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บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย ซึง่ เป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ความหมายในฉบับแปลคลาดเคลือ่ นไปจากต้นฉบับ โดย
ปัญหานีเ้ กิดขึน้ ทัง้ ในกลุม่ ผูแ้ ปลมือใหม่และในกลุม่ นักแปลอาชีพ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยรวบรวมประเด็น
การแปลจากผลงานการแปลของผูเ้ รียนวิชาการแปลและการล่าม ตลอดจนผลงานการแปลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ตรวจ
ในฐานะบรรณาธิการงานแปล ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็นการแปลบทขยายซึ่งประกอบด้วย
บทขยายนาม บทขยายภาคแสดง และการแปลส่วนเสริมตามหลักไวยากรณ์จนี ผลการศึกษาพบว่าการแปล
ประโยคที่มีบทขยายนาม บทขยายภาคแสดงและส่วนเสริมภาษาจีนเป็นภาษาไทยจะมีความยากในกรณี
ที่บทขยายซับซ้อน ปรากฏหลายหน่วยพร้อมกัน หรือใช้ศัพท์ยาก ในกรณีของส่วนเสริมต้องระมัดระวังใน
เรื่องการวิเคราะห์และการใช้ภาษา ไม่แปลตรงจากภาษาจีนเพราะท�ำให้ความหมายคลาดเคลื่อน งานวิจัย
นี้ได้เสนอวิธีการจัดการกับปัญหาด้วยขั้นตอน 3 ประการคือ ผู้แปลต้องเข้าใจความหมายอย่างแท้จริงที่อยู่
เบือ้ งหลังภาษาและโครงสร้างภาษา “ผละ” ออกจากโครงสร้างภาษาต้นฉบับ และเรียบเรียงใหม่เป็นภาษา
ทีส่ อื่ ความในภาษาฉบับแปล ทัง้ นีผ้ แู้ ปลจะกระท�ำเช่นนัน้ ได้ ต้องมีพนื้ ฐานทางไวยากรณ์ทดี่ ที งั้ 2 ภาษาและ
ฝึกฝนการวิเคราะห์และการถ่ายทอดความหมายอย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ การแปลบทขยาย การแปลส่วนเสริม การแปลจีน-ไทย
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Abstract

The purpose of this research is to study the problems of attributives and
complements when doing translation from Chinese into Thai, which is one of the most
crucial problems that cause meaning differences between the translated version and
the original version. These problems occur with both new translators and professional
translators. The research methodology involved collecting translation issues in the
translation work from the students in a Translation and Interpreting Course in addition
to translation work that the researcher has examined as a translation editor. The
researcher presents the research results by dividing the attributives’ translation into nominal
attributives, adverbial adjuncts, and complements based on Chinese grammar. The results
show that the translation of sentences with nominal attributives, adverbial adjuncts, and
complements from Chinese to Thai can be difficult, in the case of complicated attributives,
multiple attributive units appeared at once or involved the use of difficult vocabulary.
In the case of complements, the translators have to be careful about the analysis and
language usage, and also should not directly translate from Chinese into Thai because it
would make the meaning inaccurate. This research proposes a way to handle the problems
with three steps: the translator should understand the true meaning behind the language
and the language structure well, “deverbalize” from the original language structure, and
rearrange into a communicable language in the translated version. However, the translator
who can achieve these steps must possess a good grammatical foundation in both
languages and regularly practice analyzing and transferring meaning across languages.
Keywords: Attributives translation, Complements translation, Chinese-Thai language
		 translation
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1. บทน�ำ
ทักษะการแปล เป็นทักษะทีต่ อ้ งบูรณาการทักษะพืน้ ฐานทางภาษา ความสามารถใน
การถ่ายทอดและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แปลเข้าด้วยกัน มีกระบวนการซับซ้อน ต้องมี
ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ ความเข้าใจในวิธีการแสดงออกของภาษาต้นทางและภาษา
ปลายทางตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่แปล เป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้หลักการและฝึก
ปฏิบัติการการแปลอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถท�ำได้ดี
ในฐานะผูส้ อนวิชาการแปลและบรรณาธิการหนังสือแปล ผูว้ จิ ยั พบว่าปัญหาทีส่ ำ� คัญ
ประการหนึ่งของการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยคือ ผู้แปลมักมีปัญหาในการแปลบทขยาย
และส่วนเสริม ท�ำให้ความหมายในฉบับแปลผิดพลาด โดยเฉพาะในประโยคที่มีบทขยายและ
ส่วนเสริมซับซ้อน ปัญหานีเ้ กิดขึน้ ทัง้ ในกลุม่ ผูเ้ รียนซึง่ ถือเป็นผูแ้ ปลมือใหม่และในกลุม่ นักแปล
อาชีพ โดยสาเหตุที่แปลผิดนั้นมีทั้งประเภทที่ผู้แปลตีความตัวบทภาษาจีนผิด กับประเภทที่
ผู้แปลอาจไม่ได้ตีความตัวบทผิด แต่ขาดหลักการหรือไม่ช�ำนาญในกระบวนการถ่ายทอด
เรียบเรียงบทแปลเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาปลายทาง โดยเมื่อวิเคราะห์แล้ว สาเหตุหลัก
มาจากพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาจีนและภาษาไทยไม่ดีพอ ผู้วิจัยเห็นว่าหากผู้แปลมีความเข้าใจ
เรื่องบทขยายและส่วนเสริมในภาษาจีนดี สามารถแยกส่วนประกอบของประโยคถูกต้อง
ไม่ตีความประโยคที่ซับซ้อนผิดพลาด เข้าใจธรรมชาติของภาษาจีนและภาษาไทย โดยเฉพาะ
ในส่วนที่ภาษาไทยมีวิธีการแสดงออกต่างจากภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาต้นทาง จะช่วยลดปัญหา
การแปลผิดหรือแปลคลาดเคลื่อนได้มาก ผู้วิจัยจึงได้รวมรวมปัญหาการแปลบทขยายซึ่ง
ประกอบด้วยบทขยายนาม (定语) บทขยายภาคแสดง (状语) และการแปลส่วนเสริม (补语)
ตามหลักไวยากรณ์จีนที่ผู้วิจัยได้พบในการสอนวิชาการแปลและการเป็นบรรณาธิการ
หนังสือแปลมาวิเคราะห์หาประเด็นและสาเหตุทางไวยากรณ์ที่ท�ำให้ฉบับแปลนั้นมีความ
หมายต่างจากต้นฉบับ เมื่อสรุปประเด็นและสาเหตุได้ก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการแปล
บทขยายและส่วนเสริมเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษา
ไทยและเป็นประโยชน์ต่อการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
2. แนวคิด ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาปัญหาในการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย จึงขอแบ่งแนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีเ่ กีย่ วกับไวยากรณ์บทขยายและ
ส่วนเสริมภาษาจีน กับส่วนที่เกี่ยวกับการแปล ดังนี้
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทขยายและส่วนเสริมในภาษาจีน
Zhen (2017) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทขยายนาม (定语) และ บทขยายภาคแสดง
(状语) ไว้วา่ ในภาษาจ�ำนวนมาก การแบ่งบทขยายนามและบทขยายภาคแสดงจะดูทลี่ กั ษณะ
ของหน่วยหลัก ถ้าหน่วยหลักเป็นค�ำนาม ส่วนที่มาขยายคือบทขยายนาม ถ้าหน่วยหลักเป็น
กริยาหรือคุณศัพท์ ส่วนที่มาขยายคือบทขยายภาคแสดง แต่ในภาษาจีนจะดูแค่ลักษณะของ
หน่วยหลักไม่ได้ เพราะในภาษาจีนต�ำแหน่งของค�ำที่อยู่ในประโยค มีความสัมพันธ์กับหน้าที่
กริยาหรือคุณศัพท์อาจท�ำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค ในกรณีนี้เช่นบทขยาย
นั้น ๆ จึงจัดเป็นบทขยายนาม ส่วนค�ำนามอาจท�ำหน้าที่เป็นภาคแสดงได้ ในกรณีเช่นนี้
บทขยายจึงจัดเป็นบทขยายภาคแสดง ฉะนัน้ ต้องดูทหี่ น่วยหลักว่าท�ำหน้าทีใ่ ดในประโยคเป็น
ส�ำคัญ บทขยายนามในภาษาจีนเป็นได้ตั้งแต่ระดับค�ำไปจนถึงอนุประโยค ส่วนบทขยาย
ภาคแสดงนั้น คนมักเข้าใจผิดว่ามีเฉพาะวิเศษณ์ แต่อันที่จริงสิ่งที่เป็นบทขยายเป็นได้ต้ังแต่
วิเศษณ์ คุณศัพท์ เวลา สถานที่ บุพบทวลีและอืน่ ๆ ส่วนส่วนเสริม (补语) นัน้ เป็นส่วนทีเ่ พิม่ เติม
ขยายต่อจากภาคแสดง สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ ส่วนเสริมบอกผล ส่วนเสริม
บอกทิศทาง ส่วนเสริมบอกความเป็นไปได้ ส่วนเสริมบอกสภาพ ส่วนเสริมบอกระดับ และ
ส่วนเสริมบอกเวลาหรือสถานที่
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการแปล
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแปลมีอยู่มาก ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่มีความ
ส�ำคัญกับงานวิจยั นีค้ อื ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการแปลและทฤษฎีกระบวนการแปล เพราะ
เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ตัวบทและถ่ายทอดตัวบทเป็นภาษาฉบับแปล ดังนี้
วรรณา แสงอร่ามเรือง (2563) ได้กล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อกระบวนการแปลไว้
7 ประการ โดยผู้วิจัยจะกล่าวเน้นเพียง 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยคือ กระบวน
การแปลที่จะต้องมีการท�ำความเข้าใจการแปลตามกระบวนการตีความตัวบทและตัวบทที่
แต่ละภาษามีความแตกต่างกันทั้งในด้านค�ำศัพท์ ไวยากรณ์ และความหมายตัวบทที่อาจมี
ลักษณะพิเศษ ซึง่ ทัง้ หมดเป็นหน้าทีข่ องผูแ้ ปลทีจ่ ะต้องใช้เทคนิคการถ่ายความหมายทีจ่ ะท�ำให้
ผู้อ่านเข้าใจถึงตัวบทได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
สุพรรณี ปิ่นมณี (2562) ได้กล่าวถึงข้อสรุปของ Albir และ Alves ที่สรุปทฤษฎี
กระบวนการแปลของนักวิจัยชั้นน�ำแห่ง École Supérieure d’Interprètes et de
Traducteurs เช่น Seleskovitch และ Lederer ไว้ว่าทฤษฎีดังกล่าวมี 3 ขั้นตอน คือ
1. ขัน้ ตอนท�ำความเข้าใจ (understanding) เป็นกระบวนการตีความซึง่ จะน�ำไปสู่
การสรุปความหมาย ซึง่ ความรู้ดา้ นภาษา (linguistic knowledge) อย่างเดียวนั้นไม่พอเพียง
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จ�ำเป็นต้องมีความรูด้ า้ นอืน่ ๆ เสริม เช่น ความรูท้ ผี่ แู้ ปลเคยได้รบั รูม้ าก่อน (cognitive inputs)
นั่นก็คือความรู้รอบ (encyclopaedic knowledge) และความรู้ในบริบท (contextual
knowledge) แรกเริ่มกระบวนการท�ำความเข้าใจต้องมีความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องในการเข้าใจ
ความหมายที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อ (Intended meaning)
2. ขั้นตอนการแยกความหมายออกจากภาษา (deverbalization) คือขั้นตอนที่
สังเคราะห์เอาความหมายออกจากตัวภาษา ซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการท�ำความเข้าใจ การ
กลั่นกรองเอาเฉพาะความหมายออกมาโดยไม่มีตัวภาษามาเกี่ยวข้องด้วย ท�ำให้ผู้แปลพร้อม
ที่จะกล่าวความหมายนั้นซ�้ำเป็นอีกภาษาหนึ่ง
3. ขัน้ ตอนการกล่าวความหมายซ�ำ้ เป็นอีกภาษาหนึง่ (re-expression) ขัน้ ตอนนี้
มีกระบวนการแบบเดียวกับขั้นตอนแรก กล่าวคือ จ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
ภาษาและความรอบรูอ้ นื่ ๆ น�ำมาประมวลกันเข้า เพือ่ แสดงความหมายนัน้ ออกมาในรูปภาษา
อีกภาษาหนึ่งอย่างเป็นธรรมชาติ ในลักษณะเดียวกับการสื่อสารภาษาเดียว ไม่มีภาษาที่สอง
เกี่ยวข้อง และในบริบทของการแปลความหมายตามที่ผู้เขียนเจตนาจะสื่อย่อมถือเป็น
จุดมุ่งหมายส�ำคัญที่ผู้แปลจะต้องน�ำมาแสดงให้เห็น
แนวคิดข้างต้นกระท�ำต่อความหมายใน 3 ขัน้ ตอนคือ เข้าใจความหมาย-แยกความหมาย
ออกจากภาษา-กล่าวความหมายซ�้ำเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและสามารถ
ยึดเป็นหลักในการด�ำเนินงาน เพราะท�ำให้ไม่หลงแปลผิด แปลคลาดเคลื่อนหรือกระท�ำ
เกินหน้าที่ของผู้แปล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทขยายและส่วนเสริมในภาษาจีนมีอยู่บ้างในประเทศจีน
แต่ไม่พบการศึกษาในประเด็นปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมในการแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยโดยตรง ส�ำหรับในประเทศไทยพบเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้ โดยมีเฉพาะเรื่องส่วนเสริมเท่านั้นและเป็นของนักวิจัยคนเดียวกันทั้งสิ้น ดังนี้
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี (2555) ได้นำ� เสนอข้อมูลไว้ในงานวิจยั เรือ่ ง “การใช้ตวั แบบโครงสร้าง
มูลฐานของเหตุการณ์กบั การสอนส่วนเสริมบอกผลในภาษาจีน” โดยน�ำเสนอผลการวิจยั เพือ่
แก้ปญ
ั หาด้านการเรียนการสอนในประเด็นดังกล่าวไว้ 3 ประการคือ 1. ก�ำหนดส่วนประกอบ
ในตัวแบบ 2. ตัวส่วนประกอบที่ซ�้ำซ้อน 3. แปรเป็นประโยคภาษาจีน
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี (2557) ได้นำ� เสนอข้อมูลไว้ในงานวิจยั เรือ่ ง “การเลือกใช้คำ� ภาษาไทย
เพือ่ เทียบเคียงความหมายกับส่วนเสริมกริยาบอกผลในภาษาจีนกลาง” โดยน�ำเสนอส่วนเสริม
บอกผล 28 ค�ำ โดยมี 6 ค�ำที่สามารถใช้ค�ำภาษาไทยเพียงค�ำเดียวมาเทียบเคียงความหมาย
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ได้สมบูรณ์ มี 14 ค�ำที่ใช้ค�ำภาษาไทยหลายค�ำมาเทียบเคียงความหมาย มี 8 ค�ำที่ไม่สามารถ
ใช้ค�ำภาษาไทยมาเทียบเคียงความหมายได้ ต้องพึ่งบริบทเพื่อช่วยเทียบเคียงเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัย
ได้เสนอวิธีการชี้แจงความหมายย่อยอื่น ๆ ประกอบ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความ
แตกต่างดังกล่าวและควรฝึกหัดให้ผเู้ รียนใช้คำ� หลากหลายให้ถกู ต้องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่าง
เหมาะสม
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี (2563) ได้น�ำเสนอข้อมูลไว้ในงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
คุณลักษณะของหน่วยสร้างกริยา-ผลเพื่อการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ”
โดยท�ำการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของหน่วยสร้างกริยา-ผลในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
อภิปรายผล สร้างความเชื่อมโยงให้เป็นเอกภาพเพื่อที่จะสามารถเสนอแนวทางการอธิบาย
ความรู้เรื่องหน่วยสร้างกริยา-ผลตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถผลิตประโยคที่ถูกต้องได้
จะเห็นได้ว่า งานวิจัยทั้ง 3 ชิ้นเป็นเรื่องของส่วนเสริม โดยเป็นเรื่องของส่วนเสริม
ประเภทเดียวคือส่วนเสริมบอกผล เป็นการศึกษาเพือ่ การเรียนการสอนเป็นหลัก โดยได้เสนอ
แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนส�ำหรับชาวไทย
จะเห็นได้วา่ ปัญหาเกีย่ วกับการแปลและแนวทางการแก้ปญ
ั หาบทขยายและส่วนเสริม
ภาษาจีนเป็นภาษาไทย จึงมีประเด็นที่ยังสามารถวิจัยเพิ่มเติมได้อีกมาก
3. วัตถุประสงค์งานวิจัย
ศึ ก ษาปั ญ หาการแปลบทขยายและส่ ว นเสริ ม จากภาษาจี น เป็ น ภาษาไทย
เสนอแนะแนวทางการแปล ตลอดจนข้อควรระวังในการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีน
เป็นภาษาไทย เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ
การสอนรายวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
4. ข้อมูลและวิธีการวิจัย
4.1 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลมาจากข้อมูลงานแปลทีเ่ คยใช้ในการสอนรายวิชาการแปลและการล่าม
การเป็นผู้แปลและการเป็นบรรณาธิการหนังสือแปลตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากประโยคที่ผู้เรียนหรือผู้แปลมักแปลผิด แปลคลาดเคลื่อน หรือ
ใช้ค�ำไม่ถูกต้อง น�ำจัดระบบให้เข้าตามกรอบของการวิจัย 3 ส่วนคือ การแปลบทขยายนาม
บทขยายภาคแสดงและส่วนเสริม หลังจากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์ตามหลักการแปลโดยใช้แนวทาง
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การแปลเพื่อความหมายเป็นหลักโดยไม่ยึดกับรูปภาษาต้นทาง เลือกน�ำเสนอเฉพาะลักษณะ
ของการแปลที่เป็นปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการแปลที่ถูกต้องตามหลักของการแปล
5. ผลการวิจัย
5.1 การแปลบทขยายนาม
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วในแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง ในภาษาจีนค�ำประเภทอืน่ ๆ สามารถ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานหรือกรรมได้ เท่ากับท�ำหน้าทีเ่ สมือนค�ำนาม ในทีน่ จี้ งึ ขอใช้คำ� ว่าค�ำนาม
แทนที่ไปก่อน ค�ำนามในประโยคท�ำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็ได้ ส่วนบทขยายค�ำนาม
หรือที่ใช้ภาษาจีนเรียกว่า 定语 นั้นมีหลายประเภท เช่น นาม สรรพนาม คุณศัพท์ จ�ำนวน
กริยา บุพบทวลี อนุประโยค เช่น 国家领导 (ผู้น�ำประเทศ) 新朋友 (เพื่อนใหม่) 三把雨伞
(ร่ม 3 คัน) 查找的资料 (เอกสารทีค่ น้ หา) 对我们服务的意见 (ความเห็นทีม่ ตี อ่ บริการของเรา)
站在门口的人 (คนที่ยืนอยู่ที่ประตู)
ความสัมพันธ์ระหว่างบทขยายนามกับค�ำนามนัน้ มีได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงลักษณะ
红花 (ดอกไม้แดง) แสดงสภาพ 水汪汪的眼睛 (ตาสุกสกาวเป็นประกาย) แสดงความเป็น
เจ้าของ 我的房间 (ห้องของฉัน) แสดงว่ามาจากวัสดุใด 塑料袋 (ถุงพลาสติก) แสดงประโยชน์
ใช้สอย 切菜的刀 (มีดทีห่ นั่ ผัก) แสดงจ�ำนวน 两本书 (หนังสือ 2 เล่ม) แสดงสถานที่ 桌子上的
文具 (เครื่องเขียนบนโต๊ะ) แสดงเวลา 昨天的饭菜 (กับข้าวเมื่อวาน) แสดงเนื้อหา 劳动分工
的原则 (หลักแบ่งงานกันท�ำ) มีลก
ั ษณะการอธิบายกัน 我们全体员工 (พวกเราพนักงานทุกคน)
ในเรื่องต�ำแหน่ง ภาษาจีนวางบทขยายไว้หน้าค�ำนามซึ่งเป็นค�ำหลัก ในขณะที่ภาษา
ไทยวางไว้หลังค�ำนามซึ่งเป็นค�ำหลัก ซึ่งการวางบทขยายนามไว้หลังนามในภาษาไทยนี้ท�ำให้
ภาษาไทยมีความก�ำกวม ในบางครัง้ การแปลบทขยายนาม+นาม จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
อาจเหมือนกับการแปลประโยค เช่น ค�ำว่า 好天气 ค�ำว่า 好 (ดี) เป็นบทขยาย 天气 (อากาศ)
เป็นค�ำหลัก รวมกันแล้วเป็นนามวลี ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทย แปลว่า “อากาศดี” ไม่ต่างกับ
การแปลประโยค 天气好。 ซึ่งต้องแปลว่า “อากาศดี” เช่นกัน
การแปลบทขยายนามในภาษาจีนเป็นภาษาไทยนัน้ แปลไม่ยาก วิธที ใี่ ช้บอ่ ยคือตัง้ ต้น
ที่ค�ำนามซึ่งเป็นค�ำหลักแล้วแปลย้อนขึ้นมา แต่อาจไม่ได้ภาพความคิดที่ตรงกับภาษาจีนโดย
สมบูรณ์ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้สมบูรณ์ได้ยาก ถาวร สิกขโกศล อาจารย์ของ
ผูเ้ ขียนเคยยกตัวอย่างกระบวนท่าหนึง่ ใน “ฝ่ามือปราบมังกรสิบแปดท่า” ของก๊วยเจ๋งในเรือ่ ง
มังกรหยกมาเป็นตัวอย่างให้ผเู้ ขียนฟัง กระบวนท่านัน้ คือ 飞龙在天 ค�ำว่า 飞 (บิน) ขยายค�ำว่า
龙 (มังกร) หมายถึงมังกรซึ่งบินอยู่ ชื่อกระบวนท่านี้มีที่มาจากคัมภีร์อี้จิง มีความหมายถึง
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สรรพสิ่งอยู่ในช่วงรุ่งเรืองสูงสุด เป็นประโยชน์ต่อชนชั้นสูง อุปมาเหมือนประมุขอยู่ในบัลลังก์
ภาพความคิดทีผ่ อู้ า่ นฉบับภาษาจีนได้คอื เมือ่ ส�ำแดงกระบวนท่านี้ เกิดอานุภาพรุนแรงเสมือน
หนึ่งมังกรบินฉวัดเฉวียนบนท้องฟ้า ไม่เห็นว่ามาอย่างไร เมื่อแปลเป็นภาษาไทย แปลได้ดีสุด
กระชับที่สุดได้ว่า “มังกรเหินหาว” แต่ก็พบว่าการที่ภาษาไทยวางบทขยายไว้หลังค�ำหลัก
ก็ท�ำให้ภาพความคิดที่ได้นั้นยังไม่เท่ากับภาษาจีนอยู่ดี เพราะยังเห็นภาพมังกรตั้งแต่ก่อนจะ
บินขึ้นท้องฟ้า แทนที่จะเห็นภาพมังกรอยู่บนท้องฟ้าขึ้นมาเลย
การท�ำให้ภาพความคิดตรงกันโดยสมบูรณ์นั้นอาจเป็นไปได้ยาก สิ่งที่ผู้แปลท�ำได้คือ
ระวังตนไม่ให้เผลอแปลบทขยายสลับกับค�ำหลัก การแปลผิดเช่นนีพ้ บบ่อยในผูเ้ รียนระดับต้น
ซึ่งยังสับสนเพราะติดอยู่กับไวยากรณ์ภาษาไทย อาจจะพบการแปล 姐姐 (พี่สาว) 的 (ของ)
朋友 (เพือ
่ น) ผิดเป็น พีส่ าวของเพือ่ น แทนทีจ่ ะแปลว่าเพือ่ นของพีส่ าว เมือ่ ผูเ้ รียนเรียนภาษา
จีนมากขึ้นจะไม่ค่อยแปลผิดในลักษณะนี้อีก แต่เมื่อภาษาที่ใช้ยากหรือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม ต้องอาศัยความรูป้ ระกอบ ผูเ้ ขียนก็พบว่ามีผแู้ ปลผิดอยูเ่ นือง ๆ แม้ในกลุม่ ผูใ้ ช้ภาษา
จีนในระดับสูงเอง การแปลผิดเช่นนีห้ ากจัดประเภทแล้วอยูใ่ นหมวดการแปลบทขยายนามผิด
เช่นเดียวกับการแปลผิดของผูเ้ รียนระดับต้น ขอยกตัวอย่างประโยคแปลผิดทีผ่ เู้ ขียนได้มาจาก
ตัวอย่างจริงในฐานะบรรณาธิการงานแปล ดังนี้
她今天穿着一件孔雀蓝上衣。ประโยคนี้ผู้แปลแปลว่า “วันนี้หล่อนสวมเสื้อลาย
นกยูงสีนำ�้ เงิน” ผูแ้ ปลเริม่ บทกรรมด้วยค�ำว่า “เสือ้ ” ก่อน ซึ่งเป็นวิธที ถี่ ูกต้อง แต่กลับมาผิดที่
ค�ำว่า 孔雀蓝 ที่ขยายเสื้อ เห็นชัดว่าผู้แปลไม่มีแนวคิดเรื่องวิธีการบอกชื่อสี และวิเคราะห์
บทขยายผิด พบค�ำใดมาก่อนแปลเช่นนั้นก่อน เมื่อเห็นค�ำว่า 孔雀蓝 ซึ่งประกอบด้วย 孔雀
(นกยูง) + 蓝 (น�ำ้ เงิน) ก็สรุปว่าเป็นนกยูงสีนำ�้ เงิน ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วค�ำว่านกยูงนีข้ ยายค�ำว่าน�ำ้ เงิน
เรื่องนี้เป็นเรื่องวิธีการในการบอกสีแบบโบราณ 孔雀蓝 เป็นชื่อสี ก�้ำกึ่งระหว่างสีเขียวและ
สีนำ�้ เงิน ถ้าให้คนไทยมองสีแล้วบอกว่าเป็นสีอะไร บางคนจะบอกเป็นสีเขียวอมน�ำ้ เงิน บางคน
จะบอกเป็นสีนำ�้ เงินอมเขียว ในไทยโทนมีสี “ขนคอนางนกยูง” กับสี “ขนคอนกพิราบ” ซึง่ ใกล้
กับสีดงั กล่าว โดยสีขนคอนางนกยูง ใกล้เคียงกับ 浅孔雀蓝 (น�ำ้ เงินนกยูงอ่อน) ของจีน และสี
ขนคอนกพิราบใกล้เคียงกับสีนำ�้ เงินนกยูง ประโยคนีจ้ ะแปลเป็น “วันนีห้ ล่อนสวมเสือ้ สีนำ�้ เงิน
นกยูง” เพื่อรักษาค�ำแบบจีนก็ได้ หรือเปลี่ยนเป็นสีขนคอนางนกยูงก็ได้ แต่อาจได้ภาพ
ความคิดเป็นสีทอี่ อ่ นลงกว่าในภาษาจีน หากแปลเป็นสีขนคอนกพิราบก็ได้ แต่ผอู้ า่ นทัว่ ไปน่าจะ
ไม่เข้าใจ หากผูแ้ ปลไม่ตอ้ งการท�ำเชิงอรรถให้รงุ รังเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ อาจแปลเป็น
“วันนี้หล่อนสวมเสื้อสีเขียวอมน�้ำเงิน” ก็ได้
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ขอยกตั ว อย่ า งประโยคที่ แ ปลผิ ด อี ก ประโยคหนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพชั ด เจน ดั ง นี้
从汉朝开始，孔孟之道成为统治国家的指导思想。ประโยคนีผ
้ เู้ ขียนในฐานะบรรณาธิการพบว่า
ผู้แปลแปลว่า “นับแต่ราชวงศ์ฮั่น หลักค�ำสอนของขงจื้อและเม่งจื้อแห่งลัทธิเต๋ากลายเป็น
ความคิดชีน้ ำ� ของประเทศทีไ่ ปปกครอง” ผูเ้ ขียนรูส้ กึ งุนงงจึงย้อนไปดูตน้ ฉบับ พบว่าผูแ้ ปลแปลผิด
หลายจุด จุดที่ส�ำคัญที่สุดคือ 孔孟之道 ซึ่งแปลเป็น “หลักค�ำสอนของขงจื้อและเม่งจื้อแห่ง
ลัทธิเต๋า” จุดนีป้ ระกอบด้วยความผิดทัง้ หมด 3 ประการ กล่าวคือ 1. เข้าใจความหมายของค�ำ
ไม่ถูกต้อง ผู้แปลรู้จักศัพท์ค�ำว่า 道 ในความหมายของลัทธิเต๋า แต่ไม่ทราบว่า 道 สามารถใช้
ในความหมายของ “ธรรมวิถี” ของลัทธิขงจื๊อได้ 2. สับสนเรื่องบทขยายนามกับค�ำหลัก เอา
道 ซึ่งเป็นค�ำหลักไปเป็นบทขยาย 3. ถอดเสียงเป็น “ขงจื้อ” และ “เม่งจื้อ” ซึ่งหากแปลเป็น
จีนกลางต้องถอดเป็น “ขงจือ่ และเมิง่ จือ่ ” ถ้าถอดเป็นแบบทีน่ ยิ มในสมัยก่อนต้องเป็น “ขงจือ๊
และเม่งจือ๊ ” ไม่ใช่ “จือ้ ”孔孟之道 นีอ้ าจแปลเป็น “ธรรมวิถขี องขงจือ่ และเมิง่ จือ่ ” หรือแปล
ง่าย ๆ เป็น “หลักค�ำสอนของขงจือ่ และเมิง่ จือ่ ” โดยจะใช้วา่ “ขงจือ๊ และเม่งจือ๊ ” ก็ได้ ประโยค
นี้ยังมีส่วนที่แปลผิดอีกคือ 统治国家 ซึ่งตรงนี้ 统治 เป็นกริยา 国家 เป็นกรรม รวมแล้ว
แปลว่าปกครองประเทศหรือบริหารประเทศ ส่วนนี้มาขยายนามวลี 指导思想 อีกทีหนึ่ง
ผูแ้ ปลแปลเป็น “ประเทศทีไ่ ปปกครอง” ท�ำให้สบั สนว่าไปปกครองประเทศใด ประโยคนีค้ วร
แปลเป็น “นับแต่ราชวงศ์ฮนั่ เป็นต้นมา ธรรมวิถแี ห่งขงจือ่ และเมิง่ จือ่ ก็ได้กลายเป็นแนวคิดหลัก
ที่ใช้ในการปกครอง ประเทศ” หรือจะใช้แปลเป็น “นับแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา หลักค�ำสอน
ของขงจื่อและเมิ่งจื่อก็ได้กลายเป็นแนวคิดหลักที่ใช้ในการบริหารประเทศ” ก็ได้
ผูแ้ ปลมือใหม่ตอ้ งฝึกฝนการหาค�ำนามทีเ่ ป็นประธานหรือกรรมให้พบก่อน ปัญหาของ
ผูแ้ ปลมักเกิดกับประโยคทีม่ ศี พั ท์ยากหรือมีประเด็นความรูเ้ ฉพาะทางมาเกีย่ วข้อง นอกจากนัน้
มั ก มี ป ั ญ หาการวิ เ คราะห์ ใ นกรณี ที่ บ ทขยายนามเป็ น กริ ย าหรื อ เป็ น บุ พ บทวลี ห รื อ เป็ น
อนุประโยค
โดยปกติเมื่อน�ำกริยามาขยายค�ำนาม จะใส่ 的 ไว้ ผู้แปลจะทราบได้ว่ากริยานั้นเป็น
กริยาหรือเป็นบทขยายนาม 订的餐厅 ทราบได้ว่า 订 (จอง) เป็นบทขยายนาม 餐厅 (ร้าน
อาหาร) เพราะมี 的 รวมแล้วแปลว่า ร้านอาหารที่จอง 采纳的意见 ทราบได้ว่า 采纳 (รับ/
น�ำไปปฏิบัติ) เป็นบทขยายนาม 意见 (ความเห็น) เพราะมี 的 รวมแล้วแปลว่า ความเห็นที่
รับไปปฏิบัติ ซึ่งถ้าไม่มี จะกลายเป็นกริยา+กรรมทันที เช่น 订餐厅 (จองร้านอาหาร) 采纳
意见 (รับความเห็นไปปฏิบัติ)
แต่หากเป็นกริยาสองพยางค์ที่ท�ำหน้าหน้าที่เป็นนามได้ด้วย ในภาษาจีนไม่จ�ำเป็น
ต้องใส่ 的 ผู้แปลมักสับสนว่าค�ำนี้เป็นบทขยายนามหรือเป็นกริยา เช่น 研究题目 เป็นได้ทั้ง
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กริยา+กรรม (วิจยั +หัวข้อ) กับบทขยายนาม+นาม (ทีว่ จิ ยั +หัวข้อ) จะทราบได้ 研究 ท�ำหน้าที่
กริยาหรือบทขยายนามได้ด้วยการพิจารณาบริบท แต่ผู้แปลที่มีประสบการณ์ไม่มากพออาจ
สับสนและมีแนวโน้ม “เห็นอะไรก่อนแปลก่อน” ตีความบทขยายนามเป็นกริยาโดยละเลยการ
พิจารณาค�ำอืน่ ๆ ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทปี่ ระโยคนัน้ ยาวและมีศพั ท์เฉพาะ เช่น
分析研究题目后发现，逆全球化风潮是当前的热点问题。มีผู้แปลว่า “วิเคราะห์และวิจัย
หัวข้อแล้วพบว่า การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นประเด็นที่นิยมในปัจจุบัน” ซึ่งก็สื่อความได้
พอสมควร แต่ในที่นี้ 研究 น่าจะขยาย 题目 รวมแล้วแปลว่าหัวข้อ (ที่) วิจัย ประโยคนี้แปล
ได้ว่า “(หลังจาก) วิเคราะห์หัวข้อวิจัยแล้วพบว่า การทวนกระแสโลกาภิวัฒน์เป็นประเด็นที่
นิยมในปัจจุบัน”
บุพบทวลีที่ท�ำหน้าที่เป็นบทขยายนามก็เป็นอีกประเด็นที่ผู้แปลวิเคราะห์ผิด โดยมัก
ตีความบุพบทวลีนั้นเป็นกรรมและละเลยค�ำช่วยแสดงโครงสร้าง 的 ที่ปรากฏ ลองดูประโยค
ต่อไปนี้ 委员会决定接受关于更换物业公司的建议。ประโยคนีแ้ ปลว่า “คณะกรรมการตัดสินใจ
ยอมรับข้อเสนอ/ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริษัทนิติบุคคล” ประโยคนี้มีผู้เรียนแปลเป็น
“คณะกรรมการตัดสินใจยอมรับเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริษัทนิติบุคคลที่แนะน�ำ/เสนอ” จริง ๆ
แล้วก็พออ่านรู้เรื่อง แต่ไม่ถูกต้องทีเดียว ผู้แปลแปล 关于 (เกี่ยวกับ) ต่อจาก 接受 (ยอมรับ)
ทันทีตามโครงสร้างภาษาไทย ละเลยค�ำว่า 的 ที่แสดงให้เห็นว่าบุพบทวลีนี้มาขยายค�ำนาม
建议 (ข้อเสนอ/ค�ำแนะน�ำ) ความหมายส่วนที่เหมือนกันคือคณะกรรมการตัดสินใจเห็นชอบ
ในเรื่องการเปลี่ยนบริษัทนิติบุคคลเช่นกัน แต่ประโยคเดิมหมายถึงยอมรับข้อเสนอหรือ
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการเปลี่ยน เช่น ควรพิจารณาจากเงื่อนไขใดบ้าง ส่วนประโยคที่แปลผิด
อาจตีความเพีย้ นไปได้วา่ มีการแนะน�ำหรือเสนอจ�ำเพาะเจาะจงลงไปว่าควรเปลีย่ นเป็นบริษทั
ใด ความหมายไม่ได้เท่ากันจริง ๆ
อนุประโยคทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นบทขยายนาม หากมีบพุ บทวลีเป็นส่วนประกอบก็อาจท�ำให้
ผู้แปลวิเคราะห์ผิดได้คล้ายกัน เช่น 我们研究组正在分析对研究质量造成影响的因素。
ประโยคนี้เป็นประโยคที่ผู้เขียนแต่งขึ้นเองเพื่อใช้ทดสอบผู้เรียน ลองให้ผู้เรียนท�ำเครื่องหมาย
คัน่ แยกส่วนประกอบของประโยคง่าย ๆ และขีดเส้นใต้ประธาน+กริยา+กรรมของประโยคเพือ่
ประกอบการวิเคราะห์ ผูเ้ รียนทีแ่ ปลถูกจะแยกเป็น 我们研究组/ 正在分析 /对研究质量造
成影响的因素。ประธานคือ 我们研究组 (ทีม/คณะวิจัยของเรา) กริยาคือ (วิเคราะห์) 分析
มีบทขยายภาคแสดงเป็น 正在 (ก�ำลัง) กรรมคือ (ปัจจัย) ซึ่งมีบทขยายเป็น 对研究质量造成
影响 (ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพการวิจยั ) ค�ำแปลคือ “ทีม/คณะวิจยั ของก�ำลังวิเคราะห์ปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของการวิจยั ” ประโยคนีพ้ บว่ามีผเู้ รียนแปลผิดมาหลายลักษณะ ลักษณะที่
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พบบ่อยที่สุดคือ ผู้แปลวิเคราะห์ไวยากรณ์ผิด มอง 分析 กับ 对 ต่อกัน แปลเป็น “วิเคราะห์
ต่อ” นอกจากนัน้ แปลเรียง ๆ กันไปโดยละเลยค�ำว่า 的 (ที่ ของ) กลายเป็น “คณะวิจยั ของเรา
ก�ำลังวิเคราะห์ตอ่ คุณภาพการวิจยั ทีส่ ง่ ผลต่อปัจจัย” มีการเติม “ที”่ เข้ามาเอง นอกจากนีย้ งั มี
การวิเคราะห์ 研究质量 (คุณภาพของการวิจยั ) ผิด เป็น “วิจยั คุณภาพ” และมองรวมกันเป็น
ค�ำนาม ใส่ “การ” เข้าไป แปลมาเป็น “คณะวิจัยของเราก�ำลังวิเคราะห์ต่อการวิจัยคุณภาพที่
ท�ำให้ส่งผลต่อปัจจัย” และอื่น ๆ อีกหลายลักษณะ
ปั ญ หาของการแปลบทขยายนามผิ ด ยั ง พบบ่ อ ยในประโยคที่ มี ข นาดยาวและ
ซับซ้อน หากบทขยายมีหลายหน่วย ค�ำนามที่เป็นค�ำหลักมีหน่วยเดียวมักไม่เป็นปัญหา แต่
หากบทขยายมีหน่วยเดียว ค�ำหลักมีหลายหน่วย ผูแ้ ปลมักสับสนไม่ทราบว่าบทขยายนัน้ ขยาย
ค�ำนามค�ำแรกหรือขยายค�ำนามทัง้ หมด เช่น 持卡者可在指定的商店、餐厅和旅游景点刷卡
消费并享受八折优惠。 ประโยคนี้ มี ผู ้ เรี ย นแปลว่ า “ผู ้ ถื อ บั ต รสามารถรู ด บั ต รบริ โ ภคใน
ร้านค้าทีก่ ำ� หนดไว้ ร้านอาหารและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพร้อมกับเสพสุขกับส่วนลดยีส่ บิ เปอร์เซ็นต์”
การแปลผิดเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับประโยคที่ 1 ผู้แปลเห็นค�ำว่า 指定的商店、旅游景点
ก็ตีความว่า 指定 (ที่ก�ำหนดไว้) ขยาย 商店 (ร้านค้า) แยก 餐厅 (ร้านอาหาร) กับ 旅游景点
(สถานที่ท่องเที่ยว) ไปต่างหาก อันที่จริงค�ำว่า 指定 (ที่ก�ำหนดไว้) นี้เป็นบทขยายค�ำนามทั้ง
สามค�ำ ต้องแปลว่า “ร้านค้า ร้านอาหารและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีก่ ำ� หนด/ตามทีร่ ะบุ” ซึง่ 在指定
的商店、餐厅和旅游景点 นีม
้ าท�ำหน้าทีเ่ ป็นบทขยายภาคแสดงของค�ำว่า 刷卡消费 อีกทีหนึง่
ผู้แปลไม่ได้แปลผิดในส่วนที่เป็นบทขยายภาคแสดง คือวางไว้หลังกริยา+กรรม ถูกต้องตาม
หลักภาษาไทยแล้ว แต่แปลผิดในส่วนของบทขยายค�ำนามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทขยาย
ภาคแสดงนัน้ นอกจากนัน้ มีการเลือกใช้คำ� แปลทีไ่ ม่เหมาะนักคือค�ำว่า “บริโภค” และ “เสพสุข”
ค�ำว่า 消费 พจนานุกรมจีน-ไทยฉบับทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไปแปลว่าบริโภค ค�ำว่า 享受 พจนานุกรมจีนไทยแปลว่าเสวยสุข ซึง่ จริง ๆ แล้วค�ำแปลตามพจนานุกรมนีถ้ กู ต้อง แต่เมือ่ ปรากฏในประโยค
เป็น “รูดบัตรบริโภค” กับ “เสพสุขกับส่วนลด” (ซึง่ ผูเ้ รียนได้ปรับจากเสวยสุขในพจนานุกรม
มาเป็นเสพสุขแล้ว) ก็ดเู ป็นส�ำนวนทีแ่ ปร่งแปลกอยูม่ ากในภาษาไทย ผูแ้ ปลอาจพิจารณาปรับ
เป็น “ช�ำระเงินผ่านบัตร” “ใช้บัตรช�ำระเงิน” และ “ได้รับส่วนลด” ประโยคนี้อาจแปลได้ว่า
“ผู้ถือสามารถช�ำระเงินผ่านบัตรในร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ก�ำหนดและได้
รับส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์”
ในกรณีทบี่ ทขยายนามมีขนาดยาวและซับซ้อนมาก ผูแ้ ปลอาจพิจารณาปรับบทแปล
ให้เหมาะสมกับวิธกี ารแสดงออกในภาษาไทยได้ ในกรณีจำ� เป็น อาจไม่ตอ้ งรักษาโครงสร้างเดิม
ถ้าเห็นว่าไม่สะดวกในการสื่อสารกับผู้อ่าน
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5.2 การแปลบทขยายภาคแสดง
ภาคแสดงของประโยคในภาษาจีนอาจเป็นกริยาหรือคุณศัพท์หรือเป็นค�ำนามก็ได้
ส่วนบทขยายภาคแสดงหรือ 状语 นั้นมีได้หลายลักษณะ คุณศัพท์ ค�ำบอกเวลา ค�ำบอก
สถานที่ บุพบทวลี จ�ำนวนและอืน่ ๆ เช่น 很好 (ดีมาก) 常常去 (มักจะไป) 认真学习 (เรียนอย่าง
ตั้งใจ/ตั้งใจเรียน) 规规矩矩地坐着 (นั่งอย่างเรียบร้อย) 中午吃 (กินตอนเที่ยง) 里边坐 (นั่ง
ข้างใน) 向他请教 (ขอค�ำชี้แนะจากเขา) 在公司开会 (ประชุมที่บริษัท) 面对面说 (พูดกัน
ต่อหน้า) 非常细心地照顾 (ดูแลอย่างเอาใจใส่มาก) 一次讲完 (พูดให้จบในครั้งเดียว) โดย
ส่วนใหญ่บทขยายภาคแสดงวางไว้หน้าภาคแสดง บางครั้งอาจวางไว้หน้าประธาน ส่วนใน
ภาษาไทยมักวางไว้หลังกรรมหรือส่วนขยายกรรม
ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนีค้ อื 他很热情地接待我们。(เขาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุน่ )
昨天我没来学校。(เมื่อวานฉันไม่ได้มาโรงเรียน) 忽然他对我笑了笑。 (ทันใดนั้นเขาก็ยิ้ม
ให้ฉัน) จากประโยคข้างต้น ซึ่งเป็นประโยคในระดับพื้นฐาน มีบทขยายภาคแสดงวางหน้า
ภาคแสดงหรือหน้าประธาน เวลาแปลเป็นภาษาไทยมักแปลไว้หลังกริยา (+กรรม) ยกเว้นค�ำบอก
เวลาวางไว้หน้าหรือหลังประโยคก็ได้ ส่วนประโยคสุดท้ายนั้น วิเศษณ์ 忽然 ซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
บทขยายภาคแสดง สามารถแปลไว้หน้าประธานได้
ประโยคในลักษณะนีไ้ ม่เป็นปัญหาในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยมากนัก เพราะ
มีโครงสร้างไม่ซบั ซ้อน แต่จะเป็นปัญหากับผูเ้ รียนระดับต้นในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน
เพราะมักเคยชินกับโครงสร้างภาษาไทย แต่เมื่อประโยคยาวขึ้น ซับซ้อนขึ้น หรือใช้ค�ำศัพท์
ยากขึน้ ผูแ้ ปลจะสับสนและมีแนวโน้มในการ “เห็นอะไรก่อนแปลก่อน” ทันที วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
คือ ผู้แปลต้องฝึกตนว่าทันทีที่เห็นประโยคขนาดยาวต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือประธาน
(หากมี) จากนั้นหากริยา-กรรม หรือถ้าไม่พบกริยาก็หาค�ำอื่นที่ท�ำหน้าที่เป็นภาคแสดง เมื่อ
ได้หน่วยหลักของประโยคแล้วค่อยหาบทขยายอืน่ ๆ ทีม่ าประกอบ ในการแปลให้นำ� บทขยาย
ภาคแสดงไปไว้ด้านหลัง แต่ถ้าเป็นเวลาสามารถวางไว้หน้าประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้
แต่หากเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนขึ้นมาอีกระดับ เช่น 这几年来外商投资在促
进中国西部经济起了重要作用。ผูแ
้ ปลต้องหาประธาน–กริยา–กรรมให้ได้กอ่ น ประธานคือ
投资 (การลงทุน) มีบทขยายนามเป็น 外商 (พ่อค้า/นักธุรกิจต่างชาติ) กริยาคือ 起 (ท�ำให้
เกิด) กรรมคือ 作用 (อิทธิพลหรือผลกระทบ) มีบทขยายนามเป็น 重要 (ส�ำคัญ) มีบทขยาย
ภาคแสดงอีกสองแห่งคือ 这几年来 (หลายปีมานี้) เป็นการบอกเวลา และ 在促进中国西部
经济 (ในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีน) รวมแล้วคือ “หลายปีมานี้การลงทุนของ
นักธุรกิจต่างชาติได้ม/ี ส่งผลอย่างมากในการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีน” หรืออาจ
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จะน�ำบทขยายภาคแสดงที่บอกเวลาไปไว้ท้ายประโยคก็ได้ เป็น “การลงทุนของนักธุรกิจ
ต่างชาติได้ม/ี ส่งผลอย่างมากในการกระตุน้ เศรษฐกิจภาคตะวันตกของจีนในช่วงหลายปีมานี”้
จะเห็นได้ว่าเมื่อแปลเป็นภาษาไทยต้องแปลบทขยายภาคแสดงไว้หลังกรรมของประโยค
หรือในประโยค 我公司将在七天内对已收回的电子产品进行恰当处理。ผู้แปล
ต้องหาประธานของประโยคให้ได้กอ่ น ในทีน่ ปี้ ระธานคือ 公司 (บริษทั ) มีบทขยายนามเป็น 我
(ของฉัน ของเรา) กริยานัน้ อยูห่ า่ งจากประธานมากคือค�ำว่า 进行 (ด�ำเนินการ) กรรมคือ 处理
(จัดการ) ซึ่งปกติเป็นได้ทั้งกริยาและนาม ในที่นี้เป็นนามท�ำหน้าที่เป็นกรรม มีบทขยายนาม
เป็น 恰当 (อย่างเหมาะสม) คือบริษัทเราด�ำเนินการจัดการอย่างเหมาะสม 将 เป็นกริยาช่วย
แปลว่าจะ มีบทขยายภาคแสดงบอกเวลาคือ 在七天内 (ภายในเจ็ดวัน) และมีบทขยาย
ภาคแสดงเป็นบุพบทวลี 对已收回的电子产品 (ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เรียกคืนมา) ผู้แปลต้องแปลเรียงบทขยายภาคแสดงไว้หลังกรรม โดยใน
ส่วนของบทขยายภาคแสดงบอกเวลานั้นวางไว้หน้าประโยคหรือหลังประโยคก็ได้ เมื่อแปล
เป็นภาษาไทย แปลได้ว่า “บริษัทเราจะด�ำเนินการจัดการอย่างเหมาะสมกับสินค้าที่เรียกคืน
มาแล้วภายในเจ็ดวัน” ทั้งนี้อาจปรับโครงสร้างไม่ให้ฟุ่มเฟือยด้วยการตัดค�ำว่า “ด�ำเนินการ”
ออก ท�ำให้ 处理 กลายเป็นกริยา ทั้งนี้อาจย้ายลักษณะ “อย่างเหมาะสม” ไปไว้หลังกรรมได้
เป็น “บริษัทของเราจะจัดการกับสินค้าที่ได้เรียกคืนมาอย่างเหมาะสมภายในเจ็ดวัน”
5.3 การแปลส่วนเสริม
ส่วนเสริมในที่นี้หมายถึง 补语 ซึ่ง Zhen (2017) อธิบายว่าเป็นส่วนที่เพิ่มเติมขยาย
ต่อจากภาคแสดง สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคือ ส่วนเสริมบอกผล ส่วนเสริมบอกทิศทาง
ส่วนเสริมบอกความเป็นไปได้ ส่วนเสริมบอกสภาพ ส่วนเสริมบอกระดับ และส่วนเสริมบอก
เวลาหรือสถานที่ ในภาษาจีนวางไว้หลังกริยาหรือคุณศัพท์ เสริมให้ทราบว่ากริยาหรือคุณศัพท์
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นภาคแสดงนั้นเป็นอย่างไร ถ้าจะเรียกให้ชัดเจนอาจใช้ว่า “ส่วนเสริม” หรือ
“ส่วนเสริมกริยาและคุณศัพท์” แต่โดยมากมักใช้กบั กริยา จึงมักแปลกันว่า “ส่วนเสริมกริยา”
เช่น 看完 (อ่านจบ) 拿进去 (หยิบเข้าไป) 看得完 (สามารถอ่านจบได้) 走不进去 (เดินเข้าไป
ไม่ได้) 打扫得干干净净 (ปัดกวาดจนสะอาดสะอ้าน) 好极了 (ดีทสี่ ดุ เลย-ตรงนีเ้ ป็นส่วนเสริม
คุณศัพท์) 写于2019年 (เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2019) 来自曼谷 (มาจากกรุงเทพ) 放在包里
(ใส่ไว้ในกระเป๋า) โดยภาพรวม ผู้เขียนพบว่าการแปลส่วนเสริมเป็นภาษาไทยโดยทั่วไปจะมี
ความสับสนอยูบ่ า้ งระหว่างส่วนเสริมบอกผลกับส่วนเสริมบอกความเป็นไปได้ นอกจากนัน้ จะ
เป็นปัญหาด้านลักษณะของการใช้ภาษา โดยมักแปลตรงจากภาษาจีน ติดกลิ่นอายภาษาจีน
ซึ่งเป็นมากในส่วนเสริมบอกผลและส่วนเสริมบอกทิศทาง บางกรณีส่งผลให้ภาษาไม่รื่น แต่
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บางกรณีท�ำให้ความหมายคลาดเคลื่อน ภาพในจินตนาการของผู้อ่านไม่ตรงกับภาพที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะยกตัวอย่างประโยคที่พบบ่อย ๆ แต่มักมีการแปลที่
ฟุ่มเฟือย หรือแปลคลาดเคลื่อนไปจากความเคยชินของชาวไทยไว้ 7 ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
他跑得快。ประโยคนี้ผู้แปลมักแปลว่า “เขาวิ่งได้เร็ว” ซึ่งก็ไม่ได้ผิด แต่ทุกครั้งที่
เห็นส่วนเสริมบอกผล ผู้แปลมักแปลค�ำว่า 得 ในทุกที่ว่า ได้ ทั้ง ๆ ที่หากแปลว่า “เขาวิ่งเร็ว”
ก็อาจจะพอแล้ว การพูดว่า “เขาวิง่ ได้เร็ว” ในภาษาไทยอาจต้องมีบางสิง่ เป็นปัจจัยเงือ่ นไข เช่น
“ตัง้ แต่ตนื่ มาซ้อมทุกวันติดต่อกันหนึง่ สัปดาห์ เขาก็วงิ่ ได้เร็วขึน้ ” ในขณะทีภ่ าษาจีนบอกเพียง
ผลของของการวิ่งทั่ว ๆ ไป จริง ๆ แล้วไม่จ�ำเป็นต้องแปลว่า “ได้” ในภาษาไทย
他唱歌唱得很好听。ประโยคนี้ประกอบด้วย ประธาน+กริยา+กรรม+กริยา+得
+ผล ผู้แปลมักแปลว่า “เขาร้องเพลงร้องได้เพราะมาก” ตรงตัวตามภาษาจีนทุกค�ำ ซึ่งไม่
จ�ำเป็นในภาษาไทย แปลเพียงว่า “เขาร้องเพลงเพราะ (มาก) ” ก็พอ ค�ำว่า “มาก” นั้นก็
อาจไม่จำ� เป็นต้องแปลก็ได้ ถ้าไม่มกี ารเน้นในประโยค ตรงนีม้ ลี กั ษณะอย่างเดียวกับ 我很好。
ที่ผู้เรียนนิยมแปลว่า “ฉันสบายดีมาก” เพราะเห็นค�ำว่า 很 (มาก) ซึ่งในการถามตอบใน
ชีวิตจริง เมื่อมีคนถามว่า “สบายดีไหม” เราจะตอบเพียงว่า “สบายดี” เท่านั้น ปัญหาของ
ผู้เรียนภาษาจีนระดับต้นคือมักเอาไวยากรณ์ไทยไปแปลภาษาจีน ประโยค “เขาร้องเพลง
เพราะ” จะแปลเป็น 他唱歌好听。หรือในการถามตอบภาษาจีน ก็จะตอบเช่นนี้ ซึ่งผิดหลัก
ไวยากรณ์จีน แต่เมื่อผู้เรียนเรียนถึงระดับสูงขึ้น เข้าถึงภาษาจีนลึกซึ้งขึ้น ใช้ภาษาจีนได้ดีขึ้น
ก็จะไม่แปลไทยเป็นจีนหรือใช้ภาษาจีนผิดพลาดเช่นนี้อีก แต่เกิดปัญหาใหม่คือเมื่อต้องแปล
จีนเป็นไทยก็จะกลับเอาไวยากรณ์ภาษาจีนมาใช้กับภาษาไทยตรง ๆ
他普通话说得很流利。ประโยคนี้ประกอบด้วย ประธาน+กรรม+กริยา+得+ผล
อันที่จริงโครงสร้างเดียวกับประโยคที่ 2 แต่ละกริยาตัวแรก ผู้แปลมักแปลว่า “เขาภาษา
จีนกลางพูดได้คล่องมาก” ตรงตัว หรืออย่างดีหน่อยก็แปลงเป็น “ภาษาจีนกลางของเขาพูดได้
คล่องมาก” อันที่จริงผู้ที่ท�ำกริยา “พูด” คือ “เขา” ไม่ใช่ภาษาจีนกลาง แปลเป็นภาษาไทย
ว่า “เขาพูดภาษาจีนคล่องมาก” ก็เพียงพอแล้ว ตัดค�ำว่า “ได้” ซึ่งไม่จ�ำเป็นทิ้งไป และกลับ
ประโยคให้เป็นโครงสร้างไวยากรณ์แบบไทยคือบอกผลของการกระท�ำไว้หลังกรรม
我妹妹长得很漂亮。ภาษาไทยไม่มก
ี ารใช้ในลักษณะนี้ การแปลประโยคนีเ้ มือ่ ผูแ้ ปล
แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยตรงตัวจะท�ำให้ผู้อ่านชาวไทยรู้สึกผิดปกติทันที ภาษาจีนใช้ค�ำว่า
长 (เติบโต) แล้วตามด้วย 得 กับผลเพือ
่ บอกว่าสิง่ มีชวี ติ เช่น คน สัตว์ พืช มีรปู ร่างหน้าตาหรือ
ลักษณะอย่างไร ประโยคลักษณะนีม้ ผี แู้ ปลตรงจากภาษาจีนเป็น “น้องสาวฉันโตมาสวยมาก”
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ซึ่งความหมายจะเคลื่อนไปจากภาษาจีน ซึ่งไม่ได้มีความหมายเปรียบเทียบตอนเด็กตอนโต
แต่อย่างใด ประโยคนีแ้ ปลว่า “น้องสาวฉันหน้าตาสะสวย” หรือ “น้องสาวฉันสวย (มาก)” ก็พอ
ประโยคอื่นในลักษณะนี้ก็เช่นกัน 他长得很高。แปลว่า “เขามีรูปร่างสูง” “เขาสูง (มาก)”
ไม่ใช่ “เขาโตมาสูงมาก”
这一桌子饭菜你吃得完吗？ประโยคนี้แปลได้ว่า “อาหาร/กับข้าวทั้งโต๊ะนี้คุณกิน
ไหว/กินหมดหรือ” ส่วนเสริมกริยานี้ไม่ใช่ส่วนเสริมบอกผล แต่เป็นส่วนเสริมบอกความเป็น
ไปได้ ยิ่งไม่สมควรแปลว่า “กินได้หมด” เช่น แปลว่า “อาหารทั้งโต๊ะนี้คุณกินได้หมดหรือ”
เพราะความหมายอาจจะเพีย้ น ท�ำให้ผอู้ า่ นบางส่วนตีความเป็นกินได้หรือไม่ได้เพราะแพ้หรือ
ไม่แพ้ ชอบหรือไม่ชอบ มีข้อห้ามอะไรหรือไม่
那两本杂志我已经收起来了。ประโยคนีเ้ ป็นเรือ
่ งของส่วนเสริมกริยาบอกทิศทาง 收
(รับ เก็บ) + 起来 (ขึ้นมา) ผู้แปลมักแปลตรงตัวเป็น “นิตยสารสองเล่มนั้นฉันเก็บขึ้นมาแล้ว”
ซึ่งท�ำให้ผู้อ่านจินตนาการว่าสิ่งที่ “เก็บขึ้นมา” นั้นตกลงกับพื้น แต่ในภาษาจีน ใช้หลังกริยา
โดยมีความหมายได้หลายแบบ แบบที่ 1 คือแสดงทิศทางขึ้น เช่น 站起来 (ลุกขึ้นมา) แบบ
ที่ 2 แสดงว่าเรื่องหรือสภาพการณ์เริ่มต้นขึ้นและด�ำเนินต่อเนื่อง เช่น 大笑起来 (หัวเราะ
ขึน้ มา) แบบที่ 3 แสดงว่าเรียบร้อยแล้ว หรือบรรลุวตั ถุประสงค์แล้ว เช่น 想起来 (คิดออก นึกได้)
แบบที่ 4 แสดงการประมาณการหรือพุ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น 看起来 (เห็นที) ประโยคนี้
ต้องแปลว่า “นิตยสารสองเล่มนั้นฉันเก็บไว้แล้ว” อนึ่ง ความหมายของ 收 คือการเก็บรักษา
หรือรับไว้ แต่ไม่ใช่เก็บของที่อยู่ข้างล่างซึ่งเรียกว่า 捡 ผู้แปลส่วนหนึ่งจ�ำความหมายของ 收
ว่าเก็บ แต่สับสนกับค�ำว่าเก็บของที่อยู่ข้างล่าง เมื่อเห็นค�ำว่า 起来 ก็แปลตรงตัวว่า “ขึ้นมา”
ท�ำให้แปลประโยคผิดไป
你走过来，别在那儿站着。ประโยคนีม
้ ปี ญ
ั หาทีค่ ำ� ว่า 过来 ซึง่ ไม่มคี ำ� แปลในภาษา
ไทย ผู้แปลไม่ทราบจะเลือกใช้ค�ำใดดี บางคนแปลโดยตีความว่า แปลว่า “ข้าม” จึงแปลว่า
“คุณเดินข้ามมา อย่ายืนที่นั่น” บางคนแปลว่า “คุณเดินเข้ามา อย่ายืนตรงนั้น” ค�ำแปลทั้ง
สองนีพ้ อเข้าใจได้ แต่อาจท�ำให้ผอู้ า่ นจินตนาการคลาดเคลือ่ นว่า “ตรงนัน้ ” “ทีน่ นั่ ” อยูอ่ กี ฝัง่
น�ำ้ หรือฟากถนนกับผูพ้ ดู หรืออยูข่ า้ งนอก ในขณะทีผ่ พู้ ดู อยูข่ า้ งใน อันทีจ่ ริง 过来 ในประโยค
นี้แสดงเพียงว่ามายังทิศทางที่ผู้พูดอยู่เท่านั้น ประโยคนี้แปลได้ว่า “คุณเดินมานี่ อย่ายืนอยู่
ตรงนั้น” ในภาษาจีนมีการใช้เป็นส่วนเสริมกริยา 4 แบบ แบบที่ 1 ตรงกับแบบที่ปรากฏใน
ประโยคนี้ คือแสดงว่ามายังทิศทางที่ตนอยู่ แบบที่ 2 แสดงว่าประจันหน้ากับผู้พูด เช่น 转过
头来 (หันหน้ามา) แบบที่ 3 แสดงว่ากลับไปสู่สภาพเดิม เช่น 醒悟过来 (ได้สติขึ้นมา) และ
แบบที่ 4 แสดงว่ามีเวลาหรือมีความสามารถเพียงพอ ที่จะท�ำ มักใช้คู่กับ เช่น 干得过来
(ท�ำไหว)
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จะเห็นได้วา่ การแปลส่วนเสริมกริยาให้ถกู ต้อง ต้องแม่นย�ำในการวิเคราะห์ ถ้าผูแ้ ปล
ไม่แน่ใจว่าส่วนเสริมนั้นมีความหมายอย่างไรได้บ้างต้องเปิดต�ำราไวยากรณ์หรือพจนานุกรม
ประกอบการตีความ นอกจากนีย้ งั ต้องระมัดระวังเรือ่ งการใช้ภาษาเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีท่ ำ� ให้ตคี วาม
ต่างไปจากต้นฉบับ ไม่พงึ แปลตรง ๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยเพราะภาพความคิดทีเ่ กิดขึน้
นั้นต่างกัน
6. สรุปผลการศึกษา
จากทีไ่ ด้นำ� เสนอผลการศึกษามาข้างต้น เห็นได้วา่ ปัญหาการแปลประโยคทีม่ บี ทขยาย
นาม บทขยายภาคแสดงและส่วนเสริมภาษาจีนเป็นภาษาไทยมีดังนี้
1. ผูแ้ ปลยึดติดกับไวยากรณ์ภาษาไทย มีแนวโน้มทีจ่ ะไม่วเิ คราะห์โครงสร้างไวยากรณ์
ของต้นฉบับให้ชัดเจนว่าส่วนใดเป็นหน่วยหลัก ส่วนใดเป็นบทขยาย ในบางครั้ง อิทธิพลของ
ไวยากรณ์ไทยก็ส่งผลท�ำให้วิเคราะห์ต้นฉบับผิดพลาด มีแนวโน้ม “เห็นอะไรก่อนแปลก่อน”
ในกรณีที่บทขยายซับซ้อน ปรากฏหลายหน่วยพร้อมกัน หรือใช้ศัพท์ยาก ปัญหาการแปลผิด
จะมากขึ้นอีกเพราะผู้แปลเกิดความสับสนว่าส่วนใดขยายส่วนใดบ้าง โดยเฉพาะในกรณีที่
บทขยายมีส่วนเดียวแต่หน่วยหลักมีมากกว่าหนึ่งหน่วย
2. ในกรณีการแปลส่วนเสริม ผูแ้ ปลมักมีปญ
ั หาด้านการวิเคราะห์วา่ ส่วนเสริมนัน้ เป็น
ส่วนเสริมประเภทใด และมีความหมายอย่างไร
3. ปัญหาใหญ่ในการแปลบทขยายและส่วนเสริมทุกประเภท คือการแปลตรงจาก
ภาษาจีน โดยไม่ระมัดระวังว่าถ้อยค�ำภาษาไทยที่ดูเผิน ๆ มีรูปภาษาตรงกับภาษาจีนนั้นมิได้
มีความหมายตรงกับต้นฉบับ ท�ำให้ความหมายในภาษาฉบับแปลนั้นคลาดเคลื่อนไปได้มาก
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าวิธกี ารจัดการกับปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยสามารถกระท�ำได้โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการแปลที่กระท�ำต่อความหมาย
ใน 3 ขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในการทบทวนวรรณกรรมเข้ามาช่วยคือ เข้าใจความหมาย-แยก
ความหมายออกจากภาษา-กล่าวความหมายซ�้ำเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย
และสามารถยึดเป็นหลักในการด�ำเนินงาน เพราะท�ำให้ไม่หลงแปลผิด แปลคลาดเคลื่อนหรือ
กระท�ำเกินหน้าที่ของผู้แปล ทั้งนี้ผู้แปลจะมีทักษะการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยที่ดีได้ต้อง
อาศัย 3 เรื่องดังต่อไปนี้คือ
1. พัฒนาพื้นฐานทางไวยากรณ์ของตนให้ดีทั้ง 2 ภาษาเพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ใช้ในการวิเคราะห์ต้นฉบับ
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2. ฝึกฝนการวิเคราะห์แยะส่วนประกอบต่าง ๆ ของประโยคในต้นฉบับ ทั้งนี้ ในการ
ค้นคว้าพจนานุกรมต้องเข้าใจความหมายทีแ่ ท้ทอี่ ยูเ่ บือ้ งหลังถ้อยค�ำทีใ่ ช้ในภาษา ไม่ยดึ ติดกับ
รูปภาษาที่ปรากฏ
3. ฝึกการถ่ายทอดความหมายโดย “ผละ” ออกจากภาษาต้นทางให้ได้ เรียบเรียง
เป็นภาษาที่สื่อความในฉบับแปล
โดยสรุปแล้ว ขั้นตอนในการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ต้องท�ำให้ได้ถึงขั้น “เข้าถึงความหมาย-สลายโครงสร้าง-จัดวางตามหลักภาษาไทย” จึง
จะสามารถถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับภาษาจีนสู่ฉบับแปลภาษาไทยได้สมบูรณ์หรือ
ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์
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