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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ทีจ่ะศึกษาวรรณกรรมจีน  โดยการเปรยีบเทียบวรรณกรรมจีนเรื่อง ซีโหยวจี้ กับ
ฉบับท่ีมีผู้แปลเป็นภาษาไทยใช้ช่ือว่า ไซอิ๋ว ในด้านกลวิธีการแปลค าศัพท์ทางวัฒนธรรม และวิเคราะหป์ระเภท
ค าศัพท์ดังกล่าว  ผลการวิจัยพบวา่ ประเทศไทยและประเทศจีนมีการไปมาหาสู่กันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ชาวไทยและชาวจีนจึงมีการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมมาช้านาน ชาวไทยสนใจทีจ่ะเรยีนรู้
วัฒนธรรมจีน เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดการแปลวรรณกรรมจีนขึ้น ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 การแปลยังไมม่ีกฎเกณฑ์แบบ
แผนตายตัว และผู้สันทัดด้านภาษา ท าให้งานวิจัยฉบับนี้พบรูปแบบกลวิธีการแปลมากถึง 7 ลักษณะ และไม่มี
ระบบการแปลที่เป็นระเบยีบ ได้แก่ 1. การใช้ค าจ าแนกประเภทอยา่งกว้างๆ (Generic words) 2. การแปลตรง
ตัวตามค าศัพท์ภาษาเดิม (Literal Translation) 3. การใช้การแทนที่ด้วยสิ่งท่ีปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล 
เป็นการขยายความโดยวัฒนธรรมปลายทาง (A Cultural Substitute) 4. การใช้ค ายืมที่เป็นค าทับศพัท์         
(A Loan Word) 5.การแปลโดยใช้ค าทับศัพท์และเพิ่มค าอธิบายภาษาไทย (A Loan Word with Descriptive 
Phrase) 6. ค าแปลที่ไมต่รงตามตน้ฉบับภาษาจีนและใช้ค าที่ไมเ่หมาะสมกับวัฒนธรรมในภาษาไทย 7. ค าแปลมี
ความหมายใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีน ค าศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในต้นฉบับดังกล่าวยังสามารถแบ่ง
ประเภทเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา วฒันธรรมทางวัตถ ุวัฒนธรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมทางภาษา เพราะฉะนั้นรูปแบบของการแปลจึงมีท้ังแปลเหมือน แปลคล้าย 
แปลต่างและการใช้ทับศัพท์ รูปแบบการแปลทีผู่้แปลใช้มากทีสุ่ดคือการใช้ทับศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ว่า
ระหว่างจีนกับไทยมีภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผู้แปลต้องการให้การด าเนินเรื่องได้ราบรื่น 
 

ค าส าคัญ : ค าศัพท์ทางวัฒนธรรม / กลวิธกีารแปล / ซีโหยวจี้ / ไซอิ๋ว 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to analyze Chinese literature and compare the translation 
strategies of cultural vocabulary in Chinese literature of “Journey to the West” between 
Chinese language version and Thai language version. The results revealed that Thailand and 
China have been associating and transferring language since Han dynasty. Thus, Thais were 
interested in Chinese literature translation and Chinese culture. During King Rama XI era, 
translation principles were not stable forms and there were not many the language 
professionals. As the results of this study found seven categorizes of the translation strategies 
as follows: 1. Generic words  2. Literal translation 3. Cultural substitute 4. Loan word 5. Loan 
word with description phrase 6. Antonyms 7. Synonyms or near synonyms Cultural translation 
vocabularies that appear in this Chinese language version can be divided into five categories: 
cultural ecology, cultural objects, cultural sociology, religious culture and language culture. 
Since, there are the varieties of translation forms that are used in translation, for example: 
literal translation, synonyms, antonyms and loan word, and synonyms are the translation 
forms that translator used the most. Thus, translation by using synonyms could resolve the 
language and culture difference problems that are translation obstacle.  
  

Keywords : Cultural translation / Translation strategies / Xiyou Ji / Sai Io 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนท่ีแปลเป็นภาษาไทยมีเนื้อหาสนุกสนานให้ความรู้เกีย่วกับประวตัิศาสตร์

และวัฒนธรรมจีน ดังท่ีพัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ (2552, หน้า 1) ไดก้ล่าวไว้ว่า วรรณกรรมแปลพงศาวดารจีนเป็น
วรรณกรรมประเภทหน่ึงที่น่าอ่านและน่าศึกษาหาความรู้ เพราะมีรปูแบบการประพันธ์เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 
ซึ่งเนื้อหามีลลีาและท่วงท านองในการเดินเรื่องตื่นเต้นเร้าใจตามจินตนาการของผู้แต่ง เป็นต้นว่ามีตัวละครทีเ่ป็น
เทวดาหรือเป็นมนุษย์แตม่ีรูปร่างแปลกประหลาด ในบรรดาวรรณกรรมจีน ตามคติของชาวจีนโบราณถอืว่า
วรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้เป็น 1 ใน 4 สุดยอดวรรณกรรมทีม่ีเนื้อหาพิสดาร วรรณกรรมเรื่องซโีหยวจี้ แปลเป็น
ภาษาไทยในช่ือ ไซอิ๋ว ไดร้ับความนิยมและเป็นที่ช่ืนชอบของหมู่ชาวไทย แปลขึ้นในสมัยพระมงกฎเกลา้เจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์  (ไซอิ๋ว, ถ้อยแถลงส านักพิมพ์)         

มีนักวิชาการชาวจีนได้กล่าวไว้ในบทความ การวิเคราะห์การแปลค าและประโยคระดับยากใน
วรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ว่า ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแปล วลี และประโยคในวรรณคดี
คลาสสิกนั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากทีเดียว ในวรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ มีความยากในการแปล ไม่ว่าจะเปน็เรื่อง  
การแปลบทกวีที่แทรกอยู่ในเนื้อเรือ่ง ช่ือตัวละครที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ และสภุาษิตที่สะท้อนวัฒนธรรม
ของประเทศจีน สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรม ขนบประเพณีของชาวจีนในยุคนั้นอย่างมาก ดังนั้น
ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องทราบถึงวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตความเปน็อยู่ของชาวจีน ความเชื่อ ชาตินิยม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีจึงจะสามารถเข้าใจจดุประสงค์ของผู้ประพันธ์ และท าให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเนื้อหาในฉบับ
แปล สอดคล้องกับปิเตอร์ นิวมารก์ (Peter Newmark, 1995, หน้า 94) ที่กล่าวไว้ว่า วิถีชีวิตและการแสดงออก
เฉพาะของสังคมของตนในการเจรจาสื่อสารก็คือ วัฒนธรรม  เมื่อเปน็เช่นนี้ ปัญหาในการแปลย่อมเกดิขึ้นอย่าง
แน่นอน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของภาษาต้นฉบบัและภาษาฉบับแปล 
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 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเปรียบเทียบค าศัพท์ทางวัฒนธรรม เพื่อจะแสดงให้เห็นกลวิธีการแปล
วรรณกรรมจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งว่ามีการถ่ายทอดค าศัพท์ทางวัฒนธรรมทั้งที่มีความหมายคล้ายคลึง
กันและต่างกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบค าศัพท์ทางวัฒนธรรมและกลวิธีการแปลค าศัพท์ดังกล่าวในเรื่อง ซีโหยวจี้ 
และ เรื่องไซอิ๋ว  
 2.  เพื่อจ าแนกประเภทและลักษณะของค าศัพท์ทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ และ 
เรื่องไซอิ๋ว 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยวิเคราะหโ์ดยใช้วิธีการแปล 7 ประการ ดังน้ี 

        1. การใช้ค าจ าแนกประเภทอยา่งกว้างๆ (Generic words) วิธีหนึ่งที่ผู้แปลอาจหาค าทีม่ีความหมาย
ที่ใกล้เคียงมากท่ีสดุมาใช้เพื่อเทียบเคียงกับต้นฉบับภาษาจีน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น บางค าอาจเป็นค าท่ีใช้
เรียกอย่างรวมๆ ที่เรียกกันในภาษาศาสตร์ว่าค าจ่ากลุ่ม  
     2. การแปลตรงตัวตามค าศัพท์ภาษาเดิม (Literal Translation) ซึ่งจะท าให้สิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรม
ของภาษาจีนยังคงปรากฏให้เห็นเด่นชัดในฉบับภาษาไทยที่แปลมาแล้ว อาจเป็นเพราะทั้งสองภาษามคี าเรียกที่มี
ความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงกนั จึงสามารถใช้วิธีการแปลดังกล่าวได้  

   3. การใช้การแทนที่ด้วยสิ่งท่ีปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล (A Cultural Substitute) ผู้แปล
อาจใช้สิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล ที่มีลักษณะหรือมีหนา้ที่คล้ายคลึงกันมาแทนท่ีค าศัพท์ในต้นฉบับ 
แม้อาจจะไม่ตรงกันอย่างสมบรูณ์ แต่ก็ช่วยท าให้ผู้อ่านฉบับแปลเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

   4. การใช้ค ายืมหรือค าทับศัพท์ คือการใช้วิธีถ่ายเสียงอ่านของค าศพัท์ที่ปรากฏในต้นฉบับ 
     5. การแปลโดยใช้ค าทับศัพท์และเพิ่มค าอธิบายภาษาไทย  
     6. ค าแปลที่ไม่ตรงตามต้นฉบบัภาษาจีนและใช้ค าที่ไม่เหมาะสมกบัวัฒนธรรมในภาษาไทย 
     7. ค าแปลมีความหมายใกล้เคยีงกับต้นฉบับภาษาจีน 
  ค าทับศัพท์ หมายถึง ค าจากภาษาอื่นที่น ามาใช้ในภาษาของผู้อ่านในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง     
ค าทับศัพท์บางค าอาจผสมกลมกลนือยู่ในภาษาแปล จนเป็นส่วนหน่ึงของภาษาแปลแล้ว ส่วนค าทับศพัท์ใหม่ท่ี
เข้ามาอยู่ในภาษาแปลเป็นค าใหม่ ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องอธิบายขยายความ เพื่อช่วยสื่อความหมายที่ถูกตอ้ง 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
1. ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลวิธีการแปลค าศัพท์ทางวัฒนธรรมระหว่างต้นฉบับภาษาจีนเรื่องซีโหยว

จี้ ประพันธ์โดย อู๋เฉิงเอิน (吴承恩Wu Cheng’en) จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ เหรินหมินเหวินเสฺวีย (人民文
学出版社Renmin Wenxue Chubanshe) 

2. ฉบับแปลเป็นภาษาไทยจะศึกษาเรื่อง ไซอิ๋ว ซึ่งแปลโดยนายติ่น นายวรรณ หรือ “เทียนวรรณ”  
เอดิเตอร์ของตุละวภิาคพจนกิจเปน็ผู้เกลาส านวนภาษาจัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ศรีปญัญา พิมพ์ครั้งท่ีสอง      
พ.ศ. 2553 

3. การถอดเสียงภาษาจีนในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้การถอดเสยีงตามระบบสัทอักษรพินอิน  
(汉语拼音hànyǔ pinyin) ซึ่งเป็นระบบสัทอักษรที่ใช้เป็นทางการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และถอด
เสียงเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 1-10) ดังนี้ 
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สัทอักษรแทนเสียงพยญัชนะ  
b (ป)  c (ฉ,ช)  ch (ฉ,ช)  d (ต)  f (ฝ, ฟ) 
g (ก)  h (ห,ฮ)  j (จ)  k (ข,ค)  l (ล) 
m (ม)  n (น)  p (ผ,พ)  q (ฉ,ช)  r (ร)  
s (ส,ซ)  sh (ฉ,ซ)  t (ต)  w (ว,-)  x (ส,ซ)  
y (ย, -)  z (จ)  zh (จ)     

สัทอักษรแทนเสียงสระ  
a (-ะ,-า)    ai (ไ-, -าย)   an (- ัน,-าน)   ang (- ัง, -าง)     ao (เ-า, -าว)  

       e (เ-อ)      e (เ-)  ê (เ-)      ei (เ-ย์)     en (เ-  ิน)  
        eng (เ- ิง)   er (เ-อร์)    I ( -  ี)       I ( -  ึ, -  ือ) ia (เ-  ีย)  

   ian (เ-  ียน)   iang (เ-  ียง)       iao (เ-  ียว)   ie (เ-  ีย)    in ( -  ิน)  
ing ( -  ิง)   iong ( -ยง)   iu ( -  ิว)    o ( -  ัว)    ong ( -ง)  

    ou ( โ-ว)     u (   ู )     ü ( -วี)     ua ( -วา)       uai(ไ-ว,-วาย)  
üe ( เ-  ฺว)   ui ( - ุย)    un ( - ุน)   ün ( - ฺวิน)   uo ( - ัว) 
uan ( -วัน, -วาน)     üan ( เ-วียน)      uang ( -วัง, -วาง)    

เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียงในภาษาจีนกลาง   
 เสียงหน่ึง      ˉ   เทยีบเท่าเสยีงสามัญ 
 เสียงสอง            เทียบเท่าเสียงจัตวา  
 เสียงสาม     ˇ    เทียบเท่าเสียงเอก   
           (ยกเว้นอยู่หน้าพยางค์ที่มีเสียงสามให้ออกเป็นเสียงสองโดยคง  
           เครื่องหมายเสียงสามไว้)  
 เสียงสี ่               เทียบเท่าเสียงโท 

4. วรรณกรรมฉบับแปล หมายถึง ไซอิ๋ว ที่แปลโดยนายติ่น เรียบเรียงโดย นายวรรณ เอดิเตอร์ ตุละ
วิภาคพจนกิจ ตีพิมพ์ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยส านักพิมพ์หมอบรดัเลย ์
 5. ในเครื่องหมายวงเล็บท่ีปรากฏในหลังตัวอย่างภาษาจีน ตัวเลขท่ีหนึ่งหมายถึง ตอน ตัวเลขท่ีสองคือ
เลขหน้า ยกตัวอย่างเช่น (Xiyou Ji: 81, 1013) หมายถึงตัวอย่างน้ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องซีโหย วจี ้ตอนท่ี 
81 หน้าท่ี 1013 

6. ในเครื่องหมายวงเล็บท่ีปรากฏในหลังตัวอย่างภาษาไทย ตัวเลขท่ีหนึ่งหมายถึง ปีท่ีพิมพ์ ตัวเลขท่ี
สองคือเลขหน้ายกตัวอย่างเช่น (ไซอิ๋ว, 2553, หน้า 234) หมายถึงตวัอย่างน้ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ไซอิ๋ว 
พิมพ์ในปี พ.ศ. 2553 หน้า 234 

7. ค าศัพท์ทางวัฒนธรรม หมายถงึ ค าศัพท์ที่สามารถสะท้อนวัฒนธรรมของชนชาติใดชนชาติหนึ่ง
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะในดา้นวิถีชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมหรือวัสดุกต็าม 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
 1. ขั้นรวบรวมข้อมูล  

   1.1 รวบรวมข้อมลูค าศัพท์ทางวัฒนธรรมจากเรื่อง ซีโหยวจี ้
   1.2 รวบรวมข้อมลูค าศัพท์ทางวัฒนธรรมจากเรื่อง ไซอิ๋ว 
   1.3 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการแปล 
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   1.4 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ซีโหยวจี้ และ ไซอิ๋ว รวมทั้งวรรณกรรมแปลพงศาวดารจีน 
 2. ขั้นวิเคราะห์ข้อมลู 

2.1 วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบค าศัพท์ทางวัฒนธรรมจากเรื่อง ซีโหยวจี้ และ ไซอิ๋ว 
2.2  วิเคราะห์ประเภทของค าศัพท์ทางวัฒนธรรมจากเรื่อง ซีโหยวจี้ และ ไซอิ๋ว 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการแปลวรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ และฉบับแปล ไซอิ๋ว ผู้วิจัยสามารถสรุปผล
การศึกษาออกเป็น 2 ประการ คือ ผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบค าศัพท์และการวิเคราะห์ค าศัพท์ทาง
วัฒนธรรม ดังนี ้
 1. เปรียบเทยีบค าศัพท์และศึกษากลวิธีการแปล 
  จากการศึกษากลวิธีการแปลค าศพัท์ทางวัฒนธรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ และฉบับแปล ไซอิ๋ว สามารถ 
จ าแนกได้ 7 ประเภท ดังนี ้
  1.1 การใช้ค าจ าแนกประเภทอย่างกว้างๆ (Generic words) กล่าวคือ ผู้แปลหาค าจ าแนกกลุม่
ในภาษาไทยท่ีมีความหมายใกล้เคยีงกับค าในภาษาจีนมาแทนท่ี โดยสาเหตุ 2 ประการ 
 1.1.1 สิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมจีนไม่เป็นท่ีคุ้นเคยกับผู้อ่านชาวไทย ยกตัวอย่างเช่นค าว่า 松柏 
(sōngbǎi ซงไป่) กับค าว่า 桃梅 (táoméi ถาวเหมย) เป็นพืชพันธ์ท่ีเพาะปลูกในประเทศจีนซึ่งเป็นเขตเมือง
หนาวเท่าน้ัน ผู้แปลจึงใช้ค าที่มีความหมายกว้างๆ ว่า พฤกษา  
 1.1.2 ชาวไทย ไม่นยิมตั้งช่ือสิ่งของ เช่น ค าว่า 宣花斧 (xuān huā fǔ เซฺวียนฮัวฝู่) ขวานท่ีมี
ช่ือว่าเซฺวียนฮัว (宣花) ผู้แปลใช้เพียงค าว่า ขวาน มาแทนท่ี 
 ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ค าจ่ากลุม่แทนค าศัพท์เจาะจงในภาษาต้นฉบับ แม้ว่าไมต่รงตามต้นฉบับทีเดียว 
หากผู้แปลมุ่งท่ีจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาวรรณกรรมง่ายขึ้น และไม่ไดส้่งผลต่อการด าเนินเรื่องแต่อยา่งใด     
แต่ข้อเสียคือไมส่ามารถสะท้อนวฒันธรรมจีนผ่านตัวอักษรออกมาได้ 
 1.2  การแปลตรงตัวตามค าศัพท์ภาษาเดิม (Literal Translation) กล่าวคือ ภาษาจีนและภาษาไทย
ต่างมีค าที่เรยีกสิ่งเดียวกัน เนื่องจากวัฒธรรมจีนกับวัฒนธรรมไทยมบีางส่วนท่ีใกล้เคียงกัน เช่นค าว่า 石狮子 
(shí shī zǐ ฉือชือจือ่) ประเทศไทยม石ี (หิน) และ 狮子 (สิงโต) จึงเป็นการแปลตรงตามต้นฉบับภาษาจีน 
 ผู้วิจัยเห็นว่าใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวสามารถท าให้ผู้อ่านเห็นสิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมทั้งสอง
วัฒนธรรมได้ชัดเจนข้ึน  
 1.3  การใช้การแทนที่ด้วยสิ่งท่ีปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล (a cultural substitute) 
กล่าวคือ ค าที่เกี่ยวกับศาสนา ช่ือสถานท่ีต่างๆ ชนิดพืชหรือความเชื่อที่ปรากฏในวัฒนธรรมจีนอาจเขา้ใจยาก
ส าหรับผู้อ่านชาวไทย เพื่อท าให้การด าเนินเรื่องได้ราบรื่น จึงใช้วิธีการแปลดังกล่าว เช่นค าว่า 蟠桃园   
(pán táo yuán ผานถาวเหฺวียน) หมายถึงสวนลูกท้อ แตลู่กท้อไมไ่ช่ผลไม้ที่ชาวไทยพบเห็นได้บ่อย ผู้แปลจึง
แปลเป็น ต้นชมพู ่เนื่องจากลูกท้อกับชมพู่เป็นผลไม้เช่นกัน 
 1.4  การใช้ค ายืมที่เป็นค าทับศัพท์ (a loan word) กล่าวคือผู้แปลทับศพัท์ส าเนียงจีนแต้จิ๋วหรือ
ฮกเกี้ยนจากฉบบัภาษาจีน ค าศัพท์ส่วนใหญ่เป็นช่ือเฉพาะของคน สถานท่ี สิ่งที่อยู่ในภูมิภาคตา่งๆ ในประเทศจีน 
เช่นค าว่า 长安城 (cháng ān chéng ฉางอานเฉิง) เมืองฉางอานเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ถงัตั้งอยู่
เฉพาะในประเทศจีน ผู้แปลจึงใช้ค าทับศัพท์เพ่ือแก้ปัญหา 
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  1.5 การแปลโดยใช้ค าทับศัพท์และเพิ่มค าอธิบายภาษาไทย (a loan word with descriptive 
phrase) เมื่อค าทับศัพท์ไม่เป็นท่ีรูจ้ักโดยทั่วไปของกลุม่ผู้อ่านชาวไทย จึงเป็นเหตผุลจ าเป็นที่ผู้แปลต้องใช้      
ค าขยาย เพื่อแสดงความหมายพื้นฐานของค า เช่น เป็นภูเขา แม่น้ า ถ้ า หรืออ่ืนๆ ยกตัวอย่างค าว่า 泾河  
(jīng hé จิงเหอ) คือแม่น้ าที่ช่ือว่าจิง หรือเพื่อแสดงลักษณะพิเศษของค าทับศัพท์ดังกล่าว เช่นค าว่า 金毛犼 
(jīn máo hǒu จินหมาวโห่ว) เปน็สัตว์ท่ีช่ือว่า กิมม่อเฮา้ แล้วอธิบายว่าคือสิงห์ท าให้ความหมายชัดเจนขึ้น  
  1.6 การใช้ค าแปลที่ไม่ตรงตามต้นฉบับภาษาจีนและใช้ค าที่ไมเ่หมาะสมกับวัฒนธรรมใน
ภาษาไทย ค าศัพท์ที่ปรากฏในวิธีการแปลประเภทนี้ ส่วนใหญเ่ป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 
เช่นประเพณีงานแต่ง เทศกาลต่าง ๆ เครื่องประดับส าหรับผู้หญิงในยุคสมยันั้น เป็นต้น ยกตัวอยา่งค าว่า 金钗 
(jīn chāi จีนไช) คือปิ่นทอง แต่ผู้แปล แปลเป็น ก าไล เนื่องจากหญิงไทยในสมยัรัชกาลที่ 6 นิยมไวท้รงบ๊อบ ซึ่ง
ต่างไปจากประเทศจีน เพื่อเข้ากับค่านิยมในยุคสมัยผู้แปลจึง ก าไล แทน 
  1.7 ค าแปลมีความหมายใกลเ้คียงกับต้นฉบับภาษาจีน กล่าวคือ ค าที่มีความหมายใกล้เคยีงมาก
ที่สุด สามารถน ามาเป็นค าแปลได ้วิธีการแปลประเภทนีม้ักใช้ในการแปลส านวน เครื่องมือเครื่องใช้ ท่ีอยู่อาศัย
โดยส่วนใหญ่ เช่นค าว่า 交杯盏 (jiāo bēi zhǎn เจียวเปยจัน่) เป็นแก้วสุราที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวใช้ดื่มในพิธี
แต่งงานโดยมดัด้วยเชือกสแีดงผู้แปลเห็นว่า ค าว่า เปลี่ยนถ้วย ไมส่ามารถสะท้อนวัฒนธรรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจเนื้อหาได ้
 2. วิเคราะห์ประเภทค าศัพท์ทางวัฒนธรรม 
  จากการวิเคราะหต์ัวอย่างค าศัพท์ทางวัฒนธรรมและรูปแบบการแปลในวรรณกรรมเรื่อง ซีโยวจี้ 
และฉบับแปล ไซอิ๋ว พบค าศัพท์วฒันธรรม 5 ประเภทใหญด่้วยกัน ได้แก ่
  2.1 วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา จ านวน 15 ตัวอย่าง ได้แก ่大黄 (dà huáng ต้าหฺวาง) 火龙 
(huǒlóng หั่วหลง) 泾河 (jīng hé จิงเหอ) เป็นต้น  
  2.2 วัฒนธรรมทางวัตถุ จ านวน 33 ตัวอย่าง ได้แก่ 龙吞雕漆供桌 (long tūn diāo 
qī gong zhuō หลงทุนเตียวชี ก้งจัว) 觥 (gōng กง) 文钱 (wén qián เหวินเฉียน) เป็นต้น  
  2.3 วัฒนธรรมทางสังคม จ านวน 11 ตัวอย่าง ได้แก่ 蒸饼 (zhēng bǐng เจิงปิ่ง) 金丹 
(jīn dān จินตาน) 灵芝草 (língzhī cǎo จิ่วเย่หลิงจือฉ่าว) เป็นต้น  
  2.4 วัฒนธรรมทางศาสนา จ านวน 5 ค า ได้แก ่木鱼 (mù yú มู่ยหฺว)ี 净瓶 (jìng píng จิ้ง
ผิง) 喇嘛 (lǎ ma หล่ามา) เปน็ต้น 
  2.5 วัฒนธรรมทางภาษา จ านวน 12 ค าได้แก่ 坐井观天 (zuò jǐng guān tiān จั้วจิ่ง
กวานเทียน) 泼水难收 (pō shuǐ nán shōu พัวฉุ่ยหนานโชว) 瓜熟自落 (guā shú zì luò 
กัวฉูจื้อลั่ว) เป็นต้น  
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ตารางแสดงสรุปรูปแบบการแปลของค าศัพท์ทางวัฒนธรรมแต่ละประเภท 
 

ประเภทค าศัพท์ทางวัฒนธรรม รูปแบบการแปล (จ านวนตัวอย่าง) 
เหมือน คล้าย ต่าง ทับศัพท ์

วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา 1 3 5 6 
วัฒนธรรมทางวัตถ ุ 6 13 5 9 
วัฒนธรรมทางสังคม 0 3 6 2 
วัฒนธรรมทางศาสนา 0 2 1 2 
วัฒนธรรมทางภาษา 0 0 0 6 

รวมจ านวน 7 21 17 25 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
        จากการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลค าศัพท์ทางวัฒธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนเรื่อง ซีโหยวจี้ กับ
แปลเป็นไทย ไซอิ๋ว ผู้วิจยัพบประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการแปลดังตอ่ไปนี้ 
 1. กลวิธีการแปล 
 ประเทศไทยและประเทศจีนมีการติดต่อสื่อสารและค้าขายกันตั้งแตส่มัยราชวงศ์ฮั่นเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบันกว่า 2000 ปี ท าให้ชาวไทยและชาวจีนมีการแลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรมกันมาช้านาน ชาวไทยสนใจ
ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ท าให้เกดิการแปลวรรณกรรมจีนขึ้น ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 การแปลยังไม่มีกฎเกณฑ์
แบบแผนตายตัวและขาดผู้สันทัดด้านภาษา ท าให้งานวิจัยฉบับนี้พบรูปแบบกลวิธีการแปลมากถึง 7 ลักษณะ 
และไม่มรีะบบการแปลที่เป็นระเบยีบ 
 2. ประเภทค าศัพท์ทางวัฒนธรรม 
  ค าศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนเรื่อง ซีโหยวจี้ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
วัฒนธรรมทางนิเวศวิทยา วัฒนธรรมทางวัตถุ วัฒนธรรมทางสังคม วัฒนธรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมทาง
ภาษา เพราะฉะนั้นรูปแบบของการแปลจึงมีท้ังแปลเหมือน แปลคลา้ย แปลต่างและการใช้ทับศัพท์ รปูแบบ  
การแปลทีผู่้แปลใช้มากที่สดุคือการใช้ทับศัพท์ ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าระหว่างจีนกับไทยมีภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผู้แปลต้องการให้การด าเนินเรื่องได้ราบรื่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   งานวิจัยช้ินนี้เน้นศกึษากลวิธีการแปลค าศัพท์ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ซีโหยวจี้ 
และฉบับแปลเรื่อง ไซอิ๋ว  เพียงเรือ่งเดียว หากไดศ้ึกษาค าศัพท์ทางวัฒนธรรมของวรรณกรรมร่วมสมยักับซีโหยว
จี้ก็จะท าให้ทราบแนวโนม้และแนวร่วมของลักษณะการแปลวรรณกรรมจีนในยคุเดียวต่อไป หรืออาจศึกษากลวิธี
การแปลค าศัพท์ในด้านอื่นๆ ก็ได้  ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับอาวุธ ค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    ผู้แปลมีการใช้ค าศัพท์ทางวัฒนธรรมทั้งที่แปลตรงตัวตามต้นฉบับภาษาจีน ท่ีแปลคล้ายคลึงกัน      
ที่แปลแตกต่างกันออกไป และค าทับศัพท์ภาษาจีน ผู้แปลแปลเหมอืนต้นฉบับภาษาจีนมจี านวนมากที่สุด  
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