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The objectives of this study were to investigate strategies for translating lyrics from
English to Thai in Disney cartoons as translated by Thani Phunsuwan, and investigate
Phunsuwan’s techniques for translating lyrics from English to Thai in the cartoons which
were shown in cinemas from 2010 to 2017. Twenty-five lyrics in the source and target
languages were analyzed.
There were four strategies as follows: a literal translation used for translating words
with equivalent meaning in both languages, “idiomatic translation”, which focuses on
translating the main ideas, “free translation” used when translator cannot use wordfor-word or idiomatic translation methods and “mixed translation method” for
translating texts that require multiple techniques.
Furthermore, the researcher employed translation techniques to facilitate singing.
Six techniques were found: translation as transliteration, translation by using loan words
from Pali and Sanskrit, omission, along with translation by adding words, translation by
using the original form, and translation by adjustment. In addition, the researcher
obtained results from analyzing the relationship between translation strategies and
translation techniques and found eight such relationships.
It revealed that all the strategies and techniques were applied to lyrics which were
translated into Thai to facilitate singing by entirely keeping the meaning, the rhythm,
and the melody of each original song. The cultural themes from the source language

ง
to the target language were also considered. It made listeners and readers understand
clearly the cultural background of lyrics in both the source and target language.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป*นมาและความสำคัญ
ป$ญหาสำคัญประการหนึ่งในการแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชน
ซึ่งมีลักษณะการแปลแบบกึ่งตรงตัว คือเรื่องความสมดุลระหวJางการยึดติดโครงสรLางภาษาตLนฉบับและ
การทำความเขLาใจของผูLอJานในภาษาแปล เนื่องจากการแปลวรรณกรรมนั้นหากผูLแปลใชLวิธีแปลตรง
ตัวเกินไป บทแปลที่ไดLจะเปUนภาษาไทยที่มีโครงสรLางประโยคของภาษาอังกฤษผูLอJานที่ไมJคุLนเคย
หรือไมJเคยเห็นโครงสรLางของประโยคภาษาอังกฤษเลยจะอJานบทแปลไมJเขLาใจ แตJหากผูLแปลเลือกใชL
วิธีแปลแบบเอาความโดยไมJคำนึงถึงรูปแบบของการเสนอความคิดของตLนฉบับเลย ผูLอJานฉบับแปลจะ
ไดLรับความหมายตามเนื้อหา แตJจะขาดความหมายอื่น ๆ เชJน รสชาติบรรยากาศ อีกทั้งไมJไดLสัมผัส
ความรูLสึกและอารมณZของผูLเขียนตLนฉบับ (สัญฉวี สายบัว, 2542) อยJางไรก็ตามในบางครั้งผูLแปลไมJ
สามารถแปลตรงตัวไดLดLวยขLอจำกัดหลายประการ ไมJวJาจะเปUนความแตกตJางดLานคำศัพทZ ไวยากรณZ
โครงสรLางประโยค หรือแมLกระทั่ง วัฒนธรรม สังคม และทัศนคติซึ่งสิ่งเหลJานี้อาจนำไปสูJการตีความ
และการแปลความหมายที่ผิด (สุพรรณี ปbcนมณี, 2549) ดังนั้นการที่ผูLแปลจะถJายทอดความหมาย
และรูปแบบการนำเสนอ ความคิดของตLนฉบับใหLผูLอJานไดLรับรูLตรงตามเจตนารมณZของผูLเขียนจำเปUน
จะตLองอาศัยการปรับบทแปล โดยสัญฉวี สายบัว (2542) ไดLกลJาวถึงขอบเขตของการปรับบทแปลไวL
วJา ผูLแปลควรปรับภาษาเพื่อใหLอJานเขLาใจงJายขึ้นตLองไมJแกLไขหรือดัดแปลงภาษาตามความพอใจของ
ตนเอง การปรับบทแปลควรทำตJอเมื่อมีความจำเปUนในดLานที่จะทำใหLบทแปลนั้นอJานเขLาใจงJายขึ้น
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผูLแปลควรใชLภาษาในบทแปลที่สามารถสื่อความหมายที่เทียบเคียงไดLกับ
ความหมายของตLนฉบับ หากผูLแปลพบป$ญหาในการพยายามรักษารูปแบบการเสนอความคิดเอาไวLแตJ
ไมJสามารถถJายทอดความหมายไดLเต็มที่ผูLแปลควรแกLป$ญหาโดยการเลือกการรักษาความหมายเอาไวL
แลLวปรับรูปแบบตามความเหมาะสม
เพลงเปUนงานบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่ไดLชJวยกลJอมเกลาโลกมาโดยตลอด ความงามของถLอยคําที่
รLอยเรียง ทำนองที่ไพเราะ และการขับขานดLวยเสียงเสนาะ สามารถโนLมนLาวจิตใจผูLคนใหLมีอารมณZ
คลLอยตามไดLทั้ง สุข เศรLา เหงา โศก รJาเริง ฯลฯ ผูLที่เขLาใจประโยชนZของเพลงไดLนำเพลงไปใชLเพื่อ
จุดประสงคZตJาง ๆ เชJน ประกอบภาพยนตรZ หรือใชLในงานโฆษณา
เมื่อพิจารณาในแงJของงานวรรณกรรม งานเพลงถือวJาเปUนงานกวีนิพนธZประเภทหนึ่งดังที่พาเมลา
จี นนZ แอนนั ส และ โรเบิ รZ ต ซี โรเซ็ น (Pamela Jeanne Annas and Robert C. Rosen, 1990:
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1414 - 1415) ระบุวJา เพลงจัดเปUนงานกวีนิพนธZประเภทหนึ่งที่เรียกวJา “Lyric Poem” ซึ่งมีลักษณะ
เปUนงานเขียนสั้น ๆ มักจะใชLในการแสดงความรูLสึกและความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งก็คือผูLขับ
ขานบทกวีนั่นเอง ตัวบทกวีเขียนขึ้นเพื่อใชLขับรLองโดยเฉพาะ และมีทJวงทำนองไพเราะอยJางเห็นไดLชัด
ถLาหากจะกลJาวถึงบริษัทที่สรLางสรรคZผลงานเพลงที่มีความโดJงดังไปทั่วโลก หลาย ๆ ทJานคง
ทราบและรูLจักบริษัท วอลตZ ดิสนียZ บริษัทขนาดใหญJในวงการเพลงและภาพยนตรZ ที่ประกอบกิจการ
หลากหลายรูปแบบ พรLอมมีบริษัทยJอยหลายรูปแบบ จากจุดเริ่มตLนของบริษัทเล็ก ๆ ที่มีพนักงานไมJกี่
คน วอลตZ ดิสนียZ ไดLเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในป$จจุบันนี้มีพนักงานราวสองแสนคน ป$จจุบันรายไดLรวมของ
บริษัทอยูJที่ 54,940 ลLานเหรียญสหรัฐ มีทรัพยZสินทั้งหมดรวม 91,580 ลLานเหรียญสหรัฐ ทำกำไรไป
8,990 ลLานเหรียญสหรัฐ และมีมูลคJาราคาตลาดอยูJที่ 178,000 ลLานเหรียญสหรัฐ ดิสนียZมีบริษัทใน
เครืออีกหลากหลาย เชJนคJายหนังอยJางบริษัท พิกซารZ (Pixar Animation Studios) มารZเวล เอ็นเตอรZ
เทนเมนตZ (Marvel Entertainment) ลูคัสฟbลZม (Lucasfilm Ltd.) ชJองโทรทัศนZ ABC, ESPN และ
Freeform นอกจากนี้ยังมีรLานขายสินคLา Disney Store อยูJทั่วโลก ที่มีการจัดจำหนJายของเลJน เสื้อผLา
หนังสือ และเกมอีกดLวย และกิจการอีกรูปแบบหนึ่งที่โดJงดังไปทั่วโลกคือสวนสนุกดิสนียZแลนดZ ขณะนี้
มีอยูJทั้งหมด 5 แหJง แคลิฟอรZเนีย โตเกียว ฮJองกง ปารีส เซี่ยงไฮL และสวนสนุกที่ฟลอริดาในชื่อ วอลตZ
ดิ ส นี ย Z เวิ ล ดZ (Walt Disney World) ภายในประกอบไปดL ว ยสวนสนุ ก 4 แหJ ง สวนน้ ำ 2 แหJ ง
และรีสอรZตถึง 27 แหJง และความสำเร็จอีกประการหนึ่งของดิสนียZคือดิสนียZไดLซื้อบริษัท 21st
Century Fox ไปในมูลคJา 52,400 ลLานเหรียญสหรัฐ (The Standard: 19 กุมภาพันธZ 2556 )
จากความสำเร็จของ วอลตZ ดิสนียZ ทำใหLมีบริษัทในหลายประเทศทั่วโลกกJอกำเนิดขึ้นและหนึ่งใน
นั้นก็คือ Disney Thailand ที่ไดLนำเอาผลงานของ Disney โดยเฉพาะภาพยนตรZการZตูนมาแปลภาษา
เพื่อเขLาฉายในโรงภาพยนตรZไทยและไดLนักแปลฝ—มือดีอยJาง ธานี พูนสุวรรณเปUนผูLแปล
การวิจัยในครั้งนี้ผูLวิจัยไดLคLนควLาและวิเคราะหZบทเพลงที่มาจากภาพยนตรZ Disney Thailand ที่
เขLาฉายในโรงภาพยนตรZไทยตั้งแตJป—พุทธศักราช 2553 ถึงป—พุทธศักราช 2560 สำหรับการวิเคราะหZ
งานแปลนั้นผูLวิจัยไดLนำ ทฤษฎีของ Larson(1984) สามารถนำทฤษฎีมาใชLเปUนกรอบในการวิจัยกลวิธี
การแปลและนำกรอบแรวคิ ด ของ ของสั ญ ฉวี สายบั ว (2542 ); สุ พ รรณี ปb c น มณี (2555); อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุZ (2547) มาเปUนเกณฑZในการวิเคราะหZเทคนิคการแปล ซึ่งเปUนการแปลที่ผูLแปล
ถJ า ยทอดเนื ้ อ ความจากภาษาตL น ฉบั บ เปU น ภาษาแปลโดยปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบเสี ย ใหมJ และการ
เรียงลำดับความคิดอาจไมJเหมือนกับในตLนฉบับ โดยคำนึงถึงความหมาย และความเขLาใจสำคัญกวJา
อยJางอื่น เพื่อแกLป$ญหาผูLอJานไมJเขLาใจหรือเขLาใจผิดพลาด
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1.2 วัตถุประสงค9ของการวิจัย
1.2.1 เพื ่ อศึ กษากลวิ ธี แปลที ่ ธานี พู นสุ วรรณ ใชL ในการแปลเพลงประกอบภาพยนตZ ของ
Disney
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใชLในการแปลเพลงประกอบภาพยนตZของ
Disney
1.2.3 เพื ่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธZ ร ะหวJ า งกลวิ ธ ี ก ารแปลและเทคนิ ค การแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตZของ Disney
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้นำเนื้อเพลงจากภาพยนตรZที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ ที่ฉายในโรงภาพยนตZ
ตั้งแตJป—พุทธศักราช 2553 – 2560 จำนวน 25 เพลง จากภาพยนตรZทั้งหมด 4 เรื่อง ไดLแกJ
1.3.1 ราพันเซล เจLาหญิงผมยาวกับโจรซJาจอมแสบ (2553) มีทั้งหมด 5 เพลง ดังนี้
1.3.1.1 เมื่อไรชีวิตจะเริ่มตLน (When will my live Begin)
1.3.1.2 แมJรูLกวJาใคร (Mother Knows Best)
1.3.1.3 ฉันมีความฝ$น (I’ve Got a Dream)
1.3.1.4 เห็นแสงประกาย (I see the Light)
1.3.1.5 บทเพลงรักษา (Healing Incantations)
1.3.2 ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ (2556) มีทั้งหมด 8 เพลง ดังนี้
1.3.2.1 Frozen Heart
1.3.2.2 ป$¦นมนุษยZหิมะดLวยกันไหม “Do you want to build a Snow man”
1.3.2.3 เปbดประตูสูJรักใหมJ “Love is open door”
1.3.2.4 กวางชJางแสนดีกวJาผูLคน “Reindeer(s) are Better Than People”
1.3.2.5 ในหนLารLอน “In Summer”
1.3.2.6 เปUนครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน “For the Frist Time in Forever”
1.3.2.7 ปลJอยมันไป “Let it go”
1.3.2.8 ตLองเอาไปซJอม “Fix Upper”
1.3.3 ผจญภัยตำนานหมูJเกาะทะเลใตL Moana (2559) มีทั้งหมด 7 เพลง ดังนี้
1.3.3.1 อยูJที่นี่ “Where you are”
1.3.3.2 หJางเพียงใด “How far I’ll go”
1.3.3.3 จำทางขึ้นใจ “We Know the Way”
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1.3.3.4 ไมJตLองหJวง “You’re Welcome”
1.3.3.5 วับวาว “Shiny”
1.3.3.6 นี่ฉันโมอานJา “I Am Moana”
1.3.3.7 เธอคือใคร “Know Who You Are”
1.3.4 วันอลวนวิญญาณอลเวง (2560) มีทั้งหมด 5 เพลง ดังนี้
1.3.4.1 จำฉันใหLดี “Remember Me”
1.3.4.2 ชื่อเธอใครก็รูLฮัวนีตา “Everyone Knows Juanita”
1.3.4.3 หัวหมุนติ๊ด ๆ “Un Poco Loca”
1.3.4.4 โลกนี้คือครอบครัวของฉัน “The World Es Mia Familia”
1.3.4.5 เชื่อมั่นไมJสั่นคลอน “Proud Corazón”
1.4 วิธีดำเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูLวิจัยไดLใชLวิธีการดำเนินการคLนควLาโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
1.4.1 ขั ้ นรวบรวมขL อมู ลไดL ศึ กษาและรวบรวมขL อมู ลโดยศึ กษาจากเอกสารและงานวิ จั ยที่
เกี่ยวขLอง
1.4.2 กำหนดเคLาโครงวิทยานิพนธZ จากนั้นเก็บรวบรวมขLอมูลทั้งขLอมูลจากเอกสาร ตำรา
ที่เกี่ยวขLองและขLอมูลแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีการแปล
1.4.3 วิเคราะหZขLอมูล
1.4.4 สรุ ป ผลการศึ ก ษาและนำเสนอขL อ มู ล โดยนำเสนอขL อ มู ล แบบพรรณนาวิ เ คราะหZ
(Descriptive Analysis) พรLอมสรุปผลอภิปรายผลและขLอเสนอแนะ
1.5 นิยามศัพท9เฉพาะ
1.5.1 เพลง หมายถึง เพลงประกอบภาพยนตรZของดิสนียZที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณเปUนเพลง
ที่มีถLอยคำที่นักประพันธZเรียงรLอยหรือเรียบเรียงขึ้น ซึ่งประกอบดLวย เนื้อรLอง ทำนอง จังหวะ ทำใหL
เกิดความไพเราะสรLางความเพลิดเพลินใหLแกJผูLฟ$ง มีคุณคJาดLานวรรณศิลป¬ ทั้งดLานการเลือกสรรคำที่ใชL
ในการแตJง การเรียบเรียงประโยค และการใชLโวหาร
1.5.2 ภาพยนตรZการZตูน หมายถึง ทัศนศิลป¬รูปแบบหนึ่ง มีรูปแบบเปUนภาพเคลื่อนไหว
ที่สรLางดLวยการฉายภาพวาดตJอเนื่องกันดLวยความเร็วสูง ใชLคอมพิวเตอรZกราฟbกสZในการคำนวณ
สรLางภาพเรียกการสรLางภาพเคลื่อนไหวดLวยคอมพิวเตอรZในรูปแบบนี้วJาคอมพิวเตอรZแอนิเมชัน ในวิจัย
เลJมนี้กลJาวถึงภาพยนตรZการZตูนของบริษัทวอล ดีสนียZ
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1.5.3 กลวิธีการแปล หมายถึง การแปลตามทฤษฎีการแปลทั่วไปซึ่งใชLในการแปลเพื่อใชLในการ
ถJายทอดความหมายของภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งในงานวิจัยนี้ไดLศึกษากลวิธีการแปล 4 ชนิดคือ
1) การแปลตรงตัว (very literal) 2) การแปลถJายทอดความหมาย (idiomatic) 3) การแปลอิสระ
(unduly free) 4) การแปลแบบผสม (inconsistent mixture) (Midred M. Larson, 1984)
1.5.4 เทคนิคการแปล หมายถึง วิธีหรือการแกLป$ญหาที่นำมาใชLในการแปลเมื่อพบป$ญหา
การแปลไมJไดL หรือแปลไดLแตJความหมายเทียบเคียงนั้นไมJสมบูรณZ ผูLวิจัยไดLสังเคราะหZเทคนิคการแปล
ที่สามารถนำมาใหLในการแปลบทเพลงไดL 6 เทคนิคดังนี้ คือ 1) การแปลโดยเทคนิคการใชLคำทับศัพทZ
2) การแปลโดยใชLเทคนิคการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต (สุพรรณี ปbcนมณี, 2555) 3) การ
แปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพทZ 4) การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ (สัญฉวี สายบัว, 2542) 5) การ
แปลโดยใชLเทคนิคการคงรูปแบบเหมือนตLนฉบับ 6) การแปลโดยใชLเทคนิคการปรับเปลี่ยน (อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุZ, 2547)
1.5.5 ภาษาตL น ฉบั บ หมายถึ ง ภาษาที ่ ใ ชL ใ นบทเพลงจากภาพยนตZ ข อง Disney ซึ ่ ง เปU น
ภาษาอังกฤษ
1.5.6 ภาษาแปล หมายถึง ภาษาที่ใชLในบทเพลงจากภาพยนตZของ Disney Thailand ซึ่งเปUน
ภาษาไทย
1.6 ประโยชน9ที่คาดวQาจะไดSรับ
1.6.1 ทำใหLทราบถึงกลวิธีแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใชLในการแปลเพลงประกอบภาพยนตรZของ
Disney
1.6.2 ทำใหLทราบถึงเทคนิคการแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใชLในการแปลเพลงประกอบภาพยนตรZ
ของ Disney
1.6.3 ทำใหLทราบถึงความสัมพันธZระหวJางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตZของ Disney
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง
กลวิ ธ ี ก ารแปลเพลงภาษาอั ง กฤษเป5 น ภาษาไทย: ศึ ก ษาจากภาพยนตร? ก าร? ต ู น ที ่ แ ปลโดย
ธานี พูนสุวรรณ ผูHวิจัยไดHศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวขHองกับการแปล เพื่อใหHไดHขHอมูลพื้นฐาน
ในประเด็นดังตSอไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการแปล
2.2 กลวิธีการแปล
2.3 เทคนิคการแปล
2.4 การแปลเพลงภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวขHอง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการแปล
แนวคิดและวิธีการแปลในวิจัยเลSมนี้ มีการใหHคำจำกัดความเกี่ยวกับการแปล คำนิยามและ
ความหมายของการแปล ตามที่นักวิชาการไทยและตSางประเทศระบุไวHดังนี้
2.1.1 ความหมายของการแปล
นิวมาร?ก (ดวงตา สุพล, 2541: 3; อHางอิงจาก Newmark, 1988) กลSาวไวHวSา การแปลเป5น
ความชํานาญที่ประกอบดHวยความพยายามที่จะแทนที่สารและหรือขHอความในภาษาหนึ่งดHวย สารหรือ
ขHอความในอีกภาษาหนึ่ง
เฉลิมศรี จันทสิงห? (2528: 2) ไดHกลSาวถึงคํานิยามการแปลของแคทฟอร?ด (Catford
1965: 1) ไวHวSาการแปลเป5นกระบวนการที่กระทำตSอภาษา อาจจะหมายถึงการแทนที่ความในภาษา
หนึ่ง โดยใชHขHอความที่มีความหมายเทSาเทียมกันในอีกภาษาหนึ่ง ปuญหาสําคัญของการแปลจึงอยูSที่
การจะหาถHอยความที่เทSาเทียมกันในภาษาเปvาหมาย และประเด็นสำคัญของทฤษฎีการแปลจึงอยูSที่
การกำหนดความหมายของธรรมชาติและเงื่อนไขของสิ่งที่เรียกวSา ความเทSาเทียมกันในการแปล
ปราณี บานชื ่ น (2523: 2) ไดH ถ อดความคํ า จํ า กั ด ความของ J.C. Catford ไวH ด ั ง นี้
“การแปลเป5นกระบวนการที่ทําตSอภาษา กลSาวคือ เป5นกระบวนการที่เอาถHอยความที่เขียนดHวยภาษา
หนึ่งไปแทนที่ถHอยความที่เขียนดHวยอีกภาษาหนึ่ง”
ดวงตา สุพล (2541: 5) ไดHสรุปคํากลSาวของ ยูจีน ไนดา ที่เขียนไวHในหนังสือ Toward a
Science of Translating (Leiden: E.J. Bril, 1964) ไวH ว S า การแปลเป5 น ทั ้ ง ศาสตร? แ ละศิ ล ปะคื อ
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การแปลนั้นเป5นเรื่องที่ศึกษาวิเคราะห?ไดH นํามาประกอบเรียบเรียงขึ้นเป5นทฤษฎีไดH และอาจใชHความรูH
และทฤษฎีตSาง ๆ จากศาสตร?อื่นมาประยุกต? หรือใชHชSวยในการอธิบายหรือวิเคราะห?ไดHเชSน ความรูH
ทางดHานภาษาศาสตร? (Linguistics) หรือภาษาศาสตร?เปรียบเทียบ (Comparative Linguistics) และ
ในเวลาเดียวกันการแปลก็เป5นศิลปะดHวย
สัญฉวี สายบัว (2542: 2) ไดHใหHความหมายการแปลวSา การแปลเป5นเรื่องของการ
ถSายทอดความหมายและรูปแบบของการเสนอความหมาย การแปลจึงสัมพันธ?กับภาษาอยSางใกลHชิด
ในแงSของการเอาภาษามาใชHเป5นเครื่องมือ เพื่อใหHการถSายทอดความหมายและรูปแบบของความหมาย
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลHองกับ เจ. ซี เคทฟรอด (สัญฉวี สายบัว, 2542: 3; อHางอิงจาก J.C.
Catford, 1973) ที่กลSาววSา “การแปลคือการใชHภาษาอีกภาษาหนึ่ง เพื่อสื่อความหมายที่แสดงโดย
ภาษาเดิม ภาษาจึงเป5นเครื่องมือที่นักแปลนํามาใชHเพื่อใหHบรรลุจุดมุSงหมายที่ตั้งไวH และไดHกลSาวถึงคํา
จํากัดความของ ยูจีน ในดา (1964) ไวHดังนี้
“การแปลเป5นเรื่องของการถSายทอดความหมาย (meaning) และการถSายทอดรูปแบบ
ของการเสนอความหมาย (form) ของขHอความในภาษาหนึ่งเป5นอีกภาษาหนึ่ง”
วรรณา แสงอรSามเรือง (2542: 4) ไดHสรุปวSา การแปลไมSใชSเพียงการถอดรหัสจากภาษา
หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเทSานั้น แตSเป5นการทํางานที่ซับซHอนผSานเงื่อนไขของภาษา วัฒนธรรม และ
หนHาที่
จากความหมายและคำจำกัดความการแปลขHางตHน สามารถสรุปไดHวSาการแปลเป5นการ
สรุปความหมายและถSายถอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง โดยผูHแปลจะตHองคำนึงถึง
ความหมาย เจตนาของผูHแปลเพื่อใหHผูHรบั สารในอีกภาษาหนึ่งเขHาใจสารอยSางถูกตHองมากที่สุด
ประเทือง ทินรัตน? (2543: 5) กลSาวไวHวSา การแปล คือการหาความหมายที่เกิดขึ้นแมHใน
การสื่อสารที่ใชHภาษาเดียวกัน และถHาผลออกมาเป5นที่พอใจของทั้งฝ•ายผูHสSงสารและผูHรับสารแสดงวSา
ผูHรับการแปลความหมายไดHตรงตามเจตนาของผูHสSงสาร ดังนั้นการแปลขHามภาษาก็มีความเหมือนกัน
และตSางกันเพียงจำนวนของปuญหาในการแปลขHามภาษาที่มีมากกวSาเทSานั้น
2.1.2 ทฤษฎีการแปล
สกุนตลา ผาติธรรมรักษ? (2547: 7; อHางอิงจาก J.P. Vinay and J. Darbelnet, 1958) ไดH
นำเอาภาษาศาสตร?เชิงเปรียบเทียบมาใชHวิเคราะห?ความหมาย ภาษาในแงSของคำ หนHาที่ของคำและคSา
ของคำหรือความหมาย และแสดงปuญหาที่เกิดจากความหมายของคำ และการผูกประโยคทาง
ไวยากรณ?ในสองภาษาที่แตกตSางกัน และไดHอธิบายวSาเมื่อรูปประโยคหนึ่ง ๆ ไมSเพียงพอที่จะทำใหH
ความหมายกระจSางไดHก็ตHองอาศัยขHอความในบริบทที่กวHางกวSาเป5นตัวกำหนดความหมายแลHวเลือก
ประโยคเทียบเคียงที่เหมาะสม และในกรณีที่ไมSอาจจะตัดสินความหมายไดHจากโครงสรHางประโยคหรือ
จากบริบท ก็จะตHองพิจารณาจากสถานการณ?ที่ใชHภาษานั้นแลHวจึงหา สถานการณ?ที่เกือบจะเทียบเทSา
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กับสถานการณ?เดิมตามวัฒนธรรมเปvาหมายแลHวแปลไปตามนั้น และไดHแสดงกลวิธีการแปลไวH 7 แบบ
ดHวยกัน
(1) การยืมคําหรือทับศัพท?เพื่อไดHผลสนองตอบจากบทแปลเหมือนที่ไดHจากภาษาเดิม
(2) การยืมสํานวนโดยแปลตามโครงสรHางของรูปประโยคเดิมทั้งหมด
(3) การแปลแบบตรงตัว จะแปลไดHถHาทั้งสองภาษามีความสัมพันธ?กันอยSางใกลHชิดทาง
ประวัติศาสตร?และวัฒนธรรม งานแปลตรงตัวนั้นจะ “ใชHไมSไดH” ถHาใหHความหมายเปลี่ยนไปไมSมี
ความหมาย ผูกประโยคพิศดารไปจากที่ใชHกันในภาษาเปvาหมาย ไมSมีสถานการณ?การใชHภาษาทัดเทียม
ใกลHเคียงกับภาษาเดิม หรือใชHระดับของภาษาผิดไป
(4) การถSายทอด คือเปลี่ยนโครงสรHางทางไวยากรณ?จากภาษาเดิมเป5นโครงสรHางใหมS
ในภาษาเปvาหมายโดยไมSเปลี่ยนความหมาย
(5) การปรับ คือ “ตHอง” ปรับความสัมพันธ?ขององค?ประกอบตSาง ๆ ในรูปประโยคเสีย
ใหมSเพราะองค?ประกอบในรูปประโยคของภาษาเปvาหมายมีรูปตายตัว หรืออาจจะ“เลือก” ปรับไดHบHาง
ถHาภาษาเปvาหมายมิไดHมีรูบตายตัวแตSก็ตHองเป5นไปตามไวยากรณ?ของภาษาเปvาหมาย
(6) การแปลแบบเทียบเคียงใชHคําหรือสํานวนที่ความหมายเหมือนหรือใกลHเคียงกันใน
สองภาษา
(7) การแปลงตHองทําเมื่อภาษาเปvาหมายไมSมีสถานการณ?ที่จะใชHสํานวนภาษานั้นวิธีการ
แปล แบบที่ 1, 2, 3 เป5นการแปลแบบตรงตัว สSวนแบบที่ 4, 5, 6, 7 เป5นการแปลแบบอHอม หรือแบบ
อิสระ (Free Translation) เพื่อเอาความ
ยู จ ี น เอ. ไนดา (Eugene A. Nida, 1964 อH า งถึ ง ในสั ญ ฉวี สายบั ว , 2542 : 1-5)
ผูHเชี่ยวชาญดHานทฤษฎีการแปลชาวอเมริกันกลSาววSา การแปลเป5นเรื่องของการถSายทอดความหมาย
และรูปแบบของการเสนอความหมายของขHอความในอีกภาษาหนึ่งเป5นอีกภาษาหนึ่งรูปแบบของการ
เสนอ ความหมาย หมายถึง การใชHเสียง คำ วลีหรือประโยค และขHอความที่ประกอบดHวยประโยค
หลาย ๆ ประโยคดHวย ดังนั้นการเลือกคำ การเรียงคำใหHเป5นหนSวยที่ใหญSขึ้นในระดับวลี และแมHแตSการ
จัดวางวลี ใดกSอน – หลังจึงมีความสำคัญที่ผูHแปลจะตHองพิจารณาและถSายทอดจากตHนฉบับมาเป5นฉบับ
แปลดHวยแตSเนื่องจากรูปแบบของการเสนอความหมายในภาษาหนึ่งยSอมแตกตSางไปจากอีกภาษาหนึ่ง
ไมSมากก็นHอย นักแปลจึงพบวSา ถHาพยายามรักษาความหมายเดิมไวHในงานแปลใหHมากที่สุด อาจตHอง
เปลี่ยนรูปแบบของการนําเสนอความหมายตามความเหมาะสมและตามกฎเกณฑ?ของภาษา แตSถHาหาก
พยายามรักษารูปแบบไวHอาจไมSสามารถรักษาความหมายไดHครบถHวน
สัญฉวี สายบัว (2542 : 1-103) กลSาววSา การแปลเป5นเรื่องของการถSายทอด ความหมาย
ของบทตHนฉบับลงสูSบทที่เป5นฉบับแปล ความหมายจึงเป5นสิ่งสำคัญสำหรับผูHแปลที่จะตHอง เก็บใหHไดH
จากตHนฉบับ และงานแปลที่คงความหมายของตHนฉบับไวHอยSางครบถHวนและเที่ยงตรงยSอมนับวSาเป5น
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งานแปลที่ดี แตSโดยที่การแปลเป5นเรื่องที่เกี่ยวขHองกับการสื่อสาร ซึ่งในทางปฏิบัติยังไมSเคยปรากฏ
การสื่อสารที่สมบูรณ?แบบ ที่ทำใหHความหมายจากผูHสSงไปยังผูHรับครบถHวน เนื่องจากตามธรรมชาติของ
การสื่อสารมีปuจจัยหลายประการที่ทำใหHความหมายคลาดเคลื่อนไป ซึ่งในสSวนของการแปลความหมาย
ที่คลาดเคลื่อนเกิดจากสาเหตุสองประการคือ ปuญหาจากตัวผูHแปล เชSน ขาดความรูHในภาษาตHนฉบับ
หรือเรื่องที่แปล หรือรูHมากไปจนไมSระวังที่จะอธิบายใหHผูHอื่นเขHาใจ หรืออธิบายมากไป ตลอดจนเขHาใจ
ผิดวSาการแปลคือการหาคำศัพท?มาแทนที่เทSานั้น และปuญหาอันเกิดจากธรรมชาติของภาษา อัน
เนื่องจากความหมายแฝงของภาษาซึ่งเกิดจากความคิด ความเชื่อพื้นฐาน ทัศนคติ และการมองโลก
เฉพาะตัวของผูHสSง ทําใหHผูHแปลไมSสามารถรับสารไดHครบถHวนเพื่อปvองกันความผิดพลาดในการถSายทอด
ความหมาย ผูHแปลควรวิเคราะห?ตHนฉบับอยSางถี่ถHวนและระมัดระวัง และทดสอบงานแปลของตนกSอน
เสนอตSอผูHอSานปuจจุบันงานแปลมีบทบาทหลายประการ คือ ชSวยเผยแพรSงานเขียนของกวี หรือ
นักปราชญ?ที่สำคัญและมีคุณคSา เป5นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรูHและประสบการณ?ระหวSางสังคมที่ใชH
ภาษาตSางกัน สรHางความเขHาใจระหวSางบุคคลตSางชาติที่มาอยูSรSวมในสังคมเดียวกัน เป5นเครื่องมือในการ
คHนควHาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย?โดยการเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหวSางสังคม ใชHเป5นวิธีสอน
ภาษาตSางประเทศ ตลอดจนเป5นวิธีฝšกฝนคนใหHมีความสามารถในการใชHภาษาของตนเอง เพื่อใหH
บรรลุบทบาทดังกลSาว นักแปลจึงมีฐานะแตกตSางกันคือเป5นทั้งตัวกลางในกระบวนการสื่อสาร เป5นนัก
สรHางศิลปะเพื่อใหHงานมีความงามและคุณคSา เป5นผูHริเริ่มและทดลองสรHางคํา หรือรูปประโยคใหมS ๆ
เพื่อใหHสามารถถSายทอดความหมายไดHครบถHวน และตHองมีคุณสมบัติคือ มีความสามารถในการใชHภาษา
ทั้งตHนฉบับและฉบับแปล มีความรูHและภูมิหลังในเรื่องที่แปลสามารถเอาตัวเองเขHาไปแทนที่ผูHเขียน
ตHนฉบับ และมีศิลปะในการเขียนกระบวนการแปลประกอบดHวยกิจกรรมตามขั้นตอน ดังตSอไปนี้
(1) ขั้นศึกษาวิเคราะห? และหาขHอมูลเกี่ยวกับตHนฉบับและผูHเขียนตHนฉบับ เพื่อใหHไดHสารที่
ผูHเขียนตHองการจะถSายทอด
(2) ขั้นตีความ และจับสารของตHนฉบับและรับมาเป5นของผูHแปล เพื่อสื่อตSอไปยังผูHอSานใน
2 ลักษณะ คือ การแปลตรงตัว (Literal Translation) คือการแปลที่พยายามรักษารูปแบบของการ
เสนอ ความคิด (Form) ของตHนฉบับไวHในฉบับแปลใหHมากที่สุดเทSาที่จะทำไดH และการแปลแบบเอา
ความ (Free Translation) คือการแปลแบบเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ เพื่อใหHงานสามารถสื่อ
ความหมายไปสูSผูHอSานไดHอยSางแนSนอน
(3) ขั้นประเมินผูHอSาน ตัดสินใจวSาจะแปลแบบแบบตรงตัวเพื่อรักษารูปแบบการนําเสนอ
ความหมาย หรือแปลแบบเอาความ ถSายทอดลงเป5นภาษาแปล และเลือกสรรรูปประโยค ประเภท
ของภาษาที่เหมาะกับบริบทและการเขียน
(4) ขั้นทดสอบงานแปล เพื่อดูความถูกตHองในดHานความหมาย ระดับของภาษา และ
ทํานองการเขียน (Style) วSาเทียบเคียงไดHกับตHนฉบับหรือไมS โดยการใหHผูHอSานเติมคําในชSองวSาง หรือ
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อSานบทแปลแลHวตอบคำถาม เพื่อดูความเขHาใจเสนอบทเปลสSวนที่มีปuญหาใหHผูHอSานที่มีความรูHในภาษา
ทั้งสอง ตรวจสอบ หรือผูHแปลทดสอบงานแปล เพื่อดูความเป5นธรรมชาติของบทแปล เพื่อใหHบทแปล
สามารถสื่อความหมายไดHดีที่สุด และสามารถสรHางการตอบสนองในตัวอSานงานแปลไดHใกลHเคียงกับ
ตHนฉบับ จําเป5นจะตHองมีการปรับบทแปลบHาง ไมSวSาจะเป5นการแปลที่มีลักษณะตรงตัว หรือการแปล
เอาความ การปรับภาษาในระดับคำ และระดับโครงสรHางของภาษา
สิทธา พินิจภูวดล (2543: 1-45) สรุปวSา การแปล คือการถSายทอดขHอความจากภาษา
หนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ คุณคSา และความหมายในขHอความเดิมไวHอยSางครบถHวน
รวมทั้งความหมายแฝงซึ่งไดHแกSความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด และความรูHสึก ฯลฯ และ
การแปลมีรูปแบบแตกตSางกันไปตามยุคสมัย จากเดิมซึ่งเป5นการแปลแบบเครSงครัด แบบคำตSอคำ
เพื่อคงความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Translation) มาสูSการแปลเพื่อทำความเขHาใจใหHไดHใจความสำคัญ
เรียกวSา การแปลตามตัวอักษร (Literal Translation) และมาสูSการแปลงานเพื่อการสื่อความหมาย
(Communicative translation) ซึ ่ ง ใชH ศ ิ ล ปะการถS า ยทอดความรู H ส ึ ก อารมณ? และศิ ล ปะในการ
เลือกใชHถHอยคำภาษา และกระบวนการแปลประกอบดHวยขั้นตอนดังตSอไปนี้
(1) ขั้นวิเคราะห?ตHนฉบับ เพื่อดูลักษณะของงาน เนื้อหา จุดมุSงหมายและผูHอSาน เพื่อใหH
สามารถ เลือกใชHภาษาแปลไดHอยSางเหมาะสม
(2) ขั้นอSานเพื่อความเขHาใจองค?ประกอบสําคัญของตHนฉบับคือ ภาษา เนื้อหา ความคิด
ความหมาย
(3) ขั้นผละออกจากภาษามาหรือภาษาตHนฉบับ เพื่อละโครงสรHางภาษา โดยพยายามลืม
วิธีคิด วิธีเขียน การใชHคำ การผูกประโยคของภาษา และพยายามสลัดอิทธิพลของภาษาตHนฉบับออกไป
เหลือไวHแตSความเขHาใจความหมายเทSานั้น
(4) ขั้นถSายทอดความหมายสูSอีกภาษาหนึ่งดHวยการลงมือเขียนบทแปล โดยตHองตระหนัก
วSาการแปล คือการนําเอาความคิดของผูHอื่นในภาษาหนึ่งมาถSายทอดในอีกภาษาหนึ่ง หรือเขียนใหมS
ดHวยภาษา ใหมSเพื่อใหHสื่อสารไดHอยSางประณีต ปราศจากรSองรอยของภาษาตHนฉบับ
สุพรรณี ป•žนมณี (2555: 9) ไดHกลSาวถึงแนวทางการแปลในระดับคำและวลีไวHอยSาง
ครอบคลุมทั้งการแปลคำคำ เดียว การแปลสำนวนและขHอความเชิงเปรียบ และการแปลที่คาบเกี่ยวถึง
เรื่องคำปรากฏรSวม โดยแบSงเป5น 2 สSวน คือ การแปลสิ่งที่เป5นที่รูHจัก หรือมีคำที่อHางอิงถึงไดHในภาษา
แปล และการแปลสิ่งที่ไมSรูHจักหรือไมSมีคำ ที่อHางอิงถึงไดHในภาษาแปล ในวิธีการแปลสิ่งที่เป5นที่รูHจักหรือ
มีคำ ที่อHางอิงถึงไดHในภาษาแปลนั้น มีอยูS 5 วิธี คือ
(1) การเทียบเคียงความหมายตSอความหมาย (nonliteral lexical equivalents)
(2) การใชHคำอธิบาย (descriptive phrase)
(3) การใชHคำที่สัมพันธ?กัน (related words)
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(4) การใชHคำจำแนกประเภทโดยกวHาง และคำเฉพาะเจาะจง (generic-specific words)
(5) การใชH ค วามหมายรองและความหมายเชิ ง เปรี ย บ (secondary and figurative
sense)

สSวนวิธีการแปลสิ่งที่ไมSรูHจักหรือไมSมีคำอHางอิงถึงไดHในภาษาแปลนั้น มีอยูS 3 วิธีดHวยกัน คือ
(1) การใชHคำ จำแนกประเภทอยSางกวHาง ๆ แลHวตามดHวยคำอธิบายประกอบ
(2) การใชHคำยืม
(3) การแทนที่ดHวยสิ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาแปล
Larson (1984) เนHนเรื่องความหมายในการแปล บทแปลจะตHองมีความหมายเดียวกัน
กับตHนฉบับ แมHในภาษาแปลจะไมSมีคําใดตรงกับคําในภาษาตHนฉบับ ผูHแปลตHองพยายามหาวิธีแปล
ใหHไดHความหมายเทSาเทียมกันนักแปล เชSน Engine A. Nida และ Charles R. Taber (1974 อHางถึงใน
อัจฉรา ไลSศัตรูไกล, 2555 : 14) ไดHใหHหลักในการวิเคราะห?ขHอความและการตีความภาษา โดยเขียนเป5น
แบบจําลอง (Model) ของ กระบวนการแปล
(1) การยืมคําหรือทับศัพท? เพื่อไดHผลสนองตอบจากบทแปลเหมือนที่ไดHจากภาษาเดิม
(2) การยืมสํานวน โดยแปลตามโครงสรHางของรูปประโยคเดิมทั้งหมด
อัจฉรา ไลSศตั รูไกล (2555: 15; อHางอิงจาก Larson; 1984) นักแปลอีกผูHหนึ่งไดHใหHแผนภูมิ
(Diagram) ในกระบวนการแปลวSา

ภาพที่ 1 แผนภูมิกระบวนการแปลของ Larson
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ประกอบดHวย 1) การศึกษาภาษาตHนฉบับอยSางระมัดระวังทั้งในแงSของคําศัพท?โครงสรHาง
ทางไวยากรณ? สถานการณ? แ วดลH อ มในการสื ่ อ ความหมายและองค? ป ระกอบทางวั ฒ นธรรม
2) นําองค?ประกอบเหลSานี้มาวิเคราะห?และหาความหมาย 3) เขียนความหมายที่ไดHลงเป5นภาษาแปล
โดยใชHหลักไวยากรณ?และรูปแบบที่ถูกตHองของภาษาแปล รวมทั้งหากมีประเด็นทางวัฒนธรรมดHวยจะ
เห็นไดHชัดเจนไดHจากตัวอยSางปแผนภูมิตSอไปนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการแปลภาษาขHามวัฒนธรรม
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ? (2547: 207 - 209) ที่กลSาวถึงรูปแบบของการยืมคำและการ
บัญญัติศัพท?ที่ปรากฏในสังคมไทย ซึ่งเป5นกระบวนการที่เขHาถึงคนไทยดHวยการแปลเนื่องจากสังคมไทย
เป•ดรับวัฒนธรรมจากตะวันตก ผูHวิจัยจึงเห็นวSามีความเกี่ยวขHองกับการศึกษาการแปลคำนามประสม
จากภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทยในครั้งนี้ ซึ่งอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ? ไดHเสนอรูปแบบของการยืมคำ
และการบัญญัติศัพท?ที่ปรากฏในสังคมไทยซึ่งเป5นผลจากการวิเคราะห?งานวิจัยไวHทั้งหมด 9 รูปแบบ
ดHวยกัน คือ
(1) การทับศัพท? (transliteration) หรือการยืมศัพท?(lexical borrowing)
(2) การใชHคำยืมปนคำไทย (loan blending)
(3) การสรHางศัพท?ใหมSโดยขยายความของคำไทยที่มีอยูSแลHว (extension)
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(4) การใชHคำยืมหรือคำยืมปนคูSคำไทย
(5) การสรHางศัพท?เชิงคำจำกัดความ (definition)
(6) การใชHคำภาษาอังกฤษในวงเล็บเพื่อกำกับคำยืมหรือคำที่สรHางขึ้น
(7) การสรHางศัพท?ใหมSโดยใชHคำบาลี - สันสกฤต
(8) การปนรหัส (code mixing)
(9) การสรHางศัพท?โดยแปลคำยืมแบบตรงตัว (loan translation)
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการแปลงานงานกวีนิพนธM
เนื่องจากหัวขHอศึกษานี้เกี่ยวของกับการแปลเพลง โดยที่งานเพลงคืองานกวีนิพนธ?
ประเภท “Lyric Poem” ซึ่งมีทSวงทำนองไพเราะอยSางเห็นไดHชัด ดังนั้นเพื่อใหHบทแปลสามารถรักษา
รูปแบบของเพลงซึ่งไดHแกS ทำนองดนตรีไดHตรงตามตHนฉบับ ผูHวิจัยจึงไดHศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการ
แปลงานกวีนิพนธ?ที่เกี่ยวขHอง ดังนี้
ส. ศิวรักษ? (2534: 95 - 97) ระบุวSา ในการแปลคำประพันธ?จากภาษาอังกฤษเป5น
ภาษาไทยสิ่งแรกที่ตHองทำ คือตHองแปลศัพท?ใหHไดHหมด ตHองรูHความหมายใหHตลอดแลHวแปลถอดออกมา
เป5 นรH อยแกH ว เวลาถอดเป5 นรH อยแกH ว อยS าพะวงกั บบรรทั ดอั นลั กลั ่ น เพราะเป5 น การเขี ย นตาม
ฉันทลักษณ?ผูHแปลควรดูเครื่องหมายวรรคตอนเป5นหลัก ตัวอยSางเชSน
We die. As your hours do, and dry away
Like to the summer’s rain;
Or as the pearls of morning’s dew,
Ne’er to be found again.

ในที่สุดเราก็ตาย เราหายจากไป
ดุจฝนในฤดูแลHง
หรือน้ำคHางบนใบไมHในยามเชHา
ไมSมีอะไรเหลืออยูSเลย

เมื่อถอดความไดHเป5นรHอยแกHว จึงนำไปปรับเป5นบทรอยกรองตSอไป
สัญฉวี สายบัว (2542: 47 - 94) ไดHจัดบทกวีเป5นงานเขียนประเภทรจนาสารมีลักษณะ
เพื่อระบายความรูHสึกและอารมณ?ของผูHเขียน มีศูนย?กลางของเรื่องคือผูHเขียน ดังนั้นสSวนมากมักจะ
เขียนโดยใชHสรรพนามบุรุษที่ 1 และไมSกำหนดวSาผูHรับสารเป5นใคร สSวนลักษณะภาษามักเลือกใชHคำ
และรูปแบบการเสนอความคิดเป5นลักษณะเฉพาะตัว ทำใหHผูHอSานหรือผูHแปลตHองใชHความพยายามมาก
ในการตีความ มีการใชHภาษาที่ใหHความหมายโดยอุปมา มีทำนองการเขียนเป5นการรำพึงรำพันการ
พรรณนาความ ตัวอยSางของงานเขียนประเภทรจนาสาร ไดHแกS จดหมายรัก บทกวีที่แสดงอารมณ?
รุนแรง นิราศ บทรHอยแกHวเชิงพรรณนาความตSาง ๆ สัญฉวี สายบัว ยังระบุวSา โคลง ฉันท? กาพย?
กลอน รวมถึงบทเพลง สSวนใหญSมีจุดมุSงหมายที่จะบรรยายความรูHสึกของผูHเขียนมากกวSาที่จะใหHขHอมูล
หรือรายงานเหตุการณ?ที่เกิดขึ้นในการเขียนชนิดนี้ รูปแบบการเสนอความคิดมีบทบาทสำคัญยิ่งในการ
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แสดงความหมายของตHนฉบับ ผูHเขียนมักจะเลือกคำและระเบียบวิธีเรียงคำใหHเป5นประโยคอยSาง
พิถีพิถัน เพื่อจะไดHทำหนHาที่เสนอความหมายอยSางที่ตHองการ และจัดงานเขียนนี้เป5นงานประเภท
รจนาสารและลักษณะการแปลจะคSอนขHางเป5นการแปลแบบตรงตัว คือรักษารูปแบบเดิมของตHนฉบับ
ไวHใหHมากที่สุดเทSาที่จะมากไดHสิ่งที่ผูHแปลควรจะคำนึงถึงในการแปลบทกวีนิพนธ? คือรูปแบบของการ
เสนอความคิดซึ่งมิไดHหมายถึงคำและการเรียงคำเขHาเป5นประโยคเทSานั้น แตSรวมไปถึงหนSวยของภาษา
ที่เล็กลงไปกวSานั้น คือ เสียง และจังหวะ เสียง หมายถึง เสียงพยัญชนะ เสียงสระ ระดับเสียงสูงต่ำ
และการออกเสียงหนักเบาของแตSละพยางค? จังหวะ หมายถึง ชSวงของความถี่ที่จะใชHเสียงซ้ำ ๆ กัน
และชSวงของการหยุดเวHนการออกเสียง ดังนั้นสิ่งที่ผูHแปลตHองทำคือ วิเคราะห?เพื่อจับความหมายและ
พยายามหาเสียงจังหวะศัพท? และรูปแบบการเรียงคำที่มีอยูSในภาษาแปลที่เทียบเคียงกันไดHในดHาน
ความหมายและในดHานอารมณ?นอกจากนี้ สัญฉวี สายบัว (2542: 89 - 95) ยังไดHสรุปกลวิธีการแปล
กวีนิพนธ? ซึ่งมีลักษณะแตกตSางกันไปตามจุดมุSงหมายของการแปล 4 แบบดังนี้
(1) การแปลแบบกึ่งตรงตัว ซึ่งมีลักษณะ คือหนSวยการแปลเล็กมากในระดับคำตSอคำ
การเรียบเรียงคำและการจัดลำดับกลุSมความคิดเหมือนกับในตHนฉบับมาก ใชHรูปแบบของกวีนิพนธ?ซึ่งมี
ใชHในภาษาแปล จึงทำใหHการแปลมีขHอจำกัดอยูSบHาง ความหมายอาจคลาดเคลื่อนหรือหายไป
(2) การแปลแบบตีความ ซึ่งผูHแปลตีความหมายของฉบับกSอน ความหมายจึงเป5น
ความหมายของผูHแปลที่ตีความจากตHนฉบับ มีการขยายความและใสSคำอธิบายเพิ่ม หนSวยแปลมักจะ
อยูSในระดับกลุSมคำ หรือวรรคตSอวรรค และใชHรูปแบบของการรHอยกรองของตHนฉบับในการถSายทอดลง
เป5นฉบับแปล
(3) การแปลแบบถSายทอด “ดนตรี” ของบทกวี สัญฉวี ไดHอHางอิงถึงกลวิธีการแปลกวี
นิพนธ?ตามที่ระบุโดย มนตรี อุมะวิชนี (อHางถึงใน สัญฉวี สายบัว : 2542) วSาการแปลแบบนี้มีหลักการ
อยูSที่ความเชื่อวSาความหมายของบทกวีนั้นมิไดHใชHเสียงเป5นสื่อแตSเพียงอยSางเดียว หากรวมถึงจังหวะของ
เสียงซึ่งแสดงใหHเห็นความสัมพันธ?ของคำ และโครงสรHางทั้งหมดอันรวมถึงระเบียบการพัฒนาภาพพจน?
ในบทกวีนั้นดHวย ดังนั้นคำที่เลือกใชHในบทกวี นอกจากจะสื่อความหมายตามที่ผูHประพันธ?ตHองการแลHว
ยังจะตHองใหHเสียงที่เหมาะและถูกจัดอยูSในที่เหมาะสมดHวย นอกจากนี้ ลักษณะความขัดแยHงของภาษา
ในบทกวีก็เป5นสSวนประกอบในการสื่อความหมายแบบนี้ ทั้งหมดนี้รวมเรียกวSา “ดนตรีแหSงกวีนิพนธ?”
ดังนั้น “งาน” ของผูHแปลบทกวีก็คือ การจับ “ดนตรี” ของตHนฉบับใหHไดHเพื่อใหHไดHความหมายและ
พยายามสรHาง “ดนตรี” ในฉบับแปลที่เทียบเคียงกับตHนฉบับ ซึ่งหมายถึงการเลือกคำที่มีทั้งความหมาย
และเสียงที่เทียบเคียงกับตHนฉบับ การเรียงคำใหHมีความสัมพันธ?กัน เหมาะเจาะทั้งความหมายและ
จังหวะของเสียง เพื่อใหHบรรลุผลดังที่กลSาวมานี้ มนตรี อุมะวิชนี (อHางถึงใน สัญฉวี สายบัว : 2542) ไดH
แนะนำใหHแปลโดยไมSใชHรูปแบบคำประพันธ?ที่มีใชHในภาษาแปล แตSจะพยายามรักษารูปแบบเดิมของ
ตHนฉบับไวHโดยหาคำเทียบเคียงไดHดHานความหมายและเสียง ซึ่งวิธีนี้ มนตรี อุมะชนี (อHางถึงใน สัญฉวี
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สายบัว : 2542) กลSาววSา ทำใหHเกิดลักษณะความขัดแยHงในภาษาแปลซึ่งนับวSาเป5น “ดนตรี” ที่สื่อ
ความหมายไดHอยSางหนึ่ง และถSายทอดในระดับวรรคตSอวรรค สSวนภายในวรรค ใหHรักษาจำนวนคำและ
สัมผัสใหHเหมือนตHนฉบับมากที่สุดเทSาที่จะทำไดH ใหHเปลี่ยนแปลงเฉพาะที่จำเป5น นอกจากนี้ ผูHแปลควร
อSานบทกวีตHนฉบับหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหHเสียงและจังหวะของตHนฉบับซึมเขHาไปในตัวผูHแปล ดังตัวอยSาง
ตSอไปนี้
AND ICE
ไฟกับน้ำแข็ง
Some say the world will end in fire.
บางคนวSาพิภพจบดHวยไฟ
Some say in ice
บางวSาน้ำแข็ง
From what I’ve tasted of desire
จากที่ฉันเคยรูHรสความใครS
I hold with those who favor fire.
ฉันเห็นพHองกับพวกที่ชอบไฟ
But if it had to perish twice,
ถHาเกิดโลกตองแตกถึงสองครั้ง
I think I know enough to hate
ฉันคิดวาฉันรูHสึกถึงความชัง
To say that for destruction ice
จนเห็นการทำลายดHวยน้ำแข็ง
Is also great
ก็ทรงพลัง
And would suffice.
และคงพอแรง
(Robert Frost ประพันธ?, มนตรี อุมะวิชนี (อHางอิงจาก สัญฉวี สายบัว: 2542)แปล)
(4) การแปลแบบตรงตัว ทฤษฎีของการแปลบทรHอยกรองแบบนี้ คือความเชื่อที่วSา
ผูHเขียนตHนฉบับไดHเลือกสรรคำ ระเบียบวิธีเรียงคำเขHาเป5นประโยค และวิธีการพัฒนาอารมณ?และ
ภาพพจน?อยSางพิถีพิถันเพื่อสื่อความหมายที่ผูHเขียนตHองการจะสื่อ ดังนั้นผูHแปลควรจะรักษารูปแบบเดิม
นั้นไวHในฉบับแปลใหHมากที่สุดเทSาที่จะทำไดH ลักษณะเดSนของงานแปลแบบนี้คือ
(4.1) พยายามเลือกคำในภาษาแปลที่มีความหมายอHางอิงที่ใกลHเคียงกับความหมาย
ของคำในตHนฉบับใหHมากที่สุดเทSาที่จะมากไดH เมื่อเลือกแลHวใหHใชHคำนั้นทุกครั้งไปที่คำในตHนฉบับ
ปรากฎ
(4.2) นำคำที่เลือกแลHวมาเรียงกันเขHาตามรูปแบบที่ใกลHเคียงกับรูปแบบที่ใชHใน
ตHนฉบับใหHมากที่สุดเทSาที่จะมากไดH วิธีการเสนอความคิด การเรียงลำดับความคิด เพื่อสรHางบรรยากาศ
อารมณ? ความรูHสึกของตHนฉบับจะยังคงไวHในฉบับเทSาที่ไวยากรณ?ของภาษาแปลจะทำไดH
(4.3) ผูHแปลจะไมSเติมเสริมความคิดของตนเองเขHาไปในบทแปลเป5นอันขาด ไมSวSาจะ
มีความมีมุSงหมายที่จะอธิบายความ หรือชSวยใหHความหมายในตHนฉบับชัดเจน
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ตัวอยSางตSอไปนี้

(4.4) หนSวยการแปล เป5นหนSวยที่เล็กมากในระดับคำตSอคำ และวรรคตSอวรรคดัง

Forty Four
Fame or self: Which matters more?
ชื่อเสียงกับตนเอง ไหนจะสำคัญกวSา
Self or wealth: Which is more precious?
ตนเองกับสมบัติ ไหนจะมีคSากวSา
Gain or loss: Which is more painful?
ไดHมากับสูญไป ไหนจะปวดรHาวกวSา
He who is attached to things will suffer much. ผูHผูกติดกับสิ่งใด จะตHองทุกข?
He who saves will suffer heavy loss.
ผูHเก็บออมไวH จะตHองสูญมาก
A contented man is never disappointed.
ผูHรูHจักพอ จะไมSตHองผิดหวัง
He who knows when to stop does not find himself in trouble.
He will stay forever safe.
จะอยูSปลอดภัยชั่วนิรันดร
2.2 กลวิธีการแปล
2.2.1 การแบYงชนิดการแปลโดยทั่วไป
ดวงตา สุพล (2541 : 12) แบSงการแปลออกเป5นหลายชนิดแตกตSาง กัน เมื่อพูดอยSาง
กวHาง ๆ แลHวสามารถแบSงไดHเป5น 2 ชนิด ดังนี้
2.2.1.1 การแปลโดยพยัญชนะ (Literal Translation) แยกออกเป5น
1) การแปลคำตSอคำ (Word for Word Translation) วิธีนี้เป5น วิธีการแปลที่
นิยมใชHในการแปลพระคัมภีร?ไบเบิลในระยะแรก ผูHแปลจะรักษาโครงสรHางและความหมายของ
ภาษาตHนฉบับและภาษาแปลอยSางเครSงครัด ทำใหHเนื้อความของภาษาแปล เขHาใจไดHยากมากวิธีนี้ไมS
เป5นที่นิยมแลHวในปuจจุบัน
2) การแปลตรงตั ว (Literal Translation) เป5 น การแปลโดย พยายาม
คงความหมายทSวงทำนอง รูปแบบ และโครงสรHางของตHนฉบับไวHมากที่สุด มุSงความถูกตHอง ครบถHวน
และความแมSนยำแนSนอน (Accuracy) ของตHนฉบับเป5นสำคัญ ไมSนิยมการตัดทอนหรือ แตSงเติมคำหรือ
ขHอความใด ๆ ทั้งสิ้น ปuจจุบันนี้การแปลแบบนี้ยังคงใชHอยูS มักเป5นการแปลเพื่อ จุดประสงค?เฉพาะอยSาง
เชSน การแปลคัมภีร?ไบเบิลในปuจจุบัน การแปลกฎหมายสนธิสัญญาระหวSางประเทศ ประกาศของทาง
ราชการ เป5นตHน
2.2.1.2 การแปลโดยอรรถ (Non-literal Translation) คือ การแปลที่ไมSไดHมุSงรักษา
โครงสรHาง ความหมาย ทSวงทำนอง หรือรูปแบบของตHนฉบับอยSางเครSงครัด มีการโยกยHายขยายความ
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ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำ หรือขHอความทางไวยากรณ?ไดH การแปลโดยอรรถนี้รวมไปถึง การ
ถอดใจความในภาษาเดียวกัน (Paraphrase) ดHวย การแปลแบบนี้ใชHกับเรื่องที่ไมSจำเป5นตHองรักษา
ความถูกตHองแนSนอนของตHนฉบับ เชSน การแปลนวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน เป5นตHน
2.2.2 การแบYงชนิดการแปลแบบ J.C. Catford (อHางอิงจาก ดวงตา สุพล, 2541: 16) แบSง
การแปลออกเป5น 3 ประเภท ดังนี้
2.2.2.1 แบSงตามขอบเขต (Extent) แยกออกไดHเป5น
1) Full Translation คือการแปลทั้งหมด
2) Partial Translation คือการแปลเพียงบางสSวน (คือ ละ ตHนฉบับบางสSวนไวH
ไดHไมSตHองแปล)
2.2.2.2 แบSงตามระดับ (Levels) ของภาษาที่ใชHในการแปล ไดHแกS
1) Total Translation คือการแปลทั้งหมด
2) Restricted Translation คือการแปลอยSางจำกัด
2.2.2.3 แบS ง ตามชั ้ น (Ranks) ของความหมายเที ย บเคี ย งในการแปล (Translation
Equivalence) เชSน เทียบเคียงกันในระดับคํา ระดับกลุSมคําหรือระดับประโยค ในระดับนี้การแปลยัง
แยกออกไดHเป5น 2 แบบ ไดHแกS แบบ Rank-bound Translation คือการแปลที่ระดับความหมาย
เทียบเคียงในการแปล เกิดขึ้นไดHระดับเดียว คือระดับคํากับคําเทSานั้น และแบบ Unbounded
Translation คือการแปลที่ระดับความหมายเทียบเคียงในการแปลซึ่งมีอยูSหลายระดับ
2.2.3 การแบYงชนิดการแปลแบบ
พัชนีย? สรรคบุรานุรักษ? (2529: 22; อHางอิงจาก วรนาถ วิมลเฉลา, 2520) ไดHแบSงการแปล
เป5น 2 รูปแบบ ไดHแกS
2.2.3.1 การแปลแบบตรงตัว (Literal Translation) เป5นการแปลที่เอาทั้งความ เอาทั้ง
คำเป5นการแปลที่มุSงถึงความถูกตHองของเนื้อความในตHนฉบับ และรูปแบบทSวงทำนองการเขียน
ของภาษาตHนฉบับดHวย เป5นวิธีการแปลที่ตHองอาศัยความละเอียด และเนHนความถูกตHองครบถHวนเป5น
สําคัญ เชSน เอกสารทางวิชาการและกฎหมาย เป5นตHน
2.2.3.2 การแปลแบบเสรี หรื อแบบเอาความ (Free Translation) คื อแปลเอาความ
เป5นการแปลพอเขHาใจ หรือแปลที่เก็บรายละเอียดพอสมควร อาจจะมีลักษณะเสริมความดHวยจะมุSง
รักษาใจความหลักของตHนฉบับเอาไวHเทSานั้น แตSอาจจะตัดหรือตSอเติมขHอความที่ไมSสําคัญ เพื่อชSวย
ความเขHาใจของผูHอSานที่อSานฉบับแปลเป5นวิธีการแปลที่ใชHกับการแปลที่ไมSเนHนความถูกตHอง เชSน
นวนิยาย การแปลขSาวในหนังสือพิมพ? หรือจดหมายติดตSอ
ดวงตา สุพล (2541: 17; อHางอิงจาก เชวง จันทรเขตต?, 2529) ไดHอธิบายเพิ่มเติมวSา การ
แปลทั้ง 2 แบบขHางตHน สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดHวSา “การแปลแบบเสรีนิยมใชHในสื่อมวลชนทุก
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ประเภท โดยเฉพาะอยSางยิ่งเมื่อผูHรับสารตHองการความบันเทิง หรือขSาวสารขHอเท็จจริงในแงSที่เกี่ยวขHอง
กับใจความและสาระสําคัญ ไมSตHองการความถูกตHองของการใชHถHอยคํา คือเพียงแตSใหHรูHวSาใคร ทําอะไร
ที่ไหน เมื่อไหรS ทําไม อยSางไร ก็เพียงพอ สSวนการแปลแบบคําตSอคํา หรือแบบแปลตามตัวอักษรนั้น
นิยมใชHในกลุSมนักศึกษา นักวิชาการ หรือกลุSมเฉพาะอาชีพ กลุSมบุคคลดังกลSาวตHองการความถูกตHอง
ของทั้งสาระ ขHอเท็จจริง และการใชHถHอยคํา เพื่อจุดประสงค?ในดHานการศึกษาคHนควHาหรือการนําไป
ปฏิบัติ
2.2.4 การแบYงชนิดการแปลของ Mildred M. Larson (1984) ไดHแบSงชนิดของการแปล
ดังนี้
2.2.4.1 การแปลชนิ ด very literal ภาษาไทยเรี ย กวS า การแปลตรงตั ว การแปล
คําตSอคํา การแปลตามตัวอักษรเกือบจะไมSใหHความหมายใด ๆ แกSผูHอSานบทแปลเลยเนื่องจากมุSงเนHน
การผลิตซ้ำลักษณะทางภาษาของตHนฉบับมากกวSาตHองการสื่อความหมาย ผูHแปลใชHโครงสรHางทาง
ไวยากรณ?ที่ใกลHเคียงกับโครงสรHางในตHนฉบับ ทําใหHภาษาที่ใชHในบทแปลจะแปลกแปรSงผิดธรรมชาติ
ความหมายไมSชัดเจน ในปuจจุบันการแปลแบบนี้ยังคงใชHอยูSเพื่อจุดประสงค?เฉพาะ เชSน การแปลคัมภีร?
ไบเบิล การแปลกฎหมายสนธิสัญญาระหวSางประเทศ และการแปลประกาศทางราชการ เป5นตHน สSวน
การแปลชนิด literal และ modified literal นั้นมีการ เปลี่ยนโครงสรHางทางไวยากรณ?และการใชHคํา
บHางในภาษาแปลซึ่งเป5นการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงการใชH ภาษาที่แปลกแปรSงผิดธรรมชาติ ลดความ
เขHมขHนของการแปลรักษาคําและรูปแบบรอง ๆ ลงมาเนHนเอาความหมายมากกวSาแบบ very literal
2.2.4.2 การแปลชนิ ด idiomatic ถื อ เป5 น เปv า หมายของการแปลที ่ ด ี ต ามทั ศ นะ
ของ Larson เพราะสามารถสื่อความหมายอยSางเป5นธรรมชาติแกSผูHอSานบทแปลไดHมากที่สุด ผูHอSาน
แทบไมSรูHสึกวSาอSานงานแปลเพราะดู เหมือนจะเป5นงานเขียนเสียมากกวSา สSวนแบบ near idiomatic
ก็ใกลHเคียงกับแบบ idiomatic แตSยักมีการรักษาคำและรูปแบบอยูSบHาง
2.2.3.3 การแปลชนิด inconsistent mixture เป5นการแปลลักษณะผสมผสานการแปล
ชนิดตSาง ๆ เขHาดHวยกันผูHแปลอาจใชHลักษณะ literal เพื่อถSายทอดหนSวยไวยากรณ? และใชHลักษณะ
idiomatic เพื่อถSายทอดความหมาย ซึ่งตHองปรับไปตามความเหมาะสม
2.2.3.4 การแปลชนิด unduly free เป5นการแปลที่เรียกวSา แปลแบบอิสระ หรือแปล
แบบเสรี เป5นการแปลชนิดจับเอาความคิดหลัก ๆ ในตHนฉบับมาถSายทอดโดยนําเนื้อหามาปรับแตSงใหมS
เชSน ตัดทอนขHอความออก หรือเพิ่มขยายขHอความเขHาไป ยังไมSคSอยเป5นที่ยอมรับ เพราะเป5นการแปลที่
ตS อเติ มขH อมู ล เปลี ่ ยนแปลงความหมายของตH นฉบั บและบิ ดเบื อนขH อเท็ จจริ งทางประวั ติ ศาสตร?
และวัฒนธรรม แตSกSอนการแปลแบบนี้ มักใชHในการแปลงานในดHานวรรณกรรมหรือบันเทิงคดี เชSน
นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน ซึ่งไมSเนHนในเรื่องการ ตรงตามตHนฉบับ การแปลแบบนี้ไมSเป5นที่ยอมรับ
และใชHไมSไดHในการแปลเนื้อหาที่ตHองการรักษาความถูกตHองแนSนอนของตHนฉบับ
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2.3 เทคนิคการแปล
วัลยา วิวัฒน?ศร (2545: 157) ไดHกลSาวถึงวิธีการแปลไวH 2 ประการ ไดHแกS การแปลโดยรักษา
บริบททางวัฒนธรรมในตHนฉบับภาษาเดิมโดยคำนึงถึงผูHอSานฉบับแปล และการแปลโดยรักษาลีลา
ของนักประพันธ? โดยในหัวขHอการแปลโดยรักษาบริบททางวัฒนธรรมในตHนฉบับภาษาเดิมโดย คํานึงถึง
ผู H อ S า นฉบั บ แปลนั ้ น ไดH ก ลS า วถึ ง กลวิ ธ ี ก ารแปลสิ ่ ง ที ่ ม ี ค วามแตกตS า งกั น ทางวั ฒ นธรรม ระหวS า ง
ภาษาตHนฉบับและภาษาแปลไวHหลายหัวขHอ ไดHแกS การแปลคําราชาศัพท? การอHางเหตุการณ? ใน
ประวัติศาสตร? และการอHางชื่อเฉพาะในสSวนของการอHางชื่อเฉพาะนั้น ผูHเขียนไดHนำประสบการณ?ใน
การแปลวรรณกรรมฝรั่งเศสเรื่อง ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ ซึ่งมีผูHนํามาแปลเป5นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยมาเป5นตัวอยSาง ประกอบในการอธิบายถึงวิธีการแปลหรือเทคนิคการแปลตSาง ๆ ที่ผูHเขียน
นํามาใชHเพื่อแกHปuญหาการแปลไมSไดHหรือแปลไดHแตSมีความหมายเทียบเคียงที่ไมSสมบูรณ? เนื่องจาก
วรรณกรรมดังกลSาวมีการอHางชื่อเฉพาะจํานวนมาก ไดHแกS ชื่อสถานที่จริง ชื่อสถานที่ในตํานาน
ชื่อบุคคลในคัมภีร?ไบเบิล ศิลป•น นักการเมือง นักหนังสือพิมพ? ชื่อตัวการ?ตูน ชื่อภาพยนตร? ชื่ออาหาร
เครื่องดื่ม และพืชผัก ซึ่งพบวSามีลักษณะคลHายกับคําที่มีความหมายทางวัฒนธรรมสามารถสรุปเป5น
เทคนิคการแปลแบบตSาง ๆ ดังนี้
2.3.1 การแปลแบบอHางอิงขHอมูลดั้งเดิม (giving reference technique) คือ การแปลโดย
กลับไปอHางอิงขHอมูลเดิม หรือเป5นขHอมูลความจริงที่เป5นที่รูHจักของคนทั่วไป มักจะพบเมื่อผูHประพันธ?ใชH
คําเรียกชื่อเฉพาะตSาง ๆ ตามที่ผูHอSานในวัฒนธรรมของตนรูHจักแตSไมSไดHเป5นที่รูHจักในวัฒนธรรมอื่น ผูHแปล
จึงตHองกลับไปอHางอิงขHอมูลเดิมเพื่อใหHผูHอSานในวัฒนธรรมของตนเขHาใจไดHอยSางถูกตHองและตรงกับความ
เป5นจริง ซึ่งจะปรากฏในการแปลชื่อเฉพาะตSางๆ เชSน ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ เป5นตHน
ยกตัวอยYาง ตHนฉบับของฝรั่งเศสเรื่องชุดประดาน้ำและผีเสื้อ ไดHกลSาวถึงชื่อภาพยนตร?เป5นภาษา
ฝรั่งเศส แตSภาพยนตร?ที่กลSาวถึงนั้นเป5นภาพยนตร?อเมริกาทั้งสิ้น ฉบับแปลภาษาไทยจึงเลือกที่จะ
แปลโดยอHางอิงขHอมูลดั้งเดิม คือกลับไปใชHชื่อภาษาอังกฤษ แมHภาพยนตร?เหลSานั้นไดHเคยถูกนํามา
ฉายในประเทศไทย และมีการตั้งชื่อภาษาไทยใหHก็ตาม แตSก็ไมSเป5นที่จดจําของผูHชมภาพยนตร?
ดังนั้นการใชHชื่อภาษาอังกฤษจะทําใหHผูHอSานจําภาพยนตร?ไดHมากกวSา เป5นตHน
2.3.2 การแปลแบบพอเพียง (Summarizing technique) คือ การละการแปลคําบางคํา
หรือ ประโยคบางประโยคที่ปรากฏในวัฒนธรรมของภาษาตHนฉบับแตSไมSมีในวัฒนธรรมของภาษาแปล
ซึ่งจะทําใหHผูHอSานสงสัยเพราะไมSรูHจัก เชSน การละชื่อเฉพาะ ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง เฉพาะในวัฒนธรรม
ของภาษาตHนฉบับ เป5นตHน โดยมักไมSแปลคําดังกลSาวเพราะผูHประพันธ?ไดHอธิบายลักษณะของสิ่ง
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เหลSานั้นไวHเห็นภาพพอสมควรแลHว ผูHแปลจึงไมSตHองแปลชื่อเฉพาะนั้นแตSแปลเฉพาะคําอธิบายลักษณะ
ดังกลSาวใหHเขHาใจและเห็นภาพตามที่ผูHประพันธ?แตSงเอาไวH
ยกตัวอยYาง ผูHประพันธ?ไดHกลSาวถึงชื่อภาพยนตร?ชุดทางโทรทัศน?เรื่องหนึ่งของฝรั่งเศส ที่มีตัวละคร
หนึ่งเป5นแพทย?ที่มีรูปรSางเตี้ย หัวโต มีนิสัยเยSอหยิ่ง ไมSสนใจคนไขH ไมSตรงเวลา คิดวSาเวลาของ
ตนเองมีคSา คนไขHจะตHองเป5นผูHรอเป5นชั่วโมง แตSไดHรับการตรวจเพียงคนละ 45 วินาที ในตHนฉบับ
ภาษาฝรั่งเศสไดHเปรียบเทียบตัวละครนั้นวSามีลักษณะเหมือนตัวละครที่เป5นนักสืบใน เรื่อง Max la
Menace เพื่อใหHผูHอSานชาวฝรั่งเศสสามารถนึกภาพของตัวละคร ไดHดียิ่งขึ้น โดยในฉบับแปลภาษา
อั ง กฤษใชH การแปลแบบพอเพี ยง คื อ ละชื ่ อ Max la Menace ไป เนื ่ องจากผู H แปลไดH อธิ บาย
ลักษณะไวHครบถHวนแลHว ดังนี้ “With a big round head, a short body, and a fidgetymanner,
he was the very model of the couldn't-care-less doctor: arrogant, brusque, sarcastic
– thekind who summons is patients for 8:00 a.m., arrives at 9:00, and departs at
9:05, after giving each of them forty-five seconds of his precious time.” เป5นตHน

2.3.3 การแปลแบบครบความ (complete translation technique) คือ การแปลทุกคํา
ทุกประโยค รวมถึงชื่อเฉพาะตSาง ๆ ดHวย
ยกตั ว อยY า ง จากตั ว อยS า งในขH อ 3.2 ฉบั บ แปลภาษาไทยไดH แ ปลแบบครบความ คื อ แปลชื่ อ
ภาพยนตร?นั้นดHวย โดยแปลเป5นภาษาไทยวSา มักซ?นักสืบใหญS มีเนื้อความดังนี้ เขาเป5นตัวอยSางของ
แพทย?ประเภท “ขHาไมSสน” ที่แสนสูงสSงพรHอมจะแตกหักกับผูHอื่น หยิ่งยโส เวลาพบ คนไขHเขาก็จะ
นัดเป5นคําขาดใหHมาถึงแปดโมงเชHา ตัวเขาเองมาเกHาโมง และกลับออกไปเมื่อเกHาโมงหHานาที
หลังจากที่ไดHอุทิศเวลาอันมีคSายิ่งของเขาใหHแกSคนไขHคนละสี่สิบหHาวินาที รูปรSางหนHาตาของ เขา
คลHายมักซ?นักสืบใหญS หัวกลมโต รSางเตี้ยไมSไดHสSวนสัด” เป5นตHน
2.3.4 การแปลแบบขยาย (elaboration technique) คือ การแปลแบบใหHขHอมูลเพิ่มเติม
จากตHนฉบับ เพื่อใหHผูHอSานเขHาใจในสิ่งที่ผูHประพันธ?กลSาวถึงไดHดียิ่งขึ้น
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ยกตั วอยY าง ตH นฉบั บฝรั ่ งเศสไดH กลS าวถึ งบุ คคลสํ าคั ญทS านหนึ ่ ง คื อ Radovan Karadzic, le
leader serbe จะเห็นวSาผูHประพันธ?ไดHอธิบายเพิ่มเติมวSาบุคคลทSานนั้นเป5นผูHนำชาวเซิร?บ ฉบับ
แปลภาษาอังกฤษไดHแปลแบบขยายความ คือไดHอธิบายเพิ่มเติมไปอีกวSาบุคคลทSานนั้นเป5นผูHนําชาว
เซิ ร ? บ ในสาธารณรั ฐ บอสเนี ย ไมS ใ ชS ช าวเซิ ร ? บ ในสาธารณรั ฐ เซอร? เ บี ย แหS ง สหพั น ธ? ส าธารณรั ฐ
ยูโกสลาเวีย โดยแปลวSา Radovan Karadzic, leader of the Bosnian Serbs หรืออีกตัวอยSาง
หนึ่ง บทประพันธ?กลSาวถึงบุคคลจริงในสังคมวัฒนธรรมของภาษาตHนฉบับ คือ โอบามา แตSฉบับ
แปลมีการเอSยชื่อจริงและอธิบายเพิ่มเติมดHวยวSา “ โอบามา ผูHเป5นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้น” เป5นตHน
2.3.5 การแปลแบบดัดแปลง (adjustment technique) เป5นการแปลขHามวัฒนธรรม คือ
การแปลไปเป5นคําอื่นที่มีในวัฒนธรรมของภาษาแปล แตSใหHประสิทธิผลตรงกันกับคําที่มีในวัฒนธรรม
ของภาษาตHนฉบับทั้งนี้เพื่อใหHผูHอSานไดHอรรถรสในการอSาน แตSตHองไมSกSอใหHเกิดความเขHาใจผิด หรือ
คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ผูHประพันธ?ตHองการสื่อ
ยกตัวอยYาง ภาษาฝรั่งเศสเปรียบเทียบลักษณะของหุSนตัวหนึ่งวSาเหมือนตัวการ?ตูนชื่อดิซ ซึ่งเป5น
ตัวการ?ตูนที่มีรูปรSางสูงโปรSงอารมณ?ขัน ในฉบับภาษาอังกฤษใชHการแปลแบบดัดแปลง จึงแปลคํานี้
วSา Big Bird ซึ่งเป5นตัวการ?ตูนของรายการโทรทัศน?อเมริกาชื่อดังที่มี ลักษณะเชSนเดียวกัน หรืออีก
ตัวอยSางหนึ่ง ตHนฉบับภาษาฝรั่งเศสกลSาวถึงชื่อพืชใตHดินชนิดหนึ่ง เรียกวSา Salsifis มีลักษณะผอม
ยาว กวHางเพียงหนึ่งเซนติเมตร มีทั้งประเภทเปลือกดําและขาว รสชาติอรSอยกวSาหัวมันฝรั่ง ฉบับ
แปลภาษาไทยไดHดัดแปลงใหHเขHากับบริบทของไทย จึงแปลวSา หัวเผือกหัวมัน เป5นตHน
พั ช รี โภคาสั ม ฤทธิ ์ (2549: 8) ไดH อ ธิ บ ายลั ก ษณะงานแปลที ่ ด ี จ ากภาษาอั ง กฤษเป5 น
ภาษาไทย โดยทั่วไปไวHดังนี้
(1) ความถูกตHอง นับเป5นองค?ประกอบสำคัญที่สุดเพราะผูHอSานงานแปลไดHเห็นตHนฉบับ
เพราะฉะนั้น ขHอมูลที่ไดHโดยเฉพาะในการถSายทอดเทคโนโลยีจะไดHจากการอSานงานแปล ผูHแปลจะตHอง
ถSายทอดความหมายใหHสมบูรณ?และถูกตHองโดยตHองไมSตSอเติม ตัดทอน หรือใสSความเห็นของตนลงไป
และจะตHองแปลใหHมีบรรยากาศหรือรสชาติของภาษาเหมือนตHนฉบับดHวย
(2) ความชัดเจน ความชัดเจนเกิดจากเทคนิคการเขียนและเรียบเรียงการเลือกใชHคํา
ตลอดจนการอS านทบทวนแบบมี ระบบ บางครั ้ ง งานแปลที ่ ถู กตH องอาจอS านเขH าใจยาก เพราะมี
โครงสรHางภาษาสลับซับซHอน มีการใชHศัพท?ที่คลุมเครือ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความตHนฉบับไดHไมSชัดเจน
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จนทําใหHแปลไมSไดH หรืออาจเกิดจากเทคนิคการเขียนภาษาไทยหรือภาษาแปลที่ไมSดีพอ ผูHตรวจงาน
แปลอาจขอใหHผูHแปลแกHไขในสSวนที่ไมSชัดเจนกSอนที่จะนําไปพิมพ?เผยแพรS
(3) ความเป5 น ธรรมชาติ ความเป5 น ธรรมชาติ ข องงานแปลอั ง กฤษเป5 น ไทยก็ คื อ
เมื่อแปลแลHวตHองเป5นภาษาไทยที่ดี ใชHศัพท?สำนวนที่คนไทยใชH เมื่อแปลแลHวไมSควรรูHทันทีวSาเป5น
เอกสารที่แปลมาเพราะยังมีโครงสรHางประโยคและวิธีเรียงคำเป5นภาษาตHนฉบับอยูS วิธีแกHภาษาใหHเป5น
ธรรมชาติ ทำไดHโดยการเรียบเรียงและปรับสำนวนแปลรSางที่หนึ่ง ผูHแปลไมSควรยึดติดอยูSกับรูปแบบ
(Form) ของภาษาแตSควรยึดความหมาย (Meaning) เป5นสำคัญ โดยถSายทอดความหมายในรูปแบบ
ภาษาไทย หรือภาษาแปลใหHเป5นธรรมชาติมากที่สุด
สัญฉวี สายบัว (2553: 14) กลSาวถึงคุณสมบัติของงานแปลที่ดีวSา ตHองสามารถทำใหH
ผูHอSานฉบับแปลเกิดผลสนองตอบไดHใกลHเคียงกับผูHที่อSานตHนฉบับมีตSอตHนฉบับ ซึ่งนับวSาสำคัญที่สุดใน
การพิจารณาคุณภาพของงานแปล งานแปลที่ขาดคุณสมบัติขHอนี้นับวSาเป5นงานแปลที่คุณภาพต่ำ
ดังนั้นการแปลที่ดีจะตHองมีความถูกตHองทั้งในดHานเนื้อหาและใจความสำคัญ ความชัดเจนที่สามารถ
สื่อสารไดHและความเป5นธรรมชาติในการแปล
อัจฉรา ไลSศัตรูไกล (2555: 20) ไดHกลSาวถึงลักษณะของการแปลที่ในหนังสือจุดมุSงหมาย
หลักการ และวิธีแปลไวH 3 ประการ ดังนี้
(1) เชื่อถือไดH นําไปใชHไดHไมSผิดขHอเท็จจริงไมSผิดความหมายความครบถHวน ไมSตัดตSอ
ดัดแปลงใหHผิดไปจากตHนฉบับ ซื่อตรงตSอตHนฉบับ
(2) ชัดเจนใชHภาษาที่เขHาใจงSาย ไมSกํากวม ไมSมีรSองรอยของภาษาเดิม
(3) เป5นธรรมชาติ งานแปลที่ดีภาษาตHองสละสลวย ไมSฝ¯นหลักภาษาของผูHอSาน
2.4 การแปลเพลงภาษาอังกฤษเปzนภาษาไทย
จากหลักฐานงานวรรณกรรมแปลเพลง ผูHวิจัยพบวSาการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย
มีมานานแลHวนับตั้งแตSยุคเริ่มแรกของวรรณกรรมแปลภาษาอังกฤษ จนถึงการแปลบทเพลงในยุค
ปuจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้น สังเกตไดHจากการการแปลวรรณกรรมและการแปลเพลงใน
เว็บไซต?ตSาง ๆ ซึ่งผูHแปลไดHเลือกการแปลใหHตรงตามวัตถุประสงค?ของงานแปลดังนี้
2.4.1 งานแปลเพลงเพื่อใชHขับรHอง มีลักษณะที่แตกตSางกันออกไป ดังนี้
2.4.1.1 งานแปลเพลงที่ใชHรูปแบบคําประพันธ?ที่มีใชHในภาษาแปล
วินิตา ดิถียนต? (2546: 9-10) ระบุวSา ในพระราชนิพนธ?แปลเรื่องตามใจทSานซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลHาเจHาอยูSหัวทรงแปลจากบทละครของเชคสเป°ยร? เรื่อง-As Youlike It ใน
ป° พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลHาเจHาอยูSหัวทรงพิถีพิถันในการเลือกรูปแบบคําประพันธ?
ของไทยใหHสอดคลHองกับคําประพันธ?ตHนฉบับซึ่งเชคสเป°ยร?ใชHคําประพันธ?ทั้งในรูปของรHอยแกHว (prose)
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และกาพย?กลอน (verse) สลับกันไปบางครั้งก็เป5นบทขับรHองคลHายลํานําสั้น ๆ แทรกอยูSเป5นครั้งคราว
เชS น ในบทภาษาอั ง กฤษเป5 น การขั บ รH อ งคลH า ยลํ า นํ า เพลงสั ้ น ๆ แสดงความรื ่ น เริ ง บั น เทิ ง ใจ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลHาเจHาอยูSหัวทรงแปลเป5นไทย ก็ทรงเลือกกาพย?เหSเรือซึ่งเป5นบทขับและมี
เสียง “ฮHาไฮH" ประกอบแสดงความเรื่นเริงบันเกSงใจเชSนกัน ตัวอยSางเชSน
It was a lover and his lass.
With a hey and a ho, and a hay nonino.
That o’ver the green com-field did pass.
In the spring time, the only pretty ring time,
When birds do sing, hey ding, ding, ding.
Sweet lovers love the spring.
ทรงแปลเป5นกาพย?เหSเรือ มีใจความตรงกันวSา
ชายหนุSมกับนารี ที่รSวมรักสมัครสม (ฮHาไฮH)
เดินพลางทางชวนชม สาลีชุSมชอุSมสี (อHาไฮH)
แสนงามยามสวันต? อHาเป5นยามนSายินดี (อHาไฮH)
นกรHองกHองพงพี คูSรักรื่นชื่นวสันต? (ฮHาไฮH)
2.4.1.2 งานแปลที ่ ค งรู ป แบบคํ า ประพั น ธ? ต ามตH น ฉบั บ เพื ่ อ การคงทํ า นองเพลง
เชSนเดียวกับตHนฉบับนักแปลแตSละทSานใชHกลวิธีการ แปลแตกตSางกันดังตSอไปนี้
ธานี พู นสุ วรรณ (อH างถึ งใน wisedsook, 2002: 34 - 82) แปลเนื ้ อเพลง
ประกอบภาพยนตร? การ?ตูนสำหรับพากย?ไทย โดยใชHรูปแบบคือทำนองเพลงเดิมของตHนฉบับ และใชH
การแปลแบบตรงตัวสำหรับวรรคเพลงที่มีความหมายสมบูรณ? และแบบเอาความสำหรับวรรคเพลงที่
มีความหมายไมSสมบูรณ? โดยนำเอาปuจจัยดHานดนตรี 3 ประการมารSวมพิจารณาในการแปลคือ
ความสัมพันธ?ระหวSางเนื้อรHองกับดนตรี การสัมผัสคลHองจอง และอารมณ?ของเพลง ตัวอยSางเชSน
เพลง All I Ever Wanted จากภาพยนตร?การ?ตูนเรื่อง The Prince of Egypt
ตHนฉบับ
Gleaming in the moonlight
Cool and clean and all I ’ve known
All I ever wanted

บทแปล โดย ธานี พูนสุวรรณ
เปลSงประกายในแสงจันทร?
สุขสบายอยSางฉันนั้นเคยเป5นมา
หวังใดมากไปกวSานี้
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กิตติ ศรีเปารยะ (2540: 23; อHางอิงจาก ประเสริฐ ณ นคร, 2535) ประพันธ?คํา
รHองไทยสําหรับเพลงพระราชนิพนธ? Stiton-My- Afind ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจHาอยูSหัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงพระราชนิพนธ?เป5นภาษาอังกฤษ โดยประเสริฐใชHการแปลคํารHองภาษาอังกฤษในลักษณะวรรค
ตSอวรรค และรักษา ความเดิมของคํารHองภาษาอังกฤษ ตัวอยSางเชSน (สํานักงานเอกลักษณ?แหSงชาติ,
2530: 160-161)
ตHนฉบับ Still on My Mind
I can’t get you off my mind
However I try.
The flame kindled in my heart
Keeps burning high.
Though time has the power to quell,
It really cannot dispel
The magic touch of your hand,
So gentle in mine.

บทแปล ในดวงใจนิรันดรM
อยากลืมลืมรักมิลง
กลับพะวงหลงเพHอเงา
เปรียบปานเพลงรักรุมสุมเศรHา
เปลี่ยวเปลSารHาวรอน
แตSเพียงกาลเวลาอันหมุนเวียน
´อาจผลัดเปลี่ยนเบียนรักคลอน
รสรักจากจรสอดสวมกร
ยังถาวรติดเตือน

กิตติ ศรีเปารยะ (2540: 23; อHางอิงจาก อาจินต? ปuญจพรรค?, 2535) ประพันธ?
คํารHองไทยสําหรับเพลงพระราชนิพนธ? No Moon ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจHาอยูSหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชนิพนธ?เป5นภาษาอังกฤษ โดยอาจินต?ใชHการแปลคํารHองภาษาอังกฤษในลักษณะคําตSอคําใหH
มีความหมายตรงกัน และใหHเสียงวรรณยุกต?สอดคลHองกับทSวงทํานองเพลง ตัวอยSางเชSน
ตHนฉบับ เพลง No Moon
No moon.
What do I care ’bout moon light,
I have your smile, love.
That’s shining just as bright.
There’s nothing I can not do, dear.
If you love me true, dear.
I have nothing to fear.
My way is always clear.

บทแปล เพลง ไรHจันทร?
ไรHจันทร?
ฉันไมSนึกหSวงแสงโสมผSอง
รักยิ้มแสนหวานสSอง
เปรียบประกายทองของจันทร?
มิเคยมีสิ่งใดไกลเกินหวัง
แมHมั่นใจในรักฉัน
มิหวั่นภัยใดขวางกั้น
ทางรักสุขสันต?สดใส
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2.4.2 งานแปลเพลงเพื่อสื่อความหมาย มีลักษณะ เพื่อนําเสนอความหมายเป5นหลัก ผูHแปล
ถSายทอดบทแปลเป5นคำประพันธ?ประเภทรHอยแกHว มักใชHเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ จึงมีคําอธิบาย
เกี่ยวกับไวยากรณ?เพิ่มเติม ดังตัวอยSางตSอไปนี้ ซึ่งแปลโดย ม.ล. เฉลิมกิติ จักรพันธุ? (2545: 66- 71)
ตHนฉบับเพลง My Heart Will Go On
Every night in my dreams
I see you, I feel you,
That is how I know you go on
Far across the distance
And space between us
You have come to show you go on

ฉบับแปล
ทุกค่ำคืนยามหลับฝuน
ฉันก็ฝuนเห็นคุณ ฉันสัมผัสคุณไดH
นั่นคือวิธีเดียวที่ทำใหHฉันรูHวSาคุณยังคงเหมือนเดิม
ดHวยระยะทางที่ไกลแสนไกล
ที่เป5นเสมือนชSองวSางขวางกั้นเราสองไวH
คุณมาปรากฎกายใหHเห็นวSาคุณยังคงเหมือนเดิม

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวขHองกับการแปล
ผูHวิจัยไดHศึกษางานวิจัยและเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวขHองกับกลวิธีการแปลในหลาย
ลักษณะ อาทิ การแปลนวนิยาย การแปลเอกสารทางธุรกิจ การแปลชื่อภาพยนตร? เป5นตHน ทั้งนี้เพื่อใหH
มีความเขHาใจในแนวคิดและทฤษฎีการแปลมากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
2.5.1 สกุนตลา ผาติธรรมรักษ? (2547) ไดHศึกษาเรื่อง การแปลเพลงประกอบภาพยนตร?จาก
ภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย มีวัตถุประสงค?เพื่อนำแนวคิดและทฤษฎีดHานการแปลงานกวีนิพนธ?มาใชHใน
การแปล เพื่อใหHไดHบทแปล เพลงที่ถSายทอดความหมายและสามารถนำไปขับรHอง ตลอดจนเพื่อศึกษา
กลวิธีการแปลและการแกHไขปuญหาที่ เกิดขึ้นในการแปล ผูHวิจัยไดHคัดเลือกเพลงประกอบภาพยนตร? 12
เพลงที่มีความแตกตSางดHานอารมณ?เพลงไดHแกS เพลงรักเศรHา เพลงรักสุข เพลงชีวิตจริงจัง เพลงชีวิต
สนุกสนาน และเพื่อใหHบทแปลสามารถรักษาไวHซึ่งทั้ง ความหมายและรูปแบบตรงตามตHนฉบับ ผูHวิจัย
จัดทำบทแปลในสองลักษณะ คือ บทแปลเพลงแบบตรงตัวเพื่อ ถSายทอดความหมายและบทแปลเพลง
แบบถSายทอดความหมายและสามารถนำไปขับรHอง จากการจัดทำบทแปลเพลงแบบตรงตัว ผูHวิจัย
พบวSา ถึงแมHบทแปลจะมุSงเนHนที่การถSายทอด ความหมายจากตHนฉบับใหHไดHมากที่สุด บทแปลก็ควรจะ
เป5นธรรมชาติและสื่อความในภาษาไทย ดังนั้น จึงตHองมี การนำกลวิธีการแปลในลักษณะอื่น ๆ มาชSวย
ไดHแกS การเพิ่มคำขยายความสำหรับชื่อเพลง การทับศัพท?และใชH เชิงอรรถสำหรับชื่อเฉพาะและคำ
ภาษาตSางประเทศ การปรับใชHคำสรรพนาม คำอุทานและโครงสรHางประโยค ตามลักษณะภาษาไทย
การเลือกใชHภาษาภาพและสำนวนในภาษาไทยที่มีความหมายเทียบเคียงกับตHนฉบับ และ การเลือกใชH
คำซHอน คำภาษากวี และคำขยายเพื่อสื่อภาพ เพื่อเพิ่มอรรถรสใหHกับบทแปลในการจัดทำบทแปลเพลง
ใหHสามารถนำไปขับรHองไดH ผูHวิจัยนำบทแปลเพลงแบบตรงตัวมาวิเคราะห?เพื่อใหHทราบอารมณ?เพลงและ
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ความตั้งใจของผูHรHอง และวิเคราะห?หาปuจจัยทางดHานเสียงดนตรี ไดHแกS เสียงสูงต่ำ สั้นยาวของคำ การ
เนHนเสียงหนักเบา จำนวนพยางค?ในวรรค สัมผัสระหวSางวรรค รูปแบบของ ทSอนเพลง และการกลSาวซ้ำ
ในขั้นตอนของการถSายทอดความหมาย ผูHวิจัยใชHการแปลแบบเอาความ แตSในการ ถSายทอดรูปแบบ
ผูHวิจัยใชHการแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษารูปแบบใหHบทแปลมีทำนองเพลงเชSนเดียวกับตHนฉบับ และนำบท
แปลที่ไดHใหHผูHมีความรูHทางดนตรีตรวจสอบ แกHไข และทดสอบขับรHอง ปรากฏผลวSา บทแปลเพลง
8 เพลงจะสามารถนำไปขับรHองไดHเชSนเดียวหรือใกลHเคียงกับตHนฉบับ ปuญหาหลักที่พบ คือ การ
เปลี่ยนแปลงของ ความหมายไปจากตHนฉบับเดิม ซึ่งเป5นปuญหาที่เกิดจากการเลือกรักษาระหวSาง
รูปแบบเพื่อใหHบทแปลมีทำนอง ดนตรีเชSนเดียวกับตHนฉบับ กับความหมายที่ตHองเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากขHอจำกัดในเรื่องรูปแบบ และปuญหาใน เรื่องการวิเคราะห?รูปแบบ ซึ่งแกHไดHดHวยการทำงาน
รSวมกับผูHมีความรูHดHานดนตรี และ จะตHองกำหนดขั้นตอนการ ทดสอบบทแปลเพื่อใหHบทแปลสามารถ
นำไปขับรHองไดHจริง
2.5.2 ศิริลักษณ? ทวีกิจรุSงทวี (2547) ไดHศึกษาเรื่องการแปลสำนวนจากนวนิยายภาษาไทย ของ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชเป5นภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค?ในการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อ ศึกษา
กลวิธีการแปลสํานวนในนวนิยายไทยเป5นภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาลักษณะทางความหมาย ของรูป
ภาษาที่ใชHในการแปลสํานวนไทย จากสํานวนไทยในนวนิยายของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชที่ ไดHรับการ
แปลเป5นภาษาอังกฤษจํานวน 3 เรื่อง ไดHแกS 1) สี่แผSนดิน 2) หลายชีวิต และ 3) ไผSแดง แนวคิดและ
ทฤษฎีที่นํามาใชHในการวิเคราะห? ไดHแกS ทฤษฎีการแปลของนิวมาร?ก ใชHในการวิเคราะห? กลวิธีการแปล
สํานวน ทฤษฎีการวิเคราะห?อรรถลักษณ?ใชHในการวิเคราะห?องค?ประกอบทาง ความหมายของสํานวน
ไทยและสํานวนภาษาอังกฤษ และใชHทฤษฎีการจัดกลุSมทางความหมายใน การจัดกลุSมทางความหมาย
ของสํานวน ผลการศึกษาสรุปไดHวSา กลวิธีการแปลสํานวนไทยเป5น ภาษาอังกฤษมี 4 กลวิธี ไดHแกS
1) กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบคํ า ตS อ คํ า 2) กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบสํ า นวน 3) กลวิ ธ ี ก ารแปลเชิ ง สื ่ อ สาร
และ 4) การแปลโดยการละ สSวนการจัดกลุSมทางความหมายของสํานวน สามารถแบSงเป5นแวดลง
ความหมายตHนทางและแวดวงความหมายปลายทาง พบกลุSมทางความหมาย 3 กลุSม คือ 1) สรรพสิ่ง
2) เหตุการณ? 3) นามธรรม พบการถSายโยงแวดวงความหมายของสํานวน ทั้งสิ้น 18 ลักษณะ และ
สามารถจัดเป5น 4 รูปแบบ คือ 1) แวดวงความหมายตHนทางและปลายทาง เป5นแวดวงความหมายที่
เหมือนกัน 2) แวดวงความหมายตHนทางเป5นแวดวงความหมายที่เหมือนกัน แวดวงความหมาย
ปลายทางแตกตSางกัน 3) แวดวงความหมายตHนทางและปลายทางเป5นแวดวงความหมายที่แตกตSางกัน
แวดวงความหมายปลายทางเหมือนแวดวงความหมายแวดวงใดแวดวง หนึ่งของแวดวงความหมายตHน
ทาง และ 4) แวดวงความหมายตHนทางและปลายทางเป5นแวดวง ความหมายที่แตกตSางกัน
2.5.3 กนกรัตน? คุณะสารพันธ? (2549) ไดHศึกษาเรื่อง การแปลสํานวนในบทภาพยนตร? จาก
ภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค?ในการศึกษา 2 ประการ คือ เพื่อศึกษากลวิธีการ แปล
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สํานวนจากบทภาพยนตร?ภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายของ
สํานวนภาษาอังกฤษกับบทแปลภาษาไทยจากบทภาพยนตร?ภาษาอังกฤษที่ไดHรับรางวัล Academy
Awards สาขาบทภาพยนตร?ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ค.ศ. 1994-2004 จํานวน 9 เรื่อง โดยใชHแนวคิดและ
ทฤษฎีมาใชHในการวิเคราะห? ไดHแกS ทฤษฎีการแปลของนิวมาร?ก ใชHในการวิเคราะห?กลวิธีการแปล
สํานวน และทฤษฎีการวิเคราะห?อรรถลักษณ?ใชHในการวิเคราะห?เปรียบเทียบความหมายของสํานวน
ภาษาอังกฤษกับบทแปลภาษาไทย ผลการศึกษาสรุปไดHวSา กลวิธีการแปลสำนวนภาษาอังกฤษเป5น
ภาษาไทยมี 5 กลวิธี ไดHแกS 1) กลวิธีการแปลแบบคำตSอคำ 2) กลวิธีการแปลแบบสำนวน 3) กลวิธี
การแปลแบบเอาความ 4) กลวิธีการแปลแบบทับศัพท? และ 5) กลวิธีการแปลแบบละความ โดย
กลวิธีที่ใชHมากที่สุด ไดHแกS กลวิธีการแปลแบบเอาความ รองลงมาไดHแกS กลวิธีการแปลแบบสำนวน
กลวิธีการแปลแบบคำตSอคำ กลวิธีการแปลแบบละความ และกลวิธีการแปลแบบทับศัพท? ตามลำดับ
จากการศึกษาความหมายของสำนวนภาษาอังกฤษและบทแปลภาษาไทยดHวยการ วิเคราะห?อรรถ
ลักษณ?พบวSา ผูHแปลแปลโดยนำเอาใจความสำคัญของความหมายของสำนวน ภาษาอังกฤษมาแปลเป5น
ภาษาไทยโดยพิจารณาจากอรรถลักษณ?ที่ตรงกันของสำนวนภาษาอังกฤษ กับบทแปลภาษาไทย ซึ่ง
อรรถลักษณ?ที่ตรงกันนั้นเป5นอรรถลักษณ?แสดงความหมายสำคัญของ สำนวนภาษาอังกฤษ แสดงใหH
เห็นวSา ผูHแปล ไดHแปลโดยที่ยังคงรักษาความหมายที่ตHองการสื่อของ สำนวนภาษาอังกฤษเอาไวH ซึ่ง
สอดคลHองกับแนวทางที่ใชHในการแปลทั่ว ๆ ไป
2.5.4 สตรี ร ั ต น? ไกรอS อ น (2556) ไดH ศ ึ ก ษาเรื ่ อ งกลวิ ธ ี ก ารแปลคำจากภาษาไทยเป5 น
ภาษาอังกฤษในนวนิยายเรื่องสี่แผSนดิน มีวัตถุประสงค? 3 ประการคือ เพื่อศึกษากลวิธีการแปลคํา
ทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป5นภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการแปลที่ผูHแปลนํามาใชHแปลคํา
ทางวัฒนธรรมจากภาษาไทยเป5นภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาและวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวSางกลวิธี
การแปลและเทคนิควิธีการแปล โดยศึกษาผSานนวนิยายเรื่องสี่แผSนดินตHนฉบับภาษาไทย และฉบับ
แปลภาษาอังกฤษโดยตุลจันทร? ผลการวิจัยในสSวนของกลวิธีการแปลพบวSา มีการใชHกลวิธีการแปล
แบบตรงตัวมากที่สุด รองลงมาคือการแปลแบบเอาความ และการทับศัพท?ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบ
กลวิธี การ แปลแบบอื่ นๆ แบSงเป5 น 2 กลวิ ธี ไดH แกS การไมS แปลหรื อการละคํ า และการทั บศั พท?
ประกอบการแปล แบบตรงตัว สSวนการศึกษาเทคนิควิธีการแปล พบวSามีการใชHเทคนิควิธีการแปล
แบบขยายมากที่สุด รองลงมาไดHแกS การแปลแบบพอเพียง การแปลแบบครบ การแปลแบบดัดแปลง
และการแปลแบบ อHางอิงขHอมูลดั้งเดิม ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบเทคนิควิธีการแปลแบบอื่นๆ ไดHแกS
การใชHคําทับ ศัพท?ในประโยคเสมือนคําภาษาอังกฤษโดยไมSมีการขยายความเพิ่มเติม และเมื่อศึกษา
และวิเคราะห? ความสัมพันธ?ระหวSางกลวิธีการแปลกับเทคนิควิธีการแปลแลHว พบวSากลวิธีการแปลแบบ
ตรงตัวมี ความสัมพันธ?กับเทคนิควิธีการแปลแบบครบมากที่สุด กลวิธีการแปลแบบเอาความ การทับ
ศัพท? และการทับศัพท?ประกอบการแปลแบบตรงตัวมีความสัมพันธ?กับเทคนิควิธีการแปลเดียวกัน คือ
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มี ค วามสั ม พั น ธ? เ ทคนิ ค วิ ธ ี ก ารแปลแบบขยายมากที ่ ส ุ ด สS ว นกลวิ ธ ี ก ารไมS แ ปลหรื อ การละคํ า มี
ความสัมพันธ?กับเทคนิควิธีการแปลแบบพอเพียงมากที่สุด
2.5.5 หนึ่งฤทัย ลาที (2556) ไดHศึกษาเรื่องการวิเคราะห?การแปลภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย
จากหนังสือเรื่องแอตแลนตกิ มหาสมุทรขHามกาลเวลา การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษากลวิธี
การแปลหนังสือประวัติศาสตร? ฉบับตีพิมพ?สอง ภาษาจากตHนฉบับภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย รวมถึง
กลวิธีในการแปลของสุนันทา วรรณสินธ? เบล เรื่อง แอตแลนติก มหาสมุทรขHามกาลเวลา ของ ไซมSอน
วิสเชสเตอร? โดยใชHการวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษา เทคนิคการแปลที่สุนันทา วรรณสินธ? เบล
เลือกใชHพบทั้งหมด 47 เทคนิค ไดHแกS 1) การแปลแบบตรงตัว 2) การเพิ่มเติมขHอความ 3) การละไวHไมS
แปล 4) การแปลเป5นความหมายที่สอง 5) ความหมายแคบเป5น ความหมายกวHาง 6) ความหมายกวHาง
เป5นความหมายแคบ 7) ความหมายโจSงแจHงเป5นความหมายแฝง 8) ความหมายแฝงเป5นความหมาย
โจS ง แจH ง 9) ความหมายคลH า ยคลึ ง 10) แปลเป5 น คํ า ตรงขH า ม 11) กรรตุ ว าจก เป5 น กรรมวาจก
12) กรรมวาจกเป5นกรรตวาจก 13) การหาคํามาเทียบเคียง 14) การหาคํามาแทน 15) การ ใชHสิ่ง
ทดแทนทางวัฒนธรรม 16) การใชHคําที่สนับสนุนกัน 17) คําคูS 18) ความหมายควบ 19) คํายืมถาวร
20) คํายืมเพื่อสัญลักษณ? 21) คํายืมชื่อเฉพาะ 22) คํายืมพรHอมลักษณะนาม 23) คํายืมพรHอมคําแสดง
หนHาที่ 24) คํายืมพรHอมเชิงอรรถ 25) การแปลศัพท?เทคนิค 26) การแปลเป5นสํานวน 27) แปลสํานวน
เป5นสํานวน 28) แปลภาษาธรรมดาเป5นสํานวน 29) แปลสํานวนเป5นภาษาธรรมดา 30) การบิดเบือน
31) คําแสดงอารมณ? 32) ภาพพจน? 33) คํายSอ 34) แสลง 35) การแปลคําและหนHาที่ 36) การแปล
สรรพนาม 37) บุคลาธิษฐาน 38) อุปมาอุปไมย 39) อุปลักษณ? 40) อธิพจน? 41) ภาษาไพเราะ
42) นามนัย 43) อนนามนัย 44) สัทพจน? 45) การแปลคําแสดงกริยา 46) ลักษณนาม
2.5.6 ปาลิมา วงค?ธนานันท? (2559) ไดHศึกษาเรื่องการวิเคราะห?กลวิธีการแปลเนื้อเพลง
ภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อวิเคราะห?และหาคSาความถี่ของแตSละกล
วิธีการแปลที่พบใน เนื้อเพลงซึ่งทําการแปลจากภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทยตามกรอบทฤษฎีการแปล
ของเบเคอร? (2535) ที่ ใชHในการแปลเนื้อเพลงที่แปลจากภาษาอังกฤษเป5นภาษาไทยโดยนักแปลสอง
คน เนื้อเพลงแปลโดยนัก แปลสองคน ไดHแกS จิระนันท? พิตรปรีชา นักแปลที่มีชื่อเสียงชาวไทย และ
บงกช เกอร?เค ผูHเขียนเว็บไซต? และนักแปลยอดนิยมชาวไทย กลุSมตัวอยSางของงานวิจัยนี้ประกอบดHวย
20 เนื้อเพลงที่แปลโดยจิระนันท? พิตรปรีชา และ 20 เพลงที่แปลโดยบงกช เกอร?เค ซึ่งไดHมาโดยใชH
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ในการศึกษา วิจัยนี้ไดHใชHระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ระเบียบ
วิจัยเชิงปริมาณใชHในการคํานวณหา คSาความถี่และรHอยละของแตSละกลวิธีการแปลที่พบในการวิจัย
รวมทั้งการคํานวณหาคSาดัชนีความ สอดคลHองระหวSางขHอคําถามกับวัตถุประสงค? สSวนระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพเกี่ยวขHองกับกระบวนการ วิเคราะห?ขHอมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห?แบบตีความ กลุSม
ตัวอยSางที่ใชHในการศึกษาครั้งนี้ไดHนํามา ทําการวิเคราะห?หากลวิธีการแปลโดยใชHกรอบทฤษฎีการแปล
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ของเบเคอร? ผลการวิจัยพบวSา ผูHแปลทั้ง สองไดHใชHกลวิธีการแปลทั้ง 2 ประเภทในระดับคําดังนี้ คือ
1) การแปลโดยการใชHคําที่มีความหมายกวHาง ขึ้นหรือคําจSากลุSม 2) การแปลโดยใชHคําทั่วไปที่แสดง
ความรูHสึกเป5นกลางแตSมีความหมายใกลHเคียงกับ ตHนฉบับ 3) การแปลโดยแทนที่ทางวัฒนธรรม
4) การแปลโดยใชHคํายืมหรือการทับศัพท?พรHอมคําอธิบาย 5) การแปลโดยใชHคําอธิบายดHวยคําหลายคํา
เพื่อถSายทอดความหมายของคําคําเดียวในภาษาตHนฉบับ 6) การแปลโดยใชHคําอธิบายดHวยคําหลายคํา
เพื่อถSายทอดความหมายของคําหลายคําที่ไมSเกี่ยวขHองใน ภาษาตHนฉบับ 7) การแปลโดยการละคํา และ
8) การแปลโดยการแสดงตัวอยSางประกอบ ผลการศึกษา ปรากฏวSาทฤษฎีที่จิระนันท? พิตรปรีชาใชH
บSอยที่สุดคือ การแปลโดยใชHคําทั่วไปที่แสดงความรูHสึกเป5น กลางแตSมีความหมายใกลHเคียงกับตHนฉบับ
(รHอยละ 44.44) และทฤษฎีที่บงกช เกอร?เคใชHบSอยที่สุดคือ การแปลโดยใชHคําอธิบายดHวยคําหลายคํา
เพื่อถSายทอดความหมายของคําคําเดียวในภาษาตHนฉบับ (รHอยละ 57.27)
จากการศึ ก ษางานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วขH อ งกั บ การแปล มี ง านวิ จ ั ย หลายเลS ม ไดH ศ ึ ก ษาการแปล
ในหลากหลายรูปแบบเชSน การแปลนวนิยายของ ศิริลักษณ? ทวีกิจรุSงทวี การแปลวรรณกรรมเพลง
ของสกุนตลา ผาติธรรมรักษ? การแปลสำนวนจากวรรณกรรมของสตรีรัตน? ไกรอSอน ซึ่งที่กลSาวมานั้น
มีการศึกษาการแปลในระดับคำ ระดับประโยคเพื่อนำมาใชHในการศึกษากลวิธีและเทคนิคเกี่ยวกับการ
แปล แตSยังไมSปรากฎงานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมรSวมสมัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ป°นี้ รวมทั้งยังไมS
พบกลวิ ธ ี การแปลและเทคนิ คการแปลที ่ ใ ชH ใ นการแปลเพลงที ่ สามารถนำมาใชH ใ นการขั บรH องไดH
โดยเฉพาะการแปลภาพยนต?การ?ตูนที่มีความทันสมัยและเขHาถึงกลุSมบุคคลทุกเพศทุกวัยอยSางการ?ตูน
ของบริษัท Disney ดังนั้นผูHวิจัยจึงไดHใชHแนวคิดและทฤษฎีที่ไดHศึกษา มาใชHในการแปลเพลงจาก
ภาพยนต?การ?ตูนที่แปลโดยธานี พูนสุวรรณ เพื่อศึกษากลวิธีและเทคนิคการแปลที่ทำใหHเพลงจาก
ภาพยนตร?การ?ตูนเหลSานั้นเป5นที่รูHจักและนิยมเป5นวงกวHางในทุกเพศทุกวัย

31

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กลวิธีการแปลเพลงภาษาอังกฤษเป:นภาษาไทย : ศึกษาจากภาพยนตรBการBตูนที่
แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 แหล(งข+อมูล
3.1.1 ขMอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป:นขMอมูลที่ไดMจากการรวบรวมเนื้อเพลงจากภาพยนตรB
การBตูน Disney ที่แปลโดยธานี พูนสุวรรณ
3.1.2 ขMอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป:นขMอมูลที่ไดMจากเอกสารทางวิชาการ และ งานวิจัย
ที่เกี่ยวขMองตdางๆ ที่ไดMจากการสืบคMนทางหMองสมุดและอินเตอรBเน็ต เพื่อนํามาเป:นขMอมูล อMางอิงในการ
ทําวิจัยครั้งนี้
3.2 ขั้นตอนการรวบรวมข+อมูล
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนการรวบรวมขMอมูล ดังนี้
3.2.1 รวบรวมขMอมูลเนื้อเพลงจากภาพยนตรBการBตูน Disney ที่แปลโดยธานี พูนสุวรรณ
จำนวนทั้งสิ้น 4 เรื่องไดMแกd ราพันเซล เจMาหญิงผมยาวกับโจรซdาจอมแสบ (2553) ผจญภัยแดนคำ
สาปราชินีหิมะ (2556) ผจญภัยตำนานหมูdเกาะทะเลใตM Moana (2559) วันอลวลวิญญาณอลเวง
(2560)
3.2.2 รวบรวมเก็บขMอมูลที่จะศึกษาออกเป:น 2 สdวนคือ สdวนแรกที่เป:นกลวิธีการแปลโดยศึกษา
การแปลในแตdละเพลงเป:น 3 ชdวง คือ verse, Pre ChorusและChorus รวบรวมจากทั้งหมด 25 บท
เพลง ทdอนที่สามารถนำมาใชMในการวิเคราะหBไดM 48 ทdอน สdวนที่สองเป:นเทคนิคการแปล เก็บขMอมูลจาก
ทdอนเพลงที่เป:นป|ญหาโดยศึกษาแบบวรรคตdอวรรคพบวรรคที่ทีป|ญหาทั้งสิ้น 60 วรรคที่สามารถนำมา
วิเคราะหBการใชMเทคนิคการแปลไดM
3.2.3 วิเคราะหBเนื้อเพลงศึกษากลวิธีการแปลเพื่อใหMตอบจุดประสงคBขMอที่ 1 จากนั้นวิเคราะหBเนื้อ
เพลงเพื่อศึกษาเทคนิคการแปลเพื่อตอบจุดประสงคBขMอที่ 2
3.2.4 วิเคราะหBความสัมพันธBระหวdางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล จากนั้นวิเคราะหB
ความสัมพันธBเพื่อตอบจุดประสงคBขMอที่ 3
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3.3 ขั้นตอนการศึกษา
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนของการศึกษา ดังนี้
3.3.1 ศึกษาคMนควMาเรื่องทฤษฎีการแปล กลวิธีการแปล โดยเฉพาะการแปลบทเพลง ชนิดและ
เทคนิควิธีการแปล และงานวิจัยที่ เกี่ยวขMองกับการแปล
3.3.2 รวบรวมขMอมูลเนื้อเพลงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.3.3 ศึกษากลวิธีการแปลที่ผูMแปลนำมาใชMในการแปลเพลงภาษาอังกฤษ เป:นภาษาไทย
3.3.4 ศึกษาเทคนิควิธีการแปลที่ผูMแปลนำมาใชMในการแปลเพลงภาษาอังกฤษ เป:นภาษาไทย
3.3.5 ศึ ก ษาความสั ม พั น ธB ร ะหวd า งกลวิ ธ ี ก ารแปลและเทคนิ ค การแปลในการแปลเพลง
ภาษาอังกฤษ เป:นภาษาไทย
3.3.6 นำผลการศึกษาที่ไดMมาวิเคราะหBความถี่โดยหารMอยละและสรุปลงในตารางเพื่อใชMในการ
นำเสนอขMอมูล
3.3.7 สรุปผลการศึกษา
3.4 สรุปกรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการวิจัย การแปลเพลงภาษาอังกฤษ เป:นภาษาไทยจากการศึกษา
ทฤษฎีของ Larson (1984) สามารถนำทฤษฎีมาใชMเป:นกรอบในการวิจัยกลวิธีการแปลมี 4 กลวิธีดังนี้
(1) การแปลตรงตัว very literal (Mildred M. Larson (1984))
(2) การแปลถdายทอดความหมาย idiomatic (Mildred M. Larson (1984))
(3) การแปลอิสระ unduly free (Mildred M. Larson (1984))
(4) การแปลแบบผสม inconsistent mixture (Mildred M. Larson (1984))
ในสdวนของเทคนิคการแปลผูMวิจัยไดMศึกษาและสังเคราะหBขMอมูลของสัญฉวี สายบัว (2542 );
สุพรรณี ป…†นมณี (2555); อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุB (2547) เพื่อนำมาใชMเป:นกรอบการ ผูMวิจัยสามารถ
สังเคราะหBเทคนิคการแปลไดM 6 เทคนิคดังนี้
(1) การแปลโดยเทคนิคการใชMคำทับศัพทB (สุพรรณี ป…†นมณี, 2555)
(2) การแปลโดยใชMเทคนิคการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต (สุพรรณี ป…†นมณี, 2555)
(3) การแปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพทB (สัญฉวี สายบัว, 2542)
(4) การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ (สัญฉวี สายบัว, 2542 )
(5) การแปลโดยใชMเทคนิคการคงรูปแบบเหมือนตMนฉบับ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,B 2547)
(6) การแปลโดยใชMเทคนิคการปรับเปลี่ยน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,B 2547)
จากทฤษฎีดังกลdาว ผูMวิจัยแยกการศึกษากลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลเพื่อใหMเห็นถึงความ
แตกตdางของการแปลสองขั้นตอน กลdาวคือการแปลโดยกลวีการแปลเป:นการแปลตามทฤษฎีหลักทั่วไป
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ผูMศึกษาจะทราบเพียงแคdการแปลระดับกวMาง โดยในการแปลเพลงจะทราบเพียงวdาผูMแปลใชMกลวิธีใดใน
การถdายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่ง แตdไมdทราบถึงกระบวนการการแกMป|ญหาเมื่อ
แปลมาแลMวไมdสามารถนำไปใชMในการขับรMอง ในสdวนนี้เทคนิคการแปลจะถูกนำเขMามาใชMแกMป|ญหาในจุด
นี้ถือไดMวdาเป:นการแปลในจุดที่เล็กกวdาและเฉพาะกวdา
ผูMวิจัยจึงไดMนำกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนั้นมาสรุปเป:นกรอบแนวคิด เพื่อนำมาใหMเป:น
แนวทางในการดำเนินการวิจัย โดยนำเสนอกรอบความคิดตามวัตถุประสงคBดังนี้
วัตถุประสงคEข+อที่ 1 เพื่อศึกษากลวิธีแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใชMในการแปลเพลงประกอบภาพยนตB
ของ Disney

เนื้อเพลง

1.
2.
3.
4.

กลวิธีการแปล
การแปลตรงตัว very literal
การแปลถdายทอดความหมาย
idiomatic
การแปลอิสระ unduly free
การแปลแบบผสม inconsistent
mixture

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดจุดประสงคEที่ 1
กรอบความคิดแรกนั้นเป:นทฤษฎีที่จะนำมาวิเคราะหBการแปลเพลงโดยวิเคราะหBจากกลวิธีการ
แปลเป:นขั้นแรกเพื่อดูวdาผูMแปลใชMกลวิธีใดในการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งมายังอีกภาษาหนึ่ง
และในกรอบความคิดที่สอง เป:นการแปลขั้นที่ 2 เมื่อพบวdาผูMแปลพบป|ญหาจากการแปลในขั้นแรก
เทคนิคการแปลจะถูกนำไปใชMในการแกMป|ญหาเพลง ๆ นั้น โดยกรอบความคิดที่ใชMในการวิเคราะหB
เทคนิคการแปลนั้นผูMวิจัยไดMตั้งกรอบความคิดไวMดังนี้
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วัตถุประสงคEข+อที่ 2 เพื่อศึกษาเทคนิคการแปลที่ ธานี พูนสุวรรณ ใชMในการแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตBของ Disney

1.
2.

เนื้อเพลง

3.
4.
5.
6.

เทคนิคการแปล
การแปลโดยเทคนิคการใช4คำทับศัพท:
การแปลโดยใช4เทคนิคการยืมคำจากภาษา
บาลี – สันสกฤต
การแปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพท:
การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ
การแปลโดยใช4เทคนิคการคงรูปแบบเหมือน
ต4นฉบับ
การแปลโดยใช4เทคนิคการปรับเปลี่ยน

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดจุดประสงคEที่ 2
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บทที่ 4
กลวิธีในการแปลเพลงประกอบภาพยนตร:ของ Disney
ในบทนี้ผู,วิจัยได,ศึกษากลวิธีการแปลเพลงโดยนำเนื้อเพลงทั้งหมด 25 บทเพลงจากภาพยนตรJ
ทั้งหมด 4 เรื่องผลการวิจัยพบกลวิธีการแปลทั้งหมด 4 กลวิธีที่ใช,ในการแปลเพลงประกอบภาพยนตรJ
ของ Disney คือการแปลแบบตรงตัว (very literal), การแปลถ`ายทอดความหมาย (idiomatic), การ
แปลแบบผสม (inconsistent mixture) และ การแปลอิสระ (unduly free) ดังผลการวิจัย
4.1 การแปลแบบตรงตัว (very literal)
เปiนการแปลโดย พยายามคงความหมายท`วงทำนอง รูปแบบ และโครงสร,างของต,นฉบับไว,มาก
ที่สุด มุ`งความถูกต,อง ครบถ,วน และความแม`นยำแน`นอน (accuracy) ของต,นฉบับเปiนสำคัญ ไม`นิยม
การตัดทอนหรือแต`งเติมคำหรือข,อความใด ๆ (Larson, 1984: 15) ดังตัวอย`าง
ตัวอย<างที่ 1 เพลงเมื่อไหร<ชีวิตจะเริ่มตJน
ภาษาต,นฉบับ Seven a.m., the usual morning lineup
Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean
Polish and wax, do laundry, and mop and shine up
Sweep again, and by then it's like 7:15
ภาษาแปล
เจ็ดโมงเช,าก็เหมือนเดิม ๆ เราต,องเริ่มงาน
ตั้งแต`เช็ดทั่วบ,านให,สะอาดเอี่ยมไป
ขัดขึ้นเงา ซักผ,า และปƒดถูให,สดใส
กวาดอีกที แล,วไม`เท`าไรก็เจ็ดโมงสิบห,า
ประโยคและคำที่ขีดเส,นใต,ทั้งในภาษาต,นฉบับและภาษาแปลแสดงให,เห็นถึงกลวิธีการแปลที่
เรียกว`าการแปลแบบตรงตัว คือการแปลโดยยึดหลักไวยากรณJ ความหมายของคำให,ใกล,เคียงกับ
ต,นฉบับมากที่สุดกล`าวคือเนื้อเพลงในภาษาต,นฉบับ “Seven a.m., the usual morning lineup
Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean Polish and wax, do laundry, and
mop and shine up Sweep again, and by then it's like 7:15” เมื่อนำมาแปลเปiนภาษาไทยแล,ว
นั้นมีการเรียงประโยคแบบเดียวกันกับภาษาต,นฉบับโดยเริ่มจากการไล`ลำดับเวลา “เจ็ดโมงเช,าก็
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เหมือนเดิม ๆ เราต,องเริ่มงาน”กล`าวถึงกิจกรรม “ตั้งแต`เช็ดทั่วบ,านให,สะอาดเอี่ยมไป ขัดขึ้นเงา ซักผ,า
และปƒ ดถู ให, สดใส” ย้ ำการกระทำและเวลาอี กรอบ “กวาดอี กที แล, วไม` เท` าไรก็ เจ็ ดโมงสิ บห, า”
นอกจากนั ้ น ยั ง มี ก ารใช, ค ำศั พ ทJ แ บบตรงความหมายไม` ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลคำศั พ ทJ ห รื อ เพิ ่ ม เติ ม
ความหมายขึ้นจากภาษาต,นฉบับ
ตัวอย<างที่ 2 เพลงเมื่อไหร<ชีวิตจะเริ่มตJน (When will live Begin)
ภาษาต,นฉบับ Then after lunch it's puzzles and darts and baking
Paper mache, a bit of ballet and chess
Pottery and ventriloquy, candle making
Then I'll stretch, maybe sketch,
take a climb Sew a dress!
And I'll reread the books If I have time to spare
I'll paint the walls some more
I'm sure there's room somewhere
And then I'll brush and brush
And brush and brush my hair
ภาษาแปล
บ`ายยังมีเกมปาลูกดอก ทำขนมอบเล`น
เปเปอรJมาเช` แล,วเต,นบัลเล`ตJ และหมากรุก
ปƒ…นหม,อไห พากษJเสียง แล,วจุ`มเทียนก็หมดมุก
ก,มและลุก วาดลวดลาย
ป•นและปŽาย ตัดกระโปรง
จะอ`านหนังสือซ้ำอีก ก็ไม`ได,รีบได,ร,อน
ระบายผนังเพิ่มก`อน
คิดว`ายังมีที่เหลือ
เสร็จแล,วก็แปรง
และแปรงและแปรงแต`ผมทุกที
ในตัวอย`างที่สองมีการใช,คำศัพทJแบบตรงความหมายไม`มีการเปลี่ยนแปลคำศัพทJหรือเพิ่มเติม
ความหมายขึ้นจากภาษาต,นฉบับ เช`น darts (ลูกดอก) , baking (ขนมอบ), Paper mache (เปเปอรJ
มาเช` ), ballet(บั ลเล` ตJ ) , chess (หมากรุ ก), Pottery(ปƒ … นหม, อ-ไห), ventriloquism(พากยJ เ สี ยง),
candle making (จุ`มเทียน) ในส`วนของโครงสร,างที่ใหญ`ขึ้นจากคำ ผู,แปลยังแปลวลีแบบตรงตัวและได,
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ใจความเช`นเดียวกับการแปลคำศัพทJเช`น paint the walls some more (ระบายผนังเพิ่มก`อน), sure
there's room somewhere (คิดว`ายังมีที่เหลือ), And then I'll brush and brush (เสร็จแล,วก็
แปรง), And brush and brush my hair (และแปรงและแปรงแต`ผมทุกที)
กลวิธีการแปลแบบตรงตัวที่แปลมักจะใช, คือการแปลแบบตามตัวอักษรเกือบจะไม`ให,ความหมาย
ใด ๆ แก`ผู,อ`านภาษาแปลเลยเนื่องจากผู,แปลต,องการจะผลิตซ้ำของชุดคำศัพทJให,ตรงกับภาษาต,นฉบับ
มากทีส่ ุดดังตัวอย`างที่ 3
ตัวอย<างที่ 3 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heat)
ภาษาต,นฉบับ Split the ice apart
And break the frozen heart
Beautiful!
Powerful!
Dangerous!
Cold!
Ice has a magic, can't be controlled
Stronger than one,
stronger than ten
Stronger than a hundred men
ภาษาแปล
ผ`าน้ำแข็งเข,าไป
ความเยือกเย็นในจิตใจ
ช`างงดงาม
มีพลัง
อันตราย
เย็น
น้ำแข็งมีเวทยJมนตJเหนือเรา
ยิ่งกว`าคนเดียว
ยิ่งกว`าสิบคน
ยิ่งกว`าคนเปiนร,อยคน
จากคำศัพทJที่ขีดเส,นใต,นั้นพบว`าผู,แปลได,แปลความหมายของคำในภาษาต,นฉบับสู`ภาษาแปลโดย
ไม`ตีความ หรือเพิ่มข,อความใด ๆ เข,าไปในภาษาแปลเลย เช`น Beautiful (ช`างงดงาม), Powerful
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(มีพลัง), Dangerous(อันตราย), Cold (เย็น) และถ,าหากเราสังเกตเครื่องหมาย “!” ในภาษาต,นฉบับ
นั้นก็ถือเปiนเครื่องหมายที่มีความหมายสื่อไปถึงความตกใจและความกลัวของพลังที่เกิดจากน้ำแข็ง แต`
ในภาษาแปลกลับไม`ได,ถ`ายถอดความหมายในส`วนนั้นออกมาให,เห็น และอีกหนึ่งรูปแบบที่การแปล
แบบตรงตัวมักนำมาใช,คือการแปลบทเพลงที่ดำเนินเรื่องด,วยคำพูด และประโยคหรือคำที่เปiนใจความ
สำคัญของบทเพลงนั้น ๆ ดังตัวอย`างที่ 4 และ 5
ตัวอย<างที่ 4 เพลงกวางช<างแสนดีกว<าผูJคน (Reindeer(s) Are Better Than People)
ภาษาต,นฉบับ Reindeers are better than people
Sven, don't you think that's true?
Yeah, people will beat you and curse you and cheat you
Every one of them's bad except you
Oh, thanks buddy
ภาษาแปล
กวางช`างแสนดียิ่งกว`าผู,คน
สเวนแกว`าจริงใช`ไหม
ถูกแล,วคนนั่นชอบด`า ชอบโกงและชอบทำร,าย
ยกเว,นคนเดียวที่ดีมีแค`นาย
โอ, ! ขอบใจเพื่อน
ในตัวอย`างที่ 4 นั้นบทเพลงเพลงกวางช`างแสนดีกว`าผู,คน (Reindeer(s) Are Better Than
People) เปiนบทเพลงที่พูดสื่อสารด,วยทำนองเพลง ดังนั้นการแปลจึงนิยมใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
เข,ามาช`วย เนื่องจากต,องการโครงสร,างประโยค ไวยากรณJ และความหมายที่ชัดเจนในการสื่อสารเช`น
ผู , แ ปลขึ ้ น ต, น เพลงด, ว ยประโยคที ่ ว ` า “ Reindeers are better than people. Sven, don't you
think that's true?” ภาษาในภาษาแปล แปลได,ว`า “กวางช`างแสนดียิ่งกว`าผู,คน สเวนแกว`าจริงใช`
ไหม” ซึ่งทั้งภาษาต,นฉบับและภาษาแปลนั้นมีแปลเจตนาประโยคแบบเดียวกันคือ ประโยคคำถาม
หรือการลงท,ายวรรคเพลง “Oh, thanks buddy” (โอ, ! ขอบใจเพื่อน) การลงท,ายวรรคเพลงมีกลวิธี
การแปลแบบตรงตัวโดยผู,แปลแปลทั้งคำอุทานและประโยคอย`างครบถ,วน
ตัวอย<างที่ 5 เพลงจำฉันใหJดี “Remember me”
ภาษาต,นฉบับ Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
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ภาษาแปล

For even if I'm far away I hold you in my heart
I sing a secret song to you each night we are apart
Remember me
Though I have to travel far
Remember me
จำฉันให,ดี
แม,ว`าเราต,องเอ`ยคำลา
จำฉันให,ดี
อย`าได,ตรอมตรมอุรา
ห`างไกลแค`ไหนคงเปiนเพียงกาย แต`หัวใจยังเคียงกัน
ด,วยเพลงของสองเรายังกังวานดั่งเหมือนเธอแนบข,างฉัน
จำฉันให,ดี
แม,ฟากฟšาจะกั้นกายเรา
จำฉันให,ดี

ในตัวอย`างที่ 5 นี้ผู,วิจัยจะได,วิเคราะหJให,ผู,อ`านได,เห็นถึงกลวิธีการแปลแบบตรงตัวโดยการแปล
คำศัพทJ หรือวลีที่เปiนใจความสำคัญของบทเพลงดังเช`นวลี “Remember me” ถึงแม,จะปรากฏ
ในหลาย ๆ แห`งของเพลง แต`ผู,แปลยังใช,ภาษาแปลวลีเดิมคือ “จำฉันให,ดี” เพื่อเปiนการเน,นย้ำ
ความสำคั ญ ของคำสองคำคื อ คำว` า Remember และ Me และการแปลแบบตรงตั ว นี ้ ย ั ง ทำให,
ความหมายของสองคำไม`มีการเปลี่ยนแปลงยังคงความหมายตามเดิมของต,นฉบับ
ตัวอย<างที่ 6 เพลงไม<ตJองห<วง (You're Welcome)
ภาษาต,นฉบับ I can explain every natural phenomenon
The tide the grass the ground
Oh that was Maui just messing around
I killed an eel I buried its guts
Sprouted a tree now you've got coconuts
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ภาษาแปล

อธิบาย ปรากฏการณJ ธรรมชาติ เปiนชุด
ลูกคลื่น ต,นหญ,า พื้นดิน
ฝ•มือ มาวอิ ที่วุ`นวาย ไม`จบสิ้น
สังหารปลาไหล ควักไส, เอาไปฝƒง
งอกมาเปiนต,น คือมะพร,าว อร`อยจัง

กลวิ ธี การแปลแบบตรงตั วอย` างที ่ กล` าวมาในตั วอย` างก` อน ๆ นั ้ นเปi นการแปลแบบตรงตั ว
โดยอาศัยรูปแบบประโยค แต`ในตัวอย`างนี้จะแสดงให,เห็นถึงการแปลคำศัพทJแบบตรงตัวเฉพาะคำศัพทJ
สำคัญ และคำศัพทJในประโยคส`วนมากถูกแปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว ถึงแม,บริบทของคำ
รอบข,างจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ,างเล็กน,อย แต`ก็ถือว`าเปiนคำที่ไม`ใช`ใจความหลักเช`น explain every
natural phenomenon ,The tide the grass the ground ในประโยคนี่นั้นได,แปลคำว`า explain
หมายถึ ง อธิ บ าย natural phenomenon หมายถึ ง ปรากฏการธรรมชาติ tide หมายถึ ง คลื่ น
grass หมายถึง ต,นหญ,า และ ground หมายถึง พื้นดิน คำทั้งหมดที่ยกมานั้นได,ใช,กลวิธีการแปล
แบบตรงตัวทั้งหมด
ในส`วนของการเรียงประโยค หรือการเรียงโครงสร,างไวยากรณJก็มีมาเช`นเดียวกัน เช`น killed an
eel หมายถึง สังหารปลาไหล มีการวางกริยาก`อนกรรมทั้งในภาษาต,นฉบับและภาษาแปลหรือ
Sprouted a tree now you've got coconuts แปลได,ว`า “งอกมา” เปiนต,น คือมะพร,าวก็มีการ
เรียงประโยคตามภาษาต,นฉบับเช`นเดียวกัน
จากที่กล`าวมาข,างต,นนั้นเปiนการแปลแบบตรงตัวทั้งในด,านความหมาย และโครงสร,างของ
ประโยค แต`ในกลวิธีการแปลแบบตรงตัวนั้นมักไม`นิยมนำมาใช,ในการแปลบทเพลงมากนัก เนื่องจาก
การแปลบทเพลงและการแปลบทเพลงนั้นไม`ได,คำนึงถึงเพียงเรื่องของความหมายเท`านั้น แต`ยังต,อง
คำนึงถึงเรื่องของทำนองเข,ามาร`วมด,วย จึงทำให,การแปลแบบตรงตัวถูกนำมาใช,แปลในบางประโยค
หรือวรรคที่ต,องการคงความหมาย และชุดรูปแบบของความคิดที่ต,องการเน,นย้ำคำสำคัญเพียงเท`านั้น
อีกทั้งการแปลแบบตรงตัวนิยมในลำดับต,น ๆ ที่นำมาใช,แปลงงานเขียนที่เปiนจังหวะหรือบทเพลง
เพราะจะทำให,ผู,รับสารในภาษาปลายทางเข,าใจบริบทของวัฒนธรรมของภาษาต,นทางได,มากยิ่งขึ้น
และยังทำให,ผู,รับสารในภาษาปลายทางเกิดการเรียนรู,ภาษาทั้งสองภาษาอย`างเปiนระบบ
4.2 การแปลถ<ายทอดความหมาย (idiomatic)
เปiนเปšาหมายของการแปลที่ดีตามทัศนะของ Larson เพราะสามารถสื่อความหมายอย`างเปiน
ธรรมชาติแก`ผู,อ`านภาษาแปลได,มากที่สุด ผู,อ`านแทบไม`รู,สึกว`าอ`านงานแปลเพราะดูเหมือนจะเปiนงาน
เขียนเสียมากกว`ากลวิธีการแปลในเนื้อเพลง (Larson, 1984: 17)
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บทเพลงรั ก ษา (Healing Incantation) นั ้ น ถ, า หากผู , อ ` า นได, อ ` า นภาษาแปลจะเหมื อ น
เปiนการอ`านบทประพันธJที่แต`งขึ้นมาใหม` เนื่องจากความสวยงามของภาษาเปiนเรื่องที่สำคัญของการ
แปล การแปลโดยกลวิธีถ`ายทอดความหมาย (idiomatic) เปiนอีกหนึ่งกลวิธีที่นิยมใช,กันมากที่สุด
เนื่องจากการแปลลักษณะนี้ทำให,ผู,อ`านภาษาแปล และภาษาต,นฉบับได,สัมผัสถึงอรรถรสในเนื้อความ
ความไพเราะในตัวภาษาและยังคงรูปแบบของภาษาต,นฉบับไว,ครบถ,วน เพียงแต`มีการเลือกใช,คำที่
ใกล,เคียงในการถ`ายทอดความหมายดังเช`นคำที่ขีดเส,นใต, ดังตัวอย`าง
ตัวอย<างที่ 7 เพลงบทเพลงรักษา (Healing Incantation)
ภาษาต,นฉบับ Flower, gleam and glow
Let the power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been hurt
ภาษาแปล
บุปผาเรืองแสงส`อง
เปล`งฤทธาของเจ,า
ช`วยย,อนวันให,เรา
คืนสิ่งที่เคยได,ครอง
คลายทุกขJทรมาน
ผู,แปลเลือกใช,คำว`า “บุปผา” แทนคำว`า “ดอกไม,” ในการแปลภาษาต,นฉบับคำว`า “Flower”
เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความแบบเดียวกันแต`คำว`า บุปผา นั้นมีความไพเราะมากกว`าและนิยมนำมาใช,
ในการสร,างวรรณศิลปมากกว`า หรือการแปลคำว`า “Power Shine” ด,วยคำว`า “เปล`งฤทธา” แทนคำ
ว`า “เปล`งพลัง/ปล`อยพลัง” ใช,คำว`า “คลายทุกขJ” แทนคำว`า “รักษาความเจ็บปวด” ในการแปลภาษา
ต, นฉบั บ “Heal Hurt” และประโยค “Bring back what once was mine” ผู , แปลเลื อกใช, คำว` า
“คืนสิ่งที่เคยได,ครอง” ซึ่งทั้งหมดนั้นเปiนการเลือกใช,คำที่สละสลวยในการถ`ายทอดความหมายออกมา
ในฉบับของภาษาแปล เพื่อให,งานแปลของเนื้อเพลงนี้สวยงามในบริบทของบทเพลงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช,ใน
การรักษา
การแปลแบบถ`ายทอดความหมายเปiนกลวิธีการแปลที่ผู,แปลต,องอาศัยบริบทของเนื้อเพลง
ร`วมด,วยและความเข,าใจในสิ่งที่ต,องการจะสื่อของภาษาต,นฉบับดังเช`นที่จะยกตัวอย`างต`อไปนี้
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ในภาพยนตรJเรื่องราพันเซล ผู,อ`านบทแปลและผู,แปลต,องมีประสบการณJร`วมของตัวละครหลักที่รอ
คอยวันเวลาจะออกจากหอคอยที่แสนจะเปลี่ยวเหงาและรอด,วยความหวัง
ตัวอย<างที่ 8 เพลงเห็นแสงประกาย (I see the light)
ภาษาต,นฉบับ All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I’ve been
ภาษาแปล
ทุกคืนวันคอยจ,องไปจนลิบตา
ทุกเวลามองหาอยู`ร่ำไป
ไม`รู,เลยมีเรื่องราวอีกมากมาย
ที่ไม`เคยได,เห็น
จากเนื้อเพลงในภาษาต,นฉบับ “watching from the windows” หมายถึง การมองออกไปนอก
หน, า ต` า ง ในภาษาแปลมี ก ารขยายความหมายเพื ่ อ ให, เ ห็ น ถึ ง จุ ด ประสงคJ ก ารร, อ งของตั ว ละคร
ที่เฝšาเหม`อมองจ,องไปจนลิบตา แสดงให,เห็นถึงภาพของการเฝšารอคอย หรือประโยค those years
outside looking in หากแปลแบบตรงตัวจะได,ความว`า “สิ่งที่อยู`ข,างนอกมองเข,ามาภายใน” แต`ผู,
แปลกลับแปลในภาษาต,นฉบับว`า “ทุกเวลามองหาอยู`ร่ำไป” เพื่อเปiนการเน,นย้ำความว`าตัวละครได,รอ
เวลาในทุก ๆ วินาทีเพื่อรอคอยการออกไปสู`โลกภายนอก และเปiนการเปลี่ยนมุมมองของการรอคอย
ให,เกิดภาพแห`งการรอที่ชัดเจนและยาวนานยิ่งขึ้น
ตัวอย<างที่ 9 เพลงปz{นมนุษย}หิมะดJวยกันไหม (Do you want to build a snowman)
ภาษาต,นฉบับ
Please, I know you’re in there,
People are asking where you’ve been,
They say “have courage” And I’m trying to,
I’m right out here for you Just let me in
We only have each other
It’s just you and me
What are we gonna do?
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ภาษาแปล พี่อยู`ในนั้นเบื่อไหม
ใคร ๆ ก็ถามที่พี่หายหน,า
ฉันรู,ฉันต,องสู, และเรียนรู,ความกล,า
จะเคียงข,างทุกเวลา เปªดมาได,ไหม
เรามีกันอยู`แค`นี้ไง
พี่กับน,องสองคน
ต,องทนต,องทำอย`างไร
ตัวอย`างที่ 9 นั้นมีการแปลโดยการถ`ายทอดความหมายอย`างชัดเจนโดยประโยค “Please,
I know you’re in there” ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะหมายถึง “ได,โปรด, ฉันรู,ว`าคุณอยู`ในนั้น” แต`ใน
บทเพลงกลับแปลว`า “พี่อยู`ในนั้นเบื่อไหม” เพื่อที่จะพยายามสื่อให,เห็นถึงความสัมพันธJของสองพี่น,อง
ในเรื่อง คือ อันนาและเอลซ`า ที่เอลซ`าผู,เปiนพี่เก็บตัวอยู`แต`ในห,องหลังจากเหตุการณJที่พ`อและแม`
เสียชีวิตขณะเดินทาง เหลือเพียงอันนาคนเดียวที่พยายามทำให,ทุกอย`างกลับมาเปiนปกติเหมือนเดิม
ดังนั้น ผู,แปลจึงใช,ประโยคดังกล`าวแทน นอกจากนี้ยังมีประโยค “They say “have courage” And
I’m trying to,” ถ,าหากแปลแบบตรงตัวโดยอาศัยไวยากรณJแบบต,นฉบับ จะแปลเปiนภาษาแปลได,ว`า
“พวกเขาพูดว`ากล,าหาญ และฉันก็พยายาม” ซึ่งจะทำให,ประโยคนั้นฟƒงดูสับสน ผู,แปลจึงถ`ายถอด
ความหมายของคำว`า “กล,าหาญ” แล,วนำมาเรียงประโยคใหม`เปiน “ฉันรู,ฉันต,องสู,และเรียนรู,ความ
กล,า” ทำให,ประโยคนั้นเข,าใจง`ายขึ้น
นอกจากนั้นประโยค where you’ve been สามารถแปลได,หลายระดับ หากเรานำประโยคมา
วิ เ คราะหJ เ ราจะสามารถวิ เ คราะหJ ร ะดั บ ความตื ่ น ลึ ก ของความหมายได, เ ช` น สามารถแปลได, ว` า
ไปไหนมา – หายไปไหน – หายหน,าไปไหน – หายหัวไปไหน ดังนั้นผู,แปลอย`างธานี พูนสุวรรณจึง
ต,องเลือกใช,ระดับของความหมายที่ไพเราะ และสร,างสรรคJต`อจินตนาการของผู,รับสารที่เปiนเด็ก จึง
เลือกคำว`า “หายหน,า” มาใช,ในการแปลประโยค where you’ve been นอกจากความหมายจะมี
ความไพเราะแล,วยังคล,องกับคำว`า “กล,า” ในบรรทัดถัดไปอีกด,วย
ตัวอย<างที่ 10 เพลงเป€นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน (For the First Time in Forever)
ภาษาต,นฉบับ Make one wrong move And everyone will know
But it's only for today
[Anna:] It's only for today
[Elsa:] It's agony to wait
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[Anna:] It's agony to wait
[Elsa:] Tell the guards to open up the gate!
[Anna:] The gate!
ถ,าพลาดครั้งเดียวอาจรู,กันทั่วทุกคน
คงจะมีแต`เพียงวันนี้
อันนา : คงจะมีแต`เพียงวันนี้
เอลซ`า : ทนรอเท`าไหร`ไม`รู,
อันนา : ทนรอเท`าไหร`ไม`รู,
เอลซ`า : สั่งให,เขาเตรียมพร,อมจะเปªด ประตู
อันนา : ประตู

ในตัวอย`างนี้เปiนอีกหนึ่งตัวอย`างที่แสดงให,เห็นถึงการแปลแบบถ`ายทอดความหมายโดยผู,วิจัยจะ
ชี้ให,เห็นถึงการแปลโดยการปรับความหมายของคำให,เกิดความสละสลวยมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มจาก
วรรคแรกคำว`า Make one wrong หมายถึง ทำผิดหนึ่งครั้ง แต`ผู,แปลมีการถ`ายทอดความหมายโดย
การนำคำที่สละสลวยมาใช,ในการแปลเปลี่ยนจากคำว`า ผิด เปiนคำว`า พลาด หรือคำว`า It's agony to
wait หมายถึง ความทุกขJทรมานจากการรอคอย แต`ผู,แปลได,เปลี่ยนให,คำว`า “ทุกขJทรมาน” เปiนคำว`า
“ทน”เพื่อทำให,ความหมายนั้นดูเบาลงและมีจำนวนพยางคJใกล,เคียงกับภาษาต,นฉบับ และคำสุดท,ายผู,
แปลมีการแปลโดยการถ`ายทอดความหมายโดยอาศัยบริบทของเพลงคือประโยคที่ว`า “Tell the
guards to open up the gate!” คำว`า Guard ในภาษาแปลนั้นหมายถึง “ยาม” แต`ในบทแปลผู,
แปลใช,คำว`า “เขา” ซึ่งมีการถ`ายทอดความหมายในรูปแบบที่ไม`เจาะจง โดยอาศัยสรรพนามบุรุษที่ 3
แทนคำนามคำว`า “ยาม” แต`ถึงอย`างไรก็ตาม ใจความสำคัญของข,อความนี้ยังอยู`ครบถ,วนและสมบูรณJ
รวมถึงภาษาในบทแปลก็เปiนภาษาที่สละสลวยและสวยงาม
ตัวอย<างที่ 11 เพลงห<างเพียงใด (How far I’ll go)
ภาษาต,นฉบับ I've been staring at the edge of the water
Long as I can remember
Never really knowing why
I wish I could be the perfect daughter
But I come back to the water
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No matter how hard I try
เฝšาแต`มองที่เส,นขอบน้ำจนสุดโพ,นฝƒ-ง
ทำอย`างนี้ตั้งแต`จำความ
แม,ไม`รู,เลยว`าทำไม
ถึงอยากเปiนลูกสาวที่ดีและเชื่อฟƒง
ใจก็ยังพามาที่สายน้ำ
จะพยายามห,ามเพียงใด

เพลงห`างเพียงใด มีการใช,กลวิธีการแปลแบบถ`ายทอดความหมาย (idiomatic) ที่ยังคงการแปล
โดยคงใจความสำคัญของทุกคำไว,แต`มีการเพิ่มเติมและมีการสรรคำที่มีความไพเราะมาใช,ในภาษาแปล
ดังเช`น edge of the water ความหมายโดยตรงหมายถึง “ริมฝƒ-งน้ำ” แต`ผู,แปลใช,คำว`า “เส,นขอบน้ำ
สุ ด โพ, น ฝƒ - ง ” เพื ่ อ เปi น การถ` า ยทอดความหมายของการมองท, อ งทะเลอั น ไกลโพ, น หรื อ คำว` า
“Remember” ที่หมายถึงความจำ ผู,แปลใช,คำว`า “จำความ” เพื่อสะท,อนให,เห็นถึงกิจวัตรประจำวัน
ของตัวละครที่ทำเปiนประจำตั้งแต`เริ่มจำความได, ทำให,ความชัดเจนในความหมายและภาพที่เกิดขึ้น
เมื่อฟƒงเพลงฉบับแปลนั้นมีเพิ่มขึ้นด,วย
ในการแปลโดยถ`ายทอดความหมายยังมีการเพิ่มวัฒนธรรมของภาษาแปลเข,ามาด,วยดังเช`น
คำว`า perfect daughter ในการแปลแบบตรงตัวหมายถึง ลูกสาวที่สมบูรณJแบบ แต`ผู,แปลกลับใส`
วัฒนธรรมของภาษาแปลเข,าไป คือ ลูกสาวที่ดีและเชื่อฟƒง เพราะวัฒนธรรมไทยนั้นการที่ลูกเชื่อฟƒง
พ`อ แม` หรือผู,อาวุโส นับเปiนสิ่งที่ดีในวัฒนธรรมด,วย ในการแปลบทเพลง การถ`ายทอดความหมายทาง
วัฒนธรรมนั้นจึงเปiนสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง
ตัวอย<างที่ 12 เพลงเธอคือใคร (Know who you are)
ภาษาต,นฉบับ I have crossed the horizon to find you
I know your name
They have stolen the heart from inside you
But this does not define you
This is not who you are
You know who you are
ภาษาแปล
ฉันข,ามฟšาข,ามทะเลเพื่อให,ได,เจอ
ชื่อเธอฉันรู,
เธอถูกเขาดึงเอาใจพรากจากอกไป
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เธอไม`อาจเปลี่ยนตัวตนเธอ
เธอไม`ใช`ที่เห็นอยู`
เธอรู,เธอคือใคร
ในตั ว อย` า งนี ้ น ั ้ น ได, ใ ช, ก ลวิ ธ ี ก ารแปลแบบถ` า ยทอดความหมายภายในประโยคหลายแห` ง
โดยเริ่มจากวรรคแรก I have crossed the horizon to find you ประโยคไม`มีคำว`าทะเลในประโยค
แต`ผู,แปลได,เติมคำว`า “ข,ามทะเล” ลงในภาษาแปลเพื่อสื่อให,เห็นถึงการเดินทางที่ยากลำบากโดยการ
เติมคำขยายลงไปให,กลายเปiนข,ามฟšาข,ามทะเล และในภาษาแปลผู,แปลใช,คำว`า “ถูกเขาดึงเอาใจ
พรากจากอกไป” ในการแปลประโยค They have stolen the heart from inside you เพื่อทำให,
คำว`า Stolen นั้นเด`นชัดขึ้นคือทำให,เห็นตัวละครถูกขโมยสิ่งที่สำคัญที่สุดไปคือหัวใจนั้นเอง และใน
ประโยคสุดท,ายที่จะนำเสนอคือ But this does not define you คำว`า Define หมายถึงกำหนด ใน
ภาษาแปลใช,คำว`า “ไม`อาจเปลี่ยนตัวเธอ” นั่นก็หมายถึงไม`มีใครมากำหนด หรือนิยามตัวตนของเธอได,
นั้นเอง
ในการแปลคำว`า stolen เล`นก็เปiนอีกหนึ่งทางที่ผู,แปลอย`างธานี พูนสุวรรณใช,การวิเคราะหJ
ความหมายของคำ (Intensification of Meaning) เพื่อให,เกิดความหมายที่สมบูรณJแบบมากที่สุดใน
ภาษาปลายทาง ซึ่งผู,แปลไม`ไปคำว`า stolen เล`นเปiนการขโมย แต`แปลมาเปiน ดึงพรากจากอกไป
เพื่อให,ผู,รับสารในภาษาปลายทางเข,าถึงอารมณJ
4.3 การแปลอิสระ (unduly free) หรือแปลแบบเสรี
เปiนการแปล ชนิดจับเอาความคิดหลัก ๆ ในต,นฉบับมาถ`ายทอดโดยนำเนื้อหามาปรับแต`งใหม`
เช`น ตัดทอนข,อความออก หรือเพิ่มขยายข,อความเข,าไป
ตัวอย<างที่ 13 เพลงฉันมีความฝzน (I’ve got a dream)
ภาษาต,นฉบับ i’m malicious mean and scary
My sneer could curdle dairy
And violence-wise my hands are not the cleanest
ภาษาแปล
ฉันทั้งเหี้ยมทั้งโหดและก็บ,าระห่ำ
แค`หัวเราะน้ำก็แห,งเหือด
สองมือชอบฉะชอบเชือดไม`เคยที่จะพอ
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ในตัวอย`างที่ 13 เพลงฉันมีความฝƒน (I’ve got a dream) นั้น ผู,แต`งใช`กลวิธีการแปลแบบอิสระ
เปi น หลั ก ในการแปลคื อ ในภาษาต, น ฉบั บ กล` า วถึ ง กลุ ` ม ตั ว ละครที ่ ม ี ค วามฝƒ น แตกต` า งกั น ไป
และเนื้อเพลงใช,การซ้ำท`อนเพลงเดิม ๆ “I’ve got a dream I’ve got a dream” เพื่อเปiนการบ`ง
บอกใจความหลัก คือ ฉันมีความฝƒนและการแปลบทเพลงนี้นั้นก็แปลออกมาและเล`าเรื่องราวของคนที่
มีความฝƒนแตกต`างกันไปตามใจความหลักของเพลงต,นฉบับ แต`การเรียงคำและโครงสร,างประโยคนั้น
กลับไม`เปiนตามเพลงต,นฉบับเพราะผู,วิจัยพบใจความสำคัญของเพลงในเพลงต,นฉบับปรากฏอยู`คนละที่
ของภาษาที่แปลออกมาเช`น
ในภาษาต,นฉบับคำว`า “scary” ซึ่งในความหมายตรงหมายถึง “ความน`ากลัว” แต`ในภาษาแปล
กลับแปลเปiน “บ,าระห่ำ” ซึ่งในภาษาต,นฉบับคำที่ใกล,เคียงกับคำว`า “บ,าระห่ำ” คือคำว`า “violencewise” ซึ่งการเรียงคำนั้นไม`ได,อยู`ในโครงสร,างประโยคเดียวกัน อีกทั้งคำว`า “sneer could” ซึ่ง
หมายถึงการเยาะเย,ยในภาษาแปลกลับแปลเปiน หัวเราะ ซึ่งทั้งคำและความหมายนั้นไม`ได,เปiนไปใน
รูปแบบเดียวกันทำให,การแปลในรูปนี้ไม`เปiนที่ยอมรับในการแปลงานทางวิชาการ แต`ในการแปลเพลง
หรือนวนิยายกลับได,รับความนิยมเพราะการแปลโดยการใช,กลวิธีการแปลแบบอิสระไม`ใช`การแปล
แต`เปiนการปรับเพื่อให,เกิดความใกล,เคียงกับภาษาต,นฉบับมากที่สุด รูปแบบการแปลแบบอิสระ
ไม`ได,ปรากฏเพียงที่เดียวในบทเพลง แต`ในเพลงนี้ยังพบได,อีกหลายแห`ง
ตัวอย<างที่ 14 เพลงฉันมีความฝzน (I’ve got a dream)
ภาษาต,นฉบับ Gunther does interior design
Ulf is into mime attila’s cupcakes are sublime
Bruiser knits killer sews fang does little puppet shows
And vladimir collects ceramic unicorns
ภาษาแปล
กุนเธอรJชอบแต`งบ,านงานพวกดีไซดJ
อูรJฟชอบละครใบ, อัตติลาทำคัพเค,กได,ใจ
ทอและถัก เย็บและปƒก แฟงก็วุ`นชอบเชิดแต`หุ`น
วลาดิเมียขี้อ,อนเล`นตุ®กตายูนิคอรJน
ในตัวอย`างนี้ก็แสดงให,เห็นถึงกลวิธีการแปลแบบอิสระโดยไม`คำนึงถึงรูปแบบของโครงสร,าง
ประโยคสักเท`าไหร`เพราะผู,แปลได,มีการตัดคำบางคำออกไปแต`ยังคงความหมายหลักของเนื้อเพลงหรือ
ประโยค เช`น vladimir collects ceramic unicorns ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะแปลได,ว`า วาลาดีเมีย
สะสมตุ®กตายูนิคอรนเซรามิก แต`ในเนื้อเพลงกลับตัดถอนคำว`า collects ceramic ออกไปเหลือไว,
เพียงแค`คำว`า unicorns ซึ่งเปiนใจความหลัก
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ตัวอย<างที่ 15 เพลงโลกนี้คือครอบครัวของฉัน (The World Es Mi Familia)
ภาษาต,นฉบับ Señoras y señores, buenas tardes,
buenas noches Buenas tardes,
buenas noches,
señoritas y señores
To be here with you tonight
Brings me joy que allegria
For this music is my language
And the world es mi familia
For this music is my language
And the world es mi familia
For this music is my language
And the world es mi familia
ภาษาแปล
คุณผู,หญิงและคุณผู,ชาย
อยู`พร,อมมากมายคงเพราะโชคพา
นี่แหละวันดีที่ได,พบหน,า
เชิญทุกท`านมาฟƒงผมบ,างสิ
ในคืนนี้ได,พบพวกท`าน
ปลาบปลื้มเกินคาดฝƒนมันแสนดี
ก็ภาษาผมนั้นมันคือดนตรี
และเหมือนโลกนี้คือครอบครัว
ก็ภาษาผมนั้นมันคือดนตรี
และเหมือนโลกนี้คือครอบครัว
ก็ภาษาผมนั้นมันคือดนตรี
และเหมือนโลกนี้คือครอบครัว
ตั วอย` า งที่ 15 เพลงโลกนี ้ คื อครอบครั วของฉั น (The World Es Mi Familia) เปi นเพลงจาก
ภาพยนตรJเรื่องวันอลวน วิญญาณอลเวง เปiนการนำเสนอเรื่องราวของครอบครัวชาวสเปน ที่เกี่ยวข,อง
กั บ ดนตรี ดั ง นั ้ น ภาษาต, น ฉบั บ จึ ง มี ภ าษาสเปนผสมอยู ` แต` ร ู ป แบบและลั ก ษณะของการแปล
มี ค วามลั ก ลั ่ น กล` า วคื อ ในหนึ ่ ง วรรคเพลงนั ้ น มี ท ั ้ ง การแปลแบบตรงตั ว การแปลแบบถ` า ยทอด
ความหมาย และการแปลแบบอิสระแต`ถ,าหากนำมาวิเคราะหJแล,วจะพบว`า ผู,แปลใช,การแปลแบบ
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อิสระเนื่องจากในบางประโยคเช`น “Buenas noches Buenas tardes” ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะ
หมายถึง “สวัสดีตอนบ`าย” และประโยค “Buenas noches” เมื่ออยู`เพียงประโยคเดียวจะหมายถึง
“ราตรีสวัสดิ์” แต`ในภาษาแปลนั้นกลับไม`ได,แปลตามภาษาต,นฉบับ แต`เปiนการปรับเนื้อร,องให,เข,ากับ
บริบทในเพลงคือ “อยู`พร,อมมากมายคงเพราะโชคพา นี่แหละวันดีที่ได,พบหน,า” ซึ่งเราพบว`าการที่ผู,
แปลมีการปรับเนื้อเพลงหรือที่เราเรียกกันว`ากลวิธีการแปลแบบอิสระ (unduly free) ก็เพื่อให,เข,ากับ
บริบทของเนื้อเพลงที่ตัวละครทุกตัวอยู`พร,อมหน,าพร,อมตากันในครอบครัว จึงมีการปรับเปลี่ยนจาก
การที่ตัวละครจะออกมากล`าวทักทายผู,คนในเวลาต`าง ๆ กลายเปiนการอธิบายฉากในละครว`ามีผู,คนอยู`
พร,อมหน,าพร,อมตาแทน แต`เนื้อเพลงทั้งหมดนั้นยังคงใจความหลักดังที่ผู,วิจัยได,ทำตัวหนาในตารางคือ
“For this music is my language And the world es mi familia” ในภาษาแปลหมายถึ ง “ก็
ภาษาผมนั้นมันคือดนตรี และเหมือนโลกนี้คือครอบครัว” ซึ่งเนื้อเพลงทั้งหมดนั้นมุ`งนำเสนอให,เห็นว`า
โลกของดนตรีเปiนดังครอบครัวของเขา
ตัวอย<างที่ 16 เพลงเป€นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน (For the First Time in Forever)
ภาษาต,นฉบับ The window is open, so's that door
I didn't know they did that anymore
Who knew we owned 8000 salad plates?
For years I've roamed these empty halls
Why have a ballroom with no balls?
Finally, they're opening up the gates
There'll be actual, real live people
ภาษาแปล
ประตูและหน,าต`างเปªดเต็มบาน
รู,ว`าเขาไม`ได,เปªดมานาน
เห็นว`าเรามีจานสลัดพันใบ
กี่ป•ที่มองห,องโถงเวิ้งว,าง
มีห,องเต,นรำแล,วปล`อยให,ว`าง
แล,วสุดท,ายเปªดให,ผู,คนหลั่งไหล
จะได,เจอผู,คนเปiน ๆ บ,าง
กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบอิ ส ระในตั ว อย` า งนี ้ น ั ้ น เปi น การเลื อ กใช, ก ลวิ ธ ี ก ารแปลให, เ ข, า กั บ บริ บ ท
ของบทเพลง ซึ่งในเนื้อหาในเพลงนี้นั้นเปiนการแสดงออกถึงความตื่นเต,นที่ตัวละครต`างรอเวลา
ที่จะเปªดประตูเมือง ในภาษาต,นฉบับนั้นมีหลายคำที่มีการปรับบทแปลต`างออกไปเมื่ออยู`ในภาษาแปล
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เช` น “Who knew we owned 8000 salad plates” จำนวนของจานสลั ด ที ่ เ ปลี ่ ย นจากแปดพั น
ในบทแปลกลับแปลเปiนแค`พันใบ หรือประโยค “For years I've roamed these empty halls”
ถ,าหากเปiนประโยคในภาษาต,นฉบับประโยคนี้จะเปiนประโยคบอกเล`า แต`ในภาษาแปลกลับกลายเปiน
ประโยคคำถามที่ไม`ต,องการคำตอบโดยมีการปรับเปลี่ยนคำว`า For years (หลายป•) เปiน “กี่ป•” แทน
ตัวอย<างที่ 17 เพลงรักมาเปŠดโลกสดใส (Love Is Open The Door)
ภาษาต,นฉบับ [Anna:] All my life has been a series of doors in my face And
then suddenly I bump into you
[Hans:]I was thinking the same thing! 'Cause like
I've been searching my whole life to find my own place And
maybe it's the party talking or the chocolate fondue
[Anna:] But with you
[Hans:] But with you
ภาษาแปล
อันนา : ฉันได,เจอประตูที่กั้นปªดหัวใจฉันเรื่อยมา แล,วได,มาพบเธอยังไงไม`รู,
ฮานสJ : ฉันก็คิดเหมือนกับเธอเลย แบบว`าเฝšาค,นหาที่ไหนควรคู`กับฉัน
อยู`ทุกคราก็อาจจะเปiนเพราะปารJตี้มากไปหรือช็อกโกแล็ตฟองดูวJ
อันนา : แค`เจอเธอ
ฮานสJ : แค`เจอเธอ
ในตัวอย`างนี้นั้นผู,วิจัยจะได,นำเสนอและวิเคราะหJการแปลแบบอิสระโดยนำตัวอย`างจากบทเพลง
รักเปªดโลกสดใส ซึ่งในบทเพลงนี้นั้นมีการปรับบทแปลจำนวนมากในประโยค การแปลในบทเพลงนี้นั้น
ไม`ได,ยึดความหมายของคำ หรือโครงสร,างไวยากรณJของเนื้อเพลงในภาษาต,นฉบับ แต`จะยึดเอา
ความคิดหลัก หรือใจความหลักในเพลงมาใช,ในการแปล โดยเนื้อเพลงข,างต,นนั้นมีการแปลโดยใจความ
หลักของคำศัพทJบางตัวเท`านั้นเช`น “All my life has been a series of doors in my face And
then suddenly I bump into you” ผู,แปลมุ`งนำเสนอคำว`า Door ซึ่งทำหน,าที่เหมือนประตูที่ปªดกัน
บางอย`างไว, หรือประโยค “I bump in to you” ซึ่งหมายถึง ฉันได,พุ`งชนกับเธอ ผู,แปลก็ปรับบทแปล
อย`างอิสระเปiน “ได,มาพบเธอ”
นอกจากนั้นแล,วการใช,คำเชื่อมในบทแปลนี้ยังถูกปรับเปลี่ยนไปอย`างอิสระโดยในภาษาต,นฉบับ
ใช,คำว`า But หมายถึง แต` แต`ในภาษาแปลกลับใช,คำว`า “แค`” ในการแปล ดังนั้นเราจึงสามารถรู,ได,ว`า
ในบทเพลงนี้ผู,แปลไม`ได,คำนึงถึงหน,าที่ของคำ ความหมายของคำ หรือรูปแบบประโยคใด ๆ ผู,แปล
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มุ`งถ`ายทอดความหมายของบทเพลงเพื่อให,เกิดความไพเราะและตรงกับจังหวะของดนตรีเพียงเท`านั้น
ซึ ่ ง การแปลแบบอิ ส ระนี ้ เ ปi น การแปลในรู ป แบบหนึ ่ ง ที ่ ไ ม` เ ปi น ที ่ ย อมรั บ มากนั ก เปi น การแปล
ชนิดจะเอาความคิดหลักในต,นฉบับมาถ`ายทอด โดยนำเนื้อหามาปรับแต`งใหม`เช`น ตัดทอนข,อความ
ออกหรือเพิ่มขยายข,อความเข,าไป ผลงานแปลที่ออกมาแม,จะใช,ภาษาที่เปiนธรรมชาติอ`านเข,าใจง`าย
แต`การสื่อความหมายจะต`างจากต,นฉบับเลยทีเดียว แต`ก`อนการแปลแบบนี้มักใช,ในการแปลงานด,าน
วรรณกรรมหรื อ บั น เทิ ง คดี เ ช` น นวนิ ย าย เรื ่ อ งสั ้ น นิ ท าน ซึ ่ ง ยั ง คงการแปลตรงตามต, น ฉบั บ
การแปลแบบนี้ไม`เปiนที่ยอมรับและใช,ไม`ได, ในการแปลเนื้อหาที่ต,องการรักษาความถูกต,องแน`นอน
ของต, น ฉบั บ โดยเฉพาะปƒ จ จุ บ ั น ซึ ่ ง มี เ รื ่ อ งกฎหมายลิ ข สิ ท ธิ ์ เ ข, า มาเกี ่ ย วข, อ งตามสั ญ ญาลิ ข สิ ท ธิ์
ระบุอย`างชัดเจนว`าในการแปลห,ามตัดต`อหรือเติมเปลี่ยน (อัจฉรา ไล`ศัตรูไกล : 2555 หน,า 18)
4.4 การแปลแบบผสม (inconsistent mixture)
เปiนการแปลลักษณะผสมผสานการแปลชนิดต`าง ๆ เข,าด,วยกันผู,แปลอาจใช,ลักษณะ literal เพื่อ
ถ`ายทอดหน`วยไวยากรณJ และใช,ลักษณะ idiomatic เพื่อถ`ายทอดความหมาย หรืออาจจะใช,การแปล
แบบ unduly free ในการปรับบทแปลใหม` ซึ่งต,องปรับไปตามความเหมาะสมดังตัวอย`าง
ตัวอย<างที่ 18 เพลงแม<รูJกว<าใคร ( Mother Knows Best )
ภาษาต,นฉบับ You want to go outside?
Why, Rapunzel.
Look at you, as fragile as a flower
Still a little sapling Just a sprout
You know why we stay up in this tower
ภาษาแปล
ลูกอยากออกไปข,างนอกเหรอจ,ะ
โธ` ราพันเซล
ดูซิลูกบอบบางอย`างกับบุปผา
แต`ยังเปiนแค`ต,นกล,าอ`อนเต็มที
เหตุผลลูกรู,ดีต,องอยู`บนหอนี้

ในตั ว อย` า งที ่ 18 เปi น เพลงที ่ แ สดงถึ ง กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสม (inconsistent mixture)
ได,เด`นชัดเพราะจากเนื้อเพลงในเพลงนี้นั้นมีการสลับรูปแบบการแปลไปมาโดยอาศัยทั้งการแปลแบบ
ตรงตัว และการแปลแบบถ`ายทอดความหมาย กล`าวคือในบางประโยคมีการแปลโดยอิงหลักไวยากรณJ
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และคำนึงถึงความหมายของคำที่ลงตัวแต`ในบางประโยคนั้นใช,การแปลโดยการถ`ายทอดความคิดหลัก
ของภาษาต,นฉบับเท`านั้น เช`นประโยคและคำที่ขีดเส,นใต,นั้นมีการเรียงโครงสร,างประโยคตามแบบ
ภาษาต,นฉบับและแปลความหมายของคำตรงตามต,นฉบับ Look at you, as fragile as a flower
(ดูซิลูกบอบบางอย`างกับบุปผา) ผู,แปลเรียงลำดับของประโยคโดยเริ่มจากการมอง และเปรียบเทียบ
ราพันเซลบอบบางเหมือนกับดอกไม,, Still a little sapling Just a sprout (แต`ยังเปiนแค`ต,นกล,าอ`อน
เต็มที) , You know why we stay up in this tower (เหตุผลลูกรู,ดีต,องอยู`บนหอนี้)
ในขณะเดียวกันนั้นก็มีการแปลโดยการถ`ายทอดความหมายร`วมด,วย โดยจะถ`ายทอดความหมาย
ในด,านของคำศัพทJคือคำว`า “Flower” ผู,แปลไม`ใช,คำว`า “ดอกไม,” แต`ใช,คำว`า “บุปผา” แทนเพื่อให,
คำนั้นมีความไพเราะแต`ก็ยังคงความหมายเดิมอยู` นอกจากนั้นแล,วยังมีการแปลแบบผสมอยู`อีกหลาย
แห`งในบทเพลงนี้ดังตัวอย`างที่ 19
ตัวอย<างที่ 19 เพลงแม<รูJกว<าใคร (Mother Knows Best )
ภาษาต,นฉบับ
Listen to your mother
It's a scary world out there
Mother knows best
One way or another
Something will go wrong, I swear!
Ruffians! Thugs!
Poison ivy! Quicksand!
Cannibals and snakes!
The Plague!
ภาษาแปล
ฟzงที่แม<ไดJบอกชัด
โลกนี้ชั่งร,ายกาจ น`ากลัว
แม`สิรู,ดีฟzงแค<นี้ก็ปวดหัว
อันตรายรอบตัวมากมาย
ทั้งพวกโรคจิต
เถาวัลยJพิษและทรายดูด
คนกินคนและงูกัด
อ´อ โรคร,าย
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“Listen to your mother” ถ,าหากประโยคนี้แปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัวจะแปล
ได,ว`า “ฟƒงแม`” แต`ผู,แปลได,ถ`ายทอดความหมายให,ชัดเจนขึ้นโดยแปลว`า “ฟƒงที่แม`ได,บอกชัด” โดยผู,
แปลมีการปรับเปลี่ยนโครงสร,างของประโยคโดยเติมคำเชื่อมคำว`า “ที่” เติมคำขยายคำว`า “ชัด”
เพื่อเปiนการเน,นใจความว`าเปiนเรื่องที่สำคัญ อีกทั้งคำศัพทJในภาษาต,นฉบับก็ถูกแปลออกมาอย`างตรง
ตัวในภาษาแปล เช`น Poison (เถาวัลยJพิษ) Quicksand (ทรายดูด) Cannibals (คนกินคน) snakes
(งู) Plague (โรคร,าย) และ Men with pointy teeth (คนมีเขี้ยว) ซึ่งทั้งหมดนี้ล,วนใช,กลวิธีการแปล
แบบตรงตัว(Very literal) ในส`วนของการแปลแบบถ`ายทอดความหมายนั้นในเนื้อเพลงบทนี้มีให,เห็น
อยู`จำนวนมากโดยผู,แปลได,แปลออกมาอย`างสวยงามทั้งด,านโครงสร,างไวยากรณJ คำศัพทJที่สละสลวย
เช`น
ตัวอย<างที่ 20 คำศัพท}ในบทเพลง แม<รูJกว<าใคร (Mother Knows Best )
ภาษาต,นฉบับ Ruffians, hugs, large bugs, won't survive,
Immature, Clumsy, Gullible, Naïve
Ruffians, hugs, large bugs, won't survive, Immature, Clumsy, Gullible, Naive คำศัพทJ
เหล`านี้นั้น ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะได,ว`า นักเลง อันธพาล แมลงยักษJ เอาชีวิตไม`รอด ไม`บรรลุนิติ
ภาวะ ซุ`มซ`าม ใจง`าย ไร,เดียงสา ตามลำดับแต`ผู,แปลเลือกใช,วิธีการแปลแบบถ`ายทอดความหมาย
เพื่อให,ได,คำที่สละสลวยและครบถ,วนอีกทั้งยังไม`ทำให,จำนวนของพยางคJแตกต`างไปจากภาษาต,นฉบับ
มากนักคือ Ruffians และ hugs แปลเปiน พวกโรคจิตแสดงให,เห็นถึงด,านลบของนิสัยมนุษยJ, large
bugs แปลเปiน แมงมุมยักษJ เปiนการสร,างภาพให,เห็นได,ชัดเจนยิ่งขึ้น, won't survive แปลเปiน
จอด สื่อความหมายถึงเอาชีวิตไม`รอดโดยการใช,คำน,อยแต`กินความมาก,Immature และ Clumsy
แปลเปiน ท`าจ´อง ๆ หย็องกรอด แสดงให,เห็นภาพและบุคลิกของตัวละครที่ทีนิสัยซุ`มซ`ามและตัวเล็ก
ไม`โต, Gullible และ Naïve แปลเปiน ไม`ทันคน แสดงให,เห็นถึงลักษณะนิสัยที่เชื่อใจคนง`ายและไร,
เดียงสา
ในเนื ้ อ เพลง ปล` อ ยมั น ไป (Let it go) นั ้ น มี ก ารใช,ก ลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสม (inconsistent
mixture) เนื ่ อ งจากเพลงนี ้ ถ ื อ ได, ว ` า เปi น เพลงหลั ก ของเรื ่ อ ง คำสาปราชิ น ี ห ิ ม ะ (Forzen)
การแปลต, อ งถู ก ต, อ งตามหลั ก ไวยยากรณJ ข องเพลงในภาษาต, น ฉบั บ และยั ง ต, อ งมี ค วามไพเราะ
ให,ได,ความหมายที่ครบถ,วน ผู,แปลจึงได,นำการแปลแบบผสมเข,ามาใช,ในการแปลเพลงนี้กล`าวคือผู,แปล
นั้นยังมีการแปลแบบตรงตัว แปลความหมายของคำศัพทJตรงตัว เรียงประโยคตามรูปแบบของ
ภาษาต,นฉบับ แต`ในขณะเดียวกันก็มีการตัดบางคำออกและหาคำที่สามารถสื่อความหมายจาก
ภาษาต,นฉบับเดิมที่สวยงามกว`าการแปลแบบตรงตัวแทรกอยู`ในระหว`างประโยคด,วยดังตัวอย`าง
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ตัวอย<างที่ 21
เพลงปล<อยมันไป Let it go
ภาษาต,นฉบับ The snow glows white on the mountain tonight
ภาษาแปล
หิมะสีขาวเปiนประกายในราตรี
ผู,แปลยังคงแปลคำศัพทJคำว`า “Snow”, “White”, “tonight” ไว,เหมือนเดิมและได,มีการตัดคำ
ว` า “Mountain” ออกแต` ค วามหมายและใจความของประโยคก็ ไ ม` ไ ด, เ ปลี ่ ย นตามเนื ่ อ งจากใน
ภาพยนตรJนั้นระหว`างการร,องเพลงนี้ฉากภายในละครเปiนภูเขาที่ปกคลุมไปด,วยหิมะ
ตัวอย<างที่ 22 เพลงปล<อยมันไป Let it go
ภาษาต,นฉบับ Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
And it looks like I'm the Queen
ภาษาแปล
ไม`มีรอยเท,ายามที่มอง
ในดินแดนอ,างว,างร,างผู,คน
มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
ในเนื ้ อ เพลงวรรคนี ้ น ั ้ น มี ก ารผสมระหว` า งการแปลแบบตรงตั ว และการแปลแบบถ` า ยทอด
ความหมายกล`าวคือประโยค “Not a footprint to be seen” นั้น เมื่อแปลเปiนไทยเปiนการแปล
แบบตรงตัว ส`วนประโยค “And it looks like I'm the Queen” ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะหมายถึง
“และดูเหมือนว`าฉันเปiนราชินี” แต`ผู,แปลใช,การถ`ายทอดความหมาย “มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง” คำ
ว`า “ครอบครอง” ถูกนำมาใช,แทนคำว`า “ราชินี” แต`ถึงอย`างไรความหมายของบทเพลงก็ไม`เปลี่ยน
เพราะทั้งสองคำนั้นเมื่อมองในแง`ของการถ`ายทอดความหมายก็หมายถึงผู,ครองดินแดนน้ำแข็ง
การแปลแบบผสมนั้นยังสื่อให,เห็นถึงความยืดหยุ`นในการแปลแม,กระทั่งประโยคหรือวลีเดียวกัน
นั้นก็สามมารถแปลได,ทั้งแบบตรงตัวและถ`ายทอดความดังเช`นประโยคหลักของบทเพลงนี้คือ “Let it
go” ถ, า หากเปi น การแปลแบบตรงตั ว แล, ว จะหมาย “ปล` อ ยมั น ไป” แต` ใ นเพลงนี ้ น ั ้ น ถู ก แปล
ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประโยคไม`ว`าจะเปiน อย`างที่เปiน, ปล`อยออกมา, เลือกซ`อนเร,น
ซึ่งทั้งหมดนั้นถูกแปลออกมาจากประโยคเดียวกันคือ Let it go แต`ถึงอย`างไรก็ตามในประโยคนี้นั้น
ก` อ นที ่ จ ะแปลแบบถ` า ยทอดความหมาย ผู , แ ปลจะแปลแบบตรงตั ว ก` อ นทุ ก ครั ้ ง เพื ่ อ ให, ท ราบถึ ง
ความหมายแบบตรงตัวดังตัวอย`าง
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ตัวอย<างที่ 23 เพลงปล<อยมันไป Let it go
ภาษาต,นฉบับ Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
ภาษาแปล
ปล`อยมันไป อย`างที่เปiน
ไม`อาจจะเก็บอีกต`อไป
ปล`อยออกมา เลิกซ`อนเร,น

ผู,แปลได,แปลโดยอาศัยการแปลแบบตรงตัวก`อน โดยในประโยคแรก Let it go ตามความหมาย
ตรงตัวจะหมายถึง ปล`อยมันไป หลังจากนั้นผู,แปลใช,กลวิธีการแปลแบบถ`ายทอดความหมายเพื่อให,
เกิดความไพเราะขึ้นในบทเพลง และเพื่อไม`ให,เกิดความจำเจ ประโยคถัดมาจึงแปลเปiน อย`างที่เปiน,
ปล`อยออกมา, เลิกซ`อนเร,น
ตัวอย<างที่ 24 เพลงปz{นมนุษย}หิมะดJวยกันไหม (Do you want to build a snowman)
ภาษาต,นฉบับ Do you want to build a snowman?
Come on let’s go and play
I never see you anymore Come out the door,
It’s like you’ve gone away
ภาษาแปล
ปƒ…นมนุษยJหิมะด,วยกันไหม
ไปเล`นด,วยกันรีบมา
ทำไมหมู`นี้ไม`ได,พบหน,า มาเล`นดีกว`า
คล,าย ๆ ว`าพี่จากไกล
ในตัวอย`างนี้ผู,วิจัยจะนำเสนอลักษณะของการถ`ายทอดไวยากรณJโดยการแปลแบบตรงตัวและ
การแปลแบบอิสระ กล`าวคือในวรรคแรกของเพลงตัวอย`างนั้นภาษาต,นฉบับมีการใช,ประธานคำว`า
You และประโยคเปiนประโยคคำถามเช`นเดียวกับภาษาแปลยังคงแปลออกมาได,เปiนประโยคคำถาม
เช` นเดี ยวกั นและยั ง คงความหมายเช` นเดี ยวถึ ง แม, ใ นภาษาแปลจะมี การละประธานแต` การเรี ยง
ไวยากรณJยังคงแบบเดียวกันกับต,นฉบับคือ ประธาน กริยา กรรม ในส`วนของความหมายนั้นมีการตัด
ทอนและเพิ่มเติมเข,าไปในหลายส`วนเช`น ประโยค “I never see you anymore Come out the
door” ถ,าหากเปiนการแปลโดยใช,ภาษาแบบตรงตัวจะหมายถึง “ฉันไม`เห็นคุณออกมาที่ประตูอีก
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แล,ว” แต`ในภาษาแปลกลับใช,ประโยค “ทำไมหมู`นี้ไม`ได,พบหน,า” และเติมประโยคขยายคำว`า “มา
เล`นดีกว`า” เข,าไปด,วยเพื่อแสดงให,เห็นถึงไม`ค`อยพบเจอกันเลย เมื่อพบเจอกันแล,วก็อยากให,กลับมา
เปiนเหมือนเดิม ซึ่งการแปลแบบอิสระนั้นยังคงใจความสำคัญของการไม`ได,พบกันไว,ดังเดิม
ตัวอย<างที่ 25 เพลงอยู<ที่นี่ (Where yor are)
ภาษาต,นฉบับ I wanna see
Don't walk away
Moana stay on the ground now
Our people will need a chief and there you are
There comes a day
When you're gonna look around
ภาษาแปล
อยากดูนั่นไง
ไม`ต,องเดินหนี
โมอาน`าอยู`ตรงนี้เรื่อยไป
เราต,องมีหัวหน,านี่ไงเธออยู`ที่นี่
สักวันต,องมี
ที่เธอมองออกไปรอบกาย
ตัวอย`างที่ 25 นี้นั้นเปiนเนื้อเพลงจากเรื่อง Moana และเพลงอยู`ที่นี้เปiนเพลงที่มีการแปล
แบบผสมคือการแปลโดยยึดหลักไวยากรณJของภาษาต,นฉบับเช`น I wanna see หมายถึงฉันอยาก
เห็น ในภาษาแปลได,แปลโดยยึดความหมายของคำว`า wanna และ See ไว,อย`างครบถ,วย หรือ
ประโยค “Moana stay on the ground now” มีการเรียงประโยคคือ ประธาน คือคำว`า โมอานา
กริยา คือคำว`าอยู` และส`วนเติมเต็มคำกริยาคือคำว`า พื้นดิน ซึ่งการแปลแบบผสมในตัวอย`างนี้คือการ
แปลโดยยึดการเรียงไวยากรณJเหมือนกับภาษาต,นฉบับหรือที่เราเรียกว`าการแปลแบบตรงตัว และการ
ถ`ายทอดความหมายจากคำบางคำให,ชัดเจนและไพเราะยิ่งขึ้นหรือที่เราเรียกว`าการแปลโดยการ
ถ`ายทอดความหมาย
ตัวอย<างที่ 26 เพลงห<างเพียงใด (How far I’ll go)
ภาษาต,นฉบับ See the light where it shines on the sea
It's blinding
But no one knows
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ภาษาแปล

How deep it goes
And it seems like it's calling out to me
So come find me
มองดูแสงที่สะท,อนบนแผ`นน้ำ
ช`างวับตา
จะส`องแสงไป
ให,ลึกเท`าไร
และดูเหมือนมันจะเรียกให,ไปตาม
ก็จงรีบมา

ในตัวอย`างนี้นั้นมีการใช,กลวิธีการแปลแบบผสม (inconsistent mixture) โดยการผสมระหว`าง
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว และการแปลแบบถ`ายทอดความหมาย และการแปลอิสระ โดยสังเกตจาก
การแปลคำศัพทJในประโยคเดียวกัน หรือในวรรคเดียวกันนั้นมีการแปลสองอย`างที่ใช,สลับไปมา เช`นคำ
ว`า light และ shines โดยคำแรกใช,การแปลแบบตรงตัวคือ แสง แต`คำที่สองกลับมาใช,การแปลแบบ
ถ`ายทอดความหมายโดยใช,คำว`า สะท,อน แทนคำว`า แวววาม แจ`มใส ซึ่งการถ`ายทอดความหมายเช`นนี้
นั้นก็เพื่อแสดงให,เห็นภาพของท,องทะเลที่สะท,อนแสงของดวงอาทิตยJแล,วทำให,เกิดภาพแวววามและ
ระยิบระยับ ซึ่งคำว`า สะท,อนจึงเปiนคำที่นำมาถ`ายทอดความหมายได,โดยไม`ติดขัด รวมทั้งประโยค It's
blinding ซึ่งหมายถึง มองไม`เห็น หรือทำให,ไม`เห็นแต`ผู,แปลกลับเลือกใช,คำว`า วับตา เพื่อแสดงให,ถึง
แสงสะท,อนวิบวับที่สะท,อนเข,าตาเราในบางช`วงที่อาจทำให,มองไม`เห็นได,เช`นกัน
ส`วนการแปลอิสระที่เข,ามาประสมในวรรคเพลงนี้นั้นก็ยังคงใจความเดิมโดยอาศัยบริบทรอบข,าง
ได,อย`างแนบเนียนคือ But no one knows ซึ่งถ,าแปลแบบตรงตัวจะหมายถึง แต`ไม`มีใครรู, แต`ใน
ภาษาแปลกลับได,รับการปรับบทแปลใหม`จนไม`เหลือเค,าความหมายเดิมคือ “จะส`องแสงไป”แต`กลับ
อิงความหมายในบริบทรอบข,างที่กำลังกล`าวถึงการส`งแสงที่ตกกระทบพื้นน้ำเปiนประกายวับวาว
ตัวอย<างที่ 27 เพลงนี่ฉันโมอาน<า (I am Moana)
ภาษาต,นฉบับ
I know a girl from an island
She stands apart from the crowd
She loves the sea and her people
She makes her whole family proud
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รู,เรื่องเด็กสาวที่เปiนชาวเกาะ
เด`นล้ำกว`าใคร ๆ โดยแท,
รักทะเลและพวกพ,องของเธอ
สร,างความภูมิใจให,พ`อแม`

การแปลแบบตรงตัวและการแปลถ`ายทอดความหมายในบทเพลงนี่ฉันโมอาน`านั้นเปiนการแปลที่
ผสมผสานกั นอย` างลงตั วโดยมี การเรี ยบเรี ยงคำที ่ สละสลวย มี การเติ มคำและตั ดคำที ่ ไม` จำเปi น
ออกไปในประโยค และยังใช,คำน,อยที่กินความมากคือ ในวรรคแรก I know a girl from an island
ใช,การแปลแบบตรงตัวแต`ในวรรคที่สองมีการแปลแบบถ`ายทอดความหมายของคำว`า stands apart
ซึ่งหมายถึงการยืนห`างออกไป หรือยืนอยู`อย`างแตกต`าง แต`ผู,แปลใช,คำว`าเด`นล้ำกว`าใคร ๆ ซึ่งหมายถึง
การมีชีวิตอยู`อย`างแตกต`างและดีงามกว`าคนทั่วไป และในวรรคที่ 3 และ 4 กลับมาใช,การแปลแบบตรง
ตัวอีกรอบคือมีการเรียงไวยากรณJเช`นเดียวกับภาษาต,นฉบับและแปลคำศัพทJสำคัญได,แบบตรงตัวเช`น
คำว`า makes her whole family proud คือสร,างความภูมิใจให,พ`อแม`อีกทั้งผู,แปลยังใช,คำว`าพ`อ แม`
แทนคำว`าครอบครัวอีกด,วย
จากการศึกษากลวิธีการแปลผู,วิจัยได,พบความถี่ของการใช,กลวิธีในรูปแบบต`าง ๆ โดยจะนำเสนอ
ในรูปแบบของตารางดังต`อไปนี้
ตารางที่ 1 ความถี่ของกลวิธีวิธีการแปลที่พบในเพลงประกอบภาพยนตร}ของ Disney
ลำดับ
1
2
3
4

กลวิธีการแปล
กลวิธีการแปลแบบถ`ายทอดความหมาย
กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
กลวิธีการแปลแบบผสม
กลวิธีการแปลแบบอิสระ

ความถี่ (รJอยละ)
35.41
31.25
20.83
12.5

จากตารางข,างต,นพบว`า กลวิธีการแปลในงานของธานีพูนสุวรรณพบการแปลแบบถ`ายทอด
ความหมายมากที่สุดเพราะการแปลโดยการถ`ายทอดความหมายเปiนกลวิธีการแปลที่มุ`งเน,นให,เห็นถึง
ความสวยงามของภาษามากที่สุด อีกทั้งยังไม`ทิ้งรูปแบบของคำ โครงสร,างไวยากรณJ กลวิธีการแปล
รองลงมาคือกลวิธีการแปลแบบตรงตัวเพราะในเพลงประกอบภาพยนตรJการJตูนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู,ฟƒง
ซึ่งโดยส`วนมากเปiนเด็ก ผู,แปลยังจำเปiนต,องคงรูปแบบการแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษาความถูกต,องของ
ลำดับเนื้อความ คำศัพทJและไวยยากรณJ กลวิธีการแปลลำดับถัดมาที่เลือกใช,คือกลวิธีการแปลการแปล
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แบบผสมและใช,น,อยที่สุดคือการแปลแบบอิสระเนื่องจากเปiนกลวิธีการแปลที่ไม`นิยมใช,ในบทแปล
เพราะจะทำให,เนื้อความและรายละเอียดส`วนมากของภาษาต,นฉบับหายไป
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บทที่ 5
เทคนิคการแปลเพลงประกอบภาพยนตร8ของ Disney
หลังจากที่ผู0วิจัยได0ศึกษากลวิการแปล ขั้นตอนในลำดับถัดไปคือการศึกษาเทคนิคการแปลเพลง
ประกอบภาพยนตรKของ Disney คือการแก0ปRญหาที่นำมาใช0ในการแปล เมื่อพบปRญหาแปลไมVได0
หรือแปลได0แตVความหมายเทียบเคียงนั้นไมVสมบูรณKจนไมVสามารถนำไปใช0ในการขับร0องได0อยVางไพเราะ
และเหมาะสม ผู0วิจัยได0ศึกษาเทคนิคการแปลเพลงโดยนำเนื้อเพลงทั้งหมด 25 บทเพลงจากภาพยนตรK
ทั้งหมด 4 เรื่องผลการวิจัยพบเทคนิคการแปลทั้งหมด 6 เทคนิคที่ใช0ในการแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตรKของ Disney คือ การแปลโดยเทคนิคการใช0คำทับศัพทK, การแปลโดยใช0เทคนิคการยืมคำ
จากภาษาบาลี – สันสกฤต, การแปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพทK, การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ, การ
แปลโดยใช0เทคนิคการคงรูปแบบเหมือนต0นฉบับ, การแปลโดยใช0เทคนิคการปรับเปลี่ยนดังผลการวิจัย
5.1 เทคนิคการแปลโดยใช5คำทับศัพท;
เปaนเทคนิคการแก0ปRญหาการแปลไมVได0 หรือแปลออกมาแล0วไมVได0ความหมายตามที่ต0องการ
เนื่องจากในภาษาแปลไมVมีคำที่ใช0แทนคำในภาษาต0นฉบับได0 ผู0แปลจึงต0องใช0เทคนิคการแปลโดยใช0คำ
ทับศัพทKเพื่อให0ได0ความหมายแบบเดียวกัน หรือใกล0เคียงกับภาษาต0นฉบับมากที่สุด
ผู0แปลใช0คำทับศัพทK นั่นคือการใช0คำภาษาอังกฤษ แตVเขียนเปaนภาษาไทย เนื่องจากไมVมีคำที่ใช0
แทนกันได0เลยในภาษา ฉบับ แปล และ/หรือ ใช0ถ0อยคำ หรือข0อความอธิบายหรือ ขยายเพิ่มเติมทำให0
ความหมายของคำนั้นอ0างอิงถึงชัดเจนมากขึ้น (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,K 2547: 14)
ตัวอย?างที่ 1 เพลงเมื่อไหร?ชีวิตจะเริ่มต5น (When will live Begin)
ภาษาต0นฉบับ And so I'll read a book Or maybe two or three
I'll add a few new paintings to my gallery
I'll play guitar and knit And cook and basically
Just wonder when will my life begin?
Then after lunch it's puzzles and darts and baking
Paper mache, a bit of ballet and chess
Pottery and ventriloquy, candle making
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ภาษาแปล จะอVานหนังสือซักเลVมแล0วก็มีตVอสองสาม
จะแตVงเติมสีสวยงามไว0โชวKในแกลเลอรี
จะเลVนกีตารK นิตติ้ง เข0าครัวและเพ0อทุกที
วVาชีวิตเรานี้จะเริ่มเมื่อไหรV
บVายยังมีเกมปาลูกดอก ทำขนมอบเลVน
เปเปอรKมาเชV แล0วเต0นบัลเลตK และหมากรุก
ปRŒนหม0อไห พากษKเสียง แล0วจุVมเทียนก็หมดมุก
คำทับศัพทKในตัวอยVางที่ 1 นั้นเปaนการใช0คำทับศัพทKที่นำเอาเสียงจากภาษาต0นฉบับถVายทอด
ออกมาเปaนภาษาแปลคือภาษาไทย เนื่องจากในภาษาไทยไมVมีคำหรือศัพทKบัญญัติมาใช0แทนคำใน
ภาษาต0นฉบับ เชVนคำวVา กีตารK, นิตติ้ง, เปเปอรKมาเชVและบัลเลVตK กิจกรรมทั้ง 4 ชนิดนี้ในภาษาไทยไมVมี
ศัพทKบัญญัติใช0จึงต0องอาศัยการเลียนเสียงเพื่อให0เกิดความหมายเชVนเดียวกันกับต0นฉบับ
คำวVา “แกลเลอรี” ในภาษาไทยนั้นมีคำวVา “ห0องแสดงภาพ” แตVผู0แปลไมVใช0คำในภาษาไทย
เนื่องจากในการขับร0องนั้นคำวVาห0องแสดงภาพมีทั้งหมด 4 พยางคK แตVคำวVาแกลเลอรีมี 3 พยางคKทำให0
จำนวนคำในการขับร0องนั้นไมVตรงและกันอาจจะทำให0จังหวะหรือสัมผัสเกิดความคลาดเคลื่อน ดังนั้น
การใช0คำทับศัพทKจึงเปaนทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก0ปRญหาการแปลนี้
ตัวอย?างที่ 2 เพลงเพลงฉันมีความฝXน (I’ve got a dream)
ภาษาต0นฉบับ Gunther does interior design
Ulf is into mime attila’s cupcakes are sublime
Bruiser knits killer sews fang does little puppet shows
And vladimir collects ceramic unicorns
ภาษาแปล
กุนเธอรKชอบแตVงบ0านงานพวกดีไซดK
อูรKฟชอบละครใบ0 อัตติลาทําคัพเค0กได0ใจ
ทอและถัก เย็บและปRก แฟงก็วุVนชอบเชิดแตVหุVน
วลาดิเมียขี้อ0อนเลVนตุ“กตายูนิคอรKน
ตัวอย?างที่ 3 เพลงรักมาเปbดโลกสดใส (Love Is Open The Door)
ภาษาต0นฉบับ was thinking the same thing! 'Cause like
I've been searching my whole life to find my own place
And maybe it's the party talking
or the chocolate fondue
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ฉันก็คิดเหมือนกับเธอเลย แบบวVา
เฝ˜าค0นหาที่ไหนควรคูVกับฉันอยูVทุกครา
ก็อาจจะเปaนเพราะปารKตี้มากไป
หรือช็อกโกแล็ตฟองดูวK

ในตัวอยVางที่ 2 และ 3 นั้นใช0คำทับศัพทKในชื่อเฉพาะทั้งที่เปaนชื่อคน เชVนกุนเธอรK, อูรKฟ, อัตติลา,
แฟง, วลาดิเมีย และชื่อเฉพาะที่เปaนสิ่งของคือคัฟเค0ก, ช็อกโกแลตฟองดูวK นั่นเปaนเพราะชื่อเฉพาะเปaน
คำศัพทKที่ควรจะคงรูปแบบการออกเสียงเดิมไว0และไมVสามารถเปลี่ยนหรือแปลความหมายของชื่อ
เฉพาะให0กลายเปaนความหมายอื่นโดยเฉพาะชื่อคน แตVยังมีการใช0คำทับศัพทKอื่นนอกเหนือจากชื่อ
เฉพาะคือคำทับศัพทKที่สามารถหาคำไทยมาใช0แทนได0แตVกวีไมVเลือกใช0คำไทยแทนเพราะจะทำให0
อรรถรสของคำและเนื ้ อ เพลงเปลี ่ ย นไป นอกจากนั ้ น แล0 ว เพลงประกอบภาพยนตรK ก ารK ต ู น เปa น
ภาพยนตรKที่เข0าถึงวัยเด็กมากกวVาวัยอื่น ๆ การเรียนรู0คำศัพทKจึงเปaนสิ่งที่ควรปลูกฝRง อีกทั้งถ0าหากผู0
แปลใช0คำในภาษาไทยมาใช0ในการแปลก็อาจจะเปaนคำศัพทKที่ยากตVอการเข0าใจของผู0ฟRงเชVนคำวVา
ปารKตี้ ถ0าหากใช0คำไทยแทนจะใช0คำวVา “งานเลี้ยงสังสรรคK” หรือคำวVาดีไซดK หมายถึง “นักออกแบบ”
คำศัพทKเหลVานี้เปaนคำศัพทKทางวิชาการจนเกินไปผู0แปลจึงใช0เทคนิคการแปลโดยใช0คำทับศัพทK
ยังมีเทคนิคการแปลโดยใช0คำทับศัพทKที่นVาสนใจอีกอยVางหนึ่งคือ การแปลโดยที่ภาษาต0นฉบับมี
ความหมายแบบเดียวกับที่ภาษาแปลมีคำยืมที่เปaนคำทับศัพทKมาใช0ดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 4 เพลงในหน5าร5อน (In Summer)
ภาษาต0นฉบับ But put me in summer and I'll be a happy snowman
When life gets rough I like to hold onto my dreams
Of relaxing in the summer sun, just letting off steam
Oh, the sky will be blue,
ภาษาแปล
แตVถ0าฉันเจอหน0าร0อนแล0วฉันจะต0องรVาเริงที่สุด
เวลาปRญหากวนใจจะฝRนถึงภาพฉันเอง
ได0นั่งชิลลKทVามกลางตะวันร0อนแรง มันคงสุดเจœง
โอ0 ท0องฟ˜าต0องสดใส
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ตัวอย?างที่ 5 เพลงวับวาว (shiny)
ภาษาต0นฉบับ Well Tamatoa hasn't always been this glam
I was a drab little crab once
Now I know I can be happy as a clam
Because I'm beautiful baby
ภาษาแปล
ก็ทามาเทาวKไมVได0ดูหรูตั้งแตVเริ่ม
เมื่อกVอนยังเฟอะและดูเกรอะกรัง
แตVตอนนี้ฉันรู0สึกความมั่นใจมันเพิ่ม
ก็เรามันเปŸะปRงอลังเวอรK
ตัวอย?างที่ 6 เพลงไม?ต5องห?วง (You're Welcome)
ภาษาต0นฉบับ Look where I've been I make everything happen
Look at that
Mini Maui just tippity tappin'
Ha ha ha ha ha ha hey
ภาษาแปล
มองไปที่ไหน ก็ทำให0
ทุกอยVางบังเกิด
ดูดิ มาวอิไซสKมินมิ าเต0นกันให0มันระเบิด
เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ0!
ในตั ว อยV า งที ่ 4 ภาษาต0 น ฉบั บ คำวV า relaxing มี ค วามหมายในภาษาไทยคื อ ผV อ นคลาย
ในภาษาแปลนั้นไมVได0แปลโดยใช0คำทับศัพทKคำวVา รีแลค หรือแปลโดยใช0คำไทยแทน แตVใช0คำยืมคำทับ
ศัพทKที่ภาษาไทยยืมมาใช0คือคำวVา ชิลลK ซึ่งหมายถึง ผVอนคลายเชVนเดียวกัน หรือตัวอยVางที่ 5
ภาษาต0นฉบับใช0คำวVา beautiful ในภาษาแปลมีความหมาย สวยงาม แตVผู0แปลไมVเลือกใช0ความหมาย
ตรงมาใช0ในการแปล แตVกลับแปลโดยการนำคำทับศัพทKคำวVา เวอรK มาใช0แทนเพื่อขยายความและเน0น
ย้ำความเปะปRงและความอลังการของตัวละคร
ในตั วอยV างที ่ 6 ภาษาต0 นฉบั บใช0 คำวV า Mini Maui แตV ในภาษาแปลมี การขยายความหมาย
เพิ่มเติมโดยคือ มาวอิไซซKมินิ ซึ่งเปaนการขยายคำวVามินิเพื่อให0ผู0อVานได0ทราบวVากำลังกลVาวถึงขนานตัว
ของมาวอิ เทคนิคการแปลโดยการใช0คำทับศัพทKที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษและการขยายความหมาย
ของคำทับศัพทKโดยการใช0คำทับศัพทKมาขยายอีกรอบเปaนการสร0างความเข0าใจให0กับผู0ฟRงและผู0อVานได0
เปaนอยVางดี อีกทั้งไมVทำให0ความหมายหรืออรรถรสของคำนั้นสูญหายไป
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เทคนิคการแปลโดยการใช0คำทับศัพทKรูปแบบสุดท0ายที่ผู0วิจัยจะได0นำเสนอคือการแปลโดยใช0คำ
ทับศัพทKจากภาษาดั่งเดิมกลVาวคือ ในภาษาต0นฉบับก็ไมVได0มีการแปลภาษาดังกลVาวออกมาเนื่องจาก
เปaนภาษาชนเผVาหรือภาษาชนกลุVมน0อยดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 7 เพลงจำทางขึ้นใจ (We know the way)
ภาษาต0นฉบับ Tatou o tagata folau e vala auina
E le atua o le sami tele e o mai
Ia ava e le lu itau e lelei
Tapenapena
Aue aue
Nuku I mua

ภาษาแปล

Te manulele e tataki e
Aue aue
Te fenua te mā lie
Nae ko hakilia mo kaiga e
ทาโทV ทางาโท โฟเล0า เวละอา อุยนา
เลโท โอเลซามี เท...เล เอโอเมย
อูละวา เอ ลู เทา เอ เล...
ทาเปนา เปนา
ฮะเว อะเว0
นุกคุ อี อูมา
เต มานูเล เลV เอ ทาทา อี เอ
ฮะเว อะเว0
เทะ เฟนู เทะ มาลิเอ...
นาเอ โก ฮะกิลิอะ กางิอา เอV

ในตัวอยVางที่ 7 เปaนเทคนิคการแปลโดยใช0คำทับศัพทKที่ภาษาต0นฉบับไมVได0แปลมากVอน เนื่องจาก
ภาษาที่ใช0ในบทเพลงเปaนภาษาซามัว (Independent State of Samoa) เปaนประเทศที่ประกอบด0วย
หมูVเกาะอยูVในมหาสมุทรแปซิฟ¤กตอนใต0 ชื่อในอดีตคือ เยอรมันซามัว (Climate guides : ออนไลนK)
เปaนภาษาในหมูVเกาะ ภาษาต0นฉบับได0ยกภาษาซามัวมาใช0ในการแตVงบทเพลงและคงเอกลักษณKการ
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ออกเสียง ทVวงทำนอง และเนื้อความของภาษาไว0 ในภาษาแปลยังคงยึดเสียงและทVวงทำนองของภาษา
ซามัวไว0เชVนเดียวกับภาษาต0นฉบับเพราะจะทำให0บทเพลงที่นำมาใช0ในการขับร0องนั้นเกิดความไพเราะ
ตรงจังหวะดนตรีและยังคงเอกลักษณKที่ผู0ประพันธKต0องการสื่อได0ดังเดิม
เทคนิคการแปลโดยใช0คำทับศัพทKนั้นเปaนเทคนิคการแปลเบื้องต0นที่ใช0ในการแก0ปRญหาการแปลที่
เกิดจากการสรรหาคำมาใช0ในการแปลไมVได0 หรือถ0าหากสรรคำมาใช0ได0อาจจะทำให0ความหมายและ
อารมณKของบทเพลงเปลี่ยนแปลงไป การแปลโดยใช0เทคนิคคำทับศัพทKจึงเปaนตัวเลือกแรกที่ผู0แปล
นำมาใช0 เพราะนอกจากจะทำให0ได0ความหมายตรงตามต0องการแล0วที่สำคัญที่สุดคือ ผู0ฟRงและผู0อVาน
บทเพลงจะได0คลังคำศัพทKที่เปaนคำศัพทKเฉพาะ ได0ทราบถึงวัฒนธรรมของภาษาต0นฉบับอยVางถVองแท0
และยังเกิดความคิดตVอยอดตVอไปวVาในภาษาต0นฉบับและภาษาแปลนั้นยังมีวัฒนธรรมบางอยVาง
คาบเกี ่ ย วกั น โดยเฉพาะการปรากฏคำยื ม ที ่ ส ะท0 อ นถึ ง วั ฒ นธรรมการกิ น เชV น ช็ อ กโกแลต สลั ด
หรือวัฒนธรรมทางด0านดนตรีที่ปรากฏเชVน กีตารK เป©ยโน บัลเลตK ซึ่งทำให0เราทราบวVาโดยแท0จริงแล0ว
การแปลโดยการใช0 ค ำทั บ ศั พ ทK น ั ้ น เปa น การแปลข0 า มวั ฒนธรรมที ่ ท ั ้ ง สองภาษาได0 ใ ช0 แ ละแบV ง ปR น
วัฒนธรรมรVวมกันอีกด0วย
5.2 เทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต
การแปลโดยนำคำภาษาบาลี-สันสกฤตมาให0แทนคำไทยที่มีอยูVแล0วในภาษาแปล โดยคำที่นำมาใช0
นั้นเปaนคำที่ภาษาไทยยืมมาใช0อยูVกVอนแล0วและเปaนคำไวพจนKที่รู0จักกันดีในภาษาไทย เทคนิคการแปลที่
ผู0แปลใช0ในการแปลเพลงจากภาพยนตรKการKตูนนั้นมีความหลากหลายในการนำมาใช0เนื่องจากภาษา
แปลคือภาษาไทยนอกจากจะมีคลังคำที่มากแล0ว ยังต0องคำนึงถึงบริบทที่นำมาใช0 ดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 8 เพลงบทเพลงรักษา (Healing Incantation)
ภาษาต0นฉบับ Flower,gleam and glow
Let the power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been hurt
Change the fate's design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once what mine
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บุปผาเรืองแสงสVอง
เปลVงฤทธาของเจ0า
ชVวยย0อนวันให0เรา
คืนสิ่งที่เคยได0ครอง
คลายทุกขKทรมาน
เปลี่ยนชะตาให0ที
แก0เรื่องร0ายให0ดี
คืนสิ่งที่เคยได0ครอง
ที่เคยได0ครอง

ในตัวอยVางที่ 8 ผู0วิจัยพบเทคนิคการแปลเพื่อให0ได0คำและความหมายที่ลึกซึ้ง ชัดเจนและเกิด
ความไพเราะเชVนเดียวกับต0นฉบับ โดยผู0แปลได0นำคำศัพทKจากภาษาแปลคือภาษาไทยเข0ามาใช0ใน
การแปลเพื่อให0เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นเชVนคำวVา Flower ในภาษาแปลมีความหมายวVา ดอกไม0 แตVผู0แปล
หลีกเลี่ยงการใช0คำวVาดอกไม0และใช0คำวVา “บุปผา” ซึ่งเปaนคำจากภาษาบาลีเข0ามาแทนเพื่อให0ผู0ฟRง
และผู0อVานภาษาในภาษาแปลเกิดภาพและเสียงที่ไพเราะขึ้น หรือจะเปaนคำวVา Power ที่ในภาษาไทย
มีคำแปลคือคำวVา พลัง แตVผู0แปลเลือกใช0คำวVา “ฤทธา” และคำวVา Hurt ที่หมายถึง เจ็บปวด แตVผู0แปล
เลือกใช0คำวVา “ทุกขK” เข0ามาใช0ในการแปลแทนทั้งหมดนั้นก็เพื่อให0บทเพลงเกิดกลวิธีการเขียน
แบบพรรณนาโวหาร และคำที่นำมาใช0เหลVานี้มักพบมากในบทกลอน ทำให0ผู0วิจัยได0ทราบวVาการแปล
ในลักษณะนี้นั้น ทำให0ความหมายและภาพของบทเพลงชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตัวอย?างที่ 9 เพลงปล?อยมันไป (Let it go)
ภาษาต0นฉบับ The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
And it looks like I'm the queen
ภาษาแปล
หิมะสีขาวเปaนประกายในราตรี
ไมVมีรอยเท0ายามที่มอง
ในดินแดนอ0างว0างร0างผู0คน
มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
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ในตัวอยVางที่ 9 พบเทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาสันสกฤต คือคำวVา tonight หมายถึง
กลางคืน แตVผู0แปลเลือกใช0คำวVา “ราตรี” ซึ่งมีรากศัพทKมาจากคำวVา “ราตฺริ” ในภาษาสันสกฤต
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : 2554 หน0า 998) นั่นเปaนเพราะคำวVาราตรีมีความหมายที่เปaน
คำไวพจนKคือมีความหมายเดียวกับคำวVากลางคืน และคำวVาราตรียังทำให0ภาพของบทเพลงนี้เดVนชัดขึ้น
เพราะบริบทของบทเพลงกลVาวถึงหิมะสีขาวที่ปกคลุมเต็มพื้นดินในยามค่ำคืน การเลือกใช0คำที่มีความ
งาม และภาษาเชิงพรรณนาทำให0ภาพของฉากในบทเพลงนั้นชัดขึ้นหากไมVได0รับชมภาพยนตรK เพียงแคV
ฟRงเพลงอยVางเดียวก็ทำให0เกิดจินตนาการให0กับผู0ฟRง
ตัวอย?างที่ 10 ฉันมีความฝXน (I've Got a Dream)
ภาษาต0นฉบับ I've got scars and lumps and bruises
Plus something here that oozes
And let's not even mention my complexion
But despite my extra toes
And my goiter And my nose
ภาษาแปล
ทั่วตัวฉันฟกช้ำล0วนเปaนแผล
แถมตรงนี้เห็นมันบวมฉึ่ง
นี่ยังไมVต0องพูดถึงผิวพรรณอันหยาบกร0าน
อาจมีนิ้วเท0าเกินไปหนVอย
อีกคอหอยพอกจมูกบาน
ในตัวอยVางที่ 10 เปaนการแปลโดยใช0เทคนิคการยืมคำจากภาษาสันสกฤต โดยการใช0คำซ0อนที่มี
อยูVแล0วกลVาวคือวVา complexion หมายถึงผิว แตVในบทเพลงได0เติมคำวVา พรรณ เข0ามากลVายเปaน
“ผิวพรรณ” ทำให0กลายเปaนซ0อน คำวVา “พรรณ” นั้นมาจากคำวVา “วรรฺณ” หมายถึง สีของผิว ทำให0
การเติมคำวVาพรรณเพื่อให0ผิวกลายเปaนคำซ0อนนั้นจะชVวยขยายความและอธิบายลักษณะของสีผิวได0
ชัดเจนขึ้น เนื่องจากในบริบทข0างต0นดังกลVาวนั้นบทเพลงกำลังกลVาวถึงผิวพรรณอันหยาบกร0าน
ของกลุVมโจร ทำให0การยืมคำจากภาษาสันสกฤตเข0ามาใช0ในการแปลเกิดความสวยงามของภาษาขึ้น
ด0วย
นอกจากการเติมคำยืมให0คำกลายเปaนคำซ0อนแล0ว ยังมีเทคนิคการแปลการยืมคำจากภาษา
สันสกฤตอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู0วิจัยจะได0นำเสนอคือการแปลโดยการทำให0ความหมายของคำในหนึ่ง
ประโยคถูกถVายทอดออกมาในคำยืมเพียงคำเดียวดังตัวอยVางที่ 11
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ตัวอย?างที่ 11 ฉันมีความฝXน (I've Got a Dream)
ภาษาต0นฉบับ And I know one day romance will reign supreme
Though my face leaves people screaming
There's a child behind it dreaming
Like everybody else, I've got a dream
ภาษาแปล
และในใจเชื่อมั่นวVารักต0องมาเยี่ยมเยือน
ก็ภายใต0หนังหน0าสยองขวัญ
มีเด็กน0อยคอยฝRนมิเคยเลือน
ก็เหมือน ๆ พวกเพื่อน ๆ ฉันมีความฝRน
ในตัวอยVางนี้มีการแปลโดยใช0เทคนิคการแปลคำโดยใช0คำยืมจากภาษาบาลีและสันสกฤตโดยการ
แปลประโยคให0กลายเปaนเพียงคำเดียวคือประโยค face leaves people screaming หมายถึงใบหน0า
คนกรีดร0อง แตVผู0แปลเลือกใช0คำวVาหนังหน0าสยองขวัญเพราะต0องการให0เกิดการใช0คำน0อยแตVกินความ
มาก คำวVาสยองขวัญถือเปaนคำยืมที่นำมาใช0แล0วทำให0ใจความข0างต0นนั้นสมบูรณKแบบและเกิด
ความหมายที่ชัดเจน
อนึ่งจากประโยค face leaves people screaming ในวัฒนธรรมภาษาต0นฉบับอาจหมายถึง
ใบหน0าของตัวละครจากหนังสยองขวัญที่ชื่อวVา scream เปaนหนังแนวฆาตกรรมตVอเนื่องวัยรุVน ออก
ฉายในปลายป© ค.ศ. 1996 ที่ตัวละครหลักของเรื่องนั้นสวมหน0ากาก scream ซึ่งถือวVาภาพยนตรKเรื่อง
นี้เปaนวัฒนธรรมพื้นผิวดังที่ สุพรรณี ป¤±นมณี (2562 : 15) ได0กลVาวไว0ในหนังสือภาษาวัฒนธรรมกับการ
แปลไทย – อังกฤษวVา วัฒนธรรมพื้นผิวคือสิ่งตVาง ๆ ทางวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสได0 มองเห็น ได0ยิน
ได0ฟRง ได0กลิ่น เชVนอาหารการกิน เทศกาล เสื้อผ0า แฟชั่น ดนตรี กีฬา หนัง ละคร การละเลVน ฯลฯ
ดังนั้นหากผู0แปลคงความหมายของประโยคที่หากแปลออกมาจะได0คำวVา “ใบหน0ากรีดร0อง” ผู0ฟRงและ
ผู0อVานในภาษาแปลจะไมVสามารถเข0าใจกับวัฒนธรรมดังกลVาวได0 การเลือกใช0การแปลโดยใช0คำวVา
“ใบหน0าสยองขวัญ” แทนเพื่อทำให0ผู0ฟRงในภาษาแปลเข0าใจได0งVายขึ้น
5.3 เทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท;
การตัดคำเปaนอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถนำมาใช0ในการแปลเพราะคำเหลVานั้นอาจเปaนคำที่ไมVใช0
ความหมายที่สำคัญในตัวบทมากนักของต0นฉบับ เมื่อการละคำหรือข0อความนั้นซึ่งแม0ข0อความจะถูกตัด
ออกไปก็ไมVทำให0บรรยากาศ อรรถรส และสาระสำคัญของต0นฉบับเสียไป (สัญฉวี สายบัว 2550:69)
ดังตัวอยVาง คำที่ขีดเส0นใต0นั้นเมื่อถูกตัดไปก็ไมVทำให0ใจความของเพลงเสียไป อีกทั้งยังทำให0จำนวน
พยางคKและจังหวะของบทเพลงตรงตามต0นฉบับสามารถนำมาใช0ในการขับร0องได0
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ตัวอย?างที่ 12 เพลง จำทางขึ้นใจ (We know the way)
ภาษาต0นฉบับ At night we name every star
We know where we are
ภาษาแปล
เราตั้งชื่อดาวบนเวหา
ให0ชVวยชี้ทางไป
ในตัวอยVางที่ 12 คำที่ขีดเส0นใต0นั้นมีการพูดซ้ำ ติดตVอกันในหลาย ๆ ที่เพื่อการสื่อความหมาย
เพียงอยVางเดียวจึงต0องตัดคำเหลVานั้นออกไป เพราะการคงอยูVของคำที่ซ้ำ ๆ กันนั้นไมVได0ทำให0ใจความ
ของเพลงเดVนชัดขึ้น หรือถ0าหากแปลคำซ้ำจะสVงผลให0การลงจังหวะและจำนวนพยางคKของคำในเพลง
นั้นไมVตรงกับต0นฉบับอาจจะสVงผลให0ไมVสามารถนำไปใช0ในการขับร0องได0 และการตัดคำก็ไมVได0ทำให0เกิด
ความเสียหายหรือใจความเปลี่ยนไป ดังตัวอยVางคำวVา “At Night” หมายถึงยามค่ำคืน ผู0แปลตัดคำนี้
ทิ้งเพราะมีคำวVา “Star” ทำหน0าที่ควบคุมความหมายและบริบทอยูV ถึงแม0จะตัดคำวVา “At Night” ทิ้ง
ในฉบับแปลก็ยังเข0าใจตามบริบทได0วVาคำวVาดวงดาวต0องขึ้นยามค่ำคืนอยูVแล0ว ดังนั้นจึงไมVจำเปaนต0อง
แปลคำวVายามค่ำคืนเพิ่มเข0าอีก
ตัวอย?างที่ 13 เพลง เธอคือใคร (Know who you are)
ภาษาต0นฉบับ I know a girl from an island
She stands apart from the crowd
She loves the sea and her people
She makes her whole family proud
ภาษาแปล
รู0เรื่องเด็กสาวที่เปaนชาวเกาะ
เดVนล้ำกวVาใคร ๆ โดยแท0
รักทะเลและพวกพ0องของเธอ
สร0างความภูมิใจให0พVอแมV
ในตัวอยVางที่ 13 คำที่ถูกตัดไปโดยไมVแปลคือวVา She เนื่องจากในวรรคแรกของเพลง I know a
girl from an island แปลได0วVา รู0เรื่องเด็กสาวที่เปaนชาวเกาะ แสดงให0เห็นถึงเพศสภาพคำวVา “เด็ก
สาว” อยูVแล0วดังนั้นการตัดคำวVา She ออกไปไมVแปลก็ไมVทำให0บริบทของเพลงเปลี่ยนไป และผู0ฟRงยัง
เข0าใจได0วVาเพลงได0กลVาวถึงเด็กสาวในวรรคตVอไป
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ตัวอย?างที่ 14 เพลง นี่ฉันโมอาน?า (I am Moana)
ภาษาต0นฉบับ The people you love will change you
The things you have learned will guide you
And nothing on earth can silence
The quiet voice still inside you
ภาษาแปล
ผู0คนที่เธอรักพาให0เปลี่ยน
สิ่งที่ได0เรียนรู0พาให0ไป
และไมVมีสิ่งใดที่จะกลบ
จะลบจะเลือนเสียงข0างใน
ในตัวอยVางที่ 14 นั้นการละคำในประโยค ถือเปaนกลวิธีที่ต0องใช0บริบทในประโยคหรือเนื้อเพลง
วรรคอื่นเพิ่มเติมและตVางจากการตัดคำศัพทK กลVาวคือ การตัดคำศัพทKนั้นเปaนการตัดคำออกไปโดยไมV
นำมาแปลซึ ่ ง คำศั พทK ที ่ ตั ดออกไปนั ้ นไมV มี ความสำคั ญหรื อทำให0 ใ จความความหมายในบทเพลง
เปลี่ยนไป แตVในสVวนของการละคำในประโยคนั้นต0องอาศัยบริบทของประโยคอื่นรVวมด0วยดังเชVนคำวVา
“you” ที่มีความหมายวVาเธอ ผู0แปลได0แปลในประโยคแรกไปแล0วดังนั้นในประโยคตVอมาจึงละการแปล
คำวVา “you” ซ้ำอีกรอบเพราะสามารถใช0คำวVา “you” ในวรรคแรกมาอ0างอิงความหมายและทำให0
เข0าใจได0เชVนกัน
คำวVา Still เปaนอีกหนึ่งคำที่ผู0แปลเองเลือกใช0กลวิธีการตัดหรือการละคำโดยไมVแปลเปaนเพราะ
ความตั้งใจของผู0แปลเองที่ต0องการให0เกิดคำคล0องจองภายในวรรคและจำนวนพยางคKไมVเกินหรือตVางไป
จากภาษาต0นฉบับ
5.4 เทคนิคการแปลโดยการเติมคำ
เปaนวิธีการเติมคำลงในตัวบทนั้นทำได0ดีกวVาแทรกลงไปในเชิงอรรถ ยิ่งเปaนการแปลที่เปaนบทเพลง
แล0วด0วยนั้นการใช0เชิงอรรถจะทำไมVได0 แตVการแปลโดยเติมคำอธิบายจะต0องยังคงความหมายและ
จังหวะของบทเพลงที่จะแปลให0ได0ใจความเหมือนเดิม ดังตัวอยVาง
5.4.1 การเติมคำลักษณะนามการเติมคำลักษณะนาม เนื่องจากภาษาในต0นฉบับนั้นไมVมีคำ
ลักษณะนามแตVใจความเพลงต0องการระบุจำนวน เมื่อนำมาแปลเปaนภาษาไทยจะต0องเติมลักษณะนาม
ให0กับคำนามด0วยเพื่อทำให0เข0าใจความหมายได0ชัดขึ้น
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ตัวอย?างที่ 15
จากเพลง ไม?ต5องห?วง
ภาษาตันฉบับ Cause I'm gonna need that boat
ภาษาแปล
แคVอยากจะได0เรือสักลำ
ในตัวอยVางที่ 15 คำวVา boat ในเพลงต0นฉบับนั้นเปaนภาษาอังกฤษไมVได0มีการระบุ
ลักษณะนามหรือการบอกจำนวนคำนาม แตVเมื่อผู0แปลนำมาแปลเปaนภาษาไทยแล0วได0ใสVลักษณะนาม
เข0าไปเพื่อทำให0เห็นวVาคำวVา “เรือสักลำ” ในภาษาไทยนั้นมีการระบุจำนวนเข0าไปด0วย และการระบุ
จำนวนลงไปทำให0จำนวนพยางคKไมVได0ขาดหรือเกินจากต0นฉบับจึงไมVสVงผลกระทบตVอการขับร0องแตV
อยVางใด แตVกลับทำให0เกิดผลดีตVอการแปลเพราะผู0ฟRงในภาษาไทยจะได0มีความเข0าใจมากขึ้น
5.4.2 การเติมคำสรรพนาม การเติมคำสรรพนามตVอท0ายคำนาม ใช0ในกรณีที่คำคำนั้นไมVมีคำ
เทียบเคียงในภาษาไทย หรือเปaนชื่อเฉพาะ ผู0แปลจึงตัดสินใจนำคำในภาษาต0นฉบับมาใช0ในฉบับแปล
คำสรรพนามที่เติมลงไปนั้นจึงไปอธิบายความหมายของคำนามวVาเปaนสิ่งใดดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 16 จากเพลง วับวาว
ภาษาต0นฉบับ Little Maui's having trouble with his look
ภาษาแปล
ดูมาวอวิเขามีปRญหาเกี่ยวกับรูปลักษณK
5.4.2 การเติมคำเชื่อม การเติมตัวเชื่อมระหวVางกลุVมความคิดตVาง ๆ ภาษาบางภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ มีการแสดงความพันธKระหวVางความคิด(ประโยค หรือวลี) ด0วยโครงสร0างของประโยคที่
ไมVใช0ในภาษาไทย ในกรณีเชVนนี้วิธีที่จะแสดงความหมายของความสัมพันธKระหวVางกลุVมความคิด
เหลVานี้คือ การใช0คำเชื่อมเปaนการเชื่อมโยงความคิด ดังตัวอยVางที่ขีดเส0นใต0ในต0นฉบับจะไมVปรากฏ
คำเชื่อม แตVในฉบับแปลผู0แปลได0เติมคำเชื่อมเข0าให0เพื่อแสดงความสัมพันธKอยVางใดอยVางหนึ่งไมVวVาจะ
เปaนความขัดแย0ง ความเปaนเหตุเปaนผล ความสอดคล0อง ดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 17
เพลง ห?างเพียงใด
ภาษาต0นฉบับ
If I go there's just no telling how far I'll go
ภาษาแปล
สุดจะคาดและเดาวVาเราต0องไปไกลเพียงใด
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ตัวอย?างที่ 18 เพลง วับวาว
ภาษาต0นฉบับ I was a drab little crab once
Now I know I can be happy as a clam
ฉบับแปล
เมื่อกVอนยังเฟอะและดูเกรอะกรัง
แตVตอนนี้ฉันรู0สึกความมั่นใจมันเพิ่ม
ตัวอย?างที่ 19 เพลง อยู?ที่นี่
ภาษาต0นฉบับ My home my people beside me
ภาษาแปล
ทั้งบ0านทั้งผู0คนที่เคียงข0าง
ในตัวอยVางที่ 17 – 19 นั้นพบวVากลวิธีการเติมคำเชื่อมโยงความคิดจากทั้งสองกลุVม
ความหมายทำให0เนื้อความของเพลงชัดเจนและงVายตVอการเข0าใจมากขึ้นดังตัวอยVางที่ 6 มีการเติม
คำเชื่อมวVา “และ” ตัวอยVางที่ 7 มีการเติมคำเชื่อมคำวVา “แตV” และตัวอยVางที่ 8 มีการเติมคำเชื่อมคำ
วVา “ทั้ง” จากคำเชื่อมที่เติมลงไปนั้นทำให0การแปลในฉบับแปลแตกตVางจากต0นฉบับและในบริบทของ
สังคมไทย คำเชื่อมยังเปaนสVวนที่ทำให0ความหมายของบทเพลงชัดเจนขึ้นเพราะทำให0เห็นกลุVมความคิด
ที่ถูกเชื่อมได0ชัดเจนขึ้น
5.5 เทคนิคการการแปลโดยการคงรูปแบบเหมือนต5นฉบับ
เปaนการแปลที่คงรูปแบบการแตVง ฉันทลักษณK ประโยค คำคล0องจองและการออกเสียงให0
เหมือนกับต0นฉบับมากที่สุด เพื่อคงอรรถรสและความรู0สึก (Feeling) ของบทประพันธKต0นฉบับให0มาก
ที่สุด
5.5.1 การแปลระดับเสียง
ตัวอย?างที่ 20 เพลง จำทางขึ้นใจ
ภาษาต0นฉบับ At night we name every star
ภาษาแปล
เราตั้งชื่อดาวบนเวหา

ในตัวอยVางที่ 20 พบวVาในการร0องเพลงต0นฉบับร0องคำวVา Star (สะ-ตา) ถ0าหากเทียบกับ
เสียงวรรณยุกตKไทยจะเปaนเสียงสามัญ แตVเมื่อนำไปใช0ในการขับร0องจะขึ้นเสียงสูงเปaนเสียงจัตวา และ
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ในฉบับแปลลงท0ายด0วยคำวVา “เวหา” คำสุดท0ายจึงเปaนเสียงจัตวาเชVนกัน กลวิธีการปรับระดับเสียงให0
มีเสียงวรรณยุกตKที่เทVากันนั้นจึงเปaนวิธีที่ทำให0การแปลบทเพลงสามารถนำมาขับร0องได0และไมVเสีย
จังหวะทำนอง
ตัวอย?างที่ 21
เพลง ห?างเพียงใด
ภาษาต0นฉบับ I can lead with pride I can make us strong
I'll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
ภาษาแปล
เปaนผู0นำพี่น0อง ไปสูVความดีงาม
เกินจะสุขใจปอง ก็แคVเราทำตาม
ทั้งที่ใจเรียกร0องได0แตVคอยเฝ˜าถาม
ในตัวอยVางที่ 21 นั้น คำที่ขีดเส0นใต0ในต0นฉบับมีการเลVนเสียงสัมผัสกันทั้งหมด 3 วรรค ใน
สV วนของฉบั บแปลก็ มี การเลV นเสี ยงสั มผั สทั ้ ง 3 วรรคเชV นเดี ยวกั นทำให0 เ ราทราบวV าผู 0 แปลนั ้ นมี
จุดประสงคKในการเลVนสัมผัสให0เหมือนกับต0นฉบับเพื่อรักษาทำนองและจังหวะของเพลงไว0
ตัวอย?างที่ 22 เพลงเมื่อไหร?ชีวิตจะเริ่มต5น (When will live Begin)
ภาษาต0นฉบับ I'll add a few new paintings to my gallery
I'll play guitar and knit And cook and basically
ภาษาแปล
จะแตVงเติมสีสวยงามไว0โชวKในแกเลอรี่
จะเลVนกีตารK นิตติ้ง เข0าครัวและเพ0อทุกที
ในตัวอยVางที่ 22 คำที่ขึ้นเส0นใต0นั้นมีการคงรูปแบบการแปลในสVวนของคำคล0องจอง
ระหวVางบรรทัด หรือที่เราเรียกกันวVาการเลVนสัมผัส ซึ่งในตัวอยVางนี้มีการเลVนสัมผัสนอกและสัมผัสใน
ทั้งในภาษาแปล และภาษาต0นฉบับ โดยสังเกตุจากภาษาต0นฉบับเลือกใช0คำนามคำวVา gallery และ
guitar เพื่อให0เกิดความคล0องจองกัน นอกจากนั้นแล0วยังมีการสัมผัสระหวVางวรรค คือคำวVา gallery
และ basically
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ตัวอย?างที่ 23 เพลงฉันมีความฝXน (I’ve got a dream)
ภาษาต0นฉบับ I have dreams like you, no really
Just much less touchy-feely
ภาษาแปล
ก็มีฝRนเหมือนทVาน เออนิดหนVอย
แตVไมVคVอยละเอียดอVอนนัก
ในสVวนของภาษาแปลก็มีการคงรูปแบบการสัมผัสในระบบเดียวกันคือ สัมผัสคำเดียวกัน
กับภาษาต0นฉบับหากสังเกตการสัมผัสคำเดียวกันนั้นเปaนการใช0คำทับศัพทKของภาษาต0นฉบับคือคำวVา
แกเลอรี่ และ กีตารK สVวนการสัมผัสระหวVางวรรคนั้นก็คงอยูVในรูปแบบเดียวกันคือคำวVา แกเลอรี่ และ
ที
ในตัวอยVางที่ 23 มีการเลือกใช0คำสัมผัสท0ายประโยคทั้งสองภาษา ทั้งภาษาต0นฉบับและ
ภาษาแปล จากการที่ผู0วิจัยตั้งข0อสังเกตจะพบวVาการคงรูปแบบสัมผัสของตัวอยVางนี้นั้นเกิดขึ้นเพื่อให0คำ
ท0ายประโยคนั้นงVายตVอการนำมาใช0ในการขับร0องและงVายตVอการจดจำ ถ0าหากจะแปลประโยคของ
ภาษาต0นฉบับแบบตรงตัวโดยไมVมีการปรับแล0วประโยค I have dreams like you, no really. Just
much less touchy-feely นั้นจะหมายถึง “ฉันมีความฝRนเหมือนคุณจริง ๆ ความฝRนฉัน มันเปaนเรื่อง
เล็กน0อยไมVใชVสิ่งที่สวยงามมากนั” แตVเมื่อนำมาใช0ในภาษาแปลนั้นยังคงต0องการรูปแบบการคล0องจอง
เหมือนภาษาต0นฉบับคือ really สัมผัสกับคำวVา feely จึงเลือกใช0การเรียงประโยคและปรับประโยคให0
มีคำสัมผัสในท0ายวรรคโดยใช0คำวVา หนVอย และนัก มาสัมผัสกัน จึงยังทำให0คงรูปแบบการสัมผัสอยูV
เชVนเดิม แตVเปลี่ยนจากการสัมผัสสระเปaนสัมผัสพยัญชนะแทน
ตัวอย?างที่ 24 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heart)
ภาษาต0นฉบับ So cut through the heart, cold and clear
Strike for love and strike for fear
See the beauty, sharp and sheer
ภาษาแปล
เจาะลงตรงหัวใจใสและเย็น
ความรักความหวั่นไหวไมVเว0น
งามดั่งแก0วสVองแววชัดเดVน
ในตัวอยVางที่ 24 นั้นจะพบวVาการคงรูปแบบเสียงสัมผัสท0ายวรรคทั้ง 3 วรรคเพื่อให0เกิด
ความไพเราะของบทเพลงวิเคราะหKจากการแปลซึ่งถาหากแปลตรงตรงตัวแล0วในวรรคแรกคำวVา cold
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and clear เมื่อแปลแล0วผู0แปลจะต0องแปลให0ความหมายของคำวVาเย็นอยูVกVอนคำวVาใส(คำวVาใสใน
บริบทนี้ถูกนำมาใช0แทนคำวVาชัดเจน เพราะในเนื้อเพลงต0องการเปรียบเทียบหัวใจที่เปaนนำแข็งนั้นทั้ง
เย็นและใส) แตVผู0แปลเลือกใช0คำวVาเย็นวางไว0ในตอนท0ายของวรรคเพื่อให0เกิดการสัมผัสกับคำวVา เว0น
และเดVน ดังเชVนในภาษาต0นฉบับที่คำวVา clear มีเสียงสัมผัสกับคำวVา fear และ sheer
ตัวอย?างที่ 25 เพลงรักมาเปbดโลกสดใส (Love is open the door)
ภาษาต0นฉบับ We don't have to feel it anymore!
Love is an open door!
Love is an open door!
Life can be so much more!
ภาษาแปล
จำเปaนต0องเก็บไว0
รักมาเป¤ดโลกสดใส
รักมาเป¤ดโลกสดใส
ภาพในชีวิตเปลี่ยนไป
ในตัวอยVางที่ 25 ยังคงเปaนการคงรูปแบบเสียงและรูปแบบการสัมผัส เนื่องจากตัวบทที่
นำมาวิเคราะหKนั้นเปaนตัวบทเกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตKการKตูนจึงต0องให0ความสำคัญกับความงาม
ทางภาษาเปaนอยVางมาก การสัมผัสในตัวอยVางนี้เปaนอีกหนึ่งตัวอยVางที่ทำให0เห็นวVาการเลือกใช0คำสัมผัส
ทั้งในภาษาต0นฉบับคือคำวVา anymore – door-door-more ในท0ายประโยคและภาษาแปลใช0คำวVา
ไว0-ใส-ใส-ไป ซึ่งเปaนการปรับบทแปลให0ความงามทางด0านภาษานั้นคือการเลVนสัมผัสนั้นเอง
การใช0เทคนิคการแปลโดยคงรูปแบบทางด0านเสียงให0เหมือนกับต0นฉบับนั้นเปaนเทคนิค
การแปลหนึ่งที่ธานี พูนสุวรรณเลือกใช0เปaนจำนวนมาก ดังที่ได0กลVาวไว0ข0างต0นวVาการแปลระดับเสียง
หากคงรูปแบบการแปลระดับเสียงไว0ได0มากเพียงใด จะทำให0งานแปลนั้นมีอรรรสในการฟRง และมี
ความงVายที่จะนำมาขับร0อง โดยเฉพาะเพลงของ Disney นั้นเปaนเพลงที่ใช0ในภาพยนตรKการKตูนซึ่งผู0ชม
สVวนมากเปaนเด็ก การคำนึงถึงเสียง จังหวะ และรูปแบบการร0องให0เหมือนกับภาษาต0นฉบับนั้นเปaนสิ่งที่
สำคัญอยVางยิ่ง
5.5.2 การแปลประโยคกรรตุวาจกและกรรมวาจก ในการแปลจากภาษาต0นฉบับเปaนภาษาไทย
นั้นมีปRญหาในด0านของโครงสร0างภาษา กลVาวคือภาษาไทย(ภาษาแปล) มีการเรียงประโยคที่แตกตVาง
จากภาษาต0 น ฉบั บ ดั ง นั ้ น การแปลประโยคกรรตุ ว าจก (Active Voice) และประโยคกรรมวาจก
(Passive Voice) จึงเปaนเรื่องที่ต0องคำนึงถึงดังตัวอยVาง
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ตัวอย?างที่ 26 เพลง เธอคือใคร
ภาษาต0นฉบับ I have crossed the horizon to find you
ภาษาแปล
ฉันข0ามฟ˜าข0ามทะเลเพื่อให0ได0เจอ
ตัวอย?างที่ 27 เพลง นี่ฉันโมอาน?า
ภาษาต0นฉบับ I am a girl who loves my island
I'm the girl who loves the sea
ภาษาแปล
คือคนที่รักในเกาะเปaนบ0านเกิด
และก็รักทะเลดังใจ
ตัวอย?างที่ 28 เพลง เธอคือใคร
ภาษาต0นฉบับ They have stolen the heart from inside you
ภาษาแปล
เธอถูกเขาดึงเอาใจพรากจากอกไป
ในตัวอยVางที่ 26 – 27 นั้นมีความแตกตVางกันในด0านของการแปลประโยคสองรูปแบบคือ
ในตัวอยVางที่ 26 และ 27 นั้นเปaนการแปลประโยคในรูป กรรตุวาจก (Active Voice) คือประธานเปaน
ผู0กระทำกลVาวคือ ในฉบับแปลและต0นฉบับยังคงแปลตามรูปแบบของประโยคเดิมหากสังเกตการแปล
โดยเฉพาะคำกริยาคำวVา crossed และคำวVา loves นั้นเปaนคำกริยาที่แสดงการกระทำที่ผVานมาแล0ว
ถือวVาเปaน Active Voice ของ Present Perfect Tense แตVในภาษาไทย กริยาคำวVา ข0ามและคำวVารัก
นั้นเปaนการแสดงออกถึงเหตุการปRจจุบันที่กำลังดำเนินอยูV
ในตัวอยVางที่ 28 นั้นเปaนการแปลประโยคในรูป กรรมวาจก (Passive Voice) คือประธาน
เปaนผู0ถูกกระทำในต0นฉบับและฉบับแปลที่วVา “เธอถูกเขาดึงเอาใจพรากจากอกไป” คำวVา “เธอ” ทำ
หน0าที่เปaนประธานในประโยค แตVประธานถูกคำวVา “เขา” ซึ่งแสดงกริยา “ดึง” ออกจากอกไปทำให0
เห็นวVาประธานในประโยคถูกกระทำ ถึงแม0จะมีการแปลจากต0นฉบับมาแล0วแตVผู0แปลยังคงรูปแบบ
ประโยคไว0เชVนเดิม
5.6 เทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยน (Transposition)
5.6.1 เปลี่ยนการเรียงคำหรือวลี (reordering) เปaนเทคนิคการแปลที่ผู0แปลต0องใช0ในการแปล
เนื่องจากในภาษาต0นฉบับนั้นอาจจะมีการเรียงประโยคคนละแบบซึ่งรวมทั้งการนำเสนอวVาความคิดใด
มากVอนมาหลังดังตัวอยVาง
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ตัวอย?างที่ 29 เพลง อยู?ที่นี่
ภาษาต0นฉบับ We make our nets from the fibers
ภาษาแปล
เส0นใยถักเปaนแหเพื่อหาปลา
ในตัวอยVางที่ 29 นั้นมีวิธีการเรียงคำและประโยคที่ตVางต0นฉบับ กลVาวคือต0นฉบับมีการ
เรียงคำในประโยคและเสนอแนวคิดวVา “We make our nets” นั้นมากVอนแล0วตามด0วย “from the
fibers” ตามมาทีหลังคือกลVาวถึงการสร0างตาขVายกVอนแล0วคVอยบอกที่มาวVาตาขVายดักปลานั้นมาจาก
ไหน สVวนในฉบับแปลนั้นมีการนำเสนอแนวคิดที่วVา “เส0นใยถักทอ” เปaนแนวคิดที่มากVอน และตาม
ด0วย “เปaนแหเพื่อหาปลา” เปaนแนวคิดที่ตามมาทีหลัง ทำให0เห็นถึงกลวิธีการจัดเรียงลำดับที่มีการปรับ
ให0การเรียงคำนั้นตVางไปจากต0นฉบับ
ตัวอย?างที่ 30 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heart)
ภาษาต0นฉบับ So cut through the heart, cold and clear
Strike for love and strike for fear
See the beauty, sharp and sheer
ภาษาแปล
เจาะลงตรงหัวใจใสและเย็น
ความรักความหวั่นไหวไมVเว0น
งามดั่งแก0วสVองแววชัดเดVน
ในตัวอยVางที่ 30 การเรียงคำในภาษาต0นฉบับนั้นมีการเรียงคำวVา cold กVอนคำวVา clear
แตVในภาษาแปลนั้นกลับมีการเรียงคำที่ตVางจากภาษาแปลเนื่องจากต0องการให0เกิดการสัมผัสในวรรค
ถัดไป ดังนั้นในภาษาแปลคำวVา ใส จึงถูกวางไว0กVอนคำวVา เย็น เพื่อให0คำวVาเย็นสัมผัสกับคำวVา เว0น และ
เดVน
ตัวอย?างที่ 31 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heat)
ภาษาต0นฉบับ Born of cold and winter air
ภาษาแปล
กVอกำเนิดในลมหนาวเย็น
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จากประโยคในตั ว อยV า งที ่ 31 มี ก ารเรี ย งลำดั บ ของคำในประโยคที ่ แ ตกตV า งจาก
ภาษาต0นฉบับกลVาวคือ ในภาษาต0นฉบับมีการวางคำวVา cold กVอนคำวVา winter air เพื่ออธิบายการ
เกิดวVาเกิดจากความเย็นและลมหนาว แตVในภาษาแปลได0วางคำวVาลมหนาวกVอนคำวVาเย็น เนื่องจากใน
บริบทของพื้นที่จากภาพยนตรKนั้นเปaนฉากกลุVมคนที่รวมตัวกันในธารน้ำแข็งและกำลังอธิบายการเกิด
ของชนเผVา แตVในบริบททางวัฒนธรรมของคนไทยนั้นไมVมีภาพของธารน้ำแข็ง และเพื่อให0งVายตVอการ
เข0าใจของผู0ฟRงซึ่งเปaนคนไทย ผู0แปลจึงต0องเลือกใช0คำแปลข0ามวัฒนธรรม (cultural substitution)
โดยใช0คำวVาลมหนาวเย็นเพื่ออธิบายความรู0สึกของลมหนาววVามีความเย็น เพราะในวัฒนธรรมของไทย
นั้นลมหนาวอาจจะไมVมีความเย็นเทVาลมหนาวในภาษาต0นฉบับซึ่งเปaนลมจากหิมะ และการใช0คำวVา
“ลมหนาวเย็น” ทำให0ผู0อVานในวัฒนาธรรมภาษาแปลเข0าใจและรู0สึกได0ทันที
ตัวอย?างที่ 32 เพลงปX‰นหิมะด5วยกันไหม (Do you want to build a snowman)
ภาษาต0นฉบับ Come on let’s go and play
ภาษาแปล
ไปเลVนด0วยกันรีบมา
ในตั ว อยV า งที ่ 32 มี ค วามเดV น ชั ด ทางด0 า นการเรี ย งลำดั บ ของคำและสอดคล0 อ งกั บ
วัฒนธรรมในภาษาแปล เนื่องจากคนไทยนั้นเปaนคนที่มีน้ำใจ การแปลของธานี พูนสุวรรณจึงเปaนการ
แสดงวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของคนไทยลงไปในบทเพลงด0 ว ย โดยการแปลนั ้ น มี ก ารสลั บ ตำแหนV ง
ความสำคัญของประโยคโดยมีการชวนให0 “ไปเลVนด0วยกัน” กVอนจะมีการเรVงโดยใช0คำวVา “รีบมา” ตVาง
จากภาษาต0นฉบับที่มีการเรVงให0 “รีบมา” (Come on) กVอนชวน “ไปเลVนด0วยกัน” (let’s and play)
ซึ่งการเรียงประโยคที่ตVางกันสะท0อนภาพวัฒนธรรมของทั้งสองภาษาอยVางชัดเจน
ตัวอย?างที่ 33 เพลงเป‹นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน
ภาษาต0นฉบับ There’ll be music, there’ll be light
ภาษาแปล
มีประดับไฟ มีดนตรี
เทคนิคการแปลโดยการเรียงคำใหมVในตัวอยVางที่ 33 นั้นเปaนอีกหนึ่งเทคนิคที่นำมาใช0
เพื่อให0เกิดความลื่นไหลและตรงจังหวะในการร0องเพลง ในภาษาต0นฉบับจะมีการแบVงวรรคการร0องเปaน
4-3 คือ There’ll be music ออกเสียงร0องทั้งหมด 4 พยางคK และ there’ll be light ออกเสียงร0อง
ทั้งหมด 3 พยางคK ดังนั้นผู0แปลจึงต0องมีการเรียงลำดับโดยการนำความหมายของประโยค there’ll be
light ซึ่งในภาษาไทยแปลเปaน “มีประดับไฟ” มีทั้งหมด 4 พยางคK และนำความหมายของประโยค
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There’ll be music ซึ่งในภาษาแปลคือ “มีดนตรี” มีทั้งหมด 3 พยางคKนำมาไว0ด0านหลังแทน เพื่อให0
การออกเสียงร0องนั้นตรงจังหวะและทำนองเดียวกันกับภาษาต0นฉบับ
การแปลโดยใช0เทคนิคการเปลี่ยนการเรียงคำหรือวลีใหมVนั้นทำให0ภาษาต0นฉบับและภาษา
แปลมีความสอดคล0องกันมากขึ้น ทั้งในด0านการร0อง ทำนอง จังหวะ จินนาการและความหมายของคำ
ทั้งนี้เพื่อให0ผู0ฟRงเพลงและอVานเนื้อเพลงเข0าใจและได0รับอรรถรสในทั้งสองภาษา
5.6.2 การเปลี่ยนโครงสร5างจากคำให5เป‹นวลี (substitution) โครงสร0างของคำแตVละภาษา
มีทั้งเหมือนและแตกตVางกันและอาจเปaนปRญหาในการแปลคือเรื่องแรกความแตกตVางด0านคุณสมบัติ
สองความแตกตVางในด0านการประกอบคำด0วยหนVวยเสียงหรือหนVวยการเติมพิเศษที่บอกความหมาย
เพิ่มเติมในด0านเพศ พจนK กาล และความหมายอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อผู0แปลถVายทอดความหมายของคำใน
ต0นฉบับเปaนคำในภาษาฉบับและผู0แปลจะเปลี่ยนโครงสร0างของคำเสียใหมVก็ได0โดยยึดหลักวVาให0
เหมาะสมและถูกกับไวยากรณKของภาษาแปลดังตัวอยVาง
ตัวอย?างที่ 34
เพลง นี่ฉันโมอาน?า
ภาษาต0นฉบับ She loves the sea and her people
ภาษาแปล
รักทะเลและพวกพ0องของเธอ
ตัวอย?างที่ 35
เพลง วับวาว
ภาษาต0นฉบับ Watch me dazzle like a diamond in the rough
ภาษาแปล
ดูเดVนราวเพชรเงาประกายที่ไร0คูVแขVง
ในตัวอยVางที่ 34 - 35 นั้นจะเห็นได0วVาคำที่ขีดเส0นใต0ในต0นฉบับนั้นทำหน0าที่เปaนคำ แตVเมื่อ
มีการแปลและนำมาใช0ในการขับร0องในฉบับแปลแล0วนั้นจะกลายเปaนวลี ในความหมายที่ปรากฏ
โดยรวมก็ยังคงความหมายเดิมอยูVและเปaนเรื่องที่สามารถยอมรับกันได0ในการแปลเพลง
ตัวอย?างที่ 36 เพลงฉันมีความฝXน (I’ve Got a Dream)
ภาษาต0นฉบับ Yep, I'd rather be called deadly
for my killer show-tune medley
'Cause way down deep inside I've got a dream
He's got a dream
He's got a dream
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ภาษาแปล

ใชV อยากได0ขึ้นชื่อนิ้วพิฆาต
ตอนที่วาดลวดลายคอนแชโต0
ก็เพราะลึกๆอยากโชวK ฉันมีความฝRน
ก็เขามีฝRน
ฝRนอันยิ่งใหญV
ตัวอย?างที่ 37 เพลงฉันมีความฝXน (I’ve Got a Dream)
ภาษาต0นฉบับ And my goiter And my nose
I really want to make a love connection
Can't you see me with a special little lady
Rowing in a rowboat down a stream
Though I'm one disgusting blighter
ภาษาแปล
อีกคอหอยพอกจมูกบาน
ฝRนฉันแสนหวานอยากพบสักคนที่รกั กัน
เธอลองนึกภาพฉันคูVขวัญคนงามทรามสดใส
พายเรือไปบนสายธารอันชื่นชู
ถึงรูปชั่วตัวดำต0อยต่ำนัก
ผู0แปลนำเทคนิคการแปลโดยการเปลี่ยนโครงสร0างคำให0กลายเปaนวลีในตัวอยVางที่ 36
เพื่อทำให0เกิดความชัดเจนในความในความหมาย คือ คำวVา deadly นั้นมีความหมายเทียบเคียงกับ
ภาษาไทยหมายถึง มฤตยู ร0ายแรง ร0ายกาจ พิฆาต ซึ่งคำเหลานี้นั้นเปaนคำที่เข0าใจได0ยากสำหรับเด็ก
การเปลี่ยนคำ ให0กลายเปaนวลีคำโดยเติมคำขยายคำวVา นิ้ว เข0าไปในคำวVาพิฆาต กลายเปaน นิ้วพิฆาต
ทำให0เกิดความหมายที่ชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้นจึงเปaนเทคนิคที่ผู0แปลนำมาใช0 นอกจากนั้นผู0แปล
หลีกเลี่ยงการแปลซ้ำกับประโยคเดิมในประโยค He's got a dream คำวVา dream หมายถึงความฝRน
หากแปลคำวVาความฝRนซ้ำกันสองรอบจะทำให0ความนVาสนใจของบทเพลงลดน0อยลง ผู0แปลจึงเปลี่ยน
คำวVา ความฝRน ในภาษาแปลให0กลายเปaนวลี ฝRนอันยิ่งใหญV เพื่อความไพเราะของบทเพลง
ในตัวอยVางที่ 37 เปaนการใช0เทคนิคการแปลโดยการเปลี่ยนคำให0กลายเปaนวลีอยVางชัดเจน
ในด0านโครงสร0างโดยในภาษาต0นฉบับนั้นคำวVา nose หมายถึง จมูก แตVในฉบับแปลนั้นได0เติมคำวVา
บานเข0าไปหลังจมูก เพื่ออธิบายให0เกิดความชัดเจนทำให0ฉบับแปลดูเปaนธรรมชาติ สละสวยมากขึ้น
สVวนคำวVา disgusting blighter นั้นเปaนคำที่แสดงถึงด0านลบของบุคคลทั้งในด0านนิสัย
ลักษณะสVวนตัว การที่จะทำให0คำสองคำนี้แสดงถึงลักษณะตัวบุคคลในคำเดียวอาจจะเปaนเรื่องที่ยาก
ดังนั้นการเปลี่ยนให0คำกลายเปaนวลีที่เด็กคุ0นเคย หรือให0สอดคล0องกับวัฒนธรรมของภาษาแปลดังที่
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สุพรรณ ป¤±นมณี (2562) ได0กลVาวไว0วVาการหาความเทียบเทVาโดยการแปลคำตVอคำ เรียกวVา calque
หรือ substitution นั้นผู0แปลต0องมีการนำสำนวน หรืออาจปรับโครงสร0างและไวยากรณKเล็กน0อย
เพื่อให0ผู0อVานภาษาปลายทางอVานได0เข0าใจ วิธีการนี้แสดงลักษณะการใช0ภาษาของภาษาต0นทางได0มาก
ที่สุด ดังนั้นทางผู0แปลจึงเลือกใช0สำนวนที่คุ0นเคยคือ “รูปชั่วตัวดำ” เพื่อปรับให0คำจากภาษาต0นฉบับ
เมื่อแปลเปaนภาษาแปลแล0วเกิดความสวยงามและผู0อVานอVานได0เข0าใจมากขึ้น
ตัวอย?างที่ 38 เพลงของต5องซ?อมต?อ (Fix Upper)
ภาษาต0นฉบับ Are you holding back your fondness
Due to his unmanly blondness?
ภาษาแปล
ห0องน้ำไมVเข0าแตVเขาชอบเลVนปลVอยตามต0นไม0
เธอนVะคงจะแอบคลั่งไคล0ที่เขาผมทองสลวยเกินชายสิ
เทคนิคการแปลโดยการเปลี่ยนคำเปaนวลีนั้นในตัวอยVางที่ 38 นั้นถือเปaนอีกหนึ่งตัวอยVางที่
ทำให0ผู0วิจัยได0ทราบถึงการถVายทอดความคิดของคนในภาษาต0นฉบับและภาษาแปล ภาษาต0นฉบับนั้น
ใช0คำวVา blondness หมายถึงบุคคลที่มีผมสีทอง แตVผู0แปลได0เติมคำวVา ยาวสลวย เพิ่มเข0ามาเพื่อแสดง
ความคิดของภาษาแปลวVา เปaนกลุVมบุคคลที่เจ0าบทเจ0ากลอน และเปaนภาษาที่มีคำขยายที่หลากหลาย
อีกทั้งหากเติมคำขยายเข0าไปจะทำให0ภาพของผมสีทองนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เทคนิคการแปลโดยการเปลี่ยนคำให0กลายเปaนวลีถือได0วVามีเปaนอีกหนึ่งเอกลักษณKที่ใช0ใน
การแปลเพลงจากภาษาต0นฉบับเปaนเพลงในภาษาไทย เนื่องจากวัฒนธรรมในไทยและภาษาที่ใช0มี
ความหลากหลาย การเพิ่มคำให0กลายเปaนวลีจะให0ความหมายของคำนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไมVทำ
ให0สูญเสียความหมายของภาษาต0นฉบับ เทคนิคการแปลชนิดนี้จึงเปaนที่นิยมในหมูVนักแปล โดยเฉพาะ
นักแปลเพลงเพราะจะทำให0เนื้อเพลงสามารถสื่อสารได0ตรงตามบริบท
5.6.3 การแปลโดยอ5 า งความหมายเที ย บเท? า (equivalence) ใช0 ใ นกรณี ท ี ่ ต 0 น ฉบั บ นั ้ น มี
ความหมายอ0างอิงถึงสิ่งหรือกิจกรรมที่ภาษาแปลไมVสามารถอธิบายความให0ชัดเจนและเข0าใจได0งVาย
โดยเฉพาะการแปลบทเพลงที่ต0องใช0ภาษาให0กระชับและตรงตามจังหวะเนื้อร0อง ผู0แปลจึงเลือกใช0คำที่
บุคคลในภาษาแปลฟRงแล0วสามารถมองเห็นภาพได0ชัดเจน
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ตัวอย?างที่ 39 เพลง นี่ฉันโมอาน?า
ภาษาต0นฉบับ I's like the tide
Always falling and rising
ภาษาแปล
ดั่งคลื่นทะเล
ยังคงขึ้นลงเรื่อยไป
ในตัวอยVางที่ 39 คำวVา “tide” หมายถึงน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งในภาษาแปลผู0คนไมVคุ0นเคยกับ
ปรากฏการนี้มากนักจึงเลือกใช0คำวVาคลื่นเพื่อมาอธิบายคลื่นมีลักษณะซัดขึ้นลง และประโยคตVอไปยัง
อธิบายตVอไปวVาคลื่นทะเลก็มีการขึ้นลงอยูVเหมือนกัน การอธิบายโดยใช0คำวVา “คลื่น” นั้นจึงสามารถให0
ความหมายที่ชัดและเข0าใจมากกวVา
ตัวอย?างที่ 40 เพลงไม?ต5องห?วง
ภาษาต0นฉบับ And the tapestry here in my skin
ภาษาแปล
แล0วรVองรอย บนผิวกาย ที่ปรากฏ
ในตัวอยVางที่ 40 นั้นคือวVา “tapestry” พรมหนังที่ประดับลวดลายสามารถนำไปแขวน
ในบ0านหรือผนังบ0านเปaนงานศิลปะของชาวตะวันตก แตVเมื่อนำมาใช0ในบทแปลประกอบเข0ากับเนื้อ
เรื่องที่กลVาวถึงตัวละคร มาวอวิ ที่มีลวดลายจากการตVอสู0และบาดแผลเต็มตัว ผู0แปลจึงใช0คำวVา
“รVองรอย” ที่ปรากฏบนผิวกายแทน เพื่อทำให0ได0ภาพของรอยสักและรVองรอยการตVอสู0ที่ปรากฏบน
ผิวหนังของมาวอวิซึ่งวิธีนี้เปaนการอ0างถึงสิ่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงกวVา นั้นก็คือรVองรอยบาดแผล
บนตัวมาวอวิไมVใชV พรมหนังประดับลายที่ใช0แขวนผนังบ0าน
ตัวอย?างที่ 41 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heart)
ภาษาต0นฉบับ This icy force both foul and fair
Has a frozen heart worth mining
ภาษาแปล
จากฝนเปaนก0อนน้ำแข็งหนา
ความหนาวเหน็บอันเพลิดเพลิน
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ในตัวอยVางที่ 41 ผู0แปลได0นำคำที่มีความเฉพาะเจาะจงและเข0าใจในมุมมองวัฒนธรรมของ
ภาษาแปลเข0ามาใช0ในการแปลคือคำวVา Frozen หมายถึง ผลึกน้ำแข็ง เยือกแข็ง การแชVแข็ง แตVใน
ภาษาแปลเลือกใช0คำวVา ความหนาวเหน็บ เข0ามาใช0แทน เพื่อให0ผู0ที่ฟRงหรืออVานเพลงนี้เข0าใจและเห็น
ภาพชัดเจน เนื่องจากเทคนิคการแปลนี้จะชVวยให0ความเข0าใจภาพของสิ่งที่ไมVเคยปรากฏในภาษาแปล
ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงแม0จะมีการเปลี่ยนความหมายของคำให0แตกตVางจากภาษาต0นฉบับ แตVเมื่อนำ
ความหมายใหมVเข0ามาเทียบเทVา (equivalence) ก็ยังคงความเข0าใจได0เชVนเดียวกัน
ตัวอย?างที่ 42 เพลงในหน5าร5อน (In Summer)
ภาษาต0นฉบับ Bees'll buzz, kids'll blow dandelion fuzz
And I'll be doing whatever snow doesIn summer
ภาษาแปล
ผึ้งบินวVอน เด็กน0อยวิ่งเลVนและเป·าเกสร
และฉันต0องเปaนเหมือนหิมะที่เจอหน0าร0อนสักครั้ง
ในตัวอยVางที่ 42 คำวVา dandelion นั้นหมายถึงดอกแดนดิไลออน ซึ่งเปaนคำเฉพาะมาก
จนเกินไป หากผู0อVานหรือผู0ฟRงไมVเคยเห็นดอกไม0ชนิดนี้มากกVอน ก็ไมVอาจจินตนาการภาพของดอกไม0
ชนิดนี้ได0 ดังนั้นการนำคำวVา เกสร เข0ามาใช0แทนจึงเปaนการใช0คำกว0าง ๆ แทนคำเฉพาะเจาะจง
เนื่องจาก สิ่งที่แปลนั้นมีความเฉพาะเปaนอยVางมาก แตVไมVมีสิ่งใดที่จะหยิบยกขึ้นมาเพื่อแปลโดยเสริม
ข0อมูลอธิบายให0ผู0อVานเข0าใจ จึงเลือกใช0การแปลโดยใช0คำกว0าง ๆ ผู0อVานก็พอจะเข0าใจได0 หากแปล
ละเอียด เสริมข0อมูล ขยายความอาจทำให0เกิดการแปลผิดประเด็นได0 ดังตัวอยVาง ดอกแดนดิไลออน
เปaนวัชพืชที่ขึ้นได0ทั่วไป เปaนไม0ล0มลุกขนาดเล็กต0นสูงประมาณ 6-10 นิ้ว ขึ้นได0ตลอดป© แตVเปaนพืช
เมืองหนาว พบได0ทั้งในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ แตVไมVพบในเมืองไทย ลำต0นของแดนดิไลออน
สั้นมีใบออกจากโคนลำต0นเปaนกระจุก แตVละใบเว0าเปaนแฉกแหลม มีดอกสีเหลือง เมื่อดอกรVวงจะ
กลายเปaนเมล็ดติดอยูVที่ฐานดอกเปaนปุยสีขาวกลม ๆ ซึ่งในภาษาแปลไมVสามารถหาความหมายใด หรือ
ดอกไม0ชนิดใดมาเทียบเคียง จำเปaนต0องใช0คำวVาเกสร ซึ่งเปaนความหมายโดยกว0างแทน
เทคนิคการแปลโดยใช0คำเทียบเทVาเปaนเทคนิคที่ผู0แปลเลือกใช0อยVางกว0างขวาง เนื่องจาก
การแปลในแตVละชนิด ไมVวVาจะเปaน นวนิยาย เพลง หรือกวีนิพนธK มีข0อจำกัดในด0ายการถVายทอด
วัฒนธรรมของภาษา เนื่องจากแตVละประเทศไมVได0มีวัฒนธรรมรVวมกันทั้งหมด ดังนั้นการหาคำมา
เทียบเคียงในภาษาแปลจึงเปaนสิ่งที่งVายและทำให0ผู0อVานรับรู0และเข0าใจตัวบทได0อยVางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผู0วิจัยจะได0นำเสนอความถี่ของเทคนิคการแปลที่ใช0ในงานแปลเปaนตารางเพื่อให0ผู0อVานเห็นภาพได0
ชัดเจนยิ่งขึ้นดังตารางตVอไปนี้
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ตารางที่ 2 ความถี่ของเทคนิคการแปลที่พบในเพลงประกอบภาพยนตร;ของ Disney
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

กลวิธีการแปล
เทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยน
เทคนิ ค การแปลโดยการยื ม คำจากภาษาบาลี –
สันสกฤต
เทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพทK
เทคนิคการแปลโดยการคงรูปแบบเหมือนต0นฉบับ
เทคนิคการแปลโดยใช0คำทับศัพทK
เทคนิคการแปลโดยการเติมคำ

ความถี่ (ร5อยละ)
25
20
18.33
16.66
11.66
8.33

จากตารางข0างต0น เทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนที่เลือกใช0มากที่สุดเพราะเทคนิคนี้ทำให0
การแปลนั้นสามารถแก0ปRญหาวัฒนธรรมภาษาต0นฉบับไมVตรงกับภาษาแปลได0ดีที่สุดอีกทั้งเทคนิคการ
แปลโดยการปรับเปลี่ยนสามารถปรับได0ทั้งระดับคำและระดับประโยคเพื่อให0ประโยคของภาษาแปล
ออกมามีความสวยงามและสามารถนำไปใช0ในการขับร0องได0ตรงกับภาษาต0นฉบับมากที่สุด รองลงมา
จะเปaนเทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤตเพราะการยืมคำนั้นจะทำให0เกิดความ
หลากหลายทางด0านคำศัพทKและผู0แปลสามารถเลือกคำที่ไพเราะนำมาแปลในบทเพลงได0 เรื่องมาถึง
เทคนิคการตัดศัพทKที่ชVวยในการแก0ปRญหาคำศัพทKที่เกินมาโดยไมVจำเปaนในภาษาแปล เทคนิคการแปล
โดยการคงรู ป แบบเหมื อ นต0 น ฉบั บ การแปลโดยการทั บ ศั พ ทK เ พื ่ อ ยั ง คงเอกลั ก ษณK ข องคำใน
ภาษาต0นฉบับและให0ผู0อVานได0เรียนรู0วัฒนธรรม เสียง และความหมายที่เหมือนกับระหวVางสองภาษา
ท0ายที่สุดคือเทคนิคการแปลโดยการเติมคำศัพทKถูกนำมาใช0น0อยที่สุด เนื่องจากการเติมคำศัพทKนั้น
ไมVนิยมนำมาแก0ปRญหาเพราะการเติมคำศัพทKจะทำให0จำนวนคำของบทแปลเพิ่มขึ้นโดยปลVาวประโยค
และยาก
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บทที่ 6
ความสัมพันธ0ระหว4างกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล
ในบทนี้ผู,วิจัยได,นำผลการศึกษาจากบทที่ 4 คือกลวิธีการแปลเพลงประกอบภาพยนตรJของ
Disney และผลการศึกษาจากบทที่ 5 คือ เทคนิคการแปลเพลงประกอบภาพยนตรJของ Disney และ
นำมาวิเคราะหJความสัมพันธJ ผลการศึกษาพบความสัมพันธJระหวUางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล
ที่ปรากฏในการศึกษาเพลงประกอบภาพยนตรJของดิสนียJที่แปลโดยธานี พูนสุวรรณ พบความสัมพันธJ
ดังตาราง
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล
ลำดับ
กลวิธีการแปล
1 กลวิธีการแปลแบบตรงตัว

2

กลวิธีการแปลถUายทอดความหมาย
(idiomatic)

3
4

กลวิธีการแปลแบบผสม
กลวิธีการแบบอิสระ

เทคนิคการแปลที่ปรากฎ
เทคนิคการแปลโดยใช,คำทับศัพทJ
เทคนิคการแปลแบบคงรูปแบบเหมือนต,นฉบับ
เทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี –
สันสกฤต
เทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพทJ
เทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยน
เทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพทJ
การแปลโดยใช,เทคนิคการเติมคำ
เทคนิคการแปลโดยอ,างความหมายเทียบเทUา
(equivalence)

จากตารางข, า งต, น พบความสั ม พั น ธJ ร ะหวU า งกลวิ ธ ี ก ารแปลและเทคนิ ค การแปล ทั ้ ง สิ ้ น 8
ความสัมพันธJความสัมพันธJแรกคือกลวิธีการแปลแบบตรงตัวจะพบการใช,เทคนิคการแปลโดยใช,คำทับ
ศัพทJและเทคนิคการแปลแบบคงรูปแบบเหมือนต,นฉบับเทUานั้น เนื่องจากกลวิธีนี้เปnนการคงรูปแบบ
การแปลให,เหมือนกับภาษาต,นฉบับมากที่สุด ดังนั้นผู,แปลจะไมUสามารถแตUงเติมศิลปะการแปลลงไป
ได,มากนักอีกทั้งยังไมUสารมรถแก,ไขปoญหาการแปลได,ด,วยรูปแบบอื่นการใช,เทคนิคการแปลทั้งสองนั้น
จึงเปnนเทคนิคที่ถูกนำมาใช,ในการแก,ปoญหานี้
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กลวิธีถัดมาคือกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมาย เปnนกลวิธีที่มุUงเน,นถึงความงามของตัวบทใน
ภาษาแปล ซึ่งจะทำให,ผู,อUานในภาษาแปลเกิดความทราบซึ้งในบทเพลง และเกิดจินตนาการที่กว,างไกล
ที่เกิดจากการใช,ภาษาที่สละสลวย เทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต เทคนิค
การแปลโดยการตัดคำศัพทJและเทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนจึงถูกนำมาใช,แก,ปoญหาการแปล
เพราะทั้ง 3 เทคนิคนี้เปnนเทคนิคที่ล,วนแล,วสามารถสร,างคำ หรือนำคำที่มีความไพเราะเข,ามาใช,ใน
ภาษาแปลได,
กลวิธีที่สามคือกลวิธีการแปลแบบผสมที่มีความสัมพันธJกับเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพทJ
ความสัมพันธJที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพราะกลวิธีการแปลแบบผสมนั้นพบได,
น,อยมากในการแปลเพลงภาษาอังกฤษเปnนภาษาไทยอีกทั้งการแปลแบบผสมนั้นใช,กลวิธีการมากกวUา
1 กลวิธี การแก,ปoญหาการแปลจึงเกิดขึ้นในขั้นตอนของกลวิธีการแปลแล,ว จะเหลือเพียงเล็กน,อยที่
เปnนปoญหาในการแปลและต,องใช,เทคนิคการแปลเข,ามาชUวย ดังนั้นกลวิธีนี้จึงปรากฏเพียงเทคนิคเดียว
เทUานั้น
ความสัมพันธJรูปแบบสุดท,ายคือกลวิธีการแปลแบบอิสระกับเทคนิคการแปลแบบอื่น ๆ กลวิธีการ
แปลแบบอิสระนั้นเปnนกลวิธีที่ไมUยึดติดกับโครงสร,าง รูปแบบ และความหมายของคำในภาษาต,นฉบับ
มากนัก ในภาษาแปลผู,แปลจะถUายทอดเพียงใจความสำคัญออกมาเพียงเทUานั้นและเทคนิคการแปลที่
มี ความสั มพั นธJ กั บกลวิ ธี นี ้ ได, แกU การแปลโดยใช, เทคนิ คการเติ มคำและเทคนิ คการแปลโดยอ, าง
ความหมายเทียบเทUา เพราะทั้งสองเทคนิคนี้จะสามารถแก,ไขปoญหาในการแปลโดยการใช,กลวิธีการ
แปลแบบอิสระได,โดยผู,วิจัยจะได,นำเสนอตามหัวข,อดังตUอไปนี้
6.1 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการแปลโดยใชQคำ
ทับศัพท2
ความสัมพันธJนี้เปnนความสัมพันธJการแปลที่สอดคล,องกันในด,านความหมายใจความของเพลง
เนื่องจากกลวิธีการแปลนี้เปnนกลวิธีการแปลที่ต,องมุUงมั่นถึงความถูกต,อง ครบถ,วน สมบูรณJ ทั้งใน
ด,านของคำ เนื้อหาและความแมUนยำของต,นฉบับ ไมUนิยมตัดทอน หรือแตUงเติมข,อความใด ๆ ลงไป
ดังนั้นหากภาษาต,นฉบับถูกนำมาใช,ขับร,องอยUางไร ภาษาฉบับแปลก็นำมาขับร,องในแบบเดียวกัน ดัง
ตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 1 เพลงเมื่อไหร5ชีวิตจะเริ่มตQน
ภาษาต,นฉบับ Seven a.m., the usual morning lineup
Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean
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ภาษาแปล

Polish and wax, do laundry, and mop and shine up
Sweep again, and by then it's like 7:15
And so I'll read a book Or maybe two or three
I'll add a few new paintings to my gallery
I'll play guitar and knit And cook and basically
Just wonder when will my life begin?
Then after lunch it's puzzles and darts and baking
Paper mache, a bit of ballet and chess
Pottery and ventriloquy, candle making
เจ็ดโมงเชQาก็เหมือนเดิม ๆ เราตQองเริ่มงาน
ตั้งแต5เช็ดทั่วบQานใหQสะอาดเอี่ยมไป
ขัดขึ้นเงา ซักผQา และปoดถูใหQสดใส
กวาดอีกที แลQวไม5เท5าไรก็เจ็ดโมงสิบหQา
จะอUานหนังสือซักเลUมแล,วก็มีตUอสองสาม
จะแตUงเติมสีสวยงามไว,โชวJในแกลเลอรี
จะเลUนกีตารJ นิตติ้ง เข,าครัวและเพ,อทุกที
วUาชีวิตเรานี้จะเริ่มเมื่อไหรU
บUายยังมีเกมปาลูกดอก ทำขนมอบเลUน
เปเปอรJมาเชU แล,วเต,นบัลเลUตJ และหมากรุก
ปoŒนหม,อไห พากษJเสียง แล,วจุUมเทียนก็หมดมุก

ในตัวอยUางที่ 1 ผู,วิจัยพบกลวิธีการแปลแบบตรงตัวจากประโยคที่ทำตัวหนาคือ Seven a.m.,
the usual morning lineup. Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean. Polish
and wax, do laundry, and mop and shine up มีการเรียงลำดับของเวลาอยUางเปnนระบบ เริ่ม
ตั้งแตUเวลาเริ่มงานบ,าน ที่ทำตั้งแตUเวลาแบบเดียวกันทั้งภาษาต,นฉบับและภาษาแปล ทั้งนี้เพื่อเปnน
การคงรูปแบบและกลวิธีการแปลแบบตรงตัว ในขณะเดียวกันเพื่อให,การแปลแบบตรงตัวมีความ
ชัดเจนขึ้น ผู,แปลต,องอาศัยการคงรูปแบบของความหมายคำ และการออกเสียงคำให,ชัดเจนมากที่สุด
จึงปรากฏเทคนิคการแปลโดยใช,คำทับศัพทJหลายที่ในบทเพลงเชUน gallery (แกลเลอรี่), guitar
(กีตารJ), papermache (เปเปอรJมาเช), ballet (บัลเลตJ) ซึ่งคำทั้งหมดนี้แสดงให,เห็นถึงความสัมพันธJ
อยUางเปnนระบบของกลวิธีและเทคนิคที่ใช,ในการแปล
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ตัวอย5างที่ 2 เพลงจำทางขึ้นใจ
ภาษาต,นฉบับ Tatou o tagata folau e vala auina
E le atua o le sami tele e o mai
Ia ava e le lu itau e lelei
Tapenapena
Aue aue
Nuku I mua
Te manulele e tataki e
Aue aue
Te fenua te mā lie
Nae ko hakilia mo kaiga e
ภาษาแปล
ทาโทU ทางาโท โฟเล,า เวละอา อุยนา
เลโท โอเลซามี เท...เล เอโอเมย
อูละวา เอ ลู เทา เอ เล...
ทาเปนา เปนา
ฮะเว อะเว,
นุกคุ อี อูมา
เต มานูเล เลU เอ ทาทา อี เอ
ฮะเว อะเว,
เทะ เฟนู เทะ มาลิเอ...
นาเอ โก ฮะกิลิอะ กางิอา เอU
ภาษาพื้นเมืองของประเทศซามัวที่ปรากฎในตัวอยUางนี้เปnนกลวิธีและเทคนิคการแปลที่ผู,แปล
เลือกใช,ในเพลงจำทางขึ้นใจ ผู,แปลเลือกนำภาษาพื้นเมืองมาร,องโดยถUายทอดเสียงและความหมายให,
คงอยูUในรูปแบบของภาษาต,นฉบับ เพื่อสื่อให,เห็นถึงจังหวะ น้ำเสียง และวัฒนธรรมของการใช,ภาษา
พื้นเมืองของชาวซามัว ในฉบับของภาพยนตรJการJตูนนั้นถูกนำมาร,องในตอนที่ออกเดินเรือ เพื่อเรUง
จังหวะและให,ความฮึกเหิมกUอนออกเดินทาง ผู,แปลตัดสินใจใช,คำทับศัพทJใช,คำทับศัพทJในการร,อง
เพลงกUอนจะแปลเปnนภาษาแปลในทUอนถัดไป จึงเปnนสิ่งที่ผู,วิจัยตั้งข,อสังเกตและพบถึงความตั้งใจใน
การใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว โดยใช,เทคนิคการแปลโดยใช,คำทับศัพทJเข,ามาชUวยเพื่อให,ผุ,ที่ฟoงเพลง
นี้ได,เห็นถึงวัฒนธรรมของภาษาต,นฉบับอยUางแท,จริง
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ความสั ม พั น ธJ ข องกลวิ ธ ี ก ารแปลแบบตรงตั ว และเทคนิ ค การแปลโดยใช, ค ำทั บ ศั พ ทJ น ี ้ เ ปn น
ความสัมพันธJที่ลงตัวและทำให,งานแปลมีอรรถรสคงเดิม ถึงแม,วUาในบางคำผู,ฟoงอาจจะไมUทราบ
ความหมายของภาษาต,นฉบับ แตUก็ถือได,วUาเปnนเรื่องที่สามารถมองข,ามได, เพราะผู,แปลต,องการให,เห็น
ถึงเสียงและคำศัพทJเฉพาะที่หาคำในภาษาแปลมาใช,ได,ยาก และหากความสัมพันธJนี้ถูกนำมาใช,ในบท
เพลงเพื่อใช,ในการขับร,องจะยิ่งเปnนเรื่องที่ดี เพราะจะทำให,จงหวะ ทUวงทำนองและเนื้อหาของเพลง
นั ้ น ไมU เ ปลี ่ ย นไป อี ก ทั ้ ง ยั ง เปn น สื ่ อ การเรี ย นรู , ท ี ่ ท ำให, ผ ู , อ U า นและฟo ง ภาษาแปลมี ค ลั ง คำศั พ ทJ ใ น
ภาษาต,นฉบับเพิ่มมากขึ้นด,วย
6.2 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการแปลแบบคง
รูปแบบเหมือนตQนฉบับ
หากจะกลUาวถึงความสัมพันธJของกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนี้ จะต,องมีการใช,กลวิธีและ
เทคนิคการแปลนี้เสมอ เพราะหากใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว เทคนิคการแปลแบบคงรูปแบบเหมือน
ต,นฉบับก็ต,องถูกนำมาใช,รUวมด,วย เพื่อให,เกิดความชัดเจนมากที่สุดในการแปลภาษาต,นฉบับออกมา
เปnนภาษาแปล ไมUวUาจะเปnนการคงรูปแบบระดับเสียง การคงรูปแบบระดับประโยค ดังตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 3 เพลงเมื่อไหร5ชีวิตจะเริ่มตQน (When will live Begin)
ภาษาต,นฉบับ I'll add a few new paintings to my gallery
I'll play guitar and knit And cook and basically
ภาษาแปล
จะแตUงเติมสีสวยงามไว,โชวJในแกเลอรี่
จะเลUนกีตารJ นิตติ้ง เข,าครัวและเพ,อทุกที

จากตัวอยUางที่ 3 มีการใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว คือมีการเรียงลำดับเหตุการณJแบบเดียวกัน
ทั้งสองภาษา และคำที่ขึ้นเส,นใต,นั้นมีการคงรูปแบบการแปลในสUวนของคำคล,องจองระหวUางบรรทัด
หรือที่เราเรียกกันวUาการเลUนสัมผัส ซึ่งในตัวอยUางนี้มีการเลUนสัมผัสนอกและสัมผัสในทั้งในภาษาฉบับ
แปล และภาษาต,นฉบับ โดยสังเกตจากภาษาต,นฉบับเลือกใช,คำนามคำวUา gallery และ guitar
เพื่อให,เกิดความคล,องจองกัน นอกจากนั้นแล,วยังมีการสัมผัสระหวUางวรรค คือคำวUา gallery และ
basically
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ตัวอย5างที่ 4 เพลงไม5ตQองห5วง (You're Welcome)
ภาษาต,นฉบับ I can explain every natural phenomenon
The tide the grass the ground
Oh that was Maui just messing around
I killed an eel I buried its guts
Sprouted a tree now you've got coconuts
ภาษาแปล
อธิบาย ปรากฏการณJ ธรรมชาติ เปnนชุด
ลูกคลื่น ต,นหญ,า พื้นดิน
ฝ™มือ มาวอิ ที่วุUนวาย ไมUจบสิ้น
สังหารปลาไหล ควักไส, เอาไปฝoง
งอกมาเปnนต,น คือมะพร,าว อรUอยจัง
ในตัวอยUางที่ 4 มีการใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัวจะแสดงให,เห็นถึงการแปลคำศัพทJแบบตรงตัว
เฉพาะคำศัพทJสำคัญ และคำศัพทJในประโยคสUวนมากถูกแปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
ในสUวนของเทคนิคการแปลที่พบมีการเรียงประโยค หรือการเรียงโครงสร,างไวยากรณJก็มีมา
เชUนเดียวกันเชUน killed an eel หมายถึง สังหารปลาไหล มีการวางกริยากUอนกรรมทั้งในภาษาต,นฉบับ
และภาษาแปลหรือSprouted a tree now you've got coconuts แปลได,วUา งอกมาเปnนต,น คือ
มะพร,าวก็มีการเรียงประโยคตามภาษาต,นฉบับเชUนเดียวกัน ทำให,เห็นวUาความสัมพันธJนี้ต,องพึงพา
อาศัยกันโดยตลอดเพื่อให,ความหมาย ใจความ และรูปแบบของการแปลสมบูรณJและคล,ายคลึงกันมาก
ที่สุด
6.3 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแปลถ5ายทอดความหมาย (idiomatic) กับเทคนิคการแปล
โดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต
ความสัมพันธJนี้เปnนความสัมพันธJที่ต,องใช,เพื่อให,ได,ใจความใกล,เคียง สวยงามและเปnนธรรมชาติ
แกUผู,อUานมากที่สุด เนื่องจากกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายนั้น เปnนกลวิธีที่ถUายทอด
ความหมายของภาษาต,นฉบับอยUางมีวรรณศิลป• การเลือกใช,คำในภาษาแปลต,องมีความสละสลวยจน
ผู,อUานรู,สึกวUาเปnนงานเขียนชิ้นใหมU ไมUใช,งานที่แปลมา ดังตัวอยUาง
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ตัวอย5างที่ 5 เพลงบทเพลงรักษา (Healing Incantation)
ภาษาต,นฉบับ Flower,gleam and glow
Let the power shine
Make the clock reverse
Bring back what once was mine
Heal what has been hurt
Change the fate's design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once what mine
ภาษาแปล
บุบผาเรืองแสงสUอง
เปลUงฤทธาของเจ,า
ชUวยย,อนวันให,เรา
คืนสิ่งที่เคยได,ครอง
คลายทุกขJทรมาน
เปลี่ยนชะตาให,ที
แก,เรื่องร,ายให,ดี
คืนสิ่งที่เคยได,ครอง
ที่เคยได,ครอง
ในตัวอยUางที่ 5 ผู,แปลเลือกใช,กลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายและเลือกใช,เทคนิคการ
แปลโดยยืมคำจากภาษาบาลี - สันสกฤต เข,ามาชUวยในการปรับบทแปล ผู,แปลเลือกใช,คำวUา “บุบผา”
แทนคำวUา “ดอกไม,” ในการแปลภาษาต,นฉบับคำวUา “Flower” เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมาย
แบบเดียวกัน แตUคำวUาบุบผานั้นมีความไพเราะมากกวUาและนิยมนำมาใช,ในการสร,างวรรณศิลป•
มากกวUา หรือการแปลคำวUา “Power Shine” ด,วยคำวUา “เปลUงฤทธา” แทนคำวUา “เปลUงพลัง/ปลUอย
พลัง” ใช,คำวUา “คลายทุกขJ” แทนคำวUา “รักษาความเจ็บปวด” ในการแปลภาษาต,นฉบับคำวUา
“Heal Hurt”
คำที่นำมาใช,ในการถUายทอดความหมายไมUวUาจะเปnนคำวUา บุบผา ฤทธา ทุกขJ ล,วนเปนคำยืม
ที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนั้นเปnนการเลือกใช,คำที่สละสลวยในการถUายทอด
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ความหมายออกมาเปnนภาษาฉบับแปล เพื่อให,งานแปลของเนื้อเพลงนี้สวยงามในบริบทของบทเพลงที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช,ในการรักษาความเจ็บปวด
ตัวอย5างที่ 6 เพลงปล5อยมันไป
ภาษาต,นฉบับ The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen
A kingdom of isolation
And it looks like I'm the queen
ภาษาแปล
หิมะสีขาวเปnนประกายในราตรี
ไมUมีรอยเท,ายามที่มอง
ในดินแดนอ,างว,างร,างผู,คน
มีเพียงเรานี้ที่ครอบครอง
ในตัวอยUางที่ 6 เปnนกลวิธีการแปลโดยการถUายทอดความหมาย กลวิธีนี้เปnนการนำใจความสำคัญ
หลักของเพลงเปnนภาษาต,นฉบับอยUางสวยงามและเข,าใจงUาย โดยเฉพาะประโยค And it looks like
I'm the queen ที่สามารถแปลได,วUา “ฉันดูเหมือนกับราชินี” แตUผู,แปลเลือกใช,ประโยค มีเพียงเรานี้
ที่ครอบครอง เปnนการถUายทอดความหมายความยิ่งใหญUของราชินีโดยทำให,ผู,ฟoงและผู,อUานได,เห็นถึง
การครอบครองดินแดนหิมะของราชินีเอลซUา
ในขณะเดียวกันผู,แปลได,ใสUเทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาสันสกฤต คือคำวUา tonight
หมายถึง กลางคืน แตUผู,แปลเลือกใช,คำวUา “ราตรี” ซึ่งมีรากศัพทJมาจากคำวUา “ราตฺริ” ในภาษา
สันสกฤต (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : 2554) เพราะคำวUาราตรีมีความหมายที่เปnนคำไวพจนJ
ของคำวUากลางคืน และคำวUาราตรียังทำให,เห็นภาพของบทเพลงนี้ชัดเจนขึ้นเพราะบริบทของเพลง
กลUาวถึงหิมะสีขาวที่ปกคลุมเต็มพื้นดินในยามค่ำคืน
ความสัมพันธJระหวUางกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายและเทคนิคการแปลโดยใช,คำยืม
จากภาษาบาลี - สันสกฤต ทำให,การเลือกใช,คำมีความงาม และภาษาเชิงพรรณนาทำให,ภาพของฉาก
ในบทเพลงนั้นชัดขึ้นหากไมUได,รับชมภาพยนตรJเพียงแคUฟoงเพลงอยUางเดียวก็ทำให,เกิดจินตนาการและ
เห็นภาพได,อยUางชัดเจน
6.4 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการถ5ายทอดความหมายและเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท2
ความสัมพันธJของกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนี้ผู,วิจัยได,ทราบถึงความสัมพันธJที่ทำให,บท
แปลนั้นเกิดความสวยงาม และเกิดจังหวะที่ตรงกันทั้งสองภาษาเพราะการตัดคำเปnนเทคนิคที่เลือกใช,
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เมื่อคำในภาษาแปลมีจำนวนคำไมUตรงกับภาษาต,นฉบับ ผู,แปลจะต,องเลือกตัดคำที่ไมUสำคัญออกเพื่อให,
ภาษาแปลมีจำนวนคำตรงกันกับภาษาต,นฉบับ ทำให,งUายตUอการนำไปขับร,อง ดังตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 7 จำทางขึ้นใจ (We know the way)
ภาษาต,นฉบับ At night we name every star
We know where we are
ภาษาแปล
เราตั้งชื่อดาวบนเวหา
ให,ชUวยชี้ทางไป
ในตัวอยUางที่ 7 ผู,แปลต,องการถUายทอดความหมายของดวงดาวที่ขึ้นในท,องฟายามค่ำคืน จาก
ภาษาต,นฉบับจะเห็นวUามีคำที่เกี่ยวข,องกับความหมายดังกลUาวทั้งหมด 2 คำคือคำวUา night และ star
การตัดคำก็ไมUได,ทำให,เกิดความเสียหายหรือใจความเปลี่ยนไป ดังตัวอยUางคำวUา “At Night” หมายถึง
ยามค่ำคืน ผู,แปลตัดคำนี้ทิ้งเพราะมีคำวUา “Star” ทำหน,าที่ควบคุมความหมายและบริบทอยูU ถึงแม,จะ
ตัดคำวUา “At Night” ทิ้งในฉบับแปลก็ยังเข,าใจตามบริบทได,วUาคำวUาดวงดาวต,องขึ้นยามค่ำคืนอยูUแล,ว
ดังนั้นจึงไมUจำเปnนต,องแปลคำวUายามค่ำคืนเพิ่มเข,าอีก
ตัวอย5างที่ 8 เพลงเธอคือใคร (Know who you are)
ภาษาต,นฉบับ I know a girl from an island
She stands apart from the crowd
She loves the sea and her people
She makes her whole family proud
ภาษาแปล
รู,เรื่องเด็กสาวที่เปnนชาวเกาะ
เดUนล้ำกวUาใคร ๆ โดยแท,
รักทะเลและพวกพ,องของเธอ
สร,างความภูมิใจให,พUอแมU
ในตัวอยUางที่ 8 คำที่ถูกตัดไปโดยไมUแปลคือวUา She เนื่องจากในวรรคแรกของเพลง I know a
girl from an island แปลได,วUา รู,เรื่องเด็กสาวที่เปnนชาวเกาะ แสดงให,เห็นถึงเพศสภาพคำวUา “เด็ก
สาว” อยูUแล,วดังนั้นการตัดคำวUา She ออกไปไมUแปลก็ไมUทำให,บริบทของเพลงเปลี่ยนไป และผู,ฟoงยัง
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เข,าใจได,วUาเพลงได,กลUาวถึงเด็กสาวในวรรคตUอไป และการตัดคำวUา She นั้นก็ไมUได,ทำให,ความหมาย
ของเพลงนี้ หรือเพลงในวรรคนี้เปลี่ยนแปลงหรือเสียใจความไป
ความสัมพันธJของกลวิธีและเทคนิคการแปลนี้พบได,น,อยในการแปลเพลงประกอบภาพยนตรJ
การJตูนของ Disney เนื่องจากกลวิธีการถUายทอดความหมายนั้นไมUนิยมตัดคำเพราะการตัดคำมาก
จนเกินไปอาจทำให,การถUายทอดความหมายไมUครบถ,วน แตUเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพทJจะ
นำมาใช,เมื่อถUายทอดความหมายไปแล,วดเกิดจำนวนคำศัพทJเกิน ผู,แปลจึงจะเลือกตัดคำที่ไมUสำคัญและ
ไมUสUงผลตUอความหมายโดยรวมออก
6.5 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการถ5ายทอดความหมายและเทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธJระหวUางกลวิธีและเทคนิคการแปลนี้เกิดขึ้นจะทำให,ภาษาฉบับแปลมีทั้งความ
สวยงามและลื่นไหล เพราะกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายนั้นทำให,งานแปลมีความสวยงาม
ทางด,านคำศัพทJและเทคนิคคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนทำให,เกิดความสวยงามทางด,านโครงสร,าง
ของคำและวลีดังตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 9 เพลงอยู5ที่นี่
ภาษาต,นฉบับ We make our nets from the fibers
ภาษาแปล
เส,นใยถักเปnนแหเพื่อหาปลา
ในตัวอยUางที่ 9 นั้นมีวิธีการเรียงคำและประโยคที่ตUางต,นฉบับ กลUาวคือต,นฉบับมีการเรียงคำใน
ประโยคและเสนอแนวคิดวUา “We make our nets” นั้นมากUอนแล,วตามด,วย “from the fibers”
ตามมาทีหลังคือกลUาวถึงการสร,างตาขUายกUอนแล,วคUอยบอกที่มาวUาตาขUายดักปลานั้นมาจากไหน สUวน
ในฉบับแปลนั้นมีการนำเสนอแนวคิดที่วUา “เส,นใยถักทอ” เปnนแนวคิดที่มากUอน และตามด,วย “เปnนแห
เพื่อหาปลา” เปnนแนวคิดที่ตามมาทีหลัง ทำให,เห็นถึงเทคนิคการจัดเรียงลำดับที่มีการปรับให,การ
เรียงคำนั้นตUางไปจากต,นฉบับ อีกทั้งกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายยังชUวยทำให,ความสวยงาม
ของคำเชUนคำวUา make เมื่อแปลเปnนไทยผู,แปลเลือกใช,คำวUา ถักทอ เพื่อให,เกิดความสละสลวย
ทางด,านคำ
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ตัวอย5างที่ 10 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heat)
ภาษาต,นฉบับ Born of cold and winter air
ฉบับแปล
กUอกำเนิดในลมหนาวเย็น
ในตัวอยUางที่ 10 พบกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายให,คำวUา Born ซึ่งหมายถึงเกิด แตUใน
ภาษาแปลผู,แปลเลือกใช,คำวUา กUอกำเนิดเพื่อให,มีจำนวนในวรรคคำเทUากับภาษาต,นฉบับและสัมพันธJ
กับเทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนการเรียงลำดับของคำในประโยคที่แตกตUางจากภาษาต,นฉบับ
กลUาวคือ ในภาษาต,นฉบับมีการวางคำวUา cold กUอนคำวUา winter air เพื่ออธิบายการเกิดวUาเกิดจาก
ความเย็นและลมหนาว แตUในภาษาฉบับแปลได,วางคำวUาลมหนาวกUอนคำวUาเย็น เนื่องจากในบริบทของ
พื้นที่จากภาพยนตรJนั้นเปnนฉากกลุUมคนที่รวมตัวกันในธารน้ำแข็งและกำลังอธิบายการเกิดของชนเผUา
แตUในบริบททางวัฒนธรรมของคนไทยนั้นไมUมีภาพของธารน้ำแข็ง และเพื่อให,งUายตUอการเข,าใจของผู,ฟoง
ซึ่งเปnนคนไทย ผู,แปลจึงต,องเลือกใช,คำแปลข,ามวัฒนธรรม (cultural substitution) โดยใช,คำวUาลม
หนาวเย็นเพื่ออธิบายความรู,สึกของลมหนาววUามีความเย็น เพราะในวัฒนธรรมของไทยนั้นลมหนาว
อาจจะไมUมีความเย็นเทUาลมหนาวในภาษาต,นฉบับซึ่งเปnนลมจากหิมะ และการใช,คำวUา “ลมหนาวเย็น”
ทำให,ผู,อUานในวัฒนาธรรมภาษาแปลเข,าใจและรู,สึกได,ทันที
6.6 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแปลแบบผสมกับเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท2
ความสั ม พั น ธJ ร ะหวU า งกลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสมกั บ เทคนิ ค การแปลโดยการตั ด คำศั พ ทJ เ ปn น
ความสัมพันธJที่สะท,อนให,เห็นถึงความสามารถของผู,แปลกลUาวคือในการแปลแบบผสมนั้นต,องใช,กลวิธี
การแปลหลากหลายรูปแบบเพื่อแก,ปoญหาการแปลแล,วไมUได,ใจความ หรือได,ใจความแล,วแตUไมUสามารถ
นำมาใช,ในการขับร,องได, จึงต,องเลือกใช,เทคนิคการแปลการตัดคำศัพทJมาใช,ในการแก,ปoญหาดัง
ตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 11 เพลงปล5อยมันไป Let it go
ภาษาต,นฉบับ The snow glows white on the mountain tonight
ภาษาแปล
หิมะสีขาวเปnนประกายในราตรี
ในเนื ้ อ เพลง ปลU อ ยมั น ไป (Let it go) นั ้ น มี ก ารใชU ก ลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสม (inconsistent
mixture) เนื่องจากเพลงนี้ถือได,วUาเปnนเพลงหลักของเรื่อง คำสาปราชินีหิมะ (Forzen) การแปลต,อง
ถูกต,องตามหลักไวยยากรณJของเพลงในภาษาต,นฉบับและยังต,องมีความไพเราะให,ได,ความหมายที่
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ครบถ,วน ผู,แปลจึงได,นำการแปลแบบผสมเข,ามาใช,ในการแปลเพลงนี้กลUาวคือผู,แปลนั้นยังมีการแปล
แบบตรงตัว แปลความหมายของคำศัพทJตรงตัว เรียงประโยคตามรูปแบบของภาษาต,นฉบับ แตUใน
ขณะเดียวกันก็มีการตัดบางคำออกและหาคำที่สามารถสื่อความหมายจากภาษาต,นฉบับเดิมที่สวยงาม
กวUาการแปลแบบตรงตัวแทรกอยูUในระหวUางประโยคด,วยผู,แปลยังคงแปลคำศัพทJคำวUา “Snow”,
“White”, “tonight” ไว,เหมือนเดิมและได,มีการตัดคำวUา “Mountain” ออกแตUความหมายและ
ใจความของประโยคก็ไมUได,เปลี่ยนตามเนื่องจากในภาพยนตรJนั้นระหวUางการร,องเพลงนี้ฉากภายใน
ละครเปnนภูเขาที่ปกคลุมไปด,วยหิมะ
ตัวอย5างที่ 12 เพลง นี่ฉันโมอาน5า (I am Moana)
ภาษาต,นฉบับ The people you love will change you
The things you have learned will guide you
And nothing on earth can silence
The quiet voice still inside you
ภาษาแปล
ผู,คนที่เธอรักพาให,เปลี่ยน
สิ่งที่ได,เรียนรู,พาให,ไป
และไมUมีสิ่งใดที่จะกลบ
จะลบจะเลือนเสียงข,างใน
ในตัวอยUางที่ 12 นั้นใช,กลวิธีการแปลแบบผสมคือการแปลแบบตรงตัวโดยการเรียงลำดับ
ความคิดของวรรคแรก The people you love will change you มีการเรียงและแปลคำศัพทJแบบ
ตรงตัว และกลวิธีการแปลแบบถUายทอดความหมายในประโยค The quiet voice still inside you ที่
ถUายทอดความหมายของคำวUา quiet voice เปnน ลบเลือนเสียง ซึ่งให,ความรู,สึกถึงความแผUวเบาของ
เสียง ในขณะเดียวกันก็ใช,เทคนิคการแปลโดยการละคำและตัดคำศัพทJในการแปลนี้ด,วย การตัด
คำศัพทJนั้นเปnนการตัดคำออกไปโดยไมUนำมาแปลซึ่งคำศัพทJที่ตัดออกไปนั้นไมUมีความสำคัญหรือทำให,
ใจความความหมายในบทเพลงเปลี่ยนไป แตUในสUวนของการละคำในประโยคนั้นต,องอาศัยบริบทของ
ประโยคอื่นรUวมด,วยดังเชUนคำวUา “you” ที่มีความหมายวUาเธอ ผู,แปลได,แปลในประโยคแรกไปแล,ว
ดังนั้นในประโยคตUอมาจึงละการแปลคำวUา “you” ซ้ำอีกรอบเพราะสามารถใช,คำวUา “you” ในวรรค
แรกมาอ,างอิงความหมายและทำให,เข,าใจได,เชUนกัน
คำวUา Still เปnนอีกหนึ่งคำที่ผู,แปลเองเลือกใช,กลวิธีการตัดหรือการละคำโดยไมUแปลเปnนเพราะ
ความตั้งใจของผู,แปลเองที่ต,องการให,เกิดคำคล,องจองภายในวรรคและจำนวนพยางคJไมUเกินหรือตUางไป
จากภาษาต,นฉบับ
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6.7 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแบบอิสระกับการแปลโดยใชQเทคนิคการเติมคำ
จากผลการวิจัยพบความสัมพันธJของเทคนิคการแปลแบบอิสระกับเทคนิคการแปลแบบเติมคำนั้น
เกิดขึ้นเพื่อแสดงให,เห็นถึงกระบวนการประเปลี่ยนภาษาแปลเพื่อให,เกิดความเข,าใจแบบรวบยอดถูกใช,
เมื่อภาษาต,นฉบับมีความซับซ,อนและแปลมาเปnนภาษาแปลแล,วไมUสามารถนำไปใช,ขับร,องได, การแปล
แบบอิสระและเทคนิคการแปลโดยการเติมคำนั้นจะทำให,ผู,แปลเลือกใช,ถ,อยคำ หรือคำศัพทJใดก็ได,
เพื่อให,ภาษาแปลมีใจความเดียวกันกับภาษาต,นฉบับ ถึงแม,การเติมคำไมUนำคำจากภาษาต,นฉบับมา
แปลก็ตามแตUถ,าหากได,ใจความเดียวกันก็สามารถเติมคำได,โดยอาศัยกลวิธีการแปลแบบอิสระดัง
ตัวอยUาง
ตัวอย5างที่ 13 เพลงโลกนี้คือครอบครัวของฉัน (The World Es Mi Familia)
ภาษาต,นฉบับ Señoras y señores, buenas tardes,
buenas noches Buenas tardes,
buenas noches,
señoritas y señores
To be here with you tonight
Brings me joy que allegria
For this music is my language
And the world es mi familia
ภาษาแปล
คุณผู,หญิงและคุณผู,ชาย
อยูUพร,อมมากมายคงเพราะโชคพา
นี่แหละวันดีที่ได,พบหน,า
เชิญทุกทUานมาฟoงผมบ,างสิ
ในคืนนี้ได,พบพวกทUาน
ปลาบปลื้มเกินคาดฝoนมันแสนดี
ก็ภาษาผมนั้นมันคือดนตรี
และเหมือนโลกนี้คือครอบครัว
ในตัวอยUางที่ 13 ถ,าหากนำมาวิเคราะหJแล,วจะพบวUาผู,แปลใช,การแปลแบบอิสระเนื่องจากในบาง
ประโยคเชUน “Buenas noches Buenas tardes” ถ,าหากแปลแบบตรงตัวจะหมายถึง “สวัสดีตอน
บUาย” และประโยค “Buenas noches” เมื่ออยูUเพียงประโยคเดียวจะหมายถึง “ราตรีสวัสดิ์” แตUใน
ภาษาฉบับแปลนั้นกลับไมUได,แปลตามภาษาต,นฉบับ แตUเปnนการปรับเนื้อร,องให,เข,ากับบริบทในเพลงคือ

98
“อยูUพร,อมมากมายคงเพราะโชคพา นี่แหละวันดีที่ได,พบหน,า” ซึ่งเราพบวUาการที่ผู,แปลมีการปรับเนื้อ
เพลงหรือที่เราเรียกกันวUากลวิธีการแปลแบบอิสระ (unduly free) โดยข,อความทั้งหมดในภาษาแปล
ใช,เทคนิคการแปลแบบเติมคำเติมเข,ามาเพื่อให,เข,ากับบริบทของเนื้อเพลงที่ตัวละครทุกตัวอยูUพร,อม
หน,าพร,อมตากันในครอบครัว
นอกจากนั้นในภาษาแปลยังมีการเติมคำสรรพนามแทนผู,พูดเข,ามาคือวUา “ผม” เพื่อให,ผู,ที่ได,ฟoง
บทเพลงทราบถึงเพศสภาพของตัวละครที่ร,องเพลง ถึงแม,วUาในภาษาต,นฉบับนั้นจะไมUได,บอกไว,ก็ตาม
ตัวอย5างที่ 14 เพลง วับวาว
ภาษาต,นฉบับ I was a drab little crab once
Now I know I can be happy as a clam
ภาษาแปล
เมื่อกUอนยังเฟอะและดูเกรอะกรัง
แตUตอนนี้ฉันรู,สึกความมั่นใจมันเพิ่ม
ในตัวอยUางที่ 14 ก็มีการแปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบอิสระดูได,จากการเปลี่ยนประโยค I was
a drab little crab once ถ,าหากแปลตรงตัวจะได,วUา “ครั้งหนึ่งฉันเคยเปnนปูน,อยนUาเบื่อ” แตUผู,แปล
เลือกนำใจความสำคัญของเพลงนี้ที่กลUาวถึงปูที่ครั้งกUอนไมUได,ดูดีเหมือนกับทุกวันนี้ และนำมาถUายทอด
เปnนฉบับแปลวUา “เมื่อกUอนยังเฟอะและดูเกรอะกรัง” ซึ่งทำให,เห็นวUาปูตัวนี้ครั้งกUอนนั้นยังเปnนปูที่ไร,
ความสวยงามเหมือนเด็กที่ยังไมUโตเต็มที่
ในขณะเดียวกันผู,แปลได,เลือกใช,เทคนิคการเติมคำเข,ามารUวมด,วยโดยการเติมคำเชื่อมคำวUา
“แตU” ในประโยคภาษาฉบับแปล แตUในภาษาต,นฉบับไมUมีที่เปnนดังนั้นเพื่อสะท,อนให,เห็นถึงความ
ขัดแย,งของประโยคกUอนหน,าคือ “เมื่อกUอนยังเฟอะและดูเกรอะกรัง” หมายถึงเจ,าปูเมื่อครั้งกUอนยังไมU
สวยงาม ประโยคถัดมามีการเติมคำเชื่อม “แตUตอนนี้ฉันรู,สึกความมั่นใจมันเพิ่ม” ทำให,เห็นพัฒนาการ
ด,านดีของตัวละครขึ้นมา
การแปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบอิสระและเทคนิคการแปลแบบเติมคำควบคูUกันนั้นทำให,ภาษา
ในฉบับแปลเกิดความเปnนธรรมชาติมากที่สุด และเกิดบทแปลที่สร,างขึ้นใหมUแตUยังคงความหมาย
ใจความสำคัญเดิมของต,นฉบับ อีกทั้งยังทำให,งานแปลเปnนอิสระตUอระบบโครงสร,างไวยกรณJ และ
โครงสร,างระดับคำ แตUถึงกระนั้นนักแปลไมUนิยมใช,การแปลชนิดนี้ในงานเขียนที่เปnนวรรณกรรมร,อย
แก,ว แตUในวรรณกรรมเพลงนั้นสามารถทำได,หากทำให,การขับร,องนั้นมีความไพเราะขึ้น
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6.8 ความสัมพันธ2ระหว5างกลวิธีการแบบอิสระกับเทคนิคการแปลโดยอQางความหมายเทียบเท5า
(equivalence)
ตัวอย5างที่ 15 เพลงไม5ตQองห5วง
ภาษาต,นฉบับ And the tapestry here in my skin
ภาษาแปล
แล,วรUองรอย บนผิวกาย ที่ปรากฏ
ในตัวอยUางที่ 15 กลวิการแปลแบบอิสระถูกนำมาใช,เพื่อแสดงให,เห็นถึงใจความสำคัญของบท
เพลงที่ต,องการเน,นให,เห็นถึงรUองรอยของการวาดภาพลงพื้นพรม นั้นคือวUา “tapestry” พรมหนังที่
ประดับลวดลายสามารถนำไปแขวนในบ,านหรือผนังบ,านเปnนงานศิลปะของชาวตะวันตก แตUเมื่อ
นำมาใช,ในบทแปลประกอบเข,ากับเนื้อเรื่องที่กลUาวถึงตัวละคร มาวอวิ ที่มีลวดลายจากการตUอสู,และ
บาดแผลเต็มตัว ผู,แปลจึงใช,คำวUา “รUองรอย” ที่ปรากฏบนผิวกายแทน เพื่อทำให,ได,ภาพของรอยสัก
และรUองรอยการตUอสู,ที่ปรากฏบนผิวหนังของมาวอวิซึ่งวิธีนี้เปnนเทคนิคการอ,างถึงสิ่งที่ชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงกวUา นั้นก็คือรUองรอยบาดแผลบนตัวมาวอวิไมUใชU พรมหนังประดับลายที่ใช,แขวนผนัง
บ,าน
ตัวอย5างที่ 16 เพลงหัวใจน้ำแข็ง (Frozen Heart)
ภาษาต,นฉบับ This icy force both foul and fair
Has a frozen heart worth mining
ภาษาแปล
จากฝนเปnนก,อนน้ำแข็งหนา
ความหนาวเหน็บอันเพลิดเพลิน
ในตัวอยUางที่ 16 เกิดความสัมพันธJการแปลอิสระที่คงใจความสำคัญของประโยค This icy force
both foul and fair. Has a frozen heart worth mining ซึ่งต,องการกลUาวถึงใจความสำคัญของ
พลังน้ำแข็ง ที่ทรงพลังและมีคุณคUาแตUผู,แปลไมUสามารถแปลแบบตรงตัวได,จึงต,องใช,กลวิการแปลแบบ
อิสระโดยยังคงใจความสำคัญ รวมทั้งผู,แปลได,ใช,เทคนิคการแปลโดยนำคำที่มีความเฉพาะเจาะจงและ
เข,าใจในมุมมองวัฒนธรรมของภาษาแปลเข,ามาใช,ในการแปลคือคำวUา Frozen หมายถึง ผลึกน้ำแข็ง
เยือกแข็ง การแชUแข็ง แตUในภาษาแปลเลือกใช,คำวUา ความหนาวเหน็บ เข,ามาใช,แทน เพื่อให,ผู,ที่ฟoง
หรืออUานเพลงนี้เข,าใจและเห็นภาพชัดเจน เนื่องจากเทคนิคการแปลนี้จะชUวยให,ความเข,าใจภาพของสิ่ง
ที่ไมUเคยปรากฏในภาษาแปลชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงแม,จะมีการเปลี่ยนความหมายของคำให,แตกตUางจาก
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ภาษาต,นฉบับ แตUเมื่อนำความหมายใหมUเข,ามาเทียบเทUา (equivalence) ก็ยังคงความเข,าใจได,
เชUนเดียวกัน
สรุปได,วUาความสัมพันธJการแปลโดยใช,กลวิธีการแปลแบบอิสระและเทคนิคการแปลโดยอ,าง
ความหมายเทียบเทUา(equivalence) ทำให,ภาษาต,นฉบับและภาษาฉบับแปลเกิดความเข,าใจกันใน
ด,านของวัฒนธรรมด,านภาษา ถ,าหากมีการเทียบเทUาความหมายของคำศัพทJ จะทำให,คำศัพทJนั้นมี
ความชัดเจนและเข,าใจได,งUายในภาษาแปล เพราะได,ผUานกระบวนการแปลทั้งสองระบบมาแล,ว
จากความสัมพันธJระหวUางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนั้นผู,วิจับพบวUาในบางความสัมพันธJ
ของกลวิธีการแปลไมUพบเทคนิคการแปลรUวมด,วยเนื่องจากในบางเทคนิคไมUสามารถนำมาใช,รUวมกันกับ
กลวิ ธ ี ก ารแปลได, แตU ใ นบางกลวิ ธ ี ก ารแปลกลั บ มี เ ทคนิ ค การแปลที ่ ห ลากหลายแสดงให, เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธJที่สนับสนุนกันและกันเพื่อให,ได,ภาษาฉบับแปลที่สมบูรณJที่สุด ผู,วิจัยจะได,นำเสนอ
ความสัมพันธJของกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลที่ปรากฎเพื่อให,ผู,อUานเข,าใจงUายยิ่งขึ้นดังตาราง
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บทที่ 7
สรุปและอภิปรายผล
วิทยานิพนธ,นี้ได1ศึกษากลวิธีในการแปลเพลงประกอบภาพยนตร,ของ Disney และเทคนิคการ
แปลเพลงประกอบภาพยนตร,ของ Disney ผู1วิจัยพบกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล ซึ่งจะได1
สรุปผลการศึกษาไว1เปRนประเด็นตTาง ๆ ดังนี้
7.1 สรุปผลการวิจัย
7.1.1 กลวิธีการแปลเพลงประกอบภาพยนตร>ของ Disney
จากการศึ ก ษากลวิ ธ ี ใ นการแปลเพลงประกอบภาพยนตร, ข อง Disney ของธานี
พูนสุวรรณ นั้นเปRนการแปลเพื่อนำมาใช1ในการขับร1อง จังหวะ ความหมาย และใจความของเนื้อ
เพลงจึงต1องกระชับ ได1ใจความและยังคงความหมายเดิมของต1นฉบับไว1 เหนือสิ่งอื่นใดนั้นสิ่งที่สำคัญที่
ยังคงรักษาคุณสมบัติที่กลTาวมาข1างต1นไว1ได1คือกลวิธีการแปลซึ่งกลวิธีการแปลที่ธานี พูนสุวรรณใช1นั้น
ผู 1 ว ิ จ ั ย พบทั ้ ง สิ ้ น 4 กลวิ ธ ี ค ื อ กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบตรงตั ว (very literal), กลวิ ธ ี ก ารแปลถT า ยทอด
ความหมาย (idiomatic), กลวิ ธ ี ก ารแปลอิ ส ระ (unduly free) และกลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสม
(inconsistent mixture) จะขออภิปรายตามประเด็นดังนี้
7.1.1.1 กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบตรงตั ว (very literal) เปR น การแปลโดย พยายามคง
ความหมายทTวงทำนอง รูปแบบ และโครงสร1างของต1นฉบับไว1มากที่สุด มุTงความถูกต1อง ครบถ1วน และ
ความแมTนยำแนTนอน (Accuracy) ของต1นฉบับเปRนสำคัญ ไมTนิยมการตัดทอนหรือ แตTงเติมคำหรือ
ข1อความใด ๆ นิยมใช1เมื่อต1องการคำตTอคำ (word – for - word) ซึ่งถือได1วTาใช1กลวิธีนี้ในการรักษาคำ
และรูปแบบประโยค ให1เห็นกลไกทางภาษาของต1นฉบับ รวมทั้งระบบความคิดของภาษา เชTน Seven
a.m., the usual morning lineup Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean
ที่แสดงให1ให1เห็นลำดับเหตุการวTาเริ่มจากที่ใดและสิ้นสุดที่ใด อีกทั้งยังแปลความหมายอยTางตรงตัวใน
คำศัพท,แตTละคำ
7.1.1.2 การแปลถTายทอดความหมาย (idiomatic) เปRนการแปลที่มีใจความและความ
สวยงาม เพราะสามารถสื่อความหมายอยTางเปRนธรรมชาติแกTผู1อTานภาษาแปลได1มากที่สุด ผู1อTานแทบ
ไมTรู1สึกวTาอTานงานแปลเพราะดูเหมือนจะเปRนงานเขียนเสียมากกวTากลวิธีการแปลในเนื้อเพลงแบบ
ถTายทอดความหมายจะนำมาใช1เมื่อผู1แปลต1องการความไพเราะและต1องการความหมายที่เข1าใจได1ใน
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ภาษาของผู1อTานภาษาแปล มุTงเอาใจความมากวTามุTงเก็บโครงสร1างหรือคำของภาษาต1นฉบับ ในกลวิธี
การแปลนี้ผู1แปลจะได1สรุปเปRนแผนภูมิให1ผู1อTานเข1าใจงTายมาขึ้นดังนี้
ภาษาต9นฉบับ
(Source language)

ภาษาฉบับแปล
(receptor language)

วิเคราะหCความหมาย
(analysis)

ปรับโครงสร9างคำหรือความหมาย
(restructuring)

ความหมาย

ถPายทอดความหมาย
(transfer)

ความหมาย

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงกลวิธีการแปลแบบถMายทอดความหมาย
จากแผนภูมิข1างต1นหากผู1แปลต1องการถTายทอดความหมายของภาษาต1นฉบับคำวTา Flower เปRน
ภาษาแปลซึ่งเปRนภาษาไทย และต1องการให1ภาษาแปลนั้นมีความสวยงามทั้งด1านเสียงและความหมาย
ของคำ ผู1แปลจะต1องวิเคราะห,ความหมายของคำวTา Flower ให1เปRนความหมายที่เข1าใจได1กTอนคือ พืช
ชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม หลังจากที่ได1ความหมายแล1วจะต1องถTายทอดความหมายที่ผู1ฟ~ง
ในภาษาแปลเข1าใจได1งTายโดยการเลือกคำในภาษาแปลมาใช1อาจจะเปRนคำวTา ดอกไม1, บุปผา, ผกา
หลังจากนั้นผู1แปลต1องปรับโครงสร1างและเลือกคำที่ตอบโจทย,การแปลมากที่สุด ผู1แปลอาจจะเลือกคำ
ใดก็ได1นำมาใช1ในภาษาแปลโดยต1องเลือกใช1ให1เหมาะสมกับสิ่งที่ต1องการสื่อ
7.1.1.3 กลวิธีการแปลแบบอิสระ (unduly free) เปRนรูปแบบการแปลที่ไมTมีการยึดติด
ในด1านของภาษา รูปแบบ หรือโครงสร1างของระบบไวยากรณ, การแปลในรูปนี้ ยึดเพียงแคTใจความ
สำคัญของเนื้อหาเทTานั้น กลวิธีการแปลนี้ ผู1แปลจะเรียบเรียงคำพูดในภาษาฉบับแปลขึ้นมาและ
ถTายทอดใหมTในรูปแบบของตนเอง ถือเปRนกลวิธีการแปลที่เลือกใช1มากที่สุดและงTายที่สุดในการแปล
กวีนิพนธ,หรือบทเพลง
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7.1.1.4 กลวิ ธ ี ก ารแปลแบบผสม (inconsistent mixture) เปR น การแปลลั ก ษณะ
ผสมผสานการแปลชนิดตTาง ๆ เข1าด1วยกันผู1แปลอาจใช1ลักษณะ literal เพื่อถTายทอดหนTวยไวยากรณ,
และใช1ลักษณะ idiomatic เพื่อถTายทอดความหมาย หรืออาจจะใช1การแปลแบบ unduly free ในการ
ปรับบทแปลใหมT การแปลในรูปนี้นั้นเปRนการแปลที่ต1องการความหลากหลายในหนึ่งบทเพลง หรือใน
หนึ่งทTอน แตTไมTนิยมนำมาใช1ในการแปลบทเพลงหรือกวีนิพนธ,มากนัก เพราะจะทำใหเกิดความสับสน
ในรูปแบบ หากผู1ฟ~งหรือผู1อTานไมTมีความรู1มากเพียงพอจะให1เกิดความสับสนได1 ดังนั้นจึงเลือกใช1กลวิธี
การแปลรูปแบบนี้ก็ตTอเมื่อตัวบทนั้นยากตTอการเลือกรูปแบบการแปลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไมTได1
เทTานั้น
ในด1านของกลวิธีการแปลในงานของธานีพูนสุวรรณพบการแปลแบบถTายทอดความหมายมาก
ที่สุดเพราะการแปลโดยการถTายทอดความหมายเปRนกลวิธีการแปลที่มุTงเน1นให1เห็นถึงความสวยงาม
ของภาษามากที่สุด อีกทั้งยังไมTทิ้งรูปแบบของคำ โครงสร1างไวยากรณ, กลวิธีการแปลรองลงมาคือกลวิธี
การแปลแบบตรงตัวเพราะในเพลงประกอบภาพยนตร,การ,ตูนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู1ฟ~งซึ่งโดยสTวนมาก
เปRนเด็ก ผู1แปลยังจำเปRนต1องคงรูปแบบการแปลแบบตรงตัวเพื่อรักษาความถูกต1องของลำดับเนื้อความ
คำศัพท,และไวยยากรณ, กลวิธีการแปลลำดับถัดมาที่เลือกใช1คือกลวิธีการแปลการแปลแบบผสมและใช1
น1อยที่สุดคือการแปลแบบอิสระเนื่องจากเปRนกลวิธีการแปลที่ไมTนิยมใช1ในบทแปลเพราะจะทำให1
เนื้อความละรายละเอียดสTวนมากของภาษาต1นฉบับหายไป
7.1.2 เทคนิคการแปลเพลงประกอบภาพยนตร>ของ Disney
จากการศึกษาเทคนิคการแปลเพลงประกอบภาพยนตร,ของ Disney พบเทคนิคการแปลทั้งสิ้น
6 เทคนิคคือ การแปลโดยเทคนิคการใช1คำทับศัพท, การแปลโดยใช1เทคนิคการยืมคำจากภาษาบาลี –
สันสกฤต การแปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพท, การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ การแปลโดยใช1เทคนิค
การคงรูปแบบเหมือนต1นฉบับ การแปลโดยใช1เทคนิคการปรับเปลี่ยน โดยผู1วิจัยจะได1สรุปไว1ดังนี้
7.1.2.1 การแปลโดยเทคนิคการใช1คำทับศัพท, เปRนเทคนิคการแปลที่ผู1แปลไมTสามารถ
ค1 น หาความหมายคำ หรื อ ปรั บ บทแปลให1 เ ปR น ภาษาแปลได1 จึ ง ต1 อ งเลื อ กใช1 ก ารทั บ ศั พ ท, ข อง
ภาษาต1นฉบับเข1ามาชTวยในงานแปล เพื่อให1งานแปลนั้นยังคงความหมายเดิม จังหวะเดิม จำนวนคำ
เทTาเดิม และยังเปRนการถTายทอดวัฒนธรรมของภาษาต1นฉบับไปให1ผู1อTานหรือผู1ฟ~งในภาษาฉบับแปล
ได1เรียนรู1วัฒนธรรมรTวมด1วย
7.1.2.2 การแปลโดยใช1เทคนิคการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต เปRนเทคนิคการยืม
คำที ่ ม ี ใ ช1 ใ นภาษาฉบั บ แปล (ภาษาไทย) เนื ่ อ งจากภาษาไทยเปR น ภาษาที ่ ม ี ก ารยื ม คำจาก
ภาษาตTางประเทศมาใช1เปRนจำนวนมาก โดยเฉพาะภาษาบาลี – สันสกฤต ที่ถูกยืมมาใช1ให1วรรณกรรม
ชนิดตTาง ๆ ไมTวTาจะเปRนบทกวี บทเพลง และกวีนิพนธ, อีกทั้งการเลือกใช1คำภาษาบาลีมาให1ในงาน
แปลนั้น ทำให1งานแปลเกิดความสละสลวย นTาค1นหา และมีคำที่หลากหลายให1เลือกใช1 เชTนหากเราจะ
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แปลคำวTา กลางคืน ให1มีความสละสลวยทางภาษาอาจใช1คำวTา ราตรีแทน หรือใช1คำวTา เวหา แทน
ท1องฟƒา ซึ่งทั้งหมดนั้นล1วนเปRนเทคนิคการยืมคำจากภาษาบาลี - สันสกฤตมาใช1
7.1.2.3 การแปลโดยเทคนิคการตัดคำศัพท, ไมTวTาจะเปRนการละคำในประโยค หรือการ
ตัดคำศัพท,ทิ้งไปโดยไมTแปลนั้น เปRนกลวิธีที่ทำให1จำนวนพยางค, และจังหวะ ทTวงทำนองของเพลงที่
แปลนั้นตรงกับต1นฉบับมากที่สุด และการตัดคำนั้นเปRนการแก1ป~ญหาในการแปลข1ามบริบททาง
วั ฒ นธรรมถ1 า หากวT า คำที ่ น ำมาแปลไมT ต รงกั บ ภาษาที ่ แ ปลอาจจะทำให1 ค วามหมายในการแปล
คลาดเคลื่อนไปได1 อีกประการหนึ่งที่ผู1แปลเลือกใช1วิธีการตัดคำคือการกำจัดคำที่มีความหมายเดิม
ซ้ำซ1อน หรือแปลมาแล1วคำนั้นไมTได1ทำให1ใจความของการแปลมีอรรถรส หรือสุนทรียะ เพิ่มขึ้นการตัด
คำจึงเปRนกลวิธีหนึ่งที่ผู1แปลสามารถเลือกใช1ได1
7.1.2.4 การแปลโดยเทคนิคการเติมคำ เทคนิคการแปลนี้สTงผลทำให1ผู1อTานหรือผู1ฟ~งฉบับ
แปลมี ค วามเข1 า ใจมากยิ ่ ง ขึ ้ น นั ่ น เปR น เพราะการเติ ม คำบางอยT า งเข1 า มาไมT ว T า จะเปR น การเติ ม คำ
ลั กษณะนาม หรื อการเติ มตั วเชื ่ อมนั ้ นเปR นการเน1 นย้ ำให1 เห็นความแตกตT างทางด1 านภาษา และ
วัฒนธรรมวTา ถ1าหากต1นฉบับไมTมี ฉบับแปลก็ต1องเติมหรือใสTเข1าไปเพื่อทำให1ความหมายและความ
เข1าใจในตัวบทนั้นเข1าถึงผู1เสพในวัฒนธรรมภาษาของฉบับแปลได1 โดยเฉพาะการแปลภาษาอังกฤษเปRน
ภาษาไทยนั้นมีความแตกตTางทั้งในด1านของพจน, กาล และเวลาตTาง ๆ เมื่อฉบับแปลเปRนภาษาไทยที่
เกี่ยวข1องกับการเติมคำขยายจึงเปRนสาเหตุที่ทำให1เกิดการเติมคำศัพท,เพิ่มขึ้นมา
7.1.2.5 การแปลโดยใช1เทคนิคการคงรูปแบบเหมือนต1นฉบับ การแปลโดยคงรูปแบบ
การแปลดังเดิมไว1นั้นถือวTาเปRนการถTายทอดความหมายที่ใกล1เคียงกับต1นฉบับที่สุดดังที่ สกุลตลา ผาติ
ธรรมรักษ,.(2547) ได1กลTาวไว1วTา การแปลโดยถTายทอดความหมายนั้นใช1คำเรียบงTายและมีรูปแบบ
เหมือนต1นฉบับมากที่สุดเปRนเพราะความแตกตTางทางวัฒนธรรมบางอยTาง ซึ่งผู1แปลไมTสามารถคาดเดา
ได1จากบริบท ยากที่จะตีความ นอกจากนั้นยังมีป~ญหาในการเลือกใช1คำมาแทนให1ตรงตามแนว
อรรถรสเดิมจึงจำเปRนต1องแปลและคงรูปแบบการแปลให1เหมือนเชTนเดียวกับต1นฉบับไว1
7.1.2.6 การแปลโดยใช1เทคนิคการปรับเปลี่ยน ในการแปลโดยการปรับเปลี่ยนนั้น
พบวTาเปRนเทคนิคการแปลที่พบมากที่สุด เนื่องจากภาษาแตTละภาษามีจำนวนคำที่จะสื่อไมTเทTากัน
ทั้งนี้แล1วแตTความจำเปRนในการใช1ตามลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมของเจ1าของภาษานั้น ๆ สิ่งที่
ธานี พูนสุวรรณได1ทำคือการปรับใช1คำและรูปแบบให1ตรงกับบริบทและวัฒนธรรมของไทยให1มากที่สุด
นั้นเปRนเพราะเพลงที่ใช1ในการขับร1องในภาพยนตร,ของ Disney นั้น เปRนภาพยนตร,ที่กลุTมเปƒาหมาย
หลักเปRนเด็ก การแปลโดยการปรับการเรียงประโยค หรือการเลือกใช1คำที่ชTวยสTงเสริมให1เด็กสามารถ
จินตนาการได1อยTางเต็มที่จึงเปRนสาเหตุสำคัญที่ผู1แปลเลือกใช1วิธีการปรับบทแปลให1ใกล1เคียงวัฒนธรรม
ไทยมากที่สุด
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จากที่กลTาวมาข1างต1น ผู1แปลคือธานี พูนสุวรรณ ยังคงรักษาทั้งความหมายของภาษาในต1นฉบับ
รักษาทTวงทำนอง จังหวะ และความหมายไว1ได1อยTางดีนั้นเปRนเพราะการแปลบทเพลงที่นำมาใช1ใน
การขั บ ร1 อ งต1 อ งคำนึ ง ถึ ง เรื ่ อ งของจั ง หวะและดนตรี เ ปR น สำคั ญ ที ่ ส ุ ด แตT ผ ู 1 แ ปลก็ ไ มT ไ ด1 ล ะเลย
ที่จะปรับความหมาย หรือความเข1าใจในบทเพลงฉบับที่แปลมาแล1วนั้น ให1เข1ากับบริบทของสังคมไทย
เมื่อเพลงถูกนำมาใช1และเผยแพรTในภาพยนตร, ผู1ฟ~งจะได1เข1าถึงอรรถรส และความรู1สึกรTวมในบท
เพลงไมTตTางจากภาษาต1นฉบับอยTางแนTนอน
สรุปได1วTาเทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนเลือกใช1มากที่สุดเพราะเทคนิคนี้ทำให1การแปลนั้น
สามารถแก1ป~ญหาวัฒนธรรมภาษาต1นฉบับไมTตรงกับภาษาแปลได1ดีที่สุดอีกทั้งเทคนิคการแปลโดยการ
ปรับเปลี่ยนสามารถปรับได1ทั้งระดับคำและระดับประโยคเพื่อให1ประโยคของภาษาแปลออกมามีความ
สวยงามและสามารถนำไปใช1ในการขับร1องได1ตรงกับภาษาต1นฉบับมากที่สุด รองลงมาจะเปRนเทคนิค
การแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤตเพราะการยืมคำนั้นจะทำให1เกิดความหลากหลาย
ทางด1านคำศัพท,และผู1แปลสามารถเลือกคำที่ไพเราะนำมาแปลในบทเพลงได1 เรื่องมาถึงเทคนิคการตัด
ศัพท,ที่ชTวยในการแก1ป~ญหาคำศัพท,ที่เกินมาโดยไมTจำเปRนในภาษาแปล เทคนิคการแปลโดยการคง
รูปแบบเหมือนต1นฉบับ การแปลโดยการทับศัพท,เพื่อยังคงเอกลักษณ,ของคำในภาษาต1นฉบับ
7.1.3 ความสัมพันธ>ระหวMางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปล
จากการศึกษาความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลในเพลงประกอบ
ภาพยนตร,ของ Disney ที่แปลโดยธานี พูนสุวรรณ พบความสัมพันธ,ทั้งสิ้น 8 ความสัมพันธ,คือ
ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการแปลโดยใช1คำทับศัพท,,
ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการแปลแบบคงรูปแบบ
เหมือนต1นฉบับ, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลถTายทอดความหมาย (idiomatic) กับเทคนิคการ
แปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการถTายทอดความหมาย
และเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท,, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการถTายทอดความหมายและ
เทคนิคการแปลโดยการปรับเปลี่ยน, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบผสมกับเทคนิคการแปล
โดยการตัดคำศัพท,, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแบบอิสระกับการแปลโดยใช1เทคนิคการเติมคำ,
ความสั ม พั น ธ, ร ะหวT า งกลวิ ธ ี ก ารแบบอิ ส ระกั บ เทคนิ ค การแปลโดยอ1 า งความหมายเที ย บเทT า
(equivalence) โดยผู1วิจัยสรุปไว1ดังนี้
7.1.3.1 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการ
แปลโดยใช1คำทับศัพท, ความสัมพันธ,นี้เปRนความสัมพันธ,การแปลที่สอดคล1องกันในด1านความหมาย
ใจความของเพลง เนื่องจากกลวิธีการแปลนี้เปRนกลวิธีการแปลที่ต1องมุTงมั่นถึงความถูกต1อง ครบถ1วน
สมบูรณ, ทั้งในด1านของคำ เนื้อหาและความแมTนยำของต1นฉบับ ไมTนิยมตัดทอน หรือแตTงเติม
ข1อความใด ๆ ลงไป ดังนั้นหากภาษาต1นฉบับถูกนำมาใช1ขับร1องอยTางไร ภาษาฉบับแปลก็นำมาขับร1อง
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ในแบบเดียวกัน และเทคนิคการแปลโดยใช1คำทับศัพท,จะชTวยให1รูปแบบของภาษาต1นฉบับเมื่อแปล
เปRนภาษาฉบับแปลแล1วยังมีเสียงและพยางค,เหมือนเดิมทำให1สามารถนำไปขับร1องได1
7.1.3.2 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบตรงตัว (very literal) กับเทคนิคการ
แปลแบบคงรูปแบบเหมือนต1นฉบับ ความสัมพันธ,ของกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนี้ จะต1องมี
การใช1กลวิธีและเทคนิคการแปลนี้เสมอ เพราะหากใช1กลวิธีการแปลแบบตรงตัว เทคนิคการแปลแบบ
คงรูปแบบเหมือนต1นฉบับก็ต1องถูกนำมาใช1รTวมด1วย เพื่อให1เกิดความชัดเจนมากที่สุดในการแปลภาษา
ต1นฉบับออกมาเปRนภาษาแปล ไมTวTาจะเปRนการคงรูปแบบระดับเสียง การคงรูปแบบระดับประโยค
7.1.3.3 ความสั ม พั นธ, ร ะหวT า งกลวิ ธี การแปลถT ายทอดความหมาย (idiomatic) กั บ
เทคนิคการแปลโดยการยืมคำจากภาษาบาลี – สันสกฤต ความสัมพันธ,นี้เปRนความสัมพันธ,ที่ต1องใช1
เพื่อให1ได1ใจความใกล1เคียง สวยงามและเปRนธรรมชาติแกTผู1อTานมากที่สุด เนื่องจากกลวิธีการแปลแบบ
ถTายทอดความหมายนั้น เปRนกลวิธีที่ถTายทอดความหมายของภาษาต1นฉบับอยTางมีวรรณศิลป‡ การ
เลือกใช1คำในภาษาแปลต1องมีความสละสลวยจนผู1อTานรู1สึกวTาเปRนงานเขียนชิ้นใหมT ไมTใช1งานที่แปลมา
7.1.3.4 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการถTายทอดความหมายและเทคนิคการแปลโดย
การตัดคำศัพท, ความสัมพันธ,ของกลวิธีและเทคนิคการแปลนี้พบได1น1อยในการแปลเพลงประกอบ
ภาพยนตร,การ,ตูนของ Disney เนื่องจากกลวิธีการถTายทอดความหมายนั้นไมTนิยมตัดคำเพราะการตัด
คำมากจนเกินไปอาจทำให1การถTายทอดความหมายไมTครบถ1วน แตTเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท,
จะนำมาใช1เมื่อถTายทอดความหมายไปแล1วดเกิดจำนวนคำศัพท,เกิน ผู1แปลจึงจะเลือกตัดคำที่ไมTสำคัญ
และไมTสTงผลตTอความหมายโดยรวมออก
7.1.3.5 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการถTายทอดความหมายและเทคนิคการแปลโดย
การปรับเปลี่ยน ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีและเทคนิคการแปลนี้เกิดขึ้นจะทำให1ภาษาฉบับแปลมีทั้ง
ความสวยงามและลื่นไหล เพราะกลวิธีการแปลแบบถTายทอดความหมายนั้นทำให1งานแปลมีความ
สวยงามทางด1านคำศัพท,และเทคนิคคการแปลโดยการปรับเปลี่ยนทำให1เกิดความสวยงามทางด1าน
โครงสร1างของคำและวลี
7.1.3.6 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบผสมกับเทคนิคการแปลโดยการตัด
คำศัพท, ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลแบบผสมกับเทคนิคการแปลโดยการตัดคำศัพท,เปRน
ความสัมพันธ,ที่สะท1อนให1เห็นถึงความสามารถของผู1แปลกลTาวคือในการแปลแบบผสมนั้นต1องใช1กลวิธี
การแปลหลากหลายรูปแบบเพื่อแก1ป~ญหาการแปลแล1วไมTได1ใจความ หรือได1ใจความแล1วแตTไมTสามารถ
นำมาใช1ในการขับร1องได1 จึงต1องเลือกใช1เทคนิคการแปลการตัดคำศัพท,มาใช1ในการแก1ป~ญหา
7.1.3.7 ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแบบอิสระกับการแปลโดยใช1เทคนิคการเติมคำ
การแปลโดยใช1กลวิธีการแปลแบบอิสระและเทคนิคการแปลแบบเติมคำควบคูTกันนั้นทำให1ภาษาใน
ฉบับแปลเกิดความเปRนธรรมชาติมากที่สุด และเกิดบทแปลที่สร1างขึ้นใหมTแตTยังคงความหมายใจความ
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สำคัญเดิมของต1นฉบับ อีกทั้งยังทำให1งานแปลเปRนอิสระตTอระบบโครงสร1างไวยกรณ, และโครงสร1าง
ระดับคำ แตTถึงกระนั้นนักแปลไมTนิยมใช1การแปลชนิดนี้ในงานเขียนที่เปRนวรรณกรรมร1อยแก1ว แตTใน
วรรณกรรมเพลงนั้นสามารถทำได1หากทำให1การขับร1องนั้นมีความไพเราะขึ้น
7.1.3.8 ความสั ม พั น ธ, ร ะหวT า งกลวิ ธ ี ก ารแบบอิ ส ระกั บ เทคนิ ค การแปลโดยอ1 า ง
ความหมายเทียบเทTา(equivalence) ทำให1ภาษาต1นฉบับและภาษาฉบับแปลเกิดความเข1าใจกันใน
ด1านของวัฒนธรรมด1านภาษา ถ1าหากมีการเทียบเทTาความหมายของคำศัพท, จะทำให1คำศัพท,นั้นมี
ความชัดเจนและเข1าใจได1งTายในภาษาแปล เพราะได1ผTานกระบวนการแปลทั้งสองระบบมาแล1ว
ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลนั้นผู1วิจัยจะได1นำเสนอให1ผู1อTานทราบพบ
ความสัมพันธ,ระหวTางกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลที่สอดคล1องกันเชTน กลวิธีการแปลแบบตรงตัว
และเทคนิคการแปลโดยใช1คำทับศัพท,เปRนความสำพันธ,ที่สอดคล1องและไปในทางเดียวกัน เพราะการ
แปลตรงตัวต1องใช1คำทับศัพท,เพื่อให1คำศัพท,นั้นเหมือนเดิม หากต1องการความหมายที่สวยงาม และสื่อ
ความให1เด็กหรือผู1อTานได1เข1าใจอยTางถTองแท1ผู1แปลจะเลือกใช1กลวิธีการแปลแบบถTายทอดความหมาย
กับเทคนิคการแปลตTาง ๆ เชTนการตัดคำที่ไมTต1องการและไมTสื่อความออกไป หรือการยืมคำจากภาษา
บาลี - สันสกฤต เพื่อให1มีคำศัพท,ที่หลากหลายและไพเราะขึ้น แตTถ1าหากผู1แปลต1องการบทแปลที่เน1น
สื่อใจความสำคัญโดยไมTคำนึงถึงรูปแบบ กลวิธีของภาษาต1นฉบับผู1แปลจะเลือกใช1กลวิธีการแปลแบบ
อิสระ ควบคูTกับเทคนิคการแปลโดยการอ1างความหมายเทียบเทTา หรือเติมคำลงไปเพื่อให1ได1ใจความ
ตามที่ต1องการ ความสัมพันธ,ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นอยTางเปRนระบบ และสTงผลให1บทแปลถูกแปลออกมาได1
ตรงความหมายและสามารถนำไปใช1ในการขับร1องได1จริง
7.2 อภิปรายผล
งานแปลไมTใชTการเปลี่ยนภาษาใหมT แตTคือการนำความหมายของภาษาต1นฉบับไปสูTผู1อTานในฉบับ
แปล โดยใช1ภาษาเปRนสTวนหนึ่งในการถTายทอดวัฒนธรรมตTอกันไปเปRนรุTน ๆ เรียนรู1เปลี่ยนแปลงได1
เพราะภาษามีความเปRนพลวัต เมื่อมีการเผยแพรTเรื่องราวบางอยTางไปสูTอีกวัฒนธรรมหนึ่งการแปลจึง
เปRนสื่อกลางสTงตTอเรื่องราวไปสูTคนในภาษาอื่น ๆ นักแปลจึงไมTสามารถเปลี่ยนเพียงคำพูดหรือคำศัพท,
แตT ต 1 อ งสT ง ตT อ วั ฒ นธรรมไปสู T ภ าษาปลายทางด1 ว ย สอดคล1 อ งกั บ Nida and Taber(1969) และ
Newmark (1981) วTาการแปลต1องมีความใกล1เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด โดยต1องถTายทอดความคิด
ของผู1เขียนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งให1มีความใกล1เคียงและเข1าใจกันมากที่สุด
ความเปRนเพลงในวิจัยเลTมนี้นั้นมีความแตกตTางจากการแปลของทTานอื่น ๆ เนื่องจากความเปRน
เพลงประกอบภาพยนตร,ของดิสนีย, ทำนอง ดนตรี มีผลตTอการเลือกกลวิธีและเทคนิคการแปล
เนื่องจากความเปRนเพลงของภาพยนตร,ดิสนีย, มีบริบทภายนอกเข1ามาบังคับการเลือกกลวิธีและ
เทคนิคการแปลคือ เนื้อเรื่องของภาพยนตร, เนื่องจากเปRนภาพยนตร,ที่มุTงเน1นให1เด็กเปRนผู1รับสาร อีก
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ทั้งยังต1องอาศัยเนื้อเพลงเข1าไปใช1ในการดำเนินเรื่อง ดังนั้นเพลงจึงต1องใช1กลวิธีการแปลที่รัดกุม และ
ทำให1เด็กเข1าใจงTายรวมทั้งไมTเสียเนื้อเรื่องของภาพยนตร,ที่ต1องนำเสนอ นอกจากนั้นยังมีบริบทภายใน
เข1ามาบังคับอีกด1วยคือ ความหมายจาทTอนแรกที่ต1องสTงตTอไปในวรรคถัดไป สัมผัสของเนื้อเพลงที่ยัง
คงไว1เพื่อให1เกิดความไพเราะ เสียงของวรรณยุกต, เสียงของสละที่สอดคล1องกันระหวTางทTอน ทั้งหมด
ที่กลTาวมานั้นผู1แปลอยTางธานี พูนสุวรรณ ต1องใช1ความสามารถในการแปลขั้นสูง เพื่อให1คงความหมาย
อารมณ,เพลงและอรรถรสของเพลงไว1 จึงทำให1วิจัยเลTมนี้พบ กลวิธีการแปลเพียง 4 กลวิธีและเทคนิค
การแปล 6เทคนิค ซึ่งสอดคล1องกับ ปาลิมา วงคะนานันท, (2559) ที่ศึกษาการแปลเพลงภาษาอังกฤษ
เปRนภาษาไทยที่พวกเทคนิคการแปลเพียง 8 เทคนิคเพราะเปRนการแปลเพลงที่ต1องอาศัยทั้งบริบท
ภายในและบริบทภายนอกรTวมด1วยดังการแปลของธานี พูนสุวรรณ
จากการศึกษากลวิธีในการแปลเพลงประกอบภาพยนตร,ของ Disney ผลการวิจัยทำให1เห็นวTา
ธานี พู น สุ ว รรณ ใช1 ก ลวิ ธ ี ก ารแปลที ่ ป รากฏในผลงานวิ จ ั ย เพื ่ อ ถT า ยทอดความหมายและแฝง
วัตถุประสงค,ให1ผู1ฟ~งหรือผู1รับสารจากบทเพลงเกิดการเรียนรู1 โดยเฉพาะผู1รับสารที่เปRนเยาวชน และ
เด็กนั้นจะได1เรียนรู1 ซึมซับความงามภาษา บริบททางวัฒนธรรมของเจ1าของภาษาต1นฉบับ และภาษา
แปล ขั้นตอนการแปลเหลTานี้นั้นดูเหมือนจะเปRนเรื่องงTาย ทุกอยTางในภาษาแปลล1วนแปลได1 แตTใน
ความจริง ภาษาและวัฒนธรรมเปRนเรื่องที่สัมพันธ,กันอยTางลึกซึ้ง ดังที่สุพรรณี ป••นมณี (2562) ได1
กลT าวไว1 วT าภาษาและวั ฒนธรรมล1 วนมี วั ฒนธรรมแฝงเปR นเงาอยู T เ บื ้ องหลั ง ซึ ่ งแนT นอนวT าแตT ละ
วัฒนธรรมนั้นยTอมมีความเฉพาะตัวขอตัวเอง การแปลข1ามภาษาและวัฒนธรรมจึ้งต1องอาศัยกลวิธีที่
แพรวพราว เพื่อทำให1บทแปลมีความเปRนธรรมชาติและนTาฟ~ง
ถึงแม1วTาในป~จจุบัน งานแปลจะเกิดขึ้นอยTางหลากหลาย แตTการแปลยังไมTสามารถเผยแพรT
เข1าถึงผู1เสพได1อยTางกว1างขวาง เพราะงานแปลโดยสTวนมากนั้นเกิดป~ญหาอุปสรรคอันเปRนข1อจำกัด
ตTาง ๆ ไมTวTาจะเปRนมิติทางภาษา หรือด1านกระบวนการ การสTงสารที่รับตTอกันมาเปRนทอด ๆ เริ่ม
ตั้งแตTผู1สTงสาร ผู1แปลรับสารจากผู1เขียน ซึ่งผTานกระบวนการตีความโดยผู1แปล สTงตTอให1ผู1อTานที่รับสาร
โดยผTานผู1แปลอีกครั้งหนึ่ง ความซับซ1อนทั้งหมดนั้น ทำให1เกิดป~ญหาและคำถามวTา “ผู1อTานรับสารได1
ตรงกับความคิดผู1เขียนมากน1อยเพียงใด” แตTในงานวิจัยสามารถตอบคำถามนี้ได1วTาการจะแปลเพลง ๆ
หนึ่งหรือวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ๆ จะต1องอาศัยทั้งกลวิการแปลและเทคนิคการแปลควบคูTกันด1วยเพื่อให1
เกิดความเข1าใจและถTายทอดความคิดของภาษาต1นฉบับได1มากที่สุด สอดคล1องกับงานวิจัยของ
สกุนตลา ผาติธรรมรักษ, (2547) วTาถึงแม1บทแปลจะมุTงเน1นที่การถTายทอดความหมายจากต1นฉบับให1
ได1มากที่สุด บทแปลก็ควรจะเปRนธรรมชาติและสื่อความในภาษาไทย ดังนั้นจึงต1องมีการนำกลวิธีการ
แปลในลักษณะอื่น ๆ เข1ามาชTวย
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ผลการวิจัยกลวิธีการแปลเพลงเปRนภาษาไทย: กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร,การ,ตูนที่แปล
โดย ธานี พูนสุวรรณ มีความแตกตTางจากการแปลของบุคคลอื่น เพราะเปRนการแปลเพลงที่ต1อง
นำมาใช1ในการขับร1องนั้นผู1แปลไมTสามารถเลือกใช1กลวิธีและเทคนิคการแปลอยTางหลากหลายเพราะ
ต1องคำนึงถึงจังหวะและทTวงทำนอง แตกตTางกับการแปลในรูปแบบตTาง ๆ ใช1กลวิธีการแปลและเทคนิค
การแปลที่แตกตTางกันไปมาก-น1อยล1วนขึ้นอยูTกับประเภทของงานเขียนที่จะแปล เชTนนวนิยายมีการ
แปลที่อาศัยกลวิธีการแปลจำนวนมาก หนึ่งฤทัย ลาที (2556) ผู1วิจัยพบวTารวมถึงกลวิธีในการแปลของ
สุนันทา วรรณสินธ, เบล เรื่อง แอตแลนติก มหาสมุทรข1ามกาลเวลา ของ ไซมTอน วิสเชสเตอร,โดยใช1
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการศึกษา เทคนิคการแปลที่สุนันทา วรรณสินธ, เบล เลือกใช1พบทั้งหมด47
เทคนิค สTวนการแปลบทเพลงนั้นใช1กลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลน1อยกวTามากดังที่ปาลิมา วงค,
ธนานันท, (2559) ได1ศึกษาเรื่องการวิเคราะห,กลวิธีการแปลเนื้อเพลงภาษาอังกฤษเปRนภาษาไทย
ผลการวิจัยพบกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลเพียง 8 ประเภทเทTานั้น
มีสิ่งหนึ่งที่ค1นพบจากงานวิจัยในเลTมนี้คือ ข1อเท็จจริงที่วTา ไมTใชTวัฒนธรรมของภาษาต1นฉบับจะ
ถูกถTายทอดได1อยTางสมบูรณ,หมดจดในภาษาแปล อยTางน1อย ๆ หากไมTสามารถแปลได1อยTางสมบูรณ,
อาจมีวัฒนธรรมแฝงเข1ามาในงานแปลด1วย ไมTวTาจะเปRนวิถีชีวิต การประพฤติตน ความเชื่อตลอดทั้ง
บรรยากาศที่ผู1คนในสังคมนั้น ๆ รับรู1และเข1าใจกันอยTางเปRนปกติ ผู1แปลจึงไมTสร1างมโนภาใหมTในงาน
แปลของตน ดังเชTนในงานวิจัยนี้ ธานี พูนสุวรรณ ไมTได1สร1างมโนภาพ เติมประสบการณ, หรือยัดเยียด
ระบบความคิ ด ของตนเองเข1 า มาในเพลงประกอบภาพยนตร, ก าร, ต ู น ของ Disney เลย
แม1แตTน1อย เพราะการแปลเพลงของ Disney นั้นเปRนเรื่องละเอียดอTอนสำหรับเด็ก ด1วยเหตุที่กลTาวมา
นั้น อาจทำให1นักแปลไมTสามารถทำได1ถึงที่สุดในเรื่องราวบางอยTาง สอดคล1องกับที่สัญฉวี สายบัว
(2542) ได1กลTาวไว1วTาการแปลที่มีข1อจำกัดเรื่องเพศ อายุ และวัฒนธรรม มักมีข1อจำกัดทางด1านความคิด
และประสบการณ,ของผู1เสพงานแปล ผู1แปลจึงไมTอาจแปลได1ตามใจปรารถนาเนื่องด1วยข1อบังคับในด1าน
จรรยาบรรของการแปล
ในวิจัยฉบับนี้พบการเทคนิคและกลวิธีพิเศษที่ธานี พูนสุวรรณใช1แตกตTางจากนักแปลทTานอื่นนั่น
คือการใช1วิธีการพิศษที่เรียกวTา Intensified of Meaning คือการแปลที่มุ1งเน1นการถTายทอดอารมณ,
เพลงและความหมายของเพลงรวมทั้งกรถTายทอดอารมณ,ของภาพยนตร, เพราะคำในภาษาต1นฉบับนั้น
เมื่อนำมาแปลเปRนภาษไทยสามารถแปลได1หลากหลายความหมาย ดังนั้นผู1แปลจึงต1องคำนึงถึงการ
ถTายทอดความหมายที่มีบริบทบังคับหลายบริบท ไมTวTาจะเปRนเนื้อเพลง เนื้อเรื่องของภาพยนตร,,
วัฒนธรรมเด็กที่ต1องใช1ความละเอียดอTอนในการถTายทอด และวัฒนธรรมของภาษาปลายทางที่ต1อง
คำนึงถึง เนื่องจกผู1แปลไได1ทำหน1าที่เพียงการถTายทอดความหมายของเพลงเทTานั้นแตTกลวิธีและเทคนิค
ที่นำมาใช1นั้นแสดงให1เห็นถึงความพยายามในการักษาความหมายและประสบการณ,ทางอารมณ,และยัง
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ชTวยให1ผู1ฟ~งและชภาพยนตร,ได1เข1าถึงอรรถรส อารมณ, และประสบการณ,ของตัวละครในภาพยนตร,ของ
ดีสนีย,
ถึงอยTางไรก็ตามการแปลโดยใช1กลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลอาจะมีความหลากหลาย
ตTางกันไป แตTในงานวิจัยเลTมนี้เปRนการแปลที่ต1องคำนึงถึงข1อจำกัดหลากหลายด1าน ทั้งผู1เสพผลงานที่
เปRนเด็กและเยาวชน จังหวะ ทำนองของบทเพลง หรือแม1กระทั้งการแปลแล1วต1องนำไปขับร1องให1เกิด
ความไพเราะ รวมทั้งอิทธิพลของบริบทภายในนั่นคือความเปRนร1อยกรอง และบริบทภายนอกนั่นคือ
วัฒนธรรมเด็กที่เปRนผู1รับสาร วัฒนธรรมใหญTของภาษาปลายทาง และความเปRนภาพยนตร,ที่ต1อง
ถTายทอดเนื้อเรื่องเปRนสำคัญ ผู1แปลอยTางธานี พูนสุวรรณ ได1ทำหน1าที่ผู1แปลอยTางเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเลือกกลวิธีและเทคนิคการแปลมาใช1เปRนกลไกในการถTายทอด
สTงผTานความหมายและประสบการณ,ทางด1านอารมณ,ข1ามวัฒนธรรม เพื่อให1ผลงานแปลในภาษาไทย
เปRนที่ยอมรับ สื่อสารเข1าใจงTาย เมื่อผลงานแปลนั้นถูกบันทึกเปRนเพลง และถูกนำไปฉายในโรง
ภาพยนตร,สTงตTอไปยังผู1ที่เข1าชม บทเพลงที่แปลนั้นจะปลูกฝ~งทัศนคติที่ดี กลTอมเกลาจิตใจของผู1ฟ~ง
และที่สำคัญที่สุดผู1ฟ~งได1รับทราบถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ปรากฎในบทเพลง ทั้งหมดนี้จะ
ชTวยยกระดับวงการแปลในประเทศไทยให1เปRนที่ยอมรับและเข1าถึงคนในสังคมได1อยTางกว1างขวางมาก
ขึ้น
7.3 ขRอเสนอแนะ
กลวิธีการแปลเพลงเปRนภาษาไทย : กรณีศึกษาในบทเพลงจากภาพยนตร,การ,ตูนที่แปลโดย ธานี
พูนสุวรรณยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลวิธีการแปลและเทคนิคการแปลเชTน
7.3.1 สามารถศึกษาเพลงแปลของ Disney ในชTองทางอื่น ๆ เชTน Disney+ อาจจะได1เห็น
กลวิธีการแปลที่หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากเปRนรายการที่เจาะจงสร1างขึ้นเฉพาะถิ่น
7.3.2 สามารถศึกษา กลวิธีการแปลละเทคนิคการแปลเพลงจากภาพยนตร,ของ Disney ในเรื่อง
อื่น ๆ เชTน ภาพยนตร, Live Action, ภาพยนตร,ละครเวที เพื่อค1นหามุมมองด1านอื่น ๆ
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L'Vi~NL~v\VI~;11(;llil::L~1I~'U (When will live Begin)
1l1~1LLtI~

Seven a.m., the usual morning lineup
Start on the chores and sweep 'tiLL the floor's all clean
Polish and wax, do laundry, and mop and shine up

L~l'IUJwihnL",ijeJ'UL~hJ "1 L'l1Iii'eJ~L~lJ~1'U

~~LL~L~l'I.x"l\J1'U1~?lteJ1l'1L~!JlJ1tI
il'l~'UL~1 i'm~1 LL~ti1l'1f:11~?ll'I1?1

.

Sweep again, and by then it's like 7:15
And so I'll read a book Or maybe two or three

I

IIV

0:1

IIV

I

....

aoQl ,

\It eJ 1'U"''U~?I eJ~ n L~lJ LL~'l nlJ l'I eJ?I eJ~?l1lJ

Just wonder when will my life begin?

\ltU~~L~lJ~?I'l!J~11Jm"!J'l1'Uum~eJ~
\ltLci'Unl'l11 Ul'l~~ Li11'1~'lLL~tL~eJ'I'lnVi
';h~il'lL'l1d\ltL~lJL~eJl",~

Then after lunch it's puzzles and darts and baking

\hmj'~iiLnlJtl1~nl'leJn '01't1'UlJeJ'ULci'U

Paper mache, a bit of ballet and chess

LtlLtleJ11J1L'Ii LLGI'lLIii''UU~Lci.l LL~t"'1J1n\n

Pottery and ventriloquy, candle making

~'U"'lJeJl", 'Ynn";\~!J~ LLGI'l~1JLVi!J'Un"'1Jl'I21n

Then I'll stretch, maybe sketch,

n1JLL~t~n 'l1l'1~'ll'l~1!J

take a climb Sew a dress!

tJ'ULL~ttJ1!J .rl'lmtL1J'l~

And I'll reread the books If I have time to spare

\lt~1'U""U~~eJ~1~n

I'll paint the walls some more

'It'U1!Jr.lU~ LYllJr1eJ'U

I'm sure there's room somewhere

?il'l';heJ~ijViL"'~eJ

And then I'll brush and brush

L?I~\I uGI'ln LL1J'l~

I'll add a few new paintings to my gallery
I'll play guitar and knit And cook and basically

.

iibrlm'Ul~feJ'U

And brush and brush my hair

U~tLL1J'l~LL~tLL1J'l~U~r.llJ'r1nVi

Stuck in the same place I've always been

~l'IeJ~i1~1 'UdlJ'ULL?I'U'll1L~eJ

And I'll keep wanderin' and wanderin'

'hif~il'lL'l1 ~il'lL'l1

And wanderin' and wonderin' When will my life begin? And

~il'lL'l11lJf~il'lL'l1\1tL~lJujeJ1",~
~

tomorrow night The lights will appear

LL~t~'U'Yji~'ij\l~ijLL?I~cieJ~~eJ!J

Just like they do on my birthday each year

eJ~1~~L~1I'1eJ!J'r1n1'ULiil'lil'U'lf'U1~

What is it like Out there where they glow?

n~1~LL?I~1'U'l1lJ

.
.

.

Now that I'm older

\lt~11J"'m'Vh'll'l

Mother might just

1'U'ijU"'~tLLlJl'I~

Let me go

!JeJlJ'l~L'l111JL';;'Un'Ul'I1

~
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b'Vii'l{l 'U'VIb'Wfl{li'm~1 (Healin~ Incantation)
m'cl1.1'UIlU1.J

m'cl1LLUfI

~'Ut-J1t~tl~Ui'l~ritl{l

Flower, gleam and glow
let the power shine

btla~q'l'l51'!1tl{lb~1

Make the clock reverse

~1fJif!l'U1'U1~b~1

Bring back what once was mine

~'U~{I~Ll'lfJ1~I'I~tl{l

Heal what has been hurt

I'Ifl1fJ'Vln'!l'l'l~~1'U

Change the fate's design
Save what has been lost
Bring back what once was mine
What once what mine

,

btl~!J'U'l1:J\Il11~Vi
LLnL~tl{lf1!Jl~~
~'U~{I~bl'lfJ1~1'I~!l{l
~bl'lfJ1~I'I~tl{l

L'Wfl{l Q'Uijfl1111t'U (I've Got a Dream)

I'm malicious, mean and scary
My sneer could curdle dairy

t c:l 1/
UI'l'l,rm1:J'U1nl.l:\.NLVltllil
l",

4

But despite my evil look

i'ltl{lijtl'l1tl'UIl:J'l1tl'Ub~!l1i11tJbl'l!J~'il:::YW
ul'im!J'Utln1:,h,hyj~'Uyj'i{l'l1!l1.J\iIi1,j{l

and my temper and my hook

ul'I:::ilm~~n{l!l

I've always yearned to be a concert pianist

l'iJ!l'U'!ItlLl.I'l'l~~'U!'la'UL'lia1~~n1'U

And violence-wise my hands are not the cleanest

for my killer show-tune medley

U'itll'l!l{lilnmyj.r'U1~'UnV11.Jml'l{lyjf1
1.J~~'il{lYl~~i511.J'Ufli6btJfJ1'U
l~ tl!J1fl1~;1'U~!li5-mtJ1f;1
f;ltl'U~111i1"11il"1 fJl'l!l'ULl."Ill.1

'Cause way down deep inside I've got a dream

fibYl~1:J~fl'1a!J1fll"1l1 !l'Uilm1~~'U

He's got a dream

fib'!J1il~'U

Can't you see me on the stage performing Mozart
Tickling the ivories till they gleam
Yep, I'd rather be called deadly

See, I ain't as cruel and vicious as I seem

~'Uei'UMVI'Ii
tlmfll~~11bJ'l')~1!JLvtiltl'Uml'l~bi1'U

Though I do like breaking femurs,

tli'il'il:::'il~{lii'{I.r'U'l1tl'Uilb~tl{l

you can count me with the dreamers

He's got a dream

.

like everybody else, I've got a dream

!l'Uii'l1tl'U~'Ub~tl{l'Vlm'hv'U
iiLVliltl'Ubvtil€l'U~b'!I1bfl'U .r'Uilml~~U

I've got scars and lumps and bruises

~'l~1!l'U~fl.j1~1'ULLt-J"Lfl'U

Plus something here that oozes

LL(l~f;I~{I'ULVI'U~'Um~,H

And let's not even mention my complexion

tiV{lLtllPi'tl{lYlIilii'{I
~1Y1~~ruei'UVI!J11.Jfl~1'U
v

But despite my extra toes

tli'ilili51bVl1biMtlVI'umJ

~

d.

'"

.;

And my gOiter And my nose

an!'l!lVltl!JYltlfl'il~n1.J1'U
v

I really want to make a love connection

~'U!l'ULLi'l'UVl11'U!l fJ1 flYl1.J~fll'l'U~~fl fl'U

Can't you see me with a special little lady

blitl"€I{1U nmYl!l'U~'!I1'IJ1'l'U{l1:J'I'l'i1~i'l1i11i'l

Rowing in a rowboat down a stream

Yn!JL1!l1U1.J'U?l1Vli1'i"ei'U;'U~

Though I'm one disgusting blighter

ii'{I~t1i1~1~1IPi'tl!J~1un

I'm a lover, not a fighter

.r'U~tlUfl~flbJ1~Ufl~

'Cause way down

~1u~fl!l'U~ii1{11'U !l'Uilm1~~U

I I've got a dream

inside I've got a dream

fiu'U;nl'U
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He's got a dream

aiL'U'lijelU)

I've got a dream

~uei'u~~h.,qj

He's got a dream

(~uei'u~~l",qj )

And I know one day romance will reign supreme

LLl'\~11..1l~L;1mj'u-htn\i(EJ~lJ1LfimJL1jEJU

Though my face leaves people screaming

limEJlli(""u~'\.1'lh'lEJEJ~'Ul'l!

There's a child behind it dreaming

ijL~mj'EJEJflEJEJ~uijLflm~EJU

Like everybody else, I've got a dream

Ii L",ii EJU L",ii EJUVfl fl L~ EJU L~ EJ u;lUij wmJ ~ 1..1

Toll would like to quit and be a florist

V1EJl'\MuoJ~l~~uLUU'lJfl~IilIilEJflW

Gunter does interior design

~UL5EJ1'1lEJ'lJLL~~~1U~1U~lflm'lllil

Urf is into mime

~1'rl'llEJ'lJl'\~fl'il~

Attila's cupcakes are sublime

ei'\il~l'\l'v'hA'~LFlfl1m~

Bruiser knits Killer sews

V1EJLLl'\~()fl L~'lJLLl'\~tlfl

Ven does little puppet shows

LL'rl~lilU'IlEJ'lJL;jIilLL~~U

And Vladimir collects ceramic unicorns

1l'\1~LiiEJ~ei'EJULriU~fl\il1~UflEJ~U

I have dreams like you, no really

liij~UL",ijEJU'Vl1u LEJEJUIil",oJEJEJ

~

Just much less touchy-feely

LL\il1lJfiEJEJl'\~LEiEJliltiEJU'lJfl

They mainly happen somewhere warm and sunny

vttlilvtt~~'!Jtfl"'1EJl'\lJLL"'~LLlillilil1EJ

On an island that I own

Lfl1~Ll'\fl

Tan and rested and alone

LUUL~1'!JEJ~EJ~~'!J"''lJ1EJ

..,j IILI

G

'1

V1ilUfl'iEJ'lJfl'iEJ~

Surrounded by enormous piles of money

'i EJ'lJ fl1EJ L~UVI EJ ~lJ 1fllJ1EJ'lJ'lJ ~EJEJ"'~U LL"'U~U

I've got a dream She's got a dream

;luijfll1lJ~U (L5mEJ~Ii~u)

I've got a dream She's got a dream

~uei'u~~l",qj (~uei'u~~l",qj)

I just want to see the floating lanterns gleam

EJEJ1fl~~1\JL~ULL"'~~riEJ~l'\EJEJ'lJU'rl1fl~1
~~~1U1UL1l'\1lJ1L'V111",~

And with every passing hour
I'm so glad I left my tower

~~~~m~"'ULLlJlJ1

Like all you lovely folks, I've got a dream

liL",iiEJUYlflYI1ULL"'l'\~"'U1

She's got a dream

L5EJljm1lJ~U

She's got a dream

LLl'\~L'!J1ij~U

They got a dream

lfl'ilfl'ili~u

We've got a dream

L'i1LEJ~Ii~u

So our differences ain't really that extreme

LLIil fl ~ 1~ ti'u LLfl1",u ii1lJ L~uli(EJ~""1 Iil L~EJl

We're one big team

L'i1~lm~EJdti'u

Call us brutal Sick Sadistic

l1L'i1V111ruLLl'\~1"'1il~1EJ

And grotesquely optimistic

HEJ1~EJ1EJL'i1ii'llJ1""",tU

;luijfl11lJ~U

'Cause way down deep inside we've got a dream

liL~'i1~~fl'1'li1~lu~lm'i1lj~u

I've got a dream

~lm'i1lj~u

I've got a dream

~lm'i1ljelu

I've got a dream

~lm'i1lj~u

I've got a dream

~lm'i1lj~u

I've got a dream

~lm'i1lj~u

I've got a dream

~lm'i1lj~u

Yes, way down deep inside, I've got a dream

~fll'\~11..1hL'i1~Ulj~ULL"'U""1U
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b',UN b~'Wbbi1~\h:fl1a (I see the light)

All those days watching from the windows

'I'lnfhd'\!rmeJ..rB'IhJ'l'Uf;\J~1

Just how blind I've been

'l'!nmmJ8~'11118~i11tJ
'W~L(lCliiL~8'1'miJn~nmJ1C1
~u'ml~L'i~'U

Now I'm here

1~lJ1L'l8

blinking in the starlight
Now I'm here suddenly 1see

'III{\!lW"lm(l)LL?I~\1I11
L~\!L~8'1"i118 El1'1~f11"i'il~LU'U

Standing here it's all so clear

m'YiYilJ8~,h~'ti'\1ILL(l~L~'U

I'm where I'm meant to be

~"i~d~i:I'U8C11nlJ1

And at last I see the light

1~L'il8LL<'I'I'll"i't01C1?1\111?1

And it's like the fog has lifted

'IIIlJ8nLL(l~~1'Un'lll1C1~\J?l1C1~1

All those years outside looking in
All that time never even knowing

And it's like the sky is new

1~lJ1'Yi\J~11lJ'iI~~~'1111
LtJ~CI'U~8'1yh1~~1lJ'Yi~1'1'Yi"i1C1

And it's warm and real and bright

18\J~1C1LL<'I-Il8\J~'U'S8\J01C1

And at last I see the light

All at once everything looks different

~-Ill(lnd(l\JL~8'URfi'8m~~8'U1tJ
LLfi'1~'U1\11~'1yf'l'llln1C1WL'llliimJL~lJ

Now that I see you

WelL'SlJlJ8~'il8-1lL58

All those days chasing down a daydream

'l'!nfi'U1'U1ll1lJi:I'UwL~m~mn

All those years living in a blur

'I'lmln11'Ulnml'UYl~1Lili8'U

All that time never truly seeing

m'YiYilJB'IlY'U'li14~ij\1lLii8'U

And the world has somehow shifted

.I"":'

v

Now she's here suddenly I know

llJL'VIiiB'UL~8-1l'il~"~Lu'U
~8iiL58<'1\111<'1mtii'LL<'I-Il\1l11
~8iiL5m'l1m~lJB-IlL~'U

If she's here it's crystal clear

LL~L588~n~"!J\1IL'l'U

I'm where I'm meant to go

1ll'l~dm'l1~'VI1

And at last I see the light

l~L'lBLL<'I'ItJ'i~01C1<'1\111<'1

And it's like the fog has lifted

'VIlJ8nLLnt~1'Un'VI1C1~U?l1C11111

And at last I see the light
And it's like the sky is new

1~lJ1Y1U~11lJ'l~"~'VI1
LtJ~CI'U~tl-llyh1~41lJ'Yi~1~'Yi'i1C1

And it's warm and real and bright

18Uif1C1LL?I-Il8U~'U'Hl\J01C1

And the world has somehow shifted

~'1111nn1~LtJ~CI'UL1C1'Ue.h'UltJ

All at once

LL~,~'Ut\1l

everything is different

~~yf4'V1n1C1'WL'VIii8'UL~lJ

Now that I see you

Ulm~lJlJ8'1..r8'1L58

Things, the way they were
Now she's here shining in the starlight

Now that I see you

,

IQ .......
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L'Wt'\.:J \J'VIL'Wt'\.:Ji'm~J1 (Healin-s Incantation)
i11~l~'l.JU,r\J

fI1~lLLtJa

'\jtJ"'lL~8~LLa""'e:J"

FLower, gleam and glow
Let your power shine

LtJfl"~'VI!51'IJ8"L~1

Make the clock reverse

,hmj8'1.J''l'I.J1~L'l1

Bring back what once was mine

~'I.J~"~Lrml~f'l'l8~

Heal what has been hurt

f'la1EJ'Y)n'l1'V1'llJ1'I.J

Change the Fate's design

LtJ~EJ'I.J't!~iIl11~Yi

Save what has been lost Bring

LLnL~8"i1vl~~
~'I.J~"~Lf'l£J1~f'l'l8'1
~Lf'lvll'i'f'l'l8'1

back what once was mine
What once was mine

i

Born of cold and winter air

ri'1lti'1L\l~t 'l.JalJ'VI'I.J11L~'I.J

And mountain rain combining

~lnlJ'I.J"j'I.Jn'1l'I.JJ1LL~'I'I1'I.J1

This icy force both foul and fair

f'l11lJ'I'I'l.Jl1 L'I1\Jue'I.JL.,..,i!iflL.,..,i!i'I.J

Has a frozen heart worth mining

""'~lJ""'~'l.Jai1'1L\J'l.JmM~L'l1lJ1

So cut through the heart, cold and clear

b~1~a"i!l'l~~11~tZlua~L~'I.J

Strike for love and strike for fear

f'l11lJinf'l11lJ'I1{'Ulvl1'WL1'I.J

See the beauty, sharp and sheer

"1lJ~"un1i'l8'1U11'il~Lfi'I.J

Split the ice apart

~1J1LL~"LihltJ

And break the frozen heart

fl11lJLU8m~'l.Jt'I.J~i!lt~

Beautiful!

>Ul'1'1f1"1lJ

Powerful!

lj.,..,~"

Dangerous!

tl'U(J)'llV

Cold!
Ice has a magic, can't be controlled

LV'I.J!
t a "'III
#'
¥
4l
'U1U'IJ"lJL1'V1VlJ'UiIl b'I1'I..IilL'il

Stronger than one,

V"nl1fl'UL~V1

stronger than ten

v"nl1~Ufl'U

Stronger than a hundred men!

~"fll1fl'UL\J'l.Ji8Vf'l'I.J

Born of cold and winter air

ri8ti'lL\l~t'I.JalJ'I1'I..I11bV'I.J

And mountain rain combining

~1fllJ'l.JLiJ'l.Jn8'I.JJlu~"'I1'I.J1

This icy force both foul and fair

f'l11lJ'I1'UTl L'I1'I.JU'1l'UL""'''flL""''''I.J

Has a frozen heart worth mining

""'~lJ""'~'Ul'Iil"bU'I.J~11~t~L'illJl

Cut through the heart, cold and clear

L~1~""(J)'i"~1t~ tl'lLLa~Lfi'U

Strike for love and strike for fea r

fl11lJ1flfl11lJ'I1{'l.J1Wl'WL1'I.J

There's beauty and there's

d:....

here

...

'I1lJ~"un1i'l'1l"Lm'ilflLfi'I.J

Split the ice apart

f.ilJ1U~"LihhJ

Beware the frozen heart.

fl11lJLU'1lflLii'U1'U~i!lt ~

_
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L'V'l~~ ~'Ui;~~~1vn'Ul'Yi~

(Do you want to build a snowman)
fI1'et1U, \J~

fI1'et11Jl'UUUU
Do you want to build a snowman?

u'U~~'etV~~~~1~n'U1~~

Come on let's ~o and play

1\JL"'U~1~n'U~U~1

I never see you anymore Come out the door,
It's like you've ~one away
We used to be best buddies And now we're not
I wish you would tell me why
Do you want to build a snowman?
It doesn't have to be a Snowman

.

vi11~~lJm~1~"u~,j'1 ~1L"'U~fr;h
f'll\1~ 1 ';h~~1n1n~
L'i1 LFlVLu'U L;;i€l'U~ LLl''U~ l'U;1iiL\J~~'U
€l~1n'!J€l~u€lnll1L'Il1h
~'U~~'etV~~~~l~n'U1~~
bJ'tI€lunL"'Umh~~'UM~1~

Go away, Anna

(l\JL~€l~tJ1 el'U'U1)

Okay, bye

r'UbJm'U

Do you want to build a snowman

~'U~~'etV~~~~1~n'U1~~

or ride our bike around the halls?

~~€l1lJnL~'U~'i(l~U~1

I think some company is overdue

lI~'"ml'UL~~ 1U,U UU'U1'ULLl\liiVI1

~

.
.
.
.

I've started talkin~ to

I'Im~€l'U.r'UL~~"1'I~1

The pictures on the walls

L~m~€lnU'i\J~~~~1~

(Han~

(l\.J€l1\J'U~ ~€ll1'U)

in there, Joan!)

Just watchin~ the hours tick by

'VI'U1t~'Ul1€l~~11~L\J"1 ,r~L~1'U1'i4m
li~L~~~~~~~iM~~1~

(tick-tock tick-tock tick-tock tick-tock)

(~n\Jl€ln ~niP'l€ln ~niP'l€ln ~niP'l€ln)

Elsa?

(L€l~'!h)

It ~ets a little lonely,All these empty rooms,

.
. .
.

Please, I know you're in there,

~€l~1'U,r'UL~€l1~~

People are askin~ where you've been,

lFl'i 1 nm~~~~1~~,j'1

They say "have coura~e";And I'm tryin~ to,

.r'U~.r'UIJl€l~l\ U,~~L~~'U~m1~nl\1

I'm ri~ht out here for you Just let me in

~~Lfi~~'Il1~'VJml~1 LtJl'I~111;n~~

.

We only have each other

L'i1iln'Um)LLFim~

It's just you and me

Y;nu,j'€l~lI€l~f'l'U

What are we ~onna do?

1Ji'€l~'VI'UIil€l~vi1€l~1~1'i

Do you want to build a snowman?

~'U~~'etV~~~lill~n'U1~~

122
tW~.:j ~mJ1ttJ"b~na"ta (Love Is Open The Door)

[Anna:] All my life has been a series of doors in my face

9'1.1'1.11 : UtM;L~atl~::~Yin'lJUVl~'Jhu'lJL~mJlIl u.~'Jl~)'J1

And then suddenly I bump into you

'I'1uLGmJ~l~Uii

[Hans:]1 was thinkin~ the same thin~! 'Cause like

~1'lJil

I've been searchin~ my whole life to find my own place

I'

.....

A.....

4

.....

I

: U'lJnf'lVlLVll.l8'lJnULGm,W LLUU11

. ..

L~I;;'I.IVllmVl'lJf'l1~f'inuu'I.Imj'VInf'l~1

And maybe it's the party talking or the chocolate fondue

nal~~::LtJ'lJL'I'1'n::'lJ11~1I1nbJ

[Anna:] But with you...

VI~a~anlmL~\I\'lia~~l

[Hans:] But with you

8\!'I.I1 : LLriL~mGa

[Hans:] I found my place",

!:l1'U~ : LLriL~mGB

[Anna:] I see your face ...

!:l1'U~ : u.riL~mGmVlila'UL~B~1~

[Both:] And it's nothing like I've ever known before!

9'lJ'U1 : u.f'l1~L'~'UvrUl

.

Love is an open door!

~~ri : m~'I'1uB::l~ vtwLf'ltIL~a mVl'U

Love is an open door!

,n1mu1111an"'VlL'"

[Anna:] Love is an open door! With you!

,mmuI111an"'VlL'"

[Hans:] With you!

9'lJ'U1 : ,mmtlVllanill11Lil ~'JtlLi58

[Anna:] With you!

!:l1'lJ~ : ~'JtlLGB

[Hans:] With you!

9'U'U1 : ~IEJLliB

[Both:] Love is an open door. ..

!:l1'lJ~ . ~IEJLliB

[Hans:] I mean it's crazy ...

~~~ : 'n1l1LiJVllafl~~L'\IIcY

[Anna:] What?

!:l1'U~ : \l\afl~'U::

[Hans:] We finish each other's

8'U'U1 : !:l::?

[Anna:] Sandwiches!

!:l1'U1l :

[Hans:] That's what 1was gonna say!

8'lJ'\J1 : i~'Un'U

[Anna:] I've never met someone

!:l1'U1l :

[Both:] Who thinks so much like me! Jinx! Jinx again!

9'U'lJ1 : UiLf'ltJ L~aLf'l'i

I

'f

..1

..

'VIL'iI'1'1Vl~IL'\IIlIB'lJ

•

G

(I

"

..
I

nfl1~WJI:'I'1VlBmatJ

[Hans:] You

~~~ : ~fiil11mh~hfiiVla~ ti~! ~~{imL~I!
~~ri : LLaI:L'\II\I\m~L'i1111ti~n'U fiilfhv1BUB~;;m~tnn'U

[Anna:] And 1

!:l1'U~ : Llia

Our mental synchronization Can have but one explanation

..

.

[Both:] Were- Just- Meant to be!

8'U'U1 : u.a::!l'U

[Anna:] Say goodbye...

~~f'i : il~'~1I1L~LtJ'lJf'i

[Hans:] Say goodbye...

el'lJ'lJ1 : ~I:UBnal

.

.

[Both:] To the pain of the past

!:l1'U~ : ~I:Uanal

We don't have to feel it anymore!

~~f'i : L~B~L~U~'~"''Uell'U ftll1Y'lJlt1Ui~'LtJou;(a~LfiuH

Love is an open door!

,n1l1LuVllanilVltil

Love is an open door!

I ,fl1l1LtlVllanilVlLIl

.

Life can be so much more!

m'l'1L'U1i1\11LtI~tJ'Ulti

[Anna:] With you!

el'U'U1 : ~lmliB

[Hans:] With you!

!:l1'U~ : ~lmliB

[Anna:] With you!

9'U'U1 : ~ltJU:i8

[Hans:] With you!

~1'U~ : ~IEJLliB

[Both:] Love is an open door

~~~ : L~1111LtlI111anilI11L'" iiI: tl1
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L'Wg'!~ n11~·th{jLLfl'Uf1n11atn.!
CReindeerCs) Are Better Than PeopLe)
'U

Reindeers are better than people

n11~~1~~~~~v~n11~~~

Sven, don't you think that's true?

flb1~ •• n":h'iI~'11't11'\<l1J

Yeah, people will beat you and curse you and cheat

Qm''''1~~~~'I1tl\J~h 'tI€lu1n~~fl::'I1tltl'Vh~1a

you Every one of them's bad except you

mWJ~l'l~Ulla1'V11il1J~l'l~1a

II

..1 __

G

"
I

1tl ! 'lJtl\J1ril'~€l~

Oh, thanks buddy

,

¥Ii

•

.4

~

But people smell better than reindeers

"1ill'l~~::'!J~::m1~fl~l'l''ltl~flfl~

Sven, don't you think that I'm right?

ab1~u.fl~::f\liltlci1'11'l

That's once again true, for all except you

n'l'lIilClfl(lltl~tla 'VIfll'l~tJflL1~~1a

a

II!

\I

"

IJ

'I

'\I

You got me, let's call it a night

l'l!'lfl'l1:: ltJ~El~l~.-.ml\J

Good night

'l11'l'ia1~1il

Don't let the frostbite bite

"I

11

..

i

..,

.(

'i::1~i11J::lJ'lJnlil

11

L'Wg'!{j b'UVI'U1'H)'U In Summer

Bees'll buzz, kids'll blow dandelion fuzz

~~ih,d€l'lJ L~flUtla1~L-';~~fl::LthLfla'i

A drink in my hand, my snow up against the burning sand

"fl::d'~;rEl\lLtJ'lJL'\<l5j€l'lJi11J::~L~tl'\<lU1~tl~an~f~
~tlJ11~atl1tJ 1~i;1J::1'lJ~11\J~~\Jn\J'VI'i1tl

Prob'ly getting gorgeously tannedn summer

~1~hLL'VI'lJEl\J~1~1au.a~LLIilIil'\<lU1~€l'lJ.J'1\1

I'll finally see a summer breeze

1~Li1'lJaflV1~m'l1JV!u1~mJ

And I'll be doing whatever snow doesln summer

blow away a winter storm

~IilLmm11J'\<l'lJ11L'\<liltlltJlfl!'l

And find out what happens to solid water when it gets warm

1: G: .4 IV
I
IV
~
~1~'lJ~L1JEl1J'lJL'\J€l1'l111JEl\J~~1'lJ~'lJ

And I can't wait to see

lJ~~::Lnlil€l::h'ltl11l1V!1 d'~€lmfl~

.
.

Just imagine how much cooler I'll be in summer

L~€l'lJ '1 d''lJf\lilff\lM\J~
i1~1d'~tiitl~L'Vi'l-lnHI'l'i~€ll~tlci'\<lu1fEl'lJ.J'1\1

The hot and the cold are both so intense

Vf~~mJ~l:'I::'VI'lJ11L'VI5j€)'lJ~I'l'IJ!'l::'li'1

Put 'em together, it just makes sense

~\J1J1'i11Jn'lJ~'lJ~€l~LL'VI'ii1J'li'1~

what my buddies all think of me

v

~

Winter's a good time to stay in and cuddle

'1
v!U1'V1'lJ11lJ'lJ~vt1.mfl"''iiIil~'lJa\J1a

But put me in summer and I'll be a happy snowman

~~mil1.JL'\JElv!'lJ1'itl'lJLLfl1il'lJ'\J::(IlEl~'i1L'i~'VI'i1il

When life gets rough I like to hold onto my dreams

nfl1ilqj'VI1m'lJt'\J'\J::N'lJi.'i\l.fl1'1'ld''lJL€l~

III

IV

V

v

....

..,

1.1

I

_

..i

Of relaxing in the summer sun, just letting off steam

lvl~.:J'iifl~'Vh1Jflfl1~(Il::11.J~€l'IJLL'i~ lJ'lJI'l~~IilLi~

Oh, the sky will be blue,

lei 'I1'HYh;r€l~alilt",

and you guys'll be there too

'I'l1flLli€li1I1i€l.:JL~tJ~;hltJ

When I finally do what frozen things do In summer

mnhi'Yttltl::

In summer!

1'lJ'VIU1ftl~

h €lci1.:JJ1~~\I'I'ltJt 'IJ'VIu1ftl'lJ.J'1~
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~'WgH~th..!flf~I,b'1n~·nnJ1Lti'U'U1'U

(For the First Time in Forever)
tJ~t~LL"'t'l-lih~1~LiJVlL~lJU1'lJ

[Anna:] The window is open, so's that door

ei'lJ'lJ1 :

I didn't know they did that anymore

~i1L'fJ11lJ1~LVVllJ1'U1'U

Who knew we owned 8000 salad plates?

L~'lJi1L~1ii'il1'U~a\ll-w'lJlu

~

For years I've roamed these empty halls

~tJ~lJB~~B~LCI~L~~11~

Why have a baLlroom with no balls?

ii~B~L~'lJi1bl,~"ltJriBEJ1~i1~

There'll be actual, real live peopLe

mid~V1Y11EJLtJVll~t:if'l'lJ'I-I~~1'1-1'"
,
'iltlfi'L'ilBt:if'l'lJLfJ'lJ '1 \h~

It'll be totally strange

lY'UM~Ln'lJ'iltL'li1h

But wow am I so ready for this change!

LL~Q'Un"'~BlJIlum'L\J~EJ'lJLL\Ji1~I'1-1li '1

Finally, they're opening up the gates

~

~

'Cause for the first time in forever

~LtJ'lJf'I~~bl,'n~'BlJ1di'lJ'lJ1'lJ

There'll be music, there'll be light

jjtJ~t~'LIlr1 jjVl'lJi'l~

For the first time in forever

LfJ'Uf'I~~ LL 'n~'iBlJ1L~'lJ'U1'U

I'll be dancing through the night

'iltlvlLIii''lJ~~fi'U~nVi

Don't know if I'm elated or gassy

lhllJL~B'I-I~tlL-#EJ'U'IJ'U1V1~'lJ

But I'm somewhere in that zone

m'illY'U"'tl~LI'lL'I-I~B'I-IZl1EJ

'Cause for the first time in forever

~LfJ'Uf'I~~bl,'invi~tllJ1L~'U'U1'U

I won't be alone

Q'Ulli~tl~L~EJdVl1EJ

Tonight, imagine me gown and all

ni11L'i1L~'lJl'lJn'itLtJ'i~~"'B~

Fetchingly draped against the wall

'I-I~tlid'it:U1f.J'lJ1f.JL;i'lJloh~B~

The picture of sophisticated grace

LtJ'UJl1."vi'IJd'lJ~\J,j8~).J8~i'I\Il'l-l'i'l-l'i1
,

I suddenly see him standing there

Y1'Ul\1lm~Li1'lJLtJ'UJl1"''lJB~ L'II1

A beautiful stranger tall and fair

W\11J'WBEJ'i\J\l1lJi'I~1
'WL'LI1
,

I wanna stuff some chocolate in my face

'I-I~u,jd~'I-I~'LILtJ1bl,~<ijBf'ILnbl,ZlI'l1~'I-I1!1

But then we laugh and talk all evening

'ilt:lfi'~dL'i1t"'\Ilf'lf.Jn'U~~fi'lJ
,

~

~

~

Nothing like the life I've led so far

fI\li'lVI~'Ullib'l-liiB'U~LflEJ
li1~~~~i\ll~1vlVhLZl!J

For the first time in forever

L

There'll be magic, there'll be fun

fI\li'I'4nn'Un11LflmU'U

For the first time in forever

LiJ'UfI~~ bl,'mvi, tllJ1L~'U'U1'U
mfl'i~nfl'U~El~lJB~L~'U

Which is totally bizarre

I couLd be noticed by someone

U'UfI~~LL'in~'iellJ1L~'U'U1'U

And I know it is totally crazy

nf~11eleln'il~L~m~el

To dream I'd find romance

i1el1'illfi'L'ilB~nLLYI

But for the first time in forever

LLIlI L

~

U'Uf'I~~ bl,'n~'iellJ1b~'U'U1'U

At least I've got a chance

bl,Zl~Q'UM~'Wbl,'Li

[Elsa:] Don't let them in

LelZl'!h : mhLiJ\llL'ill\J

Don't let them see

m.hl~L'lJ1L}\'U

Be the good girl you always have to be

~el~LiJ'UfI'U~mh\lvi L'111i'1 el'U1~LfJ'U

Conceal Don't feel Put on a show

elci1fiVl vVlH

Make one wrong move And everyone will know

tl1'riZl1V1f'1~~L~f.Jdel1'ilfn'U~1'V1nf'l'U
,

But it's only for today

fI\I'il~lJLL\;1L"'EJ~1'U'lJ

~el'UlY'Ut~~'lJ
~

[Anna:] It's only for today
[Elsa:] It's agony to wait
LAlli Id:J Il!> d!SUilY lU Wdll

[Elsa:] Tell the guards to open up the gate!

...

1

.......

~

....
....
'Col
cv J/
el'U'U1 : M'il~).JLLI'lL"'!J~1'U'lJ

.

LelZl',h : 'VI'U'imvhl'1-1'i11if
t!Yt,6 I , rl!,..JtI~'1 I1.JfI.YJ~

LelZl'1h :

""~1~L'lJ1L\11~f.J).J."f8).J'il~LVVI 1J'i~\11

~
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~----------------------------------~--------.--------.----------------~
[Anna:] The gate!
B\n.n: '\J'i~1'Iv

d~h.JI"~~ LL'i fI~ 'ia1J,LiitltlTU

For the first time in forever

Ltll'l'lh : a~1Ltll'lhl'\J a~11""L'Inf
eltl'Wl : yj,,~l;}~~yjf'leJV~'W""

[Elsa:] Don't let them in Don't let them see
[Anna:] I'm getting what I'm dreaming of

[Elsa:] Conceal

LeJl'l'l11 : 9i'eJ~L'i'J'Wf'ltl~mh~~L'1JI"eJ'Wl""LtJ'W
eltltll : '(eJn1"L'\J~VtlU.'\JI'l~'("fleltlL1v'UL"'~1
La,,'I1, : a~'~\1l

[Anna:] A chance to find true love

atltll : t""fflU.vr"~Wrr'1J1

[Elsa:] Conceal, don't feelDon't let them know

La"'lh : '\Jn~l'Ittlha,~11"":'1Jlf
atltll : f'I~~tlql'l,,'UVi..,t~ij

[Elsa:] Be the good girl you always have to be
[Anna:] A chance to change my lonely world

[Anna:] I know it all ends tomorrow

ttl1t1L~f.n9i'a~m1J"''UL'!I1
,
...
,
,

So it has to be today
'Cause for the first time in forever

iMtlf'lf~u.'iflVi'ia1JILljtltllt1

For the first time in forever

LtJtlf'I~~LL'in~'iau.G'!tlLiitl'Wlt1

Nothing's in my way!

L'VUHI

tliitlflJ1'1.1LtI

I

bJffif'l':i "'~\1lL':i1

(Let it go)

The snow glows white on the mountain tonight

i111::~'!l11LtJutl'i::mvttl'lll'1~

Not a footprint to be seen

bJihmJLvr'V11Jyj1Ja~

A kingdom of isolation

ttl~tlu.l'ltlehr)I~~I~~f'lU
-=t...
..r..;

And it looks like I'm the queen

1JL"'V~L'l1t1'1'1f'1'ia'Uf'I'ia~

'.

The wind is howling like this swirling storm inside

lii'~ij""V'I1atla~mvttl '1'11J'W1t1L1m.r:hv

Couldn't keep it in, heaven knows I've tried

~~9i'It1'1'11'ULvhl'1'1~ ll'Un""'1J11J1~

Don't let them in, don't let them see

B~1Ltll'lhl'\J a~11""L'II1L~'U

Be the good girl you always have to be

Let it go, let it go

9i'a~LtJ'Wf'I'W~ B~I~~L'!lIG'!eJ'Ul'11LtJ'U
'\Jnul'll'Ul" a~lt'l1L'!lI~
•
~"l
G',!1'l"'l'11VfI'
'\J~avli''Ul'\J B~I~yjLtJ'U

Can't hold it back anymore

bJB1"'iI::Ln'Uiin~a1'\J

Let it go, let it go

tlfiavaafl1J1 Lmfl'lia'UL~tI

Tum away and slam the door

L~'Um''U'I'I~~ "'ll\1l~'UL~etv

Conceal, don't feel, don't let them know
Well, now they know

,

.

Let the storm rage on

ll'UbJm\'1 tl~avt'l1L'!II~l'lltl
~I'lhn'l'lllm::"'~,

The cold never bothered me anyway

f'l'l111"''U11bJvht'l1L~a\1l~eJ'Uimvhl'1'1~

It's funny how some distance

1JB~a::hfJ1111nl'l";l~

Makes everything seem small

fI~'UL~'UL~m\~l'\JL"'v

And the fears that once controlled me

f'l111J"'~'U1'1'11Ylf1eJVL"hf'l"jeJ'U~'

Can't get to me at all

n~'U'vil11J11illii'~Lf1V

I don't care what they're going to say

.

It's time to see what I can do

~~l,.,~iT~'iB t'l1",a~l'11~

To test the limits and break through

,,::l'\Jqlilvn~ tmf1"jl~~

No right no wrong no rules for me

i'lnfl!l~' '1 L~env'h~~l\1l

-.:-.'

Let it go let it go
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m~1Ili'lJOU'U
I am one with the wind and sky

m~1u.'llfl

.~mJh lt1n'Ufl1.I.'aI:vh

Let it go let it go

t1"eWtJeJf11.11 .iifl'ti!llJ'~lJ

You'LL never see me cry

L~:a'l!lllJil1tJ!'l111.1fl~1

Here I stand And here I'll stay

;llJ'lI::UlJ

Let the storm rage on

~(IILm'VI1.lml::'VIti1

My power flurries through the air into the ground

l1 ~~L-Ufl1tJ "!l~fl1.IfI!l UVl1f1'1lJ1 ~~lJ

(II'l~;M!ltJlt1

My soul is spiraling in frozen fractals all around

"
ll~~LlJL'lu,'t'1'mLlJLfl~(II,h.L~~~mJ'l!l'Ufl1tJ1~~'U

And one thought crystallizes like an icy bLast

~~flf'1111.1i'iill~illltJ'ULfl~illL~Hl'r:n1.l n'l'!Jl

I'm never going back the past is in the past

~'!J!lfi(ll\<l1'U~lJl'll i'l111.1\<1~'I~!l1'l~'U1.I1

Let it go Let it go

Li:JlJ~1L'l1 !l~1'1~li:J'U

And I'll rise like the break of dawn

'!J!l't'1ttJ1lJt'l(llt1'U~!l'l~1

Let it go let it go

t1"tlEJ!J!lflln Liifl'limJL~'U

That perfect girl is gone

L~fl~L~'U1ifh

Here I stand In the light of day

;l'U'ltU'U l~'Ul'Uu,~~u.'l'lfl~l

Let the storm rage on

~illfl'it\<lti1i'Ul1tI

The cold never bothered me anyway

f'1111.1\<1lJ11~vht~.fi!lill~!l'U~flLvi11\<1~

..

'I.

it the clumpy way he waLks?

"tlllJL\JU!l1'l,fiU~lJ~llJ'!Jfl 'Ill

Or the grumpy way he talks?

\<I~!l11l~!l'l~(II'l1~b~1

Or the pear-shaped, square-shaped weirdness of

'VI~!l'l'llb~1'll'lt\<lfl1ill'VI~fl~!l~bi1n'Uli'1'l

his feet?

"

And though we know he washes well, he always

~~~!lfl~~~flt!l1(11bLf'11\<1Ulln

ends up sorta smelly

t'l1in~u1~u1~ul'l'l1n

But you'll never meet a fella who's as sensitive and

u.~~R!ltJ1ii'lu1\<IU~~'IB!lU'VI11lJ

sweet

u,fltv'IB!lu1m

So he's a bit of a fixer upper

L'!J1nL'VIii!lU'!JeN~lli'mb!l11'll'ti!l1.l~!l

So he's got a few flaws

ii!l1fl1'lViIli'!l'lu,n

His peculiar brain, dear, his thing for the reindeer

Sf
V
&I
.J ... .., II
I
1I1!l'l1l1'.i1'lfl1.lfl,:j1.lU~'U1~lJI::1U1!ln'Ub'l1m1'1UI::

That's outside a few of nature's laws

llU~~ill'l1nn!ltl'i'i1.l'll1~U,'VI'I ~

So he's a bit of a fixer upper,

b'Inn b\<Iii!lU'!J!l'lYiIli'!l'l b!l11tI'Ii !l1.l~!l
U,~L~!l ...nflL'i1"'!l t'VIU !l'h'lI::'ti!l1.l1ei'!J!l'l1ll!l~'li fl1.lmh'l \<I'I1n'li!l1.l

but this we're certain of You can fIX this fIXer upper
with a little bit of love

Ll1':i1tb'!J1'1l!l'U't'11't'11't'11'1I11UL(IIU

C

1

Or that he's socially impaired?

m'i1tL'Ih''Ii'l1.In'ULi'I'i~bi:Ju

Or that he only likes to tinkle in the woods?

~a'lJ1~b;;1U,~L'!J1'!J!l'Ubciutlci!ltJII111.1111uW

Are you holding back your fondness

Ltl!lUI:: i'I'I'I1:: LL!l'U f'1~,:j1i'1~~ l'!Jl~lJ't'1!l'l ~fl1tJlnu'!JltJ~

Due to his unmanly blondness?

liJuYiL'!J1nfl'ULn~!lU\1mL'Im~LLflt~aL!l11i

Or the way he covers up that he's the honest

L'!Jln L'VIiia'U'!J!l'lYiIli'!l-3L!l11tI'Ii!l1.lfi!l

goods?

v'Iij~illBmJlli'a'lrh~i?l

He's just a bit of a fixer upper
1 II.,.. ~

1

"* . .

Is it the way that he runs scared?

SV\.

U

\.,..VU;'"H,.t",.

VI

IU .....

S."

His isolation is confirmation

~'IiJj'U~.:mi1n~'IbiJu~1~
...

e.

I b~'~~:~~~~~;'1~'~~~'~~~l~~~~fia

I
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Of his desperation for healing hugs

LLIliL".il'i)~'Umll'Utl

So he's a bit of a fixer upper

~~~tl~lB'Utl~~tl~~tl~n~

But we know what to do

-;h~tl~~\JI'l1~L'U1LL~~LGtl

The way to fix this fixer upper

So she's a bit of a fixer upper

LGtlnL'Vi~tl'U'Utl~~~tl~Lmlu~tl~llitl
L~tl~L~fl '1 LLriLL'l~'U
~-.h~'Vi~'U'W~~-J1LGtl~~~'Uh

That's a minor thing

LL~1~~ '1 ~~1'WjjLL'Vi1'U

Is to fix him up with you

This quote engagement is a flex arrangement

LGtlnL'Vi~tl'U'Utl~~~tl~Ltll1u~tl~llitl

And by the way I don't see no ring

lI~tl~"\JlI'Utill'U~l

.

Get the fiance out of the way

LLri~~fl1".iri'Vi~'ULtll1tI'lmn~
n~~~tl~LlI~~~'UUqj'Vil
~1~\Jtln1~LU~EJ'UL'Ul~

And the whole thing will be fixed

'Wihmhi''Vi".itlfl~~~1'Vi~

We aren't saying you can change him

'UtlnMLLri-Jl1'ml~ LtJ'U'I'rii'~~

'Cause people don't really change

'U~~~'U'Vi'lhLU~n1~

We're only saying that love's a force that's

1'l'U~

So she's a bit of a fixer upper
Her brain's a bit betwixt

powerful and strange

..

.

.

'1

nL~tlfl~~EJ1~1'l11~~~1'Vi1'Vi1'U'Vi11~n~1

LLriL".il~tl~tEJ'U1'l11~1'm'li'11uL".il~tl~tEJ'U1'l11~1'm'li'11u~~~~EJ'W

People make bad choices if they're mad or scared

.

or stressed

11'l".i'1

But throw a little love their way, and you'll bring

lJ'UdJ'U1'l11~~~~ LL'll'Utl'U

out their best True love brings out the best

Y(~yjtl Vllll1 Utl~'!11EJ

.

~~1 1'fl~1EJt~EJ'W".i~1

nL'Vijjtl'U'Utl~~~tl~Lmlu~tl~llitl

Everyone's a bit of a fixer upper

~tl~jjt'i''ULL~~t'i''U

That's what it's all about

~1EJ~~n~1EJ~'UL~tlEJ1~Y1n'll~tl'U

Father, sister, brother

11'l".i'1 nL 'Vi~tl'U'Utl~~~tl~Ltl11U~tl~llitl

We need each other

LLIlici'llJ'UL~~~~EJln

To raise us up and round us out

ci'l'Vilfl~~~tl~lB'Utl~~tl~~tl~

Everyone's a bit of a fixer upper

~tl~Ltll~1~tl~'I1'UEJtl~~1~tl~u'Ufitl

But when push comes to shove

1'fl

The only fixer upper fixer

1'n

~

That can fix a fixer upper is
True
True
True
True
Love

,
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L'Wi;'H

e1~vl~ (Where you are)

'"

Moana make way make way

bJ81th \-I~flYlI~ 'I'I~flYll~

More nights time you knew

1lJ81'lhw~w81'IX~

The village of Motonui is all you need
The dancers are practicing
They dance to an ancient song

jj~?lfN'I'Il.iUllJbJYllJ8~bI5BAB~m'l
v
••
~~~L'tI1LAlJ'l~'.h
191\i'Lyt;;;~~~L~lJ~~1,.,qj

.

Who needs a new song

.

This old one's all we need

(lY'U~BVLL,hmm"'lJ'WLi1'U~B~fm)

This tradition is our mission

~~~flVlB~1'IXL'l1'1'lfl!'llJ~'IJ~TW

And Moana there's so much to do

bJ81oJl~""h~~'~~~

Don't trip on the terra root that's all you need

.....
.., cJ
d
...
L1;;;IL~lJ'i~1~'ULI."';;;~VlLI5Bl'IB~m'l

We share everything we make

L'iTlh'l1m.~U.u~tl'U

We joke and we weave our baskets

LL9i'li1ilJlY'U~1lJ~~nHtl

The fishermen come back from the sea

~~!'ItJ""tl;;;1L~n"''lJlJ1LL~'

I wanna see

Bmfl~'lilJh

Don't walk away

'W~B~L~lJ'I1U

.

Our people will need a chief and there you are

bJBloJIBQl'I'i~dL~B£Jltl
L'lIA8"jj~1""hm~LI5BBQ~~

There comes a day

"'d'lJ~B~jj

When you're gonna look around

Consider the coconut The what

~Lli8lJ8~BBnltl'lB'lJm£J
1.t;;;~Lli8~~L-rr11~!'Il1lJ~'tI,r'U8Q~~
~"~lJ~yt~111'IXfi '1 (B:;hlJ~)

Consider it's tree

lnnjjtl'l~1£J'IJ,j~'lJ

We use each part of the coconut that's all we need
We make our nets from the fibers

1m'IX!'I'iU'l1lJ~'I'lfli'idlJ~~~L'l1~Nm'i
L~'U1mim~'Uu.'I1L~8\''I1tl;;;1

The water's sweet inside

~ 1144
~
~
u.;;;~lJln'IJtJ01'1111'U;;;tJ

We use the leave to build fires

ri~"u~~hILIli1'l11lJ ~8lJlJ1

We cook up the meat inside

~d'tJL'UtllJlJfl'l1BlJ'IJ'l'tJn'tJ

Consider the coconuts

~"~lJ:;yt~111'IX~ '1

The trunks and the leaves

~~nl'tJ ~'tJ u.;;;~1'IJ
~~!'I'i'ULL~'lm\l~8~fl1'i
BQnlJL~B£Jltl

Moana stay on the ground now

And realize happiness is where you are

The island gives us what we need
And no one leaves

1

"f

lj

4

....

That's right we stay

\I:;BQl'I'i"d

Were safe and were well provided

1'IX'iB~";'tJ\llnti£J~l'Ill.J~~

And when we look to the future

\I~lJB'IJ!'I11l.J'I1'lI'tJ~1l'11lJ'I'IUI

There you are

BQViu

You'll be okay

\I~~-rr,1\1fi

In time you'll learn just as I did

BVIIl~vim!'lm\lB'W5je4~
5jf'll1l.J~'tIuj8~~~VBl.JB'i~ti
•
•
'Ii

You must find happiness right where you are
I like to dance with the water

.r'tJ'lJij'U~'£J~11'lhl'IJVI:;L;;;

The undertow and the waves

5j~tJ;;;"bf~fla~
.rlJ'lJB'IJ~iinJ'Lii'U'I1t~

The waters mischievous ha
i like how it misbehaves
[ The village may think I'm crazy

. LL;;;~f'lI~'I11~M~\I~~

'1

! w:il1LfI'i'il::fi~illllJti1

I
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ilI'I:!I1LL'lla

Or say that I drift too far
But once you know what you like well there you are
You are your fathers daughter

Li5fJRtI~na11'!JtI~vimi5t1

Stubbornness and pride

~~~t1~'\Jt'\Jh

Mind what he says but remember

L'!J1'ViVl~~il~pj11
'll'\J:!LtIti
,

You may hear a voice inside

LLllifl~L~t1n\JL~tHI;h~1'\J

And if the voice starts to whisper

ihLLii'11L~tJ~J'\Jf1'i!::~\J'IIn

Moana that voice inside is who you are

1~\Il1~V111mnaL~~Vi
bJtI1\h~l~'\J'!J(l~Li5(l~R(lLatJ~,j'

We make our nets from the fibers

L~'\J1tJcinLtJ'\JWVlL~t1'V11'lla1

The water's sweet inside

LLa!::'\J1"li'lLaa ~1a'\Ja '\J

We use the leave to build fires

1~ijL'Via~m""'ll\J'tJ1'\JlJ1

We cook up the meat inside

ua!::~n'VI~1'\JntJ(llJ~fJ~n'\J

The village believes in us

LL~!:: 'l!11thwiL~ fJ L~(l-:JL'i1(t'liLLfl'1)

The village believes

LLl1ieJ1n~-:JLfJ111

To follow the farthest star

~

...

l;'..1

~

",

""



The island gives us what we need

~~fI'i\Jvi1'il~t1~n1'i

And no one leaves

'W~fJ~l'lJl'VI'\J

So here I'll stay

~:::(l~~'i~ii

My home my people beside me

~~U1'\J~~~fI'\J~LRtJ~ih~

And when I think of tomorrow

l'l\iltH'ViI~'\Jmf)tJ,m~

There we are

t1~~~

I'll lead the way

'il!::u1Mi

I'll have my people to guide me

1""L~(l'\Jvi,reHIL'il '!i1tJU1vn~

We'll build our future together

'il!::a~1~1'\J'VI,r1~ltJ'Via{l~

Where we are

t1~Vii1

Cause every path leads you back to

La'\JYl1{1~fi'\J1'\Jm'VI~\il1""

Where you are

(l~Yl'\J

You can find happiness right

LLa!::fI1111a'!Jl'ill'\J~aVl
,

~

Where you are
Where you are

_ _

,.:

"4.1

I

,"';....1

.
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bVU'<II v11<11boW£J<IILVl (How far I'll go)
i11~1LL1Jfl

I've been staring at the edge of the water

Llhu.~~tl}~L"''U'tJtltnhl'U'lV1t-n'U~~

Long as I can remember

'Vh€JV,~\j~~LL(;]';'Pn'1J

Never really knowing why

But I come back to the water

LIlJ'bii'Lflerl1vhW
Ci~ €I en nd]'U~fl?t1,~fiLLfllj L~€Jofl~
hM~'i'j1lJ1~?t1!,J\h

No matter how hard I try

~lj'i'jV1V11J~1~LYlv~1V!

Every turn I take every trail I track

'I'lma'U'VI1~~f('U 'I'lflU.~~~'U~'V11

Every path I make every road leads back

'"
~ljn11L~'U~'UIii''IJ
'I'ln(l'IJ'IJ''U~1

To the place I know where I cannot go

vim~~'lJL~€J Lil1LL(;]f'ltl!J'lfljL5tl

I wish I could be the perfect daughter

~

See the line where the sky meets the sea

1J"l1"l(l'IJ1Uiltl
1Jtl~~Li'IJ~'!Itl'1J"Vh~"iV1LL~'lJJ,

It calls me

lJ'UL~Vm"i1

And no one knows

u.fllj~ljtil€J~ltl

How far it goes

anlnflLvhl"i

If the wind in my sail on the sea

LLriLYlV~fl~vilJ'Ut ~~

stays behind me

'U'lJLI.~'\.n,htJ~f'l€Jv'lhm"l1

Where , long to be

'"

One day I'll know

flf'l~L'li1t~

If I go there's just no telling how far I'll go

'lv! ~lj f'l1V! LLflljLflThL"ill11tl ~1tllflflLYlv~tv!
fli' tf'l"illltltf'l"i€J1I'i'VtlV~'Lfl1lj
v
u.?t'IJ'l'tJft'UCliIli'"W ntwvl~Vi L\1'U
'I'lfl'l L~em'U~'IJ~~h
i'fi'l1nf'l'IJ a,'lJLLlll~~~viL~1JI:::?t1J
€IV 1~~ u.lllflljfl'IJ LV'IJ
u.flljll'IJn~~,J1viv'hl1J
LU'IJ~'thri,Jtl~ ltlGifl,'1J~~1)J
~
"
Ln'IJ~lj'l"!Jh1Je~ nu.f'imvi1fl1)J
~~m~L~vfli'ml~u.~fltlmthm1J
OOjjvi1W
)Jtl~flu.?t~vi?tljVie'IJ'U'lJLL~'lJJ,
"

I know everybody on this island
seems so happy on this island
Everything is by design
, know everybody on this island
has a role on this island
So maybe I can roll with mine
I can lead with pride I can make us strong
I'll be satisfied if I play along
But the voice inside sings a different song
What is wrong with me
See the light where it shines on the sea

~

..

'!h~1'U~n

It's blinding
But no one knows

~ljGie~LL?t~1tl

How deep it goes

l~amvhl"l

And it seems like it's calling out to me

Ll.fl:: ~ L~lj e'IJlJ'U~:::L~EJfllmtl1'l1)J

So come find me

. ..

n~~"l'U)J1

And let me know

o'IJL;hl~

What's beyond that line willi cross that line

f.hN1mflvltl~ljl~'i'j'Ue:::h

See the line where the sky meets the sea

ujmi'IJvi"!Je'Uyh~fllJ,~'lJJ,

It calls me

lJ'lJL~Vflm

And no one knows How far it goes

IJ,fl:::~:::tile~ltl

If the wind in my sail

IJ,f'iLYlV~flUvilJ'IJt~)J

on the sea stays behind me

'U'UIJ,r.i'IJ'\hei~f'Itw'lhm"l1

1'"'\........ ..J_ •. IIII

I, ........... ,

How far I'll go

afllflflLvhh
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b'Wfloll ''il1V1101l'U'U L"il (We know the way)

Tatou 0 tagata folau e vala auina

Vl11vi V11~11V1LYlLGl1 L1~~eJ1 ~m.J1

E le atua 0 le sami tele e 0 mai

L~LV11eJL~'lnij LV1 ... L~ LvLvLllV

la ava e le lu itau e lelei

~~~'ll

Tapenapena

V11L1.hn L'lJ\n

Aue aue

!J~L1 v~L1

Nuku I mua

'UflR
,

Te manulele e tataki e

LIIl lJ1~L~ L~ Lv Vl1V1l ~ Lv

Aue aue

!J~L'l v~L1

Te fenua te

Lv

~

LV1l Lv

L~ ...

.Bm.n
~

ma lie

Nae ko hakilia mo kaiga e

'IllLv 1fl !J:;n~v~ m1vl L'J. ..

We read the wind and the sky

L'i1lJv~U.~~~v~~lJn'Ul11
..-

I

IV

"

We sail the length of the seas

L'Yitllj~VI'Ul~ v tJ ~l
JI
,~
L'il'iJ'UU.~~~ v~~\IlU.t.I'U'Ul

on the ocean breeze

'I'i''l'l'!flVlv~~1''i1

At nillht we name every star

L'i1\1l~'IItl\llT'J'U'UL1V1l

We know where we are

1~'Ii'lv~'rmhJ

We know who we are who we are

L'il~lij'fl\ii1L'i,":hLU'U11'l"i

when the sun is high

j

~

..

Aue aue

!J~L1 m::L1

We set a course to find

R'UVll1'IJ\Il1lJL~'UV11~

A brand new island everywhere we roam

~'UU.\Il'ULYlv~~'ifl"i1fl'l'!fl~'Um'IJ

Aue aue

!J~L1 v~L1

We keep our island in our mind

w!U'l'UV'lm'U bJvm

h

We know the way

1'UtJllJvlVl'l'U!Jv'U~'U~~
'iilV11':)~'U1'i1

Aue aue

!J~L1 tl~L1

We are explorers reading every sign

uv~i1tmil"i'l'il*vtlfl\llTI'ilL"''UV11~

And when it's time to find home

We tell the stories of our elders in a
never ending chain

L"ilL~lL~tl'l'i1'l'il1fll'l~'l~cl1\1lflV1'1l(;l~'UlJ'
bJ~'il'U~'U

Aue aue
Te fenua te ma lie
' Na heko hakilia
I We know the way
!

'U1Lv

10 !Jtn~'1l~ m1'1l1 Lei...

.j1'Ym~'Uh
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L'WiH l~~il-1'1-i'l-1 You're Welcome

I see what's happening here

L-Hutl~i1L\Jtl a~hU1~

You're face-to-face with sreatness and it's strange

L'i)tlMl81.1 't'la~~~ '1 nl'l~1~L1mJ

You don't even know how you feel it's adorable

8'l'i)a~hl~!ii''l L;;;tJ~btJ~1

Well it's nice to see that humans never chanse

U9lVll/O

nl11'sf\8ttlt

~~L-Htl1Jl/~6'!tl'W Lf'lmU~tJtl

Open your eyes let's begin

Uf'iL\J"'?llVWI1 1.Il~btJntl

Yes it's really me it's Maui breathe it in

U8m;;;tJ'i)~~

I know it's a lot the hair the bod

~

When you're staring at a demisod

1f'1'iL'i)v

What can I say except you're welcome

f'I~'i)::Utlo1~ U.f'iL);V>l h.l~tlwb~

For the tides the sun the sky

m::LL?lJ1 91t1tl Yllf'1'il1.1

'1

.

.

,

L'ilil1.l1'l8 8tilLVi~«tl

'1

~...

mV8tLI1tl

VI'i~t.l1.I

• of

'I1tlUO

~Of'l~~LVlY; n~v~?lt~O

Hey what has two thumbs and pulled up the sky

L~v~)j1J~lV"'1V hJitl'llV 'W~tl~\ob~
iiLLri ~l1f'1~~1Jl/~6 f'I~'W~tl>lm1.l
L~!l1U'l1i.l>l?l8>l ~v~~>l L~tlL\J",vh

When you were waddling yay hiSh

LilmlitlV~L~tl ~'l1.lL~V1.I1.I1

This guy

L'!I1ft::

Hey it's okay it's okay you're welcome
I'm just an ordinary demi-guy

,

~

When the nights

11JL'l;;;1I1ft1~~U

sot cold who stole you fire from down below

1f'1'if'l1J1V11JL~1 '!l11Jvl1tl~l'1'l

You're looking at him yo

Llitl1Jtl>lL'!l1

Oh also I lasso'd the sun

18' U.;;;::Ltl1L;'Itll1~11.1 m~!1I::1u

You're welcome

'Wiltl>l"b~

To stretch your days and bring you fun

11.111L'l;;;1

Also I harnessed the breeze

l.I.;;;tn;;;111~~ ;;;1.Iutl1;;;n

.

vtim~

1J1~1L~>ln1J

You're welcome

'Wiltl~"b~

To fill your sails and shake your trees

11.1lliu1t1L~tl LLft::~u11J1vo

So what can I say except you're welcome

nf'l~'i)t'lJtlO1il LLf'iL);V~ 'W~v~"b~

For the islands I pulled from the sea

I1UL'iv>lL01t VlL 'i1~1J '!lU'i)10tl1

There's no need to pray it's okay you're welcome

nw~v~f1'i1t11V11' 11.11.1101.l1tJ 'W;;v>l\1'l~

...

~

d

.d

f

I suess it's just my way of being me

L~tl~li'i'i1.l"'1 ijft '111J'1~L~f'I~1

You're welcome you're welcome

'W~tl~\1'l>l 'W~tl~\1'l~

Well come to think of it

WV "tl>l1.l1fi",~oYi

Kid honestly' can go on and on

1\ L'il?11limv 'i)1J'Wvl'i)'i)::'1'1~'"

, can explain every natural phenomenon

v~tllV tJ'ill1!101'iru 1'5'i'i1.l'!l1~ L\JU'tj'"

The tide the grass the ground

~Of'l"tl

Oh that was Maui just messing around

iJijtl 1.I1'l8 Yii1J'llV 'W'iluiu

I killed an eel I buried its guts

"'~Vll'itJ;;;11V1;;; f'l101~ Lvl1tJeJ~

Sprouted a tree now you've got coconuts

~tlO1.l1LiJ1J;;U ~tl1.lt't'l~1'l v~mJ~~

What's the lesson what is the takeaway

l~;;it£J LtJu1f'1'i o;;v~'" 'W£J111

Don't mess with Maui when he's on the breakaway

;;;tl>l~nu 1.I1'l8

And the tapestry here in my skin

U.ft'l'S8>l:tl£J tluih01£J~YiU'i111!l

Is a map of the victories I win

RtlLLt.lUYi oU£J'!ltlt ~'l1Jvr~'I'I1J!1I

Look where I've been I make everything happen

"m~ltJm'l'lu

Look at that

'\I)Otlti1~U~Lii",

I Mini Maui just tippity tappin'

-=Ii

J.I

v.k ...

IIIU'I'If1Il 't'l1J!1I1J

.

.

.

ilia LLft'l'i)::~v>lli1t110

0'1'1111.1

I ~Ui 1Jl'l8 L'!J~1iij1.l1L~1J(juL~)J1J'i::L'll'"
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Ha ha ha ha ha ha hey

Ltl Ltl Ltl Ltl Ltl Ltl L~!

Well anyway let me say you're welcome

mlleJEnn'!n/J l~1J1mJ1/J 11lIlleJ~'l-il~

For the wonderful world you know

L~eJ~'Ynnd ~L'i1l'1f1~

Ill'I.JLL1J1J

Hey it's okay it's okay you're welcome

L~eJ~il''I.J~1/J~1/J 11l1'I.J11/J 'Wlli'eJ~'l-il~

Well come to think of it I gotta go

LL~?i~ 1 LLlIl M~"h fI~llleJ~bLl1J

Hey it's your day to say you're welcome

LlieJfi~fllI1/J 'Yl~llli' 'Wlli'eJ~'l-il~

'Cause I'm gonna need that boat

LLrleJ/J1n '1:;ML~eJ ~mi1

I'm sailing away away you're welcome

'1:;11.J~~~~'VI1J1/J ,j1/J1J1/J 'WllleJ~'l-il~

. .

'Cause Maui can do anything but float

L'i1Lil:;'Ylm~eJ~

You're welcome you're welcome

'Wlli'eJ~'l-il~ 11lIli'eJ~'l-il~

And thank you

"tJeJ1J~(\J'I.J:;

/Jm1'I.J

HLL~neJml1

b't'l~~ 1\1111 (shiny)

..

Well Tamatoa hasn't always been this glam

fivmJ1LVl1ib.J11li'~'VI'i~~LL~L~lJ

I was a drab little crab once

u1eJrieJ'l.JiJ~ LYl eJ:; LLn:;~Ln'ieJ:;n~~

Now I know I can be happy as a clam

bL~~eJ'l.Jd.r'I.J~iinm11J~'l.Jhil''l.JL~lJ

Because I'm beautiful baby

fi L'i1lJ'l.JLil:;\J~eJli'~LleJ{!

Did your granny say listen to your heart

~(\J!hLci11~Yl~ Lii/J~,j'1~1'I.J~lh

Be who you are on the inside

.

I need three words to tear her argument apart

~l ~'I.J'VIf'I.J1'VI111J11li'~n L'VI
llleJ~n1'iri'1'Yl~~'1:;~nll1~'W1J1mvh1'V1~

Your granny lied

1n'VInVl~L'Yl

I'd rather be shiny

'I:; LneJnmneJn ...11Jl11

Like a treasure from a sunken pirate wreck

eJEl 1~i\'1J LiJ'I.J~1JVlf'YlV'l1 m~eJ"tJeJ~h'il'lli'~

Scrub the deck and make it look

LeJ11J1oV~LbCl~\J~1 ~il''I.J

Shiny

11J111

I will sparkle like a wealthy woman's neck

Ltl11wf~L'VIijeJ'l.JfleJ~'VI!iJ~~11'i1/J~~

Just a sec Don't you know

~1~i~ Yl~1~~

Fish are dumb dumb dumb

tln1lJ'I.J

They chase anything that glitters

il''I.J't!eJ1JlcieJd'i~LLl1J1

..:II

.

.:;: 4

.

..,

~eJ ~eJ ~eJ

Beginners

l'Iil'fI'iLci'I.J

Oh and here they come come come

1eJl

.

To the brightest thing that glitters

~':h/Ji\''I.J ~eJ ~eJ ~eJ
*n~L,j'1'V11L\h~utln1J1

Mmm fish dinners

tl1'V11'iL/J'I.J

I just love free food

1~L'i11Ili'tln1n'I.J

And you look like seafood

Un:;LlieJBn 'IJ'I.J111n'I.J ('!h~1.l1n'I.J)

Well well well

U'VIlJ U'VIlJ LL'VIlJ

~

~

.

.

Little Maui's having trouble with his look

~lJ1 eJl L"tJ1ij\J n 1'VI1 L~ /Jl i\'1J'itlli'n'b'ru

You little semi demi mini God

1ci1

Ouch

LeJ1

.~

L~1~nfl~~LVI'Ylfl~~fI'l.JLeJ/J

What a terrible performance Get the hook Get it

il''l.JLn:;n:; fI~~1 nn1~1 vi1V11~'1:;'VI'lJn

You don't swing it like you used to man

'WrleJ/J'I:;11~nl~n1/JeJEl1~~LfI!JLU'I.J

I
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For just like you I made myself a work of art

'h1M1~1.l~1'iV\",f1~'l1.lEJL\J'U~t'ltJt

I'll never hide I can't I'm too

vhl:UvlEHVlt'I'U ijl.l.~lvl1.l~t'i11

Shiny

1'Ulll

Watch me dazzle like a diamond in the rough

~L~tI'i11LYj'i1'i L~1tJ'i~f11EJmftil.l.'Il~

Strut my stuff my stuff is so

L~tln'UI.I."'~!JlnI.l.M~tJ'i~~'U

Shiny

1un1

Send your armies but they'll never be enough

tin 'tI'Ul'U~Yj:Ul Lvj,lVI~ fi fl~VI:U~LL'i ~

My shell's too tough Maul man

Ln·n~tl'UI.I.'tI~I.I.n'i~

You could try try try

"1.l~~ 1~ hi 1~

But you can't expect a demigod

n1.ltl1V1l~1l fl'Ufl'i ~LVll1 n'it'il en

To beat a decapod

'iJ:::~~'UL~'ll~",'i1.l (~1'1!:::!)

You will die die die

fI~li1.l~ 1lI1EJ !Jllt1 iiI'lti

Now it's time for me to take apart

~fiLiJ'ULlt'1l~fl1n'11lh

....

"

.

fit.

"'.

,

oil

'U1t1:U181

...

Your aching heart

L1.ll:Ul1«b

Far from the ones who abandoned you

VIm tI1. mn,,\,h~ :u\.r~EJ1'iJ1n1t1

.

Chasing the love of

1'tI1f11l 1'n'tle~l11 fl~fl'U

These humans who made you feel wanted

L~e1i~l1\l1'Uijt'il

You try to be tough

YhvilLiJ'Un~l"'l'1!

But your armour's just not hard enough

U.1I1l L~a Lfl'i1::: m9'ULtJ'i1~ Ln'Uli1'U'Y11'U

Maui

:lna1!

Now it's time to kick your hiney

l~mmi~ tilt! ltJU'U~1'J

Ever seen someone so

Lflm'iJe1f1'iti1~1",:u~

Shiny

1ml1!

Soak it in cause it's the last you'll ever see

~1.l~LelH~fI1l1"'\lIYi'lEJ~'iJ~lli~
,

C'est la vie mon ami I'm so

Ll.ii1'iJ~~Lmt'l:::L~1V1~"ho'U

Shiny

1'Ulll!

Now I'll eat you so prepare your final please

etl1fl'il~8atl1e'Un'Un8t1\l11t1'h1U'Y1l~iv

Just for me
You'll never be quite as shiny

u.nfl~'h1LYiEJ:u~tlfI1l:U 1m11

You wish you were nice and shiny

u.nfl~'h1u·M~.. 1.1.11111

.
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m~1(1)1.JIlDtJ

m~1L1.tI\i

I know a girl from an island

iL1tJ~L~m'11ViLtJ'U'll11Lfl1~

She stands apart from the crowd

Lvl1.JJ1frhtl'l'i 11I1lvLl.Yi'

She loves the sea and her people

~fWl~L\iLl.\i~'i'l1n~tJ~'!J!NLlltJ

She makes her whole family proud

G'I~1~1'l1111.Qm~t~vimuJ

Sometimes the world seems against you

uj tJIlin~tJ(I)11.Jhiv

The journey may leave a scar

LLIi~~~tJ1\!lLLl-llim~Li~1.J

But scars can heal and reveal just

U.vlLl.~1i ;)fH'I.nv b~Vt ~'i'ltJ'Yl1~

m,wiht ~

The things you have learned will guide you

aci1-l~LU1.J
~1'l1.J~Lll€l1'n ...nt~LtI~V1.J
~~vtlfi'L~tJ1.J~'i'l1h~ttl

And nothing on earth can silence

u.\i~'W~~-lt\!l~~~n\itJ

The quiet voice still inside you

~~\itJ~~baa1.JL~tJ~'ih~t1.J

Where you are
The people you love will change you

~

~

And when that voice starts to whisper

LLIi~ujaLilitJ~,r1.JL~lI~~n'i~~tJ

Moana you've come so far

UJ€lTLh LlialllLLG'lulnli

Moana listen

bJ€l1,h;j~a

Do you know who you are

Llia~ ainllli'l.VllI

Who am I

L'il~€ltl'l'i

I am a girl who loves my island

~al'l1.J~~ntuLfl1~L{JUU11.JLi'i\!l

I'm the girl who loves the sea

u.\i~Mn'Yl~LIi~~t'il

It calls me
I am the daughter of the village chief

lIUL'itJflL'i1
{J
"
...
.:
LL\i~ L 'l..I~nG'l11'!J€l~VllV1'l..11 L~1 L'il'l..1

~

"

~

.

We are descended from voyagers

jj(l)'l..I?l'i~ QliL U'l..l'i'llmrflL~U'Yl1~

Who found their way across the world

'i'llflL'!J1vi€l~L~meJ1'l..11\im~tJtJlt1

They call me

<;\1~L~tJnL'i1

I've delivered us to where we are

u1.Jl~'Ii·mt~L'i1l11€l~~~

I have journeyed farther

1~L~1.J'Yl1~1I1 Ll.G'I'l..I'l..I1'l..1

I am everything I've learned and more

vtlfi''i'ltJ1~'i'l11.J LntJ a~fl1vtu

Still it calls me

U~I'l~L~Vm'il

n

And the call isn't out there at all

LLIi~ L~tJ~1.lJ1~~~ 'ill nvtlVI'l..I

It's inside me

~'l..Iaci,j'1~t'l..l

It's like the tide

fi'~l'la'l..l'Vl~LIi

Always falling and rising

U~I'l~.f'l..lIi~L~€ltJ11.J

I will carry you here in my heart

'il~~mmntJL€l1111.~I'l€lm~a'l..l

.

~

You'll remind me

a~~'ti1~1'il

That come what may

'il~~1tJVI~€l~

I know the way

'il:;:9(a~jj'Vll~

I am Moana

~d"J111€l1th
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t'WfI~ t5eJfhltfl':i (Know who you are)
m~1~'Uil,r'lJ

1 know your name
They have stolen the heart from inside you

LliBflnL'lJ1fl'lLB1t'ilVi11mnfl€I flltJ

I But this does not define you
i

m~1L1.tJ~

n'IJ'lhJ'rhii11l\'l~L~Lilfl1m~L'i),€l
.
'tfElLliBil'Ul

I have crossed the horizon to find you

This is not who you are

I You know who you are

.

~

.

LliBUim'illtl~!J'U~l~'ULliB

LliBbJt'!i~L~'UEI~

.

Lt5B~Lt5E1;;;EItfo11

L'WfI~ \l15'Ut~fi (Remember me)
m~1~'Uil,r'lJ

m~1utJ~

Remember me

'ii1n'Ut~~

Though I have to say goodbye

Luj"llL11~EI'IL8!J1'i1~1

Remember me

'ii1n'Ut~~

Don't let it make you cry

EI~11ii~'SElll~'S1J~11

For even if I'm far away I hold you in my heart

'I11'11fl~ufo11VI'Ufo1'1LtI'ULii!J'Ifl1!J LL~~'hlJ'ILRmn'U

I sing a secret song to you each night we are apart

ii'!J LVi~'I'lJB~GI €I'lL'l1 !T~tl~11'U~~ LViii EI'ULt5E1 LL'U'U<V1'1il'U

Remember me

'ii1n'Ut~~

Though I have to travel far

Luj'rhflil1'il1:i~'Ufl1m'S1

Remember me

'ii1,M~~

Each time you hear a sad guitar

!J11Jl;;~'UL~!J'In~,.htJ~!J1 LVI~1

Know that I'm with you the only way that I can be

EI!J1flt~lL11f'l~ljtl'Ul;{L'Vh~L'S1'ill:ilj

Until you're in my arms again

'il'Ui'U~b'S11;{b'ilEliiflf'lf~

Remember me

'ii1il'Ut~~

Well, everyone knows Juanita

:aflLt5Btf'l'jni!l1il~1

Her eyes each a different color
Her teeth stick out and her chin goes in

~~1'ii1~~~ifui~1tl'U
bL~I:iYl'U~'UJ1Lb~1nfo11~EI!i1~~'U

And her. ..knuckles, they drag on the floor

iifl~EI~'~'U~1fl~'UltJ~fl~

Her hair is like a brier

Li'I'U(:,j1Jfl~~EI!J1~ bml~!J

m~1Lbtl~

....

Cii"

Q.I

~

She stands in a bow-legged stance

LI.~I:i't111n~vl~A''Uf'l11R~i

And if I weren't so ugly

ti1il'UUi'l-lih\ll1m.h~n'U~

She'd possibly give me a chance

m'ilihmlv1'[Elfl1i'1"flfo1f~
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L'Wi'I~\1'1'V13.J'U~16'j (Un Poco Loco)
i11'e11~'I..ItlUti

fI1'e11mJll

What color is the sky

'1'111lJYh~'I..IIIl'l'dl

Ay, mi amort Ay, mi amort

tm'ili8!J tm'ilb8!J

~

You tell me that it's red

bti8t18flt;~'I..Iiilll~~'

Ay, mi amort Ay, mi amort

tm'ilb8!J tm'ili8EJ

Where should I put my shoes

Li~1f8~iihmlll'l..l~

Ay, mi amort Ay, mi amor!

1m'ili8EJ tm'ili8U

You say put them on your head

iti8'U8flitnH'U'I..I'I-'\'1a

Ay, mi amort Ay, mi amort

tm'ilb8U tm'ilb8EJ

You make me Un poco loco

Li~~iti8'1'h't~il'l..l~'tJ'I-'\'1l11ll'tJ

Un poquititito loco

iifi~1Il ~ ii~8~'hl'tJ1'll

I'm nodding and I'm yessing

81fl1'i~ii58't~iI'\I't'il
i'l1'tJ.yjhil'Uii~8~~8'tJ

I'll count it as a blessing

RlIlllii18~'U'tJ'I'h'U't~'VI".i

That I'm onlyUn poco loco

Vi;r8~~1l11ll'tJ~\i\ ~ bihLL~1L'il

The loco that you make me

mfl1'lViiti8vil~1l11ll'tJ

It is just un poco crazy

~'tJ'V!nl'tJ1tJbjbl'l!J1~i'il8

The way you keep me guessing

•

D

The sense that you're not making

'iI::vi1LL'U'U.Qii1~LlII'l8

The liberties you're taking

;r8~\Il1lJhiti8'V!fl ~ 8th~

Leaves my cabeza shaking

Q'tJilIIii8'tJ;:;'tJi'i'l'el::ll8EJf'l'h~

You are justUn poco loco

ufimlll~'tJ~1Il ~ i'iilLi"'1\".il

Un poquititi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tHo

LLfi~1l11ll'U~1Il ~ ~1Il ~ ~i1l ~ ~1Il ~ ~1Il '1

loco!

i'iilLL~1i'l1

•

D

W

•

\

..

L'Wa~ Lanilfh)fl"2l\Jfl~1112l~')'U (The World Es Mia Familia)

Ser'\oras y sefiores

I'lt:lJNlII'1i~iLll::I'lt:lJN'!!1
1J"~
,'U !J

Buenas tardes, buenas noches

8~'VIf8lJlJ1nlJl!Jl'l~i'VI'i1::t'!!I'l'VI1

Buenas tardes, buenas noches

i1LLlIIll::l'tJ~.m~'VI'UlII,j',

Ser'\oritas y ser'\ores

1:

i~ty'V!nvil'lJlJli1~f.jlJth~ii

Brings me joy, que alegria

1'Ufi'Um~'VI'U'VI1flvil'tJ
'll~I'U'll~1Jii'i'l..l1'l111li:l'tJ~'ULL1.'I'U~

For this music is my language

n~1'e11f.j1J'tJ'tJ1J'tJ1'l8i1l'Ui1l'l

And the world es mi familia

u~::illliim,itlln.Qfi81'l'l8\Jl'lf1

For this music is my language

fl~1'e11f.j1J'U'U1J'I..I1'l8i1l'l..li1l'i

And the world es mi familia

u~::L\ilii 8'1..1tllfl.Qfi81'l'l8'UI'lf1

For this music is my language

fl~I'e11f.j1J'tJ'UlJ'tJ1'l811l'tJi1l'i

And the world es mi familia

Lill::ilIIii8'tJtlln.Qfi81'l'l 8t1l'lf1

To be here with you tonight

For this music is my language

"

c:

d
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t'VUH LlIel3J'Ub~fl'UfliHl'U (Proud Coraz6n)
fl1ti1~'U'lU'U
Say that I'm crazy Or call me a fool

fl1ti11J.U"
'lJtl n;a"ho'Uu1'vl~!J "hU'UU'UL'Ii!J

When I opened my mouth

lJ.~ui!Jfi'U~~':hl'Ut'l11:u~'UO'UL~'ULI58
ui!JU1 n.r'ULtJ~ci'1

What came out was a song

f\ihiJ~lY!"~n~'l1'Un8~

And you knew every word And we all sang along

f'I1Vi LI5!JU'U.i 1sJ'ULL"~Y!1 n L'i1'1'41 n'U;8~

To a melody played on the strings of our souls

Our love for each other will live on forever

'Yimi1'U8~'Il8~,j'!J~-ri~\l\1qJqJlru~m~
vi'ltJ~"1l~~L;1~ flMl 'U~1"'UL 'ill!'U
ll"~;nlJ.Vi'll~~Y!'l m'i1'ilt1i'Um1.a-'lil;'U~i

But last night it seemed That I dreamed about you

,

And a rhythm that rattled us down to the bone

,

~

In every beat of my proud coraz6n

\l\'i1\l\~~~\l\l"~L~mt'U'W«'UfJ"!J'U

Our love for each other will live on forever

1J."~'iI1U'VIll'M~'I'4'lm'il"~tJ'UtJ1'l'l!'l'U'i'U\ll'i

In every beat of my proud coraz6n

\l\'il\l\~~~\l\1'il~ L~!Jt'U'W«'UfJ"8'U

Ay mi familia, oiga mi gente

~,j'el~~1:UU1'ULn\llYl~l~\llYl~~'ltJh

Canten a coro, let it be known

U'i:;l:11'ULfttJ~nel~1U;el~1~~8~'U

Our love for each other will live on forever

':h;nl,l,Vi'lL'Ii~'I'4'lnL'i1,,~1i'UtJ1'li'lil;'U\lli

In every beat of my proud coraz6n

\l\'i1\l\~~~\l\h~L~elt'U'W«'UfJ"el'U
~,j'8~~1:UU1'ULn~Yl~L~\llYl~~1eJl'il
U'it~ 1'Ulftmnel~hHel~1~iiel~'U
';h;mL Vi'LL-M~'I'4'lm'i1,,~1i'UeJ1'l.a-'lil;'U\lli
\l\'i1\l\~~~\l\h~L~elt'U'W«'Ut'I"8'U

Ay mi familia, oiga mi gente
Canten a coro, let it be known
Our love for each other will live on forever
In every beat of my proud coraz6n

.....

"

~

dI!IV
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..
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~'VUNt~v1Vli;j19\\l~b~1J~'IJ

(When will live Begin)

Seven a.m., the usual morning lineup
Start on the chores and sweep 'till the floor's all clean
Polish and wax, do laundry, and mop and shine up
Sweep again, and by then it's like 7:15

L~~'UJ·wlhih'VIli€lUL~lJ '1 L'i1~€I~L~lJ~1U

~~LLtliL~~~",]~1ul'I1"'~€i1V1L~VlJ1'IJ
<UVI~UL~1 inlh ua~tlVlfll'11"'V11",
"

m1V1~nVi u~",]'WL'I'hhiiL~~1lJ~il'U'I11

And so I'll read a book Or maybe two or three

'ilt: ~1u'VIu~~€Iim~lJ u.~",] iili9i€l"'€1 ~"'1lJ

I'll add a few new paintings to my gallery

'il~LL9i~L~lJa""t1~1lJ111'ln1uu.ma€l~

I'll play guitar and knit And cook and basically

'il~LaUml'm UVlVI~

~

CIi:

....

.

....

~

<V

V

..

L'lJ1fl'i1LLat:L"'€I'1')n'l'1

Just wonder when will my life begin?

"hmVlL'i1d'il~L~lJL~€Ihd

Then after lunch it's puzzles and darts and baking

thtl~~liLnlJ'lJ1~nVl€lf1 'l'i1'lJUlJ€I'UL~U

Paper mache, a bit of ballet and chess

L'lJL'lJti1lJ1L'ti U~'L~UuaLM; LLa~'I'I2J1mf1
,

Pottery and ventriloquy, candle making

~u'I'I21€11V1 "'1f1';L~V~ m\'1~lJLVitlunVllJVlljf1

Then I'll stretch, maybe sketch,

nlJLLa~~f111V1a1V1a1t1

take a climb Sew a dress!

UULLat:il1v ~V1mt:1'IJ'i~

And I'll reread the books If 1have time to spare

'ilt:~1UVlU~~€I~15n tThJ1m'U1t1i'i't1u

I'll paint the walls some more

'i~'U1m,ni~L~lJti€lU

I'm sure there's room somewhere

fl\V1"h!T~liVi LVI~t1

And then J'll brush and brush

L"'~'ilI.l.""nUt.l'i~

And brush and brush my hair

l.I.a~u'IJ'i~I.I.G\~ u.'IJ'l~LLtlieJlJYlf1Vi

Stuck in the same place I've always been

~V1t1~-ih~lu;i21uu.",u\hL~t1

And I'll keep wanderin' and wanderin'

'Wi';il(;1L'l1 iil(;1L'l1

And wanderin' and wonderin' When will my life begin? And

;il(;1L'l1'W~;il(;1L'l1'ilt:L~lJ~€11VI~

tomorrow night The lights will appear

u.G\~ flU.., ~u 'il ~lJ LL'" ~ G\tI ~G\ tI V

Just like they do on my birthday each year

€I~1~~Lru1fltlV'I'Jf11ULnVl.ru~u1~

What is it like Out there where they glow?

f1G\1~u.",~1'U11lJ

.

..

.3

1

411

I

Now that I'm older

'ilM1lJ~mvhlV1

Mother might just

1UULLVla~l.I.lJfl~

Let me go

VtllJ1~L'l11'lJL..1Un'U'l1

., J/

,
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L'WiN 1J'VIL'WiH'ifl'l~1 (Healing Incantation)
.fl1'1!11~LtJ!;l

.fl1'1!11;('lJQU'U

Flower, ~leam and ~low

'4'UtJ1L~8~U.i:I~;;\8~

Let the power shine

LtJGi~C]'Vl151'1l8~~~1

Make the clock reverse

'!!1!JV8'lJ'l'IJ1'l1~':i1

Bring back what once was mine
Heal what has been hurt

i Chan~e the fate's desi~n
Save what has been lost
Brin~

back what once was mine

What once what mine

f\'IJ~~~LI'l!Jl~f'l':ieJ~
,

f'l!;l1!J'Yl n'll'VI':ilJl'IJ

L'lJ~V'IJ'!!t~111'11Yi
u.n L~eJ~~IV1'11~
ti'IJ~~~~f'l!J1~f'l':i8~
~Lf'lV1;;1'I':i8~

L'WfI~ Q'UijFl1111L'U (I've Got a Dream)

I'm malicious, mean and scary
My sneer could curdle dairy

t'

,IV

d

1/

...

U.fl'vl1~'ilt'IJlnu.VI~meJ~

But despite my evil look

i:lEH2j8"iJ8'lJQt"iJeJ'UL~8VlbJLI'IEl~'iItVi8
u.oIfmJ'lJeJnhhllVi~'lJVi~~"!leJ'U\jVlii~

and my temper and my hook

u.!;ltiieJ'vI-:Sn~eJ

I've always yearned to be a concert pianist

l'i1il'U,!!eJu.fl1~~Gi'IJf'leJ'UL'1IeJ1~«n1'IJ

Can't you see me on the sta~e performin~ Mozart

And violence-wise my hands are not the cleanest

Yep, I'd rather be called deadly

L158!;leJ~\1n.fl1Ytil'U1;;~'IJ nYi'U'i'i L!;l~Yt{1
'U'i'i'il~Yt'ilJ~1'lJ'lJMLiJEJ1'U
l'li 8Ellnl;;~'IJ~eJ~1oW~IVl

for my killer show-tune medley

\lleJ'IJ~11Vl!;l1~!;lIElf'l8'IJLL'!!1rj{

'Cause way down deep inside I've ~ot a dream

f\L'I'i'jl::~n1eJtI1nl'!!1 il'IJilf'l11lJ~'IJ

He's ~t a dream

fiL'!!12j~'IJ

He's got a dream

~'Ua'Uij~lV1qj

See, I ain't as cruel and vicious as I seem

eJtI1nl'l1~ilW1~~lm'vl2jeJ'Umf'l'jL~'IJ

Though I do like breakin~ femurs,

eJ1'i1'i1::'iI'j~mQ'IJ"iJeJ'UlJL'jeJ'l

Ticklin~ the ivories till they ~leam

~

co.

4

-=t

IV

~

I've got scars and lumps and bruises

il'IJfi,!!eJ'U~'lJL~eJ~'Y! mih Lfl'IJ
f\m2jeJ'lJLVliieJ'IJ~L'!!IL-rJ'U il'IJilI'l11lJ~'IJ
vt1~1il'Uyjn,r,Gi'1'IJu.N!;lL~'IJ

Plus something here that oozes

3 II. III
~
~L(llJ\ll'i ~'U~'vI'lJlJ'U'U1lJQ~

you can count me with the dreamers
Like everybody else, I've got a dream

But despite my extra toes

tiMl1;;eJ~Yt~fi~ihYt'i'iNa'IJ'vI!J1'Uf1~1'U
81'i1ij~1LvhLii'IJltJmleJEl

And my ~iter And my nose

BnfleJ'vIeJElYt8f1'i1lJnUl'U

I really want to make a love connection

~'lJil'UU.i:I'lJVl11'IJ8ElIf1'1'i'U«f1fl'IJ~~f1n'U

Can't you see me with a special little lady

L158a8~Uf1.fl1'1'iil'U~'Il1'i!f'I'IJ'lllJ'Vl':illJaVlli:1

Rowing in a rowboat down a stream
Though I'm one disgusting blighter

'l'i1m~81tJ'lJ'lJi:llEl151'ia'U~'IJ,!!
fi~~tJ.ff1~1j;h;(8El~,,jf1

I'm a lover, not a fi~hter

o'UFieJ,jf1~nwt.,j,jn~

"'lll<;e WilV rinwn ripen in<;irie I've pnt ;:j dre;:jm

;;\1'IJ~no'U~i1'l1'U O'IJijf'l11lJ~'U

And let's not even mention my complexion

il've got a dream

~

~

~

I

au all
~Q'lJlJH'IJ

118

He's got a dream

(iiL'Ullj~l..I)

And I know one day romance will reign supreme

ill..l~1..I~~1\1qj
(ill..l~l..I~~hUll )
u,,,::;11..11\lL;vlf'U11'fll~v~lJ1L~mJL~vl..l

Though my face leaves people screaming

nmtM(\1u~mha£Jv~'U1ty

I've got a dream
He's got a dream

There's a child behind it dreaming

ljL~nuv£Jl'leJ£Jil'UilLl'ltJL~vl..l

Like everybody else, I've got a dream

n Lm1 v'UL\1i'jv'U'r'n IlL ~ v'ULYlv'UQ'Uljfl'lllJil'U

Toll would like to quit and be a florist

VleJ""t7l..1,j::;1e:1~'UL~wn~~~vllllJ

Gunter does interior design

~'ULfiel1'!1mJu,Ili~,j''U~I'U'Vi'lllm'!l¢i

Urf is into mime

~1''I'l'!lvtl'':::fI'l1,j

Attila's cupcakes are sublime

ei'V1~"'lhri''ViLP;nlfil'il

Bruiser knits Killer sews

VIVU,,,:::t111 LVtlLL"djll

Ven does little puppet shows

U,yj~fli'U'tI~tlL=a~ U,~"'"

And Vladimir coLLects ceramic unicorns

'l",~Uj£JMv'ULci'U~n?lI~Uflv1'U

I have dreams like you, no really

filj~'ULVlljv'Uvh'U LVvU~VI,jvtJ

Just much less touchy-feely

LL?l1lJf'ivEJ":::LB£J~tivl..lUII

.

On an island that I own

m~m'ila'UtllaltJ"lJLLa~u.~~t:lltJ
~
...\ ....
Lm:mlf1 1 'Vlt:ll..lflosvtll'losm

Tan and rested and alone

L~l..IL~I'Uv~v~~'UatJ1tJ

They mainly happen somewhere warm and sunny

Surrounded by enormous piles of money

'ivtlmtJL~'U'Vlv~lJlnlJltJUtI~mJ",lj'UlJ.a'U~'U

I've got a dream She's got a dream

ll'Ulj I'l'l1lJil'U (Ltiel LV~ iI il'U)

I've got a dream She's got a dream

il'Uei'1..I~41",qj (il'Uei'1..I~41",qj)

I just want to see the floating lanterns gleam

vtJll1'il:::1tJ L~'Uu.a~~civ~"vtJtll..Iyj lnYlI

I'm so glad I left my tower

~~~1'U1'UL'l"'lJ1LVhl",~
~~m'ilvi1~VlilwJlJl

Like all you lovely folks, I've got a dream

ilLVlljvl..l'Vlllvi11..1LLVI"::;VI'U1 Q'UiJI'l'l1lJ~'U

She's got a dream

umljfl'l1lJ~'U

She's got a dream

IJ."::: L'tnlj ilu

They got a dream

1m1f1'inil'U

And with every passing hour

We've got a dream

L'nLv~fiilu

So our differences ain't really that extreme

LL~1I1li14n'ULLfl1wu f\bj L~'U;i(v~VI'l1 ~ Lam

We're one big team

L'il'Vi'lm~tJ'ln'U

Call us brutal Sick Sadistic

11L'ilVl1,\ ruLL"::;1VI~~' EJ

And grotesquely optimistic

HEJ1~v1m'l1nw1VI'l",tl..l

'Cause way down deep inside we've got a dream

iiL'Vi'i1::;~f)<l'til~1'UViI11L'iliiilu

I've got a dream

Vi1m'i1ii~'U

I've got a dream

Vi'lnmljill..l

I've got a dream

Vilm'i1iJilu

I've got a dream

Vilm'niiil'U

I've got a dream

• ViI11L'illjil'U

I've got a dream

· Vi1m'i1iiill..l

I Yes, way down deep inside, I've got a dream

I ~nM11..11'ilL'i1t7uljiluLLa'U",11'U
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L'WfH Lt1UmH't.h::n1V (I see the light)

All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing

'VJI1R1.Jl'Ui'I€lV~€I'1hl"1.Ji\\J\Yn

.

'1'1111lfl111€l'l\11€lV~111l
~

~~!...

.. ..l
""II
IJJ~ LGlVlI L'i€l'l'i11€l11111 11111 EJ

Just how blind I've been

vi'WLi'lEJ1~Li11.J

Now I'm here

1~1I1L"€1

blinking in the starlight

VI{1.Jhnvtt~L"'1~?l11

Now I'm here suddenly I see

L~1.JL~€l~'j11€1V1'1vim'j"~LtJ1.J

Standing here it's all so clear

m'YiVill€l~·!h'li?lUfl~Lvl1.J

I'm where I'm meant to be

1'l'i'ldvie1'U€lmm.n

And at last I see the light

1~L"€IUi'l'l'lh~l11tJi'I?lli'1

And it's like the fog has lifted

VllI€lI1LLGl~i'I1'UI1V11EJfl\Ji'l1VI'l1

,,"

"

And it's like the sky is new

1~1I1'Yi\Ji'll111"i'lvi\11
Ltl~EJ'U'vftl '1;h1~~111 'Yi~1~'Yi'S1tJ

And it's warm and real and bright

1€1\J;;ltJUi'l~€I\J~'U'jtl\Jn1a

And at last I see the light

All at once everything looks different

~~lfll1dfl\JL~€I1.Ji'I~€Imi'l~tl1.Jltl
U~I'111.Jl?l~'I~'1\1mtJ'hiLVli)tl1.JL~lI

Now that I see you

Uj€lLilllltl~~eHLI5€1

And the world has somehow shifted

All those days chasing down a daydream

'VJ11~'Ul1.J\Jnll~1.J'hiLi'laLi\l1fl1

All those years living in a blur

'Vjl1L1'1'1111.Jl"n81.J'Yi~1L~€I1.J

Now she's here suddenly I know

m'Yivilltl~l11.J'ti1~~U?l Liitl1.J
'hiL\1jj€l1.JL~€l~"i'lviLtJ'U
L~ €Ii) Ll5tli'l?lli'1vtt~LLi'I~I'lTl
~ €IiiLI5€lL'niil;;lItl~L~1.J

If she's here it's crystal clear

Ui'lLI5€ltlQn~'lfI'lL"1.J

All that time never truly seeing
Things, the way they were
Now she's here shining in the starlight

I

0;::"'4.1

I'm where I'm meant to go

1'l'i~dvtt,,1~\11

And at last I see the light

1~L"€Iui'I~tl'j~I11Vi'll'lli'1

And it's like the fog has lifted

VllItll1 LL"~i'll'U nVl1aa\Ji'l1tJI'l1

And at last I see the light
And it's like the sky is new

1~lJ1'Yi\Jm1lJ"i'lviVl1
Ltl ~a'U~tl'l-w11~'1111'Yi~1'1'Yi 'j1tJ

. " ..

And it's warm and real and bright

Itl\JfhmL"''Itl'lJ~1.J'jtl'lJn1a

And the world has somehow shifted

~~"hIfln1;;Ltl~a1.JLla'Ue,h1.J1tl

All at once

LL~I'111.Jll'l

everything is different

~~~~"'fl1 a'hi LVlij€l'UL~lI

Now that I see you

Uj€lLilllJeN~€I'1L15€l

Now that I see you
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b'VU'''I tl'V1b'VU~.:j-rn'l:!t1 (Healing Incantation)
fl1'1!11Wl'Uil'IJ'lJ

fl1'1!11Lbtla

Flower, gleam and glow

\.JtI~1L~tl~ LbI1~~tl~

Let your power shine

L'lJri~'l'YI151'tJtl~L~1

Make the clock reverse

'lbmjtJ'U'i't.l1~L'i1

Bring back what once was mine

~1..I~~~Lf'ltJ1~l'I'itJ~

Heal what has been hurt

l'Ia1£JVln'll'YI'i1J11..1

Change the Fate's design

L'IJ~tJ1..I'!j~(jI11~Vi

Save what has been lost Bring

LLfi\~tJ"~1tJ1~~

back what once was mine

I ~1..I~~~Ll'I£J1~l'I'itJ~

What once was mine

YlLl'I£J1~l'I'itJ~

Born of col.d and winter air

ntln1Lij(jl11..1a1JVl1..I11 LV1..I

And mountain rain combining

~1n~1..ILtJ1..II1tl1..lJ1LL~~Vl1..I1

This icy force both foul and fair

l'I111JVl1..I11LVl1..I'lJtJ1..ILYla\l1LYla1..l

Has a frozen heart worth mining

Yl~1JYl~1..I11{1~LtJ1..I~11~1~L'i11J1

So cut through the heart, cold and clear

L~1~a~(jI'i~~1h1"'Lba~Lei1..l

Strike for love and strike for fear

l'I111Jtnl'l111JVlt1..l1Vl1uk)'1..1

See the beauty, sharp and sheer

~11J~~Lbfh'tl"LL11-d\l1u'i1..l
f.l1J1L\~~L'li11t1

Split the ice apart

G..,

...

And break the frozen heart

l'I111JL~tlmv1..I11..1~(jI1~

Beautiful!

'li1"~\I1~11J

Powerful!

ljYl"'~

"'"

Dangerous!
Coldl
~

d

"'"

~

~

.d!

Ice has a magic, can't be controlled

1..I1Lb'tJ~1JL1'V1£J1J1..I(jILVl1..Im 'i1

Stronger than one,

Stronger than a hundred men!

~"r)':i1l'11..1L~£J1
~~n-;i1~\Jl'I1..I
~~ni1l'11..1L~1..I'tJ£Jl'I1..I

Born of cold and winter air

ritl n1Lij\l111..1a1JVl1..I11Lei1..l

stronger than ten

And mountain rain combining

~1mJ1..I"J1..Intl1..lJ1Lb~~VI1..I1

This icy force both foul and fair

m11JVl1..I11 \'VI1..I'lJtl1..lLYla\l1\Yla'U

Has a frozen heart worth mining

Yl~1JYl"''Ul1hJLiJ'U~11'ill~L'i11J1

G

IV

co.

..

Cut through the heart, cold and clear

L~1:;a~~'j~~11'il1",ua:;Lv1..I

Strike for love and strike for fear

l'l111Jtnl'l111JVlt'U1Vl1wLl'U

There's beauty and there's danger here

"11J~"Lbn1"tl~L\11-dI'lLvl1..l
~1J1L\~~L'Ii11'IJ

Split the ice apart
Beware the frozen heart.

i l'l111JL~tlmv'U11..I~(jI1'il
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L'W~~ ~'U\111~.1'J£Jn'U1V111

(Do you want to build a snowman)

Do you want to build a snowman?

uu~~~a~~~~1voul~~

Come on let's go and play

ltlLau~-lfJou~'U~1

I never see you anymore Come out the door,

YhW'VIli;1w1~,,'Um!1 ~IL"u~frh

It's like you've gone away

l'IalfJ '1 -hvhnf11f1f1

We used to be best buddies And now we're not

L'ilLI'IEJLiJuLi:jD'lJ~LL"'U~ 1u;1~Ltl~fJU

I wish you would tell me why

f)EJ1fl'!Jf)Yi1Jf)f1L~Lihh

~

Do you want to build a snowman?

~u~~~a~~~~1fJnul'V1~

It doesn't have to be a Snowman

'W'lff)'U~L"umh~5uM~1~

Go away, Anna

(ttlL'VIf)~th

Okay, bye

¥'U'Wfl1U

Do you want to build a snowman

~u~~~a~~~~':lfJn'U1'VI~

or ride our bike around the halls?

~~f)lli~La1.J~'iC1~1J~1

I think some company is overdue

G1~"'fJa'UL'VI~ILl.1J'U;1uIULL,h~'Vh

I've started talking to

~L'VIiif)'Ua'UL':j~"~'i11

The pictures on the walls

L~m~f)n1Jltl~~'VI;;'IlfJ

(Hang in there, Joan!)

(itlif)ltl'U~ 'i1f)~'U)

~

D'Utl1)

~

Just watching the hours tick by

V11.Jltl11.J~f)~~-h~Ltl'h ,t~Lru'1.J'i4f11
"'~L~fJ~I1i~~~Vl~L'i1'V11fJ

(tick-tock tick-tock tick-tock tick-tock)

(~fl~f)fl ~f1\!\f)fl ~f1~f)fl ~fll'lflfl)

Elsa?

(Lf);;'I'!i1l

It gets a little lonely,All these empty rooms,

Please, I know you're in there,

Yif)~t'U,1'UL~f)l~lJ

People are asking where you've been,

LI'I'i '1 nmlJ~Yi'VI1fJm!1

They say "have courage";And I'm trying to,

a'uia'wiimav LL;;'I~L~fJ'UiI'l11~fli11
v

I'm right out here for you Just let me in

'i1~L~fJ~'Il1~'1m1;;'11 LtJlil1J11tii1'V1~

We only have each other

L'i1ljn'Uf)~Ll.fim~

It' 5 just you and me

"f11J1.Jf)~"'f)~I'l'U

What are we "lonna do?

;;f)~V1'U;;f)~'Vhvcil~h

Do you want to build a snowman?

~U~~~U~lJ~~1vnu1'V1~

~

......

t.I
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L'VUH ~mJ1LtJfllilni;1f1ti;1 (Love Is Open The Door)

[Anna:] All my life has been a series of doors in my face

€J\I'lJ'l : Q\I\~b~a'IJ~~t:lVin\ltll'1'1-1"ll~il\lb~aEJ~J1 U~"l\~lll

And then suddenly I bump into you

'Vi'UbliatJ.:I\~hj~

[Hans:]1 was thinking the same thing! 'Cause like

1)1\1'" : Q\lflf'WUVllla\lfl'Ublitlb,W bb'U'U11

I've been searching my whole life to find my own place

d'

....

Gl-=o

.

4

....

,

..

bN lf1\1V11ffiVI\I f'I1 ~f'in'Uil\lmj'V1 mm

And maybe it's the party talking or the chocolate fondue

"
naW\l~dJtJb'l't~I~'lJl'~~lllf1\'IJ

[Anna:] But with you ...

VI;a-ii8f1lf1ua\ilrla~~1

[Hans:] But with you

lltJtJl : uf'iL'ilmli8

[Hans:] I found my place...

1)1tJl.~ : bbf'ib'iltlbli8

[Anna:] I see your face ...

!'!1\1~ : \\Fib~mlimVliia\lb'ilaf'lt~

[Both:] And it's nothing like I've ever known before!

ll\l\ll : Uf'l1~L~tJVI'UI

Love is an open door!

vY~~ : m~'Vi'U8~h m.:bl'lm~a

Love is an open door!

iflll1btJl'll~fI"'l'll",

[Anna:] Love is an open door! With you!

im.J1LtJfll~fI"'fll",

[Hans:] With you!

lltJtJl : ifllllbtJl'll~fI"'l'll", ~1mlia

[Anna:] With you!

!'!ltJ~ : ~"ltJLlia

[Hans:] With you!

lltJ\ll : ~"ltJLli8

[Both:] Love is an open door...

!'!ltJoI : ~1tJLlia

[Hans:] I mean it's crazy ...

vY~~ : -rfl~mtJfll'lfIri~1.Vlq!

[Anna:] What?

!'!I\101 : l1I~fI~tJ~

[Hans:] We finish each other's

lltJtJl : I):::?

[Anna:] Sandwiches!

!'!l'U'" :

[Hans:] That's what 1was gonna say!

lltJtJl : ~";tJntJ

[Anna:] I've never met someone

!'!1\1" : nfh;;j~'il~~Iil!)~b~EJ

d'

"

-=i
•
'V1b~I'1'tI'l'il1b'\ll1l8tJ

.

"

[Both:] Who thinks so much like me! Jinx! Jinx again!

lltJ\ll : 'Wbl'ltJL'ila1.f'l~

Our mental synchronization Can have but one explanation

vY.:Ifi : vl~l'lmh~1~~1'l8V D.:I!

[Hans:] You[Anna:] And 1

ffiVltJ

~.:I8f1u,h!
"
"
vY~f'i : b\~:::bVll!lm~L~I111D~ntJ nijl'il\ila'U8v-trtlb~EJ"lntJ
'"
"
1)1\101 : blia

[Both:] Were- Just- Meant to be!

eltJtJl : u.~:::il\l

[Anna:] Say goodbye...

vY~f'i" : "'~'.:111,Hb~\lFi

.

[Hans:] Say goodbye...

lltJ\ll : 'il:::'Uafl~1

[Both:] To the pain of the past

!'!ltJ" : 'il:::\J8f1~1

We don't have to feeL it anymore!

vY~~ : b~8~b~\J~,vlitJ~ltJ alll1tJhJW~1b;j\l~!)~Ln\JH

Love is an open door!

-rflll1\tJfll~m'ilil1.",

Love is an open door!

-rfllllbtlIil1~fI"'Iil1.",

Life can be

fI1'1't1.tJ;r)\ilb'IJ~EJtJ\'IJ

$0

much more!

[Anna:] With you!

eltJtJl : ~"ltJLlia

[Hans:] With you!

!'!ltJ~ : ~"ltJLli8

[Anna:] With you!

e1tJtJl : ~"lmli8

[Hans:] With you!

!'!ltJ" : ~"lEJLlia

[Both:] Love is an open door

vY~~ : L".il111\tJfll~fI"'Iil1.", a::: 81
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b'W~.:j n11.:j"li1.:jbbfl'U~fl"h~fl'U (Reindeer(s) Are Better Than People)
fl1~1LL1Jn

Reindeers are better than people

m1~'li1~LL"''U~V~fr:h~f'1'U

Sven, don't you think that's true?

"'L1'ULLn"h'\l~~1'111VllJ

Yeah, people will beat you and curse you and cheat

~f1LL~lf'1'U,j''U'!IB1J~h '!IB1Jln~LLn~'!IB1J'Vh~1!J

you Every one of them's bad except you
Oh, thanks buddy

!JrlLl'Uf'1'UL~!J1Vi~ijLLri'U1!J

! 'tJB1JhL~B'U

lei'

G

I

'*

. .:

..

But people smell better than reindeers

LL~f'1'U'U~'!I'U~f1d1~rlLLf'1L'lB~nn'U

Sven, don't you think that I'm right?

"'Ld'ULLn'\l~~~mh~1'1

That's once again true, for all except you

n'IJ~~n~B~B~

You got me, let's call it a night

~nm.i~ 11J'UB'U11li'Ln!J11J

Good night

'l1~'l"'1"'~

Don't let the frostbite bite

'l~l~i1lJ~jJ'Ufl~

G

b'W~.:j

"I

....,

..

u

....

'Vlnf'1'U!JrlL1'U'U1!J

.::

.,.,

b'U'VI'U1'aeJ'U In Summer
fl1~11li''Uil1J1J

Bees'll buzz, kids'll blow dandelion fuzz

fl1~1LL1Jn

e!~U'U-JB'U L~mj'B!Ji~L~'ULLn~LtJ1Ln"''l

A drink in my hand, my snow up against the burning sand

LLn~O'U~B~LiJ'ULVlijB'Ui1lJ~~L'\lBVI'U1~B'U~nf'1~~
~1JJ1h1"'1J1!J 1~i1lJ~l'U~111JLL'U1Jtl1J'VI'l11J

Prob'ly getting gorgeously tannedn summer

'Vh~lLL'VI'UB1J~11li'1!JLL"'~LL~~VI'U1~B'Uth~

I'll finally see a summer breeze

1Ili'L~'U~nViujBnlJVlth~B'U

blow away a winter storm

..;'~LB1f'1d1lJVI'U11LVI'li1J11J1nn

And I'll be doing whatever snow doesln summer

And find out what happens to solid water when it gets warm

t' G "*
t
'1.11 LL'!J ~ L1J BlJ'U L'\l Bf'1d1lJ B1J ~'U1'U'U'U

And I can't wait to see

jJ'U'\l~Ln~B~h'lB11J1V11 O'UB!J1nj

U

I

Q.I

what my buddies all think of me

L~B'U

Just imagine how much cooler I'll be in summer

-J1~1;i''U~B~Lvh1nHf'1'lujB1Ili'mjVl,j'1~B'UU1~

The hot and the cold are both so intense

li'~~B'U LLn~VI'U 11 LVljjB'Urif'1'Un~'li1
,

Put 'em together, it just makes sense

~1JlJ1'lllJtl'UI1'U~B~LLVI~1J'~'111

Winter's a good time to stay in and cuddle

VI,j'1V1'U1111'U~vnlli'Ln~~~~'U"'1J1!J
LL~tl1;i''UL'\lBVI,j'1~B'ULL~1;i''U'\l~~B~~1L~~~~~

1

;i''U~~v~M1J~
~

v

But put me in summer and I'll be a happy snowman
When life gets rough I like to hold onto my dreams

L1n1\1qjVl1f1d'Uh'\l~~'U5~fl1..,;i''ULB~

Of relaxing in the summer sun, just letting off steam

11li',j'~~n~Yi1lJnn1~~~1'U~B'ULL'l~ 11'Uf'1~~~L'ii~

Oh, the sky will be blue,

lei' li'B~~1~B~",~1",

and you guys'll be there too

"'lrlLtmn~B~L~!J~'li'1~11J

When I finally do what frozen things do In summer

L1n111li''''1JB~1 '1

In summer!

1'UVI,j'1~B'U

mh~J1LL~~"'1J1'UVI,j'1~B'Uu1~
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'lJ~::~LLl'I::"",Jlllil~LtJVlL~~'Ul'W

[Anna:] The window is open, so's that door

'1J'W'W1 :

I didn't know they did that anymore

,¥'"lIL'InbJl~LUVl1Jl'Wl'W

Who knew we owned 8000 salad plates?

L~'W'"lIL'llil'ill'W~"Vl'W'W1'lJ

For years I've roamed these empty halls

~tJ~lJ8':)~8':)1nll Lt111~

Why have a ballroom with no balls?

il~8':)LtIl'UilLL""J'lJ"mJ1~'"l1-3

Finally, they're opening up the gates

LL""J~Vl'vheJLtJVll~~f'l'W"""'11""11
,
,

There'll be actual, real live people

'il::l~L'II8~f'l'WLtI'U '1 Ul~

It'll be totally strange

lJ'WM~Ln'W'II::Lihl'il

There'll be music, there'll be light

LLlliu'Wii~¥81Jn'lJm'lL'lJ~tI'WLL'lJl'I~1...,1l '1
~b{j'Uf'lf~LL~f1~'l81Jl Lti'U'Ul'U
ij'lJ'l::,r'lJ1"fI ijVl'W~~

For the first time in forever

LtI'Wl'lf~LL~f1~'l81Jlbti'W'Wl'W

I'll be dancing through the night

'II::l~L~'W~~ii'W~f1Vi

Don't know if I'm elated or gassy

'l'hbJL~em~elLl{tI'W'iJ'Ull11~'W

But wow am I so ready for this change!
'Cause for the first time in forever

But I'm somewhere in that zone

m.'IIlJ'W~!)~1I11L""~8""l'Ilti

'Cause for the first time in forever

~Lu'Ul'lf~u'lf1~'l 8mbti'W'Ul'W

l11tllN L~mVllti

I won't be alone

U'W

Tonight, imagine me gown and all

Lll11b'lIL~'W1'Wm::1tJ~~~Yl!)~

Fetchingly draped against the wall

""~8i"J'lt'lJlt1'!jlt1LvI'W~J1~8~

The picture of sophisticated grace

LiJ'Wil1~~'!j"J'U~'lJ~8~1J8~~VlV!';iV!'l1
,

I suddenly see him standing there

YI'WlVlnttllb-t1'ULtI'Wil1~'lleN L'lll

A beautiful stranger tall and fair

V!'l.i1J,JeW~tJnJ~411llL'lJl
,

.

.

I wanna stuff some chocolate in my face
But then we laugh and talk all evening
Which is totally bizarre
Nothing like the life I've led so far

.

u

'II::l~,.r"JL~lt~Vll'ltln'WYI~~'W
,

f'l~~I1I~'U1llL...,il!)'W~Ll'lti
'l'h~~~;n91bJl~'\'hLI1t1

tI'Wl'lf~u'lf1~~8lJ1Lti'U'Wl'W

For the first time in forever

L

There'll be magic, there'll be fun

1'l~~'4f1n'Uf1'"lIL!'ItlLtI'W

For the first time in forever

LtJ'Wl'lf~ LL ~f1~~!llJ lLti'U'Wl'W

I could be noticed by someone

ml'l~~f1!'1'W~ EJIl1J 8~ L11'W

And I know it is totally crazy

f1~ VI"J1!l8f1'iltL~ elL'll 8

To dream I'd find romance

ll!l1'111~L'il8i'f1U'l1

But for the first time in forever

UIliLtI'W!'If~ LL 'lf1~'ll)1J1Lti'U'Wl'W

At least I've got a chance

UI1::u'WiiV':)l11LL'I.i

[Elsa:] Don't let them in

L!Jl'I'lh : !lthLUVll'illtJ

Don't let them see

8~11~L'lllL~'U

Be the good girl you always have to be

tIl!)':)L tI'WI'l'Wfi!l~1~~L'!J 1~!l'Wl~Lu'U

Conceal Don't feel Put on a show

8~'¥'iVi UI1IH "!i8'WlJ'Ul~~'W

Q....... .

V

1I

Make one wrong move And everyone will know
But it's only for today
[Anna:] It's only for today

tV

..,

I

....

tV

~

8'W'U1 :

1'I~'iltlJLL91L~tI,:)"J'W'W

[Elsa:] It's agony to wait

L!ll'l'!!1 :

'\'l'W~elL'I'hlV!~l11¥,

[Anna:] It's agony to wait

B'W'W1 : '\'l'U~elL'I'hlV!~Wj

[Elsa:] Tell the guards to open up the gate!

L!la"!il :

i~1~L'lllLI'I~tllJ'I'I58lJ'IItLUVI tJ~t~,
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.f11~l~'lJIlU1J

B'IJ'lJl : 1J'i~\ll

For the first time in forever

LiJ'lJI'l~~U.'ill~'i!l1Jl L~'IJ'lJl'IJ

[Elsa:] Don't let them in Don't let them see

L!li:\'lh : mhLu\lll'illtl !lcil1~L'lIl~

[Anna:] I'm ~etting what I'm dreaming of

~'iI~1v1~~~I'l!lvl:l'IJ'I11
L!li:\'/l : 1I1!l~LiJ'lJI'l'IJ~mh~~L'lI1G'1!l'IJ1~LU'IJ
8'IJ'lJ1 : 1!lfl1G'1b1J~V'IJLLtli:\~1i:\1l8'IJL1v1JL'I1~1

[Anna:] A chance to change my lonely world

el'IJ'lJ1 :

[Elsa:] Conceal

L!li:\'Il1 : !lci1f\i\ll

[Anna:] A chance to find true love

8'IJ'lJ1 : 1~i'fILLv1'il~~L-ij11J1

.

,.

[Elsa:) Conceal, don't feelDon't let them know

LtJi:\'Il1 : tlnu\llt'IJl'iitlci1t~L'lI1~

[Anna:] I know it all ends tomorrow

el'IJ'lJ1 : l'l~a'IJ~\ll'il1JVi'W1~il

So it has to be today

t 'lJ1'IJL ~£J1 ~tI~1'l11J'W1J L'lI1

For the first time in forever

~ LU'lJf'l~~u.'ill~'itl1J1L~'IJ'lJ1'IJ
LU'IJf'l~~u.'in~'itlu.G'I'lJLti'IJ'lJ1'IJ

Nothing's in my way!

'Wffil'l'i "'~\llb'i1

'Cause for the first time in forever

L'VUH

•

'I.Jilva21'UhJ (Let it go)

The snow glows white on the mountain tonight

~lJ~{;'!J1"lLU'U'll'i~fI1vl'U~1!11~

Not a footprint to be seen

'Wih!lm v11£J1lJ~1J!l~

A kingdom of isolation

t 'IJ~'lJU.91'U 1l1~')'~~1~€1'l'IJ

And it looks like I'm the queen

ijL~ V~L''l1ilVif'l'itl1JI'l'itl~

The wind is howlin~ like this swirlin~ storm inside

lil~ij'W1V'/ti 'IJ!lci.f11V1'IJ VllJ'lJ1'UL1V'IJ -:hv

Couldn't keep it in, heaven knows I've tried

a~~1'U'V11'IJLvhl'11~ o'lJfl~1lJllJ1v1

Don't let them in, don't let them see

tlci1Lu\llt'ill1J tlci11~L'!!1L~'IJ

Be the good girl you always have to be

~tI~L\J'UI'l'U~ tlci1~~L'!J1G'1t1'Ul~L U'IJ

Conceal, don't feel, don't let them know

1Jnu\lll'Ul'ii !lci11~L'!J1~

Well, now they know

" "
f1\ll'V11vm

Let it go, let it go

1J~!lv~'UhJ !lci1~~LiJ'IJ

Can't hold it back anymore

'Wtl1'i1'i1~Ln1J~nlll!lhJ

Let it go, let it go

tl~tlVtltlnlJ1 L~n'lltl'UL''U

Turn away and slam the door

L~'lJn"'1J'I1"'~ 'I1lJ\ll~'lJLfi!ltv

..

.

. ...

.

I don't care what they're going to say

Q'lJhJn"', tlatlvt~L'lI1'W\llhJ

Let the storm rage on

n\ll1'l11'11lJm~'I1~1

The cold never bothered me anyway

1'l111J'I1'U11b.ivhl;1L~tl9I~tI'IJ~m yb1'11~

It's funny how some distance

lJtI~!l:;b£J1lJlm'l\,h~

Makes everything seem small

mr1JL.fuJL~ni:\~ltlLi;'Iv

And the fears that once controlled me

f'l11lJ...t'Ul'111~f'ltlmii1f'l'itl1J~1

Can't get to me at all

mlUI'i1UJ1vi'vi'~Li'I£J

.

It's time to see what I can do

~~t'l1l..iv~'i!l t~i;'ItI~t;1'

To test the limits and break through

'iI~ltlfl\ll'V11~ hiLl'l'ilvi'!1I

No right no wrong no rules for me

onn~~11 L~tlmh~~t!1l

1m

1

.

[Anna:] The ~ate!

[Elsa:) Be the good girl you always have to be

i

.f11~ll.Ltli:\

rree

Let it go let it \\0

.

Uti

.

'~'V

j tl~tlv~'Ultl tlci1'l~LU'U

I
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m'l!l1LLtJa

I am one with the wind and sky

L;im.,tl'\] 1tJri''UalJLLa~-rh

tJ~BvBBn~1 Lan~B~L~~

Let it go let it go
You'll never see me cry

Le.J:S'YlJ~;;dVf'l11lJn~1

Here I stand And here I'll stay

.r~~~~~ ,,~~dL~BV\tJ

Let the storm rage on

~1'l1-.1"h."lJm~VlJ1

My power flurries through the air into the ground

'I1ft~1~n1tJ~B-ilalJaBv.w1a~lJ1~~~

My soul is spiraling in frozen fractals all around

'I1ft~1~1,\]LL'YI'inl~LniiI'lJ1LL~.IlaB~'iB'UmtJhi~~

•

, And one thought crystallizes like an icy blast

e.J~nrn1~~I'l~I'lL~~Lnii\lllaHf'l11lJt1.1l'll1

I'm never going back the past is in the past

UJ'lItl~I'lVld~~~hJ rn1lJVlft-ilUJB1,\]~~lJ1

i

i

Let it go let it go

dJ~ii'lL'i1 tl~1.1l~LiJ'LJ

And I'll rise like the break of dawn

'lIB'YI~V1~ff~,,~1'LJ~B~.w1

Let it go let it go

tJ~mJBBfllJ1 L~fl~B'LJL~~

That perfect girl is gone

L~n~L-H~~fi1

Here I stand In the light of day

.r'LJ,\]~~~ LvJ'LJ1'LJLLa-ilLL'i'lnft1

Let the storm rage on

~1'lfl'i~VlJ1L';11tJ

I

i The cold never bothered me anyway

f'ld1lJVI~1dUJ...i ll~L~B\Il~B~"'flL...h1'VI~

L'VUH "lleHflo~"liO:Uc;io (Fix Upper)

it the clumpy way he walks?
Or the grumpy way he talks?
Or the

pear~shaped,

square-shaped weirdness of

... • ....
..J ,
'VI'im1L'itl.ll~\Il,\]1~L~1

.

'VI~tl'itJL~ltJ'i~'VIal\1l'VI~n~tlUJLi1n'U1f'l'i

his feet?

.

But you'll never meet a fella who's as sensitive and

~'l'l'lBn~'lila~mI'lLLf'l1'V1~lJn
t'i.iliin~~UJ'lil~'LJ1~un
LL9IiiWl'i tlV~f'l'LJ\ VI~~~.Il ei tl'LJ'VId1~

And though we know he washes well, he always
ends up sorta smelly

sweet

LLa:iff~eiB'LJ\Vld

So he's a bit of a fixer upper

L'(J1n L'VIiitl~'lIB~~;;B~ Len\ tJ'tiB lJ (;}tl

So he's got a few flaws

...
411
v
lJtl1fl1'i'l'l\1Jtl~LLn

His peculiar brain, dear, his thing for the reindeer

~tl-il\1J'id~~lJB'llJ'LJ~U1'l'LJ:i1'LJitlt1'ULi1nd1'l'li~

That's outside a few of nature's laws

~'LJI!l~I'l,\]1nn!lli'i'ilJ'lI1~LL'VI~ '1

So he's a bit of a fixer upper,

Ltl1nLVlijtl'LJ'(Jtl'l~~tl~ Ltll\ tJ~BlJllltl

but this we're certain of You can fix this fixer upper

LLIllL~tl'l1d flL'i1 Lil tl::~ Bn1 '\]::~tllJ\tl'(JB~~tl'l'ti tl~tl~ l'l'VIUn'litllJ

with a little bit of love

I'ldV'in~n'LJl'ln'l1tl

........

-...

.,..

IliI

Is it the way that he runs scared?

L'I1'i1:i L'(Jl'l1B'U'thvh'VI1~~~L~~

Or that he's socially impaired?

L'I1'i1::L'ih"''lf'llJt1'Ulf'l'iUJL~~

Or that he only likes to tinkle in the woods?

'I1tl-ilJ1UJL';1LL9IL'(J1'l1B'U L~'LJtJ~BV\1J1lJ~'LJ\~

Or the way he covers up that he's the honest

Llitl'li~f'l~~::LLB'Uf'l~-il\f'I!\'~L'lI1e.JlJ'I'l tl~&'IadU Li'i'LJ"ll1Ua
LtJ'LJ~L'(J1na'ULn~B'LJl'ld'l1'\]m&'lLLa~~mtl1\1'
L'(JltiL'VIijtlWB'l~«tl'lLe)1\ tJ'!itllJ~tl

goods?

v~ij~l'leitl~~tl.ilfh~V1

Are you hoLding back your fondness
Due to his unmanly blondness?

He's just a bit of a fixer upper

~~L!:i~~.ilm1n~~LtJ'Ll~d~

I He's got a couple of bugs

11L'(J1~tl.ilfl1'i1nf'l'i~nl'l'LJntll'l'il'l

• His isolation is confirmation

L'lI1nLVliitl~'lIB.il.yj~B.ilLm

1tJ~tllJ~B
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Of his desperation for healing hugs

u,'; L'l1~::'!Im£'1lJeJ

So he's a bit of a fixer upper

~::,!!eJ1J18'!1eJ~~a~'!ieJ1Jnf

But we know what to do

".h~eJ~~\J,:!1ViL'!I1u,~=:mm

The way to fix this fixer upper

L!jeJnLV!ijalJ'!IeJ~~tiia~La11u'lieJ1Jvlel

Is to fix him up with you

L~€l~Liin ~ U.F1U.'rilJ

That's a minor thing

~11f'iv!~lJ
'WR1i'I11 LBa'J::~lJl~
v
LL~l~~ ~ ~Ul'WijLLV!llJ

This quote engagement is a ftex arrangement

LBel Ii LV!ijalJ'!Ia~vl~€l~L€l11tJ'!iel1Jvla

And by the way I don't see no ring

~1Ja~&r'U~lJ~€llJ~1

So she's a bit of a fixer upper

Her brain's a bit betwixt

LLf'i~li'Inl'l~v!~lJLC111tl1mn~
n~::'!ia1JL£'1~~~lJi:Jq!V!1

Get the fiance out of the way

11J1~'UeJnlViLu~ulJL'!I1~

And the whole thing will be fixed

'Wijvm1vlV!'lan~~~1v!1J

We aren't saying you can change him

'Uel n1~u.l'l11~nti::L~lJYi"'~vl

'Cause people don't really change

'!I"'~~lJV!'IhLtJ~nh

We're only saying that love's a force that's

f)lJ~ ~ nL~elni1li'1m1Jf)111JRli'llV!1V!tlJV!11I'ln""

powerful and strange

U.l'lL'l1~€l~lWf)111Ji'm-ih1uL'l1~a~lulJf'l'l11J1'mihlu~::mli'lu1,]

So she's a bit of a fixer upper

People make bad choices if they're mad or scared

~V11 i'n'!ilull'lu'W'l~l
v
~

or stressed

lf1'l ~ nL'llfiJalJ'tleJ ~vl~a~Lc)11u'liel1Jvlel

But throw a little love their way, and you'll bring

l1lJLtllJ f1111J~~~LLt.llJellJ

out their best True love brings out the best

~~yjeJ ~4'm Ua~'l11U

Everyone's a bit of a fixer upper

Gi€l~ijnlJLL~::nlJ

That's what it's all about

'l11EJI\l~n'tnUli'IlJL1JaU11JVJn'!l'lellJ

Father, sister, brother

lfl'l~ nLVlijeJlJ'!Ia~~~el~Lel11u'lieJ1Jvla

,

U!

IV

..

t'v

We need each other

LLvI~1l1lJL~1J~~mn

To raise us up and round us out

~1V!1n~~€l1J18'!1€l~Gia~'lia1J

Everyone's a bit of a fixer upper

~eN LeJ 1V11'!!eJl.I'UlJUeJli'll.n'!! eJ1J,:rlJ~eJ

But when push comes to shove

~n

The only fixer upper fixer

1'n

~

That can fix a fixer upper is

1'n

True

~n

True

~nLLVi

True
True
Love

,
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L'WfN

il~~tl

(Where you are)

Moana make way make way

bJe:m.h 'III~f1vm 'III~n'l'l1~

More nights time you knew

bJe.mjlTl~yjat~~

The village of Motonui is all you need

ihYi!J~'IIIlhhubJ'Y"u1i~~!H:)fi'a~m'i
,
""

The dancers are practicing

~~Vi\'lmfi''U'i~\h

They dance to an ancient song

,hUl~Vi"'~~~~~ll~~t'lllq!

Who needs a new song
This old one's all we need
This tradition is our mission
And Moana there's so much to do

(lJ'U~a~~,hm,n'lllll'Wdhli;;a~m'i)

~~j;jn'Y18~t ~L'i1'I'lnf'1'U~\J"'l'U
bJaltil~'III\Jl~~;~~~

Don't trip on the terra root that's aLL you need

~1"'1~~'U'i~1~\i~'III",~YiLiitll'i'a~m'i

We share everything we make

L'ilvilL 'illfl~~U~iJ'U

We joke and we weave our baskets

LL~'!lli'UlJ'U"'l'UVl~n H tJ

The fishermen come back from the sea

~~f'11J'IIIltJ"'11~nalJ1mU11

I wanna see

tlvln~,r1Jh

Don't walk away

bJ~tl~L~'U'III\i

Our people wilt need a chief and there you are

bJtl1tilmjVl'i~d~~tlvhJ
"
L'i1~a~ihl1'111\Jlm~~6tltl~~~

There comes a day

~nl'Ul'i'a~j,j

When you're gonna look around

~~iialltl~aanltl'ialJmv

And realize happiness is where you are

~"'~~iitl~~Lilt'\lf'1111l'1'tJ~'Utl~~~

Consider the coconut The what

~~~1l~Vii111~~ "1 (tl~l'i'U~)

Moana stay on the ground now

Consider it's tree

1l1niitl'i~LV'InJa1'U

We use each part of the coconut that's all we need

t-&1.~f'1'i\J'III1l~'I'1nGi1'U~~~L'i1~tl~nl'i
,

We make our nets from the fibers

~~'Utvii'mth.l~'III\~tl'lll1tJ"'1

We use the leave to build fires

~~~J1n;u~1~11U~~
~~'l\J~Vllmvlf'1111lia'U1l1

We cook up the meat inside

"'1'U~'Ua'U1Jn'llla1J'U1'Uf)1J

Consider the coconuts

~~~1l~Vii11t~~ "1

The water's sweet inside

I

.K t

"

q

The island gives us what we need

~~nl1J ~1J ~",~t\J
~tif'1'i\J~a1~hfi'a~f11'i

And no one leaves

tl~n'U~~avlt1

That's right we stay

'iI~a~\ll'j~1J

Were safe and were well provided

t~'iaVl~1J'il1f)~V~Vl11J~~

And when we look to the future

~~1Ja\Jf'1111l'lll111J~1Vll1J'III\J1

There you are

a!J'VI1J
"

The trunks and the leaves

,

JI

1 __ "

You'll be okay

'iI~Li1'l~~

In time you'll learn just as I did

afh~~yjmf'1VL'ilabJiiNVl

You must find happiness right where you are

iif'1111l'1'tJujtl?iVl~cia1Ja~~~

I like to dance with the water

il'l.l'tJtllJ~1fJ1'11t1 nlJ'I'1~~'"

The waters mischievous ha

ii;1'U",~bi~n~-IJ
,
.r'l.l'tJtllJ~~nhn'l.l'lll~~

I likE, how it mi<;hl?h;wes

L\"'~f'11fl'lll1~11J1vi'il~~

The village may think I'm crazy

wJ'"h'lf'1'i~~?iVll1.r'l.lU1

The undertow and the waves

'\
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Or say that I drift too far

fl~'VIlil.r'U~LLa1~

But once you know what you like well there you are

U.rlA'UYi\J~1 ~'U'lJtNL'n;! leJvViij
,

You are your fathers daughter

LlleJfieJ~m'l11'lJeJ~yjmlleJ

Stubbornness and pride

'i'i'~fleJi''UiM~

Mind what he says but remember

L'lJIYi?l~~YI~ril
hJ'Ut LeJeJ
,

1I.r " ,

You may hear a voice inside
w

And if the voice starts to whisper

n"lLwi'lL~a~,j''Un'it:atJ'VI'I

To follow the farthest star

t ~j;I'I1JflTlmflaL~1JVi

We use the leave to build fires

fu€llth~1j;1'U'lJil~LlleJnfi€lL~a~d
LG1'Utatimv'UIL'VIL~Cl'VI'ltlal
LLatJ'I'li'lLi'ii'lJ'I~'U~'U
HiiiLYia~m~'1i\J'lJ'I'UlJ'I

We cook up the meat inside

ILat~fl'VIa'l'UflaCl1J~eJ~fl'U

Moana that voice inside is who you are
We make our nets from the fibers
The water's sweet inside

~

I

V

...

The village believes in us

u.at'U'I1,J'I'Un L~m~Cl~ L'l'l(t~LLi91)

The village believes

LL~~.hfli.J~LCl'lH

The island gives us what we need

~~fl'ltJitt~~eJ~flI'l

And no one leaves

'W~Cl~lt1l.'VI'U

So here I'll stay

~t€l~j;I'l:ij

My home my people beside me

.., v
"" v
.,J ~
v
'YI~'UIU'YI~~I'l'U'YILl'la~'lJI~
~

~

And when I think of tomorrow

fi?lii~Yii~ijL'lIM~eJ~

There we are

Cl~Viij

I'll lead the way

~tUlfl~~

I'U have my people to guide me

t~L~eJ'U~'I!tl~L'l1~1aUl'Y11~

We'll build our future together

~ti'l{l~l'Umhi{laYi~~Vi

Where we are

eJ~Viij

Cause every path leads you back to

LG1'U'YII~~f{'U1'UlJ'I'VI~?lt ~

Where you are

tl~Vi;j

You can find happiness right

u.atl'll11Ji'I'lJht'U~i'I?l
,
,

Where you are
Where you are
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L'WfI~ tA1~L-Wtl~tfl (How far I'll go)

I've been staring at the edge of the water

Lll, U.1ll1.l El~iiL~'U'!J El'U\h\l'U,!~1't1'Uru~

Long as I can remember

vhtlci,~i1~~U.~~'1'l1'l.I

Never really knowing why

LIJJ'1lJ~L4'1tl'hvh11.1

I wish I could be the perfect daughter

5~emflL~'U4'11l1.m~~LL4'1tL~tl;j~
"

But I come back to the water

~

lilM~Vi'lJ'~l'l'!JJ,

No matter how hard I try

'iltVimml.l,x,l.1Ln!J~t~

Every turn I take every trail I track

VJflLl'l'WV11~V1I'l'U

IV

,d

... .,

'VlflLL\HWUV1'1111

Every path I make every road leads back

.
'ilttiTlL~h.l~'UVI'U VJIlO'U'U1'Wl.Il

To the place I know where I cannot go

~vn'il~'UL't1e LlllLL\Ill'le!J'tItL~tl

Where I long to be

tI'il'io'Ul1mtl

See the line where the sky meets the sea

lJtl~~LlI'U~'iIetJ~''il'i~u,e.i'UJ1
v

It calls me

li''UL~!JflL'i1

And no one knows

LL4'1t'il~~e~ttl

How far it goes

~1l11l4'1LVh1'i

If the wind in my sail on the sea

LLfiLTi!J~4'1lJ~li''UL'IIIlJ

stays behind me

tJ'W u.ei'U'lhv~l'ltl!J~ 1!JL'i1

One day I'll know

iil'l~L'!i'11'il

.

If I go there's just no telling how far I'll go

,!~\ltl'l1\ilu.4'1~ L\il1~'L',,~e ~1tI1ll4'1LVi!J~LVI

I know everybody on this island

nj 11'l'SIlltl1I'l'iel1~!Je ~~'Lf11t

seems so happy on this island

LLl'l'U~'!Il'l'UlIlm!JIl'Wtl!Jl~V1LmJ

Everything is by design

VJIl'l

I know everybody on this island

j;\'VlIlI'l'U

has a role on this island

'"

.....

I

QJ

d

G

L~tl~'iltJ~'U~~lil
ii1'UU.lllil~~ViL'\II1Jl~l'll.l

mh~~u.;i4'1tl'l'ULtJ'U

So maybe I can roll with mine

LLnti!'U iiil'\ll'Ul~Vi11tI

I can lead with pride I can make us strong

LtJ'U~,hYi,j'e~ ttl~1'l11l.1~~1lJ

I'll be satisfied if I play along

Ln'U'il~~'!I1\1t1tl~ nLLfiL'nri111l11J

But the voice inside sings a different song

~~m\lL~!JIl~tl~1~u.\Ill'ltl!J Lll101lJ

"

v

What is wrong with me

iihJjvh1l.1.

See the light where it shines on the sea

lJtl~~LLl'l~Vil'l::~tl'UtJ'UU.ei'U~1

It's blinding

~1,:jitJlIll

But no one knows

'il~1.'Itl~LLl'l~1t1

How deep it goes

L~iimvh1'i

And it seems like it's calling out to me

LLnt~L'IIIiltl'Uli''U'il~L~!JIlLmtl\llll.1
v

So come find me

"

.

..

n\l~'itJl.Il

And let me know

i!'UL-ih1'il

What's beyond that line willi cross that line

lh-D'llJL4'1!J1tI'il~1~VitJtl~

See the line where the sky meets the sea

Li1tl L'i1'U~'!JtltJ~I'ilVlLLei'UJI

h

It calls me

li''UL~!Jm'i1

And no one knows How far it goes

LL4'1~'ilt~tl~lt1 ~1l1nnLVh1'i

If the wind in my sail

u.fiLVi!J~4'1lJ~li'uL'\II1J

on the sea stays behind me

tJ'ULLei'UU1V~l'ltl!J~1!JL'i1

...... ' ,'- ..........

, ...... ..... ."" ..

How far I'll go

"
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o
J' "I
~'WiiI~ "1'V11~'U'UL" (We know the way)

Tatou 0 tagata folau e vala auina

'1'111v1 'VI1~1'['I'I1vl'''1 na::B1 ~!J1J1

E le atua 0 le sami tele e 0 mai

,a1'1'11ma'lnij L'I'I ...La LB1tlLlJ!J

la ava e le lu itau e lelei

~a::11

Tapenapena

'1'11L\J\n LtJ1J1

Aue aue

~::n tl::L1

Ltl

~

,'1'11 ,B ,a...

Nuku I mua

~ftfl

Te manulele e tataki e

,\11 lJ1wa ,a LB '1'11'V11

Aue aue

~::L1 tl::L1

Te fenua te

ma lie

B~lJ1

BLB

L'I'I~ Lvl~ L'I'I:: ~J1aLB ...

Nae ko hakilia mo kaiga e

'U1LB 1ft ~::naB~ ft11m

We read the wind and the sky

L'j1lJB~LLa~~B~alJn\J'vh

when the sun is high

LoWB*VlU1aB!J"1

We sail the length of the seas

L'j1;hJu.a::citl~~~u.I.hnj1

on the ocean breeze

Yi'1'VlftYfB~5Tl1

At night we name every star

L'l1 Pl~;itl~11tJ'U,1V11

We know where we are

1*lh!J;1'1'11~1tJ

We know who we are who we are

''l1i~ft~1Lnh,tJ1Jlfl'l

Aue aue

11::\1 B::,l'

~

~

LB ...

~

.

A brand new island everywhere we roam

fJ'UVl11tJ\1I1lJL"'U'I'I1~
~'UU.~1JL~B~~'lft'l1n'Vlnri'UmtJ

Aue aue

11::\1 B::L"S'

We set a course to find

We keep our island in our mind

,uJu1'Uff~m:lJh!bhh~

We know the way

l'U!J1lJ~Vl1'Uve'U;11J~~
'ii1'1'11~;1'Ul'l

Aue aue

~::n B::L1'

We are explorers reading every sign

Utl~Y;~mI1'l1'l~~BBn\1l'l1'ilL~1J'Vm

And when it's time to find home

.

We tell the stories of our elders in a

''l1La1L~tl~'l11'il1ftfl~~tJth(iln'l'lBI'l~tJlJ1
~

never ending chain

'Wi'ltJi;'U

Aue aue

~::L1 8::L1

Te fenua te

ma lie

Na heko hakilia
We know the way

,'1'1:: ,vl~ L'I'I:: lJ1~LtL ..
1J1,B 1ft ~::naB:: m1B1

~1'1'11~;11Jh

LB ...
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I see what's happening here
You're face-to-face with greatness and it's strange

..

"" '"

G

....

0!lI

L~e:J~~e:J1J 'I'HH~~ ~ nl'l'l1~b1!J"tJ

.

Well it's nice to see that humans never change

e:J1~V~bj{~1 L"!JJi1!J~1 ihhi'ne:J~"tJ~
u.1Ii'l'l"tJn~~L~"tJ1J"tJ'I;6,r"tJ'WLI'I!JLtI~!J"tJ
,
,

Open your eyes let's begin

Ll.I'ILUVlG11fJ\ln 1J1~'l!Jn"tJ

Yes it's really me it's Maui breathe it in

ue:Jm,,!J'iI~'I ~ L'l1~ 1J11n il!.l1L~~~"tJ

I know it's a lot the hair the bod

~ ~ m!Ja~LO'U

When you're staring at a demigod

'I
..;
tJ
4'
.f'l'lL~il ~nf'I'l'lL'VIVI nl'la~G1~iln

What can I say except you're welcome

1'I~'iI~uilnl~ Ll.flILYlm 'W~il~'\,h~

You don't even know how you feel it's adorable

=..

1

.J'

'VI'l'lf.l1J "'1'Uun

=

Hey it's okay it's okay you're welcome

m~u.G1,y1 11I~1"tJ -rl1f'l'S11J
L~a~iT"tJ~1!Jfl1!J llJl"tJ11!J 'W~il~vi1~

I'm just an ordinary demi-guy

nLl.I'I

Hey what has two thumbs and pulled up the sky

Lii!ii~,1i1'1G1a'l ~il'l~'1 L~ilLUfI-rl1

When you were waddling yay high

WtlLoa!J'ILfI"tJ l'l11JLI1I!J1J1I1

For the tides the sun the sky

.

1.'lnl'l~~1J'U'M6
, f'I~'W~a~m1J

...

"....

tJ

.N

This guy

L'II1,,~

When the nights

L'UL 1i;11n1.'l1~fIi'U

got cold who stole you fire from down below

1f'1'iI'l'Ul'1'1"tJL~1 'tJ11l!Jna'l1v1

il~m'l

You're looking at him yo

LOil1Ja'lL'II1

Oh also I lasso'd the sun

lei LL"~LB1L~ilmh1J f1'NI1I~1'U

You're welcome

'W~a'l'l-i1>l

To stretch your days and bring you fun

1-.1iiL1"11J1~1L~>ln'U

.

Also I harnessed the breeze

LL1.'l~n~nn~'I ,,1JU"tJL1.'ln

You're welcome

'W~il'lvb~

To fill your sails and shake your trees

1-.1ti'U1uL~il LL1.'l~~\JbJ1!Jn

So what can I say except you're welcome

nf'l'l'il~u€lOl~ LLflIL~!J'I 'W~a'l<A1'1

For the iSlands I pulled from the sea

nUL'lil'lLm~

There's no need to pray it's okay you're welcome

f11lJ;(a'lfl'l1ul\-111-.11J1n1J1!J 'W~a'l<A1'1

I guess it's just my way of being me

L~a'lO'i'i1Jm 1l1.'l ~ bJ1~L~I'IJ1

CV

4

.d

.,f

t:

'VIL'i1'11J 'tJ"tJ'il1fl"tJ1

You're welcome you're welcome

'W~il~'l-i1'1 llJ~a'l'l-i1'1

Well come to think of it

Laa 1.'la'llnRVl~nVi

Kid honestly I can go on and on

n L'i1~1o!J1tJ ~\J'Wa1~~~\-I~f1

I can explain every natural phenomenon

afiu1,tJ t1'l1n!)fl1~nl O'i'i1J'I!1~ d~I"tJ'IlVl

The tide the grass the ground

~flf'la"tJ ~"tJ'I'It"ij1 Yl\J~"tJ

Oh that was Maui just messing around

tJiia 11118

I killed an eel I buried its guts

~'1'1'11'itl1.'l11\-11.'l f'l1flli\' La11tlil'l

Sprouted a tree now you've got coconuts

'1afl1J1Lu'Utii'U fliil1J~VI{11 a~atJ~'1

What's the lesson what is the takeaway

1'1~~!J LV"tJLI'I'i n~il'lfl 'Wmfl

Don't mess with Maui when he's on the breakaway

1.'lil'l;inu lJ118 f1~
u."1'i1::~a'l~1U1n
v

~i'U11!J 'W~U~'U

.

.

And the tapestry here in my skin

LI."'l~a'l'ia!J u\J~'lm!J.vltI'i1fl!)

Is a map of the victories I win

RilLLIol\JY1 -tl!J'I!"tJ~ ~'1JV1'1'1'11JfI

Look where I've been I make everything happen

lm'llt1m'l'l\J nvhL-.I

Mini Maui just tippity tappin'

133
m'l!l1~'UilU'U

m'l!l1LLU"

Ha ha ha ha ha ha hey

it! it! Lt! Ltl L!l' Lt! LB!

Well anyway let me say you're welcome

IrWElEnfl'lJ1V httnnl.nv 1lllifEl4lh4

For the wonderful world you know

L~El4'1"11fld ~L'i1l1~14 ')'ULL'U'U

Well come to think of it I gotta go

L~tl411'U41v~1v 'Witmv 'W"tl4vi14
Ll.llifi~ "1 Ll.a1 iifi~"h I'H,)tl4LL1'U

Hey it's your day to say you're welcome

L1itlii~l'1a1V ~~1vi 'W,)tl4vi1'1

'Cause I'm gonna need that boat

iLfltlV1fl

I'm sailing away away you're welcome

\l~1uii'l~~lnnv oU1V'U1V 'W,)tl'lvi1'1

'Cause Maui can do anything but float

L'i1Lil~'I'lm~El'l

You're welcome you're welcome

'W"El'lvi14 'W"El'l...t1'1

And thank you

'lJtl'Ul'lru'U~

Hey it's okay it's okay you're welcome

•

\l:;1~L~tl

"'mh

VnLl'U HLI.,)"Elm11

I

L\1~HI 1'U111 (shiny)

Now I know I can be happy as a clam

.
.
LL')\llEl'IJdil'IJi~fl 1'111lJ~'U

Well Tamatoa hasn't always been this glam

iiVmJ1LVl1-fuJ1~~'V!"iill'lLL~L~lJ

I was a drab little crab once

ulElntl'IJiJ'4iyjEl~LL1iI~~Ln'im;n~4

~

1\lll'UL~lJ

Because I'm beautiful baby

iiL'i111'IJLtl~U4Elli'4L1tli!

Did your granny say listen to your heart

I'lru~1Lri11~Tl'l L~v4,j1'11'IJ~,h

Be who you are on the inside

i111\ll'IJVI~'IJ1vnbJ1!il~mVI

I need three words to tear her argument apart

~tl4fl1'if'i1~~~\l~-Xmi14'WlJ1nLyh1VI~

Your granny lied

IflVlflYl4L'I"I

I'd rather be shiny

\l:;L1iIElflnL1iItlfl ...1'U111

Like a treasure from a sunken pirate wreck

El~1'1n'ULiJ'IJ~lJVI~'I"I!J\l1m~El'IJEl'lh'mli'~

Scrub the deck and make it look

LElllJl.v~LL1iI:;u~l~lI'IJ

Shiny

1ml1

...

a...

....

I will sparkle like a wealthy woman's neck

Ltl11wl'lLVlijEl'IJI'1El~'V!tY'I~il'i1V~~

Just a sec Don't you know

fll~i~ Tl'll~~

Fish are dumb dumb dumb

U1iI111'IJ dEl dEl dEl

They chase anything that glitters

lI'IJ'IlEl'UlaEl:;h~LL1'U "1

Beginners

l1l1l'1'iLa'IJ

Oh and here they come come come

Itl1 fI";hvn'IJ

To the bri ghtest thing that glitters

*1iI4L'ti'1V11Lth~LL\J"'U"l

.

•

~El ~El ~El

Mmm fish dinners

"
EllV11'UV'IJ

I just love free food

1~L'il1~u"1n'IJ

And you look like seafood

LL1iI:;ifiEl8fl J'IJ\hfi'IJ ('lh4'1i1n'IJ)

Well well weLL

LLVllJ Ll.VllJ Ll.VllJ

Little Maui's having trouble with his look

~lJ1El1L'lJlijUflIVl1L~mn'U'iUftfl'l!lW

You little semi demi mini God

lri"l

Ouch

L1i1

What a terrible performance Get the hook Get it

lJ'lJLfl:;fl:; R'i'l"l fl1il1'1'1

You don't swing it like you used to man

'WI'iElU\l~11\ll1il1\ll"1!JElci14~LRVLi'J'IJ

.
~

.

.~

L~1'.lflR~'1LVI'j'jR~41'1'IJLtlV
_

,

Yet I have to give you credit for my start

, LLwi~1R1'iVmR'ifi\llIii'IJfi~'L~il'IJ'IJ:::

And your tattoos on the outSide

. nu.I'iL;;V4L'j'j'i1:;1iI1!J"'fll1\ll~\ll
i

v

Y11Y11'1\l~VI'lJfl

'
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For just like you I made myself a work of art

'W!il1~CJ~1~Yit1',~'iCJfJL;)Uj.l.,u~

I'll never hide I can't I'm too

vi11tJ~tWVI.,'U iiLL"'1~tJ~1'll1

Shiny

1'U111

Watch me dazzle like a diamond in the rough

~Lv1u·mLrl'll'iL~IU'l:::mflm,f'iLL'!i~

Strut my stuff my stuff is so

L~un'ULLI'I~~nLL~~U'l::~'U

Shiny

1U111

Send your armies but they'll never be enough

fln'UU1UVlrltJ1L'V111;1~RFl~;1tJ~LL'i~

My shell's too tough Maui man

Lfl'iltUULL'tHLLn'i~ Ul/JtJ181

You could try try try

.,8~~ 1n;; 1~

But you can't expect a demigod

nmJ1WI~11flUfl'i~L'VIrlfi'i::'iJtJn

To beat a decapod

'iJ::aihJLVh1;;;1'itJ (m'il:::!)

You will die die die

fl~;;8~ ~nfJ \!llfJ \!l1/J

Now it's time for me to take apart

tiliLiJUL1"'~fl1nVi'11'iJ

Your aching heart

LCJl1111~'b

.

~
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~
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~

Far from the ones who abandoned you

;1;rhJlmn,,\-iI~ tJ'4~fJ1'iJlmU

Chasing the love of

1'U11'),ll -rn'UtJ~rllmlflU
~

These humans who made you feel wanted

LYltJh1~I\!luiif'h

You try to be tough

vi1'VI1L;)unal;11qJ

But your armour's just not hard enough

LL!il11L~CJLnnm"''JLtI'i1:::\iiu~1U'VI1U

Maui

lJ1CJ1!

Now it's time to kick your hiney

1~L1"''''~ UlfJ 1tI;r'J~11

Ever seen someone so

LFlfJL'iJ81Fl'iul~1;1tJ~

Shiny

1'J111!

Soak it in cause it's the Last you'll ever see

~8~Lt:nH~il1rl~~Vllfl~'iJ~1;;1')

.

~

('est La vie mon ami I'm so
Shiny

i\rnl!

Now I'll eat you so prepare your finat please

mJ1n'il~eiCJU1CJ'l.lfruriCJU\ll1fl'Wii'Vm~

Just for me

flCJ~LLl'i~~

You'U never be quite as shiny
You wish you were nice and shiny

L -______________________________________

.

LLnFl~'WLVimJVlUfl11tJ 1U111
______ ________________________________
I
LLnFl~'Wil1u1~
.. LL1Tl11

~
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bVft'l.:J

~~'lJlaJV1th

(I am Moana)

1
)

I know a girl from an island

iL~fNL~m'mViitJ'U'II1'Lfl1~

She stands apart from the crowd

L~;'..I~1n-l11f'1'i 'l1~mL.;r

She loves the sea and her people

fnYl~L&1u,&1~'Yi.n~tH'lJtN'fiil

She makes her whole family proud

1'I~1~f'I'1lJiJm\l1~YleJl,uJ

Sometimes the world seems against you

ujat&1n~a~l'UhltJillJi'tll1\l

The journey may leave a scar

U,&1~~~tJl~u.r.mHt~L~'U

But scars can heal and reveal just

U,~U.I4&1;;fl ~'I11tJ Ll4tJ1~'YitJ't'll~

And nothing on earth can silence

mh~~Lu'U
rrf'l'U~Lfifl;n'Yil1~LtJ~tJ'U
~~m~L~tJ'U~'Yil1mtJ
"
LL&1~bJii~~1~~\l~n&1tJ

The quiet voice still inside you

'l::&1tJ\l~L~fl'UL~tJ~ih~1'U

And when that voice starts to whisper

u.i'l::LlJeJI,l'ItJ~\.I\.IL'jlJ'l~m::'!ftJ

Moana you've come so far

1lJfllU1 LfifllJlu,l'I\.11ni'l

Moana listen

1lJfl1u1'fl~ft

Where you are
The people you love will change you
The things you have learned will guide you

~

...

...

t..,:

_

Do you know who you are

Lfif)foiflm~n'l1lJ

Who am I

L'ili'ifl1f'1'i

I am a girl who loves my island

i'iflf'l\.l~:rn1\.1Lfl1~ Li.'J\.I,j1\.1Lii~

I'm the girl who loves the sea

u.&1~MnYl~LfI~~h

It calls me

ii'\.IL~tJm'il

I am the daughter of the village chief

U.&1::LU\.l~nl'll''lJa~'I11'11U'm.hL 'nO'

We are descended from voyagers

ii;;\.IJ\':i~Qi'\LU\.I'Yi1nunLi1l'U't'l1~

Who found their way across the world

'Yi1m'lJ1Yifl~L~tJ1~h\.l1i'\m~fltJ1tJ

They call me

~1~b~tJm'il

"

~

I've delivered us to where we are

U'UUl'ti,tJh~"':i1lJ1fl~~~

I have journeyed farther

1~L~'U'VmlJ1u,1'I'U'U1'U

I am everything I've learned and more

m~'YitJl~'Yi1'ULl\tJil~rntJt1J

Still it calls me

tJ~rm~tJm':i1

And the call isn't out there at all

U,fI:;I\L~tJ~1lJt~~mnm'l1'U

It's inside me

ii''Ufl~'!il~t'U

It's like the tide

~~f'I&11J't'l:;L&1

Always falling and rising

tJ~f'I~~'UfI~L~fltJltJ

I will carry you here in my heart

'l:;rn~J1bl\tJLfl11n~f'lflm~fl'U

You'll remind me

il~~'tl1~h

That come what may

'l~~ltJ'I1~ilfi

I know the way

'l:;~il~ii't'l1~

I am Moana

tiu'U1lJfllUl
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I have crossed the horizon to find you

O\j'li',~.J'Vh'li"1J'Vl~L~LYlElLmIli'L'ilB

I know your name

~m5ml\4

They have stolen the heart from inside you

L5B~m'lJ1~~LB1h'l1~'fl'il'flBfll'I.l

This is not who you are

L5€lWB1'ilL'I.l~EJ'W~I\1l'WL5e:l
L5€lM'Ii~L~'W€l~

You know who you are

L5€liL5e:lfie:ltf'l~

But this does not define you

LYUN ~1ii''LIt~fi (Remember me)
r------------------~~----------------,-----------------------------------~

fI1\;1LL'I.l~

f11\;1I1ltHlUtl

hr'Ut~~

Remember me
Though I have to say goodbye

wJ11L ~,vi'B~L~EJl'h~,

Remember me

,;h;M~fi

Don't let it make you cry

BEhll1i'\Il~€l1J\Il'ilJfl'i'

For even if I'm far away I hold you in my heart

~1~lfl~Uf'l1V1'Ufl~L\I'UL~mfl1EJ u~'I11h£J~LiliEJ~n'U

I sing a secret song to you each night we are apart

~1EJ L'I1~~'lJB ~!'IB~L'ilu~ti'n1'U~~LVliiB'UL6B U'Utl;h~o'U

Remember me

~10'WL~fi

Though I have to travel far

wJYhflYh'il~~'Wfl1m'n

Remember me

~l;l'UL'I1fi

Each time you hear a sad guitar

EJ1lJll1i'ii'UL~EJ~iilii11L'I.l~mLVI~l

Know that I'm with you the only way that I can be

'elEJ1flL'I1iL'i1f'l~litMIli'L'Vh~L'il'il~il

Until you're in my arms again

'il'W1'U~L'i1111i'L 'ilBeflflf~

Remember me

~lo'U'~fi

I
Well, everyone knows Juanita
Her eyes each a different color
Her teeth stick out and her chin goes in

.

~BLliBlfl'ini"1ij\ll1

~\lllih~~~iThJ~1ti''U
u~::fl'U~'UJ1LL~1nf'l1~BEh~.r'U

And her...knuckles, they drag on the floor

......
.:-:; ~ 1 ..
e:lfl'IJ'el'U1'U'U~1fl'l1'U 'I.l'1fl'l'1

Her hair is like a brier

L!'I'U~1JflCl~'elEJ1~Lm1~EJ

She stands in a bow-legged stance

ua~'lJ11ri~~~Pl'Ul'I'ilii~~

And if I weren't so ugly

tho'UWVI,r1\1l1'elcil~ti'tl~

She'd possibly give me a chance

Bl'ilil'l'11~lvl1Bfl1!'1;(flflf~

val

I

.....

137
III

L~fl~\1'1'M1!'U~16J (Un Poco Loco)

,;

What color is the sky

vh1ll'i'hii\,II,wd1
~

Ay, mi amort Ay, mi amort

lffi'JLB!J lffi'JLB!J

You tell me that it's red

L(jB1JBfl~hj'l..!I.L(i\~~1

Ay, mi amort Ay, mi amort

lffi'JLB!J lffi'JLB!J

Where should I put my shoes

l.Lil1~B~LVhm\1'1..!~

Ay, mi amort Ay, mi amort

lffi'JLB!J lffi'JLfl!J

You say put them on your head

L5B1JBflLB11i1J'I..!'I11fl

Ay, mi amort Ay, mi amort

lffi'ilLB!J lffi\1Lfl!J

You make me Un poco loco

l.L~tL5Bvht~.rW'l..!m~1l'l..!

Un poquititito loco

u.1'i~(i\ '1 i1~B~11i'l..!Ltl

The way you keep me ~uessin~

B1fl1'i~L1jBt~L(i\1t\1

That I'm onlyUn poco loco

L~'I..!yj'b.r'UihiB~elB'I..!
R(i\''hLdB~1JlJ'VhlJt~Y1'i
~~B~~1\111'U~(i\ '1 Li1LL!l1L'i1

The loco that you make me

B1fl1'iViL5Bvh'l11\111'U

It is just un poco crazy

~'I..!"1n1'UL,tJ'WLl'mLtii'L\1B

The sense that you're not making

'J:;Yi1LL1J1J;1nttii'm'iB

I'm nodding and I'm yessing
I'U count it as a blessing

The liberties you're taking

~B~l'l1lJt'ilLliB"1n '1

Leaves my cabeza shaking

.r'l..!L\1ikw;1'U;;'i't/tI:lB !Jf'l11~

You are justUn poco loco

U.l'i'l11mj'l..!~(i\ '1 Li1LLlI1L'i1

Un poquititi-ti-ti-ti-tHi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-to

LLI'i'l11\1l!'I..!~(i\

loco!

L'Ih.t.lI1L'i1

Senoras y senores

!'lru~\1iY~I.L~~t'lru~'!J1tJ

Buenas tardes, buenas noches

B~Y1~BlJlJ1nlJ1!Jf'l~LY1'i1t1'!Jf'lY11

Buenas tardes, buenas noches

~I.L\1at1lJfivTttii'Y11J\11J1

Senoritas y senores

L::a'll"1nvi1'UlJ1Yl~~lJ,j'1~ili

To be here with you tonight

t 'l..!t;lJmtii'Y11JY11 nvi TIJ

Brings me joy, que alegria

tla11Jtl~lJLn'Uf'l1(i\il'U:'l''I..!LL'''lJ~

For this music is my lanlluage

nn1't/1~lJ'I..!'I..!lJ'I..!f'lB(i\'U~'i

And the world es mi familia

I.Ll:ltL\1ilB'U1I:lfl;1t;Bf'l'i B1Ji'lf1
G
t " 0II\II
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For this music is my language

m.hll
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nn1't/1~lJ'U'UlJ'Ui'lB(i\lJ~'i

And the world es mi familia

I.Ll:lt L\1il fl'U1I:lfl;1~flf'l'iB1Jf'1i'1

For this music is my language

nn1'tl1~lJ'U'UlJ'I..!f'1B(i\'U~'i

And the world es mi familia

l.LatL\1ilBlJlan;1f\flf'1'iBtli'li'1

~

For this music is my language

G
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Say that I'm crazy Or call me a fool

'U8n~~lQ\J,hVI~erhtl'IJ,r'IJL'1i8

But last night it seemed That I dreamed about you
When I opened my mouth

U.~L~8f.i'IJ;;~111'IJ1'l11lJ~'lJtl'UL~'UL!m
uj81.hmr'ULiJ~ell

What came out was a song

~iJLtJ~L'I'l"~ n~11'U118~

And you knew every word And we all sang along

1'l1'1'lLti8'U'IJ~11J'ULL,,::""m~1"'1n'U~8~

c"

l:

c

'"

..,

II

And a rhythm that rattled us down to the bone

'I'b~vh'Uel1'!J8 ~'I184Yi~Vl1qj'YlOJ~m~
?'l1t1~"lL~4L~l~n,,~l'U~I1\1l'UL~1,r'U

Our love for each other will live on forever

u."~~mL'liLLvi~""m~1~~V'UEJ11i,ij~'U~i

In every beat of my proud corazan

\Il'il\1l~~~\Ill~~L~mt'IJ'W«'U1'l"8'IJ

Our love for each other will live on forever

LL~~~f1U.'liLLvi~Ynm~1~~V'lJEJ11i1ij~'IJ~i

In every beat of my proud corazan

lIl'ill1l~~~1Il1~~L~m:r'U'W«'lJ1'l"8'U

Ay mi familia, oiga mi gente

yj'l18~~1lJ,j'1'ULn~Yl~Lt1~Yl~ii1t1h

Canten a coro, let it be known

'IJ'l~G11'UL~f.I~n8~l1.l~tl~1~8.t'U

Our love for each other will live on forever

"h~f1u.'liu.vi~""f1L'il~~~'Utll,i,ij~'U~i

To a melody played on the strings of our souls

In every beat of my proud corazan

\Il'il\1l~~~\Ill~~L~8l1'IJ'W«'U1'l"8'U

Ay mi familia, oiga mi gente

YhJtl~~11J,j'1'IJLn~Yl~ Lt1\1lYl~ii1EJ1~

Canten a coro, let it be known

'IJ'i~G11'IJL~f.I~n8~1'IJ~8~1~8.t'U

Our love for each other will live on forever

11'if1U.'I'lLL'IN"'1f1L~1~::f.I'Um1'!l1'U'i'U\Il'i

In every beat of my proud corazan

lIl'i1\!l~~~\Ill~~L;itll1'U'W«'U1'l ~ tl'U
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