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ประวตัิความเป็นมาเกีย่วกบัการแปล  (Background) 

 

การพดูเร่ืองทฤษฎีการแปล งานเขียนทางดา้นน้ีมีนอ้ย ทั้งท่ีกิจกรรมการแปลเป็นกิจกรรมท่ีมีมา
นาน ภาษิตฝร่ังเขาบอกวา่ อาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกมี ๒ อาชีพ คือ อาชีพโสเภณีกบัอาชีพล่าม 
จะตรงขา้มกบัคนจีน เขาบอกวา่อาชีพท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกมี ๒ อาชีพ คือ โสเภณี และอีกอาชีพ
คือ นกัฆ่ารับจา้ง บางคนกพ็ดูในเชิงดูถูกดูแคลนกมี็ อยา่งสาํนวนภาษาอิตาเลียนท่ีบอกวา่ "การ
แปลกคื็อการทรยศ" เพราะวา่ไม่มีการแปลอะไรท่ีจะเทียบเท่ากบัภาษาเดิม น่ีเป็นความเช่ือของ
เขา แต่ในขณะเดียวกนั กมี็นกัเขียนเป็นจาํนวนมากท่ียกยอ่งงานแปล อยา่งเช่น คนท่ียกยอ่งมาก 
คือ เกอเต ้ ยกยอ่งงานแปลมากและในขณะเดียวกนั เขากเ็ป็นนกัแปลดว้ย เกอเตจ้ะเก่ียวขอ้งกบั
งานแปลมาก และกมี็นกัเขียนบางคนอยา่ง ดบับลิว เอช อาร์เดน บอกวา่นกัแปลท่ีดีตอ้งมี
คุณสมบติั ๒ อยา่งในตวั และตอ้งมีควบคู่กนั  
-  จะตอ้งมีความเป็นบณัฑิตอยา่งท่ีสุด  
-  จะตอ้งเป็นคนท่ีโง่ท่ีสุดเลยท่ีจะมาทาํงานน้ี  
 
การแปล และการเป็นล่าม  
ถึงแมว้า่กิจกรรมการแปลจะเกิดข้ึนตลอด กม็กัจะมีคาํถามมาตลอด ส่วนใหญ่จะมีการแยกการ
แปลออกเป็น ๒ ประเภท  
- การเป็นนกัแปลงานเขียน  เช่น งานเขียนดา้นวรรณกรรมหรือวชิาการ  
- การเป็นล่าม ส่วนใหญ่จะใชก้บัทางดา้นธุรกิจ พ่อคา้ การติดต่อส่ือสาร ถึงแมว้า่บางทีจะเป็น
การแปลเอกสารท่ีเขียน แต่กถื็อวา่เป็นการแปล ซ่ึงเป็นล่าม  

ในขณะท่ีงานวชิาการหรือวา่งานวรรณกรรม ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงจะเป็นนกัแปล 
ต่างประเทศเขาจะใชค้าํ ๒ คาํ ภาษาองักฤษใช ้translator กบั interpreter เขาจะถือวา่ ทั้ง ๒ อยา่ง
น้ีเป็นงานท่ีแยกกนั อยา่งเช่น งานแปลแบบเป็นล่าม เป็นวชิาการท่ีพดู ตอ้งถือวา่เป็นการแปล
ไม่ใช่เป็นล่าม เพราะเป็นการแปลในเชิงความคิด แทนท่ีจะเขียนแต่ใชว้ธีิพดู ถือวา่เป็นงาน ๒ 
ระดบั แต่ถา้คนท่ีแปลเพียงแค่ติดต่อการคา้หรือทัว่ๆ ไป เป็นไกด ์เป็นอะไร ถือวา่เป็นล่าม  
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แต่คนไทยส่วนใหญ่ คาํ ๒ คาํน่ีเราจะใชน้กัแปลโดยใชก้บัหนงัสือ ล่ามใชก้บัการพดูมากกวา่ แต่
วา่วธีิแยกกมี็อยา่งท่ีบอกกคื็อ จะดูวา่เป็นงานระดบัไหน บางคร้ังการพดูเป็นล่าม อาจจะถือเป็น
การแปลได ้ 
 
งานแปลทีเ่กีย่วกบัศาสนา 
ต่อมาคือคาํถามท่ีมีในวงการแปลมานาน ประเดน็พื้นฐานอนัแรกสุดท่ีคน มกัจะถามกนักคื็อ 
"การแปลเป็นเร่ืองท่ีไปไดห้รือไม่" คือแนวคิดน้ีมนัมีรากเหงา้แต่โบราณ กล่าวคือมีรากเหงา้มา
จากศาสนา ในศาสนาคริสตถื์อวา่พระวจนะ เป็นธรรมสัจจะขั้นสูงสุด เป็นส่ิงล้ีลบัหรือรหสัยนยั 
หรือวา่ในทางพุทธดว้ยเหมือนกนั เขาถือวา่เทศน์ตอ้งเป็นภาษาบาลี สาํหรับภาษายวิจะมีคาํพดู
ในเร่ืองพวกน้ี เขากเ็ลยบอกวา่การแปลเป็นบาป ในคาํพดูของศาสนา เป็นการทาํใหเ้ส่ือมทราม 
คือ ทาํใหพ้ระวจนะหรือสัจธรรมนั้นเส่ือมทรามลง  

อยา่งในศาสนายวิ ในคมัภีร์ของยวิมีบนัทึกความเช่ือวา่ โลกตกอยูใ่นความมืดมิดถึง ๓ วนั the 
law คือ "กฎ" ทางศาสนาของยวิถูกแปลเป็นภาษากรีก มนัทาํใหโ้ลกมืดไปถึง ๓ วนั และความ
เช่ือวา่การแปลเป็นไปไม่ได ้ เกิดจากความเช่ือท่ีวา่ ไม่มีทางท่ีตน้ฉบบักบังานแปลจะเกิดความ
สมมาตรกนั นัน่คือการแปลจะทาํใหต้น้ฉบบัตกตํ่าลง เป็นการทาํลายคุณค่าของตน้ฉบบั 
เพราะวา่เขาเช่ือวา่ในภาษามนุษย ์ความหมายไม่มีทางแยกออกจากรูปแบบการแสดงออก คือ คน 
๒ คน ต่อใหพ้ดูภาษาเดียวกนั การแสดงออกทาํใหค้วามหมายเปล่ียนไป แลว้คาํแต่ละคาํในแต่
ละภาษา ไม่มีความหมายท่ีเป็นกลาง แต่มีความหมายท่ีฝังรากอยูใ่นภาษาศาสตร์ในนิรุกติศาสตร์  

อยา่งคาํวา่พี ่ เวลาเรารู้จกักนัเราเรียกพี่ กไ็ม่สามารถแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ brother sister ได ้
เพราะวา่พี่ของเรามนัมีวฒันธรรมบางอยา่งอยู ่ ท่ีทาํใหค้าํน้ีมีความหมายอีกแบบหน่ึง เหตุผลน้ี ท่ี
เช่ือวา่การแปลเป็นไปไม่ได ้มกัจะใชม้ากท่ีสุดในกวนิีพนธ์  
 
งานแปลทีเ่กีย่วกบักวนิีพนธ์และปรัชญา  
มีความเช่ือวา่ การแปลบทกวเีป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ เพราะวา่กวนิีพนธ ์ ถือวา่เป็นการใชภ้าษาท่ี
เน้ือหากบัรูปแบบการแสดงออกมีความผกูพนักนัมากท่ีสุด ส่วนในร้อยแกว้ งานท่ีถือวา่แปล
ไม่ได ้กคื็องานทางปรัชญา ถือวา่คาํในปรัชญาแปลไม่ได ้เพราะวา่ งานเขียนของนกัปรัชญาส่วน
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ใหญ่ เป็นความพยายามท่ีจะคลายกรอบทางดา้นภาษาศาสตร์ อยา่งเช่นคาํของไฮเดกเกอร์ หรือ
คาํของคานซ์ ท่ีเป็นศพัทเ์ฉพาะของปรัชญาเมธีเหล่าน้ี ไม่สามารถท่ีจะแปลออกมา หรือ 

ท่ีเทียบเคียงกนัได ้แมแ้ต่ศพัทใ์กลเ้คียงกนักไ็ม่ได ้น่ีเป็นความเช่ือของคนท่ีพดูวา่การแปลเป็นไป
ไม่ได ้
 
การแปลเป็นส่ิงทีเ่ป็นไปได้  
แต่ในขณะเดียวกนักมี็ความเช่ือวา่ การแปลเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้ ฝ่ายท่ีสนบัสนุนวา่การแปล
เป็นไปได ้ กม็าจากฝ่ายศาสนาเช่นกนั นอกจากการแปลเป็นไปได ้ ยงัเป็นส่ิงท่ีพึงกระทาํอยา่งยิง่
ดว้ย อยา่งเช่น ในศาสนาคริสต ์มีอยูค่ร้ังหน่ึงในยคุก่อนพระเยซู ในยคุตน้ ๆ ท่ีมีการสร้างหอคอย
แห่งบาร์เบลข้ึนมา ในสมยัก่อนเช่ือวา่คนทุกคนในโลกพดูภาษาเดียวกนัหมด คนไดม้าชุมนุมกนั
วา่ อยา่งน้ีเราน่าจะสร้างหอคอยข้ึนไปหาสวรรคเ์รียกวา่ "การสร้างหอคอยแห่งบาร์เบล" แต่
อยา่งไรกต็าม การทาํเช่นนั้นถือวา่เป็นการลบหลู่พระเจา้ พระเจา้กเ็ลยทาํลายหอคอยน้ีลง และ
ลงโทษมนุษยด์ว้ยการใหม้นุษยท์ั้งหมดพดูกนัไม่รู้เร่ือง ทาํใหภ้าษาแตกต่างกนัออกไปมากมาย  

ในทางศาสนาคริสตก์บ็อกวา่ แมว้า่ความพินาศของหอคอยบาร์เบล เป็นการลงโทษของพระผู ้
เป็นเจา้ แต่ไม่ไดห้มายความวา่การลงโทษของพระเจา้ถือเป็นท่ีสุดของคาํตดัสิน เพราะวา่
หลงัจากนั้น พระเจา้ไดท้รงส่งผูไ้ถ่บาปมาใหเ้รา คือ"พระเยซู" เพราะฉะนั้นหมายความวา่ การ
ลงโทษของพระเจา้ ไม่ใช่การตดัสินขั้นสุดทา้ย มนุษยย์งัมีความหวงัอยูใ่นการไถ่บาป ดงันั้น
กลุ่มน้ีเขากเ็ลยมองวา่ การแปลเป็นเสมือนการกอบกูท้างวฒันธรรมอยา่งหน่ึง เพื่อฟ้ืนฟูความ
เป็นเอกภาพของศาสนาข้ึนมาใหม่  

ถึงขนาดท่ีมีคาํกล่าวของคนท่ีแปลไบเบิลเป็นภาษาเยอรมนัพดูวา่ "การแปลเป็นการไถ่บาป" 
เพราะฉะนั้นงานแปลท่ีสาํคญัของศาสนากคื็อ"การแปลพระคมัภีร์" โดยเฉพาะในศาสนาคริสต ์
การแปลพระคมัภีร์ไบเบิลจากภาษาอะไรกต็ามเป็นภาษาทอ้งถ่ิน ถือวา่เป็นการทาํกุศลกรรมขั้น
เอกอุ คือเป็นการทาํความดีขั้นสุดยอด และทุกคร้ังท่ีมีการปฏิรูปศาสนาในศาสนาคริสตก์จ็ะมี
เสียงเรียกร้องใหแ้ปลไบเบิลใหม่  

เพราะวา่ปฏิรูปศาสนาในศาสนาคริสต ์ (reformation - A religious movement of the 16th 
century that began as an attempt to reform the Roman Catholic Church and resulted in the 
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creation of Protestant churches) ไม่รู้วา่เกิดจากการท่ีลูเธอร์แปลไบเบิลใหม่ หรือเกิดหลงัอนัน้ี
ไม่แน่ใจ ลูเธอร์ท่ีเขาปฏิรูปจนทาํใหเ้กิดนิกายโปรเตสแตนทข้ึ์นมา  

ในทาํนองเดียวกนั ฝ่ายท่ีสนบัสนุนการแปลในทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต ์ ทาํใหเ้กิด
การแปลจาํนวนมาก บางทีเขาเปรียบเทียบวา่กรุงโรม คือวาติกนั ศนูยก์ลางของศาสนาคริสต ์
เป็นโรงงานผลิตภาษากรีกมาเป็นภาษาละติน และยคุการฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการทางปัญญาท่ีเขา
เรียก "เรอเนสซองค"์ กเ็กิดจากการแปลโดยเฉพาะการแปลงานของอริสโตเติลมา แต่ความจริง
เป็นการแปลท่ีผดิ  

เร่ืองน้ีตลกคือวา่ ยคุเรอเนสซองคเ์กิดมาจากการแปลผดิคือ เกิดมาจากการแปลอริสโตเติล คร้ัง
แรกไม่ไดแ้ปลจากภาษากรีกโดยตรง แต่แปลมาจากภาษาอาหรับ คือแปลอริสโตเติลจากภาษา
อาหรับ และคนแปลเขา้ใจอริสโตเติลผดิดว้ย แต่กท็าํใหเ้กิดการต่ืนตวัในเร่ืองการคิดอยา่งมี
เหตุผล นาํไปสู่ยคุฟ้ืนฟูศิลปวทิยาการ 

การแปลเฟ่ืองฟูมากตั้งแต่ยคุกลางเป็นตน้มา จนกระทัง่มีคาํพดูวา่ ศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลก 
หมายถึงศาสตร์ทุกศาสตร์ทางตะวนัตกเกิดมาจากการแปล หรือวา่ท่ีเกอเต ้ เคยพดูในศตวรรษท่ี 
๑๙ วา่ ใครจะวา่อะไรกแ็ลว้แต่ แต่การแปลกย็งัเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุด และมีค่าท่ีสุด ใน
กิจกรรมทั้งหมดของโลก  
 
ความคดิโต้แย้งเกีย่วกบัเร่ืองการแปล  
ถา้จะพดูถึงในเชิงความคิดเห็น การโตแ้ยง้ระหวา่งคนท่ีบอกวา่แปลได ้ กบัแปลไม่ได ้ มีบางคน
บอกวา่ไม่ใช่ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีแปลได ้ เช่น กวนิีพนธ์หรือบทละครหรืออะไรกต็าม กมี็ขอ้ขดัแยง้
อยูอ่ยา่งหน่ึง คือ ภาษาของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไม่เคยอยูก่บัท่ี ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
กมี็ทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล ถึงแมว้า่บางยคุบางสมยั บางอยา่งแปลไม่ได ้แต่กไ็ม่แน่วา่ยคุ
อีกยคุหน่ึงอาจแปลได ้ 

มีเกร็ดเลก็ๆนอ้ยๆ ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัสุขนาฏกรรมของนกัเขียนกรีกท่ีช่ือ อริสโซฟาเนส เคยเช่ือ
กนัวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีวนัแปลไดใ้นศตวรรษหน่ึง คือในช่วงศตวรรษท่ี ๑๘-๑๙ แต่หลงัจากนั้นพอ
ผา่นมาไม่ถึง ๑๐๐ ปี สุขนาฏกรรม เป็นละคร comedy ของอริสโซฟาเนส กลบักลายเป็นส่ิงท่ี
แปลไดแ้ละแปลง่าย  
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เพราะวา่ในยคุท่ีเคยคิดวา่ละครตลกของอริสโซฟาเนสแปลไม่ไดเ้พราะคนไม่เขา้ใจอารมณ์ขนั
ของเขา แต่พอผา่นมาไม่ถึงร้อยปี รสนิยม อารมณ์ขนั วธีิการเสียดสีของอริสโซฟาเนสท่ีเป็น
นกัเขียนกรีก กลายเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมเขา้ใจไดง่้ายและแปลไดง่้าย เพราะฉะนั้น คนท่ีอา้งหรือ
วจิารณ์วา่ไม่ใช่ทุกอยา่งท่ีแปลได ้ การพดูอยา่งน้ีวนัน้ี มนัไม่แน่หรอกวา่ ขา้งหนา้อาจจะแปลได ้
น่ีกเ็ป็นแนวคิดอนัหน่ึง  

มีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีวจิารณ์เร่ืองการแปลกคื็อบอกวา่ ไม่มีคนสองคนในโลกท่ีพดูอะไรเหมือนกนั 
เพราะวา่ถึงแมจ้ะใชค้าํ ๆ เดียวกนั กไ็ม่เคยมีใครส่ือสารกนัไดส้มบูรณ์แบบ ไม่เคยมีใครเขา้ใจ
อะไรเหมือนกนั แมแ้ต่คนในภาษาเดียวกนั พดูกนัไม่เขา้ใจ คนยิง่ต่างภาษา จะพดูกนัเขา้ใจได้
อยา่งไร  

คนท่ีเขา้มาโตแ้ยง้ความคิดน้ีกจ็ะบอกวา่ คาํพดูน้ีขดัแยง้กนัในตวัเอง เพราะวา่เวลาคนเราพดู เรา
ตอ้งเช่ือวา่คาํพดูเรา มนัมีความสาํคญัต่อโลกภายนอกและส่ือสารไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ คนท่ีบอก
วา่ ในโลกน้ีไม่มีใครพดูกนัรู้เร่ืองแลว้พดูทาํไม คนท่ีมาวจิารณ์น่ีพดูทาํไม กแ็สดงวา่ตวัเองท่ีพดู
วจิารณ์น่ีตอ้งคิดวา่มีคนรู้เร่ือง หรือคิดวา่คาํพดูตวัเองมีความหมายซิ แต่ความคิดน้ีกย็งัมีอยู่
ปัจจุบนัท่ีเช่ือวา่ในโลกน้ี ไม่มีอะไรท่ีส่ือสารกนัได ้กมี็ถึงปัจจุบนั แต่ถือวา่เป็นคนกลุ่มนอ้ยท่ีคิด
แบบน้ี 

ในขณะเดียวกนั ฝ่ายท่ีโตแ้ยง้กม็องวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกคื็อ เราแปลมาตลอดตั้งแต่มีมนุษยชาติ
เกิดข้ึน เรากท็าํกิจกรรมการแปลมาตลอด ฉะนั้นการเช่ือวา่มนุษยส่ื์อสารกนัไม่ได ้ กไ็ม่มีผลใน
เชิงปฏิบติั เพราะยงัไงเขากท็าํการแปลมาตลอดในประวติัศาสตร์มนุษย ์ และขอ้วจิารณ์ท่ีวา่การ
แปลไม่มีวนัสมบูรณ์ คือไม่มีทางท่ีจะทาํไดดี้ได ้๑๐๐ % หรือเกิดความสมมาตรระหวา่งตน้ฉบบั
กบังานแปล กมี็คนโตแ้ยง้วา่ ในโลกน้ีกไ็ม่เคยมีอะไรท่ีสมบูรณ์แบบอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นการ
ปฏิเสธเพราะเห็นวา่ การแปลไม่มีความสมบูรณ์แบบเป็นเร่ืองไร้สาระ  

ส่ิงท่ีน่าจะพดูกนัมากกวา่คือ "มาตรฐานการแปล", "ระดบัของความซ่ือสัตยใ์นงานแปล"แต่ละ
ช้ิน คุณจะมีแค่ไหน ตรงน้ีมากกวา่ ไม่ควรจะมาวจิารณ์วา่งานแปลไม่มีทางเทียบเท่าตน้ฉบบั 
เพราะเป็นคาํวจิารณ์ท่ีไร้สาระ เน่ืองเพราะในโลกน้ีกไ็ม่มีอะไรท่ีสมบูรณ์แบบอยูแ่ลว้ น่ีเป็นการ
พดูรวมกวา้งๆ เก่ียวกบัความคิดเร่ืองท่ีวา่คนมีทศันะต่างๆ ต่อการแปล  
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ทฤษฎกีารแปล  
ทฤษฎีการแปลท่ีพดูกนั ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการแปลจริงๆ เสียทีเดียว เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแปลวา่การแปลควรจะเป็นยงัไง ซ่ึงทฤษฎีการแปลจะมีการแบ่งยคุ แต่การแบ่งยคุกไ็ม่ได้
แบ่งแบบเบด็เสร็จเดด็ขาด หรือวา่ถา้บอกวา่ยคุน้ี แลว้หมายความวา่จบแค่ยคุนั้น ท่ีทาํแลว้มนัไม่
มีต่อมาถึงคนอ่ืน กไ็ม่ใช่ กมี็การเหล่ือมลํ้ากนั อาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการแปลท่ีทาํจริงๆ 
เท่าไหร่ แต่มนัเป็นแนวคิดของนกัคิดหลายๆ คนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปล เขาแบ่งยคุทฤษฎีการ
แปลออกเป็น ๔ ยคุดว้ยกนั  
ยุคแรก ยคุเร่ิมตน้เป็นยคุท่ียาวนานมาก คือ เร่ิมมาจากซิเซโร ตั้งกฎท่ีมีช่ือเสียงอนัหน่ึง คือพดูวา่ 
"จงอยา่แปลคาํต่อคาํ" หลงัจากนั้น ๒๐ ปีต่อมา ฮอเรสซ่ึงกเ็ป็นนกัคิดโรมนั เขากพ็ดูคลา้ยๆ กนั 
ยคุน้ียาวนานมากท่ีมีทฤษฎีการแปลวา่ จงอยา่แปลคาํต่อคาํ คนท่ีดงัมากท่ีเขียนเร่ืองน้ีเก่ียวกบั
ทฤษฎีการแปลวา่จงอยา่แปลคาํต่อคาํคือ จอห์น ไดเดน  
ไดเดนเป็นกวชีาวองักฤษเป็นนกัแปลดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะแปลงานของฮอเรส ลกัษณะของ
ทฤษฎีการแปลในยคุน้ีเขาจะบอกวา่ "อยา่แปลคาํต่อคาํ" แต่ให"้แปลโดยการถ่ายทอด
ความหมาย" ลกัษณะเด่นกคื็อวา่ เป็นทฤษฎีการแปลท่ีเกิดมาจากคนท่ีทาํงานแปลจริงๆ เอา
ประสบการณ์ของตวัเองข้ึนมาพดู  
คาํพดูท่ีดงัมากของไดเดนกคื็อคาํพดูท่ีวา่ คนเราควรจะแปล, สมมติแปลฮอเรสกค็วรจะแปลให้
เปรียบเสมือนฮอเรสพดูภาษาองักฤษในยคุสมยัน้ี ส่วนใหญ่ไดเดนไม่ไดเ้ขียนบทความแต่จะ
เขียนคาํนาํ ในคาํนาํเขาจะเขียนเก่ียวกบัทฤษฎีการแปลเอาไว ้เขาบอกวา่การแปลมี ๓ อยา่ง คือ  

๑. แปลคาํต่อคาํ ซ่ึงถือวา่เป็นวธีิการแปลท่ีแยม่าก 
๒. การแปลง มีการแปลอีกประเภทหน่ึง ท่ีเรียกวา่ "การแปลง" การแปลงคือ คลา้ยๆ การเขียน
เลียนแบบข้ึนมาใหม่ เช่นท่ีเราเห็นชดัท่ีสุดท่ี มรว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เขียนเร่ือง"ไผแ่ดง" กบั
เร่ือง"กาเหวา่ท่ีบางเพลง" เป็นการแปลง โดยทัว่ไปการแปลง ประเทศท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ือง
การแปลง คือฝร่ังเศส  
การแปลงนั้นไดเดนบอกวา่ไม่ใช่เร่ืองท่ีเสียหายในยคุหน่ึง การแปลงมีประโยชนม์ากถา้หากวา่
เป็นยคุท่ีสองชนชาติเพิ่งติดต่อกนัใหม่ๆ แลว้ในชนชาติท่ีจะแปลไม่มีองคค์วามรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรม หรือความคิดประเพณีของอีกชนชาติเลย การแปลตรงๆ มนัจะไม่ทาํใหเ้กิดความ
เขา้ใจ ยกตวัอยา่ง สมมติว่ายอ้นไป ๒๐๐ ปี เราจะแปลนิยายของตะวนัตกมาเป็นไทยแลว้เราแปล
ตรงๆ เช่น ฝร่ังทกัทายกนัดว้ยการจูบ ถา้เราแปลตรงๆ นกัอ่านไทยในยคุโบราณไม่สามารถ
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เขา้ใจวฒันธรรมประเภทน้ีไดว้า่ เอ๊ะ ทาํไมนางเอกในเร่ืองน้ีไปจูบกบัตวัร้าย แปลวา่อะไร? 
ความเขา้ใจมนัจะไม่เกิด ในยคุแบบน้ี การเขียนแปลงข้ึนมาใหม่อาจจะเป็นประโยชนเ์พื่อเป็น
การเตรียมใหค้นในชนชาติ เร่ิมทาํความคุน้เคยกบัวฒันธรรมหรือประเพณีท่ีแตกต่างออกไป  

แต่วา่การแปลงประเภทน้ี เม่ือชนชาตินั้นๆ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอีกชนชาติหน่ึงมาก
พอแลว้ การแปลงเป็นส่ิงท่ีไม่น่าทาํอีก ไดเดนใหเ้หตุผลวา่มนัไม่มีรสนิยม ไม่สมควรทาํ คือ มนั
ควรจะกา้วไปอีกขั้น คือมีการแปลท่ีแทจ้ริง  

๓. การแปลท่ีแทจ้ริง คือการแปลแบบท่ีรักษาตน้ฉบบัเอาไว ้ไดเดนเปรียบเปรย การแปลคาํต่อคาํ 
วา่ "การแปลคาํต่อคาํ เปรียบเสมือนการเตน้ราํ บนเส้นเชือก ดว้ยขาท่ีผกูมดัไว ้ นกัเตน้ราํ อาจ
ประคองตวัไม่ใหต้กลงไปดว้ยความระมดัระวงั แต่อยา่คาดหวงัเลยวา่ จะมีความสง่างามของ
ท่วงท่า และหากจะกล่าวถึงท่ีสุดแลว้ น่ีเป็นภารกิจท่ีโง่เขลา เพราะไม่มีคนสติดีคนไหน จะเส่ียง
ชีวติเพียงเพื่อเสียงปรบมือ ท่ีปรบมือใหเ้ขาเพราะเขาเอาตวัรอดได ้ โดยท่ีเขาไม่ตกลงมาคอหกั
ตาย" น่ีคือคาํวจิารณ์การแปลคาํต่อคาํแบบเถรตรง  

ในขณะท่ีไดเดนบอกวา่การแปลท่ีดี คือ"การแปลอยา่งอิสระในขอบเขตจาํกดั" โดยท่ีนกัแปล
ตอ้งคาํนึงถึงผูป้ระพนัธ์อยูเ่สมอคือ เหมือนกบัวา่แปลไป ตามองผูป้ระพนัธ์อยา่งไม่ใหค้ลาด
สายตา กล่าวคือ นกัแปลไม่ไดแ้ปลจากถอ้ยคาํแบบตายตวั แต่แปลตามความหมายมากกวา่ และ
ความหมายนั้นอาจจะมีการขยายความไดบ้า้ง แต่ตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากตน้ฉบบั แลว้
เขากส็รุปวา่ อยา่งท่ีเขาแปล"เวอร์จิน" ตวัไดเดนบอกวา่ "ผมพยายามทาํใหเ้วอร์จิน พดู
ภาษาองักฤษอยา่งท่ีเวอร์จินน่าจะพดู หากวา่เขาเกิดในองักฤษและอยูใ่นยคุสมยัปัจจุบนั กคื็อใน
สมยัของไดเดนเอง" น่ีเป็นวธีิคิดของทฤษฎีการแปลในยคุน้ี 

ในภาษาไทย วธีิคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการแปลแบบน้ีมีเป็นภาษาไทยออกมา เป็นของอาจารยน์พพร 
ประชากลุ เล่มบางๆ ขายอยูท่ี่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นช่ือ"ทฤษฎีการแปล" อาจารยน์พพร
แปลมาจากตน้ฉบบัภาษาฝร่ังเศส เป็นทฤษฎีในยคุปัจจุบนั เป็นลกัษณะแนวคิดเดียวกบัไดเดน 
ในยคุแรก 

ยุคทีส่อง ข้ึนมายคุน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัยคุทฤษฎีความหมายของการแปล เร่ิมตน้มาในช่วงศตวรรษ
ท่ี ๑๘ - ๑๙ โดยเฉพาะบทความท่ีสาํคญัมาก และกค็นไดอ้า้งถึงเก่ียวกบัทฤษฎีการแปลน้ีกคื็อ 
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บทความของชไลเออร์มาเคอร์ ท่ีจริงเขาเป็นนกัชีววิทยาชาวเยอรมนั เป็นนกัคิดทางดา้นการ
ตีความ เขาเขียนบทความน้ี  
 
ถา้เราไปอ่านทฤษฎีการแปลต่างประเทศ เกือบทุกเล่มตอ้งพดูถึง ชไลเออร์มาเคอร์ ในยคุน้ีมีนกั
คิดอยูห่ลายคน นอกจากชไลเออร์มาเคอร์ ท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีกจ็ะมี เกอเต,้ โชเปนฮาวเออร์, วอเตอร์ 
เบนจามิน… แต่ชไลเออร์มาเคอร์มีคนอา้งถึงมากท่ีสุด เน่ืองจากวา่ยคุน้ีมีการศึกษาคน้ควา้ มี
แนวคิดทฤษฎีทางดา้นปรัชญาและภาษาศาสตร์เกิดข้ึนมากมาย ทฤษฎีการแปลกไ็ดรั้บอิทธิพล
มาจากทางดา้นปรัชญาและภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีความหมายหรือการตีความ  

สมยัก่อนในยคุแรก ทฤษฎีการแปลจะเกิดมาจากนกัแปลจริงๆ พดูถึงประสบการณ์ของตวัเอง 
แต่พอมาถึงยคุน้ีทฤษฎีการแปล บางทีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการแปลจริงๆ จะเป็นนกัคิดหรือนกัปรัชญา
มองเร่ืองการแปลโดยเช่ือมโยงเก่ียวกบัทฤษฎีทางดา้นภาษา ปรัชญา และความคิดเป็นส่วนใหญ่ 
ทาํใหท้ฤษฎีการแปล เร่ิมปรับเปล่ียนและมีระเบียบวธีิคิดเป็นของตวัเอง โดยท่ีอาจจะไม่ข้ึนอยู่
กบัการแปลจริงๆ หรือวา่ตน้ฉบบัเฉพาะช้ินไหนหรือวา่นกัแปลคนไหน แต่วา่ส่วนใหญ่ทฤษฎี
การแปลในยคุน้ี จะเก่ียวกบัการทาํความเขา้ใจวา่ คาํวา่เขา้ใจหมายถึงอะไร มนัทาํใหก้ารแปลมี
แง่มุมทางปรัชญาข้ึนมามาก  

ชาวเยอรมนัถือวา่มีบทบาทมากในเร่ืองทฤษฎีการแปล กล่าวกนัวา่ชาวเยอรมนัใหค้วามสนใจ
มากกบัเร่ืองการแปล ถึงขนาดมีคาํกล่าววา่ "การแปลเป็นชะตากรรมของภาษาเยอรมนั" 
ววิฒันาการของภาษาเยอรมนัสมยัใหม่ มีความเก่ียวขอ้งอยา่งแนบแน่นกบัการแปล โดยเฉพาะ
การแปลท่ีลูเธอร์แปลพระคมัภีร์ไบเบิล แลว้กมี็การแปลงานของโฮเมอร์ และเชคสเปียร์ มาเป็น
ภาษาเยอรมนั ทาํใหภ้าษาเยอรมนัเกิดววิฒันาการ และกลายมาเป็นภาษาเยอรมนัในปัจจุบนั ทาํ
ใหน้กัคิดทางดา้นเยอรมนัสนใจทฤษฎีการแปลมากพอสมควร คือชไลเออร์มาเคอร์  

ในบทความน้ี พดูแบบสรุปๆ การแปลมี ๒ วธีิ คือ  
๑. ดึงผูอ่้านไปหานกัเขียน 
๒. ดึงนกัเขียนไปหาผูอ่้าน  

วธีิหลงัท่ีวา่ดึงนกัเขียนไปหาผูอ่้านคือ หมายถึงวา่ทาํอยา่งไร จึงจะทาํใหผู้อ่้านไดอ่้านงานของ
นกัเขียนคนนั้นอยา่งราบร่ืน ไม่รู้สึกติดขดั ไม่รู้สึกวา่แปลกแยกจากงานแปล เหมือนวธีิการท่ี 
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ไดเดนพดูในตอนแรกวา่ เหมือนทาํใหเ้วอร์จินพดูภาษาองักฤษในยคุนั้นๆ แต่ ชไลเออร์มาเคอร์
บอกวา่ การคิดแบบน้ีมนัเป็นไปไม่ได ้ เพราะวา่ภาษาความคิด หรือความหมายทุกอยา่งในโลก
ก่อรูปในภาษาและผา่นภาษา แลว้ในเม่ือภาษามีประวติัศาสตร์ มีรากศพัท ์ มีวฒันธรรม มีบริบท
ท่ีแตกต่างกนั เป็นไปไม่ไดท่ี้เราจะไปถอดงานเขียนช้ินหน่ึง ออกจากภาษาดั้งเดิม แลว้เอาแต่
ความหมายแก่นแทท่ี้เป็นสากล แลว้มาเปล่ียนใหเ้ป็นอีกภาษาหน่ึง โดยท่ีเหมือนกบัจบัแต่งตวั
เขา้ไปใหม่  

เขาบอกวา่ไม่มีทางเป็นไปได ้ เพราะเท่ากบัวา่ (โดยท่ีเขาเช่ือวา่) ความคิดท่ีเป็นแก่นแทท่ี้ไม่ผกู
ติดอยูก่บัภาษาเลย ไม่มี เพราะความคิดทุกอยา่งก่อรูปในภาษา เพราะฉะนั้นเขาเลยมองวา่ อนันั้น
ไม่ใช่การแปลท่ีแทจ้ริง การแปลท่ีแทจ้ริงในความคิดชไลเออร์มาเคอร์กคื็อวา่ คุณจะตอ้งดึง
ผูอ่้านเขา้ไปหาผูเ้ขียน พดูง่ายๆ กคื็อวา่การทาํใหเ้ป็นภาษาแปลท่ีดี อาจจะไม่ไดร้าบร่ืนหรือวา่ 
เป็นเสมือนภาษาตน้ฉบบั คือไม่มีความสละสลวย ความสละสลวยอาจจะหายไป แต่ใน
ขณะเดียวกนัจะรักษาความคิดท่ีแตกต่างกนัของคนละวฒันธรรมเอาไวไ้ด ้คือนกัแปลอาจจะตอ้ง
ทาํในส่ิงท่ีผูอ่้านไม่พอใจหรือไม่ยอมรับ แต่ในขณะเดียวกนักมี็ความซ่ือสัตยต่์อความหมาย
ดั้งเดิมท่ีแปลกแยกออกไปจากสังคมของตวัเองมากกวา่  

ยุคทีส่าม หลงัยคุท่ี ๒ เขา้สู่ยคุท่ี ๓ นบัเป็นยคุท่ีมีเวลาอยูส่ั้นมาก เป็นยคุท่ีเกิดมาจากอิทธิพล
แนวคิดท่ีเขาเรียกวา่ "formalism" ของพวกรัสเซียและเชค ท่ีเรียกวา่พวกโครงสร้างนิยม การ
เกิดข้ึนของทฤษฎีภาษาศาสตร์แบบพฤติกรรมศาสตร์และความเฟ่ืองฟูของแนวคิดทางดา้นสถิติ 
นกัคิดคนสาํคญัของกลุ่มน้ีท่ีเขียนทฤษฎีการแปลท่ีคนจะอา้งถึงมากมาย คือ โรมนั ยาคอร์ปสัน  
ยคุน้ีมีเวลาค่อนขา้งสั้นมาก เขามองวา่ยคุน้ีมาจากแนวคิดทางดา้นวทิยาศาสตร์ดว้ยคือ มีความ
เช่ือวา่ น่าจะมีการทาํตารางแผนผงัของการเทียบเคียงของภาษา ๒ ภาษาได ้ โดยท่ีเขาจะพยายาม
ใชศ้พัทว์ทิยาสัญลกัษณ์เขา้มาเปรียบเทียบกบัการถอดความหมายทางดา้นภาษาศาสตร์ พยายาม
ใชค้วามรู้ทางดา้นภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง กบัทฤษฎีขอ้มูลมาใชใ้นการแปลระหวา่งภาษา  

อิทธิพลท่ียคุน้ีทาํใหเ้กิดวารสารทางวชิาการเก่ียวกบันกัแปลอาชีพ และการแปลเป็นประเดน็
หลกั ซ่ึงถือวา่เป็นวารสารโดยเฉพาะทางวชิาการข้ึนมา แต่วา่ยคุน้ีอยูไ่ดไ้ม่นาน เพราะวา่ส่วน
หน่ึงถูกลม้ไป เพระวา่แนวคิดภาษาศาสตร์ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ลม้ไป เพราะการเกิดข้ึนของ
ภาษาศาสตร์สาํนกั “นอม ชอมสก้ี” 



14 
 

ภาษาศาสตร์ในพฤติกรรมศาสตร์ เขาจะมองวา่คนเหมือนผา้ ความรู้ทางภาษาเกิดจากการสอน
แต่ชอมสก้ีปฏิวติัแนวความคิดของภาษาศาสตร์ของพวกพฤติกรรมศาสตร์ โดยเขาเรียกวา่ 
"generative grammar" โดยบอกวา่ ในมนุษยทุ์กคนจะตอ้งมีกลไกอนัหน่ึง ซ่ึงมีความสามารถท่ี
จะเรียนรู้ภาษาในตวัเองอยูแ่ลว้ อนัน้ีชอมสก้ีสังเกตจากเด็ก การเรียนรู้ทางภาษาของเดก็ซ่ึง
สามารถกา้วกระโดดไปได ้และจากการสอนภาษา  

ถา้มนุษยมี์ลกัษณะเป็นเด็กแบบท่ีพฤติกรรมศาสตร์พดูวา่เป็นเหมือนผา้ขาว แลว้ทุกอยา่งเกิดจาก
การสอน เหตุใด ทาํไม ความรู้ท่ีจาํกดัในเร่ืองไวยากรณ์ของมนุษย ์ แต่ทาํไมทาํใหม้นุษยใ์ช้
ไวยากรณ์ท่ีจาํกดั สามารถสร้างการแสดงออกของภาษาไดอ้ยา่งไม่จาํกดั จริงๆ ชอมสก้ีมองและ 
มีทฤษฎีวา่ จะตอ้งมีอะไรบางอยา่งในตวัมนุษยท่ี์พูดง่ายๆ วา่ ความสามารถในการใชภ้าษาเป็น
ส่ิงท่ีติดตวัมาแต่เกิด ไม่ไดเ้กิดจากการสอน เขาบอกวา่เดก็ไปอยูใ่นสังคมไหนๆ กส็ามารถเรียนรู้
ภาษาไดท้นัที แสดงวา่จะตอ้งมีอะไรบางอยา่งในตวัเดก็ท่ีพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูแ่ลว้ แนวคิดแบบน้ี
ทาํใหว้ธีิคิดแบบกลไกในเร่ืองภาษาศาสตร์ตกไปอยา่งรวดเร็ว ทาํใหท้ฤษฎีการแปลในยคุน้ี อยู่
ไดไ้ม่นานและหมดไป คือไม่มีอิทธิพลต่อมาอีก 

ยุคทีส่ี่ เรียกวา่เป็นยคุของสัญญวทิยา คนท่ีมีอิทธิพลในทฤษฎีการแปลยคุน้ี กคื็อ อูมเบอร์โต ้ เอ
โก ้ เขาเขียนหนงัสือเป็นทฤษฎีการแปลเล่มหน่ึงช่ือ "mouse or rat" และคนท่ีเขียนท่ีเป็นพวก 
postmodern ส่วนใหญ่แนวคิดในดา้นทฤษฎีการแปลของกลุ่มน้ี กคื็อ เนน้ไปทางดา้น
สหสัมพนัธบท (intertextuality) ความหมายข้ึนอยูก่บับริบทท่ีแวดลอ้ม แลว้เอโกก้เ็ขียนหนงัสือ
ทฤษฎีการแปลเล่มหน่ึงพูดวา่ " การแปลคือการต่อรอง" การต่อรองระหวา่งนกัแปลกบัตน้ฉบบั 
มนัจะเป็นการต่อรองประโยคต่อประโยคและคาํต่อคาํ หรือความหมายต่อความหมาย 
 
มีอีกคนหน่ึงท่ีนิยามเร่ืองการแปลไดดี้คือวกิเกน็สไตล ์ เป็นนกัปรัชญา บอกวา่ การแปลเป็น
เสมือนปัญหาทางคณิตศาสตร์ มนัแกไ้ด ้แต่ไม่มีระเบียบวธีิอยา่งเป็นระบบในการแก ้ 

รูปแบบการแปล  
1. เอกสารราชการ 
2. งานวรรณกรรม 
3. เร่ืองสั้นบนัเทิงคดี อตัชีวประวติั 
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4. กวนิีพนธ์ 
5. งานทางวชิาการต่างๆ  
6. ข่าว 
7. ปาฐกถา สุนทรพจน์ 
8. สุภาษิต 
9. คมัภีร์ลทัธิ ศาสนาต่างๆ  
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Unit 1   
ส่วนของค าในประโยค (Part of Speech) 

 

ค านาม คอื อะไร  (noun) 
 
คนและสัตว์ ส่ิงมชีีวติ 
Man   Woman  Girl   Boy  Lady 
Lion   Chicken  Monkey  Parrot  Tiger 
ส่ิงของทีสั่มผสัได้ 
Table   Bus   Box   Fish   Water 
Glass   Train   Computer  Pen  Pencil 
สถานที ่
University  Bank   House   School  City 
Stadium  Shopping Plaza Bookstore  Bakery  Barber 
ความรู้สึกต่างๆ 
Happiness  Fear   Hunger  Anger  Sorrow 
Love   Panic   Jealousy  Excitement Cowardice 
Bravery  Beauty   responsibility  Anxiety Curiosity 
ค านามบอกเวลา 
Morning  Evening  Midnight  Season  Afternoon 
Dawn   Dusk    
 
คาํนามจะมีหนา้ท่ีอยูใ่นประโยคภาษาองักฤษ อยู ่2 ตาํแหน่ง คือ ประธาน และกรรม  
คาํนามยงัแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. คาํนามท่ีสัมผสัจบัตอ้งได ้(Concrete Noun) 
2. คาํนามท่ีเป็นความคิด ความรู้สึก (Abstract Noun) 
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Ex: The train is coming.   รถไฟกาํลงัมา 
 Hunger is always with us. ความหิวอยูก่บัเราตลอด 
 

ค าสรรพนาม คอือะไร  (Pronoun) 
1. ประธาน  

เอกพจน์ พหูพจน ์

บุรุษท่ี 1 
บุรุษท่ี 2 
บุรุษท่ี 3 

I 
You 

He, She, It 

We 
You 
They 

 
2. กรรม 

เอกพจน์ พหูพจน ์

บุรุษท่ี 1 
บุรุษท่ี 2 
บุรุษท่ี 3 

Me 
You 

Him, Her, It 

Us 
You 

Them 
 
Ex: I will leave for Chiangmai this Friday. 
 You love him. 
 We like your child. 
 He kicked his kid. 
 Let me check this book. 
 We leave you alone. 
 They hate her so much. 
 It starts. 
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กริยา คอือะไร (Verb) 
1. กริยา ที่บอกการกระท า (Action Verb) 

Ex:   This new car runs so fast. 
2. กริยา ที่แสดงความรู้สึก (Emotion Verb) 

Ex:   He seemed anxious last time. 
3. กริยา ที่บอกรูปลกัษณ์ของประธาน (Complement Verb) – Verb to be 

Ex:  That man in green is a soldier. 
Ex:  This lady is the Minister of Communication. 
 

ค าคุณศัพท์ คอือะไร (Adjective) 
1. บ่งบอกลกัษณะของคน สัตว์ ส่ิงของ  

Ex:  This toy is cute. 
         The road is narrow. 
         This university is small. 

2. บ่งบอกอารมณ์ ความรู้สึก 
Ex:   He is unhappy. 
         I was angry with my children. 
        She looked frightened when she saw her angry mother. 
 
ต าแหน่งของค าคุณศัพท์ 

1. วางอยูห่นา้คาํนาม 
2. วางอยูห่ลงักริยา Verb to be or Linking Verb 

 

ค าวเิศษณ์ คอือะไร (Adverb) 
คาํขยายการกระทาํ และคุณลกัษณะ 

1. ขยายคาํกริยา  
2. ขยายคาํคุณศพัท ์
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Ex:   He walks slowly. 
         She works fast. 
         This man is very handsome. 
         It is really nice to see you again. 
 

ค าบุรพบท คอือะไร (Preposition) 
แสดงความสัมพนัธ์ของค าทีอ่ยู่ในประโยค ท าให้ประโยคสมบูรณ์ 

in  on  under  above  over  underneath 
before  after  with  by  through upon 
at  and  beyond to  for 
Ex:   They walk in the sun. 
 You are at the bookstore. 
 The monkey is on the tree. 
 Those shoes are under the chair. 
 That old lamp is over your head.  Be careful !!! 
 Birds are in the sky above us. 
 These sentences are remarked underneath in the footnote. 
 You can walk through this public park to reach that tall building.  
 My house is located beyond one block. 
 You can see the Nation Tower before Evergreen Tower, my condo. 
 Come along with me. 
 I’m not good at anything.  Don’t depend on me. 
 Upon several opinions, this paper is useful. 
 Run after me when you’re finished with your job. 
 Look for more jobs when your income is insufficient. 
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ค าสันธาน คอือะไร (Conjunction) 
ค าใช้เช่ือมประโยค กบัประโยค  

and  but  or  for  when  while 
until  because since  after  unless  before   
Ex: I don’t love her, and she doesn’t love me, either. 
 My friend is good to her husband, but he is not good to her. 
 You leave me now, or you continue staying here with me. 
 Please calm down, for you’re getting mad now. 
 When you fall in love with someone, you’re very emotional. 
 My mother is cooking while I’m teaching students online. 
 I would be out with my friends unless you were coming. 
 She had to go away from her boy because he’s not good to her. 
 After they had gone to school, I started cleaning house. 
 Before you go out, please give me a call. 
 We will wait until you arrive.  Don’t worry. 
 I have been in Greece since I was only 5 years old. 
 
เอกพจน์ กบัพหูพจน์ (Singular and Plural) 
นามในภาษาองักฤษโดยทัว่ไป จะมีอยูส่องรูป คือ เอกพจน ์และพหูพจน ์และเม่ือนามมากกวา่
หน่ึง ยอ่มเติม -s   ขา้งทา้ยของคาํนามนั้น ยกเวน้นามบางประเภทเท่านั้น 
วธีิการแปล จากนามท่ีเป็นหน่ึงเดียว เป็นนามท่ีมากกวา่หน่ึง กค็วรคาํนึงถึงลกัษณะของ
ภาษาไทย ซ่ึงเราจะไม่มีการเปล่ียนรูปของนาม และจะแปลรวมๆ หรืออาจจะไม่มีคาํแสดง
พหูพจนเ์ลยกไ็ด ้
ถา้นามอยูใ่นตาํแหน่งประธาน จะมีผลต่อกริยาดว้ย แต่ภาษาไทยเราจะไม่มีผลสาํหรับการแปล 
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Table   Tables    Fan  Fans 
Toy   Toys    Light  Lights 
House   Houses    Bank  Banks 
 
Lady   Ladies    Baby  Babies 
Child   Children   Man  Men 
Woman  Women   Phenomenon Phenomena 
Criterion  Criteria   Curriculum Curricula 
Sheep   Sheep    Deer  Deer 
Staff   Staff    Work  Work (s) 
Equipment  Equipment   Fish  Fish 
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Exercise I 
I. Translation from English to Thai 
(a) Translate these sentences from English to Thai. 
1. Leave us. 
....................................................................................................................................................... 
2. Leave me alone. 
....................................................................................................................................................... 
3. The job will be finished soon. 
....................................................................................................................................................... 
4. He is a programmer. 
....................................................................................................................................................... 
5. They are peaceful. 
....................................................................................................................................................... 
6. It’s nice to see you. 
....................................................................................................................................................... 
7. Movie was so long. 
....................................................................................................................................................... 
8. David dressed handsomely. 
....................................................................................................................................................... 
9. I like chocolate cake. 
....................................................................................................................................................... 
10. Those colorful cars parked here yesterday. 
....................................................................................................................................................... 
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(b) Translate these proverbs from English to Thai. 
1. A barking dog never bites. 
....................................................................................................................................................... 
2. A friend in need is a friend indeed. 
....................................................................................................................................................... 
3. Love is blind. 
....................................................................................................................................................... 
4. The grass is always greener on the other side of the hill. 
....................................................................................................................................................... 
5. Two heads are better than one. 
....................................................................................................................................................... 
6. When the cat's away, the mice will play. 
....................................................................................................................................................... 
7. Like father, like son. 
....................................................................................................................................................... 
8. Every cloud has a silver lining. 
....................................................................................................................................................... 
9. The early bird gets the worm. 
....................................................................................................................................................... 
10. Be a roman when you are in Rome. 
....................................................................................................................................................... 
11. Look before you leap. 
....................................................................................................................................................... 
12. Love the one who loves you, not the one whom you love. 
....................................................................................................................................................... 
13. You cannot teach old dogs new tricks. 
....................................................................................................................................................... 
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14. No one is too old to learn. 
....................................................................................................................................................... 
15. Make hay while the sun shines. 
....................................................................................................................................................... 

(c) Translate these idioms (phrases) from English to Thai. 
1. Act your age !!   
....................................................................................................................................................... 
2. As you say… 
....................................................................................................................................................... 
3. Believe it or not !!! 
....................................................................................................................................................... 
4. Bite your tongue !! 
....................................................................................................................................................... 
5. Don’t make me laugh !! 
....................................................................................................................................................... 
6. Long time no see… 
....................................................................................................................................................... 
7. Don’t tell a soul !! 
....................................................................................................................................................... 
8. Don’t waste your breath !! 
....................................................................................................................................................... 
9. Dear me !! 
....................................................................................................................................................... 
10. Get out !! 
....................................................................................................................................................... 
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(d) Translate these dialogs from English to Thai. 
1. Don’t I know you from somewhere? 

I don’t think so.  Where did you go to school? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
2. If your husband walked out of your life, what would you do? 

The show must go on. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
3. I hate Susan. 

Hi, Sue.  We were just talking about you. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

4. I’m glad it’s over. 
Nice going !!  You did a good job. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Have you ever been to Chiangrai? 
Never in my life ! 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
6. Tony got a raise. 

He deserves it !! 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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7. Nice weather we’re having 
Yeah !! It’s great. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
8. I broke the promise.  I was late. 

Not again !! 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
9. Do you come over to her house very often? 

Not any more !! 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
10.  How do you like your new teacher. 

Not bad. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

(e) Translate these paragraphs from English to Thai. 
1. Thailand and the United States are different in many aspects. Geographically, Thailand is 

much smaller than the United States. While there are 60 million people in Thailand, the 
US population is 200 million. Apart from land area and population size, there are many 
differences between Thailand and the US. The American people have fair skin. The 
majority of Thai people have tanned skin. There are four seasons in the US because the 
country is situated in the Northern hemisphere; but there are only three in Thailand 
because Thailand is in the tropics. Besides, torrential rains are more common in Thailand 
than in the US.  The US has a lot of snow, which Thailand does not have. Thailand's 
weather is always warm. The US weather pattern varies from season to season. 
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....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
2. When I'm with you, 

eternity is a step away, 
my love continues to grow, 
with each passing day. 
 
This treasure of love, 
I cherish within my soul, 
how much I love you... 
you'll never really know. 
 
You bring a joy to my heart, 
I've never felt before, 
with each touch of your hand, 
I love you more and more. 
 
Whenever we say goodbye, 
whenever we part, 
know I hold you dearly, 
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deep inside my heart. 
So these seven words, 
I pray you hold true, 
"Forever And Always, 
I Will Love You." 
       - Chris Engle - 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3. Not strange if you see some couples have all day long with quarrel.  
Not strange if you see some of them are always sweet…  
And not strange if some of them are cold and distant to each other.  
And it’s normal if you see some of them have too much different love, seeming the sky 
and the land.  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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4. "We the people, in order to form a more perfect union."  
Two hundred and twenty one years ago, in a hall that still stands across the street, a group of 
men gathered and, with these simple words, launched America's improbable experiment in 
democracy. Farmers and scholars; statesmen and patriots who had traveled across an ocean to 
escape tyranny and persecution finally made real their declaration of independence at a 
Philadelphia convention that lasted through the spring of 1787.  (Obama’s speech) 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Some firms are allowing people and organizations outside the firm to have limited access 
to their internal intranets.  Private intranets that are extended to authorized users outside 
the company are called extranets, which we also introduced in Chapter 1.  For example, 
authorized buyers could link to a portion of a company’s intranet from the public internet 
to obtain information about the cost and features of its products. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Exercise II 
I. Translation from Thai to English 
(a) Translate these nouns/noun phrases 

1. บา้นหลงัหน่ึง 
....................................................................................................................................................... 
2. อาคารหลงัน้ี 
....................................................................................................................................................... 
3. ท่ีอยูอ่าศยั 
....................................................................................................................................................... 
4. เดก็นกัเรียนชาย 
....................................................................................................................................................... 
5. ชาวบา้นพวกน้ี 
....................................................................................................................................................... 
6. ชาวนาชาวไร่ 
....................................................................................................................................................... 
7. ชาวสวน 
....................................................................................................................................................... 
8. มา้แข่ง 
....................................................................................................................................................... 
9. คุณแม่ท่าน 
....................................................................................................................................................... 
10. ค่าครองชีพ 
....................................................................................................................................................... 
 

(b) Translate these pronouns 
1. เธอ 
....................................................................................................................................................... 
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2. หล่อน 
....................................................................................................................................................... 

3. ท่าน 
....................................................................................................................................................... 

4. เขา 
....................................................................................................................................................... 

5. ขา้ 
....................................................................................................................................................... 

6. แก 
....................................................................................................................................................... 

7. พี ่
....................................................................................................................................................... 

8. เรา 
....................................................................................................................................................... 

9. ตวัเอง 
....................................................................................................................................................... 

10.  ก ู
....................................................................................................................................................... 

 
(c) Translate these verbs/or verb phrases 
1. ร้องเพลง 
....................................................................................................................................................... 
2. เร่ิมแลว้นะ 
....................................................................................................................................................... 
3. สั่งสอน 
....................................................................................................................................................... 
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4. ช่วยกนัพฒันา 
....................................................................................................................................................... 
5. คิดถึงจงัเลย 
....................................................................................................................................................... 
6. กาํลงัจะไป 
....................................................................................................................................................... 
7. ไดเ้รียนรู้ 
....................................................................................................................................................... 
8. สดบัตรับฟัง 
....................................................................................................................................................... 
9. รักหลายหลาย 
....................................................................................................................................................... 
10. มอบให ้
....................................................................................................................................................... 
 

(d) Translate these adjectives/adverbs 
1. สวยงาม  
....................................................................................................................................................... 
2. น่ารักน่าชงั 
....................................................................................................................................................... 
3. ฉลาดหลกัแหลม 
....................................................................................................................................................... 
4. หล่อเหลาเอาการ 
....................................................................................................................................................... 
5. เกร้ียวกราด 
....................................................................................................................................................... 
6. หนกัหนาสาหสั 
....................................................................................................................................................... 
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7. อยา่งแขง็ขนั 
....................................................................................................................................................... 
8. อยา่งรอบคอบ 
....................................................................................................................................................... 
9. อยา่งสาสม 
....................................................................................................................................................... 
10. อยา่งจริงจงั 
....................................................................................................................................................... 
 

(f) Translate these prepositions, conjunctions, singulars, plurals 
1. อยูเ่หนือ 
....................................................................................................................................................... 
2. ไปทางใต ้
....................................................................................................................................................... 
3. ใกลก้บั 
....................................................................................................................................................... 
4. ชิดกบั 
....................................................................................................................................................... 
5. ติดกบั 
....................................................................................................................................................... 
6. อยูบ่น 
....................................................................................................................................................... 
7. ขา้งใต ้
....................................................................................................................................................... 
8. อยูใ่ต ้
....................................................................................................................................................... 
9. ขา้งใน 
....................................................................................................................................................... 
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10. ขา้งนอก 
....................................................................................................................................................... 
11. เลยไป 
....................................................................................................................................................... 
12. ขา้งหนา้ 
....................................................................................................................................................... 
13. ขา้งหลงั 
....................................................................................................................................................... 
14. ดา้นหนา้ 
....................................................................................................................................................... 
15. ดา้นหลงั 
....................................................................................................................................................... 

(g) Translate these sentences  
1. แกน่าจะจดัหอ้งหบัใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะ 
....................................................................................................................................................... 
2. เราจะไปด้ินหลงัจากดูหนงัแลว้ ดีไหม 
....................................................................................................................................................... 
3. เอาเถอะ หยดุเถียงกนัไดแ้ลว้ 
....................................................................................................................................................... 
4. เราเองยงัไม่แน่ใจ 
....................................................................................................................................................... 
5. เชิญเขา้มาขา้งในก่อนซิครับ 
....................................................................................................................................................... 
6. เช่ือผมเถอะ 
....................................................................................................................................................... 
7. เขาเล้ียงดูปูเส่ือจนฉนัอ่ิมหนาํสาํราญ 
....................................................................................................................................................... 
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8. อาบนํ้าอาบท่าแลว้รีบหาขา้วหาปลามากินกนั 
....................................................................................................................................................... 
 
9. รถราไม่รู้ไปไหนกนัหมด 
....................................................................................................................................................... 
10. สมยัก่อน จะกินจะอยูแ่สนง่ายดาย ผลหมากรากไมอ้ะไรดูอุดมสมบูรณ์ 
....................................................................................................................................................... 

 (h) Translate these idioms/expressions 
1. ผูมี้อิทธิพล คนดงั คนสาํคญั 
....................................................................................................................................................... 
2. เช้ือไม่ท้ิงแถว 
....................................................................................................................................................... 
3. ยกเมฆ 
....................................................................................................................................................... 
4. ตรวจทานซํ้ า 
....................................................................................................................................................... 
5. ยงัเตะป๊ีบดงัอยู ่
....................................................................................................................................................... 
6. ตรงเผง แม่นยาํ  
....................................................................................................................................................... 
7. มา้มืด 
....................................................................................................................................................... 
8. โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 
....................................................................................................................................................... 
9. เขา้กนัไดดี้เป็นป่ีเป็นขลุ่ย 
....................................................................................................................................................... 
10. ทีละเลก็ละนอ้ย 
....................................................................................................................................................... 
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Unit 2 
ลกัษณะเฉพาะของโครงสร้างภาษาไทยและภาษาองักฤษ
(Characteristics of Thai and English Structure) 

 
1. Pro-drop Language การละประธาน  ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีละประธาน แมจ้ะพดูถึงเป็นคร้ัง

แรกกต็าม แต่ภาษาองักฤษไม่สามารถละประธานได ้ ถา้จะแปลจากภาษาไทยไป
ภาษาองักฤษ ควรหาประธานท่ีเหมาะสมใหก้บัโครงสร้างในภาษาองักฤษ  

เช่น   ทานขา้วกนัหรือยงั   
         Have you eaten yet? 

  เคยคิดเหมือนกนัวา่อยากทาํอะไรใหส้ังคมบา้ง 
  I used to think what I could contribute to the society. 

ภาษาไทยท่ีข้ึนตน้วา่  “มี    ปรากฏ  วา่กนัวา่    ไดย้นิมาวา่” 
เช่น มีเสียงรํ่าลือวา่ เธอกาํลงัจะยา้ยเร็วๆ น้ี 
 ปรากฏวา่ข่าวลือปฎิวติักลายเป็นความจริง 
 วา่กนัวา่ เขามีอะไรบางอยา่งปิดบงั 
ซ่ึงในภาษาไทยเราจะมีประธานไม่ได ้แต่ในภาษาองักฤษไม่มีประธานถือเป็นเร่ืองผดิ
ไวยากรณ์ ดงันั้นในภาษาองักฤษจะมีประธานอยูก่ลุ่มหน่ึง เรียกวา่ structural subject 
หรือ dummy subject ซ่ึงมีประธาน คือ It, there, or here 
 It is said that……. 
 It is rumored that……. 
 It is believed that 
 There exists somebody who can do this project. 
 There are a lot of people around here. 
 Here comes the girl we are talking about. 
 Here you are. 
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2. การเกิดสรรพนามซอ้น (Resumptive Pronoun) จะวางไวห้ลงัคาํนาม ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะ

ในภาษาไทยเรา คุณสมบติัเหมือนคาํนาม ซ่ึงจะเป็นเสมือนหน่ึงคาํลกัษณะนาม 
เช่น  อาจารยท่์านไม่สบาย จึงมาสอนไม่ได ้
  ค่านํ้ามนัมนัแพงมากเลย 
  พี่สาวของเธอหล่อนช่างน่ารักจงั 

3. กริยารองในภาษาไทย (Second Verb) คือกริยาแสดงทิศทาง (Directional Verb) หรือกริยา
หลงักริยาแท ้(Post Verb) หรือกริยาประชิดกริยาแท ้คือ ไป-มา  ข้ึน-ลง  เขา้-ออก  ผา่น-ถอย   
-ไว ้   -อยู ่   -เอา 
เช่น   เขาอยากออกไปขา้งนอก 
  เธอเลิกกบัสามีมาหลายปีแลว้ 
  ฉนัจะเอาของข้ึนไปเด๋ียวน้ี 
  ช่วยนาํขยะออกไปท้ิงดว้ย 
  ลูกๆ ยงัรักษาของท่ีแม่ให ้ไวอ้ยา่งดี 

เวลาแปลเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งสร้างประโยคเช่ือมโยงโดยมี ‚to infinitive‛ เป็นกริยารองซ่ึง
โครงสร้างในภาษาไทยเราจะไม่ตอ้งมีอะไรมาเป็นตวัเช่ือมโยง 
4. โครงสร้างประโยคกรรมวาจก (Passive Construction) ภาษาไทยและภาษาองักฤษจะมีความ

แตกต่างกนั 
เช่น  ภาษาไทย มีโครงสร้างดงัน้ี 
  นาม/สรรพนาม    +     ถูก      +      นาม/สรรพนาม     +       กริยา 
   

เธอถูกคุณครูดุ 
 

นาม/สรรพนาม    +     ไดรั้บ    +    นาม/สรรพนาม      +    จาก  +   นาม/สรรพนาม  
   

ฉนัไดรั้บหนงัสือเชิญจากสมาคมผูส่ื้อข่าว 
 

  ภาษาองักฤษมีโครงสร้างดงัน้ี  
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  NP 1  +   to be   +    V3     by  NP 2 
  She was run down by a motorcycle. 

a. ประโยคกรรมวาจก ในภาษาไทยมีความหมายในเชิงลบ เช่น ถูกทาํโทษ ถูกบงัคบั ถูกทาํ
ร้าย ถูกวา่กล่าวในทางเสียหาย เส่ือมเสีย  แต่ภาษาองักฤษไม่มีความดา้นลบดา้นเดียว 
ความหมายยงัเป็นเชิงบวกดว้ยเช่นกนั 
เช่น   He was introduced by my friend to join that club. 

b. ภาษาไทยท่ีละประธาน ซ่ึงเราจะไม่แปล เพราะในภาษาองักฤษจะตอ้งมีประธาน การ
แปลประโยคเหล่าน้ีใหแ้ปลเป็นประโยคธรรมดาดีท่ีสุด 
It was once believed that  …………….. 
It is said that   …………….. 
It is rumored that  …………….. 
It is required that   …………….. 
It is demanded that   …………….. 
It is suggested that   …………….. 

5. การมีคาํสร้อย (redundancy) ถือเป็นความฟุ่มเฟือยทางภาษา ไม่ผดิหลกัไวยากรณ์ แต่ไม่ทาํ
ใหค้วามหมายเปล่ียนไป 
เช่น จงรํ่าเรียนเขียนอ่าน 
  ตาํรับตาํราน้ีมีค่า ตอ้งรักษาอยา่งดี 
  ไปหาขา้วหานํ้ามาเล้ียงแขกเหร่ือ 
  สตุง้สตางคก์ไ็ม่มี จะไปหยบิยมืใครกไ็ม่ได ้
  ดูหนา้ดูตาใหดี้ ก่อนตดัสินใจ 
ภาษาองักฤษหา้มใชค้าํฟุ่มเฟือย ออ้มคอ้มกไ็ม่ดี 
เช่น  advance / forward   join   /   together 
  new / innovation   revert /   back 
  sufficient  /  enough   same  /  identical 
  old  /   obsolete  /  ancient  protect  /  guard 
  repeat  /  again   return  /  back 
  established  /   founded  wounded /  injured 
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6. คาํพิเศษ  (particles)  เราจะมีคาํขอร้องแสดงความสุภาพ หรือไม่กแ็สดงอารมณ์  แต่
ภาษาองักฤษไม่มี เช่น ค่ะ    ครับ   ขอรับ   จะ้   วะ่   โวย้    เถอะ  น่ะ  นะ  น่า  เหอะ 
ซิ   นิ  เป็นตน้ 
เช่น เขา้มาก่อนซิครับ   นัง่ลงซิคะ 
  เช่ือฉนัน่า    ไปแลว้นะ 
  ซ้ือไปเถอะ    อยา่นะ 

7.  ลกัษณะนาม  (Classifier)  ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษต่างมีลกัษณะนาม ภาษาองักฤษ
ส่วนใหญ่ลกัษณะนามจะใชก้บันามนบัไม่ได ้ ไทยเราจะใชไ้ดก้บัทั้งนามนบัไดแ้ละนบั
ไม่ได ้
เช่น  a glass of milk    a cup of coffee 
  a piece of news    a piece of paper 
  a bundle of hay    a piece of luggage 
  a cube of ice   
ลกัษณะนามท่ีเป็นกลุ่ม  (colony) 
  a dozen of eggs    a heap of stones 
  a pack of cards    a shower of bullets 
  a bouquet of flowers    a bundle of keys 
  a constellation of stars 
ฝงู เป็นลกัษณะนามท่ีใชก้บัสัตว ์เช่น 
  a flock of sheep    a herd of cattle 
  a hive of bees     a shoal of horses 
  a brood of chickens    a pride of lions 
  a school of fish    a cloud of bats 
  a pack of dogs 
หมู่ คณะ หรือ กลุ่ม เช่น 
  an army of soldiers    a band of musicians 
  a throng/crowd of people   a fleet of ships 
  a gang of prisoners    a staff of professors 
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  a troop of scouts    a league of nations 
  a series of events  

8. กริยาช่วย (Auxiliary verb) ในภาษาไทยเราแสดงกาลได ้ภาษาองักฤษกเ็ช่นกนั  
เช่น  จะ    คง    ตอ้ง    น่าจะ  
เขาจะมาถึงพรุ่งน้ี 
เธอน่าจะรู้เร่ืองน้ีดี 
แม่ตอ้งอบรมสั่งสอนลูกใหเ้ป็นคนดี 
พี่สาวฉนัคงแต่งงานเร็วๆ น้ี 

9. กริยาในภาษาองักฤษแสดงกาล ซ่ึงมีความหลากหลายมากกวา่ภาษาไทย 
กริยาในภาษาองักฤษจะเปล่ียนรูปไปตามกาล แต่ภาษาไทยไม่มีการเปล่ียนรูปไปตามกาล  

She had finished her dinner by the time her husband returned home. 
I always have a headache when I do homework for a long time. 

10. การใชค้าํสรรพนาม   ‚ one ‛ ซ่ึงมีทั้งช้ีเฉพาะ และไม่ช้ีเฉพาะ แต่เป็นการแทนคาํนามทัว่ไป 
You are the one I love. 
The Smiths have three kids, one a boy, the other two girls. 

11.  Phrasal verbs (กริยาคู่)   
Put out =    to distinguish 
Look up =  to search in dictionary 
The firefighters finally put out the fire. 
You can look up the meaning of these words in the dictionary 
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Exercises I - Translation from English to Thai 
Exercise I: Sentences and Dialogues 

A. Translate these following sentences  
 

1. Will you join us next week? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Will you lend me some money? 

…………………………………………………………………………………… 
3. Tomorrow we will leave Bangkok at 9.00 am.   

…………………………………………………………………………………… 
4. Don’t be gone too long !  Time to eat. 

…………………………………………………………………………………… 
5. Shall I open the window? 

Don’t bother ! 

…………………………………………………………………………………… 
6. It is said that this house is haunted. 

…………………………………………………………………………………… 
7. It was once believed that the earth was flat. 

…………………………………………………………………………………… 

 
8. There are some primitive people in the remote area. 
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…………………………………………………………………………………… 
9. Mary was invited to the re-union party. 

…………………………………………………………………………………… 
10. All passengers in this flight were asked to turn off their electronic devices before 

the plan took off. 

…………………………………………………………………………………… 
B. Translate these dialogues  
1. You looked depressed today.  Are things getting you down? 

Nothing!  Thanks. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
2. Are you going my way? 

Sure!  Get in. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
3. Are you leaving so soon? 

We have another appointment. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
4. Can you tell me what to eat in this area? 
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To the best of my knowledge (As far as I know), there is only one roadside food-
stall selling papaya salad in front of the gas station 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
5. We arrive late for the bus. 

The bus is leaving as we speak. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
6. Today is very hot indeed. The traffic is bad, and it looks like rain. 

As you say, today is not a good day. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
7. I have heard that you have a mansion in Pataya. 

It is not a mansion, as such.  It is a small house, in fact. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
8. Be careful!  At this time it rains every day.  There are a lot of mosquitoes. 

Don’t worry.  A dengue fever!  I’m really aware of it. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
9. Be quiet!  I want to take some naps 



44 
 

Oh!  So sorry. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
10. I think we can’t go for a picnic because it may rain. 

Bite your tongue!  It must not rain. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
C. Translate these phrasal verbs 

1. The babysitter had a difficult time. The children acted up all evening. 

…………………………………………………………………………………… 

2. What's the total of those bills? Could you add them up and see? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Nancy has a new boy friend. Joe asked her out last night. 

…………………………………………………………………………………… 

4. You missed the lines in the parking space. You'll have to back up and try again. 

…………………………………………………………………………………… 
5. When I told Jerry that I'd had an accident with his car, he blew up. 

…………………………………………………………………………………… 
6. Sharon will be late for work today. Her car broke down on the freeway. 
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…………………………………………………………………………………… 
7. What time did the party break up last night? 

…………………………………………………………………………………… 
8. Tim and Julie aren't going steady any more. They got really angry with each other 

and broke up. 

…………………………………………………………………………………… 
9. We planned to discuss overtime pay in the meeting. Why didn't someone bring 

that topic up? 

…………………………………………………………………………………… 
10. Lucy's parents died when she was a baby. Her grandparents brought her up. 

…………………………………………………………………………………… 
D. Translate these idioms or expressions 
1. Last year I went to Spain.  My purse was taken.  This year I think I won’t go.  

Once bitten twice shy. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
2. I’m sorry.  I’m late. 

Better late than never. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
3. I failed the examination again. 

Better luck next time. 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
4. I’ve lost my house key.  If I don’t find it, I can’t enter. 

I’ve found it!  Bingo! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
5. Last night I met my old friend at the pub when you left. I had a great time with 

him.  By the way, did you argue with your wife last night? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
6. I’m going to kick you. 

I’m going to punch you. 
All right, you two, break it up! 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Exercise II: Poems 
1.  
You're not wrong to love him. 
And, it’s not also his wrong, if he doesn't love you back. 
By the way, you're not wrong if you don't love him. 
And not his wrong if he loves you. 
Forbid heart from falling in love is hard to do.  
But……  It's not comparable with Forbid heart to forget love, because it's so hard to 
do.  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
2. 
To love is to risk not being loved in return. 
To hope is to risk pain. 
To try is to risk failure, but risk must be taken, 
Because the greatest hazard in life is to risk nothing. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
3. 
No man or woman is worth your tears,  
and the only one who is, will never make you cry. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
4. 
It may take only a minute to like someone, 
only an hour to have a crush on someone 
and only a day to love someone 
but it will take a lifetime to forget someone. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
5. 
Behind the clouds and mist of cold  
The warming light of sun doth show 
Within the depth of darkling night 
The stars yet shining out their light. 
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Will the time come to light my days 
And shed those pain and lone away 
Will someone come and hold me near 
I long for thee to stop my tears 
 
Will there be sun behind my clouds 
Or will my star ever be found 
I long, I wish, o my heart cries 
For someone I could call as mine. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
6. 
I said I liked you 
I said I loved you 
I know you didn't care 
I know life isn't fair 
cause now my heart has died 
Since you didn't even realize I was alive. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. 

No is not enough. 

Enough is not right. 

Stick to the right thing even though you have to be 

More exhausted to prove and gain the happiness of protecting the right thing. 
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Say No to evil may not be enough. 

Promise to do good things for the sake of righteousness is essential. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
Exercise III: Paragraphs 

1. A sky diver and his instructor peered down at the field 3000 feet below.  ‚There’s 

nothing to worry about,‛  the instructor said, ‚You jump, count to three and pull 

your rip cord. If that doesn’t work, pull your reserve cord.  There’ll be a truck 

down there to pick you up.‛ 

The sky diver took a deep breath and plunged into the open air. After free falling, 

he counted to three, then pulled his rip cord.  Nothing happened. So he pulled his 

reserve.  A few cobwebs drifted out.  ‚Darn‛, he said.  ‚I’ll bet that truck’s not 

down there either.‛ 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
2. The room clerk at a New York city hotel became friendly with one of the guests, 

and the two began swapping jokes. 

‚I have a riddle,‛ the clerk said. ‚My mother and father had a baby.  It wasn’t my 

brother or sister.  Who was it?‛ 

The visitor thought for a moment and then said, ‚I don’t know.‛ 

‚It was me,‛ answered the clerk. 

The visitor returned home and decided to try the riddle on his friend.  ‚My 

parents had a baby.  It wasn’t my brother or my sister.  Who was it?‛ 

‚I don’t know,‛ his friend replied.  ‚Who was it?‛ 

‚A room clerk in New York.‛ 

…………………………………………………………………………………… 



53 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
3. The women in the deli ordered, ‚Some salami, please.‛  ‚Okay,‛ said the butcher, 

slicing away, ‚You tell where.‛ 

As the slices began to pile up, the butcher asked, ‚Now?‛ 

‚No, a few more please.‛ 

When over half the salami had been out, the woman exclaimed. 

‚Stop!  I’ll take those last two slices.‛ 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Exercise II - Translation from Thai to English 
Exercise I:  Translate sentences and dialogues 
A. Translate these sentences 
1. เขาขาดความเช่ือมัน่ในตนเองเม่ือตอ้งปรากฎตวัต่อสาธารณชน 

…………………………………………………………………………………… 
2. ฉนัยงัรักเธอเหมือนเดิม ทั้งๆท่ีเธอท้ิงฉนัไปแลว้กต็าม 

…………………………………………………………………………………… 
3. จงมีความศรัทธาและเช่ือมัน่ในพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

…………………………………………………………………………………… 
4. หากเรายงัไม่ตาย เราคงจะลืมตาอา้ปากได ้

…………………………………………………………………………………… 
5. พ่อแม่ฉนัยงัมีชีวิตอยู ่และสุขภาพดี 

…………………………………………………………………………………… 
6. ฉนัไม่อยากกลบัไปหาคนรักเก่า เขาไดต้ายไปจากหวัใจฉนัแลว้ 

…………………………………………………………………………………… 

7. พรุ่งน้ีจะมีงานสงัสรรคร์วมรุ่นท่ีโรงเรียนเก่าของเรา  

…………………………………………………………………………………… 

8. คนเรามกัจะเห็นคุณค่าเม่ือเราไดสู้ญเสียส่ิงนั้นไป  

…………………………………………………………………………………… 
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9. ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเลือก และทาํตามส่ิงท่ีตนเองเลือกนั้น 

…………………………………………………………………………………… 

10. ทาํไมเขาไม่บอกเราวา่ เขาจะไม่ไป 

…………………………………………………………………………………… 

B. Translate these poems 

1. หนาวอะไรไม่เท่าเจา้หนาวรัก   เจบ็อกหกัสุดแสนจะเอ่ยไข 

    เธอมาท้ิงกนัไดน้ะยาใจ    เหมือนตดัใยไม่เหลือส้ินถึงวนัวาน 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. มองดูดาวคืนน้ีช่างหม่นหมอง  เม่ือเราสองเคยนัง่มองทอ้งฟ้าใส 

   เห็นแสงเหนือไหลวาบวบัมาแต่ไกล ใจหนอใจเธอเปล่ียนง่ายดายเหลือเกิน 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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3. ฉนัเคยขอวนัท่ีฟ้ามีดาวและเดือนส่อง  ใหเ้ราสองนั้นมีรักอนัสดใส 

    อยา่ใหเ้ราทั้งสองตอ้งจากไกล   อยา่ไดมี้ใครคนใหม่เขา้ครอบครอง 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

4. ฉนันั้นมัน่ในรักอนัหวานฉํ่า  เธอกลบัซํ้ าเติมฉนัใหห้ม่นไหม ้

    กลบักลายเป็นวา่ฉนัไม่เหลือใคร ยอดฤดีตดัฉนัไปไม่บอกลา 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

5. ลูกทั้งสองคือดวงใจของแม่นะ  แม่ไม่ผละหลีกหายไปทางไหน 

    เจา้นั้นคือโซ่คลอ้งหอ้งหวัใจ  แม่ยอ่มใหเ้จา้ทุกอยา่งอยา่งท่ีเป็น 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Unit 3 
การแปลเนือ้เพลง บทพากย์ บทบรรยาย  

(Lyrics, Movies Scripts, Movies Subtitles) 
 

การแปลบทภาพยนตร์-บทพากย์  
เทคนิคสาํหรับผูแ้ปล 
1. การแปลภาพยนตร์ใหเ้ป็นบทพากยห์รือบทบรรยายท่ีดี  
1.1 ผูแ้ปลควรมีโอกาสดูเร่ืองหรือภาพยนตร์ก่อน พร้อมทั้งฟังsound track อ่านและดูscriptควบคู่

กนัไป เพื่อช่วยใหผู้แ้ปลสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี  
1.2 แปลไดต้รงความหมายกบัเหตุการณ์หรือเน้ือเร่ือง  
1.3 ใชจ้าํนวนคาํพดูใหย้าวพอดีกบัsound track ซ่ึงเป็นเสียงในฟิลม์หรือคาํพดูของผูแ้สดงหรือ

ละคร  
1.4 ใชจ้าํนวนคาํบรรยายท่ีพิมพบ์นแผน่ฟิลม์ควรยาวประมาณ8-12คาํ ไม่ควรยาวเกินกวา่น้ี หาก

มีความจาํเป็นอาจพิมพืแบ่งเป็นสองแถว มิฉะนั้นจะทาํใหผู้ช้มอ่านคาํบรรยายในฟิลม์ไม่ทนั 
1.5 ใชถ้อ้ยคาํท่ีเหมาะสม ผูอ่้านเขา้ใจง่ายในระยะเวลาท่ีตอ้งอ่านอยางรวดเร็ว  
1.6 มีความระมดัระวงัในการเขียนตวัสะกดอยา่งถูกตอ้ง  

 
2.  การถอดขอ้ความตอ้งใชถ้อ้ยคาํใหเ้ขา้กนักบัโครงเร่ือง รักษาความรู้สึกและบรรยากาศของ

เร่ืองหรือเหตุการณ์ภายในภาพยนตร์ เช่นสงคราม เศร้า รันทด ตลก และสารคดี  
 
3. หลีกเล่ียงคาํซํ้ าคาํอุทาน เช่น fantastic ควรเปล่ียนไดห้ลายอยา่ง เช่น วเิศษ เยีย่มไปเลย 

wonderful ยอดแท ้น้ิง แจ๋วจริงๆ 
 

ต่อไปน้ีเป็นคาํแปลง่ายๆ แต่มีใชใ้นบทภาพยนตร์อยูบ่่อย ๆ ซ่ึงคาํภาษาองักฤษคาํเดียวมี
หลากหลายนยัยะดว้ยกนั 
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Please กรุณา โปรด เชิญ ขอ ไดโ้ปรด เถอะนะ  
Oh no ไม่นะ    โอ๊ยไม่ได ้   ไม่ไดน้ะ โธ่แยเ่ลย  ไม่อยากเช่ือเลย (ตกใจกบัเร่ืองท่ีรู้มา) 
Yes เออนะ   ใช่แลว้    ไดจ้ะ้    ค่ะ   แม่นแลว้ (แลว้แต่บริบทความสนิทสนม) 
Fine สบายดี  ตกลง         ชอบ     พอใจ  หรูหรา    ดี  ดีแลว้ 
 
ตวัอยา่งจากบทสนทนา 
What would you like to drink? 
Soda, please. 
 
She took off with my money. 
Oh! no! 
 
Paula left her daughter in the rain. 
Oh! no! 
 
Dinner is ready! 
I’m not hungry. 
Anyway, you should get to eat something. 
I told you…I’m not hungry. 
Ok.  Fine. 
 
ถา้ไม่มีบทภาพยนตร์มาให ้ผูแ้ปลตอ้งอาศยัการฟังและดูเร่ืองประกอบกนัไป ใน
ภาษาองักฤษจะมีคาํท่ีมีเสียงเหมือนกนัท่ีเรียกวา่ (Homophone) แต่การสะกดคาํและ
ความหมายไม่ใช่คาํเดียวกนั ซ่ึงอาจเกิดการผดิพลาดได ้
 
Sale Sail  Hell  Hail  Bail   Bell 
Four For  Whole  Hole  Bear   Bare 
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Plain Plane  Sole  Soul  Hour  Owl 
 
‚Good night!  I love you, Mum.‛ 
‚Good night! You’re not bad yourself.‛ 

ตรวจบทภาพยนตร์ให้เข้ากบัเสียงในฟิล์ม (Sound track) 
ตอ้งตรวจสอบบทภาพยนตร์วา่ล่าสุดหรือไม่ พร้อมทั้งเปิดเร่ืองดูเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บทท่ีไดม้า
ครบถว้น ไม่ตกหล่น  
ก่อนลงมือแปล หากมีปัญหาเร่ืองศพัทแ์ละโครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นยากท่ีจะเขา้ใจ ควรอ่าน
ละเอียด สอง-สามรอบ อยา่ด่วนลงมือแปล หา้มแปลบรรทดัต่อบรรทดั คาํต่อคาํเดด็ขาด  

 
ข้อควรระวงั 
1. แปลใหต้รงความหมาย เลือกท่ีเหมาะกบัทอ้งเร่ือง และตอ้งกระชบั เพราะเป็นบทพดู 
2. แปลใหไ้ดค้วาม ซ่ึงภาษาพดูแต่ละชาติ กมี็ทั้งสาํนวน คาํท่ีใชท้ัว่ไป คาํสแลงต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่

กบัวฒันธรรมของใครของมนั 
 
‚She’s ready, let’s hit the road.‛ 
‚I’m ready to hit the sack, I’m tired.‛ 
‚It’s been a wild goose-chase.‛ 
‚OK. Everybody takes five. 

3. บางเร่ืองจะมีสาํนวนท่ีเล่นคาํ ซ่ึงผูแ้ปลจะแปลตรงตามนั้นไม่ได ้ตอ้งนึกหาสาํนวนในภาษา
แปลท่ีคงเคา้เดิมไว ้ถา้แปลตรง กท็าํใหส้าํนวนไม่คุน้หู ฟังแลว้กไ็ม่ตลกหรือเห็นเป็นการเล่น
คาํ ภาพยนตร์ซ่ึงตลกในวฒันธรรมหน่ึง อาจไม่เป็นเร่ืองตลกในอีกวฒันธรรมหน่ึงกไ็ด ้
Sue: ‚Roy, you’re such a dirty old man.‛ 
Roy: ‚Who said?‛ 
Sue: ‚I said.‛ 
Roy: ‚But…but…I take a bath everyday.‛ 
Jester: ‚Oh!  I miss you too…my sweet potatoes.‛ 
Wife: ‚Jester! Sweet potatoes, the kind you can make jam out of it.‛ 
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ควรหาคาํแปลท่ีมีนยัยะเดียวกบั Sweet potatoes เพื่อใหข้าํได ้
เวลาส าหรับบทพากย์ (Time Frame) 
ตวัละครในเร่ือง บางคนพูดเร็ว บางคนพดูชา้ ซ่ีงควรจะแปลออกมาแลว้ คนพากยส์ามารถนาํไป
พากยไ์ดเ้ลย โดยไม่ตอ้งตดัคาํบางคาํออก ขอ้น้ีถือเป็นความเช่ียวชาญขอผูแ้ปล หากเป็นนกัแปล
มือใหม่ กต็อ้งฝึกฝนในระยะแรกอยูพ่อสมควร จากนั้นจะมีความชาํนาญอีกขั้นหน่ึงต่อไป 
 
ตวัละครในเร่ืองมีความหลากหลายมาก ฉะนั้นการแปลตอ้งคงเส้นคงวากบัสาํนวนของแต่ละคน
ท่ีไดว้างไวต้ั้งแต่แรกเร่ิม เช่น ตวัละครน้ี บทพดูกกัขฬละ หยาบกระดา้ง นางเอกบทพดูเรียก
นํ้าตา พระเอกเขม้แขง็ อ่อนโยน สุภาพ ตวัอิจฉาพดูเสียดสี ตวัละครเป็นเด็กภาษาพดูท่ีแปล
ออกมากต็อ้งเป็นเด็ก เป็นตน้ 
 
แปลเสร็จตอ้งอ่านทบทวน และใหค้นท่ีสามารถอ่านใหเ้ราไดย้ิง่ดี ซ่ึงเป็นการตรวจทานวา่
สาํนวนของเราท่ีแปลใชไ้ดห้รือยงั คนท่ีอ่านใหเ้ราเขา้ใจดีไม่สับสน และตอ้งเป็นภาษาท่ีร่ืนหู 
และไม่รู้สึกวา่เป็นการแปล จะทาํใหก้ารแปลของเรามีความสละสลวย ไม่เคอะเขิน ติดกล่ินอาย
ฝร่ังอยูน่ัน่เอง  ถา้ยงัติดขดัเร่ืองสาํนวนท่ีแปลวา่จะไดค้วามหรือไม่ ควรจะปรึกษาผูรู้้ หรือ
เจา้ของภาษา เพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดตามมา  
 
‚Let’s see—why don’t you just stand over there?‛ 
‚All you have to do…is – cut 8 inches by the edge – OK?‛ 
ควรตดัขอ้ความท่ีไม่ใช่สาํนวนไทยท้ิงไป ทาํใหเ้ยิน่เยอ้เวลาพากย ์
 

การแปลเนือ้เพลง 
เน้ือเพลงของภาษาต่างๆ ทัว่โลก จะเป็นคาํกลอนเสียส่วนใหญ่ ซ่ึงจะมีสัมผสัระหวา่งคาํหรือ
ระหวา่งบรรทดั ฉะนั้นเวลาแปล กค็วรแปลเป็นกลอนไดจ้ะทาํใหเ้กิดอรรถรสทางภาษา 
 
เทคนิคการแปล 

1. ตอ้งอ่านทั้งเน้ือเพลงก่อนลงมือแปล 
2. เขา้ใจอารมณ์และลีลาของเพลง 
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3. เน้ือเพลงส่วนมากจะบอกอารมณ์ของเพลง เช่น เศร้า เสียใจ ดีใจ บรรยายความรู้สึก 
ฉะนั้น การแปลกต็อ้งมีการเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดอ้รรถรสทางอารมณ์เช่นกนั แต่ไม่ควรใหผ้ดิเพี้ยน
จากตน้ฉบบัของเพลงมากนกั หากรู้เบ้ืองหลงัของเน้ือเพลงและผูแ้ต่งจะยิง่ดีต่อการแปล 
 
ตัวอย่าง 
เพลง AULD LANG SYNE  
ตน้กาํเนิด เพลงน้ีแต่งข้ึนโดย โรเบิร์ต เบิร์นส์ ตั้งแต่สมยัปลายศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงโรเบิร์ต เบิร์นส์ 
คนน้ีเป็นกว ีนกัคิด นกัประพนัธ์เพลงคนสาํคญัของสกอ็ตแลนด ์เพลงน้ีเองเขากห็ยบิยมืทาํนอง
จากเพลงพื้นบา้นของสกอ็ตแลนดม์าดดัแปลง และในทีแรกนั้นเพลงน้ียงัไม่ไดมี้อะไรเก่ียวขอ้ง
กบัเทศกาลปีใหม่เลย 

โอลด ์แลงค ์ซายน ์(Auld Lang Syne) เป็นภาษาสกอ็ตแลนดท่ี์แปลเป็นภาษาองักฤษไดว้า่ ‚Old 
long Ago‛ หรือเป็นไทยคือ ‚เม่ือเน่ินนานมา‛ เน้ือเพลง ๆ น้ี สามารถตีความไดต่้าง ๆ นานา บา้ง
กว็า่มนัพดูถึงการใหลื้มส่ิงเก่าไปรับส่ิงใหม่ ๆ มา อีกฝ่ายท่ีติดชาตินิยมหน่อยกว็า่โรเบิร์ต เบิร์นส์ 
ผูเ้ป็นนกัคิดคนสาํคญัยอ่มตอ้งแต่งเพลงน้ีเพื่อพดูถึงอดีตอนัเกรียงไกรของชาวสกอ็ต ขณะท่ีใน
ปัจจุบนั คนท่ีช่างสงสัยแบบ Skeptic กเ็ร่ิมเสนอวา่ จริง ๆ แลว้มนัอาจจะเป็นเน้ือหาส่วนตวัของ
อีตาเบิร์นส์เอง คือเพลงน้ีเขาแต่งเพื่อระบายความรู้สึกหวนหาอดีต คิดถึงเพื่อนเก่า คนรักเก่า วนั
เวลาเก่า ๆ ของเขากเ็ท่านั้น 

อยา่งไรกดี็เพลงน้ีกลายเป็นเป็นเพลงเฉลิมฉลองวนัปีใหม่ของชาวสกอ็ต (Hogmanay) และ
กลายเป็นเพลงปีใหม่ของอีกหลาย ๆ พื้นท่ีในโลกเม่ือ Guy Lombardo นกัดนตรีชาวแคนาดา 
เล่นเพลงน้ีในรายการวทิยขุองอเมริกาช่วงรอยต่อระหวา่งปี 1938-1939 แมจ้นบดัน้ีเพลงฉบบั
ของ Guy ยงัคงใชเ้ปิดเป็นเพลงแรกของปี เพื่อเฉลิมฉลองงานปีใหม่ท่ีไทมส์แควร์ 

จริง ๆ แลว้อาจจะไม่ใช่เน้ือเพลง โอลด ์แลงค ์ซายน ์ท่ีแพร่หลาย แต่เป็นเมโลด้ีสุดติดหู (และถึง
ขั้นหลอนหู) ของมนัต่างหาก 

ในหลาย ๆ ประเทศเอาทาํนองเพลงน้ีไปใชต่้างโอกาสกนั ในไตห้วนัใชท้าํนองเพลงน้ีเปิดในวนั
จบการศึกษาและในงานศพ ท่ีญ่ีปุ่นกเ็อาเพลงน้ีมาแปลงเป็นเพลง Hotaru no Hikari (แสง
ห่ิงหอ้ย) ใชใ้นงานพิธีจบการศึกษาเช่นกนั ส่วน รพินทรนารถ ฐากรู ปราชญว์รรณกรรมชาว
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อินเดียเอาทาํนองเพลงน้ีมาแต่งเป็น ‚About the Old Days‛ ในไทยเองเพลงน้ีกก็ลายมาเป็นเพลง
แบบขวา ๆ อยา่ง ‚สามคัคีชุมนุม‛ ท่ีไม่แค่เอาทาํนองเขามา แมแ้ต่พิธีการไขวมื้อจบักนักเ็อามา
จากพิธีกรรมของชาวสกอ็ต ดว้ย 

‚Should auld acquaintance be forgot, 
and never brought to mind ? 

Should auld acquaintance be forgot, 
and auld lang syne ?‛ 

‚ขอส่ิงเก่า ๆ จงถูกลืมเลือนไป 
และไม่เกบ็มาใส่ใจ 

ขอส่ิงเก่า ๆ จงถูกลืมเลือนไป 
และไหลไปสู่อดีตเน่ินนาน‛ 

- Auld Lang Syne 

เพลง “JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE”  

บทเพลงน้ีประพนัธ์โดย บาทหลวง มาร์โก ้ ฟริซิน่า พระสงฆค์าทอลิกชาวอิตาเล่ียน เพลงน้ีถูก
แต่งข้ึนใน ค.ศ. 2000 เพื่อใชป้ระกอบงานชุมนุมเยาวชนโลก (WORLD YOUTH DAY) ท่ีกรุง
โรม ประเทศอิตาลี ช่วงแรกๆ เพลงน้ียงัไม่โด่งดงัเท่าท่ีควร แต่ทวา่หลงัจากนั้นประมาณ 2-3 ปี 
ความนิยมจากมหาชนท่ีมีต่อเพลง JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE กพ็ุ่งสูงข้ึนเร่ือยๆ 
และในท่ีสุด เพลงดังกล่าวกไ็ด้รับการเปิดทุกคร้ังทีพ่ระสันตะปาปาเสด็จ ราวกบัว่า น่ีคอืเพลง
ประจ าพระสันตะปาปา กว่็าได้  

                JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE ถูกเปิดอยา่งเป็นการในวนัท่ี 19 
สิงหาคม ค.ศ. 2000 คร้ังนั้น ในงานเยาวชนโลกท่ีกรุงโรม และทุกคนกไ็ดฟั้งเพลงน้ีเป็นคร้ังแรก
ดว้ย    

JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE มีเน้ือร้อง 3 ภาษา อนัประกอบไปดว้ย 
องักฤษ, อิตาเล่ียน, สเปน  
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Exercise I: Translation from English to Thai 
A. Translate these following  lyrics 
1. “Cupid” 
Singer: The Supreme 
 
Cupid, draw back your bow 
And let your arrow go 
Straight to my lover’s heart for me 
Nobody but me 
 
Cupid, please hear my cry 
And let your arrow fly 
Straight to my lover’s heart for me 
 
Now I don’t mean to bother you 
But I’m in distress 
There’s danger of me losing all of my happiness 
For I love a guy who doesn’t know I exist 
And this you can fix 
 
So, cupid, draw back your bow 
And let your arrow go 
Straight to my lover’s heart for me 
Nobody but me 
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Cupid, please hear my cry 
And let your arrow fly 
Straight to my lover’s heart for me 
Now, cupid, if your arrow makes his love strong for me 
I promise I will love him until eternity 
I know between the two of us his heart we can steal 
Help me if you will 
 
So, cupid, draw back your bow 
And let your arrow go 
Straight to my lover’s heart for me 
Nobody but me 
 
Cupid, please hear my cry 
And let your arrow fly 
Straight to my lover’s heart for me 
 
Now, cupid, don’t you hear me calling 
Cupid 
Cupid  
 
2.  Elvis Presley - Devil In Disguise lyrics 
Artist: Elvis Presley 
 
You look like an angel  

http://www.lyrics007.com/Elvis%20Presley%20Lyrics.html
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Walk like an angel  
Talk like an angel  
But I got wise  
You're the devil in disguise  
Oh yes you are  
The devil in disguise  
 
You fooled me with your kisses  
You cheated and you schemed  
Heaven knows how you lied to me  
You're not the way you seemed  
 
You look like an angel  
Walk like an angel  
Talk like an angel  
But I got wise  
 
You're the devil in disguise  
Oh yes you are  
The devil in disguise  
 
I thought that I was in heaven  
But I was sure surprised  
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Heaven help me, I didn't see  
The devil in your eyes  
 
You look like an angel  
Walk like an angel  
Talk like an angel  
 
But I got wise  
You're the devil in disguise  
Oh yes you are  
The devil in disguise  
 
You're the devil in disguise  
Oh yes you are  
The devil in disguise  
Oh yes you are  
The devil in disguise 
 
3. Handyman  
Artist (Band): James Taylor  
 
Hey girls, gather round 
Listen to what I'm putting down 
Hey baby, I'm your handyman  
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I'm not the kind to use a pencil or ruler 
I'm handy with love and I'm no fool  
I fix broken hearts, I know that I truly can  
 
If your broken heart should need repair  
Then I am the man to see  
I whisper sweet things, you tell all your friends  
They'll come runnin' to me  
 
Here is the main thing that I want to say  
I'm busy 24 hours a day  
I fix broken hearts, I know that I truly can  
 
Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come 
Yeah, yeah, yeah  
Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come, come 
They'll come runnin' to me 
 
Here is the main thing I want to say 
I’m busy 24 hours a day 
I fix broken hearts, baby I’m your handyman 
 
Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come 
Yeah, yeah, yeah 
Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come, come 
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Yeah, yeah, yeah 
 
That’s me 
(Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come) I’m your handyman 
(Yeah, yeah, yeah) That’s me 
(Come-a, come-a, come-a, come-a, come, come) I’m your handyman 
(Yeah, yeah, yeah) 
 
4. You're Gonna Lose That Girl  
Artists: Lennon/McCartney  
 
You're going to lose that girl  
You're going to lost that girl  
If you don't take her out tonight  
she's going to change her mind  
And I will take her out tonight  
And I will treat her kind  
 
You're going to lose that girl  
You're going to lose that girl  
If you don't treat her right, my friend  
You're going to find her gone  
'Cause I will treat her right and then  
You'll be the lonely one  
 



69 
 

You're going to lose that girl  
You're going to lose that girl  
You're going to lose  
 
I'll make a point of taking her away from you  
Yeah, the way you treat her, what else can I do  
 
You're going to lose that girl  
You're going to lose that girl  
You're going to lose  
 
I'll make a point of taking her away from you  
Yeah, the way you treat her, what else can I do  
 
If you don't take her out tonight  
she's going to change her mind  
And I will take her out tonight  
And I will treat her kind  
 
You're going to lose that girl  
You're going to lose that girl  
You're going to lose that girl  
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B. Translate these following movies scripts/subtitles 
1.  ‚Mork runs away‛  (from Mork and Mindy) 
Mindy: I can’t believe you, don’t you get haircuts on Ork? 
………………………………………………………………………. 
Mork:  No, we try to avoid them because of the noggachomps. 
 ………………………………………………………………………. 
Mindy: Noggachomps, what’s that? 
………………………………………………………………………. 
Mork: It’s a small green creature about this big.  We put them on our heads 

and let them graze.  They’re vicious little animals, kind of…. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
Mindy: That sounds dangerous. 
………………………………………………………………………. 
2. ‚Triumphs of a Man Called Horse‛ 
Mason: Well, looks like we got ourselves another customer. 
………………………………………………………………………. 
George: Whoa, whoa! 
………………………………………………………………………. 
Mason: Water’s five dollars a dipper Mister. 
………………………………………………………………………. 
Essie: We ain’t got that kind O’ money. 
………………………………………………………………………. 
George: We’re flat broke. 
………………………………………………………………………. 
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Essie: Can we trade on something else? 
………………………………………………………………………. 
Mason: Nope.  Not unless you wanna trade them horses. 
………………………………………………………………………. 
Essie: Get back, Dorothy! 
………………………………………………………………………. 
Mason: That’s nice-looking girl you got there, ma’am. 
………………………………………………………………………. 
Essie: Dorothy, get back 
………………………………………………………………………. 
Mason: I had me a twelve year old sqaw once. Hell of a woman. 
………………………………………………………………………. 
Mason: Well, it’s you alls choice, pilgrims.  You all wanna die of thirst.  Your 

problem. 
………………………………………………………………………. 
Mason: Oh, I think I got me a busy day. 
………………………………………………………………………. 
Mason: I hope you got money, friend.  Water’s five dollars a dipper. 
………………………………………………………………………. 
Koda: Give them some water. 
………………………………………………………………………. 
Mason: You wanna pay for them, too? 
………………………………………………………………………. 
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Exercise II:  Translation from Thai to English 
A. Translate these following lyrics 
1. “ใต้กองฟาง”   ค าร้อง ดน    ดาวตก    ท านอง  เพลงิ    นาหลกั 

 
ฟางขา้ว….คลุมผนืดินทอ้งนา 

 
ฟางขา้ว…..เริงเล่นสายลมป่า 

 
ฟางขา้ว…...คือสัญญา 

 
มอบรักจากขา้…ร้อนเมษามารักไม่เส่ือมหาย 

 
บน ...ผวิดิน..เจา้มดเริงราํ  

 
  กลาง… ฝนพราํ…..เจา้กบเตน้ใหญ่ 

 
  ใน…...ซากไมห้ยากไย ่

 
  เจา้แมงมุมไต่….แอบไปหาคู่อยูใ่ตก้องฟาง 

 
คืน…...เหน็บหนาว…..ปวดร้าว…….. หรีดหร่ิงระทม 

 
หมอก…..ชํ้าตรม……ท้ิงนํ้าตาหลัง่รินรด….ลางเลือน 

 
ลม…...เชือดเฉือน…..ทุกชีวติหลีกล้ีหนีอปัรา  

 
       

ฟางขา้ว ...คือมอบความรักคืน  
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 ฟางขา้ว ...คือความรักผนืป่า  

 
ฟางขา้ว…โปรยทัว่นา 

 
ช่ืนชุบชีวา….อบอุ่นฤทยั….ภายใตก้องฟาง 

 
ฟางท่ีคลุมทอ้งทุ่งอยูช่ัว่นานตาปี  ทาํใหม้วลหมู่พืชสัตวรั์กผกูพนั 

 
และยนิยอม ใหต้น้ขา้วแพร่ขยายกลายเป็นดงขา้ว 

 
ดุจดัง่ตน้ลานท่ียิง่ใหญ่อยูเ่หนือดงลาน 

 
ธรรมชาติจะสานสัมพนัธ์แห่งชีวติเหล่าน้ี 

 
ถกัทอ เป็นสายรุ้ง ความฝันอนัสวยงามของมวลมนุษยชาติ 

 
 
2. เพลง “จูบ” 
 

จูบ ... คุณคิด ... วา่ไม่สาํคญั 
 

แต่เม่ือคุณจูบฉนั ... ทาํไมฉนัสั่น ... ไปถึงหวัใจ 
 

คุณเป็นคนจูบ ... คุณรู้ ... บา้งไหม 
 

ฉนัหนาวฉนัร้อน ... เหมือนดงัเป็นไข ้... ทุกที ... ทุกที  
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จูบ ... มีฤทธ์ิ ... สะกิดหวัใจ 
 

ตดัอยา่งไรไม่ไหว ... มนัทาํฉนัให ้... ไม่สมประดี 
 

ทาํไมคุณชอบ ... ตอบฉนั ... หน่อยซิ 
 

หรือวา่เป็น ... ประเพณี ... สาํหรับ ... ผูช้าย  
 

ดิน ... ยงัรู้แยก ... แตกเพราะรอยไถคราด 
 

แต่ฝนยงัซดัสาด ... รอยหาย 
 

คุณจูบฉนั ... รอยจูบนั้น ... ยอ่มติดจนตาย 
 

จะลบรอยจูบ ... อยา่งไรไม่หาย ... อยา่ลืม ... อยา่เลือน  
 

จูบ ... อยา่คิด ... วา่ไม่สาํคญั 
 

จูบเบาเบาเท่านั้น ...ยงัทาํฉนัสั่น ... ดงัฟ้าสะเทือน 
 

คุณเป็นคนจูบ ... อยา่ลืม ... อยา่เลือน 
 

รักไม่จริง ... กอ็ยา่มาเฉือน ... หวัใจฉนัดว้ย ... จูบเลย  
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3. “ให้” อลับ้ัม ข้ามเวลา 2   ศิลปิน เรนโบว์ 
 

ซ่อนไว ้บอกใครไม่ได ้
 

ท่าทีหวัใจ ท่ีแอบไปรักเธอ 
 

หา้มใจมิไปใฝ่เพอ้ กลบัคิดถึงเธอ 
 

รักเธอมากทุกวนั 
 

ซ่อนไว ้บอกไปกลวัเศร้า 
 

ถา้ไม่รัก เราปวดร้าวชีวนั 
 

หา้มใจ มิไปกีดกนั 
 

สิทธิเธอนั้น ยอ่มมีสิทธ์ิเหนือใคร 
 

เธอรักใคร ชอบใคร มิไปขดัขวาง 
 

ปิดทางขวางเธอไม่ได ้
 

ทั้งชีวติจิตใจ ฉนัมีแต่ให ้ใหเ้ธอ 
 

ทั้งชีวติจิตใจ ฉนัมีแต่ให ้
 

ใหเ้ธอ ทั้งชีวติจิตใจ ฉนัมีแต่ใหใ้หเ้ธอ 
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B. Translate these following movies scripts and subtitles 
1. บรรยาย ลึกออกไปในอวกาศ ภายนอกท่ีขอบทางชา้งเผอืก มีสัตวป์ระหลาดเคล่ือนท่ี เขา้มา

ในทอ้งฟ้ากวา้ง พุ่งเขา้สู่ดาวเคราะห์เลก็ๆ ท่ีอยูห่่างออกไป ช่ือ “โลก” ต่อมาในหมู่บา้นนิวอิง
แลนดเ์ลก็ๆ แห่งหน่ึง 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................  

2. ลูกชาย มีอะไรเหรอครับ พ่อ 
.................................................................................................................................................  
พ่อ  สัตวป์ระหลาด หนีเร็ว 
.................................................................................................................................................  
พ่อ  เร็วเขา้ หลบเร็วๆ นะ 
.................................................................................................................................................  
ผูบ้รรยาย ขณะเดียวกนัท่ีหอแห่งความยติุธรรม 
.................................................................................................................................................  
พ่อ  มีสัญญาณเตือนมาแลว้ 
.................................................................................................................................................  
การ์ด สาวนอ้ยมหศัจรรย ์เราตอ้งการความช่วยเหลือด่วน มีสัตวป์ระหลาดบินไดข้นาด

  มหึมาก่อกวนความสงบ เร็วเขา้ 
.................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................  

3. จ่า บริดเจส นัน่เขาใช่ไหม 
.................................................................................................................................................  
ครับผม ผูท่ี้เป็นตาํนานตวัจริง ไม่น่าเช่ือเลยท่ีเขาเคยเป็นคนผวิขาว ท่ีมีอารยธรรม ตอนน้ี
กลายเป็นอินเดียนแดงบา้ 
................................................................................................................................................. 
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Unit 4 
พืน้ฐานการแปลวรรณกรรม  

(Short Stories, Novels, Non-fiction, Biographies, and Tales) 

          การแปลคือการถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง คือจากภาษาตน้ทาง
ไปยงัภาษาปลายทาง  บางคนนิยมเรียกวา่ ภาษาไปและภาษามา 

          งานแปลอาจแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ สองประเภท คือ  

1. งานแปลดา้นวรรณกรรม  
2. งานแปลดา้นวชิาการ  

          นกัแปลเฉพาะทาง เม่ือแปลงานดา้นนั้นๆ อยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะแปลไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 
แต่หากตอ้งไปจบังานแปลดา้นอ่ืนๆ อาจแปลไดช้า้ลง เน่ืองจากตอ้งคน้หาความหมายของศพัท์
หรือวลีท่ีใชอ้ยูต่ลอดเวลา ไม่สามารถแปลผา่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วตามท่ีตนเองถนดั 

          นกัแปลทางคนนิยมแปลงานวรรณกรรม เพราะเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ และทาํ
ผลงานยนืนานกวา่ น่าสนุกกวา่ ดงัจะเห็นไดว้า่วรรณกรรมแปลท่ีพิมพอ์อกจาํหน่าย บางเล่มจะ
พิมพน์บัสิบกวา่คร้ัง แพร่หลายไปทัว่ ทาํใหผู้แ้ปลไดรั้บทั้งช่ือเสียงและรายไดท่ี้ดี 

          งานวรรณกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ร้อยแกว้ (Prose) และร้อยกรอง 
(Poetry) นกัแปลวรรณกรรมท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตผลงานท่ีดีมีคุณภาพ ควรหาตวัอยา่งงานทั้ง
สองประเภทน้ีมาแปลเพื่อเพิ่มความชาํนาญใหม้ากข้ึน 

          ก่อนลงมือแปล ควรเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นหวัใจสาํคญัในงานแปล 4 อยา่ง เรียกในภาษาองักฤษวา่ 
The 4 T’s of translation ไดแ้ก่ส่ิงต่อไปน้ีคือ 

1. Text คือตน้ฉบบัท่ีกาํลงัจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาปลายทาง  
2. Team คือผูแ้ปลและคณะ  
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3. Tools เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแปล ไดแ้ก่พจนานุกรมภาษาเดียว พจนานุกรมสองภาษา 
พจนานุกรมเฉพาะดา้น คลงัคาํ รวมทั้งหนงัสือคาํแปลหรืออธิบาย idioms, slangs, 
colloquials, dialects, figure of speech และอ่ืนๆ อีก ปัจจุบนั มีพจนานุกรมออกใหม่
มากมาย สะดวกแก่การคน้หาคาํแปล 
           เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการทาํงานแปลในปัจจุบนั นอกจาก
จะใชพ้ิมพง์านแลว้ ยงัใชแ้กต้วัสะกด search หาความหมาย และส่งอีเมลเขา้สาํนกัพิมพ์
ได ้
          หนงัสืออา้งอิง (References) เป็นหนงัสือท่ีช่วยไดม้ากในการแปลเช่นกนั เพราะ
บางคร้ังท่ีไม่สามารถหาคาํแปลท่ีถูกตอ้งได ้กส็ามารถคน้ควา้เปรียบเทียบคาํแปลไดจ้าก
หนงัสืออา้งอิง  

4. Target ผูอ่้านเป้าหมาย หนงัสือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารชนิดหน่ึง ผูท่ี้อ่านหนงัสือมี 
หลายวยัหลายวฒิุภาวะ ผูแ้ปลควรกาํหนดใหถู้กวา่ผูอ่้านเป้าหมายคือใคร แลว้ใชภ้าษา
และลีลาใหเ้หมาะสมกบัผูอ่้านเป้าหมายดว้ย  

          ตามความจริงแลว้ ผูอ่้านเป้าหมายไดรั้บการกาํหนดมาจากผูเ้ขียนท่ีเขียนในภาษาตน้ทาง
อยูแ่ลว้ ผูแ้ปลควรคาํนึงเป้าหมายไวใ้หแ้ม่นยาํ 

ขั้นตอนในการแปล ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทตน้ๆ  

1. อ่านตน้ฉบบั ตั้งแต่ตน้จนจบ จบัใจความใหไ้ด ้
2. หาศพัท ์ความหมายของคาํหรือขอ้ความท่ีไม่เขา้ใจ 
3. หากพบขอ้ความใดท่ีมีความยากนอกเหนือไปจากศพัทท่ี์หาไดจ้ากพจนานุกรม ใหพ้ยายาม
ถามจากผูรู้้ 
4. ลงมือแปลร่างท่ีหน่ึง 
5. ขดัเกลา ตรวจแก ้
6. เขียนร่างท่ีสอง 
7. พิมพส่์งใหผู้อ่้านทวน ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีตรวจความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้

          นกัเขียนบางคนบอกวา่ เขียนเร่ืองแลว้ตอ้ง "บ่ม" คือท้ิงไวส้ักระยะหน่ึง แลว้กลบัมาตรวจ
ทาง นกัแปลกเ็ช่นกนั เม่ือแปลร่างท่ีหน่ึงแลว้ควรท้ิงไวส้ักระยะหน่ึง เพื่อกลบัมาตรวจแกอี้ก นกั
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แปลมือใหม่มกัแกแ้ลว้แกอี้ก กวา่จะถูกใจ แต่กไ็ม่ควรแกม้าก หรือทาํงานช้ินเดียวซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก 
ควรลงมือทาํใหถู้กตอ้งตั้งแต่ตน้ เพราะจะเสียเวลามากกบัเร่ืองท่ีแปลจนเกินไป 

          เม่ือพิมพล์งคอมพิวเตอร์แลว้ ควรตรวจทานใหล้ะเอียด แบ่งคาํใหถู้กตอ้ง 

หลกัสาํคญัในการแปล คือ 

1. ตอ้งยดึหลกัความถูกตอ้ง ตรงกบัตน้ฉบบั (Accuracy) 
2. ความชดัเจนไม่กาํกวม (Clarity) 
3. ความเป็นธรรมชาติ (Naturalness) ไวต้ลอดเวลา  
4. นอกจากนั้น ขอ้ความในฉบบัแปล เม่ือแปลยอ้นกลบัไปเป็นภาษาตน้ฉบบั (back 

translate) จะตอ้งเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัตน้ฉบบัใหม้ากท่ีสุด 

          อีกเร่ืองหน่ึงท่ีนกัแปลจะตอ้งระวงัอยูเ่สมอคือ เร่ือง "เส้นตาย" (deadline) กาํหนดท่ีตอ้ง
ส่งตน้ฉบบั สมยัน้ีมีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานแปล เม่ือขอลิขสิทธ์ิมาแลว้ 
ลิขสิทธ์ิท่ีไดม้าจะมีกาํหนดวา่จะตอ้งแปลและจดัพิมพใ์หเ้สร็จในเวลาท่ีกาํหนด หากทาํไม่เสร็จ 
เป็นอนัวา่หมดอายกุารไดลิ้ขสิทธ์ิ ถา้จะจดัพิมพใ์นระยะต่อมา จะตอ้งขอลิขสิทธ์ิอีก ทาํใหต้อ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน การทาํงานใหเ้สร็จตามเวลาท่ีกาํหนดจึงเป็นส่ิงสาํคญัอีกประการหน่ึง 

          งานวรรณกรรมแบ่งออกไดเ้ป็นหลายยคุสมยั เพื่อความสะดวกในการศึกษาในระยะน้ี จึง
ขอแบ่งเป็นวรรณกรรมสมยัเก่าและวรรณกรรมสมยัใหม่ ภาษาและลีลาในการเขียนของแต่ละยคุ
สมยัยอ่มไม่เหมือนกนั ผูแ้ปลจาํตอ้งระวงัเร่ืองความแตกต่างขอ้น้ีไวใ้หดี้ 

          อีกเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการแปลคือ  

1. ลีลาของนกัเขียนคนนั้นๆ คนอ่ืนท่ีมีวจิารณญาณคงไม่ชอบใจแน่ถา้เราเอาเร่ืองนกัสืบท่ีมี
การผจญภยัน่าต่ืนเตน้มาแปลดว้ยสไตลอ่์อนหวานเรียบร้อยซ่ึงเป็นสไตลก์ารเขียนของ
เราเอง หรือเอาเร่ืองรักหวานปานนํ้าผึ้งมาแปลดว้ยสาํนวนหา้วหาญราวกบักาํลงัแปล
เร่ืองบู๊  

ก่อนจะลงมือแปล จึงควรอ่านตน้ฉบบัหลายๆ เท่ียวจนรู้สึก ‚อิน‛ กบัเร่ืองและลีลาของ
นกัเขียนผูน้ั้นเสียก่อนจึงค่อยลงมือแปล 
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2. วฒันธรรมกเ็ป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิง่ในการถ่ายทอดขอ้ความของแต่ละภาษา
ใหไ้ดค้วามชดัเจน แต่ละชาติแต่ละภาษายอ่มมีวฒันธรรมของตนเอง นกัแปลจะตอ้ง
พยายามเขา้ใจวฒันธรรมของภาษาทั้งสองภาษา คือภาษาตน้ทางและภาษาปลายทางท่ีตน
กาํลงัใชท้าํงานอยูใ่หถ่้องแท ้บทแปลท่ีทาํสาํเร็จแลว้จึงจะเป็นบทแปลท่ีสมบูรณ์แบบ 

          นกัแปลท่ีดีจะตอ้งหมัน่สังเกตความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมของภาษาทั้งสองท่ีกาํลงั
ถ่ายทอดอยูน่ั้นใหดี้ มิฉะนั้น งานแปลท่ีสาํเร็จแลว้อาจไม่สมบูรณ์เพียงพอกไ็ด ้

นักแปลท่ีดี 

1. จะตอ้งเคารพตน้ฉบบั ไม่แปลผดิ แปลขาด หรือแปลเกิน การแปลในยคุปัจจุบนัมีความ
เป็นสากลมากข้ึน มีการตรวจเช็คทั้งจากผูรู้้และผูอ่้าน ดงันั้น ผูแ้ปลท่ีไม่แปลตาม
ตน้ฉบบัจะถูกตั้งขอ้สังเกตไดง่้าย และจะไม่มีผูใ้ดยดึถือวา่ หนงัสือแปลเล่มนั้นเป็น
หนงัสือแปลท่ีดีอีก 

2. การถ่ายเสียงช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี ฯลฯ มีความสาํคญัอยา่งยิง่เช่นกนั เพราะเป็นการ
แสดงวา่ นกัแปลผูน้ั้นมีความรู้เพียงพอหรือไม่ ตวัอยา่งเช่นการถ่ายเสียงคาํดงัต่อไปน้ี 
          Gloucester  Leicester Trafalgar Arkansas Barnes 
          Beijing   Gutenberg  Douglas  Holmes  Mumbai  
ขอใหย้ดึหลกัการถ่ายเสียงจากภาษาองักฤษมาเป็นภาษาไทยของราชบณัฑิตยสถานไว้
เสมอ 

ความแตกต่างท่ีสาํคญัระหวา่งภาษาองักฤษและภาษาไทย นอกจากในเร่ืองความหมายของศพัท์
แลว้ ผูแ้ปลท่ีรอบคอบยงัตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างในดา้นต่อไปน้ีท่ีจะมีผลต่องานแปล ไดแ้ก่ 

1. Punctuation 
2. Articles (a, an, the) 
3. Tenses 
4. Singular/Plural 
5. Prepositions 
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6. Places of words / expressions in the sentence 
7. Exclamation, abusive language, animal sounds, etc. 
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Exercise I: Translation from English to Thai 

A. Translate these following extracts  

1. It was. The last blot fell on the soaked blotting-paper, and the draggled fly lay 
in it and did not stir. The back legs were stuck to the body; the front legs were 
not to be seen. 

"Come on," said the boss."Look sharp!" And he stirred it with his pen—in vain. 
Nothing happened or was likely to happen. The fly was dead.     [Katherine 
Mansfield (1888-1923) : The Fly] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

2. I smiled, --for what had I to fear? I bade the gentlemen welcome. The shriek, I 
said, was my own in a dream. The old man, I mentioned, was absent in the 
country. I took my visitors all over the house. I bade them search --search well. I 
led them, at length, to his chamber. I showed them his treasures, secure, 
undisturbed. In the enthusiasm of my confidence, I brought chairs into the room, 
and desired them here to rest from their fatigues, while I myself, in the wild 
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audacity of my perfect triumph, placed my own seat upon the very spot beneath 
which reposed the corpse of the victim.  

[Edgar Allan Poe (1809-1849): The Tell-Tale Heart] 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Edgar Poe was born on 19 January 1809 in Boston, Massachusetts, the son of 
actors Elizabeth Arnold Hopkins (1787-1811) and David Poe (1784-1810). He 
had a brother named William Henry (1807-1831) and sister Rosalie (1811-1874). 
After the death of his parents Edgar was taken in by Frances (d.1829) and John 
Allan (d.1834), a wealthy merchant in Richmond, Virginia. 

(Biography) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….... 

4. The screams of the baby brought the neighbors.  Out of their brush houses they 
poured—Kino’s brother Juan Tomas and his fat wife Apolonia and their four 
children crowded in the door and blocked the entrance, while behind them 
others tried to look in, and one small crawled among legs to have a look. And 
those in front passed the word back to those behind—‚Scorpion.  The baby has 
been stung.‛ 

[John Steinbeck (1902- 1968): The Pearl] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. The young man in the chocolate-brown suit sat down at the table, where the girl  
with the artificial camellia had been sitting for forty minutes.  
"Guess I must be late," he said. "Sorry you been waiting." 
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"Oh, goodness!" she said. "I just got here myself, just about a second ago. I 
simply went ahead and ordered because I was dying for a cup of tea. I was late, 
myself. I haven't been here more than a minute." 
"That's good," he said. "Hey, hey, easy on the sugar — one lump is fair enough. 
And take away those cakes. Terrible! Do I feel terrible!" 
"Ah," she said, "you do? Ah. Wha.dda matter?" 
"Oh, I'm ruined," he said. "I'm in terrible shape." 
"Ah, the poor boy," she said. "Was it feelin' mizzable? Ah, and it came way up 
here to meet me! You shouldn't have done that — I'd have understood. Ah, just 
think of it coming all the way up here when it's so sick!" 
 [Dorothy Parker (1893-1967: The Last Tea] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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6. Charlie Stowe waited until he heard his moth snore’ before he got out of bed.  
Even then he moved with caution and tiptoed to the window.  In  front of the 
house was irregular, so that it was possible to see a light burning in his 
mother’s room.  But now all the windows were dark.  A searchlight passed 
across the sky, lighting the banks of cloud and probing the dark deep spaces 
between, seeking enemy airships.  The win blew from the sea, and Charlie 
Stowe could hear behind his mother’s snores the beating of the waves. A 
draught through the cracks in the window-frame stirred his night-shirt.  Charlie 
Stowe was frightened. 

[Graham Greene (1904-1991): I Spy]  

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7. Pygmalion (1913) is a play by George Bernard Shaw based on the Greek myth of 
Pygmalion. It tells the story of Henry Higgins, a professor of phonetics (based on 
phonetician Henry Sweet), who makes a bet with his friend Colonel Pickering 

http://en.wikipedia.org/wiki/1913
http://en.wikipedia.org/wiki/Play_%28theatre%29
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
http://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_%28mythology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Professor
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetician
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Sweet
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that he can successfully pass off a Cockney flower girl, Eliza Doolittle, as a 
refined society lady by teaching her how to speak with an upper class accent and 
training her in etiquette. In the process, Higgins and Doolittle grow close, but she 
ultimately rejects his domineering ways and declares she will marry Freddy 
Eynsford-Hill – a young, poor, gentleman. 
 
(Biography) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. Man does not live by bread alone. I have known millionaires starving for lack of 
the nutriment which alone can sustain all that is human in man, and I know 
workmen, and many so-called poor men, who revel in luxuries beyond the power 
of those millionaires to reach. It is the mind that makes the body rich.  

[Andrew Carnegie (1835 -1919): The Gospel of Wealth] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cockney
http://en.wikipedia.org/wiki/Upper_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
http://en.wikipedia.org/wiki/1835
http://en.wikipedia.org/wiki/1919
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gospel_of_Wealth
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

9. TRULY, ‘thoughts are things,’ and powerful things at that, when they are 
mixed with definiteness of purpose, persistence, and a BURNING DESIRE for 
their translation into riches, or other material objects. 

A little more than thirty years ago, Edwin C. Barnes discovered how true it is that 
men really do THINK AND GROW RICH.  His discovery did not come about at 
one sitting.  It came little by little, beginning with a BURNING DESIRE to 
become a business associate of the great Edison. 

[Napoleon Hill (1883–November): Think & Grow Rich] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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10. Once upon a time there was a Queen who had a beautiful baby daughter. She 
asked all the fairies in the kingdom to the christening, but unfortunately forgot to 
invite one of them, who was a bit of a witch as well. She came anyway, but as she 
passed the baby's cradle, she said:  

"When you are sixteen, you will injure yourself with a spindle and die!"  

"Oh, no!" screamed the Queen in horror. A good fairy quickly chanted a magic 
spell to change the curse. When she hurt herself, the girl would fall into a very 
deep sleep instead of dying.  

[Charles Perrault (1628 –1703): Sleeping Beauty] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

11. There was a gentleman who married, for his second wife, the proudest and 
most haughty woman that was ever seen.  She had, by a former husband, two 
daughters who were, indeed, exactly like her in all things.  He had, by another 

http://en.wikipedia.org/wiki/1628
http://en.wikipedia.org/wiki/1703
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wife, a young daughter, but of unparalleled goodness and sweetness of temper, 
which she too from her mother, who was the best creature in the world. 

[Charles Perrault (1628 –1703): Cinderella] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 

12. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.  For Lucy had her work 
cut out for her.  The doors would be taken off their hinges; Rumpelmayer’s 
men were coming.  And then, thought Clarissa Dalloway, what a morning—
fresh as if issued to children on a beach. 

[Virginia Woolf (1882-1941): Mrs. Dalloway] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

13. "What is his name?"  

"Bingley."  

"Is he married or single?"  

http://en.wikipedia.org/wiki/1628
http://en.wikipedia.org/wiki/1703
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"Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five 
thousand a year. What a fine thing for our girls!"  

"How so? how can it affect them?"  

"My dear Mr. Bennet," replied his wife, "how can you be so tiresome! You must 
know that I am thinking of his marrying one of them." 

[Jane Austen (1775–1817): Pride and Prejudice] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
14.  ‘For the use of such ghosts as choose to inhabit it?’ I observed. 

‘No, Mr. Lockwood,’ said Nelly, shaking her head. ‘I believe the dead are at 

peace: but it is not right to speak of them with levity.’ 

At that moment the garden gate swung to; the ramblers were returning. 

http://en.wikipedia.org/wiki/1775
http://en.wikipedia.org/wiki/1817
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‘They are afraid of nothing,’ I grumbled, watching their approach through the 

window. ‘Together, they would brave Satan and all his legions.’ 

[Emily Jane Brontë (1818 –1848): Wuthering Height] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/1818
http://en.wikipedia.org/wiki/1848
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EXERCISE II: Translation from Thai to English 
a. Translate these following extracts 
1. หญิงในชุดสีดาํรัดรูปนัง่ตวดัพู่กนัในมืออยา่งคล่องแคล่ว ผนืผา้ใบบนขาหยัง่รอบๆ 
กายท่ีวา่งเปล่าอยูห่ลายผนืเม่ือสองนาทีก่อน เปล่ียนแปรเป็นภาพเขียนแบบจีนงดงาม
น่าพิศวง โน่นรูปนกกระเรียนโก่งคอ โน่นรูปเซียนบนยอดเขา นัน่รูปกอไผ ่ไกล
ออกไปเป็นฝงูนกโบยบิน 
โอ...เธอช่างเป็นศิลปินยอดอจัฉริยะ 
"คุณเรียนจบมาจากท่ีไหนคะ" นกัข่าวสาวมาสมัภาษณ์ 
"คณะอกัษรศาสตร์ เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง" เธอตอบเรียบๆ มือวุน่กบัการวาด...วาด...
วาด...    (“กหุลาบดาํ” ของ นํ้าอบ)  
http://niyai.blogspot.com/2009/07/blog-post_30.html 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
2. ทุกช่วงของอายคุน จะมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตอนแรกกเ็ปล่ียนในทาง
กายภาพ แต่พอถึงอายชุ่วงหน่ึง กเ็ปล่ียนสถานะจากของแขง็ไปเป็นพลงังาน กฎเกณฑ์
น้ีรวมไปถึงวตัถุส่ิงของ เคร่ืองใช ้และธรรมชาติทุกๆ ชนิด   
(“มหศัจรรยแ์ห่งควอนตมักบัพลงัจิตใตส้าํนึก” ของ “วิศิษฐ ์ศรีพิบลูย”์) 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
3. ‚ปล่อยฉนัไปเถอะนะ แกอยากไดเ้งินเท่าไร ฉนัจะหามาใหอิ้งธิราออ้นวอน 

‚ถา้ฉนัอยากไดเ้งิน คงไม่มีปัญญามาพกัหอ้งน้ีหรอก‛เม่ือฟังดั้งนั้น อิงธิรา 
กป็ล่อยโฮออกมาเม่ือหาหนทางรอดลาํบากเหลือเกิน  
‚หยดุร้อง ถา้ไม่งั้นเธอจะเจอหนกักวา่น้ี‛ ชานนทข์ู่  
‚ฉนัเกลียดแก ไอทุ้เรศ ฉนัขอสาบแช่งแกใหแ้กตกนรกหมกไหม ้ไม่ไดผ้ดุ

ไม่ไดเ้กิด‛ อิงธิราตะโกนด่าชายหนุ่มเสียงดงั 
(“สองรักซาตาน” ของ “ดอกอรุณวดี”) http://my.dek-d.com/maybenotmay  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ‚ผมจะซ้ือรองเทา้ใหแ้ฟนผมสกัคู่ครับ‛ ชายหนุ่มบอกพนกังานขายสาวสวย 

‚แฟนคุณใส่เบอร์อะไรคะ‛ พนกังานสาวถาม 

‚เอ.. ไม่รู้แฮะ ผมลืมถามเธอ‛ 

‚รองดูเทา้ฉนักไ็ดค่้ะเท่าน้ีหรือเปล่า ลองจบัดูกไ็ดน้ะคะจะไดก้ะขนาดถูก‛ พนกังาน
สาวถอดรองเทา้ใหช้ายหนุ่มคลาํ เพ่ือกะขนาด  (http://www.joejamsai.com/) 

http://my.dek-d.com/maybenotmay/
http://www.joejamsai.com/
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. เม่ือฉนัตอ้งเขา้มาเรียนโรงเรียนท่ีมีแต่เดก็มีฐานะร่ํารวยแต่นิสยัไม่ดีเหมือนกบัฐานะ 
พอเขา้มาวนัแรกฉนักด็นัทาํเร่ืองซะแลว้สิ ฉนัดนัไปเดินชนกบัผูช้ายคนนึงแลว้ดนัไป
ทาํ โทรศพัทร์าคาแพงของเขาล่วงลงพ้ืนจนไม่เป็นช้ินดีเลย ฮือๆๆ แลว้ฉนัจะทาํไงดีละ 
เขาจะเอาเร่ืองไหมนะ ใครกไ็ดช่้วยที 

(“รักร้ายร้ายของเจา้ชายนํ้ าแขง็” ของ “แค่ใครสกัคน”)           
http://www.niyay.com/story/story_main/42656.html 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Unit 5 
การแปลข่าว (News Translation) 

 
จุดประสงค์ 
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงการแปลข่าว ขั้นตอนการแปลข่าว ลกัษณะและประเภทของข่าวท่ีจะ
แปล สาํนวนและเน้ือหา เพ่ือการแปลท่ีถูกตอ้งกบัเน้ือหาและบริบท 
 
ประเภทของข่าว 
1. ข่าวรอบโลก 
2. ข่าวทอ้งถ่ิน 
3. ข่าวธุรกิจ 
4. ข่าวบนัเทิง 
5. ข่าวกีฬา 
6. ข่าวบนัเทิง 
7. ข่าวทางเวบไซด ์
 
ขั้นตอนการแปลข่าว 
1. วิเคราะห์ตน้ฉบบั  อ่านตน้ฉบบัใหล้ะเอียดก่อนลงมือแปล  
2. หาคาํศพัทท่ี์เป็นสาํนวนต่างๆ หรือคาํแสลง คาํท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั คาํภาษาวิบติั 
3. หากไม่สามารถแปลออกไดเ้หมือนกบัตน้ฉบบั กส็ามารถแปลใหใ้กลเ้คียง 
4. ปรึกษาผูรู้้เพ่ือใหก้ารแปลจากตน้ฉบบัมาเกิดความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกนั 
5. อ่านทบทวนอีกคร้ังเพ่ือตรวจทาน คาํสาํนวนต่างๆ อาจผดิพลาดไดห้ากพิมพอ์อกสู่       
     สายตาแก่ผูอ่้าน 
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ตวัอยา่ง สาํนวน ท่ีเปิดพจนานุกรมภาษาองักฤษเป็นไทย อาจจะไม่ไดค้วามหมายท่ี
ถูกตอ้งตรงกบัตน้ฉบบั  เช่น   
Sold like hot cakes  คือ ขายดีเป็นเทนํ้ าเทท่า 
Fishy Business คือ ธุรกิจท่ีส่อเคา้ไม่ชอบมาพากล  เกิดเร่ืองอ้ือฉาวในทางท่ีไม่ดี 
แต่ถา้ข่าวท่ีแปล เป็นเร่ืองธรรมดา ไม่ใช่สาํนวน กต็อ้งแปลวา่ “เป็นเร่ืองธุรกิจของ
ประมง”   
Celebrating your milestone คือ การเฉลิมฉลองชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ 
 
ผูแ้ปลตอ้งทาํความเขา้ใจทั้งเน้ือหาก่อนลงมือแปล หากอ่านหลายรอบยงัไม่เขา้ใจ ตอ้ง
ปรึกษาผูรู้้ทนัที อยา่เกบ็เอาความไม่เขา้ใจ และนาํไปแปลโดยเขา้ใจผดิทั้งหมด  
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Exercise I: Translation from English to Thai 
A. Translate these following news 
1.  Swine flu is a respiratory sickness caused by an influenza virus that mainly 
infects pigs. However, sometimes the virus can sicken humans. That is what has 
happened in Mexico in the last few weeks. 
(http://www.iqraforum.com/forum/index.php?topic=1854.0) 
……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

2. When we were little, we were attracted to bright, colourful things. In fact, bright 

colours are not only for little children - the human eye, no matter what age, is 

programmed to detect shape, size, distance and movement, as well as colour, in order 

to collect information about the surroundings - a vital skill for survival. Colour is one 

form of sensory input that your brain uses to interpret important elements of your 

surroundings. Dark colours usually mean unsafe, while bright colours, such as 

certain fruits, make us feel safer. 

http://www.bangkokpost.com/lifestyle/women/216502/sweet-like-candy 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

http://www.iqraforum.com/forum/index.php?topic=1854.0
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……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

3. A teacher was killed in a drive-by shooting Pattani’s Muang district on Saturday 
morning, police said. 

The victim, identified as Manote Chadarat, 38, a teacher at Decha Pattayanukul in 
Muang District. He was attacked at the Nawang intersection in tambon Jabang Tiko 
of Muang Pattani municipality, while riding a motorcycle to his school. 

Manote was shot three times in the head and body and died at the scene. 

Police blamed separatist militants.  

(http://www.bangkokpost.com/news/local/216554/teacher-shot-dead-in-pattani) 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

4. A commercial airline pilot was shot and injured in an apparent road rage incident 

near Suvarnabhumi airport on Wednesday night.  Poolwit Ruengdech, a Thai 
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Airways captain, shows the bandaged wound from a gunshot fired at him on the 

motorway near Suvarnabhumi airport on Wednesday night. 

(http://www.bangkokpost.com/news/crimes/216293/thai-pilot-shot-in-road-rage-

frenzy) 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

5. Injuries and pain are common when people exercise. They are usually caused by 
accidents, not warming up or not stretching enough prior to exercising, poor training 
practices and even using improper sporting gear. 

(http://www.bangkokpost.com/news/health/216150/making-perfect-strides) 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………….... 

http://www.bangkokpost.com/news/crimes/216293/thai-pilot-shot-in-road-rage-frenzy
http://www.bangkokpost.com/news/crimes/216293/thai-pilot-shot-in-road-rage-frenzy
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Exercise II – Translation from Thai to English 

Translate this following news 

1. ตาํรวจพิจิตรจบักมุตาํรวจปลอม หลงัตะเวนก่อเหตุอา้งเป็นตาํรวจตรวจคน้
บา้นเรือน และขู่กรรโชกทรัพยผ์ูเ้สียหาย  
(http://news.impaqmsn.com/index.aspx?ch=lc) 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

2. ชาวอินเดียทั้งประเทศต่างแสดงความอาลยั หลงัเกิดเหตุผูแ้สวงบุญชาวฮินดู
แตกต่ืนเหยยีบย ํา่กนัตายมากกวา่ 102 ราย บาดเจบ็มากกวา่ 44 คน ระหวา่งร่วม
เทศกาลทางศาสนาในรัฐคีราลา ทางภาคใต ้
(http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/156387.html) 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

3. เกิดเหตุไฟไหมอ้าคารพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวิถีชีวิตชาวเขา 9 เผา่ ซ่ึง
เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น ทรง 9 เหล่ียม ตั้งอยูก่ลางสระนํ้าหนองฮ่อ ต.ชา้งเผอืก อ.
เมืองเชียงใหม่ โดยไฟลุกไหมจ้ากบริเวณชั้น 3 แลว้ลุกลามอยา่งรวดเร็วข้ึนไปบน
ชั้นท่ี 4 ใชเ้วลานานกวา่ 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้คาดสาเหตุเบ้ืองตน้
เกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร  

(http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/156304.html) 

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/156387.html
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...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

4. อธิการบดี มศว เช่ือการสอบตรงทาํใหไ้ดเ้ดก็ตามตอ้งการ ระบุอยากเห็นเดก็ไทยมี
เป้าหมายและรู้ความถนดัของตนเอง 
(http://news.impaqmsn.com/index.aspx?ch=gn) 
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

5. ชาวบา้นผวาแผน่ดินแยกเป็นทางยาวกวา่ 100 เมตร วอนหน่วยงานรัฐเขา้ช่วยเหลือ
ด่วน    (http://news.impaqmsn.com/index.aspx?ch=pl) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

http://news.impaqmsn.com/index.aspx?ch=gn
http://news.impaqmsn.com/index.aspx?ch=pl
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Unit 6 
การแปลศัพท์เฉพาะของภาษา IT, Cyberspace, Internet 

 
ข่าวเทคโนโลย ีเป็นข่าวท่ีเก่ียวกบัวงการเทคโนโลย ีเครือข่ายของอีเลค็ทรอนิค ข่าวสารต่างๆ ใน
โลกอินเตอร์เนต 
 
Cyberspace คือ การส่ือสารออนไลน ์ทาํใหผู้ค้นทัว่โลกไดติ้ดต่อ โดยการพดูคุยผา่นเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ (Computer Networks)  
 
Internet คือ เครือข่ายท่ีทบัซอ้นกนัอยูม่ากมาย จะสามารถเช่ือมโยงหรือเปิดดูขอ้มูลไดโ้ดยผา่น
ระบบโทรศพัท ์เขา้กบัระบบดาวเทียม ไมโครเวฟลิงค ์และไฟเบอร์ออพติคลิงค ์อินเตอร์เนตเขา้
มามีบทบาทต่อขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ท่ีไม่มีพรมแดนสาํหรับโลกในปัจจุบนั และในโลกแห่ง
อนาคตอีกต่อไปแลว้ โลกทุกวนัน้ีจะดูเหมือนแคบลง ข่าวจากทัว่ทุกมุมโลกสามารถรับรู้ได้
ภายในชัว่วนิาที  
 
การแปลในปัจจุบนัจึงตอ้งมีเร่ืองของภาษาไอทีเขา้มาเก่ียวขอ้งอยา่งแน่นอน การแปลส่วนมาก
จะเก่ียวขอ้งกบัศพัทเ์ทคนิค คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํยมืมาจากภาษาตน้ฉบบั ส่วนมากจะแปลทบั
ศพัท ์ 
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Exercises I: Translation from English to Thai 
A. Translate these paragraphs 
 
1.  
Hotmail  

 

 Keep in touch with family and friends through e-mail, 
instant messages, a unified contact list, and your 
online calendar. 

Inbox 

Messenger 

Contacts 

Spaces  

 

 Share photos and comments with your friends, blog 
about your life, check out your friends’ spaces, and 
organize a get-together. 

Friends' updates 

Your space 

SkyDrive 

Events 

More services 
 

OneCare  

Help keep your PC safe 
and trouble-free, with 
protection that’s always 
on. 

Family Safety  

Make your family's online adventures safer with website 
and contact filters you create and manage. 

Gallery 

MSN 

Personalized  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr2
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr3
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr5
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr6
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr7
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr8
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr9
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr12
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr10
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr11
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr27
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr13
http://g.live.com/9uxp9msn/hp-en-au
http://g.live.com/9uxp9en-au/hpg_hdr28
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2. Now you have a whole new way to connect with friends in the New Yahoo! Mail. 
1. See which of your Mail contacts are online at a glance. 
2. Chat right now – no download or setup required. 
3. Instantly go from email to chat and back again. 
4. » Find out how to chat with friends from your Inbox today 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 
3.  

 Chat right now – no download or set-up 
There’s no need to install anything extra on your computer—you can chat  
anywhere you can sign into your Yahoo! Mail account! 

 Go from email to chat and back again 
If a friend you’re writing an email to becomes available online, you can switch your email 
message to a chat message and talk right away. You can also switch your conversation back to 
an email again. 
 

 See which of your contacts are online at a glance 
You can even chat with several contacts at the same time. Each conversation you have is 
separated into a different message tab for easier reading. 

https://us.ard.yahoo.com/SIG=14u6vh27e/M=341232.12922922.13170966.9015959/D=regst/S=150001465:R2/Y=YAHOO/EXP=1220127931/L=__fnsEKjqboMABD6SJ.b.gAOy3ZhREi5kJsAAs5l/B=66EBCNGDJHM-/J=1220120731218607/A=5442837/R=0/SIG=11h3v5sdl/*http:/overview.mail.yahoo.com/whatsnew/newchat
http://help.yahoo.com/us/tutorials/cg/mail/cg_chat5.html
http://help.yahoo.com/us/tutorials/cg/mail/cg_chat5.html
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

4.  

Sign in to Yahoo! 

Login Form  
 
Yahoo! ID: 

 
(e.g. free2rhyme@yahoo.com) 

Password: 

 

Keep me signed in 

for 2 weeks unless I sign out. Info [Uncheck if on a shared computer]  

Sign In  
 

http://us.rd.yahoo.com/reg/login1/lisu/pst_help/us/ym/*https:/login.yahoo.com/config/login?.src=ym&.intl=us&.help=4&.v=0&.u=77kbu6d4bj6t6&.last=&promo=&.bypass=&.partner=&pkg=&stepid=&.pd=ym_ver%253D0%2526c%253D%2526ivt%253D%2526sg%253D&.ab=&.done=http%3A//mail.yahoo.com
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Forget your ID or password? | Help  

Don't have a Yahoo! ID? 

Signing up is easy. 

Sign Up 

One Yahoo! ID. So much fun! 

Use your single ID for everything from checking Mail to checking out Yahoo! Music, Photos, 
Messenger, and more. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 
 

http://us.rd.yahoo.com/reg/login1/lisu/forgot_lib/us/ym/*https:/edit.yahoo.com/config/eval_forgot_pw?new=1&.done=http%3A//mail.yahoo.com&.src=ym&partner=&.intl=us&pkg=&stepid=&.pd=ym_ver%3d0%26c=&.ab=&.last=
http://us.rd.yahoo.com/reg/login1/lisu/sih_lib/us/ym/*https:/login.yahoo.com/config/login?.src=ym&.intl=us&.help=1&.v=0&.u=77kbu6d4bj6t6&.last=&.last=&promo=&.bypass=&.partner=&pkg=&stepid=&.pd=ym_ver%253D0%2526c%253D%2526ivt%253D%2526sg%253D&.ab=&.done=http%3A//mail.yahoo.com
https://edit.yahoo.com/config/eval_register?.intl=us&new=1&.done=http%3A//mail.yahoo.com&.src=ym&.v=0&.u=77kbu6d4bj6t6&partner=&.partner=&pkg=&stepid=&.p=&promo=&.last=
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