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 สตรีรัตน์ ไกรอ่อน: กลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ
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 การศึกษากลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษในคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงค ์ 3 ประการคือ เพื่อศึกษากลวธีิการแปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลท่ีผูแ้ปลนาํมาใชแ้ปลคาํทางวฒันธรรมจากภาษาไทยเป็น

ภาษาองักฤษ และเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลและเทคนิควิธีการ

แปล โดยศึกษาผา่นนวนิยายเร่ืองส่ีแผน่ดินตน้ฉบบัภาษาไทย และฉบบัแปลภาษาองักฤษโดยตุล

จนัทร์ 
 ผลการวิจยัในส่วนของกลวธีิการแปล พบวา่ มีการใชก้ลวิธีการแปลแบบตรงตวัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการแปลแบบเอาความ และการทบัศพัท ์ ตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัพบกลวิธีการ
แปลแบบอ่ืนๆ แบ่งเป็น 2 กลวิธีไดแ้ก่ การไม่แปลหรือการละคาํ และการทบัศพัทป์ระกอบการแปล
แบบตรงตวั 
 ส่วนการศึกษาเทคนิควิธีการแปล พบวา่มีการใชเ้ทคนิควธีิการแปลแบบขยายมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบดดัแปลง และการแปลแบบ
อา้งอิงขอ้มูลดั้งเดิม ตามลาํดบั นอกจากน้ียงัพบเทคนิควิธีการแปลแบบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การใชค้าํทบั
ศพัทใ์นประโยคเสมือนคาํภาษาองักฤษโดยไม่มีการขยายความเพ่ิมเติม และเม่ือศึกษาและวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีการแปลกบัเทคนิควิธีการแปลแลว้ พบวา่กลวิธีการแปลแบบตรงตวัมี

ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบครบมากท่ีสุด กลวิธีการแปลแบบเอาความ การทบัศพัท ์
และการทบัศพัทป์ระกอบการแปลแบบตรงตวัมีความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลเดียวกนั คือ มี
ความสมัพนัธ์เทคนิควิธีการแปลแบบขยายมากท่ีสุด ส่วนกลวิธีการไม่แปลหรือการละคาํมี

ความสมัพนัธ์กบัเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงมากท่ีสุด 
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 This research is a study on strategies for translating Thai cultural words into English 

through a Thai novel named “Si Pan Din” or “Four Reigns” translated by Tulachandra. The 

objectives are; 1) to study strategies in translating Thai cultural words into English, 2) to study 

techniques in translating Thai cultural words into English and 3) to analyze the relationship 

between those strategies and techniques. 

 The finding shows that the most frequently used strategies for translating Thai 

cultural words into English include literal translation, free translation and 

transcription/transliteration strategy, respectively. It is also found two additional strategies, which 

are omission and the combination of transcription/transliteration and literal translation strategy. 

Regarding translation techniques, the finding reveals that the most frequently used techniques are 

elaboration technique, summarizing technique, complete translation technique, adjustment 

technique and giving reference technique, respectively. Moreover, it is found an additional 

technique, which is the use of transcription/transliteration word in English sentence without 

explanation.  For the relationship between translation strategies and techniques, the result shows 

that literal strategy is mostly related to complete translation technique. Free translation strategy, 

transcription/transliteration strategy and the combination of transcription/transliteration strategy 

and literal translation strategy are mostly related to elaboration technique. Omission strategy is 

totally related to summarizing technique. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ปาจรีย ์ นิพาสพงษ ์ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระของขา้พเจา้ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือและ
สละเวลาอนัมีค่าในการใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ขอขอบพระคุณอาจารย ์ ดร. พนิดา 
บุญทวีเวช ท่ีไดช่้วยแนะนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษาของขา้พเจา้ 
และขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. จารุวรรณ จรินทรานนท ์ ท่ีแนะนาํแนวคิดในการทาํวจิยั
ใหแ้ก่ขา้พเจา้และคอยติดตามใหค้าํปรึกษาในการทาํงานวิจยัตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มท่ีช่วยให้
งานวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน  รวมไปถึงบิดา มารดาของขา้พเจา้และเพ่ือนๆ ร่วมสาขาวิชา
ทุกท่านท่ีใหค้าํปรึกษาและเป็นกาํลงัใจในการทาํงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี บุคคลดงักล่าวขา้งตน้
เป็นผูมี้ความสาํคญัและมีส่วนช่วยใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลงได ้ ขา้พเจา้จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงในความกรุณาของทุกท่านมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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