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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมาย เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอข้อ ผิ ด พลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
จากต้น ฉบับ ภาษาอัง กฤษเป็ นฉบับ แปลภาษาไทย โดยการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งบทบรรยายใต้ภ าพ
ของภาพยนตร์ภาษาอังกฤษยอดนิยมสู งสุ ดภายใน 1 ปี และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ นสองกรณี คือ กรณี แรก
ลักษณะของข้อผิดพลาดการแปล และกรณี ที่สอง การประเมินระดับความสาคัญของข้อผิดพลาดการแปล ตามกรอบ
แนวคิดเรื่ องหลักเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานแปลของ Akbari and Segers (2017) จากผลการวิเคราะห์ พบข้อผิดพลาด
ร้อยละ 25 ของบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ท้ งั หมด ลักษณะของข้อผิดพลาดการแปลที่พบมากที่สุด คือ ด้านรู ปแบบ
การใช้ภาษา คิดเป็ นร้อยละ 11 รองลงมาใกล้เคียงกันตามลาดับ ได้แก่ ด้านคาศัพท์ ร้อยละ 5 ด้านความถูกต้องตาม
หลักการเขียน ร้อยละ 4 และด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ ร้อยละ 3 ส่วนข้อผิดพลาดที่ปรากฏพบน้อยที่สุด คือ ข้อผิดพลาด
ด้านวากยสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 2 นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของข้อผิดพลาด ปรากฏว่าระดับ
ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด คือ ความผิดพลาดในระดับสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 13 รองลงมาเป็ นความผิดพลาดในระดับ
เล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 10 และความผิดพลาดในขั้นวิกฤต ปรากฏพบน้อยที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 2 ของบทบรรยาย
ใต้ภาพยนตร์ ท้ งั หมด อย่างไรก็ตาม บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ฉบับแปลภาษาไทย สามารถใช้สื่อสารได้จริ งอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ แต่ความถูกต้องตามต้นฉบับยังเป็ นไปไม่ได้ อันเนื่องมาจากปั ญหาการแปลข้ามวัฒนธรรมและข้อจากัด
ของรู ปแบบการนาเสนอภาพยนตร์
คาสาคัญ: ข้อผิดพลาดการแปล, บทบรรยายใต้ภาพยนตร์, ภาษาศาสตร์การแปล
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English to Thai Translation Errors of Film Subtitles*
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Abstract
This research aimed to analyze and present errors in translating movie subtitles from English originals to Thai
translations. The subtitle samples were collected from the annual top films. The analysis was divided into two areas:
error categories and error severity levels based on Translation Quality Assessment: TQA of Akbari and Segers (2017).
The results showed that there appeared 25% of translation errors among all translated subtitles. The most frequent error
category was stylistic errors (11%), followed by lexical errors (5%), hygienic errors (4%), and pragmatic errors (3%),
respectively, whereas, the least frequent error category was syntax errors (2%). Besides, the analysis of error severity
levels revealed that the major errors was the most frequent (13%) followed by the minor errors (10%) and the critical
errors (2%), respectively. However, the translated subtitles can communicate effectively although the exactness of the
original language is still impossible due to cross-cultural translation problems and limitations of film presentation styles.
Keywords: translation error, film subtitle, linguistic translation
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บทนา
ในสังคมยุคดิ จิทลั ที่ วิทยาการและการสื่ อสารในทุ กด้านก้าวรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ วเช่ นทุ กวันนี้
ความจาเป็ นในการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ทัว่ โลก รวมทั้งการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ประเทศจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านความบันเทิง สื่ อสารมวลชนต่างประเทศประเภทภาพยนตร์
จึงเป็ นที่นิยมรับชมสาหรับคนไทยมากที่สุด อีกทั้งการเข้าถึงภาพยนตร์ต่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น
(วิศรา ทองมาก, 2549) ด้วยเหตุน้ ีการแปลสื่ อในรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิคส์จากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นภาษาสากลจึ งเข้ามามีบทบาทสาคัญ ในการทาหน้าที่เป็ นเสมือนสื่ อกลางที่เชื่ อมโยง
สังคมและวัฒนธรรมของคนต่างชาติต่างภาษาภายในโลกดิจิทลั นี้เข้าไว้ดว้ ยกัน
ข้อดี ของภาพยนตร์ ต่างประเทศซึ่ งนาไปสู่ ความนิ ยมภาพยนตร์ ต่างประเทศอย่างแพร่ หลายใน
ไทยนั้น ก็คือความสามารถเข้าถึงบรรยากาศ ภูมิประเทศ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ โดยที่
ไม่จาเป็ นต้องเดินทางไปถึงที่นนั่ ด้วยตนเอง แต่ขอ้ ด้อยของภาพยนตร์ต่างประเทศก็คือ ความยากในการทา
ความเข้าใจภาษาพูดของตัวละครในบทภาพยนตร์ จึงมีการแปลบทภาพยนตร์ ออกมาเป็ นภาษาของผูช้ มใน
แต่ ละประเทศ ทั้งในรู ปแบบการพากย์เสี ยงแทรกลงไปในภาพยนตร์ (dubbing) และรู ปแบบของบท
บรรยายใต้ภาพยนตร์ (subtitle) (Armellino, 2008)
อย่างไรก็ตามมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลตามมา กล่าวคือภาษาแปลอาจสื่ อสารได้ไม่เท่าเที ยม
กับภาษาต้นฉบับ และทาให้ผูช้ มเข้าใจคลาดเคลื่อนและขาดอรรถรสหรื อข้อมูลบางประการ จนถึงขั้นมี
การให้คาจากัดความคาว่า “ซับนรก” แทนบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ที่มีขอ้ ผิดพลาด ประเด็นนี้ ตรงกับคา
กล่าวของสิ ทธา พินิจภูวดล (2542: 99) ที่ว่า “ผูช้ มภาพยนตร์สามารถจับผิดคาแปลได้จากการเปรี ยบเทียบ
คาพูดของนักแสดงกับบทแปล กรณี น้ ี ผแู ้ ปลไม่มีทางหนี รอดไปได้เลย” ดังเช่นจากกรณี ตวั อย่างบทความ
เรื่ อง “The Hunger Games เกมส์ไล่ซับนรก” ในหนังสื อพิมพ์ผูจ้ ดั การรายวัน ซึ่ งได้วิเคราะห์วิจารณ์ ถึง
ข้อผิดพลาดของการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยเรื่ อง The Hunger Games
ตัว อย่ า งเช่ น ภาษาต้น ฉบับ คื อ Good flight? ภาษาแปลคื อ บิ น ดี ? ซึ่ งมี ผู ้ช มออกมาโพสต์ ข ้อ ความ
วิพากษ์วิจารณ์วา่ ผูแ้ ปลแปลแบบรวบรัดเกินไป ทาให้เสี ยอรรถรส และเสนอความเห็นว่า ควรจะแปลเป็ น
การเดิ นทางเรี ย บร้ อ ยดี ไ หม? หรื ออี กตัว อย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงให้เ ห็ นข้อผิ ด พลาดของผูแ้ ปลที่ ไ ม่ เ ข้า ใจ
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา เช่น จากภาษาต้นฉบับว่า Break a leg ภาษาแปลคือ ขอให้ขาหักนะ ซึ่ งความหมาย
ที่ถูกต้องควรจะแปลว่า ขอให้ประสบความสาเร็ จ (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2558)
นอกจากนี้ ยงั อภิ ปรายข้อจากัดและเทคนิ คของการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ซ่ ึ งต่างจากการ
แปลเนื้ อหาประเภทอื่ นไว้ได้อย่างน่ าสนใจ โดยผูเ้ ขี ยนบทความดังกล่าวได้สัมภาษณ์ผูม้ ี ประสบการณ์
ทางด้านภาพยนตร์ และนักแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ มืออาชี พบางท่าน ซึ่ งสรุ ปได้ความว่า การแปล
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บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ มีขอ้ จากัดเรื่ องพื้นที่ ตวั อักษร การแปลให้ได้เนื้ อหาใจความรวมไปถึงอรรถรส
ทั้งหมดในพื้ นที่ จากัด นั้นจึ งเป็ นไปได้ยาก ดังนั้นผูแ้ ปลจึ งต้องใช้วิธีการปรั บหรื อลดทอนบทแปลใน
ขั้นตอนสุ ดท้ายหลังจากการแปลเสร็ จสิ้ น เพื่อให้ผชู ้ มสามารถอ่านได้ทนั เวลา โดยเฉพาะภาพยนตร์ ที่ฉาย
ในโรงภาพยนตร์ ซึ่ งหากอ่านไม่ทนั ผูช้ มจะไม่สามารถหยุดและย้อนกลับไปใหม่ได้ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่ง
สาหรับผูแ้ ปลในการแปลให้กระชับมากที่ สุด โดยที่ ไม่ตอ้ งคานึ งถึงรายละเอียดให้มากนัก ด้วยเหตุน้ ี จึง
สรุ ปว่าเป็ นข้อผิดพลาดของผูแ้ ปลไม่ได้ท้ งั หมด หรื อในบางกรณี อาจจะเป็ นแค่ลูกเล่นหรื อลีลาการเขี ยน
เฉพาะตัวของผูแ้ ปลเอง เช่น การแปลชื่ อจัตุรัสแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศว่า สนามหลวง เป็ นต้น ซึ่ งอาจเพื่อ
เป็ นการดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทย หรื ออาจเป็ นเพียงการเพิ่มสี สันให้เกิ ดอารมณ์ขนั เท่ านั้น
ไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดแต่อย่างใด (ผูจ้ ดั การรายวัน, 2558)
ข้อจากัดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ขา้ งต้นนี้ จึงอาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดข้อผิดพลาดการ
แปลได้ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจริ ง ผูช้ มภาพยนตร์ จะสามารถสังเกตเห็นข้อผิดพลาดนั้นได้ง่าย โดย
การเปรี ยบเทียบบทบรรยายกับเสี ยงพูดของนักแสดงและปริ บทของภาพยนตร์ ซึ่ งเป็ นที่มาของคาว่า “ซับ
นรก” เพราะฉะนั้น จึงเป็ นที่น่าสนใจศึกษาว่า เมื่อสารวจข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ใน
ภาพยนตร์ ยอดนิ ยมซึ่ งมักแปลด้วยนักแปลมืออาชี พแล้ว จะพบปั ญหาข้อผิดพลาดการแปลหรื อไม่ และ
ข้อ ผิ ด พลาดที่ พ บนั้น มี ม ากน้อ ยเพี ย งใด มี ข ้อ ผิ ด พลาดประเภทใดบ้า ง และระดับ ความส าคัญ ของ
ข้อผิดพลาดอยู่ในระดับใด ยังคงมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอที่ จะใช้เป็ นบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ภาษาไทย
หรื อไม่ เพื่ อเป็ นประโยชน์สาหรับนักแปลในการพัฒนาคุ ณภาพงานแปลบทบรรยายสื่ อภาพและเสี ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ต่อไป
จุดมุ่งหมายของงานวิจยั
งานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทย โดยแบ่งเป็ นประเด็นย่อยที่จะศึกษาได้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาประเภทของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ที่พบ
2. เพื่อประเมินระดับความสาคัญของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ที่พบ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการแปล (Translation Quality Assessment: TQA) ของ
Akbari and Segers (2017: 426-427) ซึ่ งสั งเคราะห์ มาจากหลักเกณฑ์การประเมิ นคุ ณ ภาพงานแปลตาม
มาตรฐานของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งผนวกเข้ากับแนวคิดแบบลักษณ์ขอ้ ผิดพลาดการแปล (Error Typology)
ของ Williams (2004) เป็ นกรอบแนวคิ ดในการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ จาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นฉบับแปลภาษาไทย ดังต่อไปนี้
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ประเภทของข้ อผิดพลาด
1. ด้านคาศัพท์ (lexical) เช่น คาที่มีความหมายคล้ายกัน (faux amis) เลือกใช้คาผิด การแปลคาต่อคา
(calques) ความสอดคล้องของคาศัพท์ คาปรากฏร่ วมที่ไม่เหมาะสม และคาที่ขดั กับอภิธานศัพท์เฉพาะ
2. ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ (syntax) เช่ น ความสอดคล้องกันของประธานและกริ ยา คาบุพบท
โครงสร้าง การแปลคาต่อคา พจน์ การเว้นวรรค และความเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
3. ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ (pragmatic) เช่น โครงสร้างคล้าย (cloned structures) ความหมายในทาง
ปฏิบตั ิ การตีความ ธรรมเนียมเฉพาะในชนิดของงานแปล และธรรมเนียมทางสังคมและวัฒนธรรม
4. ด้านรู ปแบบภาษา (stylistic) เช่น การใช้คาฟุ่ มเฟื อย (tautology) การใช้ถอ้ ยคาสานวน (wording)
ประโยคสั้น (short sentences) และระดับภาษา (register)
5. ด้านความถูกต้องตามหลักภาษา (hygienic) เช่น การสะกดคา เครื่ องหมาย และสาเนียง การออกเสี ยง
ระดับของความผิดพลาด
1. ความผิดพลาดเล็กน้อย (minor errors) เช่น การใช้เครื่ องหมาย และการสะกดคา เป็ นต้น
2. ความผิดพลาดสาคัญ (major errors) เช่น ความเข้าใจความหมายในภาษาต้นฉบับผิด การใช้วลี
และสานวนภาษาที่ไม่ตรงกับความหมายในภาษาฉบับแปล และโครงสร้างที่ไม่เป็ นที่ยอมรับ
3. ความผิดพลาดขั้นวิกฤต (critical errors) เช่ น การแปลผิดพลาดที่ มีผลให้ท้ งั สองภาษาไม่ตรงกัน
ในระดับโครงสร้างประโยคหลัก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ (film subtitles) หมายถึง ข้อความบรรยายภาพยนตร์ ขณะที่กาลังฉาย
ซึ่ งปรากฏด้านล่างเฟรมภาพยนตร์ โดยจะเปลี่ยนไปตามคาพูดของตัวละครและคาบรรยายฉาก
2. ภาษาต้นฉบับ หมายถึง ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษาเดิมของบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
3. ภาษาฉบับแปล หมายถึง ภาษาไทยที่แปลจากบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ
4. คู่ เ ที ย บแปล หมายถึ ง คู่ แ ปลภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล ที่ มีค วามหมายตรงกันตาม
พจนานุกรม หรื อความหมายตรงรู ปคาตามหลักอรรถศาสตร์
ระเบียบวิธีวจิ ยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ คู่แปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษยอดนิยมสู งสุ ด 100 อันดับแรก ที่เข้า
ฉายในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2560 (Box Office Mojo, 2018)
2. กลุ่มตัวอย่ าง คือ คู่แปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ยอดนิ ยมสู งสุ ด 100 อันดับแรก ที่เข้าฉายใน
ประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2560 สุ่ มเลือก 1,200 คู่แปล จากภาพยนตร์ 4 กลุ่มแนว ซึ่ งมีความแตกต่างกันและ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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ครอบคลุมแนวภาพยนตร์ ทุกประเภท ตามแนวทางการจัดกลุ่ มแนวภาพยนตร์ ที่เสนอไว้โ ดย Nelmes
(2012: 194) และ Dirks (2017) ได้แก่ 1) กลุ่มภาพยนตร์ เน้นรู ปแบบการนาเสนอ เช่น ภาพยนตร์ แนวต่อสู ้
(action) ภาพยนตร์แนวผจญภัย (adventure) และภาพยนตร์แนวเพลง (musical) 2) กลุ่มภาพยนตร์เน้นการ
สนองตอบตามเจตนา เช่ น ภาพยนตร์ แนวสยองขวัญ (horror) ภาพยนตร์ แนวระทึ กขวัญ (thriller) และ
ภาพยนตร์ แ นวตลก (comedy) 3) กลุ่ มภาพยนตร์ เ น้นเนื้ อ หาสาระ เช่ น ภาพยนตร์ แ นววิ ทยาศาสตร์
(science fiction) ภาพยนตร์ แนวชี วิต (drama) ภาพยนตร์ แนวรัก (romantic) ภาพยนตร์ แนวอาชญากรรม
(crime) และภาพยนตร์ แนวชี วประวัติ (biopic) และ 4) กลุ่มภาพยนตร์ เน้นผูช้ มเป้ าหมาย เช่น ภาพยนตร์
แนวแฟนตาซี (fantasy) และภาพยนตร์แนวแอนิเมชัน (animation) โดยมีวิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างคู่แปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ที่สุ่มเลือกแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลด้านปริ มาณและด้านเนื้อหา ดังนี้
2.1 วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้อมูลด้านปริ มาณ
เนื่องจากภาพยนตร์ยอดนิยม 100 อันดับแรกประจาปี พ.ศ. 2560 มีบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
เรื่ องละประมาณ 1,000 - 2,000 บทต่ อ เรื่ อ ง หรื อรวมเป็ นข้อ มู ล ที่ เ ป็ นบทบรรยายใต้ภ าพยนตร์ เ ฉลี่ ย
ประมาณ 100,000 - 200,000 บท ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่างคู่แปล โดยกาหนดค่าความเชื่ อมัน่
ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่ 3% ตามตารางของ Yamane (1967) ที่ระบุวา่ ประชากรที่มีจานวนมากกว่า
100,000 ขึ้ นไป จานวนกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 1,111 จึ งกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คู่แปล
ภายใน 4 กลุ่มแนว แบ่งเป็ นกลุ่มแนวละ 300 ตัวอย่างคู่แปล
2.2 วิธีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างข้อมูลด้านเนื้อหา
เพื่อให้ได้เรื่ องภาพยนตร์ ที่เป็ นตัวแทนในแต่ละกลุ่มแนวภาพยนตร์ และเหมาะสมกับขนาด
ข้อมูลขั้นต่าที่กาหนดไว้ 1,200 คู่แปล หรื อ 300 คู่แปลต่อ 1 กลุ่มแนวภาพยนตร์ จึงคัดเลือกเรื่ องภาพยนตร์
กลุ่มแนวละ 3 เรื่ อง จาก 4 กลุ่มแนวภาพยนตร์ รวมได้กลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์ ท้ งั หมด 12 เรื่ อง โดยใช้วิธี
เลื อ กกลุ่ มตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ธี ร วุฒิ เอกะกุล , 2542: 11) ซึ่ งมี หลักเกณฑ์ก าร
พิจารณาเลือกเรื่ องภาพยนตร์ดงั ต่อไปนี้
1) ภาพยนตร์เรื่ องนั้นต้องมีอนั ดับความนิยมใน Box Office สู งที่สุด ในกลุ่มเดียวกัน
2) ภาพยนตร์เรื่ องนั้นต้องมีแนวภาพยนตร์ที่แตกต่างจากภาพยนตร์ในกลุ่มเดียวกัน
3) ภาพยนตร์เรื่ องนั้นต้องมีลกั ษณะเด่นตรงตามเกณฑ์การจัดกลุ่มภาพยนตร์ที่กาหนด
4) ภาพยนตร์เรื่ องนั้นต้องมีบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ที่ตรงกับคาพูดของนักแสดง
5) บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ภาษาไทยบอกแหล่งที่มาของผูแ้ ปลที่เชื่อถือได้
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เพื่อให้ได้ขอ้ มูลกระจายไปยังทุกกลุ่มแนวภาพยนตร์ จึงสุ่ มเลือกตัวอย่างคู่แปลบทบรรยายใต้
ภาพยนตร์ เรื่ องละ 100 คู่แปลเท่า ๆ กัน จากตอนใดตอนหนึ่ งของภาพยนตร์ ที่คดั เลือกไว้เพื่อเป็ นตัวแทน
ของแต่ กลุ่มแนว กลุ่มแนวละ 3 เรื่ อง รวมเป็ น 300 คู่ แปลต่ อ 1 กลุ่มแนว เมื่ อรวมทั้งหมด 4 กลุ่มแนว
ภาพยนตร์ จะได้ตวั อย่างบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ท้ งั หมด 1,200 คู่แปล จากภาพยนตร์ท้ งั หมด 12 เรื่ อง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบเครื่ องมือที่ เป็ นตาราง เพื่อใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่ งแยกข้อมูลตาม
ประเด็นหลักที่จะศึกษา ดังตัวอย่างตาราง 1
ตาราง 1 ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
บทบรรยายใต้ ภาพยนตร์
ที่
คา/วลี/ประโยค
บทแปล
ภาษาต้ นฉบับ
ภาษาฉบับแปล
1 Good. And guess what? I ก็ดีฮะ ไปมีเรื่ องมา
got in a fight.
ด้วย
2 I've been a bad boy!
โทษทีเค้าเป็ น
แบดบอย!

3 After that?

ประเภทข้ อผิดพลาด
ด้านรู ปแบบการใช้ภาษา

ด้านรู ปแบบการใช้ภาษา
ด้านความถูกต้องตาม
หลักการเขียน
ด้านคาศัพท์
โดนขนาดนั้นแล้วนะ ด้านคาศัพท์
ด้านวากยสัมพันธ์
ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์

ระดับข้ อผิดพลาด
ระดับสาคัญ
ระดับเล็กน้อย
ระดับเล็กน้อย
ระดับสาคัญ
ระดับสาคัญ
ขั้นวิกฤต
ขั้นวิกฤต

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ค้นหาไฟล์บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ตน้ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลภาษาไทยในเว็บไซต์สาธารณะ
2. ดูภาพยนตร์ ท้ งั เรื่ องอย่างน้อย 1 ครั้ง ทั้งที่ มีเสี ยงพากย์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมกับ
ตรวจสอบความสอดคล้องกัน ระหว่างเสี ยงพูดของนักแสดงและบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ที่รวบรวมได้
3. บันทึกบทบรรยายใต้ภาพยนตร์แต่ละรายการลงในตารางช่องบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประเภทของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ (Akbari and Segers, 2017)
แล้วจึงบันทึกลงตาราง
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
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2. ประเมินระดับความสาคัญของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ (Akbari and Segers,
2017) แล้วจึงบันทึกลงตาราง
3. นาผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
4. หาอัตราส่ วนประเภทของข้อผิดพลาดการแปลและระดับความสาคัญของข้อผิดพลาด การแปล
ดังที่มีระบุในตารางจัดเก็บข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและแสดงผลเป็ นค่าร้อยละ
5. นาเสนอข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ที่พบทั้งหมดเรี ยงตามความถี่ที่ปรากฏ
พบมากที่สุดถึงน้อยที่สุด พร้อมทั้งสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคู่แปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เพื่อ
วิเคราะห์หาข้อผิดพลาดการแปล สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ประเภทของข้ อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ ภาพยนตร์
พบข้อผิดพลาดการแปลทั้งหมด 5 ประเภท โดยมีค่าร้อยละและความถี่ ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ความถี่การปรากฏของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ประเภทของข้ อผิดพลาดการแปล
ด้านรู ปแบบการใช้ภาษา
ด้านคาศัพท์
ด้านความถูกต้องตามหลักการเขียน
ด้านวัจนปฏิบตั ิศาสตร์
ด้านวากยสัมพันธ์
รวม

จานวน
ข้ อผิดพลาด
127
57
53
41
19
297

ร้ อยละของ
ข้ อผิดพลาด
43
19
18
14
6
100

ร้ อยละของ
บทแปลทั้งหมด
11
5
4
3
2
25

จากตาราง 2 จะเห็ นได้ว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบข้อผิ ดพลาดที่ ปรากฏพบ 297 แห่ ง กับกลุ่ มตัวอย่ า ง
บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ท้ งั หมด 1,200 บท ถือว่าเป็ นจานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรื อคิดเป็ นข้อผิดพลาดร้อย
ละ 25 ของบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ท้ งั หมด โดยลักษณะของข้อผิดพลาดที่ ปรากฏพบนั้น ส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อผิดพลาดด้านรู ปแบบการใช้ภาษา คิ ดเป็ นร้ อยละ 11 ของบทแปลทั้งหมด หรื อรองลงมาใกล้เคี ยงกัน
ตามลาดับ ได้แก่ ด้านคาศัพท์ (ร้อยละ 5) ด้านความถูกต้องตามหลักการเขียน (ร้อยละ 4) และด้านวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ (ร้อยละ 3) ข้อผิดพลาดที่ปรากฏพบน้อยที่สุด คือ ข้อผิดพลาดด้านวากยสัมพันธ์ (ร้อยละ 2)
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1. ข้ อผิดพลาดด้ านรู ปแบบการใช้ ภาษา (stylistic errors) ข้อผิดพลาดด้านรู ปแบบการใช้ภาษาใน
การแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ คือ การใช้ความยาวของบทแปล หรื อปริ มาณของคาแปลที่ ไม่สัมพันธ์กบั
ความหมายของต้นฉบับ ข้อผิดพลาดทางด้านนี้ จึงปรากฏพบมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43 ของข้อผิดพลาดทุ ก
ประเภท เนื่ องจากความไม่เท่าเที ยมกันของภาษาคู่แปล อีกทั้งพื้นที่ของบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ยงั ถูกจากัด
บนหน้าจออีกด้วย โดยปรากฏพบข้อผิดพลาดด้านรู ปแบบการใช้ภาษา 3 ลักษณะ ดังต่อนี้
1.1 การแปลสั้ นกว่ าต้ นฉบับ
บทแปลถูกตัดเนื้ อความส่ วนที่ สาคัญออกไป เพื่อให้ส้ ันกระชับขึ้ น แต่เป็ นเหตุ ให้สู ญเสี ย
ข้อมูลบางส่ วนและอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร ส่ งผลให้ผอู ้ ่านไม่เข้าใจความหมายตามเจตนาที่แท้จริ งของ
ต้นฉบับ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (1)
(1) I don't know. People talk. แปลเป็ น ‘ก็คนเขาพูดกัน’
1.2 การแปลยาวกว่ าต้ นฉบับ
บางกรณี ย งั พบว่าผูแ้ ปลใช้วิธีเพิ่ มเติ มข้อมู ลและถ้อยค าที่ ฟุ่ มเฟื อยหรื อซับซ้อนเกิ นกว่า
ต้นฉบับโดยไม่ จาเป็ น แทนที่ จะทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจโดยละเอี ยดมากขึ้ น แต่ ตรงกันข้าม กลับทาให้ผูอ้ ่ าน
เสี ยเวลาในการอ่าน และอาจอ่านไม่ทนั เวลาเปลี่ยนหน้าจอ หรื อยิ่งไปกว่านั้น อาจสร้างความสับสนให้กบั
ผูอ้ ่านอีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (2)
(2) Have a look at this situation,… แปลเป็ น ‘ดูสิ่งที่กาลังเกิดขึน้ นี่สิ’
1.3 การแปลรักษาความยาวเท่ าต้ นฉบับ
นอกจากนี้ ย งั พบว่าผูแ้ ปลพยายามรั กษาจานวนค า หรื อความยาวของบทแปลให้เ ท่ ากับ
ต้นฉบับโดยการแปลตรงตัว จนกระทัง่ ภาษาฉบับแปลไม่เป็ นธรรมชาติ สื่ อสารความหมายตามเจตนาต้นฉบับ
ได้ไม่ครบถ้วน และอาจส่ งผลให้ผอู ้ ่านตีความผิดพลาดอีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (3)
(3) Real food? แปลเป็ น ‘อาหารจริ ง?’
ตัวอย่าง (3) ต้นฉบับมีเจตนาถาม ควรแปลว่า อาหารจริ งหรื อ จึงจะเป็ นธรรมชาติกว่า
2. ข้ อผิดพลาดด้ านคาศัพท์ (lexical errors) ข้อผิดพลาดทางด้านคาศัพท์ คือ การแปลโดยใช้
คาศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับภาษาต้นฉบับ และไม่เหมาะสมกับปริ บทของภาพยนตร์ จนถึงขั้นอาจ
เป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ่านตีความผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้ ดังรายละเอียดและตัวอย่างคู่แปลต่อไปนี้
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2.1 การใช้ คาผิดความหมาย
บทแปลใช้คาศัพท์ที่มีความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับ และไม่ตรงตามปริ บทของภาพยนตร์ดว้ ย
ทั้งที่ผแู ้ ปลสามารถแปลตามต้นฉบับได้โดยไม่ขดั กับวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ่าน
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาของต้นฉบับได้ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (4)
(4) Nobody open the fucking... แปลเป็ น ‘ใครก็ได้ เปิ ดประตู!’
2.2 การเลือกใช้ คาที่มคี วามหมายไม่ เหมาะสมกับปริบท
พบการแปลโดยการเลือกใช้คาภาษาฉบับแปลที่ มีความหมายไม่เหมาะสมกับปริ บท ซึ่ ง
กรณี น้ ีอาจทาให้ผอู ้ ่านตีความผิดพลาดได้ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (5)
(5) Seal the lab. แปลเป็ น ‘ปิ ดห้องแล็บ’
ตัวอย่าง (5) นี้ seal มีความหมายตรงกับคาว่า ปิ ดผนึ ก หรื อ ปิ ดให้มิดชิ ด ผูแ้ ปลอาจแปลว่า ปิ ด
เพื่อความกระชับของบทแปล แต่กลับทาให้ผอู ้ ่านตีความว่าเป็ นการปิ ดประตูหอ้ งแล็บปกติ
2.3 การแปลต้ นฉบับประกอบทานองเพลงผิดความหมาย
พบการแปลต้นฉบับประกอบทานองเพลงที่ มีความหมายไม่ตรงกับต้นฉบับ และไม่ตรง
ตามปริ บทของภาพยนตร์ดว้ ย เนื่องจากผูแ้ ปลต้องการให้เหมาะสมกับทานองเพลงเท่านั้น ไม่ตอ้ งการเน้น
ความหมาย ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ่านไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริ งของต้นฉบับได้ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (6)
(6) ♪ Who knows where it will lead us?♪ แปลเป็ น ‘แสนกว้ างไกลในทุกหนแห่ ง’
3. ข้ อผิดพลาดด้ านความถูกต้ องตามหลักการเขียน (hygienic errors) ความผิดพลาดทางด้าน
การเขี ยนนี้ สามารถเกิ ดขึ้ นได้ในขั้นตอนการเขี ยน หรื อการพิมพ์เป็ นภาษาฉบับแปล โดยปรากฏพบความ
ผิดพลาดได้ในหลายลักษณะ เช่น การสะกดคา การใส่ วรรณยุกต์ การใช้เครื่ องหมาย หรื อการเขี ยนตกหล่น
เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถือเป็ นข้อผิดพลาดที่ ไม่ส่งผลเสี ยในการตี ความบทแปลมากนัก เพราะผูอ้ ่านสามารถ
เข้าใจได้ไม่ยากว่า ผูแ้ ปลมีเจตนาต้องการกล่าวถึงสิ่ งใด ความผิดพลาดด้านความถูกต้องตามหลักการเขี ยน
ปรากฏพบดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การสะกดคาผิด ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (7)
(7) Don't you know, little fool แปลเป็ น ‘เธอไม่ ร้ ู หืรอ คนโง่ ’
3.2 การใช้ เครื่ องหมายวรรณยุกต์ ผดิ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (8)
(8) Looking hot today. แปลเป็ น ‘สวยเริ่ ดนะจ้ะ วันนี้’
3.3 การสะกดคาผิดเพื่อเลียนเสี ยงพูด ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (9)
(9) Huh! It's called acting, hoser. แปลเป็ น ‘เค้ าเรี ยกแอ็คติง้ เจ้ าเบื๊อก’
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3.4 การใช้ แสลงที่เขียนผิดไปจากพจนานุกรม ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (10)
(10) You guys are so cute. แปลเป็ น ‘พวกนายนี่น่ารั กจุง’
3.5 การใช้ เครื่ องหมายผิด ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (11)
(11) David. It's Kat. แปลเป็ น ‘เดวิด? นี่แคท’
4. ข้ อผิดพลาดด้ านวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatic error) พบข้อผิดพลาดด้านวัจนปฏิ บัติ
ศาสตร์ ที่ ทาให้ความหมายสื่ อสารหรื อเจตนาของต้นฉบับเปลี่ ยนแปลงไป จนถึ งขั้นทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจ
เจตนาของต้นฉบับผิดพลาด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 การสู ญเสี ยเจตนาแฝงต้ นฉบับ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (12) – (13)
(12) What on earth are you doing? แปลเป็ น ‘นั่นเธอ...ทาอะไรน่ ะ?’
ตัวอย่าง (12) ปรากฏสานวน on earth ซึ่ งไม่สามารถแปลตรงตัวว่า บนโลก ได้ ผูแ้ ปลจึง
หลีกเลี่ยงที่จะไม่แปลสานวนนี้ บทแปลจึงขาดการสื่ อสารความรู ้สึกหงุดหงิดของผูพ้ ูดที่มีต่อผูฟ้ ัง
(13) Son of a Betamax! แปลเป็ น ‘ต้ องจีระลอจรลี!’
ตัวอย่า ง (13) ผูแ้ ปลใช้วิ ธีแ ต่ งบทแปลขึ้ นใหม่ จากเดิ มต้นฉบับ ที่ มีเ จตนาด่ า คล้า ยกับ
สานวน son of a bitch แต่สอดแทรกอารมณ์ขนั ตามลักษณะนิสยั ของตัวละครและยุคปี 1960 ในภาพยนตร์
ซึ่ งในขณะนั้นนิ ยมฟั งเพลงจากเทปคาสเซ็ทยี่หอ้ Betamax จึงดัดแปลงเป็ นคาด่าว่า Son of a Betamax! ให้
มีเจตนาด่าแบบติ ดตลก แต่ผูแ้ ปลอาจไม่เข้าใจเจตนาต้นฉบับหรื ออาจจะไม่สามารถแปลเป็ นภาษาฉบับ
แปลได้ อันเนื่ องมาจากวัฒนธรรมที่ ไม่ตรงกัน จึ งเลื อกที่ จะแต่ งบทแปลขึ้ นใหม่เป็ น ต้ องจี ระลอจรลี!
เพื่อให้มีอารมณ์ขนั แต่กลับไม่หลงเหลือเจตนาด่าอยูเ่ ลย
4.2 การตีความเจตนาต้ นฉบับผิดพลาด ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (14)
(14) I can't say the same. แปลเป็ น ‘ฉั นพูดแบบเดียวกันกับคุณไม่ ได้ ’
ต้นฉบับตัวอย่าง (14) ผูพ้ ูดมี เจตนาบอกกับผูฟ้ ั งว่า ไม่เห็ นด้วยกับสิ่ งที่ ผูฟ้ ั งได้กล่าวไป
ดังนั้นการเทียบคู่แปลโดยตรงว่า ฉั นพูดแบบเดียวกันกับคุณไม่ ได้ จึงไม่ตรงตามเจตนาต้นฉบับ เพราะผู ้
พูดไม่ได้ตอ้ งการให้ผฟู ้ ังพูดแบบเดียวกัน
4.3 การแปลวัจนกรรมตรงเป็ นวัจนกรรมอ้ อม พบการแปลการแปลวัจนกรรมตรงเป็ น
วัจนกรรมอ้อม หรื อการแปลให้เจตนาต้นฉบับที่ชดั เจนกลายเป็ นเจตนาที่ไม่ชดั เจนในภาษาฉบับแปล ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุให้ผอู ้ ่านตีความยากหรื อตีความผิดพลาดได้ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (15)
(15) You lied to me! Oh, you're one to talk. แปลเป็ น ‘เธอโกหกฉั น แหม คุณกล้ าว่ าคนอื่น’
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ต้นฉบับตัวอย่าง (15) ผูพ้ ูดมีเจตนาต่อว่าผูฟ้ ั ง ว่าเป็ นคนที่พูดโกหก แต่กลับแปลว่า แหม
คุณกล้ าว่ าคนอื่น ซึ่ งกลายเป็ นการตาหนิทางอ้อมแทน
5. ข้ อ ผิดพลาดด้ านวากยสั มพันธ์ (syntax error) ปกติ ขอ้ ผิดพลาดด้านวากยสัมพันธ์ หรื อ
โครงสร้างไวยากรณ์มกั เกิ ดจากการเรี ยงคาไม่ตรงตามกฎโครงสร้างของภาษา แต่เนื่ องจากการเรี ยงคาผิดจะ
ส่ งผลต่อการสื่ อสารภาษาอย่างเด่นชัด จนถึงขั้นไม่สามารถสื่ อสารได้ ด้วยเหตุน้ ี ในการแปล ผูแ้ ปลมืออาชี พ
จึงตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ เป็ นอย่างดี ข้อผิดพลาดในด้านนี้ จึงปรากฏพบในจานวนที่นอ้ ยที่สุด แต่
อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดทางด้านวากยสัมพันธ์กย็ งั มีปรากฏให้เห็น ดังรายละเอียดและตัวอย่างต่อไปนี้
5.1 ประเภทของโครงสร้ างภาษาฉบับแปลต่ างจากภาษาต้ นฉบับ
พบประเภทของโครงสร้ างภาษาฉบับแปล ต่ า งจากประเภทโครงสร้ างภาษาต้นฉบับ
จนกระทัง่ การตี ความเจตนาต้นฉบับผิดเพี้ยนไป ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ข้อผิดพลาดทางด้านวากยสัมพันธ์
สามารถส่ งผลต่อเจตนาการสื่ อสารในทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ดว้ ยเช่นกัน ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (16)
(16) So you had to rewrite all the code? แปลเป็ น ‘นายต้ องเขียนโค้ ดใหม่ หมด’
ตัว อย่ า ง (16) ต้น ฉบับ เป็ นประโยคค าถามและมี เ จตนาถามเพื่ อ ความแน่ ใ จ ถึ ง แม้ว่ า การเรี ย งค าจะ
เหมื อนกับประโยคปกติ แต่ ผูแ้ ปลกลับเที ย บคู่ เ ป็ นประโยคปกติ ที่มีเ จตนาบอกเล่า แทนการแปลเป็ น
ประโยคคาถาม เช่น นายต้ องเขียนโค้ ดใหม่ หมดเลยหรื อ เป็ นต้น จึงทาให้เจตนาเปลี่ยนไป
5.2 โครงสร้ างไม่ เป็ นธรรมชาติในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล
ปกติการแปลโดยใช้โครงสร้างที่ตรงกับภาษาต้นฉบับมักเป็ นการแปลในอุดมคติ เนื่องจาก
ส่ วนใหญ่ มกั ประกอบด้วยความหมายและเจตนาที่ ต รงกัน แต่ ใ นบางกรณี การแปลโดยใช้ประโยค
เลียนแบบต้นฉบับอาจไม่เป็ นธรรมชาติในภาษาฉบับแปล และผูอ้ ่านภาษาฉบับแปลอาจตีความยาก หรื อ
ยิ่งไปกว่านั้น อาจไม่เข้าใจบทแปลได้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง (17)
(17) I go home, and all I see is that Georgie isn't there.
แปลเป็ น ‘ฉั นกลับบ้ าน ทั้งหมดที่ฉันเห็นคื อไม่ มจี อร์ จีอ้ ยู่ที่นั่น’
จากลักษณะข้อผิดพลาดข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น อาจไม่ถือเป็ นข้อบกพร่ อง
ร้ ายแรงเสี ยทั้งหมด และด้วยเหตุ น้ ี ในการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดการแปลจึ งจาเป็ นที่ จะต้องพิ จารณาถึง
ระดับความสาคัญของความผิดพลาดว่าอยู่ในระดับมากหรื อน้อยเพียงใด และเหมาะสมจะนามาใช้เป็ นบท
บรรยายใต้ภาพยนตร์ได้หรื อไม่ ดังรายละเอียดและตัวอย่างของข้อผิดพลาดแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินระดับความสาคัญของข้ อผิดพลาดการแปล
ระดับความสาคัญของข้อผิดพลาด แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยแสดงตามความถี่ที่พบในตาราง 3
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ตาราง 3 ความถี่ของระดับความสาคัญของข้อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
ลาดับที่
1.
2.
3.

ระดับความสาคัญของ
ข้ อผิดพลาดการแปล
ความผิดพลาดสาคัญ
ความผิดพลาดเล็กน้อย
ความผิดพลาดขั้นวิกฤต
รวม

จานวน
ข้ อผิดพลาด
162
115
20
297

ร้ อยละของ
ระดับข้ อผิดพลาด
54
39
7
100

ร้ อยละของ
บทแปลทั้งหมด
13
10
2
25

จากตาราง 3 พบว่า มีขอ้ ผิดพลาดจานวน 25 ของบทแปลทั้งหมด ส่ วนมากเป็ นความผิดพลาดใน
ระดับสาคัญ คิดเป็ นร้อยละ 13 รองลงมาเป็ นความผิดพลาดในระดับเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 10 และความ
ผิดพลาดในขั้นวิ กฤต ปรากฏพบน้อยที่ สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 2 ดังคาอธิ บายวิธีการพิ จารณาจาแนกและ
ตัวอย่างคู่แปลที่ปรากฏพบต่อไปนี้
1. ข้ อผิดพลาดเล็กน้ อย (minor errors) คือ ข้อบกพร่ องที่ปรากฏในภาษาฉบับแปลโดยไม่ส่งผล
ต่อการรับรู ้ความหมายของผูอ้ ่าน หรื อผูอ้ ่านสามารถตีความได้ตรงกับต้นฉบับ เช่นตัวอย่างคู่แปล (18) – (19)
(18) Sorry. My bad. แปลเป็ น ‘เปิ ดผิด ขอโต๊ ด’
ตัวอย่าง (18) คาแปล ขอโต๊ ด ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจได้ว่ามาจากคาที่ถูกต้องว่า ขอโทษ ซึ่ งผูแ้ ปล
ตั้งใจสะกดคาผิด เพื่อเลียนแบบเสี ยงพูดและสอดแทรกอารมณ์ขนั
(19) You're gonna be in Paris. Good jazz there. แปลเป็ น‘คุณไปอยู่ปารี ส มีแจ๊ สดี ๆ ให้ ฟัง’
ตัวอย่าง (19) แสดงการไม่แปลคาต้นฉบับและการเพิ่มคาแปลเกินกว่าต้นฉบับ เพื่อความ
เป็ นธรรมชาติของบทแปล ซึ่ งไม่ส่งผลต่อความหมาย เพียงแค่ไม่ตรงตามต้นฉบับเท่านั้น
2. ข้ อผิดพลาดสาคัญ (major errors)
ข้อผิดพลาดในระดับสาคัญ คือ ข้อบกพร่ องที่เกิ ดการแปลความหมายไม่สมบูรณ์เทียบเท่า
ตามต้นฉบับ ส่ งผลให้ผอู ้ ่านเข้าใจความหมายของต้นฉบับไม่ครบถ้วนหรื อคลาดเคลื่อน แต่ไม่ถึงขั้นทาให้
ผูอ้ ่านเข้าใจเจตนาต้นฉบับผิด ดังตัวอย่างคู่แปลต่อไปนี้ ดังเช่นตัวอย่างคู่แปล (20) – (21)
(20) I do have other family, but… แปลเป็ น ‘ผมมีญาติคนอื่นแต่ ...’
(21) Where the fuck were her legs? แปลเป็ น ‘แล้ วขาเธอไปไหน?’
ตัวอย่าง (20) และ (21) แสดงการแปลไม่สมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ ตัวอย่าง (20) ผูแ้ ปลไม่สามารถ
แปลคาว่า do ที่มีความหมายเน้นย้ากริ ยาได้ เพราะไม่มีในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล หากใช้คู่เทียบแปลว่า ทา
ก็จะไม่มีความหมาย และหากใช้วิธีการเพิ่มคาอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันมาอธิ บายเพิ่มเติม ก็อาจจะทาให้
บทแปลยาวเกิ นกว่าพื้ นที่ หน้าจอได้ คล้ายกับตัวอย่าง (21) ที่ ผูแ้ ปลไม่สามารถแปลคาว่า the fuck ซึ่ งแสดง
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อารมณ์รุนแรงของผูพ้ ูด เนื่ องจากเป็ นคาสบถที่ อาจหยาบคายเกิ นกว่าที่ ผูอ้ ่านจะรับได้ ซึ่ งลักษณะนี้ ถือเป็ น
ข้อผิดพลาดระดับสาคัญ เนื่ องจากบทแปลมีความหมายไม่สมบูรณ์ตามต้นฉบับ ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายไม่
ครบถ้วน แต่ยงั ไม่ถึงขั้นเข้าใจความหมายโดยรวมผิด
3. ข้ อผิดพลาดขั้นวิกฤต (critical errors)
ข้อผิดพลาดขั้นวิกฤต คือ ความผิดพลาดในการแปลที่มีผลต่อความหมายสาคัญโดยเฉพาะ
เจตนาของต้นฉบับ จนกระทัง่ อาจนาไปสู่ การตีความเจตนาผิดไปจากต้นฉบับโดยสิ้ นเชิ ง ดังเช่นตัวอย่าง
คู่แปล (22) – (23)
(22) I hope you’re not disappointed. I know. แปลเป็ น ‘เดี๋ยวคุณจะผิดหวัง ผมดูออก’
ตัวอย่าง (22) แสดงการเปลี่ยนโครงสร้างประโยคจากประโยคปฏิ เสธภาษาต้นฉบับ เป็ น
ประโยคบอกเล่าในภาษาฉบับแปล ทาให้จากเดิมมีเจตนาให้กาลังใจกลายเป็ นเจตนาสบประมาทแทน
(23) You mean to tell me that you've had a woman. แปลเป็ น ‘งั้นก็แปลว่ านายมีความเป็ นหญิง’
ตัวอย่าง (23) ก็เสี่ ยงต่อการเข้าใจเจตนาผิดเช่นเดี ยวกัน เนื่ องจากในวัฒนธรรมภาษาฉบับ
แปล มีความเป็ นหญิง หมายถึง มีบุคลิกและรสนิ ยมเหมือนผูห้ ญิง แต่เจตนาของต้นฉบับ คือ มีดวงจิตของ
ผูห้ ญิงคนหนึ่งอยูใ่ นร่ างกาย ซึ่ งความหมายต่างกันโดยสิ้ นเชิง
อภิปรายผลการวิจยั
ข้ อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ ภาพยนตร์
การวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดในการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ตามกรอบแนวคิดของ Akbari and
Segers (2017) งานวิจยั นี้ พบข้อผิดพลาดทางด้านรู ปแบบการใช้ภาษามากที่ สุด กล่าวคื อ มีการแปลโดยใช้
ภาษาฉบับแปลที่ ส้ ันกว่าและยาวกว่าต้นฉบับ เนื่ องจากผูแ้ ปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบความยาวและปริ มาณของข้อมูลมากกว่าสิ่ งอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อจากัดด้านพื้นที่ บนหน้าจอ
ภาพยนตร์และด้านเวลาการเปลี่ยนหน้าจอภาพยนตร์
ข้อผิ ดพลาดที่ พบทั้งหมดนี้ ยังไม่ สามารถสรุ ปได้ว่ าผูแ้ ปลล้มเหลวในการแปลบทบรรยายใต้
ภาพยนตร์ แต่ อย่างใด ตรงกันข้าม กลับแสดงให้เห็ นความจาเป็ นต้องฝ่ าฝื นกฎของผูแ้ ปล กล่าวคื อ ผูแ้ ปล
อาจตระหนักดีวา่ การแปลที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ควรเป็ นการใช้คู่เทียบแปล เพื่อให้ภาษาฉบับแปลเหมือนหรื อ
ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด หากแต่การแปลนั้นมีขอ้ จากัดเข้ามาเกี่ยวข้อง ผูแ้ ปลก็จาเป็ นต้องฝ่ าฝื นกฎ
ในข้อนี้ โดยการแปลเลี่ยงจนกระทัง่ นาไปสู่ ขอ้ ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความหมายใน
ระดับการสื่ อสารของบทแปลภายใต้ขอ้ จากัดทางด้านรู ปแบบนี้ ไว้ให้ได้ เพราะนักแปลมืออาชี พมองว่า สิ่ ง
สาคัญที่ สุดในการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ นอกจากรู ปแบบแล้ว รองลงมาก็คื อความหมายสื่ อสาร
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ที่ส่งผ่านไปยังผูอ้ ่านภาษาฉบับแปล นอกจากข้อผิดพลาดที่ผแู ้ ปลไม่มีเจตนาให้เกิดขึ้น เช่น การสะกดคาผิด
ในข้อผิดพลาดด้านความถูกต้องตามหลักการเขียน เป็ นต้น ข้อผิดพลาดในการแปลอาจเป็ นสิ่ งที่ผแู ้ ปลตั้งใจ
ให้เกิดขึ้นก็เป็ นได้ เพื่อความจาเป็ นหรื อวัตถุประสงค์สาคัญบางประการ ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปวัตถุประสงค์
ของผูแ้ ปล ที่จาเป็ นต้องแปลผิดพลาดไว้ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อจากัดพื้นที่และเวลาบนหน้าจอภาพยนตร์
2. เพื่อความชัดเจนและความเป็ นธรรมชาติของภาษาฉบับแปล
3. เพื่อต้องการให้เกิดอรรถรสความบันเทิง
4. เพื่อต้องการเลียนเสี ยงพูดตามธรรมชาติของภาษาฉบับแปล
5. เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สุภาพของคาสบถภาษาต้นฉบับ
6. เพื่อหลีกเลี่ยงภาษาต้นฉบับที่ไม่มีคู่เทียบแปลในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล
ตามผลการวิจยั ข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นในการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ น้ ัน
มิ ได้ส่งผลกระทบในทางลบเสมอไป เนื่ องจากข้อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นหลายประการมี สาเหตุ มาจากความ
ต้องการแก้ไขปั ญหาการแปลของผูแ้ ปลเอง และยังสามารถส่ งผลดีต่อผูอ้ ่านบทแปลอีกด้วย ถึงแม้ว่าบทแปล
นั้นอาจจะไม่ใช่ คู่เที ยบแปลและไม่เที ยบเท่าต้นฉบับโดยสมบูรณ์ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึ งได้มีการวิเคราะห์
ระดับความสาคัญของข้อผิดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นด้วยว่า ส่ งผลเสี ยมากน้อยเพียงใดต่อการตี ความของผูอ้ ่าน เพื่อ
ประเมินว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ สามารถนามาใช้เป็ นบทบรรยายใต้ภาพยนตร์ ภาษาไทยได้หรื อไม่ ซึ่ งสรุ ปผล
การประเมินได้ดงั นี้
ระดับความสาคัญของข้ อผิดพลาดการแปลบทบรรยายใต้ ภาพยนตร์
ข้อผิดพลาดส่ วนมากเป็ นข้อผิดพลาดระดับสาคัญ หรื อข้อผิดพลาดที่ มีผลต่อความหมายและการ
ตี ความของผูอ้ ่านบางส่ วน รองลงมาคื อความผิ ดพลาดขั้นเล็กน้อย ซึ่ งไม่มีผลต่ อความหมาย และระดับ
ข้อผิดพลาดที่ปรากฏพบน้อยที่สุด คือ ความผิดพลาดขั้นวิกฤต ซึ่ งมีผลต่อความหมายสาคัญ เสี่ ยงต่อการเข้าใจ
เจตนาของต้นฉบับผิดพลาด
ถึงแม้วา่ ข้อผิดพลาดส่ วนใหญ่จะเป็ นข้อผิดพลาดระดับสาคัญ แต่ยงั ไม่ถึงขั้นกระทบกับความหมาย
โดยรวม และความถี่ที่เกิดขึ้นนั้นมีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ บทบรรยายใต้ภาพยนตร์ภาษาไทย
ที่ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษนั้น สามารถนามาใช้ในการสื่ อสารได้จริ งอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ ความ
ถูกต้องแม่นยาตามต้นฉบับยังเป็ นไปไม่ได้ อันเนื่ องมาจากปั ญหาการแปลข้ามภาษาข้ามวัฒนธรรม อีกทั้ง
อุปสรรคจากข้อจากัดของรู ปแบบการนาเสนอภาพยนตร์
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ข้ อเสนอแนะ
1. การแปลโดยการคานึงถึงความถูกต้องอยูเ่ สมอจึงอาจไม่ใช่วิธีการแปลบทบรรยายใต้ภาพยนตร์
ที่ดีนกั ผูแ้ ปลสามารถแปลได้อย่างอิสระตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เพียงแต่ตอ้ งคอยควบคุมให้อยู่ภายใต้
กรอบของปริ บทภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์มีท้ งั ภาพและเสี ยงประกอบ ไม่ตอ้ งถูกตีกรอบอย่างเคร่ งครัด
ด้วยความถูกต้องแม่นยาตามต้นฉบับเหมือนกับการแปลงานเขียนปกติ
2. งานวิจยั ในอนาคตควรมีการเก็บข้อมูลคู่แปลบทภาพยนตร์โดยนักแปลมืออาชีพ และจัดทาเป็ น
คลังข้อมูล (corpus) เพื่อให้ผแู ้ ปลทัว่ ไปสามารถยึดถือเป็ นตัวอย่างในการแปลภาษาพูดต่อไป อีกทั้งยังเป็ น
แนวทางในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดการแปลที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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