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บทคัดย่อ : การแปลเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาต่างประเทศทุกคนต้องประสบพบเจอ ไม่ว่า
จะเป็ น ลั ก ษณะการแปลภาษาต่ า งประเทศเป็ น ภาษาแม่ หรื อ การแปลภาษาแม่ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าเนื่องจากภาษาแต่ละภาษาต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ทาให้บางครั้งผู้แปลอาจพบปัญหาในการแปลได้ บทความนี้ผู้เขียนนาเสนอหลักและข้อควร
ระวังในการแปลจีน-ไทย และไทย-จีน 10 ประการ ได้แก่
1. ค ามี ห ลายความหมายและหลายหน้ า ที่ จ าเป็ น ต้ อ งรู้ ชัด ว่ า ประโยคนั้ น ใช้ ค าใน
ความหมายใดและหน้าที่ใด แล้วจึงคิดคาแทนให้เหมาะสมทั้งความหมายและระดับภาษา
2. คาในภาษาไทยและภาษาจีนมีความหมายทับซ้อนกันแต่กว้างแคบไม่เท่ากัน ต้อง
ระมัดระวังในการเลือกใช้คาแปล
3. คาที่เป็นชื่อเฉพาะต้องแปลให้ตรงกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมา หากจาเป็นต้องคิดคา
แปลขึ้นใหม่ ในกรณีที่แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต้องเลือกใช้อักษรให้เหมาะสม ส่วน
การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนต้องเลือกใช้คาหรือระมัดระวังเรื่องการถอดเสียง
4. คาที่เป็นชื่อสัตว์และชื่อพืชต้องค้นชื่อทางวิทยาศาสตร์เสมอ
1

บทความนี้พัฒนามาจากบทที่ 2 หลักและข้อควรระวังในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน ของตารา การแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน ของ รศ. ดร. กนกพร นุ่มทอง ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 และพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 โดยในปัจจุบันไม่ตีพิมพ์ใหม่
แล้ว บทความนี้ผู้เขียนปรับการอธิบายเนื้อหาให้เหมาะสมกับการแปลทั้งภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
ปรับตัวอย่า งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน เพิ่มตั วอย่างการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย รวมถึงตัดแบบฝึกหัดออก เพื่อให้
เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในรูปแบบของบทความ
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5. วันเดือนปี ที่อยู่ ต้องปรับลาดับและความเคยชินให้ตรงกับลักษณะของภาษาปลายทาง
6. ตัวเลขและลักษณนามต้องปรับให้ตรงกับความเคยชินในภาษาปลายทาง
7. การแปลสานวน สุภาษิต คาพังเพยเป็นภาษาธรรมดา หรือใช้สานวนโวหารที่มีอยู่ใน
ภาษาปลายทาง โดยต้องระวังเรื่องความแตกต่างของความหมายและน้าเสียง
8. รู้จัก ตัด เติม และปรับข้อความให้เหมาะสมกับวิธีการแสดงออกในภาษาปลายทาง
9. เรียงประโยคตามโครงสร้างภาษาปลายทางหรือตามความนิยมในภาษาปลายทาง
10. ในกรณีที่การลาดับความในต้นฉบับอ่านเข้าใจยาก สามารถเรียบเรียงลาดับความได้
ตามความเหมาะสม
เนื่องจากเนื้อหาด้านการแปลมีความหลากหลาย ดังนั้นการศึกษาหลักและข้อควรระวัง
ในการแปลจึงเป็นเรื่องสาคัญ เพราะจะทาให้ผู้แปลสามารถนาหลักดังกล่าวมาใช้พัฒนาทักษะ
ด้านการแปลของตนได้ อนึ่ง ผู้ศึกษาควรพิจารณาปรับและเลือกใช้หลักการที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์
คาสาคัญ: หลักและข้อควรระวังในการแปล; การแปลภาษาจีน-ไทย; การแปลภาษาไทย-จีน
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Abstract: The translation is a basic thing that every foreign language learner
must encounter, whether to translate foreign languages into mother tongue or
to translate mother tongue into foreign languages. Since each language is
unique, and has different characteristics, causing translators sometimes
encounter difficulties in translation. In this article, the author presents 10
interesting points of the principles and precautions in translating Chinese
Language to Thai and Thai Language to Chinese, including
1. A word has many meanings and many functions. It is necessary to
know clearly what the meaning of the sentence is and what its function is.

1

This article is developed from Chapter 2 Principles and Precautions in Translating Thai to Chinese Language
from Thai into Chinese Language Translation textbook of Assoc.Dr. Kanokporn Numtong, published in 2010,
and 2nd edition in 2011, which no longer reprinted. In this article, the author adapts the content explanation
to be suitable for the topic of the translation of Chinese to Thai Language and Thai to Chinese Language;
moreover, the examples of Thai to Chinese Language translation have been adjusted and added, including
cutting out some exercises, making the content suitable for publication in the form of articles.
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Then think of the word that is appropriate for both meaning and language
level.
2. Even the words in Thai and Chinese language have overlapping
meanings, but the word meaning width is not equal; therefore, the translator
must be careful when choosing the word in translation.
3. Words that are proper nouns must be translated in accord with the
existing practices and tradition. If need to create the new words, In case of
translation from Chinese into Thai language, the right font must be chosen.
And, when translating from Thai into Chinese language, word choosing and
transcribing are particularly concerned.
4. Words that are animal or plant names, those always have to be
searched for scientific names for translation.
5. The order and the familiarity of date, month, year, and address must
be adjusted to match with nature and characteristics of the destination
language.
6. Numbers and classifiers must be adjusted to match the familiarity and
characteristics of the destination language.
7. Translation of idioms, proverbs, and aphorisms into plain language, or
into destination language’s idioms must be careful with the differences in
meaning and tone of the speeches.
8. Learn how to cut, add, and adjust the text to suit the way of
expression in the destination language.
9. Arrange sentences according to the structure of the destination
language or according to popularity in the destination language.
108
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10. In case that the order of the original text is difficult to understand, the
translator is able to arrange the sequence as appropriate.
Due to the variety of translation content; therefore, it is important to
study the principles and precautions of translation, because it will make the
translator able to apply the principles to improve their translation skills. In
addition, the principles must be considered, adjusted, brought in use by
appropriate situations.
Keywords: Translation Principles and Precautions Chinese-Thai Language
Translation Thai-Chinese Language Translation
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中泰与泰中翻译原则和注意事项

1

吴琼，林饶美
农业大学人文学院东方语言系中文专业，曼谷，10900，泰国
电子邮箱: kanokporn.n@ku.th, siriwan.l@ku.th
收稿日期：2019-09-18

修回日期：2019-11-20

接受日期：2019-12-06

摘要：翻译是每一个学习外语者常接触到的，包括外语翻译成母语，以及母
语翻译成外语。由于不同的语言有其自己的特性，这或许会给翻译者造成困
扰。在这篇文章中，作者介绍了中泰翻译和泰中翻译中常见的 10 个翻译原
则和注意事项，分别是：
一、多义词和多种语法功能的词，必须明确在这个句子中，选择的词语
要表达什么意思，以及所选词语在句子中充当的成分，然后选择合适的词语。
二、泰语和汉语的词义相似，但是两个词的词义范围不同，词语翻译
时需谨慎。
三、专属名称，应尊重源语言的原有习俗，如果目标语言中没有约定
俗成的词，汉语翻译成泰语时翻译者创造新词时应该选择合适的泰语，而将
泰语音译成汉语时需要仔细推敲选择合适的词。
四、动植物名称应选择使用学名。
五、翻译日期和地点时需按照目标语言习俗和约定俗成的顺序翻译。
六、数量词的翻译应符合目标语言的习俗。

1

这篇文章是吴琼副教授编写的《泰汉翻译教材的翻译原则和注意事项》内容的延伸，这本书于
佛历 2553 年首次印刷，佛历 2554 年第二次印刷，现在已不再印刷。本文中作者在内容上作了
适当的修改，使之既适合中泰翻译，又适合泰中翻译。除了泰中翻译举例外，又增加了中泰翻
译，同时去除了练习部分，这样更符合文章的发表要求。
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七、翻译成语、谚语和俗语时，目标语言中有相应的词语和辞藻，需
注意意思和语气的区别。
八、通过增减词语和调整译文使之符合目标语言的表达方式。
九、语序应符合目标语言的句子结构或表达方式。
十、如果原文意思晦涩难懂，可以根据内容重新组织语言。
由于翻译的内容复杂多样，因此学习翻译原则和了解翻译时需要注意
的事项就变得尤为重要，这可以让翻译者根据上述内容提高自己的翻译水平，
并视情况灵活运用。

关键词：翻译原则和注意事项
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หลักการแปลพื้นฐานเป็นสิ่ง สากล ไม่ว่าจะใช้กับการแปลจากภาษาใดเป็นภาษาใด
จาเป็นต้องมุ่งเน้นความถูกต้องชัดเจนเป็นสาคัญ จากนั้นจึงขัดเกลาภาษาให้สละสลวย การ
แปลจากภาษาหนึ่ ง ไปสู่ อี ก ภาษาหนึ่ ง ให้ ต รงกั น สมบู ร ณ์ พ ร้ อ มด้ า นความหมาย ความ
เหมาะสมในเรื่อ งระดับคา ตลอดจนน้าเสี ยงที่ใ ช้นั้นเป็นเรื่องยากยิ่ง กระทั่งมีผู้ กล่ าวว่ า
ภาษานั้นแปลกันไม่ได้ ที่ว่ า “แปลไม่ไ ด้ ” นั้น มิได้ห มายความว่ าแปลไม่ได้จ ริงๆ หากแต่
หมายถึงจะแปลให้ได้เนื้อหาและรสคาสมบูรณ์เหมือนต้นฉบับทุกประการนั้นเป็นไปได้ยาก
และด้วยเหตุที่แปลไม่ได้นี้เอง จึงต้องศึกษาหลักและข้อควรระวังในการแปล เพื่อลดความ
ผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
ผู้เขียนได้สรุปหลักและข้อควรระวังในการแปลจี น-ไทย ไทย-จีนจากประสบการณ์การ
แปลและการสอนการแปลเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจการแปลจีน-ไทย ไทย-จีน ไว้ 10 ข้อ
ดังนี้
1. คามีหลายความหมายและหลายหน้าที่ ต้องรู้ชัดว่าประโยคนั้นใช้คาในความหมายใด
และหน้าที่ใด แล้วจึงคิดคาแทนให้เหมาะสมทั้งความหมายและระดับภาษา
ก่อ นแปลเรื่ อ งใดก็ ต าม สิ่ งส าคั ญที่ สุ ด คื อ ความเข้า ใจของผู้ แ ปลต่อ ต้ น ฉบั บ ปั ญ หา
พื้นฐานในการแปล คือไม่สามารถตีความต้นฉบับได้ชัดเจน ซึ่งหากผิดพลาดในขั้นตอนนี้แล้ว
ต่อให้เรียบเรียงภาษาได้สละสลวยเพียงใด ก็ยังถือว่าเป็นการแปลผิดอยู่นั่นเอง
ภาษาไทยกับภาษาจีนเป็นภาษาตระกูลคาโดด จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการเติมวิภัตติ ปัจจัยว่าคานั้นคานี้ทาหน้าที่ใดในประโยค หากมองผิวเผินอาจเข้าใจผิดว่าการแปลภาษาจีน
เป็นภาษาไทยหรือการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนนั้นง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่อง
ยาก เพราะการที่ไม่มีวิภัตติปัจจัย ทาให้ภาษากากวมทั้งในแง่ของความหมายและหน้าที่ของ
คา การระมัดระวังในเรื่องการตีความคา ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดจึงเป็นเรื่องสาคัญยิ่ง
ฉะนั้นการแปลคาใดก็ตาม ผู้แปลต้องเข้าใจความหมายทุกมุม รู้ว่าคานั้นมีความหมายว่า
อะไรได้บ้าง รวมถึงในบริบทดังกล่าวคานั้นหมายความว่าอย่างไร ต้องเข้าใจความหมายทั้งโดย
อรรถและโดยนัย จากนั้นพิจารณาคาที่จะใช้แปลให้เหมาะสม
112

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2562

วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อนี้เป็นข้อควรระวังเบื้องต้นในการแปล เนื่องจากไม่ว่าผู้แปลจะแปลจากภาษาใดไป
เป็ น ภาษาใดก็ ต าม แม้ แ ต่ ค าที่ เ ราคิ ด ว่ า ง่ า ยก็ ส ามารถแปลได้ ต่ า งกั น เป็ น หลายอย่ า ง
ตัวอย่างเช่น คาว่า เด็ก ซึ่งพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ดังนี้
เด็ก. น. คนที่มีอายุยังน้อย; ว. ยังเล็ก; อ่อนวัยกว่าในคาว่า เด็กกว่า
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 442)
พจนานุกรมให้ความหมายพื้นฐานของ เด็ก ที่เป็นคานามคือคนที่มี อายุยังน้อย เป็น
ความหมายที่พบบ่อยที่สุด แต่ในทางกฎหมายให้คาจากัดความไว้ละเอียด นอกจากนั้น ยัง
สามารถใช้ทาหน้าที่ทางไวยากรณ์อื่นในประโยคได้อีกด้วย
คาว่า เด็ ก ในความหมายทั่ว ไป แปลได้ว่า 孩子 ในภาษาจีน เช่น เด็ก อ้วนไม่ไ ด้
หมายความว่าสุขภาพดี (เด็ก-คนที่มีอายุยังน้อย) ประโยคนี้พูดถึงเด็กในความหมายทั่วไป จึง
ใช้คาว่า 孩子 ประโยคดังกล่าวแปลง่าย ๆ ได้ว่า 胖孩子不一定健康。
แต่คาว่า เด็ก หากปรากฏในประโยคอื่น อาจจะมีคาแปลที่ต่างกันหลากหลาย เช่น
1. กระทรวงสาธารณสุขเตือน ยารักษาสิวมีผลต่อเด็กในครรภ์
2. ใกล้สอบทีไร มีเด็กมาขอคะแนนทุกวันเลยเนี่ย
3. เจ้าของร้านเน็ตยิงเด็กในร้านดับอนาถ
4. รวบแม่เล้าวัยสิบสี่ มีเด็กในสังกัด 5 คน
5. ผีเสื้อราตรีหงอย ครม.ห้ามเด็กนั่งดริงค์ในโอเกะ
6. “เอ” โผล่เคลียร์ข่าว โต้ฉกเด็ก “พจน์ อานนท์”
7. เฮ้ย นีเ่ ด็กฉันนะแก ห้ามยุ่งเชียวย่ะ
8. เขาเด็กกว่าเธอตั้งหลายปีแน่ะ
จากประโยคข้างต้น จะเห็นว่า เด็ก ในประโยคข้างต้นมักมีความหมายร่วมกันคือ คนที่
อายุน้อย แต่ก็แตกต่างกันมาก บางประโยคอาจพอแปลด้วยคาว่า 孩子 ได้ แต่หากแปลเป็น
อย่างอื่นจะเหมาะสมกว่า และบางประโยคก็ไม่สามารถใช้คาว่า 孩子 ได้เลย ส่วนประโยค
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สุดท้ายนั้นทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างกับประโยคอื่นๆ กล่าวคือ เป็นกริยาแสดงสภาพบอก
อายุ มีความหมายว่า อ่อนวัยกว่า
กระทรวงสาธารณสุขเตือน ยารักษาสิวมีผลต่อเด็กในครรภ์
(เด็ก-ตัวอ่อนในครรภ์มารดา)
ประโยคนี้เป็นภาษาในการพาดหัวข่าว ถ้าเป็นภาษาพูด อาจใช้ว่า ลูกในท้อง ซึ่งผู้แปล
อาจแปลว่า 肚子里的孩子 ได้ แต่ในเมื่อเป็นภาษาข่าวที่ต้องการความกระชับ เมื่อคาว่า
เด็ก ในที่นี้ระบุว่าอยู่ในครรภ์ ผู้แปลที่มีความไวกับระดับภาษา แต่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก
พอ อาจตัดสินใจได้ว่าไม่ควรใช้คาว่า 孩子 เมื่อคิดหาคาแทน เด็ก คาอื่นก็นึกถึงคาว่า 婴儿
ซึ่งโดยทั่วไปแปลว่า ทารก โดยในภาษาไทยมีคาว่า ทารกในครรภ์ จึงแปลว่า 肚子里的婴儿
การแปลเช่นนี้ไม่ได้ถือว่าผิดทีเดียว เพราะในภาษาจีนก็มีการใช้ในลักษณะนี้ แต่ก็ไม่ได้ต่างกับ
肚子里的孩子 เพราะยังขาดความกระชับชัดเจน การแปลที่ถูกต้อง ควรใช้คาว่า 胎儿
卫生部警告祛痘产品对胎儿不利。

ค าว่ า เด็ ก ในความหมายทารกในครรภ์ ห รื อ ลู ก ในท้ อ ง มี ค วามหมายเชื่ อ มโยงกั บ
ความหมายพื้นฐาน คือ คนที่มีอายุยังน้อย จึงพอจะใช้คาว่า 孩子 ได้ แต่ไม่ดีเท่า 胎儿
ใกล้สอบทีไร มีเด็กมาขอคะแนนทุกวันเลยเนี่ย
(เด็ก-นักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของผู้พูด)
คาว่า เด็ก ในประโยคนี้ หมายถึงนักเรียน ยังพอแปลว่า 孩子 ได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้
ชัดเจน ควรแปลว่า 学生
每次快到考试的时候，每天都有学生来求老师加分。

ประโยคที่ 4-7 คาว่า เด็ก หมายถึงคนที่มีสังกัดในงานอาชี พบางอย่าง น่าจะมีอายุไม่
มากนัก แต่อาจจะเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็เป็นได้ เช่น
เจ้าของร้านเน็ตยิงเด็กในร้านดับอนาถ (เด็ก-พนักงานในร้าน)
รวบแม่เล้าวัยสิบสี่ มีเด็กในสังกัด 5 คน (เด็ก-โสเภณี)
ผีเสื้อราตรีหงอย ครม.ห้ามเด็กนั่งดริงค์ในโอเกะ
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(เด็ก-สาวนั่งดริงค์ โอเกะ-ภาษาข่าวย่อจากคาราโอเกะ)
“เอ” โผล่เคลียร์ข่าว โต้ฉกเด็ก “พจน์ อานนท์”
(เด็ก-นักแสดงในสังกัด)
คาว่า เด็ก ทั้งสี่ตาแหน่งนี้ ไม่สามารถแปลว่า 孩子 ได้ และแม้จะมีความหมายร่วม
หมายถึงเป็นคนมีสังกัดอาชีพ ก็ต้องแปลต่างกัน ดังนี้
一名网吧员工惨遭老板开枪打死。
因为 5 名雏妓找生意，14 岁雏鸨被捕。
内阁下令禁止卡拉 ok 雇佣陪酒小姐，夜蝴蝶沮丧。
“A”出面撇清抢“普·阿农”手上明星的绯闻。

จะเห็นได้ว่าผู้แปลต้องคิดคาแทนคาว่า เด็ก โดยพิจารณาความหมายในประโยคนั้น ๆ
เป็นสาคัญ
สาหรับประโยคที่ 8 เป็นภาษาที่อาจพบในกลุ่มวัยรุ่นหญิง
เฮ้ย นีเ่ ด็กฉันนะแก ห้ามยุ่งเชียวนะยะ (เด็ก-คนรัก คนที่หมายตา)
คาว่า เด็ก ในที่นี้แปลเป็นภาษาจีนค่อนข้างยาก เพราะผู้ พูดอาจพูดจริงจัง หรือพูดเล่น
ด้วยความคะนองปากก็ได้ ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึงคนรักที่กาลังคบหากันอยู่ หรืออาจเป็นแค่
เพียงคนที่ผู้พูดกาลังถูกใจหรือหมายตา โดยคาว่า เด็ก ในที่นี้ไม่น่าจะอายุมาก แต่ก็ไม่จาเป็น
ว่าต้องอายุน้อยกว่าผู้พูดเสมอไป อาจจะมีอายุใกล้เคียงกันก็ได้ ผู้แปลสามารถแปลคาว่า เด็ก
หรือ เด็กฉัน เป็น 我男朋友 หรือ 我喜欢的人 ทว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และยัง
ไม่ได้อารมณ์ตามต้นฉบับ หากไม่มีข้อความอื่นมาประกอบให้รู้ชัด อาจใช้วิธีละไว้ในฐานที่
เข้าใจ ดังนี้
嘿！他可是我的，不许碰哦。

การแปลข้างต้นใช้วิธีละคาว่า เด็ก ไว้ แต่เมื่ออ่านรวมทั้งประโยค สามารถสื่อความหมาย
และอารมณ์ของผู้พูดได้เป็นอย่างดี
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อนึ่ง ในการเลือกคาแปลนอกจากความหมายถูกต้องแล้ว ก็ต้องระมัดระวังเรื่องระดับ
ภาษาด้วย ตัวอย่างเช่น คาว่า เด็ก ในประโยคแรกมีความหมายว่าคนที่มีอายุน้ อย เป็นภาษา
ทั่วไป เลือกใช้คาว่า 孩子 แต่ถ้าเป็นภาษาทางการหรือภาษาพูดซึง่ มีน้าเสียงต่างกันไป แม้จะ
มีความหมายอย่างเดียวกัน ก็ยังต้องเลือกคาแปลโดยปรับระดับภาษาให้เหมาะสมด้วย เช่น
肥胖儿童不代表身体健康。(ภาษาทางการ น้าเสียงจริงจัง)
胖娃娃不一定健康呀。(ภาษาพูด น้าเสียงบ่งความเอ็นดูเด็ก)
สาหรับประโยคสุดท้ายนั้น คาว่า เด็ก ทาหน้าที่ทางไวยากรณ์ต่างจากประโยคอื่น
เขาเด็กกว่าเธอตั้งหลายปีแน่ะ
เห็ น ชั ด ว่ า ค าว่ า เด็ก ในประโยคนี้ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น ค านาม แต่ เ ป็ นค าวิ เ ศษณ์ บ อกอายุ มี
ความหมายว่า อ่อนวัยกว่า อาจใช้คาว่า 小 หรือ 年轻 ในการแปล
他比你小好几岁。
他比你年轻好几岁。

โดยทั่วไปผู้สนใจศึกษาการแปลที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการ
วิเคราะห์หน้าที่ของคาในประโยคภาษาไทย แต่อาจพบปัญหาคือ แม้คาในภาษาไทยทาหน้าที่
อย่างเดียวกัน (เช่น เป็นกริยาเหมือนกันหรือเป็นนามเหมือนกัน) แต่ความหมายที่แท้จริงใน
แต่ละประโยคก็มิได้เหมือนกันเสมอไป เช่นนี้แล้วการคิดคาแทนในภาษาจีนก็ย่อมต่างกันไป
สาหรับการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยก็เช่นเดีย วกัน คาในภาษาจีนจานวนไม่น้อยที่มี
หลายความหมาย อาทิ คาว่า“人家”ตามพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน ฉบับที่ 7（现代
汉语词典 第七版, 2017:1097）สามารถทาหน้าที่เป็นคานามและสรรพนามได้ โดยใน
บทความนี้จะกล่าวถึงความหมายเมื่อเป็นคาสรรพนาม กล่าวคือ 1. ใช้เพื่อเรียกคนที่ไม่ใช่
ตนเองหรือคู่สนทนา 2. ใช้เรียกแทนคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง มีความหมาย
ใกล้ เคีย งกั บคาว่า “他”หรือ “他们”3. ใช้เรี ยกแทนตนเอง ดังนั้น หากประโยคใน
ภาษาจีนปรากฏคาว่า“人家”ผู้แปลควรตีความได้ว่าคาดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร
ตัวอย่างเช่น
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这件事到底怎么回事儿我也不清楚，可是人家都这么说。
你快把书还给人家去吧。
你可真是笨得厉害，人家胖虎可比你强多了。
你想过来也应该打一声招呼，干吗把人家给吓死了。

ประโยคข้างต้น หากแปลเป็นภาษาไทยจะมีความหมาย ดังนี้ 这件事到底怎么回事
儿我也不清楚，可是人家都这么说。จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรฉันก็ไม่แน่ใจนัก แต่
คนอื่นพูดกันมาแบบนี้
ประโยคนี้ 人家 มีความหมายแบบที่หนึ่ง คือ คนอื่น ผู้อื่น
你快把书还给人家去吧。เธอรีบเอาหนังสือไปคืนเขาได้แล้ว
你可真是笨得厉害，人家胖虎可比你强多了。เธอนี้ซื่อบื้อจริงๆ ไจแอนท์เขา
เก่งกว่าเธอเยอะเลย
你想过来也应该打一声招呼，干吗把人家给吓死了。เธอจะมาก็ บ อกกั น สั ก
คา ทาเอาฉันหัวใจจะวายตาย
2. ค าในภาษาไทยและภาษาจี นมี ความหมายทับ ซ้อ นกั นแต่ก ว้า งแคบไม่ เท่ ากั น ต้อ ง
ระมัดระวังในการเลือกใช้คาแปล
คาจานวนมากในภาษาไทยและภาษาจีน มีความหมายทับซ้อนกัน แต่กว้างแคบไม่
เท่ากัน พอใช้แทนกันได้ แต่ไม่หมด ต้องให้ความระมัดระวังในการเลือกใช้คาแปลที่เหมาะสม
อันที่จริงแล้ว ข้อนี้สืบเนื่องมาจากหลักและข้อควรระวังข้อที่ 1 แต่ที่จาเป็นต้องแยกออกมา
เป็ น อีก ข้ อ หนึ่ งต่า งหาก เพราะเป็ น ประเด็ น ที่ ผิด พลาดได้ง่า ย โดยเฉพาะในกรณี ที่ค าใน
ภาษาต้นฉบับมีความหมายกว้างกว่าคาในภาษาฉบั บแปล ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบางครั้งเป็น
เพราะความไม่รอบคอบของผู้แปล แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องสุ ดวิสัยเพราะขาดบริบทในการ
ตีความ ลักษณะดังกล่าวพบมากกับคาที่ใช้บ่อย ตัวอย่างเช่น คาว่า กระจก ในประโยคนี้
แม่เช็ดกระจกเสร็จแล้วก็ถูพื้น
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คาว่า กระจก ในประโยคนี้สามารถแปลได้ 2 อย่าง คือ 玻璃 และ 镜子 กล่าวคือคา
แรกหมายถึงกระจกใสที่ใช้เป็นหน้าต่าง คาหลังหมายถึงกระจกเงาสาหรับส่องหน้า ประโยคนี้
หากไม่มีบริบท ย่อมเป็นการยากที่จะระบุให้ชัดเจนได้ว่าหมายถึงคาใด และควรจะแปลเช่นไร
หากเป็นห้องรับแขกก็น่าจะหมายถึงกระจกใส หากเป็นห้องนอนก็น่าจะหมายถึงกระจกเงา
แต่อาจจะหมายถึงทั้งกระจกใสและกระจกเงาในประโยคเดียวกันก็เป็นไปได้ ในกรณีที่ห้องที่
แม่กาลังทาความสะอาดนั้นเป็นห้องที่มีทั้งกระจกเงาและหน้าต่างกระจก ซึ่งหากเป็นกรณีนี้
อาจต้องแปลใส่ไว้ทั้ง 2 คาจึงจะครอบคลุม
妈妈擦完了玻璃和镜子就擦地板。

ลักษณะเช่นนี้พบได้บ่อยกับคาที่ใช้ทั่วไป ตัวอย่างเช่นคาว่า ทิชชู่ หรือ กระดาษทิชชู่ ซึ่ง
แบ่งเป็นหลายประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เช่น กระดาษเช็ดหน้า กระดาษชาระ กระดาษ
เช็ดปาก กระดาษชาระเอนกประสงค์ ในภาษาไทยมักเรียกเหมารวมโดยไม่แยกการใช้งาน
ในภาษาจีนแยกละเอียดเป็น 面纸（纸手帕）、卫生纸、餐厅纸、纸毛巾（生活
用纸）ตามลาดับ
ช่วยหยิบทิชชู่ให้หน่อย
麻烦递给我（张、几张、点）面纸/卫生纸/餐厅纸/纸毛巾。

ประโยคนี้ถ้ามีสถานการณ์ประกอบ เช่น ผู้พูดอยู่หน้ากระจกแต่งหน้าหรือกาลังร้องไห้
ผู้พูดอยู่ในห้องน้าหรือจะไปห้องน้า ผู้พูดกาลังรับประทานอาหาร หรือ ผู้พูดกาลังทาความ
สะอาดห้องครัว ก็จะไม่เกิดปัญหาในการตีความว่าเป็นกระดาษประเภทใด หากแปลผิดก็เป็น
เพราะความไม่ ร อบคอบของผู้ แ ปล เนื่ อ งจากในความคิ ด ของคนไทย เห็ น ว่ า เป็ น สิ่ งของ
ประเภทเดียวกัน
คาที่เป็นนามธรรมจานวนหนึ่งก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน เป็นต้นว่า คาว่า กตัญญู ใน
ภาษาไทย ซึ่งในภาษาจีนนิยมแปลว่า 孝 แต่อันที่จริงแล้ว คาว่า 孝 ในภาษาจีนมีความหมาย
แคบกว่า กตัญญู ในภาษาไทยมาก
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มงคลข้อที่ 25 ในมงคล 38 ประการของพุทธศาสนา กล่าวถึงความกตัญญูไว้ว่าคือการ
รู้คุณและตอบแทนท่านผู้นั้น สิ่งของหรือผู้ค นที่ควรกตัญญู นั้นมีดังนี้ 1) กตัญญูต่ อบุคคล
บุคคลที่ควรกตัญญูก็คือใครก็ตามที่มีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา
มารดา อาจารย์เป็นต้น 2) กตัญญูต่อสัตว์ ได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเราช่วยทางานให้เรา เราก็ควร
เลี้ยงดูให้ดี เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือสุนัขที่ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น 3) กตัญญูต่อสิ่งของ ได้แก่
สิ่งของทุกอย่างที่มีคุณต่อเรา เช่น หนังสือที่ให้ความรู้แก่เรา อุปกรณ์ทามาหากินต่างๆ เราไม่
ควรทิ้งขว้าง หรือทาลายโดยไม่เห็นคุณค่า
จะเห็นได้ว่า กตัญญู มีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งการรู้คุ ณและตอบแทนคุณ บุคคล
สัตว์ สิ่งของ ในขณะที่ 孝 ใช้กับการรู้คุณและเชื่อฟังบิดา มารดา กตัญญู ในภาษาไทยหาก
แปลเป็ น ภาษาจี น อาจแปลได้ ห ลายค า หากใช้ ห มายถึ ง การรู้ คุ ณ และตอบแทนคุ ณ ใน
ความหมายกว้างอาจแปลได้ว่า 知恩图报 หากใช้กับบิดามารดาควรใช้ว่า 孝顺父母 หากใช้
กับประเทศชาติ หมายถึง 为国尽忠
สาหรับการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน คาที่มีความหมายทับซ้อนแต่กว้าง
แคบไม่ เ ท่ า กัน นี้ ซึ่ งเป็ น ปัญ หาอย่ า งมากในการแปลโดยเฉพาะค าเรี ย กขานแล ะค าบอก
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
阿姨，给我一块钱吧（给我一点儿钱吧）。
外孙考上了大学，该送他什么礼物呢（该给他什么奖励）？

ป ร ะ โ ย ค แ ร ก 阿姨，给我一块钱吧（给我一点儿钱吧）。ซึ่ ง แ ป ล เ ป็ น
ภาษาไทยได้ว่า น้าคะ / ป้าคะ ขอตังค์หนูสักบาทสิ
ในที่นี้ผู้พูดอาจจะเป็นหลานจริง ๆ เป็นเด็กที่ผู้ฟังรู้จัก หรือเป็นเด็กเร่ร่อนก็ได้ คาว่า
阿姨 เป็นได้ทั้งญาติจริง (น้องสาวหรือพี่สาวของแม่) หรือคนแปลกหน้า เพราะสามารถใช้
เป็นคาเรียกผู้หญิงที่อายุน้อยหรือมากกว่าแม่ โดยตามธรรมเนียมจีนเวลานับญาติกับคนที่
ไม่ใช่ญาติจริงจะนิยมนับฝ่ายพ่อ เช่น 爷爷、奶奶、叔叔 (ในกรณีผู้ชายอายุน้อยกว่าพ่อ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2562

119

中國學研究期刊·泰國農業大學

แม่) ขณะที่ธรรมเนียมไทยเวลานับญาติกับคนที่ไม่ใช่ญาติจริงจะนิยมนับฝ่ายแม่ เช่น ตา ยาย
น้า เป็นต้น
ทว่าประโยคข้างต้น สามารถแปลคาว่า 阿姨 เป็นภาษาไทยว่า น้า หรือ ป้า เพียงแต่
ผู้อ่านอาจเกิดความสับสนว่า น้า ในที่นี้เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ในขณะที่หากแปลว่า ป้า ก็
จะไม่ชัดเจนว่าเป็นพี่สาวของแม่หรือพ่อ ดังนั้นประโยคนี้จะแปลว่า น้า หรือ ป้า จะต้องอาศัย
บริบทแวดล้อมเป็นสาคัญ
ประโยคที่สอง 外孙考上了大学，该送他什么礼物呢（该给他什么奖励）？
ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า หลาน/หลานชายสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ จะให้อะไรเป็นรางวัลดี
ในที่นี้ผู้พูดน่าจะเป็นญาติกับ หลาน จริง เพราะ 外孙 มีความหมายว่า ลูกชายของลูก
สาว (หลานตา หรือ หลานยาย) แต่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็มีปัญหามาก เพราะ ในภาษาไทย
จะนิยมพูดแค่หลาน หรือ หลานชาย ซึ่งเมื่อดูหรือฟังเฉพาะภาษาไทย อาจทาให้ผู้ฟังหรือ
ผู้อ่านสับสนว่าหลานในประโยคเป็นลูกของใคร เป็นญาติฝ่ายใด ทว่าความคลุมเครือทางภาษา
จะหมดไปเมื่อมีสถานการณ์มาประกอบ
จะเห็นได้ว่าการตีความเป็นเรื่องสาคัญยิ่งในการแปล โดยทั่วไปตีความได้จากบริบทหรือ
สถานการณ์ประกอบ ขอเพียงผู้แปลรอบคอบในการเลือกใช้คาก็จะลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้มาก
3. คาที่เป็นชื่อเฉพาะต้องแปลให้ตรงกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมา หากจาเป็นต้องคิดคาแปล
ขึ้นใหม่ ในกรณีที่แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต้องเลือกใช้อักษรให้เหมาะสม ส่วนการ
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนต้องเลือกใช้คาหรือระมัดระวังเรื่องการถอดเสียง
โดยทั่วไป การแปลคาชื่อเฉพาะภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีน หมายรวมถึงการแปล
ชื่อเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาจีน มี 4 วิธี คือ วิธีการทับศัพท์ แปลความหมาย ผสมระหว่าง
การแปลความหมายและการทับศัพท์ และแปลโดยใช้วิธีตั้งชื่อใหม่
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1) ทับศัพท์
วิธีการนี้เป็นการทับศัพท์โดยใช้ตัวอักษรจีนที่มีเสียงใกล้เคียงกับคาในภาษาต่างประเทศ
คาแปลในภาษาจี นอาจเป็ นค าที่ มีอ่ านรวมกั นแล้ว ไม่ มีค วามหมายแต่มี เสี ยงไพเราะและ
ตัวอักษรเป็นมงคล หรืออาจมีความหมายใหม่ในภาษาจีนก็ได้ เช่น
ชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ

การทับศัพท์เป็นภาษาจีน

Coca Cola

可口可乐

New York

纽约

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

朱拉隆功大学

ชวน หลีกภัย

川·立派

โรงแรมเอราวัณ

爱侣湾大酒店

2) แปลความหมาย
วิธีการนี้เป็นการแปลความหมายของคานั้น ๆ จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาจีน เช่น
ชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ

การแปลเป็นภาษาจีน

Iceland

冰岛

Mediterranean Sea

地中海

Oxford

牛津

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

农业大学

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

胜利纪念碑

3) ผสมระหว่างการแปลความหมายและการทับศัพท์
วิธีการนี้แปลความหมายส่วนหนึ่งและทับศัพท์ส่วนหนึ่ง เช่น
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ชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ

การแปลเป็นภาษาจีน

Charles I

查理一世 (Charles = 查理，I = 一世)

Great Britain

大不列颠

New Zealand

新西兰 (New = 新 ， Zealand = 西兰)

Northern Ireland

北爱尔兰(Northern = 北，Ireland = 爱尔兰)

Yugoslavia

南斯拉夫

(Great =大 ， Britain=不列颠)

(Yugo = 南 ，slavia = 斯拉夫)

4) ตั้งชื่อใหม่
วิธีการนี้เป็นการตั้งชื่อใหม่เป็นภาษาจีน โดยให้สัมพันธ์กับลักษณะพิเศษของชื่อเฉพาะ
นั้น เช่น
ชื่อเฉพาะในภาษาต่างประเทศ

การแปลเป็นภาษาจีน

ถนนราชดาเนิน

五马路

วัดไตรมิตรวิทยาราม

金佛寺

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

云石寺

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

三宝佛公寺

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

金山寺

สิ่งแรกที่ผู้แปลต้องกระทาในการแปลชื่อเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นเป็น
ภาษาจีน คือ ค้นคว้าให้แน่ชัดว่า คานั้นๆ เคยมีผู้แปลเป็นภาษาจีนอย่างไร หากเป็นคาที่ใช้กัน
ทั่วไปและเป็นที่ยอมรับแล้ว จะบัญญั ติขึ้นใหม่เองมิได้ เนื่องจากมีชาวจีนมาตั้งรกรากใน
ประเทศไทยเป็น เวลานาน จึงมี คาชื่อ เฉพาะจ านวนมาก โดยเฉพาะชื่อ สถานที่ ต่า งๆ ใน
ประเทศไทยที่มีชื่อภาษาจีนอยู่แล้ว เนื่องจากชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยมักมาจากทาง
ตอนใต้ของประเทศ หากใช้วิธีทับศัพท์ชื่อสถานที่ ก็ทับศัพท์ด้วยเสียงภาษาถิ่นของตน เช่น
แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฯลฯ ผู้สนใจงานแปลควรยึดตามโดยไม่ต้องคิดหาคาแปลขึ้นใหม่ ไม่ว่าคานั้น
จะเป็นที่ถูกใจหรือไม่ นอกจากนี้การแปลชื่อเฉพาะเป็นภาษาจีนที่ใช้กันแพร่หลาย บางครั้งก็
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อาจไม่เข้าเกณฑ์ใดที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งสิ้น เช่น แม่น้าเจ้าพระยา ในภาษาจีนคื อ 湄南河 ซึ่ง
ไม่ได้ตรงคาทั้งความหมายและเสียง “เจ้าพระยา” แต่อย่างใด เสียง 湄南 ทับศัพท์มาจากคา
ว่า “แม่น้า” หากพิจารณาตามรูปศัพท์ 湄南河 จึงมีความหมายว่า “แม่น้าแม่น้า” แต่แม้จะ
เป็น เช่น นี้ คาว่ า 湄南河 ก็เป็ นที่ ใช้ทั่ วไปและท าให้ ผู้อ่า นเข้าใจตรงกั นว่ าหมายถึงแม่น้ า
เจ้าพระยา จึงต้องใช้ตามโดยเคร่งครัด
ชื่อเฉพาะบางคามีคาแปลในภาษาจีนหลายคา โดยมาจากวิธีแปลต่างกัน และอาจเป็นที่
ยอมรับแพร่หลายทั้งสิ้น เป็นต้นว่า วัดอรุณราชวราราม มีทั้งคาแปลว่า 黎明寺 (แปลตาม
ความหมาย) และ 郑王庙 (ชาวจีนในประเทศไทยตั้งชื่อใหม่โดยสัมพันธ์กับลักษณะพิเศษของ
ชื่อเฉพาะนั้น) หรือ อยุธยา มีทั้งคาแปลว่า 大城府 (ชาวจีนในประเทศไทยตั้งชื่อใหม่โดย
สัมพันธ์กับลักษณะพิเศษของชื่อเฉพาะนั้น) และ 阿育陀耶 (ทับศัพท์) ชื่อเฉพาะบางคามีคา
แปลในภาษาจีนหลายคา แต่เป็ นที่ นิยมต่างยุคสมัยกั น เป็นต้นว่า ชลบุรี ปัจจุบันแปลว่ า
春武里 (ทับศัพท์) แต่ในอดีตเคยใช้ว่า 万佛岁(ทับศัพท์ตามชื่อเดิมของชลบุรี คือ บางปลา
สร้อย) นครสวรรค์ในอดีตใช้ว่า 北揽坡 (ทับศัพท์จากปากน้าโพ) ปัจจุบันใช้ว่า 那空沙旺
(ทับศัพท์) แต่คนทั่วไปยังนิยมเรียก 北揽坡 อยู่
ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้าช่วยในการค้นหาคาแปลชื่อเฉพาะเป็น
ภาษาจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทาได้โดยง่ายและรวดเร็ว จึงไม่เป็นปัญหาในการค้นคว้าคาแปลชื่อ
เฉพาะที่พบเห็นได้บ่อย เป็นต้นว่า ชื่อสถานที่หรือชื่อบุคคลสาคัญ แต่บางครั้งอาจประสบ
ปัญหาในการเลือกข้อมูล เนื่องจากมีการแปลต่างกันหลายแบบ ผู้หากแปลไม่แน่ใจว่าควร
เลือกใช้คาใดจึงจะเหมาะสม ในกรณีนี้ ผู้แปลต้องเลือกใช้ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
เช่น เว็บไซต์ของทางราชการ เว็บไซต์ของบุคคลนั้นๆ หรือหน่วยงานนั้น ๆ หรืออาจใช้วิธีการ
สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่รู้ภาษาจีนเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น หากผู้แปลเห็น
ว่าคาแปลชื่อเฉพาะดังกล่าวไม่เหมาะสม อาจเสนอคาแปลใหม่ให้นาไปพิจารณาได้ แต่ก่อนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางการ ต้องให้เกียรติโดยยึดตามที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้นใช้โดย
เคร่งครัด เปลี่ยนแปลงเองไม่ได้เป็นอันขาด
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ในกรณีที่ไม่มีผู้แปลชื่อเฉพาะนั้นๆ เป็นภาษาจีนมาก่อน หรือหากผู้แปลเห็นว่าคาแปลที่
มีไม่เหมาะสม ก็อาจคิดคาแปลใหม่ขึ้นได้ โดยต้องเป็นคาที่ยังไม่ได้ใช้กันทั่วไป หากทับศัพท์
ต้องเลือกตัวอักษรที่มีเสียงใกล้เคียงกับชื่อเฉพาะเดิม ความหมายดี และเขียนไม่ยากเกินไป
ควรให้ความสาคัญกับความหมายของตัวอักษรเป็นลาดับต้น ๆ หากพบเสียงใกล้เคียงกว่า แต่
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ความหมายไม่ ดี ก็ จ าเป็ น ต้ อ งเลื อ กค าที่ เ สี ย งใกล้ เ คี ย งน้ อ ยกว่ า แต่
ความหมายดีกว่า อักษรที่เลือกไม่ควรเป็นอักษรที่เขียนยากหรือไม่นิยมใช้ และไม่ควรเลือก
อักษรที่จะทาให้ความหมายสับสนเมื่อไว้ในประโยค เป็นต้นว่า
กาญจนา 甘嘉娜 (ไม่ใช้ 干乍那 หรือ 甘扎拿)
ไกรสร 凯颂 (ไม่ใช้ 该送 หรือ 开诵)
ตะวัน 达万 (ไม่ใช้ 搭弯 หรือ 打湾)
อานันท์ 阿南 (ไม่ใช้ 阿囡 หรือ 阿难)
ในการแปลชื่อคนควรพิจารณาถึงเพศและเลือกตัวอักษรที่เหมาะสม โดยแม้จะเป็นเสียง
เดียวกันในภาษาไทย แต่อาจเลือกใช้อักษรที่ต่างกันในภาษาจีน เช่น
เจตนา 杰达纳
สุวรรณา 素婉娜
ธานี 塔尼
มาลินี 玛丽妮
วันชัย 万财
วัลยา 婉拉雅
วิเชียร 威谦
วิภา 薇葩
อาจตัดเสียงพยัญชนะตัวหลังในคาควบกล้าออกเพื่อให้กระชับ เช่น
ตระกูล 达坤
ปราโมช 巴莫
ตัวสะกดแม่กก กด กด กม ซึ่งไม่มีในภาษาจีน อาจตัดทิ้ง เช่น
วิชิต 威奇
เกรียงศักดิ์ 江萨
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การแปลนามสกุ ล ด้ว ยวิ ธี ทั บศั พ ท์ ก็ ส ามารถใช้ หลั ก การเดี ย วกั น แต่ ไ ม่ จาเป็ น ต้ อ ง
พิจารณาถึงอักษรที่เหมาะสมกับเพศ แต่ในที่นี้จะไม่ยกตัวอย่างการแปลนามสกุลเพื่อมิให้ซ้า
กับนามสกุลที่มีอยู่จริง
สิ่งที่ควรระวังคือ เนื่องจากประเทศไทยมีชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้ที่เรียนภาษาจีน
จ านวนมาก บุ ค คลเหล่ า นี้ มั ก มี ชื่ อ ภาษาจี น อยู่ แ ล้ ว เช่ น ธนิ น ท์ เจี ย รวนนท์ มี ชื่อ จี น ว่ า
谢国民 อุเทน เตชะไพบูลย์ มีชื่อจีนว่า 郑午楼 เป็นต้น จึงจาเป็นต้องค้นชื่อภาษาจีนของ
บุคคลนั้นๆ ให้ได้ ไม่ควรคิดคาแปลแบบทับศัพท์ขึ้นใหม่เพราะจะไม่ทราบว่ากล่าวถึงบุคคลใด
สาหรับการแปลภาษาชื่อเฉพาะภาษาจีนเป็นภาษาไทยนั้น โดยทั่วไปพบ 3 กรณี คือ
1) การทับศัพท์
ชื่อเฉพาะในภาษาจีน

การแปลเป็นภาษาไทย

习近平

สี จิ้นผิง

周恩来

โจว เอินไหล

武汉

อู่ฮั่น

青岛

ชิงเต่า

开封

ไคเฟิง

ในการแปลชื่อภาษาจีนเป็นภาษาไทยด้วยการทับศัพท์ ผู้แปลอาจใช้หลักการแปลตาม
ข้อตกลงของสานักพิมพ์ หรือ ใช้เกณฑ์การถอดเสียงภาษาจีนกลางของราชบัณฑิตยสถาน
หรือเกณฑ์การถอดเสียงภาษาจีนการของสานักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แปลอาจใช้การถอดเสียง
ของตนเอง แต่ต้องเลือกใช้เพียงหลัก การใดหลักการหนึ่งเท่านั้น เพื่อความเป็นเอกภาพของ
ภาษา เป็นต้นว่า 习近平 ผู้แปลต้องตัดสินใจว่าในงานแปลชิ้นดังกล่าวจะเขียนว่า “สีจิ้นผิง”
“สี จิ้นผิง” “สี จิ้น ผิง” หรือ “จิ้นผิง สี” เป็นต้น
ทว่ า หากเป็ น ชื่ อ เฉพาะที่ มี ก ารใช้ แ พร่ ห ลายหรื อ มี บั ญ ญั ติ ใ นพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานอยู่แล้ว ผู้แปลควรเลือกใช้ชื่อที่เป็นที่นิยมหรือที่มีบัญญัติไว้มากกว่าการทับ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2562

125

中國學研究期刊·泰國農業大學

ศัพท์ขึ้นมาใหม่ เช่น ปักกิ่ง ไม่จาเป็นต้องแปลว่า เป่ยจิง เซี่ยงไฮ้ ไม่จาเป็นต้องแปลว่า ซ่างไห่
หรือชื่อตัวละครในวรรณกรรมจีน โดยเฉพาะวรรณกรรมจีนที่แปลในยุครัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
อาทิ สามก๊ก ซ้องกั๋ง ไซ่ฮั่น จะแปลด้วยภาษาจีนฮกเกี้ยน เช่น โจโฉ ไม่จาเป็นต้องแปลว่า เฉา
เชา เล่าปี่ ไม่จาเป็นต้องแปลว่า หลิวเป้ย เป็นต้น
2) แปลความหมาย
ชื่อในภาษาจีน

การแปลเป็นภาษาไทย

战国

รณรัฐ (ชื่อยุคสมัย)

菜头糕

ขนมหัวผักกาด

商务部

กระทรวงพาณิชย์

财政部

กระทรวงการคลัง

珍珠奶茶

ชานมไข่มุก

ชื่อเฉพาะบางคาไม่ควรแปลโดยวิธีการทับศัพท์ เนื่องจากผู้รับสารที่ไม่มีความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศจี นจะไม่ส ามารถเข้าใจได้ ว่าผู้แ ปลก าลังสื่อถึ งสิ่งใด ฉะนั้ นการแปลเป็ น
ภาษาไทยด้วยวิธีแปลความหมายจะทาให้ ผู้รับสารได้รับอรรถรสทางภาษาได้ดียิ่งขึ้น อาทิ
战国 แปลเป็นภาษาไทยว่า ยุครณรัฐ ( 战 หมายถึง รณ- หรือ สงคราม 国 หมายถึง รัฐ
ประเทศ) เป็นการแปลชื่อยุคตามความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเทศจีน
เต็มไปด้วยการทาศึกสงคราม 财政部 หมายถึง กระทรวงการคลัง อนึ่ง ศัพท์บางคาผู้แปล
อาจพบว่ า สามารถแปลได้ ห ลายวิ ธี เช่ น 菜头糕 หากแปลตามความหมาย คื อ
ขนมหัวผักกาด ทว่าบางครั้งอาจมีผู้เรียกอาหารชนิดนี้ด้วยวิธีการทับศัพท์ว่า ไช้เท้าก้วย
3) ผสมระหว่างการแปลความหมายและการทับศัพท์
ชื่อเฉพาะในภาษาจีน
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浙江大学

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

关羽庙

ศาลเจ้ากวนอู
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少林寺

วัดเส้าหลิน

黄河

แม่น้าฮวงโห

泰山

ภูเขาไท่ซาน

1

เนื่องจากชื่อเฉพาะบางคาเป็นชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับสารรู้ว่า
กาลังกล่าวถึงสถานที่ใด ผู้แปลจึงเลือกใช้วิธีการแปลแบบผสมระหว่างการแปลความหมาย
และการทับศัพท์ ซึ่งโดยมากผู้เขียนพบการแปลอยู่ 2 ลักษณะคือ การแปลความหมาย + การ
ทับศัพท์ อาทิ 浙江大学 แปลเป็นภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (เจ้อเจียง ทับศัพท์มา
จาก 浙江 ส่วนคาว่า 大学 แปลว่า มหาวิทยาลัย) การแปลความหมาย + การทับศัพท์
(+ การทับศัพท์) ตัวอย่างเช่น 泰山 แปลเป็นภาษาไทยว่า ภูเขาไท่ซาน (ไท่ ทับศัพท์มาจาก
泰 ส่วนคาว่า 山 มีการทับศัพท์ว่า ซาน ทั้งยังมีความหมายว่า ภูเขา อีกด้วย) อนึ่ง ผู้เขียนตั้ง
ข้อสังเกตว่า วิธีการแปลลักษณะข้างต้นนี้ มักใช้กับคาที่ชื่อเฉพาะดังกล่าว มีคาพยางค์ต้นเป็น
คาพยางค์เดียว อาทิ 黄河 แปลเป็น แม่น้าฮวงโห 庐山 แปลเป็น ภูเขาหลูซาน เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปคือ ข้อสาคัญสาหรับการแปลชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการแปลไทย-จีน หรือ
จีน-ไทย ผู้แปลควรพิจารณาเลือกหลักการแปลที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพทาง
ภาษาเป็นสาคัญ รวมถึงศึกษาค้นคว้าว่ามีการแปลชื่อเฉพาะดังกล่าวที่ใช้อย่างแพร่หลาย
หรือไม่ หากเป็นคาที่ใช้กันทั่วไปและเป็นที่ยอมรับแล้ว ผู้แปลจะบัญญัติขึ้นใหม่เองมิได้
4. คาที่เป็นชื่อสัตว์และชื่อพืชต้องค้นชื่อทางวิทยาศาสตร์เสมอ
ปัญหาใหญ่ประการหนึ่งของการแปลภาษาคือ คาที่เป็นชื่อสัตว์และชื่อพืช ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่ส ามารถแปลตรงตั วได้ อี กทั้งมีชื่อสัต ว์แ ละชื่ อพื ชจานวนมากที่ ไม่ส ามารถค้น คว้า จาก
พจนานุกรมสองภาษา ไทย-จีน หรือ จีน-ไทย ทั่วไป หากแต่ต้องอาศัยคู่มือและพจนานุกรม
เฉพาะทาง ซึ่งผู้สนใจศึกษาการแปลต้องรู้จักวิธีการค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

1

บางแห่งแปลว่าแม่น้าเหลือง ซึ่งจะเป็นวิธีการแปลแบบแปลความหมาย
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เนื่องจากประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงมีชื่อ
เรียกสัตว์และพืช ค่อนข้างครอบคลุมทั้งเขตหนาว อบอุ่น และร้ อน นอกไปจากนั้นตาราใน
วงการต่างๆ ของประเทศจีนนิยมใช้ชื่อต่างๆ เป็นภาษาจีนทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อชาวจีนผู้
ศึกษาศาสตร์เฉพาะทางให้สามารถเข้าถึงเนื้อ หาได้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านภาษา สิ่งเหล่านี้
เป็นข้อดีในการแปลชื่อสัตว์และพืชจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ต้องคิด
หาคาแปลขึ้นใหม่ หรือไม่ต้องใช้วิธีทับศัพท์แล้วอธิบาย แต่ก็ทาให้ผู้แปลต้องมีภาระมากใน
การค้นหาคาแปลที่ถูกต้อง
การแปลชื่อสัตว์และชื่อพืชที่พ บเห็นทั่วไปอย่าง สุนัข แมว หนู กระรอก ม้ า กุหลาบ
มะลิ สน มะม่วง มะพร้าว ฯลฯ ย่อมไม่เป็นปัญหา เพราะเป็นคาที่ผู้แปลมีกักตุนอยู่ในคลัง
สมองแล้ว เพียงเห็นก็สามารถแปลได้ทันทีว่า 狗、猫、老鼠、松鼠、马、玫瑰、茉
莉、松、芒果、椰子 แต่หากพบชื่อสัตว์ชื่อพืชหายากหรือคาที่ระบุพันธุ์ของสัตว์ และพืช
นั้นละเอียดก็จะไม่สามารถแปลด้วยคาดังกล่าวได้
แม้ว่าชื่อสัตว์และชื่อพืชจะมีชื่อภาษาอังกฤษ แต่การเปิดพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และ
เปิดพจนานุกรมอังกฤษ-จีน ก็ยังอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะชื่อภาษาอังกฤษนั้นไม่ละเอียด
ครอบคลุมพอ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องค้นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์หรือพืชนั้นๆ ที่ต้องการ
แปลให้ได้ก่อน จากนั้นค้นหาชื่อสัตว์หรือชื่อพืชที่มี ชื่อวิทยาศาสตร์ตรงกันในภาษาจีน ซึ่งผู้
แปลควรตรวจสอบให้ละเอียดและค้นหารูปประกอบยืนยันให้แน่ชัดว่าถูกต้อง ในการค้นคว้า
ระดับเบื้องต้นอาจใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้าช่วย เพราะทาได้สะดวกรวดเร็ว แต่เมื่อได้
คาตอบแล้ว ควรตรวจสอบยืนยันด้วยหนังสือคู่มือเฉพาะทางอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความผิดพลาด
น้อยที่สุด
เป็นต้นว่า การค้นชื่อภาษาจีนของกระแตเล็ก และกระแตหางขนนก เมื่อค้นข้อมู ล
เกี่ยวกับกระแต ทาให้ได้ทราบว่ากระแตเป็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายกระรอก แต่มีลักษณะผสม
ระหว่างสัตว์จาพวกลิงและสัตว์กินแมลง จัดอยู่ในอันดับ Scandentia เมื่อนาชื่ออันดับไปค้น
ข้อมูลภาษาจีน ได้คาตอบว่า อันดับ Scandentia มีชื่อในภาษาจีนว่า 树鼩目 กระแต คือ 树
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鼩 หากข้อความที่ให้แปล

กล่าวถึงกระแตเท่านั้น ก็สามารถใช้คาแปลนี้ได้ แต่หากระบุว่าเป็น
กระแตเล็ ก หรื อ กระแตหางขนนก ก็ ไ ม่ ส ามารถแปลเองว่ า 小树鼩 หรื อ 鸟羽尾树鼩
หากแต่ต้องค้นต่อไปถึงวงศ์ หรือการจาแนกชั้นที่ย่อยลงมา กระแตเล็กมีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่ า Tupaia minor อยู่ ใ นวงศ์ Tupaiidae ส่ ว นกระแตหางขนนก มี ชื่ อทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
Ptilocercus lowii อยู่ในวงศ์ Ptilocercidae ชื่อภาษาจีนที่ถูกต้องคือ 倭树鼩 และ 笔尾树鼩
ตามลาดับ
การแปลชื่อพืชและชื่อสัตว์ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ และต้องตรวจสอบชื่อทาง
วิทยาศาสตร์เสมอ จะคิดแปลตรงๆ ตามความหมายไม่ได้เป็นอันขาด เป็นต้นว่า เล็บมือนาง
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Rangoon creeper มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Quisqualis indica Linn.
จัดอยู่ในสปีชีส์ indica สกุล Quisqualis วงศ์ Combretaceae เล็บมือนางนี้มีผู้แปลผิดเป็น
指甲花 เพราะนึกถึงความหมายในภาษาไทยว่า “เล็บ” อันที่จริงแล้ว เล็บมือนางคือ 使君子
ส่วน 指甲花 นั้นมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Garden Balsam ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Impatiens
balsamina อยู่ในวงศ์ Balsaminaceae คือ พืชที่ชื่อว่าเทียนบ้านหรือเทียนไทยนั่นเอง
สาหรับการแปลภาษาชื่อสัตว์และชื่อพืชภาษาจีนเป็นภาษาไทยนั้น หลักการเบื้องต้น
เหมือนกับการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน คือต้องสืบค้นชื่อทางวิทยาศาสตร์ก่อน ผู้แปล
ไม่ควรแปลเอง เพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เช่น 桂花 ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Osmanthus
fragrans ภาษาไทยรู้จักในนาม หอมหมื่นลี้ แต่ก็มีชื่อสัตว์และชื่อพืชภาษาจีนจานวนไม่น้อยที่
นิยมใช้วิธีการแปลแบบทับศัพท์ อาทิ 罗汉果 หล่อฮังก้วย 枸杞 เก๋ากี้ หรือโกจิเบอร์รี ซึ่ง
บางคาจะไม่ได้ทับศัพท์ด้วยเสียงภาษาจีนกลาง ทั้งนี้ผู้แปลจาเป็ นต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูล
และเลือกใช้ตามความนิยมที่ปรากฏทั่วไป เพื่อความเข้าใจของผู้รับสาร
เว็บไซต์สาหรับการค้นคว้าที่เชื่อถือได้ ได้แก่ เว็บไซต์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีระบบสืบค้นข้อมูลพรรณไม้กว่าหนึ่งพัน
ชนิด ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เล่ม 1-7
และหนังสือพรรณไม้น้าบึงบอระเพ็ด เว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ซึ่งมีสารานุกรมสัตว์ แบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก
สัตว์ปีก สัตว์น้าและสัตว์อื่น ๆ ฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีข้อมูลทั้งเรื่องพืชและสัตว์โดยละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับพืชแบ่งเป็น พืชสมุนไพร ผกาพรรณใน
วรรณคดี พรรณไม้น้าในประเทศไทย ไม้ตัดดอกเขตร้อน ผลไม้ในประเทศไทย ผลไม้แปรรูป
กล้วยไม้ ดอกไม้ป่าในประเทศไทย ผักในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ข้อมูล
เกี่ยวกับสัตว์แบ่งเป็นปลาน้าจืด ปลาทะเล สัตว์สงวน และสัตว์น้า ผู้สนใจสามารถค้นหาที่อยู่
ฐานข้อมูลของเว็บไซต์ข้างต้นได้ การที่ผู้เขียนมิได้ระบุไว้ในที่นี้เพราะอาจมีการเปลี่ย นแปลงที่
อยู่เว็บไซต์ได้ในอนาคต ส่วนหนังสือคู่มือสาหรับค้นคว้ามีจานวนมาก เป็นต้นว่า พรรณไม้น้า
ในประเทศไทยพรรณไม้ในวรรณคดีไทย Birds of Thailand , Flora of Thailand ฯลฯ
เว็บไซต์ของจีนได้แก่ ฐานข้อมูล 中国生物多样性信息中心 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชีววิทยา
ขนาดใหญ่ มีฐานข้อมูลย่อยหลากหลาย จัดทาโดยสถาบันวิจัยสัตว์ สถาบันวิทยาศาสตร์จีน
ฐานข้อมูล 中国植物数据库 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลพืชขนาดใหญ่ มีฐานข้อมูลย่อยจานวนมาก
จัดทาโดยสถาบันวิจัยพืช สถาบันวิทยาศาสตร์จีน ส่วนหนังสือคู่มือที่แนะนาได้แก่ 中国植物
志、中国动物志 และ 中国孢子植物志 ซึ่ ง เป็ น สารานุ ก รมขนาดใหญ่ ได้ รั บ ทุ น
สนับสนุนในฐานะโครงการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดม
นักวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศจีนจัดทาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่สาคัญคือ สารานุกรมเหล่านี้มี
ระบบให้สืบค้นออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
5. วันเดือนปี ที่อยู่ ต้องปรับลาดับและความเคยชินให้ตรงกับลักษณะของภาษาปลายทาง
ลาดับการกล่าววันเดือนปีและที่อยู่ของแต่ละภาษามีความแตกต่างกัน โดยภาษาไทยจะ
เรียงลาดับจากเล็กไปหาใหญ่ ในขณะที่ในภาษาจีนจะเรียงลาดับจากใหญ่มาหาเล็ก ภาษาจีน
ปัจจุบันใช้ปีคริสต์ศัก ราช ในขณะที่ภาษาไทยใช้ ปีพุทธศักราช การแปลจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีนจะต้องปรับลาดับและความเคยชินให้ตรงกับลักษณะของการกล่าวเวลาในภาษาจีน
เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้อ่านชาวจีนเข้าใจได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น
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อังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประโยคนี้จะต้องปรั บปีพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราช และปรับการเรียงลาดับจากวัน
เดือนปี เป็น ปีเดือนวัน จึงเขียนได้ว่า 昂堪·甘拉亚纳蓬 1926 年 2 月 12 日生于洛
坤府。

ในกรณีที่มีการระบุวันในสัปดาห์ อาจใส่ต่อท้ายวันที่ หรือใส่ไว้ในวงเล็บต่อท้ายวันที่
อันที่จริงแล้วถ้าใส่ระบุวั นในสัปดาห์ในการกล่าวถึงวันเกิด จะเป็นเรื่องที่ชาวจีนไม่คุ้นชิน ผู้
แปลอาจพิจารณาละไว้ได้หากเห็นว่ารกรุงรังและไม่มีความจาเป็นในที่นั้น
ภาษาไทย

ภาษาจีน

อังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่

昂堪·甘拉亚纳蓬 1926 年 2 月 12 日星期日

12 กุ มภาพั นธ์ พ.ศ. 2469 ที่ จังหวั ด

生于洛坤府。

นครศรีธรรมราช

昂堪·甘拉亚纳蓬 1926 年 2 月 12 日（星期
日）生于洛坤府。

หากเป็นวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติของไทย และ/หรือ ระบุปีตามจุลศักราช ผู้แปล
ต้องค้นปฏิทินหมื่นปีเพื่อตรวจสอบวันเดือนปีตามปฏิทินสุริยคติให้แน่ชัด
ภาษาไทย

ภาษาจีน

สุน ทรภู่ มีชื่ อเดิม ว่า ภู่ เกิดในสมั ยรั ชกาลที่ 1

顺吞浦，原名“浦”，出生于曼谷王

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น

朝一世王时期 1786 年（马年）6 月

1 ค่า ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า

26 日星期一早晨 8 点。

หากผู้แปลต้องการรักษารสของต้นฉบับ อาจคงวันเดือนปีตามปฏิทินจันทรคติของไทย
รวมทั้งปีจุลศักราชไว้ แต่เพิ่มเติมคาอธิบายเป็นวันเดือนปีตามปฏิทินสุริยคติในวงเล็บ
顺吞浦，原名“浦”，出生于曼谷王朝一世王时期泰历 1148 年（马
年）8 月初一（相当于 1786 年 6 月 26 日）早晨 8 点。
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หากเป็นงานแปลชีวประวัติหรือสารคดี ในกรณีที่ผู้แปลต้องการให้ผู้อ่านจินตนาการถึง
สภาพสังคมได้ อาจวงเล็บอธิบายโดยเทียบยุคสมัยของจีนประกอบ
顺吞浦，原名“浦”，出生于曼谷王朝一世王时期泰历 1148 年 8 月初
一（相当于清乾隆丙午年（马年）或 1786 年 6 月 26 日）早晨 8 点。
顺吞浦，原名“浦”，于曼谷王朝一世王时期泰历 1148 年 8 月初一
（相当于清乾隆丙午年（马年）或 1786 年 6 月 26 日）早晨 8 点出生。

ในการแปลที่ อ ยู่ ก็ ต้ อ งปรั บ จากใหญ่ ม าหาเล็ ก เช่ น เดี ย วกั บ การแปลวั น เดื อ นปี
ตัวอย่างเช่น
816-818 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เมื่อเขียนที่อยู่เป็นภาษาจีนต้องเรียงลาดับจากใหญ่ไปหาเล็ก ตัวเลขบ้านเลขที่อาจเขียน
เป็นเลขจีนหรือเลขอารบิกก็ได้ แต่ปัจจุบันนิยมเขียนเป็นเลขอารบิกเพื่อให้อ่านง่าย ส่วนคาว่า
รหัสไปรษณีย์ สามารถเขียนได้ทั้งคาย่อและคาเต็ม โดยตัวเลขรหัสไปรษณีย์ควรเขียนเป็นเลข
อารบิก
曼谷三攀他翁县嵩越路八一六至八一八号，邮政编码：10100
曼谷三攀他翁县嵩越路 816-818 号，邮编：10100

หากเป็นการจ่าหน้าซองจดหมายแบบปัจจุบันของจีน จะมีช่องกรอกรหัสไปรษณีย์อยู่
ด้านบน การเขียนที่อยู่เริ่มจากใหญ่ไปเล็ก ลงท้ายด้วยชื่อหน่วยงานและ/หรือชื่อบุคคลที่เป็น
ผู้รับ ถ้ามีทั้งสองอย่างให้เขียนหน่วยงานก่อนแล้วตามด้วยบุคคล จากนั้นลงท้ายด้วยคาว่า 收
ภาษาไทย

ภาษาจีน

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ

邮政编码：10100

บริษัท ฮ่วยชวนค้าข้าว จากัด

曼谷三攀他翁县嵩越路 816-818 号，汇

816-818 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

川米业有限公司 收

10100
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อย่างไรก็ดี ในการเขียนเอกสารทางการ เช่น ในสัญญาหรือเอกสารราชการ ควรใช้
ภาษาอังกฤษแทน เพราะหากส่งจดหมายตามที่อยู่ภาษาจีน ก็จะประสบปัญหาไปรษณีย์ไม่
สามารถนาส่งได้
6. ตัวเลขและลักษณนามต้องปรับให้ตรงกับความเคยชินในภาษาปลายทาง
ในการแปลมั กพบตัว เลขและลักษณนาม โดยเฉพาะอย่า งยิ่งมาตราชั่ง ตวง วัด ซึ่ ง
ภาษาไทยและภาษาจีนมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ผู้แปลต้องปรับให้ตรงกับความเคยชิน
ในภาษาปลายทาง เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายที่สุด
สาหรับการแปลตัวเลข ผู้สนใจการแปลปากเปล่าต้องฝึกคานวณให้รวดเร็วและแม่นยา
ตัวเลขหลักที่ไม่เป็นปัญหาได้แก่ หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น ซึ่งมีใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
หลักที่มีปัญหาได้แก่หลักแสน ล้าน ซึ่งภาษาจีนใช้หลักหมื่นมาเป็นฐานนับเป็น 十万 และ 百
万 ตามลาดับ พอถึงหลักสิบล้าน (แม้ภาษาไทยจะมีคาว่า โกฏิ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้)
ภาษาไทยใช้หลักล้านมาเป็นฐานนับ แต่ภาษาจีนใช้หลักหมื่นมาเป็นฐานในการนับหลักสิบ
ล้านว่า 千万 ครั้นพอถึงหลักร้อยล้านขึ้นไป ภาษาไทยยังใช้หลักล้านมาเป็นฐานไปเรื่อยๆ ว่า
ร้อยล้าน พันล้าน หมื่นล้าน แสนล้าน ล้านล้านในขณะที่ภาษาจีนมีคาเฉพาะสาหรับหลักร้อย
ล้านว่า 亿 ใช้เป็น 十亿、百亿、千亿 ส่วนคาว่า ล้านล้าน ภาษาจีนใช้คาว่า 兆 ตามลาดับ
ระบบความคิดเรื่องตัวเลขในห้วงสมองของคนไทยกับคนจีนจึงต่างกัน แม้ดูเผินๆ เรื่องนี้จะเป็น
เรื่องง่าย เพราะเป็นเรื่องที่มีระบบแน่นอน และเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้สนใจศึกษาการแปลชาวไทย
ได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาจีน แต่ในการปฏิบัติจริงแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดความผิดพลาด
ได้บ่อยที่สุดเรื่องหนึ่ง ผลที่เกิดจากความผิดพลาดนั้น นอกจากจะเสียภาพลักษณ์ความเป็นมือ
อาชีพแล้ว อาจทาให้การเจรจาติดขัดหรือมีความเข้าใจผิดกันได้มาก ผู้สนใจศึกษาการแปลจึง
ควรฝึกกลับตัวเลขให้แคล่วคล่องรวดเร็ว ทั้งแบบฝึกข้อเขียนและฝึกอ่านออกเสียง
ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นภาษาที่มีลักษณนามเช่นกัน แต่มิได้แปลว่าคาลั กษณนามที่
มักใช้กับของประเภทนั้นๆ ในภาษาหนึ่งจะใช้กับของประเภทนั้น ๆ ในอีกภาษาหนึ่งได้ทุกคา
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การใช้ ผิ ด มั ก เกิ ด กั บ ค าลั ก ษณนามทั่ ว ๆ ไปที่ พ บเห็ น ได้ บ่ อ ย เช่ น ตั ว อั น ฯลฯ ซึ่ งแม้ ใ น
ภาษาจีนจะมีลักษณนามอเนกประสงค์อย่าง 个 อยู่ ก็มิได้หมายความว่าจะใช้ได้ทุกกรณี เช่น
วัวตัวหนึ่ง 一头（黄）牛
ม้าตัวหนึ่ง 一匹马
ไก่ตัวหนึ่ง 一只鸡
ปลาตัวหนึ่ง 一条鱼
โต๊ะตัวหนึ่ง 一张桌子
เก้าอี้ตัวหนึ่ง 一把椅子1
ในทางกลับกัน คาที่ภาษาจีนใช้ลักษณนามอเนกประสงค์อย่าง 个 ก็อาจมาจากลักษณ
นามภาษาไทยต่าง ๆ กัน เช่น
一个理由 เหตุผลหนึ่งข้อ
四个馒头 หมั่นโถวสี่ลูก
两个人 คนสองคน
五个鸡蛋 ไข่ไก่ห้าฟอง
三个家庭 ครอบครัวสามครอบครัว 六个西瓜 แตงโมหกผล
การแปลข้อเขียนอาจไม่เป็นปัญหามากนัก แต่การแปลปากเปล่าอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
ง่าย จึงควรฝึกฝนให้คล่องแคล่ว
อีกประเด็นที่ต้องฝึกฝนให้มากคือ มาตราชั่ง ตวง วัด โดยหากเป็นมาตราสากลจะมีคา
แปลในภาษาจีนอยู่แล้ว จะไม่มีปัญหาในการแปลมากนัก แต่หากเป็นมาตราชั่ง ตวง วัดแบบ
ไทย แม้จะมีคาแปลภาษาจีนอยู่ แต่ก็เป็นที่เข้าใจในวงแคบ เนื่องจากเป็นที่เข้าใจในหมู่ชาว
ไทยเชื้อสายจีนหรือในหมู่ชาวจีนที่มีการติดต่อกับชาวไทยเป็นประจาเท่านั้น หากแปลด้วยคา
เหล่านี้ก็จะทาให้ผู้ฟังงุนงง จึงควรกลับเป็นมาตราชั่ง ตวง วัดที่คนจีนเข้าใจ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร อาทิ
โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเนื้อที่เพียง 2 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา
หากแปลคาว่า ไร่ งาน ตารางวา ด้วยคาว่า 莱（泰亩）、昂、平方哇 ก็ไม่ผิด แต่
จะเป็นที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากผู้แปลอธิบายว่า 1 ไร่ เท่ากับ 400 ตารางวา 1 งาน
1

จานวนตัวเลข “หนึ่ง” ในภาษาไทย เมื่อใช้กับคาลักษณนามสามารถเขียนได้สองรูปแบบ คือ คานาม + ลักษณนาม + “หนึ่ง”
หรือ คานาม + “หนึ่ง” + ลักษณนาม เช่น 一头（黄）牛 เมื่อแปลเป็นภาษาไทยสามารถแปลว่า วัวตัวหนึ่ง หรือ วัวหนึ่งตัว
ก็ได้
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เท่ากับ 100 ตารางวา และ 1 ตารางวาเท่ากับ 4 ตารางเมตร ก็จะเป็นการสร้างความยุ่งยาก
ให้ผู้รับสารโดยไม่จาเป็น ในกรณีนี้ควรคานวณให้เสร็จเรียบร้อยและแปลเป็นภาษาจีนว่า
我们是一所小学校，面积只有 3740 平方米。

อย่างไรก็ดี หากเป็นงานแปลวรรณกรรมที่ต้องการรักษาบรรยากาศความเป็นไทยไว้
อาจใช้คาว่า 莱（泰亩）、昂、平方哇 แล้วอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจก็ได้
7. การแปลสานวน สุภาษิต คาพังเพยเป็นภาษาธรรมดาหรือใช้สานวนโวหารที่มีอยู่ใน
ภาษาปลายทาง โดยต้องระวังเรื่องความแตกต่างของความหมายและน้าเสียง
สานวนโวหารช่วยเพิ่มเสน่ห์ในการใช้ภาษา ทาให้ถ้อยคาที่พูดนั้นกินความมากสามารถ
สื่อความให้กระจ่างลึกซึ้งยิ่งขึ้ นสาหรับผู้มีวัฒนธรรมของภาษานั้นๆ ร่วมกัน หลักการแปลที่
ควรยึดถือมีดังนี้
1) หากเป็นไปได้ผู้แปลควรรัก ษาสานวนหรือ โวหารภาพพจน์ ไว้ เพราะเป็ นการดี ที่
สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมให้ผู้อื่นได้รับรู้ รักษาภาพความคิดหรือการอุปมาอุปไมยในภาษา
เดิม ทาให้ผู้รับสารทราบว่าคนต่างประเทศนั้นมีความความคิดหรือวัฒนธรรมอย่างไร
2) หากไม่สามารถรักษาสานวนหรือโวหารภาพพจน์ไว้ได้ ให้รักษาความหมายโดยปรับ
ส านวน ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ห ลั ก ข้ อ แรกได้ เนื่ อ งจากจะท าให้ ผู้ รั บ สารไม่ เ ข้ า ใจภาพ
ความคิดหรือการเปรียบเทียบนั้นว่ามีความหมายอย่างไร เช่นนี้ควรมุ่งเน้นความเข้า ใจของ
ผู้ รั บ สารเป็ น หลั ก โดยมุ่ งแสดงความคิ ด ในภาษาหนึ่ งออกเป็ น ความคิ ด ในอี ก ภาษาหนึ่ ง
กล่าวคือ หากเกิดกรณีเช่นเดียวกันให้ใช้วิธีพูดเดียวกับภาษาของผู้รบั สาร โดยนาภาพความคิด
หรืออุปมาอุปไมยที่ผู้ที่รับสารเข้าใจมาใช้
3) หากไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพความคิด หรือภาพอุปมาอุปไมยในอีกภาษา
ได้ ให้แปลเป็นภาษาธรรมดา โดยพยายามรักษาจุดมุ่งหมายของสานวนนั้นๆ เป็นสาคัญ
การรักษาสานวนหรือโวหารภาพพจน์ในภาษาไทยทาได้ง่ายในกรณีที่สานวนภาษาจีนมี
ภาพความคิดเหมือนกันหรือคล้ ายกันกับสานวนในภาษาไทยอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเหมือนหรือ
คล้ายกันโดยบังเอิญหรือได้รับอิทธิพลจากอีกฝ่ายก็ตาม เป็นต้นว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ซึ่ง
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ภาษาจีนพูดตรงกันว่า 一个巴掌拍不响 (ฝ่ามือข้างเดียวตบไม่ดัง) หรือ สิบปากว่าไม่เท่าตา
เห็น ภาษาจีนพูดใกล้เคียงกันว่า 百闻不如一见 (ได้ยินร้อยครั้งไม่สู้ได้เห็นครั้งเดียว) ถือว่า
รักษาไว้ได้ทั้งความหมายและภาพความคิด
หากในภาษาจีนไม่มีสานวนที่มีภาพความคิดเหมือนหรือคล้ายกันกับสานวนภาษาไทย
อาจแปลรักษาสานวนหรือปรับสานวนโดยรักษาความหมายไว้ การแปลรักษาสานวนคือรักษา
ภาพความคิดเดิมในภาษาไทยโดยที่ภาษาจีนไม่มีภาพความคิดนั้น ทาได้ในงานวรรณกรรมซึ่ง
ต้องการคงบรรยากาศวัฒนธรรมไทยไว้ เช่นเดียวกับการที่ผู้แปลนิยายกาลังภายในรักษา
สานวนภาษาจีนไว้เป็นต้นว่า ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้้าตา ซึ่งมาจาก 不见棺材不落泪 แต่
การทาเช่นนี้ ผู้แปลต้องมีความเข้าใจระบบความคิดของคนจีนดีพอสมควรที่จะเข้าใจว่าการ
รักษาภาพความคิดเดิมเช่นนี้จะทาให้ผู้รับสารชาวจีนเข้าใจได้หรือไม่
โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อไม่มีภาพความคิดและความหมายอย่างเดียวกันในภาษาจีนก็ควร
ใช้วิธีปรับสานวนโดยรักษาความหมายไว้ เป็นต้นว่า ภาษาไทยกล่าวถึงการแสดงความรู้หรื อ
อวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่าว่า เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน จะแปลตรงๆ ว่า 把老椰子卖给椰
子园 ผู้รับสารชาวจีนก็อาจไม่เข้าใจลึกซึ้งหรือไม่สามารถเข้าใจทันที เพราะวิถีชีวิตของคนจีน
ไม่ได้ผูกพันอยู่กับมะพร้าวเหมือนคนไทย จึงควรหาภาพความคิดหรือการเปรียบเทียบรูปแบบ
อื่นที่คนจีนเข้าใจมาใช้แทน ได้แก่ 班门弄斧 (ควงขวานหน้าบ้านหลู่ปันซึ่งเป็นปรมาจารย์ช่าง
ไม้ของจีน) หรือภาษาไทยกล่าวถึงภาวะขาดแคลนอาหารหรือทุพภิกขภัยว่า ข้าวยากหมาก
แพง จะแปลตรง ๆ ว่า 米难找，槟榔贵 ผู้รับสารชาวจีน (ยกเว้นคนภาคใต้ที่รู้จักกินหมาก)
ก็จะไม่เข้าใจ จึงต้องแปลว่า 民不聊生 (ราษฎรเดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิตอยู่)
เนื่องจากในภาษาจีนมีสานวนมากเพราะมีการสั่งสมของวัฒนธรรมยาวนาน จึงไม่ค่อย
ประสบปัญ หาการหาสานวนมาใช้แทนส านวนในภาษาไทยเท่าใดนัก เพียงแต่ ผู้แปลต้อ ง
ทาการค้นคว้าเพื่อเลือกสานวนที่มีความเหมาะสมมาใช้ในการแปลสานวนเหล่านั้น
ข้อควรระวังในการแปลสานวนโวหารคือ บางครั้งสานวนในภาษาไทยและภาษาจีน
คล้ายกันมาก แต่มีความแตกต่างในการใช้ เป็นต้นว่า
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กิ่งทองใบหยก กับ 金枝玉叶 (กิ่งทองใบหยก)
ทั้งสองสานวนนี้ใช้คาเดียวกันแต่ความหมายต่างกันมาก กิ่งทองใบหยก หมายถึงหญิง
ชายเหมาะสมกัน ในขณะที่ 金枝玉叶 หมายถึงเชื้อพระวงศ์หรือคนที่มีชาติกาเนิดสูง ฉะนั้น
ประโยคว่า เขาสองคนสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก จึงควรแปลว่า 他们俩是天生一对。
หรือแปลเป็นภาษาธรรมดาว่า 他们俩很般配。天赐良缘 金玉良缘
วัวหายล้อมคอก กับ 亡羊补牢(แพะหายซ่อมคอก)
ทั้งสองสานวนนี้มีความหมายคล้ายกันมาก กล่าวคือ วัวหายล้อมคอก หมายถึง ของหาย
แล้วจึงจะเริ่มป้องกัน หรือเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไข ในขณะที่ 亡羊补牢 หมายถึง ทาการ
แก้ไขหลังเกิดข้อผิดพลาด หากดูเผินๆ เหมือนสานวนดังกล่าวจะใช้แทนกันได้ แต่ วัวหายล้อม
คอก ของไทย มีน้าเสียงเชิงตาหนิว่าไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่หายหรือสูญเสียไปแล้ว
กลับมาเป็นปกติได้ ในขณะที่ 亡羊补牢 มีน้าเสียงเชิงบวกว่ารู้จักปรับปรุงแก้ไข จึงไม่ควร
แปลสานวน วัวหายล้อมคอก ว่า 亡羊补牢 เพราะจะทาให้ผู้รับสารรับรู้น้าเสียงผิดไป ฉะนั้น
คนจ้านวนมากชอบแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอก อาจแปลเป็นภาษาธรรมดาและเติมความ
ลงไปประกอบความเข้าใจว่า 很多人喜欢做错事才想补救，那是无济于事的。
ดังนั้นการแปลสานวน สุภาษิต คาพังเพย ต้องพิจารณาทั้งภาพความคิด ความหมาย
และน้าเสียงประกอบกัน ผู้แปลควรมีหนังสือคู่มือเกี่ยวกับสานวนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน
เพื่อใช้ประกอบการค้นคว้า
8. รู้จัก ตัด เติม และปรับข้อความให้เหมาะสมกับวิธีการแสดงออกในภาษาปลายทาง
ในการแปลจาเป็นต้องมีการตัดข้อความบางส่วน หรือเพิ่มเติมข้อความที่ไม่ปรากฏใน
ต้นฉบับลงไปในฉบับแปล หรือปรับรูปแบบของการนาเสนอให้เหมาะสมกับวิธีการแสดงออก
ในแต่ละภาษา
1) ตัดข้อความที่มีอยู่ในต้นฉบั บภาษาไทยแต่ไม่จาเป็นในภาษาจีน เพื่อให้กระชับขึ้น
และอ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพราะภาษาในต้นฉบับเดิมก็ไม่จาเป็นอยู่แล้ว หรือข้อความที่แปล
ออกมานั้นได้รวมความหมายไว้แล้วก็ได้โดยไม่ต้องปรากฏข้อความดังกล่าว เช่น
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ตัวอย่างที่ 1
ภาษาไทย
ขี้ผึ้งที่เค้าใช้ทาลิปมัน จะหาซื้อที่ไหนดีคะ

ภาษาจีน
用来做唇膏的蜂蜡，在什么地方可以买到呢？

คาว่า เค้า ซึ่งเป็นภาษาพูดของคาว่า เขา ในประโยคนี้ไม่ได้หมายความเฉพาะเจาะจงถึง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจริง ๆ หากตัดทิ้งในภาษาไทยเสียก็ย่อมได้ แต่มีก็ไม่เสียหายเพราะเป็น
ลีลาของภาษา แต่ในภาษาจีน หากใส่คาว่า เขา ลงไปเป็น 他用来做唇膏的蜂蜡 จะ
เท่ากับเป็นการเฉพาะเจาะจงลงไปว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หากจะแปลให้
ครบถ้วนอาจใช้คาว่า 人家 ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจง เป็น 人家用来做唇膏的蜂蜡 แต่ทั้งนี้ก็
เป็นการใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแปลคือการตัดคาดังกล่าวออก
ตัวอย่างที่ 2
ภาษาไทย

ภาษาจีน

จากกระแสการปฏิ รู ป อุ ด มศึ ก ษาที่ ป รากฏทั่ ว โลก

随着全球高等教育改革的实施，

สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงจาเป็นต้องมีการเตรียมพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

泰国高等院校必须为此提前做好
准备。

หากแปลคาว่า ที่ปรากฏ ตรงๆ ด้วยคาว่า 出现 ผู้รับสารจะเข้าใจว่าเป็นปรากฏการณ์
พิเศษที่เพิ่งเกิด เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงและมักเป็นแง่ลบ เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤติการเงิน ฯลฯ
จึงควรตัดทิ้ง ส่วน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต จะแปลเต็มๆ เป็น 未来的变化 ก็ได้แต่ใน
บริบทนี้ไม่จาเป็นต้องแปลเช่นนั้น เพราะการปฏิรูปย่อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว จึง
สามารถตัดและปรับเหลือเพียง 为此 และ 提前 ใน 提前做好准备 ก็ระบุชัดอยู่แล้วว่าเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต การตัดและปรับโดยใช้วิธีอ้างอิงถึงสิ่งที่พูดมาแล้วเช่นนี้ทาให้เห็นความ
เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันชัดเจน
2) เติมข้อความที่ไม่ปรากฏในต้นฉบับภาษาไทย แต่ควรปรากฏในภาษาจีน เพื่อให้
ภาษาสละสลวยและอ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพราะภาษาในต้นฉบับเดิมสามารถเข้าใจได้โดยละบาง
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ข้อความ ในขณะที่ภาษาจีนไม่สามารถละได้ หรือเป็นการเติมเพื่อให้ได้น้าเสียงที่ใกล้เคียงกับ
ต้นฉบับ
ตัวอย่างที่ 1
ภาษาไทย

ภาษาจีน

แฟนชอบซื้อของก๊ อปมาให้ ไม่อยาก

男朋友总是买一堆冒牌货给我，我才不想

ได้ จะบอกเขาตรงๆ ดีไหมคะ

要！我是不是该直接跟他说呢？

ประโยคภาษาไทยไม่ มีการบอกว่า แฟน ซื้ อสิ นค้า ลอกเลียนแบบหรื อสิ นค้า ละเมิ ด
ลิขสิทธิ์ให้ใคร ทั้งยังไม่กล่าวถึงผู้ที่ไม่ต้องการของเหล่านั้น ตลอดจนผู้ที่ต้องการพูดข้อความ
ดังกล่าว เพราะความหมายในภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้ว แต่หากไม่กล่าวถึงว่าบุคคลข้ างต้น
หมายถึงใครในประโยคภาษาจีน จะทาให้ผิดไวยากรณ์และไม่สื่อความ จึงจาเป็นต้องเติมลงไป
ให้ชัดเจน
ตัวอย่างที่ 2
ภาษาไทย

ภาษาจีน

เธออดหั ว เราะเสี ย งดั ง ไม่ ไ ด้ “ฉั น พู ด เล่ น

她忍不住哈哈大笑：“我只是开个玩

หรอกน่ะ”

笑。”

ประโยคนี้จะใช้ว่า 我开玩笑啊 ก็ได้ แต่จะไม่ได้อรรถรสของภาษาเต็มที่ เมื่อเติมคา
ว่า 只是 และ 个 ก็ทาให้น้าเสียงเบาลงทันทีและมีลีลาของการหยอกอยู่ในที
3) การพูดในที่ชุมชนและเอกสารต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบการนาเสนอต่างกันในภาษาไทยและ
ภาษาจีน ควรปรับรูปแบบการนาเสนอให้เหมาะกับผู้รับสาร เป็นต้นว่า จดหมายภาษาไทยใส่
วันที่ไว้ด้านบนหลังจากที่อยู่ แต่จดหมายภาษาจีนใส่วันที่ไว้ด้านล่างหลังลงนามผู้เขียน ฉะนั้น
ควรนาวันที่มาใส่ไว้ด้านล่างตามความเคยชินในภาษาจีน นอกจากปรับรูปแบบแล้ว บางครั้ง
ต้องมีการตัดหรือเติมข้อความให้เ หมาะสมด้วย อาทิ การขึ้นต้นคากล่าวในงานเลี้ยง งาน
ประชุมหรือพิธีลงนาม
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ภาษาจีน

ภาษาไทย

尊敬的华侨大学丘进校长以及各位

ศาสตราจารย์ ดร. ชิวจิ้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

领导、老师、尊敬的农业大学各位

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

领导、

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

女士们、先生们：

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

จะเห็นได้ว่าภาษาจีนจะต้องใช้คาว่า 尊敬的 หรือที่เคารพ นาหน้าบุคคลที่ผู้พูดกล่าว
ทักและหากมีบุคคลสาคัญที่ต้องเอ่ยตาแหน่งหรือเอ่ยนามหลายคน ก็จะเอ่ยคา ว่า 尊敬的 นี้
ทุกครั้งไป ในขณะที่ภาษาไทยอาจใช้คาว่า กราบเรียน ในครั้งแรกครั้งเดียว หรือไม่ใช้เลยก็ได้
และอาจจะมีคาว่า ที่เคารพอยู่ท้ายสุดหรือไม่ก็ได้ การแปลคากล่าวลักษณะนี้เป็นภาษาจีน
ต้องใช้ตามรูปแบบของจีน นอกจากนั้นเมื่อกล่าวทักทายเสร็จ อาจเติมคาทักทายประเภท
大家好！上午好！下午好！ด้ ว ยก็ ไ ด้ ซึ่ งลั ก ษณะนี้ ภ าษาไทยไม่ นิ ย มใช้ หากแปลกลั บ
จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยก็ควรตัดออก
อย่างไรก็ดี หากเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ต้องส่งให้แก่ทางราชการ เป็นต้นว่า ใบ
ปริญญาบัตร ทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ อาจใช้วิธีแปลรักษารูปแบบเดิมเพื่อให้สะดวกใน
การสอบทาน
9. เรียงประโยคตามโครงสร้างภาษาปลายทางหรือตามความนิยมในภาษาปลายทาง
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน หรือภาษาจีนเป็นภาษาไทย ต้องเรียงประโยคเสียใหม่
ตามรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาปลายทาง ซึ่งตัวอย่างประโยคพื้นฐานที่ผู้เรียนมักพบเห็นถึง
ความแตกต่างด้านโครงสร้างภาษาของไทยและจีน ได้แก่
ภาษาจีน
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中午他在食堂吃饭。

ตอนเที่ยงเขากินข้าวที่โรงอาหาร

他中午在食堂吃饭。

เขากินข้าวที่โรงอาหารตอนเที่ยง

明天下午我去图书馆借书。

บ่ายวันพรุ่งนี้ฉันจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด

我明天下午去图书馆借书。

ฉันจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดบ่ายวันพรุ่งนี้

我给你书。

ฉันให้หนังสือเธอ
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จากตัวอย่างในประโยคข้างต้น เห็นได้ว่าคาบอกเวลาในภาษาจีนวางไว้หน้าหรือหลัง
ประธาน (ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2) บทขยายบอกสถานที่วางไว้หน้ากริยา (ประโยคที่ 1)
บอกว่ า ไปสถานที่ ใ ดก่ อนการกระท า (ประโยคที่ 2) และกรรมรองวางก่อ นกรรมตรงใน
ประโยคที่มีกริยา 2 กรรม (ประโยคที่ 3)
ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น ตั ว อย่ า งพื้ น ฐานที่ ผู้ ส นใจศึ ก ษาแปลน่ า จะทราบและให้ ค วาม
ระมัดระวัง เพราะหากแปลผิดจะถือเป็นความผิดทางไวยากรณ์ แต่ยังต้องให้ความสาคัญกับ
ประโยคซึ่งในความเป็นจริงจะแปลเรียงตามต้นฉบับก็ได้ เพียงแต่หากสลับตาแหน่งคาใน
ประโยคจะทาให้ภาษาสละสลวยและเป็ นธรรมชาติมากขึ้นในภาษาจีน เช่น ประโยคที่มีการ
แสดงความเป็นเหตุเป็นผล ภาษาไทยและภาษาจีนจะนาสาเหตุไว้ประโยคหน้าและผลของ
เหตุการณ์ไว้ประโยคหลัง หรือนาผลของเหตุการณ์วางไว้หน้าประโยค ส่วนสาเหตุวางไว้หลัง
ประโยค แต่ในบางกรณี การนาสาเหตุวางไว้หน้าประโยคจะทาให้ภาษาสละสลวยและเข้าใจ
ง่ายขึ้น เช่น
ภาษาไทย
คุณหมอวิศาลถึงแก่กรรมเพราะโรคหัวใจกาเริบ

ภาษาจีน
威善医生昨晚因心脏病发作去世。

เมื่อคืนนี้
วันที่ 27 ราคาข้า วไทยปรับ ตัวจากตั นละ 580

由于多个亚洲国家减少了大米出口

เหรี ย ญสหรั ฐ เป็ น ตั น ละ 760 เหรี ย ญสหรั ฐ

量，泰国大米报价 27 日从每吨 580

เนื่องจากหลายประเทศในเอเชียลดการส่งออก

美元涨到了每吨 750 美元。

ข้าวลง

ประโยคที่มีการแสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ภาษาไทยนิยมแสดงวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายไว้ด้านหลัง ในขณะที่ภาษาจีนนิยมแสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไว้ด้านหน้า
เช่น
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ภาษาไทย

ภาษาจีน

แม่ทางานเหนื่อยยากเพื่ออนาคตของลูก

妈妈为孩子们的未来辛辛苦苦地工作。

ศูน ย์ภ าษามหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ไ ด้

为了促使外语教师了解新型的外语教学理

จัดการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศได้เข้าใจ
ถึงทฤษฎี การสอนภาษาต่ างประเทศแนว

论，农业大学语言中心举办了本次学术讲
座。

ใหม่

อย่างไรก็ดี ผู้แปลไม่จาเป็นต้องแปลกลับเสมอไป เพราะภาษาจีนก็มีคาต่างๆ ที่ใช้แสดง
เป้าหมายวางไว้ส่วนหลังของประโยคอยู่จานวนมาก อาทิ 以、以致、以便 ส่วนในกรณี
ปฏิเสธเพื่อมิให้เกิดเป้าหมาย ผู้แปลสามารถนาคาว่า 免得、以免 มาใช้ได้เช่นกัน ส่วนจะ
เลือกแปลตรงหรือแปลกลับในกรณีใดนั้น ผู้แปลควรพิจารณาความสละสลวยของภาษาเป็น
หลัก
โครงสร้างประโยครูปแบบหนึ่งที่ควรศึกษา คือ ประโยคที่มีลักษณะเป็นกรรมวาจก
（ภาษาจีน เรียกว่า 被字句）หมายถึง ระเบียบของกริยาที่บอกว่าประธานเป็นกรรมการก
หรือผู้ถูกทา กริยาของประโยคที่แสดงว่าประธานทาหน้าที่เป็นกรรมการก คือ ผู้ถูกทา กริยา
ของประโยคกรรมต้องใช้สกรรมกริยา คือ กริยาที่ต้องมีกรรมรับ บางทีก็มีกริยานุเคราะห์
“ถูก” นา และใช้หมายไปในทางไม่ดี เช่น เด็กถูกตี ถูกตี เป็นกริยา กรรมวาจก เด็กเป็นกรรม
การก แต่บางทีก็ไม่ปรากฏกริยานุเคราะห์ “ถูก” เช่น หนังสือเล่มนี้แต่งดีมาก (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556,17)
ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวในหนังสือภาษากฎหมายไทยว่า
“การใช้ประโยคในกรรมวาจกซึ่งไม่สมควรใช้ในภาษาไทยที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอนั้น มิ
ได้มาจากสานวนในตัวบทกฎหมายไทยที่แปลมาจากภาษาอังกฤษเลย หากแต่ผู้ใช้แปลหรือ
เคยชินมากับการใช้ภาษาอังกฤษตามลาพัง
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...ภาษาไทยของเรานั้น โดยปกติเราใช้กรรมวาจก (passive voice) แต่เฉพาะเรื่องที่
เป็นอัปมงคลเท่านั้น เป็นต้นว่าถูกครหานินทา ถูกตาหนิติเตียน ถูก ลงโทษ ถูกฆ่า ถูกจับ ถูก
สอบสวน ถูกกล่าวหา และถูกฟ้อง ฯลฯ ”
ผู้เขียนอนุมานว่า การประโยคกรรมวาจกในภาษาไทย อาจมีที่มาจากความเคยชินใน
การใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ
อนึ่ง ผู้เขียนไม่ได้ต้องการให้ผู้แปลเคร่งเครียดหรือยึดติดในการใช้ภาษาไทย เนื่องจาก
ผู้เขียนเข้าใจดีว่าภาษาทุกภาษาในโลกย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแต่ปรารถนาให้ผู้
แปลใช้โครงสร้างภาษาไทยให้ดีขึ้น เหมาะกับธรรมชาติของภาษาไทย ดังนั้น หากผู้แปลต้อง
แปลประโยคกรรมวาจกเป็นภาษาไทย ผู้แปลอาจต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ภาษาให้เข้า
กับความเคยชินของการเขียนในภาษาไทย เช่น
ภาษาจีน

ภาษาไทย

他被大家说服了。

เขาถูกทุกคนพูดเกลี้ยกล่อมจนยอมทาตาม

中国的古典名著《三国演义》于公元

“สามก๊ก” วรรณกรรมโบราณที่มีชื่อเสียงของ

1802 年被译成泰文。

จีน แปลเป็นภาษาไทยเมื่อค.ศ. 1802
“สามก๊ก” วรรณกรรมโบราณที่มีชื่อเสียงของ
จีนได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเมื่อค.ศ. 1802
“สามก๊ก” วรรณกรรมโบราณที่มีชื่อเสียงของ
จีนถูกแปลเป็นภาษาไทยเมื่อค.ศ. 1802
“สามก๊ก” วรรณกรรมโบราณที่มีชื่อเสียงของ
จีน แปลเป็นภาษาไทยเมื่อพ.ศ. 2345

这封信还没被寄出。

จดหมายฉบับนี้ยังไม่ได้ส่งออกไป
จดหมายฉบับนี้ยังไม่ถูกส่งออกไป
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นอกจากนี้ โครงสร้างประโยคบุพบท ba（把）คือ ประโยคที่มีคาบุพบท 把 นาหน้า
คาที่เป็นผู้ถูกกระทา โดยผู้ถูกกระทานั้นจะอยู่หน้ากริยาในลักษณะกรรมหลังคาบุพบท 把
อาจเทียบได้กับประโยคภาษาไทยที่มีโครงสร้าง “เอา กรรม กริยา” เช่น เอารถไปขาย เป็น
ต้น ประโยค 把 ใช้เพื่อแสดงว่าผู้ถูกกระทาได้รับการจัดการอย่างไร โดยยังคงผู้กระทากริยาไว้
ในฐานะประธานของประโยค (ประพิณ มโนมัยวิบูลย์,2541,191) ตัวอย่างเช่น
ภาษาจีน
他把蛋糕放进冰箱里。

ภาษาไทย
เขาวางเค้กเข้าไปในตู้เย็น
เขาเอาเค้กวางเข้าไปในตู้เย็น
เขานาเค้กวางเข้าไปในตู้เย็น

妈妈把钱递给售货员。

แม่ยื่นเงินให้พนักงานขาย
แม่เอาเงินยื่นให้พนักงาน
แม่นาเงินยื่นให้พนักงานขาย

爸爸把车停在外边

พ่อจอดรถไว้ข้างนอก
พ่อเอารถจอดไว้ข้างนอก
พ่อนารถไว้ข้างนอก

คาว่า “把” นอกจากจะแปว่า “เอา” ยังสามารถแปลว่า “นา” ได้ด้วย โดยการแปล
โครงสร้างประโยคบุพบท ba เป็นภาษาไทย บางครั้งก็ไม่ปรากฏคาว่า “นา” หรือ “เอา”
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับภาษาและวิจารณญาณทางด้านการใช้ภาษาของผู้แปล
10. ในกรณีที่การลาดับความในต้นฉบับอ่านเข้าใจยาก สามารถเรียบเรียงลาดับความ
เพิ่มเติมคาเชื่อมหรือตัดคาฟุ่มเฟือยได้ตามความเหมาะสม
บ่อยครั้งที่พบว่าต้นฉบับเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจยาก ซึ่งเกิดจากปัญหาการใช้คาไม่ถูกต้อง
ใช้คาฟุ่มเฟือย ใช้คาศัพท์เฉพาะทาง ใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม ใช้สานวนต่างประเทศ ฯลฯ ยังมี
ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือ การลาดับความไม่ชัดเจน บางครั้งข้อความขนาดยาวเต็มไป
ด้วยศัพท์เข้าใจยาก ความหมายมีน้อยแต่ใช้ภาษาวกวนไปมา ปราศจากประธานหรือกริยา
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อาจพบการใช้คาเชื่อมผิด หรือมีคาฟุ่มเฟือยที่หากตัดไปแล้วก็มีความหมายเท่าเดิม เมื่อพบ
ต้นฉบับที่ลาดับความไม่ชัด เจน ผู้แปลต้องอ่านให้เข้าใจและลาดับความใหม่ อาจใช้วิธีแยก
ประโยคและรวมประโยคเข้ามาช่วยได้ แม้จะไม่ตรงตามโครงสร้างของภาษาในต้นฉบับ แต่
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร เป็นต้นว่า
ตัวอย่างที่ 1 การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน
“อิ่มเอม” นับเป็นผู้นาในธุรกิจฟาสต์ฟู้ด ซึ่งมุ่งมั่นสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
ด้ ว ยปรั ช ญาที่ ว่ า “ความอร่ อ ยจากอาหาร บริ ก ารจากหั ว ใจ” โดยการขยายร้ า นสาขา
ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพในงานบริการด้วยการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทรวมทั้งคู่ ค้าให้มี
จิตใจพร้อมให้บริการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่
ร้านสาขา ตลอดจนการพัฒนาระบบการส่งสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
รักษาคุณภาพและความสดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน คงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งนับเป็นการ
เพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้าและคู่คา้ ตั้งแต่รถขนส่งของผู้ขายที่มาส่งสินค้า ตลอดจนการจัดส่งจากศูนย์
กระจายสินค้าถึงร้านสาขา การจัดการภายในศูนย์กระจายสินค้าโดยการควบคุมอนามัยของ
สินค้าที่ส่งในทุกขั้นตอน
ข้อความข้างต้นมาจากข้อความจริงในข้อความประชาสัมพันธ์องค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง
โดยผู้เขียนได้เปลี่ยนชื่อองค์กรและเนื้อหาบางตอนเพื่อความเหมาะสม แต่คงลีลาภาษาเดิมไว้
หากอ่านเผิน ๆ คนไทยสามารถเข้าใจข้อความข้างต้นได้ แต่เมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่าการใช้
ภาษามีหลายจุด ที่ต้องแก้ไข จึงเป็นการยากสาหรับผู้แปลมือใหม่ที่อาจสับสนว่าควรตัดจบ
ประโยคตาแหน่งใดจึงจะเหมาะสม วิธีการที่ควรกระทาคืออ่านแล้วแยกประเด็นที่ผู้ส่งสาร
ต้องการสื่อกับผู้รับสารก่อนว่ามีประเด็นใดบ้าง เช่น
1. “อิ่มเอม” นับเป็นผู้นาในธุรกิจฟาสต์ฟู้ด มีเป้าหมายสนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภค
2. “อิม่ เอม” มีคาขวัญประจาธุรกิจว่า “ความอร่อยจากอาหาร บริการจากหัวใจ”
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3. “อิ่มเอม” ขยายร้านสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บริการ
4. “อิ่มเอม” พัฒนาการบริการด้วยการฝึกอบรมพนักงานและคู่ค้า
5. “อิ่มเอม” ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการที่ร้าน
6. “อิ่มเอม” มีระบบการกระจายสินค้าโดยผ่านศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
7. ระบบการกระจายสินค้าของ “อิ่มเอม” มีการควบคุมอนามัยทุกขั้นตอน
เมื่อแยกประเด็นหลักได้เช่นนี้แล้วก็สามารถแปลเป็นภาษาจีนได้ ทั้งนี้ภาษาที่ใช้ต้องเอื้อ
ให้ผู้รับสารเข้าถึงจุดมุ่งหมายของผู้ส่ง สาร ข้อความข้างต้นเป็นภาษาโฆษณา จึงควรเลือกใช้
ภาษาอย่างเดียวกันในภาษาจีน และคาขวัญประจาธุรกิจก็ควรพิถีพิถันเฟ้นหาถ้อยคาที่ไพเราะ
สละสลวย เป็นต้นว่าได้ดุลยภาพเช่นเดียวกันกับต้นฉบับ ข้อความข้างต้นสามารถแปลเป็น
ภาษาจีนได้ดังนี้
“饱饱餐”作为快餐店产业的龙头企业，一直致力于满足顾客的各种需求。
我们的口号是：“美味来自饱餐，服务来自内心”。为了顾客对商品和服务的
选择感到便利，我们已努力拓展快餐店的产业链，覆盖了全国的所有地区。
为了提高服务质量，我们培训员工以及合作伙伴,持着“快乐服务”的精神。运
用现代技术，以求提高店内的服务，并不断改善食品分发体系。冷冻保鲜食
品配送中心，秉持着对食品质量及其新鲜度严格把关的标准，来保持食品的
营养价值，以此来为客户与贸易伙伴增值。从供应商运送货物交由配送中心
管理，到配送中心把货物运送到各个分店，我们都严格做好每个环节的卫生
工作。

ตัวอย่างที่ 2 การแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
中国传统节日，形式多样、内容丰富，是中华民族悠久历史文化的重要
组成部分。传统节日的形成，是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的
过程。中华民族的古老传统节日，涵盖了原始信仰、祭祀文化、天文历法、
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易理术数等人文与自然文化内容，蕴含着深邃丰厚的文化内涵。从远古先民
时期发展而来的中华传统节日，不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩
1

的社会生活文化内容，也积淀着博大精深的历史文化内涵。

ข้อความข้างต้นเกี่ยวกับเทศกาลจีน ประโยคส่วนใหญ่มีความชัดเจน ทาให้ผู้แปลไม่
จาเป็นต้องเรียงลาดับความใหม่ แต่ผู้เขียนพบว่าข้อความดังกล่าวมีการนาคาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันมาใช้ซ้อนกัน ซึ่งภาษาจีนนิยมใช้วิธีดังกล่าวในงานเขียน เช่น 多样 และ 丰富
แม้สองคานี้จะมีความหมายที่ต่างกัน คือ 多样 หมายถึง หลายประเภท ส่วน 丰富 ใช้ใน
กรณีมีจานวนหรือปริมาณมาก แต่ในประโยคข้างต้น ผู้เขียนจงใจแปลสองคานี้ด้วยคาเดียวกัน
คือคาว่า “หลากหลาย” นอกจากนี้ยังปรากฏคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกคือ 积淀 และ
凝聚 โดยใน 现代汉语词典第七版 เขียนความหมายของสองคานี้ว่า 积淀 หมายถึง ก.
สั่งสมจนตกผลึก น. การสั่งสมจนตกผลึก (โดยมากใช้กับวัฒนธรรม ความรู้ ประสบการณ์)
凝聚 หมายถึง ก. ก๊าซควบแน่นจนกลายเป็นของเหลว ก. รวมตัว ซึ่งจากบริบทผู้เขียนจงใจ
แปลสองคานี้ด้วยคาเดียวกัน คือคาว่า “สั่งสม”
อนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งและการเชื่ อ มโยงทางภาษา เมื่ อ แปลข้ อ ความเป็ น
ภาษาไทย ผู้เขียนจึงเพิ่มคาเชื่อมประโยค อาทิ “โดย” “ซึ่ง” ลงไปในข้อความภาษาไทยด้วย
จากเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนแปลเรื่องราวดังกล่าวเป็นภาษาไทย ดังนี้
เทศกาลจีนมีรูปแบบและสารัตถะที่หลากหลาย เป็นส่วนสาคัญของวัฒนธรรมจีนที่สงั่ สม
มาอย่างยาวนาน การก่อตัวของเทศกาลเป็นกระบวนการตกผลึกทางประวัติศาสตร์และ
วั ฒ นธรรมอั น ยาวนานของชนชาติ พั น ธุ์ ห รื อ ประเทศนั้ น ๆ โดยเทศกาลโบราณของจี น
ครอบคลุมถึงมนุษย์กับธรรมชาติ อาทิ เรื่องความเชื่อดั้งเดิม วัฒนธรรมการเซ่นไหว้ ระบบ
ปฏิทิน และโหราศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีนัยยะด้านวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เทศกาลจีนที่พัฒนามา

1

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E8%8A%82%E6%97%A5
/396100?fr=aladdin เข้าถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2562

147

中國學研究期刊·泰國農業大學

ตั้งแต่สมัยบรรพกาล ไม่เพียงบันทึกเรื่องราวด้านชีวิตและวัฒนธรรมในสังคมที่หลากหลายของ
บรรพชนจีน ทั้งยังเป็นสิ่งสั่งสมเรื่องราววัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งอีกด้วย
ตัวอย่างที่ผู้เขียนสรุปไว้ในหลักและข้อควรระวังสาหรับการแปลจีน -ไทย ไทย-จีนนั้น
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยคหรือสถานการณ์ในการแปลที่ผู้เขียนพบเห็นว่าเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในการแปล จึงนามารวบรวมให้ผู้สนใจด้านการแปลใช้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ในความ
เป็นจริง เนื่องจากเราไม่สามารถเลือกต้นฉบับหรือควบคุมการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงได้
ผู้สนใจการแปลจาเป็นต้องฝึกเลือกต้นฉบับที่ภาษาอ่านยากและมีการลาดับความไม่ดีมาเป็น
แบบฝึกหัดในการแปลบ้าง เพื่อใช้ฝึกพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการแปลของตน
ต่อไป
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