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The method of translating the title of Thai movies to Chinese
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีน โดยวิเคราะห์
จากภายนตร์ไทย 86 เรื่อง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ฉายตั้งแต่ปี คศ. 2002-2018 โดยใช้ทฤษฎีสโคโปส
( Skopos Theroy ) และอ้างอิงเพิ่มเติมจากงานวิจัยกลวิธีการตั้งชื่อหนังตลกของชาวอเมริกันของศุภวรรณ
ทองวัน ผลการวิจัยพบว่าผู้แปลใช้กลวิธีการแปลทั้งหมด 9 วิธี กลวิธีการแปลที่นิยมแปลมากที่สุด คือ การตั้งชื่อ
ใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม กลวิธีที่นิยมน้อยที่สุด คือ การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความ
เดิม และเสริมข้อความภาษาจีน การทับศัพท์ทั้งหมด มีการเสริมข้อความภาษาจีน และการทับศัพท์บางส่วน
เปลี่ยนข้อความบางส่วน
คาสาคัญ : กลวิธีการตั้งชื่อ ภาพยนตร์ไทย การแปลไทยจีน
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Abstract

This research study has the objective to analyze the method of translating the title
of Thai movies to Chinese. It has analyzed 86 Thai movies which have been released during
the year 2002 -2018, using Skopos theory, with further reference from the research on
‘Translating American Comedy Film Title into Thai; Strategies and Analysis’ by Supawan
Thongwan. The research found that translators have used 9 methods in translation. The most
popular methods is giving the new title that is related to the plot rather than sticking to the
original wordings. The least popular methods are giving new titles with words that are similar
to the original, with some Chinese words or phrases, transliteration with some Chinese words
or phrases and partial transliteration with some changes of words or phrases.
Keywords: methods of giving titles, Thai movies, Thai-Chinese translation.
บทนา

ประเทศไทยมี ก ารติ ด ต่ อ ทางการค้ า กับ ประเทศจี น นั บ ตั้ ง แต่ ก รุง สุ โ ขทั ย เป็ น ต้ น มา มี ก ารเจริ ญ
สัมพันธไมตรีระหว่า งกัน ท าให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนกันทางด้ านการค้า ด้ านประเพณีและวัฒนธรรมเรื่อยมา
ปัจจุบันประเทศจีนมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนในด้าน
ต่างๆ การเงินและการธนาคาร ภาษาจีนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนจีนได้ แต่คนไทยที่
มีความรู้ด้านภาษาจีนจนถึงระดับอ่านภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้ยังมีจานวนไม่มาก เหตุนี้จึงทาให้เกิดงานแปล
ภาษาจีนเป็นภาษาไทยในประเทศไทยจานวนมาก เช่น งานแปลทางธุรกิจการค้า งานแปลด้านกฎหมาย งานแปล
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแปลด้านวรรณกรรม งานแปลด้านบทภาพยนตร์ แต่งานแปลเหล่านี้ยัง
มีข้อจากัดและอุปสรรคด้านการแปลอยู่ จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีผู้วิจัยเกี่ยวกับการแปลภาษาจีนในประเทศ
ไทย เช่น การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสานวน การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายจีน
เจียกับฉบับแปลภาษาไทย “บ้าน” การศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึกับการแปลเป็นภาษาไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการแปลวรรณกรรมเรื่อง “เดือนเสื้ยว” 《月牙儿》สองสานวน การศึกษา
เปรียบเทียบความเปรียบ “ไซ่ฮั่น” ฉบับภาษาจีนกับฉบับแปลภาษาไทย การศึกษาเปรียบเทียบคาเรียกขานใน
วรรณคดีเรื่องสามก๊กในต้นฉบับภาษาจีนและฉบับแปลเป็นภาษาไทย การศึกษาเปรียบเทียบความเปรี ยบในสาม
ก๊กฉบับจีนกับฉบับไทย จากเฟิงเฉินเหยี่ยนอี้สู่ห้องสิน : การศึกษาวิเคราะห์การแปลและอิทธิพลของเรื่องห้องสิน
ต่อวรรณกรรมและศิลปกรรมในสังคมไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยการแปลด้านวรรณกรรมจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทย แต่การศึกษาวิจัยการแปลจากภาษาไทยเป็นจีนในประเทศไทยนั้นกลับมีจานวนน้อยมาก พบเพียงแค่
2 เรื่อง คือ การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสานวน และการศึกษาข้อผิดพลาดการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจในมิติด้านไวยากรณ์ ซึ่งทาให้เห็นว่าการวิจัยการ
แปลภาษาจี น เป็ น ภาษาไทย หรือการแปลภาษาไทยเป็ น ภาษาจี น นั้ น มี การจ ากัด อยู่ ในวงแคบ ยั ง ไม่ มี การ
ศึกษาวิจัย การแปลภาษาจีน เป็น ภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเป็น ภาษาจีน ที่เกี่ยวกับทางธุรกิจการค้า
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ด้านกฎหมาย การแปลภาพยนตร์จีนที่เผยแพร่ในประเทศไทย หรือการแปลที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยที่เผยแพร่
ในประเทศจีน
เนื่ องจากปั จ จุ บั น ละครไทยและภาพยนตร์ไ ทยมี การพั ฒ นาเป็ น อย่ า งมากมี การผลั กดั น สู่ ต ลาด
ต่ า งประเทศ อย่ า งเช่ น ในประเทศจี น มี ผู้ ช มผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ต่ า งๆเช่ น www.soku.com,www.iqiyi.com,
www.youku.com และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ชมชาวจีนจานวนมาก ทาให้ผู้ชมชาวจีนเกิดความสนใจประเทศไทย
ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม อาหาร การท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเป็นจานวนมากขึ้นทุกปี นอกจาก
แผนการตลาดที่ดีของผู้ จัดทาละครและภาพยนตร์ไทยแล้ว การแปลชื่อละครและภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีน
จาเป็ นต้ องใช้ ความพิถี ถัน ในการแปล เพื่อสื่อสารให้ผู้ ชมชาวจี นสามารถคาดเดาเนื้ อเรื่องและประเภทของ
ภาพยนตร์ได้ผู้แปลต้องใช้กลยุทธ์การแปลชื่อภาพยนตร์ที่สะดุดความสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมชาวจีนอยากชม
ภาพยนตร์ ด้ว ยเหตุ นี้ผู้ วิ จัย จึ งเลื อกศึกษาการแปลชื่อภาพยนตร์ไ ทยเป็ นภาษาจี น เพื่อเป็น แนวทางในการ
ศึกษาวิจัยงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนในด้านบทภาพยนตร์ ละคร นิยาย การแปลงานโฆษณา และด้านต่างๆ
ต่อไป
วิธีการศึกษา(หรือ)วิธีวิจัย
เป็นการวิจัยกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีน จานวน 86 เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.2002
ถึงค.ศ. 2018 เท่านั้น
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับด้านการแปล เช่น หลักการแปลทั่วไป กระบวนการแปล
กลวิธีการแปล การแปลวรรณกรรม รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บ รวบรวมข้อมูล ชื่อภาพยนตร์ไ ทยที่ แปลเป็นภาษาจีนที่ป รากฎอยู่ ใน www.youku.com
เนื่องจาก ได้รับรางวัลเว็บไชต์ฉายคลิปวิดีโอที่ดีที่สุดประจาปี จากการจัดอันดับโทรทัศน์ประจาปี 2013 และจัด
อันดับยอดผู้ชมคลิปวีดิโอครั้งที่ 2 ในนิตยสารซินโจวคาน
3. กาหนดกรอบการแปลชื่อภาพยนตร์ตามทฤษฎีสโคโปส ( Skopos Theroy ) และอ้างอิงเพิ่มเติม
จากงานวิจัยกลวิธีการตั้งชื่อหนังตลกของชาวอเมริกันของศุภวรรณทองวรรณ ทองวัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ทฤษฎีสโคโปส ( Skopos Theroy ) และอ้างอิงเพิ่มเติมจากงานวิจัย
กลวิธีการตั้งชื่อหนังตลกของชาวอเมริกันของศุภวรรณ ทองวัน
5. การสรุปและอภิปรายผล

1473

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ISSN 1906 - 3431

ทบทวนวรรณกรรม
สัญฉวี สายบัว (2550:1) กล่าวว่า “งานแปลเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดความหมายของบทต้นฉบับ
ลงสู่บทที่เป็นฉบับแปล ความหมายจึงเป็นเป้าหมายสาคัญสาหรับผู้แปลที่จะต้องเก็บให้ได้จากต้นฉบับ และเป็น
สิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งในการกาหนดคุณภาพงานแปล” นอกจากนี้สัญฉวี ยังกล่าวถึงบทบาทของงานแปลดังนี้ งานแปล
มีบทบาทเป็นสื่อที่ถ่ายทอดความหมายที่ผู้เขียนสื่อไว้ในต้นฉบับต่อผู้รับสาร โดยต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ ใช้ภาษา
ที่สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างครบมถ้วน ผู้รับสารสามารถอ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากงานแปลมี
บทบาทในด้านต่างๆเช่น บทบาทด้านการเผยแพร่ผลงานของกวี หรือนักปราชญ์ เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่ใช้ภาษาต่างกัน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาธุรกิจ การเมือง
นักแปลจึงมีความจาเป็นต้องเลือกใช้วิธีการแปลหลากหลายวิธีตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา การแปล : หลักการและการวิเคราะห์ (2548:3) กล่าวว่า “การแปล
เป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งของการใช้ภาษา มนุษย์ใช้ประโยชน์จากการแปลมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดวรรณกรรม หรือวิทยาการ เผยแพร่ความรู้หรือศาสนา หรือเพื่อสุนทรียภาพทางภาษา
การแปลเป็นการถ่ายทอดจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่ง จึงมีการศึกษาหาวิธีทางที่จะทาให้การถ่ายทอดข้ามภาษา
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานแปลที่ดีที่สุด”
วรรณา แสงอร่ามเรือง (2552:13) ได้อ้างถึงการแปลในความหมายของไรส์และแฟร์เมียร์ดังนี้
การแปล คือ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผู้แปลต้องคานึงถึงภาษาและเนื้อหาของตัวบทต้นฉบับ สถานการณ์ รวมถึง
ภาษาและเนื้อหาของงานแปล นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงบริบททางวัฒนธรรมของตัวบทต้นฉบับและงานแปล
ความแตกต่างของเวลาและภาษาของต้นฉบับและงานแปลด้วย ผู้แปลต้องตีความสานวนภาษาตามความเข้าใจ
และภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคนในยุคสมัยที่ใช้ภาษานั้น
มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา (2548:3) อ้างถึงหลักการแปลของ เจ.ซี.แคทฝอร์ด (J.C. Catford)
ดังนี้ เป็นการศึกษาการแปลโดยยึดมุมมองจากต้นฉบับ มีการนาทฤษฎีภาษาศาสตร์ของเอ็ม. เอ. เค. ฮาลิเดย์
(M.A.K. Halliday) และเจ.อาร์.เฟิร์ธ(J.R. Firth) มาวิเคราะห์ไวยากรณ์เชิงหน้าที่ เพื่ออธิบายธรรมชาติ และ
เงือ่ นไขของการวิเคราะห์จากต้นฉบับ และเลือกหาคาเทียบเคียงในภาษาฉบับแปล หลักของการแปลที่ยึดต้นฉบับ
ตามแนวทฤษีของเจ.ซี.แคทฝอร์ดมีอยู่ 2 ประการ คือ 1.) การแปลเทียบเคียง 2.) ข้อจากัดในการแปล
1.) การแปลเทียบเคียง คือ การนาภาษาต้นฉบับมาเปรียบเทียบกับภาษาฉบับแปล โดยพิจารณา
ลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น หน่วย หรือโครงสร้างที่สามารถนามาแทนที่ได้ใกล้เคียงกับภาษาฉบั บแปล เนื่องจาก
การแปลเป็นเรื่องของความหมายที่ขึ้นอยู่กับบริบทสถานการณ์ ดังนั้นการแปลแบบนี้จึงไม่ใช่การแปลตรงตัว แต่
เป็นการพิจารณาความหมายทั้งหมดจากภาษาต้นฉบับ แล้วนามาเทียบเคียงกับคาในภาษาฉบับแปล
2.) ข้อจ ากัดในการแปล เจ.ซี .แคทฝอร์ด อธิ บ ายว่ า การแปลไม่ ได้ เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ
ประการแรก คือ การที่ภาษาฉบับแปลไม่มีคาที่สามารถเทียบเคียงได้ในด้านรูปแบบภาษา ทาให้ไม่สามารถแปล
คาจากภาษาต้นฉบับนั้นได้ ประการที่สอง คือ การแปลไม่ได้ทางวัฒนธรรม เนื่องจากไม่สามารถหาคาแปลใน
ภาษาฉบับแปลที่มีความหมายตรงทางวัฒนธรรมกับภาษาต้นฉบับ ดังนั้นจึงใช้วิธีอธิบายเพิ่มเติม หรือทับศัพท์
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ศุภวรรณ ทองวัน กลวิธี การแปลชื่อภาพยนตร์ ตลกอเมริกันเป็ นภาษาไทย 2555 มหาวิทยาลั ย
ศิลปากรเป็นการวิจัยที่ใช้ทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) กับกลวิธีการแปลที่อ้างอิงจากงานวิจัยของของ
เบ็ ญ จรั ต น์ วิ ท ยาเทพ เรื่ อ ง“การวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ก ารแปลชื่ อ ภาพยนตร์ ต่ า งประเทศเป็ น ภาษาไทย ”
และการศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์อเมริกันของธีรารัตน์ บุญกองแสน ในการวิเคราะห์กลวิธีการ
แปลชื่ อ ภาพยนตร์ ต ลกอเมริกั น เป็ น ภาษาไทย พร้ อมกั บ ท าแบบสอบถามความคิด เห็น ของผู้ ช มที่ มี ต่ อ ชื่ อ
แปลภาษาไทยของภาพยนตร์ตลกอเมริกัน และสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามแบบเชิงลึก ผลการวิจัยพบว่าผู้แปล
ใช้กลวิธีการแปลโดยตั้งชื่อใหม่ที่ไม่ เกี่ยวข้องกับชื่อเดิมมากที่สุด ซึ่งแตกต่างกับผลการสารวจจากแบบสอบถาม
พบว่ากลวิธีการแปลแบบแปลตรงตัวทั้งข้อความและขยายความด้วยภาษาไทยเป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ที่
ผู้ชมส่วนใหญ่สรุปว่าสามารถถ่ายทอดความหมาย สื่อสารใจความสาคัญของเรื่อง และกระตุ้นให้เกิดความอยาก
ชมมากที่สุด
สิทธา พินิจภูวดล ได้อธิบายหลักการแปลชื่อเรื่องหรือการแปลชื่อภาพยนตร์ดังนี้ ผู้แปลต้องมีควา
พิถีพิถันในการเลือกใช้คาในการแปลชื่อเรื่องหรือการแปลชื่อภาพยนตร์ โดยมีแนวทางปฏิบัติทั้งหมด 4 แบบ
2.1 การไม่แปลชื่อต้นฉบับ แต่ใช้การทับศัพท์ชื่อเดิม ใช้กลวิธีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธี
ถ่ายทอดเสียง หรือทับศัพท์ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าชื่อเรื่องของต้นฉบับเป็นชื่อที่ส ามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชมได้ และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป
2.2 เมื่อชื่อต้นฉบับมีความเหมาะสม ถ่ายทอดเนื้อหาได้ครบถ้วน ผู้แปลจะเลือกใช้กลวิธีแปลตรง
ตัว เลือกใช้คาในภาษาไทยที่สามารถรักษาคาและความหมายของต้นฉบับเดิมได้
2.3 การแปลบางส่วนดัดแปลงบางส่วน ถ้าชื่อต้นฉบับไม่มีความน่าดึงดูด ใช้ภาษาไม่สละลวย และ
ไม่สามารถสื่อความหมายได้เพียงพอผู้แปลจะเลือกใช้การแปลบางส่วนดัดแปลงบางส่วน
2.4 การตั้งชื่อใหม่ เมื่อชื่อต้นฉบับไม่สามารถสื่อสารเนื้อหาต่อผู้ชมได้ ผู้แปลต้องใช้กลวิธีการตั้ง
ชื่อใหม่ โดยทาความเข้าใจในเนื้อเรื่อง เพื่อสรุปประเด็นและหาแก่นของเรื่อง
แนวคิดการแปลชื่อเรื่องของคริสเตียน นอร์ดเป็นการวิจัยของนอร์ดที่อ้างถึงในทฤษฎีและหลักการ
แปลวรรณา แสงอร่ามเรือง (2552 :132) กล่าวว่า “หน้าที่หลักที่มีอยู่ในชื่อเรื่องทุกชื่อ คือ หน้าที่ในการจาแนก
หน้าที่ในการบอกเกี่ยวกับตัวบท และหน้าที่ในการเตะตาผู้อ่าน ส่วนหน้าที่เฉพาะกรณีของชื่อเรื่องซึ่งปรากฎในชื่อ
เรื่องบางชื่อหรือชื่อเรื่องบางชนิดเท่านั้น ไม่ต้องปรากฏทุกครั้งได้แก่ หน้าที่ในการบรรยายความ หน้าที่ในการ
แสดงท่าทีและหน้าที่ในการเรียกร้องจูงใจ”
ทฤษฎี Skopos theory เป็ น แนวคิด ของนั กภาษาศาสตร์ช าวเยอรมั น ฮั น ส์ เจ แฟร์เมี ย ร์
(Hans J. Vermeer) เป็นทฤษฎีการแปลที่คานึงถึงการยึดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการแปลเป็นหลักตัวบท
ต้นฉบับเป็นข้อมูลที่มาจากวัฒนธรรมต้นทาง ดังนั้นจึงถือว่าการแปลเป็นการนาเสนอข้อมูลของวัฒนธรรมใน
ต้นฉบับมายังวัฒนธรรมปลายทาง ผู้แปลจึงต้องประเมินว่าผู้รับสารปลายทางคือใคร จึงจะสามารถประเมิน
ความสาคัญของตัวบทต้นฉบับก่อนทาการแปล ซึ่งผู้แปลต้องมีความรู้ด้านวัฒนธรรมปลายทาง และต้องรู้จัก
ภาษาปลายทางด้วย
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ผลการศึกษา (หรือ) ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่าภาพยนตร์ไทยที่มีการแปลชื่อเป็นภาษาจีนทั้งหมด 86 เรื่องมีกลวิธีการแปลชื่อแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กลวิธีการทับศัพท์จานวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.33 2. กลวิธีการแปลความหมาย
จานวน 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 39.53 3. กลวิธีการตั้งชื่อใหม่จานวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.14
1. กลวิธีการทับศัพท์ เป็นกลวิธีที่ผู้แปลนาเสียงในภาษาจีนทับศัพท์ชื่อภาพยนตร์ จากการวิจัยพบว่า
มีกลวิธีการแปลที่ทับศัพท์แบบนี้ 2 วิธี คือ 1.1 การทับศัพท์ทั้งหมด มีการเสริมข้อความภาษาจีน มีจานวน 1
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 1.2 การทับศัพท์บางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วนมีจานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50
กลวิธีแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมในการแปลชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีน เนื่องจากอาจไม่สามารถสื่อความหมาย และ
เนื้อหาของภาพยนตร์ได้ชัดเจน และถ้าเป็นชื่อบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง อาจทาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ชาวจีนได้
1.1 การทับศัพท์ทั้งหมด มีการเสริมข้อความภาษาจีน เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์แบบการ
นาเสียงในภาษาจีนทับศัพท์ชื่อภาพยนตร์ และมีการเติมคาภาษาจีนบางส่วน ผู้แปลเลือกวิธีแปลแบบนี้ เนื่องจาก
ชื่อของภาพยนตร์ไทยมาจากชื่อตัวละครในเรื่องที่สามารถถ่ายทอดเป็นเสียงภาษาจีนที่ออกเสียงได้ง่าย
กลวิธีที่ 1.1 การทับศัพท์ทั้งหมด มีการเสริมข้อความภาษาจีน
ลาดับ
1

ปี
2012

ชื่อภาษาไทย
ปัญญา เรณู 2

ชื่อภาษาจีน
《班亚和蕾雨 2》

ตัวอย่างที่ 1
ปัญญา เรณู 2 เป็นภาพยนตร์แนวตลก สะท้อนเรื่องราวของเด็กชนบทแถบอีสาน ชื่อปัญญากับเรณู
เป็นชื่อตัวละครเอกในเรื่อง ผู้แปลใช้กลวิธีการทับศัพท์ทั้งข้อความ มีการเสริมข้อความภาษาจีน โดยมีวิธีการทับ
ศัพท์ ดังนี้ ปัญญา พยางค์แรกของชื่อนี้ คือ ปัญ เทียบเสียงเป็น bɑn ซึ่งเป็นการผสมเสียงพยัญชนะ b
กับเสียงสระ ɑn และเทียบวรรณยุกต์เสียงสามัญ เป็นวรรณยุกต์เสียงหนึ่ง “ˉ” เมื่อนามารวมกันอ่านว่า bān
(班) พยางค์ที่สองของชื่อนี้ คือ ญา เทียบเสียงเป็น yɑ ในภาษาจีนเมื่อข้างหน้าสระiɑ ไม่มีพยัญชนะต้น
จะเปลี่ยนรูปเป็น y และเทียบวรรณยุกต์เสียงสามัญ เป็นวรรณยุกต์เสียงสี่ “ˋ” เมื่อนามารวมกันอ่านว่า yà
(亚) ส่วน เรณู พยางค์แรกของชื่อนี้ คือ เร มีการเทียบเสียงเป็น lei ซึ่งเป็นการผสมเสียงพยัญชนะl กับ
เสียงสระ ei และเทียบวรรณยุกต์เสียงสามัญ เป็นวรรณยุกต์เสียงสาม “ˇ” เมื่อนามารวมกันอ่านว่า lěi (蕾)
พยางค์ที่สองของชื่อนี้ คือ ณู เทียบเสียงเป็น yu ซึ่งเกิดจากเสียง ü ในภาษาจีนเมื่อข้างหน้าสระ ü ไม่มี
พยัญชนะต้น จะใส่ y และเทียบวรรณยุกต์เสียงสามัญ เป็นวรรณยุกต์เสียงสาม “ˇ” ในภาษาจีน เมื่อนามา
รวมกันอ่านว่า yǔ (雨) นอกจากนี้ยังมีการเติมคาว่า 和 hé หมายถึง และ กับ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:414 ) เพื่อให้ผู้ชมไม่เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นชื่อคนคนเดียวกัน และคงเลข 2 ไว้ เพื่อบอกให้รู้ว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น ภาค 2 จึ งได้ชื่ อภาพยนตร์ที่ มาจากวิธี การทั บ ศัพ ท์แบบนี้ว่ า 《班亚和蕾雨 2》
(Bānyà hé Lěiyǔ 2)
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1.2 การทับศัพท์บางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน เป็นกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์แบบการนา
เสียงในภาษาจีนทับศัพท์ชื่อภาพยนตร์ โดยมีการเปลี่ยนคาหรือข้อความบางส่วน เนื่องจากชื่อของภาพยนตร์ไทย
มาจากชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก กันดี ผู้แปลจึงเลือกทับศัพท์บางส่วนและเปลี่ยนข้อความบางส่วน
เพื่อให้ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจและสร้างจุดขายได้มากกว่าชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับ
กลวิธีที่ 1.2
ลาดับ
1

การทับศัพท์บางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน
ปี
ชื่อภาษาไทย
2009
หนีตามกาลิเลโอ

ชื่อภาษาจีน
《亲爱的伽利略》

ตัวอย่างที่ 1
หนีตามกาลิเลโอ เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติก เป็นเรื่องราวนุ่นกับเชอรี่ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันเมื่อทั้งสอง
ประสบกับปัญหาในชีวิต จึงตกลงหนีไปเที่ยวลอนดอน ปารีส เวนิส และหอเอนปิซ่า ทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตที่
ดินแดนบ้านเกิดของกาลิเลโอ ผู้กากับผูกเรื่องให้เกี่ยวกับกาลิเลโอ โดยนาทฤษฎีการตกถึงพื้นพร้อมกันและ
แนวคิดของกาลิเลโอที่ว่าโลกไม่ใช่ศูน ย์กลางของจักรวาลมาผูกกับเรื่อง หลังจากทั้ งสองผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
มากมายในต่ า งประเทศ และได้ เรีย นรู้ว่ า ตั ว เองไม่ ใช่ ศู น ย์ กลางของทุ กอย่ า ง ซึ่ ง มั น สอดคล้ องกั บ โลกไม่ ใ ช่
ศูนย์กลางของจักรวาล ผู้แปลใช้การทับศัพท์บางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน เนื่องจากกาลิเลโอเป็นบุคคลที่มี
ชื่อเสียงทั่วโลก ดังนั้นในภาษาจีนจึงมีการถอดเสียงชื่อของกาลิเลโอ กาลิเลอี เป็นภาษาจีนว่า 伽利略·
伽利雷 Jiālìlüè·Jiālìléi ผู้แปลจึงนาชื่อ 伽利略 Jiālìlüè มาตั้งชื่อภาพยนตร์
เรื่องนี้ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนคาว่า หนีตาม เป็นคาภาษาจีนว่า 亲爱 qīn’ài หมายถึง ที่รัก (เธียรชัย
เอี่ยมวรเมธ,2552:875 ) ตาแหน่งของส่วนขยายในภาษาจีนอยู่หน้าคานามหลัก ดังนั้นผู้แปลจึงนาคา 亲爱
qīn’ài มาวางขยายหน้าชื่อ 伽利略 Jiālìlüè จึงได้ชื่อภาพยนตร์ที่มาจากวิธีการทับศัพท์แบบ
นี้ว่า 《亲爱的伽利略 ทาให้ชื่อภาพยนตร์มี ภาษาที่สละลวย ผู้ชมสามารถเข้าใจว่าเป็นภาพยนตร์ที่
เกี่ยวกับความรัก และกระตุ้นให้เกิดความอยากชมมากกว่าชื่อต้นฉบับภาษาไทย
2. กลวิธีการแปลความหมาย เป็นกลวิธีการแปลความหมายจากชื่อเดิมในภาพยนตร์ไทยแบบตรง
ความหมาย หรือ เป็ น การแปลถอดความหมายโดยน าค าในภาษาจี น ที่ มี ความหมายตรงหรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ
ความหมายเดิมแต่สือสารความหมายได้น่าสนใจกว่า จากการวิจัยพบว่ามีการแปลด้วยกลวิธีแบบนี้ทั้งหมด 3 วิธี
ได้แก่ 2.1 การแปลทั้งข้อความ และไม่มีการเสริมความภาษาจีน จานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.94
2.2 การแปลบางส่วน ละข้อความบางส่วนจานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53 2.3 การแปลบางส่วน เปลี่ยน
ข้อความบางส่วน จานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53
2.1 การแปลทั้ ง ข้อความ และไม่ มี ก ารเสริม ความภาษาจี น เป็ น การแปลความหมายจากชื่ อ
ภาพยนตร์ไทยต้นฉบับทั้งข้อความ เนื่องจากในภาษาจีนมีคาที่มีความหมายตรงหรือใกล้เคียงกับคาในภาษาไทย
เมื่อแปลเป็นภาษาจีนแล้ว สามารถสื่อความหมายได้ครบถ้วน จึงไม่มีการเสริมข้อความภาษาจีน
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กลวิธีที่ 2.1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ISSN 1906 - 3431

การแปลทั้งข้อความ และไม่มีการเสริมความภาษาจีน
ปี
ชื่อภาษาไทย
2003
สังหรณ์
2006
รักจัง
2007
แฮปปี้เบิร์ธเดย์
2008
กอด
2009
นางไม้
2009
ม.3 ปี 4 เรารักนาย
2009
สวยซามูไร
2009
เพื่อนร่วมห้องต้องแอบรัก
2009
ฝันโคตรโคตร
2010
บิ๊กบอย
2010
ชั่วฟ้าดินสลาย
2011
เพื่อนไม่เก่า
2011
30 โสด on sale
2012
Home ความรัก ความสุข ความทรงจา
2014
หากว่าย้อนเวลากลับไปได้
2014
ตีสาม
2014
ความลับนางมารร้าย
2014
ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้

ชื่อภาษาจีน
《预兆》
《真爱》
《生日快乐》
《拥抱》
《树妖》
《初三大四我爱你》
《美女武士》
《暧昧同室》
《长梦不醒》
《大男孩》
《永恒》
《朋友不老》
《30+单身贩售》
《家:爱 幸福 记忆》
《如果时间能够倒转》
《凌晨三点》
《魔女的秘密》
《我很好,谢谢,我爱你》

ตัวอย่างที่ 1
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ เป็นภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติก ภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนเรื่องราวความรักของเต็น
ช่างภาพหนุ่มประจานิตยสารท่องเที่ยวฉบับหนึ่งกับเภาไกด์สาว ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลทั้งข้อความและไม่มี
การเสริมความภาษาจีน คาว่า 生日 shēnɡrì(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:973) แปลว่าวันเกิด หรือ
เบิร์ธเดย์ 快乐 kuàilè แปลว่า มีความสุข หรือ แฮปปี้ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:609) ผู้แปลจึงนาคา
เหล่านี้มาตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า《生日快乐》ซึ่งตรงกับความหมายของชื่อภาพยนตร์ไทยที่ใช้วิธีการตั้งชื่อ
แบบทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อถึงเนื้อหาของเรื่องที่เกิดขึ้นต้องเกี่ยวข้องกับวันเกิดของตัวละครเอกใน
เรื่อง จึงไม่ต้องเสริมความภาษาจีน
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ตัวอย่างที่ 2
ความลับนางมารร้าย เป็นภาพยนตร์แนวตลกโรแมนติก ตัวเอกของเรื่องชื่อบุษบา ขึ้นชื่อว่าเป็น นาง
มารร้ายตัวแม่ ใช้จริตมารยาหญิงขั้นเทพ ทาให้ผู้ชายหลงรัก ผู้แปลเลื อกใช้กลวิธีการแปลทั้งข้อความ และไม่มี
การเสริมความภาษาจีน คาว่า 秘密 mìmìหมายถึง ลับ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:734) และ 魔 mó
หมายถึง ผี ภูตผีปีศาจ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:752) ดังนั้น 魔女 mó nǚ จึงแปลว่า นางมาร หรือ
นางปี ศ าจผู้ แปลจึ ง น าคาเหล่ า นี้ ม าตั้ ง ชื่ อ ภาพยนตร์ว่ า 《魔女的秘密 ซึ่ ง ตรงกับ ความหมายของชื่ อ
ภาพยนตร์ในภาษาไทย และสามารถสื่อถึงเนื้อหาของเรื่องที่เกี่ยวกับความลับของตัวละครเอกฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นตัว
ละครที่มีบุคลิกเปรี้ยว แสบ ร้าย แตกต่างจากนางเอกตามขนบเดิม จึงไม่ต้องเสริมความภาษาจีน
2.2 การแปลบางส่ ว น ละข้อความบางส่ ว น เป็ น การแปลความหมายจากชื่ อภาพยนตร์ไ ทย
ต้นฉบับบางส่วน เนื่องจากชื่อเดิมมีคาที่ไม่สามารถหาคามาแทนได้ หรือข้อความเสริมที่ยาวเกินไป จึงละคาหรือ
ข้อความที่ไม่จาเป็นออก เพื่อให้เกิดความกระชับ และง่ายต่อการจดจา
กลวิธีที่ 2.2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

การแปลบางส่วน ละข้อความบางส่วน
ปี
ชื่อภาษาไทย
2006
ซีซันส์เชนจ์ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
2010
ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ
2010
บ้านฉัน...ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
2011
ชิปหาย
2011
เลิฟ จุลินทรีย์ รักมันใหญ่มาก
2013
ฮาชิมะ โปรเจกต์ ไม่เชื่อ ต้องลบหลู่
2015
ซิงเกิลเลดี เพราะเคยมีแฟน
2016
แฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว

ชื่อภาษาจีน
《季节变幻》
《青蛙公主》
《我家乐翻天》
《微芯片》
《爱很大》
《端岛计划》
《单身女士》
《相爱一天》

ตัวอย่างที่ 1
ซิงเกิลเลดี เพราะเคยมีแฟน เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติก เรื่องราวของไบรท์ บล็อกเกอร์สาวโสด ที่
สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีความรัก เมื่อผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลบางส่วน ละข้อความบางส่วน
จึงตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า 《单身女士》คาว่า 单身 dānshēn หมายถึง ตัวคนเดียว อยู่คนเดียว
(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:203) 女士 nǚshì หมายถึง คาที่ใช้เรียกผู้ หญิง (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:993) ซึ่งตรงกับชื่อเรื่องภาพยนตร์ไทยที่ตั้งชื่อโดยใช้การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ ซิงเกิลเลดี และสามารถ
สื่อให้ผู้ชมเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของชีวิตสาวโสดได้ดีกว่าจึงไม่มีความจาเป็นต้องแปลข้อความ “เพราะเคยมีแฟน”
เพื่อขยายความอีก
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ตัวอย่างที่ 2
ชิปหาย เป็นภาพยนตร์แนวตลก-แอ็คชั่น คาว่า ชิป หมายถึง วงจรรวม การตั้งชื่อเรื่องนี้จงใจเล่นคา
ให้พ้องเสียงกับคาว่า ฉิบหาย เนื่องจากเมื่อตัวเอกของเรื่องเจอชิป และทาชิปหาย ทาให้เขาและเพื่อนเกิดความ
วุ่นวายในชรีวิต ต้องหนีเอาตัวรอดจากการถูกตามล่าจากนักฆ่า คาว่า ฉิบหาย แปลว่า สูญหมด ป่นปี้ (ราชบัณฑิต
,2554:337) ใช้เป็นคาด่า หรือแช่งให้ย่อยยับป่นปี้ เมื่อผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการแปลบางส่วน ละข้อความบางส่วน
เนื่องจากภาษาจีนไม่สามารถเล่นคาที่สื่อความหมายใกล้เคียงกับความหมายของชื่อภาพยนตร์ไทย จึงตั้งชื่อ
ภาพยนตร์ว่า 《微芯片》wēixīnpiàn ซึ่งมีความหมายว่า ไมโครชิป หรือชิป แต่ละคาว่า หาย
การแปลแบบนี้ทาให้ชื่อเรื่องสื่อถึงเนื้อหาของเรื่องไม่ชัดเจนและไม่น่าสนใจเท่ากับชื่อเรื่องภาษาไทย
กลวิธีที่ 2.3 การแปลบางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน เป็นการแปลความหมายจากชื่อภาพยนตร์
ไทยต้นฉบับบางส่วน และเปลี่ยนข้อความบางส่วน เนื่องจากไม่สามารถหาคาในภาษาจีนมาแทนความหมายได้
ตรงกับชื่อภาพยนตร์ไทยต้นฉบับ หรือชื่อภาพยนตร์ไทยต้นฉบับไม่สามารถสื่ อถึงเนื้อเรื่องได้ชัดเจน ผู้แปลจึง
เลือกการแปลบางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน
กลวิธีที่ 2.3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

การแปลบางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน
ปี
ชื่อภาษาไทย
2006
เด็กหอ
2006
โบอางูยักษ์
2006
หมานคร
2008
คนไฟลุก
2009
รถไฟฟ้ามาหานะเธอ
2010
ชิงหมาเถิด

7

2011

บางคนแคร์ แคร์บางคน

《在乎你 在乎我》

8

2014

โอทีผีโอเวอร์ไทม์

《加班遇到鬼》

ชื่อภาษาจีน
《鬼宿舍》
《巨蟒惊魂》
《大狗民》
《自燃》
《曼谷轻轨恋曲》
《盗狗小队》

ตัวอย่างที่ 1
ชิงหมาเถิด เป็นภาพยนตร์ไทยแนวตลกแอ็คชั่นเสียดสีสังคม เรื่องราวเกิดจากแบงค์กับเพื่อนอีก 2 คน
ที่ไม่พอใจความคิดของคนในประเทศส่วนใหญ่ที่ให้ความสาคัญกับหมาหิมะมากเกินไป พวกเขาจึงหาทางขโมย
หมาหิมะ ทาให้ถูกนักฆ่าตามล่า เมื่อเพื่อนในกลุ่มตายไปสองคน แบงค์จึงต้องเอาหมากลับไปคืน ผู้แปลเลือกการ
แปลบางส่ ว น จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ภาพยนตร์ ว่ า 《盗狗小队》ค าว่ า 小队 xiǎoduì หมายถึ ง หมู่ ห นึ่ ง
หน่วยหนึ่ง (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:1217) 盗 dào หมายถึง ขโมย (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:214)
狗 ɡǒu (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:357) หมายถึง สุนัข ถึงแม้ว่าชื่อเรื่องแปลไม่ตรงกับชื่อภาษาไทยทั้งหมด
เนื่องจากมีการเปลี่ยนข้อความบางส่วน แต่สามารถสื่อถึงเนื้อหาของภาพยนตร์ว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่ขโมย
สุนัข และดึงดูดให้ผู้ชมอยากทราบว่าสาเหตุใดจึงต้องเกิดการขโมยสุนัข
1480

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ตัวอย่างที่ 2
โบอางูยักษ์เป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยระทึกขวัญ เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อพนา ชายหนุ่มที่หลงใหลการ
ถ่ายภาพ เขาโดนสัตว์ลึกลับลากไปกิน เมื่อทราบข่าวการหายตัวไปของเขา กลุ่มเพื่อนของเขาจึงตัดสิ นใจเดิน
ทางเข้าไปตามหาพนาในป่า โดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามีงูยักษ์อาศัยอยู่ในถ้านั้น และค่อยๆ กลืนกินพวกเขาทีละคน
พวกเขาที่รอดจากการถูกเขมือบจึงต้องเผชิญหน้าสู้กับงูยักษ์ตัวนี้ เพื่อเอาชีวิตรอด ผู้แปลเลือกการแปลบางส่วน
เปลี่ยนข้อความบางส่วน จึงตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า《巨蟒惊魂 คาว่า 巨 jù หมายถึง ใหญ่ มากมาย
มหาศาล(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:566) 蟒 mǎnɡ หมายถึง งูเหลือม (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:717)
ผู้แปลจึงแปล งูยักษ์ ว่า 巨蟒 และตัดคาว่า โบอา เปลี่ยนเป็น 惊魂 jīnɡhún หมายถึงสะพรึงกลัว
(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,2005:719 ) ซึ่งเป็นการแปลโดยเลือกใช้คาที่ ทาให้ผู้ชม
เห็นภาพความน่ากลัวของงูยักษ์ตัวนี้ชัดเจนขึ้นกว่าชื่อภาษาไทย
3. กลวิธีการตั้งชื่อใหม่ เป็นกลวิธีการแปลที่ผู้แปลเลือกตั้งชื่อภาพยนตร์ใหม่แทนการทับศัพท์ภาษาจีน
โดยไม่เลือกแปลความหมายตรงตัวหรือถอดความหมายเนื่องจากไม่มีคาแปลที่ตรงกับความหมายในชื่อเดิม
หรือมีคาเฉพาะในภาษาจีนที่สามารถนามาแทนที่ชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับได้ดี กว่าการแปลความหมายและทาให้
ผู้ชมชาวจีนเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ ได้ชัดเจนหรือกระตุ้นความสนใจของผู้ชมได้มากขึ้น กลวิธีแบบนี้มีการ
แปลชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีนทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ 3.1 การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิมจานวน
17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34 3.2 การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม และเสริมข้อความภาษาจีนจานวน 1
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2 3.3 การตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม จานวน 24 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 48 3.4 การตั้งชื่อใหม่โดยยึดคุณลักษณะของตัวละครเป็นหลักจานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16
3.1 การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม เป็นการเลือกการตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่สามารถสื่อ
ความหมายใกล้เคียงกับชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับ แต่ไม่ได้เป็นการแปลตรงตัว
กลวิธีที่ 3.1
ลาดับ
1
2

การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม
ปี
ชื่อภาษาไทย
2001
แม่เบี้ย
2004
ชัตเตอร์กดวิญญาณ

3

2005

รับน้องสยองขวัญ

《夺命开学礼》

4

2005

มหาลัยเหมืองแร่

《锡矿山》

5

2006

ลูกตลกตกไม่ไกลต้น

《调皮蛋》

6

2006

โหน่งเท่งนักเลงภู

《金山匪帮》

7

2007

วิญญาณ โลก คนตาย

《尸魂落魄》

8

2008

โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต

《厉鬼将映》

9

2008

หนุมานคลุกฝุ่น

《白猴子战士》
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การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม

ลาดับ

ปี

ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาจีน

10

2009

ความจาสั้น แต่รักฉันยาว

《爱久弥新》

11

2009

สี่แพร่ง

《鬼 4 虐》

12

2012

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก

《初恋这件小事》

13

2012

มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย

《友情岁月》

14

2014

สมิงพลานล่าพลาน

《虎神》

15

2016

20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทิร์น

《突然 20 岁》

16

2016

พรจากฟ้า

《天赐的礼物》

17

2017

ฉลาดเกมส์โกง

《天才枪手》

ตัวอย่างที่ 1
มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย ภาพยนตร์สะท้อนชีวิตวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่ถือว่า เพื่อนมีความหมายมากที่สุด
'กัน' กับ 'สอง' ได้เรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นที่มักยกพวกตีกัน ได้มีการลองชีวิตผิดๆ ถูกๆ ทาให้เข้าใจความหมายของคาว่า
มิตรภาพจากเพื่อน ผู้แปลเลือกใช้วิธีการตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม เพื่อให้ชื่อรื่อง มีความกระชับ
มีความหมายกินใจกว่า จดจาได้ง่าย จึงตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นภาษาจีนว่า《友情岁月》โดยผู้แปลเลือกคา
ในภาษาจีนที่ผู้ชมชาวจีนรู้จักเป็นอย่างดี คาว่า 友情 yǒuqínɡ หมายถึง มิตรภาพ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:1365) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า เพื่อน 岁月 suìyuè หมายถึง วันเวลา (เธียรชัย เอี่ยมวร
เมธ,2552:1049) ซึ่งสามารถสื่อให้เห็นถึง ช่วงเวลาแห่งมิตรภาพที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ถ้าแปลตรงตัวตามชื่อ
ภาพยนตร์ต้นฉบับจะทาให้ภาษาไม่สละสลวย เยิ่นเย้อ
ตัวอย่างที่ 2
ฉลาดเกมส์โกง ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่อราวของลินเด็กฉลาดที่ใช้ความสามารถพิเศษทางการเรียน
ในทางที่ผิด ลินคิดวิธีการโกงข้อสอบ จนทาให้มีรายได้มหาศาล ฉลาดแกมโกง เป็นสานวนที่คนไทยนิยมใช้
เปรียบเทียบกับคนที่มีความเฉลียวฉลาด แต่ใช้ความฉลาดในทางที่ไม่ถูกต้อง ใช้ในทางคดโกงหลอกลวง ผู้แปล
เลือกใช้วิธีการตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้า ความเดิมจึงตั้งชื่อภาพยนตร์เป็นภาษาจีนว่า 《天才枪手》
ในภาษาจี น มี ค าว่ า 天才 tiāncáiแปลว่ า ผู้ ที่ มี พ รสวรรค์ (เธี ย รชั ย เอี่ ย มวรเมธ,2552:1078) ซึ่ ง มี
ความหมายใกล้เคียงกับคาว่า ฉลาดในภาษาไทย คาว่า 枪手 qiǎnɡshǒu ซึ่งแปลว่า เข้าสอบแทนคนอื่น
(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,1998:1016 ) เนื่องจากทั้งสองคานี้เป็นคาที่ผู้ชมรู้จักและ
เข้าใจความหมายเป็นอย่างดี ดังนั้นผู้แปลจึงเลือกคานี้ในการตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งสามารถทาให้ผู้ชมชาว
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จีนเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของเด็กฉลาดที่ทาการโกงข้อสอบ และเกิดความสนใจอยากชม ถ้าแปลทับศัพท์หรือแปล
ความตรงตัวจะไม่ดึงดูดความสนใจ และไม่สามารถสื่อความหมายของเนื้อหาได้ชัดเจน
3.2 การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม และเสริมข้อความภาษาจีน เป็นการตั้งชื่อใหม่ โดย
ใช้คาที่สามารถสื่อความหมายใกล้เคียงกับชื่อภาพยนตร์ต้นฉบับบางส่วน แต่ไม่ได้เป็นการแปลตรงตัว และมีการ
เสริมข้อความภาษาจีน เนื่องจากชื่อเดิมสื่อความหมายไม่ชัดเจน จึงต้องเสริมข้อความเพื่อทาให้ชื่อเรื่องเกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กลวิธีที่ 3.2
ลาดับ
1

ปี
2018

การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม และเสริมข้อความภาษาจีน
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาจีน
9 ศาสตรา
《暹罗决：九神战甲》

ตัวอย่างที่ 1
9 ศาสตราเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแนวแอ็กชั่น เรื่องราวการผจญภัยของอ๊อด เด็กหนุ่มที่ถูกชะตา
กาหนดให้เป็นผู้มาช่วยกอบกู้อาณาจักรรามเทพนคร ให้รอดพ้นจากอานาจของเทหยักษาซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์
อ๊อดกับเพื่อนๆได้รับภารกิ จอันยิ่งใหญ่ คือ การนาสุดยอดศาตราวุธ 9 ศาสตราไปมอบให้องค์ชายรัชทายาท
เพื่อใช้กอบกู้อาณาจักรรามเทพนคร ผู้แปลใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม และเสริมข้อความ
ภาษาไทย โดยตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า《暹罗决：九神战甲》คาว่า 九 jiǔ หมายถึง เลข 9
(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:557) 神 shén หมายถึง เทพเจ้า เหมือนเทพเจ้า ลึกลับ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:966) 战 zhàn หมายถึง สงคราม การสู้รบ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:1425) 甲 jiǎ หมายถึง
เกราะ (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:496) 战甲 zhànjiǎ เสื้อเกราะนักรบ เมือ่ นามาตั้งชื่อเป็น 九神战
甲 jiǔ shén zhànjiǎ หมายถึง เกราะนักรบที่มีพลังลึบลับ 9 อย่าง เมื่อเสริมข้อความ 暹罗决
战 Xiānluó juézhàn สามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมชาวจีนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเป็นภาพยนตร์แนว
แอ็กชั่นของไทย เนื่องจาก 暹罗 Xiānluó หมายถึง สยาม คือ ชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยโบราณ
决 jué
หมายถึง ตัดสิน รอบสุดท้าย คาว่า 决战 juézhàn หมายถึง สงครามขั้นเด็ดขาด
(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:571) 暹罗决战 Xiānluó juézhàn สามารถแปลได้ว่า ศึกสงคราม
แห่งกรุงสยาม การเสริมข้อความนี้ทาให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
3.3 การตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม เป็นการเลือกการตั้งชื่อใหม่ โดยอิง
กับแก่นเรื่อง ชื่อที่ตั้งใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อภาพยนตร์ไทยต้นฉบับ เนื่องจากชื่อเดิมมีคาที่สื่อความหมายไม่
ชัดเจน
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กลวิธีที่ 3.3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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การตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม
ปี
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาจีน
2002
15 ค่าเดือน 11
《湄公河满月祭》
2005
คนระลึกชาติ
《生死轮回的离奇人生》
2006
ม.8
《麻辣女教师》
2006
เดอะกิ๊ก
《追爱高手》
2006
ไทยถีบ
《泰国大盗》
2006
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
《再见流浪犬》
2007
โอปปาติก - เกิดอมตะ
《神探‧人兽‧机关枪》
2008
หนึ่งใจเดียวกัน
《奇迹发生的地方》
2008
ฝัน หวาน อาย จูบ
《爱 4 狂潮》
2009
สามพันโบก
《避难会 》
2009
สามชุก
《我的老师》
2009
บุปผาราตรี
《变鬼 2》
2009
32 ธันวา
《恋爱相对论》
2009
รักที่รอคอย
《十月奏鸣曲》
2010
แฟนใหม่
《新怨缠身》
2010
สุดเขตสเลดเป็ด
《恋爱超男女》
2010
เราสองสามคน
《听起来不错》
2010
กวน มึน โฮ
《你好,陌生人》
2011
ใหม่กะหม่า
《憨夫争夺战》
2011
ลัดดาแลนด์
《阴地》
2011
ซัก ซี้ด ห่วยขั้นเทพ
《音为爱》
2011
อุโมงค์ผาเมือง
《鬼门关》
2012
คืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์
《三天两夜》
2015
โอเค เบตง
《滚入红尘》

ตัวอย่างที่ 1
ลัดดาแลนด์ ผู้แปลภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกการตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวสยองขวัญ เชื่อกันว่าหมู่บ้านลัดดาแลนด์เป็นดินแดนผีที่ดุที่สุดในเชียงใหม่ เป็นสถานที่
ที่เคยมีการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ผู้แปลใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิมจึงตั้ง
ชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาษาจีนว่า《阴地》 คาว่า 阴地 yīndì หมายถึง สถานที่ที่แสงสว่างส่องไม่
ถึง 阴 yīn (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:1337) หมายถึง เมืองนรก หรือเมืองผี (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:1337) ตามหลักการของหยินหยางตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของจีนเชื่อว่า แสงสว่างเป็นพลังหยาง ส่วนบริเวณที่
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แสงสว่างส่องไม่ถึงหรือมืดมิด จะมีความเป็นหยิน 阴 yīn สูง และถือว่าวิญญาณเป็น พลังงานหยิน ดังนั้นจึง
เข้ากับบริบทในสังคมจีน ถ้าผู้แปลเลือกวิธีการแปลแบบทับศัพท์จะทาให้ผู้ชมชาวจีนไม่เข้าใจว่าเป็นภาพยนตร์
ประเภทหนังผีสยองขวัญ
ตัวอย่างที่ 2
15 ค่าเดือน 11 เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้ อนความเชื่อของชาวบ้านแถบอีสาน ที่เชื่อว่า
บริเวณแม่น้าโขงเป็นที่อยู่ของพญานาค เมื่อถึงวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี จะมี
ปรากฏการณ์ลูกไฟที่พวยพุ่งขึ้นจากลาน้าโขงบริเวณจังหวัดหนองคาย ชาวบ้านแถบนั้นต่างเชื่อกันว่า เมื่อ
พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โปรดพระมารดาจนครบ 1 พรรษา (3 เดือน) จะเสด็จกลับโลกมนุษย์
(ชาญ เกลี้ยงพิบูลย์,2540: 30 ) เมื่อพญานาคทราบข่าวการเสด็จกลับมาสู่โลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้า จึงได้จุดบั้ง
ไฟถวายเป็นพุทธบูชา ดังนั้นจึงเรียกลูกไฟที่พุ่งขึ้นบริเวณลาแม่น้าโขงว่า บั้งไฟพญานาค เนื่องจากภาพยนตร์
เรื่องนี้เป็นเรื่องราวความเชื่อของคนไทย 15 ค่าเดือน 11 เป็นวิธีการเรียกตามปฏิทินจันทรคติแบบไทย ซึ่งไม่มีใน
วัฒนธรรมจีน ถ้าแปลโดยวิธีทับศัพท์จะทาให้ผู้ชมชาวจีนไม่เข้าใจเนื้อหาของเรื่อง และไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจได้ ดังนั้นผู้แปลใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึดติดกับคาเดิม จึงตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้
เป็น ภาษาจีน ว่า 《湄公河满月祭 โดยอิง กับแก่นเรื่องซึ่ง เป็น เรื่องราวของบั้ งไฟพญานาคที่เกิดขึ้น
บริเวณแม่น้าโขงในวันขึ้น15 ค่า เดือน 11 ของทุกปี คาว่า 湄公河 Méigōng Hé หมายถึง แม่น้าโขง
满月 mǎnyuè หมายถึง พระจันทร์เต็มดวง (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:714 ) 祭 jì หมายถึง
การเซ่นไหว้ การบวงสรวง (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:490) กลวิธีการแปลแบบนี้สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหา
ของภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดีว่าเป็นพิธีบวงสรวงที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้าโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวง
3.4 การตั้งชื่อใหม่ โดยยึดคุณลักษณะของตัวละครเป็นหลัก เป็นการเลือกการตั้งชื่อใหม่ โดยใช้วิธี
ยึดบุคลิกและพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอก การประกอบอาชีพ ชื่อที่ตั้งใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ชื่อภาพยนตร์ไทยต้นฉบับ
กลวิธีที่ 3.4
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

การตั้งชื่อใหม่ โดยยึดคุณลักษณะของตัวละครเป็นหลัก
ปี
ชื่อภาษาไทย
2004
แจ๋ว
2004
ทวิภพ
2007
ไชยา
2008
เอ็กซ์แมน แฟนพันธ์เอ็กซ์
2011
พุ่มพวง
2011
จั๊กกะแหล๋น
2012
คน-โลก-จิต
2013
พี่มากพระโขนง
1485

ชื่อภาษาจีน
《特务阿姐》
《暹逻玫瑰》
《无敌拳王》
《女干探》
《月亮歌女》
《寻衅女孩》
《畸变》
《鬼夫》
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ตัวอย่างที่ 1
จั๊กกะแหล๋นเป็นภาพยนตร์ไทยแนวแอ็คชั่นตลกขบขัน จั๊กกะแหล๋นกับเพื่อน ไปรับจ้างส่งของเถื่อนให้
พวกมาเฟียขาโหด ทาให้เกิดเรื่องราวใหญ่โต คาว่าจั๊กกะแหล๋น เป็นพื้นบ้านที่ชาวบ้านแถบนั้น เป็นคาเรียก
เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ หน้าตาน่ารัก มีนิสัยแก่นๆ ซนๆ ซึ่งตรงกับบุคคลิกลักษณะของตัวละครหลักในเรื่อง และเป็น
ที่มาของชื่อเรื่องภาพยนตร์นี้ ผู้แปลใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยยึดคุณลักษณะของตัวละครเป็นหลัก ดังนั้นจึงตั้ง
ชื่อภาพยนตร์ว่า 《寻衅女孩》คาว่า 寻衅 xúnxìn หมายถึง เจตนาหาเรื่อง(เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ
,2552:1270) 女 nǚ หมายถึง ผู้หญิง (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:793) 孩 hái หมายถึง เด็ก (เธียรชัย
เอี่ยมวรเมธ,2552:396) ดังนั้นคาว่า 女孩 nǚháiหมายถึง เด็กผู้หญิงวิธีการแปลแบบนี้สามารถทาให้ผู้ชม
ชาวจีนเข้าใจว่าเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่มีนิยสัยแก่นๆ ชอบก่อเรื่องวุ่นวาย
ตัวอย่างที่ 2
พี่มากพระโขนง เป็นภาพยนตร์ตลก-สยองขวัญ เรื่องราวความรักของนางนากที่มีต่อมาก แม้ตายไป
แล้ว แต่ไม่สามารถตัดใจจากสามีได้ จึงกลายเป็นวิญญาณเฝ้ารอวันที่สามีกลับมา และโกรธถ้ามีคนขัดขวางการ
อยู่ร่วมกันของนางนากกับมาก นางนากจึงอาละวาดหลอกทุกคน เพื่อไม่ให้ใครบอกความจริงกับสามีนางว่านางได้
ตายไปแล้ว จนในที่สุดมากรูค้ วามจริงว่านากเป็นผีจึงหนีไป แต่ผีนางนากตามมาอาละวาดถึงในโบสถ์ได้ ขณะนั้น
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสีได้ผ่านมาแถวนั้น จึงสั่งสอนและสะกดวิญญาณนางนากให้สงบ เพื่อให้ไปเกิด
ใหม่ เนื่องจากนากเป็นผี และมากเป็นสามีของนาก ทาให้ผู้แปลใช้กลวิธีการตั้งชื่อใหม่โดยยึดคุณลักษณะของตัว
ละครเป็นหลักจึงตั้งชื่อภาพยนตร์ว่า《鬼夫》鬼 ɡuǐ หมายถึง ผี (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:384)
夫 fū หมายถึง สามี (เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ,2552:306) วิธีการแปลแบบนี้สามารถทาให้ผู้ชมเข้าใจว่าเป็น
ภาพยนตร์แนวหนังผี และเป็นความรักระหว่างคนกับผี ถ้าผู้แปลเลือกใช้วิธีการแปลทับศัพท์ชื่อภาษาไทยอาจจะ
ทาให้ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาแนวผีสยองขวัญ เนื่องจากพระขโนงเป็นชื่อเขตใน
กรุงเทพ ส่วนพี่มากเป็นชื่อที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี และผู้ชมชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักตานานแม่นากพระขโนง
แต่ผู้ชมชาวจีนไม่รู้จัก
อภิปรายผล (หรือ)สรุปผล
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการแปลที่นิยมแปลมากที่สุด คือ การตั้งชื่อใหม่โดยอิงกับแก่นเรื่อง และไม่ยึด
ติดกับคาเดิม จานวน 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 27.91 กลวิธีการแปลที่นิยมแปลรองลงมา คือ การแปลทั้งข้อความ
และไม่มีการเสริมความภาษาจีน จานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.93 การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความ
เดิมจานวน 17 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.77 การแปลบางส่วน เปลี่ยนข้อความบางส่วน จานวน 8 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 การตั้ ง ชื่ อใหม่ โดยยึ ดคุณ ลั กษณะของตั ว ละครเป็น หลั กจ านวน 8 เรื่อง คิด เป็ น ร้อยละ 9.3
การแปลบางส่วน ละข้อความบางส่วนจานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.3 ส่วนกลวิธีที่ไม่เป็นที่นิยมในการแปล
ได้แก่ การตั้งชื่อใหม่ โดยใช้คาที่มีเค้าความเดิม และเสริมข้อความภาษาจีนจานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.16
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การทับศัพท์ทั้งหมด มีการเสริมข้อความภาษาจีน มีจานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ1.16 การทับศัพท์บางส่วน
เปลี่ยนข้อความบางส่วนมีจานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.16
ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการทับศัพท์เมื่อชื่อภาพยนตร์เป็นชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือออกเสียงง่าย การแปล
ทับศัพท์จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน เนื่องจากเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีความแตกต่างกับ
ภาษาจีน ดังผู้แปลจึงทาได้แค่เพียงใช้เสียงเทียบเคียง ถ้าเป็นชื่อสถานที่ที่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือชื่อบุคคลที่ออกเสียง
ยาก และไม่มีคาแทนในวัฒนธรรมปลายทาง ผู้แปลนิยมเลือกกลวิธีแบบตั้งชื่อใหม่ โดยหาคาที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันมาแทนเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมในสังคม แต่อาจมีผล
ทาให้เกิดการลดทอนความหมายของวัฒนธรรมในต้นฉบับ แต่ถ้าคาในวัฒนธรรมต้นทางมีคาแปลในวัฒนธรรม
ปลายทางผู้แปลจะเลือกแปลตรงตัว
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