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

in the Rye ของ J.D. Salinger   
 ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามมีทงัหมด 11 กลุม่ แบง่เป็นกลุม่ทีมาซึงปรากฏใช้ทงัใน
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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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บทท ี1 

บทนํา 

 
1. ทมีาและความสาํคัญของการศึกษา 

 ถ้อยคําต้องห้าม (Taboo words) หมายถึง ถ้อยคําทีไม่ควรใช้ในทีสาธารณะเพราะมี
ความหยาบคาย รุนแรง ก้าวร้าว และสามารถทําร้ายความรู้สึกของผู้ ฟัง โดยปกติแล้วถ้อยคํา
ต้องห้ามมักจะถูกยับยังหรือถูกควบคุมด้วยเหตุผลบางอย่างเสมอ เช่น เหตุผลทางศาสนา 
วฒันธรรม หรือบรรทดัฐานของสงัคม (Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 118) ถ้อยคํา
ต้องห้ามมีหลายชนิด เชน่ ถ้อยคําไมส่ภุาพ ถ้อยคําหยาบคาย ถ้อยคําสบประมาท ถ้อยคําสาปแช่ง 
ถ้อยคําสบถ ถ้อยคําทีเกียวข้องกับอวัยวะเพศ ถ้อยคําทีเกียวข้องกับของเสียจากร่างกาย ฯลฯ 
(Jay, 1996, อ้างถึงใน Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 121-122) ซึง Leetrakul (1978: 

62-63) ก็ได้จดัแบ่งถ้อยคําต้องห้ามทงัหมดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ถ้อยคําทีต้องห้าม 
(Totally taboo words) คือถ้อยคําทีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในทุกบริบท โดยส่วนมากจะเป็น
ถ้อยคําทีเกียวข้องกับเรืองเพศ และอีกประเภทหนึงก็คือถ้อยคําทีหลีกเลียงในบางกร ณี 
(Contextually taboo words) ซงึจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในบางบริบทเทา่นนั 

 แม้ว่าถ้อยคําต้องห้ามจะเป็นถ้อยคําทีถูกสังคมยับยงัไว้ว่าไม่สมควรใช้เนืองจากขัดต่อ
คา่นิยมอนัดีงามของสงัคม แตใ่นชีวิตประจําวนัของมนษุย์ก็มีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามในการสือสาร
อยูเ่สมอ Pinker (2008: 350-368) ได้ศกึษาลกัษณะการใช้ถ้อยคําต้องห้ามและสรุปไว้ว่ามนษุย์จะ
ใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือทําหน้าที 5 ประการ ได้แก่ เพือสือความหมายพรรณนา (Descriptively) 

เพือปรับแต่งสํานวนภาษา (Idiomatically) เพือสบประมาท (Abusively) เพือเน้นความหมาย 
(Emphatically) และเพือระบายอารมณ์ความรู้สึก (Cathartically) จะเห็นได้ว่าถ้อยคําต้องห้ามทํา
หน้าทีได้อย่างหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทังในแง่ของการสือ
ความหมายและการสืออารมณ์ และในบางครังมนษุย์ก็ใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือแสดงออกถึงความ
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สนิทสนมระหว่างผู้พดูผู้ ฟังด้วย ถ้อยคําต้องห้ามจึงเป็นถ้อยคําอีกประเภทหนึงทีสําคญัไม่น้อยไป
กวา่ถ้อยคําธรรมดาทวัไป 

 นอกจากการสือสารในชีวิตประจําวนัแล้ว วรรณกรรมก็เป็นอีกแหล่งหนึงทีเราจะพบการใช้
ถ้อยคําต้องห้ามอยู่บ่อยครัง การใช้ถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเป็นสิงสําคญัประการหนึงทีจะ
ช่วยให้ผู้อ่านวรรณกรรมรับรู้และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของวรรณกรรมมากขึน ดงัที  ศภุกานดา 
บญุทองรอด (2545: 46-64) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้ถ้อยคําต้องห้ามซึงรุนแรงเกินจริงในวรรณกรรม
จะช่วยเสริมอารมณ์ให้กับผู้อ่าน ทําให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของตวัละครได้ชัดเจนขึน จึงไม่น่า
แปลกใจทีเราจะพบถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเรืองตา่งๆ ผู้วิจยัได้ค้นคว้าและศกึษา
วรรณกรรมจํานวนหนึงพบว่าวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye (1951) บทประพนัธ์ของ 
J.D. Salinger* ซึงถูก American Library Association จัดให้เป็นหนังสือทีมีเนือหารุนแรง 
(O’mara, Michael, 2007: 57) เมือผู้วิจยัศกึษาวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye จึง
พบว่ามีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามเป็นจํานวนมาก และวรรณกรรมเรืองนียงัแปลเป็นภาษาไทยด้วย 
ผู้ วิจัยจึงมีความเห็นว่าการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรืองนีเป็นประเด็นที
นา่สนใจ  

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการแปลถ้อยคําต้องห้ามแล้วพบว่า
การศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในงานวรรณกรรมนนัยงัไม่แพร่หลายมากนกั และงานวิจยัที
เกียวข้องโดยส่วนมากก็มกัจะกล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามบางประเภทในงานวรรณกรรม หรือศึกษา
จากแหล่งข้อมูลอืนทีไม่ใช่งานวรรณกรรม เช่น งานวิจัยของ Pasakara Chueasuai (2010)  
เรือง “Translation Shifts in the Love and Lust Section in the Thai Version of Cosmopolitan: 

A Systemic Functional Perspective” งานวิจยัของ นลิน วชิรพนัธุ์สกลุ (2545) เรือง “การแปล 
คําเรียกขานและคําสรรพนามทีปรากฏในนวนิยายแปลเรือง ‘คนขีเสือ’ ของ จิตร ภูมิศักดิ”  
งานวิจยัของ รมย์ชลี งามวิทย์โรจน์ (2545) เรือง “การวิเคราะห์ปัญหาการแปลคําผรุสวาท คําสบถ  
ในบทพูดภาพยนตร์เพือทําอักษรใต้ภาพ กรณีศึกษาภาพยนตร์เรือง ‘Magnolia’” งานวิจัยของ 
ชาลินี วิมลเกียรติขจร และคารินา โชติรวี (2551) เรือง “การศึกษากลวิธีการแปลคําหยาบ  
                                                           
 * หรือ Jerome David Salinger 
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‘FUCK’ กรณีศึกษา: ชู้ รักเลดีแชตเตอร์เลย์ (Lady Chatterley’s Lover) และเทรนสปอตติง 
(Trainspotting)” ด้วยเหตุนีผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรือง  
The Catcher in the Rye โดยหวงัว่าการศกึษาครังนีจะช่วยเติมเต็มงานวิจยัเกียวกับการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามในงานวรรณกรรมให้ครอบคลมุและสมบรูณ์ครบถ้วนยิงขนึ 

 วรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye ถ่ายทอดเรืองราวของวยัรุ่นชายคนหนึงชือว่า  
โฮลเดน คอลฟิลด์ (Holden Caulfield) เขาเกลียดชงัผู้คนทีเสแสร้งหลอกลวง และรู้สึกว่าสงัคม
เตม็ไปด้วยคนไมจ่ริงใจ เขาจงึปฏิเสธกฎเกณฑ์ทีคนส่วนใหญ่ในสงัคมมองว่าดี แม้ว่าเหตกุารณ์ใน
เนือเรืองจะใช้ระยะเวลาเพียงสองถึงสามวนั แตเ่รืองราวก็เข้มข้นและน่าสนใจ เนืองจากการดําเนิน
เรืองราวจะมีโฮลเดนเป็นผู้ เลา่เรือง บทบรรยายทงัหมดจะเป็นสิงทีออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของ
โฮลเดนโดยตรง ทําให้ผู้อา่นรับรู้ถึงความรังเกียจทีเขามีตอ่ผู้คนและสงัคมตลอดเรือง แม้ว่าบางครัง
เขาจะต้องพบปะพดูคยุกับตวัละครอืนๆ เช่น เพือน ครู น้องสาว แม่ชี ฯลฯ ผู้ เขียนมกัจะนํา เสนอ
ภาพทีขดัแย้งระหว่างคําพูดและความคิดของโฮลเดน เช่น ขณะทีเขาพูดกับคู่สนทนาด้วยภาษา
สุภาพ เขาก็สบถถ้อยคําต้องห้ามอยู่ภายในจิตใจ ทําให้วรรณกรรมเรืองนีจึงมีถ้อยคําต้องห้าม
ปรากฏอยูต่ลอดทงัเรือง 

 ดงัได้กลา่วแล้ววา่การใช้ถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมนนัมีความสําคัญ เพราะจะช่วยให้
ผู้อ่านเข้าถึงอารมณ์ของวรรณกรรมได้มากยิงขึน เมือมีการแปลวรรณกรรมจากภาษาหนึงไปเป็น
อีกภาษาหนึง ผู้ แปลจึงต้องถ่ายทอดถ้อยคําต้องห้ามอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมากทีสุด อย่างไรก็
ตาม ถ้อยคําต้องห้ามเป็นถ้อยคําทีเกียวข้องกบัวฒันธรรมของสงัคมแตล่ะแห่งอย่างลึกซงึ สพุรรณี 
ปินมณี (2554: 233-235) ได้กลา่วไว้วา่ปัญหาอย่างหนึงทีมกัจะเกิดขนึในการแปลถ้อยคําประเภท
นีก็คือความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรม ผู้แปลจงึไมค่วรมองข้ามปัญหาทีเกิดขนึจากความแตกตา่ง
ดงักลา่ว เพราะความเข้าใจผิดจะนําไปสูก่ารตีความทีผิด และการตีความทีผิดย่อมนําไปสู่การแปล
ทีผิดได้ ผู้แปลในฐานะทีเป็นผู้ถ่ายทอดสารจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลจะต้องรับภาระหนกัใน
การตีความ เนืองจากผู้ เขียนต้นฉบบัไมไ่ด้อธิบายรายละเอียดเอาไว้ เพราะเขาเขียนด้วยภาษาของ
ตนเพือให้ผู้อ่านในภาษาของตนอ่าน จึงไม่จําเป็นต้องอธิบายเพราะถือว่าเข้าใจตรงกนัอยู่แล้ว แต่
ผู้อ่านสํานวนแปลไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับผู้ อ่านต้นฉบบั จึงเป็นหน้าทีของผู้แปลทีจะต้องตีความ
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และถ่ายทอดใจความสําคญัจากต้นฉบบัมาให้ผู้อ่านสํานวนแปลซึงอยู่ในอีกวฒันธรรมหนึงเข้าใจ
ได้ตรงกนัด้วยกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีเหมาะสม 

 ปัญหาทีเกิดจากความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมประการหนึงคือการจบัความหมายแฝง
ของถ้อยคําในต้นฉบบั ถ้อยคําต้องห้ามหลายคําไม่ได้สือความหมายตรงตามรูปภาษา แต่จะสือ
ความหมายแฝงในเชิงลบ เนืองจากความหมายแฝงเป็นเรืองทีใช้กนัเฉพาะคนกลุ่มเล็กหรือคนทีอยู่
ในสิงแวดล้อมเดียวกัน มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน คนทีอยู่ต่างวฒันธรรม ต่างสงัคม และต่าง
ประการณ์ จงึอาจจะมีปัญหาในการจบัความหมายแฝงของถ้อยคําในต้นฉบบัได้  (สญัฉวี สายบวั, 

2550: 41) ยกตวัอย่างเชน่คําว่า ควาย ในภาษาไทยจะสามารถใช้สือความหมายเชิงสบประมาท
ตอ่ผู้ ทีมีความโง่เขลาเบาปัญญา แตภ่าษาองักฤษนนัคําวา่ Buffalo กลบัไม่สือความหมายดงักล่าว 
หรือคําว่า ลิง ในภาษาไทยจะใช้เรียกคนอย่างเอ็นดอูยู่ในที เช่น ซนเหมือนลิง แตใ่นภาษาองักฤษ
นนัการเรียกใครวา่ Monkey ถือเป็นการสบประมาทอยา่งรุนแรงว่าโง่เขลาหรือสกปรก ดงันนัหากผู้
แปลมองข้ามความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีแล้ว
แปลถ้อยคําดงักลา่วตรงตามรูปภาษาก็อาจจะทําให้ถ่ายทอดความหมายออกมาได้ไม่ตรงกนั เช่น 
คําว่า He’s monkey. สือความหมายว่า เขาโง่จริงๆ หรือ เขาสกปรกจริงๆ แตถ้่าแปลตรงตามรูป
ภาษาออกมากวา่ เขาเป็นลิงจริงๆ ก็จะสือความหมายว่า เขาซน ทําให้สือความหมายไม่ตรงกนั ผู้
แปลจึงต้องพิจารณาถึงการถ่ายทอดความหมายแฝงของถ้อยคําด้วย (สุพรรณี ปินมณี, 2554: 

204)  

 นอกจากการจบัความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามแล้ว ปัญหาอีกประการหนึงทีผู้วิจยั
สงัเกตว่าเกิดขึนจากความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยก็คือใน
ภาษาไทยจะมีถ้อยคําต้องห้ามบางประเภทซงึไมมี่ในภาษาองักฤษ ตวัอย่างเช่น ถ้อยคําต้องห้ามที
เป็นคําสรรพนามหรือคํานําหน้านาม เช่น แก มนั ไอ้ อี ฯลฯ ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําลงท้าย เช่น 
วะ ว่ะ โว้ย ฯลฯ ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามทีสมัพนัธ์เกียวข้องกบัหน่วยไวยากรณ์ซึงไม่ปรากฏใช้ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 
การใช้ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีในการแปลย่อมทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้ถึงสํานวนภาษาทีเป็น
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ธรรมชาตมิากขนึ ดงันนัผู้ แปลจึงต้องคิดค้นวิธีทีจะปรับแตง่สํานวนแปลให้ดคูุ้นเคยและสอดคล้อง
กลมกลืนกบัวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อา่นให้ได้โดยทีไมบ่ดิเบือนสาระสําคญัจากต้นฉบบั 

 จากปัญหาดงักล่าวจะเห็นได้ว่าผู้แปลเป็นบุคคลสําคญัทีจะต้องแก้ไขปัญหาการแปลที
เกิดขนึจากความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย การศกึษาการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามจึงน่าสนใจเพราะจะทําให้ทราบถึงกลวิธีการแปลทีผู้แปลใช้แก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ด้วยเหตนีุผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรือง The Catcher in the 

Rye เทียบกับสํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย ชือว่า “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ.2524) ซึงเป็นสํานวน
แปลฉบบัแรกจากทงัหมด 3 สํานวน*

  และเป็นสํานวนแปลทีผู้ วิจัยสงัเกตว่ามีการใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามทีเข้มข้นและหลากหลาย อีกทงัสํานวนแปลดงักล่าวยังเป็นฉบบัแรกและเป็นฉบบัเก่า 
อาจจะสะท้อนลกัษณะลีลาการแปลของนกัแปลสมยัก่อนด้วย การศกึษาครังนีผู้ วิจยัจะวิเคราะห์
เพือหาคําตอบว่ากลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบับและสํานวนแปลมีความ
เหมือนความแตกตา่งอย่างไร ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลประเภทใดในการแปลถ้อยคําต้องห้าม และ
ปัจจยัใดทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม นอกจากนีผู้วิจยัยงัมุ่งหวงัว่าผลการศกึษาจะสะท้อน
ให้เห็นลีลาการแปลถ้อยคําต้องห้ามนกัแปลสมยัก่อน และสะท้อนให้เห็นคณุคา่ความสําคญัของ
การแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 เพือจดักลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบัและสํานวนแปล  

 2.2 เพือศกึษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้าม  
 2.3 เพือศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 

 

 
                                                           
 * วรรณกรรมเรือง The catcher in the Rye (1951) ของ J.D. Salinger ได้รับการแปลเป็นสาํนวนแปลภาษาไทยจํานวน 
3 สํานวน ได้แก่ สาํนวนแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ.2524) ของ คําระวี-ใบเตย สํานวนแปลเรือง “ทุง่ฝัน” (พ.ศ.2531) ของ ศา
สนิก และสํานวนแปลเรือง “จะเป็นผู้คอยรับไว้ไมใ่ห้ใครร่วงหลน่” (พ.ศ.2552) ของ ปราบดา หยุน่ 
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3. สมมตฐิานของการศึกษา 

 3.1 ถ้อยคําต้องห้ามบางกลุม่จะปรากฏเฉพาะในสํานวนแปลเท่านนั เช่น ถ้อยคําต้องห้าม
กลุม่คําสรรพนามและคํานําหน้านาม ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คําลงท้าย ฯลฯ  
 3.2 การแปลถ้อยคําต้องห้ามนันนอกจากจะมีกลวิธีหลักทีผู้ แปลใช้ถ่ายทอดถ้อยคํา
ต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบับมาสู่สํานวนแปลแล้ว น่าจะมีกลวิธีเสริมทีช่วยให้ผู้ แปลสามารถ
ปรับแตง่สํานวนแปลให้มีถ้อยคําต้องห้ามเพิมเตมิขนึมาจากต้นฉบบั เชน่ กลวิธีการเพิม ฯลฯ  
 3.3 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรรมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นปัจจัย
ประการหนงึทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

 ผู้วิจัยศึกษากลวิธีการแปลในวรรณกรรมแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ.2524) ของ  
คําระวี-ใบเตย สํานกัพิมพ์ปิยะสาส์น เทียบกบัต้นฉบบัเรือง The Catcher in the Rye (ค.ศ.1951) 
ประพนัธ์โดย J.D Salinger สํานกัพิมพ์ Penguin Books 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กลวิธีการแปล หมายถึง กลวิธีทางภาษาทีผู้แปลใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเรือง 
The Catcher in the Rye กบัสํานวนแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม”  
 ความหมายตามรูปภาษา หมายถึง ความหมายแรกทีเราจะนึกถึงเมือพบถ้อยคําต่างๆ  
โดยปราศจากบริบท ยกตวัอย่างเช่นคําว่า ควาย หมายถึง “สตัว์เคียวเอืองชนิดหนึง รูปร่างใหญ่  
มีเขาโค้งยาว ทีใต้คางและหน้าอกมีขนขาวเป็นรูปง่าม” เป็นต้น   
 ความหมายแฝง  หมายถึง  ความหมายอืนๆ  ของถ้อยคําทีอยู่นอกเหนือไปจาก
ความหมายตามรูปภาษา เป็นความหมายทีต้องตีความร่วมกับบริบทก่อนจึงจะเป็นทีเข้าใจ  
โดยบริบททีในทีนีจะมีทงับริบททางการใช้ภาษาและบริบททางวฒันธรรม ยกตวัอย่างเช่นคําว่า  
ไอ้ควาย ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะหมายถึง “คนโง่เขลาเบาปัญญา” เป็นต้น  
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 อารมณ์ หมายถึง ความรู้สกึของตวัละครทีเจือปนอยูห่รือสะท้อนออกมาจากถ้อยคําตา่งๆ 
ยกตวัอยา่งเชน่คําวา่ ไอ้ควาย อาจจะแสดงอารมณ์โมโห รําคาญ หรือไมพ่อใจ  
 ผู้แปล หมายถึง คําระวี-ใบเตย  
 ต้นฉบับ หมายถึง วรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye (ค.ศ.1951) ประพนัธ์โดย 
J.D. Salinger สํานกัพิมพ์ Penguin Books  
 สํานวนแปล หมายถึง วรรณกรรมแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ.2524) ของ คําระวี-

ใบเตย สํานกัพิมพ์ปิยะสาส์น แปลมาจากต้นฉบบัเรือง The Catcher in the Rye  
 ถ้อยคําต้องห้าม หมายถึง ถ้อยคําและสํานวนในต้นฉบบัและสํานวนแปลทีเป็นถ้อยคํา
หยาบคาย (Vulgarisms) ถ้อยคําสบประมาท (Insult) ถ้อยคําสบถ (Expletive) ถ้อยคําสาปแช่ง 
(Cursing) และถ้อยคําทีถกูสงัคมสภุาพชนยบัยงัไว้วา่ไม่สมควรใช้เนืองจากขดัตอ่คา่นิยมอนัดีงาม
ของสงัคม เช่น การเรียกแทนตวัผู้อาวุโสด้วยถ้อยคําทีแสดงถึงความไม่ให้เกียรติว่า มัน หรือ ตา
แก่ จะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสงัคมไทย การเอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมจะถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในสงัคมองักฤษ   
 ถ้อยคําธรรมดา หมายถึง ถ้อยคําและสํานวนในต้นฉบบัและสํานวนแปลทีสงัคมถือว่า
สภุาพ ไม่หยาบคาย ไม่รุนแรง และไม่ทําร้ายความรู้สึกของผู้ ฟังจนเกินไป รวมไปถึงคํารืนหดู้วย
 วัฒนธรรมการใช้ภาษา หมายถึง ลกัษณะและรูปแบบการใช้ภาษาทีถกูกําหนดขนึตาม
วฒันธรรมของสงัคมแหง่นนั 

 
6. ข้อตกลงเบืองต้น 

 6.1 การนําเสนอผลการศึกษาจะมีการยกตวัอย่างประกอบ ผู้ วิจัยจะแสดงทีมาของ
ตวัอยา่งไว้ด้วยอกัษรตวัเอนในวงเล็บข้างท้ายตวัอย่าง โดยจะระบหุมายเลขบทและหมายเลขหน้า
เอาไว้ตามลําดบั เช่น (Chapter 1, 5) หมายความว่าตวัอย่างดงักล่าวยกมาจากบทที 1 หน้าที 5 
ของต้นฉบบั หรือ (บทที 1, 5) ก็หมายความว่าตวัอย่างดงักล่าวยกมาจากบทที 1 หน้าที 5 ของ
สํานวนแปล 



8 
 

 6.2 การศกึษาครังนีเป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative study) เท่านนั ไม่มีการ
วิเคราะห์หรือนําเสนอข้อมลูในเชิงสถิต ิ  
 6.3 การนําเสนอตวัอย่างและผลการศกึษาในครังนี ผู้วิจัยจะรักษารูปแบบการสะกดของ
ถ้อยคําไว้ตามทีปรากฏในต้นฉบบัและสํานวนแปล แม้ว่าถ้อยคําบางคําจะสะกดแตกตา่งไปจาก
ปัจจบุนั ผู้วิจยัก็จะไมป่รับเปลียนหรือแก้ไขใดๆ ทงัสนิ เชน่ for Chrissake, goddam, หว่ะ ฯลฯ  

 
7. วิธีดาํเนินการศึกษา 

 การศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye: 

กรณีศกึษาสํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย มีวิธีดําเนินการศกึษาดงัตอ่ไปนี 

 7.1 ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามเพือเป็นแนวทางการศกึษา ประกอบด้วยประเดน็ตอ่ไปนี 

  1. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัถ้อยคําต้องห้าม  
  2. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัภาษาศาสตร์สงัคม  
  3. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัความหมายของถ้อยคํา  
  4. แนวคดิและทฤษเกียวกบัการแปล  
  5. เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการแปล 

 7.2 วรรณกรรมต้นฉบบัเรือง The Catcher in the Rye ได้รับการแปลเป็นสํานวน
แปลภาษาไทยจํานวน 3 สํานวน ได้แก่ สํานวนแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ. 2524) ของ คําระ
วี-ใบเตย สํานวนแปลเรือง “ทุ่งฝัน” (พ.ศ. 2531) ของ ศาสนิก และสํานวนแปลเรือง “จะเป็นผู้คอย
รับไว้ ไม่ให้ใครร่วงหล่น” (พ.ศ. 2552) ของ ปราบดา หยุ่น ผู้แปลศกึษาสํานวนแปลทงั 3 สํานวน
เพือเปรียบเทียบความน่าสนใจในฐานะทีเป็นแหล่งข้อมลู แล้วจึงคดัเลือกให้สํานวนแปลเรือง “ชวั
ชีวิตของผม” ของ คําระวี-ใบเตย เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาครังนี เนืองจากพบว่ามีการใช้
ถ้อยคําต้องห้ามอย่างเข้มข้นและหลากหลาย อีกทงัสํานวนแปลดงักล่าวยงัเป็นฉบบัแรกและเป็น
ฉบบัเก่า จงึอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะลีลาการแปลของนกัแปลสมยัก่อนด้วย 
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 7.3 ผู้วิจยัคดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวนแปล 
โดยพิจารณาวา่ถ้อยคําใดบ้างทีถือวา่เป็นถ้อยคําทีไม่สภุาพ หยาบคาย รุนแรง ทําร้ายผู้ อืน และไม่
เหมาะสมทีจะใช้ในสงัคมสภุาพชน นอกจากนีการพิจารณาถ้อยคําจากต้นฉบบัและสํานวนแปลว่า
ถ้อยคําใดบ้างทีเป็นถ้อยคําต้องห้ามจะไม่ได้ใช้มมุมองหรือกรอบความคิดเดียวกันเสมอไป แตจ่ะ
ปรับเปลียนมุมมองหรือกรอบความคิดไปตามวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่าน เช่น วฒันธรรม
การใช้ภาษาของผู้ อ่านต้นฉบบัซึงเป็นชาวอังกฤษและนับถือศาสนาคริสต์จะถือว่าการสบถว่า  

Jesus เป็นสิงต้องห้ามเพราะขดัตอ่บญัญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ทีบญัญัติไว้ว่าจะต้องไม่
เอย่ถึงพระนามของพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม แต่วฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่านสํานวนแปลซึง
เป็นชาวไทยจะไม่ถือว่าการสบถถ้อยคําดงักล่าวเป็นสิงต้องห้ามเพราะชาวไทยส่วนมากไม่ได้นบั
ถือศาสนาคริสต ์

 7.4 ผู้วิจยัศกึษาความหมายของถ้อยคําต้องห้ามแตล่ะคํา ทงัส่วนของความหมายตามรูป
ภาษา ความหมายแฝง และความหมายส่ออารมณ์ การสืบค้นความหมายของถ้อยคําต้องห้ามจะ
อาศยัแหล่งข้อมูลต่างๆ ทงัทีเป็นเอกสารและสือออนไลน์เพือให้ทราบความหมายได้อย่างชดัเจน
และนา่เชือถือทีสดุ แหลง่สืบค้นผู้วิจยัใช้อ้างอิงความหมายของถ้อยคําต้องห้ามในการศกึษาครังนี
มีดงันี 

  1. www.etymologyonline.com  

  2. www.thefreedictionary.com  

  3. www.wordreference.com  

  4. www.en.wikipedia.org  

  5. www.dict.longdo.com  

  6. Longman Dictionary of Contemporary English (2005)  

  7. พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

 7.5 ผู้ วิจัยดําเนินการศึกษาตามวตัถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ การจดักลุ่มทีมาของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปล การศึกษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้าม และการศึกษา



10 
 

ปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม จากนันจึงนําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ 

 7.6 ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษาและอภิปรายผลการศกึษา 

 
8. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ทําให้ทราบกลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปล รวมถึงความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปล   
อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันระหว่างถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยได้  

 8.2 ทําให้ทราบกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามที คําระวี-ใบเตย ใช้ในการแปลวรรณกรรม
ต้นฉบบัเรือง The Catcher in the Rye   
 8.3 ทําให้ทราบปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพฒันาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษมาสู่ภาษาไทยให้
ได้ผลทีดียิงขนึ   
 8.4 เป็นประโยชน์แก่ผู้ ทีสนใจศกึษาการแปลตอ่ไป 
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บทท ี2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผู้วิจยัศกึษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการศกึษาการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามเพือเป็นแนวทางในการศึกษาครังนี ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมและแบ่งเป็น 5 

ประเดน็ ได้แก่ 

  1. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัถ้อยคําต้องห้าม  
  2. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัภาษาศาสตร์สงัคม  
  3. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัความหมายของถ้อยคํา  
  4. แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัการแปล  
  5. งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 จากการทบทวนวรรณกรรมประเด็นดงักล่าว ผู้วิจยัสามารถสรุปสาระสําคญัของแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องดงัตอ่ไปนี 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับถ้อยคาํต้องห้าม 

 1.1 คาํจาํกัดความของถ้อยคาํต้องห้าม 

 ผู้วิจยัศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับถ้อยคําต้องห้ามแล้วพบว่ามีผู้ เชียวชาญ
กลา่วถึงคําจํากดัความของถ้อยคําต้องห้ามไว้ดงัตอ่ไปนี 

 Brown (1961, อ้างถึงใน Thanjitt, 1998: 8-9) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็น
ถ้อยคําทีสัมพันธ์กับค่านิยมของสังคม (Social value) กล่าวคือ ค่านิยมของสังคมจะเป็น
ตวักําหนดสิงทีควรและไม่ควรกระทําในแต่ละสงัคม หากถ้อยคําใดทีคา่นิยมของสงัคมกําหนดว่า
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ไม่เหมาะสม ถ้อยคําดงักล่าวก็จะกลายเป็นคําต้องห้าม ดงันนัถ้อยคําต้องห้ามจึงเป็นสิงทีสะท้อน
ระบบของคา่นิยมในสงัคมได้ 

 Fraenkel (1967: 60) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็นถ้อยคําทีเกิดขนึจากอิทธิพล
ด้านความเชือเรืองศาสนาและอํานาจเหนือธรรมชาติ มนุษย์จะถูกลงโทษจากสิงทีมีอํานาจ
เหนือกว่าหากละเมิดฝ่าฝืนข้อห้าม ซึงข้อห้ามมีทงัข้อห้ามทางภาษาและพฤติกรรม ข้อห้ามทาง
ภาษาทีสงัเกตได้ชดัเจนประการหนงึคือการหลีกเลียงคําบางคํา ทําให้คําเหล่านนักลายเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามไปในทีสดุ 

 Leetrakul (1978, 11) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็นถ้อยคําทีควรหลีกเลียง 
เนืองจากคา่นิยมของสงัคมนนัๆ เห็นว่าถ้อยคําดงักล่าวไม่เหมาะสม ถ้อยคําต้องห้ามอาจแสดงถึง
ความไมพ่อใจของผู้พดูได้ในบางสถานการณ์ และการใช้ถ้อยคําต้องห้ามก็อาจทําให้ผู้ ฟังไม่พอใจ 
และอาจทําให้ผู้พดูถกูมองวา่เป็นบคุคลทีหยาบคายได้ 

 Fromkin and Rodman (1983: 266) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็นถ้อยคําทีไม่
นิยมใช้กนัในสงัคมสุภาพชน ถ้อยคําต้องห้ามบางคํายงัเกียวข้องกับพฤติกรรมต้องห้ามในสงัคม 
กล่าวคือสงัคมจะกําหนดพฤติกรรมต้องห้ามขนึมาและยบัยงัว่าการเอ่ยถึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็น
สิงต้องห้าม ทําให้ถ้อยคําบางคําอาจจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสงัคมทนัทีหากถ้อยคําดงักล่าว
เกียวข้องหรือหมายถึงพฤตกิรรมทีต้องห้ามในสงัคม  

 Qanbar (2011: 88) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็นถ้อยคําทีเอ่ยออกไปแล้วทําให้
ผู้ ฟังอบัอายขายหน้า ตกใจ หรือเสียใจ ถ้อยคําต้องห้ามจะทําร้ายความรู้สึกของผู้ ฟัง และยงัลบหลู่
ความคดิความเชือของผู้ ฟังอีกด้วย 

 Fakuade, Gbenga, and others (2013: 118) ได้กล่าวถึงถ้อยคําต้องห้ามไว้ว่าเป็น
ถ้อยคําทีควรหลีกเลียงการเอ่ยออกมาตรงๆ ในทีสาธารณะ เพราะจะสือความหมายทีรุนแรง 
สามารถทําร้ายจิตใจของผู้ อืน ถ้อยคําต้องห้ามมกัจะถกูควบคมุด้วยเหตผุลบางอย่าง เช่น ศาสนา 
วฒันธรรม บรรทดัฐานของสงัคม ฯลฯ 
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 จากคําจดัความทีกล่าวมานีแสดงให้เห็นว่าถ้อยคําต้องห้ามคือถ้อยคําทีถูกควบคมุว่าไม่
สมควรใช้เนืองจากเหตผุลบางอยา่ง เช่น คา่นิยมของสงัคม อิทธิพลจากความเชือเรืองศาสนาและ
สิงเหนือธรรมชาติ ความเหมาะสมทีสงัคมสภุาพชนกําหนดขนึ การรักษาความรู้สึกของผู้ ฟัง ฯลฯ 
ปัจจยัเหลา่นีทําให้เกิดถ้อยคําต้องห้ามขนึ จากการศกึษาเอกสารทีเกียวข้องพบว่าถ้อยคําต้องห้าม
มีปลายประเภทดงัจะเสนอไว้ในหวัข้อถดัไปนี 

 1.2 ประเภทของถ้อยคาํต้องห้าม 

 จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้องกบัถ้อยคําต้องห้ามพบว่ามีผู้จดัแบง่ประเภทของ
ถ้อยคําต้องห้ามไว้อยา่งหลากหลายดงันี 

 Jay (1996, อ้างถึงใน Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 121-122) แบง่ประเภท
ของถ้อยคําต้องห้ามออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 

  1. Taboo or obscene language (ถ้อยคําต้องห้ามและถ้อยคําลามก) คือ
ถ้อยคําทีไมค่วรใช้ในทีสาธารณะ เชน่ Fuck (การร่วมเพศ) และ Bitch (คําตอ่วา่ผู้หญิงสําสอ่น) 

  2. Blasphemy (ถ้อยคําดูหมินพระเจ้า) คือการใช้คําศพัท์เฉพาะทีเกียวข้องกบั
ศาสนาอย่างไม่เหมาะสมเพือทําร้ายหรือสร้างความเสือมเสียต่อพระเจ้า ศาสนา สถาบันที
เกียวข้องกบัศาสนา รูปเคารพ สญัลกัษณ์ตา่งๆ ฯลฯ 

  3. Profanity (ถ้อยคําทีเกียวข้องกับศาสนา) คือการใช้ถ้อยคําทีเกียวข้องกับ
ศาสนาด้วยกิริยาทีแสดงถึงความไม่เคารพนบัถือ ผู้พูดอาจจะไม่ได้ตงัใจดูหมินพระเจ้าหรือสิงที
เกียวข้องกบัศาสนา แตต้่องการสืออารมณ์ทีมีตอ่บางสิงบางอยา่งเพียงเทา่นนั 

  4. Insult and radical slur (ถ้อยคําสบประมาท) คือถ้อยคําทีโจมตีหรือทําร้าย
ผู้ อืนโดยสือความหมายซึงเกียวข้องกับลักษณะทางกายภาพ สติปัญญา หรือจิตใจของผู้ ทีถูก
กลา่วถึง เชน่ Coconut head (คนโง่) Monkey (คนนา่เกลียด) 
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  5. Expletive (ถ้อยคําสบถ) คือถ้อยคําสืออารมณ์ทีอยู่ในรูปแบบของคําอทุาน
หรือคําสบถสอดแทรก ผู้ พูดจะไม่ได้เอ่ยขึนเพือพาดพิง โจมตี หรือทําร้ายใครคนใดคนหนึง
โดยเฉพาะ แตจ่ะเอย่ขนึเพือปลดปลอ่ยอารมณ์ความรู้สกึ เชน่ ความไมพ่อใจ ความผิดหวงั ฯลฯ 

  6. Vulgarisms (ถ้อยคําหยาบคาย) คือการใช้ถ้อยคําทีไม่สุภาพ หยาบคาย 
รุนแรง จดัเป็นถ้อยคําทีน่ารังเกียจและก้าวร้าว ผู้พดูมกัจะใช้ถ้อยคําหยาบคายเพือลดคณุค่าหรือ
ลดความสําคญัของบางสิงบางอย่าง หรือผู้พดูอาจจะใช้ถ้อยคําหยาบคายเพืออ้างถึงหรือบรรยาย
เกียวกบัสิงดงักลา่วก็ได้ 

  7. Cursing (ถ้อยคาํสาบแช่ง) คือการใช้ถ้อยคําเพือสาปแชง่ผู้ อืน 

  8. Slang (ถ้อยคาํสแลง) ถ้อยคําต้องห้ามประเภทนีถกูสร้างขนึโดยคนกลุ่มหนึง
ในสงัคมเพือให้สมาชิกในกลุม่ใช้แสดงออกถึงอตัลกัษณ์และความเป็นกลุม่ก้อนเดียวกนั 

 Allan and Burridge (2006: 1) ได้กล่าวไว้ว่า ถ้อยคําต้องห้ามมกัจะมีความหมาย
เกียวข้องกับเรืองเพศ ร่างกาย และการทํางานของอวยัวะ รวมถึงการสบประมาทหรือการแสดง
ความหยาบคายทีทําร้ายผู้ อืนด้วย พวกเขาได้จําแนกถ้อยคําต้องห้ามออกเป็นหมวดหมูไ่ว้ดงันี 

  1. ถ้อยคําต้องห้ามเกียวกบัร่างกายและสิงทีขบัออกจากร่างกาย เช่น เหงือ นํามกู 
อจุจาระ ประจําเดือน ฯลฯ  

  2. ถ้อยคําต้องห้ามเกียวกับอวัยวะ พฤติกรรมทางเพศ การถ่ายปัสสาวะและ
อจุจาระ 

  3. ถ้อยคําต้องห้ามเกียวกับโรคภัยไข้เจ็บ ความตาย และการเข่นฆ่า ซึงรวมถึง
การลา่สตัว์หรือตกปลาด้วย  

  4. ถ้อยคําต้องห้ามเกียวกบัชือ คําเรียกขาน คําแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น
ตอ่บคุคล คําทีเกียวข้องกบัพระเจ้าหรือศาสนา คําต้องห้ามจากวตัถแุละสถานที  

  5. ถ้อยคําต้องห้ามเกียวกบัอาหาร การตระเตรียมอาหาร และการบริโภค 
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 Pinker (2008, 350-368) จดัแบง่ประเภทของถ้อยคําต้องห้ามออกเป็น 5 ประเภท โดยเขา
พิจารณาและจดัประเภทตามหน้าที (Functions) ของถ้อยคําต้องห้าม 

  1. Descriptively คือถ้อยคําต้องห้ามทีใช้สือความหมายในเชิงบรรยายหรือ
พรรณนา เชน่ Let’s fuck. หรือ I’ve fuck her.   

  2. Idiomatically คือถ้อยคําต้องห้ามทีใช้ปรับแตง่สํานวนภาษาเพือแสดงความ
หยาบคายหรือเพือเสริมอารมณ์ในการสนทนา ไม่ได้สือความหมายและไม่มีผลต่อการสือ
ความหมายของประโยค เช่น I don’t give a fuck. หรือ I don’t give a shit. ตา่งก็สือความหมาย
เหมือนกบัคําวา่ I don’t give a damn.ซงึแปลวา่ “ไมส่นใจ” 

  3. Abusively คือถ้อยคําต้องห้ามทีใช้สบประมาท เช่น Fuck you! หรือ 
Motherfucker 

  4. Emphatically คือถ้อยคําต้องห้ามทีใช้เน้นความหมาย เช่น This is fucking 

amazing. 

  5. Cathartically คือถ้อยคําต้องห้ามทีใช้อทุานขึนปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึก 
เชน่ การอทุานวา่ Fuck!!! เมือทําเครืองดืมร้อนๆ หกราดลงบนกางเกง 

 Leetrakul (1978, 11-57) ได้ศึกษาถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยแล้ว
จดัแบง่ถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยออกเป็น 9 ประเภทดงัตารางตอ่ไปนี 

ตารางที 1 ตารางแสดงถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยของ Leetrakul 

ประเภท รายละเอียด ตัวอย่าง 
1. ชือ 

   1.1 การตงัชือ 
 

ห้ามตังชือทีมีความหมายถึง
เทพเจ้าหรือเชือพระวงศ์ 

 

อิศวร สิทธตัถะ สทุโธทนะ 
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ตารางที 1 ตารางแสดงถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยของ Leetrakul (ตอ่) 

ประเภท รายละเอียด ตัวอย่าง 
   1.2 การเรียกขาน ห้ามเรียกชือบุคคลทีไม่สนิท

สนมหรือมีสถานภาพสูงกว่า
ขณะสนทนา (นอกจากการเอ่ย
ถึงในฐานะบคุคลทีสาม) 

   

   1.3 คําเรียกเครือญาต ิ คําบางคําถือเป็นคําต้องห้าม ผวั เมีย 
   1.4 ชืออาชีพ ” อีตัว (เป็นคําสแลง หมายถึง 

หญิงขายบริการ) 
   1.5 ชือโรคภยัไข้เจ็บ ” โรคหา่ ขีกลาก ขีเกลือน 
   1.6 ชืออาหาร ” ขนมไขเ่หีย ขนมขีหน ู
   1.7 ชือพืช ” ตดูหมตูดูหมา ผกัตบ 
   1.8 ชือสตัว์ ” ควาย หมา เหีย 
   1.9 คําเรียกอวยัวะ ” หวันม ตีน ควย    
   1.10 คําเรียกสิงปฏิกลู ” ขี เยียว ตด ราก (อ้วก) 
   1.11 คําเรียกการกระทํา ” แดก มีผวั ถอก 
2. คําสรรพนาม 

   2.1 สรรพนามบรุุษทีหนงึ 
 

” 
 

ก ูข้า 
   2.2 สรรพนามบรุุษทีสอง ” มงึ เอ็ง แก 

   2.3 สรรพนามบรุุษทีสาม ” มนั 
3. คําชว่ย 

   3.1 คํานําหน้า 
 

” 

 

ไอ้ อี 
   3.2 คําลงท้าย ” วะ โว้ย 

4. คําอปุมาอปุไมย ชือของบางสิงมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบ และกลายเป็นคํา
ต้องห้าม 

ปลาสลิด สากกะเบือ ไข ่

5. คําผวน คําบางคําเมือผวนแล้วก็จะ
กลายเป็นคําต้องห้าม 

คนสวย คณุด้วย เห็นหมี 
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ตารางที 1 ตารางแสดงถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยของ Leetrakul  (ตอ่) 

ประเภท รายละเอียด ตัวอย่าง 
6. คําทีออกเสียงคล้ายกับคํา
ต้องห้ามในภาษาไทย 

   6.1 คําทีมาจากภาษาไทย 

 
 
คําในภาษาไทยบางคําออก
เสียงคล้ายกบัคําต้องห้ามทีอยู่
ในภาษาไทยด้วยกนั 

 

 
 
หิน (ออกเสียงคล้ายคําเรียก
อวยัวะเพศหญิง) 

   6.2 คําทีมาจากภาษาต่าง 
ประเทศ 

คําในภาษาตา่งประเทศบางคํา
ออกเสียงคล้ายคําต้องห้ามใน
ภาษาไทย 

Door (ออกเสียงคล้ายคําเรียก
อวัยวะเพศชาย )  Jet (ออก
เสียงคล้ายคําเรียกการร่วม
เพศ) 

7. คําสแลง คําทีเกิดขึนใหม่ หรือคําทีมีอยู่
เดิมแต่เพิมความหมายใหม่
ขึนมา แต่สังคมไม่ยอมรับว่า
เป็นคําสภุาพ 

เซ็ง แรด แจว๋ แสบ 

8. คําราชาศพัท์สําหรับพระ คําบางคํากําหนดไว้ใช้กับพระ
หรือมีไว้ให้พระใช้ 

 

ฉนั (กิน) จําวดั (นอน) 

9. คําราชาศัพท์สําหรับเชือ
พระวงศ์ 

คําบางคํากําหนดไว้ใช้กับเชือ
พระวงศ์ หรือมีไว้ให้เชือพระ
วงศ์ใช้ 

- เสวย (กิน) บรรทม (นอน) 

 
 Leetrakul (1978: 62-63) ยังได้สรุปเพิมเติมไว้ว่าถ้อยคําต้องห้ามสามารถจําแนก
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ถ้อยคําทีต้องห้าม (Totally taboo words) ซึงจะถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในทุกบริบท และอีกประเภทหนึงก็คือถ้อยคําทีหลีกเลียงในบางกรณี (Contextually 

taboo words) ซึงจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเพียงแคบ่างบริบทเท่านนั การพิจารณาว่าถ้อยคําใด
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จะเป็นถ้อยคําทีหลีกเลียงในบางกรณีนนัจะต้องพิจารณาถึงปัจจยัอืนๆ ด้วย เช่น ความสัมพนัธ์
ระหวา่งคูส่นทนา การออกเสียงของถ้อยคําทีฟังดคูล้ายกบัถ้อยคําต้องห้าม การผวนคํา ฯลฯ 

 จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับประเภทของถ้อยคําต้องห้ามจะเห็นได้ว่าถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทยจะมีประเด็นทีเกียวข้องกับความสัมพนัธ์ของคู่สนทนาด้วย เช่น การใช้คํา
ราชาศพัท์ให้เหมาะสมกบัคูส่นทนา หากคูส่นทนาเป็นพระก็จะใช้คําราชาศพัท์รูปแบบหนึง แตห่าก
คูส่นทนาเป็นเชือพระวงศ์ก็จะใช้คําราชาศพัท์อีกรูปแบบหนึง Thanjitt (1998: 58-59) ได้กล่าวถึง
ประเด็นนีไว้ว่าถ้อยคําบางคําจะบง่ความสมัพนัธ์ระหว่างคูส่นทนา และแสดงพืนเพภูมิหลงัของผู้
สนทนา ถ้อยคําต้องห้ามบางคําไมไ่ด้เกิดขนึมาเป็นถ้อยคําต้องห้ามตงัแตแ่รก แตห่ากใช้ในรูปแบบ
ทีไม่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ของคู่สนทนา ถ้อยคําดงักล่าวก็จะกลายเป็นภาษาต้องห้ามได้ 
เพราะถ้อยคําไมไ่ด้ใช้สือความหมายเพียงอย่างเดียว แตย่งัสืออารมณ์และความรู้สึกของผู้สนทนา
ด้วย อย่างเช่นการใช้คําราชาศพัท์สําหรับพระและเชือพระวงศ์ สังคมไทยมองว่าเป็นถ้อยคําทีมี
ศกัดิศรีและใช้แสดงออกถึงความเคารพนับถือ ถ้าหากนําคําราชาศพัท์มาใช้พรําเพรืออย่างไม่
เหมาะสมก็อาจจะถือวา่เป็นการดหูมิน 

 Thanjit ยงัได้เสนอว่าถ้อยคําต้องห้ามสามารถสือจดุประสงค์บางอย่างของผู้พดูได้ ผู้พูด
สว่นมากใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือสืออารมณ์โมโห โกรธ เศร้าโศก เสียใจ เสียดสี ประชดประชนั ฯลฯ 
มีถ้อยคําต้องห้ามจํานวนมากทีกลายมาเป็นคําสบถ นอกจากนีมนษุย์สามารถใช้ถ้อยคําต้องห้าม
เพือสืออารมณ์ด้านบวกได้ เช่น สุข สนุก ดีใจ ตินเต้น รักใคร่ ฯลฯ อย่างไรก็ตามมนุษย์ยงัคงใช้
ถ้อยคําต้องห้ามเพือสืออารมณ์โกรธและเพือตอ่ว่าผู้ ฟังมากทีสดุเนืองจากถ้อยคําต้องห้ามจํานวน
มากยงัคงปรากฏหน้าทีดงักลา่ว 

 1.3 ถ้อยคาํต้องห้ามกับการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม 

 ถ้อยคําต้องห้ามไม่ได้ปรากฏอยู่แคก่ารใช้ภาษาในสงัคมทวัไปเท่านนั แตถ้่อยคําต้องห้าม
ยงัปรากฏในงานวรรณกรรมด้วย ศุภกานดา บุญทองรอด (2545: 46-64) ได้เสนอว่าถ้อยคํา
ต้องห้ามเป็นภาษาทีโดดเดน่สําหรับเพศชาย และการใช้ภาษาทีแสดงความหมายถึงความรุนแรง
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เกินจริงในวรรณกรรมจะช่วยเสริมอารมณ์ให้แก่ผู้อ่าน การใช้ถ้อยคําต้องห้ามในภาษาองักฤษที
ปรากฏในวรรณกรรมมีหลากหลายรูปแบบดงันี 

  1. การใช้คําเสริมเพือแสดงความหยาบคาย (Impolite Particles) คือการใช้
ถ้อยคําตา่งๆ ทีเสริมให้ประโยคฟังดหูยาบคาย เช่น hell, damn, goddamn, ass, shit, fuck, 

fucking ฯลฯ ถ้อยคําเหลา่นีเมือปรากฏในประโยคใดๆ จะทําให้ประโยคดงักล่าวมีความหยาบคาย 
เช่นประโยคว่า “What the fuck do I care what you like or don’t like” ก็มาจากประโยคเดิมว่า 
“What do I care what you like or don’t like” นนัเอง 

  2. การใช้คําด่า คือการใช้ถ้อยคําทีมีความหมายดถูกูดูหมินหรือทําให้เสือมเสีย 
เช่น you bastard, you son of a bitch, you jackass, you damn fool, asshole, fuck you ฯลฯ 

ตวัอยา่งประโยคทีมีการใช้คําดา่เหลา่นี เชน่ 

    “Get out, you son of a bitch”  
    “Asshole!” 

  3. การใช้คําสบถ คือการใช้ถ้อยคําต้องห้ามหรือคําหยาบเมือเกิดอารมณ์โกรธ
หรือไม่พอใจ เช่น Goddamn it, hell, shit, damn, fuck, what the fuck ฯลฯ ตวัอย่างประโยคทีมี
การใช้คําสบถเหลา่นี เชน่ 

    “Goddamn it, listen to me!”, said Jason.  
    “Damn!” wong says angrily. 

  4. การใช้คําอ้างถึง คือ การใช้ถ้อยคําไม่สภุาพแทนตวัผู้ ทีถกูกล่าวถึง เช่น that 

whore, the bastard, the fucker, that son of a bitch, the bitch, those motherfucker ฯลฯ 
ตวัอยา่งประโยคทีมีการใช้คําอ้างถึงเหลา่นี เชน่ 

    “Who are the bastards?”  
    “I hope we get that son of a bitch.” 
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 ถ้อยคําต้องห้ามมีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม แม้ว่าถ้อยคําต้องห้ามจะมี
ความหยาบคายแตก็่สามารถสืออารมณ์ของตวัละครได้อย่างชดัเจน ด้วยเหตนีุถ้อยคําต้องห้ามจึง
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมอยู่เสมอ และผู้แปลก็เป็นบคุคลทีมีบทบาทสําคญัในการถ่ายทอดถ้อยคํา
ต้องห้ามจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปล แต่เนืองจากถ้อยคําต้องห้ามสมัพนัธ์กับวฒันธรรม ความ
เชือ และค่านิยมของแต่ละสังคมอย่างลึกซึง ผู้ แปลจึงต้องแปลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ 
เพราะสงัคมแตล่ะแหง่ยอ่มมีลกัษณะของถ้อยคําต้องห้ามแตกตา่งกนัออกไป ดงัเช่นในภาษาไทยที
มีคําราชาศัพท์เข้ามาเกียวข้อง ซึงหากใช้คําราชาศัพท์ไม่เหมาะสมกับบุคคล ก็จะเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามได้เชน่กนั  

 ผู้วิจยัจะนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับถ้อยคําต้องห้าม
เหล่านีไปเป็นแนวทางการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในครังนีต่อไป ลําดับต่อไปผู้ วิจัยจะ
กลา่วถึงแนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัภาษาศาสตร์สงัคม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาษาศาสตร์สังคม 

 จากการศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับถ้อยคําต้องห้ามจะเห็นได้ว่าถ้อยคําต้องห้ามมี
ขอบเขตคอ่นข้างกว้าง ถ้อยคําต้องห้ามไมไ่ด้มีเพียงถ้อยคําทีมีความหมายสือถึงสิงต้องห้ามเท่านนั 
แตย่งัรวมถึงถ้อยคําทีถกูนํามาใช้อย่างไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วย ถ้อยคําบางคําอาจจะเป็น
เพียงถ้อยคําธรรมดาในสถานการณ์หนึง แต่จะกลบักลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามในอีกสถานการณ์
หนึงทนัทีหากถ้อยคําดงักล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ
ภาษาศาสตร์สงัคมซงึวา่ด้วยอิทธิพลทีมีผลตอ่การใช้ภาษาจึงมีส่วนจําเป็น เพราะจะช่วยให้ผู้แปล
วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนขึนว่าถ้อยคําใดบ้างทีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเพราะนํามาใช้อย่างไม่
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2545: 60-91) ได้อธิบายไว้ว่าการใช้ภาษาจะต้องคํานึงถึง
สถานการณ์ โดยคําว่า “สถานการณ์” หมายถึง สภาวะทีเกิดจากปัจจยั 4 ประการรวมกนั ได้แก่ 
กาลเทศะ (Setting) เรืองทีพูด (Topic) ความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้พูดและผู้ ฟัง (Social 
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relationship between the speaker and the hearer) และทศันคติของผู้พดู (Psychological 

attitude)  

 1. กาลเทศะ หมายถึง เวลา และ/หรือ สถานทีของการใช้ภาษา เช่น เวลาราชการในห้อง
ประชุม เวลานอกราชการในร้านอาหาร ทีบ้านตอนเย็น เป็นต้น กาลเทศะมีผลกระทบต่อการใช้
ภาษาอยา่งอตัโนมตั ิผู้พดูภาษาไทยจะเปลียนภาษาตามกาลเทศะเสมอ เช่น เพือนร่วมงานพดูกนั
ในห้องประชมุจะใช้รูปภาษาทีเป็นทางการมากกว่าพูดกนันอกห้องประชมุ ตวัอย่างเช่น อาจใช้คํา
เรียกตนเองว่า ดิฉัน ในห้องประชุม แต่ใช้ชือตนเอง (เช่น นิด) หรือคําเรียกญาติ (เช่น พี) เมืออยู่
นอกห้องประชมุ 

 2. เรืองทีพูด หมายถึง เป็นอีกปัจจยัสําคญัทีทําให้ภาษาแปรไป ผู้พดูมกัเลือกใช้คําให้
เหมาะกบัเรืองทีพดู ศพัท์วงการหรือศพัท์เทคนิคเป็นหลกัฐานทีดีทีแสดงให้เห็นว่าภาษานนัแปรไป
ตามเรืองทีพดู เชน่ ถ้าได้ยินคําว่า ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไดรว์ ก็จะทราบได้ทนัทีว่าผู้พดูกําลงัพดูถึง
เรืองคอมพิวเตอร์ เรืองบางเรืองเหมาะกับภาษาทางการ เช่น เรืองทีเกียวข้องกับวงวิชาการ การ
เจรจาทางธุรกิจ ฯลฯ เรืองบางเรืองจะใช้ภาษาทีเป็นทางการน้อยลง เช่น ดินฟ้าอากาศ การ
ทอ่งเทียว ฯลฯ และเรืองบางเรืองมกัใช้ภาษาทีไม่เป็นทางการเลย เช่น ละครทีวี ตลกล้อเลียน การ
กีฬา ฯลฯ 

 3. ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เป็นอีกปัจจัยทีทําให้ผู้ พูดต้องใช้
ภาษาแปรไป ผู้พูดจะต้องคํานึงถึงผู้ ฟังเสมอจึงจะใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมการใช้คําสรรพนาม
และคําเรียกขานของคนไทยเป็นตัวอย่างทีดีทีสุดของการใช้ภาษาทีแปรไปตามสถานภาพทาง
สงัคมของผู้พูดกับผู้ ฟัง เมือดตูวัอย่างคําเรียกตนเองในภาษาไทยจะมีมากกว่า 10 คํา ในขณะที
ภาษาองักฤาจะมีเพียงคําเดียว คือ “I” ในภาษาไทยการทีผู้พดูจะใช้คําเรียกตนเองใดให้เหมาะสม
ขึนอยู่กับว่าผู้พูดกําลังพูดอยู่กับใคร และผู้นนัสัมพันธ์กับผู้พูดอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึงก็คือว่า
บทบาทของผู้ ฟังทีสมัพนัธ์กบัผู้พดูเป็นตวักําหนดการใช้คําเรียกตนเอง 
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 4. ทัศนคติของผู้พูด การทีผู้พูดมีความรู้สึกหรือมีสภาวะทางจิตใจอย่างไรย่อมส่งผล
กระทบต่อการใช้ภาษาด้วย เช่น รู้สึกเอาจริงเอาจัง หรือรู้สึกเป็นกลางๆ หรือรู้สึกเบาสมอง ไม่
เครียด ก็จะเลือกใช้ภาษาเป็นทางการ หรือไมเ่ป็นทางการตามลําดบั 

 ปัจจยัทงั 4 ประการนี รวมเข้ากันแล้วเรียกว่า สถานการณ์ ซึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสม และรูปแบบของภาษาทีแปรไปตามสถานการณ์นีเรียกอีกอย่างหนึงว่า  
“วจันลีลา” 

 วจันลีลาในภาษาไทย แบง่ออกเป็น 5 แบบ ตามสถานการณ์ ได้แก่ 

 1. วัจนลีลาตายตัว คือรูปแบบของภาษาทีใช้พูดกับหรือพูดถึงบุคคลทีเป็นทีเคารพ
สกัการะสูงสุด เช่น พระมหากษัตริย์ และใช้ในกาลเทศะทีศกัดิสิทธิ เช่น พิธีทางศาสนา ลกัษณะ
ของภาษามีความเดน่ตรงความอลงัการ ความซบัซ้อน และความเป็นภาษาเก่าแก่ 

 2. วัจนลีลาเป็นทางการ คือรูปแบบของภาษาทีใช้ในโอกาสสําคญั ใช้พดูกับบุคลทีสูง
กว่า และใช้พูดเรืองสําคัญ ซึงผู้พูดมีความเอาจริงเอาจัง เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเขียน
จดหมายราชการ ลกัษณะของภาษาจะไม่อลังการและตายตวัเท่าวจันลีลาตายตวั แต่ก็มีความ
ซบัซ้อนและสมบรูณ์ตามกฎไวยากรณ์ 

 3. วัจนลีลาหารือ คือรูปแบบของภาษาทีใช้ในการติดต่อธุรกิจ การงาน การซือขายใน
ชีวิตประจําวนั รวมทงัการประชุมทีไม่เป็นทางการ ลกัษณะของภาษาจะมีโครงสร้างทีหลวมกว่า
และไมส่มบรูณ์ตามกฎไวยากรณ์ 

 4. วัจนลีลาเป็นกันเอง คือรูปแบบของภาษาทีใช้พูดในโอกาสทีไม่เป็นทางการ ไม่เป็น
พิธีรีตอง เช่น การสนทนาทีโรงอาหารหรือสนามเด็กเล่น การสนทนากับบคุคลทีเท่าเทียมกันหรือ
คุ้นเคยกนัพอสมควร ลกัษณะของภาษาจะมีการกร่อนคํา ใช้คําย่อ คําสแลง และคําลงท้ายบางคํา 
เชน่ นะ ซิ เถอะ 
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 5. วัจนลีลาสนิทสนม คือรูปแบบการใช้ภาษาทีใช้พดูเฉพาะกบัคนทีสนิท เช่น บคุคลใน
ครอบครัว ระหว่างพีน้อง สามีภรรยา ใช้พูดเรืองส่วนตวัหรือเรืองทีรู้ดีในคู่สนทนา ลกัษณะของ
ภาษาจะมีคํายอ่ คําเฉพาะกลุม่ หรือคําสบถสาบานมาก 

 การแบง่รูปแบบของภาษาตามปัจจยัทางสงัคมและวจันลีลา ทําให้เกิดการแบง่ระดบัของ
คําในภาษาไทย เป็นเหตใุห้คําในภาษาไทยมีการใช้ตามระดบัภาษา โดยแบง่คําออกไปใช้ในทีสงูที
ตําตามความเหมาะสม เช่นคําว่า กิน ข้า หวั เป็นคําตํากว่าคําว่า รับประทาน กระผม ศีรษะ (วิภา
พรรณ แจ้งจร, 2547: 7) เชน่เดียวกบัที วลัยา ช้างขวญัยืน (2551: 42-47) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาไทย
มีการแบ่งระดับภาษาและกําหนดว่าถ้อยคําชนิดใดควรใช้ในวัจนลีลาแบบใด ระดับภาษาใน
ภาษาไทยนีแบ่งได้เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัภาษาทีกําหนดตามฐานะทางสังคม ระดบัภาษาที
กําหนดตามกาลเทศะหรือโอกาส และระดบัภาษาทีกําหนดตามเนือเรือง 

 1. ระดับภาษาทีกาํหนดตามฐานะทางสังคม การใช้ภาษาใดๆ ผู้ส่งสารจะเปรียบเทียบ
และตดัสินฐานะทางสงัคมของตนเองและคูส่นทนาอย่างไม่รู้ตวั ผู้ส่งสารจะระลึกอยู่เสมอว่ากําลงั
สนทนากบัใคร และตนเองมีฐานะเชน่ไรเมือเทียบกบัผู้นนั จึงจะใช้ภาษาได้อย่างถกูต้องตามความ
นิยมในสงัคม 

 การคํานงึถึงฐานะทางสงัคมทําให้มีการใช้ถ้อยคําในระดบัตา่งๆ กนั ดงันี 

  1.1 ระดับคําสูง คําทีจดัว่าอยู่ในระดบัคําสูงในภาษาไทย ได้แก่ คําราชาศพัท์
และคําแสดงความสภุาพ เชน่ เสวย ฉนั รับประทาน 

  1.2 ระดับคําสามัญ ได้แก่ คําสุภาพและคําสามัญทีสือสารกันอยู่ทัวไปใน
ชีวิตประจําวนั 

  1.3 ระดับคาํตาํ ได้แก่ คําทีใช้ในขณะสนทนาล้อเลียนกนัในหมู่เพือนทีสนิทสนม
คุ้นเคยหรือกับผู้ ทีมีฐานะตํากว่า หรือใช้เมือต้องการด่ากัน รวมถึงคําสแลง เช่น จ๊าบ แหยม ฯลฯ 
คําตดัเช่น โทษ (ขอโทษ) ยนั (ยืนยนั) ฯลฯ และคําหยาบซึงถือเป็นคําระดบัตําสุดของภาษา เช่น 
แดก เสือก ไอ้เวร ระยํา ฯลฯ 
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 2. ระดับภาษาทีกําหนดตามกาลเทศะหรือโอกาส แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ภาษา
แบบเป็นทางการ และภาษาแบบไมเ่ป็นทางการ 

  2.1 ภาษาแบบเป็นทางการ ใช้ในโอกาสสําคญั ทงัทีเป็นพิธีการ เช่น ในงาน
พระราชพิธี และในโอกาสสําคญัทีเป็นทางการ เช่น การกล่าวเปิดการประชมุต่างๆ การกล่าวคํา
ปราศรัย ฯลฯ ภาษาแบบเป็นทางการจดัเป็น 2 ระดบั คือ ภาษาระดบัพิธีการ และภาษาระดบั
มาตรฐานราชการหรือภาษาระดบัทางการ 

  2.2 ภาษาแบบไม่เป็นทางการ ใช้สือสารกันโดยทัวไปในชีวิตประจําวัน 
สามารถจดัเป็น 3 ระดบั คือ ภาษาระดบักึงทางการ ภาษาระดบัสนทนา และภาษาระดบักนัเอง
หรือภาษาปาก 

 3 ระดับภาษาทีกําหนดตามเนือเรือง ทกุครังทีสือสารกนั แม้ฐานะทางสงัคมของผู้ ใช้
ภาษาจะเท่าเทียมกนั เช่น ผู้ ใช้ภาษาเป็นเพือนกนั หรือแม้กาลเทศะหรือโอกาสในการใช้ภาษาจะ
เป็นแบบเดียวกัน แต่ถ้าเนือเรืองทีสนทนาแตกต่างกัน ระดบัภาษาก็จะแตกต่างไปตามเนือเรือง 
เชน่ ผู้สนทนาเป็นเพือนกนั นงัสนทนากนัตอนเช้าทีหน้าห้องเรียน หากพดูถึงพระบรมวงศานวุงศ์ ก็
จะใช้ระดบัถ้อยคําในระดบัคําสงู ทงัๆ ทีคูส่นทนาเป็นเพือนกนั 

 ปัจจยัทางสงัคมมีผลต่อการใช้ถ้อยคําต้องห้ามเช่นกัน โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ระหว่าง  

ผู้พูดผู้ ฟัง Leetrakul (1978: 69-72) ได้จําแนกรูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พูดผู้ ฟังออกเป็น  

3 ระดบั ตามสถานะของผู้พดูผู้ ฟัง ได้แก่ 

 1. ผู้พูดผู้ฟังทีมีสถานะเท่าเทียมกัน เช่น อายเุท่ากนั มีภูมิหลงัพืนเพเหมือนกนั ทําให้ผู้
พดูผู้ ฟังใช้ภาษาในระดบัเดียวกนัได้ ลกัษณะของภาษาจะเป็นกันเองและไม่เคร่งครัด สามารถใช้
ภาษาต้องห้ามได้ 

 2. ผู้พูดมีสถานะสูงกว่าผู้ฟัง ในกรณีนีผู้พดูจะถูกคาดหวงัให้หลีกเลียงการใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามมากขนึในระดบัหนงึ 
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 3. ผู้พูดมีสถานะตํากว่าผู้ฟัง สําหรับความสมัพนัธ์รูปแบบนี ผู้พดูจะถกูคาดหวงัให้ใช้
ภาษาทีแสดงความเคารพนบัถือ และต้องหลีกเลียงการใช้ถ้อยคําต้องห้ามให้มากทีสดุ 

 ในชีวิตประจําวนันนัมนุษย์แต่ละคนมีสถานะหรือบทบาททางสงัคมหลากหลายรูปแบบ 
ขนึอยูก่บัสถานการณ์และบริบทแวดล้อม ลกัษณะการใช้ถ้อยคําต้องห้ามก็จะเปลียนไปตามความ
เหมาะสมเช่นกัน การเลือกใช้ถ้อยคําหรือรูปแบบของภาษาจึงต้องคํานึกถึงปัจจยัทางสงัคมและ
สถานการณ์ เพราะถึงแม้วา่ถ้อยคําดงักล่าวจะไม่ได้เป็นถ้อยคําทีต้องห้ามโดยกําเนิดหรือสือความ
หมายถึงสิงต้องห้ามก็ตาม แตถ้่าถ้อยคําดงักลา่วถกูนํามาใช้อยา่งไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ก็จะ
ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเช่นกนั ผู้วิจยัจะนําแนวคิดดงักล่าวไปเป็นแนวทางการวิเคราะห์ว่าถ้อยคํา
ใดบ้างทีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเนืองจากการใช้ทีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพือทีจะได้รวบรวม
ถ้อยคําต้องห้ามจากต้นฉบบัและสํานวนแปลมาเป็นข้อมลูในการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้าม
ให้ได้อยา่งครบถ้วนทีสดุ  

  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความหมายของถ้อยคาํ 

 สนุนัท์ อญัชลีนกุลู (2547: 169-173) ได้แบง่ความหมายของถ้อยคําออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ความหมายประจําถ้อยคําหรือความหมายนยัตรง และความหมายแฝงหรือความหมายโดยนยั 

 1. ความหมายประจําถ้อยคําหรือความหมายนัยตรง (Denotative meaning หรือ 
Lexical meaning) คือความหมายหลกัของของถ้อยคําทีใช้สือสารในชีวิตประจําวนั เช่น คําว่า 
บ้าน หมายถึง “ทีอยู่หรือสิงปลกูสร้างสําหรับเป็นทีอยู่อาศยั” หรือคําว่า เสือ หมายถึง “สตัว์เลียง
ลกูด้วยนม เป็นสตัว์กินเนือ หากินเวลากลางคืน” เป็นต้น 

 2. ความหมายแฝงหรือความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือความหมาย
อีกความหมายหนึงทีอยู่นอกเหนือไปจากความหมายนัยตรงของถ้อยคํา เช่น คําว่า เสือ มี
ความหมายแฝงว่า “ดุร้าย” ความหมายแฝงนีน่าจะเกิดจากการนําความหมายตรงทีบอก
คณุสมบตัขิองเสือวา่ “เป็นสตัว์กินเนือ หากินเวลากลางคืน” มาตีความเป็นความหมายแฝงนนัเอง 
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 ความหมายแฝงของถ้อยคํามกัจะปรากฏให้เห็นได้ในถ้อยคําประเภทต่างๆ เช่น สํานวน
สภุาษิต โวหารภาพพจน์ หรือแม้กระทงัถ้อยคําต้องห้าม สญัฉวี ฉายบวั (2550: 40) ได้เสนอแนว
ทางการวิเคราะห์ความหมายแฝงของถ้อยคําไว้ 3 ด้าน ดงันี 

 1. ด้านผู้ส่งสารและผู้รับสารของถ้อยคํา จะต้องวิเคราะห์บคุคลเหล่านีในแง่ตา่งๆ กนั 
เชน่ ระดบัการศกึษา เพศ วยั ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ รับสารและผู้ส่งสาร ฐานะในสงัคม สิงเหล่านี
ล้วนมีส่วนกําหนดความหมายของถ้อยคํา เช่นคําว่า ขอโทษ ซึงใช้กันในกลุ่มคนไทยทังทีมี
การศกึษาและไม่มีการศกึษา ถือว่าไม่มีความหมายแฝงแตอ่ย่างใด แตสํ่าหรับคนอีกกลุ่มซึงถือว่า
มีฐานะทางสงัคมทีเหนือกว่า มีการอบรมทีดีกว่า จะเห็นว่าคําว่า ขอโทษ มีความหมายแฝงเชิงที
ไมส่ภุาพ และมกัจะใช้คํา ขอรับประทานโทษ มากกวา่ 

 2. ด้านกรณีแวดล้อมของถ้อยคํา  ถ้อยคําคําเดียวกันถ้าใช้ในกรณีแวดล้อมต่างกัน
อาจจะให้ความหมายแฝงคนละอย่าง เช่นคําว่า กู ซึงเป็นสรรพนามบุรุษทีหนึง เมือใช้พูดจา
ระหวา่งเพือนผู้ชายทงัสองจะให้ความหมายแฝงในด้านดี แสดงความสนิทสนมและเป็นกนัเอง แต่
ถ้าคําคํานีกบัคนทีไม่ใกล้ชิดกนัจะให้ความหมายแฝงทีไม่ดี เช่น ทําให้ผู้ ฟังไม่พอใจหรือรู้สึกว่าถูก
เหยียดหยาม 

 3. ด้านสิงแวดล้อมด้านภาษา ความหมายแฝงของถ้อยคําอาจดไูด้จากคําอืนๆ ทีใช้
ด้วยกนับอ่ยๆ เช่น ในภาษาองักฤษ คําว่า green มกัให้ความหมายแฝงในทางทีไม่ดี เพราะคํานี
มกัจะใช้คูก่บัคําอืนในการให้ความหมายโดยอปุมาทีไม่ดี เช่น green with envy, a green worker 

แปลวา่ “คนทํางานทีขาดประสบการณ์” หรือคําวา่ green fruit แปลวา่ “ผลไม้ไมจ่ดั” 

 คณุหญิงสุริยา รัตนกลุ (2555: 88-97) ได้จําแนกประเภทของความหมายตามหน้าทีที
ความหมายตา่งๆ แสดงออกมาได้ 3 ประเภท ดงันี 

 1. ความหมายสือสาระ (Descriptive meaning) เป็นความหมายตรงทีพรรณาสิงใดสิง
หนึง ความหมายสือสาระเป็นความหมายกลางทีรู้กันทวัไป ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่มีการ
เปรียบเทียบ ไมแ่สดงอารมณ์ และไมแ่สดงทศันคตสิว่นตนวา่เหน็ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกบัสิงทีนํามา
กลา่วถึง เชน่ การเรียกหญิงค้าประเวณีวา่ โสเภณี เป็นการใช้คําทีให้ความหมายสือสาระ 
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 2. ความหมายสอดสังคม (Social meaning) เป็นความหมายเพือสอดคล้องร้อยรัดให้
คนในสงัคมเกิดความรู้สึกเป็นมิตรกันและไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้า ถ้อยคําทีกล่าวออกมานนั
มกัจะไมจํ่าเป็นต้องมีเนือหาสาระอะไรมากมาย เช่น การใช้คําทกัทายว่า Good morning ในสงัคม
องักฤษ ไม่ว่าสภาพอากาศจะดีหรือร้ายก็ยงัคงทกัทายด้วยถ้อยคําเดิมตลอด เพราะการทกัทาย
ด้วยถ้อยคําดงักลา่วเป็นถ้อยคําทีสงัคมกําหนดไว้อยา่งคอ่นข้างตายตวั 

 3. ความหมายส่ออารมณ์ (Emotive meaning) เป็นความหมายทีไม่สือความอย่าง
ตรงไปตรงมา แต่มีการใส่สีสนัซึงเป็นการแสดงอารมณ์เข้าไปเจือปนอยู่ด้วย เช่น การเรียกหญิง
ค้าประเวณีวา่ กะหรี จะแฝงอารมณ์ดถูกูและเหยียดหยามเจือปนอยูด้่วย 

 แหย็ม โฆษา (2533: ไมป่รากฏเลขหน้า) ได้กลา่วถึงถ้อยคําต้องห้ามในส่วนทีเกียวข้องกบั
ความหมายส่ออารมณ์ไว้ว่าการทีผู้พูดเอ่ยถ้อยคําต้องห้ามขึนมานนั ผู้พูดอาจจะไม่ได้เจตนาสือ
ความหมายตามรูปภาษาเสมอไป แม้ว่าบางครังผู้พดูอาจจะเอ่ยถึงอวยัวะเพศหรือกามกิริยา แตที่
จริงแล้วเจตนาของผู้พูดอาจจะเป็นการสืออารมณ์ต่างๆ เช่น เกลียดชงั ขยะแขยง เย้ยหยนั ดถููก 
ไมพ่อใจ เบือหน่าย ฯลฯ และการทีถ้อยคําต้องห้ามสือความหมายส่ออารมณ์ออกมาเช่นนีก็แสดง
ให้เห็นวา่ถ้อยคําต้องห้ามกําลงัทําหน้าทีแสดงอารมณ์และลดทอนคณุคา่ตอ่บางสิงบางอยา่งอยู่ 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษีเกียวกับความหมายจะเห็นได้ว่าความหมายของถ้อยคํา
สามารถเปลียนแปลงไปได้ตามบริบทการใช้ โดยความหมายของถ้อยคําต้องห้ามบางคําอาจจะ
ไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา แตจ่ะสือความหมายแฝงหรือความหมายส่ออารมณ์ ผู้แปลจึง
ต้องระมดัระวงัและรู้จกัสงัเกตบริบทเพือทําความเข้าใจความหมายทีสอดคล้องกบับริบท มิเช่นนนั
อาจถ่ายทอดความหมายของถ้อยคําคลาดเคลือนไปจากต้นฉบบัได้ ลําดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะกล่าวถึง
แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบัการแปล 
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4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการแปล 

 4.1 ความหมายของการแปล 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้องกับการแปลพบผู้กล่าวถึงความหมายของการ
แปลไว้เป็นจํานวนมาก ผู้วิจยัจะขอยกตวัอยา่งมาพอสงัเขป ดงันี 

 Katherine Barnwell (1978, อ้างถึงใน ปรียา อนุรัตน์, 2531: 1) กล่าวว่า การแปลคือการ
เล่าเรืองในภาษาใหม่ให้มีความหมายเหมือนเดิมทกุประการ โดยใช้ไวยากรณ์และศพัท์สํานวนซึง
เป็นธรรมชาตใินภาษาใหม ่(New Language) สว่นการเอาคําในภาษาใหม่ไปแทนทีคําแตล่ะคําใน
ต้นฉบบันนัไมใ่ชก่ารแปล 

 Newmark (1981: 7) กล่าวว่า การแปลเป็นงานศิลปะทีพยายามจะแทนทีข้อความภาษา
เขียนหรือถ้อยความในภาษาหนึง ด้วยข้อความภาษาเขียนหรือถ้อยความของอีกภาษาหนึงซึงมี
ความหมายเหมือนกนั 

 เฉลิมศรี จนัทสิงห์ (2528: 3) กล่าวว่า การแปล หมายถึง กระบวนการทีผู้แปลถ่ายทอด
ข้อเขียนทีเขียนโดยใช้ภาษาทีหนึงออกเป็นข้อเขียนทีมีความเท่าเทียมกันในภาษาทีสอง โดย
ระมดัระวงัและพยายามเลือกใช้ถ้อยคํา สํานวน ให้เหมาะสม เพือรักษาความหมาย นําเสียง ลีลา 
ของข้อเขียนเดมิไว้ให้มากทีสดุเทา่ทีจะเป็นไปได้  

 เชวง จันทรเขตต์ (2528: 1-2) กล่าวว่า การแปลเป็นทงัศาสตร์และศิลปะ ต้องอาศยั
ความรู้ ทกัษะ ความจดัเจน ความชํานิชํานาญในการเลือกใช้คําให้เหมาะสมถกูต้องตามหลกัของ
ภาษา วัฒนธรรม กาลเทศะ ต้องใช้ทงัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เข้าไปผสมผสานกัน 
ต้องรู้ทงัสองภาษา คือ ภาษาทีเป็นต้นฉบบั (Source Language) และภาษาฉบบัแปล (Target 

Language) และต้องรู้จักวัฒนธรรมของเจ้าของผู้ ใช้ภาษานัน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ปรัชญา การเมือง ระบบสังคม ฯลฯ นอกจากนียังต้องรู้จักถ่ายทอดเนือหาความคิดให้กระชับ
สละสลวยด้วย 
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 สิทธา พินิจภูวดล (2543: 13) กล่าวว่า การแปลในปัจจุบนั หมายถึง การถ่ายทอด
ข้อความจากภาษาหนึงไปยงัอีกภาษาหนึงโดยรักษารูปแบบ คณุค่า และความหมายในข้อความ
เดมิไว้อยา่งครบถ้วน รวมทงัความหมายแฝงซึงได้แก่ความหมายทางวฒันธรรม ปรัชญา ความคิด 
ความรู้สกึ 

 สญัวี สายบวั (2550: 1-8) กลา่ววา่ การแปลเป็นเรืองของการถ่ายทอดความหมายของบท
ต้นฉบบัลงสู่บททีเป็นฉบบัแปล การแปลจะเกียวข้องอย่างใกล้ชิดกับการถ่ายทอดความหมาย 
ภาษา และการสือสาร นอกจากนีการแปลไม่ใช่เรืองของการศกึษาศพัท์หรือไวยากรณ์เท่านนั แต่
ยงัรวมถึงการศกึษาศาสตร์อืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ ภาษาศาสตร์เชิงสงัคม
วิทยา วรรณคดีวิจารณ์ มานุษยวิทยา ตรรกวิทยาและปรัชญา การแปลจึงเป็นการศึกษาวิชาการ
แนวสหวิชา และการแปลยงัเป็นการประมวลการใช้วิทยาการเหลา่นนัในทางปฏิบตัอีิกด้วย 

 สพุรรณี ปินมณี (2554: 1-27) ได้ศกึษานิยามของผู้ เชียวชาญด้านการแปลไว้หลายท่าน 
สามารถสรุปได้ว่า การแปลเป็นเรืองราวของการสือความหมายโดยแท้ เนือหาสาระและ
ความหมายแฝงต่างๆ จะต้องถ่ายทอดให้เป็นภาษาแปล การแปลไม่ได้เน้นความสําคัญด้าน
รูปแบบภาษาหรือตัวภาษา เพราะในภาษาแปลอาจมีวิธีแสดงความหมายทีต้องการได้อย่าง
หลากหลายและเป็นธรรมชาตไิด้โดยทีรูปแบบแตกตา่งไปจากต้นฉบบั การแปลจึงมุ่งเน้นไปทีกลไก
การสือสารกบัการถ่ายทอดความหมาย ความคดิ และวฒันธรรมให้สมบรูณ์ครบถ้วนมากทีสดุ  

 จากความหมายของการแปลทียกมาจะเห็นได้ว่าการแปลไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการ
ถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลเพียงเท่านนั แตย่งัรวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความหมายแฝง วฒันธรรมและคณุคา่จากต้นฉบบัมาด้วย  การแปลทีดีจะต้องรักษาสิงเหล่านีและ
ถ่ายไปทอดไปสู่ผู้ อ่านได้ครบถ้วนหรือใกล้เคียงมากทีสุด โดยผู้ แปลจะต้องปรับแต่งภาษาและ
รูปแบบการนําเสนอให้เหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาตแิละวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อา่น 

 4.2 ประเภทของการแปล 

 รัชนีโรจน์ กลุธํารง (2552: 16-27) กล่าวถึงประเภทตา่งๆ ของการแปลซึงผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้เป็น 4 ประเภท ดงันี 
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 1. การแปลแบบคําต่อคํา (Word-for-word translation) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า การ
แปลตามตวัอกัษร (Literal translation) เป็นการแปลทียึดรูปภาษาในต้นฉบบั ผู้แปลจะแบง่ตวับท
ออกเป็นคําๆ และแปลคําแต่ละคําไปเรือยๆ  และจะเรียงลําดับคําให้เป็นไปตามลําดบัคําใน
ต้นฉบบัให้มากทีสดุเทา่ทีจะทําได้ 

 2. การแปลความตามความหมายหรือยึดตวามหมาย (Meaning based translation) 

หรืออาจเรียกอีกอย่างว่าการแปลแบบความหมายตอ่ความหมาย (Sense-for-sense translation) 
เป็นการแปลทีให้ความสําคญักับความหมายทีประกอบกนัขนึมามากกว่าทีจะให้ความสําคญักับ
รูปภาษา 

 3. การแปลตามธรรมชาติของภาษาฉบับแปล (Idiomatic translation) คือการแปล
โดยใช้รูปภาษาทีเป็นไปตามธรรมชาตขิองภาษาแปลหรือภาษาเป้าหมาย ทงัในเรืองโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์และเรืองการเลือกคําศพัท์ บทแปลจะฟังดเูป็นธรรมชาติราวกับไม่ได้แปลจากต้นฉบบั
ภาษาอืน แตย่งัคงมีเนือหาสาระครบถ้วนตามต้นฉบบั 

 4. การแปลแบบอิสระ (Free translation) คือ การแปลทีผู้แปลตดัตอ่แตง่เติมบทแปล
โดยไม่มีขอบเขต เป็นการแปลทีสลดัหลดุจากต้นฉบบัทงัด้านรูปและความหมาย บางครังเรียกว่า
เป็นการแปลแบบรวมความ 

 ประเภทของการแปลเหล่านีอาจจะจดัแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มทีใช้วิธีการแปลตาม
รูป (Form) และกลุม่ทีใช้วิธีการแปลตามความหมาย (Meaning) ซึงผู้แปลจะเลือกใช้การแปลกลุ่ม
ใดกลุม่หนงึก็ขนึอยูก่บัความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การจะแยกวิธีการแปลทงัสองประเภเป็นสอง
ขวัออกจากกันอย่างสินเชิงคงจะไม่เป็นประโยชน์อะไร เพราะในการปฏิบตัิจริงผู้แปลอาจจะนํา
วิธีการทงัสองกลุ่มมาใช้ทงัคู ่เป็นการผสมผสานเพือก่อประโยชน์ตามความเหมาะสม นอกจากนี
การจะตดัสินวา่วิธีการแปลใดทีจะดีทีสดุนนัก็คงไมมี่คําตอบตายตวั ขนึอยู่กบัว่าภาษาในต้นฉบบัมี
ข้อจํากดัมากน้อยเพียงใด 
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 4.3 การแปลกับบริบทการเลือกใช้ถ้อยคาํ 

 สุพรรณี  ปินมณี  (2554: 201-204) กล่าวว่า สิง สําคัญอย่างมากประการหนึงต่อ
ความหมายของคําก็คือสถานการณ์ทีมีการใช้คํานนัๆ ผู้ แปลควรตระหนกัว่าความหมายของคํา
ยอ่มถกูควบคมุหรือปรับเปลียนไปได้ตามสถานการณ์ ผู้แปลจึงควรคํานึงถึงองค์ประกอบทีเป็นตวั
กําหนดการเลือกใช้คําของผู้ เขียนด้วย ได้แก่ นยัประหวดัของคํา ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พูดผู้ ฟัง 
ความหมายเชิงวฒันธรรม และกิริยาเชิงสญัลกัษณ์ 

 1. นัยประหวัดของคํา (Connotation) นอกจากคําจะบอกความหมายเกียวกบัสิงตา่งๆ 
เช่น วัตถุ เหตกุารณ์ ลกัษณะ และความสมัพนัธ์ได้แล้ว คําสามารถสะท้อนทศันคติและอารมณ์
ความรู้สึกได้ด้วย เช่น คําว่า สายลม แสดงแดด ปยุเมฆ ให้ความรู้สึกเชิงบวกสําหรับคนส่วนใหญ่ 
คําว่า ลม แดด เมฆ ให้ความรู้สึกกลางๆ ไม่โน้มเอียงไปทางบวกหรือลบ แต่คําว่า ลมหมุน แดด
เปรียง เมฆทะมนึ ยอ่มให้ความรู้สกึเชิงลบแก่คนสว่นใหญ่ 

 คําทีมีอารมณ์ความรู้สึกประกอบอยู่ด้วยเหล่านีเรียกว่าคําให้ความหมายทางอารมณ์ 
(Emotive meaning) เมือผู้ แปลต้องแปลก็ไม่ควรลืมผนวกเอาความรู้สึกต่างๆ เข้าไปในคําที
เลือกสรรมาถ่ายทอด ยกตวัอยา่งเชน่คําวา่ ภรรยา คํานีอาจเรียกได้ตา่งๆ นานา แล้วแตผู่้ เรียกจะมี
อารมณ์ใดแฝงอยูด้่วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตารางที 2 ตารางแสดงคําเรียก “ภรรยา” ทีให้ความหมายทางอารมณ์ตา่งกนั  

ความหมายนยัประหวดัเชิงบวก The better half 

แมย่า่นาง/ เทพธิดาประจําบ้าน  
(แสดงความรักเทิดทนู ยกยอ่ง) 

คํากลางๆ บอกความหมายของคําอยา่ง
ธรรมดา 

The wife 

ภรรยา 

(แสดงความหมายโดยตรง) 
ความหมายนยัประหวดัเชิงลบ The bitch/ The bag 

อีปลาร้าค้างปี/ อีแก่ทีบ้าน/ อีแก่หนงัเหนียว 

(แสดงความเกลียดชงั เบือหนา่ย) 
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 ความหมายนยัประหวดัของคํา คือความหมายทีแฝงตวัอยู่นอกเหนือไปจากความหมาย
โดยตรงหรือความหมายตามเนือผ้าของคํา บางครังอาจเกียวข้องสมัพนัธ์ลึกซงึกับวฒันธรรมด้วย  
คําคําเดียวกนัอาจมีความหมายนยัประหวดัเชิงบวกในทีหนึง แตอ่าจมีความหมายนยัประหวดัเชิง
ลบในอีกทีหนงึ ในขณะเดียวกนัก็อาจเป็นคําทีไมมี่ความรู้สกึใดๆ ประกอบอยู่เลยในอีกทีหนึง เวลา
แปลผู้ แปลจึงควรคํานึงถึงความหมายนัยประหวัดทีซ่อนเร้นอยู่ หากเลือกใช้คําผิดก็อาจจะสื อ
ความหมายผิดไปด้วย เช่นคําว่า Summer หรือ ฤดูร้อน สําหรับคนไทยจะนึกถึงความอบอ้าว  
เหงือไหลไคลย้อย ไม่สบายตวั แตสํ่าหรับฝรังซึงอยู่ในแถบหนาวมีหิมะตก มีความหนาวเป็นความ
ทารุณ ฤดรู้อนทีเข้ามาแทนทีจะเป็นความสบายเนือสบายตวั ดงันนั Summer หรือ ฤดูร้อน จึงมี
ความหมายนยัประหวดัเชิงลบสําหรับคนไทย แตมี่ความหมายนยัประหวดัเชิงบวกสําหรับฝรัง 

 ในทํานองเดียวกัน คําว่า วัว ควาย ในบางภาษา อาจจะไม่ให้อารมณ์ใดๆ มีความหมาย
เพียงถึงสัตว์ใหญ่สีขา มีเขา เอาไว้ใช้ไถนา ลากจูงพาหนะได้ แต่ในภาษาไทย วัว ควาย มี
ความหมายนยัประหวดัเชิงลบเมือใช้ในความหมายเชิงเปรียบ หมายถึง “คนโง่เขลาเบาปัญญา” 
แตใ่นภาษาองักฤษ คําวา่ Ox (วัว) กลบัมีทงัความหมายนยัประหวดัเชิงบวก หมายถึง “คนแข็งแรง 
มีพลกําลงัมหาศาล” และความหมายนยัประหวดัเชิงลบ หมายถึง “คนอ้วน น่าเกลียด ปัญญาทึบ” 
นอกจากนีคําวา่ Buffalo (ควาย) กลบัไมใ่ห้อารมณ์อยา่งใดเลยในภาษาองักฤษ 

 อีกตวัอย่างหนึงคือคําว่า Mule หรือ ลา ให้ความหมายนยัประหวดัในภาษาไทยว่า “โง่” 
 แต่ให้ความหมายในประหวัดในภาษาอังกฤษว่า “หัวดือ” และคําว่า Monkey หรือ ลิง ใน
ภาษาไทยเรียกคนเป็นลิง เช่น ซนเหมือนลิง อย่างเอ็นดอูยู่ในที แต่ในภาษาองักฤษนนั การเรียก
ใครว่าลิงถือเป็นการสบประมาทอย่างร้ายแรงว่าโง่เขลาหรือสกปรก ดงันนัในการแปล หากแปล
ตรงตวัจะได้ความหมายนยัประหวดัไมต่รงกนั เชน่ ไอ้ลา! (หมายถึง โง่) แปลตรงตวัว่า You, mule! 
(หมายถึง หวัดือ) หรือ He’s a monkey. (หมายถึง โง่, สกปรก) แปลตรงตวัว่า เขาเป็นลิงจริงๆ 
(หมายถึง ซน) การแปลแบบนีทําให้สือความหมายไม่ตรงกนั ผู้แปลควรตระหนกัถึงความหมายนยั
ประหวดัของคําในภาษาต้นฉบบัด้วยเสมอ เพือทีจะแปลให้ได้ความหมายนยัประหวดัทีเหมาะสม
เป็นไปในนยัเดียวกนั 
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 สาเหตุหนึงทีทําให้ถ้อยคํามีนัยประหวัดแตกต่างกันไปในแต่ละภาษาก็เนืองมาจากว่า
วฒันธรรมแตล่ะแห่งมีข้อต้องห้ามทีแตกตา่งกนัไป คําทีมีนยัประหวดัเชิงลบมกัจะกลายไปเป็นคํา
ต้องห้าม (Taboo words) เช่น คําลามกสกปรก คําทีเกียวกับเรืองเพศ การขับถ่าย  ชือโรค
บางอย่าง ความตาย ฯลฯ ซึงจะก่อให้เกิดคําหลีกเลียงคําไม่สภุาพ  (Euphemism) ขนึมา เช่น เรา
จะไม่พดูว่า If I die แตจ่ะพดูว่า If anything should happen to me แทน ส่วนคําว่า God, devil, 

heaven, hell, Christ, Jesus และ damn มกัจะต้องห้ามสําหรับการพดูเล่นๆ แต่จะใช้ได้เฉพาะ
การพดูทีจริงจงัเทา่นนั ผู้แปลต้องตระหนกัถึงคําทีมีความหมายนยัประหวดัเชน่นีด้วย 

 สญัฉวี สายบวั (2550: 41) กล่าวว่าความหมายแฝงเป็นเรืองทีใช้กนัเฉพาะคนกลุ่มเล็ก
หรือคนทีอยู่ในสิงแวดล้อมเดียวกัน มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ดงันนัผู้คนทีอยู่ต่างวฒันธรรม  
ต่างสังคมและต่างประสบการณ์จึงอาจจะมีปัญหาในการจับความหมายแฝงของถ้อยคําใน
ต้นฉบบัได้ ผู้แปลคนไทยอาจจะเข้าใจความหมายแฝงของคําว่า doctor และ dentist แบบเดียวกบั
ทีเด็กๆ ชาวอเมริกนัหรือชาวองักฤษได้รับจากคําเหล่านี นนัคือความรู้สึกกลวั เกลียด และไม่ชอบ 
เพราะสงัคมไทยมีประสบการณ์เกียวกบัหมอและหมอฟันเหมือนสงัคมอเมริกนัหรือองักฤษ แตว่่าผู้
แปลชาวอเมริกันหรือชาติอืนๆ ซึงไม่คุ้ นกับวัฒนธรรมไทยจะจับความหมายแฝงของคําว่า  
ไปไหนมา ผิด และตีเป็นความหมายแฝงในทางทีไมดี่ 

 ความหมายนัยประหวัดซึงสามารถสามารถสะท้อนทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกเป็น
ความหมายอีกอย่างหนึงทีผู้แปลไม่ควรมองข้าม ผู้ แปลในฐานะหน้าทีเป็นผู้จับความหมายของ
ต้นฉบับให้ถูกต้องและถ่ายทอดลงเป็นภาษาในสํานวนแปลให้ได้ความหมายใกล้เคียงกันจึง
จําเป็นต้องศกึษาวฒันธรรม แนวความคิด สิงแวดล้อม อนัเป็นฉากหลงัของภาษาทีเขากําลงัแปล
อยูอ่ยา่งละเอียด การศกึษาภาษาต้นฉบบัและภาษาแปลเชิงสงัคมวิทยาจงึมีบทบาทสําคญั 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดผู้ฟัง สพุรรณี ปินมณี (2554: 212-249) กล่าวว่าการ
เลือกใช้ถ้อยคํานนัขึนอยู่กับว่าใครเป็นผู้พูดและพูดกับผู้ ใดด้วย ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้พูดผู้ ฟัง
เป็นตวักําหนดการเลือกใช้ถ้อยคําอย่างมาก ผู้แปลควรระมดัระวงัในการแปลเพราะการใช้ถ้อยคํา
ให้เหมาะสมกับบุคลเป็นเรืองสําคญัสําหรับภาษาหลายภาษา อย่างเช่นภาษาไทยซึงมีคําราชา
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ศพัท์สําหรับชนชนัสงู การใช้คําทีแตกตา่งไปสะท้อนเรืองของชนชนัได้อย่างดี เช่น การใช้คําขนึต้น 
สรรพนามระหวา่งผู้พดูผู้ ฟัง หรือแม้กระทงัคํานาม คํากริยา ก็ใช้แตกตา่งไปตามลําดบัชนชนั 

 การแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยนนัควรพิจารณาบริบทเพือช่วยเลือกใช้ถ้อยคําใน
การแปลด้วย เนืองจากถ้อยคําในภาษาองักฤษบางคําอาจไม่บง่ชีความสมัพนัธ์หรือคณุสมบตัิของ
ผู้พดูผู้ ฟังไว้อยา่งชดัเจน เชน่คําวา่ Yes จะไมบ่ง่ชีถึงเพศและสถานภาพของผู้ตอบรับ เมือแปลเป็น
ภาษาไทยผู้แปลจงึต้องพิจารณาบริบทเพือหาเพศและสถานภาพของผู้ตอบรับ จึงจะสามารถบอก
ได้วา่ Yes ควรจะแปลวา่ เจริญพร เพคะ ครับ ค่ะ หรือ จ้า เป็นต้น 

 3. สถานการณ์สือสาร ภาษาทุกภาษาย่อมมีลีลาต่างชนิด จะต่างกันก็ทีจํานวนและ
ลกัษณะของลีลาเท่านนั เรืองลีลาภาษานีเป็นเรืองสําคญัอย่างยิงกบัการแปล ผู้แปลควรทําความ
เข้าใจวา่สิงทีกําลงัแปลอยูน่นัอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ในเวลา สถานที และกบับคุคลใด เนืองจาก
การใช้ภาษาจะสือความได้ผลอย่างเต็มทีต้องคํานึงถึงสิงเหล่านีด้วย สถานการณ์การสือสารแบ่ง
คร่าวๆ ออกเป็น 3 ประเภท คือ สถานการณ์ทีเป็นพิธีการ (Formal) สถานการณ์แบบไม่เป็นพิธีการ 
(Informal) และสถานการณ์แบบเป็นกันเอง (Casual) การเลือกใช้คําอาจแตกต่างไปตาม
สถานการณ์ อยา่งเชน่ 

ตารางที 3 ตารางแสดงการใช้ถ้อยคําทีแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์ 

สถานการณ์ทีเป็นพิธีการ สถานการณ์แบบไมเ่ป็นพิธีการ สถานการณ์แบบเป็นกนัเอง 
The elderly 

ผู้สงูวยั 
Old people 

คนชรา 
Old folks 

คนแก่ 
Splendid 

เลิศ/ วิเศษ 
Great 

ยอดเยียม 
Cool 

จ๊าบ 
Indignant 

บนัดาลโทสะ 
Angry 

โกรธ 
Mad 

เดือด 
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 นอกจากผู้ แปลจะวิเคราะห์ความหมาย โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์แล้ว ผู้แปลยัง
ต้องวิเคราะห์ลีลาภาษาด้วย เมือจะแปลเป็นอีกภาษาหนึงก็ต้องเลือกลีลาให้ตรงกัน ดงันนัเรือง
ของลีลาภาษาและสถานการณ์การสือสารจงึเป็นเรืองสําคญัอยา่งยิงในการแปล 

 4. ความหมายเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นเรืองทีปรากฏให้เห็นได้ในภาษาของ
ประเทศนนัๆ ไม่ว่าจะเป็นคําศพัท์ ไวยากรณ์ คําสแลง สํานวนโวหาร การเปรียบเทียบ การนบัเลข 
การทกัทาย สิงต้องห้าม และการนบัญาติ ล้วนเป็นสิงทีสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมของชาตินนัๆ ว่า
แตกต่างไปจากชาติอืนอย่างไร เมือเป็นเช่นนี ปัญหาย่อมเกิดขึนในการแปลอย่างแน่นอน 
เนืองจากมีชอ่งวา่งหรือความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมของภาษาต้นฉบบักบัภาษาแปล ซึงผู้แปล
จะต้องรับภาระหนักในการตีความและถ่ายทอดค่านิยม ความเชือ และขนบจารีตต่างๆ ใน
วฒันธรรมหนงึไปสูผู่้อา่นในอีกวฒันธรรมหนงึ  

 ตวัอย่างทีชัดเจนได้แก่เรืองของคําเรียกญาติ ในสังคมไทยสามารถใช้คําเรียกญาติกับ
บุคคลทีไม่ใช่ญาติได้ หรือแม้กระทังกับบุคคลทีไม่รู้จักกันมาก่อน แต่สําหรับวัฒนธรรมของ
ตะวนัตกเจาจะเรียกกนัเป็นญาติก็ตอ่เมือเป็นญาติกนัจริงๆ เท่านนั อีกตวัอย่างคือเ รืองของการใช้
คําสรรพนาม ภาษาองักฤษมีคําสรรพนามน้อยคําและใช้ได้กบัทกุคนและทกุโอกาส แตภ่าษาไทยมี
คําสรรพนามหลากหลาย เพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมทีมีการแบ่งแยกลําดบัชนัของผู้คนในสงัคม
อย่างชดัเจน ทําให้คําสรรพนามมีหลากหลาย แยกย่อยลงไปจนเห็นความแตกตา่งทางลําดบัชนั
ของผู้คนอยา่งชดัเจนด้วย 

 ในวฒันธรรมทีแตกตา่งกนั บางครังผู้แปลหาคําในอีกภาษาหนึงทีใช้ตรงกบัอีกภาษาหนึง
ไม่ได้ นันอาจเป็นเพราะว่าในภาษานันๆ ไม่เคยมีสิงนันปรากฏอยู่เลย ยิงวัฒนธรรมมีความ
เฉพาะเจาะจงลงไปมากเท่าใด การแปลก็ยิงมีปัญหามากขึนเท่านัน ภาษาเป็นส่วนหนึ งของ
วัฒนธรรมและฝังตัวเองอยู่ในวัฒนธรรมจนเป็นหนึงเดียวกัน เมือแปลก็ย่อมต้องผนวกเอา
วัฒนธรรมเข้าไปด้วย การแปลสิงทีเป็นรูปธรรมไม่เป็นปัญหาเท่ากับสิงทีเป็นนามธรรม เช่น 
อารมณ์ ความรู้สึก มโนทศัน์ ปรัชญา ศาสนา ความเชือ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมือต้องแปลสิงทีเป็น
วฒันธรรมทีเฉพาะเจาะจงของชนชาติหนึง ผู้แปลควรพิจารณาดจูุดประสงค์ของเรือง ระดบัของ
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ผู้อ่าน ความสําคญัของคําทีจะแปลทีมีต่อต้นฉบบั ความเก่า-ใหม่ของคํา และควรสืบค้นด้วยว่า
เคยมีคําแปลทีใช้กันมาจนเป็นทีคุ้นชินแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่มีอาจจะพิจารณาเลือกวิธีแปลให้
เหมาะสม ซึงมีหลายวิธีดงันี เช่น การหาวฒันธรรมในภาษาแปลทีมีลกัษณะเทียบเคียงกันได้มา
แทนที (Cultural equivalent) การแปลตรงตวั (Literal translation) การอธิบาย บอกลกัษณะ หรือ
หน้าทีของสิงนนั (Neutralization) เป็นต้น  

 5. กิริยาเชิงสัญลักษณ์ ผู้คนแต่ละสังคมย่อมมีวัฒนธรรมการแสดงออกทางกิริยาที
แตกต่างกันออกไป อากัปกิริยาเหล่านนัอาจจะเป็นการแสดงอกในเชิงสญัลกัษ์ เช่น การโบกมือ
เป็นสญัลกัษณ์ของการทกัทายหรือการไล่ก็ได้ โดยทวัไปแล้วต้นฉบบัมกัจะไม่มีการชีแจงว่ากิริยา
เหลา่นีหมายถึงอะไร ผู้แสดงอาการนนัๆ อยู่ในอารมณ์ใด เนืองจากผู้อ่านอยู่ในวฒันธรรมเดียวกนั 
ย่อมเข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบาย แต่เมือแปลไปเป็นอีกภาษาหนึงในอีกวัฒนธรรมหนึง กิริยา
เหล่านันอาจไม่ได้สือความหมายหรืออารมณ์แบบเดียวกับวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบับ เช่น  
การผงกศีรษะ ในบางวฒันธรรมหมายถึงการตอบรับ การทกัทายอย่างสภุาพ การแสดงอาการรับรู้ 
แตบ่างวฒันธรรมอาจหมายถึงการปฏิเสธ หรืออาจจะไมมี่ความหมายใดๆ เลย หากภาษาต้นฉบบั
บอกเพียงว่า He nodded his head. โดยไม่ชีแจง แล้วแปลออกมาตรงๆ ว่า เขาผงกศีระษะ อาจ
ได้ความหมายทงัตอบรับ ทกัทาย ปฏิเสธ หรือไมมี่ความหมายก็ได้ 

 การแปลกิริยาอาการต่างๆ อาจตีความได้หลายแบบในภาษาแปล และบางครังเมือแปล
คําไปแล้วแต่ความหมายยังไม่เกิดขึนชัดเจนก็มี ทําให้ไม่ได้นัยสําคญัของการแสดงอากัปกิริยา
นนัๆ แม้วา่โดยทวัไปแล้ว สถานการณ์ในบริบทอาจจะช่วยชีความหมายได้ แตห่ากว่าสถานการณ์
ในบริบทยงัช่วยชีความหมายไม่ได้ ผู้แปลอาจจะพิจารณาเติมข้อความเพือทําประเด็นให้กระจ่าว
ชดัขึนก็ได้ เช่นประโยค “หล่อนนงัม้วนบิดผ้าเช็ดหน้าอยู่ไปม้า” ในวฒันธรรมไทยนนั การม้วนบิด
ผ้าเช็ดหน้าเป็นกิริยาเชิงสัญลักษณ์ บอกความเอียงอาย ขวยเขิน หากผู้แปลแปลว่า She sat 

there, twisting the handkerchief. ก็จะได้เพียงภาพอากปักิริยา แตย่งัสือนยัความหมายไม่ครบ ผู้
แปลอาจจะเติมว่า She sat there, twisting the handkerchief in embarrassment. หรือผู้แปล
อาจจะตีความกิริยานนัๆ ซึงอาจจะให้ผลดีกว่าได้ในบางครัง อย่างในกรณีเช่นนีอาจแปลว่า She 

sat there, feeling embarrassment. 
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 ในกรณีทีแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยก็กระทําได้เช่นเดียวกนั ผู้แปลต้องพึงระวงั
เสมอวา่กิริยาอาการของผู้คนในวฒันธรรมภาษาต้นฉบบั อาจไมไ่ด้บง่บอกอารมณ์แบบเดียวกบัใน
วฒันธรรมภาษาแปล นอกจากนีผู้แปลควรสืบค้นความหมายของคําให้ถีถ้วนเสียก่อน ไม่เช่นนนั
อาจแปลคลาดเคลือนได้ เช่นประโยค Bush talked out of the side of his mouth. ไม่ได้
หมายความว่า บชุพดูจากข้างๆ ปากของเขา แตคํ่าว่า talk out of the side of mouth เป็นการชีว่า
ผู้พดูนนั being dishonest หรือ tell a lie จงึควรแปลวา่ บชุโกหก 

 อยา่งทีได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่าถ้อยคําต้องห้ามเกียวข้องกบัพฤติกรรมหรือกิริยาบางอย่าง
ทีสังคมกําหนดว่าไม่เหมาะสมด้วย การแปลกิริยาเชิงสัญลักษณ์จึงเกียวข้องกับการแปลคํา
ต้องห้ามด้วย เช่นคําว่า A middle finger in the air แปลตามรูปประโยคได้ว่า ยกนิวกลางชีฟ้า 
หากพิจารณาตามวัฒนธรรมของภาษาองักฤษก็จะพบว่าคําดงักล่าวเป็นคําหยาบ เพราะการชู
นิวกลางเป็นสัญลกัษณ์ หมายถึง อวยัวะเพศ และเป็นการด่าอย่างหยาบคายทีสุด ผู้แปลก็ควร
พิจารณาว่าจะเลือกแปลในลกัษณะใดจึงจะสือนยัความหมายของกิริยาเชิงสัญลกัษณ์ให้ผู้อ่าน
เข้าใจตรงตามต้นฉบบัได้ 

 จากการศึกษาข้อมูลเกียวกับบริบทการเลือกใช้ถ้อยคําจะเห็นได้ว่าการแปลนนัจะต้อง
คํานึงถึงความหมายนยัประหวดัของถ้อยคําด้วย ผู้แปลต้องอาศยัข้อมลูจากบริบททงัทีเป็นบริบท
ทางภาษาและบริบททางวฒันธรรมของต้นฉบบัเข้ามาช่วยตีความ เพือให้เข้าใจความหมายนัย
ประหวดัทีซ่อนเร้นอยู่ในถ้อยคําต่างๆ โดยเฉพาะการแปลถ้อยคําทีถือว่าเป็นถ้อยคําต้องห้ามซึง
เกียวข้องสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมอยา่งลกึซงึและมกัจะมีความหมายนยัประหวดัเจือปนอยูด้่วยเสมอ 

 4.4 การแปลถ้อยคาํต้องห้าม 

 สพุรรณี ปินมณี (2552: 185-221) กล่าวไว้ว่าภาษามีหลากระดบัหลายลีลาให้ผู้ ใช้ภาษา
เลือกใช้ได้อย่างเต็มที สิงทีเป็นตวักําหนดลีลาของภาษาก็คือบริบท ซึงในทีนีก็คือ คํา วลี ประโยค 
บท เนือหา สถานการณ์ อารมณ์ความรู้สึก บรรยากาศ มโนภาพและมโนทศัน์ทีผนวกรวมเข้ากัน
กลายเป็นเรืองราว สิงเหลา่นีทําให้ผู้ เขียนกําหนดได้เองว่าควรใช้ภาษาแบบใด ขณะเดียวกนัผู้อ่าน
ก็รับรู้ได้เองว่าเป็นภาษาแบบใด ส่วนผู้แปลก็จะวิเคราะห์ได้เองเช่นกันว่าเป็นภาษาระดบัใด และ
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ควรถ่ายทอดด้วยภาษาแบบใดจึงจะตรงเจตนาของผู้ เขียน แม้สิงเหล่านีจะไม่มีกฎเกณฑ์กําหนด
แนน่อน แตผู่้ใช้ภาษาสามารถรับรู้ได้เองโดยอตัโนมตัิ 

 ปกตแิล้วคนเราจะใช้ภาษาไม่เป็นพิธีการพดูคยุกบัเพือนสนิท บคุคลในครอบครัว หรือคน
ทีรู้จักคุนเคยกัน มีฐานะทางสังคมในระดบัเดียวกับผู้พูดหรือตํากว่าผู้พูด ในบรรยากาศทีเป็น
กนัเองและไมเ่ป็นพิธีการ เนืองจากระดบัของภาษาขนึอยู่กบับริบท ผู้แปลจึงต้องตีความและเข้าใจ
ลีลาชนิดตา่งๆ ของตวัละครให้ได้ ไมเ่พียงแครู้่วา่ตวัละครพดูด้วยภาษาทางการหรือไม่เป็นทางการ
เท่านัน แต่ต้องจับนําเสียงในลีลาภาษาของตวัละครทีผู้ เขียนนําเสนอให้ได้ด้วย ว่าเย็นชาหรือ
อบอุน่ เคร่งขรึมหรือขบขนั เป็นต้น 

 ถ้อยคําต้องห้ามก็เป็นลีลาภาษาจําพวกหนึงทีจดัอยู่ในภาษาทีไม่เป็นทางการ ทว่าภาษา
ต้องห้ามเป็นภาษาทีคนเราใช้กันเป็นประจํา จึงไม่น่าแปลกใจทีจะพบถ้อยคําต้องห้ามในงาน
วรรณกรรม เพราะมนษุย์ยอ่มต้องมีการแสดงออกทางอารมณ์ผ่านทางคําพดูอยู่แล้วโดยธรรมชาต ิ
อย่างไรก็ถ้อยคําต้องห้ามแต่ละสงัคมย่อมมีความแตกตา่งกนัออกไป ผู้แปลจึงมีบทบาทสําคญัที
จะต้องเข้าใจและถ่ายทอดถ้อยคําต้องห้ามจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลให้ได้ เพือให้ผู้อ่านรับรู้ได้
ถึงอรรถรสทีผู้ เขียนนําเสนอไว้ในต้นฉบบั ดงัตวัอยา่งนี 

 ต้นฉบบั    “Schmuck! you, liar!” I said angrily.  

     “You scum! How dare you accuse me of lying!” 

     He barked at me.  
     “Beat it!” John cut in. 

 ฉบบัแปล   “ไอ้ควาย! มึง! ไอ้ตอแหล!” ผมตะคอกอย่างโกรธจัด
     “ไอ้สวะ มงึกล้าดียงัไงมาวา่กตูอแหล” มนัเหา่ตอบ  
     “เฮ้ย พอทีโว้ย!” จอห์นขดัจงัหวะ 

 จากตัวอย่างข้างต้นนีจะเห็นได้ว่าผู้ แปลได้เลือกใช้ถ้อยคําต้องห้ามในฉบับแปลเพือ
ถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ และอรรถรสจากต้นฉบบัมาไว้ให้ครบถ้วนมากทีสุด ทําให้ผู้ อ่าน
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สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์และอารมณ์ของตวัละครได้อย่างชดัเจน ไม่ได้อ่อนด้อยหรือน้อยลงไป
ไปกวา่ทีผู้ เขียนได้นําเสนอไว้ต้นฉบบั 

 ศภุกานดา บญุทองรอด (2545: 65-133) ศกึษาวิจยัเรือง “กลวิธีการแปลภาษาเพศชาย” 
และนําเสนอวา่ลกัษณะการใช้ภาษาเพศชายในภาษาต้นฉบบัมีดงันี 

 1. การใช้คาํศัพท์สร้างใหม่และคาํศัพท์เฉพาะของเพศชาย เชน่ การใช้คําสแลงทีมีใช้
กนัอยูแ่ล้วและทีผู้แตง่สร้างขนึใหม ่การใช้คําเรียกขานเฉพาะของเพศชาย และการใช้สํานวนภาษา 

  2. การใช้คําไม่สุภาพ เช่น การใช้คําต้องห้ามเกียวกับเรืองเพศ อวยัวะบางส่วน การ
ขบัถ่าย ความตาย นรก การใช้คําสบถ และการใช้คําอ้างถึง 

 3. การใช้ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น การใช้ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธทีขึนต้นด้วย
คํากริยา การใช้ประโยคคําถามทีขึนต้นด้วยกริยาแท้ของประโยค การใช้ประโยคทีไม่มีคํากริยา 
และการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 

 4. การเปลียนอนุประโยคให้เป็นวลี เช่น They departed the aircraft to look at 

snow on not-so-distant mountains. 

 ศถุกานดา บุญทองรอด ยงัได้อธิบายว่าการใช้ถ้อยคําต้องห้ามเป็นการแสดงอารมณ์ของ
ตวัละครรูปแบบหนึงและเป็นสีสนัของการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม เมือต้นฉบบัปรากฏการใช้
ถ้อยคําต้องห้าม ผู้แปลยอ่มไมส่ามารถหลีกเลียงการแปลถ้อยคําต้องห้ามเหล่านนัได้ มิเช่นนนัอาจ
ทําให้สํานวนแปลสืออารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเท่ากับต้นฉบบั ทําให้ผู้ แปลคิดค้นวิธีการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามรูปแบบตา่งๆ ขนึ ศภุกานดา บญุทองรอด ได้เสนอกลวิธีการแปลไว้ 4 กลวิธี ดงันี 

 1. การแปลแบบตรงตัว เชน่  

ต้นฉบบั สํานวนแปล 

Sergeant จา่ 
General ทา่นนายพล 
The Frenchman ไอ้ฝรังเศส 
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 2. การแปลเทียบเคียง แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเทียบเคียงความหมาย และ
การเทียบเคียงอารมณ์  

 - เทียบเคียงความหมาย 

ต้นฉบบั สํานวนแปล 

son หลานชาย, ไอ้หน ู
You son of a bitch! ไอ้สตัว์กะหมา 

  

  - เทียบเคียงอารมณ์  

ต้นฉบบั สํานวนแปล 

the punk ไอ้สวะตวันี 
you bastard! ไอ้เหีย 
Goddamn it! ให้ตายซีวะ!, บ้าฉิบหาย! 

 
 3. การแปลแบบตีความ 

  ต้นฉบบั  Christ, that place is a ball breaker today.  

   สํานวนแปล แหม ไอ้ทีนนัมนัวุน่ในวนันี 

  ต้นฉบบั  You are a meatball.  

   สํานวนแปล พีเป็นคนไมเ่อาไหนจริงๆ 

 4. การเพมิเตมิจากต้นฉบับ 

ต้นฉบบั สํานวนแปล 

the man… ไอ้สตัว์ที ... (เพิมคําไมส่ภุาพ) 
…, man ..... ไอ้ควาย (เพิมคําไมส่ภุาพ) 
easy ปอกกล้วย (เพิมสแลง) 
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 ศภุกานดา บุญทองรอด อธิบายว่าผู้แปลได้ใช้กลวิธีเหล่านีถ่ายทอดภาษาเพศชายจาก
ต้นฉบบัและนําเสนอด้วยลกัษณะของภาษาแปลดงัตอ่ไปนี 

 1. การใช้บุรุษสรรพนาม คาํเรียกขาน และคาํอ้างถงึ 

  1.1 สรรพนามบรุุษที 1 และ 2 ได้แก่ ผม - คณุ, อวั - ลือ, ก ู- มงึ  
  1.2 สรรพนามบรุุษที 3 เพศชาย ได้แก่ เขา มนั หมอ แมง่  
  1.3 คําเรียกขาน เชน่ พรรคพวก เพือน น้องชาย หรือคําเรียกตําแหนง่  
  1.4 คําอ้างถึง เชน่ ไอ้หมอนนั หรือคําอ้างถึงทีเป็นคําหยาบ เชน่ ไอ้เหีย ไอ้สตัว์ 

 2. การใช้คาํไม่สุภาพ 

  2.1 คําดา่ เชน่ ไอ้หวัถอก ไอ้แนเ่ม็ดหน้าส้นตีน ไอ้ดดูหํา  
  2.2 คําสบถ เชน่ ให้ตายซีวะ หา่เอ๊ย ไอ้ชิบหายเอ๊ย  
  2.3 การแสดงความไมส่ภุาพอืนๆ ได้แก่ การใช้คําเสริมและคําหยาบ 

 3. การใช้คาํศัพท์แบบผู้ชาย 

  3.1 คําศพัท์สร้างใหม ่คําสแลง และสํานวนภาษา  
  3.2 คําศพัท์เกียวกบัเรืองเพศ  
  3.3 คําศพัท์และสํานวนทีใช้ในฉากตอ่สู้   

 4 การใช้คาํลงท้าย  

  4.1 วะ วะ่ โว้ย เว้ย วุ้ย  
  4.2 นิ 

 Atefeh Behzad & Bohloul Salmani (2013: 227-228) ได้กล่าวถึงกลวิธีการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามไว้ในการศึกษาเรือง “Translation of taboo words & Expression in Saramago’s 

Blindness” โดยเสนอกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามไว้ 4 กลวิธี ได้แก่ 
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 1. Censorship คือการตดัทงิไมแ่ปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏอยูใ่นต้นฉบบั 

 2. Substitution คือการแปลด้วยถ้อยคําอืนๆ ซึงสือความหมายคลาดเคลือนไปจาก
ต้นฉบับ  เช่น  สังคมของชาวมุสลิมจะถือว่านักเต้นระบําเปลือยเป็นสิงต้องห้าม ผู้ แปลก็
เปลียนแปลงอาชีพของตวัละครดงักลา่วให้เป็นอาชีพทีสงัคมมสุลิมยอมรับได้ 

 3. Taboo for taboo คือการแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามใน
สํานวนแปล 

 4. Applying Euphemism คือการแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัด้วยถ้อยคํารืนหูใน
สํานวนแปล 

 กลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมทีผู้ เขียนต้นฉบบั
ใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือแสดงอารมณ์ของตวัละครและบรรยากาศของเนือเรือง ผู้แปลจําเป็นต้องมี
กลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีเหมาะสม จงึจะถ่ายทอดอารมณ์ของถ้อยคําต้องห้ามมาสู่บทแปล
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การศึกษาแนวคิดด้านการแปลถ้อยคําต้องห้ามจะช่วยให้ผู้ วิจัยวิเคราะห์
กลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามในการศกึษาครังนีได้อยา่งละเอียดยิงขนึ  

 

5. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 Pasakara Chueasuai (2010) ศกึษาเรือง “Translation Shifts in the Love and Lust 

Section in the Thai Version of Cosmopolitan: A Systemic Functional Perspective” โดยมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาการแปลถ้อยคําทีเกียวข้องกับเรืองเพศซึงปรากฏในคอลมัน์ Love and 

Lust นิตยสาร Cosmopolitan จากฉบบัภาษาองักฤษมาเป็นภาษาไทย ผลการศึกษาในส่วนที
เกียวข้องกบักลวิธีการแปลพบวา่ผู้วิจยัใช้แนวคดิของ Baker (1992) ซงึกล่าวถึงกลวิธีการแปลไว้ 5 

กลวิธี ได้แก่ การแปลด้วยถ้อยคําทีสือความหมายกว้างกว่าต้นฉบบั เช่น Insert-ใช้, Thrust-

เคลือนไหว ฯลฯ การแปลด้วยถ้อยคําทีสืออารมณ์หรือความรุนแรงน้อยกว่าต้นฉบบั เช่น Bed-

shaking sex-เซ็กส์ทีสดุยอด, Chick-ผู้หญิง ฯลฯ การแทนทีด้วยคําศพัท์ซึงคุ้นเคยกนัในวฒันธรรม
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การใช้ภาษาของผู้ อ่านและสามารถทําให้ผู้ อ่านสํานวนแปลเกิดการตอบสนองได้ใกล้เคียงกับ
ผู้อ่านต้นฉบบั เช่น His shaft-อาวธุรักของเขา, The tip of his penis-ส่วนหวัของน้องชายเขา ฯลฯ 
การใช้คํายืม The vibrator-ไวเบรเตอร์, Doggie-style-ทา่ด๊อกกี ฯลฯ และการละไมแ่ปล 

 ภาสกร เชือสวย (2541) ศกึษาเรือง “การแปลคําเรียกขานในนวนิยาย: กรณีศกึษาเรืองข้น
กวา่เลือด” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือหากลวิธีการแปลคําเรียกขาน ปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมไทยทีมี
ผลต่อการใช้คําเรียกขานของผู้ แปล และรูปแบบการใช้คําเรียกขาน ผลการศึกษาพบว่าคําเรียก
ขานบรุุษที 1 พบเพียงการใช้ในรูปคําบรุุษสรรพนามเท่านนั และคําเรียกขานบรุุษที 2 พบคําบรุุษ
สรรพนาม คําบุรุษสรรพนาม+นามวลีหรือนาม คํานามทวัไป ชือเฉพาะ และคําหยาบ ปัจจยัทาง
สงัคมวฒันธรรมไทยทีมีผลตอ่การเลือกใช้คําเรียกขานคือ วยั เพศ และอาชีพหรือตําแหน่ง รูปแบบ
การใช้คําเรียกขานทีแบง่ตามระดบัความสนิทสนมระหว่างคูส่นทนาและสถานการณ์ แบง่ออกได้
เป็นสองระดบั คือการใช้คําเรียกขานในระดบัเดียวกนัและตา่งระดบักนั ด้านกลวิธีการแปลคําเรียก
จานแบง่ออกได้เป็นการแปลตรงจากคําต้นฉบบั การปรับคําแปล ได้แก่ การใช้คําทีแสดงตําแหน่ง
และสถานภาพ การใช้คําเสริมหน้า การใช้คําแหลหลายคําจากคําต้นฉบบัหนึงคํา การซําคําแปล
และการใช้คําเลียง การรวมคําแปล และการละไมแ่ปล 

 นลิน วชิรพนัธ์ุสกลุ (2545) ศึกษาเรือง “การแปลคําเรียกขานและคําสรรพนามทีปรากฏ
ในนวนยิายแปลเรือง ‘คนขีเสือ’ ของ จิตร ภูมิศกัดิ” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษากลวิธีการแปลคํา
เรียกขานและคําสรรพนามแทนผู้พูด ผู้ ฟัง และผู้ถูกกล่าวถึงทีปรากฏในบทแปล ผลการศึกษา
พบว่าคําเรียกขานที จิตร ภูมิศกัดิ ใช้แปลนวนิยายเรืองนี ได้แก่ คําเครือญาติ คําบอกยศ คําบอก
ตําแหน่ง คําบอกอาชีพ คําแสดงความรู้สึก โดยใช้คําเครือญาติบ่อยทีสุด กลวิธีการแปลทีใช้แปล
คําเรียกขานได้แก่ การแปลตรงตวั การปรับให้เป็นคําเรียกขานแบบไทย การแปลจากคํานามใน
ต้นฉบบั และการแปลแบบเพิมจากต้นฉบบั ส่วนคําสรรพนามทีผู้แปลใช้ ได้แก่ ชือ คําเครือญาต ิ
คําบอกยศ คําบอกตําแหน่ง คําบอกอาชีพ และบรุุษสรรพนาม สรรพนามทีใช้ระหว่างกลุ่มคนทีมี
สถานภาพเดียวกนัจะสอดคล้องกบัปัจจยั “ความสนิทสนมและความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน” ส่วน
กลุ่มคนทีมีสถานภาพตา่งกัน คําสรรพนามทีใช้จะสะท้อน “ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ” นอกจากนี
ปัจจยัทางสงัคมวฒันธรรมอืนๆ ทีมีผลต่อการเลือกใช้สรรพนาม ได้แก่ อาชีพ ทศันคติ การไว้ตวั 
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การมีบุคคลทีไม่สนิทสนมหรือมีสถานภาพสูงกว่าอยู่ด้วย สถานการณ์และโอกาส อารมณ์
ความรู้สึก รวมถึงอุปนิสัยของตัวละคร ผู้ วิจัยพบว่าคําสรรพนามภาษาอังกฤษจะไม่แสดงถึง
สถานภาพทีแตกตา่งกนัของผู้พดู ผู้ ฟัง และผู้ถกูกลา่วถึง 

 รมย์ชลี งามวิทย์โรจน์ (2545) ศึกษาเรือง “การวิเคราะห์ปัญหาการแปลคําผรุสวาท  
คําสบถ ในบทพดูภาพยนตร์เพือทําอกัษรใต้ภาพ กรณีศึกษาภาพยนตร์เรือง ‘Magnolia’” โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือเป็นตวัอยา่งในการวิเคราะห์ปัญหาการแปลคําผรุสวาทและคําสบถของบทพดูใน
ภาพยนตรืเพือทําอกัษรใต้ภาพภายใต้เงือนไขตา่งๆ เพือทําความเข้าใจปัญหาทีเกิดขนึในการแปล 
อนัจะเป็นข้อมลูสําคญัตอ่แนวทางในการแปลและการแก้ปัญหาทีเป็นไปได้ในการแปลคําผรุสวาท
และคําสบถของบทพดูในภาพยนตร์เพือทําอกัษรใต้ภาพ ผู้วิจยัได้ศกึษาองค์ประกอบสําคญัในการ
วิเคราะห์ปัญหาการแปลคําผรุสวาทและคําสบถภายใต้เงือนไขตา่งๆ โดยมีขนัตอนดําเนินงาน 4 

ขนัตอน ได้แก่ (1) ขนัตอนการเตรียมการ หมายถึง การเรียบเรียงอักษรใต้ภาพของบทพูด (2) 
ขันตอนการศึกษาทบทวน หมายถึง การศึกษาหน้าทีและองค์ประกอบภาพยนตร์ วาทกรรม
วิเคราะห์ (Discourse analysis) และลักษณะยทบาทหน้าทีของคําผรุสวาทและคําสบถ  
(3) ขนัตอนการวิเคราะห์ หมายถึง การวิเคราะห์บทพดูและปัญหาในการแปลคําผรุสวาทและคํา
สบถ (4) ขนัตอนประมวลผลการศึกษา หมายถึง การสรุปผลและเสนอแนวทางแก้ไข ผู้วิจยัยงัได้
วิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการมีความหมายหลายนัย (Polysemy) ของคํา ซึงสะท้อนให้เห็น
ความสําคัญของวาทกรรมวิเคราะห์อันเป็นหัวใจสําคัญของความหมายของถ้อยคําในบริบท
แวดล้อมตา่งๆ ทีจะชว่ยให้นกัแปลสามารถจบัสารหรือความหมายทีแท้จริงของคําในต้นฉบบัได้ 

 วิสนัต์ สขุวิสิทธิ (2547) ศกึษาเรือง “วจันกรรมการบริภาษในภาษาไทย” โดยใช้ข้อมลูจาก
บทสนทนาในนวนิยาย และบทสนทนาในชีวิตจริงซึงผู้ วิจยัเป็นผู้ ร่วมสังเกตการณ์ ผลการศึกษา
พบว่าผู้ บริภาษในภาษาไทยใช้กลวิธีการบริภาษ 3 กลวิธี คือ (1) กลวิธีการบริภาษแบบ
ตรงไปตรงมา ได้แก่ การบริภาษด้วยคําหยาบ และการบริภาษด้วยคําทีมีความหมายทางลบ (2) 

กลวิธีการบริภาษแบบอ้อม ซึงประกอบด้วย 5 วิธี คือ การใช้ถ้อยคํานยัผกผนั การใช้ความเปรียบ 
การใช้คํารืนหู การบริภาษแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย และการแสร้งบริภาษสิงอืน และ (3) กลวิธี
เสริมการบริภาษ ได้แก่ การใช้คําหยาบทีมีนยัเกียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พดูและผู้ ฟัง และ
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การใช้คําอุทานเพือแสดงความรู้สึกทางลบ ถ้อยคําบริภาษสะท้อนให้เห็นค่านิยมบางประการใน
สงัคมไทย เชน่ การไมเ่คารพเชือฟังผู้อาวโุส การวา่ร้ายผู้ อืน เป็นพฤตกิรรมทีสงัคมไม่ยอมรับ การมี
สตปัิญญาน้อยหรือผิวคลําถือวา่ด้อยในสงัคมไทย เป็นต้น สว่นผลของการบริภาษทีเกิดขนึกบัผู้ถกู
บริภาษนนัพบว่ากลวิธีการบริภาษต่างๆ สามารถส่งผลกระทบแก่ผู้ถกูบริภาษใน 3 ลกัษณะ คือ 
การแสดงว่าผู้ถูกบริภาษไม่ได้รับความเคารพจากผู้บริภาษ แสดงว่าผู้ถูกบริภาษเป็นผู้ ทีสงัคมไม่
ยอมรับ และกีดกนัผู้ถกูบริภาษออกจากกลุม่ 

 ชาลินี วิมลเกียรตขิจร และคารินา โชติรวี (2551) ศกึษาเรือง “การศกึษากลวิธีการแปลคํา
หยาบ ‘FUCK’ กรณีศกึษา: ชู้ รักเลดีแชตเตอร์เลย์ (Lady Chatterley’s Lover) และเทรนสปอตติง 
(Trainspotting)” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือศึกษาคําหยาย Fuck ในบริบทการสือสารในวรรณกรรม
องักฤษชว่งต้นและชว่งปลายศตวรรษที 20 เรือง เลดี แชตเตอร์ เลย์ส เลิฟเวอร์ และ เทรนสปอตติง 
และบทแปลภาษาไทย โดยใช้มาตรฐานความสุภาพของชนชนักลางทีมีการศึกษาในบริบทการ
สือสารทวัไปในทีสาธารณะในกรุงเทพมหานครหรือภาษาไทยภาคกลางเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
เพือศกึษาว่านกัแปลมีวิธีการถ่ายทอดคําว่า Fuck เป็นภาษาไทยอย่างไรให้ถกูต้อง เหมาะสม ไม่
ซําซากจําเจ ได้อรรถรสทงัในด้านความหมายและระดบัภาษา ผลการศกึษาพบว่าผู้แปลใช้กลวิธี
การแปลหลายกลวิธี ได้แก่ การใช้ถ้อยคําต้องห้าม การใช้ถ้อยคํารืนห ูการใช้คณุลกัษณะพิเศษใน
การหลากคําสรรพนามและคําลงท้ายทีมีในภาษาไทยแต่ไม่มีในภาษาอังกฤษ การใช้คําทีมี
ความหมายแฝงในเชิงลบ การใช้ถ้อยคํามีสีสนัทีให้ภาพพจน์คมชดัและสามารถกระตุ้นความรู้สึก 
โดยเฉพาะความรู้สึกในด้านลบ การใช้คําอุทาน การแปลโดยไม่ถ่ายทอดความหมายและความ
หยาบคายในเชิงลบ และการตดัทงิไมแ่ปล 

 รัชดา ปลาบูท่อง (2551) ศกึษาเรือง “การศกึษาการใช้คําลงท้ายภาษาไทยในวรรณกรรม
แปลเรือง อาร์ทิมิส ฟาวล์, อาร์ทิมิส ฟาวล์ ตอนมหนัตภัยในอาร์กติก และอาร์ทิมิส ฟาวล์ ตอน
รหสัลบันิรันดร” โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาความหมายและจดักลุ่มคําลงท้าย ศึกษาปัจจยัและ
บริบทในภาษาอังกฤษตลอดจนวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยทีมีผลต่อการใช้คําลงท้าย ผล
การศึกษาพบว่าสามารถปแบ่งกลุ่มคําลงท้ายภาษาไทยได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ คําลงท้ายแสดงการ
ถาม คําลงท้ายแสดงสถานภาพ และคําลงท้ายแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และทศันคติของผู้พดู โดย
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คําลงท้ายแตล่ะคําสามารถสือนยัความหมายได้หลากหลายตามบริบท สถานการณ์ และคูส่นทนา 
ด้านปัจจัยทีมีผลต่อการใช้คําลงท้ายประกอบด้วยปัจจยัในภาษาอังกฤษ ได้แก่ คําหรือสํานวน 
เครืองหมายวรรคตอน โครงสร้างประโยค และบริบท ส่วนปัจจยัด้านวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 
ได้แก่ สถานภาพและความสมัพนัธ์ทางสงัคมไทย และการใช้ภาษาตามธรรมชาตขิองภาษาไทย 

 วรรษมน เพียรเสมอ (2552) ศึกษาเรือง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของคําลงท้ายใน
ภาษาไทย” โดยมีวตัถปุระสงค์เพือวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคําลงท้ายภาษาไทย 
และเพือยืนยันผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคําลงท้ายในภาษาไทย ผลการ
วิเคราะห์บทสนทนาโดยการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามีคําลงท้ายจํานวน 32 คํา 
สามารถจําแนกออกจากกันด้วยมิติความแตกต่าง 17 มิติ คือ ชนิดของประโยค การแสดง
สถานภาพ การแสดงคําถาม การปฏิเสธ ความสภุาพ ความอ่อนโยน การคาดการณ์ของผู้พดู การ
คาดคนั การมีส่วนร่วม ความขดัแย้ง เพศของผู้พูด ความแน่ใจ ภาษาปาก ความรําคาญ ข้อมูล
ใหม่ ต้องการคําตอบ สถานการณ์เกิดตรงตามทีคาดไว้ ผลการยืนยนัการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมายของคําลงท้ายในภาษาไทยจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 40 คน พบว่าผู้ วิจยั
วิเคราะห์การใช้คําลงท้ายตรงกบักลุม่ตวัอยา่งทงัหมด 

 ศิริวรรณ ใยยะธรรม (2553) ศึกษาเรือง “การศึกษาการแปลถ้อยคําสืออารมณ์ในบท
บรรยายภาษาองักฤษของภาพยนตร์ไทยแนวตลก” โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถ้อยคําทีใช้สือ
อารมณ์ ศกึษากลวิธีการแปลถ้อยคําสืออารมณ์ และศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาการแปลถ้อยคํา
สืออารมณ์ ผลการศึกษาพบว่ามีถ้อยคําสืออารมณ์ 20 ประเภท ได้แก่ คําหยาบคาย คําอุทาน 
คําถาม มุขตลก คําสัง บอกอารมณ์โดยตรง ปฏิเสธ ชักชวน ประชด ยุติบทสนทนา ห้ามปราม 
ขอร้อง ชมเชย เปรียบเทียบ คําสงัสอน ขม่ขู ่ขอบคณุ มนัใจ ยินยอม แลบะคําสาปแช่ง ในส่วนของ
กลวิธีการแปลถ้อยคําสืออารมณ์พบว่ามี 13 กลวิธี ได้แก่ การใช้คําเทียบเคียงความหมาย การใช้
โครงสร้างตามต้นฉบับ การละไม่แปล การรวมประโยค การเลือกใช้ถ้อยคําแบบอืน การเพิม
ถ้อยคํา การเปลียนโครงสร้างประโยค การเปลียนวลีเป็นประโยค การเปลียนวลีเป็นคํา การ
เรียงลําดบัประโยคใหม่ การใช้คําทีมีความหมายกว้าง การใช้คําทีมีความหมายใกล้เคียงกนั และ
การเปลียนประโยคเป็นวลี นอกจากนีผู้วิจยัยงัพบปัญหาในการแปล 3 ประการด้วยกนั คือ ปัญหา
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การถ่ายทอดความหมาย ปัญหาทางด้านวัฒนธรรม และปัญหาของผู้แปลหรือคณะผู้จัดทําบท
บรรยาย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทําให้ผู้ วิจัยทราบถึงความหมายและลักษณะของถ้อยคํา
ต้องห้าม ปัจจยัทางสงัคมทีมีผลตอ่การใช้ภาษา การวิเคราะห์ความหมายของถ้อยคํา และกลวิธี
การแปลถ้อยคําต้องห้าม ซึงผู้ วิจัยจะนําข้อมูลทีได้จากการทบทวนวรรณกรรมไปเป็นแนวทาง
ศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในครังนีเพือแสดงให้เห็นกลวิธีการแปลและปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ
การแปลถ้อยคําต้องห้าม รวมถึงการจดักลุม่ทีมาถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบักบัสํานวนแปลซึงอาจ
ช่วยสะท้อนให้เห็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาไทยได้ 
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บทท ี3 

การจัดกลุ่มทมีาของถ้อยคาํต้องห้ามในต้นฉบับและสาํนวนแปล 

 
 ผู้วิจยัได้คดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวนแปลโดย
อาศยัเกณฑ์การคดัเลือกถ้อยคําต้องห้ามทีมีความเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละวฒันธรรม 
กล่าวคือการคดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามจากต้นฉบบัจะใช้แนวคิดของผู้ เชียวชาญทีเคย
ศกึษาถ้อยคําต้องห้ามในภาษาองักฤษ เช่น Jay (1996), Allan and Burridge (2006), Pinker 

(2008) ฯลฯ ส่วนการคดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามจากสํานวนแปลนนัจะเพิมเติมแนวคิด
ของผู้ เชียวชาญทีเคยศึกษาถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยด้วย เช่น Leetrakul (1978), Thanjit 

(1998) ฯลฯ ผลการคัดเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามด้วยวิธีการดังกล่าวทําให้ได้ถ้อยคํา
ต้องห้ามจากต้นฉบบัและสํานวนแปลเป็นจํานวนมาก สามารถสรุปได้ดงันี 

 ถ้อยคําจากต้นฉบบัทีผู้วิจยัพิจารณาและคดัเลือกวา่เป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาองักฤษมีด้วยกนัเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

  (1) ถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกับศาสนา (Profanity) คือการใช้ถ้อยคําที
เกียวข้องกบัศาสนาอยา่งไมแ่สดงความเคารพนบัถือ เชน่ การอทุานวา่ God, Damn, Hell ฯล 

  (2) ถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกบัเรืองเพศ (Obscene) คือคําทีสือความหมายถึง
พฤติกรรมทางเพศหรือการค้าประเวณี เชน่ Bitch, Whore, Pervert ฯลฯ  

  (3) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสบประมาท (Insult) คือถ้อยคําทีสือความหมายใน
เชิงดถูกูหรือสบประมาทตอ่ผู้ อืน อาจจะเป็นการสบประมาทสติปัญญา เช่น Moron, Nuts ฯลฯ 

การสบประมาทลกัษณะนิสยั เช่น Phoney, Show-off ฯลฯ การสบประมาทรูปร่างหน้าตา เช่น 
Fat-ass, Spooky ฯลฯ   
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  (4) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําหยาบคาย (Vulgarisms) คือถ้อยคําทีสงัคมองักฤษ
ถือวา่หยาบคายหรือรุนแรง ความหยาบคายนีอาจเกิดขนึจากความไม่สภุาพในตวัถ้อยคําเอง หรือ
อาจเกิดจากความไม่เหมาะสมในบริบทก็ได้ เช่น คําเรียกของเสียจากร่างกายบางคํา เช่น Crap, 

Shit, Puke ฯลฯ การเรียกผู้ อืนด้วยคําทีใช้เรียกผู้ ทีมีความบกพร่องบางคํา เช่น Bastard, Moron, 

Madman ฯลฯ การเรียกผู้ อืนด้วยคําเรียกสตัว์บางคํา เชน่ Bitch, Pig, Wolf ฯลฯ 

  (5) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสบถ (Expletive) คือถ้อยคําสบถทีสงัคมองักฤษถือ
วา่ไมส่ภุาพ เชน่ What the hell is that? หรือ What the crap is that? 

  (6) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสาปแช่ง (Cursing) คือถ้อยคําสาปแช่ง ส่วนใหญ่
มกัจะเกียวข้องกบัศาสนา เชน่ Damn it, God damn it ฯลฯ 

 ถ้อยคําจากสํานวนแปลทีผู้วิจยัพิจารณาและคดัเลือกว่าเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทยมีด้วยกนัเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

  (1) ถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกบัเรืองเพศ (Obscene) คือคําทีสือความหมายถึง
พฤติกรรมทางเพศหรือการค้าประเวณี เชน่ กะหรี, แมงดา ฯลฯ 

  (2) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสบประมาท (Insult) คือถ้อยคําทีสือความหมายใน
เชิงดถููกหรือสบประมาทต่อผู้ อืน อาจจะเป็นการสบประมาทสติปัญญา เช่น โง่, งีเง่า, งัง ฯลฯ 

การสบประมาทลกัษณะนิสยั เช่น ตอแหล, ขีโม, โสโครก ฯลฯ การสบประมาทรูปร่างหน้าตา 
เชน่ หน้าตาเหมือนผี, หน้าตามู่ทู่ ฯลฯ   

  (3) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําหยาบคาย (Vulgarisms) คือถ้อยคําทีสงัคมไทยถือ
ว่าหยาบคายหรือรุนแรง ความหยาบคายนีอาจเกิดขึนจากความไม่สุภาพในตวัถ้อยคําเอง หรือ
อาจเกิดจากความไม่เหมาะสมในบริบทก็ได้ ตวัอย่างเช่น การเรียกผู้ อืนด้วยชือของสตัว์บางชนิด 
เช่น แรด, แมงดา, หมา ฯลฯ คํากริยาทีหยาบคายรุนแรง เช่น เสือก แดก ฯลฯ คําบรรยาย
ลักษณะทีหยาบคายรุนแรง เช่น อุบาทว์ อัปรีย์ ฯลฯ คําลงท้ายทีไม่สุภาพ เช่น วะ โว้ย ฯลฯ  
การเรียกแทนตวัผู้อาวโุสด้วยถ้อยคําทีไมแ่สดงถึงความเคารพ เชน่ แก มัน ไอ้ ตาแก่ ฯลฯ 
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  (4) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสบถ (Expletive) คือถ้อยคําสบถทีสังคมไทยถือว่า
ไมส่ภุาพ เชน่ ทําห่าอะไร หรือ ทําบ้าอะไร ทํานรกอะไร ฯลฯ 

  (5) ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสาปแช่ง (Cursing) คือถ้อยคําสาปแช่ง เช่น  
ให้ตายสิ ไปตายซะ ฯลฯ 

 จากการคดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวนแปลตาม
แนวคิดของผู้ เชียวชาญจะเห็นได้ว่ามีทงัถ้อยคําทีวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามเช่นเดียวกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เช่น ถ้อยคําสบประมาท (Insult) ถ้อยคําสบถ 
(Expletive) ถ้ อย คํ าหยาบคาย  (Vulgarisms) ถ้ อย คํ าสาปแช่ ง  (Cursing) ฯลฯ  และ ใน
ขณะเดียวกนัก็พบประเภททีเป็นถ้อยคําต้องห้ามเฉพาะในวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง เช่น การใช้
คําลงท้ายทีไม่สุภาพซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเท่านนั หรือการเอ่ยถึง
พระเจ้าอยา่งไมเ่หมาะสมก็ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษเท่านนั ความ
แตกต่างเช่นนีสะท้อนให้เห็นว่าถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษกบัภาษาไทยมี
บางสว่นทีแตกตา่งกนั 

 นอกจากนี ถึงแม้ว่าต้นฉบบัและสํานวนแปลจะมีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามประเภทถ้อยคํา
สบประมาท ถ้อยคําสบถ ถ้อยคําหยาบคาย ถ้อยคําสาปแช่ง ฯลฯ เหมือนกัน แต่ผู้ วิจยัสงัเกตว่า
ถ้อยคําทีถกูนํามาใช้ในการสบประมาท สบถ แสดงความหยาบคาย หรือสาปแช่งนนัจะมีบางส่วน
ทีแตกตา่งกนั เชน่ ในต้นฉบบัจะมีการสบประมาทวา่ nut แตใ่นสํานวนแปลจะไม่มีการสบประมาท
ด้วยคําวา่ ถัว หรือในสํานวนแปลจะมีการสบประมาทวา่ ห่า แตใ่นต้นฉบบัจะไม่ปรากฏถ้อยคําทีมี
ความหมายถึงสิงดงักลา่ว ความแตกตา่งเชน่นีสะท้อนให้เห็นว่าชาวองักฤษและชาวไทยมีการหยิบ
ยกถ้อยคําเพือนํามาใช้เป็นถ้อยคําต้องห้ามจากแหลง่ทีมาทีแตกตา่งกนั ผู้วิจยัคิดว่าการศกึษาทีมา
ของถ้อยคําต้องห้ามนา่จะสะท้อนให้เห็นร่องรอยของความคิดและวฒันธรรมทีคนในสงัคมมีตอ่สิง
ทีถกูหยิบยกขนึมาได้ และยงัช่วยสะท้อนให้เห็นในระดบัภาพรวมว่าชาวองักฤษและชาวไทยนิยม
หยิบยกถ้อยคําใดหรือถ้อยคําจากกลุ่มใดมาเป็นถ้อยคําต้องห้ามบ้าง ด้วยเหตนีุผู้วิจยัจึงสนใจจดั
กลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวนแปล 
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 ผู้วิจยัได้คดัเลือกและรวบรวมถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบัและสํานวนแปลโดย
อาศยักรอบแนวคิดของผู้ เชียวชาญทีเคยศึกษาถ้อยคําต้องห้ามดงัทีได้สรุปไว้ในข้างต้น แล้วนํา
ถ้อยคําต้องห้ามทงัหมดมาจดักลุ่มตามทีมาของถ้อยคํา คําว่า “ทีมา” ในทีนี หมายถึง “ลกัษณะ
และความหมายเดิมของถ้อยคําต้องห้าม ก่อนทีจะมีการปรับเปลียนคณุสมบตัิบางประการ เช่น 
รูปภาษา ความหมาย หน้าที ฯลฯ แล้วนํามาใช้เป็นถ้อยคําต้องห้าม ” จากการจัดกลุ่มทีมาของ
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปลในการศึกษาครังนี ผู้ วิจัยพบกลุ่มทีมาของถ้อยคํา
ต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบัและสํานวนแปลทงัหมดจํานวน 11 กลุ่ม ซึงสามารถจําแนกออกเป็น 
3 ประเภท ดงันี 

 1.กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้ทงัต้นฉบับและสาํนวนแปล มีจํานวน 5 กลุม่ ได้แก่  
  1.1 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่สตัว์   

  1.2 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่สิงของ   

  1.3 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่พฤตกิรรม   

  1.4 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คณุสมบตั ิ  

  1.5 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ  

 2. กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบับ มีจํานวน 2 กลุม่ ได้แก่   

  2.1 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ของเสียจากร่างกาย   

  2.2 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่พืช 

 3. กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะสาํนวนแปล มีจํานวน 4 กลุม่ ได้แก่   

  3.1 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่อวยัวะ   

  3.2 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่เครือญาต ิ  

  3.3 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คําสรรพนามและคํานําหน้านาม   

  3.4 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คําลงท้าย 

 ผู้วิจยัจะนําเสนอรายละเอียดเกียวกับกลุ่มทีมาแต่ละกลุ่มตามลําดบั โดยจะยกตวัอย่าง
ประกอบพร้อมอธิบายตวัอย่างทีมาของถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าว และอาจจะอธิบายรายละเอียด
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อืนๆ ทีเกียวข้องประกอบเพิมเติม เช่น สาเหตุทีทําให้ถ้อยคําดังกล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม  
การสือความหมายของถ้อยคําต้องห้าม หน้าทีของถ้อยคําต้องห้าม  ฯลฯ จากนนัผู้ วิจัยจึงจะ
เปรียบเทียบความคล้ายคลงึและความแตกตา่งกนัของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปล 
และอภิปรายถึงประเดน็ทีนา่สนใจซงึสะท้อนจากการจดักลุม่ทีมาเป็นลําดบัสดุท้าย ผลการจดักลุ่ม
ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปลมีดงัตอ่ไปนี 

 
1. กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้ทงัต้นฉบับและสาํนวนแปล 

 กลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้ทงัต้นฉบบัและสํานวนแปล หมายถึง กลุ่มของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัและสํานวนแปลซึงมีทีมาจากกลุ่มเดียวกนั จากการศกึษาครังนีพบว่าถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัและสํานวนแปลมีกลุ่มทีมาเหมือนกันจํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตัว์ กลุ่มสิงของ กลุ่ม
พฤติกรรม กลุม่คณุสมบตั ิและกลุม่ศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ รายละเอียดของกลุ่มทีมาแตล่ะ
กลุม่มีดงัตอ่ไปนี 

 1.1 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสัตว์ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่สตัว์ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้องกบัสตัว์ 
โดยสว่นมากมกัจะเป็นการใช้คําเรียกสตัว์เพือแสดงความหมายแฝงในเชิงลบ และความหมายแฝง
ทีสือออกมาก็มกัจะได้มาจากการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมหรือลกัษณะของสตัว์ จากการศกึษา
พบวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่นีปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล 

 1.1.1 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสัตว์จากต้นฉบับ 

 จากการศึกษาต้นฉบบัพบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกับสัตว์อยู่จํานวนหนึง เช่น 
Ass, Bitch, Bull, Pig, Hound, Sonuvabitch, Wolf ฯลฯ ถ้อยคําต้องกลุ่มสตัว์เหล่านีมกัจะไม่ได้
สือความหมายตามรูปภาษา แตจ่ะใช้สือความหมายแฝงในทางทีไมดี่และใช้เป็นคําสบประมาท  
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ตวัอยา่งที 1 โฮลเดนถามสแตร็ดเลเตอร์วา่คูเ่ดทของเขาในคืนนีคือฟิซเจอรัลด์ใชห่รือไม่ 

  “Hell, no! I told ya, I’m through with that pig.” (Chapter 4, 34) 

  “นรกไม่...ไม่เด็ดขาดไปเลย อัวะปล่อยยายหมูอ้วนนันออกเล้าไปนานแล้ว ”  
 (บทที 4, 48) 

 คําวา่ pig มีความหมายตามรูปภาษาวา่หม ูแตใ่นวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษยงัใช้เป็น
ถ้อยคําสบประมาทคนทีมีรูปร่างอ้วน กินจุ ไม่เรียบร้อย หรือน่ารังเกียจด้วย จากตวัอย่างที 1 นี 
สแตร็ดเลเตอร์ได้ใช้คําว่า pig เรียกแทนตวัผู้หญิงซึงเป็นแฟนเก่าของเขา การเรียกผู้หญิงว่า pig 

เช่นนีถือเป็นการสบประมาทและแสดงถึงความไม่ให้เกียรติต่อผู้ หญิง เป็นสิงทีหยาบคายใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ดงันนัคําวา่ pig ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 2 โฮลเดนรอแซลลีอยูท่า่มกลางฝงูชนทีมาชมละคร 

  Girls with their legs crossed, girls with their legs not crossed, girls with 

 terrific legs, girls with lousy legs, girls that looked like swell girls, girls that 

 looked like they’d be bitches if you know them. (Chapter 17, 129) 

  บ้างก็นงัไขว่ห้าง บ้างก็เหยียดแข้งกางขา ขาบางคนดแูล้วน่ากลวัเป็นบ้า บางคน
 ดแูล้วก็แสนจะทเุรศนยัน์ตา บางคนวางทา่วางทางใหญ่โตและบางคนแม่ง มองปราดเดียว
 ก็รู้วา่แร่ดเตม็ทน (บทที 17, 178) 

 คําว่า bitch มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงสุนัขเพศเมีย และยงัเป็นคําสแลงใน
ภาษาองักฤษทีสือความหมายว่า “ผู้หญิงทีมกัมากในกาม” โดยความหมายดงักล่าวเกิดจากการ
เปรียบกบัพฤตกิรรมของสนุขัเพศเมียในชว่งฤดผูสมพนัธุ์ จากตวัอย่างที 2 นี โฮลเดนใช้คําว่า bitch 

เพือสบประมาทผู้ หญิงทีมารอชมละคร ซึงการสบประมาทด้วยถ้อยคําดังกล่าวถือเป็นสิงที 
หยาบคายและรุนแรงอย่างมากในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ดงันนัคําว่า bitch ในตวัอย่างนี
จงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 
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ตวัอยา่งที 3 หลงัจากโฮลเดนกบัแซลลีเลน่สเก็ตเสร็จแล้ว พวกเขาก็นงัพกัและสงัเครืองดืม 

  The waiter came up, and I ordered a coke for her - she didn’t drink -  and 

 a Scotch and soda for myself, but the sonuvabitch wouldn’t bring me once,  so I 

 had a coke, too. (Chapter 17, 135) 

  ผมสงัโค้กมาให้ก็ไม่ดืม ส่วนผมก็สงัสก็อตกับโซดา แต่ไอ้บริเปรตมนัไม่ยอมเอา
 มาให้ผม ผมก็เลยต้องลอ่โค้กไปด้วย (บทที 17, 187) 

 คําว่า sonuvabitch เป็นรูปย่อของคําว่า son of a bitch โดยคําว่า bitch มีความหมายว่า
สนุขัเพศเมีย แตจ่ากตวัอย่างที 3 นี คําว่า sonuvabitch ไม่ได้สือความหมายตรงตามรูปภาษาว่า
ลกูของสนุขัเพศเมีย แตเ่ป็นคําสแลงในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษทีจะใช้สบประมาทบคุคลทีผู้
พดูรังเกียจ โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวสบประมาทบริกรเพราะเขาไม่พอใจทีบริกรไม่ยอมให้เขาสงั
เครืองดืมมนึเมา อยา่งไรก็ตามการสบประมาทผู้ อืนด้วยคําว่า sonuvabitch ถือเป็นสิงทีหยาบคาย
และรุนแรงอยา่งมากในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ถ้อยคําดงักลา่วจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 1.1.2 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสัตว์จากสาํนวนแปล 

 จากการศึกษาสํานวนแปลพบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสตัว์อยู่จํานวนหนึง เช่น ควาย  

แมงกะแท้ แมงดา แรด ลูกหมา สัตว์ หมู ฯลฯ ผู้ วิจัยสังเกตว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสัตว์ใน
สํานวนแปลมกัจะไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา แตจ่ะใช้สือความหมายแฝงในทางทีไม่ดีและ
ใช้เป็นคําสบประมาท  

ตวัอยา่งที 4 โฮลเดนทะเลาะโมโหสแตร็ดเลเตอร์จึงต่อยเขาไปหนึงหมดั แต่สแตร็ดเลเตอร์ก็
  ตอบโต้โดยขนึนงัคร่อมบนหน้าอกโฮลเดนแล้วบดิแขนเขา 

  “What the hell’s the matter with you?” he kept saying, and his stupid 

 face kept getting redder and redder. (Chapter 6, 47) 

  “ไอ้สัตว์กะหมา.. แม่งเป็นอะไรวะ” มันตะคอกใส่ผม หน้ามันแดงขึน แดงขึน 
 (บทที 6, 66) 
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 คําวา่ สัตว์กะหมา ประกอบด้วยคําสบประมาททีเกียวข้องกบัสตัว์จํานวน 2 คํา คือคําว่า 
สัตว์ และ หมา ซงึในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยนนัการสบประมาทด้วยคําว่า สัตว์ และ หมา ถือ
เป็นการสบประมาททีหยาบคายและรุนแรง เพราะชาวไทยมองว่าสัตว์บางชนิด เช่น หมา เป็น
สิงมีชีวิตทีตําต้อยกวา่มนษุย์ การสบประมาทด้วยสตัว์ดงักล่าวจะทําให้ผู้ถกูสบประมาทรู้สึกว่าตน
ถกูเหยียดหยามและถูกลดคณุค่าลงไปอยู่ในระดบัเดียวกับสตัว์ ดงันนัการทีโฮลเดนสบประมาท
สแตร็ดเลเตอร์วา่ สัตว์กะหมา จงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 5 โฮลเดนเดนิผา่นห้องพกัแขกขณะไปห้องลาเวนเดอร์ซงึเป็นไนท์คลบัของโรงแรม 

  Except for a few pimpy-looking guys, and a few whorey-looking 

 blondes, the lobby was pretty empty. (Chapter 10, 73) 

  นอกจากไอ้หนุ่มท่าทางแมงดากับแม่สาวผมทองท่าทางจะเป็นโสเภณีไม่กีคน
 นนัแล้ว ทงัห้องพกัแขกก็ดจูะไมมี่ใครเลย (บทที 10, 103) 

 คําวา่ แมงดา มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงสตัว์ทะเลชนิดหนึง มีรูปร่างคล้ายจาน
ควําและมีหางยาวเป็นแท่ง นอกจากนียังสือความหมายเชิงลบในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย 
หมายถึง “ชายทีอาศยันําพกันําแรงของผู้หญิงโสเภณีเพือดํารงชีวิต” ความหมายแฝงดงักล่าวเกิด
จากการเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของแมงดาเพศผู้ ในช่วงฤดผูสมพนัธ์ุทีจะเกาะหลงัแมงดาเพศ
เมียตลอดเวลาแล้วให้แมงดาเพศเมียหาอาหาร จากตวัอย่างนีโฮลเดนใช้คําว่า  แมงดา เพือสบ
ประมาทหนุม่ทีเขามองเห็นขณะเดินไปยงัห้องลาเวนเดอร์ การสบประมาทเช่นนีถือเป็นสิงทีหยาบ
คายและรุนแรง เพราะอาชีพชายบริการและการหากินกับผู้หญิงเป็นสิงทีสงัคมไทยดแูคลนและ
มองวา่ไร้ศกัดศิรี ดงันนัคําวา่ แมงดา ในตวัอยา่งที 5 นี จงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้
ภาษาไทย 
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ตวัอยา่งที 6 โฮลเดนรอแซลลีอยูท่า่มกลางฝงูชนทีมาชมละคร 

  girls that look like swell girls, girls that look like they’d be bitches if you 

 knew them. It was really sightseeing, if you know what I mean. (Chapter 17, 129) 

  บางคนวางท่าทางใหญ่โตและบางคนแม่ง มองปราดเดียวก็รู้ว่าแร่ดเต็มทน ที
 จริงมีสาวๆ มาเดนิให้ดมูนัก็เป็นทศันียภาพทีนา่ชมทงันนัแหละ (บทที 17, 178) 

 คําว่า แร่ด (แรด) มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงสตัว์เลียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 
เป็นสตัว์กีบคี หนงัหนา มีนอ และยงัเป็นคําสแลงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยซึงมีความหมายว่า 
“ผู้หญิงทีไมรั่กนวลสงวนตวัหรือผู้หญิงไร้ยางอาย” โดยความหมายแฝงดงักล่าวเกิดจากการเปรียบ
กับพฤติกรรมของแรดเพศเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ทีจะใช้นอสะกิดแรดเพศผู้ เพือเรียกร้องความ
สนใจ จากตวัอย่างนีโฮลเดนใช้คําว่า แร่ด เพือสบประมาทผู้หญิงทีมารอชมละคร ซึงถือเป็นการ
สบประมาททีหยาบคายและรุนแรง เนืองจากสังคมไทยมองว่าผู้หญิงทีไม่รักนวลสงวนตวัหรือ
ประพฤตตินไร้ยางอายเป็นผู้หญิงทีไมดี่ 

 จากการศึกษาถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสัตว์จากต้นฉบบัและสํานวนแปลพบว่ามีการใช้คํา
เรียกสตัว์เพือสือความหมายแฝงในเชิงสบประมาททงัคู ่แตก่ารเปรียบเทียบความหมายแฝงเข้ากบั
สัตว์นันอาจจะแตกต่างออกไปตามวัฒนธรรม ทําให้ความหมายแฝงอย่างเดียวกันอาจจะถูก
เปรียบเทียบด้วยสตัว์ตา่งชนิดกนั เชน่ การสบประมาทผู้หญิงทีไมรั่กนวลสงวนตวัในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาองักฤษจะใช้คําว่า Bitch (สุนัขเพศเมีย) แต่ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะใช้คําว่า 
แรด เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัพบว่ายังมีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสตัว์บางถ้อยคําทีต้นฉบบัและ
สํานวนแปลมีใช้ตรงกนั เชน่ การสบประมาทคนรูปร่างอ้วนด้วยคําวา่ pig หรือ หมู 

 1.2 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสิงของ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสิงของ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้องกับ
สิงของ ข้าวของเครืองใช้ วสัดอุุปกรณ์ต่างๆ และสามารถสือความหมายแฝงในเชิงลบ ส่วนมาก
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แล้วความหมายแฝงทีสือออกมามกัจะเกิดจากการเปรียบกบัคณุสมบตัิของสิงของ จากการศกึษา
พบวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่นีปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล 

 1.2.1 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสิงของจากต้นฉบับ 

 จากการศึกษาพบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสิงของในต้นฉบบัเพียงจํานวนเล็กน้อย โดย
พบคําว่า bunk, crook และ screwball ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสิงของเหล่านีมักจะไม่ได้สือ
ความหมายตามรูปภาษา แตจ่ะใช้สือความหมายแฝงในทางทีไมดี่และใช้เป็นคําสบประมาท  

ตวัอยา่งที 7 แซลลีมาสาย แต่โฮลเดนบอกกับเธอว่าเธอไม่ได้มาสาย แล้วเขาก็นึกถึงการ์ตูน
  เรืองหนึงในหนังสือพิมพ์ทีเล่าเรืองราวเกียวกับชายหนุ่มคนหนึงซึงยืนรอคู่เดท
  ด้วยสีหน้าไมพ่อใจ 

  All that crap they have in cartoons in the Saturday Evening Post and all, 

 showing guys on street corners looking sore as hell because there are late - 

 that’s bunk. If a girl looks swell when she meets you, who gives a damn if she 

 lates? Nobody. (Chapter 17, 130) 

  ผมนึกไปถึงการ์ตูนชุดหนึงในหนังสือพิมพ์แซ็ทเทอร์เดย์ อีฟนิง โพสต์ ทีมีรูปไอ้
 หนุ่มยืนหน้าตาร้าวระบมตรมเหียวอย่างเหลือแสนเพราะคูค่วงมาช้า งีเง่าชิบหาย!! ก็ถ้า
 หล่อนมาพร้อมกับความสวยเก๋ละก็ ช้าไปหน่อยใครจะด่าแม่งหล่อนลง ด่าไม่ลงหรอก 
 (บทที 17, 180) 

  คําว่า bunk มีความหมายตามรูปภาษาว่าเตียงนอนหรือทีนอนซึงมีรูปร่างคล้าย
หีบ อยู่ติดกําแพง เช่น ทีนอนบนรถไฟหรือเรือ แตใ่นวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษนนัยงัมีการใช้
คําว่า bunk เป็นคําสบประมาท โดยสือความหมายแฝงในเชิงดถููกเหยียดหยามต่อความคิดและ
พฤติกรรมของผู้ อืนว่า “งีเง่าหรือไร้สาระ” การสบประมาทเช่นนีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ดงันนัคําวา่ bunk ในทีนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 
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ตวัอยา่งที 8 โฮลเดนเลา่วา่โรงเรียนเพ็นซีมีขโมย 

  Pencey was full of crooks. Quite a few guys came from these very 

 wealthy families, but it was full of crooks anyway. The more expensive school is, 

 the more crooks it has - I’m not kidding. (Chapter 1, 8) 

  เพ็นซีนีไอ้พวกหัวขโมยชุกชุมจริงๆ มีไม่กีคนหรอกทีมาจากครอบครัวมีเงิน ยิง
 โรงเรียนเก็บค่าเรียนแพงเท่าไร ผมว่าขโมยก็ยิงชมุเท่านนั...นีผมไม่ได้พูดเล่นหรอกนะ... 
 (บทที 1, 11) 

 คําว่า crook มีความหมายตามรูปภาษาว่าตะขอ และยงัเป็นคําสแลงในภาษาองักฤษที
สามารถใช้สบประมาทบุคคลทีเป็นขโมย หลอกลวง ไม่ซือสตัย์ จากตวัอย่างที 8 นี โฮลเดนใช้
ถ้อยคําดงักล่าวเพือสบประมาทนกัเรียนในโรงเรียนเพ็นซีว่าเป็นพวกหวัขโมย และสบประมาท
โรงเรียนเพ็นซีวา่เป็นสถานทีทีเตม็ไปด้วยขโมย การสบประมาทเชน่นีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเพราะ
เป็นการดถูกูตอ่นกัเรียนคนอืนๆ วา่เป็นพวกหวัขโมยและหลอกลวง เป็นบคุคลซึงเป็นทีรังเกียจของ
สงัคม นอกจากนียงัเป็นการดถูกูโรงเรียนวา่เป็นสถานทีทีไมน่า่อยูอี่กด้วย 

ตวัอยา่งที 9 โฮลเดนเข้าไปในโรงแรมดเิอ็ดมอนต์แล้วรู้สกึวา่มีแตค่นแปลกประหลาดอยูที่นนั 

  I don’t know then that the goddam hotel was full of perverts and 

 morons. Screwballs all over the place. (Chapter 9, 65) 

  แตแ่ล้วผมก็มารู้ทีหลงัว่าไอ้โรงแรมตะบกัตะบวยทีผมมาพกันี  แม่งเต็มไปด้วยไอ้
 พวกมนษุย์วิปลาสขาดสตกิบัพวกไอควิตําทงัหลาย พวกบ้าๆ เกลือนกลาดไปทงันนั (บทที 
 9, 92) 

 คําว่า Screwball เป็นคําศพัท์ในแวดวงกีฬาเบสบอล โดยใช้เรียกลูกเบสบอลซึงมีวิถีโค้ง
ผิดจากปกติ ต่อมาได้กลายเป็นคําสแลงหมายถึงคนวิกลจริต จากตัวอย่างที 9 นี โฮลเดนใช้
ถ้อยคําดงักล่าวสบประมาทผู้คนทีเขาพบเห็นในโรงแรม ซึงถือเป็นสิงทีหยาบคายและยังทําให้
ถ้อยคําดงักล่าวกลายเป็นถ้อยคําต้องห้าม เนืองจาก Jay (1996 อ้างถึงใน Fakuade, Gbenga, 
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and others, 2013: 122) ได้จัดให้ถ้อยคําทีสบประมาทต่อสติปัญญาของบุคคลเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามประเภทหนงึ 

 1.2.2 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มสิงของจากสาํนวนแปล 

 จากการศึกษาสํานวนแปลพบถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสิงของเพียงเล็กน้อย โดยพบคําว่า 
กะหรี และ หอก ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสิงของในสํานวนแปลมักจะไม่ได้สือความหมายตามรูป
ภาษา แตจ่ะสือความหมายแฝงในทางทีไมดี่และเป็นคําหยาบคาย 

ตวัอยา่งที 10 โฮลเดนนังอยู่ในห้องพักแขกและคิดถึงเรืองของเจน แกลแล็คเฮอร์ จนแขกคน
  อืนๆ ไมอ่ยูแ่ล้ว 

  There was hardly anybody in the lobby any more. Even all the whorey-

 looking blondes weren’t around any more. (Chapter 11, 85) 

  ตอนนีเกือบไม่มีใครอยู่ในห้องพักแขกแล้ว กระทังแม่สาวผมบลอนด์ทีท่าทาง
 คล้ายกะหรีพวกนนัก็หายหวัไปหมด (บทที 11, 119) 

 คําว่า กะหรี มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงแกงชนิดหนึง มีสีเหลือง ปรุงด้วย
เครืองแกงกะหรี นอกจากนียงัเป็นคําสแลงในภาษาไทยหมายถึง “โสเภณี” เนืองจากคําว่า กะหรี 
ออกเสียงคล้ายกับคําว่า ชอกการี ซึงเป็นถ้อยคําภาษาปากทีคนไทยใช้เรียกหญิงโสเภณี (จํานง 
ทองประเสริฐ, 2541: 138-139) จากตวัอย่างที 10 นี โฮลเดนใช้คําว่า กะหรี เพือสบประมาทสาว
ผมบลอนด์ ซงึถือเป็นการสบประมาททีรุนแรงเพราะสงัคมไทยมองว่าอาชีพค้าประเวณีเป็นสิงทีตํา
ต้อยและไร้ศกัดศิรี นอกจากนีคําวา่ กะหรี ก็ยงัเป็นถ้อยคําทีหยาบคายอย่างมากในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาไทยด้วย ดงันนัคําวา่ กะหรี ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 11 โฮลเดนค่อนข้างเมา เขาพบนักเปียโนและต้องการฝากคําชมไปให้นักร้องทีชือ  
  วาเลนเซีย แตน่กัเปียโนไมค่อ่ยชอบใจโฮลเดนนกั 

  “It’s highly probable,” he said. Witty bastard. All I ever meet is witty 

 bastards. (Chapter 20, 159) 
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  “มากเกินไปมงัพี” ไอ้หอก! ผมไม่เคยเจอใคร แม่งระยําหมาเหมือนไอ้นีมาก่อน 
 (บทที 20, 223) 

 คําว่า หอก มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงอาวุธชนิดหนึง ทําด้วยโลหะ มีด้ามยาว 
นอกจากนียงัใช้เป็นคําสบประมาทในภาษาไทยโดยมีความหมายถึง “อวยัวะเพศชาย” เนืองจาก
หอกกับอวยัวะเพศชายมีลกัษณะคล้ายกัน จากตวัอย่างที 11 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือ 
สบประมาทนกัเปียโน ซงึการใช้ถ้อยคําทีสือความหมายแฝงเกียวข้องกบัอวยัวะเพศมาสบประมาท
ผู้ อืนนันถือเป็นสิงทีหยาบคายและรุนแรงในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ดังนนัคําว่า หอก ใน
ตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 จากการศกึษาถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มทีมาจากสิงของพบว่าต้นฉบบัและสํานวนแปลตา่งก็มี
การใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีพฒันามาจากคําเรียกสิงของทงัคู ่แตร่ายละเอียดเกียวกบัการเปรียบเทียบ
ความหมายแฝงด้วยสิงของนนัจะแตกต่างกันไปตามวฒันธรรม ทงันีผู้ วิจยัไม่พบถ้อยคําต้องห้าม
กลุม่สิงของใดๆ ในสํานวนแปลทีมีการเปรียบเทียบความหมายด้วยสิงของเดียวกนักบัต้นฉบบัเลย 
แสดงให้เห็นวา่ชาวองักฤษและชาวไทยมีมโนทศัน์เกียวกบัการสร้างคําสบประมาทด้ววิธีอปุลกัษณ์
จากสิงของทีคอ่นข้างจะแตกตา่งกนั 

 1.3 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มพฤตกิรรม 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรม หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้อง
กบัพฤติกรรมตา่งๆ และการกระทําตา่งๆ ของมนษุย์ เช่น การฆ่า การขบัถ่ายของเสียจากร่างกาย 
การกิน ฯลฯ จากการศกึษาพบวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่นีปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล 

 1.3.1 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มพฤตกิรรมจากต้นฉบับ 

 จากการศึกษาต้นฉบบัพบถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมอยู่จํานวนหนึงซึงส่วนมากจะ
เป็นถ้อยคําหยาบคายทีใช้สืออารมณ์ของตวัละคร เชน่ puke, kill ฯลฯ และมีเพียงส่วนน้อยทีใช้สือ
ความหมายตามรูปภาษา เชน่ shut up ฯลฯ 
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ตวัอยา่งที 12 โฮลเดนบังเอิญพบกับอดีตคนรักของพีชาย หล่อนแนะนําให้โฮลเดนรู้จักกับ 
  คนรักใหมข่องหลอ่นซงึเป็นทหารเรือ หลงัจากพดูคยุเสร็จโฮลเดนก็กลา่วลา 

  The Navy guy and I told each other we were glad to have met each 

 other. Which always kills me. I’m always saying “Glad to meet you” to somebody 

 I’m not at all glad I met. (Chapter 12, 92) 

  เจ้าผู้การนนักับผมก็รําลากันและพูดว่า ต่างคนต่างดีใจทีได้มาพบกัน ผมจะบ้า
 ตาย เวลาทีผมพูดว่า “ดีใจทีได้พบคุณ” กับใครนนั ทีจริงผมไม่เคยดีใจเลย (บทที 12, 
 130) 

 คําว่า kill มีความหมายตามรูปภาษาว่าฆ่า และยงัเป็นถ้อยคําสแลงในภาษาองักฤษทีใช้
แสดงความรู้สกึได้ด้วย จากตวัอย่างที 12 นีโฮลเดนใช้คําว่า kills me เพือแสดงความรู้สึกหงุดหงิด 
รําคาญ และไม่พอใจทีต้องพูดว่า “ดีใจทีได้พบคณุ” ทงัๆ ทีเขาไม่ได้รู้สึกดีใจ ผู้วิจยัถือว่าถ้อยคํา 
kills me เป็นถ้อยคําต้องห้ามเนืองจากเป็นคําสแลงทีสืออารมณ์ค่อนข้างรุนแรงและหยาบคาย 
นอกจากนีการเอ่ยถ้อยคําทีเกียวข้องกบัการฆา่คนแม้จะไม่ได้เจตนาสือความตามทีพดูแตก็่ถือเป็น
สิงทีควรหลีกเลียง เพราะการฆ่าคนนนัเป็นสิงต้องห้ามทีปรากฏอยู่ในเกือบทุกสงัคม (Allan & 

Burridge, 2006: 10-11) 

ตวัอยา่งที 13 โฮลเดนมีนดักบัลซูตอนสีทุม่ เขาจงึไปชมละครฆา่เวลา 

  Her goddam hat blows off and he catches it, and then they go up stairs 

 and sit  down and start talking about Charles Dickens. He’s both their favourite 

 author and all. He’s carrying this copy of Oliver Twist and so’s she. I could’ve 

 puke. (Chapter 18, 144) 

  เผอิญหมวกเฮงซวยของหล่อนปลิวออกจากหัว แล้วเขาตะครุบเอาไว้ได้ พอลง
 จากรถทงัคูก็่ชวนกนัขนึไปชนับน นงัคยุกนัแล้วก็เริมพดูถึงชาร์ล ดิคเก้นท์ ซึงทงัคูค่ลงัไคล้
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 เหมือนกัน ตวัเขาเคยก็อปปีเรือง โอลิเวอร์ ทวิส ไว้ หล่อนเองก็เคยทําเช่นเดียวกัน ผมจะ
 อ้วก! (บทที 18, 201) 

 คําว่า puke มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงกิริยาอาเจียน แต่ในตวัอย่างที 13 นี  
โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือแสดงความรู้สึกรังเกียจทีเขามีต่อละครว่าเป็นละครนําเน่า ซึงการ
แสดงความรู้สึกรังเกียจด้วยคําว่า puke นีนอกจากจะเป็นสิงทีคอ่นข้างหยาบคายแล้ว ยงัแสดงถึง
ความดูถูกทีโฮลเดนมีต่อละครทีเขารับชมอยู่ด้วย จึงถือได้ว่าเป็นถ้อยคําสบประมาทต่อละคร 
นอกจากนี Chunming Gao (2013: 2311) ยงัได้เสนอไว้ว่าการขบัถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
เป็นสิงต้องห้ามทีควรหลีกเลียงตอ่การเอ่ยถึงโดยตรง เพราะจะแสดงถึงความหยาบคายของผู้พูด 
ดงันนัคําวา่ puke ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 14 โฮลเดนตดัสินใจว่าจะออกเดินทางไปใช้ชีวิตทีอืนจึงนําเงินทียืมจากน้องสาวของ
  เขามาคืน แตน้่องสาวของเขากลบัขอเดินทางไปกบัเขาทงัๆ ทีเธอต้องแสดงละคร
  ทีโรงเรียน โฮลเดนโมโหมากและมีปากเสียงกบัน้องสาว 

  “I said I’m not going back to school. You can do what you want to do, 

 but I’m  not going back to school,” she said. “So shut up.” It was the first time she 

 ever told me to shut up. It sounded terrible. (Chapter 25, 214) 

  “หนบูอกว่าหนไูม่ไปโรงเรียน พีจะทําอะไรก็ช่าง แตห่นุจะไม่ไปโรงเรียนเด็ดขาด” 
 แกว่า “เพราะนนัพีก็หบุปากได้แล้ว” นีเป็นครังแรกทีแกบอกให้ผมหบุปาก ฟังดมูนัรุนแรง 
 แรงจริงๆ (บทที 25, 305) 

 คําว่า shut up เป็นถ้อยคําทีใช้บอกหรือสังให้ผู้ อืนหยุดพูด แต่ถ้อยคําดงักล่าวถือเป็น
ถ้อยคําทีหยาบคายและรุนแรงในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ในตวัอย่างที 14 นี โฟบีซึงเป็น
น้องสาวของโฮลเดนได้ใช้คําวา่ shut up เพือบอกให้โฮลเดนหยดุพดู และโฮลเดนก็ตกใจทีน้องสาว
ของเขาพดูกบัเขาเชน่นนั เนืองจากการใช้ถ้อยคําดงักลา่วเพือบอกหรือสงัให้ผู้ อืนหยดุพดูนนัเป็นสิง
ทีรุนแรงและหยาบคาย คําวา่ shut up ในทีนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมภาษาองักฤษ 
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 1.3.2 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มพฤตกิรรมจากสาํนวนแปล 

 จากการศกึษาสํานวนแปลพบวา่มีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมอยู่เป็นจํานวนมาก และ
สว่นใหญ่จะเป็นถ้อยคําหยาบคาย ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมทีปรากฏใช้ในสํานวนแปลจะมี
ทงัส่วนทีสือความหมายตามรูปภาษา เช่น เสือก เสือกรู้เสือกเห็น สะเออะ ฯลฯ ส่วนทีสือ
ความหมายแฝง เช่น หุบปาก ฯลฯ และส่วนทีใช้สืออารมณ์ของตวัละคร เช่น ตายห่าตายโหง  
ไปตาย อ้วก ฯลฯ 

ตวัอยา่งที 15 แอ็คลีพดูคยุกบัโฮลเดนได้สกัพกัก็ถามหาสแตร็ดเลเตอร์ 

   Where the hell’s Stradlater at, anyway?” (Chapter 3, 26) 

  “ไอ้เจ้าสแตร็ดเลเตอร์ แมง่มนัไปตายห่าตายโหงทีไหนละ่...” (บทที 3, 37) 

 คําว่า ตายห่าตายโหง เป็นคําซ้อนในภาษาไทย โดยคําว่า ตายห่า มีความหมายตามรูป
ภาษาหมายถึงการตายด้วยโรคอหิวาตกโรคหรือกาฬโรค สว่นคําว่า ตายโหง มีความหมายตามรูป
ภาษาหมายถึงการตายอย่างผิดธรรมดาหรือมีอาการร้าย เช่น ถูกฆ่าตาย ตกนําตาย นอกจากนี
ถ้อยคําทงัสองยงัสามารถใช้เป็นคําสบถได้อีกด้วย อย่างเช่นในตวัอย่างที  20 นี แอ็คลีได้สบถ
สอดแทรกคําวา่ ตายหา่ตายโหง เพือเสริมสร้างอรรถรสในการสือสารระหว่างเพือนเนืองจากแอ็คลี
และโฮลเดนเป็นเพือนกนั แตเ่นืองจากการเอ่ยถึงความตายเป็นสิงทีน่ากลวัสําหรับคนไทยและเป็น
ถ้อยคําทีสามารถสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ ฟังได้ ถ้อยคําประเภทนีจึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย (แก้วใจ จนัทร์เจริญ, 2533: 30-31) นอกจากนีการสบถว่า ตายห่า
ตายโหง ก็เป็นสิงทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยด้วย ถึงแม้ว่าผู้พดูจะไม่ได้มีเจตนาสือ
ความหมายถึงความตายตามรูปภาษาก็ตาม ดงันนัถ้อยคําดงักลา่วจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 16 โฮลเดนบอกแอ็คลีว่าทีสแตร็ดเลเตอร์บอกว่าจะจบัแอ็คลีแปรงฟันก้เพราะเขาแค่
  หวงัดี อยากให้แอ็คลีแปรงฟันบ้าง 

  “I brush my teeth. Don’t gimme that.” (Chapter 3, 28) 

  “อวัะแปรงของอวัะเองได้ ใครอยา่มาเสือก” มนัยวัะใหญ่ (บทที 3, 39) 
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 จากตวัอย่างที 16 นี คําว่า เสือก มีความหมายว่าสาระแนหรือเข้าไปยุ่งเรืองของคนอืน  
แอ็คลีใช้ถ้อยคําดังกล่าวเพือบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเขา แต่เนืองจาก
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้ว่าคําว่า เสือก เป็นถ้อยคําไม่สุภาพ 
นอกจากนีถ้อยคําดังกล่าวยังเป็นถ้อยคําทีสังคมมองว่าหยาบคาย  เป็นภาษาระดับตํา  
ไมเ่หมาะสมทีจะใช้ในสงัคมสภุาพชน ถ้อยคําดงักล่าวจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาไทย  

ตวัอยา่งที 17 โฮลเดนเลา่ถึงพอ่เลียงของเจนให้สแตร็ดเลเตอร์ฟัง 

  Jane said he was supposed to be a playwright or some goddam thing, 

 but all I ever saw him do was booze all the time and listen to every single 

 goddam mystery programme on the radio. (Chapter 4, 36) 

  “เจนบอกว่าสงสยัว่ามนัเป็นคนเขียนบทละครห่าอะไรเทือกนนั แต่เท่าทีอวัเห็น
 มนั แม่งเมาหยําเปแดกเหล้าทงัวนัทงัคืนแล้วก็ฟังแตร่ายการวิทยพุวกนิยายผีๆ ห่าอะไร
 นนัทกุรายการเลยวะ่” (บทที 4, 51) 

 คําว่า แดก เป็นถ้อยคําภาษาปาก มีความหมายว่า “กิน” หรือ “กินอย่างเกินขนาด”  
ซงึพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ระบไุว้ว่าเป็นถ้อยคําทีไม่สภุาพ จากตวัอย่าง
ที 17 นี โฮลเดนใช้คําวา่ แดก เพืออธิบายถึงพฤตกิรรมของพอ่เลียงของเจนทีดืมสรุาอย่างหนกัเป็น
ประจํา แต่เนืองจากคําว่า แดก เป็นถ้อยคําทีสงัคมมองว่าหยาบคาย ไม่สุภาพ เป็นถ้อยคําระดบั
ตํา ไมเ่หมาะสมทีจะใช้ในสงัคมสภุาพชน ทําให้ถ้อยคําดงักลา่วเป็นถ้อยคําต้องห้าม อย่างไรก็ตาม 
การใช้ถ้อยคําต้องห้าม แดก ในตวัอย่างนีนอกจากจะสือความหมายว่าพ่อเลียงของเจนดืมสุรา
อยา่งหนกัแล้ว ยงัชว่ยแสดงความรู้สกึรังเกียจทีโฮลเดนมีตอ่พอ่เลียงของเจนให้รุนแรงยิงขึนอีกด้วย 

 จากการศึกษาถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมในต้นฉบบัและสํานวนแปลพบว่ามีการใช้
ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมในลกัษณะทีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีมกัจะ
เป็นถ้อยคําหยาบคายซงึใช้เพือสือความหมายตามรูปภาษาถึงพฤติกรรมตา่งๆ อย่างไม่สภุาพส่วน
หนึง และอีกส่วนหนึงจะถูกนํามาใช้สืออารมณ์ของตวัละคร อย่างไรก็ตาม ในสํานวนแปลจะมี
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ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพฤติกรรมทีสือความหมายตามรูปภาษาหลากหลายกว่าต้นฉบบั แสดงให้
เห็นว่าผู้ แปลปรับเปลียนระดับภาษาในสํานวนแปลให้มีคําเรียกพฤติกรรมทีฟังดูหยาบคาย
เพิมเตมิมากขนึจากทีปรากฏในต้นฉบบั 

 1.4 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มคุณสมบัติ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคณุสมบตัิ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้อง
กบัคณุสมบตัแิละลกัษณะตา่งๆ เช่น อปุนิสยั อาชีพ เพศ ระดบัสติปัญญา รูปร่าง คณุภาพ สภาพ 
สถานะ ความเจ็บป่วยและความบกพร่อง ฯลฯ จากการศกึษาพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีปรากฏ
ใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล 

  1.4.1 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มคุณสมบัตจิากต้นฉบับ 

 จากการศึกษาต้นฉบบัพบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคณุสมบตัิเป็นจํานวนมาก โดยมีทงั
ส่วนทีสือความหมายตามรูปภาษา เช่น Gay, Whore, Phoney ฯลฯ และส่วนทีไม่ได้สือ
ความหมายตามรูปภาษา แตสื่อความหมายแฝงในทางทีไม่ดี เช่น Bastard, Moron ฯลฯ หรือสือ
ความหมายแฝงในเชิงเน้นความหมาย (Emphatically) เช่น Like a bastard, Like a madman, 

Like a moron ฯลฯ 

ตวัอยา่งที 18 โฮลเดนทะเลาะวิวาทกบัสแตร็ดเลเตอร์หลงัจากทีสแตร็ดเลเตอร์กลบัมาจากเดท
  กบัแฟนเก่าของโฮลเดน 

  “You don’t even know if her first name is Jane or June, ya goddam 

 moron!” (Chapter 6, 48) 

  “ไอ้สัตว์เอ๊ย ลือน่ะไม่รู้กระทังว่าเธอชือเจน หรือจูนด้วยซําไป ...ไอ้งังเอ๊ย แล้ว
 แคน่จะ...” (บทที 6, 67) 

 คําว่า moron มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงผู้ ใหญ่ทีมีระดบัสติปัญญาเท่ากับเด็ก
อาย ุ8-12 ขวบ และยงัเป็นคําสบประมาทในวฒันธรรมภาษาองักฤษ โดยสือความหมายว่า “คนโง่
เขลาเบาปัญญา” จากตวัอยา่งที 18 นี โฮลเดนได้ใช้ถ้อยคําดงักลา่วเพือสบประมาทสแตร็ดเลเตอร์ 
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ซึงการสบประมาทด้วยคําว่า moron ถือเป็นสิงทีรุนแรงและหยาบคายอย่างมากในวฒันธรรม
ภาษาองักฤษ และ Jay (1996 อ้างถึงใน Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 122) ก็ได้จดัให้
ถ้อยคําทีสบประมาทต่อระดบัสติปัญญาของบุคคลเป็นถ้อยคําต้องห้ามด้วย ดงันนัคําว่า moron 

ในตวัอยา่งนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 19 พนกังานในบาร์ให้โฮลเดนนงัทีโต๊ะตวัเล็กซงึเข้าออกลําบาก 

  It was one of those tiny tables that if people at the next table don’t get 

 up to let you by - and they never do, the bastard - you practically have to climb 

 into your chair. (Chapter 12, 89) 

  มนัตงัอยู่หลงัเสาต้นใหญ่และชิดกําแพง เพราะงนัแม่งจึงไม่เห็นอะไรเลย ไอ้โต๊ะ
 แบบนีนีใครก็ไม่อยากเอา ห่วยชิบหาย ถ้าคณุอยากเห็นอะไรก็ต้องปีนขนึไปดบูนเก้าอีนนั
 แหละถึงจะเห็น (บทที 12, 126) 

 คําวา่ bastard มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงลกูนอกสมรส และในวฒันธรรมการใช้
ภาษาองักฤษยงัใช้ถ้อยคําดงักล่าวเป็นคําสบประมาทบคุคลทีน่ารังเกียจหรือไม่เป็นทียอมรับของ
สงัคมด้วย จากตวัอย่างนีโฮลเดนได้ใช้คําว่า bastard เพือสบประมาทบคุคลทีนงัอยู่ข้างๆ โต๊ะของ
เขา ซึงการสบประมาทด้วยคําดงักล่าวถือเป็นสิงทีรุนแรงและหยาบคายอย่างมากในวัฒนธรรม
ภาษาองักฤษ ถ้อยคําดงักลา่วจงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีควรหลีกเลียง 

ตวัอยา่งที 20 โฮลเดนถามลซูวา่เรืองแฟนเก่าของลซูเป็นอยา่งไรบ้าง 

  “I haven’t the faintest idea. For all I know, since you ask, she’s probably 

 the Whore of New Hampshire by this time.” (Chapter 19, 151) 

  “อวัะไม่หน้ามืดตาลายหรอกว่ะ เท่าทีรู้ ป่านนีหล่อนอาจจะไปเป็นอีตวัใหญ่แห่ง
 นิวแฮมเชียร์ไปแล้วก็ได้” (บทที 19, 212) 
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 คําว่า Whore มีความหมายตามรูปภาษาว่าโสเภณี ถ้อยคําดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําที
หยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 20 นี ลซูใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือตอบ
คําถามโฮลเดนวา่ตอนนีแฟนเก่าของเขาน่าจะไปเป็นโสเภณีแล้ว การใช้ถ้อยคําหยาบคาย Whore 

เพือกล่าวถึงผู้หญิงเช่นนีถือเป็นการดถูกูผู้หญิงทีรุนแรงอย่างยิงในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 
เนืองจากอาชีพโสเภณีเป็นอาชีพทีสงัคมมองว่าตําต้อย โดยเฉพาะในต้นฉบบันีซึงประพนัธ์ขนึในปี 
ค.ศ.1951 ซงึเป็นชว่งเวลาทีสงัคมองักฤษยงัไม่มีการปฏิวตัิเรืองเพศ โดยการปฏิวตัิเรืองเพศเพือให้
เป็นทีเปิดกว้างและยอมรับได้มากขึนในสังคมอังกฤษเพิงเกิดขึนภายหลังประมาณปีค .ศ.1960 

(Chunming Gao, 2013: 2311) การสบประมาทผู้หญิงวา่เป็นโสเภณีจึงเป็นสิงทีรุนแรงอย่างยิงใน
ช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติเรืองเพศ นอกจากนีคําว่า Whore ยังเป็นถ้อยคําหยาบคายด้วย การ
กล่าวหาผู้หญิงด้วยถ้อยคําดงักล่าวจึงแสดงถึงความหยาบคายของลูซทีไม่ให้เกียรติแฟนเก่าของ
ตนและถือวา่เป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 1.4.2 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มคุณสมบัตจิากสาํนวนแปล 

 จากการศกึษาสํานวนแปลพบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคณุสมบตัิเป็นจํานวนมาก โดยจะ
มีทงัสว่นทีเป็นคําสบประมาท เชน่ กะเทย งีเง่า โง่ เชยสะบัดช่อ ซังกะบ๊วย ทุเรศระยําตําบอน 

สถุล เลวร้ายชัวชาต ิเสล่อ สัวๆ สารเลว เส็งเคร็ง อัปรีย์ อุบาทว์ เฮงซวย ฯลฯ และส่วนทีสือ
ความหมายแฝงในเชิงเน้นความหมายอยา่งหยาบคาย เชน่ ฉิบหาย บรรลัย ฯลฯ  

ตวัอยา่งที 21 โฮลเดนอยากเต้นรําจงึชวนสตรีสามคนทีนงัอยูโ่ต๊ะข้างๆ มาเต้นรํากบัเขา 

  I dance with them all - the whole three of them - one at a time. The ugly 

 one, Laverne, wasn’t too bad a dancer, but the other one, old Marty, was a 

 murder. (Chapter 10, 78) 

  ผมเต้นรํากับทุกคน  ทังสามคนนันแหละทีละคน  ยายคนทีหน้า มู่ ทู่คนนึง 
 แลเวิร์น ก็เต้นรําได้ไมเ่ลว แตย่ายมู่ทู่อีกคนนนัมาร์ตีเหลือรับประทาน (บทที 10, 110) 
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 คําว่า มู่ทู่ มีความหมายตามรูปภาษาว่าป้าน ไม่แหลม สนั อ้วน ใหญ่ ซึงจะใช้กับหน้า  
จากตวัอย่างที 21 นีโฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือสบประมาทต่อลกัษณะรูปร่างหน้าตาของ
แลเวิร์นและมาร์ตี โดยสือความหมายแฝงเป็นนยัว่ามีหน้าตาขีเหร่และน่าเกลียด Jay (1996 อ้าง
ถึงใน Fakuade, Gbenga, and others, 2013: 122) ได้เสนอไว้ว่าการใช้ถ้อยคําสบประมาทตอ่
ลกัษณะทางกายภาพของผู้ อืนนนัถือเป็นสิงต้องห้าม ดงันนัคําว่า มู่ทู่ ในตวัอย่างนีจึงเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามด้วยเพราะเป็นถ้อยคําทีโฮลเดนใช้สบประมาทตอ่ลกัษณะรูปร่างหน้าตาของแลเวิร์นและ
มาร์ตี 

ตวัอยา่งที 22 โฮลเดนต่อว่าแซลลีจนทําให้หล่อนไม่พอใจ โฮลเดนกลัวว่าหล่อนจะไปฟ้องพ่อ
  ของหลอ่น 

  Her father was one of those big silent bastards. (Chapter 17, 139) 

  พ่อของหล่อนก็อยู่ในพวกอัปรีย์ทีไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเหมือนกัน (บทที 17, 
 194) 

 คําว่า อัปรีย์ มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงเลวทราม ตําช้า ไม่เป็นมงคล ถ้อยคํา
ดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย จากตวัอย่างที 22 นี โฮลเดนใช้
ถ้อยคําดงักล่าวเพือสบประมาทพ่อของแซลลีว่าเป็นคนทีนิสยัไม่ดี ซึงการสบประมาทด้วยคําว่า 
อัปรีย์ ถือว่ารุนแรงและหยาบคายอย่างมากในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการใช้
ถ้อยคําหยาบคายเพือสบประมาทต่อผู้ ทีอาวุโสกว่าหรือเป็นบุพการีของเพือนนนัถือเป็นสิงทีควร
หลีกเลียงอยา่งยิง ดงันนัคําวา่ อัปรีย์ ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 23 โฮลเดนไปชมละครฆา่เวลาก่อนทีจะไปพบกบัลซู 

  After the Christmas thing was over, the goddam picture started. It was 

 so putrid I couldn’t take my eyes off it. it was about this English guy (Chapter 18, 
 144) 
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  หลงัจากรายการวันของคริสมาสต์จบลง ไอ้ภาพอุบาทว์ก็เริมขึน มนัเลวระยํา
 จนผมไม่รู้จะเอาตาผมไปไว้ทีไหนดี เรืองนีเป็นเรืองของไอ้ลูกหมาชาวอังกฤษคนหนึง  
 (บทที 18, 201) 

 คําว่า อุบาทว์ และ เลวระยํา เป็นถ้อยคําทีใช้สบประมาทต่อลกัษณะของสิงต่างๆ ว่ามี
ลกัษณะทีไมดี่ และถ้อยคําทงัสองก็ถือวา่เป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ใน
ตวัอย่างที 23 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําทงัสองเพือสบประมาทละครทีเขากําลงัรับชมว่าเป็นละครทีแย ่
อยา่งไรก็ตามการสบประมาทด้วยถ้อยคําหยาบคายวา่ อุบาทว์ และเลวระยํา เป็นสิงทีหยาบคาย
และรุนแรงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย การสบประมาทด้วยถ้อยคําดงักล่าวจึงถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้าม 

 ผู้วิจยัสงัเกตวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คณุสมบตัจํิานวนหนงึในต้นฉบบัและสํานวนแปลจะมี
ทีมาจากสิงเดียวกนั เชน่ การเป็นคนขีเหล้าเมายา การเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา การเป็นคนป่วยที
มีความบกพร่องทางสติปัญญา การประกอบอาชีพค้าขายบริการทางเพศ ฯลฯ การทีชาวองักฤษ
และชาวไทยนําคําเรียกคณุสมบตัดิงักลา่วมาใช้เป็นคําสบประมาทเหมือนกนัแสดงให้เห็นมโนทศัน์
ร่วมของชาวองักฤษและชาวไทยวา่คณุสมบตัิเหล่านนัเป็นสิงทีไม่น่าปรารถนาและเป็นสิงต้องห้าม
ของสงัคมเหมือนกนั 

 1.5 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสงิเหนือธรรมชาติ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมา
เกียวข้องกบัศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ เช่น คําเรียกพระเจ้า ดินแดนหลงัความตาย ภูตผีปิศาจ 
แม่มดหมอผี ฯลฯ จากการศกึษาพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติปรากฏ
ใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล 

 1.5.1 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสงิเหนือธรรมชาตจิากต้นฉบับ  

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนา หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาเกียวข้องกับศาสนา โดย
สว่นมากจะเป็นการนําคําเรียกพระเจ้า คําเรียกดนิแดนหลงัความตาย และคําในพระคมัภีร์ (Bible) 
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มาใช้อยา่งไมเ่หมาะสมหรือไมไ่ด้แสดงถึงความเคารพ เชน่ ใช้แสดงความไม่พอใจ ใช้สบถ ฯลฯ ซึง
ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ (Jay, 1996 อ้างถึงใน Fakuade, 

Gbenga, and others, 2013: 121) จากการศกึษาพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือ
ธรรมชาติทีปรากฏในต้นฉบบัมกัจะไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา แต่จะสือความหมายแฝง
หรือสืออารมณ์ 

ตวัอยา่งที 24 โฮลเดนแกล้งสแตร็ดเลเตอร์ด้วยการกระโดดรัดคอขณะทีเขากําลังโกนหนวด  
  ทําให้สแตร็ดเลเตอร์ไมพ่อใจ 

  “Je-sus Christ.” He put down his razor, and all of sudden jerk his 

 arms up and sort of broke my hold on him. (Chapter 4, 34) 

  “พระเจ้า...” มันวางมีดโกนลง ทันใดนนัมันก็สะบดัแขนและแก้ท่าผมได้สําเร็จ 
 (บทที 4, 48) 

 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทีแพร่หลายอยา่งยิงในวฒันธรรมของชาวอังกฤษ ศาสนาคริสต์มี
บญัญตั ิ10 ประการ (10 Commandments) ซงึมีบญัญัติหนึงข้อระบไุว้ว่า คริสตศาสนิกชนจะต้อง
ไม่เอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม (Bettie B. Young, 2004: 71-86) แตใ่นตวัอย่างที 24 นี  
สแตร็ดเลเตอร์สบถคําว่า Je-ses Christ ซึงเป็นพระนามของพระเจ้าในศาสนาคริสต์ออกมาเพือ
แสดงความรําคาญทีถูกโฮลเดนรัดคอขณะทีเขากําลงัโกนหนวด การเอ่ยพระนามของพระเจ้าใน
ลักษณะเช่นนีถือเป็นการเอ่ยถึงอย่างไม่เหมาะสม เพราะสแตร็ดเลเตอร์ไม่ได้เอ่ยขึนเพือแสดง
ความเคารพหรือสือความหมายถึงพระเจ้า แตเ่ขาแคส่บถขนึเพือแสดงความรําคาญตอ่การกระทํา
ของโฮลเดน การสบถคําวา่ Je-sus Christ ในตวัอยา่งนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 25 สแตร็ดเลเตอร์ขอร้องให้โฮลเดนเขียนเรียงความเกียวกับบ้านให้เขา แต่โฮลเดน
  กลบัเขียนเรียงความเกียวกบัถงุมือเบสบอลของน้องชาย ทําให้สแตร็ดเลเตอร์ไม่
  พอใจและตอ่วา่เขา 
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  All of sudden, he said, “For Chrissake, Holden. This is about goddam 

 baseball glove.  
  “So what?” I said. Cold as hell.  

  “Wuddaya mean - so what? I told ya it had to be about a goddam room or 

 a house or something.”  

  “You said it has to be descriptive. What the hell’s the difference if it’s 

 about a baseball glove?”  

  “God damn it.” He was sore as hell. He was really furious. (Chapter 6, 
 45) 

  ทนัใดนนั “เฮ้ย... โฮลเดน แมง่... นีมนัเรืองถงุมือเบสบอลนีหวา่”  
  “แล้วเป็นไง” ผมถามด้วยสีหน้าเย็นชา  
  “อะไรวะ อ๊วะบอกลือวา่ให้เขียนเรืองห้องหรือบ้านอะไรอยา่งนนันีหวา่”  
  “ลือวา่ให้เขียนอะไรก็ได้ แล้วถ้าเขียนเรืองถงุมือมนัจะตา่งหา่อะไรกนัละ่”  
  “ให้ตายหา่..” มนัยวัะมาก (บทที 6, 62) 

 คําว่า For Chrissake, goddam และ God damn it ล้วนเป็นถ้อยคําทีพาดพิงถึงพระเจ้า
ทงัสิน สแตร็ดเลเตอร์สบถถ้อยคําทงัสามคําเพือแสดงความไม่พอใจทีโฮลเดนเขียนเรียงความให้
เขาไม่ถูกต้อง การสบถถ้อยคําทีพาดพิงถึงพระเจ้าในลกัษณะเช่นนีถือว่าเป็นการเอ่ยถึงพระเจ้า
อยา่งไมแ่สดงความเคารพ จึงทําให้ถ้อยคําทงัสามในตัวอย่างที 25 นีกลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ  

 ส่วนคําสบถสอดแทรก the hell และคําเน้นความหมาย as hell นนั แม้จะไม่ได้เป็น
ถ้อยคําทีพาดพิงถึงพระเจ้า แตก็่เป็นถ้อยคําทีถือวา่ไมส่ภุาพในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ โดย 
Pinker (2008: 339-3433) ได้เสนอไว้ว่าอิทธิพลของบญัญัติ 10 ประการเรืองการห้ามเอ่ยถึงพระ
เจ้าอย่างไม่เหมาะสมนนัได้ขยายอิทธิพลมาสู่ถ้อยคําอืนๆ ในพระคมัภีร์ (Bible) ทําให้การเอ่ย
ถ้อยคําอืนๆ จากพระคมัภีร์ (Bible) อย่างไม่เหมาะสม เช่น การสบถว่า hell หรือ damn กลายเป็น
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ถ้อยคําต้องห้ามทีควรหลีกเลียงในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษด้วย ดงันนัการทีโฮลเดนสบถคํา
วา่ the hell เพือแสดงความไมพ่อใจทีสแตร็ดเลเตอร์ตอ่วา่เรืองทีเขาเขียนเรียงความไม่ถกูต้อง และ
เน้นความหมายด้วยคําวา่ as hell จงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีไมส่ภุาพและควรหลีกเลียง 

ตวัอยา่งที 26 โฮลเดนไปเทียวไนท์คลบัของเออร์นี เออร์นีเล่นเปียโนให้แขกฟังและได้รับเสียง
  ปรบมือมากมาย 

  Anyway, when he was finished, and everybody was clapping their 

 heads off, old Ernie turned around on his tool and gave this very phoney, humble 

 bow. Like as is he was a helluva humble guy, besides being a terrific piano 

 player. (Chapter 12, 89) 

  พอเขาเล่นจบ ใครๆ ก็ตบมือให้, เออรืนีหมุนตวัออกมาโค้งเสียตวัอ่อน ทํายงักับ
 ว่าตวัเป็นคนมีนิสยัสุภาพถ่อมตนเหลือล้นนอกเหนือไปจากการเป็นนกัเปียนโนมือเยียม
 แล้วยงังนัแหละ (บทที 12, 126) 

 คําวา่ helluva เป็นคํายอ่มาจากคําว่า hell of a ใช้เป็นคําเน้นความหมายในภาษาองักฤษ  
แต่ว่าการเน้นความหมายด้วยถ้อยคําดงักล่าวจะแสดงถึงความหยาบคายของผู้พูด จึงถือเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามทีควรหลีกเลียง นอกจากนีจะสงัเกตได้วา่การเน้นความหมายด้วยถ้อยคําต้องห้าม 
helluva ในตวัอย่างที 26 นี โฮลเดนไม่ได้มีเจตนาจะสือความหมายว่าเออร์นีเป็นคนถ่อมตนมาก
แต่อย่างใด แต่กลบัใช้ถ้อยคําดงักล่าวมาเน้นความหมายเพือเสียดสีและประชดประชนัเออร์นีว่า
เป็นคนเสแสร้ง คําเน้นความหมาย helluva ในทีนีจึงไม่ใช่คําเน้นความหมายธรรมดา แต่เป็นคํา
เสียดสีทีโฮลเดนใช้ทําร้ายเออร์นี การนําถ้อยคําทีเกียวข้องกบัศาสนามาเสียดสีและทําร้ายผู้ อืนถือ
เป็นการนําถ้อยคําทีเกียวข้องกับศาสนามาใช้ในทางทีไม่เหมาะสม และถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม
อย่างหนึงในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ ดงันนัคําว่า helluva ในตวัอย่างนีจึงเป็นถ้อยคํา
ต้องห้าม 

 จากการศกึษาพบวา่ยงัมีถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติทีปรากฏใช้ใน
ต้นฉบบัอีกเป็นจํานวนมาก เชน่ For God’s sake, God, Good God, Jesus, Witch ฯลฯ 
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 1.5.2 ตัวอย่างถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสงิเหนือธรรมชาตจิากสาํนวนแปล 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติปรากฏในสํานวนแปลเพียงเล็กน้อย 
และจะะเกียวข้องกบัดนิแดนหลงัความตายและภูตผีปิศาจเป็นส่วนมาก เช่น เปรต นรกจกเปรต 

ห่า นรกห่า ฯลฯ ผู้วิจัยสังเกตว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติในสํานวน
แปลนนัมกัจะไมไ่ด้สือความหมายตามรูปภาษา แตจ่ะใช้สบประมาทและสบถ 

ตวัอยา่งที 27 สแตร็ดเลเตอร์ขอให้โอลเดนชว่ยเขียนเรียงความให้เขา 

  “I’m the one that’s flunking out of the goddam place and you’re asking 

 me to write you a goddam composition,” I said. (Chapter 4, 32)  

  “อวัะถูกไล่ออกจากโรงเรียนห่านีแล้ว ลือยงัจะมาขอให้อวัะเขียนเรียงความห่า
 นนัให้อีกเหรอ” (บทที 4, 45) 

 คําว่า ห่า มีความหมายตามรูปภาษาว่าผีจําพวกหนึงทีทําให้เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง 
แตใ่นตวัอย่างนีจะสงัเกตได้ว่าคําว่า ห่า ทงัสองคํานนัไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา แตถ่กูใช้
เป็นคําสบถสอดแทรกเพือเสริมอารมณ์ไม่พอใจของโฮลเดนให้รุนแรงยิงขึน อย่างไรก็ตาม 
Leetrakul (1978: 55) กล่าวว่าคนไทยมกัจะหลีกเลียงการเอ่ยถึงผีห่าเพราะกลวัว่าจะทําให้เกิด
เรืองไม่ดีขึน ทําให้การเอ่ยถึงผีห่ากลายเป็นสิงต้องห้าม นอกจากนีการสบถคําว่า ห่า เพือเสริม
อารมณ์ยงัถือเป็นสิงทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยอีกด้วย ดงันนัการสบถว่า ห่า ใน
ตวัอยา่งที 27 นีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 28 โฮลเดนถามสแตร็ดเลเตอร์วา่คูเ่ดทของเขาในคืนนีคือฟิซเจอรัลด์ใชห่รือไม่ 

  “Hell, no! I told ya, I’m through with that pig.” (Chapter 4, 34) 

  “นรกไม่...ไม่เด็ดขาดไปเลย อัวะปล่อยยายหมูอ้วนนันออกเล้าไปนานแล้ว”  
 (บทที 4, 48) 
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 คําว่า นรก มีความหมายตามรูปภาษาว่าแดนหรือภูมิทีเชือกันว่าผู้ ทําบาปจะต้องไปเกิด
และถกูลงโทษ โดยปกติแล้วถ้อยคําดงักล่าวจะเป็นถ้อยคําธรรมดาในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 
แต่จะมีบางบริบททีถือว่าคําว่า นรก เป็นถ้อยคําต้องห้าม เช่น การนํามาใช้สบถหรือสบประมาท 
จากตวัอย่างที 28 นี คําว่า นรก ทําหน้าทีเป็นคําสบถซึงการสบถถ้อยคําดงักล่าวถือเป็นสิงทีไม่
สุภาพในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ดงันนัถ้อยคําสบถ นรก ในตวัอย่างนีจึงถือว่าเป็นถ้อยคํา
ต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 29 โฮลเดนไปชมละครแตเ่ขากลบัไมช่อบบรรยากาศภายในโรงละคร 

  and some guy behind me kept saying to his wife, “You know what that 

 is? That’s precision.” He killed me. (Chapter 18, 143) 

  ไอ้เปรตคนหนึงทีนงัอยู่ข้างหลงัผมพรําพูดกับเมียของมนัว่า “เธอรู้มยัว่ามนัเป็น
 ยงัไง มนัแนบเนียนมากนะ” คําพดูของไอ้เปรตนนัแทบจะทําให้ผมบ้า (บทที 18, 199) 

 คําว่า เปรต เป็นถ้อยคําทีคนไทยใช้เรียกผีชนิดหนึงทีมีรูปร่างสงูโย่งเท่าต้นตาล มือใหญ่
เทา่ใบตาล มีปากเทา่รูเข็ม โฮลเดนได้ใช้ถ้อยคําดงักล่าวเรียกแทนตวัผู้ อืน ซึงการเรียกผู้ อืนด้วยคํา
ว่า เปรต นนัถือเป็นการสบประมาททีหยาบคายอย่างยิงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เนืองจาก
คนไทยมีทศันคตทีิไมดี่เกียวกบัผีเปรต ดงันนัคําวา่ เปรต ในตวัอยา่งนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 จากการศึกษาถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติในสํานวนแปลไม่พบ
ถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกับความเชือเรืองพระเจ้าในสํานวนแปล แม้ผู้ วิจยัจะพบคําอุทานว่า 
คณุพระ พระช่วย คณุพระช่วย หรือ พระเจ้าช่วย แต่ถ้อยคําเหล่านีไม่ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมภาษาไทย เนืองจากชาวไทยส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธ ซึงศาสนาพุทธไม่มีบญัญัติที
เป็นข้อห้ามเกียวกบัการสบถถึงพระเจ้าแบบศาสนาคริสต์ และชาวไทยเองก็ไม่ถือว่าการอทุานถึง
สิงศกัดิสิทธิเป็นสิงทีไม่เหมาะสม นอกเสียจากว่าจะเอ่ยไปในทางลบหลู่ ดงันนัผู้ วิจยัจึงไม่ถือว่า
การอทุานถ้อยคําดงักลา่วเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมภาษาไทย และด้วยเหตผุลข้อนีจึงอาจ
กล่าวได้ว่าถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกับความเชือเรืองพระเจ้านนัเป็นลักษณะเด่นทีปรากฏใน
ต้นฉบบัเทา่นนั และในขณะเดียวกนัสํานวนแปลจะมีถ้อยคําต้องห้ามทีเกิดจากการหยิบยกชือของ
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ผีมาใช้เป็นคําสบประมาท เช่น ไอ้เปรต หรือ ไอ้ห่า ในขณะทีในต้นฉบับไม่ปรากฏถ้อยคํา
ต้องห้ามประเภทนี แม้ว่าจะมีคําทีสือความหมายใกล้เคียงกบัเรืองของผี เช่นคําว่า Spooky ซึงสือ
ความหมายว่า “มีลักษณะเหมือนผี” แต่ถ้อยคําดงักล่าวก็ไม่ได้ถูกหยิบยกมาจากคําเรียกชือผี  
จงึอาจกลา่วได้วา่การหยิบยกคําเรียกชือผีมาใช้เป็นถ้อยคําต้องห้ามเพือสบประมาทผู้ อืนนนัก็เป็น
ลกัษณะเดน่ทีปรากฏเฉพาะสํานวนแปลเทา่นนั 

 กลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามทงั 5 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มสตัว์ กลุ่มสิงของ กลุ่มพฤติกรรม กลุ่ม
คณุสมบตัิ และกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ เป็นกลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและ
สํานวนแปล กลุ่มทีมาเหล่านีสะท้อนให้เห็นว่าชาวองักฤษและชาวไทยต่างก็กําหนดหรือหยิบยก
ถ้อยคําต้องห้ามมาจากคําเรียกสัตว์ คําเรียกสิงของ คําเรียกพฤติกรรม และคําเรียกคุณสมบัติ
ด้วยกนัทงัคู ่นอกจากนีผู้วิจยัพิจารณารายละเอียดของถ้อยคําทีถกูหยิบยกมาเป็นถ้อยคําต้องห้าม
ในแตล่ะกลุ่มทีมาและพบข้อสงัเกตว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มทีปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวน
แปลนนัจะมีบางถ้อยคําทีสามารถสะท้อนให้เห็นวา่มโนทศัน์บางประการของชาวองักฤษคล้ายคลึง
กับชาวไทย ตัวอย่างเช่นถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มสัตว์ ชาวอังกฤษจะสบประมาทคนรูปร่างอ้วน 
สกปรก หรือน่ารังเกียจด้วยคําว่า Pig เช่นเดียวกับทีชาวไทยสบประมาทด้วยคําว่า หมู หรือ
ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คณุสมบตัก็ิมีบางสว่นทีสะท้อนให้เห็นวา่ในสงัคมองักฤษและสงัคมไทยจะถือ
ว่าลกัษณะนิสยับางอย่างของคนเราเป็นสิงทีไม่พึงประสงค์ของสงัคมเหมือนๆ กัน เช่น ความโง่
เขลาเบาปัญญา ความบกพร่องทางสตปัิญญา ความขีเหร่ ความไมรั่กนวลสงวนตวั ฯลฯ 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยยังพบข้อสังเกตทีน่าสนใจอีกประการหนึงว่าแม้วัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยจะมีการหยิบยกถ้อยคําต้องห้ามจากกลุ่มทีมาเดียวกัน คือ กลุ่มสตัว์ 
กลุ่มสิงของ กลุ่มพฤติกรรม และกลุ่มลักษณะ แต่ก็ไม่จําเป็นว่าการสือความหมายแฝงต่างๆ 
จะต้องเปรียบด้วยสิงเดียวกันเสมอไป เช่น การสบประมาทผู้หญิงทีไม่รักนวลสงวนตวัด้วยถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุ่มสตัว์นนัในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษจะใช้คําว่า Bitch (สุนัขเพศเมีย) แต่ใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะใช้คําว่า แรด จะสงัเกตได้ว่าถ้อยคําต้องห้ามทงัสองตา่งมีทีมาจาก
การเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสัตว์ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ เหมือนกัน แต่ชนิดของสัตว์ทีนํามา
เปรียบนนัแตกต่างกัน ทงันีอาจเป็นเพราะว่าความหมายแฝงทีสือออกมานนัเป็นเรืองเฉพาะของ
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คนกลุ่มหนึงทีอยู่ในสิงแวดล้อมเดียวกนัและรับรู้ประสบการณ์ร่วมกนั (สญัฉวี สายบวั, 2550: 41) 
ทําให้ชาวไทยซึงอยู่ในสภาพสังคมและวัฒนธรรมทีแตกต่างกับชาวอังกฤษอาจจะมีมโนทัศน์
เกียวกบัการเปรียบด้วยสตัว์ทีแตกตา่งจากชาวองักฤษ ผู้แปลในฐานะทีเป็นผู้ถ่ายทอดเนือหาจาก
ต้นฉบบัมาสูสํ่านวนแปลจงึต้องระมดัระวงัเรืองเหลา่นีด้วย  

 ลําดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะนําเสนอกลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามซงึปรากฏใช้ในต้นฉบบัเทา่นนั  

 
2. กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบับ 

 กลุม่ทีมาซงึปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบบั หมายถึง กลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามชนิดทีพบใน
ต้นฉบบัเท่านนั จากการศึกษาพบว่ามีกลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบบัจํานวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่ของเสียจากร่างกาย และกลุม่พืช 

 2.1 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มของเสียจากร่างกาย 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มของเสียจากร่างกาย หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคํา
เกียวข้องกบัของเสียทีขบัถ่ายออกมาจากร่างกาย Chunming Gao (2013: 2311) ได้กล่าวไว้ว่า
โดยสว่นมากแล้วของเสียตา่งๆ ทีขบัถ่ายออกมาจากร่างกายล้วนเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีไม่ควรเอ่ย
ถึงทงัสิน จากการศกึษาพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีปรากฏใช้ในต้นฉบบัเท่านนั เช่น crap, snot, 

turd ฯลฯ ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีถือเป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ 
ผู้ วิจัยพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มของเสียจากร่างกายทีปรากฏใช้ในต้นฉบับนันมีทังส่วนทีสือ
ความหมายตามรูปภาษาและสือความหมายแฝง 

ตวัอยา่งที 30 ครูสเปนเซอร์อา่นคําตอบในข้อสอบวิชาประวตัศิาสตร์ของโฮลเดนให้โฮลเดนฟัง 

  I have to sit there and listen to that crap. It certainly was a dirty trick.  

 (Chapter 2, 15) 

  ผมจําใจนงัฟัง แมง่! ระยําจริงๆ (บทที 2, 22) 
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 คําว่า crap มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงอุจจาระ และยังเป็นคําสแลงใน
ภาษาองักฤษโดยมีความหมายว่า “สิงทีไร้สาระ” โฮลเดนได้ใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือแสดงความไม่
พอใจทีต้องทนฟังครูสเปนเซอร์อ่านคําตอบทีเขาเขียนตอบลงไปในข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ 
ถึงแม้คําว่า crap ในตวัอย่างที 30 นี จะไม่ได้สือความหมายถึงอจุจาระตามรูปภาษา แตถ้่อยคํา
ดงักล่าวก็เป็นคําสแลงทีมีความหยาบคายในวฒันธรรมภาษาองักฤษ ดงันนัคําว่า crap จึงเป็น
ถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 31 โฮลเดนทะเลาะวิวาทกบัมอรีสเนืองจากเขาถกูโกงคา่หญิงขายบริการ 

  “You’re stupid chiseling moron, and in about two years you’ll be one of 

 those scraggy guys that come up to you on the street and ask for a dime of 

 coffee. You’ll have snot all over your dirty overcoat, and you’ll be-” (Chapter 14, 
 108) 

  “ไอ้คนปัญญาอ่อนสัปดน โง่ไม่มีวันผุดวันเกิด คอยดูสิ แม่งอีกสักสองปีลือมัน
 ต้องกลายเป็นไอ้พวกหนงัหุ้มกระดกูทีเทียวขอทานเขาไปทวั ใส่เสือผ้าแม่งสกปรกโสโครก 
 แมง่” (บทที 13, 152) 

 คําว่า snot มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงนํามูก ซึงในตวัอย่างนีใช้สือความหมาย
ตรงตามรูปภาษา โดยโฮลเดนใช้สบประมาทมอรีสว่าในอนาคตมอรีสจะต้องกลายเป็นขอทานทีมี
นํามูกเปรอะเปือนไปทัวเสือคลุม อย่างไรก็ตามพจนานุกรม Longman Dictionary of 

Contemporary English (2005) ได้กล่าวว่าคําว่า snot เป็นถ้อยคําหยาบคายในวฒันธรรมการใช้
ภาษาองักฤษ และการสาปแช่งผู้ อืนว่าจะต้องเป็นขอทานทีมีนํามกูเปรอะเปือนตามเนือตวัก็เป็น
การดถูกูเหยียดหยามทีคอ่นข้างรุนแรง ถ้อยคําดงักลา่วจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 จากการศกึษาถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ทีมาจากของเสียจากร่างกายพบว่าในสํานวนแปลไม่มี
การใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มนี จะมีก็เพียงแค่การใช้คําว่า ขี เป็นคําประกอบในคําบอก
ลกัษณะนิสยั เช่น ขีโม้ ขีอวด ขียา ขีเหล้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัพิจารณาว่าคําว่า ขี ทีเป็น
คําประกอบไม่ได้เป็นคําเดียวกันกับคําว่า ขี ซึงใช้เรียกของเสียทีขบัถ่ายจากร่างกาย เพราะจาก
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การค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้องก็ไม่พบการยืนยนัว่าคําว่า ขี ทีเป็นคําประกอบเป็นคําทีพฒันามา
จากคําว่า ขี ซึงใช้เรียกของเสียจากร่างกาย และเมือพิจารณาจากการสือความหมายก็พบว่า
ความหมายของคําทีมีคําว่า ขี ประกอบนนัจะสือความหมายเอนเอียงไปทางคณุสมบตัิมากกว่า 
และแทบจะไม่เกียวข้องกบั ขี ทีหมายถึงของเสียจากร่างกายเลย ด้วยเหตผุลดงักล่าวผู้ วิจยัจึงไม่
นบัวา่ ขี ทีเป็นคําประกอบเป็นถ้อยคําต้องห้ามในกลุม่ทีมาจากของเสียจากร่างกาย แตจ่ดัให้อยู่ใน
กลุม่ทีมาจากคณุสมบตัแิทน 

 2.2 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มพืช 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพืช หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้องกับพืช
และสามารถสือความหมายแฝงในเชิงลบได้ จากการศกึษาพบว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพืชปรากฏ
ใช้ในต้นฉบบัเท่านนั โดยปรากฏคําว่า Nut และ Pansy ซึงใช้สือความหมายแฝงในทางทีไม่ดีเพือ
สบประมาท 

ตวัอยา่งที 32 โฮลเดนเลน่สนกุโดยแกล้งเป็นคนตาบอด 

  “You’re nuts. I swear to God,” Ackley said. (Chapter 3, 25) 

  “ไอ้บ้า บ้า .. ไอ้ระยํา” เจ้าแอ็คลีสบถ (บทที 3, 36) 

 คําวา่ nuts มีความหมายตามรูปภาษาวา่ผลไม้เปลือกแข็งประเภทถวั และยงัเป็นคําสแลง
ทีใช้สบประมาทบคุคลทีวิกลจริต จากตวัอยา่งที 32 นี แอ็คลีใช้คําว่า nuts เพือสบประมาทโฮลเดน
ว่าโฮลเดนต้องเสียสติไปแล้วแน่ๆ อย่างไรก็ตาม Jay (1996 อ้างถึงใน Fakuade, Gbenga, and 

others, 2013: 122) ได้จัดให้ถ้อยคําทีสบประมาทต่อระดับสติปัญญาของผู้ อืนเป็นถ้อยคํา
ต้องห้าม ดังนันคําว่า nuts ในตัวอย่างนีจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษ เพราะเป็นถ้อยคําทีแอ็คลีใช้สบประมาทตอ่ระดบัสตปัิญญาของโฮลเดน 
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ตวัอยา่งที 33 โฮลเดนบงัเอิญพบกับแฟนเก่าของพีชาย หล่อนแนะนําให้เขารู้จักกับแฟนใหม่
  ของหลอ่น 

  He was one of those guys that think they’re being a pansy if they don’t 

 break around forty of your fingers when they shake hands with you. (Chapter 19, 
 91) 

  ไอ้หมอนีก็เป็นอีกคนในประเภททีคิดว่าถ้าแม่งไม่ได้หวันิวคณุสกัสีสิบนิว ตอนที
 จบัมือทกัทายกนัละก็ แมง่ก็จะกลายเป็นกะเทยไปงนัแหละ (บทที 19, 129) 

 คําว่า pansy มีความหมายตามรูปภาษาว่าดอกหน้าแมว และพจนานุกรม Longman 

Dictionary of Contemporary English (2005) ยงัได้อธิบายว่าถ้อยคําดงักล่าวเป็นถ้อยคําไม่
สภุาพทีใช้สบประมาทผู้ชายทีดอู่อนแอเหมือนผู้หญิงหรือเพศทีสาม จากตวัอย่างที 33 โฮลเดนใช้
ถ้อยคําดงักล่าวสบประมาทแฟนใหม่ของแฟนเก่าของพีชายว่าดเูหมือนผู้ ทีชอบใช้กําลงัและไม่มี
ความเป็นมิตร การสบประมาทต่อลักษณะนิสัยของผู้ อืนด้วยถ้อยคําทีไม่สุภาพเช่นนีถือเป็นสิง
ต้องห้าม เนืองจากต้นฉบบัได้ประพนัธ์ขึนในปี ค.ศ.1951 ซึงเป็นช่วงเวลาก่อนทีจะมีการปฏิวัติ
เรืองเพศเพือให้เป็นทีเปิดกว้างและยอมรับมากขึนในสังคมอังกฤษ (Chunming Gao, 2013: 

2311) ถ้อยคําสบประมาทดงักล่าวจึงมีความรุนแรงเพราะเป็นการดถูกูผู้ อืนว่าเป็นบคุคลทีสงัคม
ในชว่งเวลานนัไมย่อมรับ ดงันนัคําวา่ pansy ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาองักฤษ 

 ผู้วิจยัศกึษาค้นคว้าเพิมเตมิและพบว่าในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยก็มีถ้อยคําต้องห้ามที
หยิบยกมาจากกลุ่มพืชเช่นกนั เช่น ดอกทอง อย่างไรก็ตามผู้วิจยัไม่พบใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็น
คําเรียกพืชเหลา่นีมาใช้ในสํานวนแปลเลย ทงันีอาจจะเป็นเพราะวา่ชาวไทยมีการมโนทศัน์เกียวกบั
การอุปลักษณ์ร่วมกับพืชแตกต่างจากชาวอังกฤษ เช่น ชาวไทยจะไม่นิยมอุปลักษณ์บุคคลทีโง่
เขลาเบาปัญญาหรือเพศทีสามเข้ากับพืช แต่จะนิยมอุปลักษณ์เข้ากับสัตว์เป็นส่วนมาก 
ยกตัวอย่างเช่น เก้ง กวาง ควาย ฯลฯ ทําให้ภาษาไทยไม่มีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพืชมากนัก 
โดยเฉพาะถ้อยคําต้องห้ามกลุม่พืชทีจะสือความหมายถึงบคุคลทีโง่เขลาเบาปัญญาหรือเพศทีสาม 
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ดังนันแม้ว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพืชจะปรากฏใช้ทังในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤาและ
ภาษาไทย แตเ่นืองจากในการศกึษาครังนีผู้วิจยัไม่พบการใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีหยิบยกมากพืชใน
สํานวนแปลเลย จึงกล่าวได้ว่าถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มพืชเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบั
เพียงเทา่นนั 

 ลําดบัตอ่ไปผู้วิจยัจะนําเสนอกลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามซงึปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปล 

 
3. กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะสาํนวนแปล 

 กลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปล หมายถึง กลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามชนิดที
พบในสํานวนแปลเทา่นนั จากการศกึษาพบวา่มีกลุม่ทีมาซงึปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปลจํานวน 4 

กลุม่ ได้แก่ กลุม่อวยัวะ กลุม่เครือญาต ิกลุม่คําสรรพนามและคํานําหน้านาม และกลุม่คําลงท้าย 

 3.1 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มอวัยวะ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มอวยัวะ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้องกับ
อวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกาย จากการศกึษาพบวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีปรากฏใช้ในสํานวนแปล
เท่านนั โดยจะมีทงัถ้อยคําหยาบคายทีสือความหมายตามรูปภาษาและส่วนทีใช้ เป็นคําสบถเพือ
สืออารมณ์ 

ตวัอยา่งที 34 โฮลเดนปันหิมะไว้ในมือก้อนหนึงและถือมันขึนรถเมล์ แต่คนขบัรถเมล์ไม่ยอม
  ให้เขานํามนัขนึมาบนรถเมล์ 

  The bus driver opened and made me throw it out. I told him I wasn’t 

 going to chuck it at anybody, but he wouldn’t believe me. People never believe 

 you. (Chapter 5, 40) 

  คนขบัรถเมล์เปิดประตใูห้เรา แต่ไม่ยอมให้ผมเอาหิมะนนัติดตวัไปด้วย ผมบอก
 แกวา่ผมไมใ่ชจ่ะเอามนัไปขว้างหัวใคร แตแ่กไม่ยอมเชือ เซ็งชิบ...คนเราเดียวนีมนัเชือถือ
 กนัยากเหลือเกิน (บทที 5, 56) 
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 คําว่า หัว มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงส่วนบนสุดของคนหรือสัตว์ และยังเป็น
ถ้อยคําทีคนไทยสามารถใช้สบถเพือเสริมอารมณ์ในการสนทนา เช่นคําว่า “ช่างมนั” ก็อาจจะพูด
วา่ “ชา่งหวัมนั” โดยทีผู้พดูไมไ่ด้มีเจตนาจะสือความหมายถึงหวัของคนตามรูปภาษา คําว่า หัว ใน
ตวัอยา่งที 34 ก็เชน่เดียวกนั โฮลเดนเอย่ถ้อยคําดงักล่าวขนึเพือแสดงความไม่พอใจทีคนขบัรถเมล์
ไม่ยอมให้เขานําก้อนหิมะขึนไปด้วย อย่างไรก็ตามการใช้คําว่า หัว เพือสบถในลกัษณะเช่นนีถือ
เป็นถ้อยคําต้องห้าม เนืองจาก Leetrakul (1978: 53) ได้กล่าวว่าอวยัวะส่วนหวัเป็นอวยัวะทีคน
ไทยเชือวา่สําคญัและสงูสง่เนืองจากเป็นทีสถิตย์ของวิญญาณเรียกว่า “ขวญั” ความเชือดงักล่าวมี
ผลให้การกระทําและการใช้ถ้อยคําทีเกียวข้องกบัอวยัวะส่วนหวัของคนไทยต้องเป็นไปอย่างสภุาพ
เหมาะสม ไม่ลบหลู่ ไม่ล่วงเกิน และจะต้องไม่นํามาใช้อย่างหยาบคายหรือลบหลู่ ดงันนัการสบถ
คําวา่ หัว ในตวัอยา่งนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  

ตวัอยา่งที 35 สแตร็ดเลเตอร์บอกให้โฮลเดนหยุดสูบบุหรีในห้องและให้ไปสูบบุหรีในห้องนํา 
  แตโ่ฮลเดนไมส่นใจ 

  I ignore him. I really did. I went right on smoking like a madman. All I  did 

 was sort of turn over on my side and watch him cut his damn toenails. 

 (Chapter 6, 46) 

  ผมทําไม่สน ไม่สนจริงๆ ยิงอัดเข้าพ่นออกยังกับคนบ้า เพียงแต่พลิกไปนอน
 ตะแคงมองมนัตดัเล็บตีนโสโครกของมนั (บทที 6, 64) 

 คําว่า ตีน มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงอวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ 
นบัตงัแตข้่อเท้าลงไป ใช้สําหรับยืนหรือเดิน Leetrakul (1978: 23) ได้กล่าวว่าการใช้คําว่า ตีน 
เพือเรียกอวยัวะนนัถือเป็นสิงทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย และคนไทยก็มกัจะเลียง
ไปใช้คําว่า “เท้า” ซึงมีความสุภาพมากกว่า ดงันนัคําว่า ตีน ในตวัอย่างที 35 นีจึงเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามเนืองจากเป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  
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 3.2 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มเครือญาติ 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติ หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้อง
กับระบบเครือญาติหรือคําเรียกญาติต่างๆ เช่น พ่อ ผัว เมีย แม่ง ฯลฯ จากการศึกษาพบว่า
ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีปรากฏใช้ในสํานวนแปลเท่านนั โดยจะมีทงัส่วนทีสือความหมายตามรูป
ภาษา สว่นทีใช้เป็นคําสบถเพือสืออารมณ์ และสว่นทีใช้เป็นคําเรียกแทนตวับคุคล 

ตวัอยา่งที 36 โฮลเดนจะเปิดไฟในห้องของแอ็คลีแต่ไม่รู้ว่าสวิทช์ไฟอยู่ตรงไหน เขาจึงถาม  
  แอ็คลี แอ็คลีตอบกลบัมาด้วยความไมพ่อใจเนืองจากถกูรบกวนขณะนอนหลบั 

  “Wuddaya want the light for?” … Right next to your hand.” (Chapter 7, 
 50) 

  “เปิดหาพ่อมนัทําไมวะ...นนัอยูที่ขวามือของลือนนั” (บทที 7, 70)  

 คําว่า พ่อ เป็นคําเรียกญาติในภาษาไทย โดยเป็นถ้อยคําทีลูกใช้เรียกชายทีผู้ ให้กําเนิด
หรือเลียงดูตน นอกจากนียังสามารถใช้ถ้อยคําดังกล่าวเป็นคําสบถเพือแสดงความรู้สึกต่างๆ 
ดงัเชน่ในตวัอย่างที 36 นี แอ็คลีได้สบถคําว่า พ่อ ออกมาเพือแสดงความรู้สึกรําคาญทีถกูโฮลเดน
รบกวนขณะนอนหลบั แต่เนืองจากสงัคมไทยมีค่านิยมเรืองการเคารพผู้อาวุโสและญาติผู้ ใหญ่ 
โดยเฉพาะบพุการีจะถือวา่เป็นเทวดาประจําครอบครัว (สพุิศวง ธรรมพนัทา, 2532: 156) การสบถ
คําวา่ พ่อ จงึเป็นสิงต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเพราะเป็นการเอย่ถึงบพุการีในทางทีไม่
เคารพ ไมเ่หมาะสม และหยาบคาย ดงันนัคําสบถ พ่อ ในตวัอยา่งนีจงึเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

ตวัอยา่งที 37 โฮลเดนสงัเครืองดืมขณะนงัรอลซูอยูใ่นบาร์วิคเกอร์ 

  and ordered a couple of Scotch and sodas before old Luce even 

 showed up. I stood up when I ordered them so they could see how tall I was and 

 all and not think I was a goddam minor. (Chapter 19, 149) 
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  ผมสงัสก็อตกบัโซดามาสองทีก่อนทีนายลซูแม่งจะโผล่มา ตอนทีผมสงัผมลกุขึน
 ยืนด้วย แม่งใครต่อใครจะได้เห็นว่าผมนะสูงแค่ไหนแล้ว และก็จะได้ไม่คิดว่าผมยงัเป็น
 เดก็แม่งอยู ่(บทที 19, 208) 

 คําว่า แม่ง เกิดจากการกลืนเสียงจากคําว่า “แม่มึง” และได้พัฒนาความหมายจน
กลายเป็นทงัคําสบถ คําอทุาน และคําแทนตวับคุคล อย่างไรก็ตามคําว่า แม่ง เป็นถ้อยคําทีรุนแรง
และหยาบคายอย่างมากในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย การทีโฮลเดนสบถออกมาว่า แม่ง เพือ
แสดงความรู้สกึไมพ่อใจในตวัอยา่งนีจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 

 ผู้ วิจัยได้จัดให้คําว่า แม่ง เป็นถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติเนืองจากว่าผู้ วิจัยได้
พิจารณาขอบเขตทางหน้าทีและความหมายของถ้อยคําระหว่างคําว่า แม่ กบั มึง และพบว่าคําว่า 
แม่ สามารถทําหน้าทีได้เหมือนกับคําว่า แม่ง เช่น เป็นคําสบถ (เช่น ร้องไห้หาแม่มึงเหรอ)  
คําอุทาน (เช่น แม่โว้ย)  และคําแทนตวับุคคล (เช่น ไปไหนจ๊ะแม่) ในขณะทีคําว่า มึง ไม่นิยมใช้
เป็นคําสบถและคําอทุาน ดงันนัคําว่า แม่ง น่าจะจึงมีความคล้ายคลึงกบัคําว่า แม่ มากกว่าคําว่า 
มึง ทําให้ผู้วิจยัจดัถ้อยคําต้องห้าม แม่ง เป็นถ้อยคําต้องห้ามกลุม่เครือญาติ 

ตวัอยา่งที 38 โฮลเดนเลา่ถึงครูสเปนเซอร์และคณุนายสเปนเซอร์ให้โฟบฟัีง 

  “There was this one old guy, Mr. Spencer. His wife was always giving 

 you hot chocolate and all that stuff, and they were really pretty nice. (Chapter 22, 
 174)   

  “มีครูแก่ๆ หง่อมๆ อยู่คน ชือครูสเปนเซอร์ เมียของแกชอบเอาช็อคโกแล็คร้อน
 กบัขนมมาให้พวกเราบอ่ยๆ ผัวเมียคู่นีเป็นคนดีจริงๆ” (บทที 22, 247) 

 คําวา่ ผัว และ เมีย เป็นคําเรียกญาตใินภาษาไทย จากตวัอย่างที 38 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคํา
ทงัสองเพือเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์และคณุนายครูสเปนเซอร์ตามลําดบั แต่เนืองจากคําว่า ผัว 
และ เมีย เป็นถ้อยคําทีสงัคมสุภาพชนมองว่าไม่สุภาพ การนําถ้อยคําทงัสองมาเรียกแทนตวัครู
สเปนเซอร์และคณุนายสเปนเซอร์ซึงมีความอาวโุสและมีสถานะสงูกว่าจึงเป็นสิงทีไม่เหมาะสมใน
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วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยเพราะจะแสดงออกถึงความไม่เคารพนับถือ นอกจากนี Leetrakul 

(1978: 69-72) ได้กล่าวไว้ว่าวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะคาดหวงัว่าผู้พดูทีมีสถานะตํากว่าผู้ ฟัง
หรือผู้ ทีถูกกล่าวถึงจะต้องใช้ถ้อยคําทีแสดงความเคารพนบัถือ และต้องหลีกเลียงการใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามให้มากทีสุด ดงันนัการใช้คําว่า ผัว และ เมีย เพือเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์และคณุนาย
สเปนเซอร์ซึงมีความอาวโุสและมีสถานะสงูกว่าโฮลเดนจึงถือเป็นสิงทีไม่สภุาพ ไม่เหมาะสม และ
เป็นสิงต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  

 3.3 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มคาํสรรพนามและคาํนําหน้านาม 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านาม หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมา
ของถ้อยคําเกียวข้องกบัคําสรรพนาม เชน่ แก มัน ฯลฯ รวมถึงคํานําหน้านาม (Designation) ทีใช้
ประกอบกบัคําอืนๆ เพือเรียกแทนตวับคุคล เช่น ไอ้ อี ฯลฯ จากการศึกษาพบว่าถ้อยคําต้องห้าม
กลุม่นีปรากฏใช้ในสํานวนแปลเทา่นนัและโดยสว่นมากมกัจะเป็นถ้อยคําหยาบคาย 

ตวัอยา่งที 39 โฮลเดนเลา่ถึงครูสเปนเซอร์ 

  and if you thought about him too much, you wondered what the heck he 

 was still living for. I mean he was all stooped over and he had very terrible 

 posture, and, in class, whenever he dropped a piece of chalk at the blackboard, 

 some guy in the first row always hat to get up and pick it up and hand it to him. 

 (Chapter 2, 11) 

  ถ้าคณุคิดเรืองของแกมากๆ คณุก็จะสงสยัว่าแกยงัมีชีวิตอยู่ไปหาอะไร? เพราะ
 แกแก่หง่อมไปทงัตวัและสุขภาพก็แย่เต็มทีแล้ว เวลาอยู่ในห้องเรียน ทกุครังทีแกทําเศษ 
 ชอล์คหล่นตกจากมือทีกระดาน พวกนกัเรียนทีนงัแถวหน้าจะต้องลกุไปเก็บขนึมาและยืน
 สง่ให้แก (บทที 2, 15) 

 คําว่า แก เป็นคําสรรพนามบรุุษที 2 ซึงจะใช้กบัผู้ ทีสนิทสนมด้วยหรือผู้ น้อย และยงัเป็น
ถ้อยคําภาษาปากทีใช้แทนตวัผู้ ทีเราพูดถึง หรือใช้เป็นคําสรรพนามบุรุษที 3 ก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
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การใช้คําสรรพนาม แก กับผู้ ทีมีสถานภาพทางสงัคมสูงกว่าหรือผู้ ทีควรได้รับความเคารพนบัถือ
นันถือเป็นสิงทีหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย  (Leetrakul, 

1978: 26) จากตวัอยา่งที 39 นี โฮลเดนใช้คําสรรพนาม แก เพือแทนตวัครูสเปนเซอร์ ซึงการใช้คํา
สรรพนามเช่นนีถือว่าหยาบคาย ไม่เหมาะสม และถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย เนืองจากครูสเปนเซอร์มีสถานะสูงกว่าโฮลเดน และโฮลเดนซึงมีสถานะเป็นนกัเรียนก็
ควรจะใช้คําสรรพนามทีแสดงถึงความเคารพครูสเปนเซอร์ด้วย 

ตวัอยา่งที 40 โฮลเดนเลา่ถึงครูใหญ่แฮสซงึเป็นครูใหญ่ทีโรงเรียนเก่าของเขา 

  You should’ve seen the way he did with my room-mate’s parents. I 

 mean if a boy’s mother was sort of fat or corny-looking or something, and if 

 somebody’s father was one of those guys that wear those suits with very big 

 shoulders and corny black-and-white shoes, then old Haas would just shake 

 hands with them and give them a phoney smile. (Chapter 2, 18) 

  เสียดายทีคุณไม่เห็นมันทํากับพ่อแม่ของเพือนผม ผมหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่ของ
 เด็กสักคนท่าทางเปินๆเชยๆ หรืออ้วนๆ หรือถ้าพ่อเด็กบางคนเป็นพวกชอบใส่สูททีไหล่
 ใหญ่เกินไป สวมรองเท้าดําขาวเชยๆ ละก็เจ้าแฮสก็จะไปเช็คแฮนด์เนือยๆ ยิมให้อย่าง 

 ดแูคลน (บทที 2, 25) 

 คําว่า มัน เป็นคําสรรพนามบุรุษที 3 ซึงมกัจะใช้เรียกผู้ น้อย สตัว์ หรือเรียกผู้ อืนอย่างไม่
เคารพ จากตวัอย่างที 40 นี โฮลเดนใช้คําสรรพนาม มัน เรียกแทนตวัครูใหญ่แฮสอย่างไม่เคารพ
ซึงถือเป็นสิงทีหยาบคายและไม่สมควรในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เนืองจากโฮลเดนมีสถานะ
เป็นนกัเรียนจึงควรเรียกครูใหญ่แฮสด้วยคําสรรพนามทีแสดงถึงความเคารพ  นอกจากนีการใช้คํา
วา่ เจ้า นําหน้าชือครูใหญ่แฮสซึงมีสถานะสงูกว่าก็เป็นสิงทีหยาบคายและไม่สมควรในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทยเช่นกัน ดังนันคําว่า มัน และ เจ้า ในตัวอย่างนีจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม
เนืองจากความหยาบคายและความไมเ่หมาะสม 
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ตวัอยา่งที 41 โฮลเดนกบัแซลลีมาชมละคร พอจบตอนแรกทงัคูก็่ออกมาข้างนอก แซลลีบงัเอิญ
  พบคนรู้จกัทีนนั 

  Then, all of sudden, she saw some jerk she knew on the other side of 

 the lobby. Some guy in one of those very dark grey flannel suits and one of those 

 checkered vests. Strictly Ivy League. Big Deal. He was standing next to the wall, 

 smoking himself to death and looking bored as hell. (Chapter 17, 133) 

  แต่แล้ว ในทนัใดนนั หล่อนก็เหลือบไปเห็นใครทีฝังตรงข้ามเข้า ไอ้หนุ่มคนหนึง
 ในกลุ่มทีใส่เสือสักหลาดสีเทาๆ มืดๆ กับเสือกักสีแดงแปร๊ด..ไอ้พวกไอวีลีกส์ผู้ ยิงใหญ่ 

 อีกแล้ว! ไอ้หมอนันยืนพิงฝา อัดบุหรีเอาเป็นเอาตายและดูท่าจะเซ็งๆ อะไรสักอย่าง  
 (บทที 17, 183) 

 คําว่า ไอ้ เป็นคํานําหน้านาม (Designation) ทีสามารถแสดงความดหูมินเหยียดหยาม 
และ Leetrakul (1978: 27) ก็ได้จดัให้คําวา่ ไอ้ เป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 
ดงันนัการทีโฮลเดนใช้คําว่า ไอ้ เพือแสดงความดหูมินเหยียดหยามในตวัอย่างที 41 นี จึงถือเป็น
ถ้อยคําต้องห้าม นอกจากนียงัมีการใช้คําว่า ไอ้ คูก่บัคําว่า หมอ ซึงเป็นคําเรียกแทนบรุุษที 3 ด้วย
ความหมนัไส้ด้วย ซึงคําว่า หมอ ในทีนีก็เป็นถ้อยคําต้องห้ามเนืองจากเป็นคําสรรพนามทีแสดง
ความหยาบคายและความดหูมินเหยียดหยามตอ่ผู้ ทีถกูกลา่วถึงได้เชน่กนั 

 3.4 ถ้อยคาํต้องห้ามกลุ่มคาํลงท้าย 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้าย หมายถึง ถ้อยคําต้องห้ามซึงมีทีมาของถ้อยคําเกียวข้อง
กบัคําลงท้าย (Final particle) จากการศกึษาพบวา่ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีปรากฏใช้ในสํานวนแปล
เทา่นนั โดยสว่นมากมกัจะเป็นถ้อยคําลงท้ายทีหยาบคาย เชน่ วะ ว่ะ โว้ย เว้ย ฯลฯ 

ตวัอยา่งที 42 โฮลเดนเข้าไปในห้องของแอ็คลี 

  “This room stinks,” I said. “I can smell your socks from way over here. 

 Don’t cha ever send them to the laundry?” (Chapter 7, 52) 
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  “ห้องเหม็นชิบหาย” ผมว่า “เหม็นถุงตีนลือแถวๆ นีหว่ะ ทําไมไม่ส่งไปให้ห้องซกั
 ผ้าเสียบ้างละ่วะ” (บทที 7, 73) 

 คําว่า วะ เป็นคําลงท้ายประโยคในภาษาไทย (Final participle) ทีแสดงความคุ้นเคยเป็น
กนัเองหรือแสดงความไม่สุภาพ มกัจะใช้ลงท้ายประโยคคําถาม ส่วนคําว่า หว่ะ ก็เป็นคําลงท้าย
เชน่กนั แตม่กัจะใช้ลงท้ายประโยคบอกเล่า จากตวัอย่างที 42 นี โฮลเดนได้ใช้คําลงท้ายเหล่านีใน
การสนทนาเพือแสดงความสนิทสนมระหว่างเขากบัแอ็คลี แตเ่นืองจาก Leetrakul (1978: 28) ได้
จดัให้คําลงท้ายเหล่านีเป็นถ้อยคําหยาบคายทีผู้พดูควรหลีกเลียงต่อการเอ่ยถึง ดงันนัคําลงท้าย 
วะ และ หว่ะ จงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเพราะสามารถแสดงถึงความก้าวร้าวและความหยาบคาย
ของผู้พดูได้  

ตวัอยา่งที 43 โฮลเดนคยุกบัลซูเรืองแฟนใหมช่าวจีนของลซู 

  “Listen, I’m serious,” I said. “No kidding. Why it’s better in the East?” 

 (Chapter 19, 152) 

  “เฮ้ย นีอัวะพูดจริงๆ นะโว้ย ไม่พูดเล่นแล้ว ทําไมลือถึงว่าตะวันออกดีกว่า ”  
 (บทที 19, 214) 

 คําว่า โว้ย เป็นคําลงท้ายประโยคในภาษาไทยทีแสดงความคุ้นเคยเป็นกนัเองหรือแสดง
ความไม่สภุาพ จากตวัอย่างที 43 นี โฮลเดนใช้คําลงท้าย โว้ย เพือเสริมอรรถรสในการสนทนาให้
ฟังดูเป็นกันเองและช่วยแสดงความรู้สึกสงสัยของโฮลเดนให้ฟังดูรุนแรงยิงขึน แต่เนืองจาก 
ศภุกานดา บญุทองรอด (2545: 124-127) ได้เสนอไว้ว่าคําว่า โว้ย เป็นถ้อยคําลงท้ายทีไม่สภุาพ
และหยาบคาย ถ้อยคําดงักลา่วจงึถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

 กลุ่มทีมาถ้อยคําต้องห้ามทงั 4 กลุ่มทีกล่าวมานี ได้แก่ กลุ่มอวัยวะ กลุ่มเครือญาต ิ
กลุม่คําสรรพนามและคํานําหน้านาม และกลุม่คําลงท้าย เป็นกลุม่ทีมาซึงปรากฏใช้ในสํานวนแปล
เท่านนั กลุ่มทีมาเหล่านีแสดงห้เห็นลกัษณะเดน่ของถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลทีแตกต่างไป
จากต้นฉบบั และยงัสามารถสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยทีไม่มี
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ในวฒันธรรมภาษาองักฤษได้ เช่น ในภาษาไทยจะมีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและ
คํานําหน้านาม และถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้ายเพือแสดงความรู้สึกไม่พอใจของผู้พูด แต่ใน
ภาษาองักฤษจะไม่มีถ้อยคําต้องห้ามลกัษณะนี เนืองจากวัฒนธรรมภาษาองักฤษไม่มีการใช้คํา
สรรพนามและคํานําหน้านามเพือแสดงความรู้สึกไม่พอใจของผู้พูด และลกัษณะไวยากรณ์ของ
ภาษาองักฤษก็ไมมี่คําลงท้ายเหมือนกบัภาษาไทย ทําให้ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํา
นําหน้านาม และถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้ายเป็นลักษณะเฉพาะทีโดดเด่นอย่างหนึงของ
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  

 ลักษณะเฉพาะทีน่าสนใจอีกประการหนึงของถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยคือถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติทีสามารถใช้แสดงความรู้สึกหรือสบประมาทก็ได้ 
ผู้ วิจัยคิดว่าสาเหตุทีทําให้ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติปรากฏใช้ในสํานวนแปลเท่านันเป็น
เพราะวา่ชาวไทยคุ้นเคยกบัการใช้คําเรียกเครือญาติและถือว่าญาติพีน้องเป็นบคุคลสําคญัอนัเป็น
ทีรักและเคารพ โดยเฉพาะกบัพอ่แมซ่งึเป็นผู้ ให้กําเนิดจะถือว่าเป็นผู้ มีพระคณุอย่างสงูสดุและเป็น
เทวดาประจําครอบครัว (สพุิศวง ธรรมพนัทา, 2532: 156) การล่วงเกินพ่อแม่และญาติพีน้องไม่ว่า
จะด้วยการกระทําหรือคําพูดจึงเป็นสิงทีหยาบคายและร้ายแรงอย่างยิงสําหรับชาวไทย ส่วนใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษนนัผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารเกียวกบัถ้อยคําต้องห้ามในภาษาองักฤษ
แล้วก็ยังไม่พบว่ามีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มนีในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ  จะมีเพียงคําที
ใกล้เคียงก็คือคําว่า Motherfucker แต่เนืองจากถ้อยคําดงักล่าวไม่ปรากฏใช้ในต้นฉบบั  ดงันนั
ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติจึงเป็นลักษณะเฉพาะของถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยทีปรากฏใช้ในสํานวนแปลเทา่นนั 

 ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มอวยัวะก็เป็นอีกกลุ่มหนึงทีปรากฏใช้ในสํานวนแปลเท่านนั แม้ว่าใน
ต้นฉบบัก็มีถ้อยคําต้องห้ามทีใช้สือความหมายถึงอวยัวะ เช่น Ass แตว่่าถ้อยคําต้องห้ามคํานีไม่ได้
มีทีมาจากอวยัวะโดยตรง แต่เกิดจากการเปลียนแปลงความหมายขนึในภายหลงั โดยคําว่า Ass 

เดมิมีความหมายว่า “ลา” และใช้เป็นคําสแลงเพือเรียกคนโง่เขลาเบาปัญญา แตเ่นืองจากถ้อยคํา
ดงักล่าวสามารถออกเสียงคล้ายกบัคําว่า Arse ซึงแปลว่า “ก้น” ทําให้เกิดการลากเข้าความจนมี
การนําคําว่า Ass มาใช้สือความหมายว่า “ก้น” เพือแสดงความหยาบคายในทีสุด จะเห็นได้ว่า
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ถ้อยคําต้องห้าม Ass ไมไ่ด้สือความหมายถึงอวยัวะ “ก้น” มาตงัแตต้่น ดงันนัผู้วิจยัจึงไม่ถือว่าเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่อวยัวะ แตกตา่งกบัถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มอวยัวะในภาษาไทยทีใช้เป็นคําเรียก
อวยัวะมาตงัแตต้่น 

 จากการจดักลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนพบว่ามีถ้อยคําต้องห้าม
บางกลุม่ทีปรากฏใช้ทงัในต้นฉบบัและสํานวนแปล ในขณะเดียวกนัก็มีถ้อยคําต้องห้ามบางกลุ่มที
ปรากฏใช้เฉพาะในต้นฉบบัหรือเฉพาะในสํานวนแปลเพียงแหง่ใดแหง่หนึง การทีมีถ้อยคําต้องห้าม
บางกลุ่มปรากฏใช้เฉพาะในต้นฉบบัหรือสํานวนแปลแสดงให้เห็นว่าผู้ แปลได้ใช้กลวิธีการแปล
นอกเหนือไปจากการแปลตรงตามรูปภาษา ส่งผลให้สํานวนแปลมีถ้อยคําต้องห้ามทีหลากหลาย
และแตกต่างไปจากกลุ่มทีปรากฏในต้นฉบบั โดยผู้แปลได้หยิบยกถ้อยคําต้องห้ามซึงเป็นทีรู้จัก
คุ้นเคยกนัในวฒันธรรมภาษาไทยเข้ามาแปล เพือทําให้สํานวนแปลนนัสามารถสือความหมายและ
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นทีเข้าใจในวัฒนธรรมของผู้ อ่าน อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้
ถ้อยคําในวฒันธรรมภาษาไทยเพือแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบันนัจําเป็นต้องมีกลวิธี
การแปลทีเหมาะสม นอกจากนีผู้แปลก็ยงัต้องคํานึงถึงปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลอีกหลายประการ
จึงจะสามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบับได้อย่างถูกต้อง ในบทถัดไปนีผู้ วิจัยจะ
นําเสนอกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามและปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 
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บทท ี4 

กลวิธีการแปลถ้อยคาํต้องห้าม 

 

 ปัญหาประการหนงึทีมกัจะเกิดขนึในการแปลอยูเ่สมอคือความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรม
ในต้นฉบบักบัสํานวนแปล โดยเฉพาะถ้อยคําต้องห้ามซึงเกียวข้องสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมของสงัคม
แตล่ะแห่งอย่างลึกซงึ (สพุรรณี ปินมณี, 2554: 233) และเนืองจากต้นฉบบัเรือง The Catcher in 

the Rye มีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่เป็นจํานวนมาก ผู้แปลในฐานะทีเป็นผู้ ตีความและถ่ายทอด
สาระต่างๆ จากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลจึงต้องมีกลวิธีการแปลทีเหมาะสมจึงจะช่วยให้สํานวน
แปลสามารถสือความหมายและอารมณ์ของถ้อยคําต้องห้ามได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับ
ต้นฉบบั 

 การศึกษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามในครังนีผู้แปลได้ศึกษาโดยยึดถ้อยคําต้องห้าม
ในต้นฉบบัเป็นหลัก ผู้แปลได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของศภุกานดา บุญทองรอด (2545: 127-129)  
เพือพิจารณาว่าผู้แปลเลือกแปลตามคณุสมบตัิส่วนใดของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั ระหว่าง 
รูปภาษา ความหมาย และอารมณ์ ทังนีผู้ วิจัยจะจัดให้กลวิธีการแปลทีผู้ แปลใช้แปลถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัโดยตรงเป็นกลวิธีหลกั ส่วนกลวิธีการแปลทีไม่ได้ใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัโดยตรงจะเป็นกลวิธีเสริม 

 จากการศกึษาครังนีผู้วิจยัพบวา่มีกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามจํานวน 7 กลวิธี สามารถ
แบ่งออกเป็นกลวิธีหลักจํานวน 5 กลวิธี และกลวิธีเสริมจํานวน 2 กลวิธี ผู้ วิจัยจะนําเสนอ
รายละเอียดเกียวกับกลวิธีการแปลแต่ละประเภทไปตามลําดบั ผู้ วิจัยจะคดัเลือกตวัอย่างจาก
ต้นฉบบัและสํานวนแปลทีน่าสนใจขึนมาประกอบ และจะอธิบายรายละเอียดเกียวกับกลวิธีการ
แปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในตวัอย่างดงักล่าว รวมถึงข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับการแปล
ถ้อยคําต้องห้าม เช่น ความหมายของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั หน้าทีของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบั ฯลฯ รายละเอียดของกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามมีดงัตอ่ไปนี 
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1. กลวิธีหลัก 

 กลวิธีหลกั หมายถึง กลวิธีการแปลทีผู้แปลใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบบั 
จากการศกึษาครังนีพบวา่กลวิธีหลกัมีจํานวน 5 กลวิธี ได้แก่  

 1.1 กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา  
 1.2 กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา  
 1.3 กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์  
 1.4 กลวิธีการแปลตีความ  
 1.5 กลวิธีการละ 

 รายละเอียดเกียวกบักลวิธีหลกัทงั 5 กลวิธี มีดงัตอ่ไปนี 

 1.1 กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา 

 กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา หมายถึง การแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบั
โดยยึดความหมายตามรูปภาษาหรือความหมายตรง (Denotation) ของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นหลักแล้วแปลด้วยถ้อยคําในภาษาไทยทีสือความหมายตรงกับความหมายตามรูป
ภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั กลวิธีการแปลประเภทนีจะมุ่งถ่ายทอดความหมายตามรูป
ภาษาหรือความหมายตรงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัมากกว่าการถ่ายทอดความหมายแฝง
หรืออารมณ์ และเมือแปลมาแล้วถ้อยคําในสํานวนแปลอาจจะยังเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่หรือ
กลายเป็นถ้อยคําธรรมดาก็ได้ 

ตวัอยา่งที 44 หลงัโฮลเดนทะเลาะกบัสแตร็ดเลเตอร์ เขาก็เข้าไปในห้องของแอ็คลี 

  Ackley sort of sat up in bed and leaned on his arm. He had lot of  
 white stuff on his face, for his pimples. He looked sort of spooky in the dark.  
 (Chapter 7, 50) 

  แอ็คลีลุกขึนนังเอนๆ อยู่บนเตียง ดูในความมืดไอ้สีขาวแต้มเป็นจุดๆ บทหัวสิว
 ของมนัทําให้มนัดเูหมือนผี (บทที 7, 70) 
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 คําว่า spooky มีความหมายตามรูปภาษาว่า “เหมือนผี” โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือ
สบประมาทลักษณะหน้าตาของแอ็คลีว่าน่ากลัวเหมือนผี การสบประมาทต่อลักษณะของผู้ อืน
เชน่นีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 44 นี ผู้แปลได้เลือก
แปลถ้อยคําต้องห้าม spooky ด้วยคําว่า เหมือนผี ซึงสือความหมายสอดคล้องกับความหมาย
ตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั และยังเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยด้วย ดงันนัการแปลเชน่นีจงึเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาทีถ้อยคําในสํานวนแปล
ยงัคงเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่ 

ตวัอยา่งที 45 โฮลเดนนงัอยูใ่นห้องพกัแขกแล้วพบวา่คนอืนๆ กลบัไปเกือบหมดแล้ว 

  There was hardly anybody in the lobby any more. Even all the whorey-

 looking blondes weren’t around any more, all of sudden, I felt like getting the hell 

 out of the place. (Chapter 11, 85) 

  ตอนนีเกือบไม่มีใครอยู่ในห้องพักแขกแล้ว กระทังแม่สาวผมบลอนด์ที ท่าทาง
 คล้ายกะหรีพวกนันก็หายหัวไปหมด... แล้วจู่ๆ ผมก็เกิดความรู้สึกอย่างนีขึนมาอีก  
 มนัอดึอดัทีสดุ อยากออกไปให้พ้นๆ จากทีนี (บทที 11, 119) 

 คําว่า whorey-looking ในตวัอย่างที 45 นี สือความหมายตามรูปภาษาว่า “ท่าทางคล้าย
กะหรี” และเนืองจากคําว่า Whore เป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ  
การกล่าวหาผู้หญิงทีอยู่ในห้องพักแขกด้วยถ้อยคําดงักล่าวจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม ผู้แปลได้
เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม whorey-looking ด้วยคําว่า ท่าทางคล้ายกะหรี ซึงมีความหมาย
สอดคล้องกบัความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั และยงัเป็นถ้อยคําต้องห้าม
ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยด้วย ดงันนัการแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาที
ถ้อยคําในสํานวนแปลยงัคงเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่ 
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ตวัอยา่งที 46 โฮลเดนมีปากเสียงกับมอรีสเนืองจากเขาไม่พอใจทีมอรีสพยายามจะโกงค่าตวั
  โสเภณีเพิมขนึจากทีตกลงกบัโฮลเดนไว้ 

  “Let’s have it, chief.” He came right up to where I was standing. That’s 

 all he could say. “Let’s have it, chief.” He was a real moron. (Chapter 14, 107) 

  “จา่ยมาซะพี” มนัเข้ามาจนชิดทีผมยืนอยู ่ได้แตพ่ดูวา่ “จา่ยมาซะพี” เทา่นนั   
 แมง่ปัญญาอ่อนจริงๆ (บทที 13, 150) 

 คําวา่ moron ในภาษาองักฤษมีความหมายตามรูปภาษาว่า “คนปัญญาอ่อน” นอกจากนี
ยงัสามารถใช้เป็นคําสบประมาททีหยาบคายโดยสือวามหมายแฝงว่า “โง่เขลาเบาปัญญา” ได้ด้วย 
เชน่เดียวกบัในตวัอย่างที 46 นี โฮลเดนใช้เป็นถ้อยคําดงักล่าวเพือสบประมาทมอรีสว่าโง่เขลาเบา
ปัญญา อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัพบว่าผู้แปลไม่ได้แปลโดยยึดความหมายแฝงแต่กลับเลือกแปลตรง
ตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม moron โดยแปลด้วยคําว่า ปัญญาอ่อน ซึงเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามทีใช้เรียกผู้ ทีมีความบกพร่องทางสติปัญญาตรงตามความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบั ดงันนัการแปลเชน่นีจงึเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาทีถ้อยคําในสํานวน
แปลยงัคงเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่ 

ตวัอยา่งที 47 โฮลเดนเลา่วา่เขาเป็นคนไมน่บัถือศาสนาและไม่ชอบพวกพระทีอยู่ตามโรงเรียนที
  เขาเคยเรียนอยู ่

  If you want to know the truth, I can’t even stand ministers. The ones 

 they’ve had at every school I’ve gone to, they all have these Holy Joe voices 

 when they start giving their sermons. God, I hate that. (Chapter 14, 105) 

  บอกความจริงให้ก็ได้วา่ผมนะ่ทนหลวงพอ่ไมค่อ่ยได้ โดยเฉพาะพวกพระทีอยู่ตาม
 โรงเรียนทีผมเคยเข้าไป แต่ละคนล้วนแต่มีนําเสียงอันธัมมะธัมโมกันทงันนัในตอนทีจะ
 เทศน์ พระเจ้า! ลกูเกลียดพวกเขาจริงๆ!! (บทที 13, 147) 
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 คําว่า God มีความหมายตามรูปภาษาว่า “พระเจ้า” แต่ในตวัอย่างที 47 นี ถ้อยคํา
ดงักล่าวไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา แต่เป็นคําสบถทีโฮลเดนเอ่ยขึนเพือแสดงความรู้สึก
เกลียดชงัทีเขามีตอ่หลวงพ่อและพระ การสบถถึงพระเจ้าในลกัษณะเช่นนีก็ถือเป็นสิงต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพราะเป็นการเอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม จากตวัอย่างนีผู้
แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม God ด้วยคําว่า พระเจ้า ซึงสือความหมายสอดคล้องกับ
ความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับ แต่ไม่ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย การแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาทีถ้อยคําใน
สํานวนแปลกลายเป็นถ้อยคําธรรมดา 

ตวัอยา่งที 48 หลงัจากลซูกลบัไปแล้ว โฮลเดนก็ยงัคงนงัดืมสรุาตอ่จนกระทงัเขาเริมเมา 

  Boy, I sat at that goddam bar till around one o’clock or so, getting drunk 

 as a bastard. I could hardly see straight. (Chapter 20, 156) 

  ไอ้หนู ผมนงัรากงอกอยู่ทีบาร์อปัรีย์นนัจนถึงตีหนึงได้กระมัง แม่งเมายังกับไอ้
 ลูกไม่มีพ่อ ผมมองอะไรเวียนหวัตาลายไปหมด (บทที 20, 220) 

  คําว่า bastard มีความหมายตามรูปภาษา “ลูกไม่มีพ่อ” แต่ถ้านํามาใช้ในลกัษณะของ
ภาพพจน์ว่า as a bastard จะกลายเป็นคําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงการเน้นความหมายด้วย
ถ้อยคําดงักล่าวถือว่าหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จาก
ตวัอย่างที 48 นี ถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ทําหน้าทีเน้นอาการเมาของโฮลเดนว่า “เมาอย่าง
มาก” ทว่าผู้แปลไม่ได้แปลถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวด้วยคําเน้นความหมายในภาษาไทย เช่น เมา
มาก เมาหัวรานํา ฯลฯ แต่เลือกแปลว่า (เมา) ยังกับไอ้ลูกไม่มีพ่อ ซึงเป็นการแปลโดยยึด
ความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัมากกว่าความหมายแฝง ดงันนัการแปล
เชน่นีจงึเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา 
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ตวัอยา่งที 49 โฮลเดนแวะไปสวนสาธารณะเพือไปดเูป็ดทีทะเลสาบ 

  I figured I’d go by that little lake and see what the hell the duck were 

 doing, see if they were around or not. (Chapter 20, 160) 

  ผมกะว่าจะไปทีทะเลสาบเล็กๆ นนั แล้วก็คิดดูสิว่า ไอ้พวกเป็ดห่านนั มันกําลัง
 ทํานรกอะไรกนัอยู ่ดซูิวา่มนัอยูที่นนัหรือเปลา่ (บทที 20, 225) 

 คําว่า the hell มีความหมายตามรูปภาษาว่า “นรก” แต่ในตวัอย่างที 49 นี ถ้อยคํา
ดงักลา่วไมไ่ด้สือความหมายตามรูปภาษา แตเ่ป็นคําสบถสอดแทรก (Expletive) เพือเสริมอารมณ์
ของผู้พดูขณะสนทนา อยา่งไรก็ตามการสบถคําว่า the hell ถือเป็นสิงทีหยาบคายและเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ จากตวัอย่างนีผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม  
the hell ด้วยคําว่า นรก ซึงมีความหมายสอดคล้องกับความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบับ และการสบถคําดังกล่าวก็ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย การแปลเช่นนีจึงถือเป็นกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาทีถ้อยคําในสํานวนแปลยงัคง
เป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่ 

ตวัอยา่งที 50 โฮลเดนแอบเข้าไปพบโฟบีทีบ้าน 

  “Who gave you that haircut?” I asked her. I just noticed what a stupid 

 haircut  somebody gave her. It was way too short. (Chapter 22, 173) 

  “ใครตดัผมให้น้องน่ะ” ผมถามแก ผมเพิงจะสงัเกตเห็นผมทรงโง่ๆ ทีมีคนตดัให้
 แกตอนนนันนัเอง มนัสนักดุเกินไป (บทที 22, 246) 

 คําว่า stupid มีความหมายตามรูปภาษาว่า “โง่” แตใ่นตวัอย่างที 50 นี ถ้อยคําดงักล่าว
ไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา เพราะโฮลเดนใช้คําว่า stupid เพือสบประมาทตอ่ลกัษณะทรง
ผมของโฟบี โดยสือความหมายแฝงเป็นนยัว่า “แปลก” หรือ “น่าเกลียด” ถ้อยคําดงักล่าวจึงเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามเพราะเป็นการสบประมาทต่อลักษณะทางกายภาพของผู้ อืน  อย่างไรก็ตาม 
ผู้แปลเลือกทีจะแปลถ้อยคําต้องห้าม stupid โดยยึดความหมายตามรูปภาษาเป็นหลกั และแปล



96 
 

ด้วยคําว่า โง่ๆ แทนทีจะแปลตามความหมายแฝงว่า “แปลก” หรือ “น่าเกลียด” การแปลเช่นนีจึง
เป็นกลวิธีการแปลตามรูปภาษาด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยเพราะคําว่า โง่ๆ สือความหมาย
สอดคล้องกบัรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม stupid ในต้นฉบบั 

 ผู้ วิจัยสังเกตว่ากลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษามักจะใช้ได้ผลดีกับถ้อยคําต้องห้ามที
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษมีใช้สอดคล้องกับวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ซึงถ้อยคําต้องห้าม
เหล่านันมักจะเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มคุณสมบัติ  Spooky-เหมือนผี, Stupid-โง่, 

Whore-กะหรี ฯลฯ แต่ถ้าหากว่าผู้ แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษากับถ้อยคํา
ต้องห้ามทีวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษมีใช้แตกตา่งไปจากวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยก็อาจจะ
ส่งผลให้สํานวนแปลไม่สามารถสือความหมายหรืออารมณ์ได้ครบถ้วนตามทีต้นฉบบันําเสนอไว้ 
เช่น การแปลคําสบถ God ด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาว่า พระเจ้า ผู้อ่านชาวไทยอาจจะ
ไมส่ามารถรับรู้อารมณ์ของตวัละครได้ชดัเจนเทียบเทา่กบัผู้อา่นชาวองักฤษ เนืองจากในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทยจะไม่นิยมสบถถึงพระเจ้า ผู้ วิจัยจะขออธิบายรายละเอียดส่วนนีเพิมเติมใน
ภายหลงัโดยจะกลา่วไว้ในบทที 6 ซงึวา่ด้วยปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 

 1.2 กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา  

 กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา หมายถึง การแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใน
ต้นฉบบัโดยเทียบเคียงจากความหมายตามรูปภาษาหรือความหมายตรง (Denotation) ของ
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเป็นหลกัแล้วแปลด้วยถ้อยคําในภาษาไทยทีมีเค้าความหมายบางส่วน
เทียบเคียงอยูก่บัความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั กลวิธีการแปลประเภทนี
จะยงัคงมุ่งถ่ายทอดความหมายตามรูปภาษาหรือความหมายตรงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั
มากกว่าการถ่ายทอดความหมายแฝงหรืออารมณ์เช่นเดียวกับกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา  
แตจ่ะแตกตา่งกนัตรงทีมีการตดัทอนหรือเพิมเตมิรูปภาษาของถ้อยคําในสํานวนแปลให้แตกตา่งไป
จากรูปภาษาเดมิของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั หรือมีการปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําทีคุ้นเคยกนัใน
ภาษาไทยเพือถ่ายทอดความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั และเมือแปล
มาแล้วถ้อยคําในสํานวนแปลอาจจะยงัเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยูห่รือกลายเป็นถ้อยคําธรรมดาก็ได้ 
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ตวัอยา่งที 51 แอ็คลีบอกกบัโฮลเดนวา่เขาไมช่อบสแตร็ดเลเตอร์ 

  “No reason. Boy, I really can’t stand that sonuvabitch. He’s one 

 sonuvabitch I really can’t stand.” (Chapter 3, 27) 

  “ไม่มีอะไร เจ้าหนู อัวะทนไอ้ลูกหมาหน้าตัวเมียนนัไม่ค่อยได้เลยว่ะ มันเป็น 

 ลกูหมาตวัเมียจริงๆ อวัะทนไมไ่ด้” (บทที 3, 38) 

 คําว่า sonuvabitch (son of a bitch) มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึง “ลกูของหมา
เพศเมีย” แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นถ้อยคําหยาบคายทีใช้สบประมาทบคุคลทีน่ารังเกียจหรือไม่เป็น
ทียอมรับด้วย จากตวัอย่างที 51 นี คําว่า sonuvabitch ไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษาว่าลูก
ของหมาเพศเมีย แตเ่ป็นถ้อยคําสบประมาททีแอ็คลีใช้แสดงความรังเกียจทีเขามีตอ่สแตร็ดเลเตอร์ 
ผู้วิจยัสงัเกตว่าผู้แปลยงัเลือกทีจะแปลถ้อยคําต้องห้าม sonuvabitch โดยยึดความหมายตามรูป
ภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเป็นหลัก กล่าวคือผู้ แปลได้เก็บรักษาความหมายตามรูป
ภาษาในส่วนทีกล่าวถึง “ลูกหมา” และ “ตวัเมีย” เอาไว้ และในขณะเดียวกันผู้แปลก็ได้เพิมคําว่า 
หน้า เข้ามาในสํานวนแปลจนกลายเป็นคําว่า หน้าตัวเมีย ซึงเป็นคําสบประมาททีคุ้นเคยกันใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยและสือความหมายแตกตา่งไปจากถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั การนํา
ถ้อยคําต้องห้าม หน้าตัวเมีย มาเทียบเคียงกบัรูปภาษาของคําว่า bitch หรือ หมาเพศเมีย เช่นนี
เป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย โดยส่วนทีมีรูปภาษา
เทียบเคียงกนัก็คือ ตัวเมีย และส่วนทีแตกตา่งกนัก็คือคําว่า หน้า ทีเพิมเข้ามาในสํานวนแปลเพือ
ปรับเปลียนถ้อยคําให้ดกูลมกลืนกบัวฒันธรรมการใช้ภาษายิงขนึ 

ตวัอยา่งที 52 โฮลเดนเลา่เรืองของเจนให้สแตร็ดเลเตอร์ฟัง 

  “You used to play what with her all the time?”  

  “Checkers.”  

  “Checkers, for Chrissake!” (Chapter 4, 35) 
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  “ลือเลน่อะไรกบัหลอ่นตลอดวนันะ” มนัถามทวน  
  “หมากรุก”  
  “หมากรุก พระเจ้าช่วย” (บทที 4, 50) 

 คําว่า for Chrissake เป็นคําสบถทีไม่สภุาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที 52 นี สแตร็ดเลเตอร์สบถถ้อยคําดังกล่าวเพือแสดงความ
ประหลาดใจและเย้ยหยนัทีโฮลเดนใช้เวลาทงัวนัเพียงแคเ่ล่นหมากรุกกบัเจน ผู้แปลได้แปลถ้อยคํา
ต้องห้าม for Chrissake ด้วยคําว่า พระเจ้าช่วย ซึงเป็นถ้อยคําธรรมดาในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย การแปลเช่นนีเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาด้วยถ้อยคําธรรมดาใน
ภาษาไทย โดยผู้แปลเทียบเคียงคําวา่ พระเจ้า จากรูปภาษาของคําว่า Christ ซึงเป็นพระนามของ
พระเยซูคริสต์ผู้ เป็นพระเจ้าของศาสนาคริสต์ และผู้แปลยงัได้ตดัทอนไม่แปลคําว่า for และ sake 
นอกจากนีผู้ แปลยังได้เพิมคําว่า ช่วย เข้ามาในสํานวนแปลทงัทีต้นฉบบัไม่มีรูปภาษาทีสือถึง
ความหมายดงักลา่ว  

ตวัอยา่งที 53 โฮลเดนเข้าไปพกัในโรงแรมแล้วพบวา่แขกห้องอืนๆ มีแตพ่วกแปลกประหลาด 

  Anyway, first he’d take a swallow and squirt it all over her, then she did 

 it to him - they took turns, for God’s sake. (Chapter 9, 65) 

  ตอนแรกเขากลืนเข้าไปอึกหนึงก่อนแล้วก็พ่นใส่เธอ จากนนัเธอก็พ่นใส่เขา ผลดั
 กนัไปมา...พระเจ้าช่วย (บทที 9, 93) 

 คําว่า for God’s sake เป็นคําสบถทีไม่สภุาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ จากตวัอย่างที 53 นี สแตร็ดเลเตอร์สบถถ้อยคําดงักล่าวเพือแสดงความ
ขยะแขยงและประหลาดใจทีเห็นชายหญิงคูห่นงึผลดักนัพน่นําใสก่นั ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม 
for God’s sake ด้วยคําวา่ พระเจ้าช่วย ซงึเป็นถ้อยคําธรรมดาในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย การ
แปลเชน่นีถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาด้วยถ้อยคําธรรมดาในภาษาไทย กล่าวคือ
ผู้แปลได้แปลเทียบเคียงคําว่า พระเจ้า จากรูปภาษาของคําว่า God และตดัทอนไม่แปลคําว่า for 
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และ sake นอกจากนีผู้แปลยงัได้เพิมคําว่า ช่วย เข้ามาในสํานวนแปลทงัทีต้นฉบบัไม่มีรูปภาษาที
สือถึงความหมายดงักลา่ว  

ตวัอยา่งที 54 โฮลเดนพยายามสง่สายให้ผู้หญิงสามคนทีนงัอยูโ่ต๊ะข้างๆ เพือชวนเต้นรํา 

  What they did, though, the three of them, when I did it, they started 

 giggling like moron. (Chapter 10, 74) 

  แตรู้่ไหมวา่หลอ่นทงัสามนนัทํายงัไง ตอนทีผมทําตาอย่างนนั...หล่อนหวัเราะกิกๆ
 กกัๆ ยงักบัพวกไม่เตม็บาทงนัแหละ (บทที 10, 105) 

 คําว่า moron มีความหมายตามรูปภาษาว่า “คนปัญญาอ่อน” นอกจากนียงัเป็นถ้อยคํา
หยาบคายทีสามารถสบประมาทต่อลกัษณะทางสติปัญญาของผู้ อืนว่าโง่เขลาเบาปัญญาได้ด้วย 
จากตวัอย่างที 54 นี โฮลเดนใช้คําว่า moron เพือสบประมาทหญิงสาวทงัสามคนทีหวัเราะขณะที
เขาสง่สายตาให้ ซึงการสบประมาทด้วยคําว่า moron ถือว่าหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวด้วยคําว่า พวกไม่เต็มบาท 
ซึงเป็นคําสแลงในภาษาไทยทีใช้สบประมาทผู้ อืนว่ามีลกัษณะเหมือนคนปัญญาอ่อน การแปล
เชน่นีถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย เพราะคําว่า 
พวกไม่เตม็บาท ยงัคงสือเค้าความหมายเทียบเคียงถึง “คนปัญญาอ่อน” ซึงเป็นความหมายตาม
รูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม moron เอาไว้ได้อยู ่ 

ตวัอยา่งที 55 โฮลเดนเข้าไปชวนผู้หญิงทีนงัอยูโ่ต๊ะข้างๆ เต้นรํา 

  But God damn it, they thought that was a panic, too. They started 

 giggling some more, I’m not kidding, they were three real morons. (Chapter 10, 
 74) 

  แต่นรกช่วยด้วย หล่อนๆ ทังหลายก็ทําหน้าราวกับว่าตระหนกตกใจเสีย
 เหลือเกิน แตแ่ล้วก็หวัเราะกิกๆกกัๆ กนัอีก จริงๆ .. ให้ตายซี .. หล่อนต้องปัญญาไม่ปกต ิ

 สมองไม่ทาํงานแน่ๆ  (บทที 10, 105) 
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 คําว่า moron มีความหมายตามรูปภาษาว่า “คนปัญญาอ่อน” นอกจากนียงัเป็นถ้อยคํา
หยาบคายทีสามารถสบประมาทต่อลกัษณะทางสติปัญญาของผู้ อืนว่าโง่เขลาเบาปัญญาได้ด้วย 
จากตวัอย่างที 55 นี โฮลเดนใช้คําว่า moron เพือสบประมาทหญิงสาวทงัสามคนทีหวัเราะขณะที
เขาเอ่ยปากชวนเต้นรํา ซึงการสบประมาทด้วยคําว่า moron ถือว่าหยาบคายและเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้ามดังกล่าวด้วยคําว่า 
ปัญญาไม่ปกต ิ สมองไม่ทํางาน ซึงถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาด้วยถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทย เพราะแม้คําวา่ ปัญญาไม่ปกต ิสมองไม่ทาํงาน จะไม่ได้สือความหมายว่า 
“คนปัญญาอ่อน” ซึงเป็นความหมายตามรูปภาษาของคําว่า moron โดยตรง แตถ้่อยคําต้องห้าม
ดงักล่าวก็สือเค้าความหมายเกียวกับความ “บกพร่องทางสติปัญญา” ซึงเป็นลกัษณะอย่างหนึง
ของคนปัญญาอ่อน แสดงให้เห็นว่าผู้ แปลได้ เทียบเคียงความหมายเกียวกับบกพร่องทาง
สติปัญญามาจากรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม moron ในต้นฉบบั ด้วยเหตนีุการแปลเช่นนีจึงถือ
เป็นการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา 

 จากการศกึษากลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาพบว่ามีการใช้กลวิธีการแปลประเภท
นีเพียงเล็กน้อย และกลวิธีการแปลประเภทนีมกัจะปรากฏในการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีมาจาก
กลุ่มศาสนาและกลุ่มคุณสมบัติ กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษายังสะท้อนให้เห็น
ความสามารถในการสร้างสรรค์และปรับเปลียนถ้อยคําของผู้แปล และการพยายามสร้างสรรค์รูป
ภาษาของถ้อยคําในสํานวนแปลให้มีความหลากหลายยังส่งผลให้ภาษาในสํานวนแปลดู
หลากหลาย นา่สนใจ และไม่น่าเบือ ยกตวัอย่างเช่น หากผู้แปลเลือกแปลคําสบประมาท Moron 

ว่า คนปัญญาอ่อน เหมือนกันตลอดทงัเรืองก็จะทําให้ลีลาภาษาดนู่าเบือหน่าย ผู้แปลจึงต้องใช้
กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาเพือปรับเปลียนให้มีถ้อยคําทีดูหลากหลายในมากขึนใน
สํานวนแปล เชน่ คนปัญญาอ่อน คนปัญญาไม่ปกต ิคนไม่มีสมอง คนไม่เตม็บาท ฯลฯ  
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 1.3 กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ 

 กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ หมายถึง การแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับด้วย
ถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยทีสืออารมณ์และความหยาบคายได้ใกล้เคียงกบัต้นฉบบั แต่ไม่ได้มี
ความหมายตามรูปภาษาทีสอดคล้องกับถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั กล่าวอีกนยัหนึงคือการแปล
โดยยึดความหมายส่ออารมณ์ (Emotive meaning) เป็นหลัก ผู้ แปลจะพิจารณาว่าถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัทีตวัละครเอ่ยออกมานนัสืออารมณ์แบบใดแล้วจึงเลือกแปลด้วยถ้อยคําใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยทีสามารถสืออารมณ์ของตวัละครได้สอดคล้องกบัต้นฉบบั กลวิธีการ
แปลประเภทนีจะไม่เคร่งครัดต่อการรักษารูปภาษา ความหมาย ไวยากรณ์ หรือสาระสําคญัของ
ประโยค แต่จะมุ่งถ่ายทอดอารมณ์และความหยาบคายของตัวละครและถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นสําคญั ดงันนัหลงัจากทีผู้แปลได้ใช้กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์แล้วอาจจะส่งผล
ให้ถ้อยคําทีปรากฏในสํานวนแปลไม่มีความหมายตามรูปภาษาหรือความหมายแฝงทีสอดคล้อง
กับถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั แต่จะยังคงสืออารมณ์ของตัวละครได้สอดคล้องกันกับต้นฉบับ 

กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์เป็นประโยชน์ตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามประเภททีผู้พูดเอ่ยขึน
เพือแสดงอารมณ์แตไ่ม่ได้สือความหมาย เช่น คําอุทาน คําสบถสอดแทรก คําสบประมาททีไม่มี
ความหมายเฉพาะเจาะจง ฯลฯ จากการศกึษาพบว่ากลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์มกัจะทําให้
ถ้อยคําในสํานวนแปลยงัคงเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยู่ 

ตวัอยา่งที 56 โฮลเดนเลา่ถึงสาเหตทีุเขาออกจากโรงเรียนเอลค์ตนั ฮิลล์ 

  One of the biggest reasons I left Elkton Hills was because I was 

 surround by the phonies. (Chapter 2, 17-18) 

  เหตุผลสําคัญทีสุดทีผมออกจากเอลค์ตัน ฮิลล์ ก็เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่
 ทา่มกลางไอ้คนระยาํอัปรีย์ (Chapter 2, 25) 

 คําว่า phoney มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ปลอม เสแสร้ง ไม่แท้” เมือนํามาใช้เป็นคํา
สบประมาทจะสือความหมายว่า “คนทีเสแสร้งและไม่จริงใจ” การสบประมาทผู้ อืนด้วยถ้อยคํา
ดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 56 นี ผู้แปลได้
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เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม phoney ด้วยคําว่า ไอ้คนระยําอัปรีย์ ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําดงักล่าว
ไม่ได้มีความหมายทีเกียวข้องกับ “ความเสแสร้งและไม่จริงใจ” ซึงเป็นความหมายของถ้อยคํา
ต้องห้าม ในต้นฉบับเลย แต่คําว่า ไอ้คนระยําอัปรีย์ ยังคงถ่ายทอดความหยาบคาย อารมณ์
เกลียดชงั และอารมณ์ดถูกูทีโฮลเดนมีตอ่นกัเรียนในโรงเรียนเอลค์ตนั ฮิลล์ได้เช่นเดียวกับถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบับ การแปลเช่นนีจึงถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์เพราะผู้ แปลมุ่ง
ถ่ายทอดเฉพาะความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครโดยทีไม่ได้รักษาความหมายของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 57 แอ็คลีชอบทําเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตงัใจเข้ามาหาโฮลเดนทีห้อง แต่แค่บงัเอิญ
  เดนิมาพบโฮลเดน 

  He didn’t want you to think he was visiting you or anything. He wanted 

 you to  think he’d come in by mistake, for God’s sake. (Chapter 3, 23) 

  มนัไม่ให้คณุคิดหรอกว่ามนัเข้ามาเยียมคณุ มนัต้องการให้คณุคิดว่ามนับงัเอิญ
 เดนิเข้ามามากกวา่ ให้ตายซี!... บงัเอิญ! (บทที 3, 33) 

 คําว่า God มีความหมายตามรูปภาษาว่า “พระเจ้า” นอกจากนียงัสามารถใช้เป็นคําสบถ
เพือแสดงอารมณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษด้วย อย่างเช่นในตวัอย่างที 57 นี โฮลเดนสบถ
คําวา่ for God’s sake ขนึเพือแสดงอารมณ์รําคาญและเบือหน่ายตอ่พฤติกรรมของแอ็คลี อย่างไร
ก็ตาม การสบถถึงพระเจ้าเช่นนีจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการภาษาองักฤษเพราะ
เป็นการเอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสมและขดัต่อข้อห้ามของศาสนาคริสต์ ผู้แปลได้เลือกแปล
ถ้อยคําต้องห้าม for God’s sake ด้วยคําว่า ให้ตายซี ซึงไม่ได้มีความหมายทีเกียวข้องกับ 
ความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม for God’s sake ในต้นฉบบั แสดงว่าผู้แปลไม่ได้ยึด
ติดกับความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั แต่มุ่งถ่ายทอดความหยาบคาย 
อารมณ์รําคาญ และอารมณ์เบือหนา่ยทีโฮลเดนมีตอ่พฤติกรรมของแอ็คลีด้วยถ้อยคําสบถซึงเป็นที
คุ้ นเคยในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยว่า ให้ตายซี  การแปลเช่นนีจึงถือเป็นกลวิธีการแปล
เทียบเคียงอารมณ์ 
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ตวัอยา่งที 58 สแตร็ดเลเตอร์ขอให้โฮลเดนชว่ยเขียนเรียงความให้เขา 

  “I’m the one that’s flunking out of the goddam place and you’re asking 

 me to write you a goddam composition,” I said. (Chapter 4, 32)  

  “อวัะถูกไล่ออกจากโรงเรียนห่านีแล้ว ลือยงัจะมาขอให้อวัะเขียนเรียงความห่า
 นนัให้อีกเหรอ” (บทที 4, 45) 

 คําว่า goddam เป็นคําสบถทีไม่ได้สือความหมายเฉพาะเจาะจงถึงสิงใด แต่การสบถ
ถ้อยคําดงักล่าวถือเป็นสิงทีหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 
จากตวัอย่างที 58 นี โฮลเดนสบถถ้อยคําดงักล่าวขึนเพือแสดงอารมณ์ไม่พอใจทีสแตร็ดเลเตอร์
ขอให้โฮลเดนเขียนเรียงความให้ทงัๆ ทีโฮลเดนถกูไล่ออกจากโรงเรียนแล้ว ผู้แปลเลือกแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม goddam ด้วยคําว่า ห่า ซึงเป็นคําสบถทีมากจากคําเรียกชือผีในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย ผู้วิจัยสังเกตว่าถ้อยคําต้องห้าม goddam และคําว่า ห่า ไม่ได้มีความหมายตามรูป
ภาษาทีสมัพนัธ์เกียวข้องกนั แตคํ่าว่า ห่า ยงัคงสามารถสือความหยาบคายและอารมณ์ไม่พอใจที
โฮลเดนมีตอ่สแตร็ดเลเตอร์ได้เชน่เดียวกบัทีปรากฏในต้นฉบบั การแปลเช่นนีแสดงให้เห็นว่าผู้แปล
ไม่ได้เคร่งครัดต่อการรักษาความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับ แต่มุ่ง
ถ่ายทอดความหยาบคายและอารมณ์ของตัวละครจากต้นฉบับมาสู่สํานวนแปลเป็นสําคัญ  
การแปลเชน่นีจงึถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ 

ตวัอยา่งที 59 โฮลเดนดา่สแตร็ดเลเตอร์ สแตร็ดเลเตอร์เตือนให้โฮลเดนหยดุดา่เขา 

  “Now, shut up, Holden, God damn it - I ‘m warning ya,” he said. I really 

 had him going. (Chapter 6, 48) 

  “หุบปากเดียวนี โฮลเดน! ไอ้สัตว์นรก  อัวะเตือนลือแล้วนะ” มันตวาดลัน  
 (บทที 6, 67) 

 คําว่า God damn it มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึง “การพิพากษาหรือการลงทณัฑ์
ของพระเจ้า” นอกจากนียงัเป็นคําสบถสาปแช่งในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษด้วย แตก่ารสบถ
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ถ้อยคําดังกล่าวจะถือเป็นสิงทีหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษเพราะเป็นการเอ่ยถึงพระเจ้าอย่างไม่เหมาะสม จากตวัอย่างที 59 นี สแตร็ดเลเตอร์
สบถถ้อยคําต้องห้าม God damn it ขนึเพือแสดงอารมณ์โมโห ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม
ดงักล่าวด้วยคําว่า ไอ้สัตว์นรก ซึงไม่ได้มีความหมายทีสอดคล้องกับความหมายตามรูปภาษา
ของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับ นอกจากนียัง เป็นการเปลียนคําสบถสาปแช่งในต้นฉบับให้
กลายเป็นคําสบประมาทในสํานวนแปลอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้แปลไม่ได้เคร่งครัดตอ่การรักษา
ความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเลย อย่างไรก็ตามคําว่า ไอ้สัตว์นรก ใน
สํานวนแปลยงัคงสามารถสือความหยาบคายและอารมณ์โมโหของสแตร็ดเลเตอร์ได้เช่นเดียวกับ
ถ้อยคําต้องห้าม God damn it ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลมุ่งรักษาความหยาบคายและ
อารมณ์ของตวัละครจากต้นฉบบัเอาไว้ การแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์
เพราะเป็นการแปลคําต้องห้ามในต้นฉบับด้วยถ้อยคําในภาษาไทยทีแม้จะไม่ได้มีรูปภาษา
สอดคล้องกนักบัต้นฉบบั แต่ก็สามารถสือความหยาบคายและอารมณ์โมโหของสแตร็ดเลเตอร์ได้
เชน่เดียวกบัต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 60 โฮลเดนนึกอยากไปอยู่วดัขึนมา จึงถามแอ็คลีว่าถ้าเขาอยากจะไปอยู่วดัจะต้อง
  เป็นแคธอลิคหรือไม ่

  “Certainly you have to be a Catholic. You bastard, did you wake me just 

 to ask  me a dumb ques-” (Chapter 7, 54) 

  “เป็นแคธอลิค! ไอ้บ้า..ลือปลุกอัวะขึนมาเพือจะถามเรืองโง่ๆ เท่านีเหรอ ..”  
 (บทที 7, 76) 

 คําว่า bastard มีความหมายตามรูปภาษาว่า”ลูกนอกสมรส” หรือ “ลูกไม่มีพ่อ” และใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษยงัสามารถใช้เป็นคําหยาบคายเพือสบประมาทบคุคลทีผู้พดูรังเกียจ
ได้อีกด้วย แอ็คลีใช้ถ้อยคําต้องห้าม bastard เพือตอ่ว่าโฮลเดนทีเอาแตถ่ามคําถามเขาขณะทีเขา
กําลังจะนอนหลับ จากตวัอย่างที 60 นี ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวด้วยคําว่า  
ไอ้บ้า ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําดงักล่าวไม่ได้มีความหมายทีเกียวข้องกบั “ลกูนอกสมรส” หรือ “ลกู
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ไม่มีพ่อ” ซึงเป็นความหมายตามรูปภาษาของคําว่า bastard แสดงว่าผู้ แปลไม่ได้ยึดติดกับ
ความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั อย่างไรก็ตามการแปลถ้อยคําต้องห้าม 
bastard ด้วยคําวา่ ไอ้บ้า ยงัคงสามารถสือความหยาบคาย อารมณ์รําคาญ และอารมณ์ไม่พอใจ
ของแอ็คลีทีถูกโฮลเดนรบกวนขณะนอนหลบัได้เช่นเดียวกันกับต้นฉบบั การแปลเช่นนีจึงถือเป็น
กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ผู้ แปลมุ่งถ่ายทอดเฉพาะความหยาบคายและอารมณ์ของตัว
ละครโดยทีไมไ่ด้รักษาความหมายของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 61 โฮลเดนมีปากเสียงกบัมอรีสเพราะมอรีสพยายามจะโกงคา่ตวัโสเภณี 

  “I don’t owe you five bucks,” I said. “If you rough me up, I’ll yell like hell. 

 I’ll wake up everybody in the hotel. The police and all.” (Chapter 14, 107) 

  “อวัะไม่ได้เป็นหนีลือ” ผมสะบดัเสียงแข็ง “ถ้าลือทําอะไรอวัะ อวัะจะร้องแม่งให้
 ตืนกนัหมดทงัโรงแรมเลย ให้ตํารวจมาเลย” (Chapter 13, 150) 

 คําว่า like hell ในตวัอย่างที 61 นี ไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษาว่า “ราวกบันรก” แต่
เป็นสํานวนทีใช้เน้นความหมายวา่ “มาก” แตเ่นืองจากการเน้นความหมายด้วยสํานวนดงักล่าวนนั
คอ่นข้างหยาบคายและแสดงถึงความไม่เคารพตอ่ศาสนาจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรม
การใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างนีถ้อยคําต้องห้าม like hell ใช้เน้นความหมายให้กับคําว่า yell 
โดยสือใจความว่า “ตะโกนเสียงดงัมาก” การใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือเน้นความหมายยงัแสดงให้
เห็นถึงอารมณ์ของโฮลเดนทีรู้สึกไม่พอใจและต้องการข่มขู่มอรีส ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามดงักล่าวด้วยคําว่า แม่ง ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําดงักล่าวไม่ได้มีความหมายเกียวข้องกับ 
“นรก” ซึงเป็นความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม like hell ในต้นฉบับ และใน
ขณะเดียวกนัคําวา่ แม่ง ก็ไมไ่ด้สือความหมายแฝงในเชิงเน้นความหมายวา่ “เสียงดงัมาก”  ทงัๆ ที
เป็นความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้าม like hell ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลไม่ได้ถ่ายทอด
ความหมายตามรูปภาษาและความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั  แตผู่้แปลเลือกแปล
ด้วยคําว่า แม่ง เพือถ่ายทอดอารมณ์ของตวัละครเป็นสําคญั เนืองจากคําว่า แม่ง สามารถแสดง
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ความหยาบคายและอารมณ์ไมพ่อใจของโฮลเดนให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้ได้เช่นเดียวกบัทีถ้อยคํา
ต้องห้าม like hell สือเอาไว้ในต้นฉบบั การแปลเชน่นีจงึถือเป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ 

ตวัอยา่งที 62 โฮลเดนออกจากโรงแรมเพือจะไปชมละครกบัแซลลี 

  I took a look out the window before I left the room, though, to see how 

 all the perverts were doing, but they all had their shades down. (Chapter 15, 
 112) 

  ชะโงกหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างก่อนทีจะออกจากห้อง อยาก รู้ว่าไอ้ผู้คน 

 เส็งเคร็งพวกนนัมนัทําอะไรกนัอยู ่แตม่นัก็เอามา่นลงกนัหมดแล้ว (บทที 14, 156) 

 คําว่า pervert ในตวัอย่างที 62 นีสือความหมายตามรูปภาษาหมายถึง “ผู้ ทีมีพฤติกรรม
ทางเพศทีแปลกประหลาดและวิตถาร” การนําถ้อยคําดังกล่าวมาใช้เรียกผู้ อืนถือเป็นการสบ
ประมาท ทําให้ถ้อยคําดงักล่าวกลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีควรหลีกเลียง  โฮลเดนใช้ถ้อยคํา
ต้องห้าม pervert เพือสบประมาทแขกคนอืนๆ ในโรงแรมเนืองจากเขาได้พบเห็นพฤติกรรมทีแปลก
ประหลาดของแขกคนอืนๆ เมือคืนก่อน ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม pervert ด้วยคําว่า ไอ้ผู้คน
เส็งเคร็ง ซึงไม่ได้สือความหมายถึงความวิตถารหรือผู้ ทีมีพฤติกรรมทางเพศอนัแปลกประหลาด 
แสดงให้เห็นว่าผู้แปลไม่ได้แปลจากความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม pervert ใน
ต้นฉบบั อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่คําวา่ ไอ้ผู้คนเส็งเคร็ง จะไม่สามารถสือความหมายได้สอดคล้อง
กับถ้อยคําต้องห้าม pervert แต่ถ้อยคําดงักล่าวยงัคงถ่ายทอดความหยาบคายและอารมณ์ดถููก
เหยียดหยามของโฮลเดนไว้ได้ใกล้เคียงกับถ้อยคําต้องห้าม pervert ในต้นฉบบั การแปลเช่นนีจึง
เป็นกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ เพราะเป็นการแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัโดยไม่ยึดติด
กบัความหมาย แตย่งัสามารถถ่ายทอดความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครไว้ได้ใกล้เคียงกบั
ต้นฉบบั 
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ตวัอยา่งที 63 หลงัจากทีเลน่สเก็ตเสร็จแล้วโฮลเดนกบัแซลลีก็ไปนงัพกัทีบาร์ 

  The waiter came up, and I ordered a coke for her - she didn’t drink -  and 

 a scotch and soda for myself, but the sonuvabitch wouldn’t bring me one, so I 

 had a coke, too. (Chapter 17, 135) 

  ผมสงัโค้กมาให้ก็ไม่ดืม ส่วนผมก็สงัสก็อตกบัโซดา แต่ไอ้บริกรเปรตมนัไม่ยอม
 เอามาให้ผม ผมก็เลยต้องลอ่โค้กไปด้วย (บทที 17, 187) 

 คําวา่ sonuvabitch (son of a bitch) มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลกูของหมาเพศเมีย” 
นอกจากนียงัเป็นถ้อยคําหยาบคายทีใช้สบประมาทผู้ อืนได้ด้วย แต่การสบประมาทด้วยถ้อยคํา
ดังกล่าวจะถือเป็นสิงทีหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ  
จากตวัอยา่งที 63 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม sonuvabitch เพือแสดงอารมณ์โมโหและไม่พอใจ
ทีบริกรไม่ยอมนําสก็อตกับโซดามาให้เขาตามทีเขาได้สังไป ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม
ดงักล่าวด้วยคําว่า ไอ้บริกรเปรต ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําดงักล่าวไม่ได้มีความหมายเกียวข้องกบั 
“ลูกของหมาเพศเมีย” อันเป็นความหมายตามรูปภาษาของคําว่า sonuvabitch ในต้นฉบบัเลย 
แสดงให้เห็นว่าผู้ แปลไม่ได้ยึดติดกับความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับ 
อย่างไรก็ตามคําว่า ไอ้บริเปรต ยังคงสามารถถ่ายทอดความหยาบคาย อารมณ์โมโห และ
อารมณ์ไมพ่อใจได้เชน่เดียวกบัถ้อยคําต้องห้าม sonuvabitch ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลมุ่ง
รักษาความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครเป็นสําคญั การแปลเช่นนีจึงถือเป็นกลวิธีการแปล
เทียบเคียงอารมณ์เนืองจากถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับและถ้อยคําในสํานวนแปลไม่ได้มี
ความหมายทีเกียวข้องกัน แต่สามารถสือความหยาบคายและอารมณ์ของตัวละครได้อย่าง
สอดคล้องกนั 

ตวัอยา่งที 64 แซลลีบอกให้โฮลเดนพดูเบาลง 

  “Stop screaming at me, please,” she said. Which was crap, because I 

 wasn’t even screaming at her. (Chapter 17, 138) 
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  “หยุดตะโกนใส่ฉันได้ไหม ขอร้องเถอะ” หล่อนแหวออกมา บัดซบจริงๆ ก็ผม
 ไมไ่ด้โวยวายใสห่ลอ่นนีนา (บทที 17, 191) 

 คําว่า crap มีความหมายตามรูปภาษาว่า “อจุจาระ” นอกจากนียงัมีความหมายแฝงถึง 
“สิงทีไม่เป็นจริงหรือไม่น่าเชือถือ” คําว่า crap ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามคําหนึงในวฒันธรรมการใช้
ภาษาอังกฤษเนืองจากมีรูปภาษาสือถึงของเสียทีขับถ่ายออกจากร่างกาย และการเอ่ยถ้อยคํา
ดงักล่าวก็แสดงถึงความหยาบคายของผู้พดูด้วย จากตวัอย่างที 64 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม 
crap เพือบอกวา่สิงทีแซลลีกลา่วหาว่าเขาตะโกนนนัไม่เป็นความจริงเนืองจากเขาไม่ได้ตะโกนเลย 
ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้ามดังกล่าวด้วยคําว่า บัดซบจริงๆ ผู้ วิจัยสังเกตว่าถ้อยคํา
ดงักล่าวไม่ได้สือความหมายถึง“อุจจาระ” อนัเป็นความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม 
crap ในต้นฉบบั และในขณะเดียวถ้อยคําว่า บัดซบจริงๆ ก็ไม่ได้สือความหมายถึง “สิงทีไม่จริง” 
ซึงเป็นความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้าม crap และเป็นใจความสําคญัของประโยคในต้นฉบบั 
แสดงให้เห็นว่าผู้ แปลไม่ได้ยึดติดกับความหมายตามรูปภาษาและความหมายแฝงของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัเลย อย่างไรก็ตามผู้แปลได้พิจารณาความรู้สึกของโฮลเดนว่าเขาเอ่ยถ้อยคํา
ต้องห้าม crap ด้วยอารมณ์ไม่พอใจทีถูกแซลลีกล่าวหา แล้วผู้ แปลจึงเลือกแปลด้วยถ้อยคํา
ต้องห้าม บัดซบจริงๆ เพราะเป็นคําสบถในภาษาไทยทีสามารถถ่ายทอดความหยาบคายและ
ความรู้สึกไม่พอใจของโฮลเดนไว้ได้ใกล้เคียงกบัต้นฉบบั การแปลเช่นนีจึงเป็นการแปลเทียบเคียง
อารมณ์เนืองจากผู้แปลมุง่ถ่ายทอดความหยาบคายและอารมณ์ไมพ่อใจของโฮลเดนเป็นสําคญั 

 ผู้วิจยัสงัเกตว่ากลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์มกัจะเป็นประโยชน์ต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามประเภททีผู้พูดเอ่ยขึนเพือแสดงอารมณ์แต่ไม่ได้สือความหมาย เช่น คําอุทาน คําสบถ
สอดแทรก หรือคําสบประมาททีเน้นการสืออารมณ์และความหยาบคายมากกว่าความหมาย 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าผู้แปลยงัได้ใช้กลวิธีการแปลประเภทนีกับถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัทีสือความหมายหรือสาระสําคญัของประโยคด้วย เช่น คําเน้นความหมาย คําสบประมาท
ทีมีความหมายเฉพาะเจาะจง ฯลฯ ซึงผลจากการแปลถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีด้วยกลวิธีการแปล
เทียบเคียงอารมณ์ด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยจะทําให้ประโยคในสํานวนแปลสือ
ความหมายคลาดเคลือนไปจากต้นฉบบัได้ 
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 กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ยงัมีประโยชน์ต่อการปรับเปลียนถ้อยคําในสํานวนแปล
ให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติการใช้ภาษาและสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยมากยิงขนึ โดยเฉพาะการแปลคําสบถทีมาจากถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มศาสนาซึงไม่เป็นที
คุ้นเคยในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย หากผู้แปลเลือกแปลถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มทีมาจากศาสนา
ด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาตลอดก็อาจจะทําให้ผู้อ่านชาวไทยไม่ได้รับอรรถรสเท่าทีควร 
เพราะชาวไทยไม่คุ้นเคยกับการสบถว่า พระเจ้า หรือ นรก ต่างจากชาวองักฤษทีคุ้นเคยกับการ
สบถว่า God หรือ Hell ดงันนัผู้แปลจึงต้องใช้กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์เพือปรับเปลียนมา
ใช้ถ้อยคําสบถทีผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยมากขึน เช่น คําสบถ God ก็อาจจะแปลว่า ให้ตายสิ! ฉิบ

หาย! ห่า! ฯลฯ การแปลเชน่นีจะชว่ยให้ผู้อา่นชาวไทยได้รับอรรถรสเพิมมากขนึ  

 1.4 กลวิธีการแปลตีความ 

 กลวิธีการแปลตีความ หมายถึง การแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบับโดยยึด
ความหมายแฝง (Connotation) เป็นหลกั ความหมายแฝงในทีนีจะเป็นความหมายอืนๆ ทีอยู่
นอกเหนือไปจากความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั ซึงผู้แปลจะต้องตีความ
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัร่วมกบับริบทเพือพิจารณาว่าถ้อยคําต้องห้ามเหล่านนัสือความหมาย
แฝงว่าอย่างไร และเมือผู้แปลเข้าใจว่าถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัสือความหมายแฝงว่าอย่างไร
แล้ว ผู้ แปลก็จะถ่ายทอดความหมายแฝงดังกล่าวด้วยถ้อยคําทีคุ้นเคยกันในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยซึงอาจจะเป็นถ้อยคําต้องห้ามหรือถ้อยคําธรรมดาก็ได้ ผลจากการแปลตีความจะทําให้
ถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในสํานวนแปลสือความหมายไม่ตรงกบัรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบับ แต่จะยังคงสือความหมายสอดคล้องกับความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามซึงเป็น
ใจความสําคญัของต้นฉบบัอยู่เสมอ กลวิธีการแปลประเภทนีสําคญัอย่างยิงต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบับทีไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษา เช่น ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสแลง 
สํานวน ภาพพจน์ คําเน้นความหมาย ฯลฯ 

 

 



110 
 

ตวัอยา่งที 65 โฮลเดนเลา่ถึงพอ่แมข่องเขา 

  They are nice and all - I’m not saying that - but they are also touchy as 

 hell. (Chapter 1, 5) 

  ผมเองไม่อยากพูดเลยว่า ทีจริงท่านทังคู่ก็เป็น “คนดี” แต่ขีโมโหฉิบหาย !  

 (บทที 1, 7) 

 คําว่า hell มีความหมายตามรูปภาษาว่า “นรก” แต่เมือนํามาใช้เป็นสํานวนว่า as hell  
จะกลายเป็นคําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงการเน้นความหมายว่า as hell ถือเป็นสิงทีไม่สภุาพ
และเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 65 นี ผู้แปลได้เลือกแปล
ถ้อยคําต้องห้าม as hell ด้วยถ้อยคําต้องห้าม ฉิบหาย ผู้วิจยัสงัเกตว่าคําว่า ฉิบหาย ในสํานวน
แปลนนัไม่มีความหมายใดๆ ทีเกียวข้องกับ “นรก” ซึงเป็นความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคํา
ต้องห้าม as hell ในต้นฉบบัเลย แสดงว่าผู้แปลไม่ได้แปลโดยยึดความหมายตามรูปภาษา และ
เนืองจากถ้อยคําต้องห้าม ฉิบหาย สามารถสือความหมายว่า “มาก” ได้สอดคล้องกบัความหมาย
แฝงของถ้อยคําต้องห้าม as hell ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลได้ตีความถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเรียบร้อยแล้ว จากนนัแปลโดยยึดความหมายแฝงดงักล่าวเป็นหลกั ดงันนัการแปลเช่นนี
จงึเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย  

ตวัอยา่งที 66 โฮลเดนยืนอยูบ่นเนินทอมเซน่ ฮิลล์ และกําลงัคดิเรืองทีเขาต้องออกจากโรงเรียน 

  Anyway, I kept standing next to that crazy cannon, looking down at the 

 game and freezing my ass off. (Chapter 1, 8) 

  ผมยังยืนอยู่ข้างๆ เจ้าปืนใหญ่ทึมๆ กระบอกนัน มองลงไปทีเขากําลังแข่ง
 ฟตุบอลกนั และก็ยืนหนาวจนตัวแข็งอยูอ่ยา่งนนั (บทที 1, 12) 

 คําว่า ass มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลา” แตเ่มือปรากฏอยู่ในสํานวนว่า my ass off  
จะกลายเป็นคําเน้นความหมายทีหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษ ในตวัอย่างที 66 นี ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวทําหน้าทีเน้นความหมายให้กับคําว่า 
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freezing เพือเน้นยําถึงความหนาวเย็นทีโฮลเดนรู้สึกว่า “หนาวเย็นอย่างมาก” ผู้แปลได้เลือกแปล
ถ้อยคําต้องห้าม my ass of ด้วยถ้อยคําธรรมดา จนตัวแข็ง ผู้วิจยัสงัเกตว่าคําว่า จนตัวแข็ง 
ไมไ่ด้มีความหมายทีเกียวข้องกบั “ลา” เลย แสดงว่าผู้แปลไม่ได้แปลจากความหมายตามรูปภาษา
ของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั และเนืองจากคําว่า จนตัวแข็ง สามารถเน้นความหมายว่า “รู้สึก
หนาวเย็นอย่างมาก” ได้เช่นเดียวกบัความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้าม my ass off ในต้นฉบบั 
แสดงให้เห็นวา่ผู้แปลได้ตีความถ้อยคําต้องห้าม my ass off ในต้นฉบบัร่วมกบับริบทเรียบร้อยแล้ว
วา่เป็นคําเน้นความหมายให้กบัสภาพอากาศทีหนาวเย็น จากนันจึงแปลด้วยคําว่า จนตัวแข็ง ซึง
สามารถเน้นความหมายให้กบัสภาพอากาศทีหนาวเย็นได้เช่นเดียวกบัความหมายแฝงของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบั การแปลเชน่นีจงึเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําธรรมดาในภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 67 ครูสเปนเซอร์บอกโฮลเดนวา่ชีวิตก็เหมือนกบัเกม แตโ่ฮลเดนไมค่ดิเชน่นนั 

  Game, my ass. Some game. If you get on the side where all the hot-

 shot are, then it’s a game, all right - I’ll admit that. (Chapter 2, 13) 

  ...เกม!!... งีเง่าบัดซบ เกมบางอย่างถ้าคุณเข้าไปถือหางข้างหนึง ในทีซึงมัน
 กําลงัดําเนินไปอยา่งดเุดือดเลือดพลา่น นนัละ่...เกม? (บทที 2, 18) 

 คําว่า ass มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลา” และยังเป็นคําหยาบคายทีใช้สือ
ความหมายแฝงในเชิงลบวา่ “สิงทีโง่เขลาหรือไร้สาระ” จากตวัอย่างที 67 นี โฮลเดนได้สบถถ้อยคํา
ต้องห้าม my ass ขนึเพือแสดงความไมเ่ห็นด้วยและสบประมาทว่าสิงทีครูสเปนเซอร์กําลงับอกกบั
เขานนัมนัเป็นสิงทีไร้สาระ ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม my ass ด้วยถ้อยคําต้องห้าม งีเง่า
บัดซบ ซึงไม่ได้สือความหมายใดๆ เกียวกบั “ลา” อนัเป็นความหมายตามรูปภาษาของคําว่า ass 
เลย แสดงให้เห็นวา่ผู้แปลไมไ่ด้แปลโดยยึดความหมายตามรูปภาษา แตเ่นืองจากถ้อยคําต้องห้าม 
งีเง่าบัดซบ ยงัคงสือความหมายสอดคล้องกับ “สิงทีโง่เขลาหรือไร้สาระ” ซึงเป็นความหมายแฝง
ของคําว่า my ass ในต้นฉบบัอยู่ แสดงให้เห็นว่าผู้แปลได้ตีความถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเพือ
ค้นหาความหมายแฝงเรียบร้อยแล้ว จากนนัจึงแปลโดยยึดความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นหลกั การแปลเชน่นีจงึถือเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย 
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ตวัอยา่งที 68 โฮลเดนออกมาจากห้องอาหาร 

  It was nice, though, when we got out of the dining-room. There were 

 about three inches of snow on the ground, and it was still coming down like a 

 madman. (Chapter 5, 39) 

  บรรยากาศเข้าท่าดีในตอนทีเราเดินออกมาจากห้องอาหาร ทีพืนข้างนอกหิมะ
 หนาราว ๓ นวิปกคลมุไปทวั และมนัก็ยงัโปรยปรายลงมาไม่หยุดยัง (บทที 4, 55) 

 คําว่า like a madman ในตวัอย่างที 68 นี ไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษาว่า 
“เหมือนกบัคนเสียสต”ิ แตเ่ป็นคําเน้นความหมายทีสือความหมายแฝงวา่ “มาก” ซึงในตวัอย่างนีได้
ใช้ขยายสภาพอากาศว่ามีหิมะหนกัอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเน้นความหมายด้วยคําว่า like a 

madman ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเนืองจากความหยาบคาย  
ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม like a madman ด้วยถ้อยคําธรรมดา ไม่หยุดยัง ซึงไม่ได้มี
ความหมายเกียวข้องกบั "คนเสียสติ” อนัเป็นความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามใน like 

a madman แสดงว่าผู้ แปลไม่ได้แปลโดยยึดความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นหลกั อยา่งไรก็ตามผู้วิจยัสงัเกตวา่ถ้อยคําธรรมดา ไม่หยุดยัง สามารถสือความหมาย
ขยายสภาพอากาศวา่มีหิมะตกหนกัอย่างมากได้เช่นเดียวกบัความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้าม 

like a madman ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลได้ตีความถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเพือค้นหา
ความหมายแฝงแล้ว จากนนัจงึถ่ายทอดความหมายแฝงดงักลา่วด้วยถ้อยคําธรรมดาในภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 69 โฮลเดนทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์เพราะเขาไม่พอใจทีสแตร็ดเลเตอร์ไปเดทกับ
  แฟนเก่าของเขา 

  “You don’t even know if her first name is Jane or June, ya goddam 

 moron!” (Chapter 6, 48) 

  ไอ้สตัว์เอ๊ย ลือน่ะไม่รู้กระทงัว่าเธอชือเจน หรือจนูด้วยซําไป ...ไอ้งังเอ๊ย แล้วแค่น
 จะ...” (บทที 6, 67) 
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 คําว่า moron มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึง “คนปัญญาอ่อน” และยงัเป็นถ้อยคํา
หยาบคายทีนํามาใช้สือความหมายแฝงในเชิงดถูกูว่า “คนโง่เขลาเบาปัญญา” ซึงถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที 69 นี ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม moron ด้วยถ้อยคําต้องห้าม ไอ้งัง ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําต้องห้าม ไอ้งัง ในสํานวนแปล
ไม่ได้สือความหมายถึง “คนปัญญาอ่อน” ซึงเป็นความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้าม 
moron แสดงให้เห็นว่าผู้ แปลไม่ได้แปลโดยยึดความหมายตามรูปภาษา และเนืองจากถ้อยคํา
ต้องห้าม ไอ้งัง สามารถสือความหมายได้สอดคล้องกับความหมายแฝงของคําว่า moron ใน
ต้นฉบบั โดยสือความหมายเป็นไปในทํานองเดียวกนัว่า “คนโง่เขลาเบาปัญญา” แสดงให้เห็นว่าผู้
แปลได้ตีความเพือค้นหาความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเรียบร้อยแล้ว จากนนัจึง
ถ่ายทอดความหมายแฝงดงักล่าวด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย การแปลเช่นนีจึงถือเป็นกลวิธี
การแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 70 โฮลเดนบรรยายถึงนกัเรียนหญิงทีเขาพบเห็นขณะทีนงัรอแซลลีอยูที่โรงละคร 

  girls that look like swell girls, girls that look like they’d be bitches if you 

 knew them. (Chapter 17, 129) 

  บางคนวางท่าวางทางใหญ่โตและบางคนแม่ง มองปราดเดียวก็รู้ว่าแร่ดเต็มทน 
 (บทที 17, 178) 

 คําวา่ bitch มีความหมายตามรูปภาษาวา่ “หมาเพศเมีย” และยงัถกูใช้เป็นคําสบประมาท
โดยสือความหมายแฝงว่า “ผู้ หญิงทีไม่รักนวลสงวนตัว” ด้วย แต่การสบประมาทด้วยถ้อยคํา
ดงักลา่วถือวา่หยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 
70 นี โฮลเดนใช้คําว่า bitch เพือสบประมาทต่อนกัเรียนหญิงทีเขาพบเห็น และผู้แปลก็ได้เลือก
แปลถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวด้วยถ้อยคําต้องห้าม แร่ด (แรด) ผู้วิจัยสงัเกตว่าถ้อยคําต้องห้าม 
แร่ด ในสํานวนแปลไม่ได้สือความหมายเกียวข้องกับ “หมาเพศเมีย” ซึงเป็นความหมายตามรูป
ภาษาของคําว่า bitch เลย แสดงว่าผู้แปลไม่ได้แปลจากความหมายตามรูปภาษา และเนืองจาก
ถ้อยคําต้องห้าม แร่ด สามารถสือความหมายแฝงได้สอดคล้องกับความหมายแฝงของถ้อยคํา
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ต้องห้าม bitch ในต้นฉบบั แสดงให้เห็นว่าผู้แปลได้ตีความถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเพือค้นหา
ความหมายแฝงเรียบร้อยแล้ว จากนันจึงแปลโดยยึดความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นหลกั การแปลเชน่นีจงึถือเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 71 แซลลีมาสาย แต่โฮลเดนบอกกับเธอว่าเธอไม่ได้มาสาย แล้วเขาก็นึกถึงการ์ตูน
  เรืองหนึงในหนังสือพิมพ์ทีเล่าเรืองราวเกียวกับชายหนุ่มคนหนึงซึงยืนรอคู่เดท
  ด้วยสีหน้าไมพ่อใจ 

  All that crap they have in cartoons in the Saturday Evening Post and all, 

 showing guys on street corners looking sore as hell because there are late - 

 that’s bunk. If a girl looks swell when she meets you, who gives a damn if she 

 lates? Nobody. (Chapter 17, 130-131) 

  ผมนึกไปถึงการ์ตูนชุดหนึงในหนังสือพิมพ์แซ็ทเทอร์เดย์ อีฟนิง โพสต์ ทีมีรูปไอ้
 หนุ่มยืนหน้าตาร้าวระบมตรมเหียวอย่างเหลือแสนเพราะคูค่วงมาช้า งีเง่าชิบหาย!! ก็ถ้า
 หล่อนมาพร้อมกับความสวยเก๋ละก็ ช้าไปหน่อยใครจะด่าแม่งหล่อนลง ด่าไม่ลงหรอก 
 (บทที 17, 180-181) 

 คําว่า bunk มีความหมายตามรูปภาษาว่า “เตียงนอนหรือทีนอนซึงมีรูปร่างคล้ายหีบ อยู่
ตดิกําแพง เชน่ ทีนอนบนรถไฟหรือเรือ” นอกจากนียงัถกูใช้เป็นคําหยาบคายเพือสบประมาทระดบั
สติปัญญาและพฤติกรรมของผู้ อืนว่า “งีเง่าหรือไร้สาระ” จากตวัอย่างที 71 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามดงักล่าวเพือแสดงความไม่เห็นด้วยกบัเนือหาทีการ์ตนูในหนงัสือพิมพ์ได้นําเสนอออกมา 
และดูถูกว่ามันเป็นสิงทีไร้สาระ และผู้ แปลก็ได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม bunk ด้วยถ้อยคํา
ต้องห้าม งีเง่า ผู้วิจยัสงัเกตว่าถ้อยคําต้องห้าม งีเง่า ในสํานวนแปลไม่ได้มีความหมายเกียวข้อง
กบั “เตียงนอนหรือทีนอนซงึมีรูปร่างคล้ายหีบ อยู่ติดกําแพง เช่น ทีนอนบนรถไฟหรือเรือ” แสดงว่า
ผู้ แปลไม่ได้แปลโดยยึดความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับ แต่ผู้ แปลได้
ตีความถ้อยคําต้องห้าม bunk ในต้นฉบบัร่วมกบับริบทเพือทําความเข้าใจหมายแฝงซึงก็คือ “งีเง่า
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หรือไร้สาระ” แล้วถ่ายทอดความหมายแฝงดงักล่าวด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยว่า งีเง่า การ
แปลเชน่นีถือเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 72 แซลลีชวนโฮลเดนไปเลน่สเก็ตหลงัจากทีชมละครเสร็จ 

  So we went, and after they gave us our skates, they gave Sally this little  

 blue butt-twitcher of a dress to wear. She really did look damn good in it though.  

 (Chapter 17, 134) 

  เป็นอันว่าเราก็ไปด้วยกัน พอได้รองเท้าสเก็ตแล้ว เจ้าหน้าทีก็เอากระโปรงก้น
 กระดกสีฟ้าๆ มาให้หลอ่น อือม์ หลอ่นสวมแล้วสวยบรรลัยเลยจริงๆ (บทที 17, 186) 

 คําว่า damn มีความหมายตามรูปภาษาหมายถึง “การสาปแช่งหรือการพิพากษาว่ามี
ความผิด” และยงัเป็นถ้อยคําทีเกียวข้องกับศาสนาคริสต์โดยมีความหมายถึง “การพิพากษาคน
บาปของพระเจ้า” การนําคําว่า damn มาใช้ในบริบททีไม่เหมาะสมจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ดงัเช่นในตวัอย่างที 72 นี โฮลเดนได้นําถ้อยคําดงักล่าวมาใช้เพือ
เน้นความหมายว่าแซลลีสวมกระโปรงสเก็ตแล้วสวย “มาก” ซึงการเน้นความหมายด้วยคําว่า 
damn เช่นนีจะเป็นถ้อยคําทีคอ่นข้างหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้
ภาษาองักฤษ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม damn ในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้าม บรรลัย 

ซึงแม้ถ้อยคําดงักล่าวจะไม่ได้มีความหมายทีเกียวข้องกับความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคํา
ต้องห้าม damn ในต้นฉบบั แต่ถ้อยคําต้องห้าม บรรลัย ก็สามารถเน้นความหมายว่าสวย “มาก” 
ได้สอดคล้องกบัความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้าม damn ในต้นฉบบั การแปลถ้อยคําต้องห้าม
ในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยทีไม่มีความหมายตามรูปภาษาสอดคล้องกัน แต่
สามารถสือความหมายแฝงได้สอดคล้องกันเช่นนีถือเป็นกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทย 

 กลวิธีการแปลประเภทนีสําคญัอย่างยิงต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัทีไม่ได้สือ
ความหมายตามรูปภาษา เช่น ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสแลง สํานวน ภาพพจน์  คําเน้น
ความหมาย ฯลฯ การตีความถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเพือค้นหาความหมายแฝงในบริบทตา่งๆ 
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แล้วแปลด้วยถ้อยคําในภาษาไทยทีถ่ายทอดความหมายแฝงจากต้นฉบบัมาไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน
จะชว่ยให้สํานวนแปลสือความหมายได้อยา่งไมผ่ิดเพียน กลวิธีการแปลตีความจงึเหมาะสมตอ่การ
แปลถ้อยคําต้องห้ามทีไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษามากกว่ากลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา
หรือการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา ยกตัวอย่างเช่นการแปลคําเน้นความหมายว่า She is 

beautiful as hell. ประโยคดงักล่าวสือความหมายว่า “เธอสวยมาก” แตถ้่าหากผู้แปลใช้กลวิธีการ
แปลตรงตามรูปภาษาแล้วแปลว่า “เธอสวยราวกับนรก” ก็จะทําให้สํานวนแปลสือความหมายไม่
ชดัเจนเนืองจากผู้อ่านชาวไทยไม่คุ้นเคยกบัการเน้นความสวยด้วยคําว่า ราวกับนรก แตถ้่าหากผู้
แปลใช้กลวิธีการแปลตีความแล้วแปลว่า “หล่อนสวยฉิบหาย” ก็จะสือความหมายได้ชัดเจน 
สอดคล้องกบัต้นฉบบั และยงัเป็นการเน้นความหมายในลกัษณะทีทีผู้อา่นชาวไทยคุ้นเคยอีกด้วย 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยสังเกตว่าบางครังผู้ แปลใช้กลวิธีการแปลตีความโดยมุ่งรักษา
ความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั แต่ไม่ได้รักษาความหยาบคายของถ้อยคําเอาไว้ 
ทําให้ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัถกูแปลมาเป็นถ้อยคําธรรมดาในสํานวนแปล เช่น as hell - มาก, 

like a madman - ไม่หยุดยัง, so damn good - ดีมาก ฯลฯ การเปลียนแปลงนีแสดงให้เห็นว่าผู้
แปลไมไ่ด้เคร่งครัดตอ่การรักษารูปแบบการใช้ถ้อยคําต้องห้ามตามต้นฉบบั ทําให้มีการปรับเปลียน
เกิดขนึ และการปรับเปลียนนีย่อมส่งผลให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้สารในลักษณะทีแตกตา่งไปจาก
ผู้ อ่านต้นฉบบั ซึงผู้ วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดส่วนนีอีกครังในบทที 6 ซึงว่าด้วยผลการศึกษา
ปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม  

 1.5 กลวิธีการละ 

 กลวิธีการละ หมายถึง การไม่แปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใช้ในต้นฉบับ  ทําให้
ความหมายหรืออารมณ์ของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัไม่ถูกถ่ายทอดมาสู่สํานวนแปล ผลจาก
การแปลด้วยกลวิธีการละจะทําให้สํานวนแปลไม่ปรากฏคู่เทียบของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั 
และอาจจะทําให้สํานวนแปลสือความหมาย ความหยาบคาย หรืออารมณ์ได้ไม่ครบถ้วนเท่ากบัที
ต้นฉบบันําเสนอไว้ อย่างไรก็ตามกลวิธีการแปลประเภทนีมีประโยชน์ตอ่การปรับแตง่สํานวนแปล
ให้สุภาพมากขึน และในกรณีทีประโยคในต้นฉบบัมีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่เป็นจํานวนมาก  
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ผู้แปลก็สามารถละถ้อยคําต้องห้ามบางส่วนเพือลดจํานวนถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลไม่ให้
มากเกินไปจนขดักบัธรรมชาตกิารใช้ภาษาในวฒันธรรมไทย  

ตวัอยา่งที 73 แอ็คลีแคะเล็บขณะทีคยุกบัโฮลเดนเรืองหมวกทีโฮลเดนเพิงซือมา 

  “You got robbed.” He started cleaning his goddam fingernails with the 

 end of  the match. He was always cleaning his fingernails. (Chapter 3, 26) 

  “ลือถูกต้มแล้ว ถูกต้มแหงๆ” มนัตงัต้นแคะขีเล็บด้วยก้านไม้ขีดอีกแล้ว มนัชอบ
 แคะขีเล็บเป็นทีหนงึ (บทที 3, 37) 

 คําวา่ goddam เป็นคําสบถสอดแทรกทีคอ่นข้างหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 73 นี โฮลเดนสบถถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวขนึเพือ
เสริมอารมณ์และแสดงความรู้สึกรังเกียจต่อพฤติกรรมของแอ็คลีทีแคะเล็บเท้าด้วยก้านไม้ขีด 
อย่างไรก็ตามผู้แปลไม่ได้แปลถ้อยคําต้องห้าม goddam มาสู่สํานวนแปล ทําให้สํานวนแปลไม่มี
ถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบของถ้อยคําต้องห้าม goddam ในต้นฉบบั ผลจากการละถ้อยคําต้องห้าม 

goddam ในตัวอย่างนีทําให้สํานวนแปลไม่มีคําสบถสอดแทรกทีมาเสริมอารมณ์และแสดง
ความรู้สกึของโฮลเดนให้ได้เทียบเคียงกบัต้นฉบบั และทําให้ประโยคในสํานวนแปลดสูภุาพมากขนึ 
ส่วนการสือความหมายของประโยคนนัยังสือความหมายคงเดิมจากต้นฉบบั เนืองจากถ้อยคํา
ต้องห้าม goddam เป็นเพียงคําสบถสอดแทรกทีทําหน้าทีเสริมอารมณ์และแสดงความรู้สึกของตวั
ละคร ไม่ได้สือความหมายหรือใจความของประโยค ดงันนัการแปลด้วยกลวิธีการละในตวัอย่างนี
จงึมีผลตอ่การสืออารมณ์ในสํานวนแปลเทา่นนั แตไ่มมี่ผลตอ่การสือความหมาย 

ตวัอยา่งที 74 โฮลเดนบงัเอิญพบกบัแมข่องเออร์เนสต์ มอร์โรว์ บนรถไฟ 

  Her son was doubtless the biggest bastard that ever went to Pencey, in 

 the whole crumby history of the school. He was always going the corridor, after 

 he’d had a shower, snapping his soggy old wet towel at people’s asses. 

 (Chapter 8, 58) 
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  ลูกชายของเธอต้องเป็นเจ้าระยําทีตัวใหญ่ทีสุดในเพ็นซีนัน ตัวใหญ่ทีสุดใน
 ประวตันิกัเรียนของเพ็นซีตงัแตเ่ปิดมา ไอ้หมอนีเวลาอาบนําเสร็จชอบเอาผ้าขนหนเูปียกๆ 
 ออกมาไลฟ่าดคนทงัตกึอยา่งไมรู้่จกัเกรงอกเกรงใจใคร (บทที 8, 82) 

 จากตวัอย่างที 74 นี คําว่า crumby ทําหน้าทีเป็นคําสบประมาททีสือความหมายแฝงใน
เชิงดถููกเหยียดหยามว่า “ไม่ดี” ซึงโฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม crumby เพือแสดงความดถููกต่อ
โรงเรียน และคําว่า ass ทําหน้าทีสือใจความสําคญัของประโยคโดยไม่ได้สือความหมายตามรูป
ภาษาว่า “ลา” แต่สือความหมายในฐานะคําสแลงว่า “ก้น” โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือระบวุ่า
มอร์โรว์ชอบเอาผ้าขนหนมูาฟาดตรง “ก้น” คนอืน ถ้อยคําทงัสองถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามเนืองจาก
เป็นคําสบประมาทและเป็นถ้อยคําหยาบคายตามลําดบั จากตวัอย่างนีจะสงัเกตได้ว่าผู้แปลได้ละ
ถ้อยคําต้องห้าม crumby และ ass ในต้นฉบบั ทําให้สํานวนแปลไม่มีถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบของ
ถ้อยคําต้องห้ามทงัสอง ผลจากการละถ้อยคําต้องห้าม crumby ทําให้ประโยคดงักล่าวในสํานวน
แปลไม่มีการแสดงความดถูกูตอ่โรงเรียนของโฮลเดน ส่วนการละถ้อยคําต้องห้าม ass นนัก็ทําให้
ความหมายบางสว่นขาดหายไปจากสํานวนแปล กล่าวคือผู้อ่านสํานวนแปลจะไม่รู้ว่ามอร์โรว์ชอบ
เอาผ้าขนหนมูาฟาดตรงส่วน “ก้น” แตจ่ะรู้เพียงว่าเขาชอบเอาผ้าขนหนมูาฟาดคนอืนเท่านนั การ
แปลด้วยกลวิธีการละในตวัอย่างนีจึงมีผลตอ่การสือความหมาย ทําให้สํานวนแปลสือความหมาย
ไมล่ะเอียดครบถ้วนเทา่กบัทีต้นฉบบัได้นําเสนอไว้ 

ตวัอยา่งที 75 โฮลเดนถามฮอร์วิตซ์ว่าเป็ดจะใช้ชีวิตในทะเลสาบทีเป็นนําแข็งได้อย่างไร มนัจะ
  กินอาหารจากทีไหน 

  “Their boies, for Chrissake - what’sa matter with ya? Their bodies take in 

 nutrition and all, right through the goddam seaweeds and crap that’s in the ice. 

 They got their pores open the whole time. That’s their nature, for Chrissake. See 

 what I mean?” He turned way the hell around again to look at me. (Chapter 12, 
 87-88) 
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  เฮ้ย ก็ร่างกายมนัเป็นอย่างนนันี คณุไปอยู่ไหนมาไม่รู้เรืองเอาเสียเลยนี ร่างกาย
 ของมนัจอุาหารทีมนัหาตามสาหร่ายทะเลหรือใต้ก้อนนําแข็งสะสมเอาไว้ แล้วรูขมุขนของ
 มนัก็เปิดอยู่ตลอดเวลา นีเป็นธรรมชาติของมนั พดูอย่างนีรู้เรืองมยั” แกเหลียวมามองผม
 อีก (บทที 12, 123-124) 

 คําว่า goddam, crap, for Chrissake และ the hell ในตวัอย่างที 75 นี เป็นคําสบถที
หยาบคายและถือว่าเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ฮอร์วิทซ์สบถถ้อยคํา
ต้องห้ามทงั 4 คํา เพือแสดงอารมณ์รําคาญตอ่พฤติกรรมของโฮลเดนทีเซ้าซีถามเรืองเป็ดในแม่นํา 
ผู้วิจยัสงัเกตว่าผู้แปลได้ละถ้อยคําต้องห้ามทงั 4 คํา ได้แก่ goddam, crap, for Chrissake และ 
the hell ทําให้สํานวนแปลไม่ปรากฏถ้อยคําทีเป็นคูเ่ทียบกับถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั ผลจาก
การละถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัทําให้ถ้อยคําของตวัละครในสํานวนแปลดไูม่หยาบคายรุนแรง
เท่ากับต้นฉบบั แต่เนืองจากถ้อยคําต้องห้ามทงั 4 คํานี ไม่ได้สือความหมายหรือใจความของ
ประโยค แต่ทําหน้าทีเสริมอารมณ์และแสดงความรู้สึกของตัวละครเป็นสําคัญ ดังนันการละ
ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีจึงไม่มีผลตอ่การสือความหมาย แตจ่ะมีผลตอ่การสือความหยาบคายและ
อารมณ์ในสํานวนแปลเทา่นนั 

ตวัอยา่งที 76 ขณะทีโฮลเดนพดูคยุกบัแมชี่สองทา่นเขาก็นกึสงสยัขนึมาว่าแม่ชีจะคิดอย่างไรถ้า
  ต้องอา่นหนงัสือรัก 

  Then, I start wondering like a bastard what the one sitting next to me, 

 that taught English, though about, being a nun and all, when she read certain 

 books for English. Books not necessary with a lot of sexy stuff in them, but books 

 with lovers and all in them. (Chapter 15, 116) 

  ฟังแล้วผมก็ชักสนใจอยากรู้ขึนมาว่าแม่ชีซึงนังติดผมซึงสอนอังกฤษนนั แกจะ
 คิดอย่างไรเมืออ่านหนังสือบางประเภท ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหนังสือโป๊เสมอไปแต่
 หมายถึงหนงัสือรักอะไรเทือกนนั (บทที 15, 161) 
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 คําว่า like a bastard เป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษเนืองจากมี
ความหยาบคาย จากตวัอย่างที 76 นี ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเป็นสํานวนทีใช้เน้นความหมาย 
โดยโฮลเดนใช้เน้นความหมายให้กบัคําว่า wondering เพือเน้นยําว่า เขาสนใจและอยากรู้ “มาก
จริงๆ” วา่แมชี่จะคดิอยา่งไรเมืออา่นหนงัรัก อยา่งไรก็ตามผู้แปลไมไ่ด้แปลถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าว 
ทําให้สํานวนแปลไม่มีถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบกับถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั และยังทําให้การสือ
ความหมายในสํานวนแปลไมล่ะเอียดครบถ้วยเท่ากบัต้นฉบบั กล่าวคือสํานวนแปลจะไม่ได้ระบวุ่า
โฮลเดนสนใจอยากรู้ความคดิของแมชี่มากขนาดไหน ในขณะทีต้นฉบบัจะมีถ้อยคําต้องห้าม like a 

bastard  เพือเน้นความหมายวา่โฮลเดนอยากรู้ “มากจริงๆ” นอกจากนีการละถ้อยคําต้องห้าม like 

a bastard ยงัสง่ผลให้สํานวนแปลสภุาพมากขนึด้วย 

ตวัอยา่งที 77 โฮลเดนทําบญุให้แม่ชี แล้วก็นึกถึงแม่ของแซลลีว่าเธอคงไม่มีทางมาขอเรียไรรับ
  บริจาคเงินเพือนําเงินไปชว่ยเหลือคนยากจนแบบแมชี่แน่ๆ  

  And old Sally Hayes’ mother. Jesus Christ. The only way she could go 

 around with a basket collecting dough would be if everybody kissed her ass for 

 her when they made a contribution. (Chapter 16, 120) 

  แม่ของยายแซลลีก็เหมือนกัน  จะให้แกเทียวถือตะกร้าฟางไปรับบริจาค 

 ช่วยคนยากจนได้ก็คงมีแต่ทางเดียว คือต้องให้ทุกคนทีบริจาคเงินจูบหล่อนเสียก่อน  
 (บทที 16, 167)   

 จากตวัอยา่งที 77 นี คําว่า Jesus Christ เป็นคําสบถทีโฮลเดนเอ่ยขนึเพือเสริมอารมณ์ใน
การเล่าเรือง ซึงการสบถถ้อยคําดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 
สว่นคําวา่ ass ซงึในทีนีใช้สือความหมายวา่ “ก้น” ก็เป็นถ้อยคําต้องห้ามเนืองจากความหยาบคาย 
โฮลเดนได้เอย่ถ้อยคําต้องห้าม ass เพือประชดประชนัแม่ของแซลลี ซึงถือเป็นการประชดประชนัที
รุนแรงมาก เพราะก้นเป็นอวยัวะทีถือว่าตํา การทีโฮลเดนประชดประชนัว่าจะต้องมีคนมาจูบก้น
ของแม่ของแซลลีเพือให้เธอมารับบริจาคนนัจึงอาจจะแฝงนยัว่าแม่ของแซลลีเป็นคนทีใจร้ายมาก 
แคจ่บูแก้มเพียงอยา่งเดียวคงไม่สามารถทําให้เธอไปรับบริจาคได้ แตจ่ะต้องประจบประแจงจนถึง
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ขนัจบูก้นของเธอ เธอถึงจะยอมไปรับบริจาค ผู้แปลได้ละถ้อยคําต้องห้าม  Jesus Christ และ ass 
ทําให้สํานวนแปลไม่มีถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบกับถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั ผลจากการละถ้อยคํา
ต้องห้าม Jesus Christ ทําให้สํานวนแปลสภุาพมากขนึเนืองจากไม่มีถ้อยคําสบถ ส่วนผลจากการ
ละถ้อยคําต้องห้าม her ass ทําให้สํานวนแปลไม่มีการระบวุ่าจะต้องจบูทีก้น ผู้อ่านจึงน่าจะคิดว่า
เป็นการจบูทีแก้มกนัตามปกต ิความรุนแรงของการประชดประชนัจงึเบาบางลงเมือเปรียบเทียบกบั
ต้นฉบบั 

 กลวิธีการละมีประโยชน์ตอ่การปรับแตง่สํานวนแปลให้ดูสภุาพมากขนึ แตบ่างครังการละ
ถ้อยคําต้องห้ามออกไปก็อาจจะส่งผลให้สํานวนแปลสือความหมาย ความหยาบคาย หรืออารมณ์
ได้ไม่ครบถ้วนเท่ากบัทีต้นฉบบัได้นําเสนอไว้ ทงันีขนึอยู่กับผู้แปลว่าจะใช้กลวิธีการละกบัถ้อยคํา
ต้องห้ามใดในต้นฉบบั หากผู้แปลละถ้อยคําต้องห้ามทีสือความหมายหรือใจความสําคญัออกไป ก็
จะทําให้สํานวนแปลสือความหมายได้ไม่ครบถ้วน หากผู้แปลละถ้อยคําต้องห้ามทีสืออารมณ์ เช่น 
คําสบถ คําอทุาน ฯลฯ ก็จะทําให้การสือความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครในสํานวนแปลดู
เบาบางลงเมือเปรียบเทียบกบัต้นฉบบั การเลือกใช้กลวิธีการละจึงต้องอาศยัความระมดัระวงัและ
ต้องคํานงึถึงผลกระทบเหลา่นีด้วย 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลทีเป็นกลวิธีหลักจะสังเกตได้ว่าผู้ แปลมีกลวิธีการแปลที
หลากหลาย ผู้แปลสามารถเลือกได้ว่าจะยึดและถ่ายทอดคณุสมบตัิส่วนใดของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปล ซึงมีทงัการแปลทียึดความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัเป็นหลกั การแปลทียดึความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัเป็นหลกั การแปลที
ยดึอารมณ์ของถ้อยคําต้องห้ามเป็นหลกั รวมถึงการละ ผู้วิจยัวิเคราะห์ว่าสาเหตทีุมีกลวิธีการแปล
ทีหลากหลายเป็นเพราะว่าถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับสามารถทําหน้าทีได้หลายอย่าง เช่น 
พรรณนา เน้นความหมาย สบประมาท ฯลฯ นอกจากนีถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัยงัสามารถสือ
ความหมายได้หลากหลายรูปแบบ ทงัความหมายตามรูปภาษา ความหมายแฝง และความหมาย
สอ่อารมณ์ ดงันนัผู้แปลจึงต้องคิดค้นกลวิธีการแปลทีสามารถถ่ายทอดหน้าทีและความหมายของ
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัให้ได้อย่างเหมาะสม ทงันีผู้ แปลต้องมีความสามารถในการทําความ
เข้าใจถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัด้วยว่าถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวทําหน้าทีและสือความหมายใน
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ลกัษณะใด จงึจะสามารถตดัสินใจได้อย่างถกูต้องเหมาะสมวา่ควรแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั
โดยยดึความหมายตามรูปภาษา ความหมายแฝง หรืออารมณ์ 

 
2. กลวิธีเสริม 

 กลวิธีเสริม หมายถึง กลวิธีการแปลทีผู้ แปลใช้ปรับแต่งสํานวนแปลเพือให้มีถ้อยคํา
ต้องห้ามเพิมเติมนอกเหนือจากทีปรากฏใช้ในต้นฉบบั ทําให้สํานวนแปลสามารถสืออารมณ์และ
เพิมความหยาบคายของตวัละครได้รุนแรงขึน จากการศึกษาครังนีพบว่ากลวิธีเสริมมีจํานวน 2 
กลวิธี ได้แก่  

 2.1 กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย   
 2.2 กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแตง่สํานวนแปล 

 รายละเอียดเกียวกบักลวิธีเสริมทงั 2 กลวิธี มีดงัตอ่ไปนี 

 2.1 กลวิธีการแปลถ้อยคาํธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคาํต้องห้ามในภาษาไทย 

 กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย หมายถึง  
การเลือกแปลถ้อยคําธรรมดาทีปรากฏในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามต้องห้ามในภาษาไทย  
ผลจากการแปลด้วยกลวิธีการแปลประเภทนีจะทําให้สํานวนแปลสามารถสืออารมณ์และความ
หยาบคายของตวัละครได้รุนแรงกว่าต้นฉบับ เพราะถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัจะถูกแปลเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล กลวิธีการแปลประเภทนียงัเป็นประโยชน์ต่อการปรับแต่งสํานวน
แปลให้มีถ้อยคําต้องห้ามทีคุ้นเคยกนัในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมากขนึด้วย ทําให้สํานวนแปล
สามารถสืออารมณ์และความหยาบคายได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติวฒันธรรมการใช้
ภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 78 ครูสเปนเซอร์อา่นกระดาษคําตอบวิชาประวตัศิาสตร์ของโฮลเดนให้โฮลเดนฟัง 

  He stopped reading and put my paper down. I was beginning to sort of 

 hate him. (Chapter 2, 16) 
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  เฒ่าสเปนเซอร์หยุดอ่าน และวางกระดาษสอบของผมลง ผมชัก เหม็นขี
 หน้าตาเฒ่านีขนึมาทกุทีแล้ว (บทที 2, 22) 

 จากตวัอย่างที 78 นี ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําธรรมดา He, hate และ him ในต้นฉบบั
ด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย เฒ่าสเปนเซอร์ เหม็นขีหน้า และ ตาเฒ่านี ตามลําดับ 
สําหรับคําว่า เฒ่าสเปนเซอร์ และ ตาเฒ่านี เป็นถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยเนืองจากว่าครู
สเปนเซอร์เป็นผู้ ทีมีความอาวโุสและมีสถานะทางสงัคมสงูกว่าโฮลเดน การเรียกครูสเปนเซอร์ด้วย
คําว่า เฒ่าสเปนเซอร์ และ ตาเฒ่านี จะถือเป็นการไม่ให้เกียรติและนบัเป็นสิงทีหยาบคายอย่าง
ยิงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย สว่นคําวา่ เหม็นขีหน้า นนัเป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทย และการใช้ถ้อยคําหยาบคายดงักล่าวเพือแสดงความเกลียดชังกับผู้ ทีมีความ
อาวโุสและมีสถานะทางสงัคมสงูกวา่อยา่งเช่นครูสเปนเซอร์ก็ถือเป็นสิงทีหยาบคายอย่างยิง  ผู้วิจยั
สงัเกตวา่การแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยในตวัอย่างนีช่วยให้
สํานวนแปลสือความหยาบคายได้รุนแรงกว่าต้นฉบบั เนืองจากประโยคในสํานวนแปลมีจํานวน
ถ้อยคําต้องห้ามมากกวา่ประโยคในต้นฉบบั และยงัช่วยให้ผู้อ่านสมัผสัถึงความรู้สึกเกลียดชงัและ
ไมพ่อใจทีโฮลเดนมีตอ่ครูสเปนเซอร์ได้อยา่งรุนแรงชดัเจนขนึด้วย  

ตวัอยา่งที 79 แอ็คลีบอกโฮลเดนวา่เขาไมช่อบสแตร็ดเลเตอร์ 

  “He got this superior attitude all the time,” Ackley said. “I just can’t 

 stand the sonuvabitch. You’d think he -” (Chapter 3, 27) 

  “ไอ้ห่าเนีย ปากเสียเรือย” แอ็คลีบ่น “อวัะไม่ชอบไอ้ลูกหมาหน้าตวัเมียอย่างนี
 เลย ลือละ่ ?-ลือวา่มนั...” (บทที 3, 39) 

 คําว่า He เป็นคําสรรพนามทีไม่มีความหยาบคายใดๆ ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 
ดงันนัคําว่า He จึงเป็นเพียงถ้อยคําธรรมดา แตจ่ากตวัอย่างที 79 นี ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคํา
ธรรมดา He ด้วยคําวา่ ไอ้ห่าเนีย ซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เนืองจาก
คําวา่ ไอ้ห่า เป็นคําสบประมาททีหยาบคายและรุนแรง การนําถ้อยคําดงักล่าวมาเรียกแทนบคุคล
จึงแสดงถึงการดถููกเหยียดหยามและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีควรหลีกเลียง อย่างไรก็ตามการ
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เลือกใช้ถ้อยคําต้องห้าม ไอ้ห่าเนีย เข้ามาแปลถ้อยคําธรรมดา He ส่งผลให้สํานวนแปลสามารถ
สือความหยาบคายและความรู้สกึรังเกียจทีแอ็คลีมีตอ่สแตร็ดเลเตอร์ได้รุนแรงชดัเจนยิงขนึ  

ตวัอยา่งที 80 โฮลเดนเลา่ถึงอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน 

  You always got these very lumpy mashed potatoes on the steak night, 

 and for dessert you got Brown Betty, which nobody ate, except maybe the little 

 kids in the lower school that didn’t know any better. (Chapter 5, 39) 

  แถมยงัมีมนัฝรังฝืดๆ ตามเข้าไปติดคอหอยอีกด้วย ส่วนของหวานก็บราวน์เบ็ตตี 
 ซงึไมมี่ใครยัดเข้าไปลง นอกจากพวกเด็กๆ ทีไมรู้่เรืองรู้ราวอะไร (บทที 4, 55) 

 คําว่า ate ในตวัอย่างที 80 เป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาองักฤษทีสือความหมายตามรูป
ภาษาว่า “กิน” ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําธรรมดาดังกล่าวด้วยคําว่า ยัด ซึงสือความหมาย
สอดคล้องกับต้นฉบบั แต่การนําคําว่า ยัด มาใช้สือความหมายถึงการกินจะเป็นสิงทีหยาบคาย
และไม่สุภาพในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ถ้อยคําดงักล่าวจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม การแปล
เช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย ผลจาก
การทีผู้แปลได้แปลถ้อยคําธรรมดา ate ด้วยถ้อยคําต้องห้าม ยัด ทําให้สํานวนแปลสือความหยาบ
คายของโฮลเดนได้รุนแรงยิงขึน และยังช่วยให้สํานวนแปลสือความรู้สึกรังเกียจทีโฮลเดนมีต่อ
อาหารทีโรงเรียนได้รุนแรงกวา่ต้นฉบบัด้วย 

ตวัอยา่งที 81 โฮลเดนรําคาญแอ็คลีและอยากให้แอ็คลีออกไปจากห้อง เขาจึงบอกว่าแอ็คลีว่า
  เขาต้องเขียนเรียงความให้สแตร็ดเลเตอร์ 

  Anyway, finally I had to come right out and tell him that I had to write a 

 composition for Stradlater, and that he had to clear the hell out, so I could 

 concentrate. He finally did, but he took his time about it, as uaual. (Chapter 5, 
 41) 
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  ด้วยความรําคาญสุดรําคาญ ผมจึงต้องบอกมนัว่าผมจะต้องเขียนเรียงความให้
 เจ้าสแตร็ดเลเตอร์คืนนี มนัควรออกไปจากห้องเสียทีเพราะไม่งนัผมทํางานไม่ได้ มนัก็ยอม 
 แตก่วา่จะอปัเปหิแมง่ออกไปได้ แทบตาย...ก็ตามสันดานของมนันนัแหละ (บทที 4, 58) 

 คําวา่ as usual ในตวัอยา่งที 81 นี เป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาองักฤษทีมีความหมายว่า 
“ตามปกติ” โดยในทีนีหมายถึงนิสยัของแอ็คลีทีมกัจะทําอะไรชักช้าจนดูเป็นเรืองปกติ ผู้แปลได้
เลือกแปลถ้อยคําธรรมดาดงักล่าวด้วยคําว่า ตามสันดาน ซึงในตวัอย่างนีใช้สือความหมายถึง
นิสยัของแอ็คลีทีมกัจะทําอะไรชกัช้าจนดเูป็นเรืองปกติได้เช่นเดียวกบัต้นฉบบั อย่างไรก็ตามคําว่า 
ตามสันดาน มักจะใช้สือความหมายไปทางเชิงตําหนิหรือต่อว่า และการต่อว่าด้วยถ้อยคํา
ดงักลา่วก็เป็นสิงทีรุนแรงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ถ้อยคําดงักล่าวจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้าม 
ดังนันการแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามใน
ภาษาไทย และผลจากการแปลด้วยกลวิธีนีก็ช่วยทําให้สํานวนแปลสือความรู้สึกรําคาญและโมโห
ของโฮลเดนได้รุนแรงชดัเจนยิงขนึ 

ตวัอยา่งที 82 โฮลเดนจะนอนบนเตียงนอนของอีไลซึงเป็นเพือนร่วมห้องของแอ็คลี  แตแ่อ็คลีไม่
  อยากให้เขานอน 

  “What’re ya gonna do - sleep in Ely’s Bed?” Ackley said. He was the 

 perfect host, boy. (Chapter 7, 52) 

  “ลือจะทําอะไรน่ะ...นอนบนเตียงอีไลเหรอ” มนัท้วงขนึ ไอ้ห่าเอ๊ย...แม่งช่างเป็น
 ทาสผู้ ซือสตัย์เสียนีกระไร (บทที 7, 74) 

 จากตวัอย่างที 82 นี ผู้ แปลได้ใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทยจํานวน 2 ครัง ได้แก่ He และ boy สําหรับคําว่า He เป็นคําสรรพนามทีเป็น
ถ้อยคําธรรมดาในภาษาองักฤษ ผู้ แปลได้เลือกแปลคําสรรพนาม He ด้วยคําว่า แม่ง ซึงเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามทีหยาบคายอย่างยิงในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย แต่ถ้อยคําต้องห้าม แม่ง ก็
สามารถใช้เป็นคําเรียกแทนบคุคลได้เช่นเดียวกบัคําว่า he ในต้นฉบบั ส่วนคําว่า boy ซึงเป็นคํา
อุทานและก็เป็นคํารืนหู (Euphemism) ทีใช้อุทานแทนการเอ่ยถึงพระเจ้าโดยตรง ผู้แปลก็เลือก
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แปลด้วยคําว่า ไอ้ห่าเอ๊ย ซึงเป็นคําสบประมาททีหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย จากตวัอย่างนีจะสงัเกตได้ว่าผลจากการแปลถ้อยคําธรรมดา He และ 
boy ในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้าม แม่ง และ ไอ้ห่าเอ๊ย ในภาษาไทยทําให้สํานวนแปลสือความ
หยาบคายและความรู้สกึไมพ่อใจของโฮลเดนได้รุนแรงขนึเมือเปรียบเทียบกบัต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที  83 แอ็คลีนอนหลบัไปแล้ว แตโ่ฮลเดนยงัไมห่ลบั 

  “Hey, Ackley!”  

  He still didn’t hear me. He slept like a rock. (Chapter 7, 53) 

  “เฮ้..เฮ้..แอ็คลี” มันยังไม่รู้สึกตวัอยู่ดี อะไรวะ นอนยังกับตายห่าตายโหงไป
 แล้ว (บทที 7, 74) 

 คําว่า slept like a rock ในตวัอย่างที 83 นี เป็นสํานวนในภาษาองักฤษหมายถึง “หลบั
สนิทหรือหลับลึก” สํานวนดังกล่าวไม่ได้มีความหยาบคายและไม่ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ผู้แปลได้เลือกแปลสํานวน slept like a rock ด้วยคําว่า นอนยังกับ
ตายห่าตายโหงไปแล้ว ซึงเป็นโวหารภาพพจน์ในภาษาไทยทีสือความหมายว่า “หลบัสนิทหรือ
หลบัลึก” ได้เช่นเดียวกับต้นฉบบั แตโ่วหารภาพพจน์ดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย 
เพราะคําว่า ตายห่าตายโหง เป็นถ้อยคําทีไม่สุภาพ และการเปรียบการนอนของแอ็คลีว่านอน
หลบัเหมือนกบัคนตายหา่ตายโหงนนัก็เป็นการเปรียบทีไมส่มควร เนืองจากวา่ชาวไทยจะหลีกเลียง
การเอ่ยถึงความตายและมกัจะไม่นําเรืองความตายมาล้อเล่น การแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการแปล
ถ้อยคําธรรมดาด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย เพราะเป็นการนําโวหารภาพพจน์ทีเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทยเข้ามาแปลสํานวนทีเป็นถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 84 อากาศทีหนาวเย็นทําให้โฮลเดนรู้สกึเจ็บแผล 

   The only trouble was, the cold made my nose hurt, and right under my 

 upper lip, where old Stradlater’s laid one on me. He’d smacked my lip right on 

 my teeth, and it was pretty sore. (Chapter 8, 57) 
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  อากาศหนาวจดัอย่างนีทําให้ผมเจ็บจมกูกบัใต้ริมฝีปากบน ตรงทีไอ้สถุลสแตร็ด
 เล เตอ ร์มัน ทําผม  ปากผมถูกมันต่อยกระแทกเ ข้ากับ ฟันจนแตก  ตอนนี เ จ็บ 
 ฉิบหายเลย (บทที 8, 80) 

 จากตวัอย่างที 84 นี ผู้ แปลได้ใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาไทยจํานวน 2 ครัง ครังแรกคือการแปลคําว่า old ซึงเป็นถ้อยคําธรรมดาใน
ภาษาองักฤษทีใช้พดูขนึเพือแสดงความสนิทสนมคุ้นเคย ด้วยคําว่า ไอ้สถุล ซึงเป็นคําสบประมาท
ทีหยาบคายและรุนแรงมากในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย และครังทีสองคือการแปลคําว่า pretty 

ซึงเป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาอังกฤษทีใช้เน้นความหมาย ด้วยคําว่า ฉิบหาย ซึงเป็นคําเน้น
ความหมายเช่นเดียวกัน แตจ่ะเป็นคําเน้นความหมายทีหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ผลจากการแปลถ้อยคําธรรมดา old และ pretty ในต้นฉบบัด้วย
ถ้อยคําต้องห้าม ไอ้สถุล และ ฉิบหาย ทําให้สํานวนแปลสามารถสือความหยาบคายของโฮลเดน 
ความเกลียดชงัทีโฮลเดนมีตอ่สแตร็ดเลเตอร์ และความเจ็บปวดจากบาดแผลได้รุนแรงยิงขนึ 

ตวัอยา่งที 85 โฮลเดนรู้สึกหิว แตเ่ขาไม่กล้าสงัอาหารจากโรวแรมเพราะกลวัว่ามอรีสจะเป็นคน
  เอาอาหารมาสง่ 

  The phone was right next uo to me, and I started to call and have them 

 send up some breakfast, but I was sort of afraid they might send it up with old 

 Maurice. (Chapter 15, 111) 

  โทรศพัท์ก็อยู่ข้างๆ ตวัผม เตรียมจะโทรเรียกลงไปให้เขาส่งอาหารเช้าขึนมาให้ 
 แตแ่ล้วก็ชะงกั! ผมกลวัวา่ไอ้เจ้าแมงดามอรีสจะเป็นคนเอาขนึมาสง่ (บทที 14, 155) 

 คําว่า old ในตวัอย่างที 85 นี เป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาอังกฤษทีใช้เอ่ยขึนเพือเสริม
อารมณ์ในการเล่าเรืองของโฮลเดนและเพือสือความรู้สึกเกลียดชังทีเขามีต่อมอรีส ไม่ได้สือ
ความหมายตามรูปภาษา ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําธรรมดาดงักล่าวด้วยคําว่า ไอ้เจ้าแมงดา ซึง
เป็นคําสบประมาทในภาษาไทยหมายถึง “ชายทีหากินกบัผู้หญิงโสเภณี” คําสบประมาทดงักล่าวมี
ความหยาบคายและรุนแรงมากและเป็นถ้อยคําต้องห้ามคําหนึงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  
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การแปลถ้อยคําธรรมดา old ในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้าม ไอ้เจ้าแมงดา ในสํานวนแปลเช่นนี
ถือเป็นกลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย และถึงแม้ว่า
ถ้อยคําต้องห้าม ไอ้เจ้าแมงดา ในสํานวนแปลจะไม่ได้มีความหมายสอดคล้องกับถ้อยคํา
ธรรรมดา old ในต้นฉบบั แตถ้่อยคําต้องห้าม ไอ้เจ้าแมงดา ก็สือความหมายทีสอดคล้องกบัเนือ
เรืองเนืองจากมอรีสเป็นชายทีหากินกบัผู้หญิงโสเภณีจริงๆ นอกจากนีถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเอง
ก็สามารถเสริมอารมณ์เกลียดชังทีโฮลเดนมีต่อมอรีสได้ไม่ด้อยไปกว่าถ้อยคําธรรมดา old ใน
ต้นฉบบัด้วย การแปลในตวัอยา่งนีแสดงให้เห็นวา่ผู้แปลพยายามเลือกใช้ถ้อยคําทีสอดคล้องไปกบั
เนือเรือง 

ตวัอยา่งที 86 โฮลเดนมีปากเสียงกบัแซลลี 

  The whole thing was sort of funny in a way, if you thought about it, and 

 all of sudden I did something I shouldn’t have. (Chapter 17, 140) 

  เรืองพวกนี ถ้าคณุคิดถึงมันขึนมา มันก็โคตรจะตลก แม่ง ตลกทงัหมดเรืองนัน
 แหละ ในทนัใดนนั ผมก็ทําในสิงทีผมไมเ่คยทํา (บทที 17, 194) 

 คําวา่ sort of ในตวัอยา่งที 86 นี เป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาองักฤษทีใช้เน้นความหมาย 
ผู้ แปลได้เลือกแปลถ้อยคําธรรมดาดังกล่าวด้วยคําว่า โคตร ซึงเป็นถ้อยคําทีสามารถเน้น
ความหมายได้เชน่เดียวกบัต้นฉบบั แตก่ารเน้นความหมายด้วยคําว่า โคตร จะเป็นสิงทีหยาบคาย
และถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ดงันนัการแปลเช่นนีจึงเป็นกลวิธีการ
แปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล และผลจากการแปลด้วยกลวิธี
การแปลประเภทนีก็ทําให้สํานวนแปลสือความหยาบคายของโฮลเดนได้รุนแรงกวา่ต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 87 โฮลเดนเลา่ถึงครูสเปนเซอร์และคณุนายสเปนเซอร์ให้โฟบฟัีง 

  “There was this one old guy, Mr. Spencer. His wife was always giving 

 you hot chocolate and all that stuff, and they were really pretty nice.” (Chapter 
 22, 174) 
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  “มีคู่แก่ๆ หง่อมๆ อยู่คน ชือครูสเปนเซอร์ เมียของแกชอบเอาช็อคโกแล็คร้อน
 กบัขนมมาให้พวกเราบอ่ยๆ ผัวเมียคู่นีเป็นคนดีจริงๆ” (บทที 22, 247) 

 จากตัวอย่างที 87 นี ผู้ แปลได้เลือกใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วย
ถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยจํานวน 2 ครัง ครังแรกคือการแปลถ้อยคําธรรมดา His wife ซึงมี
ความหมายถึง “ภรรยาของครูสเปนเซอร์” ด้วยคําว่า เมียของแก การแปลเช่นนีถือเป็นกลวิธีการ
แปลด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย เนืองจากคําว่า เมีย เป็นถ้อยคําภาษาปากทีไม่สภุาพทีจะ
นํามาเรียกภรรยาของผู้ ทีมีความอาวุโสและมีสถานะทางสังคมสูงกว่า และคําว่า แก ก็ไม่
เหมาะสมทีจะนํามาใช้เรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์เพราะเป็นคําสรรพนามทีไม่แสดงถึงความเคารพ
ต่อผู้ ทีมีสถานะทางสังคมสูงกว่า การเลือกใช้ถ้อยคําอย่างไม่เหมาะสมกับระดบัความวุโสและ
สถานะทางสงัคมเชน่นีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามอยา่งหนงึในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

 ครังทีสองทีผู้ แปลใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามใน
ภาษาไทยคือการแปลถ้อยคําธรรมดา they ซึงหมายถึง “ครูสเปนเซอร์และภรรยา” ด้วยคําว่า ผัว
เมียคู่นี การใช้คําว่า ผัวเมียคู่นี เป็นคําเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์และภรรยาถือว่าเป็นสิงทีไม่
เหมาะสมในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เพราะเป็นการเรียกแทนด้วยถ้อยคําทีไม่สุภาพและ
แสดงออกถึงความไม่เคารพ ขดัต่อวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยทีดีงามว่าจะต้องเรียกแทนตวัผู้ ที
อาวุโสหรือมีสถานะทางสังคมสูงกว่าด้วยถ้อยคําทีสุภาพและแสดงออกถึงความเคารพ การที 
ผู้แปลเลือกแปลให้โฮลเดนใช้คําว่า ผัวเมียคู่นี เพือเรียกแทนครูสเปนเซอร์และภรรยาในสํานวน
แปลนนัจึงเป็นสิงทีไม่เหมาะสม ผลจากการแปลด้วยกลวิธีการแปลประเภทนีส่งผลให้โฮลเดนใน
สํานวนแปลมีความหยาบคาย ความก้าวร้าว และความไม่เคารพครูบาอาจารย์รุนแรงมากกว่าใน
ต้นฉบบั 

 กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยมีประโยชน์ตอ่
การปรับแต่งสํานวนภาษาในสํานวนแปลให้สามารถสือความหยาบคายได้ตามทีผู้ แปลต้องการ 
นอกจากนีกลวิธีการแปลประเภทนียังช่วยให้ผู้ แปลสามารถสอดแทรกถ้อยคํา ต้องห้ามใน
ภาษาไทยเข้าไปในสํานวนแปลได้โดยทีความหมายจากต้นฉบับยังคงเดิม เพราะผู้ แปลแค่
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ปรับเปลียนระดบัความหยาบคายของถ้อยคําเท่านนั ไม่ได้ปรับเปลียนความหมายของถ้อยคํา  
การทีผู้แปลใช้กลวิธีการแปลประเภทนียงัสะท้อนให้เห็นวา่ผู้แปลมีความสร้างสรรค์ในการแปลและ
ให้ความสําคญักบัวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อา่นสํานวนแปล เพราะผู้แปลไม่ได้ยึดติดว่าจะต้อง
รักษารูปแบบการใช้ถ้อยคําต้องห้ามตามทีปรากฏในต้นฉบบัเสมอไป แต่มีการปรับแต่งสํานวน
แปลให้มีถ้อยคําต้องห้ามทีผู้ อ่านสํานวนแปลคุ้นเคยเพิมเติมขึนมานอกเหนือจากทีปรากฏใน
ต้นฉบบัด้วย โดยเฉพาะถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มเครือญาติ กลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้า
นาม ซงึเป็นลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยและไมมี่ใช้ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 

 2.2 กลวิธีการเพมิถ้อยคาํต้องห้ามเพอืปรับแต่งสาํนวนแปล 

 กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแต่งสํานวนแปล หมายถึง การเพิมเติมถ้อยคํา
ต้องห้ามเข้าไปในสํานวนแปลโดยทีถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวไม่มีคูเ่ทียบเคียงปรากฏอยู่ในต้นฉบบั 
เป็นการเพิมเติมเข้าไปตามความต้องการของผู้ แปลเพือปรับแต่งประโยคในสํานวนแปลให้สือ
ความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครได้รุนแรงยิงขนึ และเพือช่วยให้ประโยคในสํานวนแปลดู
เหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติการใช้ภาษาของผู้ อ่าน จากการศึกษาพบว่ากลวิธีการแปล
ประเภทนีปรากฏใช้ในสองลกัษณะ ลกัษระแรกคือการแปลแล้วเพิมถ้อยคําต้องห้ามให้กบัประโยค
ในต้นฉบบัทีไมมี่ถ้อยคําต้องห้ามเลย และลกัษณะทีสองคือการแปลประโยคในต้นฉบบัทีมีถ้อยคํา
ต้องห้ามปรากฏอยูบ้่างแล้ว แตเ่พิมจํานวนถ้อยคําต้องห้ามเข้าไปในสํานวนแปลอีก 

ตวัอยา่งที 88 โฮลเดนทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์เพราะเขาไม่พอใจทีสแตร็ดเลเตอร์ไปเดทกับ
  แฟนเก่าของเขา 

  “You don’t even know if her first name is Jane or June, ya goddam 

 moron!” (Chapter 6, 48) 

  ไอ้สัตว์เอ๊ย ลือน่ะไม่รู้กระทังว่าเธอชือเจน หรือจูนด้วยซําไป ...ไอ้งังเอ๊ย แล้ว
 แคน่จะ...” (บทที 6, 67) 
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 จากตวัอย่างที 88 นี มีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัอยู่แล้วหนึงคําคือคําว่า moron 
และผู้ แปลก็ได้แปลด้วยกลวิธีการแปลตีความด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยว่า ไอ้งัง 
นอกจากนีผู้แปลยงัได้ใช้กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแตง่สํานวนแปล โดยได้เพิมถ้อยคํา
ต้องห้าม ไอ้สัตว์เอ๊ย ซงึเป็นคําสบประมาททีหยาบอย่างมากเข้าไปในสํานวนแปล จะสงัเกตได้ว่า
ถ้อยคําต้องห้าม ไอ้สัตว์เอ๊ย ไม่มีถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบปรากฏอยู่ในต้นฉบับ การเพิมถ้อยคํา
ต้องห้าม ไอ้สัตว์เอ๊ย ซึงเป็นคําสบประมาททีคุ้นเคยกันในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเข้าไปใน
สํานวนแปลส่งผลให้สํานวนแปลมีถ้อยคําต้องห้ามทีช่วยสืออารมณ์ของโฮลเดนให้รุนแรงชดัเจน
ยิงขึน และยังช่วยปรับแต่งให้สํานวนภาษาในสํานวนแปลมีความเป็นธรรมชาติและเหมาะสม
กลมกลืนลกัษณะการสบประมาทในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 89 โฮลเดนเข้าไปในห้องของแอ็คลีหลงัจากทีเขาทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์ เขาถาม
  แอ็คลีวา่สวิทซ์ไฟอยูที่ไหน 

  “Wuddaya want the light for? …Right next to you hand.” (Chapter 7, 50) 

  “เปิดหาพ่อมนัทําไมวะ...นนัอยูที่ขวามือของลือนนั” (บทที 7, 70) 

 จากตวัอย่างที 89 นี คําว่า หาพ่อ เป็นคําสบถทีแอ็คลีใช้แสดงความรู้สึกรําคาญและไม่
พอใจ ซึงการเอ่ยถึงบุพการีในลกัษณะเช่นนีถือว่าเป็นสิงทีหยาบคายอย่างร้ายแรง และคําว่า วะ 

 ก็เป็นถ้อยคําลงท้ายทีหยาบคาย ถ้อยคําทงัสองจึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย ผู้ แปลได้ใช้เพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามทังสองคําเข้าไปในสํานวนแปล โดยที ถ้อยคํา
ต้องห้ามทังสองคําไม่มีถ้อยคําทีเป็นคู่เทียบปรากฏอยู่ในต้นฉบับเลย ผลจากการเพิมถ้อยคํา
ต้องห้าม หาพ่อ และ วะ เข้าไปในสํานวนแปลทําให้สํานวนแปลสือความรู้สึกรําคาญและไม่พอใจ
ของแอ็คลีได้รุนแรงยิงขนึเมือเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัซึงไม่มีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่  นอกจากนี
การเพิมถ้อยคําต้องห้ามทังสองคําซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีคุ้ นเคยกันในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยยงัชว่ยปรับแตง่ให้สํานวนแปลมีลกัษณะการใช้ภาษาทีเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติ
การใช้ภาษาของผู้อา่นชาวไทยด้วย 
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ตวัอยา่งที 90 โฮลเดนกําลงัจะออกจากห้องลาเวนเดอร์ซงึเป็นไนท์คลบัของโรงแรม 

  In the first place, it was one of those place that are very terrible to be in 

 unless  you have somebody good to dance with, or unless the waiter lets you 

 buy real drinks instead of just cokes. (Chapter 10, 80) 

  ไอ้ห้องห่านีเป็นอีกทีหนึงทีไม่น่าเข้าเลยนอกเสียจากว่าคณุจะพาคู่เต้นนิงๆ ไป
 ด้วย หรือไม่ก็คุณสามารถสังเหล้ามายัดห่าได้ แทนทีจะนังจิบแม่งแต่โค้ก โค้ก โค้ก!!  
 (บทที 10, 113) 

 จากตวัอย่างที 90 นี ผู้แปลได้เพิมถ้อยคําต้องห้ามเข้ามาในสํานวนแปลจํานวน 4 คํา 
ได้แก่ ไอ้ ห่า ยัดห่า และ แม่ง ซึงถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีไม่มีถ้อยคําทีเป็นคูเ่ทียบในต้นฉบบัเลย 
โดยถ้อยคําต้องห้าม ไอ้ เป็นคํานําหน้า (Designation) ทีไม่สภุาพในภาษาไทย ถ้อยคําต้องห้าม 
ห่า เป็นคําสบถสอดแทรกทีหยาบคาย ถ้อยคําต้องห้าม ยัดห่า ก็เป็นคําหยาบคายทีใช้สือ
ความหมายในบริบทนีว่า “ดืม” และถ้อยคําต้องห้าม แม่ง ก็เป็นคําสบถสอดแทรกทีหยาบคายใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย การเพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีเข้ามาในสํานวนแปลทําให้สํานวน
แปลสือความรู้สึกไม่พอใจทีโฮลเดนมีต่อไนท์คลับแห่งนันได้รุนแรงยิงขึนเมือเปรียบเทียบกับ
ต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 91 มอรีสเสนอขายโสเภณีให้โฮลเดน โฮลเดนก็สนใจ 

  “Hey, is she good looking?” I asked him. “I don’t want any old bag.”  

 (Chapter 13, 96) 

  “เฮ้ หน้าตาดีไหมวะ” ผมถาม “อัวะไม่อยากได้ไอ้ประเภทถุงเหียวๆ นะโว้ย”  
 (บทที 13, 136) 

 จากตวัอย่างที 91 นี ผู้แปลได้เพิมถ้อยคําต้องห้าม วะ และ โว้ย ซึงเป็นถ้อยคําลงท้ายที 
หยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเข้ามาในสํานวนแปล โดยจะสงัเกตได้ว่าถ้อยคําต้องห้าม
ทงัสองนีไม่มีถ้อยคําทีเป็นคูเ่ทียบปรากฏอยู่ในต้นฉบบั การเพิมเติมถ้อยคําต้องห้าม วะ และ โว้ย 
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เข้ามาในสํานวนแปลทําให้สํานวนแปลสือความหยาบคายของโฮลเดนได้รุนแรงขนึ เนืองจากชาว
ไทยจะหลีกเลียงการใช้ถ้อยคําลงท้ายทีหยาบคายกบับคุคลทีเพิงจะพบกนัเพือแสดงออกถึงความ
เคารพ แตใ่นตวัอย่างนีโฮลเดนกลบัใช้ถ้อยคําลงท้าย วะ และ โว้ย ในการสนทนากบัมอรีสทงัๆ ที
พวกเขาเพิงจะพบกัน ทําให้โฮลเดนในสํานวนแปลดเูป็นคนหยาบคายยิงขึน นอกจากนีการเพิม
ถ้อยคําลงท้าย วะ และ โว้ย ซึงเป็นเอกลกัษณ์ทางภาษาอย่างหนึงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย
ยงัช่วยปรับแตง่ให้ประโยคในสํานวนแปลสืออารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดเูหมาะสมกลมกลืน
กบัวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อา่นชาวไทยด้วย 

ตวัอยา่งที 92 โฮลเดนแวะไปสวนสาธารณะเพือไปดเูป็ดทีทะเลสาบ 

  I figured I’d go by that little lake and see what the hell the duck were 

 doing, see if they were around or not. (Chapter 20, 160) 

  ผมกะว่าจะไปทีทะเลสาบเล็กๆ นนั แล้วก็คิดดสูิว่า ไอ้พวกเป็ดห่านนั มนักําลัง
 ทํานรกอะไรกนัอยู ่ดซูิวา่มนัอยูที่นนัหรือเปลา่ (บทที 20, 225) 

 จากตวัอย่างที 92 นี ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม the hell ซึงเป็นคําสบถสอดแทรกใน
ต้นฉบบัด้วยการแปลตรงตามรูปภาษาออกมาในสํานวนแปลว่า นรก นอกจากนีผู้แปลยงัได้เพิม
ถ้อยคําต้องห้ามเข้ามาในสํานวนแปลอีก 2 คํา ได้แก่ ถ้อยคํานําหน้า ไอ้ และถ้อยคําสบถ
สอดแทรก ห่า โดยถ้อยคําทงัสองนีถือเป็นถ้อยคําทีหยาบคายในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย การ
เพิมถ้อยคําต้องห้ามทงัสองคํานีเข้ามาในสํานวนแปลได้ช่วยปรับแต่งประโยคในสํานวนแปลให้
สามารถแสดงความหยาบคายของโฮลเดนได้อย่างรุนแรง เป็นธรรมชาติ และกลมกลืนกับ
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมากยิงขนึ 

ตวัอยา่งที 93 โฮลเดนเลา่ให้ครูแอนโทลีนีฟังวา่เขาสอบตกการพดูปากเปลา่ 

  “I flunk Oral Expression, though. They had this course you had to take, 

 Oral Expression. That I flunked.” (Chapter 24, 190) 
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  “แล้วก็ตกการพูดปากเปล่า วิชานีมนัต้องเรียนพดูปากเปล่า แม่ง....ผมตกวิชานี
 แหละฮะ” (บทที 24, 270) 

 จากตวัอยา่งที 93 นี ประโยคในต้นฉบบัไม่มีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่เลย แตผู่้แปลกลบั
เพิมถ้อยคําต้องห้าม แม่ง ซึงเป็นคําสบถทีหยาบคายอย่างยิงเข้ามาในสํานวนแปล การเพิมเติม
ถ้อยคําต้องห้าม แม่ง เข้ามาในประโยคดงักล่าวทําให้โฮลเดนในสํานวนแปลดเูป็นคนทีหยาบคาย
มากขนึเมือเทียบกบัต้นฉบบั เนืองจากในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยนนัผู้พดูทีมีความอาวโุสน้อย
กว่าและมีสถานะทางสงัคมตํากวา่ผู้ ฟังจะต้องเลือกใช้ถ้อยคําทีสภุาพในการสนทนาเพือแสดงถึง
ความเคารพนบัถือ แตจ่ากตวัอย่างนีจะพบว่าโฮลเดนในสํานวนแปลได้สบถถ้อยคําต้องห้าม แม่ง 
ทงัๆ ทีเขากําลงัสนทนากบัครูแอนโทลีนีผู้ ทีอาวโุสและมีสถานะทางสงัคมสูงกว่า การสบถถ้อยคํา
ต้องห้ามดงักล่าวระหว่างสนทนากับครูแอนโทลีนีจึงทําให้โฮลเดนดูเป็นคนทีหยาบคายและไร้
มารยาท เพราะไมรู้่จกัระมดัระวงัถ้อยคําทีใช้สนทนากบัผู้ ทีอาวโุสและมีสถานะทางสงัคมสงูกวา่ 

ตวัอยา่งที 94 โฮลเดนสรุปในตอนท้ายของเรืองวา่เขาไมอ่ยากจะเลา่เรืองอนาคตของเขาอีกแล้ว 

  I could probably tell you what I did after I went home, and how I got  sick 

 and all, and what school I’m supposed to go next fall, after I get out of here,  but 

 I don’t feel like it. I really don’t. That stuff doesn’t interest me too much right 

 now. (Chapter 26, 220) 

   บางทีผมอาจจะเลา่ตอ่ไปอีกวา่แล้วหลงัจากนีผมทําอะไร ตอนทีกลบัมาบ้าน แล้ว 
 ตอนทีป่วย แล้วก็โรงเรียนใหม่ทีผมอาจจะไปประสบความล้มเหลวครังใหม่อีก แต่
 ตอนนีผมไม่มีกะจิตกะใจจะเล่าจริงๆ ไอ้เรืองห่าพวกนี แม่ง...ไม่น่าสนใจเลยสกันิดเดียว  
 (บทที 26, 311) 

 จากตวัอย่างที 94 นี จะสงัเกตได้ว่าไม่มีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏในตวัอย่างจากต้นฉบบั
เลย แตใ่นสํานวนแปลกลบัมีถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่ 3 คํา ได้แก่คําว่า ไอ้ ห่า และ แม่ง แสดง
ว่าผู้ แปลได้เพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีเข้ามาในสํานวนแปล ผลจากการเพิมเติมถ้อยคํา
ต้องห้าม ไอ้ ห่า และ แม่ง เข้ามาทําให้สํานวนแปลสามารถสือความหยาบคายของโฮลเดนได้
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รุนแรงขึน และยังช่วยปรับแต่งสํานวนภาษาในการเล่าเรืองของโฮลเดนให้มีสีสันและฟังดูเป็น
ธรรมชาตกิบัวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมากยิงขนึด้วย 

 กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแต่งสํานวนแปลจะช่วยให้ผู้แปลสามารถเพิมเติม
ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลนอกเหนือไปจากทีปรากฏอยู่ในต้นฉบบั นอกจากนียงัมีประโยชน์
ตอ่การเพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามบางประเภทซึงไม่ปรากฏในต้นฉบบัเนืองจากไม่มีใช้ในวฒันธรรม
การใช้ภาษาองักฤษ เช่น ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้าย ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติ ฯลฯ ทํา
ให้สํานวนแปลมีถ้อยคําต้องห้ามทีคุ้นเคยกันในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมากขนึ และยงัช่วยให้
สํานวนภาษาในสํานวนแปลดกูลมกลืนกบัธรรมชาตกิารใช้ภาษาไทยอีกด้วย 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลทีเป็นกลวิธีเสริมทงั 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลถ้อยคํา
ธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย และกลวิธีเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแต่ง
สํานวนแปลพบวา่การใช้กลวิธีเสริมจะชว่ยปรับแตง่ให้สํานวนแปลสืออารมณ์และความหยาบคาย
ของตัวละครได้รุนแรงยิงขึน ช่วยปรับแต่งให้สํานวนภาษาในสํานวนแปลดูมีสีสัน สามารถสือ
อารมณ์และความหยาบคายได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย และยงั
เปิดโอกาสให้ผู้แปลสอดแทรกเพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มเครือญาติ กลุ่มคําสรรพนาม
และคํานําหน้านาม และกลุม่คําลงท้าย ซงึเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทยและ
ไม่มีใช้ในภาษาอังกฤษ ทําให้ภาษาในสํานวนแปลดูเหมาะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยยิงขนึ ดงันนัแม้วา่กลวิธีเสริมจะไม่ใช่กลวิธีการแปลทีใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั
โดยตรงแบบกลวิธีหลกั แตก็่กลวิธีเสริมก็มีความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์และปรับแตง่ผลงานแปล 

 การศกึษากลวิธีการแปลในครังนีทําให้ทราบว่าผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลทีหลากหลาย 
ทงัในส่วนทีเป็นกลวิธีหลักและกลวิธีเสริม เพือทีจะให้สํานวนแปลสามารถสือความหมายและ
อารมณ์ได้ใกล้เคียงกบัต้นฉบบั กลวิธีการแปลแตล่ะประเภทตา่งมีประโยชน์และความเหมาะสมที
แตกต่างกันไป ผู้แปลจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมไปในแต่ละกรณี มิเช่นนนัอาจจะทําให้การแปล
ถ้อยคําต้องห้ามเกิดข้อบกพร่องขึนได้ ดงัทีผู้ วิจัยจะกล่าวถึงในบทถัดไปเกียวกับปัจจัยทีผู้ วิจัย
สงัเกตเห็นวา่มีผลทําให้การแปลถ้อยคําต้องห้ามประสบความสําเร็จหรือเกิดข้อบกพร่อง 
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บทท ี5 

ปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคาํต้องห้าม 

 
 จากการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามทําให้ผู้ วิจยัพบตวัอย่างการแปลทงัส่วนทีประสบ
ความสําเร็จซึงจะเป็นการแปลทีถ่ายทอดใจความถ้อยคําต้องห้ามจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลได้
อยา่งสมบรูณ์ครบถ้วน และสว่นทีเกิดข้อบกพร่องซึงจะเป็นการแปลทีไม่สามารถถ่ายทอดใจความ
ของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัมาไว้ได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ตวัอย่างการแปลเหล่านนั
แล้วพบว่ามีปัจจยับางประการทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม ผู้อ่านสํานวนแปลจะรับรู้สารได้
ถูกต้องหรือไม่นนัขึนอยู่กับปัจจยัเหล่านีด้วย ผู้ วิจยัสามารถแบ่งปัจจยัทีมีผลต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมการใช้ภาษา และความประสงค์ของผู้ แปล 
รายละเอียดเกียวกบัปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามในแตล่ะประเภทมีดงัตอ่ไปนี 

 
1. วัฒนธรรมการใช้ภาษา 

 สุพรรณี ปินมณี (2554: 235) ได้กล่าวไว้ว่าในการแปลแต่ละครังนนัผู้ แปลย่อมแปล 

ทังภาษาและวัฒนธรรมไปพร้อมกันๆ เนืองจากภาษาเป็นรหัสอย่างหนึงทีมนุษย์ใช้สืบทอด
ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และสงัคมมาเป็นเวลาช้านาน จึงเป็นหน้าทีของผู้แปลทีจะต้องทําความ
เข้าใจสารจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ แล้วค้นหาวิธีการส่งสารต่อไปยังผู้ อ่านซึงอยู่ใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยให้เข้าใจได้อยา่งถกูต้องตรงกนั 

 ถ้อยคําต้องห้ามก็เป็นถ้อยคําประเภทหนึงทีมีความผูกพนัและใกล้ชิดกับวฒันธรรมของ
สงัคมแตล่ะแหง่อยา่งลกึซงึ การแปลถ้อยคําต้องห้ามจงึต้องคํานึงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
สังคมอังกฤษและสังคมไทยด้วย ถ้อยคําต้องห้ามบางกลุ่มอาจจะเป็นทีเข้าใจกันได้ทังใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย หากว่าวฒันธรรมการใช้ภาษาทงั
สองมีความคล้ายคลึงกัน ขณะเดียวกันก็อาจจะมีถ้อยคําต้องห้ามบางจําพวกซึงเป็นเอกลกัษณ์
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และเข้าใจกนัเฉพาะวฒันธรรมหนงึเทา่นนัเนืองจากวฒันธรรมการใช้ภาษาของทงัสองแห่งมีความ
แตกต่างกัน จึงกล่าวได้ว่าความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาทงั
สองนนัเป็นปัจจยัประการหนงึทีมีผลตอ่การแปล จากการศกึษาครังนีผู้วิจยัพบตวัอย่างทีสนบัสนนุ
ให้เห็นวา่ความคล้ายคลงึและความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทยมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

 1.1 ความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 ผู้วิจยัพบวา่ถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษบางถ้อยคํามีลกัษณะการใช้
ทีคล้ายคลึงกันกับถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย กล่าวอีกนัยหนึงคือถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุม่นีเป็นลกัษณะร่วมทางวฒันธรรมระหวา่งสงัคมองักฤษกบัสงัคมไทย ความคล้ายคลึง
ระหว่างวัฒนธรรมทงัสองแห่งทําให้ผู้ แปลสามารถใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา หรือ 
กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา เพือถ่ายทอดความหมายและอารมณ์ของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลได้ทนัที เนืองจากผู้อ่านสํานวนแปลมีประสบการณ์และความ
เข้าใจเกียวกบัการใช้ถ้อยคําต้องห้ามแบบเดียวกนักบัผู้อ่านต้นฉบบั ตวัอย่างทีสนบัสนนุให้เห็นว่า
ความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีผลต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามมีดงัตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 95 โฮลเดนถามสแตร็ดเลเตอร์วา่คูเ่ดทของเขาในคืนนีคือฟิซเจอรัลด์ใชห่รือไม่ 

  “Hell, no! I told ya, I’m through with that pig.” (Chapter 4, 34) 

  “นรกไม่...ไม่เด็ดขาดไปเลย อัวะปล่อยยายหมูอ้วนนันออกเล้าไปนานแล้ว”  
 (บทที 4, 48) 

 คําวา่ pig มีความหมายตามรูปภาษาวา่ “หม”ู และยงัเป็นคําสแลงทีสือความหมายแฝงใน
เชิงสบประมาทตอ่บคุคลทีมีรูปร่างอ้วน ตวัใหญ่ และน่าเกลียด ผู้แปลใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูป
ภาษาโดยแปลว่า หมู ผู้ วิจัยสังเกตว่าการแปลตรงตามรูปภาษาในครังนีไม่ได้ทําให้การสือ
ความหมายและอารมณ์ในสํานวนแปลแตกต่างไปจากต้นฉบับ เนืองจากในวัฒนธรรมการใช้
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ภาษาไทยก็มีการสบประมาทบุคคลทีมีรูปร่างอ้วนด้วยการเปรียบกับสตัว์ว่าเป็น หมู เหมือนกับ
ต้นฉบบั ความคล้ายคลงึระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยเช่นนีจึงทําให้ผู้แปล
สามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาได้โดยทีอารมณ์และ
ความหมายแฝงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัยงัถกูถ่ายทอดมาไว้ในสํานวนแปลอยา่งครบถ้วน 

ตวัอยา่งที 96 โฮลเดนออกมาจากห้องลาเวนเดอร์แล้วก็นงัคดิถึงเจนอยูที่ห้องพกัแขก 

  There was hardly anybody in the lobby any more. Even all the  
 whorey-looking blondes weren’t around any more. (Chapter 11, 85) 

  ตอนนีเกือบไม่มีใครอยู่ในห้องพักแขกแล้ว กระทังแม่สาวผมบลอนด์ที ท่าทาง
 คล้ายกะหรีพวกนนัก็หายหวัไปหมด... (บทที 11, 119) 

 คําว่า whorey-looking มีความหมายตามรูปภาษาว่า “มีลักษณะเหมือนกับโสเภณี”  
ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษนนัจะถือว่าการกล่าวว่าผู้หญิงมีลกัษณะเหมือนโสเภณีนนัเป็น
ถ้อยคําสบประมาททีหยาบคาย รุนแรง และเป็นถ้อยคําต้องห้ามอย่างหนึง จากตวัอย่างที 96 นี  
โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม whorey-looking เพือสบประมาทหญิงสาวทีเขาเคยพบเห็นทีห้องพกั
แขก ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวไม่ได้สือความหมายตามรูปภาษาเท่านนั แต่ยงัสือความรู้สึกดถููก
และรังเกียจทีโฮลเดนมีต่อผู้ หญิงด้วย ผู้ แปลได้ใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาโดยแปลว่า 
ท่าทางคล้ายกะหรี ซึงนอกจากถ้อยคําดงักล่าวจะสือความหมายสอดคล้องกบัความหมายตาม
รูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัแล้ว ยงัสามารถสือความรู้สึกดถูกูและรังเกียจทีโฮลเดนมี
ตอ่ผู้หญิงได้เชน่เดียวกบัต้นฉบบั ทงันีอาจจะเป็นเพราะสงัคมไทยเองก็มองว่าอาชีพทีเกียวข้องกบั
การค้าขายบริการทางเพศเป็นอาชีพทีตําต้อยเหมือนกนักบัสงัคมองักฤษ และคําว่า ท่าทางคล้าย
กะหรี ก็เป็นถ้อยคําหยาบคายเช่นเดียวกับถ้อยคําต้องห้ามใน ทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลสามารถ
ตีความ รับรู้ และเข้าใจได้เหมือนกับผู้อ่านต้นฉบบัว่าการทีโฮลเดนบอกว่าผู้หญิงในห้องพกัแขกมี
ลกัษณะเหมือนโสเภณีนนัเป็นการสบประมาท ดถูกู และแสดงความรังเกียจรูปแบบหนงึ 
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ตวัอยา่งที 97 โฮลเดนบงัเอิญพบกบัแฟนเก่าของพีชาย 

  “How marvelous to see you!” old Lillian Simmons said. Strictly a 

 phoney. “How’s your big brother?” That’s all she really wanted to know.  
 (Chapter 12, 91) 

  “มหัศจรรย์เหลือเกินทีเจอเธอ” ยายลิเลียน ซิมมอนส์หยอด ตอแหลชัดๆ 
 “พีชายคนเก่งของเธอเป็นไงบ้าง” หลอ่นก็อยากรู้ตรงนีเอง เชอะ!! (บทที 12, 128) 

 คําว่า phoney ในตวัอย่างที 97 นี สือความหมายตรงตามรูปภาษา หมายถึง “ไม่จริง” 
หรือ  “หลอกลวง” โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเพือสบประมาทว่าการทกัทายของแฟนเก่า
ของพีชายนนัเป็นการกระทําทีหลอกลวงและไมจ่ริงใจ ผู้แปลได้เลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม phoney  
ด้วยคําว่า ตอแหล ซึงเป็นถ้อยคําหยาบคายในภาษาไทยทีมีความหมายว่า “หลอกลวง” 
เช่นเดียวกับความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั การแปลเช่นนีถือเป็นกลวิธี
การแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาเพราะเป็นการปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําทีคุ้นเคยกนัในภาษาไทย
เพือถ่ายทอดความหมายตามรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั  จากตวัอย่างนีจะสงัเกตได้
ว่าคําว่า ตอแหล สามารถถ่ายทอดความหมาย ความหยาบคาย และอารมณ์ดถูกูเหยียดหยาม
ของโฮลเดนไว้ได้ตามทีถ้อยคําต้องห้าม phoney ในต้นฉบบัได้นําเสนอไว้ เนืองจากชาวไทยไม่ชอบ
ความหลอกลวงเช่นเดียวกบัชาวองักฤษและจะใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือสบประมาทสิงทีหลอกลวง 
การทีภาษาอังกฤษและภาษาไทยมีถ้อยคําสบประมาทสิงทีหลอกลวงเหมือนกันทําให้ผู้ แปล
สามารถแปลด้วยกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาได้โดยไมทํ่าให้การสือความหมายผิดเพียน
ไปจากต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 98 มอรีสโกงคา่ตวัโสเภณีจากโฮลเดน เขาขม่ขูใ่ห้โฮลเดนจา่ยเงินให้เขา 

  “let’s have it, chief.” Je came right up to where I was standing. That’s all 

 he could say. “Let’s have it, chief” He was a real moron. (Chapter 14, 107) 
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  “จ่ายมาซะพี” มันเข้ามาจนชิดทีผมยืนอยู่ ได้แต่พูดว่า “จ่ายมาซะพี” เท่านัน  
 แมง่ปัญญาอ่อนจริงๆ (บทที 13, 150) 

 คําว่า moron มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ผู้ ป่วยทีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เช่น 
ผู้ ทีมีระดบัสติปัญญาเท่ากบัเด็ก 8-12 ขวบ” แตเ่มือนํามาใช้เป็นคําสบประมาทจะสือความหมาย
แฝงว่า “โง่เขลาเบาปัญญา” จากตวัอย่างที 98 นี จะเห็นได้ว่าผู้แปลสามารถใช้กลวิธีการแปลตรง
ตามรูปภาษาโดยแปลว่า ปัญญาอ่อน ซึงมีความหมายตามรูปภาษาหมายถึงผู้ ป่วยทีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาเช่นเดียวกับความหมายตามรูปภาษาของคําว่า moron ในต้นฉบบั ใน
ขณะเดียวกนัคําวา่ ปัญญาอ่อน ก็สามารถสือความหมายแฝงในเชิงสบประมาทถึงความ “โง่เขลา
เบาปัญญา” ได้เช่นเดียวกับคําสบประมาท moron ในต้นฉบบัด้วย ทงันีเป็นเพราะว่าชาวองักฤษ
และชาวไทยมีวฒันธรรมการใช้ภาษาเกียวกบัการนําความบกพร่องทางสติปัญญามาใช้เป็นคําสบ
ประมาทตอ่ระดบัสติปัญญาของผู้ อืนเหมือนกัน ทําให้ผู้แปลสามารถแปลคําสบประมาท moron 

ตรงตามรูปภาษาวา่ ปัญญาอ่อน ได้ทนัที โดยไมทํ่าให้ความหมายแฝงเกียวกบัความ “โง่เขลาเบา
ปัญญา” ของคําสบประมาท moron ในต้นฉบบัสญูหายหรือบดิเบือนไป 

 นอกจากตวัอยา่งทียกมานี ยงัมีถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัอีกจํานวนหนึงทีสะท้อนให้เห็น
ว่าความคล้ายคลึงระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีผลต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม ผู้แปลสามารถใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา และ กลวิธีการแปลเทียบเคียง
จากรูปภาษาได้ทันทีโดยไม่ทําให้การสือความหมายหรืออารมณ์ของตวัละครในสํานวนแปล
แตกต่างไปจากต้นฉบบั เนืองจากสิงทีถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัอ้างอิงถึงนนัเป็นสิงทีสงัคมไทย
นํามาใช้เป็นถ้อยคําต้องห้ามในลักษณะทีคล้ายคลึงกัน ผู้ วิจัยสังเกตว่าถ้อยคําต้องห้ามที
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษมีใช้คล้ายคลึงกบัภาษาไทยมกัจะเป็นถ้อยคําต้องห้ามในกลุ่มทีมา
จากกลุ่มคุณสมบัติ เช่น  Crazy-บ้า, Drunkard-ขีเหล้า, Madman-คนบ้า, Moron-คนปัญญา

อ่อน ไม่เต็มบาท, Phoney-จอมปลอม ตอแหล, Stupid-โง่ งีเง่า ฯลฯ ความคล้ายคลึงกัน
ระหวา่งถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยดงัทีกล่าวมานียงัสามารถ
สะท้อนให้เห็นมโนทศัน์ร่วมเกียวกับสิงต้องห้ามของชาวองักฤษและชาวไทยด้วยว่ามีพฤติกรรม
หรือคณุสมบตัิใดบ้างทีถือเป็นสิงต้องห้ามและไม่พึงประสงค์ในสงัคมทงัสองแห่ง เช่น การเสพติด
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สุราและของมึนเมา การโกหกหลอกลวง การประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ การเป็นบุคคล
วิกลจริต ฯลฯ 

 1.2 ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 ทุกภาษาย่อมมีเอกลกัษณ์ทงัสิน ไม่มีภาษาใดในโลกทีจะเหมือนกันตรงกันทุกประการ 
เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่ละภาษาย่อมมีคําศพัท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
ประโยคทีเป็นเอกลกัษณ์ และเนืองจากมนุษย์ใช้ภาษาเป็นรหสัในการสืบทอดวฒันธรรมมาเป็น
เวลาช้านาน ทําให้ภาษาสามารถสะท้อนเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของแตล่ะชนชาติได้ด้วย ไม่ว่า
จะเป็นคําศพัท์ คําสแลง สํานวนโวหาร หรือสิงต้องห้ามก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของสงัคมได้ทงัสนิ (Kamal P. Malla. 1987: 17 อ้างถึงใน สพุรรณี ปินมณี, 2554: 233)  

 ถ้อยคําต้องห้ามเป็นถ้อยคําทีใกล้ชิดกบัวฒันธรรมของสงัคมแตล่ะแห่งอย่างลึกซึง การที
สงัคมองักฤษและสงัคมไทยมีวฒันธรรมแตกตา่งกนัยอ่มสง่ผลให้ถ้อยคําต้องห้ามของสงัคมทงัสอง
แห่งมีลกัษณะทีแตกตา่งออกไปด้วย สพุรรณี ปินมณี (2554: 235) ได้กล่าวว่าความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึงทีผู้แปลไม่ควรมองข้าม เพราะความเข้าใจผิดจะนําไปสู่การ
ตีความผิด และการตีความผิดย่อมนําไปสู่การแปลผิดได้ ผู้แปลในฐานะทีเป็นผู้ถ่ายทอดสารจาก
ต้นฉบับมาสู่สํานวนแปลจะต้องรับภาระในการตีความวัฒนธรรมในต้นฉบับ เนืองจากผู้ เขียน
ต้นฉบบัไมไ่ด้อธิบายรายละเอียดเอาไว้ เพราะเขาเขียนด้วยภาษาของตนเพือให้ผู้อ่านในภาษาของ
ตนอ่าน จึงไม่จําเป็นต้องอธิบายเพราะถือว่าเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว แต่ผู้อ่านสํานวนแปลไม่ได้ใช้
ภาษาเดียวกบัผู้อ่านต้นฉบบั จึงเป็นหน้าทีของผู้แปลทีจะต้องตีความและถ่ายทอดใจความสําคญั
จากต้นฉบบัมาให้ผู้อา่นสํานวนแปลซงึอยูใ่นอีกวฒันธรรมหนงึเข้าใจได้ตรงกนั 

 คําอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัสําคญัประการ
หนึงทีมีผลต่อการแปล จากการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามครังนีผู้ วิจยัพบตวัอย่างการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามจํานวนหนึงทีสนับสนุนให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามเช่นกนั หากผู้แปลแปลโดยยึดติดกบั
ความหมายตามรูปภาษาและรูปแบบการนําเสนอของต้นฉบบัมากเกินไปก็จะทําให้สํานวนแปลสือ
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ความหมายไม่ชดัเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่กลมกลืนกับธรรมชาติการใช้ภาษาไทย ผู้ แปลจึงต้อง
อาศัยกลวิธีการแปลทีสามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ ได้แก่ กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์   กลวิธีการแปล
ตีความ กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย และ
กลวิธีการเพมิ ดงัจะแสดงให้เห็นในตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 99 โฮลเดนเลา่ถึงเออร์นี นกัเปียโนทีไนท์คลบัแหง่หนงึ 

  I certainly like to hear him play, but sometimes you feel like turning his 

 goddam piano over. (Chapter 11, 85) 

  ผมอยากฟังแกเล่นเปียนโนมากแตบ่างทีก็อยากเอาเปียนโนห่านนัโยนแม่งทิงไป
 เลย (บทที 11, 120) 

 คําว่า goddam เป็นคําสบถทีไม่สุภาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้
ภาษาองักฤษ ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวมาจากคําว่า God damn ซึงมีความหมายตามรูปภาษา
หมายถึงการพิพากษาคนบาปของพระเจ้า จากตวัอย่างที 99 นี โฮลเดนสบถถ้อยคําต้องห้าม 
goddam เพือเสริมอรรถรสในการเล่าเรืองให้ฟังดหูยาบคายยิงขึน ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม
ดงักล่าวด้วยกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์โดยแปลด้วยคําว่า ห่า ซึงแม้ว่าจะไม่มีความหมาย
ตามรูปภาษาทีเกียวข้องกบัการพิพากษาคนบาปของพระเจ้า แตก็่เป็นคําสบถในวฒันธรรมการใช้
ภาษาไทยทีสามารถเสริมอรรถรสในการเล่าเรืองให้ฟังดหูยาบคายยิงขึนได้เช่นเดียวกับถ้อยคํา
ต้องห้าม goddam ในต้นฉบบั 

 ผู้ วิจัยคิดว่าสาเหตุทีผู้ แปลปรับเปลียนมาใช้คําสบถ ห่า ในการแปลถ้อยคําต้องห้าม 
goddam ในต้นฉบบัเป็นเพราะว่าชาวไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาพุทธก็ไม่ มี
แนวคิดเรืองการพิพากษาคนบาปของพระเจ้า จึงทําให้ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยไม่มีถ้อยคํา
ต้องห้ามทีเกียวข้องกับการพิพากษาคนบาปของพระเจ้าปรากฏอยู่เลย แตกตา่งกบัสงัคมองักฤษ
ซึงนบัถือศาสนาคริสต์จะมีแนวคิดดงักล่าว และมีถ้อยคําต้องห้ามทีเกียวข้องกบัการพิพากษาคน
บาปของพระเจ้าปรากฏอยู ่ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยใน
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สว่นนีจึงส่งผลตอ่การแปล ทําให้ผู้แปลไม่สามารถแปลถ้อยคําต้องห้าม goddam ตามรูปภาษาได้ 
และทําให้ผู้แปลต้องปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําต้องห้าม ห่า แทน เนืองจากถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าว
สามารถเสริมอรรถรสในการเล่าเรืองได้อย่างใกล้เคียงกับต้นฉบับ และยังเป็นทีคุ้นเคยกันใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมากกวา่การสบถถึงการพิพากษาคนบาปของพระเจ้าอีกด้วย 

ตวัอยา่งที 100 โฮลเดนอยากรู้เรืองแฟนใหมข่องลซู เขาจงึเซ้าซีถามจนลซูรําคาญ 

  “Yeah? No kidding? How old is she?”  

  “I’ve never asked her, for God’s sake.” (Chapter 19, 151) 

  “งนัเหรอ อยา่ล้อเลน่นา หลอ่นอายเุทา่ไหร่”  
  “ให้ตายซี อวัะยงัไมเ่คยถามหลอ่นสกัคํา” (บทที 19, 213) 

 คําวา่ for God’s sake เป็นคําสบถคําหนึงในภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 100 ลซูได้สบถ
ถ้อยคําดงักลา่วเพือแสดงความรําคาญทีโฮลเดนเซ้าซีถามเขาเรืองแฟนใหม่ ซึงการสบถถึงพระเจ้า
เพือแสดงความรําคาญเชน่นีถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ผู้แปลได้ใช้
กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยแล้วแปลถ้อยคําต้องห้าม  
for God’s sake ด้วยคําวา่ ให้ตายซี ซงึเป็นคําสบถในภาษาไทยทีสามารถแสดงความรําคาญและ
ความหยาบคายของลซูได้เชน่เดียวกบัถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั 

 จากตวัอย่างนีจะเห็นได้ว่าการแปลถ้อยคําต้องห้าม for God’s sake ด้วยคําว่า ให้ตายซี 
สามารถทําให้สํานวนแปลแสดงความรําคาญและความหยาบคายของตวัละครได้อย่างกลมกลืน  
กับธรรมชาติของการใช้ภาษาไทยมากกว่าการแปลตามรูปภาษาว่า “เห็นแก่พระเจ้า” หรือ  
“เพือพระเจ้า” เนืองจากถ้อยคําต้องห้าม ให้ตายซี เป็นคําสบถสาบานทีคุ้นเคยกันในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทยมากกว่าการสบถถึงพระเจ้าซึงเพิงจะเข้ามาในสังคมไทยหลังจากมีการติดต่อ
แลกเปลียนวฒันธรรมกบัชาวองักฤษมาได้ระยะหนึง นอกจากนีการสบถว่า “เห็นแก่พระเจ้า” หรือ 
“เพือพระเจ้า” ก็ไมถื่อเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยด้วย หากผู้แปลเลือกแปล
คําสบถ for God’s sake ตามรูปภาษาว่า “เห็นแก่พระเจ้า” หรือ “เพือพระเจ้า” ก็จะทําให้สํานวน
แปลสือความหยาบคายของตวัละครได้ไม่รุนแรงเท่ากบัต้นฉบบั ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรม
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การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผลต่อการแปล ทําให้การปรับเปลียนมาใช้คํา
สบถสาบาน ให้ตายซี เพือแปลถ้อยคําต้องห้าม for God’s sake สามารถแสดงความรู้สึกรําคาญ
และความหยาบคายของตวัละครได้อยา่งครบถ้วนและกลมกลืนกบัธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย
มากกวา่การแปลตามรูปภาษาวา่ “เห็นแก่พระเจ้า” หรือ “เพือพระเจ้า” 

ตวัอยา่งที 101 โฮลเดนเลา่ถึงพอ่แมข่องเขา 

  They’re quite touchy about anything like that, especially my father. 

 They’re nice and all - I’m not saying that - but they’re also touchy as hell. 

 (Chapter 1, 5) 

  ทงัพ่อทงัแม่อารมณ์บูดง่ายแหลือเกินกับเรืองทํานองนี โดยเฉพาะพ่อผมเองไม่
 อยากพดูเลยวา่ ทีจริงทา่นทงัคูก็่เป็น “คนดี” แตขี่โมโหฉิบหาย! (บทที 1, 7) 

 คําว่า hell มีความหมายตามรูปภาษาว่า “นรก” แตเ่มือนํามาใช้ว่า as hell จะกลายเป็น
คําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงสามารถใช้เน้นความหมายได้หลากหลายบริบท แต่การเน้น
ความหมายด้วยถ้อยคําดังกล่าวจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
เนืองจากความไม่สุภาพ จากตัวอย่างที 101 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม as hell เพือเน้น
ความหมายว่าพ่อแม่ของเขาเป็นคนทีโมโหง่ายมาก ผู้ แปลได้ใช้กลวิธีการแปลตีความโดยแปล
ถ้อยคําต้องห้าม as hell ด้วยคําว่า ฉิบหาย ซึงเป็นถ้อยคําทีสามารถเน้นความหมายได้อย่าง
เหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย จากตวัอย่างนีจะสงัเกตได้ว่าแม้ถ้อยคําทงั
สองไม่ได้มีความหมายตามรูปภาษาทีสอดคล้องกัน แต่ก็สามารถเน้นความหมายในบริบท
ดงักลา่วได้อยา่งเป็นธรรมชาตเิหมือนกนั  

 ผู้ วิจัยสังเกตว่าสาเหตุทีผู้ แปลปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําต้องห้าม ฉิบหาย เพือเน้น
ความหมายในสํานวนแปลก็เพราะว่าวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีวิธีการเน้น
ความหมายทีแตกตา่งกัน กล่าวคือในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษจะสามารถใช้คําว่า as hell 
เพือเน้นความหมายได้หลากหลายบริบท รวมถึงการเน้นความหมายให้กับลกัษณะนิสยัของคน
ด้วยเช่น She is sleazy as hell. He is cruel as hell. หรือ They are touchy as hell. ซึงปรากฏ
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ในตวัอยา่งนี แตใ่นวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะไมคุ่้นเคยกบัการเน้นความหมายให้ลกัษณะนิสยั
ของคนด้วยการเปรียบกับนรก เพราะการเปรียบกับนรกจะใช้เพือแสดงความร้อนหรือความทุกข์
ทรมานมากกว่า ดงันนัหากผู้แปลแปลถ้อยคําต้องห้าม as hell ในตวัอย่างนีตรงตามรูปภาษาว่า 
“(ขีโมโห) ราวกับนรก” ก็จะทําให้การเน้นความหมายในสํานวนแปลขัดต่อธรรมชาติการใช้
ภาษาไทย และอาจจะสือความหมายได้ไมช่ดัเจนเทา่กบัต้นฉบบั ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรม
การใช้ภาษาในส่วนนีทําให้ผู้ แปลต้องแปลด้วยถ้อยคําอืนซึงสามารถเน้นความหมายในบริบท
ดงักล่าวได้อย่างสอดคล้องกับกลมกลืนกับธรรมชาติการใช้ภาษาไทย ซึงคําว่า ฉิบหาย ก็เป็น
ถ้อยคําหนึงทีสามารถเน้นความหมายว่า “มาก” และช่วยแก้ไขปัญหาทีเกิดจากความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาในสว่นนีได้ ผู้แปลจงึเลือกแปลด้วยถ้อยคําดงักลา่ว 

ตวัอยา่งที 102 ครูสเปนเซอร์ชอบพยกัหน้า โฮลเดนดแูล้วก็รู้สกึรําคาญ 

  You never knew if he was nodding a lot because he was thinking and 

 all, or just because he was nice old guy that didn’t know his ass from his elbow.  

 (Chapter 2, 12) 

  และคณุก็ไม่มีวนัล่วงรู้ว่า การทีแกหงึกหงักๆ เสียเยอะแยะนันเพราะว่าแกกําลงั
 ใช้ความคิด หรือเป็นเพียงเพราะว่าแกเป็นแค่คนแก่ดีๆ ทีไม่รู้แม่งว่าตัวเองโง่ยังไง  
 (บทที 2, 17) 

 คําวา่ ass มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลา” แตเ่มือนํามาใช้เป็นสํานวนว่า didn’t know 

his ass from his elbow จะกลายเป็นคําสบประมาทบคุคลที “โง่เขลาเบาปัญญา” อย่างเช่นใน
ตวัอยา่งที 102 นี โฮลเดนใช้สํานวนดงักลา่วเพือสบประมาทครูสเปนเซอร์ ซึงการสบประมาทเช่นนี
ถือเป็นพฤติกรรมทีหยาบคายและทําให้สํานวนดงักล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ แปลใช้กลวิธีการแปลตีความโดยพิจารณาว่าความหมายแฝงทีแท้จริงของ
สํานวนคือการสบประมาทครูสเปนเซอร์วา่ “โง่เขลาเบาปัญญา” แล้วจึงแปลด้วยคําว่า ไม่รู้แม่งว่า
ตัวเองโง่ยังไง  ซึงเป็นถ้อยคําสบประมาทในภาษาไทยทีสือความหมายได้สอดคล้องกับ
ความหมายแฝงของสํานวนในต้นฉบบั 
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 จากตวัอย่างนีจะเห็นได้ว่าผู้ แปลจําเป็นต้องใช้กลวิธีการแปลตีความเพือให้สํานวนแปล
สามารถสือความหมายทีแท้จริงของสํานวนได้อย่างถกูต้อง เพราะถ้าหากผู้แปลไม่ตีความสํานวน
ในต้นฉบบัแล้วเลือกแปลสํานวน didn’t know his ass from his elbow ตามรูปภาษาว่า “ไม่รู้จกั
ลา (หรือก้น) จนถึงข้อศอก” ก็จะทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลไม่เข้าใจ เนืองจากในวฒันธรรมการใช้
ภาษาไทยไม่มี สํานวนดังกล่าว แต่ผู้ อ่านต้นฉบับซึงเป็นชาวอังกฤษจะคุ้ นเคยและเข้าใจ
ความหมายแฝงของสํานวนอยู่แล้ว ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยเกียวกบัสํานวนนีจึงส่งผลตอ่การแปล ทําให้ผู้แปลไม่สามารถแปลสํานวน  didn’t know 

his ass from his elbow ตามรูปภาษาได้ และทําให้ผู้แปลต้องใช้กลวิธีการแปลตีความเนืองจาก
เป็นกลวิธีการแปลทีเอือให้ผู้ แปลตีความสํานวนดงักล่าวแล้วถ่ายทอดความหมายทีแท้จริงของ
สํานวนด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยทีสือความหมายได้สอดคล้องกนั 

ตวัอยา่งที 103 โฮลเดนนึกสนุกขึนมาจึงแสดงเป็นลูกผู้ ว่าทีชืนชอบการเต้นแท็ป แล้วเขาก็เต้น
  แท็ปให้สแตร็ดเลเตอร์ด ู

  “The leading man can’t go on. He’s drunk as a bastard. So who do they 

 get to take his place? Me, that’s who. The little old goddam Governor’s son.” 

 (Chapter 4, 33) 

  “หวัหน้าวงมาไม่ได้เพราะเมาแประไปเสียแล้ว แล้วใครจะมาแทนเล่า ฮะฮ้า ผม
 ไงละ่ ผม...ลกูชายผู้วา่ฯ เส็งเคร็งคนนีเอง” (บทที 4, 47) 

 คําว่า bastard มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลูกนอกสมรสหรือลูกไม่มีพ่อ” แต่เมือ
นํามาใช้ว่า as a bastard จะเป็นคําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงถ้อยคําดงักล่าวสามารถเน้น
ความหมายได้หลากหลายบริบท แต่การเน้นความหมายว่า as a bastard จะถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษเนืองจากความหยาบคาย จากตัวอย่างที 103 นี  
โฮลเดนใช้ถ้อยคําดงักล่าวเพือเน้นความหมายให้กบัอาการเมาว่า “เมาอย่างมาก” หรือ “เมาจน
ทรงตวัไม่อยู่” ผู้แปลได้ใช้กลวิธ๊การแปลตีความแล้วแปลถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ด้วยคําว่า 
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แประ ซึงเป็นถ้อยคําในภาษาไทยทีใช้เน้นความหมายให้กับอาการเมาว่า “เมาอย่างมาก” ได้
เชน่เดียวกบัต้นฉบบั  

 จากตวัอย่างนีผู้วิจยัคิดว่าสาเหตหุนึงทีทําให้ผู้แปลไม่แปลถ้อยคําต้องห้าม as a bastard 

ตามรูปภาษาเนืองจากว่าในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะไม่คุ้นเคยกับการเน้นความหมายด้วย
การเปรียบกบั “ลกูไม่มีพ่อ” หากผู้แปลแปลถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ในตวัอย่างนีตามรูป
ภาษาว่า “(เมา) เหมือนลกูไม่มีพ่อ” ก็จะทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลไม่เข้าใจว่าอาการเมาเหมือนลูก
ไมมี่พอ่นนัเป็นอยา่งไร เพราะผู้อ่านสํานวนแปลจะไม่คุ้นเคยกบัการใช้คําว่า “ลกูไม่มีพ่อ” เพือเน้น
ความหมาย แตกตา่งกบัผู้อ่านต้นฉบบัทีจะเข้าใจอยู่แล้วว่า as a bastard เป็นคําเน้นความหมาย
คําหนึง ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผลต่อ
การแปล ทําให้ผู้แปลไม่สามารถแปลถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ตามรูปภาษาได้ และทําให้ 
ผู้แปลต้องปรับเปลียนมาใช้คําเน้นความหมายในภาษาไทยทีสอดคล้องกับบริบทและไม่ขัดต่อ
ธรรมชาติการใช้ภาษาไทย ดงันนัผู้แปลจึงเลือกแปลด้วยคําว่า (เมา) แประ เพราะเป็นถ้อยคําที
เน้นความหมายในบริบทดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมและไมข่ดัตอ่วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

ตวัอยา่งที 104 โฮลเดนเลา่วา่เขาเคยไปชมละครกบัดี.บี.และโฟบีครังหนงึ แตเ่ขาก็ไมช่อบละคร 

  and the way he talked about it at lunch, I was anxious as hell to see it, 

 too. But I didn’t enjoy it much. I just don’t see what what’s so marvelous  

 about Sir Laurence Olivier, that’s all. He has a terrific voice,  and he’s a helluva 

 handsome guy, and he is very nice to watch when he’s walking or dueling or 

 something, but he wasn’t at all the way D.B. said Hamlet was. (Chapter 16, 123) 

  ตอนกินข้าวเขาก็เล่าให้ฟังจนผมนึกอยากดูใจจะขาด แต่พอไปดูเข้าจริงๆ  
 ผมรู้สึกงนัๆ แหละ ผมไม่เห็นว่า เซอร์ลอว์เรนซ์ โอลิเวียร์จะวิเศษวิโสตรงไหน ก็เพียงแต่มี
 เสียงเข้าท่าแล้วก็หล่ออย่างร้ายกาจ เวลาเดินไปเดินมาหรือตอนต่อสู้ ก็เท่ห์ดี แต่เขาก็
 ไมใ่ชเ่ป็นแฮมเล็ททีดี.บี.เลา่ให้ผมฟัง (บทที 16, 170) 
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 คําวา่ hell มีความหมายตามรูปภาษาว่า “นรก” และยงัสามารถใช้เป็นคําเน้นความหมาย
ได้อีกด้วย แต่จะเป็นการเน้นความหมายทีถือว่าไม่สุภาพในวฒันธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ โดย
การเน้นความหมายด้วยคําว่า hell เช่น as hell และ helluva สามารถเน้นความหมายได้
หลากหลายบริบท อย่างเช่นในตัวอย่างที  104 นี คําว่า as hell และ helluva เป็นคําเน้น
ความหมายให้กบัคําว่า anxious และ handsome เพือสือความหมายว่า “ร้อนใจมาก” และ “หล่อ
มาก” ตามลําดบั  ผู้แปลได้ใช้กลวิธีการแปลตีความแล้วแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัว่า ใจจะ
ขาด  และ อย่างร้ายกาจ  ตามลําดับ ซึงแม้ว่าถ้อยคําในสํานวนแปลทังสองคํานีจะไม่มี
ความหมายตามรูปภาษาทีสอดคล้องกบัต้นฉบบั แตถ้่อยคําทงัสองคํานีก็สามารถเน้นความหมาย
ในบริบทดงักลา่วได้อยา่งเป็นธรรมชาตแิละไมข่ดัตอ่วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย 

 จากตวัอย่างนีผู้วิจยัคิดว่าสาเหตทีุผู้แปลเลือกแปลถ้อยคําต้องห้าม as hell และ helluva  
ด้วยคําว่า ใจจะขาด และ อย่างร้ายกาจ เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมีวิธีการเน้นความหมายทีแตกตา่งกนั กล่าวคือการเน้นความหมายด้วยการเปรียบกับ
นรกในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยนนัจะใช้เน้นความหมายให้กับความทกุข์ทรมานเป็นส่วนมาก 
แตกต่างจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาองักฤษทีสามารถใช้คําว่า as hell และ helluva เพือเน้น
ความหมายได้หลากหลายบริบทหากผู้แปลแปลถ้อยคําต้องห้าม as hell และ helluva ในตวัอย่าง
นีตามรูปภาษาว่า “(ร้อนใจ) เหมือนนรก” และ “(หล่อ) นรก” ก็จะทําให้การเน้นความหมายใน
สํานวนแปลดไูมช่ดัเจนและขดัตอ่ธรรมชาติการใช้ภาษาไทย ความแตกตา่งระหว่างวัฒนธรรมการ
ใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผลต่อการแปล ทําให้ผู้แปลไม่สามารถแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม as hell และ helluva ตามรูปภาษาได้ และทําให้ผู้แปลต้องปรับเปลียนมาใช้คําเน้น
ความหมายทีสอดคล้องกบับริบทและไม่ขดัตอ่ธรรมชาติการใช้ภาษาไทยว่า (อยากดู) ใจจะขาด 
และ (หล่อ) อย่างร้ายกาจ ตามลําดบั 

 จากตวัอย่างที 99-104 จะเห็นได้ว่าความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาไทยมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม และกลวิธีการแปลทีช่วยแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึจาก
ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยก็คือกลวิธีการแปลเทียบเคียง
อารมณ์และกลวิธีการแปลตีความ การแปลด้วยกลวิธีการแปลทังสองกลวิธีนีจะทําให้ผู้ แปล
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สามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับทีมีลักษณะการใช้แตกต่างไปจากวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยได้อยา่งเหมาะสม และยงัทําให้สํานวนแปลสือความหมายได้อย่างชดัเจน ครบถ้วน และ
สอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาตขิองการใช้ภาษาไทย แตถ้่าหากว่าผู้แปลไม่เลือกใช้กลวิธีการแปล
เทียบเคียงอารมณ์และกลวิธีการแปลตีความ และพยายามแปลโดยใช้กลวิธีการแปลตรงตามรูป
ภาษาหรือกลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษาก็อาจจะทําให้สํานวนแปลสือความหมายไม่
ชดัเจนหรือคลาดเคลือนไปจากต้นฉบบัได้ ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี 

ตวัอยา่งที 105 โฮลเดนไปชมละคร เขาได้นงัข้างแมล่กูคูห่นงึ ลกูอยากเข้าห้องนํา แตแ่มก่ลบั 
  บอกให้ลกูอดทนและนงัให้เรียบร้อย 

  She kept telling him to sit still and behave himself. She was about as 

 kind-hearted as a goddam wolf. (Chapter 18, 145) 

  หล่อนบอกให้ลูกนังเฉยๆ แล้วก็อดทนเอาไว้ ใช่สิ! หล่อนน่ะมีหัวใจอันแสนจะ
 กรุณาเหมือนเจ้าหมาป่าอบุาทว์นนัทีเดียว (บทที 18, 203) 

 คําวา่ wolf มีความหมายตามรูปภาษาวา่ “หมาป่า” และในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
ยังสามารถใช้เป็นถ้อยคําต้องห้ามทีสือความหมายแฝงในเชิงสบประมาทว่า “บุคคลทีมีจิตใจ
โหดร้าย”เช่นเดียวกับตวัอย่างที 105 นี โฮลเดนไม่ได้เอ่ยคําว่า wolf เพือสือความหมายตามรูป
ภาษา แต่สือความหมายแฝงในเชิงสบประมาทตอ่ผู้หญิงซึงเป็นแม่ของเด็กว่าเป็นผู้หญิงทีใจร้าย  
ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม wolf ด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาว่า หมาป่า ซึงแม้ว่า
ถ้อยคําทงัสองจะสือความหมายตามรูปภาษาทีสอดคล้องกนั แตคํ่าว่า หมาป่า ในสํานวนแปลนนั
ไม่สามารถถ่ายทอดความหมายแฝงในเชิงสบประมาทเกียวกับ “บุคคลทีมีจิตใจโหดร้าย” ของ
ถ้อยคําต้องห้าม wolf ออกมาได้ เนืองจากในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะไม่คุ้นเคยการเปรียบ
บุคคลทีมีจิตใจโหดร้ายกับหมาป่า แต่จะเปรียบกับสิงอืน เช่น ใจร้ายเหมือนยักษ์ ใจร้ายเหมือน
มาร ฯลฯ ความแตกตา่งด้านวฒันธรรมการใช้ภาษาในส่วนนีจึงส่งผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 
ทําให้คําวา่ หมาป่า ในสํานวนแปลอาจจะสือความหมายแฝงในเชิงสบประมาทเกียวกบั “บคุคลที
มีจิตใจโหดร้าย” ได้ไมช่ดัเจนเทา่กบัถ้อยคําต้องห้าม wolf ในต้นฉบบั 
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ตวัอยา่งที 106 หลงัจากลซูกลบัไปแล้ว โฮลเดนก็นงัดืมสรุาคนเดียวจนเริมเมา 

  Boy, I sat at the goddam bar till around one o’clock or so, getting drunk 

 as a bastard. I could hardly see straight. (Chapter 20, 156) 

  ไอ้หนู ผมนงัรากงอกอยู่ทีบาร์อปัรีย์นนัจนถึงตีหนึงได้กระมัง แม่งเมายังกับไอ้
 ลูกไม่มีพ่อ ผมมองอะไรเวียนหวัตาลายไปหมด (บทที 20, 220) 

 คําว่า bastard มีความหมายตามรูปภาษาว่า “ลูกนอกสมรสหรือลูกไม่มีพ่อ” แต่เมือ
นํามาใช้ว่า as a bastard จะกลายเป็นถ้อยคําทีสือความหมายแฝงในเชิงเน้นความหมายว่า 
“มาก” ซึงสามารถใช้เน้นความหมายได้หลากหลายบริบท แต่การเน้นความหมายเช่นนีถือเป็น
ถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษเพราะมีความหยาบคาย จากตวัอย่างที 106 นี 
โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม as a bastard เพือเน้นความหมายว่าเขารู้สึก “มึนเมาอย่างมาก”  
แตผู่้แปลไม่ได้แปลตามความหมายแฝงดงักล่าว กลบัแปลตามรูปภาษาว่า ยังกับไอ้ลูกไม่มีพ่อ 
การแปลเชน่นีทําให้สํานวนแปล ไมส่ามารถถ่ายทอดความหมายแฝงในเชิงเน้นความหมายว่า “มึน
เมาอยา่งมาก” ให้ปรากฏชดัเจนได้เหมือนกบัถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ในต้นฉบบั เนืองจาก
คําว่า ยังกับไอ้ลูกไม่มีพ่อ ไม่ใช่คําเน้นความหมายทีคุ้นเคยกันในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย  
ผู้อ่านชาวไทยจึงอาจจะไม่เข้าใจว่าอาการเมายงักับไอ้ลูกไม่มีพ่อนนัเป็นอย่างไร ความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในสว่นนีจงึสง่ผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม 
ทําให้การแปลด้วยคําวา่ ยังกับไอ้ลูกไม่มีพ่อ ไม่สามารถสือการเน้นความหมายว่า “มึนเมาอย่าง
มาก”ได้ชดัเจนเทา่กบัถ้อยคําต้องห้าม as a bastard ในต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 107 โฮลเดนเดนิออกไปทีเมดสินั อาเวนิว แตว่า่อากาศข้างนอกหนาวมากจนทําให้เขา
  ตวัสนั 

  I didn’t feel too drunk anymore when I went outside, but it was getting 

 very cold out again, and my teeth started chattering like hell. I couldn’t make 

 them stop. (Chapter 20, 160) 
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  พอออกมาข้างนอกได้ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมาอีกต่อไปแล้ว แต่แม่ง อากาศข้าง
 นอกก็โคตรจะหนาว จนฟันผมกระทบกนัดงักึกๆ อย่างกับนรกผมทําให้มนัหยดุไม่ได้เสีย
 แล้ว (บทที 20, 225) 

 คําว่า hell มีความหมายตามรูปภาษาว่า “นรก” แตเ่มือนํามาใช้ว่า like hell จะกลายเป็น
คําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงสามารถใช้เน้นความหมายได้หลากหลายบริบท แต่การเน้น
ความหมายดงักลา่วจะถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษเนืองจากความไม่
สภุาพ จากตวัอย่างที 107 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม like hell เพือเน้นความหมายว่าฟันของ
เขา “กระทบกันไม่หยุด” เพราะความหนาวเย็นของอากาศ และผู้ แปลก็ได้แปลถ้อยคําต้องห้าม 
like hell ด้วยคําวา่ อย่างกับนรก ซงึมีความหมายตามรูปภาษาทีสอดคล้องกนั 

 อยา่งไรก็ตาม คําวา่ อย่างกับนรก ไมส่ามารถเน้นความหมายวา่ฟันของโฮลเดน “กระทบ
กนัตลอดเวลา” ได้ชดัเจนเท่ากบัต้นฉบบั เนืองจากในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะไม่คอ่ยนําคํา
ว่า นรก มาใช้เน้นความหมายในเรืองทวัไปเหมือนกบัในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ แตม่กัจะ
ใช้การเปรียบกับนรกเพือเน้นความหมายถึงความร้อนหรือความทุกข์ทรมานเป็นส่วนมาก 
อยา่งเชน่คําวา่ ไฟนรกสมุอก หรือ ตกนรกหมกไหม้ เป็นต้น ดงันนัเมือผู้แปลแปลว่าฟันของโฮลเดน
กระทบกันดงักึกๆ อย่างกับนรก จึงฟังดขูดัต่อธรรมชาติการใช้ภาษาไทย และอาจทําให้ผู้อ่านไม่
เข้าใจว่าอาการฟันกระทบกนัดงักึกๆ อย่างกบันรกเป็นอย่างไร ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรม
การใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผลต่อการแปล ทําให้การแปลด้วยคําว่า อย่าง
กับนรก ไม่สามารถเน้นความหมายว่าฟันของโฮลเดน “กระทบกันไม่หยุด” ได้ชัดเจนเท่ากับ
ถ้อยคําต้องห้าม like hell ในต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 108 โฮลเดนแอบเข้าไปในบ้านเพือไปหาโฟบี เขาพยายามไมส่ง่เสียงดงัเพราะไม่อยาก
  ให้คนอืนในบ้านรู้ตวั 

  I started to take off my coat and hang it up in the foyer closet, but that  

 closet’s full of hangers that rattle like a madmen when you open the door, so I left 

 it on. (Chapter 21, 165) 
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  ผมถอดเสือออกจะเอาแขวนในตู้  แต่ตู้ นันมีเสือผ้าแขวนอยู่เต็มไปหมด แถม
 พวกมนัยงัทําเสียงครอกแครกเวลาคณุเปิดบานตู้ยังกะคนบ้า ผมเลยปล่อยมนัไว้อย่าง
 นนั (บทที 21, 233) 

 คําวา่ madmen มีความหมายตามรูปภาษาว่า “บคุคลวิกลจริต” แตเ่มือนํามาใช้ว่า like a 

madmen จะกลายเป็นถ้อยคําเน้นความหมายว่า “มาก” ซึงสามารถใช้เน้นความหมายได้
หลากหลายบริบท แต่การเน้นความหมายด้วยถ้อยคําดังกล่าวถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษเนืองจากความหยาบคาย จากตวัอย่างที 108 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคํา
ดงักล่าวเพือเน้นความหมายว่าตู้ เสือผ้าทีบ้านของเขาจะ “ส่งเสียงดงัมาก” เมือเปิดประตตูู้ และผู้
แปลก็ได้แปลถ้อยคําต้องห้าม like a madmen ด้วยคําว่า ยังกับคนบ้า ซึงเป็นถ้อยคําทีมี
ความหมายตามรูปภาษาสอดคล้องกนั 

 อยา่งไรก็ตาม การเน้นความหมายให้กบัเสียงของประตตูู้ เสือผ้าว่าจะทําเสียงดงัยงักบัคน
บ้านนัฟังดขูดัตอ่ธรรมชาติการใช้ภาษาไทย เนืองจากในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะไม่คุ้นเคย
กบัการเปรียบเสียงดงัทีเกิดจากวตัถเุข้ากบัคนบ้า แต่จะคุ้นเคยกับการเปรียบพฤติกรรมบางอย่าง
ของคนเข้ากบัคนบ้ามากกวา่ เชน่ เขาตะโกนโหวกเหวกอย่างกบัคนบ้า เขาเต้นแร้งเต้นกาอย่างกบั
คนบ้า ฯลฯ ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผล
ตอ่การแปล ทําให้การเน้นระดบัความดงัของเสียงประตตูู้ เสือผ้าด้วยคําว่า ยังกะคนบ้า ในสํานวน
แปลฟังดขูดัตอ่ธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย และอาจจะสือความหมายไม่ชดัเจนด้วยว่าส่งเสียง
ดงัในระดบัไหน แตกตา่งกบัคําว่า like a madmen ซึงเน้นความหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติและ
สอดคล้องกบัวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ 

 จากตัวอย่างที  105-108 จะเ ห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมก ารใ ช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม ทําให้ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั
บางถ้อยคําไมส่ามารถแปลด้วยตรงตามรูปภาษาได้ เนืองจากลกัษณะการใช้ถ้อยคําต้องห้ามบาง
รูปแบบจะเป็นเอกลกัษณ์ทีปรากฏอยูใ่นวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและไมป่รากฏในวฒันธรรม
การใช้ภาษาไทย และผู้ อ่านชาวไทยก็ไม่ได้คุ้ นเคยหรือเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ
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เหมือนกับทีผู้ อ่านชาวอังกฤษเข้าใจเสมอไป การแปลถ้อยคําต้องห้ามเหล่านันโดยยึดติดกับ
ความหมายตามรูปภาษาจึงทําให้ความหมายทีสือออกมาในสํานวนแปลนนัฟังดไูม่ชดัเจนและยงั
ขดัตอ่ธรรมชาตกิารใช้ภาษาไทยด้วย 

 นอกจากความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยจะมีผลทําให้
ผู้แปลควรเลือกใช้กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์และกลวิธีการแปลตีความในการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามทีวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษมีใช้แตกต่างไปจากวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยแล้ว 
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยยังมีผลต่อการคิดค้นกลวิธี
เสริมด้วย เนืองจากในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยยังมีถ้อยคําต้องห้ามอีกกลุ่มหนึงทีเป็น
เอกลกัษณ์ของภาษาไทยและไม่ปรากฏในต้นฉบบั เช่น ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติ ถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านาม ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้าย ฯลฯ ถึงแม้ว่า
ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีไม่ปรากฏในต้นฉบบัและไม่มีใช้ในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ แต่
ถ้อยคําต้องห้ามเหล่านีก็มีความจําเป็นต่อการปรับแต่งภาษาและรูปแบบการนําเสนอในสํานวน
แปลให้ดูเป็นธรรมชาติและคุ้นเคยใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาของผู้ อ่านชาวไทยมากขึน 
ความแตกต่างทีวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมีถ้อยคําต้องห้ามบางกลุ่มซึงเป็นเอกลกัษณ์และไม่
ปรากฏในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษจึงส่งผลให้ผู้ แปลต้องคิดค้นกลวิธีเสริมเพือเพิมเติม
ถ้อยคําต้องห้ามซงึเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเข้ามาในสํานวนแปล ได้แก่ กลวิธี
การแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย และกลวิธีการเพิม
ถ้อยคาํต้องห้ามเพอืปรับแต่งสาํนวนแปล  

ตวัอยา่งที 109 โฮลเดนเลา่ถึงครูสเปนเซอร์และคณุนายสเปนเซอร์ให้โฟบฟัีง 

  “There was this one old guy, Mr. Spencer. His wife was always giving 

 you hot chocolate and all that stuff, and they were really pretty nice.” (Chapter 
 22, 174) 

  “มีคู่แก่ๆ หง่อมๆ อยู่คน ชือครูสเปนเซอร์ เมียของแกชอบเอาช็อคโกแล็คร้อน
 กบัขนมมาให้พวกเราบอ่ยๆ ผัวเมียคู่นีเป็นคนดีจริงๆ” (บทที 22, 247) 
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 คําว่า His wife และ they มีความหมายตามรูปภาษา “ภรรยาของเขา” และ “พวกเขา” 
ตามลําดบั ซงึถ้อยคําทงัสองถือเป็นถ้อยคําธรรมดาในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่าง
ที 109 นี ผู้แปลได้ใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย  
โดยแปลด้วยคําว่า เมียของแก และ ผัวเมียคู่นี ตามลําดบั การใช้คําว่า แก เพือเรียกแทนตวั
บุคคลทีอาวุโสกว่าผู้พูดถือเป็นสิงทีไม่สุภาพในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย และการเรียกภรรยา
ของครูสเปนเซอร์วา่ เมีย ก็ถือเป็นถ้อยคําทีไม่สภุาพเชิงดถูกูในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเช่นกนั 
ดงันนัการแปลถ้อยคําธรรมดา His wife ด้วยคําว่า เมียของแก จึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย นอกจากนีการใช้คําว่า ผัวเมียคู่นี เพือเรียกแทนครูสเปนเซอร์และ
ภรรยาก็ถือเป็นการเรียกผู้อาวโุสอย่างไม่ให้เกียรติ ขดัตอ่วฒันธรรมการใช้ภาษาไทยทีจะต้องเรียก
ผู้ ทีอาวโุสกว่าอย่างเคารพนบนอบ การแปลถ้อยคําธรรมดา they ว่า ผัวเมียคู่นี จึงถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยด้วยเช่นกนั แต่ถึงแม้ว่าถ้อยคําทงัสองคํา ได้แก่ เมียของ
แก และ ผัวเมียคู่นี จะเป็นถ้อยคําต้องห้าม แต่การแปลด้วยถ้อยคําดงักล่าวก็ทําให้สํานวนแปล
สามารถสือความหยาบคายของโฮลเดนได้อยา่งเป็นธรรมชาตมิากขนึ 

 จากการจดักลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัพบว่าในต้นฉบบัไม่มีถ้อยคําต้องห้าม
กลุ่มคําสรรพนามและกลุ่มเครือญาติเลย ทงันีอาจเป็นเพราะว่าในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
ไม่มีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มดังกล่าว แตกต่างกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยทีมีการใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและกลุ่มเครือญาติ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีทําให้ผู้แปลต้องใช้กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบั
ด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยซึงเป็นกลวิธีเสริมเพือสอดแทรกถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพ
นามและกลุ่มเครือญาติเข้ามาในสํานวนแปล เพราะการแปลถ้อยคําธรรมดา His wife และ they 

ด้วยถ้อยคําต้องห้าม เมียของแก และ ผัวเมียคู่นี จะช่วยปรับแต่งให้สํานวนแปลสามารถสือ
ความหยาบคายของตัวละครได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย
มากกวา่การแปลตามรูปภาษาออกมาเป็นถ้อยคําธรรมดาวา่ “ภรรยาของเขา” และ “พวกเขา” 
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ตวัอยา่งที 110 โฮลเดนไปหาแอ็คลีทีห้องหลงัจากทีเขาทะเลาะกบัสแตร็ดเลเตอร์ เขาถามแอ็คลี
  วา่สวิทซ์ไฟอยูที่ไหน 

  “Wuddaya want the light for? …Right next to you hand.” (Chapter 7, 50) 

  “เปิดหาพ่อมนัทําไมวะ...นนัอยูที่ขวามือของลือนนั” (บทที 7, 70) 

 จากตวัอยา่งที 110 นีจะสงัเกตได้วา่ประโยคในต้นฉบบัไมมี่ถ้อยคําต้องห้ามปรากฏอยู่เลย 
แต่ในสํานวนแปลกลับมีคําสบถสอดแทรก หาพ่อ  ซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาต ิ 
และคําลงท้าย วะ ซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้ายปรากฏอยู่ ถ้อยคําต้องห้ามทงัสองคํานี
ช่วยทําให้สํานวนแปลสามารถสือความหยาบคายและความรู้สึกรําคาญของแอ็คลีได้รุนแรงยิงขนึ  
และยงัช่วยให้สํานวนภาษาในสํานวนแปลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติการใช้ภาษา
ของผู้อ่านชาวไทยยิงขึน เนืองจากว่าในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยจะคุ้นเคยกับการนําคําเรียก
เครือญาตมิาเป็นคําสบถ และก็จะคุ้นเคยกบัการใช้คําลงท้ายเพือแสดงสืออารมณ์และความหยาบ
คาย แต่ในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษไม่มีถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําเรียกเครือญาติและคําลง
ท้าย ทําให้ต้นฉบบัไม่ปรากฏการใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําเรียกเครือญาติหรือคําลงท้ายเลย 
ความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยในส่วนนีจึงส่งผลต่อการแปล 
ทําให้ผู้ แปลต้องใช้กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแต่งสํานวนแปลเพือเพิมเติมถ้อยคํา
ต้องห้าม หาพ่อ และ วะ ซึงเป็นถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย
เข้ามาในสํานวนแปล เนืองจากว่าถ้อยคําต้องห้ามทังสองคํานีสามารถการปรับแต่งภาษาใน
สํานวนแปลให้สือความหยาบคายและความรู้สึกรําคาญของตวัละครได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน
กบัธรรมชาตกิารใช้ภาษาไทยมากยิงขนึ 

 จากตวัอย่างทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาไทยมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม ทําให้ผู้ แปลไม่สามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัตรงตามรูปภาษาได้เสมอไป เพราะการกระทําดงักลา่วจะทําให้สํานวนแปลสือความหมาย
ไม่ชัดเจนและไม่เหมาะสมกลมกลืนกับธรรมชาติของการใช้ภาษาไทย ความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยทําให้ผู้แปลต้องคิดค้นกลวิธีการแปลอืนๆ ดงัทีผู้วิจยั
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ได้อธิบายมาในข้างต้น เพราะกลวิธีการแปลเหล่านนัเอือให้ผู้แปลสามารถปรับเปลียนโครงส ร้าง
และถ้อยคําในสํานวนแปลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยมากยิงขึน และใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงถ่ายทอดใจความได้ใกล้เคียงกับต้นฉบบัอยู่ ทําให้สํานวนแปลสามารถสือ
ความหมายได้อยา่งชดัเจนและเหมาะสมกลมกลืนกบัธรรมชาตขิองการใช้ภาษาไทย  

 การแปลถ้อยคําต้องห้ามโดยปรับเปลียนโครงสร้างและถ้อยคําในสํานวนแปลให้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยแตย่งัคงถ่ายทอดใจความได้ใกล้เคียงกบัต้นฉบบัเช่นนียงั
สอดคล้องกับแนวคิดของ Larson (1984: 15-17) ทีเสนอไว้ว่าเป็นการแปลทีเหมาะสมและเป็น
เป้าหมายของผู้แปลทุกคน คือเป็นการแปลแบบ Idiomaticc translation ซึงก็คือการถ่ายทอด
ความหมายจากภาษาต้นฉบบัมาสู่ภาษาแปลให้เป็นธรรมชาติมากทีสุด เน้นการถ่ายทอดสาร
เพือให้ผู้ อ่านซึงอยู่ในอีกวฒันธรรมหนึงเข้าใจสารได้ด้วยสํานวนภาษาทีสอดคล้องกลมกลืนกับ
ธรรมชาตกิารใช้ภาษาของผู้อา่น 

 จากการศกึษาปัจจยัทีเกียวข้องกบัวฒันธรรมซึงมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามสามารถ
สรุปได้วา่วฒันธรรมการใช้ภาษาของชาวองักฤษและชาวไทยเป็นปัจจยัประการหนึงซึงมีผลตอ่การ
แปลถ้อยคําต้องห้าม หากถ้อยคําต้องห้ามใดๆ ทีภาษาอังกฤษมีใช้ในลักษณะทีคล้ายคลึงกับ
ภาษาไทย ผู้ แปลก็สามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามดังกล่าวตรงตามรูปภาษาได้ทันที เช่น  
การสบประมาทบุคคลทีมีรูปร่างอ้วนว่า pig หรือ หมู การสบประมาทผู้ หญิงด้วยการเรียกว่า 
whore หรือ กะหรี แตถ้่าถ้อยคําต้องห้ามใดๆ ทีภาษาองักฤษมีใช้แตกตา่งไปจากภาษาไทย ผู้แปล
ก็อาจจะต้องปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําซึงเป็นทีคุ้ นเคยกันในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยเพือ
ถ่ายทอดความหมายของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั เพราะถ้าหากผู้แปลแปลถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัตามรูปภาษาก็อาจจะทําให้การสือความหมายในสํานวนแปลไม่ชัดเจน ไม่เป็นทีเข้าใจ 
หรือไมส่อดคล้องกบัธรรมชาตกิารใช้ภาษาของผู้อา่น ยกตวัอย่างเช่น แทนทีจะแปลประโยคว่า He 

is helluva handsome. ตามรูปภาษาว่า เขาหล่อนรก ก็อาจจะปรับเปลียนแล้วแปลว่า เขาหล่อ
ฉิบหาย เป็นต้น 
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 นอกจากปัจจยัทีเกียวข้องกบัวฒันธรรมดงัทีกล่าวมานี ผู้วิจยัพบว่ายงัมีปัจจยัอีกประการ
หนงึทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม นนัคือปัจจยัทีเกียวข้องกบัความประสงค์ของผู้แปล 

 
2. ความประสงค์ของผู้แปล 

 เชวง จนัทรเขตต์ (2528: 33) ได้กล่าวไว้ว่า การแปล เป็นการสือสารอย่างหนึงซึงเข้ามามี
บทบาทเกียวข้องกับการสือสารเมือผู้ รับสารไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้สาร เพราะสารนันเป็น
ภาษาตา่งประเทศซึงผู้ รับสารไม่รู้ ไม่เข้าใจ เมือมีความจําเป็นจะต้องรับสารให้ได้ จะต้องหาผู้ ทีรู้
และเข้าภาษาตา่งประเทศนนั แล้วให้แปลสารออกมาเป็นภาษาทีผู้ รับสามารถเข้าใจได้ การแปลจึง
เป็นการสือสารขนัทตุิยภูมิ (Secondary communication) ซึงผู้แปลจะเป็นผู้ รับสารเป็นลําดบัแรก 
แล้วจงึแปลสารมาสูผู่้ รับสารในอีกลําดบัหนงึ  

 จากคําอธิบายดังกล่าวจะเห็นได้ผู้ แปลเป็นบุคคลสําคัญทีรับหน้าทีศึกษา วิ เคราะห์ 
ตีความ และถ่ายทอดสารจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปล ผู้แปลจึงต้องมีความสามารถทีจะเข้าใจ
สารจากต้นฉบบัให้ถกูต้อง และต้องสามารถเลือกใช้ถ้อยคําในสํานวนแปลให้สามารถถ่ายทอดสาร
จากต้นฉบบัให้ได้อย่างครบถ้วนหรือใกล้เคียงมากทีสุด หากผู้ แปลเข้าใจสารจากต้นฉบบัผิดไป 
หรือเลือกใช้ถ้อยคําในสํานวนแปลทีสือใจความของสารคลาดเคลือนไปจากต้นฉบบั ก็จะทําให้
ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้สารทีบิดเบือนไปเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าความประสงค์จองผู้แปลเป็นปัจจยั
สําคญัประการหนึงทีมีอิทธิพลต่อการแปล เพราะผู้ แปลคือผู้ ทีจะกําหนดว่าจะถ่ายทอดสารใน
สํานวนแปลให้เหมือน คลาดเคลือน หรือแตกตา่งไปจากต้นฉบบัหรือไม ่อยา่งไร 

 จากการศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในครังนีผู้ วิจยัพบตวัอย่างทีแสดงให้เห็นว่าความ
ประสงค์ของผู้แปลเป็นปัจจยัสําคญัประการหนงึทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม ผู้แปลในฐานะ
ทีเป็นคนกลางมีอํานาจในการปรับเปลียนสารในสํานวนแปลตามความต้องการของผู้แปล ถ้าหาก
ว่าผู้ แปลจงใจปรับเปลียนสารในสํานวนแปลให้สือความหมายแตกต่างไปจากต้นฉบบัแล้วก็จะ
ส่งผลให้ผู้ อ่านสํานวนแปลรับรู้สารแตกต่างไปจากทีผู้ ประพันธ์ได้นําเสนอไว้ในต้นฉบับด้วย  
จากการศึกษาครังนีพบตวัอย่างการแปลทีแสดงให้เห็นว่าผู้แปลมีความประสงค์ทีจะปรับเปลียน
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สารใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนั และการเลือกแปล
ด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกตา่งกนั 

 2.1 การเลือกแปลด้วยถ้อยคาํทีมีความหมายแตกต่างกัน 

 ดงัทีได้อธิบายไว้ในส่วนของวฒันธรรมการใช้ภาษาว่าความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทําให้ผู้แปลต้องปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัซึงไม่
เป็นทีคุ้นเคยแก่ผู้อา่นชาวไทยให้กลายเป็นถ้อยคําทีผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคยและเข้าใจ อย่างไรก็ตาม 
ผู้วิจยัพบวา่บางครังผู้แปลก็ปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามอย่างอิสระโดยไม่ได้เคร่งครัดตอ่การรักษา
ความหมายจากต้นฉบบัเอาไว้มากนกั ทําให้ความหมายทีปรากฏในสํานวนแปลนนัแปรเปลียนไป
จากต้นฉบบั อาจจะเฉพาะเจาะจงมากขนึหรือสือความหมายแตกตา่งไปจากเดมิก็ได้ 

ตวัอยา่งที 111 โฮลเดนเลา่ถึงสาเหตทีุเขาออกจากโรงเรียนเอลค์ตนั ฮิลล์ 

  One of the biggest reasons I left Elkton Hills was because I was 

 surrounded by  phonies. (Chapter 2, 18) 

  เหตุผลสําคัญทีสุดทีผมออกจากเอลค์ตัน อิลล์ ก็เพราะผมรู้สึกว่าตัวเองอยู่
 ทา่มกลางไอ้คนระยาํอัปรีย์ (บทที 2, 25) 

 จากตวัอย่างที 111 โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม phonies เพือสบประมาทบุคคลใน
โรงเรียนเอลค์ตนั ฮิลล์วา่เป็นบคุคลที “เสแสร้ง หลอกลวง และไมจ่ริงใจ” แตผู่้แปลกลบัปรับเปลียน
ความหมายของถ้อยคําต้องห้ามดงักลา่วโดยแปลด้วยคําวา่ ไอ้คนระยาํอัปรีย์ ซึงมีความหมายว่า  
“ชัวช้า เลวร้าย” ซึงแม้คําว่า ไอ้คนระยําอัปรีย์ จะเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยทีใช้สบประมาทอย่างหยาบคายและรุนแรง แต่ถ้อยคําดงักล่าวก็ไม่ได้สือความหมาย
เกียวข้องกับ “ความเสแสร้ง หลอกลวง หรือไม่จริงใจ” อย่างทีถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับได้
นําเสนอไว้ การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกต่างกันเช่นนีส่งผลให้ความหมายของ
ถ้อยคําต้องห้าม phonies ในต้นฉบบัไม่ถกูถ่ายทอดมาสู่สํานวนแปล และยงัทําให้ผู้อ่านสํานวน
แปลรับรู้สารทีแตกต่างไปจากผู้ อ่านต้นฉบบั กล่าวคือผู้ อ่านต้นฉบบัจะรับรู้ว่าโฮลเดนออกจาก
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โรงเรียนเอลค์ตัน ฮิลล์เพราะเขาไม่ชอบอยู่ร่วมกับบุคคลทีเสแสร้ง หลอกลวง และไม่จริงใจ 
ในขณะทีผู้อ่านสํานวนแปลจะเข้าใจรับรู้เพียงว่าโฮลเดนออกจากโรงเรียนเอลค์ตนั ฮิลล์เพราะเขา
รังเกียจคนนิสยัไมดี่ แตจ่ะไมรู้่วา่นิสยัไมดี่นนัคือนิสยัแบบใด 

ตวัอยา่งที 112 สแตร็ดเลเตอร์บอกให้โฮลเดนออกไปสบูบหุรีข้างนอกห้องนอน แตโ่ฮลเดนไม่ 
  สนใจ 

  All I did was sort of turn over on my side and watch him cut his damn 

 toenails. (Chapter 6, 46) 

  เพียงแตพ่ลิกไปนอนตะแคงมองมนัตดัเล็บตีนโสโครกของมนั (บทที 6, 64) 

 คําว่า damn เป็นคําสบถสอดแทรกทีไม่สุภาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ จากตวัอย่างที 112 นี โฮลเดนสบถถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวขึนเพือเสริม
อารมณ์ในการเล่าเรืองให้ฟังดหูยาบคายและรุนแรงยิงขนึ จะสงัเกตได้ว่าถ้อยคําต้องห้าม damn 

ไม่ได้สือความหมายเฉพาะเจาะจงถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึง แต่ผู้ แปลได้แปลปรับเปลียน
ความหมายของถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวโดยแปลด้วยคําว่า โสโครก ซึงเป็นคําสบประมาทใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยทีมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่า  “สกปรกและน่ารังเกียจ ”  
การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนัเช่นนีส่งผลให้ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล
มีความหมายทีเฉพาะเจาะจงเพิมขนึกวา่ต้นฉบบั กล่าวคือถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัจะเป็นเพียง
คําสบถสอดแทรกทีเสริมอารมณ์ในการเล่าเรือง ไม่ได้สือความหมายทีระบุถึงลักษณะเท้า
ของสแตร็ดเลเตอร์ว่าเป็นอย่างไร แต่ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลจะระบุว่าเล็บเท้าของ 
สแตร็ดเลเตอร์นนัสกปรกและน่ารังเกียจ การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกันใน
ตวัอยา่งนีจงึทําให้ผู้อา่นสํานวนแปลรับรู้สารทีมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพิมขนึจากต้นฉบบั 
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ตวัอยา่งที 113 แอ็คลีถามโฮลเดนว่าเขาทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์เรืองอะไร โฮลเดนจึงโกหก 
  แอ็คลีวา่เขาทะเลาะกบัสแตร็ดเลเตอร์ก็เพือปกป้องชือเสียงของแอ็คลี 

  “Yeah. I was defending your goddam honour. Stradlater said you had a 

 lousy personality. I couldn’t let him get away with that stuff.” (Chapter 7, 52) 

  “จริง...อวัปกป้องชือเสียงให้ลือ เพราะไอ้สแตร็ดเลเตอร์นนัมนัว่าลือเป็นสกปรก
 โสโครกเลอะเทอะ ทําตัวไม่เป็นโล้เป็นพาย..อวัทนไม่ได้ทีจะได้ยินมนัว่าลืออย่างนนั”  
 (บทที 7, 73) 

 คําว่า lousy เป็นคําสบประมาททีสือความหมายอย่างกว้างๆ ว่า “ไม่ดีหรือไม่มีคา่” จาก
ตวัอย่างที 113 นี โฮลเดนใช้คําว่า lousy ขยายคําว่า personality เพือบอกว่าแอ็คลีเป็นคนทีมี
บุคลิกลักษณะทีไม่ดี แต่เนืองจากถ้อยคําดงักล่าวสือความรู้สึกทีค่อนข้างหยาบคายและรุนแรง  
จึงถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ ผู้แปลได้ปรับเปลียนความหมายของ
ถ้อยคําต้องห้ามดังกล่าวโดยแปลว่า สกปรกโสโครกเลอะเทอะ ทําตัวไม่เป็นโล้เป็นพาย  
จะเห็นได้วา่การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนัเช่นนีส่งผลให้ถ้อยคําต้องห้ามใน
สํานวนแปลมีความหมายทีเฉพาะเจาะจงเพิมขึนจากต้นฉบบั กล่าวคือถ้อยคําต้องห้าม lousy 

personality ในต้นฉบบัจะไม่ระบุว่าบุคลิกลกัษณะทีไม่ดีของแอ็คลีนนัเป็นอย่างไร แตใ่นสํานวน
แปลจะระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจนว่าบุคลิกลักษณะทีไม่ดีของแอ็คลีคือ สกปรก
โสโครกเลอะเทอะ ทําตัวไม่เป็นโล้เป็นพาย การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่ง
กันในตวัอย่างนีจึงทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้สารทีมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากกว่าผู้อ่าน
ต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 114 โฮลเดนเลา่วา่เวลาขนึรถไฟเขาจะชอบอา่นนิตยสารเกียวกบัเรืองเดวิดและสาวๆ  

  “You know. One of those stories with a lot of phoney, lean-jawed guys 

 named  David in it, and lot of phoney girls named Linda or Marcia that are always 

 lighting all the goddam David’s pipes for them. (Chapter 8, 57) 
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  เรืองประเภททีมีไอ้หนุ่มคางเบียวๆ ต้องชือเดวิดประจํา แล้วก็มีสาวสวยไม่ชือ 

 ลินดาก็ต้องมาเซียประจําซงึจะต้องเป็นคนจดุไปป์ให้เจ้าเดวิด (บทที 8, 81) 

 จากตวัอย่างที  114 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม phoney เพือสบประมาทตวัละครใน
นิตยสารว่ามีลกัษณะทีดหูลอกลวงและไม่จริงใจเป็นจํานวน 2 ครัง ผู้แปลได้แปลถ้อยคําต้องห้าม 
phoney แตล่ะคําในลกัษณะทีแตกตา่งกนั กล่าวคือผู้แปลไม่แปลถ้อยคําต้องห้าม phoney คําแรก
ซงึโฮลเดนใช้อธิบายลกัษณะของตวัละครทีชือเดวิดวา่เป็นตวัละครทีดหูลอกลวงและไม่จริงใจ การ
ไม่แปลถ้อยคําต้องห้าม phoney คําแรกทําให้ตวัละครเดวิดในสํานวนแปลไม่ปรากฏลกัษณะของ
ความเป็นคนหลอกลวงและไม่จริงใจเหมือนอย่างทีต้นฉบบัได้นําเสนอไว้ ส่วนการแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม phoney คําทีสองซงึโฮลเดนใช้อธิบายลกัษณะของผู้หญิงทีชือลินดาหรือมาเซียว่าเป็นตวั
ละครทีดูหลอกลวงและไม่จริงใจนัน ผู้ แปลกลับปรับเปลียนความหมายของถ้อยคําต้องห้าม
ดงักลา่วโดยแปลด้วยคําวา่ สวย ซงึนอกจากจะสือความหมายไม่สอดคล้องกบัถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัแล้วยงัทําให้การสือความหมายในสํานวนแปลแตกต่างไปจากต้นฉบบัอย่างสินเชิง จาก
ตวัอย่างนีจะเห็นได้ว่าการทีผู้ แปลไม่แปลถ้อยคําต้องห้าม phoney คําแรกและการแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม phoney  คําทีสองด้วยคําว่า สวย ซึงสือความหมายแตกต่างไปจากต้นฉบบัส่งผลให้
ความหมายของถ้อยคําต้องห้าม phoney ในต้นฉบบัสูญหายไปจากสํานวนแปล และยงัทําให้
ผู้อา่นสํานวนแปลรับรู้สารทีแตกตา่งไปจากผู้อา่นต้นฉบบัอีกด้วย 

ตวัอยา่งที 115 โฮลเดนยงัไมอ่ยากเข้านอนจงึลงไปห้องลาเวนเดอร์ซงึเป็นไนท์คลบัของโรงแรม 

  Also, there were very few people around my age in the place. In fact, 

 nobody was around my age. They were mostly old, show-offy-looking guys with 

 their dates. (Chapter 10, 73) 

  คนอายุไล่ๆ ผมทีเข้ามานงัในนนัมีไม่กีคนเอง ยิงถ้าดกูันดีๆ แล้วก็อาจจะหาไม่
 เจอสักคนซึงมากับคู่ควง ส่วนใหญ่ไอ้พวกกร้านโลกีย์แก่แร่ดทงันนัทีมากับผู้ หญิง  
 (บทที 10, 104) 
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 คําว่า show-offy-looking เป็นคําสบประมาทบุคคลทีมีนิสัย “ชอบโอ้อวด” และการ 
สบประมาทดังกล่าวก็ถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที 115 
โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเพือสบประมาทผู้ ชายทีเขาพบเห็นทีไนท์คลับว่ามีลักษณะ
เหมือนคนทีชอบโอ้อวด แต่ผู้ แปลได้ปรับเปลียนความหมายของถ้อยคําต้องห้าม show-offy-

looking โดยแปลด้วยคําว่า กร้านโลกีย์แก่แร่ด ซึงเป็นถ้อยคําทีมีความหมายในเชิงสบประมาท
ต่อผู้ ทีมี “ความเจนจัดในเรืองของกามารมณ์” การทีผู้ แปลปรับเปลียนความหมายของถ้อยคํา
ต้องห้าม show-offy-looking ในตวัอยา่งนีจึงส่งผลให้ความหมายของถ้อยคําต้องห้าม show-offy-

looking ไม่ถูกถ่ายทอดมาสู่สํานวนแปล และทําให้ผู้ อ่านสํานวนแปลรับรู้สารทีแตกต่างไปจาก
ต้นฉบบั กล่าวคือในต้นฉบบันนัโฮลเดนจะดถูกูผู้ชายทีเขาพบเห็นทีไนท์คลบัว่ามีลกัษณะเหมือน
คนทีชอบโอ้อวด แต่ในสํานวนแปลนนัโฮลเดนจะดถููกผู้ชายทีเขาพบเห็นทีไนท์คลบัว่ามีลกัษณะ
เหมือนคนทีเจนจดัในเรืองของกามารมณ์ 

ตวัอยา่งที 116 โฮลเดนคิดว่าแซลลีสวมกระโปรงสําหรับเล่นสเก็ตแล้วดสูวยมาก และเขาก็รู้สึก
  ได้วา่แซลลีเองก็รู้ตวัวา่เธอดดีู 

  And don’t think she didn’t know it. She kept walking ahead of me, so  that 

 I’d see how cute her little ass looked. It did look pretty cute too. I have to 

 admit it. (Chapter 17, 135) 

  และอย่าคิดว่าหล่อนไม่รู้ตัวนะ ดูเอาซี หล่อนคอยแต่จะเดินนําหน้าผมเรือย
 เพราะต้องการให้ผมเห็นวา่ ความอรชรของหล่อนนนัมนัเก๋ไก๋สกัแคไ่หน ก็สวยซะด้วยผม
 ต้องยอมรับจริงๆ (บทที 17, 186) 

 คําว่า ass ในตวัอย่างที 116 นี มีความหมายว่า “ก้น” ซึงการเรียกอวยัวะส่วนก้นด้วย
ถ้อยคําดังกล่าวถือว่าหยาบคายและเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ  
โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม ass เพือเลา่วา่แซลลีพยายามเดนินําหน้าเขาเพือทีจะให้เขามองเห็นก้น
ของเธอ แต่ผู้ แปลกลับปรับเปลียนความหมายของถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวโดยแปลด้วยคําว่า 
ความอรชร ซึงมีความหมายว่า “งามอย่างเอวบางร่างน้อย” การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมี
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ความหมายแตกต่างกันเช่นนีส่งผลให้ความหมายของถ้อยคําต้องห้าม ass ในต้นฉบบัไม่ถูก
ถ่ายทอดมาสู่สํานวนแปล และทําให้ผู้ อ่านสํานวนแปลรับรู้สารทีแตกต่างไปจากผู้ อ่านต้นฉบบั 
กล่าวคือผู้อ่านต้นฉบบัจะเข้าใจว่าแซลลีพยายามเดินนําหน้าโฮลเดนเพือทีจะให้เขามองเห็นก้น
ของเธอ แตผู่้อา่นสํานวนแปลจะเข้าใจวา่แซลลีพยายามเดนินําหน้าโฮลเดนเพือทีจะให้เขามองเห็น
ความเอวงามอยา่งบางร่างน้อยของเธอ 

ตวัอยา่งที 117  โฮลเดนเลา่ถึงปู่ ของเขา 

  My grandfather from Detroit, that keeps calling out the numbers of the 

 street when you ride on a goddam bus with him. (Chapter 20, 161)  

  หนึงก็คือปู่ ผมจากดีทรอยท์ ผู้นิยมอ่านหมายเลขถนนออกมาตอนทีคณุนังอยู่ 
 บนรถเมล์สับปะรังเคกบัแก (บทที 20, 227)   

 คําวา่ goddam เป็นคําสบถสอดแทรกทีไมส่ภุาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรม
การใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 117 นี โฮลเดนสบถถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเพือเสริมอารมณ์
ในการเลา่เรืองหงัดหูยาบคายและเป็นกนัเองยิงขนึ ไม่ได้สือความหมายเฉพาะเจาะจงถึงลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึงเป็นพิเศษ แต่ผู้ แปลได้ปรับเปลียนความหมายของถ้อยคําต้องห้าม goddam 
โดยแปลด้วยคําว่า สับปะรังเค ซึงมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่า “เก่า ครําคร่า” การการเลือก
แปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนัเช่นนีส่งผลให้ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลมีการสือ
ความหมายทีเฉพาะเจาะจงเพิมขึนจากต้นฉบบั กล่าวคือในต้นฉบบัจะไม่มีการอธิบายลกัษณะที
เฉพาะเจาะจงของรถเมล์ว่าเป็นอย่างไร แตใ่นสํานวนแปลจะระบไุว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่ารถเมล์
จะมีลกัษณะเก่าและครําคร่า 

 จากตวัอยา่งที 111-117 จะเห็นได้วา่การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนั
เป็นปัจจยัสําคญัประการหนึงทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้าม หากผู้แปลมีความประสงค์ทีจะ
แปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําทีสือความหมายแตกตา่งออกไปในสํานวนแปลก็จะทํา
ให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้สารในลกัษณะทีแตกต่างไปจากผู้อ่านต้นฉบบั ซึงอาจจะส่งผลให้ผู้อ่าน
สํานวนแปลเข้าใจเรืองราวคลาดเคลือนไปจากทีผู้แต่งได้นําเสนอไว้ในต้นฉบบัและทําให้สํานวน
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แปลเกิดข้อบกพร่องขนึได้ เนืองจากสํานวนแปลไม่สามารถถ่ายทอดสารให้สอดคล้องกบัต้นฉบบั
ได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน หรือถ้าหากว่าผู้แปลมีความประสงค์ทีจะแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบั
ด้วยถ้อยคําทีมีความหมายหรือรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากกวา่ก็จะทําให้ผู้อา่นสํานวนแปลรับรู้
สารทีมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากขนึกว่าผู้อ่านต้นฉบบั ซึงการปรับเปลียนทางความหมายใน
ลกัษณะนีมกัจะพบในการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําสบถสอดแทรก เชน่ damn และ goddam  

 2.2 การเลือกแปลด้วยถ้อยคาํทีมีระดับความหยาบคายแตกต่างกัน 

 นอกจากผู้แปลจะสามารถเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนัได้แล้ว ผู้แปล
ยงัสามารถเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกันได้อีกด้วย การสือความ
หยาบคายในสํานวนแปลจะรุนแรงมากขึน น้อยลง หรือเทียบเท่ากบัต้นฉบบันนั ขนึอยู่การความ
ประสงค์ของผู้แปลว่าจะปรับเปลียนระดบัความหยาบคายของถ้อยคําหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โดย
ปกติแล้วผู้แปลควรจะใช้ถ้อยคําทีมีความหยาบคายและความรุนแรงใกล้เคียงกับต้นฉบบั เพือให้
ผู้ อ่านสํานวนแปลรับรู้ความรู้สึกของตัวละครได้ใกล้เคียงกับผู้ อ่านต้นฉบับมากทีสุด แต่จาก
การศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามครังนีพบว่ามีการเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบ
คายแตกต่างกัน ผู้ แปลสามารถปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับให้กลายเป็นถ้อยคํา
ธรรมดาทีมีความสุภาพมากขึนในสํานวนแปล และขณะเดียวกันผู้ แปลก็สามารถปรับเปลียน
ถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลเพือสือความหยาบคายที
รุนแรงขนึได้เชน่กนั 

ตวัอยา่งที 118 โฮลเดนออกมาจากห้องอาหารของโรงเรียน 

  It was nice, though, when we got out of the dining-room. There were 

 about  three inches of snow on the ground, and it was still coming down like a 

 madman. (Chapter 5, 39) 

  บรรยากาศเข้าท่าดีในตอนทีเราเดินออกมาจากห้องอาหาร ทีพืนข้างนอกหิมะ
 หนาราว ๓ นวิปกคลมุไปทวั และมนัก็ยงัโปรยปรายลงมาไม่หยุดยัง (บทที 4, 55) 
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 คําว่า like a madman เป็นคําเน้นความหมายทีไม่สภุาพและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอย่างที 118 นี โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวเพือเน้น
ยําว่าหิมะตกลงมาอย่างหนัก ผู้ แปลได้ปรับเปลียนระดับความหยาบคายของถ้อยคําต้องห้าม  
like a madman ในต้นฉบบัให้มีความหยาบคายน้อยลงและสภุาพมากขนึในสํานวนแปล โดยแปล
ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวด้วยคําว่า ไม่หยุดยัง ซึงเป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาไทยทีสามารถเน้น
ความหมายให้กบับริบทดงักล่าวได้เช่นเดียวกบัต้นฉบบั การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความ
หยาบคายแตกตา่งกันเช่นนีจึงส่งผลให้ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัถูกแปลเป็นถ้อยคําธรรมดาใน
สํานวนแปล และยงัทําให้ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดนใช้เล่าเรืองนนัมีความสุภาพและอ่อนโยน
กวา่ต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 119 โฮลเดนไปทีไนท์คลบัของเออร์นี 

  Even though it was so late, old Ernie’s was jam-packed. Mostly with 

 prep school jerks and college jerks. (Chapter 12, 88) 

  แม้ว่ามนัจะดึกมาแล้ว แต่ไนท์คลบัของเออร์นีก็ยงัแน่นขนดั ส่วนใหญ่คนทีมาก็
 เป็นพวกนักเรียนนักศึกษา (บทที 12, 125) 

 คําว่า jerk เป็นคําสแลงทีสามารถใช้สบประมาทบุคคลทีผู้พดูรังเกียจและถือเป็นถ้อยคํา
ต้องห้ามทีมีความหยาบคายคําหนึงในวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างที 119 นี  
โฮลเดนใช้ถ้อยคําต้องห้าม school jerks and college jerks ในต้นฉบบัเพือดถูกูและแสดงความ
รังเกียจต่อนักเรียนและนักศึกษาทีเขาพบเห็นทีไนท์คลับ แต่ผู้ แปลก็ได้ปรับเปลียนระดบัความ
หยาบคายของถ้อยคําต้องห้ามเหลา่นนัให้หยาบคายน้อยลงและสภุาพมากขนึในสํานวนแปล โดย
การแปลถ้อยคําต้องห้าม school jerks and college jerks ด้วยถ้อยคําธรรมดาว่า นักเรียน
นักศึกษา การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกันเช่นนีจึงส่งผลต่อให้
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัถกูแปลเป็นถ้อยคําธรรมดาในสํานวนแปล และยงัทําให้ความรู้สึกดถูกู
และรังเกียจของโฮลเดนซึงมีต่อนกัเรียนและนกัศึกษาในต้นฉบบันนัสูญหายไปจากสํานวนแปล 
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นอกจากนียงัส่งผลให้ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดนใช้เล่าเรืองในสํานวนแปลนนัฟังดสูุภาพและ
ออ่นโยนกวา่ต้นฉบบัด้วย 

ตวัอยา่งที 120 โฮลเดนตัดสินใจออกจากโรงเรียนหลังจากทีทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์  
  เขาออกมาเจออากาศทีหนาวเย็นข้างนอกและรู้สกึเจ็บปวดบาดแผล 

  He smacked my lip right on my teeth, and it was pretty sore. My ears 

 were nice and warm, though. That hat I bough had ear-laps in it, and I put them 

 on - I didn’t give a damn how I looked. (Chapter 8, 57) 

  ปากผมถูกมันต่อยกระแทกเข้ากับฟันจนแตก ตอนนีเจ็บฉิบหายเลย แต่หูผมก็
 อุน่และเป็นปกตดีิ เพราะหมวกทีผมซือมามีทีปิดหดู้วย ผมไม่สน..ว่าท่าทางหน้าตาผมจะ
 เป็นยงัไง (บทที 8, 80) 

 คําว่า didn’t give a damn เป็นสํานวนทีหยาบคายและถือเป็นถ้อยคําต้องห้ามใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า “ไม่สนใจ” จากตวัอย่างที 120 นี โฮลเดนใช้
ถ้อยคําต้องห้ามดงักลา่วเพือสือความหมายในลกัษณะทีหยาบคายว่าเขาไม่สนใจว่าสภาพของเขา
หลังจากใส่หมวกทีมีทีปิดหูแล้วจะดูเป็นอย่างไรตราบใดทีหมวกของเขาสามารถทําให้เขารู้สึก
อบอุ่น ผู้ แปลได้ปรับเปลียนระดับความหยาบคายของถ้อยคําต้องห้ามเหล่านันให้หยาบคาย
น้อยลงและสภุาพมากขนึในสํานวนแปล โดยแปลถ้อยคําต้องห้าม didin’t give a damn ด้วยคําว่า 
ไม่สน ซึงเป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาไทย การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคาย
แตกต่างกันเช่นนีส่งผลให้ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัถูกแปลเป็นถ้อยคําธรรมดาในสํานวนแปล 
และทําให้ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดนใช้เล่าเรืองในสํานวนแปลนนัฟังดสูภุาพและอ่อนโยนกว่า
ต้นฉบบั 

ตวัอยา่งที 121 ครูสเปนเซอร์อา่นคําตอบทีโฮลเดนเขียนตอบในข้อสอบวิชาประวตัศิาสตร์ให้ฟัง 

  He stopped reading and put my paper down. I was beginning to sort of 

 hate him. (Chapter 2, 16) 
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  เฒ่าสเปนเซอร์หยุดอ่าน และวางกระดาษสอบของผมลง ผมชัก เหม็นขี
 หน้าตาเฒ่านีขนึมาทกุทีแล้ว (บทที 2, 22) 

 คําว่า He, hate และ him เป็นถ้อยคําธรรมดาในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษทีสือ
ความหมายอย่างสุภาพและไม่หยาบคาย จากตวัอย่างที 121 นี ผู้ แปลได้ปรับเปลียนถ้อยคํา
ธรรมดา He, hate และ him ในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลซึงมีหยาบคาย
และรุนแรงยิงขนึ โดยการแปลด้วยคําว่า เฒ่าสเปนเซอร์ เหม็นขีหน้า และ ตาเฒ่านี ตามลําดบั  
การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกันในตวัอย่างนีจึงส่งผลให้ถ้อยคํา
ธรรมดาในต้นฉบบัถกูแปลเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล ทําให้ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดน
ใช้เล่าเรืองในสํานวนแปลนนัฟังดหูยาบคายมากยิงขนึเมือเปรียบเทียบกบัต้นฉบบั นอกจากนีการ
ปรับเปลียนมาใช้ถ้อยคําทีหยาบคายในสํานวนแปลก็ยงัชว่ยแสดงความรู้สึกเกลียดชงัและไม่พอใจ
ทีโฮลเดนมีตอ่ครูสเปนเซอร์ได้รุนแรงกวา่ต้นฉบบัด้วย 

ตวัอยา่งที 122 แอ็คลีไมย่อมให้โฮลเดนนอนบนเตียงของอีไล เพือนร่วมห้องของแอ็คลี 

  “What’re ya gonna do - sleep in Ely’s Bed?” Ackley said. He was the 

 perfect host, boy. (Chapter 7, 52) 

  “ลือจะทําอะไรน่ะ...นอนบนเตียงอีไลเหรอ” มนัท้วงขนึ ไอ้ห่าเอ๊ย...แม่งช่างเป็น
 ทาสผู้ ซือสตัย์เสียนีกระไร (บทที 7, 74) 

 คําว่า He เป็นถ้อยคําธรรมดาในวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ และคําว่า boy ก็เป็น 
คํารืนห ู(Euphemism) ซึงถือเป็นถ้อยคําทีสภุาพอย่างหนึงเช่นกนั จากตวัอย่างที 122 นี ผู้แปลได้
ปรับเปลียนถ้อยคําธรรมดาเหล่านนัในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลซึงมี
ความหยาบคายและรุนแรงยิงขนึ โดยการแปลถ้อยคําธรรมดา He ด้วยคําวา่ แม่ง ซึงทําหน้าทีเป็น
คําสรรพนามเหมือนกัน และแปลถ้อยคําธรรมดา boy ด้วยคําว่า ไอ้ห่าเอ๊ย ซึงเป็นคําสบถเพือ
แสดงความไม่พอใจเช่นเดียวกนั การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกัน
ในตวัอย่างนีส่งผลให้ถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัถกูแปลเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล ทําให้
ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดนใช้เล่าเรืองในสํานวนแปลนนัฟังดหูยาบคายมากขนึเมือเปรียบเทียบ
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กับต้นฉบบั นอกจากนียังช่วยให้โฮลเดนแสดงความรู้สึกไม่พอใจทีแอ็คลีไม่ยอมให้เขานอนบน
เตียงของอีไลได้รุนแรงกวา่ต้นฉบบัอีกด้วย 

ตวัอยา่งที 123 โฮลเดนไปชมละครทีเรดโิอ ซิตี 

  The audience applauded like mad, and some guy behind me kept 

 saying to his wife “You know what that is? That’s precision.” (Chapter 18, 143) 

  คนดูปรบมือยังกับไอ้บ้า ไอ้เปรตคนหนึงทีนังข้างหลังผมพรําพูดกับเมียของ
 มันวา่ “เธอรู้มยัวา่มนัเป็นยงัไง มนัแนบเนียนมากนะ” (บทที 18, 199) 

 คําว่า some guy และ his wife เป็นถ้อยคําธรรมดาทีสือความหมายอย่างสุภาพใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ จากตวัอยา่งที 123 นี ผู้แปลได้ปรับเปลียนถ้อยคําธรรมดาทงั 2 คํา
ในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลซึงมีความหยาบคายและรุนแรงยิงขึน โดย
การแปลถ้อยคําต้องธรรมดา some guy ด้วยถ้อยคําต้องห้าม ไอ้เปรตคนหนึง ซึงเป็นถ้อยคําสบ
ประมาททีหยาบคายและรุนแรงในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย และแปลถ้อยคําธรรมดา his wife 
ด้วยถ้อยคําต้องห้าม เมียของมัน ซึงเป็นการใช้คําเรียกภรรยาของผู้ อืนอย่างไม่สุภาพใน
วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคายแตกต่างกันใน
ตวัอยา่งนีสง่ผลให้ถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัถกูแปลเป็นถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล และทําให้
ถ้อยคําและนําเสียงทีโฮลเดนใช้เล่าเรืองในสํานวนแปลนนัฟังดหูยาบคายมากขนึเมือเปรียบเทียบ
กบัต้นฉบบั นอกจากนียงัทําให้ผู้อา่นสํานวนแปลเข้าใจไปว่าโฮลเดนสบประมาทและรังเกียจผู้ชาย
ทีพดูคยุกบัภรรยาทงัทีในต้นฉบบัยงัไมไ่ด้กลา่วถึงรายละเอียดดงักลา่ว 

 จากตวัอย่างที 118-123 จะเห็นได้ว่าการเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความหยาบคาย
แตกตา่งกนัเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึงทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม เพราะผู้แปลสามารถ
ปรับเปลียนระดบัความหยาบคายของถ้อยคําในสํานวนแปลว่าจะให้มีความหยาบคายมากขนึกว่า
ต้นฉบบั หรือจะให้มีความสภุาพมากขนึกว่าต้นฉบบัก็ได้ การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบัความ
หยาบคายแตกต่างกันนีมกัจะส่งผลกระทบต่อการสือความรุนแรงทางอารมณ์ของตวัละครด้วย 
หากผู้ แปลตัดสินใจปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามซึงมีความหยาบคายในต้นฉบับให้กลายเป็น
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ถ้อยคําธรรมดาซึงสุภาพมากขึนในสํานวนแปลก็จะทําให้สํานวนแปลสือความหยาบคายและ
อารมณ์ของตวัละครได้รุนแรงน้อยลงกว่าต้นฉบบั เช่น การแปลถ้อยคําต้องห้าม It hurts as hell. 
ด้วยถ้อยคําธรรมดาว่า มนัเจ็บมาก ย่อมสือความหยาบคายและความรู้สึกเจ็บปวดของผู้พูดได้
รุนแรงน้อยกว่าการแปลด้วยถ้อยคําต้องห้ามว่า มนัเจ็บฉิบหาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากว่าผู้
แปลปรับเปลียนถ้อยคําธรรมดาซึงมีความสภุาพในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้ามซึงหยาบ
คายในสํานวนแปลก็จะทําให้สํานวนแปลสือความหยาบคายและอารมณ์ของตวัละครได้รุนแรง
มากกวา่ต้นฉบบั  เชน่ การแปลถ้อยคําธรรมดา It’s very hot. ด้วยถ้อยคําต้องห้ามว่า มนัร้อนตาย
ห่า ก็ย่อมสือความหยาบคายและความรู้สึกร้อนของผู้พูดได้รุนแรงมากกว่าการแปลด้วยถ้อยคํา
ธรรมดาวา่ มนัร้อนมาก 

 จากการศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามสามารถสรุปได้ว่าปัจจยัทีมีผลต่อ
การแปลถ้อยคําต้องห้ามมี 2 ประเภท ได้แก่ วฒันธรรมการใช้ภาษาและความประสงค์ของผู้แปล 
วัฒนธรรมการใช้ภาษาทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามนันสะท้อนให้เห็นว่าผู้ แปลจะแปล
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับตรงตามรูปภาษาได้โดยไม่ทําให้การสือความหมายในสํานวนแปล
ผิดเพียนไปจากต้นฉบับก็ต่อเมือถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบับมีลักษณะการใช้ทีคุ้ นเคยและ
สอดคล้องเหมือนกันกับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เช่น การสบประมาทผู้ หญิงด้วยคําเรียก
โสเภณี การสบประมาทบคุคลทีมีรูปร่างอ้วนด้วยการเปรียบกบัหม ูฯลฯ แต่ถ้าถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัไมเ่ป็นทีคุ้นเคยและมีลกัษณะการใช้ทีแตกตา่งไปจากวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย ผู้แปลก็
ต้องเลือกใช้ถ้อยคําซงึเป็นทีคุ้นเคยกนัในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเข้ามาแปล จึงจะทําให้สํานวน
แปลสือความหมายได้อย่างเหมาะสมและไม่ขดัแย้งกบัวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่านชาวไทย 
เชน่ การแปลคําเน้นความหมาย It’s raining like a madman. ด้วยคําวา่ ฝนตกหนกัฉิบหาย 

 ด้านความประสงค์ของผู้แปลซึงมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามนนัสะท้อนให้เห็นว่าผู้
แปลไม่ได้เคร่งครัดต่อการรักษารูปแบบการนําเสนอตามต้นฉบบัมากนกั ผู้ แปลมีอํานาจในการ
ปรับเปลียนความหมายและระดบัความหยาบคายของถ้อยคําในสํานวนแปลได้ตามความพึงพอใจ 
ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบการนําเสนอทีต้นฉบบัได้เรียบเรียงไว้ แต่เนืองจากว่าผู้ แปลเป็น
บุคคลทีทําหน้าทีตีความสารต้นฉบับและถ่ายทอดสารดังกล่าวมาสู่ผู้ อ่านสําน วนแปล  
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การปรับเปลียนความหมายและระดบัความหยาบคายของถ้อยคําในสํานวนแปลย่อมส่งผลให้
ผู้ อ่านสํานวนแปลเข้าใจสารแตกต่างไปจากต้นฉบับได้ เช่น การแปลถ้อยคําสบประมาท  
show-offy-looking (คนชอบโอ้อวด) ด้วยคําวา่ กร้านโลกีย์แก่แร่ด ก็จะทําผู้อ่านเข้าใจลกัษณะ
ของบุคคลทีถูกสบประมาทผิดเพียนไปจากต้นฉบับ หรือถ้าหากว่าผู้ แปลแปลถ้อยคําต้องห้าม  
school jerk ด้วยถ้อยคําธรรมดาวา่ นักเรียน ก็จะทําให้ความหยาบคายและความรังเกียจทีผู้พดูมี
ตอ่นกัเรียนในต้นฉบบันนัสูญหายไปจากสํานวนแปล การแปลถ้อยคําต้องห้ามจึงต้องระมดัระวงั
และคํานงึถึงผลกระทบทีจะเกิดขนึเหลา่นีด้วย 
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บทท ี6 

สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye: 
กรณีศกึษาสํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย มีวตัถปุระสงค์เพือจดักลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบบัและสํานวนแปล ศกึษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้าม และศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่การแปล
ถ้อยคําต้องห้าม ผู้วิจยัสรุปผลการศกึษา อภิปรายผลการศกึษา และมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี 

 
1. สรุปผลการศึกษา 

 ผู้วิจยัจะสรุปผลการศึกษาไปตามลําดบัของวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ผลสรุปทีสําคญั
ของการศกึษามีดงัตอ่ไปนี 

 1.1 การจัดกลุ่มทมีาของถ้อยคาํต้องห้ามในต้นฉบับและสาํนวนแปล 

 จากการจดักลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปลพบว่ามีกลุ่มทีมาซึง
ปรากฏใช้ทงัต้นฉบบัและสํานวนแปลจํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบบัจํานวน 
2 กลุม่ และกลุม่ทีมาซงึปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปล 4 กลุม่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

  1.1.1 กลุ่มทีมาซึงปรากฏใช้ทังต้นฉบับและสํานวนแปล มีจํานวน 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 

   (1) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่สตัว์  
   (2) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่สิงของ   

   (3) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่พฤตกิรรม   

   (4) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คณุสมบตั ิ   

   (5) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ



172 
 

  1.1.2 กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะต้นฉบับ มีจํานวน 2 กลุม่ ได้แก่ 

   (1) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ของเสียจากร่างกาย   

   (2) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่พืช 

  1.1.3 กลุ่มทมีาซงึปรากฏใช้เฉพาะสาํนวนแปล มีจํานวน 4 กลุม่ ได้แก่  

   (1) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่อวยัวะ   

   (2) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่เครือญาต ิ  

   (3) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คําสรรพนามและคํานําหน้านาม   

   (4) ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่คําลงท้าย 

 จากสมมติฐานข้อที 3.1 ผู้ วิจัยตงัไว้ว่า ถ้อยคําต้องห้ามบางกลุ่มจะปรากฏเฉพาะใน
สํานวนแปลเท่านัน ผลการศึกษาพบว่าสํานวนแปลมีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มทีปรากฏใช้เฉพาะ
สํานวนแปลจํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มอวยัวะ ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาต ิ
ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านาม และถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้าย ดงันนั
ผลการศกึษาจงึสอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อที 3.1 

 1.2 กลวิธีการแปลถ้อยคาํต้องห้าม 

 จากการศึกษากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามพบว่ากลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้าม
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ กลวิธีหลกัและกลวิธีเสริม 

  1.2.1 กลวิธีหลัก คือ กลวิธีการแปลทีผู้แปลใช้แปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏใน
ต้นฉบบั ประกอบด้วยกลวิธียอ่ย 5 กลวิธี ได้แก่ 

   (1) กลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษา  
   (2) กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา    
   (3) กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์  

   (4) กลวิธีการแปลตีความ  

   (5) กลวิธีการละ     
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  1.2.2 กลวิธีเสริม คือ กลวิธีทีผู้แปลใช้ปรับแตง่สํานวนแปลให้มีถ้อยคําต้องห้าม
เพิมเตมิขนึมานอกเหนือจากทีปรากฏใช้ในต้นฉบบั ประกอบด้วยกลวิธียอ่ย 2 กลวิธี ได้แก่ 

   (1) กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบับด้วยถ้อยคําต้องห้ามใน
ภาษาไทย    
   (2) กลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแตง่สํานวนแปล 

 จากสมมติฐานของที 3.2 ผู้วิจยัตงัไว้ว่า นอกจากกลวิธีหลกัทีใช้ถ่ายทอดถ้อยคําต้องห้าม
จากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลแล้ว ผู้แปลน่าจะใช้กลวิธีเสริมเพือปรับแต่งสํานวนแปลให้มีถ้อยคํา
ต้องห้ามเพิมเติมขนึมาจากต้นฉบบัด้วย ผลการศึกษาพบว่าผู้แปลใช้กลวิธีเสริมจํานวน 2 กลวิธี 
ได้แก่ กลวิธีการแปลถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัด้วยถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทย และกลวิธีการ
เพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแตง่สํานวนแปล ดงันนัผลการศกึษาจึงสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที 
3.2 

 1.3 ปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคาํต้องห้าม 

 ปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามสามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
วฒันธรรมการใช้ภาษา และการปรับเปลียนสารของผู้แปล 

  1.3.1 วัฒนธรรมการใช้ภาษา  ปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามซึง
เกียวข้องกบัวฒันธรรมการใช้ภาษามี 2 ประการ ได้แก่ 

   (1) ความคล้ายคลึงระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย กล่าวคือ ผู้แปลสามารถแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัทีมีลกัษณะการใช้คล้ายคลึง
กบัถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาและกลวิธีการแปลเทียบเคียง
จากรูปภาษาได้ทนัที เนืองจากผู้อ่านชาวไทยมีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้อยคํา
ดงักล่าวเป็นถ้อยคําต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้ อ่านชาวอังกฤษเช่น การสบประมาทผู้หญิงว่าเป็น
โสเภณี (whore-กะหรี) การสบประมาทคนโง่เขลาเบาปัญญาด้วยคําเรียกผู้ ป่วยทีมีความบกพร่อง
ทางสตปัิญญา (moron-ปัญญาอ่อน) ฯลฯ  
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   (2) ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย  
กล่าวคือ การแปลด้วยกลวิธีการแปลตรงตรงตามรูปภาษาและกลวิธีการเทียบเคียงจากรูปภาษา
จะไม่สามารถถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับไปได้อย่างครบถ้วน หากถ้อยคําต้องห้ามใน
ต้นฉบับมีลักษณะการใช้ทีแตกต่างและไม่เป็นทีคุ้นเคยกันในวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เช่น  
การแปลคําสบประมาท wolf ว่า หมาป่า การแปลคําเน้นความหมาย as a bastard ว่า ยังกับลูก

ไม่มีพ่อ, ฯลฯ ดงันนัผู้แปลต้องพิจารณาความหมายทีแท้จริงของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัแล้ว
ถ่ายทอดความหมายดงักล่าวด้วยถ้อยคําทีผู้ อ่านชาวไทยคุ้นเคย เช่น การแปลคําสบประมาท 
bitch ซึงสือความหมายถึง “ผู้หญิงทีไม่รักนวลสงวนตัว” ด้วยคําว่า แรด เป็นต้น จึงจะทําให้
สํานวนแปลสามารถสือความหมายได้สอดคล้องกบัต้นฉบบัอยา่งสมบรูณ์ครบถ้วน 

  1.3.2 ความประสงค์ของผู้แปล จากการศกึษาพบว่าผู้แปลสามารถปรับเปลียน
สารในสํานวนแปลได้ตามความประสงค์ การปรับเปลียนสารจะทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้สารที
คลาดเคลือนไปจากต้นฉบบั จากการศกึษาพบการปรับเปลียนสาร 2 ลกัษณะ คือ 

   (1) การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกต่างกัน  การเลือก
ปรับเปลียนสารในลักษณะนีจะทําให้ผู้ อ่านสํานวนแปลรับรู้สารทีมีความหมายเฉพาะเจาะจง 
คลาดเคลือน หรือแตกตา่งไปจากต้นฉบบั เช่น การแปลคําสบประมาท phoney ว่า สารเลว การ
แปลคําสบประมาท lousy teeth วา่ ฟันเหลือง ฯลฯ 

   (2) การเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดับความหยาบคายแตกต่างกัน  
ผู้แปลสามารถปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําธรรมดาในสํานวนแปล 
ขณะเดียวกนัผู้แปลก็สามารถปรับเปลียนถ้อยคําธรรมดาในต้นฉบบัให้กลายเป็นถ้อยคําต้องห้าม
ในสํานวนแปลได้เช่นกัน การปรับเปลียนในลกัษณะนีจะทําให้ผู้อ่านสํานวนแปลรับรู้ระดบัความ
หยาบคายของถ้อยคําแตกต่างไปจากต้นฉบบั เช่น การแปลถ้อยคําต้องห้าม as a moron ด้วย
ถ้อยคําธรรมดาวา่ มาก หรือการแปลถ้อยคําธรรมดา very ด้วยคําวา่ ฉิบหาย ฯลฯ 

 จากสมมติฐานข้อที 3.3 ผู้ วิจัยตังไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยเป็นปัจจยัประการหนงึทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้าม ผู้วิจยัพบว่า
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ผลการศกึษาสอดคล้องกับสมมติฐานดงักล่าว กล่าวคือ ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมการใช้
ภาษาองักฤษและภาษาไทยมีผลทําให้การแปลตามรูปภาษาไม่สามารถถ่ายทอดความหมายของ
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัมาได้อย่างครบถ้วน เนืองจากผู้อ่านสํานวนแปลไม่มีประสบการณ์หรือ
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการใช้ถ้อยคําต้องห้ามดงักล่าวดงัทีผู้อ่านต้นฉบบัเข้าใจ เมือการแปล
ตามรูปภาษาไม่สามารถถ่ายทอดความหมายให้ผู้ อ่านสํานวนแปลเข้าใจได้อย่างครบถ้วน  
ผู้ แปลจึงต้องปรับเปลียนวิธีการแปลโดยพิจารณาหน้าทีและความหมายทีแท้จริงของถ้อยคํา
ต้องห้ามในต้นฉบบัก่อน แล้วจึงถ่ายทอดความหมายดงักล่าวด้วยถ้อยคําทีผู้อ่านชาวไทยคุ้นเคย 
ทําให้เกิดกลวิธีการแปลประเภทอืนๆ นอกเหนือจากการแปลตามรูปภาษา เช่น การแปลตีความ 
การแปลเทียบเคียงอารมณ์ ฯลฯ  

 ผู้วิจยัได้ทําตารางสรุปความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มตา่งๆ กับ
การปรากฏใช้ของกลวิธีการแปลและปัจจัยทีมีผลต่อการแปลประเภทต่างๆ เพือให้มองเห็น
ความสมัพนัธ์ของผลการศกึษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามในระดบัภาพรวม ดงัแสดงไว้ในตารางที 4 
ตารางสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้าม กลวิธีการแปล และปัจจยัทีมีผลตอ่
การแปล ดงันี 
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ตารางที 4 ตารางสรุปความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้าม กลวิธีการแปล  
และปัจจยัทีมีผลตอ่การแปล 

กลุม่ทีมาของ
ถ้อยคําต้องห้าม 

กลวิธีการแปล ปัจจยัทีมีผลตอ่การแปล 

หลกั เสริม วฒันธรรม ความ
ประสงค์ 

 

ตรง 
ตาม 
รูป 
ภาษา 

เทียบ 
เคียง 
จาก 
รูป 
ภาษา 

เทียบ 
เคียง 
อารมณ์ 

ตี 
ความ 

ละ แปลคํา 
ธรรมดา 
ด้วย 
คํา 
ต้อง 
ห้าม 

เพิม 

คํา 
ต้อง 
ห้าม 

คล้ายคลงึ 
กนั 

แตกตา่ง 
กนั 

เปลียน 
ความ 
หมาย 

เปลียน 
ระดบั 
ความ
หยาบ
คาย 

1. กลุม่สตัว์            

2. กลุม่สิงของ            

3. กลุม่พฤตกิรรม            

4. กลุม่คณุสมบตัิ            

5. กลุม่ศาสนาและ
สงิเหนือธรรมชาติ            

6. กลุม่ของเสยีจาก
ร่างกาย            

7. กลุม่พืช            

8. กลุม่อวยัวะ            

9. กลุม่เครือญาติ            

10. กลุม่คําสรรพนาม
และคาํนําหน้านาม            

11. กลุม่คําลงท้าย            

 

 = พบข้อมลูว่ากลวิธีการแปลประเภทนนัหรือปัจจยัทีมีผลต่อการแปลประเภทนนัเกิดขนึกบัการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามจากกลุม่ทีมาดงักลา่ว  

 = ไม่พบข้อมูลว่ากลวิธีการแปลประเภทนนัหรือปัจจัยทีมีผลต่อการแปลประเภทนนัเกิดขึนกับการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามจากกลุม่ทีมาดงักลา่ว 
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 จากตารางที 4 แสดงให้เห็นว่าถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มสัตว์ กลุ่มพฤติกรรม กลุ่ม
คุณสมบตัิ และกลุ่มศาสนาและสิงเหนือธรรมชาติ ถูกแปลด้วยกลวิธีการแปลครบทงั 7 กลวิธี 
นอกจากนีถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มเหล่านีมีบางคําทีแสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงระหว่าง
วฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย อย่างเช่นการสบประมาทว่า Moron-ปัญญาอ่อน,  

Pig-หมู ฯลฯ และมีบางคําทีแสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาไทย อย่างเช่นการสบถว่า God-พระเจ้า, For Chrissake-พระเจ้าช่วย ฯลฯ ถ้อยคํา
ต้องห้ามจากกลุ่มทีมาเหล่านียงัปรากฏการเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีความหมายแตกตา่งกนั เช่น 
Phoney-ระยําอัปรีย์, Damn-โสโครก ฯลฯ และยังปรากฏการเลือกแปลด้วยถ้อยคําทีมีระดบั
ความหยาบคายแตกตา่งกนัด้วย เชน่ As hell-อย่างมาก, Like a madman-ไม่หยุดยัง 

 ในขณะเดียวกนัถ้อยคําต้องห้ามจากกลุ่มทีมาบางกลุ่มจะปรากฏการแปลด้วยกลวิธีการ
แปลบางประเภทเทา่นนั เชน่ ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่ทีมาจากของเสียจากร่างกายจะปรากฏการแปล
ด้วยกลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ กลวิธีการแปลตีความ และกลวิธีการละ หรือถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุ่มพืชทีปรากฏการแปลด้วยกลวิธีการแปลตีความเท่านนั ถ้อยคําต้องห้ามทงั 2 กลุ่มนี
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย แตไ่ม่แสดง
ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทย เนืองจากไม่มี
ข้อมลูทีแสดงให้เห็นวา่สํานวนแปลมีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามจากกลุ่มของเสียจากร่างกายหรือกลุ่ม
พืชในลกัษณะทีคล้ายคลงึกบัต้นฉบบั 

 ด้านถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มอวัยวะ กลุ่มเครือญาติ กลุ่มคําสรรพนามและคํา
นําหน้านาม และกลุม่คําลงท้ายซงึเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยสามารถสะท้อนให้
เห็นความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยทีมีผลต่อการแปล 
กลา่วคือมีการแปลถ้อยคําต้องห้ามจากกลุ่มทีมาเหล่านีด้วยกลวิธีเสริมเท่านนั เพราะว่ากลุ่มทีมา
ของถ้อยคําต้องห้ามทงั 4 กลุ่มนีเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยและไม่ปรากฏใช้ใน
ต้นฉบบั เมือต้นฉบบัไมมี่ถ้อยคําต้องห้ามจากกลุ่มทีมาเหล่านีจึงไม่สามารถแปลด้วยกลวิธีหลกัได้ 
ทําให้ผู้แปลต้องแปลด้วยกลวิธีเสริมซงึเป็นกลวิธีการแปลทีช่วยให้ผู้แปลเพิมเติมถ้อยคําต้องห้ามที
เป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทยเข้าไปในสํานวนแปลได้ 
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2. อภปิรายผลการศึกษา 

 การจดักลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัและสํานวนแปลแสดงให้เห็นว่าถ้อยคํา
ต้องห้ามในภาษาองักฤษและภาษาไทยสว่นหนงึพฒันามาจากกลุม่ทีมาเดียวกนั สะท้อนให้เห็นว่า
ชาวอังกฤษและชาวไทยต่างก็พัฒนาถ้อยคําต้องห้ามมาจากสิงใกล้ตวั เช่น ถ้อยคําต้องห้ามที
พฒันามาจากคําเรียกสตัว์ คําเรียกสิงของ คําเรียกพฤติกรรม ความเชือเรืองศาสนาและสิงเหนือ
ธรรมชาต ิฯลฯ ผู้วิจยัสงัเกตวา่ถ้อยคําต้องห้ามซึงมาจากกลุ่มทีมาเดียวกนับางถ้อยคําจะมีปรากฏ
ใช้เหมือนกันทงัในภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น phoney-ตอแหล, moron-ปัญญาอ่อน, 

whore-กะหรี ฯลฯ ผลการศกึษาส่วนนีสะท้อนให้เห็นถึงสิงต้องห้ามทีเป็นลกัษณะร่วมกนัระหว่าง
วฒันธรรมของชาวองักฤษและชาวไทย เชน่ การโกหก การประกอบอาชีพค้าประเวณี ฯลฯ 

 อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาให้ละเอียดจะพบว่าถ้อยคําต้องห้ามซึงมาจากกลุ่มทีมา
เดียวกันบางถ้อยคําก็ไม่ได้เปรียบกับสิงเดียวกันเสมอไป โดยเฉพาะถ้อยคําต้องห้ามทีสือ
ความหมายแฝง เช่น ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มทีมาจากสตัว์ ในภาษาองักฤษมีสบประมาทผู้หญิงทีไม่
รักนวลสงวนตวัวา่ bitch ซงึเปรียบกบั “สนุขัเพศเมีย” แตใ่นภาษาไทยนนัการสบประมาทผู้หญิงว่า 
“สนุขัเพศเมีย” จะไม่สือความหมายใดๆ เนืองจากชาวไทยจะไม่เปรียบผู้หญิงทีไม่รักนวลสงวนตวั
กับ “สุนัขเพศเมีย” แต่จะเปรียบกับ แรด ซึงเป็นสัตว์อีกชนิดหนึง ทังนีอาจจะเป็นเพราะว่า
ความหมายแฝงเป็นเรืองทีใช้กันเฉพาะคนทีอยู่ในสิงแวดล้อมเดียวกัน มีประสบการณ์และ
วฒันธรรมทีคล้ายคลึงกัน (สญัฉวี สายบวั, 2550: 41) ชาวองักฤษและชาวไทยมีวฒันธรรมที
แตกตา่งกนั จงึอาจจะวิธีมีการสือความหมายแฝงทีแตกตา่งกนัได้ 

 นอกจากนีผู้ วิจัยยังพบว่าภาษาไทยมีถ้อยคําต้องห้ามบางกลุ่มทีภาษาอังกฤษไม่มี 
สะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมการใช้ภาษาไทย เช่น ถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มคํา
สรรพนามและคํานําหน้านามสะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยพิถีพิถนัในการเลือกใช้คําสรรพนามและคํา
นําหน้านามให้เหมาะสมกับบทบาท สถานภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ ฟัง ดงัที 
อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2545: 75) ได้กล่าวไว้ว่าการบทบาทของผู้ ฟังทีสมัพนัธ์กบัผู้พดูจะเป็นตวั
กําหนดการใช้คําเรียกขาน ในสงัคมไทยนกัเรียนจะต้องใช้คําเรียกขานทีแสดงถึงความเคารพเพือ
เรียกแทนตวัครู เช่น ท่าน หรือ คุณครู แต่ในสํานวนแปลพบว่าโฮลเดนใช้คําเรียกขานทีไม่สุภาพ
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เพือเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์ กล่าวคือมีการใช้คําสรรพนาม มัน หรือ แก และใช้คํานําหน้านาม 
ไอ้ ในการเรียกแทนตัวครูสเปนเซอร์ การใช้คําสรรพนามและคํานําหน้าเช่นนีถือว่าขัดต่อ
สถานภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัลกูศิษย์ และยงัแสดงถึงความหยาบคายด้วย ผู้วิจยัจึง
ถือว่าถ้อยคําดงักล่าวเป็นถ้อยคําต้องห้ามในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยเนืองจากในสงัคมไทยมี
คา่นิยมวา่ลกูศษิย์จะต้องเคารพครูบาอาจารย์และไมใ่ช้ถ้อยคําทีหยาบคายในการเรียกแทนตวัครู 

 เอกลกัษณ์ทีน่าสนใจอีกประการหนึงซึงสะท้อนจากการจดักลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้าม
คือการใช้ถ้อยคําต้องห้ามกลุม่เครือญาต ิถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มเครือญาติสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ชาวไทยให้ความสําคญักับเครือญาติ โดยเฉพาะบุพการีหรือบิดามารดา การเอ่ยถึงบิดามารดา
อย่างไม่สมเหตเุป็นสิงทีไม่สมควรและถือเป็นสิงต้องห้าม ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําลงท้ายสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าภาษาไทยมีการใช้คําลงท้ายเพือเสริมอารมณ์ในการสนทนา แตกต่างจาก
ภาษาองักฤษซึงจะไม่มีคําลงท้าย การทีสํานวนแปลปรากฏถ้อยคําต้องห้ามซึงเป็นเอกลกัษณ์ใน
ภาษาไทยเหล่านียงัสะท้อนให้เห็นว่าผู้แปลพยายามแปลโดยให้ความสําคญักบัวฒันธรรมการใช้
ภาษาของผู้อ่านชาวไทย ทําให้มีการปรับเปลียนสํานวนภาษาในสํานวนแปลให้เป็นทีคุ้นเคยแก่
ผู้อ่านชาวไทยมากขึน การให้ความสําคญัแก่วฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่านชาวไทยเช่นนีอาจ
เรียกได้วา่เป็นการแปลโดยยดึผู้อา่นเป็นหลกั (Reader-centered translating)  

 Hatim และ Mason (1990: 16, อ้างถึงใน สพุรรณี ปินมณี, 2554: 13-16) กล่าวถึงการ
แปลโดยยึดผู้ อ่านเป็นหลกัไว้ว่า การแปลประเภทนีจะยังคงให้ความสนใจกับผู้ประพนัธ์ต้นฉบบั
และตวับทต้นฉบบัอยู่ แต่ความสําคญัอันดบัแรกจะอยู่ทีปฏิกิริยาตอบสนองของผู้อ่านเป็นหลัก  
ผู้แปลต้องเข้าใจลกัษณะทางสงัคมของผู้อ่านสํานวนแปล เช่น มีความเป็นอยู่อย่างไร มีความเชือ
และความคิดอ่านอย่างไร ฯลฯ การแปลประเภทนีจะต้องปรับเปลียนสิงทีจะแปลให้เข้ากับบริบท
ทางสงัคมและวฒันธรรมของผู้อ่านสํานวนแปล เพือให้ผู้อ่านสํานวนแปลอ่านได้เข้าใจ ดงันนัการ
ปรับเปลียนสํานวนภาษาในสํานวนแปลให้มีถ้อยคําต้องห้ามทีไม่มีใช้ในภาษาองักฤษแต่เป็นที
คุ้นเคยในภาษาไทยปรากฏขนึมาจึงไม่ใช่เรืองผิดพลาด แตเ่ป็นสิงสําคญัทีจะช่วยให้สํานวนแปลมี
ความกลมกลืนกบัวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่านชาวไทย ทําให้ผู้อ่านชาวไทยรับรู้เรืองราวและ
ความรู้สึกของตวัละครได้ด้วยสํานวนภาษาทีเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายยิงขึน ยกตวัอย่างเช่น 
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ถ้อยคําสบถ ให้ตายสิ! หรือ แม่งเอ๊ย! ย่อมสืออารมณ์ของตวัละคร ความรุนแรง และความหยาบ
คายให้ผู้อา่นชาวไทยเข้าใจได้ดีกวา่คําสบถ พระเจ้าช่วย หรือ เหน็แก่พระเจ้า  

 ข้อมูลอีกประการหนึงทีสนับสนุนให้เห็นว่าผู้ แปลพยายามแปลโดยยึดผู้ อ่านเป็นหลัก 
(Reader-centered translating) คือการปรากฏกลุ่มทีมาของถ้อยคําต้องห้ามซึงปรากฏใช้เฉพาะ
สํานวนแปล ผู้วิจยัสงัเกตวา่กลุม่ทีมาของถ้อยคําต้องห้ามซงึปรากฏใช้เฉพาะสํานวนแปลนนัมกัจะ
เป็นถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นเอกลกัษณะในวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยและไม่มีใช้ในวฒันธรรมการ
ใช้ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มคําลงท้าย เช่น วะ ว่ะ หรือ โว้ย 

การทีมีถ้อยคําต้องห้ามทีมาจากกลุ่มคําลงท้ายแสดงให้เห็นว่าผู้ แปลใส่ใจต่อธรรมชาติการใช้
ภาษาของผู้อ่านชาวไทย ผู้แปลจึงได้พยายามสอดแทรกและเพิมเติมถ้อยคําลงท้ายเหล่านีเข้าไป
ในสํานวนแปลเพือปรับแต่งภาษาในสํานวนแปลให้กลมกลืนกับวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมาก
ยิงขึน นอกจากนีถ้อยคําต้องห้ามทีเป็นคําลงท้ายเหล่านีช่วยให้ประโยคต่างๆ ในสํานวนแปลสือ
ความหยาบคายได้หลากหลายและเป็นธรรมชาตมิากกวา่การใช้คําสบถสอดแทรกเพียงอย่างเดียว
เหมือนทีปรากฏในต้นฉบบั 

 ผู้แปลได้คิดค้นกลวิธีการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีหลากหลาย เช่น กลวิธีการแปลตรงตาม
รูปภาษา กลวิธีการแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์ กลวิธีการแปล
ตีความ ฯลฯ กลวิธีการแปลแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมแตกตา่งกันไป อย่างเช่นกลวิธีการ
แปลตรงตามรูปภาษาเหมาะสําหรับการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีภาษาอังกฤษมีใช้สอดคล้องกับ
ภาษาไทย กลวิธีการแปลเทียบเคียงอารมณ์เหมาะสําหรับการแปลถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัที
เน้นการสืออารมณ์และไม่เน้นการสือความหมาย กลวิธีการแปลตีความเหมาะสําหรับการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามในต้นฉบบัทีสือความหมายแฝง หากผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลไม่เหมาะสมก็
อาจจะสง่ผลให้สํานวนแปลสือความหมายได้ไม่สมบรูณ์ครบถ้วนตามต้นฉบบั ยกตวัอย่างเช่นการ
แปลคําสบประมาท You’re nut! ด้วยกลวิธีการแปลตรงตามรูปภาษาว่า คุณคือถัว! จะทําให้
สํานวนแปลสือความหมายไมส่มบรูณ์ครบถ้วนตามต้นฉบบั เพราะทีจริงแล้วต้นฉบบัต้องการสือว่า 
แกมันบ้า! ดงันนัผู้แปลควรแปลด้วยกลวิธีการแปลตีความจึงจะถ่ายทอดความหมายมาสู่สํานวน
แปลได้เหมาะสม 
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 การเลือกใช้กลวิธีการแปลให้เหมาะสมนนัจะต้องคํานึงถึงปัจจยัทีมีผลต่อการแปลถ้อยคํา
ต้องห้ามด้วย เช่น ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย หากถ้อยคําต้องห้ามในภาษาองักฤษมีการใช้ทีคลายคลึงกบัภาษาไทยก็สามารถแปล
ตามรูปภาษาได้ทันที แต่ถ้าหากว่าถ้อยคําต้องห้ามในภาษาอังกฤษมีการใช้ทีแตกต่างจาก
ภาษาไทยก็ไม่ควรแปลตามรูปภาษา แต่ควรพิจารณาความหมายของถ้อยคําต้องห้ามใน
ภาษาองักฤษแล้วถ่ายทอดความหมายดงักลา่วด้วยถ้อยคําทีชาวไทยคุ้นเคย ทงันีผู้แปลต้องคิดค้น
กลวิธีการแปลทีจะชว่ยถ่ายทอดถ้อยคําต้องห้ามจากต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลให้ได้อย่างเหมาะสม
กลมกลืนกับวฒันธรรมการใช้ภาษาของผู้อ่านชาวไทย ยกตวัอย่างเช่น กลวิธีการแปลเทียบเคียง
อารมณ์ เช่น damn-ห่า, for Chrissake-แม่ง, goddamn-วะ ฯลฯ กลวิธีการแปลตีความ เช่น 
bitch-แรด, as hell-ฉิบหาย, like a madman-อย่างไม่หยุดยัง ฯลฯ  กลวิธีการแปลและปัจจยั
ด้านวฒันธรรมการใช้ภาษาดงักล่าวช่วยให้สํานวนภาษาในสํานวนแปลเป็นธรรมชาติ ผู้อ่านชาว
ไทยจะเข้าใจมากขนึ อีกทงัชว่ยรักษาและถ่ายทอดสารจากต้นฉบบัไว้ได้อย่างครบถ้วน ถือเป็นการ
แปลทีเหมาะสมตามแนวคดิของ Larson (1984: 15-17) ซึงเสนอไว้ว่า การแปลทีเหมาะสมจะต้อง
ถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับมาสู่สํานวนแปลให้ถูกต้องครบถ้วนมากทีสุด และจะต้อง
ถ่ายทอดสารให้ผู้อา่นเข้าใจได้ด้วยสํานวนภาษาทีกลมกลืนกบัธรรมชาตกิารใช้ภาษาของผู้อา่น 

 ปัจจัยทีมีผลต่อการแปลถ้อยคําต้องห้ามอีกประการหนึงคือความประสงค์ของผู้ แปล  
ผู้แปลสามารถปรับเปลียนความหมายและระดบัความหยาบคายของถ้อยคําต้องห้ามในสํานวน
แปลให้คลาดเคลือนหรือแตกต่างไปจากต้นฉบบัได้ การปรับเปลียนสารนีสะท้อนให้เห็นว่าผู้แปล
ไม่ได้เคร่งครัดต่อการรักษารูปแบบการนําเสนอของต้นฉบบัมากนกั ทําให้ปรากฏการปรับเปลียน
ความหมายและความหยาบคายของถ้อยคําต้องห้ามขึนในสํานวนแปล แต่การปรับเปลียนสารที
ไม่เหมาะสมย่อมทําให้สํานวนแปลสือสารผิดเพียนไป เช่น การแปลถ้อยคําต้องห้าม phoney ว่า 
ระยาํ จะทําให้ผู้อา่นสํานวนแปลรับรู้ความหมายของถ้อยคําต้องห้ามคลาดเคลือนหรือแตกตา่งไป
จากต้นฉบบั การแปลถ้อยคําต้องห้าม so damn good ด้วยถ้อยคําธรรมดาว่า ดีมาก จะทําให้
ความหยาบคายของตวัละครสญูหายไปในสํานวนแปล และยงัส่งผลให้ลีลาภาษาในสํานวนแปล
ไม่รุนแรงเทียบเท่ากับต้นฉบบัด้วย ผู้ แปลในฐานะทีเป็นผู้ ตีความและถ่ายทอดสารจากต้นฉบบั
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มายังสํานวนแปลจึงต้องตระหนักถึงปัจจัยเหล่านีด้วย มิเช่นนนัอาจจะทําให้สํานวนแปลเกิด
ข้อบกพร่องขนึได้ 

 ผู้แปลอาจป้องกนัข้อบกพร่องซึงเกิดขนึจากปัจจยัทีมีผลตอ่การแปลถ้อยคําต้องห้ามด้วย
การทดสอบสํานวนแปล สญัฉวี สายบวั (2550: 56-57) แนะนําว่างานแปลทุกชินควรได้รับการ
ทดสอบเพือดวู่างานแปลชินนนัจะสร้างผลตอบสนองในตวัผู้อ่านได้เทียบเคียงกับต้นฉบบัหรือไม ่
สิงทีจะต้องทดสอบ ได้แก่ ความถูกต้องในด้านความหมายว่าสํานวนแปลสือความหมายได้
ครบถ้วนทกุประการตามต้นฉบบัหรือไม่ ความยากของระดบัภาษาหรือพูดอีกอย่างหนึงก็คือการ
พิจารณาว่างานแปลนีใช้ภาษา ถ้อยคํา และรูปแบบของการนําเสนอความคิดทีผู้ อ่านเข้าใจได้
หรือไม่ และสิงสุดท้ายทีจะต้องทดสอบก็คือทํานองการเขียน (Style) และลักษณะของภาษา 
(Register) ว่ามีลกัษณะเทียบเคียงได้กับต้นฉบบัหรือไม่ อย่างไร การทดสอบสํานวนแปลมีหลาย
วิธี ผู้ แปลอาจจะนําตวัอย่างไปแจกจ่ายให้บุคคลทีเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ อ่านทดลองอ่านแล้ว
สงัเกตปฏิกิริยาของเขา หรืออาจจะให้ผู้ ทีมีความรู้ทงัภาษาต้นฉบบัและภาษาสํานวนแปลดีช่วย
ตรวจอ่านและวิจารณ์ เป็นต้น การทดสอบสํานวนแปลจะช่วยให้ผู้แปลรับรู้ถึงข้อบกพร่องในการ
แปลของตน และสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวได้ทนัท่วงทีก่อนทีจะเผยแพร่สํานวน
แปลทีมีข้อบกพร่องออกไป 

 ผู้วิจยัสงัเกตว่าการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบัมาสู่สํานวนแปลให้ได้อย่าง
สมบูรณ์ครบถ้วนทงัในแง่ของความหมาย ความหยาบคาย และอารมณ์จะช่วยให้การนําเสนอ
เรืองราวในสํานวนแปลมีสีสนัและน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิงวรรณกรรมเรือง The Catcher in 

the Rye เป็นต้นฉบบัทีโดดเด่นเรืองเนือหาทีรุนแรงและการใช้ถ้อยคําต้องห้ามเป็นจํานวนมาก  
การใช้ถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลเรือง “ชัวชีวิตของผม” ย่อมทําให้สํานวนแปลดังกล่าว
นําเสนอเนือหา อารมณ์ และความหยาบคายของตวัละครไว้ได้ใกล้เคียงกบัต้นฉบบั ในทางตรงกนั
ข้ามหากผู้แปลเลือกไมแ่ปลถ้อยคําต้องห้ามทีปรากฏในต้นฉบบัเพราะเกรงว่าจะทําให้สํานวนแปล
จะหยาบคายก็จะทําให้สํานวนแปลสือลักษณะนิสัยของตวัละคร ความหยาบคาย และอารมณ์
ด้อยกวา่ต้นฉบบั และอาจสง่ผลให้เสนห์่ด้านภาษาทีปรากฏในต้นฉบบัสญูหายไปจากสํานวนแปล
ซงึผู้วิจยัคดิวา่จะเป็นสิงทีนา่เสียดายอยา่งยิง 
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 จากการศกึษาสํานวนแปลพบว่าผู้แปลมีความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยคําต้องห้ามใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย สามารถหยิบยกถ้อยคําต้องห้ามมาใช้ในสํานวนแปลได้อย่าง
หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางวรรณศิลป์ของผู้ แปลทีรู้จักเลือกสรรถ้อยคํา
ต้องห้ามมาใช้เพือปรับแต่งลีลาภาษาในสํานวนแปลให้มีสีสันมากขึน ผู้ แปลเลือกใช้ทงัถ้อยคํา
ต้องห้ามทีวฒันธรรมการใช้ภาษาไทยมีใช้คล้ายกับภาษาองักฤษ เช่น คนปัญญาอ่อน-moron, 

ตอแหล-phoney, กะหรี-whore ฯลฯ และถ้อยคําต้องห้ามทีมีเฉพาะในวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทย เชน่ แม่ง ห่า ไอ้ อี วะ โว้ย ฯลฯ นอกจากนีการทีสํานวนแปลปรากฏถ้อยคําต้องห้ามที
เป็นเอกลักษณ์ในภาษาไทยเหล่านียังแสดงให้เห็นว่าผู้ แปลไม่ได้เคร่งครัดว่าจะต้องใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามตรงตามต้นฉบบัเสมอไป แตผู่้แปลได้พยายามปรับเปลียนถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปล
ให้เป็นทีคุ้นเคยแก่ผู้อา่นชาวไทยให้มากทีสดุ  

 นอกจากนันผู้ แปลยังรู้จักปรับเปลียนรูปภาษาของถ้อยคําต้องห้ามในสํานวนแปลให้
หลากหลายแม้ว่าถ้อยคําต้องห้ามเหล่านนัจะกล่าวถึงสิงเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่นการแปลถ้อยคํา
ต้องห้าม moron ว่า คนปัญญาอ่อน คนสมองน้อย คนสมองไม่ปกติ คนไม่เต็มบาท เป็นต้น 
หรือการแปลถ้อยคําต้องห้าม as hell ว่า โคตร ฉิบหาย ชิบหาย เป็นต้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้แปล
มีความพยายามและเอาใจใส่ผลงานแปลเรืองนี ไม่อยากให้ภาษาในสํานวนแปลซําซากและน่า
เบือ อีกทงัยงัแสดงถึงความสามารถทางวรรณศิลป์ของผู้แปลทีรู้จกัเลือกสรรถ้อยคําต้องห้ามมาใช้
อยา่งหลากหลายเพือปรับแตง่ลีลาภาษาในสํานวนแปลให้ดมีูสีสนั 

 สิงทีสะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้แปลอีกประการหนึงก็คือการเลือกเพิมเติมถ้อยคํา
ต้องห้ามเข้าไปในบทสนทนาตามความเหมาะสม ผู้วิจยัสงัเกตว่าบทสนทนาระหว่างโฮลเดนกบัครู
สเปนเซอร์นันมักจะไม่ปรากฏกลวิธีการเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแต่งสํานวนแปล แต่บท
สนทนาระหวา่งโฮลเดนกบัแอ็คลี สแตร็ดเลเตอร์ และแซลลีซงึเป็นเพือนกบัโฮลเดนจะปรากฏกลวิธี
การเพิมถ้อยคําต้องห้ามเพือปรับแตง่สํานวนแปลเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้แปลมกัจะเพิม
ถ้อยคําต้องห้ามในบทสนทนาทีผู้ พูดผู้ ฟังมีความสมัพนัธ์ทีใกล้ชิดกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก 
สอดคล้องธรรมชาติของการใช้ภาษาไทยทีคูส่นทนาซึงมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั เช่น เพือน-เพือน 
มกัจะใช้ถ้อยคําต้องห้ามในการสนทนาเพือแสดงความสนิทสนมหรือแสดงอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย
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มากกวา่คูส่นทนาทีมีความสมัพนัธ์แตกตา่งกนัมาก เชน่ ลกูศษิย์-ครู นอกจากนีตวัละครโฮลเดนใน
ต้นฉบับก็ไม่ได้ใช้ถ้อยคําต้องห้ามในการสนทนากับครูสเปนเซอร์ด้วย หากผู้ แปลเพิมถ้อยคํา
ต้องห้ามเข้าไปจะขัดแย้งกับลักษณะนิสัยของโฮลเดนในต้นฉบบัทีพยายามอดทนเก็บอาการไม่
พอใจเอาไว้  ไม่ยอมแสดงออกมาทางคําพูดเพราะกลัวว่าจะทําให้ครูสเปนเซอร์เสียใจ  
อาจกล่าวได้ว่าผู้ แปลเอาใจใส่การแปลทงัในแง่ของความสมจริงในการใช้ภาษาและการรักษา
ลกัษณะนิสยัของตวัละครดงัเดมิจากต้นฉบบัด้วย 

 เมือผู้ วิจยัได้ลองเปรียบเทียบลกัษณะการแปลถ้อยคําต้องห้ามบางส่วนระหว่างสํานวน
แปลของ คําระวี-ใบเตย ซึงเป็นสํานวนแรกและเป็นสํานวนแปลเก่า (พ.ศ.2524) กบัสํานวนแปล
ของ ปราบดา หยุน่ ซงึเป็นสํานวนแปลล่าสดุและเป็นสํานวนแปลสมยัใหม่ (พ.ศ.2552) แล้วพบว่า
สํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย มีการใช้ถ้อยคําต้องห้ามเพือนําเสนอความหยาบคายของตวัละคร
อยา่งหลากหลายและเข้มข้นกว่าสํานวนแปลของปราบดา หยุ่น ข้อมลูทีสงัเกตเห็นได้อย่างชดัเจน
ทีสุดคือการใช้ถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านาม สํานวนแปลของปราบดา 
หยุ่นจะมีถ้อยคําต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านามปรากฏอยู่เพียงเล็กน้อย เช่น   
ไอ้น้อง และ ไอ้หนู นอกจากนีโฮลเดนจะเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์และผู้ ทีอาวโุสกว่าด้วยคําว่า 
เขา และ ท่าน ซึงเป็นถ้อยคําสภุาพทงัสิน ในขณะทีสํานวนแปลของ คําระวี-ใบเตย จะใช้ถ้อยคํา
ต้องห้ามกลุ่มคําสรรพนามและคํานําหน้านามเป็นจํานวนมาก เช่น แก เจ้านัน ไอ้นัน มัน ฯลฯ 

และโฮลเดนยงัเรียกแทนตวัครูสเปนเซอร์และผู้ ทีอาวโุสกว่าด้วยถ้อยคําหยาบคาย เช่น แก ตานัน 

ยายนัน เจ้านัน ตาเฒ่า มัน แม่ง ฯลฯ ผลการเปรียบเทียบส่วนนีสะท้อนให้เห็นถึงลีลาการแปล
ของ คําระวี-ใบเตย ซงึเป็นนกัแปลรุ่นเก่าวา่มีการเลือกใช้ถ้อยคําต้องห้ามทีเข้มข้นและหลากหลาย
มากกวา่ปราบดา หยุ่น ซึงเป็นนกัแปลรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตามข้อสรุปนีเป็นเพียงผลการเปรียบเทียบ
เบอืงต้นทีผู้วิจยัสงัเกตเห็น หากมีการศกึษาเปรียบเทียบสํานวนแปลทงัสองให้ละเอียดลึกซงึยิงขนึ
ก็อาจจะพบข้อมูลเพิมเติมทีสามารถพิสูจน์ว่าสํานวนแปลใดมีการแปลถ้อยคําต้องห้ามทีเข้มข้น
และหลากหลายมากกวา่กนั 

 อนงึ การศกึษาครังนียงัได้แสดงให้เห็นวา่การแปลวรรณกรรมนนัผู้แปลควรให้ความสําคญั
ต่อการถ่ายทอดถ้อยคําต้องห้ามให้เหมือนกับทีกระทําต่อถ้อยคําอืนๆ เพราะถึงแม้ว่าถ้อยคํา
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ต้องห้ามจะเป็นถ้อยคําทีสังคมสุภาพชนกําหนดว่าไม่สมควรใช้  แต่ถ้อยคําต้องห้ามก็มี
ความสําคญัในการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม สามารถใช้สือความหมายได้เหมือนกับถ้อยคํา
ธรรมดาทัวไป อีกทังยังช่วยเสริมอารมณ์ให้ผู้ อ่านรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครได้ดียิงขึน  
(ศภุกานดา บญุทองรอด, 2545: 46-64) ถ้อยคําต้องห้ามจึงมีคณุค่าและความสําคญัไม่น้อยไป
กว่าถ้อยคําประเภทอืนๆ หากผู้แปลไม่ระมดัระวงัและไม่คํานึงถึงการแปลทีถูกต้องและเหมาะสม
โดยเลือกใช้กลวิธีการแปลทีไม่คํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างวฒันธรรมการใช้ภาษาองักฤษและ
ภาษาไทย หรือปรับเปลียนสารจนทําให้สํานวนแปลสือความหมายผิดเพียนไปจากต้นฉบบั ย่อม
เกิดความเสียหายทีรุนแรงไม่น้อยไปกว่าการแปลถ้อยคําประเภทอืนๆ ทีผิดพลาด ผู้แปลควรแปล
ถ้อยคําต้องห้ามอย่างระมัดระวัง  เลือกใช้กลวิธีการแปลทีเหมาะสม รักษาและถ่ายทอด
ความหมายและความหยาบคายของถ้อยคําต้องห้ามให้ครบถ้วน อีกทงัตรวจสอบข้อบกพร่องและ
ทดสอบสํานวนแปลก่อนจะเผยแพร่ การแปลเชน่นีจะช่วยให้สํานวนแปลไร้ข้อบกพร่องและประสบ
ความสําเร็จในทีสดุ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 วรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye ได้รับการแปลเป็นสํานวนภาษาไทย
จํานวน 3 สํานวน ได้แก่ สํานวนแปลเรือง “ชวัชีวิตของผม” (พ.ศ. 2524) ของ คําระวี-ใบเตย 
สํานวนแปลเรือง “ทุ่งฝัน” (พ.ศ. 2531) ของ ศาสนิก และสํานวนแปลเรือง “จะเป็นผู้คอยรับไว้ 
ไม่ให้ใครร่วงหล่น” (พ.ศ. 2552) ของ ปราบดา หยุ่น ผู้สนใจอาจจะศึกษาเปรียบเทียบการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามจากสํานวนแปลทงั 3 สํานวน ซึงอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงพฒันาการของการแปล
ถ้อยคําต้องห้ามได้ 

 3.2 ผู้ วิจัยสังเกตว่าผู้ แปลใช้คําซ้อนสีพยางค์ในสํานวนแปลเป็นจํานวนมาก เช่น  
ขีขลาดตาขาว จอมปลอมหลอกลวง จะเป็นจะตาย ตะบกัตะบวย ติดอกติดใจ เป็นเรืองเป็นราว  
รู้แล้วรู้รอด ลงไม้ลงมือ เสแสร้งหลอกลวง ยกยอปอปัน เอาเรืองเอาราว ฯลฯ คําซ้อนสีพยางค์เป็น
เอกลกัษณ์อย่างหนึงของภาษาไทย ผู้สนใจอาจจะศกึษาการแปลด้วยคําซ้อนสีพยางค์ว่าผู้แปลมี
กลวิธีการแปลอยา่งไร และคําซ้อนสีพยางค์มีบทบาทสําคญัตอ่สํานวนแปลอยา่งไรบ้าง 
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 3.3 ผู้สนใจอาจจะศึกษาการแปลถ้อยคําต้องห้ามจากแหล่งข้อมูลทีหลากหลายและ
ทนัสมยั เช่น ภาพยนตร์ วรรณกรรมสมัยใหม่ คําแปลบทเพลง ฯลฯ การศึกษาจากแหล่งข้อมูล
สมัยใหม่อาจจะช่วยให้พบข้อมูลทีแปลกใหม่และน่าสนใจยิงขึน นอกจากนีอาจจะศึกษา
เปรียบเทียบการแปลถ้อยคําต้องห้ามของนกัแปลยุคเก่ากับนกัแปลยุคใหม่เพือสะท้อนให้เห็นถึง
ลีลาของนกัแปลในแตล่ะยคุ 

 3.4 ถ้อยคําต้องห้ามเป็นประเด็นทีน่าสนใจ แต่ไม่คอ่ยมีผู้สนใจศกึษามากนกั ผู้วิจยัคิดว่า
ควรศกึษาถ้อยคําต้องห้ามในภาษาไทยให้ลึกซงึยิงขึน นอกจากการศกึษาในแง่ของการแปลแล้ว 
ผู้สนใจอาจจะศกึษาถ้อยคําต้องห้ามในแง่มมุอืนๆ เช่น บทบาทหน้าทีของถ้อยคําต้องห้ามในการ
สนทนา การอุปลักษณ์ของถ้อยคําต้องห้าม การสือความหมายของถ้อยคําต้องห้าม ฯลฯ 
การศึกษาถ้อยคําต้องห้ามในแง่มุมทีหลากหลายขึนอาจจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและ
ความสําคญัของถ้อยคําต้องห้ามมากยิงขนึด้วย 
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เรืองย่อของวรรณกรรมเรือง The Catcher in the Rye 

 
 เรืองราวของ โฮลเดน คอลฟิลด์ เริมขนึทีโรงเรียนเพ็นซีเพร็พ มีการจดังานแข่งขนัฟุตบอล
ประเพณีระหว่างโรงเรีนเพ็นซีเพร็พซึงเป็นโรงเรียนของเขากับโรงเรียนแซ็กซอน ฮอลล์ แตโ่ฮลเดน
ไม่ได้เข้าร่วมงาน โฮลเดนเป็นผู้จดัการทีมนกักีฬาฟันดาบแตเ่ขากลบัลืมอปุกรณ์การแข่งขนัไว้บน
รถไฟ ทําให้ทีมไม่ได้ลงแข่ง นอกจากนีโฮลเดนยังถูกไล่ออกเนืองจากผลการเรียนตกตํา และ
หลงัจากเทศกาลคริสต์มาสในวนัพธุนีโฮลเดนก็คงจะไมไ่ด้กลบัมาทีโรงเรียนเพ็นซีเพร็พอีก โฮลเดน
จึงตดัสินใจไปพบครูสเปนเซอร์ซึงสอนวิชาประวตัิศาสตร์ ครูสเปนเซอร์พูดคยุเรืองทีโฮลเดนถกูไล่
ออก เขาถามถึงสาเหตทีุโฮลเดนถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่า และได้บอกโฮลเดนว่าชีวิตก็คือเกม
อยา่งหนงึ โฮลเดนไมไ่ด้เห็นด้วยนกัแตก็่ไม่ตอบโต้ ครูสเปนเซอร์สงัให้โฮลเดนอ่านกระดาษคําตอบ
วิชาประวัติศาสตร์ของตวัเองให้เขาฟังซึงโฮลเดนเขียนข้อความทิงท้ายไว้ว่าเขาไม่โกรธเคืองแต่
อยา่งใดหากวา่ครูสเปนเซอร์จะให้เขาสอบตกในวิชานี หลงัจากโฮลเดนอา่นจบแล้วก็สมัผสัได้ว่าครู
สเปนเซอร์รู้สึกผิดทีให้เขาสอบตกวิชาประวตัิศาสตร์ ครูสเปนเซอร์พยายามอธิบายสาเหตทีุทําให้
โฮลเดนสอบตก แตโ่ฮลเดนไมอ่ยากสนทนากบัครูสเปนเซอร์อีกตอ่ไปแล้วจงึขอตวัออกมา 

 โฮลเดนกลบัไปทีหอพกัซึงเงียบสงดัเนืองจากนกัเรียนคนอืนลงไปร่วมงานแข่งขนัฟุตบอล
ประเพณีกนัหมด โฮลเดนสวมหมวกสีแดงทีเขาเพิงซือมาจากนิวยอร์กและอ่านหนงัสืออยู่ในห้อง 
ขณะทีเขาอ่านหนังสืออยู่ แอ็คลีก็มาหาเขา โฮลเดนกับแอ็คลีพูดคยุถึงสแตร็ดเลเตอร์ แอ็คลีไม่
ชอบสแตร็ดเลเตอร์ แต่โฮลเดนพยายามบอกกับแอ็คลีว่าสแตร็ดเลเตอร์มีส่วนดีอยู่ หลังจาก
นนัสแตร็ดเลเตอร์ก็เข้ามาในห้อง สแตร็ดเลเตอร์ขอให้โฮลเดนช่วยเขียนเรียงความเกียวกับทีอยู่
อาศยัให้เขา และจะมารับรายงานหลงัจากทีเขากลบัมาจากเดท โฮลเดนสนใจว่าคูเ่ดทของสแตร็ด
เลเตอร์คือใครจึงถามเขา สแตร็ดเลเตอร์บอกว่าคูเ่ดทของเขาน่าจะชือ เจน หรือ จีน แก็ลแล็คเฮอร์ 
โฮลเดนตกใจเพราะเขาเคยคบหากบัเจน แก็ลแล็คเฮอร์ ระหว่างทีสแตร็ดเลเตอร์ออกไปเดทกบัเจน 
แฟนเก่าของโฮลเดน โฮลเดนไมมี่สมาธิเขียนเรียงความ โฮลเดนเขียนเรียงความเกียวกบัถงุมือเบส
บอลของแอลลี น้องชายของเขาซึงเสียชีวิตไปแล้ว สแตร็ดเลเตอร์กลบัมาอ่านเรียงความแล้วไม่
พอใจ โฮลเดนก็ไม่พอใจทีสแตร็ดเลเตอร์พดูจาถึงแฟนเก่าเขาอย่างไม่ให้เกียรติ แม้กระทงัชือของ
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เจนก็ยังเรียกผิดว่าจีน โฮลเดนทะเลาะกับสแตร็ดเลเตอร์ถึงขันลงไม้ลงมือ ในทีสุดโฮลเดนก็
ตดัสินใจออกจากหอพกัในคืนนนั ก่อนออกจากหอพกัเขาได้ตะโกนดา่ทกุคนในหอพกัและเดินทาง
โดยรถไฟไปยงัโรงแรม บนรถไฟโฮลเดนพบกบัแม่ของเพือนร่วมชนัเรียน โฮลเดนนึกสนุกจึงโกหก
เธอว่าลูกชายของเธอเป็นคนขีอาย ถ่อมตัว และตัวเขาเองก็กําลังป่วยและกําลังจะไปผ่าตัด 
หลงัจากลงจากรถไฟ โฮลเดนก็ไปพกัทีโรงแรมโดยตงัใจว่าจะพกัทีโรงแรมจนถึงวนัพธุแล้วจึงคอ่ย
กลบับ้าน 

 ในคืนนนัเขาสงัเกตว่าแขกตา่งๆ ทีพกัในโรงแรมเดียวกบัเขาล้วนมีแตค่นแปลกประหลาด 
โฮลเดนลงไปห้องอาหารและเต้นรํากบัผู้หญิงทีเขาเพิงรู้จกัสามคน หลงัจากนนัเขาใช้บริการแท็กซี
เพือเดินทางไปทีผบัแห่งหนึงชือว่าเออร์นี โฮลเดนถามคนขบัรถแท็กซีว่าช่วงฤดหูนาวเป็ดในแม่นํา
จะไปอาศยัอยู่ทีไหน เพราะแม่นํากลายเป็นนําแข็ง คนขบัรถแท็กซีดเูหมือนจะรําคาญ โฮลเดนจึง
ไม่เซ้าซีอะไรมากนกั เมือโฮลเดนเดินทางถึงผบัเออร์นีก็ได้พบกบัแฟนเก่าของพีชายและได้พูดคยุ
กนัเล็กน้อย โฮลเดนอยู่ทีนนัได้สกัพกัก็เดินทางกลบัมาโรงแรม โฮลเดนพบกบัมอรีสซึงเป็นเด็กเฝ้า
ลิฟท์ มอรีสเสนอขายโสเภณีให้โฮลเดนในราคา 5 เหรียญ โฮลเดนตกลงซือและกลบัขนึไปรอทีห้อง 
ในทีสุดโสเภณีชือว่าซันนีก็มาหาโฮลเดนทีห้อง โฮลเดนพูดคุยกับเธอ เขาไม่รู้สึกว่าอยากมี
เพศสมัพนัธ์กบัเธอจึงตกลงกบัเธอว่าจะไม่มีเพศสมัพนัธ์กนัโดยอ้างว่าเขาเพิงไปผ่าตดัมา ซนันีไม่
พอใจนักจึงขอตวักลับ โฮลเดนจ่ายเงินให้เธอ 5 เหรียญ แต่ซันนีบอกว่าต้องจ่าย 10 เหรียญ  
โฮลเดนไมย่อมจา่ย เขาอธิบายว่ามอรีสบอกเขาว่าราคาของเธอคือ 5 เหรียญเท่านนั ซนันีไม่พอใจ
แตก็่ยอมออกไปจากห้อง สกัพกัมอรีสและซนันีก็มาหาเขาทีห้อง มอรีสทําร้ายร่างกายโฮลเดน ซนันี
ถือวิสาสะเข้าห้องไปหยิบเงินเขาเพิมมาอีก 5 เหรียญ แล้วทงัคูก็่จากไป 

 โฮลเดนนอนหลบัไปได้สกัพกัก็ตืนขึนมา เขารู้สึกเหงาจึงโทรศพัท์หาแซลลี เฮย์ส โฮลเดน
ชวนแซลลีไปชมละครเวทีในตอนบ่าย แซลลีตอบตกลง โฮลเดนออกจากโรงแรมและนํากระเป๋า
สมัภาระไปฝากไว้ทีแผนกฝากพสัดใุนสถานี โฮลเดนทานอาหารเช้าและได้พบกับแม่ชีสองท่าน  
โฮลเดนพูดคยุกับแม่ชี แม่ชีท่านหนึงเป็นครูสอนวิชาภาษาองักฤษ โฮลเดนสงสยัว่าหากแม่ชีอ่าน
วรรณกรรมทีมีฉากรักใคร่แล้วจะรู้สึกอย่างไรแตเ่ขาไม่กล้าถาม โฮลเดนบริจาคเงินจํานวนหนึงให้
แมชี่ หลงัจากนนัเขาไปร้านแผ่นเสียง ระหว่างทางเขาได้ยินเด็กผู้ชายตวัน้อยร้องเพลงว่า “ชายคน



195 
 

หนึงไล่จบัชายอีกคนหนึงมาตามทุ่งข้าวไรย์” โฮลเดนเบิกบานใจขึนหลงัจากได้ยินเพลงดงักล่าว  
โฮลเดนไปถึงร้านแผ่นเสียงและซือแผ่นเสียง ลิตเติล เชอรี บีนส์ เพือไปให้โฟบี น้องสาวของเขา  
โฮลเดนแวะไปพิพิธภัณฑ์และระลึกถึงวยัเด็ก โฮลเดนเดินทางไปยงัโรงละครเมือใกล้ถึงเวลานัด  
โฮลเดนรอแซลลีได้สกัพกัก็ได้พบกบัแซลลี ทงัคูช่มละครเวทีและไปเล่นสเก็ต หลงัจากนนัทงัคูก็่มา
นงัพดูคยุกนั โฮลเดนชวนแซลลีหนีไปใช้ชีวิตด้วยกนัทีอืน แตแ่ซลลีไม่เห็นด้วย โฮลเดนจึงตอ่ว่าแซล
ลีซงึทําให้เธอโมโหมากจนร้องไห้เสียใจและกลบับ้านไป 

 โฮลเดนไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีจึงไปชมละครเวที เขานึกถึงความหลงัสมยัทีแอลลีกับเขาเคย
เขียนจดหมายไปหานักแสดงคนหนึง หลงัจากโฮลเดนชมละครเวทีเสร็จแล้วก็คิดถึงเป็ดทีอาศยั
ตามแม่นําในสวนสาธารณะ โฮลเดนจึงเดินทางไปทีแม่นํา เขาเดินสะดุดในความมืดและทํา
แผ่นเสียงแตก เขาหดหู่มาก ในทีสุดก็โฮลเดนจึงตดัสินใจว่าเขาจะแอบไปพบกับโฟบีทีบ้านทนัที 
เมือเขาไปถึงบ้านก็พบว่าพ่อแม่ของเขาไม่อยู่บ้าน โฮลเดนพบโฟบีนอนหลบัอยู่จึงปลกุเธอขึนมา  
โฟบีดีใจมากทีโฮลเดนมาหา ทงัคุ่พดูคยุกบั โฟบีเล่าว่าเธอจะได้แสดงละคร  โฮลเดนรับปากว่าจะ
ไปชมละครทีเธอแสดง โฟบีจบัได้วา่โฮลเดนถกูไล่ออก โฟบีตอ่ว่าโฮลเดนว่าเขาไม่เคยชอบอะไรสกั
อย่าง โฮลเดนบอกว่าเขามีสิงทีชอบทําตงัหลายอย่าง โฟบีไม่เชือจึงบอกให้โฮลเดนยกตวัอย่างมา
สกัอยา่งหนงึ โฮลเดนบอกว่าเขาชอบแอลลี แตบ่ีบอกว่าแอลลีตายไปแล้ว โฮลเดนอธิบายว่าทําไม
จะชอบคนทีตายไปแล้วไม่ได้ โฟบีบอกให้โฮลเดนบอกสิงทีเขาอยากจะทํา โฮลเดนบอกว่าเขา
อยากจะเป็นเหมือนคนในเนือเพลง คนทีอยู่ในทุ่งข้าวไรย์ซึงจะคอยรับเด็กๆ ทีวิงเล่นแล้วตกลงมา
จากหน้าผา หลงัจากนนัทงัคูก็่เต้นรํากนั โฟบีรู้สึกว่าพ่อแม่กลบัมาแล้วจึงบอกให้โฮลเดนซ่อนตวั 
แมม่าหาโฟบีทีห้องและพดูคยุกบัโฟบี หลงัจากแมอ่อกไปแล้ว โฮลเดนก็บอกลาโฟบี โฮลเดนขอยืม
เงินโฟบี โฟบีมอบเงินสําหรับวนัคริสต์มาสของเธอทงัหมดให้โฮลเดน จู่ๆ โฮลเดนก็ร้องไห้ออกมา
อย่างหนกั เขากอดโฟบีไว้แน่น ก่อนจะจากออกมานนัโฮลเดนได้มอบหมวกสีแดงทีเขาซือมาจาก
นิวยอร์กให้โฟบี โฮลเดนรู้สึกว่าโฟบีชอบหมวกใบนนัมาก โฮลเดนบอกลาโฟบีและเดินทางไปยัง
บ้านของครูแอนโทลีนี 

 ครูแอนโทลีนีต้อนรับโฮลเดน พวกเขาพูดคยุกนั โฮลเดนรู้สึกปวดหวัมาก ครูแอนโทลีนีจึง
ให้เขาพกัผอ่น โฮลเดนรู้สกึตวัขึนมากลางดกึวา่มีคนลบูผมเขาอยู่ โฮลเดนตกใจมากทีครูแอนโทลีนี
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ลบูหวัเขา โฮลเดนคิดว่าตนเองถกูลวนลามจึงขอตวัออกมา โฮลเดนไปนอนหลบัสถานีรถไฟใต้ดิน 
หลงัจากเขาตืนขนึมาเขาก็ตดัสินใจวา่จะหนีไปใช้ชีวิตทีอืน โฮลเดนคิดว่าเขาจะแกล้งทําตวัเป็นคน
ใบ้หูหนวกและใช้ชีวิตอย่างสงบ โฮลเดนอยากพบโฟบีอีกครังเพือรําลาและเพือคืนเงินทียืมมา  
โฮลเดนเขียนข้อความถึงโฟบ ีเลา่ถึงสิงทีเขากําลงัจะทํา และนําไปฝากให้คณุครูทีโรงเรียนของโฟบี
มอบให้แก่โฟบี โฮลเดนไปรอโฟบีทีพิพิธภัณฑ์ โฟบีมาหาโฮลเดนโดยสวมหมวกสีแดงทีได้ไปจาก  
โฮลเดนและมีกระเป๋าสมัภาระมาด้วย โฟบีบอกว่าเธอจะไปใช้ชีวิตกับโฮลเดนด้วย โฮลเดนโมโห
มากทีโฟบีตดัสินใจเชน่นนั โฮลเดนตอ่ว่าโฟบีทีไม่ยอมแสดงละคร แตห่ลงัจากนนัโฮลเดนก็เปลียน
ใจว่าจะไม่ไปใช้ชีวิตทีอืนอีกแล้ว โฮลเดนบอกโฟบีให้เธอเอาของไปเก็บและกลบัไปโรงเรียน แต่  
โฟบีโมโหและบอกให้เขาหบุปาก โฮลเดนตกใจทีถกูโฟบีตอ่ว่า จู่ๆ โฟบีก็ออกวิงไปเรือยๆ โฮลเดน
ตามไป โฮลเดนรู้วา่โฟบีจะไปทีสวนสนกุ เมือไปถึงสวนสนกุโฮลเดนก็ง้อโฟบี เขาให้โฟบีนงัม้าหมนุ 
โฟบีหายโกรธโฮลเดนและไปนงัม้าหมนุ โฮลเดนนงัมองโฟบี จู่ๆ ฝนก็ตกลงมา โฮลเดนนงัตากฝน
และมองโฟบีนังม้าหมุนไปรอบแล้วรอบเล่า โฮลเดนรู้สึกสุขขึนมาอย่างประหลาด อาจจะเป็น
เพราะโฟบีนา่รักมากๆ ก็เป็นได้ 

 เรืองราวของโฮลเดนจบลงทีบ้านของเขา มีนกัจิตวิทยามาพบเขาและเฝ้าถามเขาว่าเขาจะ
ปรับปรุงตวัเองได้ไหมถ้ากลับไปเรียน โฮลเดนรู้สึกว่าเป็นคําถามทีไร้สาระเพราะเขาจะไปล่วงรู้
อนาคตได้อยา่งไร พีชายของเขา ดี.บี. มาเยียมเขาเป็นประจํา โฮลเดนปิดท้ายเรืองราวว่าเขาคิดถึง
ทกุคน ไม่ว่าจะเป็นแอ็คลีหรือแม้กระทงัสแตร็ดเลเตอร์ เวลามีใครมาถามเรืองราวทีเขาเผชิญมา
และเขาต้องเลา่ออกมานนัเขาจะต้องคดิถึงคนทีเขาเลา่ถึงขนึมาทกุที 
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