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บทคัดย่อ

บทความนีศ้กึษากลวธิกีารแปลค�าบรุษุสรรพนามในวรรณกรรมทีแ่ปลจากภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทย 

โดยมุ่งวิเคราะห์ จาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ 

และปัจจยัด้านความสนทิสนมระหว่าง ผู้พูดและผูฟั้ง ข้อมลูทีใ่ช้ในการวเิคราะห์คอืเรือ่งเมยีชายชัว่ 

รถไฟสายทางช้างเผือก โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และโคะโคะโระ รวมทั้งหมด 

5 เล่ม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบกลวิธีการแปล ค�าบุรุษ

สรรพนาม 2 ประเภท คือ 1.กลวิธีการแปลด้วยค�าบุรุษสรรพนามซึ่งพบการใช้กลวิธีนี้มากที่สุด  

2.กลวิธีการแปลด้วย ค�านาม ได้แก่ 1) ค�าเรียกเครือญาติ 2) ค�าเรียกเสมือนเครือญาติ และ 3) ค�า
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Abstract

The purpose of this research is to study how to translate personal reference terms 

in Japanese novels into Thai. The analysis was based on four factors: gender of the 

speakers, age, social status and intimacy between the speakers and the listeners. 

The data used are เมยีชายชัว่ (Viyon No Tsuma), รถไฟสายทางช้างเผอืก (Ginga Tetsudo 

no Yoru), โต๊ะโตะจังเด็กหญงิข้างหน้าต่าง (Madogiwa no Totto-chan), กระต่ายแก้ว (Garasu 

no Usagi) and โคะโคะโระ (Kokoro), and their original Japanese novels. Two strategies 

are found, they are, 1.Translating into Thai personal reference terms 2.Translating 

into 1) Kin Terms 2) Pseudo-Kin Terms and 3) Occupation Terms
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1.  บทน�า 

 บุรุษสรรพนามในภาษาไทยมีหลากหลายและต้อง

เลอืกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังทีว่ลัยา ววิฒัน์ศร

(255- 7) ได้กล่าวไว้ว่า การแปลค�าสรรพนามเป็นเร่ือง

ละเอยีดอ่อนเพราะภาษาไทยมคี�าสรรพนามหลากหลาย 

แทนผูพ้ดู ผูท้ีพ่ดูด้วย และผูท้ีพ่ดูถึง ค�าสรรพนามจ�านวน

มากเหล่านี้บ่งบอกฐานะชนชั้น การศึกษา อารมณ์ และ

วัตถุประสงค์ของผู้พูด 

 ส่วนในภาษาญีปุ่น่กม็คี�าบรุษุสรรพนามหลากหลาย 

และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน  

เช่น เมื่อผู้พูดเป็นเด็กผู้ชายจะใช้ ぼく เม่ือผู้พูดท่ีเป็น

ผู้ชายพูดกับเพื่อนสนิทอาจจะเรียกแทนตัวเองว่า おれ 

และเรียกแทนคู่สนทนาว่า おまえ แต่เมื่อพูดกับคนที่

เพิ่งรู้จักในสถานการณ์ทางการอาจจะใช้ わたし (石黒 

圭, 2013, p. 149-181) 

 อาจกล่าวได้ว่าค�าบุรุษสรรพนามทั้งในภาษาญี่ปุ่น

และภาษาไทยสามารถแสดงตัวตนของผู้พูดได้ กล่าวคือ

ค�าบรุษุสรรพนามในภาษาญีปุ่น่อาจแสดงเพศ อาย ุความ

สนิทสนม และมีการเลือกใช ้ค�าแตกต ่างไปตาม

สถานการณ์และคู่สนทนาหรือผู้ฟัง (石黒 圭 , 2013, 

p.149-181) ส่วนบรุษุสรรพนามในภาษาไทยใช้เพือ่บอก

เพศ ฐานะของผู้ส่งสาร ผู้รับสารและผู้ที่เราสื่อสาร ถึงได้ 

รวมทั้งบอกท่าทีของผู้ส่งสารท่ีมีต่อผู้รับสาร  ( วิเชียร 

เกษประทุม, 2557, น. 40) 

 ดังนั้นในการแปลค�าบุรุษสรรพนามจากภาษาญี่ปุ่น

เป็นภาษาไทย นอกจากนกัแปลต้องท�าความเข้าใจความ

หมายของค�าบุรุษสรรพนามในภาษาญี่ปุ ่นตามปริบท

แวดล้อมในต้นฉบบัอย่างถีถ้่วนแล้ว ยงัต้องมคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกีย่วกบัการเลอืกใช้ค�าบรุษุสรรพนามในภาษาไทย

ด้วย ซึง่ในการท�าความเข้าใจการใช้บรุษุสรรพนามทัง้ใน

ภาษาญีปุ่น่และภาษาไทยในวรรณกรรมญีปุ่น่แปลไทย ผู้

วิจัยได้ก�าหนดปัจจัยไว้ 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัย

ด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยความสนิท 

เนื่องจากจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยดัง

กล่าวน่าจะส่งผลต่อการเลือกใช้ค�าบุรุษสรรพนามใน

ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ผลจากการวิจัยนี้น่าจะแสดง

ให้เหน็แนวโน้มการแปลค�าบรุษุสรรพนามและกลวธิทีีน่กั

แปลนยิมใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัด้านการแปล

ต่อไปในอนาคต

2. ทบทวนวรรณกรรม

 ผู้วิจัยขอกล่าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เลอืกใช้ค�าบรุุษสรรพนาม และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

แปลค�าบุรุษสรรพนาม  ดังนี้

 2.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อก�รเลือกใช้คำ�บุรุษ 

   สรรพน�ม

 ดงัได้กล่าวไปแล้วว่า ผู้วิจยัมุง่ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การเลือกใช้ค�าสรรพนาม 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านเพศ  

ปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้าน

ความสนิท เนื่องจากจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ทีเ่กีย่วข้องพบว่า ทัง้ 4 ปัจจยั มคีวามส�าคัญต่อการเลือก

ใช้ค�าบรุษุสรรพนามทัง้ในภาษาไทยและภาษาญีปุ่น่อย่างมาก 

 ก่อนอื่น ปัจจัยด้านเพศ 三輪 正 (2010) อธิบายไว้

ว่า การเลอืกใชค้�าบรุุษสรรพนามในภาษาญีปุ่น่สิ่งหนึง่ที่

ต้องค�านึงคือปัจจัยด้านเพศ ทั้งค�าสรรพนามบุรุษที่1 

บุรุษที่ 2 และบุรุษที่ 3 มีการใช้แบ่งแยกตามเพศ แต่ ค�า

สรรพนามที่แบ่งเพศชัดเจนที่สุดคือบุรุษที่ 1 เช่น ผู้ชาย 

ใช้ ぼく 自分 ผู้หญิงใช้ うち  あたし ส่วนในภาษา

ไทย วิเชียร เกษประทุม (2557) กล่าวถึงลักษณะเฉพาะ

ของค�าบรุษุสรรพนามในภาษาไทยไว้ 4 ข้อ ซึง่หนึง่ในนัน้

คือ ค�าบุรุษสรรพนามในภาษาไทยบางค�าสามารถบอก

เพศได้ เช่น ผู้ชายใช้ ผม ผู้หญิงใช้ ดิฉัน

 ในส่วนของปัจจัยด้านสถานภาพ ปัจจัยด้านอายุ 

และปัจจัยด้านความสนิท จากการศึกษาพบงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ค�าสรรพนามทั้งในภาษาไทย

และในภาษาญี่ปุ่นเป็นจ�านวนมาก  เช่น คุก (Cooke, 

1968) ผลากรกุล (Palakorn- kul, 1972) ดวงกมล ศีล

เภสชักลุ (2553) ซึง่ล้วนระบวุ่าปัจจยัเหล่านีม้อีทิธพิลต่อ

การเลือกใช้ค�าสรรพนามทั้งสิ้น
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 2.2 ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รแปลคำ�บุรุษ 

   สรรพน�ม

 พบงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข ้อง กับการแปลค�าบุ รุษ

สรรพนามเป็นจ�านวนมาก ยกตวัอย่างเช่น แสงระวี ทอง

ด ี(2548) ศกึษา การแปลบรุษุสรรพนามในนวนิยายชีวติ

ท้องทุ่งเรื่อง ลา มาร์ โอ ดิยาบล์ ของฌอร์จ ซองด์ โดย

ศึกษาประกอบกับทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์และทฤษฎี

การแปลแบบยึดความหมาย ผลการวิจัยพบกลวิธีการ

แปล 4 แบบ ได้แก่ การแปลด้วยบรุษุสรรพนาม การแปล

ด้วยค�านาม การแปลด้วยค�าขยายความ และการแปล

ด้วยการละบุรุษสรรพนาม ซึ่งแต่ละวิธีต่างก็ช่วย ให้บท

แปลสละสลวยเป็นธรรมชาตไิด้ บรรยากาศของท้องเรือ่ง

ตามล�าดับ

 ภาสกร เชือ้สวย (2541) ศกึษาเรือ่งการแปลค�าเรยีก

ขานจากนวนิยายแปลเรื่อง“ข้นกว่าเลือด” จากนิยาย

ต้นฉบับ SLEEPERS โดยวิเคราะห์การใช้ค�าเรียกขาน

บรุษุที ่1 บรุษุที ่2 ในบทสนทนาของตวัละครทัง้หมด ผล

การวิจัยพบการใช้ 4 กลวิธีได้แก่ 1)การแปลตรง ใช้ใน

การแปลบุรุษสรรพนามค�านามท่ัวไป ช่ือเฉพาะที่

ถ่ายทอดความหมายตรงจากค�าในต้นฉบบั 2)การปรบัค�า

แปลให้สอดคล้องกับการใช้ในสังคมวัฒนธรรม 3) การ

รวมค�าแปลโดยแปลค�าๆเดียวกันที่ปรากฏในต้นฉบับ

หลายครั้งเป็นค�าแปลเดี่ยว 4) การละไม่แปล 

 นลิน วชิรพันธ์สกุล (2545) ศึกษาการแปลค�าเรียก

ขานและค�าสรรพนามทีป่รากฏในนวนยิายแปลเรือ่ง “คน

ขี่เสือ” ของจิตร ภูมิศักดิ์ พบกลวิธีการแปลค�าเรียกขาน 

ดังต่อไปนี้ 1) การแปลตรง พบทั้งการแปลตรงโดย

ถ่ายทอดเสียงหรือทับศัพท์ และพบการแปลตรงโดย

ถ่ายทอดความหมาย 2) การปรบัให้เป็นค�าเรยีกขานแบบ

ไทย 3) การแปลจากค�านามในต้นฉบับ 4) การแปลแบบ

เพิ่มจากต้นฉบับ ในส่วนของการแปลค�าสรรพนาม พบ

รูปแบบของค�าสรรพนามที่ผู้แปลใช้ ได้แก่ ชื่อ ค�าเครือ

ญาติ ค�าบอกยศ  ต�าแหน่ง อาชีพ และบุรุษสรรพนาม 

 นลนิ วชริพนัธ์สกุลศกึษาการแปลค�าสรรพนามและ

ค�าเรียกขานโดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคม ซ่ึงผู้

วิจัยเห็นว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และน่าจะเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ค�าแปลในการแปลจาก

ภาษาญีปุ่น่เป็นภาษาไทยเช่นเดยีวกนั ดังนัน้ ผู้วจิยัจงึจะ

ใช้แนวคิดของนลินมาใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล

3. วิธีการวิจัย

 3.1 ก�รคัดเลือกกลุ่มตัวอย่�ง

 ผู้วิจัยเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างจากวรรณกรรมจ�านวน 

5 เรื่อง ที่มีนักแปลและบรรณาธิการต่างกัน เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเลือกวรรณกรรมที่แปล

โดยนกัแปลทีม่ปีระสบการณ์เพือ่ให้ได้ค�าแปลทีม่คุีณภาพ 

ได้แก่ 1) เมียชายชั่ว   (ヴィヨンの妻)  2) โคะโคะโระ 

(こころ) 3) รถไฟสายทางช้างเผือก  (銀河鉄道の夜) 

4) กระต่ายแก้ว (ガラスのうさぎ)  5) โต๊ะโตะจังเด็ก

หญิงข้างหน้าต่าง (窓ぎわのトットちゃん)

 เน่ืองจากที่ผ่านมายังมีการวิจัยด้านการแปลค�า

สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยค่อนข้างน้อย ผู้

วิจัยจึงสุ่มเลือกวรรณกรรม 5 เล่ม เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

โดยมุ่งศึกษาจากปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ ความ

สนิท อย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนด

กรอบการวิจัยด้านการแปลต่อไปในอนาคต

 3.2 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 1)  เก็บข้อมูลตัวอย่างการแปลบุรุษสรรพนามจาก

วรรณกรรมฉบับแปลไทยเทียบกับวรรณกรรมต้นฉบับ 

ตามปัจจยั ในการเลือกใช้บรุษุสรรพนามทีก่�าหนด ได้แก่ 

ปัจจยัด้านเพศ ปัจจยัด้านอาย ุปัจจยัด้านสถานภาพ และ

ปัจจัยด้านความสนิท 

 2) น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และดูลักษณะการแปลใน

ภาพรวม พร้อมจัดแบ่งประเภทการแปล ดังนี้  การแปล

ค�าบุรุษนามด้วยบุรุษสรรพนาม  และการแปลค�า

สรรพนามด้วยค�านาม 
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 3) อภปิรายผลและสรปุผลในลกัษณะของความเรยีง

โดยใช้ตาราง รวมถงึยกข้อความมาประกอบการอภปิราย

4.ผลการศึกษา

 จากการศึกษาพบกลวิธีการแปลค�าบุรุษสรรพนาม 

2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการแปลด้วยบุรุษสรรพนาม และ

การแปลด้วยค�านาม

 4.1. กลวิธีก�รแปลด้วยคำ�บุรุษสรรพน�ม

 การแปลค�าบรุุษสรรพนามในภาษาญีปุ่่นด้วยค�าบรุุษ

สรรพนามในภาษาไทยเป็นกลวิธีท่ีนักแปลเลือกใช้มาก

ที่สุด แต่ก็พบว่าเป็นกลวิธีการแปลที่ยาก เนื่องจากค�า

บุรุษสรรพนามภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่นมีความหลาก

หลายแบ่งใช้ตามเพศ อายุ สถานภาพ ความสนิท ฯ ดัง

นั้นนักแปลจึงจ�าเป็นต้องเลือกแปลให้เหมาะสมกับผู้พูด 

ผูฟั้ง และผูท้ีถ่กูกล่าวถงึด้วยเพือ่ถ่ายทอดบคุลกิลกัษณะ

นิสัยของตัวละครออกมาให้ตรงกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น

มากที่สุด 

   4.1.1. คำ�สรรพน�มบุรุษที่1       

   จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบค�าสรรพนาม

บุรุษที่ 1 ในวรรณกรรมต้นฉบับ  4 ค�า ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้

   ค�าสรรพนามเฉพาะบุรษท่ี 1 ท่ีปรากฎมาก

ที่สุดในวรรณกรรมต้นฉบับคือ わたしจ�านวน 191 ค�า 

ล�าดบัรองลงมา คอืぼくจ�านวน 67 ค�า おれ จ�านวน 46 

ค�า  あたしจ�านวน 6 ค�า ซึ่งในแต่ละค�ามีค�าแปลเป็น

บุรุษสรรพนามภาษาไทย ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับปัจจัย

ทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

   1 ) わたし จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม

พบค�าแปลของわたし4 ค�า คือ “หนู” “ฉัน” “ผม” 

“ดิฉัน” ดังนี้

    1.1 “หนู”พบ 2 กรณี ดังนี้ 

    ก.กรณีท่ี 1 ผู ้พูดเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 1 โทชิโกะผู้เป็นลูกสาวคุยกับ

แม่ของตัวเอง 

  わたしも二宮に帰らない。このまま東京に

いいさせて。（ガラスのうさぎ、p.40）

“หนูก็ไม่อยากกลับนิโนะมิยะ ให้หนูอยู่ที่โตเกียวเลยได้

ไหมค่ะ”  (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 27)

    ข.กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

             ตัวอย่างที่ 2 โทชิโกะคุยกับคุณคาโยโกะ 

 でもわたし、山羊がとってもこわいんです。

とてもできません。（ガラスのうさぎ、p.127）

“แต่ว่าหนูกลัวแพะมากค่ะ หนูท�าไม่ได้” (กระต่าย

แก้ว,หน้าที่ 87)

   1.2 “ฉัน” พบ 7 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมี

แนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง 

อายมุากกว่าหรอืน้อยกว่า สถานภาพสงูกว่าหรอืน้อยกว่า 

สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล

ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

    ก.กรณี  ผู ้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตวัอย่างที ่3 ซทัจงัคยุกบัป้าร้านเหล้าสึบากิ

 お金が来るまで、私はお店のお手伝いでもさ

せていただくわ （ヴィヨンの妻、p.22）

“งั้นฉันจะช่วยงานในร้านจนกว่าเงินจะมาถึงแล้วกัน

นะ”(เมียชายชั่ว,หน้าที่ 33)

         ข.กรณี  ผู้พูดเป็นเพศหญิง ผู้พูดแก่กว่า 

สถานสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 4 คุณคายาโกะคุยกับโทชิโกะ

 まあ、今日は三回でいいわ。あとわたしがす

るから。（ガラスのうさぎ、p.131）

“เอาหละ วันนี้3เที่ยวก็พอ ที่เหลือฉันจะเป็นคนหาบ” 

(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 89)

   1.3  “ผม” พบ 2 กรณี ดังนี้

    ก. กรณีที่ 1  ผู้พูดเป็นเพศชาย อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง 

    ตัวอย่างที่ 5 ข้าพเจ้าคุยกับแม่

 どうせ、九月にでもなって、私が東京へ出て

からでなくっちゃ。（こころ、p.134）
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“ยังไงๆตอนเดือนกันยาผมคงต้องไปโตเกียว” (โคะโคะ

โระ, หน้าที่191)

    ข.กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศชาย อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 6 ข้าพเจ้าคุยกับภรรยาเซนเซ

私には解りません。（こころ、p.60） “ผมไม่ทราบ

หรอกครับ” (โคะโคะโระ,หน้าที่90)

   1.4 “ดิฉัน” พบ 3 กรณี ดังนี้

            ก.กรณีที่ 1  ผู้พูดเป็นเพศหญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 7 ครูประจ�าชั้นโต๊ะโตะจังคุย

กับแม่ของโต๊ะโตะจัง

 そこで私が「用事がないのに、開けたり閉め

たりしてはいけません」と申しますと〜。（窓ぎ

わのトットちゃん、p.15）

“พอดิฉันบอกว่า ถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าเปิดหรือปิดฝา

โต๊ะ......” (โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้า ต่าง,หน้าที่ 32)

ข.กรณทีี ่2  ผูพ้ดูเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสงูกว่า 

ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างท่ี 8 ชิซึ(ภรรรยาของเซนเซ)คุย

กับข้าพเจ้า

 私は嫌われてると思いません。嫌われる訳が

ないんですもの。（こころ、p.56）

“ดิฉันไม่ได้คิดว่าเขาเกลียดดิฉันหรอกค่ะ เพราะไม่มี

เหตผุลอะไรทีเ่ขาจะเกลยีดดฉินั” (โคะโคะโระ,หน้าที ่83 )

    ค.กรณีท่ี 3  ผู้พูดเป็นผู้หญิง อ่อนกว่า 

สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับคู่สนทนา

    ตัวอย่างท่ี 9 ชิซึ(ภรรรยาของเซนเซ)คุย

กับเซนเซ

 珍しい事。わたしに呑めと仰しゃった事は滅

多にないのにね。（こころ、p.28）

“แปลกจริง คุณแทบไม่เคยบอกให้ดิฉันดื่มเลยน่ีคะ” 

(โคะ โคะโระ,หน้าที่46 )

  สรุปค�าแปลของわたしได้ดังต่อไปนี้ 1)“หนู”ผู้

แปลมีแนวโน้มจะเลือกแปลก็ต่อเมื่อผู้พูดเป็นหญิงอายุ

น้อยกว่าผู้พูดโดยมากผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง เช่น โทชิ

โกะจากเรือ่งกระต่ายแก้ว โต๊ะโตะจงัจากเรือ่งโต๊ะโตะจงั

เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 2) “ฉัน”ผู้แปลมีแนวโน้มแปลใน

กรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ อายมุากกว่า หรอื

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า สนิทหรือไม่

สนิทกับผู้ฟัง 3) “ผม” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้

พูดเป็นเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ากว่าผู ้ฟัง 4) 

“ดิฉัน” มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง

และส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง

 2) ぼく จากการเก็บข้อมูลในวรรณกรรม พบว่าค�า

แปล ぼく 4 ค�า คือ “ผม” “เรา” “หนู” “ฉัน” ดังนี้

   2.1 “ผม” พบ 4 กรณี โดยพบทั้งกรณีมีแนว

โน้มแปลผู้พูดเป็นเพศชายและหญิง อายุมากกว่าและ

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าและต�่ากว่า สนิทและไม่สนิท

กับผู้ฟัง มีแนวโน้มแปลดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ก.กรณ ี ผูพ้ดูเป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพ

ต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 10 โจวานนีคุยกับแม่ 

ああぼく岸から見るだけなんだ。一時間で行って

くるよ。（銀河鉄道の夜、p.19）

“ฮะ ผมจะดอูยูบ่นฝ่ังแล้วจะกลบัมาภายในหนึง่ชัว่โมง” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 19)

ข.กรณ ีผูพ้ดูเป็นเพศชาย อ่อนกว่า สถานภาพต�า่กว่า ไม่

สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 11 ยูคิโอะคุยกับอาหญิงที่ไม่สนิท

ぼく一人ならどこにでも泊めてももらえますが、

〜（ガラスのうさぎ、p.114）

“ล� าพั งผมตั วคน เ ดียวจะ ไปค ้ า ง คืนที่ ไ หนก็ ได ้

แต่.....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 78) 

   2.2 “เรา” พบ  2 กรณี ดังนี้

   ก.กรณีที่1 ผู้พูดเป็นเพศชาย  อายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง
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   ตัวอย่างที่ 12 โจวานนีคุยกับคัมพาเนลลา

เพื่อนสนิท

ぼくはもう、すっかり天の野原に来た。（銀河鉄

道の夜、p.37）

“เราได้มาท้องทุ่งสวรรค์แล้วจริงๆ”(รถไฟสายทางช้าง

เผือก,หน้าที่ 39)

   ข.กรณีที่2 ผู้พูดเป็นเพศชาย ผู้พูดอายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 13 โจวานนีคุยกับเพื่อนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก

僕博物館でアルコールにつけてあるのを見た。

(銀河鉄道の夜、p.103）

“เราเคยเห็นเขาแช่แอลกอฮอล์ไว้ในพิพิธภัณฑ์” (รถไฟ

สายทางช้างเผือก,หน้าที่ 106)

 2.3 “หนู” พบ  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย 

อ่อนกว่า สถานภาพต�่ากว่า สนิทกับผู้ฟัง

 ตวัอย่างที ่14 ทะดาชคิยุกับชายชดุด�าทีเ่ป็นครสูอน

พิเศษ

ああぼくいまお母さんの夢を見ていたよ。（銀河

鉄道の夜、p.83）

“อือ หนฝูันเห็นแม่ละ” (รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 

82)　

 2.4 “ฉัน” พบ  2 กรณี ดังนี้

   ก.กรณทีี1่ ผูพ้ดูเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า  ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 15 พ่อของคัมพาเนลลาคุยกับโจวานนี

ぼくには一昨日大へん元気な便りがあったんだ

が。（銀河鉄道の夜、p.124）

“เมื่อวานซืนนี้ฉันเพิ่งได้รับจดหมายบอกว่าเขาสบายดี” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 129)　

   ข.กรณีที่2 ผู ้พูดเป ็นเพศชาย อ ่อนกว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 16 โอตานิคุยกับเจ้าของร้านเหล้าสึบากิ

ぼくのほうからお前たちを訴えてやる。（ヴィヨ

ンの妻、p.106）

“ไม่งั้นฉันนี่แหละจะเป็นคนเรียกต�ารวจเอง” (เมียชาย

ชั่ว, หน้าที่ 10)

   เนื่องจากぼく เป็นบุรุษสรรพนามที่ใช้เฉพาะ

เพศชายเท่านั้น ดังนั้นปัจจัยด้านเพศของผู้พูดจึงมีเพียง

เพศชาย ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของぼくได้ดังต่อไป 

1)“ผม” ผูแ้ปลมแีนวโน้มแปลในกรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชาย

หรือเพศหญิง อายุมากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูง

กว่าหรอืน้อยกว่า สนทิหรอืไม่สนทิกบัผู้ฟัง 2) “เรา” พบ

กรณีที่ผู้พูดอายุเท่ากัน โดยเฉพาะกรณีผู้พูดและผู้ฟังมี

ความสมัพนัธ์เป็นเพือ่นกนั 3) “หน”ู พบกรณทีีผู่พ้ดูอายุ

น้อยกว่า และสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม พบ

การแปลぼく ว่า “เรา”และ“หนู”เพียงเรื่องเดียวคือ

รถไฟสายทางช้างเผือกไม่พบการแปลในลักษณะนี้ใน

วรรณกรรมเรื่อง อื่น 4)“ฉัน” พบกรณีที่สถานภาพผู้พูด

สูงกว่าและไม่สนิทกับผู้ฟัง 

 3) おれ จากการศึกษาพบค�าแปลของค�าว่า おれ 

3 ค�า คือ “ผม” “ฉัน” และ“ข้า”

   3.1 “ผม” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย อ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 17 ลูกค้าหนุ่มคุยกับซัทจัง

 ねえさん、おれは惚れた。（ヴィヨンの

妻、p.129）“ผมตกหลุมรักพี่สาวเข้าแล้ว” (เมียชาย

ชั่ว, หน้าที่ 35)

   3.2 “ฉัน” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

ตัวอย่างที่ 18 พี่ข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

 おれにそんな事が出来るものか。（ここ

ろ、p.158）“ฉันท�าอย่างงั้นได้ยังไงกันล่ะ” (โคะโคะ

โระ,หน้าที่ 223) 

   3.3 “ข้า” พบ 1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง 

   ตวัอย่างที ่19 พ่อของข้าพเจ้าคุยกบัซะคุเพือ่น

สนิท

 おれはもう駄目だ。（こころ、p.151）　“ข้า

เห็นท่าจะแย่” (โคะโคะโระ,หน้าที่215) 
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   เนือ่งจาก  おれ เป็นบรุษุสรรพนามทีเ่พศชาย

ใช้เป็นหลักดังนั้นปัจจัยด้านเพศผู้พูดจึงเป็นเพศชาย

ทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของおれได้ดังน้ีคือ 1) 

“ผม” พบกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง 

2) “ฉัน” ผู ้แปลมีแนวโน้มท่ีจะในกรณีท่ีผู ้พูดมีอายุ

สถานภาพสงูกว่าผูฟั้งและสนทิกบัผูฟั้ง 3) “ข้า” พบกรณี

ที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันและสนิทกัน 

   4) あたし จากการศึกษาพบค�าแปล あたし 

2 ค�า คือ “หนู” “ฉัน” ดังนี้

 4.1 “หนู” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง 

อ่อนกว่า สถานภาพต�่ากว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 20 โต๊ะโตะจังคุยกับพนักงานขายตั๋ว

あたし、これから新しい学校に行くんで、忙しい

から（窓ぎわのトットちゃん、p.12）

“ตอนนี้หนูไม่ว่างคะ ต้องไปโรงเรียนใหม่” (โต๊ะโตะจัง

เด็กหญิงข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)

 4.2 “ฉัน” พบ 1 กรณี คือ กรณีผู้พูดเป็นเพศหญิง 

อายุเท่ากัน สถานภาพเท่ากัน ไม่สนิทกับผู้ฟัง

 ตัวอย่างที่ 21 คาโอรุคุยกับโจวานนี

あら、蝎の火のことならあたし知ってるわ。（銀

河鉄道の夜、p.103）

 ถ้าเป็นเรื่องแมงป่องละก็ฉันรู้เรื่องดี (รถไฟสายทาง

ช้างเผือก,หน้าที่ 106)　

 เนื่องจากあたしเป็นค�าบุรุษสรรพนามท่ีผู้หญิงใช้

เป็นหลกัดงันัน้ปัจจยัด้านเพศผูพ้ดูจงึเป็นเพศหญงิเท่านัน้ 

ซึ่งสามารถสรุปค�าแปลของあたし2 ค�า ดังนี้ 1) “หนู” 

พบในกรณทีีผู้่พดูอายนุ้อยสถานภาพต�า่กว่าผูฟั้ง ซึง่ส่วน

ใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิง 2) “ฉัน”พบกรณีที่ผู้พูดอายุและ

สถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

    4.1.2 คำ�สรรพน�มบุรุษที่2 

                 จากการศกึษาพบค�าสรรพนามบรุษุที2่ ใน

วรรณกรรมต้นฉบับ  4 ค�า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ค�าสรรพนามเฉพาะบุรษที่2ที่ปรากฎมากท่ีสุดใน

วรรณกรรมต้นฉบับคือあなたจ�านวน 58 ค�า ล�าดับรอง

ลงมาคอื おまえ จ�านวน 36 ค�า きみ จ�านวน 21 ค�า あ

んたจ�านวน 10 ค�าตามล�าดับ ซ่ึงในแต่ละค�ามีค�าแปล

เป็นบุรุษสรรพนามภาษาไทยที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยทางสังคมทั้ง 4 ปัจจัย ดังต่อไปนี้

 1) あなた จากการศึกษาพบ ค�าแปลあなた 3 ค�า 

คือ “หนู” “คุณ” “เธอ” ดังนี้

  1.1 “หนู”  2 กรณี ดังนี้ 

  ก. กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 22 แม่โต๊ะโต๊ะจังพูดกับโต๊ะโตะจัง

あなたが鎌倉に出かけて（窓ぎわのトットちゃ

ん、p.317）

“ตอนทีห่นไูปคามาคุระใหม่ๆ” (โต๊ะโตะจงัเดก็หญงิ ข้าง

หน้าต่าง,หน้าที่ 242)

  ข. กรณีที่ 2 ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 23 คุณครูประจ�าชั้นคุยกับโทชิโกะ

 お父さんがいろいろとあなたにお話がおあり

のようだから（窓ぎわのトットちゃん、p.12） 

“เห็นคุณพ่อบอกว่ามีหลายเรื่องจะคุยกับหนู”(โต๊ะโตะ

จังเด็กหญิง ข้างหน้าต่าง,หน้าที่ 43)

      1.2 “คุณ” 4 กรณี ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้แปลมีแนวโน้ม

แปลในกรณีที่ผู ้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุ

มากกว่า หรือน้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือน้อยกว่า 

สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง กล่าวคือ ผู้แปลมีแนวโน้มแปล

ในทุกสถานการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ก.กรณี ผู้พูดเป็นเพศหญิง แก่กว่า สถานภาพสูง

กว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตวัอย่างที ่24 ชิซ(ึภรรยาของเซนเซ)คุยกบัข้าพเจ้า

 あなたは私に責任があるんだと思ってやりません

か。（こころ、p.58 ）
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“คุณไม่คิดว่าดิฉันจะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยหรือ

คะ” (โคะโคะโระ,หน้าที่87)

  ข. กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพสูง

กว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 25 คุณครูใหญ่คุยกับครูชาวนา

畠の作りかたをあなたに教えてもらうのだから

(窓ぎわのトットちゃん、p.232）　

“คุณจะต้องสอนวิธีท�านา”(โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้าง

หน้าต่าง,หน้าที่ 184)

  1.3 “เธอ”  2  กรณี ดังนี้

  ก.กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 26 เซนเซนคุยกับข้าพเจ้า

あなたは大胆だ。（こころ、p.97） “เธอนี่ใจกล้า

นะ”(โคะโคะโระ,หน้าที่ 139)

  ข.กรณีที่ 2  ผู้พูดเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 27 ครูสอนดาราศาสตร์คุยกับโจวานนี

あなたはわかっているのでしょう。（銀河鉄道の

夜、p.2）“ เธอรู้ใช่ไหม” （銀河鉄道の夜、p.4）

  สรุปค�าแปลของあなたได้ดงัต่อไปนี ้1) “หน”ู พบ

กรณีที่พูดกับผู้ที่อายุสถานภาพต�่ากว่าสนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง มักจะแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก 2) “เธอ” 

มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูง

กว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง 3) “คุณ” มีแนวโน้มแปล

กรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุมากกว่าหรือ

น้อยกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง  

 2) きみ  จากการศกึษาพบค�าแปลของきみ2 ค�า คอื 

“เธอ” “หนู” ดังนี้

   2.1 きみแปลว่า “เธอ”  1 กรณี คือ กรณี ผู้

พดูเป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพสงูกว่า ไม่สนทิกบัผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 28 เซนเซคุยกับข้าพเจ้า (เจอกัน

ครั้งแรก)

 君はまだ大分長く此所に居る積りですか（こ

ころ、p.14）

 “เธอตั้ ง ใจจะอยู ่ที่นี่ อีกนานหรือไง” (โคะโคะ

โระ,หน้าที่27)

  2.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศชาย 

แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

  ตัวอย่างที่ 29 ครูใหญ่คุยกับโต๊ะโตะจัง

 そうかい。いいよ。きみが欲しいんなら。 

(窓ぎわのトットちゃん、p.271）

“งัน้เรอะ เอาส ิถ้าหนอูยากได้ละก็” (โต๊ะโตะจงัเดก็หญงิ

ข้างหน้าต่าง, หน้าที่ 211)

  เนื่องจาก きみ เป็นบุรุษสรรพนามที่ผู้ชายใช้กับ

คู่สนทนาวัยเดียวกันหรือต�่ากว่า ดังน้ันปัจจัยด้านเพศผู้

พดูเป็นเพศชายเท่านัน้ ซึง่สามารถสรปุค�าแปลของค�าว่า

きみ ได้ดงันี ้คือ 1) “เธอ” พบกรณทีีผู้่พดูอายแุละสถาน

ถานภาพ สูงกว่าไม่สนิท กับผู้ฟัง 2) “หนู” พบกรณีที่ผู้

พดูอายแุละสถานภาพสงูกว่าผูฟั้ง มกัใช้แปลกรณทีีผู่ฟั้ง

เป็นเด็กเล็ก 

 3) おまえ จากการศกึษาพบว่าค�าแปลของおまえ

มี 4 ค�า คือ “เธอ” “หนู” เอ็ง” “แก”

   3.1 “เธอ” 2 กรณี ดังนี้ 

   ก.กรณีที่  1 ผู ้พูดเป ็นเพศชาย แก ่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

    ตัวอย่างที่ 30 เซนเซคุยกับชิซึ(ภรรยา)

静、おまえはおれより先へ死ぬだろうかね。（こ

ころ、p.106）

“ชิซึ เธอจะตายก่อนฉันหรือเปล่านะ” (โคะโคะโระ, 

หน้าที่ 151)

        ข.กรณีที่  2 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 31 ป้าที่เพิ่งรู้จักคุยกับโทชิโกะ

おまえは外に出るのは水くみのときだけだから、

〜（ガラスのうさぎ、p.46）
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“เธอไปข้างนอกก็มีแต่ตอนขนน�้าเท่านั้น....” (กระต่าย

แก้ว, หน้าที่ 97)

   3.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 32 พ่อโทชิโกะคุยกับโทชิโกะ

 お父さんは、おまえも知っているとおり警防

団の役員だから〜。（ガラスのうさぎ、p.46）

“ ห นู ก็ รู ้ อ ยู ่ แ ล ้ ว ว ่ า พ ่ อ เ ป ็ น ก ร ร ม ก า ร ห น ่ ว ย

กู้ภัย....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 33)

   3.3 “เอ็ง”  3 กรณี ดังนี้

   ก.กรณีที่  1 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

   ตัวอย่างที่ 33 แม่ของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

 御前だって世間への義理位は知っているだろ

う。（こころ、p. 122）

 “แต่อย่างน้อยเอ็งกน่็าจะรู้หน้าที ่ต่อสงัคมคืออะไร”(โคะ

โคะโระ, หน้าที่175)

        ข.กรณทีี ่2 ผูพ้ดูป็นเพศชาย แก่กว่า สถานภาพ

สูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง 

   ตัวอย่างที่ 34 พ่อของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

おまえは今日東京へ行くはずじゃなかったか。

(こころ、p.139）

“วันนีเ้อ็งต้องไปโตเกียวไม่ใช่หรือ” (โคะโคะโระ, หน้าที่ 

198)

        ค.กรณทีี ่3 ผูพ้ดูเป็นเพศชาย ผูพ้ดูอายเุท่ากนั 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างท่ี 35 คุณซะคุ(เพื่อน)คุยกับพ่อของ

ข้าพเจ้า

 そんな事はないよ。おまえなんか子供は二人

とも大学を卒業するし、（こころ、p.151） 

“ไม่หรอก เอง็มลีกูจบมหาวทิยาลยัต้ังสองคน” (โคะโคะ

โระ, หน้าที่ 215)

   3.4 “แก”  1 กรณี คือ กรณีที่1 ผู้พูดเป็นเพศ

ชาย แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

     ตัวอย่างที 36 พี่ของข้าพเจ้าคุยกับข้าพเจ้า

おまえがいやなら、まあ伯父さんにでも世話を頼

むんだが、（こころ、p.158）

“ถ้าแกไม่ชอบ เราขอให้ลุงช่วยดแูลให้กไ็ด้” (โคะโคะโระ, 

หน้าที่ 223)

สามารถสรุปค�าแปลของおまえ ได ้ดังต ่อไปนี้  1) 

“เธอ”พบกรณีที่สามีคุยกับภรรยา 2) “หนู” พบกรณี

การแปลเดยีว คอืกรณทีีพ่่อคยุกบัลกูสาว 3) “เอง็” และ 

4) “แก” พบกรณทีีพ่ดูกบัคนทีอ่ายสุถานภาพต�า่กว่าและ

สนิทกับผู้ฟัง เช่น พ่อแม่คุยกับลูกพี่คุยกับน้อง 

 4) あんたความหมายเดยีวกนัあなたจากการศกึษา

พบค�าแปลของあんた2 ค�า คือ“เธอ”“หนู” ดังนี้

   4.1 “เธอ” 2 กรณี ดังนี้ 

   ก. กรณีที่ 1 ผู้พูดเป็นเพศหญิง อายุเท่ากัน 

สถานภาพเท่ากัน สนิทกับผู้ฟัง

    ตัวอย่างที่ 37 ทานากะ(เพื่อน)คุยกับโทชิโกะ

 西山さんの家に運べばいいのね　それであんた

はどこに行くの？（ガラスのうさぎ、p.75)

“ให้ขนฟืนไปไว้ทีบ้่านคุณนชิยิามะใช่ไหม แล้วนีเ่ธอก�าลัง

จะไปไหน? ” (กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 51)

   ข. กรณีที่2 ผู ้พูดเป ็นเพศหญิง แก่กว ่า 

สถานภาพสูงกว่า ไม่สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 38 ป้าที่เพิ่งเจอคุยกับโทชิโกะ 

お母さん、夕飯まだなんでしょうすぐ温めるから

ね　あんたも早くあがんなさい。（ガラスのうさ

ぎ、p.82）“คุณแม่ยังไม่ได้ทานเข้าเย็นใช่ไหม จะอุ่น

ให้ตอนนี้เลยน่ะ  เธอก็รีบๆขึ้นมาบนบ้านเร็ว” (กระต่าย

แก้ว,หน้าที่ 82)

   4.2 “หนู”  1 กรณี คือ กรณี ผู้พูดเป็นเพศ

หญิง แก่กว่า สถานภาพสูงกว่า สนิทกับผู้ฟัง

   ตัวอย่างที่ 39 แม่คุยกับโทชิโกะ

 お母さんはあんたが東京に帰るまで　神さま

にお灯明をあげて〜（ガラスのうさぎ、p.24）

“แม่จะคอยจดุเทยีนไหว้เจ้าจดุธูป ไหว้พระทกุวนัจนกว่า
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หนจูะกลับมาโตเกียว....”(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 16)

สามารถสรุปค�าแปลของあんたได้ดังต่อไปนี้  1) “เธอ” 

พบกรณทีีผู่พ้ดูเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิอายแุก่กว่าหรอื 

อ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิท

กับผู้ฟัง  2) “หนู” พบกรณีผู้พูดอายุและสถานภาพสูง

กว่าและสนิทกับผู้ฟัง มักจะใช้กับเด็กเล็ก 

 4.2 กลวิธีก�รแปลด้วยคำ�น�ม

กลวธิกีารแปลบรุุษสรรพนามด้วยค�านามเป็นกลวธิทีีผู่แ้ปล

เลอืกใช้น้อยมาก พบเพียง 19 ครัง้เท่านัน้ ดงัต่อไปนี้

   4.2.1 ก�รแปลด้วยคำ�เรียกเครือญ�ติ 

จากการศึกษาพบการแปลบุรุษสรรพนามด้วยค�าเรียก

ญาติ16ครั้ง  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   ตัวอย่างที่ 40 แม่ของโจวานนีคุยกับโจวานี

 今日は涼しくてね。わたしはずうっと工合が

いいよ。（銀河鉄道の夜、p.18）

“วันนี้อากาศเย็นสบาย แม่เลยรู้สึกสบายท้ังวันเลยจ๊ะ” 

(รถไฟสายทางช้างเผือก,หน้าที่ 15)

    4.2.2. การแปลด้วยค�าเรียกเสมอืนเครอืญาติ

    ค�าเรยีกเสมอืนเครอืญาตคิอืการทีใ่ช้เรยีก

คนที่ไม่ญาติโดยสายเลือดด้วยค�าเรียกญาติ จากการ

ศึกษาพบ 2 ครั้ง เช่น

   ตัวอย่างที ่  41 คนบ้านวาตานาเบะ(เพื่อน

บ้าน)คุยกับพ่อของโทชิโกะ

 わたしはいつものように、敏子ちゃんのお母

さん、信ちゃん、光ちゃんを迎えに行って…。

(ガラスのうさぎ、p.59）พีก่ไ็ปรับคณุแม่ของโทชโิกะ

จงั โนบจุงั และมจิจงัเหมอืนเคย (กระต่ายแก้ว,หน้าที ่40)

     4.2.3. การแปลด้วยค�าเรียกอาชีพ

     ค�าเรียกอาชีพหมายถึง ค�าที่ใช้เรียก

อาชีพใดอาชีพหนึ่ง จากการศึกษาพบ 1 ครั้ง คือ

   ตัวอย่างที่ 42 หมอคุยกับโทชิโกะ

 火葬場には、わたしが連絡しておいてあげよ

う。（ガラスのうさぎ、p.74）

 “ส่วนสถานฌาปนกิจนั้น เดี๋ยวหมอจะติดต่อให้เอง 

(กระต่ายแก้ว,หน้าที่ 50)

5. สรุป

 บทความวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการแปลค�าบุรุษ

สรรพนามในวรรณกรรมญี่ปุ่นแปลไทยโดยมุ่งวิเคราะห์

จากปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศของผู้พูด 

ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านสถานภาพ และปัจจัยด้าน

ความสนิทสนม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

วรรณกรรมแปลเรือ่งเมยีชายชัว่ รถไฟสายทางช้างเผอืก 

โต๊ะโตะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่าง กระต่ายแก้ว และ โคะ

โคะโระ จ�านวนทั้งหมด 5 เล่ม โดยเปรียบเทียบระหว่าง

ฉบับแปลกับวรรณกรรมต้นฉบับ ผลการวิจัยพบกลวิธี

การแปล 2 ประเภท ดังนี้

 1. กลวธิกีารแปลบรุษุสรรพนามด้วยบรุษุสรรพนาม 

จากการศึกษาพบว่าเป็นกลวธิทีีน่กัแปลใช้มากทีสุ่ด จาก

ข้อมลูทีว่เิคราะห์พบเฉพาะการใช้ค�าแสดงบรุษุที ่1 และ  

2 ไม่พบค�าแสดงบุรุษที่ 3  ผลการวิจัยอาจสรุปได้ดังนี้

   1.1. กรณีค�าแสดงบุรุษที่1 พบค�าบุรุษ

สรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�า  ดังตารางต่อไปน้ี
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ต�ร�งที่ 1 ต�ร�งสรุปคำ�แปลและข้อสังเกตในก�รแปลของคำ�บุรุษสรรพน�มที่ 1 (สรุปโดยผู้วิจัย)

ต�ร�งที่ 2 ต�ร�งสรุปคำ�แปลและข้อสังเกตในก�รแปลของคำ�บุรุษสรรพน�มที่ 2 (สรุปโดยผู้วิจัย)

 1.2. กรณีค�าแสดงบุรุษที่2 พบค�าบุรุษสรรพนามในต้นฉบับ 4 ค�า ดังตารางต่อไปนี้

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

わたし

หนู มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นหญิงอายุน้อยกว่าผู้พูด ส่วนใหญ่ผู้พูดจะเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูง 
กว่าหรือต�่ากว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

ผม มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเพศชายอายุและมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง

ดิฉัน มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศหญิงและส่วนใหญ่จะมีสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง  

ぼく

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

ผม มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชาย อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือต�่ากว่า 
สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

เรา พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอายุเท่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้พูดและผู้ฟังมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อน

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยกว่าผู้ฟัง สถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้พูดเป็นเด็กเล็ก

ฉัน พบกรณีที่ผู้พูดสถานภาพสูงกว่า และไม่สนิทกับผู้ฟัง

おれ

ใช้กับเพศชาย
เป็นหลัก

ผม พบกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง 

ฉัน มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดมีอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟังและสนิทกับผู้ฟัง 

ข้า พบกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันสนิทกัน

あたし

ใช้กับเพศหญิง
เป็นหลัก

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุน้อยสถานภาพต�่ากว่าผู้ฟัง ส่วนใหญ่ผู้พูดเป็นเด็กผู้หญิง

ฉัน พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพเท่ากับผู้ฟัง

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

あなた

หนู พบกรณีท่ีพดูกับผู้ท่ีอายสุถานภาพต�า่กว่าสนทิหรือไม่สนิทกไ็ด้ มักจะแปลในกรณทีีผู่พู้ดเป็นเด็กเลก็

เธอ มีแนวโน้มแปลในกรณีที่ผู้พูดแก่กว่าและสถานภาพสูงกว่าสนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟังก็ได้

คุณ ผู้แปลมีแนวโน้มเลือกแปลในทุกสถานการณ์ 

きみ

ผู้พูดมักเป็นเพศ
ชาย

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดอายุ สถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด และไม่สนิทก็ได้

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าผู้ฟัง มักใช้แปลกรณีที่ผู้ฟังเป็นเด็กเล็ก
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 จากตารางกรณีที่ おまえแปลว่า“เอ็ง”และ”แก” 

พบเพียงในเรื่องโคะโคะโระเท่าน้ัน ในตอนท่ีพ่อแม่ของ

ข้าพเจ้าที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเรียกข้าพเจ้าผู้แปลเลือก

แปลว่า“เอ็ง” และในตอนที่พี่ชายที่เป็นคนต่างจังหวัด

คุยกับข้าพเจ้าผู้แปลเลือกแปลว่า“แก” ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า

มีความเป ็นไปได ้ว ่าผู ้แปลอาจต ้องการถ ่ายทอด

บรรยากาศความเป็นชนบท ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของแสง

ระวี ทองดี (2548) ที่ระบุว่า “ข้า” “กู” “เจ้า” “มึง” 

“เอง็” “แก”เป็นค�าบุรษุสรรพนามทีม่กัจะใช้ในนวนยิาย

ที่ให้บรรยากาศท้องทุ่งชนบท 

 2. กลวิธีการแปลค�าบุรุษสรรพนามด้วยค�านามเป็น

กลวิธีที่ผู้แปลเลือกใช้น้อยมากพบเพียง 19 ครั้งเท่านั้น 

บุรุษสรรพน�ม คำ�แปล ข้อสังเกต

おまえ

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานถานภาพสูงกว่าผู้พูด สนิทหรือไม่สนิทก็ได้

หนู พบกรณีการแปลเดียวคือกรณีที่พ่อคุยกับลูกสาว

เอ็ง พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ากว่าและสนิทกับผู้ฟัง

แก พบกรณีที่พูดกับคนที่อายุสถานภาพต�่ากว่าและสนิทกับผู้ฟัง

あんた

เธอ พบกรณีที่ผู้พูดเป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุแก่กว่าหรืออ่อนกว่า สถานภาพสูงกว่าหรือ ต�่า
กว่า สนิทหรือไม่สนิทกับผู้ฟัง

หนู พบกรณีที่ผู้พูดอายุและสถานภาพสูงกว่าและสนิทกับผู้ฟังมักจะใช้กับเด็กเล็ก

โดยพบการใช้กลวธิ ี3 ประเภท ดงันี ้2.1.การแปลค�าบรุษุ

สรรพนามด้วยค�าเรียกเครือญาติ จากการศึกษาพบการ

แปลด้วยค�าเรยีกเครอืญาต ิ16 ครัง้ 2.2.การค�าแปลบรุษุ

สรรพนามด้วยค�าเรยีกเสมอืนเครือญาตพิบการแปลด้วย

ค�าเรียกเสมือนเครือญาติเพียง 2 ครั้ง 2.3.การแปลค�า

บุรุษสรรพนามด้วยค�าเรียกอาชีพพบเพียง 1 ครั้ง 

 อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้วิเคราะห์จากข้อมูลการ

แปลวรรณกรรมจ�านวน 5 เล่ม เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง

แน่นอนว่าไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นตวัแทนของวรรณกรรม

ทั้งหมด ในอนาคตจ�าเป็นต้องมีการศึกษาวรรณกรรมที่

หลากหลายและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
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