52113321: สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
คาสาคัญ : ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน/กลวิธีการเเปล
ศุภวรรณ ทองวัน : กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย. อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.จารุวรรณ จรินทรานนท์. 89 หน้า.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกัน
เป็นภาษาไทย โดยวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันจานวน 98 เรื่อง ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์
ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ใช้ทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) และเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การแปลโดยอ้างอิงจากงานวิจัย การแปลชื่อภาพยนตร์ต่างประเทศแนวสยองขวัญ ของเบญจรัตน์
วิทยาเทพ (2550) และการถ่ายทอดสารจากชื่อภาพยนตร์ภาษาอังกฤษของภาพยนตร์อเมริกันเป็น
ภาษาไทย ของธีรารัตน์ บุญกองแสน (2543) ในการวิเคราะห์ และทาการเก็บแบบสอบถามผู้ชม
ภาพยนตร์จานวน 100 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ตอบแบบถาม จานวน 5 คน เพื่อนามาใช้ประกอบ
ในการศึกษาครั้งนี้
ผลวิจัยพบว่า ผู้แปลใช้กลวิธีในการแปล 10 วิธีด้วยกัน ดังนี้ 1) การแปลโดย ทับ
ศัพท์ทั้งหมดไม่มีเสริมความภาษาไทย 2) การแปลโดยทับศัพท์ทั้งหมดและเสริมความภาษาไทย 3)
การแปลโดยทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 4) การแปลโดยทับศัพท์บางส่วน และไม่
เสริมความภาษาไทย 5) การแปลตรงตัวทั้งข้อความไม่มีเสริมความภาษาไทย 6) การแปล ตรงตัวทั้ง
ข้อความและเสริมความภาษาไทย 7) การแปลบางส่วนและเสริมความภาษาไทย 8) การแปล
บางส่วน ทับศัพท์บางส่วน และเสริมความภาษาไทย 9) ตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิม 10)
ตั้งชื่อใหม่โดยใช้คาที่มีเค้าความหมายเดิม
กลวิธีที่ผู้แปลนิยมใช้มากที่สุดคือ กลวิธีการแปลโดยตั้งชื่อใหม่ โดยไม่เกี่ยวข้อง
กับ ชื่อ เดิ ม ซึ่ งผลดั ง กล่ าวไม่ ส อดคล้ องกั บ ผลจากการสารวจแบบสอบถามที่พ บว่ า ชื่ อแปล
ภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่แปลโดยกลวิธีการแปลแบบแปลตรงตัวทั้งข้อความและขยายความด้วย
ภาษาไทยเป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทอดความหมาย สื่อความหมายเนื้อเรื่อง และ
ชวนให้น่าติดตามมากที่สุด
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KEY WORD: AMERICAN COMERDY FILM TITLES/TRANSLATION STRATEGY
SUPAWAN THONGWAN: TRANSLATING AMERICAN COMEDY FILM TITLES INTO
THAI: STRATEGIES AND ANALYSIS. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST.PROF.
JARUWAN CHARINTRANONT. 89 pp.

The objectives of this study are to analyze naming strategies of American Comedy
Film Titles in Thai Languages. Ninety-Eight American comedy films screens during
2009-2011 were analyzed, basing on the translation theory by Skopos (1977). More
techniques of Benjarat Vittayathep (2010) and Thirarath Boonkongsean (2000) are applicable
to the analysis as well.
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The analysis was divided into two parts. In the first part, the researcher focused on
the classification of each title by identifying and explaining the main translation technique
employed. It was found that ten main strategies were applied,namely, 1) renaming by
theme-based translation without repeating of words in original titles, 2) unduly free translation,
3) transliteration of the original English titles with addition of sub-titles, 4) transliteration of the
original English titles without addition of sub-titles, 5) partial transliteration of the original
English title with addition of sub-titles, 6) partial transliteration of the original English title
without addition of sub-titles, 7) partial direct transliteration and partial transliteration of the
original English title with additional meaning in Thai language, 8) word-by word translation,
9) direct translation from English titles with addition of titles and 10) partial translation from
English titles with addition of titles
In the second part, 10 titles are selected to be outstanding examples of each
technique and are then presented in questionnaires which were distributed to 100
respondents in order to find out the technique(s) that can attract readers the most and five
respondents were interviewed to obtain more data for the study.
The completed questionnaires revealed more in-depth finding than expected.
Renaming by theme-based translation without repeating of words in original title, partial direct
translation of original titles with additional meaning in Thai language, and transliteration of
original English titles with addition of titles are the most frequently used techniques in title
translation while the most impressive title, according to the respondents, was one that used
the direct translation from English titles with addition of the titles.
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งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุ วรรณ จริ ณทรานนท์ อาจารย์ที่ปรึ กษางานค้นคว้าอิสระ ผูใ้ ห้ความรู้และ
แนวคิดที่เป็ นประโยชน์ ผูใ้ ห้ความเอาใจใส่ ดว้ ยความอดทนและเมตตา ตลอดจนให้คาแนะนา และ
กาลังใจอันทรงคุณค่าแก่ผวู ้ ิจยั ความรู้ความสามารถและการสอนของอาจารย์ประทับใจผูว้ ิจยั อย่าง
ยิง่ ผูว้ จิ ยั รู ้สึกโชคดีที่ได้อยูใ่ นความดูแลของอาจารย์ และซาบซึ้ งในความกรุ ณาของอาจารย์เสมอมา
จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งมา ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจ ยั ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์พ รสวรรค์ ตรี พาสัย ที่ ไ ด้กรุ ณามาเป็ นประธาน
กรรมการสอบงานค้นคว้าอิ สระ และชี้ ข ้อบกพร่ องและให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ ทาให้งาน
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สมบูรณ์ย่งิ ขึ้น และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่ อสาร
ระหว่ า งวัฒ นธรรม คณะโบราณคดี ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ์ ประสาทวิ ช าความรู้ อ ัน มี ค่ า และ
มีประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ทั้งในการทางานค้นคว้าอิสระและการประกอบอาชีพในอนาคต
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทีมงานนิตยสาร ENTERTAIN พี่ต้ มั พัฒนะ จิรวงศ์ และ
ป้ อม ที่ให้ความช่ วยเหลื อและคาแนะนาในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ ยวกับภาพยนตร์ ตลกอเมริ กนั และ
ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุ ณาสละเวลา และให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลอันมีค่ายิ่งต่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ภาควิชาภาษาและการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม
ที่คอยถามไถ่และให้กาลังใจผูว้ จิ ยั เสมอมาทาให้ผวู้ ิจยั รู้สึกมีความสุ ขตลอดการศึกษาในรั้วศิลปากร
แห่งนี้
ท้ายที่สุด ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมคิด คุณแม่สกุลทิพย์ คุณป้ าถนอมศรี
น้าจิตรและผูม้ ีพระคุณทุกท่าน ผูเ้ ป็ นพลังและกาลังใจอันสาคัญยิง่ ที่สาคัญงานค้นคว้าอิสระฉบับนี้
คงมิอาจสาเร็ จลุ ล่วง หากมิได้กาลังใจจาก พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ และผูท้ ี่มีส่วนในการช่ วยเหลือให้
กาลังใจทุกๆคน ขอบคุณธรรมชาติ โอกาส และโชคชะตา ที่ทาให้ผวู้ จิ ยั มีวนั นี้ ขอบคุณค่ะ
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