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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาวิธกี ารสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในการแปลภาพยนตร์
เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา จากบทภาพยนตร์ภาษาไทยเป็นบท
บรรยายภาพยนตร์ภาษาสเปน โดยศึกษาวิเคราะห์จากแนวทางการแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมด้วยการ
สร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานที่พบในบทบรรยายภาษาสเปนของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมด 49 กรณี
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานท�ำได้โดยการแยกองค์ประกอบความหมายของ
ค�ำที่ต้องการแปลออกมาเป็นส่วนของบทบาทหน้าที่ในบริบทและองค์ประกอบความหมายอื่น และเลือก
รักษานัยความหมายส่วนของบทบาทหน้าที่เอาไว้ เนื่องจากมีความส�ำคัญต่อใจความหลักของต้นฉบับมาก
ที่สุดในบริบทนั้น ๆ หากตัดออกจะท�ำให้ใจความหลักเปลี่ยนแปลงไป และสามารถสรุปแนวทางการสร้าง
ความเทียบเท่าด้านการใช้งานในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ 3 ลักษณะ คือ การใช้ค�ำเหนือกลุ่ม การระบุหน้าที่
หรือคุณสมบัติ และการใช้คำ� ทีอ่ า้ งถึงสิง่ ต่างประเภทจากค�ำต้นฉบับแต่มหี น้าที่ คุณสมบัติ หรือก่อให้เกิดผล
แบบเดียวกัน ข้อค้นพบในงานวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางส�ำหรับนักแปลและผูส้ นใจศึกษาแนวทาง
การแปลโดยการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานทั้งในรูปแบบความเรียงและบทบรรยายภาพยนตร์
โดยเฉพาะการใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ค�ำส�ำคัญ ความเทียบเท่าด้านการใช้งาน การแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรม การแปลบทบรรยายภาพยนตร์
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Abstract

This study aims to analyze how functional equivalence is created in the
subtitle translation of the Legend of King Naresuan the Great, Part I: Hongsawadee’s Hostage
from Thai to Spanish. To answer this question, forty-nine cases of culture-specific items
translated using functional equivalents in the movie were analyzed. The findings indicate
that functional equivalence can be created by breaking down the semantic components
of the term into a context-specific function and other semantic components. The function
of the word, being the vital part in the context of the case study, should be retained to
keep the core meaning of the source text unchanged. From this study, three methods
are proposed to create functional equivalence of a cultural word: using its superordinate,
indicating its function or feature, and using a word denoting a different category of objects
or entities with the same function or the same effect as the original word in the same
context. The findings of this study can benefit scholars on functional equivalence as well
as translators who want to create functional equivalence in their translation, especially
to cope with issues of cultural differences.
Keywords:		 functional equivalence, culture-specific item translation, subtitle translation
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1. บทน�ำ
วั ฒ นธรรม คื อ วิ ถี ชี วิ ต และการแสดงออกซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะของ
กลุ่มชนหนึ่ง (Newmark, 1988, p. 94) ดังนั้นในการแปลต้นฉบับที่มีรายละเอียดทางวัฒนธรรม
อยูม่ าก สิง่ ทีผ่ แู้ ปลจะต้องเผชิญคือปัญหาอันเกิดจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมต้นทางของ
ต้นฉบับกับวัฒนธรรมของผู้รับสารปลายทาง ซึ่งจะท�ำให้การแปลข้ามวัฒนธรรมมีอุปสรรค
กลวิธหี นึง่ ทีน่ กั แปลจ�ำนวนมากใช้ในการแปลสิง่ ทีไ่ ม่มหี รือไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในวัฒนธรรมปลายทาง
คือการแปลแบบอธิบายความ โดยค�ำอธิบายดังกล่าวอาจแทรกไปในตัวบท หรือปรากฏใน
วงเล็บในฐานะหมายเหตุจากผู้แปล หรือปรากฏเป็นเชิงอรรถเสริมความ (ดู Baker, 1992;
Newmark, 1988) อย่างไรก็ดี วิธแี ก้ปญ
ั หาการแปลดังกล่าวท�ำให้บทแปลมีความยาวมากกว่า
ต้นฉบับจึงไม่เหมาะทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการแปลสือ่ บางประเภททีม่ ขี อ้ จ�ำกัดด้านเนือ้ ทีแ่ ละจ�ำนวน
ตัวอักษร เช่น บทบรรยายภาพยนตร์ (subtitle) บทความนี้จึงมุ่งศึกษากลวิธีที่เป็นการแปล
ค�ำทางวัฒนธรรมด้วยค�ำในภาษาปลายทางโดยไม่ต้องอธิบายความเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า
“ค�ำเทียบเท่าด้านการใช้งาน” (functional equivalent) โดยใช้การแปลบทบรรยาย
ภาพยนตร์เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา เป็นบทบรรยาย
ภาพยนตร์ภาษาสเปนเป็นกรณีศึกษา
การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน (functional equivalence)
ในบทความวิชาการของไทยจะพบการเรียกความเทียบเท่า (equivalence) ว่า
“สมมูลภาพ” เช่น ในงานของณัฐพงษ์ ศิริจันทร์ชื่น (2563, น. 115) งานของทินประภา
กรดนิยมชัย และภาสุรี ลือสกุล (2561, น. 42) และงานของปาลิตา จุนแสงจันทร์ (2557,
น. 65) ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไม่พบค�ำว่าสมมูลภาพในฐานะ
ค�ำศัพท์ แต่พบ “สมมูล หมายถึง มีคา่ เท่าเทียมกัน, เสมอเหมือนกัน, เปลีย่ นแทนกันได้ (ภาษา
อังกฤษใช้คำ� ว่า equivalent)” และ “ภาพ หมายถึง ความ, ความมี, ความเป็น, มักใช้ประกอบ
เป็นส่วนท้ายของค�ำสมาส เช่น มรณภาพ แปลว่า ความตาย” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
ดังนั้นสมมูลภาพจึงหมายถึง ความมีค่าเท่าเทียมกัน ความเสมอเหมือนกัน ความเปลี่ยนแทน
กันได้
อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ค�ำว่า “ความเทียบเท่า” แทนสมมูลภาพ
เนือ่ งจากสามารถสือ่ ถึงกรณีทคี่ ำ� ต้นฉบับกับค�ำแปลสามารถเทียบเท่ากันได้หรือใช้แทนกันได้
แม้ความหมายของทั้งสองค�ำนั้นจะไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันแบบ 1:1 ได้ชัดเจนกว่า และ
สอดคล้องกับกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้มากกว่า หากใช้ค�ำว่าสมมูลภาพอาจท�ำให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลือ่ นได้วา่ ค�ำต้นฉบับกับค�ำแปลทีศ่ กึ ษามีความเท่ากันในทุกแง่มมุ ทัง้ ทีเ่ ทียบเท่า
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กันได้ในด้านการใช้งานเท่านั้น ดังที่จะได้ยกตัวอย่างต่อไปในหัวข้อกรณีศึกษาและตัวอย่าง
การแปล
Pym (2007, p. 273) ได้กล่าวถึงความเทียบเท่า (equivalence) ไว้ว่า ความเทียบเท่า
ในบทแปลหมายถึง บทแปลนั้นมีค่า (value) เท่ากันกับต้นฉบับในแง่ใดแง่หนึ่ง โดยอาจเป็น
ความเทียบเท่าระดับรูปภาษา (form) เช่น ค�ำต้นฉบับสองค�ำแปลเป็นค�ำแปลสองค�ำ
เช่นเดียวกัน ความเทียบเท่าระดับสิง่ ทีอ่ า้ งถึง (reference) เกิดขึน้ เมือ่ ทัง้ ค�ำต้นฉบับและค�ำแปล
สื่อถึงสิ่งเดียวกันในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ทั้ง “Friday” และ “วันศุกร์” สื่อถึงวันก่อน
วันเสาร์เหมือนกัน หรือความเทียบเท่าระดับหน้าที่ (function) เช่น วันศุกร์ที่ 13 ในวัฒนธรรม
ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ กับวันอังคารที่ 13 ในวัฒนธรรมผู้ใช้ภาษาสเปน ถือเป็นวันที่ 13 ที่เชื่อกัน
ว่าเป็นวันแห่งโชคร้ายเหมือนกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีค�ำเทียบเท่ากันทุกประการ (identical equivalents)
ในการแปล Belloc (1931, 1931a, p. 37, อ้างถึงใน Nida, 2000, p. 129) จึงเสนอว่า
ผู้แปลควรมุ่งท�ำให้เกิดความเทียบเท่าที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และได้เสนอแนวทาง
การแปลเพือ่ ให้ได้ความเทียบเท่าสองแบบด้วยกัน ได้แก่ ความเทียบเท่าด้านรูปภาษา (formal
equivalence) และความเทียบเท่าด้านผลที่เกิดขึ้น (dynamic equivalence) โดยความ
เทียบเท่าด้านรูปแบบจะมุ่งรักษาทั้งรูปแบบ โครงสร้าง ส�ำนวน และเนื้อหาของต้นฉบับไว้ให้
ได้มากที่สุด เช่น ในการแปลกวีนิพนธ์ และมักจะเป็นไปได้ในกรณีของภาษาที่มีโครงสร้าง
ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ในการแปลกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ และมักจะต้องมี
เชิงอรรถมากมายก�ำกับไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทแปลได้ (2000, p. 129) ส่วนความ
เทียบเท่าด้านผลที่เกิดขึ้นจะมุ่งเน้นให้ผู้รับสารในภาษาปลายทางตอบสนอง (respond) ต่อ
บทแปลในลักษณะเดียวกับที่ผู้รับสารในภาษาต้นทางตอบสนองต่อต้นฉบับ ซึ่งถึงแม้ว่าการ
ตอบสนองดังกล่าวจะไม่สามารถเทียบเท่ากันแบบหนึง่ ต่อหนึง่ ได้ เนือ่ งจากความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แต่ก็ควรเทียบเท่ากันในระดับที่ค่อนข้างมาก มิเช่นนั้นจะถือว่า
การแปลนั้นไม่บรรลุเป้าประสงค์ นอกจากนั้น ผู้แปลยังควรแปลให้สอดคล้องกับต้นฉบับใน
แง่ของความหมายเป็นล�ำดับแรก และในแง่ของรูปภาษาเป็นอันดับสอง (Nida & Taber,
1969) ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการพยายามสร้างบทบาทหน้าที่ของค�ำขึ้นมาใหม่ ให้ตรงกับ
บทบาทหน้าที่ที่ค�ำค�ำนั้นอาจเคยมีในสถานการณ์ต้นฉบับ (Pym, 2007, p. 283) ในเวลา
ต่อมา Ward and Nida (1986) ได้เปลี่ยนชื่อเรียกความเทียบเท่าด้านผลที่เกิดขึ้นเป็นความ
เทียบเท่าด้านการใช้งาน (functional equivalence) โดยแนวคิดหลักยังคงเดิม
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นอกจากนัน้ Newmark (1988, p. 83) ได้เสนอกลวิธที ใี่ ช้คำ� เทียบเท่าด้านการใช้งาน
(functional equivalent) ที่ใช้เป็นแนวทางการแปลสิ่งที่เป็นความเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม
(culture-specific items) โดยได้อธิบายไว้ว่า กลวิธีนี้คือการแปลค�ำทางวัฒนธรรมโดยใช้ค�ำ
ปราศจากวัฒนธรรม (culture-free word) มาแทนที่ ท�ำได้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรม แล้วลบวัฒนธรรมออกไป (deculturalize) ถือเป็นการท�ำให้ความหมายของ
ค�ำต้นฉบับเป็นกลางขึ้น (neutralize) หรืออยู่ในหมวดหมู่ที่ใหญ่ขึ้น (generalize) นอกจากนั้น
Newmark ยังให้ความเห็นว่ากลวิธีนี้ถือเป็นกลวิธีการแปลที่เที่ยงตรงและแม่นย�ำที่สุด
แม้อาจจะท�ำให้นยั ความหมายหายไปบ้าง เช่น ค�ำว่า “cot death” ในภาษาอังกฤษ แปลเป็น
ภาษาฝรั่งเศสว่า mort subite du nourrisson (การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของทารก)
ซึ่งแม้จะเป็นค�ำแปลที่ได้ใจความ แต่ยังเก็บความหมายของ cot death ได้ไม่ครบกล่าวคือ
นอกจากจะเป็นการตายกะทันหันแล้ว ยังมีนัยความหมายว่าเป็นการตายที่เหนือความ
คาดหมาย และไม่ทราบสาเหตุอีกด้วย
2. ลักษณะและข้อจ�ำกัดของการแปลบทบรรยายภาพยนตร์
บทบรรยายภาพยนตร์ หรือ subtitles คือวิธีการแปลที่มีการแสดงข้อความบน
หน้าจอ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วจะอยูบ่ ริเวณด้านล่างของหน้าจอ ข้อความดังกล่าวจะบอกเล่าบทสนทนา
ของผู้พูดในเรื่อง รวมถึงองค์ประกอบอื่นที่ปรากฏในฉาก เช่น ข้อความบนป้ายประกาศหรือ
จดหมาย โดยบทบรรยายภาพยนตร์จะต้องปรากฏขึน้ ในเวลาเดียวกันกับภาพและบทสนทนา
จะต้องสือ่ ความหมายทีต่ รงกันหรือใกล้เคียงกันอย่างเหมาะสมกับบทสนทนาในภาษาต้นทาง
และจะต้องค้างอยู่บนจอนานพอที่จะให้ผู้ชมอ่านได้ทัน (Díaz-Cintas & Remael, 2007,
p. 9) การแปลบทบรรยายภาพยนตร์จงึ ถือเป็นการแปลทีม่ ขี อ้ จ�ำกัด มีเงือ่ นไขบังคับ เนือ่ งจาก
ผู้แปลต้องมุ่งหาวิธีสร้างความสมดุลระหว่างเสียงและภาพ โดยต้องค�ำนึงถึงสภาพความเป็น
จริ ง ที่ ผู ้ ช มต้ อ งอ่ า นบทบรรยายภาพยนตร์ ใ ห้ ทั น ภายในเวลาและความเร็ ว ที่ ก� ำ หนดไว้
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งดูภาพบนจอไปด้วย จากข้อจ�ำกัดนีจ้ งึ เกิดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ใี่ ช้กนั ทัว่ ไปว่า
บทบรรยายภาพยนตร์ควรมีจ�ำนวนตัวอักษรต่อบรรทัดสูงสุดไม่เกิน 40 ตัวอักษร รวม
วรรคตอนและเครื่องหมายวรรคตอน มีจ�ำนวนบรรทัดไม่เกิน 2 บรรทัด1 ส่วนความเร็วในการอ่าน
1

เป็นจ�ำนวนตัวอักษรและจ�ำนวนบรรทัดสูงสุดตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานและบริษัทผู้ให้บริการสื่อและแพร่ภาพ
กระจายเสียงในปัจจุบนั และตามทฤษฎีทเี่ สนอโดย Díaz Cintas (2012) อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ขิ องแต่ละบริษทั ทีเ่ ป็น
ผู้เผยแพร่บทบรรยายภาพยนตร์อาจแตกต่างกันได้ โดยยึดประสิทธิภาพในการอ่านของผู้ชมเป็นส�ำคัญ (Álvarez et al.,
2014)
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นั้นมีพื้นฐานมาจากกฎ 6 วินาที ที่ระบุว่า เพื่อให้ผู้ชมทั่วไปอ่านได้ทัน บทบรรยายภาพยนตร์
ที่มีความยาวเต็ม 2 บรรทัดควรปรากฏอยู่บนหน้าจอเป็นเวลา 6 วินาที หรือคิดเป็นอัตรา
ความเร็วในการอ่าน 12 ตัวอักษรต่อวินาที ส่วนในปัจจุบนั อัตราความเร็วในการอ่านมาตรฐาน
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 15 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วได้ถึง 17 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
ในตลาดดีวีดีและอินเทอร์เน็ต (Díaz-Cintas, 2012, p. 276) เงื่อนไขเหล่านี้ท�ำให้เกิดความ
ท้าทายในการแปล โดยเฉพาะการแปลภาพยนตร์ทมี่ รี ายละเอียดทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก
ว่าจะสามารถสือ่ สารให้ผชู้ มปลายทางเข้าใจได้อย่างไรในรูปแบบ ความยาว และอัตราความเร็ว
ที่จ�ำกัด ไม่สามารถอธิบายขยายความหรือใส่เชิงอรรถได้อย่างบทแปลประเภทอื่น
3. กรณีศึกษาและวิธีด�ำเนินการวิจัย
จากการส�ำรวจและสืบค้นหาค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมที่พบในบทพูดของภาพยนตร์
เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา ผู้วิจัยพบค�ำศัพท์ทาง
วัฒนธรรม2 ที่ไม่มีในวัฒนธรรมของผู้รับสารปลายทางในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก
ปรากฏอยู ่ ม าก ความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาความไม่ เ ท่ า กั น
(non-equivalence) ทีเ่ กิดจากความเฉพาะตัวทางวัฒนธรรม หรือเมือ่ ค�ำในภาษาต้นทางสือ่
ถึงความคิดหรือมโนทัศน์ทไี่ ม่ปรากฏหรือไม่เป็นทีร่ จู้ กั ในวัฒนธรรมปลายทาง (Baker, 1992,
p. 21) ท�ำให้ไม่สามารถหาค�ำแปลที่เทียบเท่ากันแบบ 1:1 ได้ ประกอบกับต้นฉบับอยู่ใน
รูปแบบบทบรรยายภาพยนตร์ (subtitles) ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด ไม่สามารถเพิม่ เติมค�ำอธิบายหรือ
ใส่เชิงอรรถอ้างอิงใด ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงท�ำการศึกษาว่าผู้แปลแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมดังกล่าว
อย่างไร โดยการเปรียบเทียบกับบทบรรยายภาพยนตร์ทแี่ ปลเป็นภาษาสเปน และพบว่ากลวิธี
ทีผ่ แู้ ปลใช้ในการแก้ปญ
ั หาความไม่เท่ากันทางวัฒนธรรมมากทีส่ ดุ คือ การสร้างความเทียบเท่า
ด้านการใช้งาน (functional equivalence)3 จากนั้นผู้วิจัยจึงคัดเลือกเฉพาะค�ำแปลที่แปล
โดยใช้กลวิธีนี้ และน�ำตัวอย่างการแปลแต่ละกรณีมาวิเคราะห์ว่าผู้แปลมีวิธีการสร้างความ
เทียบเท่าด้านการใช้งานอย่างไรบ้าง
คือค�ำในภาษาต้นฉบับที่อาจแสดงความคิดหรือมโนทัศน์ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในวัฒนธรรมปลายทาง เป็นได้ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม และอาจสื่อถึงความเชื่อทางศาสนา ขนบธรรมเนียมในสังคม หรือแม้แต่ประเภทอาหาร (Baker, 1992,
p. 21)
3
จากการศึกษากลวิธที ผี่ แู้ ปลใช้ในการแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมในบทบรรยายภาพยนตร์ดงั กล่าวทัง้ หมด 69 กรณี พบว่า
กรณีการแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมโดยใช้กลวิธีสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน มีจำ� นวน 49 กรณี คิดเป็นร้อยละ
71 กลวิธีการแปลโดยการแทนที่ด้วยค�ำเทียบเคียงทางวัฒนธรรม มีจ�ำนวน 8 กรณี คิดเป็นร้อยละ 11 กลวิธีการตัดออก
มีจ�ำนวน 6 กรณี คิดเป็นร้อยละ 9 กลวิธีการถ่ายเสียง มีจ�ำนวน 4 กรณี คิดเป็นร้อยละ 6 และกลวิธีการแปลโดยใช้ค�ำที่
เป็นที่รู้จักแล้วในภาษาปลายทาง มีจ�ำนวน 2 กรณี คิดเป็นร้อยละ 3
2
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4. ตัวอย่างการแปลด้วยการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน
เนื่องจากทุกองค์ประกอบในภาพยนตร์ล้วนมีความส�ำคัญและส่งผลต่อการแปลบท
บรรยายภาพยนตร์ ในการน�ำเสนอกรณีตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้แปลมีวิธีการสร้างความ
เทียบเท่าด้านการใช้งานอย่างไรบ้างนัน้ ผูว้ จิ ยั จะเริม่ ต้นจากการบรรยายภาพเหตุการณ์ในฉาก
ที่น�ำมาวิเคราะห์และอธิบายบริบทของฉากนั้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจได้ละเอียด
ชัดเจน จากนั้นจึงจะน�ำเสนอบทสนทนาต้นฉบับภาษาไทย (ถอดเสียงโดยผู้วิจัย) ควบคู่ไปกับ
บทบรรยายภาพยนตร์ภาษาสเปน และค�ำแปลโดยตรงของบทบรรยายภาพยนตร์ภาษาสเปน
นั้น ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าค�ำแปลมีความเหมือนหรือต่างกับต้นฉบับอย่างไร และ
ความเทียบเท่าด้านการใช้งานที่ผู้แปลรักษาไว้เป็นอย่างไร กรณีตัวอย่างการแปลค�ำศัพท์ทาง
วัฒนธรรมโดยใช้การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานที่ผู้วิจัยหยิบยกมามีดังต่อไปนี้
4.1 ตัวอย่างที่ 1 ขนมต้ม แปลเป็น comida
ภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ฉากนี้
บรรดาแม่ค้าและชาวบ้านในตลาดต่างพากันรุมทุบตีบุญทิ้งที่ขโมยกินขนมต้ม
พระนเรศวรขีม่ า้ ผ่านมาเห็น จึงหยุดม้าลงใกล้ ๆ แล้วร้องห้าม ทุกคนหยุดมืออย่างไม่เต็มใจนัก
และเมื่อพระนเรศวรบอกว่าควรมีน�้ำใจแบ่งปันแก่ชาวสยามด้วยกัน เหล่าแม่ค้าจึงยอม
แยกย้ายกลับไปขายของต่อ
บริบท
เป็นการพบกันครั้งแรกของพระนเรศวรกับบุญทิ้ง เด็กก�ำพร้าเร่ร่อนที่ภายหลังจะ
กลายเป็นขุนศึกคู่ใจของพระนเรศวร ฉากนี้เริ่มด้วยพระนเรศวรก�ำลังขี่ม้าชมตลาดของเชลย
สยามในหงสาวดี แต่จู่ ๆ ในตลาดก็เกิดวุ่นวายเพราะบุญทิ้งขโมยขนมต้มที่วางขายอยู่แล้วถูก
จับได้ ขณะก�ำลังถูกคนในตลาดทุบตี พระนเรศวรได้เข้ามาห้ามปรามและช่วยบุญทิ้งไว้ ด้วย
เหตุผลว่าบุญทิง้ ขโมยเพียงขนมต้มเล็กน้อยเพือ่ ประทังชีวติ เท่านัน้ เราเป็นชาวสยามเหมือนกัน
ก็ควรมีน�้ำใจแบ่งปันกันบ้าง
บทสนทนา
คนในตลาด: ไอ้เด็กคนนีม้ นั ขีข้ โมย ขโมยมาหลายครัง้ แล้ว ต้องสัง่ สอนให้มนั หลาบจ�ำเสียบ้าง
			 Él siempre anda robando. Necesita una lección.
			 he always walks stealing. (he)needs a lesson
พระนเรศวร: มันขโมยอันใดฤา
			 ¿Qué
te
ha
robado?
			 what
you (he)has stolen
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แม่ค้า:		 ขนมต้มเจ้าค่ะ
		 Comida, Su
Alteza.
		 food
your highness
พระนเรศวร: มันคงจะหิว ของเล็กน้อยจะให้กันมิได้หรือ เราชาวสยามด้วยกัน
		 Probablemente tiene hambre. ¿Es
mucho
			 probably
he.has hunger is
much
			 un poco de comida? Todos somos siameses
			 a bit of
food
all
(we)are Siamese

pedir
to.ask
aquí.
here

การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในตัวอย่างนี้
ขนมต้ม เป็นขนมไทยโบราณรสชาติหวานหอม ประกอบด้วยตัวแป้งด้านนอก และ
ไส้ที่ท�ำจากมะพร้าวเคี่ยวกับน�้ำตาล ผู้ชมชาวไทยอาจรู้จักหรือพอจะเคยได้ยินชื่อขนมไทยชนิดนี้
การที่ต้นฉบับใช้ค�ำว่า “ขนมต้ม” จึงไม่เป็นปัญหาต่อการฟังและท�ำความเข้าใจ อย่างไร
ก็ตาม ในการแปลบทบรรยายภาพยนตร์ฉากนี้ หากผูแ้ ปลทับศัพท์ชอื่ ขนมต้มตรง ๆ (Khanom
Tom) ก็เป็นไปได้สูงว่าผู้ชมปลายทางจะไม่เข้าใจ หรือหากผู้แปลใส่ค�ำอธิบายก�ำกับไว้ (เช่น
un postre tradicional de Tailandia – ขนมหวานโบราณของไทย) ก็อาจท�ำให้บทแปล
ยาวเกินไปและดูไม่กระชับ เนื่องจากตัวบทต้นฉบับที่ตัวละครในฉากพูดเป็นเพียงค�ำสั้น ๆ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
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อไปนี้ งานของผู้แปลได้ชัดเจนขึ้น จะ
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที
่1 ่1
แผนภาพที
องค์ประกอบของ
“ขนมต้
” แบ่
านลักกษณะทางกายภาพและด้
ษณะทางกายภาพและด้านการใช้
งานงาน
องค์ประกอบของ
“ขนมต้
ม”มแบ่
งเป็งเป็นด้นาด้นลั
านการใช้
ขนมต้ม
ลักษณะ
ทางกายภาพ
ขนมหวานทาจากแป้ง
ไส้มะพร้าวเคี่ยวนาตาล

การใช้งาน
(หน้าที่ในบริบท)
สิ่งที่ขโมยไปเพื่อยังชีพ
ราคาไม่สูง (อาหาร)
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จะเห็นได้วา่ ค�ำว่า “ขนมต้ม” ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านกายภาพ และคุณลักษณะ
ด้านหน้าทีห่ รือการใช้งาน แต่เป็นเพราะลักษณะของขนมต้มไม่มผี ลต่อเนือ้ เรือ่ ง ผูแ้ ปลจึงสร้าง
ความเทียบเท่าด้านการใช้งานโดยการเลือกสละค�ำที่บ่งบอกลักษณะทิ้งไปเพราะส่งผลต่อ
ใจความหลักของเรือ่ งน้อยกว่า และเก็บบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะ “ของกิน (comida)” ทีบ่ ญ
ุ ทิง้
ขโมยกินไว้ ส่วนในแง่ของภาพ ค�ำแปลใหม่ว่า “ของกิน (comida)” นี้ สามารถเชื่อมโยงกับ
ภาพในฉากก่อนหน้าที่ผู้ชมได้ดูไปแล้ว ซึ่งเป็นฉากที่บุญทิ้งก�ำลังขโมยขนมต้ม ภาพที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์เป็นดังนี้
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ภาพที่ 1 และภาพที่ 2
บุญทิ้งอาศัภาพที
ยจังหวะที
่แม่ค้าเผลอ
่ 1 และภาพที
่ 2 ก้มลงไปก�ำขนมต้มเข้าปากหนึ่งค�ำใหญ่ แล้ววิ่งหนี
บุญทิ้งอาศัยเรืจั่องหวะที
่แม่ค้าเผลอจก้พระนเรศวรมหาราช
มลงไปกาขนมต้มเข้าปากหนึ
ววิ่งหนี
ภาพจากภาพยนตร์
งต�ำนานสมเด็
ภาค่งค1าใหญ่
องค์แล้
ประกั
นหงสา
ภาพจากภาพยนตร์เรื่องตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา
นาทีที่ 00:20:13-00:20:14
(Yukol,
2011)
นาทีที่ 00:20:13-00:20:14
(Yukol,
2011)

จะเห็นได้ว่าหากเป็นผู้ชมที่รู้จักคุ้นเคยกับขนมไทยเป็นอย่างดี ก็อาจพอเดาได้
ว่านั่นคือขนมต้ม แต่หากเป็น ผู้ชมปลายทางที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกับขนมไทย ก็อาจดูไม่ออก
ด้วยซ้าว่านั่นคือขนมหวาน แต่ไม่ว่าจะรู้จักประเภทหรือชื่อเฉพาะของอาหารในฉากนี้
38
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จะเห็นได้ว่าหากเป็นผู้ชมที่รู้จักคุ้นเคยกับขนมไทยเป็นอย่างดี ก็อาจพอเดาได้ว่านั่น
คือขนมต้ม แต่หากเป็นผูช้ มปลายทางทีไ่ ม่รจู้ กั คุน้ เคยกับขนมไทย ก็อาจดูไม่ออกด้วยซ�ำ้ ว่านัน่
คือขนมหวาน แต่ไม่ว่าจะรู้จักประเภทหรือชื่อเฉพาะของอาหารในฉากนี้หรือไม่ สิ่งที่ผู้ชมทุกคน
จะรับสารได้เหมือนกันคือ สิ่งนั้นเป็น “ของกิน” สิ่งที่ทุกวัฒนธรรมรู้จัก เนื่องจากบุญทิ้ง
หยิบมันเข้าปากแล้วเคี้ยวกินไปพลางระหว่างวิ่งหนีชาวบ้านในตลาดนั่นเอง
ส่วนในแง่ของความหมาย การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในกรณีนไี้ ม่ได้ทำ� ให้
ใจความหลักของฉากนี้เปลี่ยนไป เนื่องจากใจความที่พระนเรศวรต้องการจะสื่อมีเพียงว่า
บุญทิง้ กระท�ำผิดเพียงเล็กน้อย ไม่ควรถึงกับต้องถูกชาวบ้านร้านตลาดรุมทุบตี โดยเฉพาะเมือ่
ทุกฝ่ายต่างก็เป็นชาวสยามทีถ่ กู กวาดต้อนมายังหงสาวดีเหมือนกัน ควรจะให้อภัยกันได้ ดังนัน้
ชนิดของขนมจึงไม่มีผลต่อใจความหลักของฉากนี้ เพราะหากจะเปลี่ยน “ขนมต้ม” เป็นชื่อ
ขนมไทยโบราณชนิดอื่นที่รับประทานกันแพร่หลายก็ย่อมได้ ไม่ท�ำให้ใจความหลักเปลี่ยนไป
แต่หากท�ำเช่นนั้น ก็อาจเป็นการสร้างความสับสนให้ผู้ชมปลายทางจากต่างวัฒนธรรม ท�ำให้
ความสนใจถูกเบีย่ งเบนจากใจความหลักไปยังชนิดของอาหารทีบ่ ญ
ุ ทิง้ ขโมยว่าคืออะไรกันแน่
ซึง่ ก็จะผิดจุดประสงค์ของภาพยนตร์ฉากนี้ การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานจึงเป็นการ
แก้ปัญหาการแปลที่มีประสิทธิภาพ เพราะให้ผู้ชมได้รับข้อมูลเพียงว่าสิ่งที่บุญทิ้งขโมยไปคือ
“ของกินเล็กน้อย” ก็พอแล้ว สอดคล้องกับความจริงทีว่ า่ โดยปกติอาหารทีว่ างขายกันเปิดเผย
ในตลาดชาวบ้าน โดยทีผ่ ขู้ ายก็ไม่ได้มอี าการระมัดระวังปกป้องหรือปกปิดอาหารนัน้ เป็นพิเศษ
ย่อมเป็นอาหารที่หาได้โดยทั่วไป ไม่ใช่อาหารหรูหราราคาแพงหรือหากินยากจนไม่สามารถ
แบ่งให้เด็กเร่ร่อนได้ อีกทั้งยังสอดรับกับบทสนทนาถัดมาที่ช่วยย�้ำใจความนี้ ที่ในต้นฉบับ
พระนเรศวรพูดว่า “ของเล็กน้อยจะให้กนั มิได้หรือ” และบทบรรยายภาพยนตร์แปลเป็น “¿Es
mucho pedir un poco de comida? (ขอของกินนิดหน่อยนี่ถือว่ามากไปหรือ)”
นอกจากนัน้ “ของกิน (comida)” ยังถือเป็นชือ่ หมวดหมูท่ ใี่ หญ่กว่า (superordinate)
ของขนมต้มอีกด้วย โดยสามารถเรียงล�ำดับหมวดหมู่ของขนมต้มได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที
แผนภาพที
่2 ่2
าดับหมวดหมู
่ของ “ขนมต้
แสดงล�แสดงล
ำดับหมวดหมู
่ของ “ขนมต้
ม” ม”
อาหาร/ของกิน
ขนมหวาน
ขนมต้ม

4.2 ตั4.2
วอย่ตัางที
พระโหราธิ
บดี แปลเป็
น adivino
วอย่่ 2างที
่ 2 พระโหราธิ
บดี แปลเป็
น adivino
ภาพทีภาพที
่ปรากฏในภาพยนตร์
ฉากนี้ ฉากนี้
่ปรากฏในภาพยนตร์
พระนเรศวรกั
บมหาเถรคั
นฉ่องนัน่งฉ่สนทนากั
นอยู่หน้นาอยูแท่่หนน้บูาชแท่าพระพุ
ทธรูปองค์
่ง
พระนเรศวรกั
บมหาเถรคั
องนั่งสนทนากั
นบูชาพระพุ
ทธรูหปนึองค์
ในวัดโยเดี
หนึ่งยในวัดโยเดีย
บริบทบริบท
พระนเรศวรสงสั
ว่าเครืส่ อตราวุ
งราชศั
ธทีน่มฉ่หาเถรคั
นฉ่บอไว้งนทามาเก็
พระนเรศวรสงสั
ยว่าเครือ่ยงราชศั
ธทีสม่ ตราวุ
หาเถรคั
องน�ำมาเก็
วี่ ดั โยเดีบยไว้เป็ทนี่วัด
ยเป็นของใคร
มหาเถรจึ
อธิบายให้บฟดีังว่ได้าทพระโหราธิ
บดีได้ทาบุานายไว้
ว่างพระเจ้
าบุเรง
ของใครโยเดี
มหาเถรจึ
งอธิบายให้
ฟงั ว่า งพระโหราธิ
ำ� นายไว้วา่ พระเจ้
เรงนองยั
ไม่มบี ารมี
นองยั
ง ไม่ มี บ ารมี มากพอที
ะครอบครองราชศั
สตราวุ
ธ เหล่ ำามาฝากไว้
นี้ ไ ด้ และให้
มากพอที
่จะครอบครองราชศั
สตราวุ่ธจเหล่
านี้ได้ และให้พระเจ้
าบุเรงนองน�
ให้
พระเจ้
า
บุ
เ
รงนองน
ามาฝากไว้
ใ
ห้
ม
หาเถรคั
น
ฉ่
อ
งดู
แ
ล
เนื
่
อ
งจากในอนาคตจะเกิ
ด
มหาเถรคันฉ่องดูแล เนือ่ งจากในอนาคตจะเกิดผูท้ มี่ บี ารมีมากพอจะครอบครองได้โดยไม่เกิผูด้ที่มี
อาเพศบารมีมากพอจะครอบครองได้โดยไม่เกิดอาเพศ
บทสนทนา
บทสนทนา
พระนเรศวร: แล้วเหตุใดจึงนามาเก็บไว้ที่พระอารามนี้ล่ะหลวงตา
พระนเรศวร: แล้วเหตุใดจึงน�ำมาเก็บไว้ที่พระอารามนี้ล่ะหลวงตา
¿Por qué son
guardadas aquí?
		 ¿Por qué son
guardadas aquí?
why
(they)are kept
here
			
why
(they)are
kept
here
มหาเถร: พ่ออยู่หัวบาเยงนองนามันมาจากอโยธยา ภายหลังทรงทาศึกมีชัยเหนือ
มหาเถร:		 พ่ออยู่หสยามประเทศ
ัวบาเยงนองน�ำมันมาจากอโยธยา
ำศึกมีชัยเหนือสยาม ร
หากแต่ ว่ า ภ ายภายหลั
หลั ง เกิงทรงท�
ด อาเพศหลายประกา
		 ประเทศพระโหราธิ
หากแต่ว่าบภายหลั
อาเพศหลายประการ
พระโหราธิ
ดีทายทังกเกิว่ดาบารมี
พ่ออยู่หัวบาเยงนองมี
มิพอ... บดีทายทักว่า
		 บารมีพ่อelอยู่หrey
ัวบาเยงนองมี
มิพอ...las trajo de
Bayinnong
Ayutthaya
el reythe
Bayinnong
las them
trajo brought
de Ayutthaya
king Bayinnong
from Ayutthaya
		 the kingtras
Bayinnong
derrotar them
a losbrought
siameses.from
sin Ayutthaya
embargo, hubo
tras derrotar
a los siameses.
sin embargo,
after defeating
the Siamese.
howeverhubo there.was
		 after defeating the Siamese. however
there.was
		 muchas profecías y un adivino
		 many prophecies and a 12seer
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พระนเรศวร:
			
			
มหาเถร: 		
			
		
			
			
			

vaticinó que el rey Bayinnong aún no tenia
predicted that the king Bayinnong still not had
la
suficiente
virtud
the
enough
virtue
แล้วเหตุใดต้องเป็นที่นี่ล่ะหลวงตา
¿Pero por qué mantenerlas aquí?
but
why
keep.them here
นั่นก็เป็นค�ำท�ำนายของพระโหราธิบดีอีกเช่นกัน พระโหราฯ ก�ำชับให้ข้าเป็น
ผู้ดูแลเครื่องราชศัสตราเหล่านั้น
Fue
por orden del
adivino.
(it)was by
order of the seer
Dijo
que debo supervisar estas armas.
(he)said that (I)must supervise
these weapons

การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในตัวอย่างนี้
“พระโหราธิบดี” เป็นชื่อเรียกบรรดาศักดิ์ของผู้เป็นเจ้ากรมโหร หรือโหรหลวง
ประจ�ำราชส�ำนัก หากแยกองค์ประกอบของชือ่ เรียกต�ำแหน่ง “พระโหราธิบดี” ออกมา จะได้
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
เป็นวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
แผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที
่3 ่3
แผนภาพที
องค์องค์
ประกอบของชื
่อเรีย่อกต�
แหน่
ง “พระโหราธิ
บดี”บดี”
ประกอบของชื
เรียำกต
าแหน่
ง “พระโหราธิ

พระโหราธิบดี
หน้าที่

บรรดาศักดิ์
พระ (เจ้ากรม)

โหร (พยากรณ์)

จะเห็นได้ว่า คาว่า “พระโหราธิบดี” ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านบรรดาศักดิ์
และคุณลักษณะด้านหน้าที่หรือการใช้งาน แต่เป็นเพราะบรรดาศักดิ์ของโหรที่กล่าวถึง
ในภาพยนตร์ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่อง ผู้แปลจึงสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานโดยการ
41
เลือกสละคาที่บ่งบอกบรรดาศักดิ์ทิ้งไปเพราะส่
งผลต่อใจความหลักของเรื่องน้อยกว่า

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 40, 1 (JANUARY - JUNE 2022)

		 จะเห็นได้ว่า ค�ำว่า “พระโหราธิบดี” ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านบรรดาศักดิ์
และคุณลักษณะด้านหน้าที่หรือการใช้งาน แต่เป็นเพราะบรรดาศักดิ์ของโหรที่กล่าวถึงใน
ภาพยนตร์ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่อง ผู้แปลจึงสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานโดยการเลือกสละ
ค�ำที่บ่งบอกบรรดาศักดิ์ทิ้งไปเพราะส่งผลต่อใจความหลักของเรื่องน้อยกว่า และเก็บบทบาท
หน้าทีใ่ นฐานะ “โหร (adivino)” ไว้ เนือ่ งจากเป็นความหมายส่วนทีข่ าดไม่ได้ หากตัดออกไป
บทบรรยายภาพยนตร์ภาษาสเปนจะไม่สามารถสื่อความได้ตรงกับต้นฉบับภาษาไทย อีกทั้ง
การเก็บไว้แต่ความหมายส่วนทีส่ ำ� คัญยังท�ำให้งา่ ยต่อการท�ำความเข้าใจและเกิดความลืน่ ไหล
ในการอ่านบทบรรยายภาพยนตร์
		 นอกจากนั้ น จากค� ำ แปลของบทบรรยายภาพยนตร์ จ ะเห็ น ได้ ว ่ า ถึ ง จะตั ด
บรรดาศักดิข์ องพระโหราธิบดีออกไปแล้ว ใจความหลักของบทสนทนานีท้ ตี่ อ้ งการบอกเหตุผล
ที่พระเจ้าบุเรงนองฝากเครื่องราชศัสตราวุธไว้กับมหาเถรคันฉ่องก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด
สิ่งที่ผู้ชมปลายทางเข้าใจจากภาพยนตร์ฉากนี้จะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ต�ำแหน่งของโหรหรือไม่ เนื่องจากค�ำว่า “โหร (adivino)” ที่บ่งบอกบทบาทหน้าที่ในการ
พยากรณ์เหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ จึงจัดเป็นการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน
4.3 ตัวอย่างที่ 3 ไก่สีโยดอกหมาก แปลเป็น es muy fuerte
ภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ฉากนี้
พระนเรศวรยืนคุยกับมหาเถรคันฉ่องอยู่บนศาลาไม้ในวัด มีบุญทิ้งยืนฟังอยู่ไม่ไกล
บริบท
พระนเรศวรถามมหาเถรคั น ฉ่ อ งว่ า ไก่ ช นของตนสามารถเอาชนะไก่ ช นของ
มังสามเกียดได้หรือไม่ โดยในใจอยากชนะมังสามเกียดเพือ่ เปรียบให้เห็นว่าเชลยสยามนัน้ หาก
สู้ยิบตาก็เอาชนะพม่าได้เช่นกัน
บทสนทนา
พระนเรศวร: มันเอาชัยไก่พม่าของมังสามเกียด ได้ฤาไม่ขอรับ
		 ¿Puede derrotar al gallo de Mangsamkiat?
			 (it)can defeat (the) cock of Mangsamkiat
มหาเถร: 		 ไก่ของมังสามเกียดเข้าลักษณะไก่สโี ยดอกหมาก คล่องกว่าพระเจ้าห้าพระองค์
			 ของบรมบพิตรหนักหนา มันตีสามหน ไก่ของบรมบพิตรตีได้หนเดียว มิทันกัน
			 El gallo de Mangsamkiat es
muy fuerte.
			 the cock of Mangsamkiat is
very strong
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Es más
grande
que
(it)is more
big
than
Puede atacar tres veces
(it)can attack three times
le toma al
tuyo
it (it)takes for the
yours

el
tuyo.
the
yours
en el tiempo
in the time
atacar
una
(to)attack one

que
that
vez.
time

การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในตัวอย่างนี้
ผู้แปลไม่ได้แปลโดยการอธิบายความหมายของไก่สีโยดอกหมาก ซึ่งเป็นชื่อเรียก
ลักษณะของไก่ชนพม่า ถือเป็นไก่ชนที่เก่ง แม้จะมีชั้นเชิงการตีน้อยแต่มีความไวสูงและตีแม่น
เนื่องจากถ้าพยายามแปล นอกจากจะไม่มีค�ำที่เทียบเคียงกันได้ในภาษาปลายทางแล้ว หาก
จะใช้วิธีถอดเสียงก็จะต้องอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าไก่ลักษณะนี้รูปลักษณ์เป็นอย่างไร ทักษะการ
ต่อสู้เป็นอย่างไร ประกอบกับชื่อลักษณะของไก่ชนของมังสามเกียดไม่ใช่สิ่งส�ำคัญในบริบทนี้
เป็นค�ำทีป่ รากฏในภาพยนตร์เพียงครัง้ เดียว นอกนัน้ ใช้วา่ ไก่(พม่า)ของมังสามเกียดแทน ผูแ้ ปล
จึงเลือกสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานด้วยการตัดค�ำว่า “สีโยดอกหมาก” ที่บ่งบอก
รูปลักษณ์ภายนอกออก และแทนที่ด้วย es muy fuerte ((มัน)แข็งแกร่งมาก) ที่เป็น
คุณลักษณะในเชิงการใช้งานของไก่แทน เพื่อให้ผู้ชมปลายทางเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าไก่ของ
มังสามเกียดนัน้ ยากทีจ่ ะเอาชนะได้ ดีกว่าพยายามแปลค�ำว่าสีโยดอกหมากให้ผชู้ มสับสนและ
ถูกดึงความสนใจไปจากใจความส�ำคัญของฉากนั้น
นอกจากนั้น หากทดลองแยกองค์ประกอบของสิ่งที่ประกอบกันเป็น “ไก่สีโยดอก
หมาก” ออกมาก็จะเห็นแนวคิดในการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานของผูแ้ ปลได้ชดั เจนขึน้
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ดีก ว่ า พยายามแปลค าว่ า สี โ ยดอกหมากให้ ผู้ ช มสั บ สนและถู ก ดึ ง ความสนใจไปจาก
ใจความสาคัญของฉากนั้น
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ภายนอกออกไป ใจความส�ำคัญของบทสนทนาในตอนนี้ที่มหาเถรคันฉ่องต้องการจะสื่อนว่า
อ งต้ อ งการจะสื่ องว่ไม่าสไก่ามารถเอาชนะไก่
ช นของพระนเรศวรยั
ไม่ ส ามารถเอาชนะไก่
ไก่ชฉ่นของพระนเรศวรยั
ชนของมังงสามเกี
ยดได้หรือเอาชนะได้ชยนของ
ากมาก
มังสามเกียดได้หรือเอาชนะได้ยากมากยังคงเดิม เนื่องจากยังมีคุณลักษณะด้านการใช้
ยังคงเดิม เนื่องจากยังมีคุณลักษณะด้านการใช้งานอยู่ บทบรรยายภาพยนตร์นี้ยังสามารถ
งานอยู่ บทบรรยายภาพยนตร์นี้ยังสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ด้วยใจความหลักเดียวกัน
สือ่ สารกับผูช้ มได้ดว้ ยใจความหลักเดียวกันกับบทภาพยนตร์ตน้ ฉบับจึงถือเป็นการสร้างความ
กับบทภาพยนตร์ต้นฉบับจึงถือเป็นการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน
เทียบเท่าด้า4.4
นการใช้
ตัวอย่งาน
างที่ 4 ฤดูนาหลาก แปลเป็น los monzones
4.4ภาพที
ตัวอย่่ปรากฏในภาพยนตร์
างที่ 4 ฤดูน�้ำหลากฉากนี
แปลเป็
้ น los monzones
ภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ฉากนี้
พระเจ้าบุเรงนอง อุปราชนันทบุเรง และแม่ทัพนายกองหงสาวดี ก�ำลังนั่งกันอยู่ใน
ค่ายหลวงของพระเจ้าบุเรงนองที่ยกมาตั้งใกล้กรุงอโยธยา นันทบุเรงแสดงสีหน้าถมึงทึง และ
พูดกับบุเรงนองเรื่องฤดูน�้ำหลากด้วยน�้ำเสียงเคร่งเครียด
16
บริบท
แม่ทัพนายกองหงสาวดีก�ำลังหารือกันเคร่งเครียดอยู่ในค่ายหลวงพระเจ้าบุเรงนอง
เนื่องจากอโยธยาตั้งรับกองทัพหงสาวดีได้แข็งแกร่งกว่าที่คาด บุกโจมตีอยู่นานก็ยังเอาชนะ
ไม่ได้ หากเวลาล่วงเลยไปจนเข้าฤดูน�้ำหลาก น�้ำเหนือจะไหลบ่าลงมาท่วมรอบกรุงอโยธยา
กองทัพหงสาวดีก็จะต้องถอนทัพกลับไป นับว่าเปลืองเวลาและไพร่พลเป็นอันมาก
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บทสนทนา
บุเรงนอง: พม่ารามัญเราเล่นศึกมาก็นานโข ... ก็ยังเหยียบเกาะอโยธยาไม่ได้
Ya
llevamos bastante tiempo en guerra, …
		 already (we)take quite
time at war
y todavía no los derrotamos.
		 and yet
not them (we)defeat
นันทบุเรง: นี่หากเข้าฤดูน�้ำหลาก ซึ่งก็อีกมิช้ามินาน เราคงต้องถอนพลกลับหงสา
Pronto regresarán 		
los monzones
		 soon will.return		
the monsoon
y
tendremos que retirarnos.
		 and (we)will.have to withdraw.ourselves
การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในตัวอย่างนี้
ต้นฉบับและค�ำแปลในกรณีนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติสองอย่างที่มีลักษณะ
แตกต่างกันกล่าวคือ ฤดูน�้ำหลาก หมายถึงปรากฏการณ์ที่น�้ำเหนือจะไหลลงมาท่วมบริเวณ
โดยรอบกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน�้ำ เหลือเพียงเกาะกลางที่น�้ำท่วมไม่ถึง ดังค�ำอธิบาย
ต่อไปนี้
เกาะเมืองอยุธยาในยามฤดูน�้ำหลากนั้น ภายนอกเกาะน�้ำจะเอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้างคล้ายกับ
ทะเล แต่ภายในเกาะเมืองน�้ำจะไม่ท่วม ประดุจเป็นเกาะกลางทะเล ... ที่เป็นเช่นนี้เนื่องด้วยตัว
เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนสันดินธรรมชาติริมล�ำน�้ำ (Natural Levee) ... ส่วนพื้นที่นอก
เกาะด้านนอกก�ำแพงเมืองเป็นทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึง (Floodplain) ซึง่ ลุม่ ต�ำ่ และปีหนึง่ ๆ จะมีนำ�้ ท่วม
ขังสูงเป็นเวลานานถึงกว่า 4-5 เดือน (ศิลปวัฒนธรรม, 2563)

ส่วนค�ำแปลที่ผู้แปลเลือกใช้คือ los monzones ซึ่งแปลได้ว่า มรสุม คือชื่อพายุใหญ่ที่ท�ำให้
เกิดลมแรงและมีฝนตกหนัก
จากบทสนทนาในภาพยนตร์ฉากนี้ ผูช้ มในวัฒนธรรมต้นทางสามารถเข้าใจได้ทนั ทีวา่
เมือ่ เข้า “ฤดูนำ�้ หลาก” ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาประมาณเดียวกันของทุกปี กองทัพพม่าทีย่ กทัพ
มาล้อมกรุงศรีอยุธยาอยูใ่ นขณะนัน้ จะต้องถอนทัพกลับ มิเช่นนัน้ ทัง้ กองทัพและค่ายทีต่ งั้ ไว้จะ
ถูกน�้ำท่วมหมด แต่ผู้ชมในวัฒนธรรมปลายทางอาจไม่รู้จักและนึกสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นใน
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พายุใหญ่ที่มีลมแรง
และมีฝนตกหนัก
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เสียหายจนต้องถอนทัพหนีกลับไป จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ผู้แปลสร้างความเทียบเท่าด้านการ
คือทาให้เกิดความเสียหายจนต้องถอนทัพหนี กลับไป จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ผู้แปลสร้าง
ความเที ย บเท่ า ด้ า นการใช้ ง านโดยการเลื อ กอี ก ปรากฏการณ์ธ รรมชาติ ห นึ่ ง ที่ ผู้ ช ม
ปลายทางรู้จักคุ้นเคยมากกว่ามาแทนที่ 46โดยยอมสละความเท่ากันในด้านลักษณะของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทิ้งไป แลกกับ การได้ ความเท่ากันในด้านผลลั พธ์หรื อบทบาท
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ใช้งานโดยการเลือกอีกปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งที่ผู้ชมปลายทางรู้จักคุ้นเคยมากกว่ามา
แทนที่ โดยยอมสละความเท่ากันในด้านลักษณะของปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทิง้ ไป แลกกับการ
ได้ความเท่ากันในด้านผลลัพธ์หรือบทบาทหน้าทีท่ มี่ ตี อ่ สถานการณ์นี้ เนือ่ งจากใจความส�ำคัญ
ของภาพยนตร์ฉากนีไ้ ม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ลักษณะของปรากฏการณ์ แต่ขนึ้ อยูก่ บั ผลทีป่ รากฏการณ์
นั้นจะท�ำให้เกิดขึ้นกับกองทัพพม่า
5. แนวทางสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งาน
จากการวิเคราะห์การแปลค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างความเทียบเท่าด้าน
การใช้งานในบทบรรยายภาษาสเปนของภาพยนตร์เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภาค 1 ทัง้ หมด 494 กรณี สามารถสรุปแนวทางการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานได้เป็น
3 ลักษณะ ได้แก่
5.1 การใช้ค�ำเหนือกลุ่ม (superordinate)
การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานลักษณะนีส้ อดคล้องกับแนวทางการแปลโดย
ใช้คำ� เทียบเท่าด้านการใช้งานทีเ่ สนอโดย Newmark (1988, p. 83) คือการแปลโดยใช้คำ� บอก
หมวดหมู่ที่ใหญ่กว่า (generalize) ของค�ำต้นฉบับ ดังกรณีตัวอย่างที่ได้ยกมาอธิบายคือการ
แปลค�ำว่า ขนมต้ม ด้วยการตัดค�ำบ่งบอกชือ่ ขนมและลักษณะทางกายภาพของขนมออก และ
แทนที่ด้วยชื่อหมวดหมู่ที่ใหญ่กว่าของขนมต้ม คือของกิน หรือ comida ตัวอย่างอื่นที่พบใน
ภาพยนตร์ เช่น
- ฟ้อน (ร�ำของทางภาคเหนือและภาคอีสาน) แปลเป็น bailes (การเต้นร�ำ, ศิลปะ
การเต้นร�ำ) เพราะฟ้อนจัดเป็นศิลปะการร่ายร�ำประเภทหนึ่ง
- ต�ำหนัก (ที่ประทับของเจ้านายหรือของสมเด็จพระสังฆราช) แปลเป็น residencia
(ที่อยู่อาศัย) เพราะต�ำหนักจัดเป็นที่อยู่อาศัยประเภทหนึ่ง
- พลับพลา (ทีป่ ระทับชัว่ ครัง้ คราวส�ำหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์
ชั้นสูง) แปลเป็น un pabellón (ศาลาหรืออาคารขนาดเล็ก) เพราะพลับพลาจัดเป็นศาลา
หรืออาคารขนาดเล็กประเภทหนึ่ง
- กฎมณเฑียรบาล แปลเป็น las leyes de nuestro reino (กฎหมายของอาณาจักร
เรา) เพราะกฎมณเฑียรบาลจัดเป็นกฎหมายประเภทหนึ่ง
4

เนื่องด้วยข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ ท�ำให้ไม่สามารถอภิปรายการจ�ำแนกแนวทางการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานครบ
ทุกกรณีได้ ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างแนวทางการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานพร้อมทั้งค�ำอธิบายโดยสังเขป
แนวทางละ 8 กรณี
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- หัวเมือง (เมืองใหญ่ที่มีเมืองน้อยมาขึ้น) แปลเป็น las ciudades (เมือง, นคร)
เพราะหัวเมืองจัดเป็นเมืองประเภทหนึ่ง
- สรรเพชญปราสาท แปลเป็น Palacio de Ayutthaya (พระราชวังแห่งอยุธยา)
เพราะสรรเพชญปราสาทจัดเป็นพระราชวังหนึ่งของอยุธยา
- ศีล (ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่ก�ำหนดการปฏิบัติกายและวาจา) แปลเป็น
doctrina religiosa (หลักค�ำสอนของศาสนา) เพราะศีลจัดเป็นหนึง่ ในหลักค�ำสอนของศาสนา
พุทธ
5.2 การระบุหน้าที่หรือคุณสมบัติ
การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางการท�ำให้
ความหมายของค�ำต้นฉบับเป็นกลางขึ้น (neutralize) เป็นไปตามแนวทางการแปลโดยใช้ค�ำ
เทียบเท่าด้านการใช้งานที่เสนอโดย Newmark (1988, p. 83) ดังกรณีตัวอย่างที่ได้ยกมา
อธิบาย คือการแปลค�ำว่า พระโหราธิบดี ด้วยการตัดค�ำบ่งบอกบรรดาศักดิ์ออก แล้วเก็บ
บทบาทหน้าที่ของโหรหรือ adivino ไว้ การแปลค�ำว่า ไก่สีโยดอกหมาก ด้วยการตัดค�ำ
บ่งบอกพันธุ์ไก่และรูปลักษณ์ภายนอกของไก่ออก แล้วระบุคุณลักษณะเชิงการใช้งาน
(แข็งแกร่งมาก หรือ es muy fuerte) ของไก่แทน ตัวอย่างอื่นที่พบในภาพยนตร์ เช่น
- จากต้นฉบับ “ยินค�ำเจ้าแล้ว เราสิ้นกลัวพระยามัจจุราช” แปล พระยามัจจุราช
(เจ้าแห่งความตาย หรือพญายม) เป็น morir (ตาย) โดยการตัดความหมายเชิงเปรียบเทียบว่า
เป็นเทพแห่งความตายออก และระบุเพียงหน้าที่ในบริบทนี้
- จากต้นฉบับ “แล้วให้สปั เหร่อน�ำ (หีบศพ) ออกไปนอกเมืองทางด้านประตูผ”ี แปล
ประตูผี (ค�ำโบราณ แปลว่า ประตูที่เป็นทางน�ำศพออกจากภายในเขตก�ำแพงเมือง) เป็น
el cementerio (สุสาน) ทัง้ สองค�ำมีหน้าทีเ่ ดียวกันคือการบอกทิศทางทีน่ ำ� ศพออกไปจัดการ
นอกเมือง
- จากต้นฉบับ “สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีผเู้ ป็นใหญ่ในทศทิศ” แปล ทศทิศ (ทิศทัง้ 10
คือ ทิศทั้ง 8 คือ อุดร อีสาน บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ประจิม พายัพ รวมกับทิศเบื้องบน
และทิศเบื้องล่าง) เป็น todas estas tierras (ทั่วทุกดินแดน) โดยตัดความหมายของทิศ
ทั้งสิบออก และระบุเพียงความหมายโดยนัยที่เป็นหน้าที่ในบริบทนี้
- จากต้นฉบับ “จากนี้ไปเมื่อหน้า ข้าขอมอบอาญาสิทธิ์ให้แก่ออกญาจักรี” แปล
อาญาสิทธิ์ (อ�ำนาจเด็ดขาดคือ สิทธิที่แม่ทัพได้รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดินในเวลาไป
สงคราม) เป็น control (การควบคุม) โดยตัดความหมายเฉพาะของอาญาสิทธิ์ออก และระบุ
เพียงหน้าที่ในบริบทนี้
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- จากต้นฉบับ “เดีย๋ วก็กลับไปไม่ทนั บอกบาลีเท่านัน้ เอง” แปล บอกบาลี (สอนภาษา
บาลี) เป็น (tus) estudios (การเรียน, การศึกษา)
- จากต้นฉบับ “เจ้าขัดค�ำสัง่ ของมหาเถร” แปล มหา (ใหญ่, ยิง่ ใหญ่) เถร (พระผูใ้ หญ่
มีพรรษาตัง้ แต่ 10 ขึน้ ไป) เป็น el monje principal (พระสงฆ์ผเู้ ป็นใหญ่) โดยตัดความหมาย
เฉพาะส่วนที่บ่งบอกจ�ำนวนพรรษาของมหาเถรออก แล้วเก็บบทบาทของการเป็นพระสงฆ์
ผู้เป็นใหญ่ มีอ�ำนาจ เป็นที่เคารพนับถือแม้แต่กับพระเจ้าแผ่นดิน ของ “มหาเถร” ในเรื่องนี้
เอาไว้
5.3 การใช้ค�ำที่อ้างถึงสิ่งที่ต่างประเภทกับค�ำต้นฉบับแต่มีหน้าที่ คุณสมบัติ หรือ
ก่อให้เกิดผลแบบเดียวกัน
การสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางการสร้าง
ความเทียบเท่าด้านการใช้งานที่เสนอโดย Nida and Taber (1969) ดังกรณีตัวอย่างที่ได้
ยกมาอธิบาย คือการแปลค�ำว่า ฤดูน�้ำหลาก – los monzones ด้วยการตัดลักษณะของ
ปรากฏการณ์ตน้ ฉบับออก แล้วน�ำชือ่ เรียกอีกปรากฏการณ์หนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อเนือ้ เรือ่ งเหมือนกัน
มาแทนที่ ตัวอย่างอื่นที่พบในภาพยนตร์ เช่น
- จากต้นฉบับ “ข้าขอสาบานต่อพระรัตนตรัย” แปล พระรัตนตรัย (แก้ว 3 ประการ
อันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน) เป็น los cielos (สรวงสวรรค์, ที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้า) ทั้งสองค�ำมีหน้าที่เดียวกันคือเป็นสิ่งที่ตัวละครสาบานด้วย
- จากต้นฉบับ “เจ้าเอาใบเสลดพังพอนนีพ่ อกแผลทีถ่ กู อสรพิษขบ เพียงเท่านีอ้ าการ
ปวดเจ็บก็จะทุเลา” แปล เสลดพังพอน (ชือ่ ไม้พมุ่ ในเขตร้อน รากและใบมีสรรพคุณใช้ถอนพิษ
แมลงสัตว์กดั ต่อย) เป็น ungüento (ยาขีผ้ งึ้ ใช้ทาภายนอก) ทัง้ สองค�ำมีหน้าทีเ่ ดียวกันคือเป็น
ยาทารักษาแผลงูกัด
- จากต้นฉบับ “...พระมหาธรรมราชาก็จะทรงปลอดภัยจากราชภัยของพ่ออยู่หัว
บาเยงนอง” แปล ราชภัย (ภัยอันเกิดจากพระราชา) เป็น la ira del rey (ความพิโรธของ
พระราชา) ทั้งสองค�ำส่งผลต่อสถานการณ์ในภาพยนตร์ฉากนั้นเหมือนกันกล่าวคือ หาก
พระเจ้าบุเรงนองพิโรธก็อาจสัง่ ลงโทษพระมหาธรรมราชาทีอ่ ยูใ่ นฐานะองค์ประกันได้ แต่หาก
รอดพ้นจากความพิโรธนั้น ก็ย่อมไม่มรี าชภัยเกิดขึ้นกับพระมหาธรรมราชา
- จากต้นฉบับ “เพื่อไม่ยอมตกเป็นข้าบาทบริจาริกาในพระเจ้าหงสาวดี” แปล
บาทบริจาริกา (หญิงทีม่ หี น้าทีร่ บั ใช้ปฏิบตั พิ ระเจ้าแผ่นดิน) เป็น esclava del rey (ทาสหญิง
ในพระมหากษัตริย์) ทั้งสองค�ำมีบทบาทเดียวกันในบริบทนี้คือเป็นผู้ที่ต้องคอยรับใช้ปฏิบัติ
พระเจ้าหงสาวดี
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- จากต้นฉบับ “เจ้าก็จะเป็นแต่เพียงเด็กวัดทีไ่ ร้คา่ ” แปล เด็กวัด (เด็กก�ำพร้าหรือเด็ก
ยากจนที่วัดอุปการะไว้ ท�ำหน้าที่ดูแลรับใช้พระสงฆ์หรือช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่าง ๆ) เป็น
sirvienta del templo (คนรับใช้ของวัด) ทั้งสองค�ำมีหน้าที่เดียวกันในบริบทนี้คือเป็นผู้ที่
ท�ำงานรับใช้ในวัด
- จากต้นฉบับ “ต่างเร่งรัดตกแต่งค่ายคูประตูหอรบ” แปล ค่ายคูประตูหอรบ
(สิ่งก่อสร้างส�ำหรับป้องกันศัตรู ประกอบด้วยค่าย คู ประตู และหอรบ) เป็น …han
apostado soldados por toda su ciudad (ได้วางก�ำลังทหารไว้ทั่วเมือง) ทั้งสองค�ำ
ก่อให้เกิดผลแบบเดียวกันในบริบทนี้คือเป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับศึกสงคราม
- จากต้นฉบับ “ยิง่ ยามนี้ ราชอาณาจักรต้องตกเป็นประเทศราช” แปล ประเทศราช
(เมืองที่มีเจ้าผู้ครองเมืองของตนเอง แต่อยู่ภายใต้อ�ำนาจควบคุมดูแลและคุ้มครองของ
พระมหากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเจ้าเมืองประเทศราชนั้นมีหน้าที่ส่งเครื่องราช
บรรณาการถวายเป็นประจ�ำ และในเวลาเกิดศึกสงครามต้องเกณฑ์กำ� ลังทหารเข้าร่วมกองทัพ
หลวงด้วย) เป็น colonias (อาณานิคม (เมืองขึน้ , ประเทศทีอ่ ยูใ่ ต้อำ� นาจอธิปไตยของประเทศ
อืน่ )) ทั้งสองค�ำมีหน้าที่เหมือนกันในบริบทนี้คือเป็นเมืองหรือประเทศที่อยูใ่ ต้อำ� นาจปกครอง
ของประเทศอื่น
โดยการใช้กลวิธีลักษณะนี้เป็นการใช้ค�ำที่อ้างถึงสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับค�ำ
ต้นฉบับ แต่มีหน้าที่หรือก่อให้เกิดผลต่อเนื้อเรื่องแบบเดียวกันกับค�ำต้นฉบับ และเมื่อน�ำมา
แทนที่แล้วยังสามารถสื่อสารใจความส�ำคัญไปยังผู้ชมปลายทางได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ ก่อให้
เกิดความเข้าใจเดียวกันกับค�ำต้นฉบับ
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบข้อสังเกตที่เป็นหัวใจของการสร้างความเทียบเท่าด้านการ
ใช้งานในการแปลภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่
1. นัยความหมายส่วนที่ผู้แปลคงไว้ (คุณสมบัติด้านการใช้งานหรือบทบาทใน
สถานการณ์นั้น) คือส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือตัดออกได้ มิเช่นนั้นจะกระทบต่อ
เนือ้ เรือ่ ง ท�ำให้ใจความส�ำคัญขาดหายไปหรือไม่เหมือนเดิม เช่น ไม่สามารถเปลีย่ น “ของกิน”
เป็น “ของใช้” ได้เนื่องจากจะขัดกับภาพที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไม่สามารถเปลี่ยน “โหร”
เป็นอาชีพอื่นได้เนื่องจากบทแปลจะห่างไกลจากต้นฉบับและจากหลักความเป็นจริงเกินไป
หรือในกรณีของ “ฤดูน�้ำหลาก” เราสามารถเปลี่ยนปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ แต่ไม่สามารถ
เปลี่ ย นเนื้ อ เรื่ อ งที่ ว ่ า ผลของปรากฏการณ์ นั้ น จะท� ำ ให้ ก องทั พ พม่ า ต้ อ งถอยทั พ กลั บ ได้
เพราะนั่นคือใจความหลักของฉากนั้น
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2. นัยความหมายส่วนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ทัง้ ถูกตัดออกไปหรือถูกแทนที่ (ซึง่ เป็นได้
ทั้งลักษณะ ยศ การจัดระดับ ประเภทหรือชนิด) ล้วนเป็นส่วนที่ไม่ส�ำคัญต่อใจความหลักของ
บทสนทนาหรือสถานการณ์นั้น ๆ สามารถตัดออกได้โดยเนื้อความเดิมไม่เปลี่ยน
3. นัยความหมายที่ถูกละทิ้งไปนั้นล้วนเป็นรายละเอียดทางวัฒนธรรมที่มีความ
เฉพาะตัวของค�ำต้นฉบับ ค�ำแปลทีผ่ แู้ ปลคงไว้จงึ จัดเป็นค�ำปราศจากวัฒนธรรมทีส่ ามารถเข้าใจ
ร่วมกันได้อย่างเป็นสากลทั้งสิ้น สอดคล้องกับที่ Newmark (1988) ได้เสนอไว้ว่า การสร้าง
ความเทียบเท่าด้านการใช้งาน (functional equivalence) คือการแปลค�ำทางวัฒนธรรมโดย
ใช้ค�ำปราศจากวัฒนธรรม (culture-free word) มาแทนที่
นอกจากประเด็นด้านวิธกี ารสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานแล้ว ยังมีอกี ประเด็น
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจคือการทีป่ ระเภทของต้นฉบับคือบทพูดในภาพยนตร์ และประเภทของบทแปล
คือบทบรรยายภาพยนตร์ ไม่ใช่เอกสารหรือความเรียงทั่วไป จากการวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
การแปล การที่ต้นฉบับอยู่ในรูปของภาพยนตร์ ทั้งภาพในฉาก เสียงประกอบฉาก ตลอดจน
สีหน้าและโทนเสียงของตัวละครในภาพยนตร์ อาจมีส่วนส�ำคัญในการช่วยให้ผู้ชมปลายทาง
เข้าใจสารที่แต่ละฉากต้องการจะสื่อได้ง่ายขึ้น ท�ำให้นัยความหมายที่ขาดหายไปในบทแปล
หรือค�ำแปลที่ความหมายไม่เหมือนกับต้นฉบับ ไม่เป็นปัญหาต่อการท�ำความเข้าใจเนื้อหา
ภาพยนตร์ อาจกล่าวได้ว่า แม้รูปแบบของบทบรรยายภาพยนตร์จะไม่เอื้อต่อการอธิบาย
ความหมายเพิม่ เติมหรือการท�ำเชิงอรรถอ้างอิงต่าง ๆ แต่สงิ่ ทีม่ าชดเชยข้อจ�ำกัดนีไ้ ด้เป็นอย่าง
ดีคือความเป็นภาพยนตร์ ซึ่งก็คือภาพและเสียงนั่นเอง ที่ท�ำให้การสร้างความเทียบเท่าด้าน
การใช้งานท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และค�ำแปลทีไ่ ด้สามารถสือ่ ความหมายได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น
6. บทสรุป
จากการศึกษาการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในการแปลบทบรรยาย
ภาพยนตร์เรื่องต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 องค์ประกันหงสา ผู้วิจัยสามารถ
สรุปข้อค้นพบได้ว่า หัวใจของการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานในการแปลค�ำศัพท์ทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะในการแปลบทบรรยายภาพยนตร์ คือการน�ำความหมายของค�ำต้นฉบับ
มาแยกส่วน จากนั้นจึงเลือกทิ้งส่วนที่มีความเฉพาะทางวัฒนธรรม และเลือกเก็บส่วนที่เป็น
ความหมายทีส่ ำ� คัญต่อใจความหลักของต้นฉบับมากทีส่ ดุ และหากน�ำค�ำแปลทีไ่ ด้ไปแทนทีใ่ น
ต้นฉบับแล้วพบว่า บทแปลยังสามารถสือ่ สารใจความหลักของเนือ้ เรือ่ งได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ
ก็จะถือว่าการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานนั้นประสบผลส�ำเร็จ
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สุดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าข้อค้นพบนีจ้ ะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูส้ นใจศึกษากลวิธกี ารแปล
โดยการสร้างความเทียบเท่าด้านการใช้งานทัง้ ในรูปแบบเอกสารความเรียงทัว่ ไปและรูปแบบ
บทบรรยายภาพยนตร์ โดยเฉพาะต้นฉบับที่มีค�ำศัพท์ทางวัฒนธรรมหรือมีรายละเอียดทาง
วัฒนธรรมปรากฏอยู่มาก ตลอดจนเป็นประโยชน์ส�ำหรับนักแปลที่สนใจจะใช้กลวิธีการสร้าง
ความเทียบเท่าด้านการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมในงานแปลของตน
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