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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคนิคการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษา

มือไทย โดยใช้ค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นข้อความภาษาไทยจ านวน 103 ค า 
และวีดิทัศน์ภาษามือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ดังกล่าวจ านวน 103 ค า ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดจาก
งานวิจัยก่อนหน้า เรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยท าการเปิดวิดีทัศน์ภาษามือไทยเปรียบเทียบกับ
ค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยทีละค า จดค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ และเทคนิคที่พบลงในแบบบันทึก
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบ 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิค ในการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย ประกอบด้วยเทคนิค 1) การหยุดชั่วขณะ 2) การเบี่ยงตัวหรือ
การเอ้ียวตัว 3) การใช้ค านามค าว่า “คน” 4) การละไว้ในฐานที่เข้าใจ 5) การใช้ลักษณนามช่วยในการแปล 6)  
การชี้แทนการอธิบายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง 7) การใช้ค านามกับอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน 
8) การแปลข้อความที่มีความละเอียดมาก 9) การแปลประโยคเชิงซ้อน และ 10) การแปลค าที่มีความหมาย
กว้าง เทคนิคดังกล่าว ช่วยให้ผู้แปลสามารถแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
ข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยได้ สั้น กระชับ เป็นธรรมชาติ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคน
พิการทางการได้ยิน 
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Abstract 

The purpose of this qualitative research was to study techniques in translation from 
Thai text definition of assistive technology terminologies into Thai Sign Language. The study 
included 103 Thai text definitions of assistive technology terminologies and the video of Thai 
Sign Language recorded those definitions of 103 words. The included words were the entire 
population proposed by a previous study “Thai Sign Language Multimedia Terminology in 
Assistive Technology”. The research tool was a recording form. The video was compared with 
the Thai text definition, word by word. Terms, definitions, techniques were recorded using the 
form. The statistics techniques used in data analysis were frequencies, percentage, and content 
analysis.     

The results revealed that there were 5  groups of 10 techniques in translation 
terminologies of assistive technology from Thai text definition to Thai Sign Language. They 
included: 1) pausing, 2) positioning, 3) using  noun “person”, 4) deleting understood words, 5) 
using noun classifiers, 6) pointing things mentioned, 7) using nouns with different instruments, 
8) translation of detailed texts, 9) translation of complex sentences, 10) translation of terms 
with broadening meaning. All techniques can help interpreters to translate terminologies of 
assistive technology from Thai text definition to Thai Sign Language concisely, naturally, and 
they are easy to comprehend for persons with hearing impairment. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การแปล หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย (meaning) และถ่ายทอดรูปแบบของการเสนอ

ความหมาย (form) ของข้อความในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งหรือการท าให้เข้าใจความหมาย (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525) โดยมีวิธีการแปลหลากหลายแบบ เช่น ยึดผู้เขียนเป็นหลัก (author-centred 
translating) ยึดสิ่งที่จะแปลเป็นหลัก (text-centred translating) หรือ ยึดผู้อ่านเป็นหลัก (reader-centred 
translating) (Hatim and Mason, 2013) โดยการแปลนั้นมีเป้าหมายการแปลหลายแบบคือ รักษารูปแบบ 
หรือรักษาความหมาย (Larson, 1998) และมีกระบวนการแปลที่ครอบคลุม กล่าวคือ มีการก าหนดวิธีการแปล
ที่เหมาะสม มีการถ่ายทอดเป็นประโยคพ้ืนฐาน มีการเรียบเรียงประโยคใหม่ และมีการปรับปรุงแก้ไข (สวาสดิ์ 
พรรณา, 2534) ทั้งนี้ ผู้แปลควรมีคุณสมบัติของนักแปลที่ดี คือ มีความเข้าใจนัย (sense) และความหมาย 
(meaning) ของผู้เขียนต้นฉบับ มีความรู้ทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาแปลอย่างดี หลีกเลี่ยงการแปลค าต่อค า ใช้
รูปแบบของภาษาที่เป็นมาตรฐานและยอมรับโดยทั่วไป และรู้จักเลือกใช้ถ้อยค าส านวนที่เหมาะสมถูกต้องกับ
ความหมายของต้นฉบับและรักษาบรรยากาศของต้นฉบับไว้ (ดวงตา สุพล, 2541) 
 เนื่องจากคนพิการทางการได้ยิน มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมของ
คนหูหนวกมีความแตกต่างจากภาษาและวัฒนธรรมของผู้ที่มีการได้ยิน (จิตประภา ศรีอ่อน , 2543; จิตประภา 
ศรีอ่อน, 2551 อ้างถึงใน จิตประภา ศรีอ่อนและคณะ, 2551) การแปลข้อความจากข้อความภาษาไทยเป็น
ภาษามือไทยจึงเป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural communication) ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องรู้
กฏเกณฑ์ของการใช้ค าต่างๆ ในแง่มุมที่มีผลกระทบต่อวิธีที่บุคคลที่เป็นเจ้าของภาษานั้นมองโลก (perceived 
and conceptualized the world) (Samovar, Porter, and Stefani, 1998) และการแปลนั้นจะดีได้ต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรมชาติ (Barnwell, 1978; Larson,  1998; พัชรี โภคาสัมฤทธิ์, 2549) 
 วิทยาลัยราชสุดา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนภาษามือไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยมีการใช้ล่ามภาษามือในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน 
ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย (จิตประภา ศรีอ่อน , 2543) และในปี พ.ศ. 2543 เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (แขนงล่ามภาษามือไทย) ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย โดยมีการผลิตล่ามภาษามือไทยไปแล้วจ านวนทั้งสิ้น 
177 คน  (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560) ซึ่งบทบาทที่ส าคัญของล่ามภาษามือไทยคือ การท าหน้าที่แปลภาษาพูด
หรือภาษาเขียนที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษามือไทย โดยยึดมั่นในจริยธรรมการเป็นล่ามภาษามือคือ 1) การ
รักษาความลับ (confidentiality) 2) การวางตัวเป็นกลาง (impartiality) 3) การใช้ดุลพินิจ (discretion) 4) 
การรักษาระยะห่าง (professional distance) (Solow, 1981)  
 ภาษามือไทยถือว่าเป็นภาษาประจ าชาติของคนหูหนวกไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) มี
โครงสร้างและรูปแบบของไวยากรณ์เป็นของตนเอง และมีความแตกต่างจากภาษาไทย (Woodward, 1997) 
ดังนั้นการแปลจากภาษาพูดหรือภาษาเขียนเป็นภาษามือไทยในการสอนหรือการท าสื่อต่างๆ จึงไม่สามารถ
แปลได้แบบตรงไปตรงมา ผู้แปลต้องค านึงถึงโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษามือที่ถู กต้อง การแปลจึงจะ
ถูกต้องและเกิดการสื่อสารที่ถูกต้องตามไปด้วย ภาษามือในประเทศไทย โดยทั่วไปพบได้สองแบบคือ 1) ภาษา
มือไทย (Thai Sign Language หรือ ThSL) เป็นภาษาที่ใช้ในชุมชนคนหูหนวกไทย มีลักษณะเป็นภาษาๆ 
หนึ่งที่มีโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์ของตนเอง และโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์แตกต่างกับ
ภาษาไทยและเป็นภาษาแม่ของคนหูหนวก 2) ท่ามือตามภาษาไทย (Signed Thai) เป็นการใช้ค าศัพท์ภาษา
มือและอักษรสะกดนิ้วมือไทย ตามโครงสร้างและไวยากรณ์ของการพูดภาษาไทยแบบค าต่อค า (จิตประภา ศรี
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อ่อน, 2542)  โดยภาษามือไทยมีองค์ประกอบคือ ท่ามือ (Hand Shape) ต าแหน่งของมือ (Position) ทิศ
ทางการหันของมือ (Location) การเคลื่อนไหวของมือ (Movement) และการแสดงสีหน้าท่าทาง (Facial 
Expression) รวมกัน จึงจะเกิดเป็นค าศัพท์ที่ให้ความหมายตามต้องการ (จิตประภา ศรีอ่อน, 2550) ทั้งนี้ หาก
ท่ามือนั้น  มีต าแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไป จะท า
ให้ความหมายของภาษามือเปลี่ยนไปด้วย แสดงให้เห็นว่าระบบภาษามือมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับภาษา
ทั่วไป และสามารถใช้ในการอธิบายสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ (จิตประภา ศรีอ่อน, 2543)  

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอิสระ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนั้น คนพิการจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือ
สามารถน าความรู้นั้นไปปรับใช้กับตนเองและผู้อ่ืนให้เกิดประโยชน์ต่อไป โครงการวิจัยเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์
ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” จึงเกิดขึ้น (ในบทความนี้จะใช้ค าว่าโครงการวิจัยหลัก) 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ภาษามือไทย แต่จากการวิจัย
พัฒนาสื่อดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า การแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยเพ่ือน าภาษามือ
ไทยไปบรรจุในสื่อมัลติมีเดียนั้น มีเทคนิคการแปลบางประการที่น่าศึกษาวิจัย งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษามือไทยใน
โอกาสต่างๆ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

เพ่ือศึกษาเทคนิคการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
 
นิยามศัพท ์

เทคนิค หมายถึง ศิลปะและวิธีการในการปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการและกิจการต่างๆ ในงานวิจัยนี้
หมายถึง ศิลปะและวิธีการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 

การแปล หมายถึง การถ่ายทอดความหมาย (meaning) และถ่ายทอดรูปแบบของการเสนอ
ความหมาย (form) ของข้อความในภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งหรือท าให้เข้าใจความหมาย  ในงานวิจัยนี้
หมายถึงการแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 

ค าศัพท์ หมายถึง ค ายากหรือค าเฉพาะที่ต้องแปลหรืออธิบายเพ่ิมเติม ในงานวิจัยนี้หมายถึงค ายาก
หรือค าเฉพาะด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ค าอธิบายศัพท์ หมายถึง ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของค าหรือวลี ในงานวิจัยนี้ 
หมายถึงข้อความอธิบายความหมายของค าศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ภาษามือไทย หมายถึง ภาษาท่ีคนคนพิการทางการได้ยินใช้ในการสื่อสารแทนการพูด ซึ่งมีโครงสร้าง
และไวยากรณ์ต่างจากภาษาไทย โดยมีองค์ประกอบของภาษามือ คือ ท่ามือ ต าแหน่งของมือ ทิศทางการหัน
ของมือ การเคลื่อนไหวของมือ และสีหน้าท่าทาง 

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอิสระ 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ท าการศึกษาเทคนิคการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจาก

โครงการวิจัยหลักเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” จ านวน 103 
ค า ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทาง
การศึกษา” โดยสนใจศึกษาเฉพาะเทคนิคการแปล “ค าอธิบายศัพท์” จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 
ไม่รวมเทคนิคการแปล “ค าศัพท”์ โดยการด าเนินการแปลค าอธิบายศัพท์นี้ มีเป้าหมายมุ่งไปที่การน าภาษามือ
ไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ไปบรรจุในสื่อของโครงการวิจัยหลัก ภายใต้วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด 
และการออกแบบสื่อของโครงการวิจัยหลักดังกล่าว ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากบทความวิจัยเรื่อง 
“การวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” (พรพรรณ์ 
สมบูรณ์ และคณะ, 2558) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ด าเนินการโดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case Study) ท าการศึกษาเทคนิคการแปล
ค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ประชากร/ตัวอย่าง  

เป็นค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากโครงการวิจัยหลักทั้งหมด ซึ่งเป็น
ข้อความภาษาไทยจ านวน 103 ค า และวีดิทัศน์ภาษามือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ดังกล่าวจ านวน 
103 ค า  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เป็นแบบบันทึกข้อมูล ออกแบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยช่องส าหรับจดค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ที่
เป็นข้อความภาษาไทย และเทคนิคการแปลที่เกิดจากการแปลค าอธิบายศัพท์ดังกล่าว 

 
 
 

ค าอธิบายศัพท์ที่เป็น
ข้อความภาษาไทย 

ค าอธิบายศัพท์ที่เป็น
ภาษามือไทย 

แปล 

เทคนิคที่ใช้ 
ในการแปล 

วิเคราะห์ วิเคราะห์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเปิดวีดิทัศน์ภาษมือไทยที่ได้จากการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวกเปรียบเทียบกับค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยทีละค า และวิเคราะห์ว่ามีเทคนิคใดเกิดขึ้นบ้าง 
ท าการจดค าศัพท์ ค าอธิบายศัพท์ และเทคนิคท่ีพบลงในแบบบันทึกข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 

ผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์การแปลค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยให้เป็นภาษามือไทย ผู้วิจัยพบ

เทคนิคการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิค โดยมีความถี่
ในการพบเทคนิคต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ความถี่และร้อยละของเทคนิคการแปลที่พบ 

กลุ่ม เทคนิค ความถี่  ร้อยละ 

การเคลื่อนไหว 
1. การหยุดชั่วขณะ 41 10.46 
2. การเบี่ยงตัวหรือการเอี้ยวตัว  26 6.63 

การละไว้ในฐานที่เข้าใจ 
3. การใช้ค านามค าว่า “คน”  126 32.14 
4. การละไว้ในฐานที่เข้าใจ  73 18.62 
5. การใช้ลักษณนามช่วยในการแปล  54 13.78 

การตัดให้สั้น 
6. การชี้แทนการอธิบายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง  5 1.28 
7. การใช้ค านามกับอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอก

แตกต่างกัน  
8 2.04 

การแปลประเด็นส าคัญ 
8. การแปลข้อความที่มีความละเอียดมาก  16 4.08 
9. การแปลประโยคเชิงซ้อน   15 3.83 

การยกตัวอย่าง 10. การแปลค าท่ีมีความหมายกว้าง  28 7.14 
รวม 392 100.00 

 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าเทคนิคที่พบมากที่สุดคือ การใช้ค านามค าว่า “คน” คิดเป็นร้อยละ 32.14 

รองลงมาคือ การละไว้ในฐานที่เข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 18.62 และเทคนิคที่พบน้อยที่สุดคือ การชี้แทนการ
อธิบายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง คิดเป็นร้อยละ 1.28  

 
ส าหรับรายละเอียดเทคนิคต่างๆ ที่พบมีดังนี้ 

1) การหยุดชั่วขณะ 
การแปลค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย บางกรณีจ าเป็นต้องหยุดชั่วขณะ 

เพ่ือให้ภาษามือไทยมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ค าว่า “กรอบส าหรับเขียนข้อความ” ค าอธิบายศัพท์ที่เป็น
ข้อความภาษาไทยคือ (1) คนตาบอด คนสายตาเลือนราง คนที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว คน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คนออทิสติก (2) ที่เขียนหนังสือไม่ตรง



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 240 

 

 

บรรทัด (3) เมื่อน ากรอบส าหรับเขียนข้อความซึ่งมีลักษณะเป็นช่อง มาวางทาบบนกระดาษ (4) ช่วยให้เขียน
หนังสือได้ตรงบรรทัดมากข้ึน 

ในการแปลเป็นภาษามือไทย จ าเป็นต้องหยุดชั่วขณะระหว่างคนพิการประเภทต่างๆ เพ่ือให้ภาษามือ
ที่ได้มีความชัดเจนมากขึ้น หากไม่หยุดระหว่างคนพิการประเภทต่างๆ ผู้ใช้สื่ออาจจะเข้าใจผิดว่าเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกนี้ใช้กับคนพิการซ้อน ดังนั้นการแปลค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือ
ไทยจึงต้องระมัดระวัง และมีการหยุดชั่วขณะระหว่างคนพิการแต่ละประเภทด้วย  

2) การเบี่ยงตัวหรือการเอ้ียวตัว 
การแปลค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทย บางกรณีจ าเป็นต้องมีการเบี่ยงตัว

หรือเอ้ียวตัว เพ่ือให้ภาษามือไทยมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น ค าว่า “บริการถ่ายทอดภาษามือ” ค าอธิบายศัพท์
ที่เป็นข้อความภาษาไทย คือ (1) คนพิการทางการได้ยิน (2) ไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปโดยใช้โทรศัพท์ทั่วไป
ได้ (3) เมื่อใช้บริการถ่ายทอดภาษามือ โดยการแสดงภาษามือผ่านกล้อง web cam หรือ videophone ไปยัง
ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะแปลภาษามือเป็นเสียงส่งไปให้ผู้รับปลายทางผ่านโทรศัพท์ เมื่อปลายทางตอบกลับ
เป็นเสียง ผู้ให้บริการจะแปลเสียงเป็นภาษามือผ่านกล้องกลับไปยังคนพิการทางการได้ยิน (4) ช่วยให้คนพิการ
ทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ 

ในการแปลเป็นภาษามือไทย จะเห็นว่าค าอธิบายศัพท์นี้กล่าวถึงคน 3 คน คือ คนพิการทางการได้ยิน
ที่ต้องการสื่อสารกับคนทั่วไปทางโทรศัพท์ แต่ไม่สามารถสื่อสารเองได้ ต้องใช้ผู้ให้บริการหรือโอเปอร์เรเตอร์ที่
เป็นล่ามช่วย หากการแปลเป็นภาษามือไม่มีการเบี่ยงตัวหรือเอ้ียวตัวให้ทราบต าแหน่งของบุคคลทั้งสาม อาจท า
ให้ผู้ใช้สื่อไม่เข้าใจหรืออาจถึงขั้นดูภาษามือไม่รู้เรื่อง แต่หากมีการเบี่ยงตัวหรือเอ้ียวตัวเล็กน้อยว่าบุคคลทั้งสาม
อยู่ในต าแหน่งใด จะช่วยให้ภาษามือที่ได้ชัดเจนขึ้น  

3) การใช้ค านามค าว่า “คน” 
ปกติค าว่า “คน” ในภาษามือไทยจะแสดงท่ามือโดยการยกมือขึ้นในลักษณะแบ 2 มือแนวตั้งขนาน

กับล าตัวและเลื่อนลง ส่วนค าว่า “พิการ” แสดงท่ามือโดยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นไขว้กันด้านหน้า โดยให้
ข้อศอกงอเล็กน้อย แล้วยกมือขวาขึ้นตัดแขนซ้าย และยกมือซ้ายขึ้นตัดแขนขวา  

ดังนั้นภาษามือค าว่า “คนพิการ” จึงเป็นการน าเอาท่ามือทั้งสองท่าคือค าว่า “คน” และ “พิการ” 
มาเชื่อมต่อกัน 

แต่เมื่อ “คนพิการ” ถูกน ามาประกอบเข้ากับประโยค ค าว่า “คน” จะหายไป เช่นประโยคท่ีว่า “คน
พิการเดินไม่ได”้ จะใช้ภาษามือเฉพาะค าว่า “พิการเดินไม่ได้” โดยตัดค าว่า “คน” ออกไป เพราะถือว่า ผู้แสดง
ภาษามือเป็นตัวแทนของคนอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องแสดงท่ามือค าว่า “คน” 

ในท านองเดียวกัน การแปลค าอธิบายศัพท์คนพิการประเภทอ่ืนๆ สามารถละค าว่า “คน” ไว้ในฐาน
ที่เข้าใจ 

4) การละไว้ในฐานที่เข้าใจ 
การแปลค าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือ บางกรณีไม่จ าเป็นต้องแปลข้อความทุกค าหรือทุกประโยค 

สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ เช่นประโยคท่ีว่า “เมื่อน าเบาะนั่งแบบสูบลมมาใช้รองนั่ง จะช่วยกระจายแรงกด
ที่เกิดจากน้ าหนักตัวหรือปุ่มกระดูก” การแปลค าว่า “กระจายแรงกดที่เกิดจากน้ าหนักตัวหรือปุ่มกระดูก” ไม่
จ าเป็นต้องแปลตรงตัว แต่จะใช้ท่าภาษามือที่แสดงให้เห็นว่าเบาะนั่งมีความยืดหยุ่น เป็นการละไว้ในฐานที่
เข้าใจว่าความยืดหยุ่นนั้นช่วยให้เกิดการกระจายแรงกดจากน้ าหนักตัว และค าว่าปุ่มกระดูกไม่จ าเป็นต้องแปล 
เนื่องจากแฝงอยู่ในท่ามือของการนั่งซึ่งปุ่มกระดูกจะไปสัมผัสกับความยืดหยุ่นของเบาะแล้ว หรือค าอธิบาย
ศัพท์ที่ว่า “เมื่อน าแผ่นป้องกันและแป้นพิมพ์ที่เข้าคู่กันมาใช้” ค าว่า “เข้าคู่กัน” ไม่จ าเป็นต้องแปล เนื่องจาก
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ในภาษามือที่แสดงบ่งบอกแล้วว่ามาพร้อมกัน จึงสื่อว่าเข้าคู่กันไปในตัว หรือค าอธิบายศัพท์ที่ว่า “เมื่อน า
โปรแกรมเดาค าศัพท์มาใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลค า โดยพิมพ์ตัวอักษร 1-2 ตัวแรกลงไป จะปรากฏหน้าต่าง
รายการค าศัพท์ขึ้นมาให้ผู้ใช้เลือกค าศัพท์ที่ต้องการ ช่วยลดจ านวนครั้งในการพิมพ์ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การพิมพ์ และช่วยคนที่มีปัญหาในการสะกดค าสามารถเลือกค าที่สะกดได้ถูกต้อง”  กรณีนี้ ไม่จ าเป็นต้องแปล
ส่วนที่ขีดเส้นใต้ เนื่องจากแฝงอยู่ในท่ามือที่ปรากฏหน้าต่างรายการค าศัพท์ขึ้นมาและผู้ใช้เลือกค าท่ีต้องการ จะ
ปรากฏค าที่ถูกต้องบนจอภาพ ซึ่งท่ามือนี้แฝงค าว่าลดจ านวนครั้ง เพ่ิมความรวดเร็ว ส่วนประโยคหลัง แปล
เพียงว่าได้ค าท่ีถูกต้อง 

 
5) การใช้ลักษณนามช่วยในการแปล 

การแปลค าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือ หากสามารถน าลักษณนามของค านั้นมาใช้ จะช่วยให้การแปล
สั้นและรวดเร็ว เช่น  ค าว่า “เบาะนั่งแบบสูบลม” เป็นค านาม มีท่ามือที่ประกอบด้วย 3 ท่าต่อกัน ส่วนลักษณ
นามของเบาะนั่งแบบสูบลมมีท่ามือเดียว ดังนั้น ในการแปลประโยคที่ว่า “เมื่อน าเบาะนั่งแบบสูบลมมาใช้รอง
นั่ง.....” ในกรณีนี้ ไม่จ าเป็นต้องแปลค าว่าเบาะนั่งแบบสูบลมซึ่งมี 3 ท่าต่อกัน แต่การแปลสามารถน าลักษณ
นามซึ่งมีท่ามือเดียวมาใช้ได้ทันที หรือประโยคที่ว่า “เมื่อน าโต๊ะหนังสือแบบปรับระดับความสูงและปรับความ
เอียงมาใช้ โดยการปรับรับความสูงและความเอียงให้เหมาะสม” ในกรณีนี้ ไม่จ าเป็นต้องแปลค าว่าโต๊ะหนังสือ
แบบปรับระดับความสูงและปรับความเอียง แต่ผู้แปลสามารถน าลักษณนามของค านั้นมาใช้เพ่ือย่อประโยคให้
สั้นกระชับ การแปลจะรวดเร็วขึ้น 

6) การชี้แทนการอธิบายส่ิงท่ีพูดถึงมากกว่า 3 ส่ิง 
การแปลค าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือ ในกรณีที่ต้องแปลสิ่งต่างๆ มากกว่า 3 สิ่งในบริบทเดียวกัน 

สามารถใช้การชี้รอบๆ บริบทนั้นแทนการแปลโดยละเอียด เช่นประโยคที่ว่า “คนที่มีความบกพร่องทางกาย
หรือการเคลื่อนไหว น าสวิตซ์กดติดปล่อยดับมาใช้โดยการใช้ มือ คาง ไหล่ หน้าผาก หรื อ อวัยวะอ่ืนๆ ของ
ร่างกายกด” ในการแปลเป็นภาษามือค าว่า “มือ คาง ไหล่ หน้าผาก หรืออวัยวะอ่ืนๆ” ใช้การชี้ที่ มือ คาง ไหล่ 
และชี้ไปท่ัวๆ ตัวซึ่งมีอวัยวะที่ใช้กดได้ 

7) การใช้ค านามกับอุปกรณ์ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน 
การแปลค าอธิบายศัพท์อุปกรณ์ท่ีมีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้ค านามด้วยท่าภาษา

มือท่าเดียวได้ เช่น “เลนส์ขยายแบบพกพา” ซึ่งมี 2 ลักษณะคือแบบกางออกเหมือนมีดพับ และแบบฝาเลื่อน
ปิดเปิด ในการแปลจะไม่สามารถหาท่าภาษามือที่ครอบคลุมเลนส์ขยายทั้งสองแบบได้ เนื่องจากค านามของ
เลนส์ขยายทั้งสองแบบจะสื่อด้วยภาษามือที่แตกต่างกัน คือการพับปิด-เปิด และการเลื่อนปิด-เปิด ดังนั้น การ
แปลเป็นภาษามือ ผู้แสดงต้องเลือกท่าภาษามือท่าใดท่าหนึ่งได้เพียงท่าเดียว และในท านองเดียวกัน อุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มีรูปลักษณ์ต่างกัน ก็จะไม่สามารถแปลเป็นภาษามือได้ครอบครอบคลุมเพียง
ท่ามือเดียว หรือประโยคที่ว่า “เมื่อน าโปรแกรมแสดงแป้นพิมพ์บนจอภาพมาใช้ ร่วมกับอุปกรณ์น าข้อมูลเข้า 
เช่น เม้าส์ หรือสวิตช์ โดยคลิกตัวอักษรบนแป้นพิมพ์บนจอภาพ” ตัวอย่างนี้ต้องตัดค าว่า “สวิตช์” ออก เพราะ
ท่าทางในการคลิกเม้าส์กับสวิตช์ต่างกัน ท าให้การแปลยุ่งยากและยืดเยื้อมากข้ึน 

8) การแปลข้อความท่ีมีความละเอียดมาก 
การแปลค าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือ หากในค าอธิบายศัพท์มีการเขียนค าอธิบายที่ละเอียดมากๆ 

เมื่อน ามาแปลเป็นภาษมือไทย จะท าให้ท่ามือไม่ต่อเนื่อง เช่น ประโยคที่ว่า “เมื่อน าเก้าอ้ีจัดท่าทางมาใช้โดย
การเสริมอุปกรณท์ี่ศีรษะ ด้านข้างล าตัว สะโพก ขาหนีบ และรัดด้วยสายรัดบริเวณล าตัว หน้าอก และเท้า ช่วย
ให้นั่งทรงตัวท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น” ประโยคนี้มีการอธิบายการจัดท่าทางโดยใช้วิธีการหลากหลาย หากมี
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การแปลทุกข้อความ จะท าให้รูปประโยคท่ีจะสื่อให้ทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยอะไร ขาดตอนและไม่ต่อเนื่อง 
ยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้นผู้แปลจึงควรจับประเด็นส าคัญโดยตัดข้อความที่มีความละเอียดออกบ้าง 
เพ่ือให้การแปลเป็นภาษามือสั้น กระชับ และเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม ขึ้นกับเป้าหมายการแปลด้วย หาก
ข้อความนั้นส าคัญก็ไม่ควรตัดออก 

9) การแปลประโยคเชิงซ้อน 
การแปลค าอธิบายศัพท์เป็นภาษามือที่ต้นฉบับเป็นประโยคเชิงซ้อน เช่น “เก้าอ้ีจัดท่าทาง ช่วยให้นั่ง

ทรงตัวท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น” ประโยคนี้ ต้องการชี้ให้เห็นว่าเก้าอ้ีจัดท่าทางช่วยให้นั่งทรงตัวได้ดีขึ้น ซึ่งการ
นั่งทรงตัวมีผลต่อการท ากิจกรรมต่างๆ หากน าสองข้อความ คือ “การนั่งทรงตัว” และ “การท ากิจกรรมต่างๆ” 
มาเชื่อมต่อกัน การแปลเป็นภาษามือจะท าได้ยากและอาจท าให้ผู้อ่านภาษามือไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของ
การใช้อุปกรณ์นั้นๆ ได้ หรือประโยคที่ว่า “เมื่อน าโปรแกรมอ่านจอภาพ มาใช้ในการอ่านข้อความบนจอภาพ
คอมพิวเตอร์ออกมาเป็นเสียงสังเคราะห์ ช่วยให้รับรู้ข้อมูลบนจอภาพคอมพิวเตอร์ได้” ค าว่า “สังเคราะห์” ไม่
จ าเป็นต้องแปล เนื่องจากท่าทาง “เสียง” ที่แปลสื่อให้ทราบว่าเป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์ หากมีการแปลค าว่า 
“สังเคราะห”์ จะท าให้การแปลยุ่งยากและท่ามือไม่ต่อเนื่องกับประโยคถัดไป 

10) การแปลค าที่มีความหมายกว้าง 
การแปลค าอธิบายศัพท์ที่มีความหมายกว้าง จะไม่สามารถแปลเป็นภาษามือได้ตรงตัว เช่น ประโยค

ที่ว่า “มีความยากล าบากในการนั่งทรงตัวในเก้าอ้ีปกติ” ค าว่า “ความยากล าบากในการนั่ง” ในที่นี้ไม่สามารถ
แปลได้ ต้องใช้การยกตัวอย่างประกอบแทนจะช่วยให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น เช่น นั่งเกร็ง หรือนั่งแล้วไหลลื่น 
เป็นต้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

เทคนิคการแปลค าอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็น
ภาษามือไทย สรุปได้ 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิค อภิปรายผลได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเคลื่อนไหว พบเทคนิคการหยุดชั่วขณะ และเทคนิคการเบี่ยงตัวหรือการเอ้ียวตัว 
เป็นเทคนิคที่มีการหยุดหรือการเอ้ียวตัวเพ่ือให้เนื้อหาสาระมีความชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับ สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทยที่กล่าวว่า จังหวะของการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งส าคัญมากอย่างยิ่งต่อการให้ความหมายของภาษา
มือ สิ่งนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ส าคัญที่สุด ที่อาจท าให้ความหมายคลาดเคลื่อน ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะสื่อ
ความหมายให้ได้ถูกต้องด้วยภาษามือ จึงจ าเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย , 
2540) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษามือไทยประกอบด้วย ท่ามือ ต าแหน่งของมือ ทิศทางการหันของมือ การ
เคลื่อนไหวของมือ และการแสดงสีหน้าท่าทาง รวมกัน (จิตประภา ศรีอ่อน , 2550) หากองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนไป ท าให้ความหมายของภาษามือเปลี่ยนไปด้วย (จิตประภา ศรีอ่อน, 2543) การหยุด
และการเคลื่อนไหวจึงเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การเป็นล่ามที่มีประสิทธิภาพ สิ่ง
ส าคัญคือต้องบอกให้ชัดเจนว่าใครก าลังพูดกับใคร และต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของ
คนพิการทางการได้ยิน (Solow, 1981 แปลโดย พิมพา  ขจรธรรม และ สุขสิริ ด่านธนวานิช) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ คนพิการทางการได้ยินต้องใช้สายตามองภาษามือเพ่ือรับข่าวสาร จึงไม่สามารถหันไปมองว่าใครก าลัง
พูดหรือก าลังท ากิจกรรมใด เพราะจะท าให้พลาดการรับรู้ข่าวสารจากภาษามือในช่วงนั้นไป ดังนั้น ผู้แสดง
ภาษามือจึงต้องเบี่ยงตัวหรือเอ้ียวตัว เพ่ือแสดงต าแหน่งของผู้พูดหรือผู้ท ากิจกรรมนั้น การเบี่ยงตัวหรือการ
เอ้ียวตัวนี้ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสัตว์และสิ่งของที่อยู่ในต าแหน่งต่างๆ ได้ด้วย  



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 243 

 

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มการละไว้ในฐานที่เข้าใจ พบเทคนิคการใช้ค านามค าว่า “คน” เทคนิคการละไว้ในฐาน
ที่เข้าใจ และเทคนิคการใช้ลักษณนามช่วยการแปล เป็นเทคนิคที่ละการแปลบางอย่าง แต่เนื้อหาสาระจากการ
แปลยังครบถ้วน สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ค านามกับค ากริยาในภาษามือไทยมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 
ถ้าค ากริยามีความหมายแสดงอาการ ค านามที่สัมพันธ์นั้นก็จะเป็นผู้ท าอาการ (วรินธร จารุโชติธนาวัฒน์ , 
2542) และสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า คนหูหนวกจะยืมท่ามือที่มีอยู่แล้วในภาษา รวมทั้งยืมจากภาษามือ
อเมริกันมาใช้ในภาษามือไทย และยังมีการประสมค าศัพท์จากท่ามือที่มีอยู่แล้วในภาษาให้กลายเป็นค าใหม่อีก
ด้วย เช่น ค าว่า “เก่า” ใช้ท่ามือ “แก่” โดยที่ไม่ท าภาษามือค าว่า “คน” และไม่แสดงท่าทางเป็นคนแก่หลัง
ค่อม (สุขสิริ ด่านธนวานิช, 2547) ในที่นี้ แม้ว่าค าว่า “คนพิการ” ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคนพิการท ากริยา
อะไร แต่ภาษามือที่ใช้แทน “พิการ” มีลักษณะอาการเหมือนค ากริยา จึงอนุมานได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า งานแปลที่ดีต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เรียบง่าย และสมเหตุสมผล (ปรียา อุน
รัตน์, 2548) ซึ่งการละไว้ในฐานที่เข้าใจนี้ช่วยให้การแปลเรียบง่าย ภาษามือไม่ยืดเยื้อ จึงมีความสมเหตุสมผล 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษามือไทยเป็นภาษาที่แสดงเป็นภาพ จึงมีองค์ประกอบที่สื่อให้เข้าใจถึงเนื้อหาที่ละไว้ให้
เข้าใจได้ง่ายกว่าการบรรยายด้วยข้อความภาษาไทย  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการตัดให้สั้น พบเทคนิคการชี้แทนการอธิบายสิ่งที่พูดถึงมากกว่า 3 สิ่ง และเทคนิค
การใช้ค านามกับอุปกรณ์ท่ีมีรูปลักษณ์ภายนอกแตกต่างกัน เป็นเทคนิคท่ีมีการแปลข้ามข้อความท่ีไม่จ าเป็น แต่
เนื้อหาสาระส าคัญจากการแปลยังครบถ้วน สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การน าเอาเนื้อหาส่วนหนึ่งไปผูกพันธ์กับ
เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็อาจกระท าอย่างชัดเจนครบถ้วน หรืออาจใช้วิธีละทิ้งไว้ให้ผู้อ่านคิดหาความสัมพันธ์เอาเอง 
และในบางกรณีอาจมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกไป โดยถือว่าผู้ อ่านสามารถค้นหาส่วนที่ขาดไปได้ด้วยตัวเอง 
(ปัญญา บริสุทธิ์, 2537) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเป้าหมายหลักของการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทย
เป็นภาษามือไทย คือการน าภาษามือไทยไปบรรจุในสื่อที่มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ จึงช่วยให้ผู้อ่าน
ภาษามือไทย สามารถค้นหาส่วนที่ขาดหายไปได้ด้วยตัวเองจากภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนั้น อย่างไรก็ตาม 
การใช้เทคนิคนี้ในบริบทอ่ืน ผู้ใช้ต้องระมัดระวังให้เนื้อหาสาระที่ได้จากการแปลชัดเจนและครบถ้วนตาม
ต้นฉบับ 

กลุ่มที่ 4 การแปลประเด็นส าคัญ พบเทคนิคการแปลข้อความที่มีความละเอียดมาก และเทคนิคการ
แปลประโยคเชิงซ้อน เป็นเทคนิคที่มีการเลือกแปลเฉพาะข้อความที่มีความส าคัญเพ่ือให้การสื่อสารนั้นไม่
ยืดเยื้อ แต่ยังมีเนื้อหาสาระส าคัญครบถ้วน สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การท างานของล่ามต้องอาศัย “ดุลพินิจ” 
เช่นเดียวกับวิชาชีพอ่ืนๆ และบางครั้งล่ามอาจถ่ายทอดข้อมูลที่เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งหมด แต่ต้องถ่ายทอดข้อมูลหลัก
ให้ครบถ้วน (Solow, 1981 แปลโดย พิมพา  ขจรธรรม และ สุขสิริ ด่านธนวานิช) และสอดคล้องกับค ากล่าว
ที่ว่า ผู้แปลต้องเลือกค า โครงสร้างประโยค ตลอดจนแนวการเขียน (ในที่นี้หมายถึงแนวการแปลเป็นภาษามือ
ไทย) ให้เหมาะกับผู้รับสารในภาษานั้นๆ (ปัญญา บริสุทธิ์, 2537) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการแปลข้อความเป็น
ภาษามือไทย หากต้องแปลทุกค าหรือทุกข้อความ ก็จะท าให้ภาษามือยืดเยื้อ ไม่เหมาะกับผู้รับสารที่อาจหลง
ประเด็นว่าผู้ส่งสารมีเป้าหมายต้องการส่งสารส าคัญใด ในกรณีนี้ ผู้แปลจึงจ าเป็นต้องตัดเนื้อหาสาระที่ไม่ส าคัญ
ออก เพ่ือให้การส่งสารสั้นกระชับ ได้ใจความ และเหมาะสมกับการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยิน 

กลุ่มที่ 5 การยกตัวอย่าง พบเทคนิคการแปลค าที่มีความหมายกว้าง เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการ
หาภาษามืออ่ืนมาทดแทนค าที่ไม่สามารถแปลได้ตรงตัว เนื่องจากภาษามือไทยไม่มีค านั้น สอดคล้องกับค า
กล่าวที่ว่า  สิ่งที่ผู้แปลต้องค านึงถึงคือการเทียบเคียงการแปลทางวัฒนธรรม (cultural equivalence)  ซึ่ง
เทียบเคียงกันได้ยากมากระหว่างภาษาต้นฉบับกับภาษาฉบับแปล ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งใน 3 
ลักษณะต่อไปนี้ 1) ค าท่ีมีในภาษาต้นฉบับ ไม่มีค าท่ีใช้เทียบเคียงกันได้ในภาษาฉบับแปล แต่มีค าอ่ืนใช้ในหน้าที่
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เดียวกันกับในภาษาต้นฉบับ 2) ค าที่มีในภาษาต้นฉบับ ไม่มีค าที่ใช้เทียบเคียงกันได้ในภาษาฉบับแปล แต่มีค า
อ่ืนใช้ โดยท าหน้าที่คนละอย่างกับค าในภาษาต้นฉบับ 3) ไม่มีค าที่เทียบเคียงกันได้เลยระหว่ างภาษาต้นฉบับ
กับภาษาฉบับแปล (ดวงตา สุพล, 2541) ทั้งนี้เป็นเพราะ ภาษามือไม่มีท่ามือที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง
ส าหรับค าศัพท์บางค า จ าเป็นต้องใช้การบรรยาย การอธิบายความ หรือการยกตัวอย่างแทน (สุขสิริ ด่านธนวา
นิช, 2547) 

กล่าวโดยสรุป เทคนิคการแปลทั้ง 5 กลุ่ม รวม 10 เทคนิค ช่วยให้ผู้แปลสามารถแปลค าอธิบายศัพท์
ด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจากข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยได้  สั้น กระชับ เป็นธรรมชาติ 
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการทางการได้ยิน 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ผู้สนใจสามารถน าเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการแปลค าอธิบายศัพท์จากข้อความภาษาไทยเป็น
ภาษามือไทยในศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการน าเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ควรศึกษาท าความ
เข้าใจก่อนน าไปใช้  เนื่องจากอาจมีปัจจัยแวดล้อมหรือบริบทที่แตกต่างกันที่ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ได้ผล
ภายใต้ปัจจัยหรือบริบทนั้นๆ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาศัพท์ใหม่และส านวนภาษามือที่เกิดขึ้นจากการแปลค าอธิบายศัพท์ที่เป็นข้อความ
ภาษาไทยเป็นภาษามือไทย เพ่ือประโยชน์ต่อการน าศัพท์ใหม่และส านวนเหล่านั้นไปใช้ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษามือไทยว่าเกิดจากปัญหา
การเขียนข้อความลักษณะใด เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังในการเขียนข้อความเพ่ือการแปลเป็นภาษามือใน
โอกาสต่อไป เช่น การเขียนค าอธิบายศัพท์วิชาต่างๆ การเขียนเอกสารประกอบการสอนคนพิการทางการได้ยิน 
และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องมีการแปลเป็นภาษามือไทย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก” ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระ
เทคโนโลยีการศึกษา” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2553 และ 2555 ผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และขอขอบคุณวิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟ้ือเวลาและสถานที่ให้กับผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 245 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับรองภาษามือไทยเป็นภาษาประจ า
ชาติของคนหูหนวก. ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542. 

จิตประภา ศรีอ่อน. (2542). คู่มือการใช้ล่ามภาษามือในห้องเรียน. นครปฐม: วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล. [อัดส าเนา] 

__________. (2543). เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษามือไทยระดับ1. นครปฐม: วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล. [อัดส าเนา] 

__________. (2550). เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมภาษามือพื้นฐาน ระดับ 1. นครปฐม: วิทยาลัย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. [อัดส าเนา] 

จิตประภา ศรีอ่อน และคณะ. (2551). การศึกษาวิจัย การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน 
กรณีศึกษา: สถานศึกษาส าหรับผู้พิการทางการได้ยิน (โรงเรียนโสตศึกษา). นครปฐม: วิทยาลัยราช
สุดา มหาวิทยาลัยมหิดล. [อัดส าเนา] 

ดวงตา สุพล . (2541). ทฤษฎีและกลวิธีการแปล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปรียา อุนรัตน์. (2548). การแปลอังกฤษเป็นไทย แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
ปัญญา บริสุทธิ์. (2537). ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก. 
พรพรรณ์ สมบูรณ์, พฤหัส ศุภจรรยา, สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง, ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม และ สร้อยทอง หยก

สุริยันต์. (2558). "การวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสอนศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก". วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .(กุมภาพันธ์-
กรกฎาคม  2558) : 116-130. 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  125, ตอนที่ 
28 ก (5 กุมภาพันธ์ 2551) 

พัชรี โภคาสัมฤทธิ์. (2549). การแปลอังกฤษเป็นไทย: ทฤษฎีและเทคนิค. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ส านักงานอธิการบดี, กองเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2560). จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา, 
1 มิถุนายน 2560. สืบค้นจาก http://www.muit.mahidol.ac.th/mu_student.htm 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. พิมพ์ลักษณ์: กรุงเทพฯ : อักษร
เจริญทัศน์. 

วรินธร จารุโชติธนาวัฒน.์ (2542). การศึกษาคู่นามกับกริยาในภาษามือไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสต
รมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. (2540). หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พานิช. 

สวาสดิ์ พรรณา. (2534). วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โอเดียนส
โตร์. 

สุขสิริ ด่านธนวานิช. (2547). รูปแบบการใช้ภาษามือไทยเพ่ือการสื่อสารของคนหูหนวกในชุมชน: การศึกษา
ระดับค า. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล. 



การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 246 

 

 

Hatim, B. and Mason, I. (2013). Discourse and the Translator (Language in Social Life Series). 
New York: Routledge. 

Katherine, B. (1986). Bible Translation: An Introductory Course in Translation Principles. 3rd 
ed. Dallas: Summer Institute of Linguistics. 

Larson, M. (1998). Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. 2nd 
ed. Oxford: University Press of America.  

Samovar, A. Porter, E. and Stefani, A. (1998). Communication Between Cultures. 3rd ed. 
California : Wadsworth. 

Solow, S.N.. (1981). Sign Language Interpreting: A basic resource book. (พิมพา ขจรธรรม & สุขสิริ 
ด่านธนวานิช, ผู้แปล) [เอกสารอัดส าเนา].  

Woodward, J. (1997). Modern Standard Thai Sign Language, Influence from ASL and Its 
Relationship to Original Thai Sign Varieties. Sign Language Studies, 92, 227-252. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




