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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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บทที ่1 

 บทน า 

     

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษามีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างมนุษย ์มนุษยใ์ช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความคิด ความตอ้งการ ความรู้สึก หรือขอ้มูลระหวา่งกนั ท าให้มนุษยรั์บรู้และ
เขา้ใจความรู้สึกตลอดจนความต้องการของอีกฝ่ายหน่ึงได้ ดังท่ี กาญจนา นาคสกุล (2541:2)              
กล่าววา่ “จุดมุ่งหมายส าคัญของการใช้ภาษาก็คือการส่ือสาร เพ่ือถ่ายทอดส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ในความนึก
คิด หรือ ข้อความอันแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างใดอย่างหน่ึงให้ผู้ อ่ืนทราบ”  

ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคแห่งการส่ือสารไร้พรมแดน การติดต่อส่ือสารกนัระหว่าง บุคคลใน
สังคมจึงไม่จ  ากดัเพียงแค่ในสังคมของตนเองเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งติดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีอยูต่่าง
สังคมซ่ึงมีภาษา วฒันธรรม พฤติกรรมและวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั หรือท่ีเรียกว่าเป็น การ
ส่ือสารขา้มวฒันธรรม (Cross cultural communication) เม่ือตอ้งติดต่อกนัอาจจะเกิดปัญหา การ
ส่ือสารท่ีผดิพลาดได ้   ดงันั้นการแปลจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสารขา้มวฒันธรรมท่ีจะช่วย
สร้างความเขา้ใจให้คนท่ีใช้ภาษาต่างกนัสามารถส่ือสารกนัไดอ้ย่างสัมฤทธ์ิผล สัญฉวี สายบวั 
(2550:11) กล่าวถึงการแปลไวว้า่ 

 “บทบาทท่ีเด่นชัดของงานแปลคือเป็นตัว “ส่ือ” (medium) ท่ี
เสนอความหมายท้ังมวลท่ีผู้ เขียนใส่ไว้ในต้นฉบับของตนต่อผู้ รับสาร 
หรือผู้ อ่านงานแปล ตัว “ส่ือ” นีจ้ะต้องเป็นภาษาซ่ึงผู้ รับสารหรือผู้ อ่าน 
รู้จักและใช้ได้อย่างถนัด บทบาทนีเ้ป็นบทบาทท่ีขจัดปัญหาส าคัญของ
มนุษย์ในด้านท่ีมนุษย์ท่ีใช้ภาษาต่างกันไม่สามารถส่ือสารกันได้”  
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การแปลช่ือภาพยนตร์เป็นการส่ือสารขา้มวฒันธรรมรูปแบบหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ส่ือสารกบัผูช้มคนไทยซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคภาพยนตร์ต่างประเทศ  เน่ืองจากช่ือแปลภาพยนตร์จะช่วย
ให้ผูช้มคนไทยสามารถคาดเดาเน้ือเร่ืองและแนวภาพยนตร์ได้  หากภาพยนตร์ต่างประเทศไม่มีช่ือ
แปลภาษาไทย  ผูช้มคนไทยอาจต้องตีความจากช่ือภาษาองักฤษเอง ซ่ึงอาจไม่ถูกต้องตาม
วตัถุประสงคท่ี์ภาพยนตร์ตอ้งการน าเสนอ  ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เร่ือง “Nothing to lose” หรือช่ือ
ภาษาไทยว่า “คนเฮงดวงซวย” ถา้หากผูช้มคนไทยตีความหมายช่ือภาพยนตร์เอง โดยไม่เคยชม
ภาพยนตร์ตวัอย่าง หรือทราบขอ้มูลเก่ียวกบัภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวมาก่อน อาจส่งผลให้ผูช้มไม่
เขา้ใจสาระส าคญัของภาพยนตร์อย่างแทจ้ริง และภาพยนตร์เร่ืองดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บความสนใจ
จากผูช้ม เพราะการตีความหมายนั้นอาจเป็นไปไดท้ั้งความหมายตรงตวั และความหมายนยัแฝง แต่
เม่ือเห็นช่ือแปลภาษาไทยของภาพยนตร์ดังกล่าวจะท าให้ผูช้มสามารถคาดเดาแนวเร่ืองของ
ภาพยนตร์ไดว้า่อาจเป็นภาพยนตร์ตลกเบาสมอง  

ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีน าเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ของประเทศไทยนั้น ประกอบด้วย 
ภาพยนตร์จากหลายชาติ ทั้งภาพยนตร์จีน (ฮ่องกง) อินเดีย ญ่ีปุ่น เกาหลี ยุโรป ออสเตรเลีย และ 
สหรัฐอเมริกา (ฮอลลีวูด้) เป็นตน้ แต่ภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีผูช้มคนไทยส่วนใหญ่ให้ความนิยม 
คือ ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด้ (“สรุปภาพยนตร์ประจ าปี 2541”, 2542:91) ซ่ึงภาพยนตร์จากฮอลลีวูด้
แนวตลกขบขนั หรือท่ีเรียกวา่ ภาพยนตร์ตลกอเมริกนั (American Comedy film) เป็นประเภทหน่ึง
ของภาพยนตร์ท่ีไดรั้บความสนใจจากผูช้มคนไทยอยา่งมากในปัจจุบนั ดงัเห็นไดจ้ากบริษทัผูน้ าเขา้
ภาพยนตร์ต่างๆ น าเขา้ภาพยนตร์ตลกอเมริกนัฉายตามโรงภาพยนตร์แต่ละแห่งในปีหน่ึงๆนบัหลาย
สิบเร่ือง 

การท่ีภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นท่ีนิยมชมกันมาก อาจเป็นเพราะปัจจุบนัคนไทยต้อง
แข่งขนักนัมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรียน หรือการท างานผูค้นจึงมีความเครียดสูง ท าให้ตอ้ง
หาทางผ่อน คลายความเครียดท่ีเกิดจาก การเรียน หรือการท างานประจ าวนั การชมภาพยนตร์ตลก
จึงเป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดรูปแบบหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไทยท่ีช่ืนชอบ
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด้ ซ่ึงการไดช้มภาพยนตร์ตลกอเมริกนัจะช่วยสร้างความเพลิดเพลินผอ่นคลาย
อารมณ์ และลดความความเครียดในชีวติประจ าวนัไดเ้ช่นเดียวกนั   
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การน าเขา้ภาพยนตร์ตลกอเมริกนัฉายตามโรงภาพยนตร์ต่างๆจ านวนมากนั้น มีผลท าให้
บริษทัน าเขา้และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีจ าเป็นตอ้งวางแผนการตลาดอย่างดี เพื่อความ ส าเร็จทาง
รายได ้ ในบรรดาองคป์ระกอบทางการตลาดหลายประการของธรุกิจภาพยนตร์นั้น   กลยุทธ์อยา่ง
หน่ึงท่ีจะท าใหภ้าพยนตร์ท่ีน าเขา้เป็นสินคา้ท่ีน่าสนใจคือ การแปลช่ือภาพยนตร์ โดยเฉพาะในส่วน
ของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพราะช่ือแปลภาพยนตร์มีส่วนดึงดูดความสนใจ องผูช้มไดม้าก 
ผูช้มหลายคนมกัใชช่ื้อภาพยนตร์เป็นส่ิงช่วยตดัสินใจเลือกชมภาพยนตร์ ช่ือภาพยนตร์สามารถช่วย
ให้ผูช้มคาดเดาเน้ือหาและประเภทของภาพยนตร์ได ้เช่น ภาพยนตร์รัก ภาพยนตร์สยองขวญั และ
ภาพยนตร์ตลก เป็นตน้  

โดยทัว่ไปคนไทยให้ความส าคญักบัการตั้งช่ือเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นช่ือบุคคล  ช่ือ
สินคา้ หรือ ช่ือภาพยนตร์ ลว้นตอ้งผา่นการคิดสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถนัให้ส่ือความหมาย เม่ือ 
พิจารณาการตั้งช่ือภาพยนตร์ของทั้งภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ มีเกณฑ์ท่ียึดถือร่วมกนั คือตอ้ง 
เป็นช่ือท่ีสะดุดความสนใจกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของผูช้มไดรู้้ถึงแนวของภาพยนตร์เร่ืองนั้น
ดว้ย (ไศลทิพย ์จารุภูมิ, 2541:242-246) อาจกล่าวไดว้า่ ช่ือภาพยนตร์เป็นส่ิงแรกท่ีจะชกัชวนผูช้มให้
ตดัสินใจไปสัมผสักบัเน้ือหาและความบนัเทิงท่ีผูส้ร้างไดส้ร้างสรรคไ์ว ้การแปลภาพยนตร์ท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศจึงตอ้งใชค้วามประณีตและพิถีพิถนั เพื่อให้สามารถส่ือเน้ือหาหลกัๆของภาพยนตร์
แต่ละเร่ืองไดดี้ โดยใชค้  า วลี หรือประโยคสั้นๆ ท่ีมีความหมายโดดเด่น และการแปลความหมาย
หรืออาจเทียบเคียง กบัช่ือตน้ฉบบัภาษาองักฤษ หรือไม่ก็ตั้งข้ึนใหม่ เพื่อให้ส่ือความหมายกบัผูรั้บ
สารคนไทย   ดงัตวัอยา่ง  

ตวัอยา่งท่ี 1  

  ภาพยนตร์เร่ือง “Batman Begins” หรือช่ือแปลภาษาไทยวา่ “แบ็ทแมน บีกินส์” 
การแปลช่ือตามตวัอยา่งน้ีเป็นการแปลช่ือโดยการทบัศพัทภ์าษาองักฤษ โดยไม่มีภาษาไทยต่อทา้ย  

ตวัอยา่งท่ี 2 

       ภาพยนตร์เร่ือง “Phone Booth” หรือช่ือแปลภาษาไทยวา่ “โฟนบูธ วิกฤตโทรศัพท์ 
สะท้านเมือง” การแปลช่ือตามตวัอย่างน้ีเป็นการแปลช่ือโดยการทบัศพัท์ภาษาองักฤษแลว้ขยาย 
ความดว้ยช่ือภาษาไทย  
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 ตวัอยา่งท่ี 3  

        ภาพยนตร์เร่ือง“P.S. I Love You” หรือช่ือแปลภาษาไทยว่า “ปล.ผมจะรักคุณ 
ตลอดไป” การแปลช่ือตามตวัอย่างน้ีเป็นการตั้งช่ือใหม่ โดยท่ีความหมายไม่เหมือนเดิม แต่จะมี
บางส่วนของช่ือเดิม หรือค าแปลของค าส าคญัของช่ือเดิม  

   ตวัอยา่งท่ี 4  

  ภาพยนตร์เร่ือง “Enchanted” หรือช่ือแปลภาษาไทยว่า “มหัศจรรย์รักข้ามภพ” 
การแปลช่ือตามตวัอยา่งน้ีเป็นการตั้งช่ือใหม่ โดยไม่มีส่วนท่ีเป็นช่ือเดิมอยูเ่ลย 

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นได้ว่า การแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาษาไทยนั้น มี
กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์หลายวิธี เช่น การแปลโดยการทบัศพัทภ์าษาองักฤษและขยายความต่อ
ดว้ยภาษาไทย  การแปลความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัช่ือภาษาองักฤษ การแปลโดยการทบัศพัท ์กลวิธี
การแปลจากตวัอยา่งดงักล่าวเป็นเพียงบางส่วนของการแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาษาไทย
เท่านั้น   อีกทั้งช่ือแปลภาษาไทยยงัสร้างสีสันให้กบัช่ือภาพยนตร์ดว้ยการใชภ้าษาโดดเด่น น่าฟัง 
น่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นการเลือกสรรถอ้ยค า การเล่นเสียงสัมผสัต่างๆ และการเรียบเรียงประโยคให้
แปลกและสะดุดตา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผูช้ม   เม่ือผูช้มไดอ่้านหรือฟังก็อาจเกิดความสนใจ
อยากชมเพราะช่ือเร่ืองสะดุดใจ ซ่ึงแตกต่างจากช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษท่ีมีค าสั้ นๆให้ผูช้ม
ภาพยนตร์ตีความเอาเอง เม่ือพิจารณาในแง่น้ีช่ือแปลภาษาไทยจึงอาจจะมีรูปแบบท่ีแตกต่าง
หลากหลายกนัไปเพื่อดึงดูดความสนใจผูช้มคนไทย ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการ
แปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั  

จากการคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการแปลช่ือภาพยนตร์นั้น มีเพียงเบญจรัตน์ วิทยาเทพ 
(2550) ท่ีศึกษาเก่ียวกบักลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นภาษาไทยแนวสยองขวญั  และ 
ธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิธีการถ่ายทอดสารช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย แต่ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาเก่ียวกบักลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั รวมถึงไม่มี
งานวิจัยเก่ียวกับการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผูช้มภาพยนตร์หรือผูรั้บสารท่ีมีต่อช่ือแปล
ภาพยนตร์ จากเหตุดงักล่าว เป็นเหตุจูงใจท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษางานวิจยัเร่ืองน้ี โดยมุ่งศึกษา
เฉพาะรายช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั ท่ีเขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ไทย ระหวา่งช่วงปี 2551-2553 รวม 
98 เร่ือง โดยศึกษากลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั เพื่อให้ทราบถึงแนวนิยมของกลวิธีการ
แปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั และส ารวจความคิดเห็นของผูช้มภาพยนตร์หรือผูรั้บสารท่ีมีต่อช่ือ
แปลภาพยนตร์ตลกอเมริกนั เพื่อให้ทราบถึงกลวิธีการแปลใดท่ีผูช้มให้ความคิดเห็นว่าถ่ายทอด
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ความหมายจากช่ือเดิมไดดี้  รวมถึงส่ือความหมายถึงเน้ือเร่ืองและชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด และ
ผูว้ิจยัเช่ีอว่างานวิจยัน้ีจะไดน้ าขอ้มูลภาพยนตร์ตลกอเมริกนัท่ีมีอยู่มากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และขยายขอบเขตการศึกษาการแปลเก่ียวกบัภาพยนตร์ซ่ึงยงัขาดแคลนใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน  

1. ปัญหาน าวจัิย 

1. มีกลวธีิการแปลใดบา้งท่ีผูแ้ปลใชใ้นการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย 
ในช่วงปี พศ.2551-2553  และกลวธีิการแปลวธีิใดไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด  

2. กลวธีิการแปลวธีิใดท่ีผูช้มภาพยนตร์เห็นวา่มีการถ่ายทอดความหมายจากช่ือเดิมไดดี้ 
รวมถึงส่ือความหมายถึงเน้ือเร่ืองและชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุด   

2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย  

1. เพื่อส ารวจและวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัป็นภาษาไทยในช่วง
ปี พศ.2551-2553    

2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูช้มภาพยนตร์ท่ีมีต่อช่ือแปลภาพยนตร์ตลกอเมริกนั
ในช่วงปี พศ.2551-2553    

3. สมมติฐาน 

3.1  การแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่ใชว้ธีิแปลค าต่อค าแต่ใช้
การแปลโดยการตั้งช่ือเร่ืองใหม่เป็นหลกั 

3.2  กลวิธีการแปลท่ีผูช้มภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นวา่ถ่ายทอดความหมายจาก 
ช่ือเดิมไดดี้ และชวนให้น่าติดตามมากท่ีสุดนั้นสอดคลอ้ง กบักลวิธีการแปลท่ีพบมากท่ีสุดในการ
แปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั  
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4. ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะรายช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัท่ีเข้าฉายในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย ช่ือเร่ืองภาพยนตร์ตลกอเมริกนั 
และช่ือเร่ืองท่ีไดรั้บการแปลเป็นภาษาไทย โดยรายช่ือทั้งหมดรวบรวมจากนิตยสาร Entertain 
ฉบบั Extra เท่านั้น จ านวนรวมทั้งส้ิน 98 เร่ือง 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

กลวธีิการแปล หมายถึง วธีิการแปลจากภาษาตน้ฉบบัสู่ภาษาฉบบัแปล  

 ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน (American Comedy Film) หมายถึง ภาพยนตร์ท่ีสร้าง โดย
บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด๊ (Hollywood) โดยไดรั้บการจดัประเภทให้เป็นภาพยนตร์ ท่ีมี
เน้ือหามุ่งเน้นความสนุกสนาน และท าให้เกิดเสียงหัวเราะโดยอาจเป็น ภาพยนตร์การ์ตูน 
ภาพยนตร์เพลง ภาพยนตร์รักโรแมนติก ภาพยนตร์ประเภทผจญภยั ภาพยนตร์แนวจินตนาการ 
(fantasy) และภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัครอบครัวอยูใ่นประเภทน้ีดว้ย 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

             1. ท าใหรู้้กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทยในช่วงปี พ.ศ.  2551-2553 

             2. ท าให้รู้ลกัษณะแนวนิยมของกลวิธีการแปลช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์ตลกอเมริกนั
ในช่วงปี พ.ศ. 2551-2553  

3. ท าให้รู้ความคิดเห็นของผูช้มภาพยนตร์ท่ีมีต่อช่ือแปลภาษาไทยของภาพยนตร์ตลก
อเมริกนั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นแนวทางให้กบันกัแปลช่ือภาพยนตร์ในการสร้างสรรคช่ื์อภาพยนตร์
ใหดึ้งดูดใจผูรั้บสารคนไทย  

4. เป็นการรวบรวมและบนัทึกขอ้มูลกลวิธีการแปลท่ีใช้ในการแปลช่ือภาพยนตร์ตลก
อเมริกนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อน าไปเป็นแนวทางให้กบัผูท่ี้สนใจศึกษากลวิธี
การแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศประเภทอ่ืนๆต่อไป 

5. เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบัวงการนกัแปล หรือส่ือมวลชนแขนงอ่ืนๆ ท่ีสนใจในเร่ืองการ
แปล การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม และการเขียนค าสร้างสรรคเ์พื่องานโฆษณา  
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

                                   “ก        แปล                                  ” ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั
ไดศึ้กษา                                     โดย                            ดงัน้ี  

1.   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแปล  
1.1                
1.2  ฤ          
1.3            
1.4                                           (Christiane Nord) 

2.    เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                      

1. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการแปล 

1.1  นิยามของการแปล    

 ในส่วนน้ี ผูว้ิจยักล่าวถึงความหมาย ตลอดจนค าจ ากดัความต่างๆเก่ียวกบัการแปล 
หรือ Translation จากนิยามของนักวิชาการด้านการแปลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้
เขา้ใจถึงความหมายของการแปลตลอดจนแนวคิดเร่ืองการแปล ดงัท่ีไดร้วบรวมค าจ ากดัความของ
การแปลโดยนกัวชิาการหลายท่านพอสังเขป ดงัต่อไปน้ี  

Perter Newmark (1981:7) กล่าววา่ “Translation is a craft consisting in the attempt 
to replace a writen message and/or statement in one language by the same message and/or 
statement in another language.”   

ทิพา เทพอคัรพงษ์ (2542:3)                                               
       การแปลเป็นงานศิลปะท่ีมีองค์ประกอบคือ ผูแ้ปลพยายามจะน าขอ้ความจากภาษาหน่ึงไป
แทนท่ีในอีกภาษาหน่ึง”   
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J.C. Catford (1965: 1) กล่าว  า “Translation is an operation performed on 
language: a process of substituting a text in on language of text in another.”   

              (2523:2)                                                   
“การแปลเป็นกระบวนการท่ีกระท าต่อภาษา กล่าวคือ เป็นกระบวนการท่ีเอาถอ้ยความท่ีเขียนดว้ย
ภาษาหน่ึงไปแทนท่ีถอ้ยความท่ีเขียนดว้ยอีกภาษาหน่ึง” 

Mildred M. Larson (1984:3) กล่าววา่ “Translation consists of transferring the 
meaning of source language into the receptor language. This is done by doing from the form of 
the first language to the form of a second language by way of semantic structure. It is meaning 
which is being transferred and must be held constant. Form changes only.” 

หมายความว่า  การแปลประกอบไปด้วยการเคล่ือนย้ายความหมายจาก
ภาษาตน้ฉบบัไปสู่ฉบบัแปล ท าไดโ้ดยเปล่ียนจากรูปแบบของภาษาแรกไปสู่รูปแบบของภาษาท่ี
สองดว้ยโครงสร้างทางความหมาย โดยท่ียงัคงรักษาความหมายเอาไว ้มีแต่เพียงรูปแบบเท่านั้นท่ี
เปล่ียนไป 

มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther, 1483-1546 อา้งถึงใน สิทธา พินิจภูวดล, 2543: 12) 
กล่าววา่ “การแปลคือการสามารถถ่ายทอดวญิญาณของตน้ฉบบัออกมาใหไ้ด ้และใหส้ามญัชน
สามารถเขา้ใจได”้ 

วิเนย ์และดาร์เบลเนท์ (J.P. Vinay & J.Darbelnet, 1968 อา้งถึงใน สิทธา พินิจ
ภูวดล, 2543: 13) กล่าววา่ “การแปลเป็นการวิเคราะห์ความหมายของภาษาโดยพิจารณาจากหนา้ท่ี
ของค า และความหมายของค าตามแนวภาษาศาสตร์”  

สิทธา พินิจภูวดล (2543: 13) ให้ความหมายของการแปลไวว้่า “การแปลใน
ปัจจุบนั คือการถ่ายทอดขอ้ความจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึงโดยรักษารูปแบบ คุณค่า และ   
ควาหมายในข้อความเดิมไวอ้ย่างครบถ้วน รวมทั้ งความหมายแฝง ซ่ึงได้แก่ความหมายทาง
วฒันธรรม ปรัชญา ความรู้สึก ฯลฯ” 

อจัฉรา ไล่ศตัรูไกล (2548: 14) กล่าว  า “การแปล คือการถ่ายทอดความหมายจาก
ภาษาหน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึงให้ไดต้รงกนัซ่ึงเท่ากบัว่า ผูแ้ปลตอ้งพยายามให้ผูอ่้านท่ีอ่านขอ้ความ
แปลเขา้ใจในส่ิงเดียวกนักบัผูอ่้านขอ้ความจากตน้ฉบบั” 
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ทิพา เทพอคัรพงศ์ (2542: 4) กล่าววา่ “การแปลเป็นกระบวนการทางความคิด ท่ีผู ้
แปลจะตอ้งตีความจากภาษาตน้ฉบบัเสียก่อน การตีความนั้นเป็นความคิดท่ีเป็นอิสระจากภาษา คือผู ้
แปลยงัมิไดคิ้ดถึงเร่ืองภาษา คิดแต่ความหมายเสียก่อน จากนั้นผูแ้ปลค่อเลือกสรรภาษาของผูรั้บสาร
ท่ีใกลเ้คียงกบัภาษาตน้ฉบบัมาเป็นบทแปล” 

สัญฉวี สายบวั (2550: 1) ให้นิยามว่า “การแปลเป็นเร่ืองของการถ่ายทอด
ความหมายของตน้ฉบบัลงสู่ฉบบัแปล ความจึงถือเป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับผูแ้ปลท่ีจะตอ้งเก็บให้
ไดจ้ากตน้ฉบบั และเป็นส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการก าหนดคุณภาพงานแปล งานแปลท่ีมีคุณภาพ คือ 
การคงอรรถรสเดิมของต้นฉบับไวใ้นฉบบัแปล เม่ือผูใ้ดอ่านฉบับแปลก็จะเกิดผลสนองตอบ
เช่นเดียวกบัผูอ่้านตน้ฉบบั” 

           (2542:4)          “                                     
                                                                                    
                                                                                
                    ”  

                (2533: 33)          “                                     
                                                                                 
                                                                                
                                                                                      
                                                                ” 

ประเทือง ทินรัตน์ (2543:4) กล่าววา่ “การแปลเป็นการส่ือสารขา้มภาษา เป็นการ
ส่ือสารท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยการถ่ายความหมาย การรักษาความทดัเทียมของความหมายและรักษา
ลีลาในการส่งสารในภาษาตน้ฉบบัไวใ้นภาษาฉบบัแปล ทั้งน้ีตอ้งอาศยัทกัษะในการใชภ้าษาของผู ้
แปลเขา้ช่วย” 

วรรณา แสงอร่ามเรือง (2545: 7) กล่าววา่ “การแปล                                   
                                                                                   
                เป็นการจดัเรียบเรียงตวับทใหม่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีก าหนดไวแ้ละ
จดัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมปลายทาง” 
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พรพิมล เสนะวงศ์ (2527:2) กล่าววา่ “การแปลก็เป็นการถ่ายทอดความหมายหรือ
การส่ือสารเช่นกนั แต่เป็นการถ่ายทอดจากภาษาหน่ึงซ่ึงเรียกวา่ ภาษาตน้ฉบบั (Source Language) 
ไปสู่อีกภาษาหน่ึงท่ีเรียกกนัวา่ ภาษาของผูรั้บสาร (Receptor Language) หรือภาษาเป้าหมาย (Target 
Language) การแปลจึงเก่ียวขอ้งกบัระบบภาษาสองภาษาท่ีแตกต่างกนั และวฒันธรรมของผูใ้ชภ้าษา
ท่ีแตกต่างกนัดว้ย”  

จาก           การแปลท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การแปลเป็น         
ก  ถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดยมีองคป์ระกอบหลกัสามส่วนดว้ยกนั  
       คือ ภาษาตน้ฉบบั (Source Language)               ภาษาฉบบัแปลหรือภาษาเป้าหมาย 
(Target Language) และ               นกัแปล (Translator) ผูท้  าหนา้ท่ีถ่ายทอดขอ้ความจากภาษา
หน่ึงไปสู่อีกภาษาหน่ึง ซ่ึงผูแ้ปลต้องมีความรู้ทั้งในด้านภาษาศาสตร์ การส่ือสาร วฒันธรรม
ตลอดจนประสบการณ์และความรู้เฉพาะทางอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดแ้ปลความหมายให้ผูรั้บสารเขา้ใจได้
ตรงตามเจตนาของผูส่้งสาร โดยภาษาฉบบัแปลตอ้งคงความถูกตอ้งแม่นย  าทั้งความหมาย ความเป็น
ธรรมชาติของภาษา อารมณ์ความรู้สึก และลีลาการเขียน 

1.2 ทฤษฎกีารแปล 

Newmark (1984) กล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีการแปลว่า จะช่วยให้ผูแ้ปล
สามารถเลือกวธีิการแปลใหเ้หมาะสมกบังานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งยงัเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา
การแปล และท าใหเ้ขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของภาษากบัความคิดและความหมาย เขา้ใจถึงวฒันธรรม 
อนัจะท าใหส้ามารถตีความและเขา้ใจสารต่างๆได ้ 

การแปลเป็นศาสตร์ท่ีมีหลกัเกณฑแ์ละมีการศึกษาในเชิง ฤ   มานานแลว้ ผลการ
ศึกษาวจิยัทางดา้นการแปล ช้ีใหเ้ห็นวา่การแปลเป็นกระบวนการท่ีสลบัซบัซ้อน ตอ้งใชค้วามรู้จาก
ศาสตร์หลายสาขา  

ทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแปล (พชัรี โภคาสัมฤทธ์ิ 2527:16, สิทธา พินิจ
ภูวดล 2543:21-23) แบ่งออกเป็น  

1. ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ เนน้เร่ืองของค า กลุ่มค า ประโยค เร่ืองความหมายของ
ค า ทั้ งความหมายตรงกับความหมายแฝง เร่ืองของสังคมภาษาศาสตร์ (Sociolinguistics) ซ่ึง
วฒันธรรม ของแต่ละสังคมมีบทบาทในการใช้ภาษา เร่ือง จิตวิทยาภาษาศาสตร์ (Psycho-
linguistics) จะช่วยใหน้กัแปลเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนอยา่งมีพลงั มีศิลปะ มีรสชาติและมีชีวติชีวา 
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2. ทฤษฎีจิตวทิยา วชิาจิตวทิยาช่วยใหน้กัแปลมีความรู้ความเขา้ใจในพฤติกรรม
การแสดงออกของมนุษยท์ั้งชายและหญิง กลุ่มวยัต่างๆกลุ่มคนมีปัญหา คนท่ีมีสุขภาพจิตบกพร่อง 
เพื่อใหมี้ความเขา้ใจตวัละครในวรรณกรรม ข่าวหรือบทความท่ีน ามาแปล 

3. ทฤษฎีการตลาด ความตอ้งการของลูกคา้และการตอบสนองความตอ้งการ ท า
ใหน้กัแปลตอ้งท าความรู้จกัผูอ้่านและผูซ้ื้อ                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. ทฤษฎีส่ือสารมวลชน ในปัจจุบนัมีส่ืออยูห่ลากหลายทั้งส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผูแ้ปลจะตอ้งเขา้ใจวิธีการส่ง
สารและรับสารซ่ึงมีผลต่อการปฏิบติังานแปล  

ในงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ ซ่ึงช่ือภาพยนตร์
เป็นหน่ึงในองค์ประกอบภายนอกของ         ท่ีมีความส าคัญต่อตัวบทหรือเน้ือหาของ
ภาพยนตร์อย่างมาก เพราะท าหน้าท่ีแรกในการส่ือสารถึงเน้ือเร่ือง ขณะเดียวกนัตวับทหรือเน้ือ
เร่ืองก็มีความส าคญัต่อช่ือเร่ืองเช่นกนั   Peter Newmark (1988:148) เสนอความคิดเก่ียวกบัการ
แปลช่ือเร่ืองวา่ “นักแปลควรแปลเนือ้เร่ืองให้เสร็จก่อน แล้วจึงค่อยแปลช่ือเร่ือง ช่ือเร่ืองของตัวบท 
ประเภทการใช้งานและตัวบทควรตรวจสอบกับแนวคิดของเนือ้เร่ืองอีกคร้ัง” 

  
จากค ากล่าวขา้งตน้แสดงวา่ ความหมายของช่ือแปลภาพยนตร์นอกจากจะเป็น

ความหมายในระดบัภาษาหรือความหมายประจ ารูปแลว้ ช่ือแปลภาพยนตร์ควรจะบ่งบอกเน้ือหา
ดว้ย ดงันั้นการวจิยัการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัน้ี ผูว้จิยัจึงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะช่ือเร่ือง
อยา่งเป็นเอกเทศได ้แต่ตอ้งน าเน้ือเร่ืองเขา้มาวิเคราะห์ร่วมดว้ย ทฤษฏีท่ีเลือกมาศึกษาน้ีจึงเป็น
ทฤษฎีการแปลท่ีตอ้งไม่ยดิติดกบัรูปภาษา แต่ตอ้งมองความหมายในระดบัวาทกรรมดว้ย ซ่ึง
 ฤ                                                    ฤ          (Skopostherie) 

1.2.1   ทฤษฎีสโคพอส (Skopos Theory) 

   ฤ    Skopos      ฤ                                           
                          ฤ                  .          (Hans J. Vermeer)                    
                                                         (function)                  
(Socioculture)                                                                                  
(Katharina Reiss)       ฤ                         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

         opos                                                     
       ฤ                                                          (function)            

วรรณา               (2545)                   ฤ                     
                           

1.                                       
2.                                                                 

                                                                                 
            

3.                                                   
4.                              น    
5.                                     

ทฤษฎี Skopos เป็นทฤษฎีท่ียดึหลกัทฤษฎีการกระท าซ่ึงมีแนวคิดวา่การกระท าทุก
อย่างจะต้องทราบวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนก่อนท่ีจะกระท าการใดๆ            
                                              ยู ่                                       
                                                                                    
ทฤษฎีน้ีเสนอขอ้ปฏิบติัในการแปลดงัต่อไปน้ี  

1. ประเมินวา่ใครเป็นผูรั้บสารปลายทาง 
2. เม่ือทราบกลุ่มเป้าหมาย ผูแ้ปลสามารถชัง่น ้ าหนกัความส าคญัของตวับทตน้ฉบบัแต่

ละส่วนก่อนการแปลไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตดัสินใจว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก่อนหรือระหว่างการแปล 
(หรือหลงัการแปล) 

3. ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย ตวับทตน้ฉบบัจะตอ้งถูกถ่ายทอดเป็นภาษาปลายทางไป
ยงัผูรั้บสารโดยประเมินตามความหวงัของผูรั้บสารนั้น 

  ขอ้ปฏิบติัดงักล่าวแสดงว่า ทฤษฎีน้ีให้ความส าคญักบัผูรั้บสารปลายทางมาก ใน
การแปลทุกคร้ังผูแ้ปลจะตอ้งก าหนดผูรั้บสารให้ไดก่้อน เพื่อจะไดป้ระเมินความคาดหวงัหรือพื้น
ความรู้ของผูรั้บสาร ตลอดจนสถานการณ์ในการแปลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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การแปลตามหลักทฤษฎี  (Skopos) ไม่ ได้ เพี ย งการ ถ่ ายโอนตัวบทและ
องค์ประกอบต่างๆไปยงัสภาพแวดลอ้มอีกแบบหน่ึงท่ีมีวฒันธรรมและภาษาแตกต่างกนั แต่การ
แปลเป็นการผละออกจากวฒันธรรมในตวับทตน้ฉบบัมาสู่วฒันธรรมปลายทาง เป็นการสร้างตวับท
ใหม่ของ “สาร” ท่ีตอ้งการส่ง เป็นการน าเสนอขอ้มูลในอีกวฒันธรรมหน่ึงตามความตอ้งการของ
สังคมใหม่ ซ่ึงผูแ้ปลตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ผูแ้ปลตอ้งตีความตน้ฉบบัก่อนในฐานะท่ีเป็นผูรั้บสาร เพราะผูแ้ปลไม่ไดท้  า
หนา้ท่ีในการส่งต่อเน้ือความท่ีมีอยูใ่นตวับทตน้ฉบบัเท่านั้น 

2. ผูแ้ปลต้องเลือกหรือก าหนดหน้าท่ีส าหรับงานแปล เม่ือผูแ้ปลเลือกหรือ
ก าหนดหนา้ท่ีท่ีต่างกนัใหก้บังานแปลช้ินหน่ึงๆ ก็ท าใหต้อ้งเลือกวธีิการแปลท่ีแตกต่างกนัไป 

3. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก ตวับทตน้ฉบบัหน่ึงๆจะถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อท าหน้าท่ีอย่างหน่ึง เม่ือมีการแปลมาเป็นอีกภาษาหน่ึงและผู ้อ่านงานแปลอยู่ในอีก
วฒันธรรมหน่ึงไม่ใช่วฒันธรรมเดียวกบัตวับทตน้ฉบบัแลว้ ผู ้ปลจะตอ้งค านึงว่างควรจะให้งาน
แปลคงหนา้ท่ีเดิมหรือไม่  

                ฤ               opos                                           
                                                                                             
                                                                                      
                                                                                                
                       

 
1.3 วธีิการแปล 

นกัวิชาการดา้นการแปลทั้งชาวไทยและต่างประเทศไดแ้บ่งวิธีการแปลออกเป็น
หลายวธีิ ดงัน้ี  

เชวง จนัทรเขตต์ (2524 อา้งถึงใน ดวงตา สุพล, 2531: 17) ไดแ้บ่งวิธีการแปล
ออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การแปลแบบเสรีนิยมใช้ในส่ือมวลชนทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างเม่ือผูรั้บ
สารตอ้งการความบนัเทิง หรือข่าวสารขอ้เท็จจริงในแง่ท่ีเก่ียวกบัใจความและสาระส าคญั ไม่
ตอ้งการความถูกตอ้งของการใชถ้อ้ยค า 
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2. การแปลแบบค าต่อค า หรือแบบแปลตามตวัอกัษร นิยมใช้ในกลุ่มนักศึกษา 
นกัวชิาการ หรือกลุ่มเฉพาะอาชีพ กลุ่มบุคคลดงักล่าวตอ้งการความถูกตอ้งของทั้งสาระ ขอ้เท็จจริง 
และการใชถ้อ้ยค า เพื่อจุดประสงคใ์นดา้นการศึกษา คน้ควา้ หรือการน าไปปฏิบติั 

           (2531: 12-30)                          2           

1.                   (Literal Translation)             

1.1                 (Word For Word Translation)                         
                                                                                     
                                                                           

 1.2 การแปลตรงตวั (Literal Translation)                           
                                                                                      
    แ                                                                                   
                                                                        

2.               ( on- iteral Translation)     ก                   
                                                                                  
                                                                                 
                        น                                        

 
                                       (Source Language Text) 
                                           

1.                          ( iterary Transalation)                
                                                                                  
                                                                                        
                              

2.                      (Technical Translation)                   
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           (    :   -  )                       2 ลกัษณะใหญ่ๆคือ 

1.                  ( iteral Translation)                               
                                                                                 
                          

2.                  (Free Translation)                                
                                                                            
 

                  (2543:47-51)                          2          
1.                  (Literal Transalation)                                 

               
1.1.                 ( ord-For- ord Translation)                         

                                                                                 
                                                                                     
                                                                                
                                                                                  
                                                                            

1.2                ( iteral Translation)                             
                                                                                        
                                                                                   

2.               ( on-Literal Transltion)                             
                  (Free Translation)                                                  
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                   (2543: 17-18)                       2              
1.                                                        (Literal   

Translation)                                                                               
                                                                                   
                                                                          
                                       

2.                               (Free Translation)                
   เอา                                                                             
                                                                                           
                                   

Larson (1984: 15-17) แบ่งวธีิการแปลออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ  

1. การแปลแบบรักษารูปแบบ (form-based translation) เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
Literal translation หรือ word-for-word translation เป็นการแปลโดยรักษาค าและรูปแบบเดิมของ
ภาษาตน้ฉบบัทุกประการเหมาะส าหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาภาษาตน้ฉบบั เน่ืองจากเป็นการแปลท่ีไม่
เหมาะส าหรับผูอ่้านภาษาแปลท่ีตอ้งการอ่านเอาความหมาย แมจ้ะมีการปรับโครงสร้างประโยคบา้ง 
แต่ความไม่เป็นธรรมชาติในภาษาแปลยงัคงปรากฏอยู ่

2. การแปลแบบรักษาความหมาย (meaning-based translation) เรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ 
Idiomatic translation คือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาตน้ฉบบัไปสู่ฉบบัภาษาแปลให้เป็น
ธรรมชาติมากท่ีสุด การแปลแบบน้ีจะไม่เหลือร่องรอยของภาษาตน้ฉบบัอยูเ่ลย  

                                                                       ได ้      
1.                                         (Word For Word Translation) 

                                                                           
               ในปัจจุบนัการแปลตามตวัอกัษรจะยงัใชใ้นการวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์
เท่านั้น ไม่ใชก้ารแปลเพื่อมุ่งถ่ายทอดความหมาย   

2.                 (Literal Translation)                           
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3.                                 (Free Translation)                       
                                  (Non-Literal Translation)                     
                                                                       โดยไม่ยึดติด
กบัรูปแบบของภาษาตน้ฉบบั การใช้ภาษาในบทแปลก็ตอ้งปรับให้เหมาะกบัสถานการณ์ สังคม 
และวฒันธรรมของผูรั้บสารดว้ย 

                          เป็นงานวจิยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัช่ือแปลภาพยนตร์ ดงันั้น                 
                       เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลวิธีการแปล และหนา้ท่ีในการส่ือสาร
ของช่ือเร่ือง            

1.4 แนวคิดการแปลช่ือเร่ือง       เตียเน น     (Christiane Nord) 

คริสเตียน       (1993)                                                                     
                                                                                              
                                                                                              
                                                                             
                                                                    
 

1.                                                                     
                                                                                              
                                                               

2.                                                                              
                                                                                                 
                                                                              
                   

3.                                                                        ใ  
                                                                                  ว ่                      
                                                                                                       ท่ี    
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4.                                                                              
                  

4.1                                                              ท่ี    
                                                                                         
                                                                                      
                                                                          

4.2                                                                     
                    อ                                                                          
                                                                                      
                                                                                        
                                                         

4.3                                     เป็นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณ                                                                         
                                                                                

5.                              ง                                                
                                                                             

5.1                                                              
                                                                                        
การว ิ                           

5.2                                                         ท่ี      
                                                                               
                                                                           

5.3                                                                 
                                                                                  

6.                                                                                   
       ใ                                                                          
       วา่                                          แต่จะสร้างแรงจูงใจทางออ้มโดยอาศยั หนา้ท่ี
การบรรยายความและหน้าท่ีในการแสดงท่าทีมาช่วยโดยใช้ภาษาหรือส่ืออ่ืนๆ                 
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                                                             น่าจะเป็นแนวทางการ
วิเคราะห์หนา้ท่ีของช่ือแปลภาพยนตร์ตลกอเมริกนัได ้ กล่าวคือผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาและวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลต่อการแปล                                                    
                

2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั          ภาพยนตร์ 

งานวจิยัการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัน้ี ผูว้จิยัไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ปล เป็นแต่เพียงผู ้
ศึกษางานแปลช่ือภาพยนตร์ท่ีมีผูแ้ปลไวแ้ลว้เท่านั้น แมจ้ะเป็นเช่นนั้นก็ตาม ในการวิเคราะห์ดา้น
การแปล นอกเหนือจากการศึกษาทฤษฎีการแปลต่างๆแลว้ ผูว้ิจยัจ  าเป็นตอ้งศึกษางานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการแปล เพื่อสร้างความเขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัการแปล และกระบวนการแปลประหน่ึงว่า 
ผูว้จิยัท าหนา้ท่ีเป็นผูแ้ปลเช่นกนั เม่ือมีความเขา้ใจหลกัการหรือทฤษฎีการแปลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงจะ
สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การแปลช่ือภาพยนตร์ ผูว้จิยัพบงานวจิยัท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1                    (2550)                                               
                                                                        ใ  
                         . .      -          ฤ          (  opos  Theory  ) 
                  ผล                                                             

1.)                   ฤ                                           
2.)                                      ฤ                             
3.)                                         ฤ                        
4.)                           
5.)                                                                        
6.)                                      
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ผลสรุปงานวิจยัของ เบญจรัตน์ พบวา่                         ฤ                      
                       เป็นกลวธีิท่ีใชม้ากท่ีสุดในการแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศแนวสยองขวญั 
รองลงมา                                    ด้ว                           
                                       

       2.2  ธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543) ศึกษาถึงการตั้งช่ือภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกนั
พบว่า ลักษณะของช่ือภาษาไทยใช้ภาษาส่ือความหมายถึงตัวเอก  เน้ือหาและบรรยากาศของ
ภาพยนตร์  ช่ือภาษาไทยเกิดจากการถ่ายทอดสารสารภาษาองักฤษ  มี 3 วธีิคือ การทบัศพัท ์การแปล
ความ และการตั้งช่ือใหม่ และพบว่าช่ือภาษาไทยเกิดจากการวิธีการสร้างสาร 3 วิธีคือวิธีการดา้น
เสียง วธีิการดา้นหน่วยค า และวิธีการดา้นลีลาภาษา ส่วนปัจจยัท่ีก าหนดการตั้งช่ือคือ ปัจจยัดา้นตวั
บุคคลของผูต้ ั้งช่ือ ปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการตั้งช่ือภาษาไทย ปัจจยัเก่ียวกบัตน้สังกดั และปัจจยั
เก่ียวกบัสภาพสังคมวฒันธรรม  ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผูต้ ั้งช่ือใช้วิธีการต่างๆในการตั้ง
ช่ือภาษาไทย โดยมีเหตุผลต่างๆ คือ เหตุผลทางดา้นภาษา คือ ลกัษณะภาษาท่ีใช้นั้น ตอ้งสามารถ
ส่ือสารกบัผูรั้บสารคนไทยไดเ้ขา้ใจและมีความน่าสนใจ และเหตุผลทางวฒันธรรมของผูรั้บสารคน
ไทย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีเกิดจากความแตกต่างของวฒันธรรมและใช้ประโยชน์ของวฒันธรรม
เพื่อส่ือสารกบัผูรั้บสารคนไทยรวมทั้งเหตุผลดา้นธุรกิจการคา้ ซ่ึงจากการวิจยัพบวา่ช่ือภาษาไทยมี
บทบาททางธุรกิจอยา่งชดัเจน 

           ถ่ายทอดสารจากช่ือ        ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์อเมริกันเป็น
ภาษาไทย                                      ดงัน้ี 

2.2.1 การทับศพัท์ คือ การตั้งช่ือโดยใช้การเขียนค าในช่ือภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย แบ่งเป็น 

2.2.1.1 การทบัศพัทท์ั้งขอ้ความโดยไม่มีการเสริมความภาษาไทย 
2.2.1.2 การทบัศพัทท์ั้งหมดโดยเสริมขอ้ความภาษาไทย คือ การเสริ  

ขอ้ความเพิ่มขา้งหนา้หรือต่อทา้ยค าทบัศพัทข์องช่ือภาษาองักฤษ 
2.2.1.3 การทบัศพัทบ์างส่วนของขอ้ความโดยเสริมความภาษาไทย โดยน าค า

บางส่วนของช่ือภาษาองักฤษมาทบัศพัทแ์ละเสริมความภาษาไทย 
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2.2.2 การแปลความ คือ การแปลความหมายจากช่ือภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 
แบ่งเป็น 

2.2.2.1                                    
1) แปล   ทั้งขอ้ความ          โดยไม่มีการเสริมความ 
2) แปล   ทั้งขอ้ความ          โดยมีการเสริมความภาษาไทย 
3) แปล   ทั้งขอ้ความ แบบเอาความโดยไม่มีการเสริมความ 
4) แปล   ทั้งขอ้ความ แบบเอาความ โดยมีการเสริมความ 

2.2.2.2     แปลบางส่วนและเสริมความ ดดัแปลงหรือตกแต่งขอ้ความ 
                                                                               
                                                     

2.2.3      การตั้ งช่ือใหม่ คือ การท่ีผูต้ ั้ งช่ือพิจารณาตั้งช่ือภาษาไทยข้ึนมาโดยท่ี
ความหมายของช่ือภาษาไทยไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัช่ือเดิมเลย แบ่งเป็น 

2.2.3.1 ตั้งข้ึนใหม่โดยใช้ค  าในแวดวงเดียวกนักบัความหมายของค าในช่ือ
ภาษาองักฤษ 

2.2.3.2 ตั้งข้ึนใหม่โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัช่ือเดิม ความหมายของสารก็ไม่เก่ียว 
ขอ้งกบัช่ือภาษาองักฤษ 

2.3                  (2538)                                          
                                                                                  
                                                                            
                                                                                 
                                                                      ( oncept) 
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1.                                                                           
                                                                                   
                                                                                    
                        

2.                      (Paradox)                         ม     
                                                                            
                                                                        (Unforgiven) 
                                                                           แ       
       

3.                                                          
                                        (The Last Boy Scout)                             
                                                                                     
        

4.                                                                          
(Kwagga Strikes Back)               (Dave)                       (3 Ninjas)          
                                                                  (Blood Store Subspecies) 
                      (Born Yesterday)                             หรือค าท่ีเป็นท่ีนิยม
      ช่วง     เช่น                                                             
                                                                                               
(Richochet)            

                                                                        

1.                 ใ                     ฤ                         (Aladin) 
                (The Lion King)            (The Piano)          

2.                                  ฤ                                   
     (Beauty and The Beast)          

3.                                                           ฤ       
                 (The Vanishing)                         (Dennis The Menace)         
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4.                                                                
            ฤ                           (The Silent of the Lambs)                   (California 
Man)          

5.                         ฤ                                         
                                                     (The Body Guard)   

                                                                       
                                       อีก                                     
                                     

    2.4                   (2541)             “      ” (                          
           ฤษ                    )                                                      
                    ค                        “      ”             ฤ                        
                                                                    ม                 
                                              (        )                 า            
                     ท ์                                                                      Jaws 
                                                                                  
                                                                                  Cry, 
The Beloved Country                    ..                                              
                                                                                    
                 The Old Man and The Sea                                              
                                                                                                  
                                                                                  
                                                 Gone with The Wind                        น 
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     น             

            ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการแปล รวมถึง                               
กบังานวจิยัฉบบัน้ี            น ามาเป็น                  ส าหรับวตัถุประสงคง์านวิจยัทั้งสองขอ้ 

       

 วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 1 การวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย 

1.1                หมดและ                       
1.2                หมด                           
1.3                                       
1.4                                               
1.5                                             
1.6                                   
1.7 การตั้งช่ือใหม่   ไม่เก่ียวขอ้งกบัช่ือ      
1.8 การตั้งช่ือใหม่                               

 วตัถุประสงค ์ขอ้ท่ี 2 ส ารวจความคิดเห็นของผูช้มภาพยนตร์ท่ีมีต่อช่ือแปลภาพยนตร์ตลก
อเมริกนัในช่วงปี พศ.2551-2553      

 

 

 

              

            จากการทบทวนวรรณกรรม                 รวบรวมแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแปล                                                             รแปลช่ือ
ภาพยนตร์     ผู้วิจัย              แนวทางในการวิเคราะห์      การแปลช่ือภาพยนตร์
                                    ชมท่ีมีต่อ               ตลกอเมริกนั      
 
 

ค                  ท่ี มี ต่อ ช่ือแปล
ภาพยนตร์ตลกอเมริกนั 

             

 
 ารส่ือความหมาย 
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              3 

                    

                “กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย” ฉบบัน้ี เป็นงานวิจยัเชิง 
           (Descriptive Statistics) เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 
                          ความคิดเห็น                ช่ือแปลภาษาไทยของภาพยนตร์ตลกอเมริกนั 
โด                  1. การเลือกแหล่งขอ้มูล  2. กลุ่มตวัอยา่งประชากร 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
4. การรวบรวมขอ้มูล   5. ขั้นตอนการศึกษา    6. การวิเคราะห์ขอ้มูล 7.                                  
8. การสร้างเกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.             

1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จาก การรวบรวมรายช่ือภาพยนตร์          
ตล อเมริกนัจากนิตยสาร Entertain ฉบบั Extra  กา     แบบสอบถาม                        

1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร วารสาร บทความ รายงาน
วิจยั และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการหาขอ้มูลจากหนังสือ พจนานุกรม หรือเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง จาก ห้องสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวทิยาลยัศิลปากร เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาน าเสนอเก่ียวกบั                 

                        

                                                     ด     

2.1                     

                                                                            
                   . .  551- 553 โด                                            
 n e   in      Extra รวมทั้งหมด 98         
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2.2                 

                                                                           1  
                1      โด                                                         ด         
                        โด                                        (Simple Random Sampling) 
             ด                                โ         ,1973                  90%       ด    ด 
                     1       

                  ด                                          5      โด          
                                 (Acciden  l S mpling)                                1      

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี ซ่ึงมี 2 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 ตารางบนัทึกขอ้มูลการวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั 

         1 ตารางการวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนั     . .  551-2553 

ปี 
ช่ือ

ภาพยนตร์
ภาษาองักฤษ 

ช่ือแปล 
ภาษาไทย 

กลวธีิการเเปลทีพ่บ 

กลวธีิการทบัศัพท์ กลวธีิการแปลความ 
กลวธีิการตั้งช่ือ
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม  
 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ภาค คือ 

  ภาคท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อายุ, 
เพศ ระดบัการศึกษา และ อาชีพ มีค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบก าหนดใหเ้ลือกตอบ 
  ภาคท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความสนใจเก่ียวกบัภาพยนตร์ ความคิดเห็นต่อช่ือ
แปลภาษาไทยของภาพยนตร์ตลกอเมริกนั และเหตุผลในการเลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1  แบบสอบถามความ                                    ด 3      ด     
                                                 ด        ด             ด (5) ไปนอ้ยท่ีสุด 
            ด ด                                                           
                  ด                                      

       2                         ด                                         
         โด                   ด                            ด    ด  ด ด           ด  ด ด   
       ด                

รายช่ือภาพยนตร์ท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัอย่างนั้นเป็นช่ือภาพยนตร์   กลุ่                      
กลวิธีการแปล                                   ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัขอ้ท่ีหน่ึง โดย
ผูว้ิจยัไดสุ่้มตวัอยา่งรายช่ือดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัฉลาก
แต่ละรายช่ือจากแต่ละกลุ่มกลวิธีการแปล   ส าหรับกลวิธีการแปลใดท่ีพบเพียงรายช่ือเดียว ผู ้ จยัจะใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจงรายช่ือภาพยนตร์นั้นมาเป็นตวัอยา่งในงานวิจยั รวมรายช่ือภาพยนตร์ทั้งหมด 
10 รายช่ือ     

รายช่ือภาพยนตร์ท่ีสุ่มตวัอยา่งได ้และใชใ้นแบบสอบถาม มีดงัต่อไปน้ี 

1. Sex and the City   เซ็กส์ แอนด ์เดอะ ซิต้ี 
2. Yes Man    เยสแมน คนมนัรุ่งเพราะมุ่งเซยเ์ยส 
3. The House Bunny   บนัน่ีสาว หวัใจซ๊ีด 
4. High School Mucical: Senior Year ไฮสคูล มิวสิคคลั 
5. You don’  mess wi h Zoh n  อยา่แหยโ่ซฮาน 
6. The Great Buck Howard  คนเจ๋งเป้ง 
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7. The Hangover   เมายกแก๊ง แฮงคย์กก๊วน 
8. What happen in Vegas  หนุ่มฟุ้ง สาวเฟ้ียว เปร้ียวรักท่ีเวกสั 
9. Easy A    อีน่ีแร๊งงส์ 
10. The Proposal   ลุน้รักววิาห์ฟ้าแลบ  

                                   ด                                         
             ด         ด                                                              
                                            ด                                             
          ด                     ด       ด            ด       ด  ( pen - nded ) 
                         ด       ด                

                ด      

1.                                      ด    ด  ด ด   

1.1                 ด ด     ด ด     ด                             
1.2         ด ด                                                           ด  
1.3       (โ  ด    ) 

2.                                      ด       ด  ด ด    

2.1                     ด  ด ด        
2.2                                                               ด  
2.3       (โ  ด    )  

                                                                               ด            
           ด                        ด                                                
                               ด                                                   โด     
                       ด             ด                                                    ด       
                                                  ด (Open-Ended)        ด       ด     
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                ด                                      

 .1            1                            

         ด                                                                      
 .   551–  553              3 ปี จ  านวนทั้งหมด 98        โด                                       
                            A            A                            
http://www.imdb.com 

 .                                  

                             100 ชุด ตามสถานศึกษา                   
โด                                                                                             
                 (Simple Random Sampling) โด                          90       ด    ด      
                1      (         ำ  ด                                โ         , 1973) 

                            ( ndep h  n e  iew)        5      โด                      
                       (Acciden  l S mpling)                               1       

5.                   

 ขั้นตอนการศึกษาของงานวจิยัฉบบัน้ี ไดแ้บ่งเป็นสองส่วน  

         1                                                                 

1.1 คน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ       ท่ีเก่ียวขอ้งกบั             และแนวคิดการแปล
ช่ือเร่ือง และเอกสารงานวิจยัเก่ียวกบัการแปลช่ือภาพยนตร์ 

1.2 รวบรวมขอ้มูลรายช่ือภาพยนตร์                                             
2551-2553 จากนิตยสาร       A        EXTRA 

1.3   ด                               โด                                    
                                                   http://www.imdb.com 

1.4 น าขอ้มูลรายช่ือภาพยนตร์ทั้งหมดมารวบรวม และวเิคราะห์กลวธีิ            
        ตา          ด                                 ด          
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1.5 จดัหมวดหมู่         ช่ือ   ภาพยนตร์ตามกลวธีิการแปล                    
                                                                                                                 

1.6                                                  (Descriptive Analysis)  
โด                                                                           
  ด                                                
 

        2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูช้ม 

2.1                                                               ภาพยนตร์ และ           
การส่ือความหมาย   ช่ือ   ภาพยนตร์                                                   

2.2        ด                                              ด วเิคราะห์                  
                                                    ผูว้ิจ ั   วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใชว้ธีิการจบัฉลากแต่ละรายช่ือจากแต่ละกลุ่มกลวิธีการแปล หากพ กลวิธีการแปลใดท่ี
มีเพียงรายช่ือเดียว ผูจ้ยัจะใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจงรายช่ือภาพยนตร์    มาเป็นตวัอยา่งในงานวจิยั   

2.3               โด                        ด                       
2.4                                                
2.5                                          ด                                     
2.6              ด                                                                        

(             ด  535  1 1) ด      
       = f     x 100 
   N 

         
   f                                            
        ำ                            

2.7 สรุปผลและ                                            (Descriptive Analysis)  
                                                               ด             
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6.                    

                        ด                                                    
                    ด    ด                        ด                โด                    

        1 วเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย 

                        โด                                                
                                                                                       
โด             ด                  SK P S (1977)     Mildred M. Larson (1984) 
                           3               การแปลตรงตวั (Literal) การแปลค าต่อค า (Word-for-
word) และ การแปลตามวตัถุประสงค ์(Purpose)  

                   ด                                                                            
                                  (                         )                       
( 55 )                         โด                                        ด       ด         

1.                     โด                         ด  ด       ด    
2.       โด                                               ด           
3.       โด                                                         
4.             โด   ด    ด   
5.                 โด   ด    ด                                            
6.       โด   ด              ด          

                                                                        ย            
                                                                            ด 
                  Skopos (1977) Mildred M. Larson (1984)                                 
         ( 55 )                                  2                               ด                   
                  ด                                    ด                                     
                    ( 5 3)                                         3                         
      ด           ดด       
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             ด                                                              
          ( 5 3)                          ด           3        ด      

1. การทบัศพัท ์คือ การตั้งช่ือโดยใชก้ารเขียนค าในช่ือภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  
แบ่งเป็  

1.1 การทบัศพัทท์ั้งขอ้ความโดยไม่มีการเสริมความภาษาไทย 
1.2 การทบัศพัทท์ั้งหมดโดยเสริมขอ้ความภาษาไทย คือ การเสริมขอ้ความเพิ่ม  

ขา้งหนา้หรือต่อทา้ยค าทบัศพัทข์องช่ือภาษาองักฤษ 
1.3 การทบัศพัทบ์างส่วนของขอ้ความโดยเสริมความภาษาไทย โดยน า 

ค าบางส่วนของช่ื ภาษาองักฤษมาทบัศพัทแ์ละเสริมความภาษาไทย 

2. การแปลความ คือ การแปลความหมายจากช่ือภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย แบ่งเป็น 

2.1                                
2.1.2 แปล  ดทั้งขอ้ความ          โดยไม่มีการเสริมความ 
2.1.3 แปล  ดทั้งขอ้ความ          โดยมีการเสริมความภาษาไทย 
2.1.4 แปล  ดทั้งขอ้ความ แบบเอาความโดยไม่มีการเสริมความ 
2.1.5 แปล  ดทั้งขอ้ความ แบบเอาความ โดยมีการเสริมความ 

2.2     แปลบางส่วนและเสริมความ ดดัแปลงหรือตกแต่งขอ้ความ                
                                                       ด                         
                                          

3. การตั้งช่ือใหม่ คือ การท่ีผูต้ ั้งช่ือพิจารณาตั้งช่ือภาษาไทยข้ึนมาโดยท่ี 
ความหมายของช่ือภาษาไทยไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัช่ือเดิมเลย แบ่งเป็น 

3.1 ตั้งข้ึนใหม่โดยใชค้  าในแวดวงดียวกนักบัความหมายของค าในช่ือ 
ภาษาองักฤษ 

3.2 ตั้งข้ึนใหม่โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัช่ือเดิม ความหมายของสารก็ไม่เก่ียวขอ้งกบั 
ช่ือภาษาองักฤษ 
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                                ด                                            
                                          โด                        8                           
                                                                                     ด      

1.             
1.1                                               
1.2                                            
1.3                                        

2.            
                                   .1                                                 
                                   .                                                

      2.3   การแปลบางส่วน                     

3.                  
3.1  การตั้งช่ือใหม่โด ไม่เก่ียวขอ้งกบัช่ือ ด    
3.2  การตั้งช่ือใหม่โด                         ด   

        2                           ด                                              
                    

                               โด                                               
                      (             ด 2535: 101) ดงัน้ี 

       = f     x 100 
   N 

        
  f                                            
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       สรุปผลและน า                                        (Descriptive  
Analysis) และใช้ตารางเปรียบเทียบ ส าหรับในส่วนค าถามปลายเปิด (Open-Ended)   ด  
      ด                               ด                                               
                                            (Indepth Interview)                        ด    
                               

7.                  

                                     ด                                       
(Descriptive An l sis)                        โด              ด                                

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษา 
           98                                                   ภาษาไทยส าหรับ
                              .   551- 553 โด                                      
                                               

        2 เป็นข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น         
                                           โด                                              

                                                          ด (Open- nded)         
  ด                                                                                     ด    
                               

8.                               

                             ด                                                
                  

ในขั้นต้นผูว้ิจยัได้คน้ควา้ขอ้มูลและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง               
                                                                                          ด 
                                        2 ขอ้ของงานวจิยัฉบบัน้ี  ด ด       
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1.                                                                         ด      
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปล                                                     
                                                                               

2.                ด                                                           
                                     โด        แนวคิด                                   
                                                   สร้าง                 
                ด                                                        

 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้างต้นเหล่าน้ีผู ้วิจ ัยใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อใช้
ด าเนินการส ารวจตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั                      ด                       
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย” มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และเพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อกลวิธีการแปลที่ผู้แปลเลือกใช้แปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ผลการวิจัยนี้ได้มา
จากการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่เข้าฉายในประเทศไทยระหว่างปี 2551-2553 รวม
ทั้งส้ิน 98 รายชื่อ และ      จากแบบสอบถาม  ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่น าเข้าฉายใน
ประเทศไทย ในช่วงปี 2551-2553 (ตารางท่ี 2 – 16) 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส บถา เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อ
ชือ่แปลภาพยนตร์ตลกอเมริกัน (ตารางท่ี 17 – 27) 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่น าเข้าฉายในประเทศไทยในช่วงปี 
2551-2553 รวมทั้งหมด 98 เร่ือง 

งานวิจัยนี้เป็นการน ารายชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกับช่ือแปลภาษาไทย  
โดยอาศัยกรอบการศึกษาเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการแปลของ SKOPOS (1977) โดยเพิ่มเติมเงื่อนไข
เกี่ยวกับการแปลชื่อภาพยนตร์ตามกรอบงานวิจัยของ เบญจรัตน์ วิทยาเทพ (2550) และการถ่ายทอดสาร
ของชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยตามกรอบงานวิจัยของ ธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543)   จาก
ผลการวิเคราะห์กลวิธีการแปลที่ใช้แปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันในช่วงปี 2551-2553 จ า                            
98 เรื่อง พบกลวิธีการแปลจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่  อันดับที่  1 กลวิธีการแปลกลุ่มตั้งชื่อใหม่                         
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จ า              คิดเป็นร้อยละ 44.90   อันดับท่ี 2 กลวิธีการแปลกลุ่มแปลความ จ านวน 32 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 32.65 อันดับท่ี 3 กลวิธีการแปลกลุ่มทับศัพท์ จ านวน 22  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.45  

ตารางท่ี 2   ประเภทของกลุ่มกลวิธีการเเปลที่พบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ปี พ.ศ. 2551-2553 

กลวิธกีารเเปล จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 

1. กลวิธีการตั้งชื่อใหม ่ 44 44.90 

2. กลวิธีการเเปลความ 32 32.65 

3. กลวิธีการทับศัพท ์ 22 22.45 

รวม 98 100 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้วิเคราะห์ความถ่ีของกลวิธีการแปลที่อยู่ภายใต้กลุ่มกลวิธีการแปลแต่ละ
กลุ่มดังนี้  

1) กลวิธีการทับศัพท์  เป็นกลวิธีที่ใช้ค าอ่านภาษาอังกฤษเป็นชื่อภาพยนตร์ จากการ
วิเคราะห์ครั้งนี้พบว่ามีกลวิธีการแปลที่อยู่ในกลุ่มทับศัพท์จ านวน 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลโดยการ
ทับศัพท์ท้ังหมด และเสริมความภาษาไทย จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.54   กลวิธีการแปลโดย
การทับศัพท์ท้ังหมด ไม่เสริมภาษาไทย จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.73  กลวิธีการแปลโดยการทับ
ศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.18  และ  กลวิธีการแปลโดย
การทับศัพท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3   กลวิธีการทับศัพท์ท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ปี พ.ศ. 2551-2553 

1.  กลวิธกีารทับศัพท ์ จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 

    1.1 การทับศัพท์ท้ังหมด และเสริมความภาษาไทย 12 54.54 

    1.2 การทับศัพท์ท้ังหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย  5 22.73 

    1.3 การทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย  4 18.18 

    1.4 การทับศัพท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย 1 4.17 

รวม 22 100 
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1.1) การทับศัพท์ทั้งหมด และเสริมความภาษาไทย เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ 
โดยใช้ค าอ่านจากภาษาอังกฤษมาทับศัพท์ และเสริมความภาษาไทย เพื่อขยายความและส่ือความหมาย 
ให้ผู้ชมได้เข้าใจแนวของภาพยนตร์ รวมถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น จากการวิเคราะห์  
พบว่า  กลวิธีการแปลวิธีนี้แม้จะท าให้ชื่อแปลภาพยนตร์มีลักษณะยาว แต่ก็นับเป็นกลวิธีการแปลที่นิยม
ในการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน สังเกตได้จาก จ านวนภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะเวลา 3 
ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปล ในลักษณะนี้ถึง 12 เรื่อง  

ตารางท่ี 4 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยการทับศัพท์ท้ังหมด และเสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่  1.1 กลวิธกีารทับศัพท์ทัง้หมด เเละเสริมความภาษาไทย 

ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
1 2551 Fool's Gold ฟูลส์โกลด์ ตามล่าหารัก ขุมทรัพย์มหาภัย 
2 2551 Penelope เพเนโลปี้ รักเเท…้ขอเเค่ปาฏิหารย ์
3 2551 Juno จูโน…่โจ๋ป่องใจเกินร้อย 
4 2551 Mamma Mia! มัมมา มีอา! วิวาห์วุน่ ลุ้นหาพ่อ 
5 2551 Kung fu panda กังฟูเเพนด้า วิบตัิการณ์สยองโลก 
6 2551 Get Smart เก็ท สมาร์ท พยัคฆ์ฉลาด เก๊กไม่เลิก 
7 2551 In Bruges อินบรูซ คู่นักฆ่าตะลุยมหานคร 
8 2552 Yes Man เยสเเมน คนมันรุ่ง เพราะมุ่งเซย์ "เยส" 
9 2552 Bolt โบลท ์ซูเปอร์โฮ่ง ฮีโร่หัวใจเต็มร้อย 
10 2552 New in Town นิว อิน ทาวน์ หนีร้อนมาหนาวรกั 
11 2553 MacGruber แม๊คกรูเบอร์ ยอดคนสมองบวม 
12 2553 Due Date ดิว เดท คู่แปลก ทริปป่วน 

ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 

            ตัวอย่าง    1   “จูโน่ โจ๋ป่องใจเกินร้อย (Juno)”  
ชื่อภาษาไทยใช้วิธีทับศัพท์ชื่อภาษาอังกฤษค าว่า “จูโน่” ซ่ึงเป็นชื่อของตัวละครเอก

ของเรื่อง และเสริมความภาษาไทยว่า “โจ๋ป่องใจเกินร้อย” เพื่อส่ือความหมายของชื่อภาพยนตร์ให้ชัด
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ขึ้น เช่น เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตัวละครเอกที่ชื่อ จูโน่ วัยรุ่นสาวซ่ึงตั้งท้องในวัย
เรียน แต่ด้วยความใจกล้าท่ีปฏิเสธการท าแท้ง และเลือกอุ้มท้องลูกของตัวเอง พร้อมเชิดหน้าเดินต่อใน
สังคมต่อไป จึงเป็นที่มาของช่ือแปลภาพยนตร์เรื่องนี้  

  ตัวอย่าง    2   “                                ” (Yes Man)”  
ชื่อภาษาไทยใช้วิธีทับศัพท์ชื่อภาษาอังกฤษค าว่า “      ” ซ่ึงเป็นช     า       

  บ บ บ และเสริมความภาษาไทยว่า “                         ” เพื่อส่ือความหมายของชื่อภาพยนตร์
ให้ชัดขึ้น เช่น เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของตัว ละครเอกที่     ก  แ     แ  สา า ถ 
   สบ  า ส า   จ    ก            า       า   า  า    จาก      า   ก   ก  า  จึงเป็นที่มาของชื่อแปล
ภาพยนตร์เรื่องนี้  

1.2) การทับศัพท์ทั้งหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย   เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์
โดยใช้ค าอ่านภาษาอังกฤษมาทับศัพท์เป็นชื่อภาพยนตร์  โดยไม่ใช้ค าภาษาไทยเสริมความประกอบ  
จากการวิเคราะห์พบว่า ช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลด้วยกลวิธีนี้  จะเป็นชื่อภาพยนตร์ที่เป็นค าส้ัน 
กระชับ ออกเสียงง่าย  เหมาะที่จะน ามาทับศัพท์เป็นภาษาไทย   กลวิธีการแปลโดยทับศัพท์ท้ังหมด และ
ไม่มีเสริมความภาษาไทย ไม่เป็นที่นิยมนักในการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน สังเกตได้จาก จ านวน
ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปล ใน
ลักษณะนี้เพียง 5 เรื่อง 

ตารางท่ี 5 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยการทับศัพท์ท้ังหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่  1.2       กลวิธีการทับศัพทท์ั้งหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย 
ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2551 Sex and the City เซ็กซ์ แอนด์ เดอะ ซิติ้ 

2 2552 The Pink Panther 2 เดอะ พิงค์ เเพนเธอร์ 2 
3 2553 Sex and The City 2 เซ็กซ์ แอนด์ เดอะซิตี้ 2 
4 2553 Toy Story 3 ทอย สตอรี่ 3 

5 2553 Yogi Bear โยกี้ แบร ์
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ตัวอย่างท่ีพบจากชื ่ภาพยนตร์ตลกอเมรกิัน 
ตัวอย่างท่ี 1  “เซ็กซ์ แอนด์ เดอะซิตี้  (Sex and the City)”  
เป็นการทับศัพท์ช่ือภาษาอังกฤษ ด้วยการออกเสียงอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเมื่ออ่าน

ทับศัพท์แล้วสามารถสร้างเสน่ห์ให้กับช่ือภาษาไทยได้อย่างดี รวมถึงสามารถส่ือความหมาย ให้ผู้ชมคน
ไทยได้เข้าใจเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนและถูกต้อง  

ตัวอย่างท่ี 2 “เดอะพิงค์ แพนเตอร์ (The Pink Panther)”  
เป็นการทับศัพท์ช่ือภาษาอังกฤษ ซ่ึงผู้ชมคนไทยรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ 

เป็นชื่อการ์ตูนที่เคยถูกสร้างมาแล้วในอดีต  ท าให้ไม่จ าเปน็ต้องแปลชื่อเรื่องใหม่ หรือเสริมความใดๆ 
เพราะอาจท าให้ผู้ชมสับสนว่าเป็นภาพยนตรค์นละเรื่อง  และอาจส่งผลกระทับต่อการรับรูข้องผู้ชมได้  

1.3) การทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย   เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ 
โดยทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย ซ่ึงช่ือต้นฉบับภาษาอังกฤษอาจไม่เหมาะส าหรับ น ามา
แปล   อีกทั้งการทับศัพท์เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถส่ือความหมายถึงแนวของภาพยนตร์   และ
เนื้อหาของภาพยนตร์ได้  ดังนั้นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น  ชื่อตัวละครเอก ชื่อกลุ่ม 
เป็นต้น รวมถึงการเสริมความด้วยภาษาไทยจะช่วยชื่อภาพยนตร์มีความน่าสนใจมากขึ้น และ สามาถ
ส่ือความหมายของช่ือภาพยนตร์ได้ชัดขึ้น   จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลลักษณะนี้ไม่เป็นที่
นิยมนักในการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน  สังเกตได้จากจ านวนภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปลด้วยวิธีนี้เพียง 4 เรื่อง 

ตารางท่ี 6 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยการทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย  

 กลวิธทีี่  1. 3      กลวิธีการทับศัพทบ์างส่วน เเละเสริมความภาษาไทย 

ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2551 Horton Heers a Who! ฮอร์ตัน กับโลกจิว๋สุดมหัศจรรย ์

2 2551 The House Bunny บันนี่สาว หัวใจซ๊ีด 

3 2552 Zack and Miri Make a Porno แซ็คเเละมิริ คู่ซ้ีจูนรักไม่มีกัก๊ 

4 2552 The Rebound เผลอใจใส่เกียร์ รีบาวด ์
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ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 
ตัวอย่าง   “แซ็คเเละมิริ คู่ซ้ีจูนรักไม่มีกัก๊ (Zack and Miri Make a Porno)”  
ชื่อภาษาไทยใช้วิธีทับศัพท์ช่ือตัวละเอกของเรื่อง คือ “แซคและมิริ” และเสริมความ 

ภาษาไทย ค าว่า “คู่ซ้ีจูนรักไม่มีกัก๊” เพื่อส่ือความหมายถึงความสนิทสนม และไม่มีอะไรปิดบังกนั
ระหว่างตัวละครเอกในเรื่องท้ังสองคน ท าให้ภาพยนตร์มีความน่าสนใจมากขึ้น  

1.4)   การแปลโดยทับศัพท์บางส่วน  และไม่เสริมความภาษาไทย  เป็นกลวิธีการแปลชื่อ
ภาพยนตร์โดยการทับศัพท์บางส่วนของช่ือต้นฉบับภาษาอังกฤษ และไม่เสริมความภาษาไทย จากการ
วิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลวิธีนี้น ามาใช้แปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันประเภทภาคต่อ ซ่ึง
ภาพยนตร์ประเภทภาคต่ออาจมีจ านวนน้อย ดังนั้นจึงเป็นข้อจ ากัดที่ผู้แปลจะเลือกใช้กลวิธีนี้ในการแปล
ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันประเภททั่วไป จึงเป็นผลให้กลวิธีการแปลวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยม ในการแปลชื่อ
ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ดังเห็นได้จาก การวิเคราะห์กลวิธีแปล พบเพียง 1 รายชื่อเท่านั้น  

ตารางท่ี 7   รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยการทับศัพท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่ 1.4      กลวิธีการแปลโดยทับศัพท์บางส่วน และไมเ่สริมความ ภาษาไทย 
ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2552 High School Musical : Senior Year ไฮสคูล มิวสิคัล 

ตัวอย่าง “ไฮสคูล มิวสิคัล (High School Musical: Senior Year)”  

เป็นการทับศัพท์ช่ือภาษาอังกฤษเฉพาะค าว่า   ไฮสคูล มิวสิคคัล  โดยไม่แปล ค าศัพท์ที่
เหลือของชื่อภาษาอังกฤษคือ Senior Year อาจเป็นเพราะภาพยนตร์เรื่อง High School Musical เป็น
ภาพยนตร์ภาคต่อ ซ่ึงค าว่า Senior Year เป็นภาคที่สามของภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้
มีการทับศัพท์ ชื่อภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาคแรก ดังนั้นผู้ชมคนไทยจึงอาจจะคุ้นเคยกับ ชื่อของภาพยนตร์
เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว   จึงส่งผลให้ผู้แปลเลือกที่จะละค าไม่แปล ค าว่า Senior Year รวมถึงไม่เสริมความ
ภาษาไทยด้วย  
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2) กลวิธีการแปลความ  เป็นกลวิธีการแปลความหมายจากชื่อเดิมในภาษาอังกฤษอย่าง
ตรงความหมาย หรือเป็นการถอดความหมายโดยใช้ค าภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับความหมาย
เดิมแต่มีสีสันมากกว่าเพื่อให้ชื่อภาพยนตร์น่าสนใจมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่ือความหมายเหมือนชื่อ
เดิมในภาษาอังกฤษด้วย   จากการวิเคราะห์ครั้งนี้พบว่ามีกลวิธีการแปลที่อยู่ในกลุ่มการแปลความ
จ านวน 4 กลวิธี ได้แก่  กลวิธีการแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
43.75  กลวิธีการแปลบางส่วน การทับศัพท์บางส่วนและเสริมความภาษาไทย จ านวน 11 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 34.78  กลวิธีการแปลทั้งข้อความและเสริมภาษาไทย จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.75   และ
กลวิธีการแปลทั้งข้อความ และไม่เสริมความภาษาไทย จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.12 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 8   กลวิธีการแปลความที่พบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ปี พ.ศ. 2551-2553 
2.   กลวิธกีารแปลความ จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 
    2.1 การแปลบางส่วน และเสริมความภาษาไทย 14 43.75 
    2.2 การแปลบางส่วน การทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย  11 34.38 
    2.3 การแปลทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย  6 18.75 
    2.4 การแปลทั้งข้อความ ไม่เสริมความภาษาไทย 1 3.12 

รวม 32 100.00 

2.1  การแปลบางส่วน และ เสริมความภาษาไทย  เป็นกลวิธีการแปลที่ผู้แปลหยิบยก
เอาถ้อยค าบางค า หรือเลือกน าเสนอข้อความบางส่วนในรูปแบบที่เกิดจากการแปลมาเป็นภาษาไทย 
และใช้การตกแต่งข้อความหรือเสริมความเข้าไป ซ่ึงในส่วนที่ผู้แปลเลือกน ามาแปลนั้น ถือว่ามี
ความส าคัญต่อส่ือสารให้ผู้ชมรับรู้ถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ เช่น ส่ือความหมายถึงตัวเอกของเรื่อง และ
ส่ือความหมายถึงสถานที่ในเรื่อง เป็นต้น  เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงเนื้อหาภาพยนตร์ชัดเจนยิ่งขึ้น  จากการ
วิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลบางส่วน และเสริมความภาษาไทย เป็นกลวิธีการแปลที่ ผู้แปลค่อนข้าง
นิยม น ามาใช้แปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ดังเห็นได้จากจ านวน ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะ 
เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปลด้วยวิธีนี้ถึง 14 เรื่อง  
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ตารางท่ี 9   รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันทีใ่ช้กลวิธีแปลบางส่วน และเสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่   2.1     กลวิธีการเเปลบางส่วน เเละเสริมความภาษาไทย 

ล าดับ ปี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2551 Martian Child ลูกผมเป็นมนุษยต์่างดาว 

2 2551 My Sassy Girl ยกหัวใจให้ยัยตัวร้าย 

3 2551 My best friend's girl "เเอ้ม" ด่วนป่วนเพื่อนซ้ี 

4 2551 The Hottie and the Nottie เริ่ด เชิ่ด สวย เหรอ?  

5 2552 Confession of a Shopaholic เสน่ห์รักสาวนกัช้อป 

6 2552 The Great Buck Howard คนเจ๋งเป้ง 

7 2552 Night at the Museum 2 มหึมาพิพิธภัณฑ์ ดับเบิ้ลมันส์ทะลุโลก 2 

8 2552 Land of Lost ข้ามมิติตะลุยแดนมหัศจรรย ์
9 2553 The man who stare at Goats เรียกข้าว่า จารชนจ้องแพะ 

10 2553 Love Happens รักแท้ มีแคค่รั้งเดียว 

11 2553 Tooth Fairy เทพพิทักษ์ ฟนัน้ านม 

12 2553 How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้ง พิชิตมังกร 

13 2553 It’s Complicated รักวุน่วาย หัวใจสับราง 

14 2553 Going the Distance รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง 
ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 
ตัวอย่างท่ี 1 “เสน่ห์รักสาวนักช้อป (Confession of Shopaholic)”  
ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้   มีการแปลตรงตัวค าว่า     “Shopaholic”   ซ่ึงมีความหมายว่า           

“นักช้อป” (http://dict.longdo.com) และเสริมความภาษาไทย ค าว่า “เสน่ห์รักสาว” เพิ่มข้างหน้าค า
แปล เพื่อท าให้ชื่อภาพยนตร์มีน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการแปลตรงตัวบางข้อความ รวมกับการเสริม
ความ สามารถส่ือความหมายถึงแนวเรื่อง และเนื้อหาของภาพยนตร์ได้ จึงเป็นจ าเป็นต้องแปลความทั้ง
ประโยค ดังเห็นว่า ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ละไม่แปล ค าว่า “Confession of” อาจเป็นเพราะหาค า
ภาษาไทยที่เหมาะสมไม่ได้ หรือการแปลความหมายอาจท าให้ชื่อแปลยาว เยิ่นเย้อ ไม่ได้ใจความ และ
ไม่น่าสนใจ 
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2.2)  การแปลบางส่วน  การทับศัพท์บางส่วน  และเสริมความภาษาไทย  เป็นกลวิธี 
การแปลที่เลือกน าเสนอข้อความบางส่วนในรูปแบบที่เกิดจากการแปลมาเป็นภาษาไทย  และทับศัพท์ 
ชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษบางค า   อีกทั้งเสริมความภาษาไทย เพื่อขยายความและส่ือความหมายให้ผู้ชม 
ได้เข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์มากขึ้น  จากการวิเคราะห์พบว่า ในส่วนที่ผู้แปลเลือกน าแปลความนั้น  
มักจะเป็นค าศัพท์ที่บอก เวลา ต าแหน่ง และความรู้สึก เป็นต้น  ในส่วนที่ผู้แปลเลือกน ามาทับศัพท์นั้น 
มักจะเป็นค าศัพท์ชื่อเฉพาะ ชื่อบุคคล เป็นต้น   ในส่วนเสริมความภาษาไทยนั้น มักจะเป็นประโยคส้ันๆ  
ขยายความถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์     กลวิธีการแปลวิธีนับว่าเป็นกลวิธีที่นิยมใช้แปลชื่อภาพยนตร์
ตลกอเมริกันในระดับกลาง   ดังเห็นได้จาก จ านวนภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะ เวลา 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปลด้วยวิธีนี้ 11 เรื่อง  

ตารางที่ 10 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่ใช้กลวิธีแปลบางส่วน การทับศัพท์บางส่วน และเสริม  
ความภาษาไทย  

กลวิธทีี่ 2.2       การแปลบางส่วน ทับศัพท์บางส่วน เเละเสริมความภาษาไทย 

ล าดบั ปี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2551 Virgin Territory สะกดจูบ เเดนเวอร์จิ้น 

2 2551 What happens in Vegas หนุ่มฟุ้ง สาวเฟี้ยว เปรี้ยวรักที่เวกัส 

3 2552 Big Stan พี่บ๊ิกเบิ้ม ขอทีอย่าเเหยม 

4 2552 
Ice Ages 3: Dawn of the 
Dinosaurs 

ไอซเอจ เจาะยุคน้ าเเข็งมหัศจรรย์ 3 จ๊ะเอ๋ 
ไดโนเสาร ์

5 2552 New York, I love you นิวยอร์ก นครเเห่งรกั 

6 2553 Alvin and the Chipmunks 2 อัลวินกับสหายชิพมังค์จอมซน 2 

7 2553 A serious man เฮ้อ โลกมันเครียด ขอซีเรียสซะให้เข็ด 

8 2553 Date Night คืนเดทพิสดาร ผดิฝาผิดตัวรั่วยกเมือง 

9 2553 Shrek Forever After เชร็ค สุขสันต์ นิรนัดร 

10 2553 I love you Phillip Morris รักนะ นายมอริส 

11 2553 When in Rome อธิษฐานวุ่นลุ้นรกั ณ กรุงโรม 
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ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมรกิัน 
ตัวอย่างท่ี 1 “                                       (What happens in Vegas)”   

     ก     กา แ        แ      ก  บ       า   า    บ  บ กสถา                       
 e as                                 ก      า        แ  แ    า        บ  บ กสถา        า  า in 
แ    า                า   า        าษา     า                                     ส     า   า  
ถ        า    า       ก    ก บ หนุ่มเจ้าเสน่ห์กับสาวผู้ยึดประเพณีปฏิบัติ ซ่ึ     ส      า  า          
 าส  ก ส      หวังหาความสุขเต็มที่  แต่ว่า   า   า   า า    า    ก     ส     าก     
จ    บ   ส  ส             ซ่ึ   า ส  ก          า       ส    ท าพลาดครั้งใ     จาก            
   ก  า จ          า           า   า  าษา     แ  กา   บ     สถา                   บ   ถ   
สถา      า             า         

     ตัวอย่างท่ี 2 “คืนเดทพิสดาร ผดิฝาผิดตวัรั่วยกเมือง (Date Night)” 
     ก     กา แ        แ      ก  บ       า  า  ate                             า      

           า จ  า   า แ      ก  บ     ก      แ           กแ    า  า  i ht แ    า     
แ    า   า   า “                             ” เพื่อส่ือความหมาย  า แ  ก       กา    
         แ       ส  า จ   า  า      ให้ผู้ชมเข้าใจถึง     า             Date Night     จ  าก     
   า ถ า ากแ          า        บ         า       ก     าจ    จ   า   า          

  2.3)  การแปลทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย  เป็นกลวิธีการแปลความหมายจาก
ชือ่ต้นฉบับภาษาอังกฤษอย่างตรงตัวทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย เพื่อขยายความเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ให้ชัดเจนขึ้น  ในส่วนการใช้ภาษาขยายความนั้น พบว่าผู้แปลมักสร้างสรรค์ภาษาโดยใช้ค า
สแลง ค าคล้องจอง และค าสัมผัสสระ เป็นต้น   จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลลักษณะนี้ถึงแม้ว่า
ชื่อแปลภาษาไทยเป็นการแปลความหมายจากชื่อต้นฉบับ  และสามารถส่ือความหมายจากชื่อต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษได้ดี  รวมถึงการเสริมข้อความภาษาไทยช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ละเรื่อง
ได้มากขึ้น  แต่กลวิธีการแปลลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมน ามาแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน สังเกตุได้จาก 
จ านวนภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะ เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปล
ด้วยวิธีนี้เพียง 6  เรื่อง  
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ตารางท่ี 11 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่ใช้กลวิธีแปลตรงตัวทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่ 2.3      กลวิธีการเเปลทัง้ข้อความ เเละเสริมความภาษาไทย 

ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
1 2551 Bedtime Stories มหัศจรรย์นิทานก่อนนอน 
2 2552 17 Again 17 ขวบอีกครั้ง…กลับมาเเก้ฝันให้เป็นจริง 
3 2552 The Hangover เมายกเเก๊ง เเฮงค์ยกกว๊น 
4 2552 The Brother Bloom พีน่้องบลูม รวมกันตุ๋น จุน้ละมุน 
5 2553 The Switch ปุ๊บปั๊บสลับกิ๊ก 
6 2553 Killers เทพบุตรหรือนักฆ่าบอกมาซะดีๆ 

ตัวอย่างที่พบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน 
ตัวอย่างท่ี 1 “มหัศจรรย์นิทานก่อนนอน (Bedtime Stories)”   
ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้มกีารแปลความหมายชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษตรงตวัทั้งข้อความ  

“Bedtime Stories” แปลว่า “นิทานก่อนนอน” โดยเสริมความภาษาไทย ค าว่า “มหัศจรรย์” น าหน้าชื่อ
แปลตรงตัว เพื่อส่ือความหมายถึงความแปลก หรือ เป็นส่ิงในจนิตนาการ ชวนให้น่าติดตาม    

  ตัวอย่างท่ี 2 “พี่น้องบลูม รวมกันตุ๋น จุ้นละมุน (The Brother Bloom)”  
 ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ทีการแปลความหมายชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษตรงตัวทั้งข้อความ 

“The Brother Bloom” แปลว่า “พี่น้องบลูม” โดยเสริมความภาษาไทย ค าว่า “รวมกันตุ๋น จุ้นละมุน” 
ขยายความหลังช่ือแปลตรงตัว เพื่อส่ือความหมายให้ผู้ชมเข้าใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ นัก
ต้มตุ๋นสองพี่น้อง ที่สร้างเรื่องวุ่นวาย จนกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน นอกนี้จะเห็นว่ามีการใช้ค าสัมผัส
สระ ในประโยคเสริมความ คือ ค าว่า ตุ๋น และ จุ้น ซ่ึงมีส่วนช่วยให้ชื่อภาพยนตร์น่าประทับใจมากขึ้น 

2.4) การแปลทั้งข้อความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย   เป็นกลวิธีการแปลความหมายตรงตัว
จากชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งข้อความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย จากการวิเคราะห์พบว่า การแปลใน
ลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมในการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน จะเห็นได้ว่า ภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่เข้า
ฉายในช่วงปี 2551-2553 จ านวนทั้งหมด 98 เรื่อง มีเพียง 1 เรื่องเท่านั้น อาจเป็นเพราะเป็นเรื่องยากที่จ 
หาค าแปลภาษาไทยที่มีความหมายตรงตัวกับความหมายเดิมภาษาอังกฤษและต้องเป็นค าที่ส่ือความ
หมายถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆได้ด้วย  
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ตารางท่ี 12 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยกลวิธีแปลทั้งข้อความ ไม่เสริมความภาษาไทย  

กลวิธทีี่ 2.4    กลวิธีการเเปลตรงตัวทั้งขอ้ความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย 

ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
1 2551 You don't mess with the Zohan อย่าเเหย่โซฮาน 

  ตัวอย่าง  “อย่าแหย่โซฮาน (You don’t mess with Zohan)”  
 เป็นการแปลความหมายตรงตัวของค าศัพท์ในชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษ คือค าว่า  Don’t 

แปลว่า อย่า (http://dict.longdo.com) ค าว่า mess with เป็นค าสแลง แปลว่า กวน หรือ แหย่ 
(www.urbandictionary.com) และค าทับศัพท์ช่ือเฉพาะของตัวละครเอกของเรื่องคือ โซฮาน Zohan  จาก
การแปลความหมายดังกล่าว ส่งผลให้ชื่อแปลภาษาไทยสามารถส่ือความหมายได้อย่างตรงตัวกับชื่อ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ และสอดคล้องการแนวของภาพยนตร์ รวมถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ โดยที่ไม่ต้อง
ขยายความภาษาไทยเพิ่มอีก  

3) กลวิธีการตั้งชื่อใหม่  เป็นกลวิธีการแปลที่ผู้แปลตั้งชื่อภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ โดย
ไม่ได้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ไม่ได้แปลความหมายจากชื่อภาษาอังกฤษ การแปลชื่อในลักษณะนี้ อาจมี
สาเหตุมาจาก  ชื่อภาษาอังกฤษเมื่อน ามาทับศัพท์แล้วออกเสียงยาก เช่น หรือแปลความหมายเป็น
ภาษาไทยแล้วไม่น่าสนใจ  ผู้แปลจึงต้องตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เพื่อส่ือความหมายถึงแนวหรือเนื้อหาของ
ภาพยนตร์ให้ผู้ชมเข้าใจมากที่สุด  หากพิจารณาในแง่ของค าแปลจากชื่อภาษาอังกฤษจะพบว่าชื่อ
ภาษาไทยจะส่ือความหมายให้เห็นถึงประเด็นเรื่องราวที่แตกต่างจากชื่อภาษาอังกฤษ  จากการวิเคราะห์
ครั้งนี้พบว่ามีกลวิธีการแปลที่อยู่ในกลุ่มการตั้งชื่อใหมจ่ านวน 2 กลวิธี ได้แก่  กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดย
ไม่เกี่ยวข้องกับช่ือเดิม จ านวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.27 และ กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยใช้ค าที่มีเค้า
ความหมายเดิม จ านวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.73  
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ตารางท่ี 13 กลวิธีการตั้งชื่อใหม่ท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ปี พ.ศ. 2551-2553 

3.   กลวิธกีารตั้งชือ่ใหม ่ จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 
      3.1 การตั้งชื่อใหมโ่ดยไม่เกีย่วข้องกับช่ือเดิม   34 77.27 
      3.2  การตั้งชื่อใหมโ่ดยใช้ค าที่มีเค้าความหมายเดิม  10 22.73 

รวม 44 100 

3.1) กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม เป็นกลวิธีที่ผู้แปลชื่อภาพยนตร์ 
พิจารณาชื่อขึ้นมาใหม่โดยไม่ได้แปลชื่อจากชื่อต้นฉบับเดิมภาษาอังกฤษ ซ่ึงชื่อภาษาไทยก็ไม่มี
ความหมายเกี่ยวข้องกับช่ือเดิม จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม 
เป็นกลวิธีการแปลที่ผู้แปลนิยมน ามาใช้แปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันมากที่สุด ดังเห็นได้จากจ านวน 
ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน ในช่วงระยะ เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 ทั้งหมด 98 เรื่อง มีการแปลด้วยวิธีนี้
ถึง 34 เรื่อง  

ตารางท่ี 14 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันทีใ่ช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกีย่วข้องกับช่ือเดิม  
กลวิธทีี่  3.1 กลวิธกีารตั้งชือ่ใหม่โดยไมเ่กีย่วข้องกบัชื่อเดิม 

ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

1 2551 Mr.Wood Cock คู่อริ ริเคลมแม่ 

2 2551 Mr. Magorium's Wonder มหัศจรรย์ร้านของเล่นพิลึกโลก 

3 2551 Enchanted มหัศจรรย์รกัข้ามภพ 

4 2551 Dan in Real Life ป๊ะป๋าปราบป่วนก๊วนยกบ้าน 

5 2551 I could never be your woman รักครั้งใหม่หัวใจ เเอ๊บเเบ๊ว 

6 2551 Nim's Island ฮีโร่แฝงร่างสุดขอบโลก 

7 2551 Be Kind Rewind ใครจะว่าหนังบ้าเนี๊ยเเหละเจ๋ง 

8 2551 Wall E หุ่นน้อยหัวใจรักษ์โลก 

9 2551 Made of Hornor กั๊กใจให้เพื่อนเลิฟ 

10 2551 Burn After Reading ยกขบวนป่วนซีไอเอ 

11 2551 Disaster Movie ขบวนการฮโีร่ป่วนโลก 
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ล าดบั ป ี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 

12 2551 Tropic thunder ดาราประจัญบาน ท.ทหารจ าเป็น 

13 2552 What just Happened? เเอบเม้าท์เรื่องฉาวฮอลลีวู๊ด 

14 2552 Imagin that พ่อลูกคู่ใส หัวใจมหัศจรรย ์

15 2552 UP ปู่ซ่าบ้าพลัง 

16 2552 Bandslam กระโจนฝันให้สนั่นโลก 
17 2552 The Ugly Truth ญ.หญิงรักดว้ยใจ ช.ชายรกัดว้ย… 
18 2552 Couple Retreat เกาะสวรรค์ บ าบัดหัวใจ 

19 2552 Whip it สาวจี๊ด หัวใจ 4 ล้อ  

20 2553 The Spy Next Door วิ่งโขยงฟดั 

21 2553 How to Be เทพบุตรรักเกิน 100 

22 2553 It’s complicated   ก     า      จส บ า  

23 2553 My One and Only หาผู้ชายดีๆให้รักติดหนึบ 

24 2553 Furry Vengeance ม๊อบหน้าขนซนซ่าป่วนเมือง 

25 2553 The Bounty Hunter จับแฟนสาวสุดจี๊ดมาเข้าป้ิง 

26 2553 Bitter/Sweet ข้ามฟ้าหาสูตรรัก 

27 2553 Knight and Day โคตรคนพยคัฆ์ร้ายกับหวานใจมหาประลัย 

28 2553 Despicable Me มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 

29 2553 The Back -Up Plan พบชายงามตอนตุ๊บป่อง 

30 2553 Letter to Juliet สะดุดเลิฟ ท่ีเมืองรัก 

31 2553 Grown Ups ขาใหญ่ วัยกลับ 

32 2553 Red คนอึดต้องกลับมาอึด 

33 2553 The Joneses ครอบครัวขายแหลก 

34 2553 Easy A อีนี่ แร๊งงงส์ 
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ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมรกิัน 
ตัวอย่างท่ี 1 “ปู่ซ่า บ้าพลัง (UP)” 
เป็นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่ อาจจะมีสาเหตุมาจากชื่อภาษาอังกฤษเมื่อน ามาทับศัพท์หรือ

แปลความหมายไม่สามารถส่ือความหมายให้ผู้ชมเข้าใจได้  ซ่ึงค าว่า “UP” แปลว่า ขึ้น หรือ บน หากผู้
แปลน าความหมายที่แปลจากชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้มาเป็นจุดขายในชื่อภาษาไทย อาจะท าให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ประสบความส าเร็จ หากพิจารณาในแง่ค าแปลจะพบว่า ผู้แปลตั้งชื่อภาพยนตร์ขึ้น
ใหม่ เพื่อส่ือความหมายถึงเนื้อหาของเรื่องที่เกี่ยวกับคุณปู่ที่มีความฝันที่จะ เดินทางผจญภัยไปใน
ดินแดนอันล้ีลับตั้งแต่สมัยยังหนุ่ม แต่เมือ่เวลาผ่านไป ความฝันนั้นก็ค่อยๆเลือนลาง จนกระทั่งเข้าสู่วัย
ชรา แต่แล้วคุณปู่จอมซ่าต้องตัดสินใจท าส่ิงท่ีบ้าที่สุดในชีวิต จากเนื้อเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของชื่อ
แปลภาษาไทยที่ตั้งขึ้นชื่อใหม่ว่า "ปู่ซ่าบ้าพลัง” 

ตัวอย่างท่ี 2 “ครอบครัวขายแหลก (The Joneses)” 
เป็นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่ ซ่ึงการตั้งชื่อในลักษณะนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากชื่อทับศัพท์ 

ภาษาอังกฤษออกเสียงยาก            าแ   าษา             า  า The Jonesses       า   า        ก 
 า สก          า                 า ถ                              ผู้แปลจึงตั้งชื่อใหม่ขึ้นมา เพื่อ
ส่ือให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์   เกี่ยวกับส า  ก  ค  บ     จ ส               า ส        
ก  จ    แ  เป็นเพียงพนักงานขายของบริษัทแห่งหนึ่งที่ปลอมตัวมาอยู่ในย่านชนชั้นกลาง าอวดรูปแบบ
การใช้ชีวิตให้เพื่อนบ้านอิจฉา และโน้มน้าวใจทางอ้อมให้บรรดาเพื่อนบ้านซ้ือสินค้าหรือบริการทาง 
อ้อมจากเนื้อเรื่องดังกล่าว จึงเป็นที่มาของช่ือแปลภาษาไทยที่ตั้งขึ้นชื่อใหม่ว่า “ครอบครัวขายแหลก"  

3.2) การตั้งชื่อใหม่โดยใช้ค าที่มีเค้า ความหมายเดิม   เป็นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่                
   ผู้แปลเลือกใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษบางส่วน แต่ความหมาย
โดยรวมไม่เกี่ยวข้องกับช่ือต้นฉบับภาษาอังกฤษ จากการวิเคราะห์พบว่า กลวิธีการแปลชื่อภายนตร์ด้วย
การตั้งชื่อใหม่โดยใช้ค าที่มีเค้าความหมายเดิม เป็นกลวิธีกา แ  ที ่     า าแ  ในระดับกลางจะเห็น
ได้ว่า ภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่เข้าฉายในช่วงปี 2551-2553 จ านวนทั้งหมด 98 เรื่อง มีจ า    10 เรื่อง 
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ตารางท่ี 15 รายชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่ใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดย     า        า  า   า เดิม 
กลวิธทีี่   3.2 กลวิธกีารตั้งชือ่ใหม่โดยใชค้ าที่มีเค้าความหมายเดิม 

ล าดบั ปี ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาไทย 
1 2551 27 Dresses เพื่อนเจ้าสาว 27 วิวาห์ เมื่อไรจะ

ได้เป็นเจ้าสาว? 
2 2551 Superhero Movie ไอ้แมงปอ ฮีโร่ซุปเปอร์รั่ว 
3 2551 Teeth กลืบเขมือบ 
4 2551 Beverly Hills Chihuahua คุณหมาไฮโซ โกบ้านนอก 
5 2551 Sex Drive เเอ้มติดล้อ ไม่ขอเวอร์จิ้น 
6 2552 The Proposal ลุ้นรักววิาห์ฟ้าเเล่บ 
7 2553 Valentine's Day หวานฉ่ าวันรกัก้องโลก 
8 2553 Kick-Ass เกรียนโคตร มหาประลัย 
9 2553 Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Gaiore สงครามพยัคฆ์ร้ายขนปุย 2 
10 2553 Dinner for Schmucks ปาร์ตี้นี้มีแต่เพ้ียน 

ตัวอย่างท่ีพบจากชื่อภาพยนตร์ตลกอเมรกิัน 
ตัวอย่าง    1“คุณหมาไฮโซ โกบ้านนอก (Beverly Hills Chihuahua)”   
เป็นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่ ซ่ึงการตั้งชื่อในลักษณะนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากชื่อ าษา 

   ก ษ าจ       าแ   าษา      สา า ถถ า      า   า           แ  สา า ถ า  าแ   
    ก       แ    า           า จ     า       Chih ah a                  ส     แ  ถ า าก  า า 
         าจ  า        า       า            แ  จ       า  า      า แ    า  า     า  า    ก  า   
   ถ    า  า  Be erl  hills           า   ก า                แ   จ    ส ส         กา 
   แ  จ       า  า      แ    า   ก า      ก  า   

        า     2 “                     (The Proposal)” 
เป็นกลวิธีการตั้งชื่อใหม่        แ  สา า ถ า  าแ      ก        แ    า           า จ 

     า       า  า The  roposal แ    า กา   แ    า  แ  ถ า ากแ        กา    สา า ถส  า จ   า  
    า                     แ  จ      ก     า  า                           ส     า   า ถ              
    า          ก    ก บกา แ    า แบบ         

   ส
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จาก               า      สา า ถสรุ   กา      า   ก     กา แ       า       
  ก     ก        า า              ช่วงปี พ.ศ. 2551-2553 จ า                   า กลวิธีการแปล
    บ า กรอบงานวิจัยของ เบญจรัตน์ วิทยาเทพ (2550) และ ธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543)     จ านวน 
8 กลวิธี   ได้แก่   1) กลวิธีการทับศัพท์ท้ังหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย   2) กลวิธีการทับศัพท์ทั้งหมด 
และเสริมความภาษาไทย 3) กลวิธีการทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 4) กลวิธีการแปลตรง
ตัวทั้งข้อความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย 5) กลวิธีการแปลตรงตัวทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย    
6) กลวิธีการแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย 7) กลวิธีการตั้งชื่อใหม่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม
8) กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยใช้ ค าท่ีมีเค้าความหมายเดิม    

นอกจากนี้ยังพบกลวิธีการแปลเพิ ่เติมจากกลวิธีแปลทั้ง 8 อีกจ านวน 2 กลวิธี คือ  
1) กลวิธีการแปลโดยการทับศัพท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย    2) กลวิธีการแปลบางส่วน 
ทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย  

    ก     กา แ      บ  กา แ       า        ก     ก             . . 2551-
255  จ า              ได้จ านวน        10 กลวิธี ดังสรุปรายละเอียดต่อไปนี้  

ตารางท่ี 16   ร้อยละของกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน จ าแนกตามกลวิธี 
กลวิธกีารเเปล จ านวน ร้อยละ 

1) การตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับช่ือเดิม   34 34.70 
2) การแปลบางส่วน และเสริมความภาษาไทย    14 14.29 
3) การแปลโดยทับศัพทท์ั้งหมด และเสริมความภาษาไทย 12 12.25 
4) การแปลบางส่วน ทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 11 11.22 

5) การตั้งชื่อใหม่โดยใช้ค าที่มีเค้าความหมายเดิม  10 10.20 
6) การแปลตรงตวัทั้งข้อความ และเสริมความภาษาไทย  6 6.13 

7) การแปลโดยทับศัพทท์ั้งหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย  5 5.10 

8) การแปลโดยทับศัพทบ์างส่วน และเสริมความภาษาไทย  4 4.09 

9) การแปลโดยทับศัพทบ์างส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย 1 1.02 
10) การแปลตรงตวัทั้งข้อความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย    1 1.02 

รวม 98 100.0 
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จาก า า     16 สามารถสรุปได้ว่า กลวิธีการแปลที่ บ าก   ส  ในการแปลชื่อ
ภาพยนตร์ตลกอเมริกัน คือ กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม               34.70 
 องลงมา     ก     กา แ  บา ส   แ   ส     า  าษา                  14.29  ก     กา   บ      
       แ   ส     า  าษา                  12.25 ก     กา แ  บา ส      บ     บา ส    
แ   ส     า  าษา                  11.22  า   า  บ ส   ก     กา แ   บ    บ า ก า     แก  
ก     กา                     า        า  า   า                    10.20  ก     กา แ             
     า แ   ส     า  าษา                  6.13  กลวิธีการทับศัพท์ทั้งหมด ไม่มีเสริมความ
ภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ ก     กา   บ     บา ส    แ   ส     า   าษา                  
4.09  ตามล าดับ   ส่วนกลวิธีการแปลที่ไม่เป็นที่นิยมในการน ามาแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน         
 บ  2   ก          จ า      าก   คือ กลวิธีการแปลโดยการทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 
และ กลวิธีการแปลตรงตัวทั้งข้อความ ไม่มีเสริมความภาษาไทย               1.02  

ซ่ึงข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะน าไป   ก บ  าถา   แบบส บถา       ส า  จ  ามคิดเห็น 
                    แปล า        ก     ก   ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ต่อไป 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อชื่อแปลภาพยนตร์ตลก
อเมริกัน  

แบบสอบถามมีค าถามทั้งหมด 8 ข้อ จ านวน 2 หน้า (ดู ภาคผนวก ก) โดยเก็บแบบสอบถาม 
จ านวน 100 ชุด ซ่ึงผลจากการส ารวจแบ       2  า  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 า     1      แบบส บถา            า         บแบบส บถา     แก   า       
    บกา   กษา แ    า    

 า     2     แบบส บถา   า ส  จ ก    ก บ า         า               แ   าษา    
    า        ก     ก    
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2.1 ข้อมูลส่วนตัว  

ตารางท่ี 17 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน 

ต่ ากว่า 25 ปี 48 
26 - 30 ปี 20 
31 - 35 ปี 24 
36 - 40 6 

มากกว่า 41 ปี 2 
รวม 100 

 จากตารางท่ี 17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 48 รองลงมา
ได้แก่ อายุระหว่าง 31 – 35 ปี ร้อยละ 24 และอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ร้อยละ 20.5  

ตารางท่ี 18 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน 
ชาย 38 
หญิง 62 
รวม 100 

จากตารางท่ี 18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62                                    
เป็นเพศชายร้อยละ 38 

ตารางท่ี 19 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน 

ปริญญาตร ี 81 

ปรญิญาโท 19 

รวม 100 

จากตารางท่ี 19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี ร้อยละ 81
และปริญญาโท ร้อยละ 19 

   ส
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ตารางท่ี 20 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน 

นักศกึษา 44 

พนักงานบริษัท 41 

เจ้าของกิจการ 7 

รับราชการ 4 

ก าลังหางาน 3 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 

รวม 100 

จากตารางท่ี 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักศกึษา ร้อยละ 44 รองลงมา
ได้แก่ พนกังานบรษิัท ร้อยละ 41 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ ร้อยละ 7 รับราชการ        4 
ก า    า า           แ      ก า      สา ก จ        1  า   า  บ 

2.2 ความสนใจเกี่ยวกบัภาพยนตร์ 

ตารางท่ี 21 องค์ประกอบภาพยนตร์ที่ผู้ชมคดิว่ามีส่วนชว่ยสร้างความดึงดดูใจ ห้ชมภาพยนตร ์ 

องค์ประกอบของภาพยนตร์ จ านวน 

เนื้อเรื่องย่อ 38 

นักแสดง 19 

ชื่อภาพยนตร ์ 16 

ผู้ก ากับ 15 

ค่ายหนัง 12 

อ่ืนๆ 0 

รวม 100 

   ส
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 จากตารางที่ 21 พบว่าองค์ประกอบของภาพยนตร์ที่ดึงดดูความสนใจผู้ชมให้เข้าชม ภาพยนตร์
มากที่สุด อันดับท่ี 1 คือ เนื้อเรื่อง ร้อยละ 38  อันดับท่ี 2 คือ นักแสดง ร้อยละ 19  อันดับท่ี 3 คือ ชื่อ
ภาพยนตร์  ร้อยละ 16  อันดับท่ี 4 ผู้ก ากับ ร้อยละ 15       บ    5   า             12  า   า  บ 

ตารางท่ี 22 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยชมภาพยนตร์ตลกอเมรกิัน 

ค าตอบ จ านวน 

เคย 97 

ไม่เคย 3 

รวม 100 

จากตารางท่ี 22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยชมภาพยนตรต์ลกอเมริกนั ร้อยละ 97 
ในขณะที่ไม่เคยชมภาพยนตร์ตลกอเมรกิันเพียงร้อยละ 3  

ตารางท่ี 23 จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยชมภาพยนตร์ตลกอเมรกิันเพราะช่ือแปลภาษาไทย 
ดึงดูดใจ   เข้า     

ค าตอบ จ านวน 
เคย 84 

ไม่เคย 16 
    100 

จากตารางท่ี 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยประทับใจสะดดุตาสะดุดใจ กับช่ือ
แปลภาษาไทยของภาพยนตรต์ลกอเมริกนั และเข้าชมภาพยนตร์ตลกอเมริกันเพราะช่ือแปลภาษาไทย 
ร้อยละ 84 ในขณะผู้ชมที่ไม่รู้สึกประทับใจไม่สะดุดตากับชื่อแปลภาษาไทยภาพยนตร ์ตลกอเมริกัน 
และไม่เคยชมภาพยนตร์ตลกอเมรกิันเพราะช่ือแปลภาษาไทย ร้อยละ 16  
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ตารางท่ี 24 จ านวนของช่ือแปลภาพยนตร์ตลกอเมรกิันที่ผู้ชมคิดว่าน่าดึงดดูใจมากที่สุด  
ชื่อเเปลภาพยนตร์ภาษาไทย จ านวน (คน) 

เมายกเเก๊ง เเฮงคย์กก๊วน 17 

เยสเเมน คนมันรุ่งเพราะมุ่งเซย ์"เยส" 16 
เซ็กซ์ เเอนด์ เดอะ ซิตี้ 15 
ลุ้นรักววิาห์ฟ้าเเล่บ 13 
ไฮสคูล มิวสิคคัล 12 

อย่าเเหย่โซฮาน 10 

อีนี่ เเร๊งงส์ 7 

หนุ่มฟุง้ สาวเฟี้ยว เปรี้ยวรักที่เวกัส 5 

บันนี่สาว หัวใจซ๊ีด 3 
คนเจ๋งเป้ง 2 

รวม 100 

จากตารางท่ี 24 พบว่าช่ือแปลภาษาไทยส าหรับภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่ผู้ชมให้ความ คิดเห็น
ว่า น่าดึงดูดใจมากที่สุดคือ เมายกแก๊ง แฮงค์ยกก๊วน (The Hangover) ซ่ึงชื่อแปลที่แปลด้วย กลวิธีการ
เเปลตรงตัวทั้งข้อความ เเละเสริมความภาษาไทย   รองลงมาคือ เยสเเมน คนมันรุ่งเพราะมุ่งเซย์ "เยส" 
(Yes Man) ซ่ึงเป็นชื่อแปลที่แปลโดยกลวิธีการทับศัพท์ทับหมด และเสริมความภาษาไทย  

ตารางท่ี 25 จ านวนเหตุผลของผู้ชมภาพยนตร์ทีค่ิดว่าช่ือแปลภาพยนตร์ภาษาไทยน่าดึงดดูใจ 

เหตุผล จ านวน 

ภาษาส่ือความหมายให้จนิตนการถึงเเนวภาพยนตร์ 60 

ภาษาไพเราะ อ่านดูเเล้วน่าสนใจที่เข้าไปชมภาพยนตร ์ 27 

ชื่อเเปลภาษาไทยใช้ภาษาเข้าใจง่าย เช่น ค าทับศัพท์  6 

ชื่อเเปลภาษาไทยใช้ค าสัมผัสคล้องจอง ค าเลียนเสียงธรรมชาติท าให้ชื่อน่าสนใจ 4 

ความหมายของช่ือภาษาไทยสอดคล้องกับช่ือภาษาอังกฤษ 3 

รวม 100 

   ส
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จากตารางที่ 25 พบว่า ผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ชื่อแปลภาษาไทยส าหรับ 
ภาพยนตร์ตลกอเมริกันน่าดึงดูดใจให้ชมภาพยนตร์เพราะว่า ใช้ภาษาได้ดี สามารถส่ือความหมายให้
ผู้ชมสามารถจินตนาการ ถึงแนว เรื่ องของภาพยนตร์ได้  จ านวน 60  คะแนน       า    
    แ   าษา       าษา    า   า แ     าส  จ      า     า       จ า    27   แ    า   า  บ 

ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนของช่ือแปลภาพยนตร์ตลกอเมรกินัที่ผู้ชมคิดว่าไม่น่าดึงดูดใจมากที่สุด 

ชื่อเเปลภาพยนตร์ภาษาไทย จ านวน 

อีนี่ เเร๊งงส ์ 26 

บันนี่สาว หัวใจซ๊ีด 17 

คนเจ๋งเป้ง 16 

ไฮสคูล มิวสิคคัล 14 

เยสเเมน คนมันรุ่งเพราะมุ่งเซย์ "เยส" 9 

อย่าเเหย่โซฮาน 5 

หนุ่มฟุ้ง สาวเฟี้ยว เปรี้ยวรักที่เวกัส 4 

เมายกเเก๊ง เเฮงค์ยกกว๊น 3 

เซ็กซ์ เเอนด์ เดอะ ซิตี้ 3 

ลุ้นรักววิาห์ฟ้าเเล่บ 3 

รวม 100 

  จากตารางท่ี 26 พบว่าช่ือแปลภาษาไทยส าหรับภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่ผู้ชมให้ความคิดเห็น
ว่าไม่น่าดึงดูดใจมากที่สุดคือ อีนี่แร๊งส์ (Easy A)   ซ่ึงเป็นชื่อที่แปลโดยกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์โดย
การตั้งชื่อใหม่โดยไม่อิงกับชื่อต้นฉบับภาษาอังกฤษ  รองลงมาคือ บันนี่สาว หัวใจซ๊ีด (The house 
Bunny) ซ่ึ            แ     ก     กา แ     กา   บ     บา ส    แ   ส     า  าษา     
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ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนเหตุผลของผู้ชมภาพยนตร์ที่คดิว่าชื่อแปลภาพยนตร์ภาษาไทยไม่น่าดึงดูดใจ 

เหตุผล จ านวน 

ภาษาไม่ส่ือความหมายให้จนิตนการถึงเเนวของภาพยนตร์ 46 

ภาษาไม่ไพเราะ ไม่ดึงดดูใจผู้ชม 38 

ชื่อแ  ภาษาไทยยาวเกนิไป  8 

ชื่อภาษาไทยใช้ภาษาไม่เหมาะสม เช่น ค าสเเลง 6 

ความหมายของช่ือภาษาไทยไม่สอดคล้องกับช่ือภาษาอังกฤษ 2 

รวม 100 

จากตารางที่  27 พบว่าผู้ชมภาพยนตร์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ชื่อแปลภาษาไทยส าหรับ 
ภาพยนตร์ตลกอเมริกันไม่น่าดึงดูดใจให้ชมภาพยนตร์เพราะว่า ชื่อภาษาไทยไม่ส่ือความหมาย ให้ผู้ชม
สามารถจินตนาการถึงแนวเรื่ องของภาพยนตร์ได้  จ า     6   แ         า    
    แ   าษา       าษา       า           จ จ า    38   แ    า   า  บ 

  จากกา  ก บ      จากแบบส บถา ส ารวจความคิดเห็นของผู้ชม พบว่าชื่อ
แปลภาษาไทยที่แปลด้วยกลวิธีการแปลทั้งข้อความและเสริมความภาษาไทยนั้น เป็นกลวิธีการแปลที่
ดึงดูดใจ      า      มากที่สุด       บแบบส บถา ส       ให้เหตุผลว่าช่ือแปล า      ที่แปล
ด้วยกลวิธีนี้มีการถ า      า   า จาก        บ บ าษา   ก ษ        แ   าษา         า  
ส       ก        ถ  กา ใช้ภาษาส่ือความหมายให้จินตนการถึงเเนวภาพยนตร์ได้ดี  า         
   า จ          า    า       แ    า   า            บ บ าษา   ก ษ              า       
          แ     ก     กา แ      ก  า                           (The Hangover) 

ส   ก     การตั้งชื่อใหม่โดยไม่อิงกับชื่อเดิมนั้นผู้ชมให้ความเห็นว่าเป็นชื่อที่ไม่น่า
ดึงดูดใจมากที่สุด เพราะความหมายของชื่อแปลภาษาไทยไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับชื่อต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับลักษณะภาษาท่ีใช้การสร้างสรรค์ชื่อในกลวธีิการ
แปลชื่อแบบการตั้งชื่อใหม่ เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ค าสแลง หรือค าสมัยใหม่ในการตั้งชื่อ
ภาพยนตร์ ซ่ึงช่ือภาพยนตร์ที่เป็นตัวแทนของกลวิธีการแปลดังกล่าวคือ อีนี่แร๊งงส์ (Easy A) 
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จากกา      บ    บ      จากกา      า   ก     กา แ       า      จ า       
 า               . .2551-2553  แ    ส า  จจากแบบส บถา จ า    100      บ  า ก     กา แ   
      แ         แ       า        ก     ก             ก  า         ก     กา              
         ก บ                ส       ก บ  ส า   จ        บแบบส บถา         า          า 
ก     กา แ     ส     า   า ถ             แ  ถ า      า   า จาก               รวมถึงช่ือแปลภาษา
ไทยสามารถดึงดูดใจผู้ชมได้ดีที่สุด คือ ก     กา แ           า แ   ส     า      าษา    
จากกา      า   แ  ส า  จ   า    ถ    ส       า   จ   บ บ   แสดงให้เห็นว่า ก      
กา แ        แ         แ       า        ก     ก        าจ      ก                       ส     
ถึงแม้ว่าชื่อภาพยนตร์มีหน้าที่ส่ือสารถึงแนวคิดของภาพยนตร์ รวมถึงเป็นสารโฆษณาท่ีดึงดูดใจผู้ชมให้
เข้าชมภาพยนตร์ เรื่อง แต่กา    ส   จ   า      ของผู้ชมนั้น าจ        ก บ  จจ        
   ก บกา    ส   จ        กแส    า    ก าก บ า      แ               จ     สา า ถส    
   แ       าก     กา แ        ก     กา แ       ส   แต่สา า ถส             า ก     กา แ   
            แ          าก   ส    แ  ก     กา แ                ให้ความ      าถ่ายทอดความหมายจาก
ชื่อเดิมได้ดี ชื่อแปลน่าสนใจและส     า   า ถ                  ที่สุด   า      
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            5 

สรุปผลการวจัิย        ผล  ล            

 

1. สรุปผลการวจัิย 

                                                                               
วตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทยในช่วงปี  . . 2551 - 
2553 และส ารวจความคิดเห็นอองผู ชชมภาพยนตร์ท่ีมีต่อช่ือ   ภาพยนตร์ตลกอเมริกนั  

                                                    2                                   

                   1 เพื่อวเิคราะห์กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย 

                                                                    . . 2551-2553 
       98                                                                                   
                                                                      (2550) และการ
ถ่ายทอดสารจากช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษอองภาพยนตร์อเมริกันเป็นภาษาไทย              
          (2543)                                                                 8 กลวิธี 
คือ 1                                                  2                           
                      3)                                               4         
                ม            าม        5                                                
6                                   7                                                                            
8)                                                
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         ยงั             ล                                             2        คือ 1  
                                                            2                      
             ว                                                              
            ในช่วงปี 2551-2553 ทั้งหมด       10                    

 
1.                                                                                                                                            
2.                                                                                                                                    
3.                                                        
4.                                  ว                              
5.                                                                   
6.                                                      
7.                                                        
8.                                                             
9.                                                    
10.                             ม            าม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

จากการวิ เคราะ ห์กลวิ ธี                             ป็นภาษาไทย  พบ    
                                                                       1                        
                                34                       34.70           2               
                                                       .               3 การแปลโดยทบัศพัท์
ทั้งหมด และเสริมความ               12                         .              4 การแปลบางส่วน 
ทบัศพัทบ์างส่วน และเสริมความภาษาไทย                                   .             5  การตั้ง
ช่ือใหม่โดยใชชค  าท่ีมีเคชาความหมายเดิม        10                       10.20  อนัดบัท่ี 6 การแปลตรง
ตวัทั้งอชอความ และเสริมความภาษาไทย                                4.09            7 การแปลโดย
ทบัศพัทท์ั้งหมด ไม่มีเสริมความภาษาไทย                                 5.10            8 การแปล
 ดยทบัศพัทบ์างส่วน และเสริมความภาษาไทย จ านวน 4 รายช่ือ คิดเป็นรชอยละ 4.09              9     
10                                                  จ าน   1                              1.02   
    การแปลโดยทบัศพัท์บางส่วน และไม่เสริมความภาษาไทย    การแปลตรงตวัทั้งอชอความไม่มี
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เสริมความภาษาไทย จากรายช่ือภาพยนตร์อเมริกนัท่ีน ามาวิเคราะห์ทั้งหมด 98 รายช่ือ ผลการวิเคราะห์
อองงานวจิยัฉบบัน้ีท่ีพบวา่กลวธีิการแปลแบบตั้งช่ือใหม่เป็นกลวธีิการแปลท่ีผู ชแปลนิยมใชชมากท่ีสุดนั้น 
สอดคลชองกบังานวจิยัอองเบญจรัตน์ วทิยาเทพ (2550) ท่ีพบวา่กลวิธีการแปลแบบตั้งช่ือใหม่เป็นท่ีนิยม
ในการแปลช่ือภาพยนตร์ต่างประเทศประเภทสยองอวญั 

                                                                     10            
                                           ในการ                                       
     

1.                                                                                 
                        

1.1                                                                       
                        (Sex and the City)               3 (Toy Story 3)                     
                                  ะ                                                        
                                                                                    
                        

1.2                                                                  
                                                                                              
                              (Get Smart)                                                
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1.3                                                                     
                                                                                  
                                                               (The Rebound)                 
                                                                                       
                                                                                              
                                                                              

1.4                                                                       
                                ไฮสคูล มิวสิคัล (High School Musical : Senior Year) 
                                                                                         
                                                                                          
                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                                 
                           

2.                                                                    
                                                                    

     2.1 การแปลตรงตวัทั้งอชอความไม่มีเสริมความภาษาไทย                      
                                                                               
                                                                                         
                                                                                  
                               ’   ess with Zohan)   

   2.2 การแปลตรงตวัทั้งอชอความ                                      
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                           (Bedtime Stories)                                                    
                                           

2.3  การแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย เป็นกลวธีิการแปลท่ีผู ชแปลหยิบยกเอา
ถชอยค า บางค า                                                                           
                                                                                           
                                                                                             
                 เสน่ห์รักสาวนักช้อป (Confession of Shopaholic)  แปลตรงตวัค าวา่ Shopaholic มี
ความหมายว่า                                 ชชอป (พจนานุกรมออนไลน์ http://dict.longdo.com) 
และเสริมอชอความว่า เสน่ห์รัก เอชาไป เพื่อใหชช่ือภาพยนตร์มีเสียงสัมผสัคลชองจองและน่าสนใจมาก
ยิง่อ้ึน  

  2.4 การแปลบางส่วน              ว                                        
                                                                                        
                                                                         สะกดจูบ เเดนเวอร์
จิน้ (Virgin Territory)                                                                              
                                                                                                     
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                        
                                         

3.                                                                             
                                     

 .                                                                                 
อ้ึนมาใหม่โดยไม่ไดชแปลช่ือจากช่ือตชนฉบบัเดิมภาษาองักฤษ ซ่ึงช่ือภาษาไทยก็ไม่มีความหมายเก่ียว 
                     คู่อริ ริเคลมแม่ (Mr.Wood Cock) มหัศจรรย์ร้านของเล่นพิลึกโลก (Mr. Magorium's 
Wonder) และ หุ่นน้อยหัวใจรักษ์โลก (Wall E)                                               
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3.2                                                                                   
                                                                                
                              คุณหมาไฮโซ โกบ้านนอก    v  l    ll ’ C          หวานฉ ่าวันรัก
ก้องโลก (Valentine's Day)                                                            
                                                                                 
                                                                                                   
                                                                             
                                                           

                                                        1 และเป็นอชอมูลพื้นฐาน 
                                                                                   
                                                                                         
                                                                         

                   2                       อองผู ชชม                                   
             กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัแบบใดท่ีผู ชชมใหชความคิดเห็นวา่น่าดึงดูดใจมาก
ท่ีสุด   

        ใชชแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการส ารวจผลตอบรับอองผู ชชม โดยผู ชวิจยัยกตวัอย่าง
รายช่ือ                    ตามกลวิธีการแปลท่ีไดชวิเคราะห์ทั้งหมด 10 วิธี ซ่ึงไดชช่ือแปลภาพยนตร์
ทั้งหมด 10 เร่ือง ผู ชตอบแบบสอบถามจะไม่ทราบมาก่อนว่าช่ือภาพยนตร์แต่ละช่ือใชชกลวิธีการใดการ
แปล ซ่ึงจากการส ารวจพบวา่                                                           

2.1                                                                        

                                                         62                      38 
                     25           48                     31-35           24               
                              81                                             44    
                                41     
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                   แสดงใหชเห็นว่าคนวยัเรียนยงัคงเป็นกลุ่มผู ชชมท่ีนิยมชมภาพยนตร์เพื่อ         
                                   

 .                                                                                                

                   กลุ่ ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า เน้ือเร่ืองย่อ เป็นองคป์ระกอบส าคญั
                      ดึงดูดใจ                 38               นกัแสดง จ านวน 19    
และ อนัดบัท่ี 3 คือ ช่ือภาพยนตร์ จ านวน 16 คน นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งเคยชมภาพยนตร์ตลกอเมริกนั 
       97    และ                                                               
                   84     

  ผลการวิเคราะห์อชางตชนแสดงใหชเห็นว่า ช่ือภาพยนตร์ยงัคงเป็นองค์ประกอบส าคญัอองการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ภาพยนตร์เร่ืองต่างๆท่ีสามารถสรชางความสนใจใหชกบัผู ชชมภาพยนตร์ โดย
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหชความเห็นว่า ช่ือภาพยนตร์นั้นสารโฆษณาท่ีส าคญัในการใหชอชอมูลและส่ือ
ความหมายถึงแนวเร่ืองอองภาพยนตร์ อีกทั้งลกัษณะภาษาท่ีใชชสรชางสารยงัน่าสนใจสามารถดึงดูดใจ
ผู ชชมไดช  ดงัเห็นไดชจาก ผลส ารวจท่ีพบวา่ ช่ือภาพยนตร์ เป็นองคป์ระกอบอนัดบัสามรองจาก นกัแสดง 
และเน้ือเร่ืองยอ่ 

 .                                                                 

                                                                                 
                                                17                              
                                                                              16    
                                                                               60    
                                                                          จ านวน 27 คน 

                                                                                   ถึง
แนวเร่ืองภาพยนตร์ไดชดีนั้นตชองมีการแปลความหมายจากช่ือตชนฉบบัใหชครบถชวนและอยายความต่อทชาย
เพื่อใหชช่ือภาพยนตร์น่าสนใจมากอ้ึน อีกทั้ งยงัช่วยใหชผู ชชมเอชาใจความหมายอองช่ือภาพยนตร์
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2. อภิปรายผล  

 จากอชอมูลท่ีผู ชวิจยัไดชวิเคราะห์ถึงกลวิธีการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัและผลการส ารวจ
อองผู ชชมท่ีมีต่อช่ือแปลภาษาไทยตามหวัอชออชางตชนแลชว ต่อไปน้ีผู ชวิจยัจะกล่าวโดยใชชแนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเก่ียวอชองมาสนบัสนุนการพิจารณา ซ่ึงผู ชวจิยัจะน าเสนอเป็น 2 ส่วนคือ  

2.1                                                        2551-2553              

                                                                                   
                            34.70                  98                             แบบตั้งช่ือใหม่
นั้น ผู ชแปลสามารถ                             ไดชอย่างอิสระ จะเห็นไดชว่าช่ือแปลภาพยนตร์ท่ี
แปลดชวยกลวิธีน้ี จะ                                              และมีลกัษณะภาษาท่ีโดด
เด่น                  แต่ยงัคงไวชซ่ึงอรรถรสอองภาพยนตร์เร่ืองต่างๆ เช่น                      
                                   ดงัเห็นไดชจาก                         ตลกอเมริกนั      
                                                                             
                                          (What happen in Las Vegas)                                      
                                                                                                
                                                                                              
                                                                              
                                                                                        น     
                                                                                          (EASY A) 
                     ใชชภาษาสแลงในการ                                           
                                                                                                    

สรุปไดชว่า การตั้งช่ือใหม่โดยไม่อิงกบัช่ือเดิมนั้นเป็นกลวิธีการแปลท่ีผู ชแปลนิยมใชชในการ
สรชางสรรค์                       มากท่ีสุด อาจมีเหตุผลมาจากการแปลช่ือภาพยนตร์นั้น ผู ชแปล
                                                                                ทั้งน้ีเพราะการ
แปลช่ือภาพยนตร์เป็นสรชางสารต่างวฒันธรรม ดังนั้ นช่ือภาษาไทยตชองเป็นทั้ งสารโฆษณา ท่ี
               ดึงดูดใจผู ชชมไดช                                                              
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2.2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็นอองผู ชชมวา่กลวธีิการแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัแบบ
ใดท่ีผู ชชมใหชความคิดเห็นวา่น่าดึงดูดใจมากท่ีสุด   

ในการศึกษาคร้ังน้ี                                                           แปลทั้ง
อชอความและอยายความดชวยอชอความภาษาไทยมากท่ีสุด โดยใหชเหตุผลว่า ช่ือแปลทั้งอชอความนั้นมี
ความหมายสอดคลชองกับช่ือตชนฉบบั และสามารถส่ือความ    ถึงแนวเร่ืองภาพยนตร์ไดชดี ส่วน
อชอความอยายความต่อทชายนั้นช่วยใหชช่ือภาพยนตร์น่าสนใจ ส่วนกลวิธีการแปลท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า
เป็นกลวิธีท่ีไม่น่าดึงดูดใจเลยคือ กลวิธีการแปลแบบตั้งช่ือใหม่โดยไม่อิงกบัช่ือเดิม ซ่ึงกลวิธีน้ีเป็น
กลวธีิท่ีผู ชแปลนิยมใชชแปลมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งใหชความเห็นวา่ ช่ือแปลภาษาไทยท่ีแปลดชวยกลวิธี
น้ี มกัจะมีความหมายไม่สอดคลชองกบัช่ือตชนฉบบั ถึงแมชลกัษณะภาษาท่ีใชชในช่ือแปลนั้นเป็นค าทนัสมยั 
แต่ไม่สามารถช่วยใหชผู ชชมคาดเดาถึงเน้ือเร่ืองอองภาพยนตร์ไดชดีเท่ากบั กลวิธีการแปลทั้งอชอความและ
อยายความดชวยภาษาไทย   

                                 สรุปไดชว่า กลวิธีการแปลท่ีผู ชแปลนิยมใชชแปลช่ือ
                   นั้นคือ การตั้งช่ือใหม่ไม่อิงกบัช่ือเดิม ไม่สอดคลชองกบักลวิธีแปลท่ีผู ชชมคิดว่า 
เป็นกลวธีิการแปลช่ือท่ีสามารถดึงดูดใจผู ชชมไดชมากท่ีสุดคือ กลวิธีการแปลทั้งอชอความ และอยายความ
ดชวยอชอความภาษาไทย   

จากผลสรุปตามวตัถุประสงค ์2 อชอ อชางตชน ผู ชวจิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยั          

           ภาพยนตร์                                                                
                                                                         ซ่ึง                         
                                                                                              
                                                                                   
                                                                                              
                                                                                           
                                    ซ่ึงการแปลช่ือเร่ืองแบบการตั้งช่ือใหม่นั้น ผู ชแปลจะมีอิสระใน
การสรชางสรรคช่ื์อแปลไดชมากกวา่กลวธีิการเปลอ่ืนๆ  
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                      มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์อองผู ชชมเช่นกัน 
                ผูชแปล                                              การใชชภาษาในช่ือ
       ภาพยนตร์  ดังเห็นไดชจาก                                           ก         
                         ภาษา                    ะ           เร่ืองราว            
                                         เม่ือ                                    
                        แ ล ะ             ช ม ภ า พ ย น ต ร์ เ ร่ื อ ง ดั ง ก ล่ า ว  
                                      มีความจ าเป็นกับผู ชรับสารคนไทย อาจ               
                                                                                  
                                                  แปล            

ผู ชวิจ ัยพิจารณาเก่ียวกับช่ือแปลภาษาไทยท่ีมีการใชชค  าทับศัพท์ว่า น่าจะเก่ียวอชองกับเร่ือง 
การปนภาษา (Code-Mixing) ดชวย เพราะค าทบัศพัทท่ี์ผู ชแปลใชชในช่ือแปลภาพยนตร์นั้นถือวา่เป็นค ายมื  
(Loan word) ชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่าค ายืมแบบทบัศพัท์ จึงเป็นการส่ือสารท่ีมีการปนภาษ เกิดอ้ึน                      
จากการศึกษาเร่ืองการปนภาษานั้นพบว่ามีสาเหตุหลายประการ ดงัผลการศึกษาออง วงคแ์อ ภทัรนิตย ์  
(2545) เร่ือง  การศึกษาการใชชภาษาองักฤษปนภาษาไทย  พบว่า สาเหตุอองการใชชภาษาองักฤษ 
ปนภาษาไทยอองนักวิชาการและนักเอียน เพราะภาษาอังกฤษใชชง่าย ส่ือความหมายชัดเจน                   
ดงันั้น                                    ในการแปลช่ือภาพยนตร์ เหตุผลอาจเป็นเพราะ 
การทบัศพัท์สามารถส่ือความหมายไดชตรงตวั เพราะไม่ตชองมีการเปล่ียนแปลงรูปค า เพียงแต่เอียน 
ค าทบัศพัทด์ชวยตวัอกัษรภาษาไทยเท่านั้น อีกทั้ง                                                 
                                                            การใชชค  าทบัศพัท์ในช่ือแปล 
ภาษาไทย จึงถูกน าเอชามาใชชแทนท่ีเพื่อช่วย                                                    

                            การแปลช่ือภาพยนตร์แต่ละเร่ืองนั้น      ล                       
                                                   องตนเอง แต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ         
                  อองช่ือนั้นๆ เพราะ       นั้                          ชม      ก็สามารถ            
                             ถึงแมชวา่ผู ชชมบางคนใหชความเห็นว่า ช่ือแปลท่ี           หมายเดิม    
       ตชนฉบบั                                                                              
                                                                                                   
                                                                                        ะ       
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ในทชายท่ีสุดผู ชวิจยัพบว่า การแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนันั้น ไม่ไดชมีหลกัเกณฑ์ตายตวัว่า
จะตชองกระท าตามนั้นหรือตชองไม่กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง  การแปลช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนันบัเป็น
งานสรชางสรรค์อย่างหน่ึงท่ีมีลกัษณะการใชชภาษาเอชาไปเก่ียวอชอง                ไม่อยากตดัสินว่าช่ือ
แปลภาษาไทยอองภาพยนตร์เร่ืองน้ีผดิหลกัภาษาไทยหรือช่ือแปลเร่ืองน้ีไม่น่าสนใจ หรือช่ือแปลเร่ืองน้ี
น่าสนใจมากกวา่ เน่ืองจากการแปลช่ือภาพยนตร์นั้นเป็นการส่ือสารอชามวฒันธรรมอยา่งหน่ึง ดงันั้นจึง
มีปัจจยัหลายประการเอชามาก าหนดใหชผู ชแปลในการแปลช่ือภาพยนตร์เพื่อส่ือสารกบัผู ชชมคนไทย   อีก
ทั้ ง                     อองผู ชชมนั้ นไม่ไดชอ้ึนอยู่กับช่ือภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว เพราะ
                                                                                             
งานวิจยัฉบบัน้ี                                                                    แต่
                      กลวธีิการแปลวธีิใดท่ีผู ชแปลนิยมใชชมากท่ีสุด และกลวิธีการแปลวิธีใดท่ีผู ชชมใหช
ความเห็นว่าถ่ายทอดความหมายจากช่ือเดิมไดชดี ช่ือแปลน่าสนใจและส่ือความหมายถึงเน้ือเร่ืองไดชดี
ท่ีสุดเท่านั้น  

3.                     ล       

                                                                                  
                                                                                      
                                                                                           
                         

ใ                                          5                                           
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แบบสอบถามชุดนีจ้ดัท าขึน้เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการท าสารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัย
ศิลปากร ในหวัข้อ “กลวธีิการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกนัเป็นภาษาไทย” ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ ที่นี ้
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตวั 

 
1. อาย ุ
 ต ่ากวา่ 25 ปี    26 – 30 ป    31 – 35 ปี   36 – 40 ปี    41 ปีขึน้ไป 
 

2. เพศ  ชาย   หญิง 
 

3. ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  สงูกวา่ปริญญาโท 
 

4. อาชีพ 
  นกัศกึษา       รับราชการ   พนกังานบริษัท 
 พนกังาน  ฐวิสหากิจ  เจ้าของกิจการ    ก าลงัหางาน 
               

 
ตอนที่ 2  ความสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ 

 
5. คณุคิดวา่องค์ประกอบใดของภาพยนตร์ที่สามารถดงึดดูความสนใจของผู้ชมได้มากที่สดุ  

(กรุณาเรียงล าดบัจากมากที่สดุ (5) ไปน้อยที่สดุ (1)) 

  ช่ือภาพยนตร์           ผู้ก ากบั     คา่ยหนงั     เนือ้เร่ือง     นกัแสดง     อื่นๆ (โปรด
ระบ)ุ.............. 
 

6. คณุเคยสะดดุตา สะดดุใจกบัช่ือแปลภาษาไทยของภาพยนตร์อ        และ   อ    ท าใ  คณุให้รู้สกึ
อยากชมภาพยนตร์เร่ืองนัน้บ้าง   อไ   
 เคย           ไมเ่คย 

 
7. คณุเคยชมภาพยนตร์ตลกอเมริกนัหรือไม่ (หมายถึง ภาพยนตร์อเมริกนัทกุประเภทที่มเีนือ้หาแนวตลก 

เช่น Drama Comedy, Romantic Comedy, Cartoon Comedy, Action Comedy) 
        เคย           ไมเ่คย 
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ตอนที่ 3  ความคิดเหน็เกี่ยวกบัชื่อภาพยนตร์ 
8. จากรายช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัตอ่ไปนี ้  า    า  าความเก่ียวเนื่องระหวา่งช่ือภาพยนตร์ต้นฉบบั

ภาษาองักฤษกบั   อแปลภาษาไทยของภา ย    แ  ล     อง     คิดวา่ช่ือใด ดึงดดูใจและไม่น่า

ดึงดดูใจ              (เลอืกได้มากกวา่ 1 ช่ือ) 

1. Sex and the City - เซ็กซ์ แอนด์ เดอะ ซิตี ้ 6. The Great Buck Howard - คนเจ๋งเป้ง 
  

 
  

 

 
  

     ดงึดดูใจ 
 

   ดงึดดูใจ 

     ไมด่งึดดูใจ 
 

   ไมด่งึดดูใจ 

  เหตผุล …………...………… 
 

เหตผุล …………...……… 
  ……………………………………..   ………………………………… 

2.Yes Man-                               “   ” 7. The Hangover - เมายกเเก๊ง เเฮงค์ยกก๊วน 
  

 
  

 

 
  

     ดงึดดูใจ 
 

   ดงึดดูใจ 

     ไมด่งึดดูใจ 
 

   ไมด่งึดดูใจ 

  เหตผุล …………...………… 
 

เหตผุล …………...……… 
  ……………………………………..   ………………………………… 

3. The House Bunny -                    
8. What happens in Vegas  
                                          

  
 

  
 

 
  

     ดงึดดูใจ 
 

   ดงึดดูใจ 

     ไมด่งึดดูใจ 
 

   ไมด่งึดดูใจ 

  เหตผุล …………...………… 
 

เหตผุล …………...……… 
  ……………………………………..   ………………………………… 

4. High School Musical: Senior Year ไฮสคลู มิวสิคคัล 9. Easy A -อีน่ี เเร๊งงส์   
  

 
  

 

 
  

     ดงึดดูใจ 
 

   ดงึดดูใจ 

     ไมด่งึดดูใจ 
 

   ไมด่งึดดูใจ 

  เหตผุล …………...………… 
 

เหตผุล …………...……… 
  ……………………………………..   ………………………………… 

5. You don’t mess with Zohan  อย่าเเหย่โซฮาน 10. The Proposal - ลุ้นรักวิวาห์ฟ้าเเล่บ 
  

 
  

 

 
  

 
   ดงึดดูใจ 

 
   ดงึดดูใจ 

 
   ไมด่งึดดูใจ 

 
   ไมด่งึดดูใจ 

  

เหตผุล ……………… 
 

เหตผุล …………...……… 

 
……………………………………..   ………………………………… 
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8.1 จากรายช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัข าง       คิดวา่   อแปลภาษาไทย    องใด ดึงดูดใจ มากที่สดุ 

 (โปรดระบ)ุ.....................................................................................................เพราะอะไร? 
 
   ใช้ภาษาไพเราะ สะดดุตา สะดดุใจฟังดแูล้วนา่สนใจทีจ่ะเข้าไปชมภาพยนตร์ 
   ใช้ภาษาได้ดี สามารถสือ่ความหมายให้เราจินตนาการถึงแนวเร่ืองของภาพยนตร์ได  
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………………..……. 

 
8.2 จากรายช่ือภาพยนตร์ตลกอเมริกนัข าง       คิดวา่    อแปลภาษาไทย    องใด ไม่ดึงดดูใจ มาก

ที่สดุ  
(โปรดระบ)ุ……………………….………………………………………………….เพราะอะไร? 
 
  ใช้ภาษาไมไ่พเราะ ไมด่งึดดูใจผู้ชม 
  ช่ือภาษาไทยไมส่ือ่ความหมายให้เราจินตนาการถงึแนวเร่ืองของภาพยนตร์ได้ 
  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................................................................................................... 
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ปี ช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ช่ือแปลภาพยนตร์ภาษาไทย 

2551 Sex and the City เซ็กซ์ แอนด ์เดอะ ซิต้ิ 
2551 Fool's Gold ฟูลส์โกลด ์ตามล่าหารัก ขมุทรัพยม์หาภยั 

2551 Penelope เพเนโลป้ี รักเเท…้ขอเเค่ปาฏิหารย ์

2551 Juno จูโน่…โจ๋ป่องใจเกินร้อย 

2551 Mamma Mia! มมัมา มีอา! ววิาห์วุน่ ลุน้หาพอ่ 

2551 Kung fu panda กงัฟูเเพนดา้ วบิติัการณ์สยองโลก 

2551 Get Smart เก็ท สมาร์ท พยคัฆฉ์ลาด เก๊กไม่เลิก 

2551 In Bruges อินบรูซ คู่นกัฆ่าตะลุยมหานคร 

2551 Horton Heers a Who! ฮอร์ตนั กบัโลกจ๋ิวสุดมหศัจรรย ์

2551 The House Bunny บนัน่ีสาว หวัใจซ๊ีด 

2551 You don't mess with the Zohan อยา่เเหยโ่ซฮาน 

2551 Bedtime Stories มหศัจรรยนิ์ทานก่อนนอน 

2551 Martian Child ลูกผมเป็นมนุษยต่์างดาว 

2551 My Sassy Girl ยกหวัใจใหย้ยัตวัร้าย 

2551 My best friend's girl "เเอม้" ด่วนป่วนเพื่อนซ้ี 

2551 The Hottie and the Nottie เร่ิด เช่ิด สวย เหรอ?  

2551 Virgin Territory สะกดจูบ เเดนเวอร์จิ้น 

2551 What happens in Vegas หนุ่มฟุ้ง สาวเฟ้ียว เปร้ียวรักท่ีเวกสั 

2551 Mr.Wood Cock คู่อริ ริเคลมแม่ 

2551 Mr. Magorium's Wonder มหศัจรรยร้์านของเล่นพิลึกโลก 

2551 Enchanted มหศัจรรยรั์กขา้มภพ 

2551 Dan in Real Life ป๊ะป๋าปราบป่วนก๊วนยกบา้น 

2551 I could never be your woman รักคร้ังใหม่หวัใจ เเอบ๊เเบว๊ 

2551 Nim's Island ฮีโร่แฝงร่างสุดขอบโลก 

2551 Be Kind Rewind ใครจะวา่หนงับา้เน๊ียเเหละเจ๋ง 

2551 Wall E หุ่นนอ้ยหวัใจรักษโ์ลก 
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ปี ช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ช่ือแปลภาพยนตร์ภาษาไทย 

2551 Made of Hornor กัก๊ใจใหเ้พื่อนเลิฟ 

2551 Burn After Reading ยกขบวนป่วนซีไอเอ 

2551 Disaster Movie ขบวนการฮีโร่ป่วนโลก 

2551 Tropic thunder ดาราประจญับาน ท.ทหารจ าเป็น 

2551 27 Dresses 
เพื่อนเจา้สาว 27 ววิาห์ เม่ือไรจะไดเ้ป็น
เจา้สาว? 

2551 Superhero Movie ไอแ้มงปอ ฮีโร่ซุปเปอร์ร่ัว 

2551 Teeth กลืบเขมือบ 

2551 Beverly hills Chihuahua คุณหมาไฮโซ โกบา้นนอก 

2551 Sex Drive เเอม้ติดลอ้ ไม่ขอเวอร์จิ้น 

2552 The Pink Panther 2 เดอะ พิงค ์เเพนเธอร์ 2 

2552 Yes Man เยสเเมน คนมนัรุ่ง เพราะมุ่งเซย ์"เยส" 

2552 Bolt โบลท ์ซูเปอร์โฮ่ง ฮีโร่หวัใจเตม็ร้อย 

2552 New in Town นิว อิน ทาวน์ หนีร้อนมาหนาวรัก 

2552 Zack and Miri Make a Porno แซ็คเเละมิริ คู่ซ้ีจูนรักไม่มีกัก๊ 

2552 The Rebound เผลอใจใส่เกียร์ รีบาวด์ 

2552 High School Musical : Senior Year ไฮสคูล มิวสิคลั 

2552 17 Again 17 ขวบอีกคร้ัง…กลบัมาเเกฝั้นใหเ้ป็นจริง 

2552 The Hangover เมายกเเก๊ง เเฮงคย์กก๊วน 

2552 The Brother Bloom พี่นอ้งบลูม รวมกนัตุ๋น จุน้ละมุน 

2552 Confession of a Shopaholic เสน่ห์รักสาวนกัชอ้ป 

2552 The Great Buck Howard คนเจ๋งเป้ง 

2552 Night at the Museum 2 มหึมาพิพิธภณัฑ ์ดบัเบิ้ลมนัส์ทะลุโลก 2 

2552 Land of Lost ขา้มมิติตะลุยแดนมหศัจรรย ์

2552 Big Stan พี่บ๊ิกเบิ้ม ขอทีอยา่เเหยม 

2552 Ice Ages 3: Dawn of the Dinosaurs 
ไอซเอจ เจาะยคุน ้าเเขง็มหศัจรรย ์3 จะ๊เอ๋ 
ไดโนเสาร์ 
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ปี ช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ช่ือแปลภาพยนตร์ภาษาไทย 

2552 New York I love you นิวยอร์ค นครเเห่งรัก 

2552 What just Happened? เเอบเมา้ทเ์ร่ืองฉาวฮอลลีวูด๊ 

2552 Imagine that พอ่ลูกคู่ใส หวัใจมหศัจรรย ์

2552 UP ปู่ ซ่าบา้พลงั 

2552 Bandslam กระโจนฝันใหส้นัน่โลก 

2552 The Ugly Truth ญ.หญิงรักดว้ยใจ ช.ชายรักดว้ย… 

2552 Couple Retreat เกาะสวรรค ์บ าบดัหวัใจ 

2552 Whip it สาวจ๊ีด หวัใจ 4 ลอ้  

2553 Sex and The City 2 เซ็กซ์ แอนด ์เดอะซิต้ี 2 

2553 Toy Story 3 ทอย สตอร่ี 3 

2553 Yogi Bear โยก้ี แบร์ 

2553 MacGruber แมค๊กรูเบอร์ ยอดคนสมองบวม 

2553 Due Date ดิว เดท คู่แปลก ทริปป่วน 

2553 The Switch ปุ๊บป๊ับสลบัก๊ิก 

2553 Killers เทพบุตรหรือนกัฆ่า บอกมาซะดีๆ 

2553 The man who stare at Goats เรียกขา้วา่ จารชนจอ้งแพะ 

2553 Tooth Fairy เทพพิทกัษ ์ฟันน ้านม 

2553 How to Train Your Dragon อภินิหารไวก้ิง พิชิตมงักร 

2553 Love Happens รักเเท ้มีเเค่คร้ังเดียว 

2553 It's Complicated รักวุน่วาย หวัใจสับราง 

2553 Going the Distance รักแทไ้ม่แพร้ะยะทาง 

2553 Alvin and the Chipmunks 2 อลัวนิกบัสหายชิพมงัคจ์อมซน 2 

2553 A seriuos man เฮอ้ โลกมนัเครียด ขอซีเรียสซะใหเ้ขด็ 

2553 Date Night คืนเดทพิสดาร ผดิฝาผดิตวัร่ัวยกเมือง 

2553 Shrek Forever After เชร็ค สุขสันต ์นิรันดร 

2553 I love you Phillip Morris รักนะ นายมอริส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 
 

ปี ช่ือภาพยนตร์ภาษาองักฤษ ช่ือแปลภาพยนตร์ภาษาไทย 

2553 When in Rome อธิษฐานวุน่ลุน้รัก ณ กรุงโรม 

2553 The Spy Next Door วิง่โขยงฟัด 

2553 How to Be เทพบุตรรักเกิน 100 

2553 Up in the air หนุ่มโสด หวัใจโดเด่ียว 

2553 My One and Only หาผูช้ายดีๆใหรั้กติดหนึบ 

2553 Furry Vengeance มอ๊บหนา้ขนซนซ่าป่วนเมือง 

2553 The Bounty Hunter จบัแฟนสาวสุดจ๊ีดมาเขา้ป้ิง 

2553 Bitter/Sweet ขา้มฟ้าหาสูตรรัก 

2553 Knight and Day โคตรคนพยคัฆร้์ายกบัหวานใจมหาประลยั 

2553 Despicable Me มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกดั 

2553 The Back -Up Plan พบชายงามตอนตุบ๊ป่อง 

2553 Letter to Juliet สะดุดเลิฟ ท่ีเมืองรัก 

2553 Grown Ups ขาใหญ่ วยักลบั 

2553 Red คนอึดตอ้งกลบัมาอึด 

2553 The Joneses ครอบครัวขายแหลก 

2553 Easy A อีน่ี แร๊งงงส์ 

2552 The Proposal ลุน้รักววิาห์ฟ้าเเล่บ 

2553 Valentine's Day หวานฉ ่าวนัรักกอ้งโลก 

2553 Kick-Ass เกรียนโคตร มหาประลยั 

2553 
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty 
Gaiore  สงครามพยคัฆร้์ายขนปุย 2 

2553 Dinner for Schmucks ปาร์ต้ีน้ีมีแต่เพี้ยน 
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