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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ในระดับค�าของนักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ต้าหลี่ จ�านวน 33 คน รวมถึงน�าเสนอแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาทฤษฏีการแปลให้กับนักศึกษาจีนในรุ่นถัดไป โดยใช้วิธีการหาความ
ถี่และค่าร้อยละของข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือ
การที่นักศึกษาเลือกใช้ค�าไม่ถูกต้อง รองลงมาคือ การแปลตรงตัวมากเกินไป และข้อผิดพลาดที่พบ
น้อยทีส่ ดุ คือ การสะกดค�าไม่ถกู ต้องตามอักขระวิธี ซึง่ ข้อผิดพลาดเหล่านีม้ สี าเหตุมาจากการทีน่ กั ศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ท�าให้ใช้ภาษาไทยในการแปลผิดพลาด รวมถึง
การได้รบั อิทธิพลจากภาษาจีนซึง่ เป็นภาษาแม่ของตนเองมากจนเกินไป ท�าให้บทแปลมีโครงสร้างและ
รูปแบบขัดกับลักษณะภาษาไทย โดยข้อผิดพลาดต่าง ๆ เหล่านีส้ ามารถแก้ไขได้โดยฝึกฝนให้นกั ศึกษา
ท�าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความช�านาญในการใช้
ภาษาไทยในการแปลให้ถูกต้อง และเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ของภาษาจีน
และภาษาไทย
ค�าส�าคัญ : ข้อผิดพลาดทางการแปล การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย นักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยต้าหลี่
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ABSTRACT
This research is aimed to study and analyze the possible errors in translating word
levels from Chinese into Thai, in order to perceive improving ways in teaching theories of
translation subject, then passes onto the next generations. The information was mainly
accumulated from the translating exercises, which were assigned to 33 third-year Chinese
students from foreign language major, Dali University. The research used frequency and
percentage terms to sum up those errors on its given exercises. The conclusion says that the
most error found in translating is inappropriately selected words. Secondly, students used
the exact words and meanings to translate another language, which make the translation is
far too straightforward. Lastly is misspelling words. It can be concluded that these errors are
basically caused by most of students are lacking of skill in using Thai language correctly,
which primary caused the error on its translations. Also the influencing of Chinese language,
which is their own mother tongue language is taking place when they’re translating. It might
cause the structure and pattern of translations are mistakenly used. These errors can be
remedied by giving more translating exercises so that students can gradually build their
expertise in translating Chinese into Thai. Also emphasizing the differences in various ways
between Chinese and Thai language.
Keywords: translation errors, translation of Chinese into Thai, Chinese students, Dali University
บทน�ำ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต้ า หลี่ ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น ซึ่ ง ตามก� ำ หนดในข้ อ ตกลงด้ า น
การแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการนี้ ทางสาขาวิ ช า
ภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ต้าหลีจ่ ะส่งนักศึกษาจีนมาศึกษายังมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครทุ ก ปี เ ป็ น ระยะเวลาทั้ ง สิ้ น 2
ภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
เป็นต้นมา

วิชาทฤษฏีการแปล คือ หนึ่งในรายวิชา
ที่นักศึกษาจีนต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการ
ศึกษาที่ 2 จ�ำนวนชั่วโมงทั้งสิ้น 28 ชั่วโมง โดย
มีคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เ ป็ น ผู ้ รั บ ชอบ
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจุดประสงค์หลัก
ของรายวิชานี้ คือ เพื่อให้นักศึกษาจีนเข้าใจหลัก
ทฤษฎีและเทคนิคขัน้ พืน้ ฐานในการแปลภาษาจีน
เป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน ทั้งนี้
ผู ้ ส อนจะเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาจี น ฝึ ก แปลข้ อ ความ
ต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนเป็นภาษาไทยมากกว่า
เนื่องจาก ผู้สอนเห็นว่าการแปลภาษาจีนเป็น
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ภาษาไทยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากส�ำหรับผู้เรียน
ชาวจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ดังนั้น
จึงควรมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ
ศศรั ก ษ์ เพชรเชิ ด ชู (Phetchertchu,
2012) กล่าวว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเรียน
การสอนการแปลจีนไทยนัน้ มีสาเหตุทแี่ ตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 2 สาเหตุหลัก คือ
เกิ ด จากการใช้ ภ าษาไทยที่ ผิ ด พลาดและแปล
ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือบทแปลมีโครงสร้าง
และรูปแบบขัดกับลักษณะภาษาไทย ท�ำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการแปลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ
แปลตรงตั ว มากเกิ น ไป การแปลทั บ ศั พ ท์ ห รื อ
แปลวิสามานยนามแบบตรงตัว ทั้งที่ภาษาไทย
มีค�ำบัญญัติไว้แล้ว การเลือกใช้ค�ำไม่เหมาะสม
อั น เนื่ อ งมาจากมี ค� ำ เที ย บเคี ย งได้ ห ลายค� ำ
หรือเป็นค�ำไทยมีความหมายใกล้เคียงกัน การ
สะกดผิด ความประมาทเลินเล่อ ไม่รอบคอบ
ในการแปล เป็นต้น
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะผู ้ ส อนรายวิ ช าทฤษฎี
การแปลให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาจี น พบว่ า แบบฝึ ก หั ด
และแบ บ ท ดส อบกา รแปล ภ าษาจี น เป็ น
ภาษาไทยที่ผู้วิจัยมอบหมายให้กับนักศึกษาท�ำ
นั้นมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการแปลในระดับ
ค�ำค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อค้นหาสาเหตุและน�ำผลการศึกษานี้มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา
ทฤษฏีการแปลให้กับนักศึกษาจีนในรุ่นถัดไป

159

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยในระดับค�ำ
ของนักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษา
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต้าหลี่
2. เพื่ อ น� ำ ข้ อ ผิ ด พลาดในการแปลที่
เกิดขึน้ มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาทฤษฎีการแปลต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนิน
การวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักศึกษาจีนสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2559 คณะภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยต้าหลี่ จ�ำนวน 33 คน
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบ
การแปลแบบเป็ น ประโยคจากภาษาจี น เป็ น
ภาษาไทยในรายวิชาทฤษฎีการแปลของนักศึกษา
จีนจ�ำนวน 6 ชุด รวมทั้งหมด 60 ข้อที่คัดมาจาก
ข่าว โฆษณา บทสัมภาษณ์ ฯลฯ ในนิตยสาร
ภาษาจีน @Mangu (แอทมานกู)่ ฉบับที่ 59-61 ซึง่
ผูว้ จิ ยั ให้นกั ศึกษาท�ำในคาบเรียน สัปดาห์ละ 1 ชุด
รวม 6 สัปดาห์ โดยอนุญาตให้เปิดพจนานุกรมและ
ใช้เครื่องมือสืบค้นออนไลน์ในการค้นหาค�ำศัพท์
ที่ไม่ทราบความหมายได้
3. ด� ำ เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห ์
ข้อผิดพลาดในการแปลในระดับค�ำของนักศึกษา
จี น โดยการหาความถี่ แ ละค่ า ร้ อ ยละของ
ข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า
เกิดข้อผิดพลาดในด้านใดมากทีส่ ดุ รวมถึงสาเหตุ
ที่ท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
แบบทดสอบการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยของ
นักศึกษาจ�ำนวน 6 ชุด ทัง้ หมด 60 ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้พบ
ข้อผิดพลาดในการแปลระดับค�ำทั้งหมด 3 ด้าน
1. การเลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้อง
จากการศึกษาวิเคราะห์แบบทดสอบการ
แปลของนักศึกษาพบว่ามีนกั ศึกษาแปลโดยใช้คำ�
ไม่ถกู ต้องทัง้ หมด 134 ครัง้ แบ่งออกเป็นการเลือก
ใช้ค�ำนาม ค�ำกริยาและค�ำวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง ดังนี้
1.1 การเลือกใช้คำ� นามไม่ถกู ต้อง พบ
ว่านักศึกษาเลือกใช้ค�ำนามไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 89
ครัง้ แบ่งออกเป็นการเลือกใช้คำ� สามานยนามและ
ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
1) การเลือกใช้ค�ำสามานยนาม
ไม่ถูกต้อง พบว่ามีนักศึกษาแปลค�ำสามานยนาม
หรือค�ำนามทั่วไปไม่ถูกต้องจ�ำนวน 28 ครั้ง ข้อ
ผิดพลาดในด้านนีม้ สี าเหตุมาจากค�ำสามานยนาม
ดังกล่าวในภาษาจีนมีคำ� เทียบเคียงเป็นค�ำไทยได้
หลายค�ำ ท�ำให้นกั ศึกษาเกิดความสับสน ไม่แน่ใจ
ว่าควรเลือกใช้ค�ำใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม
จึงเลือกใช้ค�ำที่ไม่เข้ากับบริบท ท�ำให้ความหมาย
ผิดเพี้ยนไปจากข้อความในต้นฉบับภาษาจีน เช่น   
泰国有四大菜系，分别为泰北菜、泰
东北菜、泰中菜与泰南菜。 แปลเป็น:

ประเทศไทยมี 4 ผักใหญ่ ได้แก่ ผักภาคเหนือ ผัก
ภาคอีสาน  ผักภาคกลาง และผักภาคใต้  ควรแปล
ว่า: ประเทศไทยมีอาหาร 4 ตระกูลใหญ่ ได้แก่
อาหารภาคเหนือ อาหารภาคอีสาน อาหารภาค
กลาง และอาหารภาคใต้

2) การเลื อ กใช้ ค� ำ วิ ส ามานยนาม
ไม่ถูกต้อง จากการศึกษาวิเคราะห์แบบทดสอบ
การแปลของนักศึกษาพบว่ามีนักศึกษาแปลค�ำ
วิสามานยนามหรือชื่อเฉพาะไม่ถูกต้องจ�ำนวน
61 ครั้ง ข้อผิดพลาดในด้านนี้มีสาเหตุมาจาก
การที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น ออนไลน์
ในการค้นหาว่าค�ำนั้น ๆ ในภาษาไทยใช้ค�ำใด
ที่เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
รวมถึ ง ที่ มี ก ารแปลเป็ น ภาษาไทยไว้ อ ยู ่ ก ่ อ น
แล้ว โดยนักศึกษาใช้แปลโดยใช้เสียงภาษาจีน
มาทั บ ศั พ ท์ แ ละแปลตรงตามความหมายใน
พจนานุกรม
แปลโดยใช้ เ สี ย งภาษาจี น มาทั บ ศั พ ท์
จ�ำนวน 25 ครั้ง เช่น
(1) 巴育总理得知此事后...
แปลเป็ น: หลังจากที่นายกรัฐมนตรี
ปายูท่ ราบเรื่ องนี ้...
ควรแปลว่า: หลังจากทีน่ ายกรัฐมนตรี
ประยุทธ์ทราบเรื่ องนี ้...
(2) 西游记...
แปลเป็น: ซีอิ๋วจี้
ควรแปลว่า: ไซอิ๋ว
(3) 易三仓大学位于曼谷。
แปลเป็น: มหาวิทยาลัยอี้ซานชาง
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
ควรแปลว่า: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ
แปลตรงตามความหมายในพจนานุกรม
จ�ำนวน 36 ครั้ง เช่น
(4) 农业大学
แปลเป็น: มหาวิทยาลัยการเกษตร
ควรแปลว่า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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(5) 红楼梦
แปลเป็น: ความฝันในแมนชั่นสีแดง
ควรแปลว่า: ความฝันในหอแดง
1.2 การเลื อ กใช้ ค� ำ วิ เ ศษณ์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
พบว่า นักศึกษาแปลค�ำวิเศษณ์ไม่ถูกต้องจ�ำนวน
31 ครั้ง ข้อผิดพลาดในด้านนี้มีสาเหตุมาจากค�ำ
วิเศษณ์ดังกล่าวในภาษาจีนมีค�ำเทียบเคียงเป็น
ค�ำไทยได้หลายค�ำ ท�ำให้นักศึกษาไม่แน่ใจว่าควร
เลือกใช้ค�ำใดจึงจะถูกต้องและเหมาะสม จึงเลือก
ใช้ค�ำที่ไม่เข้ากับบริบท เช่น
(1) 多谢你今天热情接受我们的
采访。

แปลเป็น: ขอบคุณทีใ่ ห้สมั ภาษณ์กบั
เราอย่างเร่าร้อนในวันนี้
ควรแปลว่า: ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์
กับเราอย่างอบอุ่นในวันนี้
1.3 การเลือกใช้คำ� กริยาไม่ถกู ต้อง พบว่า
นักศึกษาแปลค�ำวิเศษณ์ไม่ถกู ต้องจ�ำนวน 14 ครัง้
ข้อผิดพลาดในด้านนี้มีสาเหตุมาจากค�ำกริยาดัง
กล่าวในภาษาจีนมีค�ำเทียบเคียงเป็นค�ำไทยได้
หลายค�ำ  ท�ำให้นักศึกษาเลือกใช้ค�ำที่ไม่เข้ากับ
บริบท ข้อความที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทย
จึงไม่ถูกต้อง เช่น
(1) 若会英文优先考虑。
แปลเป็น: ถ้าได้ภาษาอังกฤษจะคิด
เป็นพิเศษ
ควรแปลว่า: ถ้าได้ภาษาอังกฤษจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
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2. การแปลตรงตั ว มากเกิ น ไป พบว่ า
มี นั ก ศึ ก ษาใช้ ค� ำ ในภาษาไทยแปลตรงตั ว จาก
ภาษาจีนมากเกินไป จ�ำนวน 92 ครั้ง ข้อผิดพลาด
ในด้ า นนี้ มี ส าเหตุ ม าจากนั ก ศึ ก ษาขาดความ
เข้าใจในบริบทของเนือ้ ความทีแ่ ปล รวมถึงยังขาด
ทักษะในการใช้ภาษาไทย จึงยึดตามโครงสร้าง
และความหมายในภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาแม่ของ
ตนเอง เช่น
(1) 当时选择来泰国是因为家里
生意关系。

แปลเป็น: ตอนนัน้ เลือกมาประเทศไทย
เพราะความสัมพันธ์ธุรกิจในบ้าน
ควรแปลว่า: ตอนนัน้ เลือกมาประเทศไทย
เป็นเพราะธุรกิจของที่บ้าน

(2) 泰国三大电信公司
แปลเป็ น : 3 ใหญ่ บ ริ ษั ท โทรเลข
สื่อสารไทย
ควรแปลว่า: 3 ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่
ของไทย
(3) 到哪里？
แปลเป็น: ถึงไหน
ควรแปลว่า: ไปไหน
(4) 赛跑
แปลเป็น: แข่งวิ่ง
ควรแปลว่า: วิ่งแข่ง
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3. การสะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระ
วิธี พบว่า มีนักศึกษาแปลโดยสะกดค�ำในภาษา เช่น
ไทยไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี จ�ำนวน 86 ครั้ง
ข้อผิดพลาดในด้านนีเ้ กิดจากสาเหตุหลายประการ
อาทิ นักศึกษาออกเสียงไม่ถูกต้อง ไม่แน่ใจใน
เรื่องการใช้มาตราตัวสะกด การผันวรรณยุกต์
ผิด รวมถึงการขาดความรอบคอบของนักศึกษา
เอง ท�ำให้สะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีใน
ภาษาไทย สามารถแบ่งข้อผิดพลาดออกได้เป็น
4 ด้าน ได้แก่ ใช้พยัญชนะไม่ถูกต้อง ใช้ตัวสะกด
ไม่ถูกต้อง ใช้สระไม่ถูกต้อง และใช้วรรณยุกต์
ไม่ถูกต้อง เช่น
1) ใช้พยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 24  
ครั้ง เช่น
(1) 红楼梦
เขียนว่า: “ความฟันในหอแดง”
แก้ไขเป็น: “ความฝันในหอแดง”
(2) 选择来泰国
เขียนว่า: เหลือกมาประเทศไทย
แก้ไขเป็น: เลือกมาประเทศไทย เช่น
(3) 大使馆
เขียนว่า: สถานเอกอัครราชถูต
แก้ไขเป็น: สถานเอกอัครราชทูต
(4) 古代
เขียนว่า: โปราณ
แก้ไขเป็น: โบราณ

2) ใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 12 ครั้ง
(1) 泰东北菜
เขียนว่า: อาหารภาคอีสาร
แก้ไขเป็น: อาหารภาคอีสาน
(2) 手机
เขียนว่า: โทรศัพร์มือถือ
แก้ไขเป็น: โทรศัพท์มือถือ
3) ใช้สระไม่ถูกต้อง จ�ำนวน 14 ครั้ง เช่น
(1) 太多了
เขียนว่า: เยาะเกินไป
แก้ไขเป็น: เยอะเกินไป
(2) 考虑
เขียนว่า: พิจรณะ
แก้ไขเป็น: พิจารณา
(3) 昨天
เขียนว่า: เมื่อวัน
แก้ไขเป็น: เมื่อวาน
4) ใช้วรรณยุกต์ไม่ถกู ต้อง จ�ำนวน 36 ครัง้

(1) 老师说
เขียนว่า:อาจารย์พู้ดว่า
แก้ไขเป็น:อาจารย์พูดว่า
(2) 这碗饭
เขียนว่า:ข้ามชามนี่
แก้ไขเป็น:ข้าวชามนี้
ผู้วิจัยน�ำข้อผิดพลาดทั้ง 3 ด้านในการ
แปลของนักศึกษาจีนข้างต้นมาหาจ�ำนวนครั้ง
และค่าร้อยละของข้อผิดพลาดในด้านต่าง ๆ โดย
สามารถสรุปเป็นตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนครั้งและค่าร้อยละของข้อผิดพลาดการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยในระดับค�ำของ
นักศึกษาจีน
ข้อผิดพลาด
การเลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้อง
การแปลตรงตัวมากเกินไป
การสะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
รวม

จ�ำนวนครั้ง
134
92
86
312

ร้อยละ
42.99
29.45
27.56
100.0

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดในการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาจีน
เกิดขึ้นทั้งหมด 312 ครั้ง ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด 134 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.99 รองลงมาคือ การแปลตรงตัวมากเกินไป ทั้งหมด 92 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 29.45 และข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดค�ำไม่ถูกต้อง
ตามอักขระะวิธี ทั้งหมด 86 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.56
ตารางที่ 2 จ�ำนวนครั้งและค่าร้อยละของข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำนามไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำกริยาไม่ถูกต้อง
รวม

จ�ำนวนครั้ง
89
31
14
134

ร้อยละ
66.41
23.15
10.44
100

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้วา่ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเลือกใช้คำ� ไม่ถกู ต้องเกิดขึน้ ทัง้ หมด 134
ครั้ง โดยเกิดจากการเลือกใช้ค�ำนามไม่ถูกต้องมากถึง 89 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.41 รองลงมาคือ การ
เลือกใช้ค�ำวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง มีทั้งหมด 31 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.15 และข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุด
คือการเลือกใช้ค�ำกริยาไม่ถูกต้อง ทั้งหมด 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.44
ตารางที่ 3 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกใช้ค�ำนามไม่ถูกต้อง
การแปลค�ำไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำสามานยนามไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
รวม

จ�ำนวนครั้ง
28
61
89

ร้อยละ
31.46
68.54
100.0
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จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเลือกใช้คำ� นามไม่ถกู ต้องเกิดขึน้ ทัง้ หมด
89 ครั้ง โดยเกิดจากการเลือกใช้ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้องมากถึง 61 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68.54
รองลงมาคือ การเลือกใช้ค�ำสามานยนามไม่ถูกต้อง มีทั้งหมด 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.46
ตารางที่ 4 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเลือกใช้ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
แปลโดยใช้เสียงภาษาจีนมาทับศัพท์
แปลตรงตามความหมายในพจนานุกรม
รวม

จ�ำนวนครั้ง
25
36
61

ร้อยละ
40.98
59.02
100.0

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการแปลตรงตามความหมายในพจนานุกรม
มีทงั้ หมด 36 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 59.02 รองลงมาคือ การแปลโดยใช้เสียงภาษาจีนมาทับศัพท์มที งั้ หมด
25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.98
ตารางที่ 5 ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
การสะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
ใช้พยัญชนะต้นไม่ถูกต้อง
ใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง
ใช้สระไม่ถูกต้อง
ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
รวม

จ�ำนวนครั้ง
24
12
14
36
86

ร้อยละ
27.91
13.95
16.28
41.86
100.0

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดค�ำไม่ถูกต้องตามอักขระวิธี
เกิดขึ้นทั้งหมด 86 ครั้ง ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดคือ การใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ทั้งหมด 36 ครั้ง
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.86 รองลงมาคื อ การใช้ พ ยั ญ ชนะต้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง หมด 24 ครั้ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 27.91 ถัดไปคือ การใช้สระไม่ถูกต้องทั้งหมด 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.28 และข้อผิดพลาด
ที่พบน้อยที่สุดคือ การใช้ตัวสะกดไม่ถูกต้อง ทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.95
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข ้ อ ผิ ด พลาด
ในการแปลระดับค�ำจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
ของนักศึกษาจีน สามารถสรุปผลและอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
1. การเลือกใช้คำ� ไม่ถกู ต้อง ข้อผิดพลาด
ทีพ่ บมากทีส่ ดุ ทัง้ หมด 134 ครัง้ แบ่งออกเป็น การ
เลือกใช้คำ� นาม ค�ำกริยาและค�ำวิเศษณ์ไม่ถกู ต้อง
การเลือกใช้ค�ำนามไม่ถูกต้อง เกิดขึ้น
ทั้งหมด 89 ครั้ง แบ่งออกได้เป็นการเลือกใช้ค�ำ
สามานยนามและค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
การเลือกใช้ค�ำสามานยนามไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้นทั้งหมด 28 ครั้ง ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากค�ำ
ในภาษาจีนบางค�ำสามารถแปลเป็นค�ำภาษาไทย
ได้ ห ลายค� ำ  ซึ่ ง ค� ำ ในกลุ ่ ม นี้ มั ก มี ค วามหมาย
ใกล้ เ คี ย งกั น ต้ อ งพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ต าม
สถานการณ์ เช่น
ค� ำ ว่ า “菜 ” ในพจนานุ ก รมจี น -ไทย
ฉบับใหม่ (Thienchai, 2014) แปลเป็นภาษาไทย
ได้ว่า “ผัก” “พืชน� ้ำมัน” และ “อาหาร” ท�ำให้มี
นั ก ศึ ก ษาจี น บางส่ ว นแปลค� ำ ว่ า “泰北菜”
เป็น “ผักภาคเหนือ” แปลค�ำว่า “泰南菜” เป็น
“ผักภาคใต้ ” เป็นต้น ทั้งนี้เพราะน�ำค�ำว่า “菜”
ไปเทียบกับค�ำว่า “ผัก” ในภาษาไทย ทั้งที่ความ
เป็นจริงแล้วควรจะเทียบกับค�ำว่า “อาหาร” จึงจะ
ถูกต้องและเหมาะสมตามความหมายเดิมของ
ประโยคในภาษาจีน
การเลือกใช้ค�ำวิสามานยนามไม่ถูกต้อง
เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมด 61 ครั้ ง ข้ อ ผิ ด พลาดนี้ เ กิ ด ขึ้ น
จากการที่นักศึกษาแปลโดยใช้เสียงภาษาจีนมา
ทับศัพท์ เกิดขึ้นทั้งหมด 25 ครั้ง สาเหตุของข้อ
ผิ ด พลาดนี้ เ กิ ด จากที่ นั ก ศึ ก ษาไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
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สืบค้นออนไลน์ท�ำการสืบค้นว่าชื่อเฉพาะนั้น ๆ
มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าอะไร รวมถึงมีการแปล
จนเป็นที่ยอมรับแล้วว่าอะไร เมื่อแปลภาษาจีน
เป็นภาษาไทย จึงใช้การประสมเสียงภาษาไทยให้
มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงค�ำนั้น ๆ ในภาษาจีน เช่น
ค� ำ ว่ า “巴 育 总 理 ” ( B ā y ù
zǒnglǐ) หมายถึง “นายกรัฐมนตรีประยุทธ์”
แต่ นั ก ศึ ก ษาแปลเป็ น “นายกรั ฐ มนตรี บ ายุ ”
“นายกรั ฐ มนตรี ป รายุ ” “นายกรั ฐ มนตรี ป ายู ่ ”
เป็นต้น
ค�ำว่า “易三仓大学” (Yìsāncāng
dàxué ) หมายถึง “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”
(หรือ ABAC) แต่นกั ศึกษาแปลเป็ น “มหาวิทยาลัย
อี ซ้ านชาง” ซึ่ ง เป็ นการแปลโดยน� ำ เสี ย งใน
ภาษาจีนมาทับศัพท์
การแปลตามความหมายในพจนานุกรม
เกิดขึ้นทั้งหมด 36 ครั้ง ข้อผิดพลาดนี้เกิดจาก
นักศึกษาไม่ท�ำการสืบค้นหาว่าค�ำนั้น ๆ ในภาษา
ไทยใช้ค�ำใด จึงแปลตามความหมายในภาษาจีน
ทีต่ นเองรู้ หรือเปิดพจนานุกรมหาความหมาย ซึง่ มี
ความเป็นไปได้นอ้ ยทีจ่ ะตรงกับค�ำทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย เช่น
ค�ำว่า “红楼梦” วรรณกรรมชื่อดัง
เรือ่ งหนึง่ ของจีน มีคำ� แปลทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและนิยม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาไทย คือ “ความฝัน
ในหอแดง” นักศึกษาบางส่วนแปลเป็ น “ความฝัน
อาคารสีแดง” “ความฝันของแมนชันสี
้ แดง” “ความ
ฝันชันสี
้ แดง” “ความฝันตึกสีแดง” เป็ นต้ น จะเห็น
ได้ ว่า นักศึกษาแปลจากความเข้ าใจของตัวเอง
โดยไม่มีการสืบค้ นว่าค�ำดังกล่าวในภาษาไทยมี
ค�ำเรียกเฉพาะว่าอย่างไร ซึง่ เมือ่ วิเคราะห์หาแหล่ง
ที่มาของค�ำแปล จะพบว่า “楼” ในพจนานุกรม
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จีน-ไทย ฉบับใหม่ (Thienchai, 2014) แปลว่า
“ตึก” “ชัน”
้ และ “หอ” ใน Google แปลภาษา
แปลว่า “ชัน”
้ แต่ถ้าหากพิมพ์ค�ำว่า “红楼梦”
ลงใน Google แปลภาษา “楼” จะแปลว่า
“แมนชัน่ ”
การเลือกใช้ค�ำกริยาไม่ถูกต้อง เกิดขึ้น
ทั้งหมด 14 ครั้ง ข้อผิดพลาดในด้านนี้มีสาเหตุมา
จากค�ำกริยาดังกล่าวในภาษาจีนมีค�ำเทียบเคียง
เป็นค�ำไทยได้หลายค�ำ ท�ำให้นักศึกษาเลือกใช้ค�ำ
ทีไ่ ม่เข้ากับบริบท ท�ำให้ขอ้ ความทีถ่ า่ ยทอดออกมา
เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้อง เช่น
ค�ำว่า “考虑” ในพจนานุกรมจีน-ไทย
(Thienchai, 2014) แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
“พิจารณา” “ครุ่ นคิด” ท�ำให้นักศึกษาบางส่วน
แปลประโยค “若会英文优先考虑” เป็ น
“ถ้าได้ภาษาอังกฤษจะคิดเป็นพิเศษ” เนื่องจาก
นักศึกษาน�ำค�ำว่า “考虑” ไปเทียบกับค�ำว่า
“คิด” ในภาษาไทย ทังที
้ ่แท้ จริ งแล้ วควรจะแปลว่า
“พิจารณา” จึงจะถูกต้องและเหมาะสมตามความ
หมายเดิมของประโยคในภาษาจีน
การเลือกใช้ค�ำวิเศษณ์ไม่ถูกต้อง เกิดขึ้น
ทั้งหมด 31 ครั้ง ข้อผิดพลาดในด้านนี้มีสาเหตุ
มาจากค�ำวิเศษณ์ดังกล่าวในภาษาจีนมีค�ำเทียบ
เคี ย งเป็ น ค� ำ ไทยได้ ห ลายค� ำ  ท� ำ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ไม่แน่ใจว่าควรเลือกใช้ค�ำใดจึงจะถูกต้องและ
เหมาะสม จึงเลือกใช้ค�ำที่ไม่เข้ากับบริบท เช่น
ค�ำว่า “热情” ในพจนานุกรมจีน-ไทย
ฉบับใหม่ (Thienchai, 2014) แปลเป็นภาษาไทย
ได้ว่า “ความเร่ าร้ อน” “ความกระตือรื อร้ น” และ
“ความอบอุน่ ใจ” ท�ำให้มนี กั ศึกษาจีนบางส่วนแปล
ประโยคที่ว่า “多谢你今天热情接受我
们的采访。” เป็ น “ขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์

กับเราอย่างเร่าร้อนในวันนี้” ทั้งนี้เพราะน�ำค�ำว่า
“热情” ไปเทียบกับค�ำว่า “เร่าร้อน” ในภาษาไทย
ทั้งที่ความจริงแล้วควรจะเทียบกับค�ำว่า “อบอุน่ ”
จึงจะถูกต้องและเหมาะสมตามความหมายเดิม
ของประโยคในภาษาจีน
2. การแปลตรงตั ว มากเกิ น ไป คื อ
ข้อผิดพลาดทีพ่ บรองลงมา เกิดขึน้ ทัง้ หมด 92 ครัง้
ซึ่งข้อผิดพลาดนี้เกิดจากนักศึกษายังไม่คุ้นเคย
กับการลักษณะการถ่ายทอดที่แตกต่างระหว่าง
ของภาษาจีนและไทย ท�ำให้เกิดความผิดพลาด
ในการแปล เช่น
“到 哪 里 ？ ” มี นัก ศึ ก ษาบางส่ ว น
แปลว่า “ถึงไหน” ค�ำว่า “到” หากแปลตาม
ความหมายตรงตั ว ของค� ำ สามารถแปลได้ ว ่ า
“ถึง ” แต่ห ากพิ จ ารณาจากบริ บ ทของประโยค
แล้ ว ควรแปลว่า “ไป” จึงจะถูกต้องและเหมาะสม
ซึ่งปัญหานี้มีที่มาจากนักศึกษาขาดความเข้าใจ
ในบริบทของเนื้อความที่แปล จึงใช้การตีความ
ตามความหมายตรงตัวของค�ำศัพท์ ท�ำให้ความ
หมายผิ ด เพี้ ย นไปจากความหมายดั้ ง เดิ ม ใน
ต้นฉบับภาษาจีน เพราะหลายคนมักคิดว่าภาษา
คือ ค�ำศัพท์ และการแปลก็คือ การพยายามหา
ค�ำศัพท์ในภาษาฉบับแปลที่มีความหมายตรงกัน
มาใช้แทนที่ค�ำในภาษาต้นฉบับเท่านั้น ซึ่งความ
คิดนี้เป็นความคิดที่ผิด (Saibua, 2007)
อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากการที่ นั ก ศึ ก ษา
บางส่ ว นไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า ง
ไวยากรณ์ในภาษาจีนและภาษาไทย นักศึกษาที่
ใช้วธิ กี ารแปลตรงตัวเกินไปส่วนใหญ่ได้รบั อิทธิพล
จากโครงสร้างไวยากรณ์ในภาษาจีนทีค่ ำ� ขยายจะ
วางไว้หน้าค�ำหลัก “偏正结构” (โครงสร้าง
แบบค�ำขยาย-ค�ำถูกขยาย) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบข้อแตกต่างของค�ำหลักและค�ำขยายในภาษาไทยและภาษาจีน
ภาษาไทย
โต๊ะ+กลม
(ค�ำหลัก+ค�ำขยาย)
คน+ด�ำ
(ค�ำหลัก+ค�ำขยาย)
น�้ำ+หอม
(ค�ำหลัก+ค�ำขยาย)

ภาษาจีน
圆桌 (กลม+โต๊ะ= โต๊ะกลม)
(ค�ำขยาย+ค�ำหลัก)
黑人 (ด�ำ+คน = คนด�ำ)
(ค�ำขยาย+ค�ำหลัก)
香水 (หอม+น� ้ำ = น� ้ำหอม)
(ค�ำขยาย+ค�ำหลัก)

ซึ่งตรงข้ามกับภาษาไทยที่ค�ำหลักจะวาง
ไว้หน้าค�ำขยาย ท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น
“ 赛 跑 ” มี นัก ศึก ษาบางส่ ว นแปลว่ า
“แข่งวิ่ง” ซึง่ ถือเป็ นการแปลตรงตัวจากโครงสร้ าง
ไวยากรณ์ในภาษาจีนที่สว่ นขยายคือค�ำว่า “赛”
(แข่ง) วางไว้ หน้ าค�ำหลัก “跑” (วิ่ง) ซึง่ ความจริ ง
แล้ วต้ องแปลว่า “วิ่งแข่ง” ตามโครงสร้ างค�ำขยาย
อยูห่ ลังค�ำหลักในภาษาไทยจึงจะถูกต้ อง
1. การสะกดค� ำไม่ถูกต้ องตามอักขระ
วิธี คือข้ อผิดพลาดที่พบน้ อยที่สดุ ทังหมด
้
86 ครัง้
แบ่งออกเป็ นการใช้ วรรณยุกต์ไม่ถกู ต้ อง เป็ นข้ อ
ผิดพลาดที่พบมากที่สดุ ทังหมด
้
36 ครัง้ สาเหตุ
ของข้ อ ผิ ด พลาดนี เ้ กิ ด จากระบบการผัน เสี ย ง
วรรณยุก ต์ ข องไทยที่ ค่ อ นข้ า งมี ค วามซับ ซ้ อ น
รวมถึงความสะเพร่าของตัวนักศึกษาเอง ตัวอย่าง
ที่พบได้ บอ่ ยคือ “คะ” และ “ค่ะ”  เนื่องจากระบบ
ผันเสียงภาษาไทยมีค�ำจ�ำนวนมากที่เสียงไม่ตรง
กับรู ปวรรณยุกต์ ขึน้ อยู่กับพยัญชนะต้ นว่าเป็ น
อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต�่ำ  และเป็ นค�ำเป็ น
หรื อค�ำตาย จ�ำนวนครั ง้ ที่ผิดพลาดในกลุ่มนีจ้ ึง
มีมากที่สดุ ตัวอย่างค�ำที่นกั ศึกษาเขียนผิด เช่น
ค�ำว่า “นี ้” เขียนเป็ น “นี่” ค�ำว่า “แมนชัน่ ” เขียนเป็ น

“แมนชัน”
้ ค�ำว่า “พูด” เขียนเป็ น “พู้ด” เป็ นต้ น
การใช้ พยัญชนะต้ นไม่ถูกต้ อง เป็ นข้ อ
ผิดพลาดที่พบมากรองลงมา ทัง้ หมด 24 ครั ง้
สาเหตุของข้ อผิดพลาดนี ้เกิดจากการที่พยัญชนะ
ในภาษาไทยส่วนหนึ่งมีเสียงและรู ปแตกต่างกัน
ท�ำให้ นกั ศึกษาบางส่วนเกิดความสับสน เนื่องจาก
อักษรจีนเป็ นอักษรภาพแสดงความหมาย ไม่แสดง
เสียง ไม่มีการผสมค�ำ  จึงเป็ นการยากที่นกั ศึกษา
จะคุ้นเคยกับการแบ่งพยัญชนะเป็ น อักษรกลาง
อัก ษรสูง และอัก ษรต�่ ำ อย่า งในภาษาไทย เช่น  
เสียง “น” ในภาษาไทยนัน้ สามารถเขียนด้ วย
รูป “น” “ณ ” “ฑ” “ฒ” “ถ” “ท” และ “ธ” ท�ำให้ มี
นักศึกษาสะกดค�ำว่า“สถานทูต” เป็ น “สถานถูต”
อี ก สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากพยั ญ ชนะต้ น
ในภาษาไทยบางตัวไม่มีในภาษาจีน เช่น เสียง
พยัญชนะต้ น “บ” และ “ด” นักศึกษาจึงมักจะ
น� ำ เสี ย งในภาษาจี น ที่ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกัน มา
แทน เช่นน�ำเสียง “ป” ในภาษาจีนมาแทนเสียง
“บ” ในภาษาไทย น�ำเสียง“ต”มาแทนเสียง “ด”
ท�ำให้ นกั ศึกษาบางคนเขียนค�ำว่า “โบราณ” เป็ น
“โปราณ” เขียนค�ำว่า “ภาคใต้ ” เป็ น “ภาคใด้ ”
เป็ นต้ น
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การใช้ สระไม่ ถู ก ต้ อง ข้ อผิ ด พลาดนี ้
เกิดขึ ้นทังหมด
้
14 ครัง้ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
ในภาษาจีนไม่มีการแบ่งสระเสียงสัน้ และเสียง
ยาว เหมือนกับในภาษาไทย มีแต่ “轻声” คือ
เสียงเบา สังเกตได้ จากเวลานักศึกษาจีนออกเสียง
ภาษาไทย ทุกเสียงจะเป็ นเสียงยาวเท่ากันหมด
เช่น “คูน จา ปาย กีน ข้ าว ที่ หนาย” การเขียนก็
เช่นเดียวกัน จะพบการใส่สระเสียงสันเป็
้ นเสียง
ยาว หรื อเสียงยาวเป็ นเสียงสัน้ เช่น “เมื่อวาน”
เขียนเป็ น “เมื่อวัน” “ไซอิ๋ว” เขียนเป็ น “ไซอี๋ว”
“พิเศษ” เขียนเป็ น “พีเศษ”เป็ นต้ น
การใช้ ตวั สะกดไม่ถกู ต้ อง ข้ อผิดพลาดนี ้
เกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ ทังหมด
้
12 ครัง้ ข้ อผิดพลาดนี ้
เกิดจากตัวสะกด หรื อพยัญชนะท้ ายในภาษาไทย
หนึ่งมาตราสามารถใช้ ตวั สะกดได้ หลายตัว เช่น
แม่กด สามารถเขียนได้ เป็ น “จ” “ด” “ต” “ถ”
“ท” “ธ” “ฎ” “ฏ” “ฑ” “ฒ” “ช” “ซ” “ศ” “ษ” และ
“ส” ทังหมด
้
15 ตัว แต่ตวั สะกดในระบบพินอิน
ของภาษาจีนนัน้ หนึ่งมาตราจะมีตวั สะกดเพียง
ตัวเดียว เช่น แม่กน ใช้ ตวั “n”  แม่กง ใช้ ตวั “ng”
ท�ำให้ นักศึกษาเกิดความสับสนได้ ง่าย จึงเขียน
ค�ำว่า “ภาคอีสาน” เขียนเป็ น “ภาคอีสาร” ค�ำว่า
“ภาษาอังกฤษ” เขียนเป็ น “ภาษาอังกฤด” เป็ นต้ น
แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในกลุ่มนี้เกิด
จากความประมาทเลินเล่อและความไม่รอบคอบ
ในส่ ว นของทั ก ษะด้ า นการเขี ย นและสะกดค� ำ
ของนั ก ศึ ก ษามากกว่ า ทั ก ษะในด้ า นการแปล
ท�ำให้ข้อผิดพลาดในกลุ่มนี้พบน้อยที่สุดจากการ
แบ่งกลุ่มข้อผิดพลาดในการแปลภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยในระดับค�ำจากทั้ง 3 กลุ่มใหญ่ในงาน
วิจัยชิ้นนี้

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน
การแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยของนักศึกษาจีน
ข้างต้น สามารถสรุปสาเหตุหลักที่ท�ำให้เกิดข้อ
ผิดพลาดในด้านต่าง ๆ ได้ 2 ประเด็น คือ เกิดจาก
การที่นักศึกษายังขาดทักษะในการใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง ท�ำให้ใช้ภาษาไทยในการแปลผิดพลาด
และการที่นักศึกษาได้รับอิทธิพลจากภาษาจีน
ซึ่งเป็นภาษาแม่ของตนเองมากจนเกินไป ท�ำให้
บทแปลมีโครงสร้างและรูปแบบขัดกับลักษณะ
ภาษาไทย ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในการแปล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยของ ศศรักษ์ เพชรเชิดชู
(Phetchertchu, 2012) ทีส่ รุปเป็น 2 ประเด็นหลัก
คือ เกิดจากการใช้ภาษาไทยที่ผิดพลาดและแปล
ไม่เหมาะสมกับบริบท หรือบทแปลมีโครงสร้าง
และรูปแบบขัดกับลักษณะภาษาไทย
ข้อเสนอแนะ
1. ผู ้ ส อนควรเน้ น ย�้ ำ ให้ นั ก ศึ ก ษา
ระมั ด ระวั ง ในเรื่ อ งการตี ค วามค� ำ  โดยหมั่ น
มอบหมายให้นกั ศึกษาท�ำแบบฝึกหัดเกีย่ วกับการ
แปลค�ำจีนที่สามารถเทียบเคียงเป็นภาษาไทยได้
หลายค�ำ ให้นกั ศึกษาเกิดความคุน้ เคยและมีความ
ช�ำนาญ สามารถเลือกใช้คำ� ไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับความหมายดัง้ เดิมของต้นฉบับ เพือ่
ลดข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเลือกใช้คำ� ไม่ถกู ต้อง
รวมถึงเน้นย�้ำให้นักศึกษาหาข้อมูลให้แน่ชัดว่า
ค�ำเฉพาะนัน้ ๆ ในภาษาไทยเคยมีคำ� บัญญัตไิ ว้แล้ว
ว่าอย่างไร และค�ำใดทีใ่ ช้กนั จนเป็นทีย่ อมรับแล้ว
ในสังคมไทย โดยแนะน�ำให้นกั ศึกษาใช้เครือ่ งมือ
สืบค้นออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการแปลค�ำวิสามานยนามไม่ถกู ต้อง
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2. ผู้สอนควรมอบหมายให้นักศึกษาท�ำ
แบบฝึกหัดการแปลเนื้อความจากข่าว ประกาศ
โฆษณาภาษาจีนที่มีการเลือกใช้ส�ำนวนภาษาที่
ต้องตีความบ่อย ๆ เพือ่ เพิม่ ความความสามารถใน
การตีความบริบทของเนือ้ ความทีแ่ ปล รวมถึงเน้น
ให้เห็นถึงข้อแตกต่างในด้านต่าง ๆ ระหว่างภาษา
จีนกับภาษาไทย ซึ่งจะสามารถลดข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการแปลตรงตัวมากเกินไปได้
3. ผู้สอนควรเสริมความรู้เรื่องการเขียน
ภาษาไทย รวมถึงอธิบายลักษณะพิเศษต่าง ๆ
ในภาษาไทยเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา อาทิ เรื่อง
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เสียงวรรณยุกต์เสียง
ไม่ตรงรูปวรรณยุกต์ เป็นต้น เพือ่ เพิม่ ทักษะในการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาให้มีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
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