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คําสาํคญั: ถ้อยคําต้องห้าม / การแปล / The Catcher in the Rye / คําระวี-ใบเตย  
 นนัทวฒัน์  เนตรเจริญ: การแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye: 
กรณีศกึษาสาํนวนแปลของ คําระวี-ใบเตย. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.สวุฒันา  เลยีมประวตัิ. 197 หน้า. 

 วิทยานิพนธ์นีมีวตัถปุระสงค์เพือจัดกลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวน
แปล เพือศกึษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้าม และเพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม ข้อมลูที
นํามาศกึษาได้แก่สาํนวนแปลเรือง ชวัชีวิตของผม ของ คําระวี-ใบเตย ซงึแปลมาจากต้นฉบบัเรือง The Catcher 

in the Rye ของ J.D. Salinger   
 ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามมีทงัหมด 11 กลุม่ แบง่เป็นกลุม่ทีมาซึงปรากฏใช้ทงัใน
ต้นฉบบัและสํานวนแปล 5 กลุม่ ได้แก่ กลุม่สตัว์ กลุม่สิงของ กลุม่พฤติกรรม กลุ่มคณุสมบตัิ และกลุม่ศาสนา
และสงิเหนือธรรมชาติ กลุม่ทีมาซงึปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบบั 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ของเสยีจากร่างกาย และกลุม่พืช 
กลุม่ทีมาซึงปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปล 4 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มอวยัวะ กลุม่เครือญาติ กลุม่คําสรรพนามและคํา
นําหน้านาม และกลุม่คําลงท้าย   
 ด้านกลวิธีการแปลพบว่ามีกลวิธีหลกัซึงใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบับ 5 กลวิธี ได้แก่ 
กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ กลวิธี
การแปลตีความ และกลวิธีการละ และยงัมีกลวิธีเสริมซึงใช้ปรับแต่งถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล 2 กลวิธี 
ได้แก่ กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล และกลวิธีการเพิมถ้อย คํา
ต้องห้ามเพือปรับแตง่สาํนวนแปล   
 ด้านปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลพบวา่มีปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ วฒันธรรมการใช้ภาษาและความประสงค์
ของผู้แปล ปัจจยัทีเกียวข้องกบัวฒันธรรมการใช้ภาษา มี 2 ปัจจยัยอ่ย ได้แก่ ความคล้ายคลงึระหว่างวฒันธรรม
การใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย และความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย สว่น
ความประสงค์ของผู้แปลทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามนนัมี 2 แบบ ได้แก่ การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมี
ความหมายแตกต่างกัน และการเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกัน ปัจจัยเหล่านีจะ
สง่ผลต่อการรับรู้สารของผู้อ่าน การแปลถ้อยคําต้องห้ามจึงต้องระมดัระวงัและคํานึงถึงผลกระทบจากปัจจัย
เหลา่นีด้วย  
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 This thesis aims at categorizing the origin of taboo words in an English literature and its Thai 

translation, studying the strategies of taboo words’ translation, and studying the factors that affect the 

translation of taboo words. The data employed in the study are from “Chua Chee Wit Khong Phom” 

translated by Khamrawee-Baitoey from an English literature “The Catcher in the Rye” by J.D. 

Salinger.   
 The results indicate that there are 11 groups of taboo words; 5 of which are found in both 

English literature and Thai version namely, taboo words concerning animals, objects, behaviors, 

properties, religions and the supernatural; 2 of which are found only in English literature namely, 

taboo words concerning excrements, and plants; 4 of which are found only in Thai version namely, 

taboo words concerning organs, relatives, pronouns and name titles, and final particle.   
 As for the translation strategies of taboo words, 5 main strategies are employed for 

translating taboo words from English literature namely, literal translation, modified literal translation, 

equivalent translation, interpretative translation, and ellipsis. Moreover, there are 2 sub-strategies for 

configuring taboo words in Thai version namely, the use of Thai taboo words to replace non-taboo 

words in English novel, and adding more taboo words.   
 As for factors affecting translation, there are 2 factors affecting taboo words translation 

namely, the language usage and the translator’s intention. The language usage comprises 2 sub-

categories namely, the similarities between English and Thai usage and the differences between 

English and Thai usage. As for the translator’s intention affecting taboo words translation, there are 2 

types of translation namely, the use of words which are different in meaning and the use of words 

which are different in levels of vulgarity. These factors affect the reader’s perception, therefore, the 

translation of taboo words should be done carefully, and their consequences should be taken into 

consideration.  
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