
บุรินทร์ ศรีสมถวิล



ประเด็น
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย
3.ขอบเขตการวิจัย
4.ประโยชน์ในการวิจัย

5.อภิปรายและสรุปผล



ประเด็น
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
2.วัตถุประสงค์ในการวิจัย



การแปลส านวน
ส านวนจีน

ภาษาไทย



การเปรียบเทียบการแปลส านวนที่
ปรากฏในวรรณกรรม

นิยายต้นฉบับภาษาจีน

ฉบับแปลภาษาไทย❶ ฉบับแปลภาษาไทย❷



เฟิงเสินเหยี่ยนอี้

《封神演义》

ห้องสินฉบับพากย์ไทย
สมัยรัชกาลที่สอง

ฮ่องสิน ส านวนแปลของ
วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์

การเปรียบเทียบการแปลส านวนที่
ปรากฏในวรรณกรรม



การเปรียบเทียบการแปลส านวนที่
ปรากฏในวรรณกรรม
เฟิงเสินเหยี่ยนอี้

《封神演义》

ห้องสิน❶ ฮ่องสิน❷

ข้อตกลเบื้องต้น



การแปลวรรณกรรมก็ถือเป็นการถ่ายทอดทั้งสาร
ทางภาษาและสารทางวัฒนธรรมจากชาติหนึ่งไปสู่อีก
ชาติหนึ่ง

โดยเฉพาะการแปลส านวนที่ปรากฏในวรรณกรรม 
เพราะต้องถ่ายทอดเนื้อหาด้านวัฒนธรรมที่แทรกผ่าน
ส านวนที่ปรากฏอยู่ในผลงานวรรณกรรมนั้นๆออกมา
ด้วย



เนื่องจากความแตกต่างทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของบุคคลในแต่ละสังคม ท าให้ผู้แปลและผู้เรียบเรียง
ประสบปัญหาในการแปลส านวน  ทั้งนี้เพราะสังคมที่
มีภาษาวัฒนธรรมที่แตกต่างกันต่างก็มีการใช้ส านวนที่
เป็นของตัวเอง ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษายากที่เข้าใจ 



ส านวนเป็นหน่วยภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทาง
ความหมายของแต่ละภาษาและวัฒนธรรม ส านวน
หนึ่งๆจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นกระจก
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในแง่มุม
ต่ างๆ เช่น  อุดมคติ  ความเชื่ อ  วิ ธี การใช้ เหตุผล 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น  เพราะฉะนั้น
การศึกษาการแปลส านวนผ่านวรรณกรรมแปลจึงเป็น
หัวข้อที่น่าสนใจควรศึกษา



เฟิงเสินเหยี่ยนอี้

《封神演义》

ห้องสินฉบับพากย์ไทย
สมัยรัชกาลที่สอง

ฮ่องสิน ส านวนแปลของ
วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์

การเปรียบเทียบการแปลส านวนที่
ปรากฏในวรรณกรรม

แปลในยุคต่างกัน



子牙笑曰：“邓将军，你这篇言词，真如痴人说梦。今天下归周，人心效顺，即数次主帅，俱兵亡将掳，片甲无回。今将

军将不过十员，兵不足二十万，真如群羊斗虎，以卵击石，未有不败者也。依吾愚见，不若速回兵马，转达天听，言姬周

并未有不臣之心，各安边境，真是美事。若是执迷不悟，恐蹈闻太师之辙，那时噬脐何及！”（《封神演义》五十三回，

399页）

[ห้องสิน]เกียงจูแหยก็หัวเราะจึงว่าซึ่งท่านว่านี้เหมือนคนนอนฝันเห็น ราษฎรท้ังแผ่นดินเห็นว่าบูอ๋องเป็นผู้มีบุญก็มาสมัครเข้าด้วยบูอ๋อง

สิ้น แต่ทหารเมืองจิวโก๋เอาชีวิตมาท้ิงเสียท่ีนี่หนักหนาแล้ว ถ้าจะเก็บแต่กระดูกศีรษะกองไว้ก็สูงเท่าภูเขา ซึ่งท่านยกมาครั้งนี้มีทหารเอก

สักสิบคน ทหารเลวเต็มมากก็สักยี่สิบหมื่น อุปมาเหมือนต้อนแพะเข้าปากเสือ ถ้ามีกตัญํูต่อพระเจ้าติวอ๋องอยู่ จงกลับไปทูงว่าเราหา

เป็นกบฎไม่ ต่างคนรักษาเมืองไว้ให้เป็นสุข อย่ารบพุ่งกันเลย ถ้าท่านมิฟังค าเราดื้อดึงอยู่ก็จะตายเช่นบุนไทสือ เหมือนหากตัญํูต่อพระ

เจ้าติวอ๋องไม่（ห้องสิน❶，225）

[ฮ่องสิน]จื่อเอี๋ยหัวเราะว่า แม่ทัพเติ้ง ส านวนเจ้าบทหนึ่งดั่งคนเซ่อเซอะพูดเรื่องความฝันจริง บัดนี้ใต้ฟ้ารวมอยู่กับก๊กโจว จิตใจคนอ่อน

น้อมยอมรับใช้ ฉะนั้นแม่ทัพท่ีมาหลายครั้ง กองทัพล้วนบรรลัยแม่ทัพถูกจับ เกราะผืนเดียวกันก็มิได้กลับ บัดนี้ท่านมีแม่ทัพไม่เกินสิ บ

นาย ไพร่พลมิพอยี่สิบหมื่นคน ดั่งฝูงแกะต่อสู้กับเสือ เอาไข่ไปกระทบหิน ไม่มีผู้ใดต้องปราชัยเลย ตามความเห็นอันโง่เขลาของข้า อย่า

กระนั้นเลยรีบยกทัพกลับไปกราลทูลให้จักรพรรดิทรงทราบว่า จีฟาก๊กโจวมิได้มีใจยอมเป็นขุนนาง ต่างรักษาชายแดนของตน จะเป็น

เรื่องดีงามอย่างแท้จริง แม้ยังดื้อดึงมิส านึกเกรงใจเหยียบถูกรอยเก่าของเหวินไท่ซือ ถึงเวลานั้นเสียใจก็มิทันการแล้ว（（ฮ่องสิน

❷，836-837）



วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแปลส านวนในเฟิง

เสินเหยี่ยนอี้กับห้องสินฉบับพากย์ไทยสมัยรัชกาลที่
สองและส านวนแปลของวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์
2.เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้การแปลส านวนของ

ฉบับแปลทั้งสองฉบับต่างกัน



ท าไมต้อง / ความส าคัญ

เฟิงเสินเหยี่ยนอี้

《封神演义》



เฟิงเสินเหยี่ยนอี ้《封神演义》

เป็นวรรณกรรมจีนโบราณประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง 

จัดอยู่ในประเภทนิยายที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้ากับมาร และมี
เนื้ อหาผสมผสานระหว่ า งประวัติ ศ าสตร์ กับ เรื่ อ งราว
อิทธิปาฏิหาริย์  มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาและส านวนภาษา 

เป็นรองเพียงแค่นิยายเรื่อง “ ซีโหยวจ้ี ” 《西游记》(ไซอิ๋ว)



เฟิงเสินเหยี่ยนอี ้《封神演义》

ประกอบด้วยเรื่องราวการสู้รบระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า 
อิทธิปาฏิหาริย์ ความเชื่อทางศาสนา และจินตนาการอัน
เจิดจรัสของผู้ประพันธ์ ถ่ายทอดผ่านส านวนภาษาที่
สวยงามในรูปแบบความเรียงร้อยแก้วที่แทรกส านวน 
สุภาษิต โวหาร ค าคม คติพจน์และคติธรรมมากมาย 
ส านวนภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่  
ความคิดความอ่าน รสนิยม วัฒนธรรมรวมทั้งความ
เจริญก้าวหน้าของคนจีนในยุคนั้น 



ขอบเขตการวิจัย

เฟิงเสินเหยี่ยนอี้

《封神演义》

ห้องสินฉบับพากย์ไทย
สมัยรัชกาลที่สอง

ฮ่องสิน ส านวนแปลของ
วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์



ส านวนจีน 142 ส านวน
霍建波《中国古代小说俗语大词典》，上海：汉语大词典出版

社，2002年。

汉大成语词典编委会编 《汉大成语大词典》，上海：汉语大词

典出版社，2000年。

刘洁修 《成语源流大词典》，南京：江苏教育出版社，1999
年。

温端政主编《中国俗语大辞典》，上海：上海辞书出版社，

1989年。

王涛等编著《中国成语大辞典》，上海：上海辞书出版社，

1987年。

张季皋主编《明清小说小辞典》，石家庄：花山文艺出版社，

1992年。



การแปลส านวนใน“ห้องสิน❶”และ “ฮ่องสิน ❷”

① การแปลตรง
② การแปลเอาความ
③ ส านวนไทยเทียบเคียงส านวนจีน

④ การแปลโดยการละ



การแปลส านวนใน“ห้องสิน❶”และ “ฮ่องสิน ❷”

② การแปลเอาความ

การแปลเอาความ

คงเนื้อความเดิม เพิ่มความ ลดความ





วิธีการแปล

❶ ❷

ห้องสิน
ฮ่องสิน

ประกาศิตแต่งตั้งเทพเจ้า

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
แปลตรง 18 12.68 138 97.18

แปลเอาความ
คงเนื้อความเดิม 7

23
4.93

16.20
0

0
0

0เพ่ิมความ 12 8.45 0 0
ลดความ 4 2.82 0 0

ส านวนไทยเทียบเคียงส านวนจีน 3 2.11 4 2.82
แปลโดยการละ 98 69.01 0 0

รวม 142 100 142 100

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแปลส านวน
ใน “ห้องสิน❶”และ “ฮ่องสิน❷”
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการแปลส านวนใน 
“ห้องสิน❶”และ “ฮ่องสิน❷”



วิธีการแปล

❶ ❷

ห้องสิน
ฮ่องสิน

ประกาศิตแต่งตั้งเทพเจ้า

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
แปลตรง 18 12.68 138 97.18

แปลเอาความ
คงเนื้อความเดิม 7

23
4.93

16.20
0

0
0

0เพ่ิมความ 12 8.45 0 0
ลดความ 4 2.82 0 0

ส านวนไทยเทียบเคียงส านวนจีน 3 2.11 4 2.82
แปลโดยการละ 98 69.01 0 0

รวม 142 100 142 100

ตารางแสดงการเปรียบเทียบการแปลส านวน
ใน “ห้องสิน❶”และ “ฮ่องสิน❷”



แปลโดยการละ

98 

69.01%

ห้องสิน❶

แปลตรง

138

97.18%

ฮ่องสิน❷

142 ส านวน



สาเหตุของความแตกต่าง

ยุคสมัยในการแปล

ผู้แปล



สาเหตุของความแตกต่าง

ยุคสมัยในการแปล

ห้องสิน ❶
แปลในสมัย 

รัชกาลที่สอง

ฮ่องสิน ❷
แปลในสมัย

ปัจจุบัน 
พ.ศ.2551



สาเหตุของความแตกต่าง
ยุคสมัยในการแปล

ผู้แปล



ห้องสิน ❶
แปลในสมัย 

รัชกาลที่สอง
ฮ่องสิน ❷

แปลในสมัย
ปัจจุบัน 
พ.ศ.2551



ห้องสิน ❶แปลในสมัย รัชกาลท่ีสอง

ยุคที่มีข้อจ ากัดในด้านความรู้จีนศึกษา
ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและภาษาจีนในบุคคลเดียวกัน

แปลร่วมกันเป็นคณะ



①ซินแส (ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน)

„ อ่านต้นฉบับภาษาจีน

„ พูดแปลออกมาเป็นภาษาไทย

②เจ้าพนักงานฝ่ายไทย

• เรียบเรียงเป็นภาษาที่สละสลวย  

③ผู้อ านวยการแปล

• เกลาส านวน



ห้องสิน ❶แปลในสมัย รัชกาลที่สอง

แปลร่วมกันเป็นคณะ
 ยากที่จะแปลทีละถ้อยทีละความ 
ยากที่ตรวจทานให้ตรงกับฉบับภาษาจีน

คณะผู้แปลไม่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจชัดเจน 
ซึ่งอาจมปีัญหามาจากทั้งเรื่องของภาษา วัฒนธรรม 

หรือความรู้ที่เก่ียวข้อง 



แปลโดยการละ

98 

69.01%

ห้องสิน❶

142 ส านวน



ในทางกลับกัน

 ผู้ แ ป ล ห้ อ ง สิ น เ จ ต น า เ พิ่ ม
เนื้อความที่ไม่ปรากฏในต้นฉบับเข้า
ไป ในฉบั บแปล   เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ
ประสบการณ์การอ่านของคนไทย



ต้นฉบับไม่ปรากฏส านวน

ผู้แปลห้องสิน❶

เพิ่มส านวน   การอุปมาอุปไมย
ภาษิต



【封神演义】王曰：“忠良已尽，文武萧条；朕已着伤，何能

再举，又有何颜与彼争衡哉？”随卸甲胄入内宫，不表。（《封
神演义》96,756）

【ห้องสิน❶】พระเจ้าติวอ๋องจึงตรัสว่า  เรายกทัพออกไปรบกับเกียงจู
แหย  เหมือนเอาพิมเสนไปแลกเกลือ ถึงทหารจะตายด้วยฝีมือเรานับหมื่นเราก็ไม่
มีความยินดี  ตรัสดังนี้แล้วคิดแค้นเกียงบุนฮ่วนขึ้นมาน้ าพระเนตรตกซบพระ
พักตร์นิ่งไป (ห้องสิน,3,262)

【ฮ่องสิน❷】โจ้วอว๋างตรัสว่า นายทหารผู้ซื่อสัตย์ดีงามหมดสิ้น ขุน
นางพลเรือนไม่มีอยู่เลย ข้าก็ได้รับบาดเจ็บไฉนสามารถท าอะไรได้อีก ก็มี
หน้าตาอะไรไปช่วงชิงขันสู้กับเขาได้เล่า? พลางถอดเกราะทรง เข้าพระ
ต าหนักใน ยังไม่บรรยาย(ฮ่องสิน,1589)



เอกลักษณ์ของวรรณกรรมต่างประเทศ
ที่แปลเป็นภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น
ที่มีต้นแบบการแปลวรรณกรรมเรื่อง
ราชาธิราชและสามก๊ก



ห้องสิน❶แปลและ เรี ยบ
เรียงขึ้นตามแนวนิยมของ 
“ส านวนสามก๊ก”



แปลโดยการละ

98 

69.01%

ห้องสิน❶

142 ส านวน



แต่ผู้แปลและเรียบเรียงห้องสิน❶สามารถใช้
ถ้อยค าและประโยคกระชับ  สื่อความหมาย
ลึกซึ้งคมคายจนเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้อ่านชาวไทย



“กวีสมัยรัตน์โกสินทร์ตอนต้นสามารถใช้ค าประพันธ์
เป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในการสื่อสาร ซึ่งประสานเสียง
และความหมายเข้าด้วยกันอย่างมีพลังบนพื้นฐานของ
ความรู้ความเข้าใจในอัจฉริยภาพของภาษาในยุคของตน”

(ดวงมน จิตร์จ านงค,์2544:236)



ห้องสิน ❶
แปลในสมัย 

รัชกาลที่สอง
ฮ่องสิน ❷

แปลในสมัย
ปัจจุบัน 
พ.ศ.2551



ฮ่องสิน ❷แปลในสมัย ปัจจุบัน
(2551)ยุคที่ไม่มีข้อจ ากัดในด้านความรู้จีนศึกษา

ผู้ซึ่งรู้ภาษาจีนและภาษาไทยทัง้สองภาษา
แปลโดยบุคคลเดียวกัน

ทฤษฎีความรู้ด้านการแปลพัฒนาเป็นวิชาการมากข้ึน 



แปลตรง

138

97.18%

ฮ่องสิน❷

142 ส านวน



ลักษณะการแปลที่  “เป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปแบบ
ภาษาต้นฉบับ อันหมายถึงค า การเรียงล าดับค า อนุประโยค 
ประโยค ส่วนขยายต่างๆ ฯลฯ สามารถท าให้ผู้อ่านหรือผู้
ศึกษาสามารถเรียนรู้รูปภาษาของต้นฉบับได้ แต่อาจไม่ช่วย
ในการสื่อความหมายนัก เนื่องจากข้อความที่แปลแล้วไม่
เป็นธรรมชาติและไม่ถูกต้องตามส านวนการเขียนภาษาที่
สอง”

(ปรียา อุนรัตน,์2541:7)



อย่ างไรก็ตาม “ความหลากหลายของลักษณะการแปลตัวบทเชิง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะตัวบทวรรณกรรมที่เป็นเรื่องของจินตนาการ
เกี่ยวกับมนุษย์ หรือเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในโลกที่เป็นจริง ไม่ใช่โลก
สมมตินั้น สามารถเป็นกระจกสะท้อนถึงสัมพันธภาพระหว่างฉบับ
แปลต่างๆที่แปลมาจากต้นฉบับเดียวกัน ว่ามีโครงสร้าง เนื้อหาเหมือน

หรือต่างกันหรือไม่อย่างไร ส่วนที่ต่างกันสามารถเป็นส่วน
เติมเต็มซึ่งกันและกันได้หรือไม”่ 

（迟庆立,2007:3）



เฟิงเสินเหยี่ยนอี้ ”《封神演义》

ห้องสินฉบับพากย์ไทยสมัยรัชกาลที่สอง ฮ่องสิน ประกาศิตแต่งต้ังเทพเจ้า 
ส านวนแปลของวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์

แปลร่วมเป็นคณะ แปลคนเดียว

ฉบับแปลภาษาไทยฉบับแรกของ“ เฟิงเสินเหยี่ยน
อี้ ” 《封神演义》 ถือเป็นการเปิดประตูรับ
วัฒนธรรมจีนผ่านการแปลวรรณกรรมสู่ประชาคมไทย

แปลและเรียบเรียงขึ้นในสมัยปัจจุบัน  ตีพิมพ์
เผยแพร่ห่างจาก “ห้องสิน” เกือบสองร้อยปี
ถือเป็นการแพร่กระจายวัฒนธรรมจีนสู่ประชาคมไทย
อีกครั้ง ซึ่งผู้อ่านชาวไทยปัจจุบันมีประสบการณ์ความ
รับรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม ตลอดจนจีนศึกษามาก่อน
แล้ว

แปลในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีนิยมใช้ลีลาภาษา
ร้อยแก้วเชิงวรรณศิลป์ร่วมสมัยในยุคนั้น การแปล
ส านวนจึงมีการตกแต่งโวหารให้สละสลวย สั้น กระชับ

แปลในยุคท่ีทฤษฎีความรู้ด้านการแปลพัฒนาเป็น
วิชาการมากขึ้น  

แปลโดยการละจ านวนมาก และแปลเพิ่มส านวน 
อุปมาอุปมัย มากกว่าแปลตรง

การแปลตรงส านวนทุกส านวนใน ฮ่องสิน มีส่วน
ช่วยในศึกษาและเรียนรู้ส านวนจีนที่หายไปจ านวน
มากในการแปลห้องสินได้เป็นอย่างดี



การวิจัยครั้งนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิธีการแปลส านวนจีน
เป็นภาษาไทยในวรรณกรรมแปล ซึ่ งท า ให้ ได้ รับความรู้ ในด้ าน
ความสัมพันธ์ทางความหมายของส านวนตามทฤษฎีอรรถศาสตร์ ยังเป็น
แนวทางในการสืบค้นความหมายและการใช้ส านวนจีน เพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อการแปล  ที่ส าคัญ การวิจัยครั้งนี้น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้านการ
แปล โดยเฉพาะการแปลต่างสมัย 

ประโยชน์ของการวิจัย



ขอบคุณครับ 


