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นักแปลกับปัญหาการแปลข้ ามวัฒนธรรม
Translators and the Problems of Cross Cultural Translation
ธัญญรัตน์ ปาณะกุล1
Thanyarat Panakul
บทคัดย่อ
นักแปลเป็ นเสมือนสะพานเชื่อมความรู้ ความคิดและความต้องการจากผูเ้ ขียนไปยังผูอ้ ่าน นักแปล
นอกจากจะต้องเชี่ ย วชาญภาษาต้น ฉบับ และภาษาแปลเป็ นพื้ น ฐานแล้ว จะต้อ งมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งต้น ฉบับ
วัฒนธรรมของเรื่ องและสายวิช าของเรื่ องที่ จะแปล ตลอดจนมี ก ารสะสมประสบการณ์ ความรู้ รอบตัว
ความรู้รอบด้าน ความรู้เฉพาะด้านอี กด้วยอาจกล่าวได้ว่า ภาษาการแปล และวัฒนธรรมสัมพันธ์ กนั อย่าง
แนบแน่น บทความนี้ ศึกษาบทบาทของนักแปลและปั ญหาการแปลข้ามวัฒนธรรมที่นกั แปลจะต้องประสบ
และหาวิธีแก้ไข โดยแบ่งศึกษาเป็ นสามหัวข้อคือ (1) การวิเคราะห์และสรุ ปความเห็นของนักแปลต่อบริ บท
ทางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู ้ (2) ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้ (3) ปั ญหาการแปล
ด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน
คาสาคัญ: การแปล, ปัญหาการแปล, การแปลข้ามวัฒนธรรม
Abstract
A translator acts like a bridge that connects readers with a writer’s knowledge, ideas and desires.
Translators need not only to have good language skills in the source language and the target language, but
they also need to be well-grounded in the original text, especially the cultural aspects and the
interdisciplinary subjects underlying the text. One may conclude that language, translation and culture are
closely related. This article aims to study translators’ roles and the problems of cross-cultural translation
they often encounter and to which they need to find solutions. The study explores three topics: (1) an
analysis and summary of a professional translator’s opinion on the importance of cultural context and the
collection of a knowledge base, (2) the problem of language translation overlapping the knowledge base
problem, and (3) the problem of translating across different cultures.
Keywords: translation, translation problem, cross cultural translation
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บทนา
นักภาษาศาสตร์ และนักวิชาการแปลต่างให้นิยามการแปลต่าง ๆ กันไป Hans Vermeer (1996)
นักภาษาศาสตร์ ชาวเยอรมันผูค้ ิดค้นทฤษฎีการแปล “Skopos” (Skopos Theory) ระบุวา่ งานแปลเป็ นการ
นาเสนอข้อ มู ล วัฒนธรรมต้น ทางที่ เขี ย นโดยภาษาต้น ทางให้แ ก่ วฒั นธรรมปลายทางในรู ป แบบภาษา
ปลายทาง การแปลที่ดีตอ้ งยึดวัตถุประสงค์ของงานแปลเป็ นหลัก (วรวิทย์ กิจเจริ ญไพบูลย์, 2560, หน้า 29)
คานิยามนี้เน้นย้าความสัมพันธ์ระหว่างภาษา การแปลและวัฒนธรรม คาถามที่เราควรสนใจหาคาตอบต่อไป
คือ วัฒนธรรมหมายถึงอะไร
ความสั มพันธ์ ของภาษา การแปลและวัฒนธรรม
ในบรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตผูส้ นใจศึกษาวัฒนธรรม คานิยามสาหรับวัฒนธรรมของ Edward
Burnett Tylor (2018) นักมานุษยวิทยาและผูก้ ่อเกิดวิชามานุ ษยวิทยาเชิ งวัฒนธรรมเป็ นคานิยามที่ครอบคลุม
มากที่สุด Tylor กล่าวว่า วัฒนธรรมหมายถึงสิ่ งแวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึ้น วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งซับซ้อนซึ่ งรวม
เอาเรื่ องสารสนเทศ ความเชื่อ ศิลปะ ลัทธิ สมรรถนะและการฝึ กหัด ซึ่ งมนุษย์จะต้องเรี ยนรู้ในฐานะสมาชิก
ของสังคม นอกจากนี้ Eric Denoun (2000) นักวิชาการแปลได้กล่าวเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างการแปลกับ
วัฒนธรรม โดยให้คานิ ยามของการแปลว่า การแปลคือการสื่ อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมเป็ น
การรวมเอาประสบการณ์ที่ซับซ้อนไว้ดว้ ยกัน และควบคุ มการปฏิบตั ิตนในชี วิตประจาวัน ประสบการณ์ ที่
ซับซ้อนนี้ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางสังคม ศาสนา ประเพณี ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ ตลอดจนการใช้
ภาษาในวัฒนธรรมนั้นในชีวติ ประจาวันมารวมกันไว้
กล่ า วโดยสรุ ป เมื่ อ การแปลคื อ การสื่ อ สารระหว่า งวัฒนธรรม นัก แปลที่ ดีจ ะต้อ งตระหนัก ถึ ง
ความหมายอันกว้างขวางของวัฒนธรรม ซึ่ งรวมเอาประสบการณ์ที่ซบั ซ้อน ความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ รวมถึง
การใช้ภาษาในวัฒนธรรมนั้น ๆ อนึ่ ง นอกจากนักแปลต้องใส่ ใจบริ บทวัฒนธรรมและสังคมที่ผปู ้ ระพันธ์ใช้
แล้ว ยังต้องสนใจใฝ่ รู ้ ใฝ่ ศึกษาความรู ้นอกตัวบท ได้แก่ การศึกษาชี วิตและผลงานของนักประพันธ์ เพื่อให้
เข้าใจแนวคิด โลกทัศน์ และลีลาการเขียนของนักประพันธ์ (วัลยา วิวฒั น์ศร, 2545, หน้า 154) ยิ่งไปกว่านั้น
ศศิ อินทโกสุ ม (2556, หน้า 29) กล่าวย้ าว่า นักแปลจะต้องสนใจบริ บททางวรรณกรรมและสังคมในยุคสมัย
ของนักประพันธ์อีกด้วย
การใฝ่ หาความรู ้นอกตัวบทนั้นเป็ นหน้าที่ของนักแปลที่จะค้นคว้าจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เสี ยก่อนจะ
ลงมือแปล นักวิชาการด้านการแปลเรี ยกความรู ้ประเภทนี้ วา่ ความรู ้รอบตัวบ้าง ความรู ้รอบด้านบ้าง ความรู ้
เฉพาะด้าน และคลังความรู้ เป็ นต้น
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บทความนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะศึ ก ษาเนื้ อหาที่ เ กี่ ย วข้องกับ เรื่ องนัก แปลกับ ปั ญหาการแปลข้า ม
วัฒนธรรม 3 หัวข้อด้วยกัน คือ
1. การวิเคราะห์และสรุ ปความเห็นของนักแปลต่อบริ บททางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู ้
2. ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
3. ปั ญหาการแปลด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน
1. ความเห็นของนักแปลต่ อบริบททางวัฒนธรรมและการสะสมคลังความรู้
ความเห็นของนักแปลในหัวข้อข้างต้นตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์สดใส ขันติวรพงศ์
(2018) เจ้าของนามปากกา ‘สดใส’ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2018 ผูส้ ัมภาษณ์คือ พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล
จากทีมงาน the 101 world หัวข้อสัมภาษณ์คือ “การเป็ นนักแปลไม่ใช่แค่รู้ภาษา” – เปิ ดชีวิตนอกตาราฉบับ
‘สดใส’
คาถามข้ อทีห่ นึ่ง
ผูส้ ัมภาษณ์: ที่บอกว่าคนอ่านน้อยโดยเฉพาะงานวรรณกรรม อาจารย์มองว่าเป็ นเรื่ องปกติไหม
อาจารย์สดใส: ปกติ อยู่แล้ว เพราะคนกลุ่ ม น้อยที่ จะเข้า ถึ งงานพวกนี้ หนึ่ ง คื อคุ ณต้องมี พ้ืนฐานความรู ้
พอสมควร ถึงจะเข้าใจได้ ถ้าคุณไม่มีพ้ืนฐานอะไรเลยไม่วา่ จะทางวัฒนธรรม การเมือง หรื อประวัติศาสตร์
แล้วจู่ ๆ คุณไปอ่าน คุณก็จะงง เฮ้ย มันคืออะไร
บางคนบอกว่าอ่าน ‘เกมลูกแก้ว’ แล้วไม่เข้าใจ เราก็เข้าใจได้นะ คือถ้าเขาไม่มีพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ เลย หรื อกระทัง่ วิธีคิดทางปรัชญา จิตวิทยา ก็อ่านยากเป็ นธรรมดา แต่คนที่มีพ้ืนฐานเหล่านี้ จะ
รู ้ สึกอีกแบบเลย เฮ้ยมันคิดได้ยงั ไงวะ เจ๋ ง สุ ดยอด หรื ออย่างเรื่ อง ‘เทพเจ้าแห่ งสิ่ งเล็ก ๆ ของอรุ ณธตี รอย
แปลตั้ง ไม่รู้กี่ภาษา ได้รางวัลมากมาย เด็ก บางคนมาอ่า น บอกไม่ ค่อยเข้าใจ ก็ ไม่ แปลก เพราะไม่ เข้าใจ
วัฒนธรรมอินเดีย ไม่เข้าใจการแบ่งแยกระบบวรรณะต่าง ๆ แต่สาหรับคนที่เข้าใจอารยธรรม เข้าถึงพื้นฐาน
ประวัติศ าสตร์ จะรู ้ สึ ก เลยว่า โห มันคิ ดได้ย งั ไง แล้วจะเข้า ใจเลยว่า ท าไมโลกถึ ง ยกย่องงานพวกนี้ ก ัน
นักหนา
เราถึ งบอกว่า บางทีมนั จาเป็ นเหมือนกันที่จะต้องปูพ้ืนฐานเหล่ านี้ ไว้บา้ ง อย่างน้อย ๆ ก็
ตั้งแต่ระดับมัธยม เด็กควรจะรู ้อารยธรรมโลกบ้าง รู ้ประวัติศาสตร์ บา้ ง เพื่อให้เขาไปต่อได้ เรื่ องพวกนี้ ตอ้ งปู
พื้นฐานกันตั้งแต่ในโรงเรี ยน สุ ดท้ายก็ไปโทษได้ไม่เต็มปากหรอก ว่าทาไมคนอ่านกันน้อย เพราะไม่ใช่ว่า
ทุกคนอ่านแล้วจะเข้าใจ อย่างตัวเราในฐานะคนแปล เราก็ทาใจอยูแ่ ล้วว่า จะมีนกั อ่านจริ ง ๆ อยูแ่ ค่กลุ่มหนึ่ ง
แต่ถึงแม้วา่ มันจะน้อย แต่สิ่งที่เขาได้มนั เยอะไง
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสในฐานะนักแปลผูค้ ร่ าหวอดในวงการแปลหนังสื อมากว่า 40 ปี ได้ตอกย้าข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ ในฐานะนักอ่านก็ดี ในฐานะนักแปลก็ดี การปูพ้นื ฐานความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา
การศึกษาประวัติศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวิทยา เพื่อเข้าใจวิธีคิดของนักเขียน ตัวละครในเรื่ อง เป็ นสิ่ ง
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สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ มิฉะนั้น ผูอ้ ่านจะไม่สามารถเข้าใจเข้าถึง และชื่นชมวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ ได้เลย
และการปูพ้นื ฐานก็ควรทากันในโรงเรี ยน ตั้งแต่ระดับมัธยม
คาถามทีส่ อง
ผูส้ ัมภาษณ์: ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ประวัติศาสตร์ ดว้ ย ความรู ้ดา้ นนี้มีผลต่อการทางานแปลแค่ไหน
อาจารย์สดใส: มีผลมาก จาเป็ นมาก การที่เราเรี ยนภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทาให้เรารู ้ บริ บทโลก อย่าง
น้อยเราก็เข้าใจว่ายุโรปเขาคิดยังไง สภาพภูมิอากาศเป็ นยังไง ประวัติศาสตร์ เป็ นยังไง ถึงแม้เราไม่เคยไปแต่
เรารู ้ แล้วพอมาอ่านงานพวกนี้เราก็พอเข้าใจ เชื่อมโยงได้
บางคนถึงบอกว่า งานแปลเนี่ ย ไม่ใช่วา่ จบเอกอังกฤษมาแล้วจะทาได้เลย เพื่อนเราบางคน
ยังบอกเลยว่าไม่กล้าทา เราก็ไม่แปลกใจ คือคุ ณเก่งภาษาก็จริ ง แต่การที่คุณไม่รู้บริ บทวัฒรธรรม ไม่มีพ้ืน
ฐานความรู ้บางอย่าง บางทีมนั นึ กไม่ออก จินตนาการไม่ได้ สุ ดท้ายก็จะส่ งผลต่อการเลือกคา เลือกประโยค
ว่าจะใช้แบบไหนยังไง
เวลาเราสอนประวัติศาสตร์ เรามักจะพูดกับนักเรี ยนเสมอว่า หนึ่ ง แผนที่เราต้องรู้นะ อะไร
อยู่ตรงไหนยังไง ภูมิอากาศเป็ นยังไง พืชพันธุ์ของเขาเป็ นยังไง อารยธรรมเป็ นยังไง จนเราสามารถพูดได้
โดยที่ไม่ตอ้ งอ้างตารา เคยมีอาจารย์รุ่นพี่ถามว่า สดใส เสี ยใจไหมที่เรี ยนภูมิศาสตร์ เราบอกไม่เสี ยใจเลยพัน
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เป็ นวิ ช าที่ มี ป ระโยชน์ ก ับ ชี วิ ต มาก ยิ่ ง ตอนหลัง มาท างานแปล ยิ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า มี ป ระโยชน์ ม าก
ยกตัวอย่างว่าเราแปลงานเยอรมัน ทั้งที่เราไม่เคยไปเยอรมัน แต่เราพอจะรู ้ บริ บทที่ นนั่ เพราะเคยเรี ยนมา
อากาศเป็ นยังไง บ้านเมืองเป็ นยังไง ประวัติศาสตร์ ของเขาเป็ นยังไง เราพอจะนึ กได้ มันอาจไม่ถูกต้องร้อย
เปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมจริ ง แต่พ้นื ฐานความรู ้ที่เรามี เอามาใช้งานได้
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสยืนยันว่าในฐานะนักแปล ความรู ้เกี่ยวกับศาสตร์ ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก ถือว่าเป็ นความรู ้เกี่ยวกับบริ บทโลกที่นกั แปลต้องรู้ อนึ่งนักแปล
จะเก่งแต่ภาษาอย่างเดี ยวไม่ได้ ต้องรู ้บริ บทวัฒนธรรมของหนังสื อที่จะแปลด้วย เพราะวัฒนธรรมสัมพันธ์
กับภาษา ความอ่อนด้อยในเรื่ องวัฒนธรรมจะส่ ง ผลกระทบต่อจิ นตนาการ การเลื อกค า เลื อกประโยคที่
เหมาะสม
คาถามข้ อทีส่ าม
ผูส้ ัมภาษณ์: หมายความว่า การจะทางานแปลได้ดี จะเก่งภาษาอย่างเดียวไม่ได้
อาจารย์สดใส: ไม่ได้ อย่างน้อยคุณต้องรู ้บริ บทวัฒนธรรมเขา รู ้ความเป็ นอยู่ รู ้วิธีคิดจิตใจของคน เพราะคา
คาหนึ่ง มันแปลได้ไม่รู้กี่ความหมาย ถ้าคุณไม่เข้าใจ คุณจะหยิบคาไหนมาใช้ล่ะ จะใช้คาว่า ข้าพเจ้า ฉัน ดิฉนั
หนู แค่สรรพนามก็ตอ้ งเลื อกแล้วว่า จะเอายังไง ไม่ใช่เอะอะก็ ‘ข้าพเจ้า’ ตลอด หรื อพวกคาสบถ คาอุทาน
เช่นคาว่า well ในอังกฤษ จะแปลแบบไหน จะใช้ ‘เออ’ หรื อ ‘เอาละนะ’ ก็ตอ้ งเข้าใจบริ บทก่อน แล้วถึงเลือก
มาใช้
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อีกเรื่ องหนึ่งคือ คุณต้องเก่งภาษาไทยเพียงพอ เชี่ ยวชาญภาษาแม่เพียงพอ เพราะต่อให้ภาษาอังกฤษ
คุ ณเป็ นเลิ ศ แต่ภาษาแม่ไม่ค่อยดี คุ ณก็จะเอาความหมายออกมาไม่ได้ สุ ดท้ายพอแปลออกมาแล้วมันต้อง
เสมอกัน ภาษาไทยเราต้องเข้มแข็งก่อน แล้วถ้าอังกฤษเข้มแข็งพอกัน มันถึงจะไปได้ดี ถ้าเธอเก่งอังกฤษแล้ว
ภาษาไทยใช้ไม่ได้ เธอจะเขียนให้คนไทยเข้าใจได้ยงั ไง
วิเคราะห์
อาจารย์สดใสชี้ ให้เห็นว่า การเลื อกใช้คาสรรพนามในภาษาไทยได้ถูกต้องจะสะท้อนความรู ้ความ
เข้าใจวัฒนธรรมไทยของผูแ้ ปล เนื่องจากในภาษาอังกฤษ มี “I” เป็ นสรรพนามบุรุษที่หนึ่ งเพียงคาเดียว แต่
ในภาษาไทยมีหลายคา ผูแ้ ปลจะเลื อกแปลให้ตรงกับคาสรรพนามไทยคาใด ผูแ้ ปลจะต้องรู้ความสัมพันธ์
ระหว่า งผูพ้ ูด-ผูฟ้ ั ง สถานภาพทางสั ง คมระหว่า งผูพ้ ูด -ผูฟ้ ั ง อารมณ์ และสถานการณ์ ของผูพ้ ูด -ผูฟ้ ั งใน
ขณะนั้น เหล่านี้เรี ยกว่าบริ บทวัฒนธรรมที่ผแู ้ ปลต้องรู ้และเข้าใจ
นอกเหนือไปจากนี้ คุณสมบัติของผูแ้ ปลในด้านภาษาที่สาคัญยิง่ ยวดข้อหนึ่งคือ ผูแ้ ปลต้องเชี่ยวชาญ
ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางเพื่อสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้
คาถามข้ อทีส่ ี่
ผูส้ ัมภาษณ์: ยิง่ พอเป็ นงานวรรณกรรม ก็ยงิ่ ยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
อาจารย์สดใส: ใช่ ไหนจะอารมณ์ของมันอีก ความรู ้ สึกนึ กคิดของตัวละครต่าง ๆ อีก เชื่ อไหมว่าเวลาเรา
ทางาน เรารู ้สึกเหมือนเป็ นตัวละครนั้นเลย ไม่ใช่ว่าเราแกล้งนะ แต่เราอินไปกับมัน บางครั้งก็ร้องไห้น้ าตา
ไหลไปกับมัน ฉะนั้นเรื่ องอารมณ์ก็สาคัญ ถ้าเธออารมณ์แข็งกระด้าง เธออย่ามาทางานวรรณกรรม
แล้วตอนนี้กระแสโลก สังเกตว่าคนเริ่ มกลับมาโหยหา slow reading กันมากขึ้น เพื่อพัฒนา
ด้านอารมณ์ เพราะตอนนี้ มนุ ษย์จะกลายเป็ นเครื่ องจักรหมดแล้ว เห็ นอะไรก็เฉยเมยไปหมด เป็ นปั ญหา
ระบบการศึกษาทัว่ โลกเลยนะ เขาบอกว่า เฮ้ยต้องกลับมาอ่านหนังสื อ โดยเฉพาะวรรณกรรม เพราะมันทาให้
เธอได้ลงลึกในความรู ้สึก ต่างจากการอ่านในออนไลน์ที่เป็ นการอ่านแบบผ่าน ๆ ไม่ทนั ได้รู้สึกอะไร
วิเคราะห์
ตามความเห็นของอาจารย์สดใส การแปลงานวรรณกรรมเป็ นงานยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ผูแ้ ปล
จะต้องมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครในเรื่ อง จึงจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครออกมาได้ดี การ
อ่านวรรณกรรมจะทาให้มนุ ษย์หนั มาสนใจ เจาะลึก เข้าถึงความรู ้สึกต่าง ๆ ของมนุษย์ดว้ ยกัน มิฉะนั้นมนุษย์
อาจจะกลายเป็ นเครื่ องจักรไปหมด
สรุ ป
บทสรุ ปที่เราได้จากบทสัมภาษณ์นกั แปลมืออาชี พ อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์คือ ในฐานะนักอ่าน
ก็ดี นักแปลก็ดี จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรมภาษาต้นทางที่ปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ
นอกเหนือจากพื้นความรู ้ทางประวัติศาสตร์ การเมือง ปรัชญา จิตวิทยา สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเข้าใจวิธีคิดของ
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นักเขียน ตัวละครในเรื่ องที่อ่าน นักแปลจะเก่งแต่ภาษา ‘มา’ และภาษา ‘ไป’ ไม่ได้ นักแปลจะต้องรู ้ถึงบริ บท
วัฒนธรรมของหนังสื อที่ จะแปลด้วย นอกจากนี้ นักแปลจะต้องเก่ งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางใน
ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ รู ้ลึกถึงบริ บทวัฒนธรรมที่แสดงออกทางภาษานั้น จนสามารถสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้
อนึ่ง การแปลงานวรรณกรรมเป็ นงานยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ ง ผูแ้ ปลจะต้องมีอารมณ์ร่วมกับตัวละคร จึงจะ
สามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละครออกมาได้ดี
2. ปัญหาภาษาทับซ้ อนกับปั ญหาคลังความรู้
หัวข้อข้างต้นอาจแบ่งย่อยเป็ นสองข้อย่อย เพื่ออธิ บายให้เข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้
2.1 นิยามปัญหาด้านภาษาและความหมายของคลังความรู้
2.2 ตัวอย่างงานแปลแสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
2.1 นิยามปัญหาด้านภาษาและความหมายของคลังความรู้
สิ ทธา พินิจภูวดล (2535) จาแนกสาเหตุของปัญหาการแปลผิดความหมายออกเป็ น 2 ประเด็นหลัก
ได้แก่
1. ปั ญหาด้านภาษา การแปลผิดความหายเกิดจากผูแ้ ปลอ่อนภาษา ทั้งภาษาต่างประเทศซึ่ งเป็ นภาษา
ของต้นฉบับ และภาษาไทยที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมาย
2. ปั ญหาด้านความรู ้รอบตัว ผูแ้ ปลที่รู้ท้ งั สองภาษาอย่างดี อาจไม่ประสบความสาเร็ จในการแปล
หากขาดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่จะแปลและความรู ้รอบด้าน ดังนั้น ผูแ้ ปลจะต้องค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง
ที่จะแปล และเปิ ดโลกทัศน์เพื่อรับรู ้ความเคลื่อนไหวสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ส่ วนปั ญหาการแปลที่เกิดจากความอ่อนด้อยของผูแ้ ปลในการสะสมความรู ้ไว้ในคลังความรู ้ของตน
นั้น เราอาจศึกษาได้จากความเห็นของนักวิชาการแปล ซึ่ งนิยาม “คลังความรู้” ต่างกันไปตามความเห็นของ
ตนดังต่อไปนี้
Lederer (1994, p. 37) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแปลชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า คลังความรู ้ของบุคคลหนึ่งจะ
ประกอบด้วย “ความทรงจาเกี่ยวกับเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก อารมณ์ ความรู ้สึก ความรู ้ ภาคทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ได้ร่ าเรี ยนมา จินตนาการ ผลของการคิดใคร่ ครวญหรื อไตร่ ตรองเรื่ องต่าง ๆ ความรู ้ที่ได้จากการอ่าน
ความรู้รอบตัว หรื อความรู้เฉพาะด้าน”
ศศิ อินทโกสุ ม (2560, หน้า 62) สรุ ปว่า คลังความรู ้ หมายถึง ข้อมูลซึ่ งปราศจากรู ปแบบภาษาที่ถูก
สั่งสมไว้ในรู ปของความทรงจาของบุคคลหนึ่ง ทั้งความทรงจาเกี่ยวกับความรู ้หรื อสาระและความทรงจา
เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ้สึก คลังความรู ้น้ ีเองที่ผอู ้ ่านหรื อผูแ้ ปลนามาใช้โดยไม่รู้ตวั เพื่อเพื่อทาความเข้าใจวาท
กรรมทั้งระดับสาระและระดับอารมณ์
ดังนั้น คลังความรู ้ของผูอ้ ่านหรื อผูแ้ ปลจึงหมายรวมเอาความรู ้รอบตัว ความรู ้รอบด้าน ความรู ้
เฉพาะด้าน ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ ฯลฯ ของผูอ้ ่านหรื อผูแ้ ปลนัน่ เอง
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2.2 ตัวอย่างงานแปลแสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
ศศิ อิ นทโกสุ ม (2556) ได้ต้ งั ข้อสังเกตจากงานวิจยั ของตนว่า ข้อผิดพลาดที่ พบในงานแปลของ
นักศึกษาวิชาการแปล จะมีสาเหตุมาจากปั ญหาหลายปั ญหาและบางครั้งก็เป็ นข้อผิดพลาดที่เกิ ดจากปั ญหา
ทับ ซ้อ นกัน เช่ น นัก ศึ ก ษามี ปั ญ หาด้า นความรู ้ ภ าษาฝรั่ ง เศส ได้แ ก่ ปั ญ หาค าศัพ ท์ ส านวน ค าไวพจน์
โครงสร้างประโยค ในเวลาเดียวกัน นักศึกษาก็มีปัญหาด้านคลังความรู ้ จึงทาให้นกั ศึกษาแปลผิดความหมาย
ศศิ อินทโกสุ ม (2556, หน้า 202) ได้ยกตัวอย่างข้อผิดพลาดของนักศึกษาหลักสู ตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง แสดงปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหา
คลังความรู้
ปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้
ต้ นฉบับ
บทแปล (ผิดความหมาย)
Je vous salis ma rue et j’en m’excuse
ข้าพเจ้าขอโทษที่ทาให้พ้นื ถนนสกปรก
un home sandwich m’a donné un prospectus ชายขายแซนด์วชิ ได้ยนื่ แผ่นพับเรื่ องการ
ทักทายด้วยอาวุธ แต่ขา้ พเจ้ากลับขว้างทิ้ง
de l’armée du Salut et je l’ai jeté
ขยะบนโลกของเรา, 2546, หน้า 35
Viet, Wolfrum & Verdet, 1994, p. 65
ศศิ อิ นทโกสุ ม ได้วิ เคราะห์ รายละเอี ย ดว่า ในบริ บ ทข้า งต้น เป็ นต้นฉบับ แทรกบทกลอนของ
Jacques Prévert กวีชื่อดังของฝรั่ งเศสในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่ งมีชื่อเสี ยงด้านการแต่งกลอนด้วยภาษา
ชาวบ้านและการเล่นคาล้อเลียน สานวน คาพังเพย หรื อคาพูดติดปากต่าง ๆ กลอนบทแรกแต่งล้อเลี ยนคา
สวดสรรเสริ ญพระแม่มารี ที่วา่ « Je vous salue Marie.- ข้าขอนมัสการพระแม่มารี » โดยผวนคาในประโยค
เป็ น « Je vous salis ma rue. » ซึ่ งถ้าพิจารณาเฉพาะความหมายของประโยคโดยไม่สนใจบริ บทวาทกรรม ก็
ถือได้ว่านักศึกษาแปลได้ถูกต้องว่า “ข้าพเจ้าขอโทษที่ทาให้พ้ืนถนนสกปรก” ข้อผิดพลาดด้านความหมาย
เกิ ดขึ้นในกลอนบทถัดมาจากปั ญหาด้านความรู ้ ภาษาฝรั่งเศสที่ทบั ซ้อนกับปั ญหาด้านความรู ้ นักศึกษาไม่
รู ้จกั คาว่า « homme sandwich » ซึ่งเป็ นคานามประสม หมายถึง “ผูร้ ับจ้างห้อยป้ ายโฆษณาเดินไปตามถนน”
คาดังกล่าวสร้ างขึ้ นจากภาพของผูร้ ั บจ้างที่ตอ้ งห้อยป้ ายโฆษณาไว้ท้ งั ด้านหน้าและด้านหลัง จึ งดู เหมื อน
แซนด์วิชเดินได้ แต่ก็เป็ นคาที่บญั ญัติไว้ในพจนานุ กรมภาษาทัว่ ไป ไม่ใช่คาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ทว่านักศึกษา
กลับไม่คน้ คว้าและแบ่งคานี้ เป็ นสองส่ วนคือ « homme - ผูช้ าย » และ « sandwich - แซนด์วิช » และแปล
ตามความเข้าใจของตนเองว่า “ชายขายแซนด์วชิ ”
ผูว้ จิ ยั ได้แจกแจงปั ญหาประเด็นต่อมา คือคาสะกดใกล้เคียง นักศึกษาสับสน ระหว่างคาว่า « armée กองทัพ » กับ « arme - อาวุธ » อีกทั้งไม่เข้าใจความหมายของคาว่า « salut » ซึ่งเป็ นคาไวพจน์ และในบริ บท
นี้หมายถึง “การพ้นทุกข์หรื อการได้ข้ ึนสวรรค์ไปอยูก่ บั พระเป็ นเจ้า” ไม่ใช่ “การทักทาย” ในความหมายที่
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นักศึกษาคุน้ เคยดี ปั ญหาด้านคาศัพท์ทาให้นกั ศึกษาไม่เข้าใจความหมายของ « armée du Salut » ก็จริ ง แต่
ปั ญหานี้ เกิดร่ วมกับการขาดความรู ้สังคมตะวันตกด้วย เพราะ « Armée du Salut » เป็ นชื่อเฉพาะขององค์กร
สากลเพื่อช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ และเผยแผ่คริ สตศาสนา และในช่ วงเดื อนธันวาคม (คริ สต์มาส) ของทุกปี จะ
ขอรับบริ จาคเงินเพื่อนาไปใช้ในกิจการการกุศลขององค์กร ดังนั้น « homme sandwich » ในบริ บทนี้ ก็คือ
สมาชิกหรื ออาสาสมัครซึ่ งห้อยป้ ายขององค์กร “กองทัพสวรรค์” ออกมาแจกใบประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับ
บริ จาคเงินนัน่ เอง
ข้อสังเกตที่สรุ ปได้จากตัวอย่างงานแปลของนักศึกษาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มีดว้ ยกันสอง
ประการ
ประการแรก ปั ญหาการแปลที่เกิ ดขึ้น มักจะมาจากหลายปั ญหาเกิ ดขึ้นพร้ อมกันและทับซ้อนกัน
เช่น นักศึกษาไม่รู้จกั คาผวน Je vous salis ma rue ว่ามาจาก Je vous salue Marie นักศึกษาไม่รู้จกั การเล่นคา
ในบทกลอนของกวีชาวฝรั่งเศส ทาให้แปลผิดเพราะแปลไปตรง ๆ ตามความหมายของคาศัพท์ที่ปรากฏ
ปั ญหานี้ ทบั ซ้อนกับปั ญหาคลังความรู ้ของนักศึกษาซึ่ งไม่รู้กว้างพอเกี่ ยวกับประวัติของกวี Jacques Prévert
และกลอนของเขา ตัวอย่างที่ ส องก็เป็ นไปในทานองเดี ยวกัน กล่ า วคื อ นักศึ กษาไม่รู้จกั ความหมายของ
คานามประสม homme sandwich ซึ่ งเป็ นปั ญหาด้านความรู ้ภาษาฝรั่งเศส ส่ วนคาศัพท์ armée du Salut นั้น
นักศึกษาแปลผิดเพราะไม่เข้าใจความหมายและขาดความรู ้พ้ืนฐานด้านคริ สตศาสนา ซึ่ งในสังคมตะวันตก
จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสาคัญทางคริ สตศาสนานี้ในเดือนธันวาคมทุกปี
ประการที่สอง ปั ญหาการแปลที่ เกิ ดจากหลายปั ญหาเกิ ดขึ้นพร้ อมกันและทับซ้อนกันนั้น จัดเป็ น
ปั ญหาที่พบบ่อย และต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนของครู สอนแปล เพื่อแยกแยะให้นกั ศึกษา
วิชาการแปลได้เข้าใจและเรี ยนรู ้ นาไปสู่ การพัฒนาการแปลให้เกิดขึ้นแก่ตวั นักศึกษาเอง นักศึกษาจะค่อย ๆ
สะสมประสบการณ์การแก้งานแปล การเพิ่มพูนความรู ้วฒั นธรรมตะวันตกด้านศาสนา ประเพณี ความเชื่ อ
ประวัติศาสตร์ และองค์กรศาสนา เป็ นต้น
3. ปัญหาการแปลด้ านวัฒนธรรมทีต่ ่ างกัน
ในงานวิจยั ของธัญญรัตน์ ปาณะกุล (2562) ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์ เชิ งลึ กนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จานวน 8 คน
เกี่ยวกับหัวข้อปั ญหาการแปลที่พบ วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดและแนวทางการพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา
แต่ ล ะคน นัก ศึ ก ษาได้ร ะบุ ว่า ปั ญ หาการแปลด้า นวัฒ นธรรมที่ ต่ า งกัน และปั ญ หาเกิ ด จากผูแ้ ปลไม่ มี
ประสบการณ์ ตรงกับผูเ้ ขียน เป็ นปั ญหาที่ประสบอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้และต้องพยายามหาวิธีแก้ไข ปั ญหา
การแปลด้านวัฒนธรรมที่ ต่างกัน เป็ นปั ญหาที่ เกี่ ยวข้องกับความแตกต่า งการใช้ภาษาในวัฒนธรรมของ
ภาษาต้นทางที่แตกต่างไปจากภาษาปลายทาง ทาให้ผแู ้ ปลเกิดความสับสนและแปลไม่ถูกต้องตามต้นฉบับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สานวน สุ ภาษิ ต ในแต่ละภาษาต่างมี การใช้คาและความหมายแตกต่างกัน (ธัญญรัตน์
ปาณะกุล, 2561, หน้า 137-138)
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ปั ญหาการแปลด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน แยกย่อยเป็ น
3.1 ปัญหาการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเปรย
ตัวอย่าง การแปลบทสนทนาระหว่างตัวละคร 2 ตัวในเรื่ องสั้น “Not for Sale” แต่งโดย Jeffrey Archer
p. 370
Simon
“By that standard, Natasha looks good for about thirty. I see this morning’s tabloids are
even hinting she’s the new love in Prince Andrew’s life. My bet is they’ve never met.
p. 371
Sally was speechless.
Simon
I don’t suppose you could manage an affair with Prince Charles lasting, say, from the end
of September to the beginning of November?
p. 377
…Sally looked discouraged.
Simon
“It’s not too late for you to have a fling with Prince Charles.
วิธีแก้ไข เมื่อผูแ้ ปลพบสานวนเปรี ยบเปรยซึ่ งปรากฏในบริ บทที่วฒั นธรรมต่างกัน ประการ
แรก ผูแ้ ปลจะต้องตีความให้ออกให้เข้าใจ ประการที่สอง ผูแ้ ปลต้องพยายามแปลโดยเปรี ยบเทียบให้เข้ากับ
วัฒนธรรมที่ผอู ้ ่านเข้าใจได้
ประการแรก ผูแ้ ปลตีความให้ได้วา่ Simon แนะนา Sally ให้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าชาย 2
องค์ ตอนแรก เสนอเจ้าชายแอนดรู ว์ ต่อมาเสนอให้ Sally มีสัมพันธ์สวาทกับเจ้าชายชาร์ ลส์ เพราะฝ่ ายหลังมี
สถานภาพองค์รัชทายาทที่สูงกว่า นี่คือ นัยความหมายที่ผแู ้ ปลต้องเข้าใจ
ประการที่ สอง ผูแ้ ปลต้องเปรี ยบเทียบระหว่างวัฒนธรรมอังกฤษกับวัฒนธรรมไทย เมื่ อ
ชาวบ้านพูดถึงพระราชวงศ์ในวัฒนธรรมอังกฤษ ชาวบ้านสามารถพูดคุยเรื่ องของพระราชวงศ์โดยใช้สานวน
แบบชาวบ้าน ดังนั้นเมื่อแปลมาเป็ นภาษาไทยผูแ้ ปลจึงใช้ภาษาระดับชาวบ้านพูด ดังต่อไปนี้
ต้นฉบับ
She’s the new love in Prince Andrew’s life
คาแปล
หล่อนเป็ นคนรักใหม่ของเจ้าชายแอนดรู ว์
ต้นฉบับ
You could manage an affair with Prince Charles
คาแปล
เธอจะมีอะไร ๆ กับเจ้าชายชาร์ลส์
ต้นฉบับ
It’s not too late for you to have a fling with Prince
Charles
คาแปล
ยังไม่สายเกินไปนะที่เธอจะเป็ นกิ๊กคนหนึ่งของเจ้าฟ้ าชายชาร์ ลส์
กล่าวโดยสรุ ป เพื่อที่จะแปลต้นฉบับที่ภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกับภาษาปลายทางมาก ผูแ้ ปล
ควรศึกษาบริ บททางวัฒนธรรมของภาษาต้นทางในเรื่ องต่างๆ ทั้งด้านวรรณคดี สานวน และคติความเชื่ อทาง
สังคมที่มีอิทธิ พลต่อการใช้ภาษาของคนในสังคมนั้น ๆ
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3.2 ปั ญหาเกิดจากผูแ้ ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกับผูเ้ ขียน (ธัญญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หน้า 139)
เป็ นปัญหาทางด้านวัฒนธรรมด้านหนึ่ ง เนื่ องจากผูแ้ ปลไม่มีประสบการณ์ตรงกับผูเ้ ขียน เช่นการ
บรรยายสถานที่หรื อสภาพธรรมชาติที่แตกต่าง การแปลงานในลักษณะดังกล่าว อาจเป็ นปั ญหาเมื่อจะแปล
ให้ได้อรรถรสตามต้นฉบับ
วิธีแก้ ไข ผูแ้ ปลจะต้องพยายามอ่านหนังสื อหลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ทางสื่ อสังคม สื่ ออินเทอร์ เน็ต และสอบถามผูร้ ู ้ ผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรมนั้นๆ
กล่าวโดยสรุ ป เมื่อใดก็ตามที่มีการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเทียบ อุปมาอุปมัย ผูแ้ ปลย่อมจะ
หลีกเลี่ยงปั ญหาด้านวัฒนธรรมที่ต่างกันในภาษาต้นฉบับและภาษาเป้ าหมายไม่ได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้
ปั ญหาผูแ้ ปลไม่ มี ป ระสบการณ์ ตรงกับ ผูเ้ ขี ย น ผูแ้ ปลไม่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นเวลา สถานที่ สิ่ ง แวดล้อ ม
ธรรมชาติ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้ อเรื่ องภาษาต้นฉบับ เหล่ านี้ ล้วนเป็ นปั ญหาเชิ งวัฒนธรรมที่ ต่างกันระหว่าง 2
ภาษาทั้งสิ้ น (ธัญญรัตน์ ปาณะกุล, 2561, หน้า 167)
แนวทางการแก้ปัญหาด้านที่นกั ศึกษาแปลเสนอมาเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับข้อเสนอแนะของ
นักวิชาการด้านการแปล และผูว้ จิ ยั ด้านการแปล เช่น ดวงตา สุ พล (2545) เสนอวิธีแก้ปัญหาการแปลผิดด้าน
วัฒนธรรมไว้ว่า ผูแ้ ปลต้องศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต้นฉบับให้ลึกซึ้ ง ให้แน่ ใจว่าตนมีความรู ้และ
ภูมิหลังในเรื่ องนั้น ๆ หรื อในวัฒนธรรมนั้น ๆ เพียงพอก่อนที่จะแปล และผูแ้ ปลต้องศึกษาโครงสร้างของทั้ง
ภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอย่างละเอียด อนึ่ง สุ พรรณี ปิ่ นมณี (2552) ได้เสนอแนะว่า การแปลข้อความเชิ ง
เปรี ยบเทียบ ได้แก่สานวน (idiom) นามนัย (metonymy) อุปมา (simile) อุปลักษณ์ (metaphor) อติพจน์
(hyperbole) ผูแ้ ปลจะต้องหลีกเลี่ ยงการแปลข้อความเชิ งเปรี ยบเทียบเหล่านี้ โดยวิธีแปลคาต่อคา แต่จะต้อง
วิเคราะห์ บ ริ บท และหาความหมายที่ แท้จริ งของข้อความเหล่ านี้ และหาถ้อยคาสานวนภาษาไทยที่ เป็ น
ธรรมชาติถ่ายทอดความหมายออกมาให้ตรงกับต้นฉบับ
บทสรุ ป
การแปลข้ามวัฒนธรรมระหว่างสองภาษาให้ราบรื่ นเป็ นผลสาเร็ จ จัดว่าเป็ นโจทย์ยาก ข้อหนึ่ งที่นกั
แปลต้องประสบอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ดังนั้น การศึกษาและการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
การแปลและวัฒนธรรมจึ งเป็ นหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่ สาคัญสาหรั บนักแปล บทความนี้ มุ่งหมายศึ กษา
หัวข้อ 3 หัวข้อที่เกี่ ยวข้องกับนักแปลและปั ญหา การแปลข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ (1) การวิเคราะห์และ
สรุ ปความเห็นของนักแปลที่มีต่อบริ บททางวัฒนธรรม และการสะสมคลังความรู้ (2) ปั ญหาภาษาทับซ้อน
กับปั ญหาคลังความรู ้ และ (3) ปั ญหาการแปลวัฒนธรรมที่ต่างกัน
บทวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ นกั แปลมื ออาชี พสรุ ปความได้ว่า นักแปลจะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ ทาง
วัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ สาขาวิชาต่าง ๆ ความอ่อนด้อยในเรื่ องวัฒนธรรมจะส่ งผลกระทบต่อ
การเลื อกคาและประโยคที่ เหมาะสม นอกจากนี้ นักแปลจะต้องเก่งภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางใน
ระดับผูเ้ ชี่ ยวชาญ จึ งจะสามารถสื่ อความให้ผอู ้ ่านเข้าใจได้ ส่ วนหัวข้อปั ญหาภาษาทับซ้อนกับปั ญหาคลัง
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ความรู ้ ซึ่ งนาตัวอย่างมาจากงานแปลของนักศึกษาวิชาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยนั้น สรุ ปได้วา่ ปั ญหาการ
แปลมักเกิดจากปั ญหาหลายปั ญหาเกิดขึ้นพร้อมกันและทับซ้อนกัน เช่น ปั ญหาด้านความรู ้ภาษาฝรั่งเศสเกิด
ทับซ้อนกับปั ญหาคลัง ความรู ้ ของผูแ้ ปลด้า นวัฒนธรรมสังคมตะวันตกไม่กว้างเพีย งพอ ปั ญหาการแปล
ลักษณะนี้ พ บบ่อยในการแปลวรรณกรรม และการแก้ไ ขจะต้องอาศัยการชี้ แนะจากครู ส อนแปลเพื่อให้
นักศึ กษาค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ และความรู ้ เกี่ ยวกับวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก อนึ่ ง การศึ กษา
หัวข้อปั ญหาการแปลด้า นวัฒนธรรมที่ ต่า งกันนั้น นาตัวอย่า งงานแปลของนัก ศึ ก ษาวิช าการแปลภาษา
อังกฤษ-ไทยมาแสดงปัญหาการแปลสุ ภาษิต สานวน คาเปรี ยบเปรยที่สะท้อนวัฒนธรรมต่างกัน นักศึกษาได้
เสนอวิธีแก้ไข 2 วิธี วิธีแรก ผูแ้ ปลจะต้องตีความสานวนคาเปรี ยบเปรยนั้นให้เข้าใจ วิธีที่สอง ผูแ้ ปลจะต้อง
พยายามแปลโดยเปรี ย บเที ย บให้ เ ข้า กับ วัฒ นธรรมที่ ผู ้อ่ า นเข้า ใจได้ ส่ ว นปั ญ หาที่ เ กิ ด จากผู ้แ ปลไม่ มี
ประสบการณ์ ตรงกับผูเ้ ขียนนั้น นักศึกษาวิชาการแปลเสนอวิธีแก้ไขว่า ผูแ้ ปลจะต้องเพิ่มพูนความรู ้ทวั่ ไป
และความรู ้รอบตัวจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อสังคมต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งการสอบถามผูร้ ู ้ ผูม้ ีประสบการณ์
ด้านวัฒนธรรมนั้น ๆ
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