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  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 
เป็นภาษาไทย โดยวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันจ านวน 98 เรื่อง ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ใช้ทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) และเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแปลโดยอ้างอิงจากงานวิจัย การแปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศแนวสยองขวัญ  ของเบญจรัตน์ 
วทิยาเทพ (2550) และการถ่ายทอดสารจากชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์อเมริกันเป็น
ภาษาไทย ของธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543) ในการวิเคราะห์ และท าการเก็บแบบสอบถามผู้ชม
ภาพยนตร์จ านวน 100 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ตอบแบบถาม จ านวน 5 คน เพ่ือน ามาใช้ประกอบ
ในการศึกษาครั้งนี้ 
         ผลวิจัยพบว่า  ผู้แปลใช้กลวิธีในการแปล 10 วิธีด้วยกัน ดังนี้ 1) การแปลโดย ทับ
ศัพท์ท้ังหมดไม่มีเสริมความภาษาไทย 2) การแปลโดยทับศัพท์ท้ังหมดและเสริมความภาษาไทย 3) 
การแปลโดยทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 4) การแปลโดยทับศัพท์บางส่วน และไม่
เสริมความภาษาไทย 5) การแปลตรงตัวทั้งข้อความไม่มีเสริมความภาษาไทย 6) การแปล ตรงตัวทั้ง
ข้อความและเสริมความภาษาไทย 7) การแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย 8) การแปล
บางส่วน ทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 9) ตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม 10) 
ตั้งชื่อใหม่โดยใช้ค าที่มีเค้าความหมายเดิม   

กลวิธีที่ผู้แปลนิยมใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการแปลโดยตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับชื่อเดิม ซ่ึงผลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลจากการส ารวจแบบสอบถามที่พบว่า ชื่อแปล
ภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยกลวิธีการแปลแบบแปลตรงตัวทั้งข้อความและขยายความด้วย
ภาษาไทยเป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทอดความหมาย ส่ือความหมายเนื้อเรื่อง และ
ชวนให้น่าติดตามมากที่สุด  
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 The objectives of this study are to analyze naming strategies of American Comedy 

Film Titles in Thai Languages. Ninety-Eight American comedy films screens during 

2009-2011 were analyzed, basing on the translation theory by Skopos (1977). More 

techniques of Benjarat Vittayathep (2010) and Thirarath Boonkongsean (2000) are applicable 

to the analysis as well. 

 

 The analysis was divided into two parts. In the first part, the researcher focused on 

the classification of each title by identifying and explaining the main translation technique 

employed. It was found that ten main strategies were applied,namely, 1) renaming by 

theme-based translation without repeating of words in original titles, 2) unduly free translation, 

3) transliteration of the original English titles with addition of sub-titles, 4) transliteration of the 

original English titles without addition of sub-titles, 5) partial transliteration of the original 

English title with addition of sub-titles, 6) partial transliteration of the original English title 

without addition of sub-titles, 7) partial direct transliteration and partial transliteration of the 

original English title with additional meaning in Thai language, 8) word-by word translation,  

9) direct translation from English titles with addition of titles and 10) partial translation from 

English titles with addition of titles 

  

 In the second part, 10 titles are selected to be outstanding examples of each 

technique and are then presented in questionnaires which were distributed to 100 

respondents in order to find out the technique(s) that can attract readers the most and five 

respondents were interviewed to obtain more data for the study. 

 

 The completed questionnaires revealed more in-depth finding than expected. 

Renaming by theme-based translation without repeating of words in original title, partial direct 

translation of original titles with additional meaning in Thai language, and transliteration of 

original English titles with addition of titles are the most frequently used techniques in title 

translation while the most impressive title, according to the respondents, was one that used 

the direct translation from English titles with addition of the titles. 
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 งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จารุวรรณ จริณทรานนท ์อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูใ้ห้ความรู้และ 
แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ ผูใ้ห้ความเอาใจใส่ดว้ยความอดทนและเมตตา ตลอดจนให้ค าแนะน า และ
ก าลงัใจอนัทรงคุณค่าแก่ผูว้ิจยั ความรู้ความสามารถและการสอนของอาจารยป์ระทบัใจผูว้ิจยัอยา่ง
ยิง่ ผูว้จิยัรู้สึกโชคดีท่ีไดอ้ยูใ่นความดูแลของอาจารย ์และซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์สมอมา 
จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พรสวรรค์ ตรีพาสัย ท่ีได้กรุณามาเป็นประธาน
กรรมการสอบงานค้นควา้อิสระ และช้ีข้อบกพร่องและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ท าให้งาน 
คน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอกราบขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาภาษาและการส่ือสาร 
ระหว่างวฒันธรรม คณะโบราณคดีทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อันมีค่าและ                        
มีประโยชน์ต่อผูว้จิยัทั้งในการท างานคน้ควา้อิสระและการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทีมงานนิตยสาร ENTERTAIN พี่ตั้ม พฒันะ จิรวงศ ์และ 
ป้อม ท่ีให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพยนตร์ตลกอเมริกนั และ
ขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลา และให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลอนัมีค่ายิ่งต่อ
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ภาควิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม                
ท่ีคอยถามไถ่และใหก้ าลงัใจผูว้จิยัเสมอมาท าให้ผูว้ิจยัรู้สึกมีความสุขตลอดการศึกษาในร้ัวศิลปากร
แห่งน้ี 
 ทา้ยท่ีสุด ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมคิด คุณแม่สกุลทิพย ์คุณป้าถนอมศรี              
นา้จิตรและผูมี้พระคุณทุกท่าน ผูเ้ป็นพลงัและก าลงัใจอนัส าคญัยิ่ง ท่ีส าคญังานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี
คงมิอาจส าเร็จลุล่วง หากมิไดก้ าลงัใจจาก พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ และผูท่ี้มีส่วนในการช่วยเหลือให้
ก าลงัใจทุกๆคน  ขอบคุณธรรมชาติ โอกาส และโชคชะตา ท่ีท าใหผู้ว้จิยัมีวนัน้ี ขอบคุณค่ะ  
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