีวา่ เพราะมกีาร
ประกาศเป็น 

กฎออกมาแลว้ ใชใ้หเ้หมอืนกัน ผูอ้า่นไมส่บัสนฉงนในใจแน่แท ้ชือ่คน หรอืชือ่สถานที ่ชือ่
ภมูศิาสตรต์า่งๆ 

ราชบัณฑติยสถานไดจั้ดทําเอกสารอา้งองิ หลักการเขยีน การอา่น และการทับศัพทไ์วม้ากมาย 
เอกสาร 

เชน่นีค้อื "เครือ่งมอื" ของนักแปล ตอ้งหามาใชเ้พือ่ป้องกัน "ความไมถ่กูตอ้ง" อกีแหลง่หนึง่ ที่
คน้หา คอื 

Webster's New Geographical Dictionary  และ Webster's New Biographical Dictionary และแหลง่

สดุทา้ยทีอ่ยากจะบอกเหลอืเกนิ คอื สถานทตูนานาชาตใินประเทศไทย ทีเ่ป็นเจา้ของภาษา 

น่ันแหละ โทรถามโอปะเรเตอรเ์ถดิ ไมผ่ดิหวงัหรอก แตล่ะสถานทตูใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งด ีขอ
รับรอง 

เพราะไดใ้ชบ้รกิารมาแลว้ 

ขา่วดา้นโบราณคดแีละประวตัศิาสตรย์คุโบราณชิน้นี ้ดจูากแหลง่ขา่วมาจาก Beijing — ปักกิง่ 

(ไมใ่ช ่

เบจงิตามภาษาอังกฤษ) ประเทศจนี แน่นอนตอ้งมชีือ่ทีเ่ป็นภาษาจนี ชือ่จนีทีเ่ขยีนมาจาก
ภาษาอังกฤษ 

มคีวามยุง่ยากในการถอดเสยีง และเขยีนออกมาเป็นภาษาไทยมาก เพราะถอดเสยีงตามอักษร
ภาษาอังกฤษ 

(ตามทีร่าชบัณฑติยกํ์าหนดไว)้ ไมไ่ด ้อกีทัง้ในเอกสาร "หลักเกณฑก์ารทับศพัท"์ ของ

ราชบัณฑติยสถาน 

มแีต ่ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน อติาล ีสเปน รัสเซยี ญีปุ่่ น อาหรับ และมลาย…ู ไมม่ภีาษาจนี 

โชคด!ี  

ดฉัินบังเอญิมเีอกสารเกา่ๆ ของราชบัณฑติยซ์ ึง่รวมเอาภาษาจนีไวด้ว้ย จงึใชเ้ป็นหลักในการทับ
ศัพท ์และ 

ถอดเสยีงออกมา (ราชบัณฑติยสถานน่าจะพมิพเ์ผยแพรอ่อกมาใหใ้ช ้แมไ้มถ่กูตอ้งครบถว้นก็ตาม
เถดิ ยังด ี

กวา่ไมม่ใีชก้ัน) จรงิไหม... ทา่นผูอ้า่น 
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มคํีาภาษาจนีอยู ่6 คําดว้ยกันในขา่วนี ้ดฉัินขอเขยีนทับศัพทโ์ดยใชต้ามเอกสารดังกลา่วเป็นแหลง่

อา้งองิ 

(หากออกเสยีงจรงิผดิพลาดโปรดแนะนํากันมาบา้ง) 

Chunhuage Tie — ชวึน้หวา้เกอ่ เทีย้  

Qi Gong — ฉี โกง่ หรอื ฉี กง  

Song Dynasty — ราชวงศโ์ซง่  

Emperor Taizong — จักวรรด ิทา้ยโจง่ หรอื ไทจ้ง  

Chen Xiejun — เฉนิ เซีย้จวึน้  

Shanghai —เซีย่งไฮ ้

 

Shanghai buys back 
lost calligraphic 
work(2) 

Beijing, AFP 

4. The Chunhuage Tie is the only 

collection of works by many 

distinguished calligraphers living 

before the Song Dynasty (960 -

1279 AD) that has survived. 

5. It was ordered some time between 

939 and 997 by Emperor Taizong, 

who demanded that a 

comprehensive selection of 

rubbings be made from 

masterpieces of calligraphic letters 

in the imperial archives. 

6. "The rubbing collection is 

prestigious and influential in 

Chinese history," said Shanghai 

นครเซีย่งไฮซ้ือ้ 

อกัษรเขยีนโบราณ 

งานทีส่าบสญูคนืมา (๒) 

สาํนักขา่วฝร่ังเศส, ปักกิง่ 

4. ชวึน้ หวา้ เกอ่เทีย้ เป็นงาน 

รวบรวมฝีมอืนักคัดอกัษรเขยีน 

โบราณผูม้ชี ือ่เสยีงโดง่ดังในสมัย 

กอ่นราชวงศโ์ซง่ (ค.ศ. 960 1279) 

เพยีงชิน้เดยีวทีย่ังหลงเหลอือยู ่
5. เป็นพระบรมราชโองการในรัชสมัย 

จักรพรรด ิไทจ้ง ชว่งปีค.ศ. 939 - 

997 ทีรั่บสัง่ใหค้ัดเลอืกอกัษร 

รปูลอกจากงานคัดอกัษรชิน้เดน่ๆ 

ตามหอจดหมายเหตหุลวงไว ้

ไดค้อ่นขา้งสมบรูณ์ 
6. งานรวบรวมอักษรรปูลอกนี ้แสดง 

ถงึเกยีรตปิระวตัแิละมอีทิธพิลตอ่ 

ประวตัศิาสตรจ์นีมาก ผูอํ้านวยการ 
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Museum director Chen Xiejun. 

7. The paper said the museum has 

been trying to trace the collection 

since the founding of the People's 

Republic of China in 1949. It 

surfaced in the 1980s after a 40-

year absence at an auction in 

Hong Kong. 

พพิธิภัณฑเ์ซีย่งไฮ เฉนิ เซีย้ จวึน้ 

กลา่ว 
7. หนังสอืพมิพร์ายงานวา่ พพิธิภัณฑ ์

แหง่นีพ้ยายามตามรอยงานชิน้นี ้ 

มาตัง้แตจ่นีเป็นประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนีในปี 1949 แลว้ หลัง 

จากสญูหายไปถงึ 40 ปี จงึ ปรากฏ 

ขึน้ในงานประมลูของในฮอ่งกงเมือ่
ปี 

ค.ศ. 1980 

หวัขา่ว 
เซีย่งไฮ เป็นเมอืงใหญแ่ละสําคัญยิง่ของจนีทางใต ้จงึควรใส ่นคร เขา้ไปดว้ย calligraphic work  

หมายถงึ งานดา้นอักษรโบราณเขยีนดว้ยลายมอื มาจาก calligraphy หมายถงึ ศลิปะหรอื ศาสตร์

วา่ดว้ย 

การคัดลายมอื หรอืคดัลอกหรอืการเขยีนดว้ยลายมอืสวยงาม ดัง เชน่ การคัดอักษรจากศลิาจารกึ 
หรอื 

การเขยีนอักษรจนีโบราณ 

ยอ่หนา้ที ่4 

has survived (v.) เป็น present perfect จงึหมายถงึ ทีย่งัหลงเหลอือยู ่

ยอ่หนา้ที ่5 

as ordered (v.) เป็น past tense ของ กรยิาทีเ่ป็น passive voice ทีเ่ราไมน่ยิมแปลตามโครงสรา้ง 

เชน่นี ้จงึปรับใหมใ่หเ้ป็นคํานาม โดยใชร้าชาศัพท ์คอื พระบรมราชโองการ (ของจักรพรรด)ิ สว่น

วล ี 

a comprehensive selection of rubbings be made ประโยคนีเ้ป็นผลมาจากกรยิา  

demanded หากแปลตามรปูประโยค หรอืตามลกัษณะประเภทคํา คําแปลจะไมร่าบรืน่เป็นภาษาทีด่  ี 

จงึปรับปรงุใหม ่ทัง้รปูประโยคและหนา้ทีข่องคํา ดัง เชน่ selection (n.) เปลีย่นเป็น

คํากรยิา คดัเลอืก  

(เพือ่มารวบรวมไว)้ สว่น rubbings หมายถงึ รปูลอก ทีเ่กดิจากทาบกระดาษบาง (ลอกลาย) ลงบน 

วสัดนูุน แลว้ฝนดว้ยแทง่สดํีา ดัง เชน่ รปูลอกในวดั comprehensive (adj.) หมายถงึ กวา้งขวาง 

ครอบคลมุเนือ้หากวา้งขวาง ในทีน่ีด้ฉัินเลอืกใชว้า่ คอ่นขา้งสมบรูณี ์เพือ่ใหรั้บกับบรบิท และใน
ประโยค 

ภาษาไทย นยิมวางคณุศัพทไ์วท้า้ยประโยค 

ยอ่หนา้ที ่6 

prestigious (adj.) มบีารม ีทรงเกยีรตคิณุ (หรอืเกยีรตภิมู,ิ เกยีรตปิระวตั)ิ influential (adj.)  

มผีลกระทบ มผีลสะทอ้น มอีทิธพิลตอ่ ใชอ้ทิธพิลครอบ ในบรบิท ขอใช ้มอีทิธพิลตอ่ สว่นวล ีin  

Chinese history การใชบ้พุบท in ไมจํ่าเป็นตอ้งแปลตรงตัวเสมอไป เพราะทําใหป้ระโยคแปลด ู
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ไมส่ละสลวย จงึขอใช ้ตอ่ แทน "ใน" 

ยอ่หนา้ที ่7 
The paper หมายถงึ หนังสอืพมิพ ์ในทีน่ีค้อื China Daily  แตไ่มจํ่าเป็นตอ้งเอย่ซํ้าอกี  

to trace (v.) มหีลายความหมาย เชน่ เดนิไปตาม(ทาง) ตดิตาม พบ สบื แตข่อเลอืกใช ้ตาม

รอย สว่น 

surfaced (v.) หมายถงึ ปรากฏขึน้ an auction หมายถงึ การประมลูของ แตถ่า้ใช ้งาน แทน การ จะ
เป็นประโยคทีด่กีวา่  

สวสัดคีะ่     
จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

September 16: Shanghai buys back lost calligraphic work (1) 

สวสัด ีทา่นผูอ้า่น  

วนันีใ้นฐานะ "มอืใหม"่ ของคอลัมน์นี ้ขอเริม่ตน้ช ิน้งาน ทีเ่ราจะเสรมิแรงเพิม่ทักษะการแปล
งาน 

วชิาการกันดกีวา่นะ อยา่เพิง่ทําหนา้เบือ่ซ ิ! ไมว่า่จะเบือ่งาน หรอืเบือ่ฝีมอืเขยีนของมอืใหม ่
ก็แลว้ 

แต ่ขอบอกวา่...งานแปลวชิาการนี ้นับวนัทวคีวามสาํคัญยิง่ข ึน้ ก็มันเป็นงานถา่ยโอนความรู ้
และเทคโนโลยสีมัยใหมจ่ากตา่งประเทศ ผา่นกําแพงภาษา เขา้มาตอ่ยอดความรูเ้ดมิของ
ไทยเรา 

นะซ ิจําเป็นอยา่งยิง่ทีเ่ราควรพุง่ความสนใจใหก้ับงานแปลดา้นนี้ 

งานแปลวชิาการ ตอ้งการ ความถกูตอ้ง (ตามเนือ้หางานเขยีนชิน้เดมิ แตถ่า้งานเขยีนเดมิผดิ ผูแ้ปล 

ก็ตอ้งแปลตามนัน้ และทําเชงิอรรถไว)้ ความชดัเจนตรงไปตรงมา (ไมใ่ชส้ํานวนโวหารแบบบันเทงิ
คด)ี 
และ ความน่าอา่น (ในความหมายวา่อา่นเขา้ใจไดด้ ีตามลักษณะการใชส้ํานวนภาษาไทย) ม ี3 

ลักษณะ 

ใหญ่ๆ  เชน่นี ้เป็นนักแปลดา้นวชิาการไดแ้ลว้ ถา้แตจ่ะเป็นนักแปลดา้นวชิาการทีด่ ีตอ้งมอียา่งอืน่
อกี... 

ทีจ่รงิงานแปลวชิาการนี ้ในความคดิของดฉัิน ดอูอกจะงา่ยกวา่งานแปลบันเทงิคดอียูม่าก นักแปล
ดา้น 

วชิาการอยา่งเพิง่สง่ "คอ้น" มาใหน้ะคะ เพยีงแตถ่า้รู ้คําศัพท ์วล ีและประโยค ทีศ่าสตรส์าขาทีจ่ะ

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse1603.htm
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แปล 

เทา่นัน้ ออ้... คน้ควา้ความรูส้าขานัน้ดว้ย... อกีนดิเดยีว ก็ไมย่ากแลว้ เปรยีบเทยีบกับบันเทงิคด ีที่
ตอ้ง 

ใชค้วามคดิอา่น และความรูด้า้น สํานวนภาษา ทีต่อ้งงดงามสละสลวยสมบรูณ์ เทา่เทยีมงานเขยีน
ของเดมิ 

เขา้ดว้ย... พดูอกีอยา่งหนึง่ ตอ้งใช ้"พรสวรรค"์ ของผูแ้ปลดว้ย เห็นไหมวา่แคน่ี…้ยากกวา่กันแลว้ 

มพัิกตอ้ง 

พดูองคป์ระกอบอืน่ๆ อกี 

การแปลควรสัน้กะทัดรัด เพราะเนือ้ทีข่า่ว ไมพ่อใหใ้สข่อ้ความยาวได ้แตใ่นทีน่ีเ้ป็นการฝึกแปลขา่ว
เชงิ 

วชิาการ เพือ่ใหไ้ดเ้นือ้ความขา่วครบสมบรูณ์ จงึขอใชข้อ้ความยาวเต็มประโยคสมบรูณ์ 

 

Shanghai buys back 
lost calligraphic 
work (1) 

Beijing, AFP 

1. The Shanghai Museum has 

paid $4.5 million (186 

million baht) to retrieve a 

calligraphic collection which 

experts termed the most 

significant event in cultural 

relics preservation since 

communist China was 

founded in 1949. 

2. The four - volume 

"Chunhuage Tie" (Model 

Letters from the Imperial 

นครเซีย่งไฮซ้ือ้ 

อกัษรเขยีนโบราณ 

งานทีส่าบสญูคนืมา (๑) 

สาํนักขา่วฝร่ังเศษ, ปักกิง่ 

1. พพิธิภัณฑเ์ซีย่งไฮ ้จา่ยเงนิ  

4.5 ลา้นดอลลารส์หรัฐ (189  

ลา้นบาท) ซือ้กลับคนืงานรวม 

อักษรเขยีนโบราณชิน้หนึง่ ทีผู่ ้
เชีย่วชาญยกใหเ้ป็นเหตกุารณ์ 

ทีส่ําคัญยิง่ยวดในวงการเก็บ 

รักษามรดกตกทอดดา้นวัฒนธรรม 

นับตัง้แตม่กีารจัดตัง้รัฐบาลจนี 

คอมมนูสิตใ์นปี 1949 เป็นตน้มา 

2. เอกสาร 4 เลม่ มชีือ่วา่  

"ชวิน้หวา้เกอ่ เทีย้" (ตัวอักษร 
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Archives in the Chunhua 

Reign) was bought from a US 

collector after mysteriously 

disappearing in the 1940s, the 

China Daily  said yesterday. 

3. Calligraphy, archaeology and 

ancient history experts 

unanimously agreed that it 

was money well spent. "The 

return of Chunhuage Tie is 

the most significant event in 

the history of cultural relics 

preservation since 1949," 

said Qi Gong, a famed art 

historian and calligrapher. 

ตน้แบบจากหอจดหมายเหตหุลวง 

ในยคุสมัยชวึน้หวา้) ซือ้มาจาก 

นักสะสมอเมรกิันรายหนึง่ หลัง 

จากสญูหายไปอยา่งลกึลบัในปี 

1940 หนังสอืพมิพ ์ไชน่า เดลี ่
ขา่วเมือ่วาน 

3. ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอักษรเขยีน
โบราณ 

โบราณคด ีและประวตัศิาสตรย์คุ 

โบราณเห็นพอ้งตอ้งกันวา่ เงนิใช ้

คุม้คา่ทเีดยีว "การไดเ้อกสาร  

ชวึน้ หวา้ เกอ่ เทีย้ กลับคนืมา 

เป็นเหตกุารณ์สําคัญยิง่ยวดใน 

ประวตัศิาสตรแ์หง่การรักษา 

มรดกตกทอดดา้นวฒันธรรม 

ตัง้แตปี่ 1949 มา" ฉี กง นัก 

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์และนักคัด 

อักษรเขยีนโบราณ ผูม้ชี ือ่เสยีง 

คนหนึง่กลา่ว 

หวัขา่ว 
เซีย่งไฮ เป็นเมอืงใหญแ่ละสําคัญยิง่ของจนีทางใต ้จงึควรใส ่นคร เขา้ไปดว้ย calligraphic work  

หมายถงึ งานดา้นอักษรโบราณเขยีนดว้ยลายมอื มาจาก calligraphy หมายถงึ ศลิปะหรอื ศาสตร์

วา่ดว้ย 

การคัดลายมอื หรอืคดัลอกหรอืการเขยีนดว้ยลายมอืสวยงาม ดัง เชน่ การคัดอักษรจากศลิาจารกึ 
หรอื 

การเขยีนอักษรจนีโบราณ 

ยอ่หนา้ที ่1 

to retrieve (v.) มหีลายความหมาย เป็นไปในทํานองวา่ เอากลับคนืมา จงึขอเลอืกใช ้ซือ้กลบัคนื  

เพราะตรงและชดัเจนด ีa calligraphic collection หมายถงึงานรวมอักษรเขยีนโบราณชิน้หนึง่  

(ขอใหส้งัเกตการใช ้ลักษณะนามของคํา เมือ่แปลเป็นภาษาไทย ควรใชใ้หถ้กูตอ้งและ

เหมาะสม termed 

(v.) เป็น past tense หมายถงึ เรยีกวา่, ถอืวา่, จัดเป็น ขอใชว้า่ ยกใหเ้ป็น cultural relics  

preservation หมายถงึ การเก็บรักษามรดกตกทอดดา้นวฒันธรรม preservation เป็นศัพท ์

วชิาการดา้นนเิวศวทิยา จงึตอ้งใชใ้หต้รงตามศัพทบ์ัญญัต ิคอื การเก็บรกัษา relics (n.) คอื มรดก 

สิง่ทีต่กทอดมา cultural (adj.) มาจาก culture (n.) เวลาแปล จงึตอ้งใช ้ดา้น, ทาง, เชงิ เขา้ไปดว้ย 

communist China หมายถงึ รัฐบาลจนีคอมมวินสิต ์จะแปลตรงตัววา่ จนีคอมมูนสิต ์ความดจูะขาด

ไป 

ยอ่หนา้ที ่2 
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The four-volume คอื 4 เลม่ ตอ้งหมายถงึ เอกสาร จงึควรเตมิคํา เอกสาร เขา้ไป เพือ่ใหค้วามดี

ขึน้ 

Model Letters หมายถงึ ตัวอักษรตน้แบบ ดัง เชน่ตัวลายสอืไทยสมัยพอ่ขนุรามกําแหง Imperial  

Archives หมายถงึ หอจดหมายเหตจัุกรพรรด ิทีเ่ก็บเอกสารราชการแผน่ดนิ มคํีาไทยใชว้า่ หอ
จดหมายเหตหุลวง จงึขอใชคํ้านีแ้ทน 1940s หมายถงึ ปีที ่40 ของศตวรรษที ่19 แตข่อใชคํ้าอยา่ง 

งา่ยๆ วา่ ปี 1940 (โดยไมต่อ้งม ีค.ศ. อกี) The China Daily  หมายถงึ หนังสอืพมิพ ์ไชนา เดลี ่ เป็น 

ชือ่หนังสอืในจนี เชน่ Bangkok Post จงึไมต่อ้งแปล ใชเ้ขยีนทับศัพท ์ชือ่หนังสอื ชือ่หนังสอืพมิพ ์

และชือ่วารสาร นติยสาร หรอืชือ่วสิามานยนามอืน่ๆ นยิมใชต้ัวเอนพมิพทั์ง้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่3 

unanimously agreed หมายถงึ ยอมรับพรอ้มเพรยีงกัน, เป็นเอกฉันท ์แตด่ฉัินขอใชส้ํานวนวา่ 

เห็นพอ้งตอ้งกนั money well spent หากแปลตรงตัว จะดธูรรมดา ไมใ่ชเ่งนิจํานวนมากเชน่นี้  

จงึขอใช ้เงนิใชคุ้ม้คา่ทีเ่ดยีว art historian and calligrapher ใช ้นัก ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ 

และ นัก คัดอักษรเขยีนโบราณ เพราะ นกัหมายถงึ ผูช้ํานาญในวชิานัน้ๆ 

แลว้เจอกันในตอนตอ่ไปในสปัดาหนา้คะ่    

จนิตนา ใบกาซยู ี   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Acharn Chintana Bhaigasuyee, MA is Reading and Language 
Arts from Florida State University, Tallahassee, Florida, USA. Acharn Chintana had been the 
Director of Book Translation Institute, Department of Curriculum and Instruction Development, 
Ministry of Education for many years. 

 

September 9: Epic battle. 

สวัสดีค่ะ  
ตามปกติการแนะนาํภาพยนตร์มกัจะเล่าเร่ืองราวอยา่งมีศิลปะ ผูเ้ขียนจะไม่ยอ่ความของเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

แต่จะหยบิยกแก่นเร่ืองมากล่าวถึงและเปิดเผยส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้เพียงเล็กนอ้ย พอถึงตอนสาํคญัท่ีสนุกหรือ 

น่าสนใจก็จะทิ้งคา้งไวไ้ม่เล่าต่อจนจบ ทั้งน้ีเพ่ือย ัว่ยใุห้ตอ้งการติดตามหาคาํตอบเอาเอง นอกจากน้ีผูเ้ขียน 

ก็จะช้ีให้เห็นคุณค่าต่างๆ การแนะนาํภาพยนตร์โทรทศัน์เร่ือง Epic Battle  น้ี ก็ใชศิ้ลปะดงักล่าวเช่นกนั 

และดิฉนัไดต้ดัส่วนทา้ยออก ซ่ึงไม่กระทบกระเทือนศิลปะการเขียน และเพ่ือให้เหมาะสมกบัเน้ือท่ีของ 
บทเรียนน้ีดว้ย บทเรียนน้ีให้ศพัทด์า้นการทหารท่ีน่าสนใจชวนให้เก็บรักษาไวใ้นคลงัคาํของท่านดว้ยค่ะ เชิญติดตามค่ะ 

Epic battle 

1. For 2,500 years, the Battle of 

Thermopylae has been hailed 

ยทุธการมหากาพย ์

1. ในชว่ง 2,500 ปีมานี ้ยทุธการแหง่ 

เทอมอพลี ิจัดไดว้า่เป็นสงคราม 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse0903.htm
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as one of the fiercest conflicts 

in the history of warfare. But 

is it really possible that just 

7,000 Spartan and Greek 

soldiers managed to hold off a 

Persian invasion army that 

was 200,000 strong? With 

new research from the world's 

top classical and military 

experts, powerful 

reconstructions and the latest 

computer graphics 

techniques, experts bring the 

battlefield to life to 

investigate the truth behind 

this tale in the premiere two-

part series Spartans At The 

Gates of Fire. 

2. The Battle of Thermopylae 

took place during the Greece-

Persia War in roughly the 5th 

century BC. Some 30 city-

states of central and southern 

Greece met in Corinth to 

devise a common defense. 

They agreed on a combined 

army and navy under Spartan 

command, with the Athenian 

leader Themistokles 

providing the strategy. The 

Spartan King Leonidas led the 

army to the pass at 

Thermopylae, a narrow valley 

adjacent to the sea which was 

one of the best points to hold 

off an invader. The Greek 

strategy was to delay the land 

force and to defeat the 

Persians at sea, then starve the 

Persian army. It should have 

worked — but from the 

beginning, everything went 

wrong. 

ความขดัแยง้ทีโ่หดเหีย้มทีส่ดุใน 

ประวตัศิาสตรแ์หง่ยทุธการ อันที่
จรงิ 

การทีท่หารสปารต์ากับทหารกรกี 

เพยีง 7,000 คน จะสามารถสกดักัน้ 

ทหารเปอรเ์ซยีผูร้กุราน ซึง่มกํีาลัง
พล 

ถงึ 200,000 คนนัน้จะเป็นไปได ้

หรอื? 

เหลา่ผูเ้ชีย่วชาญทัง้หลายไดทํ้าให ้

สมรภมูกิลับมชีวีติชวีาขึน้อกีครัง้  

ดว้ยการนําผลการคน้ควา้ใหม่ๆ  
ของ 

ผูเ้ชีย่วชาญวรรณคดกีรกีและโรมัน 

โบราณ และดา้นสงคราม นํา
กลับมา 

สรา้งใหมอ่ยา่งมพีลัง ผสมผสาน
กับ 

เทคนคิกราฟฟิกทางคอมพวิเตอร ์ 

เพือ่สบืคน้ความจรงิเบือ้งหลัง
เรือ่งราว 

ของยทุธการ แลว้นําเสนอทาง 

โทรทัศนใ์นรอบปฐมทัศน ์ใหช้ือ่วา่  

สปารต์า ณ ประตเูพลงิ  เป็น 

ภาพยนตรช์ดุสองตอนจบ 
2. ยทุธการแหง่เทอมอพลีเิป็นการสู ้

รบ 

ตอนหนึง่ทีห่นักหน่วงในการทํา 

สงครามระหวา่งกรกีกับเปอรเ์ซยี 

เมือ่ศตวรรษที ่5 กอ่นครสิตกาล  

นครรัฐถงึ 30 นครจากประเทศ 

กรซีภาคกลางและภาคใตไ้ดม้า 

ชมุนุมกัน ณ เมอืงคอรนิท ์เพือ่ 

รว่มกันวางแผนตอ่ตา้นการรกุราน 

ทกุนครรัฐตกลงรวมตัวกันเป็น 

กองทัพพันธมติร ประกอบดว้ย 

กองทัพบกและกองทัพเรอืโดยยก 

ใหช้าวสปารต์าเป็นผูบ้ังคับบัญชา 

และใหผู้นํ้าของชาวเอเธนสท์ีช่ ือ่วา่ 

เทอมสิโตเคลิลเ์ป็นผูว้างแผน
ยทุธวธิ ี
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3. Spartans At the Gates Of 

Fire  tells the epic story of the 

Battle of Thermopylae, one of 

the pivotal conflicts in the 

history of Western 

civilisation. 

พระเจา้ลโีอนดิัสกษัตรยิส์ปารต์า 

เสด็จนําทัพเขา้สูช่อ่งเขาเทอมอพี
ล ิ

ซึง่เป็นหบุเขาแคบๆ ตดิตอ่กับทะเล 

และเป็นจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุ 

สําหรับสกัดกัน้ผูร้กุราน ยทุธวธิขีอง 

กรกีก็คอืการหน่วงเหนีย่วกองกําลัง 

ทางบกใหย้ดืเยือ้ออกไป และการ 

ทําลายกองทัพเรอืของเปอรเ์ซยี  

ตอ่จากนัน้คอืการตดัเสบยีงอาหาร 

ของกองทัพบกเปอรเ์ซยีใหอ้ดตาย 

แผนนีน่้าจะไดผ้ล —แตท่กุอยา่ง

กลับ 

ผดิพลาดไปหมดตัง้แตต่น้ 
3. ภาพยนตรเ์รือ่งสปารต์า ณ ประตู

เพลงิ   

นี ้ไดเ้ลา่เรือ่งราวมหากาพย์
ยทุธการ 

แหง่เทอมอพลี ิซึง่เป็นหนึง่ใน
บรรดา 

สงครามความขดัแยง้ทีส่ําคัญยิง่ใน 

ประวตัศิาสตรอ์ารยธรรมตะวนัตก 

ชือ่เร ือ่ง 
เริม่ดว้ยถอ้ยคําดา้นการทหาร คําแรก battle n. ตรงกับภาษาไทยหลายคํา สงคราม ยทุธการ การ 

ประจัญบาน การรบ การตอ่สู ้เหตทุีด่ฉัินเลอืกคําวา่ ยทุธการ เพราะทัง้รปูคําและความหมายมรีะดับ 

เหมาะสมกับเกยีรตปิระวตัทิีเ่ลา่ไวใ้น epic ทีนํ่ามาเขา้คูก่ัน ความหมายของยทุธการก็คอืการทํา 

สงครามหรอืสงคราม epic n.วรรณกรรม ทีเ่ลา่ถงึความกลา้หาญหรอืเกยีรตปิระวตัขิองนักรบหรอื 

วรีบรุษุ มักจะแตง่เป็นคําประพันธท์ีไ่พเราะยดืยาว ไทยใชว้า่ มหากาพย ์วรรณกรรมประเภท 

มหากาพยท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังทีส่ดุของโลกคอืมหากาพยเ์รือ่งอเีลยีด โอดสิซี ่มหาภารตะ และรา
มายณะ 

คนไทยสว่นใหญจ่ะคุน้เคยกับมหากาพยร์ามายณะ ซึง่เราเรยีกวา่รามเกยีรติ ์มหากาพยทั์ง้สีเ่รือ่งดัง 

กลา่วลว้นเป็นวรรณกรรมแหง่ยทุธการในโลกโบราณ มหากาพยต์อนยทุธการแหง่เทอมอพลีมิี
ชือ่เสยีง 

เป็นรองยทุธการแหง่กรงุทรอย ซึง่เป็นตอนหนึง่ในมหากาพยอ์เีลยีด โดยเฉพาะเมือ่กลา่วถงึกลยทุธ 

การใชม้า้ไมข้นาดใหญบ่รรจทุหารนําไปเป็นบรรณาการมรณะถวายพระเจา้กรงุทรอย 

ยอ่หนา้ที ่1 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะของยทุธการแหง่เทอมอพลีซี ึง่เป็นชือ่ภาพยนตร ์(ทีนํ่าฉาย
ทาง 
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รายการ Discovery Channel UBC 43) ศัพทด์า้นการทหารทีน่่าสนใจนอกจาก battle แลว้ ยังม ี

warfare n. การสงคราม  

hold off v. สกัดกัน้ขา้ศกึ  

invasion n. การรกุราน  

army n. กองทัพ, กองทัพบก  

soldiers n. กําลังพล ทหาร  

classical adj. วรรณคดคีลาสสกิ (กรกีและโรมันโบราณ) 

military adj. ทางทหาร เกีย่วกับทหาร กําลังทหาร เรือ่งราวของสงคราม สว่นชือ่เฉพาะ  

Thermopylae n. เป็นชือ่ทางผา่นแคบๆ หรอืชอ่งแคบทางดา้นตะวนัออกของกรกี ซึง่ชาวเปอรเ์ซยี

ใช ้

เดนิทางเขา้ไปพชิติชาวสปารต์า เมือ่ปี 480 กอ่นครสิตศ์กัราช 

premiere n. การแสดง, การฉายรอบปฐมทัศน ์ 

two-part series n. ชดุทีม่คีวามยาวแบง่เป็น 2 ตอน  

reconstructions n. การนํามาสรา้งใหม ่

ยอ่หนา้ที ่2-3 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึเรือ่งราวของภาพยนตร ์การทําสงครามทีเ่หีย้มโหดระหวา่งกรกี
กับ 

เปอรเ์ซยีเมือ่ศตวรรษที ่5 กอ่นครสิตศ์กัราช โดยมกีารแบง่งานกันระหวา่งกษัตรยิก์รกีกับกษัตรยิ ์

สปารต์าพันธมติร และแผนการรบ พระเจา้ลโีอนดิัส กษัตรยิส์ปารต์ามคีวามกลา้หาญเด็ดเดีย่วมาก 

เป็นทีเ่ลือ่งลอืแพรห่ลายท่ัวไปหลังสิน้สดุสงครามครัง้นี ้พระองคนํ์าทหารตอ่สูก้ับเปอรเ์ซยีอยา่งไม ่

ยอ่ทอ้จนกระท่ังทหารสปารต์าถกูฆา่ตายหมดภายในเวลาเพยีง 6 วนั พระองคก็์สิน้พระชนมใ์น 

สมรภมูนิีเ้ชน่กัน พระเจา้ลโีอนดิัสเป็นกษัตรยิต์ัง้แตปี่ 490 กอ่นครสิตกาล สวรรคตปี 480 กอ่น

ครสิตกาล 

ศัพทด์า้นการทหารทีน่่าสนใจไดแ้ก ่

defense n. บางครัง้เขยีน defence กระทรวงกลาโหม การป้องกัน การตอ่ตา้นการรกุราน v. defend  

ป้องกัน  

combined army and navy under...command วล ีรวมทัพบก-เรอื เขา้อยูภ่ายใตก้ารบังคับ 

บัญชา  

strategy n. ยทุธศาสตร ์กลยทุธ (ศัพทท่ั์วไปหมายถงึแผนการณ์ วธิกีาร อบุาย) u  

invader n. ผูร้กุราน 

land force n. กองกําลังทางบก, ทัพบก  

defeat v. ปราบ, ตจีนพา่ยแพ ้

สว่นความหมายของศัพทอ์ืน่ๆ ทีห่ามาฝากบางทา่นทีไ่มม่เีวลาหาเอง ก็ม ี

roughly adv. ลําบาก หนักหน่วง  

devise v. ออกแบบ ประดษิฐ ์วางแผน คาดคะเน  

adjacent to v. ตดิกับ ตดิตอ่ ใกลช้ดิ  

pivotal conflicts n. ความขดัแยง้ทีส่ําคัญยิง่  
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pivotal adj. เป็นแกน ทําหนา้ทีเ่ป็นแกน ตคีวามวา่ทีส่ําคัญ 

ในปัจจบุันกองทัพไทยกําลังพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิในภมูภิาคเอเซยี มบีทบาทเขา้ปฏบิัตกิารยทุธ
รว่มและ 

ผสมกับกองกําลังพันธมติร ดังนัน้การฝึกฝนการแปลดา้นการทหารจงึไมน่่าจะเสยีหลายนะคะ 

สวสัดคีะ่    

สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University and University of Kasetsart. 

 

September 2: Rice of many hues. 

สวัสดีค่ะ  
เร่ืองการวิจยัและพฒันาเป็นส่ิงสาํคญัยิ่งของสังคมโลกซ่ึงส่วนมากจะเป็นมิตรแบบคู่แข่งดา้นเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลย ีสงัคมโลกมุ่งแซงหนา้กนัโดยใชก้ารวิจยันาํร่อง พวกเรานกัแปลก็ตอ้งขนาบขา้งขยายผล 

การวิจยัตามติดไม่ลดละเพ่ือนาํมาเผยแพร่สู่สงัคมไทย ให้คนไทยมีขอ้มูลไวใ้ชท้นัโลก 

อรัมภบทมาตั้งนานก็เพ่ือจะบอกวา่ขา้วท่ีเราคุน้เคยมานาน เวลาน้ีมีการวิจยัเพ่ือพฒันาคุณค่าอาหาร 

กนัแลว้ พฒันาแซงหนา้ "ขา้วแดงแกงร้อน" ไปหลายคืบ ส่วนขา้วเหนียวดาํของโปรดโดยเฉพาะเม่ือ 

เป็นขา้วหลามนั้นก็มีขา้วสีอ่ืนๆ มาฉิวเฉียด บทเรียนแปลวนัน้ีคุณจะไดก้ลุ่มถอ้ยคาํเก่ียวกบัการเกษตร 
ขา้ว และเคมีในขา้วดา้นโภชนาการ เพ่ือรวบรวมเก็บไวใ้นคลงัคาํของคุณ 

ลองแปลกนัไดเ้ลยค่ะ 

AGRICULTURAL RESEARCH 

Rice of many hues 

Taipei, dpa 

1. Rice traditionally comes in two 

colours, white and brown, but 

Taiwanese scientists have 

succeeded in breeding 

additional coloured varieties 

งานวจิยัดา้นเกษตรกรรม 

เมล็ดขา้วหลากส ี

สาํนักขา่ว ดพีเีอ ไทเป 

1. ตามปกตเิมล็ดขา้วมเีพยีง 2 ส ี

คอืสขีาวกับสน้ํีาตาล แตนั่ก 

วทิยาศาสตรช์าวไตห้วนัประสบ 

ความสําเร็จในการผสมพันธุข์า้ว 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trse0203.htm
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that they say provide richer 

protein than ordinary rice. 

2. The Taiwan Agricultural 

Research Institute yesterday 

unveiled the fruit of its six 

years of research - yellow, 

orange, red, brown and black 

rice. 

3. The institute will apply for a 

patent and market the seeds for 

growing coloured rice next 

year. 

4. Wang Chiang-sheng, the leader 

of the research team, said he 

began the research in 1994 to 

improve the nutrient value of 

rice, with the colours being a 

by-product of his research. 

5. He soaked rice seeds in a 

special solution for two hours 

to overnight at four degrees 

Celsius, then planted the seeds 

into rice paddies. 

6. Six years later, the institute has 

yielded 12 crops of coloured 

rice with 3,000 mutants-rice 

varieties with differences in 

length and width, sticky or non-

sticky, with some containing 

more or less protein. 

7. "Coloured rice has rich 

anthyocyan and carotinoid. 

Anthyocyan slows down aging 

and prevents cancer by 

providing antioxidants and 

removing free radicals. 

Carotinoid prevents blindness. 

In the past, rice was only a 

food, now it is a health food," 

Mr Wang said. 

8. Mr Wang stressed that coloured 

rice is not a product of genetic 

engineering, so it is not harmful 

จนไดส้เีพิม่ข ึน้อกีหลายส ีซึง่ 

นักวทิยาศาสตรเ์หลา่นัน้อา้งวา่ 

มโีปรตนีสงูกวา่ขา้วธรรมดา 
2. เมือ่วานนีส้ถาบันวจัิย

เกษตรกรรม 

แหง่ไตห้วนัเปิดตัวขา้วสเีหลอืง  

สสีม้ สแีดง สน้ํีาตาล และสดํีา  

ซึง่เป็นผลของการวจัิยทีย่าวนาน 

ถงึ 6 ปี 

3. ปีหนา้สถาบันจะขอจดสทิธบิัตร 

และวางตลาดเมล็ดพันธุข์า้ว 

หลากสเีหลา่นี ้
4. คณุหวงัเจยีงเช็ง หัวหนา้คณะ 

นักวจัิยกลา่ววา่ เขาเริม่ทําวจัิย 

เมือ่ พ.ศ.2537 เพือ่ปรับปรงุ 

คณุคา่ทางอาหาร สว่นสตีา่งๆ 

ของขา้วนัน้เป็นเพยีงผลพลอย
ได ้

ของงานวจัิย 
5. เขาแชเ่มล็ดพันธุข์า้วในน้ํายา 

พเิศษชนดิหนึง่นานตัง้แต ่2  

ชัว่โมงถงึคา้งคนื ทิง้ไวใ้น 

อณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส  

แลว้จงึนําเมล็ดไปปลกูในนาขา้ว 
6. อกีหกปีตอ่มา สถาบันไดเ้ก็บ 

เกีย่วขา้วหลากสดีังกลา่วถงึ 12  

ครัง้ ไดข้า้วทีเ่กดิจากขบวนการ 

แปลงพันธุถ์งึ 3,000 ชนดิ ซึง่ 

แตกตา่งกันทัง้ขนาดความยาว 

และความกวา้งของเมล็ด รวม 

ทัง้ขา้วเหนยีวและขา้วเจา้ ซึง่ 

มโีปรตนีมากนอ้ยตา่งกันดว้ย 
7. คณุหวงักลา่ววา่ "ขา้วสตีา่งๆ นัน้ 

มสีารแอนไทโอไซยัน กับสาร 

คาโรทนิอยดจํ์านวนมาก สาร 

แอนไทโอไซยันชว่ยชลอความ 

แกแ่ละป้องกันมะเร็ง ดว้ยการ 

ใหส้ารตอ่ตา้นขบวนการ 

ออกซเิดชัน่ และการขจัดอนุมลู 

อสิระ สว่นสาร คาโรทนิอยดนั์น้ 

สามารถป้องกันตาบอดได ้ใน 
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to human health. "It is a 

product of mutagenesis, using 

chemicals to transfer a gene 

into the rice." 

9. Rice in Taiwan and China has 

only three colours - white, 

brown and purple. 

อดตีขา้วเป็นเพยีงอาหาร
ธรรมดาๆ 

แตใ่นปัจจบุันเป็นอาหารเพือ่
สขุภาพ" 

8. คณุหวงัย้ําวา่ขา้วหลากสไีมใ่ช ่

ผลผลติดา้นพันธวุศิวกรรม 
ดังนัน้ 

จงึไมม่อีันตรายตอ่สขุภาพของ
มนุษย ์ 

"ขา้วหลากสเีป็นผลผลติของการ 

แปลงพันธุด์ว้ยการใชส้ารเคม ี

ถา่ยโอนยนีเขา้ไปในขา้ว" 
9. เมล็ดขา้วในไตห้วนัและจนีม ี

เพยีง 3 ส ีคอื ขาว น้ําตาล  

และมว่ง 

หวับท 
แปลตรงตัวไดทั้นทเีพราะขอ้ความสัน้และมคีวามหมายตรงตัวเพยีงแตก่ารเขยีนคําแปลตอ้งเลอืกดีๆ  

research n. งานวจัิย หรอืการคน้ควา้ศกึษา หรอืการวจัิย ทัง้นีผู้แ้ปลจะใชเ้นือ้ความในบท

ประกอบการเลอืก 

agricultural adj. เกษตรกรรม เกีย่วกับการเกษตร 

hues n. มหีลายคําแปล คอื ส ีแบบอยา่ง เสยีงรอ้งโวยวาย การเลอืกความหมายทีใ่ชบ้รบิทประกอบ

ทําให ้

ตัดสนิไดง้า่ยมาก 

ยอ่หนา้ที ่1 

ใจความของยอ่หนา้นีบ้อกผูอ้า่นวา่มสี ิง่แปลกใหมเ่กดิขึน้แลว้ เพราะการผสมพันธุข์า้วทําใหไ้ดข้า้ว
หลายส ี 

และมคีณุคา่ทางอาหารเพิม่ขึน้ ศัพทด์า้นการเกษตรโดยตรงในยอ่หนา้นีค้อื 

breeding n. การผสมพันธุพ์ชื หรอืสตัว ์ 

varieties n. พหพูจนข์อง variety พันธุ ์คํานีใ้นภาษาท่ัวไปหมายถงึลักษณะหลากหลาย ในภาษา

บันเทงิ 

หมายถงึการแสดงหลากหลายชนดิ 

ยอ่หนา้ที ่2-3 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึสถาบันวจัิยเกษตรกรรมของไตห้วนัผูส้รา้งผลงานเมล็ดขา้วหลาก
ส ีซึง่ 

ดําเนนิการขอจดสทิธบิตัร และทําการตลาดตามธรรมเนยีมของการคน้พบสิง่ใหม ่มฉิะนัน้จะถกู
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ละเมดิสทิธ ิ

unveiled v. เปิดเผย ประกาศใหท้ราบท่ัวไป ในทีน่ีเ้ป็นการแนะนําผลติภัณฑใ์หม ่เปิดตัว จะเหมาะ

กวา่  

apply for a patent v. ขอจดสทิธบิตัรทีห่น่วยงานของรัฐเพือ่ใหส้ ิง่ทีค่น้พบใหมไ่ดรั้บการคุม้ครอง 

ตามกฎหมาย ถา้เป็นงานวรรณกรรมใชคํ้าลขิสทิธิ ์หรอื copyright 

ยอ่หนา้ที ่4 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึประวตัขิองการวจัิย ซึง่มผีลพลอยไดเ้ป็นขา้วหลากส ีศัพทท์าง
โภชนาการ คอื 

nutrient adj. บํารงุเลีย้ง, เป็นอาหาร, เกีย่วกับโภชนาการ มคํีานามคอื nutrition 

by-product n. ผลพลอยได ้

ยอ่หนา้ที ่5-6 

สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึวธิดํีาเนนิการวจัิย วตัถปุระสงค ์ระยะเวลา และผลทีไ่ดรั้บ 

soaked v. แชห่มัก มศีพัทเ์ฉพาะดา้นเกษตรกรรมหลายคําคอื 

seeds n. เมล็ดพันธุซ์ ึง่นําไปเพาะปลกู 

rice paddies n. นาขา้ว 

crops n. ธัญญพชื v.เก็บเกีย่วพชื n. การเก็บเกีย่วพชืแตล่ะครัง้ 

mutants-rice n. ขา้วทีเ่กดิจากขบวนการแปลงพันธุ ์

sticky adj. เหนยีว ในทีน่ีห้มายถงึ sticky rice ขา้วเหนยีว ดังนัน้ non-sticky riceจงึหมายถงึขา้วเจา้ 

ยอ่หนา้ที ่7-8 

เป็นคําพดูของหัวหนา้ทมีวจัิย กลา่วถงึลักษณะเดน่ของขา้วหลากสแีละคณุประโยชนด์า้นโภชนาการ
และ 

สขุภาพ ศัพทเ์ฉพาะดา้นเคมใีนขา้วคอื 

anthyocyan n. แอนไทโอไซยัน ใชทั้บศัพท ์เป็นสารทําใหอ้ายยุนื ซึง่สมัยนีเ้รยีกวา่ชลอความแก ่

และ 

ป้องกันมะเร็งไดด้ว้ย 

antioxidants n. สารทีย่ับยัง้หรอืตอ่ตา้นขบวนการ ออกซเิดชัน่ ใชทั้บศัพท ์

free radicals n. อนุมลูอสิระ  

carotinoid n. คาโรทนีอยด ์ใชทั้บศัพท ์สารในขา้วทีม่คีณุตอ่สายตา 

genetic engineering n. พันธวุศิวกรรม  

mutagenesis n. การแปลงพันธุข์องยนี  

chemicals n. สารเคม ี 

gene n. ยนี, หน่วยทางพันธกุรรมในโครโมโซม, พันธุ,์ สว่นมากเวลาแปลจะใช ้ทับศัพทว์า่ ยนี 

ยอ่หนา้ที ่9 

เป็นการสรปุเรือ่งสขีองเมล็ดขา้วในไตห้วนัและจนีปัจจบุัน หวงัวา่บทเรยีนนีค้งทําใหค้นไทยหันมารัก

ขา้วแดง 
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กับขา้วเหนยีวดําของเรา จนกระท่ังคดิจะทําวจัิย และพัฒนาตอ่ยอดใหส้งูสง่ยิง่กวา่ไตห้วนันะคะ 

สวสัดคีะ่ 

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

AUGUST 2003 

August 26: A way to cull words from religious text. (2)  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีเรามาพบกนัดว้ยตอนท่ีสองของบทแปลท่ีนาํมาจากปาฐกถาของคุณสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์เน่ืองในวาระ 

ครบรอบ 10 ปีของการจากไปของท่านพทุธทาสภิกข ุในตอนท่ีแลว้คุณสุลกัษณ์กล่าวถึงแก่นแทข้องคาํ 
สัง่สอนของท่านพทุธทาสท่ีมีหวัใจอยูท่ี่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบบางอยา่งในพระพทุธศาสนาให้ 
ดีข้ึน คุณสุลกัษณ์เสนอวิธีการปรับเปล่ียนไวห้ลายประเด็น แต่น่าเสียดายท่ีดิฉนัไม่อาจนาํมาเป็นตวัอยา่ง 
งานแปลไดค้รบถว้นเน่ืองจากหนา้กระดาษมีจาํกดั จึงขอนาํมาเสนอเพียงบางประเด็น 

เชิญติดตามรายละเอียดการแปลแต่ละยอ่หนา้เลยนะคะ 

Remembering a 
servant of Buddha (2) 

Story by Vasana Chinvarakorn 

6. As the centennial of 

Bhuddhadasa's birth approaches 

in 2006, Sulak proposed a 

scheme to make Buddhadasa's 

writings accessible to the public. 

One way is to rearrange the 

monk's books according to their 

level of difficulty as well as to 

turn some into cartoon format for 

the younger generation. 

7. A more difficult task is to 

reinterpret how rituals could 

serve as a vehicle of dhamma 

ร าลกึถงึทา่นผูเ้ป็นทาส 

แหง่พทุธองค ์(๒) 

เรือ่งโดย  วาสนา ชนิวรากรณ์ 

6. ในวาระครบรอบรอ้ยปีแหง่ชาติ
กาล 

ของทา่นพทุธทาสในปี 2006 นี ้ 

คณุสลุักษณ์ไดเ้สนอวธิกีารทีจ่ะ 

ทําใหค้นท่ัวไปเขา้ถงึสิง่ทีท่า่น 

พทุธทาสไดเ้ขยีนไว ้วธิกีารหนึง่ 

ก็คอืการจัดลําดับงานเขยีนของ 

ทา่นใหมต่ามความยากงา่ย  

ตลอดจนจัดทําบางเลม่ใหอ้ยูใ่น 

รปูของการต์นูสําหรับผูอ้า่นวยั
เยาว ์

7. อกีงานหนึง่ทีย่ากกวา่คอืจะทํา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau2603.htm
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teaching. 

8. One of the Bhuddhadasa's 

innovations was to introduce a 

daily prayer, usually delivered in 

the esoteric Pali language, with 

translations in vernacular Thai. 

Sulak went further. He suggested 

a reinterpretation of the seventh 

precept - that monks must refrain 

from all forms of entertainment. 

The monastic rule, he said, refers 

only to sexually-enticing 

performances, ones that lead 

monks to indecorum. 

9. What Theravada is still lacking, 

Sulak continued, is a set of 

rituals or sermons that teach the 

wrongs of consumerism - how 

modern technology and 

indulgence in material confronts 

have resulted in destruction of 

nature and exploitation of other 

beings. 

10. "If we leave Suan Mokh to 

become out of date, if there are 

no monks who can get to the gist 

of dhamma and apply it to tame 

the force of materialism, 

capitalism and consumerism, it is 

like we leave Bhudhadasa to die. 

Then all his worth would be 

limited to the words in his 

books." 

อยา่งไรใหส้ ิง่ทีเ่ป็นวตัรปฏบิัตนัิน้ 

เป็นพาหนะนําไปสูก่ารสอน
ธรรมะ 

ไดด้ว้ย 
8. สิง่หนึง่ทีท่า่นพทุธทาสไดร้เิริม่

ไว ้

คอืการนําคําแปลเป็นภาษาไทย 

มาใสไ่วด้ว้ยในบทสวดทําวตัร 

ประจําวนัซึง่มักเป็นภาษาบาล ี

ทีค่นท่ัวไปยากจะเขา้ใจ แต ่

คณุสลุักษณ์เสนอเพิม่เตมิไป 

กวา่นัน้อกีวา่ควรจะมกีารตคีวาม 

ศลีขอ้ทีเ่จ็ดใหมด่ว้ย วา่ใหพ้ระ 

ภกิษุละเวน้จากสิง่บันเทงิทกุ 

รปูแบบ ซึง่ในพระวนัิยนัน้ 

กําหนดหา้มเฉพาะสิง่บันเทงิ 

ทีม่ลีักษณะลอ่ใจใหห้ลงตดิใน 

ทางกาม อันเป็นหนทางนําไป 

สูค่วามประพฤตชิัว่ไวเ้ทา่นัน้ 
9. คณุสลุักษณ์กลา่วตอ่อกีวา่ ส ิง่ 

ทีพ่ระพทุธศาสนานกิายเถรวาท 

ยังขาดอยู ่ก็คอืวตัรปฏบิตัหิรอื 

คําสัง่สอนทีส่อนใหเ้ห็นความ 

ไมถ่กูตอ้งของลัทธบิรโิภคนยิม 

ในแงท่ีว่า่เทคโนโลยสีมัยใหม ่

และความลุม่หลงในความสะดวก 

สบายดา้นวตัถกุอ่ใหเ้กดิการ 

ทําลายธรรมชาต ิและการเบยีด 

เบยีนสตัวโ์ลกอืน่ๆ อยา่งไร 
10. "ถา้เราปลอ่ยใหส้วนโมกขต์ก 

ยคุสมัย ถา้เราขาดแคลนพระ 

ภกิษุทีส่ามารถเขา้ถงึแกน่ของ 

หลักธรรมและนํามาประยกุตใ์ช ้

เพือ่ลดกระแสเชีย่วของพลัง
ลัทธ ิ

วตัถนุยิม ทนุนยิม และบรโิภค
นยิม 

ใหอ้อ่นกําลังลงแลว้ไซร ้สภาพ 

เชน่นีก็้ไมต่า่งอะไรจากการที ่
เราปลอ่ยใหท้า่นพทุธทาส
มรณภาพ 
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ไป คณุคา่ทกุประการของทา่นก็ 

จะจํากัดอยูเ่พยีงสิง่ทีท่า่นเขยีน 

ไวใ้นหนังสอืเทา่นัน้" 

ยอ่หนา้ที ่6 
โครงสรา้งประโยคไมม่อีะไรซบัซอ้น มเีพยีงการเลอืกใชคํ้าใหเ้หมาะกับลักษณะของภาษาใน
ตน้ฉบับ 

ซึง่เป็นเรือ่งทางศาสนาและมลีักษณะเป็นทางการเทา่นัน้คะ่ เชน่ใชคํ้าวา่ ชาตกิาล เป็นการ
ถา่ยทอด 

ความหมายของวลวีา่ the centennial of Bhuddhadasa's birth คําวา่ a scheme (n.  

แผนการหนึง่) แตคํ่าแปลนีไ้มเ่ขา้กับบรบิทคะ่ เราควรแปลแบบเอาความวา่ วธิกีารหนึง่ สว่น 

accessible (adj. สามารถเขา้ไปถงึได ้สามารถนํามาใชไ้ด ้สามารถเขา้ใจได)้ ดฉัินใช ้

วา่ เขา้ถงึ 

ในความหมายทีเ่ป็นทัง้การหามาอา่นได ้และทําความเขา้ใจได ้

ยอ่หนา้ที ่7-8 

ปกตใินภาษาไทยเรามักละการแปล article ไวทั้ง้ๆ ทีม่คีวามหมายเป็นอยา่งยิง่ใน
ภาษาอังกฤษ  

ตัวอยา่งเชน่ ประโยค A man is here to see you. เราก็จะแปลวา่ "มคีนมาหาคณุแน่ะ" เพราะ 

ถา้แปลวา่ "ผูช้ายคนหนึง่มาทีน่ีเ่พือ่พบคณุ" คนอา่นก็จะหงดุหงดิวา่ภาษาไทยอะไรเนีย่ เราจะ
แปล a  

ไวด้ว้ยเชน่ ทีแ่ปล a more difficult task วา่ งานหนึง่ทีย่ากกวา่ นัน้ก็ตอ่เมือ่ตอ้งการสือ่ให ้

ทราบวา่เป็นนัยวา่ นอกจากงานนีแ้ลว้ยังมงีานอืน่อกีหลายงานคะ่ 

rituals (n. สิง่ทีป่ฏบิัตเิป็นประจํา หรอืเป็นธรรมเนยีม) ดฉัินใชคํ้าวา่ วตัรปฏบิตั ิวตัรหมายถงึ

การ 

กระทําทีทํ่าสมํา่เสมอเป็นกจิวตัร เมือ่พจิารณาตามความหมายในยอ่หนา้ที ่8 จะเห็นวา่วตัร

ปฏบิัตทิีว่า่นี ้
ไดแ้กก่ารสวดมนตป์ระจําวนั (daily prayer) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ทําวตัรเชา้ ทําวัตรเย็นน่ันเอง 

reinterpret (v ตคีวาม; แสดงความหมายทีต่อ้งการถา่ยทอดออกมาในรปูของการแสดง) 

สว่น re-  

เป็น prefix หมายถงึ อกีครัง้หนึง่ คํานีม้ทีีใ่ชอ้ยูส่องทีค่อืในยอ่หนา้ที ่7 และ 8 

เนือ่งจาก rituals (วตัรปฏบิัต)ิ และ precept (n. ศลี หรอืขอ้หา้ม) เป็นสิง่ทีค่ณุสลุักษณ์อยาก

ใหม้กีารนํามาตคีวามหรอื 

พจิารณาความหมายกันใหม ่อยา่งไรก็ตามในยอ่หนา้ที ่7 นีด้ฉัินไมไ่ดแ้ปล
คํา reinterpret ออกมา 

อยา่งชดัเจนอยา่งในยอ่หนา้ที ่8 เนือ่งจากเห็นวา่ประโยคแปลนัน้รวมเอาความหมายของคํานี้

ไวแ้ลว้คะ่ 

สําหรับโครงสรา้งประโยคในยอ่หนา้ที ่8 นัน้ มสีว่นขยายของ daily prayer เป็น past 
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participle  

phrase โดยมเีครือ่งหมาย มหัพภาค คั่นไว ้ลักษณะการวางสว่นขยายเชน่นี้ไมม่ใีนภาษาไทย

คะ่ และ 

มักเป็นปัญหาในการอา่นภาษาอังกฤษสําหรับผูท้ีย่ังไมคุ่น้มากทเีดยีว ดฉัินมักแนะนําให ้
นักศกึษา 

อา่นขา้มขอ้ความขยายเชน่นีไ้ปกอ่น เมือ่แปลก็จะไดเ้ป็นขอ้ความวา่ ทา่นพทุธทาสรเิร ิม่

น าเอา 

ค าแปลเป็นภาษาไทยมา... แลว้จงึตามดว้ยขอ้ความขยายดังกลา่ว 

introduce (v. แนะนําหรอืนํามาใชเ้ป็นครัง้แรก) ดฉัินใชคํ้าวา่ รเิร ิม่ เพราะคําวา่ แนะนํา นัน้จะ

ทํา 

ใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิวา่ทา่นเพยีงแตแ่นะนํา ยังไมไ่ดม้กีารลงมอืปฏบิัต ิ

esoteric (adj. มลีักษณะทีค่นเขา้ใจยาก และนอ้ยคนทีจ่ะชอบ)  

vernacular (adj. ลักษณะภาษาชนดิทีค่นท่ัวไปใชก้นัอยู)่  
precept (n. ศลี หรอืขอ้หา้ม) แตเ่นือ่งจากเป็นการกลา่วถงึขอ้หา้มของพระภกิษุสงฆ ์ดฉัินจงึ

ใชว้า่ 

พระวนัิย 

enticing ( present participle ลอ่ใจใหล้ะทิง้ส ิง่หนึง่เพือ่ไปหาอกีสิง่หนึง่) ลอ่ใจใหห้ลงตดิ ก็

น่าจะ 

เหมาะในทีน่ี้ 

indecorum (n. ความประพฤตเิสือ่มเสยี) ตรงนีด้ฉัินอยากขอใหท้า่นผูอ้า่นสงัเกตดว้ยวา่ศัพทท์ี่

ยกมา 

ทกุคํานีล้ว้นเป็นคําทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการทัง้นัน้คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่9 

เครือ่งหมาย —แสดงวา่ขอ้ความทีต่ามมาเป็นขอ้ความขยาย ลักษณะนีใ้ชม้ากในการเขยีน

ภาษาอังกฤษ 

แตเ่นือ่งจากภาษาไทยไมม่ ีจงึตอ้งเชือ่มดว้ยวลวีา่ ในแงท่ ีว่า่ indulgence (n. ปลอ่ยตัวปลอ่ย

ใจ 

ใหอ้ยูก่ับบางอยา่ง สว่นใหญเ่ป็นเรือ่งของความสนุกสนาน แตไ่มจํ่าเป็นตอ้งเป็นสิง่ทีไ่มด่เีสมอ
ไป) ใน 

เรือ่งนีด้ฉัินใชคํ้าภาษาไทยวา่ ลุม่หลง ซึง่มคีวามหมายในทางไมสู่ด้ ีแตส่ําหรับกับบรบิทนีก็้

สามารถ 

ใชไ้ดค้ะ่ 

exploitation (n. การใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง มักเป็นในเชงิทําลาย) เบยีดเบยีน จงึเหมาะคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่10 

gist (n. ใจความสําคัญของขอ้ความ หรอืแกน่) tame (v. ทําใหเ้ชือ่ง) คําหลังนีเ้ป็นการใชคํ้า
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อยา่ง 

อปุมาอปุมัยวา่ตอ้งการลดกระแสเชีย่วของพลังลทัธวิตัถนุยิม ทนุนยิม และบรโิภคนยิมลง สว่น
คําวา่ 

word นัน้ดฉัินไมอ่ยากแปลตรงๆ วา่ คํา แตใ่ชว้ลวีา่ สิง่ทีท่า่นเขยีนไว ้เพราะคดิวา่ในบรบิทนี ้

มคีวามหมายมากกวา่ คํา ตรงตามตัวอักษร แตว่า่เป็นทกุอยา่งทีท่า่นเขยีนไว ้แตโ่ดยทีไ่มม่ี

การ 

นําไปปฏบิัตคิะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่สวสัดคีะ่ 

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

August 19: A way to cull words from religious text. (1)  

สวัสดีค่ะ  
ตวัอยา่งบทแปลวนัน้ีเน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ เพราะนอกจากเราจะไดรั้บทราบขอ้คิดเห็นจาก 

คุณสุลกัษณ์ ศิวรักษ ์หรือท่ีเรารู้จกักนัดีในนามปากกาวา่ ส. ศิวรักษ ์ท่ีเล่ืองช่ีอดว้ยความเป็นผูท่ี้พดูอยา่ง 
ตรงไปตรงมาแลว้ ในแง่ของงานแปลยงัไดเ้ห็นการเฟ้นหาคาํท่ีเหมาะกบับริบททางศาสนา การแปลท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัศาสนานั้นมกัมีลกัษณะภาษาท่ีเป็นทางการ และมีถอ้ยคาํสาํนวนเฉพาะกลุ่มอยูม่าก ดงัท่ี 

ท่านคงไดส้ังเกตเห็นบา้งแลว้ในตวัอยา่งของงานแปลในวนัน้ี 

เรามาดูแต่ละยอ่หนา้กนันะคะ 

Remembering a 
servant of Buddha (1) 

Story by Vasana Chinvarakorn 

1. Buddhadasa Bhikkhu called 

himself a lowly servant of the 

Lord Buddha. Yet the late 

reformist monk is one of the few 

Thais whose works have been 

extensively cited, translated, and 

studied both in his homeland and 

overseas. 

ร าลกึถงึทา่นผูเ้ป็นทาส 

แหง่พทุธองค ์(๑) 

เรือ่งโดย  วาสนา ชนิวรากรณ์ 

1. แมท้า่นพทุธทาสภกิขเุรยีกตัว
ทา่น 

เองวา่เป็นทาสผูตํ้า่ตอ้ยแหง่องค ์

พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่
พระภกิษุ 

นักฟ้ืนฟพูระศาสนาผูห้าชวีติไม่
แลว้ 

นีเ้ป็นหนึง่ในคนไทยเพยีงไมก่ี่

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau1903.htm
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2. This influence does not 

necessarily mean understanding, 

let alone actual implementation, 

of the revered monk's teachings. 

Most of Buddhadasa's 

compatriots - including those 

who reside at Suan Mokh, the 

forest monastery that he founded 

seven decades ago - still know 

very little about him, noted Sulak 

Sivaraksa, one of the monk's 

long time deciples and a sharp-

tongued social critic. 

3. More and more people may pay 

a visit to Suan Mokh," said Sulak 

in a recent keynote speech on the 

10th anniversary of the venerable 

monk's departure, "but that 

doesn't mean they grasp the 

essence of the dhamma he tried 

to impart. 

4. "Even those at Suan Mohk - I'm 

not sure if what they do is just to 

preserve his past reputation and 

work and nothing else. Are they 

seeking only to keep the place as 

a holy site, resisting any chance 

that his name might be 

tarnished?" 

5. For Sulak, constructive 

transformation itself is the spirit 

of Buddhadasa and his lifelong 

efforts to reform Thailand's 

Theravada Buddhism, which is 

now more than ever in need of a 

fundamental overhaul. 

คน 

ทีผ่ลงานของทา่นมผีูนํ้ามาอา้ง
ถงึ 

ตลอดจนมกีารแปลและศกึษา
กัน 

อยา่งกวา้งขวางทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

2. - 3. ในคําปราศรัยทีจั่ดขึน้เพือ่ 

รําลกึถงึวาระครบรอบสบิปีของ 

การจากไปของทา่นพระภกิษุ 

ผูน่้าเลือ่มใสผูน้ี ้คณุสลุักษณ์ 

ศวิรักษ์ ศษิยผ์ูห้นึง่ทีต่ดิตาม 

ทา่นมานานและเป็นนักวจิารณ์ 
สงัคมฝีปากกลา้คนหนึง่กลา่ววา่ 

"กระนัน้ก็ตามพลังนยิมในตัว

ทา่น 

ก็ไมจํ่าเป็นตอ้งหมายถงึความ 

เขา้ใจในคําสัง่สอนของพระภกิษุ 

ผูเ้ป็นทีเ่คารพศรัทธาผูน้ี ้อยา่วา่ 

แตจ่ะนําไปปฏบิัตใิหเ้กดิโภคผล 

ใดๆ เลยคนไทยสว่นใหญย่ัง 

รูจั้กทา่นนอ้ยมาก รวมทัง้ 

ผูท้ีพํ่านักอยูใ่นอารามสวนโมกข ์

ซึง่เป็นพระอารามสวนป่าทีท่า่น 

กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 70 ปีทีแ่ลว้ แมจ้ะ 

มผีูไ้ปเยอืนสวนโมกขม์ากขึน้ 

เรือ่ยๆ แตน่ั่นไมไ่ดห้มายความ 

วา่คนเหลา่นัน้จะเขา้ถงึแกน่ 

ธรรมะทีท่า่นพยายามบอกกับ
เรา" 

4. "แมแ้ตค่นทีส่วนโมกขเ์อง

ขา้พเจา้ 

ก็ไมแ่น่ใจวา่สิง่ทีทํ่าอยูนั่น้เป็น
เพยีง 

การอนุรักษ์ชือ่เสยีงและผลงาน
ของ 

ทา่นในอดตี โดยไมไ่ดทํ้าอะไร 

นอกเหนอืไปจากนัน้ใชห่รอืไม ่

คนเหลา่นัน้ตอ้งการเพยีง
พยายาม 
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รักษาสถานทีไ่วใ้หเ้ป็นที่
ศักดิส์ทิธิ ์
โดยตอ่ตา้นทกุสิง่ทีอ่าจทําให ้
ชือ่เสยีง 

ของทา่นตอ้งมัวหมองไปหรอื
อยา่งไร?" 

5. เพราะสําหรับคณุสลุักษณ์แลว้ 

การเปลีย่นรปูแบบไปในทาง 

สรา้งสรรคนั์น้แหละจงึจะเป็นจติ 

วญิญาณและความพยายาม
ตลอด 

ชวีติของทา่นพทุธทาสทีจ่ะฟ้ืนฟ ู

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาท 

ของไทย ซึง่ขณะนีต้อ้งการการ
คดิ 

และปรับปรงุเปลีย่นแปลงถงึ
ระดับ 

รากเลยทเีดยีว 

ชือ่เร ือ่ง 
เป็นชือ่ทีแ่ปลไดไ้มย่ากเพราะมโีครงสรา้งภาษาทีไ่มซ่บัซอ้น เพยีงแตต่อ้งเฟ้นหาคําทีเ่หมาะ
กับ 

บรรยากาศของเนือ้ความ อยา่งเชน่ remembering ใชว้า่ ร าลกึถงึ แทน การจดจํา  servant 

ใชว้า่ ทาส แทน ผูรั้บใช ้ เนือ่งจากเลยีนคํามาจากสมญานามของทา่นวา่ พทุธทาส สว่นคําวา่  

Buddha นัน้ สําหรับคําไทยมใีหเ้ลอืกใชห้ลายคํา เชน่ พระพทุธเจา้ พระพทุธองค ์องคพ์ระ

สมัมา 

สมัพทุธเจา้ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ยอ่หนา้นีม้สีองประโยคทีเ่ชือ่มดว้ย Yet แสดงนัยของความขดัแยง้ ดฉัินก็เอาสองประโยคมา

เชือ่มกัน 

โดยใช ้แม.้..แต ่late เมือ่ใชนํ้าหนา้บคุคลมคีวามหมายวา่เสยีชวีติแลว้ หรอืใชว้า่ผูล้ว่งลับ คํา

วา่ ตาย 

นีก็้เชน่กันทีม่คํีาใหเ้ลอืกใชต้ามฐานะทางสงัคมของผูนั้น้ เชน่สําหรับบคุคลธรรมดา ใชว้า่ ถงึ
แกก่รรม 

หรอืถา้เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ ่หรอืไดรั้บพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์เทยีบเทา่ชัน้ 
พระยา ใช ้

ถงึแกอ่นจิกรรม สําหรับพระภกิษุสงฆใ์ช ้มรณภาพ เป็นตน้ 

cited (v. ยกมากลา่วอา้งเป็นตัวอยา่ง หรอืเป็นการยนืยันสิง่ทีค่ณุพดูวา่จรงิ) ประโยคนีม้ี

โครงสรา้ง 
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เป็น passive ในขอ้ความนี้ทําอยา่งอืน่ไดไ้มเ่หมาะเทา่การแปลงใหเ้ป็นโครงสรา้ง active โดย

เตมิ 

ประธานใหว้า่ มผีูนํ้ามาอา้งถงึ สว่น คําวา่ ตลอดจน นัน้ใชเ้พือ่หลกีเลีย่งคําวา่ และ ทีม่ทีีใ่ชซ้ํ้า

สองทีค่ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2-3 

ทัง้สองยอ่หนา้นีม้เีนือ้ความตอ่กัน โดยเป็นสว่นหนึง่ของคําปราศรัยของคณุสลุักษณ์ ดฉัินจงึ
นํามารวม 

กันเพือ่ใหส้ละสลวยและเป็นกลุม่กอ้นขึน้เรยีกวา่การแปลแบบเอาความคะ่ การทําเชน่นีจ้ะไม่
เหมาะ 

หากเป็นงานทีถ่า่ยทอดจากตน้ฉบับทีต่อ้งรักษาสภาพดัง้เดมิไวท้กุประการ เชน่งานแปล
เอกสารทาง 

กฎหมาย ประกาศอยา่งเป็นทางการ คําสวดมนต ์เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามขอใหท้า่นสงัเกตวา่แม ้
จะ 

เปลีย่นลําดับของขอ้ความ แตนั่ยของขอ้ความยังตอ้งอยูอ่ยา่งครบถว้นคะ่ 

คําแรกทีต่อ้งขบคดิมากคอื คําวา่ influence (n. อทิธพิล) ซึง่ถา้แปลตามตัวอยา่งนีรู้ส้กึวา่จะไป 

คนละทางกับเนือ้หาในบรบิท จงึตอ้งทําความเขา้ใจกอ่นวา่เป็นอทิธพิลของอะไร โดย
เชือ่มโยงเขา้ 

กับขอ้ความในยอ่หนา้แรก ไดว้า่เป็นความนยิมในคําสอนของทา่นพทุธทาสน่ันเอง ดฉัินจงึใช ้

วา่ 

พลงันยิม คะ่ 

let alone (prep. เป็นคําปฏเิสธวา่สิง่นัน้ไมม่วีนัทีจ่ะเป็นจรงิ เพราะสิง่ทีส่ําคัญกวา่ยังไมม่โีอกาส 

เป็นไดเ้ลย) ตรงกับสํานวนไทยวา่ อยา่วา่แต ่เมือ่รวมกับคําวา่ implementation (n. การทําสิง่ 

ใดสิง่หนึง่เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงหรอืควบคมุสภาพการณ์) น่ันคอืทีม่าของวลวีา่ อยา่วา่

แตจ่ะน า 

ไปปฏบิตัใิหเ้กดิโภคผลใดๆ เลย 

revered (past participle หมายถงึ ไดรั้บความเคารพนับถอือยา่งสงู) เมือ่ขยาย monk ซึง่

หมาย 

ถงึทา่นพทุธทาส ดฉัินจงึนําคําวา่ ศรทัธา มารวมอยูด่ว้ย เพือ่แสดงนัยวา่แตกตา่งจากการ

เคารพนับถอื 

แบบทีใ่ชก้ับฆราวาส หรอือยา่งทีเ่ราลงทา้ยจดหมายถงึผูใ้หญท่ั่วๆ ไป 

อกีคําหนึง่ในยอ่หนา้ที ่3 ทีม่คีวามหมายในทํานองเดยีวกันกับคํานีค้อื venerable (adj. สมควร

ได ้

รับการเคารพนับถอื เพราะคณุงามความด ีหรอืเพราะวยัวฒุ ิก็ได)้ ดฉัินใชว้า่ นา่เลือ่มใส ดว้ย

เหตผุล 

เดยีวกับทีก่ลา่วถงึขา้งบนคะ่ 

compatriots (n. ผูท้ีอ่ยูใ่นประเทศเดยีวกัน) ซึง่ดฉัินใชง้า่ยๆ วา่ คนไทย  
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deciples (n. สาวก, ศษิย,์ ผูท้ีต่ดิตามและปฏบิัตติามคําสัง่สอน ) แตคํ่าวา่ สาวก นัน้ น่าจะใช ้

กับ 

พระศาสดา ดฉัินจงึเลอืกใชว้า่ ศษิย ์

departure (n. การจากไป ในทีน่ีค้อืการตาย ) เป็นการเลีย่งการใชคํ้าทีม่คีวามหมายไมน่่าฟัง

มา 

เป็นคําทีฟั่งนุ่มนวลขึน้ อยา่งทีภ่าษาอังกฤษเรยีกวา่ euphimism คําทีใ่ชใ้นลักษณะนีม้ักทําให ้

ผูแ้ปล 

เขา้ใจผดิหากไมท่ราบภมูหิลังของเรือ่งนัน้ๆ มากอ่น 

ยอ่หนา้ที ่4 

ขอ้ความในยอ่หนา้นีต้อ่เนือ่งมาจากสองยอ่หนา้ทีแ่ลว้ โครงสรา้งประโยคไมม่อีะไรซบัซอ้น 
สว่น 

คําศัพทท์ีน่่าสนใจคอื reputation (n. ชือ่เสยีงทีเ่กดิจากผลงาน สว่นมากมักเป็นชือ่เสยีง

ในทางทีด่)ี 
และคําวา่ tarnished (adj. ทําใหม้ัวหมอง ใชไ้ดทั้ง้กับสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม เชน่โลหะ และ

นามธรรม  

คอื ชือ่เสยีง) 

ยอ่หนา้ที ่5 

ในความคดิเห็นสว่นตัวแลว้ดฉัินชอบขอ้ความในยอ่หนา้นีม้ากคะ่ เพราะทําใหเ้ห็นความเป็นนัก
คดิ 

ของทา่นพทุธทาส ทา่นมองเห็นความจําเป็นของความเปลีย่นแปลง อยา่งชนดิทีต่รงกบัคําวา่ 

transformation คอืการเปลีย่นแปลงรปูแบบทีทํ่าใหด้ขี ึน้ เหมาะขึน้ ไมไ่ดห้มายถงึการ

เปลีย่นแปลง 

ในเนือ้หาหลักการเพือ่ใหต้า่งไปจากเดมิ 

คําวา่ fundamental (adj. เป็นรากฐานทีจํ่าเป็น) ขยาย overhaul (n. การสํารวจตรวจสอบ

แนวคดิ 

อยา่งจรงิจัง และเปลีย่นแปลงบางอยา่งเพือ่ใหด้ขี ึน้) ดฉัินจงึใชว้า่ การคดิและปรบัปรงุ

เปลีย่นแปลง 

ถงึระดบัรากเลยทเีดยีว 

ขอเชญิตดิตามตอนสองในสปัดาหห์นา้  

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

August 12: Interesting set of words describing a scene at an artificial beach. (2) 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau1203.htm
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สวสัดคีะ่  
การยกชายทะเลรเิวยีรา่แหง่เมดเิตอเรเนยีนมาตัง้รมิฝ่ังแมน้ํ่าแซนใจกลางกรงุปารสีนัน้ เป็นสิง่เลา่
ลอื 

ฮอืฮากันในยโุรปขณะนี ้นักทอ่งเทีย่วจากตา่งชาต ิและจากในฝร่ังเศสเองรูส้กึตืน่เตน้มาก จนทําให ้

ชายทะเลประดษิฐแ์หง่นีเ้ป็นจดุขายสําคัญดา้นการทอ่งเทีย่วทีทํ่ารายไดส้งู เมอืงใหญ่ๆ  หลายแหง่
ใน 

ยโุรปคดิจะทําตามแบบอยา่งนีบ้า้งแตก็่ตอ้งยัง้คดิวา่จะเหมาะสมหรอืไมเ่พยีงใด สว่นนักทอ่งเทีย่ว
ชาว 

เอเชยีของเรานัน้ไมค่อ่ยตืน่เตน้สกัเทา่ใด 

วนันีเ้ราลองแปลเรือ่ง "ชายทะเลรเิวยีราเขา้มากรงุปารสี" ตอ่นะคะ 

Riviera comes to 
Paris (2) 

Artificial city beach gets sand, sun 
and crowds 

MARC BURLEIGH 
Paris, AFP 

7. There was no swimming, 

however — bathing is illegal in 

the fast-moving Seine. The 

organisers have installed mist-

showers at several points, 

though, to cool down those 

finding the temperature too hot. 

8. "Paris-plage", as the concept is 

known, was first rolled out last 

year by the French capital's 

Socialist municipal authorities 

as a way to give a beach 

vacation to Parisians unable to 

leave the city for the traditional 

August break. 

9. Other cities, impressed by the 

international buzz it has created 

for Paris, have copied the idea. 

Thus visitors to Berlin and 

Budapest can expect to find 

opportunities this year to use a 

ชายทะเลรเิวยีรา 

เขา้มากรงุปารสี (๒) 

ชายหาดประดษิฐใ์จกลางเมอืง  

มทัีง้ทราย แสงแดด และฝงูชน 

มารก์ เบอรเ์ล 
สาํนักขา่วฝร่ังเศส ปารสี 

7. อยา่งไรก็ตามทีน่ั่นไมม่กีารวา่ย
น้ํา 

เพราะการวา่ยน้ําในกระแสน้ํา
เชีย่ว 

ในแมน้ํ่าแซนนัน้เป็นสิง่ผดิ
กฎหมาย 

ดังนัน้ผูจั้ดจงึตดิตัง้ฝักบัวไว ้
หลายจดุ 

เพือ่บันเทารอ้นใหก้ับคนทีรู่ส้กึวา่ 

อณุหภมูสิงูเกนิไป 
8. เทศบาลนครสงัคมนยิมแหง่

ฝร่ังเศส 

ไดทํ้าให ้"ชายทะเลปารสี" 
ปรากฎ 

เป็นทีแ่พรห่ลายครัง้แรกเมือ่ปีที่
แลว้ 

นีเ้อง ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาสใหช้าว 

ปารสีทีท่ ิง้เมอืงไปไมไ่ด ้ได ้
สมัผัส 
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bucket and spade. 

10. "Could we ever be that 

inventive? I don't think so," said 

John Farrow from Bristol, who 

was sitting on a deck-chair 

reading his British newspaper. 

"The sheer flair and 

imagination that went into this-

only Paris could have it," he 

said. 

11. "The beaches are much better in 

Australia or Indonesia," said 

Sugi Utomo, from the 

Indonesian capital of Jakarta. 

12. "It's OK, it sort of feels like a 

beach, but it's not a real beach," 

he said. 

ชายหาดชว่งพักรอ้นประจําปีใน 

เดอืนสงิหาคม 
9. เมอืงอืน่ๆ ถงึกับลอกเลยีน

ความคดิ 

นีไ้ปเนือ่งจากไดรั้บความ
ประทับใจ 

จากการเลา่ลอืฮอืฮาเรือ่ง 
"ชายทะเล 

ปารสี" ไปยังนานาประเทศ ดังนัน้
นัก 

ทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปยังกรงุ
เบอรล์นิ 

และกรงุบดูาเปสตก็์สามารถ
คาดหวงั 

วา่ปีนีจ้ะมโีอกาสใชถั้งกับเสยีม
ขดุ 

ทรายเลน่ 
10. "เราน่าจะนําความคดิสรา้งสรรคน์ี้ 

มาใชบ้า้งไดไ้หมหนอ ผมเองคดิ
วา่ 

ไมน่่าจะได"้ จอหน์ ฟารโ์รว แหง่ 

เมอืงบรสิตอลกลา่ว เขากําลังน่ัง 

อยูบ่นเกา้อีน้อนพลางอา่น
หนังสอื 

พมิพอ์ังกฤษ "ความคดิใสป๊ิงและ 

จนิตนาการทีเ่กดิขึน้แบบนี ้ปารสี 

เทา่นัน้ทีทํ่าได"้ เขากลา่ว 
11. "ชายทะเลในออสเตรเลยี หรอืใน 

อนิโดนเีซยีดกีวา่มากมายนัก"  

ซจู ิอโูตโม จากกรงุจาการต์า 

เมอืงหลวงของอนิโดนเีซยีกลา่ว 
12. "ก็โอเคครับ มันทําใหรู้ส้กึเหมอืน 

ชายทะเลไดก็้จรงิ แตถ่งึยงัไงๆ 

ก็ไมใ่ชช่ายทะเลทีแ่ทจ้รงิ" เขา
กลา่ว 

ยอ่หนา้ที ่7  

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีย้ังคงกลา่วถงึกจิกรรมการพักผอ่นตามชายทะเล ในทีน่ีค้อืการวา่ย
น้ําซึง่ 

ใชคํ้า swimming กับ bathing ศัทพท์ีน่่าสนใจอืน่ๆ ไดแ้ก ่illegal adj. ผดิกฎหมาย mist- 

showers ฝักบัวทีพ่น่น้ําเป็นฝอย cool down v. ทําใหเ้ย็นลง กลุม่คํากรยิานีเ้มือ่ตอ่ดว้ย
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ขอ้ความ 

the temperature too hot ดฉัินจงึเขยีนคําแปลวา่ บนัเทารอ้น คะ่ทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ดภ้าษาที ่

กระชบัและสละสลวยซึง่ยังคงอยูใ่นกรอบความหมายของตน้ฉบับและหลกีเลีย่งการแปลคําตอ่
คําคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึวตัถปุระสงคข์อ้หนึง่ทีเ่ทศบาลนครสงัคมนยิมแหง่ฝร่ังเศสจงใจ
มอบให ้

ชาวปารสี เรามาดศูัพทก์นันะคะ 

Paris-plage n. เป็นคําภาษาฝร่ังเศส plage คอื beach ในภาษาอังกฤษ คอืชายทะเล 

rolled out v. ปรากฏแผอ่อก เป็นทีแ่พรห่ลาย 

French capital's Socialist municipal authorities n. เป็นชือ่ทางการของเทศบาลนคร 

ปารสี เรยีกสัน้ๆ วา่ Paris authorities 

traditional August break n. การหยดุพักผอ่นหรอืการพักรอ้นชว่งเดอืนสงิหาคมซึง่เป็น 

ธรรมเนยีมนยิมของฝร่ังเศสท่ัวประเทศ ในทีน่ีด้ฉัินใชว้า่ ประจ าปี ซึง่รับกับ การพักรอ้น

มากกวา่ 

ธรรมเนยีมนยิม 

ยอ่หนา้ที ่9-10 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความประทับใจของคนเมอืงใหญห่รอืเมอืงหลวงอืน่ๆ ทีใ่คร่
จะลอก 

เลยีนแบบยกชายทะเลเขา้มาตัง้ใจกลางเมอืงของตนบา้ง แตก็่ตอ้งใครค่รวญใหด้ ี

ประโยคแรกของยอ่หนา้ที ่9 ตอ้งเขยีนคําแปลใหถ้กูความนยิมในภาษาไทย คอืไมน่ยิมใช ้

กรรมวาจก 

ในบรบิททีม่คีวามหมายดีๆ  ดังนัน้ดฉัินจงึเขยีนคําแปลของ impressed by วา่ ไดร้บัความ

ประทบั 

ใจจาก ไมเ่ขยีนวา่ ถกูประทับใจโดย 

buzz n. เสยีงกระซบิกระซาบ เสยีงเลา่ลอื 

bucket and spade n. ถังน้ํากับเสยีม ในทีน่ีห้มายถงึการแซะ, ขดุทรายเลน่โดยมถัีงกับเสยีม 

เล็กๆ เป็นอปุกรณ์เครือ่งเลน่ 

Berlin n. กรงุเบอรล์นิ นครหลวงของเยอรมนี 

Budapest n. กรงุบดูาเปสต ์นครหลวงของฮังการ ี 

Bristol n. เมอืงทา่ในอังกฤษ 

sheer flair n. ตรงตัว sheer แปลวา่ บาง โปรง่ใส flair แปลวา่ สตปัิญญา ความสามารถ  

พรสวรรค ์เมือ่รวมกันแลว้ดฉัินเขยีนวา่ ความคดิทีใ่สป๊ิง เพือ่ใหเ้หมาะกับเป็นภาษา

หนังสอืพมิพ ์

ยอ่หนา้ที ่11-12 

สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความคดิเห็นของนักทอ่งเทีย่วชาวเอเชยีทีไ่มค่อ่ยตืน่เตน้กับชายหาด
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ประดษิฐข์อง 

กรงุปารสีสกัเทา่ใดนัก ทัง้ยังวจิารณ์อยา่งเฉียบคมดว้ยประโยคสดุทา้ยอกีดว้ยวา่ ...it sort of 

feels  

like a beach, but it's not a real beach. จะเห็นไดว้า่การดงึดดูนักทอ่งเทีย่วนัน้ ถา้ผูจั้ด 

รูจั้กเลอืกประดษิฐเ์พือ่สรา้งจนิตนาการก็ประสบความสําเร็จได ้ดังเชน่ "ชายทะเลปารสี" นี ้

... และการแปลก็สามารถพัฒนาความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการทัง้ของผูแ้ปลและผูอ้า่นได ้

เชน่กัน 

สวสัด ี     
สทิธา พนิจิภวูดล      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

August 5: Interesting set of words describing a scene at an artificial beach. (1) 

สวัสดีค่ะ  
อะไรๆ ท่ีเคยเป็นไปไม่ได ้แต่ในยคุโลกาภิวฒัน์น้ีก็กลบักลายเป็นความจริง รวมทั้งหาดทรายชาย 

ทะเลกก็ลบัมาอยูช่ายฝ่ังแม่นํ้า ตามท่ีเทศบาลนครปารีสไดน้าํหาดทรายชายทะเลริเวียรามาไว ้

ริมแม่นํ้าแซน เป็น "ชายหาดปารีส" สุดฮิตเยีย่งชายหาดริเวียรา นกัท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสและชาว 

ต่างชาติหลัง่ไหลมาแสวงหาความสุขเป็นจาํนวนถึง 2.3 ลา้นคนในช่วงพกัร้อนปี 2545 บทเรียนวนัน้ี 

นาํเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้เร่ืองน้ีมาลองแปลดูค่ะ เป็นโอกาสดีท่ีจะไดเ้ก็บรวบรวมกลุ่มถอ้ยคาํสาํนวน 

เก่ียวกบักิจกรรมชายทะเลไวใ้น "คลงัคาํ" อีกหลายคาํ เชิญติดตามไดเ้ลยค่ะ 

Riviera comes to 
Paris(1) 

Artificial city beach gets sand, sun 
and crowds 

MARC BURLEIGH 
Paris, AFP 

1. An artificial and temporary 

Riviera-style beach created by 

Paris authorities on the bank 

ชายทะเลรเิวยีรา 

เขา้มากรงุปารสี(๑) 

ชายหาดประดษิฐใ์จกลางเมอืง  

มทัีง้ทราย แสงแดด และฝงูชน 

มารก์ เบอรเ์ล 
สาํนักขา่วฝร่ังเศส ปารสี 

1. เทศบาลนครปารสีไดจํ้าลอง 

ชายทะเลรเิวยีราชัว่คราวมาไว ้

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trau0503.htm
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of the Seine became an instant 

hit when it opened Sunday, 

with French residents and 

tourists alike crowding a long 

stretch of sand, palm trees and 

play-spaces. 

2. "The tourists can't believe 

their eyes," chortled one 

Frenchman as he and a 

companion cycled along the 

transformed river bank, which 

up to Saturday served as a 

busy two-lane auto 

expressway. 

3. Deck chairs arrayed along a 

small section of trucked-in 

sand, on a grassy lawn, and on 

a paved section under willow 

trees proved the biggest 

attraction. Just as in the 

busiest Mediterranean resorts, 

none were free and people 

waited in vain while a lucky 

few sunbathed or read 

newspapers in the summer 

sunshine. 

4. Children ran about in delight, 

racing from one area to the 

next: trying out trampolines, 

climbing through playing 

frames, and squealing at a 

clown. 

5. Adults took a more leisurely 

stroll, stopping off in one of 

the low-price cafes, renting 

one of 200 bicycles or simply 

soaking up the unusually 

festive atmosphere reigning 

on the water's edge. 

6. Cyclists, roller-bladers, 

pedestrians and baby-strollers 

all had to navigate carefully as 

บนรมิฝ่ังแมน้ํ่าแซน ไดรั้บความ 

นยิมอยา่งรวดเร็วเมือ่เปิดใหใ้ช ้

ในวนัอาทติย ์ฝงูชนคลาคลํา่ดว้ย 

ชาวฝร่ังเศส และนักทอ่งเทีย่ว 

ตามหาดทรายยาวเหยยีดประดับ 

ดว้ยแนวตน้ปาลม์ และชว่งพืน้ 

ทีว่า่งสําหรับเทีย่วเลน่ 
2. "นักทอ่งเทีย่วไมอ่ยากจะเชือ่ 

สายตาตัวเอง" ชาวฝร่ังเศสผูห้นึง่ 

กลา่วพลางหัวเราะอยา่งรืน่เรงิ 

ขณะทีม่าถบีจักรยานกับเพือ่น 

บนรมิฝ่ังแมน้ํ่าทีเ่ปลีย่นโฉม 

ไปแลว้ ซึง่เมือ่วนัเสารท์ีผ่า่นมา 

ยังเป็นทางดว่นสองทางวิง่ที ่
คับคั่งอยูเ่ลย 

3. สิง่ทีด่งึดดูใจมากทีส่ดุก็คอื 

เกา้อีน้อนเลน่ซึง่ตัง้เรยีงราย 

ไปตามพืน้ทรายซึง่รถบรรทกุ 

ขนมา รวมทัง้ตามพืน้หญา้และ 

พืน้ทางเดนิใตร้ม่ตน้วลิโล 

เชน่เดยีวกับทีพั่กตามชายทะเล 

เมดเิตอเรเนยีนทีม่ผีูค้นหนาแน่น 

ทีส่ดุนัน้ เกา้อีพ้วกนีม้ไีวบ้รกิาร 

โดยตอ้งเสยีคา่เชา่ หลายคนถงึ 

จะรอคอยก็ไมไ่ดผ้ล มเีพยีงไม ่

กีค่นทีโ่ชคดไีดไ้ปนอนอาบแดด 

หรอือา่นหนังสอืพมิพรั์บแสงแดด 

ฤดรูอ้นทีน่ั่น 
4. เด็กๆ วิง่ไปวิง่มาอยา่งมคีวาม 

สนุก วิง่แขง่กันจากทีห่นึง่ไปยัง 

อกีทีห่นึง่ลองเลน่ผา้ใบสปรงิ 

ปีนป่ายโครงสําหรับปีนเลน่ หรอื 

ไมก็่สง่เสยีงรอ้งอยา่งสนุกสนาน 
ขณะดกูารแสดงของตัวตลก 

5. พวกผูใ้หญไ่ดเ้ดนิแลน่เตร็ดเตร ่

อยา่งเพลดิเพลนิ ไดห้ยดุพักตาม 

ซุม้กาแฟราคายอ่มเยา ไดเ้ชา่ 

จักรยานซึง่มจํีานวนถงึ 200 คัน 

หรอืไมก็่เพยีงอาบอิม่บรรยายกาศ 

พเิศษราวกับมงีานฉลองรมิน้ํา 
6. เหลา่นักถบีจักรยาน นักเลน่สเก็ต 
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the crowds thickened. คนเดนิเทา้กับรถเข็นเด็กเล็กๆ 

ทกุคนตอ้งคอยหลบหลกีหลกี
ผูค้น 

เวลาเดนิไปมา ยามเมือ่ฝงูชน 

หนาแน่นขึน้ 

หวับท 
การแปลชือ่เฉพาะ ถา้ผูแ้ปลเขยีนคําบง่บอกชนดิหรอืประเภทของชือ่นัน้จะชว่ยใหผู้อ้า่นเกดิ
ความ 

เขา้ใจ เชน่ Riviera เขยีนคําบง่บอกชนดิวา่ ชายทะเล ไวห้นา้ชือ่ แมว้า่คนสว่นมากจะรูจั้ก

ดอียู ่
แลว้ แตก็่ควรเขยีนไวเ้พือ่ประโยชนข์องคนสว่นนอ้ย Paris เขยีนคําบง่บอกชนดิ

วา่ กรงุ เพราะ 

ปารสีไมใ่ชเ่ป็นเมอืงธรรมดา แตเ่ป็นถงึเมอืงหลวง ดังนัน้จงึใช ้กรงุ นําหนา้ชือ่ 

รองหวับท 
คํา artificial adj. เทยีม ปลอม ประดษิฐข์ ึน้ เหตทุีด่ฉัินเลอืกคํา ประดษิฐ ์เพราะให ้

ความหมาย 

ทีด่แีต ่'เทยีม' หรอื 'ปลอม' ฟังดไูมด่ซี ึง่ไมใ่ชเ่จตนาของการเขยีนในทีน่ี้ 

ยอ่หนา้ที ่1  
ใจความของยอ่หนา้นีบ้อกคณุสมบัตขิองชายหาดประดษิฐท์ีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ Paris 

authoritiesn. 

เทศบาลนครปารสี เป็นประธานของประโยค ดฉัินจงึนํามาเขยีนไวต้น้ประโยค และเพือ่
หลกีเลีย่งการ 

ใช ้กรรมวาจกซึง่ไมเ่ป็นทีน่ยิมในภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิcreated v. กรรมวาจก สรา้งสรร 

เมือ่ 

นํามาใชก้ับ artificial ดฉัินจงึเขยีนคําแปลใหเ้ขา้กันวา่ จ าลอง 

French residents and tourists กลุม่คํานีเ้ป็นตัวอยา่งของการเขยีนทีแ่จม่แจง้ชดัเจน 

ซึง่แยกแยะวา่คนทีม่าเทีย่วทีเ่ป็นชาวฝร่ังเศสทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศฝร่ังเศส และคนทีม่า
เทีย่วทีเ่ป็น 

นักทอ่งเทีย่วจากตา่งถิน่ 

stretch n. แนว,แถวทีย่าวเหยยีด ลักษณะของหาดรเิวยีรารมิทะเลเมดเิตอเรเนยีนทีโ่ดง่ดัง 

ท่ัวโลก คอืชายหาดยาวเหยยีด ประดับดว้ยตน้ปาลม์ทีม่รีปูทรงสงา่แข็งแรง 

ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความภมูใิจและตืน่เตน้ของคนฝร่ังเศส ตามปกตติามเขือ่นรมิ
ฝ่ัง 

แมน้ํ่าแซนจะมแีตพ่ืน้หนิแข็งทีม่คีนไมก่ีค่นน่ังตกปลาเลน่อยา่งเงยีบเหงา รถราตา่งๆ ลงไป



879 

 

แลน่ 

ไมไ่ด ้บัดนีท้กุอยา่งเปลีย่นแปลงไปหมดแลว้ 

chortled v. สง่เสยีงหัวเราะอยา่งรืน่เรงิ รอ้งเพลงอยา่งสนุกสนาน 

busy two-lane auto expressway เป็นกลุม่คําทีต่อ้งเริม่แปลจากคําสําคัญคอืคําสดุทา้ย 

แตถ่า้แปลไลล่ะขึน้ไปตามลําดับจะไดภ้าษาทีฟั่งขดัห ูดฉัินจงึเรยีงรอ้ยถอ้ยคําใหมค่ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ใจความของยอ่หนา้นีย้ังเป็นคณุสมบัตทิีน่่าพศิวงของรเิวยีราแหง่ปารสี deck-chairs n. 

เกา้อี ้
ผา้ใบ, เกา้อีน้อนเลน่มทีีว่างแขนทีเ่ราเคยเห็นตามรมิสระวา่ยน้ําในโรงแรมใหญ่ๆ  ซึง่มักจะ

ทําดว้ย 

วสัดสุขีาวดสูดชืน่ บดุว้ยผา้ใบสน้ํีาเงนิ สแีดง ฯลฯ ทีส่ะดดุตา truck-in sand n. ทรายทีร่ถ 

บรรทกุขนมา ผูเ้ขยีนใชคํ้านีเ้พือ่เนน้ย้ําวา่ไมใ่ชท่รายตามธรรมชาต ิ

ยอ่หนา้ที ่4-5-6 

ใจความของสามยอ่หนา้นี้กลา่วถงึกจิกรรมของเด็กๆ และผูใ้หญท่ีเ่ขา้มาใชส้ถานทีน่ี ้ซ ึง่
เปิดให ้

สาธารณชนใชท้กุวนัอาทติยใ์นชว่งพักรอ้นเดอืนสงิหาคม 

trampolines n. เครือ่งเลน่เป็นเตยีงผา้ใบสปรงิทีใ่ชก้ระโดดเลน่ u  

playing frame n. โครงสําหรับปีนเลน่ตามสนามเด็กเลน่ มักจะประกอบดว้ยตาขา่ยสําหรับ 

ปีนเลน่ บันไดเชอืก เชอืกเสน้ยาวๆ มปีุ่ ม หรอืไมม่ปีุ่ มสําหรับโหนเลน่  

squealing v. รอ้งเสยีงแหลมแสดงความพงึพอใจ บอก เปิดเผย  

clown n. ตัวตลกในการแสดง การแสดงของตัวตลก u  

stroll v. เดนิเตร็ดเตรเ่ลน่เพือ่ความเพลดิเพลนิ u  

soaking up v. ชุม่ โชก แช ่ดฉัินเขยีนวา่อาบอิม่เพือ่ใหเ้หมาะสมกับคํา 

atmosphere n. บรรยากาศ  

roller- bladers n. นักเลน่สเก็ตประเภทหนึง่ 

pedestrians n. คนเดนิเทา้ (ซึง่จะเทยีบกับยานยนตซ์ ึง่ใชพ้ืน้ทีถ่นนในการจราจร)  
baby-strollers คนเดนิเลน่ซึง่เข็นรถสีล่อ้ใสเ่ด็กเล็กๆ 

navigate v. เดนิเรอื ขบัเครือ่งบนิ นําทาง คน้หา เดนิไปมา เป็นคําทีม่หีลายความหมาย ใน

ทีน่ี ้
เมือ่ใชคู้ก่ับ carefully และมบีรบิทเป็น as the crowds thickened จงึทําใหเ้ห็นภาพวา่ 

คอยหลบหลกีผูค้นเวลาเดนิไปมา คะ่ 

หวงัวา่ทา่นคงจดคําเกีย่วกับกจิกรรมการพักผอ่นชายทะเลไวไ้ดห้ลายคํา บางกจิกรรมก็เป็น
เรือ่ง 

ของชวีติประจําวนัของคนในเมอืง หรอืท่ัวไปซึง่ซอ้นกันอยู ่

พบกันสปัดาหห์นา้คะ่ สวสัด ี 
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สทิธา พนิจิภวูดล    

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

JULY 2003 

July 29: Choosing natural Thai terms and sentence structures. (2)  

สวัสดีค่ะ  
บทแปลของวนัน้ีเป็นตอนท่ีสองต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ค่ะ เป็นเร่ืองของศูนยจ์ดัจาํหน่ายสินคา้ 
หน่ึงผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลของไทยท่ีเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา คุณโกเมศซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งศูนย ์
เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัศูนยแ์ละการคา้ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมแห่งน้ี 

Go-between makes 
inroads (2) 

Trade: Marketer in Atlanta 
bridges gap between Thai 

handicraft makers and 
customers 

YUTHANA PRAIWAN 

7. The distribution centre in 

Atlanta will serve as a venue 

where Thai handicrafts are 

screened and selected before 

being placed for sales as gift 

shops, home decoration 

centres and department 

stores. 

8. He said that up to now most 

existing traders of Thai 

handicrafts were from 

Singapore and Hong Kong 

ผูร้บัภาระถมชอ่งวา่ง
ให(้๒) 

การคา้: ชอ่งวา่งระหวา่ง 

ผูผ้ลติสนิคา้หัตถกรรมกับผูซ้ ือ้ 

เชือ่มกันไดด้ว้ยศนูยจั์ดจําหน่าย 

ทีเ่มอืงแอตแลนตา 

ยทุธนา ไพรวลัย ์

7. ศนูยจั์ดจําหน่ายแหง่นีจ้ะเป็น
ที ่
ทีค่ัดกรองและเลอืกสรร
สนิคา้ 

หัตถกรรมไทย กอ่นจะจัดสง่ 

ไปจําหน่ายยังรา้นกฟิตช์อป 

ศนูยจํ์าหน่ายวสัดตุกแตง่
บา้น 

และหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ 
ตอ่ไป 

8. คณุโกเมศกลา่ววา่ เทา่ที ่

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl2903.htm
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and they lacked the skills to 

liaise between producers and 

consumers. 

9. "Our centre will monitor 

which types and designs of 

products are popular. Then it 

will inform handicraft 

makers about what 

customers want," he said. 

10. To succeed in the business, 

he added, trader must 

understand that eastern-style 

handicrafts are divided into 

two grades. Specially-grade 

products are from Japan and 

standard-grade ones come 

from other countries 

including China, India, and 

Thai. 

11. Makers of Japanese 

handicrafts had been 

successful in adapting styles 

and designs to the season, he 

said. For example, handmade 

products sold in the US in 

the winter come in the darker 

colours the Americans 

favour at that time of year. 

12. He said that Thai handicrafts 

were well recognised for 

their beauty and durability, 

but they were too 

conventional and needed to 

have more applied design. 

เป็นอยูข่ณะนีผู้ค้า้สนิคา้ 

หัตถกรรมไทยสว่นใหญเ่ป็น 

พวกทีม่าจากสงิคโปรแ์ละ 

ฮอ่งกง พวกนีไ้มถ่นัดทีจ่ะ 

เป็นคนกลางคอยใหข้อ้มลู 

ระหวา่งผูผ้ลติกับผูบ้รโิภคได ้
9. "ศนูยข์องเราจะคอยสอดสอ่ง 

ดวูา่สนิคา้ชนดิไหน รปูแบบ 

อยา่งไรทีเ่ป็นทีน่ยิมของผู ้
บรโิภค และก็จะบอกไปทาง 

ผูผ้ลติ" 
10. คณุโกเมศกลา่วเพิม่เตมิวา่ 

ผูค้า้สนิคา้ประเภทนีต้อ้ง 

เขา้ใจวา่ สนิคา้หัตถกรรม 

ทีม่รีปูแบบทางตะวนัออกนัน้ 

แบง่ออกเป็นสองเกรด สนิคา้ 

จากญีปุ่่ นจัดเป็นสนิคา้เกรด 

พเิศษ สว่นทีม่าจากทีอ่ืน่รวม 

ทัง้จากประเทศจนี อนิเดยี 

และไทย จัดอยูใ่นพวกเกรด 

ธรรมดา 
11. ผูผ้ลติญีปุ่่ นรูจั้กการปรับ

รปูแบบ 

และสสีนัใหเ้หมาะกับฤดกูาล 

เป็นอยา่งดอียา่งเชน่สสีนั
ของ 

สนิคา้ทีผ่ลติออกจําหน่าย
ในชว่ง 

หนา้หนาวในอเมรกิา จะออก 

มาในแนวสขีรมึกวา่ชว่งอืน่ 

ซีง่เป็นสทีีถ่กูใจของคน
อเมรกิัน 

ในฤดนูีข้องปี 
12. สําหรับสนิคา้หัตถกรรมไทย

นัน้ 

มชีือ่เสยีงดา้นความสวยงาม
และ 

คงทน แตร่ปูแบบยังโบราณ
ไป 

สกัหน่อย จําเป็นตอ้ง
ประยกุต ์
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ใหเ้หมาะกับความตอ้งการ
ของ 

ผูบ้รโิภคมากขึน้ 

ค าอธบิาย 
ในตอนทีส่องนีไ้มค่อ่ยมศีพัทย์าก แตส่ ิง่ทีน่่าสนใจคอืการใชร้ปูประโยค passive ทา่นที่

ตดิตาม 

อา่นคอลัมนน์ีค้งอา่นพบเสมอวา่ ผูเ้ขยีนหลายทา่นมักกลา่ววา่ควรหลกีเลีย่งคําวา่ "ถกู" 
เนือ่งจาก 

เป็นคําทีใ่ชใ้นความหมายทีไ่มด่ ีเมือ่ใชใ้นรปูประโยค passive เชน่ถกูลงโทษ ถกูใสค่วาม 

ถกู 

ขโมย เป็นตน้ (ยกเวน้เมือ่ใชเ้ป็นกรยิาแทข้องรปูประโยค active เชน่ ถกูลอตเตอรี ่ถกูใจ 

ถกูคอ) 
ถา้มองแคน่ีก็้จะรูส้กึวา่รปูประโยค passive ของไทยเรามทีีใ่ชแ้คบมาก ทีจ่รงิไมใ่ชเ่ชน่นัน้

หรอกคะ่ 

เรายังมวีธิกีารใชร้ปูประโยค passive โดยไมต่อ้งใชคํ้าวา่ "ถกู" อกีหลายวธิ ีดังทีท่า่นจะได ้

เห็นใน 

ตัวอยา่งงานแปลชิน้นี้ 

รปูประโยค passive นัน้เปลีย่นแปลงไปจากรปูประโยค active สองประการคอื  

1) การสลับทีร่ะหวา่งประธานกับกรรม และ  

2) การเปลีย่นรปูกรยิาโดยเตมิ กรยิาชว่ย be และเปลีย่นกรยิาแทเ้ป็นรปูของกรยิาชอ่งสาม 

เชน่ 

They will arrange the conference in two week's time. เมือ่เปลีย่นเป็นรปูประโยค 

passive จะไดว้า่ The conference will be arranged in two week 's time. เมือ่ 

แปลเป็นภาษาไทยวา่ การประชมุจะถกูจัดขึน้ในอกีสองอาทติย ์ ฟังไมค่อ่ยเหมอืน

ภาษาไทยเทา่ไหร ่

นักใชไ่หมคะ แตถ่า้ใชว้า่ จะมกีารประชุมในอกีสองอาทติย ์ก็จะดกีวา่ หรอื การประชุม

จะม ี

ขึน้ในอกีสองอาทติย ์ก็ได ้เป็นการเลีย่งการใชคํ้าวา่ "ถกู" 

อารัมภบทมายาวมากแลว้นะคะ เรามาดใูนแตล่ะยอ่หนา้กันดกีวา่ 

ยอ่หนา้ 7 
ยอ่หนา้นีม้รีปูประโยค passive อยูต่รงอนุประโยค ...where Thai handicrafts are  

screened and selected before being placed... ทีข่ยาย venue (n. สถานทีพ่บปะ 

ทํากจิกรรม) ในภาษาไทยใชร้ปูประโยค active ทีผ่สมกลมกลนืไปกับบรบิทไดเ้ลยวา่ เป็น

ทีท่ ี ่
คดักรองและเลอืกสรรสนิคา้กอ่นจะสง่ไปจ าหนา่ย... 
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คําวา่ gift shops ดฉัินใชทั้บศัพท ์เนือ่งจากเห็นวา่เป็นคําทีผู่อ้า่นคุน้เคยดกีวา่ทีจ่ะแปลวา่ 

รา้นขายของขวญั  คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่8 

ดฉัินเปลีย่น He เป็นชือ่เนือ่งจากเกรงวา่ทา่นผูอ้า่นบางทา่นทีไ่มไ่ดอ้า่นตัวอยา่งบทแปล

ตอน 

ทีห่นึง่จะไมท่ราบวา่หมายถงึใคร up to now มคีวามหมายวา่ตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุัน วลทีี ่

สวยกวา่ควรเป็น เทา่ทีเ่ป็นอยูข่ณะนี ้

skills (n. ทักษะ ความชํานาญ) to liaise (V.ทํางานรว่มกัน และถา่ยทอดขอ้มลูใหท้ราบ 

ระหวา่งกัน) ถา้แปลตรงตัววา่ ขาดความชาํนาญในการเป็นคนกลาง  ก็จะเป็นวลทีีไ่ปดว้ยกัน 

ไดไ้มเ่หมาะในภาษาไทย เพราะการเป็นคนกลางไมต่อ้งถงึกับใชค้วามชํานาญ ควรเป็น  

ความถนดั มากกวา่ ถนดั นีเ้ป็นคําทีม่คีวามหมายเอนมาทางความคลอ่งตัว (ในเรือ่งนี้ 

หมายถงึการขาดความคลอ่งตัวดา้นภาษาไทย ทําใหส้ือ่สารกับผูผ้ลติไดย้าก) ในขณะ
ที ่ทักษะ  

นัน้มคีวามหมายเอนไปทางความชํานาญซึง่เกดิจากการไดพ้บเห็นหรอืทําบอ่ยๆ 

ยอ่หนา้ที ่9 

monitor (v. เฝ้าด ูเฝ้าระวัง คอยตดิตามดคูวามเปลีย่นแปลงหรอืความกา้วหนา้ในชว่งเวลา

หนึง่) 
ทา่นผูอ้า่นคงเห็นวา่คําแปลเหลา่นีแ้มจ้ะสือ่ภาษาไดแ้ตก็่ไมส่วยเทา่กับคําวา่ สอดสอ่ง ซึง่

ม ี

ความหมายอยา่งเดยีวกัน ใชไ่หมคะ 

ในประโยคทีส่องนัน้ เมือ่แปลสํานวนแรกทีย่ังไมม่กีารขดัเกลาดฉัินแปลตรงตัววา่ แลว้ทาง
ศนูยก็์จะ 

บอกไปทางผูผ้ลติวา่ลกูคา้ตอ้งการอะไร  แตเ่มือ่ถงึขัน้เกลาสํานวนดฉัินก็รูส้กึวา่เป็น

ขอ้ความทีว่า่ 

วา่ลกูคา้ตอ้งการอะไร  นีแ้มจ้ะตดัออกผูอ้า่นก็เขา้ใจไดด้ ีและดจูะกระชบักวา่เสยีดว้ย จงึ

เลอืกทีจ่ะ 

ตัดออกคะ่ เพราะเห็นวา่ขา่วเป็นขอ้ความทีอ่ยูใ่นขา่ยของการแปลเอาความได ้

ยอ่หนา้ที ่10 

รปูประโยค passive ในตน้ฉบับวา่ ...that eastern style handicrafts are divided  

into two grades. ในภาษาไทยขอ้ความนีไ้มต่อ้งใชร้ปูประโยค passive เลยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่11 

ถา้จะแปลกรยิาวล ีhad been successful in adapting styles... วา่ ประสบความสาํเร็จ 

ในการปรับรปูแบบ...  ก็ไดค้ะ่ เพยีงแตด่ฉัินรูส้กึวา่เป็นสํานวนทีแ่ข็งไปนดิเพราะมลีักษณะ

เป็น 

ทางการซึง่ไมใ่ชส่ํานวนของการเขยีนขา่ว จงึคดิวา่ รูจ้กัปรบั...เป็นอยา่งด ีน่าจะเหมาะ
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กวา่ 

คําวา่ darker จะแปลวา่สคีล้ําขึน้ สแีกข่ ึน้ ก็ไมเ่หมาะจะใชก้ับผลติภัณฑ ์และอาจทําให ้

เขา้ใจผดิ 

วา่สเีปลีย่นเป็นคล้ําหรอืแกเ่พราะอทิธพิลจากภายนอก เชน่แสงแดดหรอืความเกา่แก ่
ฉะนัน้ สขีรมึ 

จะดกีวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่12 

applied มคีวามหมายวา่ นํามาใช;้ ประยกุตใ์ช ้applied design จงึหมายถงึรปูแบบทีม่กีาร 

นํามาประยกุตใ์หเ้หมาะสม 

จนกวา่จะพบกันใหม ่สวสัดคีะ่    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

July 22: Choosing natural Thai terms and sentence structures. (1)  

สวัสดีค่ะ  
ระยะน้ีประเทศไทยเรากาํลงัส่งเสริมให้ผลิตภณัฑข์องหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์ห้กา้วออกไปถึงระดบั 

เป็นสินคา้ออกยงัต่างประเทศได ้ข่าวท่ีดิฉนันาํมาเป็นตวัอยา่งงานแปลในวนัน้ีนบัเป็นข่าวท่ีน่ายนิดี 

ข่าวหน่ึงค่ะ ในแง่ของงานแปลแลว้ท่านผูอ่้านก็จะไดเ้ห็นภาษาทางธุรกิจท่ีมีศพัทเ์ฉพาะทางและ 

การเฟ้นหาคาํแปลและสาํนวนท่ีเหมาะสมในภาษาไทยค่ะ 

Go-between makes 
inroads (1) 

Trade: Marketer in Atlanta 
bridges gap between Thai 

handicraft makers and customers 

YUTHANA PRAIWAN 

1. Setting up a distribution 

centre for the wholesale and 

ผูร้บัภาระถมชอ่งวา่ง
ให ้(๑) 

การคา้: ชอ่งวา่งระหวา่ง 

ผูผ้ลติสนิคา้หัตถกรรมกับผูซ้ ือ้ 

เชือ่มกันไดด้ว้ยศนูยจั์ดจําหน่าย 

ทีเ่มอืงแอตแลนตา 

ยทุธนา ไพรวลัย ์

1. การตัง้ศนูยจั์ดจําหน่ายสนิคา้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl2203.htm
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retail trade of Thai 

handicrafts may not seem like 

such a novel venture — 

unless the centre is located in 

Atlanta 

2. World Wide Link (WWL), a 

Thai-owned company based 

in the United States, has 

marked a significant 

milestone in the marketing of 

Thai handmade products by 

establishing a foothold in the 

United States. 

3. Kormes Armradit, the 

founder of WWL, said the 

company chose Atlanta to 

invest 20 million baht to set 

up its 1,875-square-metre 

centre because the city is in 

the North American hub for 

gift trade exhibitions, staging 

several major fairs every 

year. 

4. The venture has the backing 

of the Industrial Promotion 

Department, which recently 

signed a five-year contract 

with WWL to exhibit Thai 

products. 

5. According to Mr Komes, 

most local handicraft makers 

had focused on the 

production process rather 

than studying market demand 

for their products. 

หัตถกรรมไทยสําหรับจําหน่าย
ใหแ้ก ่

ผูค้า้สง่และคา้ปลกีทัง้หลายใชว่า่
จะ 

เป็นธรุกจิแปลกใหมแ่ตอ่ยา่งใด  

หากไมใ่ชเ่พราะวา่ศนูยน์ี้ตัง้อยูท่ี ่
เมอืงแอตแลนตา 

2. บรษัิทนีม้ชี ือ่วา่ เวลิด์ ไวลด์ ลงิค ์

(World Wide Link) หรอื WWL 

เป็นบรษัิทของคนไทยทีม่ี
สํานักงาน 

ตัง้อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา บรษัิทนีนั้บ 

เป็นกา้วสําคัญทางการตลาดกา้ว 

หนึง่ของสนิคา้หัตถกรรมไทย จาก 

การมฐีานทีม่ั่นคงใหก้ับสนิคา้ 

ประเภทนีใ้นสหรัฐอเมรกิา 
3. คณุโกเมศ อามระดษิฐ ์ผูก้อ่ตัง้ 

บรษัิท กลา่วถงึเหตผุลทีบ่รษัิท 

เลอืกเมอืงแอตแลนตาเป็นทีส่รา้ง 

ศนูยจั์ดจําหน่ายสนิคา้ขนาด  

1,875 ตารางเมตรดว้ยเงนิ 

ลงทนุ 20 ลา้นบาท วา่เป็นเพราะ 

เมอืงนีอ้ยูใ่นบรเิวณศนูยก์ลางการ 

จัดแสดงสนิคา้ประเภทของขวญั 

ในทวปีอเมรกิาเหนอื และมงีาน 

แสดงสนิคา้ขนาดใหญท่ีจั่ดขึน้ทีน่ี ่
ปีละหลายงาน 

4. ศนูยน์ีไ้ดรั้บการสนับสนุนจากกรม 

สง่เสรมิอตุสาหกรรม ซึง่เมือ่เร็วๆ 

นีก็้ไดเ้ซ็นสญัญาใหศ้นูยเ์ป็นผูจั้ด 

แสดงผลติภัณฑข์องไทยเป็นเวลา 

หา้ปี 
5. คณุโกเมศ กลา่วถงึสนิคา้ 

ประเภทหัตถกรรมของไทยวา่  

ผูผ้ลติทีเ่ป็นชาวบา้นสว่นใหญ ่

มักคํานงึถงึกระบวนการผลติ 

เป็นสําคัญมากกวา่ทีจ่ะตดิตาม 

ศกึษาความตอ้งการของตลาด 

ทีม่ตีอ่สนิคา้ของตน 

หวัขา่ว 



886 

 

เป็นชือ่ทีแ่ปลตามตัวอักษรไมไ่ด ้ตอ้งอาศัยการอา่นพนิจิพเิคราะหจ์ากเนือ้เรือ่งทัง้หมด
กอ่น  

go-between เป็นคํานามทีม่าจากกรยิา หมายถงึผูทํ้าหนา้ทีเ่ป็นคนกลาง ซึง่ในทีน่ีค้อื 

คนทีจ่ะทําใหช้อ่งวา่งระหวา่งผูผ้ลติกับผูซ้ ือ้หมดไป inroads (n. รกุล้ํา ครอบครอง) พอ

แปล 

เป็นภาษาไทยแลว้เราจะไมไ่ดคํ้าทีใ่หค้วามหมายบวก ซึง่ตา่งจากเนือ้ความทีเ่ป็นบวกใน
ตน้ฉบับ 

จงึตอ้งเฟ้นหาคําทีจ่ะยนืความหมายเดมิแตเ่ขา้กับเนือ้เรือ่ง ดฉัินคดิวา่ รบัภาระ เป็นคําที่

พอจะ 

ใชไ้ดค้ะ่ 

หวัขา่วรอง 
marketer (n. บคุคลหรอืบรษัิททีซ่ ือ้หรอืขายสนิคา้หรอืบรกิารในตลาดหนึง่ แตม่ักเนน้ผูท้ีม่ ี

ธรุกจิในการจําหน่าย) ทา่นผูอ้า่นคงเห็นวา่หากใชค้วามหมายทัง้หมดของคํานีเ้ขา้ไปใสใ่น
งาน 

แปลของเราคงจะเป็นงานทีอ่า่นแลว้ชวนปวดศรีษะยิง่นัก ฉะนัน้การอา่นเรือ่งทีจ่ะแปล
ทัง้หมด 

กอ่นจงึเป็นสิง่จําเป็นมากคะ่ ดังทีท่า่นผูเ้ชีย่วชาญในการทํางานแปลทกุทา่นใหคํ้าแนะนํา
ไว ้ 

เพราะการทําความเขา้ใจกับเรือ่งทีจ่ะแปลทําใหเ้ราเฟ้นหาคําไดเ้หมาะกับเรือ่ง อยา่งเชน่  

marketer ในเรือ่งนีค้อื บรษัิทผูจั้ดจําหน่าย หรอืในยอ่หนา้ถัดมาใชคํ้าวา่ distribution  

centre น่ันเอง 

ดา้นโครงสรา้งประโยคนัน้หากจะแปลตรงๆ วา่ บรษัิทผูจั้ดจําหน่ายในเมอืงแอตแลนตา 

เชือ่มชอ่งวา่งระหวา่งผูผ้ลติสนิคา้หัตถกรรมไทยกับผูบ้รโิภค  ก็เขา้ใจคะ่ แตไ่มส่วย 

การเปลีย่นโครงสรา้งใหเ้ป็นประโยค passive ในภาษาไทยบางครัง้จะดดูกีวา่ แตต่อ้ง 

เลีย่งคําวา่ "ถกู" ทีเ่ราไมใ่ชก้ันกับสิง่ทีม่นัียเป็นบวก ทีจ่รงิภาษาไทยเรามรีปูประโยค  

passive ไดอ้กีหลายรปูโดยไมต่อ้งมคํีาวา่ "ถกู" อยูเ่สมอ ซึง่ตา่งจากภาษาอังกฤษทีม่ ี

เพยีงรปูกรยิาวลทีีเ่ตมิ be, -en รปูเดยีวเทา่นัน้ทีส่ ือ่ความหมายเป็น passive 

ยอ่หนา้ที ่1 

คําวา่ distribution centre นัน้ควรแปลวา่ ศนูยจ์ดัจ าหนา่ยสนิคา้ ดกีวา่ ตัวแทน 

จําหน่ายสนิคา้  เพราะจะทําใหส้บัสนกับคําวา่ agent ซึง่แปลวา่ตัวแทนเหมอืนกัน แต ่

สองคํานีม้คีวามหมายตา่งกันคะ่ distributor คอืผูค้า้สง่ทีรั่บสนิคา้มาจากผูผ้ลติ นํามา 

จําหน่ายแกผู่ค้า้สง่ และผูค้า้ปลกีอกีท ีรวมทัง้ใหบ้รกิารทางการโฆษณาสนิคา้ จัดสง่สนิคา้ 

และใหส้นิเชือ่ สว่น agent คอื ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหดํ้าเนนิการแทน อยา่งเชน่ตัวแทน 

ขายประกันเป็นตน้ 

คําวา่ novel (adj. เป็นสิง่แปลก น่าสนใจ ไมเ่คยมกีารทํามากอ่น) ขยาย venture (n. 

กจิการทีเ่ป็นเรือ่งใหมแ่ละมกีารเสีย่ง; ธรุกจิทีม่กีารลงทนุ; การเดนิทางทีม่กีารผจญภัย) 
ความหมายเหมาะของวลนีีจ้งึควรเป็น ธุรกจิแปลกใหม ่
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ยอ่หนา้ที ่2 

milestone (n. หลักกโิลเมตร ; เหตกุารณ์สําคัญในประวตัศิาสตร ์หรอืในววิฒันาการ 

ของบางสิง่บางอยา่ง) ดฉัินขอใชคํ้าวา่ กา้วส าคญั เพราะเป็นการรวมความหมายทกุ 

อยา่งของ milestone ไวไ้ด ้รวมทัง้นัยของคําวา่ foothold (n. จดุหรอืตําแหน่งเหมาะ 

ทีม่ั่นคง สําหรับความกา้วหนา้ตอ่ไปทีอ่าจมขี ึน้) อยา่งเหมาะเจาะคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้นีไ้มม่คํีายาก แตม่สี ิง่หนึง่ทีน่่ากลา่วถงึ คอืการเลอืกโครงสรา้งประโยคเพือ่ให ้

น้ําหนักกับเนือ้ความ สมมตวิา่ดฉัินแปลวา่ คณุโกเมศ กลา่วถงึเหตผุลทีบ่รษิทั 

เลอืกสรา้งศนูยจ์ดัจ าหนา่ยสนิคา้ทีเ่มอืงแอตแลนตา วา่เป็นเพราะ... เทยีบ 

กับการแปลวา่ คณุโกเมศกลา่วถงึเหตผุลทีบ่รษัิทเลอืกเมอืงแอตแลนตาเป็นทีส่รา้ง 

ศนูยจั์ดจําหน่ายสนิคา้ วา่เป็นเพราะ... ในประโยคแบบแรกนัน้น้ําหนักอยูท่ีเ่รือ่งการ 

สรา้งศนูยม์ากกวา่สรา้งทีเ่มอืงแอตแลนตา เพราะ ทีเ่มอืงแอตแลนตา เป็นเพยีง 

สว่นขยายของนามวล ีศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ แตใ่นประโยคแบบหลังเนน้เหตผุลของการ 

เลอืกเมอืงแอตแลนตาเป็นทีส่รา้งศนูย ์ฉะนัน้ควรเลอืกใชร้ปูประโยคหลังจะดกีวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 

เชน่เดยีวกับยอ่หนา้ทีแ่ลว้ทีไ่มม่คํีายาก แตเ่รือ่งโครงสรา้งตอ้งมกีารปรับบา้งให ้

สละสลวยขึน้ ในชว่งของ อนุประโยคขยาย ทีว่า่ which recently signed a  

five-year contract with WWL to exhibit Thai products โดยเอา 

เป็นเวลาหา้ปี ยา้ยไปตอ่ทา้ย คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 

วล ีAccording to Mr Komes ดฉัินไมไ่ดแ้ปลแยกออกมาไวเ้พราะไมอ่ยาก 

ใหม้ลีลีาของภาษาตน้ฉบับอยู ่และสามารถเก็บเขา้ไปไวใ้นประโยคไทยๆ ทีไ่ด ้

ความเหมอืนกันวา่ คณุโกเมศกลา่วถงึ... คําวา่ local (adj. ในทอ้งถิน่) แตถ่า้ 

จะแปลวา่ผูผ้ลติในทอ้งถิน่จะไมช่ดัเจนและไมเ่ขา้กับเนือ้เรือ่งซึง่เป็นเรือ่งของ 

หนึง่ตําบลหนึง่ผลติภัณฑท์ีผู่ผ้ลติก็คอืชาวบา้นธรรมดาๆ ดฉัินจงึใชว้า่ ผูผ้ลติที ่

เป็นชาวบา้น คะ่ 

focus on (v. มุง่เนน้) ภาษาไทยเรามสีํานวนใหเ้ลน่ไดอ้กีวา่ ค านงึถงึ...เป็น 

ส าคญั คําวา่ market ในเรือ่งของธรุกจิมคีวามหมายกวา้งกวา่สถานทีส่ําหรับ 

คา้ขาย คอือาจหมายถงึ ผูบ้รโิภค ก็ได ้ความตอ้งการสนิคา้ก็ได ้ฉะนัน้สําหรับ 

ประโยคสดุทา้ยนี ้เราจะใชว้า่ ความตอ้งการของตลาด หรอื ของผูบ้รโิภค ก็ไดค้ะ่ 

เชญิพบตอนทีส่องสปัดาหห์นา้นะคะ สวสัดคีะ่   

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 

SWU, and a freelance translator. 
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July 15: Dealing with merit making terms.  

สวัสดีค่ะ  
ชาวพทุธคุน้เคยกบัการทาํบุญไหวพ้ระดีอยูแ่ลว้ วนัน้ีหนัมาสร้างความคุน้เคยภาษาแปลเก่ียวกบั 

การทาํบุญไหวพ้ระกนันะคะ ความจริงขอ้ความท่ีนาํมาแปลคร้ังน้ีเป็นส่วนประกอบของภาพถ่าย 
ของคุณสมคิด ชยัจิตวณิช (ถา้เขียนช่ือผิดขออภยัดว้ย) ท่ีเก็บรายละเอียดไดดี้มาก เพราะเป็นผล 

ของการผสมกลมกลืนของแสง ระยะ และความน่ิง ผลงานของคุณสมคิดหลายช้ินดิฉนัตดัเก็บรักษา 
ไวด้ว้ยความช่ืนชมยิง่ ทั้งยงัช่ืนชมการเขียนบรรยายประกอบภาพดว้ยภาษาท่ีกะทดัรัดชดัเจน 

สมควรเป็นตวัอยา่งการเขียนท่ีดี และนาํมาเป็นบทเรียนแปลท่ีดีไดด้ว้ยค่ะ ผูแ้ปลจะไดเ้ก็บรวบรวม 

ถอ้ยคาํสาํนวนเก่ียวกบัการทาํบุญไหวพ้ระไวด้ว้ย เชิญติดตามบทเรียนไดเ้ลยคะ 

Through the lens 

Somkid Chaijitvanit 

Making merit 

People pray to the Buddha for all 
kinds of reasons 

1. The nun's lips moved in a 

murmur. Then she closed her 

tired eyes with her palms 

pressed together holding a 

puang malai (flower garland), 

she had brought as offering. 

2. The nun was among the 

visitors who came to wai phra, 

pay respect to a Buddha 

image, in a temple located in 

the suburbs of Bangkok. 

Visitors came in and out to 

pay homage to the image, 

which represents Lord 

Buddha. But some came to 

implore the revered Buddha 

image to realise their wishes. 

3. I once asked a monk, "Is 

Buddhism only meant to 

fulfill one's wishes?" Some 

ผา่นตากลอ้ง 

สมคดิ ชยัจติวาณชิ 

การท าบญุ 

เราสวดมนตไ์หวพ้ระดว้ยเหตผุลนานา 

1. รมิฝีปากของแมช่ขีมบุขมบิ 

พมึพํา แลว้ก็หลับตาทีอ่อ่นลา้
ลง 

พลางพนมมอืทีห่อ้ยพวงมาลัย 

ซึง่นํามาถวายพระ 
2. นอกจากแมช่นีีแ้ลว้ยังมผีูค้น 

อกีมากมายมาไหวพ้ระสกัการะ 

พระพทุธรปูในวดัชานเมอืง 

กรงุเทพฯ ผูค้นเดนิเขา้ๆ ออกๆ 

เพือ่บชูาพระพทุธรปู ซึง่เป็น 

สญัลักษณ์ของพระพทุธเจา้ 
แต ่

หลายคนมาเพือ่วงิวอนขอพร
ตา่งๆ ใหส้มปรารถนาจาก
พระพทุธรปู 

อันเป็นทีเ่คารพ 
3. ฉันเคยถามพระรปูหนึง่วา่ 

"ศาสนาพทุธมคีวามหมาย 

เพยีงประสาทพรใหแ้กค่น 

ทีม่าขอเทา่นัน้หรอื" บางคน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl1503.htm
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people make little merit yet 

they still have many requests 

granted. 

4. The monk replied: "Begging 

for a blessing is just 

superficial, not the essence of 

Buddhism. Don't judge things 

from the surface." 

5. His answer did not clear away 

all my doubts, but it provided 

me some hints. 

6. No matter what motives 

people have as they pray in 

front of the Buddha, the image 

represents purity and helps to 

provide spiritual guidance for 

the prayers. That's 

understandable. 

7. It's much better than seeing 

people wai or kowtow to 

unscrupulous figures, only to 

further their wealth and 

power. Some do this without 

shame, even though they 

know they are not sincere. 

ทําบญุเพยีงเล็กนอ้ย แตก็่ 

ไดพ้รตัง้หลายอยา่ง 
4. พระรปูนัน้ตอบวา่ "การขอพร 

เป็นสิง่ผวิเผนิ ไมใ่ชแ่กน่แท ้

ของพทุธศาสนา อยา่ตัดสนิ 

อะไรเพยีงผวินอก" 
5. คําตอบของทา่นยังไมทํ่าให ้

ความสงสยัตา่งๆ ของฉัน 

หมดสิน้ไป แตก็่ใหข้อ้คดิ 

บางอยา่งแกฉั่นได ้
6. ไมว่า่ใครจะมวีตัถปุระสงค ์

อยา่งไรในการไหวพ้ระสวด 

มนตต์รงหนา้พระพทุธเจา้ 

พระพทุธรปูก็แสดงถงึความ 

บรสิทุธิ ์และความเมตตา 

ชว่ยนําทางจติวญิญาณให ้

แกผู่ท้ีม่าไหว ้เรือ่งนีเ้ป็นที ่
เขา้ใจได ้

7. เรือ่งนีก็้ยังนับวา่ดกีวา่ทีไ่ด ้

เห็นคนทีม่าไหวห้รอืนอ้ม 

คํานับตอ่บคุคลทีไ่รค้ณุธรรม 

เพยีงเพือ่ตอ้งการเพิม่พนู 

ทรัพยศ์ฤงคารและอํานาจ 

บาทใหญข่องตนเอง บางคน 

ทําเฉกเชน่นัน้แบบไรย้างอาย 

ทัง้ๆทีรู่ด้วีา่ตนเองหามคีวาม 

จรงิใจไม ่

ค าอธบิาย 
กอ่นอืน่ขอทบทวนขัน้ตอนการแปลหน่อยนะคะ ข ัน้แรกคอืการอา่นขอ้ความทีจ่ะแปลใหต้ลอด เพือ่

ทําความ 

เขา้ใจและเก็บใจความสําคัญของเรือ่งใหไ้ด ้ข ัน้สองถา้พบคําหรอืขอ้ความทีไ่มเ่ขา้ใจก็จะตอ้งคน้หา

ความ 

หมายจากแหลง่คน้ควา้จนกวา่จะเขา้ใจกระจา่งชดั ข ัน้สาม ลงมอืเขยีนบทแปลโดยซือ่สตัยต์อ่

ตน้ฉบับ ไมต่ัด 

ตอ่เตมิเนือ้หาใหผ้ดิไปจากตน้ฉบับ เขยีนดว้ยภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตติามทีค่นไทยท่ัวไปใชก้ันไม่
เขยีน 

ภาษาไทยตามโครงสรา้งภาษาอังกฤษ ขัน้นีเ้รยีกสัน้ๆ วา่ผละออกจากภาษาตน้ฉบบั ข ัน้ส ีอ่า่น

ทบทวน 

แกไ้ข ขดัเกลา เสรมิสวยใหภ้าษาแปล แตทั่ง้นีต้อ้งอยูใ่นกรอบความหมายของตน้ฉบับ 
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หวับท  
เป็นขอ้ความสัน้ๆ เพยีงสองสามคํา แตก็่แปลเร็วๆ ทันทตีามตัวอกัษรไมไ่ด ้ทัง้นีเ้พราะคําวา่ lens n. 

ม ี

ความหมายหลายอยา่ง เชน่ แวน่ แวน่ขยาย กระจกในกลอ้งถา่ยรปู หรอืกลอ้งสอ่งอืน่ๆ บางทก็ีทับ
ศัพทว์า่ 

เลนส ์ในทีน่ีเ้ป็นกระจกในกลอ้งถา่ยรปูเพราะมสี ิง่ทีผ่า่นกลอ้งถา่ยรปูปรากฎอยูเ่หนอืขอ้ความหัวบท 

ภาษาปกตคํิาทีเ่ราเรยีกคนถา่ยรปูและการถา่ยรปูก็คอื ตากลอ้ง เป็นคําเปรยีบเทยีบทีเ่ขา้ทมีาก 

เปรยีบ 

เทยีบ lens วา่เป็นดวงตาทีม่องไปยังภาพขา้งหนา้ making merit n. การทําบญุ merit n. ความดเีลศิ 

คณุความด ีบญุ กศุล ถา้ merit เป็นกรยิาหมายความ เหมาะสม สมควรไดรั้บ pray v. สวดมนต ์ออ้น

วอน 

รอ้งขอ 

ยอ่หนา้ที ่1-2  

ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึแมช่กํีาลังไหวพ้ระในวดัแหง่หนึง่ซ ึง่มผีูค้นมากมายมาไหว ้
พระ 

เชน่กัน ดว้ยจดุมุง่หมายตา่งกัน การแปลสองยอ่หนา้นี ้มถีอ้ยคําเฉพาะพเิศษบา้ง เชน่ palms 

pressed together n. ฝ่ามอืประกบกัน คําเฉพาะคอืพนมมอื offering n.ของถวาย the nun n. แม่

ช ีpay respect to v. ตรงกบัภาษาไทยหลายคํา เชน่ กราบไหวบ้ชูา, แสดงความเคารพ, เคารพ

สกัการะ เชน่ 

เดยีวกับ pay hommage to v. implore...to realise their wishes กรยิาวล ีวงิวอนขอพรใหส้ม 

ปรารถนา revered adj. ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอื, ซึง่เป็นทีส่กัการะบชูา, ซึง่น่ายําเกรง Lord Buddha n. 

พระพทุธเจา้ Buddha image n. พระพทุธรปู 

ยอ่หนา้ที ่3-5 

ใจความสําคัญของสามยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึขอ้สงสยัของผูเ้ขยีน และคําตอบของพระรปู
หนึง่ Buddhism n. 

พทุธศาสนา superficial adj. ผวิเผนิ ไมล่กึซึง้ essence n. แกน่แกน ความสําคัญ surface n. ผวิพืน้ 

ภายนอก ไมล่กึซึง้ provided...some hints กรยิาวล ีใหข้อ้คดิ ใหคํ้าแนะนํา hint n.หมายถงึการพดู 

เป็นนัย การแนะนํา การเตอืน ถา้เป็นคํากรยิาหมายถงึ บอกใบ ้พดูเป็นนัย แยม้ พดูเปรย 

ยอ่หนา้ที ่6 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความคดิเห็นของผูเ้ขยีนทีม่ตีอ่การทําบญุไหวพ้ระสวดมนตข์อง
บคุคล 

ตา่งๆ ตอ่พระพทุธรปูซึง่เป็นสญัลักษณ์ของความบรสิทุธิ ์และความเมตตาของพระพทุธเจา้ เป็นยอ่
หนา้ทีม่ ี

ความสําคัญทีส่ดุของขอ้เขยีนนี ้ดฉัินแปลกลุม่คํา provide spiritual guidance วา่ นําทางจติ

วญิญาณ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบรรยากาศเฉพาะพเิศษของขอ้ความนี้ understandable adj. เป็นทีเ่ขา้ใจได ้

พอ 

เขา้ใจได ้พอทําใหห้ายสงสยัได ้
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ยอ่หนา้ที ่7 

ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นทัง้ความคดิเห็นและขอ้สรปุของความคดิเห็นทีผู่เ้ขยีนฝากผูอ้า่นไวค้ดิ
คํานงึตอ่ไป 

ซึง่เป็นลักษณะทีด่ขีองการเขยีนบทสรปุ ในยอ่หนา้นีด้ฉัินไดรั้บความรูใ้หมเ่อีย่มอยา่งหนึง่ซ ึง่ขอ
แสดงความ 

ขอบคณุผูเ้ขยีนไว ้ณ ทีน่ี ้คอืคํา kowtow v.ซึง่ดฉัินไมเ่คยเห็นมากอ่นเลย ทําใหต้อ้งคน้ควา้สบืเสาะ

จาก 

พจนานุกรมหลายเลม่ ในทีส่ดุไดพ้บคําอธบิายจากพจนานุกรม The American Heritage diction- 

ary ฉบับพมิพค์รัง้ที ่4 สรปุคําอธบิายไดว้า่ คํานีม้าจากภาษาจนีกลางแปลวา่ โขก ความหมายทีใ่ช ้

คอื 

การคกุเขา่แลว้กม้ศรีษะลงตํา่เอาหนา้ผากโขกหรอืแตะพืน้เพือ่แสดงความเคารพสงูสดุ ซึง่เป็น
วธิกีาร 

แสดงออกของคนจนีตอ่สิง่ทีเ่คารพบชูา ดฉัินตกลงใจใชคํ้าวา่นอ้มคํานับตามทีค่นจนีในประเทศไทย
นยิม 

ใชก้ันคะ่ สว่น unscrupulous adj. ไรธ้รรมะ น่าละอาย ไมม่หีลักการ figures n. คนเดน่ (ในสงัคม) 
wealth n. ความมั่งคั่งร่ํารวย โภคทรัพย ์ทรัพยศ์ฤงคาร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับบรบิทหรอืบรรยากาศ

ของเรือ่ง 

ดฉัินไดใ้ชคํ้าขยายวา่อํานาจบาทใหญเ่พือ่เก็บความหมายแฝงของอํานาจในทีน่ี ้ซ ึง่ไมใ่ชอํ่านาจ
ในทางด ี 

ขอ้ความทีนํ่ามาเป็นบทเรยีนแปลนีเ้ชญิชวนใหเ้ราท่านทัง้หลายตรวจสอบตนเองวา่พฤตกิรรมการ
สวดมนต ์

ไหวพ้ระ การทําบญุทํากศุลของเรานัน้มจีดุประสงคอ์ะไรบา้ง น่าจะรักษาไวเ้หมอืนเดมิ หรอืน่าจะ
ปรับปรงุ 

เปลีย่นแปลงอยา่งไรจงึจะเหมาะสมกับการเป็นพทุธศาสนกิชน ก็ "การแปลคอืการพัฒนาความคดิ
สตปัิญญา 

และโลกทัศน"์ ไมใ่ชห่รอืคะ 

สวสัดคีะ่ สทิธา พนิจิภวูดล    

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

July 8: Dealing with military terms concerning Royal Thai airforce. 

สวัสดีค่ะ  
ทุกคนลว้นมีความฝันซ่ึงเป็นรูปแบบชนิดหน่ึงของความหวงั ชีวิตท่ีมีความหวงัเป็นชีวิตท่ีมีพลงัขบัเคล่ือน 

ไปเบ้ืองหนา้เพ่ือพฒันาสู่อนาคต ดงันั้นอนาคตคือจุดหมายปลายทางของความฝันความหวงั สาระของ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl0803.htm
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แบบเรียนแปลวนัน้ีก็คือความฝันท่ีเป็นจริง "ไปให้ถึงจุดสูงสุด อยา่งนอ้ยก็สกัคร้ังหน่ึง" ตามกฎทองขอ้ 8 

ของบิลล ์ไฮเนกก้ี 

บทเรียนวนัน้ีนาํเสนอเร่ืองท่ีท่านนายกรัฐมนตรีทกัษิณของเราเคยฝันเคยหวงั และความฝันของวยัเด็ก 

อยา่งหน่ึงของท่านซ่ึงประสบความสาํเร็จแลว้อยา่งนอ้ยก็คร้ังหน่ึง เรานกัแปลจะไดเ้พ่ิมพนูทกัษะการแปล 

เก่ียวกบัเหตุการณ์การบินการสานฝัน และไดเ้ก็บรวบรวมถอ้ยคาํภาษาท่ีใชก้นัในกองทพัอากาศเขา้ 
"คลงัคาํ" ดว้ยนะคะ 

เชิญติดตามฝึกฝนการแปลไดเ้ลยค่ะ 

 

PM in seat of higher 
learning, fulfills 
dream in a jet fighter 

New understanding of air 
force, he says 

Yuwadee Tunyasiri 

1. Prime Minister Thaksin 

Shinawatra yesterday fulfilled 

his boyhood dream to fly in a 

jet fighter. 

2. Mr Thaksin was a passenger in 

the copilot's seat of an air force 

F-16 which flew from 

Bangkok to Nakhon 

Ratchasima airbase. 

3. Mr Thaksin, codenamed Sai 

Fa 1 (Thunderbolt 1) for this 

special flight, was all smiles as 

he arrived at the air force 

headquarters, at Don Muang, 

at 8am yesterday. 

4. He was greeted by Defence 

Minister Thammarak 

Isarangkura na Ayudhaya, air 

force chief ACM Kongsak 

นายก รมต.สานฝนัให้
เป็น 

จรงิไดเ้รยีนสงูขึน้ดว้ย
การ 

ขบัเครือ่งบนิไอพน่ขบัไล ่

กลา่ววา่มคีวามเขา้ใจใหม่ๆ   

เกีย่วกบักองทพัอากาศ 

ยวุด ีธญัญศริ ิ

1. เมือ่วานนี ้ทา่นนายกรัฐมนตร ี

ทักษิณ ชนิวตัร ไดส้านฝันวยัเด็ก 

ของทา่นใหเ้ป็นจรงิทีไ่ดข้บั 

เครือ่งบนิไอพน่ขบัไล ่
2. คณุทักษิณเป็นผูโ้ดยสารทีไ่ดน่ั้ง 

คูก่ับนักบนิที ่1 ในฐานะนักบนิที ่2 

ของเครือ่งบนิเอฟ-16 แหง่ 

กองทัพอากาศ ซึง่จะบนิจาก 

กรงุเทพฯ ไปยังฐานทัพอากาศ  

ณ จังหวดันครราชสมีา 
3. คณุทักษิณไดรั้บรหัสชือ่วา่ 

สายฟ้า 1 

สําหรับการบนิเทีย่วพเิศษนี ้ 

ทา่นยิม้แยม้แจม่ใสขณะทีม่าถงึ 

ทีทํ่าการกองทัพอากาศดอนเมอืง 
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Wanthana and other senior 

officers. 

5. The prime minister said he 

slept well the night before and 

without worries. It was not as 

if he would have to fly and 

land the plane himself, but he 

would be allowed to use some 

of the equipment under the 

pilot's instruction. 

6. "Being a pilot was my dream 

when I was a pre-cadet. And 

today, my dream comes true as 

I have a chance to fly," he 

said. 

7. After a flight briefing, Mr 

Thaksin climbed aboard the 

fighter plane at 9am along 

with the pilot, Grp Capt 

Chaiyapruek Didyasarin. 

8. Shortly after that, the F-16 

took off, climbed to 15,000 

feet and headed for Wing 1, 

Nakhon Ratchasima, 

accompanied by four other jet 

fighters. 

เมือ่เวลา 8.00 น.วานนี้ 

4. ทา่นรัฐมนตรวีา่การกระทรวง 

กลาโหม พล.อ.ธรรมรักษ์ อศิราง
กรู 

ณ อยธุยา และ พล.อ.อ.คงศักดิ ์
วนัทนา แมทั่พอากาศพรอ้มดว้ย 

นายทหารชัน้ผูใ้หญใ่หก้ารตอ้นรับ 
5. ทา่นนายกรัฐมนตรกีลา่ววา่ เมือ่ 

คนืนีท้า่นนอนหลับสบายด ีไมว่ติก 

กังวลอะไร ทัง้นีก็้เพราะทา่นเอง 

ไมไ่ดเ้ป็นคนขบัเครือ่งบนิ และ 

ไมต่อ้งลงจอดเอง ทา่นจะไดรั้บ 

อนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณ์บางชิน้ที ่
นักบนิที ่1 จะสอนใหใ้ชเ้ทา่นัน้ 

6. ทา่นนายกรัฐมนตรกีลา่ววา่ 

"การเป็นนักบนินีเ้ป็นความใฝ่ฝัน 

ของผมตัง้แตส่มัยเป็นนักเรยีน 

เตรยีมทหารแลว้ มาถงึวนันีค้วาม 

ฝันของผมก็เป็นจรงิทีไ่ดม้โีอกาส 

ขบัเครือ่งบนิ" 
7. เวลา 9.00 น. หลังจากทีไ่ดฟั้ง 

การบรรยายสรปุแลว้ คณุทักษิณ 

ก็กา้วขึน้ไปในลําตัวเครือ่งบนิ 

ขบัไล ่พรอ้มดว้ยนักบนิที ่1 น.อ 

ชยัพฤกษ์ ดษิยศรนิ 
8. ตอ่จากนัน้เล็กนอ้ยเครือ่งบนิ 

เอฟ-16 ก็ทะยานออกจาก 

สนามบนิ ไตเ่พดานบนิขึน้ไป 

จนถงึ 15,000 ฟตุลงจอดที ่
กองบนิ 1 จังหวดันครราชสมีา 

ตดิตามดว้ยเครือ่งบนิไอพน่ 

ขบัไลอ่กี 4 ลํา 

ค าอธบิาย 
การแปลเกีย่วกับกองทัพอากาศซึง่ประกอบดว้ยยศตําแหน่งทางทหารอากาศนัน้ ผูแ้ปลควรมี
แหลง่ 

คน้ควา้ทีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ นามสงเคราะหส์ว่นราชการไทยประจําปีปัจจบุันลา่สดุคอื 2545 จัดทําโดย 

สวสัดกิารกรมประชาสมัพันธแ์ละคูม่อืศัพทแ์ละคํายอ่ทางทหารจัดทําโดยพันเอกสรุศกัดิ ์พันธ
เศรษฐ  

และอืน่ๆ เพราะการม ี"อปุกรณ์" ซึง่เป็นแหลง่คน้ควา้มากๆ จะทําใหผู้แ้ปลมคีวามมั่นใจวา่ผลงาน 
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ของตนมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้

หวับท  
ตามปกตพิาดหัวขา่วมเีนือ้ทีจํ่ากัด ผูเ้ขยีนขา่วจงึจําเป็นตอ้งใชต้ัวยอ่ ในทีน่ีต้ัวยอ่ PM ยอ่มาจาก  

Prime Minister ในภาษาไทยใชเ้รยีกสัน้ๆ วา่ นายก รมต. การกลา่วถงึนายกรัฐมนตรคีน 

ปัจจบุัน นักเขยีนขา่วภาษาอังกฤษใชคํ้า Mr Thaksin แตนั่กเขยีนไทยใชคํ้าหลากหลาย เชน่  

ดร.ทักษิณ / นายกฯ / พันตํารวจโททักษิณ ชนิวตัร / ฯลฯ ทา่นเลอืกไดต้ามใจชอบ หรอืจะใช ้

นายกฯ 

ทักษิณ หรอืทา่นนายก แตไ่มค่วรใชว้า่ทา่นทักษิณ เพราะขดักับธรรมเนยีมนยิมของไทยเราทีใ่ช ้

ทา่นนําหนา้ตําแหน่งหนา้ทีไ่มใ่ชนํ่าหนา้ชือ่ หัวบทวนันีไ้มม่ศีัพทย์าก แตม่ขีอ้สงัเกต เชน่ seat n.  

ทีน่ั่ง ถา้จะตคีวามวา่เป็นตําแหน่งก็ได ้jet n. เครือ่งบนิไอพน่บางครัง้ใชทั้บศพัทว์า่เครือ่งบนิเจ็ต  

สว่นการเขยีนคําแปลเพือ่ใหเ้ป็นภาษาไทยตามธรรมชาตจิงึมกีารสบัทีข่องการวางคําเสยีใหมร่วม 

ทัง้การใชส้ํานวนวา่ สานฝันใหเ้ป็นจรงิ สําหรับแปล fulfills dream สว่นศัพทเ์ฉพาะเกีย่วกับ 

ชนดิเครือ่งบนิไดแ้ก ่fighter n. คอืเครือ่งบนิขบัไล ่มคํีาคลา้ยๆ กันคอื attack n. เครือ่งบนิโจมต ี

bomber n. เครือ่งบนิทิง้ระเบดิ 

โปรยหวับท  

ศัพทเ์ฉพาะของทางราชการคอื air force n. ซึง่ถา้ใชเ้ต็มรปูของทางการคอื Royal Thai  

Air Force กองทัพอากาศ เชน่เดยีวกับ Royal Thai Navy กองทัพเรอื และ Royal Thai 

Armyกองทัพบก 

ยอ่หนา้ที ่1-2 

ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีเ้ป็นการรายงานวา่ขา่วใครทําอะไร เมือ่ใด เมือ่กลา่วถงึทา่นนายก
ฯ  

ในเนือ้ขา่วไมใ่ชคํ้ายอ่ PM แตใ่ชเ้ต็มพรอ้มทัง้ชือ่นามสกลุ แตย่อ่หนา้ที ่2 ใชคํ้าอกีอยา่งหนึง่ ทัง้นี้ 

เพือ่หลกีเลีย่งคําซํ้าๆ โดยไมจํ่าเป็น copilot n. ตามตัวอักษรคอืนักบนิ ผูช้ว่ยผูร้ว่มบนิ แตท่าง 

กองทัพอากาศหมายถงึนักบนิที ่2 และ pilot หมายถงึนักบนิที ่1 airbase n. ฐานทัพอากาศ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึทา่นนายกฯ ทีไ่ดรั้บรหัสชือ่หรอื codenamed ในการบนิซึง่ 

เป็นธรรมเนยีมการขึน้บนิของกองทัพอากาศ การแปล Sai Fa 1  ดฉัินใชว้ธิ ีทับศัพทซ์ ึง่เป็นคํา 

ภาษาไทย ดังนัน้คํา Thunderbolt I  ในวงเล็บ ซึง่เป็นคําแปลของสายฟ้า 1 จงึไมม่คีวามจําเป็น 

ตอ้งแปล air force headquarters  n. เป็นหน่วยงานยอ่ยของ airbase ดังนัน้จงึใชคํ้าแปล 

วา่ ทีท่ าการกองทพัอากาศ 

ยอ่หนา้ที ่4 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึผูท้ีม่าตอ้นรับทา่นนายกฯ ทีส่นามบนิดอนเมอืง ปัญหาการแปลของ 

ยอ่หนา้นีค้อื ตําแหน่งในกองทัพและการเรยีกยศทหาร air force chief n. แมทั่พอากาศ u  

ACM n. ยอ่จาก Air Chief Marshal พลอากาศเอก (พล.อ.อ.) ในขา่วภาษาอังกฤษไมไ่ด ้

เขยีนยศทหารบกนําหนา้ชือ่ทา่น รมต.กลาโหม แตถ่า้เขยีนเป็นภาษาไทยตามธรรมเนยีมไทย 

จะใชย้ศทหารนําหนา้คอืพลเอกตรงกับภาษาอังกฤษ General ยอ่วา่ GEN ไทยใช ้พล.อ. 
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ยอ่หนา้ที ่5-6 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความรูส้กึของทา่นนายกฯ have to fly and land the  

plane วล ีตอ้งบนิและลงจอด เพือ่ใหข้อ้เขยีนเป็นภาษาไทยทีด่ดีฉัินจงึเขยีนคําแปลวา่  

ขบัเครือ่งบนิและลงจอด สว่น pilot's instruction วล ีการสอน การแนะนําของนักบนิที ่1 

pre-cadet n. นักเรยีนเตรยีมทหาร 

ยอ่หนา้ที ่7 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการขึน้เครือ่งบนิขบัไลข่องทา่นนายกฯ ปัญหาการแปลของยอ่หนา้นี้ 
คอื ยศทหารของนักบนิที ่1 Grp Capt n. ยอ่จาก Group Captain คํายอ่ของยศนายทหาร 

สหรัฐอเมรกิาชัน้นีใ้ชว้า่ Gp Capt นาวาอากาศเอกไทยใช ้ตัวยอ่ น.อ. 

ยอ่หนา้ที ่8 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการบนิของเครือ่งบนิเอฟ-16 สว่นศัพทก็์ม ีtook off v. หรอื  

take off ใชก้ับเครือ่งบนิ หมายความวา่บนิขึน้ ทะยานขึน้จากสนามบนิ climbed to v. คอ่ยๆ 

บนิสงูขึน้ๆ หรอืไตเ่พดานบนิขึน้ไป headed of v. ใชก้ับเครือ่งบนิหมายความวา่ลงจอด แตะพืน้ 

wing 1 n. กองบนิที ่1 

หวงัวา่การแปลเรือ่งบนิๆ และฝันๆ นี ้คงทําใหท้า่นคดิถงึความหวงัความฝันของตนเองซึง่ไมใ่ช ่

เรือ่งเหลวใหล แตเ่ป็นพลังผลักดันสําคัญสูอ่นาคตของคนเรา หลายคนคงฝันอยากเป็นนักแปลมอื
เยีย่ม 

ไรเ้ทยีมทานแหง่ประเทศไทย ซึง่คงกําลังใกลค้วามจรงิทกุทแีลว้นะคะ สวสัด ี

สทิธา พนิจิภวูดล   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

July 1: Interesting expressions in an analysis concerning email spam. 

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีมาพบกนัในเร่ืองของอีเมลขยะต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ท่ีหนา้กระดาษหมดเสียก่อนจะไดอ้ธิบายยอ่หนา้ 
สุดทา้ยจึงขออนุญาตยกมาอธิบายในสปัดาห์น้ี รวมทั้งเน้ือเร่ืองตอนต่อไปดว้ยค่ะ 

 

The fight to ban การตอ่กรกบัอเีมลไร้

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjl0103.htm
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tasteless email (2) 

3. The electronic detritus is a 

worldwide phenomenon, known 

in several hundred languages by a 

common word - spam. The word 

is actually a trade name for a 

"spiced ham" sold in America 

since 1937. The name was turned 

into a jokey synonym for 

"tasteless meat" in a famous skit 

by the loony Monty Python group 

in Britain. Fans who happened to 

be computer users turned to the 

word yet again in the 1990s, by 

using it to describe tasteless, 

mass-mailed, internet messages. 

Spam with a small "s" has become 

a description in every nation with 

a net connection. 

4. Spam is often illegal in many 

ways, not only in the products it 

offers or services it alleges to 

offer, but also in the manner in 

which it is sent. Spammers co-opt 

legitimate internet sites as fake 

return addresses on their junk 

email. The French government 

has outlawed such spam, and the 

state government of Virginia has 

passed a law that could restrict 

spam that comes from, or passes 

through, that jurisdiction. 

5. The Thai government is pretty 

well helpless in the face of the 

onslaught, even though millions 

of citizens are victims. Microsoft 

Corp claimed recently it deletes 

280 million messages every day at 

the request of mailboxes owned 

by users of its Hotmail service. 

That is a small help but the main 

trick is to delete all spam while 

สาระ (๒) 

3. ขยะอเีล็กทรอนกิสเ์หลา่นีอ้าละวาด 

ไปท่ัวโลก รูจั้กกันดใีนทกุภาษาใน 

ชือ่สามัญวา่ สแปม (spam) จรงิๆ 

แลว้คํานีม้าจากชือ่สนิคา้ชนดิหนึง่ 

คอื หมแูฮมปรงุรส (spiced ham) 

ออกจําหน่ายในอเมรกิาตัง้แตปี่  

1937 ตอ่มากลายเป็นคําลอ้เลยีน 

สําหรับเรยีก "อาหารเนือ้สตัวท์ีไ่ร ้

รสชาต"ิ ในการแสดงตลกโปกฮา 

พลิกึพลิั่นทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันด ีของคณะ 

มอนต ีไพธอน ของอังกฤษ ในปี 

ทศวรรษ 1990 ประดาแฟนๆ พวก 

ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตก็เอาคํานีก้ลับมา 

ใชอ้กี สําหรับเรยีกจดหมายหรอื 

ขอ้ความไรส้าระทางอนิเทอรเ์น็ต 

ทีม่กีารสง่เหวีย่งไปท่ัวคราวละมากๆ 

สแปม จงึกลายมาเป็นคําทีใ่ชอ้ยู ่
ในทกุชาตทิกุภาษาทีม่กีารเชือ่ม 

ตอ่เครอืขา่ยกัน 
4. อเีมลพวกนีม้ักผดิกฎหมายในหลายๆ 

แงม่มุ ทัง้สนิคา้หรอืบรกิารทีอ่า้งวา่ 

นํามาเสนอขาย และทัง้วธิกีารสง่  

โดยผูท้ีส่ง่อเีมลเหลา่นีจ้ะแอบอา้ง 

เอาเลขทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ตทีถ่กูกฏหมาย 

มาเป็นทีอ่ยูข่องตนเพือ่ใหผู้ส้นใจสง่ 

เมลต์อบกลับมา รัฐบาลฝร่ังเศสได ้

ออกกฎหมายหา้มการสง่อเีมลขยะ 

พวกนี ้แลว้ รวมทัง้รัฐบาลทอ้งถิน่ 

ของรัฐเวอรจ์เินยีก็ออกกฎหมาย 

หา้มการสง่อเีมลขยะภายในเขตรัฐ 

หรอืแมแ้ตก่ารสง่ผา่นเขตของรัฐดว้ย 
5. สําหรับรัฐบาลไทยนัน้เกอืบไมม่ ี

ปัญญาจะทําอะไรได ้แมจ้ะมกีาร 

รกุโหมอยา่งหนักหน่วงของอเีมล 

ขยะเหลา่นี ้และมคีนไทยนับลา้นคน 

ตอ้งตกเป็นเหยือ่ เมือ่เร็วๆ นีบ้รษัิท 

ไมโครซอฟทบ์อกวา่ตอ้งกําจัดขยะ 

พวกนีอ้อกไปวนัละ 280 ลา้นชิน้  

ตามคําขอของผูใ้ชบ้รกิารอเีมล 
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not ever deleting any wanted 

email. The solution to this 

conundrum has escaped the 

world's best software writers so 

far. It would be a good problem 

for Thai start-up companies to 

work on. 

ผา่นทางศนูยบ์รกิารของฮอตเมล ์ 

ซึง่ก็พอชว่ยไดบ้า้ง แตส่ ิง่สําคัญคอื 

การกําจัดอเีมลขยะเหลา่นีอ้อก 

ใหห้มดโดยไมไ่ปกระทบกระเทอืน 

กับอเีมลทีผู่รั้บตอ้งการ ปัญหากําจัด 

อเีมลขยะนีเ้ป็นปัญหาทีบ่รรดาเซยีน 

นักเขยีนโปรแกรมซอฟตแ์วรม์อืด ี

ของโลกยังไมไ่ดค้ดิทํา จงึเป็นเรือ่ง 

ทีบ่รษัิทของคนไทยทีต่ัง้ข ึน้ใหม่ๆ  

น่าจะลองหาทางดคูงดไีมน่อ้ย 

ยอ่หนา้ที ่3 
คําวา่ detritus (n. ขยะทีเ่หลอื หลังจากเสร็จงานแลว้) ในทนีีห้มายถงึอเีมลขยะน่ันเอง 

phenomenon (n.ปรากฏการณ์ เหตกุารณ์) ประโยคนีจ้ะแปลตรงๆ วา่ ขยะอเีล็กทรอนกิสเ์หลา่ 

นีม้ไีปท่ัวโลก  ก็คงได ้แตถ่า้มองถงึเนือ้เรือ่งแลว้ อาละวาด ก็เป็นคําทีเ่หมาะดคีะ่ 

การวงเล็บคําภาษาอังกฤษไวเ้ชน่ในคํา spam กับ spiced ham มักทําเมือ่เป็นการแปลแบบ 

ทับศัพท ์และคํานัน้ยังไมเ่ป็นทีรู่จั้กมากนัก หรอืผูแ้ปลตอ้งการใหผู้อ้า่นเห็นลักษณะบางอยา่งใน 

การเปลีย่นแปลงของคําเชน่การกรอ่นเสยีง การเชือ่มเสยีงในคํา เป็นตน้ เหตผุลหลังนีล่ะ่คะ่ทีด่ฉัิน 

นกึถงึเมือ่วงเล็บคําภาษาอังกฤษ 2 คํานี ้และการวงเล็บคําในภาษาตน้ฉบับก็จะทําเพยีงในครัง้แรก 

ทีพ่บคําๆ นัน้เทา่นัน้ 

ยอ่หนา้ที ่4 
not only...but also นัน้ หากแปลตรงตัววา่ ไมเ่พยีงแต.่..แตย่ัง  จะฟังแปรง่พลิกึเอาแคว่า่ 

ท ัง้...และท ัง้ ก็พอนะคะ alleges (n. อา้งเอา โดยไมม่ขีอ้พสิจูนว์า่จรงิ) ในทีน่ีค้อือา้งวา่มสีนิคา้ 

และบรกิารนัน้จรงิ สว่นขอ้ความวา่ but also in the manner in which it is sent นีน้านๆ 

จงึจะพบขอ้ความทีแ่ปลเป็นภาษาไทยไดส้ัน้กวา่วา่ และวธิกีารสง่ 

ประโยคทีส่องก็เป็นประโยคทีต่อ้งแปลแบบเอาความคะ่ เริม่ดว้ยการแยกแยะความหมายของคํา 

และดโูครงสรา้งประโยคตน้ฉบับเสยีกอ่นนะคะ เริม่ดว้ย Spammers เป็นประธานของประโยค  

co-opt (v. หมายถงึการทีส่มาชกิในกลุม่ลงคะแนนเสยีงใหค้นๆ หนึง่เขา้เป็นสมาชกิดว้ย) ทํา

หนา้ที ่
เป็นกรยิาแท ้legitimate (adj. สามารถพสิจูนไ์ดว้า่ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตามขอ้เท็จจรงิ หรอืตาม 

ความเห็นของคนสว่นใหญ)่ ขยาย internet sites (n. เลขทีอ่ยูอ่นิเทอรเ์น็ต) ทัง้สองคํารวมเป็น 

นามวลทํีาหนา้ทีเ่ป็นกรรม โดยม ีบพุบทวล ีas fake return addresses on their junk  

mail (เป็นเลขทีอ่ยูป่ลอมสําหรับรับอเีมลทีต่อบกลบัมา) ขยายกรรม เมือ่เขา้ใจเนือ้ความของ

ประโยค 

ดแีลว้จงึมาขดัเกลาปรับแตง่ใหเ้ป็นภาษาไทยทีด่คีะ่ 

restrict (v. หา้ม, ลดขนาด, จํากัดขอบเขตการเคลือ่นไหว) jurisdiction (n. ขอบเขตทีอํ่านาจ 
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กฎหมายนัน้คุม้ครองอยู)่ คําหลังนีด้ฉัินแปลตามนัยของเรือ่งวา่ เขตของรฐั (เวอรจ์เินยี) 

ยอ่หนา้ที ่5 

pretty well helpless (adj. เกอืบไมส่ามารถทําอะไรได)้ สํานวนไทยวา่ หมดปญัญา ก็เหมาะ 

ดคีะ่เพราะฟังไมเ่ป็นทางการนัก ตรงกับความหมายและลลีาการเขยีนของตน้ฉบับดว้ย สว่น in the 

face of (prep. ยังคงทําเชน่นัน้แมจ้ะมปัีญหาอยู ่) onslaught (n. การโจมตอียา่งรนุแรง) เมือ่ 

รวมความแลว้แปลตรงๆ วา่ รัฐบาลไทยทําอะไรไมไ่ดแ้มจ้ะยังมกีารโจมตอียา่งรนุแรงจากอเีมล์
อยู ่  
ก็ขดัหเูพราะการสง่อเีมลขยะไมเ่หมาะจะใชว้า่โจมต ีดฉัินจงึนกึหาคําใหเ้ขา้กันและถกูใจกับคําวา่ 

รกุโหม เพราะ รกุ คอืการโจมต ีโหม ทําใหเ้ห็นวา่การสง่อเีมลทํ์าดว้ยความรวดเร็วและในปรมิาณ 

มากเป็นคําประสมทีใ่หภ้าพชดัดคีะ่ 

Hotmail Service เป็นชือ่ผูใ้หบ้รกิารอเีมลท์ีท่กุคนทีใ่ชอ้เีมลร์ูจั้กกันด ีคําเชน่นีเ้ราจงึทับศัพท ์

ไดโ้ดยไมต่อ้งวงเล็บคําภาษาอังกฤษ แตใ่สคํ่านามทีบ่อกประเภทไวด้ว้ยคะ่วา่ ศนูยบ์รกิาร 

conundrum (n. ปัญหาหรอืความยุง่ยาก) ในทีน่ีค้อืปัญหาการกําจัดอเีมลขยะ eacape (v.หลบ 

หน,ี รอดพน้ความสนใจ) สว่นคําวา่ software ในศัพทค์อมพวิเตอรฉ์บับราชบัณฑติสถาน ใหใ้ช ้

ไดส้องคําคอื การทับศพัทว์า่ซอฟตแ์วร ์กับการแปลวา่ สว่นชดุคําสัง่ ดฉัินเลอืกใชอ้ยา่งแรกเพราะ 

คุน้หกูวา่ แตป่ระโยคนีจ้ะแปลวา่ ปัญหานีร้อดพน้ความสนใจ  ก็ไมถ่กูตอ้ง เพราะจะมนัียวา่นักเขยีน 

ดไูดไ้มถ่ีถ่ว้นทําใหร้อดตาไปได ้ดฉัินจงึใชว้า่ ยงัไมไ่ดค้ดิท า และหยอดคําวา่ เซยีน ไวด้ว้ย  

เพือ่สือ่วา่เป็นเรือ่งของคนมอืฉมัง คอื the best น่ะคะ่ การเตมิคํานี ้อาจทําไดด้ว้ยเหตผุลของ 

ความสละสลวยของภาษา หรอืความชดัเจนของเนือ้ความ ตราบใดทีไ่มผ่ดิความหมายจาก 

ตน้ฉบับ สวสัดคีะ่ 

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์  

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

JUNE 2003 

June 24: Interesting sentence structures in an analysis concerning email spam. 

สวสัดคีะ่  
วนันีอ้า่นพบบทความวเิคราะหว์จิารณ์บทหนึง่ในหนังสอืพมิพบ์างกอกโพสตท์ีถ่กูใจมากคะ่ และคดิ
วา่คง 

จะถกูใจทา่นผูอ้า่นอกีหลายทา่นทีต่อ้งใชอ้เีมลอยูท่กุวนั และบทแปลวนันีก็้มรีปูประโยคน่าสนใจ
มาก 

รวมทัง้ศัพทท์างคอมพวิเตอรด์ว้ยคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn2403.htm
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The fight to ban 
tasteless email 

1. Foreign invaders have stolen 

millions of baht from Thai 

internet users, and the theft 

continues to grow. Dealing with 

email advertising consumes 

hours of otherwise productive 

time. No solution to the spam 

problem is in sight. 

2. The daily routine of five million 

Thais has become aggravatingly 

familiar. They log in to their 

Internet accounts and check their 

email, only to encounter massive 

advertising. The Internet 

subscribers pick their way 

through their email notices, 

usually something like delete-

delete-delete read delete-delete. 

Nor are most of these 

unwelcome missives in the inbox 

the virtual equivalent of the junk 

mail in our real mailboxes, 

either. Almost all come from 

abroad. There seems no way to 

turn them off. 

3. The electronic detritus is a 

worldwide phenomenon, known 

in several hundred languages by 

a common word - spam. The 

word is actually a trade name for 

a "spiced ham" sold in America 

since 1937. The name was turned 

into a jokey synonym for 

"tasteless meat" in a famous skit 

by the loony Monty Python 

group in Britain. Fans who 

happened to be computer users 

การตอ่กรกบัอเีมลไรส้าระ 

1. มผีูบ้กุรกุชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้มาปลน้ 

เงนิจากคนไทยทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต 

ไปนับลา้นบาท และนับวนัก็จะยิง่ 

มากขึน้ เนือ่งจากเวลาทีน่่าจะใช ้

ใหเ้ป็นประโยชนก์ลับตอ้งมาใช ้

กําจัดโฆษณาอเีมลขยะเหลา่นี ้ 

มหินําซํ้ายังมองไมเ่ห็นทางแกข้อง 

ปัญหานีอ้กีดว้ย 
2. สิง่ทีค่นไทยหา้ลา้นคนทําอยูท่กุ 

วนันีก้ลายเป็นสิง่ทีต่อ้งทําอยูเ่สมอ 

ดว้ยความรําคาญ เพราะเมือ่เขา้ 

ไปตรวจดจูดหมายในอนิเทอรเ์น็ต 

ทีม่ผีูส้ง่มาให ้กลับตอ้งพบกับ 

โฆษณาบา้เลอืด ทีผู่ใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต 

ตอ้งคอยหลบหลกีสารพัดประกาศ 

ขา่วพวกนีป้ระมาณวา่ดว้ยวธิ ีกดทิง้ 

- กดทิง้ - กดทิง้ อา่น กดทิง้ - กดทิง้ 

เลยทเีดยีว สว่นใหญแ่ลว้พวก 

จดหมาย ทีไ่มม่ใีครอยากไดใ้น 

ตูไ้ปรษณียอ์นิเทอรเ์น็ตนีจ้ะไม ่

เหมอืนกับทีส่ง่ไปตามตูไ้ปรษณีย ์

ธรรมดา เพราะมักมาจากตา่ง 

ประเทศ และดทูทีา่วา่จะไมม่วีธิ ี

ใดสามารถกําจัดใหอ้อกไปจาก 

หนา้จอไดเ้สยีดว้ย 
3. ขยะอเีล็กทรอนกิสเ์หลา่นีอ้าละวาด 

ไปท่ัวโลก รูจั้กกันดใีนทกุภาษาใน 

ชือ่สามัญวา่ สแปม (spam) จรงิๆ 

แลว้คํานีม้าจากชือ่สนิคา้ชนดิหนึง่ 

คอื หมแูฮมปรงุรส (spiced ham) 

ออกจําหน่ายในอเมรกิาตัง้แตปี่  

1937 ตอ่มากลายเป็นคําลอ้เลยีน 

สําหรับเรยีก "อาหารเนือ้สตัวท์ีไ่ร ้

รสชาต"ิ ในการแสดงตลกโปกฮา 

พลิกึพลิั่นทีเ่ป็นทีรู่จั้กกันด ีของคณะ 

มอนต ีไพธอน ของอังกฤษ ในปี 

ทศวรรษ 1990 ประดาแฟนๆ พวก 
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turned to the word yet again in 

the 1990s, by using it to describe 

tasteless, mass-mailed, internet 

messages. Spam with a small "s" 

has become a description in 

every nation with a net 

connection. 

ทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตก็เอาคํานีก้ลับมา 

ใชอ้กี สําหรับเรยีกจดหมายหรอื 

ขอ้ความไรส้าระทางอนิเทอรเ์น็ต 

ทีม่กีารสง่เหวีย่งไปท่ัวคราวละมากๆ 

สแปม จงึกลายมาเป็นคําทีใ่ชอ้ยู ่
ในทกุชาตทิกุภาษาทีม่กีารเชือ่ม 

ตอ่เครอืขา่ยกัน 

ชือ่บทความ 
ชือ่บทความนีแ้มจ้ะใชคํ้างา่ยๆทกุคํา แตต่อ้งหาคดิคําทีเ่หมาะอยูน่านคะ่ เริม่ดว้ยคํา
วา่ fight ทีท่กุ 

คนทราบวา่คอืการตอ่สู ้แตด่หูนักหนาสาหัสเกนิไปทีจ่ะใชก้ับแคค่วามรําคาญทีไ่ดรั้บจาก
อเีมลขยะ 

สดุทา้ยดฉัินจงึเลอืกคําวา่ การตอ่กร ban (v. หา้ม) ซึง่ถา้เตมิแลว้ ก็จะไดช้ือ่ของเรือ่ง

วา่ การตอ่กร 

เพือ่หา้มไมใ่หม้อีเีมลไรส้าระ  แตด่ฉัินคดิวา่ถา้ไมใ่สก็่ไมไ่ดทํ้าใหค้วามหมายของขอ้ความ

เสยีไป 

และเพราะนีเ่ป็นชือ่เรือ่งจงึตอ้งการความสัน้กระชบั ดังนัน้ไมเ่ตมิดกีวา่คะ่ 

สว่นคําวา่ email ในหนังสอื ศัพทค์อมพวิเตอร ์ฉบับราชบัณฑติยสถานใหใ้ชไ้ดส้องแบบ คอื

แบบ 

ทับศัพทว์า่ อเีมล กับแบบแปลความ วา่จดหมายอเีล็กทรอนกิส ์สดุทา้ย tasteless หรอืไร้

รสชาต ิ

นัน้ ผูเ้ขยีนใชคํ้านีเ้พือ่โยงใหเ้ขา้กับความหมายของคําวา่ spam ซึง่จะอธบิายในเนือ้ความ

ของ 

ยอ่หนา้ทีส่อง การแปลจงึตอ้งคดิองิกับความหมายทีอ่ธบิายไวนั้น้ ไดเ้ป็นคําวา่ ไรส้าระ หรอื
จะ ขยะก็ 

ไดค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
ในยอ่หนา้นีม้ปีระโยคทีแ่ปลตรงตามรปูประโยคในตน้ฉบับไมไ่ดเ้ป็นสว่นใหญ ่เริม่จาก and 

the  

theft continues to grow ทีต่อ้งปรับใหเ้ป็นสํานวนไทยวา่ นับวันก็จะยิง่เพิม่มากขึน้ โดยละ 

คําวา่ ขโมย  ไวเ้นือ่งจากเป็นขอ้ความทีต่อ่มาจากประโยคแรก ภาษาไทยเราไมต่อ้งเตมิ

ประธาน 

ทกุครัง้ทีเ่ร ิม่ตน้ประโยคใหม ่เหมอืนภาษาอังกฤษ สว่นประโยคทีส่องและสามก็แปลตรงๆ ไม่
เหมาะ 

อกีเหมอืนกันคะ่ คําวา่ otherwise (adv. ใชใ้นความหมายวา่ หากไมเ่ป็นเชน่นัน้ก็จะเป็นอกีสิง่

ที ่
ตรงขา้ม เชน่"เวลา" นีห้ากไมเ่สยีไปกับการกําจัดอเีมลขยะก็จะไดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชนไ์ด)้ 
เมือ่พบ 
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ประโยคทีแ่ปลตรงๆ แลว้ไมส่วยเชน่นี ้ดฉัินจะใชว้ธิอีา่นใหเ้ขา้ใจและถา่ยทอดความหมายนัน้
ให ้

ออกมาเป็นภาษาไทยทีด่แีละเก็บความใหค้รบถว้นคะ่ อยา่งนีเ้รยีกวา่วธิแีปลแบบเอาความ 
ดังทีเ่คย 

พดูถงึมาแลว้ในบทแปลกอ่นๆ 

ยอ่หนา้ที ่2 

ประโยคแรก คําทีทํ่าใหต้อ้งคดิมากอยูท่ี ่aggravatingly (adv มคีวามหมายวา่ทําใหโ้กรธหรอื 

รําคาญ) ขยาย familiar (adj. คุน้เคย รูจั้กด)ี หากแปลตรงๆวา่ ...กลายเป็นความคุน้เคยทีน่่า 

รําคาญ ...  จะหมายความไดอ้กีแงห่นึง่วา่ ความคุน้เคย (ทีเ่ดมิไมไ่ดรํ้าคาญ) มาขณะนี้

กลายเป็น 

ความน่ารําคาญไป ซึง่ผดิความหมายจากตน้ฉบับ วลนีีจ้งึตอ้งเลีย่งไปใชว้า่ กลายเป็นสิง่ที่

ตอ้ง 

ท าอยูเ่สมอดว้ยความร าคาญ 

คําวา่ only to สือ่ความหมายวา่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ทันทโีดยไมไ่ดค้าดหมาย และเป็นสิง่ทีไ่ม่

คอ่ยถกูใจ 

อยา่งเชน่โฆษณาทีโ่ผลข่ ึน้มาบนจอ ฉะนัน้หากแปลวา่ เพยีงเพือ่จะพบ...  อยา่งทีช่อบแปล

กันจงึไมน่่า 

จะเหมาะคะ่ ใจดฉัินอยากใชคํ้าวา่ "จ๊ะเอ"๋ แทนคําวา่ พบ ดว้ยซํ้าเพราะใหค้วามหมายวา่โผล่

ขึน้มา 

ทันท ีแตด่เูป็นภาษาพดูมากเกนิไป เลยเปลีย่นใจไมใ่สไ่วค้ะ่ 

to pick someone's way คอืการกา้วเดนิอยา่งระมัดระวงัเพือ่ไมใ่หไ้ปเหยยีบอะไรเขา้ ในทีน่ี้

นํา 

มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะเจาะทําใหเ้ห็นภาพของการทีต่อ้งหาทางหลบหลกีโฆษณาเหลา่นีท้ีค่อย
แตจ่ะโผล ่

ขึน้มากวา่จะไดอ้า่นอเีมลทีต่อ้งการ สว่นการใชคํ้าวา่ บา้เลอืด นัน้ปรับมาจากความหมายของ

คําวา่ 

massive (adj. ใหญโ่ตมโหฬาร) ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึ ปรมิาณ มากกวา่ ขนาด คะ่ 

delete (v. กําจัด, เอาออก) เมือ่แปลใหเ้ขา้กับกรยิาของคนทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ต คอืตอ้งกดเมา้ส์

เพือ่ 

กําจัดสิง่ทีโ่ผลข่ ึน้มาบนจอ จงึใชว้า่ กดทิง้ กดทิง้... 

ประโยคทีข่ ึน้ตน้ดว้ย Nor จะมกีารสลับทีร่ะหวา่งกรยิาชว่ย หรอืกรยิา to be กับประธาน (ใน

ประโยค 

นีค้อื was กับ most of these unwelcome missives in the inbox) ฉะนัน้เมือ่เขยีนเป็นประโยค 

ปกตจิะไดว้า่Most of these unwelcome missives in the inbox was not the virtual  

equivalent of the junk mail in our real mailbox, either. 

missive (n.จดหมายทีม่ผีูเ้ขยีนสง่มาให)้ virtual (adj. พอจะกลา่วไดว้า่) to turn off (v. ปิด  
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เชน่ การปิดน้ํา ปิดไฟ) ในทีน่ีค้อืการปิดภาพโฆษณาบนจอ จงึใชว้า่ ก าจดัออกไปจาก
หนา้จอ คะ่ 

บทแปลวนันีม้สี ิง่ทีน่่าสนใจและน่าอธบิายมากมายเหลอืเกนิจนไมอ่าจทําไดค้รบถว้นในคราว
เดยีว คง 

ตอ้งขออนุญาตตอ่คราวหนา้คะ่ สวสัดคีะ่ 

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์  

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator. 

 

June 17: Going about differences in language structures. 

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ี ขอเสนอเร่ืองราวความสมัพนัธ์ระหวา่งการดาํรงอยูข่องมนุษยก์บัการสืบสานเผา่พนัธุ์ของสตัวใ์น 

แง่มุมชนิดท่ีคาดไม่ถึงค่ะ สาํหรับผูรั้กท่ีจะทาํงานแปล ข่าวช้ินน้ีนบัเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการให้โอกาสเรา 
ไดฝึ้ก 'เกลา' สาํนวนภาษาของเราให้สละสลวยมากยิง่ข้ึน ถึงแมจ้ะมีความยาวไม่มากนกั แต่ทา้ทาย 

ไม่แพก้นัเลยค่ะ 

 

Viagra saves wildlife 

1. London — Viagra, the anti-

impotence drug that pepped 

up the sex lives of humans, 

may also help to save 

endangered animal species but 

not in the way most people 

would imagine. 

2. Conservationists say the 

popularity of Pfizer's Inc 

blockbuster drug could reduce 

demand for animal parts used 

in traditional Chinese 

medicines to treat impotence. 

3. "As a consequence of Viagra's 

เวยีกราชว่ยชวีติสตัวป่์า 

1. ลอนดอน — เวยีกรา ยาตา้นภาวะ 

หยอ่นสมรรถภาพทางเพศทีช่ว่ย 

เพิม่เพศรสในชวีติคูข่องมนุษยนั์น้ 

อาจชว่ยรักษาชวีติสตัวป่์าชนดิที ่
ใกลส้ญูพันธุไ์ด ้แตย่อ่มไมใ่ชใ่น 

แบบทีค่นสว่นใหญจ่นิตนาการกั 
นอยา่งแน่นอน 

2. พวกนักอนุรักษ์เผยวา่ การไดรั้บ
ความ 

นยิมของเวยีกรา ซึง่เป็นผลติภัณฑ์
ที ่
ประสบความสําเร็จของบรษัิท 

ไฟเซอร ์องิคน์ี ้จะสามารถชว่ยลด 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn1703.htm
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efficacy and popularity, 

certain species may soon 

enjoy a significant 

improvement in their 

conservation status," Frank 

von Hipple, of the University 

of Alaska in Anchorage, said 

in a report in the journal 

Environmental Conservation. 

4. Viagra is cheaper than some 

Chinese sex potions and its 

effectiveness has been 

demonstrated, he added. Mr 

von Hipple found that demand 

for antler velvet and sex 

organs from Canadian seals 

had fallen since 1998. — AFP 

ความตอ้งการใชอ้วยัวะของสตัวป่์า
มา 

ทํายาแผนโบราณของจนีเพือ่รักษา 

ภาวะหยอ่นสมรรถภาพทางเพศได ้
3. แฟรงค ์วอน ฮพิเพลิ แหง่มหา 

วทิยาลัยอลาสกา ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืง 

แองเคอรเ์รจ ไดเ้สนอรายงานไว ้

ในวารสารอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มวา่ 

"ในไมช่า้ ชือ่เสยีงและสรรพคณุ 

ของเวยีกราทีใ่หผ้ล 'ชะงัด' นี ้อาจ 

สง่ผลสําคัญตอ่การพัฒนาการ 

อนุรักษ์สตัวบ์างชนดิได"้ 
4. นายวอน ฮพิเพลิยังกลา่วเสรมิดว้ย

วา่ 

เนือ่งจากยาเวยีกรามรีาคาถกูกวา่ 

ยาปลกุอารมณ์ทางเพศของจนี อกี
ทัง้ 

ยังมสีรรพคณุทีไ่ดผ้า่นการพสิจูน์
แลว้ 

ความตอ้งการทีจ่ะใชเ้ขากวางออ่น
และ 

อวยัวะสบืพันธุข์องแมวน้ําทีม่ทีี่
อาศัย 

ในน่านน้ําของแคนาดาจงึลดลงนับ
แต ่

ปี พ.ศ. 2541 เป็นตน้มา — เอเอฟ
พ ี

ชือ่ขา่ว 
ในขา่วนี ้ถา้มองเผนิๆ แลว้เห็นคําวา่ ‗ยาเวยีกรา‘ หรอื เรือ่ง ‗เพศ‘ อาจคดิวา่เนือ้หาจะไปใน

แนว 

วาบหวาม แตถ่า้ดชูือ่เรือ่งแลว้ ทําใหเ้ราทราบทันทเีลยคะ่วา่ เรือ่งนีไ้มห่วอืหวาแน่นอน 
เพราะชือ่ขา่ว 

ทีว่า่ Viagra saves wildlife นัน้ ไมเ่อือ้ใหเ้ราเลน่สสีันไดม้ากนัก อกีทัง้เนือ้หาก็ไมไ่ด ้

สอดคลอ้ง 

รองรับดว้ย เพราะฉะนัน้ การแปลตรงตัววา่ เวยีกราชว่ยชวีติสตัวป่์า จงึเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุคะ่ 

สว่นคําวา่ Viagra ทีเ่ป็นชือ่ยานัน้ ไดถ้า่ยเสยีงวา่ เวยีกรา ตามการออกเสยีง ซึง่จะแตกตา่ง

จากคํา 

วา่ ไวอะกรา้ หรอื ไวอะกรา ทีพ่บเห็นไดท่ั้วไปตามสือ่ตา่งๆ ของไทยคะ่ 
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หวับท 
ในขา่วนี ้ถา้มองเผนิๆ แลว้เห็นคําวา่ ‗ยาเวยีกรา‘ หรอื เรือ่ง ‗เพศ‘ อาจคดิวา่เนือ้หาจะไปใน

แนว 

วาบหวาม แตถ่า้ดชูือ่เรือ่งแลว้ ทําใหเ้ราทราบทันทเีลยคะ่วา่ เรือ่งนีไ้มห่วอืหวาแน่นอน 
เพราะชือ่ขา่ว 

ทีว่า่ Viagra saves wildlife นัน้ ไมเ่อือ้ใหเ้ราเลน่สสีนัไดม้ากนัก อกีทัง้เนือ้หาก็ไมไ่ด ้

สอดคลอ้ง 

รองรับดว้ย เพราะฉะนัน้ การแปลตรงตัววา่ เวยีกราชว่ยชวีติสตัวป่์า จงึเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุคะ่ 

สว่นคําวา่ Viagra ทีเ่ป็นชือ่ยานัน้ ไดถ้า่ยเสยีงวา่ เวยีกรา ตามการออกเสยีง ซึง่จะแตกตา่ง

จากคํา 

วา่ ไวอะกรา้ หรอื ไวอะกรา ทีพ่บเห็นไดท่ั้วไปตามสือ่ตา่งๆ ของไทยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ในประโยคนี ้ถงึแมจ้ะไมม่โีครงสรา้งทีซ่บัซอ้น แตค่วามทา้ทายก็คอื ทําอยา่งไรจงึจะแปล
สว่นขยาย 

ของ Viagra ใหค้รอบคลมุความหมายในตน้ฉบับทัง้หมด น่ันคอื the anti-impotence drug that 

pepped up the sex lives of humans และทําอยา่งไร สว่นขยายนีจ้ะผสมกลมกลนืกับคํากรยิา 

ทีต่ามมาไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาต ิผูแ้ปลจงึตัดสนิใจปรับบทแปลเล็กนอ้ยในสว่นของ ... that 

pepped  

up the sex lives of humans... ซึง่ถา้แปลตรงแลว้จะไดว้า่ ทีช่ว่ยเพิม่รสชาตใินชวีติเซ็กส ์

ของมนษุย ์แตใ่นความเห็นสว่นตัวแลว้ คําวา่ "รสชาต"ิ กับ "ชวีติเซ็กส"์ ฟังดกูระดา้งและ 
‗มันส‘์ ไป 

หน่อย ผูแ้ปลจงึเลอืกทีจ่ะปรับแตง่ภาษาเล็กนอ้ย โดยรวบความหมายของคําวา่ "รสชาต"ิ กับ 
"เซ็กส"์ 

ไวด้ว้ยกัน และทอนความหมายของ "ชวีติเซ็กส"์ ลงมาเป็น "ชวีติคู"่ ก็จะไดเ้ป็น ทีช่ว่ยเพิม่

เพศรส 

ในชวีติคูข่องมนษุย ์ทีฟั่งดนุู่มนวลกวา่แทน อยา่งไรก็ตาม การปรับภาษาในลักษณะนี ้ถอื
เป็น ‗รส‘  

และ ‗ลลีา‘ ของแตล่ะคน แลว้แตค่วามชอบ ฝืนใจใหต้ามกันไมไ่ดค้ะ่ 

ในตอนแรก ผูแ้ปลประสบปัญหาในการแปล the anti-impotence drug เป็นภาษาไทยที่

เหมาะสม 

คําวา่ impotence หมายถงึ being unable to perform the sex act ซึง่ในภาษาไทย เราเคย 

ไดย้นิคําเรยีกชือ่อาการนีอ้ยา่งหลากหลาย เชน่ "การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ" หรอื "การ
หมด 

สมรรถภาพทางเพศ" หรอื "การหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ" แตผู่แ้ปลเลอืกใชต้ามทีร่าช
บัณฑติสถาน 

บัญญัตไิวใ้น หนังสอืศัพทแ์พทยศาสตร ์อังกฤษ-ไทย วา่ "ภาวะหยอ่นสมรรถภาพทาง
เพศ" โดย 

ใชคํ้าแปลของ anti- วา่ "ตา้น" ตามทีบ่ัญญัตไิวเ้ชน่กัน ดังนัน้ คําแปลทีเ่หมาะสมของ the 
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anti- 

impotence drug ก็คอื ยาตา้นภาวะหยอ่นสมรรถภาพทางเพศ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 

ผูแ้ปลรูส้กึขดัขอ้งในการแปลคํานาม 1 คํา ในประโยคนี ้น่ันคอื popularity ใน 
the popularity  

of Pfizer‘s Inc blockbuster drug เพราะเมือ่แปลออกมาใหเ้ป็นคํานามเชน่เดยีวกันกับตน้ฉบับ 

แลว้ ผูแ้ปลรูส้กึวา่ยังฟังไมส่ละสวยเทา่ทีค่วร จงึปรับใหอ้ยูใ่นรปูอนุประโยค ... การทีเ่วยีกรา

เป็น 

ยาขนานยอดนยิมขายดตีดิอนัดบัของบรษิทัไฟเซอร ์องิคน์ ี.้.. แทน แตเ่มือ่มาพจิารณา

ด ู

อกีครัง้ จงึเห็นวา่ถงึแมภ้าษาจะสละสลวย แตก่ลับทําใหค้วามหมายผดิเพีย้นไปจากตน้ฉบับ 
เพราะ 

การทีบ่อกวา่ "เป็นยาขนานยอดนยิม...ของบรษัิท..." อาจทําใหเ้ขา้ใจผดิไดว้า่เวยีกราเป็นยา
ยอด 

นยิมเฉพาะในบรษัิทไฟเซอรเ์ทา่นัน้ แตท่ีจ่รงิยานีเ้ป็นยาทีไ่ดรั้บความนยิมไปท่ัวโลกตา่งหาก 
ดังนัน้ 

ผูแ้ปลจงึพยายามปรับอกีบทแปลครัง้เป็น ...การไดร้บัความนยิมของเวยีกรา ซึง่เป็น
ผลติภณัฑ ์

ทีป่ระสบความส าเร็จของงบรษิทัไฟเซอร ์องิคน์ ี.้.. ซึง่ถงึแมจ้ะไมส่ละสลวยเทา่ใจนกึ แต่

ก็สือ่ 

ความไดค้รบถว้นคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 

ถงึแมผู้แ้ปลจะหนักใจกับการแปลคํานามในยอ่หนา้ที ่2 และใชเ้วลาในการแกปั้ญหานาน

พอสมควร  

แตเ่มือ่เทยีบกับการแปลคําพดูของฮพิเพลิในยอ่หนา้ที ่3 แลว้ ปัญหานัน้พลันดงูา่ยไปเลย
ทเีดยีว  

ในประโยคนี ้(As a consequence of Viagra‘s efficacy and popularity, certain species 

may soon enjoy a significant improvement in their conservation status...) จะเห็นวา่ 

ไมม่คํีาศัพทอ์ะไรยากเลย ทา่นผูอ้า่นเคยเป็นอยา่งนีบ้า้งไหมคะ เรารูคํ้าทกุคํา เราเขา้ใจ
ความหมาย 

ทัง้หมด แตเ่รารอ้ยเรยีงออกมาเป็นภาษาไทยใหส้ือ่ความตามทีเ่ราเขา้ใจไมไ่ด ้ผูแ้ปลก็
ประสบปัญหา 

ในลักษณะนีเ้ชน่เดยีวกันคะ่ดว้ยเจตนาของผูแ้ปลทีต่ัง้มั่นอยูก่ับความสละสลวยของ
ภาษาไทยในฉบับ 

แปล ดังนัน้ บทแปลชนดิทีแ่ปลออกมาคําตอ่คําวา่ "เนือ่งจากสรรพคณุทีเ่ห็นผลและการ

ไดร้บั 

ความนยิมของเวยีกรา สตัวบ์างชนดิอาจมพีฒันาการส าคญัในสถานภาพการอนรุกัษ์
ของ 
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พวกมนัไดใ้นไมช่า้.." จงึไมเ่ป็นทีย่อมรับ และตามมาดว้ยการปรับบทแปลกันขนานใหญ ่

ซึง่กวา่จะ 

ไดฉ้บับสดุทา้ยทีน่่าพอใจ ก็เลน่เอาเหงือ่ตกทเีดยีวคะ่ 

บทแปลทีผู่แ้ปลพอใจก็คอื "ในไมช่า้ ชือ่เสยีงและสรรพคณุของเวยีกราทีใ่หผ้ล 

‗ชะงดั‘ นี ้อาจ 

สง่ผลส าคญัตอ่การพฒันาการอนรุกัษส์ตัวบ์างชนดิได.้.." ซึง่ไดม้าโดยการเปลีย่น

โครงสรา้ง 

ภาษาทีข่ ึน้ตน้ดว้ย "เนือ่งจาก" ตามโครงสรา้งภาษาอังกฤษ มาเป็นโครงสรา้ง "อะไร1" ทําให ้

เกดิ  

"อะไร2" แทน จะเห็นวา่ "อะไร1" ในทีน่ี ้ก็คอื Viagra‘s efficacy and popularity สว่น "อะไร2"  

นัน้ผูแ้ปลไดร้วบความในอนุประโยคทีว่า่ certain species may soon enjoy a significant  

improvement in their conservation status. ใหเ้ป็นคํานามในลักษณะของ "อะไร2" แทนคะ่ 

สว่นชือ่สถานทีอ่ยา่ง Anchorage นัน้ ผูแ้ปลไดเ้ตมิคําวา่ "เมอืง" ขา้งหนา้ เพือ่แสดงลกัษณะ

ของ 

คํานามนัน้ อันจะทําใหผู้อ้า่นเขา้ในบรบิทไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้คะ่ Anchorage เป็นชือ่เมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุ 

ในมลรัฐอลาสกา ซึง่ถอืเป็นมลรัฐทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีเหมอืนกันคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 

จากเรือ่งโครงสรา้งภาษาในยอ่หนา้ทีแ่ลว้ เรามาแกปั้ญหาเรือ่งคําศัพทก์ันในยอ่หนา้นีค้ะ่ 
คําศัพทท์ี ่
น่าสนใจมดีังนีค้ะ่ 

 ... its effectiveness has been demonstrated… ปัญหาก็คอื เรามักจะตดิแปล 

คํานีว้า่ "สาธติ" โดยอัตโนมัต ิทัง้ๆ ทีค่วามหมายแรกของคําศัพทคํ์านีใ้นพจนานุกรม 
คอื to  

prove or make clear สว่นความหมายรองก็คอื to show or describe clearly ทีเ่ราใชว้า่ 

"สาธติ" น่ันเอง ดังนัน้ ในบรบิทนี ้ผูแ้ปลจงึแปล has been demonstrated วา่ ผา่นการ 

พสิจูนแ์ลว้ 
 antler velvet หมายถงึ เขากวางทีนํ่ามาฝานบางๆ เป็นแวน่ ปัจจบุัน จัดเป็นอาหาร

เสรมิ 

ชนดิหนึง่ทีค่นตะวนัตกเองก็นยิมรับประทาน คํานี ้ผูแ้ปลใชคํ้าเทยีบทีม่ใีนสงัคมไทย 
คอื  

เขากวางออ่น ทีค่นจนีนยิมนํามาเป็น "ยาโป๊ว" กันยังไงคะ 
 Canadian seals สําหรับคําศัพทคํ์านี ้ผูแ้ปลเห็นวา่ไมค่วรแปลวา่ "แมวน้ําแคนาดา" 

เพราะ 

อาจทําใหผู้อ้า่นเขา้ใจผดิไดว้า่เป็นชือ่เฉพาะของพันธุแ์มวน้ํา อันทีจ่รงิ แมวน้ําทีม่ี
ถ ิน่อาศัยอยู ่
ในน่านน้ําของประเทศแคนาดามทัีง้หมด 6 ชนดิ คอื harp seals, hooded seals, 
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harbour 

seals, grey seals, bearded seals และ ringed seals คะ่ ในบรบิทนี ้Canadian  

seals หมายถงึ แมวทัง้ทัง้หมดทีอ่าศยัอยูใ่นน่านน้ําของประเทศแคนาดาคะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่สวสัดคีะ่  

กฤตยา อกนษิฐ ์  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Sunee Siidao, Educational Specialist, Language & Education 

Department, Bangkok Post. 

 

June 10: Going about differences in language structures. 

สวสัดคีะ่  
ในชว่งไมก่ีปี่มานี ้ไทยเรามสีนิคา้ออกตัวใหมเ่ป็นอาหารไทยหรอืครัวไทย และอาหารจานเอกที่
พลาด 

ไมไ่ดค้อื "ตม้ยํากุง้" หรอื 'tom yam goong' ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก เมือ่ยิง่มนัีกวทิยาศาสตร ์

ไดทํ้าการศกึษาเครือ่งปรงุและพบวา่ สมนุไพรทีใ่ชป้ระกอบตม้ยํากุง้นัน้เต็มไปดว้ยคณุคา่ทางยา ก็
ยิง่ 

ทําใหอ้าหารประจําชาตจิานนีย้ ิง่เป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ไปอกี ตอ้งขอขอบคณุบรรพบรุษุของไทยเรา 

ทีค่น้คดิอาหารวเิศษจานนีเ้ป็นมรดกตกทอดใหเ้รา 

 

Learn to 'tom yam 
goong' 

New cooking classes introduce 

Westerners to the intricacies of Thai 

cuisine 

Yvonne Bohwongprasert 

1. The ambience at a Monday 

morning cooking class at the 

Oriental Hotel's Thai Cooking 

school, which sits on the banks of 

the Chao Phraya River, was 

reminiscent of my first day at 

high school. 

เรยีนท าตม้ย ากุง้ 

เปิดสอนศลิปการทําอาหารไทย 

แกช่าวตา่งประเทศ 

อวีออน โพธิว์งศป์ระเสรฐิ 

 

1. ณ โรงเรยีนสอนการทําอาหารของ 

โรงแรมโอเรยีลเต็ล ซึง่ตัง้อยูบ่น 

รมิฝ่ังแมน้ํ่าเจา้พระยา บรรยากาศ 

หอ้งเรยีนอาหารไทยในเชา้วนั
จันทร ์

วนันัน้ ทําใหด้ฉัินคดิกระหวดัถงึ 

วนัแรกทีไ่ปโรงเรยีนสมัยเรยีนอยู ่

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn1003.htm
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2. In this particular class, however, 

eight ladies from Colombia, 

America and Belgium sat chatting 

enthusiastically about what to 

expect from this introductory 

course on Thai cuisine, aimed at 

giving us a thorough background 

and insight into the origins of 

ingredients, herbs, and spices that 

make Thai food so delicious. 

3. Many in the group admitted that 

they enjoy cooking Thai food 

because it was therapeutic and 

also that it taught them a lot about 

the culture. Some of the other 

reasons why foreigners came to 

the cooking school, I found out, 

was so they would be able to 

order Thai food while travelling 

in the Kingdom and when they 

return to their respective 

countries. 

โรงเรยีนมัธยม 
2. แตท่วา่ ในหอ้งเรยีนพเิศษหอ้งนี้  

มสีภุาพสตรแีปดทา่นจากประเทศ 

กัมพชูา สหรัฐอเมรกิา และเบล
เยีย่ม 

กําลังน่ังคยุกันอยา่งกระตอืรอืรน้วา่ 

จะไดเ้รยีนอะไรบา้งจากหลักสตูร 

การทําอาหารไทยเบือ้งตน้
หลักสตูรนี ้
ซึง่มจีดุประสงคท์ีจ่ะใหพ้วกเราไดรู้ ้
อยา่งละเอยีดและลกึซึง้ถงึความ
เป็น 

มาของเครือ่งปรงุ สมนุไพร
ตลอดจน 

เครือ่งเทศทีทํ่าใหอ้าหารไทยแสน
อรอ่ย 

3. นักเรยีนหลายคนในกลุม่นีย้อมรับ
วา่ 

ชอบทําอาหารไทยเพราะวา่อาหาร
ไทย 

มคีณุคา่ทางยา ทัง้ยังไดรั้บความรู ้
ทาง 

วฒันธรรมอกีมากมาย นอกจากนี้
ดฉัิน 

ยังพบอกีวา่ทีช่าวตา่งประเทศมา
เรยีน 

ทําอาหารไทยกันก็เพราะอยากจะ
สัง่ 

อาหารไทยใหเ้ป็น ทัง้ในขณะที่
กําลัง 

ทอ่งเทีย่วอยูใ่นประเทศไทยและ
แม ้

เมือ่กลับไปยังประเทศของตนแลว้ 

ค าอธบิาย 
ในชว่งไมก่ีปี่มานีไ้ทยเรามสีนิคา้ออกตัวใหม ่อาหารไทยหรอืครัวไทย และอาหารจานเอกที่
พลาด 

ไมไ่ดค้อื "ตม้ยํากุง้" หรอื 'tom yam goong' ซึง่มชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลก เมือ่ยิง่มี

นักวทิยาศาสตร ์

ไดทํ้าการศกึษาเครือ่งปรงุและพบวา่ สมนุไพรทีใ่ชป้ระกอบตม้ยํากุง้นัน้เต็มไปดว้ยคณุคา่ทาง
ยา ก็ยิง่ 
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ทําใหอ้าหารประจําชาตจิานนีย้ ิง่เป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้ไปอกี ตอ้งขอขอบคณุบรรพบรุษุของ
ไทยเรา 

ทีค่น้คดิอาหารวเิศษจานนีเ้ป็นมรดกตกทอดใหเ้รา 

หวับท 
ผูเ้ขยีนใช ้'tom yam goong' เป็นกรยิา ซึง่โดยปกต ิ"ตม้ยํากุง้" จะเป็นคํานาม การใชคํ้าๆ 

เดยีว 

กันเป็นทัง้กรยิาและคํานามนัน้เป็นลักษณะเดน่อยา่งหนึง่ของภาษาอังกฤษ ดังนัน้เวลาแปล
เราตอ้ง 

ทําคําทีบ่อกใหรู้ว้า่ 'tom yam goong' เป็นกรยิา ซึง่ทําไดโ้ดยการทําเตมิคําวา่ ท า เขา้ไป 

โปรยหวับท 
รปูประโยคในโปรยหัวบทเมือ่ดเูป็นภาษาอังกฤษแลว้งา่ยมาก อา่นแลว้เขา้ใจทันท ีม ีSubject 

คอื 

New cooking classes แลว้ตามดว้ย verb คํา introduce ซึง่ม ีobject สองตัวคอื west- 

erners กับ the intricacies of Thai cuisine แตเ่มือ่คดิจะเรยีงความหมายของทกุสว่น 

ของประโยคใหเ้ป็นภาษาไทยกลับไมง่า่ยเลย ถา้เราจะแปลตรงตัววา่ ชัน้เรยีนทําอาหารใหม่
แนะนํา 

ความสลับซบัซอ้นของการทําอาหารไทยใหแ้กช่าวตา่งประเทศ   รูส้กึวา่จะรับไมค่อ่ยจะได ้ที่

เป็น 

ปัญหาตรงนีค้อื สว่นทีเ่ป็นประธานในประโยคนีนั้น้ ภาษาไทยนัน้จะไมนํ่ามาเป็นประธาน 
ใจความหลัก 

คอื (โรงแรมโอเรยีลเต็ล) เปิดสอนศลิปการทําอาหารไทยใหแ้กช่าวตา่งประเทศ ดฉัินจงึขอ
แปลวา่ 

เปิดสอนศลิปการท าอาหารไทยแกช่าวตา่งประเทศ สําหรับคําวา่ ศลิป ดฉัินตคีวามจาก

คําวา่ 

intricacies ซึง่แปลวา่ ความสลับซบัซอ้น นับวา่ตคีวามคอ่นขา้งไกลจากความหมายเดมิ แต่

สําหรับ 

บรบิทนีม้คีวามหมายเป็นบวก ดังนัน้ ความสลับซบัซอ้น คอื ความประณีต ซึง่นําไปเกีย่วโยง
กับ ศลิป 

ไดด้ ีและสํานวน ศลิปการท าอาหาร นัน้ใชก้ันอยูเ่ป็นประจํา สว่นคําวา่ cuisine นัน้แปลวา่ 

ครัว วธิ ี

ทํากับขา้ว หรอื อาหารทีห่งุหาเสร็จแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่1 
ยอ่หนา้แรกมเีพยีงหนึง่ประโยค มบีทขยายประธานยาวมากคอื ...at a Monday morning  

cooking class at the Oriental Hotel's Thai Cooking school, which sits on 

the banks of the Chao Phraya River, ... นีก็่เป็นปัญหาสําหรับการแปลอกีเชน่เดยีวกัน 

วา่เราจะเรยีงคําแปลตามภาษาอังกฤษไมไ่ด ้วธิแีกไ้ขตรงนีด้ฉัินคดิวา่ น่าจะแปลตามความ
เขา้ใจแลว้ 

เขยีนเรยีงใหมใ่หเ้ป็นภาษาไทยทีน่ยิมเขยีนกัน โดยคงความหมายเดมิไว ้
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ยอ่หนา้นีเ้ป็นการนําผูอ้า่นไปสูฉ่ากหอ้งเรยีนในโรงเรยีน และบรรยากาศตรงนัน้ทําใหผู้เ้ขยีน
อดรําลกึ 

ถงึวนัแรกทีไ่ปโรงเรยีนระดับมัธยมไมไ่ด ้ดฉัินจงึแปลออกมาอยา่งทีเ่ห็น แบง่เนือ้หาออกเป็น
สอง 

ประโยค โดยใชคํ้า ณ ขึน้ตน้ยอ่หนา้เพือ่เป็นสือ่นําไปสูส่ถานที ่ดา้นคําศัพทม์ ีambience คอื  

บรรยากาศ และ reminiscent หมายถงึ ความทรงจําในอดตี, คดิกระหวดัถงึเรือ่งในอดตี 

ยอ่หนา้ที ่2 
ยอ่หนา้นีก็้เชน่เดยีวกันกับยอ่หนา้กอ่นคอืมเีพยีงประโยคเดยีวและยาวมาก การวางสว่นตา่งๆ 
ของ 

ประโยคก็สลับกับภาษาไทย ดฉัินจงึเรยีงเสยีใหมด่งัทีเ่ห็นคะ่ คําวา่ however ซึง่โยง

บรรยากาศ 

หอ้งเรยีนในสมัยกอ่นโนน้กับหอ้งเรยีนอาหารไทย ดฉัินนําไปขึน้ตน้ประโยคและแปลวา่ แต่

ทวา่ 

นอกจากนีส้ว่นทีบ่อกจดุประสงคข์องหลกัสตูรนีต้ัง้แต ่...aimed at giving... so delicious. ม ี

ความยาวมากและตอ้งเรยีงลําดับคําใหมเ่พือ่ใหเ้ป็นภาษาไทย จาก a thorough 

background 

and insight ซึง่อยูใ่นรปูคํานาม ดฉัินเรยีงใหมใ่หอ้ยูใ่นรปูกรยิา คํา thorough และ insight จงึ 

ขอใชว้า่ อยา่งละเอยีดและลกึซึง้ ซึง่น่าจะรับกับเนือ้หาโดยรวมมากกวา่ "อยา่งถีถ่ว้นและรู ้

แจง้เห็น 

จรงิ" คําอกีคําหนึง่ทีต่ดิปากกันจนเกอืบจะแปลไมอ่อกคอืคํา course เรามักจะทับศัพทเ์วลา
พดูกัน  

และแปลไดห้ลายความหมายมาก แตใ่นทีน่ีเ้มือ่รวมกับ introductory แลว้ก็แปลได ้

วา่ หลกัสตูร 

เบ ือ้งตน้ 

อกีคําหนึง่ทีห่าคําแปลไมไ่ดด้ั่งใจในบรบิทนีค้อืคําวา่ herbs ซึง่ดฉัินแปลไปตรงๆ 

วา่ สมนุไพร ฟัง 

ดแูลว้ไมไ่ดค้วามรูส้กึวา่เป็นอาหาร herbs ในทีน่ีห้มายถงึพชืจําพวก ตะไคร ้ใบมะกรดู ผักชี

ชนดิ 

ตา่งๆ ขงิ ขา่ หอม กระเทยีม ซึง่เป็นเครือ่งปรงุประเภทหนึง่ของอาหารไทย ทา่นผูอ้า่นมี
คําแนะนํา 

ไหมคะ จะเป็นพระคณุคะ่ 

คํา so ทําหนา้ทีเ่ป็นคําวเิศษณ์อยูห่นา้ delicious ซึง่เป็นคําคณุศํพท ์มคีวามหมายวา่ "มาก" 

เพือ่ 

ใหรั้บกับบรรยากาศดฉัินขอใชว้า่ แสน ซึง่เป็นคําไทยๆ ด ี

ยอ่หนา้ที ่3 

ยอ่หนา้นีก็้ยังมสี ิง่ทีต่อ้งปรับเปลีย่นเหมอืนในยอ่หนา้ทีผ่า่นมา คอืตอ้งปรับโครงสรา้งประโยค 
โดย 
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เฉพาะตรงสว่นอนุประโยค ...and also that it taught them a lot about the culture. 

It ตรงนีค้อื cooking Thai food ซึง่จะทําอาการ taught คนไมไ่ดใ้ชไ่หมคะ จงึตอ้ง

ปรับเปลีย่น 

ใหเ้ป็นเพยีงวลวีา่ ทัง้ยังไดรั้บความรูท้างวฒันธรรมอกีมากมาย 

สว่นคําวา่ therapeutic หมายถงึเกีย่วกับการรักษา เยยีวยา มคํีาหนึง่ทีด่ฉัินไมแ่ปลคอืคําวา่ 

reasons ทัง้นีเ้พราะเมือ่แปลสว่นอืน่ๆครบถว้นแลว้ จะสือ่ความวา่นีค่อืเหตผุลทีช่าว

ตา่งประเทศ 

มาเรยีนนีก้ัน ไมจํ่าเป็นตอ้งใสคํ่าวา่ เหตผุล  ลงไปดจูะฟังเป็นภาษาไทยมากกวา่คะ่ 

ทีน่่าสนใจอกีตอนหนึง่ก็คอื ...so they would be able to order Thai food... ถา้จะแปล 

วา่ ...เพือ่ทีว่า่เขาทัง้หลายจะสามารถสัง่อาหารไทย... ซึง่ก็ถกูตอ้งตรงตามภาษาอังกฤษและ

ไมผ่ดิ 

ความหมาย แตฟั่งๆ แลว้ยังขดัๆ อยู ่ก็ลองมานกึดวูา่สํานวน ...สามารถทําอะไรอยา่งไรอยา่ง
หนึง่ได.้.. 
นัน้ก็คอืทําอยา่งนัน้ไดแ้ละทําเป็นน่ันเอง จงึแปลวา่ อยากจะส ัง่อาหารไทยเป็น พอรับได ้

ไหมคะ 

สวสัดคีะ่  

สนุยี ์ส ีด่าว   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Sunee Siidao, Educational Specialist, Language & Education 
Department, Bangkok Post. 

 

June 3: Dealing with rules (2). 

สวสัดคีะ่  
คณุบลิล ์ไฮเนกเก ้ไดพ้สิจูนก์ฎทอง 25 ขอ้ของเขาแลว้ ไดผ้ลเป็นความสําเร็จในดา้นการงานเป็นที ่

ยอมรับท่ัวโลก การเรยีนรูป้ระสบการณ์ความสําเร็จของผูอ้ ืน่ยอ่มสง่ผลดเีสมอ การปฏบิัตติามกฎ
ทอง 

ทัง้25 ขอ้ของคณุไฮเนกเกนั้น้ยอ่มขึน้อยูก่ับแตล่ะบคุคลวา่จะมศีรัทธา วริยิะแกก่ลา้เพยีงใดการเป็น 

นักแปลก็มคีณุคา่ตรงนีเ้องคะ่ทีไ่ดเ้ป็นสือ่นําความคดิความฉลาดของคนตา่งชาตติา่งภาษามาสู ่
สงัคมไทย เพือ่ใหค้นไทยนําไปผสมผสานกับความคดิความฉลาดของตนเอง 

การแปลคําขวญั ภาษิต สํานวนสัน้ๆ นัน้ แรกๆ จะรูส้กึวา่ยาก แตเ่มือ่คณุมวีธิทํีางานหลากหลายให ้

เลอืกใชก็้จะเป็นเรือ่งงา่ยไปเอง เชญิตดิตามการแปลขอ้เขยีนสัน้ๆ ทีแ่ฝงความหมายกวา้งไกลได ้
คะ่ 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trjn0303.htm
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Pizzaman deliverth, 
again (2) 

PROFILE: Minor Group director and 

sometime race-car driver offers tips on 

life and work 

CHIRATAS NIVATPUMIN and NAREERAT 

WIRIYAPONG 

Bill Heinecke's 25 Golden Rules 

13. Embrace change as a way of life 

14. Develop your contacts 

15. Use your time wisely 
16. Measure for measure 

17. Don't put up with mediocrity 

18. Chase quality, not dollars 
19. Act quickly in a crisis 

20. After a fall, get back in the 

saddle quickly 

21. Fight the good fight (especially 

those that you can win) 

22. People build brands, brands do 

not build people 

23. Be prepared for anything 

24. Reinvent yourself 
25. Be content 

คนขายพซิซา่ 

ท าส าเร็จอกีแลว้ (๒) 

ในชวีติเขาเป็นทัง้ผูอํ้านวยการกลุม่ไม
เนอร ์

และนักแขง่รถเสนอ 

ขอ้แนะนําเพือ่ชวีติและการทํางาน 

จริทสั นวิตัภูมนิ และ นารรีตัน ์วริยิพงษ ์

 
 

25 กฎทองของบลิล ์ไฮเนกเก ้

13. ยอมรับความเปลีย่นแปลงวา่ 

เป็นความจรงิของชวีติ 
14. พัฒนาสมัพันธภาพกับผูอ้ ืน่ 
15. ใชเ้วลาอยา่งชาญฉลาด 
16. ดเูป็นเรือ่งๆ ไป 
17. อยา่เสยีเวลากับพวกไมเ่อาไหน 
18. เนน้คณุคา่ไมใ่ชร่าคา 
19. ดําเนนิการฉับพลันในชว่งวกิฤต 
20. ลม้แลว้ลกุไมร่รีอ 
21. ตอ่สูอ้ยา่งเป็นธรรม 

(โดยเฉพาะกับคนทีค่ณุตอ้งชนะ

แน่ๆ ) 
22. คนสรา้งยีห่อ้ ยีห่อ้ไมไ่ดส้รา้งคน 
23. เตรยีมตัวใหพ้รอ้มสําหรับทกุสิง่ 
24. คน้หาความเป็นตัวของคณุเองอยู่

เสมอ 
25. จงพอใจ (ในสิง่คณุม ี/ เป็น) 

ค าอธบิาย 
ทราบวา่คณุผูอ้า่นพอใจคําแปลกับคําอธบิายเทา่ๆ กัน และถา้อธบิายละเอยีดหน่อยก็จะพอใจ
ยิง่ขึน้ 

ตกลงคะ่ยนิดอีธบิายอยา่งละเอยีดตามทีจํ่าเป็นนะคะ เพราะคณุสนุยีกํ์าหนดและกํากับเนือ้ที่
ไว ้ซึง่ 

ดฉัินมหีนา้ทีส่นองตอบดว้ยด ีแตค่ณุสนุยีก็์ยนิยอมคณุผูอ้า่นเสมอ เป็นอันวา่เราพบกันครึง่
ทาง 
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ก็แลว้กันนะคะ 

กฎทองขอ้ 13 
กฎขอ้นีเ้ห็นไดช้ดัวา่ตอ้งใชว้ธิแีปลที ่4) ตคีวาม เริม่ตัง้แตคํ่าแรก embrace v. สวมกอด โอบ

กอด 

รวบรวม ยดึ ลงมอืทํา เขา้ใจ ฯลฯ ความหมายทีห่ลากหลายของคําทําใหผู้แ้ปลตอ้ง 

— เลอืกความหมายทีต่รงกบับรบิท พอเลอืกไดแ้ลว้จะเขยีนคําแปลลงไปทันทยีังไมไ่ด ้ 

— ตอ้งกล ัน่กรองขดัเกลาใหเ้หมาะเจาะกบัรปูประโยคแบบไทยๆ ดว้ย 

ในทีส่ดุดฉัินเลอืกเขยีนคําแปลวา่ ยอมรบั ซึง่สือ่ความหมายกับผูอ้า่นไดช้ดัเจนทีส่ดุและ

ถกูตอ้งดว้ย 

a way of life v. ถา้ใชภ้าษาระดับสงูก็คอืสจัธรรมแหง่ชวีติ แตเ่มือ่พจิารณาการเขยีนกฎทอง

ของ 

คณุไฮเนกเก ้ตัง้แตต่น้จะเห็นวา่ผูเ้ขยีนเจตนาจะใชถ้อ้ยคํางา่ยๆ ธรรมดาๆ เพือ่สือ่ความหมาย
กับ 

บคุคลอยา่งกวา้งขวางทีส่ดุ ถงึแมบ้างครัง้จะดจูรงิจังขลังคมบา้งก็ตาม ดังนัน้ดฉัินจงึใชคํ้า
งา่ยๆ วา่ 

ความจรงิของชวีติ 

กฎทองขอ้ 14-15 
กฎสองขอ้นีใ้ชว้ธิแีปลทีง่า่ยทีส่ดุคอืแบบที ่1) แปลแบบตรงตัว แตก็่ตอ้งเขยีนใหเ้ป็น

ภาษาไทยเพือ่ 

ความเขา้ใจทีช่ดัเจน contacts n. เป็นพหพูจน ์ดังนัน้ตอ้งเขยีนใหค้รบความวา่ สมัพนัธภาพ 

กบัผูอ้ ืน่ สว่น wisely adv. เขยีนคําแปลใหค้รบความวา่ อยา่งชาญฉลาด 

กฎทองขอ้ 16 

ดฉัินยอมรับวา่ขอ้นีแ้ปลยากจรงิๆ เทีย่วถามคนเกง่ๆ หลายคน ตา่งก็ใหคํ้าแปลตา่งกันอยา่ง
หลาก 

หลายคณุผูอ้า่นของดฉัินก็คงคดิหาคําแปลเป็นอืน่ๆ ตา่งๆ เชน่กัน ในทีส่ดุดฉัินก็ดจูาก
พจนานุกรม 

อังกฤษ-ฝร่ังเศสเลม่หนาเปอะ แลว้นํามาผสมผสานกับเรือ่งการทํางานทีม่ักจะมอีะไรตอ่อะไร 

มะรมุมะตุม้เขา้มาจนบางทแียกแยะไมอ่อก เกดิความสบัสน ปะปนยุง่เหยงิ ดังนัน้จงึตอ้งเพง่
พศิ 

เรือ่งเหลา่นัน้ทลีะเรือ่งๆ จับแยกจากกันออกมาดเูป็นเรือ่งๆ ไป 

กฎทองขอ้ 17 
ใชว้ธิทีี ่1) แปลแบบตรงตวัไดส้บายมาก เพยีงแตต่อ้งเขา้ใจวา่ 

  put up v. หมายความวา่ ไมเ่สยีเวลา ไมห่มดเปลอืง และ 

  mediocrity n. คอื พวกไมเ่อาไหน ซึง่เป็นความหมายทีเ่ลอืกมาจาก คณุภาพปานกลาง 
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เกอืบ 

ไมพ่อ สามัญพืน้ๆ ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ฎมลีกัษณะเขม้ขลังขึน้ โดยไมอ่อกนอกกรอบของ
ความหมาย 

กฎทองขอ้ 18-19-20 
สามขอ้นีเ้ขา้ใจงา่ยตรงไปตรงมา แมจ้ะตอ้งแปลคํา dollars n. ดอลลา่ร ์ก็ไมยุ่ง่ยากอะไร 

อาศัย 

การแปลแบบที ่3) แปลเทยีบเคยีง กับเงนิบาท แลว้แปลแบบที ่4) แปลตคีวาม ตอ่อกีทอด
หนึง่  

จนกระท่ังไดคํ้าวา่ ราคา และจงใจใหส้มัผัสกับ คุม้คา่ เพือ่ความไพเราะในถอ้ยคําอกีดว้ย 

สําหรับ 

ขอ้ 20 ก็มกีารเลน่ลอ้สมัผัสพยัญชนะตน้ ล และ ร อกีดว้ยคะ่ สว่นสํานวน back in the saddle  

กลับขึน้อานมา้ใหม ่ความหมายก็คอืลกุอยา่งรวดเร็วไมร่รีอน่ันเอง 

กฎทองขอ้ 21 
การแปลขอ้นีก็้โหดพอๆ กับขอ้ 16 เลยคะ่ เพราะรูส้กึวา่มคีวามหมายแปลกพลิกึซอ่นแฝงอยู่

ตรงทีว่า่ 

ทําไมจงึสูอ้ยา่งเป็นธรรมเฉพาะกับคนทีด่อ้ยกวา่ซึง่เอาชนะไดโ้ดยงา่ย สิง่ทีล่ะไวใ้นฐานที่
(ดฉัินไม)่ 
เขา้ใจก็คอื แลว้คนทีเ่กง่กวา่ละ่ไมต่อ้งใชก้ารตอ่สูท้ีเ่ป็นธรรมดอกหรอื ทะเลาะกับตัวเองแลว้
ก็ยังสรปุ 

ไมไ่ดต้อ้งหารอืกับคนเกง่ทีคุ่น้เคย เขาก็หัวเราะบอกวา่ก็ใชน่่ะซ ีถา้เขาเกง่กวา่ แตเ่ราตอ้ง
ตอ่สูใ้หไ้ด ้

ชยัชนะก็จะใชว้ธิทีีเ่ป็นธรรมไมไ่ด ้ดฉัินก็เลยถามวา่ งัน้ก็ตอ้งดว้ยการ "ไมไ่ดด้ว้ยเลห่ ์ก็เอา
ดว้ยกล  

ไมไ่ดด้ว้ยมนตร ์ก็เอาดว้ยคาถา" งัน้หรอื คนเกง่ของดฉัินยิม้อยา่งพอใจ ในทีส่ดุก็มขีอ้สรปุ
แลว้ ได ้

คําแปลอยา่งทีค่ณุเห็นคะ่ 

กฎทองขอ้ 22 
คนเกง่ของดฉัินใหคํ้าแปลของ brands v.วา่ยีห่อ้ แมจ้ะมรีากฐานจากภาษาจนี แตเ่ขา้มาอยูใ่น 

สงัคมไทยแน่นนานจนกลายเป็นคําไทยไปแลว้ ฟังดรูืน่หกูวา่ทีจ่ะทับศัพทภ์าษาอังกฤษวา่แบ
รนด ์ 

การแปลขอ้นีใ้ชว้ธิทีี ่1) แปลตรงตัวคะ่ 

กฎทองขอ้ 23 

ขอ้นีเ้ขยีนสัน้ๆ กะทัดรัด ถา้แปลดว้ยคําไทยสัน้ๆ จะกํากวม และเขา้ใจไมช่ดัเจน เพราะ
เตรยีม 

พรอ้มสัน้ๆ อาจหมายถงึพรอ้มรบก็ได ้ดังนัน้จงึตอ้งใชว้ธิทีี ่3) แปลขยายความ เพือ่ใหเ้ขา้ใจ 

ชดัเจนวา่เตรยีมตัวเอง สว่นคํางา่ยๆ คําวา่ anything อะไรก็ได ้ทกุอยา่ง คดิๆ ดแูลว้อาจ

รวมถงึ 

โอกาสดีๆ  ก็ได ้บางทโีอกาสดีๆ  ลอยมาถงึมอืหรอืหลน่ลงมาทับฟาดมอืแท ้ๆ  ก็ทําอะไรไมไ่ด ้
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เพราะ 

ขาดความพรอ้มน่ันเอง น่าเสยีดาย 

กฎทองขอ้ 24 
ขอ้นีแ้ปลงา่ยทีส่ดุดว้ยวธิทีี ่1) ตรงตัวคะ่ สว่นเรือ่งความเขา้ใจในความหมายนัน้ก็ตอ้งคดิ

ใครค่รวญ 

หน่อย มฉิะนัน้จะแปลกใจวา่เอะ๊ตัวเราหายตัวไปไหนบอ่ยๆ หรอืจงึตอ้งเทีย่วคน้หา อันทีจ่รงิ
ตัวเอง 

ในกฎทองของคณุไฮเนกเกนั้น้ หมายถงึความสามารถ อัจฉรยิภาพ ทีซ่อ่นเรน้อยูล่กึๆ 
จนกระท่ังตัว 

คณุเองก็ไมเ่คยเจอะเจอ ปลอ่ยทิง้ใหอ้จัฉรยิภาพจมอยูภ่ายในไมเ่คยนํามาใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน ์คณุ 

เองหลายคนอาจจะเพิง่คน้พบความสามารถดา้นการแปลทีห่ลบซอ่นอยูเ่มือ่มาอา่นเป็นแฟน
ประจํา 

ของ Translate it  นีก็้ได ้อาจจะแปลหนังสอืไดต้ัง้หลายเลม่ ถา้คน้หาตัวเองตอ่ไปอยูเ่สมอ

อาจพบ 

ความสามารถดา้นการเป็นลา่มอกีก็ได ้

กฎทองขอ้ 25 

ขอ้นีส้อดคลอ้งกับพทุธธรรมทีว่า่ "จงพอใจในสิง่ทีม่อียู"่ ทีมุ่ง่พาคณุสูส่นัโดษ แตด่ฉัินคดิวา่
กฎทอง 

ขอ้สดุทา้ยนีค้ณุไฮเนกเกอ้ยากปลอบใจคนทีไ่มค่อ่ยจะประสบความสําเร็จสกัเทา่ใดนัก ดังนัน้
จง 

พอใจความสําเร็จเทา่ทีค่ณุไดรั้บ และพอใจความเป็นความมขีองแตล่ะคนทีไ่มเ่หมอืนกัน 

ขอใหค้ณุประสบความสําเร็จทัง้หนา้ทีก่ารงาน อาชพี และการดําเนนิชวีติ โดยเฉพาะดา้นการ
แปล 

สวสัดคีะ่  

สทิธา พนิจิภวูดล   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

MAY 2003 

May 27: Dealing with rules (1).  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy2703.htm
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สวัสดีค่ะ  
แบบเรียนแปลวนัน้ีมีเน้ือหาสร้างสรรค ์ซ่ึงจะช่วยกระตุน้เตือนใจให้เกิดการบ่มเพาะอินทรีย ์

ท่ีแก่กลา้เพ่ือความสาํเร็จดา้นการงาน โดยเฉพาะดา้นธุรกิจ คนเราท่ีประสบความสาํเร็จอยา่งสูงนั้น 

ตอ้งมีอะไรพิเศษๆ เหนือธรรมดา ทั้งคุณสมบติัเฉพาะตนผสมผสานกบัการเรียนรู้ประสบการณ์ของ 
ผูอ่ื้นท่ีเปิดเผยถ่ายทอดออกมา ผูเ้ขียนสองคนท่ีไปสมัภาษณ์คุณไฮเนกเก ้และนาํเสนอในหนงัสือพิมพ ์

บางกอกโพสต์ ส่วน Business-companies เม่ือ 8 เมษายน 2546 ไดใ้ห้รายละเอียดไวดี้มาก 

แต่บทเรียนน้ีมีเน้ือท่ีจาํกดั จึงนาํเสนอเฉพาะกฎทองมาแยกเป็นสองตอนให้คุณไดศึ้กษาทั้งความ 

สาํเร็จดา้นการงานและดา้นการแปล เชิญติดตามไดค้่ะ 

 

Pizzaman deliverth, 
again (1) 

PROFILE: Minor Group director and 

sometime race-car driver offers tips on 

life and work 

CHIRATAS NIVATPUMIN and NAREERAT 

WIRIYAPONG 

Bill Heinecke's 25 Golden Rules 

1. Find vacuum and fill it 

2. Do your home work 

3. You won't be committed if 

you're not having fun 

4. Work hard, play hard 

5. Work with other people's brains 

6. Set goals (but go easy on the 

'vision' thing) 

7. Trust your intuition 

8. Reach for the sky (at least once) 

9. Leam to sell 

10. Become a leader 
11. Recognise a failure and move on 

12. Make the most of lucky breaks 

คนขายพซิซา่ 

ท าส าเร็จอกีแลว้ (๑) 

ในชวีติเขาเป็นทัง้ผูอํ้านวยการกลุม่ไมเนอร ์

และนักแขง่รถเสนอ 

ขอ้แนะนํา เพือ่ชวีติและการทํางาน 

จริทสั นวิตัภูมนิ และ นารรีตัน ์วริยิพงษ ์

 
 

25 กฎทองของบลิล ์ไฮเนกเก ้

1. หาชอ่งวา่งเพือ่เตมิเต็ม 
2. ทําการบา้นของคณุเอง 
3. อยา่ทํางานทีค่ณุไมส่นุกดว้ย 
4. ถงึเวลาทํางานทําใหห้นัก ถงึเวลา

เลน่เลน่ใหเ้ต็มที ่
5. ทํางานโดยปรกึษาผูอ้ืน่ 
6. ตัง้หลักชยัไว ้(แตอ่ยา่จรงิจังนักกับ

สิง่ทีเ่ป็นเพยีง 'วสิยัทัศน'์) 

7. จงมั่นใจในจติสงัหรณ์ของคณุ 
8. ไปใหถ้งึจดุสงูสดุ (อยา่งนอ้ยก็สกั

ครัง้หนึง่) 
9. เรยีนรูก้ารตลาด 
10. จงเป็นผูนํ้าใหไ้ด ้
11. ยอมรับความลม้เหลวแลว้สูต้อ่ 
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12. ตักตวงใชโ้อกาสใหคุ้ม้คา่ 

ค าอธบิาย 
การแปลกฎทองนี ้มหีลักการอยา่งเดยีวกับการแปลสโลแกน (slogan) หรอืคําขวญัทีเ่คย

นําเสนอแลว้ 

ในทีน่ีด้ฉัินขอสรปุหลักการสัน้ๆ ของการแปลคําขวัญรวมทัง้สํานวนโวหาร และภาษิตวา่ตอ้ง
รักษา 

ตน้ฉบับโดยใหม้คีวามงดงามประณีต กะทัดรัด และใหม้คีวามหมายครบถว้น วธิแีปลม ี4 วธิี

ดังนีค้อื 

1) แปลตรงตัว 

2) แปลเทยีบเคยีง  

3) แปลขยายความ และ 

4) แปลโดยตคีวาม 

แตล่ะวธิผีูแ้ปลจะพจิารณานํามาใชต้ามความเหมาะสมของตน้ฉบับ 

หวับท 
ผูเ้ขยีนบทความนีป้ระสงคจ์ะสรา้งบรรยากาศทีม่คีณุคา่รับกับเรือ่งของกฎทอง จงึ
ใช ้deliverth ซึง่ 

เป็นคํากรยิาลงทา้ยดว้ย th ตามการเขยีนภาษาอังกฤษแบบเกา่ หมายถงึนําสง่เสนอ คน

ขายพซิซา่ 

นําพซิซา่มาสง่เป็นเรือ่งปกต ิแตใ่นทีน่ีม้คีวามหมายกวา้งไกลกวา่นีเ้พราะคนขายพซิซา่คนนี้
ไมไ่ด ้

นําสง่แตเ่พยีงพซิซา่เทา่นัน้ แตย่ังเสนอใหก้ฎทองแหง่ความสําเร็จดว้ย ดฉัินแปลตรงนีด้ว้ย
วธิทีี ่4 คอื 

แปลโดยตคีวามคะ่ 

โปรยหวับท  

ขอ้ความในโปรยหัวบททําหนา้ทีข่ยายความหัวบททีเ่ขยีนสัน้ๆ แตค่วามหมายกวา้ง จะกวา้ง
ปานใด 

โปรยหัวบทจะบอกขอบเขตวา่จํากัดทีค่นขายพซิซา่วา่มชีว่งชวีติทีน่่าสนใจอะไรบา้ง 
สําหรับ Minor Group director นัน้ คํา Minor Group เป็นชือ่เฉพาะทีบ่างทก็ีพอจะแปลได ้

เพือ่ใหผู้อ้า่นเกดิ 

ความเขา้ใจบางสว่น ดฉัินแปลเฉพาะ Group กลุม่ แตทั่บศัพท ์Minor คะ่ สว่นคําวา่ tips n. 

คอื  

ขอ้แนะนํา 

หวัขอ้ 
กลา่วถงึกฎหลักการทํางานที ่บลิล ์ไฮเนกเก ้รวบรวมไว ้25 ขอ้ ซึง่เป็นแตล่ะบทของหนังสอื

ทีเ่ขา 
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เขยีนขึน้ใหช้ือ่วา่ The Entrepreneur: 25 Golden Rules for the Global Business 

Manager  เหตทุีใ่ชคํ้าวา่ golden rules n. ก็เพือ่แสดงความหมายถงึคณุคา่ เราคงเคยไดย้นิ 

คํากฎเหล็กซึง่แสดงความเขม้แข็งเด็ดเดีย่ว ซึง่ไมใ่ชจ่ดุเนน้ของตรงนีค้ะ่ 

กฎทองขอ้ 1 
ดฉัินใชว้ธิแีปลสํานวนขอ้เขยีนสัน้ๆ วธิทีี ่1) แปลตรงตัว ซึง่เก็บความหมายไดค้รบถว้นคะ่
vacuum 

n. สญุญากาศ ความวา่งเปลา่ ชอ่งวา่ง ถา้เป็นเครือ่งใชห้มายถงึเครือ่งดดูฝุ่ น พหพูจน์

ของ vacuum 

คอื vacua 

กฎทองขอ้ 2-4 
ขอ้ 2 ความหมายตรงตัวจงึแปลดว้ยวธิทีี ่1) แปลตรงตัวเชน่เดยีวกับกฎทองขอ้ 3 และ 4 

คําศัพท ์

ไดแ้ก ่

to be committed v. ไดรั้บมอบหมาย (หนา้ที ่ความไวว้างใจ การงาน ฯลฯ) ในทีน่ีค้อื ทํางาน 

to have fun v. สนุกดว้ย 

work hard v. ขยันขนัแข็ง ทํางานหนัก 

play hard ผูเ้ขยีนเลน่คําซํ้า hard ในขอ้นี ้แตภ่าษาไทยจะเลน่คําซํ้าไมไ่ดเ้พราะไมเ่ขา้กับ

บรบิท 

ดฉัินจงึใชคํ้าวา่ ใหเ้ต็มที ่ซึง่ตรงกับความหมายของตน้ฉบับ 

กฎทองขอ้ 5-6 
การแปลทัง้สองขอ้ใชว้ธิทีี ่4) ตคีวาม โดยเฉพาะเมือ่แปลคําวา่ brains หัวสมอง น่ันก็คอื

ความคดิ 

สตปัิญญา ตคีวามไดว้า่เป็นคําปรกึษาน่ันเอง สว่นขอ้ 6 คําวา่ goals n. เป้าหมาย ตคีวามวา่

เป็น 

หลกัชยั 

กฎทองขอ้ 7-8 
สองขอ้นีใ้ชว้ธิแีปลแบบที ่1) แปลตรงตัว แตคํ่า sky n. ทอ้งฟ้า แปลโดยตคีวามวา่ ทอ้งฟ้า

เป็นจดุ 

สงูสดุ 

กฎทองขอ้ 9 
to sell v. ขาย คําแปลตรงตัวแบบที ่1) จะฟังดหูว้นสัน้และกํากวม ดฉัินใชคํ้าทางธรุกจิวา่

การตลาด 

เป็นการแปลแบบที ่3) แปลขยายความ เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน 

กฎทองขอ้ 10-11 
สองขอ้นีใ้ชว้ธิแีปลแบบที ่1) ตรงตัว สําหรับขอ้ 10 ถา้จะเขยีนคําแนะนําเชงิสั่ง ในภาษาไทย
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จะใชคํ้า 

วา่ "จง, ตอ้ง..., ใหไ้ด"้ ลอ้มรอบคํากรยิา ถา้เป็นคําแนะนําเชงิเปรยๆ ก็จะเขยีนคํากรยิาลงไป

ตรงๆ 

หรอืจะใชคํ้าวา่ "ควร" หนา้คํากรยิาทีเ่ป็นคําสัง่ก็ไดด้ังขอ้ 11 สว่นคําวา่ move on v. ถา้จะให ้

ฟังด ู

หนักแน่น และมพีลังก็จะใชว้ธิทีี ่4) แปลแบบตคีวามวา่ สูต้อ่ แทนทีจ่ะแปลตรงตัววา่ เรง่รบี

ทําตอ่ไป 

ดังนัน้จะเห็นวา่การแปลกฎทองขอ้ 11 สว่นแรกใชว้ธิทีี ่1) สว่นหลังใชว้ธิทีี ่4) โดยพจิารณา

บรบิท 

และความเขา้ใจของผูอ้า่น 

กฎทองขอ้ 12 
การเขยีนของกฎขอ้นีเ้ห็นไดช้ดัวา่จะใชแ้บบที ่1) ตรงตัวไมไ่ดเ้ลยเพราะมวีลสีัน้ๆ ทีต่อ้ง

ขยายความ 

และตคีวาม make the most of v. แปลตรงตัววา่ ทําอยา่งดทีีส่ดุ ซึง่ไมเ่ขา้กับวลทีีเ่ขยีนตอ่

ดว้ย 

lucky breaks n. ในทีน่ี้ breaks หมายถงึ โอกาส ทีจ่ะทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ใหส้ําเร็จได ้เชน่

ที ่
เราไดย้นิกันบอ่ยๆ วา่ "ทําความลม้เหลวใหเ้ป็นโอกาส" 

นอกจากนีย้ังตอ้งเรยีงถอ้ยคําในภาษาไทยใหส้อดคลอ้งกับหลักภาษาไทยดว้ย ทัง้นีค้อืการ
ใช ้

หลักการแปลท่ัวไปในขอ้ทีว่า่ "ผละจากภาษาตน้ฉบับ" อยา่งไรก็ตาม มนัีกแปลบางคนบอก
ดฉัินวา่ 

เขาไมค่อ่ยชอบ "ผละจากภาษาตน้ฉบับ" นัก เพราะภาษาตน้ฉบับบางครัง้แมว้า่จะฟังดู
แปลกๆ  

เขา้ใจยากสําหรับผูอ้า่นคนไทยแตก็่มเีสน่หไ์ปอกีแบบหนึง่ ก็น่ารับฟังนะคะ อยา่งไรก็ตาม 
อยา่ลมืวา่ 

"มกีฎทีไ่หน ก็มขีอ้ยกเวน้ทีน่ั่น" ดังนัน้วจิารณญาณทีบ่ม่เพาะจนแกก่ลา้ของนักแปลจะตัดสนิ

ไดเ้องคะ่ 

โปรดตดิตามกฎทองอกี 13 ขอ้ของคณุไฮเนกเก ้ผูร้เิร ิม่กจิการขายพซิซา่จนประสบ

ความสําเร็จ 

เป็นทีย่อมรับท่ัวโลก ตอนนีก็้รเิริม่การเขยีนหนังสอืซึง่ขายดทีีส่ดุอยูใ่นตลาดหนังสอืทกุวนันี ้

สวสัดคีะ่  

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  
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May 20: Choosing appropriate words in translation. 

สวสัดคีะ่  
ปกตกิารยกมรดกใหญ้าตพิีน่อ้งเป็นเรือ่งทีไ่มต่อ้งถงึกับเป็นขา่ว เวน้แตใ่นกรณีทีไ่มป่กต ิอยา่งเชน่ 

ยกใหส้ตัวเ์ลีย้ง หรอืในเรือ่งของวนันีท้ีเ่จา้ของมรดกเป็นคนพกิล น้ําเสยีงของเรือ่งจงึออกมาใน 

เชงิลบ ซึง่เป็นสิง่ทีผู่แ้ปลตอ้งสงัเกตเป็นอันดับแรก เพือ่จะไดเ้ลอืกใชคํ้าไดถ้กูตอ้ง 

สําหรับแงท่ีน่่าสงัเกตของการทํางานแปลวนันีค้อืการวางตําแหน่งสว่นขยาย เพราะการวาง 

ตําแหน่งสว่นขยายผดิกันอาจทําใหส้ือ่ความหมายผดิกันไปดว้ย อยา่งเชน่ เขาหาผา้ปโูตะ๊ยาว 

สองเมตร  (ประโยคนีอ้าจหมายถงึโตะ๊ยาวสองเมตร หรอืผา้ปโูตะ๊ยาวสองเมตรก็ได)้ เขาหาผา้ยาว 

สองเมตร ปโูตะ๊ (ประโยคนีห้มายความไดอ้ยา่งเดยีวคอื ผา้นัน้ยาวสองเมตร) ในกรณีเชน่นีผู้แ้ปลที่

ด ี

จะเลอืกวธิถีา่ยทอดความหมายโดยไมทํ่าใหเ้กดิความหมายหลายนัยขึน้ เชน่เมือ่จะขยายผา้ ก็
เลอืก 

ใชป้ระโยคทีส่อง ถา้ขยายโตะ๊ก็อาจหาคําอืน่มาชว่ยแยกใหช้ดัเจนขึน้ เชน่วา่ เขาหาผา้ไวป้โูตะ๊ 

ทีย่าวสองเมตร  ( ขยายชดัเจนวา่โตะ๊นัน้ยาวสองเมตร) วธิกีารท่ัวไปทีไ่มใ่หเ้กดิความหมาย 

กํากวมคอืวางสว่นขยายใหต้ดิกับคําทีต่อ้งการขยายใหม้ากทีส่ดุคะ่ 

 

Stingy recluse wills 
millions 

London, dpa 

1. A reclusive bachelor of 

apparently extremely modest 

means, who never took a 

holiday and had his 

housekeeper mend his 

threadbare clothes, has 

astonished the relatives he 

scarcely knew by leaving them 

a fortune, the Daily 

Telegraph  reported yesterday. 

2. The housekeeper, who looked 

after him for his last 20 years, 

was left entirely out of the will 

that totalled ₤17 million (1.1 

billion baht). 

เฒา่สนัโดษจอมตระหนี ่
ยกมรดกใหญ้าตหิลาย
ลา้น  

ลอนดอน ดพีเีอ 

1. เมือ่วานนีห้นังสอืพมิพ ์

เดล ีเทเลกราฟ  ลงขา่วชายชรา 

คนหนึง่ทีไ่มเ่คยแตง่งาน ไมช่อบ 

สงุสงิกับใคร วา่กันวา่กนิอยูอ่ยา่ง 

ประหยัดทีส่ดุ ไมเ่คยออกไปที่
ยวไหน 

แมเ้สือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่ก็ยงัให ้
แมบ่า้น 

ปะชนุใหทั้ง้ทีใ่ชจ้นเนือ้ผา้บาง
แสนบาง  

ชายคนนีก้ลับทําใหญ้าติๆ  ทีเ่ขา
เอง 

ก็แทบจะไมรู่จั้กตอ้งแปลกใจกัน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy2003.htm
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3. Edward Reid, who died at the 

age of 85 in April, lived in a 

ramshackle farmhouse with no 

central heating and drove a 

rusting car that he had bought 

secondhand three years before 

his death, after his previous car 

had failed the official 

roadworthy test. 

4. Three cousins, Helen King, 

John Wallace and Mabel 

Wallace, the beneficiaries of his 

will, who had seen Reid only 

twice in the past 25 years, found 

to their surprise that he had kept 

more than a million pounds in 

cash in the bank. 

5. He apparently made his fortune 

by buying banking shares some 

years ago on the proceeds of the 

sales of two farms. 

6. Margaret McCormack,68, his 

housekeeper for more than 20 

years, told the newspaper she 

had no idea Reid was so rich. 

She was paid 25 pounds for six 

hours work a week to look after 

his house but was not named in 

the will. 

ยกใหญท่ีเ่ขาทิง้มรดกกอ้นโตไว ้
ให ้

2. แตแ่มบ่า้นทีด่แูลเขามาในชว่ง 

ยีส่บิปีหลัง กลับไมม่ชีือ่ใน 

พนัิยกรรมในฐานะผูม้สีว่น 

ในมรดกทีม่มีลูคา่ถงึ 17 ลา้น
ปอนด ์ 

(1.1 พันลา้นบาท) นี้เลย 

3. นายเอ็ดเวริด์ เรด ซึง่ถงึแกก่รรม 

เมือ่เดอืนเมษายนขณะมอีายไุด ้
85 ป 

ีผีูน้ี ้อาศัยอยูใ่นบา้นไรท่ีเ่กา่
ทรดุโทรม  

ไมม่เีครือ่งทําความรอ้นภายใน
บา้น  

และใชร้ถบโุรท่ังสนมิจับ ซึง่เป็น
รถ 

มอืสองทีซ่ ือ้มาเมือ่สามปีกอ่น
เสยีชวีติ 

หลังจากทีค่ันกอ่นหนา้นัน้ไมผ่า่น 

การตรวจสภาพจากทางการ 
4. เฮเลน คงิ จอหน์ วอลเลซ และ  

มาเบล วอลเลซ ลกูพีล่กูนอ้ง
สามคน 

ซึง่เป็นผูไ้ดรั้บมรดกตาม
พนัิยกรรม  

และเคยพบนายเรดเพยีงสองครัง้
ใน 

ระยะ 25 ปีทีผ่า่นมา ตอ้งแปลกใจ 

ทีท่ราบวา่นายเรดมเีงนิสดเก็บไว ้

ในธนาคารถงึกวา่หนึง่ลา้นปอนด ์
5. ความรํ่ารวยของนายเรดดเูหมอืน 

น่าจะมาจากการซือ้หุน้ธนาคาร 

เมือ่หลายปีกอ่น ดว้ยเงนิทีไ่ด ้

จากการขายไรจํ่านวนสองแหง่ 
6. นางมากาเร็ต แม็คคอรแ์มค  

วยั 68 ปี ซึง่ทําหนา้ทีแ่มบ่า้น 

ใหเ้ขามากวา่ 20 ปี เลา่ให ้

หนังสอืพมิพฟั์งวา่เธอไมเ่คย 

ทราบเลยวา่นายเรดจะรํ่ารวย 

ปานนี ้เธอไดค้า่จา้งสปัดาหล์ะ  
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25 ปอนด ์สําหรับการทํางาน 

บา้นหกชัว่โมง แตไ่มไ่ดม้ชีือ่ 

ปรากฏในพนัิยกรรมดว้ย 

หวัขา่ว 
เป็นหัวขา่วทีแ่ปลไดไ้มง่า่ยเลย ตน้ฉบับมเีพยีงสีคํ่า แตก็่เป็นประโยคไดส้มบรูณ์ ม ีrecluse  

(n. ผูท้ีช่อบอยูค่นเดยีวไมอ่ยากสงัคมกับใคร) เป็นประธาน stingy (adj. ตระหนี ่ขีเ้หนยีว ขี้

ตดื)  
ขยายประธาน wills (v. ทําพนัิยกรรมยกมรดกให)้ เป็นกรยิา สว่น millions (of pounds)  

เป็นกรรม แตล่ะคํามคีวามหมายทีย่าวดังทีเ่ห็น จงึแปลใหป้ระหยัดถอ้ยคําอยา่งในตน้ฉบับ
ไมไ่ดค้ะ่  

ถา้จะแปลวา่ ชายชราสนัโดษจอมขีเ้หนยีวทิง้มรดกไวห้ลายลา้น ก็ไมถ่กูใจเพราะ ชายชรา  

ในสงัคมไทยทีนั่บถอืวยัวฒุ ิจะรูส้กึกับคํานีว้า่น่านับถอื จงึไมส่อดคลอ้งกับอารมณ์ของเรือ่ง 
คําวา่  

ทิง้มรดก ก็อาจทิง้ไวเ้ฉยๆ ไมไ่ดทํ้าเป็นพนัิยกรรมก็ได ้สดุทา้ยเลอืกสํานวนวา่ เฒา่สนัโดษ 

จอมตระหนีย่กมรดกใหญ้าตหิลายลา้น เพราะ เฒา่ เป็นคําทีเ่จอืความหมายลบ (เชน่ใน 

สํานวนวา่ เฒา่หัวง ูตาเฒา่เจา้เลห่ ์เป็นตน้) ไดช้ือ่เรือ่งทีแ่มจ้ะยาวหน่อยแตก็่เก็บความได ้

เทา่เทยีมกับชือ่ในภาษาอังกฤษคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
ประโยคแรกมสีว่นขยายถงึสีส่ว่น ดฉัินใชป้ระโยชนจ์ากการทีแ่ตล่ะสว่นมรีายละเอยีดมาก
พอที ่
จะเขยีนเป็นวลเีรยีงตอ่กันได ้โดยใชเ้ครือ่งหมายเวน้วรรคเป็นการคั่นขอ้ความ จงึไมต่อ้งหว่ง 

เรือ่งความหมายกํากวม เรือ่งสําคัญคอืการคดิหาสํานวนแปลทีก่ระชบั อยา่งเชน่ reclusive  

ดฉัินเลอืกใชว้า่ ไมช่อบสงุสงิกบัใคร of apparently…means นัน้ apparently  

(adv.หมายถงึเป็นสิง่นัน้เป็นสิง่ทีไ่ดย้นิมาแตไ่มแ่น่ใจวา่จรงิหรอืไม)่ คํานีข้ยาย extremely  

(adv. อยา่งสดุขัว้) ซึง่ขยาย modest (adj. คํานีม้หีลายความหมายแตใ่นทีน่ีใ้ชใ้นความหมาย
วา่  

(จํานวน)คอ่นขา้งนอ้ย) means (n.ในความหมายวา่ เงนิใชจ้า่ยทีม่)ี เป็นคํานามสําคัญของ 

วลนีี ้รวมความแลว้หมายถงึ ดเูหมอืนใชจ้า่ยนอ้ยมาก ดฉัินจงึแปลวา่ วา่กนัวา่กนิอยูอ่ยา่ง 

ประหยดัทีส่ดุ คําวา่กนิอยูเ่ป็นคําไทยๆ ทีทํ่าใหเ้ห็นภาพการใชจ้า่ยเทา่ทีจํ่าเป็นใน

ชวีติประจําวนั 

สว่นอนุประโยคสดุทา้ยวา่ and had...clothes นัน้แปลตามรปูประโยคภาษาอังกฤษแลว้จะ 

ไมส่วยเลยคะ่ จําเป็นตอ้งเปลีย่นเป็นสํานวนอยา่งทีเ่ห็น 

ยอ่หนา้ที ่2 
left out (v. ไมนํ่ามารวมดว้ย) ดฉัินแปลเอาความวา่ ไมไ่ดม้ชีือ่ในพนัิยกรรมในฐานะผูม้ ี

สว่นแบง่ในมรดก 

ยอ่หนา้ที ่3 
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ระหวา่งประโยควา่ นายเรดถงึแกก่รรมเมือ่อาย ุ85 ปีในเดอืนเมษายน  กับ ประโยค  

นายเรดถงึแกก่รรมในเดอืนเมษายนขณะมอีายไุด ้85 ปี เราควรเลอืกประโยคหลัง 

เพราะไมกํ่ากวมเหมอืนประโยคแรก ทีอ่าจสือ่ความหมายวา่ นายเรดอาย ุ85 ปีในเดอืน

เมษายน 

ยอ่หนา้ที ่4 
beneficiaries (n. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน ์) วลทีีว่า่ found to their surprise  

เป็นสํานวนทีภ่าษาอังกฤษใชก้ันมาก เมือ่แปลควรใชว้า่ แปลกใจทีท่ราบ ดกีวา่ พบดว้ยความ 

ประหลาดใจ ซึง่ไมใ่ชภ่าษาไทยทีด่คีะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 
apparently (กรณุาดคูวามหมายในยอ่หนา้ที ่1 ) ดฉัินใชว้า่ ดเูหมอืนนา่จะมาจาก  

เพือ่ใหแ้ตกตา่งจากทีใ่ชใ้นยอ่หนา้ทีห่นึง่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
คําวา่ so rich นัน้ตา่งจาก very rich ตรงทีก่ารใช ้so นัน้ เป็นการแสดงความรูส้กึของ 

ผูพ้ดูดว้ย ดังนัน้จงึไมใ่ชว้า่ รวยมาก เพราะไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความรูส้กึของผูพ้ดูคะ่ 

พบกันใหมใ่นฉบับหนา้ สวสัดคีะ่        

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

May 13: Working with differences in sentence structures.  

สวสัดคีะ่  
เรือ่งของประเทศเพือ่นบา้นมักเป็นขา่วในหนา้หนังสอืพมิพอ์ยูเ่สมอ วนันีเ้ป็นการแปลขา่วเรือ่งการ
สรา้ง 

เขือ่นสาละวนิบนแมน้ํ่าสาละวนิซึง่กัน้เขตแดนระหวา่งไทยกับพมา่คะ่ จดุสนใจในงานแปลวนันีค้อื
การ 

เทยีบความแตกตา่งของโครงสรา้งประโยคระหวา่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เชญิตดิตามเลยนะ
คะ 

 

Kraisak warns dams 
may blur borderline 

ไกรศกัดิเ์ตอืนวา่เขือ่น 

อาจท าใหเ้สน้แบง่เขตแดน 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy1303.htm
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Rights violations were also likely 

Wasnat Techawongtham  
Mae Hong Son 

1. "The planned construction of 

Salween dams would change 

the Thai Burmese borderline 

and therefore require 

deliberation by parliament", 

the chairman of the Senate 

committee on foreign affairs 

said yesterday. 

2. "The boundaries would 

definitely change," said 

Kraisak Choonhavan. "The 

dams would create large 

reservoirs. How could we 

then tell where the Thai-

Burmese border is?" 

3. The NSC had expressed 

similar concern over the 

planned blasting of rapids, 

reefs and shoals in the 

Mekong river to widen and 

deepen the navigation 

channel for use by large 

cargo barges from China. 

4. Blasting was scheduled to 

begin on the Mekong on the 

Thai side on April 15 but 

was suspended after the 

Defence Ministry expressed 

concern over the potential 

boundary change. 

5. Thailand and Burma have 

achieved less than 1% in 

talks in setting the 

boundaries, Mr Kraisak said. 

The current border 

settlement was largely an 

unofficial agreement 

between the military 

เลอืนไป 

อาจละเมดิสทิธกิันไดก้ันไดอ้กีดว้ย 

วสนัต ์เตชะวงศธ์รรม  

แมฮ่อ่งสอน 

1. ประธานคณะกรรมาธกิารรัฐสภา 

ฝ่ายกจิการตา่งประเทศกลา่ว 

เมือ่วานนีว้า่ "การกอ่สรา้งเขือ่น 

สาละวนิทีม่กีารวางแผนกันไวนั้น้ 

อาจเปลีย่นแปลงเสน้แบง่เขตแดน 

ระหวา่งไทยกับพมา่ได ้ดังนัน้ 

รัฐสภาจําเป็นตอ้งพจิารณาใน 

เรือ่งนีอ้ยา่งรอบคอบ" 
2. นายไกรศักด ์ชณุหวรรณ กลา่ว 

ยนืยันวา่ เสน้แบง่เขตแดนจะตอ้ง 

เปลีย่นแปลงอยา่งแน่นอน เพราะ 

เขือ่นทัง้สองจะทําใหเ้กดิอา่งเก็บน้ํา 

ขนาดใหญข่ึน้ เมือ่เป็นเชน่นีจ้ะบอก 

ไดอ้ยา่งไรวา่เสน้แบง่เขตแดน 

ระหวา่งไทยกับพมา่อยูต่รงไหน 
3. สภาความมั่นคงแหง่ชาตก็ิเคย 

แสดงความกังวลในลักษณะเดยีว 

กันนีใ้นกรณีการระเบดิเกาะแกง่ 

ทีทํ่าใหน้ํ้าเชีย่ว แนวหนิ และ 

สนัทรายในลําน้ําโขงทีเ่คยมดํีาร ิ

ทีจ่ะทํา เพือ่ขยายชอ่งทางเดนิเรอื 

ลากจงูสนิคา้ขนาดใหญจ่าก 

ประเทศจนีใหม้ขีนาดกวา้ง 

และลกึขึน้ 
4. การระเบดินีกํ้าหนดกันวา่จะเริม่ 

ในแมน้ํ่าโขงตรงฝ่ังไทยเมือ่วนัที ่
15 เมษายนนี้ แตห่ลังจากกระทรวง 

กลาโหมแสดงความกังวลเรือ่งเสน้ 

แบง่เขตแดนทีอ่าจเปลีย่นไป จงึม ี

การชะลอแผนงานนีไ้วก้อ่น 
5. นายไกรศักดิก์ลา่วตอ่วา่ เทา่ที ่

ผา่นมาการเจรจาระหวา่งไทยกับ 

พมา่เรือ่งกําหนดเสน้แบง่เขตแดน 

ประสบผลสําเร็จนอ้ยกวา่รอ้ยละหนึง่ 
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authorities of the two 

countries. 

6. If the dams issue was 

referred to parliament it 

would likely complicate the 

Electricity Generating 

Authority of Thailand's plan 

to build two dams on the 130 

km section of Salween river 

that marks the Thai-Burmese 

border. 

และทีเ่จรจาตกลงกันไดนั้น้สว่นใหญ ่

เป็นการตกลงอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

ระหวา่งผูม้อํีานาจทางทหารของทัง้ 

สองประเทศ 
6. หากมกีารเสนอเรือ่งของเขือ่นนี้ 

เขา้สภา ก็คงทําใหแ้ผนงานของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

ทีกํ่าหนดจะสรา้งเขือ่นขึน้สองเขือ่น 

ในชว่งระยะ 130 กโิลเมตรของ 

แมน้ํ่าสาละวนิตอ้งยุง่ยากมากขึน้  

ชว่งนีก็้คอืชว่งทีใ่ชเ้ป็นเสน้แบง่ 

เขตแดนระหวา่งไทยกับพมา่น่ันเอง 

หวัขา่ว 
หัวขา่วนีเ้ป็นตัวอยา่งทีด่เียีย่มของความแตกตา่งระหวา่งโครงสรา้งประโยคภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษนัน้โครงสรา้งประโยค มลีักษณะเรยีงกันเป็น subject + verb + object แมแ้ตใ่น 

อนุประโยค ตัวอยา่งเชน่ ...dams may blur borderline วลนีีใ้นภาษาไทยจะแปลตามโครง 

สรา้งภาษาอังกฤษไมไ่ดค้ะ่ เพราะคําวา่ มัว  (blur) ของไทยเป็นคําคณุศัพทไ์มใ่ชก่รยิา จงึ

ตอ้งใชว้า่ 

ท าให.้..มวั รปูประโยคลกัษณะนีม้มีาก เชน่ The news brightened her up. ขา่วทําใหอ้ารมณ์ 
เธอสดใสขึน้ His remarks frightened her. คําพดูของเขาทําใหเ้ธอตืน่ตระหนก ในขณะทีคํ่า 

คณุศัพทใ์นภาษาอังกฤษกลับเป็นคํากรยิาในภาษาไทย เชน่ เด็กคนนีฉ้ลาด This kid is 

bright. 

เขาผอมมาก He is very thin. เมือ่ตอ้งเขยีนประโยคในภาษาอังกฤษเราจงึมักเขยีนกันวา่ This 

kid 

bright. He very thin. เป็นตน้ 

การพดูถงึชือ่คนธรรมดาทีไ่มม่ยีศถาบรรดาศกัดิใ์นขา่วภาษาอังกฤษมักไมม่คํีานําหนา้ชือ่ แต่
ในภาษา 

ไทยเรามคํีาวา่คณุ นาย นาง นางสาว หรอืใชอ้าชพี นําหนา้ชือ่เสมอ ยกเวน้เป็นการแสดง
ความสนทิ 

สนม ในการแปลท่ัวไปดฉัินก็ยังคดิวา่น่าจะใชคํ้านําหนา้นามตามวฒันธรรมของผูอ้า่น เชน่ที่
ใช ้นาย 

ในเนือ้ขา่ว ยกเวน้ในหัวขา่วซึง่จําเป็นตอ้งใหส้ัน้กระชบั ดฉัินจงึไมไ่ดใ้ชคํ้านําหนา้ชือ่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
ประโยคในเครือ่งหมายคําพดูมสีองอนุประโยคทีเ่ชือ่มดว้ย therefore น่าสงัเกตวา่ อนุ

ประโยคหลัง 

therefore ไมม่ปีระธาน แตก่ารไมม่ปีระธานใหเ้ห็นก็เทา่กับสือ่ความวา่ประธานเป็นตัวเดยีวกับ 

อนุประโยคแรก ก็คอื construction และประโยคเต็มๆ ก็คอื the construction would  
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require ... คะ่ ศัพทท์ีน่่าสนใจไดแ้ก ่deliberation (n.การพจิารณาอยา่งรอบคอบ) 

ยอ่หนา้ที ่2 
ดฉัินแปล dams วา่เขือ่นทัง้สอง เพราะตอ้งการสือ่ความหมาย plural ของคํานี ้ซ ึง่ถา้จะ

แปลวา่ 

เขือ่นหลายเขือ่นก็จะไมต่รงตามความหมายในตน้ฉบับคะ่ นอกจากนัน้ยังเตมิคําวา่ "เพราะ" 

เป็น 

การเชือ่มความระหวา่งประโยคใหช้ดัเจนขึน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 
NSC ยอ่มาจาก National Security Council สว่นกาลทีแ่สดงดว้ย past perfect ซึง่ให ้

ความหมายวา่เป็นเรือ่งทีเ่กดิกอ่นหนา้เรือ่งทีเ่ราพดูถงึ ในภาษาไทยใชว้ลบีอกเวลาเพือ่ขยาย
ความ 

ดฉัินใชว้า่ เคยแสดงความกงัวล ซึง่น่าจะฟังเป็นธรรมชาตกิวา่คําวา่ ไดแ้สดงความกังวล   

การใชคํ้าทีม่คีวามหมายเหมอืนกัน (synonym) มใีชใ้นภาษาอังกฤษเสมอ แตใ่นภาษาไทยใช ้

ไม ่

มากแตห่ากใชก็้ทําใหเ้กดิความสละสลวยของภาษาไดด้ไีมน่อ้ย เชน่คําวา่ planned ในยอ่

หนา้แรก 

ดฉัินใชว้า่ "ทีม่กีารวางแผนกนัไวี"้ สว่นในยอ่หนา้นีด้ฉัินใชว้า่ "ทีเ่คยมดี ารจิะท า" 

rapids (n. คํานามคํานีต้อ้งเป็นพหพูจนเ์สมอ) หมายถงึสว่นของแมน้ํ่าทีม่น้ํีาไหลเชีย่ว

เนือ่งจากม ี

เกาะแกง่ขวาง reefs (n. แนวทรายหรอืหนิ อยูเ่หนอืน้ําเล็กนอ้ย หรอือยูป่ริม่ๆ น้ํา) shoal (n. 

ปลา 

ทีว่า่ยกันเป็นฝงู, สนัทรายทีทํ่าใหน้ํ้าตืน้เขนิ) ในทีน่ี้เป็นความหมายหลังคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
suspended (v. แขวน, หอ้ย, ยกเลกิชัว่คราว) ในบรบิทนีค้วามหมายคอื ยกเลกิชัว่คราว หรอื 

ชะลอไวก้อ่น 

ยอ่หนา้ที ่5 
present perfect ก็เป็นกาล ทีต่อ้งใชว้ลบีอกเวลาขยายในภาษาไทย เชน่ในประโยคแรกนี ้

ดฉัินใช ้

"เทา่ทีผ่า่นมา" 

คําวา่ authority มคีวามหมายหลายอยา่ง วธิหีนึง่ทีจ่ะเลอืกความหมายไดถ้กูตอ้งคอืการดู

ลักษณะ 

ของคํานาม เชน่คํานี ้ถา้เป็น uncountable noun จะแปลวา่ "อํานาจ" ถา้เป็น countable noun 

ทีเ่ป็นเอกพจนเ์สมอหมายถงึ "องคก์รทีเ่ป็นเจา้หนา้ที ่ทีม่อํีานาจตัดสนิใจในเรือ่งนัน้ๆ ได"้ 
เชน่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติ หรอื the Electricity Generating Authority of Thailand ใน 

ยอ่หนา้ถัดไป และถา้เป็นคํานามชนดิ countable แตเ่ป็นพหพูจนเ์สมอหมายถงึผูม้อํีานาจ
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ตัดสนิใจ 

ในระดับประเทศ ความหมายของคําในยอ่หนา้นีจ้งึเป็นความหมายสดุทา้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
คําวา่ refer (v. อา้งถงึ, กลา่วถงึ, บอกใหท้ราบเพือ่จะไดดํ้าเนนิการตอ่ไป) ในทีน่ีเ้ป็น

ความหมาย 

สดุทา้ยอกีเชน่กันคะ่ คําแปลสัน้ๆ ก็คอื การเสนอเรือ่ง 

สองบรรทัดสดุทา้ยมขีอ้ความขยายในรปูวลหีลายวล ีและจบลงดว้ยอนุประโยค ...that marks 

the 

Thai-Burmese border ในภาษาไทยไมค่อ่ยมกีารขยายตอ่ๆ กันยาวเชน่นี ้เป็นเหตใุหด้ฉัิน 

ตอ้งแยกอนุประโยคออกมาเป็นประโยคใหมค่ะ่ 

พบกันใหมใ่นฉบับหนา้ สวสัดคีะ่        

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

May 6: Balancing the level of both languages. (2) 

สวสัดคีะ่  
เมอืงโบราณเวยีงกมุกาม แหลง่อารยธรรมลา้นนาตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าปิง (ปิงหา่ง) อายไุมตํ่า่กวา่ 700 ปี  

ปัจจบุัน จัดอยูใ่นเขตตําบลทา่วงัตาล อําเภอสารภ ีจังหวดัเชยีงใหม ่การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

ไดร้ว่มจัดงานฉลองระลกึถงึความรุง่เรอืงในอดตีเมือ่กลางเดอืนมกราคมจนถงึปลายเดอืนมนีาคม 

2546 สปัดาหท์ีแ่ลว้คอืตอนตน้เรือ่งของบทเรยีนแปลชดุนี ้เชญิตดิตามตอนปลายเรือ่งไดเ้ลยคะ่ 

 

Illuminating chapter of 
the past (2) 

Festival underway in Chiang Mai district to 

evoke glory of long — forgotten Lanna city 

Story and pictures by  

SUTHON SUKPHISIT 

4. In 1984, while excavating Vihara 

ประกายเจดิจา้ 

แหง่อดตี (๒) 

งานฉลองมขี ึน้ทีเ่ชยีงใหม ่ 

เพือ่ระลกึถงึความรุง่โรจน์ของลา้นนา  

ทีถ่กูลมืเลอืนยาวนาน 

เรือ่งและภาพโดย  

สธุน สขุพสิฐิ ี

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmy0603.htm
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Kan Thom at Wat Chang Kham, a 

team from the Department of Fine 

Arts stumbled upon the site of the 

lost city. As the restoration work 

proceeded, the basements of 

forgotten temples, chedis and city 

walls began to be uncovered. 

5. The ancient settlement is still little 

known outside the province, 

however, so last month the Tourism 

Authority of Thailand teamed up 

with the Chiang Mai provincial 

authorities and the people of 

Saraphi to launch a festival called 

"Wiang Kum Kam, the 

Underground Empire". 

6. The first event organised was a 

light-and-sound show entitled 

"Enchanted Wiang Kum Kam". It 

was staged on January 18 and 19 in 

the ruins of historic Wat E-Kang, 

with Her Majesty the Queen and 

HRH Crown Prince Maha 

Vajiralongkorn in attendance on the 

second day. 

7. The temple's medium-sized, newly 

restored chedi still bears traces of 

ancient Lanna art so was considered 

the perfect place for a minstrel to 

recite Lanna poetry to describe the 

rise and fall of Wiang Kum Kam. 

The cast for the son et lumi?re 

spectacular featured top TV stars 

decked out in lavish period 

costumes. These, and the well-

designed lighting, helped the 

audience imagine what it must have 

been like to live in King Mengrai's 

first capital. Later, the clever use of 

lengths of white cloth waved from 

side to side evoked the power of the 

Ping when it burst its banks and 

ravaged the city. All in all, 

4. ค.ศ.1984 (พ.ศ.2527) ขณะทีม่ ี

การขดุแตง่วหิารกานโถม ใน 

บรเิวณวดัชา้งค้ํา คณะทํางาน
จาก 

กรมศลิปากรไดบ้ังเอญิพบทีต่ัง้
ของ 

นครรา้งระหวา่งทีกํ่าลัง
ดําเนนิงาน 

ซอ่มแซมปฏสิงัขรณ์ไดพ้บฐาน
ของ 

วดัรา้งหลายแหง่ รวมทัง้เจดยี์
และ 

กําแพงเมอืง 
5. โบราณสถานนีย้ังไมค่อ่ยเป็นที่

รูจั้ก 

นอกเมอืงเชยีงใหม ่ดังนัน้เมือ่ 

เดอืนทีแ่ลว้ (มนีาคม-ผูแ้ปล) 
การ 

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยจงึ
รว่ม 

กับเทศบาลเชยีงใหมแ่ละชาว 

อําเภอสารภเีปิดงานฉลองชือ่  

"เปิดประตสููเ่วยีงกมุกาม นคร 

โบราณใตพ้ภิพ" 
6. งานชว่งแรกทีจั่ดขึน้เป็นการ

แสดง 

แสงเสยีงชือ่ "เวยีงแกว้ ขวญั
เกลา้  

เวยีงกมุกาม" ออกโรงแสดงวนัที ่ 
18-19 มกราคม บนซาก

สลักหกัพัง 

วดัอกีา้ง ซึง่มคีวามสําคัญ
ทางดา้น 

ประวตัศิาสตร ์สมเด็จพระนางเจา้ 

พระบรมราชนินีาถเสด็จมาทอด 

พระเนตร พรอ้มดว้ยสมเด็จพระ 

บรมโอรสาธริาช เมือ่วนัที ่19  

มกราคม 
7. วดัอกีา้งนีม้ขีนาดไมใ่หญห่รอืเล็ก 

จนเกนิไป องคเ์จดยีท์ีเ่พิง่ขดุแตง่ 

แลว้เสร็จใหม่ๆ  นัน้ มรีอ่งรอย
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"Enchanted Wiang Kum Kum" was 

one of the best light-and-sound 

presentations ever staged at an 

archaeological site in the Kingdom. 

8. One of the festival's aims is to make 

local people take pride in their 

history and realise the importance 

of conserving antiquities in the 

province. 

ศลิปะ 

ลา้นนาเหมาะสมทีจ่ะจัดเป็นเวท ี

รอ้งรําลํานําเลา่เรือ่งบรรยาย
ความ 

รุง่โรจนแ์ละการลม่สลายของ 

เวยีงกมุกาม การจัดตัวละคร
แสดง 

แสงเสยีงครัง้นีป้ระกอบดว้ยดารา 

โทรทัศนย์อดนยิมหลายคน แตง่
กาย 

ประดับถนมิพมิพาภรณ์สมสมัย ที ่
กลา่วมานีร้วมกับการประกอบสี

แสง 

ทีป่ระณีต ชว่ยใหผู้ช้มนกึถงึภาพ 

ชวีติในรัชสมัยพญาเม็งรายใน
เมอืง 

หลวงแหง่แรกนี ้นอกจากนีก็้คอื 

ความฉลาดทีใ่ชผ้า้ขาวผนืยาวๆ  

กระพอืสะบัดจากขา้งหนึง่ไปยัง 

อกีขา้งหนึง่เพือ่ใหน้กึถงึพลังแรง 

ของแมปิ่งทีไ่หลบา่ลน้ฝ่ังเขา้มา  

กวาดลา้งตัวเมอืง สรปุไดว้า่  

"เวยีงแกว้ ขวญัเกลา้ เวยีงกมุ

กาม" 

เป็นการแสดงแสงสเีสยีงทีด่ทีีส่ดุ 

ชดุหนึง่ตัง้แตเ่คยมมีาตามโบราณ 

สถานในราชอาณาจักรไทย 
8. จดุประสงคป์ระการหนึง่ของงาน 

ฉลองนีก็้คอืตอ้งการใหป้ระะชา
ชน 

ในพืน้ทีเ่กดิความภาคภมูใิจใน 

เรือ่งราวในอดตีของตนและ
ตระหนัก 

ในความสําคัญของการอนุรักษ์ 

โบราณสถานในจังหวดัของตน
ดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการพบเวยีงกมุกาม การปฏสิงัขรณ์ และการเผยแพร่
ความ 

สําคัญของเวยีงกมุกามดว้ยการจัดงานแสดงแสงเสยีง จดุสําคัญทีค่วรคํานงึถงึของการแปล
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ในสอง 

ยอ่หนา้นีค้อืชือ่เฉพาะของสถานทีร่าชการและชือ่ของงานแสดง 

  Department of Fine Arts กรมศลิปากร 

  Tourism Authority of Thailand การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย สว่น 
  Wiang Kum Kam,the underground Empire นัน้ ตอนแรกดฉัินแปลเอง ตามทีรู่ส้กึวา่ 

น่าจะเหมาะสมและตรงความหมายตามตัวอักษร แตไ่ดส้บืทราบใหไ้ดว้า่ทางการทอ่งเทีย่วฯ 
เขาตัง้ชือ่ 

งานนีจ้รงิๆ วา่ "เปิดประตสููเ่วยีงกมุกาม นครโบราณใตพ้ภิพ" ซึง่เป็นวธิแีปลทีด่ ีคอืไม่

ควร 

แปลเอง ควรจะสบืหาชือ่จรงิกอ่นนะคะ 

ในสองยอ่หนา้นีม้ศีัพทเ์กีย่วกับการทํางานดา้นโบราณคด ี2 คํา 
คอื excavating กับ restoration 

คํา excavating คอืการขดุคน้หาเมือ่ยังไมพ่บ หรอืการขดุแตง่ เมือ่พบแลว้ก็ขดุไปแตง่ไป 

สว่นคํา  

restoration นัน้ ขดุคน้พบแลว้ดําเนนิการซอ่มแซมใหด้ ีหรอืใหเ้ป็นไปตามรปูแบบศลิปะของ 

โบราณสถาน lost city n. ตามตัวอักษร คอืเมอืงทีห่ายไป,ถกูลมื ดฉัินเลอืกใหคํ้าแปลวา่ นคร

รา้ง  

ทีม่คีวามหมายวา่ถกูลมืและถกูทอดทิง้ตามชะตากรรมของเมอืงนีค้ะ่ เชน่เดยีวกับ forgotten  

temples n. วดัรา้ง สว่น to be uncovered v. เป็นรปู passive voice ซึง่สามารถเลีย่งการใช ้

"ถกู" ไดเ้พือ่ใหเ้ป็นภาษาไทยทีด่ ีและ teamed up with ใชคํ้าแปลวา่ รว่มกบั ก็พอแลว้ ไม่

ตอ้ง 

เขยีนวา่ รวมกลุม่ ซึง่ไมใ่ช ่

ยอ่หนา้ที ่6 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นความสําคัญของงานฉลองทีส่มเด็จพระนางเจา้พระ
บรม 

ราชนินีาถเสด็จมาทอดพระเนตรกับสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ความหลากหลายของการใช ้

คํา 

ทีห่มายถงึตัง้ชือ่ทีเ่ก็บไดใ้นบทความนีค้อื a festival 'called' กับ a light-and-sound 

show 'entitled' ชือ่การแสดง "Enchanted Wiang Kum Kam" ก็แปลตามชือ่จรงิ 

เชน่เดยีวกันคะ่ 

ศัพทเ์กีย่วกับโบราณคดมี ีruins n. สิง่, ซากปรักหักพัง historic Wat... ดฉัินแปลโดยเรยีง

รอ้ย 

ถอ้ยคําใหมเ่ป็นวลวีา่ วดัซึง่มคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์ทัง้นีเ้พือ่เป็นการแปล

ความหมาย 

เต็มของ historic ซึง่ไมใ่ชเ่พยีง ทางประวตัศิาสตร ์ เฉยๆ ไงคะ 

ยอ่หนา้ที ่7 
ยอ่หนา้นีค้อืความสําคัญทีส่ดุของบทความทีมุ่ง่หมายจะกลา่วถงึงานฉลองยอ้นยคุสูค่วาม
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รุง่เรอืงใน 

อดตีของเวยีงกมุกาม ใจความของยอ่หนา้กลา่วถงึสถานทีจั่ดงานทีม่คีวามเหมาะสมยิง่ 
กลา่วถงึ 

เนือ้เรือ่งของการแสดง ผูแ้สดง การแตง่งาน แสงสทีีต่ระการตา ฉากทีง่ดงามและกํากับอยา่ง
ชาญ 

ฉลาด โนม้นา้วจติใจผูอ้า่นใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะไปชมงานนี้ 

  medium-sized adj. ขนาดปานกลางคอืไมเ่ล็กไมใ่หญ ่

  bears traces v. ปรากฎรอ่งรอย 

  minstrel n. การแสดงรอ้งรําและดนตร ีเป็นคําเกา่ในภาษาอังกฤษทีห่มายถงึนักรอ้งกวี

สมัยกลาง 

ทีเ่ดนิทางรอ่นเรไ่ปตามชมุชนเพือ่แสดงดนตร ีผูเ้ขยีนบทความนีใ้ชคํ้า minstrel ในทีน่ีไ้ด ้

อยา่ง 

สอดคลอ้งกับบรรยากาศเกา่แกโ่บราณ ดังนัน้ดฉัินจงึตอ้งรักษาคณุสมบัตขิองบรรยากาศไว ้
ใหไ้ด ้

ดว้ยการใชคํ้าแปลวา่ รอ้งร าล าน า 

  recite v. เลา่เรือ่งบรรยาย ดฉัินเลน่คําซํ้าคําคูค่ะ่ เพราะผูเ้ขยีนก็เลน่ดว้ย

คํา describe เชน่กัน 

  the rise and fall เป็นคําคูข่องคําตรงขา้ม ความรุง่โรจนก์บัการลม่สลาย ซึง่เป็นอนจิจัง 

ของชวีติ ไมว่า่จะเป็นชวีติคน ชวีติของบา้นเมอืง ฯลฯ 
  son et lumiere n. เป็นคําภาษาฝร่ังเศสทีผู่เ้ขยีนนํามาใชอ้ยา่งเหมาะสมใหค้วามรูท้างออ้ม 

วา่งานแสดง light-and-sound นัน้มตีน้กําเนดิมาจากฝร่ังเศส son คอืเสยีง lumiere คอืแสง 

คําภาษาอังกฤษเรยีงสลับทีก่ับคําภาษาฝร่ังเศส 
  decked out v. แตง่ตัวประดับดว้ยอาภรณ์ 

  lavish adj. หรหูราฟุ่ มเฟือย เมือ่รวมคําตา่งๆ เขา้ดว้ยกันจงึเป็นถอ้ยคําทีม่รีะดับสงู —
 docked 

out in lavish period costumes — เพือ่ใหก้ารแปลอยูใ่นระดับเดยีวกับตน้ฉบบั ดฉัินจงึหา 

คําระดับสงูมาเขยีนวา่ แตง่กายประดบัถนมิพมิพาภรณ์สมสมยั คะ่ 

  all in all adv. รวมความวา่ สรปุไดว้า่ 

  archaeological site n. โบราณสถาน สถานทีท่ีม่คีวามสําคัญดา้นโบราณคด ี

ยอ่หนา้ที ่8 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึจดุประสงคข์อ้หนึง่ของการจัดงานซึง่มคีวามสําคัญตอ่การ
อนุรักษ์ 

วฒันธรรมทีเ่ป็นมรดกล้ําคา่ของคนไทย 

  take pride v. เกดิความภาคภมูใิจ 

  realise the importance v.ตระหนักในความสําคัญ 

  antiquities n. สิง่ทีเ่กา่แกโ่บราณ ทัง้อาคารสถานที ่วฒันธรรมประเพณี คน เผา่ชน ฯลฯ 

เป็นอันวา่บทเรยีนแปลชดุนีค้ณุเพิม่ "คลังคํา" ของคณุดว้ยศัพทท์างวฒันธรรมและโบราณคด ี
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หลายคํานะคะ 

สวสัดคีะ่     

สทิธา พนิจิภวูดล      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 

University, and University of Kasetsart.  

 

APRIL 2003 

April 29: Balancing the level of both languages. (1) 

สวัสดีค่ะ  
นบัแต่เสนอเร่ืองทองแดง และเร่ืองงานหมั้นตน้ไม ้แลว้ ไดมี้เสียงสะทอ้นแสดงความพอใจใน 

เน้ือหาเขา้มามากพอสมควรเสียงนั้นสรุปบอกวา่ชอบเร่ืองไทยๆ ค่ะ ทาํให้ดิฉนัแปลกใจเพราะ 

การแปลส่วนใหญ่มกัจะใชถ่้ายทอดเร่ืองราวจากต่างประเทศมาสู่ไทย ดงันั้นดิฉนัจึงมกัจะนาํเร่ือง 
ต่างประเทศมาใชเ้ป็นบทเรียนแปล เพ่ือคนไทยจะไดน้าํภูมิปัญญาเน้ือหาจากต่างชาติมาประยกุต ์

ใชก้บัภูมิปัญญาไทย ตอนน้ีตอ้งเปล่ียนทศันะใหม่แลว้ละค่ะวา่ภูมิปัญญาไทยสามารถกา้วไกลสู่เวที 

โลก ขอขอบคุณเสียงสะทอ้นท่ีมีคุณค่ามากต่อทศันะของดิฉนั 

วนัน้ีแบบเรียนแปลจะขอเสนอเร่ืองราวเก่าแก่ของไทยลา้นนาแห่งเวียงกุมกามท่ีศกัด์ิสิทธ์ินะคะ 

ขอเชิญติดตามไดเ้ลยค่ะ 

 

Illuminating chapter of 
the past 

Festival underway in Chiang Mai district 

to evoke glory of long — forgotten Lanna 

city 

Story and pictures by  

SUTHON SUKPHISIT 

1. After King Mengrai, ruler of 

Yonok (in the Chiang Saen 

ประกายเจดิจา้ 

แหง่อดตี 

งานฉลองมขี ึน้ทีเ่ชยีงใหม ่ 

เพือ่ระลกึถงึความรุง่โรจนข์องลา้นนา  

ทีถ่กูลมืเลอืนยาวนาน 

เรือ่งและภาพโดย  

สธุน สขุพสิฐิ ี

1. หลังจากทีพ่ญาเม็งรายกษัตรยิ ์

แหง่โยนก (บรเิวณเชยีงแสน) 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap2903.htm
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region), had conquered 

Hariphunchai (or Haripunjaya, a 

state centred on present-day 

Lamphun), he began looking 

around for a site to build a city 

from which to rule his newly 

established kingdom of Lanna. He 

finally decided on Wiang Kum 

Kam because it was already a 

well-established community with 

fertile soil where people could 

make a good living from 

agriculture. One night the monarch 

disguised himself as a villager and 

set off to survey the area. 

Ultimately, it was the tranquility 

and beauty of the section of the 

Ping River which flowed through 

Wiang Kum Kam that confirmed 

his choice of location. 

2. The construction of the first Lanna 

capital began in 1281 and took five 

years to complete. Temples, 

viharas and chedis designed and 

decorated in the distinctive 

northern style were erected on the 

verdant farmland. But nature was 

not kind to the city; its residents 

had to endure severe flooding 

practically every year. So King 

Mengrai relocated most of his 

subjects, founding Chiang Mai as 

his new capital. 

3. Some time later Wiang Kum Kam 

was hit by a devastating flood 

which left it buried under a mass 

of silt and sludge. The damage was 

so complete that it was decided to 

abandon the settlement. The soil 

deposited by the floods caused the 

Ping to change its course, and 

within a few generations the name 

of the city had faded from living 

ทรงชนะหรภิญุไชย (ปัจจบุันคอื 

จังหวดัลําพนู) แลว้ พระองคก็์ 

ทรงแสวงหาทีต่ัง้อาณาจักร 

ลา้นนาทีท่รงสถาปนาขึน้ใหม ่ 

ทรงตัดสนิพระทัยเลอืกพืน้ที ่
เวยีง กมุกามเพราะเป็นชมุชน 

ทีต่ัง้มั่นดแีลว้ พืน้ดนิอดุม 

สมบรูณ์ ผูค้นสามารถดํารง 

ชวีติทีด่ดีว้ยการเกษตร คนืหนึง่ 

พญาเม็งรายทรงปลอมพระองค ์

เป็นชาวบา้นธรรมดาออกเทีย่ว 

ตรวจตราดพูืน้ทีบ่รเิวณนัน้ 

พอทอดพระเนตรเห็นความ 

สงบสวยงามของดนิแดน 

รมิน้ําปิงซึง่ไหลผา่นเวยีง 

กมุกาม พระองค ์ก็ทรงมั่น 

พระทัยเลอืกเป็นทีต่ัง้เมอืง 
2. การกอ่ตัง้นครหลวงแหง่แรก 

ของลา้นนาเริม่เมือ่ ค.ศ.1281  

(พ.ศ.1824) ใชเ้วลา 5 ปี จงึ 

แลว้เสร็จ วดัวหิารและเจดยี ์

หลากหลายออกแบบตกแตง่ 

ตามแบบเฉพาะของลา้นนา  

ตัง้อยูท่า่มกลางผนืดนิเกษตร 

เขยีวสดอดุมสมบรูณ์ แต ่

ธรรมชาตหิามเีมตตาตอ่ 

เมอืงนีไ้ม ่เพราะผูค้นพลเมอืง 

ตอ้งรับทกุขเวทนาจากน้ําทว่ม 

ทีเ่กดิขึน้ประจําทกุปี ดว้ย 

เหตนุีเ้องพญาเม็งรายจงึทรง 

พาผูค้นอพยพยา้ยไปสรา้ง 

นครหลวงใหมท่ีเ่ชยีงใหม ่
3. ตอ่มาไมน่าน เวยีงกมุกาม 

ก็ถกูทําลายดว้ยน้ําทว่มใหญ ่ 

บา้นเมอืงฝังจมอยูใ่นตะกอน 

โคลนตมมหมึา ความเสยีหาย 

ครัง้นีย้ับเยนิเกนิกวา่จะฟ้ืนตัว 

จงึถกูทิง้รา้ง ตะกอนทีน้ํ่าทว่ม 

พัดพามาทิง้ไวเ้ป็นเหตใุห ้

กระแสน้ําปิงเปลีย่นทางเดนิ  

เพยีงชัว่สองสามอายคุนชือ่ 



934 

 

memory. Today it lies beneath the 

longan plantations and types of 

orchards in Chiang Mai's Saraphi 

district. 

เวยีงกมุกามก็จางหายไป 

จากความทรงจํา ปัจจบุัน 

เวยีงกมุกามนอนนิง่อยูภ่ายใต ้

สวนลําใย และสวนผลไมอ้ืน่ๆ 

นานาชนดิ ในอําเภอสารภ ี 

จังหวดัเชยีงใหม ่

ค าอธบิาย 
ภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้ขยีนเลา่เรือ่งราวในอดตีจะใชอ้ดตีกาล แตภ่าษาไทยไมเ่ครง่ครัดการใช ้

กาล ความ 

ยากของการแปลเรือ่งราวในอดตีคอืการคน้หาถอ้ยคําใหเ้หมาะสมกับสมัย และตรงตามความ
นยิม 

ของสมัยนัน้ ในทีน่ีด้ฉัินพอใจใชคํ้าพญา ซึง่ฟังดเูป็นทางเหนอืและเกา่กวา่พระยา หรอืพระ
เจา้ ซึง่ใช ้

นําหนา้พระนามกษัตรยิ ์การเรยีกเมอืงวา่เวยีงเป็นความนยิมของทางเหนอืทัง้ในอดตีและ
ปัจจบุัน 

ดฉัินจงึใชเ้วยีงเมือ่แปลคําวา่ city ซึง่มใิชจ่ะใชเ้วยีงตะพดึตะพอืไป ตอ้งพจิารณาความ

เหมาะสมดว้ย 

หวับทและโปรยหวับท 
หัวบททีฟั่งดกูะทัดรัดไพเราะในภาษาอังกฤษ ทําใหผู้แ้ปลมุง่มั่นจะหาภาษาไทยทีม่คีณุภาพ
ทัดเทยีม 

เทา่กัน แตก็่ยากเหลอืแสนตอ้งอาศัยพึง่พามติรสหายทีเ่กง่เป็นพเิศษดา้นการตัง้ชือ่
วรรณกรรม 

อภปิรายโตก้ันไปโตก้ันมาก็ไดต้ามทีค่ณุเห็น โดยมคํีาอธบิายวา่ illuminating นัน้เนน้ภาพ

ความ 

สวา่งจากแสงซึง่เขา้กับความรุง่เรอืงรุง่โรจนข์อง glory ในโปรยหัวบท ในทีส่ดุ "ประกาย

เจดิจา้" 

จงึเป็นคําทีเ่ลอืกเฟ้นออกมาจาก "สสีรรแหง่อดตี, งานแสงสเีสยีงแหง่อดตี, สแีสงสอ่งอดตี 

ฯลฯ" 

  chapter n. บทตอน สาขา คณะสงฆ ์ทีป่ระชมุสงฆ ์แมคํ้านีจ้ะมคีวามหมายมากมาย แตถ่า้

เขยีน 

คําแปลก็จะฟังดนู่าเกลยีด ลองดก็ูไดค้ะ่ "บทตอนประกายเจดิจา้..." เพราะไปกันไมไ่ดเ้ลย 
  underway v. เป็นคําทีช่วนใหเ้ราหลงผดิถา้ดตูามคําทีป่ระกอบเขา้ดว้ยกัน

คอื under กับ way  

จรงิๆ แลว้ underway หมายความวา่ กําลังเกดิขึน้ กําลังมขี ึน้ ถา้ใชก้ับ รถไฟ,เรอื วา่ get  

underway ก็คอื เคลือ่นทีอ่อกไปแลว้แปลวา่ รถออก,เรอืออก 

ยอ่หนา้ที ่1 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีซ้ ึง่ไดจ้ากการอา่นใหต้ลอดทกุยอ่หนา้แลว้เจาะจับใจความทีล่ะ
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ยอ่หนา้ ก็จะ 

ไดค้วามวา่เป็นประวตักิารสา้งเวยีงกมุกามซึง่มคีวามสําคัญมากในฐานะทีเ่ป็นนครหลวงแหง่
แรกของ 

อาณาจักรลา้นนา ประเด็นสําคัญของการแปลยอ่หนา้นีเ้ป็นประเด็นทางประวตัศิาสตร ์เชน่ 
พระนาม 

กษัตรยิล์า้นนาพระองคน์ีใ้ชต้า่งกันวา่ พญามังราย หรอืพญาเม็งราย นอกจากนีค้อืชือ่เมอืง
โบราณกับ 

ปัจจบุัน แตผู่เ้ขยีนบทความนีค้อืคณุสธุน สขุพสิฐิ (ถา้ดฉัินเขยีนไมต่รงกับทีค่ณุเขยีนก็ขอ
อภัยดว้ยคะ่) 
ไดเ้ทยีบใหแ้ลว้ในวงเล็บ อกีประเด็นหนึง่ในการแปลคอืราชาศัพท ์ซึง่อยา่ลมืหรอืละเลยเป็น
อันขาด 

นะคะเชน่ the monarch disguised himself อยา่เขยีนวา่ปลอมตัวตามระดับภาษาสามัญ  

แตต่อ้งใชร้าชาศัพท ์คําศพัทย์ากๆ ก็ไมม่เีลยคะ่ มแีตค่วามยากลําบากในการแสวงหาคํามา
เทยีบ 

เคยีง แลว้แปลใหเ้หมาะสมเป็นคําระดับเดยีวกัน คอืระดับกึง่ทางการ 

  the tranquility and beauty เหตทุีด่ฉัินไมเ่ขยีนคําแปลวา่ ความสงบและความสวยงาม 

ก็เพราะตอ้งการขดัเกลาถอ้ยคําใหฟั้งดเูบาๆ สัน้กะทัดรัดและไพเราะคะ่ แต ่set off to 

survey  

the area กลับใชคํ้าแปลยดืยาววา่ ออกเทีย่วตรวจตราดพูืน้ทีบ่รเิวณน ัน้ ทัง้นีก็้เพือ่จะให ้

ฟัง 

เป็นภาษาไทยตามธรรมชาตคิะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 

ใจความของยอ่หนา้นีย้ังคงเป็นประวตักิารสรา้งเมอืงหลวงของอาณาจักร ลา้นนา ตอ่ดว้ยภัย
ธรรมชาต ิ

ทีค่กุคามเมอืง 

  distinctive northern style ดฉัินแปลวา่ แบบเฉพาะของลา้นนา ไมใ่ชท้างเหนอืตามคํา 

ภาษาอังกฤษเพราะหมายถงึลา้นนาน่ันเอง การแปลคราวนีด้ฉัินเลน่คําซอ้นคําคูห่ลายแหง่ 
เพือ่ใหฟั้ง 

ดเูป็นภาษาไทยตามธรรมชาต ิคณุลองใชว้ธิแีปลโดยเลน่คําซอ้นคําคูบ่า้งก็ไดน้ะคะ จะทําให ้
ภาษาไทย 

ของคณุฟังดรูาบรืน่ เชน่ 
  to complete v. เสร็จสมบรูณ์, แลว้เสร็จ 

  verdant farmland n. ผนืดนิเกษตรเขยีวสดอดุมสมบรูณ์ 

  had to endure v. ไดรั้บทกุขเวทนา 

  relocated v. ทรงพาผูค้นอพยพยา้ยไป 

  people ผูค้นพลเมอืง 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใจความกลา่วถงึการลม่สลายของเวยีงกมุกามทีเ่กดิจากภัยน้ําทว่มทีร่นุแรงจนประชาชนอยู่
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ไมไ่ด ้

ตอ้งทิง้เป็นเมอืงรา้ง และแมน้ํ่าปิงไดเ้ปลีย่นทางเดนิไมไ่หลผา่นเมอืงอกีตอ่ไป 

  devastating flood n. ดฉัินแปลดว้ยการเปลีย่นการเรยีงคําใหมใ่หฟั้งดรูาบรืน่วา่ ถกู

ท าลาย 

ดว้ยน า้ทว่มใหญ ่devastating ซึง่ทําลายลา้งผลาญ 

  a mass of silt and sludge n. ตะกอนโคลนตมมหมึา 

  the damage was so complete that คํา complete เมือ่ประกอบ damage ความ 

เสยีหาย ทําใหด้ฉัินเรยีกคํา ยบัเยนิ มาใชเ้พราะเขา้กันไดด้ยี ิง่ 

  generation n. ชัว่อายคุน 

  types of orchards n. กลุม่คํานีเ้ป็นพหพูจนใ์หภ้าพวา่เป็นสวนผลไมอ้ืน่ๆ (นอกเหนอืจาก 

ลําใย) และมมีากมายหลายหลากชนดิ ดฉัินจงึแปลโดย เลน่คําซอ้นคําซํ้าคะ่ 

พาคณุยอ้นยคุไปยังสมัยเมือ่ประมาณ 700 ปีมาแลว้ ณ แหลง่อารยธรรมและมรดกลา้นนา — 

เวยีง 

กมุกาม สปัดาหห์นา้ไปชมงานแสดงแสงสเีสยีงทีส่วยทีส่ดุกันนะคะ 

สวสัดคีะ่     

สทิธา พนิจิภวูดล      

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

April 22: Dealing with proper names.  

สวสัดคีะ่  
วนันีเ้รามาดมูมุมองของนักเขยีนบทความชาวตา่งชาตคินหนึง่ซึง่วเิคราะหส์ถานการณ์ของ 

โรคซารส์ไวอ้ยา่งน่าสนใจหลายประเด็น แตด่ฉัินนํามาเป็นตัวอยา่งการทํางานแปลไดเ้พยีง 

ประเด็นเดยีว เนือ่งจากเรามพีืน้ทีจํ่ากัดคะ่ 

และสิง่ทีน่่าสนใจในคราวนีก็้คอืแนวทางการแปลชือ่เฉพาะ เชญิตดิตามนะคะ 

 

Sars threatens to 
become century's 

โรคซารส์ 

มเีคา้วา่จะเป็นโรครา้ย 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap2203.htm
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first major disease 

Brigitte Castelnau  
Paris, AFP 

1. The Sars virus, the fatal 

respiratory illness 

confounding doctors and 

researchers, could become the 

first serious new disease of 

the century and reach 

pandemic proportions in the 

world where people are 

constantly on the move. 

2. With the exception of Aids, 

most of the worrying diseases 

that surfaced in the last 

century, like the Ebola virus, 

never really posed a danger to 

public health at an 

international level. 

3. This was mainly because 

transmission of the disease 

between humans was never 

optimal or because those who 

fell ill were simply too sick to 

travel. 

4. But global airline travel has 

provided Sars with an ideal 

vector. 

5. A month after the World 

Health Organization sounded 

the international alert over 

severe acute respiratory 

syndrome, which has killed 

more than 120 people among 

more than 3,000 reported 

cases, there is still serious 

concern among the experts 

despite the measures taken to 

contain it. 

6. WHO is not hiding fears that 

อนัดบัแรกของศตวรรษ 

บรจิติ กาสแตลโน 

ปารสี, เอเอฟพ ี

1. ไวรัสทีทํ่าใหเ้กดิโรคซารส์ซึง่ 

เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจ 

ทีทํ่าใหถ้งึแกช่วีติ และเป็นโรค 

ทีบ่รรดาแพทยแ์ละนักวจัิยยัง 

จับตน้ชนปลายไมถ่กูนัน้ อาจ 

เป็นโรครา้ยแรงโรคใหมอ่ันดับ 

แรกของศตวรรษนีแ้ละอาจป็น 

โรคทีแ่พรก่ระจายไดถ้งึระดับ 

ท่ัวโลกซึง่คนเรามกีารเดนิทาง 

กันอยูต่ลอดเวลา 
2. ถา้ไมนั่บโรคเอดสแ์ลว้ โรค 

ทีน่่ากลัวสว่นใหญท่ีเ่กดิใน 

ศตวรรษทีแ่ลว้ เชน่ไวรัสที ่
ทําใหเ้กดิโรคอโีบลา ยังไมถ่งึ 

กับทําใหร้ะบบสาธารณสขุ 

ระดับนานาชาตติอ้งตกอยูใ่น 

อันตรายอยา่งจรงิจัง 
3. สาเหตสุําคัญก็คอืการตดิตอ่ 

ของโรคระหวา่งคนสูค่นยังไม ่

รนุแรง หรอืไมก็่เพราะผูป่้วย 

มอีาการป่วยมากจนไมอ่าจ 

เดนิทางไปไหนตอ่ไหนได ้
4. แตก่ารเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิ 

ไปท่ัวโลกทําใหเ้กดิเป็นเสน้ 

ทางระบาดของโรคซารส์ได ้

อยา่งดเียีย่ม 
5. หนึง่เดอืนหลังจากองคก์าร 

อนามัยโลกประกาศใหน้านา 

ชาตติืน่ตัวเรือ่งโรคระบบทาง 

เดนิหายใจเฉียบพลันอยา่ง 

รนุแรง ซึง่ครา่ชวีติไปแลว้กวา่ 

120 คน จากจํานวนคนไขท้ี ่
แจง้ไวก้วา่ 3,000 ราย ผู ้

เชีย่วชาญทัง้หลายก็ยังคงกังวล 

กันมาก แมจ้ะมมีาตรการควบ 

คมุโรคนีแ้ลว้ก็ตาม 
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the virus, which begins with 

high fever, breathing 

difficulties, and a dry cough, 

could spread to Africa. 

7. "The mortality rate is around 

4%, so 96% of people pull 

through all right," said WHO 

doctor Isabelle Nuttall, but 

she admits that "rate depends 

entirely on the kind of 

treatment that is available to 

people" 

6. องคก์ารอนามัยโลกเองก็ 

แสดงความวติกวา่ไวรัส ซึง่ 

ทําใหเ้กดิอาการเริม่แรกดว้ย 

ไขส้งู หายใจลําบาก และไอ 

แหง้ๆ นี ้อาจแพรก่ระจายไป 

ถงึทวปีอัฟรกิาได ้
7. แพทยห์ญงิ อซีาแบล นูตัลล ์

แหง่องคก์ารอนามัยโรค  

อธบิายวา่ "อัตราการตายม ี

ประมาณ 4 เปอรเ์ซ็นต ์สว่น 

96 เปอรเ์ซนตห์ายจากโรคนี ้

ได"้ แตก็่ยอมรับวา่ "อัตราที ่
วา่นีข้ ึน้อยูก่ับวธิกีารรักษาที ่
สามารถจัดใหก้ับคนไขไ้ด ้

ลว้นๆ แตเ่พยีงอยา่งเดยีว" 

หวัขา่ว 
ตน้ฉบับใชเ้ป็นประโยคสมบรูณ์ และสือ่ความตรงไปตรงมา การแปลจงึไมม่อีะไรยุง่ยาก 
เพยีงแตต่อ้ง 

เฟ้นหาคําทีเ่หมาะสมคะ่ อยา่งเชน่ threatens (v. ขู,่ เป็นอันตรายคกุคาม) ความหมายจรงิๆ 

ก็คอื 

ยังไมถ่งึระดับอันตราย แตม่แีนวโนม้วา่จะเป็น ดฉัินจงึใชว้า่ มเีคา้วา่จะเป็น แทนการแปล

ซือ่ๆ วา่ 

ขูว่า่จะเป็น คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  

The Sars virus จะแปลวา่ไวรัสซารส์ไมไ่ด ้เพราะไวรัสนีไ้มไ่ดม้ชี ือ่วา่ซารส์ แตทํ่าใหเ้กดิ 

โรคซารส์ และเนือ่งจากคําวา่ซารส์ในปัจจบุันเป็นชือ่ทีท่กุคนรูจั้กกันดแีลว้ ดฉัินจงึใชว้ธิทัีบ
ศัพท ์

ทกุครัง้ทีพ่บโดยใชคํ้านามกํากับไวข้า้งหนา้วา่ โรค เชน่เดยีวกับโรคเอดสใ์นยอ่หนา้ทีส่อง 

การแปลชือ่เฉพาะนีม้หีลกัการกวา้งๆ อยูว่า่ถา้เป็นชือ่ทีคุ่น้เคยดอียูแ่ลว้ อาจใชทั้บศัพทไ์ป
เลย 

เพือ่ความกระชบัหรอืจะแปลเป็นชือ่ไทยก็ได ้และก็ไมจํ่าเป็นตอ้งวงเล็บภาษาตน้ฉบับกํากับ
ไวค้ะ่ 

แตห่ากเป็นโรคทีผู่อ้า่นน่าจะยังไมคุ่น้เคย หากมชีือ่ทีแ่ปลเป็นไทยไวแ้ลว้ก็ใชช้ือ่ไทยโดย
วงเล็บ 

ชือ่ภาษาอังกฤษดว้ย เชน่ 

— โรคหวาดระแวง (paranoid)  

— โรคกระดกูสนัหลังเสือ่ม (spondylosis) 
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หากยังไมม่ชีือ่ทีแ่ปลเป็นไทยก็ตอ้งใชว้ธิทัีบศัพทแ์ละวงเล็บภาษาอังกฤษไวเ้ชน่กันคะ่ เชน่ 

— โรคเมลอิอยด ์(melioidosis) 

confound (v. แตใ่นทีน่ีใ้ชเ้ป็น present participle ขยาย doctors and researchers  

มคีวามหมายวา่ สบัสน ไมท่ราบวา่จะรับมอืกับสถานการณ์นัน้ๆ อยา่งไร) ตรงกับสํานวนใน
ภาษา 

ไทยวา่ จบัตน้ชนปลายไมถ่กู 

pandemic (adj. การระบาดไปในวงกวา้ง ไมม่ขีอบเขตจํากัด) ความรนุแรงของการระบาดนี้ 

มอียูส่ามระดับโดยดจูากพืน้ทีท่ีก่นิวงกวา้ง ระดับแรกอยูใ่นเฉพาะพืน้ทีเ่ชน่อําเภอหรอื
จังหวดัหนึง่ 

ใชคํ้าวา่ endemic ระดับทีก่วา้งขึน้มาอกีคอืในระดับภมูภิาค ใช ้epidemic ตัวอยา่งเชน่โรค 

ทีเ่กดิจากไวรัสอโีบลา ทีป่ระเทศซาอรี ์ฉะนัน้การใชคํ้าวา่ pandemic จงึสือ่ความหมายทีน่่า

กลัว 

ทีห่มายถงึการระบาดไปท่ัวโลก 

ยอ่หนา้ที ่2 
คําวา่ public health (n. ระบบสาธารณสขุ) เป็นคําทีม่บีัญญัตศิัพทไ์วแ้ลว้ เราจงึแปลตรง

ตาม 

ตัววา่ สขุภาพชมุชน  ไมไ่ด ้

ยอ่หนา้ที ่3 
This is mainly because... เป็นอนุประโยคทีเ่ราใชว้ธิแีปลตรงๆ จะไมส่วยนัก วา่ นีส่ว่นใหญ่
เนือ่งมาจาก... ทีช่ดัเจนและกระชบักวา่น่าจะเป็น สาเหตสุ าคญัก็คอื 

optimal (adj. สงูสดุ มากทีส่ดุ) ทีด่ฉัินขอใชคํ้าวา่ รนุแรง เพราะเหมาะกับการแพรร่ะบาด

ของ 

สิง่ทีไ่มด่อียา่งโรค คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
vector (n. เสน้ทางบนิ) ผูเ้ขยีนใชคํ้านีโ้ดยมคีวามหมายวา่เป็นเสน้ทางการแพรร่ะบาดของ

โรค 

ซารส์ ดฉัินจงึแปลวา่ เป็นเสน้ทางระบาด ซึง่ผูอ้า่นก็คงเขา้ใจไดด้เีมือ่อา่นตอ่เนือ่งจาก

ขอ้ความ 

ขา้งหนา้ทีพ่ดูถงึการเดนิทางดว้ยเครือ่งบนิคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่5 

ภาษาอังกฤษมลีักษณะเฉพาะตัวในการเขยีนอยา่งหนึง่คอืไมน่ยิมใชคํ้าซํ้า เป็นเหตใุหโ้รค
ซารส์ 

ในยอ่หนา้นีก้ลายเป็นชือ่เต็ม วา่ severe acute respiratory syndrome แตด่ฉัินก็ยังยดึ 

แนวทางการแปลชือ่เฉพาะดังทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
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concern (n. ความหว่งใย ความกังวล) measures (n.มาตรการ) contain (v. บรรจ ุควบคมุ 

ไวใ้นขอบเขต) ลว้นเป็นคําทีผู่แ้ปลตอ้งเลอืกเอาความหมายทีเ่หมาะกับบรบิทและธรรมชาติ
ของภาษาไทยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
WHO ชือ่ภาษาไทยวา่ องคก์ารอนามยัโลก ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันอยา่งกวา้งขวางแลว้ จงึใช ้

ชือ่ไทย 

โดยไมต่อ้งวงเล็บชือ่ภาษาอังกฤษไว ้

not hiding fears คงไมเ่หมาะทีจ่ะแปลวา่ ซกุซอ่นความกลัว  แสดงความวติก ทีส่ ือ่ความ 

หมายอยา่งเดยีวกันน่าจะเหมาะกวา่คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่7 

การอา่นชือ่ทับศัพทนั์น้ อาศัยหลักเกณฑท์ีกํ่าหนดโดยราชบัณฑติยสถาน ซึง่จะระบไุวว้า่
พยัญชนะ 

และสระในภาษาใดควรถา่ยออกมาเป็นเสยีงภาษาไทยอยา่งไร เนือ่งจากบทความนีท้ีม่าคอื
ประเทศ 

ฝร่ังเศส และชือ่อซีาแบล ก็พอจะสือ่ไดว้า่ไมน่่าจะเป็นชือ่ในภาษาอังกฤษ จงึคดิวา่คงจะ
เป็นชือ่ใน 

ภาษาฝร่ังเศสมากกวา่ (อาจเดาผดิก็ไดค้ะ่) ดฉัินจงึเลอืกใชห้ลักเกณฑก์ารถา่ยเสยีงจาก
ภาษา 

ฝร่ังเศสเป็นภาษาไทยคะ่ 

จนกวา่จะพบกันใหม ่สวสัดคีะ่    

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

April 15: Dealing with specialised text.  

สวสัดคีะ่  
การแปลเรือ่งเฉพาะทางนัน้เป็นการแปลทีย่ากเอามากๆ สําหรับผูทํ้างานแปลทีพ่ถิพีถัิน ทัง้การอา่น
ตน้ฉบับ 

อยา่งพนิจิพเิคราะห ์การใชคํ้าและจัดวางตําแหน่งของคําเพือ่ผูอ้า่นใหเ้ขา้ใจเรือ่งไดง้า่ย (แม ้
บางครัง้ 

เนือ้เรือ่งเองก็เป็นเรือ่งทีเ่ขา้ใจไดไ้มง่า่ยนัก) รวมทัง้การพยายามหาความเขา้ใจในเรือ่งนัน้ๆ งาน
แปล 

ประเภทนีจ้ะดทีีส่ดุหากมกีารทํางานรว่มกันระหวา่งนักแปลผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษากับผูม้คีวามรูใ้น

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap1503.htm
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สาขา 

วชิานัน้อยา่งดคีะ่ วนันีม้ขีา่วเล็กๆ เรือ่งโรคมะเร็งทีย่าวไมก่ีบ่รรทัด แตต่อ้งการความเขา้ใจทัง้ภมู ิ
หลัง 

และกลวธิกีารแปลมาใหด้เูป็นตัวอยา่งคะ่ 

โรคมะเร็งนัน้กวา่อาการของโรคจะปรากฏก็มักเขา้ขัน้อันตรายจนยากจะรักษาใหห้าย ฉะนัน้จงึเป็น 

ความใฝ่ฝันของวงการแพทยท์ีจ่ะหาทางตรวจใหพ้บไดเ้ร็วทีส่ดุกอ่นจะลกุลามไปจนหมดทางรักษา 

ดังเชน่ทีนั่กวจัิยกลุม่นีกํ้าลังศกึษาอยู ่

 

Blood test may 
detect colon  
cancer risk 

1. A simple blood test may be 

able to predict who is at risk 

of colon cancer - offering a 

way to avoid the 

embarrassing ordeal of 

colonoscopy, US researchers 

said. 

2. They found a single genetic 

change that was much more 

common in people with a 

family history of colon 

cancer - and extremely 

common in people diagnosed 

with colon cancer. 

3. The researchers said more 

studies must be done to 

ensure results are consistent, 

but they hope they have 

found a simple and accurate 

way to screen a healthy 

population for colon cancer. 

4. "There are screening tests for 

cancer with rare family 

syndrome," Dr Andrew 

Feinberg of Johns Hopkins 

University of Baltimore, who 

การตรวจเลอืดอาจบอก 

ไดว้า่เสีย่งตอ่การเป็นโรค 

มะเร็งล าไสใ้หญห่รอืไม ่

1. นักวจัิยชาวอเมรกิันกลุม่หนึง่แถลงวา่ 

มกีารตรวจเลอืดแบบงา่ยๆ วธิหีนึง่ 

ทีอ่าจทํานายไดว้า่ใครทีเ่สีย่งตอ่การ 

เป็นโรคมะเร็งลําไสใ้หญ ่การตรวจ 

วธินีีเ้ป็นทางหนึง่ทีจ่ะหลกีเลีย่งวธิ ี

ตรวจลําไสใ้หญด่ว้ยการสอ่งกลอ้ง 

ซึง่เป็นการตรวจทีทํ่าใหค้นไขต้อ้ง 

อดึอดัทรมาน 
2. นักวจัิยกลุม่นีพ้บการเปลีย่นแปลง 

ของยนีตัวหนึง่ ซึง่พบไดบ้อ่ยใน 

ผูท้ีม่ปีระวตัวิา่มสีมาชกิในครอบครัว 

เป็นมะเร็งลําไสใ้หญ ่และยิง่พบได ้

บอ่ยมากขึน้ในคนทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัย 

วา่เป็นมะเร็งลําไสใ้หญแ่ลว้ 
3. คณะผูว้จัิยกลา่ววา่ ยังตอ้งมกีารศกึษา 

กันอกีมากสําหรับการตรวจเลอืดวธินีี ้
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดผ้ลทีเ่ชือ่ถอืไดอ้ยา่ง 

สมํา่เสมอ แตก็่หวงัวา่ไดพ้บวธิทีีง่า่ย 

และแมน่ยําแลว้เพือ่ใชต้รวจคัดมะเร็ง 

ลําไสใ้หญส่ําหรับคนทีย่ังไมเ่ป็นโรคนี ้
4. นายแพทยแ์อนดรวู ์ไฟนเ์บริก์ แหง่ 

มหาวทิยาลัยจอหน์ส ์ฮอบกนิส ์ที ่
บัลตมิอร ์หัวหนา้คณะผูว้จัิยอธบิาย 

ในการใหส้มัภาษณ์ทางโทรศัพท ์

คราวหนึง่วา่ "ขณะนีม้กีารตรวจ 
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led the study team, said in a 

telephone interview. An 

example is the breast cancer 

gene BRCA 1, which causes 

perhaps five percent of all 

inherited breast cancers. 

5. "And there are tests to screen 

for the presence of cancer, 

like the PSA test, for 

example," he added — 

referring to the prostate 

specific antigen test that can 

show prostate cancer." 

6. But there are no tests for just 

screening the population to 

identify people who have a 

genetic risk of cancer." —

 Reuters 

คัดโรค(screening tests) สําหรับ 

ตรวจหามะเร็งชนดิทีม่คีวามเกีย่ว 

ขอ้งกับกลุม่อาการทีพ่บไดไ้มบ่อ่ย 

และเป็นชนดิทีม่ปีระวตัคิรอบครัว 

รว่มดว้ย อยา่งเชน่การตรวจหายนี 

มะเร็งเตา้นม บ ีอาร ์ซ ีเอ วนั  

(BRCA1) ซึง่ผูท้ีเ่ป็นมะเร็งเตา้นม 

โดยมปีระวตัคิรอบครัวรว่มดว้ยนัน้ 

ประมาณรอ้ยละหา้มสีาเหตจุาก 

ยนีตัวนี ้
5. นายแพทยแ์อนดรวู ์อธบิายเพิม่เตมิวา่ 

"มกีารตรวจคดัโรคอกีหลายอยา่งเพือ่ 

ตรวจหามะเร็ง เชน่การตรวจหาคา่ 

สารพ ีเอส เอ (PSA)" ซึง่เป็นการ 

ตรวจหาสารกอ่ตัวตา้นทานเฉพาะ 

ของตอ่มลกูหมาก ทีอ่าจบอกไดว้า่ 

เป็นมะเร็งตอ่มลกูหมากหรอืไม ่
6. "แตข่ณะนีก็้ยังไมม่กีารตรวจทีใ่ช ้

สําหรับการคัดกรองอยา่งเดยีว 

เพือ่ดวูา่คนปกตคินไหนมคีวาม 

เสีย่งตอ่การเป็นโรคมะเร็งทีเ่กดิ 

จากกรรมพันธุบ์า้ง"  

— สาํนักขา่วรอยเตอรส ์

ชือ่เร ือ่ง 
การกลา่วถงึผลงานวจัิยทางการแพทยม์ักใชส้ํานวนทีแ่สดงความเป็นไปไดม้ากกวา่จะพดูดว้ย
ความแน่ใจ 

คะ่ เราจงึมักเห็นคําวา่ can, may, could, perhaps, possible เสมอ ซึง่ตอ้งใหค้วามสําคัญดว้ย ดัง 

ประโยคทีเ่ป็นชือ่เรือ่ง และทีอ่ืน่ๆ ดว้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  
article "a" ก็ตอ้งใหค้วามสําคัญดว้ยสําหรับขอ้เขยีนประเภทนี ้เพราะผูเ้ขยีนตอ้งการสือ่วา่น่ัน

เป็นเพยีง 

วธิหีนึง่หรอืชนดิหนึง่ในอกีหลายชนดิทีอ่าจพบแลว้หรอืยังไมไ่ดพ้บก็ได ้เวลาแปลเราจงึไมอ่าจ
ละไวไ้ดใ้น 

ฐานทีเ่ขา้ใจอยา่งในขอ้เขยีนประเภทอืน่ เชน่ทีท่า่นคงเห็นแลว้ในวลวีา่ การตรวจเลอืดแบบ
งา่ยๆ วธิหีน ึง่ 

เป็นตน้ 

ในวล ีthe embarrassing ordeal of a colonoscopy คําวา่ embarrassing (adj. น่าละอาย 

น่าอดึอัดใจ รูส้กึผดิ) และคําวา่ ordeal (n. สภาพการณ์หรอืประสบการณ์ทีย่ากลําบากและทกุข์
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ทรมาน) 
ทัง้สองเป็นคําทีต่อ้งเฟ้นหาคําใหเ้หมาะกับบรบิท คอืการตรวจลําไสใ้หญแ่บบสอ่งกลอ้ง ผูแ้ปล
จงึตอ้งขอ 

คําอธบิายจากทา่นผูรู้ ้ทําใหท้ราบวา่เป็นวธิกีารสอดทอ่ทีป่ลายมกีลอ้งสอ่งใหเ้ห็นเขา้ไปทาง
ทวารหนัก โดย 

ตอ้งเป่าลมเขา้ไปดว้ย เพยีงแคน่กึภาพก็ตอ้งเลอืกใชคํ้าวา่ อดึอดัทรมาน ซึง่น่าจะดกีวา่แปล

ตรงตัววา่ทรมานอยา่งอดึอัด  ทีฟั่งแลว้ไมเ่ป็นภาษาไทยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2-3 
a family history แมอ้าจจะแปลสัน้ๆ ไดว้า่ ประวตัคิรอบครัว  แตเ่นือ่งจากเป็นครัง้แรกทีพ่ดูถงึใน 

ขา่วนี้ ดฉัินจงึอยากใชใ้หเ้ต็มรปูเสยีกอ่นวา่ ผูท้ ีม่ปีระวตัวิา่สมาชกิในครอบครวัเป็นมะเร็ง

ล าไส ้

ใหญ ่แลว้คอ่ยใชแ้บบสัน้อยา่งเชน่ในยอ่หนา้ที ่4 เพราะผูอ้า่นเขา้ใจแลว้คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4-5 
screening test ตามพจนานุกรมศัพทแ์พทยศาสตร ์ฉบับราชบัณฑติยสถาน ใชว้า่ การตรวจคดั

โรค 

ซึง่น่าจะไมคุ่น้หผููอ้า่น ดฉัินคดิวา่เพือ่ใหผู้อ้า่นเขา้ใจไดด้ขี ึน้ก็ควรใสคํ่าภาษาอังกฤษกํากับไว ้
ดว้ย และที ่
ไมส่ามารถแปลไดต้ามใจชอบวา่ การตรวจหาโรค  เพราะไดรั้บคําอธบิายวา่ ขัน้ตอนการตรวจโรค

นัน้ 

จะเป็นการตรวจแบบตัดความเป็นไปไมไ่ดอ้อกไป เชน่เมือ่พจิารณาจากอาการแลว้เห็นวา่น่าจะ
เป็นโรค 

อะไรไดบ้า้ง คณุหมอก็จะตรวจไปตามทีส่งสยัวา่น่าจะใช ่แลว้ก็จะตัดขอ้สงสยัออกไปทลีะขอ้ 
จากคํา 

อธบิายนี ้screening จงึตรงกับคําวา่ การตรวจคดัโรค อยา่งชดัเจนเลยคะ่ 

วลทีีแ่ปลยากคอื for cancer with rare family syndrome เพราะจะแปลตรงๆ วา่ สาํหรับมะเร็ง 

ทีม่กีลุม่อาการของครอบครัวทีห่ายาก  คงไมไ่ดค้วามเลยนะคะ และเมือ่ไดรั้บคําอธบิายวา่

หมายถงึมะเร็ง 

ชนดิทีม่คีวามสมัพันธก์ับประวตัคิรอบครัว และทีพ่บวา่มกีลุม่อาการผดิปกตหิลายๆ อยา่งเกดิรว่ม
ดว้ย ซึง่ 

เป็นกลุม่อาการทีพ่บไดไ้มบ่อ่ย จงึตอ้งแปล "เอาความ" ใหต้รงตามความหมายของวล ีแมว้า่
จะตอ้งใช ้

ขอ้ความถงึสองวลยีาวๆ อยา่งทีเ่ห็นน่ันแหละคะ่ 

อนุประโยคขยาย BRCA 1 ทีว่า่ which causes...breast cancer นัน้ตอ้งระวงัการวางลําดับ 

คํามากๆ เลยคะ่ เพราะจะเขา้ใจยากหากแปลตรงๆ วา่ ยนีนีเ้ป็นสาเหตอุยูป่ระมาณรอ้ยละหา้ของ 

ผูเ้ป็นมะเร็งเตา้นมทีม่ปีระวตัคิรอบครัวเป็นโรคนี้  ตอ้งแปลโดย "เอาความ" จงึจะได ้

ยอ่หนา้ที ่5-6 
presence (n. การมอียู)่ ทําใหเ้ห็นวา่การตรวจเลอืดเพือ่หาสาร PSA นัน้เป็นการตรวจเมือ่สงสยัวา่ 
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มมีะเร็งแลว้ ซึง่สอดคลอ้งกับยอ่หนา้ที ่6 ทีก่ลา่ววา่ยังไมม่กีารตรวจคัดโรคทีใ่ชก้ับคนปกต ิ

(อยา่งการ 

ตรวจเลอืดทีก่ลา่วถงึในยอ่หนา้แรก) เลย 

พบกันคราวหนา้ สวสัดคีะ่    

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

April 8: Translation focussing on Thai-style wedding words (Part 2) 

สวสัดคีะ่  
รายละเอยีดพธิหีมัน้ตน้สกัเจา้บา่วกับตน้ลําดวนเจา้สาวนัน้จําลองมาจากพธิหีมัน้ของชายหญงิใน 

สงัคมไทยของเรานีเ้อง การหมัน้ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกของการแตง่งานประกอบดว้ยเถา้แก ่บดิา 

มารดาของคูห่มัน้ หญงิชายหรอืคูบ่า่วสาว และการมอบสนิสอดทองหมัน้ เป็นพธิทีีก่ะทัดรัดไม ่

ยดืเยือ้ วฒันธรรมประเพณีเป็นศนูยร์วมใจและจติวญิญาณของคนทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุม่เป็นสงัคม 

เป็นมรดกตกทอดมาจากอดตีคนรุน่อายหุนึง่จะสัง่สอนคนรุน่อายตุอ่ไปใหม้คีวามรูส้กึนกึคดิทํานอง 

เดยีวกันมคีวามศรัทธาและเชือ่มั่นในสิง่เดยีวกัน ดังนัน้การเรยีนรูว้ฒันธรรมประเพณีของสงัคมก็ 

คอืการเรยีนรูจ้ติวญิญาณ ความเชือ่และทัศนคตขิองคนในสงัคมน่ันเอง การเรยีนรูเ้ชน่นีเ้ป็นคณุ 

สมบัตทิีส่ําคัญของนักแปล 

 

Trees engaged in Thai-
style ceremony to 
promote nature (2) 

Presents of rice, peas, fertiliser 
accepted 

Anjira Assavanonda 

6. The ceremony began with the 

boisterous sound of traditional 

drums, gongs, cymbals, and Thai 

พธิหีม ัน้ตน้ไม ้

แบบไทย 

เพือ่อนุรกัษธ์รรมชาต ิ 

(๒) 

สนิสอดเป็นขา้ว ถ่ัว และปุ๋ ย 

อญัจริา อศัวนนท ์

6. พธิเีริม่ดว้ยเสยีงอกึทกึกกึกอ้งของ 

กลอง ฆอ้ง และฉิง่แบบไทย และ 

การฟ้อนรําจากขบวนแหข่ันหมาก 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap0803.htm


945 

 

dancing from the groom's khan 

mark procession. 

7. The ladies who carried the khan 

mark (present trays) wore leaves 

and flowers on their bodies and 

hair. 

8. The engagement rings were made 

of flowers and vines, and presents 

given to the bride consisted of 

rice, peas and pressed fertiliser. 

9. The procession moved to where a 

match-maker and two ageing 

couples, pretending to be the 

bride and groom's parents, were 

seated. 

10. Negotiations started with the 

groom's parents asking the bride's 

parents for their daughter 

"Lamduan". After the deal was 

made, presents were handed to the 

bride's parents. Then two sides 

tied rings to the trunks of the 

trees, completing their 

engagement. 

11. Klai Homklin, 67, the match-

maker, said he was surprised 

when approached by the 

organiser. "But after talking 

through the details, I was 

impressed by the objective to 

boost public awareness of 

environmental conservation," he 

said. 

ของเจา้บา่ว 
7. สาวๆ ผูถ้อืขนัหมาก (พานใส่

สนิสอด) 
แตง่กายและทรงผมดว้ยใบไม ้
ดอกไม ้

8. แหวนหมัน้ทัง้สองวงประดษิฐด์ว้ย 

ดอกไมแ้ละเครอืเถาวลัย ์สว่น
สนิสอด 

สําหรับเจา้สาวประกอบดว้ยขา้ว ถ่ัว 

นานาชนดิและปุ๋ ยอัด 
9. ขบวนแหข่ันหมากเคลือ่นมายังทีน่ั่ง 

ของเถา้แก ่และคูส่ามภีรรยาสงูอาย 

ีสุองคู ่ซ ึง่อปุโลกนเ์ป็นบดิามารดา 

ของเจา้สาวและของเจา้บา่ว 
10. การเจรจาสูข่อเริม่ดว้ยบดิามารดา 

ของเจา้บา่วเอย่วาจาสูข่อบตุรสาว  

"ลําดวน" ตอ่บดิามารดาของ

เจา้สาว 

พอการเจรจาเป็นทีต่กลงกัน
เรยีบรอ้ย 

แลว้ ตอ่ไปก็คอืการมอบสนิสอด
ใหแ้ก ่

บดิามารดาของเจา้สาว แลว้ทัง้สอง 

ฝ่ายตา่งก็ผกูแหวนหมัน้แตล่ะวง
เขา้ 

กับลําตน้สกักับตน้ลําดวน เป็นอัน 

เสร็จสิน้พธิหีมัน้ 
11. นายคลา้ย หอมกลิน่ อาย ุ67 ปี  

เถา้แกบ่อกวา่เขาแปลกใจทีผู่ ้
จัดงานมาทาบทาม กลา่ววา่ "แต ่

พอพดูคยุกันถงึรายละเอยีดตา่งๆ 

แลว้ ผมก็รูส้กึจับใจกับจดุประสงค ์

ทีเ่จตนาจะเผยแพรใ่หผู้ค้นท่ัวไป 

เกดิจติสํานกึในการอนุรักษ์ 

ธรรมชาต"ิ 

ยอ่หนา้ที ่6 

ใจความของยอ่หนา้นีบ้อกการเริม่ตน้ของพธิดีว้ยการตัง้ขบวนแหข่นัหมากตามประเพณีการหมัน้
ของผูค้น 

ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในชนบท ความหมายของบางคําทีเ่สนอในทีน่ีด้ฉัินคาดเดาเอาเองวา่
บางคนยัง 
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ไมท่ราบจงึนํามาเขยีนไวใ้ห ้

  boisterous sound n. เสยีงหนวกห ูเสยีงอดึทกึ ซึง่ใชไ้ดทั้ง้เสยีงทีไ่มน่่าฟัง (หนวกห)ู และ

เสยีงดังปกต ิ
  traditional adj. ตามประเพณี ตามแบบดัง้เดมิ ในทีน่ีก็้คอืแบบไทยๆน่ันเอง 

  Thai dancing n. การฟ้อนรํา ไมจํ่าเป็นตอ้งเขยีนซํ้าวา่แบบไทยอกี 

  khan mark  procession n. ขบวนแหข่นัหมาก 

ยอ่หนา้ที ่7  

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึการแตง่กายของสาวๆ ทีถ่อืพานขนัหมาก ดฉัินเรยีงคําไมต่รงกับ
ประโยค 

ตน้ฉบับทัง้นีเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเขยีนภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิ...แตง่กาย และทรงผม

ดว้ย… 

ยอ่หนา้ที ่8 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึ ขัน้ตอนตอ่ไปเมือ่ขบวนขนัหมากแหม่าถงึบคุคลสําคัญในพธิคีอื 
เถา้แก ่ 

และบดิามารดาของคูห่มัน้ 

การแปลคําทีเ่ป็นพหพูจนนั์น้ขึน้อยูก่ับความรูร้อบตัว วจิารณญาณของผูแ้ปล และบรบิท ดังนัน้
ดฉัินจงึ 

แปล the engagement rings n. วา่ แหวนหม ัน้สองวง ซึง่ใชส้ําหรับเจา้บา่ววงหนึง่ และเจา้สาว 

อกีวงหนึง่ คําพหพูจน ์peas n. ดฉัินแปลวา่ ถ ัว่นานาชนดิ อันทีจ่รงิตามทีใ่ชก้ันมักจะเป็นถ่ัวงา 

แตไ่ม ่

แน่ใจวา่ในทีน่ีเ้ขาใชง้าดว้ยจรงิๆ หรอืเปลา่ เมือ่ผูเ้ขยีนไมต่ัง้ใจจะใหร้ายละเอยีดเชน่นัน้ ผูแ้ปลก็
ไม ่

ควรจะเขยีนรายละเอยีดนัน้ ทัง้นีเ้พือ่รักษาหนา้ทีข่องนักแปลในอันทีจ่ะตอ้งซือ่สตัยต์อ่ตน้ฉบับ
ดว้ยการไม ่

แตง่ เตมิ ตก หรอื "ไมทํ่าสาม ต." น่ันเอง เพราะการแปลดว้ยการแตง่ใหมโ่ดยคดิวา่ผูเ้ขยีนเขยีน
ไมด่พีอ 

หรอืการแปลเตมิขอ้ความทีผู่แ้ปลคดิวา่ขาดหายไป หรอืการแปลตกโดยเลนิเลอ่ หรอืจงใจไม่
แปล 

เพราะไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจ ทัง้ 3 นีเ้ป็นสิง่ทีผู่แ้ปลทีด่ไีมค่วรทําเป็นอันขาด และ vines n. เถาวลัย ์เครอื

วลัย ์

ยอ่หนา้ที ่10-11 

ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึหัวใจสําคัญของพธิหีมัน้คอืบดิามารดาของเจา้บา่วเป็นผูเ้จรจา
สูข่อ 

บตุรสาวจากบดิามารดาของเจา้สาว และมกีารมอบของหมัน้และสวมแหวนหมัน้ 

  match-maker n. ตามปกตหิมายถงึ พอ่, แมส่ือ่ ผูท้ีทํ่าใหเ้กดิการแตง่งาน แตใ่นพธิหีมัน้ของ

ไทย 
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เรยีกวา่ เถา้แก ่(ซึง่อาจจะไมแ่กจ่รงิๆ ก็ได)้ คํานีบ้างครัง้เขยีนตดิกัน matchmaker หมายถงึ 

ผูทํ้า 

ไมข้ดีไฟ หรอืผูจั้ดคูแ่ขง่ขนักฬีาก็ได ้
  ageing couples n. คูส่ามภีรรยาสงูอาย ุ(ซึง่คงตอ้งแกจ่รงิๆ แลว้ละคะ่) 

  pretending to be กรยิาวล ีทําทเีป็น ดฉัินใชศ้ัพทว์า่ อปุโลกน ์ซึง่หมายความวา่ ยกยอ่งขึน้

เป็น 
  negotiations n. การเจรจา การประชมุ ในทีน่ีเ้ป็นพธิหีมัน้จงึใชว้า่ เจรจาสูข่อ เชน่เดยีวกับ 

  asking n. เอย่วาจาสูข่อ 

  the deal n. การทําความตกลง การตดิตอ่ธรุกจิ จํานวนมาก ปรมิาณมาก สญัญา นโยบาย 

  two sides n. สองฝ่ายคอื ฝ่ายเจา้บา่วฝ่ายหนึง่กับฝ่ายเจา้สาวอกีฝ่ายหนึง่ 

  tied rings v. ผกูแหวน คอืนําแหวนทีทํ่าดว้ยเครอืเถาและดอกไมผ้กูกับผา้ทีเ่คยีนรอบลําตน้ 

ถา้ 

เป็นคน เจา้บา่วจะสวมแหวนหมัน้ใหเ้จา้สาว และเจา้สาวจะสวมแหวนหมัน้ใหเ้จา้บา่ว 

ยอ่หนา้ที ่11 

ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึความรูส้กึของเถา้แกใ่นพธิหีมัน้ เมือ่ไดรั้บการทาบทามใหม้า
แสดง 

บทบาทในพธิหีมัน้ตน้ไม ้

  was approached by คํากรยิาในรปู passive ถกูกระทํา ถา้แปลตามโครงสรา้งภาษาอังกฤษวา่ 

ถกูทาบทามโดย ก็เป็นการขดักับภาษาไทยทีด่ซี ึง่ไมน่ยิมใช ้ถกูกับกรยิาทีม่คีวามหมายในทางที่

ด ีดฉัิน 

จงึเขยีนวา่ เขา้มาทาบทาม ตามลักษณะของภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิ

  organiser n. ผูดํ้าเนนิการ ผูจั้ดการ ผูจั้ดงาน 

  to boost v. พดูจาสนับสนุน สง่เสรมิ เผยแพร่ 

  awareness n. ความรูส้กึตัว ความสํานกึ 

  environmental conservation n. การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

หวงัวา่บทเรยีนแปลวนันีจ้ะใหค้วามประทับใจทีเ่ป็นความรูส้กึดีๆ แกค่ณุหลายประการ
นอกเหนอืจาก 

การพัฒนา "คลังคํา" สว่นตัวของคณุใหง้อกงามยิง่ข ึน้นะคะ 

สวสัดคีะ่    

สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 

University, and University of Kasetsart.  
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April 1: Translation focussing on Thai-style wedding words (Part 1) 

สวสัดคีะ่  
บทเรยีนแปลวนันีม้จีดุประสงคใ์หค้ณุเพิม่พนู "คลังคํา" สว่นตัว ดว้ยถอ้ยคําสํานวนเกีย่วกับการหมัน้ 

และการแตง่งาน แมว้า่คูบ่า่วสาวในบทเรยีนนีจ้ะไมใ่ชม่นุษยแ์ตเ่ป็นตน้สกักับตน้ลําดวนก็ตาม แสดง
ให ้

เห็นความฉลาดล้ําลกึของภมูปัิญญาไทยในอันทีจ่ะสง่เสรมิใหรั้กตน้ไม ้และรักธรรมชาต ิโดยใช ้

ยทุธวธิ ี

องิประเพณีไทยทีน่่าชืน่ชม อันทีจ่รงิประเพณีการบวชตน้ไมแ้ละการแตง่งานตน้ไมน้ีเ้ป็นสิง่ทีเ่ห็นได ้
ใน 

สงัคมชนบททีม่ตีน้ไมใ้หญ ่ซึง่มคีณุคา่ตอ่ผนืป่าตน้น้ําลําธาร และความอดุมสมบรูณ์ของชนบท ซึง่
มผีล 

ครอบคลมุมาถงึสงัคมเมอืงดว้ย การแปลเรือ่งแบบนีก็้จรรโลงใจดนีะคะเพราะเป็นการสง่เสรมิการ 

สรา้งความดงีามในหมูม่วลมนุษย ์ขอเชญิตดิตามไดค้ะ่ 

 

Trees engaged in 
Thai-style ceremony 
to promote nature (1) 

Presents of rice, peas, fertiliser 
accepted 

Anjira Assavanonda 

1. An engagement ceremony 

yesterday followed in the 

traditional Thai style — but for 

its botanic focus. The 

engagement ring, presents, and 

even the would-be bride and 

groom were trees. 

2. The groom, standing still and 

tall before guests at the Tourism 

Authority of Thailand's main 

hall, was a teak tree with a piece 

of checked cloth wrapped 

around its trunk. The bride was a 

lamduan tree,sphaerocoryne 

พธิหีม ัน้ตน้ไม ้

แบบไทย 

เพือ่อนุรกัษธ์รรมชาต ิ 

(๑) 

สนิสอดเป็นขา้ว ถ่ัว และปุ๋ ย 

อญัจริา อศัวนนท ์

1. พธิหีมัน้เมือ่วานนี ้เป็นไป 

ตามประเพณีไทย — แตมุ่ง่ 

ความสําคัญไปทีต่น้ไม ้ 

แหวนหมัน้ สนิสอด แมแ้ต ่

เจา้บา่วและเจา้สาวลว้น 

เป็นตน้ไมทั้ง้ส ิน้ 
2. เจา้บา่วยนืสงูตระหงา่น 

เบือ้งหนา้บรรดาแขกเหรือ่ใน 

หอ้งโถงใหญข่องการทอ่งเทีย่ว 

แหง่ประเทศไทย เจา้บา่วคอื 

ตน้สกัทีม่ผีา้ตาสีเ่หลีย่มคาด 

เคยีนโดยรอบ สว่นเจา้สาวคอื 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trap0103.htm
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clavipes. 

3. The teak represented the 

strength of men while lamduan, 

with its yellow sweet-smelling 

flower, symbolised the 

tenderness of women. 

4. The ceremony was co-hosted by 

the TAT, Renova, a public 

relations firm, and Valai 

Alongkorn Rajabhat Institute to 

promote love for plants and 

nature. 

5. The wedding will be held on 

March 8 at Fountain Court, 

Seacon Square on Srinakarin 

road. 

ตน้ลําดวน หรอืสเฟียโรโครนี  

คลาวปิิส 
3. ตน้สกัเป็นสิง่แทนพลังทีแ่ข็งแรง 

ของผูช้าย สว่นตน้ลําดวน ซึง่ม ี

ดอกสเีหลอืงหอมหวานเป็น 

สญัลักษณ์ของความออ่นละมนุ 

ของผูห้ญงิ 
4. พธินีีจั้ดโดยเจา้ภาพรว่มซึง่ม ี

องคก์ารทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ
ไทย 

บรษัิท ประชาสมัพันธร์โีนวา และ 

สถาบันราชภัฎวไลอลงกรณ์ ทัง้นี้ 
เพือ่สง่เสรมิความรักพชืพันธุไ์ม ้

และธรรมชาต ิ
5. กําหนดจัดการแตง่งานในวนัที ่8 

มนีาคม ณ ลานน้ําพซุคีอนสแควร ์

ถนนศรนีครนิทร ์

ค าอธบิาย 
ภมูหิลังเกีย่วกับวฒันธรรมประเพณีของไทยเราเองเป็นพืน้ฐานทีส่ําคัญของนักแปล เพราะ
ประเพณี 

ของไทยกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจประเพณีของตา่งชาต ิสํานกึและยอมรับในความแตกตา่ง
หลากหลาย 

มทัีศนคตทิีด่ทีีจ่ะประสานสอดคลอ้งกับผูอ้ ืน่ ประเพณีหมัน้และแตง่งานเป็นวัฒนธรรมทีเ่ขา้ใจไม่
ยาก 

เพราะมอียูใ่นทกุชาตทิกุวฒันธรรม เพยีงแตร่ายละเอยีดแตกตา่งกันเทา่นัน้ ประเพณีหมัน้ใน
แบบเรยีน 

แปลวนันีไ้มม่อีะไรสลับซบัซอ้น เพยีงแตต่อ้งแสวงหาถอ้ยคํามาเทยีบเคยีงกนัใหเ้หมาะสมเทา่
นัน้เอง 

หวับท  
Trees engaged n. ถา้แปลตามตัวคอืตน้ไมถ้กูหมัน้ ซึง่ไมใ่ชส่ํานวนไทย ดังนัน้จงึตอ้งนําคํา 

ceremony n. มาประกอบดว้ย จงึไดส้ํานวนไทยๆวา่ พธิหีม ัน้ตน้ไม ้ซึง่เรยีกรอ้งความสนใจ 

ของผูอ้า่นไดด้มีาก เพราะเป็นสิง่แปลกแตกตา่งไปจากปกตธิรรมดา นีค้อืศลิปะของการตัง้ชือ่
บทความ 

ซึง่คณุอัญจริา อัศวนนท ์นํามาใชอ้ยา่งฉลาดเสมอ 

  to promote v. เลือ่นขัน้ กระตุน้ กอ่การ กอ่ตัง้ สนับสนุนสง่เสรมิ จากหลายความหมายนีนํ้าไป 

สูค่วามหมายวา่อนุรักษ์ ดังนัน้เพือ่ใหฟั้งดฉูลาดสมกับผูเ้ขยีน ดฉัินจงึใชศ้ัพทซ์ ึง่เป็นทีคุ่น้เคย
แลว้วา่ 

อนรุกัษ ์คะ่ 
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โปรยหวับท 
ถอ้ยคําสํานวนแบบไทยๆ ทรัพยส์ ิง่ของทีใ่ชใ้นการสูข่อหรอืหมัน้ คอืสนิสอดทองหมัน้ ซึง่

เทยีบเคยีง 

ไดก้ับคํา presents n. ของขวญัในทีน่ี ้ดฉัินใชเ้พยีงสัน้ๆวา่ สนิสอด เพือ่ใหเ้เหมาะสมกับเนือ้ที ่
เพยีงเล็กนอ้ยสําหรับโปรยหัวบทคะ่ สว่น fertiliser n. หรอื fertilizer (อเมรกินั) ปุ๋ ย ส ิง่ทีทํ่าให ้

เกดิ 

ลกู สิง่ทีทํ่าใหด้นิอดุมสมบรูณ์ 

ยอ่หนา้ที ่1 
อยา่ลมืขัน้ตอนการแปลทีเ่ริม่ดว้ยการอา่นนะคะ อา่นใหต้ลอดทัง้ 5 ยอ่หนา้เพือ่ทําความเขา้ใจ

เรือ่ง 

ทัง้หมด หรอืองคร์วมของเรือ่ง แลว้เก็บใจความสําคัญไว ้ตอ่จากนัน้จงึอา่นเจาะทลีะยอ่หนา้ 

การอา่นเพือ่ทําความเขา้ใจองคร์วมของเรือ่งนี้เป็นเกราะป้องกันมใิหแ้ปลผดิคะ่ เพราะถา้ผูแ้ปล 

ไมเ่ขา้ใจเรือ่งทีแ่ปล และจับใจความสําคัญไมไ่ดจ้ะทําใหแ้ปลผดิ ซึง่เป็นโทษมหันตข์องการ
แปลคะ่ 

ตอ่จากนัน้จงึทําความกระจา่งหน่วยยอ่ย ซึง่ไดแ้กค่วามหมายของถอ้ยคําสํานวน ความรู ้
ความคดิ และ 

อารมณ์ทีแ่ฝงอยูใ่นความหมาย ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีบ้อกวา่ ใคร ทําอะไร เมือ่ใด คําตอบ 

เรยีงตามลําดับคําถามคอื พธิหีมัน้ตน้ไมเ้ป็นไปตามประเพณีไทย เมือ่วานนี้ 

  botanic หรอื botanical adj. เกีย่วกับพชื, ตน้ไม ้ถา้เป็นคํานาม botanic คอืยาทีไ่ดจ้ากพชื 

ยาสมนุไพร สมนุไพร 
  engagement ring n. แหวนหมัน้ 

  bride n. เจา้สาว 

  groom หรอื bridegroom เจา้บา่ว 

  presents n. สนิสอดทองหมัน้ หรอื bride price 

ยอ่หนา้ที ่2 
อกีจดุหนึง่ คอื เรือ่งของการใช ้passive voice คะ่ ในการแปลอนุประโยค so they can be  

photographed เราไมค่วรใชโ้ครงสรา้งเดมิวา่ เพือ่ทีส่ตัวจ์ะถกูถา่ยภาพได ้  หากมทีางเลอืก 

ทีด่กีวา่อยา่ง เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดถ้า่ยภาพสตัวเ์หลา่น ัน้ได ้เพราะอยา่งทีเ่คยบอกแลว้วา่ 

ในภาษาไทยนัน้ เราไมใ่ชคํ้าวา่ "ถกู" กันอยา่งพรํ่าเพรือ่นักหรอกคะ่ ควรใชเ้ฉพาะแตใ่นบรบิททีม่ ี

ความหมายดา้นลบเทา่นัน้ เชน่ ถกูต ีถกูรถชน ฯลฯ ดังนัน้ เมือ่แปลอนุประโยคถัดไปอยา่ง that  

causes a picture to be taken ผูแ้ปลจงึใชห้ลักการเดยีวกัน คอื กลับโครงสรา้งจาก passive 

voice ใหเ้ป็น active voice และเพิม่ความวา่ ในทนัท ีเขา้ไป เพือ่สือ่ความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้

คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 
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ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีบ้อกวา่เจา้บา่วเจา้สาวเป็นตน้อะไรบา้ง อยูท่ีไ่หน 

  the Tourism Authority of Thailand หรอื TAT (ในยอ่หนา้ 4) n. คอืองคก์าร ทอ่งเทีย่ว 

แหง่ประเทศไทย 
  teak tree หรอื teak n. ตน้สกั 

  checked cloth n. ผา้ตา ผา้ขาวมา้ ผา้ทีม่ลีายเป็นตาๆ ตาสีเ่หลีย่มดา้นเทา่ หรอืตาราง

สีเ่หลีย่ม 
  wrapped around v. คาดเคยีนโดยรอบ ถา้เป็นคนก็จะเขยีนคําแปลวา่คาดพงุ ,คาดเอว 

  lamduan tree n. ตน้ลําดวน sphaerocoryne clevipes  n. เป็นชือ่ทางวชิาพฤกษศาสตร ์ใช ้

ทับศัพทต์ามเสยีงอา่นวา่ สเฟียโรโครนี คลาวปิิส 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นคําตอบแกค้วามสงสยัของผูอ้า่นอยา่งทันททัีนใด ทันใจยิง่นักวา่เหตใุด
ตอ้ง 

เป็นตน้สกัและตน้ลําดวน ทัง้ๆ ทีม่ตีน้ไมอ้ืน่ๆ นับหมืน่แสน 

  represented v. เป็นตัวแทน สิง่แทน 

  symbolised v. เป็นสญัลักษณ์ 

  tenderness n. ความออ่นโยน ออ่นหวาน ความนุ่มนวลละมนุละไม 

ยอ่หนา้ที ่4 

ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึเจา้ภาพรว่ม ปัญหาของการแปลคอืชือ่เฉพาะ 

  TAT เป็นตัวยอ่ของคําเต็มในยอ่หนา้ 2 ทีผ่า่นมา องคก์ารทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

  บรษัิท Renova ใชทั้บศัพท ์

  Valai Alongkorn Rajabhat Institute คอื สถาบันราชภัฎวไลอลงกรณ์ 

ยอ่หนา้ที ่5 
ใจความของยอ่หนา้นี ้กลา่วถงึกําหนดงานแตง่งาน สถานทีจั่ดงาน 

  to be held on ..at กรยิาวล ีกําหนดเวลา และสถานที ่(สําหรับงานพธิตีา่งๆ การประชมุ ฯลฯ)  

ตอ่ดว้ย เดอืน วนัที.่.. และสถานที ่ชือ่เฉพาะ 
  Fountain Court n. ลานน้ําพ ุไมใ่ชทั้บศัพทเ์พราะเป็นชือ่เฉพาะทีป่ระกอบดว้ยคําสามัญ 

ทีบ่ง่บอกความหมายแตช่ือ่เฉพาะ 
  Seacon Square ประกอบดว้ยคําเฉพาะ ซึง่ไมต่อ้งแปล เชน่เดยีวกับชือ่เฉพาะ 

  Srinakarin road n. ถนนศรนีครนิทร ์

สปัดาหห์นา้จะนําเสนอรายละเอยีดทีน่่าสนใจมากของพธิหีมัน้คะ่     

สวัสด ี    
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  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

MARCH 2003 

March 25: Translation with comprehension (Part 2)  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีมาต่อตอนท่ี 2 กนันะคะ เร่ืองราวกาํลงัสนุกเลยเชียว เรามาดูกนัวา่ความเขา้ใจจะช่วยให้เรา 
ทาํงานแปลไปไดอ้ยา่งตลอดรอดฝ่ังอยา่งไรค่ะ 

 

The nose knows(2) 

Bronx Zoo cheetahs go wild for 
Calvin Klein perfume 

Leslie Adler  
New York, Reuters 

7. She said smell is essential to the 

lives of animals and an excellent 

way to introduce variety into the 

zoo environment. 

8. With our cheetahs at the Bronx 

Zoo, we worked from 

inexpensive perfumes to 

expensive perfumes, she said. 

The one they respond to the most 

is Calvin Klein Obsession for 

Men. But they also respond to 

inexpensive perfumes. 

9. The wildlife workers test the 

animals' response to various 

scents by spraying tree stumps 

with different perfumes or 

placing cinnamon or other spices 

in the animals' environment. 

We'll observe how much time 

เมือ่น า้หอมจงูจมกู (๒) 

เสอืในสวนสตัวน์วิยอรก์คลั่งไคล ้

น้ําหอมคาลวนิ ไคลน์ 

เลสล ีแอดเลอร ์

นวิยอรก์, รอยเตอรส์  

7. ไดอานาเผยวา่ กลิน่ นัน้มคีวาม 

สําคัญอยา่งยิง่ตอ่ชวีติของสตัว ์

และถอืเป็นการรเิริม่ทีด่มีากในอัน 

ทีจ่ะทําใหส้ภาพแวดลอ้มของ 

สวนสตัวม์คีวามหลากหลายมาก
ขึน้ 

8. ไดอานาเลา่วา่ สําหรับเสอืชตีาห์
ใน 

สวนสตัวบ์รองซนั์น้ เราทดลองใช ้

น้ําหอมตัง้แตร่าคาถกูไปจนถงึ 

ราคาแพง กลิน่น้ําหอมราคาถกู 

พวกมันก็ตอบสนองดอียู ่แตก่ลิน่ 

ทีพ่วกมันตอบสนองมากทีส่ดุคอื 

กลิน่ออบเซ็สชนั (หลงใหลไม่
เลอืน) 
สําหรับสภุาพบรุษุ ของคาลวนิ 
ไคลน ์

9. เจา้หนา้ทีด่แูลสตัวป่์าไดท้ดสอบ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr2503.htm
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they spend in that area, Reiss 

said. 

10. Reiss noted that the society's 

Asia and Africa program has 

been researching using perfumes 

and biological scents to attract 

animals in the wild so they can 

be photographed. The scents are 

applied in an area where a 

camera has been installed. When 

an animal enters the area, a beam 

is tripped that causes a picture to 

be taken. 

11. The scents can also be used to 

attract animals so they can be 

tagged for radio tracking to do 

census counts, Reiss said. 

12. Not all animals have high-class 

tastes when it comes to scents, 

Reiss said. Female cheetahs at 

the Bronx Zoo may rank 

Obsession for Men as their 

favourite scent. But forget that 

for the pumas and lynx at the 

Queens Zoo. They'll take skunk 

urine extract any day. 

การตอบสนองของสตัวต์อ่กลิน่
โดย 

การฉีดน้ําหอมกลิน่ตา่งๆ ไว ้
บรเิวณ 

ตอไม ้ไมก็่วางอบเชย หรอื
เครือ่งเทศ 

อืน่ๆ ไวต้ามอาณาบรเิวณของ
พวกสตัว ์

ไดอาน่ากลา่ววา่ เราจะคอย
สงัเกตวา่ 

พวกมันใชเ้วลานานเทา่ไรใน
บรเิวณ 

ดังกลา่ว 
10. ไดอานาชีใ้หเ้ห็นวา่โครงการของ 

สมาคมในทวปีเอเชยีและแอฟรกิา
นัน้ 

ไดทํ้าการวจัิยเรือ่งนีม้าตลอด 
โดยใช ้

น้ําหอมและกลิน่ทางชวีวทิยา
ดงึดดู 

สตัวท์ีอ่าศัยอยูใ่นป่า เพือ่ทีพ่วก
เขาจะ 

ไดถ้า่ยภาพสตัวเ์หลา่นัน้ได ้พวก
เขา 

จะฉีดกลิน่ไวท่ั้วบรเิวณทีต่ัง้กลอ้ง
ไว ้ 

เมือ่สตัวเ์ขา้มาในบรเิวณนัน้ แลว้
เดนิ 

ผา่นลําแสง กลอ้งก็จะถา่ยภาพ
ในทันท ี

11. นอกจากนี ้ไดอานากลา่ววา่ พวก
เขา 

ยังใชก้ลิน่ดงึดดูบรรดาสตัวใ์หเ้ขา้
มา 

ใกลจ้นพวกเขาสามารถตดิแถบ
รับ 

สญัญาณวทิยไุวก้ับตัวพวกมันได ้ 

เพือ่ใชใ้นการตดิตามสํารวจ
จํานวน 

สตัวต์อ่ไป 
12. แตไ่ดอานาเผยวา่ไมใ่ชส่ตัวท์กุ
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ตัว 

หรอกทีม่รีสนยิมสงูในเรือ่งกลิน่ 

เสอืชตีาหเ์พศเมยีทีส่วนสตัวบ์
รองซ ์

อาจจะยกใหน้ํ้าหอมกลิน่ออบเซ็ส
ชนั  

(หลงใหลไมเ่ลอืน) สําหรับ

สภุาพบรุษุ 

เป็นน้ําหอมกลิน่โปรด แตส่ําหรับ 

เจา้เสอืพมูาและแมวป่าลงิซท์ี ่
สวนสตัวค์วนีสแ์ลว้ ลมืเรือ่งนี ้
ไปไดเ้ลย เพราะพวกมันแสนจะ 

โปรดปรานกลิน่สกดัจากฉีข่อง 

ตัวสกังคช์นดิทีส่ดูดมไดท้กุวนั 

ไมม่เีบือ่เลยเชยีว 

ยอ่หนา้ที ่7 
เนือ่งจากยอ่หนา้นีนั้บเป็นยอ่หนา้แรก ผูแ้ปลจงึตัดสนิใจแปล she โดยใชช้ือ่ ไดอานา แทน เพือ่

สือ่ถงึ 

ความเขา้ใจและความตอ่เนือ่งของเรือ่งคะ่ และอยา่งทีก่ล่าวไวต้ัง้แตส่ปัดาหก์อ่นวา่ บทความนีม้ี
การใช ้ 

she said หรอื Reiss said คอ่นขา้งเยอะ แตเ่ราไมจํ่าเป็นตอ้งแปลวา่ "เธอพดู" เสมอไปหรอกคะ่ 

เราควรปรับใชคํ้าอืน่ๆ ทีม่คีวามหมายในทํานองเดยีวกันแทน โดยดบูรบิทเป็นหลักคะ่ เชน่ในยอ่
หนา้ 

แรกนี ้ผูแ้ปลใช ้เผย เพราะเห็นวา่เป็นความจรงิจากประสบการณ์ตรงทีเ่รยีบเรยีงมาอกีชัน้หนึง่ 

สว่น 

ในยอ่หนา้ถัดไป ผูแ้ปลใช ้เลา่ เนือ่งจากเป็นการยกคําพดูของไดอานามาโดยตรงคะ่ อยา่งไรก็

ตาม 

ความทา้ทายทีแ่ทจ้รงิของประโยคนีอ้ยูท่ีอ่นุประโยค ...an excellent way to introduce variety 

into the zoo environment... คะ่ เพราะถา้เราแปลออกมาตรงๆ ก็จะไดว้า่ เป็นวธิกีารทีด่มีาก 

ทีจ่ะแนะนําความหลากหลายใหก้ับสวนสตัว ์ แตฟั่งดแูลว้ไมค่อ่ยสละสลวยตามธรรมชาตขิอง

ภาษาไทย 

เลยคะ่ จะเห็นไดว้า่นอกจากผูแ้ปลจะตอ้งพยายามสือ่ใหผู้อ้า่นเกดิความเขา้ใจในบทแปลแลว้ ผู ้
แปลเอง 

ก็ตอ้งมคีวามเขา้ใจถงึลักษณะของภาษาไทยดว้ยวา่โครงสรา้งแบบใดทีเ่หมาะสมกับการสือ่สาร 
จาก 

ตน้ฉบับทีส่ดุ ดว้ยเหตนุีผู้แ้ปลจงึตอ้งปรับโครงสรา้งของตน้ฉบับเพือ่ใหไ้ดค้วามทีร่อ้ยเรยีงแลว้
เป็น 

ภาษาไทยทีส่ละสลวยอยา่ง การรเิร ิม่ทีด่มีากในอนัทีจ่ะท าใหส้ภาพแวดลอ้มของสวนสตัวม์ ี

ความหลากหลายมากขึน้ คะ่ 
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ยอ่หนา้ที ่8  

ตามตน้ฉบับเป็นการยกคําพดูของไดอาน่ามา ดังนัน้ ระดับภาษาในประโยคนีจ้งึตอ้งเป็นแบบ 
ภาษาพดู 

ทีส่ภุาพ โดยผูแ้ปลมกีารสลับความระหวา่ง The one they respond to the most is Calvin 

Klein Obsession for Men. และ But they also respond to inexpensive perfumes.โดยนํา
ประโยคหลังขึน้กอ่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับประโยคกอ่นหนา้นี ้คอื ...we worked 

from inexpensive perfumes to expensive perfumes... ซึง่วา่ดว้ยเรือ่งราคาน้ําหอม 

และเพือ่เป็นการทิง้ทา้ยแบบหยอด ไคลแมกซ ์ไวใ้หผู้อ้า่นไดต้ดิตามยอ่หนา้ตอ่ไปดว้ยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่9 
ในยอ่หนา้นี ้มจีดุน่าสนใจอยูท่ีคํ่าวา่ environment คะ่ จะเห็นวา่ผูแ้ปลแปลคํานีว้า่ อาณา

บรเิวณ  

แทนทีจ่ะเป็น สภาพแวดลอ้ม  อยา่งในยอ่หนา้ที ่7 เนือ่งจากสองคํานีป้รากฏในบรบิททีแ่ตกตา่ง

กัน 

โดยในยอ่หนา้ที ่7 นัน้เป็น environment ของสวนสตัวซ์ ึง่เป็นสถานที ่แตใ่นยอ่หนา้นี ้เป็น  

environment ของพวกสตัวซ์ ึง่เป็นสิง่มชีวีติ ผูแ้ปลจงึเห็นวา่ถา้ใชคํ้าวา่ อาณาบรเิวณ จะเหมาะ 

กับสิง่มชีวีติมากกวา่คะ่ อยา่งไรก็ตาม การเลอืกใชคํ้านีถ้อืเป็นลลีาภาษาเฉพาะตัวคะ่ ใครจะใชคํ้า
อืน่ 

ก็ไดไ้มว่า่กัน อยา่ใหผ้ดิความหมายเป็นใชไ้ดค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่10 

ในยอ่หนา้นี ้มจีดุทา้ทายซึง่วา่ดว้ยความละเอยีดออ่นในการทํางานแปลคะ่ จดุทีว่า่คอืเรือ่งของ 
tense  

คะ่ ในทีน่ีค้อื has been researching ซึง่สือ่ความหมายถงึการกระทําทีต่อ่เนือ่งมาจากอดตีจน 

ถงึปัจจบุัน และจะตอ่เนือ่งไปถงึอนาคตได ้ดังนัน้ ผูแ้ปลจงึควรหาคําแสดงกาลทีส่อดคลอ้งกันคะ่ 
ในทีน่ี ้
ผูแ้ปลใช ้ไดท้ า...มาตลอด ซึง่เมือ่อยูใ่นบรบิทแลว้จะทําหผู้อ้า่นเขา้ใจไดใ้นทันทวีา่เป็นการ

กระทํา 

ทีต่อ่เนือ่งกันคะ่ 

อกีจดุหนึง่ คอื เรือ่งของการใช ้passive voice คะ่ ในการแปลอนุประโยค so they can be  

photographed เราไมค่วรใชโ้ครงสรา้งเดมิวา่ เพือ่ทีส่ตัวจ์ะถกูถา่ยภาพได ้  หากมทีางเลอืก 

ทีด่กีวา่อยา่ง เพือ่ทีพ่วกเขาจะไดถ้า่ยภาพสตัวเ์หลา่น ัน้ได ้เพราะอยา่งทีเ่คยบอกแลว้วา่ 

ในภาษาไทยนัน้ เราไมใ่ชคํ้าวา่ "ถกู" กันอยา่งพรํ่าเพรือ่นักหรอกคะ่ ควรใชเ้ฉพาะแตใ่นบรบิททีม่ ี

ความหมายดา้นลบเทา่นัน้ เชน่ ถกูต ีถกูรถชน ฯลฯ ดังนัน้ เมือ่แปลอนุประโยคถัดไปอยา่ง that  

causes a picture to be taken ผูแ้ปลจงึใชห้ลักการเดยีวกัน คอื กลับโครงสรา้งจาก passive 

voice ใหเ้ป็น active voice และเพิม่ความวา่ ในทนัท ีเขา้ไป เพือ่สือ่ความเขา้ใจใหช้ดัเจนยิง่ข ึน้

คะ่ 

คําศัพทท์ีน่่าสนใจ คอื trip ในทีน่ี ้เป็นคํากรยิา หมายถงึ to set off คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่11 
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ในยอ่หนา้นี ้ผูแ้ปลยังคงตอ้งพยายามเอาชนะโครงสรา้ง passive voice ในอนุประโยค The 

scents 

can also be used... และ ...they can be tagged ตอ่ไปคะ่ โดยปรับให ้พวกเขา มาเป็น 

ประธานของประโยคแทนและเป็นผูก้ระทํากรยิาเดมิตามตน้ฉบับ คอื use และ tag คะ่ จะเห็นวา่ 

ในประโยคนี ้ม ีReiss said ปรากฏอกีแลว้ ผูแ้ปลจงึเลอืกใชคํ้ากลางๆ วา่ ไดอานากลา่ว... คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่12 
ในยอ่หนา้นีผู้เ้ขยีนไดก้ลา่วถงึเกร็ดทีน่่าสนใจไวเ้ป็นการปิดทา้ยบทความ ผูแ้ปลจงึเลอืกใช ้ได

อานา่ 

เผยวา่... แทน Reiss said เพราะคําวา่ เผย จะสือ่ถงึส ิง่ทีค่นท่ัวไปไมเ่คยรูม้ากอ่น ขอ้สงัเกตอกี 

ประการหนึง่ในการแปลยอ่หนา้นีก็้คอื ผูแ้ปลใชน้ํ้าเสยีง (tone) ทีค่อ่นขา้งเป็นกันเอง ภาษาทีใ่ช ้

จะเบาๆ 

สบายๆ เพือ่สือ่อารมณ์ขนัตามตน้ฉบับโดยเฉพาะในประโยคสดุทา้ยทีว่า่ They'll take skunk  

urine extract any day. นัน้ ผูแ้ปลจะเพิม่คําอยา่ง โปรดปราน ชนดิสดูดมได ้ไมม่เีบ ือ่ 

เลยเชยีว เขา้ไปดว้ย เพือ่เนน้อารมณ์ขนัทีต่น้ฉบับแสดงไวใ้นโครงสรา้ง to take...any day 

น่ันเอง 

ผูแ้ปลทํางานแปลครัง้นีด้ว้ยความสนุกสนานคะ่ เพราะเป็นเรือ่งราวทีน่่ารักเหลอืเกนิ ในการ
ถา่ยทอด 

เรือ่งนี ้(หรอืเรือ่งไหนๆ) เป็นภาษาไทย ความเขา้ใจจะเป็นตัวตัง้ ภาษาเป็นตัวตาม และอารมณ์
เป็น 

ตัวเสรมิคะ่ 

ขอขอบคณุผูอ้า่นทีต่ดิตามมาตลอดนะคะ จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่     

กฤตยา อกนษิฐ ์ี ์   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Krittaya Akanisdha, Institute of Language and Culture for 
Rural Development, Mahidol University.   

 

March 18: Translation with comprehension (Part 1)  

สวสัดคีะ่  
ถงึเวลาทีเ่ราจะมาสนุกสนานกับการแปลกันอกีครัง้แลว้นะคะ วนันีส้ ิง่ทีอ่ยากจะฝากไวเ้ป็นพเิศษก็
คอื 

เรือ่งของความเขา้ใจคะ่ การทํางานแปลก็เหมอืนการทํางานดา้นอืน่ๆ ถา้ขาดความเขา้ใจในงานที่
ทํา 

ผลทีไ่ดก็้คงจะไมด่นัีกหรอกคะ่ เชน่เดยีวกับการแปลบทความในวนันี ้ผูแ้ปลควรตอ้งพกความเขา้ใจ 

มาเต็มรอ้ยเลยละคะ่ 

 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr1803.htm
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The nose knows(1) 

Bronx Zoo cheetahs go wild for 
Calvin Klein perfume 

Leslie Adler  
New York, Reuters 

1. Female cheetahs at the Bronx 

Zoo in New York just love 

Calvin Klein's Obsession for 

Men perfume. 

2. No, they don't dab their favorite 

perfume behind their ears, but 

they do enjoy rubbing up against 

tree stumps sprayed with the 

scent. 

3. This is no New Age experiment 

in aromatherapy but part of a 

programme of the Wildlife 

Conservation Society, which 

operates New York City's zoos 

and aquariums, to keep animals 

healthy and happy. 

4. "We want to enrich the daily 

lives of the animals, both 

physically and psychologically," 

said Diana Reiss, senior 

research scientist at the 

Conservation Society and co-

chairman of its Wildlife 

Enrichment Program. 

5. "Now we know we need to deal 

with the whole animal," she 

said. "One of the ways we do 

that is offering our animals 

different kinds of scents to give 

them variety." 

6. The scents provide a way to 

stimulate the animals. Under the 

Wildlife Enrichment 

Programme, they also get to 

เมือ่น า้หอมจงูจมกู (๑) 

เสอืในสวนสตัวน์วิยอรก์คลั่งไคล ้

น้ําหอมคาลวนิ ไคลน์ 

เลสล ีแอดเลอร ์

นวิยอรก์, รอยเตอรส์  

1. เสอืชตีาหเ์พศเมยีทีส่วนสตัวบ์
รองซ ์

ในนวิยอรก์เกดิตดิอกตดิใจน้ําหอม 

กลิน่ "ออบเซ็สชนั" (หลงใหลไม่
เลอืน) 
ฟอร ์เม็น ของคาลวนิ ไคลนข์ึน้มา 

เสยีแลว้ 
2. แตใ่ชว่า่ชอบแลว้เสอืชตีาหจ์ะแตะ 

น้ําหอมกลิน่โปรดไวท้ีห่ลงัใบหู
เสยี 

เมือ่ไร พวกมันชอบทีจ่ะเอาตัวไป 

ถไูถกับตอไมท้ีเ่จา้หนา้ทีเ่ขาพรม 

น้ําหอมไวต้า่งหากเลา่ 
3. อยา่งไรก็ด ีเรือ่งนีไ้มใ่ชก่าร

ทดลอง 

แนว 'ยคุใหม'่ ทีเ่กีย่วกับอโรมา 

เธราพแีตอ่ยา่งใด หากเป็นสว่น
หนึง่ 

ของโครงการทีมุ่ง่ใหส้ตัวม์ี
ความสขุ 

ทัง้กายและใจ ของสมาคมอนุรักษ์ 

สตัวป่์าซึง่เป็นผูด้แูลสวนสตัวแ์ละ 

พพิธิภัณฑส์ตัวน้ํ์าในนครนวิยอรก์ 
4. ไดอานา รสี นักวทิยาศาสตรเ์ชงิ

วจัิย 

อาวโุสของสมาคมอนุรักษ์สตัวป่์า 

และเป็นประธานรว่มของโครงการ 

พัฒนาคณุภาพสตัวป่์ากลา่ววา่ 
"เรา 

ตอ้งการทีจ่ะทําใหช้วีติในแตล่ะวนั 

ของสตัวป่์าดขี ึน้ ทัง้ทางร่างกาย
และ 

จติใจ" 
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play with interactive toys and 

puzzles, learning to manipulate 

boxes to find a hidden toy or 

food treat. Research has shown 

that animals would rather work 

for their food than just be given 

it, Reiss said. 

5. ไดอานายังกลา่วดว้ยวา่ "ถงึตอนนี ้
ก็รูแ้ลว้วา่เราจําเป็นตอ้งดแูลสตัว ์

ใหค้รบทกุดา้น วธิหีนึง่ทีเ่ราใชก้ัน 

ก็คอืใหส้ตัวม์โีอกาสไดด้มกลิน่
ตา่งๆ 

จากหลากหลายแหลง่" 
6. ไดอานาเผยวา่การดมกลิน่นับเป็น 

อกีวธิหีนึง่ทีช่ว่ยกระตุน้สตัวไ์ด ้
นอก 

จากนี ้โครงการพัฒนาคณุภาพ
สตัวป่์า 

ยังใชว้ธิใีหส้ตัวเ์ลน่กับปรศินาและ
ของ 

เลน่เชงิโตต้อบตา่งๆ โดยใหพ้วก
มัน 

ไดเ้รยีนรูถ้งึการจับตอ้งกลอ่งเพือ่
คน้ 

หาอาหารทีซ่อ่นอยูข่า้งใน 
ผลการวจัิย 

พบวา่สตัวต์อ้งการคน้หาอาหาร
ดว้ยตัว 

มันเองมากกวา่ทีจ่ะเป็นฝ่ายรอรับ
แต ่

เพยีงอยา่งเดยีว 

ชือ่เร ือ่ง 
สิง่ทีผู่แ้ปลตอ้งทําความเขา้ใจเป็นอันดับแรกก็คอื ชือ่บทความทีว่า่ The nose knows นัน้ เรา 

ไมอ่าจจะแปลตรงไดว้า่ "จมกูรู"้ เพราะนอกจากจะดไูมน่่าสนใจแลว้ ยังไมส่ือ่ความใดๆ เลย
อกีดว้ย 

ทางทีด่ก็ีคอืเราควรอา่นบทความใหจ้บเสยีกอ่น แลว้จงึคอ่ยตัง้ชือ่ ในทีน่ี ้ผูแ้ปลฟันธงไดเ้ลย
วา่ตอ้ง 

เกีย่วขอ้งกับน้ําหอมแน่นอน จงึเลอืกทีจ่ะเพิม่คําวา่น้ําหอมเขา้ไปในชือ่เรือ่ง โดยอาศัย
โครงสรา้ง 

ของสํานวน "ถกูจงูจมกู" มาใช ้เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึอทิธพิลของน้ําหอมคะ่ 

สว่นชือ่รองนัน้ทีผู่แ้ปลเปลีย่น Bronx Zoo เป็น สวนสตัวน์วิยอรก์ เนือ่งจากคนไทยจะ

คุน้เคย 

กับนวิยอรก์มากกวา่บรองซ ์ซึง่เป็นหนึง่ในหา้ตําบล (borough) ของนครนวิยอรก์ ผูแ้ปลจงึ

ตัดสนิใจ 

เลอืกคําทีน่่าจะสือ่ความไดด้กีวา่ เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจในทันทวีา่เรือ่งนีเ้กดิขึน้ทีไ่หน แตใ่น
สว่น 
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ของการเลน่คํา คอื go wild ทีผู่เ้ขยีนจงใจใชเ้พือ่ใหส้อดคลอ้งกับ cheetahs ทีเ่ป็น wildlife  

นัน้ ผูแ้ปลไมส่ามารถแปลโดยทีรั่กษาไวทั้ง้ "รส" และ "รปู" ได ้จงึขอเลอืกเก็บแต่
ความหมายและ 

ตัดเรือ่งเลน่คําทิง้ไปคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1  

พอมาถงึยอ่หนา้นี ้ผูแ้ปลจงึคอ่ยแปล Bronx Zoo เป็น สวนสตัวบ์รองซ ์เพราะมสีว่น

เสรมิ in  

New York ชว่ยใหเ้ขา้ใจอยูแ่ลว้ อกีประเด็นทีน่่าสนใจในยอ่หนา้นี ้คอื ชือ่เฉพาะของน้ําหอม

Calvin Klein's Obsession for Men ซึง่ผูแ้ปลตัดสนิใจแปลโดยใชก้ารถา่ยเสยีง และให ้

คําแปลไวใ้นวงเล็บวา่ หลงใหลไมเ่ลอืน เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ถงึความหมายของคําอยา่งถอ่ง
แท ้ 

เพราะอารมณ์ขนัของเรือ่งอยูท่ี ่"เสอืสาว" ชอบน้ําหอมสําหรับ "ชายหนุ่ม" แถมชือ่กลิน่ก็ยัง
สอดคลอ้ง 

กับอาการของบรรดาเสอืสาวเหลา่นีอ้กีดว้ย 

ยอ่หนา้ที ่2 
ในยอ่หนา้นีผู้แ้ปลจงใจไมแ่ปลตรงตัวตามโครงสรา้ง No, they don't ... เพราะตอ้งการให ้

บทแปลมคีวามสละสลวย โดยทีส่ามารถคงความหมายเดมิไวไ้ด ้แตป่รับใหอ้ยูใ่นโครงสรา้ง
ใหม ่

เพือ่ทีจ่ะสือ่ความใหผู้อ้า่นเขา้ใจวา่ พฤตกิรรมความคลั่งไคลท้ีเ่สอืเพศเมยีมตีอ่น้ําหอมนัน้ไม ่

เหมอืนมนุษยท์ีม่ักจะแตะน้ําหอมไวห้ลังใบห ูแตเ่หมอืนสตัวจํ์าพวกแมวทัง้หลายทีช่อบถู
หลังกับ 

พืน้ผวิตา่งๆ คําวา่ to rub up against นัน้แสดงภาพใหเ้ราเห็นถงึอาการ "ถไูถ" กับสิง่ทีม่ ี 

ขนาดใหญก่วา่ผูท้ีก่ระทําอาการนีอ้ยูผู่แ้ปลมคีวามลังเลอยูน่านพอสมควรกับการเลอืกใชคํ้า
ใน 

ภาษาไทยทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นภาพดังกลา่ว แตใ่นทีส่ดุก็มาลงตัวกับ ถไูถ ซึง่ผูแ้ปลเห็นวา่มี
ความ 

ใกลเ้คยีงทีส่ดุแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่3 
คําศัพทท์ีน่่าสนใจในยอ่หนา้นีม้ ี2 คํา คําแรกคอื New Age ซึง่วา่ดว้ยเรือ่งวถิคีดิ การ

บําบัดรักษา 

และแนวทางการดําเนนิชวีติทีเ่นน้หนักไปในทางจติวญิญาณและหลักธรรมบางประการ ผล
พวงของ 

แนวคดิและปฏบิัตแิบบ "ยคุใหม"่ นีไ้ดแ้ก ่โยคะ การแพทยท์างเลอืก การน่ังสมาธ ิเป็นตน้ 
และอกี 

คําก็คอื aromatherapy ซึง่ก็ถอืเป็นสว่นหนึง่ของการแพทยท์างเลอืกน่ันเอง จะเห็นวา่ใน 

การแปลนัน้ผูแ้ปลปฏบิัตติอ่ 2 คํานีต้า่งกัน สําหรับคําแรก ผูแ้ปลเลอืกทีจ่ะ 'แปล' เพราะถา้

ทับศัพท ์

ไปวา่ 'นวิเอจ' ก็เกรงวา่จะไมช่ว่ยสือ่ความอะไรมากนัก ในขณะทีคํ่าหลังนัน้ ดจูะเป็นทีคุ่น้หู

คนไทย 
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มากกวา่ โดยเฉพาะในชว่งนีท้ีเ่รือ่ง 'สปา' กําลังฮติไปท่ัวบา้นท่ัวเมอืง ผูแ้ปลตัดสนิใจไมแ่ปล

คําวา่ 

aromatherapy แตข่อถา่ยเสยีงเป็น อโรมาเธราพ ีเพราะเป็นคําใชก้ันทีแ่พรห่ลายแลว้ (ไม ้

เวน้ 

แมแ้ตบ่นกระป๋องแป้งเด็ก!) คํานีม้ผีูใ้หคํ้าเทยีบเคยีงไวห้ลายสํานวน เชน่ สคุนธบําบัด สวุ
คนธบําบัด 

พฤกษาบําบัด กลิน่บําบัด ฯลฯ แตเ่พือ่สง่เสรมิความเขา้ใจอันดรีะหวา่งผูอ้า่นและผูแ้ปลชนดิ
ทีไ่มต่อ้ง 

มาน่ังแปลไทยเป็นไทยอกี จงึขอตดัสนิใจใชว้ธิทัีบศัพทด์กีวา่คะ่ 

สว่นคําวา่ healthy and happy ผูแ้ปลขอเลอืกแปลวา่ "มคีวามสขุทัง้กายและใจ" เพราจะได ้

สอดคลอ้งกับในยอ่หนา้ถัดไปทีว่า่ both physically and psychologically คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
ในยอ่หนา้นี ้ผูแ้ปลมปัีญหากับการแปลคําวา่ enrich โดยตัวปัญหาไมไ่ดอ้ยูท่ีค่วามหมาย แต่

อยูท่ี ่
การเลอืกใชคํ้าในภาษาไทย เพราะหาคําไมค่อ่ยไดด้ั่งใจนัก ในภาษาไทยไมป่รากฏคําเดยีว
ทีม่ ี

ความหมายเทยีบเคยีงไดก้ับคําวา่ enrich ผูแ้ปลจงึตอ้งใชว้ธิผีสมคํา และตัดสนิใจใช ้ 

พฒันาคณุภาพ เพราะสือ่ความเขา้ใจไดใ้กลเ้คยีงกับความหมาย to improve the quality 

of 

ของ enrich มากทีส่ดุ 

ยอ่หนา้ที ่5 
ในยอ่หนา้นี ้ผูแ้ปลเริม่ประสบปัญหาทีว่า่ดว้ย she said เพราะบทความนีเ้ต็มไปดว้ยคํานี ้(โดย 

เฉพาะในชว่งครึง่หลังซึง่เราจะมาคยุกันตอ่ในสปัดาหห์นา้) ในยอ่หนา้นี ้ผูแ้ปลจงึตอ้งปรับ
เป็น  

ไดอานายงักลา่วดว้ยวา่... ถงึแมว้า่ในตน้ฉบับจะไมม่คํีาวา่ also ก็ตาม ทัง้นีก็้เพือ่ความสละ 

สลวยและความตอ่เนือ่งคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่6 
ปัญหาเรือ่ง she said ยังลามมาถงึยอ่หนา้นี ้แตม่าในลักษณะ Reiss said อยา่งไรก็ตาม 

ผูแ้ปลก็ตอ้งพยายามหาคําไทยทีม่คีวามหมายเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกับ say มาใช ้เพือ่

หลกีเลีย่ง 

ความซํ้าซอ้น คําประเภทนีไ้ดแ้ก ่พดู กลา่ว เผย เลา่ บอก ฯลฯ 

ในยอ่หนา้นีผู้แ้ปลไดป้รับประโยค animals would rather work for their food than 

just be given it เป็น สตัวต์อ้งการคน้หาอาหารดว้ยตวัมนัเองมากกวา่ทีจ่ะเป็นฝ่าย 

รอรบัแตเ่พยีงอยา่งเดยีว ดว้ยเหตผุลเดมิคะ่ คอืตอ้งการสือ่ความเขา้ใจใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

เพราะถา้ 

ขนืฝืนภาษาตามโครงสรา้งกรรมวาจก (passive voice) ไป นอกจากผูแ้ปลจะอา่นไมรู่เ้รือ่ง

แลว้ 
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ผูแ้ปลก็ตอ้งใชภ้าษาทีผ่ดิธรรมชาตขิองภาษาไทยอยา่งไมจํ่าเป็นเลยคะ่ 

พบกนัใหมใ่นตอนที ่2 สปัดาหห์นา้นะคะ สวัสดคีะ่     

กฤตยา อกนษิฐ ์ี ์   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Krittaya Akanisdha, Institute of Language and Culture for 
Rural Development, Mahidol University.   

 

March 11: A feature article with descriptive style (Part 2)  

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีเป็นเร่ืองของภูเขาไฟวิสซูเวียสต่อจากสปัดาห์ท่ีแลว้ค่ะ ขอ้ความในช่วงหลงัน้ีลกัษณะการใช ้

ภาษาไม่ไดเ้ป็นแบบภาษาภาพพจน์เช่นในตอนแรก แต่ก็ยงัมีบางช่วงท่ีน่าสนใจในแง่ท่ีภาษา 
ตน้ฉบบับงัคบัให้แปลแบบเอา "คาํ" ตรงๆ ไม่ได ้ตอ้งปรับเป็นแบบเอา "ความ" ในขณะเดียวกนั 

ตอ้งระวงัความถูกตอ้งของเน้ือความให้เท่าๆ กบัความงามของภาษาดว้ย มาดูกนันะคะ 

Sleeping like a baby 
— for now (2) 

Italian volcanoes stir; will 
Vesuvius be next? 

Claire Soares 

7. Some 600,000 people, living in 

18 towns within a seven 

kilometre radius of Vesuvius, 

are at immediate risk from an 

eruption. 

8. Authorities estimate they can 

get everyone to safety within a 

week. Each community is 

twinned with an Italian region 

to which citizens will be bussed 

or shipped. 

9. But some are critical of the plan 

for what would be one of the 

biggest peacetime evacuations. 

10. "It envisages one part of the 

หลบัไหลราวทารก  

— แตก็่ช ัว่ระยะนี ้(๒) 

เหลา่ภเูขาไฟในอติาลกํีาลังขยับตัว  

ฤาวสิซเูวยีสจะเป็นรายตอ่ไป? 

แคลร ์ซอรเ์รส  

7. มคีนประมาณ 600,000 คน ใน  

18 เมอืง ภายในรัศม ี7 กโิลเมตร 

จากภเูขาไฟวสิซเูวยีส พวกนีอ้าจ 

เป็นอันตรายไดใ้นทันททีีภ่เูขาไฟ 

ระเบดิ 
8. พวกเจา้หนา้ทีป่ระเมนิวา่จะโยก 

ยา้ยทกุคนออกไปใหพ้น้อนัตราย 

ไดห้มดภายในหนึง่สปัดาห ์เพราะ 

มกีารจับคูช่มุชนแตล่ะชมุชนเขา้ 

กับอกีเขตหนึง่ของอติาล ีซึง่จะ
ใช ้

เป็นสถานทีท่ีจ่ะอพยพชาวเมอืง
ไป 

ทัง้ทางรถโดยสารและทางเรอื 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr1103.htm
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population heading to Sicily 

from the port and the train 

station, without taking into 

account that in a real panic 

situation, these places will be 

virtually paralysed," said 

Francesco Santoianni, a local 

officer. 

11. In any case the timing poses 

headaches. There could be as 

little as six months from the 

first sign of volcanic activity to 

full - blown explosion, but 

equally problematic would be a 

long delay. 

12. "It won't be that people go to 

bed in their relocated area and 

then the next morning, there'll 

be an explosion. If there's a year 

before it erupts, it could be 

difficult to convince people of 

the danger and the need to stay 

away," Macedonio said. 

13. Authorities could have a tough 

job on their hands shifting the 

southerners from their homes. 

As well as having emotional tie 

with the area, people are 

worried if they leave, they 

might never be allowed back for 

safety reason. 

9. แตก็่มบีางคนเหมอืนกันทีไ่ม ่

เห็นดว้ยกับแผนซึง่น่าจะเป็นการ 

อพยพคนครัง้ใหญท่ีส่ดุครัง้หนึง่ 

ออกจากพึน้ทีใ่นยามสงบนี้ 
10. ฟรานเชสโก ซานโตเอยีนน ี 

เจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่คนหนึง่กลา่ววา่ 

"แผนนีว้าดภาพวา่จะใหค้นสว่น 

หนึง่มุง่อพยพไปเกาะซซิลิโีดย
ออก 

จากทา่เรอืและสถานรีถไฟ โดย
หา 

นกึไมว่า่ในสภาพทีกํ่าลังตืน่
ตระหนก 

กันมากๆ เชน่นัน้ ทัง้ทา่เรอืและ 

สถานรีถไฟก็แทบจะเป็นอมัพาต 

ไปดว้ย" 
11. จะอยา่งไรก็ตาม เรือ่งทีน่่าปวดหัว 

คอืเรือ่งของเวลา อาจมเีวลานอ้ย
นดิ 

เพยีงหกเดอืนหลังจากเริม่เห็น 

สญัญาณแรกของปฎกิริยิาภเูขา
ไฟ 

ไปจนถงึเมือ่ระเบดิอยา่งเต็มที ่แต ่

ทีน่่าจะเป็นปัญหาไมย่ืง่หยอ่นไป 

กวา่กันก็คอืในกรณีทีอ่กีนานกวา่ 

จะระเบดิ 
12. "ไมใ่ชว่า่ คนืนีพ้อชาวบา้นเขา้

นอน 

กันในทีอ่พยพไปอยูใ่หมแ่ลว้ วนั
รุง่ 

ขึน้ภเูขาไฟก็ระเบดิเลย สมมตวิา่ 

กวา่จะระเบดินัน้นานเป็นปี ก็คง
ยาก 

ทีจ่ะพดูใหช้าวบา้นเห็นอันตราย
และ 

ความจําเป็นทีต่อ้งอพยพหน"ี  

มาเซโดนโีอกลา่ว 
13. พวกเจา้หนา้ทีค่งตอ้งทํางานกัน

หนัก 

เพือ่โยกยา้ยชาวใตใ้หอ้อกจาก
ถิน่ 
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ฐานเพราะนอกจากจะมคีวาม
ผกูพัน 

กับถิน่เดมิแลว้ ชาวบา้นยังเป็น
หว่ง 

วา่ถา้ยา้ยออกไป ก็อาจไมไ่ดรั้บ 

อนุญาตใหก้ลับไปอกีเลยดว้ย
เหตผุล 

ของความปลอดภัย 

ยอ่หนา้ที ่7  
คําวา่ immediate (adj. เหตกุารณ์ทีเ่กดิตามมาอยา่งกระชัน้ชดิ, เกดิขึน้ทันททัีนใด) risk (n. 

ความเสีย่ง) แตเ่มือ่เป็น be at immediate risk จะแปลตรงๆ ตามความหมายแบบเอา"คํา" วา่ 

อยูใ่นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ทันททีีม่กีารระเบดิ ก็คงไดบ้ทแปลทีด่อ้ยคณุภาพคะ่ จงึตอ้งถา่ย
ความหมาย 

นีใ้หเ้ป็นสํานวนไทย เป็นการแปลแบบเอา "ความ" วา่ อาจเป็นอนัตรายไดใ้นทนัทเีกดิ

ระเบดิข ึน้ 

ยอ่หนา้ที ่8  
คําวา่ can ซึง่ใครๆ ก็ทราบวา่แปลวา่ สามารถ นี ้ภาษาอังกฤษใชเ้สมอในฐานะเป็นกรยิาชว่ย

ทีบ่อก 

ability แตด่ฉัินสงัเกตวา่ในภาษาไทยเราไมค่อ่ยใชคํ้านีเ้ป็นกรยิาชว่ยมากเทา่กับคํา
วา่ ได ้เชน่ 

เขาวา่ยน้ําไดห้รอืวา่ยน้ําเป็น ไมใ่ช ่เขาสามารถวา่ยน้ําได ้ เมือ่แปลดฉัินจงึมักเลีย่งไปใชคํ้า

วา่ ได ้แทนคําวา่สามารถเทา่ทีจ่ะเลีย่งไดค้ะ่ 

ประโยค Each community is twinned with an Italian region to which citizens 

will be bussed or shipped. นีบ้อกเหตผุลวา่เหตใุดจงึอพยพคนทัง้ 600,000 คนออกไปได ้

หมดภายในหนึง่สปัดาห ์ดฉัินจงึเอา เพราะ นําหนา้ประโยคเพือ่ใหเ้ห็นความสมัพันธอ์ยา่ง

ชดัเจน 

วล ีan Italian region แปลตรงๆ วา่ เขตหนึง่ของอติาล ีนัน้ ปกตใินภาษาไทยเรามักละความ 

หมายของ article ไวใ้นฐานทีเ่ขา้ใจ แตใ่นวลนีีค้วามหมายของ an ทีส่ ือ่ความวา่ไมเ่จาะจง 

ทําให ้

มคีวามหมายเทา่กับวา่เป็น อกีเขตหนึง่ คอืไมใ่ชเ่ขตทีจ่ะถกูภเูขาไฟถลม่นี ้

ยอ่หนา้ที ่9-10 
คําวา่ critical ในความหมายของการพดู หมายถงึพดูในเชงิไมเ่ห็นดว้ย หรอืตําหน ิจงึไมต่รง

นัก 

กับคําไทยวา่ วพิากษ์วจิารณ์  ซึง่หมายถงึการพดูกลา่วขวัญตชิม ทัง้ในแงเ่ห็นดว้ยหรอืไม่

เห็นดว้ย 

ก็ได ้ดฉัินจงึใชคํ้าวา่ ไมเ่ห็นดว้ย ใหต้รงตามความหมายของ critical และใหเ้หมาะกับบรบิท 
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ในยอ่หนา้ที ่10 ไปเลยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่11 
In any case ในกรณีนีใ้ชใ้นความหมายวา่ผูเ้ขยีนตอ้งการจะวกกลับเขา้สูเ่รือ่งเดมิ คอืเรือ่ง

แผน 

การอพยพทีเ่จา้หนา้ทีก่ะกันไว ้หลังจากทีเ่ฉไปพดูเรือ่งความคดิเห็นของคนๆ หนึง่แลว้ 
สํานวนไทย 

ทีใ่กลเ้คยีงดฉัินคดิวา่น่าจะเป็น จะอยา่งไรก็ตาม อนุประโยคสดุทา้ยของยอ่หนา้นี้ ...but 

equally 

problematic would be a long delay. เป็นอนุประโยคชนดิทีเ่อาประธาน a long delay  

ไปไวข้า้งหลัง ดฉัินเลอืกแปลแบบเอาทัง้ คําและความ เพราะเห็นวา่ภาษาไทยเราก็มรีปู
ประโยค 

เชน่นีเ้หมอืนกัน เมือ่ลองแปลวา่ แตท่ีน่า่จะเป็นปญัหาไมย่ ิง่หยอ่นไปกวา่กนัก็คอือกีนาน

กวา่ 

จะระเบดิ ก็เห็นวา่ใชไ้ดด้คีะ่ 

ยอ่หนา้ที ่12 
ดฉัินตัง้ใจวางขอ้ความวา่ มาเซโดนโีอกลา่ว ไวข้า้งหลังสดุ เพือ่ใหข้อ้ความในยอ่หนา้นี้

เชือ่มตอ่ 

จากขอ้ความในยอ่หนา้กอ่นเนือ่งจากเป็นการอธบิายวา่เหตใุดการทีภ่เูขาไฟระเบดิชา้จงึเป็น
ปัญหา 

ไมน่อ้ยไปกวา่การระเบดิเร็ว 

คําวา่ convince (v. พดูใหค้ลอ้ยตาม) เมือ่อยูใ่นบรบิทนีก็้ทําใหไ้ดว้ลแีบบไทยๆ วา่ พดูให้

เห็น 

อนัตราย สว่น people นัน้จะใช ้คน  ก็ไมผ่ดิ แตห่ากมลีกูเลน่ดว้ยคําอืน่ทีม่คีวามหมาย

เดยีวกัน 

ในบรบิทนัน้ก็จะทําใหบ้ทแปลของเราน่าอา่นขึน้คะ่ น่ันจงึเป็นทีม่าของคําวา่ ชาวบา้น 

ยอ่หนา้ที ่13 
เหตผุลของการแปล home วา่ ถิน่ฐาน แทนทีจ่ะแปลวา่ บา้น  แปลคําวา่ the area วา่ ถิน่

เดมิ  

แทนทีจ่ะแปลวา่ บรเิวณนัน้  ก็เนือ่งมาจากเหตผุลเดยีวกับทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในการอธบิายคํา

วา่ people 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่    

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์   

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  
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March 4: A feature article with descriptive style (Part 1) 

สวัสดีค่ะ  
วนัน้ีเป็นตอนแรกของบทความเร่ืองภูเขาไฟวิสซูเวียสในอิตาลี การเขียนบทความจะไม่เหมือน 

กบัการเขียนข่าวท่ีใชภ้าษาส่ือความอยา่งตรงไปตรงมา ภาษาท่ีมกัใชใ้นบทความมกัอิงไปทาง 
ภาษาภาพพจน์เพ่ือให้ผูอ่้านไดอ้รรถรสท่ีมีทั้งแสงสีเสียง และความงดงามของภาษา งานแปล 

บทความแบบเอาทั้ง "คาํ และ ความ" จึงไม่ง่ายนกั แต่ก็ไม่ถึงกบัเป็นไปไม่ไดค้่ะ 

ภาษาภาพพจน์มีกลวิธีการเขียนหลายอยา่ง ท่ีใชใ้นบทความน้ีส่วนใหญ่เป็นการใชพ้รรณาโวหาร 

(descriptive style) การใชค้าํเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมยั (figurative style) และการเลือก 

ใชค้าํท่ีทาํให้รู้สึกเหมือนส่ิงนั้นมีชีวิต หรือท่ีเรียกวา่บุคลาธิษฐาน (personification) ซ่ึงท่านคง 
จะไดเ้ห็นทั้งหมดน้ีในบทความตอนน้ีค่ะ เรามาดูกนัแต่ละยอ่หนา้นะคะ 

 

Sleeping like a baby 
— for now 

Italian volcanoes stir; will 
Vesuvius be next? 

Claire Soares 

1. On Italy's deadliest volcano, 

serenity reigns. Occasional 

wisps of steam escape from 

the craggy grey-brown crater 

walls. A solitary green tree 

provides a splash of colour 

and life in an otherwise 

barren lunar landscape. 

2. But one day Vesuvius will 

roar back to life. 

3. For some locals, Vesuvius is 

friend not foe. But others, 

even though they were born 

in the shadow of the 

slumbering giant, still get a 

shiver down their spine, 

หลบัไหลราวทารก  

— แตก็่ช ัว่ระยะนี ้

เหลา่ภเูขาไฟในอติาลกํีาลังขยับตัว  

ฤาวสิซเูวยีสจะเป็นรายตอ่ไป? 

แคลร ์ซอรเ์รส  

1. ความสงัดเงยีบปกคลมุไปท่ัว
บรเิวณ 

บนภเูขาไฟลกูทีอ่ันตรายทีส่ดุของ 

อติาล ีมเีพยีงควนับางๆ เป็นสาย
ลอย 

ขึน้มาเป็นครัง้คราวจากผนังหนิสงู
ชนั 

ของปากปลอ่งภเูขาไฟสน้ํีาตาล
อมเทา 

ตน้ไมส้เีขยีวทีย่นืตน้อยูโ่ดดเดีย่ว 

เพยีงตน้เดยีวเป็นสิง่ทีแ่ตง่แตม้
สสีนั 

และชวีติชวีาใหก้ับภมูทัิศนซ์ ึง่หาก 

มฉิะนัน้ก็จะดแูหง้แลง้วา่งเปลา่ราว
กับ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trmr0403.htm
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acutely aware Vesuvius may 

wake and snuff out 

everything in sight. 

4. Back in Macedonio's office 

in the Naples suburbs, 

etchings of Vesuvius' 

previous eruption — the last 

in 1944 — cover the walls. 

But the vulcanologist says 

Vesuvius is sleeping like a 

baby, for the moment. 

5. The observatory's custom-

designed seismic early-

warning system has not 

detected any troubling 

tremor patterns, nor have any 

worrying gases been 

detected. 

6. But one thing is certain: the 

longer Vesuvius sleeps, the 

greater the destruction when 

it finally flares. 

บนดวงจันทร ์
2. แตส่กัวนัหนึง่ ภเูขาไฟวสิซเูวยีสนี ้

จะฟ้ืนคนืชพีขึน้มาพรอ้มเสยีง 

คํารามกกึกอ้ง 
3. ชาวเมอืงบางคนมองวสิซเูวยีสเป็น

มติร 

ไมใ่ชศ่ัตร ูแตก่ับอกีหลายๆ คนที่
แมจ้ะ 

เกดิมาใตร้ม่เงาของยักษ์หลับตนนี ้
ก็ 

ยังไมว่ายเสยีวสนัหลังเมือ่ทราบ
อยา่ง 

แน่นอนวา่ สกัวนัหนึง่วสิซู
เวยีสอาจ 

ตืน่ขึน้และพน่ลมหายใจออกมา
ทําลาย 

ทกุอยา่งทีข่วางหนา้ 
4. แต ่ณ สํานักงานของคณุมาเซ

โดนโีอ 

ชานเมอืงเนเปิลส ์ซึง่ตลอดฝา
ผนัง 

ของหอ้งประดับประดาดว้ยภาพนูน
ตํา่ 

เป็นภาพการระเบดิครัง้สดุทา้ย
ของ 

ภเูขาไฟวสิซเูวยีสเมือ่ปี ค.ศ. 
1944 

นักวทิยาศาสตรผ์ูศ้กึษาภเูขาไฟผู ้
นี ้
กลับบอกวา่ระยะนีว้สิซเูวยีสยัง
หลับปุ๋ ย 

อยูร่าวกับเด็กทารกก็ไมป่าน 
5. เพราะระบบการเตอืนภัยลว่งหนา้ที ่

ออกแบบมาเพือ่ตรวจจับการ
เคลือ่นที ่
ของเปลอืกโลกอยา่งสมํา่เสมอที่
ศนูย ์

สงัเกตการณ์ยังตรวจไมพ่บวา่มี
รปูแบบ 

การสัน่สะเทอืนทีเ่ป็นอันตรายหรอื
ม ี
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กาซทีน่่าเป็นหว่งออกมาแตอ่ยา่ง
ใด 

6. แตส่ ิง่หนึง่ทีแ่น่นอนคอื ยิง่วสิซู
เวยีส 

สงบนานเพยีงใดยามปะทขุึน้
อํานาจ 

ทําลายลา้งก็ยิง่มมีากขึน้เพยีงนัน้ 

ค าอธบิาย 
ชือ่เร ือ่ง 

คํา sleep (v. นอนหลับ) กับ stir (v. ขยับเขยือ้นเหมอืนใกลต้ืน่, คนใหเ้ขา้กัน) เป็นการ

เลอืกใช ้

คําแบบ บคุลาธษิฐาน เพราะสิง่ทีก่ลา่วถงึคอืภเูขาไฟ ทําใหเ้ห็นภาพภเูขาไฟทีส่งบมา
นานกําลัง 

ขยับเขยือ้นคลา้ยใกลจ้ะตืน่ขึน้มาอาละวาด สว่น for now มคีวามหมายวา่เฉพาะในระยะ
นี ้ 

ดฉัินพยายามเลอืกคําแปลทีเ่ก็บไดทั้ง้โวหารและความหมาย พรอ้มทัง้พยายามใหฟั้งดดู ี
และเจอื 

น้ําเสยีงของภาษากวไีวน้ดิๆ ตามรปูแบบภาษาของตน้ฉบับคะ่ 

ยอ่หนา้ 1  

เป็นพรรณาโวหารแท ้ๆ  ประปรายไปดว้ยบคุลาธษิฐาน และจบลงดว้ยอปุมาดั่งภมูทัิศนบ์น
ดวง 

จันทรค์วามยากของการแปลพรรณาโวหารคอืตอ้งระวงัเรือ่งการวางสว่นขยายใหถ้กูที ่
ดฉัิน 

เริม่ดว้ยการวเิคราะหภ์าษาตน้ฉบับกอ่นวา่อะไรขยายอะไร คําทีพ่มิพต์ัวเขม้คอืคํานาม
สําคัญที ่
ถกูขยายคะ่ Italy's deadliest volcano; occasional wisps of steam; the craggy  

grey-brown crater wall; a solitary green tree; a splash of colour and life; barren 

lunar landscape เมือ่แปลก็ตอ้งพยายามใหส้ว่นขยายอยูใ่กลก้ับคํานามสําคัญทีถ่กูขยาย

ให ้

มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําไดเ้พือ่ไมใ่หผ้ดิความ ในยอ่หนา้นีย้กเวน้บพุบทวลแีลว้ คําขยาย
ทัง้หมดก็ 
 

เป็นคําคณุศัพทล์ว้นๆ ทกุคําจงึขยายคํานามสําคัญ บางครัง้จงึสลับตําแหน่งกันไดบ้า้งคะ่  

เชน่ ผนัง (wall) หนิ สงูชนั (craggy) ของปากปลอ่งภเูขาไฟ (crater) สน้ํีาตาลอมเทา  

(grey-brown) ถา้จะเขยีนตามลําดับของคําแปลคงไดเ้ป็น the grey-brown crater  

craggy wall 

คําศัพทใ์นยอ่หนา้นีท้ีน่่ากลา่วถงึคอื wisps (n. ควนัหรอืไอเป็นสายบางๆ หรอืผมปอย

เล็กๆ) 



968 

 

สว่น splash (n. เสยีงน้ําแตกกระจาย , ประพรมน้ํา, สหีรอืแสงจดุเล็กๆ ทีแ่ตกตา่งจากรอบ 

ขา้งอยา่งสิน้เชงิ) ดฉัินเลอืกใช ้แตง่แตม้ เพราะตอ้งการสือ่ความหมายวา่เป็นสิง่ทีม่ ี

ปรมิาณ 

นอ้ยเหมอืนน้ําทีป่ระพรม แตส่วยแตกตา่งจากรอบขา้งทีไ่มส่วยเลย 

ยอ่หนา้ 2 
roar (v. คําราม ) back to life เป็นบคุลาธษิฐานอกีเชน่กัน แตจ่ะแปลตรงๆ วา่ ภเูขาไฟ 

วสิซเูวยีสจะคํารามกลับคนืชพี ไมเ่หมาะคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3  
slumbering giant (ยักษ์ทีกํ่าลังหลับ) เป็นการเปรยีบเทยีบภเูขาไฟวสิซเูวยีสกับยักษ์

หลับ 

ซึง่ไดค้วามหมายดใีนภาษาไทย เชน่เดยีวกับ shiver (v.สัน่สะทา้นดว้ยความกลัวหรอื

หนาว)  
down the spine ภาษาไทยเราก็ใชว้า่ เสยีวสนัหลงั ไดพ้อด ี

snuff out (v. พน่ลมหายใจออกมา, ทําใหส้ญูสิน้ไป) เป็นการใชคํ้าทีฉ่ลาด เพราะคําเดยีว

ใน 

บรบิทนีทํ้าใหไ้ดค้วามหมายถงึสองอยา่ง คอืภเูขาไฟพน่ไฟออกมา และทําใหท้กุอยา่งถงึ
จดุจบ 

ไปดว้ย จงึตอ้งนํามาใสไ่วใ้นบทแปลทัง้คูค่ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
คําวา่ back ตามดว้ย บพุบทอยา่ง ใน back in Macedonio's office นีเ้ป็น adverb ม ี

ความหมายวา่เป็นการกระทําในเรือ่งเดยีวกัน (การพดูถงึวสิซเูวยีส) แตอ่ยูใ่นอกีสถานที่
หนึง่  

ดฉัินใช ้แต ่ขึน้นําหนา้ประโยค เพือ่ใหผู้อ้า่นเห็นความขดัแยง้ของเนือ้ความระหวา่งยอ่

หนา้นี้ 
ซึง่เป็นการพดูถงึวสิซเูวยีสกับเจา้หนา้ทีใ่นสํานักงาน กับยอ่หนา้ทีแ่ลว้ซึง่เป็นการพดูถงึ 

วสิซเูวยีสตามความรูส้กึและการมองอยา่งชาวบา้น 

ยอ่หนา้ที ่5 
ยอ่หนา้นีส้ว่นทีแ่ปลยากอยูท่ีน่ามวล ีThe observatory's custom-designed  

seismic early-warning system โชคดทีีคํ่าขยายทกุคําขยายคํานามสําคัญตัวเดยีวกัน 

ตัง้แต ่early-warning ( present participle — เตอืนลว่งหนา้แตเ่นิน่ๆ) seismic (adj.  

เกีย่วกับการเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลก) custom-designed (past participle — ไดรั้บการ 

ออกแบบมาใหต้รวจอยา่งสมํา่เสมอ) การแปลจงึเริม่ดว้ยคํานามสําคัญ system ตามดว้ย

สว่น 

ขยายโดยคํานงึถงึความสละสลวยคะ่ บางครัง้อาจตอ้งใชอ้นุประโยคขยายดว้ย เชน่ใชอ้นุ
ประโยค 

ทีอ่อกแบบมาเพือ่ตรวจจับการเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลกอยา่งสมํา่เสมอ มาขยาย ระบบ 
เนือ่งจาก 
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ในภาษาไทยไมม่กีารวางสว่นขยายเรยีงกันไดย้าวเทา่กับในภาษาอังกฤษ 

ยอ่หนา้ที ่6 
รปูประโยค The longer...the greater ตรงกับขอ้ความในภาษาไทยวา่ ยิง่...ก็ย ิง่ สว่น 

flare เมือ่เป็นกรยิามคีวามหมายถงึไฟหรอืแสงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วและมขีนาดใหญ ่ใน

ทีน่ี ้ 

ปะท ุจงึน่าจะเหมาะกับบรบิทคะ่ 

พบกับตอนตอ่ไปสปัดาหห์นา้ สวัสดคีะ่    

เกษมศร ีวงศเ์ลศิวทิย ์    

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

FEBRUARY 2003 

February 25: A news article with honourific language (Part 2)  

สวัสดีค่ะ  
บทเรียนแปลวนัน้ี นาํเสนอพระราชดาํรัสบางตอนของกษตัริยส์วีเดนท่ีทรงประทานแด่เหล่า 
ลูกเสือโลก และเสนอความปลาบปล้ืมปิติ ความภาคภูมิใจ ความรักหลงใหลของลูกเสืออีก 2 คน  

ท่ีมีต่อกษตัริยส์วีเดน อยา่ลืมสงัเกตเปรียบเทียบการใชร้าชาศพัทข์องกษตัริยต่์างแดน กบัของ 
พระมหากษตัริยไ์ทยนะคะ เชิญติดตามบทเรียนไดค้่ะ 

 

WORLD SCOUT JAMBOREE 

Swedish king 
charms troops 

Lauds education at camp on 
de-mining 

Anjira Assavanonda 
Onnucha Hutasingh 

งานชุมนุมลูกเสอืโลก 

กษตัรยิส์วเีดนทรง 

เป็นทีร่กัหลงใหล 

ของเหลา่ลกูเสอื 

ทรงสดดุกีารศกึษาในคา่ย 

เกีย่วกับการเก็บกูก้ับระเบดิ 

อญัจริา อศัวนนท,์ อรนุชา หุตะสงิห ์ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb2503.htm
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9. It was not easy for scouts 

from Third World countries 

to take part. The world's top 

scout said the World Scout 

Foundation raised funds to 

enable scouts from poor 

countries to join the 

jamboree. 

10. The experience of scouting 

at home and an international 

scout jamboree were vastly 

different. 

11. In their home troops, scouts 

learnt skills such as tying 

knots, whereas the world 

scout jamboree was about 

teambuilding, leadership and 

solving problems in groups. 

12. Jennifer Atchison, 17, from 

the US, said she was proud 

to sit next to the king of 

Sweden. "We were told just 

the night before that we'd 

meet the king, and that it 

was confidential." 

13. Jennifer had thought he 

would arrive in his royal 

clothes, but the person 

standing in front of her 

resembled a scout rather 

than a king. 

14. Jennifer said her father had 

seen the king when he 

attended the 14th world 

Scout Jamboree in Norway 

in 1975. He was still proud 

of that experience. 

15. "But here I am, sitting with 

the king and I have taken his 

picture already," she said. 

16. The Swedish troop at sub-

camp C-5, where the king 

stayed overnight, will also 

9. การทีล่กูเสอืจากประเทศโลก 

ทีส่ามจะไดเ้ขา้รว่มชมุนุม 

ลกูเสอืโลกนัน้ไมใ่ชข่องงา่ย  

ผูนํ้าลกูเสอืโลกตรัสวา่ มลูนธิ ิ

ลกูเสอืโลกไดจั้ดการหาทนุ 

เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยใหล้กูเสอื 

จากประเทศตา่งๆ ทีย่ากจน 

ไดม้โีอกาสเขา้รว่มงานชมุนุม 

ลกูเสอืโลก 
10. ประสบการณ์จากการเขา้รว่ม 

กจิกรรมลกูเสอื ณ ประเทศ 

ของตน และประสบการณจ์าก 

งานชมุนุมลกูเสอืนานาชาตนัิน้ 

มคีวามแตกตา่งกันอยา่งมาก 
11. ทีป่ระเทศของตนเหลา่ลกูเสอื 

เคยเรยีนรูทั้กษะการผกูเงือ่นปม 

ตา่งๆ แตใ่นงานชมุนุมลกูเสอื 

โลกนัน้ เขาจะไดเ้รยีนรูก้าร 

สรา้งทมี การเป็นผูนํ้า และการ 

แกปั้ญหาตา่งๆ ภายในกลุม่ 
12. นางสาวเจนนเิฟอร ์แอทชสินั  

อาย ุ17 ปี จากสหรัฐอเมรกิา 

กลา่ววา่เธอรูส้กึภาคภมูใิจที ่
ไดน่ั้งเคยีงขา้งกษัตรยิส์วเีดน  

"เพิง่ไดรั้บรูเ้มือ่คนืนีเ้องวา่จะ 

ไดเ้ขา้เฝ้าพระองค ์และใหเ้ก็บ 

เรือ่งนีเ้ป็นความลับดว้ย" 
13. นางสาวเจนนเิฟอรค์ดิวา่ พระองค ์

คงจะเสด็จมาในฉลองพระองค ์

แบบกษัตรยิ ์แตป่รากฎวา่ผูท้ี ่
ประทับยนืเบือ้งหนา้เธอนัน้เหมอืน 

จะเป็นลกูเสอืมากกวา่กษัตรยิ ์
14. นางสาวเจนนเิฟอรย์ังไดก้ลา่ว 

ตอ่ไปดว้ยวา่ บดิาของเธอเคยม ี

โอกาสเห็นพระองคเ์มือ่คราวไป 

รว่มงานชมุนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่ 

14 ทีป่ระเทศนอรเ์วยเ์มือ่ ค.ศ. 

1975 ซึง่เป็นประสบการณ์ทีท่า่น 

ยังภาคภมูใิจอยูม่ริูค้ลาย 
15. เธอกลา่วอกีวา่ "แต ่ณ ทีน่ี ้ฉัน 

กลับไดน่ั้งอยูก่ับพระองคท์า่น  
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not forget the moment. 

17. Dagmawi Elehu, of the 

Swedish Guide and Scout 

Association, said the king 

took part in camp activities 

on Saturday night, along 

with the 550 Swedish scouts 

here. 

18. The king left the camp 

yesterday after lunch. His 

plans are not known, as he 

wants to keep the rest of his 

visit private. 

และยังไดถ้า่ยพระรปูไวด้ว้ย" 
16. คณะลกูเสอืสวเีดนทีค่า่ยยอ่ย  

C-5 ซึง่พระองคป์ระทับแรมดว้ยนัน้ 

ก็จะไมม่วีนัลมืเลอืนเหตกุารณ์ดัง 

กลา่วเชน่กัน 
17. นายเดกมาว ีอลีหี ูจากสมาคม 

ลกูเสอืและมัคคเุทศกแ์หง่ประเทศ 

สวเีดนกลา่ววา่ พระองคท์รงเขา้
รว่ม 

กจิกรรมคา่ยตา่งๆ เมือ่คนืวนัเสาร ์

พรอ้มๆ กับลกูเสอือกี 550 คนใน

คา่ย 
18. พระองคเ์สด็จพระราชดําเนนิออก 

จากคา่ยหลังจากเสวยพระกระยา
หาร 

กลางวนัเสร็จแลว้ ไมม่ใีครทราบ 

กําหนดการของพระองค ์ซึง่ก็ตอ้ง 

ตามพระราชประสงคท์ีจ่ะใหเ้วลา
สว่น 

ทีเ่หลอืในการเสด็จพระราชดําเนนิ 

เยอืนครัง้นีเ้ป็นการสว่นพระองค์
จรงิๆ 

ค าอธบิาย 
ยอ่หนา้ 9 

ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึบทบาทสําคัญของมลูนธิลิกูเสอืโลกทีใ่หเ้งนิ
สนับสนุนลกูเสอื 

จากบรรดาประเทศโลกทีส่ามไดเ้ขา้รว่มงานชมุนุมลกูเสอืโลก เพือ่ใหเ้ป็นการเขยีนบท
แปล 

ภาษาไทยเป็นภาษาทีใ่ชพ้ดูจากันตามปกตหิรอืตามธรรมชาต ิดฉัินจงึนําคําแปลของ It 

was  

not easy — ไมใ่ชข่องงา่ย มาวางไวต้อนทา้ยคะ่ 

  Third World countries n. กลุม่ประเทศโลกทีส่าม มักเป็นประเทศทีย่ากจน 

  The world's top scout n. top ในทีน่ีค้อืผูนํ้า หรอืบคุคลสําคัญทีส่ดุ 

  raised funds v. ใหท้นุ จัดการหาทนุเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย 

ยอ่หนา้ 10-11  

ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความแตกตา่งระหวา่งกจิกรรมภายในประเทศกับ 

กจิกรรมนานาชาตใินงานชมุนุมลกูเสอืโลก u scouting at home n. กจิกรรมลกูเสอื 
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ภายในประเทศ 

  international scout jamboree n. งานชมุนุมลกูเสอืนานาชาต ิ

  skills n. ทักษะ ความชํานาญ 

  tying knots n. การผกูเงือ่นปมตา่งๆ ดว้ยเชอืก เชน่ เงือ่นกระตกุ เงือ่นตาย ฯลฯ 

ยอ่หนา้ 12-15  
ใจความของสีย่อ่หนา้นีก้ลา่วถงึเนตรนาร-ีลกูเสอืหญงิจากสหรัฐอเมรกิาทีป่ลาบปลืม้เป็น
ลน้พน้ 

ทีไ่ดเ้ขา้เฝ้าตอ่พระพักตรก์ษัตรยิส์วเีดน และกลา่วถงึความรูส้กึของบดิาของเธอทีไ่ดเ้ห็น 

พระองคใ์นงานชมุนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่14 

  to sit next to the king v. น่ังเคยีงขา้งกษัตรยิ ์ตรงนีจ้ะใชร้าชาศัพทว์า่เขา้เฝ้าไมไ่ด ้

เสยีแลว้ เพราะตอ้งการเนน้ตา่งกัน 
  we were told เป็นรปู passive voice หรอืถกูกระทํา ซึง่ภาษาไทยไมน่ยิมใชก้ับการ

กระทํา 

ในทางทีด่ ีดังนัน้จงึเขยีนคําแปลวา่ เราเพิง่ไดร้บัรู.้.. โดยรักษาความหมายไวค้รบถว้น 

  confidential adj. ลับสดุยอด 

  his royal clothes n. ราชาศัพทใ์ชว้า่ เครือ่งทรงสาํหรับ, ของกษัตรยิ ์

  was still proud พยายามใชส้ํานวนไทยๆ วา่ ยงัภาคภมูใิจอยูม่ริูค้ลาย 

ยอ่หนา้ที ่16  
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึเหลา่ลกูเสอืทีค่า่ยยอ่ย C -5 ทีซ่าบซึง้มริูล้มืเพราะ

กษัตรยิ ์

สวเีดนประทับแรมในคา่ยเดยีวกับพวกเขา 

  sub camp C-5 คา่ยยอ่ย C-5 เหตทุีไ่มแ่ปล C-5 เพราะเป็นชือ่เฉพาะของการแบง่เขต 

คา่ยลกูเสอืในงานชมุนุมลกูเสอืโลกครัง้นี ้
  the king stayed overnight ใชร้าชาศัพทว์า่ พระองคท์รงประทบัแรม ซึง่ศัพท ์

ธรรมดาคอื คา้งคนื 
  the moment ถา้จะแปลตรงตัววา่ โอกาส, ขณะ, ชว่งเวลา... ก็จะไมส่ือ่เทา่ทีค่วร 

ดังนัน้ 

จงึเขยีนคําแปลวา่ เหตกุารณ์ ซึง่ก็เป็นความหมายทีถ่กูตอ้งแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่17 
ใจความสําคัญของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึกษัตรยิส์วเีดนทรงรว่มกจิกรรมคา่ยในคนืวนัเสาร์
รว่มกับ 

เหลา่ลกูเสอืสวเีดนจํานวน 550 คน 

  Swedish Guide and Scout Association ชือ่เฉพาะสมาคมลกูเสอืและมัคคเุทศก ์

แหง่ประเทศสวเีดน 
  the king took part v. ราชาศัพทใ์ช ้ทรง นําหนา้คํากรยิา พระองคท์รงเขา้รว่ม 
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(กจิกรรม 

ในคา่ย) ทัง้นีย้กเวน้ไมใ่ชท้รงหนา้คํากรยิา ม,ี เป็น 

  along with adv. พรอ้มๆ กับ, ดว้ยกันกับ 

ยอ่หนา้ที ่18 

เป็นยอ่หนา้สดุทา้ยของบทความหรอืสารคด ีซึง่กลา่วถงึตอนจบของ เหตกุารณ์เมือ่
กษัตรยิส์วเีดน 

ทีเ่สด็จมาเยอืนคา่ยลกูเสอืทรงอําลาจากไปอยา่งเงยีบๆ เป็นการสว่นพระองค ์

  the king left the camp ราชาศัพทใ์ช ้พระองคเ์สด็จพระราชด าเนนิออกจากคา่ย 

  lunch n. ราชาศัพทใ์ช ้พระกระยาหารกลางวนั 

  after lunch เพือ่ใหก้ารเขยีนบทแปลมคีวามสละสลวยไพเราะสมกับระดับภาษาสงูสดุ

ของ 

สงัคม จงึเขยีนวา่ หลงัจากเสวยพระกระยาหารกลางวนัเสร็จแลว้ 

  his plan n. ราชาศัพทใ์ช ้ก าหนดการของพระองค ์

  want to keep the rest of his visit private v. ราชาศัพทใ์ช ้ทรงประสงคจ์ะใหเ้วลา 

สว่นทีเ่หลอืในการเสด็จพระราชดําเนนิเยอืนครัง้นีเ้ป็นการสว่นพระองคจ์รงิๆ 

อยา่เพิง่ทอ้แทก้ับการใชคํ้าราชาศัพทน์ะคะ เพราะภาษาราชาศัพทเ์ป็นภาษาระดับสงูของ
ชาต ิ

ทีม่คีวามเจรญิทางวฒันธรรมมายาวนานมกีารขดัเกลาใหไ้พเราะงดงามล้ําคา่น่านยิม
ตัง้แต ่

บรรพชนจนถงึปัจจบุัน คนไทยโชคดยีิง่ทีไ่ดม้มีรดก วฒันธรรมทางภาษาเชน่นี้ มาชว่ยกัน 

อนุรักษ์ราชาศัพทไ์วส้ําหรับชนรุน่หลังตอ่ไป ดไีหมคะ 

สวสัดคีะ่    

สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

February 18: A news article with honourific language (Part 1)  

สวัสดีค่ะ  
ถึงแมก้ารชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี 20 จะผา่นพน้ไปแลว้ก็ตาม แต่ความประทบัใจหลายอยา่ง 
ยงัคงติดตรึงมิรู้ลืม เยาวชนไดเ้รียนรู้ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากมายท่ีเป็นอาหารวิเศษแก่ความคิดจิตใจ 

เหตุการณ์ในค่ายลูกเสือเป็นบทเรียนท่ีหาไม่ไดอี้กแลว้ในชีวิต หน่ึงในเหตุการณ์ประทบัใจท่ีติดตรึง 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb1803.htm
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ท่ีสุดของเหล่าลูกเสือคือการเสด็จเยอืนของกษตัริยส์วีเดน ประธานกิตติศกัด์ิของมูลนิธิลูกเสือโลก 

บทเรียนแปลวนัน้ีขอนาํเสนอบทความเชิงข่าว ท่ีประกอบดว้ยความรู้สึกประทบัใจของเยาวชน 

และการใชร้าชาศพัทส์าํหรับกษตัริยต่์างแดน เพ่ือให้ท่านไดศึ้กษาสงัเกตและรวบรวมไวใ้น "คลงัคาํ" 
เฉพาะตวัของท่าน อยา่ลืมเปรียบเทียบกบัราชาศพัทส์าํหรับพระมหากษตัริยไ์ทย ท่ีท่านไดไ้วแ้ลว้ 

จากบทเรียนคร้ังก่อนๆ เชิญติดตามไดค้่ะ 

 

WORLD SCOUT JAMBOREE 

Swedish king 
charms troops 

Lauds education at camp on 
de-mining 

Anjira Assavanonda 
Onnucha Hutasingh 

1. After camping overnight at 

the 20th world Scout 

Jamboree in Sattahip, King 

Carl XVI Gustaf of Sweden 

yesterday declared that 

scouting was about fun, 

friendship, education and 

leadership training for the 

young. 

2. Turning up at an interview 

with selected members of 

the press, the king dressed 

in a bright blue Swedish 

scout shirt, yellow scarf 

and long pants, introduced 

himself simply as honorary 

chairman of the World 

Scout Foundation and 

representative of the 

Swedish scouts taking part. 

3. Sitting with six scouts from 

Egypt, Uganda, Congo, 

งานชุมนุมลูกเสอืโลก 

กษตัรยิส์วเีดนทรง 

เป็นทีร่กัหลงใหล 

ของเหลา่ลกูเสอื 

ทรงสดดุกีารศกึษาในคา่ย 

เกีย่วกับการเก็บกูก้ับระเบดิ 

อญัจริา อศัวนนท,์ อรนุชา หุตะสงิห ์ 

1. หลังจากทรงประทับแรมใน
งาน 

ชมุนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่20 

ณ  

อําเภอสตัหบี เมือ่วานนี ้พระ
เจา้ 

คารล์ กสุตาฟ ที ่16 แหง่

สวเีดน 

ทรงมพีระราชดํารัสวา่
กจิกรรม 

ของลกูเสอืนัน้ประกอบดว้ย
ความ 

สนุกสนาน มติรภาพ 
การศกึษา  

และการอบรมการเป็นผูนํ้า 

สําหรับเยาวชน 
2. การปรากฎพระองคใ์นการ 

พระราชทานสมัภาษณ์แก่
คณะ 

สือ่มวลชนทีไ่ดรั้บการ
คัดเลอืก 
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South Africa, the United 

States and Sweden, he said 

he had attended many scout 

events across the world. 

4. He was particularly 

impressed with a workshop 

on de-mining at the Global 

Development Village at the 

jamboree which looks at 

problems around the world. 

5. "It's good to educate scouts 

on de-mining, which is a 

very complicated and 

lengthy process," he said. 

6. He believed the scouts who 

took part in the 11-day 

jamboree would have many 

experiences to pass on to 

their friends when they 

arrived home. 

7. One of the clear messages 

to emerge was about peace 

and child safety, and the 

visiting king hoped scouts 

would raise those issues 

with their home troops. 

8. One of six scouts chosen to 

sit with the Swedish king, 

Mark Sewankambo 20, 

from Uganda, said his 

jamboree experience had 

been wonderful. "We don't 

have many of these 

scouting activities in my 

country." 

ใหเ้ขา้เฝ้านัน้ พระองคท์รง 

ฉลองพระองคเ์ครือ่งแบบ
ลกูเสอื 

สวเีดนสน้ํีาเงนิสด สนับเพลา 

ขายาวและผา้พันพระศอสี

เหลอืง 

พระราชดํารัสแนะนําพระองค์
เอง 

อยา่งงา่ยๆ วา่ทรงเป็น
ประธาน 

กติตมิศักดิข์องมลูนธิลิกูเสอื
โลก 

และทรงเป็นผูแ้ทนของคณะ 

ลกูเสอืสวเีดนทีเ่ขา้รว่มชนุ
นุม 

ในครัง้นี ้
3. พระองคป์ระทับน่ังอยูก่ับ

ลกูเสอื 

6 คนจากอยีปิต ์ยกูันดา 

คองโก 

แอฟรกิาใต ้สหรัฐอเมรกิา 
และ 

สวเีดน ตรัสวา่ทรงเคยเขา้
รว่ม 

กจิกรรมของลกูเสอืท่ัวโลก 

มาแลว้หลายครัง้ 
4. พระองคท์รงมคีวาม

ประทับใจ 

เป็นพเิศษในการฝึกปฏบิัต 

ีเิกีย่วกับการเก็บกูก้ับระเบดิ 

ทีจั่ดขึน้ ณ หมูบ่า้น
โลกาภวิฒัน์ 
ของงานชมุนุมลกูเสอืโลก
ครัง้นี ้ 

ซึง่เป็นการคํานงึถงึปัญหาที ่
เกดิขึน้ท่ัวโลก 

5. พระองคต์รัสวา่ "การใหก้าร 

ศกึษาลกูเสอืเรือ่งการเก็บกู ้
กับระเบดิอันเป็นกระบวนการ 

ทีส่ลับซบัซอ้นและใชเ้วลา 

มากนัน้เป็นสิง่ทีด่"ี 
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6. พระองคท์รงเชือ่วา่ ลกูเสอื 

ทัง้หลายทีไ่ดม้ารว่มงาน 

ชมุนุมลกูเสอืโลกเป็นเวลา 

11 วนั เมือ่เดนิทางกลับยัง 

บา้นเกดิเมอืงนอนของตน
แลว้ 

คงจะนํา ประสบการณ์ที่
ไดรั้บ 

7. เรือ่งสนัตภิาพและความ 

ปลอดภัยของเด็กเป็นสารอกี 

ขอ้หนึง่ทีท่รงกลา่วถงึอยา่ง 

ชดัเจน และพระราช
อาคันตกุะ 

ทรงหวงัวา่เหลา่ลกูเสอืจะนํา 

ไปเป็นประเด็นรว่มอภปิราย 

ในหมูล่กูเสอืจากประเทศ 

ของตน 
8. นายมารค์ เสวานแกมโบ 

อาย ุ20 ปี จากยกูันดา หนึง่ 

ในลกูเสอืหกคนทีไ่ดรั้บการ 

คัดเลอืกใหเ้ขา้เฝ้ากษัตรยิ ์

สวเีดน กลา่ววา่เขาไดรั้บ 

ประสบการณ์ทีด่จีากการ 

ชมุนุมลกูเสอืโลกครัง้นี ้
"กจิกรรมหลายอยา่งใน 

การชมุนุมลกูเสอืทีป่ระเทศ 

ไทยนีไ้มเ่คยมเีลยใน
ประเทศ 

ของผม" 

ค าอธบิาย 
หวับท 

โครงสรา้งของกลุม่คําในภาษาอังกฤษทีใ่ชเ้ป็นหัวบทนัน้ ไมม่อีะไรซบัซอ้นทัง้ๆ ทีท่กุคําเป็น 

คํานาม ซึง่ทําหนา้ทีข่ยายความหมายซึง่กันและกัน เมือ่แปลเป็นภาษาไทย เราก็จะเปลีย่น 

การเรยีงคําตามหลักภาษาไทย โดยเริม่ตน้ดว้ยคําหลักซึง่อยูท่า้ยกลุม่ Jamboree การ

ชุมนมุ 

ใหญข่องลกูเสอื ตอ่ดว้ย world scout ลกูเสอืโลก ถอ้ยคําทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการของไทย 

ใชว้า่ งานชุมนมุลกูเสอืโลก ซึง่ฟังด ูกะทัดรัดไมข่ดัหแูตอ่ยา่งใด 

หวัขา่วและโปรยหวัขา่ว  

การแปลยุง่ยากพอสมควร เพราะตอ้งคํานงึถงึความเหมาะสมในดา้นระดับของภาษาซึง่เป็น 
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ระดับสงูสดุ คอืภาษาระดับราชาศัพท ์ซึง่มหีลายแบบทัง้แบบทีใ่ชก้ับพระมหากษัตรยิไ์ทย 

กษัตรยิต์า่งแดน เจา้นายชัน้สงู ชัน้รอง…ตลอดจนพระสงฆผ์ูท้รงสมณศักดิ ์

  charms v. ดงึดดูใจ ใชเ้วทยม์นตรค์าถา ทําเสน่ห ์; ประทับใจ หลงเสน่ห ์ลว้นแตเ่ป็นคํา

แปล 

ทีไ่มสู่เ้หมาะสมหากจะใชก้ับกษัตรยิ ์ครัง้แรกก็แปลตรงๆ วา่ กษัตรยิส์วเีดนทรงรา่ยมนต์
เสน่ห ์

เหลา่ลกูเสอื  คําแปลนีค้งมคีนอยากตอ่วา่จากท่ัวสารทศิ คดิหลายตระหลบ ในทีส่ดุก็ลอง

เปลีย่น 

กรรมมาเป็นประธานวา่ เหลา่ลกูเสอืหลงเสน่ห ์กษัตรยิส์วเีดน  ดฉัินไดย้นิเสยีงหัวเราะของ

คณุนะคะ ไมเ่อาดกีวา่ ในทีส่ดุก็ตอ้งเปลีย่นคํากรยิาภาษาอังกฤษใหเ้ป็นคณุศัพทใ์น
ภาษาไทย เพือ่รักษาความ 

หมายทีเ่ทา่เทยีมกันไว ้การผละจากหนา้ทีคํ่ากรยิามาสูค่ณุศัพทนั์น้เป็นการผละจาก
ภาษาตน้ฉบับ 

เพือ่มุง่สือ่ความหมายใหแ้กผู่อ้า่น ซึง่เป็นวธิแีปลทีถ่กูตามหลักวชิาการแปล อยา่งหนึง่ 
  troops n. ในทีน่ีค้อื เหลา่ลกูเสอืโลก 

  lauds v. สดดุ ียกยอ่ง ชมเชย 

  camps n. คา่ย,ทีพั่กชัว่คราว v. พักแรมในคา่ย 

  de-mining n. การเก็บกูก้ับระเบดิ 

ยอ่หนา้ที ่1-2  
ใจความสําคัญของสองยอ่หนา้นีค้อื การเสด็จเยอืนคา่ยลกูเสอืของกษัตรยิ ์สวเีดน พระราช
ดํารัส และ 

ฉลองพระองคเ์ครือ่งแบบลกูเสอืสวเีดน ซึง่สรา้งความประทับใจใหแ้กเ่หลา่ลกูเสอื 

  turning up v. พลกิ เพิม่ ปรากฏ มาถงึ ในทีน่ีเ้ป็นการปรากฎพระองค ์

  selected members of the press กลุม่คํานีคํ้าสําคัญอยูท่า้ยสดุจงึไลแ่ปลจากคําสดุทา้ย 

ขึน้มา 
  shirt, scarf, long pantsใชคํ้าราชาศัพทว์า่ ฉลองพระองค ์ผา้พนัพระศอ และ สนบั 

เพลาขายาว ตามลําดับ 

  World Scout Foundation n. ชือ่เฉพาะกองทนุ มลูนธิลิกูเสอืโลก 

ยอ่หนา้ที ่3-4-5 
ใจความสําคัญของ 3 ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลกูเสอืทีทํ่าหนา้ทีส่ ือ่มวลชน 6 คน ไดรั้บคัดเลอืกให ้

เขา้เฝ้า 

ใกลช้ดิกษัตรยิส์วเีดน และกลา่วถงึพระราชดํารัสทีพ่ระราชทานเกีย่วกับกจิกรรมการเก็บกูก้ับ
ระเบดิ 

ทีเ่ป็นเรือ่งละเอยีดประณีต ตอ้งอดทนกับขัน้ตอนตา่งๆ เป็นเวลานาน 

  workshop n. หลายคนนยิมเขยีนทับศัพทว์า่ เวริค์ชอพ แตถ่า้จะอนุรักษ์ภาษาไทยก็พอจะ

ใชว้า่ 

การฝึกปฏบิัตไิด ้ซึง่ก็มคีวามหมายครบถว้นเทา่กัน 



978 

 

  Global Development Village n. เป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมในงานชมุนุมลกูเสอืโลก 

คําทีใ่ชอ้ยา่งเป็นทางการคอื หมูบ่า้นโลกาภวิตัน ์

ยอ่หนา้ที ่6-7  

ใจความของสองยอ่หนา้นีแ้สดงความมุง่หวงัใหเ้หลา่ลกูเสอืนําประสบการณ์ตา่งๆ ไป
เผยแพรใ่น 

หมูม่ติรสหายทีป่ระเทศของตนและใหนํ้าเรือ่งสนัตภิาพและความปลอดภัยของเด็กไปถกกัน
ใน 

หมูล่กูเสอืรว่มชาตขิองแตล่ะคนดว้ย 

  the 11 day jamboree n. การชมุนุมลกูเสอืทีใ่ชเ้วลา 11 วนั ขอใหผู้แ้ปลสังเกตดา้น 

ไวยากรณท์ี ่11 day ซึง่ทําหนา้ทีข่ยาย jamboree ดังนัน้ day จงึไมต่อ้งเตมิ s 

  to pass on v. เผยแพร ่

  they arrived home คําแปลงา่ยๆ นีเ้พือ่ใหเ้ป็นภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาต ิดฉัินเขยีนวา่ 

เมือ่เดนิทางกลบัยงับา้นเกดิเมอืงนอนของตนคะ่ 
  the visiting king n. ใชร้าชาศัพทว์า่ พระราชอาคันตกุะ 

  raise issues v. ยกขึน้เป็นประเด็นถกกัน, อภปิรายกัน 

  their home troops เหลา่, คณะ, หมูล่กูเสอืจากประเทศของตน ดฉัินยกกลุม่คํา 

บอกเวลาเมือ่... มาไวห้นา้กรยิา คงจะน า... เพือ่ใหก้ารเขยีนเป็นธรรมชาตใินภาษา 

ไทยคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่8  
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลกูเสอืจากยกูันดาทีไ่ดเ้ขา้เฝ้ากษัตรยิส์วเีดน เขาไดเ้รยีนรู ้
ประสบการณ์แปลกใหมจ่ากกจิกรรมตา่งๆ ทีไ่มเ่คยมใีนประเทศของเขาหลายอยา่ง ดฉัิน 

นําคําแปลชือ่ นายมารค์... มาเขยีนไวห้นา้สว่นขยาย หนึง่ใน... ก็ดว้ยเหตผุลทีว่า่จะให ้

การเขยีนเป็นภาษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตคิะ่ 

  chosen, selected มคีวามหมายอยา่งเดยีวกัน คอืไดรั้บการคดัเลอืก 

  to sit with the king v. ใช ้ราชาศัพทว์า่ เขา้เฝ้า 

วนันีข้อลาไปกอ่นนะคะ สปัดาหห์นา้จะกลา่วถงึลกูเสอืสือ่มวลชนของคา่ยอกี 2 คนทีรั่ก

หลงใหลใน 

กษัตรยิส์วเีดนคะ่ 

สวสัดคีะ่    

สทิธา พนิจิภวูดล     

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
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Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart. 

 

February 11: Two approaches to translation with a short funny news story  

สวัสดีค่ะ  
ช่วงน้ีเราพกัจากเหตุการณ์เครียดประจาํวนัมาเป็นเร่ืองสนุกๆ ดีกวา่นะคะ อยา่งเจา้หนูตวัเล็กๆ ท่ี 

เป็นเหตุใหเ้คร่ืองบินตอ้งจอดอยูเ่ฉยๆ เร่ืองน้ี ภาษาในวนัน้ีไม่ยากเลยค่ะ เพราะเจตนา อยากกล่าว 

ถึงการปรับบทแปลเป็นแบบ"เอาความ" โดยไม่ให้ผิดความหรือตกหล่นเสียหายไป 

 

Mouse halts plane 

Zurich 

A missing mouse grounded a 

Swiss airliner for more than a day 

as airline officials pumped carbon 

dioxide into the plane's cargo 

hold to kill the rodent Houdini. 

The mouse, being transported to a 

laboratory from Mexico, escaped 

from its container on a flight 

from Boston to Zurich on 

Wednesday, a spokesman for 

Swiss International Air Lines said 

on Friday. To prevent the rodent 

from gnawing on cables or cargo 

on future flights, the airline 

pumped carbon dioxide into the 

Airbus hold and let it stand for 24 

hours. The spokesman said using 

cheese or a cat to retrieve the 

mouse - nicknamed Speedy 

Gonzalez - "would have taken 

much more time" and that it 

would not have suffered. The 

mouse was never found. The 

airline had to cancel a flight from 

Zurich to New York and back as 

a result, and diverted a flight 

เครือ่งบนิหยดุบนิ 

เพราะหนูเป็นเหต ุ

ซรูคิ  

เมือ่วนัศกุร ์โฆษกของสายการบนิ
สวสิ  

อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลนส์ แถลง
วา่ 

การทีเ่ครือ่งบนิลําหนึง่ของสายการ
บนิ 

สวสิไมอ่าจขึน้บนิไดเ้ป็นเวลากวา่ 

หนึง่วนั ตอ้งยกเลกิเทีย่วบนิไปกลับ 

ระหวา่งซรูคิกับนวิยอรค์ และตอ้ง 

เปลีย่นทศิทางการบนิจากเจนวีา 

เพือ่ไปรับผูโ้ดยสารทีต่กคา้งอยูนั่น้ 

สาเหตมุาจากหนูตัวหนึง่ทีห่นหีลดุ 

จากกรงขณะอยูใ่นเทีย่วบนิจาก 

บอสตันมาซรูคิเมือ่วนัพธุ เจา้หน 

ีซู ึง่มคีนตัง้สมญานามวา่ สปีด ี 

กองซาเลส นีเ้ป็นหนูทีส่ง่มาจาก 

เม็กซโิกไปยังหอ้งปฏบิัตกิาร 

ทดลองแหง่หนึง่ เจา้หนา้ทีส่ายการ
บนิ 

พยายามกําจัดหนูลอ่งหนตัวนีด้ว้ย 

วธิรีมดว้ยกาซคารบ์อนไดออกไซด ์

โดยปลอ่ยกาซ เขา้ไปในหอ้งเก็บ 

สมัภาระบนเครือ่งบนิแลว้ปลอ่ยทิง้ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb1103.htm
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from Geneva to pick up stranded 

passengers. — Reuters 
ไว ้24 ชัว่โมง โฆษกอธบิายวา่ที ่

ตอ้งทําเชน่นีเ้พือ่ป้องกันไมใ่หห้น 

ีไูปกัดแทะสายเคเบลิหรอืสมัภาระ 

ในเทีย่วบนิตอ่ๆ ไป ถา้ใชเ้นยแข็ง 

หรอืแมวลอ่ใหอ้อกมาก็จะเสยี 

เวลามากไปกวา่นีม้าก และการ 

ใชว้ธิดีังกลา่วก็ไมไ่ดทํ้าใหห้น 

ีเูจ็บปวดดว้ย แตป่รากฏวา่ไมม่ใีคร 

ไดพ้บเห็นหนูตัวนีเ้ลย — รอยเตอรส์ 

คําอธบิาย 
ดฉัินเห็นดว้ยกับ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์วรนาถ วมิลเฉลา ผูป้ระพันธห์นังสอืทีม่คีณุคา่และมี
ประโยชน ์

อยา่งยิง่กับวงการการสอนแปล คอืหนังสอืชือ่ คูม่อืสอนแปล ทา่นกลา่ววา่ การแปลแบบ 
"เอาคํา และ 

ความ" ซึง่เป็นการแปลทีมุ่ง่ความถกูตอ้งทัง้ของเนือ้ความในตน้ฉบับ และรปูแบบทว่งทํานอง
การ 

เขยีนของภาษาตน้ฉบับดว้ยนัน้ เป็นการแปลทีค่วรใหค้วามสําคัญกอ่น เมือ่ทําไดช้ํานาญแลว้ 

คอ่ยพัฒนาเป็นงานแปลแบบ "เอาความ" ในภายหลัง 

ทา่นอธบิายการแปลแบบ "เอาความ" วา่เป็นการแปลทีมุ่ง่รักษาใจความหลักของตน้ฉบับไว ้
เทา่นัน้ 

อาจตัดหรอืตอ่เตมิขอ้ความทีไ่มส่ําคัญขึน้มาเองเพือ่ชว่ยความเขา้ใจของผูอ้า่น โดยไมเ่นน้ 

ความตรงกันของรปูแบบ งานแปลชนดินีม้ักเป็นประเภทนวนยิาย (เก็บความจากหนา้ 8-9 ใน 

คูม่อื 

สอนแปล 2543) 

การทํางานแปลโดยเริม่จากแปลแบบ"เอาคําและความ" กอ่นนัน้ ดฉัินคดิวา่มปีระโยชนใ์นแง่
ของ 

การระมัดระวงัความถกูตอ้งของเนือ้ความดว้ย เมือ่ปรับเป็นแบบ "เอาความ" เนือ้หาจะไดไ้ม่
ตกหลน่ 

เป็นการใหเ้กยีรตกิับตน้ฉบับและใหผู้อ้า่นไดรั้บสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นอย่างทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ 
ซึง่น่ัน 

คอืหนา้ทีข่องผูแ้ปล ผูแ้ปลไมไ่ดม้หีนา้ทีต่ัดหรอืเตมิสิง่ทีไ่มม่อียูใ่นตน้ฉบับไดต้ามใจชอบ 
ฉะนัน้ การ 

ปรับบทแปลจงึน่าจะไดแ้กก่ารจัดลําดับการนําเสนอใหม ่การเพิม่หรอืลดคําบางคําตาม
ลักษณะ 

งานเขยีนทีส่ละสลวยในภาษาไทยหรอืเพือ่ความเขา้ใจของผูอ้า่น และการตัดทอนเนือ้ความ
ทีซ่ํ้ากันคะ่ 

บทแปลทีท่า่นอาจจะไดอ้า่นแลว้ทางซา้ยมอืคอืสํานวนแปลแบบ "เอาความ" ดฉัินอยาก
ขอใหท้า่น 
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อา่นบทแปลแบบ "เอาคําและความ" ขา้งลา่งนีเ้ปรยีบเทยีบกัน หากทา่นอา่นไปพรอ้มกับขดี
เสน้ใต ้

ขอ้ความทีต่รงกันระหวา่งสองสํานวน ก็จะเห็นวา่มกีารปรับเปลีย่นตําแหน่งของเนือ้ความ การ
เตมิ 

หรอืตัดทอนแคไ่หน อยา่งไรบา้งคะ่ 

หนูหยดุเครือ่งบนิ 

หนูทีห่นหีลดุไปจากกรงตวัหนึง่เป็นเหตใุหเ้ครือ่งบนิลําหนึง่ของสายการ
บนิสวสิ 

ตอ้งจอดอยูเ่ฉยๆ เป็นเวลากวา่หนึง่วนั ขณะทีเ่จา้หนา้ทีส่ายการบนิปลอ่ย
กาซ 

คารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปในหอ้งเก็บสมัภาระในเครือ่งบนิเพือ่กําจัดเจา้
หน 

ีลูอ่งหนตัวนี ้หนูตัวนีซ้ ึง่สง่มาจากเม็กซโิกไปยังหอ้งปฏบิัตกิารทดลอง
แหง่หนึง่ 

ไดห้นหีลดุออกจากกรงขณะอยูใ่นเทีย่วบนิจากบอสตันมายังซรูคิเมือ่วนั
พธุ  

โฆษกของสายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลนส์ แถลงขา่วเมือ่วนั
ศกุร ์

เพือ่ป้องกันไมใ่หห้นูไปแทะสายเคเบลิหรอืสมัภาระในเทีย่วบนิตอ่ๆ ไป 
ทาง 

สายการบนิจงึกําจัดหนูดว้ยวธิรีมกาซคารบ์อนไดออกไซด ์โดยปลอ่ยกาซ 

เขา้ไปในหอ้งเก็บสมัภาระบนเครือ่งบนิและปลอ่ยทิง้ไว ้24 ชัว่โมง โฆษก

ยัง 

กลา่วอกีวา่ถา้ใชเ้นยแข็งหรอืแมวลอ่เจา้หนูซึง่มคีนตัง้สมญานามใหว้า่ สปี
ด ี 

กองซาเลส ออกมา "อาจจะเสยีเวลากวา่นีม้าก" และวธินีีก็้ไมทํ่าใหห้นู 

เจ็บปวด แตก็่ไมม่ใีครไดพ้บเห็นหนูตัวนีเ้ลย 

เหตกุารณ์นีทํ้าใหส้ายการบนิตอ้งยกเลกิเทีย่วบนิไปกลับซรูคิ นวิยอรค์ 
และ 

ตอ้งจัดใหเ้ครือ่งบนิเปลีย่นทศิทางการบนิจากเจนีวาเพือ่ไปรับผูโ้ดยสารที ่
ตกคา้งอยู ่

สว่นเรือ่งศัพทใ์นเรือ่งนีไ้มม่คํีายาก เพยีงแตต่อ้งหาความหมายของคําใหเ้หมาะสมคะ่ ทีน่่า
กลา่วถงึไดแ้ก ่

  a missing mouse แปลตรงๆ ก็คอืหนูทีห่ายไป แตถ่า้ใหเ้ขา้กับเนือ้ความควรเป็น หนทูีห่นี
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หลดุไป 
  grounded คอืกักบรเิวณ ใชก้ับเครือ่งบนิคอืจอดอยูเ่ฉยๆ ไมไ่ดข้ ึน้บนิ 

  container คอืภาชนะบรรจ ุเมือ่ใสห่นูเป็นๆ ก็ควรเรยีกวา่ กรง 

  rodent Houdini คําวา่ rodent คอืสตัวจํ์าพวกทีม่ฟัีนคูห่นา้สําหรับกัดแทะ จงึไดแ้ก ่พวก 

หน ีกูระรอก กระแต กระตา่ย เป็นตน้ Houdini เป็นชือ่นักมายากลชือ่กอ้งโลกซึง่เสยีชวีติ

ไปแลว้ 

กลทีทํ่าชือ่เสยีงใหเ้ขามากทีส่ดุคอื การลอ่งหนหายตัว ซึง่กลายมาเป็นเหมอืนสญัลักษณ์
ของเขา 

ดฉัินจงึนําเอาคําวา่ ลอ่งหน มาใช ้ซึง่ในบรบิทนีน่้าจะดกีวา่แปลตรงๆ วา่ เจา้หนูฮดูนิ ีที่

ผูอ้า่นที ่
ไมท่ราบภมูหิลังจะไมเ่ขา้ใจ (ยกเวน้ในงานแปลทีเ่ป็นทางการ ตอ้งคงคําเดมิไว ้แตใ่ชว้ธิี
อธบิาย 

ในวงเล็บตอ่ทา้ย หรอืใสใ่นเชงิอรรถคะ่) 
  future flights จะแปลวา่ "เทีย่วบนิอนาคต" อาจทําใหน้กึถงึเทีย่วบนิในศตวรรษหนา้ จงึ

ใช ้

คําวา่ เทีย่วบนิตอ่ๆ ไป แทน 
  hold ในเครือ่งบนิหรอืในเรอืก็คอืทีเ่ก็บสมัภาระ Speedy Gonzales มหีนูตัวหนึง่ทีช่ ือ่นี ้

เป็นตัวเอกในภาพยนตรก์ารต์นู หนูตัวนีเ้ชือ้ชาตเิม็กซกิันความสามารถพเิศษคอืเดนิทางได ้
เร็ว 

มากประดจุจรวด คดิวา่ผูต้ัง้ชือ่เจา้หนูตัวตน้เหตนุีว้า่ สปีด ีกองซาเลส คงมาจากแหลง่ทีม่า

คอื 

เม็กซโิกของมัน และทีม่ันหายตัวไปน่ันเองคะ่ 
  stranded มักใชใ้นรปูของ passive voice ในทีน่ีเ้ราเห็นเป็น past participle ขยาย  

passengers ความหมายก็คอืผูท้ีถ่กูทิง้ไว ้และไมม่ปัีญญาไปไหนได ้สว่นใหญเ่พราะขาดเงนิ 

ในทีน่ีใ้ชใ้นความหมายวา่ผูโ้ดยสารตกคา้ง กําลังคอยเครือ่งบนิมารับ (ไมม่ปัีญญาไปไหน
เหมอืน 

กันคะ่) จนกวา่จะพบกันใหม ่

สวัสดคีะ่       

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

February 4: Analysis for job-seekers in 2003: Debt collectors (2) 

สวสัดคีะ่  
เมือ่สองสปัดาหก์อ่นดฉัินไดห้ยบิบทความชิน้หนึง่ ซึง่เขยีนโดยคณุสมพร ฐาปนาชยั เรือ่งอาชพี
ตา่งๆ 

ทีม่แีนวโนม้จะมคีวามตอ้งการสงูในปีนีเ้นือ่งมาจากสภาพเศรษฐกจิ ชิน้แรกเป็นอาชพีนายหนา้ขาย 

ประกันชวีติสําหรับวนันีเ้ป็นอาชพีพนักงานเรง่รัดหนีส้นิคะ่ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trfb0403.htm
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สิง่ทีน่่าสนใจในแงง่านแปลวนันีค้อืการพยายามหาคําไทยเพือ่ถา่ยทอดความหมาย จรงิอยูว่า่ใน
ปัจจบุัน 

มศีัพทภ์าษาอังกฤษมากมายทีใ่ชทั้บศัพทจ์นคนสว่นใหญเ่ขา้ใจ และบอ่ยครัง้อาจเขา้ใจไดด้กีวา่
การ 

แปลเป็นไทยดว้ยซํ้า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศัพทท์ีเ่กดิจากววิฒันาการใหม่ๆ  แตใ่นฐานะทํางานแปล 

ดฉัินคดิวา่การพยายามหาคําแปลเป็นภาษาไทยตามทีท่า่นผูรู้ใ้นวชิาการนัน้ๆบัญญัตไิวเ้ทา่กับวา่
เป็น 

การทํางานแปลอยา่งครบถว้น และชว่ยเผยแพรศ่ัพทบ์ัญญัตใิหแ้พรห่ลายในกรณีคําศัพทท์ีย่ังไมม่ี
การ 

บัญญัตไิวก็้อาจตอ้งแปลแบบอธบิายความ หรอืเทยีบความ ดังทีด่ฉัินไดใ้ชใ้นบทแปลนีค้ะ่ 

Services sector drives 
heavy demand for 
several careers 

Somporn Thapanachai 

1. Debt collectors: The use of 

plastic money has been booming 

but many people new to credit 

cannot maintain their spending 

discipline and bad debts have 

increased accordingly. 

2. Besides credit extended through 

legitimate financial institutions, 

borrowing from loan sharks at 

extraordinarily high interest has 

also increased. 

3. Debt collectors run the gamut 

from white-collar officers with 

credit-card companies to street 

mafia types employed by less 

savoury sorts of creditors. The 

former work from air-con offices 

and the latter can be found riding 

motorcycles to demand 

repayments from borrowers in 

person. 

4. For those pursuing conventional 

careers as debt collectors, 

earnings include fixed salaries 

ธุรกจิภาคบรกิาร 

ท าใหค้วามตอ้งการ 

บคุลากรมสีงูมาก 

ในหลายอาชพี 

สมพร ฐาปนาชยั  

1. พนกังานเรง่รดัหนีส้นิ: จากทีม่ ี

การใชเ้งนิพลาสตกิเพิม่ขึน้อยา่ง 

รวดเร็วมาก แตม่คีนไมน่อ้ยทีย่ัง 

ไมคุ่น้เคยกับการจับจา่ยดว้ย
สนิเชือ่ 

ทําใหไ้มส่ามารถควบคมุวนัิยใน
การ 

ใชจ้า่ยของตนเองได ้หนีส้ญูจงึ
เพิม่ 

ขึน้อยา่งมาก 
2. และนอกจากสนิเชือ่ทีอ่อกโดย 

สถาบันการเงนิทีถ่กูตอ้งตาม 

กฏหมายแลว้ การกูเ้งนิจากบรรดา 

ผู ้ออกเงนิกูห้นา้เลอืดทีค่ดิ
ดอกเบีย้ 

มหาโหดทัง้หลายก็เพิม่ขึน้ดว้ย 
3. พนักงานเรง่รัดหนีส้นิมตีัง้แต ่

พนักงานระดับทีทํ่างานใน
สํานักงาน 

ของบรษัิททีอ่อกบัตรเครดติ ไปจน 

ถงึประเภทนักเลงตามทอ้งถนนที ่
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and commissions on amounts 

collected, which can be quite 

attractive. But people in this field 

need outstanding communication 

and people skills to minimise 

problems, given the nature of the 

work. 

รับจา้งพวกเจา้หนีท้ีไ่รค้ณุธรรม
หน่อย 

พวกแรกจะ ตดิตอ่ลกูหนีจ้าก
สํานักงาน 

ตดิเครือ่งปรับอากาศ ขณะทีพ่วก
หลัง 

จะเทีย่วขีม่อเตอรไ์ซคอ์อกไป 
เรง่รัด 

ใหล้กูหนีช้ําระหนีส้นิกันถงึตัวเลย
ทเีดยีว 

4. ผูท้ีส่นใจอาชพีพนักงานเรง่รัด
หนีส้นิ 

ซึง่เป็นอาชพีดัง้เดมิทีม่มีานานแลว้
นี ้
จะมรีายไดจ้ากเงนิเดอืนตายตัว
บวก 

กับเงนิคา่ตอบแทนทีค่ดิเป็นรอ้ย
ละ 

ของเงนิหนีส้นิทีเ่ก็บมาได ้ซึง่อาจ
เป็น 

จํานวนเงนิทีน่่าพอใจทเีดยีว 
สําหรับ 

บคุลกิของคนทีจ่ะมาประกอบ
อาชพีนี ้
เมือ่คํานงึถงึลักษณะของงานนีแ้ลว้ 

จําเป็นตอ้งเป็นคนทีม่วีาทศลิป์และ 

มมีนุษยสมัพันธด์เียีย่ม เพือ่ใหเ้กดิ 

ปัญหานอ้ยทีส่ดุ 

ค าอธบิาย 

หวัขา่ว 
เนือ่งจากบทความแปลชิน้แรกลงไวเ้มือ่วนัที ่14 มกราคม นับวา่นานไมน่อ้ยจงึขออนุญาต

อธบิาย 

การแปลหัวขา่วนีอ้กีครัง้คะ่ ความยากของการแปลหัวขา่วนีอ้ยูท่ีก่ารจัดวางสว่นขยายให ้
ถกูตอ้ง  

โดยเริม่ ดว้ยการแปลซือ่ๆตามตน้ฉบับวา่ ธรุกจิภาคบรกิารสรา้งความตอ้งการอยา่งสงู
สาํหรับหลาย 

อาชพี  แลว้ก็นกึวา่ ความตอ้งการอะไร ลองใหมโ่ดยเพิม่คํา บคุลากร  ไดเ้ป็น ธรุกจิภาค
บรกิาร 

สรา้งความตอ้งการบคุลากรอยา่งสงูสาํหรับหลายอาชพี  แตก็่รูส้กึวา่วล ีอยา่งสงู  น่าจะ

ขยาย ความตอ้งการ  จงึตอ้งปรับและเตมิบางคําจนไดเ้ป็น ธุรกจิภาคบรกิารท าใหค้วาม
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ตอ้งการ 

บคุลากรมสีงูมากในหลายอาชพี  นีเ่ป็นชือ่หัวขา่วทีใ่ชเ้มือ่คราวช ิน้แรกคะ่ แตถ่า้จะใชว้า่ 
ธรุกจิภาคบรกิารทําใหค้วามตอ้งการบคุลากรในหลายอาชพีมสีงูมาก ก็น่าจะไดเ้ชน่กัน ตรงนี้

ก็ 

ถอืวา่ขอใหเ้ป็นการตัดสนิใจของผูแ้ปลบนพืน้ฐานของความงดงามของภาษาคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

เนือ้ความในยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึเหตขุองการเกดิหนีส้ญู คําทีแ่สดงความสมัพันธน์ี้
คอื accordingly 

(ดว้ยเหตนุี)้ ในภาษาไทยแสดงความสมัพันธล์ักษณะนีไ้ดห้ลายตําแหน่ง ทีด่ฉัินใชค้อื จาก

ทีม่.ี.. 
ท าให.้.. และ จงึ... โดยวางไวใ้นจังหวะตา่งๆทีเ่หมาะสมคะ่ 

  debt collector มผีูใ้ชว้า่ พนักงานเร่งรัดหนีส้นิ ซึง่ไพเราะกวา่พนักงานเก็บหนีม้าก 

  plastic money ดฉัินแปลตรงตัววา่ เงนิพลาสตกิ แทนทีจ่ะแปลแบบเทยีบความวา่ "บัตร 

เครดติ" เพราะความหมายเชงิเปรยีบเทยีบนีเ้ป็นทีท่ราบกันอยา่งกวา้งขวางแลว้ 
  bad debts มผีูใ้ชว้า่ "หนีเ้สยี หนีเ้น่า" แตใ่นพจนานุกรมศัพทเ์ศรษฐศาสตรห์ลายเลม่ 

ทา่น 

ผูรู้ต้า่งใชว้า่ หนีส้ญู ซึง่ก็ใหค้วามหมายไดช้ดัเจนทเีดยีว 

ยอ่หนา้ที ่2 

โครงสรา้งประโยคไมม่อีะไรซบัซอ้น ทีน่่าสนใจคอืศัพทเ์หลา่นีค้ะ่ 

  credit ดฉัินใช ้สนิเชือ่ แทนการทับศัพทว์า่ "เครดติ" เพราะเป็นศัพทภ์าษาไทยทีท่กุคน

ทราบ 

และใชก้ันอยูแ่ลว้ แมจ้ะตดิปากวา่ "เครดติ" มากกวา่ (แตถ่า้ใชก้ับบัตร น่าจะเป็น "บัตร
เครดติ"  

มากกวา่เพราะไมม่คีนใชว้า่"บัตรสนิเชือ่") 
  loan sharks ดฉัินชอบคําทีม่คีวามหมายอปุมาอปุมัยนีม้ากคะ่ เขาเปรยีบเทยีบคนออก

เงนิกู ้
ทีข่ดูรดีเอาดอกเบีย้แพงๆ นีว้า่ "ฉลาม" เพราะความทีเ่ป็นสตัวท์ีต่ะกละตะกลามน่ันเอง แต่
ถา้แปล 

ตรงตัวก็จะฟังทะแมง่ในภาษาไทย จงึตอ้งอาศัยการเทยีบความเป็น ผูอ้อกเงนิกูห้นา้

เลอืด หรอื 

ถา้ใหเ้ป็นภาษาทางการก็ใชว้า่ "ผูใ้หกู้เ้งนิคดิดอกเบีย้สงู" extraordinarily high interest  

พยายามหาวลทีีแ่ปลแลว้ไดอ้ารมณ์เทา่กับ ดอกเบีย้มหาโหด ยังไมพ่บคะ่ ทีจ่รงิวลนีีถ้า้

เป็น 

งานแปลทีใ่ชภ้าษาทีเ่ป็นทางการก็ไมเ่หมาะนัก อาจตอ้งใชว้า่ "ผูใ้หกู้เ้งนิคดิดอกเบีย้ใน
อัตรา 

ทีส่งูมาก" (ซึง่ก็ไมเ่ห็นภาพพจนเ์ทา่กับ หนา้เลอืด จรงิไหมคะ) 
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ยอ่หนา้ที ่3 

  run the gamut หมายถงึมหีลากหลาย ในทีน่ีด้ฉัินใชว้า่ มตี ัง้แต.่..ไปจนถงึ 

  white-collar officers เป็นสํานวน หมายถงึคนทีน่ั่งทํางานในสํานักงานซึง่ถอืวา่เป็นงาน 

ทีเ่บากวา่พวกใชแ้รงงาน หรอืพวก blue-collar สํานวนนีต้อ้งแปลดว้ยการเทยีบความคะ่ 

แปล 

ตรงๆ วา่ "พวกคอเสือ้ขาว" คงไมเ่หมาะ 
  street mafia "มาเฟีย" เป็นคําทีเ่ราคุน้หกูันด ีตรงกับคําวา่พวกนักเลงทีใ่ชกํ้าลังเขา้ขม่ขู ่
น่ันเอง คะ่ คําวา่ street เมือ่ขยายคํานามคําใดมคีวามหมายวา่ระดับเดนิดนิธรรมดา ในทีน่ี้

เพือ่ 

ใหท้ราบวา่ไมใ่ชนั่กเลงประเภทเจา้พอ่ทีรํ่่ารวยมอีทิธพิล 
  savoury (n. อาหารประเภทของคาว adj. ไมน่่านับถอื) ในทีน่ีใ้ชใ้นความหมายหลัง คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่4 
ดฉัินนําประธานของอนุประโยคหลัก คอื earning ขึน้มากอ่นเพือ่ความสละสลวย และเพือ่ให ้

ผูอ้า่นไดรั้บขอ้มลูหลกัทันท ี

  conventional (adj. สิง่ทีย่อมรับกันวา่เป็นเรือ่งปกต,ิ เป็นแบบทีม่กีันมาน 

  commissions เป็นอกีคําหนึง่ทีเ่ราใชทั้บศัพทม์าจนตดิปาก แตถ่า้เราจะแปลแบบอธบิาย 

ความก็ไดว้า่ "คา่ตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ" (ของรายไดห้รอืของคา่บรกิาร) 
  given the nature of the work คําวา่ given เมือ่นําหนา้วลใีดหมายถงึเมือ่คํานงึถงึ 

สิง่ทีก่ลา่วมานี ้ตัวอยา่งในประโยคอืน่เชน่ The economy had expanded faster than 

expected in 2002 given state stimulus measure. ตัวเอนหมายถงึเมือ่คํานงึถงึ 

มาตรการการกระตุน้ (เศรษฐกจิ) ของรัฐ 

  

พบกนัคราวหนา้ สวัสดคีะ่  

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

JANUARY 2003 

January 28: Part 2 of the preview of the book � Tongdaeng  

สวัสดีค่ะ  
เร่ืองทองแดงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช มีช่ือภาษาองักฤษวา่ 
The Story of Tongdaeng, His Majesty King Bhumibol Adulyadej Biography of a  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja2803.htm
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Pet Dog  แบ่งออกเป็น12 บท ผูเ้ขียนบทความแนะนาํหนงัสือในหนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต์  
ไดก้ล่าวถึงบางบท และผูเ้ขียนบทเรียนแปลก็ยงักล่าวถึงเพียงบางส่วนของบางบทเล็กนอ้ยยอ่ยลง 
ไปอีก ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัการศึกษาการแปล ผูท่ี้หวงัจะไดรั้บความอ่ิมในรสภาษาไทยคู่ขนาน 

กบัรสภาษาองักฤษพระราชนิพนธ์ ก็จะหาโอกาสอ่านหนงัสือทั้งเล่มไดไ้ม่ยากเลย 

วนัน้ีติดตามบทเรียนต่อเลยนะคะ 

Part II 

A pet  
fit for a King 

His Majesty pays tribute to his 
cherished canine, the smart 

and loyal Tongdaeng, 
in a new book 

7. CHARACTERISTICS OF 

TONGDAENG  

His Majesty remarked that 

Tongdaeng shares some traits 

with the Basenji, noted for its 

proud bearing, lack of body 

odour and the fact that it does 

not bark. 
8. His Majesty commented that 

Tongdaeng is also an intelligent 

dog. 
9. "Whatever the King tells 

Tongdaeng, even very softly, 

she would understand and do 

accordingly. Once, Tongdaeng 

found a chicken bone, left by 

the crows, in a bush in 

Chitralada Villa and was 

chewing on it; the king saw this 

and said, 'Tongdaeng, that's not 

good'. Tongdaeng immediately 

spat out the bone and ran to 

join the King." 
10. LOYAL COMPANION 

Tongdaeng's loyalty to the 

King is second to none. She 

always exhibits good manners 

in the King's presence, always 

sits lower and never leaves his 

ตอน ๒ 

สนุขัหลวง 

ทีท่รงโปรดปราน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ทรงยกยอ่งสนัุขทีท่รงโปรดปราน  

ในหนังสอืพระราชนพินธเ์ลม่ใหมว่า่ 

ทองแดงเป็นสนัุขทีฉ่ลาดและซือ่สตัย ์  

7. ลกัษณะของทองแดง  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรง 

สงัเกตเห็นวา่ทองแดงมลีกัษณะ 

บางอยา่งคลา้ยกับสนัุขพันธุบ์า
เซนจ ิ

ดังจะเห็นไดจ้ากทว่งทา่สงา่งาม 

ไมม่กีลิน่ตัว และทีแ่น่ๆ ก็คอืไม่
เหา่ 

8. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรง 

พจิารณาเห็นวา่ ทองแดงยังเป็น 

สนัุขทีฉ่ลาดอกีดว้ย" 
9. "ไมว่า่พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว 

จะรับสัง่กับทองแดงอยา่งไร 
ทองแดง 

ก็รูเ้รือ่งและทําตาม แมพ้ระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจะรับสัง่คอ่ยๆ 

เชน่เมือ่ทองแดงไปคาบกระดกูไก ่

ทีอ่กีามาทิง้อยูใ่นพุม่ไมบ้รเิวณ
สวน 

จติรลดารโหฐานมาเคีย้ว พระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวจะรับสัง่วา่  

"ไมด่ ีทองแดง" ทองแดงก็จะคาย 
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side. 
11. "If His Majesty makes a slight 

movement, or even clears his 

throat, she would lift her eyes 

to see what is the matter." 
12. Tongdaeng is always eager to 

accompany His majesty in his 

car. She jumps onto the seat 

beside the driver when the King 

opens the door and tells her to 

go in. 
13. TEACHING HER PUPPIES 

Like any good mother, 

Tongdaeng is a good 

disciplinarian. When her pups 

play too roughly with the King, 

for example, His Majesty 

would say, "Tongdaeng, come 

and settle things", and she 

would immediately grab the 

puppy's leg, pulling it away, 

growling, and giving it a gentle 

nip to teach it a lesson. She 

uses this technique to keep her 

offspring in line. 
14. GOOD MANNERS 

The King also admires 

Tongdaeng for her respectful 

behaviour. Other dogs like 

jumping on his lap and licking 

his face. Not Tongdaeng, 

though. She always stays lower 

than the King and even when 

he pulls her up to embrace her, 

"Tongdaeng would quickly 

crouch on the floor, her ears 

down in a respectful manner, as 

if saying, I dare not; it's not 

proper." 
15. To show her love and respect 

Tongdaeng often licks the 

King's hand vigorously. 

กระดกูทันท ีและวิง่ตามเสด็จ
ตอ่ไป. 

10. ผูต้ามเสด็จดว้ยภกัด ี 

ความจงรักภักดขีองทองแดงแด ่

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวนัน้ 

มคีวามสําคัญไมเ่ป็นรองใคร เวลา 

ทีเ่ขา้เฝ้าฯ ทองแดงจะแสดงกรยิา 

ทีด่งีาม น่ังอยูเ่บือ้งตํา่เสมอ และ
ไม ่

เคยหา่งจากเบือ้งพระยคุลบาท 
11. "หากพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว 

ทรงขยับพระองคห์รอืแมแ้ตท่รง 

กระแอม ทองแดงจะเงยหนา้ขึน้
มอง 

อยา่งระวงัระไว" 
12. ทองแดงกระหายเสมอทีจ่ะตาม

เสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวโดย 

รถยนตพ์ระทีน่ั่ง ทองแดงจะ
กระโดด 

ขึน้ไปบนทีน่ั่งขา้งคนขบั เมือ่ทรง 

เปิดประตรูถ และรับสัง่ใหท้องแดง 

ขึน้รถ 
13. สอนลกู  

ทองแดงก็เหมอืนแมท่ีด่ทัีง้หลาย 

ทีเ่ป็นผูม้รีะเบยีบวนัิย เชน่ เมือ่
ลกูๆ 

ของทองแดงเลน่แรงๆ กบัพระ
บาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว พระองคจ์ะ 

รับสัง่วา่ "ทองแดงมาจัดการ
หน่อย" 

ทองแดงก็จะมางับขาลกูทันท ีดงึ 

ออกไป สง่เสยีงขู ่งับเบาๆ เพือ่ 

สัง่สอนลกู ทองแดงจะใชเ้ทคนกิ 

เชน่นีเ้พือ่จัดการกับลกูๆ ใหอ้ยูใ่น 

ระเบยีบ 
14. มารยาทด ี 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรง 

ชืน่ชมทองแดงวา่มคีวามประพฤต ิ
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สภุาพเรยีบรอ้ย สนัุขตัวอืน่ๆ ชอบ 

กระโดดขึน้บนพระเพลาแลว้เลยี 

พระพักตร ์แตท่องแดงไมเ่คยเลย 

ทองแดงจะน่ังตํา่กวา่เสมอ ครัน้ 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรง 

ดงึตัวขึน้มากอด "ทองแดงจะ 

หมอบลงกับพืน้ และทําหลููอ่ยา่ง 

นอบนอ้มเจยีมเนือ้เจยีมตวั 
คลา้ยๆ 

กับแสดงวา่ไมอ่าจเอือ้ม" 
15. เมือ่จะแสดงความรักและความ 

เคารพ ทองแดงมักจะเลยีพระ
หัตถ ์

อยา่งแรงเอาจรงิเอาจัง 

ค าอธบิาย 

ยอ่หนา้ที ่7-8-9  
ใจความของ 3 ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะเชือ้พันธุข์องทองแดงตามทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว 

ทรงสนันษิฐาน (ตรงกับบทที ่4) และความฉลาดของทองแดง (ตรงกับบทที ่5) 

  shares some traits v.กรยิาวล ีมลีักษณะคลา้ยกับ 

  proud bearing n.การวางทา่ทางสงา่งาม proud มคีวามหมายหลายอยา่งเชน่ ภาคภมู ิ 

ภมูใิจ สงา่งาม ซึง่มคีวามหมายในทางด ีสว่นทางไมด่คีอื ลําพองใจ มทีฐิ ิถอืด ีผูแ้ปลจะ
ใช ้

วจิารณญาณเลอืกความหมายตามบรบิทมาใชไ้ด ้bearing มาจากคํากรยิา bear ซึง่มคีวาม 

หมายหลากหลายทา้ทายและพัฒนาสตปัิญญา เชน่ ค้ําจนุ พยงุ แบกรับภาระ อดทน 
ทนทาน ออกลกู 

มคีวามรูส้กึ แสดง วางทา่ทาง ฯลฯ พอเลอืกความหมายไดแ้ลว้ก็นํามาเขยีนคําแปลโดย
ตกแตง่ 

ถอ้ยคําใหส้ละสลวยสวยเกต๋ามความเหมาะสม เชน่ ในทีน่ีแ้ตง่คําแปลวา่ ทว่งทา่ 
  intelligent adj. ความหมายเดยีวกับ smart ฉลาด โปรดสงัเกตกรยิาวล ี2 แหง่ คอื
chewing on ตอ่ดว้ยกรรม it เคีย้ว และ spat out ตอ่ดว้ยกรรม the bone คายออกมา 

  ran to join the King เขยีนดว้ยคําราชาศัพทว์า่ วิง่ตามเสด็จ 

ยอ่หนา้ที ่10-11-12 
ใจความของ 3 ยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึความจงรักภักดขีองทองแดง (ตรงกับบทที ่6) ทีค่อยเฝ้า

ระวงั 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวดว้ยความภักดยีิง่ ทัง้ยังมสีมัมาคารวะดว้ย การแปลคําวา่ 

companion n. เป็นสิง่ทา้ทายสตปัิญญาพอสมควร เพราะถงึอยา่งไรทองแดงก็เป็นสตัว ์ 

ถา้จะใชคํ้าวา่ เพือ่น สหาย มติร ตอ่ดว้ย ทีจ่งรกัภกัด ีนัน้จะเหมาะสมหรอืไมห่นอ เพราะ
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ทัง้ 

3 คําดังกลา่วแลว้ใชส้ําหรับคนถงึแมว้า่ผูท้ีรั่กสนัุขทัง้หลายจะยกยอ่งสนัุขเลีย้งของตน

เหมอืน 

คนก็ตาม บางคนเรยีกสนัุขเลีย้งวา่เป็นลกู แลว้ดงึญาตพิีน่อ้งเพือ่นฝงูมาเกีย่วดองดว้ย 

อยา่งหนา้เฉยตาเฉย โดยไมคํ่านงึวา่ญาตพิีน่อ้งจะเป็นปลืม้ดว้ยหรอืไม ่เพือ่ใหเ้ป็นกลางๆ 
ดฉัิน 

จงึใช ้ผู ้และเพือ่ใหเ้ป็นราชาศัพทจ์งึใช ้ผูต้ามเสด็จ และเพือ่ใหส้ัน้กะทัดรัดสมกับเป็นชือ่ 

หัวขอ้ในบทความจงึใช ้ดว้ยภกัด ีตัดสัน้จาก "ความจงรักภักด"ี 

  second to none adj. ไมเ่ป็นทีส่องรองใคร แตเ่พือ่ใหร้ะดับของคําสงูขึน้ตามบรบิท  

ดฉัินจงึตกแตง่ถอ้ยคําวา่ มคีวามส าคญัไมเ่ป็นรองใคร คํา second มหีลากหลายความ 

หมายใหเ้ลอืกซึง่ไมย่ากไมท่า้ทายนักเพราะชดัเจนทัง้ทีส่อง ชัน้สอง อันดับสอง ผูช้ว่ย 
ฯลฯ  

และวนิาท ี
  good manners n. จรรยามารยาททีด่ ีมารยาทสภุาพเรยีบรอ้ย คณุสมบัตผิูด้ ี

  slight adj. เบาๆ clears his throat ราชาศพัท ์ทรงกระแอม ใชท้รงวางไวห้นา้ 

คํากรยิา เพือ่ใหเ้ป็นราชาศัพท ์
  lift her eyes to see n. วธิพีดูในภาษาอังกฤษใชว้า่ "เงยตา" แตใ่นภาษาไทยมักจะ 

ใชว้า่ เงยหนา้ข ึน้มอง ทํานองเดยีวกับอาการอืน่ๆ เชน่ shake one's head สา่ยหนา้(ไม)่ 

  to accompany His Majesty in his car ใชร้าชาศัพทว์า่ ตามเสด็จพระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัโดยรถยนตพ์ระทีน่ ัง่ ขอใหผู้แ้ปลสงัเกตการใชร้าชาศัพทเ์กีย่วกับ 

ยานพาหนะสําหรับพระมหากษัตรยิ ์เชน่ เรอืพระทีน่ั่ง รถพระทีน่ั่ง แตถ่า้เป็นสิง่ใน
ครอบครอง 

จะใช ้เรอืหลวง รถหลวง อยา่นําความหมายของ "หลวง" ทีแ่ปลวา่ใหญม่าปะปนกัน เชน่  

ถนนหลวง เขาหลวง 

ยอ่หนา้ที ่13 
ใจความของยอ่หนา้นีบ้ง่บอกถงึความเป็นแมท่ีด่ขีองทองแดงทีใ่ชเ้ทคนกิฉลาดๆ สอนลกู 

(ตรงกับบทที ่8) โดยตนเองเป็นผูม้รีะเบยีบวนัิยอันเป็นตัวอยา่งทีด่สีําหรับลกูๆ 

  disciplinarian n. ผูย้ดึถอืระเบยีบวนัิย ผูค้วบคมุใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนัิย 

  pup n. คําตัดสัน้จาก puppy 

  grab v. จับ เกาะ ยดึ 

  growling v. จาก growl คําราม ขู ่บน่ดว้ยความโกรธ 

  nip v. หนบี หยกิ แทะ เล็ม เด็ด กัด ตัด… มคีวามหมายทา้ทายงา่ยๆ ใหเ้ลอืกไปใช ้

  keep...in line v. จัดแถว จัดระเบยีบ จัดการใหอ้ยูใ่นระเบยีบ พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่ัว 

ทรงใชส้ํานวนทีค่มคายวา่ "จะทําเชน่นีก้ับลกูทกุตัวทีแ่ตกแถว" (หนา้ 63) 

ยอ่หนา้ที ่14-15 
สองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึมารยาทดขีองทองแดง (ตรงกับบทที ่9) 
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  respectful behavior n. ความประพฤตสิภุาพเรยีบรอ้ย 

  his lap n. ตัก ใชคํ้าราชาศัพท ์พระเพลา 

  his face n. ใบหนา้ ใชคํ้าราชาศัพท ์พระพักตร ์

  (the King) pulls her up to embrace her วลนีีม้คํีากรยิา 2 ตัว มักจะใชท้รงนําหนา้ 

กรยิาตัวแรกเทา่นัน้ ทรงดงึ ไมต่อ้งใชท้รงกับกรยิาตัวตอ่ไป ขอย้ําวา่คําภาษาไทยใน

เครือ่งหมาย 

คําพดูนัน้เป็นพระราชนพินธท์ีอ่ัญเชญิมาโดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ ทา่นจะเห็นพระ
อัจฉรยิภาพ 

เดน่ชดัดา้นการใชภ้าษาทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อันเป็นแบบอยา่งดเีลศิทีผู่รั้กการ
แปลจะ 

ยดึถอืไว ้ทรงแปล in a respectful manner วา่ อยา่งนอบนอ้ม เจยีมเนือ้เจยีมตวั ดว้ย 

การเลน่เสยีงสมัผัส-นอบนอ้ม และเลน่คําซํ้า-เจยีม และคําคู-่เนือ้-ตวั การเขยีนคําทีม่ี

เสยีง 

สมัผัสและเลน่คําซํ้า คําคู ่คําพอ้งและแตง่สรอ้ยเสรมิเชน่นีใ้นภาษาไทยถอืวา่เป็นศลิปะขัน้
สงู 

ของการเขยีน 
  licks the King's hand เลยีมอื ใชคํ้าราชาศัพทว์า่ เลยีพระหตัถ ์

  vigorously adv. อยา่งแรง อยา่งเอาจรงิเอาจัง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงอธบิาย

วธิ ี

เลยีของทองแดงวา่ "ทองแดงจะเลยีพระหตัถอ์ยา่งหนักหน่วงและเนิน่นาน.. 'เลยีอยา่ง

เป็นกจิการ' 

คอืเอาจรงิเอาจัง" (หนา้ 69) 

หวงัวา่ผูรั้กการแปลซึง่มักจะรักการเขยีนภาษาไทยควบคูก่ับภาษาตา่งประเทศ (ในทีน่ีค้อื
ภาษา 

อังกฤษ) คงรักบทเรยีนแปลเรือ่งนีม้าก เชน่ เดยีวกับผูเ้ขยีนนะคะ 

สวัสดคีะ่  

สทิธา พนิจิภวูดล   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

January 21: Preview of a book � Tongdaeng  

สวัสดีปีใหม่ 2546 แด่ผู้ท่ีติดตาม Translate it ทุกท่าน  

ขอยอ้นกล่าวถึงปลายปีเก่า 2545 ทัว่ทั้งประเทศคงจะไม่มีใครไม่รู้จกั คุณทองแดง และนอ้ยคนท่ี 

ไม่มีคุณทองแดงอยูใ่กล ้ใกลท้ั้งกาย ใกลท้ั้งใจ ผูท่ี้ใกลคุ้ณทองแดงทางกายหรือทางรูปธรรม ไดรั้บ 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja2103.htm
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ความลาํบากยากเยน็มากกวา่จะไดเ้ส้ือคุณทองแดงมาไวใ้นครอบครอง หลงัจากท่ีมีหนงัสือ ขนมลูกๆ ทองแดง มาให้อ่ิมทอ้งลองทาํลองชิมแลว้ก็ยงั
ตอ้งรอคอยแสนนานกว่าจะไดค้รอบครอง 
หนงัสือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชเร่ือง ทองแดง  ส่วนใครท่ียงั 
ไม่ไดใ้กลคุ้ณทองแดงทางรูปธรรมก็จะใกลท้างนามธรรมดว้ยการครอบครองความช่ืนชม 

คุณทองแดงอยา่งซาบซ้ึงประทบัใจและสงวนไวใ้นดวงใจดว้ยความรัก ดิฉนัโชคดีท่ีไดใ้กลชิ้ด 

คุณทองแดงทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม หลงัจากท่ีรอคอยจองหนงัสืออยูน่าน เพ่ือนแสนรัก 

ผูห้น่ึงไดจ้ดัการหาหนงัสือมาให้สองเล่ม ทาํให้มีโอกาสอยูใ่กลคุ้ณทองแดง อ่านแลว้อ่านอีกทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดร้สภาษาซาบซ้ึงคู่ขนานไปกบัความรักในคุณทองแดง ไดมี้คุณ 

ทองแดงบนกระดาษให้ช่ืนชมอยูใ่กล้ๆ  ตลอดเวลา 

วนัน้ีไดฤ้กษดี์มีโอกาสอญัเชิญพระราชนิพนธ์ล ํ้าค่าและเป็นศิริมงคลมาเป็นบทเรียนแปล เพ่ือคนไทย 
จะไดศึ้กษาภาษาสาํนวนองักฤษเทียบไทยและการใชค้าํราชาศพัท ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรง 
เป็นแบบอยา่งการใชภ้าษาแปลท่ียอดเยี่ยม ดงัท่ีพสกนิกรชาวไทยไดเ้คยตระหนกัแลว้เม่ือไดอ่้าน 

พระราชนิพนธ์แปล เร่ือง นายอินทร์ผู้ ปิดทองหลังพระ  และ ติโต  รวมทั้งเร่ือง พระมหาชนก  และ 
เร่ือง ทองแดง 

เชิญติดตามบทเรียนแปลไดเ้ลยค่ะ 

A pet  
fit for a King 

His Majesty pays tribute  
to his cherished canine,  

the smart and loyal Tongdaeng, 
in a new book 

1. His Majesty praises 

Tongdaeng's traits of 

gratefulness and respectfulness 

as "different from many others 

who, after having become and 

important personality, might 

treat with contempt someone 

of lower status who, in fact, 

should be the object of 

gratitude." 

2. By adopting Tongdaeng, a 

puppy born in the street near 

the Medical Development 

Center Clinic in Bangkok's 

สนุขัหลวง 

ทีท่รงโปรดปราน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ทรงยกยอ่งสนัุขทีท่รงโปรดปราน  

ในหนังสอืพระราชนพินธเ์ลม่ใหมว่า่ 

ทองแดงเป็นสนัุขทีฉ่ลาดและ
ซือ่สตัย ์  

1. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ทรงชมเชยอปุนสิยัใจคอของ 

ทองแดงทีม่คีวามกตัญํู
รูค้ณุ 

และความเคารพยําเกรง "ผดิ 

กับคนอืน่ทีเ่มือ่กลายมาเป็น
คน 

สําคัญแลว้มักจะลมืตัว และด ู

หมิน่ผูม้พีระคณุทีเ่ป็นคนตํา่
ตอ้ย" 

2. การทีท่รงรับเลีย้งลกูสนัุขซึง่ 

เกดิรมิถนนใกลค้ลนิกิศนูย ์
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Wang Thonglang district, His 

Majesty shows that with a little 

help, stray dogs can be taught 

all the commendable qualities 

one could expect from any pet. 

3. "Most adopted stray dogs are 

usually humble and 

exceptionally faithful to their 

owners, as if they are grateful 

for this kindness. Moreover, 

they are not inferior to 

imported dogs in intelligence. 

Some are attractive or have a 

distinctive smart look, like 

Tongdaeng," he writes. 

4. The King also added that if the 

authorities helped, more 

people would be willing to 

adopt the numerous strays 

roaming the country. 

5. Tongdaeng was presented to 

His Majesty when she was five 

weeks old. The King wrote 

that Tongdaeng cried all the 

way to the palace. 

6. "Strangely enough, once she 

was presented to His Majesty 

she stopped crying and 

crawled on to nestle on his lap, 

as if entrusting her life to his 

care." 

แพทยพั์ฒนากรงุเทพฯ เขต 

วงัทองหลาง ทําใหพ้ระบาท 

สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงเห็น 

วา่ดว้ยความชว่ยเหลอืเพยีง 

เล็กนอ้ยสนัุขจรจัดก็จะสอน
ได ้

เพราะมคีณุสมบัตทิีน่่า
ปรารถนา 

ตามทีค่นทัง้หลายคาดหวงั
จาก 

สตัวเ์ลีย้ง 
3. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ทรงพระราชนพินธว์า่ "สนัุข 

จรจัดทีม่ผีูเ้มตตารับเลีย้ง 

สว่นมากมักจะเจยีมเนือ้เจยีม
ตัว 

และมคีวามซือ่สตัยจ์งรักภักดี
ตอ่ 

เจา้ของเป็นพเิศษ เสมอืน
สํานกึ 

ในบญุคณุทัง้ยังฉลาดไมแ่พ ้

สนัุขนอก บางตัวก็สวยงาม
หรอื 

มคีวามโดดเดน่สงา่งาม เชน่  

ทองแดง เป็นตน้" 
4. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

ทรงพระราชนพินธเ์สรมิวา่ ถา้ 

เจา้หนา้ทีท่างราชการจะชว่ย
ก็ 

จะมผีูค้นเต็มใจรับเลีย้งสนัุข 

จรจัดทีม่มีากมายเรร่อ่นอยูท่ั่ว 

ประเทศ 
5. ทองแดงถวายตัวเมือ่อายุ

เพยีง 

5 อาทติย ์พระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่ัวทรงพระราช
นพินธ ์

วา่ทองแดงรอ้งตลอดทาง
จนถงึ 

พระราชวงั 
6. "น่าประหลาดทีเ่มือ่ถวายตัว
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แลว้  

ทองแดงก็หยดุรอ้งแลว้คลาน
มา 

ซกุทีพ่ระเพลาเหมอืนจะฝาก 

ชวีติไวก้ับพระองค"์ 

ค าอธบิาย 

หวับท  
บทความนีอ้ยูใ่นหนา้ Outlook  วนัพธุที ่27 พฤศจกิายน 2545 มจีดุมุง่หมายแนะนํา 

หนังสอืพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมูพิลอดลุยเดช หนา 84 หนา้ 

ปกแข็ง 

ภาพประกอบสงีดงามมาก ดฉัินแปลชือ่บทความวา่ "สนัุขหลวงทีท่รงโปรดปราน" 
เพราะคํานงึ 

ถงึการใชร้าชาศัพท ์เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงครอบครองสตัวม์กัจะใชคํ้า
วา่ ตน้  

หรอื หลวง ประกอบหลังคํา เชน่ มา้ตน้ ชา้งตน้ สนัุขหลวง คํากรยิาราชาศัพทท์ีแ่สดง

วา่ชอบ 

หรอืรักจะใช ้ทรงโปรด ทรงโปรดปราน ดฉัินไดต้คีวามหมายคํา fit รว่มกับบรบิททีม่ี

คํา 

cherished ในโปรยหัวบทมาประกอบกัน แลว้คดิวา่ในวล ี"ทีโ่ปรดปราน" ไดค้วามหมาย 

ครบถว้น 

โปรยหวับท 
คําวา่ King และ His Majesty ใชว้า่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั สว่น pays  

tribute to v. กรยิาวล ีกลา่วสรรเสรญิ ยกยอ่ง คําวา่ cherished v. ทําหนา้ที่

ขยาย canineรักทะนุถนอมยิง่ สงวนไวใ้นดวงใจดว้ยความรัก ใชร้าชาศัพทว์า่ สนุขัที่

ทรงโปรดปราน และ  

canine n. สนัุข สตัวใ์นตระกลูสนัุข เขีย้ว,ฟัน ของสนัุข 

ยอ่หนา้ที ่1 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึลักษณะของทองแดงทีม่คีวามกตัญํแูละนอบนอ้มยํา
เกรง ขอ้ความในเครือ่งหมายคําพดูอัญเชญิมาจากพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว 

โดยมไิดต้ดัทอน ทา่นผูอ้า่นจะไดส้งัเกตการเขยีนภาษาอังกฤษควบคูก่ับภาษาไทย 
และจะพบวา่ 

การใชภ้าษาเป็นแบบอยา่งทีง่ดงามมากทีเ่ราคนไทยจะไดศ้กึษาและยดึถอืดว้ยความ
มั่นใจ ลอง 

สงัเกตกลุม่คํา an important personality ทรงใชถ้อ้ยคําสามัญทีค่นไทยท่ัวไปใช ้สัน้ๆ  

เขา้ใจงา่ย ไมม่คํีารงุรัง วา่ คนส าคญั และกลุม่คํายดืยาวภาษาอังกฤษทีว่า่ treat with  

contempt someone of lower status, who, in fact, should be the objectof 

gratitude นัน้ทรงเรยีงรอ้ยถอ้ยคําวางไวใ้นตําแหน่งทีเ่หมาะสมอยา่งชาญฉลาด 
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ทําใหไ้ดก้ลุม่คําทีก่ะทัดรัดชดัเจนและฟังไพเราะวา่ มกัจะลมืตวัและดหูม ิน่ผูม้ ี

พระคณุ 

ทีเ่ป็นคนต า่ตอ้ย คําศัพทอ์ืน่ๆ ทีน่่าสนใจก็ม ี

  traits n. ลักษณะ คณุสมบัตเิฉพาะ อปุนสิยั 

  gratefulness n. ความขอบคณุ ความกตัญํรููค้ณุ ความชืน่ชมยนิด ีความหมายที่

หลาก 

หลายเชน่นีท้า้ทายผูแ้ปลใหล้ับสมอง เลอืกใชคํ้าทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยพจิารณาบรบิท
ประกอบ 

เชน่เดยีวกับ 
  respectfulness n.มคีวามนับถอื เคารพ ยําเกรง สภุาพเรยีบรอ้ย สมัมาคารวะ 

ยอ่หนา้ที ่2 
ใจความของยอ่หนา้นีก้ลา่ววา่การรับเลีย้งสนัุขจรจัดนัน้ถา้ผูเ้ลีย้งมเีมตตาแมเ้พยีง
เล็กนอ้ย ก็จะ 

ฝึกสอนไดจ้นเป็นสตัวเ์ลีย้งชนดิทีค่นท่ัวไปตอ้งการ สว่นคําศัพทไ์ดแ้ก ่

  stray dogs n. สนัุขจรจัด สนัุขกลางถนน สนัุขเรร่อ่น ไมม่เีจา้ของ 

  commendable qualities n. คณุสมบัตทิีใ่หค้วามไวว้างใจได,้ น่ายกยอ่ง, ตามที ่

ปรารถนา 

ยอ่หนา้ที ่3 
เป็นขอ้ความในเครือ่งหมายคําพดูทีแ่สดงวา่ผูเ้ขยีนบทความนีไ้ดอ้ัญเชญิพระราชนพินธ์
ภาษา 

อังกฤษมาโดยมไิดต้ดัเตมิ ดังนัน้ดฉัินจงึอัญเชญิพระราชนพินธภ์าษาไทยมา ณ ทีน่ี้
ดว้ย 

  humble adj. ทรงใชภ้าษาไทยทีเ่ป็นธรรมชาตยิิง่วา่ เจยีมเนือ้เจยีมตัว 

  faithful adj. ซือ่สตัยจ์งรักภักด ี

  attractive adj. สวยงาม 

  distinctive adj. โดดเดน่ 

  smart look n. สงา่งาม smart หมายถงึฉลาดไดด้ว้ย ถา้ดบูรบิทแลว้ จะรูไ้ดทั้นทวีา่

ควร 

เลอืกความหมายใดจงึจะเหมาะสม 

ยอ่หนา้ที ่4 

ใจความของยอ่หนา้นีเ้ป็นพระราชวจิารณ์พระราชทานแดเ่จา้หนา้ทีท่างราชการทีจ่ะมี
บทบาท 

ชว่ยใหม้กีารรับเลีย้งสนัุขเรร่อ่นจํานวนมาก 

ยอ่หนา้ที ่5-6 
ใจความของสองยอ่หนา้นีก้ลา่วถงึพฤตกิรรมทีน่่ารักน่าทึง่ หรอืแสนรูข้องทองแดงเมือ่
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แรก 

ถวายตัว 

  to be presented to His Majesty v. ถวายตัว 

  crawled on to nestle on his lap ทรงพระราชนพินธภ์าษาไทยอยา่งกะทัดรัด 

ชดัเจนวา่ คลานมาซกุทีพ่ระเพลา และ 
  entrusting her life to his care ทรงพระราชนพินธว์า่ ฝากชวีติไวก้บัพระองค ์

หนังสอืพระราชนพินธเ์รือ่ง ทองแดง เลม่นี ้มคีณุคา่ยิง่ทีพ่สกนกิรชาวไทยควรจะมไีวใ้น 

ครอบครองเพือ่จะไดข้อ้คดิปรัชญาชวีติ และบทเรยีนตา่งๆหลากหลายทีท่รงกลั่นกรอง
จาก 

จติวญิญาณแหง่ความเป็นคร ูดังเชน่ พระมหากษัตรยิไ์ทยทีท่รงบําเพ็ญพระมหา
กรณุาธคิณุ เฉกเชน่นีม้าแตด่ัง้เดมิ 

จพบกนัใหม่สปัดาหห์นา้คะ่  

สทิธา พนิจิภวูดล   

 
  This lesson is based on a short excerpt of an article from the Bangkok Post. The translation 

and commentary were prepared by Professor Dr Sidtha Pinitpouvadol, Doctorat (Lettres) 
d'Universit? de Paris (Sorbonne) in Comparative Literature, Cert. in Translation and Teaching of 
Translation, AUPELF. Dr Sidtha has taught translation for many years at Ramkhamhaeng 
University, and University of Kasetsart.  

 

January 14: Analysis for job-seekers in 2003: Insurance agents (1) 

สวัสดีค่ะ  
หลายวนัก่อนดิฉนัพบบทความช้ินหน่ึงในหนงัสือพิมพ ์Bangkok Post  ท่ีวิเคราะห์เร่ืองของ 
อาชีพในปีหนา้ (ขณะอ่านคือปี 2002 ค่ะ) น่าสนใจมาก และคิดวา่น่าจะเป็นประโยชน์สาํหรับ 

ท่านผูท่ี้ตอ้งแปลเน้ือหาเก่ียวกบัเชิงธุรกิจไม่นอ้ยค่ะ คุณสมพรผูเ้ขียนบทความน้ีกล่าวไวห้ก 

อาชีพ ดิฉนัตั้งใจจะยกมาบางส่วน อาจจะสกั 2-3 อาชีพ ลองดูอาชีพแรกนะคะ 

Services sector 
drives heavy 
demand for 
several careers 

Somporn Thapanachai 

1. Insurance agent: This 

ธุรกจิภาคบรกิาร 

ท าใหค้วามตอ้งการ 

บคุลากรมสีงูมาก 

ในหลายอาชพี 

สมพร ฐาปนาชยั  

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja1403.htm
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career, whether casual or 

full time, is expected to 

boom in the coming year 

as competition in the life 

insurance industries 

intensifies. Policy sales 

are expected to be brisk 

now that the government 

has increased the 

premium payment 

deduction to 50,000 baht 

of taxable income. from 

10,000 previously. 

2. At least 50,000 new 

agents are expected to be 

needed in the coming 

year. Two industry giants 

- American International 

Assurance and Ayudthya 

Alliance CP - aim to 

recruit 45,000 new agents 

between them. 

3. Agents' earnings are 

entirely commission-

driven, so career success 

depends on one's ability 

to persuade buyers to 

understand the merits of 

life assurance and long-

term saving. 

4. Though commissions are 

quite attractive, at up to 

40% for new policies, 

agents must be prepared 

to explain all aspects of 

insurance thoroughly to 

their potential customers. 

Insurers have been 

working hard to improve 

the professionalism of 

their sales forces to 

improve the industry's 

image, which had been 

1. ตวัแทนขายกรมธรรมป์ระกนั 

ภยั: จากการแขง่ขนักันอยา่ง 

ดเุดอืดในอตุสาหกรรมการประกัน 

ชวีติ อาชพีตัวแทนขายกรมธรรม ์

ในปีหนา้นีจ้งึดทูา่จะมาแรง ไมว่า่ 

จะเป็นตัวแทนแบบทํางานเป็นบาง 

เวลาหรอืเต็มเวลา และเนื่องจาก 

รัฐบาลไดเ้พิม่จํานวนเงนิคา่เบีย้ 

ประกันทีส่ามารถนํามาคํานวณเพือ่ 

ขอลดหยอ่นภาษีเงนิไดห้ลังจากหัก 

คา่ลดหยอ่นอืน่ๆ แลว้ จากเดมิ  

10,000 บาท เป็น 50,000 บาท 

ทําใหธ้รุกจิการขายกรมธรรม ์

ประกันภัยน่าจะดมีาก 
2. ในปีทีจ่ะถงึนี ้คาดวา่จะมคีวาม 

ตอ้งการตัวแทนขายรายใหม่ๆ  

อยา่งนอ้ย 50,000 คน โดย สอง 

ยักษ์ใหญใ่นวงการ คอื บรษัิท 

อเมรกิัน อนิเตอรแ์นชชัน่แนล 

แอสชวัรันส ์จํากัด กับบรษัิท  

อยธุยา เอลแิอนซ ์ซพี ีจํากัด  

ตัง้เป้ารับตัวแทนขายรวมกัน 

ก็ 45,000 คนแลว้ 

3. รายไดข้องตัวแทนขาย 

กรมธรรมน์ีม้าจากคา่นายหนา้ 

ลว้นๆ ฉะนัน้ความสําเร็จของ 

อาชพีนีข้ ึน้อยูก่ับความสามารถ 

ทีจ่ะโนม้นา้วใหผู้ซ้ ือ้เห็นประโยชน ์

ของการทําประกันชวีติ กบัการ 

ออมเงนิระยะยาว 
4. ถงึแมว้า่คา่นายหนา้นัน้สงูสดุ 

คอื 40 เปอรเ์ซ็นตส์ําหรับการ 

ขายกรมธรรมแ์ผนใหม่ๆ  แต ่

ตัวแทนขายตอ้งเตรยีมพรอ้ม 

ทีจ่ะอธบิายใหผู้ส้นใจซือ้ทราบ 

เรือ่งของการเอาประกันอยา่ง 

กระจา่งทกุแงท่กุมมุ ในปัจจบุัน 

บรษัิทประกันจงึพากันปรับปรงุ 

ทักษะและมาตรฐานดา้นวชิา 

ชพีใหแ้กพ่นักงานขายกรมธรรม ์

ของตนอยา่งเขม้งวด เพือ่พัฒนา 
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tarnished by poorly 

trained or unscrupulous 

agents. 

ภาพพจนข์องอตุสาหกรรมการ 

ประกันภัยทีเ่คยมัวหมองจาก 

ตัวแทนไมไ่ดผ้า่นการฝึกฝน 

อบรมมาดพีอ หรอืพวกทีไ่ม ่

ตรงไปตรงมากับลกูคา้โดยหวงั 

แตจ่ะขายถา่ยเดยีว 

ค าอธบิาย 

หวัขา่ว 
เป็นหัวขา่วทีส่ ือ่ความอยา่งตรงไปตรงมา แตพ่อแปลแลว้ตอ้งปรับอยูห่ลายเทีย่ว เพือ่ 

วางสว่นขยายใหถ้กูตอ้งและกระชบัพรอ้มกับสละสลวยดว้ย สรปุสัน้ๆคอืเริม่ดว้ยการแปล
ซือ่ๆ 

วา่ ธรุกจิภาคบรกิารสรา้งความตอ้งการอยา่งสงูสําหรับหลายอาชพี แลว้ก็นกึวจิารณ์
ตัวเองวา่ 

ความตอ้งการอะไร? ลองใหมโ่ดยเพิม่คํา บคุลากร และ ม ีปรับไปเปลีย่นมาจนไดเ้ป็น 

ธรุกจิ 

ภาคบรกิารทําใหค้วามตอ้งการบคุลากรมสีงูมากในหลายอาชพี คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 

ถา้วเิคราะหป์ระโยคทัง้สอง จะเห็นวา่ตา่งก็มอีนุประโยคบอกสาเหตทัุง้คู ่โดย
ม ีas และ now  

that นําหนา้ ดฉัินจงึนําอนุประโยคทีบ่อกสาเหตนุีม้าขึน้ตน้ประโยคกอ่น เพือ่ใหผู้อ้า่น

เห็นคํา 

วา่ จากการ... และ เนือ่งจาก... ก็สามารถตามเรือ่งไดทั้นทเีพราะทราบความเชือ่มโยง

กัน 

ระหวา่งขอ้ความไดต้ัง้แตต่น้คะ่ รปูประโยคจงึเปลีย่นไปจากของตน้ฉบับดังทีเ่ห็น 

อกีสิง่หนึง่ทีด่ฉัินอยากใหท้า่นสงัเกตคอืการพดูถงึความคาดหมาย ในตน้ฉบับใช ้รปู 
passive  

voice ทกุแหง่ โดยใชก้รยิา be expected ภาษาไทยเราใชโ้ครงสรา้ง passive vioce  

ไดค้ะ่แตข่อใหเ้ลีย่งคําวา่ "ถกูคาดหมาย" โดยมคํีาเชน่ ดทูา่ นา่จะ คาดวา่ ใหเ้ลอืกใช ้

คะ่ 

สําหรับศัพทใ์นยอ่หนา้นีม้ ี

  insurance agent (n.) ทีเ่รามักพดูตดิปากวา่ตัวแทนขายประกัน แตถ่า้ในงานแปล 

ควรเรยีกใหเ้ต็มคะ่วา่ตัวแทนขายกรมธรรมป์ระกันชวีติ ยกเวน้ถา้ตอ้งการใหเ้ป็นภาษา
พดู 

มากๆ ก็อาจใชส้ัน้ๆได ้
  casual (adj.) มคีวามหมายไดห้ลายอยา่ง ในทีน่ี้ใชก้ับงาน หมายถงึงานทีทํ่าระยะสัน้ 

ไมถ่าวรหรอืสมํา่เสมอ 



999 

 

  policy (n.) ในเรือ่งของประกันภัยหมายถงึกรมธรรมป์ระกันภัยทีม่กีารใหค้วาม 

คุม้ครองในรปูแบบตา่งๆแกผู่ซ้ ือ้หรอืผูเ้อาประกัน 
  brisk (adj.) (เคลือ่นไหว)อยา่งรวดเร็ว (ทํา)อยา่งรวบรัดเพือ่ใหเ้สร็จเร็วๆ (ธรุกจิ)ที ่

ขายดทํีากําไรใหอ้ยา่งงาม 
  premium (n.) ในเรือ่งของประกันภัยคอืเบีย้ประกันทีผู่ซ้ ึอ้ประกันจา่ยใหก้บับรษัิท 

เป็นคา่คุม้ครองความเสีย่ง 
  taxable income (n.) เงนิรายไดท้ีต่อ้งเสยีภาษีหลังหักคา่ลดหยอ่นตา่งๆแลว้ 

ยอ่หนา้ที ่2 
be expected ในตอนนีด้ฉัินใช ้คาดวา่ แตไ่มไ่ดใ้ชร้ปูประโยค passive voice 

เหมอืนพวกในยอ่หนา้แรก ใชเ้ป็นประโยคทีล่ะประธานแทน โดยมกีรยิาวล ีคาดวา่จะม ี 

นําหนา้ประโยค สว่นวล ีin the coming year ยังคงใช ้ปีทีจ่ะถงึนี ้เพราะขา่วนีอ้อก 

ปลายปี ถา้จะใหช้ดัเจนขึน้ผูแ้ปลก็อาจวงเล็บ ปี พ.ศ. กํากับไวด้ว้ยก็ไดค้ะ่ 

ยอ่หนา้ที ่3 
ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงรปูประโยคของตน้ฉบับ เพราะคดิวา่ดแีลว้ ในยอ่หนา้นีม้อียูคํ่า
หนึง่ 

ทีไ่มค่วรแปล คอื one's คํานีใ้นภาษาอังกฤษตอ้งม ีเพราะทําหนา้ทีเ่ป็น คํากํากับนาม 

เหมอืน 

the หรอื a ปกตคํิานีม้ักแปลวา่ "ของเรา" เชน่ประโยค One has to make one own's 

mind. แตใ่นประโยคนี ้คําวา่ ของเรา  ไมเ่หมาะกับบรบิทเลยคะ่ ไมแ่ปลจะดกีวา่ 

สว่นศัพทใ์นยอ่หนา้นีม้คํีาเดยีวคอื merits (n.) หมายถงึประโยชน ์หรอืขอ้ด ีและสําหรับ

คําวา่ 

understand ดฉัินใชว้า่ เห็น แทนคําวา่ "เขา้ใจ" ซึง่เขา้กันไดด้กีับคํา

วา่ ประโยชน ์มาก 

กวา่ เพราะเราพดูวา่เห็นประโยชน ์ไมใ่ชเ่ขา้ใจประโยชน ์

ยอ่หนา้ที ่4 
รปูประโยคสว่นใหญใ่ชต้รงตามตน้ฉบับ นอกจาก ขอ้ความใน main clause ของประโยค 

แรกทีว่า่ agents must be prepared…to their potential customers ทีส่ลับ 

ตําแหน่งของวล ีผูส้นใจซือ้ กับ เร ือ่งการเอาประกนัอยา่งกระจา่งทกุแงท่กุ

มมุ เพราะ 

ถา้เป็นเรือ่งของกรรมตรง กับ กรรมรอง ทีส่ลับกันไดแ้ลว้ ดฉัินชอบทีจ่ะเอาวลสีัน้ข ึน้
กอ่นคะ่ 

สําหรับศัพทท์ีน่่าสนใจมหีลายคําดังนี ้

  up to จรงิๆ ความหมายคอื "ไมเ่กนิ" แตด่ว้ยความทีรู่ส้กึวา่ออกจะมนัียเป็นลบ เมือ่

อยาก 

ใหม้นัียเป็นบวกมากกวา่นี้ จงึเลอืกใช ้สงูสดุ คะ่ 

  เครือ่งหมาย % ดฉัินใชทั้บศัพทว์า่ เปอรเ์ซ็นต ์แตห่ากเป็นงานแปลทีเ่ป็นทางการ 
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ควรใช ้

" รอ้ยละ" 

  potential customers (n.) ถา้แปลตรงๆ ก็คอืผูท้ีอ่าจจะมาเป็นลกูคา้ แตไ่มค่อ่ยสวย 

ดฉัินจงึเลีย่งไปใช ้ผูส้นใจซือ้ คอืพวกทีย่ังไมไ่ดเ้ป็นลกูคา้ แตม่โีอกาสทีจ่ะเป็นในวนั

ขา้งหนา้ 
  unscrupulous (adj.) ไมซ่ือ่สตัย ์คดโกง หลอกลวงเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ส ิง่ทีต่อ้งการ 

ดฉัิน 

อาศัยความหมายเหลา่นี ้เพยีงแตพ่ยายามปรับใหส้ละสลวยใหเ้ป็นสํานวนไทยทีด่คีะ่ 

จนกวา่จะพบกนัใหม ่สวัสดคีะ่  

 

  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a 
former lecturer in English and Linguistics at Western Language 
Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen Campus). She is now 
Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  

 

January 7: How to convey the sense of tenses in Thai. 

สวัสดีค่ะ วนัน้ีมีเร่ืองเบาๆ ท่ีไม่ยากมาฝากค่ะ สาํหรับจุดท่ีน่าสนใจคือเร่ืองของการแปล  

กาล (tense) เราทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าทุกประโยคในภาษาองักฤษตอ้งมีพวกหน่วยคาํท่ีแสดง 
กาลเช่น -s บอกปัจจุบนักาล -ed บอกอดีตกาล ในภาษาไทยเราใชว้ลีบอกเวลา หรือไม่ก็ละไว ้
ในฐานท่ีเขา้ใจ ทาํให้บางคร้ังเราลืมนึกถึงความหมายของกาลเหล่าน้ี 

วนัน้ีเรามานึกถึงการถ่ายทอดความหมายของกาลดว้ยวลีท่ีเหมาะสมกนัค่ะ 

Counting crows in 
Columbo 

Columbo, AP   

1. Authorities for years have 

counted on crows to help 

clear smelly garbage from the 

streets of Sri Lanka's capital. 

2. But hundreds of crows are 

dropping dead in Columbo, 

triggering concern that they 

are being poisoned. 

นบักาในกรงุ 

โคลมัโบ 

โคลมัโบ, เอพ ี 

1. เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลอาศัยพวก 

กาคอยกําจัดเศษขยะทีม่ ี

กลิน่เหม็นใหห้มดไปจาก 

ทอ้งถนนในเมอืงหลวงของ 

ศรลีังกามาหลายปีแลว้ 
2. แตข่ณะนีใ้นกรงุโคลัมโบมกีา 

http://www.bangkokpost.com/education/site2003/trja0703.htm
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3. The city is wondering what it 

would do without the 

hundreds of thousands of 

black birds that clear tons of 

leftover food in this tropical 

city of 1.2 million people. 

4. Many Sri Lankans eat their 

lunch of rice and curry 

outside and tend to throw the 

leftovers on the ground. By 

evening most of the leftovers 

have been eaten by the 

crows. 

5. The crow deaths are making 

front-page news in Sri Lanka. 

One newspaper jokingly 

linked the phenomenon to the 

US embassy because some of 

the first deaths occurred 

around its compound. Since 

then, dead crows have been 

found near the president's 

house and five-star hotels. 

6. City officials have asked the 

police to investigation and 

sent some of the dead crows 

to the Medical Research 

Institute for an autopsy. 

7. The autopsy found traces of a 

toxic pesticide, and the police 

were told the crows were 

poisoned - though whether 

intentionally or not remains a 

mystery. However, many 

Columbo residents are fed up 

with the screeching crows. 

นับรอ้ยตัวตกลงมาตาย ทําให ้

เกดิความเป็นหว่งวา่กาพวกนี้ 
คงถกูยาเบือ่เป็นแน่ 

3. ชาวเมอืงสงสยักันอยูว่า่จะทํา 

อยา่งไรถา้ไมม่กีานับแสนตัว 

คอยชว่ยเก็บกวาดเศษอาหาร 

หนักหลายตันใหเ้มอืงในเขต 

รอ้นทีม่คีนอยูถ่งึ 1.2 ลา้นคน 

เมอืงนี ้
4. ชาวศรลีังกาจํานวนไมน่อ้ย 

ทีก่นิขา้วแกงมือ้เทีย่งกัน 

นอกบา้น และมักโยนเศษ 

อาหารทิง้บนพืน้ พอตกเย็น 

เศษอาหารเหลา่นีจ้ะถกูกา 

จกิกนิกันเสยีเกอืบหมดแลว้ 
5. การตายของกากําลังเป็นขา่ว 

หนา้หนึง่ในศรลีังกา ม ี

หนังสอืพมิพฉ์บับหนึง่รายงาน 

เรือ่งนีอ้ยา่งตดิตลก โดยโยง 

เขา้กับสถานทตูอเมรกิัน  

เพราะในบรรดากาทีต่ายพวก 

แรกๆ มบีางตัวตายแถวบรเิวณ 

สถานทตู แตจ่ากนัน้เป็นตน้มา 

ก็มผีูพ้บเห็นกาตายอยูใ่กลท้ี ่
บา้นพักประธานาธบิดก็ีม ีใกล ้

โรงแรมระดับหา้ดาวก็ม ี
6. เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลไดข้อให ้

ตํารวจชว่ยตรวจสอบเรือ่งนี ้
และสง่ซากกาไปใหส้ถาบัน 

วจัิยทางการแพทยทํ์าการผา่ 

พสิจูน ์
7. จากการพสิจูนซ์ากพบรอ่งรอย 

ของยาฆา่แมลง และมผีูบ้อก 

ตํารวจวา่กาเหลา่นีถ้กูยาเบือ่  

— จะดว้ยเจตนาหรอืไมก็่ยัง 

ไมช่ดัแจง้ — อยา่งไรก็ตาม 

คนทีอ่ยูใ่นเมอืงโคลัมโบม ี

ไมน่อ้ยเหมอืนกันทีเ่บือ่หน่าย 

พวกกาทีส่ง่เสยีงรอ้งแสบแกว้ห ู

ค าอธบิาย 
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หวัขา่ว 
ผูเ้ขยีนขา่วทีอ่อกจะเป็นคนเจา้บทเจา้กลอนอยูห่น่อย อตุสา่หเ์ฟ้นคําทีม่เีสยีงพยัญชนะ
ตน้ 

เหมอืนกันสามคํามาเป็นหัวขา่วแมจ้ะสือ่ไดไ้มต่รงกบัใจความของเรือ่งนัก ดฉัินจงึ
เลยีนแบบ 

โดยหาคําทีม่เีสยีงพยัญชนะตน้เหมอืนกัน แตใ่หถ้า่ยความหมายไดใ้กลเ้คยีงมาใช ้จงึ
ออกมา 

เป็น นบักาในกรงุโคลมัโบ คะ่ 

ยอ่หนา้ที ่1 
แสดงกาลดว้ย present perfect หมายถงึการพึง่กานีม่มีานานจนถงึปัจจบุัน กาลนีม้วีลทีี่

คดิ 

วา่ใชไ้ดค้อื หลายปีมานี ้ หรอื ในระยะหลายปีมานี ้หรอื ...มาหลายปีแลว้ ก็ได ้แตถ่า้

จะใช ้

วา่ "หลายปีมาแลว้ที.่.." คงไมเ่หมาะคะ่เพราะอาจหมายถงึอดตีก็ได ้

อกีเรือ่งทีน่่าสนใจในยอ่หนา้นี ้คอืลักษณะของภาษาอังกฤษทีไ่มน่ยิมใชคํ้าซํา้ เชน่ 

"กรงุโคลัมโบ" ในขา่วชิน้นีม้ใีชอ้ยูส่ามคําคอื Sri Lanka's capital ในยอ่หนา้นี ้ 
Columbo ในยอ่หนา้ที ่2 และ this tropical city of 1.2 million people ในยอ่หนา้ 

ที ่3 ถา้ตอ้งการแปลแบบเก็บใจความสําคัญเทา่นัน้ก็อาจแปลวา่กรงุโคลัมโบทกุคําไปก็

ได ้ 

แตถ่า้จะถา่ยทอดลักษณะหลากหลายของการใชคํ้า ก็แปลตรงตามตน้ฉบับก็ได ้ซึง่การ
จะ 

เลอืกอยา่งใดนัน้เป็นลลีาของผูแ้ปลแตล่ะทา่นคะ่ 

ยอ่หนา้ที ่2 
อนุประโยคทัง้สองในประโยคนี ้กาลทีใ่ชเ้ป็น present continuous ภาษาไทยมวีลบีอก

กาลนี ้
ใหเ้ลอืกใชห้ลายวลเีชน่ ขณะนี้ ระยะนี ้ปจัจบุนันี ้ชว่งนี ้ในระหวา่งนี ้หรอืจะขยาย

กรยิา 

ดว้ยคําวา่ กําลัง  หรอื กําลัง...อยู ่ ก็ไดค้ะ่ ถา้ขอ้ความตอ่มามกีรอบเวลาเดยีวกัน ใชว้ลี

เหลา่นี้ 
ทีเ่ดยีวก็คลมุความไดทั้ง้หมด ดังในยอ่หนา้นีท้ีด่ฉัินใช ้ขณะนี ้คะ่ 

being poisoned ระหวา่งโดนยาพษิ กับถกูยาเบือ่ ดฉัินเลอืกอยา่งหลังเพราะเนน้ความ 

หมายวา่เป็นการไดรั้บพษิทีม่คีนจัดการไวโ้ดยปนมากับสิง่ทีรั่บประทานเขา้ไป สว่นโดน
ยาพษิ 

นัน้อาจไมไ่ดป้นกับอาหาร หรอือาจรับเขา้โดยทางอืน่ก็ได ้เชน่ถกูฉดี สดูดม เป็นตน้ 

ยอ่หนา้ที ่3 
ใช ้present continuous เชน่เดยีวกับยอ่หนา้ที ่2 เพราะเป็นขอ้ความในกรอบเวลา

เดยีวกัน 
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ดฉัินคดิวา่ผูอ้า่นเขา้ใจไดโ้ดยไมต่อ้งใชว้ลบีอกกาลซํ้าอกี 

ยอ่หนา้ที ่4 
ประโยคตน้เป็น present tense บอกกจิวตัรของชาวเมอืง ในภาษาไทยไมค่อ่ยแสดงกาล
นี ้ 

เทา่ทีพ่อนกึออกคอืเตมิคําวา่ ชอบ  เชน่ ชาวศรลีังกาชอบทิง้เศษอาหาร...  แตรู่ส้กึวา่

เป็น 

ภาษาพดูมากไปคะ่ ดฉัินจงึใชคํ้าวา่ มกั แทน สว่นประโยคหลังเป็น present perfect 

passive voice แสดงความหมายวา่กามากนิตัง้แตเ่ทีย่งจนเย็น การแปลความหมายของ 

กาลนีด้ฉัินตอ้งระวงั เพราะไมอ่ยากถา่ยทอดความหมายนีใ้นลักษณะทีทํ่าใหผู้อ้า่น
เขา้ใจวา่ 

ฝงูกาพากันมาจกิกนิเกอืบหมดเฉพาะตอนเย็นเทา่นัน้ ในฉบับรา่งดฉัินพยายามเลีย่ง 
passive 

voice จงึไดป้ระโยคอยา่งนีค้ะ่ พอตกเย็นกาจะพากนัมาจกิกนิเศษอาหารเหลา่นีก้ันเกอืบ
หมด  

แตรู่ส้กึวา่เหมอืนจะหมายถงึกามาเฉพาะตอนเย็น จงึลองเปลีย่นเป็นประโยค passive 

voice 

วา่ พอตกเย็นเศษอาหารเหลา่นีถ้กูกาจกิกนิกนัเสยีเกอืบหมดแลว้ แลว้ก็ตอ้ง

แปลกใจ 

มากคะ่ทีม่ันสือ่ไดอ้ยา่งใจ แสดงวา่การเปลีย่นจดุโฟกัสไปทีอ่าหารซึง่เป็นกรรม ทําให ้
ผูอ้า่น 

เห็นภาพไดช้ดัเจนกวา่วา่มันคอ่ยๆ หมดไป ก็ขอฝากประสบการณ์นีไ้วส้ําหรับทา่นผู ้
ทํางาน 

แปล ลองพจิารณาดว้ยนะคะ วา่ในบางกรณีการใชร้ปูประโยค passive ก็ใหน้ํ้าหนักได ้

ดกีวา่ 

ยอ่หนา้ที ่5 
ประโยคแรกเป็น continuous tense ดฉัินเลอืกใช ้ก าลงั เป็นตัวขยายกรยิา ประโยคที ่2 

กรอบเวลาเป็น past tense เราอาจใชคํ้าวา่ ได ้ หรอื แลว้  ก็ได ้แตค่ดิวา่ในภาษาไทย 

เรามัก 

ละคําพวกนีไ้ดถ้า้ทราบชดัเจนอยูแ่ลว้วา่เป็นการเลา่สิง่ทีเ่กดิขึน้ ดฉัินจงึไมไ่ดใ้ชเ้ลยใน
ยอ่หนา้ 

นี ้สว่นประโยคสดุทา้ยเป็น present perfect ใชว้า่ จากนัน้เป็นตน้มา 

ยอ่หนา้ที ่6-7 
ในยอ่หนา้ที ่6 ประโยคแรกใช ้present perfect แสดงการกระทําทีเ่พิง่เสร็จสดๆ รอ้นๆ 

ซึง่ 

ก็เทา่กับเป็นอดตีน่ันเอง ประโยคที ่2 เป็น past tense เชน่เดยีวกับประโยคแรกของยอ่

หนา้ 

ที ่7 ดฉัินใชคํ้าวา่ ได ้เพยีงครัง้เดยีว (ไมใ่ชก็้ไดค้ะ่) สว่นประโยคสดุทา้ยเป็น present 

tense 
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ไมไ่ดใ้ชคํ้าแสดงกาลคะ่ 

พบกนัใหมค่ราวหนา้ สวัสดคีะ่  

 
  This lesson is prepared by Asso.Prof. Kasemsri Vonglertvidhya, a former lecturer in English 

and Linguistics at Western Language Department, Srinakarinwirot University (Bangkhen 
Campus). She is now Director of English Language Training Program, Faculty of Education, 
SWU, and a freelance translator.  
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