				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 5 (ก.ย. - ต.ค. 2562)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวล�ำปาง :
กลวิธีและข้อผิดพลาดที่พบในการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน1
เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท2 และมณันญา ศรีหิรญ
ั 3

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มงุ่ ศึกษากลวิธกี ารแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาไทยเป็ นภาษาจีนของจังหวัดล�ำปาง รวมถึง
วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทีพ่ บในการแปล จากผลการศึกษาพบว่ากลวิธที ใ่ี ช้ในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมี 7
กลวิธี ได้แก่ การแปลทับศัพท์ การแปลเอาความ การแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ การเพิม่ ค�ำ การละค�ำ การ
ละและเพิม่ ค�ำ และการตัง้ ชือ่ ใหม่ ส่วนข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลแบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ ข้อผิดพลาด
ทีเ่ กิดจากการเลือกใช้คำ� ในภาษาแปล โครงสร้างภาษาในบทแปล การเลือกใช้กลวิธกี ารแปลทีไ่ ม่เหมาะสมกับ
ต้นฉบับ และการใช้ตวั อักษรจีนผิด ทัง้ นี้ สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้เกิดข้อผิดพลาดข้างต้นเกิดจากผูแ้ ปลขาดความเข้าใจ
ด้านวิธกี ารแปล ขาดความช�ำนาญในการใช้ภาษาจีนและภาษาไทย ไม่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรมของภาษา
ต้นฉบับและภาษาแปล รวมถึงขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
ค�ำส�ำคัญ : 1. ชือ่ สถานที่ 2. กลวิธกี ารแปล 3. ข้อผิดพลาด 4. ภาษาจีน 5. ล�ำปาง
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Lampang tourist attraction names:
strategies and errors in translation from Thai to Chinese4
Phenphansa Chaitheerasuwet5 and Manunya Srihirun6

Abstract
This research aims to study the strategies of translating Lampang tourist attraction names into
Chinese and analyze errors found in the translation. The results show that 7 strategies were used:
whole transliteration, whole translation, half transliteration and half translation, addition, omission, half
addition and half omission, and renaming. The errors found in the translation can be divided into 4
categories: the lexical selection in the target language, the word incoherence in Chinese structure, the
inappropriate use of translation strategies, and the misusing of Chinese character. The main reasons
of all errors can be caused by the lack of the understanding of the principles in translation, Chinese
and Thai language proficiency, the understanding of the context and culture in the original and the
target language, and the accuracy of evaluating translation quality.
Keywords: 1. Place name 2. Translation strategy 3. Translation error 4. Chinese 5. Lampang
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ชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศไทยเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางในกลุ่มชาวต่างชาติผ่านการแปล ซึง่
การแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทย จัดว่าเป็ นการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่ง (cross cultural
communication) หากการแปลบรรลุวตั ถุประสงค์ในการท�ำหน้าทีส่ อ่ื สารข้ามวัฒนธรรมแล้ว ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
จะสามารถถ่ายทอดทัง้ ความหมายและวัฒนธรรมของสังคมในภาษาต้นฉบับไปสูผ่ รู้ บั สารต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
ไปพร้อมกันได้
ทัง้ นี้ในปั จจุบนั ตามสถานทีส่ �ำคัญทัง้ ทางราชการหรือเอกชน หรือสื่อสาธารณะทัง้ สื่อสิง่ พิมพ์หรือ
สื่อออนไลน์ ต่างพบการปนภาษา (language mixing) ทีห่ ลากหลายทัง้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอืน่ ซึง่ ปรากฏให้เห็นมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปนภาษาในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทีไ่ ม่จำ� กัดเฉพาะในชุมชนชาวจีนหรือในพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแล้วเท่านัน้ แต่การปน
ภาษาจีนทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะในสังคมไทย สัมพันธ์กบั การด�ำรงอยู่ของชาวจีนทีอ่ าศัยปะปนกับ
ชาวไทย ไม่วา่ จะมาจากเหตุผลของการท่องเทีย่ ว การท�ำงาน หรือการศึกษา ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนในพืน้ ทีก่ บั คนจากพืน้ ทีอ่ น่ื (Srichomthong, 2016) ซึง่ แสดงออกผ่านการใช้ภาษาต่าง ๆ ในพืน้ ที่
สาธารณะ ดังนัน้ การแปลจึงมีบทบาทส�ำคัญในบริบทของการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม จากสังคมหนึ่งไปยังอีก
สังคมหนึ่งทีม่ ลี กั ษณะทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน (Roungtheera, 2018)
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบการศึกษาเกีย่ วกับการตัง้ ชือ่ สถานทีแ่ ละความหมายทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ สถานที่
ได้แก่ Sodsonghrit (2012) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการตัง้ ชือ่ ร้านของชาวไทยเชือ้ สายจีนในอ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Jatupornpimol (2014) ศึกษาการแปลและการถ่ายทอดเสียงชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
Roungtheera (2015) ศึกษากลวิธกี ารตัง้ ชือ่ สถานทีใ่ หม่ในหนังสือน�ำเทีย่ วประเทศไทยทีเ่ ขียนเป็ นภาษาฝรังเศส
่
Phromyaem (2017) ทีศ่ กึ ษาค�ำทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ และรูปแบบการตัง้ ชือ่ สถานทีภ่ าษาจีนในแผนทีก่ รุงเทพมหานคร
ฉบับภาษาจีน ปี พ.ศ. 2467 และ Insa-ard (2017) ทีศ่ กึ ษาความหมายทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ และทีม่ าของชือ่ เมือง
ในภาคตะวันตกของจีน ในขณะเดียวกันการศึกษาข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
พบการศึกษาของ Leelaniramol (2013) ทีศ่ กึ ษาปั ญหาทีพ่ บในการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีของจีนเป็ น
ภาษาไทย และ Chaichotiranant (2015) ทีไ่ ด้ศกึ ษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาจีนในมิตดิ า้ น
ไวยากรณ์ของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 จากการตรวจสอบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้นท�ำให้พบว่าขาดงานศึกษากลวิธี
การแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีป่ รากฏการใช้งานจริงในพืน้ ทีส่ าธารณะและการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทีพ่ บจากการ
แปลทีเ่ กิดจากการใช้งานจริง
จากทีม่ าและความส�ำคัญข้างต้น จึงเป็ นทีน่ ่าสนใจว่า ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีนซึง่ เป็ นชือ่ เฉพาะที่
มีการถ่ายทอดทัง้ ความหมายทัวไปและความหมายทางวั
่
ฒนธรรมนัน้ เมือ่ น�ำมาแปลเป็ นภาษาจีนแล้วจะมีกลวิธี
ในการแปลเพือ่ สือ่ ความหมายข้ามวัฒนธรรมอย่างไร แต่ละกลวิธจี ะมีลกั ษณะเฉพาะและข้อจ�ำกัดในการแปล
อย่างไร อีกทัง้ ข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลนัน้ เกิดขึน้ จากสิง่ ใดและจะมีแนวทางในการหลีกเลีย่ งข้อผิดพลาด
ดังกล่าวเพือ่ การแปลในอนาคตได้อย่างไร ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารแปลและ
วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทีพ่ บในการแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วเป็ นภาษาจีน กรณีศกึ ษาชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วใน
จังหวัดล�ำปาง เพือ่ สามารถน� ำผลทีไ่ ด้มาเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะในการแปลชื่อสถานทีห่ รือชื่อสถานที่
ท่องเทีย่ วเป็ นภาษาจีนในประเทศไทยต่อไป
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วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษากลวิธกี ารแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาไทยเป็ นภาษาจีนในจังหวัดล�ำปาง
2. เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทีพ่ บในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาไทยเป็ นภาษาจีน
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ในครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลจากชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีแ่ ปลเป็ นภาษาจีนในเขตจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 66
สถานที่ ซึง่ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2560 พบรายชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีแ่ ปลเป็ นภาษา
จีนจ�ำนวน 101 ชือ่ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 5 แหล่ง ดังนี้
1. เว็บไซต์ http://tourismchiangmai.org ภายใต้การควบคุมของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานจังหวัดล�ำปาง
2. แผ่นพับแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ภาคภาษาจีน “MIRACLE LAMPANG” โดยเทศบาลนครล�ำปาง
3. เอกสารแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
4. ป้ ายถนน ป้ ายชือ่ สถานที่ ภายใต้การควบคุมของเทศบาลนครล�ำปาง
5. ป้ ายชือ่ สถานทีป่ ระจ�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ตลอดจนเก็บข้อมูลภาคสนามจากเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นโครงการวิจยั “ภูมนิ าม” สามภาษา : การใช้
ภาษาไทย อังกฤษ และจีนบนป้ ายชือ่ สาธารณะเพือ่ การท่องเทีย่ ว กรณีศกึ ษาเขตเทศบาลนครล�ำปาง ณ อาคาร
9 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่
ประจ�ำส�ำนักงานท่องเทีย่ วและสถาปนิกประจ�ำกองช่าง ของเทศบาลนครล�ำปาง
วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารศึกษา ดังนี้
1. ส�ำรวจเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลวิธกี ารแปล ข้อผิดพลาดจากการแปล และชือ่ สถานที่
2. เก็บรวบรวบรายชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีนในเขตจังหวัดล�ำปางจาก 5 แหล่งข้อมูลข้างต้นลงใน
ตารางวิเคราะห์กลวิธกี ารแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เพือ่ ค�ำนวณหาค่าความถีร่ อ้ ยละทางสถิติ จากนัน้ ท�ำการ
วิเคราะห์กลวิธกี ารแปล โดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีการแปลของ Nida (1964) Baker (1992) Pinmanee
(2009; 2012) และทฤษฎีการแปลไทย-จีนของ Thamcharoenkit (2010)
3. ด�ำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามกับหน่ วยงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัดท�ำ
ป้ ายถนน ป้ ายชือ่ สถานทีท่ อ่ี ยูใ่ นการควบคุมของเทศบาลนครล�ำปาง
4. วิเคราะห์และจัดประเภทของข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอย่างเหมาะสมต่อไป
ผลการวิ จยั
กลวิ ธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยว
กลวิธกี ารแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาไทยเป็ นภาษาจีนทีพ่ บในเขตจังหวัดล�ำปางมี 7 กลวิธี ได้แก่
การแปลทับศัพท์ จ�ำนวน 6 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 5.94 การแปลเอาความ จ�ำนวน 8 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 7.92       
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การแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ จ�ำนวน 64 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 63.37 การเพิม่ ค�ำ จ�ำนวน 6 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ
5.94 การละค�ำ จ�ำนวน 10 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 9.90 การละและเพิม่ ค�ำ จ�ำนวน 6 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 5.94 และ
การตัง้ ชือ่ ใหม่ จ�ำนวน 1 ชือ่ คิดเป็ นร้อยละ 0.99 โดยแต่ละกลวิธมี ลี กั ษณะเฉพาะและข้อจ�ำกัด ดังนี้
1. การแปลทับศัพท์
การแปลทับศัพท์ หมายถึง การเทียบเสียงค�ำอ่านในภาษาไทยเป็ นอักษรจีนทีม่ เี สียงเหมือนหรือใกล้เคียง
กับค�ำอ่านในภาษาไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลทับศัพท์
(1) บ้านเสานัก
办扫娜			
(2) สะพานขาว
萨潘考			
(3) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
越拍嘺素嵯喇蘭
จากตัวอย่างที่ (1) และ (2) พบว่าถึงแม้ผแู้ ปลจะรักษาโครงสร้างของภาษาต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วน
โดยเลือกใช้ตวั อักษรจีนทีม่ เี สียงใกล้เคียงกับเสียงในภาษาไทยคือ “ป้ านเส่าน่า” และ “ซ่าพานเข่า” แต่ผรู้ บั สาร
ซึง่ เป็ นนักท่องเทีย่ วต่างชาติ จะไม่สามารถเข้าใจสารทีถ่ ูกถ่ายทอดออกมา อีกทัง้ ความหมายแฝงในภาษา
ต้นฉบับก็มไิ ด้ถกู ถ่ายทอดและอธิบายผ่านการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมในการใช้กลวิธนี เ้ี ช่นกัน นอกจากนี้ ในตัวอย่าง
ที่ (3) พบการแปลทับศัพท์ทไ่ี ด้รบั อิทธิพลจากภาษาจีนแต้จวิ๋ โดยใช้ตวั อักษร 越 ภาษาจีนแต้จวิ๋ ออกเสียงว่า
อ๊วก [uag8] (Teochew Sound Dictionary, 2018) ซึง่ สามารถเทียบกับเสียงของค�ำว่า “วัด” ในภาษาไทย ดังนัน้
ชื่อของวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามทีป่ รากฏบนป้ ายชื่อสถานทีน่ ัน้ ก็ได้รบั อิทธิพลการแปลทับศัพท์จาก
ภาษาจีนแต้จวิ๋ ของชาวจีนแต้จวิ๋ เช่นกัน
2. การแปลเอาความ
การแปลเอาความหรือการแปลตามความหมาย หมายถึง การแปลความหมายจากภาษาไทยอย่างตรง
ความหมายในภาษาจีน โดยไม่เน้นรักษาโครงสร้างทางภาษา ซึ่งกลวิธกี ารแปลดังกล่าวสามารถสื่อได้ทงั ้
ความหมายทางภาษาและความหมายแฝงทางวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลเอาความ
(4) วัดไชยมงคล
吉庆寺			
(5) สะพานด�ำ
黑桥			
(6) บ้านทนายความ
律师家
จากตัวอย่างที่ (4) ถึง (6) จะเห็นได้วา่ ค�ำหลัก ได้แก่ วัด สะพาน และบ้าน ค�ำขยาย ได้แก่ ไชยมงคล
สะพานด�ำ และทนายความ ได้รบั การแปลเป็ นภาษาจีนโดยมีการเลือกใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายเทียบเท่า หรือความ
หมายใกล้เคียงกับภาษาต้นทางทีส่ ามารถถ่ายทอดความหมายไปยังภาษาปลายทางได้อย่างครบถ้วน
3. การแปลกึ่งทับศัพท์ กึ่งเอาความ
การแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ หมายถึง การแปลทีม่ กี ารใช้กลวิธกี ารแปลทับศัพท์กบั ค�ำขยายทีเ่ ป็ น
ชื่อเฉพาะของสถานที่ และใช้กลวิธกี ารแปลเอาความหมายกับค�ำหลัก ซึง่ เป็ นค�ำทีม่ คี วามหมายบ่งบอกถึง
ประเภทของสถานที่ โครงสร้างทางภาษาทีใ่ ช้ในกลวิธกี ารแปลดังกล่าวจึงเป็ นแบบกึง่ รักษาโครงสร้างและ        
กึง่ ไม่รกั ษาโครงสร้าง ดังเช่น
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ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ
(7) สถานีรถไฟนครล�ำปาง
那空南邦火车站		
(8) วัดศรีรองเมือง
希荣曼寺			
(9) บ้านเสานัก
扫纳屋				
(10) สะพานรัษฎา
拉插大桥
จากตัวอย่างข้างต้น พบว่า ค�ำขยายในชือ่ สถานทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลทับศัพท์ ได้แก่ นครล�ำปาง ศรีรองเมือง
เสานัก และรัษฎา ส่วนค�ำหลักในชือ่ สถานทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลเอาความหมาย ได้แก่ สถานีรถไฟ วัด บ้าน และ
สะพาน ดังนัน้ การใช้กลวิธกี ารแปลดังกล่าว ผูร้ บั สารต่างวัฒนธรรมจะสามารถท�ำความเข้าใจในส่วนของค�ำหลัก
ทีม่ คี วามหมายเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับภาษาปลายทางได้ แต่ทงั ้ นี้ผรู้ บั สารจะไม่สามารถเข้าใจความหมาย
แฝงทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏในส่วนของการแปลทับศัพท์ เนื่องจากค�ำขยายทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลทับศัพท์นนั ้ เป็ น
ค�ำขยายทีบ่ อกชือ่ เฉพาะ ความเป็ นมา หรือเอกลักษณ์ของสถานทีน่ นั ้ ๆ
4. การเพิ่ มค�ำ
การเพิม่ ค�ำเป็ นกลวิธกี ารเพิม่ ค�ำบางส่วนในภาษาฉบับแปล เพื่ออธิบายหรือให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั สารถึง
ลักษณะเฉพาะของสถานทีน่ นั ้ เพิม่ ซึง่ การเพิม่ ค�ำทีพ่ บในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีนนัน้ พบการเพิม่
ค�ำเสริมโครงสร้าง ค�ำหรือวลีทใ่ี ช้เป็ นบทขยายนาม และค�ำทีใ่ ช้เป็ นค�ำหลัก ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารเพิม่ ค�ำ
(11) ถ�้ำโจร
小偷之洞
		
จากตัวอย่างที่ (11) พบการเพิม่ ค�ำ  之 (ของ) ทีใ่ ช้เป็ นค�ำเสริมโครงสร้างเพือ่ แสดงความเป็ นเจ้าของ
และเชือ่ มบทขยายนามกับค�ำนามทีใ่ ช้เป็ นค�ำหลักในโครงสร้างภาษาจีน ท�ำให้ผรู้ บั สารสามารถตีความและเข้าใจ
ได้วา่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วดังกล่าวเป็ นถ�้ำทีอ่ ดีตเคยเป็ นทีอ่ าศัยของโจรมาก่อน ปั จจุบนั จึงได้รบั การขนานนาม
เฉกเช่นในปั จจุบนั
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารเพิม่ ค�ำ
(12) บ้านเสานัก
柚木勺娜高脚屋
(13) อาคารฟองหลี
丰璃大楼
ในตัวอย่างที่ (12) และ (13) พบการเพิม่ บทขยายนามโดยใช้คำ� หรือวลีทใ่ี ช้กลวิธกี ารแปลเอาความเป็ น
หลัก เช่น การเพิม่ ค�ำนาม ค�ำคุณศัพท์ และนามวลี เพือ่ ใช้ขยายความถึงลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ดังตัวอย่างที่ (12) มีการเพิม่ ค�ำนาม 柚木 (ไม้สกั ) และนามวลี 高脚 (ใต้ถนุ สูง) เพือ่ ขยายความหมายถึงลักษณะ
ของบ้านหลังนี้วา่ เป็ นเรือนทีย่ กใต้ถนุ สูงและมีเสาทีท่ ำ� มาจากไม้สกั 7 ตัวอย่างที่ (13) มีการเพิม่ ค�ำคุณศัพท์ 大
(ใหญ่) เพือ่ ขยายความหมายและอธิบายถึงลักษณะทางกายภาพของอาคาร
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารเพิม่ ค�ำ
(14) กาดกองต้า
噶共达步行街		
(15) ล�ำปางรักษ์สมุนไพร
南邦草药保护小组
การตีความหมายดังกล่าวมาจากมุมมองของผูเ้ ขียนซึง่ เป็ นชาวไทย ซึง่ ในมุมมองของผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติอาจสร้างความสับสนทีเ่ กิดจาก
ข้อผิดพลาดด้านโครงสร้างภาษาในบทแปลทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ ซึง่ จะกล่าวถึงในหัวข้อ “ข้อผิดพลาดทีพ่ บและข้อเสนอแนะ
ในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็ นภาษาจีน” ต่อไป
7
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จากตัวอย่างที่ (14) และ (15) พบการเพิม่ ค�ำหลักในภาษาฉบับแปล โดยผูแ้ ปลเพิม่ ค�ำนามในต�ำแหน่ง
ของค�ำหลักทีป่ รากฏในชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีน เพือ่ บอกถึงประเภทของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแห่งนัน้ ซึง่ ไม่
ได้ระบุในภาษาต้นฉบับตัง้ แต่แรก ดังตัวอย่างที่ (14) พบการเพิม่ ค�ำหลักโดยใช้คำ� นาม 步行街 (ถนนคนเดิน)
ในชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว “กาดกองต้า” ซึง่ เป็ นชือ่ เรียกของถนนคนเดินแห่งหนึ่งในจังหวัดล�ำปาง และตัวอย่างที่
(15) พบการเพิม่ ค�ำหลักโดยใช้ค�ำนาม 小组 (กลุ่มเล็ก, กลุ่ม) เพื่ออธิบายว่าสถานทีด่ งั กล่าวเป็ นสถานทีท่ ่ี
ด�ำเนินงานภายใต้กลุม่ สมาชิก “ล�ำปางรักษ์สมุนไพร” ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนี้ใช้เป็ นทีผ่ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรปลอดสารพิษ เป็ นต้น
5. การละค�ำ
การละค�ำเป็ นกลวิธกี ารละค�ำบางส่วนหรือเลือกน�ำเสนอบางค�ำทีส่ ำ� คัญในภาษาต้นฉบับ โดยไม่สง่ ผล
ต่อความหมายเดิม กลวิธดี งั กล่าวช่วยลดความซับซ้อนและเพิม่ ความกระชับให้กบั ภาษาในฉบับแปล หาก
พิจารณาถึงลักษณะการใช้ พบว่าชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีนจะถูกละค�ำในภาษาไทยให้อยูใ่ นรูปแบบของชือ่ ย่อ
ทีย่ งั คงสือ่ ความหมายและระบุถงึ สถานทีแ่ ห่งนัน้ อยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารละค�ำ
(16) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
舒茶达玉佛寺
(17) วัดเจดียซ์ าวหลัง
二十塔庙
		
(18) ถนนสายวัฒนธรรม
文化街			
ชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วภาษาจีนในตัวอย่างที่ (16) ถึง (18) พบการละค�ำว่า ดอนเต้า หลัง และสาย              
ในภาษาต้นฉบับ ซึง่ เมือ่ แปลชือ่ ภาษาจีนดังกล่าวเป็ นภาษาไทยจะพบว่าอยูใ่ นรูปแบบของชือ่ ย่อ ทีย่ งั คงสือ่ ถึง
สถานทีแ่ ห่งนัน้ เหมือนในภาษาต้นฉบับอยู่ จะสามารถแปลได้เป็ น วัดพระแก้วสุชาดา วัดเจดียซ์ าว และถนน
วัฒนธรรม ตามล�ำดับ
6. การละและเพิ่ มค�ำ
กลวิธกี ารละและเพิม่ ค�ำพบลักษณะการใช้สองลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะการใช้ทห่ี นึ่ง พบการละค�ำ
บางส่วนในภาษาต้นฉบับเพือ่ ลดความซับซ้อนและกระชับบทแปลในขณะเดียวกันก็มกี ารเพิม่ ค�ำเสริมโครงสร้าง
之 (ของ) เพือ
่ แสดงความเป็ นเจ้าของ ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารละและเพิม่ ค�ำ
(19) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
城市之柱寺
(20) พิพธิ ภัณฑ์บา้ นย่าแดง
雅当之家
จากตัวอย่างที่ (19) และ (20) พบการละค�ำว่า เจ้าพ่อ และพิพธิ ภัณฑ์ ในภาษาต้นฉบับจนกลายเป็ น
ชื่อสถานทีภ่ าษาจีนแบบย่อทีน่ ิยมเรียกใช้ในภาษาไทย คือ ศาลหลักเมืองและบ้านย่าแดง ในขณะเดียวกัน        
ก็มกี ารเพิม่ ค�ำว่า 之 ทีเ่ ป็ นค�ำเสริมโครงสร้าง เพือ่ แสดงความเป็ นเจ้าของและเชือ่ มบทขยายนามและค�ำนาม   
ในชือ่ สถานที่
นอกจากนี้ ลักษณะการใช้ทส่ี อง พบการละค�ำหลักในภาษาต้นฉบับ โดยการเพิม่ ค�ำอืน่ ทีม่ คี วามหมาย
เกีย่ วข้องกับลักษณะทางกายภาพของสถานทีห่ รือค�ำอื่นทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มความหมายใกล้เคียงกันมาเพือ่ ทดแทน
ค�ำหลักในภาษาต้นฉบับทีถ่ กู ละไป ในขณะเดียวกันก็มกี ารเพิม่ ค�ำอืน่ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นค�ำขยายในการอธิบาย
ลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีแ่ ห่งนัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารละและเพิม่ ค�ำ
(21) บ้านหม่องโง่ยซิน่
梦不醒大楼
(22) พิพธิ ภัณฑ์หอปูมละกอน8 		
南邦历史文化展馆
จากตัวอย่างที่ (21) พบการละค�ำว่า บ้าน ซึง่ เป็ นค�ำหลักทีบ่ อกประเภทของสถานทีใ่ นภาษาต้นฉบับ
ในขณะเดียวกันก็เพิม่ ค�ำว่า 楼 (อาคาร, หอ) มาทดแทนค�ำหลักทีถ่ กู ละไป ซึง่ เป็ นค�ำทีม่ คี วามหมายสอดคล้อง
กับลักษณะทางกายภาพของสถานทีด่ งั กล่าวทีเ่ ป็ นอาคารกึง่ ปูนกึง่ ไม้ ในขณะเดียวกันยังมีพบการเพิม่ ค�ำว่า 大
(ใหญ่) ในภาษาฉบับแปล เพือ่ ใช้ขยายและสือ่ ความหมายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะทางกายภาพ
ทีพ่ บ อีกทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ จินตภาพให้แก่ผรู้ บั สารมากยิง่ ขึน้
ในตัวอย่างที่ (22) มีการละค�ำว่า พิพธิ ภัณฑ์ ซึง่ เป็ นค�ำหลักทีบ่ อกประเภทของสถานทีใ่ นภาษาต้นฉบับ
ในขณะเดียวกันก็เพิม่ ค�ำว่า 展馆 (หอแสดงนิทรรศการ) มาทดแทนค�ำหลักทีถ่ กู ละไป สองค�ำทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
ต่างเป็ นค�ำทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ความหมายใกล้เคียงกัน เนื่องจาก “การจัดแสดง” เป็ นหนึ่งในหน้าทีห่ ลักของพิพธิ ภัณฑ์
ซึง่ เป็ นสถาบันทีเ่ ปิ ดทัวไปส�
่ ำหรับประชาชน ท�ำหน้าทีร่ วบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจยั เผยแพร่ความรู  ้ และ
จัดแสดง (Office of the Royal Society, 2019) นอกจากนี้ ยังพบการละค�ำว่า หอ ทีใ่ ช้ในภาษาต้นฉบับ          
เพือ่ เพิม่ ความกระชับให้กบั ภาษาในฉบับแปล ในส่วนของการเพิม่ ค�ำ พบการเพิม่ ค�ำนาม 文化 (วัฒนธรรม) ใน
ภาษาฉบับแปล เพือ่ ขยายความหมายให้คำ� หลัก 展馆 ซึง่ ภายในมีการจัดแสดงเรือ่ งเล่าทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรม
และประเพณีของชาวล�ำปาง ทัง้ ยังเป็ นการเพิม่ ความชัดเจนให้กบั ชือ่ สถานทีภ่ าษาจีนอีกด้วย
7. การตัง้ ชื่อใหม่
การตัง้ ชือ่ ใหม่เป็ นกลวิธกี ารตัง้ ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ โดยไม่ยดึ ติดกับความหมายเดิมทีป่ รากฏใน
ภาษาต้นฉบับ การตัง้ ชือ่ ใหม่จะมีการเลือกใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายระบุถงึ ต�ำแหน่งทีต่ งั ้ ลักษณะเด่น บทบาทส�ำคัญ     
หรือสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานทีแ่ ห่งนัน้ ในการตัง้ ชือ่ ใหม่ ซึง่ ชือ่ ใหม่ทไ่ี ด้รบั การบัญญัตขิ น้ึ ล้วนแต่เป็ นชือ่ ทีเ่ ลือกใช้
กลวิธกี ารแปลเอาความหมายเป็ นหลัก ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ ช้กลวิธกี ารตัง้ ชือ่ ใหม่
(23) วัดประตูป่อง
闭关寺			
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการตัง้ ชือ่ ใหม่ทค่ี วามหมายไม่เกีย่ วข้องกับชือ่ เก่าโดยสิน้ เชิง ซึง่ ผูแ้ ปลเลือกใช้
ค�ำทีม่ คี วามหมายเชือ่ มโยงหรือเกีย่ วข้องกับสถานทีแ่ ห่งนัน้ กล่าวคือ การเชือ่ มโยงสถานที่ “วัด” เข้ากับสิง่ ที่
เกีย่ วข้องกับศาสนาพุทธ โดยใช้คำ� กริยา 闭关 (พระภิกษุถอื สันโดษจ�ำพรรษาเข้าฌาน) มาตัง้ ชือ่ วัดประตูป่อง
ซึง่ ประวัตแิ ละความเป็ นมาของชือ่ “ประตูป่อง” กล่าวคือ เป็ นชือ่ ของประตูเมืองโบราณ ซึง่ วัดประตูป่องเป็ น   
วัดทีต่ งั ้ อยูใ่ นบริเวณประตูเมืองดังกล่าว (Ministry of Tourism and Sports, 2018)
กล่าวโดยสรุป ถึงแม้ชอ่ื สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในภาษาฉบับแปลจะไม่ตรงตามความหมายของชือ่ ทีป่ รากฏ
ในภาษาต้นฉบับโดยตรง แต่กลวิธกี ารตัง้ ชือ่ ใหม่สามารถท�ำหน้าทีส่ อ่ื ความหมายทางภาษาได้ชดั เจน อีกทัง้ ยัง
เป็ นกลวิธที เ่ี ปิ ดกว้างให้ผแู้ ปลได้ใช้ทกั ษะความสามารถด้านภาษาของตนสร้างสรรค์ชอ่ื สถานทีใ่ หม่ให้มคี วาม
น่าสนใจและดึงดูดผูร้ บั สารได้เช่นกัน

8

“หอปูมละกอน” เป็ นชือ่ ของพิพธิ ภัณฑ์ทเ่ี น้นเล่าเรือ่ งภูมหิ ลังหรือประวัตศิ าสตร์ (ปูม) ของเมืองล�ำปาง (Museum Thailand, 2018)
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ข้อผิดพลาดที่พบและข้อเสนอแนะในการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเป็ นภาษาจีน
ข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วเป็ นภาษาจีน ในภาพรวมคิดเป็ นร้อยละ 13.86
แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การเลือกใช้ค�ำในภาษาแปล คิดเป็ นร้อยละ 8.91 โครงสร้างภาษาใน      
บทแปล คิดเป็ นร้อยละ 2.97 การเลือกใช้กลวิธกี ารแปลทีไ่ ม่เหมาะสมกับต้นฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 0.99 และ
การใช้ตวั อักษรจีนผิด คิดเป็ นร้อยละ 0.99 ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเลือกใช้คำ� ในภาษาแปล
ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วจัดเป็ นค�ำนามเฉพาะหรือค�ำวิสามานยนาม ดังนัน้ ปั ญหาการเลือกใช้คำ� ในภาษา
ฉบับแปลเป็ นสิง่ ทีพ่ บในการแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วมากทีส่ ุด โดยสามารถแบ่งปั ญหาทีพ่ บออกได้เป็ น 2
ประเภท คือ การใช้ค�ำทีแ่ สดงความหมายในด้านลบและการใช้ค�ำทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
1.1 การใช้คำ� ที่ แสดงความหมายในด้านลบ
การใช้คำ� ทีแ่ สดงความหมายในด้านลบมักจะพบในกลวิธกี ารแปลทับศัพท์ ซึง่ เป็ นกลวิธที ห่ี ลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ในการแปลชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็ นการแปลทับศัพท์หรือการแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ การเลือกใช้
ค�ำเพื่อแปลทับศัพท์ในภาษาจีนนัน้ หากผูแ้ ปลมุ่งเน้นแต่การหาค�ำเพื่อทับศัพท์ในภาษาไทย แต่ละเลยการ
ตรวจทานความหมายของค�ำทีน่ � ำมาใช้ ปั ญหาการใช้ค�ำทีแ่ สดงความหมายในด้านลบจึงเป็ นสิง่ ทีพ่ บได้ใน
การแปลทับศัพท์ ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง ชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีพ่ บการใช้ค�ำทีแ่ สดงความหมายในด้านลบ
(24) กู่เจ้าย่าสุตา
股炸呀苏大
(25) วัดปงสนุกเหนือ
硼砂怒寺北
(26) วัดปงสนุกใต้
硼砂怒寺南
ดังตัวอย่างที่ (24) พบการใช้คำ 
� 炸 (ระเบิด) เทียบเสียง เจ้า ในชือ่ สถานที่ “กูเ่ จ้าย่าสุตา” และตัวอย่างที่
(25) และ (26) พบการใช้ค�ำ  怒 (โกรธ ,โมโห) เทียบเสียง หนุ ก ในชื่อสถานที่ “วัดปงสนุ กเหนือ” และ “วัด
ปงสนุกใต้” ชือ่ สถานทีใ่ นตัวอย่างข้างต้นเป็ นชือ่ ของโบราณสถานและศาสนสถาน เมือ่ ปรากฏบนป้ ายสาธารณะ
อาจเกิดความไม่เหมาะสมแก่ผพู้ บเห็นทีม่ คี วามรูด้ า้ นภาษาจีน ดังนัน้ การเลือกค�ำในภาษาจีนเพือ่ แปลทับศัพท์
จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายในทางลบ หรือเข้าใจผิดได้งา่ ย (Gao, Leelawatanasuk, Thamcharoenkit,
Rueangwongsa & Mahaphasuthanon, 2011) ซึง่ การเลือกค�ำทีน่ �ำมาทับศัพท์นนั ้ ผูแ้ ปลอาจเลือกค�ำทีม่ คี วาม
หมายเป็ นกลางได้ ยกตัวอย่างเช่น ค�ำ  照 /zhào/ สามารถเทียบกับเสียง เจ้า ในภาษาไทย และค�ำ  努 /nǔ/
สามารถเทียบกับเสียง หนุก ในภาษาไทย ฉะนัน้ ชือ่ สถานทีท่ พ่ี บการใช้คำ� แสดงความหมายในด้านลบข้างต้น
สามารถปรับบทแปลได้เป็ น 股照呀苏大 (กู่เจ้าย่าสุตา) 北硼砂努寺 (วัดปงสนุกเหนือ) และ 南硼砂努寺 (วัด   
ปงสนุกใต้) ตามล�ำดับ
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้คำ� ทีแ่ สดงความหมายในด้านลบ
(27) บ้านหม่องโง่ยซิน่
梦不醒大楼
การใช้กลวิธกี ารแปลทับศัพท์ หากผูแ้ ปลเลือกใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายเป็ นกลางแล้ว แต่เมือ่ ประกอบขึน้
เป็ นกลุม่ ค�ำจะแสดงความหมายเป็ นอีกนัยหนึ่งได้ ดังตัวอย่างที่ (27) ชือ่ สถานที่ “บ้านหม่องโง่ยซิน่ ” ใช้กลวิธี
การแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความผสมกับกลวิธกี ารละและเพิม่ ค�ำ โดยชือ่ เฉพาะทีเ่ ป็ นส่วนขยาย “หม่องโง่ยซิน่ ”
มีการเลือกใช้คำ 
� 梦 /mèng/ (ฝัน) 不 /bù/ (ไม่) และ 醒 /xǐng/ (ตืน่ ) ในการทับศัพท์พยางค์เสียง หม่องโง่ยซิน่      
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แต่เมือ่ ค�ำเหล่านี้ประกอบขึน้ เป็ นกลุม่ ค�ำ จะแสดงความหมายเป็ น ฝั นไม่ตน่ื ได้อกี ด้วย ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้ผรู้ บั สาร
เกิดความเข้าใจผิดต่อสารทีเ่ ผยแพร่สสู่ าธารณะ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารและจัดการ
ด้านการท่องเทีย่ วของหน่วยงานท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบ ในกรณีดงั กล่าว นอกจากผูแ้ ปลจะต้องมีความรับผิดชอบ
และความระมัดระวังในการเลือกใช้คำ� เดีย่ วทีแ่ สดงความหมายเป็ นกลางแล้ว ผูแ้ ปลยังต้องให้ความส�ำคัญกับ
การตรวจสอบความหมายของกลุม่ ค�ำทีป่ ระกอบขึน้ จากค�ำเดีย่ วทีแ่ สดงความหมายเป็ นกลางด้วย กล่าวคือ เมือ่
ค�ำเดีย่ วประกอบเป็ นกลุม่ ค�ำแล้วจะไม่แสดงความหมายทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั สารเกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนัน้ ชือ่ เฉพาะ
“หม่องโง่ยซิน่ ” ทีผ่ แู้ ปลต้องการแปลทับศัพท์นนั ้ มีขอ้ เสนอแนะในการเลือกใช้คำ� ว่า 蒙 /méng/ เทียบเสียง
หม่อง ค�ำว่า 卫 /wèi/ เทียบเสียง โง่ย และค�ำว่า 信 /xìn/ เทียบเสียง ซิน่ เป็ นต้น โดยสามารถปรับบทแปลได้
เป็ น 蒙卫信大楼
กล่าวโดยสรุป ปั ญหาข้างต้นเป็ นปั ญหาทีพ่ บในการแปลทับศัพท์กบั ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและการแปล
กึง่ ทับศัพท์กบั ค�ำขยายทีเ่ ป็ นชือ่ เฉพาะของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ดังนัน้ นอกจากผูแ้ ปลจะต้องมีความช�ำนาญและ         
ความรอบคอบในการเลือกใช้คำ� และตรวจสอบความหมายของค�ำทีอ่ าจแสดงความหมายในด้านลบแล้ว ผูแ้ ปล
ควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบความหมายของกลุ่มค�ำทีป่ ระกอบขึน้ จากค�ำทีแ่ สดงความหมายเป็ น
กลางด้วย เพื่อหลีกเลีย่ งกลุ่มค�ำทีอ่ าจแสดงความหมายในด้านลบ ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันมิให้ผูร้ บั สารเกิดความ
เข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารและจัดการด้านการท่องเทีย่ วของหน่ วยงานท้องถิน่
และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบอีกด้วย
1.2 การใช้คำ� ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
การใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้องมักพบในการใช้กลวิธกี ารแปลเอาความทัง้ ข้อความหรือการแปล
กึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ ซึง่ เกิดจากผูแ้ ปลมีการตีความต้นฉบับผิดท�ำให้มกี ารเลือกใช้คำ� ผิดความหมาย แต่
ความหมายโดยรวมยังไม่ถงึ กับเสียหาย ผูอ้ า่ นบทแปลคาดเดาความหมายได้ (Pinmanee, 2012) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
(28) หออะม็อก
阿莫塔 			
(29) หออะม็อก
阿蒙楼
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า “หออะม็อก” ซึง่ เป็ นชือ่ ของป้ อมปื นใหญ่โบราณ ปรากฏการใช้ชอ่ื ภาษาจีน
สองรูปแบบ โดยมีการใช้คำ� นาม 塔 (เจดียห์ รือสิง่ ปลูกสร้างทีค่ ล้ายเจดีย)์ ในตัวอย่างที่ (28) และค�ำนาม 楼
(อาคารหรือหอ) ในตัวอย่างที่ (29) เป็ นค�ำหลักของชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ในกรณีของหนึ่งชื่อสถานทีม่ คี วาม
แตกต่างทัง้ รูปแบบและความหมายเช่นนี้ เกิดจากการตีความของผูแ้ ปลต่อสถานทีน่ นั ้ ๆ ในมุมมองทีแ่ ตกต่าง
กัน จากกรณีขา้ งต้นจึงท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบด้านความหมายของชือ่ สถานทีท่ งั ้ สองชือ่ ดังนัน้ การแปลชือ่
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ผูแ้ ปลควรพิจารณาการเลือกใช้คำ� ทีส่ ามารถสือ่ ได้ทงั ้ ความหมายและความถูกต้องตามบริบท
เดิมของสถานทีแ่ ห่งนัน้ ดังนัน้ หากพิจารณาตามเงือ่ นไขข้างต้น การเลือกใช้คำ� นาม 炮楼 (ป้ อมปื นใหญ่) เป็ น
ค�ำหลักจะสามารถสือ่ ความหมายให้ตรงกับบริบทเดิมของสถานทีไ่ ด้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ฉะนัน้ จะสามารถปรับ
บทแปลได้เป็ น 阿莫炮楼
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
(30) วัดกากแก้ว (ร้าง)
嘎膏寺 (虚无)
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การใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้องตามบริบทเกิดจากผูแ้ ปลมีขอ้ มูลส�ำหรับการตีความไม่เพียงพอ   
จึงท�ำให้ตคี วามคลาดเคลือ่ นไปจากบริบทเดิม ดังตัวอย่างที่ (30) พบการใช้คำ� คุณศัพท์ 虚无 (ว่างเปล่า; มี
เหมือนกับไม่ม)ี แปลเทียบเท่ากับค�ำวิเศษณ์ “ร้าง” ในภาษาไทย หากพิจารณาด้านความหมายของค�ำคุณศัพท์
虚无 นัน
้ ต่างจากความหมายเดิมในภาษาต้นฉบับโดยสิน้ เชิง กล่าวคือ “ร้าง” ทีป่ รากฏในภาษาต้นฉบับหมายถึง
สถานทีแ่ ห่งนี้เดิมเป็ นทีต่ งั ้ ของวัดกากแก้ว ซึง่ ปั จจุบนั ปรากฏเหลือไว้เพียงซากปรักหักพัง จากกรณีดงั กล่าว
ผูแ้ ปลจ�ำเป็ นต้องท�ำความเข้าใจบริบทของสถานทีใ่ ห้ชดั เจนก่อนหาค�ำศัพท์ทส่ี ามารถเทียบเท่ามาแปลให้ถกู ต้อง
และเหมาะสมกับบริบท เพือ่ หลีกเลีย่ งการถ่ายทอดความหมายทีค่ ลาดเคลือ่ นไปจากต้นฉบับ ดังนัน้ จากบริบท
ของค�ำวิเศษณ์ “ร้าง” ทีป่ รากฏในต้นฉบับสามารถพิจารณาเลือกใช้คำ� นาม 遗址 (สถานทีท่ ม่ี ซี ากปรักหักพัง)
เพือ่ สือ่ ถึงบริบทเดิมของสถานทีแ่ ห่งนี้ โดยสามารถปรับบทแปลได้เป็ น 嘎膏寺 (遗址)
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
(31) สวนป่ าทุง่ เกวียน
通款植物园 		
จากตัวอย่างข้างต้นพบการใช้คำ� นาม 植物园 (สวนพฤกษศาสตร์) ในชือ่ สถานทีข่ อง “สวนป่ าทุง่ เกวียน”
ซึง่ ค�ำว่า สวนป่ า เป็ นค�ำทีส่ ามารถเทียบได้กบั ค�ำในภาษาปลายทางได้คอื 森林公园 หากพิจารณาความแตก
ต่างด้านความหมายของค�ำ  植物园 (สวนพฤกษศาสตร์) และค�ำ  森林公园 (สวนป่ า) พบว่า 植物园 หรือสวน
พฤกษศาสตร์ เป็ นแหล่งรวบรวมพรรณพืชทัง้ ในและต่างประเทศ (The Royal Institute, 2011) เพือ่ ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ให้ได้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับพืช ภายในมีการปลูกพืชอย่างมีระบบ เป็ นหมวดหมูด่ า้ น
ต่าง ๆ มีการปลูกเพิม่ จ�ำนวนชนิดพืชอยูต่ ลอดเวลา และมีขอ้ มูลด้านต่าง ๆ ประกอบติดแสดงให้ประชาชนทัวไป
่
ได้เข้ามาหาความรู  ้ (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2019) เพือ่ ประโยชน์
แก่การศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจ (The Royal Institute, 2011) ในทางกลับกันพบว่า 森林公园 หรือสวนป่ า
หมายถึงบริเวณทีป่ ลูกพรรณไม้ทดแทนป่ าทีถ่ กู ท�ำลาย รวมถึงอนุรกั ษ์พรรณไม้ทม่ี คี า่ ทางเศรษฐกิจ (The Royal
Institute, 2011) ซึง่ รวมถึงต้นไม้ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติ สวนป่ า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้แก่ สัก พะยูง
ชิงชัน กระซิก เป็ นต้น     
เมือ่ ได้พจิ ารณาความแตกต่างทางด้านความหมายของการใช้ค�ำทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มความหมายใกล้เคียงกัน
ประกอบกับการพิจารณาลักษณะเด่นของสถานที่ เพือ่ พิจารณาการเลือกใช้คำ� ให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานทีข่ า้ งต้น พบว่า สวนป่ าทุง่ เกวียนเป็ นสวนป่ าขนาดใหญ่และเป็ นสวนป่ าไม้สกั ยังยื
่ น เป็ นสวนป่ าที่
ก่อตัง้ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ในพืน้ ทีเ่ ขตป่ าสัมปทานเก่า มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง เพรียบพร้อมไปด้วยพันธุไ์ ม้
นานาพรรณ อีกทัง้ ยังมีสวนสนและทุ่งดอกบัวตอง ใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
(Thai Elephant Conservation Center, 2018) ดังนัน้ จากการเปรียบเทียบด้านความหมายของการเลือกใช้คำ�
ทัง้ สองข้างต้น ประกอบกับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับลักษณะเด่นของสถานทีด่ งั กล่าว จะพบว่าการ
ใช้คำ 
� 森林公园 (สวนป่ า) จะเป็ นค�ำทีม่ คี วามหมายตรงและเหมาะสมกับบริบทของสถานทีด่ งั กล่าวมากทีส่ ดุ
ฉะนัน้ จึงสามารถปรับบทแปลได้เป็ น 通款森林公园
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
(32) ศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทย
泰国动物保护中心
จากตัวอย่างข้างต้นพบการใช้ค�ำทีไ่ ม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากผูแ้ ปลใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายกว้างกว่า
ต้นฉบับ กล่าวคือ มีการแปลค�ำโดยเทียบค�ำว่า ช้าง กับค�ำว่า 动物 (สัตว์) ในกรณีดงั กล่าว ค�ำว่า ช้าง เป็ น
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ค�ำนามทีเ่ ป็ นชื่อเรียกสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึง่ เป็ นค�ำทีเ่ ทียบเท่าและปรากฏได้ในทุกภาษาและวัฒนธรรม
ดังนัน้ การจะเลือกใช้คำ� ให้ถกู ต้องและเหมาะสมกับบริบท ผูแ้ ปลจึงควรตรวจสอบหาค�ำทีม่ คี วามหมาย
เทียบเท่ากับภาษาต้นทางมากทีส่ ดุ ก่อนเป็ นอันดับแรก เพือ่ ประโยชน์ในการรับสารของผูร้ บั สารอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจน ฉะนัน้ ชือ่ แปลของศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งไทยสามารถปรับบทแปล เพือ่ ชีเ้ ฉพาะถึงลักษณะเด่นของ
สถานทีแ่ ห่งนัน้ ได้อย่างตรงตัว โดยใช้คำ� นาม 大象 (ช้าง) แทนที่ 动物 (สัตว์) จึงสามารถปรับบทแปลได้เป็ น 泰
国大象保护中心 (ศูนย์อนุ รก
ั ษ์ชา้ งไทย)
กล่าวโดยสรุป การเลือกใช้กลวิธกี ารแปลเอาความ หรือกึง่ เอาความกับชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ มักจะพบ
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการใช้คำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจกับบริบทของสถานที      ่
ท่องเทีย่ วอย่างรอบด้านมีความจ�ำเป็ นและความส�ำคัญต่อการพิจารณาเลือกใช้คำ� แปลให้ถกู ต้องและเหมาะสม     
ทัง้ กับภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง นอกจากนี้ การพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ� เพือ่ เทียบเคียง
กับภาษาต้นทางและปลายทางนัน้ ผูแ้ ปลควรมีความละเอียดรอบคอบต่อการใช้คำ� ในภาษาปลายทาง ซึง่ ผูแ้ ปล
จ�ำเป็ นต้องตรวจสอบตัวบทให้ชดั เจน พิจารณาความแตกต่างของการใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน และ
ใช้วธิ กี ารแปลแบบ Back-translation เพือ่ ตรวจสอบบทแปลให้เห็นถึงข้อบกพร่องตลอดจนความก�ำกวมของ
เนื้อหาในฉบับแปล (Widenfelt, Treffers, Beur, Siebalink & Koudijs, 2005)
2. โครงสร้างภาษาในบทแปล
ในการแปล นอกจากผู้แปลจะต้องให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอดความหมายระหว่างภาษาแล้ว
ความแตกต่างด้านโครงสร้างภาษาระหว่างภาษาต้นทางและภาษาปลายทางเป็ นสิง่ ทีผ่ แู้ ปลควรให้ความระมัดระวัง
ด้วยเช่นกัน จากผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างภาษาทีใ่ ช้ในกลวิธกี ารแปลเอาความคือ ค�ำขยายจะวางหน้าค�ำหลัก        
(ค�ำขยาย+ค�ำหลัก) ในขณะทีโ่ ครงสร้างภาษาทีใ่ ช้ในกลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ พบการใช้สองรูปแบบ
รูปแบบทีห่ นึ่ง คือ แปลทับศัพท์ (ค�ำขยาย) + แปลเอาความ (ค�ำหลัก) และรูปแบบทีส่ อง คือ แปลเอาความ (ค�ำ
ขยาย) + แปลทับศัพท์ (ค�ำขยาย) + แปลเอาความ (ค�ำหลัก) ดังเช่น
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บข้อผิดพลาดด้านโครงสร้างภาษาในบทแปล
(33) บ้านเสานัก
柚木勺娜高脚屋
(34) วัดปงสนุกเหนือ
硼砂怒寺北
(35) วัดปงสนุกใต้
硼砂怒寺南
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า การเรียงล�ำดับค�ำขยายผิดต�ำแหน่งท�ำให้การสือ่ ความหมายไร้ประสิทธิภาพ
ทัง้ ยังท�ำให้ผรู้ บั สารเกิดความสับสน ฉะนัน้ ในตัวอย่างที่ (33) ถึง (35) สามารถปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งการวางค�ำ
ขยาย และค�ำหลักให้เป็ นไปตามลักษณะนิยมของโครงสร้างภาษาทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลข้างต้นได้ดงั ต่อไปนี้ 勺娜
柚木高脚屋 (บ้านเสานัก) 北硼砂努寺 (วัดปงสนุ กเหนือ) และ 南硼砂努寺 (วัดปงสนุ กใต้) ตามล�ำดับ
3. การเลือกใช้กลวิ ธีการแปลที่ไม่เหมาะสมกับต้นฉบับ
การเลือกใช้กลวิธกี ารแปลทีไ่ ม่เหมาะสมกับต้นฉบับเกิดขึน้ ในกรณีทช่ี อ่ื สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมีคำ� แฝงความ
หมายทางวัฒนธรรม อาจมีเหตุมาจากการทีผ่ แู้ ปลไม่เข้าใจบริบทของสถานทีน่ นั ้ อย่างถ่องแท้หรือขาดความรู              ้
ความเชีย่ วชาญด้านหลักการแปล ยกตัวอย่างเช่น
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ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการเลือกใช้กลวิธกี ารแปลทีไ่ ม่เหมาะสมกับต้นฉบับ
(36) ข่วงนคร
空地城市 		
จากตัวอย่างพบว่า ในทางทฤษฎีการแปล ผูแ้ ปลได้เลือกใช้กลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ    
กับชือ่ สถานที่ “ข่วงนคร” แต่ในทางปฏิบตั กิ ลับพบว่า โครงสร้างภาษาทีใ่ ช้กลวิธกี ารแปลดังกล่าวตรงข้ามกับ
ลักษณะนิยม กล่าวคือ ผูแ้ ปลได้เลือกใช้การแปลทับศัพท์กบั ค�ำหลักในภาษาต้นฉบับ (ข่วง = 空地) และใช้    
การแปลเอาความหมายกับค�ำขยายในภาษาต้นฉบับ (นคร = 城市) จากปั ญหาทีพ่ บข้างต้น อีกนัยหนึ่งอาจ
กล่าวได้วา่ ผูแ้ ปลขาดความเชีย่ วชาญด้านวิธกี ารแปลและความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีน ด้าน
โครงสร้างทางภาษา จึงท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดข้างต้น ส่งผลให้ผรู้ บั สารเกิดความสับสนและความเข้าใจผิด
นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาความหมาย ทีม่ า และจุดเด่นของสถานที่ “ข่วงนคร” พบว่า ในด้านความหมาย
ของค�ำหลัก ข่วง เป็ นค�ำในภาษาถิน่ เหนือ หมายถึง บริเวณหรือลาน (The Royal Institute, 2011) ด้านทีม่ า
และจุดเด่นของสถานทีด่ งั กล่าว กล่าวคือ เป็ นสถานทีท่ ม่ี ลี กั ษณะเป็ นลานกว้าง ใช้เพือ่ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
ภายในจังหวัดล�ำปาง ซึง่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณใจกลางเมืองนครล�ำปางทีม่ หี อนาฬิกาเป็ นสัญลักษณ์ เมือ่ ผูแ้ ปลพิจารณา
ถึงปั จจัยและองค์ประกอบ ทีม่ สี ว่ นช่วยในการแปลชือ่ สถานทีข่ า้ งต้นแล้ว ผูแ้ ปลจะต้องเลือกใช้กลวิธกี ารแปลที่
เหมาะสมกับชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วนัน้ ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยชือ่ ข้างต้นสามารถพิจารณาเลือกใช้กลวิธกี าร
ตัง้ ชือ่ ใหม่ทน่ี �ำเสนอจุดเด่นของสถานทีม่ าตัง้ ชือ่ ได้เป็ น 钟楼广场 (ลานหอนาฬิกา) ชือ่ ดังกล่าว นอกจากจะเป็ น
ชือ่ ทีส่ ามารถสือ่ ความหมายให้แก่ผรู้ บั สารต่างวัฒนธรรมได้เข้าใจแล้ว ยังเป็ นชือ่ ทีป่ รากฏในวัฒนธรรมปลายทาง
ด้วยเช่นกัน  
กล่าวโดยสรุป หากผูแ้ ปลได้ทำ� การศึกษาและตรวจสอบทุกปั จจัยและองค์ประกอบทีส่ ง่ ผลต่อการแปล
ชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วอย่างรอบคอบแล้ว ทัง้ ด้านความหมายตรง ความหมายแฝง ลักษณะเด่นของสถานที่
ท่องเทีย่ ว หรือลักษณะนิยมการใช้ภาษาทีป่ รากฏในวัฒนธรรมปลายทางซึง่ มีบริบททีใ่ กล้เคียงกัน ผูแ้ ปลจะ
เป็ นผูท้ ส่ี ามารถพิจารณาเลือกใช้กลวิธกี ารแปลทีเ่ หมาะสมกับชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วนัน้ ๆ ได้ แต่ถงึ อย่างไร
ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญในด้านหลักวิธกี ารแปลและการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนก็ยงั เป็ นสิง่ ทีผ่ แู้ ปลต้อง
หมันศึ
่ กษาหาความรูเ้ พิม่ เติมอยูเ่ สมอ เพือ่ น�ำมาพัฒนาคุณภาพงานแปลตนเอง
4. การใช้ตวั อักษรจีนผิด
จากการเก็บข้อมูลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีน ผูว้ จิ ยั พบข้อผิดพลาดด้านการใช้ตวั อักษรจีนผิด ณ
ป้ ายแนะน�ำวัดประตูป่อง จังหวัดล�ำปาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีพ่ บการใช้ตวั อักษรจีนผิด
(37) วัดประตูป่อง
磅都博诗		
จากตัวอย่างข้างต้น ชือ่ สถานที่ “วัดประตูป่อง” ใช้กลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความ ซึง่ ในส่วน
ของการแปลเอาความพบการใช้ตวั อักษร 诗 (โคลง, กลอน, บทกวี, บทนิพนธ์) หากพิจารณาจากบริบท ผูแ้ ปล
มีเจตนาใช้ตวั อักษร 寺 (วัด) แต่เนื่องด้วยลักษณะพิเศษของตัวอักษรจีนทีเ่ ป็ นอักษรภาพ (Sikkhakosol, 2017)
ตัวอักษร 诗 มีหมวดค�ำทีเ่ กีย่ วกับภาษาและค�ำพูด (言字旁) ซึง่ ตัวอักษร 寺 นัน้ ไม่ม ี จากการสัมภาษณ์หน่วยงาน
เทศบาลนครล�ำปาง ยังพบอีกว่าเทศบาลนครล�ำปางมิได้มผี เู้ ชีย่ วชาญด้านภาษาจีนโดยตรง ท�ำให้การจัดท�ำ
ป้ ายภาษาต่าง ๆ ต้องพึง่ พิงบุคคลภายนอก เช่น ครูในโรงเรียนเทศบาล หรือการให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างป้ ายจ้าง
วานแปล ด้วยสาเหตุดงั กล่าวท�ำให้หน่วยงานเทศบาลนครล�ำปางไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
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งานแปลได้ ฉะนัน้ ข้อผิดพลาดทีพ่ บข้างต้นสามารถปรับได้เป็ น 磅都博寺 (วัดประตูป่อง)
กล่าวโดยสรุป การแปลสารใด ๆ ทีจ่ ะน�ำไปสือ่ สารหรือเผยแพร่สสู่ าธารณะ ผูแ้ ปลต้องไม่ลมื พันธกิจ
ของตนเองทีม่ ตี ่อผูร้ บั สาร ชุมชนและท้องถิน่ ซึง่ ข้อผิดพลาดดังทีไ่ ด้เอ่ยถึงในข้างต้น นอกจากจะสร้างความ
เสียหายต่อการรับสารของผูร้ บั สารตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับมากแล้วนัน้ ผลกระทบทีต่ ามมายังรวมถึง
การถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ภาพลักษณ์ในการบริหารและ    
การจัดการด้านการท่องเทีย่ วของหน่วยงานท้องถิน่ หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ฉะนัน้ ผูแ้ ปลควรต้องประเมินบทแปล
ของตน เพือ่ ตรวจสอบหาข้อบกพร่องผิดพลาด แล้วแก้ไขปรับปรุงจนกว่าจะได้บทแปลทีม่ คี ุณภาพเพียงพอ
(Pinmanee, 2009)
สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษากลวิธกี ารแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วของจังหวัดล�ำปางเป็ นภาษาจีนจ�ำนวน 101 ชื่อ
สามารถสรุปได้วา่ การแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็ นภาษาจีนพบการใช้ทงั ้ หมด 7 กลวิธี ซึง่ พบการใช้กลวิธกี าร
แปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 63.37  ในขณะทีพ่ บการใช้กลวิธกี ารตัง้ ชือ่ ใหม่น้อยทีส่ ดุ คิดเป็ น
ร้อยละ 0.99 กลวิธกี ารแปลทีพ่ บทัง้ 7 กลวิธนี ้ีสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
การแปลทับศัพท์ทำ� หน้าทีเ่ พียงถ่ายทอดโครงสร้างของภาษาต้นฉบับให้อยูใ่ นโครงสร้างของภาษาจีน
ท�ำให้สง่ ผลต่อการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมกับผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติโดยตรง เนื่องจากผูร้ บั สารจะไม่สามารถ
เข้าใจทัง้ ความหมายและวัฒนธรรมแฝง ทีถ่ ่ายทอดจากการแปลภาษาจีนแบบทับศัพท์ ทัง้ นี้ยงั พบอีกว่า การ
แปลทับศัพท์ชอ่ื ของวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามได้รบั อิทธิพลจากการทับศัพท์ในส�ำเนียงของภาษาจีนแต้จวิ๋
ข้อสังเกตข้างต้น พบคล้ายคลึงกับการศึกษาการตัง้ ชื่อร้านค้าภาษาจีนและภาษาไทยของชาวไทย   เชือ้ สาย
จีนในจังหวัดอุบลราชธานีของ Sodsonghrit (2012) การศึกษาการแปลและการถอดเสียงชือ่ สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ภาษาไทยเป็ นภาษาจีนของ Jatupornpimol (2014) และการตัง้ ชือ่ สถานทีใ่ นกรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลที่
6 ของ Phromyaem (2017)
การแปลเอาความเป็ นการแปลทีส่ ามารถถ่ายทอดทัง้ ความหมายและวัฒนธรรมแฝง จากภาษาต้นฉบับ
ไปยังภาษาฉบับแปลได้อย่างครบถ้วนมากทีส่ ุด เนื่องจากเป็ นการแปลทีม่ กี ารรักษาความหมายของภาษา
ต้นฉบับ โดยใช้คำ� ศัพท์ภาษาจีนทีม่ คี วามหมายเทียบเท่าหรือความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทย ส่วนการแปล
กึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความนัน้ พบมากทีส่ ดุ ในการศึกษาครัง้ นี้ เนื่องจากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัดล�ำปางส่วนใหญ่
สามารถสะท้อนความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มคนล�ำปางเมื่อ 100 กว่าปี ทแ่ี ล้วได้ ซึง่ มี
ทัง้ กลุม่ คนพืน้ เมือง กลุม่ ชนพม่า จีน อินเดีย หรือชาวอังกฤษ (Potjanalawan, 2016) ดังนัน้ ชือ่ สถานทีท่ อ่ ง
เทีย่ วภาษาไทยในจังหวัดล�ำปางทีป่ รากฏในพืน้ ทีส่ าธารณะ ได้กลายเป็ นภูมทิ ศั น์ทางภาษา ทีแ่ สดงความหลาก
หลายทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุม่ คนล�ำปางในสมัยอดีตได้เป็ นอย่างดี ความหลากหลายทางภาษาทีพ่ บ
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน พม่า หรือภาษาถิน่ เหนือ ซึง่ ปรากฏผ่านการใช้ภาษาไทยทับศัพท์ชอ่ื สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ยกตัวอย่างเช่น บ้านหลุยส์ อาคารฟองหลี บ้านหม่องโง่ยซิน่ หรือบ้านเสานัก เป็ นต้น  ดังนัน้ กลวิธกี ารแปล
ข้างต้นได้ทำ� หน้าทีท่ งั ้ แสดงความหมายทัวไปผ่
่ านการแปลเอาความ ทัง้ ยังสามารถแสดงอัตลักษณ์และการด�ำรง
อยูข่ องกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางชาติพนั ธุใ์ นจังหวัดล�ำปางผ่านการแปลทับศัพท์ในชือ่ เฉพาะทีป่ รากฏ
ในชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
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กลวิธกี ารเพิม่ ค�ำทีใ่ ช้ในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว เป็ นการเพิม่ ค�ำทีม่ ใี นภาษาและวัฒนธรรมปลาย
ทางเพือ่ อธิบายหรือให้ขอ้ มูลเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องและจ�ำเป็ นกับผูร้ บั สาร เช่น (+ถนนคนเดิน+)กาดกองต้า กลวิธี
การละค�ำเป็ นกลวิธกี ารละค�ำเพือ่ เพิม่ ความกระชับให้กบั ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีย่ าว ซึง่ มักจะละค�ำทีไ่ ม่มผี ลกับ
ความหมายเดิมให้อยูใ่ นรูปแบบของชือ่ ย่อทีน่ ิยมเรียกใช้ในภาษาไทย เช่น วัดพระแก้วดอนเต้า(-สุชาดาราม-)
หรือวัดเจดียซ์ าว(-หลัง-) ในส่วนของกลวิธกี ารละและเพิม่ ค�ำพบข้อสังเกตทีน่ ่าสนใจ คือผูแ้ ปลมีการละค�ำหลัก
ทีป่ รากฏใช้ในภาษาต้นฉบับ ในขณะเดียวกันก็หาค�ำอื่น ทีม่ คี วามหมายบ่งบอกถึงลักษณะทางกายภาพของ
สถานทีห่ รือค�ำทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ความหมายใกล้เคียงกันทีส่ ามารถถ่ายทอดความหมายได้ครบถ้วนเช่นเดียวกับค�ำ
ในภาษาต้นฉบับทีถ่ กู ละไป การใช้กลวิธขี า้ งต้น ถึงแม้จะไม่ได้ถา่ ยทอดความหมายทีใ่ ช้ในภาษาต้นฉบับให้ตรง
ตามภาษาในฉบับแปล แต่กม็ ไิ ด้ทำ� ให้การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมเกิดข้อผิดพลาดหรือผิดวัตถุประสงค์ไปจาก
ภาษาในต้นฉบับแต่ประการใด ซ�้ำยังเกิดประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั สารในการได้ขอ้ มูลทีก่ ระชับและสมบูรณ์ ทัง้ ยังท�ำให้
เกิดจินตภาพต่อสถานทีแ่ ห่งนัน้ ได้อย่างชัดเจนมากขึน้ อีกด้วย
กลวิธกี ารตัง้ ชื่อใหม่ ถึงแม้จะพบการใช้น้อยทีส่ ุด แต่กลวิธดี งั กล่าวเป็ นกลวิธที ส่ี ะท้อนทักษะความ
สามารถด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของผูแ้ ปลรูปแบบหนึ่ง ซึง่ ผูแ้ ปลจะต้องเลือกใช้คำ� ให้มคี วามน่าดึงดูด
และสร้างความแปลกใหม่ให้กบั งานแปล ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งรักษาความหมายเดิมของต้นฉบับไว้ งานแปล
ในลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการแปลแบบสร้างสรรค์ของ Kußmaul (2000; 2010 cited in
Attaviriyanupap, 2015) ทีก่ ล่าวไว้วา่ บ่อยครัง้ ทีก่ ระบวนการแปลจ�ำเป็ นต้องแปลเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการแปล ซึง่ ผลงานแปลทีส่ ะท้อนความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบหลักสองประการ
คือ ความแปลกใหม่และความเหมาะสม การแปลแบบสร้างสรรค์จงึ ต้องเป็ นการเปลีย่ นแปลงภาษาต้นฉบับให้
เกิดสิง่ ใหม่ แต่ในเวลาเดียวกันจะต้องรักษาวัตถุประสงค์ของต้นฉบับไว้
กลวิธกี ารแปลทีพ่ บทัง้ หมดข้างต้นเป็ นเพียงลักษณะนิยมทีป่ รากฏใช้ในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
เท่านัน้ แต่กม็ ไิ ด้สะท้อนถึงการจ�ำกัดรูปแบบการแปลทีต่ ายตัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอไป จากกลวิธกี าร
แปลทีพ่ บยังสะท้อนถึงความยืดหยุน่ ในการประยุกต์ใช้กลวิธกี ารแปลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังทีไ่ ด้พบการผสม
กลวิธกี ารแปลทีม่ ากกว่าหนึง่ กลวิธตี อ่ การแปลหนึง่ ชือ่ สถานที่ กลวิธที เ่ี ห็นได้ชดั ทีส่ ดุ คือกลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์
กึง่ เอาความ นอกจากนี้ยงั พบการผสมกลวิธกี ารแปล 3-4 กลวิธใี นหนึ่งชือ่ สถานที่ เช่น การใช้กลวิธกี ารแปล
เอาความ ผสมกับการใช้กลวิธกี ารละค�ำและการเพิม่ ค�ำ หรือการใช้กลวิธกี ารแปลกึง่ ทับศัพท์ กึง่ เอาความผสม
กับการใช้กลวิธกี ารละค�ำและการเพิม่ ค�ำ เป็ นต้น
ข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลชือ่ สถานทีท่ ่องเทีย่ วแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ การเลือกใช้คำ� ใน
ภาษาแปล โครงสร้างภาษาในบทแปล การเลือกใช้กลวิธกี ารแปลที่ไม่เหมาะสมกับต้นฉบับ และการใช้       
ตัวอักษรจีนผิด ทัง้ นี้สาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้การแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วพบข้อผิดพลาดข้างต้น คือ เกิดจากผูแ้ ปล
ขาดความเข้าใจด้านวิธกี ารแปล ขาดความช�ำนาญในการใช้ภาษาจีนและภาษาไทย ไม่เข้าใจบริบทและวัฒนธรรม
ของภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล รวมถึงขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาด
เพือ่ ลดข้อผิดพลาดทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วในอนาคต ประการแรก ผูแ้ ปลต้องมี
ความรูด้ า้ นหลักวิธกี ารแปล (Vessakosol, 2003) ทัง้ ยังต้องท�ำการศึกษาและเข้าใจลักษณะเฉพาะและข้อจ�ำกัด
ของกลวิธกี ารแปลทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ สามารถพิจารณาเลือกใช้หรือประยุกต์ใช้กลวิธกี ารแปลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
อย่างเหมาะสมให้กบั ชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีน
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ประการทีส่ อง ผูแ้ ปลต้องมีความช�ำนาญและความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีน เนื่องจาก
การแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็ นการวิเคราะห์คำ� ทีใ่ ช้ประกอบในโครงสร้างของชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ซึง่ จัดเป็ น
ค�ำนามเฉพาะหรือค�ำวิสามานยนาม (proper noun) หากผูแ้ ปลมีความช�ำนาญในการใช้ภาษาต้นฉบับและภาษา
ฉบับแปลแล้ว ผูแ้ ปลจะสามารถเลือกใช้ค�ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กบั ชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีแ่ ปล          
ทัง้ ความหมายและโครงสร้างทางภาษา
การท�ำความเข้าใจกับบริบททางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง ประวัตแิ ละความเป็ นมาของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ก็
มีความจ�ำเป็ นในการแปลชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเช่นกัน เนื่องจากการแปลเป็ นส่วนหนึง่ ของการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม
เพราะฉะนัน้ การท�ำความเข้าใจกับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันมีบทบาทในการช่วยลดความเข้าใจผิด
ในการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมได้ (Inoue, 2007) นอกจากนี้ การสังเกตถึงจุดเด่นของลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ยังเป็ นองค์ประกอบเสริมทีช่ ว่ ยให้ผแู้ ปลมีวจิ ารณญาณในการพิจารณาเลือกใช้คำ�
และกลวิธกี ารแปลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์อกี ด้วย ข้อเสนอแนะดังกล่าว สัมพันธ์กบั แนวคิด
เรื่องการเลือกเทคนิคการแปลของ Pinmanee (2012) ทีเ่ น้นความส�ำคัญของการใช้วจิ ารณญาณในการเลือก
เทคนิคให้เหมาะสมกับสิง่ ทีจ่ ะแปล และไม่ควรก�ำหนดชนิดของการแปลล่วงหน้า หรือยึดถือการแปลชนิดใด
ชนิดหนึ่งอยูต่ ลอดเวลา แต่ควรดูตามความเหมาะสม ตัวบท ชนิดของการแปล เทคนิควิธี และวัตถุประสงค์เป็ น
สิง่ ทีส่ มั พันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ทัง้ หมดต้องสอดคล้องกันจึงจะท�ำให้บทแปลได้คณ
ุ ภาพตามต้องการ
ในฐานะของผูแ้ ปล สิง่ ทีม่ อิ าจละเลยได้ คือความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณภาพของงาน
แปล ซึง่ การตรวจสอบคุณภาพของงานแปลสามารถท�ำได้ในหลายกรณี เช่น การศึกษาลักษณะนิยมการใช้
ภาษาของผูร้ บั สารในกรณีทบ่ี ริบทของสถานทีท่ ่องเทีย่ วมีความคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยงั ต้องอาศัยการ
ตรวจสอบความหมายจากพจนานุ กรม หาข้อมูลประกอบเพิม่ เติม ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบว่า
ส�ำนวนแปลทีไ่ ด้เป็ นทีย่ อมรับหรือไม่ ผ่านการปรึกษาเจ้าของภาษา ผูร้ ภู้ าษาไทย ตลอดจนผูท้ ร่ี ทู้ งั ้ สองภาษา
เป็ นอย่างดี จึงจะได้บทแปลทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ที ส่ี ดุ ในการใช้งานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (Attaviriyanupap, 2015)
ประการสุดท้าย การตระหนักถึงพันธกิจของตนเองในฐานะผูแ้ ปลต่อผูร้ บั สาร ชุมชน และท้องถิน่ เป็ น
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ุดส�ำหรับการแปลชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ ว เนื่องจากชื่อสถานทีท่ ่องเทีย่ วภาษาจีนเปรียบเสมือน
เครื่องมือสื่อสารข้ามวัฒนธรรมทีส่ ามารถสร้างการรับรูใ้ ห้กบั สถานทีท่ ่องเทีย่ วเพื่อดึงดูดผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นชาว
ต่างชาติในพืน้ ทีส่ าธารณะได้ ทัง้ ยังเป็ นหนึ่งในปั จจัยของการสือ่ สารภาพลักษณ์เชิงบวกด้านการบริหารและ
จัดการการท่องเทีย่ วของชุมชนและท้องถิน่ ทีถ่ ูกสือ่ ออกไปสูส่ าธารณะชนได้ ดังนัน้ หากผูแ้ ปลละเลยพันธกิจ     
ดังกล่าว ข้อผิดพลาดทีพ่ บในการแปลตัง้ แต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับมากอาจสร้างความเข้าใจผิดและความ
สับสนให้กบั ผูร้ บั สาร ทัง้ ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว หน่วยงานท้องถิน่ หรือ
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องอีกด้วย
แต่ถงึ อย่างไร การก�ำหนดชือ่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภาษาจีนระดับจังหวัดควรได้รบั ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาก�ำหนดมาตรฐานให้มคี วามสอดคล้องและความเป็ นเอกภาพเดียวกันทุกภาคส่วน เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผรู้ บั สาร ข้อเสนอแนะข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Potjanalawan, Munkong &
Sethakorn (2017) ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในการก�ำหนดภาษาบนป้ ายชือ่ สาธารณะเพือ่ การ
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ท่องเทีย่ ว ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงการก�ำหนดภาษาบนแผ่นป้ ายมีอำ� นาจของหลายฝ่ ายเข้ามาก�ำกับมาตรฐานทีต่ า่ งกันไป
จนท�ำให้เกิดความลักลันในการใช้
่
จริง ทัง้ ยังเกิดปั ญหาในระดับปฏิบตั งิ าน
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