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บทคัดย่อ
ั
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาปญหาที
พ่ บในกระบวนการแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมัน
ของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาเยอรมันชันปี
้ ท่ี 4 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทังนี
้ ้ การแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวิจยั นี้ หมายถึง การถ่ายทอดความ
จากเพลงลูกทุ่งไทยออกมาเป็ นภาษาเยอรมัน โดยทีจ่ ะต้องสามารถน� ำบทแปลมาร้อง
ตามท�ำนองเดิมของเพลงต้นฉบับได้ การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปญั หาและ
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในการแปลและเพือ่ น�ำเสนอแนวทางในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
อันจะสามารถน�ำไปใช้พฒั นาการแปลและการสอนแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมัน
ผลจากการวิเคราะห์บทแปลภาษาเยอรมันจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้   78 บทเพลง
ของเพลงลูกทุง่ ไทย 16 เพลง พบว่าสามารถจ�ำแนกปญั หาทีป่ รากฏในกระบวนการแปล
ั
ั
ั
ได้เป็น 7 ด้าน คือ 1) ปญหาด้
านทักษะภาษาเยอรมัน 2) ปญหาทั
กษะภาษาไทย 3) ปญหา
อันเกิดจากความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน 4) ปญั หาอันเกิดจาก
ั
ั
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม 5) ปญหาด้
านการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วน 6) ปญหา
ด้านการแปลการกล่าวซ�้ำ และ 7) ปญั หาด้านการสรรค�ำกับโครงสร้างภาษาทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการร้อง
ั
ค�ำส�ำคัญ : 1. ปญหาการแปล.
2. เพลงลูกทุง่ ไทย. 3. ภาษาเยอรมัน.
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Singable Song Lyrics Translation: Problems in Translating
Thai Country Songs into German
Korakoch Attaviriyanupap2
Abstract
This research focuses on the analysis of problems found in the process
of translating Thai country songs into German by fourth year German major
students of the Faculty of Arts, Silpakorn University. Per definition, the German
translated versions of Thai country songs within the framework of this project
must be singable along with the original melody. The objectives of this research
are to analyze problems and errors occurring in the translation process and to
suggest guidelines to solve these problems. The findings should be used to
develop appropriate translation methods and contribute to the teaching of the
translation of Thai country songs into German.
An analysis of 78 translated texts in German of 16 Thai country songs
in total has led to the findings that the translation problems can be divided into
7 categories: 1) a deficit in German language skills, 2) a deficit in Thai language
skills, 3) the problems of differences between the two language systems, 4) the
problems of differences between the two cultures, 5) the problems of conveying
the entire message in the original text completely, 6) the problems of translating
repetitions, and 7) the problems of selecting appropriate German words and
linguistic structures which are appropriate for singing.
Keywords: 1. Translation problems. 2. Thai country songs. 3. German.  
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บทน�ำ

เพลงลูกทุง่ ของไทยนัน้ สะท้อนให้เห็นทัง้ ขนมธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และ
การด�ำเนินชีวติ ของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวชนบทได้หลากหลายแง่มมุ อีกทัง้ ยัง
มักเป็ นกระจกส่องภาพสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี ด้วยการหยิบยกหัวข้อต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
เหตุการณ์ในชีวติ ประจ�ำวันของสังคมไทยทังในเมื
้ องกรุงและชนบทมาน�ำเสนอ การแปลเพลง
ถือว่าเป็ นการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งทีน่ ิยมแพร่หลายและเป็ นภาพสะท้อน
วัฒนธรรมความเป็นอยูแ่ ละวัฒนธรรมทางภาษาจากผูค้ นต่างถิน่ ต่างที่ (Sonsri, 2008: 61)
การเลือกเพลงลูกทุง่ มาเป็ นเนื้อหาส�ำหรับการฝึกแปลจากภาษาไทยเป็ นภาษาเยอรมัน
นับได้วา่ เป็นวิธหี นึ่งทีใ่ ช้ฝึกฝนความสามารถในการสะท้อนภาพชีวติ แบบไทยเพือ่ สือ่ สาร
กับผูพ้ ดู ภาษาเยอรมันได้ อีกทังยั
้ งเป็นการน�ำเสนอแนวทางการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ทีบ่ รู ณาการกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและอาจช่วยเบิกทางไปสูก่ ารน�ำเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมแขนงนี้ของไทยในระดับนานาชาติได้ด้วย ภาควิชาภาษาเยอรมัน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รเิ ริม่ การท�ำเพลงลูกทุ่งภาษาเยอรมัน
โดยน�ำเพลงลูกทุง่ ภาษาเยอรมันอันประกอบด้วยบทแปลภาษาเยอรมันของเพลงลูกทุง่ ไทย
หรือบทเพลงภาษาเยอรมันทีป่ ระพันธ์ขน้ึ เพือ่ ร้องกับท�ำนองเพลงลูกทุ่งไทยออกแสดง
เผยแพร่ในหลายวาระหลายโอกาส ตลอดจนน� ำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในหลายรายวิชา3 ในส่วนทีเ่ ป็นการเรียนการสอนแปลโดยตรง ผูว้ จิ ยั ได้บรรจุหวั ข้อ “การแปล
เพลงลูก ทุ่ง ” ไว้เ ป็ นหัวข้อหนึ่ ง ในการเรีย นการสอน “การแปลวรรณกรรม” ตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้นมา4 เพือ่ จะเสริมสร้างความแข่งแกร่งและเชีย่ วชาญในด้านนี้  

ภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จดั กิจกรรมท�ำนุบำ� รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทีม่ กี ารแปลเพลงลูกทุง่ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญมาหลายโครงการต่อเนื่องกันตัง้ แต่
ปีการศึกษา 2554 ได้แก่ โครงการ “คีตนิพนธ์ดลใจ ผสานวัฒนธรรมไทย-โครงการ “ลิเก-ลูกทุง่ เยอรมัน
สานสัมพันธ์ 150 ปี” โครงการ “ลูกทุง่ เยอรมัน เขียนสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ” โครงการ “ลิเก-ลูกทุง่
สัมพันธ์ เยอรมัน-ไทย” อีกทัง้ ยังได้น�ำกิจกรรมเพลงลูกทุ่งภาษาเยอรมันไปพัฒนาต่อเป็ นโครงการ
บริการวิชาการ เช่น โครงการ “สอนภาษาเยอรมันผ่านเพลงลูกทุง่ ” โครงการ “เทคนิคการร้องเพลงลูกทุง่
ภาษาเยอรมัน” ตลอดจนน� ำมาเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ หลายวิชาด้วยกัน
(ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี Attaviriyanupap, 2012; Attaviriyanupap, 2014)
4
อันทีจ่ ริงรายวิชาแปลทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตนัน้ มิได้ใช้ช่อื วิชาเป็ น
“การแปลวรรณกรรม” โดยตรง แต่จะมีรายวิชาแปล ซึง่ เป็นรายวิชาบังคับส�ำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษา
เยอรมันจ�ำนวน 2 รายวิชา โดยวิชาแรกเน้นการแปลบทความสารคดี ส่วนวิชาทีส่ องเน้นการแปลงาน
วรรณกรรม ซึง่ หัวข้อ “การแปลเพลงลูกทุง่ ” ได้บรรจุไว้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชานี้
3
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ั
ผูว้ จิ ยั จึงได้ดำ� เนินโครงการวิจยั เรือ่ ง “ปญหาในการแปลเพลงลู
กทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมัน”
เพือ่ จะได้น�ำผลทีไ่ ด้มาพัฒนาการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์และวิ ธีการด�ำเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
ั
1. เพือ่ วิเคราะห์ปญหาและข้
อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ในการแปลเพลงไทยลูกทุง่ เป็น
ภาษาเยอรมันของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
2. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้พฒ
ั นา
การเรียนการสอนแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นภาษาเยอรมัน
3. เพือ่ น�ำเสนอแนวทางในการแปลเพลงลูกทุง่ ไทย ตลอดจนน�ำแนวทางทีไ่ ด้
ไปประยุกต์ในการแปลวรรณกรรมประเภทเพลงและกวีนพิ นธ์ และการวิจยั ในด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงบรรยายและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทีศ่ กึ ษาข้อมูลทีเ่ ป็ นเอกสาร คือ งานแปลเพลงลูกทุง่ ภาษาไทยเป็ นภาษาเยอรมันของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน ชัน้ ปีท่ี 4 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2556 โดยมีขนั ้ ตอนด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
1. รวบรวมบทแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นภาษาเยอรมันทีม่ อี ยูเ่ ดิมในภาควิชาฯ5
เพื่อน� ำมาวิเคราะห์ปญั หาเบื้องต้น และใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกเพลงที่จะใช้
ในการเก็บข้อมูลใหม่  
2. ก�ำหนดรายชื่อเพลงที่จะใช้เป็ นต้นฉบับของบทแปลที่จะเก็บข้อมูลเพื่อ
การวิเคราะห์รวมทัง้ สิน้ 16 บทเพลง เป็ นเพลงส�ำหรับสอนในชัน้ เรียน และท�ำงานแปล
เป็ นกลุม่ จ�ำนวน 4 บทเพลง และส�ำหรับท�ำงานแปลเดีย่ วอีก 12 บทเพลง
3. บรรยายและอภิปรายสัน้ ๆ ในหัวข้อ “การแปลเพลงลูกทุง่ ” ในชันเรี
้ ยนรายวิชา
“การแปล 2” ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ซึง่ มีจำ� นวนผูเ้ รียนเป็นนักศึกษา
วิชาเอกสาขาวิชาภาษาเยอรมัน รวม 35 คน ให้ทำ� กิจกรรมกลุม่ ฝึกแปลเพลงบางส่วน

ข้อมูลดังกล่าวมีทม่ี าจาก 2 แหล่ง คือ บทแปลจากกิจกรรมนอกชัน้ เรียน คือ
โครงการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 และ
บทแปลทีไ่ ด้จากการเรียนการสอนหัวข้อนี้ในปีการศึกษา 2555
5
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และน� ำเสนอผลงานในชัน้ เรียนจ�ำนวน 4 เพลง วิจารณ์ งานแปลของนักศึกษาและ
ให้คำ� แนะน�ำ จากนัน้ ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ น�ำเพลงนัน้ กลับไปแปลให้เสร็จสมบูรณ์และ
ส่งเป็ นการบ้านในสัปดาห์ถดั ไป ทัง้ นี้ ได้มกี ารแบ่งนักศึกษาออกเป็ น 8 กลุม่ แต่ละเพลง
จึงมีผแู้ ปลซ�้ำกัน 2 กลุม่
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาแต่ละคนแปลเพลงลูกทุ่งเป็ นภาษาเยอรมัน
อีก 12 เพลง โดยใช้วธิ จี บั ฉลาก แต่ละคนแปล 2 เพลง แต่ละเพลงจึงมีผแู้ ปลซ�ำ้ กัน 5-6 คน
ทัง้ นี้ ก�ำหนดให้สง่ ภายในเวลา 1 เดือน นับจากวันทีส่ อน โดยก�ำหนดส่งงานเป็ น 2 รอบ
ในรอบแรกเน้นให้นกั ศึกษาส่งบทแปลส่วนหนึ่ง หรือร่างของบทแปลทัง้ หมด ตลอดจน
วิเคราะห์ปญั หาในการแปลทีเ่ กิดขึน้ ในรอบที่ 2 จึงส่งงานแปลทีเ่ สร็จสมบูรณ์  
5. ตรวจและวิเคราะห์บทแปลทังหมดของนั
้
กศึกษาในภาคการศึกษานีใ้ นเบือ้ งต้น
จากนัน้ จึงเลือกน�ำปญั หาหลัก ๆ มาอภิปรายในชัน้ เรียนคาบสุดท้าย ทัง้ นี้ ยังคัดเลือก
เพลงส่วนหนึ่งมาให้ผูเ้ รียนวิจารณ์ ว่าชอบส�ำนวนแปลใดมากกว่ากัน แต่ไม่มกี ารหา
ข้อสรุปเพือ่ สร้างสรรค์บทแปลทีด่ ที ส่ี ดุ
6. น�ำผลงานแปลทัง้ หมดมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมูป่ ญั หาในการแปลทีพ่ บ
ั และน�ำเสนอวิธกี ารแปลเพลงทังหมดที
เพือ่ น�ำเสนอแนวทางแก้ปญหา
้
น่ �ำมาเป็นกรณีศกึ ษา
ในงานวิจยั นี้
ั
7. จัดท�ำบทแปลทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปญหาต่
าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้   
ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์
เกณฑ์ในการคัดเลือกเพลงทีน่ ำ� มาให้นกั ศึกษาแปลและเก็บข้อมูลส�ำหรับงานวิจยั นี้
มีการก�ำหนดสัดส่วนให้มที งเพลงเร็
ั้
วและเพลงช้า ทังนี
้ ้ มีการคัดเลือกทังเพลงเก่
้
าและเพลง
ั บนั โดยส่วนหนึง่ คัดเลือกจาก “เพลงลูกทุง่ ดีเด่น” ทีม่ กี ารประกาศในงานกึง่ ศตวรรษ
ในยุคปจจุ
เพลงลูกทุง่ ไทย (Office of National Culture Commission, 1989) หรือเป็นเพลงที่เป็ นตัวแทน
ของสังคมบ้านนอกสมัยใหม่ทม่ี เี นื้อหาสะท้อนชีวติ และวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยงั มี
การก�ำหนดให้ไม่ซ้ำ� กับเพลงทีน่ กั ศึกษาของภาควิชาฯ เคยแปลไว้ก่อนหน้านี้ดว้ ย
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ขอ้ มูลบทแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันของนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 4 วิชาเอกภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา
“การแปล 2” ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2556 จ�ำนวน 35 คน แต่เนื่องจาก
มีการเก็บข้อมูลบทแปลทัง้ ที่เป็ นงานกลุ่มและงานเดี่ยว จึงมีขอ้ มูลที่น�ำมาวิเคราะห์
รวมทัง้ หมด 78 ส�ำนวนแปล จาก 16 บทเพลง ดังรายละเอียดรายชือ่ เพลง และจ�ำนวน
บทแปลในตารางต่อไปนี้
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ตารางที ่ 1 เพลงทีค่ ดั เลือกเป็ นต้นฉบับเพือ่ เก็บข้อมูล และจ�ำนวนบทแปลทีว่ เิ คราะห์
ชือ่ เพลง

ค�ำร้อง-ท�ำนอง

ศิลปิน

จ�ำนวนบทแปล
งานกลุม่ งานเดีย่ ว

1 ฝนเดือนหก

ไพบูลย์ บุตรขัน

รุง่ เพชร แหลมสิงห์

2

2 หัวใจผมว่าง  

สุรพล สมบัตเิ จริญ

สุรพล สมบัตเิ จริญ

2

3 คิดถึงจังเลย

นพพร เมืองสุพรรณ

นพพร เมืองสุพรรณ

2

4 ร้องไห้กบั เดือน

คัมภีร์ แสงทอง

คัมภีร์ แสงทอง

2

5 กราบเท้าย่าโม

เลิศ ศรีโชค

สุนารี ราชสีมา

6

6 คนดังลืมหลังควาย ฉลอง ภู่สว่าง

พุม่ พวง ดวงจันทร์

6

7 จ�ำปาลืมต้น

ชลธี ธารทอง

สายัณห์ สัญญา

6

8 ฉันทนาทีร่ กั

สุชาติ เทียนทอง

รักชาติ ศิรชิ ยั

5

9 ด่วนพิศวาส

สุรพล สมบัตเิ จริญ

ผ่องศรี วรนุช

6

10 ยาใจคนจน

สลา คุณวุฒ ิ

ไมค์ ภิรมย์พร

6

11 รูว้ า่ เขาหลอก

กานต์ การุณวงศ์

ศิรนิ ทรา นิยากร

6

12 รักจริงให้ตงิ นัง

เจนภพ จบกระบวนวรรณ รุง่ สุรยิ า

6

13 ล่องเรือหารัก

ชลธี ธารทอง

สุรยิ นั ส่องแสง

5

14 สามโห่สามช่า

ลพ บุรรี ตั น์

คัทลียา มารศรี

6

15 หนุ่มนารอนาง

สนิท มโนรัตน์

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ

6

16 อยากดัง

สมาน เมืองราช

กังวาลไพร ลูกเพชร

6
78

ผลการศึกษา
ั
ั
เมือ่ น�ำบทแปลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ปญหาและจั
ดหมวดหมูป่ ญหาที
พ่ บ จะเห็นว่า
ั
ปญหาในการแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นภาษาเยอรมันแบ่งออกได้ 7 ด้าน คือ 1) ปญั หา
ด้านทักษะภาษาเยอรมัน 2) ปญั หาทักษะภาษาไทย 3) ปญั หาอันเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน 4) ปญั หาอันเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรม 5) ปญั หาด้านการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วน 6) ปญั หาด้านการแปล
การซ�้ำ และ 7) ปญั หาด้านการสรรค�ำกับโครงสร้างภาษาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการร้อง
1. ปัญหาด้านทักษะภาษาเยอรมัน
ั
ั
ปญหาเรื
อ่ งทักษะทางภาษาต่างประเทศนัน้ ถือว่าเป็นปญหาพื
น้ ฐานทีพ่ บเสมอ
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ในการแปล แต่จะมีปริมาณลดหลันลงไปตามความสามารถและประสบการณ์
่
ของผูแ้ ปล
เนื่องจากผูแ้ ปลเพลงในงานวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสามารถทางด้านภาษาเยอรมันอยูใ่ นระดับ
ั
ไม่สงู นัก คือ ประมาณระดับ B26  จึงอาจยังพบปญหาด้
านนีม้ ากอยู่ ทังนี
้ ้ อาจแยกข้อผิด
พลาดได้เป็ น 3 กลุม่ คือ ข้อผิดพลาดด้านค�ำศัพท์ ถ้อยค�ำส�ำนวน และไวยากรณ์
		1.1 ข้อผิดพลาดด้านค�ำศัพท์
ั
ข้อผิดพลาดด้านค�ำศัพท์เป็นปญหาเบื
อ้ งต้นในการแปล ซึง่ ในบทแปล
ทีน่ �ำมาศึกษาในครัง้ นี้อาจแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การทีเ่ ข้าใจความหมายในภาษาไทย
ถูกต้อง ค�ำทีต่ อ้ งแปลไม่ได้ยากเป็นพิเศษ แต่เป็นข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการทีผ่ แู้ ปลรูศ้ พั ท์
ภาษาเยอรมันไม่ดพี อ และอาจใช้พจนานุกรมสองภาษาหาค�ำศัพท์ โดยไม่ได้ตรวจสอบ
ความหมายทีถ่ กู ต้องจริง ๆ ตลอดจนบริบทในการใช้คำ� ศัพท์นนั ้ ๆ กับข้อผิดพลาดทีเ่ กีย่ วกับ
เรือ่ งข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม เนื่องมาจากภาษาเยอรมันไม่มคี ำ� ทีส่ อ่ื ความหมายเช่นนัน้
ตัวอย่างข้อผิดพลาดหนึ่ง คือ การใช้กริยา erinnern (‘เตือนใจ เตือนให้นึกถึง’) ไม่ถกู
ต้อง ในประโยค “มองดูเดือน เหมือนเตือนให้ใจคิดถึง” (เพลง “ร้องให้กบั เดือน”) โดยที่
นักศึกษาใช้คำ� ว่า warnen ซึง่ มีความหมายว่า ‘เตือนให้ระวัง’ แทนทีจ่ ะใช้ erinnern [4.1 7]
ส่วนในประโยค “คิดถึงพีบ่ า้ งหรือเปล่าเธอ” (เพลง “คิดถึงจังเลย”) กลับใช้วา่ *Hast du
mich erinnert? [3.1] ซึง่ มีความหมายว่า “เธอเตือนฉันใช่ไหม” แทนทีจ่ ะใช้คำ� กริยา
vermissen (‘คิดถึง’) อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้คำ� ศัพท์ผดิ ความหมาย คือ ประโยค
“เพียงเดีย๋ วเดียวลืมกัน” ค�ำว่า “เดีย๋ วเดียว” ในทีน่ ้ีมคี วามหมายว่า ‘อีกไม่นานก็ลมื แล้ว’
หรือ ‘ลืมเร็ว’ แต่มผี แู้ ปลโดยใช้คำ� คุณศัพท์วา่ flüchtig [6.4] มาขยายค�ำกริยา ซึง่ ค�ำนี้ม ี
ความหมายว่า ‘อย่างเร็ว ๆ’ หรือ ‘ลวก ๆ’ จึงท�ำให้ความหมายไม่ตรงกับเพลงต้นฉบับ
นอกจากนี้ยงั เป็ นค�ำทีใ่ นภาษาเยอรมันไม่สามารถน�ำมาใช้ขยายค�ำกริยา vergessen ที่
มีความหมายว่า ‘ลืม’ ได้ ในทีน่ ้ี จึงต้องใช้คำ� ว่า schnell (‘เร็ว’) แทน เป็ นต้น

B2 คือ ระดับทีส่ ต่ี ามมาตรฐานการวัดความรูท้ างภาษาของยุโรป (Gemeinsamer
europäischer Referenzrahmen für Sprachen) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ตัง้ แต่ A1
ไปจนถึง C2
7
หมายเลขทีก่ ำ� กับตัวอย่างทัง้ หมดในบทความนี้อา้ งอิงถึงเพลง ตามล�ำดับที่
ปรากฏในตารางที่ 1 และส�ำนวนแปลของแต่ละบทเพลง เช่น [4.1] หมายถึง ส�ำนวนแปล
ที่ 1 ของเพลง “ร้องไห้กบั เดือน”
6
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1.2 ข้อผิดพลาดด้านการใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนภาษาเยอรมัน
ข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งทีเ่ ป็นข้อบกพร่องด้านทักษะการใช้ภาษา
เยอรมัน คือ การใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวน (Redewendung) ในภาษาเยอรมันไม่ถกู ต้อง ตัวอย่างเช่น
“ไม่รกั ษาค�ำพูด” หรือ “ไม่รกั ษาสัญญา” นัน้ ในภาษาเยอรมันต้องใช้วา่ Wort brechen
แต่นกั ศึกษาใช้เป็น Wort zerbrechen แทน ถึงแม้วา่ ค�ำกริยาทัง้ 2 ค�ำจะมีความหมายว่า
‘ท�ำให้แตก’ เหมือนกัน โดยค�ำว่า zerbrechen นัน้ มีความหมายว่า ‘ท�ำให้แตกละเอียด’
การจะเลือกใช้ตวั ใดจึงขึน้ อยู่กบั บริบทว่าของทีแ่ ตกนัน้ แตกแบบใด แต่ในการใช้เป็ น
ส�ำนวนในความหมาย ‘ไม่รกั ษาค�ำพูด’ นัน้ จะต้องใช้กริยา brechen เสมอ และค�ำว่า
Wort (‘ค�ำ’) ในถ้อยค�ำส�ำนวนนี้กจ็ ะต้องอยูใ่ นรูปเอกพจน์เสมอ บทแปล [4.1] ทีแ่ ปลเนื้อ
เพลงจาก “สาบานก็ลมื สัญญา” เป็ น *und zerbrichst deine Worte (‘และท�ำลายค�ำพูด
ของน้อง’) จึงเป็ นการใช้สำ� นวนไม่ถูกต้อง จะต้องใช้วา่ und brichst dein Wort แทน
เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดด้านการใช้ถ้อยค�ำส�ำนวนนัน้ บางครัง้
ก็ไม่อาจแยกจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ชดั เจนนัก ตัวอย่างเช่น ส�ำนวนทีว่ ่า
jemanden um die Hand bitten ในภาษาเยอรมัน ซึง่ มีความหมายว่า ‘ขอแต่งงาน’ มีนกั ศึกษา
ใช้ผดิ โดยใช้ *bitte ich dich um eine Hand [12.2] แปลประโยคทีว่ า่ “พีก่ จ็ ะมาขอ”
(เพลง “รักจริงให้ตงิ นัง”) กรณีน้กี อ็ าจถือว่าใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวนไม่ถกู ต้อง แต่กอ็ าจถือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ คือ การใช้คำ� น�ำหน้านามผิดประเภท ดังนัน้ ในส่วนทีว่ เิ คราะห์
ได้ชดั เจนว่าเป็ นปญั หาเกีย่ วการใช้ถอ้ ยค�ำส�ำนวนภาษาเยอรมันผิด จึงพบว่ามีขอ้ มูล
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
		1.3 ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทพ่ี บบ่อยทีส่ ดุ ในบทแปล คือ การทีป่ ระโยคต่างๆ
ั
ไม่สมบูรณ์ ถือเป็นปญหาในการสร้
างประโยค (Satzbau) หมายถึง กรณีทบ่ี ทแปลสร้าง
รูปประโยคขึน้ แต่ประโยคนัน้ ไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดส่วนประกอบบางส่วนทีจ่ �ำเป็ น
ทางไวยากรณ์ ไ ป เช่น ขาดประธาน ขาดกรรม หรือ ขาดหน่ ว ยวิเ ศษณ์ ท�ำ หน้ า ที่
ทางวากยสัมพันธ์ทป่ี ระโยคนัน้ จ�ำเป็ นต้องมี ซึง่ ส่วนใหญ่จะถูกก�ำหนดโดยค�ำกริยาใน
ประโยคนัน่ เอง เช่น *Ich massiere, wenn dir weh hast8  [2.2] ซึง่ เป็ นค�ำแปลของ

เครือ่ งหมาย * ทีก่ ำ� กับหน้าค�ำ วลี ประโยค หรือข้อความภาษาเยอรมันทีย่ กมา
อธิบายในงานวิจยั นี้ เป็ นสัญลักษณ์บง่ บอกว่าไม่ถกู ต้องตามไวยากรณ์
8

122

ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ประโยคทีว่ ่า “คุณเมือ่ ยคุณปวดผมนวดยังไหว” ในเพลง “หัวใจผมว่าง” ซึง่ นักศึกษา
เลือกใช้สำ� นวนแปลทีม่ คี วามหมายว่า “ผมจะนวดให้เวลาทีค่ ณ
ุ เจ็บปวด” แต่คำ� กริยานวด
massieren ทีใ่ ช้นนั ้ จ�ำเป็นต้องมีกรรมตรงมารองรับ ส่วนในประโยคย่อยนัน้ ใช้คำ� กริยาผิด
คือ ต้องใช้ wehtun ทีแ่ ปลว่า “ท�ำให้เจ็บ” ไม่ใช่ *weh haben แล้วมีคนเจ็บอยูใ่ นรูปกรรม
รอง คือ dir ซึง่ ตรงนี้กอ็ ยูใ่ นรูปทีถ่ กู ต้องแล้ว แต่ประโยคนี้ขาดประธานของประโยคไป
ซึง่ หากแก้ให้ถกู ต้องตามไวยากรณ์กจ็ ะต้องเป็ น Ich massiere dich, wenn dir was weh
tut (‘ผมจะนวดให้คณ
ุ เวลาทีค่ ณ
ุ เจ็บปวด’)
ข้อผิดพลาดเช่นนี้อาจเป็ นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทธ่ี รรมดาและ
อาจเกิดขึน้ ได้เสมอ อย่างไรก็ตาม ในการแปลเพลงลูกทุ่งจากภาษาไทยไปเป็ นภาษา
เยอรมันอาจพบข้อบกพร่องทางไวยากรณ์เพิม่ ขึน้ เนื่องด้วยผูแ้ ปลพยายามจะลดจ�ำนวนค�ำ
ให้เหลือน้อย เพื่อให้สามารถน� ำไปร้องแทนเนื้อร้องไทยที่สนั ้ กว่าภาษาเยอรมันเป็ น
อันมากนัน่ เอง ดังตัวอย่างประโยค *Ihm ist langweilig, den Büffel reitet und pflanzt
die Reis [6.3] ซึง่ เป็นค�ำแปลส�ำนวนหนึ่งของเนื้อร้องในเพลง “คนดังลืมหลังควาย” ทีว่ า่
“เขานัน้ คงแหนงหน่าย เบือ่ นังหลั
่ งควาย เบือ่ เคียวเกีย่ วหญ้า” ผูแ้ ปลได้เลือกใช้สำ� นวน
แปลทีม่ คี วามหมายว่า “เขาเบือ่ ทีจ่ ะขีค่ วายและปลูกข้าว” สังเกตได้วา่ จ�ำนวนพยางค์ใน
ประโยคแปลที่ผดิ นัน้ แทบจะตรงกันกับต้นฉบับภาษาไทย และการตีความประโยค
ก็นา่ จะพอรับได้ แต่ประโยคยังผิดไวยากรณ์หลายแห่ง เพราะส่วนแรกขาดประธาน ส่วนทีส่ อง
ก็ตอ้ งท�ำให้กริยาเป็ นรูป Infinitiv ไม่สามารถใช้รปู นี้ได้ นอกจากนี้ ยังใช้ค�ำกริยาผิด
ใช้คำ� น�ำหน้านามผิดประเภท และไม่ตรงกับเพศของค�ำนามด้วย หากจะแก้ให้ถกู ไวยากรณ์
จึงต้องแปลเป็น Ihm ist es langweilig, Büffel zu reiten und Reis anzupflanzen (‘เขา
เบือ่ ทีจ่ ะขีค่ วายและปลูกข้าว’)
ข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้นบางครังจะเกิ
้ ดควบคูก่ นั ไปกับข้อผิดพลาดอืน่ ๆ
ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้ทวไปในกระบวนการใช้
ั่
ภาษาเยอรมันของผูเ้ รียนภาษาเยอรมันเป็ น
ภาษาต่างประเทศ เช่น ข้อผิดพลาดในการใช้คำ� น� ำหน้านาม ค�ำบุพบท ค�ำสรรพนาม
ค�ำเชือ่ มความ การผันรูปค�ำกริยาและค�ำคุณศัพท์ การเรียงล�ำดับค�ำ ซึง่ จะไม่ขอน�ำรายละเอียด
มากล่าวในทีน่ ้ี
2. ปัญหาด้านทักษะภาษาไทย
ในฐานะเจ้าของภาษานักศึกษาผูแ้ ปลบทเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นเยอรมันในงานวิจยั นี้
ย่อมมีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยดีกว่าภาษาเยอรมันเป็ นอันมาก อย่างไรก็ตาม พบว่า
ปญั หาด้านทักษะภาษาไทยเป็ นปญั หาหนึ่งที่ส�ำคัญในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็ น
ภาษาเยอรมันเช่นกัน แม้วา่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำเพลงลูกทุง่ มาใช้ในการสอนแปลด้วยเหตุผลทีว่ า่
เพลงลูกทุ่งมีลกั ษณะการใช้ภาษาแบบเรียบ ๆ เข้าใจง่าย (Damronglert, 1990: 80)
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แต่กลับพบว่า บางครังนั
้ กศึกษาตีความความหมายของค�ำและประโยคต่าง ๆ ในภาษาต้นฉบับ
ผิดไปเช่นกัน จึงท�ำให้เมื่อแปลออกมาก็จะมีขอ้ บกพร่องด้านความหมาย ไม่ว่าจะถูก
ไวยากรณ์เยอรมันหรือไม่กต็ าม
ั
ส่วนหนึง่ ของปญหาอาจเกิ
ดจากความไม่ระมัดระวังของนักศึกษาเอง ตัวอย่างเช่น
เข้าใจประโยคทีว่ า่ “นังเขี
่ ยนจดหมาย แล้วรีบทิง้ ไปโรงงานทอผ้า” ผิดไป โดยไม่ได้นกึ ถึง
การใช้กริยาวลี “ทิง้ จดหมาย” ในภาษาไทย จากค�ำอธิบายของนักศึกษาคนหนึ่งปรากฏว่า
ในตอนแรกนักศึกษาตีความประโยค “นัง่ เขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า”
(เพลง “ฉันทนาทีร่ กั ”) ได้ว่า “เขียนจดหมายถึงคนชื่อฉันทนาอยูแ่ ล้วหลังจากนัน้ ก็ไป
โรงงานทอผ้า” จึงแปลเนื้อเพลงออกมาเป็ น *Bevor ich zur Fabrik gegangen hat,
schreibe ich einen Brief an Chantana [8.5] (‘ก่อนจะไปโรงงาน ผมนังเขี
่ ยนจดหมาย
ถึงฉันทนา’) ซึง่ เมือ่ ได้อธิบายให้เข้าใจแล้ว นักศึกษาจึงได้ไปปรับแก้ให้ความหมายถูก
ต้องก่อนส่งบทแปลฉบับสมบูรณ์ให้ผวู้ จิ ยั
ในเพลง “ฝนเดือนหก” พบว่านักศึกษาแปลประโยค “ย่างเข้าเดือนหก” ว่า Bald
ist es Juni [1.1] และ Es wird Juni [1.2]  ซึง่ ทัง้ สองประโยคมีความหมายว่า “อีกไม่นาน
หรือก�ำลังจะถึงเดือนมิถนุ ายน” แสดงว่าผูแ้ ปลเข้าใจค�ำว่า “ย่างเข้า” ในภาษาไทยไม่ถกู ต้อง
ค�ำว่า “ย่างเข้า” นัน้ หมายความว่า ‘เคลื่อนเข้าสู่’ ซึง่ เมื่อเคลื่อนเข้ามาแล้วก็แสดงว่า
เป็ นเดือนนัน้ แล้ว ส่วนในประโยค “ไม่เจอหน้าน้องแม้เงา” แปลว่า Ich sehe keinen
Schatten [1.1] (‘พีไ่ ม่เห็นเงา’) ซึง่ ก็แสดงว่าไม่เข้าใจภาษาไทยกระจ่างนัก ค�ำว่า “เงา”
ในทีน่ ใ้ี นภาษาไทยเป็นส�ำนวน จึงต้องไม่แปลตรงตัวว่า “ไม่เห็นเงา” นอกจากนี้ การใช้คำ� ว่า
Schatten (‘เงา’) ในภาษาเยอรมันลอย ๆ แบบในประโยคนี้ จะท�ำให้นึกถึง “ร่มเงา”
เช่น ของต้นไม้ หรือ “ทีร่ ม่ ” มากกว่าทีจ่ ะหมายความถึง “เงาของคนรัก” อีกด้วย ในขณะที่
การแปลของนักศึกษาอีกกลุม่ หนึ่งใช้วา่ ich sehe dich nie [1.2] (‘พีไ่ ม่ได้หน้าน้องเลย’)
นัน้ แปลไม่ผดิ แต่กจ็ ะตกความหมายของ “ไม่เห็นแม้เงา” ไป ในทีน่ ้ีจงึ อาจต้องแปลโดย
เสริมค�ำศัพท์เข้าไปช่วย เช่นเปลีย่ นเป็น Dich seh’ ich nicht ein einziges Mal (‘หน้าเธอ
ฉันไม่ได้เห็นเลยแม้เพียงสักครัง้ ’) เพือ่ จะแสดงภาพว่าไม่ได้เห็นหน้าสาวคนรักเลย
3. ปัญหาด้านความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน
		
3.1 การละประธานในประโยค
ในภาษาเยอรมันนัน้ แทบทุกประโยคจะต้องมีประธาน (Subjekt) เพือ่
บ่งชีว้ ่าใครหรืออะไรเป็ นผูก้ ระท�ำอะไรบางอย่าง บางครัง้ ถึงกับจ�ำเป็ นต้องมีประธาน
ในทางไวยากรณ์ เ พื่อ ให้ป ระโยคนัน้ ถูก ต้อ งตามไวยากรณ์ ทัง้ ที่ป ระธานไม่ไ ด้ส่อื
ความหมายอะไร ส่วนในภาษาไทย การละประธานหรือทีเ่ รียกว่าการใช้ “ประธานไร้รปู ”
กลับเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� กันเป็นปกติในภาษาไทย ดังทีร่ ะบุไว้ในงานวิจยั ของ กิตมิ า อินทรัมพรรย์
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(Indrambarya 2010: 78) ว่าประโยคในภาษาไทยนัน้ มีการใช้ประธานไร้รปู ทัง้ ภายใน
ประโยคและข้ามประโยค การนิยมละประธานของประโยคในภาษาไทยนัน้ ท�ำให้เกิด
ความยากล�ำบากเป็ นอย่างยิง่ ในการแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นภาษาเยอรมัน
ปญั หาแรกของการละประธานของประโยคในภาษาไทย คือ บางครัง้
นักศึกษาแปลแล้วใช้ประธานของประโยคในภาษาเยอรมันผิดไปจากต้นฉบับ หรือเมือ่
ถ่ายทอดเป็ นภาษาเยอรมันแล้ว “ผิดคน” ตัวอย่างเช่นการแปลประโยค “สาบานก็ลมื
สัญญา” มีนกั ศึกษาแปลเป็ น Du vergaßt mein Versprechen [4.2] (‘เธอลืมค�ำสัญญา
ของฉัน’) ซึง่ อันทีจ่ ริงในประโยคนี้ ชายหนุ่มตัดพ้อหญิงสาวว่าเมือ่ เธอจากไปไกล ก็ลมื
สิง่ ทีเ่ ธอนัน้ เคยสาบานหรือเคยสัญญาไว้ ดังนี้เป็ นต้น
เพลง “ฉันทนาทีร่ กั ” ก็เป็นอีกเพลงหนึง่ ทีม่ กี ารละประธานของประโยค
หลายครัง้ โดยเฉพาะในเนื้ อ เพลงท่ อ นที่ว่า “ปิ ด 1ไฟใส่2กลอน จะเข้า 3มุ้ง นอน 4
คิดถึง5ใบหน้า นัง่ 6เขียน7จดหมาย แล้วรีบ8ทิง้ 9ไป10โรงงานทอผ้า” จะเห็นได้วา่ มีคำ� กริยา
เรียงต่อเนื่องกันถึง 10 ตัว แต่ไม่มปี ระธานของประโยคปรากฏเลย ปญั หาหนึ่งทีเ่ กิดขึน้
คือ นักศึกษาบางคนจึงใช้วธิ ลี ะประธานในประโยคในการแปลประโยคนีใ้ นช่วงแรก ซึง่ ผลก็คอื
ท�ำให้ประโยคนัน้ กลายเป็ นประโยคค�ำสังไป
่ เพราะ Mach das Licht aus und die Tür
zu [8.2] นัน้ มีความหมายว่า ‘จงปิดไฟและปิดประตู’ ซึง่ อันทีจ่ ริงกรณีน้ีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ทีใ่ นภาษาเยอรมันก็สามารถละประธานได้เช่นกัน โดยใช้เพียง Licht aus, Tür zu เพือ่
บรรยายบรรยากาศทีไ่ ฟดับและประตูปิดลงแล้ว โดยไม่ตอ้ งบอกว่าใครปิด ทัง้ นี้ เพราะ
ใจความส�ำคัญเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำนัน้ อยูท่ ก่ี ารเขียนจดหมายมากกว่าการปิดไฟใส่กลอน
นันเอง
่
		3.2 การใช้คำ� บุรษุ สรรพนามและค�ำเรียกญาติ
ในบทเพลงลูกทุ่งมีการใช้ค�ำสรรพนามบุรุษที่ 1 มากทีส่ ุด ซึง่ ไม่ม ี
ปญั หาแต่อย่างใดในการแปลเป็นภาษาเยอรมัน เพราะภาษาเยอรมันมีเพียงรูปเดียว คือ
ich แต่ตอ้ งผันรูปไปตามหน้าทีใ่ นประโยค ให้เป็ นกรรมตรง (Akkusativ) คือ mich หรือ
กรรมรอง (Dativ) คือ mir แต่ในส่วนของสรรพนามบุรษุ ที่ 2 นัน้ ในภาษาเยอรมันจะใช้
2 รูปด้วยกัน คือ du ซึง่ ใช้สำ� หรับกรณีทไ่ี ม่เป็ นทางการ ใช้กบั ญาติ เพือ่ นสนิท หรือผูท้ ่ี
รูจ้ กั กันดี ฯลฯ และ Sie ซึง่ เป็ นการใช้เรียกผูฟ้ งั อย่างสุภาพ หรือเป็ นทางการ อันทีจ่ ริง
ภาษาไทยมีคำ� บุรษุ สรรพนามบุรษุ ที่ 2 หลากหลายรูปกว่าและมีกฎเกณฑ์ในการใช้ซบั ซ้อน
กว่ามาก  ปญั หาทีพ่ บในการแปลค�ำบุรษุ สรรพนามบุรษุ ทีส่ องในเพลงลูกทุง่ ไทยนัน้ คือ
การแปลค�ำว่า “คุณ” ทัง้ นี้ เพราะหากเทียบกันตรงตามการใช้งานโดยทัวไป
่ ค�ำว่า “คุณ”
ก็น่าจะต้องแปลออกมาเป็ น Sie ในภาษาเยอรมัน ด้วยเหตุน้ี จึงไม่แปลกทีบ่ ทแปล [2.1]
เลือกทีจ่ ะแปลค�ำนี้ในเพลง “หัวใจผมว่าง” เป็ น Sie อย่างไรก็ตาม การเลือกแปลด้วย
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รูปค�ำทีใ่ ช้สำ� หรับผูฟ้ งั ทีส่ นิทกันหรือในสถานการณ์ทไ่ี ม่เป็นทางการในภาษาเยอรมัน คือ
ค�ำว่า du [2.2] นัน้ กลับฟงั แล้วไม่ขดั และดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกว่าการใช้ Sie
เสียด้วยซ�ำ้ ไป จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ปรึกษากับเจ้าของภาษาหลายคน ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า
ในเพลงลูกทุง่ ไทยทีม่ เี นือ้ หาเกีย้ วสาวนัน้ ควรใช้รปู du แปลค�ำว่า “คุณ” จึงจะเหมาะสมกว่า
แม้วา่ ฝา่ ยผูพ้ ดู จะรูส้ กึ ว่าตนเองอยูใ่ นฐานะต�่ำกว่าคนรักก็ตาม เพราะเมือ่ ใช้ Sie จะท�ำให้
เนื้อหาฟงั ดูเป็ นทางการเกินไป ไม่เหมาะกับเนื้อหาของเพลงรักหรือเพลงเกีย้ วสาว
นอกจากปญั หาในการใช้คำ� สรรพนามซึง่ มีความแตกต่างกันระหว่าง
ภาษาไทยกับภาษาเยอรมันนัน้ ยังมีปญั หาเกีย่ วกับการเรียกชือ่ คน และการใช้คำ� เรียก
ญาติเพือ่ เรียกบุคคลทีไ่ ม่ใช่ญาติ จะเห็นได้วา่ ในบทเพลง “กราบเท้าย่าโม” มีการใช้คำ�
เรียกญาติ คือ “ย่า” เรียกผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั การเคารพนับถือ แต่ไม่ใช่ญาติจริง ๆ ในการแปล
นักศึกษาจึงประสบปญั หาทีจ่ ะเลือกใช้คำ� เรียกให้เหมาะสม ในการแปลรอบแรกบางคน
จึงแปลตรง ๆ ว่า Oma ซึง่ หมายถึง “ยาย” หรือ “ย่า” ในภาษาเยอรมัน แต่คำ� นี้คนเยอรมัน
ไม่ใช้เรียกคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ยา่ และยายจริงๆ แม้วา่ บางครัง้ อาจใช้คำ� เรียกญาติสำ� หรับบุคคล
ทีไ่ ม่ใช่ญาติเช่นกัน ตัวอย่างเช่นใช้คำ� ว่า Tante (‘ป้า’) เรียกหญิงทีด่ สู งู วัยกว่าพ่อแม่ตน
แต่คำ� นี้คอ่ นข้างสือ่ ความหมายในทางลบในวัฒนธรรมเยอรมัน จึงไม่เหมาะทีจ่ ะน�ำมาใช้
ในบริบทของเพลง “กราบเท้าย่าโม” กรณีของค�ำว่า “ย่าโม” ซึง่ เป็ นค�ำเรียกทีร่ กู้ นั ในหมู่
ชาวไทย โดยเฉพาะส�ำหรับคนโคราชนัน้ การแปลทับศัพท์วา่ Ya Mo อาจถือได้วา่ เป็ น
ชือ่ เฉพาะทีแ่ ม้แต่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติกร็ จู้ กั ในฐานะ “สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์คูเ่ มืองโคราช” จึงนับว่า
เหมาะสม หากใช้คำ� ว่า Frau ซึง่ ตรงกับค�ำว่า Mrs. ในภาษาอังกฤษ  แม้จะเป็ นการเรียก
ชือ่ คนแบบสุภาพ และเจ้าของภาษาทีผ่ วู้ จิ ยั สอบถามได้บอกว่าเหมาะสมเช่นกัน แต่เมือ่
แปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกครัง้ จะกลายเป็นค�ำว่า “นาง” ซึง่ อาจให้ความรูส้ กึ ได้หลากหลาย
แตกต่างกันไป บางคนอาจคิดว่าเป็ นการลบหลูข่ องสูงให้กลายเป็ นเพียง Mrs. คนหนึ่ง
แต่หากพิจารณาถึงการเรียกชื่อคนอย่างเป็ นทางการ หรือตามแบบราชการไทย การ
เรียกชื่อคนเป็ น”นาย” “นาง” หรือ “นางสาว” ถือเป็ นค�ำกลาง ไม่ได้เป็ นการลบหลู่
แต่อย่างใด การตัดสินใจเลือกวิธแี ปลเป็นแบบใดแบบหนึง่ ในสองแบบนีก้ น็ า่ จะเป็นทีย่ อมรับได้
ในขณะทีก่ ารใช้คำ� ว่า Oma นัน้ ย่อมไม่เหมาะสมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การใช้ทบั ศัพท์
ว่า Ya Mo น่าจะช่วยให้แปลกรณีของค�ำเรียกทีเ่ พิม่ ค�ำสุภาพเข้าไปอีกเป็ น “คุณย่าโม”
ในท่อนแยก ได้งา่ ยขึน้ เช่นกัน โดยสามารถใช้ทบั ศัพท์ เป็ น Khun Ya Mo ได้เลย
		3.3 การใช้ความเปรียบและส�ำนวน
ั
ปญหาที
เ่ กีย่ วข้องกับความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาเยอรมัน
ั
อีกประการหนึ่งคือ ปญหาในการหาค�
ำในภาษาเยอรมันทีจ่ ะสือ่ ความหมายเทียบเคียงกับ
ความเปรียบและส�ำนวนไทย ซึง่ อาจแบ่งได้เป็ นสองกรณีหลัก คือ การใช้ความเปรียบ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

หรือการใช้รปู ภาษาเชิงเปรียบเทียบ กับกรณีของการใช้สำ� นวนตายตัว
ตัวอย่างของความเปรียบทีพ่ บบ่อย คือ เนื้อเพลงทีม่ คี ำ� ว่า “หัวใจ” ซึง่
เป็นค�ำทีพ่ บบ่อยในบทเพลงทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับความรัก โดยมักใช้คำ� ว่า “หัวใจ” ในเชิงเปรียบว่า
เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามรูส้ กึ สามารถกระท�ำการบางอย่างได้ (เช่น “ร้อง” “สะอืน้ ” “บอก”) มิได้
เป็ นปญั หาในภาษาเยอรมันแต่อย่างใด เพราะในภาษาวรรณกรรมสามารถท�ำเช่นนี้ได้
ตลอดเวลาอยู่แล้ว ในทางกลับกัน การทีน่ ักศึกษาแปลโดยตัดค�ำนี้ไปหรือแปลโดยใช้
ภาษาทีส่ ะท้อนความเปรียบเกีย่ วกับ “หัวใจ” ย่อมท�ำให้อรรถรสและอารมณ์ของเพลง
บกพร่องไป จึงควรแปลให้ได้ความหมายตรงตัวตามต้นฉบับ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที ่ 2 การแปลความเปรียบทีใ่ ช้คำ� ว่า “หัวใจ”
เนื้ อเพลงในต้นฉบับ
หัวใจพีร่ อ้ งโอย ๆ   
(เพลง “ฝนเดือนหก”)

ตัวอย่างบทแปลที่บกพร่อง

ข้อเสนอส�ำหรับการแปล

Mein Herz ist gebrochen [6.1]
(‘หัวใจพีถ่ กู หัก’)

Mein Herz ruft nur nach dir.
(‘หัวใจพีร่ อ้ งเรียกหาเจ้า’)

หัวใจของข้าคิดถึงแก้วตา Ich vermisse dich, meine Süße
[6.1]
จึงร้องไห้
(‘พีค่ ดิ ถึงเจ้า แก้วตา’)
(เพลง “ฝนเดือนหก”)

Mein Herz vermisst dich sehr
und weint viel.
(‘หัวใจของข้าคิดถึงเจ้าและ
ร้องไห้มาก’)

มาดูทไี รหัวใจสะอืน้
(เพลง “คิดถึงจังเลย”)

werde ich immer trauriger [3.2]
(‘ฉันเศร้ามากยิง่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ’)

weint mein Herz jedes einzige
Mal. (‘หัวใจของฉันร้องไห้
ทุกครัง้ ’)

หัวใจมันบอกไม่ตอ้ งรอ
(เพลง “รักจริงให้ตงิ นัง”)

Ich möchte dich wirklich
heiraten [12.1]
(‘พีอ่ ยากจะแต่งงานกับเธอ’)

Mein Herz will nicht warten,
nicht mehr.
(‘หัวใจพีม่ นั ไม่อยากรอ ไม่อกี แล้ว’)

ส�ำนวนไทยทีพ่ บในบทเพลงลูกทุง่ ทีน่ �ำมาแปลในงานวิจยั นี้ อันทีจ่ ริง
มีเพียง 3 ส�ำนวน คือ “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถกู ” ในเพลง “รักจริงให้ตงิ นัง” และ “น�้ำพึง่ เรือ
เสือพึง่ ปา่ ” กับ “ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�ำ้ ” ในเพลง “ล่องเรือหารัก” ข้อน่าสังเกตทีพ่ บ คือ ทังสองเพลง
้
ไม่ได้หยิบยกเอาส�ำนวนมาใช้โดยตรง แต่น�ำค�ำจากส�ำนวนมาประกอบสร้างเป็นความใหม่
ทีโ่ ยงกลับไปสูค่ วามหมายของส�ำนวนซึง่ เป็นแหล่งทีม่ าได้ ตัวอย่างเช่น ส�ำนวน “ร้อยเอ็ด
เจ็ดย่านน�้ำ” ทีม่ คี วามหมายว่า ‘ทัวทุ
่ กแห่งหน’ ในบทเพลง “ล่องเรือหารัก” ตัดตอนเพียง
ส่วนทีว่ ่า “เจ็ดย่านน�้ ำ” และน� ำเอาจ�ำนวน “ร้อย” จากส�ำนวนเดิมมาสร้างเป็ นประโยค
ขึน้ ใหม่วา่ “เจ็ดย่านน�้ำและร้อยล�ำแคว สอดส่ายตาแล หาหญิงรักจริงหนึ่งนาง” ข้อสังเกต
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์บทแปล คือ ไม่น่าจะมีนักศึกษาคนใดตระหนักถึงความหมาย
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ส�ำนวนทีน่ �ำมาใช้ประโยคนี้ และมุง่ เน้นทีจ่ ะแปลจ�ำนวน “เจ็ด” และ “ร้อย” ให้ครบตามที่
ปรากฏมากกว่าการทีส่ อ่ื ความหมายตามส�ำนวนว่า หนุ่มผูท้ ล่ี อ่ งเรือหารักคนนี้ หาหญิง
ทีจ่ ะมารักตนไป “ทัวทุ
่ กหนทุกแห่ง” โดยมีทงการแปลไม่
ั้
ตรงกับต้นฉบับ และไม่ให้ความส�ำคัญ
กับสารทีว่ า่ ชายหนุ่มได้ลอ่ งเรือไปหารัก “ทัวทุ
่ กแม่น้�ำล�ำแคว” ในบริบทนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า
น่าจะแปลโดยเน้นทีค่ วามหมายนี้มากกว่าการระบุจำ� นวน ซึง่ อาจแปลประโยคนี้ได้เป็ น
Überall in Flüssen und Kanälen schau’ ich mich um nach einer Frau mit echter
Liebe (‘ทัวทุ
่ กหนแห่งตามแม่น้�ำล�ำคลอง พีส่ อดส่ายสายตามองหาหญิงหนึง่ คนทีม่ รี กั จริง’)
		3.4 โครงสร้างพยางค์และการเน้ นพยางค์
เนือ่ งจากเกณฑ์ในการแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวิจยั นี้
มีเงือ่ นไขประการส�ำคัญ คือ จะต้องสามารถน�ำบทแปลมาใช้รอ้ งกับท�ำนองเพลงต้นฉบับได้
ความแตกต่างด้านโครงสร้างพยางค์และการเน้นพยางค์ในภาษาเยอรมันและภาษาไทย
ั
จึงเป็นปญหาหนึ
่งทีเ่ กิดขึน้ ในการสร้างสรรค์บทแปลทีส่ ามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
และในกระบวนการแปลก็จะต้องน�ำเอาโครงสร้างพยางค์และการเน้นหรือไม่เน้นพยางค์
มาร่วมเป็ นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาด้วย
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโครงสร้างพยางค์นนั ้ มีขอ้ สังเกตประการแรกคือ
ความสัน้ ยาวของสระในแต่ละพยางค์ไม่เท่ากันในภาษาเยอรมันและภาษาไทย อีกทัง้
แต่ละพยางค์ยงั มีโ ครงสร้า งพยางค์ท่ีซ บั ซ้อนต่า งกันด้วย อันมีผ ลท�ำ ให้ไ ม่ส ามารถ
รักษาอรรถรสแบบเดียวกันกับต้นฉบับได้โดยง่าย เช่น ค�ำว่า “ลายเซ็น” ในภาษาไทย
เป็ นค�ำ 2 พยางค์ แต่คำ� แปลภาษาเยอรมัน คือ ค�ำว่า Unterschrift มีจำ� นวน 3 พยางค์
อีกทังพยางค์
้
สดุ ท้ายยังมีโครงสร้างทีซ่ บั ซ้อน มีพยัญชนะซ้อนกันหลายเสียง เมือ่ ออกเสียง
จึงท�ำให้คำ� ภาษาเยอรมันยาวกว่าภาษาไทยมาก หรือค�ำกริยา “เซ็น” ในประโยค “ช่วย
เซ็นรูปไปว่ามอบด้วยใจสาวโรงทอผ้า” (เพลง”ฉันทนาทีร่ กั ”) เป็ นค�ำพยางค์เดียว แต่ใน
ภาษาเยอรมันจ�ำเป็นต้องใช้อย่างน้อย 3 พยางค์ คือ unterschreib- ซึง่ เป็นรากศัพท์ของ
ค�ำกริยา unterschreiben (‘เซ็นชือ่ ’)
แม้ว่าความสัน้ ยาวของสระนัน้ ล้วนเป็ นหน่ วยเสียงในทัง้ สองภาษา
แต่ภาษาทุกภาษาย่อมมีการใช้คำ� ศัพท์เป็นของตนเอง ท�ำให้ในการแปลยากมากทีจ่ ะหา
ค�ำต่าง ๆ ทีม่ คี วามสัน้ ยาวเท่ากันกับในเพลงต้นฉบับ เพือ่ ให้เข้ากับท�ำนองให้ได้สมบูรณ์
แบบทีส่ ดุ แม้กระทังกรณี
่
ทค่ี ำ� ทีม่ คี วามหมายเดียวกันในสองภาษาจะมีจ�ำนวนพยางค์
เท่ากันก็ตาม เป็นต้นว่า ค�ำว่า “น�้ำตา” เสียงยาวจะอยูท่ พ่ี ยางค์หลัง แต่คำ� ทีม่ คี วามหมาย
แบบเดียวกันในภาษาเยอรมัน คือ Tränen กับมีเสียงพยางค์หลังเป็ นพยางค์ทไ่ี ม่เน้น
และลากเสียงยาวได้ไม่เหมือนกัน เพราะจะไม่สามารถลากเสียงสระยาวได้ แต่อาจต้อง
ออกเสียงสัน้ แล้วเอือ้ นด้วยเสียงนาสิก ทีเ่ ป็ นพยัญชนะท้ายแทน ดังนี้ เป็ นต้น แต่หาก
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ค�ำแปลนัน้ เป็ นพยัญชนะปิดทีม่ พี ยัญชนะซ้อนกันหลายตัว เช่น หากแปลประโยค “ใคร
ไหว้ใครบน ได้ดงั อธิษฐาน” (เพลง “กราบเท้าย่าโม”) เป็ น Alle Wünsche werden erfüllt
(‘ความปรารถนาทัง้ หมดจะสมหวัง’) ซึง่ จบด้วยพยางค์ทม่ี โี ครงสร้างเป็ น KVKK9  ทีเ่ ป็ น
สระเสียงสัน้   อีกทัง้ ยังจบท้ายด้วยพยัญชนะระเบิด จึงไม่สามารถน�ำมาร้องลากเป็นเสียง
ยาวได้ไพเราะแบบค�ำว่า “อธิษฐาน” ความสัน้ ยาวของสระในแต่ละพยางค์และโครงสร้าง
ของพยางค์ โดยเฉพาะประเภทและจ�ำนวนของพยัญชนะท้ายจึงมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ง่ ผล
ในการคัดสรรค�ำในการแปลเพลงเพือ่ น�ำไปใช้รอ้ ง เพราะหากอยูใ่ นต�ำแหน่งทีต่ วั โน้ตยาว
หรือจะต้องมีการเอือ้ น ก็จะไม่เหมาะทีจ่ ะใช้พยางค์ทม่ี เี สียงสัน้ และเป็ นพยางค์ปิด การ
แปลว่า Alle Wünsche werden wahr (‘ความปรารถนาทัง้ หมดจะกลายเป็ นจริง’) จึง
เหมาะสมกว่าเพราะมีโครงสร้างพยางค์ทส่ี อดรับกับท�ำนองเพลงได้ดกี ว่า
4 ปัญหาอันเกิ ดจากความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
		
4.1 การเรียกชื่อเดือน
ในวัฒนธรรมไทยนัน้ มีการเรียกชือ่ เดือนสองแบบ แบบแรกเป็นแบบที่
ใช้เรียกชือ่ เดือนอย่างเป็นทางการ ซึง่ ตรงกันกับการเรียกเดือนแบบสากล และเป็นแบบที่
ใช้ในวัฒนธรรมเยอรมันเช่นกัน คือ การเรียกชื่อเดือนตามสุรยิ คติ เริม่ ต้นจากเดือน
มกราคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม แต่คนไทยยังมีวธิ กี ารเรียกชือ่ เดือนอีกแบบหนึ่ง คือ
ตามจันทรคติ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในกระบวนการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็ น
ภาษาเยอรมัน กล่าวคือ เมือ่ ใดก็ตามทีน่ บั เดือนเป็ นแบบสากล นักศึกษาทุกคนจะแปล
ชือ่ เดือนออกมาได้ถกู ต้องตรงกัน ทัง้ นี้ เนื่องจากในวัฒนธรรมเยอรมันก็ใช้วธิ กี ารเรียก
เดือนแบบนี้เช่นเดียวกัน สามารถแปลตรงตัวได้งา่ ย ไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ขึน้ ดังเช่น
ทีพ่ บในการแปลค�ำว่า “เดือนเมษา” ทุกคนแปลเป็น April ในขณะทีก่ ารแปลเดือนทีเ่ รียก
ตามจันทรคตินนั ้ จะพบว่ามีความหลากหลายมาก และอาจแบ่งได้เป็น 4 กรณี ตามระดับ
ความผิดพลาดได้ดงั นี้
1. แปลถูกต้องตามเดือน เช่น เดือนสี ่ แปลเป็น März เดือนห้า แปลเป็น
April เดือนหก แปลเป็ น Mai และเดือนเจ็ด แปลเป็ น Juni ถือว่าเป็ นการแปลได้ถกู ต้อง
ไม่ผดิ พลาด

สัญลักษณ์ KVKK (หรือ CVCC ในภาษาอังกฤษ) หมายถึง โครงสร้างพยางค์
ทีป่ ระกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้น 1 เสียง เสียงสระ 1 เสียง และเสียงพยัญชนะท้าย 2 เสียง
9
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2. แปลแบบเอาความด้วยการเลือกน�ำเอาชือ่ ฤดูมาแปลแทนชือ่ เดือน
ตัวอย่างเช่น เดือนห้า แปลเป็ น Hochsommer (‘หน้าแล้งจัด’) หรือ Sommerzeit (‘ช่วง
ฤดูรอ้ น’) กรณีเช่นนี้ ในมุมมองของผูว้ จิ ยั ถือว่า เป็นการแปลทีไ่ ม่อาจระบุได้วา่ แปลความ
หมายผิด แม้จะไม่อาจสื่อความได้ดที ส่ี ุด แต่จากข้อมูลทีป่ รากฏไม่สามารถวิเคราะห์
ชัดเจนได้วา่ ผูแ้ ปลนัน้ รูห้ รือไม่รวู้ า่ ชือ่ เดือนทีป่ รากฏนัน้ เป็ นเดือนอะไรในภาษาเยอรมัน  
3. แปลผิดจากเดือนทางจันทรคติเป็ นเดือนทางสุรยิ คติ เช่น เดือนสี ่
แปลเป็ น April เดือนห้า แปลเป็ น Mai เดือนหก แปลเป็ น Juni และเดือนเจ็ด แปลเป็ น
Juli กรณีเช่นนี้ ถือว่าผิดในระดับถัดไป เนื่องจากเป็นการแปลเดือนทีผ่ ดิ ไปจากความเป็นจริง
แต่ระดับข้อผิดพลาดของแต่ละบทแปลนัน้ อาจจะแตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาอาจทราบว่า
อัน ที่จ ริง หมายถึง เดือ นอะไร แต่ เ ลือ กแปลแบบนี้ เ พราะเมื่อ สื่อ ความออกมาเป็ น
ภาษาเยอรมันแล้วการนับเดือนตามจันทรคติกบั ตามสุรยิ คติไม่ได้มผี ลต่อการถ่ายทอด
ความหมาย หรือบริบทของเนื้อเพลงแต่อย่างใด เพราะถึงอย่างไรเสียฤดูกาลในแต่ละเดือน
ของทัง้ สองวัฒนธรรมก็แตกต่างกันอยูแ่ ล้ว ความหมายไม่ได้คลาดเคลือ่ นจากการแปล
เดือนต่างกันไปเพียงหนึ่งเดือน แต่สำ� หรับนักศึกษาบางคนทีไ่ ม่รู้ หรือไม่ได้คดิ วิเคราะห์
ั
ก่อนว่าชือ่ เดือนทีป่ รากฏในเพลงนัน้ เป็นชือ่ เดือนตามจันทรคติ ก็จะถือว่าเป็นปญหาหนั
กกว่า
เพราะในภายภาคหน้า หากนักศึกษาต้องแปลตัวบททีก่ ารระบุชอ่ื เดือนนัน้ ส่งผลส�ำคัญ
ต่อข้อมูลในตัวบทนัน้ แล้ว ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดทางการแปลระดับทีร่ า้ ยแรงกว่านี้ได้
4. ข้อผิดพลาดสูงสุดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในการแปลงานใดก็ตาม
แต่เกิดขึน้ ในการแปลเดือนทีป่ รากฏในเพลงลูกทุง่ ของนักศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ การแปล
ชือ่ เดือนทีค่ ลาดเคลือ่ นผิดไปมาก โดยไม่ขน้ึ อยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างการเรียกเดือน
ตามสุรยิ คติและจันทรคติ ได้แก่ การแปลชื่อเดือนผิด โดยแปลค�ำว่า “เดือนห้า” เป็ น
März (‘เดือนมีนาคม’) ซึง่ ไม่ใช่ทงั ้ เดือนห้าตามสุรยิ คติและตามจันทรคติ ซึง่ ในกรณีน้ี
อาจเกิดจากความไม่รอบคอบของผูแ้ ปลก็เป็ นได้  
แม้วา่ การแปลชือ่ เดือนให้ตรงกับต้นฉบับ อาจไม่ได้สอ่ื ฤดูกาล หรือ
สภาพอากาศในท้องเรื่องได้เป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกันทุกประการส�ำหรับผูพ้ ดู ภาษาเยอรมัน
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ “เดือนเมษายน” ในประเทศไทยนัน้ ร้อนและแล้งมากทีส่ ดุ แต่ในยุโรปนัน้
อากาศไม่รอ้ น มักมีลกั ษณะอากาศแปรปรวนมากกว่า แต่การแปลเพลงลูกทุง่ นัน้ เป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทย ผูฟ้ งั บทแปลภาษาเยอรมันย่อมรับรูไ้ ด้เองว่าภูมอิ ากาศใน
เมืองไทยคงไม่เหมือนกับบ้านเมืองตน ดังนัน้ หากจะแปลเดือนทีป่ รากฏในบทเพลงตาม
แบบที่ 1, 2 และ 3 ข้างต้น ก็คงต้องถือว่าไม่ผดิ แต่หากจะพยายามแปลโดยยึดกับ
วัฒนธรรมของภาษาปลายทาง แล้วแปลเดือนห้าให้เป็ น “ฤดูใบไม้ผลิ” [7.5] ก็อาจจะพบ
กับปญั หาความแตกต่างทางวัฒนธรรมหนักยิง่ ขึน้ ไปอีก เพราะเมืองไทยไม่มฤี ดูน้ี และ
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บทแปลเนื้อหาของเพลงทีต่ อ้ งการสื่อให้เห็นถึงบรรยากาศทีร่ อ้ น แล้ง และผูค้ นต้อง
ตรากตร�ำก�ำแดดท�ำงานตามแบบชีวติ ชนบทไทย คงจะไม่สามารถสือ่ ออกมาได้เลย ดังนัน้
ในการแปลชือ่ เดือน จึงควรยืดตามวัฒนธรรมไทยให้มากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในกรณีของ
เพลง “จ�ำปาลืมต้น” ซึง่ เน้นบรรยากาศเช่นนี้เป็ นพิเศษ
		4.2 ชื่อดอกไม้ ต้นไม้
ชื่อดอกไม้และต้นไม้นนั ้ ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรม
แม้ในกรณีทท่ี งั ้ สองวัฒนธรรมมีดอกไม้และต้นไม้ชนิดเดียวกัน ชื่อเหล่านัน้ ก็ยงั อาจมี
ความหมายแตกต่างกันออกไปเมือ่ ปรากฏในกวีนิพนธ์หรือบทเพลง ปญั หาในการแปล
เพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นภาษาเยอรมันประการหนึ่งก็คอื การทีต่ อ้ งแปลชือ่ ดอกไม้และต้นไม้
ทีไ่ ม่ปรากฏในวัฒนธรรมเยอรมัน ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ุด คือ “ดอกจ�ำปา” และ
“ต้นจ�ำปา” ในเพลง “จ�ำปาลืมต้น” ซึง่ นอกจาก “จ�ำปา” จะเป็ นชื่อของหญิงคนรักแล้ว
ยังเป็ นชือ่ ของดอกไม้ และต้นไม้ในเนื้อเพลงด้วย อย่างไรก็ตามหากใช้คำ� ทับศัพท์เป็ น
Champa [7.4, 7.6] หรือแปลเพียงแค่วา่ เป็ นดอกไม้ [7.1, 7.3, 7.5] ก็จะไม่สอ่ื ว่าเป็ น
ดอกไม้แบบใด และมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีกลิน่ หอมมาก ดังนี้เป็ นต้น เนื่องจากดอกไม้
ชนิดนี้เป็ นดอกไม้เมืองร้อน จึงไม่มใี นวัฒนธรรมเยอรมัน แต่หากพยายามใช้เป็ นชื่อ
ดอกไม้ทค่ี นเยอรมันรูจ้ กั ดังทีป่ รากฏในบทแปล [7.2] ทีแ่ ปลโดยใช้คำ� ว่า Rose (‘ดอกกุหลาบ’)
ก็จะท�ำให้ไม่เข้ากับบริบทของเพลงเลย ในกรณีน้ีจงึ ต้องค้นหาชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ของ
ดอกไม้ชนิดนี้กอ่ น แล้วจึงไปเทียบเคียงหาชือ่ เรียกเป็นภาษาเยอรมัน ซึง่ ก็พบว่าในภาษา
เยอรมันจะเรียกว่า Michelia อย่างไรก็ตาม คนเยอรมันส่วนใหญ่ทไ่ี ม่ใช่นกั พฤกษศาสตร์
ก็อาจไม่รจู้ กั ชือ่ นี้ หากต้องการให้คนเยอรมันเข้าใจง่ายขึน้ ก็อาจจ�ำเป็ นต้องเทียบเคียง
ั
ได้กบั ดอกไม้ในตระกูลเดียวกัน คือ ดอกแมคโนเลีย (Magnolia) แต่ปญหาที
เ่ กิดขึน้ ตามมา
ก็คอื หากแปล “ดอกจ�ำปา” เป็ น Magnolien ก็จะให้ภาพของท้องนาในเมืองไทยผิดไป
เพราะในท้องนาเมืองไทยย่อมไม่มดี อกแมกโนเลียขึน้ อย่างแน่นอน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึง
เห็นว่า การแปลด้วย Michelia น่าจะเหมาะสมกว่า คือ ให้ผฟู้ งั ได้รบั ความรูส้ กึ ว่าเป็ น
ดอกไม้ทต่ี นไม่รจู้ กั แต่เป็ นดอกไม้ทม่ี อี ยูใ่ นท้องนาของไทย
		4.3 เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี
ในเพลง “ร้องไห้กบั เดือน” มีการกล่าวถึงเทศกาลส�ำคัญหนึ่งใน
วัฒนธรรมไทย นันคื
่ อ “งานเดือนเพ็ญสิบสอง” ซึง่ ก็เป็ นทีร่ กู้ นั ในหมูค่ นไทยว่าหมายถึง
“งานลอยกระทง” ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันเพ็ญ หรือขึน้ 15 ค�่ำ  เดือน 12 นักศึกษากลุม่ หนึ่งแปล
ประโยคทีว่ า่ “ครัน้ เมือ่ งานเดือนเพ็ญสิบสอง” เป็ น *in dem Fest vollen Mondes [4.2]
(‘ในงานเดือนเพ็ญ’) ซึง่ จะไม่ได้ระบุวา่ เป็ นเดือนอะไร และทุกเดือนก็ยอ่ มมีวนั พระจันทร์
เต็มดวง หากจัดงานวันพระจันทร์เต็มดวง หรือทุกขึน้ 15 ค�่ำ ก็ตอ้ งแสดงว่าจัดทุกเดือน
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ดัง นัน้ จึง ถือ ว่า เป็ น การแปลที่ไ ม่ถูก ต้อ ง ในขณะที่อีก กลุ่ม หนึ่ ง แปลโดยใช้ค�ำ ว่า
Novemberfest [4.1] (‘เทศกาลเดือนพฤศจิกายน’) ซึง่ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นการแปลทีต่ รงตัว
แต่กอ็ าจถือว่าไม่คอ่ ยสือ่ ภาพวัฒนธรรมไทยเท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาจท�ำให้ผฟู้ งั
ทีเ่ ป็ นชาวเยอรมันน� ำไปเชื่อมโยงกับเทศกาล Oktoberfest ในวัฒนธรรมเยอรมันได้
อันที่จริง เทศกาลลอยกระทงของไทยนัน้ มีช่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ชาวเยอรมัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ร่ี จู้ กั ประเทศไทยดีจะรูว้ า่ เทศกาลนี้เป็ น Lichterfest ของไทย ซึง่
หากแปลค�ำนี้ตรงตัวก็จะหมายถึง เทศกาลทีป่ ระดับประดาด้วยไฟ ซึง่ การทีเ่ รียกเช่นนี้
นัน้ เกิดจากภาพขณะลอยกระทงทีก่ ระทงแต่ละใบในน�้ำจุดเทียนสว่างไสว ภาพถ่ายและ
ภาพวาดทีแ่ สดงให้เห็นถึงประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทงจึงเป็นภาพงานทีม่ แี สงไฟ
เช่นนี้ ในการแปลชือ่ เทศกาล “งานเดือนเพ็ญสิบสอง” จึงควรใช้คำ� นี้แปลจึงจะเหมาะสม
อีกบทเพลงหนึ่งทีม่ คี ำ� ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงประเพณี หรือสิง่ ปฏิบตั ิ
อันดีงามของคนไทย แต่เป็ นปญั หาในการถ่ายทอดความหมายเป็ นภาษาต่างประเทศ
คือ เพลง “กราบเท้าย่าโม” ค�ำทีเ่ ป็ นค�ำส�ำคัญ โดยเป็ นทัง้ ชือ่ เพลง และเป็ นกริยาหลักใน
ประโยคขึน้ ต้นเนื้อเพลงถึงสองท่อนด้วยกัน คือ “กราบ” ในประโยคทีว่ า่ “สองมือกราบลง
ทีต่ รงเหนืออาสน์แทบบาทย่าโม” ในขณะทีค่ นไทยทุกคนเข้าใจค�ำว่า “กราบ” ซึง่ เป็ น
ค�ำพยางค์เดียวนี้ได้โดยง่าย และนึกภาพออกได้ชดั เจน แต่เราจะไม่สามารถแปลค�ำนี้
เป็ นภาษาเยอรมันได้ดว้ ยค�ำสัน้ ๆ พยางค์เดียว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการแปลจึง
เป็ นการพยายามบรรยายกริยาดังกล่าว ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แม้แต่คำ� บรรยายค�ำศัพท์น้ใี น
พจนานุกรม ก็ยงั ให้คำ� อธิบายค�ำว่า “กราบ” ไว้คอ่ นข้างยาวว่า “แสดงความเคารพด้วย
วิธนี งประนมมื
ั่
อขึน้ เสมอหน้าผาก แล้วน้อมศีรษะจดลงพืน้ ” (The Royal Institute, 1999:
66-67) ด้วยเหตุน้ี บทแปลของนักศึกษาจึงมีความหลากหลายเป็นอันมาก โดยส่วนใหญ่
ั
มักมีคำ� ว่า zwei Hände (‘สองมือ’) เป็นประธานของประโยค ซึง่ เป็นปญหาในด้
านการแปลความ
ั
ให้ครบและปญหาในการละประธานของประโยคที
แ่ ท้จริงของประโยคนี้ ซึง่ ไม่ใช่ “สองมือ”
แต่เป็ น “หลาน” ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้ จากการแก้ของอาจารย์เจ้าของภาษาใน
รอบแรก ท�ำให้ได้คำ� แปลประโยค “สองมือกราบลงทีต่ รงเหนืออาสน์แทบบาทย่าโม” ได้เป็น
Ich knie mich mit gefalteten Händen (‘หลานคุกเข่าลงพร้อมประกบมือเข้าด้วยกัน’)
ซึง่ เป็นการบรรยายลักษณะอาการทีใ่ กล้เคียงกับการกราบในวัฒนธรรมไทยได้ และสือ่ ถึง
ลักษณะการแสดงอาการเคารพศรัทธาในวัฒนธรรมยุโรปได้เช่นกัน เมือ่ บรรยายเพิม่ ว่า
กระท�ำกริยานี้อยูแ่ ทบเท้าของย่าโม ก็จะท�ำให้เข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย
จ�ำนวนพยางค์ทค่ี อ่ นข้างมาก และการออกเสียงค�ำว่า gefalteten Händen (‘มือทีป่ ระกบกัน’)
ั รบี เร่ง ไม่สามารถทอดเสียงให้สอดคล้องกับท�ำนองเพลง และลักษณะการร้องเอือ้ น
จะฟงดู
แบบเดียวกับเพลงต้นฉบับได้ ผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้ปรับเปลีย่ นโครงสร้างประโยคเป็น Hände
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faltend knie ich mich zu Füßen Ya Mos (‘ขณะทีป่ ระกบสองมือเข้าด้วยกัน หลาน
คุกเข่าลงแทบเท้าย่าโม’) แทน
		4.4 ทัศนคติ ความเชื่อ สภาพสังคม
ในบรรดาเพลงลูกทุ่งของไทยนัน้ มีจ�ำนวนไม่น้อยทีน่ � ำเสนอภาพ
ั
สังคม ทัศนคติ และความเชือ่ ของคนในสังคมไทย ซึง่ อาจเป็นปญหาในการแปลเพื
อ่ จะสือ่
ความหมายข้ามวัฒนธรรม
คนไทยนัน้ มีความเชื่อเรื่อง “เวรกรรม” บางครัง้ จึงจ�ำต้องยอมรับ
สภาพชีวติ ว่าเป็ นผลมาจากการกระท�ำของตนในอดีต ไม่ว่าจะในชาติภพปจั จุบนั หรือ
ก่อนหน้านัน้ และถือว่าเป็ นเวรเป็ นกรรม เพือ่ จะได้รสู้ กึ ปลง และไม่เป็ นทุกข์ในประโยค
สุดท้ายของเพลง “รูว้ า่ เขาหลอก” นัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์น้ีเช่นกัน โดยสือ่ ความ
ว่า แม้หญิงสาวผูน้ ้ีจะต้องเสียใจกับความรัก รูว้ า่ ถูกคนรักหลอก ก็ยงั ยอมให้เป็ นเช่นนัน้
แต่รสู้ กึ “ปลง”และคิดเสียว่า “เราเกิดมาใช้เวร” ซึง่ หากต้องแปลค�ำว่า “ปลง” และ “เวร”
ออกมาเป็ นค�ำเยอรมันตรง ๆ ด้วยค�ำเพียงค�ำเดียวเช่นกันนี้กค็ งเป็ นเรือ่ งทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
แต่ในบทแปลนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่กส็ ามารถน�ำเอามโนทัศน์เรือ่ ง “เวรกรรม” ไปเทียบ
กับมโนทัศน์ในโลกตะวันตกทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันได้ คือ มโนทัศน์เรือ่ ง “โชคชะตา” หรือ
Schicksal ในภาษาเยอรมัน
วัฒนธรรมตะวันตกและคริสต์ศาสนานัน้ มักเชื่อเรื่องพระผูเ้ ป็ นเจ้า
และสิง่ ทีถ่ กู ก�ำหนดมาก่อนหน้าทีม่ นุษย์ไม่ได้เป็นผูล้ ขิ ติ เอง แต่เป็นอ�ำนาจของสิง่ ทีเ่ หนือ
ธรรมชาติ และเรียกสิง่ นัน้ ว่า “โชคชะตา” ดังนัน้ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านภาษา
โดยการใช้คำ� นี้แปลค�ำว่า “เวร” ดังทีน่ กั ศึกษาใช้กนั ย่อมเหมาะสมดี แต่นกั ศึกษาก็ยงั มี
ั
ปญหากั
บอีกค�ำหนึง่ คือ ค�ำว่า “ปลง” จากประโยคก่อนหน้านี้ทว่ี า่ “หัวใจหวิวก็ปลงเสียว่า”
จากส�ำนวนแปลของนักศึกษาพบว่า การแปลด้วยกริยา akzeptieren [11.1, 11.2]
(‘ยอมรับ’) ก็น่าจะเหมาะสมกว่ากรณีทไ่ี ม่แปลค�ำนี้เลย [11.3, 11.6] หรือแปลเพียงแค่วา่
denken [11.4, 11.5] (‘คิดว่า’) อย่างไรก็ตาม หากต้องการเชือ่ มเข้ากับค�ำว่า “หัวใจหวิว”
โดยไม่ตอ้ งการสร้างประโยคใหม่ จนท�ำให้ยาวเยิน่ เย้อ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอให้แปลประโยค
“หัวใจหวิวก็ปลงเสียว่า เราเกิดมาใช้เวร” รวมไปเลยว่า Schweren Herzens sage ich
mir, das ist einfach mein Schicksal (‘ฉันจ�ำใจต้องบอกตัวเองว่า มันก็เป็ นโชคชะตา
ของฉันนันเอง’)
่
การ “บอกกับตัวเอง” น่าจะสือ่ มโนทัศน์ของความรูส้ กึ “ปลง” ได้
		4.5 ค�ำเรียกคนรัก
เนื่องจากบทเพลงทีค่ ดั สรรมาแปลในงานวิจยั นี้สว่ นใหญ่มเี นื้อหาเกีย่ ว
กับความรัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นการทีช่ ายหนุ่มร�ำพึงถึงหญิงคนรัก หรือไม่กเ็ ป็นหญิงสาว
ร�ำพึงถึงชายคนรัก ในบทเพลงเหล่านี้จงึ มีการใช้คำ� ทีไ่ พเราะ หรือแสดงความอ่อนโยน
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ส�ำหรับเรียกคนรัก หรือทีเ่ รียกว่า “ค�ำหวาน” (Kosenamen) เข้ามาแทรกอยูใ่ นบทเพลง
อยูเ่ สมอ ค�ำเหล่านี้กเ็ ป็ นรายละเอียดทีจ่ ะต้องได้รบั การแปลให้เหมาะสมเช่นกัน เพราะ
หากจะใช้บุรษุ สรรพนามแทนเสียทัง้ หมด ก็น่าจะท�ำให้อารมณ์ของเพลงทีส่ ะท้อนความ
หวาน ความรัก และความทุกข์อนั เกิดจากความรักไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้
ั
ส�ำหรับปญหาในการแปลค�
ำเรียกคนรักนัน้ เข้าใจว่าเป็นเพราะวงค�ำศัพท์
ของนักศึกษาไม่กว้างพอ จะสังเกตเห็นได้ชดั ว่าส่วนใหญ่จะน�ำมาใช้เพียงไม่กค่ี ำ 
� ซึง่ เป็น
ค�ำทีใ่ ช้บอ่ ยจริง ๆ ทว่าในการแปลบทเพลง ซึง่ บางครัง้ ถือว่าต้องใช้ภาษาทีไ่ พเราะกว่า
ภาษาทีใ่ ช้พูดกันในชีวติ ประจ�ำวัน หากนักศึกษาขาดการค้นคว้าหาข้อมูลก็จะมิอาจ
สรรหาค�ำทีห่ ลากหลายและเหมาะสมกับบริบทมาใช้ อันทีจ่ ริง นักศึกษาสามารถไปสืบค้น
รายชื่อค�ำหวาน หรือ “ค�ำน่ ารัก” ทีใ่ ช้เรียกคนรักในภาษาเยอรมันได้จากอินเทอร์เนต
ได้ไม่ยาก และสามารถเลือกเอารายชือ่ ส�ำหรับใช้เรียกคนรักชาย และคนรักหญิง เพือ่ มา
ประกอบการพิจารณาเลือกค�ำส�ำหรับแปลได้ ตลอดจนสามารถใช้วธิ ลี องสร้างค�ำผสมขึน้ เอง
โดยอิงกับบริบทของไทย จากนัน้ จึงน�ำไปทดสอบหรือสอบถามเจ้าของภาษาว่าใช้ได้หรือไม่
ตัวอย่างหนึ่งของค�ำเรียกคนรัก คือ ค�ำว่า “แม่ดอกโสนบ้านนา” (เพลง
“ฝนเดือนหก”) ซึง่ น่าจะแปลโดยใช้ Feldblume (‘แม่ดอกไม้ทงุ่ ’) เพราะจะท�ำให้เห็นว่า
เป็นค�ำเรียกหญิงคนรักทีเ่ ป็นสาวชาวนาได้เหมาะสมกว่าใช้เพียงค�ำว่า Blume (‘ดอกไม้’)
หรือใช้คำ� คุณศัพท์วา่ schön (‘สวย’) มาขยายความ การสร้างค�ำผสมด้วยการเติมค�ำว่า
Feld (‘ทุง่ นา’) เข้าไป สอดคล้องกับการทีว่ า่ คนเยอรมันใช้คำ� ว่า Blume (‘ดอกไม้’) หรือ
Blümchen (‘ดอกไม้ดอกเล็ก’) เพือ่ สือ่ ถึงหรือเรียกคนรักในภาษากวีนิพนธ์ ส่วนค�ำว่า
“พ่อดอกสะเดา” ในเพลงเดียวกัน ดูจะเป็ นปญั หาหนักกว่า เนื่องจากหากน�ำเอาค�ำว่า
“ดอกไม้” มาใช้กจ็ ะท�ำไม่ได้เลยในภาษาเยอรมัน เพราะจะไม่เรียกผูช้ ายโดยใช้คำ� ทีม่ ี
ความหมายว่า ‘ดอกไม้’ การทีน่ กั ศึกษาพยายามไปค้นศัพท์จนได้คำ� ว่า Niembaum มานัน้
ก็ถอื ว่าเป็ นวิธที ไ่ี ปได้ถกู ทิศทางแล้ว กล่าวคือ กรณีของค�ำเรียกคนรักชายนัน้ คงต้องใช้
ค�ำทีม่ คี วามหมายเป็ น “ต้นไม้” มากกว่าดอกไม้ อย่างไรก็ตาม ค�ำนี้เป็ นค�ำแปลภาษา
เยอรมันจากชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ของ “ต้นสะเดา” ในภาษาไทย เมือ่ น�ำมาเป็ นค�ำเรียก
ชื่อคนรัก จะไม่สามารถสื่อความได้ในวัฒนธรรมเยอรมัน เพราะคนเยอรมันโดยทัวไป
่
ไม่ใช้คำ� นีเ้ รียกคนรัก นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยงั จะไม่รจู้ กั ต้นไม้ชนิดนีเ้ สียด้วยซ�ำ 
้ จากการปรึกษา
กับเจ้าของภาษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั พยายามเสาะหาค�ำเรียกคนรักชายในภาษาเยอรมันทีเ่ ป็ นชือ่
ต้นไม้มาใช้ในกรณีน้ี ท�ำให้ผวู้ จิ ยั ตัดสินใจเลือกใช้คำ� ว่า Eiche (‘ต้นโอ้ค’) มาแปลค�ำว่า
“พ่อดอกสะเดา”
5 ปัญหาด้านการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วน
การแปลความเนื้อเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันให้ครบถ้วนมากทีส่ ดุ เท่าที่
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จะเป็นไปได้นนั ้ อาจเป็นเรือ่ งทีพ่ อกระท�ำได้ หากไม่ถกู จ�ำกัดด้วยวัตถุประสงค์ในการแปล
ตามแนวทางทีก่ �ำหนดไว้ กล่าวคือ สรรค์สร้างบทแปลทีส่ ามารถน� ำไปใช้รอ้ งได้ดว้ ย
การทีผ่ แู้ ปลต้องตัดทอนใจความบางส่วนออกไป จึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก เพือ่ จะจ�ำกัด
จ�ำนวนพยางค์และถ้อยค�ำต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจังหวะและท�ำนองเพลง อย่างไรก็ตาม
การไม่แปลค�ำบางค�ำอาจมีผลกระทบต่อความหมายรวมของเพลงได้ จึงต้องพิจารณาถึง
ความส�ำคัญของค�ำทีจ่ ะเลือกไม่แปลด้วย ตัวอย่างเช่น การไม่แปลค�ำบอกเวลา “เดือนหก”
ในบทแปล [1.2] ของเพลง “ฝนเดือนหก” นัน้ ถือเป็ นความผิดพลาดทีไ่ ม่ควรจะเกิดขึน้
เนื่องจากบทเพลงนี้มเี นื้อหาเป็ นบทคร�่ำครวญถึงคนรักโดยผูกกับธรรมชาติ กล่าวคือ
คนรักทิง้ ชายหนุ่ มไป “เมือ่ เดือนหก” ดังนัน้ เมือ่ ถึง “เดือนหก” อีกครัง้ เห็นสายฝนที่
โปรยปรายลงมาก็ทำ� ให้ตนนึกถึงคนรักทีจ่ ากไป ความส�ำคัญของ “เดือนหก” จึงเด่นชัด
มิฉะนัน้ คงจะไม่น�ำมาใช้เป็ นชือ่ เพลง
ในเพลง “คิดถึงจังเลย” การไม่แปลวรรค “ตากแดดหน้าด�ำพีท่ นท�ำไป” ก็ทำ� ให้
มองไม่เห็นภาพของความล�ำบากทีบ่ รรยายไว้ในเพลงต้นฉบับ ในกรณีน้ซี ง่ึ เป็ นประโยค
ความซ้อน หากแปลให้เป็ นประโยคทีส่ มบูรณ์ทงั ้ สองส่วนอาจท�ำให้จำ� นวนค�ำมากเกิน
จนไม่สามารถร้องได้ลงจังหวะ จึงต้องอาศัยวิธกี ารทางไวยากรณ์มาช่วยด้วย เช่น ใช้รปู
Partizip II คือ ค�ำว่า sonnenverbrannt (‘ถูกแดดเผาจนผิวเสีย’) ก็จะสามารถสือ่ ภาพที่
ตากแดดจนด�ำได้ ด้วยค�ำภาษาเยอรมันทีม่ จี ำ� นวนพยางค์เพียง 4 พยางค์เท่ากับ “ตาก
แดดหน้าด�ำ” ได้ และสามารถแปลส่วนทีต่ ามมาได้วา่ dennoch tue ich das (‘แต่กย็ งั คง
ท�ำสิง่ นัน้ ’) เช่นเดียวกับประโยคทีว่ า่ “ทัง้ งานรับจ้างทุกแห่งหน” และ “หวังเก็บเงินไป
แต่งกับเธอ” เมือ่ ละข้อความบางส่วนไป ดังทีป่ รากฏในบทแปลของนักศึกษาก็จะท�ำให้
สือ่ สาระทีส่ ำ� คัญไม่ครบถ้วน จึงควรแปลเก็บความให้มากทีส่ ดุ ด้วย แม้จะไม่ตอ้ งตรงตาม
ตัวทุกค�ำ  เช่น แปลว่า Ich such’ mir überall einen Job. Wegen Armut bin ich
hoffnungslos. Ich will sparen, um dich zu heiraten. (‘พีห่ างานท�ำไปทัวทุ
่ กหนแห่ง
เพราะความยากจนจึงสิน้ หวัง พีห่ วังเก็บเงินไปแต่งงานกับเธอ’)
ค�ำทีส่ ำ� คัญแต่กลับไม่มบี ทแปลใดแปลเลย คือ ค�ำว่า “เต็มใจ” ในประโยคทีว่ า่
“ถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอก” ซึง่ เป็ นค�ำส�ำคัญและควรต้องเก็บความไว้ ทัง้ นี้เพราะ
เนื้อหาส�ำคัญของบทเพลง “รูว้ ่าเขาหลอก” นัน้ คือ การทีห่ ญิงสาวรูว้ ่าคนทีต่ นรักนัน้
หลอกตน แต่กเ็ พราะความรักเธอจึงยอมทุกอย่าง ดังนัน้ ในบทเพลงนี้จงึ ควรต้องใส่
ั
เนือ้ ความนีเ้ ข้าไปด้วย แต่หากแปลทัง้ “รู”้ และ “เต็มใจ” เข้าไปแล้วมีปญหาเรื
อ่ งจ�ำนวนพยางค์
ก็อาจแปลแบบตีความได้เป็ น Ich lass zu, dass er mich belügt (‘ฉันปล่อยให้เขาโกหก
หลอกลวงฉัน’) เพราะการปล่อยให้สงิ่ นี้เกิดขึน้ ก็แฝงความหมายไว้แล้วว่า “รู”้ แต่กย็ งั
“ปล่อยให้เกิด” ซึง่ น่าจะเทียบเคียงกับความ “เต็มใจ” ได้เช่นกัน
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บทเพลง “สามโห่สามช่า” นัน้ ถือว่าใช้ภาษาทันสมัยทีส่ ดุ อันทีจ่ ริงเป็ นบทแปล
ทีน่ กั ศึกษาไม่ได้มปี ญั หามากนักในการถ่ายทอดใจความให้ครบถ้วน แต่กย็ งั มีปญั หานี้
ปรากฏเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประโยค “หนึ่งผลิตภัณฑ์กบั หนึ่งต�ำบลคนบอกดีด๊ ”ี หลาย
บทแปลตัดเนื้อหาทีว่ า่ “คนบอก” ออกไปเลย เช่น *Für ein Produkt eines Dorf. Es ist
sehr gut (‘ส�ำหรับหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมูบ่ า้ น นันเป็
่ นสิง่ ทีด่ มี าก’) ในกรณีน้ี อันทีจ่ ริง
ภาษาเยอรมันสามารถใช้ค�ำกริยาช่วยสื่อทัศนภาวะ (Modalverb) มาช่วยท�ำให้ได้ใจ
ความครบถ้วน และกระชับได้โดยไม่ตอ้ งสร้างประโยคใหม่ คือ ใช้คำ� กริยา sollen โดย
แปลว่า soll sehr gut sein (‘คนบอกว่าดีมาก’)  ค�ำว่า “หนึง่ ผลิตภัณฑ์กบั หนึง่ ต�ำบล” ทีเ่ ป็น
ประธานของประโยคนี้ นักศึกษาทุกคนพยายามแปล แต่กพ็ บปญั หา ไม่รูว้ ่าจะแปล
อย่างไรดี อันทีจ่ ริงโครงการนี้ของประเทศไทยมีชอ่ื ว่า “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (One
Tambon One Product - OTOP) ซึ่งเมื่อแปลเป็ นภาษาเยอรมันจะใช้ค�ำว่า “Eine
Gemeinde, ein Produkt” แต่ในเพลงนี้มกี ารเสริมค�ำว่า “กับ” เข้าไป และกลับต�ำแหน่ง
“ต�ำบล” กับ “ผลิตภัณฑ์” ในค�ำแปลจึงต้องเติมค�ำว่า und (‘และ’) เพิม่ เข้าไปเช่นกัน แต่เนือ่ งจาก
จ�ำนวนพยางค์ของ eine Gemeinde กับ ein Produkt นัน้ ไม่ตรงกับค�ำในภาษาไทย
หากแปลโดยสลับต�ำแหน่งแบบต้นฉบับเพลงในภาษาไทย ก็อาจท�ำให้รอ้ งไม่ลงท�ำนอง
ในทีน่ ้จี งึ ต้องกลับไปใช้ลำ� ดับค�ำทีเ่ รียงค�ำตามชือ่ โครงการจริง เป็น Eine Gemeinde und
ein Produkt soll sehr gut sein (‘หนึ่งต�ำบลกับหนึ่งผลิตภัณฑ์ เขาบอกกันว่าดีมาก’)
แม้วา่ การแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันเพือ่ ให้สามารถน�ำไปใช้ขบั ร้อง
กับท�ำนองเดิมได้จะเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญทีท่ ำ� ให้จำ� เป็นต้องแปลแบบเอาความมากกว่าแปล
แบบตรงตัว ตลอดจนจ�ำเป็นต้องละความบางอย่างไปบ้าง แต่ผแู้ ปลก็ยงั ควรพิจารณาให้
ถี่ถ้วนว่าใจความใดเป็ นใจความหลัก ใจความใดเป็ นใจความประกอบทีไ่ ม่ส�ำคัญต่อ
เนื้อหาโดยรวม ในการแปลจึงควรค�ำนึงถึงประเด็นด้านเนื้อหาควบคูไ่ ปกับการตัด ลดรูป
หรือเพิม่ ค�ำ เพิม่ พยางค์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับท�ำนองเพลง แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องระวัง
ไม่ให้ผดิ ไวยากรณ์จนเจ้าของภาษาไม่อาจรับได้ดว้ ยเช่นกัน
6. ปัญหาด้านการแปลการกล่าวซ�ำ้
การซ�ำ้ เนือ้ ร้องเป็นอีกกลวิธหี นึง่ ทีพ่ บได้เช่นกันในผลงานเพลงลูกทุง่ ทีน่ �ำมาแปล
ในงานวิจยั นี้ การกล่าวซ�้ำ (repetition) เป็นส่วนประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่งในบทร้อยกรอง
เกือบทัง้ หมด ทัง้ นี้ อาจะประกอบด้วยเสียง พยางค์ ค�ำ วลี บาทของบทร้อยกรอง รูปแบบ
ของจังหวะลีลา ความคิดเห็น การกล่าวอ้างถึงสิง่ อืน่ และรูปทรงสัณฐานต่าง ๆ (The Royal
Institute, 2002: 361) บทเพลงลูกทุง่ ทีด่ มี กั มีลกั ษณะการใช้ภาษาทีน่ ่าสนใจหลายประการ
ล�ำดับต่อไปนี้ จึงจะขอหยิบยกลักษณะการใช้ภาษาทีโ่ ดดเด่นบางประการ และปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ต้องแปลบทเพลงทีม่ กี ารใช้เทคนิคทางภาษาเช่นนี้ โดยเฉพาะหากต้องการ
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รักษาให้เห็นโครงสร้างทางภาษาทีโ่ ดดเด่นด้วย การกล่าวซ�ำ้ ทีป่ รากฏในบทเพลงลูกทุง่ นัน้
มี 3 ลักษณะ คือ การซ�้ำเนื้อความ การซ�้ำค�ำ และการใช้คำ� ซ�้ำ
การซ�ำ้ เนือ้ ความท่อนหนึง่ หลายครังภายในหนึ
้
ง่ เพลงนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกแต่ประการใด
และมิใช่ขอ้ แตกต่างในด้านภาษา เพราะหลายบทเพลง ไม่วา่ จะเป็นเพลงในดนตรีในแนวใด
สามารถมีท่อนสร้อยทีเ่ รียกว่า refrain ได้เสมอ ในบรรดาเพลงทัง้ 16 เพลงทีค่ ดั สรร
มาแปลในงานวิจยั นี้ มีเพียงบทเพลงเดียวทีม่ สี ร้อยเพลง นันคื
่ อ เพลง “อยากดัง” โดยทีส่ ร้อย
ของเพลงนี้มคี �ำร้องว่า “อยากดัง ท�ำไมถึงอยากดัง โอ....”  ซึง่ จะร้องทีต่ น้ เพลงและ
เมือ่ จบเนื้อร้องในแต่ละท่อน ตลอดจนร้องซ�้ำกันอีกหลายรอบตอนจบเพลง การซ�้ำของ
สร้อยเพลงนัน้ มิได้เป็ นปญั หาแต่อย่างใด และนักศึกษาทุกคนก็จะแปลเนื้อหาของสร้อย
เพียงครังเดี
้ ยวและน�ำไปใช้รอ้ งซ�ำ้ ในแบบเดียวกับต้นฉบับ ซึง่ อาจจะมีการร้องซ�ำ้ ได้หลายเทีย่ ว
เลยทีเดียว   นอกจากการซ�ำ้ ของเนือ้ ความในรูปแบบของสร้อยแล้ว เพลงลูกทุง่ อีกจ�ำนวนมาก
ก็ม กั จะขึ้น ต้น เนื้ อ ร้อ งด้ว ยข้อ ความเหมือ นกัน โดยมัก มีค�ำ ที่เ ป็ น ชื่อ เพลงปรากฏ
อยู่ในเนื้อความวรรคนี้ดว้ ย จากนัน้ จึงค่อยต่อข้อความเป็ นอย่างอื่นไปในแต่ละท่อน
ยกเว้นท่อนแยกทีจ่ ะมีเนือ้ ความขึน้ ต้นแตกต่างออกไป แบบฉบับการเขียนเนือ้ เพลงลูกทุง่ ไทย
ส่วนใหญ่นนั ้ จะประกอบด้วยเนื้อเพลง 4 ท่อน การซ�ำ้ เนื้อความนัน้ มีกนั 2 รูปแบบด้วยกัน
คือ ซ�้ำทุกท่อนยกเว้นท่อนแยก รวมเป็ นการซ�้ำเนื้อความเดียวกัน 3 ครัง้ ในการแปล
ลักษณะการซ�้ำความลักษณะนี้ ไม่เป็ นปญั หาแต่อย่างใด เนื่องจากเมื่อแปลข้อความ
ดังกล่าวได้แล้วก็จะสามารถน�ำมาขึน้ ต้นเพลงในทุกท่อนได้หรือร้องซ�ำ้ ได้ตามท�ำนองเพลงเลย
ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่กแ็ ปลโดยใช้ประโยคเดียวกันซ�้ำอีก แต่ในบทแปลพบว่ามีบางกรณี
เช่นกัน ทีน่ ักศึกษามีการปรับให้เนื้อความแต่ละท่อนไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ซึง่ เป็ น
ข้อผิดพลาดทีไ่ ม่ควรจะเกิดขึน้ ในกระบวนการแปลเพลง
นอกจากการซ�้ำความทัง้ ท่อน และซ�้ำทัง้ ประโยคแล้ว อีกเทคนิคหนึ่งทีพ่ บบ่อย
ในเพลงลูกทุง่ คือ การซ�้ำค�ำ หรือวลีสนั ้ ๆ ไม่เต็มประโยค สองครัง้ ติดกัน ซึง่ เป็ นเทคนิค
ในการย�ำ้ ข้อความส�ำคัญ หรือเป็นการเล่นค�ำให้สอดคล้องกับจังหวะเพลง  การซ�้ำค�ำหรือ
วลีเดียวกัน 2 ครัง้ อาจมีลกั ษณะหรือวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปบ้าง โดยอาจ
เป็นการเพิม่ ความหนักแน่น ตัวอย่างเช่น “มีแต่ทางแพ้ชำ้� ใจช�ำ้ ใจ” ในเพลง “จ�ำปาลืมต้น”
หรือ “ทนระทมระทมน้ อยหน้ า” ในเพลง “ล่องเรือหารัก” นัน้ เป็ นการเน้ นให้เห็น
ความเจ็บปวด
บทเพลง “รักจริงให้ตงิ นัง” ถือได้วา่ เป็ นเพลงทีม่ คี วามโดดเด่นมากในเรือ่ งของ
การซ�ำ้ ค�ำ ทัง้ นี้เพราะในเพลงมีการใช้เทคนิคนี้ถงึ 6 ครัง้ ด้วยกัน ลักษณะการซ�ำ้ ส่วนใหญ่
ก็ไม่ได้มผี ลกระทบต่อความหมายโดยรวม และมักไม่ได้เป็ นการซ�้ำทีเ่ ป็ นผลมาจาก
โครงสร้า งทางวากยสัม พัน ธ์แ ต่ อ ย่า งใด การซ�้ำ มัก มิไ ด้ช่ว ยเน้ น คุณ ลัก ษณะอะไร
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ตัวอย่างเช่น เป็ นการซ�้ำกรรมของประโยค บางครัง้ ก็เป็ นการซ�้ำเพื่อเน้นความ หรือ
เป็ นการขึน้ ประโยคใหม่ดว้ ยค�ำเดียวกัน จากการวิเคราะห์บทแปลเห็นได้ชดั ว่าส�ำหรับ
การแปลเพลงนี้ นักศึกษาให้ความส�ำคัญกับการซ�้ำค�ำมากกว่าเพลงอื่น คงเนื่องด้วย
ปริมาณการซ�ำ้ ค�ำทีม่ มี ากจนท�ำให้เป็นลักษณะอันโดดเด่นของเพลงนีน้ นเอง
ั ่ เช่น แปลประโยค
ทีว่ า่ “ก็เพราะรักจึงบอก จึงบอกออกมาจากหัวใจ” เป็ น Weil ich dich liebe. Die Liebe
aus meinem Herzen [12.1] (‘เพราะพีร่ กั เธอ ความรักจากใจของพี’่ )
ไม่วา่ ค�ำซ�้ำจะมีลกั ษณะโครงสร้างเป็นอย่างไร และมีความส�ำคัญต่อเนื้อหาของ
เพลงมากน้อยแตกต่างกันเพียงไร ก็ยงั น่าจะใส่คำ� ซ�้ำเข้าไปเพือ่ สร้างอารมณ์ของเพลง
ให้คล้ายบุคลิกของผูช้ ายบ้านนอกทีพ่ ดู จาไม่คล่องแคล่ว ต้องพูดประโยคทีต่ นเองคิดหรือ
อยากพูดซ�้ำ ๆ บ่อย ดังนัน้ เทคนิคการซ�้ำค�ำควรได้รบั การถ่ายทอดข้ามภาษาไปให้เห็น
ในภาษาปลายทางด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากซ�้ำได้ในตัวโน้ตเดิม ก็ย่อมจะเข้ากับ
ท�ำนองได้ดี อย่างไรก็ตาม จะสังเกตได้วา่ การซ�ำ้ ค�ำในบทแปลนัน้ อาจไม่ได้เป็นการแปล
การซ�้ำค�ำของต้นฉบับตรงตามตัวอักษร โดยส่วนใหญ่แล้วจะค�ำนึงถึงการน� ำไปร้อง
ดังนัน้ จึงจะพยายามจัดค�ำทีซ่ ้ำ� ให้ลงจังหวะตามต้นฉบับเดิมมากกว่า และอาจเปลีย่ นค�ำ
ทีจ่ ะน�ำมาซ�้ำให้สอดคล้องกับค�ำศัพท์ และโครงสร้างภาษาเยอรมัน ตลอดจนต�ำแหน่งค�ำ
ในภาษาเยอรมัน ดังทีผ่ วู้ จิ ยั ขอเสนอการแปลการซ�้ำค�ำไว้ในตารางที่ 3
การใช้คำ� ซ�้ำ หมายถึง การใช้คำ� ประเภทเดียวกันติดกันสองครัง้ ในภาษาเขียน
ของไทยมักใช้เครือ่ งหมายไม้ยมก (ๆ) เป็นสัญลักษณ์แทนหน่วยทีถ่ กู ใช้ซำ้� ได้ เช่น แดง ๆ
ดี ๆ การใช้คำ� ซ�ำ้ นัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บ่อยในภาษาไทย โดยการซ�ำ้ ค�ำท�ำหน้าทีท่ างไวยากรณ์
ได้หลายอย่าง เช่น บอกความเป็นพหูพจน์ เน้นน�ำ้ หนัก หรือช่วยให้เกิดภาพพจน์ ในเพลงลูกทุง่
ทีน่ �ำมาแปลก็มกี ารใช้คำ� ซ�้ำเช่นกัน ได้แก่ ใช้เพือ่ เน้นความหมาย เช่น “ดีด๊ ”ี “นาน ๆ”
และ “แรง ๆ” ในเพลง “สามโห่สามช่า” หรือ “นาน ๆ” ในเพลง “ฉันทนาทีร่ กั ” นอกจากนี้
ยังมีการใช้คำ� ซ�้ำทีแ่ สดงลักษณะทีไ่ ม่เฉพาะเจาะจง หรือไม่เน้น บอกลักษณะนัน้ คร่าว ๆ
เช่น ค�ำบอกสี “แดง ๆ” ในภาษาเยอรมันเองก็มกี ารใช้คำ� ซ�้ำเช่นกัน ในขณะทีภ่ าษาไทย
สร้างค�ำซ�ำ้ ขึน้ ใหม่ได้เรือ่ ย ๆ ค�ำซ�ำ้ ในภาษาเยอรมันมีรวมทัง้ สิน้ เพียงแค่ประมาณ 100 ค�ำ 
(Schümann, 2010: 394) ดังนัน้ จึงเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะแปลค�ำซ�้ำในภาษาไทยด้วยค�ำซ�้ำ
ภาษาเยอรมันทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกันด้วยโครงสร้างแบบเดียวกัน แต่อาจจ�ำเป็นต้อง
น�ำค�ำอืน่ มาขยายความ ตัวอย่างเช่น ดีด๊ ี ก็ตอ้ งแปลว่า sehr gut (‘ดีมาก’) เป็ นต้น
อีกตัวอย่างหนึ่งของค�ำซ�้ำทีพ่ บ คือ ค�ำเลียนเสียงธรรมชาติ ในบทเพลง “ฝน
เดือนหก” ทีใ่ ช้วา่ “หัวใจพีร่ อ้ งโอย ๆ” ซึง่ ก็พบว่ายากมากทีจ่ ะแปลค�ำนี้ออกมาเป็นค�ำซ�ำ้
ทีเ่ ป็นค�ำเลียนเสียงธรรมชาติในภาษาเยอรมัน และหากวิเคราะห์ดคู วามส�ำคัญของเสียงร้อง
ในบริบทนี้แล้วก็จะเห็นว่าไม่สำ� คัญมาก ใจความส�ำคัญอยูท่ ว่ี า่ ต้องบรรยายความเจ็บปวด
โดยบอกว่าหัวใจร้องแสดงความเจ็บปวดออกมากกว่าทีจ่ ะมาเน้นให้รวู้ า่ เสียงร้องของหัวใจนัน้
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ปีที่่ 35 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2558

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

ตารางที ่ 3 ข้อเสนอแนะในการแปลการซ�้ำค�ำ
ชื่อเพลง

เนื้ อความที่มีการซ�ำ้ ค�ำ

ข้อเสนอแนะในการแปล

จ�ำปาลืมต้น

มีแต่ทางแพ้ช้ำ� ใจช�้ำใจ

Ich werd’ dich nur, dich nur verlieren
(‘ข้าคงจะได้แต่เสียเธอ ได้แต่เสียเธอไป’)

ฉันทนาทีร่ กั

จะปกั หัวใจ หัวใจรักคุณนานๆ รักสาว Ich werde nur dich, nur dich, ewig lieben. Ich
lieb’ ‘ne Weberin. Die Weberin heißt Chantana.
โรงงาน สาวโรงงานชือ่ ฉันทนา
(‘ผมจะรักแต่คณ
ุ แต่คณ
ุ ไปตลอดกาล ผมรักสาวทอ
ผ้า สาวทอผ้าชือ่ ฉันทนา’)

รักจริงให้ตงิ นัง

ก็เพราะรักจึงบอก จึงบอกออกมาจาก
หัวใจ

Ich liebe dich so sehr, so sehr. Ich sag’s aus
tiefem Herzen. (‘พีร่ กั เธอมาก รักมาก พีบ่ อกออก
มาจากส่วนลึกของหัวใจ’)

อยากจะบอกความนัย ความนัย แต่
มันก็ไม่คอ่ ยกล้า

..., will ich dir was sagen, was sagen, aber ich
wag’ es doch nie (‘พีอ่ ยากบอกเธอถึงอะไรบางอย่าง
บอกอะไรบางอย่าง แต่ไม่เคยกล้าท�ำ’)

พีไ่ ม่ใช่มะกอก มะกอกก็วา่ สามตะกร้า Ich bin nicht aalglatt, nicht aalglatt. Ich belüge
dich nie. (‘พีไ่ ม่ได้ลน่ื อย่างปลาไหล ลืน่ อย่างปลาไหล
พีไ่ ม่เคยโกหกเธอ’)
อยากจะชวนเธอมา เธอมา พูดภาษา
เดียวกัน

Ich will dich einladen, einladen, zu uns’rer
Sprache der Liebe (‘พีอ่ ยากจะชวนเชิญ
ชวนเชิญเธอมาพูดภาษารักของเรากัน’)

เดือนสีป่ ีหน้า ปีหน้า พีก่ จ็ ะมาขอ

Im nächsten März, im März, will ich dich heiraten
(‘เดือนสีป่ หี น้า เดือนสี่ พีจ่ ะขอแต่งงานกับเธอ’)

วันนัน้ ละหนอ ละหนอ พีจ่ ะขอติงนัง

Wenn der Tag kommt, er kommt, will ich dann
Ting Nang (‘เมือ่ วันนัน้ มาถึง วันนัน้ มาถึง พีจ่ ะขอ
ติงนัง’)

ล่องเรือหารัก

ทนระทม ระทมน้อยหน้า

bin d’rum beschämt, muss leiden und leiden
(‘จึงอาย ต้องเป็ นทุกข์ และทุกข์’)

หนุ่มนารอนาง

คอยคนรัก คอยคนรักจากกัน

Und warte, und warte auf meinen Schatz
(‘และคอย และคอยสุดทีร่ กั ของพี’่ )

ยามเมือ่ ฝน ยามเมือ่ ฝนหล่นมา

Als der Regen, als der Regen rieselt
(‘ยามเมือ่ ฝน ยามเมือ่ ฝนหล่นมา’)

มองดูน้�ำ มองดูน้�ำเอ่อคลอง

Beim Schauen, beim Schauen ins Wasser
(‘ยามมอง ยามมองไปทีน่ ้�ำ’)

เป็นเสียงอะไร ต่างจากการทีค่ วรพยายามถ่ายทอดความหมายของค�ำซ�ำ 
้ อีก 3 แห่งในเพลง
“ฝนเดือนหก” คือ ค�ำบรรยายลักษณะฝนตกทีว่ า่ “พร�ำ  ๆ” “โปรย ๆ” และ “ปรอย ๆ”
ออกมาด้วยโครงสร้างทีเ่ ทียบเคียงกันได้ในภาษาเยอรมัน เป็ นต้นว่า ใช้คำ� ว่า tröpfeln,
rieseln และ nieseln ทีล่ ว้ นแต่มคี วามหมายว่า “ตกน้อยแต่ต่อเนื่อง”
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7. ปัญหาด้านการเลือกสรรค�ำและโครงสร้างภาษาทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการร้อง
ั
ปญหาที
ถ่ อื ว่าเฉพาะเจาะจงทีส่ ดุ ส�ำหรับการแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมัน
ในงานวิจยั นี้ คือ ปญั หาในการท�ำให้บทแปลสามารถน�ำมาร้องได้โดยใช้ทำ� นองเดิมของ
เพลงลูกทุ่งไทยทีเ่ ป็ นต้นฉบับ ทัง้ นี้โดยจะต้องพยายามให้ไม่ขดั กับหลักการออกเสียง
ภาษาเยอรมัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษากลิน่ อายของจังหวะ ท่วงท�ำนอง ตลอดจน
อารมณ์ของเพลงต้นฉบับไว้ให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ พบว่าในกระบวนการแปลนัน้ จะต้องใช้วธิ หี าค�ำ
และส�ำนวน ตลอดจนโครงสร้างภาษาเยอรมันหลายแบบทีส่ อ่ื ความหมายใกล้เคียงกัน
แล้วจึงเลือกใช้สำ� นวนทีเ่ ข้ากับจ�ำนวนพยางค์ของค�ำร้อง ท�ำนองเพลง ความสัน้ ยาวของ
ตัวโน้ต การแบ่งวรรคตอน ตลอดจนน�ำ้ เสียงและอารมณ์ของเพลง ดังนัน้ กรณีทม่ี บี ทแปล 2 ส�ำนวน
บางครัง้ ส�ำนวนทีด่ กี ว่าอาจมิใช่สำ� นวนแปลทีแ่ ปลตรงตัวและเก็บความหมายได้ครบถ้วน
มากทีส่ ดุ ก็ได้ แต่หากต้องตัดสินใจเลือก อาจจ�ำเป็ นต้องเลือกส�ำนวนทีร่ อ้ งแล้วให้เสียง
ทีไ่ พเราะและกลมกลืนกับเนื้อหาและอารมณ์ของเพลงก็เป็ นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ทจ่ี ะ
น�ำบทแปลเนื้อเพลง “ร้องไห้กบั เดือน” ของนักศึกษาสองกลุม่ มาเทียบกัน
ตารางที ่ 4 ตารางเปรียบเทียบส�ำนวนแปลส่วนหนึ่งของบทแปลเพลง “ร้องไห้กบั เดือน”
เนื้ อเพลงในต้นฉบับ

ส�ำนวนแปล [4.1]

ส�ำนวนแปล [4.2]

คงมีใคร

Kann es sein,

Vielleicht hast du jemanden,

เขาคอยเอาใจเก่งนัก

dass du jemanden hast,

der um deine Gunst wirbt.

เจ้าถึงลืม ลืมชายทีร่ กั

der viel besser ist als ich?

Du vergisst also dein’n Mann.

ให้คอยเหงาหงอยอยูน่ า D’rum lässt du mich allein.

Weißt du, dass ich einsam bin?

ยิง่ มองดูเดือน

Ich bin traurig,

Ich schau’ den Mond an,

เหมือนเตือนให้ใจผวา

immer wenn ich den Mond seh’. den ich gefürchtet hatte.

ยิง่ คืนนี้เดือนจ้า

In dieser hellen Nacht

In der Nacht. Oh, der Mond,

ฉันมาร้องไห้กบั เดือน

weine ich mit dem Mond.

ich weine mit dir.

แม้วา่ ในด้านความถูกต้องส�ำนวนแปลทังสองส�
้ ำนวนข้างต้นอาจมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน
เพราะต่างก็เก็บความได้ไม่หมดทุกรายละเอียด แต่ส่อื ความหมายหลักตามเนื้อเพลง
ต้นฉบับได้ ทัง้ นี้ เมือ่ แปลย้อนกลับไปบทแปล [4.1] จะมีความหมายว่า “เป็นไปได้หรือไม่
ทีเ่ ธอมีใครทีด่ กี ว่า เธอจึงทิง้ ฉันไว้ให้เดียวดาย ฉันเศร้าใจทุกครังที
้ ม่ องดูเดือน ในคืนทีแ่ สงจ้านี้
ฉันมาร้องไห้กบั เดือน” ในขณะทีบ่ ทแปล [4.2] มีความหมายว่า “บางทีเธออาจจะมีใคร
คอยเอาใจ เธอจึงลืมผูช้ ายคนนี้ของเธอ เธอรูไ้ หมว่าฉันเปล่าเปลีย่ ว ฉันมองดูเดือนที่
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ท�ำให้ฉนั รูส้ กึ กลัว ในยามค�่ำคืน โอ้เดือน ฉันมาร้องไห้กบั เธอ” อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
โดยรวมแล้วส�ำนวนแปล [4.1] จะร้องเข้ากับท�ำนองเพลงได้ดกี ว่า เมือ่ ผูว้ จิ ยั น�ำบทแปล
ทัง้ สองมาวิเคราะห์และเสนอส�ำนวนแปลทีเ่ หมาะสม จึงได้ใช้สำ� นวนบทแปล [4.1] เป็ น
หลัก ทัง้ นี้ โดยเสนอให้แปลเนื้อเพลงท่อนนี้วา่ Kann es sein, dass du jemanden hast,
der dich mehr verwöhnt als ich? D’rum lässt du mich allein. Ich bin traurig, jedes
Mal wenn ich den Mond seh’. In dieser hellen Nacht weine ich mit den Mond ซึง่ มี
ความหมายว่า (‘เป็นไปได้หรือไม่ทเ่ี ธอมีใครซึง่ เอาใจเธอมากกว่าฉัน ดังนัน้ เธอจึงปล่อยให้ฉนั
เดียวดาย ฉันเศร้าใจทุกครัง้ ทีเ่ ห็นเดือน ในคืนทีแ่ สงแรงจ้านี้ ฉันมาร้องไห้กบั เดือน’)
จากการวิเคราะห์บทแปลของนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาใช้วธิ นี ับ
จ�ำนวนพยางค์ของเนื้อเพลงแต่ละวรรคให้ตรงกับต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ บทแปล
ั
จะมีจำ� นวนพยางค์เท่ากันก็ไม่สามารถน�ำมาร้องได้แบบเดียวกับต้นฉบับ เนื่องจากปญหา
ความแตกต่างของค�ำทีเ่ ป็ นสระสัน้ -ยาวแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังขึน้ อยูก่ บั จังหวะและ
วิธกี ารร้องในแต่ละเพลงด้วย ตัวอย่างเช่น หากเปรียบเทียบบทแปลของวรรค “ส่วนพีน่ ่ี
เพ้อคิดถึงอย่างแรง” ในเพลง “คิดถึงจังเลย” ของนักศึกษาสองกลุม่ คือ Aber mein Herz
vermisst nur dich. [3.1] (‘แต่หวั ใจของพีค่ ดิ ถึงแต่เธอ’) และ Ich vermisse dich immer
sehr. [3.2] (‘พีค่ ดิ ถึงเธอมากเสมอ’) จะเห็นได้ว่าต่างมีจ�ำนวนพยางค์เท่ากับต้นฉบับ
อีกทังในส่
้ วนของของการถ่ายทอดความหมายก็ไม่ได้ตา่ งกันมากนัก แต่เพลงนีเ้ ป็นเพลงช้า
ทีเ่ วลาร้องมักมีการเอื้อนค�ำและใส่ลูกคออยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะในประโยคสุดท้ายนี้
จะต้องลากเสียงยาวมาก ท�ำให้บทแปล [3.1] เป็ นบทแปลทีด่ อ้ ยกว่า เพราะจบด้วยค�ำ
ว่า dich ทีเ่ ป็ นพยางค์สนั ้ และมีพยัญชนะท้ายเป็ นเสียงเสียดแทรกซึง่ ลากยาวได้ยาก
เรื่องของความสัน้ ยาวและการเลือกสรรค�ำเพือ่ ให้สามารถร้องเสียงยาวได้ใน
วรรคจบของแต่ละท่อนนัน้ มีผลท�ำให้บทแปลมีคณ
ุ ภาพแตกต่างกันอย่างแน่นอน กรณีท่ี
เป็นเพลงเร็วจ�ำนวนพยางค์มกั มีบทบาทส�ำคัญกว่าบทเพลงทีช่ า้ ทัง้ นี้ เพราะจังหวะทีเ่ ร็ว
ท�ำให้ตอ้ งร้องทุกพยางค์เท่ากับเพลงต้นฉบับ กรณีเพลงทีแ่ ปลเป็นเพลงช้า ยิง่ มีการเอือ้ น
ลูกคอมากก็จะต้องคัดสรรค�ำแปลให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ การเลือกสรรค�ำทีเ่ ป็ นสระเสียงยาว
มาใช้นนั ้ มิได้ทำ� ได้โดยง่ายเสมอไป เพราะยังต้องขึน้ กับเนื้อหาและค�ำศัพท์ทต่ี อ้ งใช้ใน
การสือ่ ความหมายของแต่ละบทเพลงด้วย นอกจากนี้ หากใช้จำ� นวนพยางค์เท่ากับเพลง
ต้นฉบับอาจไม่สามารถร้องได้แบบเดียวกัน ในขณะทีก่ ารเพิม่ พยางค์ไม่ได้เป็ นปญั หา
แต่อย่างใด เช่น ในการแปลวรรคทีว่ า่ “ไร้คเู่ กีย่ วกอดเรือเหว่วา้ ” ในเพลง “ล่องเรือหารัก”
แทบทุกบทแปลจะมีจำ� นวนพยางค์มากกว่าในต้นฉบับภาษาไทย ทีม่ เี พียง 7 พยางค์
เท่านัน้ เช่น *hab’ keine Freundin, bin einsam auf dem Boot [13.1] (‘ไม่มแี ฟน
ว้าเหว่อยู่บนเรือ’) ใช้ถงึ 11 พยางค์ซง่ึ มีจ�ำนวนพยางค์มากกว่าต้นฉบับถึง 4 พยางค์
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แต่สามารถร้องได้สบาย ๆ ซึง่ เมือ่ ปรับแก้ให้ถกู ต้อง ก็ยงั ท�ำให้จำ� นวนพยางค์เพิม่ ขึน้ อีก
เช่น ปรับให้เป็น hab’ keine Freundin, bin einsam auf meinem Boot (‘ไม่มแี ฟน ว้าเหว่
อยูบ่ นเรือของพี’่ ) แต่กไ็ ม่เป็ นปญั หาส�ำหรับการร้องแต่อย่างใด
กรณีท่ใี นเพลงมีช่อื คนหรือชื่อสถานที่ซ่งึ มีความจ�ำเป็ นต้องใช้ค�ำทับศัพท์
ั
ปญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ ต�ำแหน่งของค�ำทับศัพท์เหล่านี้ จะเห็นได้วา่ หากสามารถวางต�ำแหน่ง
ของค�ำเหล่านี้ให้อยูใ่ นต�ำแหน่งเดิมทีป่ รากฏในเพลงต้นฉบับ จะท�ำให้สามารถร้องเพลง
ได้ไพเราะขึน้ หากเปรียบเทียบบทแปลสองส�ำนวนซึง่ วางต�ำแหน่งของค�ำทับศัพท์เหล่านี้
ต่างกัน ก็จะเห็นได้ทนั ทีวา่ เมือ่ ร้องแล้วจะไพเราะต่างกัน ดังตัวอย่างเช่น บทแปลของเนือ้ เพลง
“ฉันทนาทีร่ กั ” ในตอนจบเพลงทีว่ า่ “รักสาวโรงงาน สาวโรงงานชือ่ ฉันทนา” สองส�ำนวน
คือ Ich liebe Chantana, die Webereimädchen ist [8.2] (ผมรักฉันทนา คนทีเ่ ป็ นสาว
โรงทอผ้า’) กับ *Ich liebe die Weberin. Und sie heißt Frau Chantana [8.3] ก็จะเห็น
ได้ชดั ว่า บทแปล [8.2] เมือ่ น�ำมาร้องจะท�ำให้ตอ้ งตัดแบ่งค�ำว่า Webereimädchen ให้
เป็ น die Weberei-Mädchen เพือ่ ให้เข้ากับท�ำนอง กลายเป็ นการหยุดกลางค�ำ และค�ำ
ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ในทางตรงกันข้าม ส�ำนวนแปล [8.3] สามารถน�ำมาร้องได้ไพเราะกว่า
และทีส่ ำ� คัญคือ สามารถลากเสียงค�ำว่า “ฉันทนา” ในตอนจบได้แบบเดียวกันกับต้นฉบับเลย
ซึง่ กรณีน้จี ะเป็นเสน่หใ์ นการใส่คำ� ไทยแทรกลงไปในบทเพลงทีแ่ ปลเป็นภาษาเยอรมันแล้ว
และในกรณีของประโยคนี้ ผูว้ จิ ยั คิดว่ายังควรเสริมเรื่องการใช้ค�ำซ�้ำ  คือ ค�ำว่า “สาว
โรงงาน” เข้าไปด้วย ซึง่ หากท�ำให้จำ� นวนพยางค์เกิน ก็สามารถไปย่อค�ำได้ทค่ี ำ� กริยา
และทีค่ ำ� น�ำหน้านาม ท�ำให้สามารถแปลประโยคนีไ้ ด้วา่ Ich lieb’ ‘ne Weberin. Die Weberin
heißt Chantana (‘ผมรักสาวโรงงาน สาวโรงงานชือ่ ฉันทนา’)
ปญั หาในการแปลเพื่อให้บทแปลภาษาเยอรมันนัน้ สามารถน�ำมาร้องได้กบั
ท�ำนองของเพลงต้นฉบับ จึงเกิดจากปญั หาในการจัดสรรจ�ำนวนพยางค์ และลักษณะ
ของค�ำทีม่ โี ครงสร้างเหมาะสม ตลอดจนการปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งของค�ำในประโยค โดยที่
ยังรักษารูปแบบทางไวยากรณ์ให้ถกู ต้องอยูโ่ ดยอาศัยการแบ่งวรรคตอน ก็เป็ นกลวิธที ่ี
ผูแ้ ปลจ�ำเป็นต้องใช้ เพือ่ ปรับแก้บทแปลของตนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการแปล
เพลงลูกทุง่ ไทยเป็ นเยอรมัน
บทสรุป

ปญั หาทัง้ 7 ด้านทีจ่ ำ� แนกไว้ขา้ งต้นนี้เป็ นการจ�ำแนกโดยเริม่ จากปญั หาทีเ่ ป็ น
ปญั หาทัวไปจนถึ
่
งปญั หาที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับการแปลเพลงลูกทุ่งภาษาไทยเป็ น
ั
ภาษาเยอรมันตามค�ำนิยามทีก่ ำ� หนดไว้ในงานวิจยั ครังนี
้ ้ ปญหาการขาดทั
กษะภาษาเยอรมัน
ั หาการขาดทัก ษะภาษาไทยย่อ มเป็ น ข้อ จ� ำ กัด พื้น ฐานของนัก แปลทุ ก คน
และป ญ
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แต่ขอ้ ผิดพลาดจะมีน้อยหรือมากขึน้ อยูก่ บั ความรูค้ วามสามารถในการใช้ภาษาต้นทาง
และภาษาปลายทางของผูแ้ ปล ในงานวิจยั ของ ถนอมนวล โอเจริญ (O’Charoen, 2002)
ั
ซึง่ วิเคราะห์ปญหาในการแปลกวี
นพิ นธ์ของนิสติ ปริญญาโท จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย
ั
ได้ระบุถงึ ปญหาการขาดทักษะภาษาไทยเช่นกัน ข้อสังเกตทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบ
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในงานวิจยั สองเรื่องนี้ คือ ในการแปลงานกวีนิพนธ์และบทเพลงนัน้
ทักษะการใช้ภาษาปลายทางน่าจะเป็ นปญั หามากกว่าทักษะการใช้ภาษาต้นทาง เพราะ
ในการแปลงานทีเ่ ป็นตัวบทเชิงสร้างสรรค์ มีศลิ ปะในการประพันธ์สงู นัน้ เป็นการยากทีจ่ ะเสาะหา
ถ้อยค�ำในภาษาปลายทางทีส่ ามารถถ่ายทอดคุณค่าทางวรรณศิลป์น้ีออกมาได้งดงาม
เท่าเทียมกัน ปญั หาต่อมาทีพ่ อ้ งกันกับงานวิจยั ของ ถนอมนวล โอเจริญ ยังมีอกี 2 ด้าน
ั
ั
คือ ปญหาอั
นเนื่องมาจากความแตกต่างทางภาษา และปญหาอั
นเนื่องมาจากความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ส�ำหรับปญั หาอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางภาษานัน้ นับว่าเป็ น
ั
ปญหาที
พ่ บบ่อยในงานแปลงานวรรณกรรมทุกประเภทเช่นกัน แต่ในงานวิจยั นีอ้ าจมีขอ้ จ�ำกัด
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากการแปลมีเงือ่ นไขข้อจ�ำกัดทีต่ อ้ งท�ำให้โครงสร้างทีแ่ ตกต่างกันของภาษาไทย
และภาษาเยอรมันนัน้ ถ่ายทอดออกมาด้วยจ�ำนวนค�ำทีใ่ กล้เคียงกันมากทีส่ ดุ ในส่วนของ
การถ่ายทอดเนื้อความทีส่ ะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมนัน้ อาจถือได้วา่ ในการแปล
เพลงลูกทุ่งและการแปลกวีนิพนธ์ หรือแม้กระทังการแปลวรรณกรรมโดยทั
่
วไปนั
่
น้
ั
ั
ผูแ้ ปลมักประสบปญหาเช่
นนี้เป็นเรือ่ งปกติอยูแ่ ล้ว แต่สว่ นทีเ่ ป็นปญหาเฉพาะจะผู
กอยูก่ บั
เนื้อหาของกวีนิพนธ์หรือบทเพลงแต่ละบทมากกว่า
การถูกจ�ำกัดด้วยเงือ่ นไขในการใช้จำ� นวนค�ำใกล้เคียงต้นฉบับเดิม เพือ่ ให้สามารถ
น� ำไปร้องกับท�ำนองดนตรีของเพลงต้นฉบับได้ นับเป็ นการเพิม่ ลักษณะพิเศษของ
ปญั หาในการแปลเพลงลูกทุ่งไทยเป็ นภาษาเยอรมันเข้าไปเสริมปญั หาทัวไปที
่ เ่ กิดขึน้
ั ก 3 ด้านทีเ่ หลือ คือ ปญหาด้
ั
อยูเ่ ป็นประจ�ำแล้ว ปญหาอี
านการถ่ายทอดความหมายให้ครบถ้วน
ปญั หาการแปลการซ�้ำ  และปญั หาในการเลือกสรรค�ำและโครงสร้างภาษาทีเ่ หมาะสม
นับว่าเป็ นปญั หาเฉพาะในงานวิจยั ครัง้ นี้ ปญั หาเหล่านี้สอดคล้องกับทีพ่ บในผลงานวิจยั
ของ สกุนตลา ผาติธรรมรักษ์ (Bhatitrummarak, 2003) ซึง่ ศึกษาการแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตร์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยจัดท�ำบทแปลเพลงแบบถ่ายทอดความหมาย
และสามารถน�ำไปขับร้องได้ควบคูก่ บั บทแปลเพลงแบบตรงตัวเพือ่ ถ่ายทอดความหมาย
และพบว่าปญั หาหลัก คือ การเปลีย่ นแปลงของความหมายไปจากต้นฉบับเดิม ปญั หา
ดังกล่าวเกิดขึน้ จากการเลือกรักษารูปแบบเพือ่ ให้บทแปลมีทำ� นองดนตรีเช่นเดียวกับต้นฉบับ
จึงจ�ำต้องมีการแปลโดยตัดความบางส่วนหรือปรับการถ่ายทอดความหมายให้ผดิ ไปจาก
ต้นฉบับบ้าง
การแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวิจยั ครัง้ นี้มไิ ด้มวี ตั ถุประสงค์
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เพือ่ พิสจู น์การใช้ทฤษฎีการแปลแบบใดแบบหนึ่ง แนวคิดทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำมาใช้สอนและแปล
เพลงลูก ทุ่ง ภาษาไทยเป็ น ภาษาเยอรมัน สอดคล้อ งกับ แนวคิด เกี่ย วกับ ความคิด
สร้างสรรค์ในกระบวนการแปลของ เพาล์ คุสเมาล์ (Kußmaul, 2000; 2010) มากทีส่ ดุ
แม้ว่าคุสเมาล์เองจะไม่ได้กล่าวถึงตัวบทประเภทที่เป็ นบทเพลงเลยก็ตาม คุสเมาล์
ได้น�ำเสนอไว้วา่ แม้วา่ การแปลจะต้องอิงกับภาษาของต้นฉบับ แต่ในกระบวนการแปลนัน้
บ่อยครัง้ จ�ำเป็นต้องแปลเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการแปล โดยเฉพาะ
หากรูปแบบของระบบภาษาต้นทางกับภาษาปลายทางนัน้ มีความแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ผลงาน
ทีส่ ะท้อนความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบหลักสองประการ คือ ความแปลกใหม่
และความเหมาะสม การแปลแบบสร้างสรรค์ จึงต้องเป็ นการเปลีย่ นแปลงภาษาต้นฉบับ
ให้เกิดสิง่ ใหม่ แต่ในเวลาเดียวกันจะต้องคงรักษาวัตถุประสงค์ของต้นฉบับไว้ เช่นเดียวกับ
การแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมันตามความจ�ำกัดความและเงือ่ นไขในงานวิจยั นี้
ซึ่งจ�ำเป็ นต้องแปลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการแปล บทแปลที่ได้ควรสะท้อน
ความคิดสร้างสรรค์ ในแง่ของความแปลกใหม่ จะเห็นได้วา่ บทแปลเพลงลูกทุง่ ภาษาเยอรมันนัน้
อาจเพิม่ ลดจ�ำนวนได้ตามข้อจ�ำกัดและเสรีภาพทีส่ อดคล้องกับจังหวะอันช้าหรือเร็วของ
เพลงและลักษณะการร้อง (เช่น มีการเอือ้ น ลากเสียงยาว หรือใส่ลกู คอในโน้ตนัน้ หรือไม่)
การจัดเรียงค�ำและพยางค์ให้สอดคล้องกับท�ำนองเพลง การแบ่งวรรคตามท�ำนองเพลง
ตลอดจนการก�ำหนดให้ค�ำทีเ่ ป็ นพยางค์เสียงสัน้ -ยาวแตกต่างกันวางอยู่ในต�ำแหน่ ง
ที่เหมาะแก่การร้องมากที่สุด บางครัง้ ไม่อาจใช้ประโยคแบบเดียวกับที่ใช้ปกติก็ได้
ในแง่ความเหมาะสมอาจต้องเลือกตัดความบางอย่างออกไป และเลือกลดรูปการออกเสียง
บางเสียง แต่ไม่วา่ จะใช้วธิ กี ารสร้างสรรค์แบบใด ยังจะต้องอยูใ่ นกรอบทีไ่ ม่ขดั กับระบบ
และไวยากรณ์ภาษาเยอรมันจนเกินไปจนกลายเป็นข้อผิดพลาด การจะบรรลุวตั ถุประสงค์
เช่นนีไ้ ด้ จึงต้องอาศัยกระบวนการแปลทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบตลอดเวลา อันได้แก่ ตรวจสอบ
ความหมายจากพจนานุ ก รม หาข้อ มูล ประกอบเพิ่ม เติม ตรวจสอบด้า นการร้อ ง
ด้วยการน�ำไปใช้รอ้ งจริง และตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบว่าส�ำนวนแปลทีไ่ ด้
เป็ นที่ยอมรับได้หรือไม่ ผ่านการปรึกษาเจ้าของภาษา ผูร้ ูภ้ าษาไทย ตลอดจนผูท้ ่รี ู้
ทัง้ สองภาษาเป็ นอย่างดี จึงจะได้บทแปลทีม่ คี ุณภาพทีด่ ที ส่ี ุดในการใช้งานให้บรรลุ
ั
วัตถุประสงค์ ซึง่ ปญหาที
พ่ บในกระบวนการแปลทัง้ 7 ด้านนัน้ ย่อมเกิดกับผูแ้ ปลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันและภาษาไทยได้ในระดับทีด่ กี ว่าเช่นกัน เพียงแต่
อาจมีปริมาณน้อยกว่าเท่านัน้
แม้งานวิจยั นีจ้ ะเป็นเพียงงานวิจยั ในชันเรี
้ ยนทีเ่ กิดจากการปฏิบตั จิ ริง แต่กพ็ บว่า
มีมติ ทิ น่ี ่ าสนใจเป็ นอันมาก เห็นได้ชดั ว่าการพยายามถ่ายทอดเนื้อหาและสุนทรียภาพ
ทีป่ รากฏอยูใ่ นเพลงลูกทุง่ ไทยนัน้ สามารถน�ำไปสูอ่ งค์ความรูม้ ากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
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การสอน “การแปลเพลงลูกทุง่ ไทยเป็นภาษาเยอรมัน” ในระดับอุดมศึกษา เป็นการเปิดโอกาส
ให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและความสามารถในภาษาต่างประเทศในมิตทิ ห่ี ลากหลาย
และเปิดโลกทัศน์ให้นกั ศึกษาได้รจู้ กั ภาษาเยอรมันในฐานะต่างประเทศในระดับทีล่ ะเอียดอ่อนขึน้
ตลอดจนเรียนรูภ้ าษาและวัฒนธรรมไทยของตนไปพร้อมกัน การเรียนรู้ “ความเป็ นอืน่ ”
โดยทีไ่ ม่ลมื “รากเหง้า” ของตนเองเป็ นทิศทางทีน่ ่าส่งเสริม และยังสามารถตอบโจทย์
การปฏิบตั ติ ามพันธกิจในการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาไทยได้วา่
การศึกษาสาขาภาษาเยอรมันในระดับอุดมศึกษานัน้ สามารถน�ำมาเชือ่ มโยงกับ “ความเป็นไทย”
และอาจน�ำไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทยได้เช่นกัน
หัวข้อวิจยั ของโครงการวิจยั นีพ้ ฒั นาขึน้ อย่างเป็นขันเป็
้ นตอน เริม่ จากการร้องเพลงเล่น
ของนักศึกษา การท�ำโครงการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชาฯ การขับร้องและ
แสดงเพลงลูกทุง่ เยอรมันในวาระต่าง ๆ ไปสูก่ ารน�ำประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ไปพัฒนาเป็ น
เนื้อหาในการเรียนการสอน และน�ำเอาสิง่ ทีไ่ ด้จากชันเรี
้ ยนมาวิจยั อีกครัง้ ส�ำหรับผูว้ จิ ยั เอง
ถือว่าเป็ นความพยายามทีจ่ ะผสมผสานระหว่างการศึกษาและวิจยั ตามรูปแบบปรัชญา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ วิลเฮ็ลม์ ฟอน ฮุมโบลท์ (Wilhelm von Humboldt) ทีเ่ น้น
“การศึกษาและการวิจยั ” (Forschung und Lehre)  ซึง่ เมือ่ วิจยั แล้วควรก็สามารถน�ำสิง่ ทีไ่ ด้น้ี
ไปพัฒนาการเรียนการสอน และต่อยอดการศึกษาค้นคว้าวิชาการต่อไปได้อกี เนื่องจาก
โครงการวิจยั เพียงโครงการเดียวคงไม่สามารถให้คำ� ตอบสุดท้ายในเรือ่ งใดได้ งานวิจยั นีก้ เ็ ช่นกัน
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าแม้จะเป็ นเรือ่ งเฉพาะ ทัง้ ในแง่ของประเด็นการวิเคราะห์ เนื้อหา ตลอดจน
ข้อมูลทีว่ เิ คราะห์ แต่กย็ งั อาจน�ำไปพัฒนาเป็นโครงการวิจยั ต่อยอดออกไปได้อกี หลายด้าน   
จึงขอเสนอแนะบางหัวข้อทีเ่ กีย่ วเนื่องกันและอาจวิจยั ต่อไปได้อกี ในอนาคตไว้ เช่น วิจยั
การแปลเพลงลูกทุง่ ตลอดจนจัดท�ำสรรนิพนธ์บทเพลงลูกทุง่ ทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการ
เพลงลูกทุง่ เพือ่ น�ำองค์ความรูส้ ว่ นนี้ออกเผยแพร่แก่วงการวิชาการเยอรมัน ตลอดจนน�ำ
เพลงลูกทุง่ เยอรมันทีไ่ ด้ไปใช้ประโยชน์ในวงการอืน่ อาทิ ในการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ทัง้ นี้ จะต้องอาศัยผูแ้ ปลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์สงู กว่ากลุม่ นักเรียน
นักศึกษา
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