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กลวธิกีารแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจก
ในนวนยิายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย*

ทิวา ใจหลัก ** 

  บทคัดย่อ

 งานวจิยัฉบบันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษากลวธิใีนการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจก
ในนวนิยายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยน�าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อันได้แก่ภาษาศาสตร์
เชงิหน้าทีแ่บบลกัษณ์ภาษาและทฤษฎทีางการแปลมาใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูร่วมกัน ผลการวจิยั
พบว่า ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย be พบใช้กลวิธีการแปล 3 กลวิธี คือ การแปล
แบบสื่อความ ร้อยละ 49.61 การแปล   แบบเสรี ร้อยละ 24.37 และการแปลแบบตรงภาษา 
ร้อยละ 22.49 โดยการแปลแบบสือ่ความใช้ชนดิโครงสร้างเป็นประโยคกรรตวุาจกทีไ่ม่เป็นคูเ่ทยีบ 
ประโยคปรากฏแสดงประโยคมูลฐานคู่เทียบ ประโยคกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษา
ไทย ประโยคปรากฏคงกรรมวาจก และประโยคย้ายส่วนไปซ้าย การแปลแบบเสรีใช้ชนิด
โครงสร้างเป็นประโยคกรรตวุาจกคูเ่ทยีบ โครงสร้างวล ีประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนาม 
ประโยคเคล็ฟต์เทียม ประโยคเคล็ฟต์แท้ และประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนามคงกรรม
วาจก และการแปลแบบตรงภาษาใช้ชนิดโครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกต้นแบบในภาษาไทย 
ตามล�าดับ ส�าหรับประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมท่ีบ่งด้วย get พบใช้กลวิธีการแปล 2 กลวิธี 
ได้แก่ การแปลแบบสือ่ความ ร้อยละ 1.60 โดยใช้ชนดิโครงสร้างเป็นประโยคกรรตวุาจกทีไ่ม่เป็น
คู่เทียบ และการแปลแบบตรงภาษา ร้อยละ 0.33 โดยใช้ชนิดโครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจก
ต้นแบบในภาษาไทย ตามล�าดับ ส่วนประโยคกรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน พบใช้
กลวิธีการแปลแบบตรงภาษาเพียงกลวิธีเดียว ร้อยละ 0.50 โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยค
กรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษาไทย

ค�าส�าคัญ : กลวิธีการแปล หน่วยสร้างประโยคกรรมวาจก นวนิยาย
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Translation Strategies of Passive Constructions in 
Novels from English to Thai

Tiwa Jailak

Abstract
 The purpose of the study was to investigate translation strategies of passive 
constructions in novels from English to Thai. The framework of functional-typological 
linguistics and translation theory was applied for data analysis. The results of the study 
showed that there were 3 main translation strategies employed for be-passive constructions; 
communicative translation 49.61 percent, free translation 24.37 percent, and faithful 
translation 22.49 percent, respectively. Regarding the communicative translation, sentence 
structures used in the target language were based on non-corresponding active constructions, 
corresponding existential constructions, less prototypical passive constructions in Thai, 
passive-existential constructions and Y-movement constructions. Concerning the free 
translation, sentence structures used in the target language were consisted of corresponding 
active constructions, phrases, existential constructions on nominalization, pseudo-cleft 
constructions, it-cleft constructions and passive-existential constructions on nominalization. 
As for the faithful translation, sentence structures used in the target language were limited 
to only prototypical passive constructions in Thai. There were 2 translation strategies of            
get-passive constructions: communicative translation in which sentence structures in the 
target language were based on non-corresponding active constructions 1.60 percent, and 
faithful translation in which sentence structures in the target language were limited to only 
prototypical passive constructions in Thai 0.33 percent, respectively. Lastly, there was only 
one translation strategy of impersonal passive constructions; that was, faithful translation 
in which sentence structures in the target language were limited to only less prototypical 
passive constructions in Thai 0.50 percent.

Keywords : Translation Strategies, Passive Constructions, Novels 
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บทน�า
 ประธานชมรมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์สิทธา พินิจภูวดล (2542 : 13) ได้
กล่าวถงึการแปลไว้ว่า คอื การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึง่ไปยงัอกีภาษาหนึง่โดยรกัษารูปแบบ คณุค่า 
และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาทางด้านการแปลที่
หลากหลายยังคงปรากฏให้เห็นมาตลอด ดังเช่นโครงสร้างประโยคที่อยู่ในรูปแบบกรรมวาจก (passive 
voice) ถอืเป็นประเดน็ปัญหาด้านไวยากรณ์ท่ีมกัพบได้บ่อยส�าหรบันกัแปล เนือ่งจากว่ากรรมวาจกในภาษา
ไทยและกรรมวาจกในภาษาอังกฤษแม้จะมีหน้าที่การใช้ที่เหมือนกันคือการลดบทบาทหรือความเด่นของ
ผู้กระท�า เพื่อเน้นผู้ถูกกระท�าให้เด่นข้ึน แต่กรรมวาจกในภาษาไทยแสดงความแตกต่างระหว่างการสื่อนัย
ความหมายไปในทางที่ดีและไม่ดีด้วย (อัญชลี สิงห์น้อย. กันยายน-ธันวาคม 2553 : 24) เช่น กรรมวาจก
เลื่อนกรรมนัยเชิงลบ และกรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงบวก ดังนั้นในการแปลกรรมวาจกจงึต้องพิจารณา
ความหมายและเจตนาของสารต้นฉบับเป็นส�าคัญ
 จะเห็นได้ว่า การแปลประโยคกรรมวาจกถือเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของผู้แปลอยู่ไม่น้อย 
จึงท�าให้มีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยกันมาก
โดยเฉพาะการแปลประโยคดงักล่าวในวรรณกรรม เช่น เสาวลกัษณ์ จ้อยเจรญิสขุ (2544) ศกึษากลวิธกีาร
แปลประโยคกรรมวาจกในนวนิยายภาษาอังกฤษของ นิดา บุญญรัตน์ และว.วินิจฉัยกุล จากนวนิยายแปล 
3 เรื่อง ได้แก่ มยุราร�าแพน รักนี้...ชั่วชีวิต และพิษน�้าผึ้ง ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ ปรีมา มัลลิกะมาส และเทพี 
จรัสจรุงเกียรติ (2548) ศึกษารูปประโยคภาษาไทยแบบต่างๆ ท่ีใช้ในการแปลประโยคกรรมภาษาอังกฤษ
ในงานวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง แฮร่ี พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ และแฮรี่ พอตเตอร์กับนักโทษ
แห่งอัซคาบัน นอกจากน้ี ภคพล พิริยะเบญจวัฒน์ และอุบล ธเนศชัยคุปต์ (2555) ศึกษากลวิธีการแปล
ประโยคกรรมวาจกของจิระนันท์ พติรปรีชาในบทบรรยายใต้ภาพยนตร์แนวแฟนตาซี แต่จากการสงัเคราะห์
งานวจัิยทัง้หมดทีก่ล่าวมานีพ้บว่ายงัมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเกีย่วกบักลวธิกีารแปลประโยคกรรมวาจก
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยต่อไปด้วยเหตุผลดังนี้
 1) ยังไม่มีงานวิจัยใดกล่าวถึงชนิดประโยคภาษาไทยที่ใช้แปลประโยคกรรมวาจกภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นประโยคที่มีโครงสร้างในลักษณะอื่น ๆ ท่ีท�าหน้าที่เป็นกรรมวาจกเช่นเดียวกับในภาษาต้นฉบับ หรือ
ประโยคเน้นส่วนชนดิอืน่ ๆ  ในภาษาไทยอกีหลายชนดิทีผู่แ้ปลสร้างขึน้เพือ่คงส่วนเน้นไว้เช่นเดยีวกบัประโยค
กรรมวาจกในภาษาองักฤษ 2) ยงัไม่มงีานวจิยัใดแสดงการวิเคราะห์กลวิธกีารแปลตามการเลอืกใช้ประโยค
ชนดิต่าง ๆ  ในการแปลประโยคกรรมวาจกอย่างเป็นระบบ 3) ยงัไม่ได้มกีารแสดงลกัษณะโครงสร้างประโยค
แต่ละชนิดที่ใช้แปลโดยละเอียด เพราะรูปแบบโครงสร้างประโยคต่าง ๆ  ล้วนเกิดขึ้นจากการใช้ตามปริบท
ในการสื่อสาร และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีน�าไปสู่การก�าหนดรูปแบบการแปล ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็น
ประเด็นทีน่่าสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาในงานวจิยันี ้อันจะท�าให้เห็นถงึภาพรวมและเข้าใจท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนของ
กลวิธีการเลือกใช้ประโยคในภาษาไทยในการแปลประโยคกรรมวาจกในภาษาอังกฤษที่เหมาะสม และ 4) 
งานวิจัยที่น�าแนวคิดทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์การแปลนั้นยังมีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับท่ี 
Hatim (2001 อ้างถึงใน อัญชลี สิงห์น้อย. กันยายน-ธันวาคม 2553 : 2) ได้เสนอไว้ว่า อุปสรรคต่อการ
พฒันาการแปลน่าจะเป็นเร่ืองของการขาดความเชือ่มโยงระหว่างแนวทางปฏบิติัและการวจิยั และระหว่าง
ภาษาศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการแปล 
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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมประเภทนวนิยาย เนื่องจากเป็นงานแปลที่ได้
รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกประเทศและทุกกาลสมัย จึงนับว่ามีความส�าคัญมากในวงการแปล ซึ่ง
งานวิจัยนี้ได้น�าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อันได้แก่ภาษาศาสตร์เชิงหน้าที่แบบลักษณ์ภาษา (functional-
typological linguistics) และทฤษฎีทางการแปลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างภาษาศาสตร์และการแปลข้ามภาษาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการน�าความรู้ทาง
ภาษาศาสตร์ไปพัฒนาศาสตร์ทางด้านการแปลด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษากลวธิใีนการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในนวนยิายจากภาษาองักฤษเป็นภาษา
ไทย
 2. เพือ่ศกึษาชนดิและลกัษณะของโครงสร้างประโยคต่างๆ ทีใ่ช้แปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจก
ในนวนิยายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ นวนิยายคู่แปลฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย และกลุ่มตัวอย่าง คือ นวนิยาย                     
5 ประเภท ประเภทละ 1 คู่แปล ดังนี้
 1.1 ประเภทวิทยาศาสตร์ นวนิยายคู่แปลที่เลือกมาวิเคราะห์คือเรื่อง Dune Messiah ของ Frank 
Herbert และเรื่อง ศาสดาแห่งจักรวาล ของ พุทธวิทย์ บุนนาค     
 1.2 ประเภทโรแมนติก นวนิยายคู่แปลท่ีเลือกมาวิเคราะห์คือเรื่อง The Horse Whisperer ของ 
Nicholas Evans และเรื่อง เพื่อรักด้วยชีวิต ของ ขจรจันทร์ 
 1.3 ประเภทผจญภัย นวนิยายคู่แปลที่เลือกมาวิเคราะห์คือเรื่อง The Silver Chair ของ C.S. 
Lewis และเรื่อง เก้าอี้เงิน ของ สุมนา บุณยะรัตเวช
 1.4 ประเภทสงัคม นวนิยายคูแ่ปลท่ีเลอืกมาวเิคราะห์คอืเรือ่ง Animal Farm ของ George Orwell 
และเรื่อง รัฐสัตว์: วรรณกรรมเทพนิยาย ของ เกียรติขจร ไชยแสงสุขกุล 
 1.5 ประเภทนักสืบ นวนิยายคู่แปลท่ีเลือกมาวิเคราะห์คือเรื่อง And Then There Were None 
ของ Agatha Christie และเรื่อง ฆาตกรรมยกเกาะ ของ ลักษณา และณรงค์ กาญจนสุภัคร์
 เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า งานวิจัยหลายงาน เช่น งานวิจัยของ นันทภัค ประทีปแก้ว (2553) โชติกา 
เศรษฐธัญการ (2553) และอัญชลี สิงห์น้อย (กันยายน-ธันวาคม 2553 : 7) กล่าวว่า ประโยค                    
กรรมวาจกมักจะปรากฏในภาษาท่ีไม่เป็นทางการหรือในเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการค่อนข้างน้อย หากเลือก
ศึกษาข้อมูลจากนวนิยายเพียง 1 คู่แปล ข้อมูลที่ได้อาจไม่ครอบคลุม ผู้วิจัยจึงเลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
ศึกษาเป็นนวนิยาย 5 คู่แปล ซ่ึงแต่ละคู่แปลมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปในประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตัวแทน
ของข้อมูลภาษาที่ครอบคลุมที่สุด โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
 จากการศึกษาการแบ่งประเภทนวนิยายของนักวิชาการ 2 ท่าน คือ กุหลาบ มัลลิกะมาส (2521) 
และพิมาน แจ่มจรัส (2550) สามารถสรุปการแบ่งประเภทนวนิยายโดยละเอียดท้ังหมดได้เป็น                    
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27 ประเภท ผู้วิจัยจึงแบ่งประเภทนวนิยายใหม่โดยการพิจารณาจากลักษณะของนวนิยายแต่ละประเภท                    
หากนวนยิายประเภทใดมลีกัษณะร่วมกนัหรอืเป็นลกัษณะย่อยของนวนยิายอกีประเภทหนึง่ กจ็ะน�ามารวม
ไว้เป็นประเภทเดียวกัน และสรุปได้ว่านวนิยายสามารถแบ่งกว้าง ๆ ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) นวนิยาย
ประเภทวิทยาศาสตร์ 2) นวนิยายประเภทโรแมนติก 3) นวนิยายประเภทผจญภัย 4) นวนิยายประเภท
สังคม และ 5) นวนิยายประเภทนักสืบ 
 หลังจากน้ันท�าการคัดเลือกนวนิยายเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลภาษาในแต่ละประเภท โดยจะคัด
เลือกจากนวนิยายที่ติดอันดับนวนิยายขายดีในประเทศไทยประเภทละ 1 คู่แปล เพื่อแสดงถึงความส�าคัญ
และความนยิมของบคุคลท่ัวไปในการอ่าน ส�าหรบัการคดัเลอืกนวนยิายทีติ่ดอันดบันวนยิายขายดนีัน้ ผูวิ้จยั
จะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ชื่อ http://www.listchallenges.com/101-best-selling-books-of-all-time 
ซึ่งแสดงรายชื่อหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากจ�านวน 101 เรื่อง โดยเป็นผลการ
วิเคราะห์ที่อ้างอิงจากจ�านวนยอดพิมพ์และยอดจ�าหน่ายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย และฉบับแปล
ภาษาไทยมียอดจ�าหน่ายในประเทศไทยเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนวนิยายทั้งสิ้น 5 
คู่แปลในประเภทที่แตกต่างกันตามชื่อเรื่องที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
 2.1 อ่านนวนิยายต้นฉบับภาษาอังกฤษทั้งเล่ม 1 รอบ  
 2.2 พจิารณาหาหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษาต้นฉบับอย่างละเอียด โดยใช้เกณฑ์พิจารณา
ตามแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษาอังกฤษที่เป็นแบบลักษณ์ภาษาที่ Givón (2001) 
และ Celce-Murcia and Larsen-Freeman (1999) ได้เสนอไว้เป็นแนวทางว่า หน่วยสร้างกรรมวาจกใน
ภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่
 2.2.1 กรรมวาจกเลือ่นกรรมท่ีบ่งด้วย be (be-passive) มรีปูแบบบ่งด้วยกริยาช่วย be (be + V-en) 
ซึ่งมีลักษณะทางวากยสัมพันธ์คือการเลื่อนต�าแหน่งของการกผู้ไม่ได้กระท�าที่เป็นผู้ทรงสภาพหรือผู้รับ/
กรรมตรงในกรรตุวาจกให้มีความเด่นเป็นประธานในกรรมวาจก โดยผู้กระท�าหากปรากฏจะปรากฏเป็น
การกเลือกได้ในบุพบทวลีซึ่งบ่งน�าด้วยค�าบุพบท by ตัวอย่างเช่น He was killed in the Boer war. 
 2.2.2 กรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย get (get-passive) มีรูปแบบบ่งด้วยกริยาช่วย get                 
(get + V-en) ซึ่งมีลักษณะทางวากยสัมพันธ์คือการเลื่อนต�าแหน่งของการกผู้ไม่ได้กระท�าซึ่งเป็นผู้ทรง
สภาพหรือผู้รับท่ีเป็นคน/กรรมตรงในกรรตุวาจกให้มีความเด่นเป็นประธานในกรรมวาจก โดยผู้กระท�าใน
กรรมวาจกชนิดนี้อาจเป็นตัวผู้ถูกกระท�าเอง ตัวอย่างเช่น He got fired. 
 2.2.3 กรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน (impersonal passive) มีรูปแบบที่ประธานใน
ประโยคเป็นสรรพนามไร้ตัวตน จึงท�าให้ยังคงลักษณะทางวากยสัมพันธ์ทั้งหมดของกรรตุวาจกไว้ นั่นคือ 
คงกรรมและประธานไว้ในต�าแหน่งเดยีวกนักบัทีป่รากฏในกรรตวุาจก แต่ประธานผูก้ระท�าไม่มีตวัตน กรรม
ซึ่งมักเป็นผู้ทรงสภาพจึงมีความเด่นขึ้นมาแทน ตัวอย่างเช่น They fired him yesterday. 
 2.3 พิจารณาหาประโยคหรือข้อความแปลในภาษาฉบับแปล โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
หน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษาฉบับแปลจะใช้เกณฑ์พิจารณาตามแนวคิดเกี่ยวกับหน่วยสร้าง                 
กรรมวาจกในภาษาไทยที่ อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา (มกราคม-มิถุนายน 2556) ได้เสนอไว้เป็นแนวทาง
ว่า หน่วยสร้างกรรมวาจกในภาษาไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ หน่วยสร้างกรรมวาจก
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ต้นแบบ (prototypical passives) และหน่วยสร้างกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบ (less prototypical 
passives) และจัดชนิดโครงสร้างกรรมวาจกในภาษาไทยได้เป็น 6 ชนิด ดังนี้           
 2.3.1 หน่วยสร้างกรรมวาจกต้นแบบ เป็นกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่เป็นนัยเชิงลบ
 กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงลบ มีรูปแบบที่บ่งด้วยกริยาช่วย ถูก หรือ โดน และมีประธานที่ได้
รับผลกระทบเชิงลบจากการกระท�าซึ่งตีความได้จากปริบท ตัวอย่างเช่น โรงเรียนถูกเผา
 2.3.2 หน่วยสร้างกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบ เป็นกรรมวาจกที่ไม่ใช่นัยเชิงลบ ได้แก่
 - กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงบวก มีรูปแบบที่บ่งด้วยกริยาช่วย ได้รับ แสดงนัยว่าประธานได้รับ
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ชาวบ้านได้รับแจกผ้าห่มจากทหาร
 - กรรมวาจกเลื่อนกรรมไปหน้า มีรูปแบบที่ไม่มีกริยาช่วยใดๆ เป็นตัวบ่งกรรมวาจก ซึ่งแสดงการ
เน้นผู้ทรงสภาพแต่เพียงประการเดียว ตัวอย่างเช่น ทุกอย่างแกะสลัก
 - กรรมวาจกเลื่อนกรรมกริยาแปลงเป็นนาม มีรูปแบบที่กริยาสกรรมถูกแปลงเป็นนามบ่งด้วยตัว
บ่งการแปลงเป็นนาม (nominalizer) ตัวอย่างเช่น ฉันได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญธรรม
    - กรรมวาจกเลือ่นกรรมกรยิาแปลงเป็นสภาพการณ์ มรีปูแบบทีม่กีรยิาสภาพการณ์ทีแ่ปลงมาจาก
กริยาสกรรม โดยการใช้หน่วยค�า น่า เติมหน้ากริยาสกรรม ตัวอย่างเช่น ตัวเองน่าสงสาร
 - กรรมวาจกไม่เลือ่นกรรมประธานไร้ตวัตน มีรปูแบบทีค่งกรรมและประธานไว้ในต�าแหน่งเดยีวกัน
กับที่ปรากฏในกรรตุวาจก แต่มีประธานเป็นสรรพนามไร้ตัวตน ผู้กระท�าจึงถือเป็นการถูกลดบทบาทใน
ลักษณะหนึ่ง กรรมซึ่งมักเป็นผู้ทรงสภาพจึงมีความเด่นขึ้นมาแทน ตัวอย่างเช่น เขาจับปลากันเยอะ 
	 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล	 
 3.1 วิเคราะห์กลวิธีการแปลท่ีใช้แปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกแต่ละประโยคว่าเป็นอย่างไร 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาตามทฤษฎีการแปลของ Newmark (1988) ซึ่งแบ่งแนวทางการแปลออกเป็น           
2 แนวทาง โดยพิจารณาที่วัตถุประสงค์ของการแปล คือ แนวการแปลที่เน้นภาษาต้นฉบับ และแนวการ
แปลที่เน้นภาษาฉบับแปล 
 ส�าหรบัแนวการแปลทีเ่น้นภาษาต้นฉบบั มีกลวิธไีด้แก่ 1) การแปลแบบค�าต่อค�า (word-for-word 
translation) ซึ่งมักแปลแบบบรรทัดต่อบรรทัด และแปลค�าด้วยความหมายที่ตรงตัวที่สุดโดยไม่ค�านึงถึง
ปริบท 2) การแปลตามอักษร (literal translation) ซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาต้นฉบับเป็น
โครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาฉบับแปลที่เทียบเคียงกันได้ แต่ยังคงแปลค�าตรงตัวอยู่โดยไม่ค�านึงถึงปริบท                  
3) การแปลแบบตรงภาษา (faithful translation) ซึ่งพยายามถ่ายทอดความหมายให้ถูกต้องตามปริบท
ของภาษาต้นฉบบัด้วยเงือ่นไขของโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาฉบับแปล และ 4) การแปลความ (semantic 
translation) ซึ่งคล้ายกับการแปลแบบตรงภาษา แต่จะรวมเอาความสุนทรีย์ของภาษาต้นฉบับเข้าไว้ใน
ภาษาฉบับแปลด้วย 
 ส่วนแนวการแปลที่เน้นภาษาฉบับแปล มีกลวิธีได้แก่ 1) การดัดแปลง (adaptation) ซึ่งเป็น           
การเขียนใหม่โดยเปลี่ยนวัฒนธรรมในภาษาต้นฉบับเป็นวัฒนธรรมในภาษาฉบับแปลเพ่ือให้เป็นภาษาของ
ฉบับแปลเอง 2) การแปลแบบเสรี (free translation) ซึ่งไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ ของภาษา
ต้นฉบับ 3) การแปลแบบส�านวน (idiomatic translation) ซึ่งถ่ายทอดเอาสารจากต้นฉบับมาทั้งหมด แต่
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะความหมายบ้างโดยใช้ถ้อยค�าและส�านวนเฉพาะของภาษาฉบับแปล และ 4) 
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การแปลแบบสือ่ความ (communicative translation) ซึง่พยายามให้ความหมายทีต่รงตามปริบทของภาษา
ต้นฉบับ โดยลักษณะภาษาในภาษาฉบับแปลต้องเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เข้าใจแก่ผู้อ่าน     
 3.2 วิเคราะห์ชนิดของโครงสร้างประโยคต่าง ๆ ที่ใช้แปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษา
อังกฤษ และลักษณะไวยากรณ์ของประโยคในภาษาไทยที่ผู้แปลเลือกใช้ในการแปล 
 3.3 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในประเด็นต่าง ๆ 

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อัตราส่วนการปรากฏของหน่วยสร้างประโยค           
กรรมวาจกในภาษาอังกฤษ และ 2) กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษาอังกฤษ
 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกจากหนงัสอืนวนยิายต้นฉบบัภาษาอังกฤษ
ทั้ง 5 ประเภท พบการปรากฏของหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกเป็นจ�านวน 1,814 ประโยค คิดเป็น
อัตราส่วนประมาณร้อยละ 8 จากจ�านวนหน่วยสร้างประโยคทั้งหมด 21,546 ประโยค โดยรายละเอียด
ความถี่ การปรากฏของประโยคกรรมวาจกในนวนิยายต้นฉบับแต่ละประเภทแสดงได้เป็นล�าดับดังใน
ตาราง 1

ตาราง	1 แสดงอัตราส่วนของการปรากฏใช้ประโยคกรรมวาจกในนวนิยายต้นฉบับ

นวนิยายต้นฉบับ
แต่ละประเภท

ความถี่ ร้อยละจากจ�านวน						
ประโยคกรรมวาจกทั้งหมด

ร้อยละจากจ�านวน
ประโยคทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ 605 33.35 2.80

โรแมนติก 455 25.08 2.11

นักสืบ 290 15.99 1.35

สังคม 251 13.84 1.16

ผจญภัย 213 11.74 0.99

รวม 1,814 100 8.41
 ส�าหรับกลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในนวนิยาย ซึ่งแยกตามชนิดของประโยค               
กรรมวาจกในภาษาอังกฤษที่พบในภาษาต้นฉบับ คือ กรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย be กรรมวาจกเลื่อน
กรรมทีบ่่งด้วย get และกรรมวาจกไม่เลือ่นกรรมประธานไร้ตวัตนนัน้ มรีายละเอยีดแสดงได้ดงัในตาราง 2
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ตาราง	2 แสดงอัตราส่วนของกลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในนวนิยาย 

กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจก ความถี่ ร้อยละ

ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย	be 1,770 97.57

การแปลแบบสื่อความ 900 49.61

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกที่ไม่เป็นคู่เทียบ 683 37.65

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏแสดงประโยคมูลฐานคู่เทียบ 110 6.06

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษาไทย 91 5.02

     ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมไปหน้า (59) (3.26)

     ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงบวก (12) (0.66)

     ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมกริยาแปลงเป็นนาม (10) (0.55)

     ประโยคกรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน (7) (0.39)

     ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมกริยาแปลงเป็นสภาพการณ์ (3) (0.16)

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏคงกรรมวาจก 14 0.77

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคย้ายส่วนไปซ้าย 2 0.11

การแปลแบบเสรี 442 24.37

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกคู่เทียบ 315 17.37

การใช้โครงสร้างเป็นวลี 70 3.86

     นามวลี (50) (2.76)

     กริยาวลี (17) (0.94)

     บุพบทวลี (3) (0.16)

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนาม 45 2.48

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคเคล็ฟต์เทียม 5 0.28

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคเคล็ฟต์แท้ 4 0.22

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนามคงกรรมวาจก 3 0.16

การแปลแบบตรงภาษา 408 22.49

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกต้นแบบในภาษาไทย 408 22.49

การไม่ปรากฏประโยคคู่แปล 20 1.10

ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย	get 35 1.93

การแปลแบบสื่อความ 29 1.60

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกที่ไม่เป็นคู่เทียบ 29 1.60

การแปลแบบตรงภาษา 6 0.33
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กลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจก ความถี่ ร้อยละ

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกต้นแบบในภาษาไทย 6 0.33

ประโยคกรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน 9 0.50

การแปลแบบตรงภาษา 9 0.50

การใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษาไทย 9 0.50

     ประโยคกรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน (9) (0.50)

รวม 1,814 100
 
 จากตาราง 2 จะเห็นได้ว่า ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย be ซึ่งพบในอัตราส่วนร้อยละ 
97.57 ปรากฏการใช้กลวิธีการแปล 3 กลวิธี คือ การแปลแบบสื่อความ การแปลแบบเสรี และการแปล
แบบตรงภาษา ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย get ซึ่งพบในอัตราส่วนร้อยละ 1.93 ปรากฏ
การใช้กลวิธีการแปล 2 กลวิธี คือ การแปลแบบสื่อความ และการแปลแบบตรงภาษา และประโยคกรรม
วาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน ซึ่งพบในอัตราส่วนร้อยละ 0.50 ปรากฏการใช้กลวิธีการแปลเพียง
กลวิธีเดียว คือ การแปลแบบตรงภาษา โดยกลวิธีการแปลประโยคกรรมวาจกแต่ละชนิดมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
	 1.	กรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย	be	(be-passive) พบกลวิธีการแปลดังนี้
 1.1 การแปลแบบสื่อความ โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยคชนิดต่าง ๆ แสดงตัวอย่างได้ดังนี้ 
 1.1.1 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกที่ไม่เป็นคู่เทียบ
  โครงสร้าง : ผู้ทรงสภาพ + กริยาอกรรม
  ตัวอย่างเช่น  ภาษาต้นฉบับ : The appeal was rejected...
         ภาษาฉบับแปล : ค�าอุทธรณ์นั้นตกไป...
    (ต้นแบบ : ค�าอุทธรณ์นั้นถูกปฏิเสธ...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ค�าอุทธรณ์นั้น ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏใน
ภาษาต้นฉบับ และตามด้วยกริยาอกรรมตก(ไป) ซึ่งเป็นกริยาอื่นที่น�ามาแทนกริยากรรมวาจกเดิม
 1.1.2 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏแสดงประโยคมูลฐานคู่เทียบ 
  โครงสร้าง :   มี + นามวลี
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …, and plenty of sand and cement had been   
    found in one of the outhouses, …
    ภาษาฉบับแปล : ...มีทรายและปูนซีเมนต์ที่พบในเรือนนอกแห่งหนึ่งใน 
      ปริมาณที่เพียงพอ…
    (ต้นแบบ :  ...ทรายและปูนซีเมนต์ในปริมาณที่เพียงพอถูกพบใน
      เรือนนอกแห่งหนึ่ง...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยน�ากริยาปรากฏ มี วางไว้ต้นประโยค ตามด้วยนามวลีที่เป็นผู้ทรงสภาพ ทรายและปูนซีเมนต์ และส่วน
ขยายประธาน ในปริมาณที่เพียงพอ ถูกน�าไปวางไว้ท้ายประโยคในภาษาฉบับแปล
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 1.1.3 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษาไทย
 1) กรรมวาจกเลื่อนกรรมไปหน้า
  โครงสร้าง :   ผู้ทรงสภาพ + กริยาสกรรม + (โดย/ด้วย + ผู้กระท�า)
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …, the Rebellion had been successfully carried  
      through.
    ภาษาฉบับแปล : …การปฏิวัติได้กระท�าส�าเร็จแล้ว
    (ต้นแบบ : …การปฏิวัติได้ถูกกระท�าส�าเร็จแล้ว)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ การปฏิวัติ ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษา
ต้นฉบับ และไม่ใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจกใด ๆ วางหน้ากริยาหลัก กระท�า ซึ่งเป็นกริยาสกรรม แสดง  
การเน้นผู้ทรงสภาพแต่เพียงประการเดียว ไม่ได้มีการเปรียบต่างจากสิ่งอื่น 
 2) กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงบวก
  โครงสร้าง :   ผู้ทรงสภาพ + ได้รับ + กริยาสกรรม 
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : A deputation of neighbouring farmers had been
       invited...
    ภาษาฉบับแปล : ตัวแทนของฟาร์มข้างเคียงได้รับเชิญ...
    (ต้นแบบ : ตัวแทนของฟาร์มข้างเคียงถูกเชิญ...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ตัวแทนของฟาร์มข้างเคียง ไว้ในต�าแหน่งประธานตาม
ท่ีปรากฏในภาษาต้นฉบับ และใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจก ได้รับ วางหน้ากริยาหลัก เชิญ ซึ่งเป็นกริยา              
สกรรม เพื่อแสดงสภาพของประธานผู้ทรงสภาพที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการกระท�า 
 3) กรรมวาจกเลื่อนกรรมกริยาแปลงเป็นนาม
  โครงสร้าง :   ผู้ทรงสภาพ + ได้รับ + การ–กริยาสกรรม + (โดย + ผู้กระท�า)
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : You’ve been well brought up, …
    ภาษาฉบับแปล : เจ้าได้รับการอบรมสั่งสอนมาดีจริง…
    (ต้นแบบ : เจ้าถูกอบรมสั่งสอนอย่างดี...)
 ในตวัอย่าง ผูแ้ปลคงส่วนเน้นผูท้รงสภาพ เจ้า ไว้ในต�าแหน่งประธานตามทีป่รากฏในภาษาต้นฉบบั 
และไม่ใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจกใด ๆ วางหน้ากริยาหลัก แต่ใช้กริยา ได้รับ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกริยาหลักใน
กรรมวาจกชนิดนี้วางหน้ากริยาสกรรม อบรมสั่งสอน ซึ่งถูกแปลงเป็นนามด้วยตัวบ่งการแปลงเป็นนาม 
การ แทน
 4) กรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน
  โครงสร้าง :   ใคร/คน/คนเรา/ + กริยาสกรรม + ผู้ทรงสภาพ
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : Mistakes were being made all the time, ...
    ภาษาฉบับแปล : ใคร ๆ ก็ท�าความผิดกันได้... 
    (ต้นแบบ : ความผิดถูกท�าตลอดเวลา...)
 ในตวัอย่าง ผูแ้ปลไม่คงส่วนเน้นผูท้รงสภาพ ความผดิ ไว้ในต�าแหน่งประธานตามทีป่รากฏในภาษา
ต้นฉบบั แต่แสดงการเน้นผูท้รงสภาพ ความผดิ โดยการน�าไปไว้ในต�าแหน่งกรรม ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ด่นในประโยค 
และมีการเพิ่มผู้กระท�า ใคร ๆ ซึ่งเป็นสรรพนามไร้ตัวตน โดยน�าไปวางไว้ในต�าแหน่งประธานแทน และไม่
ใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจกใด ๆ วางไว้หน้ากริยาหลัก ท�า ซึ่งเป็นกริยาสกรรม
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 5) กรรมวาจกเลื่อนกรรมกริยาแปลงเป็นสภาพการณ์
  โครงสร้าง :   ผู้ทรงสภาพ + น่า–กริยาสกรรม
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ :  For their word is perforce believed...
    ภาษาฉบับแปล : ค�าพูดของเขาน่าเชื่อถือ...
    (ต้นแบบ : ค�าพูดของเขาถูกเชื่อถือ...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ค�าพูดของเขา ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏใน
ภาษาต้นฉบับ และไม่ใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจกใด ๆ  วางหน้ากริยาหลัก แต่ใช้หน่วยค�า น่า เติมหน้ากริยา
หลัก เชื่อถือ ซึ่งเป็นกริยาสกรรมแทน 
 1.1.4 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคปรากฏคงกรรมวาจก
  โครงสร้าง : มี + นามวลี + ถูก + กริยาสกรรม
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : ...a most delightful person was called to look   
      after Jill. 
    ภาษาฉบับแปล : ...มีบุคคลผู้หนึ่งท่าทางเบิกบานที่สุดถูกเรียกมาดูแล  
      จิลล์
    (ต้นแบบ : ...บคุคลผู้หนึง่ท่าทางเบกิบานทีส่ดุถกูเรียกมาดแูลจลิล์)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยประโยคในส่วนแรกซ่ึงเป็นประโยคปรากฏ ใช้กริยาปรากฏ มี ขึ้นต้นประโยค ตามด้วยผู้ทรงสภาพซึ่ง
เป็นนามวลี บุคคลผู้หน่ึงท่าทางเบิกบานท่ีสุด และประโยคในส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนที่มาซ้อน เป็นประโยค
กรรมวาจก โดยใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจก ถูก วางหน้ากริยาสกรรม เรียก ในภาษาฉบับแปล
 1.1.5 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคย้ายส่วนไปซ้าย
  โครงสร้าง :  ผู้ทรงสภาพ + ผู้กระท�า + กริยาสกรรม
  ตัวอย่างเช่น  ภาษาต้นฉบับ : …a sufficiently large dose were given.
    ภาษาฉบับแปล : …ยาชนิดนี้เขาอาจกินเกินขนาด
    (ต้นแบบ : …ยาเกินขนาดถูกให้) 
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ยาชนิดน้ี ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษา
ต้นฉบบั แต่ท�าหน้าท่ีเป็นกรรม ซ่ึงแสดงการเน้นผูท้รงสภาพทีเ่ป็นส่วนแก่นความและแสดงส่วนทีเ่น้นเปรยีบ
ต่างด้วย โดยมีการเพิ่มนามวิเศษณ์ระบุเฉพาะ นี้ และผู้กระท�า เพื่อบ่งส่วนเน้นเปรียบต่าง
 1.2 การแปลแบบเสรี โดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคชนิดต่าง ๆ แสดงตัวอย่างได้ดังนี้
 1.2.1 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกคู่เทียบ
  โครงสร้าง :   (ผู้กระท�า) + กริยาสกรรม + ผู้ทรงสภาพ
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : We were sent here by Aslan. 
    ภาษาฉบับแปล : อัสลานส่งเรามา
    (ต้นแบบ : เราถูกส่งมาที่นี่โดยอัสลาน)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ เรา ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษา
ต้นฉบับ โดยน�าผู้กระท�า อัสลาน ซ่ึงปรากฏเป็นกรรมอ้อมอยู่ในบุพบทวลีในภาษาต้นฉบับมาวางไว้เป็น
ประธานหน้าประโยคกรรตุวาจกในภาษาฉบับแปล ท�าหน้าที่เป็นประธานผู้กระท�ากริยา ส่ง ซึ่งแต่เดิมท�า
หน้าที่เป็นกริยากรรมวาจก และ เรา ถูกน�ามาวางไว้เป็นกรรมในประโยคกรรตุวาจกคู่เทียบแทน
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 1.2.2 การแปลโดยใช้โครงสร้างเป็นวลี 
  1) นามวลี
  โครงสร้าง :  นาม (การ-กริยาสกรรม) + นาม (ผู้ทรงสภาพ) 
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : They were executed.
    ภาษาฉบับแปล : การประหารชีวิตคนสิบคน
    (ต้นแบบ : พวกเขาถูกประหารชีวิต)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยย้ายส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ชีวิตคนสิบคน ไปไว้ในต�าแหน่งหลังกริยาสกรรม ประหาร ซึ่งถูกแปลงเป็น
นามบ่งด้วยตัวบ่งการแปลงเป็นนาม การ กลายเป็นนามวลีในภาษาฉบับแปล
  2) กริยาวลี
  โครงสร้าง : กริยาหลัก + กริยาช่วย 
  ตัวอย่างเช่น  ภาษาต้นฉบับ : ...this is done, ...
    ภาษาฉบับแปล : ...เสร็จแล้ว...
    (ต้นแบบ : ...สิ่งนี้ถูกท�า...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยไม่กล่าวถงึส่วนเน้นผูท้รงสภาพ และขึน้ต้นวลด้ีวยค�ากรยิา เสรจ็ ซึง่แปลจากกรยิากรรมวาจกเดมิ แล้ว
ตามด้วยส่วนขยายที่เป็นกริยาช่วยบ่งกาลและการณ์ลักษณะ แล้ว กลายเป็นกริยาวลี
  3) บุพบทวลี
  โครงสร้าง :  บุพบท + นาม + อนุประโยคสัมพัทธ์ (ที่ + กริยา)
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …the stage was set.
    ภาษาฉบับแปล : …ในฉากที่ท�าขึ้น
    (ต้นแบบ : …ฉากถูกจัด)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยย้ายส่วนเน้นผู้ทรงสภาพซึ่งเป็นค�านาม ฉาก ไปไว้ในต�าแหน่งหลังค�าบุพบท ใน กลายเป็นบุพบทวลี ใน
ฉาก แล้วตามด้วยประโยคสมัพทัธ์ทีแ่ปลงมาจากภาคแสดง โดยขึน้ต้นด้วยประพันธ์สรรพนาม ที ่และตาม
ด้วยกริยา ท�าขึ้น ท�าหน้าที่เป็นส่วนขยายบุพบทวลีในภาษาฉบับแปล
 1.2.3 ประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนาม
  โครงสร้าง :   มี + นามวลี (การ–กริยาสกรรม) 
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …, another special meeting was held in the   
     barn…
    ภาษาฉบับแปล : ...มีการจัดประชุมนัดพิเศษที่ยุ้งฉาง...
    (ต้นแบบ : …การประชุมนัดพิเศษถูกจัดที่ยุ้งฉาง...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยใช้กรยิาปรากฏ ม ีข้ึนต้นประโยค และตามด้วยผูท้รงสภาพซึง่เป็นนามวล ีการจดัประชมุนดัพิเศษ ทีม่า
จากกริยากรรมวาจก จัด ถูกแปลงเป็นนามบ่งด้วยตัวบ่งการแปลงเป็นนาม การ 
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 1.2.4 ประโยคเคล็ฟต์เทียม
  โครงสร้าง :   (สิ่ง) + อนุประโยคสัมพัทธ์ไร้ค�าหลักส่วนที่เหลือ + สัมพันธกริยา + 
    ส่วนเคล็ฟต์เทียม 
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : They were followed immediately by the last   
    person…
    ภาษาฉบับแปล : ที่ตามหลังคนดินทั้งสองมาติด ๆ คือบุคคลสุดท้าย...
    (ต้นแบบ : พวกเขาถูกติดตามทันทีด้วยบุคคลสุดท้าย...)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยย้ายส่วนเน้นผูท้รงสภาพ คนดนิทัง้สอง มาไว้ในอนปุระโยคสมัพัทธ์ไร้ค�าหลกั ทีต่ามหลงั คนดินทัง้สอง
มาติด ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากส่วนเคล็ฟต์เทียมและน�ามาวางไว้หน้าประโยค โดยขึ้นต้น อนุประโยค
สัมพัทธ์ด้วยประพันธ์สรรพนาม ที่ เชื่อมด้วยสัมพันธกริยา คือ และตามด้วยส่วนที่ถูกเน้นต่างที่เป็นผู้ทรง
สภาพ บุคคลสุดท้าย ซึ่งย้ายมาอยู่ในต�าแหน่งเคล็ฟต์เทียมซึ่งปรากฏในส่วนหลังของประโยค
 1.2.5 ประโยคเคล็ฟต์แท้
  โครงสร้าง : (มัน) + สัมพันธกริยา + ส่วนเคล็ฟต์แท้ + ตัวบ่ง + 
    อนุประโยคสัมพัทธ์ ส่วนที่เหลือ  
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : A car such as had never been seen in   
      Sticklehaven before.
    ภาษาฉบับแปล : มันเป็นรถรุ่นใหม่ที่เฟรด นาราคอตต์ไม่เคยเห็นใน
      สติกเกิลเฮเวนมาก่อน
    (ต้นแบบ : รถแบบนี้ไม่เคยถูกเห็นในสติกเกิลเฮเวนมาก่อน)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ 
โดยน�าสรรพนามอ้างถึงไม่ได้ มัน วางไว้เป็นประธานหน้าประโยค เช่ือมด้วยสัมพันธกริยา เป็น ตามด้วย
ส่วนที่ถูกเน้นต่างท่ีเป็นผู้ทรงสภาพ รถรุ่นใหม่ ซึ่งย้ายมาอยู่ในต�าแหน่งเคล็ฟต์ บ่งตามด้วยตัวบ่งเน้นต่าง 
ที่ และต่อด้วยอนุประโยคสัมพัทธ์ เฟรด นาราคอตต์ไม่เคยเห็นในสติกเกิลเฮเวนมาก่อน ซ่ึงเฟรด นารา
คอตต์ เป็นผู้กระท�าที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากการตีความได้จากปริบทในประโยคกรรมวาจกเดิม 
 1.2.6 ประโยคปรากฏแสดงการกลายเป็นนามคงกรรมวาจก
  โครงสร้าง : มี + นามวลี (การ–กริยาสกรรม) + ถูก + กริยาสกรรม
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …fresh documents had been discovered…
    ภาษาฉบับแปล : ...มีการเปิดเผยเอกสารใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ…
    (ต้นแบบ : ...เอกสารใหม่ถูกค้นพบ…)
  ในตัวอย่าง ผู้แปลไม่คงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพไว้ในต�าแหน่งประธานตามท่ีปรากฏในภาษา
ต้นฉบับ โดยประโยคในส่วนแรกซึ่งเป็นประโยคปรากฏ ใช้กริยาปรากฏ มี ข้ึนต้นประโยค ตามด้วย          
ผู้ทรงสภาพซึ่งเป็นนามวลี การเปิดเผยเอกสารใหม่ ที่มาจากกริยากรรมวาจก เปิดเผย ถูกแปลงเป็นนาม
บ่งด้วยตวับ่งการแปลงเป็นนาม การ และประโยคในส่วนท่ีสองซึง่เป็นส่วนทีม่าซ้อนเป็นประโยคกรรมวาจก 
โดยใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจก ถูก วางหน้ากริยาสกรรม ค้นพบ 
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 1.3 การแปลแบบตรงภาษา โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกต้นแบบในภาษาไทยคือ
กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงลบซึ่งเป็นประโยคคู่เทียบกับในภาษาต้นฉบับ แสดงตัวอย่างได้ดังนี้
  โครงสร้าง :  ผู้ทรงสภาพ + ถูก/โดน + กริยาสกรรม + (โดย/ด้วย/จาก + ผู้กระท�า)
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : They were executed immediately, …
    ภาษาฉบับแปล : พวกมันทั้งหมดถูกประหารในทันที...
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ พวกมันทั้งหมด ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏใน
ภาษาต้นฉบับ และใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจก ถูก วางหน้ากริยาหลัก ประหาร ซึ่งเป็นกริยาสกรรมเพื่อ
แสดงสภาพของประธานผู้ทรงสภาพที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการกระท�า 
 2.	ประโยคกรรมวาจกเลื่อนกรรมที่บ่งด้วย	get	(get-passive) พบกลวิธีการแปลดังนี้
 2.1 การแปลแบบสื่อความ โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรตุวาจกที่ไม่เป็นคู่เทียบ แสดง
ตัวอย่างได้ดังนี้
  โครงสร้าง :  ผู้ทรงสภาพ + กริยาอกรรม
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …her leg got caught in the stirrup… 
    ภาษาฉบับแปล : …ขาเธอติดอยู่ในโกลน…
    (ต้นแบบ : …ขาเธอถูกจับอยู่ในโกลน…)
 ในตัวอย่าง ผู้แปลคงส่วนเน้นผู้ทรงสภาพ ขาเธอ ไว้ในต�าแหน่งประธานตามที่ปรากฏในภาษา
ต้นฉบับ และตามด้วยกริยาอกรรม ติด(อยู่) ซึ่งเป็นกริยาอื่นที่น�ามาแทนกริยากรรมวาจกเดิม
 2.2 การแปลแบบตรงภาษา โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกต้นแบบในภาษาไทยคือ
กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงลบซึ่งเป็นประโยคคู่เทียบกับในภาษาต้นฉบับ แสดงตัวอย่างได้ดังนี้
  โครงสร้าง :  ผู้ทรงสภาพ + ถูก/โดน + กริยาสกรรม + (โดย/ด้วย/จาก + ผู้กระท�า)
  ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : …, and about ten people got expelled. 
    ภาษาฉบับแปล : …คนถูกไล่ออกราวสิบคน
 ในตัวอย่าง ผูแ้ปลคงส่วนเน้นผูท้รงสภาพ คน ไว้ในต�าแหน่งประธานตามทีป่รากฏในภาษาต้นฉบบั 
และใช้กริยาช่วยบ่งกรรมวาจก ถูก วางหน้ากริยาหลัก ไล่ออก ซึ่งเป็นกริยาสกรรมเพื่อแสดงสภาพของ
ประธานผู้ทรงสภาพท่ีได้รับผลกระทบเชิงลบจากการกระท�า ตามด้วยส่วนขยายประธานผู้ทรงสภาพ            
ราวสิบคน ซึ่งแสดงการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งการวางส่วนขยายประธานเล็กน้อยในภาษาฉบับแปล
 3. กรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตน (impersonal passive) พบกลวิธีการแปลแบบตรง
ภาษาเพียงกลวิธีเดียว โดยการใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจกที่ลดความเป็นต้นแบบในภาษาไทยคือ   
กรรมวาจกไม่เลื่อนกรรมประธานไร้ตัวตนซึ่งเป็นประโยคคู่เทียบกับในภาษาต้นฉบับ ดังตัวอย่าง 
 โครงสร้าง :   ใคร/คน/คนเรา/ + กริยาสกรรม + ผู้ทรงสภาพ
 ตัวอย่างเช่น ภาษาต้นฉบับ : They will find ten dead bodies…
   ภาษาฉบับแปล : คนจะพบศพคนตายสิบศพ…
 ในตวัอย่าง ผูแ้ปลคงส่วนเน้นผูท้รงสภาพ คนตายสบิศพ ไว้ในต�าแหน่งกรรมตามทีป่รากฏในภาษา
ต้นฉบับ และคงผู้กระท�าซ่ึงเป็นสรรพนามไร้ตัวตน คน ไว้ในต�าแหน่งประธานหน้ากริยาสกรรม พบ ซึ่ง
แสดงการเน้นกรรมผู้ทรงสภาพโดยเป็นสิ่งที่เด่นในประโยคแทนประธานผู้กระท�า 
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อภิปรายผลการวิจัย
 งานวจิยันีพ้บการปรากฏของหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในภาษาองักฤษในอตัราส่วนทีน้่อยเม่ือ
เทยีบกบัหน่วยสร้างประโยคทัง้หมดในภาษาต้นฉบบั คอื ประมาณร้อยละ 8 ของจ�านวนหน่วยสร้างประโยค
ทัง้หมด โดยพบอตัราการปรากฏใช้ในนวนยิายต้นฉบบัประเภทวทิยาศาสตร์มากทีส่ดุ คอื ประมาณร้อยละ 
33 ของจ�านวนประโยคกรรมวาจกทั้งหมด และประมาณร้อยละ 3 ของจ�านวนประโยคทั้งหมด และพบ
อัตราการปรากฏใช้ในนวนิยายต้นฉบับประเภทผจญภัยน้อยที่สุด คือ ประมาณร้อยละ 12 ของจ�านวน
ประโยคกรรมวาจกทั้งหมด และประมาณร้อยละ 1 ของจ�านวนประโยคทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับที่ Givón 
(1979a อ้างถึงใน Givón  : 2001) ได้เสนอไว้ว่า หน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกมักปรากฏในเนื้อหาที่ไม่เป็น
วชิาการค่อนข้างน้อย ดงัเช่น ในตวับทภาษาเขยีนประเภทนวนยิายท่ีพบการปรากฏของหน่วยสร้างประโยค
กรรมวาจกเพียงร้อยละ 9 ในขณะที่พบการปรากฏของหน่วยสร้างประโยคกรรตุวาจกมากถึงร้อยละ 91
 ส�าหรบัผลการศกึษากลวธิกีารแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกในนวนยิายจากภาษาองักฤษเป็น
ภาษาไทย พบว่า กลวิธีการแปลที่พบใช้มากที่สุด คือ การแปลแบบสื่อความ โดยพบใช้ประโยคกรรตุวาจก
ทีไ่ม่เป็นคูเ่ทยีบในการแปลมากทีส่ดุในบรรดาโครงสร้างประโยคทุกชนดิท่ีใช้ในการแปลแบบสือ่ความ ผูวิ้จยั
ตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากการแปลวรรณกรรมประเภทนวนิยายนอกเหนือจากการต้องรักษาความหมาย
เดิมไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยังต้องรักษารสของความหมายเดิมไว้ให้เป็นรสเดียวกันด้วย ดังนั้น หากใช้
กลวิธกีารแปลแบบตรงภาษาแล้วอาจท�าให้ภาษาแปลขาดความเป็นธรรมชาต ิและสือ่ความหมายได้ไม่ตรง
ตามปริบทที่ปรากฏในภาษาต้นฉบับ ผู้แปลจึงเลือกที่จะใช้กลวิธีการแปลแบบสื่อความแทน โดยการปรับ
รปูประโยค กรรมวาจกและเปลีย่นมาใช้ประโยคกรรตวุาจกทีไ่ม่เป็นคูเ่ทยีบในภาษาฉบับแปล ซึง่มลีกัษณะ
โครงสร้างท่ียังคงส่วนเน้นผู้ถูกกระท�าไว้ในต�าแหน่งประธาน หากแต่ตามด้วยกริยาอื่นซึ่งไม่ใช่กริยากรรม
วาจกเดิมที่ปรากฏในประโยคภาษาต้นฉบับ แต่มีความหมายเทียบเคียงกันได้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงภาวะ
แทรกซ้อนทางภาษาและการคงไว้ซึ่งอรรถรสในภาษาฉบับแปล 
 ส่วนข้อค้นพบท่ีว่า กลวิธีการแปลท่ีพบใช้น้อยที่สุดในบรรดากลวิธีการแปลที่พบทั้งหมด คือ 
การแปลแบบตรงภาษา ผูว้จิยัสนันษิฐานว่า อาจเนือ่งจากโดยลกัษณะส�าคญัของหน่วยสร้างประโยคกรรม
วาจกแล้วเป็นหน่วยสร้างประโยคท่ีมีผู้ถูกกระท�าเด่น และสัมพันธ์กับการเป็นหัวเรื่องและการเสนอข้อมูล
เก่า/ใหม่ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วผู้พูดมักจะเน้นที่ข้อมูลเก่ามากกว่า และถ้าผู้ถูกกระท�าเป็นข้อมูลเก่าก็จะถูก
น�าไปไว้ที่ต้น ประโยคกลายเป็นประโยคกรรมวาจก แต่เม่ือพิจารณาถึงหลักการแปลวรรณกรรมประเภท
นวนิยายแล้ว ความสละสลวยและความสุนทรีย์ของภาษาฉบับแปลก็นับเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ หากใช้
การแปลแบบตรงภาษาเป็นส่วนใหญ่แล้วอาจท�าให้ภาษาฉบับแปลขาดความเป็นธรรมชาติไป ด้วยเหตุนี้ 
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้ถูกต้องตามปริบทของภาษาต้นฉบับด้วยเงื่อนไขของโครงสร้าง
ไวยากรณ์ในภาษาฉบบัแปล แต่อาจไม่ครอบคลุมถงึความสละสลวยและความเป็นธรรมชาตขิองภาษาฉบับ
แปล ผู้แปลจึงเลือกท่ีจะใช้การแปลแบบตรงภาษาเป็นส่วนน้อย โดยใช้โครงสร้างเป็นประโยคกรรมวาจก
ต้นแบบในภาษาไทยคือ กรรมวาจกเลื่อนกรรมนัยเชิงลบ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างที่คงส่วนเน้นผู้ถูกกระท�า
ไว้ในต�าแหน่งประธาน และมกีรยิาช่วยบ่งกรรมวาจก ถกู หรอื โดน วางก�ากบัหน้ากรยิาหลกั จดัเป็นประโยค
คู่เทียบชนิดเดียวกันกับในต้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของนันทภัค 
ประทีปแก้ว (2553) เรื่อง กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคเน้นส่วนในเนื้อหาที่ไม่เป็นวิชาการ ที่พบว่า 
ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลแบบ ตรงตัวในอัตราส่วนที่น้อยในการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกใน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ประโยคคู่เทียบกรรมวาจกที่ปรากฏในภาษาไทย
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 ดังนั้น การศึกษากลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกโดยน�าทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อัน
ได้แก่แนวคิดไวยากรณ์หน้าที่นิยมเชิงแบบลักษณ์ภาษาและทฤษฎีทางการแปลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันนั้นแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้กลวิธีการแปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกอย่างมีหลักการของ
ผูแ้ปล ซึง่ผู้วิจัยเหน็ว่า ข้อค้นพบทีน่่าสนใจนีจ้ะเป็นการน�าเสนอแนวทางหนึง่ในการน�าไปประยกุต์ใช้ส�าหรบั
การแก้ไขปัญหาการแปลต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านไวยากรณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้การแปลข้าม
ภาษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อยอด
 นอกจากการศึกษากลวิธีการแปลในระดับโครงสร้างประโยคแล้ว โครงสร้างภาษาในระดับอื่น ๆ 
อย่างเช่น นามวลีกรรมวาจก ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะท�าการศึกษาว่าผู้แปลจะมีกลวิธีการแปลแบบใด
ในการรักษาเจตนาและถ่ายทอดความหมายตามปรบิทไว้ให้ได้มากทีส่ดุ เนือ่งจากในงานวิจยันีพ้บกลวิธกีาร
แปลหน่วยสร้างประโยคกรรมวาจกโดยใช้ชนิดโครงสร้างเป็นวลีด้วย ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพบกลวิธี
การแปลนามวลีกรรมวาจกโดยใช้ชนิดโครงสร้างเป็นประโยคได้
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