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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์และนาเสนอกลวิธีการแปลคา
ต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ที่นักแปล
มืออาชีพนิ ยมใช้ โดยการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคาต้องห้ ามในคู่แปล
บทบรรยายของภาพยนตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ที่ติดอันดับยอดนิยม
สูงสุด 20 อันดับแรก Box Office ประจาปี พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์กลวิธีการแปลคาต้องห้าม
ทั่ ว ไป (global strategies) ต าม ท ฤษ ฎี ของ Newmark (1988) แล ะ
การวิ เ คราะห์ กลวิ ธี ก ารแป ลค าต้ อ งห้ ามเฉพาะ (local strategies)
ตามทฤษฎีของ Davoodi (2009) ผลการวิเคราะห์พบกลวิธีการแปลทั่วไปที่
นักแปลเลือกใช้ทั้งหมด 6 กลวิธี เรียงจากความถี่มากที่สุดถึงน้อยที่สุด ได้แก่
การแปลสื่อความ (ร้อยละ 54) การแปลแบบเสรี (ร้อยละ 18) การไม่แปล
(ร้ อ ยละ 15) การแปลถอดความหมาย (ร้ อ ยละ 8) การแปลตรงตั ว
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(ร้ อ ยละ 4) และการแปลแบบส านวน (ร้ อ ยละ 1) ตามล าดั บ ส่ ว นการ
วิเคราะห์ กลวิธีการแปลเฉพาะ พบทั้ งหมด 5 กลวิธี ได้ แก่ การเทียบคู่ค า
ต้องห้ าม (ร้อ ยละ 44.4) การใช้คาต้ องห้ามแบบลดความรุนแรง (ร้อ ยละ
20.4) การลบคาต้องห้าม (ร้อยละ 14.8) การแปลงเป็นคารื่นหู (ร้อยละ 13)
และการแทนที่ด้วยคาอื่น (ร้อยละ 7.4) ตามลาดับ ผลการวิ จัยสะท้อนว่า
นักแปลส่วนใหญ่เห็นความสาคัญของการแปลคาต้องห้าม นักแปลจึงนิยมใช้
กลวิธี เที ย บคู่ แ ปลภาษาไทยให้ ใกล้ เคี ย งกั บ ภาษาอั งกฤษ และคู่ แ ปลนั้ น
สามารถใช้สื่อสารได้จริงในภาษาไทย กรณีที่นักแปลพบปัญหาคู่เทียบแปลคา
ต้องห้ามที่หยาบคายมาก นักแปลจะใช้วิธีการดัดแปลงคาต้องห้ามภาษาไทย
ให้สุภาพมากขึ้น
คาสาคัญ
กลวิธีการแปล, ภาษาศาสตร์การแปล, คาต้องห้าม, คาหยาบ,
บทบรรยายภาพยนตร์
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Abstract
This research aims to analyze and present strategies
popularly used by professional translators for translating taboo
words in film subtitles from English to Thai. The data samples were
composed of pairs of original and translated taboo words collected
from subtitles of films chosen randomly from the Box Office topranked 20 films of 2019. The translation analysis was divided into
two areas: global translation strategies based on Newmark’s (1988)
theory, and local translation strategies based on Davoodi’s (2009)
theory. The analysis of the results showed that the translators used 6
strategies, in the following order of frequency: communicative
translation (54%), free translation (18%), non-translation (15%),
semantic translation (8%), faithful translation (4%) and idiomatic
translation (1%). In addition, there were 5 local strategies used by
the translators: taboo for taboo (44.4%), taboo with euphemism
(20.4%), censorship (14.8%), applying euphemism (13%) and
substitution (7.4%). These results imply that most translators value
the translation of taboo words, and, therefore, prefer using taboo for
taboo, as well as communicative translation strategies in order to
create translations which effectively communicate in Thai while
retaining fidelity to the English originals. In instances where
translators encounter very rude taboo words, they will modify the
taboo words in Thai so that the words are more polite.

Keywords
translation strategy, linguistic translation, taboo word,
offensive word, film subtitle
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บทนา
เนื่องด้วยความนิยมภาพยนตร์ต่างประเทศและความสาคัญของ
อุ ต สาหกรรมภาพยนตร์ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของไทย ที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการนาเข้ าภาพยนตร์และโรงฉายภาพยนตร์เป็นรายได้มหาศาล
ต่อปี (สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ , 2561) ความต้องการการแปล
บทบรรยายภาพยนตร์จากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทยจึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเว็บไซต์การแลกเปลี่ยนบทแปล
บทบรรยายภาพยนตร์ (subtitles) ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย ทั้งแบบที่แปลโดย
นักแปลมืออาชีพตามที่ฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไป และแบบที่แปลโดยนัก
แปลมือสมัครเล่นอย่างไม่เป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม การแปลบทบรรยายภาพยนตร์อาจไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะสาหรับผู้แปลมือสมัครเล่น หรือแม้กระทั่งนักแปลมืออาชี พก็อาจ
ประสบกับปัญหาการแปลเช่นเดียวกัน ปัญ หาการแปลมีอยู่หลายประการ
เริ่มตั้งแต่ผู้แปลขาดความชานาญ ทั้งในการตีความภาษาต้นทางและการแปล
เป็นภาษาปลายทาง จนทาให้เกิดข้อผิดพลาดที่ส่งผลให้ภาษาปลายทางมี
ความหมายไม่ตรงกับภาษาต้นทาง หรืออาจตรงตามภาษาต้นทางทุกประการ
แต่กลั บไม่ ตรงกับ วัฒ นธรรมหรือธรรมชาติของภาษาปลายทาง และนี่คื อ
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ มากของผู้ แ ปล ประเด็ น นี้ Newmark (1988, pp. 9-10)
นักทฤษฎีการแปลผู้มีชื่อเสียง ได้ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหานี้ว่า การแปลที่
ดี ค วรค านึ งถึ งผู้ อ่ า นเป็ น ส าคั ญ (readership) บนพื้ น ฐานของความเป็ น
ธรรมชาติ ในภาษาปลายทาง เมื่ อ เข้ า ถึ งปั จ จั ย นี้ ได้ แ ล้ ว เรื่อ งความเข้ า ใจ
เนื้ อหาหรือ ระดั บ ภาษาที่ใช้ นั้น ผู้แปลอาจสามารถผ่อ นปรนได้ ตามความ
จ าเป็ น เนื่ อ งจากในบางกรณี ก ารแปลตามอุ ด มคติ นั้ น อาจเป็ น ไปได้ ย าก
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โดยเฉพาะในกรณีที่ทั้งสองภาษามีวัฒนธรรมที่ต่างกัน เพราะในชีวิตจริงมิได้มี
เฉพาะคาสากลที่ทุกชาติทุกภาษามีเหมือนกัน อย่างเช่นในภาษาไทย มีคาว่า
เสื้อ และภาษาอั งกฤษก็ มี ค าว่า shirt ที่ ใช้แ ปลเที ยบคู่ กั น ได้ เสมอ แต่ ทุ ก
ภาษามั ก ปรากฏค าพู ด ที่ บ่ งบอกเอกลั ก ษณ์ เฉพาะชนชาติ ด้ ว ย เช่ น ค าว่ า
โจงกระเบน ในภาษาไทย หรือคาว่า corset ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อแปลเป็น
ภาษาต่างชาติ อาจไม่สามารถหาคู่แปลเทียบเท่า (equivalent) ได้โดยเฉพาะ
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันตามแบบฉบับ
ของชาวตะวั น ออกกั บ ชาวตะวั น ตก (Newmark, 1988, pp. 94-95)
ด้วยเหตุนี้ การแปลจึงมิใช่การแปลเฉพาะตัวภาษาแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่
เป็น การแปลวัฒ นธรรมด้วย และเป็ นปัญ หาสาคัญ ที่ผู้แปลจะต้องคอยหา
ทางแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ ไ ด้ บ ทแปลที่ ต รงตามความต้ อ งการของผู้ อ่ า นภาษา
ปลายทาง ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสาระสาคัญของภาษาต้นทางไว้ได้
การแก้ปัญหาภาษาสื่อวัฒนธรรมเช่นนี้ ในภาษาเขียนอาจใช้วิธีเพิ่ม
เชิ ง อรรถหรื อ ค าอธิ บ ายได้ ไ ม่ ย าก แต่ ส าหรั บ ภาษาพู ด ในบทบรรยาย
ภาพยนตร์นั้นกลับเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นภาษาสื่อสารตามธรรมชาติ และ
การแปลบทบรรยายภาพยนตร์ ยั งถู ก จ ากั ด พื้ น ที่ แ ละเวลา เนื่ อ งจากบท
บรรยายจะต้องอยู่บนหน้าจอที่มีความยาว 2 บรรทัด คงอยู่ภายในเวลาเพียง
5-6 วินาทีต่อครั้ง และควรสัมพันธ์กับภาพและเสียง (Gottlieb, 2005)
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ ยังมี ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ องความเหมาะสมของ
เนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ ต าม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ พุ ท ธศั ก ราช 2473 ซึ่ ง มี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบ เนื่องจากภาพยนตร์เป็น
สื่ อ สาธารณะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมโดยเฉพาะเยาวชน ผู้ ซึ่ งยั งไม่
สามารถแยกความถู กต้ องเหมาะสมได้ ด้ วยตนเอง รัฐบาลจึงต้อ งเข้ ามามี
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บทบาทในการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้จะ
ถูกมองจากผู้สร้างภาพยนตร์ว่าเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อทางหนึ่งก็
ตาม ดังบทสัมภาษณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา เกิดดี เรื่อง เซ็นเซอร์ :
ผู้ร้ายภาครัฐหรือผู้พิทักษ์คุณธรรมในสังคม (อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี , 2558)
ดั ง นั้ น เมื่ อ ค าหยาบซึ่ ง ถื อ เป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม ปรากฏในบทบรรยายของ
ภาพยนตร์ต่างประเทศ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น คาต้องห้าม (taboo words)
ตามนิยามของ Allan (2019) ที่นาไปเปรียบเทียบกับข้อห้าม (taboos) ซึ่งก็
คื อ การกระท าที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ ส บายใจหรื อ เกิ ด อั น ตรายกั บ ทั้ ง
ผู้กระทาและบุคคลอื่นในสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกฎข้อบังคับทางสังคม
รวมไปถึงกฎหมาย ที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลด้วย และเมื่อการ
กระทาต้องห้ามนั้นอยู่ในรูปแบบของคาพูด จึงเรียกว่าคาต้องห้าม หรืออาจ
กล่าวว่าเป็นคาพูดที่ขัดต่อความรู้สึกของสังคม เมื่อพูดออกไปมีแนวโน้มที่จะ
ทาให้สังคมไม่สบายใจ คล้ายกันกับแนวคิดของ Jay (2009, p. 153) ที่ใช้คา
ต้องห้ามกับคาสบถ (swear words) ทดแทนกันเสมอ ในการอธิบายคาที่ใช้
เพื่อแสดงอารมณ์ไม่พอใจ เนื่องจากคาประเภทนี้เปรียบเสมือนกับข้อห้ามที่
กาหนดขึ้นจากวัฒนธรรมในสังคม ด้วยเหตุนี้ การใช้คาต้องห้ามจะขึ้นอยู่กับ
สังคมเป็นหลัก และผู้แปลในฐานะผู้ใช้คาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จึง
จาเป็นต้องตัดสินใจว่า คาใดบ้างที่สมควรแปลเป็นภาษาไทยหรือคาใดบ้างที่
ไม่สมควรแปล บางคาพูดผู้ชมอาจยอมรับได้ แต่บางคาพูดผู้ชมอาจยอมรับ
ไม่ได้ หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจถูกเซ็นเซอร์ไม่ให้ออกอากาศอีกด้วย เรื่องนี้จึง
เป็ น ข้ อ จ ากั ด และปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ งที่ ท้ า ทายนั ก แปลบทบรรยาย
ภาพยนตร์

307
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

ประเด็นข้อจากัดในการเลือกใช้คาต้องห้ามในบทแปลนี้ เพียงแค่
นักแปลและกองเซ็นเซอร์ อาจไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าควรแปล
ตามต้ นฉบั บ ทั้ ง ห มด ห รื อ ไม่ โดยเฉพ าะค าต้ อ งห้ ามต้ นฉบั บ จาก
ภาษาต่างประเทศที่ไม่คุ้นเคย ในเมื่อการใช้คาต้องห้ามนั้นต้องขึ้นอยู่กับสังคม
ส่วนรวม ดังนั้นการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคสื่อ ซึ่งได้รับผลกระทบ
โดยตรง จึงถือเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง กรณีนี้ มีตัวอย่างเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ
ซึ่งมีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่า Ofcom มีหน้าที่ควบคุมบริการด้านการสื่อสาร
ของสื่อออกอากาศต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์และวิทยุ โดยการกากับดูแลเนื้อหาที่
ออกอากาศไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมายและปกป้องผู้บริโภคสื่อจากการกระทาที่
ไม่เหมาะสม ในการนี้ Ofcom (2016) ได้ส ารวจระดั บ ความไม่ พ อใจของ
ผู้บริโภคสื่อต่อคาไม่สุภาพ (offensive language) ภาษาอังกฤษทั้งหมด 150
คา ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นคาต้องห้ามในการออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุ โดยที่คาดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการประเมินโดยผู้บริโภคสื่อขั้นต้นแล้วว่าเป็น
คาไม่สุภาพจริง เช่น คาสบถ คาด่า คาสแลง ฯลฯ หลังจากนั้นได้ให้ผู้ชมเลือก
ระดับความไม่พ อใจที่ แบ่งออกเป็น 4 ระดั บ ได้แก่ ระดับ เบา ระดับกลาง
ระดับหนักและระดับหนักที่สุ ด โดยผลการสารวจพบว่า คาสบถที่เกี่ยวกับ
การดูถูกเหยียดหยามทางเพศและเชื้อ ชาติมักจัด อยู่ในกลุ่มความไม่พ อใจ
ระดับหนักถึงหนักที่สุด ที่แนะนาให้เผยแพร่หลังเวลา 21.00 น. ในขณะที่คา
สบถที่เกี่ยวกับการดูถูกเรื่องการไร้ความสามารถมักจัดอยู่ในกลุ่มความไม่
พอใจระดั บ เบา ที่ ส ามารถออกอากาศให้ เยาวชนรั บ ชมในเวลาทั่ ว ไปได้
(Brown, 2016)
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ผลสารวจนี้แสดงให้เห็นว่าคาพูดไม่เหมาะสมเหล่านี้ อาจไม่ใช่คา
ต้องห้าม (taboos) ในการออกสื่อสาธารณะเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุ
ของผู้ชมหรือเวลาออกอากาศด้วย ซึ่งแตกต่างจากภาพยนตร์ที่ควบคุมเวลา
ฉายและกลุ่ ม ผู้ ชมได้ ย ากกว่ า เนื่ อ งจากภาพยนตร์ ส ามารถเผยแพร่ ท าง
อินเตอร์เน็ตเป็นภาพยนตร์ออนไลน์ได้ ดังนั้นประเด็นนี้จึงถือเป็นข้อจากัดอีก
ด้านหนึ่งของการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์ แต่อย่างไรก็ตาม
การสารวจและรวบรวมคาไม่สุภาพทั้ง 150 คาของ Ofcom (2016, p. 15)
นั้น มีความน่าสนใจไม่น้อย และมีความครอบคลุมพอที่จะนาไปใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษาคาต้องห้ามในสื่อสาธารณะอื่น โดยเฉพาะสื่อภาพยนตร์
ได้ เห็ น ได้ จ ากการแบ่ งประเภทความหมายของค าไม่ สุ ภ าพทั้ ง 150 ค า
อย่างละเอียด ได้แก่ คาด่าหรือคาสบถทั่วไป (รวมการเปรี ยบเทียบกับสัตว์
และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ) เชื้อชาติ อวัยวะในร่างกาย เพศสภาพ สภาพทางจิตใจ
และร่างกาย การดูหมิ่นศาสนา ท่าทางมือ การกล่าวถึงทางเพศและผู้อาวุโส
ซึ่งแต่ละคาจะมีความหมายหยาบคาย อีกทั้งทาให้ผู้ฟังรู้สึกเสื่อมเสียจากการ
ถูกดูถูกเหยียดหยาม (Ofcom, 2016, p. 5) ซึ่งสอดคล้องกับการให้นิยามคา
ต้องห้ามของ Allan (2019) และ Jay (2009, p. 153) ที่เสนอว่า คาต้องห้าม
หมายรวมถึ งค าสบถและค าหยาบคายต่าง ๆ (dirty words) ซึ่ งเมื่ อ กล่ าว
ออกไปแล้ ว จะท าให้ ผู้ ฟั งรู้ สึ ก ตกใจ เสี ย หน้ า และขุ่ น เคื อ งใจ ซึ่ ง Allan
(2019) จาแนกตามกลุ่มความหมาย ได้แก่ 1) การเปรียบเทียบคนกับสัตว์
2) ชื่ อ เรี ย กอวั ย วะภายในร่ า งกาย การขั บ ถ่ า ย และพฤติ ก รรมทางเพศ
3) ข้อบกพร่องทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 4) เชื้อชาติ เพศสภาพ อายุ
และชาติ ก าเนิ ด อื่ น ๆ และ 5) ค าพู ด ที่ แ สดงการเหยี ย ดหยามในเรื่ อ ง
บุคลิกลักษณะของบุคคล
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เมื่ อ ส ารวจความหมายของค าต้ อ งห้ ามที่ ป รากฏในบทบรรยาย
ภาพยนตร์โดยเฉพาะ พบว่ามีงานวิจัยภายในประเทศไทยได้สารวจไว้ในงาน
ของ กุลชาติ ศรีโพธิ์ (2548) ที่จัดหมวดหมู่ความหมายของคาสบถและคา
หยาบคายที่พบในภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็น 8 หมวด ได้แก่ 1) อวัยวะของ
มนุษย์ 2) กิจกรรมทางเพศ 3) การขับถ่าย 4) เพศหญิง 5) สัตว์ 6) ความเชื่อ
7) เรื่องเหนือธรรมชาติ และ 8) การสาปแช่ง ซึ่งใกล้เคียงกับการจัดหมวดหมู่
ความหมายของคาด่าในภาษาไทยของ อรทัย ชินอัครพงศ์ (2557) ทั้งหมด
13 หมวด ได้ แ ก่ 1) สั ต ว์ 2) อวั ย วะในร่ า งกาย 3 ) สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
4) สิ่งปฏิกูล 5) ความเชื่อ 6) โรคภัยไข้เจ็บ 7) พืช 8) สถานที่ 9) ตัวละคร
10) อาวุธ 11) เผ่าพันธุ์ 12) อาหาร และ 13) อาชีพ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกัน
จะเห็นได้ว่าคาต้องห้ามในภาษาไทยมีความหมายครอบคลุมคาต้องห้ามใน
ภาพยนตร์ภ าษาอั งกฤษส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลดีต่อการแปลเทียบคู่คาทั้งสอง
ภาษา ตั ว อย่ างเช่ น ความหมายในหมวดอวั ย วะมนุ ษ ย์ ที่ ทั้ งสองภาษามี
ตรงกั น เช่ น ค าว่า dick ในภาษาอั งกฤษ แต่ ในทางปฏิ บั ติ ผู้ แ ปลกลั บ ไม่
สามารถแปลโดยใช้ ค าในภาษาไทยว่ า ค-ว-ย เที ย บคู่ ได้ เพราะส าหรั บ
วัฒนธรรมไทยนั้น คานี้ไม่ได้เป็นเพียงคาสบถทั่วไป แต่เป็นคาหยาบคายอย่าง
ร้ายแรง และอาจถูกเซ็นเซอร์ได้ หรือถึงแม้ว่าภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะ
มีคาต้อ งห้ ามหมวดความเชื่อเช่น เดียวกัน แต่วัฒ นธรรมความเชื่อกลั บไม่
ตรงกั น จึ งยากต่ อ การแปลให้ ต รงตามต้ น ฉบั บ อย่ า งเช่ น ตั ว อย่ า งค าว่ า
mother of god หากแปลตรงตามรูปคาแล้วจะแปลว่า มารดาของพระเจ้า
ซึ่งไม่ใช่คาหยาบในภาษาไทยแต่อย่างใด กรณีนี้ผู้แปลมักแปลอ้อมแทนการ
แปลตรง โดยใช้คาอื่นในภาษาไทยที่ให้อารมณ์ด่าอย่างหยาบคาย อย่างเช่น
ไอ้ ส ารเลว แทน ซึ่ ง อาจไม่ ไ ด้ อ รรถรสตรงตามต้ น ฉบั บ อย่ า งสมบู ร ณ์
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ด้ วยเหตุ นี้ จากการศึ กษาของกุ ลชาติ ศรีโพธิ์ (2548) เกี่ ยวกั บการสื่ อสาร
ความหมายของคาหยาบในบทบรรยายภาพยนตร์ฉบับแปล จึงพบว่าการแปล
ของนักแปลยังขาดประสิทธิภาพในเรื่องการสื่อสารกับผู้ชม ทาให้ไม่สามารถ
เข้าถึงความหมายของต้ นฉบั บได้อย่างครบถ้วน ปั ญหานี้ พบในการแปลค า
ต้องห้ามในงานเขียนเช่นเดียวกัน อย่างเช่นงานของ นันทวัฒน์ เนตรเจริญ
(2557) ที่วิเคราะห์ข้อบกพร่องในการแปลคาต้องห้ามของวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง
อันประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความหมายของถ้อยคาต้องห้ามแตกต่างไป
จากต้นฉบับ และ 2) การไม่จับความหมายแฝงของถ้อยคาต้องห้าม ซึ่งเกิด
จากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ การเลือกแปลแบบอิสระของผู้แปล และความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของภาษาคู่แปล
นอกเหนือจากการแปลความหมายของค าต้ องห้ ามโดยตรงแล้ ว
การสื่อสารความหมายของคาต้องห้ามถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้แปลอาจจะ
ต้องเผชิญ เนื่องจากในมุมมองทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์ การใช้คาต้องห้าม
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเจตนาการสือ่ สารของผู้พูดหรือความรูส้ ึกที่ผู้พูดมีตอ่
คู่สนทนาและสถานการณ์ในระหว่างการสนทนาด้วย (Jay, 2009, p. 154)
ยกตัวอย่างเช่น คาต้องห้าม fuck สามารถสื่อสารความหมายตามเจตนาของ
ผู้พูดได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ การกล่าวถึงกิจกรรมทางเพศโดยตรง เช่น
Even when I fuck I talk. การแสดงอารมณ์รุนแรง เช่น What the fuck
happened to my car? การเน้ น ย้ า เช่ น I’ve fucking won. การกล่ า ว
ล่วงละเมิด เช่น Come on in, you fuckers. และการแสดงความสนิทสนม
เช่น This guy is the fucking master, don’t you see? เป็นต้น (Torres,
2016, p. 14) เพราะฉะนั้นการแปลคาต้องห้ามโดยเฉพาะคาสบถข้ามภาษา
จึงไม่สามารถเทียบคู่แปลตามความหมายของคาโดยตรงได้ และจาเป็นต้อง
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พิจ ารณาทั้งปั จจัยทางวัฒ นธรรมและวัจ นปฏิ บั ติศาสตร์ อย่างเช่ นเจตนา
อารมณ์ แ ละสถานการณ์ ควบคู่ กั บ การใช้ เ ทคนิ ค การแปลค าต้ อ งห้ า ม
โดยเฉพาะ อย่ างเช่ น การแปลความหมายโดยตรง (literal translation)
การละเว้น (omission) การลดความรุนแรง (softening) การเปลี่ยนคาสบถ
(change of swearword) เป็นต้น (Torres, 2016)
จากการประมวลปัญหาและข้อจากัดในการแปลคาต้องห้ามข้างต้น
อันได้แก่ ประการแรก คือ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม ที่ถึงแม้จะมีวัฒนธรรม
ตรงกันและสามารถหาคู่แปลเทียบเท่าได้ แต่กลับใช้แปลไม่ได้เพราะคานั้น
หยาบคายเกินไปจนกระทบกับความรู้สึกของผู้ชม หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจถูก
เซ็ น เซอร์ ได้ ประการต่ อ มา คื อ ปั ญ หาวั ฒ นธรรมไม่ ต รงกั น จนกระทั่ งไม่
สามารถหาคู่ แ ปลเที ย บเท่ าได้ และประการสุ ด ท้ าย คื อ การตี ค วามตาม
เจตนาผู้พูดในสถานการณ์เฉพาะ แสดงว่าการแปลคาต้องห้ามอาจมิใช่วิธีการ
แปลธรรมดาทั่วไป หากแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาการแปลขั้นสูง หรืออาจนิยาม
ว่าเป็น “กลวิธีการแปล (translation strategy)” ดังที่ Lörscher (1991,
p. 76 as cited in Plonska, 2014) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า กระบวนการหนึ่ งที่ ใ ช้
แก้ปัญหาการแปลที่นักแปลได้ประสบ เมื่อแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษา
หนึ่ง คือ กลวิธีการแปล
นอกจากนี้ เมื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด เรื่ อ งกลวิ ธี ก ารแปล พบว่ า มี
นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอกลวิธีการแปลที่ประกอบด้วย 2 กลวิธีหลัก
หรื อ อาจเรี ย กได้ ว่ าเป็ น การแก้ ปั ญ หาการแปลข้ า มภาษาและวั ฒ นธรรม
ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็ น 2 กระบวนการ ได้ แ ก่ กระบวนการแรก คื อ
การแปลเนื้อหาทั้งหมดโดยรวม และกระบวนการที่สอง คือ การแปลด้ว ย
เทคนิคเฉพาะ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแปล
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ซึ่ ง ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของเนื้ อ หาด้ ว ย โดยที่ ผู้ แ ปลจะใช้ ทั้ ง สอง
กระบวนการนี้ควบคู่กันในการแปล ประเด็นนี้ นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้คา
จากัดความกระบวนการแปล 2 ขั้น ดังกล่าวแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่าง
เช่ น Chesterman (1997, pp. 90-91) นิ ย ามกลวิ ธี ก ารแปลขั้ น แรกว่ า
“global strategies” (กลวิธีโดยรวม) ในขณะที่กลวิธีการแปลขั้นที่สองได้
นิ ย ามว่ า “local strategies” (กลวิ ธี เ ฉพาะ) ใกล้ เ คี ย งกั บ Newmark
(1988) ที่ ไ ด้ เ สนอกระบวนการแปล 2 ขั้ น ประกอบด้ ว ย ขั้ น ต้ น คื อ
“translation methods” ซึ่งเทียบเท่ ากับ “global strategies” และขั้น
รอง คือ “translation procedures” ซึ่งเทียบเท่ากับ “local strategies”
ด้วยเหตุนี้ การจะศึกษากลวิธีการแปลคาต้องห้ามในปริบทภาพยนตร์ซึ่งเป็น
เนื้อหาเฉพาะ จึงสมควรจะศึกษากลวิธีการแปลทั้งสองกระบวนการ อันได้แก่
กลวิธีการแปลทั่ วไป (global strategies) และกลวิธีการแปลคาต้องห้าม
เฉพาะ (local strategies) ด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในประเทศไทยที่ผ่านมา (กุลชาติ ศรีโพธิ์ ,
2548; อรทัย ชินอัครพงศ์ , 2557) ได้ศึกษาความหมายควบคู่กับการใช้คา
ต้อ งห้ าม และวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิภ าพการแปลค าต้ อ งห้ ามในบทบรรยาย
ภาพยนตร์เท่านั้น ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการแปลคาต้องห้ามภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยก็ปรากฏเฉพาะในงานเขียน (นันทวัฒ น์ เนตรเจริญ , 2557)
หรือ เฉพาะในปริบ ทของการแปลระหว่างภาษาตะวันตก ซึ่งวัฒ นธรรมไม่
แตกต่างกันมากนัก (Alavi et al., 2013; Davoodi, 2009; Torres, 2016)
จึ งอาจยั งไม่ ค รอบคลุ ม กลวิ ธี ก ารแปลค าต้ อ งห้ า มจากภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษาไทย โดยเฉพาะในสื่อภาพและเสียงอย่างเช่นภาพยนตร์
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาให้ครอบคลุมต่อไปว่า นักแปลมือ
อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจะมีกลวิธีในการแก้ไขปัญหาการแปลคาต้องห้าม
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในสื่อภาพยนตร์ อย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม
จากการประมวลข้อจากัด แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปลค า
ต้อ งห้ ามในบทบรรยายภาพยนตร์ข้ างต้น แสดงว่ าการศึก ษาการแปลค า
ต้องห้ามของนักแปลมืออาชีพนั้น จาเป็นที่จะต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของ
นักแปลควบคู่กัน เนื่องจากนักแปลจะเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้ในการ
เลือกแปลคาต้องห้ามให้มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ทุก
กลุ่มวัยยอมรับได้ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องคานึงถึงความถู กต้องตามต้นฉบับ
ด้ วย ตามแนวคิ ด กระบวนการแปลขั้ น ต้ น หรื อ วิธี ก ารแปล (translation
methods) ของ Newmark (1988, pp. 45-47) ที่ ว่า การแปลขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของผู้แปลเป็นอันดับแรกว่า ผู้แปลต้องการให้บทแปลตรงตาม
ต้นฉบับหรือตรงตามภาษาฉบับแปลมากกว่ากัน แล้วจึงเลือกแปลตามวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ผู้แปลเห็นว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ด้วยเหตุนี้ นักแปลจึงน่าจะมีวิธีการแปลคาต้องห้ามที่หลากหลาย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของนักแปลด้วยว่า นักแปลต้องการให้บทแปลนั้น
มีลักษณะอย่างไร เช่น นักแปลใช้วิธีการแปลคาต้องห้ามตรงตามต้นฉบับเพื่อ
คงความถูกต้องและอรรถรสตามภาษาต้นฉบับไว้ นักแปลใช้วิธีการแปลคา
ต้องห้ามแบบอ้อมเพื่อลดความหยาบคายลงแม้จะเสียอรรถรสไปบ้าง หรือนัก
แปลเลือกที่จะไม่แปลคาต้องห้ามเพื่อคานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
และเมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของผู้แปลตามแนวคิดของ Newmark (1988,
pp. 45-47) แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์วิธีการเฉพาะ
ของนักแปล (local strategies) ที่ทาให้การแปลคาต้องห้ามในบทบรรยาย
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ภาพยนตร์ นั้ น บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ งไว้ ซึ่ งการวิเคราะห์ ต ามกรอบ
แนวคิดของ Newmark (1988, pp. 45-47) ยังไม่เฉพาะเจาะจงไปถึงเทคนิค
การแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์โดยตรง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องใช้
กรอบแนวคิ ด ต้ น แบบของ Davoodi (2009) ในการศึ ก ษาอี ก ขั้ น หนึ่ ง
เนื่ อ งจาก Davoodi (2009) ได้ คิ ด ค้ น กลวิ ธี ก ารแปลค าต้ อ งห้ า มในบท
บรรยายภาพยนตร์ จากงานวิจัยใหม่ของตนเองโดยเฉพาะ แตกต่างจากงาน
อื่นที่ศึกษาเทคนิคการแปลคาต้องห้ามจากกรอบแนวคิดเดิมของผู้อื่น และ
ถึงแม้ว่ากรอบแนวคิดของ Davoodi (2009) จะสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์
กลวิธีการแปลระหว่างคู่แปลภาษาตะวันตก ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษกับภาษา
เปอร์เซีย แต่ก็มีความน่าสนใจที่จะนามาใช้ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นประเด็น
ความเหมือ นและความต่างกับ การแปลค าต้ องห้ ามจากภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษาไทย ซึ่งเป็ น การแปลข้ ามภาษาและวั ฒ นธรรมระหว่างตะวัน ตกกั บ
ตะวันออก
ผลการวิจัยหลังจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดต้นแบบดังกล่าวนี้
จะทาให้ได้มาซึ่งกลวิธีการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์ของนัก
แปลมืออาชีพที่ครอบคลุม สามารถใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับข้อจากัด
และแก้ไขปัญหาการแปลที่ได้นาเสนอไว้ข้างต้น ด้วยวิธีการนาเสนอแต่ละ
กลวิธีตามความถี่ของการปรากฏใช้มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด จนกระทั่ง
นาไปสู่กลวิธีการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษ
เป็ น ภาษาไทยที่ นั ก แปลนิ ย มเลื อ กใช้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า ง ๆ อย่ างเป็ น
รูปธรรมมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักแปลและผู้แปลมือสมัครเล่นได้
ยึดถือเป็นแนวทางและนาไปปรับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นประโยชน์
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ต่อวงการการแปล ในการพัฒนาคู่มือการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลคา
ต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์ให้มีมาตรฐานต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยการวิเคราะห์และนาเสนอกลวิธีการแปลคา
ต้ องห้ ามที่ นั ก แปลมื อ อาชี พ นิ ย มใช้ โดยแบ่ งเป็ น ประเด็ น ย่อ ยที่ จะศึ ก ษา
ได้แก่
1. กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไป เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของผู้
แปลในการแปลคาต้องห้าม
2. กลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะ เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญ หา
การแปลคาต้องห้ามที่ไม่สามารถแปลได้โดยตรง
นิยามศัพท์เฉพาะ
1) คาต้องห้ าม (taboo words) หมายถึง คาด่า (curse words)
ค าสบถ (swear words) และค าไม่ สุ ภ าพ (dirty words) ต่ า ง ๆ ซึ่ ง มี
แนวโน้มจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง (offensive language)
(Allan, 2019; Jay, 2009)
2) กลวิธีการแปลทั่วไป (global strategies) หมายถึง วิธีการแปล
โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการแปลตามจุดประสงค์ของผู้แปลในการแปลทุก
ประเภท (Chesterman, 1997)
3) กลวิธีการแปลเฉพาะ (local strategies) หมายถึง วิธีการแปล
โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการแปลเฉพาะด้าน ในที่นี้คือการแปลคาต้องห้าม
ในบทบรรยายภาพยนตร์ (Chesterman, 1997)
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4) คู่ เ ที ย บแปล (translation equivalence) หมายถึ ง คู่
แปลภาษาต้นฉบับ ซึ่งในที่นี้คือภาษาอังกฤษ และภาษาฉบับแปล ซึ่งในที่นี้
คือภาษาไทย มีความหมายตรงกันตามพจนานุกรรม หรือความหมายตรงรูป
คาตามหลักอรรถศาสตร์ (Newmark, 1988)
วิธีการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
คู่แปลคาต้องห้ามภาษาอั งกฤษและภาษาไทยที่ปรากฏพบในบท
บรรยายภาพยนตร์ จากภาพยนตร์ที่ติดอันดับยอดนิยมสูงสุดในปี พ.ศ. 2562
ที่ ส ารวจโดยเว็ บ ไซต์ Box Office Mojo by IMDbPro จ านวน 20 เรื่ อ ง
เนื่องจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้ นมักเข้าฉายในประเทศไทย
และมีแนวโน้มสูงที่บทบรรยายจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยนักแปลมือ
อาชีพ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่เป็นตารางเพื่อใช้เก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล และหลังจากผ่านการเสนอแนะและแก้ไขโดยผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว
จึงได้ตาราง ดังตัวอย่างตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
คาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์
ต้นฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับแปลภาษาไทย
You vicious little
อีดอกโสโครก
bitch.
Enough of this
เลิกเล่นได้แล้ว
bullshit.
Damn right it will. ตามมาแน่

กลวิธีการ
แปลทั่วไป
ถอด
ความหมาย
แบบเสรี
ไม่แปล

กลวิธีการ
แปลเฉพาะ
การเทียบคู่คา
ต้องห้าม
การแปลงเป็น
คารื่นหู
การลบคา
ต้องห้าม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดาวน์โหลดบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทั้ง 20 เรื่อง จากเว็บไซต์ เช่น https://yts-subs.com/
2) เปรียบเทียบบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่ดาวน์โหลด
ไว้ ให้ตรงกับเสียงพูดของนักแสดงภาพยนตร์ และเปรียบเทียบบทบรรยาย
ภาพยนตร์ภาษาไทยที่ดาวน์โหลดไว้ ให้ตรงกับเสียงพากย์ในภาพยนตร์ที่ฉาย
จริง เนื่องจากแสดงว่าบทบรรยายนั้นเป็นของผู้ผลิตภาพยนตร์อย่างแท้จริง
เพื่อเป็นการคัดกรองเฉพาะบทบรรยายที่ได้มาตรฐาน หรือแปลโดยนักแปล
มืออาชีพซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
3) ค้นหาคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
รายการคาต้องห้ามที่ผู้ชมรู้สึกไม่พอใจ รวม 150 คา ซึ่งสารวจโดย Ofcom
(2016, p. 15) เป็ น ตั ว อย่ า งในการน าร่ อ งค้ น หา เพื่ อ คั ด กรองเฉพาะค า
ต้องห้ามเท่านั้น
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4) ค้ น หาค าต้ อ งห้ า มภาษาอั งกฤษที่ อ าจพบนอกเหนื อ จากค า
ต้องห้ามที่กาหนดไว้ 150 คาแรก ตามกรอบแนวคิด เรื่องค าต้องห้ ามของ
Allan (2019)
5) ค้นหาคู่แปลบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาไทย โดยสังเกตจาก
ช่วงเวลาของภาพยนตร์เป็นหลัก หากบทแปลภาษาไทยมีช่วงเวลาตรงกับ
ต้นฉบับภาษาอังกฤษที่คัดเลือกไว้ในขั้นตอนข้างต้น แสดงว่าเป็นบทบรรยาย
ภาพยนตร์ฉบับแปลที่แท้จริง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์หากลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไปตามกรอบแนวคิด
วิธี ก ารแปลของ Newmark (1988, pp. 45-47) เพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง กลวิ ธี ก าร
แปลคาต้องห้ามตามวัตถุประสงค์ของนักแปล
2) วิเคราะห์หากลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะตามกรอบแนวคิด
วิธีการแปลคาต้องห้ามของ Davoodi (2009) เพื่อให้ได้มาซึ่งกลวิธีการแปล
ค าต้ อ งห้ า มในบทบรรยายภาพยนตร์ จ ากภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาไทย
โดยเฉพาะ
3) ในกรณี ที่ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ ตั้ ง ไว้ เป็ น แนวทางข้ า งต้ น
(Davoodi, 2009; Newmark, 1988, pp. 45-47) ยังไม่ครอบคลุมกับกลวิธี
การแปลที่ พ บ ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอเป็ น กลวิ ธี ก ารแปลค าต้ อ งห้ า มจาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ค้นพบใหม่ในงานวิจัยนี้
4) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะผลการวิเคราะห์ กลวิธีการ
แปลคาต้องห้าม
5) เมื่ อปรับปรุงตามข้อ เสนอแนะของผู้เชี่ย วชาญ จนกระทั่ ง ได้
กลวิ ธีก ารแปลค าต้ อ งห้ ามจากภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาไทยแล้ ว ผู้ วิจั ย จะ
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วิ เคราะห์ ห าสถิ ติ ก ลวิ ธี ก ารแปลค าต้ อ งห้ า มที่ นั ก แปลนิ ย มใช้ พร้ อ มกั บ
วัตถุประสงค์ของนักแปล โดยการนาเสนอเป็นค่าร้อยละ
6) นาเสนอกลวิธีการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จาก
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่นักแปลนิยมใช้มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด
7) สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีสาคัญเพื่อเป็นแนวทางหลักในการ
วิเคราะห์หาคาต้องห้ามและกลวิธีแก้ปัญหาของนักแปล ดังต่อไปนี้
5.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคาต้องห้ามที่ ใช้พู ด ในชีวิตประจาวัน
ของ Allan (2019) ดังนี้
ค าต้ อ งห้ าม (Taboo terms) ม าจ าก ค าว่ า Taboos (เรื่ อ ง
ต้องห้าม) ซึ่งเป็นมากกว่าข้อห้ามและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงตามหลักศาสนา แต่
โดยปกติเรื่องต้องห้ามมักเป็นข้อจากัดทางสังคมที่มีต่อพฤติก รรมของปัจเจก
ชน โดยมักเกิดขึ้นในกรณีที่การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทาให้เกิดความ
ไม่สบายใจหรือเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น ข้อจากัดทางพฤติกรรมนี้ถูก
กาหนดขึ้นโดยบางคนหรือความเชื่อบางอย่างที่มีพลังอานาจเหนือพวกเขา
ซึ่งรวมไปถึงกฎหมาย พระเจ้า กฎทางสังคมที่อาศัยอยู่
คาต้องห้ามจึงหมายถึงภาษาที่ใช้เพื่อแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก
หรือการตัดสินคุณค่าอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม คาหรือภาษาต้องห้ามนี้อาจ
ไม่ได้เลวร้ายหรือ หยาบคายในตัวเอง เพราะแค่ถู กนาไปใช้เพื่ อที่ จะแสดง
คุณลักษณะของผู้พูดเท่านั้น นอกจากในระดับผู้ใช้ภาษาแล้ว คาต้ องห้ามยัง
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของสังคมหรือความคิดเห็นของคนที่อยู่ในสังคม
อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ บางครั้งคาเดียวกันอาจถือเป็นการดูหมิ่นหรือให้ความรู้สึก
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หยาบคาย ขณะที่ในอีกสังคมหนึ่งอาจรู้สึกว่ายอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้พูด
และวัฒนธรรมของสังคมในขณะที่พูดด้วย คาต้องห้ามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับการประเมินคุณค่าที่ยึดถือกันภายในสังคม และยังเป็นการปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างบุคคล กลุ่มคนหรือแม้กระทั่งชุมชน
พวกค าสบถ (swear words) หรื อ ค าหยาบคายต่ า ง ๆ (dirty
words) ถื อ เป็ น ตั วอย่ างของค าต้ อ งห้ ามที่ ชัด เจน ซึ่ งค าเหล่ านี้ เดิ ม ที อ าจ
หมายถึงคาทั่วไป เช่น คาเรียกอวัย วะในร่างกายที่มั กไม่ก ล่าวถึงกันอย่าง
เปิดเผย เป็นต้น แต่เมื่อกล่าวออกไปแล้วจะทาให้ผู้ฟั งรู้สึกตกใจ เสียหน้ า
และขุ่นเคืองใจ
นอกจากนี้คาพูดที่เป็นคาต้องห้ามยังมักมีค วามหมายเกี่ยวกับที่มา
หรือชาติกาเนิดของบุ คคลและกลุ่ม คน อย่างเช่น สถานที่ กาเนิด เชื้อชาติ
สี ผิ ว เพศสภาพ ชนชั้ น ทางสั ง คม และศาสนา ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หรือแม้กระทั่ งรสนิย มความชอบและลัก ษณะเฉพาะของ
บุคคล เช่น อาชีพ รสนิยมทางเพศและความเชื่อ
ค าต้ อ งห้ า มปรากฏใช้ ได้ ในหลายกรณี เช่ น เมื่ อ ต้ อ งการแสดง
อารมณ์โกรธ เมื่อต้องการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความสนิทสนม
ภายในกลุ่มคนสนิท และใช้เพื่อเรียกขานหรือเรียกชื่อ เพื่อวางอานาจและ
เพื่อข่มหรือดูถูกผู้ที่ถูกเรียก ซึ่งคาพูดที่ผู้ฟังรู้สึกว่าโดนดู ถูกและมักใช้เป็นคา
ต้องห้ามเรียกผู้อื่นมักเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
1) การเปรีย บเที ย บคนกั บ สั ต ว์ เช่ น ค าในภาษาอั งกฤษว่ า rat,
dog, chicken, mule, bitch
2) ชื่อเรียกอวัยวะภายในร่างกาย การขับถ่าย และพฤติกรรมทาง
เพศ เช่นคาในภาษาอังกฤษว่า asshole, prick, shit, wanker, whore
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3) ข้ อ บกพร่ อ งทางร่ า งกาย จิ ต ใจและสติ ปั ญ ญา เช่ น ค าใน
ภาษาอังกฤษว่า baldy, spastic, idiot, airhead, moron
4) เพศสภาพ เชื้อชาติ อายุและชาติกาเนิดอื่น ๆ
5) คาพูดที่แสดงการเหยียดหยามในเรื่องบุคลิกลักษณะของบุคคล
เช่นคาในภาษาอังกฤษว่า fogy, crank, codger, bag, crone, galoot
ด้วยเหตุนี้ คาต้องห้ามจึงเป็นคาพูดที่ผู้พูดมักหลีกเลี่ยงโดยใช้คารื่น
หู ห รื อ ค าที่ สุ ภ าพกว่ า แทน เพื่ อ รั ก ษาความรู้ สึ ก ความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ
ภาพลักษณ์ของทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
5.2 การวิ เคราะห์ ห าค าต้ อ งห้ ามในบทบรรยายภาพยนตร์ ใช้
กรอบคาต้องห้าม 150 คา ของ Ofcom (2016) ซึ่งรวบรวมคาหยาบที่พบได้
ทั่วไปในสื่อของประเทศอังกฤษไว้ทั้งหมด เพื่อนาไปสารวจความไม่พอใจของ
ผู้ชมที่มีต่อคาหยาบในสื่อโทรทัศน์ของประเทศอังกฤษ โดยให้ผู้ชมจัดระดับ
ความไม่พอใจที่มีต่อคาเหล่านั้น โดยให้ผู้ชมกลุ่มตัวอย่างแบ่งความไม่พอใจ
ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับเบา ระดับกลาง ระดับหนักและระดับหนัก
ที่สุด
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างพิจารณาให้คาสบถทั่วไปอยู่ในความ
ไม่พอใจระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) ความไม่พอใจระดับเบา สามารถออกอากาศให้เยาวชนรับชมได้
ในเวลาทั่วไป เช่น arse, goddamn, jesus christ
2) ความไม่พอใจระดับกลาง หรือคาพูดในกลุ่มที่ผู้ชมยอมรับได้
และสามารถออกอากาศก่อนเวลา 21.00 น. เช่น arsehole, bitch, son of
a bitch, bollocks, shit, bullshit
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3) ความไม่พอใจระดับหนัก คือคาหยาบคายที่ผู้ชมพิจารณาว่า
ควรกาหนดเวลาออกอากาศให้เป็นหลังเวลา 21.00 น. เช่น bastard, cock,
dick, prick, pussy, twat
4) ความไม่พอใจระดับหนักที่สุด คือคาหยาบคายที่ผู้ชมรับไม่ได้
อย่ า งสู ง หากออกอากาศควรอยู่ ห ลั งเวลา 21.00 น. เช่ น cunt, fuck,
motherfucker
จากการรวบรวมสถิติยังพบด้วยว่าคาที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
ด้อยสมรรถภาพของคนมักจัดอยู่ในความความไม่พอใจระดับเบาหรือกลาง
ในขณะที่ ค าที่ มี ค วามหมายดู ถู ก เหยี ย ดหยามทางเพศ กิ จ กรรมทางเพศ
เชื้อชาติและการสร้างความแตกแยกมักจัดอยู่ในความไม่พอใจระดับหนักถึง
หนักที่สุด
5.3 การวิ เคราะห์ ก ลวิ ธี ก ารแปลทั่ ว ไป ใช้ แ นวคิ ด วิ ธี ก ารแปล
(translation methods) ของ Newmark (1988, pp. 45-47) เพื่ ออธิบ าย
จุดประสงค์ของผู้แปล กล่าวคือ ผู้แปลต้องการให้งานแปลมีลักษณะใกล้เคียง
กับภาษาต้นฉบับ หรือเป็นธรรมชาติตามภาษาฉบับแปล ดังนี้
1) การแปลตรงตั ว (faithful translation) คื อ การแปลที่ ภาษา
ฉบับแปลตรงหรือใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุด ทั้งในระดับความหมาย
และโครงสร้าง
2) การแ ป ล ถอด ค วาม ห ม าย (semantic translation) คื อ
การแปลที่ภาษาฉบับแปลมีความหมายเหมือนกับภาษาต้นฉบับ แต่โครงสร้าง
มีความแตกต่างกัน
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3) ก า ร แ ป ล สื่ อ ค ว า ม (c ommunicative translation) คื อ
การแปลที่ภาษาฉบับแปลสามารถใช้สื่อสารได้เหมือนกับภาษาต้นฉบับ แต่มี
ความหมายเชิงอรรถศาสตร์และโครงสร้างแตกต่างจากภาษาต้นฉบับ
4) การแปลแบบสานวน (idiomatic translation) คือ การแปลที่
สื่อสารความหมายผ่านทางสานวนภาษาฉบับแปล หรือใช้ความหมายแฝง
ตามวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปล ซึ่งไม่สามารถตีความได้โดยตรง
5) การแปลแบบเสรี (free translation) คือ การแปลที่ภาษาฉบับ
แปลแตกต่างจากภาษาต้นฉบับมากที่สุด โดยมีความแตกต่างกันทั้งในระดับ
ความหมายและโครงสร้าง แต่สามารถใช้สื่อสารได้ในภาษาฉบับแปล
5.4 การวิเคราะห์กลวิธีการแปลเฉพาะ ใช้แนวคิดกลวิธีการแปล
คาต้องห้ามของ Davoodi (2009) ดังนี้
1) การเที ย บคู่ ค าต้ อ งห้ าม (taboo for taboo) คื อ การใช้ ค า
ต้ อ งห้ า มในภาษาฉบั บ แปลแทนค าต้ อ งห้ า มในภาษาต้ น ฉบั บ โดยที่ ค า
ต้องห้ามนั้นมีความหมายตรงหรือใกล้เคียงกับภาษาฉบับแปล
2) การลบคาต้องห้าม (censorship) คือ การไม่แปลคาต้องห้าม
ภาษาต้นฉบับ
3) การแปลงเป็ นค ารื่น หู (applying euphemism) คื อ ภาษา
ฉบับแปลมีความหมายใกล้เคียงกับคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับ แต่ภาษาฉบับ
แปลมีความสุภาพมากกว่าภาษาต้นฉบับ
4) การแทนที่ด้วยคาอื่น (substitution) คือ ภาษาฉบับแปลไม่
เป็นคาต้องห้าม และมีความหมายแตกต่างจากคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับโดย
สิ้นเชิง
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ผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ ยอดนิยมสูงสุด 20 อันดับ
แรกใน Box Ofiice (IMDbPro, 2020) ประจาปี พ.ศ. 2562 รวมจานวน 20
เรื่อง มีภาพยนตร์ 14 เรื่องที่พบคาต้องห้ามภาษาอังกฤษ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อภาพยนตร์ที่พบคาต้องห้ามภาษาอังกฤษ
ลาดับที่
ชื่อภาพยนตร์ที่พบคาต้องห้ามภาษาอังกฤษ
1.
Knives out (Johnson, 2019)
2.
Terminator Dark Fate (Miller, 2019)
3.
Fast & Furious Presents Hobbs and Shaw (Leitch, 2019)
4.
Jumanji: the Next Level (Kasdan, 2019)
5.
Avengers: Endgame (Russo & Russo, 2019)
6.
Men in Black: International (Gray, 2019)
7.
Alita: Battle Angel (Rodriguez, 2019)
8.
Charlie's Angle (Banks, 2019)
9.
John Wick 3: Chapter 3 Parabellum (Stahelski, 2019)
10.
Captain Marvel (Boden & Fleck, 2019)
11.
Spiderman Far from Home (Watts, 2019)
12.
X-men: Dark Phoenix (Kinberg, 2019)
13.
Star Wars: the Rise of Skywalker (Abrams, 2019)
14.
Spiderman into the Spider Verse (Persichetti &
Ramsey, 2018)
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ในจ านวนภาพยนตร์ ทั้ ง 14 เรื่ องข้ างต้ นนี้ พบคู่ แปลค าต้ องห้ าม
ทั้งหมด 230 คู่แปล โดยแบ่งออกเป็นกลวิธีการแปลทั่วไป และกลวิธีการแปลคา
ต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์โดยเฉพาะ ดังหัวข้อและรายละเอียดต่อไปนี้
1. กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไป
ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไปด้วยทฤษฎีวิธีก าร
แปลของ Newmark (1988, pp. 45-47) พบว่านักแปลใช้กลวิธีทั้งหมด 6
กลวิธีในการแก้ปัญหาการแปลคาต้องห้ามที่พบ ตามวัตถุประสงค์ของนักแปล
กลวิธีที่นั กแปลนิ ยมใช้มากที่ สุด คือ การแปลสื่อความ คิดเป็ นร้อยละ 54
ของกลวิธีการแปลทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การแปลแบบเสรี ร้อยละ 18 การ
ไม่แปล ร้อยละ 15 และการแปลถอดความหมาย ร้อยละ 8 ตามลาดับ กลวิธี
การแปลที่พ บน้อยที่ สุด คือ การแปลตรงตัว ร้อยละ 4 และการแปลแบบ
สานวน ร้อ ยละ 1 ซึ่ งความถี่ของการปรากฏใช้แต่ล ะกลวิธี พร้อมด้วยชื่ อ
ภาพยนตร์ที่พบคู่แปลคาต้องห้าม เรียงจากกลวิธีที่ใช้ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด
ดังปรากฏในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความถี่ของการปรากฏใช้กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไป
กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไปที่นักแปลใช้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแปลสื่อความ
การแปลแบบเสรี
การไม่แปล
การแปลถอดความหมาย

คู่แปลคาต้องห้ามที่พบ
จานวน
ร้อยละ
123
54
41
18
34
15
19
8
10
3
230

การแปลตรงตัว
การแปลแบบสานวน
รวม

4
1
100
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รายละเอียดและตัวอย่างคู่แปลของแต่ละกลวิธีสามารถอธิบายโดย
การเรียงลาดับจากกลวิธีที่ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากที่สุดไปจนถึงกลวิธีที่
แตกต่ า งจากต้ น ฉบั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ การแปลตรงตั ว การแปลถอด
ความหมาย การแปลสื่อความ การแปลแบบสานวน การแปลแบบเสรี และ
การไม่แปล ดังต่อไปนี้
1) การแปลตรงตั ว (faithful translation) คื อ การแปลโดยการ
เที ยบคู่ แปลค าต้ องห้ ามภาษาต้ นฉบั บกั บค าต้ องห้ ามภาษาฉบั บแปล ซึ่ งมี
ความหมายตรงกันทุกประการ ทั้งความหมายประจารูปคา (literal meaning)
และความหมายสื่ อสารในปริ บท (contextual meaning) ไม่ จ าเป็ นต้ อง
ปรับเปลี่ยนคาพูด เนื่องจากตรงตามวัฒนธรรมและไม่ขัดกับธรรมชาติของภาษา
พูดฉบับแปล ใช้ในกรณีที่นักแปลต้องการให้บทแปลตรงกับต้นฉบับ นักแปลไม่
ประสบปัญหาในการหาคู่แปลภาษาต้นฉบั บและฉบับแปลให้ตรงกัน และไม่
ต้องการแปลเลี่ยงหรือลดระดับความหยาบคายของคาต้องห้ามในภาษาฉบับ
แปล กลวิธีนี้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด จึงถือเป็นกลวิธีในอุดมคติที่นักแปล
ควรยึดถือ แต่เนื่องจากเป็นการแปลคาต้องห้ามที่อาจขัดต่อคุณธรรมจริยธรรม
ของสั งคมผู้อ่านภาษาฉบับแปล กลวิธีการแปลตรงตัวจึงปรากฏใช้น้อยที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 4 ยกตัวอย่างเช่นคู่แปล (1) – (3)
(1) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:
(2) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:

You can all eat shit.
แดกขีใ้ ห้หมด (Johnson, 2019)
You little bitch!
แกนางแพศยา (Johnson, 2019)
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(3) ต้นฉบับ:

You said, "That psycho's gonna
slit his throat."
ฉบับแปล: แกบอก "นังโรคจิตนั่นจะเชือดคอเขา"
(Gray, 2019)
คู่แปลค าต้อ งห้ ามในตั วอย่าง (1) – (3) ได้แก่ eat shit – แดกขี้
bitch – นางแพศยา และ psycho – นั งโรคจิ ต มี ค วามหมายตรงกั น ทั้ ง
ความหมายประจารูปคาและความหมายตามปริบท นอกจากนี้ยังสามารถสื่อ
ความรู้สึกไม่สุภาพได้ตรงกันทั้งในต้นฉบับและฉบับแปล
2) การแ ป ล ถอด ค วาม ห ม าย (semantic translation) คื อ
การแปลค าต้ อ งห้ า มโดยการปรั บ เปลี่ ย นค าพู ด ให้ แ ตกต่ า งจากต้ น ฉบั บ
ในขณะที่ ยั ง คงมี ค วามหมายตรงกั น ทั้ ง ความหมายประจ ารู ป ค า และ
ความหมายสื่อสารในปริบท ซึ่งคล้ายกับการแปลตรงตัว แต่ต่างกันตรงที่การ
แปลถอดความหมายนี้ นักแปลจะใช้คาพูดใหม่ให้ตรงตามวัฒนธรรมและไม่
ขัดกับธรรมชาติของภาษาพูดฉบับแปล โดยที่ความหมายของคาโดยรวมยังคง
เหมือนกัน และให้ความรู้สึกไม่สุภาพใกล้เคียงกัน ใช้แก้ปัญหาในกรณีที่นัก
แปลต้องการคงความหมายของคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับไว้ แต่ไม่สามารถหา
คู่เทียบแปลภาษาต้นฉบับที่มีวัฒนธรรมตรงกันได้ การแปลถอดความหมายนี้
นักแปลนิ ยมใช้น้ อย (ร้อยละ 8) เนื่องจากยังคงความหมายรุนแรงตามค า
ต้องห้ามต้นฉบับ ยกตัวอย่างเช่นคู่แปล (4) – (5)
(4) ต้นฉบับ:
Son of a bitch.
ฉบับแปล: ไอ้ชาติชั่ว (Johnson, 2019)
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คู่แปล (4) นี้จะเห็นได้ว่า นักแปลใช้วิธีการเทียบคู่แปล Son of a
bitch. ภาษาต้ น ฉบั บ กั บ ไอ้ ช าติ ชั่ ว ภาษาฉบั บ แปล ซึ่ ง ทั้ ง สองค ามี
ความหมายประจ ารู ป ค าที่ ใกล้ เคี ย งกั น นั่ น ก็ คื อ ผู้ ชายชั่ ว อี ก ทั้ งยั งใช้ ใน
เจตนาการสื่อสารที่เหมือนกันซึ่งก็คือ การด่าทอด้วยอารมณ์โกรธเกลียดอย่าง
รุนแรง แต่จะสังเกตเห็นว่า นักแปลไม่ได้แปลความหมายประจารูปคาตาม
ต้น ฉบั บ ทั้ งหมดทุ ก ค าว่า ลู ก ชาย (son) ของ (of) นางแพศยา (a bitch)
เนื่องจากไม่มีคาด่านี้ในวัฒนธรรมภาษาฉบับแปล หรือหากจะแปลตรงตัวให้
เทียบเท่ากันอย่างเช่น ไอ้ลูกกะหรี่ ก็อาจจะฟังดูรุนแรงเกินไป จึงแปลเพียง
ความหมายประจารูปคาควบคู่กับการดัดแปลงคาพูดให้เหมาะสมว่า ไอ้ชาติ
ชั่ว โดยคาว่า ไอ้ หมายถึง คาเรียกบุคคลที่ไม่สุภาพ มักใช้เรียกผู้ชายมากกว่า
ผู้หญิง และบางปริททใช้ในเจตนาด่าทอ ซึ่งเทียบเท่ากับความหมายบางส่วน
หรืออรรถลักษณ์ (semantic feature) [เพศชาย] ของคาว่า son (ลูกชาย)
โดยที่ son นี้ยังครอบคลุมความหมายของคู่เทียบแปลคาว่า ชาติ ที่หมายถึง
การกาเนิดหรือตระกูล ดังคาในภาษาไทยที่ว่า ชาติกาเนิด หรือ ชาติตระกูล
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน คาว่า ชั่ว ก็เทียบเท่ากับอรรถลักษณ์ [ความชั่ว] ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของคาว่า a bitch (ผู้หญิงชั่ว) อีกด้วย เมื่อรวมเข้าด้วยกัน คา
ว่า ไอ้ชาติชั่ว จึงหมายถึง ผู้ชายที่ถือกาเนิดมาจากผู้หญิงชั่ว หรือเทียบเท่ากับ
ภาษาต้นฉบับว่า Son of a bitch. ได้เช่นกัน เพียงแต่นักแปลใช้กลยุทธ์ใน
การดัดแปลงคาพูดให้เหมาะสม กล่าวคือ ไม่ใช้คาหยาบคายเกินไป คานั้น
สามารถใช้ สื่ อ สารได้ ใกล้ เคี ย งกั บ ต้ น ฉบั บ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ค วามเป็ น
ธรรมชาติต ามวัฒ นธรรมของภาษาฉบั บ แปลด้วย การแก้ปั ญ หาการแปล
ลักษณะเช่นนี้ของนักแปล จึงถือเป็นการแปลถอดความหมาย

329
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

(5) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:

Goddammit!
ตายโหง (Leitch, 2019)

ตัวอย่าง (5) นี้ คาสบถ Goddammit! มีที่มาจาก God damn it!
หากแปลตรงตั ว จะหมายถึ ง พู ด สาปแช่ งให้ พ ระเจ้ า ท าให้ มั น ตายหรื อ
ฉิบ หายไป ซึ่งจะเห็น ได้ ว่า มีความหมายตรงกับ คาสบถภาษาฉบับ แปลว่า
ตายโหง เช่นเดียวกัน ถึงแม้อาจจะมีการตัดคาพูดบางคาเช่น god กับ it และ
เพิ่มคาว่า โหง เพื่อรักษาความหมายหยาบคายและเจตนากล่าวสบถของคา
ต้ อ งห้ า มต้ น ฉบั บ ไว้ เนื่ อ งจากหากแปลตรงตั ว โดยการเที ย บคู่ แ ปล
god – พระเจ้ า นั้ น จะไม่ แ สดงความรู้ สึ ก หยาบคายในภาษาฉบั บ แปล
หรือไม่เป็นคาด่าในวัฒนธรรมไทย
3) ก า ร แ ป ล สื่ อ ค ว า ม (communicative translation) คื อ
การแปลค าต้ องห้ ามต้น ฉบั บเป็ นค าอื่น ในภาษาฉบั บ แปล ที่มี ความหมาย
ประจารูปคาแตกต่างจากต้นฉบับ คงไว้เพียงความหมายสื่อสารตามปริบท
ภาพยนตร์ กล่าวคือ คาแปลยังคงมีความไม่สุภาพหรือเจตนาทางลบของคา
ต้องห้ามต้นฉบับ และมักไม่หยาบคายเท่ากับการแปลตรงตัว มักใช้ในกรณีที่
นักแปลต้ องการแปลเลี่ยง เพื่อไม่ให้ภ าษาฉบับแปลหยาบคายมากเกิน ไป
นักแปลจึงนิยมใช้กลวิธีการแปลสื่อความมากที่สุด (ร้อยละ 54) เนื่องจาก
สามารถใช้สื่อสารในปริบทได้จริง ในขณะที่ภาษาแปลก็ไม่ได้หยาบคายมาก
เสียจนกระทั่งกระทบกับความรู้สึกของผู้อ่าน ยกตัวอย่างเช่นคู่แปล (6) – (8)
(6) ต้นฉบับ:
Fuck your mercy.
ฉบับแปล: สงสารพ่อแกสิ! (Rodriguez, 2019)

330
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

(7) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:

Vector, you prick.
เวก เต อ ร์ ไอ้ ส ารเล ว (Rodriguez,
2019)
(8) ต้นฉบับ:
It's a real shithole.
ฉบับแปล: โคตรโสโครกเลย (Boden & Fleck,
2019)
เมื่อสังเกตตัวอย่างคู่แปล (6) – (8) จะพบว่ามีคาต้องห้ามที่นักแปล
ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ เนื่องจากมีความหยาบคายมาก กล่าวคือ คู่แปล
(6) – (7) นักแปลไม่อาจแปลคาว่า fuck และ prick ที่หมายถึงอวัยวะเพศ
ชาย ให้ เป็ น ค าต้ อ งห้ ามเหมื อ นกั น อย่ างเช่ น ค าว่า ค-ว-ย ได้ หรือ คู่ แ ปล
(8) นักแปลก็พบปัญ หาการเทียบคู่แปล shithole – รูขี้ ซึ่งหยาบคายมาก
เกินไป นักแปลจึงจาเป็นต้องใช้วิธีการแปลเลี่ยงเป็นคาที่มีความหมายอื่นเพื่อ
ลด ค วาม ห ยาบ ค ายล ง ได้ แ ก่ พ่ อแ กสิ ไอ้ ส ารเล ว โค ต รโสโค รก
ในขณะเดียวกัน เจตนาด่าทอหรือกล่าวคาผรุสวาทของผู้พูดต้นฉบับก็ยังคง
อยู่เช่นเดิม
4) การแปลแบบสานวน (idiomatic translation) คือ การแปล
ค าต้ อ งห้ า มต้ น ฉบั บ ให้ เ ป็ น ส านวนในภาษาฉบั บ แปล หรื อ ค าพู ด ที่ มี
ความหมายแฝงเชิงเปรียบเทียบ ที่ไม่สามารถแปลความหมายได้โดยตรง ต้อง
อาศั ย การตี ค วามจากปริ บ ท การแปลแบบส านวนนี้ นั ก แปลจะไม่ แ ปล
ความหมายประจ ารูป ค าของค าต้ อ งห้ ามต้ น ฉบั บ โดยตรง แต่ ยั งคงรัก ษา
ความหมายไม่สุภาพหรือเจตนากล่าวคาผรุสวาทของคาต้องห้ามนั้นไว้ คล้าย
กับการแปลแบบสื่อความ แต่แตกต่างจากกลวิธีนี้ตรงที่ นักแปลเพิ่มขั้นตอน
การแปลอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งก็คือการเปลี่ยนคาพูดภาษาฉบับแปลปกติให้กลายเป็น
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สานวน พบว่านักแปลใช้การแปลแบบสานวนนี้น้อยที่สุดในกลวิธีการแปล
ทั้งหมด (ร้อยละ 1) ยกตัวอย่างเช่นคู่แปล (9) – (10)
(9) ต้นฉบับ:

Yeah, well, I'm not listening to
this horseshit.
ฉบับแปล: เล่นกับหมา หมาเลียปาก (Leitch,
2019)
(10) ต้นฉบับ: Son of a bitch!
ฉบับแปล: นังพวกงูพิษ (Miller, 2019)
จากตัวอย่าง (9) – (10) จะเห็นได้ว่านักแปลพยายามสร้างสานวนคา
ด่าในบทแปลใหม่ โดยการใช้ภาษาเชิงอุปลักษณ์ (metaphor) เปรียบตัวละคร
ที่ถูกด่าเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หมา และ งูพิษ ซึ่งตามวัฒนธรรมภาษาฉบับ
แปล สุ นั ขมี พ ฤติ กรรมที่ น่ ารังเกี ยจอย่ างเช่ น การเลี ย ส่ วนงูพิ ษ มี อั นตราย
สามารถกัดคนจนกระทั่งเสียชีวิตได้ นักแปลจึงนาคุณสมบัติของสัตว์ทั้งสอง
ชนิดนี้มาใช้เปรียบเทียบกับตัวละครในภาพยนตร์ที่น่ารังเกียจและอันตราย
แทนการกล่าวคาด่าโดยตรง จุดประสงค์การใช้กลวิธีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่
สุภาพตามภาษาต้นฉบับและยังเป็นการเพิ่มอรรถรสให้กับบทแปลอีกด้วย
5) การแปลแบบเสรี (free translation) คือ การแปลคาต้องห้าม
อย่างเสรี โดยการไม่ยึดภาษาต้นฉบับเป็นหลัก สามารถแบ่งการแปลแบบเสรี
ออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือการไม่แปลความหมายและเจตนา
ของต้นฉบั บเดิม เช่น ไม่กล่าวคาสบถ และไม่มีการกล่าวด่าทอหรือต่อว่า
ใด ๆ จุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สุภาพ และประการที่สองคือการแปล
ความหมายสื่อสารตามเจตนาของคาต้องห้ามต้นฉบับ แต่แปลไว้ในตาแหน่ง
อื่ น ของภาษาฉบั บ แปล พบกลวิ ธี นี้ ในความถี่ ร ะดั บ กลาง (ร้ อ ยละ 18)
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หรือมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากการแปลสื่อความ ตัวอย่างเช่นคู่แปล
(11) – (13) ดังนี้
(11) ต้นฉบับ: This is gonna hurt like a
motherfucker.
ฉบับแปล: เจ็บลืมโลกแน่ (Miller, 2019)
ตั วอย่ าง (11) ต้ น ฉบั บ มี เจตนากล่ า วเน้ น ย้าสถานการณ์ ที่ ก าลั ง
เกิดขึ้น ซึ่งก็คืออาการบาดเจ็บอย่างรุนแรง และกล่าวขึ้นพร้อมกับการสบถ
ด้วยคาหยาบว่า motherfucker แต่นักแปลจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการแปล
ตรงตัว เพราะมีความหมายหยาบคายอย่างร้ายแรง จึงเทียบคู่แปลด้วยคาว่า
ลืมโลก ซึ่งแสดงการเน้นย้าตามเจตนาต้น ฉบับได้ กล่าวคือ ไม่ได้หมายถึง
ความเจ็ บ ปวดธรรมดา แต่ เจ็ บ มากจนกระทั่ งจ าอะไรไม่ ได้ เลย หรือ อาจ
ตีความได้ว่า เจ็บจนแทบเสียสติหรือเสียชีวิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม นักแปล
อาจใช้วิธีการถอดความหมาย เช่ น โคตรพ่ อโคตรแม่ เจ็บ ซึ่ งยั งหลงเหลื อ
ความหมายประจารูปคาไว้บ้าง หรือใช้ วิธีการแปลสื่อความ เช่น เจ็บฉิบหาย
แน่ ซึ่งเป็นคาต้องห้ามที่ใช้สื่อสารได้ตามปริบท แต่นักแปลกลับหลีกเลี่ยงการ
แปลเป็นคาต้องห้าม โดยแปลเป็น เจ็บลืมโลกแน่ ทาให้ไม่หลงเหลือความ
หยาบคายของภาษาต้นฉบับอยู่เลย แสดงว่านักแปลใช้วิธีการแปลแบบเสรี
เพราะไม่ยึดคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับเป็นสาคัญ
(12) ต้นฉบับ: What's up, dickwad?
ฉบับแปล: รอดเหรอลูกอ๊อด (Watts, 2019)
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ตัวอย่าง (12) เนื่องจากนักแปลไม่สามารถแปลคาว่า dickwad ที่
แปลว่าอวัยวะเพศชายได้โดยตรง จึงแปลเลี่ยงว่า ลูกอ๊อด ซึ่งไม่ใช่คาสบถและ
ไม่มีความรู้สึกหยาบคายเหมือ นกับ ต้นฉบั บ ตรงกันข้าม กลับ ทาให้ ผู้อ่าน
ภาษาฉบั บ แปลมี อ ารมณ์ ขั น มากกว่ า แสดงว่ า นั ก แปลไม่ ยึ ด เจตนาของ
ต้นฉบับเป็นสาคัญ
(13) ต้นฉบับ:

Yeah, Mr. Arson here only knows
how to blow shit up.
ฉบับแปล: ไอ้โล้นบางตัวก็รู้จักแต่ระเบิด (Leitch,
2019)

ตัวอย่าง (13) จะเห็นได้ว่า คาต้องห้ามในตัวอย่างนี้คือ shit แต่นัก
แปลใช้คาหยาบว่า ไอ้โล้นบางตัว ซึ่งตรงกับต้นฉบับคาว่า Mr. Arson แทน
เนื่องจากนักแปลต้องการรักษาความหมายไม่สุภาพและเจตนากล่าวคาสบถ
ในต้ น ฉบั บ ไว้ แต่ เลือ กที่ จะแปลไว้ในส่วนอื่ น ของค าพู ดแทน เพราะไม่ ยึ ด
คาพูดต้นฉบับเป็นสาคัญ
6) การไม่แปล (non-translation) คือ การละเว้นหรือไม่แปลคา
ต้ อ งห้ า มในภาษาต้ น ฉบั บ เป็ น ภาษาฉบั บ แปล เนื่ อ งจากนั ก แปลไม่ ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ ค าต้ อ งห้ า มที่ ป รากฏในภาษาต้ น ฉบั บ หรือ มี จุ ด ประสงค์
ต้องการหลีกเลี่ยงคาต้องห้ามต่าง ๆ ไม่ให้มีในภาษาฉบับแปล พบการไม่แปล
นีใ้ นความถี่ระดับกลาง (ร้อยละ 15) รองจากการแปลแบบเสรี เช่นตัวอย่างคู่
แปล (14) – (16)
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(14) ต้นฉบับ:

We've been best friends our
whole goddamn lives.
ฉบับแปล: เพราะเราสนิทกันมาทั้งชีวิต (Leitch,
2019)
(15) ต้นฉบับ: Yeah, We trusted you, you dick.
Good nigh...
ฉบับแปล: อุตส่าห์ไว้ใจ! ขอให้... (Banks, 2019)
(16) ต้นฉบับ: If you touch her, I will fucking kill
you.
ฉบับแปล: ถ้ า น า ย แ ต ะ เธ อ ฉั น ฆ่ า น า ย แ น่
(Kinberg, 2019)
2. กลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะ
จากการวิเคราะห์การแปลคาต้องห้ามเฉพาะตามกรอบแนวคิดของ
Davoodi (2009) พบกลวิธีก ารแปลคาต้องห้ ามในบทบรรยายภาพยนตร์
ทั้งหมด 5 กลวิธี เรียงตามลาดับความถี่ของการปรากฏใช้จากมากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุด ได้แก่ การเทียบคู่คาต้องห้าม (ร้อยละ 44.4) การใช้คาต้องห้าม
แบบลดความรุน แรง (ร้ อ ยละ 20.4) การลบค าต้ อ งห้ าม (ร้ อ ยละ 14.8)
การแปลงเป็นคารื่นหู (ร้อยละ 13) และการแทนที่ด้วยคาอื่น (ร้อยละ 7.4)
ตามลาดับ ทั้งหมดเป็นกลวิธีของ Davoodi (2009) ยกเว้นกลวิธีการใช้คา
ต้องห้ามแบบลดความรุนแรง ที่พบใหม่ในงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นกลวิธีการแปลคา
ต้องห้ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ ความถี่ของการปรากฏใช้
แต่ละกลวิธี พร้อมด้วยชื่อภาพยนตร์ที่พบคู่แปลคาต้องห้าม เรียงลาดับจาก
มากที่สุดถึงน้อยที่สุด แสดงไว้ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความถี่ของการปรากฏใช้กลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะ
กลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะที่นักแปลใช้

1.
2.
3.
4.
5.

การเทียบคู่คาต้องห้าม
การใช้คาต้องห้ามแบบลดความรุนแรง
การลบคาต้องห้าม

คู่แปลคาต้องห้ามที่พบ
จานวน
ร้อยละ
102
44.4
47
20.4
34
14.8
30
17
230

การแปลงเป็นคารื่นหู
การแทนที่ด้วยคาอื่น
รวม

13
7.4
100

1) การเทียบคู่คาต้องห้าม (taboo for taboo) คือ การแปลคา
ต้องห้ามภาษาต้นฉบับเป็นคาต้องห้ามที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษา
ฉบั บ แปล บางกรณี คู่ แปลค าต้อ งห้ามอาจใกล้ เคีย งกั น เฉพาะความหมาย
สื่อสารเท่านั้น หรือนักแปลใช้วิธีการแปลสื่อความมากกว่าการแปลตรงตัว
เนื่องจากความหมายประจารูปคาอาจหยาบคายเกินไป นักแปลจะใช้กลวิธีนี้
เมื่อต้องการรักษาความหมายทางลบหรือความรู้สึกไม่สุภาพของคาต้องห้าม
ในภาษาต้นฉบับไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถหาคู่เทียบคาต้องห้ามภาษา
ฉบับแปลได้อย่างเหมาะสม กลวิธีนี้นักแปลนิยมใช้มากที่สุด (ร้อยละ 44.4)
เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับมากกว่ากลวิธีอื่น ยกตัวอย่างเช่น
คู่แปล (17) – (20)
(17) ต้นฉบับ: That'd be "wanker" in your native
tongue.
ฉบับแปล: ห รื อ ไอ้ ห น้ า ห อย ภ าษ าบ้ านนาย
(Leitch, 2019)
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(18) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:
(19) ต้นฉบับ:
ฉบับแปล:
(20) ต้นฉบับ:

What the shit?
อะไรวะ (Miller, 2019)
Asshole.
ไอ้ระยา (Johnson, 2019)
to climb down off your High
Table and go fuck yourself.
ฉบับแปล: เชิ ญ คุ ณ คลานลงจากสภาสู ง แล้ ว ไป
ตายห่าซะ (Stahelski, 2019)

จากตั ว อย่ า ง (17) จะเห็ น ได้ ว่า นั ก แปลพยายามหาค าต้ อ งห้ า ม
ภาษาฉบับแปลที่มีความหมายใกล้เคียงกับต้นฉบับ โดยใช้คาว่า ไอ้หน้าหอย
เทียบคู่กับต้นฉบับ wanker ซึ่งหมายถึงผู้ชายที่ชอบเรื่องทางเพศ ซึ่งแตกต่าง
จากตั วอย่ าง (18) – (20) เนื่ องจากนั กแปลใช้ คาต้ องห้ ามที่ มี ความหมาย
ประจารูปคาไม่ตรงกับภาษาต้นฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความหยาบคาย กล่าวคือ
ไม่ เ ที ย บคู่ แ ปล shit – ขี้ asshole – รู ท วารหนั ก fuck –การร่ ว มเพศ
แต่ แ ปลเป็ น ค าสบถที่ ใ ช้ สื่ อ สารตามเจตนาใกล้ เ คี ย งกั บ ต้ น ฉบั บ ได้ แ ก่
shit – วะ asshole – ไอ้ระยา และ fuck – ตายห่า
2) การใช้ ค าต้ อ งห้ า มแบบ ลดความรุ น แรง (taboo w ith
euphemism) คือ การแปลคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับเป็นคาต้องห้ามภาษา
ฉบั บ แปล แต่ ล ดระดั บ ความหยาบคายลง หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ น การ
รวมกันของกลวิธีการใช้คาต้องห้ามและกลวิธีการใช้คารื่นหู โดยการเลือกใช้
คาที่ไม่มีความหยาบคาย หรือหยาบคายในระดับต่า ในขณะที่คานั้นยังคงมี
เจตนาของคาต้องห้ ามต้น ฉบับแฝงอยู่ ซึ่งอาจท าให้ผู้ฟั งรู้สึกไม่พ อใจ เช่น
การต่อว่า การสบถ และการดูถูก เป็นต้น กลวิธีนี้แตกต่างจากกลวิธีการใช้คา
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รื่นหู ที่ไม่มีเจตนาทางลบเหล่านี้แฝงอยู่ นักแปลใช้วิธีนี้เพื่อจุดประสงค์ในการ
ลดความหยาบคายของบทแปล ในขณะที่ต้องการรักษาเจตนาทางลบของ
ภาษาต้ น ฉบั บ ไว้ ด้ ว ย ตั ว อย่ างของกลวิ ธีก ารใช้ค าต้ อ งห้ ามแบบลดความ
รุนแรงดังคู่แปล (21) – (23)
(21) ต้นฉบับ: Real arseholes.
ฉบับแปล: พวกเลวบริสุทธิ์ (Leitch, 2019)
ตัวอย่าง (21) คาว่า arseholes เป็นคาต้องห้าม หากแปลตรงตัว
จะเท่ากับคาว่า รูก้น หรือแปลถอดความหมายจะเท่ากับคาว่า ไอ้งี่เง่า หรือ
หากแปลแบบสื่อความก็จะเท่ากับคาด่า เช่น ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ เป็นต้น แต่นัก
แปลกลับเลือกใช้วิธีการแปลเลี่ยงให้ลดความหยาบคายลงเป็นคาว่า พวกเลว
บริสุท ธิ์ ซึ่งมี ทั้งความหมายในทางลบของค าว่า เลว และมีค วามหมายใน
ทางบวกของคาว่า บริสุทธิ์ ทาให้บทแปลเป็นคาต้องห้ามที่ไม่รุนแรง
(22) ต้นฉบับ: Goddamn, that is cold!
ฉบับแปล: ให้ตายสิ หนาวชะมัด (Kasdan, 2019)
ตัวอย่าง (22) คาว่า Goddamn หากแปลเป็นคาสบถในภาษาไทย
อาจตรงกับคาหยาบอย่างเช่น แม่งเอ๊ย หรือ ฉิบหาย เป็นต้น แต่นักแปลใช้
วิ ธี ก ารแปลค าต้ อ งห้ า มแบบลดระดั บ ความรุ น แรง กล่ า วคื อ แปลค าว่ า
goddamn เป็น ให้ตายสิ เนื่องจากผู้อ่านภาษาฉบับแปลไม่รู้สึกว่าคานี้เป็น
คาหยาบ แต่ยังคงเข้าใจได้ว่าผู้พูดกล่าวคาสบถที่ไม่ไพเราะเท่าที่ควร เพราะ
การกล่าวคาว่า ตาย ถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรสาหรับผู้พูดภาษาไทย ซึ่งจะเห็นได้
จากการมี ค าสุภ าพหรือ ค ารื่น หู ที่ ห ลากหลายใช้ แทน เช่น เสี ยชี วิต สิ้น ใจ
จากไป วายชนม์ ขึ้นสวรรค์ เป็นต้น
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(23) ต้นฉบับ: This bitch broke my nose.
ฉบับแปล: แกทาดัง้ ฉันหัก (Rodriguez, 2019)
ตัวอย่าง (23) ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ คาต้องห้ามแบบลดความ
รุนแรงเช่นกัน เนื่องจากคาว่า bitch ซึ่งเป็นคาด่าและแปลตรงตัวได้ว่า สุนัข
ตัวเมีย หรือแปลแบบถอดความหมายว่า นางแพศยานี่ อีดอกทองนี่ นางตัวดี
นี่ เป็นต้น ซึ่งมีความหมายทางลบรุนแรงกว่าคาว่า แก ในภาษาฉบับ แปล
หลายเท่า ในขณะที่คาว่า แก ก็เป็นคาที่ไม่สุภาพเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อ
กล่าวเรียกผู้อื่นด้วยอารมณ์โกรธเหมือนในปริบท เพียงแต่ให้ความรู้สึกหยาบ
คายน้อยกว่าคาข้างต้น แสดงว่านักแปลใช้วิธีการแปลเลี่ยงให้บทแปลมีความ
สุภาพมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาเจตนาการกล่าวคาด่าของภาษาต้นฉบับไว้
(24) ต้นฉบับ: Because fuck my family.
ฉบับแปล: เพราะสมน้าหน้าครอบครัวฉัน
(Johnson, 2019)
ตัวอย่าง (24) จะเห็นได้ว่านักแปลหลีกเลี่ยงการแปลคาว่า fuck
ตรงตัว แต่เลือกแปลความหมายสื่อสารว่า สมน้าหน้า แทน ซึ่งมีเจตนาทาง
ลบเช่นเดียวกับคาต้องห้ามต้นฉบับ แต่ไม่มีความหยาบคายเท่ากับต้นฉบับ
3) การลบค าต้องห้ าม (censorship) คื อ การไม่ แปลค าต้ องห้ าม
ต้นฉบับ เพราะนักแปลต้องการจะปิดกั้นความไม่สุภาพของคาต้องห้าม จึงเลือก
ที่จะละเว้นการแปลเป็นภาษาฉบับแปล ดังเช่นตัวอย่างคูแ่ ปล (25) – (27)
(25) ต้นฉบับ: It's like a goddamn icebox.
ฉบับแปล: หนาวยั งกั บ อยู่ ในช่ อ งฟรี ซ (Kasdan,
2019)
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(26) ต้นฉบับ:

an asshole is what Germany
needed
ฉบับแปล: เหมื อ นเยอรมนี ใ นปี 193...สั ก อย่ า ง
(Johnson, 2019)
(27) ต้นฉบับ: You're the one living in a fucking
dream!
ฉบับแปล: คุ ณ ต่ า งหากอยู่ ใ นความฝั น (Miller,
2019)
4) การแปลงเป็นคารื่นหู (applying euphemism) คือ การแปล
ค าต้ อ งห้ า มต้ น ฉบั บ เป็ น ค าภาษาฉบั บ แปลที่ มี ค วามหมายคล้ า ยกั น แต่
ดัดแปลงให้มีความหมายสุภาพหรือเป็นกลาง เพื่อหลีกเลี่ยงความหยาบคาย
ของภาษาต้นฉบับ แต่อาจเป็นสาเหตุทาให้บทแปลไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาด
อารมณ์ตามต้นฉบับ ตัวอย่างของกลวิธีนี้อยู่ในคู่แปล (28) – (31)
(28) ต้นฉบับ:

Both of my balls are right here!
in spirit.
ฉบับแปล: พวงสวรรค์ข้ายังอยู่ครบในรูปของ
วิญญาณ (Kasdan, 2019)

ตัวอย่าง (28) ในการแปลคาว่า balls ซึ่งหมายถึงลูก อัณ ฑะ นั ก
แปลใช้คารื่นหู พวงสวรรค์ ซึ่งสุภาพกว่าการแปลว่า ไข่
(29) ต้นฉบับ: Eh, same old crap.
ฉบับแปล: ก็เรือ่ งเดิมๆ (Russo & Russo, 2019)

340
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

ตัวอย่าง (29) นักแปลหลีกเลี่ยงความไม่สุภาพของคาว่า crap หรือ
แปลตรงตัวว่า อุจจาระ โดยแปลเป็นคาที่มีความสุภาพกว่าและมีความหมาย
ปกติว่า เรื่อง ใกล้เคียงกับความหมายว่า เรื่องไร้สาระ แต่ผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจ
เจตนากล่าวคาผรุสวาทของต้นฉบับ
(30) ต้นฉบับ:

Plant your fanny in that seat and
buckle up right now.
ฉบับแปล: นั่งลงและคาดเข็มขัดเดี๋ยวนี้ (Watts,
2019)

นอกจากการใช้คารื่นหูในการแปลคานามต้องห้าม ตัวอย่าง (30)
จะเห็นได้ว่า นักแปลยังใช้คากริยา นั่งลง ที่สุภาพกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการแปล
กริ ย าวลี Plant your fanny in that seat ซึ่ ง มี ค าต้ อ งห้ า ม fanny ที่
หมายถึงก้นหรืออวัยวะเพศหญิง
(31) ต้นฉบับ:

Twelve o'clock. You're damn
right.
ฉบับแปล: ถูกต้องที่สุด คืนนี้ยังอีกนาน! (Gray,
2019)

ตั วอย่ าง (31) ค าต้ อ งห้ า ม damn หากเที ย บคู่ แ ปลเป็ น ค าสบถ
อย่ า งเช่ น แม่ งโคตร จะให้ ค วามรู้ สึ ก ไม่ สุ ภ าพ นั ก แปลจึ งเลื อ กใช้ ค าที่ มี
ความหมายเป็นกลางว่า ที่สุด ซึ่งมีความหมายและเจตนาคล้ายกัน แต่จะมี
ความสุภาพมากกว่า
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5) การแทนที่ด้วยคาอื่น (substitution) คือ การแปลคาต้องห้าม
ภาษาต้นฉบับเป็นคาภาษาฉบับแปลที่มีความหมายอื่น การแปลด้วยกลวิธีนี้
บทแปลจะมีความแตกต่างกับต้นฉบับมากกว่ากลวิธีอื่น เพราะไม่เหลือเค้า
โครงความหมายประจารูปคาเดิม และไม่มีความหมายสื่อสารทางลบของคา
ต้อ งห้ า มต้น ฉบั บ อย่า งเช่ น การผรุส วาท การดู ถูก การประณาม เป็ น ต้ น
จึงมักเป็นคาที่มีความหมายเป็นกลางหรือติดตลก แต่อย่างไรก็ตาม บทแปล
ยังคงมีความเหมาะสมกับปริบทภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่นคู่แปล (32) – (33)
(32) ต้นฉบับ:

Wow. They're ugly bastards,
aren't they?
ฉบับแปล: โห ไอ้ตัวกินไก่นี่อัปลักษณ์ (Boden &
Fleck, 2019)
(33) ต้นฉบับ: You cheeky bugger.
ฉบับแปล: ได้ทีขี่แพะไล่ (Leitch, 2019)
จากตั ว อย่ า งคู่ แ ปล (34) – (35) หากแปลเที ย บคู่ ค าต้ อ งห้ า ม
อาจได้คู่แปล คือ bastard – ไอ้สารเลว และ cheeky bugger – ไอ้ทะลึ่ง
แต่ นั ก แปลแทนที่ ด้ ว ยค าว่ า ไอ้ ตั ว กิ น ไก่ และ ได้ ที ขี่ แ พะไล่ ตามล าดั บ
ซึ่ งความหมายไม่ เหมื อ นค าต้ อ งห้ า มเดิ ม นอกจากจะเป็ น การแปลเพื่ อ
หลีกเลี่ยงความไม่สุภาพของคาต้องห้ามต้นฉบับ ยังเป็นสานวนที่เพิ่มอรรถรส
ความบันเทิงให้กับบทภาพยนตร์อีกด้วย
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สรุปผลการวิจัย
ในการแปลคาต้องห้ามทั่วไป ผลการวิจัยพบกลวิธีการแปลสื่อความ
มากที่สุด ซึ่งตรงข้ามกับกลวิธีการแปลถอดความหมายและกลวิธีการแปลตรง
ตัวซึ่งปรากฏเป็นส่วนน้อย แสดงว่านักแปลส่วนใหญ่ยังคงให้ความสาคัญกับ
การแปลคาต้องห้าม แต่อย่างไรก็ตาม นักแปลก็ยังคงเน้นความเหมาะสมตาม
ภาษาฉบั บ แปลเป็ น สาคั ญ เพื่ อ รัก ษาภาษาฉบั บ แปลไม่ ให้ หยาบคายมาก
เกินไป จึงนิยมการแปลคาต้องห้ามโดยอ้อมด้วยวิธีการแปลสื่อความ แทน
การแปลด้วยกลวิธีการแปลตรงตัวหรือการแปลถอดความหมาย กล่าวคือ
เมื่อนักแปลพบคาต้องห้ามต้นฉบับที่มีความหยาบคายหรือวัฒนธรรมที่ไม่
ตรงกัน นักแปลมักจะเลือกรักษาความหมายสื่อสารทางลบของคาต้องห้ามไว้
แต่ แ ทนที่ จ ะใช้ คู่ เ ที ย บแปลภาษาฉบั บ แปลที่ มี ค วามหมายตรงตาม
ภาษาต้นฉบับ ผู้แปลกลับใช้ถ้อยคาภาษาฉบับแปลที่มีความหมายแตกต่าง
ออกไป ในขณะที่ยังคงสามารถสื่อสารตามเจตนาที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับได้
นอกจากนี้ ผลการวิ จั ย การแปลค าต้ อ งห้ า มทั่ ว ไปในความถี่
รองลงมา อันได้แก่ กลวิธีการแปลแบบเสรีและกลวิธกี ารไม่แปล ซึ่งเป็นกลวิธี
ที่ไม่รักษาความหมายทางลบของคาต้องห้ามภาษาต้นฉบับนั้น ยังแสดงให้
เห็นว่า นักแปลมีจุดประสงค์ต้องการให้บทแปลมีความสุภาพหรือปราศจาก
ค าต้ อ งห้ า มที่ อ าจกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ ช มภาพยนตร์ โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน นอกจากนี้ อาจเนื่องมาจากนักแปล
ต้องการแก้ปัญหาเรื่องความยุ่งยากในการเลือกคู่ แปลคาต้องห้ามภาษาไทย
ให้เทียบเท่ากับคาต้องห้ามภาษาอังกฤษได้ นักแปลจึงเลือกแปลคาต้องห้าม
เป็นคาอื่นที่มีความหมายปกติ ด้วยกลวิธีการแปลแบบเสรี หรือยิ่งไปกว่านั้น
ผู้ แ ปลอาจหลี ก เลี่ ย งการแปลค าต้ อ งห้ า ม ซึ่ ง ตรงกั บ กลวิ ธี ก ารไม่ แ ปล
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อีกทั้งการไม่แปลคาต้องห้ามนี้ ยังแสดงถึงความต้องการของผู้ แปลในการ
จัดการกับข้อจากัดเรื่องพื้นที่บนหน้าจอภาพยนตร์อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณี ที่ ผู้ แ ปลพิ จ ารณาว่ า การไม่ ก ล่ า วถึ งค าต้ อ งห้ า มนั้ น ไม่ ส่ ง ผลต่ อ
ความหมายหลัก
การพบกลวิธีการแปลแบบสานวน แม้ว่าจะเป็นกลวิธีที่นักแปลนิยม
ใช้น้อยที่สุด แต่ผลการวิจัยนี้กลับสะท้อนให้เห็นวิธีการแก้ปัญหาของนักแปล
ผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ ส ามารถแปลงค าต้ อ งห้ า มที่ ห ยาบคายในภาษาต้ น ฉบั บ
ให้กลายเป็นการใช้ภาษาเปรียบเทียบทางอ้อมในภาษาฉบับแปลได้อย่างแยบยล
ซึ่งนอกจากจะสามารถคงไว้ซึ่ งความหมายทางลบของค าต้ อ งห้ า มโดยไม่
กระทบกับความรู้สึกของผู้ชมภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถเพิ่มอรรถรสให้กับ
ภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ทางด้านการแปลคาต้องห้ามเฉพาะ ผลการวิจัยพบว่า นักแปลนิยม
ใช้กลวิธีการแปลเทียบคู่คาต้องห้ามมากที่สุด รองลงมาคือการใช้คาต้องห้าม
แบบลดความรุนแรง แสดงว่านักแปลให้ความสาคัญกับการแปลคาต้องห้าม
และต้องการรักษาความหมายทางลบของคาต้องห้ามไว้ เช่นเดียวกับกลวิธี
การแปลคาต้องห้ามทั่วไปข้างต้น ที่นักแปลเลือกใช้กลวิธีการแปลสื่อความ
เพื่อพยายามรักษาความหมายสื่อสารของคาต้องห้ามให้ได้มากที่สุด ผ่านทาง
ค าต้ อ งห้ า มภาษาฉบั บ แปล ในระดั บ ที่ ผู้ อ่ า นภาษาฉบั บ แปลหรื อ ผู้ ช ม
ภาพยนตร์ยอมรับได้
ส่วนกลวิธีการแปลคาต้องห้ามเฉพาะที่พ บว่านั กแปลเลือกใช้ใน
ความถี่ น้ อ ย คื อ กลวิธีที่ ไม่ รัก ษาความหมายทางลบของค าต้อ งห้ าม เรีย ง
ตามลาดับความถี่มากไปหาน้อย ได้แก่ การลบคาต้องห้าม การแปลงเป็นคา
รื่ น หู และการแทนที่ ด้ ว ยค าอื่ น สาเหตุ ที่ นั ก แปลเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี เหล่ า นี้
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อาจเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การคานึงถึงความรู้สึกของกลุ่มผู้ชม
เป้าหมาย ความต้องการรักษากรอบศีลธรรมจรรยาในสังคมไทย และการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการตรวจพิจารณาการออกอากาศหรือการเซ็นเซอร์
ภาพยนตร์ เป็นต้น ผลการวิจัยนี้สะท้อนว่านักแปลส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่า
คาต้อ งห้ามภาษาต้ น ฉบั บ ไม่ เหมาะสมพอที่จ ะกล่ าวถึงในภาษาฉบับ แปล
จึงจากัดความไม่สุภาพของบทแปลให้อยู่ในระดับที่ผู้ชมยอมรับได้ โดยการ
เลือกละเว้นการแปลคาต้องห้าม หรือเปลี่ยนเป็นคาอื่นที่มีความหมายสุภาพ
และเป็นกลาง แทนการแปลคาต้องห้ามตามภาษาต้นฉบับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
อภิปรายผลการวิจัย
เมื่ อ มองในภาพรวม ผลการวิ จั ย นี้ ไ ด้ แ สดงกลวิ ธี ข องนั ก แปล
บทบรรยายภาพยนตร์ในการที่ พ ยายามจะแก้ ปัญ หาการแปลคาต้องห้ าม
อั น เนื่ อ งมาจากข้ อ จ ากั ด หลายประการตามที่ เสนอไว้ ใ นบทน าข้ า งต้ น
โดยที่ไม่ได้มองว่าการแปลที่ไม่เป็นไปตามต้นฉบับทั้งหมดนั้น คือข้อบกพร่อง
ของผู้ แ ปลแต่ อ ย่ างใด งานวิ จั ย นี้ จึ งแตกต่ างจากงานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา ได้ แ ก่
กุลชาติ ศรีโพธิ์ (2548) และ นัน ทวัฒ น์ เนตรเจริญ (2557) ที่ได้นาเสนอ
ข้อบกพร่องของการแปลคาต้องห้าม และมองว่าการแปลคาต้องห้ามยังไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ ในทางตรงกั น ข้ า ม งานวิ จั ย นี้ ก ลั บ เสนอมุ ม มอง
ความสามารถของนักแปลในการจัดการกับปัญหาการแปลที่พบในระหว่าง
การแปลค าต้ อ งห้ ามด้ ว ยความเชี่ ย วชาญ ไม่ ว่ า นั ก แปลจะเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี
การแปลชนิดใด งานวิจัยนี้ พบว่าบทแปลนั้ นยังคงสามารถใช้แปลได้อย่าง
เหมาะสมตามภาษาฉบับแปลและปริบทของภาพยนตร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ตรง
ตามต้ น ฉบั บ เสมอไปก็ ต าม ซึ่ งตรงกับ แนวคิ ด การแก้ ปั ญ หาการแปลของ
345
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Newmark (1988, pp. 9-10) ที่ แนะนาให้ผู้แปลคานึงถึงผู้อ่านภาษาฉบั บ
แปลเป็นสาคัญ
นอกจากการแก้ ปั ญ หาการแปลที่ เป็ น สาเหตุให้ นั ก แปลเลื อกใช้
กลวิธีการแปลต่าง ๆ เจตนาของนักแปลก็ถือเป็ นสิ่งสาคัญ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกกลวิธีการแปลเช่นกัน ผลการวิจัยที่พบว่า นักแปลใช้กลวิธีการ
แปลสื่อความมากที่สุด และกลวิธีการแปลตรงตัวน้อยที่สุดในการวิเ คราะห์
กลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไป ยังสามารถแสดงจุดประสงค์ของนักแปลส่วน
ใหญ่ที่มุ่งเน้นให้คาต้องห้ามมีความเป็นธรรมชาติและสามารถสื่อสารได้จริง
ตามวัฒนธรรมของภาษาฉบับแปล มากกว่าการแปลตรงตามภาษาต้นฉบับ
ที่ถึงแม้ว่าจะถูกต้องตามหลักการแปลในอุดมคติ แต่อาจไม่สามารถใช้สื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดวิธีการแปลของ
Newmark (1988, pp. 45-47) ที่มองว่าวิธีการแปลที่ ผู้แปลเลือกใช้อาจมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้แปลว่า ต้องการให้บทแปลมี
ความใกล้ เคี ย งกับ ภาษาต้ น ฉบั บ หรื อภาษาฉบั บ แปล อี กทั้ งยังสอดคล้ อ ง
ผลการวิจัยของ นันทวัฒน์ เนตรเจริญ (2557, น. 169) ที่ว่า “วัฒนธรรมและ
จุดประสงค์ของผู้แปลถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแปลคาต้องห้าม” และได้
เสนอแนะว่า “ผู้แปลควรระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนความหมายและระดั บ
ความหยาบคายของคาต้องห้ามฉบับแปลด้วย เพราะอาจส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจ
ผิดได้”
ประเด็นการปรับเปลี่ยนความหมายคาต้องห้ามในงานวิจัยที่ผ่านมา
อาจมุ่งเน้นนาเสนอข้อบกพร่อง แต่ในงานวิจัยนี้กลับมองว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
ในการแก้ปัญ หาของนักแปล จึงได้จัดให้การเปลี่ยนแปลงความหมายเป็ น
กลวิธีการแปลแบบเสรีในการแปลทั่วไป และกลวิธีการแทนที่ด้วยคาอื่นใน
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การแปลเฉพาะ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อบกพร่องร้ายแรงนัก และนักแปลมืออาชีพก็
เลือกใช้กลวิธีนี้ในความถี่ที่น้อยมาก หรือใช้เฉพาะในกรณีจาเป็นเท่านั้น
ส่วนประเด็นการปรับเปลี่ยนระดับความหยาบคาย งานวิจัยนี้ก็มี
มุมมองที่แตกต่างจากงานวิจัยข้างต้นเช่นเดียวกัน ตรงกันข้าม งานวิจัยนี้กลับ
มองว่ากลวิธีนี้มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาความรุนแรงของคาต้องห้ามได้เป็น
อย่างดี จึงได้จั ดแยกประเภทออกมาเป็ นกลวิธีการใช้ค าต้อ งห้ ามแบบลด
ความรุนแรง หรือการใช้คาต้องห้ามในภาษาฉบับแปล แต่ระมัดระวังการ
เลือกใช้ถ้อยคาให้มีความหยาบคายน้อยกว่าภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นกลวิธีใหม่ที่
ค้นพบในงานวิจัยนี้ นอกเหนือจากกรอบแนวคิดการแปลคาต้องห้ามในบท
บรรยายภาพยนตร์ จ ากภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาเปอร์ เซี ย ของ Davoodi
(2009) ที่ผ่านมา โดยเป็นการรวมกันระหว่างกลวิธีการเทียบคู่คาต้องห้าม
และกลวิ ธี ก ารแปลงเป็ น ค ารื่ น หู ในกรอบแนวคิ ด เดิ ม ดั งนั้ น การแปลค า
ต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจึงพบกลวิธี
มากกว่า จากเดิ ม 4 กลวิธี เพิ่มเป็น 5 กลวิธี ซึ่งอาจสะท้อนว่าภาษาไทยมี
ระดับภาษา โดยเฉพาะระดับความรุนแรงของคาต้องห้ามที่ละเอียดและลึกซึ้ง
กว่าภาษาเปอร์เซีย
เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการแปลคาต้องห้ามจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยที่พบในงานวิจัยนี้ กับงานวิจัยที่ผ่านมาของ นันทวัฒน์ เนตรเจริญ
(2557) พบว่ามีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ในด้านความเหมือน ได้แก่
1) งานที่ผ่านมามีกลวิธีการแปลหลักและกลวิธีการแปลย่อย ซึ่งเทียบเท่ากับ
กลวิธีการแปลทั่วไปและกลวิธีการแปลเฉพาะของงานวิจัยนี้ 2) กลวิธีที่พบ
นั้นมีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ งานที่ผ่านมาพบการแปลตรงตามรูปภาษา
การแปลเทียบเคียงจากรูปภาษา การแปลเทียบเคียงอารมณ์ การแปลตีความ
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และการละ โดยสามารถเที ย บเคีย งกับ กลวิธีก ารแปลในงานวิจัย นี้ ได้ แ ก่
การแปลตรงตัว การแปลถอดความหมาย การแปลสื่อความ การแปลแบบ
สานวนและการไม่แปล ตามลาดับ
ส่วนในด้านความแตกต่างที่เห็นได้ชัด คือ กลวิธีการแปลแบบเสรี
ที่มีการจาแนกในงานวิจัยนี้ แต่ไม่ปรากฏเป็นกลวิธีการแปลในงานวิจัยที่ผ่าน
มา เนื่องจากงานวิจัยของ นันทวัฒน์ เนตรเจริญ (2557) ไม่ถือว่าการแปลเสรี
เป็นกลวิธีหนึ่ง เพราะมีความแตกต่างจากต้นฉบับ โดยเลือกนาเสนอไว้ในส่วน
ของข้ อบกพร่อ งในการแปลมากกว่า ซึ่ งประเด็ นนี้ สามารถสะท้ อนให้เห็ น
ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างมุมมองของแนวคิดเรื่องการแปลในอดีต
กับปัจจุบัน อีกทั้งความแตกต่างระหว่างการแปลงานเขียนและการแปลสื่อที่
มีภาพและเสียงประกอบ กล่าวคือ แนวคิดเรื่องการแปลในอดีตและการแปล
งานเขียนมักจะนิยมการแปลในอุดมคติซึ่งมีความเคร่งครัดตามต้นฉบับใน
ระดับสูง เนื่องจากผู้อ่านจะตีความจากตัวอักษรของผู้แปลได้เพียงอย่างเดียว
ดังนั้ น หากเกิดการแปลคลาดเคลื่อ นเพียงเล็กน้อ ย อาจส่ งผลให้ ผู้อ่านไม่
เข้าใจความหมายหรือตี ความผิด พลาดได้ ตรงข้ามกั บแนวคิด การแปลใน
ปัจ จุบั น ที่ มีมุ ม มองปรับเปลี่ ยนได้ ห ลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในการแปลสื่อภาพและเสียงอย่างเช่นภาพยนตร์ ที่อาจไม่จาเป็นต้องยึดถือ
ต้นฉบับอย่างเคร่งครัดนัก เนื่องจากผู้อ่านสามารถตีความจากภาพเคลื่อนไหว
หรือเสียงประกอบได้นอกเหนือจากตัวอั กษรในบทบรรยาย และยิ่งเป็นคา
ต้องห้ามด้วยแล้ว การแปลตามต้นฉบับอย่างเคร่งครัด อาจไม่มีความจาเป็น
นักสาหรับผู้แปล เพราะนอกจากอาจจะไม่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการใช้
ภาษาไทยแล้ว ยังอาจขัดต่อศีลธรรมจรรยา จนกระทั่งนาไปสู่ความไม่พอใจ
ของผู้ชมที่มีต่อความหมายหยาบคายในคาต้องห้ามอีกด้วย หรือยิ่งไปกว่านั้น
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บทบรรยายภาษาไทยที่ น าไปใช้ เ ป็ น เสี ย งพากย์ ภ าพยนตร์ อาจถู ก
คณะกรรมการเซ็นเซอร์ก็เป็นได้
ด้วยเหตุนี้ จึงค่ อนข้างชั ดเจนแล้วว่าสมมุติ ฐานที่ ตั้งไว้ข้างต้น ว่า
แนวคิดกลวิธีการแปลคาต้องห้ามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่ผ่านมา
ซึ่งมัก เป็ นการวิ เคราะห์ และสังเคราะห์จากงานเขีย นในรูป แบบดั้งเดิ มนั้ น
ยั งไม่ เหมาะสมเพี ย งพอที่ จ ะน ามาใช้ อ ธิ บ ายการแปลค าต้ อ งห้ า มในบท
บรรยายภาพยนตร์โดยเฉพาะ หรือแม้แต่งานวิจัยกลวิธีการแปลคาต้องห้าม
ภาษาเปอร์ เ ซี ย (Davoodi, 2009) ในรู ป แบบบทบรรยายภาพยนตร์
เช่นเดียวกัน ก็ยังไม่ครอบคลุมการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์
ภาษาไทย ผลการวิเคราะห์และนาเสนอกลวิธีการแปลในงานวิจัยนี้ จึงนาไปสู่
แนวทางการแปลคาต้องห้ามในบทบรรยายภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักแปลมือ
อาชีพและผู้แปลมือสมัครเล่น เพื่อนาไปปรับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ อีกทั้งยัง
ถือเป็นประโยชน์ต่อวงการการแปล ในการพัฒ นาคู่มือการแปลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแปลบทบรรยายภาพยนตร์ให้มีมาตรฐานต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1) ผู้ แ ปลที่ ป ระสบปั ญ หาในการแปลเนื้ อ หาทั่ ว ไปในทุ ก ภาษา
สามารถปรับใช้ผลการวิจัยด้านกลวิธีการแปลทั่วไปเพื่อแก้ปัญหาการแปล
ตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้ เช่น หากผู้แปลต้องการให้งานแปลของตนเอง
ใกล้เคียงกับภาษาต้นฉบับ อาจเลือกใช้กลวิธีการแปลตรงตัวหรือกลวิธีการ
แปลถอดความหมาย หากผู้ แปลต้ องการหลีก เลี่ยงปั ญ หาด้ านวัฒ นธรรม
เพื่ อให้งานแปลสามารถสื่อสารได้ อย่างเป็ นธรรมชาติตามภาษาฉบั บแปล
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ผู้ แ ปลอาจเลื อ กใช้ ก ารแปลสื่ อ ความ หรือ หากผู้ แ ปลต้ อ งการสอดแทรก
อรรถรสลงไปในบทแปลด้วย ผู้แปลอาจเลือกใช้การแปลแบบสานวน เป็นต้น
2) ผู้ แ ปลที่ ป ระสบปั ญ หาในการแปลค าต้ อ งห้ า มโดยเฉพาะ
สามารถน าผลการวิจัย ด้านกลวิธีก ารแปลเฉพาะไปปรับ ใช้ในการแปลค า
ต้องห้ามได้ตามความเหมาะสม ทั้งในงานแปลบทบรรยายภาพยนตร์และงาน
แปลคาต้องห้ามรูปแบบอื่น เช่น หากผู้แปลต้องการให้บทแปลมี คาต้องห้าม
ใกล้ เคี ย งกั บ ต้ น ฉบั บ แต่ เกรงว่าการเที ย บคู่ ค าต้ อ งห้ ามโดยตรงจะขั ด ต่ อ
ศี ล ธรรมและกระทบกั บ ความรู้ สึ ก ของผู้ อ่ า น กรณี นี้ ผู้ แ ปลอาจเลื อ กใช้
กลวิธีการใช้คาต้องห้ามแบบลดความรุนแรง หรือหากผู้แปลต้องการให้บท
แปลสุภาพกว่าต้นฉบับเพราะคานึงถึงผู้ชมกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจเป็นเยาวชน
กรณี นี้ผู้ แปลสามารถแปลเลี่ยง โดยใช้กลวิธีการแทนที่ด้ วยคาอื่น หรือ ใช้
กลวิธีการลบคาต้องห้าม เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ผู้วิจัยสามารถดัดแปลงกรอบแนวคิดการวิจัยนี้เพื่อนาไปใช้ใน
การศึกษาครั้งต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การรวมกลวิธีการแปลคาต้องห้ามทั่วไป
และการแปลคาต้องห้ามเฉพาะบางกลวิธีเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากบางกลวิธีมี
ความใกล้เคีย งกั นมาก เช่น กลวิธีก ารไม่ แปลอาจรวมกับ กลวิธีการลบค า
ต้องห้าม เป็นต้น
2) ผู้วิจัยอาจเพิ่มจานวนของข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นใน
ภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในระยะเวลาหลายปี เพื่อใช้ในการสร้างคลังคา
แปล (scorpus) ค าต้ อ งห้ า มจากภาษาอั งกฤษเป็ น ภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็ น ภาษาอั งกฤษ เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ แ ปล เมื่ อ พบกั บ ค า
ต้องห้ามที่ไม่สามารถแปลความหมายได้โดยตรงตามพจนานุกรม
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3) ผู้วิจัยอาจเก็บข้อมูลการแปลคาต้องห้ามจากเนื้อหารูปแบบอื่น
และภาษาอื่ น ให้มี ค วามหลากหลายมากขึ้น เช่ น การแปลคาต้อ งห้ ามใน
ละครชุด (ซีรีส์) ต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อการค้นพบผลการวิจัยที่แตกต่าง
ออกไปจากค าต้ อ งห้ า มในบทบรรยายภาพยนตร์ จ ากภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษาไทย อั น จะเป็ น ประโยชน์ ในการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ านการแปลค า
ต้องห้ามให้ครอบคลุมและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น
รายการอ้างอิง
กุลชาติ ศรีโพธิ์. (2548). การสื่อสารผ่านการแปลคาสบถ และคาหยาบคาย
ในภาพยนตร์ต่างประเทศ [วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญานิเทศ
ศาสตร์มหาบัณฑิต]. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทวัฒน์ เนตรเจริญ. (2557). การแปลถ้อยคาต้องห้ามในวรรณคดีเรื่อง
The Catcher in the Rye: กรณีศึกษา สานวนแปลของ คาระวีใบเตย [วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต].
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ. (2561). สถิติและมูลค่าอุตสาหกรรม
คอนเทนต์บันเทิง ประจาปี พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์
2563, จาก https://image.makewebeasy.net/makeweb/0/
MjVNwUwLX/Document/สถิตแิ ละมูลค่าอุตสาหกรรมคอน
เทนต์บันเทิง_ประจาปี_พ_ศ_2560.pdf
อรทัย ชินอัครพงศ์. (2557). การศึกษาคาด่าในภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ [วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
351
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี. (29 ตุลาคม 2558). Wisdom Talk : เซ็นเซอร์ :
ผู้ร้ายภาครัฐหรือผู้พิทักษ์คณ
ุ ธรรมในสังคม โดย รศ.ดร.กฤษดา
เกิดดี [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=xQByt0ck2SY
Abrams, J.J. (Director). (2019). Star wars: the rise of skywalker
[Film]. Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/star-wars-therise-of-skywalker-2019-22496
Alavi, S. Y. et al. (2013). Translation of taboos from English into
Persian: A Skopos-Based study. Elixir Ling. & Trans,
54(2013), 12289-12292.
Allan, K. (2019). The Oxford handbook of taboo words and
language. Oxford: Oxford University Press.
Banks, E. (Director). (2019). Charlie's angle [Film]. Retrieved June
13, 2020, from https://yifysubtitles.vip/moviesubtitles/charlie-s-angels-2019-39203

352
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Boden, A., & Fleck, R. (Director). (2019). Captain Marvel [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/captain-marvel2019-12604
Brown, J. (2016). Every British swear word has been officially
ranked in order of offensiveness. Retrieved February 19,
2020, from https://www.indy100.com/news/britishswear-words-ranked-ofcom-7340446
Chesterman, A. (1997). Memes of translation: the spread of
ideas in translation theory. Amsterdam: John
Benjamins.
Davoodi, Z. (2009). On the translation of the taboos. Translation
Studies, 21, 130-137. Retrieved February 19, 2020, from
https://www.translationdirectory.com/articles/article205
2.php
Gottlieb, H. (2005). Screen translation, eight studies in subtitling,
dubbing and voice-over. University of Copenhagen:
Center for Translation Studies. 41-52.
Gray, F. G. (Director). (2019). Men in black: International [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/Men-in-BlackInternational-2019-22475
353
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

IMDbPro. (2020). Thai Box Office for 2019. Retrieved February 19,
2020, from
https://www.boxofficemojo.com/year/2019/?area=TH
Jay, T. (2009). The utility and ubiquity of taboo words.
Perspectives on psychological science, 4(2). Retrieved
October 20, 2021, from
https://www.mcla.edu/Assets/uploads/MCLA/import/ww
w.mcla.edu/Undergraduate/uploads/textWidget/1457.00
018/documents/Jay_Taboo.pdf.
Johnson, R. (Director). (2019). Knives out [Film]. Retrieved June
13, 2020, from https://yifysubtitles.vip/moviesubtitles/knives-out-2019-22042
Kasdan, J. (Director). (2019). Jumanji: the next level [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/jumanji-thenext-level-2019-15244
Kinberg, S. (Director). (2019). X-men: dark phoenix [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/dark-phoenix2019-13990

354
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Leitch, D. (Director). (2019). Fast & furious presents Hobbs and
Shaw [Film]. Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/fast-furiouspresents-hobbs-shaw-2019-14143
Lörscher, W. (1991). Translation performance, translation
process and translation strategies: a psycholinguistics
investigation. Tübingen: Gunter Narr.
Miller, T. (Director). (2019). Terminator: dark fate [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/terminator-darkfate-22194
Newmark, P. (1988). A textbook of translation. New York:
Prentice Hall International.
Ofcom. (2016). Research report: attitudes to potential offensive
language and gestures on TV and radio. Ipsos MORI, Sep
2016. Retrieved February 21, 2020, from
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/9
1624/OfcomOffensiveLanguage.pdf

355
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Persichetti, B., & Ramsey, P. (Director). (2018). Spiderman into
the ppider verse [Film]. Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/spider-man-intothe-spider-verse-2018-11923
Plonska, D. (2014). Strategies of translation. Psychology of
language and communication, 18, 1.
Rodriguez, R. (Director). (2019). Alita: battle angel [Film].
Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/alita-battleangel-2019-13138
Russo, A., & Russo, J. (Director). (2019). Avengers: endgame
[Film]. Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/avengersendgame-2019-22246
Stahelski, C. (Director). (2019). John Wick 3: Chapter 3
Parabellum [Film]. Retrieved June 13, 2020, from
https://yifysubtitles.vip/movie-subtitles/John-WickChapter-3-Parabellum-2019-13437

356
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

The Liberal Arts Journal
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University

Torres, A. C. (2016). On the translation of taboo words in an
English-Spanish corpus of film subtitles [Undergraduate
honors thesis]. University of Jaén. Retrieved October 20,
2021, from http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/3396/
1/Torres_Cuenca_Antonio_TFG_Estudios_Ingleses.pdf
Watts, J. (Director). (2019). Spiderman far from home [Film].
Retrieved June 13, 2020, from https://yifysubtitles.vip/
movie-subtitles/spider-man-far-from-home-2019-14115
ผู้เขียน
อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ
อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
s.chotikaa@gmail.com

357
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/lajournal

Vol 4 No 2 July – December 2021

