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การแปลเพ่ือการท่องเท่ียว 

เชิงประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม (ไทย-จีน) 

历史文化旅游泰— 汉翻译策略 
กอ่ศกัด์ิ ธรรมเจรญิกิจ 

ทฤษฎี “ไดผ้ลเท่ากนั”（等效论） 

尽管翻译理论很多，但是其中的“等效论”却是古今中外翻译

家的一个具体目标和实践原则。公元 7 世纪，伟大的中国翻译家玄

奘大师就提出： 

“既须求真，又须喻俗”的指导原则。“求真”就是追求准确，

这是所有认真负责的翻译工作者的共同理想。又须“喻俗”，就是说

译文要使大家都能理解，就是要强调效果。 
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为了达到对等的效果，译文就必须通达。尤金·奈达（Eugene A. Nida，1914－2011），

美国和翻译家指出：译文的接受者的接受渠道与原文接收者不同，符合原文语言规律的

而不符合译文语言规律的言语不能或是很难通过，这样的译文实际上不能或很难完成信

息传达任务。比如，泰语说：“ใช่ท่ีไหนละ่” 翻成“是那里啦”显然是不准确；“สองต่อสอง”

翻成“二对二”就不能完成信息传达任务。 

既要准确，又要通达，翻译的困难就在此。因此，翻译工作的过程，就是一个不断解

决这一困难的过程。 

1. แปลให ้“ถกูตอ้ง” （正确）หมายถึง การแปลความหมายท่ีถกูตอ้ง คือเน้ือหาสาระในภาษา

ปลายทางกบัภาษาตน้ทางตอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และ “เขา้ใจได”้ （通达） หมายถึง ภาษาแปลตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัภาษาของภาษาปลายทาง สละสลวยและเขา้ใจไดดี้ โดยผ ูอ่้านจะไมร่ ูส้ึกว่าเป็นภาษาท่ี

ไมค่ ุน้เคย ซ่ึงเป็นมาตรฐานทางดา้นคณุภาพของงานแปลทัง้หลาย   

ตวัอยา่งเช่น 

อยา่ท า อยา่กิน อยา่เลน่ แปลว่า  别做      别吃       别玩  

ไมแ่ปลว่า       不要做       不要吃        不要玩     

เพราะว่าเป็นค าแปลของ   ไมต่อ้งท า    ไมต่อ้งกิน   ไมต่อ้งเลน่  
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ตวัอยา่งการแปลค าสอนของหลวงพอชมุพล ทิศท่ี ๑๑ 

อยา่ท าใหค้นเสียหนา้    ใหแ้ปลว่า 别让人家丢脸         

ไมแ่ปลว่า  不要让别人无面子 

อยา่กลัน่แกลง้ใหค้นอบัอาย ใหแ้ปลว่า  别把人整得没面子 

  ไมแ่ปลว่า 不要弄得别人丢脸     

อยา่ลงโทษใครเพียงเพ่ือใหไ้ดค้วามสะใจ แปลว่า     

别只为了痛快而惩罚他人  ไมแ่ปลว่า  不是为了得意制裁谁 

เม่ือถึงเวลาควรอ่อนก็ตอ้งอ่อน แปลว่า  该示软的时候就示软          

ไมแ่ปลว่า  需要妥协的时候就应该妥协 

ถา้อ่อนตลอดจะแพ ้ แปลว่า 一直示软会失败  ไมแ่ปลว่า  如果一直妥协就会失败 

 

2. การแปลพระราชวงั วงั พระท่ีนัง่และสิ่งปลกูสรา้งในพระราชวงั  

2.1 พระราชวงั แปลว่า      宫/王宫/皇宫 เช่น  
พระบรมมหาราชวงั  大皇宫 

พระราชวงัดุสิต    兜率宫/皇宫（律实宫/鲁实宫） 
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2.2 พระทีน่ั่งทีเ่ป็นเรือนประทบั กแ็ปลว่า 宫 เช่น  
   พระทีน่ั่งบรมพมิาน   武隆碧曼宫 

พระทีน่ั่งวมิานเมฆ      云宫 

พระทีน่ั่งสนามจันทร์  月园行宫  

พระทีน่ั่งอนันตฯ       阿南达宫 

2.3 เป็นสถานทีส่ าหรับแปรพระราชฐาน ให้แปลว่า 行宫 เช่น 
พระราชวงับางปะอนิ           挽巴茵行宫 

พระต าหนักภูพงิค์ราชนิเวศน์   普平行宫 

วงัไกลกงัวล                远忧行宫 

2.4 เป็นทีเ่สดจ็จออกว่าราชการหรือประกอบพระราชพธิี ให้แปลว่า 殿  

พระทีน่ั่งอมรินทรวนิิจฉัยฯ   因陀罗殿 

พระทีน่ั่งจักรีมหาปราสาท    节基殿  

พระทีน่ั่งดุสิตมหาปราสาท   兜率殿（律实殿/鲁实殿） 

พระทีน่ั่งเวหาศน์จ ารูญ           
天明殿 
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เปรียบเทยีบการแปลค าว่า 殿   จากจนีเป็นไทย 

殿，指国王受朝理事的大厅，翻成 พระทีน่ั่ง   
如：太和殿，翻成  พระทีน่ั่งไท่เหอ   

这里的 ไท่เหอ 是个音译词，在泰文里不含任何意义。 

要翻成：พระทีน่ั่งมหาสมานฉันท์  才是个翻译词 

又如：故宫、紫禁城，翻成 กู้กง จ่ือจิน้เฉิง 是个音译词； 

翻成 พระราชวงัเก่า  พระราชวงัต้องห้าม 才是个翻译词。 

殿     指供奉神佛大厅，要翻成 พระวหิาร  如： 

观音殿，翻成  พระวหิารกวนอมิ  
还是要翻成         พระวหิารอวโลกเิตศวรกวนอมิ  
或者                พระวหิารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ 
大殿，翻成    พระวหิารใหญ่ ？ 

大殿，是“大雄宝殿”的简称，准确的翻译是：พระอุโบสถ 
殿，又指供奉圣人的大厅 (เป็นหอบูชาเมธี อริยะปราชญ์)，如： 

大成殿  แปลวา่ วหิารต้าเฉิง หรือ วหิารมหาสมบูรณ์  
 殿  也可以翻成 ศาล 如：财神殿 ศาลเทพเจ้าโชคลาภ  
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25. พระทีน่ั่งทีเ่ป็นเรือนเปิดโล่งหรือไม่มฝีากั้นแต่อย่างใด ให้แปลว่า 亭 เช่น 
พระทีน่ั่งอาภรณ์พโิมกข์ปราสาท 阿蓬碧莫亭/泰国亭 

พระทีน่ั่งดุสิตาภิรมย์         睹史多亭 

2.6  พระทีน่ั่งทีห่มายถงึแท่นพระเก้าอี ้ให้แปลว่า 御座  เช่น 
พระทีน่ั่งพดุตานกาญจนสิงหาสน์  普丹御座 

พระทีน่ั่งบุษบกมาลามหาพมิาน  尖顶/丁顶御座 

เรือพระทีน่ั่ง  ให้แปลว่า  御舟/御船 

รถพระทีน่ั่งให้แปลว่า  御车/御辇 

อื่นๆ  
เรือนยอดบรมมงัคลานุสรณย์ี  
尖顶大吉祥纪念楼 

 

3. การแปลช่ือวดัและสิ่งปลกูสรา้งส าคญัในวดั เช่น 

3.1 วดัไตรมิตร – วดัไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร แปลว่า 金佛寺 

วดัพระพทุธ แปลว่า 佛陀寺   
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วดัพระศรสีรรเพชญ ์ แปลว่า   大觉寺  

วดัใหญ่ชยัมงคล     大胜利寺 

วดัเฉลิมพระเกียรติ    崇圣寺 

วดัมหาธาต ุ       舍利寺 

วดัราชบรูณะ      复兴寺 

วดับวรนิเวศวิหาร    王宫寺 

3.2 พระอโุบสถและพระวิหาร แปลว่า  大雄宝殿/大殿、佛殿 

วิหารทิศ  วิหารหลวง  แปลว่า 方位殿、东殿 

พระเจดีย ์  แปลว่า         塔/佛塔 

พระสถปู     แปลว่า            塔/小乘塔 

พระปรางค ์   แปลว่า  塔/大乘塔 

เจดียย์อ่มมุไมส้ิบสอง แปลว่า 十二棱角塔 
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4. การแปลศพัทท์างพทุธศาสนา เช่น 

รตันไตร พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ พระอรหนัต ์พระโพธิสตัว ์ 

วดัวาอาราม ศาสนสถาน  แปลว่า 

三宝、佛陀、达摩、僧伽（佛、法、僧）阿罗汉、菩萨（菩提萨埵） 

迦蓝寺院、宗教道场  

  

5. ตวัอยา่งการแปลเรื่องวดัสะเกศและวดัญานสงัวราราม 

5.1 วดัสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 御赐金山寺     

วดัสะแก เป็นนามเดิมของวดัสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  

ตัง้อย ูป่ากคลองมหานาค เป็นวดัโบราณตัง้แต่สมยัอยธุยา   

เดิมเป็นวดัส าคญัวดัหน่ึง  อย ูใ่นชยัภมิูการเดินทพั  มีน ้าท่าอดุมสมบรูณ ์

มีตน้สะแกมาก จึงไดช่ื้อว่า วดัสะแก 

金山寺原称风车子寺，坐落于马哈纳河口处，是一座泰国大城时代的古寺。 

在早期已是一座重点佛寺，位于官兵之地，水源丰富， 

风车子树甚多，故称风车子寺。 
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5.2 ค ู่มือน าชมวดัญาณสงัวราราม   

แปลว่า        《智慧伽蓝寺导游手册》 

ลกูคา้แกเ้ป็น《耶纳桑瓦拉廊佛寺导游手册》 

 

วดัญาณสงัวราราม เป็นพทุธสถานท่ีสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช  สกลมหา-

สงัฆปริณายก โปรดใหส้รา้งข้ึน เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรูพมหากษตัริยาธิราชเจา้ ผ ูมี้พระคณุ

ต่อประเทศ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วัภมิูพลอดลุยเดช ตลอดจนพระบรมวงศาน ุ

วงศท์กุพระองค ์

แปลว่า 

然纳尚旺伽蓝寺”意译为 “智慧伽蓝寺”，为泰僧王“然纳尚旺尊者”意译为 “智慧

尊者”之所创建，作为向泰王国历代对国家有贡献的君王，和向当代国王普密蓬陛下与王

族表示崇高的敬意。 

ลกูคา้แกเ้ป็น 

耶纳桑瓦拉廊佛寺是僧王智护尊者颂德帕耶纳桑座下主导建造的佛寺，以崇扬泰王国历

代对国家有贡献的君王圣德，和崇扬当朝普密蓬王陛下与王室成员的圣德。 
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วดัญาณสงัวราราม แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น ๔ เขต คือ เขตพทุธาวาส เขต

สงัฆาวาส เขตฆราวาส  เขตโครงการในพระราชด าริและโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ ส าหรบัพ้ืนท่ีท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวเยีย่มชม คือ เขตพทุธาวาส และ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริบางแห่ง 

แปลว่า  

智慧伽蓝寺划分为四大区：佛陀区、僧舍区、居士区、泰皇陛下倡

导与来自泰皇陛下倡导项目区。其中对外开放参观的为佛陀区与来自泰

皇陛下倡导项目区的一部分。  

ลกูคา้แกเ้ป็น  

耶纳桑瓦拉廊佛寺划分为四大区：佛陀区、僧舍区、居士区、国王

陛下御倡导项目和国王陛下御倡导孵化项目区。对外开放参观的区域为

佛陀区和国王陛下倡导孵化项目区的一部分。 
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  5.3 นิทรรศการพระสาทิสลกัษณเ์ฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

แปลว่า 崇庆诗琳通公主殿下（六十荣寿）画像展 （专辑） 

ค าปรารภ พลเอก ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี 

泰国总理巴育·詹窝差  献词 

เน่ืองในโอกาสสมเดจ็มหามงคลสมัยท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระ

เกียรตใินวาระพเิศษยิ่งน้ีโดยถ้วนท่ัวทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่ีทรง

มีต่อประเทศชาตแิละประชาชนชาวไทยทัง้ปวงตลอดมา 

         2015 年 4 月 2 日，欣逢诗琳通公主殿下六十荣寿，泰国海内外全体人民同心协力举

办庆祝活动，藉此向公主殿下为国为民做出的贡献，表示最崇高的敬意！ 

 

学而时习之，不亦说乎！ 
  


