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บทคัดยอ
สารนิพนธฉบับนี้ศึกษาการสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเพื่อใหผูแปลที่มีความรูภาษาดี
แตขาดความรูดานกฎหมายใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
โดยมี สมมติ ฐานว าการใช คลั งข อมู ลภาษากฎหมายไทยเปน ทรัพ ยากรการแปล จะทํ า ใหผู แ ปลใช
ทําเนียบภาษากฎหมายไทยไดถูกตองมากกวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูล
การสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายไทย ผูวิจัยคัดเลือกและรวบรวมเอกสารกฎหมายที่เปนตัวบท
กฎหมายไทยที่สําคัญตาง ๆ จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เอกสารที่ เปน ตัวบท
กฎหมายนี้อยูในรูปของเอกสารอิเลกทรอนิก ส แบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามศักดิ์ของกฎหมายไดแก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายตาง ๆ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบขอบังคับ ฯลฯ คิดเปนตัวบทกฎหมายรวมทั้งสิ้น
3,771 ฉบับ ผูวิจัยนําตัวบทกฎหมายที่รวบรวมไดมาจัดสรางเปนคลังขอมูลภาษากฎหมาย จากนั้นนําไปใช
รวมกับโปรแกรมคอนคอรแดนซ
ผูวิจัย นํา ตัว บทตน ฉบับ 2 ฉบับ คือ Employment Act 1988 และ Immigration Act 1988
มาแปลเปนกรณีศึกษา ตัวบทฉบับ Employment Act 1988 แปลโดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทย
เปนทรัพยากรการแปลรวมกับทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม คือ พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย ทั้งที่เปน
พจนานุกรมทั่วไป และพจนานุกรมเฉพาะทาง ตัวบทฉบับ Immigration Act 1988 แปลโดยใชเพียง
ทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม จากนั้นนําบทแปลทั้งสองฉบับไปใหนักกฎหมายที่มีค วามเชี่ ย วชาญ
ด า นการแปล และการสอนแปลเอกสารกฎหมายตรวจแกแ ละประเมิน คุ ณ ภาพ การวิเคราะหผล
แสดงใหเห็นวา ฉบับที่แปลโดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลใชภาษาไดอยาง
ถูกตองตามทําเนียบภาษากฎหมายไทยมากกวาฉบับที่ไมใชคลังขอมูล สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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Abstract
The objective of this special research is to investigate the construction and
application of Thai legal corpus as a translation resource for an English – Thai legal
translator who has a good linguistic knowledge base but limited law background.
The study is based on the hypothesis that an English legal text translated into Thai using
Thai legal corpus will show better usage of Thai legal register than in the case where the
translation is not based on such corpus.
The corpus was built from a collection of Thai electronic legal texts selected and
downloaded from the website of the Office of the Council of State. The texts were
categorised according to their order of hierarchical status, i.e. the Constitution of the
Kingdom of Thailand B.E. 2540, Codes, Acts, Royal Ordinances, Royal Decrees,
Ministerial Notifications, Ministerial Regulations, Rules and Regulations, etc. A total of 3,771
texts were then incorporated and subsequently processed by using a concordance program.
Two British acts were translated as a case study. The Employment Act 1988 was
translated using both the Thai legal corpus as a translation resource and traditional resources
including technical and non-technical bilingual dictionaries. Only the traditional resources
were used for translating the Immigration Act 1988. The two translated texts were assessed
in terms of their quality by a legal expert specialising in translating legal documents and in
the teaching of legal translation. The result indicates that the text translated using Thai
legal corpus as a translation resource has better usage of Thai legal register than that of the
text translated using only traditional translation resources.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพ นธฉบับนี้สําเร็จ ลุลว งไดดว ยความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึก ษาสารนิพ นธ คือ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิโรจน อรุณมานะกุล ที่ไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ
ที่มีคา อีกทั้งชวยเหลือผูวิจัยเมื่อเกิดปญหาติดขัดขณะทําสารนิพนธ นอกจากนี้ผลงานศึกษาของอาจารย
ที่ปรึกษาสารนิพนธยังมีสวนสําคัญที่ทําใหผูวิจัยสนใจจัดสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายไวเพื่อใชเปน
ทรัพยากรการแปลประกอบการทํางานในวิชาชีพนักแปล
ผูมีสวนสําคัญอีกทานหนึ่งซึ่งชวยใหผูวิจัยเขียนสารนิพนธฉบับนี้ไดเปนผลสําเร็จคืออาจารย
วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ผูอํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม อาจารยเปนผูสอน
รายวิชา 2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย และไดกรุณาเปนผูอานสารนิพนธฉบับนี้
ผู ว ิจ ัย ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยบ ัณ ฑิต รชตะนัน ท ผู พ ิพ ากษาศาลอุท ธรณ ภาค 1
อาจารยผูสอนรายวิชา 2241636 การแปลเอกสารกฎหมายที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือเปนผูตรวจ
แกและประเมินคุณภาพบทแปลที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. เพียรศิริ วงศวิภานนท ผูสอนรายวิชาศาสตรการแปล
และสัมมนาการแปล อาจารยเพียรศิริชวยใหผูวิจัยไดแนวคิดที่ชัดเจนในการพัฒนาหัวขอสารนิพนธจาก
ที่ยังเปนเพียงความตั้งใจจนเป นสารนิพนธรูปเลมสมบูรณ และขอขอบพระคุณ ผูชว ยศาสตราจารย
สารภี แกสตัน อาจารยป รีม า มัล ลิก ะมาส ตลอดจนอาจารยท องทิพ ย พูน ลาภ ที่ไ ดชว ยเหลือ และ
สนับสนุนผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการแปลที่คณะอักษรศาสตร
ขอขอบคุณ คุณศิษยา บุญมานุช และคุณเกศรัตน สุดเกตุที่กรุณาดูแลตรวจสอบใหสารนิพนธ
ฉบับนี้ เปน รูปเลมที่ส มบูร ณ มีรูป แบบการนํา เสนอเปน ระเบีย บเรีย บรอ ย และนาอาน ขอขอบคุณ
เพื ่อ นและพี ่รุน 3 ของหลัก สูต รปริญ ญาโทการแปล และเพื ่อ นรว มงานบริษ ัท Asia Pacific Potash
Corporation Ltd. ที่คอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา
ทายที่สุดผูวิจัยกราบขอบพระคุณ คุณจงจิต วิธีกล คุณแมที่สนับสนุนใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษา
ตอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดานการแปลสมความตั้งใจ คอยถามไถความคืบหนา ใหกําลังใจ
และคําแนะนําที่มีคายามเมื่อผูวิจัยเกิดปญหาทั้งในระหวางศึกษาและจัดทําสารนิพนธ หากสารนิพ นธ
ฉบั บ นี้ พ อจะเป น ประโยชน แ ก ผู ส นใจอยู บ า ง ผู วิ จั ย ขอยกความดี ทั้ ง หมดนั้ น ให แ ก คุ ณ แม ข อ
บกพรองหรือความผิดพลาดใด ๆ ผูวิจัยขอรับไวแตเพียงผูเดียว
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของปญหา
เอกสารกฎหมายมีคุณลักษณะที่นาสนใจคือการใชภาษาที่มีระเบียบแบบแผนแนนอน การราง
เอกสารกฎหมายเช น รั ฐ ธรรมนู ญ ประมวลกฎหมายต า ง ๆ พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกํา หนด
กฎกระทรวง ฯลฯ ตองปฏิบั ติตามหลักเกณฑ ทั้ งในแงก ารเลือกใชคําที่ เครงครัดกั บนิยามศั พ ทที่ ได
บัญญัติไว และการเลือกรูปประโยคที่กระชับ รัดกุม และกระจางชัด ไมเปดโอกาสใหผูอานตีความแตกตาง
จากเจตนารมณของเอกสารกฎหมายนั้น นอกจากนี้ ภาษาที่ใชในเอกสารกฎหมายยังมีลีลาเฉพาะ สํานวน
โวหารในเอกสารกฎหมายมีที่ใชนอยในภาษาเพื่อหนาที่อื่น ลักษณะของภาษาที่เปนระเบียบแบบแผน และ
ลีลาเฉพาะนี้เองที่ทําใหภาษากฎหมายจัดอยูในทําเนียบภาษาเฉพาะ (Register) แยกตางหากจากการใชภาษา
เพื่อหนาที่อื่น เชน ภาษาที่ใชในวงการธุรกิจ วงการโฆษณา หรือวงการวรรณกรรม
การแปลเอกสารกฎหมาย นอกจากที่ผูแปลจะตองคํานึงถึงหนาที่ หรือเจตนารมณของเอกสาร
กฎหมายนั้น โดยพิจารณาวาตนฉบับมีจุดมุงหมายใหเกิดผลเชนใด เพื่อใหสามารถถายทอดเจตนารมณ
ดังกลาวไดอยางถูกตองและครบถวนแลว ผูแปลยังตองถายทอดความเขาใจนั้น ดวยสํานวนภาษาที่
ตรงกับทําเนียบภาษากฎหมายของภาษาปลายทางดวย ผูวิจัยจึงสนใจวาจะสามารถรวบรวม และสราง
คลังขอมูลภาษากฎหมายไทยจากเอกสารกฎหมายที่สําคัญตาง ๆ จากนั้นนํามาเปนทรัพยากรการแปล
เพื่อใหงานแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยมีคุณภาพดียิ่งขึ้นในแงของการใช
สํานวนภาษาที่ตรงกับทําเนียบภาษากฎหมายไทยไดหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะสําคัญของทําเนียบภาษากฎหมายไทยเพื่อประโยชนในการแปลเอกสารกฎหมาย
2. ศึกษาลักษณะสําคัญ ขั้นตอน วิธีการสราง และการใชประโยชนคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยใน
การแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3. สรางคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยและใชเปนทรัพยากรการแปล
4. ประเมินคุณภาพงานแปลเอกสารกฎหมายไทย โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวางบทแปลที่ใช
และไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปล
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สมมติฐานการวิจัย
การใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยจะชวยใหผูแปลใชภาษาในบทแปลไดอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบแบบแผนของทําเนียบภาษา
กฎหมายไทยมากกวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปล

ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยจะศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษากฎหมายไทยและภาษาศาสตรสังคมเพื่อทํา
ความเขาใจลักษณะสําคัญของทําเนียบภาษากฎหมายไทย จากนั้นจึงศึกษาทฤษฎีเรื่องคลังขอมูลเพื่อให
ไดแนวคิดการสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายและการนําไปใชประโยชนในการแปล
ขอมูลที่จะคัดเลือกมาจัดทําเปนคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยไดแก ตัวบทกฎหมายที่สําคัญจาก
เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจารณา
ความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความแพง และพาณิช ย พระราชบัญ ญัติตา ง ๆ พระราช
กําหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง รวมถึงระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการ
ที่อ อกโดยอาศัย อํา นาจตามความในพระราชบัญ ญัติขา งตน ในสว นของกฎหมายลํา ดับ รองจาก
พระราชบัญญัติ เชน พระราชกฤษฎีกา ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบังคับตาง ๆ
ผูวิจั ย จะคัด เลือ กเฉพาะที่ เ ปน ตัว บทกฎหมายที่ ป ระกาศใชบัง คั บ เปน กฎหมายในช ว งเวลาตั้ ง แต
พ.ศ. 2500 จนถึงปจจุบันเทานั้น1 เนื่องจากตัวบทดังกลาวมีจํานวนมากในเว็บไซตของสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา และผูวิจัยมีระยะเวลาจํากัดในการรวบรวมคลังขอมูล
ตนฉบับภาษาอังกฤษที่คัดเลือกมาแปลเปนกรณีศึกษานั้นเปนพระราชบัญญัติของสหราชอาณา
จักรสองฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการจางงาน Employment Act 1988 ตั้งแตมาตรา 1 จนถึงมาตรา 2
และพระราชบัญญัติการเขาเมือง Immigration Act 1988 ตั้งแตมาตรา 1 จนถึงมาตรา 5 พระราชบัญญัติ
ทั้งสองฉบับนี้มีจํานวนหนาและความเปนตัวบทเฉพาะทาง รวมทั้งระดับความยากงายใกลเคียงกัน ราย
ละเอียดของตนฉบับทั้งสองฉบับที่คัดเลือกมานี้จะไดนําเสนอโดยละเอียดในบทที่ 4
พระราชบัญญัติการจางงาน Employment Act 1988 แปลโดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปน
ทรั พ ยากรการแปลร วมกั บทรั พ ยากรการแปลแบบดั้ งเดิ มอั น ได แก พจนานุ กรมทั่ วไป 2 ภาษา และ
พจนานุกรมเฉพาะทาง คือศัพทบัญญัตินิติศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สวนพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่ง
1

ทั้งนี้มีพระราชบัญญัติบางฉบับที่ยังคงนํามารวมไวในคลังขอมูลแมวาจะมีผลบังคับใชเปนระยะเวลานานแลว พระราชบัญญัติดังกลาวได
แก พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497 เปนตน
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คือพระราชบัญญัติการเขาเมือง Immigration Act 1988 นั้นแปลโดยใชเพียงทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม
จากนั้นผูวิจัยจึงศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพงานแปลทั้งสองฉบับในแงของการใชภาษาปลายทางใหถูก
ตองตามทําเนียบภาษากฎหมาย

วิธีดําเนินการคนควาและวิจัย
ศึ กษาลั กษณะเฉพาะของภาษากฎหมายไทยโดยพิ จารณาที่ ลั กษณะทางภาษาทั้ งในระดั บคํ า
ประโยคและระดับปริจเฉทประกอบกับการศึกษาภาษาศาสตรสังคมในสวนที่เกี่ยวกับทําเนียบภาษา
ตอมาจึงศึกษาทฤษฎีวาดวยคลังขอมูลและทฤษฎีการแปลเอกสารกฎหมายเพื่อใหไดแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางและการใชคลังขอมูล รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการแปลเอกสารกฎหมาย
เมื่อไดแนวคิดเกี่ยวกับการสรางคลังขอมูลแลว จึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการ
เก็ บ ข อ มู ล ภาษากฎหมายไทยเพื่ อ นํ ามาใช ในการสรางคลั งข อ มู ล ภาษา จากนั้ น นํ าคลั งข อ มู ล ภาษา
กฎหมายไทยที่รวบรวมไดตามหลักเกณฑไปเขาโปรแกรม Thai Concordance เพื่อใชเปนทรัพยากร
การแปลตอไป
ผูวิจัยคัดเลือกตนฉบับ 2 ฉบับเพื่อนํามาแปลเปนกรณีศึกษา ตนฉบับนี้ตองเปนเอกสารกฎหมาย
ภาษาอังกฤษ เมื่อไดตนฉบับตามที่ตองการแลวจึงศึกษาวิเคราะหวาทกรรมของตนฉบับและเลือกรูป
แบบการแปล หลังจากนั้นแปลตนฉบับ ฉบับหนึ่งใชคลังขอมูลเปนทรัพยากรการแปลรวมกับทรัพยากร
การแปลแบบดั้งเดิม อีกฉบับแปลโดยใชเพียงทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม เมื่อไดฉบับแปลแลวจึงนํา
ไปใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายเปนผูอานและประเมินคุณภาพงานแปล โดยการตรวจแกและประเมินคุณ
ภาพนี้จะมุงพิจารณาที่การใชภาษาแปลใหถูกทําเนียบภาษากฎหมายไทย จากนั้นผูวิจัยจะนําความเห็น
ของผูประเมินมาวิเคราะหผล เพื่ออภิปรายเปรียบเทียบคุณภาพงานแปลทั้งสองสวน และศึกษาความ
สัมพันธระหวางคุณภาพของบทแปลกับการใชประโยชนคลังขอมูลภาษากฎหมาย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจลักษณะทําเนียบภาษากฎหมายไทย
2. เขาใจกระบวนการจัดทําและการนําคลังขอมูลไปใชในการแปลเอกสารกฎหมาย
3. ไดคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมาย
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บทที่ 2
ทําเนียบภาษากฎหมาย
2.1 ทําเนียบภาษาคืออะไร
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ2 กลาวถึงความหมายของทําเนียบภาษาไวดังนี้
“ทําเนียบภาษา เปนคําที่ ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณคิดขึ้นเพื่อใชแทนคําภาษาอังกฤษ วา Register
หมายถึง วิธภาษา3ที่แตกตางจากวิธภาษาอื่น ๆ โดยการใช เชน ใชตางกันตามหนาที่ สถานการณ วัตถุ
ประสงค และแวดวงอาชีพ ดังนั้น ภาษาที่ใชในสถานการณที่เปนทางการก็จัดวาเปนทําเนียบภาษาหนึ่ง ซึ่ง
ตางจากทําเนียบภาษาไมเปนทางการ ภาษากฎหมาย และภาษาแพทยก็เปนทําเนียบภาษา เชนเดียวกับ
ภาษาโฆษณาและภาษาที่ใชในการเสนอขาวกีฬา”
สวน Basil Hatim และ Ian Mason4 กลาวถึงความหมายของทําเนียบภาษา หรือ Register โดย
อางถึง Halliday McIntosh และStevens ไวดังนี้
“Halliday, McIntosh and Stevens (1964) recommended a framework for the description of
language variation. Two dimensions are recognised. One has to do with the user in a particular
language event: who (or what) the speaker/writer is. User-related varieties (Corder 1973) are called
dialects which, while capable of displaying differences at all levels, differ from person to person
primarily in the phonic medium. The second dimensions relates to the use to which a user puts
language. Use-related varieties are known as registers and, unlike dialects, differ from each other
primarily in language form (e.g. grammar and lexis). For example, the distinction between:
2

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2. 2542.
คําวา วิธภาษา ตรงกับภาษาอังกฤษวา Language Variety เปนคําที่มีความหมายกวาง อาจใชในความหมายวา ภาษาชนิดหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะตางจากชนิด อื่น ๆ เชนภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาเด็ก ภาษาเชียงใหม ภาษากฎหมาย ฯลฯ คําวา วิธภาษา ที่นิย มใชกันใน
หมูนัก ภาษาศาสตรสังคมหมายถึง “ชนิดตาง ๆ ของภาษาใดภาษาหนึ่ง” เชนเมื่อพูดถึงการที่ภาษาไทยแตกยอยออกเปนชนิดตาง ๆ ชนิด
ตาง ๆ ของภาษาไทยก็คือวิธภาษานั่นเอง เชนภาษาสุพรรณ ภาษาผูหญิงไทย ภาษาวัยรุนไทย ภาษาโฆษณาของไทย ฯลฯ
วิธภาษาแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ประเภทหนึ่งคือ วิธภาษาที่แตกตางกันโดยลักษณะทางสังคมของผูพูด เชน เพศ อายุ
ถิ่นที่อยู ชั้นทางสังคม ฯลฯ เรียกวา วิธภาษาสังคม วิธภาษาในมิตินี้ ก็คือภาษายอย สวนวิธภาษาประเภทสอง คือ วิธภาษาที่แตกตางกันโดยสถาน
การณ การใชหรือหนาที่ เชน วิธภาษาขาว ซึ่งมีหนาที่เสนอขาว วิธภาษากฎหมายใชในการเขียนกฎหมายและวิธภาษาโฆษณาซึ่งมีหนาที่
เฉพาะคือใชในการโฆษณาเปนเตน วิธภาษาประเภทที่ 2 นี้รวมเรียกวา วิธภาษาหนาที่ ซึ่งบางคนนิยมเรียกวา “ทําเนียบภาษา”: อมรา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ (อางถึงในเชิงอรรถขางตน)
3

4

Hatim, Basil and Mason, Ian. Discourse and the Translator. Longman, 1997, 39.
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(1) I hereby declare the meeting open. and
(2) Shall we make a start now?
is use-related.”
กลาวโดยสรุป ทําเนียบภาษา (Register)5 ก็คือวิธภาษา หรือภาษาแตละประเภทที่แตกตา งกัน
ตามวัต ถุ ประสงค การนําภาษานั้นไปใชในสถานการณตาง ๆ (Use-Related Language Varieties) เชน
ภาษาโฆษณาจัด เปน ภาษาคนละทําเนียบกับ ภาษาธุรกิจ เนื่องจากภาษาโฆษณามีวัตถุป ระสงคเพื่อ
โนมนาวหรือชักจูงใจใหผูรับสารที่เปนผูบ ริ โ ภคคลอ ยตาม และต อ งการที่ จ ะซื้ อ สิ น คา หรือ บริ ก ารที่
โฆษณานั้น ขณะที่ ภ าษาธุ ร กิจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่อยูในวงการธุรกิจใชแจงขาวสารขอเท็จจริง
หรือเพื่อสื่อสารความคิดระหวางกัน ดวยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ
แผนภาพที่ 2.1 ตอ ไปนี้แ สดงใหเ ห็น ความสัมพัน ธระหวา งภาษา วิธภาษา ภาษายอย และ
ทําเนียบภาษา
ภาษา
วิธภาษา: Language Varieties คือภาษาประเภทตาง ๆ
วิธภาษาสังคม แตกตางกันตามผูใช
User-Related (ภาษายอย: Dialect)
แตกตางตามสภาพภูมิศาสตร/ ถิ่นที่อยู
แตกตางตามยุคสมัย
แตกตางตามสถานภาพทางสังคม
แตกตางตามมาตรฐานการใชภาษา
แตกตางตามลักษณะการใชภาษาเฉพาะ
ของแตละบุคคล

วิธภาษาหนาที่ แตกตางกันตามวัตถุประสงค
Use-Related (ทําเนียบภาษา: Register)
ทําเนียบภาษาโฆษณา
ภาษาเพื่อชักจูงใจใหซื้อสินคา
ทําเนียบภาษาธุรกิจ
ภาษาเพื่อวงการธุรกิจ
ทําเนียบภาษากฎหมาย
ภาษาเพื่อวางขอบังคับให
สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม

แผนภาพ แสดงความสัมพันธระหวางภาษา วิธภาษา ภาษายอย (Dialect) และทําเนียบภาษา (Register)

5

Register ยังเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ภาษาเฉพาะกลุมอาชีพ กลาวคือ วงอาชีพทําใหเกิดภาษายอย ๆ เฉพาะกลุมขึ้น เปนภาษาที่ใชเฉพาะกลุม

คนอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เชนภาษาของนักกฎหมายจะแตกตางจากภาษาของแพทยและก็จะแตกตางไปจากภาษาของวิศวกรดวย
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. ภาษาศาสตรเชิงสังคม. แปลจาก “Sociolinguistics: An Introduction”. โดย Trudgill, Peter. 1974. )
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2.2 ทําเนียบภาษากฎหมาย
ภาษากฎหมายจัด เป น ทํา เนี ย บภาษาที่ แ ยกตา งหากจากทํา เนีย บภาษาอื่น ๆ ด ว ยเกณฑ
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารนํา ภาษาไปใช กล า วคื อ ขณะที่ ทํา เนี ย บภาษาอื่ น ๆ เช น ภาษาโฆษณามี วั ต ถุ
ประสงคเพื่อชักจูงโนมนาวใจผูบริโภคใหตองการซื้อสินคาและบริการ หรือทําเนียบภาษาธุรกิจมีวัตถุ
ประสงค เพื่ อใช สื่ อ สารให เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลในวงการธุรกิ จ แตภ าษากฎหมายมี วัตถุ ป ระสงค เพื่ อ ใช
กําหนดขอบังคับ กฎเกณฑ หรือระเบียบตาง ๆ ใหสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่งไดยึดถือปฏิบัติตาม
อีกทั้งเพื่อวางบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิด ฝาฝนขอบัญญัติ หรือขอกําหนดเหลานั้น
วัต ถุป ระสงคก ารนํ าภาษาไปใชยอ มมีอิท ธิพ ลตอ การแสดงออกทางรูป ภาษาของทําเนีย บ
ภาษานั้น ๆ ทําใหแตละทําเนียบภาษามีลักษณะทางภาษาแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ในทําเนียบภาษา
โฆษณา ลักษณะการแสดงออกทางภาษาที่ชวยจูงใจผูรับสารใหสนใจโฆษณา และตองการซื้อสินคาและ
บริการไดแก6
1. มีการออกเสียงที่ไมธรรมดาเพื่อทําใหนาสนใจ เชน “มากซ (มาก)”
2.ใชคําอุทานมาก เชน "โอโฮ อูฮู”
3.ใชคําสัมผัสคลองจองกัน เชน “บานชวนฝนใหคุณเลือกสรรไดดังเนรมิต”
4.ใชคําที่ความหมายตามปกติไปดวยกันไมได เชน “กลิ่นสะอาด” “รสนิ่ม”
5.ใชคําหรือสํานวนตางประเทศมาก เชน “โปรโมชั่นพิเศษ”
6.ไมใชคําตามหนาที่ปกติ เชนใชคํากริยาเปนนาม
7.ใชการเรียงคําตางจากปกติ เชน “วางจุของ” (ปกติ = วางของจุ)
8.ไมใชลักษณนาม เชน “สามผูยิ่งใหญ” (ปกติ = ผูยิ่งใหญสามคน)
9.ใชคําแสลง เชน “ลุน” “ซิ่ง” “ลดกระหน่ํา” เหลานี้เปนตน
สวนทําเนียบภาษากฎหมาย เนื่องจากวัตถุประสงคการใชภาษาคือเพื่อใหสถาบัน หรือองคกรตาง ๆ
ของรัฐซึ่งมีอํานาจในการออกกฎหมายไดนําไปใชกําหนดขอบังคับ กฎเกณฑ หรือระเบียบตาง ๆ ให
สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม การแสดงออกทางภาษาของทําเนียบภาษากฎหมายจึงมีลักษณะสําคัญคือ
มีค วามศัก ดิ์สิท ธิ์ มีอํานาจเด็ด ขาด (Authoritative) เปน ลายลัก ษณอัก ษร มีความเปน ทางการ ขึงขัง
และจริงจัง ปราศจากความเปนบุคคล หยุด แสงอุทัย7 กลาวถึงองคประกอบของกฎหมายซึ่งผูวิจัยเห็น
วามีผลตอการแสดงออกทางภาษาในทําเนียบภาษากฎหมายไวดังตอไปนี้
6

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา. หนา 82-83.
หยุด แสงอุทัย, ศาสตราจารย ดร. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพประกายพรึก,
2538, หนา41
7
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1. กฎหมายตองเปนบทบัญญัติขอบังคับ คือตองมีขอความบงการใหกระทําหรือใหงดเวน
กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
2. ตองเปนขอบังคับของรัฐ ไมใชของบุคคล กลาวคือ ผูมีอํานาจตรากฎหมายตองเปนผูมีอํานาจ
สูงสุดในประเทศ
3. ขอบังคับตองกําหนดความประพฤติของมนุษย คือ กฎหมายบัญญัติไวเพื่อใหอยูเปนสังคม
ดวยความสงบสุขและใชบังคับเฉพาะมนุษยเทานั้น
4. ขอ บัง คับ นั ้น ถา ฝา ฝน จะตอ งไดร ับ ผลรา ยหรือ ถูก ลงโทษ ซึ ่ง เรีย กวา สภาพบัง คับ
(Sanction) ของกฎหมาย
เมื่อพิจารณาองคประกอบของกฎหมายขางตน จะเห็นวาลักษณะการแสดงออกทางภาษาของ
ทําเนียบภาษากฎหมายนั้นสัมพันธกับองคประกอบของกฎหมาย กลาวคือ ทําเนียบภาษากฎหมายทํา
ใหก ฎหมายมีค วามเปน “กฎหมาย ” ภาษากฎหมายทํ า ใหก ฎหมายมีอํา นาจและความศัก ดิ์สิท ธิ์
(Authoritative Characteristics) ใชบังคับได มีความขึงขังจริงจังและเปนทางการ ทําใหผูรับสารทราบ
วาเปนขอกําหนดที่ออกโดยผูมีอํานาจของรัฐ อีกทั้งมีลักษณะของการคาดโทษหากมีการละเมิดฝาฝน
ในบรรดาองคประกอบของกฎหมายทั้ง 4 สวนขางตน องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางภาษา
ของทําเนียบภาษากฎหมายอยางเดนชัด ไดแก องคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 2 คือ กฎหมาย
ตองเปนบทบัญญัติขอบังคับ ตองมีขอความบงการใหกระทําหรือใหงดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
และ กฎหมายตองเปนขอบังคับของรัฐ ไมใชของบุคคล ผูมีอํานาจตรากฎหมายตองเปนผูมีอํานาจสูง
สุดในประเทศ แนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางองคประกอบของกฎหมายทั้งสองสวนนี้และลักษณะ
การแสดงออกทางภาษาของทําเนียบภาษากฎหมายสรุปไดตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธระหวางองคประกอบที่ 1 และ 2ของกฎหมาย (ความเปนขอบังคับที่
กําหนด โดยรัฐ) และลักษณะการแสดงออกทางภาษาของทําเนียบภาษากฎหมาย
องคประกอบของกฎหมาย

ลักษณะการแสดงออกทางภาษา
ของทําเนียบภาษากฎหมาย

1. กฎหมายตองเปนขอบังคับ คือตอง
มีขอความบงการใหกระทําหรือใหงด
เวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
2. ตองเปนขอบังคับของรัฐ กลาว
คือ ผูมีอํานาจตรากฎหมายตองเปน
ผูมีอํานาจสูงสุดในประเทศ

ภาษามีความศักดิ์สิทธิ์และมีอํานาจเฉียบขาด (Authoritativeness) อันจะสังเกต
ไดจากการใชรูปประโยคที่ขึ้นตนดวยคําวา “ให” หรือ “หามมิให”
ใชภาษาระดับทางการ (Formal Style)8 เพื่อใหมีความขึงขังจริงจัง เหมาะสมกับ
เรื่องที่ตองการสื่อสาร ซึ่งมีผูสื่อสารเปนผูมีอํานาจสูงสุดของรัฐและมีหนาที่ตรา
กฎหมาย และมีผูรับสารเปนประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ลักษณะสําคัญอีก
ประการหนึ่ ง ของทํ า เนี ย บภาษากฎหมาย ยั ง ได แ ก ค วามปราศจากตั ว ตน
(Impersonality) ลักษณะดังกลาวนี้หมายถึง การหลีกเลี่ยงใชสรรพนามแทน
ตัวผูสงสารและผูรับสารโดยตรง ตัวอยางเชน ในภาษากฎหมายไทยจะนิยมละ
ประธานของประโยค เชน “ภายใตบังคับแหงมาตรา 253 วรรคตน ในคดีเรียกรอง
ใหคืน หรือใชราคาทรัพยสินหรือใชคาทดแทนซึ่งติดมากับฟองคดีอาญา หรือที่
ฟองเปนคดีแพงโดยลําพัง ใหเรียกคาธรรมเนียมดั่งคดีแพง” (ป.วิ. อาญา มาตรา
253-254) สังเกตไดวาระหวาง “ให” และ “เรียกคาธรรมเนียม” มีการละสรรพนามที่
จะใช แ ทนตั ว ผู ที่ ก ฎหมายนี้ มุ งบั ง คั บ ใช สํ าหรั บ ภาษากฎหมายอั งกฤษนั้ น
ลักษณะความปราศจากตัวตนเห็นไดจากการละสรรพนาม และการใช ประโยค
กรรมวาจก หรือการใช “It” ซึ่ งเป น Impersonal Pronoun เป น ประธานใน
ประโยค

มารติน โจส (Martin Joos) (อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. ภาษาในสังคมไทย: ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา.
หนา 82-83.) กลาววาวัจนลีลา หรือ รูปแบบหรือลักษณะของวิธภาษาที่แตกตางกันตามสถานการณการใชภาษานั้นแบงออกได 5 ประเภท
โดยเรียงลําดับจากที่เปนทางการมากที่สุดไปหาที่เปนทางการนอยที่สุด คือ
(1) Frozen Style หรือวัจนลีลาตายตัว ไดแกรูปแบบของภาษาที่ใชพูดกับหรือพูดถึงบุคคลที่เปนที่เคารพสักการะสูงสุด เชน
พระมหากษัตริย
(2) Formal Style หรือวัจนลีลาเปนทางการ ไดแกรูปแบบของภาษาที่ใชในโอกาสสําคัญ ใชพูดกับบุคคลที่สูงกวา และใชพูด
เรื่องสําคัญซึ่งผูพูดมีความเอาจริงเอาจัง
(3) Consultative Style หรือวัจนลีลาหารือ
(4) Casual Style หรือวัจนลีลาเปนกันเอง และ
(5) Intimate Style วัจนลีลาสนิทสนม
เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของกฎหมายซึ่งเปนเรื่องจริงจังแลว กลาวไดวา ภาษากฎหมายจัดเปนภาษาที่มีวัจนลีลาประเภทเปนทางการ
8

(Formal Style)
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2.3 ทําเนียบภาษากฎหมายไทย
หัวขอนี้จะกลาวถึงลักษณะโดยทั่วไปของภาษากฎหมาย จากนั้นจึงจะกลาวถึงลักษณะทาง
ภาษาของภาษากฎหมายไทย โดยพิจารณาที่ระดับคํา ระดับประโยคและระดับปริจเฉท
2.3.1 ภาษากฎหมาย
หอมหวล ชื่นจิตร9 ใหคําจํากัดความของภาษากฎหมายไววา
“เอกสารทางกฎหมายเปนงานเขียนที่จัดอยูในประเภทของ Technical Language คือตองใชศัพท

สํานวน และลีลาการเขียน (Style) ทางกฎหมายโดยเฉพาะ เปนลีลาโวหารที่ปราศจากความเปนสวนตน
(Impersonal) ดังที่เราเรียกกันวา ภาษากฎหมาย (Legal Language)”
ในสวนของลีลาโวหารที่ปราศจากความเปนสวนตนนี้ Roger T. Bell10 กลาววา ความปราศจาก
ความเปนสวนตนคือการที่ผูสงสาร ไมวาจะเปนผูพูด หรือผูเขียนนั้นหลีกเลี่ยงที่จะอางถึงตนเอง หรือ
กลาวกับผูฟงหรือผูอานโดยตรง การหลีกเลี่ยงดังกลาวนี้พบไดในการสื่อสารที่เปนภาษาเขียนมากกวา
ภาษาพูด ทั้งนี้เปนเพราะเนื้อหาสาระในการสื่อสารนั้นสําคัญมากกวาผูที่อยูในกระบวนการสื่อสาร
(Participants) ตัวอยางการใชภาษาที่ปราศจากความเปนสวนตน (Impersonality) ที่เห็นไดทั่วไปไดแก
เอกสารทางวิชาการ เอกสารราชการ และเอกสารดานกฎหมาย โดยในเอกสารเหลานี้ จะแสดงความ
ปราศจากความเปนส วนตนดวยการใช It เปน ประธาน หรือใชโ ครงสรางประโยคแบบกรรมวาจก
(Passive Construction) การใชคํานามที่เปนนามธรรม (Abstract Nouns) และเมื่อตองอางถึงผูพูด หรือผู
เขียน ก็จะใชสรรพนามวา “ผูเขียน” หรือ “เรา” มากกวา “ฉัน” และจะอางถึงผูฟง หรือผูอานวา “ผูอาน”
“นิสิต นักศึกษา” “โจทก” “รัฐภาคี” ฯลฯ แทนที่จะใชคําวา “คุณ”
ภาษากฎหมายมีลักษณะเฉพาะตัวชัดเจน คือเปนภาษาที่มีระเบียบแบบแผนในการเลือกใชถอย
คําสํานวน และลีลาการผูกประโยค ระเบียบแบบแผนนี้ไดแก การใชคําที่ใหความหมายกระจางชัด ไม
อาจตีความไดมากกวาหนึ่งความหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชคําที่มีความหมายสม่ําเสมอกันตลอด
ทั้งบริบทการสื่อสาร ไมสามารถใหคําที่ใชมีความหมายผิดเพี้ยนไปเมื่อนําไปใชในที่ตาง ๆ ในบริบท
การสื่อสาร นอกจากนี้ในเรื่องของคํา ภาษากฎหมายยังมีลักษณะเฉพาะคือ ใชถอยคําสํานวนที่ปรากฏ
เฉพาะในภาษากฎหมายเทานั้น ถอยคําสํานวนเฉพาะดานเหลานี้เรียกวาศัพทบัญญัตินิติศาสตร (Legal
Jargon) หรือ (Legal Terms) ตัวอยางเชน

9

หอมหวล ชื่นจิตร. การแปล: อาชีพสูปวงชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น. 2527.

10

Bell Roger T. Translation and Translating: Theory and Practice. London and New York: Longman. 1995.
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ภาษาอังกฤษ
Nuisance in fact
Null and void
Subject to
Mutatis Mutandis
Ex-officio
Ex-parte investigation

ภาษาไทย
เหตุรําคาญตามขอเท็จจริง
ไมมีผลและเปนโมฆะ
ภายใตบังคับแหง
โดยอนุโลม
โดยตําแหนง
การไตสวนฝายเดียว

สําหรับระเบียบแบบแผนในสวนของลีลาการผูกประโยค ภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษมี ล ั ก ษณ ะสํ า คั ญ ร ว มกั น คื อ ภาษากฎหมายจะต อ งเป น ภาษาที ่ ช ั ด เจน ดั ง ที่
ธานิ น ทร กรั ย วิ เ ชี ย ร 11อ า งถึ ง ไวเคานท แรดคลี ฟ ว า
“ไวเคานท แรดคลี ฟ ได ก ล า วเกี่ ย วกั บ ภาษากฎหมายทั่ ว ไปไว ด ว ยว า ต อ งเป น ภาษาที่
แจ ม แจ ง ทั้ ง ในแง แ นวความคิ ด เห็ น และการแสดงออกซึ่ ง แนวความคิ ด เห็ น ด ว ย กั บ ทั้งตอง
เปนภาษาที่กะทัดรัด การใหเหตุผลประกอบขอเท็จจริงและหลักกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ โดยตรงต อ ง
หนั ก แน น ดุ จ กั น ”
กระนั้นก็ตาม แมผูรางกฎหมายจะพยายามใชภาษาใหชัดเจน ไมคลุมเครือแตรูปประโยคในภาษา
กฎหมายมักมีความซับซอน ใชประโยคยืดยาว ดังที่ชาคริต อนันทราวัน12 กลาวไววา
“การผูกประโยคในภาษากฎหมายขึ้นอยูกับเงื่อนไขสาระของกฎหมาย ถาประเด็นนั้นมีสาระ
เดียว ไมมีเงื่อนไขอื่นใดอีกก็เขียนสั้น ๆ เขาใจงาย เชน มาตรา 139 มีประเด็นเดียวสั้น ๆ วา “รางพระ
ราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน” แตถามีเงื่อนไขซับซอน การใชภาษาก็ซับซอนขึ้น มีการ
ผูกประโยคซับซอน เรียกวาสังกรประโยค ผสมกับอเนกรรถประโยค13ผสมผสานซอนกันไป”
Tiersma, Peter14ก็เสนอแนวคิดเดียวกันนี้ โดยกลาววาลักษณะเดนประการหนึ่งของสํ านวน
ภาษากฎหมายคือการใชประโยคยาว สาเหตุที่ตองใชประโยคยาวและซับซอนเนื่องจากผูรางกฎหมาย
ตองการเสนอขอมูลจํานวนมากใหอยูในหนวยประโยคเพียงหนวยเดียว ขอมูลดังกลาวประกอบดวย

11

ธานินทร กรัยวิเชียร. ภาษากฎหมายไทย. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546, หนา 27.
ชาคริต อนันทราวัน, รองศาสตราจารย. การใชภาษาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,
2540, หนา 98.
13
จะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในสวนลักษณะภาษาของทําเนียบภาษากฎหมายไทย
12

14

Tiersma, Peter. Legal Language. Chicago : University of Chicago Press, 1999.
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เงื่อนไขตาง ๆ มากมาย รวมทั้งสวนขยายที่มีตั้งแตระดับวลีและระดับอนุประโยค Tiersma, Peter ยกตัว
อยางประโยคที่มีลักษณะดังกลาวของภาษากฎหมายอังกฤษตอไปนี้
“Every person who insures or receives any consideration for insuring for or against
the drawing of any ticket in any lottery whatever, whether drawn or to be drawn
within this State or not, or who receives any valuable consideration upon any
agreement to repay any sum, or deliver the same, or any other property, if any lottery
ticket or number of any ticket in any lottery shall prove fortunate or unfortunate, or
shall be drawn or not to be drawn, at any particular time or in any particular order, or
who promises or agrees to pay any sum of money, or to deliver any goods, things in
action, or property, or to forbear to do anything for the benefit of any person, with or
without consideration, upon any event or contingency dependent on the drawing of
any ticket in any lottery, or who publishes any notice or proposal of any of the
purposes aforesaid, is guilty of a misdemeanour.”
จะเห็นไดวาขอความขางตนมีเพียงประโยคเดียว ประธานของประโยคคือ Every person และภาค
แสดงของประธานคือ “is guilty of a misdemeanour” สวนของประโยคที่อยูระหวางภาคประธานและ
ภาคแสดงคือสวนขยายซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขตาง ๆ มากมาย เงื่อนไขเหลานี้มีคําเชื่อมคือ “Or”
โดยทั่วไป ภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็มีหลักเกณฑหรือมาตรฐานการราง
อยา งเดีย วกัน ตามที่ธ านิน ทร กรัย วิเ ชีย ร 15 ไดก ลา วไวโ ดยอา งหลัก การในการรา งกฎหมายของ
มองเตสกิเออดังนี้
1. ภาษากฎหมายนั้นสมควรมีลีลาที่สั้น กะทัดรัด และงาย ภาษาที่เพริศพริ้งเฉิดฉาย หรือถอย
คําอันจูงใจตาง ๆ เปนเพียงพลความที่ทําลายคุณคาของโวหารภาษากฎหมาย
2. ศัพ ทที่เลือกใชส มควรเปน ศัพ ทที่มีความหมายแนน อนที่สุด เทาที่จ ะทําได และมิใชเปน
เพียงคําที่มีความหมายใกลเคียง ทั้งนี้เพื่อที่จะละเวนความเขาใจแตกตางกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
3. กฎหมายนั ้น สมควรบัญ ญัติถึง แตเฉพาะเรื่อ งที่เกิด ขึ้น จริง ๆ และพึง ละเวน การบัญ ญัติ
กฎหมายในทํานองคําพังเพย หรือในทํานองตัวอยางสมมติ
4. กฎหมายนั้นไมสมควรบัญญัติใหยอกยอน เพราะกฎหมายเหลานี้จะใชบังคับกับสามัญชน
ซึ่งมีสติปญญาปานกลาง กฎหมายเหลานี้มิใชเปนแบบฝกหัดในวิชาตรรกวิทยา แตเปนเรื่องของเหตุ
ผลธรรมดาสําหรับสามัญชน
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5. กฎหมายนั้นไมสมควรบัญญัติหลักการใหญใหปะปนกับขอยกเวน ขอจํากัดหรือขอไขตาง ๆ
เวนแตในกรณีที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น
6. กฎหมายนั้นไมสมควรจะบัญญัติในเชิงอภิปราย การใหเหตุผลรายละเอียดแหงการบัญญัติ
กฎหมายนั้น ๆ ขึ้น เปนเรื่องเสี่ยงภัยโดยแท เพราะการใหเหตุผลดังกลาวยอมเปดชองใหเกิดการโต
แยงขึ้นได
7. เหนือ สิ่ง อื่น ใดทั้ง สิ้น กฎหมายนั้น สมควรจะไดมีก ารพิจ ารณาโดยรอบคอบ ละเอีย ด
และถี่ถวน และกฎหมายจําเปนตองมีไวเพื่อประโยชนแหงการใชบังคับจริง ๆ กฎหมายไมสมควรมี
บทบัญญัติอันขัดตอเหตุผลธรรมดา ความเที่ยงธรรม และตามสภาพแหงความเปนไปในสังคม เพราะ
กฎหมายที่มีจุดออนก็ดี กฎหมายที่ไมจําเปนก็ดี กฎหมายที่ปราศจากความเที่ยงธรรมก็ดี ยอมทําให
ระบบกฎหมายทั้งระบบเสียไป และเปนการบั่นทอนอํานาจของรัฐดวย”
2.3.2 ลักษณะทางภาษาของทําเนียบภาษากฎหมายไทย
เมื่อไดทราบลักษณะโดยทั่วไปของภาษากฎหมายแลว หัวขอนี้จะกลาวถึงลักษณะทางภาษา
ของทําเนียบภาษากฎหมายไทย โดยพิจารณาตั้งแตระดับคํา ระดับประโยคและระดับปริจเฉท
1) ระดับคํา
การศึกษาการใชภาษาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ16ซึ่งถือเปนกฎหมายแมบทของกฎหมายลําดับ
รองอื่น ๆ เชน ประมวลกฎหมายตาง ๆ และพระราชบัญ ญัตินั้น ทํา ใหท ราบลัก ษณะทางภาษาใน
ระดับคําของภาษากฎหมายไทย ชาคริต อนันทราวัน กลาวเกี่ยวกับการใชคําในภาษากฎหมายไววา
“การใชคําในภาษากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทั่ว ๆ ไป จะตองคํานึงถึงคําสุภาพ เปน
คํามาตรฐาน เปนสากล เปนทางการ ไมใชอักษรยอหรือคํายอ และมีคําเฉพาะทางกฎหมาย”
1.1) ใชคําสุภาพ
การใชคําสุภาพในภาษากฎหมายหมายถึงการใชถอยคําที่ไมกระทบกระเทือนตออารมณ เชน
ใชคําวา “วิกลจริต” แทนคําวา “บา” หรือ “คนบา”
1.2) ใชคํามาตรฐาน
การใช ภ าษาในกฎหมายจะต อ งเป น มาตรฐาน กล า วคื อ การใช คํา ต อ งคงเสน คงวา จะ
เปลี่ยนแปลงคํามิได คําตาง ๆ ที่ใชในกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทั่วไปจะตองมีความหมาย
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ชาคริต อนันทราวัน, รองศาสตราจารย. การใชภาษาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา 83-89.
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และมีความสําคัญทั้งสิ้น ไมมีคําฟุมเฟอย หากคําใดคําหนึ่งตกหายไป ความหมายของขอความก็จะ
เสียไปทันที เกี่ยวกับเรื่องนี้ ธานินทร กรัยวิเชียร17 ไดเสนอแนวคิดโดยอางถึง ศาสตราจารยหยุด แสง
อุทัยไววา
“...เมื่อผูรางกฎหมายใชถอยคําอันใดในบทมาตราใดแลว ก็ตองใชถอยคําอันเดียวกันนั้นใน
บทมาตราอื่นตลอดไปในรางกฎหมายนั้น ใหไดความหมายถึงเรื่องอยางเดียวกัน ไมควรใชถอยคํา
สอง หรือหลายคําสําหรับความหมายอยางเดียวกัน เพราะศาลหรือเจาพนักงานที่จะใชกฎหมายนั้นใน
เวลาภายหนา อาจจะเขาใจวาเมื่อผูรางกฎหมายใชถอ ยคําหลายคํา ก็คงจะมุง หมายใหมีความหมาย
แตกตางกัน ในทางที่ก ลับ กัน ในการรางกฎหมายอัน เดียวกัน ผูรางกฎหมายก็ไ มควรใชถอยคําอัน
เดียวกันใหมีความหมายหลายความหมาย ฯลฯ”
1.3) ใชคําเปนสากล
การใชคําที่เปนสากลในภาษากฎหมายหมายความวาใชคํากลาง ๆ ที่สามารถสื่อความหมาย
กับคนทั่ว ๆ ไปได ไมใชคําภาษาถิ่นหรือคําเฉพาะกลุม
1.4) ใชคําเปนทางการ
ถอยคําในภาษากฎหมายจะตองเปนทางการ เปนถอยคําที่ราชการมุงใชเปนหลัก ตรงกันขามกับ
ภาษาพูดทั่ว ๆไปในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยางเชน
“มาตรา ๑๑๗ สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมเปนผูแทนปวงชนชาวไทย
และตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย”
ถาหากไมใชถอยคําทางการก็จะเปน “ส.ส. และวุฒิเปนผูแทนคนไทย” เปนตน
1.5) ไมใชคํายอหรืออักษรยอ
ในภาษากฎหมาย คํ า ทุก คํ า จะใชคํ า เต็ม ทั ้ง หมด เชน “พระราชบัญ ญัต ิ” “พุท ธศัก ราช"
“สมาชิกสภาผูแทนราษฎร” รวมถึงคํายอก็จะไมใชในกฎหมาย ยกเวนอยูคําหนึ่งคือคําวา “ทูลเกลาฯ”
ในมาตรา 88 คือ
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ธานินทร กรัยวิเชียร. ภาษากฎหมายไทย. หนา 108-109.
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“มาตรา ๘๘ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนํา
ขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรับรางพระราชบัญ ญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระ
มหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย...”
1.6) ใชคําเฉพาะทางกฎหมาย
คําเฉพาะทางกฎหมาย คือ ศัพทเฉพาะทางกฎหมายซึ่งนักกฎหมายไดบัญญัติศัพทขึ้นมาใช
ในการรา งกฎหมายและมีผ ลบัง คับ ใชเปน กฎหมายตอ ไป ลัก ษณะการใชคํ า เฉพาะทางนี ้ถือ เปน
ลักษณะเดนของภาษากฎหมาย ชวยแยกความแตกตางระหวางทําเนียบภาษากฎหมายและทําเนียบ
ภาษาอื่น ๆ การกลาววาภาษากฎหมายเปนภาษาเฉพาะก็เนื่องจากภาษากฎหมายมีร ะบบคํา ศั พ ท เ ป น
ของตนเอง การใช ภ าษากฎหมายไทย จะต อ งใช ถ อ ยคํา เฉพาะทางกฎหมาย ยกตั ว อยา งเชน
“การแกไขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ ” หากเปนการใชภ าษาทั่ว ๆ ไปก็จะใชเปน “การแกไขรัฐธรรมนูญ
เพิ่มเติม” นอกจากนี้ตัวอยาง18การใชถอยคําเฉพาะทางกฎหมายยังไดแก
อังกฤษ (กฎหมาย)

ไทย (ทั่วไป)

ไทย (กฎหมาย)

Concealed Act

การกระทําที่ซอนเรน

นิติกรรมอําพราง

Specific performance

การกระทําเฉพาะอยาง

การชําระหนี้เฉพาะอยาง

Preferential right

สิทธิ์ที่จะไดรับกอน

บุริมสิทธิ์ (สิทธิ์ที่จะได
รับชําระหนี้กอนเจาหนี้
คนอื่นในหนี้อันเดียวกัน)

ถอยคําดังกลาวขางตนมีที่ใชทั้งในทําเนียบภาษาทั่วไปและทําเนียบภาษากฎหมาย ผูใชภาษา
ควรใชใหถูกทําเนียบ คือเมื่อใชในบริบทการสื่อสารเชน การรางกฎหมาย การแปลเอกสารกฎหมาย
ก็ควรใชถอยคําเฉพาะทางกฎหมายใหถูก ตองตรงตามความหมายที่ไดบัญ ญัติไว ไมควรนําถอยคํา
โดยทั่วไปมาใชแทน ดังที่ วิชา มหาคุณ19กลาวไววา
“ภาษากฎหมายไทยตองอาศัยพจนานุกรมและบทนิยามศัพ ท เพื่ อใชเปน เครื่องมือชวยแปล
ความหมายของถอยคํา หรือทําใหความหมายชัดเจนขึ้น และหากถอยคําใดในกฎหมายมีบทนิยามศัพท
ไวโดยเฉพาะ ก็ตองยึดถือตามความหมายนั้นโดยเครงครัด แตหากวากฎหมายไมไดใหบทนิยามศัพทไว
ก็ตองยึดถือตามความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไป”
18
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อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ. ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546,หนา 203
วิชา มหาคุณ. “เอกลักษณของภาษากฎหมายไทย.” ดุลพาห. ปที่ 31, ฉบับที่ 5 (กันยายน – ตุลาคม 2527): 158-167.

2-12
2) ระดับประโยค
กาญจนา โรจนพานิช 20ศึก ษาวิเคราะหลัก ษณะของภาษากฎหมายไทยในระดั บ ประโยค
โดยพิ จ ารณาที่ ลั ก ษณะการเรี ย งคํา ในประโยค และลั ก ษณะรู ป ประโยค ดั ง มี ร ายละเอียดตอไปนี้
2.1) ลักษณะการเรียงคําในประโยค
การศึกษาลักษณะการเรียงคําในประโยคภาษากฎหมายไทย หมายถึงการพิจารณาการเรียงคํา
ระหวาง ประธาน กริยา และกรรม การศึกษาพบวาภาษากฎหมายไทยมีลักษณะการเรียงคําในประโยค
3 ประเภท คือ การเรีย งคําแบบ กรรม (ประธาน) 21 กริย า การเรีย งคําแบบ กริย าหาม / ให – กรรม
และการเรียงคําแบบ เรื่อง (ประธาน) กริยา (กรรม)
(1) การเรียงคําในประโยคแบบ กรรม – (ประธาน) – กริยา
การเรียงคําในประโยคแบบแรกนี้ คือ การนํากรรมมาเรียงไวในตําแหนงตนประโยคโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเนน หรือใหความสําคัญกับกรรมนั้น สวนการละประธาน (ประธาน) ไวในฐานที่
เขาใจเนื่องจากไมตองการเนนประธาน สอดคลองกับที่ไดกลาวไวในสวนของลักษณะโดยทั่วไปของ
ภาษากฎหมายวา ภาษากฎหมายเปน ภาษาที่ไ มเนน ตัว ผูก ระทํา หรือ ผูที่อยูใ นกระบวนการสื่อ สาร
(Participants) อันไดแกผูสงสาร (Sender) และผูรับสาร (Receiver) และปราศจากความเปน สวนตน
(Impersonality)
ตัวอยาง
(1) มาตรา ๒๑ คําชี้ขาดจะตองทําใหเสร็จภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอ ยแปด
สิบวันนับแตวันตั้งอนุญาโตตุลาการคนสุดทาย หรือผูชี้ขาดโดยชอบ เวนแตคูกรณีได
ตกลงกําหนดเวลาไวเปนอยางอื่น
มาตรา 21 พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
(2) มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีการะบุสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําบางชนิดที่หามมิ
ใหมีไวในครอบครองเพื่อการคา พ.ศ.๒๕๓๕
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(3) มาตรา ๔๕๗ คาฤชาธรรมเนีย มทําสัญ ญาซื้อขายนั้น ผูซื้อผูข ายพึงออก
ใชเทากันทั้งสองฝาย
ป.แพง22 มาตรา 457
จากตัวอยางขางตนจะเห็นวา คําที่ทําเปนตัวเขมไวเปนกรรมของกริยา “จะตองทําใหเสร็จ”
“ใหใชบังคับ” และ “พึงออกใชเทากันทั้งสองฝาย” ประโยคตัวอยางสองประโยคแรก (1) และ (2) ละ
ประธานของประโยคไวเปนที่เขาใจ สําหรับประโยคแรก ประธานของประโยคที่ละไวคือผูที่เปนคน
ทําคําชี้ขาด สวนประโยคที่สอง ประธานของประโยคที่ละไวคือ ผูที่มีอํานาจตามกฎหมายในการนํา
พระราชกฤษฎีกาไปใชบังคับ สําหรับประโยคที่สาม ประธานของประโยคที่ไมไดละไวคือ “ผูซื้อผู
ขาย”
ทั้งนี้ ใหสังเกตวาหลังกรรมของประโยคที่สองและสามจะมีคําบงชี้กรรม อันไดแก “นี้” และ
“นั้น” กํากับอยูดวย การใชคําบงชี้ “นี้” และ “นั้น” ที่ตําแหนงหลังกรรมของประโยคมีวัตถุประสงค
เพื่อเนนความสําคัญของกรรม
(2) การเรียงคําแบบ กริยาหาม / ให – กรรม
ลักษณะการเรียงคําในประโยคภาษากฎหมายไทยที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การนํากริยามาเรียงไว
ตนประโยค กริยาดังกลาวนี้จะมีคําวา “หาม” หรือ “ให” นําหนา ประโยคที่มีลักษณะการเรียงคําเชนนี้คือ
ประโยคคําสั่ง ในภาษากฎหมายไทยจะนิยมออกคําสั่งโดยละประธานของประโยคอันไดแก กฎหมาย ซึ่งเปน
ผูทํากริยาสั่ง “หาม” หรือ “ให” นั้นไวในฐานที่เขาใจ ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
(1)มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
(2) มาตรา ๖ หามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา 6 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528
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(3) หามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้นตอศาลเดียวกัน หรือตอศาลอื่น
ป.วิ.แพง23 มาตรา 173 (1)
จากตัวอยางขางตน ขอความที่ขีดเสนใตคือกรรมของคํากริยาในประโยคซึ่งไดทําตัวเขมไว
คํากริยานี้อยูในรูปของ “หามมิให” “หามไมให” และ “ให” ลักษณะดังกลาวถือเปน ลัก ษณะสําคัญ
ของการเรียงประโยคภาษากฎหมายไทย คือ เปนคํากริยาที่แสดงอํานาจการออกคําสั่งโดยละประธาน
ที่กระทํากริยานี้ อันไดแก “กฎหมาย” ไว หากประโยคตัวอยางขางตนไมละประธานไวในฐานที่เขา
ใจ ก็จะไดประโยคดังนี้
(1) กฎหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย...
(2) กฎหมายหามมิใหผูใดจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ...
(3) กฎหมายหามไมใหโจทกยื่นคําฟองเรื่องเดียวกันนั้น...
ลักษณะการละประธาน “กฎหมาย” นี้ยังคงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องความปราศจากความ
เปนสวนตนในภาษากฎหมาย (Impersonality) ดังที่ไดกลาวไวในหัวขอลักษณะโดยทั่วไปของภาษา
กฎหมาย
(3) การเรียงคําแบบ เรื่อง(คําบงชี้) (ประธาน) กริยา (กรรม)
กาญจนา โรจนพานิช24ใหคําจํากัดความของคําวา “เรื่อง” ในที่นี้ไววา
“เรื่อง เปนหนวยใดก็ตามในประโยคซึ่งไมใช กริยา หรือ กรรม ของประโยค และมีตัวบงชี้
ปรากฏรวมอยูดวย “เรื่อง” ในที่นี้ไมจําเปนตองเปนวลี เชน นามวลีเทานั้น อาจเปน อนุประโยค ก็ได
เชน อนุป ระโยคขยายกริย า ซึ่งมีคําสัน ธานเชื่อมคือ คําวา เมื่อ ขณะ ในระหวาง ในกรณี ในกรณีที่
ตราบใดที่ และถาปรากฏอยูตนขอความ สวนตัวบงชี้ที่อาจปรากฏรวมกับ “เรื่อง”ในภาษากฎหมาย
ไทยมี 4 คํา คือ นี้ นั้น นั้น ๆ และ ก็ดี”
ตัวอยาง
(1) มาตรา๕ ในการใชสิ ท ธิ แห งตนก็ดี ในการชําระหนี้ ก็ดี บุ คคลทุ กคนตอง
กระทําโดยสุจริต
ป.แพง มาตรา 5
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(2) มาตรา ๒๓๐ เมื่อศาลไดรับคํารองเชนวานั้น ใหศาลสงคํารองนั้นพรอมดวย
สํานวนความไปยังอธิบดีผูพิพากษา หรืออธิบดีผูพิพากษาภาค เพื่อมีคําสั่งยืนตาม หรือ
กลับคําสั่งของศาลนั้น
ป.วิ. แพง มาตรา 230
(3) มาตรา ๒๔๘ ขณะทุเลาการประหารชีวิตอยูนั้น ศาลมีอํานาจยกมาตรา ๒๖
วรรค (2) แหงกฎหมายลักษณะอาญามาบังคับ
ป.วิ. อาญา25 มาตรา 248
ขอความที่ทําเปนตัวเขมในตัวอยางทั้ง 3 ขอขางตนนี้เปน “เรื่อง” ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของ
ประโยคในภาษากฎหมายไทย และนิยมวางไวดานหนา “เรื่อง” นี้จะมีคําบงชี้ “นี้” “นั้น” “นั้น ๆ” หรือ
“ก็ดี” หรือไมมีก็ไ ด หากมีจ ะเปน การเนน ย้ํา ความสําคัญ ของเรื่อ งที่ก ลา วถึง ถัด จาก “เรื่อง” จะเปน
สวนของ (ประธาน) กริยา (กรรม) ดังที่ไดขีดเสนใตไว ในตัวอยางที่หนึ่ง (1) ไมมีการละประธาน เพราะ
ฉะนั้นประธานของประโยคคือ “บุคคลทุกคน” สําหรับตัวอยางที่สอง (2) ประธานของกริยา “ให” ที่ละ
ไวคื อ “กฎหมาย” มาจากประโยคเต็ มที่ วา “กฎหมายให ศาลส งคํ ารองนั้ น....” ส วนตั วอย างที่ สาม (3)
ประธานของประโยคคือ “ศาล” กริยาคือ “มีอํานาจยก” และกรรมคือ “มาตรา ๒๖”
2.2) ลักษณะรูปประโยค
ลักษณะรูป ประโยคในภาษาไทยมี 3 ชนิด 26 ชนิด แรกคือประโยคที่มีใ จความหลัก เพีย งใจ
ความเดียวเรียกวา เอกรรถประโยค หรืออีกชื่อหนึ่งวา ประโยคความเดียว ชนิดที่สองคือประโยคที่มี
ใจความหลักตั้งแต 2 ใจความขึ้นไป เรียกวา อเนกรรถประโยค หรืออีกชื่อหนึ่งวา ประโยคความรวม ชนิด
ที่ส ามคือ ประโยคที่มีใ จความรองซอ นอยูใ นใจความหลัก นั้น เรีย กวา สัง กรประโยค หรืออีก ชื่อ
หนึ่งวาประโยคความซอน
(1) เอกรรถประโยค (ประโยคความเดียว) คือประโยคที่มีใจความเดียว มีคํากริยาหลักตั้งแต 1
คําขึ้นไปเรียงกัน เชน
ตัวอยาง
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. 2535
มาตรา 1 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
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ในประโยคตั ว อย างข างต น ส ว นที่ ขี ด เส น ใต ไ ว คื อ ภาคแสดง เป น กริ ย าหลั ก ของประโยค
ประโยคตัวอยางนี้มีเพียงใจความเดียว คือ
“พระราชบัญญัตินี้” เปนภาคประธานของประโยค
“เรียกวา” เปนภาคแสดงของประโยค
(2) อเนกรรถประโยค (ประโยคความรวม) คือประโยคที่มีใจความหลักตั้งแต 2 ใจความขึ้นไป
รวมกันโดยใชคําสันธานเชื่อมระหวางใจความหลัก เชน
มาตรา ๒๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติ
การตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 28 พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535
ในประโยคตั ว อย างข างต น ประธานของประโยคที่ ไ ด ทํ าเป น ตั ว เข ม ไวคื อ รั ฐ มนตรีว าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประโยคนี้มีใจความหลัก 3 ใจความ นั่นคือ
1. มีอํานาจรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
3. ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใจความหลักของประโยคทั้ง 3 สวนนี้มีคําสันธานเชื่อมอันไดแก “และ” และ “กับ”
(3) สังกรประโยค (ประโยคความซอน) คือประโยคที่มีใจความหลัก 1 ใจความและมีใจความ
รองซอนอยูในใจความหลักนั้น
มาตรา๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานพยาบาลของกระทรวงทบวง
กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 5 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
ในประโยคตัว อยางขางตน ประโยคใจความหลัก คือ สว นที่ทําเปน ตัว เอนไว ซึ่งเริ่ม ตั้งแต
“พระราชบัญญัตินี้” ไปจนถึง “และสถานพยาบาลอื่น” สวนประโยคใจความรองซึ่งทําหนาที่ขยาย
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สวนประกอบของประโยคใจความหลัก “สถานพยาบาลอื่น” ไดแกประโยคที่ขีดเสนใตส องเสน คือ
“รัฐ มนตรีป ระกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา” จะเห็น ไดว า เนื่อ งจากประโยคใจความหลั ก มีสว นขยาย
เปน อนุประโยค คือมีภาคประธาน “รัฐมนตรี” และภาคแสดง “ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” จึงทํา
ใหประโยคนี้จัดอยูในประเภทประโยคความซอน
กาญจนา โรจนพานิช27ศึกษาพบวารูปประโยคที่ใชมากในภาษากฎหมายไทยไดแกรูปประโยค
ที่ 3 คือ สังกรประโยค หรือประโยคความซอน ดังที่ไดกลาวไววา
“ในภาษากฎหมายไทย ผูศึกษาพบวารูปประโยคสังกรประโยคเปนรูปประโยคที่ปรากฏเปน
ลักษณะที่สําคัญ กลาวคือ มีการใชอนุประโยคซอนอยูในประโยคอยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะซอนอยู
ในสังกรประโยคที่อยูตามลําพัง หรือซอนอยูในอเนกรรถประโยค หรือมีอเนกรรถประโยคซอนอยู”
สาเหตุที่พบรูปประโยคสังกรประโยคมากในภาษากฎหมายไทยไดกลาวไวแลว นั่น คือ ภาษา
กฎหมายไทยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบอกกฎเกณฑขอบังคับ ขอหามหรือขอพึงปฏิบัติซึ่งประกอบดว ย
เงื่อ นไขตา ง ๆ มากมาย เชน บทลงโทษหากละเมิด ฝา ฝน ขอ บัง คับ ดัง กลา วเหลา นั้น อีก ทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับกฎหมายก็เปนเรื่องละเอียดออนซับซอน ผูรางกฎหมายตองการสื่อสารขอมูลเหลานี้ใหผูรับ
สารไดคราวละมาก ๆ จึงตองใชรูปประโยคซับซอนตามไปดวย
3) ระดับปริจเฉท
เมื่อไดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางภาษาระดับประโยคของทําเนียบภาษากฎหมาย
ไทยแลว ตอไปจะกลาวถึงลักษณะทางภาษาระดับปริจเฉท การพิจารณาลักษณะภาษากฎหมายในระดับ
ปริจเฉท จะศึกษาการเรียบเรียงและเชื่อมโยงความ เพื่อทําใหมีความตอเนื่องกันไป (Cohesion) โดยใชกล
ไกทางภาษา (Cohesive Devices) ตาง ๆ
กาญจนา โรจนพานิช28 ใหความหมายของการเชื่อมโยงความโดยอางถึง ประภาพร มณีโรจน29วา
“การโยงความ (Cohesion) เปนกระบวนการแสดงความตอเนื่องของขอความซึ่งอาจจะอยูใน
ประโยคเดียวกัน หรืออยูในขอความตอเนื่องที่มีประโยคมากกวา 1 ประโยค โดยใชหนวยภาษาเปนกล
ไกการโยงความ (Cohesive Devices)”
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กาญจนา โรจนพานิช, “ภาษากฎหมายไทย: การศึกษาแนวภาษาศาสตรสังคม”, หนา 56 .
กาญจนา โรจนพานิช, “ภาษากฎหมายไทย: การศึกษาแนวภาษาศาสตรสังคม”, หนา 72-93 .
29
ประภาพร มณีโรจน. “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียนภาษาไทย.” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.
28
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ภาษากฎหมายไทยมีกลไกในการเชื่อมโยงความใหตอเนื่องกัน 2 ประการ คือ
1. การเชื่อมโยงความดวยการแทนที่ขอความ หรือสวนของประโยคที่กลาวไวแ ลว และไม
ตองการกลาวซ้ําอีก
2. การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อมระหวางประโยค
3.1) การแทนที่ขอความ
ในภาษากฎหมายไทย การแทนที ่ขอ ความ หรือ สว นของประโยคที ่ก ลา วไวแ ลว และไม
ตองการกลาวซ้ําอีก ทําไดโดยใชรูปแทน 4 รูป อันไดแก
(1) การแทนดวยการซ้ําคําเดิม
คือการนํานามวลีที่ก ลาวถึงแลวครั้งหนึ่งมากลาวซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเนนนามวลีนั้น การซ้ํา
อาจปรากฏในประโยคเดียวกัน ขามประโยคที่อยูตอเนื่องกัน หรือขามยอหนาที่อยูตอเนื่องกันก็ได เชน
“ภายในบังคับแหงบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ทานวาการไดมาโดย
นิติกรรมซึ่งอสังหาริม ทรัพ ย หรือ ทรัพ ยสิน อัน เกี่ยวกับ อสังหาริม ทรัพ ยนั้น ไมบ ริบูรณ เวน แตนิติ
กรรมจะไดทําเปนหนังสือและไดจดทะเบียนการไดมากับพนักงานเจาหนาที่”
ในประโยคตัวอยางที่ยกมานี้มีการเชื่อมโยงความใหตอเนื่องกันในระดับปริจเฉท กลาวคือมี
การทําใหขอความที่กลาวนั้นเปนเรื่องเดียวกัน กลไกทางภาษาที่ใชคือการแทนที่ดวยการซ้ําคําเดิม ดัง
จะเห็นไดวามีการกลาว “นิติกรรม” และ “อสังหาริมทรัพย” ซ้ํา
(2) การแทนดวยคําสรรพนาม
คือการทําใหขอความตอเนื่องเปน เรื่องเดียวกันโดยการแทนคําที่กลาวไวแลวครั้งหนึ่งดวย
สรรพนาม ทั้งนี้ ในภาษากฎหมายไทย คําสรรพนามที่นิยมใชแทนคํานาม หรือนามวลีที่กลาวแลวมี
อยู 5 คํา คือ พระองค ตน ตนเอง ตัว และเขา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะโดยทั่วไปของภาษา
กฎหมายไทย จะเห็นไดวากลไกการแทนดวยคําสรรพนามมีที่ใชในภาษากฎหมายคอนขางนอย เนื่อง
จากภาษากฎหมายไทยปนภาษาที่ปราศจากความเปนสวนตน ไมนิยมใชสรรพนาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สรรพนามที่ทําหนาที่เปนประธาน จึงนิยมละประธานไวในฐานที่เ ขาใจแทน ตัว อยางการใชสรรพ
นามแทนเพื่อเชื่อมโยงขอความมีดังตอไปนี้
“มาตรา ๒๓๔ พยานไมตองตอบคําถามซึ่งโดยตรงหรือออมอาจจะทําใหเขาถูกฟองคดีอาญา”
ป.วิ. อาญา มาตรา 234
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“มาตรา ๑๗๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๗ ใหโจทกเสนอขอหาของตน
โดยนําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอศาลขั้นตน”
ป.วิ.อาญา มาตรา 172
(3) การแทนดวยอรูป หรือการละไว
การแทนดว ยวิธีนี้คือ การละคํา หรือ ขอ ความสว นที่ก ลา วไวแ ลว การละจะทํา ใหขอ ความ
เชื่อมโยงตอเนื่องกันเปนเรื่องเดียว เพราะผูอานสามารถทําความเขาใจจากบริบทรอบขางและทราบ
ไดวาคํา หรือขอความที่ละไปนั้นคืออะไร ยกตัวอยางเชน
“มาตรา ๑๖๖ คดีที่ศาลไดยกฟองดังกลาวแลว ถาโจทกมารองภายในสิบหาวัน
นับแตวันศาลยกฟองนั้น โดยแสดงใหศาลเห็นไดวา (โจทก) มีเหตุสมควรจึงมาไมได ก็
ใหศาลยกคดีนั้นขึ้นไตสวนมูลฟองใหม”
ป.วิ.อาญา มาตรา 166
ในตัวอยางขางตน คําวา “โจทก” ที่ขีดเสนใตและใสวงเล็บไวคือสวนที่แทนที่โดยอรูป หรือ
การละไว การละนี้ทําใหขอความ “คดีที่ศาลไดย กฟองดังกลาวแลว ...เห็น ไดวา” ตอเนื่องเปน เรื่อ ง
เดียวกับ “มีเหตุสมควรจึงมาไมได” คือทําใหผูอานทราบวา “ใคร” ที่มีเหตุสมควรจึงมาไมได
(4) การแทนที่ดวยคําบงชี้
หมายถึงการแทนที่คําหรือขอความสวนที่กลาวไวแลวดวยคําหรือขอความนั้นทั้งหมด หรือ
บางสว น จากนั้น จึง ตามดว ยคําบงชี้ ทั้งนี้เพื่อเชื่อ มโยงใหขอ ความเดิม กับ ขอ ความใหมมีค วามตอ
เนื่องเปนเรื่องเดียวกัน ในภาษากฎหมายไทย มีคําบงชี้ 22 คํา30 คือ นี้ นั้น นั้น ๆ ดังกลาว ดั่งกลาว ดั่งที่
กลาว ดั่งที่วามานี้ เชนกลาว เชนนี้ เชนนั้น เชนวานี้ เชนวานั้น เชนวามานี้ เชนวามานั้น ที่วานั้น เชน
เดียวกัน วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคตน กอน กอนนี้ และ กอนนั้น ตัวอยางการเชื่อมโยงความโดยใช
การแทนที่ดวยคําบงชี้ไดแก
กระทํ า โดยประมาท ไดแ กก ระทํ า ความผิด มิใ ชโ ดยเจตนา แตก ระทํ า โดย
ปราศจากความระมัด ระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชน นั้น จัก ตองมีต ามวิสัย และพฤติก ารณ
และผูกระทําอาจใชความระมัดระวังเชนวานั้นได แตหาไดใชใหเพียงพอไม
มาตรา 59 วรรค 4 ป.อาญา
30

กาญจนา โรจนพานิช, “ภาษากฎหมายไทย: การศึกษาแนวภาษาศาสตรสังคม”, หนา 80 .
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จะเห็น วาภาษากฎหมายไทยมีกลไกการเชื่อมโยงความใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกันโดยใช
การแทนที่ดวยคํา หรือขอความเดิมที่กลาวไวแลวทั้งหมด หรือบางสวน จากนั้นจึงใชคําบงชี้ กรณีตัว
อยางขางตน สวนที่ขีดเสนใต “ความระมัดระวัง” คือวลีที่ซ้ํามาจาก “ความระมัดระวัง” ที่กลาวไวใน
ตอนแรกหลังจาก “ปราศจาก” สวนขอความที่ทําเปนตัวเขมไวคือคําบงชี้ “เชนวานั้น”
3.2) การใชคําเชื่อมระหวางประโยค
คํ า เชื ่อ มจะชว ยใหข อ ความในภาษากฎหมายไทยตอ เนื ่อ งเปน เรื ่อ งเดีย วกัน และทํ า ให
สละสลวย คําเชื่อ มที่พ บในภาษากฎหมายไทยมี 10 คํา คือ ทั้งนี้ อนึ่ง อัน วา แมถึงวา ทั้ง พรอมทั้ง
รวมทั้ง แลว ไมวา และ สวน คําเชื่อม “ทั้งนี้” และ “อนึ่ง” ใชเชื่อมทั้งยอหนา และประโยค คําเชื่อม
“อัน วา” และ “แมถึงวา” ใชเชื่อมระหวางยอหนาโดยใชขึ้น ตน ประโยค สวนคําเชื่อม “ทั้ง” “พรอม
ทั้ง” “รวมทั้ง” “แลว” “ไมวา” และ “สวน” ใชเชื่อมระหวางประโยค
ในบทนี ้ไ ดศ ึก ษาภาษากฎหมายไทยในฐานะที ่เ ปน ทํ า เนีย บภาษาหนึ ่ง แยกตา งหากจาก
ทําเนียบภาษาอื่นดวยเกณฑวัตถุประสงคการนําภาษาไปใช อีกทั้งยังไดพิจารณาถึงลักษณะทางภาษา
โดยทั่วไปของภาษากฎหมายไทย และลักษณะทางภาษาของภาษากฎหมายไทย
ทําเนียบภาษากฎหมายไทยมีลักษณะการใชภาษาเฉพาะตั้งแตระดับคํา ระดับประโยค และระดับ
ปริจเฉท สําหรับระดับคํา ลักษณะเดนของทําเนียบภาษากฎหมายไทยคือ มีคําศัพทเฉพาะทางซึ่งตองใชให
ถูกตองตามความหมายที่ไดบัญญัติไว อีกทั้งยังตองใชใหสม่ําเสมอกันตลอดบริบทการสื่อสาร สวนระดับ
ประโยค การศึกษาภาษากฎหมายไทย: การศึกษาแนวภาษาศาสตรสังคมของกาญจนา โรจนพานิชทําให
ทราบวา ลักษณะเดนของทําเนียบภาษากฎหมายไทยคือการเรียงประโยคแบบ กรรม (ประธาน) กริยา
อยางหนึ่ง การเรียงคําแบบ กริยาหาม / ให – กรรม อยางหนึ่ง และการเรียงคําแบบ เรื่อง (ประธาน)
กริย า (กรรม) อีก อยางหนึ่ง สําหรับ ระดับ ปริจเฉท ทําเนีย บภาษากฎหมายไทยมีลัก ษณะเดน คือ จะ
เชื่อมโยงความใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน (Cohesion) ดวยการแทนที่ และการใชคําเชื่อม
หั ว ข อ ต อ ไปจะกล าวถึ ง ความสํ าคั ญ ของทํ าเนี ย บภาษากฎหมายไทยตอ การแปลเอกสาร
กฎหมาย

2.4 ทําเนียบภาษากฎหมายไทยกับการแปล
การแปลเอกสารที่จัดอยูในทําเนียบภาษาเฉพาะ สิ่งสําคัญคือนอกจากที่ผูแปลจะตองรักษาความ
เทาเทียมกันกับตนฉบับในระดับเนื้อหาแลว ผูแปลยังจะตองถายทอดลักษณะของทําเนียบภาษาเฉพาะของ
ตนฉบับมาสูฉบับแปล เพื่อใหฉบับแปลสามารถตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานไดเชนเดียวกับตน
ฉบับ การแปลตนฉบับที่เปนภาษาโฆษณา ผูแปลจะตองใหฉบับแปลเปนภาษาโฆษณาเชนเดียวกับตน
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ฉบับ คือ สั้น กระชับ ใชคําที่ดึงดูดและเราความสนใจ เพื่อใหผูรับสารในภาษาปลายทางสนใจสินคาหรือ
บริการนั้น ๆ ในกรณีของภาษากฎหมายก็เชนกัน ผูแปลก็จะตองใหฉบับแปลมีความเปนภาษากฎหมาย
ในภาษาปลายทางเชนเดียวกับตนฉบับ ทั้งนี้ก็เพื่อใหฉบับแปลนําไปใชบังคับ กําหนดกฎเกณฑและขอ
หาม ขอตกลงหรือบทลงโทษตาง ๆ ไดในบริบ ททางสังคมของภาษาปลายทาง กลาวคือ แปลไดถูก
ทําเนียบภาษากฎหมายนั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ31ไดสรุปไวดังนี้
“การใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมไมไดขึ้นอยูกับการถูกไวยากรณเทานั้น แตยังจะตองใหถูกกับ
บริบทดวย เชน จะตองเหมาะกับผูฟง เรื่องที่พูด กาลเทศะ ซึ่งรวมเรียกวา สถานการณการใชภาษา และ
ยังตองใหเหมาะกับวัตถุประสงคและวิธีการสื่อสารดวย ในการแปลจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง
ผูแปลยอมตองตระหนักถึงความจริงของภาษาขอนี้ และพยายามเลือกวัจนลีลาหรือทําเนียบภาษาของ
ภาษาเปาหมายใหตรงกับวัจนลีลา หรือทําเนียบภาษาของภาษาตนฉบับดวย” และ
“การแปลจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งอาจไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรถาผูแปลไมคํานึงถึง
ขอเท็จจริงบางประการของภาษา ซึ่งภาษาศาสตรสังคมมุงที่จะตีแผใหทุกคนเห็นและคํานึงถึงการใช
ภาษาหรือวิเคราะหภาษา ขอเท็จจริงดังกลาวก็คือที่วา ภาษามีการแปรตามลักษณะทางสังคมของผูพูด
ซึ่งถูกกําหนดโดยปจจัยบางประการ เชน เพศ อายุ ที่อยูอาศัย ชาติพันธุ และชั้นทางสังคม ดังนั้นผูถาย
ทอดภาษาตองคงลักษณะเชนนี้ของผูพูดไวในภาษาเปาหมายดวย นอกจากนั้น ขอเท็จจริงที่วา ภาษามีการ
แปรตามปริบทของการใชยังเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผูแปล เพราะผูแปลตองเลือกวัจนลีลาใหเหมาะ
สมกับวิธภาษาที่ตนกําลังแปลอยู ถาแปลภาษากฎหมายในภาษาหนึ่งเปนภาษาขาวในอีกภาษาหนึ่ง
แปลภาษาวิทยาศาสตรเปนภาษาโฆษณา แปลภาษาธนาคารเปนภาษาธรรมดา เหลานี้ลวนแตจะกอให
เกิดปญหา ถึงแมวาบทแปลจะถูกไวยากรณทุกประการแตก็คงจะไมเปนที่ยอมรับวาเปนการแปลที่ดี
อยางแนนอน”
ดวยเหตุนี้ สิ่งที่ผูแปลเอกสารกฎหมายตองคํานึงถึงหากตองการใหบทแปลสามารถถายทอด
ทําเนียบภาษากฎหมายของภาษาตนทางมาสูทําเนียบภาษากฎหมายของภาษาปลายทางไดอยางถูกตอง
ก็คือ ในระดับคํา ผู แ ปลก็ จ ะต อ งถ า ยทอดคํา ศั พ ท เ ฉพาะทางด า นกฎหมายที่ มี ที่ ใ ช ใ นภาษาปลาย
ทางให ถู ก ต อ ง ดั ง ที่ Peter Newmark32ไดกลาวไวตอไปนี้
“Legal translations, like legal documents, have to be flawless, not only referentially but
linguistically, unlike any other type of translation. Anything less is unsatisfactory. Terms of art have
to be translated by their exact equivalents, and if these do not exist, they have to be transferred and
closely defined”
31

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. ภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2, .2541, หนา 195 - 208

32

Newmark, Peter. Topics in Translation 1: Paragraphs on Translation. Multilingual Matters Ltd., 1995, 16.
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สวนในระดับประโยคนั้น ผูแปลจะตองศึกษาวัจนลีลาระดับวากยสัมพันธของทําเนียบภาษา
กฎหมายในภาษาปลายทาง โดยพิ จารณาวา เมื่อข ามพ น ระดับ ของคํ าและความหมายที่ ถูก ต องตาม
ทําเนียบภาษากฎหมายภาษาปลายทางแลว คําใดนิยมใชรวมกับคําใด กลุมคําใดจะปรากฏรวมกับกลุมคํา
อื่ น อยู เสมอ เช น Be it therefore adjudged that “จึ ง พิ พ ากษาให ” not guilty by reason of sanity “ไม มี
ความผิดเพราะเหตุวิกลจริต” Unless otherwise prescribed “เวนแตจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น” On the same
grounds “โดยอาศัยเหตุอยางเดียวกัน” หรือ Apply mutatis mutandis “ใชบังคับโดยอนุโลม” เหลานี้เปนตน
หรือ จะใชรูปประโยคอยางไรเพื่อสื่อวัตถุประสงค หรือเจตนารมณของขอบัญญัติ หรือขอกฎหมายนั้น ๆ
จากนั้นจึงแปลใหฉบับแปลมีรูปภาษาสอดคลองกับวัจนลีลาของทําเนียบภาษากฎหมายของภาษาปลาย
ทาง
ตอไปจะยกตัวอยางบทแปลภาษากฎหมายจากภาษาอังกฤษมาเปนภาษาไทยเพื่อแสดงเปรียบ
เทียบคุณภาพของบทแปลทั้งสองบท
ตนฉบับภาษาอังกฤษ
When the performance becomes impossible in consequence of a circumstance for which the
debtor is responsible, the debtor shall compensate the creditor for any damage arising from the
non-performance.
ฉบับแปลภาษาไทย 1
ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยจะทําไดเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ตองรับ
ผิดชอบไซร ทานวาลูกหนี้จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้เพื่อความเสียหายอยางใด ๆ อัน
เกิดแกการไมชําระหนี้นั้น
ฉบับแปลภาษาไทย 2
ถาการชําระหนี้ทําไมไดเนื่องจากพฤติการณหนึ่งซึ่งลูกหนี้ตองรับผิดชอบ ลูกหนี้ตองจายคา
สินไหมทดแทนใหกับเจาหนี้สําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไมชําระหนี้
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบบทแปลทั้ง 2 บท จะเห็นวา บทแปลทั้ง 2 บทสามารถถายทอดความ
หมายจากภาษาตนทางมาสูภาษาปลายทางไดอยางถูกตองและครบถวน อีกทั้งยังถายทอดเปนภาษาปลาย
ทางที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา คุณภาพงานแปลของฉบับแปลที่ 1 ดีกวา
ฉบับที่ 2 เนื่องจากฉบับแปลที่ 1 แปลไดอยางถูกตองทําเนียบภาษากฎหมาย และเปนภาษากฎหมายไทยที่ดี
ใชถอยคําทางกฎหมายไดอยางถูกตอง อีกทั้งใชรูปประโยค และเชื่อมโยงความใหตอเนื่อ งเปน เรื่อ ง
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เดียวกันตามลักษณะของทําเนียบภาษากฎหมายดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน ในขณะที่บทแปลที่ 2 ยัง
ไมสามารถใชถอยทางกฎหมายไดอยางถูกตอง เชน แปลวลี Becomes impossible เปน “ทําไมได” แทน
ที่จะใชสํานวนกฎหมายวา “พนวิสัย” หรือใช “จายคาสินไหมทดแทน” เพื่อแปลคําวา Compensate แทน
ที่จะใช “ใชคาสินไหมทดแทน” ซึ่งเปนสํานวนทางกฎหมายมากกวา
การแปลผิดทําเนียบภาษา คือแปลภาษากฎหมายใหเปนทําเนียบภาษาอื่น เชน แปลเปนทําเนียบ
ภาษาทั่วไป หรือภาษาที่ใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวันทั่วไป หรือแปลใหเปนทําเนียบภาษาโฆษณา
หรือทําเนียบภาษาธุรกิจนั้นไมใชความผิดรายแรง หากยังคงถายทอดสารไดอยางถูกตองครบถวน แตก็
จะทําใหผิดความคาดหวังของผูรับสารซึ่งเปนผูที่ใชทําเนียบภาษานั้น ๆ เปนตนวา หากแปลเอกสาร
กฎหมายใหนักกฎหมายอาน แตใชทําเนียบภาษาธุรกิจ หรือทําเนียบภาษาทั่วไป อาจทําใหนักกฎหมาย
นั้นกลาววา บทแปลนี้คุณภาพไมดี เพราะไมไดใชคํา หรือรูปประโยคทางกฎหมายที่นักกฎหมายนั้นคุนเคย
ตัวอยางเชน หากผูแปลแปลคําวา Compromise เปน ประนีประนอม เนื่องจากผูแปลไมรูทําเนียบภาษา
กฎหมาย คือไมทราบวาคําศัพทคํานี้ใชในภาษากฎหมายไทยวา ประนีประนอมยอมความ บทแปลภาษา
กฎหมายของผูแปลคนนี้ก็จะมีคุณภาพดอยลงหากผูอานบทแปลนั้นเปนนักกฎหมาย และมีความคุนเคย
กับภาษากฎหมายเปนอยางดี
เมื่อเปนเชนนี้ จึงเกิดคําถามวา หากตองแปลเอกสารที่มีทําเนียบภาษาเฉพาะเชนภาษากฎหมายนี้
จะตองทําอยางไรจึงจะสามารถผลิตบทแปลภาษากฎหมายที่มีคุณภาพได หากผูแปลไมมีความรูพื้นฐาน
หรื อ ความรู เฉพาะด านทางกฎหมาย หรื อ หากไม รู จั ก ทํ าเนี ย บภาษากฎหมายมาก อ น การใช เพี ย ง
ทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม เชน พจนานุกรมศัพทบัญญัติเฉพาะดาน ไมวาจะเปนพจนานุกรมสอง
ภาษา หรือพจนานุกรมภาษาเดียว เชน ศัพทบัญญัตินิติศาสตรเพียงอยางเดียวจะชวยแกปญหาการแปลไม
ถูกทําเนียบภาษาไดหรือไม บทตอไปผูวิจัยจะนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคลังขอมูลภาษากฎหมายซึ่งผูวิจัย
เห็นวา จะชวยเสริมประสิทธิภาพของทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม คือพจนานุกรมศัพทเฉพาะทาง และทํา
ใหผูแปลสามารถผลิตบทแปลที่ถูกทําเนียบภาษากฎหมายไดมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 3
คลังขอมูลภาษา
3.1. คลังขอมูลภาษาคืออะไร
วิโรจน อรุณมานะกุล33ใหคํานิยามของคลังขอมูลภาษา (Corpus) ไวดังนี้
“คลังขอมูลภาษา (Corpus) คือ ขอมูลภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เปนภาษาที่ใชจริงซึ่งรวบรวม
ขึ้ น ในปริม าณที่ ม ากเพี ย งพอตามข อ กํ าหนด หรื อ เงื่อ นไขที่ กํ าหนดขึ้ น เพื่ อ นํ าคลั งข อ มู ล นั้ น มาใช
ประโยชนในการศึกษาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษา”
สวน Stubbs, Michael34 ใหคํานิยามคลังขอมูลภาษาวา
“An instance of language in use, either spoken or written: a piece of language behaviour
which has occurred naturally, without the intervention of the linguist”
และKennedy, Graeme35 ใหคํานิยามคลังขอมูลภาษาไววา
“A corpus is a body of written text or transcribed speech which can serve as a basis for
linguistic analysis and description.”
จากคํานิยามขางตน ภาษาที่ใชจริงหมายความวา ตัวอยางภาษาในคลังขอมูลนั้นรวบรวมจาก
สถานการณการใชจริงในบริบทตาง ๆ ไมวาจะอยูในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน ยกตัวอยางเชน
ในคลังขอมูลภาษากฎหมายไทย ตัวอยางการใชจริงของภาษาก็คือภาษาที่ปรากฏอยูในตัวบทกฎหมายไทย
เช น รัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 พระราชบั ญ ญั ติ ต าง ๆ ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชกําหนด กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงฯลฯ ภาษาที่เลือกมา
เก็บไวเปนตัวอยางในคลังขอมูลภาษามิไดปรับแตง หรือจัดระเบียบทางหลักภาษาศาสตรเพื่อใหถูกตอง
ตามหลักภาษาแตอยางใด ถือเปนตัวอยางการใชภาษาที่ แทจริง (Authentic) ดังที่ Bowker, Lynne และ
Pearson, Jennifer36กลาววา
33

วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545.
34
35

อางถึงใน Mona, Baker. Routledge Encyclopaedia of Translation. Routledge: 1998. 50.

Kennedy, Graeme. An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman, 1998.
Bowker, Lynne and Pearson, Jennifer. Working with Specialised Language: A Practical Guide to Using Corpora. London
and New York: Routledge, 2002.
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“If a text is authentic, that means that it is an example of real “live” language and consists of a
genuine communication between people going about their business. In other words, the text is
naturally occurring and has not been created for the express purpose of being included in a corpus in
order to demonstrate a particular point of grammar, etc.”
เมื ่อ กํ า หนดหลัก เกณฑก ารสรา งคลัง ขอ มูล และรวบรวมไดตัว อยา งขอ มูล ภาษาตามหลัก
เกณฑนั้นแลว ก็จะบันทึกขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถสืบคนและแสดงผลตาง ๆ ได เพื่อนําไปใช
ศึกษาลักษณะทางภาษาศาสตรจากตัวอยางการใชภาษานั้น ๆ ปจจุบัน นิยมบันทึกตัวอยางการใชภาษาใน
รูปของฐานขอมูลคอมพิวเตอร เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะชวยใหสามารถเก็บบันทึกคลังขอมูล
ภาษาขนาดใหญ ที่มีขอมูลจํานวนมากได ทั้งยังชวยใหผูใชสามารถสืบคนคลังขอมูลเพื่อศึกษาตัวอยาง
การใชภาษาไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ดวยเหตุนี้ ขอมูลที่จะนํามารวบรวมในคลังขอมูลภาษาจึงตอง
อยูในรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนิกสดวย เอกสารรูปแบบดังกลาวมีที่มาจาก 3 แหลงอันไดแก
1. เอกสารที่พิมพและบันทึกในคอมพิวเตอรโดยตรง
2. เอกสารที่นําไปเขาเครื่องสแกนเนอรเพื่อแปลงเปนเอกสารภาพและบันทึกในคอมพิวเตอร
3. เอกสารที่คัดลอกหรือดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต

3.2 ประเภทของคลังขอมูลภาษา
การจําแนกประเภทของคลังขอมูลภาษา มีเกณฑการจําแนกหลายประการ โดยหลักแลวคลังขอมูล
ภาษาจําแนกเปนประเภทตาง ๆ โดยใชหลักเกณฑ 4 ประการดังตอไปนี้37
1) คลังขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคการนําไปใช
1. คลังขอมูลภาษาทั่วไป (General Corpora)
2. คลังขอมูลภาษาเฉพาะทาง (Specialised Corpora) คลังขอมูลภาษาทั่วไปคือคลังขอมูลที่รวบ
รวมการใชภาษาโดยทั่วไป ไมวาจะเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน สวนคลังขอมูลภาษาเฉพาะทาง คือคลัง
ขอมูลที่สรางขึ้นเพื่อศึกษาภาษาเฉพาะทาง โดยที่ผูจัดทําคัดเลือกและรวบรวมเฉพาะขอมูลของภาษาที่
ตองการศึกษาโดยเฉพาะ เชน คลังขอมูลภาษาเด็ก CHILDES (Children Language Data Exchange Systems)
ของมหาวิทยาลัย Carnegle Mellon (http://poppy.psy.cmu.edu/childes/) คลังขอมูลภาษาธุรกิจ คลังขอมูล
ภาษากฎหมาย เปนตน
37

วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. หนา 18-20.
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2) คลังขอมูลจําแนกตามลักษณะขอมูลภาษา
1. คลังขอมูลภาษาพูด
2. คลังขอมูลภาษาเขียน
3) คลังขอมูลจําแนกตามลักษณะการจัดเก็บขอมูล
1. คลังขอมูลที่เก็บเฉพาะตัวบทหรือขอความลวน (Plain Text)
2. คลังขอมูลที่เก็บขอความที่มีการกํากับขอมูลอื่นไวดวย (Annotated Text)38
4) คลังขอมูลภาษาจําแนกตามจํานวนภาษาที่นํามารวบรวมเขาคลังขอมูล
1.คลังขอมูลภาษาเดียว (Monolingual Corpora)
2.คลังขอมูลเทียบภาษา (Multilingual Corpora) คลังขอมูลภาษาเดียวคือคลังขอมูลที่เลือกเฉพาะ
ขอมูลภาษาในภาษาใดภาษาหนึ่งขณะที่คลังขอมูลเทียบภาษาหมายถึง คลังขอมูลภาษาที่มีโครงสราง
แบบเดียวกัน เลือกเก็บตัวบทตาง ๆ เหมือนกัน แตทําในคนละภาษา เพื่อใหเปรียบเทียบความเหมือน
ความตางระหวางภาษา
3. คลังข อมู ลเทียบบท (Parallel Corpora) คลังขอมู ลเทียบบทคือคลังขอมู ลที่ เก็ บรวบรวมตัว
อยางการใชภาษาของภาษาใดภาษาหนึ่ง และเปรียบเทียบกับตัวอยางการใชภาษาของอีกภาษาหนึ่งที่แปล
มาจากภาษาขางตน โดยจะแสดงผลโดยจับคู หรือ Align ระหวางขอความตนฉบับและขอความที่แปล
เพื่อใหสามารถดึงขอมูลทั้งสองสวนออกมาแสดงพรอมกันได

3.3 ประโยชนของคลังขอมูลภาษา
ตามคํานิยามขางตน คลังขอมูลภาษามีประโยชนคือทําใหผูใชคลังขอมูลไดเห็นตัวอยางการใชภาษา
ในสถานการณ จริง ทําใหทราบวาภาษาที่อยูในคลังขอมูลมีระเบียบวิธีใชอยางไร คําศัพทแตละคําจะ
ปรากฏรวมกับคําศัพทอื่น ๆ อะไรไดบาง หรือภาษาที่รวบรวมในคลังขอมูลนั้นมีรูปแบบการจัดเรียงและ
ผูกประโยคอยางไร ยกตัวอยางเชน ในคลังขอมูลภาษากฎหมายซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอตอ
ไปนี้ ผูใชคลังขอมูลจะเห็นตัวอยางการใชคําศัพท (Keyword) ในบริบทตาง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.1

38

Annotation คือการกํากับขอมูล หมายถึง การเพิ่มเติมขอมูลอื่น ๆ นอกจากตัวขอความของเอกสารนั้น ขอมูลสวนที่เพิ่มเติมเขาไปนี้เรียก

วา Markup คลังขอมูลภาษากฎหมายที่สรางขึ้นเพื่อการวิจัยนี้จัดอยูในประเภทขอความลวน Plain Text
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ภาพที่ 3.1 แสดงตัวอยาง Keyword “โดยอนุโลม” ในบริบทตาง ๆ ซึ่งคนไดจากคลังขอมูลภาษา กฎหมาย
ขอความที่อยูดานซายของ Keyword “โดยอนุโลม” ซึ่งทําเปนตัวสีแดงและขีดเสนใตไวนี้แสดง
ใหเห็นวา ในสถานการณการใชจริงของภาษากฎหมายไทย Keyword “โดยอนุโลม” จะปรากฏในประโยค
ที่มีระเบียบแบบแผนคอนขางแนนอน นั่นคือ จะปรากฏรวมกับวลีที่ทําเปนตัวทึบไวดังตอไปนี้
“ใหนํา

(1.ความในมาตรา/ วรรค/ ขอ....)
(2. บทบัญญัติแหงกฎหมาย...)
(3. กฎหมายวาดวย...)
(4. อื่น ๆ)

มาบังคับใช/ ใชบังคับโดยอนุโลม”

ลักษณะทางภาษาที่คลังขอมูลแสดงไดดังกลาวขางตนนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาภาษา
โดยแบงเปนประโยชนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้39
1. ประโยชนดานการเรียนการสอนภาษา
2. ประโยชนดานการวิจัยทางภาษาศาสตร

39

วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. หนา 24.
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3. ประโยชนดานการแปลภาษา และ
4. ประโยชนดานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ซึ่งในที่นี้ จะกลาวถึงเฉพาะประโยชนในดาน
การแปลภาษา
3.3.1 ประโยชนดานการแปลภาษา
การแปลเอกสารไมวาจะเปนเอกสารโดยทั่วไป หรือเอกสารเฉพาะสาขา เชน เอกสารกฎหมาย
เอกสารดานธุรกิจ ผูแปลจะตองมีทักษะในกระบวนการแปลสองสวน40 อันไดแก ทักษะการทําความเขาใจตน
ฉบับ (Comprehension Skill) และทักษะการถายทอดเปนฉบับแปล (Reformulation Skill) คลังขอมูล
ภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งคลังขอมูลภาษาเฉพาะทางจะเปนประโยชนตอผูแปล คือชวยใหกระบวนการ
แปลทั้งขั้นตอนการทําความเขาใจและการถายทอดเปนฉบับแปลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดมี
ดังตอไปนี้
1) กระบวนการทําความเขาใจตนฉบับ (Comprehension Phase)
เงื่อ นไขสํ าคัญ ที่ จะช วยให ผูแปลเขาใจตนฉบับคือฐานความรูของผูแปล (Knowledge Base)
ความรูนี้แบงออกไดเปนสองสวนคือ ความรูดานภาษา (Linguistic Knowledge) และความรูนอกเหนือ
จากภาษา (Extralinguistic Knowledge) ความรูดานภาษาในกระบวนการนี้หมายความถึง ความรูภาษาใน
เชิงรับ (Passive Linguistic Knowledge) คือรูภาษาในตนฉบับนั่นเอง ความรูนี้จะทําใหผูแปลเขา ใจความ
หมายตา ง ๆ ที่ผูสง สารของตน ฉบับ ตอ งการสื่อ ใหผูรับ สารทราบ สวนความรูนอกเหนือจากภาษา
หมายถึงความรูเนื้อหาสาระที่ผูสงสารในตนฉบับตองการถายทอดใหผูรับสาร
คลั งข อมู ลภาษาจะเป นประโยชน ต อกระบวนการทํ าความเข าใจต นฉบั บอย างไรนั้ นขึ ้น อยูก ับ
ประเภทของคลังขอ มูล และการนํา ไปใชง าน กลาวคือ หากตอ งแปลเอกสารจากภาษาตางประเทศ
เข าสู ภ าษาแม คลั ง ข อ มู ล ภาษาเฉพาะทางที่ เป น ภาษาแม เพี ย งภาษาเดี ย ว (Specialised Monolingual
Native-Language Corpora) จะไมเปนประโยชนตอผูแปลในการทําความเขาใจภาษาในตนฉบับซึ่งเปน
ภาษาต างประเทศ แต จ ะช ว ยให ผู แ ปลสามารถเพิ่ ม เติ ม ความรู น อกเหนื อ จากภาษา (Extralinguistic
Knowledge) หรือความรูเกี่ยวกับเรื่องที่แปลได ยกตัวอยางเชน กรณีของคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยใน
การวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเปนการทดลองนําคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยมาใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสาร
กฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ประโยชนที่ผูใชจะไดรับในกระบวนการทําความเขาใจตนฉบับ
คือหากผูแปลไมเขาใจแนวคิดของ Set Off ซึ่งพบในตนฉบับแมจะพบความหมายภาษาไทยวา “หักกลบ
40

Gile, Daniel. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amsterdam/Philadephia: John
Benjamins Publishing, 1995, 101 – 106.
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ลบหนี้” ในพจนานุกรมเฉพาะทางภาษาไทยแลวก็ตาม ผูแปลอาจใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยสืบคน
คําวา “หักกลบลบหนี้” เมื่อพบแลวผูแปลสามารถอานเนื้อหาที่อยูแวดลอมคําดังกลาวเปนภาษาไทยได
การอานจะชวยใหผูแปลซึ่งอาจไมมีความรูเรื่องหักกลบลบหนี้เขาใจเรื่อง หรือแนวคิดในตนฉบับได
มากยิ่งขึ้น คือมีฐานความรูนอกเหนือจากภาษาเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีขอผิดเกี่ยวกับสิ่งที่แปลนอยลง และ
ใชคําเรียก หรือคําอธิบายในภาษาปลายทางไดถูกตองยิ่งขึ้น
2) กระบวนการถายทอดเปนฉบับแปล (Reformulation Phase)
ในกระบวนการนี้ เงื่อนไขสําคัญที่จะชวยใหงานแปลมีคุณภาพคือความรูดานภาษาในเชิงรุก
(Active Linguistic Knowledge) ความรูประเภทนี้จะชวยใหผูแปลถายทอดสิ่งที่ไดทําความเขาใจจากขอ 1
ขางตนมาสูภาษาปลายทางไดอยางถูกตองและเหมาะสม
การกลาววาผูแปลจะตองถายทอดความเขาใจตนฉบับไดอยางถูกตองและเหมาะสมหมายความ
วา ผูแปลจะตองใชภาษาถายทอดความคิดไดอยางเปนธรรมชาติตามที่กลุมผูใชภาษาปลายทางยอมรับ
หรือคาดหวัง เชน หากแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย การถายทอดความคิดในตน
ฉบับ ใหถูก ตอ งเพีย งอยางเดีย วยัง ไมเพีย งพอ ผูแ ปลจะตอ งถา ยทอดดว ยภาษาที่เหมาะสม และถูก
ทําเนียบภาษากฎหมายดวย นั่นคือ ผูแปลจะตองถายทอดเปนภาษากฎหมายไทยที่ดีและเปนที่ยอมรับ
ของกลุมผูใชภาษากฎหมาย เชน ทนายความ อัยการ ผูพิพากษา เปนตน
คลั ง ขอ มู ล ภาษาเป น ประโยชนตอ ผูแ ปลในกระบวนการถ า ยทอดความเข า ใจเป น ฉบับ
แปลคือ
1. ชวยใหผูแปลเลือกใชคําไดตรงความหมายและเขากับบริบทรอบขาง
2. ชวยใหผูแปลเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูกตอง และมีที่ใชจริงในบริบทของภาษาปลายทาง
3. ชวยใหผูแปลใชคําปรากฏรวม (Collocation)41 ที่มีอยูในภาษาปลายทางไดอยางถูกตอง
3.3.2 ประโยชนของคลังขอมูลภาษาตอการแปลเอกสารกฎหมาย
ดังที่ ไดกลาวไวโดยละเอียดในบทที่ 2 ขางตน เรื่องทํ าเนี ยบภาษากฎหมาย คลังขอมูลภาษา
กฎหมายเปนประโยชนตอการแปลเอกสารกฎหมาย เนื่องจากภาษากฎหมายมีระเบียบแบบแผน การ
ใชภาษาคอนขางแนนอนทั้งในระดับคํา ระดับวากยสัมพันธและระดับปริจเฉท การใชภาษากฎหมาย
41

คํ า ปรากฏร ว ม หรื อ Collocation หมายถึ ง คํ า หรื อ วลี ที่ มั ก ปรากฏใช ร ว มกั น จนเป น ปกติ (collocation of a given word are

statements of the habitual or customary places of that word) (วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. หนา 213.ตัวอยางของ
คํ า ปรากฏร ว มได แ ก Accurate/ Correct/ Precise/ False Information ไม ใ ช True Information (ที่ ม า : Runcie, Moira. Oxford
Collocations: Dictionary for Students of English. Oxford University Press. 2002.
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ระดับคํา ผูใชภาษาจะตองใชถอยคําทางกฎหมายไดอยางถูกตองตามความหมายที่ไดบัญญัติไว สวน
ระดับวากยสัม พัน ธนั้น ผูใ ชภ าษาจะตอ งผูก ประโยคตาง ๆ ใหถูก ตอ งตามหลัก ไวยากรณ เพื่อ ให
ประโยคตาง ๆ กระจางชัดเจน ไมกํากวม หรือเยิ่นเยอ สําหรับการใชภาษากฎหมายในระดับปริจเฉท
ผูใช ภ าษาจะต องเชื่ อมโยงข อ ความตาง ๆ และเลือ กใชสํ านวนลีลาภาษากฎหมายที่ ถูก ต องตรงตาม
ทําเนียบภาษากฎหมาย คือเปนไปตามความคาดหมายของผูรับสารซึ่งอยูในแวดวงอาชีพทางกฎหมาย
การนํา คลัง ขอ มูล ภาษากฎหมายมาใชใ นการแปลเอกสารกฎหมาย ผูแ ปลจะเห็น ตัว อยาง
การใชภาษากฎหมายในสถานการณ จริง เนื่องจากคลังขอมู ลภาษากฎหมายนี้ สรางขึ้นโดยรวบรวม
เอกสารกฎหมายตาง ๆ ของไทย ผูแปลสามารถใชโปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนคํา หรือวลีที่สงสัย
หรือที่ตองการทราบวามีความหมาย หรือมีวิธีใชรวมกับคําอื่น ๆ ตรงกับที่สันนิษฐานไวหรือไม นอก
จากนี้ ผูแปลในฐานะที่ไมมีความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายยังอาจทําความเขาใจแนวคิดของถอยคํา
ตาง ๆ ที่มีปญหาในขั้นตอนการทําความเขาใจตนฉบับ โปรแกรมคอนคอรแดนซจะแสดงผลการสืบคน
เปนตัวอยางการใชคําโดยมีจํานวนของคําแวดลอมทั้งดานซายและดานขวาของคําหลัก หรือวลีหลัก
ตามที่ผูใชโปรแกรมกําหนดไว ผูใชโปรแกรมคอนคอรแดนซยังสามารถกําหนดจํานวนของตัวอยาง
ที่ตองการใหโปรแกรมแสดงผลไดอีกดวย เมื่อเปน เชน นี้ ผูแปลซึ่งใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเป น
ทรัพยากรการแปลจะไดรับประโยชนจากคลังขอมูลภาษากฎหมาย คือทําใหใชถอยคําสํานวนตาง ๆ ใน
ฉบับแปลไดถูกตอง คาความถี่ของตัวอยางการใชคํา หรือวลีที่ใชสืบคนนั้นจะชวยสนับสนุนสมมติฐาน
ของผูแปล และทําใหผูแปลมั่นใจไดวาถอยคําสํานวนที่ตนเลือกมาใชในบทแปลนั้นถูกตองทั้งในแงของ
ความหมาย และมีระเบียบแบบแผนการใชภาษาตรงตามที่นิยมใชกันในทําเนียบภาษากฎหมายไทย
ยกตัว อยา งเชน เมื่อ ผูแ ปลตอ งแปลสํา นวน “For the purpose of this Section” ที่พบในตน
ฉบับภาษาอังกฤษ ผูแปลจึงใชพจนานุกรมศัพทนิติศาสตร ดวยเห็นวาอาจทําใหพบคูสํานวนนี้ในภาษา
ไทย แตในพจนานุกรมศัพทเฉพาะทางคือ พจนานุกรมศัพทนิติศาสตร อังกฤษ – ไทย ไทย – อังกฤษ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ ครั้งที่ 4 (แกไขเพิ่มเติม) กลับไมพบสํานวนดังกลาว ดังนั้น ผูแปลจึงคนคําวา
“Purpose”ความหมายที่พบคือ “ความมุงประสงค, ความมุงหมาย” อยางไรก็ตาม ผูแปลไมแ นใจวาความ
หมายที ่ไ ด “ความมุ ง ประสงค” หรือ “ความมุ ง หมาย” นี ้เมื ่อ นํ า ไปเขา สํ า นวนเปน “เพื่ อความมุ ง
ประสงคแหงมาตรานี้” หรือ “เพื่อความมุงหมายแหงมาตรานี้” แลว จะถูกตองและเหมาะสมหรือไม มีที่ใช
จริงในภาษากฎหมายไทยหรือไม ผูแปลจึงใชโปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนในคลังขอมูล โดยกําหนดใหมี
จํานวนคําดานซายและดานขวาของคําคนดานละ 250 คํา และกําหนดจํานวนสูงสุดของตัวอยางเปน 1,000
ตัวอยาง จากนั้นใหโปรแกรมแสดงตัวอยางการใชสํานวน “เพื่อความมุงประสงคแหงมาตรานี้” หรือ “เพื่อ
ความมุงหมายแหงมาตรานี้” ผลการสืบคนพบวา ไมพบที่ใชทั้งสองสํานวนขางตนในภาษากฎหมายไทย ดัง
แสดงในภาพที่ 3.2 และ 3.3 ดวยเหตุนี้ ผูแปลจึงตัดสินใจไมใชทั้งสองสํานวนตามที่ไดสันนิษฐานไว
เนื่องจากเห็นวาหากใชจะทําใหฉบับแปลมีสํานวนภาษาไมเปนธรรมชาติตามที่ผูใชภาษากฎหมายใชกัน
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ภาพที่ 3.2 แสดงผลการสืบคนสํานวน “เพื่อความมุงหมายแหงมาตรานี้” ไมพบที่ใชของสํานวนดังกลาว
ในคลังขอมูล

ภาพที่ 3.3 แสดงผลการสืบคนสํานวน “ความมุงประสงคแหงมาตรานี้” ไมพบที่ใชของสํานวน ดังกลาว
ในคลังขอมูล
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ตอมาผูแปลจึงลองสืบคนวลีวา “แหงมาตรานี้” โดยกําหนดจํานวนคํารอบขางคําคนทั้งดานซาย
และดานขวาอยางละ 250 คํา มีจํานวนสูงสุดของตัวอยางที่ตองการใหโปรแกรมคอนคอรแดนซแสดงผลเทา
กับ 100 ตัวอยาง ทั้งนี้เพื่อใหเห็นวาจะมีวลีใดบางที่จะอยูดานหนา “แหงมาตรานี้” ผลการสืบคนพบวา ใน
จํานวนตัวอยางที่พบ “แหงมาตรานี้” ทั้งสิ้น 32 ตัวอยางนั้น มีวลีที่จะอยูหนา “แหงมาตรานี้” เรียงลําดับตาม
จํานวนตัวอยางจากมากไปนอยไดแก
1) “เพื่อประโยชน” จํานวน 26 ตัวอยาง เชน
1. บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงอยู ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจะมีมติเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง
ของสํานักงานมิได เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาคําสั่งของสํานักงานตามวรรคหนึ่งเปนมติของที่
ประชุมผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด แลว
แตกรณี
2. ใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับประโยชนตอบแทน เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ใหรวมถึง (1) กรรมการ ผูจัดการ ผูรับ ผิดชอบในการดําเนินงานหรือผูสอบบัญ ชีของบริษัท ที่มีห ลัก
ทรัพยจดทะเบียนในตลาด
3. มาตรา 8 หามมิใหผูใดนํารถที่ผูขับขี่ไมอาจแลเห็นทางพอแกความปลอดภัยมาใชในทางเดินรถ เพื่อ
ประโยชนแหงมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใชวัสดุกรองแสงกับรถที่นํามาใชในทาง
เดินรถได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
4. งอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนตนั้นมีเครื่องขับอยู
ทางดานซาย ใหผูขับขี่ใชไฟสัญญาณแทนการใชสัญญาณดวยมือและแขน

และ
32 จายเงินเดือน และใหสวนราชการสงเงินสมทบเขากองทุนใหสมาชิกผูนั้นในจํานวนที่เทากันพรอมการสง
เงินสะสมนั้นเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ เงินเดือนไมรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา สําหรับ
ประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกติ สําหรับการสูรบ สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิด
หรือเงินเพิ่มอยางอื่น

2. “เพื่อความประสงค” จํานวน 1 ตัวอยาง
14. ธนาคารนั้ น เป น ค ารัก ษาบั ญ ชี ที่ ก ล าวแล ว และธนาคารนั้ น ไม ต อ งจ ายดอกเบี้ ย ตามบั ญ ชี ฝ ากให แ ก
กระทรวงการคลัง เพื่อความประสงคแหงมาตรานี้ ใหมอบกิจการของสวนราชการกรมบัญชีกลางและ
กรมคลั งบางส ว น ตามจําเป น พรอ มทั้ งเงิน ที่ อ นุ ญ าตในงบประมาณสํ าหรับ ส วนราชการนั้ น ให แ ก
ธนาคารแหงประเทศไทย สําหรับ ฝายการธนาคาร
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3. “เพื่อวัตถุประสงค” จํานวน 1 ตัวอยาง
24. สัญญาจะตกลงยินยอมดวยเพื่อวัตถุประสงคแหงมาตรานี้ ผลผลิตรวม เมื่อเกี่ยวกับกาซใหหมายถึงรายได
ทั้งหมดจากการขายกาซหมวด 7

4. อื่น ๆ เชน
5. หาเลี้ยงชีพไมได และไมมีผูอื่นเลี้ยงดู (3) บุคคลที่อยูในระหวางการศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู
อางสิทธิตาม (1) หรือ (2) แหงมาตรานี้ ตองรองขอผอนผันตอนายอําเภอทองที่กอนวันตรวจเลือกเขากอง
ประจําการไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตในกรณีพิเศษซึ่งไม
6. การเลือกตั้งผูแทนผูเชาหรือผูใหเชานั้น ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรานี้ การเลือกตั้งหรือคัดเลือกผู
แทนผูเชา และผูแทนผูใหเชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
กระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบก
7. วาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของหญิงในการคาประเวณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชน
นั้น บทบัญญัติแหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากหญิงซึ่งคาประเวณี ซึ่งพึงใหคาเลี้ยงดูนั้น
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
30 ทองถิ่น ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แห งมาตรานี้ ใหพั ศดีเป นเจาหนาที่มีอํานาจที่จะสั่งให ใช
เครื่องพันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําสั่งนั้น

เมื่อพิจารณาจากตัวอยางที่แสดงในโปรแกรมคอนคอรแดนซขางตน ผูแปลเห็นวา สํานวนที่
มีความหมายใกลเคียงกับ “For the purpose of this Section” และนาที่จะเลือกใชเปนสํานวนแปลคือ
“เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้” การกลาววามีความหมายใกลเคียงและนาที่จะเลือกใชเปนสํานวนแปล ผู
แปลมีเหตุผลสองประการ ประการแรก ผูแปลพิจารณาเห็นวาขอความแวดลอม “เพื่ อ ประโยชน
แห ง มาตรานี้ ” เป น บริ บ ทที่ แ สดงแนวความคิ ด ใกล เ คี ย งกั บ บริ บ ทในต น ฉบั บ ประการที่สอง ผู
แปลพิจารณาจากจํานวนความถี่ของสํานวน “เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้” เห็นวาสํานวนดังกลาวมีที่ใช
มากกวาสํานวนอื่น ๆ และเมื่อผูแปลลองใชโปรแกรมคอนคอรแดนซตรวจสอบความถี่ของสํานวน
“เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้” โดยตรงก็ไดผลวามีที่ใชถึง 20 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางสูงสุด 1,000
ตัวอยาง ดังแสดงในภาพที่ 3.4
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ภาพที่ 3.4 แสดงผลการสืบคนสํานวน “เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้” พบที่ใชสํานวนดังกลาวในคลังขอ
มูลถึง 20 ตัวอยาง

3.4 การสรางคลังขอมูลภาษา
ตอไปนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของคลังขอมูลภาษา อันไดแก หลักเกณฑการออกแบบและการ
สรา งคลัง ขอ มูล ภาษา และขั ้น ตอน การรวบรวม จัด เก็บ และสืบ คน คลัง ขอ มูล ภาษาเพื ่อ ใชเปน
ทรัพยากรการแปล
3.4.1 หลักเกณฑการออกแบบและการสรางคลังขอมูล
Bowker, Lynne และ Pearson, Jennifer42 ใหแนวทางการออกแบบคลังขอมูลไววาการออกแบบ
คลังขอมูลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะทาง (Special Purpose Corpus) หลักเกณฑที่ควรคํานึงถึงไดแก ขนาด
ของคลังขอมูล (Corpus Size) แหลงที่มา (Authorship) สื่อการนําเสนอ (Medium) หัวเรื่อง (Subject Field
หรือ Domain) ภาษา (Language) และอายุของเอกสาร (Publication Date)

42
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1) ขนาดของคลังขอมูล (Corpus Size)
เนื่องจากไมมีหลักเกณฑแนนอนวาคลังขอมูลที่ดีควรมีขนาดเทาใด หรือประกอบดวยขอมูล
ภาษาจํานวนกี่คํา ดวยเหตุนี้ การกําหนดขนาดที่เหมาะสมของคลังขอมูล จึงตองพิจารณาจากปจจัยหลาย
ประการ เชน วัตถุประสงคการนําคลังขอมูลไปใชงาน จํานวนขอมูลที่มีอยูในแหลงตาง ๆ รวมถึงระยะ
เวลาการจั ด ทํา คลั ง ข อ มู ล และที่ สํา คัญ ยัง ตอ งคํา นึง วา ขอ มูล ที่ร วบรวมมานั้ น แสดงลัก ษณะของ
ภาษาเพื่อ วัต ถุป ระสงคพิเ ศษไดอ ยา งครบถว นและครอบคลุม เพีย งพอหรือ ไม ทั้งนี้เ ปน เพราะคลัง
ขอมูลที่มีขนาดใหญมาก และมีจํานวนคําหลายลานคํามิไดหมายความวาจะชวยใหผูใชคลังขอมูลได
รับประโยชนมากกวาคลังขอมูลขนาดเล็ก หากวาคลังขอมูลขนาดใหญนั้นจัดสรางขึ้นโดยขาดหลัก
เกณฑการคัดเลือกขอมูล หรือการจัดการที่เหมาะสม
2) แหลงที่มาของขอมูล (Authorship)
การสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะทางหรือ Language for Special Purposes --LSP Corpora หลัก
เกณฑสําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึงคือความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล ผูที่สรางเอกสารที่
จะรวบรวมมาไวในคลังขอมูลจะตองเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ หรือเปนผูที่อยูในแวดวงอาชีพนั้น
จริง ทั้งนี้เพื่อใหแนใจวาคลังขอมูลที่ไดเปนตัวแทนของภาษาที่ใชกันในสาขาวิชาหรือแวดวงอาชีพนั้น
เพราะฉะนั้ น หากตองการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย แหลงที่มาของขอมูล หรือผูที่รางเอกสาร
กฎหมายนั้นควรจะเปนหนวยงานราชการที่มีภาระหนาที่โดยตรงในการรางกฎหมาย ไมควรเปนองคกร
เอกชน หรือบุคคลธรรมดาโดยทั่วไป
3) สื่อการนําเสนอ (Medium)
การพิจารณาสื่อการนําเสนอ (Medium) ของคลังขอมูลภาษาหมายความถึงการพิจารณาวาขอมูล
ภาษาในคลังขอมูลนํามาจากเอกสารที่เขียนขึ้นแตเดิม (Written Text) หรือจากเอกสารที่เรียบเรียงจาก
การพูด (Transcription of a Spoken Text)43
4) หัวเรื่อง (Subject Field หรือ Domain)
เอกสารตาง ๆ ที่รวบรวมเพื่อสรางเปนคลังขอมูลนั้นจะตองมีหัวเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวของกับ
สาขาวิชา หรือแวดวงอาชีพที่ตองการนําภาษาเฉพาะทางมาสรางเปนคลังขอมูลงานวิจัยนี้จะแบงหัวเรื่อง
(Subject Field หรือ Domain) ของเอกสารในสาขาวิชานิติศาสตรออกเปน 2 หัวเรื่องคือ หัวเรื่องหลัก
43
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(Main Subject Field หรือ Domain) และหัวเรื่องยอย (Sub-field หรือ Sub-Domain) หัวเรื่องหลักไดแก
บทบัญญัติแหงกฎหมาย44 เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายตาง ๆ
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวง ฯลฯ สวนหัวเรื่องยอยไดแกเอกสารดานกฎหมายอื่น ๆ เชน
คําพิพากษาของศาล หมายศาล เอกสารสัญญา พินัยกรรม คําฟอง หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ
5 ภาษา (Language)
การสรางคลังขอมูล ขอควรคํานึงอีกประการหนึ่งคือภาษาของเอกสารที่จ ะนํา มารวบรวม
ไว ใ นคลั ง ข อ มู ล กล า วคื อ การสร า งคลั ง ข อ มู ล ภาษาเดี ย วที่ เ ป น ภาษาไทย (Thai Monolingual
Corpora) จะตอ งพิจ ารณาวา เอกสารที ่เลือ กมานั ้น เขีย นดว ยภาษาไทยแตเดิม หรือ ไม หรือ วา เปน
เอกสารที่แปลจากภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทย อีกทั้งยังตองพิจารณาดวยวาผูเขียนเอกสารนั้น
เปนเจาของภาษาหรือไม มิเชนนั้นแลว อาจทําใหคลังขอมูลภาษาที่ไดไมสามารถแสดงลักษณะภาษา
อยางเปน ธรรมชาติต ามมาตรฐานของภาษานั้ นๆ ยกตัว อยางเชน หากผูวิจัย สรางคลังขอ มูล ภาษา
กฎหมายโดยรวบรวมฉบับแปลภาษาไทยของพระราชบัญญัติตาง ๆ ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษ คลัง
ขอมูลที่ไดก็จะมีคุณภาพลดลงเนื่องจากภาษาไทยที่เกิดจากการแปลยอมไดรับอิทธิพลหรือคุณลักษณะ
ทางภาษาจากภาษาอังกฤษอยางแนนอนไมมากก็นอย หรือหากผูวิจัยรวมเอกสารภาษาไทยที่ชาวตาง
ชาติเปน ผูเขีย นเขาไวในคลังขอมูลภาษากฎหมาย ก็จะทําใหภ าษาไทยบางสวนในคลังขอมูลไมใช
ภาษาไทยที่นาเชื่อถือ หรือควรนํามาศึกษาลักษณะเพื่อใชเปนทรัพยากรการแปลได
6) อายุของเอกสาร (Publication Date)
หลักเกณฑสุดทายที่ควรคํานึงถึงหากตองการสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะทางคือชวงเวลาที่
สรางเอกสารซึ่งจะนํามารวบรวมเขาไวในคลังขอมูล การนําเอกสารที่เปนปจจุบัน หรือเขียนขึ้นไม
นานมาสรางเปนคลังขอมูลนั้นเหมาะสมกับการศึกษาลักษณะภาษาเฉพาะของบางสาขาวิชาซึ่งตองการ
ความเปนปจจุบัน แตทั้งนี้ก็ตองพิจารณาที่วัตถุประสงคการใชงานของคลังขอมูลเปนสําคัญดวย คือ
พิจารณาวาจะนําคลังขอมูลไปใชศึกษาภาษาเฉพาะทาง (LSP) ดานใด เนื่องจากคลังขอมูลที่รวบรวม
ขึ้นจากเอกสารที่มีอายุนานกวาอาจแสดงลักษณะภาษาเฉพาะบางประการซึ่งเอกสารที่เปนปจจุบัน
กวาไมสามารถแสดงได
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3.4.2 ขั้นตอนการรวบรวม จัดเก็บและสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมาย
ปจจุบั น เอกสารกฎหมายสวนใหญ ที่ตองการนํามารวบรวมในคลังขอมูลนั้ นจะอยูในรูปของ
เอกสารอิเลกทรอนิก ส ไมจํ าเปน ตอ งพิม พแ ละบัน ทึก เปน เอกสารในคอมพิว เตอร หรือ ใชเครื่อ ง
สแกนเนอรตามที่ไดกลาวไวขางตนในหัวขอคลังขอมูล ทั้งนี้เปนเพราะปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนจํานวนมากจัดทําฐานขอมูลกฎหมายขึ้นเพื่อเผยแพร ทั้งที่เปนฐานขอมูลที่เขาถึงไดจาก
ซี ดี รอ ม ซึ่ งมี จํ า ห น ายอ ยู ทั่ วไป แ ล ะจาก อิ น เต อ ร เ น ต เช น เว็ บ ไซ ต www.lawonline.co.th,
www.siamlaw.com และ www.kodmhai.com เปนตน อยางไรก็ตาม การสรางคลังขอมูลภาษากฎหมาย
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยคัดเลือกเอกสารกฎหมายเฉพาะจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
www.krisdika.go.th ดวยเหตุผลเรื่องความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของขอมูล รายละเอียดของขั้นตอนการ
รวบรวม จัดเก็บและสืบคนมีดังนี้
1. กําหนดหลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูลภาษากฎหมาย
2. คัด เลือ กเอกสารกฎหมายจากเว็บ ไซตข องสํา นัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก าตามหลัก
เกณฑขอ 3.4.1
3. ดาวนโหลด (Download) และบันทึกเอกสารกฎหมายที่คัดเลือกตามเกณฑลงในคอมพิวเตอร
เพื่อเปนฐานขอมูลที่จะนําไปจัดทําเปนคลังขอมูลภาษากฎหมายตอไป
4. นํ า ฐานข อ มูล ที ่ไ ดไ ปเขา โปรแกรมแปลงเอกสาร (Text Converter) และโปรแกรม
คอนคอรแดนซ (Concordance) เพื่อใชเปนทรัพยากรการแปล
5. ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปน ทรัพยากรการแปล โดยสืบคน ลักษณะภาษากฎหมายใน
ระดับตาง ๆ เชน ระดับคําเพื่อหาความหมายและบริบทแวดลอม และระดับประโยคเพื่อตรวจสอบวิธีผูก
ประโยค
1) กําหนดหลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูลภาษากฎหมาย
การกําหนดหลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูลภาษากฎหมายใหพิจารณาควบคูกับวัตถุประสงค
การนําคลังขอมูลไปใชเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูล
ภาษากฎหมายไดกลาวไวแลวในหัวขอที่ 3.4.1 ขางตน เรื่อง หลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูลภาษา
กฎหมาย
2) คัดเลือกเอกสารกฎหมายจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหลัก
เกณฑขอ 3.4.1
ผูวิจัยเขาไปในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th และเลือกราย
การ “หองสมุดกฎหมาย” ภายในนั้นจะมีรายการยอยใหเลือก ไดแก กฎหมายสําหรับประชาชน ตัวบท
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กฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา คําพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาศาลปก
ครอง และคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
หัวขอที่ 3.4.1 เรื่องหลักเกณฑการออกแบบคลังขอมูลภาษากฎหมายไดกําหนดวัตถุประสงค
การใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไวคือเพื่อใหเปนเครื่องแสดงการใชภาษากฎหมายในสถานการณจริง
และใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมาย อีกทั้งยังไดกําหนดหัวเรื่อง (Subject หรือ Domain) ของ
เอกสารที่จะนํามาสรางเปนคลังขอมูลภาษากฎหมายไวใหเปนเอกสารในหัวเรื่องหลัก ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึง
เลือกเฉพาะรายการ “ตัวบทกฎหมาย” จากนั้นจึง ผูวิจัยดาวนโหลดตัวบทกฎหมายแมบทแตละประเภท
อันไดแก กฎมณเฑียรบาล รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ/ พระราชกําหนด
ประมวลกฎหมาย คําสั่ง/ประกาศของคณะปฏิวัติ และกฎหมายอื่น ๆ อันไดแก ระเบียบวาดวยการพัสดุ
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย สวนตัวบทกฎหมาย พระบรม
ราชโองการ และสนธิสัญญานั้น เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไมเปดใหบริการ
ในตัวบทกฎหมายแมบทแตละประเภทจะมีกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในกฎหมายแมบท
ประกอบอยูดวย เชน ในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา
พ.ศ. 2522 จะมีกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ไดแก กฎกระทรวง คําสั่ง
ประกาศ พระราชกฤษฎี กา และระเบี ยบ ส วนในรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 จะมี
กฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นี้ไดแก ขอกําหนด
ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบตาง ๆ สําหรับกฎหมายลําดับรองนี้ ผูวิจัยจะคัด
เลือกเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใชตั้งแตปพ.ศ.ปจจุบันยอนหลังไปจนถึงปพ.ศ. 2500 เทานั้น ไมนับรวม
กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใชกอนหนานี้เนื่องจากเอกสารกฎหมายดังกลาวนี้มีจํานวนมากและผูวิจัยมีขอจํากัด
ดานเวลาในการจัดทําคลังขอมูล
3) ดาวนโหลด (Download) และบันทึกเอกสารกฎหมายที่คัดเลือกตามเกณฑลงในคอมพิวเตอร
เพื่อเปนฐานขอมูลที่จะนําไปจัดทําเปนคลังขอมูลภาษากฎหมายตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําตัวบทกฎหมายเพื่อเผยแพรเปนสาธารณประโยชน ผู
ที่สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถคลิกเลือกตัวบทกฎหมายที่ตองการและดาวนโหลดไปใชประโยชนได
ตามเงื่อนไขการใชบริการที่สํานักงาน ฯ กําหนดไวดังนี้45
• ทานสามารถเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดและสืบคนขอมูล
กฎหมายผาน Website ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดโดยไมเสียคาใชจาย
45

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. “เงื่อนไขการใชบริการ”. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก:

http://www.krisdika.go.th/terms.jsp?part=t
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• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดดําเนินการรักษามาตรฐานขอมูลเพื่อใหเกิดความนา
เชื่อถือตามมาตรฐานสากลในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลอยางเครงครัด โดยปองกัน
การแกไขขอมูลโดยไมไดรับสิทธิ
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดําเนินการแกไขขอมูลที่ผิดพลาดตามคําแนะนําของผูเขา
เยี่ยมชม
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการไดตลอดเวลาโดย
คํานึงถึงประโยชนของผูใชบริการเปนสําคัญ
• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอใหผูใชพึงพิจารณาขอมูลตาง ๆ เชนขอมูลหองสมุด
กฎหมาย การแสดงความคิดเห็น ขอแนะนํา บทความ การ Link ไปยัง Website ตาง ๆ ดวย
วิจารณญาณของตนเอง สํานักงานตลอดจนคณะบุคคลผูปฏิบัติงานไมตองรับผิดตอผูใช
หรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการใชขอมูลไมวากรณีใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ความ
เสียหายดังกลาวอาจจะเกิดจากความไมสมบูรณ ไมถูกตอง ความผิดพลาด ไมทันสมัย ฯลฯ
• กอนนําขอมูลจากหองสมุดกฎหมายไปใช ขอใหผูใชตรวจสอบจากราชกิจจานุเบกษาทุกครั้ง”
เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการใชบริการของหองสมุดกฎหมายในเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีก าขา งตน นี้จ ะเห็น วา ผูวิจัย ไมจํา เปน ตอ งทํา หนัง สือ ขออนุญ าตดาวนโหลดเอกสารกฎหมาย
จากเว็บไซตเพื่ อใชประโยชน แตอยางใด เนื่องจากไมมีป ญ หาเรื่องลิขสิทธิ์ ตางจากการดาวน โหลด
เอกสารประเภทอื่ น ๆ ซึ่ ง เจ า ของเอกสารไม ต อ งการเผยแพร เป น สาธารณประโยชน เช น งาน
วรรณกรรม ขอเขียนเชิงสารคดี เอกสารสัญ ญา งานเขียนเชิงวิชาการตาง ๆ เหลานี้เปน ตน กรณีดัง
กลาว ผูจัดสรางคลังขอมูลตองทําหนังสือขออนุญ าตเจาของลิขสิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงป ญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์และการฟองรองคดีความกันในภายหลัง
อยางไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่
เผยแพรทางอินเตอรเนต กลาวคือ สํานักงาน ฯ ปองกันมิใหผูที่เขามาเยี่ยมชม หรือผูใชเอกสารกฎหมาย
ที่ดาวนโหลดนี้ปรับเปลี่ยน ตอเติมหรือแกไขขอความในตัวบทกฎหมายโดยมิไดรับอนุญาต มาตรการ
ดังกลาวคือการใหเอกสารกฎหมายในเว็บไซตนี้อยูในรูปแบบที่ทําสําเนาไมไดอยางหนึ่ง และอยูในรูป
ของเอกสาร PDF อีกอยางหนึ่งดังแสดงในภาพที่ 3.5 และภาพที่ 3.6
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ภาพที่ 3.5 แสดงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่อยูในรูปของเอกสาร
ประเภทอานอยางเดียว หรือ Read-Only ไมสามารถทําสําเนาหรือบันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอรได
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ภาพที่ 3.6 แสดงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่อยูในรูปของเอกสาร PDF
Print Version สามารถทําสําเนาและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรเปนไฟล PDF ได เมื่อสั่งพิมพ
เอกสารที่ไดจะมีลายน้ําเปนชื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรากฏอยูบนกระดาษดวย
การที่สํานักงานคณะกรรมการกําหนดใหเอกสารที่สั่งพิมพได และทําสําเนาเพื่อบันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอรในรูปแบบเอกสาร PDF นั้นทําใหเกิดขอยุงยากในขั้นตอนการนําฐานขอมูลเอกสาร
กฎหมายไปเขาโปรแกรมคอนคอรแดนซ (Concordance) กลาวคือ ขอมูลที่จะนําไปประมวลผลใน
โปรแกรมคอนคอรแดนซจะตองเปนขอมูลที่อยูในรูปของตัวอักษรลวน (Plain Text) เทานั้น โปรแกรม
คอนคอรแดนซจะไมอานเอกสาร PDF ทําใหผูวิจัยไมสามารถปอนขอมูลที่เปนเอกสาร PDF เขาโปรแกรม
คอนคอรแดนซไดโดยตรง จําเปนตองแปลงเอกสาร (Convert) PDF นี้ใหเปนเอกสาร Plain Text เสียกอน
การแปลงเอกสารทําไดโดยวิธีการดังตอไปนี้
1. เปดเอกสาร PDF ที่ตองการรวบรวมไวในคลังขอมูล
2. กด Ctrl + A และ Ctrl + C เพื่อเลือกขอความทั้งหมดในเอกสาร
3. เปดเอกสาร Notepad46 และกด Ctrl + V เพื่อวางขอความที่เลือกไวในขอ 2 ดังแสดงในภาพที่ 3.7

46

เปนโปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Programme) โปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว (ในแมคอินทอชก็มี) เปนโปรแกรมที่ทําใหสามารถ
บันทึกโนตยอ หรือเรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว และจะเรียกมาดูไดตลอดเวลา แมวาในขณะนั้นจะใชโปรแกรมอื่นอยู (เหมือนกระดาษทด)
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ภาพที่ 3.7 แสดงเอกสาร Notepad ซึ่งมีขอความพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 ที่คัดลอกมาจากเอกสาร PDF
4. การเลือกขอความทั้งหมดในขอ 2 จะทําใหขอความ “สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ที่
เปนลายน้ําปรากฏอยูเปนจํานวนมากในเอกสาร Notepad ดังนั้นจึงตองลบขอความดังกลาวนี้ มิเชนนั้นแล
วจะทําใหไดคําที่ไมสําคัญตอการศึกษาลักษณะภาษาเฉพาะ การลบขอความลายน้ําทําไดโดยกด Ctrl +
H เพื่อใชโปรแกรม Replace จากนั้นใหพิมพคําวา “สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ซึ่งเปนขอความที่
ไมตองการ และเลือก “Replace All” เพื่อแทนที่ขอความ “สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ทั้งหมดใน
เอกสารดวยพื้นที่วางเปลา ปราศจากขอความใด ๆ วิธีนี้จะลบขอความที่ไมตองการทั้งหมดไดในคราวเดียว
ดังตัวอยางในภาพที่ 3.8
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ภาพที่ 3.8 แสดงการลบขอความ “สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา” ทั้งหมดในเอกสาร Notepad ใน
คราวเดียวโดยใชปุม Ctrl + H
5. เมื่อลบขอความลายน้ําทั้งหมดในเอกสารแลว ก็จะไดเอกสาร Notepad ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่สามารถนําไปสรางเปนคลังขอมูลภาษากฎหมายได เนื่อง
จากเอกสาร Notepad เมื่อบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอรโดยใช Save As แลว จะไดเอกสารที่เปนขอความ
ลวน (Plain Text) มีนามสกุลคือ .txt อยางไรก็ตาม เอกสารที่บันทึกไวนี้จะมีการเขารหัส (encoding) เปน
แบบ unicode (เก็บสองไบตตอหนึ่งตัวอักษร) ซึ่งจะตองนํามาแปลงภายหลังใหเปนการเขารหัสแบบ
ascii (เก็บหนึ่งไบตตอหนึ่งตัวอักษร) โดยใชโปรแกรมแปลเอกสาร (Text Converter) กอนที่จะนํา
เอกสารนี้ไปใชกับโปรแกรมคอนคอรแดนซได
นอกจากนี้เอกสารที่แปลงเปนเอกสาร .txt แลว ใหตั้งชื่อเอกสารเปนภาษาอังกฤษตามตัวอยางใน
ภาพที่ 3.9 มิเชนนั้น หากนําเอกสารซึ่งตั้งชื่อเปนภาษาไทยไปเขาโปรแกรมแปลงเอกสาร(Text Converter) จะ
เกิดปญหาไดคือ โปรแกรมจะไมอานเอกสารซึ่งมีชื่อเปนภาษาไทย ทําใหแปลงเอกสารไมได ดังนั้นใหตั้งชื่อ
เอกสารเปนภาษาอังกฤษตามแตที่เห็นวาสมควร และทําใหอางอิงไดงาย
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ภาพที่ 3.9 แสดงการบันทึกเอกสาร.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ในรูป
ของเอกสาร .txt และใสรหัสเปน Unicode
4) นําฐานขอมูลที่ไดไปเขาโปรแกรมแปลงเอกสาร (Text Converter) และโปรแกรมคอคอรแดนซ
Concordance เพื่อใชเปนทรัพยากรการแปล
กอนที่จะนําเอกสารไปเขาโปรแกรมคอนคอรแดนซเพื่อใชศึกษาลักษณะภาษากฎหมาย หรือ
เพื่อใชเปนทรัพยากรการแปลนั้น จําเปนตองแปลงเอกสารที่ไดบันทึกโดยใสรหัส (Encoding) ไวเปน
Unicode ในขั้นตอนขางตนใหเปน Window 874 เสียกอน โดยเอกสารที่ไดจะเปนเอกสารที่สามารถนํา
ไปใชก ับ โปรแกรมคอนคอรแ ดนซไ ด ขั ้น ตอนการใชโ ปรแกรม Text Converter แปลงเอกสาร
Unicode ใหเปน Window 874 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ด า ว น โ ห ล ด โ ป ร แ ก ร ม Text Converter 1.12 จ า ก เ ว ็บ ไ ซ ต
http://pioneer.chula.ac.th/~awirote/ling/wire.htm และติดตั้งลงในคอมพิวเตอร
2. นําเอกสารที่เปน Unicode ไปเขาโปรแกรม Text Converter โดยเลือกแฟมเอกสารที่ตองการ
แปลง โดยเข าไปตามตํ าแหน งที่ บั น ทึ ก แฟ ม เอกสารไว จากนั้ น ให คลิ ก ที่ แ ฟ ม เอกสารเพื่ อเป ด แฟ ม
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เอกสารทั้งหมดในแฟมจะมาอยูที่ชองทางขวามือ ตอมาใหเลือกเอกสารทั้งหมดที่ตองการแปลงโดยกด
Shift คางไว แลวเลือกเอกสารที่อยูตอนบนสุดของตารางและตอนลางสุดของตาราง เอกสารที่เลือกไวแล
วจะมีแถบสีน้ําเงินคาดไว จากนั้นใหกดปุม Add เอกสารที่เลือกไวทั้งหมดจึงจะมาอยูที่ชองขวามือสุดดัง
ตัวอยางในภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 แสดงการแปลงเอกสารดวยโปรแกรม Text Converter 1.12
จากนั้นใหเลือก Option เปน Del Multiple Newline โดยใหสังเกตวามีเครื่องหมายถูก 3อยูหนา
ขอความ Del Multiple Newline เมื่อเลือกแลวใหกดที่ปุม Convert Text และเลือก Unicode=> Window
874 หลังจากที่แปลงเอกสารแลว โปรแกรมจะแจงใหทราบตามภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.11 แสดงผลเสร็จสิ้นการแปลงเอกสารโดยโปรแกรม Text Converter
หลังจากที่แปลงเอกสารเปน Window 874 แลวใหจัดเอกสารเปนแฟมตามหมวดหมูอยางเปน
ระเบียบ จากนั้นจึงนําเอกสารทั้งหมดไปเขาโปรแกรมคอนคอรแดนซ
โปรแกรมคอนคอรแดนซ Concordance
โปรแกรมคอนคอรแดนซเปนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการสืบคนคลังขอมูล
ภาษา หนาที่หลักของโปรแกรมนี้คือคนหาคําที่ตองการและจัดเรียงคํานั้นพรอมบริบทที่ปรากฏ47 หลัก
การทํ างานของโปรแกรมคอนคอรแ ดนซ คือ หลั งจากที่ ผูใชนํ าคลั งขอมู ลที่ รวบรวมไดไปป อนเข า
47

วิโรจน อรุณมานะกุล. ภาษาศาสตรคลังขอมูล. หนา 186.

3-23
โปรแกรมคอนคอรแดนซแลว ผูใชสามารถกําหนดใหโปรแกรมคนหาคําที่ตองการพรอมกับบริบทรอบ
ขาง โดยแสดงคําคนและบริบทไดสองลักษณะ48คือ
1. KWIC (Key-Word In Context) เปนการแสดงผลแบบที่ยึดคําคนเปนหลักอยูตรงแกนกลาง
พรอมกับแสดงบริบททั้งซายและขวาของคํานั้น ซึ่งอาจแสดงผลโดยยึดขอบเขตของประโยคเปนหลัก
หรือยึดตามจํานวนคําหรือตัวอักษรที่ปรากฏขางซายและขวาของคําหลักนั้น หรืออาจกําหนดโดยยึด
จํานวนบรรทัดกอนและหลังของคําคนนั้นก็ได
2. การแสดงผลแบบเต็มจอ (Full Text) เปนการแสดงผลในลักษณะที่แสดงเอกสารนั้นตามที่
ปรากฏจริงเต็มหนาจอ โดยที่คําที่ตองการคนจะเนนใหเห็นเดนชัดกวาคําอื่น ๆ เชน ทําเปนตัวหนา หรือ
ขีดเสนใต เปนตน
การสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมายในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมคอนคอรแดนซ Thai
Concordance Version 1.14 (Win9x) ที่ดาวนโหลดมาจากเว็บไซต http://www.arts.chula.ac.th/~ling/ โดย
ใหแสดงผลแบบเต็มจอ ดังตัวอยางในภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 แสดงผลแบบเต็มจอ “อาศัยอํานาจ” ซึ่งกําหนดใหมีขอความดานซายจํานวน 500 คํา และ
ดานขวาจํานวน 250 คํา และกําหนดใหแสดงผลสูงสุด 200 ตัวอยาง จํานวนตัวอยางที่พบ
“อาศัยอํานาจ” คือ 197 ตัวอยาง
48

เรื่องเดียวกัน, หนา 190.
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5) การใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลรวมกับโปรแกรมคอนคอรแดนซ
1. เปดโปรแกรมคอนคอรแดนซที่ไดติดตั้งไว
2. คนแฟมเอกสารที่มีคลังขอมูลจากตําแหนงที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรตามที่ไดกลาวไวใน
หัวขอการจัดสรางคลังขอมูล
3. เมื่อพบแฟมที่ตองการนําไปใชกับโปรแกรมคอนคอรแดนซ ใหปอนขอมูลเขาโปรแกรม
โดยเลือกเอกสารที่อยูในแฟมใหเปนแถบสีน้ําเงินดังภาพที่ 3.16 และกดปุม Add ==> เอกสารที่เลือกไว
จะเขามาอยูในชองวางสีขาวทางขวามือ
4. จากนั้นพิมพคําที่ตองการหา เชน “อาศัยอํานาจ” และกําหนดจํานวนคําของขอความที่อยู
ทางซายมือและทางขวามือของคําคน หากตองการใหขอความแวดลอมคําคนเปนประโยคที่สมบูรณ อาจ
ต องกํ าหนดให จํานวนคํ าทั้ งด านซ ายและด านขวามากกวา 250 คํ า กรณี ตั วอยางในภาพ 3.13 นี้ ผู วิ จัย
กําหนดใหขอความทางขวามือของคําคนมีจํานวนคํา 500 คําเนื่องจากตองการศึกษาวา “อาศัยอํานาจ” จะมี
ขอความอะไรตามมาไดบาง หรือมีรูปแบบการใชคําและประโยคตามหลังคําคนนี้อยางไร แตทั้งนี้ หาก
กําหนดจํานวนคํามากอาจทําใหโปรแกรมทํางานชาได เนื่องจากตองประมวลผลขอมูลจํานวนมาก
5. กําหนดจํานวนสูงสุดของตัวอยางที่ตองการใหโปรแกรมคอนคอรแดนซแสดงผล จํานวน
สูงสุดของตัวอยางมีตั้งแต 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000
6. เมื่อสรางขอกําหนดตาง ๆ ครบถวนแลวจึงกดปุม Concord โปรแกรมจะคนหาคําที่ตองการ
ใหและแสดงผลดังภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 แสดงการปอนคลังขอมูลที่บันทึกไวในคอมพิวเตอรเขาในโปรแกรมคอนคอรแดนซ การใส
คําคนและการตั้งขอกําหนดของจํานวนคําของขอความแวดลอมคําคนทั้งดานซายและดานขวา
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ภาพที่ 3.14: แสดงผลการคนคํา “อาศัยอํานาจ” ตามขอกําหนด
7. เมื่อเห็นผลการคนคําในคลังขอมูลดังนี้แลว ผูแปลหรือผูใชคลังขอมูลก็จะสามารถศึกษา
ลักษณะการใชคํา “อาศัยอํานาจ” โดยดูจากบริบทที่อยูรอบขาง ผูแปลจะทราบวามีคําหรือวลีใดบางที่จะ
เกิดรวมกับ “อาศัยอํานาจ” หรือทราบวา “อาศัยอํานาจ” ในแตละบริบทมีความหมายอยางไร เมื่อทราบ
ดังนี้ ผูแปลจะสามารถเลือกความหมายใหกับคําวา By virtue of ซึ่งเปนถอยคําทางกฎหมายในภาษา
อังกฤษไดอยางถูกตอง เหมาะกับบริบทรอบขาง อีกทั้งยังสามารถผูกประโยคที่มีคํานี้ปรากฏไดอยางถูก
ตองตามทําเนียบภาษากฎหมายของไทยได
บทตอไปจะกลาวถึงการทดลองนําคลังขอมูลภาษากฎหมายที่สรางไดไปใชเปนทรัพยากรการ
แปลเอกสารกฎหมายโดยใชโปรแกรมคอนคอรแดนซเปนเครื่องมือชวยสืบคนคําหรือวลีทางกฎหมาย
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บทที่ 4
การทดลองใชคลังขอมูลในการแปลเอกสารกฎหมาย
ในบทที่ผานมาไดกลาวถึงรายละเอียดของหลักเกณฑการออกแบบและการสรางคลังขอมูลภาษา
ประโยชนของคลังขอมูลในการแปลเอกสารกฎหมาย ตลอดจนตัวอยางการใชโปรแกรมคอนคอรแดนซ
สืบคนคําหรือวลีในคลังขอมูลเพื่อเปนทรัพยากรการแปล บทนี้จะกลาวถึงการทดลองใชคลังขอมูล
ในการแปลเอกสารกฎหมายที่เลือ กมาเปน กรณีศึก ษา โดยจะเริ่ม จากรายละเอีย ดของคลัง ขอ มูล
ภาษากฎหมายที่ออกแบบและสรางตามหลักเกณฑในบทที่ 3 จากนั้นจึงศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
การแปลเอกสารกฎหมายเพื่อใหทราบแนวทาง และหลักเกณฑการแปล แลวจึงวิเคราะหวาทกรรมของตน
ฉบั บ และกํ าหนดรูป แบบแปล ส วนสุด ท ายเป น การดําเนิ น การทดลองแปลโดยใชคลังขอมูลภาษา
กฎหมายที่จัดสรางขึ้น

4.1 คลังขอมูลภาษากฎหมาย
คลัง ข อ มู ล ภาษากฎหมาย (ภาคผนวก ข) จั ด เป น คลัง ข อ มูล เฉพาะทางภาษาเดี ย ว หรือ
Thai Specialised Monolingual Corpora กลา วคือ เปน คลัง ขอ มูล ที ่ร วบรวมจากเอกสารกฎหมายที่
สํา คัญ ตา ง ๆ เฉพาะที่เ ปน ภาษาไทยเทา นั้น เอกสารกฎหมายดัง กลา วไดแ ก รัฐ ธรรมนูญ แหง ราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติ
พระราชกํา หนด กฎกระทรวง ฯลฯ การรวบรวมคลังขอมูลภาษากฎหมายมีวัตถุประสงคเพื่อนํามา
ศึกษาลักษณะภาษากฎหมายไทยในฐานะที่เปนภาษาเฉพาะทาง (Language for Special Purposes--LSP)49
แขนงหนึ่ง และเพื่อใหผูแปลใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมาย คลังขอมูลภาษากฎหมายจะ
แสดงใหเห็นตัวอยางการใชภาษากฎหมายในสถานการณจริง ทําใหผูแปลทราบวาคําศัพทแตละคําใช
อยางไร และในบริบทใดบาง ตลอดจนทราบถึงลักษณะการผูกประโยค อีกทั้งสํานวนภาษากฎหมายที่มี
ระเบียบแบบแผนการใชคอนขางแนนอน
คลังขอมูลภาษากฎหมายที่สรางขึ้นนี้จัดเก็บในรูปของเอกสารอิเลกทรอนิกส ประเภท Text
File (.txt) โดยแยกหมวดหมูเ ปน แฟม เอกสารตามประเภทของกฎหมาย เชน แฟม พระราชบัญญัติ
แฟมกฎกระทรวง แฟมขอบังคับ แฟมประกาศกระทรวง เหลานี้เปนตน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ

49

การใชภาษาเฉพาะทาง หรือ Language for Special Purposes--LSP ตางจากการใชภาษาทั่วไป หรือ Language for General Purposes--LGP
คือ ภาษาเฉพาะทางจะใชเพื่อติดตอสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่ตองอาศัยความรูเฉพาะดาน เชน ภาษาการแพทย ภาษาคณิตศาสตร ภาษากฎหมาย
ขณะที่ภาษาทั่วไปไดแกการใชภาษาในสถานการณชีวิตประจําวัน (Bowker and Pearson: 2002, 25)
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สืบคนและนําไปใชกับโปรแกรมคอนคอรแดนซ (Concordance) ซึ่งไดกลาวถึงโดยละเอียดแลวใน
บทที่ผานมา ในหัวขอโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชกับคลังขอมูลภาษากฎหมาย
1) ขนาดของคลังขอมูล
ผูวิจัยนับจํานวนคําโดยประมาณของเอกสารในแตละแฟมโดยพิจารณาจากจํานวน Bytes* ของ
แตละแฟมเอกสาร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดจํานวนคําของคลังขอมูลภาษากฎหมายโดยพิจารณาจากจํานวน Byte ใน
แตละแฟมเอกสาร
รายการขอมูล
แบงตามประเภทกฎหมาย
(แฟม)
1. กฎกระทรวง
2. กฎขอบังคับ
3. ขอกําหนด
4. ขอบังคับ
5. ขอบัญญัติ
6. คําสั่ง
7. ตราพระบรมราชโองการ
8. ประกาศ
9. ประมวลกฎหมาย
10. พระราชกฤษฎีกา
11. พระราชกําหนด
12. พระราชบัญญัติ
13. ระเบียบ
14. กฎหมายอื่น ๆ

จํานวน
เอกสาร
ในแฟม
933
22
35
202
25
125
23
879
5
352
26
735
364
45

จํานวน Bytes ตอแฟม

จํานวนคํา
โดยประมาณ

5.60 MB (5,882,872 bytes)
443 KB (453,844 bytes)
419 KB (429,812 bytes)
1.84 MB (1,933,704 bytes)
350 KB (358,951 bytes)
326 KB (333,926 bytes)
53.8 KB (55,122 bytes)
3.59 MB (3,775,055 bytes)
1.00 MB (1,049,882 bytes)
2.22 MB (2,332,385 bytes)
323 KB (331,451 bytes)
16.8 MB (17,635,067 bytes)
3.15 MB (3,305,807 bytes)
203 KB (208,273 bytes)

588,287.20
45,384.40
42,981.20
193,370.40
35,895.10
33,392.60
5,512.20
377,505.50
104,988.20
233,238.50
33,145.10
1,763,506.70
330,580.70
20,827.30

รวม

3,771

38,086,151 Bytes

3,808,615.10

*หมายเหตุ: กําหนดให 1 คํามีคาประมาณ 10 Bytes (10 อักขระ)

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคการใชงานของคลังขอมูลภาษากฎหมาย รวมถึงปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เชน ขอบเขตของเนื้อหาขอมูลที่อยูในคลังขอมูล และความนาเชื่อถือของแหล ง ข อ มู ล ผูวิจัยเห็นวา
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คลั งข อมู ลภาษากฎหมายนี้ มี จํ านวนคํ า หรือขนาดที่ เหมาะสม คื อ 3, 808,615.10 คํ า ทั ้ง นี ้เ ปน เพราะ
ประการแรก ขอ มูล ที่คัด เลือ กและรวบรวมไวใ นคลัง ขอ มูล นี้ค รอบคลุมกฎหมายลายลักษณอักษร
ของไทยที่สําคัญครบทุกประเภท50 ทําใหไดคลังขอมูลที่แสดงลักษณะการใชภาษากฎหมายอยางรอบดาน
เมื่อนํา มาใชเปนเครื่องมือศึกษาลักษณะการใชภาษากฎหมายไทย หรือนํามาเปนทรัพยากรการแปล
เอกสารกฎหมาย ผูใชจะเห็นตัวอยางการใชภาษากฎหมายไทยรูปแบบตาง ๆ ในบริบทที่หลากหลาย
ประการที่สอง ภาษากฎหมายไทยที่อยูในคลังขอมูลนี้ก็ถือเปนภาษากฎหมายมาตรฐานและนาเชื่อถือ
เนื่องจากแหลงที่มาของขอมูลไดแกเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาwww.krisdika.go.th
2) แหลงที่มาของขอมูล
แหลงที่มาของขอมูลในคลังขอมูลภาษากฎหมายคือ หองสมุดกฎหมายในเว็บไซตของสํานัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (Office of the Council
of State) ซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
“มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่ม เติม โดยพระ
ราชบัญ ญัต ิค ณะกรรมการกฤษฎีก า (ฉบับ ที ่ 4) พ.ศ. 2542 บัญ ญัต ิใ หสํ า นัก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้51
50

กฎหมายลายลักษณอักษรเปนกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการบัญญัติกฎหมาย กฎหมายลายลักษณอักษรจึงเปนกฎหมายตามแบบพิธีซึ่งมีวิธี
การบัญญัติที่แตกตางกัน เหตุนี้กฎหมายลายลักษณอักษรจึงมีชื่อเรียก รูปแบบและมีความสําคัญแตกตางกันไปตามฐานะขององคกรที่มี
อํานาจบัญญัติกฎหมายนั้น ๆ สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายลายลักษณอักษรที่สําคัญดังตอไปนี้
1. กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ไดแก
(1) รัฐธรรมนูญ
(3) ประมวลกฎหมาย
(2) พระราชบัญญัติ (4) กฎมณเฑียรบาล
2. กฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร ไดแก
(1) พระราชกําหนด (3) พระราชกฤษฎีกา
(2) กฎกระทรวง
(4) กฎ ก.พ. และกฎ ก.ค.
3. กฎหมายที่ออกโดยคณะผูกอการยึดอํานาจการปกครองประเทศไดสําเร็จ ไดแก
(1) ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิวัติ
(2) ประกาศและคําสั่งของคณะปฏิรูป ฯ
(3) ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ
4. กฎหมายที่ออกโดยองคการปกครองตนเอง ไดแก
(1) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร (3) เทศบัญญัติ
(2) ขอบัญญัติจังหวัด
(4) ขอบังคับสุขาภิบาล
(5) ขอบัญญัติเมืองพัทยา
(สุนทร มณีสวัสดิ์, ดร. และคณะ. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน, 2543. หนา 20.)
51

[ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.krisdika.go.th/about_01.jsp?head=1&item=3
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(1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย และ
ศึกษาและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย
(2) พิจารณาและจัดทํารางกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการใหมีหรือแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย
(3) ชวยเหลือและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการรางกฎหมายแกหนวยงานของรัฐ
(4) ใหความเห็นหรือปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายใหแกหนวยงานของรัฐหรือตามที่รัฐ
บาลตางประเทศหรือสถาบันระหวางประเทศรองขอ
(5) ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและเจาหนาที่ของรัฐใน
ดานกฎหมายและการรางกฎหมาย รวมทั้งการเผยแพร ทําความเขาใจในดานกฎหมายแกบุคคลทั่วไป
(6)ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายและการบริหารราชการ
แผนดิน
(7) จัดพิมพความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเผยแพร เวนแตเรื่องที่เปนความลับ
(8) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(9) ศึกษาและรวบรวมขอมูล รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับระบบกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายตางประเทศ และงานวิจัยกฎหมายหรือวิชาอื่นที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งของไทยและตางประเทศ
เพื่อประโยชนแ กการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกฤษฎีก าและคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้”
เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขางตนจะเห็นวาแหลงที่มาของขอ
มูลนี้นาเชื่อถือเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใน
การรางกฎหมายตาง ๆ เพื่อใชบังคับ จึงอาจนําเอกสารกฎหมายจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามารวบรวมไวในคลังขอมูลใหเปนตัวแทนแสดงลักษณะภาษากฎหมายไทยมาตรฐาน เพื่อศึกษา
และพัฒนาเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายตามที่ตั้งสมมติฐานไวได
แม ข อ มู ล ในคลั ง ข อ มู ล ภาษากฎหมายจะมาจากเพี ย งแหล ง เดี ย ว คื อ หองสมุดกฎหมาย
ในเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th แตแหลงที่มาดังกลาวก็มีขอมูลที่
เปนเอกสารกฎหมายจํานวนมากเพียงพอ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทําตัวบทกฎหมายเพื่อ
เผยแพรในเว็บไซต โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนตาง ๆ ตามประเภทตัวบทกฎหมายดังแสดงในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1 แสดงหนาเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th และประเภท
ของตัวบทกฎหมาย
ภายในตัวบทกฎหมายแมบทซึ่งจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกฎหมายนั้นจะมีกฎหมายลําดับ
รองซึ่งออกตามความในกฎหมายแมบท ไลเรียงตามลําดับเวลาที่กฎหมายฉบับนั้นประกาศใช ยกตัวอยาง
เชน เมื่อคลิกเขาไปในรัฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเปน กฎหมายแม บ ทจะพบ
กฎหมายลํา ดั บ รองลงมาอั น ได แ ก 1. ข อ กํา หนด 2. ข อ บั ง คั บ 3. คํา สั่ ง 4. ประกาศ 5. พระราช
กฤษฎีกา และ 6. ระเบียบ ดังแสดงในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 แสดงตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในเว็บไซตและ กฎหมาย
ลําดับรองฉบับตาง ๆ
สําหรับตัวบทกฎหมายประเภทอื่น ๆ เชน พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย ฯลฯ การจัดระเบียบขอ
มูลตัวบทกฎหมายก็มีลักษณะเดียวกัน คือ มี ตัวบทกฎหมายหลักและกฎหมายลําดับรอง ยกเวนตัวบท
กฎหมายประเภทพระราชบัญญัติที่การจัดระเบียบขอมูลในเว็บไซตเปนแบบตามลําดับพยัญชนะอันไดแก
หมวดพระราชบัญญัติที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะ ก ข ค ง จ ช ด ต ท ธ น บ ป ผ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ส ห และ อ
ในแตละหมวดจะประกอบดวยพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ และในพระราชบัญญัติแตละฉบับนั้นก็จะมี
กฎหมายลําดับรองลงมาอีกมากมาย เชน ในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. 2517 จะมี
กฎหมายลําดับรองประเภทประกาศ และระเบียบ หรือในพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2521 มีก ฎหมายลํา ดับ รองลงมาไดแ ก กฎกระทรวง คํา สั ่ง ประกาศ พระราชกฤษฎีก า และ
ระเบียบดังแสดงในภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 แสดงกฎหมายลําดับรองประเภทตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2521
3) สื่อการนําเสนอ
คลั งข อมู ลภาษากฎหมายนี้ จั ด สรางขึ้น จากการรวบรวมเอกสารกฎหมายที่ เขี ยนขึ้ น แต เดิ ม
(Written Text) มิใชเอกสารที่เรียบเรียงจากการพูดแตอยางใด เอกสารที่รวบรวมมาเปนคลังขอมูลภาษา
กฎหมายไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พระราชบัญญัติตาง ๆ พระราชกําหนดกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ฯลฯ เอกสาร
กฎหมายเหลานี้มีหนาที่คือเพื่อใชควบคุมบังคับสมาชิกในสังคมใหประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่รัฐได
วางไว รวมทั้งเพื่อกําหนดบทลงโทษกรณีที่ฝาฝนละเมิด ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองบัญญัติขอกําหนดหรือบท
ลงโทษไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหสมาชิกในสังคมไดรับทราบและปฏิบัติตาม อีกทั้งยังเพื่อใหเจาหนา
ที่ของรัฐที่เกี่ยวของสามารถนําบทบัญญัติตาง ๆ ในกฎหมายไปใชบังคับตามเจตนารมณของกฎหมายนั้น
ๆ ได มานิตย จิตตจันทรกลับ52 กลาวไววา

52

มานิตย จิตตจันทรกลับ. เทคนิคการอานกฎหมายและวิธีการเรียนกฎหมาย.

[เว็บไซต] เขาถึงไดจาก http://www.thaijustice.com/manitbook.htm
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“การที่ กฎหมาย ตองบันทึกไวเปน ตัวอักษร ก็เพื่อใหเปนหลักฐานที่จะยกขึ้นมาอางอิงไดใน
ภายหลัง หากไมมีลายลักษณอักษรก็จะตองใชวิธีจําเอาไว ซึ่งอาจหลงลืม หรือจําผิดเพี้ยนกันไป อันเปน
เหตุใหเกิดการโตเถียงกัน และไมมีทางหาขอยุติได”
4) หัวเรื่อง
การสรางคลังขอมูลภาษากฎหมาย ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะเอกสารในหัวเรื่องหลัก กลาวคือ เอกสาร
กฎหมายที่ เป นบทบัญญั ติแห งกฎหมายลายลักษณ อักษรประเภทตาง ๆ ที่ มี ผลบั งคั บใช ควบคุมความ
ประพฤติของสมาชิกในสังคม และกําหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝนละเมิด ไมรวมเอกสารดานกฎหมายอื่น ๆ
ซึ่ งเป นเอกสารในหั วเรื่ องยอย ทั ้ง นี ้เนื ่อ งจากเอกสารดัง กลา วนี ้ไ มถ ือ เปน กฎหมายตามคํ า นิย ามที่
พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 3 ฉบับแกไขเพิ่มเติมไดใหไวดังนี้
กฎหมาย น. กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีต
ประเพณีอัน เปน ที ่ย อมรับ นับ ถือ เพื ่อ ใชใ นการบริห ารประเทศ เพื ่อ ใช
บัง คับ บุค คลใหป ฏิบัติต าม หรือ เพื่อ กํา หนดระเบีย บแหง ความสัม พัน ธ
ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ
5) ภาษา
สําหรับคลังขอมูลภาษากฎหมายในการวิจัยนี้ ผูวิจัยรวบรวมเอกสารกฎหมายเฉพาะที่เขียนขึ้น
เปนภาษาไทย โดยรวบรวมจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนหนวยงานรัฐบาลที่
เชื่อถือได มีภาระหนาที่ในการรางกฎหมาย ผูวิจัยไมรวมเอกสารกฎหมายที่เดิมรางเปนภาษาตางประเทศ
แลวจึงแปลเปนภาษาไทย
6) อายุของเอกสาร
คลังขอมูลภาษากฎหมายในการวิจัยนี้สรางขึ้นโดยรวบรวมเอกสารกฎหมายทั้งที่เปนปจจุบัน
และที่รางไวนานแลวคละกันไป เอกสารกฎหมายที่เปนปจจุบัน คือตั้งแตพ.ศ. 2500 จนถึงพ.ศ. ปจจุบัน
ไดแกเอกสารกฎหมายลําดับรอง เชน กฎกระทรวง คําสั่ง ประกาศ และระเบียบ รวมทั้งพระราชบัญญัติ
บางฉบับ สวนกฎหมายที่รางไวนานแลวและยังคงนํามารวบรวมไวในคลัง ขอ มูล ภาษากฎหมายไดแ ก
พระราชบัญญัติตาง ๆ เชน พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุน
โภคภัณฑ พ.ศ. 2497 สาเหตุที่ยังรวบรวมเอกสารกฎหมายที่รางไวนานแลวนี้เขาไวในคลังขอมูลภาษา
กฎหมายไทยเนื่องจากตัวบทกฎหมายเหลานี้แมจะรางไวนานแลว แตก็เปนตัวบทกฎหมายที่ยังคงมีผล
บังคับใช อีกทั้งเมื่อพิจารณาการใชภาษาของตัวบทกฎหมาย ก็พบวารูปแบบการใชภาษากฎหมายยังคงไม
แตกตางจากภาษากฎหมายในตัวบทกฎหมายปจจุบัน
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4.2 การแปลเอกสารกฎหมาย
ดั ง ที่ ไ ดก ลา วไว แ ลว ในหั ว ข อ ทํา เนีย บภาษากฎหมาย ภาษากฎหมายเปน ภาษาเฉพาะทาง
ใชสื่ อ สารเพื่ อวัต ถุ ป ระสงค เฉพาะด าน (Special-Purpose Text) กล าวคือ เพื่ อให เกิ ด ผลทางกฎหมาย
(Legal Effect) ระหวางผูที่อยูในแวดวงอาชีพทางกฎหมาย ความเฉพาะทางของภาษากฎหมายพิจารณา
ไดจากการใชภาษาทั้งในระดับคํา ระดับประโยค และระดับปริจเฉท หรือการเชื่อมโยงความ ดวยเหตุนี้
การแปลเอกสารกฎหมายจึงถือเปนการสื่อสารเฉพาะทางอยางหนึ่งดวยเชนกัน เอกสารกฎหมายมีวัตถุ
ประสงคเพื่อใหเกิดผลทางกฎหมายเชนใด ฉบับแปลของเอกสารกฎหมายก็มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผล
ทางกฎหมายเชนนั้น
การแปลเอกสารกฎหมายจั ด เป น การแปลเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค เฉพาะด าน 53 (Special-Purpose
Translation) จึงตองมีหลักเกณฑและวิธีการแปล รวมทั้งขอกําหนดเงื่อนไขในการแปลเปนพิเศษ แตก
ตางจากการแปลตนฉบับประเภทอื่น ๆ ขณะที่การแปลนวนิยาย ผูแปลอาจใชรูปแบบการแปลไดหลาก
หลาย สามารถดัดแปลงตนฉบับ ทั้งสวนที่เปนเนื้อหาสาระและรูปแบบการใชภาษาของผูสงสารในตน
ฉบับไดตามแตที่เห็นสมควรเพื่อใหฉบับแปลมีอรรถรสทางวรรณกรรม แตการแปลเอกสารกฎหมายซึ่ง
เปนการแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน ผูแปลจะตองซื่อสัตยและเครงครัดกับอรรถสาระของตนฉบับ
คือถายทอดเนื้อความในตนฉบับใหถูกตองเที่ยงตรง (Fidelity) ดังที่ Susan Sarcevic54 กลาวเกี่ยวกับ
เงื่อนไขของการแปลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดานไวดังนี้
“Jumpelt (1961:18) proclaimed that translators of special-purpose texts must strive to convey
the information content of the source text as accurately as possible.”
นอกเหนือจากความเที่ยงตรงดานอรรถสาระแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งผูแปลเอกสาร
กฎหมายจะตองนําเสนอใหไดในบทแปลคือตองใหบทแปลสามารถสื่อสารแบบเฉพาะทาง และเพื่อวัตถุ
ประสงคเฉพาะดานไดอยางสัมฤทธิ์ผลภายในแวดวงผูมีอาชีพทางกฎหมายไดเชนเดียวกับตนฉบับ ดังที่
Susan Sarcevic55 กล าวถึ งทฤษฎี ก ารแปล Skopostheorie56 ซึ่ งเกี่ ยวของกับ การแปลเพื่ อวัต ถุป ระสงค
เฉพาะดานวา
“Although Vermeer claims that the Skopostheorie applies to all translations (1982: 99), he has
had difficulty convincing LSP theorists that it is useful for special-purpose texts as well. This is
53
54

Sarcevic, Susan. New Approach to Legal Translation. Hague: Kluwer Law International, 1989.

เรื่องเดียวกัน, หนา 65.
อางถึงในเชิงอรรถขางตน, หนา18.
56
จะไดกลาวโดยละเอียดตอไปในหัวขอการเลือกรูปแบบการแปล
55
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because the function of special-purpose translations is usually the same as that of the source text. Thus
theorists of specialised translation still tend to insist that the goal of LSP translators is to transfer the
meaning of the message of the source text as accurately as possible.”
เพื่อใหผูแปลบรรลุเปาหมายการแปลขางตน ผูแปลจะตองระบุวัตถุประสงคการนําเอกสาร
กฎหมายที่เปนฉบับแปลไปใช อีกทั้งระบุกลุมผูรับสารในฉบับแปล จากนั้นจึงใชภาษาในบทแปลใหถูก
ตองตามความนิยมของผูรับสาร หรือแปลใหถูกทําเนียบภาษานั่นเอง เพราะหากแปลเอกสารกฎหมายให
มีเนื้อความถูกตองตรงตามตนฉบับ อีกทั้งใชภาษากฎหมายไดอยางถูกตอง เปนไปตามความคาดหวัง
ของผูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารเฉพาะทางนี้แลว ผูรับสารในฉบับแปลก็จะสามารถนําเอกสารกฎหมาย
ซึ่งเปนฉบับแปลนี้ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค ผลทางกฎหมาย (Legal Effect)
ของเอกสารฉบับแปลก็จะเกิดขึ้นเชนเดียวกับที่เอกสารตนฉบับกอใหเกิดผลทางกฎหมาย

4.3 วาทกรรมวิเคราะหและการเลือกรูปแบบการแปล
4.3.1 วาทกรรมวิเคราะห
หั ว ข อ นี้ จ ะวิ เคราะห ว าทกรรมของต น ฉบั บ ที่ เลื อ กมาเป น กรณี ศึ ก ษา โดยจะพิ จ ารณาองค
ประกอบของวาทกรรมทีละสวน วัตถุประสงคของการวิเคราะหวาทกรรมของตน ฉบับคือเพื่อใหผู
แปลเขาใจตนฉบับในฐานะเปนบริบทการสื่อสารอยางหนึ่ง และสามารถถายทอดบริบทการสื่อสาร
ดังกลาวนี้มาสูฉบับแปล อีกทั้งเพื่อใหผูแปลสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบการแปลที่เหมาะสมกับตน
ฉบับได
การวิเคราะหวาทกรรม57 (Discourse Analysis) คือการพิจารณาภาษาในฐานะที่เปนการสื่อสารทาง
สังคมอยางหนึ่ง และวิเคราะหภาษานั้นในระดับเหนือประโยค แตกตางจากการวิเคราะหในระดับคํา หรือ
ระดับประโยคและความหมายของคําหรือประโยคนั้น การวิเคราะหวาทกรรมจะพิจารณาที่บริบทการสื่อสาร
ระหว า งผู ส ง สารและผู รั บ สาร รวมถึ ง บริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของผู ส ง สารและผู
รั บ สารนั้ น ๆ ด ว ย
การวิเคราะหวาทกรรมมีประโยชนตอการแปลเพราะจะชวยใหผูแปลทําความเขาใจตัวบทตน
ฉบับไดอยางรอบดานมากขึ้น ไมจํากัดอยูแตเพียงคําศัพทและรูปประโยคเทานั้น ผูแปลจะตองวิเคราะหวา
ตัวบทตนฉบับที่ตนตองแปลนั้นเปนการสื่อสารอยางหนึ่งที่ผูสงสาร หรือผูเขียนตองการใหผูรับสาร หรือ
ผูอานรับทราบ เชื่อถือ หรือปฏิบัติตาม อีกทั้งผูแปลยังตองทําความเขาใจวาตนเองก็เปนผูสงสารเชน
57

Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. USA: Cambridge University Press,
1991, p. 116.
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กัน โดยมีฉบับแปลเปนสารที่จะสื่อไปถึงผูรับสารซึ่งเปนผูอานฉบับแปล ในการสื่อสารสองสวน คือ
ระหวางผูเขียนตัวบทตนฉบับกับผูอานสวนหนึ่ง และระหวางผูแปลและผูอานฉบับแปลอีกสวนหนึ่ง
นี้ ผูแปลจะตองพิจารณาวาจะถายทอดบริบทการสื่อสาร อีกทั้งบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของการสื่อ
สารสวนแรกมาสูการสื่อสารสวนที่สองหรือไม และหากจะถายทอด จะทําอยางไรบาง
สําหรับ การวิจัย ครั้งนี้ การวิเคราะหว าทกรรมของตัวบทตนฉบับเปนประโยชนตอการแปล
เอกสารกฎหมายที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา เนื่องจาก การวิเคราะหองคประกอบวาทกรรมของตัวบท
ตนฉบับอันไดแก ประเภทของตัวบท (Text Type) ในฐานะที่เปนตัวบทเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะดาน มีการใช
ทําเนียบภาษาเฉพาะทาง บริบทการสื่อสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร รวมไปจนถึงการวิเคราะห
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในตนฉบับและฉบับแปล สิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยใหผูวิจัยตัดสินใจ
ไดวาควรเลือกรูปแบบการแปลอยางไร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารกับผูอานฉบับแปล
ตอ ไปจะไดก ลาวถึงการวิเคราะหอ งคป ระกอบวาทกรรมสว นตาง ๆ ของตัว บทตน ฉบับ ที่เลือ กมา
เปนกรณีศึกษา
1) การวิเคราะหตัวบท (Text Analysis)
การวิเคราะหตัวบทตนฉบับคือการพิจารณาประเภทของตัวบท (Text Type) ชองทางการสื่อสาร
อรรถสาระของตัวบท กลวิธีการเขียน ระดับภาษา และโครงสรางการเรียบเรียงเนื้อหา
Peter Newmark58 กลา วไวใ นหนัง สือ A Textbook of Translation วา ตัว บทแบง ออกเปน
ประเภทตาง ๆ ได 3 ประเภทอันไดแก
1.1) ตัวบทที่มีหนาที่แสดงออก (Expressive Text)
ตัวบทประเภทนี้ใหความสําคัญที่การแสดงออกของผูสงสาร ไมวาจะเปนการแสดงออกทาง
อารมณ หรือการแสดงออกทางอํานาจ การแสดงออกทางอารมณพบไดในตัวบทที่เปนงานวรรณกรรม
เชน บทกวี บทละคร นวนิยาย สวนการแสดงออกทางอํานาจวาเหนือกวาผูรับสาร (Authoritativeness)
นี้พบไดในตัวบทที่เปนเอกสารกฎหมาย และงานเขียนดานวิชาการ เปนตน เมื่อตัวบทประเภทนี้เนน
ความสําคัญที่การแสดงออกของผูสงสาร การถายทอดสารผานกระบวนการแปล ผูแปลจึงตองมุงเนนถาย
ทอดลักษณะสําคัญของผูสงสารดวย เชน หากตองแปลตัวบทที่เปนบทกวี ผูแปลก็ตองถายทอดลักษณะ
การใชภาษาของผูเขียนอันไดแก การใชสัมผัส การเลือกใชคําบางคําเปนพิเศษ สวนการแปลตัวบทที่เนน
การแสดงอํานาจของผูสงสาร (Authoritativeness) ผูแปลก็ยังคงตองถายทอดลักษณะการใชภาษาซึ่ง
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แสดงอํ านาจนั้ น รายละเอี ยดของลัก ษณะการใชภ าษาเชน นี้ ไดก ลาวไวแลวในหั วขอทํ าเนี ยบภาษา
กฎหมาย
1.2) ตัวบทที่มีหนาที่ใหขอมูล (Informative Text)
ตัวบทประเภทนี้มุงเนนความสําคัญของขอมูลในตัวบท ไมใหความสําคัญของตัวผูสงสาร ตัว
บทประเภทนี้ไดแก ขาวสารในหนังสือพิมพ บทความเชิงวิชาการตาง ๆ
1.3) ตัวบทประเภทเรียกรอง หรือเนนการแสดงออก (Vocative Text)
ตัวบทประเภทนี้มุงใหเกิดผลในสวนของผูรับสารเปนหลัก กลาวคือใหความสําคัญกับการชักจูง
ใหผูรับสารกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามเนื้อความ หรือสาระของตัวบท ยกตัวอยางเชน ตัวบทที่เปน
คูมือการใชงานอุปกรณไฟฟามุงเนนใหผูรับสาร หรือผูใชอุปกรณนั้นสามารถใชอุปกรณไดอยางถูกตอง
ตามขั้นตอนที่ใหไวในตัวบท หรือตัวบทที่เปนโฆษณาซึ่งมุงเนนใหผูรับสาร หรือผูที่ชมโฆษณานั้น
ตองการซื้อสินคาและบริการที่โฆษณา
เมื่อพิจารณาลักษณะสําคัญของตัวบทแตละประเภทขางตนแลว ผูวิจัยเห็นวาตัวบทตนฉบับที่
เลือกมาเปนกรณีศึกษานี้จัดอยูในประเภทแรก คือเปนตัวบทที่เนนความสําคัญของผูสงสาร สาเหตุที่จัดให
ตัวบทกรณี ศึกษาทั้ง พระราชบัญ ญั ติการจางงาน Employment Act 1988 และพระราชบัญ ญั ติการเขา
เมือง Immigration Act 1988 เปนตัวบทประเภทที่มีหนาที่แสดงออกเนื่องจากเปนตัวบทประเภทเอกสาร
กฎหมาย และมีลักษณะการแสดงออกซึ่งอํานาจของผูสงสาร ชองทางการสื่อสารระหวางผูสงสารและผู
รับสารคือตัวบทกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร
สํา หรั บ อรรถสาระของตั ว บทต น ฉบั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจ า งงาน ค.ศ. 1988 สวนที่ตัด
ตอนมาแปลเปนกรณีศึกษา คือมาตรา 1 ถึงมาตรา 2 มีอรรถสาระเกี่ยวกับการวางขอกําหนดตาง ๆ วา
ดวยเรื่องสิทธิของคนงานซึ่งเปนสมาชิกสหพันธแรงงานกรณีที่มีการประทวงของคนงาน รวมทั้งขอ
หา มและขอ พึงปฏิบัติข องสหพัน ธแ รงงาน สว นพระราชบัญ ญัติก ารเขา เมือ ง ค.ศ. 1988 สวนที่ตัด
ตอนมาแปลเปนกรณีศึกษา คือมาตรา 1 ถึงมาตรา 5 มีอรรถสาระเกี่ยวกับขอกําหนดรวมทั้งเงื่อนไขตาง ๆ
วาดวยการมีสิทธิของผูหญิงในการเขาเมืองในสหราชอาณาจักร
เมื่อพิจารณากลวิธีการเขียนของตัวบทตนฉบับ ผูวิจัยเห็นวา พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่เลือก
มานี้มีกลวิธีการเขียนแบบบรรยายความ (Descriptive) คือ บอกกลาวใหผูรับสารซึ่งเปนประชาชนใน
บังคับ ของสหราชอาณาจักรทราบวา ผูรับ สารที่มีสว นเกี่ยวของกับ การจางงานในสหราชอาณาจักร
หรือการเขาเมืองในสหราชอาณาจักรนั้นจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด หรือเงื่อนไขใด และในกรณีใดบาง
เพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อใหมีสิทธิตาง ๆ ตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีผลบังคับใชและ
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คุมครองอยู การบรรยายขอกําหนด หรือเงื่อนไข ผูสงสารซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีอํานาจหนาที่ในการ
รางกฎหมายนั้นสื่อสารอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน และปราศจากความเปนสวนตน คือละสรรพนาม
แทนผูสงสาร และที่สําคัญมีน้ําเสียงในเชิงออกคําสั่ง วาใหทําหรือหามมิใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง
เนื่องจากตัวบทตนฉบับเปนเอกสารกฎหมาย และเปนการสื่อสารระหวางรัฐกับประชาชนดวย
เรื่องจริงจัง คือเรื่องเกี่ยวกับขอกําหนดและขอหามตาง ๆ วาดวยสิทธิและหนาที่ของประชาชนในการเขา
เมืองและในการจางงาน ระดับภาษาที่ใชในตัวบทตนฉบับจึงเปนภาษาเขียนระดับทางการ ไมมีคําแสลง
หรือสํานวนใด ๆ ที่ใชกันในภาษาพูด ทั้งนี้เพื่อใหการสื่อสารดวยเรื่องดังกลาวสัมฤทธิ์ผล นั่นคือเพื่อให
ตัวบทตนฉบับมีความนาเชื่อถือ ผูรับสารสามารถเขาใจบทบัญญัติตาง ๆ ไดอยางชัดเจน และปฏิบัติตามได
สําหรับโครงสรางการเรียบเรียงเนื้อหาของตัวบทตนฉบับ พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้นํา
เสนอสารอยางเปนระบบระเบียบ คือ แบงบทบัญญัติตาง ๆ ของพระราชบัญญัติออกเปนหมวด แตละ
หมวดจะวาดวยเรื่องที่เปนแนวคิดหลักของกฎหมาย จากนั้นจึงแยกยอยความคิดหลักนั้นลงเปนมาตรา
ในแตละมาตรา จะมีใจความสําคัญของมาตราเปนหัวขอ หรือเปนวลีสั้น ๆ กํากับไวอยูดานซายของ
มาตรา (ดูภาคผนวก ค) เพื่อใหทราบวา มาตรานี้วาดวยเรื่องอะไรบาง นอกจากนี้ ในแตละมาตรา ยังมีขอ
กํ าหนดต าง ๆ ที่ เป น รายละเอี ย ดปลี ก ย อ ย ข อ กํ าหนดเหล านี้ จั ด เรี ย งให อ ยู ร องจากมาตรา เรี ย กว า
อนุมาตรา เชน มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 จะมีอนุมาตรา 10 อนุมาตราดวยกัน
แตละอนุมาตราซึ่งมีหมายเลขอยูในวงเล็บกํากับไวนั้นจะวาดวยขอกําหนดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนราย
ละเอียดปลีกยอยของมาตรา 2
2) การวิเคราะหบริบทของตัวบท Textual Context Analysis
การวิเคราะหบริบทของตัวบทหมายถึงการวิเคราะหตัวบทโดยพิจารณาที่บริบทภายในตัวบท(
Intratextual Context) และบริบทภายนอกตัวบท (Extratextual Context)59
บริ บ ทภายในตั ว บท (Intratextual Context) คื อ การเชื่ อ มโยงเนื้ อ ความต า ง ๆ ภายในตั วบท
(Coherence) การเชื่อมโยงความนี้เกิดจากการใชภาษาเชื่อมโยง (Cohesion) ทําใหผูรับสาร หรือผูอานตัวบท
นั้นสามารถติดตามสาระ หรือความคิดภายในตัวบทไดอยางตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน การใชภาษาเชื่อม
โยงความภายในตัวบทตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษานี้มีสองรูปแบบ รูปแบบแรกไดแก การแทนที่ขอ
ความดวยรูปแทน 4 รูป คือ การแทนดวยการซ้ําคําเดิม การแทนดวยคําสรรพนาม การแทนดวยการละไว
และการแทนดวยคําบงชี้ รูปแบบที่สองไดการใชคําเชื่อมตาง ๆ เชน การใชคําสันธาน

59

Halliday, M.A.K., and Hasan, Ruqaiya. Language, context, and text: aspects of language in social-semiotic
perspective. 2nd ed. Hong Kong: Oxford University Press, 1989.
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2.1) การเชื่อมโยงความดวยการแทนที่
(1) แทนดวยการซ้ําคําเดิม
(1) A member of a trade union who claims that the union has, without the support of a ballot,
authorised or endorsed any industrial action in which members of the union (including that
member) are likely to be, or have been, induced by the union to take part or to continue to take part
may apply to the court for an order under this section.
Section 1 of the Employment Act 1988
ตัวอยางขางตนนี้ เป นมาตรา 1 แหงพระราชบัญ ญั ติการจางงาน ขอความที่ขีดเสน ใตเปน ขอ
ความที่กลาวขึ้นเปนครั้งแรก สวนที่ทําเปนตัวเขมไวนั้นคือการเชื่อมโยงเนื้อความใหเปนเรื่องเดียวกัน
(Coherence) โดยการซ้ําคําเดิม คือ Union, Members of the Union และ That Member การใชภาษาเชื่อม
โยงความนี้ทําใหผูอานมาตรานี้สามารถติดตามเรื่องไดโดยตลอด และเขาใจวาผูสงสาร หรือผูรางกฎหมาย
มาตรานี้หมายถึงสมาชิกแหงสหพันธแรงงาน มิใชสมาชิกอื่นใด
(2) การแทนดวยสรรพนาม
(4) Subsection (2) above shall not preclude a woman from re-entering the United Kingdom if
since her marriage to the husband she has at any time previously been in the United Kingdom and
there was at that time no such other woman living as is mentioned in that subsection
Subsection (4) of Section 2 of Immigration Act 1988
การเชื่อมโยงความในตัวอยางขางตนคือการแทน A woman ดวยสรรพนาม She ทําใหผูรับสารติด
ตามเนื้อความในอนุมาตรานี้ไดอยางตอเนื่อง ไมสับสนวาขอกําหนดในอนุมาตรานี้มีผลบังคับใชแกผูหญิง
คนใด
(3) การแทนดวยการละไว
(2) Where, on an application under this section, the court is satisfied—
(a) that a trade union has, without the support of a ballot, authorised or endorsed any
industrial action;
(b) that (whether or not the action has already commenced) members of the union are
likely to be, or have been, induced by the union to take part or to continue to take part
in that action; and
Subsection (2) of Section 1 of Employment Act 1988
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การเชื่อมโยงความในประโยคขางตนอยูที่การละคําวา Trade ที่อยูใน Trade Union ซึ่งกลาวไว
ในตอนแรกในหัวขอ (a) โดยกลาวอีกครั้งหนึ่งวา The (trade) Union การละคําวา Trade นี้ยังคงทําใหผูรับ
สารติดตามเนื้อความไดวาผูสงสารยังคงกลาวถึงสหพันธแรงงาน มิไดกลาวถึงสหพันธอยางอื่น
(4) การแทนดวยคําบงชี้
(3) For the purposes of this section a trade union has authorised or endorsed any industrial
action if there has been—
(a) such an authorisation or endorsement of an act which has been done for inducing any
member of the union to take part or to continue to take part in that action; or
(b) such an authorisation of any proposed act for inducing such a member to take part or
to continue to take part in that action,
as requires that member, or if the act were done would require that member, to be treated for the
purposes of this section as induced by the union to take part or, as the case may be, to continue to take
part in that action.
Subsection (3) of Section 1 of Employment Act 1988
ประโยคตัวอยางขางตนนี้แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความใหตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกันดวยการ
ใชคํา บง ชี้ อัน ไดแ ก This และ Such ยกตัว อยา งเชน ในตอนแรกผูสง สารกลา วถึง การใหอํา นาจ
หรือการสลักหลัง (Has authorised or endorsed) ซึ่งไดทําเปนตัวเขมไว ตอมาเมื่อกลาวถึงเนื้อความ
ในสว นนี้ซ้ําอีก ครั้งจึง ใชคําบงชี้ Such เพื่อ ใหผูรับ สารไมสับ สน และติด ตามเนื้อ ความไดอยางตอ
เนื่อง
2.2) การเชื่อมโยงความดวยการใชคําเชื่อม
(iii) in the case of action which consists in action to which both of the questions mentioned in subparagraphs (i) and (ii) above are applicable, to the question or questions applicable to that part of the action
in which the applicant is likely to be, or has been, induced to take part or to continue to take part;
(iii) of (d) under Subsection (5) of Section 1 of Employment Act 1988
ผูสงสารเชื่อมโยงเนื้อความของบทบัญญัติหัวขอ (iii) นี้กับเนื้อความสวนอื่น ๆ ภายใตอนุมาตรา
(5) ดวยคําวา Above
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การวิเคราะหบริบทภายในตัวบทของตน ฉบับถือเปน สวนหนึ่งของการวิเคราะหวาทกรรม
ของตนฉบับ มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาตัวบทตนฉบับใหเกิดความเขาใจในระดับปริจเฉท คือมอง
ตนฉบับเปนกลุมกอน หรือเครือขายความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน
ดวยกลวิธีทางภาษาแบบเดียวกับที่ไดกลาวไวแลวในสวนของการวิเคราะหทําเนียบภาษากฎหมายใน
ระดับปริจเฉท ความเขาใจตนฉบับในระดับปริจเฉทมีประโยชนตอการแปลเนื่องจากจะทําใหผูแปล
พิจารณาตน ฉบับในระดับที่กวางขวางขึ้น ไมติดอยูที่ความหมายระดับคําและประโยค สามารถติด
ตามความคิดและเนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอในตนฉบับได เมื่อเกิดความเขาใจดังนี้ ก็จะสามารถ
ถายทอดออกเปนฉบับแปลที่อานเขาใจในตัวเอง มีความสัมพันธเชื่อมโยงทางความคิดไปในแนวทาง
เดีย วกับ ตน ฉบับ หากผูแ ปลไมวิเคราะหตน ฉบับ ในระดับ ปริจ เฉท และถายทอดความหมายเพีย ง
ระดับคําและระดับประโยค ฉบับแปลที่ไดอาจเปนเพียงหวงความคิดที่ไมตอเนื่องกัน สงผลใหการ
สื่อสารในฉบับแปลดอยประสิทธิภาพลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนฉบับ
ส ว นบริ บ ทภายนอกตั ว บท (Extratextual Context) หรื อ การเชื่ อ มโยงความกั บ ตั ว
บทอื่ น ๆนั้ น ตนฉบับที่ตัดตอนมา คือ มาตรา 1 ถึงมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988
และมาตรา 1 ถึง มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 มีการอางอิงถึงตัวบทอื่น ๆ เชน ใน
อนุมาตรา (7) มาตรา 1 แหงพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 มีการอางถึงพระราชบัญญัติฉบับเดียว
กันที่ออกในปค.ศ. 1984
“(7) In this section—
"date of the ballot" has the same meaning as in Part II of the 1984 Act;”
สําหรับพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ก็มีการอางอิงถึงตัวบทอื่น ๆ ดวย เชน มาตรา 4
แหงพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 อางถึงอนุมาตรา (3) มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการเขาเมือง
ค.ศ. 1971 ดังนี้
“4. At the beginning of subsection (3) of section 8 of the principal Act (exemption from
immigration control for members of diplomatic missions etc.) there shall be inserted the words
"Subject to subsection (3A) below," and after that subsection there shall be inserted---”
3) การวิเคราะหบริบทของการสื่อสาร (Situational Context Analysis)
ดั ง ที่ ไ ด ก ล า วไว ใ นส ว นที่ เ ป น ความหมายของการวิ เ คราะห ว าทกรรม การวิเคราะหตัวบท
ตนฉบับในหัวขอนี้ คือ การมองวาตนฉบับคือสถานการณการสื่อสารอยางหนึ่งซึ่งจะตองมีองคประกอบ
การสื่อสาร อันไดแก ผูสงสาร จุดมุงหมายในการสื่อสาร สาร ผูรับสาร และฉากการสื่อสาร
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1. ผูสงสาร
ผูสงสารของ พระราชบัญญั ติทั้งสองฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษานี้คือ รัฐบาลแหงสหราช
อาณาจักร ซึ่งเปนผูมีอํานาจในการตรากฎหมายไวบังคับใชในสหราชอาณาจักร
2. จุดมุงหมาย
จุดมุงหมายของการสื่อสาราคือเพื่อวางขอกําหนด ขอบังคับวาดวยเรื่องการเขาเมืองและการจาง
งานใหประชาชนในบังคับของรัฐบาลสหราชอาณาจักรถือปฏิบัติตาม
3. สาร
สารที่ผูสงสารตองการนําเสนอคือบทบัญญัติตาง ๆ วาดวยเรื่องการเขาเมืองในสหราชอาณาจักร
และการจางงานในสหราชอาณาจักร
4. ผูรับสาร
ผูรับสารของตัวบทตนฉบับคือประชาชนที่อยูในบังคับของรัฐบาลสหราชอาณาจักรซึ่งอยูรวม
สมัยกับตัวบทที่ออกในปค.ศ. 1988 รวมไปจนถึงผูรับสารหลังจากปค.ศ. ดังกลาวนี้จนกวาจะมีการแกไข
เพิ่มเติม หรือยกเลิกพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้
5. ฉากของการสื่อสาร
ฉากของการสื่อสารระหวางผูสงสารซึ่งเปน รัฐบาลสหราชอาณาจักรและประชาชนที่อยูใน
บังคับของรัฐบาลก็คือประเทศในสหราชอาณาจักร
4) การวิเคราะหบริบททางสังคม – วัฒนธรรม (Socio-Cultural Context Analysis)
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในตัวบทตนฉบับทั้งสองฉบับนั้นเปนสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในสหราชอาณาจักร เนื้อความตาง ๆ ที่กลาวไวในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ
แมจะสามารถทําความเขาใจได ดวยเปนเรื่องที่มีอยูเชนกันในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของภาษา
ปลายทางคือ ภาษาไทย แตยังมีบางสวนที่เปนบทบัญญัติ หรือขอกําหนดที่ผูแปล หรือผูวิจัยไมคุนเคย
เนื่องจากบทบัญญัติหรือขอกําหนดเหลานั้นบัญญัติขึ้นจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจาก
สังคมและวัฒนธรรมของผูแปล หรือผูวิจัยนั่นเอง การตระหนักถึงความสําคัญของความแตกตางระหวาง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผูสงสารในตนฉบับและผูสงสารในฉบับแปลเปนประโยชนเมื่อผู
แปลเกิดปญหาการทําความเขาใจตนฉบับสวนที่เปนความแตกตางดานบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
และไมสามารถถายทอดความเขาใจนั้นมาเปนฉบับแปลไดอยางถูกตอง เพื่อใหผูอานปลายทางเขาใจได
ที่ก ลาวมาขา งตน คือ การวิเคราะหอ งคป ระกอบทางวาทกรรมของตน ฉบับ อัน ไดแก การ
วิเคราะหตัวบท การวิเคราะหบริบทของตัวบท การวิเคราะหบริบททางการสื่อสารและการวิเคราะห
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บริบททางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อผูวิจัยทําความเขาใจ และศึกษาวิเคราะหตนฉบับตามแนวทางวาท
กรรมวิเคราะหแลว ตอไปผูวิจัยจะเลือกรูปแบบการแปลโดยใหมีพื้นฐานอยูบนความเขาใจเรื่องวาท
กรรมของตัวบทตนฉบับ
4.3.2 การเลือกรูปแบบการแปล
ผูแปลจะตองเลือกรูปแบบการแปลที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุเปาหมายการแปลดังไดกลาวขางตน
คือสามารถถายทอดทั้งความหมายและทําเนียบภาษากฎหมายที่มีความแนนอนตายตัวทั้งในระดับคํา
และระดับประโยคมาสูฉบับแปล และนําฉบับแปลไปใชเปนบทแปลอยางเปนทางการได
Peter Newmark60 แบงการแปลออกเปนรูปแบบตาง ๆ 8 รูปแบบโดยใชเกณฑในการแบงคือ
ระดับของการรักษารูปภาษาของตนฉบับ เรียงลําดับจากรูปแบบที่รักษารูปภาษาของตนฉบับจากมากไป
นอยไดดังนี้
SL emphasis (เนนที่ตนฉบับ)

TL emphasis (เนนที่ฉบับแปล)

Word-for-Word Translation

Adaptation

Literal Translation
Faithful Translation
Semantic Translation

Free Translation
Idiomatic Translation
Communicative Translation

SL = Source Language ภาษาตนทาง
TL = Target Language ภาษาปลายทาง
จากแผนภาพนี้จะเห็นวา รูปแบบการแปลที่คงรูปภาษาของตนฉบับไวมากที่สุดคือการแปลแบบคํา
ตอคําหรือ Word-for-Word Translation และยิ่งหางจากรูปภาษาของตนฉบับมากเทาใด ก็หมายความวาผู
แปลยิ่งเขาใกลรูปภาษาของฉบับแปลมากขึ้นเทานั้น กลาวคือ การแปลแบบครบความหรือ Semantic
Translation นั้นเปนรูปแบบการแปลที่ถึงแมจะยังคํานึงถึงรูปภาษาของตนฉบับ แตก็มีรูปภาษาหางจาก
ตนฉบับมากที่สุด และแนนอนวารูปภาษาของงานแปลที่ใชรูปแบบการแปลประเภทนี้จะใกลเคียง หรือ

60

Newmark, Peter. A Textbook of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall, 1988.
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คํานึงถึงรูปภาษาฉบับแปล เพียรศิริ วงศวิภานนท61ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังมีรายละเอียดตอ
ไปนี้
1) การแปลแบบใหความสําคัญรูปภาษาตนฉบับ
1. Word-for-Word Translation การแปลคําตอคํา เปนการแปลทุกคํา คําตอคํา หรือหนวยคํา
ตอหนวยคํา ทิ้งวากยสัมพันธระดับประโยค ทิ้งกรอบวัฒนธรรม ขนบการเขียน วัจนลีลาคนเขียน อาน
ยาก ถาไมรูวากยสัมพันธของทั้งสองภาษา อาจจะอานไมรูเรื่อง
2. Literal Translation การแปลตามตัวอักษร เปนการแปลทีละประโยคและพยายามรักษาคํา
ใหครบถวนที่สุด แตไมเก็บคําทุกคําหรือหนวยคําทุกหนวย ปรับรูปประโยคเพียงไมใหผิดวากยสัมพันธ
ของภาษาเปาหมาย ในบางกรณีอาจมีการฝนวากยสัมพันธในภาษาเปาหมายได และทิ้งกรอบวัฒนธรรม
ขนบการเขียน วัจนลีลาคนเขียน อานขัดหู มีลักษณะของภาษาตนฉบับอยางชัดเจน
3. Faithful Translation การแปลรักษารูปรักษาความ เปนการแปลแบบเก็บเนื้อความระดับคํา
และประโยคใหครบ เก็บความหมายในบริบท เก็บขนบภาษา ละทิ้งวัจนลีลาและความงามของภาษาไป
บาง อานไมขัดหู แตขาดวัจนลีลาและกลวิธีภาษา
4. Semantic Translation การแปลครบความ แปลแบบเก็บเนื้อความใหครบ รักษาความหมาย
ระดับคําและประโยคไดครบ เก็บความหมายในบริบท เก็บขนบภาษา เก็บวัจนลีลาและรักษากลวิธีภาษาได
บาง อานไดไมขัดหู และมองเห็นอรรถรสของภาษา
2) การแปลแบบใหความสําคัญรูปภาษาปลายทาง
1. Communicative Translation การแปลสื่อความ แปลโดยเก็บเนื้อความครบ มีการเปลี่ยนการ
เรียบเรียงเนื้อหาในปริเฉท เก็บความหมายในบริบท ถายทอดขนบภาษา ถายทอดวัจนลีลาและความงาม
ของภาษา อานไดรื่นหู ไมมีขอสะดุดวาเปนบทแปล
2. Idiomatic Translation การแปลเก็บความ จับแตเนื้อความที่เปนสาระสําคัญ ทิ้งการเรียบเรียง
เนื้อหาในปริเฉทและการผูกประโยค อาจเปลี่ยนบริบท ขนบภาษา อาจเปลี่ยนวัจนลีลาและความงามของ
ภาษา อาจเปลี่ยนน้ําเสียง จุดยืนของคนเขียน อานไดรื่นหู แทบจะบอกไมไดวาเปนบทแปล
3. Free Translation การแปลอิสระ เก็บแตใจความสําคัญหรือโครงเรื่อง แลวมาเขียนเสียใหม
ปรับหรือเปลี่ยนวัจนลีลา น้ําเสียง หรือจุดยืนของคนเขียน เปลี่ยนมากจนแทบไมเห็นรองรอยตนฉบับ
4. Adaptation การดัดแปลง มีการเปลี่ยนใจความหรือโครงเรื่องบางสวน เปลี่ยนองคประกอบ
สําคัญ เชน ฉาก และตัวละคร ถาไมแจงไวจะไมทราบวาเปนบทแปล
61

เพียรศิริ วงศวิภานนท. “รูปแบบการแปลตามแนวคิดของ Newmark,” เอกสารประกอบการสอนวิชาวาทกรรมวิเคราะหและการแปล ภาคตน
ปการศึกษา 2545. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร)
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การเลือกรูปแบบการแปลจากรูปแบบทั้ง 8 ขางตน ผูวิจัยจะพิจารณาประเภทของตัวบท (Text
Type) ของตนฉบับที่เลือกมาแปลเปนกรณีศึกษา ประกอบกับหนาที่การใชงานของบทแปล (Function)
ตามหลักทฤษฎี Skopostheorie62 ผูวิจัยกําหนดใหบทแปลมีหนาที่เดียวกับตนฉบับ คือใหเปนกฎหมาย
สามารถนําไปใชบังคับอยางเปนทางการได หรือมิเชนนั้นก็นําไปประกอบการรางกฎหมายที่มีลักษณะ
เนื้อความอยางเดียวกัน อีกทั้งกําหนดใหเปนบทแปลสําหรับกลุมผูอานที่อยูในแวดวงอาชีพกฎหมาย
และคุนเคยกับภาษากฎหมาย
การพิจารณาประเภทของตัวบท และการกําหนดหนาที่การใชงาน หรือวัตถุประสงคของการ
แปลนั้นสําคัญ เพราะจะชวยใหผูแปลเลือกใชรูปแบบการแปลไดเหมาะสมกัน ทําใหบทแปลบรรลุวัตถุ
ประสงคและนําไปใชงานไดตามที่ไดตั้งไว วรรณา แสงอรามเรือง63กลาวถึงความสัมพันธกันระหวาง
การคํานึงถึงการใชงานหรือวัตถุประสงคกับรูปแบบการแปลไววา
“การแปลใหตรงกับการใชงานหรือวัตถุประสงค หมายความวา ถาเราตองแปลสัญญาค้ําประกัน

แตแปลโดยใชคําหรือสํานวนตามที่ปรากฏในตัวบทตนฉบับทั้ง ๆ ที่คําหรือสํานวนเหลานั้นไมใชกันใน
วัฒนธรรมปลายทาง ก็จะทําใหผูรับสารอานไมเขาใจ เราควรจะแปลโดยเรียบเรียงเปนคําพูดที่นิยมใช
และเปนที่เขาใจในวัฒนธรรมปลายทางนั้น”
เมื่อสามารถระบุไดวา ตัวบทที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาเปนตัวบทที่อยูในประเภทกฎหมาย อีกทั้ง
กําหนดหนาที่หรือวัตถุประสงคการนําบทแปลไปใชวาใหเปนกฎหมายเชนเดียวกัน และมีผูอานเปนผูที่
อยูในแวดวงอาชีพดานกฎหมาย และคุนเคยกับภาษากฎหมายแลว ผูวิจัยเห็นวาในบรรดารูปแบบการแปล
ทั้ ง 8 แบบข างต น นั้ น รู ป แบบการแปลที่ เหมาะสมที่ สุ ด คื อ การแปลแบบครบความ หรื อ Semantic
Translation เนื่ อ งจากการแปลรู ป แบบนี้ จ ะสอดคล อ งกั บ หลั ก เกณฑ ก ารแปลเอกสารเฉพาะทาง
(Special-Purpose Text) เชน เอกสารกฎหมาย ดังไดกลาวแลวขางตน การแปลแบบครบความ ผูแปล
จะตองซื่อตรงตอตนฉบับในแงการถายทอดความหมาย (Content) ใหครบทั้งระดับคํา ระดับประโยค และ
ระดับบริบท รูปแบบการแปลนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแปลใหถูกทําเนียบภาษาปลายทาง
เนื่องจากจะกําหนดใหผูแปลตองแปลใหวัจนลีลา หรือกลวิธีทางภาษาเปนธรรมชาติในภาษาปลายทาง
อานรื่น ไมขัดหู โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกลุมเปาหมายที่เปนผูที่อยูในแวดวงอาชีพดานกฎหมาย

62

ทฤษฎี Skopostheorie เปนทฤษฎีการแปลที่ยึดวัตถุประสงคหรือปาหมายของการแปลเปนหลัก คําวา Skopos มาจากภาษากรีก แปล

วา จุดประสงค เปาหมาย หรือเจตนา การนําทฤษฎี Skopostheorie มาใชในการแปลก็คือการระบุหนาที่การใชงานของบทแปลนั่นเอง
(วรรณา แสงอรามเรือง. ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2. 2541.)
63
วรรณา แสงอรามเรือง. ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พิมพครั้งที่ 2. 2541.
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4.4 การดําเนินการทดลองแปล
การทดลองแปลนี้คือการนําคลังขอมูลภาษากฎหมายที่จัดสรางตามหลักเกณฑที่ไดกลาวโดย
ละเอีย ดแล วในบทที่ 3 มาใช รว มกับ โปรแกรมคอนคอรแ ดนซ เพื่ อเป น ทรัพ ยากรช ว ยแปลเอกสาร
กฎหมาย วัตถุประสงคของการดําเนินการทดลองแปลนี้คือเพื่อศึกษาวาคลังขอมูลภาษากฎหมายมีผลตอ
การแปลเอกสารกฎหมายอยางไร ชวยใหผูแปลใชภาษาในบทแปลไดอยางถูกตอง ถูกทําเนียบภาษา
กฎหมายไทยมากกวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูลเปนทรัพยากรการแปลตามที่ไดตั้งสมมติฐานไวหรือ
ไม การทดลองแปลเพื่อทดสอบสมมติฐานดังกลาว ผูวิจัยจะกลาวถึงปจจัยกําหนด (Parameters) ในการ
ทดลองและขั้นตอนการทดลอง จากนั้นในบทที่ 5 จึงจะกลาวถึงการวิเคราะหและประเมินผลการทดลอง
ใชคลังขอมูลภาษากฎหมาย
4.4.1 ปจจัยกําหนด (Parameters)
การทดลองนํ าคลังข อมูลภาษากฎหมายมาใชเป น ทรัพ ยากรการแปล ผูวิจัยจะตองตั้งปจ จัย
กํา หนด (Parameters) เพื่อ ใหผ ลการทดลองซึ่ง ในที่นี้คือ บทแปลของตน ฉบับ ที่เ ลือ กมาเปน กรณี
ศึกษานั้นเปนกลาง และนาเชื่อถือในเชิงวิชาการ ปจจัยกําหนดดังกลาวไดแก
1. ตัวบทตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา
2. เวลาที่ใชในการแปลตัวบทตนฉบับ
3. ผูทดลองแปล
4. ทรัพยากรการแปล
5. ผูประเมินงานแปล
1) ตัวบทตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษา
เนื่ อ งจากในการวิ จั ย ครั้งนี้ ได กํ าหนดขอบเขตไว ว าจะเป น การทดลองใช ค ลั งข อ มู ล ภาษา
กฎหมายไทยชวยแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ผูวิจัยจึงคัดเลือกตัวบทตนฉบับที่
เปนพระราชบัญญัติของสหราชอาณาจักรสองฉบับมาเปนกรณีศึกษาเพื่อแปลเปนภาษาไทย ฉบับหนึ่ง
แปลโดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปล อีกฉบับแปลโดยไมใชคลังขอมูล พระราช
บัญญัติทั้งสองฉบับนี้ไดแก พระราชบัญญัติการจางงาน Employment Act 1988 และพระราชบัญญัติการ
เขาเมือง Immigration Act 1988 พระราชบั ญ ญั ติทั้ งสองฉบั บ เป น เอกสารกฎหมายของรัฐ บาลแห งส
ห ราชอาณ าจั ก รซึ่ งเผยแพ ร ท างอิ น เตอร เ น ต ใน เว็ บ ไซต ข อง Her Majesty Stationery Office
www.hmso.gov.uk หนวยงานนี้เปนหนวยงานราชการของสหราชอาณาจักร อยูในการบังคับดูแลของ
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คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีหนาที่รับผิดชอบคือใหบริการขอมูลขาวสารของรัฐบาลแก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดวยเหตุนี้จึงเชื่อถือไดวาตัวบทตนฉบับที่นํามาจากเว็บไซตดังกลาวนี้มีความ
ถูกตอง สามารถอางอิงและนํามาใชเปนกรณีศึกษาได
นอกจากความนาเชื่อถือของแหลงที่มาของตัวบทตนฉบับแลว การคัดเลือกตนฉบับมาเปนกรณี
ศึกษา ผูวิจัยยังตองพิจารณาให ตน ฉบับทั้งสองมีความยาก (Technicality) เสมอกันทั้งแงเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช ตนฉบับที่คัดเลือกมานี้อยูในชวงเวลาเดียวกัน คือ ปค.ศ. 1988 ทั้งนี้เนื่องจากหากใหตัวบทตน
ฉบับหนึ่งยากกวาอีกฉบับหนึ่ง หรือใหตนฉบับทั้งสองเปนเอกสารกฎหมายคนละยุคสมัยกันมาก จะทํา
ใหเกิดความไมยุติธรรม กลาวคือ ตนฉบับที่มีเนื้อหายากกวา หรือตนฉบับที่อยูในยุคสมัยที่เกากวาและมี
รูปแบบการใชภาษากฎหมายที่ซับซอนกวา อาจทําใหประสิทธิภาพการแปลของผูแปลลดลง และเกิดขอผิด
พลาดในการแปลมากขึ้น ไมวาผูแปลจะใชหรือไมใชคลังขอมูลเปนทรัพยากรการแปลก็ตาม อีกทั้งใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการทดลองโดยมุงเนนที่ประสิทธิภาพของคลังขอมูลตอการใชภาษา
แปลใหถูกทําเนียบภาษากฎหมาย มิไดมุงเนนที่ประสิทธิภาพของคลังขอมูลซึ่งจะชวยใหผูแปลแกปญหา
เรื่องความเขาใจเนื้อหาเชิงเทคนิคของตนฉบับแตอยางใด ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองคัดเลือกตนฉบับที่แม
จะเปนเอกสารกฎหมายเหมือนกัน แตก็ตองเปนกฎหมายที่วาดวยเรื่องที่ไมเปนเชิงเทคนิคจนเกินไปนัก
คือ เปนกฎหมายที่ผูแปลสามารถทําความเขาใจเนื้อหาไดใกลเคียงกัน
สําหรับความยาวของตนฉบับนั้น ผูวิจัยจะแปลพระราชบัญญัติการจางงาน Employment Act
1988 จํานวน 2 มาตรา คือมาตรา 1 ถึงมาตรา 2 คิดเปนความยาวของตนฉบับเทากับ 4 หนากระดาษ A
4 เนื่องจากแตละมาตรามีเนื้อหาและรายละเอียดมาก สวนพระราชบัญญัติการเขาเมือง Immigration Act
1988 ผู วิ จั ย จะแปล 5 มาตรา คื อ มาตรา 1 ถึ ง มาตรา 5 คิ ด เป น ความยาวของต น ฉบั บ เท ากั บ 4 หน า
กระดาษ A 4 เชนกัน เนื่องจากแตละมาตรามีเนื้อหาและรายละเอียดนอยกวาพระราชบัญญัติการจางงาน
จึงตองใหมีจํานวนมาตราที่ตองแปลมากกวา
2) เวลาที่ใชในการแปลตัวบทตนฉบับ
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาที่ใชในการแปลตัวบทตนฉบับทั้งสองฉบับใหเทากัน คือแตละฉบับจะ
ใชเวลาแปลเทากับ 3 ชั่วโมง ไมนับรวมระยะเวลาตรวจทานกอนสงผูประเมินงานแปล ระยะเวลาการ
ตรวจทานของบทแปลแตละฉบับเทากับ 1 ชั่วโมง ในระยะเวลาดังกลาวนี้ผูแปลจะตองตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหาในบทแปลเปรียบเทียบกับตัวบทตนฉบับ และตรวจสอบความเหมาะสมของการใช
ภาษาแปล
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3) ผูทดลองแปล
ผูที่ทดลองแปลในการวิจัยครั้งนี้เปนผูวิจัยเอง ผูวิจัยเปนผูเรียนระดับมหาบัณฑิต สาขาการแปล
และการลาม คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความรูความสามารถวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปน
ภาษาในตนฉบับเนื่องจากผานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ซึ่งตองไดคะแนนเทียบเทา
TOEFL ไมนอยกวา 550 คะแนนเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาวขางตน ผูวิจัยยังมีความรูวิชาแปลเนื่อง
จากผานวิชาการแปลซึ่งเปนวิชาบังคับมาไมนอยกวา 12 หนวยกิตและทํางานแปลเปนงานประจํา ผูวิจัยคุน
เคยกับโปรแกรมคอนคอรแดนซและคลังขอมูลภาษาเนื่องจากไดผานรายวิชา 2241623 ทรัพยากรการแปล
และการทําประมวลศัพท นอกจากนี้ผูวิจัยซึ่งเปนผูทดลองแปลยังมีพื้นฐานการแปลเอกสารกฎหมายอยู
บางเนื่องจากผานรายวิชา 2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย
4) ทรัพยากรการแปล
การทดลองแปลนี้ ผูวิจัยกําหนดใหใชทรัพยากรการแปลสองแบบ แบบแรกเปนทรัพยากรการ
แปลแบบดั้งเดิมอันไดแกพจนานุกรมทั่วไปสองภาษา คือพจนานุกรมอังกฤษ – ไทย SE-ED’s Modern
English – Thai Dictionary และพจนานุกรมเฉพาะทางสองภาษา คือ ศัพทบัญญัตินิติศาสตรของราช
บัณฑิตยสถานอังกฤษ – ไทย และ ไทย – อังกฤษ แบบที่สองเปนทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม และคลัง
ขอมูลภาษากฎหมายไทย (Specialised Monolingual Corpora) ซึ่งใชโปรแกรมคอนคอรแดนซในการสืบคน
คํา หรือวลี
การแปลตัวบทตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษานี้ ตนฉบับที่เปนพระราชบัญญัติการเขาเมือง
ค.ศ. 1988 Immigration Act 1988 จะใหใชเพี ยงทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิมเทานั้ น ส วนอีกตนฉบั บ
หนึ่ง คือพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 Employment Act 1988 กําหนดใหใชไดทั้งทรัพยากรการ
แปลแบบดั้ งเดิ ม และทรั พ ยากรการแปลที่ เป น คลั งข อมู ลภาษากฎหมายไทย สาเหตุ ที่ กํ าหนดให ใช
ทรัพยากรการแปลที่แตกตางกันเชนนี้เปนเพราะผูวิจัยจะทดสอบสมมติฐานวาหากใชคลังขอมูลภาษา
กฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลแลวจะทําใหผูแปลใชภาษาแปลไดถูกทําเนียบภาษากฎหมายไทยมาก
กวาบทแปลที่ไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายหรือไม
5) ผูประเมินงานแปล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดใหผูประเมินงานแปลคือผูที่เปนนักกฎหมายและมีความเชี่ยวชาญ
ดานการแปลเอกสารกฎหมาย อีกทั้งตองเปนผูที่เคยสอนการแปลเอกสารกฎหมาย เพื่อใหสามารถตรวจ
แกและประเมินบทแปลไดอยางมีหลักเกณฑ ทั้งนี้ ผูประเมินงานแปลจะตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
งานแปลทั้งดานความถูกตองของเนื้อหาและสํานวนลีลาการใชภาษากฎหมายในฉบับแปล
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ผู ป ระเมิ น บทแปลในสารนิ พ นธ ฉ บั บ นี้ คื อ อาจารย บั ณ ฑิ ต รชตะนั น ท เป น ผู ส อนรายวิ ช า
2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย ซึ่งผูวิจัยไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2547
อาจารยบัณฑิต รชตะนันท ดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 1 และมีความเชี่ยวชาญดานการ
แปลและการสอนแปลเอกสารกฎหมาย
การสงงานแปลใหผูประเมินงานแปลตรวจสอบและประเมินคุณภาพนั้น ผูวิจัยแจงใหผูประเมิน
ทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ อยางไรก็ตามผูวิจัยมิไดแจงใหผูประเมินทราบวา
บทแปลฉบับใดใชทรัพยากรการแปลเปนคลังขอมูลภาษากฎหมาย ทั้งนี้เพื่อใหผลการประเมินของผู
ประเมินมีความเที่ยงตรงและเปนกลางมากที่สุด
4.4.2 ขั้นตอนการทดลอง
1. ศึกษาและทําความเขาใจโดยวิเคราะหวาทกรรมของตัวบทตนฉบับทั้งสองฉบับ
2. ตัดสินใจเลือกรูปแบบการแปล
3. แปลตัวบทตนฉบับในระยะเวลา 3 ชั่วโมงตอตนฉบับ 1 ชิ้น
• ตนฉบับที่ เป น พระราชบัญ ญั ติการจางงาน ปค.ศ. 1988 Employment Act 1988 แปล
โดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลรวมกับทรัพยากรแบบดั้งเดิมอัน
ไดแก พจนานุกรมทั่วไป 2 ภาษา และพจนานุกรมเฉพาะทาง ศัพทบัญญัตินิติศาสตร
• ตน ฉบับที่เปน พระราชบัญ ญัติการเขาเมือง ปค.ศ. 1988 Immigration Act 1988 แปล
โดยใชทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียว
ผูวิจัยศึกษาและทําความเขาใจรวมทั้งวิเคราะหวาทกรรมของตัวบทตนฉบับที่คัดเลือกมาทั้งสอง
ฉบับกอนเปนอันดับแรก โดยวิเคราะหวาทกรรมของแตละฉบับอยางเทาเทียมกัน ทั้งการเลือกแนวทาง
การแปลสําหรับตัวบทตนฉบับแตละฉบับ ผูวิจัยก็กําหนดใหทั้งสองฉบับมีแนวทางการแปลอยางเดียวกัน
สําหรับการกําหนดใหตนฉบับใดแปลโดยใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลนั้น ผู
วิจัยสุ มเลือกให ตน ฉบับที่เป นพระราชบัญ ญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 Employment Act 1988 เป น ตน
ฉบับที่จะแปลโดยใชคลังขอมูล
4. ตรวจทานบทแปลในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
5. สงงานแปลใหผูประเมินงานแปล
6. นําผลที่ไดมาประเมินดังจะไดกลาวถึงในบทที่ 5 ซึ่งวาดวยการวิเคราะหและประเมินผลการ
ทดลองใชคลังขอมูลภาษากฎหมาย
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4.5 การใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปล
การแปลตัวบทต นฉบั บ ที่เป น พระราชบัญ ญั ติ การจางงาน Employment Act 198864 ผูวิจัยนํ า
โปรแกรมคอนคอรแเดนซมาสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมายเพื่อใชเปนทรัพยากรการแปลประกอบกับ
ทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิมดังมีรายละเอียดตอไปนี้
4.5.1 ใชคลังขอมูลทําความเขาใจเนื้อหาในตนฉบับ
การใชประโยชนจากคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลในสวนนี้คือการใช
คลังขอมูลในขั้นตอนการทําความเขาใจตัวบทตนฉบับ หรือ Comprehension Phase ผูวิจัยใชคลังขอมูล
ภาษากฎหมายชวยในการทําความเขาใจเนื้อหาในตนฉบับคือ ใชศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน สหพันธแรง
งาน ขอพิพาทแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยขาดความรูดานกฎหมาย จึงไมทราบวาในแวดวง (Domain) ที่
เกี่ยวกับขอพิพาทแรงงาน หรือสหพั นธแรงงานนั้นมีเนื้อหาสาระเปนอยางไร ในแวดวงนี้มีใครเปน
บุคคลที่เกี่ยวของบาง และแตละบุคคลนั้นมีความสัมพันธตอกันอยางไร มีคําศัพทเฉพาะทางอะไรบาง
ในแวดวงนี้
เมื่อผูวิจัยจะตองวิเคราะหเนื้อหาจากตนฉบับซึ่งเปนภาษาอังกฤษที่คอนขางซับซอน ทําความเขา
ใจยาก ผูวิจัยจึงนําคลังขอมูลมาประกอบการทําความเขาใจโดยไดนําถอยคําทางกฎหมายอันไดแก แรง
งาน สหพันธแรงงาน ขอพิพาทแรงงานไปสืบคนในคลังขอมูลภาษากฎหมายเพื่อใหโปรแกรมคอน
คอรแดนซแสดงผลการสืบคนพรอมดวยคําแวดลอมอันจะทําใหผูวิจัยสามารถอานทําความเขาใจเนื้อหาได
ผูวิจัยเริ่มสืบคนโดยใชคําคนที่มีความหมายกวาง และนาจะปรากฏในบริบทที่ใชมาก คําคนดังกลาวคือ
“แรงงาน” จากนั้นจึงใชคําคนที่แคบเขา เปนเรื่องที่ใกลเคียงกับเนื้อหาในตนฉบับสวนที่ผูวิจัยตองทําความ
เขาใจ คําคนดังกลาวไดแก “ขอพิพาทแรงงาน” และ “สหพันธแรงงาน”
การอานทําความเขาใจบริบทรอบขางคําคนในหนาจอแสดงผลทําใหผูวิจัยมองภาพความสัมพันธ
ของเนื้อหาในตนฉบับมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงความคิดที่นําเสนอในบริบทภาษาไทยเขากับแนวคิดในตน
ฉบับไดงายมากขึ้น
4.5.2 ใชสืบคนคําหรือวลีที่ผูวิจัยสงสัยเกี่ยวกับวิธีใชรวมกับบริบทแวดลอม
ประโยชนของคลังขอมูลภาษากฎหมายในขั้นตอนนี้คือ ประโยชนในการถายทอดความเขาใจสู
ตนฉบับ หรือ Reformulation Phase ระหวางที่ตองถายทอดความเขาใจตัวบทตนฉบับออกมาเปนฉบับแปล
ผูวิจัยพบสํานวน หรือวลีหลายจุดที่ผูวิจัยสงสัยวาในทําเนียบภาษากฎหมายไทยจะมีวิธีใชเฉพาะ และมี
64

ฉบับแปลภาษาไทยของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษานั้นอยูที่ภาคผนวก ค
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รูปแบบการปรากฏรวมกับบริบทรอบขางตางจากที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไว หากใชเปนอยางอื่นจะทําให
ฉบับแปลใชภาษาผิดทําเนียบ ไมเปนไปตามความคาดหมายของกลุมผูอานที่กําหนดไววาใหเปนผูที่อยู
ในแวดวงอาชี พ นั ก กฎหมายและใช ภ าษากฎหมาย ผู วิ จั ย จึ งใช ท รั พ ยากรการแปลแบบดั้ งเดิ ม คื อ
พจนานุ ก รมศั พ ท เฉพาะทางเพื่ อ ให ท ราบความหมายของถ อ ยคํ า หรือ สํ านวนเหล านั้ น จากนั้ น ใช
โปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนคํา สํานวน หรือวลีที่สงสัยในคลังขอมูลภาษากฎหมาย ยกตัวอยางเชน
ผูวิจัยจะตองแปล If a court is satisfied และผูวิจัยไมแนใจวาในทําเนียบภาษากฎหมายไทย นิยมใชคําวา
“พึงพอใจ” ซึ่งเป น คําแปลของ Satisfied รวมกับคําวาศาลหรือไม ผูวิจัยก็ตองใชโปรแกรมคอนคอร
แดนซ สื บ ค น “หากศาลพึ งพอใจ” ในคลั งข อ มู ล ภาษากฎหมายโดยกํ า หนดให มี จํ านวนตั ว อย างที่
โปรแกรมจะตองแสดงสูงสุ ด 1,000 ตัวอยาง และมีบ ริบ ทแวดลอมดานซายและดานขวาของคําค น
จํานวน 250 คําตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงตัวอยางการใชโปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนคํา “หากศาลพึงพอใจ” ในคลังขอมูล
ภาษากฎหมาย
ผลการสืบคนแสดงในรูปของการแสดงผลแบบเต็มหนาจอทําใหผูวิจัยทราบวา “หากศาลพึงพอ
ใจ”ไมมีที่ใชในทําเนียบภาษากฎหมายเลย หากผูวิจัยแปลตามความหมายของคําวา Satisfied โดยไมคํานึง
วา “พึงพอใจ” จะไมปรากฏรวมกับ “ศาล” ในทําเนียบภาษากฎหมายไทย บทแปลที่ไดแมจะมีความหมาย
ถูกตองตรงกับตัวบทตนฉบับ แตก็เปนภาษาแปลที่คนที่อยูในแวดวงอาชีพกฎหมาย หรือผูที่ใชภาษา
กฎหมายอยูจะไมใชกัน เมื่อเปนเชนนี้ ผูอานฉบับแปลซึ่งเปนผูที่คุนเคยกับทําเนียบภาษากฎหมายอาจ
กลาวไดวา ฉบับแปลนี้ยังไมใชภาษากฎหมายไทยที่ดีนัก
เมื่อทราบดังนี้ ผูวิจัยจึงใชโปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมายตอไปเพื่อ
ใหไดคําเทียบเคียงในทําเนียบภาษากฎหมายไทยที่มีความหมายใกลเคียงกับเนื้อความในตนฉบับ If a
Court is satisfied มากที่สุด กอนอื่นผูวิจัยทําความเขาใจเนื้อความดังกลาวในตนฉบับ ไดความวา “หาก
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ศาลเห็นวา” หรือ “หากศาลพิจารณาเห็นวา” เปนใจความสําคัญที่ตนฉบับตองการกลาวถึง ผูวิจัยจึงลอง
นําสมมติฐานทั้งสองดังกลาวนี้ไปสืบคนในคลังขอมูลภาษากฎหมายเพื่อดูตัวอยางที่ใชวา ในทําเนียบ
ภาษากฎหมายไทยมี “หากศาลเห็นวา” หรือ “หากศาลพิจารณาเห็นวา” ใชหรือไม หากมีที่ใชจะมีความถี่
ในการใชมากนอยอยางไร มีเนื้อความสอดคลองตรงกับที่ผูวิจัยทําความเขาใจไดจากตนฉบับหรือไม ผล
การสืบคนพบวา “หากศาลพิจารณาเห็นวา” นั้นไมปรากฏวามีที่ใชในคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเลย
ผูวิจัยจึงตัดสินใจไมนําสมมติฐานนี้มาใชเปนสํานวนแปล สวน “หากศาลเห็นวา” นั้น ผลการสืบคน
พบวาในคลังขอมูลภาษากฎหมาย มีที่ ใช “หากศาลเห็น วา” ผูวิจัยจึงอานตัวอยางประโยคตาง ๆ ที่มี
“หากศาลเห็นวา” เพื่อใหแนใจวามีเนื้อความใกลเคียง หรือสอดคลองกับเนื้อความในตนฉบับ เมื่อแนใจ
แลวจึงเลือกมาเปนสํานวนแปล
4.4.3 ใชขัดเกลาสํานวนแปลใหถูกตองตามทําเนียบภาษากฎหมายไทย
การใชประโยชนจากโปรแกรมคอนคอรแดนซและคลังขอมูลภาษากฎหมายสวนนี้จะใชเพื่อขัด
เกลาสํานวนแปล คือเมื่อผูวิจัยแปลพระราชบัญญัติที่เปนกรณีศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว และตองการตรวจ
สอบความถูกตองของการใชภาษา ผูวิจัยจึงใชโปรแกรมคอนคอรแดนซเลือกสืบคนคํา วลี หรือสํานวน
ตาง ๆ ที่สงสัยวายังใชไมถูกตองเพื่อใหแนใจวาสํานวนที่ผูแปลเลือกใช หรือรูปประโยคในฉบับแปล
เปนรูปประโยคที่นิยมใชในทําเนียบภาษากฎหมาย ยกตัวอยางเชน ผูแปลตองแปลอนุมาตรา 3 มาตรา 2
แหงพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 Employment Act 1988 เปนภาษาไทย ตนฉบับมีวาดังนี้
Where any person has made an invalid application to a trade union for any relevant matter to
be submitted for determination or conciliation in accordance with the union's rules, the application shall
be deemed to be valid for the purposes of subsection (1)
ในขั้นแรก ผูวิจัยทําความเขาใจประโยคขางตน และถายทอดความเขาใจนั้นออกมาเปนฉบับ
แปลโดยยังติดอยูกับโครงสรางประโยคของตัวบทตนฉบับ ดวยเกรงวาหากใชโครงสรางประโยคเปน
อยางอื่นจะทําใหแปลผิดความหมาย หรือทําใหถายทอดความหมายไดไมครบถวน ผูวิจัยถายทอดความ
เขาใจสูฉบับแปลโดยไมคํานึงถึงรูปแบบการผูกประโยคในทําเนียบภาษากฎหมายไทยตามที่ไดศึกษาไว
ในบทที่ 2 ทํ าเนี ย บภาษากฎหมายไทย จึงเห็ น ได วาฉบั บ แปลของผู วิจัย ยั งมี ลั ก ษณะการเรีย งคํ าใน
ประโยคตามโครงสรางภาษาตนฉบับดังนี้
ฉบับแปล 1 (กอนขัดเกลาภาษาดวยคลังขอมูล)
“กรณีที่บุคคลไดยื่นคําขอที่ไมสมบูรณและถูกตองตอสหพันธแรงงานสําหรับเรื่องที่เกี่ยวของ
ใด ๆ ก็ตามเพื่อใหมีการตัดสินหรือการไกลเกลี่ยตามกฎของสหพันธแรงงาน คําขอนั้นจะตองถือวา
สมบูรณและถูกตองเพื่อประโยชนแหงอนุมาตรานี้”
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ขอควรสังเกตจากฉบับแปล 1 ขางตนนี้คือ การแปลความหมายจากตนฉบับสูภาษาปลายทาง ผู
วิจัยไมมีปญหาในเรื่องการทําความเขาใจตนฉบับระดับคํา และวลี เนื่องจากเมื่อพบคําศัพทคําใดที่เห็นวา
นาจะเปนศัพทเฉพาะทางผูวิจัยก็สืบคนจากทั้งทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม คือ พจนานุกรมศัพทเฉพาะ
ทางนิติศาสตรรวมกับคลังขอมูลเพื่อใหไดคําศัพทกฎหมายที่ถูกตองตามทําเนียบภาษากฎหมาย คําดัง
กลา วไดแ ก Application “คํา ขอ” ความหมายนี้ผูวิจัย คน ไดจ ากทรัพ ยากรการแปลแบบดั้งเดิม คือ
พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางดานนิติศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และ เมื่อคนจากคลังขอมูลแลว
ปรากฏวา “คําขอ” จะปรากฏรวมกับคําวา “ยื่น” มิใช “สง” ดังที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไวแตแรก ในการ
แสดงผลหนาจอของโปรแกรมคอนคอรแดนซตัวอยางประโยคที่ใช “ยื่นคําขอ” รวมกันเทากับ 100 ตัว
อยางจากการสืบคนจํานวนตัวอยางสูงสุด 100 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกใชสํานวนแปลวา “ยื่นคํา
ขอ” เพื่อแปลตนฉบับที่วา “has made...application”
อยางไรก็ตามเมื่อผูวิจัยลองใชโปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมายเพื่อ
ตรวจสอบเปน ครั้งสุ ดท ายวา เมื่อขามพนความหมายระดับคําแลว การผูกประโยคในสํานวนแปลนี้
เหมาะสมแล ว หรือไม อ ยางไร ผู วิ จัย เห็ น วาสํ านวนแปลขางต น นี้ ยังสามารถปรับ แกให ถูก ต องตาม
ทําเนียบภาษากฎหมายได ใจความสําคัญในตนฉบับคือ หากเกิดกรณีที่บุคคลยื่นคําขอ และหากคําขอนั้น
ไมถูกตอง ก็ยังจะตองถือวาคําขอนั้นถูกตองเพื่อประโยชนแหงอนุมาตรานี้ ใจความดังกลาวเปนการออก
คําสั่ง “ให” ถือวาคําขอนั้นถูกตอง ใจความนี้นาจะนําเสนอเปนสํานวนแปลที่สอดคลองกับรูปแบบการ
เรี ย งคํ า ในประโยคแบบ เรื ่อ ง(คํ า บง ชี ้) (ประธาน) กริย า (กรรม) ตามที ่ไ ดศ ึก ษาไวใ นหั ว ข อ 2.1
ลักษณะการเรียงคําในประโยค ของบทที่ 2 ทําเนียบภาษากฎหมาย ผูวิจัยจึงนําสมมติฐานนี้ไปทดสอบ
กับ โปรแกรมคอนคอรแ ดนซ โดยสืบ คน “กรณีที ่” ในคลัง ขอ มูล ภาษากฎหมาย และกํ า หนดให
จํานวนคําดานซายมือของคําคนเปนศูนย ขณะที่จํานวนคําดานขวามือเปน 1,000 เพื่อทดสอบดูวารูป
ประโยคที่อยูตามหลัง “กรณีที่” จะเปนอยางไรไดบาง ผลการสืบคนแสดงใหเห็นวามีการเรียงคําใน
ประโยคแบบ กรณีที่ (เรื่อง)...และ (ประธาน)ให... จํานวนมากพอสมควร สอดคลองกับที่ตั้งสมมติ
ฐานไว และเมื่ออานใจความในประโยคตัวอยางตาง ๆ ที่มีการเรียงคําในประโยคเชนนี้ ผูวิจัยก็เห็นวา
ผูวิจัยสามารถใชรูปประโยคเชนเดียวกันนี้ได เนื่องจากใจความสําคัญของตัวบทตนฉบับที่ผูวิจัยทํา
ความเขาใจก็มีลักษณะออกคําสั่ง “ให” กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเชนกัน ผูวิจัยจึงปรับโครงสราง
ประโยคของสํานวนแปลใหมไดดังนี้
ฉบับแปล 2 (หลังขัดเกลาภาษาดวยคลังขอมูล)
“กรณีที่บุคคลยื่นคําขอที่ไมสมบูรณและถูกตองตอสหพันธแรงงานเพื่อใหตัดสินหรือไกลเกลี่ย
ข อพิ พ าทด วยเรื่ องที่ เกี่ ยวข องตามกฎของสหพั น ธ แรงงาน (เรื่ อง) (ละประธาน) ให ถื อว า (กริย าของ
ประธาน) คําขอดังกลาวสมบูรณและถูกตองเพื่อประโยชนแหงอนุมาตรา (1) ขางตน”
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สวนที่ขีดเสนใตในประโยคขางตนเปน เรื่อง (ละคําบงชี้) (ละประธาน) สวนที่ทําเปนตัวเขมไว
คือกริยาของประธานที่ละไว หากไมละประธานก็จะไดประโยคเต็มวา
“กรณีที่บุคคลยื่นคําขอที่ไมสมบูรณและถูกตองตอสหพันธแรงงานเพื่อใหตัดสินหรือไกลเกลี่ย
ขอพิพาทดวยเรื่องที่เกี่ยวของตามกฎของสหพันธแรงงาน กฎหมายใหถือวาคําขอดังกลาวสมบูรณและ
ถูกตองเพื่อประโยชนแหงอนุมาตรา (1) ขางตน”
จะเห็นไดวาผูวิจัยเลือกใชรูปแบบการเรียงคําใหมเปน “ใหถือวาคําขอดังกลาวสมบูรณและถูก
ตอง...” ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมใชในทําเนียบภาษากฎหมาย แทนรูปแบบการเรียงคําแบบเดิม “คําขอนั้น
จะตองถือวาสมบูรณและถูกตอง” ดวยเห็นวาในภาษาอังกฤษ คําวา “Shall” นั้นแสดงสภาพบังคับ จะ
ตองแปลวา “จะตอง”
บทที่ 4 นี้คือการทดลองนําคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยที่สรางไดตามหลักเกณฑในบทที่ 3 มา
ใชเปนทรัพยากรการแปลตัวบทตนฉบับคือ พระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 Employment Act 1988
ผูวิจัยใชประโยชนจากคลังขอมูลรวมกับทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิมในกระบวนการแปลสามขั้นตอน
ดวยกัน คือ กระบวนการทําความเขาใจตนฉบับ (Comprehension Phase) กระบวนการถายทอดความเขา
ใจมาสู ฉบั บ แปล (Reformulation Phase) และกระบวนการขั ด เกลาสํ านวนแปล (Fine-Tuning Phase)
การใชคลังขอมูลเปนทรัพยากรการแปลมีวัตถุประสงคเพื่อใหฉบับแปลมีทําเนียบภาษากฎหมายไทยที่
ถูกตอง เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับฉบับแปลอีกฉบับหนึ่งซึ่งแปลโดยไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปน
ทรัพยากรการแปล การเปรียบเทียบจะชวยพิสูจนสมมติฐานของสารนิพนธ ทั้งนี้กอนนําฉบับแปลทั้ง
สองฉบับมาเปรียบเทียบกันไดนั้น ผูวิจัยจะตองนําบทแปลทั้งสองฉบับไปใหผูเชี่ยวชาญดานการแปล
และการสอนการแปลเอกสารกฎหมายตรวจแกและประเมินคุณภาพเสียกอนดังจะไดกลาวโดยละเอียด
ในบทที่ 5
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บทที่ 5
วิเคราะหผลการใชคลังขอมูลภาษากฎหมาย
บทที่ 4 ไดกลาวถึงการทดลองแปลกฎหมายสองฉบับ โดยที่ฉบับที่เปนพระราชบัญญัติการ
จางงาน ค.ศ. 1988ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยที่จัดสรางขึ้นเปนทรัพยากรการแปล สวนอีกฉบับ
คือ พระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 แปลโดยไมไดใชคลังขอมูลภาษากฎหมาย บทที่ 5 นี้จะนําบท
แปลที ่ ไ ด ทั ้ ง สองบทไปประเมิ น คุ ณ ภาพเพื ่ อ นํ า ข อ มู ล การประเมิ น มาวิ เ คราะห และ
เปรียบเทีย บคุณ ภาพของงานแปลที่ใ ชคลัง ขอมูล ภาษากฎหมายและงานแปลที่ไ มไ ดใ ชค ลังขอมูล
ภาษากฎหมาย เพื่อพิสูจนสมมติฐานการวิจัยวาการใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการ
แปลจะทําใหผูแปลใชทําเนียบภาษากฎหมายไดถูกตองมากกวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูลภาษาจริง
หรือไม
การนําเสนอจะเริ่มจากการตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปล โดยผูวิจัยจะระบุหลักเกณฑที่
ผูตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลใชในการตรวจแก จากนั้นจึงนําเสนอการระบุขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการแปลตนฉบับทั้งสอง ขอผิดพลาดดังกลาวนี้มีทั้งระดับคํา สํานวน วลีและระดับประโยค
เมื่อระบุขอผิดพลาดไดแลวจึงนําไปเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใหเห็นสัดสวนของที่ผิด
ในบทแปลแตละฉบับ สัดสวนนี้จะชวยชี้วัดไดวาการใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปล
มีสวนชวยใหผูแปลใชทําเนียบภาษากฎหมายไดถูกตองกวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูลจริงหรือไม

5.1 การตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปล
ผูตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลคือ อาจารยบัณฑิต รชตะนันท ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
ภาค 1 และเป น อาจารยผูสอนรายวิชา 2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย ของหลัก สูตรปริญ ญาโท
อัก ษรศาสตรมหาบัณ ฑิต ดา นการแปลและการลา ม คณะอัก ษรศาสตร จุฬ าลงกรณม หาวิท ยาลัย
การตรวจแก และประเมิ น คุ ณ ภาพบทแปลมีส มมติฐานคือ ผูแปลไม มี ความรูด านกฎหมาย แตพ อมี
ประสบการณ เกี่ ยวกั บการแปลเอกสารกฎหมายบาง เนื่ องจากผูแปลผ านรายวิชา 2241363 การแปล
เอกสารกฎหมายมาแลว 1 รายวิชา อยางไรก็ตาม ผูแปลยังมีไมมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญเทียบ
เทากับนักแปลกฎหมายอาชีพ หลักเกณฑการตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลในการศึกษานี้มีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
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1. ตรวจแกและประเมินคุณภาพงานแปลโดยพิจารณาขอผิดพลาดที่เกิดจากการไมเขาใจตัวบท
ตนฉบับ
• ไมเขาใจเนื้อหาในตนฉบับ เชน ไมเขาใจตัวบทกฎหมาย แนวคิดสําคัญ หรือการเชื่อม
โยงเนื้อหาสาระตาง ๆ
• ไมเขาใจศัพท สํานวน ตลอดจนโครงสรางประโยคที่ใชในตนฉบับ
2. ตรวจแก แ ละประเมิ น คุ ณ ภาพงานแปลโดยพิ จารณาขอ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการขาดความ
สามารถในการใชภาษาแปล
• ใชภาษาไมสละสลวย เยิ่นเยอ หรือกํากวม
• ใชภาษาผิดทําเนียบภาษาปลายทาง หรือใชสํานวนที่ไมเปนที่นิยมในภาษาปลายทาง
เมื่อไดผลการตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลจากผูตรวจแกตามหลักเกณฑขางตนแลว ผูวิจัย
จะนําผลที่ไดมาวิเคราะหจัดประเภทของขอผิดพลาด65 จากนั้นจึงนับจํานวนขอผิดพลาด อยางไรก็ตาม
เนื่องจากตัวบทตนฉบับที่ใชเปนกรณีศึกษาทดลองแปลนั้นเปนตัวบทกฎหมายคนละฉบับกัน มีเนื้อหา
สาระ รวมทั้งคุณสมบัติทางภาษาแตกตางกัน จึงไมสามารถนําจํานวนขอผิดพลาดมาเปรียบเทียบกันโดย
ตรงได ตองนําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผูตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลเปนผูระบุไปเปรียบเทียบ
กับจํานวนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Possible Errors) ซึ่งผูวิจัยระบุไดจากการวิเคราะหตน ฉบับ การ
เปรียบเทียบมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวาฉบับแปลที่ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปล
มีจํานวนและประเภทของขอผิดพลาดมากหรือนอยกวาฉบับแปลที่ไมใชคลังขอมูล ผลตางนี้เองจะเปน
เครื่องชี้วัดวาคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลที่ชวยใหผูแปลใชทําเนียบภาษากฎหมายได
อยางถูกตองจริงหรือไม

5.2 การระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Possible Errors Identification)
สาเหตุที่ตองระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในตนฉบับเนื่องจากตนฉบับทั้งสองฉบับมีคุณสมบัติ
ทางภาษา รวมทั้งเนื้อหาสาระแตกตางกัน พระราชบัญญัติการจางงานมีคําศัพทภาษากฎหมายเฉพาะดาน
มากกวาพระราชบัญญัติการเขาเมือง ทั้งรูปประโยคก็ซับซอนมากกวา จึงไมสามารถประเมินคุณภาพการ
แปลในแงของการใชทําเนียบภาษาไดจากเพียงการนําจํานวนที่ผิดที่เกิดขึ้นจริงของพระราชบัญญัติทั้ง
สองฉบั บ มาเปรีย บเที ย บกั น ด วยเหตุ นี้ การพิ จารณาเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพบทแปลในแงข องการใช
ทําเนียบภาษาผูวิจัยจึงจะระบุขอผิดพลาดทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในการแปลตนฉบับทั้งสอง และนํามา
เปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจารยผูตรวจแกและประเมินผลไดระบุไว จากนั้นจึงนําสัด
สวนของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงของตนฉบับที่ใชและไมใชคลังขอมูลมา
65

ใหดูหัวขอ “การจัดประเภทขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง” ซึ่งจะไดนําเสนอตอไป
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เปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหชี้วัดไดโดยคราววาการใชคลังขอมูลภาษากฎหมายชวยใหผูแปลใช
ทําเนียบภาษากฎหมายไดถูกตองมากกวาจริงหรือไม
ผูวิจัยระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หลังจากที่ไดแปลพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับเสร็จสิ้นแลว มิ
ใชในขั้นตอนการตรวจทานบทแปลแตอยางใด การระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเปนการตรวจสอบ และ
วิเคราะห ตนฉบั บโดยละเอี ยด โดยผู วิจัยไดศึ ก ษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแปลเอกสารกฎหมายจาก New
Approach to Legal Translation66 เพื่อหาหลักเกณฑ การระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหวางการถาย
ทอดสวนตาง ๆ ในตนฉบับมาสูฉบับแปล วัตถุประสงคคือเพื่อใหผูวิจัยวัดผลคุณภาพบทแปลทั้งสอง
ฉบับไดเปนเชิงสถิติตัวเลขวา ตนฉบับแตละฉบับมีขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นคิดเปนจํานวนเทาใด การ
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแปลเอกสารกฎหมายจาก New Approach to Legal Translation ผูวิจัยไดแนวคิด
เกี่ยวกับการระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผูแปลเอกสารกฎหมายจะตองระมัดระวังและพยายามถาย
ทอดใหถูกตองดังตอไปนี้
ขอควรคํานึงประการแรกในการถายทอดตนฉบับที่เปนเอกสารกฎหมายมาสูฉบับแปลคือความ
ถูกตองของความหมายระดับคํา วลีและสํานวนตาง ๆ นอกจากที่ผูแปลจะตองถายทอดใหเที่ยงตรงกับสิ่ง
ที่ตนฉบับหมายความถึงแลว หากตองการใหฉบับแปลมีความถูกตองในแงของทําเนียบภาษากฎหมาย
ผู แ ปลก็จ ะตอ งระมัด ระวัง กรณีที ่ต น ฉบับ ใชคํ า ศัพ ทเฉพาะทาง (Technical Term) หรือ มี ว ลี หรื อ
สํานวนใด ๆ ที่ประกอบขึ้นจากคําที่มักปรากฏรวมกันอยูเสมอ และในภาษาปลายทางมีคําศัพทเฉพาะ
ทาง หรือสํานวน หรือวลีที่ใหความหมายเทียบเทา (Equivalent) กับในตนฉบับนั้น ผูแปลจะตองใชคํา
ศัพท สํานวน หรือวลีเฉพาะทางดังกลาวใหถูกตองตรงกันดวย ขอควรคํานึงนี้เองที่ผูวิจัยจะนําไปตรวจ
สอบในตนฉบั บทั้ งสองฉบั บ คือ พระราชบัญ ญัต ิก ารจา งงานค.ศ. 1988 Employment Act 1988 และ
พระราชบัญญัติการเขาเมืองค.ศ. 1988 Immigration Act 1988 เพื่อพิจารณาใหเห็นวาในตนฉบับมีสวน
ที่ผูแปลจะตองถายทอดความหมายระดับคํา สํานวนและวลีใหถูกตองสวนใดบาง
นอกจากขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับคํา สํานวนและวลีแลว ขอควรคํานึงถึงประการตอมาคือ
ผูวิจัยยังพิ จารณาตนฉบับในระดับประโยคดวย โดยตรวจสอบดูวาประโยคในตนฉบับทั้ งสองฉบั บมี
ลักษณะอยางไรที่อาจเปนปญหาตอการแปล และทําใหแปลผิดทําเนียบภาษาได การตรวจสอบตนฉบับทั้ง
สองฉบับเพื่อหาคําศัพท สํานวนหรือวลีเฉพาะทาง ผูวิจัยตรวจสอบรวมกับพจนานุกรมศัพทบัญญัติ
นิติศาสตรอังกฤษ – ไทย ไทย – อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพครั้งที่ 4 (แกไขเพิ่มเติม) สวนขอผิด
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พลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับประโยค ผูวิจัยวิเคราะหตนฉบับทั้งสองทีละประโยค ผูวิจัยพบคําศัพท สํานวน
หรือวลี รวมทั้งประโยคที่จะตองระมัดระวังเรื่องทําเนียบภาษาดังแสดงในตารางที่ 5.1 และ 5.2 67
ตารางที่ 5.1 และ 5.2 แสดงการระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในตน ฉบับทั้งสองฉบับ ขอผิด
พลาดดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดแยกประเภทออกเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับคํา สํานวนวลี และ
ประโยค สําหรับขอผิดพลาดระดับคํา จะเนนที่คําศัพทเฉพาะทาง (Technical Term) สวนวลีและสํานวน
ก็ จ ะเน น ที่ ลั ก ษณะการปรากฏร ว มกั น (Collocation) ที่ ต อ งถ ายทอดออกเป น ภาษาปลายทางให ถู ก
ทําเนียบภาษา คือเลือกใชศัพทเฉพาะทาง หรือผูกวลี หรือสํานวนซึ่งเปนคูเทียบ (Equivalent) ในภาษา
ปลายทางใหถูกตอง สวนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับประโยค ผูวิจัยจะนับประโยคทุกประโยคใน
ตนฉบับแตละฉบับเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน หากพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ.
1988 มีจํานวนประโยครวมทั้งสิ้น 14 ประโยค ผูวิจัยก็จะถือวาทั้ง 14 ประโยคนี้คือขอผิดพลาดที่อาจเกิด
ขึ้น 14 จุด
ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแปลตนฉบับ พระราชบัญญัติการจาง
งาน ค.ศ. 1988 ซึ่งจะแปลโดยใชคลังขอมูล
ระดับ
คํา / สํานวน/ วลี
เฉพาะทาง

รายละเอียดของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1. Trade Unions (นับรวม A trade union, the union, the union, etc.)
2. Right (นับรวม rights)
3. Support of a ballot
4. Authorise (นับรวม Authorised และ Authorisation)
5. Endorse (นับรวม Endorsed และ Endorsement)
6. Induce (นับรวม Induced และ Inducement)
7. Apply to the court for an order under this section
8. Application
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การนับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Possible Errors) ผูวิจัยจะนับที่ผิดแตละที่เปนหนวยเดียว ยกตัวอยางเชน คําวา Trade Union
ซึ่งในที่นี้ กํ าหนดให เป น possible error แม จะมี ตํ าแหน งที่ พ บทั้ งหมดในพระราชบั ญ ญั ติการจางงาน ค.ศ. 1988 รวมทั้ งสิ้ น 38
ตําแหนง แตก็จะนับเปนหนวยเดียว
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9.Industrial Action (นับรวม action)
10. Applicant
11. Conduct
12. Make the order (นับรวม Making an order)
13. By virtue of
14. For the purpose of this section
15. Act (การกระทํา)
16. Act (พระราชบัญญัติ)
17. As the case may be
18. Person (นับรวม persons)
19. Break a contract of employment
20. Subsection
21. Section
22. Liability
23. Official Action
24. For the purpose of an application under this section
25. Be accorded entitlement to
26. Vote
27. Majority
28. Strike
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29. Subparagraph
30. Applicable
31. Under contracts of employment
32. Court
33. Practice
34. Proceedings
35. Make an invalid application (นับรวม valid application)
36. Determination (นับรวม Determine)
37. Conciliation
38. In accordance with
39. Rules
40. Dismiss
41. Stay
42. Sist
43. Adjourn
44. Unreasonable conduct
45. Paragraph
46. Remedy
47. Effect
48. Arbitration
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49. Enter into an agreement (Agreement entered into…)
50. In pursuance of
51. Impose requirement
52. Appeal
53. Review
54. Reconsideration
55. Award
56. Submission
57. Enactment
58. Rule of Law
59. Disregard
60. Exercise (any) jurisdiction
ประโยค

1. A member of a trade union … may apply to the court for an order
under this section. (Section 1 (1))
2. Where, on application under this section, a court is satisfied—…
take part in the action.( Section 1 (2))
3. For the purposes of this …to continue to take part in that action.
(Section 1 (3))
4. (4) For the purposes of this section a person shall be treated as
induced by a trade union ...to have been done by the union. (Section 1 (4))
5. (5) For the purposes of an application under this section an
authorisation or endorsement...beginning with that date. (Section 1 (5))
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6. (6) In this section references ... other reason. (Section 1 (6))
7. In this section—…"strike" means any concerted stoppage of work
(Section 1 (7))
8. (8) Nothing in this section shall be construed as requiring a trade union
to hold separate ballots. (Section 1 (8))
9. 2.—(1) Notwithstanding anything in the rules of any trade union
...should be dismissed, stayed or sisted, or adjourned. (Section 2 (1))
10. (2) If a court is satisfied... as the court considers appropriate.
(Section 2 (2))
11. (3) Where any person has made an invalid application to a trade
union… of all the respects in which the application contravened the
requirements of those rules. (Section 2 (3))
12. (4) For the purposes of this section … as the case may be, would
have no effect if there were one. (Section 2 (4))
13. (5) In this section— … any determination or award made on that
submission. (Section 2 (5))
14. (6) This section shall be without prejudice… or when determining
how to exercise any such jurisdiction. (Section 2 (6))
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ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการแปลพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ.
1988 ซึ่งจะแปลโดยไมใชคลังขอมูล
ระดับ
คํา / สํานวน/ วลี
เฉพาะทาง

รายละเอียดของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
1. Section
2. Subsection (นับรวม Subsections)
3. Act
4. Principal Act
5. Apply to (นับรวม Applies)
6. Repeal (นับรวม Repealed)
7. In force
8. Be entitled to
9. Exercise of the right of abode
10. Certificate of entitlement (นับรวม Certificate)
11. Grant (นับรวม Granted)
12. Right of abode
13. Entry clearance
14. Preclude (นับรวม Precluded)
15. Person (นับรวม Persons)
16. Claim (นับรวม Claims และ Claiming)
17. Come into force (นับรวม Coming into force)
18. For the purposes of this section
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19. Party
20. For the purposes of subsections
21. Deem (นับรวม Deemed)
22. ฺBy virtue of
23. Application
24. Appeal proceedings
25. Be finally determined
26. Substitute
27. Citizen
28. Provision
29. Appeal
30. Amend (นับรวม Amended)
31. Exemption
32. Diplomatic missions
33. Subject to
34. Diplomatic agent
35. Post
36. Decision
37. Make a deportation order (นับรวม Make the deportation order และ
order)
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38. On the ground that (นับรวม the ground on which)
39. Power
40. Notice of the decision (นับรวม written notice of the decision)
41. Secretary of State
42. By order
43. Exempt (นับรวม Exemption)
44. Circumstances
45. Exercisable
46. Statutory Instrument
47. Annulment
48. In pursuance of
49. Resolution
ประโยค

1. Section 1(5) of the [1971 c. 77.] Immigration Act 1971 (in this Act
referred to as "the principal Act") is hereby repealed. (Section 1)
2. .—(1) This section applies to any woman who— …. her marriage to
the husband been in the United Kingdom. (Section 2 (1))
3. (2) A woman to whom this section applies shall not be entitled.. as
the wife of the husband. (Section 2 (2))
4. (3) So long as a woman is precluded by subsection (2) above…..
shall apply to her as it applies to a person not having a right of abode.
(Section 2 (3))
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5. (4) Subsection (2) above shall not preclude a woman…. is mentioned
in that subsection. (Section 2 (4))
6. (5) Where a woman claims that this section does not apply to her…
and since her marriage to the husband it shall be for her to prove that
fact. (Section 2 (5))
7. (6) For the purposes of this section... has any spouse additional to the
other. (Section 2 (6))
8. (7) For the purposes of subsections (1) (b), (2)(a), (4)… of the
principal Act not to have entered the United Kingdom. (Section 2 (7))
9. (8) In subsection (2)(b) above the reference… British Nationality Act
1981. (Section 2 (8))
10. (9) No application by a woman for a certificate… shall be
granted...of the same husband. (Section 2 (9))
11. (10) For the purposes of subsection …have not been finally
determined. (Section 2 (10))
12..—(1) For section 3(9) and (9A) of the principal Act there shall be
substituted—… certifying that he has such a right of abode. (Section 3 (1))
13. (2) For the provisions of section ….. "as in force after
commencement". (Section 3 (2))
14. At the beginning of subsection (3)... in force after commencement".
(Section 3 (3))
15. 5.—(1) A person to whom this subsection applies… the
deportation order for the reasons stated in the notice of the decision.
(Section 5 (1))
16. (2) Subsection (1) above applies to any person… as may be
specified in the order. (Section 5 (2))
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17. (3) The power to make an order under subsection… House of
Parliament. (Section 5 (3))
18. (4) It shall be presumed for the purposes of this section… proves
the contrary. (Section 5 (4))
19. (5) Subsection (1) above shall not affect the grounds… coming into
force of this section. (Section 5 (5))
การระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับคํา สํานวนและวลี ผูวิจัยมีหลักเกณฑคือตรวจสอบ
กับพจนานุกรมศัพทเฉพาะทางเพื่อพิจารณาดูวา คําศัพท สํานวน หรือวลีนี้มีความเฉพาะทางหรือไม
หากเปนคําศัพท สํานวนหรือวลีเฉพาะทางก็จะนํามารวมไวเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แตหากเปนคํา
ศัพททั่วไปก็จะไมนํามารวมไว เชน ผูวิจัยนําคํากริยาวา Apply to มารวมไวเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากเปนคําที่ผูแปลจะตองระมัดระวังถายทอดใหถูกความหมายและถูกทําเนียบภาษา ทั้งนี้โดยใชคํา
คูเทียบซึ่งเปนคําศัพทเฉพาะทางในภาษาปลายทางใหถูกตองวา “บังคับแก” หากผูแปลเลือกคําแปลใน
ฉบับแปลไมถูกตองก็จะกลายเปนผิดความหมายหรือผิดทําเนียบภาษา
การระบุ ข อผิ ดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น ในระดับ ประโยค ผูวิจัยวิเคราะห ตน ฉบั บ และนั บจํานวน
ประโยคทั้งหมด มีรายละเอียดคือ พระราชบัญญัติการจางงานมีจํานวนประโยครวมทั้งสิ้น 14 ประโยค
พระราชบัญญัติการเขาเมืองมีจํานวนประโยครวมทั้งสิ้น 19 ประโยค แตละประโยคในพระราชบัญญัติการ
จางงานมีลักษณะพิเศษคือคอนขางยาวและซับซอน มีสวนขยายเปนอนุประโยคมาก ตรงกันขามกับ
ลักษณะประโยคในพระราชบัญญัติการเขาเมือง สิ่งที่อาจเปนขอผิดพลาดในระดับประโยคคือ ผูแปลจะ
ตองระมัดระวังวา ในประโยคหลัก มีใจความสําคัญอยางไร เปนประโยคสั่งใหทํา ระบุขอบังคับ หรือขอ
หามมิใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยแสดงออกดวยกริยา Shall เชน Where, on application under this
section, a court is satisfied—… the court shall make such order as it considers appropriate.
(Subsection (2) Section 1 of Employment Act 1988) หรือกริยา May เชน 6. (6) For the purposes of this
section a marriage may be polygamous although at its inception neither party has any spouse
additional to the other. (Subsection (6) Section 2 of Immigration Act 1988) หรือแสดงดวยกริยาทั่วไป
เ ช น 15. (2) Subsection (1) above applies to any person… as may be specified in the order.
(Subsection (2) Section 5 of Immigration Act 1988) ผูแปลจะตองถายทอดใจความสําคัญเหลานี้ใหถูก
ทําเนียบภาษากฎหมายไทยในระดับประโยค ดังที่ไดศึกษาไวในบทที่ 2 เรื่องทําเนียบภาษากฎหมาย เชน ใช
รูปประโยค เรื่อง + ให / หามมิให เปนตน หากใชรูปประโยคอื่นอาจทําใหผิดทําเนียบภาษากฎหมายได
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ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นของตนฉบับทั้งสองฉบับสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้
ตารางที่ 5.3 สรุปจํานวนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดของพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 และ
พระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

จํานวนรวมทั้งสิ้น
พระราชบัญญัติการจางงาน

พระราชบัญญัติการเขาเมือง

(แปลโดยใชคลังขอมูล)

(แปลโดยไมใชคลังขอมูล)

ระดับคํา/ สํานวน/ วลี

60

49

ระดับประโยค

14

19

ตอไปจะนําเสนอขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผูตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลไดระบุไว
โดยผูวิจัยจะแสดงขอผิดพลาดดังกลาวพรอมดวยสาเหตุและจํานวนของขอผิดพลาดเปนตาราง จาก
นั้นจะนําขอผิดพลาดนี้มาแบงประเภทเพื่อเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกลาวไวขางตน
นี้ และวิเคราะหผลรวมกับการใชและไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมาย

5.3 ผลการตรวจแกจากผูประเมิน
ตารางที่ 5.4 และ 5.5 แสดงรายละเอียดของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งผูตรวจแกและประเมิน
ผลเปนผูระบุ คอลัมนซายมือเปนรายละเอียดของขอผิดพลาดสวนคอลัมนดานขวาเปนสาเหตุของขอผิด
พลาดนั้น ๆ ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยเปนผูสรุปโดยพิจารณาจากประเภทของขอผิดพลาดในการแปลซึ่งจะได
กลาวตอไปหลังจากนําเสนอทั้งสองตารางแลว อนึ่ง ขอผิดพลาดใดที่มีสาเหตุมาจากการที่ผูวิจัยแปลผิด
ทําเนียบภาษา คือใชสํานวนแปลที่ไมใชโวหารทางกฎหมายที่ดี ผูวิจัยจะขีดเสนใตสาเหตุที่ผิดไว ทั้งนี้
เพื่อแยกแยะขอผิดพลาดดานทําเนียบภาษาออกจากขอผิดพลาดประเภทอื่น เชน การแปลตก การ
แปลผิดเนื่องจากไมเขาใจโครงสรางประโยคของตัวบทตนฉบับ
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ตารางที่ 5.4 แสดงรายละเอียดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงและสาเหตุที่ผิดของบทแปลพระราชบัญญัติการ
จางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชคลังขอมูล
รายละเอียดขอผิดพลาด

สาเหตุที่ผิด

1. ไมแปลชื่อพระราชบัญญัติใหครบ “ค.ศ. 1988” ใน Employment
Act 1988

แปลตก

2. ควรใช “สหภาพแรงงาน” เป น คํ าแปลของ Trade Unions มาก ใชคําไมตรงกับที่นิยมใช
กวา “สหพันธแรงงาน”
3. ไมแปลหัวขอของมาตรา 1 และ 2

แปลตก

4. ควรใช “ใหการรับรอง” เปนคําแปลของ Endorse มากกวา “สลัก ใชคําไมตรงกับที่นิยมใช
หลัง” (มาตรา 1)
5. ควรแปล “Support of a ballot” วา “การสนับสนุนการออกเสียง
ลงคะแนน” แทนที่ จ ะแปลเพี ย งว า “การออกเสี ย งลงคะแนน”
(มาตรา 1 (1) (2) (5))

แปลตก

6. ค ว ร แ ป ล “may apply to the court for an order under this เรียบเรียงประโยคไมตรง
Section” วา “อาจยื่นคําขอตอศาลใหออกคําสั่งตามมาตรานี้ได” แทน กับที่เปนที่นิยม
ที่ จ ะแปลว า “อาจยื่น คํ าขอต อ ศาลให อ อกคําสั่ งได ต ามมาตรานี้ ”
(มาตรา 1 (1))
7. ควรแปล “the court is satisfied…” และ “If a court is satisfied…” ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
วา “หากเป นที่ พอใจแกศาลวา” หรือ “หากศาลพอใจวา” แทนที่ จะ ทําเนียบภาษา
แปลเพียงวา “หากศาลเห็นวา” (มาตรา 1 (2) และ มาตรา 2 (2))
8. ควรแปล “Including” วา “รวมถึง” แทนที่จะแปลวา “อันไดแก” ไม เ ข า ใจศั พ ท สํ า นวน
(มาตรา 1 (2) (ซี))
ของตนฉบับ
9. ควรแปล “If there has been” วา “ถาปรากฏวา” แทนที่จะแปลเพียง ไมเขาใจศัพทสํานวนตน
“หาก” (มาตรา 1 (3))
ฉบับ
10. ควรแปล “…as requires that member...” วา “...เปนดั่งการกําหนด ไ ม เข าใ จ โ ค ร ง ส ร าง
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วา...” แทนที่จะแปลวา “...อันทําใหตองถือวา...” (มาตรา 1 (3))

ประโยคในตนฉบับ

11. ควรแปล “Unless” วา “เวนแต” แทนที่จะแปลวา “หาก” อีกทั้ง ไ ม เข าใ จ โ ค ร ง ส ร าง
ควรตัด “ไม” ในคําแปล (เอ) (บี) (ซี) และ (ดี) ออกเพื่อใหสื่อความชัด ประโยคในตนฉบับ
เจนขึ้น (มาตรา 1 (5))
12. ควรแปล “In the case of…” วา “กรณีที่” แทนที่จะแปลวา “เมื่อ” ไม เ ข า ใจศั พ ท สํ า นวน
(มาตรา 1 (5) (ดี) (หนึ่ง) (สอง) (สาม)
ของตนฉบับ
13. ควรแปล “Short of the strike” ว า “ยังไม ถึ งกั บเป นการนั ดหยุด ไม เข า ใจศั พ ท สํ า นวน
งาน” (มาตรา 1 (5) (ดี) (สอง))
ของตนฉบับ
14. ไมแปล “Strike” means any concerted stoppage of work” (มาตรา
1 (7))

แปลตก

15. ควรแปล “Nothing in this section shall be construed…” ว า “ใน ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
มาตรานี้ไมใหมีการแปลความวา” แทนที่จะแปลวา “ไมมีขอความใด ทําเนียบภาษา
ในมาตรานี้จะแปลความไดวา” (มาตรา 1 (7))
16. ควรแปล “Where” ในมาตรา 2 (1) วา “หากปรากฏวา...” แทนที่จะ ไม เขาใจโครงสรางของ
แปลเพียง “หาก...”
ตนฉบับ
17. ควรแปล “Is or has been” ในมาตรา 2 (1) (เอ) วา “เป น หรือเคย ไมเขาใจศัพทสํานวนใน
เปน” แทนที่จะแปลวา “เปนหรือไดเปน”
ตนฉบับ
18. ควรแปล “Valid application” วา “คําขอโดยชอบ” แทนที่จะแปล ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา
วา “คําขอที่สมบูรณและถูกตอง” (มาตรา 2 (1) (บี)
19. ควรแปล “Determination” ใน “Determination or Conciliation” วา ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
“วินิจฉัย” แทนที่จะแปลวา “ตัดสิน”
ทําเนียบภาษา
20. ควรตั ด “ออก” ใน “ยกเลิ ก พั กไว หรือเลื่ อนออกกระบวนการ
พิจารณาขางตนออกไปหรือไม” ซึ่งเปนคําแปลของ “whether those
proceedings should be dismissed, stayed or sisted or adjourned.”
(มาตรา 2 (1))

สะเพรา
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21. ควรแปล “The court may treat the period of six months specified ไม เข า ใจความคิ ด เชื่ อ ม
in paragraph ( c ) of subsection (1) above as extended ..” วา “ศาลอาจ โยงในตนฉบับ
ขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปตามแตศาลจะเห็นสมควร” (มาตรา 2
(2))
22. ควรแปล “Include” มาตรา 2 (5) (เอ) วา “ใหรวมความถึง” แทนที่ ไมเขาใจคําศัพ ทสํานวน
จะแปลเพียงวา “ใหรวมถึง”
ของตนฉบับ
23. ควรแปล “Arbitration” ใน มาตรา 2 ( 5) (เอ) ว า “ข อ สั ญ ญ า ไม เข า ใจเนื้ อ หาของต น
อนุญาโตตุลาการ” แทนที่จะแปลเพียงวา “อนุญาโตตุลาการ”
ฉบับ
24. ควรแปล “Agreement” ในมาตรา 2 (5) (เอ) วา “ขอสัญญา” แทนที่ ไม เข า ใจเนื้ อ หาของต น
จะแปลเพียงวา “สัญญา”
ฉบับ
25. ไมแปล “Reference” ในมาตรา 2 (5) (บี)

แปลตก

ตารางที่ 5.5 แสดงรายละเอียดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงและสาเหตุที่ผิดของบทแปลพระราชบัญญัติการ
เขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยไมใชคลังขอมูล
รายละเอียดขอผิดพลาด

สาเหตุที่ผิด

1. ชื่อกฎหมาย “Immigration Act 1988” ควรแปลโดยใช “พระราช
บัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988” ไมใช “พระราชบัญญัติการเขาเมือง
ปค.ศ. 1988”

ใชภาษาไมสละสลวย

2. ควรแปลมาตรา 1 “Section 1 (5) of the [1971 c. 77] Immigration ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
Act 1971 (in this Act referred to as “the principal Act”) is hereby ทําเนียบภาษา
repealed.” วา “ใหยกเลิกความในมาตรา 1 (5) แหงพระราชบัญญัติ
การเข าเมื อ ง ค.ศ. 1971 (1971 ซี 77) (ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต อ ไป
เรียกวา “พระราชบั ญ ญั ติห ลั ก ”)” แทนที่ จ ะแปลวา “มาตรา 1 (5)
ของ [1971 ซี 77] พระราชบัญญัติการเขาเมือง ปค.ศ. 1971 (ในพระ
ราชบัญญัตินี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติหลัก”) ถูกยกเลิก ณ ที่นี้
3. ไมแปลหัวขอมาตรา 1 ถึง มาตรา 5

แปลตก
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4. ควรแปล “Right of abode” วา “สิทธิที่จะมีถิ่นที่อยู / สิทธิในการ ใชคําไมตรงกับที่นิยมใช
มีถิ่นที่อยู” แทนที่จะแปลวา “สิทธิของถิ่นที่อยู”
5. ไมแปล “as” ในมาตรา 2 (1) (เอ) ที่วา “…to any woman who—
(a) has the right…as, or as having been…”

แปลตก

6. ควรแปล This section applies to ในมาตรา 2 วา “มาตรานี้ให ใช ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา
บังคับแก...”
7. ควรใช “แหง” แทน “ของ” ในคําแปลทุกตําแหนงของ “Section ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
…of…the Act…”
ทําเนียบภาษา
8. ใน ม าต รา 2 (2) “A woman to whom this section applies shall ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
not be entitled to enter…” ควรแปลวา “หามมิใหผูห ญิ งตามความ ทําเนียบภาษา
ในมาตรานี้ไดรับสิทธิใหเขา...” แทนที่จะแปลวา “ผูหญิงซึ่งมาตรา
นี้ใชบังคับจะตองไมมีสิทธิที่จะเขา”
9. มาตรา 2 (4) คํ าว า “preclude” ควรแปลวา “ไม ห าม” แทนที่ จ ะ ใชคําไมตรงกับที่นิยมใช
แปลวา “จํากัดโอกาส”
10. ให ตั ด คําว า “ศุ ลากากร” ใน “การตรวจผานทางศุ ลกากร” ซึ่ ง
เปนคําแปลของ Entry Clearance ออกในทุกตําแหนง

แปลเกิน

11. ควรแปลมาตรา 2 (3)”So long as a woman is precluded by ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
subsection (2) above from entering the United Kingdom in the ทําเนียบภาษา
exercise of her right of abode or being granted a certificate of
entitlement in respect of that right, the principal Act shall apply
to her as it applies to a person not having a right of abode.” วา
“ตราบเทาที่อนุมาตรา (2) ขางตนไมหามหญิงผูที่จะเขามาในส
หราชอาณาจักรเพื่อใชสิทธิของตนในการไดถิ่นที่อยู หรือที่จะได
รับใบสําคัญของการมี สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ นั้ น ให นํา ความในพระ
ราชบัญญัติหลักมาใชบังคับแกหญิงผูนั้นเชนเดียวกับที่ใชบังคับแก
บุคคลซึ่งไมมีสิทธิที่จะมีถิ่นที่อยู” แทนที่จะแปลวา “ตราบเทาที่ ...
พระราชบัญญัติหลักจะตองใชบังคับกับหญิง..”
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12. ควรแปลมาตรา 2 (5) “Where a woman claims that this section ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
does not apply to her because she had been in the United Kingdom ทําเนียบภาษา
before the coming into force of this section and since her marriage
to the husband it shall be for her to prove that fact.” วา “.....ให
หญิงผูนั้นพิสูจนขอเท็จจริง” แทนที่จะแปลวา “...หญิงผูนั้นจะตอง
พิสูจนขอเท็จจริง”
13. ควรแปล “For the purposes of..(Section/ Subsection) ในทุก ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ตําแหนงวา “เพื่อประโยชนแหง...(มาตรา/ อนุมาตรา) แทนที่จะแปล ทําเนียบภาษา
วา “เพื่อวัตถุประสงคของ...(มาตรา/ อนุมาตรา)
14. ควรแปล มาตรา 2 (7) “For the purposes of subsection (1)… ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
not to have entered the United Kingdom.” วา “เพื่อประโยชนแหง ทําเนียบภาษา
อนุมาตรา (1) ...ใหถือวาผูมาเยือนสหราชอาณาจักร หรือผูที่เดินทาง
เขาสหราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายไมอยูในสหราชอาณาจักร และมิ
ใหถือวา...” แทนที่จะแปลวา “เพื่อวัตถุประสงคของอนุมาตรา (1) ....
จะตองถือวา....อีกทั้งจะตองไมถือวา”
15. ควรแปล มาตรา 2 (8) “...the reference to a certificate of ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
entitlement includes a reference to a certificate...” วา “...การอางถึง ทําเนียบภาษา
ใบสําคัญของการมีสิทธิใหรวมความถึงการอางถึงใบสําคัญ..” แทน
ที่จะแปลวา “...การอางถึงใบสําคัญของการมีสิทธิรวมการอางถึงใบ
สําคัญ...”
16. ควรแปล มาตรา 2 (9) “No application by a woman for a ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
certificate of entitlement in respect of such a right of abode as is ทําเนียบภาษา
mentioned in subsection (1)(a) above or for an entry clearance
shall be granted...” วา “หามมิใหออกใบสําคัญการมีสิทธิใหแก
หญิงซึ่งไดยื่นคําขอ” แทนที่จะแปลวา “ตองไมออกใบสําคัญการมีสิทธิ
ใหแกผูหญิงซึ่งไดยื่นคําขอ...”
17. ควรแปลมาตรา 2 (10) “...an application shall be regarded as ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
pending so long as it and any appeal proceedings...” วา “...ใหถือวา ทําเนียบภาษา
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คําขอยังอยูในระหวางพิจารณาตราบเทาที่ยังไมไดตัดสินคําขอนั้น หรือ
กระบวนการอุทธรณอื่นใดซึ่ง...” แทนที่จะแปลวา “...จะตองถือวาคําขอ
ยังอยูในระหวางพิจารณาตราบเทาที่ยังไมไดตัดสินคําขอนั้น ...”
18. ควรแปล มาตรา 3 (1) “For section 3(9) and (9A) of the ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
principal Act there shall be substituted” วา “ใหยกเลิกความใน ทําเนียบภาษา
มาตรา 3 (9) และ (9เอ) แหงพระราชบัญญัติหลัก และใชขอความตอ
ไปนี้แทน” แทนที่จะแปลวา “สําหรับมาตรา 3 (9) และ (9เอ) ของ
พระราชบัญญัติหลัก จะตองใชขอความตอไปนี้แทน”
19. ควรแปล “"(9) A person seeking to enter the United Kingdom ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
and claiming to have the right of abode there shall prove that he ทําเนียบภาษา
has that right by means of either...” วา “ใหบุคคลซึ่งประสงคที่จะ
เขามาในสหราชอาณาจักรและอางสิทธิการมีถิ่นที่อยูพิสูจนวาตนมี
สิทธิ...” แทนที่จะแปลวา “บุคคลซึ่งพยายามที่จะเขามาใน สหราช
อาณาจักรและอางสิทธิของถิ่นที่อยู บุคคลนั้นจะตองพิสูจนวาตน
เองมีสิทธิ...”
20. ในมาตรา 3 (2) “For the provisions of section 13(3) of that Act ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
up to the end of paragraph (b) there shall be substituted” ควรแปล ทําเนียบภาษา
วา “ใหยกเลิกความในวรรค (บี) ของมาตรา 13 (3) แหงพระราช
บัญญัติหลัก และใหใชขอความตอไปนี้แทน” แทนที่จะแปลวา
“สําหรับบทบัญญัติของมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติหลักไป
จนถึงตอนทายของวรรค (บี) ใหใชขอความตอไปนี้แทน”
21. ใหทบทวนคําแปล มาตรา 3 (2) “"(3) A person shall not be ไ ม เข าใ จ โ ค ร ง ส ร าง
entitled to appeal, on the ground that he has a right of abode in the ประโยคในตนฉบับ
United Kingdom, against a decision that he requires leave to enter
the United Kingdom unless he holds such a passport or certificate
as is mentioned in section 3(9) above;"” ใหม
22. ในมาตรา 3 (3) “In section 2(2) of that Act for the words ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
"sections 3(9) and (9A), 5(2) and 13(3)" there shall be substituted ทําเนียบภาษา
the words "section 5(2)", subsections (3) and (5) of section 39 of

5-21
the [1981 c. 61.] British Nationality Act 1981 are hereby repealed
and in subsection (8) of that section for the words "as amended by
this section" there shall be substituted the words "as in force after
commencement".” ควรแปลเปน “ใหยกเลิกขอความในมาตรา 2 (2)
แหงพระราชบัญญัติหลักที่วา “...” และในอนุมาตรา 8 แหง...ที่วา
“...” และใหใชขอความตอไปนี้แทน “...” แทนที่จะแปลวา “ใน
มาตรา 2 (2) ของพระราชบัญญัติหลัก สําหรับคําวา “...” ใหแทนดวยคํา
วา “...” ณ ที่นี้...”
23. ควรแปลมาตรา 4 “"(3A) In the case of a member of a mission
other than a diplomatic agent (within the meaning of the said Act
of 1964) subsection (3) above shall apply only if he enters or has
entered the United Kingdom” วา “(3เอ) กรณีที่สมาชิกของคณะอื่น
ใดนอกเหนือจากคณะผูแทนทูต....ใหนําความในอนุมาตรา (3) ขาง
ตนมาใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาว....” แทนที่จะแปลวา “ใน
กรณีที่สมาชิกของคณะอื่นใด ....อนุมาตรา (3) ขางตนจะตองใช
บังคับกับกรณี...”
24. ควรแปลมาตรา 4 “...subsection to a member of a mission shall
be construed accordingly."” วา “....และบรรดาความในอนุมาตรา
ดังกลาวที่อางถึงสมาชิกนั้นใหแปลความอยางเดียวกัน” แทนที่จะ
แปลว า “....และบรรดาความหมายที่ อ า งถึ ง สมาชิ ก ผู นั้ น ใน
อนุมาตรานั้นก็จะตองแปลความอยางเดียวกันดวย”
25. ควรแปลมาตรา 5 “A person to whom this subsection applies
shall not be entitled to appeal under section 15 of the principal Act
against a decision to make a deportation order against him” ว า
“กรณี ที่ มี คํ าวิ นิ จ ฉั ย ว าให อ อกคํ าสั่ งเนรเทศ ห ามมิ ให บุ ค คลตาม
ความในอนุมาตรานี้ไดรับสิทธิอุทธรณภายใตมาตรา 15 แหงพระ
ราชบัญญัติหลัก”
26. ค ว ร แ ป ล ม าต ร า 5 (3) “The power to make an order under
subsection (2) above shall be exercisable by statutory instrument”
ว า “อํ า นาจในการออกคํ า สั่ ง ภายใต อ นุ ม าตรา (2) ข า งต น ให ใช
บังคับไดโดยตราสาร…” แทนที่จะแปลวา “อํานาจในการออกคําสั่ง

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา
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ภายใตอนุมาตรา (2) ขางตนจะตองใชไดโดยตราสาร...”
27. ควรแปลมาตรา 5 (4) “It shall be presumed for the purposes
of this section that...” ว า “เพื่ อ ป ร ะ โย ช น แ ห ง ม าต ร านี้ ให
สันนิษฐานวา...” แทนที่จะแปลวา “เพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้
จะตองสันนิษฐานวาบุคคล...”
28. ค ว ร แ ป ล ม า ต ร า 5 (4) “...a person was last given leave as
mentioned in subsection (2) above unless he proves the contrary.”
ว า “เว น แต จ ะพิ สู จ น เป น อย างอื่ น ” แทนที่ จ ะแปลว า “มิ เช น นั้ น
บุคคลผูนั้นก็จะตองพิสูจนขอเท็จจริง”

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา

ใช สํ าน วน ไม ต รงกั บ
ทําเนียบภาษา

แบงประเภทขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง
การแบงประเภทขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง ผูวิจัยอางอิงตามหลักเกณฑการแบงใน “รายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ผลของการใชคลังขอมูลภาษาเฉพาะดานภาษาอังกฤษทีม่ ผี ลตอความเขาใจเนือ้ หาของตน
ฉบับและความสามารถในการใชภาษาสําหรับแปล”68 โดยจะแบงประเภทของขอผิดพลาดในการแปลเอกสาร
จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยตามสาเหตุทเี่ กิดขึน้ ออกเปน 5 ประเภทไดดงั นี้
1. ขอผิดพลาดทีเ่ กิดจากความไมเขาใจศัพทและสํานวน
2. ขอผิดพลาดที่เกิดจากการขาดความรูดานไวยากรณและโครงสรางประโยค
3. ขอผิดพลาดที่เกิดจากความไมเขาใจการเชื่อมโยงความคิดระหวางประโยค หรือสวนตาง ๆ ในประโยค
4. ขอผิดพลาดที่จากการขาดความรูพื้นฐานของเนื้อหาตนฉบับ
5. ขอผิดพลาดอื่น ๆ เชนการแปลตก แปลเกิน หรือสะเพรา เปนตน
อยางไรก็ตาม สําหรับการแปลเอกสารกฎหมายซึ่งเปนการแปลเฉพาะดานและมีขอจํากัดที่ผู
แปลตองใชภาษาเฉพาะดานใหถูกตองนั้น ผูวิจัยเห็นวาขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในการแปลตนฉบับที่เลือก
ไวเปนกรณีศึกษายังแบงออกตามสาเหตุไดอีก 1 ประเภท คือ การแปลผิดทําเนียบภาษาปลายทาง ดวยเหตุนี้
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจึงสามารถแบงออกไดตามสาเหตุรวมทั้งสิ้น 6 ประเภท ตอไปจะสรุปวาขอผิด
พลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการแปลตนฉบับทั้งสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 และ
พระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 นั้น เมื่อแบงออกเปนประเภทตาง ๆ 6 ประเภทแลวจะคิดเปนจํานวน
เทาใด ทั้งนี้เพื่อนําจํานวนดังกลาวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไดระบุไวในหัว

68

ปรีมา มัลลิกะมาส และ วิโรจน อรุณมานะกุล. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ เรือ่ ง ผลของการใชคลังขอมูลภาษาเฉพาะดานภาษาอังกฤษทีม่ ผี ล
ตอความเขาใจเนือ้ หาของตนฉบับและความสามารถในการใชภาษาสําหรับแปล. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.arts.chula.ac.th/~ling/
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ขอกอนหนานี้ ตารางที่ 5.6 สรุปจํานวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงโดยแบงเปนประเภทตาง ๆ ตามหลักเกณฑ
ขางตน
ตารางที่ 5.6 สรุปจํานวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงโดยแบงตามประเภท
ประเภทของขอผิดพลาด

จํานวนขอผิดพลาด
พระราชบัญญัติการจางงาน

พระราชบัญญัติการเขาเมือง

(แปลโดยใชคลังขอมูล)

(แปลโดยไมใชคลังขอมูล)

1. ขอผิดพลาดทีเ่ กิดจากความ
ไมเขาใจศัพทและสํานวน

6

-

2. ข อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการ
ขาดความรูดานไวยากรณ และ
โครงสรางประโยค
3. ข อผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากความ
ไมเขาใจการเชื่อมโยงความคิด
ระหวางประโยค หรือสวนตาง ๆ
ในประโยค

3

1

1

-

4. ข อ ผิ ด พลาดที่ เกิ ด จากการ
ขาดความรูพื้นฐานของเนื้อหา
ตนฉบับ
5. ข อ ผิ ด พลาดอื่ น ๆ เช น การ
แปลตก แปลเกิน หรือสะเพรา
เปนตน

2

-

6

4

6. ข อ ผิ ด พลาดที่ ก ารแปลผิ ด
ทําเนียบภาษาปลายทาง
รวม

7

23

25

28
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เมื่อพิจารณาจากตารางสรุปขางตน จะเห็นวาจํานวนที่ผิดในแตละประเภทของพระราชบัญญัติการ
เขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งเปนตนฉบับที่แปลโดยไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลนั้นมี
มากกวาพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชคลังขอมูลเปนทรัพยากรการแปล กลาวคือ มี
จํานวนที่ผิดรวมทั้งสิ้นมากถึง 28 ตําแหนง และมีที่ผิดทําเนียบภาษา 23 ตําแหนง ขณะที่พระราชบัญญัติ
การจางงานมีที่ผิดรวมทั้งสิ้นเพียง 25 ตําแหนง มีที่ผิดทําเนียบภาษา 7 ตําแหนง อยางไรก็ตาม ดังที่ไดกลาว
ไวขางตน เนื่องจากตนฉบับทั้งสองเปนพระราชบัญญัติคนละฉบับกัน เนื้อหาสาระรวมทั้งคุณสมบัติทาง
ภาษาจึงแตกตางกันไปดวย ดวยเหตุนี้จึงยังไมสามารถสรุปไดวาฉบับแปลของพระราชบัญญัติการเขา
เมือง ค.ศ. 1988 มีคุณภาพดอยกวาพระราชบัญญัติการจางงานค.ศ. 1988 โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการ
ใชทําเนียบภาษากฎหมาย ดังนั้นจึงตองวัดผลจากการนําขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจารยผูตรวจแกเปนผู
ระบุไปเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผูวิจัยระบุไว

5.4 เปรียบเทียบคุณภาพของบทแปลที่ใชและไมใชคลังขอมูล
1) เปรียบเทียบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นจริง
ตารางที่ 5.7 และ 5.8 ที่จะนําเสนอตอไปนี้แสดงการเปรียบเทียบระหวางขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นในตนฉบับทั้งสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชคลังขอมูล
และพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยไมใชคลังขอมูล การเปรียบเทียบจะเริ่มตั้งแตขอ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระดับคํา สํานวน วลี และระดับประโยค โดยใชลําดับการนําเสนอแบบเดียวกับ
ที่ไดใหไวในหัวขอการระบุขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเปรียบเทียบมีวัตถุประสงคคือเพื่อใหชี้ใหเห็น
วาผูวิจัยมีขอผิดพลาดตรงกับที่เคยระบุไววาเปนขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหรือไม และมีรายละเอียด
ของขอผิดพลาดอยางไร
ตารางที่ 5.7 เปรีย บเที ยบข อ ผิ ดพลาดที่ อ าจเกิด ขึ้น กับ ขอผิ ด พลาดที่ เกิด ขึ้น จริงในการแปลพระราช
บัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชคลังขอมูล
ระดับ

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

คํา /
1. Trade Unions
สํานวน/
วลีเฉพาะ
2. Right

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง
ควรใช “สหภาพแรงงาน” เปนคําแปลของ
Trade Unions มากกวา “สหพันธแรงงาน”
-
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ทาง

3. Support of a ballot

ค ว ร แ ป ล “Support of a ballot” ว า “ก าร
สนับสนุนการออกเสียงลงคะแนน” แทนที่
จะแปลเพียงวา “การออกเสียงลงคะแนน”

4. Authorise

-

5. Endorse

ควรใช “ให ก ารรั บ รอง” เป น คํ า แปลของ
Endorse มากกวา “สลักหลัง”

6. Induce

-

7. Apply to the court for an order under ค ว ร แ ป ล “may apply to the court for an
this section
order under this Section” วา “อาจยื่น คํ าขอ
ตอศาลใหออกคําสั่งตามมาตรานี้ได” แทนที่
จะแปลวา “อาจยื่น คําขอตอศาลใหออกคํา
สั่งไดตามมาตรานี้”
8. Application

-

9.Industrial Action

-

10. Applicant

-

11. Conduct

-

12. Make the order

-

13. By virtue of

-

14. For the purpose of this section

-

15. Act (การกระทํา)

-

16. Act (พระราชบัญญัติ)

-

17. As the case may be

-
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18. Person

-

19. Break a contract of employment

-

20. Subsection

-

21. Section

-

22. Liability

-

23. Official Action

-

24. For the purpose of an application under
this section

-

25. Be accorded entitlement to

-

26. Vote

-

27. Majority

-

28. Strike

-

29. Subparagraph

-

30. Applicable

-

31. Under contracts of employment

-

32. Court

-

33. Practice

-

34. Proceedings

-

35.invalid application/ valid application.

ควรแปล “Valid application” ว า “คํ าขอโดย
ชอบ” แทนที่จะแปลวา “คําขอที่สมบูรณและ
ถูกตอง”
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36. Determination

ค ว ร แ ป ล “Determination” ใ น
“Determination or Conciliation” ว า
“วินิจฉัย” แทนที่จะแปลวา “ตัดสิน”

37. Conciliation

-

38. In accordance with

-

39. Rules

-

40. Dismiss

-

41. Stay

-

42. Sist

-

43. Adjourn

-

44. Unreasonable conduct

-

45. Paragraph

-

46. Remedy

-

47. Effect

-

48. Arbitration

ควรแปล “Arbitration” ในมาตรา 2 ( 5) (เอ)
วา “ข อสั ญญาอนุ ญาโตตุ ลาการ” แทนที่ จะ
แปลเพียงวา “อนุญาโตตุลาการ”

49. Enter into an agreement (Agreement ควรแปล “Agreement” ในมาตรา 2 (5) (เอ)
entered into…)
ว า “ข อ สั ญ ญ า” แทน ที่ จะแปลเพี ยงว า
“สัญญา”
50. In pursuance of

-

51. Impose requirement

-
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52. Appeal

-

53. Review

-

54. Reconsideration

-

55. Award

-

56. Submission

-

57. Enactment

-

58. Rule of Law

-

59. Disregard

-

60. Exercise (any) jurisdiction

-

1. A member of a trade union … may
apply to the court for an order under this
section. ( Section 1 (1))

-

2. Where, on application under this
section, a court is satisfied—… the court
shall make such order as it considers
appropriate…(Section 1 (2))

1.ควรแปล “the court is satisfied…” และ
“If a court is satisfied…” วา “หากเปนที่พอ
ใจแกศาลวา” หรือ “หากศาลพอใจวา” แทนที่
จะแปลเพียงวา “หากศาลเห็นวา”
2. ควรแปล “Including” ว า “รวมถึ ง” แทนที่
จะแปลวา “อันไดแก”

3. For the purposes of this section….…to 1.ควรแปล “If there has been” วา “ถาปรากฏวา”
continue to take part in that action. แทนที่จะแปลเพียง “หาก”
(Section 1 (3))
2. ควรแปล “…as requires that member...”
ว า “...เป น ดั่ ง การกํ า หนดว า ...” แทนที่ จ ะ
แปลวา “...อันทําใหตองถือวา...”
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4. (4) For the purposes of this section a
person shall be treated as induced …to have
been done by the union. (Section 1 (4))

-

5. (5) For the purposes of an application 1. ควรแปล “Unless” วา “เวนแต” แทนที่จะ
under this section…..weeks beginning แปลวา “หาก” อีกทั้งควรตัด “ไม” ในคําแปล
with that date. (Section 1 (5))
(เอ) (บี) (ซี) และ (ดี) ออกเพื่อใหสื่อความชัด
เจนขึ้น
2.ควรแปล “In the case of…” ว า “กรณี ที่ ”
แทนที่จะแปลวา “เมื่อ” และ
3. ควรแปล “Short of the strike” ว า “ยั งไม
ถึงกับเปนการนัดหยุดงาน”
6. (6) In this section…. by it or for any other
reason. (Section 1 (6))
7. In this section—…"strike" means any
ไ ม แ ป ล “Strike” means any concerted
concerted stoppage of work (Section 1(7))
stoppage of work”
8. (8) Nothing in this section shall be ค ว รแ ป ล “Nothing in this section shall be
construed as requiring a trade union to construed…” ว า “ในมาตรานี้ ไ ม ใ ห มี ก าร
hold separate ballots. (Section 1 (7))
แปลความว า” แทนที่ จ ะแปลว า “ไม มี ข อ
ความใดในมาตรานี้จะแปลความไดวา”
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9. 2.—(1) Notwithstanding anything in the 1. ค วรแ ป ล “Where” ใน ม าต รา 2 (1) ว า
rules… whether those proceedings should “หากปรากฏว า ...” แทนที่ จะแปลเพี ยง
“หาก...”
be dismissed, stayed or sisted, or
adjourned. (Section 2 (1))
2. ควรแปล “Is or has been” ในมาตรา 2 (1)
(เอ) วา “เปน หรือเคยเปน” แทนที่จะแปลวา
“เปนหรือไดเปน”
3. 20. ควรตัด “ออก” ใน “ยกเลิก พักไว หรือ
เลื่อนออกกระบวนการพิจารณาขางตนออก
ไปหรื อ ไม ” ซึ่ ง เป น คํ าแปลของ “whether
those proceedings should be dismissed,
stayed or sisted or adjourned.”
10. (2) If a court is satisfied … as the court 1. ควรแปล “the court is satisfied…” และ
considers appropriate. (Section 2 (2))
“If a court is satisfied…” วา “หากเปนที่พอ
ใจแกศาลวา” หรือ “หากศาลพอใจวา” แทนที่
จะแปลเพียงวา “หากศาลเห็นวา”
2. ควรแปล “The court may treat the period
of six months specified in paragraph ( c ) of
subsection (1) above as extended ..” วา “ศาล
อาจขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปตามแต
ศาลจะเห็นสมควร”
11. (3) Where any person has made an
invalid application…contravened the
requirements of those rules. (Section 2 (3))

-

12. (4) For the purposes of this section…
would have no effect if there were one.
(Section 2 (4))

-
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13. (5) In this section— … any
determination or award made on that
submission. (Section 2 (5))
14. (6) This section shall be without
prejudice…or when determining how to
exercise any such jurisdiction. (Section 2 (6))

-

-

ตารางเปรียบเทียบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Possible Errors) และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจาก
การแปลพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ขางตนแสดงใหเห็นวาผูวิจัยมีขอผิดพลาดจริงอันสรุปได
ดังนี้
ระดับคํา สํานวนและวลี
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแปลพระราชบัญญัติการจางงานในระดับคํา สํานวนและวลี โดย
มากมีสาเหตุจากการที่ผูวิจัยเลือกใชคําไมเหมาะสมกับที่เปนที่นิยมใช เชน ใชคําวา “สลักหลัง” เปนคํา
แปลของคําวา “Endorse (รวม Endorsed และ Endorsement) ใชคําวา “คําขอที่ถูกตองสมบูรณ” เปนคํา
แปลของคํ า ว า “Valid application” หรื อ ใช คํ า ว า “สหพั น ธ แ รงงาน” เป น คํ า แปลของคํ า ว า “Trade
Unions” จึงทําใหในบทแปลสามารถระบุที่ผิดของคําวา Trade Unions ไดตามที่เคยไดระบุไวเปนขอผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงคําวา “อนุญาโตตุลาการ” และ “สัญญา” ซึ่งเปนคําแปลที่ผูวิจัยยัง
ใชไมถูกตอง เมื่อแปลคําวา “Arbitration” และ “Agreement”
นอกจากสาเหตุเรื่องใชคําไมเหมาะสมกับที่เปนที่นิยมแลว ขอผิดพลาดระดับคํา สํานวนและวลี
ที่เกิดขึ้นในพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988ยังมีสาเหตุมาจากการแปลขาด เชน ไมแปล ค.ศ.1988 ใน
ชื่อพระราชบัญญัติ ไมแปลหัวขอมาตรา 1 และมาตรา 2 ไมแปล “Reference” ในมาตรา 2 (5) (บี) หรือ
ไมแปลคําวา Support ในสํานวน “Support of a ballot” รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเรียงลําดับคําไมตรง
ตามที่นิยมในทําเนียบภาษา เชน “Apply to the court for an order under this section” แปลวา “ยื่นคําขอ
ตอศาลใหออกคําสั่งไดตามมาตรานี้” ซึ่งควรแปลวา “ยื่นคําขอตอศาลใหออกคําสั่งตามมาตรานี้ได”
ระดับประโยค
สําหรับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในระดับประโยค สาเหตุของขอผิดพลาดไดแก การไมเขาใจ
โครงสรางประโยคของตนฉบับ เชน ในมาตรา 1 (5) ผูวิจัยไมเขาใจโครงสรางประโยคในตนฉบับจึงมี
ขอผิดพลาดในการแปลประโยค For the purposes of an application under this section an authorisation
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or endorsement by a trade union of any industrial action is without the support of a ballot unless—ซึ่ ง
ตามดวยรายละเอียดปลีกยอยของอนุมาตรานี้ไดแก (เอ) (บี) และ (ซี) ผูตรวจแกระบุวาใหผูวิจัยปรับแก
โครงสรางประโยคนี้ใหม เนื่องจากที่แปลไวมีโครงสรางสับสน เชนนี้ถือเปนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน
ระดับประโยค
สาเหตุของขอผิดพลาดระดับประโยคอีกประการหนึ่งเกิดจากผูวิจัยใชโครงสรางประโยคไม
เหมาะสมกับที่นิยมใชในทําเนียบภาษา ยกตัวอยางเชน ในมาตรา 1 (2) ผูวิจัยใชประโยค “การยื่นคําขอตาม
มาตรานี้ หากศาลเห็ น ว า ...” เป น คํ า แปลของ “Where, on application under this section, the court is
satisfied…” ผูตรวจแกและประเมินผลระบุวาประโยคนี้มีขอผิดพลาด สาเหตุเนื่องจากสํานวนภาษา
อังกฤษ “The court is satisfied that” นิยมใชในภาษากฎหมายไทยวา “หากเปนที่พอใจแกศาลวา” หรือ
“หากศาลพอใจวา” มากกวา “หากศาลเห็นวา” เมื่อผูวิจัยทดลองนําสํานวน “หากเปนที่พอใจแกศาลวา”
ไปสืบคนในคลังขอมูลเพื่อพิสูจนใหเห็นวามีที่ใชจริงหรือไม ผลการสืบคนก็แสดงวามีที่ใชจริง ดังตัว
อยางตอไปนี้
ตัวอยางผลการสืบคน “เปนที่พอใจ”
เปนที่พอใจ were found in 100 lines (18014.303 K Characters were scanned)
1. ขังตอไปอีกโดยอางเหตุจําเปน ศาลจะสั่งขังตอไปไดก็ตอเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนไดแสดง

ถึงเหตุจําเปน และนําพยานหลักฐานมาใหศาลไตสวนจนเปนที่พอใจแกศาล การไตสวนชั้นนี้ผูตองหาจะแตง
ทนายเพื่อแถลงขอคัดคาน และซักถามพยานก็ได
2. เมื่อไดรับคํารองดั่งนั้น ใหศาลหมายเรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอื่นซึ่งกอใหเกิดการควบคุม ขัง หรือจําคุก
และผูที่ถูกควบคุม ขัง หรือจําคุกมาพรอมกัน ถาเปนที่พอใจศาลวาการควบคุมหรือการขังนั้นผิดกฎหมายหรือ
การจําคุกนั้นผิดจากคําพิพากษา ก็ใหศาลสั่งปลอยตัวผูนั้นไป

สาเหตุประการสุดทายของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในระดับประโยคคือการที่ผูวิจัยแปลตก เชน
ไม แ ปลประโยค In this section—…"strike" means any concerted stoppage of work (Section 1 (7)) หรื อ
เกิดจากการที่ผูวิจัยสะเพรา ทําใหมีคําที่ไมใชคําแปลปรากฏอยูในบทแปล ยกตัวอยางเชน อนุประโยค
whether those proceedings should be dismissed, stayed or sisted, or adjourned. ในมาตรา 2 (1) ผู วิ จั ย
แปลวา “ใหถือวาไมเกี่ยวของกับการตองยกเลิก พักไว หรือเลื่อนออกกระบวนพิจารณาขางตนออกไป
หรือไม” ถอยคําที่เกินมาและไมใชคําแปลคือ “ออก” ถอยคําดังกลาวนี้ทําใหผูตรวจแกและประเมินคุณ
ภาพบทแปลระบุไววาเปนประโยคที่มีขอผิดพลาด
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ตารางที่ 5.8 เปรียบเทียบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในการแปลพระราช
บัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยไมใชคลังขอมูล
ระดับ

ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

คํา /
1. Section
สํานวน/
2. Subsection
วลีเฉพาะ
ทาง
3. Act

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง
ควรใช “แหง” แทน “ของ” ในคําแปลทุกตําแหนงของ
“Section/ subsection …of…the Act…”

4. Principal Act
5. Apply to

-

6. Repeal

-

7. In force

-

8. Be entitled to

-

9. Exercise of right of abode

-

10. Certificate of entitlement

-

11. Grant

-

12. Right of abode

ควรแปล “Right of abode” วา “สิทธิที่จะมีถิ่นที่อยู /
สิทธิในการมีถิ่นที่อยู” แทนที่จะแปลวา “สิทธิของถิ่นที่
อยู”

13. Entry clearance

ใหตัดคําวา “ศุลากากร” ใน “การตรวจผานทางศุลกากร”
ซึ่งเปนคําแปลของ Entry Clearance ออกในทุกตําแหนง

14. Preclude

คําวา “preclude” ควรแปลวา “ไมหาม” แทนที่จะแปลวา
“จํากัดโอกาส”

15. Person

-
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16. Claim

-

17. Come into force

-

18. For the purposes of this ควรแปล “For the purposes of..(Section/ Subsection) ใน
section
ทุกตําแหนงวา “เพื่อประโยชนแหง...(มาตรา/ อนุมาตรา)
แทนที่จะแปลวา
“เพื่อวัตถุประสงคของ...(มาตรา/
19. For the purposes of
อนุมาตรา)
subsections
20.. Party

-

21. Deem

-

22. ฺBy virtue of

-

23. Application

-

24. Appeal proceedings

-

25. Be finally determined

-

26. Substitute

-

27. Citizen

-

28. Provision

-

29. Appeal

-

30. Amend

-

31. Exemption

-

32. Diplomatic missions

-

33. Subject to

-

34. Diplomatic agent

-
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35. Post

-

36. Decision

-

37. Make a deportation order

-

38. On the ground that

-

39. Power

-

40. Notice of the decision

-

41. Secretary of State

-

42. By order

-

43. Exempt

-

44. Circumstances

-

45. Exercisable

-

46. Statutory Instrument

-

47. Annulment

-

48. In pursuance of

-

49. Resolution

-
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ประโยค 1. Section 1(5) of the [1971 ค ว รแ ป ลม าต รา 1 “Section 1 (5) of the [1971 c. 77]
c. 77.]... is hereby repealed. Immigration Act 1971 (in this Act referred to as “the
(Section 1)
principal Act”) is hereby repealed.” วา “ใหยกเลิกความ
ในมาตรา 1 (5) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเข าเมื อ ง ค.ศ.
1971 (1971 ซี 77) (ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต อ ไปเรี ย กว า
“พระราชบัญญัติหลัก”)” แทนที่จะแปลวา “มาตรา 1 (5)
ของ [1971 ซี 77] พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเข าเมื อ ง ป ค .ศ.
1971 (ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ จะเรียกวา “พระราชบั ญ ญั ติ
หลัก”) ถูกยกเลิก ณ ที่นี้
2. .—(1) This section applies
1. ควรแปล This section applies to ในมาตรา 2 วา
to ... in the United Kingdom.
“มาตรานี้ใหใชบังคับแก...”* และ
(Section 2 (1))
2.ไมแปล “as” ในมาตรา 2 (1) (เอ) ที่วา “…to any
woman who—(a) has the right…as, or as having
been…”
3. (2) A woman to whom
this section applies shall not
be entitled.. as the wife of the
husband. (Section 2 (2))

ในมาตรา 2 (2) “A woman to whom this section applies
shall not be entitled to enter…” ควรแปลวา “หามมิใหผู
หญิงตามความในมาตรานี้ไดรับสิทธิใหเขา...” แทนที่จะ
แปลวา “ผูหญิงซึ่งมาตรานี้ใชบังคับจะตองไมมีสิทธิที่จะ
เขา”
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3. (3) So long as a ….. shall
apply to her as it applies to a
person not having a right of
abode. (Section 2 (3))

ควรแปลมาตรา 2 (3)”So long as a woman is precluded
by subsection (2) above from entering the United
Kingdom in the exercise of her right of abode or being
granted a certificate of entitlement in respect of that
right, the principal Act shall apply to her as it applies
to a person not having a right of abode.” วา “ตราบเทาที่
อนุมาตรา (2) ขางตนไมหามหญิงผูที่จะเขามาในสหราช
อาณาจักรเพื่อใชสิทธิของตนในการไดถิ่นที่อยู หรือที่จะ
ไดรับใบสําคัญของการมี สิ ท ธิ เ กี่ ย วกั บ สิ ท ธิ นั้ น ให นํา
ความในพระราชบัญญัติหลักมาใชบังคับแกหญิงผูนั้น
เชนเดียวกับที่ใชบังคับแกบุคคลซึ่งไมมีสิทธิที่จะมีถิ่นที่
อยู” แทนที่จะแปลวา “ตราบเทาที่ ...พระราชบัญญัติหลัก
จะตองใชบังคับกับหญิง..”

4. (4) Subsection (2) above
shall not preclude a woman….
is mentioned in that
subsection. (Section 2 (4))

-

5. (5) Where a woman claims
… and since her marriage to the
husband it shall be for her to
prove that fact. (Section 2 (5))

ควรแปลมาตรา 2 (5) “Where a woman claims that this
section does not apply to her because she had been in
the United Kingdom before the coming into force of
this section and since her marriage to the husband it
shall be for her to prove that fact.” วา “.....ใหหญิงผู
นั้นพิสูจนขอเท็จจริง” แทนที่จะแปลวา “...หญิงผูนั้นจะ
ตองพิสูจนขอเท็จจริง”

6. (6) For the purposes of this
section... has any spouse
additional to the other.
(Section 2 (6))

-
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7. (7) For the purposes of
subsections (1)(b), (2)(a),
(4)… have entered the United
Kingdom. (Section 2 (7))

ควรแปล มาตรา 2 (7) “For the purposes of subsection
(1)… not to have entered the United Kingdom.” วา
“เพื่อประโยชนแหงอนุมาตรา (1) ...ใหถื อ ว า ผู ม าเยื อ นส
หราชอาณาจั ก ร หรื อ ผู ที่ เ ดิ น ทางเขาสหราชอาณาจักร
โดยผิดกฎหมายไมอยูในสหราชอาณาจักร และมิใหถือ
วา...” แทนที่จะแปลวา “เพื่อวัตถุประสงคของอนุมาตรา
(1) ....จะตองถือวา....อีกทั้งจะตองไมถือวา”

8. (8) In subsection (2)(b)
above the reference… British
Nationality Act 1981. (Section
2 (8))

ควรแปล มาตรา 2 (8) “...the reference to a certificate of
entitlement includes a reference to a certificate...” ว า
“...การอางถึงใบสําคัญของการมีสิทธิใหรวมความถึงการ
อ างถึ ง ใบสํ าคั ญ ..” แทนที่ จ ะแปลว า “...การอ า งถึ ง ใบ
สําคัญของการมีสิทธิรวมการอางถึงใบสําคัญ...”

9. (9) No application by a
woman for a certificate… shall
be granted...of the same
husband. (Section 2 (9)

ควรแปล มาตรา 2 (9) “No application by a woman for
a certificate of entitlement in respect of such a right of
abode as is mentioned in subsection (1)(a) above or for
an entry clearance shall be granted...” วา “หามมิให
ออกใบสําคัญการมีสิทธิใหแกหญิงซึ่งไดยื่นคําขอ” แทนที่
จะแปลวา “ตองไมออกใบสําคัญการมีสิทธิใหแกผูหญิงซึ่ง
ไดยื่นคําขอ...”

10. (10) For the purposes of
subsection …have not been
finally determined. (Section 2
(10))

ค ว ร แ ป ล ม า ต ร า 2 (10) “...an application shall be
regarded as pending so long as it and any appeal
proceedings...” ว า “...ให ถื อ ว า คํ า ขอยั ง อยู ใ นระหว า ง
พิ จ ารณาตราบเท า ที่ ยั ง ไม ไ ด ตั ด สิ น คํ า ขอนั้ น หรื อ
กระบวนการอุทธรณอื่นใดซึ่ง...” แทนที่จะแปลวา “...จะ
ตองถือวาคําขอยังอยูในระหวางพิจารณาตราบเทาที่ยังไม
ไดตัดสินคําขอนั้น ...”
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11. .—(1) For section 3(9) and
(9A) of the principal Act there
shall be substituted—…
certifying that he has such a
right of abode. (Section 3 (1))

1. ควรแปล มาตรา 3 (1) “For section 3(9) and (9A) of the
principal Act there shall be substituted” ว า “ให ย ก เลิ ก
ความในมาตรา 3 (9) และ (9เอ) แหงพระราชบัญญัติหลัก
และใชขอความตอไปนี้แทน” แทนที่จะแปลวา “สําหรับ
มาตรา 3 (9) และ (9เอ) ของพระราชบัญญัติหลัก จะตองใช
ขอความตอไปนี้แทน” และ
2. ควรแปล “"(9) A person seeking to enter the United
Kingdom and claiming to have the right of abode there
shall prove that he has that right by means of either...”
วา “ใหบุคคลซึ่งประสงคที่จะเขามาในสหราชอาณาจักร
และอางสิทธิการมีถิ่นที่อยูพิสูจนวาตนมีสิทธิ...” แทนที่
จะแปลวา “บุคคลซึ่งพยายามที่จะเขามาใน สหราชอาณา
จักรและอางสิทธิของถิ่นที่อยู บุคคลนั้นจะตองพิสูจนวา
ตนเองมีสิทธิ...”

12. (2) For the provisions of
1.ในมาตรา 3 (2) “For the provisions of section 13(3) of
section ….. "as in force after
that Act up to the end of paragraph (b) there shall be
commencement". (Section 3
substituted” ควรแปลวา “ใหยกเลิกความในวรรค (บี)
(2))
ของมาตรา 13 (3) แหงพระราชบัญญัติหลัก และใหใชขอ
ความตอไปนี้แทน” แทนที่จะแปลวา “สําหรับบทบัญญัติ
ของมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติหลักไปจนถึงตอน
ทายของวรรค (บี) ใหใชขอความตอไปนี้แทน” และ
2. ใหทบทวนคําแปล มาตรา 3 (2) “"(3) A person shall
not be entitled to appeal, on the ground that he has a
right of abode in the United Kingdom, against a
decision that he requires leave to enter the United
Kingdom unless he holds such a passport or certificate as
is mentioned in section 3(9) above;"” ใหม
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13. In section 2(2) of that Act
for the words "sections 3(9)
and (9A), 5(2) and 13(3)"
there shall be… after
commencement". (Section
3(3))

14. 4. At the beginning of
subsection (3) of section …
shall be construed accordingly."
(Section 4)

ในมาตรา 3 (3) “In section 2(2) of that Act for the
words "sections 3(9) and (9A), 5(2) and 13(3)" there
shall be substituted the words "section 5(2)",
subsections (3) and (5) of section 39 of the [1981 c. 61.]
British Nationality Act 1981 are hereby repealed and in
subsection (8) of that section for the words "as amended
by this section" there shall be substituted the words "as
in force after commencement".” ควรแปลเปน “ใหยก
เลิกขอความในมาตรา 2 (2) แหงพระราชบัญญัติหลักที่
วา “...” และในอนุมาตรา 8 แหง...ที่วา “...” และใหใชขอ
ความตอไปนี้แทน “...” แทนที่จะแปลวา “ในมาตรา 2 (2)
ของพระราชบัญญัติหลัก สําหรับคําวา “...” ใหแทนดวยคํา
วา “...” ณ ที่นี้...”
1. ควรแปลมาตรา 4 “"(3A) In the case of a member of a
mission other than a diplomatic agent (within the
meaning of the said Act of 1964) subsection (3) above
shall apply only if he enters or has entered the United
Kingdom” วา “(3เอ) กรณีที่สมาชิกของคณะอื่นใดนอก
เหนือจากคณะผูแทนทูต....ใหนําความในอนุมาตรา (3
)ขางตนมาใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาว....” แทนที่
จะแปลวา “ในกรณีที่สมาชิกของคณะอื่นใด ....อนุมาตรา
(3) ขางตนจะตองใชบังคับกับกรณี...” และ
2. ควรแปลมาตรา 4 “...subsection to a member of a
mission shall be construed accordingly."” วา “....และ
บรรดาความในอนุมาตราดังกลาวที่อางถึงสมาชิกนั้นให
แปลความอยางเดียวกัน” แทนที่จะแปลวา “....และ
บรรดาความหมายที่ อ า งถึ ง สมาชิ ก ผู นั้ น ในอนุมาตรา
นั้นก็จะตองแปลความอยางเดียวกันดวย”
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15. 5.—(1) A person to whom ควรแปลมาตรา 5 “A person to whom this subsection
this subsection applies… the applies shall not be entitled to appeal under section 15
decision. (Section 5 (1))
of the principal Act against a decision to make a
deportation order against him” วา “กรณีที่มีคําวินิจฉัยวา
ให อ อกคํ า สั่ ง เนรเทศ ห า มมิ ใ ห บุ ค คลตามความใน
อนุมาตรานี้ไดรับสิทธิอุทธรณภายใตมาตรา 15 แหงพระ
ราชบัญญัติหลัก”
16. (2) Subsection (1) above
applies to any person… as may
be specified in the order.
(Section 5 (2))

-

ควรแปลมาตรา 5 (3) “The power to make an order
17. (3) The power to make an
under subsection (2) above shall be exercisable by
order under subsection…
statutory instrument” วา “อํานาจในการออกคําสั่งภายใต
House of Parliament. (Section
อนุมาตรา (2) ขางตน ใหใชบังคับไดโดยตราสาร…”
5 (3))
แทนที่จะแปลวา “อํานาจในการออกคําสั่งภายใต
อนุมาตรา (2) ขางตนจะตองใชไดโดยตราสาร...”
18. (4) It shall be presumed for
the purposes of this section…
proves the contrary. (Section 5
(4))

1. ควรแปลมาตรา 5 (4) “It shall be presumed for the
purposes of this section that...” ว า “เพื่ อ ประโยชน แ ห ง
มาตรานี้ ใหสันนิษฐานวา...” แทนที่จะแปลวา “เพื่อวัตถุ
ประสงค ข องมาตรานี้ จะต อ งสั น นิ ษ ฐานว าบุ ค คล...”
และ
2. ควรแปลมาตรา 5 (4) “...a person was last given leave
as mentioned in subsection (2) above unless he proves
the contrary.” วา “เวนแตจะพิสูจนเปนอยางอื่น” แทนที่
จะแปลวา “มิเชนนั้นบุคคลผูนั้นก็จะตองพิสูจนขอเท็จ
จริง”
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19. (5) Subsection (1) above
shall not affect the grounds…
coming into force of this
section. (Section 5 (5))

-

ตารางเปรียบเทียบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (Possible Errors) และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจาก
การแปลพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ขางตนแสดงใหเห็นวาผูวิจัยมีขอผิดพลาดจริงอันสรุป
ไดดังนี้
ระดับคํา สํานวนและวลี
เมื่อพิจารณาผลการตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988
พบวา ผูวิจัยมีขอผิดพลาดระดับคํา สํานวน และวลีคอนขางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับบทแปลพระราช
บัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติการเขาเมืองนี้มีศัพทสํานวนเฉพาะทางนอย
กวาพระราชบัญญัติการจางงาน อยางไรก็ตามขอผิดพลาดระดับคํา สํานวนและวลีที่ตรวจพบจะมีสาเหตุ
มาจากการใชคําปรากฏรวมไมเหมาะสมตามที่เปนที่นิยมใชกัน เชน ผูวิจัยแปล Subsections/ Sections
…of the Act… วา อนุมาตรา / มาตรา ของพระราชบัญญัติแทนที่จะใชวา “แหง” นอกจากนี้ผูวิจัยยังแปล
For the purposes of this section/ subsection ไมตรงกับความนิ ยมในภาษาปลายทาง คือแปลวา “เพื่ อ
วัตถุประสงคแหง” แทนที่จะแปลวา “เพื่อประโยชนแหง”
นอกจากนี้ขอผิดพลาดระดับคํา สํานวนและวลีที่เกิดขึ้นจริงในฉบับแปลของพระราชบัญญัติการ
เขาเมืองยังรวมถึงขอผิดพลาดที่มีสาเหตุจากการเลือกใชคําไมถูกตองตามที่นิยมใช เชนใชคําวา “สิทธิของ
ถิ่น ที่ อยู” เป น คํ าแปลของ “Right of abode” แทนที่ จะใชวา “สิ ท ธิในการมี ถิ่นที่ อยู” ตามที่ผูตรวจแก
เสนอ หรือคําวา “จํากัดโอกาส” เปนคําแปลของ “Preclude” แทนที่จะใชวา “ไมหาม” เปนตน
ระดับประโยค
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในบทแปลพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 สวนใหญเปนขอผิด
พลาดระดับประโยค สาเหตุของขอผิดพลาดคือผูวิจัยยังใชรูปประโยคที่ยังไมใชภาษากฎหมายดังที่ผู
ตรวจแกและประเมินคุณภาพบทแปลไดใหขอสังเกตไววา “การใชคําศัพทและสํานวนโวหารกฎหมาย
ในพระราชบัญญัติการเขาเมือง ฯ แมผูแปลใชถอยคําสํานวนและรูปประโยคดวยภาษากฎหมายไดถูก
ตองในหลายแหง แตก็ยังมีอีกหลายแหงที่ยังไมไดใชคําศัพทและโวหารสํานวนกฎหมาย” ผูตรวจแกให
ขอสังเกตเพิ่มเติมดวยวาสาเหตุที่ผูวิจัยมีขอผิดพลาดในระดับประโยคเปนสวนใหญเนื่องจากตนฉบับมี
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ลักษณะเปนตัวบทกฎหมาย หรือเปนบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งมีรูปแบบทางนิติบัญญัติประกอบมาดวย
รูปแบบดังกลาวนี้จึงมีลักษณะการใชภาษาเปนการ “สั่งใหทํา” “หามมิใหทํา” การอยางใดอยางหนึ่ง ยก
ตัวอยางเชน ในมาตรา 5 (1)A person to whom this subsection applies shall not be entitled to appeal
under section 15 of the principal Act against a decision to make a deportation order against him— ผู
วิจัยแปลไวดังนี้
มาตรา 5

(1) บุคคลที่อนุมาตรานี้ใชบังคับจะไมไดรับสิทธิอุทธรณภายใตมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติหลัก กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาใหออกคําสั่งเนรเทศบุคคลผูนั้น

ประโยคข า งต น นี้ แ ม จ ะไม มี ข อ ผิ ด พลาดด า นคํ าที่ เด น ชั ด เนื่ อ งจากใช คํ าศั พ ท เฉพาะทาง
“วินิจฉัย” เปนคําแปลของ “Decision” ไดอยางถูกตอง และมีขอผิดพลาดระดับคําเพียงคําแปลของ “of”
ซึ่งตองใชวา “แหง” เมื่อปรากฏรวมกับพระราชบัญญัติ แตก็ยังมีขอผิดพลาดในระดับประโยคคือผูวิจัย
ยังไมไดใชสํานวนโวหารกฎหมายที่ดี ดังไดกลาวไวแลวขางตนวาตนฉบับเปนตัวบทประเภทบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย จึงมี ลักษณะออกคําสั่ ง “ให” หรือ “ห ามมิให ” ดําเนิน การอยางใดอยางหนึ่ง กรณี ของ
ประโยคในตนฉบับนี้ สามารถวิเคราะหใจความสําคัญไดวา กฎหมายออกคําสั่งหามบุคคลที่ระบุไวใน
อนุมาตรานี้มิใหรับสิทธิอุทธรณ ใจความสําคัญดังกลาวนี้แสดงออกเปนรูปภาษาปลายทางที่ถูกทําเนียบ
ภาษากฎหมายมากกวาไดดังนี้
มาตรา 5

(1) กรณี ที่ มี คํ าวินิ จฉัยวาให ออกคําสั่ งเนรเทศ ห ามมิ ให บุ คคลตามความใน
อนุมาตรานี้ไดรับสิทธิอุทธรณภายใตมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติหลัก

นอกจากนี้ยังมีตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงในระดับประโยค และมีสาเหตุ
มาจากการใช รู ป ประโยคที่ ไ ม ถู ก ทํ า เนี ย บภาษาคื อ มาตรา 1 Section 1(5) of the [1971 c. 77.]
Immigration Act 1971 (in this Act referred to as "the principal Act" ) is hereby repealed. ผูวิจัยแปลไว
ดังนี้
มาตรา 1

มาตรา 1 (5) ของ [1971ซี 77] พระราชบั ญ ญั ติก ารเข าเมื อง ป ค .ศ. 1971 (ใน
พระราชบัญญัตินี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติหลัก”) ถูกยกเลิก ณ ที่นี้

ขอผิดพลาดระดับประโยคนี้ไมไดเกิดจากการที่ผูวิจัยไมเขาใจความหมายของคําศัพท หรือจับ
ใจความสําคัญของตนฉบับไมได แตเกิดจากผูวิจัยติดโครงสรางประโยคภาษาตนทางและใชรูปประโยค
ที่ยังไมใชประโยคทางกฎหมาย ผูตรวจแกไดแกไขประโยคดังกลาวขางตนใหใหมเพื่อใหกระชับ รัดกุม
และมีความเปนภาษากฎหมายมากขึ้นไดดังนี้
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มาตรา 1

ให ยกเลิ กความในมาตรา 1 (5) แห งพระราชบั ญญั ติ การเข าเมื อง ค.ศ. 1971
(1971 ซี 77) (ในพระราชบัญญัตินี้ตอไปเรียกวา “พระราชบัญญัติหลัก”)

ลักษณะประโยคขางตนนี้เองคือประโยคที่ผูตรวจแกกลาววามีรูปแบบทางนิติบัญญัติประกอบ
มาดวย ทําใหผูวิจัยไมสามารถใชรูปประโยคในภาษาปลายทางไดอยางถูกตอง
2) เปรียบเทียบสัดสวนคุณภาพของบทแปลทั้งสองฉบับ
เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคุณภาพบทแปลของตนฉบับทั้งสองฉบับได ผูวิจัยนําขอผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Total Possible Errors) ของพระราชบัญญัติแตละฉบับมาเปรียบเทียบกับขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจริง โดยคิดเปนอัตราสวนรอยละ จากนั้นแยกความผิดที่เกิดจากการแปลผิดทําเนียบภาษาออก
เพื่อนํามาคิดเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอีกสวนหนึ่ง สัดสวนของขอผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงสรุปไดเปนตารางที่ 5.9 ไดดังนี้
ตารางที่ 5.9 เปรียบเทียบอัตราสวนรอยละของขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงใน
การแปลพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ
พระราชบัญญัติ ขอผิดที่อาจ ขอผิดที่เกิดจริง รอยละ
ขอผิดเรื่อง
รอยละ
เกิดขึ้น
ทําเนียบภาษา
1 พ.ร.บการจางงาน
(แปลโดยใชคลังขอ
มูล)
2 พ.ร.บการเขาเมือง
(แปลโดยไมใชคลัง
ขอมูล)

74

25

33.78

7

9.45

68

28

41.17

23

33.82

ตัวเลขในตารางที่ 5.9 ขางตนแสดงใหเห็นวาพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดย
ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลนั้นมีขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดทั้งหมด 74 จุด คิดเปน
รอยละ 100 ผูวิจัยมีขอผิดพลาดจริงตามที่ระบุไวโดยผูตรวจแกและประเมินคุณภาพเทากับ 25 จุด คิด
เปนอัตราสวนรอยละ 33.78 และเมื่อแยกแยะประเภทขอผิดพลาดตามสาเหตุ และพิจารณาเฉพาะที่ผิด
จากการแปลผิดทําเนียบ พบวาผูวิจัยแปลผิดทําเนียบภาษาเพียง 7 จุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 9.45 ขณะ
ที่พระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชเพียงทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม ตัวเลขขาง
ตนแสดงใหเห็นวา มีสัดสวนของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาพระราชบัญญัติการจางงานค .ศ. 1988
คือคิดเปนรอยละ 41.17 และเมื่อแยกขอผิดพลาดที่เกิดจากการแปลผิดทําเนียบออก จะเห็นวาพระราช
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บัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 มีที่ผิดที่เกิดจากการแปลผิดทําเนียบภาษามากถึงรอยละ 33.82 จากขอผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด เมื่อนําสัดสวนตัวเลขนี้มาสรางเปนกราฟ จะเห็นวาพระราชบัญญัติการจางงาน
ค.ศ. 1988 มีจํานวนที่ผิดทําเนียบภาษานอยกวาพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988

สัดสวนของขอผิดพลาดจริงเปรียบเทียบกับ
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (%)

50

41.17

40

33.82

33.78

30
20
9.45

10
0
ขอผิดพลาดทั้งหมด

ขอผิดพลาดดานทําเนียบภาษา

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง
พระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988

พระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988

ภาพที่ 5.1 แสดงกราฟสัดสวนของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คิด
เปนอัตราสวนรอยละ

5.5 สรุปผลการทดลอง
เมื่อนําบทแปลที่ไดจากการทดลองใชคลังขอมูลในบทที่ 4 มาประเมินคุณภาพเปรียบเทียบกัน ผู
วิจัยสามารถสรุปไดวาการใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยมีประโยชนตอการแปลเอกสารกฎหมายจาก
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย คือชวยใหผูแปลใชทําเนียบภาษากฎหมายไดถูกตองมากกวาตามที่ตั้งสมมติ
ฐานไว เนื่องจากผลการเปรียบเทียบเปนสัดสวนตัวเลขระหวางที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นและที่ผิดที่เกิดขึ้นจริงของ
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ตนฉบับแตละฉบับชี้ใหเห็นวาบทแปลที่ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลนั้นมีจํานวน
ที่ผิดทําเนียบภาษากฎหมายนอยกวาบทแปลที่ไมไดใชคลังขอมูล
สําหรับตนฉบับที่เปนพระราชบัญญัติการจางงาน ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยใชคลังขอมูลขอผิดพลาด
ที่ยังคงเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากการใชทําเนียบภาษาไมถูกตองไดแก การเลือกใชคําไมเหมาะสม หรือใช
สํานวนไมเหมาะสม เชนใชคําวา “สหพันธแรงงาน” เปนคําแปลของ “A trade Union” แทนที่จะใช “สห
ภาพแรงงาน” และใช สํ านวนแปลว า “หากศาลเห็ น ว า” เป น คํ าแปลของคํ าสํ านวนว า “If the court is
satisfied” แทนที่จะแปลวา “หากเปนที่พอใจแกศาลวา” ที่เปนเชนนี้มีสาเหตุมาจากตัวผูวิจัยเอง คือผูวิจัยยัง
ขาดทักษะในการสืบคนคําในคลังขอมูล เมื่อคนคํา หรือสํานวนที่สงสัย เชน คนคําวา “ศาลพอใจ” ในครั้ง
แรกไมพบ ผูวิจัยก็ไมไดคนเพิ่มเติมใหละเอียดขึ้นโดยใชคําคนคําอื่น ๆ ที่หลากหลาย ผูวิจัยจึงสรุปวาถอยคํา
หรือสํานวน “ศาลพอใจ” ที่ไมพบในคลังขอมูลนั้นเปนถอยคําที่ไมใชกันในทําเนียบภาษาปลายทาง จึงทํา
ใหเลือกคําแปลวา “ศาลเห็นวา” ตามที่เขาใจ
สวนตนฉบับพระราชบัญญัติการเขาเมือง ค.ศ. 1988 ซึ่งแปลโดยไมใชคลังขอมูลนั้น เห็นไดวาขอ
ผิดพลาดสวนมากไมไดเกิดจากการแปลความหมายของคําผิด หรือเกิดจากการไมเขาใจตัวบทตนฉบับทั้ง
ระดับคํา สํานวน วลี หรือประโยค หากแตเกิดจากการที่ผูวิจัยยังไมสามารถถายทอดความเขาใจใหเปน
สํ านวนโวหารทางกฎหมายที่ ดีได ขอผิดพลาดโดยมากเป นขอผิ ดพลาดระดับประโยคผูตรวจแก และ
ประเมินคุณภาพบทแปลใหความเห็นไววาเปนเพราะตัวบทตนฉบับซึ่งเปนพระราชบัญญัตินั้นเปนตนฉบับ
ประเภทบทบัญญัติทางกฎหมาย มีลักษณะทางนิติบัญญัติซึ่งกําหนดใหทํา หรือหามมิใหทําอยูดวย จึงมีรูป
ภาษาเฉพาะ เมื่อถายทอดเปนภาษากฎหมายไทย จึงตองถายทอดลักษณะทางนิติบัญญัตินั้นใหถูกตองดวย
ลักษณะดังกลาวไดศึกษาไวแลวโดยละเอียดในบทที่ 2 เรื่องทําเนียบภาษากฎหมายไทย
จํานวนขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระดับประโยคนี้ชี้ใหเห็นวาผูวิจัยมุงถายทอดความหมายจากตน
ฉบับโดยยังติดอยูกับรูปภาษาของตนฉบับ จึงแปลคําวา “Shall” หรือ “Shall not” วา “จะตอง” หรือ “ตอง
ไม” และไมคํานึงถึงวาในทําเนียบภาษากฎหมายไทย ความหมายลักษณะดังกลาวมีวิธีแสดงออกอยางไรจึง
จะถือเปนสํานวนโวหารกฎหมายที่ดี ขอผิดดังกลาวนี้อาจแกไขไดโดยการทดลองสืบคนคลังขอมูลโดยใช
คําหลักในประโยคที่ตองการแปลเปนคําคน ทั้งนี้เพื่อใหโปรแกรมคอนคอรแดนซแสดงผลการสืบคนเปน
ตัวอยางประโยคที่คําคนนั้นปรากฏอยู ผูแปลจะเห็นบริบทรอบขางคําคน ทําใหเห็นรูปประโยคลักษณะตาง ๆ
ในทําเนียบภาษากฎหมาย และนํามาใชเปนสํานวนแปลได
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บทที่ 6
บทสรุป
ภาษาที่ใชในเอกสารกฎหมาย หรือภาษากฎหมายจัดเปนทําเนียบภาษาเฉพาะ มีระบบคําศัพท
และวัจนลีลาเปนของตัวเอง แตกตางจากการใชภาษาโดยทั่วไป การใชภาษากฎหมายมีขอควรคํานึงถึง
คือ ตองใชคําศัพทแตละคําใหมีความหมายถูกตองเที่ยงตรงตามที่ไดบัญญัติไว ทั้งรูปประโยคก็ตองให
กระชับรัดกุมและเปนระเบียบเรียบรอย ถูกหลักไวยากรณและมีความหมายกระจางชัด ไมสามารถตี
ความใหแตกตางจากที่ปรากฏเปนรูปภาษานั้นได ที่สําคัญคือตองใชภาษาใหมีวัจนลีลาแบบเดียวกับที่
เปนที่นิยมใชกันในหมูผูมีวิชาชีพทางกฎหมาย
การแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาหนึ่งมาสูอีกภาษาหนึ่ง ผูแปลจะตองใหความหมายในฉบับ
แปลถูกตองเที่ยงตรงตอตนฉบับเพื่อใหฉบับแปลเกิดผลทางกฎหมายอยางเดียวกัน นอกเหนือจากความ
ถูกตองตรงกันในแงความหมายแลว ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยใหฉบับแปลเปนเอกสาร
กฎหมายที่สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพคือการถายทอดความหมายมาสูฉบับแปลโดยใชทําเนียบภาษา
กฎหมายของภาษาปลายทางใหเปนระเบียบเดียวกับที่ผูใชภาษากฎหมายนิยมใช
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการแปลขางตน ผูแปลเอกสารกฎหมายจะตองมีคุณ สมบัติคือ มี
ฐานความรูภาษาดี ทั้งนี้เพื่อใชทําความเขาใจตัวบทตนฉบับ และใชถายทอดความเขาใจสูฉบับแปล นอก
จากนี้ ยังต องมี ฐานความรูอื่น นอกเหนื อจากภาษา คือรูเนื้ อหาของเรื่องที่ จ ะแปล กรณี ข องการแปล
เอกสารกฎหมาย ผูแปลควรตองมีความรูพื้นฐานดานกฎหมายเพื่อใหฉบับแปลมีคุณภาพและนาเชื่อถือ
ในแงของความถูกตองของเนื้อหาและทําเนียบภาษา เหตุนี้จึงเกิดปญหาวา จะทําอยางไรใหผูแปลซึ่งขาด
ความรูกฎหมายสามารถใชทําเนียบภาษากฎหมายสื่อสารในฉบับแปลไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับผู
ที่มีความรูกฎหมาย และใชภาษาเพื่อการสื่อสารในแวดวงอาชีพนักกฎหมายไดอยางถูกตอง
สารนิพนธฉบับนี้จึงนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยขึ้นเพื่อใช
เปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยโดยมีสมมติฐานวา การใชคลังขอ
มูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจะชวยใหผู
แปลใชภาษาในบทแปลไดอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบแบบแผนของทําเนียบภาษากฎหมายไทยมาก
กวาการแปลโดยไมใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปล วัตถุประสงคของการทําสาร
นิพนธคือเพื่อศึกษาลักษณะสําคัญของทําเนียบภาษากฎหมายไทย อีกทั้งศึกษาขั้นตอน และวิธีการสราง
รวมถึงการนําคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยไปใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมาย จากนั้นจึง
พิสูจนผลที่ได คือพิจารณาเปรียบเทียบตนฉบับที่แปลโดยใชคลังขอมูลกฎหมายเปนทรัพยากรการแปล
กับอีกฉบับหนึ่งที่แปลโดยไมใชคลังขอมูล
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การวิเคราะหผลการใชคลังขอมูลโดยพิจารณาจากคุณภาพของบทแปลทั้งสองฉบับแสดงให
เห็นวา บทแปลที่ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลมีคุณภาพดีกวาบทแปลที่ไมใชคลัง
ขอมูลในแงของทําเนียบภาษา คือทําใหผูแปลเลือกถอยคําและสํานวนตาง ๆ อีกทั้งลีลาการผูกประโยคที่
นิยมใชกันในทําเนียบภาษากฎหมายไทยได สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวาการ
ใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยนาจะเปนประโยชนตอผูแปลเอกสารกฎหมายที่ขาดความรูดานกฎหมาย
และยังไมมีความชํานาญในการใชทําเนียบภาษากฎหมาย
ประโยชนของคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยตอการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทยคือ ผูแปลสามารถใชคลังขอมูลรวมกับโปรแกรมคอนคอรแดนซคนควาและทําความเขาใจ
เนื้อหาดานกฎหมายตาง ๆ ที่ไมเขาใจขณะอานตนฉบับซึ่งเปนภาษาอังกฤษได และเมื่อตองถายทอดความ
เขาใจนั้นเปนภาษาไทย ผูแปลที่ขาดความรูเรื่องทําเนียบภาษากฎหมายไทยก็สามารถสืบคนถอยคําตาง ๆ ที่
ตั้งสมมติฐานไววาเป นจะใช เป นคํ าแปล เพื่ อพิ สูจนวา ถ อยคําดั งกลาวนั้ นมีที่ ใช จริงในทํ าเนี ยบภาษา
กฎหมายไทยหรือไม และหากมีที่ใชจริง ถอยคํานั้นมีวิธีใชรวมกับถอยคําอื่น ๆ อยางไร นอกจากนี้ ผูแปล
ยังสามารถใชคลังขอมูลภาษากฎหมายไทยชวยขัดเกลาสํานวนแปลใหมีทําเนียบภาษากฎหมายที่ถูกตองได
อยางไรก็ตาม การใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปลยังมีขอจํากัดอยูบาง ขอ
จํากัดดังกลาวเปนขอจํากัดที่เกิดจากทั้งตัวผูใชคลังขอมูลเอง กลาวคือ ผูใชจะตองทราบวาจะใชคําหรือ
วลีอะไรสืบคนในคลังขอมูล อีกทั้งยังตองมีทักษะการสืบคน รูจักแกไขปญหา รูจักการตั้งคําสืบคนเพื่อ
ใหไดผลที่ตองการ และมีทางเลือกการสืบคนที่หลากหลายเมื่อคลังขอมูลแสดงผลการสืบคนไมตรงตาม
ที่ไดตั้งสมมติฐานไว แนวทางแกไขขอจํากัดนี้คือจะตองใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการ
แปลรวมกับทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม อันไดแก พจนานุกรมทั่วไปและพจนานุกรมศัพทเฉพาะทาง
ทั้งที่เปนพจนานุกรมสองภาษา และพจนานุกรมภาษาเดียว ทั้งนี้เนื่องจาก ทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม
จะชวยใหผูใชคลังขอมูลไดความหมายของคํา หรือวลีที่ตองการสืบคน ทําใหทราบวาคําที่ควรนําไปใช
สืบคนมีอะไรบาง ขณะที่คลังขอมูลภาษากฎหมายจะใหตัวอยางวิธีใชของคํา หรือวลีนั้นในบริบทการใช
จริง หากผูแปลอาศัยเพียงคลังขอมูลภาษากฎหมายเปนทรัพยากรการแปล ผูแปลอาจเริ่มสืบคนโดยใชคํา
ที่ไมถูกตอง ทําใหไมไดผลการสืบคนตามที่ตองการ หรือตองใชเวลาการสืบคนนาน
ขอเสนอแนะ
การทดลองเปรียบเทียบคุณภาพการใชทําเนียบภาษากฎหมายในบทแปลซึ่งใชคลังขอมูลภาษา
กฎหมายเปนทรัพยากรการแปลกับบทแปลซึ่งไมไดใชคลังขอมูล ผูวิจัยเห็นวาแมจะมีความแตกตางดาน
คุณภาพการใชทําเนียบภาษาของฉบับแปลทั้งสองฉบับอยูบาง แตความแตกตางนี้ยังไมชัดเจนเทาที่ควร
สาเหตุอาจเกิดจากในการทดลองครั้งนี้ ผูวิจัยซึ่งเปนผูทดลองแปลเคยมีประสบการณในการแปลเอกสาร
กฎหมายมาบางแลวจากรายวิชา 2241636 การแปลเอกสารกฎหมาย ทําใหผูวิจัยพอที่จะใชทําเนียบภาษา
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กฎหมายในฉบับแปลทั้งสองฉบับไดดีระดับหนึ่ง ผูตรวจแกและประเมินคุณภาพจึงไมสามารถชี้วัด
ความแตกตางดานคุณภาพของทําเนียบภาษาระหวางบทแปลทั้งสองบทไดอยางชัดเจนมากนัก อีกทั้งตน
ฉบับที่คัดเลือกมาเปนกรณีศึกษายังเปนเอกสารกฎหมายคนละฉบับกัน ทําใหแมผูวิจัยจะคัดเลือกตน
ฉบับโดยพิจารณาใหมีความใกลเคียงกันในแงเนื้อหาและความยากงายของภาษาแลว แตตนฉบับทั้งสอง
ฉบับก็ยังมีความแตกตางกันอยูนั่นเอง การเปรียบเทียบคุณภาพระหวางบทแปลทั้งสองบทจึงทําไดยาก
ผูวิจัยจึงเสนอแนะวา การทดลองใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเพื่อวัดประสิทธิผลการใชทําเนียบ
ภาษากฎหมาย ควรใหผูที่ไมมีความรูเกี่ยวกับการแปลเอกสารกฎหมายเปนผูทดลองแปลเอกสารกฎหมาย
ซึ่งเปนเอกสารฉบับเดียวกัน โดยแบงผูทดลองออกเปนสองกลุม กลุมหนึ่งแปลโดยใชคลังขอมูลภาษา
กฎหมายเป นทรัพยากรการแปลรวมกั บทรัพยากรการแปลแบบดั้ งเดิ ม อี กกลุ มหนึ่ งแปลโดยใชเพี ยง
ทรัพยากรการแปลแบบดั้งเดิม จากนั้นจึงเปรียบเทียบคุณภาพบทแปลจากผูแปลทั้งสองกลุม การทดลอง
เชนนี้จะทําใหเห็นความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการใชทําเนียบภาษากฎหมายกับการใชหรือไมใช
คลังขอมูลไดชัดเจนมากกวาการทดลองแปลโดยผูแปลเพียงคนเดียว และแปลเอกสารสองฉบับ
การศึกษาเกี่ยวกับทําเนียบภาษาเฉพาะเชนภาษากฎหมาย ความสําคัญของทําเนียบภาษาเฉพาะ
กับการแปล รวมทั้งแนวทางการสรางและการนําคลังขอมูลภาษากฎหมายไปใชเปนทรัพยากรการแปล
ตามที่เสนอไวในสารนิพนธนี้คงเปนประโยชนแกผูศึกษาการแปลเฉพาะดานสาขาวิชาอื่น ๆ บางเชน
การแปลดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การแปลดานเศรษฐศาสตร หรือการแปลดานวิศวกรรมศาสตร ฯลฯ
เนื่องจากผูศึกษาการแปลเฉพาะดานเหลานี้สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับทําเนียบภาษาเฉพาะ คือทําเนียบ
ภาษากฎหมายไปประยุกตใชกับการทําความเขาใจและแปลตัวบทตนฉบับเฉพาะดาน อีกทั้งไดแนวทาง
การจัดสรางคลังขอมูลภาษาเฉพาะดานขึ้นเพื่อเปนทรัพยากรการแปล
สําหรับประโยชนเพิ่มเติมตอการแปลเอกสารกฎหมาย ผูวิจัยเห็นวาสารนิพนธฉบับนี้ยังเปน
แนวทางใหผูสนใจการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยใชสรางคลังขอมูลภาษา
กฎหมายไทยที่ครอบคลุมเอกสารกฎหมายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือ จากตัว บทกฎหมาย เชน สนธิ
สัญ ญา เอกสารสัญ ญา นิติกรรมตาง ๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ในปจจุบันงานแปลเอกสารดานกฎหมายโดย
มากเปนการแปลจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ ผูสนใจการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษจึงอาจนํ าสารนิพ นธฉบับนี้ไปพัฒ นาเปนแนวทางสรางคลังขอมูลภาษากฎหมายภาษา
อังกฤษเพื่อใชเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษได
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสารที่นํามาสรางเปนคลังขอมูลภาษากฎหมาย
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ภาคผนวก ก
รายการเอกสารที่นํามาสรางเปนคลังขอมูลภาษากฎหมาย
แผนซีดีรอมที่แนบมาพรอมกับสารนิพนธฉบับนี้บรรจุคลังขอมูลภาษากฎหมายซึ่งสรางขึ้นจาก
เอกสารกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา www.krisdika.go.th มีรายละเอียดเรียงลําดับตาม
ศักดิ์ของกฎหมายดังตอไปนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
3. ประมวลกฎหมายอาญา
4. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
5. ประมวลกฎหมายที่ดิน
6. พระราชบัญญัติ
7. พระราชกําหนด
8. พระราชกฤษฎีกา
9. กฎกระทรวง
10.กฎขอบังคับ
11.กฎ
12.ขอกําหนด
13.ขอบังคับ
14.ขอบัญญัติ
15.คําสั่ง
16.ประกาศ
17.ระเบียบ
18.ตรา
19. กฎหมายอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

1
1
1
1
1
735
26
352
933
22
25
35
202
25
125
879
364
23
20
3,771

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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ตัวบทกฎหมายขางตนบันทึกลงแผนซีดีรอมโดยตั้งชื่อแฟมเอกสารวา Law_out เอกสารกฎหมาย
นี้บันทึกใหอยูในรูปแบบของเอกสารนามสกุล .txt.out และแยกหมวดหมูเปนแฟมเอกสารตาง ๆ ตาม
ประเภทของตัวบทกฎหมาย รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อภาษาไทยของตัวบทกฎหมายแตละฉบับอานไดจาก
รายชื่อเอกสารตัวบทกฎหมายขางทายภาคผนวก ก
ผู ใ ช ต อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมคอนคอร แ ดนซ ซึ่ ง บั น ทึ ก อยู ใ นซี ดี ร อมแผ น เดี ย วกั น นี้ ล งใน
คอมพิวเตอรตามขั้นตอนของโปรแกรมเสียกอน จากนั้นใหนําแฟมเอกสารตัวบทกฎหมายขางตนไปเขา
โปรแกรมคอนคอรแดนซตามขั้นตอนในบทที่ 3 คลังขอมูลภาษากฎหมาย เมื่อนําคลังขอมูลภาษากฎหมาย
ไปเขาโปรแกรมคอนคอรแดนซแลวจึงสามารถใชโปรแกรมสืบคนคํา หรือวลีตาง ๆ ที่ตองการเพื่อใชเปน
ทรัพยากรการแปลได
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางผลการสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมาย
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ภาคผนวก ข
ตัวอยางผลการสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมาย
ภาคผนวก ข นี้แสดงตัวอยางผลการสืบคนคลังขอมูลภาษากฎหมายดวยโปรแกรมคอนคอรแดนซ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบวาคําหรือวลีที่ใชสืบคนนั้นมีที่ใชจริงหรือไม อีกทั้งจะปรากฏรวมกับคํา
หรือวลีอื่น ๆ ในบริบทการใชจริงไดอยางไรบาง โปรแกรมคอนคอรแดนซจะแสดงผลการสืบคนเปน
แบบเต็มจอ (Full Text) โดยใหคํา วลี หรือประโยคที่สืบคนเปนขอความที่เนนใหเดนชัด เชน เปนขอความ
สีแดง และมีเสนใต สวนขอความที่อยูแวดลอมดานซายและขวานั้น ผูใชส ามารถกํา หนดได ว า จะให มี
จํา นวนเท า ใด อี ก ทั้ ง จะให โ ปรแกรมแสดงจํา นวนตั ว อย า งเท า ใด
1. ตัวอยางคําคนที่ 1 “คําขอ”
ขอกําหนดการสืบคน: กําหนดใหแสดงตัวอยางสูงสุด 50 ตัวอยาง และมีขอความดานซายและดานขวา
ของคําคนอยางละ 100 คํา
คําขอ were found in 50 lines (579.004 K Characters were scanned)
1. ะที่กําหนดในกฎกระทรวงจะดําเนินการโดยไมตองออกประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งก็ได การยื่นคําขอรับ
สัมปทานและการใหสัมปทาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. กระทรวง ผู ยื่น คํ าขอรั บ สั ม ปทานต อ งมี คุ ณ สมบั ติต ามที่ กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 8 เมื่ อ รัฐมนตรี
พิจารณาเห็นว
3. นตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 8 เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวาผูยื่นคําขอรับสัมปทานราย
ใดสมควรไดรับสัมปทาน ใหรัฐมนตรีรายงานความเห็นในเรื่องการขอรับสัมปทานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื
4. แตยังคงอยูในขอบเขตการดําเนินการตามสัมปทานและไมเปนการเพิ่มคาใชทางตามสัมปทาน ใหผูรับสัมปทาน
ยื่นคําขอตออธิบดี ในกรณีเชนนี้ใหเปนอํานาจของอธิบดีที่จะอนุมัติไดเมื่อปรากฏวาการแกไขเปลี่ยนแปลงนั้น
เปนคว
5. ั้น ด วย ทั้ งนี้ ให นํ าความในมาตรา 16 วรรคสาม มาใช บั งคั บ โดยอนุ โ ลม มาตรา 19 ผู ยื่น คํ าขอหรื อ ผู รั บ
สัมปทานที่ไมเห็นดวยกับคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา 17 มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันน
6. อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหผูรับสัมปทานซึ่งประสงคจะเปดการจราจรตามวรรคหนึ่งยื่นคําขอตอรัฐมนตรี
และใหรัฐมนตรีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูรับสัมปทานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดร
7. บดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายและในการอนุญาตอธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได ผูยื่นคําขอซึ่งไมเห็น
ดวยกับคําสั่งของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ
8. รับแจงการเกิดความเสียหายดังกลาวรายงานตามลําดับชั้นถึงผูวาการขอ ๖ ในกรณีที่ผูเสียหายยื่นคําขอใหการ
ประปานครหลวงชดใชคาสินไหมทดแทน
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9. แทนใหการประปานครหลวงรับคําขอนั้นและดําเนินการตามขอบังคับนี้โดยไมชักชาขอ ๗ เมื่อไดรับรายงาน
ตามขอ ๕ หรือไดรับคําขอตามขอ ๖ ให
10. ปานครหลวงรับคําขอนั้นและดําเนินการตามขอบังคับนี้โดยไมชักชาขอ ๗ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๕ หรือ
ไดรับคําขอตามขอ ๖ ใหผูวาการแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย ประธานและกรรมการรวมกันไมเกิน ๕
คน เพื่อพิจารณาเสนอ
11. ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒"ขอ ๔ ทวิ การยื่นคําขอใบแทนอนุสิทธิบัตรหรือใบ
แทนใบอนุญาตใหใชสิทธิตามอนุสิทธิบัตรในกรณีที่อนุสิทธิบัตรหรือใบอนุญาตใหใชสิ
12. แทน"ขอ ๙ การยื่นคําขอหรือยื่นใบแจงการนําเขาตามกฎกระทรวงนี้สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะก
13. ไวดังตอไปนี้ จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ขอ 1 ใหยื่นคําขออนุญาตนําสิ่งตองหามเขามาในราชอาณาจักรตาม
แบบ พ.ก. 1ตออธิบดี
14. (๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ(๒) ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยน
บัตรใหม (บ.ป. ๒) ที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่ หรือ(๓) ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรท
15. ) ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (บ.ป. ๒) ที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่ หรือ(๓) ใบแทนใบ
รับคําขอมีบัตรที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่ (บ.ป. ๒ ก) หรือ(๔) บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
หรือบัตรปร
16. หลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดวาจะใหผูนั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือไม พรอมทั้งบันทึกคําวินิจฉัยและบันทึกถอย
คําของผูแสดงตนนั้นลงในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒)ขอ ๕๙ ผูใดแสดงตน
วาเปนผูมี
17. จะตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพิจารณา ผู
นั้นอาจจะยื่นคําขอรับบริการตอกรม
18. ควบคุมมลพิษหรือตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมก็ไดการยื่นคําขอรับบริการตอกรมควบคุม
มลพิษ ใหผูขอรับบริการยื่นคําขอตามแบบ คพ. ๑ ทายระเบียบนี้
19. ตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมก็ไดการยื่นคําขอรับบริการตอกรมควบคุมมลพิษ ใหผูขอรับ
บริการยื่นคําขอตามแบบ คพ. ๑ ทายระเบียบนี้
20. แบบ คพ. ๑ ทายระเบียบนี้การยื่นคําขอรับบริการตอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสหกรรม ใหเปนไป
ตามระเบียบของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรร
21. ในกรณีที่ตรวจพบวาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชํารุด บกพรอง หรืออาจไดรับความเสียหายจากการตรวจสอบ
ใหยกเลิกคําขอรับบริการและแจงผูขอรับบริการใหนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกลับคืนไปตามแบบ คพ. ๓
ทายระเบียบนี้
22. ขอ ๗ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ตรวจสอบตองมีสภาพ รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคําขอ
รับบริการ ในกรณีมีขอสงสัย เจาหนาที่อาจขอใหผูขอรับบริการจัดสงขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณ
23. ชจายตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหรายงานอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อ
ยกเลิกคําขอรับบริการและสงคืน
24. จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ทั้งนี้ ผูถือบัตรดังกลาวตองยื่นคําขอ
ตอพนักงานเจาหนาที่ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒
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25. ตางจําพวกกันก็ได แตตองระบุรายการสินคาที่ประสงคจะไดรับความคุมครองแตละอยางโดยชัดแจง คําขอ
จดทะเบียนฉบับหนึ่ง จะขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันมิได การกําหนดจําพวกสินคา ใหเปน
ไปต
26. เครื่องหมายการคา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 12 ในการพิจารณา
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาใหนายทะเบียนมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผูขอจ
27. มการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 ถูกตองแลว ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยว
กับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวา คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา
15 หรื
28. ั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 14 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 17 ไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการ
เกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป มาตรา 19 ถาผูขอจดทะเบียนมิไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
และมิไดปฏ
29. ือถาผูขอจดทะเบียนไดอุทธรณตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แตมิไดปฏิบัติตามมาตรา 18 วรรคสาม ใหถือวาละ
ทิ้งคําขอจดทะเบียน มาตรา 20 ภายใตบังคับมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26
มาตรา
30. 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 35 และมาตรา 41 ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนหลายราย
ตางยื่นคําขอจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวา เหมือนกัน หรือที่นายทะเบียน
เห็นวาคลายกันจ
31. บสินคาจําพวกเดียวกัน หรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ผูขอจดทะเบียนซึ่ง
ยื่นคําขอไวเปนรายแรกยอมเปนผูมีสิทธิไดรับการจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคานั้น มาตรา 21
32. าเครื่องหมายการคาเหลานั้นตางก็เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6 และ
คํ าขอจดทะเบี ยนเครื่อ งหมายการค าเหลานั้ น ตางก็ ถู กตอ งตามบทบั ญ ญั ติแ ห งพระราชบั ญ ญั ตินี้ ให น าย
ทะเบียนมีคําสั่
33. รา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 แตเครื่องหมายการคาบางรายมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนไดตามมาตรา 6
และคํ าขอจดทะเบี ย นก็ ถู ก ตอ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให น ายทะเบี ย นมี คํ าสั่ งให ผู ข อจด
ทะเบียนเครื่องหมายก
34. หรือมาตรา 17 แลวแตกรณี และใหรอการจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน
ไดและคําขอจดทะเบียนที่ถูกตองนั้นไวกอน ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนเหลา
นั้นทรา
35. จดทะเบียนเครื่องหมายการคารายที่นายทะเบียนเห็นวาเขาขายมาตรา 15 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 17 ไดละทิ้ง
คํ าขอจดทะเบี ย นตามมาตรา 19 ทุ ก ราย (1) ในกรณี ที่ มี ผู ข อจดทะเบี ย นรายที่ น ายทะเบี ยนให ร อการจด
ทะเบียนไว
36. บี ยนรายที่ น ายทะเบี ย นให ร อการจดทะเบี ยนไวต ามวรรคหนึ่ งเพี ยงรายเดีย ว ให น ายทะเบี ยนมี คํ าสั่ งให
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29 มาตรา 23 ในบรรดาเครื่อง
หมายการคาที่เหมือ
37. และคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคารายนั้นตอไปตามมาตรา 29
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38. 24 วาผูขอจดทะเบียนตกลงกันไดแลววาจะใหรายใดเปนผูขอจดทะเบียน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนของผูขอจดทะเบียนรายนั้นตอไปตามมาตรา 29
39. ผูข อจดทะเบี ย นตกลงกั น ไม ได หรือ มิ ได รั บ แจงภายในกํ าหนดเวลาดั ง กล าวให น ายทะเบี ย นมี คํ าสั่ งให
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา ของผูขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนไวเปนราย
แรก หรือเปนรายแรกในบรรดาผ
40. ลาดังกล าวให น ายทะเบี ย นมี คํ าสั่ งให ป ระกาศโฆษณาคํ าขอจดทะเบี ย นเครื่อ งหมายการค า ของผูข อจด
ทะเบียนซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนไวเปนรายแรก หรือเปนรายแรกในบรรดาผูขอจดทะเบียนซึ่งยังมิไดละทิ้งคํา
ขอจดทะเบียน แลวแตกรณี
41. ูขอจดทะเบียนซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนไวเปนรายแรก หรือเปนรายแรกในบรรดาผูขอจดทะเบียนซึ่งยังมิไดละ
ทิ้งคําขอจดทะเบียน แลวแตกรณี ตอไปตามมาตรา 29
42. ยทะเบียนไดมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนปฏิบัติตามมาตรา 24 แลว ถามีผูขอจดทะเบียนรายอื่นยื่น
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นายทะเบียนเห็นวา เหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูขอจดทะเบียน
เหลานั้น ห
43. คาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันที่นายทะเบียนเห็นวามีลักษณะอยางเดียวกัน ใหนายทะเบียนมีคําสั่งไม
รับคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้น และมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนนั้นทราบโดยไมชักชา
และใหนํามา
44. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองใหเปนที่สุด มาตรา 28 เครื่องหมายการคาใดไดมีการยื่นคําขอจด
ทะเบียนครั้งแรกในตางประเทศ ถาตอมาไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นในประเทศไทย
ภายในห
45. มาตรา 28 เครื่องหมายการคาใดไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกในตางประเทศ ถาตอมาไดมีการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นในประเทศไทยภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้ง
แรก ใหถือว
46. ะเทศ ถาตอมาไดมีการยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคานั้นในประเทศไทยภายในหกเดือนนับแตวันที่
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรก ใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกในตางประเทศนั้นเปนวันยื่นคํา
ขอจดทะเบียน
47. งหมายการคานั้นในประเทศไทยภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรก ใหถือวาวันที่ได
ยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกในตางประเทศนั้นเปนวันยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย
หากประเทศที่ได
48. ี่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรก ใหถือวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกในตางประเทศนั้นเปนวันยื่นคํา
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย หากประเทศที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
เปนครั้งแรกดั
49. เบียนครั้งแรกในตางประเทศนั้นเปนวันยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาในประเทศไทย หากประเทศที่
ไดยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนครั้งแรกดังกลาว ใหสิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลที่มีสํานักงาน
แหงใหญทางธ
50. ธุรกิจที่แทจริงในประเทศไทยและบุคคลที่มีสัญชาติไทย เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ประเทศที่ไดยื่นคําขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนครั้งแรกตองเปนประเทศที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคามีสํานักงา
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วิเคราะหผลจากคลังขอมูล
การวิเคราะหผลจากการสืบคน “คําขอ” ในคลังขอมูลดังแสดงผลขางตน ผูวิจัยพบวา “คําขอ” ซึ่ง
ตรงกั บ คํ า ว า Application ในภาษาอั ง กฤษนั้ น มี คํ า ปรากฏร ว ม (Collocation) รวมถึ ง บริ บ ทที่ ใ ช ใ น
ทําเนียบภาษากฎหมายไทยคอนขางแนนอน รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1. “คําขอ” ซึ่งเปนคํานาม จะมีคํากริยานําหนาไดดังตอไปนี้
1.1 ยื่น คําขอ
1.2 รับ คําขอ
1.3 ยกเลิก คําขอ
1.4 พิจารณา คําขอ
1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับ คําขอ
1.6 ประกาศโฆษณา คําขอ
1.7 ละทิ้ง คําขอ
2. หลัง “คําขอ” มีรูปแบบการใชคําปรากฏรวม (Collocation) ดังนี้
2.1 (ยื่น) คําขอ ตอ + อธิบดีกรม รัฐมนตรี ฯลฯ + ให + ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
2.2 (ยื่น) คําขอ ให + ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
2.3 (ยื่น) คําขอ + กริยาวลี เชน ยื่นคําขอรับสัมปทานสํารวจแร ยื่นคําขอรับบริการ
2.4 (ยื่น ) คําขอ + คํานาม หรือนามวลี เชน ยื่น คําขอประทานบัตรเหมืองแร
ยื่น คําขออาชญาบัตรพิเศษสํารวจแร
3. คํานาม + คําขอ เชน ใบรับคําขอ ผูยื่นคําขอ
4. คําขอ + คําขยาย เชน คําขอจดทะเบียน (Registered Application)
หากผูแปล หรือผูใชคลังขอมูลภาษากฎหมายเห็นวา ยังตองการทราบรายละเอียด บริบทหรือวิธี
ใชของคําปรากฏรวมใดเปนพิเศษ ก็สามารถนําคําปรากฏรวมดังกลาวนั้นไปสืบคนเพิ่มเติมได เชน นํา
“ดําเนินการเกี่ยวกับคําขอ” ไปสืบคนเพื่อใหแนใจวา “ดําเนินการเกี่ยวกับ” ปรากฏรวมกับ “คําขอ” จริง
หรือไม และมีจํานวนเทาใด อีกทั้งใหความหมายในบริบทที่พบอยางไรไดบาง
การวิเคราะห คําที่จะปรากฏรวมกับ “คําขอ” นี้ชี้ให เห็นประโยชน ของการใช คลังขอมูลภาษา
กฎหมายไทยเปนทรัพยากรการแปลเอกสารกฎหมายจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย เนื่องจากเมื่อใช
โปรแกรมคอนคอรแดนซสืบคนถอยคําในคลังขอมูลภาษากฎหมายแลว ผูแปลจะสามารถเลือกคําปรากฏ
รวม อีกทั้งผูกประโยคใหเหมาะสมและถูกตองตรงตามความหมายในตนฉบับได ทั้งยังทําใหสํานวนแปล
ที่ไดเปนสํานวนที่มีที่ใชจริงในทําเนียบภาษาปลายทาง
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2. ตัวอยางคําคนที่ 2 “นับแตวันที่ไดรับ”
ขอกําหนดการสืบคน: กําหนดใหแสดงตัวอยางสูงสุด 50 ตัวอยาง และมีขอความดานซายและดาน
ขวาของคําคนอยางละ 100 คํา
นับแตวันที่ไดรับ were found in 50 lines (2064.118 K Characters were scanned)
1. ด เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสารดังกลาวใหแกบุคคลนั้นภายในหนึ่งวันทําการ
นับแตวันที่ไดรับคําขอ กรณีที่ขอมูลขาวสารมิไดอยู ณ สถานที่ยื่นคําขอ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการ
จัดหาขอมูลข
2. ขอมูลขาวสารของกรมเศรษฐกิจการพาณิชยเปนหนังสือใหบุคคลที่ยื่นคําขอทราบภายในสามวันทําการนับ
แตวันที่ไดรับผลการวินิจฉัยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารของกรมเศรษฐกิจการ
3. ขอ 4 การพิ จารณาให ความเห็นของสภาทองถิ่น ให กระทําให แลวเสร็จภายในสามสิ บวันนั บแตวันที่ไดรับ
เอกสารตามขอ 3 ถาสภาทองถิ่นมิไดแจงผลการพิจารณาภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาสภาทองถิ่นนั้นไมปร
4. มือหรือเจาสํานัก (12) ไมเปนผูลาออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน และยังไมพนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ไดรับอนุญาตใหลาออก
5. ที่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แลวแตกรณี มาตรา 10 ในกร
6. อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหคณะกรรมการจัด
สรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธณ
7. ิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ ภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธณแลัวแจงผลการพิจารณาใหผูจัดสรรที่ดินทราบ
8. ป(๒) บําเหน็จตอบแทนเปนเงินซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อพนจากตําแหนง หลังจากที่ดํารงตําแหนงครบหนึ่งปฎน
ไปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งในการคํานวณบําเหน็จตอบแทน ใหนําคาตอบแทนเปนรายเดือนคูณดวย
9. เบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมรับจดทะเบียนตอรัฐมนตรีไดโดยยื่นอุทธรณตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
10. เลิกตามมาตรา 51 (2) หรือ (3) มีสิทธิอุทธรณ ตอรัฐมนตรีโดยยื่นอุท ธรณ ตอนายทะเบียนสหกรณภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
11. รับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจงเปนหนังสือใหผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมืองในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแลวเห็นวาคุณสมบัติหรือจํานวน
ของผูจัดตั้ง
12. ราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดรับคําขอจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อใหดําเนินการแกไขภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน ๕
13. จัดตั้งพรรคการเมืองตามที่ไดมีการตกลงกันการตกลงกันดังกลาวใหกระทําใหเสร็จสิ้นภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน(๒) ในกรณีที่ผูขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวของยืนยันไมยอมตก
ลงกันหรือ
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14. ทะเบียนตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ มีสิ ท ธิยื่น คํารองต อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่ อ ให วินิ จฉัยชี้ข าดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งไมรับจดแจงการจัดตั้งพรรคการเมืองจากนายทะเบียน
15. นไดรับแจงการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองแลว ใหออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับแจงมาตรา ๓๑ คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองประกอบดวยประธานสาขาพรรค
16. การเมือง และสมาชิกซึ่งไดรับการบริจาคตองนําสงเขาบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคตามมาตรา ๔๘ ภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับการบริจาคมาตรา ๕๐ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองไดรับการบริจาคมา ใหหัวหนาพรรค
17. วันที่พรรคการเมืองเลิก หรือยุบ และใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายในหก
เดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน ถาสํานักงานตรวจเงินแผนดินชําระบัญชีไมเสร็จภายในเวลาดัง
กลาวใหขอขยายเวลา
18.  และใหพรรคการเมืองดังกลาวดําเนินการตามที่ไดรับแจงจากนายทะเบียนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียนเมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาพรรคการ
เมืองแจงนายทะเบียน
19. กชา รัฐมนตรีอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นได แตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด หากมิไดยับยั้งภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารัฐมนตรีใหความเห็นชอบรางขอบังคับนั้น ถารัฐมนตรียับยั้งรางขอ
บังคับใด ใหค
20. ขอบังคับนั้น ถารัฐมนตรียับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการคุรุสภาประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับการยับยั้งในการประชุมครั้งหลังนี้ถามีคะแนนเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งคณะให
21. การคุรุสภาเสนอรางขอบังคับกลาวตอรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ถารัฐมนตรีมิไดใหความเห็นชอบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแลว
22. ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการไมตอใบอนุญาต หรือการไมออกใบแทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิผูขอที่จะประกอบ
วิชาชีพที่ไดรับอนุญาตตอไ
23. โทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ สงใหคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรืออนุกรรมการ ภาย
ในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการมาตร
ฐานวิชาชีพกําหนด
24. อสภานายกพิเศษโดยมิชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับมติที่นายกแพทยสภาเสนอ ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น
25. กรณีที่ผูยื่นคําขอไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาคําขอ ใหมีสิทธิเสนอคดีตอศาลไดภายในกําหนดระยะเวลา
สามเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา มาตรา 31 เมื่อองคการประสงคจะขอทราบกิจการของสถาบัน
การเงิน เพื่อปฏิบัติตาม
26. น ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จายจริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวัน
นั บแตวันที่ไดรับ แจงจากพนักงานเจาหน าที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว ใหถือวาละทิ
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27. าคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ใหถือวาละทิ้งคํา
28. ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง
29. ียนพันธุพืชใหม ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี
หรือไดอุทธรณแต
30. ดวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่น
คําขอจดทะเบียนในว
31. ชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคานนั้น ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวัน
ที่ไดรับคําอุทธรณ
32. าสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
33. ขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมภาย
ในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาละทิ้งคําขอ
34. ันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองชําระภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และของทุกๆ ปถัดไป
35. ตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตอคณะ
กรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียนครบถวน ในกรณีที่ชุมชนตาม
วรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมเก
36. สภานายกพิเศษโดยไมชักชา สภานายกพิเศษอาจมีคําสั่งยับยั้งมตินั้นได ในกรณีที่มิไดยับยั้งภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับมติที่นายกทันตแพทยสภาเสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบมตินั้น
37. สอบสวนคําชี้แจงหรือพยานหลักฐานใหยื่นตอประธานอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ได
รับแจงจากประธานอนุกรรมการสอบสวน หรือภายในกําหนดเวลาที่คณะอนุกรรมการสอบสวนจะขยายให
38. จาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบ
วัน นั บ แตวันที่ไดรับ อุทธรณ ในกรณี ที่เห็นดวยกับ คําอุทธรณ ไมวาทั้งหมดหรือบางส วนก็ใหดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งทางปกครอง
39. นวา เหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงไมเปนเหตุตามขอ ๒๕ ใหแจงผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงเหตุและเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน
40. ษอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นไดพรอมทั้งแสดงเหตุผลโดยแจงชัด ในกรณีที่มิไดมีการยับยั้งภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับที่นายกเสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบในรางขอบังคับนั้น
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41. ครั้งหนึ่ง ถาสภานายกพิเศษไมใหความเห็นชอบในรางขอบังคับหรือไมคืนรางขอบังคับนั้นมาภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับที่นายกเสนอ ใหนายกดําเนินการประกาศใชขอบังคับนั้นในราชกิจจานุเบก
ษาตอไปได
42. อรองขอเปนหนังสือใหมีการประชุมใหญวิสามัญ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ เวนแตคณะกรรมการเห็นวาเรื่องที่ขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญเพื่อ
พิจารณานั้นเปนเรื่องที่ไม
43. ใหมีการประชุม ใหญ วิสามัญ ดังกลาวโดยชัดแจงไปยังสมาชิกคนใดคนหนึ่งซึ่งรวมเขาชื่อรองขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ในกรณีเชนนี้สมาชิกผูรวมเขาชื่อรองขอนั้นทั้งหมดมีสิทธิรวมเขาชื่อ
คัดคานการไมจัดการประ
44. คําวินิจฉัยเห็นชอบดวยกับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยจากสภานายกพิเศษ
45. กพิเศษ โดยไมชักชา ในกรณีที่สภานายกพิเศษไมแจงผลการพิจารณาใหความเห็นชอบกลับมายังนายกภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการแตงตั้ง ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบในการแตงตั้งนั้น
46. ายกแจงการแตงตั้งนั้นตอสภานายกพิเศษ ถาสภานายกพิเศษไมใหความเห็นชอบหรือไมแจงกลับมาภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายกใหนายกดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการมรรยาททนายความ หรือ
กรรมการคนนั้นได
47. ามมาตรา 13 ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญ าตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิ บ วัน นั บ แตวัน ที่ ไดรับ หนั งสื อแจงการไม อ อกใบอนุ ญ าตหรือ ไม อ นุ ญ าตให ตอ อายุใบอนุ ญ าต คํ า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่ส
48. ออายุใบอนุ ญ าต ผูขออนุญ าต หรือผูขอตออายุใบอนุญ าตมีสิ ท ธิอุทธรณ เปนหนังสือ ตอรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแต
กรณี
49. องคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับคํารองการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน
50. รางขอบัญญัตินั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคืนมาถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมลงนามภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหผู
วาราชการจังหวัด

วิเคราะหผลจากคลังขอมูล
ผูวิจัยทดลองนําวลี “นับแตวันที่ไดรับ” ซึ่งพบในผลการสืบคนที่ 1 “คําขอ” ขางตนนี้ไปสืบคน
ตอเนื่องจากสังเกตเห็นวา “นับแตวันที่ไดรับ” มีรูปแบบการใชคอนขางเปนระเบียบแบบแผนเชนเดียว
กัน ผลการสืบคน “นับแตวันที่ไดรับ” ขางตนทําใหทราบวา “นับแตวันที่ไดรับ” จะปรากฏในประโยคที่
มีรูปแบบดังตอไปนี้
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง + ภายใน + ระยะเวลา + นับแตวัน(ที่ไดรับ)
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ตัวอยางคําคนที่ 3 “ขอพิพาท”
ขอกําหนดการสืบคน: กําหนดใหแสดงตัวอยางสูงสุด 50 ตัวอยาง และมีขอความดานซายและดาน
ขวาของคําคนอยางละ 100 คํา
ขอพิพาท were found in 50 lines (3232.183 K Characters were scanned)
1. (๓) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้(๔) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีขอพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิของผูขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล(๕) เรียกเจาพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของมาชี้แจง
2. ำนักงานสงเสริมงานตุลาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการประนอมขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการให
เปนวิธีระงับขอพิพาททางแพงและพาณิชยที่ควบคูกับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลายุติธรรม จึงจําเปนตอง
ตราขอบังคับ
3. อนุญาโตตุลาการ(5) ` ผูประนอมขอพิพาท ' หมายถึง ผูประนอมขอพิพาทซึ่งสํานักงานไดขึ้นทะเบียนไวตาม
คําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้
4. ซึ่งสํานักงานไดขึ้นทะเบียนไวตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ใหหมายถึงความรวมถึงผู
ประนอมขอพิพาทเฉพาะคดีที่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดอยูในทะเบียนของสํานักงานดวย
5. (6) ` อนุญาโตตุลาการ ' หมายถึง อนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดขอพิพาทซึ่งสํานักงานไดขึ้นทะเบียนไว ตามคํา
แนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงอนุญาโตตุลาก
6. ตั้งจากบุคคลที่มิไดอยูในทะเบียนของสํานักงานดวย(7) ` ขอบังคับการประนอมขอพิพาท ' หมายถึง ขอบังคับ
การประนอมขอพิพาทของสถาบัน
7. (7) ` ขอบังคับการประนอมขอพิพาท ' หมายถึง ขอบังคับการประนอมขอพิพาทของสถาบัน(8) ` ขอบังคับ
อนุญาโตตุลาการ ' หมายถึง ขอบังคับ
8. บังคับแกการอนุญาโตตุลาการนั้น` ขอพิพาท ขอขัดแยง หรือขอเรียกรองใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญานี้หรือ
เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ รวมทั้งปฎาการผิดส
9. าร ตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมซึ่งใชบังคับอยูในขณะที่มี
การเสนอขอพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ และใหอยูภายใตการจัดการของสถาบันดังกลาว '
10. ขอ 3(1) กอนเสนอขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย ใหผูอํานวยการนัดประชุมคูกรณีเพื่อหาทางเจรจาตก
ลงกันเกี่ยวกับกรณีพิพาท
11. หลายคนเปนผูประนอมขอพิพาท(2) บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาทใด
ยอมไมอาจเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก
12. (2)บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู ป ระนอมข อ พิ พ าทในข อ พิ พ าทใดย อ มไม อ าจเป น
อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก(3) ใหนําขอบังคับการประนอมขอพิพาทมาใชบังคับแกการ
13. ขอพิพาทใดยอมไมอาจเปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก(3) ใหนําขอบังคับการประนอมขอพิพาท
มาใชบังคับแกการประนอมขอพิพาทในชั้นนี้ดวย
14. (3) ใหนําขอบังคับการประนอมขอพิพาทมาใชบังคับแกการประนอมขอพิพาทในชั้นนี้ดวยการใชขอบังคับ
อนุญาโตตุลาการ
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15. คําคูความและการสงคําคูความขอ 6 ใหคูกรณีเสนอขอพิพาทของตนโดยทําเปนหนังสือประกอบดวยราย
ละเอียดตามแบบที่สถาบันไดกําหนดไวยื่นตอผูอํานวยการ หนังสือดังกลาว
16. ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้1. คําขอใหระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ2. ชื่อและที่อยูของคูกรณี
17. 7. หากคูกรณีมิไดตกลงไวกอน ใหระบุจํานวนอนุญาโตตุลาการขอ 7 เมื่อมีผูยื่นหนังสือเสนอขอพิพาทและผู
อํานวยการเห็นวาหนังสือเสนอขอพิพาทนั้นถูกตองใหสถาบันดําเนินการสงหนังสือเสนอขอพิพาท
18. ขอ 7 เมื่อมีผูยื่นหนังสือเสนอขอพิพาทและผูอํานวยการเห็นวาหนังสือเสนอขอพิพาทนั้นถูกตองใหสถาบัน
ดําเนินการสงหนังสือเสนอขอพิพาทดังกลาวไปยังคูกรณีอีกฝฎหนึ่งโดยพลัน ณ ภูมิลําเนาห
19. ที่เห็นสมควรขอ 8 เมื่อคูกรณีอีกฝฎหนึ่งไดรับหนังสือเสนอขอพิพาทแลวจะยื่นขอคัดคานและขอเรียกรอง
เปนหนังสือมีรายละเอียดตามแบบที่สถาบัน
20. เท็จจริงอันอาจทําใหคูกรณีเกิดความสงสัยอันควรในความอิสระ และความเปนกลางของตนในการระงับขอ
พิพาทที่เกิดขึ้นถาหากพึงมีขอ 15
21. ุญ าโตตุ ล าการในลั ก ษณะอื่ น การจะดํ าเนิ น กระบวนพิ จ ารณาใหม นั้ น ไม นั้ น ให เป น ดุ ล พิ นิ จ ของคณะ
อนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการ
22. ที่เห็นสมควร อนุญาโตตุลาการมีอํานาจสั่งใหคูกรณีสงเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของกับขอพิพาทใหก็ได(2) การ
สืบพยานบุคคลใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการให
23. ขอ 18 การระงับขอพิพาท ขอพิพาทใด ๆ ระหวางภาคีทั้งสองฝายอันเกิดขึ้นจากการตีความหรือการดําเนิน
การใหเปนไปตามสนธิสัญญานี้ จะตองระงั
24. า หรือหมายสั่งใหสงคนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่น (2) ออกคําสั่งใดๆ ซึ่งมิใชเปนไปในทางวินิจฉัยชี้ขาดขอ
พิพาทแหงคดี มาตรา 25 ในศาลชั้นตน ผูพิพากษาคนเดียวเปนองคคณะมีอํานาจเกี่ยวแกคดีซึ่งอยูในอํานาจ
ของศาล
25. มาตรา 5 สัญญาอนุญาโตตุลาการหมายถึง สัญญาหรือขอตกลงในสัญญาที่คูกรณีตกลงเสนอขอพิพาททางแพงที่
เกิดขึ้นแลวหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ไมวาจะมีการกําหนดตัวผูซึ่งจะเ
26. หรือความรับ ผิดนั้นยอมตกแกผูรับโอนดวยมาตรา 9 สั ญ ญาอนุญ าโตตุลาการจะกําหนดใหตองเสนอขอ
พิพาทตออนุญาโตตุลาการภายในกําหนดเวลาที่สั้นกวาอายุความตามกฎหมายก็ได แตการฝาฝนขอกําหนดดัง
กลาวมีผลเปน
27. ในกําหนดเวลาที่สั้นกวาอายุความตามกฎหมายก็ได แตการฝาฝนขอกําหนดดังกลาวมีผลเปนการตัดสิทธิที่จะ
เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเทานั้น หามีผลเปนการตัดสิทธิฟองคดีตามขอพิพาทนั้นตอศาลไม
28. ดังกลาวมีผลเปนการตัดสิทธิที่จะเสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการเทานั้น หามีผลเปนการตัดสิทธิฟองคดี
ตามขอพิพาทนั้นตอศาลไมเมื่อมีพฤติการณพิเศษ คูกรณีที่เกี่ยวของอาจยื่นคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจใหมีคํา
สั่งขยา
29. ลาเชนวานั้นเวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยมาตรา 10 ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอ
พิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมิไดเสนอขอพิพาทนั้นตออนุญาโตตุลาการตามสัญญาคูสัญญาฝายที่
ถูกฟองอาจยื่นค
30. มาตรา 10 ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งฟองคดีเกี่ยวกับขอพิพาทตามสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยมิได
เสนอขอพิพาทนั้นตออนุญ าโตตุลาการตามสัญ ญาคูสัญ ญาฝายที่ถูกฟองอาจยื่นคํารองตอศาลกอนวันสืบ
พยานหรือกอนมีคําพิพาก
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31. าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหรือเหตุประการอื่นอันมีสภาพรายแรงซึ่งอาจทําใหการพิจารณา
หรือชี้ขาดขอพิพาทเสียความยุติธรรมไปในกรณีที่มีการคัดคานตามวรรคสองใหนําบทบัญญัติวาดวยการคัด
คานผูพิพากษาตามประมวลกฎ
32. ี่จะถูกบังคับมีโอกาสคัดคานกอนมาตรา 24 ในกรณีที่ศาลเห็นวาคําชี้ขาดใดไมชอบดวยกฎหมายที่ใชบังคับแก
ขอพิพาทนั้น หรือเปนคําชี้ขาดที่เกิดจากการกระทํา หรือวิธีการอันมิชอบอยางใดอยางหนึ่ง หรือมิไดอยูใน
ขอบเขตแห
33. าการอยูในเขต หรือศาลที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต หรือศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษา
ขอพิพาทซึ่งไดเสนอตออนุญาโตตุลาการนั้นมาตรา 26 หามมิใหอุทธรณคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล เวนแต
34. มาตรา 28 อนุญาโตตุลาการตางประเทศ หมายถึง อนุญาโตตุลาการที่กระทําการพิจารณาชี้ขาดขอพิพาททั้ง
หมดหรือโดยสวนใหญนอกราชอาณาจักรไทยและคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมิไดมีสัญชาติไทย
35. (5) ไดทําขึ้นตามกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการที่ชอบดวยกฎหมาย(6) เปนคําชี้ขาดเกี่ยวกับขอ
พิพาทที่อาจเสนอใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาดไดตามกฎหมายไทย(7) มีผลผูกพันเปนยุติแลวในประเทศที่ทําคํา
ชี้ขาดนั้น
36. สามารถตามกฎหมายและไมมีผูดําเนินคดีแทนโดยชอบ หรือ (3) คําชี้ขาดมิไดวินิจฉัยใหครบทุกประเด็นขอ
พิพาทที่คูกรณีเสนอ หรือคําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตที่กําหนดไวในสัญญาอนุญาโตตุลาการ
37. ตอสูคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการไดเพราะเหตุประการอื่น(4) คําชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแหงขอตกลงในการ
เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ แตถาคําชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกไดจากคําชี้ขาด
สวนที่วินิจฉัยในข
38. ศาลมีอํานาจทําคําสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคําชี้ขาดตามมาตรา 34 ได ถาปรากฏตอศาลวาคําชี้ขาดนั้นเกี่ยว
กับขอพิพาทที่ไมสามารถจะระงับโดยทางอนุญาโตตุลาการไดตามกฎหมายไทย หรือถาการบังคับตามคําชี้
ขาดนั้นจะเปนการขัดตอ
39. มรับและการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ อันเปนผลใหประชาชนผูประสงคจะใชวิธี
การระงับ ขอพิพาททางแพง โดยทางอนุญ าโตตุลาการนอกศาลตองประสบกับป ญ หาขอขัดของอยูเสมอ
ประกอบกับประเทศไทยไดเปนภาคีใน
40. อบเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหวางประเทศ(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการ
ระงั บ ข อ พิ พ าทโดยสั น ติ วิ ธี ด ว ยวิ ธี ก ารเจรจาการไต ส วน การไกล เกลี่ ย การประนี ป ระนอม การ
อนุญาโตตุลาการ การดําเนินคดีในศา
41. ารอนุญาโตตุลาการ การดําเนินคดีในศาลยุติธรรมระหวางประเทศ และศาลอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ
และการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีดวยวิธีการอื่น
42. (๖) สงเสริมและดําเนินการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงาน(๗) ดําเนินการปฎกันและแกไขปฎาความขัดแยง
ขอพิพาทแรงงานและความไมสงบดานแรงงาน
43. ความใหศาลกําหนดไวเปนประเด็นขอพิพาท และกําหนดใหคูความฝฎใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็น
ขอใดกอน
44. คานประเด็นขอพิพาทหรือหนาที่นําสืบที่ศาลกําหนดการแตงตั้งบุคคลเพื่อรับคําคูความหรือเอกสารแทน
45. ๑.๓ งานวิจัยเรื่องรองทุกข (งานพิจารณาคดีปกครอง)เปนงานที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยขอพิพาทเปนคดีปกครอง
ระหวางเอกชนกับเจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรับที่เกิดจากการที่เจาหนาที่ของรัฐละเลย

ข-14
46. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ใหขอพิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาดและ หามนายจางปดงานหรือลูกจางนัด
หยุดงาน
47. ถาเปนขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ไมวาจะเกิดขึ้นในทองที่ใด หรือในกิจการประเภทใด ใหขอพิพาท
แรงงานนั้น ไดรับก
48. ทุมตลาด และการอุดหนุนสินคาหรือใหบริการจากตางประเทศ (9) คดีแพงหรือคดีอาญาที่เกี่ยวกับขอพิพาท
ในการออกแบบวงจรรวมการคนพบทางวิทยาศาสตร ชื่อทางการคา ชื่อทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลงของ
สินคา ความ
49. ระหวางประเทศ (11) คดีแพงเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับขอพิพาทตาม (3) ถึง (10) คดีที่มีอยูในเขต
อํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไมอยูในอํานาจของศาลทรัพยส
50. หรือศาลจังหวัดอื่นใดดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ อันมิใชเปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทแหงคดีไดตาม
ความจําเปน ในกรณีเชนวานี้ใหศาลจังหวัดนําวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวา

วิเคราะหผลจากคลังขอมูล
การวิเคราะหผลจากการสืบคน “ขอพิพาท” ในคลังขอมูล ผูวิจัยไดขอสังเกตเกี่ยวกับคําปรากฏรวม
(Collocation) ดังนี้
1. คําที่จะปรากฏอยูหลัง “ขอพิพาท” ไดแกสวนขยายดังตอไปนี้
1.1 ขอพิพาท + เกี่ยวกับ
1.2 ขอพิพาท + ทางแพงและพาณิชย (ขอพิพาททางอาญา ไมปรากฏวามีที่ใช
ในคลังขอมูลภาษากฎหมาย)
1.3 ขอพิพาท + ในการ
1.4 ขอพิพาท + แหงคดี
1.5 ขอพิพาท + คํานาม เชน ขอพิพาทแรงงาน
2. กริยา + ขอพิพาท
2.1 วินิจฉัยชี้ขาด + ขอพิพาท
2.2 ชี้ขาด + ขอพิพาท
2.3 วินิจฉัย + ขอพิพาท
2.4 พิพากษา + ขอพิพาท
2.5 เสนอ + ขอพิพาท
2.5.1 เสนอขอพิพาทตออนุญาโตตุลาการ
2.5.2 เสนอขอพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ (โดยทําเปนหนังสือ)
2.6 ประนอม + ขอพิพาท
2.7 ขอพิพาท + กริยา เชน ขอพิพาทเกิดขึ้น
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2.8 อื่น ๆ เชน สํานวน “ใหขอพิพาทแรงงานเขาสูการชี้ขาด”
ตัวอยางคําคนที่ 4 “ใชบังคับ”
ขอกําหนดการสืบคน: กําหนดใหแสดงตัวอยางสูงสุด 50 ตัวอยาง และมีขอความดานซายและดาน
ขวาของคําคนอยางละ 100 คํา
ใชบังคับ were found in 50 lines (182.502 K Characters were scanned)
1. พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗ ในสวนที่เกี่ยวกับการรับจัดการขนสง พ.ศ. ๒๕๐๙ ไดประกาศใช
บังคับ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงวางระเบียบเกี่ยวกับการรับจัดการขนสงในเรื่องการขอและการออกใบ
อนุญาต การกําหนด
2. ี้เรียกวา พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2535 มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อ
พนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
3. รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกของสวนราชการ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และของรัฐวิสาหกิจอื่นตาม
ที่
4. รอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับไดหมวด 1
5. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 12 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ค
6. ยกวาสามป ทั้งนี้ ไมใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาวมาใช
บังคับแกการประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามพระราชบัญญัตินี้
7. ี่ประเทศไทยมีขอผูกพันอยูกับรัฐบาลตางประเทศมิใหนําความในมาตรา 15 (1) (ก) และ (2) (ค) (ง) และ (จ)
มาใชบังคับแกผูนั้น มาตรา 17 ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงการออกหรือไมออกใบอนุญาตตามมาตรา 14 ให
ผูขอร
8. มทั้งสงคืนใบอนุญ าตแกนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ใบอนุญ าตสิ้นอายุและใหนําความใน
มาตรา 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา 29 ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวตายและใบอนุญาตยังไมสิ้น
อายุ ถาคูสมรส
9. มาตรา 70 ผูใดประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญ ญั ตินี้ใชบังคับ ถาประสงคจะ
ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแ
10. แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 กอนหรือในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปได แตตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 14 ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน นับแต
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11. ยวตอไปได แตตองยื่นคําขอรับใบอนุญ าตตามมาตรา 14 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหประกอบธุรกิจนําเที่ยวตอไปไดจนกวาจะไดรับแจง
การไมอนุญาตจากนายท
12. จะไดรับแจงการไมอนุญาตจากนายทะเบียน และมิใหนําความในมาตรา 15 (1) (ก) และ (2) (ก) (ค) (ง) และ
(จ) มาใชบังคับแกผูนั้น
13. สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการไมอนุญาต มาตรา 72 ใหนําความในมาตรา 31 มาใชบังคับแกผู
ประกอบธุรกิจนํ าเที่ยว หรือคนต างดาวซึ่งไดรับแจงการไมอ นุญ าตจากนายทะเบี ยนตามมาตรา 70 หรือ
มาตรา
14. หรือมาตรา 71 โดยอนุโลม มาตรา 73 ผูใดเปนมัคคุเทศกอยูแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถา
ประสงคจะเปนมัคคุเทศกตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา 39 ภายในเกาสิบวันนับแ
15. ศกตอไป ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกตามมาตรา 39 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับเมื่อไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตแลวใหเปนมัคคุเทศกตอไปได จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
จากนายทะเบียน
16. ราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2531 มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้ง
แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
17. อื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับไดหมวด 1
18. ณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความ
ในมาตรา 8 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม มาตรา 11 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณ
19. สือไมอนุญาต ผูนั้นจะประกอบกิจการตอไปมิไดนับแตวันที่ทราบคําสั่งเปนตนไป และใหนําความในมาตรา
55 มาใชบังคับโดยอนุโลม มาตรา 16 เมื่อมีประกาศกําหนดตามมาตรา 35 (3) แลว ผูประกอบการผลิต นําเขา
20. ไขที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 17 บทบัญญัติมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16 ไมใชบังคับ
แก (1) การผลิต นําเขา หรือขายเครื่องมือแพทยโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาที่ปองกัน ชันสูตร บํา
21. ารอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม
ใชบังคับกับกรณีการยายหรือเปลี่ยนแปลงเพราะมีเหตุจําเปนเรงดวนและเปนการชั่วคราว แตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑวิ
22. ัจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่ใชบังคับแกเครื่องมือแพทยโดยตรง เปนแตเพียงไดนํากฎหมายวาดวยยา
มาใชบังคับแกเครื่องมือแพทยโดยอนุโลม ซึ่งบางครั้งก็ใชบังคับไดไมตรงกับกรณี ดังนั้น เพื่อคุมครองสวัสดิ
ภาพของ
23. งมือแพทยโดยตรง เปนแตเพียงไดนํากฎหมายวาดวยยามาใชบังคับแกเครื่องมือแพทยโดยอนุโลม ซึ่งบางครั้ง
ก็ใชบังคับไดไมตรงกับกรณี ดังนั้น เพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนและเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยในก
24. ราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535" มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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25. เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
26. ิจะมอบหมายก็ได การประชุมคณะกรรมการผูชํานาญการและคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา 16 และ มาตรา
17 มาใชบังคับโดยอนุโลม
27. นโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเปนกรรมการและเลขานุการ ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช
บังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
28. กรรมการกองทุนจะมอบหมายก็ได มาตรา 26 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใชบังคับ
กับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้งโดย
อนุโลม
29. ปนกรรมการ และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการและเลขานุการ ใหนําความในมาตรา 14 และมาตรา
15 มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษโดยอนุโลม
30. กรรมการควบคุมมลพิษจะมอบหมายก็ได มาตรา 54 ใหนําความในมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 20 มาใช
บังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมมล
พิษแตงตั้งโดยอนุโลม
31. าวไมต่ํากวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา 55 ใหมาตรฐาน
ดังกลาวมีผลใชบังคับตอไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น แตถามาตรฐานดังกลาวต่ํากวามาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิดที่รัฐมน
32. ิดสูงกวามาตรฐานควบคุม มลพิษ จากแหลงกําเนิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานซึ่ งกําหนดตาม
กฎหมายอื่นและมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 เปนพิเศษ สําหรับในเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59สวนที่ 3
33. นิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
34. นระบบบําบัดอากาศเสีย อุปกรณ หรือเครื่องมือดังกลาวดวยก็ได ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมา
ใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่ปลอยหรือกอใหเกิดเสียงหรือความสั่นสะเทือนเกินกวาระดับมาตรฐานควบ
คุมมลพิษจากแห
35. นิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58 ดวยโดยอนุโลม
36. ิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใด กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและมาตร
ฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขตควบ
คุมมลพิษตามมาตรา 58
37. นิดที่กําหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่สวนราชการใดกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นและ
มาตรฐานนั้นยังมีผลใชบังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผูวาราชการจังหวัดกําหนดเปนพิเศษสําหรับเขต
ควบคุมมลพิษตามมาตรา 58
38. แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติซึ่งไดรับแตงตั้งอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
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39. ือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2518 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระ
ราชบัญญัติน
40. ัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับ ให คงใชบั งคับ ตอไปได เทาที่ ไมขั ดหรือแยงกับ พระราชบัญ ญั ตินี้ ทั้ งนี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎ
กระทรวง
41. และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหคง
ใชบังคับ ตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญ ญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง ขอ
บังคับ ระเบ
42. ะราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2518 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ใหดําเนินการ
พิจารณาใหความเห็น
43. รประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง
ชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีมาตรการควบคุมและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางพอเพียงสมควร
ปรับปรุงใหมโดย
44. ติไดทําการยึดอํานาจเปนผลสําเร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคมพุทธศักราช ๒๕๒๐ และการประกาศใชกฎอัยการศึก
ยังมีผลใชบังคับอยู นั้นเพื่อปฎกันมิใหเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง จึงหามมิใหมั่วสุมกัน
45. ๒๔๔๐ และใหใชระเบียบนี้แทนขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไปขอ ๔ การประชุม
ครั้งหนึ่ง ๆ ใหบรรจุกระทูถามสดไมเกินหากระทูถาม การถาม
46. หมายจากคณะกรรมการ ใหนําขอ 11 และขอ 12 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม ขอ
14 ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการแตงตั้งผูอํานวย
47. ะทรวงศึกษาธิการรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ขอ 32(1) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให
ใชบั งคับ ตั้ งแตวัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเปน ตน ไปประกาศ ณ วัน ที่ 16 มกราคม พุ ท ธ
ศักราช 2515
48. พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับไดผูรับสนองพระ
บรมราชโองการ
49. ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
50. ตางประเทศพิจารณาวินิจฉัยประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไปประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๔๖

วิเคราะหผลจากคลังขอมูล
จากตัวอยางผลการสืบคน “ใชบังคับ” ขางตน จะเห็นวิธีการใชคําศัพท “ใชบังคับ” ในบริบทตาง ๆ
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. พระราชบั ญ ญั ติ นี้(ให) +(มี ผล) + ใชบังคับ + (ตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป)
2. พระราชบัญญัตินี้ให + ใชบังคับ + แก / กับ + โดยอนุโลม
3. พระราชบัญญัตินี้ไม + ใชบังคับ + แก / กับ
4. ใหนํา + มาตรา / ความในมาตรา / บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวย/ ฯลฯ + มา +
ใชบังคับ + แก/ กับ + ผูหนึ่งผูใด หรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง + โดยอนุโลม
5. มีผล + ใชบังคับ + ตามมาตรา
ตัวอยางคําคนที่ 5 “อาศัยอํานาจ”
ขอกําหนดการสืบคน: กําหนดใหแสดงตัวอยางสูงสุด 50 ตัวอยาง และมีขอความดานซายและดาน
ขวาของคําคนอยางละ 100 คํา
อาศัยอํานาจ were found in 23 lines (609.129 K Characters were scanned)
1. ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดตอไปธนาคารแหงประเทศไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ ทวิ แหงพระราช
บัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกา
2. ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย
บัญ ญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญั ติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิ ชยออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้
3. ุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยออก
4. แหงชาติวาดวยทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภททั่วไปและประเภทกําหนดเรื่อง พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปฎกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะ
5. กองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองเปนประเภทกองหนุนขึ้นไวฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 12 และมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติกองอาสา
6. ดยกรมการคาตางประเทศไปแสดงตอกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนําเขา นั้นเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง(๕) (๖) และวรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสงออกไป
นอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
7. ๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๐ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โดย
อนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว

ข-20
8. ารนําเขาหรือตองชําระคาธรรมเนียมพิเศษหรือตองปฏิบัติตามมาตรการอื่นใด ตามประกาศกระทรวงพาณิชย
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เวนแต มาตรการใน
9. ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการปฎกันและปราบปรามยาเสพ
ติดออกประกาศไว ดังตอไปนี้
10. บมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎ
กระทรวงไว ดังตอไปนี้
11. กฎหมายที่ดินฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐมนตรี
12. ซึ่งหากการเวนคืนเนิ่นชาไปจะเปนอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดังนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางป
13. มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ
14. มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะรัฐมนตรีโดยมติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายนพ.ศ. ๒๕๔๖ จึงกําหนดให
การเวนคืนอสังหาริม
15. ทายที่ ๓เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.
16. ----------------เพื่อประโยชนในการปองกันการปลอมปนน้ํามันเชื้อเพลิง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติการคาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ อธิบดีกรมทะเบียน
17. ของการประปานครหลวง ใหเปนไปโดยเรียบรอย รัดกุม และสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติทางหลักฐานการ
บัญชี ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกา
18. ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไวโดยคําแน
19. การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพสุราเทานั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 102 ทวิ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
20. ารมอบอํานาจเปรียบเทียบความผิดเปนไปดวยความเหมาะสมและสอดคลองกับการกําหนดตําแหนงตางๆ
ขึ้นใหมดังกลาว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ และอาศัย
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21. หงพระราชบัญ ญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติรถยนตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๓๐ และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘แหงพระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลอเลื่
22. แคลนน้ํามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2522 นั้น เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามาตรา
23. ประกอบกั บ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย
บัญ ญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญั ติของกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิ ชยออก
ประกาศไว ดังตอไปนี้

วิเคราะหผลจากคลังขอมูล
“อาศัยอํานาจ” มีวิธีใชในทําเนียบภาษากฎหมายไทยคอนขางเปนระเบียบแนนอนเชนกัน ราย
ละเอียดมีดังตอไปนี้
1. อาศัยอํานาจ + ตามความในมาตรา + รายละเอียดของมาตรา + แหงพระราชบัญญัติ + การ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
2. อาศัยอํานาจ + ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย + การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
3. การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง + ใหกระทําได + โดย + อาศัยอํานาจ + ตามความในมาตรา
+ รายละเอียดของมาตรา + แหงพระราชบัญญัติ
4. การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง + โดย + อาศัยอํานาจ + ตามความในมาตรา + รายละเอียด
ของมาตรา + แหงพระราชบัญญัติ
5. ประโยคนําแสดงสาเหตุ หรือวัตถุประสงค + ดังนั้น / ฉะนั้น + อาศัยอํานาจ + ตามความใน
มาตรา + รายละเอียดของมาตรา + แหงพระราชบัญญัติ + ประโยคแสดงผล หรือการกระทําอยางใดอยาง
หนึ่งเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น
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ภาคผนวก ค
ตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาและบทแปล
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ภาคผนวก ค
ตนฉบับที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาและบทแปล
ตนฉบับ69และฉบับแปล 1
ตนฉบับ:
Employment Act 1988
Part I
Trade Unions
Rights of trade union members
Right to a
ballot before
industrial
action.

1.—(1) A member of a trade union who claims that the union has, without the support
of a ballot, authorised or endorsed any industrial action in which members of the union
(including that member) are likely to be, or have been, induced by the union to take part or
to continue to take part may apply to the court for an order under this section.
(2) Where, on an application under this section, the court is satisfied—
(a) that a trade union has, without the support of a ballot, authorised or endorsed
any industrial action;
(b) that (whether or not the action has already commenced) members of the union
are likely to be, or have been, induced by the union to take part or to continue to
take part in that action; and
(c) that the members of the union who are likely to be, or have been, so induced
include the applicant,
the court shall make such order as it considers appropriate for requiring the union to take
steps (including the withdrawal of any relevant authorisation or endorsement) for ensuring
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that there is no, or no further, inducement of members of the union to take part or to
continue to take part in that action and that no such member engages in any conduct after
the making of the order by virtue of having been induced before the making of the order to
take part or to continue to take part in the action.
(3) For the purposes of this section a trade union has authorised or endorsed any
industrial action if there has been—
(a) such an authorisation or endorsement of an act which has been done for
inducing any member of the union to take part or to continue to take part in that
action; or
(b) such an authorisation of any proposed act for inducing such a member to take
part or to continue to take part in that action,
as requires that member, or if the act were done would require that member, to be treated
for the purposes of this section as induced by the union to take part or, as the case may be,
to continue to take part in that action.
(4) For the purposes of this section a person shall be treated as induced by a trade union
to take part or to continue to take part in any industrial action if he is subjected to such an
inducement to take part or to continue to take part in that action as is or (if it constituted an
inducement to break a contract of employment or to interfere with the performance of such
a contract) would be taken, for the purposes of any such proceedings as are mentioned in
subsection (2) of section 15 of the 1982 Act (liability of unions for official action), to have
been done by the union.
(5) For the purposes of an application under this section an authorisation or
endorsement by a trade union of any industrial action is without the support of a ballot
unless—
(a) the trade union has held one or more ballots in respect of that action;
(b) the applicant has been accorded entitlement to vote in the ballot or, as the case
may be, in one of them;
(c) section 11 of the 1984 Act (requirements to be satisfied in relation to ballots
on industrial action) has been satisfied in relation to the ballot in which the
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applicant was accorded entitlement to vote;
(d) the majority voting in that ballot have answered "Yes"—
(i) in the case of action which consists in a strike, to a question (however
framed) which requires the person answering it to say, by answering
"Yes" or "No", whether he is prepared to take part or, as the case may be,
to continue to take part in a strike;
(ii) in the case of action which consists in action short of a strike, to a
question (however framed) which requires the person answering it to say,
by answering "Yes" or "No", whether he is prepared to take part or, as the
case may be, to continue to take part in such action;
(iii) in the case of action which consists in action to which both of the
questions mentioned in sub-paragraphs (i) and (ii) above are applicable,
to the question or questions applicable to that part of the action in which
the applicant is likely to be, or has been, induced to take part or to
continue to take part;
and
(e) the first authorisation or endorsement of that industrial action and, in the case
of any action which has been authorised rather than endorsed, the commencement
of the action occurred or is likely to occur at a time after the date of that ballot and
before the end of the period of four weeks beginning with that date.
(6) In this section references to an inducement, in relation to a member of a trade union,
include references to an inducement which is or would be ineffective, whether because of
that member's unwillingness to be influenced by it or for any other reason.
(7) In this section—
"date of the ballot" has the same meaning as in Part II of the 1984 Act;
"industrial action" means any strike or other industrial action by persons
employed under contracts of employment;
"strike" means any concerted stoppage of work.
(8) Nothing in this section shall be construed as requiring a trade union to hold separate
ballots
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Right not to be
2.—(1) Notwithstanding anything in the rules of any trade union or in the practice of
denied access to any court, where—
the courts etc.
(a) a person who is or has been a member of a trade union commences
proceedings in any court with respect to any relevant matter;
(b) that person has previously made a valid application to the union for that
matter to be submitted for determination or conciliation in accordance with the
union's rules; and
(c) those proceedings are commenced after the end of the period of six months
beginning with the day on which the union received the application,
the rules requiring or allowing that matter to be so submitted and the fact that any steps
remain to be taken for the purposes of, or in connection with, the determination or
conciliation of that matter shall be regarded for all purposes as irrelevant to any question
whether those proceedings should be dismissed, stayed or sisted, or adjourned.
(2) If a court is satisfied in any proceedings with respect to any relevant matter that any
delay in the taking of steps for the purposes of, or in connection with, the determination or
conciliation of that matter in accordance with the rules of any trade union was attributable
to the unreasonable conduct of the person who commenced the proceedings, the court
may, in relation to those proceedings, treat the period of six months specified in paragraph
(c) of subsection (1) above as extended by such further period as the court considers
appropriate.
(3) Where any person has made an invalid application to a trade union for any relevant
matter to be submitted for determination or conciliation in accordance with the union's
rules, the application shall be deemed to be valid for the purposes of subsection (1) above
unless the union informs that person, before the end of the period of twenty-eight days
beginning with the day on which the union received the application, of all the respects in
which the application contravened the requirements of those rules.
(4) For the purposes of this section a matter is a relevant matter, in relation to a person
who is or has been a member of a trade union, if—
(a) it is required or allowed under the rules of the union to be submitted for
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determination or conciliation in accordance with those rules; and
(b) a provision of the rules purporting to provide for such a determination or
conciliation to be that person's only remedy in respect of that matter has no effect
or, as the case may be, would have no effect if there were one.
(5) In this section—
(a) references, in relation to a trade union, to its rules include references to any
arbitration or other agreement entered into in pursuance of any requirement
imposed by or under the rules of the union; and
(b) references to the taking of steps for the purposes of, or in connection with, the
determination or conciliation of any matter which has been submitted for
determination or conciliation in accordance with the rules of a trade union include
references to the taking of any steps for the purposes of, or in connection with,
any appeal, review or reconsideration under those rules of any determination or
award made on that submission.
(6) This section shall be without prejudice to any enactment or rule of law by virtue of
which a court would, apart from this section, disregard any rules of a trade union, or any
such fact as is mentioned in subsection (1) above, when determining whether to exercise
any jurisdiction of the court or when determining how to exercise any such jurisdiction.
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ฉบับแปล:
พระราชบัญญัติการจางงาน
สวนที่ 1
สหพันธแรงงาน
สิทธิของสมาชิกสหพันธแรงงาน
(1) สมาชิกสหพันธแรงงานคนใดซึ่งเรียกรองวาสหพันธแรงงานไดใหอํานาจหรือสลัก
หลั งให มี ก ารประท วงของคนงานโดยมิ ได มี การออกเสี ยงลงคะแนน ทํ าให บ รรดา
สมาชิกสหพันธแรงงาน (รวมทั้งสมาชิกผูนั้น) มีแนวโนมที่จะถูกชักจูงใจ หรือไดถูกชัก
จูงใจโดยสหพันธแ รงงานใหเขารวม หรือยังคงมีสว นรวมในการประทวงของคน
งานนั้น สมาชิกดังกลาวอาจยื่นคําขอตอศาลใหออกคําสั่งไดตามมาตรานี้
(2) การยื่นคําขอตามมาตรานี้ หากศาลเห็นวา
(เอ) สหพันธแรงงานไดใหอํานาจหรือสลักหลังใหมีการประทวงของคน
งานโดยมิไดมีการออกเสียงลงคะแนน
(บี) สมาชิกสหพันธแรงงานมีแนวโนมที่จะถูกชักจูงใจ หรือไดถูกชักจูงใจ
โดยสหพันธแรงงานใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงานนั้น (ไมวาจะ
เริ่มการประทวงแลวหรือไมก็ตาม) และ
(ซี) สมาชิกสหพันธแรงงานซึ่งมีแนวโนมที่จะถูกชักจูงใจ หรือไดถูกชัก
จูงใจนั้นเปนผูยื่นคําขอ

มาตรา 1

ใหศาลออกคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อใหสหพันธแรงงานดําเนินการ (อันไดแกการถอนการใหอํานาจ
หรือการสลัก หลังใด ๆ ก็ต ามที่เกี่ย วของ) เพื่อ ไมใ หมีก ารชักจูงใจ หรือเพื่อยุติการชักจูงใจสมาชิกสห
พันธแรงงานใหเขารวมหรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงนั้นอีก และเพื่อไมใหสมาชิกสหพันธแรงงาน
เขามีสวนในการกระทําการใด ๆ หลังจากที่ศาลไดออกคําสั่งเพราะเห็นวากอนออกคําสั่งนั้น สมาชิกสห
พันธแรงงานถูกชักจูงใจใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงาน
(3) เพื่ อประโยชน แห งมาตรานี้ ให ถือวาสหพั นธแรงงานไดให อํานาจหรือสลักหลั งให มี การ
ประทวงของคนงานหาก
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(เอ) การใหอํานาจหรือการสลักหลังใหมีการประทวงของคนงานนั้นเปนไป
เพื่อชักจูงใจสมาชิกสหพันธแรงงานผูหนึ่งผูใดใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการ
ประทวงของคนงานนั้น หรือ
(บี) การให อํา นาจแกก ารกระทํา การใด ๆ มุ ง หวั ง เพื่ อ ชั ก จู ง ใจสมาชิก สหพั น ธ
แรงงานใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงานนั้น
อันทําใหตองถือวาสมาชิกถูกชักจูงใจโดยสหพันธแรงงาน หรือการกระทํานั้นมุงหวัง
ใหสมาชิกถูกจูงใจใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงานแลวแต
กรณี ทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้
(4) เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาบุคคลถูกชักจูงใจโดยสหพันธแรงงานใหเขา
รวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงานหากบุคคลดังกลาวตกอยูในบังคับ
แหงการชักจูงใจใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการประทวงของคนงานซึ่งถือได
วา หรืออาจจะถือไดวาเปนการกระทําโดยสหพันธแรงงาน (หากเปนการชักจูงใจให
ละเมิดสัญญาจางงานหรือขัดขวางการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว) ทั้งนี้เพื่อประโยชน
แหงการดําเนินกระบวนการใด ๆ ตามที่ระบุไวในอนุมาตรา (2) แหงมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติ ปค.ศ. 1982 (ความรับผิดของสหภาพในการดําเนินการประทวง)
(5) เพื่อประโยชนแหงการยื่นคําขอตามมาตรานี้ ใหถือวาการใหอํานาจหรือการสลัก
หลังโดยสหพันธแรงงานใหมีการประทวงของคนงานใด ๆ กระทําโดยมิไดออกเสียง
ลงคะแนนหาก
(เอ) สหพั น ธ แ รงงานไม จั ด ให มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนเกี่ ย วกั บ เรื่อ งการ
ประทวงของคนงานนั้นอยางนอยหนึ่งครั้ง
(บี ) ผู ยื่น คํ าขอต อ ศาลไม ไ ด รับ สิ ท ธิ ให อ อกเสี ยงลงมติ ในการออกเสี ย งลง
คะแนนครั้งใดครั้งหนึ่ง ทั้งนี้แลวแตกรณี
(ซี) สหพั นธแรงงานไมไดปฏิบัติตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ ปค.ศ.
1984 (ขอกําหนดเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนกรณีการประทวงของคนงาน) ใน
สวนที่เกี่ยวของกับการออกเสียงลงคะแนนซึ่งผูยื่นคําขอไดรับสิทธิใหออกเสียงลงมติ
(ดี) เสียงสวนใหญในการออกเสียงลงคะแนนนั้นมิไดตอบวา “ใช”
(หนึ่ง) เมื่อการประทวงนั้นรวมการนัดหยุดงาน และคําตอบวา “ใช” นี้
เปนคําตอบของคําถาม (ไมวาคําถามนั้นจะมีลักษณะอยางไร) ซึ่งทําใหเมื่อตอบวา “ใช”
หรือ “ไมใช” ก็หมายความวาผูตอบกลาววาตนพรอมหรือไมพรอมในอันที่จะเขารวม
หรือยังคงมีสวนรวมการนัดหยุดงาน ทั้งนี้แลวแตกรณี
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(สอง) เมื่อการประทวงนั้นรวมการนัดหยุดงานระยะสั้น และคําตอบ
วา “ใช” นี้เปนคําตอบของคําถาม (ไมวาคําถามนั้นจะมีลักษณะอยางไร) ซึ่งทําใหเมื่อ
ตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ก็หมายความวาผูตอบกลาววาตนพรอมหรือไมพรอมในอัน
ที่จะเขารวม หรือยังคงมีสวนรวมในการนัดหยุดงาน ทั้งนี้แลวแตกรณี
(สาม) เมื่อการประทวงซึ่งรวมการดําเนินการใด ๆ อันสามารถนําคําถาม
ทั้งสองขอซึ่งไดกลาวไวในอนุวรรค (หนึ่ง) และ (สอง) ขางตนไปใชได และการตอบวา
“ใช” นี้เปนคําตอบของคําถามหนึ่งหรือหลายขอซึ่งนําไปใชไดกับการประทวงที่ผูยื่นคํา
ขออาจจะ หรือเคยไดถูกชักจูงใจใหเขารวม หรือยังคงมีสวนรวม
และ
(อี) การใหอํานาจหรือการสลักหลังครั้งแรกใหมีการประทวงของคนงาน รวมทั้งในกรณีของการ
ประทวงใด ๆ ซึ่งไดรับอํานาจแทนการสลักหลัง การประทวงของคนงานนั้นไมไดเริ่มขึ้น หรือไมไดมี
แนวโนมวาจะเริ่มขึ้นหลังจากวันที่มีการออกเสียงลงคะแนน และกอนสิ้นสุดระยะเวลา 4 สัปดาหโดย
นับวันดังกลาวเปนวันแรก
(6) ในมาตรานี้ การชักจูงใจในสวนที่เกี่ยวของกับสมาชิกสหพันธแรงงาน ใหรวมถึงการชักจูงใจอันไมเปน
ผล หรืออาจไมเปนผล ไมวาจะดวยสาเหตุที่สมาชิกสหพันธแรงงานนั้นไมเต็มใจที่จะถูกชักจูงใจ หรือดวยเหตุ
ผลอื่นใดก็ตาม
(7) ในมาตรานี้
“วันที่ออกเสียงลงคะแนน” มีความหมายเดียวกับที่ใหไวในสวนที่ 2 แหงพระ
ราชบัญญัติ ปค.ศ. 1984
“การประท ว งของคนงาน” หมายความว า การนั ด หยุ ด งานใด ๆ หรื อ การ
ประทวงของคนงานอื่นใดซึ่งกระทําโดยบุคคลที่ไดรับการวาจางตามสัญญาจางงาน
(8) ไมมีขอความใดในมาตรานี้จะแปลความไดวาเปนการกําหนดใหสหพันธแรงงานตอง
จัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนแตละครั้งแยกกันตางหาก
มาตรา 2

ไมวากฎของสหพันธแรงงานใดจะมีไววาอยางไร หรือวิธีปฏิบัติของศาลจะเปนอยางไร
หาก
(เอ) บุคคลซึ่งเปน หรือไดเปนสมาชิกของสหพันธแรงงานเริ่มกระบวนพิจารณาในศาล
ไมวาจะเกี่ยวของดวยเรื่องใดก็ตาม
(บี) กอนหนานั้น บุคคลไดยื่นคําขอที่สมบูรณและถูกตองตอสหพันธแรงงานเพื่อใหตัด
สินและไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเรื่องดังกลาวตามกฎของสหพันธแรงงาน และ
(ซี) กระบวนพิจารณาดังกลาวเริ่มขึ้นหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลา 6 เดือนนับแตวัน
แรกซึ่งสหพันธแรงงานไดรับคําขอ

ค-10
กฎซึ่งกําหนดใหหรืออนุญาตใหยื่นเรื่องดังกลาวได อีกทั้งขอที่วายังคงตองดําเนินการใด ๆ
เพื่อ ประโยชนแ หง หรือ ที่เ กี่ย วขอ งกับ การตัด สิน หรือ การไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย
เรื่องดังกลาวนั้นใหถือวาไมเกี่ยวของกับการตองยกเลิก พักไว หรือ เลื่อนออกกระบวน
พิจารณาขางตนออกไปหรือไม
(2) ในกระบวนการพิจารณาเรื่องใดก็ตาม หากศาลเห็นวา ความลาชาในการดําเนินการ
เพื่อประโยชนแหงหรือที่เกี่ยวของกับการตัดสินหรือการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเรื่องดัง
กลาวตามกฎของสหพันธแรงงานนาจะเปนเหตุใหบุคคลซึ่งเริ่มกระบวนการพิจารณา
นั้นมีความประพฤติที่ไมมีเหตุผล ศาลอาจขยายระยะเวลา 6 เดือนที่ไดระบุไวในวรรค
(ซี) อนุมาตรา (1) ขางตนตอไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้ตามแตศาลจะเห็นสมควร
(3) กรณีที่บุคคลยื่นคําขอที่ไมสมบูรณและถูกตองตอสหพันธแรงงานเพื่อใหตัดสินหรือไกล
เกลี่ยขอพิพาทดวยเรื่องที่เกี่ยวของตามกฎของสหพันธแรงงาน ใหถือวาคําขอดังกลาวสมบูรณและถูก
ตองเพื่อประโยชนแหงอนุมาตรา (1) ขางตน เวนแตสหพันธแรงงานจะแจงใหบุคคลดังกลาวทราบถึงขอ
เท็จจริงทุกประการที่คําขอนั้นขัดแยงกับกฎของสหพันธแรงงาน ทั้งนี้ตองแจงกอนสิ้นสุดระยะเวลา 28 วัน
นับแตวันแรกที่สหพันธแรงงานไดรับคําขอ
(4) เพื่ อประโยชน แห งมาตรานี้ ให ถือวาเรื่องนั้ นเกี่ยวของกั บบุ คคลซึ่งเปนหรือไดเป นสมาชิก
ของสหพันธแรงงาน หาก
(เอ) กฎของสหพันธแรงงานกําหนดให หรืออนุญาตใหยื่นเรื่องดังกลาวเพื่อตัด
สินหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎนั้น
(บี) ขอกําหนดของกฎซึ่งมีความหมายเปนการกําหนดใหการตัดสินหรือการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นเปนเพียงการเยียวยาแกบุคคลดังกลาวในกรณีที่เรื่องดังกลาวหาก
เกิดขึ้นแลวไมเปนผลหรือจะไมเปนผล ทั้งนี้แลวแตกรณี
(5) ในมาตรานี้
(เอ) ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สหพั น ธ แ รงงาน การอ า งถึ ง กฎให ร วมถึ ง
อนุญาโตตุลาการใด ๆ หรือสัญญาอื่นใดที่ทําขึ้นตามขอกําหนดที่ออกตามกฎของสห
พันธแรงงาน และ
(บี) การดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนแหง หรือที่เกี่ยวของกับการตัดสินหรือ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยเรื่องซึ่งยื่นเสนอเพื่อใหตัดสินหรือเพื่อใหไกลเกลี่ยขอพิพาท
ตามกฎของสหพันธแรงงาน ใหรวมการดําเนินการเพื่อประโยชนแหง หรือที่เกี่ยวของ
กับการอุทธรณ การพิจารณาทบทวน หรือการพิจารณาใหมอีกครั้งตามกฎวาดวยการ
ตัดสินหรือคําตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในเรื่องการยื่นเสนอนั้น
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(6) มาตรานี้ไมเปนการจํากัดสิทธิการตรากฎหมาย หรือหลักบังคับแหงกฎหมายซึ่งศาล
อาจอาศัยอํานาจแหงกฎหมายนั้นเพิกเฉยเสียซึ่งกฎ ของสหพันธแรงงาน หรือขอเท็จ
จริงที่ไดระบุไวในอนุมาตรา (1) ขางตน เมื่อตัดสินวาจะใชเขตอํานาจศาลหรือไม หรือ
เมื่อตัดสินวาจะใชเขตอํานาจศาลดังกลาวอยางไร

ตนฉบับ70และฉบับแปล 2
ตนฉบับ:
Immigration Act 1988
Termination of
saving in respect
1. Section 1(5) of the [1971 c. 77.] Immigration Act 1971 (in this Act
of
referred to as "the principal Act" ) is hereby repealed.
Commonwealth
citizens settled
before 1973.
Restriction on
exercise of right
of abode in cases
of polygamy.
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2.—(1) This section applies to any woman who—
(a) has the right of abode in the United Kingdom under section
2(1)(b) of the principal Act as, or as having been, the wife of a man
("the husband")—
(i) to whom she is or was polygamously married; and
(ii) who is or was such a citizen of the United Kingdom and
Colonies, Commonwealth citizen or British subject as is
mentioned in section 2(2)(a) or (b) of that Act as in force
immediately before the commencement of the [1981 c. 61.]
British Nationality Act 1981; and
(b) has not before the coming into force of this section and since her
marriage to the husband been in the United Kingdom.
(2) A woman to whom this section applies shall not be entitled to enter the
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United Kingdom in the exercise of the right of abode mentioned in
subsection (1)(a) above or to be granted a certificate of entitlement in respect
of that right if there is another woman living (whether or not one to whom
this section applies) who is the wife or widow of the husband and who—
(a) is, or at any time since her marriage to the husband has been, in
the United Kingdom; or
(b) has been granted a certificate of entitlement in respect of the
right of abode mentioned in subsection (1)(a) above or an entry
clearance to enter the United Kingdom as the wife of the husband.
(3) So long as a woman is precluded by subsection (2) above from
entering the United Kingdom in the exercise of her right of abode or being
granted a certificate of entitlement in respect of that right the principal Act
shall apply to her as it applies to a person not having a right of abode.
(4) Subsection (2) above shall not preclude a woman from re-entering the
United Kingdom if since her marriage to the husband she has at any time
previously been in the United Kingdom and there was at that time no such
other woman living as is mentioned in that subsection.
(5) Where a woman claims that this section does not apply to her because
she had been in the United Kingdom before the coming into force of this
section and since her marriage to the husband it shall be for her to prove that
fact.
(6) For the purposes of this section a marriage may be polygamous
although at its inception neither party has any spouse additional to the other.
(7) For the purposes of subsections (1)(b), (2)(a), (4) and (5) above there
shall be disregarded presence in the United Kingdom as a visitor or an illegal
entrant and presence in circumstances in which a person is deemed by
section 11(1) of the principal Act not to have entered the United Kingdom.
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(8) In subsection (2)(b) above the reference to a certificate of entitlement
includes a reference to a certificate treated as such a certificate by virtue of
section 39(8) of the [1981 c. 61.] British Nationality Act 1981.
(9) No application by a woman for a certificate of entitlement in respect of
such a right of abode as is mentioned in subsection (1)(a) above or for an
entry clearance shall be granted if another application for such a certificate or
clearance is pending and that application is made by a woman as the wife or
widow of the same husband.
(10) For the purposes of subsection (9) above an application shall be
regarded as pending so long as it and any appeal proceedings relating to it
have not been finally determined.
Proof of right of
3.—(1) For section 3(9) and (9A) of the principal Act there shall be
abode.
substituted—
"(9) A person seeking to enter the United Kingdom and claiming
to have the right of abode there shall prove that he has that right
by means of either—
(a) a United Kingdom passport describing him as a
(2) For the provisions of section 13(3) of that Act up to the end of
paragraph (b) there shall be substituted—
"(3) A person shall not be entitled to appeal, on the ground that
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he has a right of abode in the United Kingdom, against a decision
that he requires leave to enter the United Kingdom unless he
holds such a passport or certificate as is mentioned in section
3(9) above;"
.
(3) In section 2(2) of that Act for the words "sections 3(9) and (9A), 5(2)
and 13(3)" there shall be substituted the words "section 5(2)", subsections (3)
and (5) of section 39 of the [1981 c. 61.] British Nationality Act 1981 are
hereby repealed and in subsection (8) of that section for the words "as
amended by this section" there shall be substituted the words "as in force
after commencement".
Members of
diplomatic
missions.

4. At the beginning of subsection (3) of section 8 of the principal Act
(exemption from immigration control for members of diplomatic missions
etc.) there shall be inserted the words "Subject to subsection (3A) below,"
and after that subsection there shall be inserted—
"(3A) In the case of a member of a mission other than a
diplomatic agent (within the meaning of the said Act of 1964)
subsection (3) above shall apply only if he enters or has entered
the United Kingdom—
(a) as a member of that mission; or
(b) in order to take up a post as such a member which
was offered to him before his arrival;
and references in that subsection to a member of a mission shall
be construed accordingly."

Restricted right of
5.—(1) A person to whom this subsection applies shall not be entitled to
appeal against
appeal under section 15 of the principal Act against a decision to make a
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deportation in
deportation order against him—
cases of breach of
(a) by virtue of section 3(5)(a) of that Act (breach of limited leave);
limited leave.
or
(b) by virtue of section 3(5)(c) of that Act as belonging to the
family of a person who is or has been ordered to be deported by
virtue of section 3(5)(a),
except on the ground that on the facts of his case there is in law no power to
make the deportation order for the reasons stated in the notice of the
decision.
(2) Subsection (1) above applies to any person who was last given leave to
enter the United Kingdom less than seven years before the date of the
decision in question but the Secretary of State may by order exempt any such
persons from that subsection in such circumstances and to such extent as
may be specified in the order.
(3) The power to make an order under subsection (2) above shall be
exercisable by statutory instrument subject to annulment in pursuance of a
resolution of either House of Parliament.
(4) It shall be presumed for the purposes of this section that a person was
last given leave as mentioned in subsection (2) above unless he proves the
contrary.
(5) Subsection (1) above shall not affect the grounds on which a person
may appeal where written notice of the decision in question was given to him
before the coming into force of this section.
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ฉบับแปล:
พระราชบัญญัติการเขาเมือง ปค.ศ. 1988
มาตรา 1

มาตรา 1 (5) ของ [1971 ซี 77] พระราชบัญญั ติการเขาเมือง ปค.ศ. 1971 (ในพระราช
บัญญัตินี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติหลัก”) ถูกยกเลิก ณ ที่นี้

มาตรา 2

(1) มาตรานี้ใชบังคับกับผูหญิงคนใดก็ตามซึ่ง
(เอ) มีสิทธิของถิ่นที่อยูในสหราชอาณาจักรภายใตมาตรา 2 (1) (บี) ของพระราชบัญญัติ
หลัก หรือไดเปนภรรยาของชาย (“สามี”)
(หนึ่ง)
ซึ่งหญิงผูนั้นสมรสดวยหรือไดสมรสดวยโดยที่ชายผูนั้นมีภรรยา
อยูแลว
(สอง)
ซึ่ งเป น หรือเคยเป นพลเมื องของสหราชอาณาจักรและประเทศ
อาณานิคม เปนพลเมืองของเครือจักรภพหรือเปนคนในบังคับของ
ประเทศอังกฤษตามที่ไดกลาวถึงในมาตรา 2 (2) (เอ) หรือ (บี) ของ
พระราชบัญญัตินั้นซึ่งมีผลบังคับในทันทีกอนเริ่มใช [1981 ซี 61]
ของพระราชบัญญัติสัญชาติอังกฤษ ปค.ศ. 1981 และ
(บี) ไมไดอยูในสหราชอาณาจักรกอนที่มาตรานี้จะบังคับใชและนับตั้งแตที่ไดสมรสกับ
สามี
(2) ผูหญิงซึ่งมาตรานี้ใชบังคับจะตองไมมีสิทธิที่จะเขาสหราชอาณาจักรเพื่อใชสิทธิของ
ถิ่นที่อยูตามที่ไดกลาวถึงในอนุมาตรา (1) (เอ) ขางตน หรือที่จะไดรับใบสําคัญของการมี
สิทธิเกี่ยวกับสิทธินั้นหากมีผูหญิงอีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู (ไมวามาตรานี้จะใชบังคับกับ
หญิงผูนั้นหรือไมก็ตาม) และเปนภรรยาหรือเปนหญิงมายของสามีและเปนผูซึ่ง
(เอ) อยู หรือเคยไดอยูในสหราชอาณาจักรไมวาจะเวลาใดก็ตามนับตั้งแตที่สมรส
กับสามี หรือ
(บี) เคยไดรับใบสําคัญของการมีสิทธิเกี่ยวกับสิทธิของถิ่นที่อยูตามที่ไดกลาวถึง
ในอนุมาตรา (1) (เอ) ขางตนหรือไดรับเอกสารการตรวจผานทางศุลกากรใหเขาสหราช
อาณาจักรในฐานะภรรยาของสามี
(3) ตราบเทาที่อนุมาตรา (2) ขางตนจํากัดโอกาสหญิงผูที่จะเขามาในสหราชอาณาจักร
เพื่อใชสิทธิของตนในการไดถิ่นที่อยู หรือที่จะไดรับใบสําคัญของการมีสิทธิเกี่ยวกับ
สิทธินั้น พระราชบัญญัติหลักจะตองใชบังคับกับหญิงผูนั้นเชนเดียวกับที่ใชบังคับตอ
บุคคลซึ่งไมมีสิทธิของถิ่นที่อยู
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(4) อนุมาตรา (2) ขางตนจะตองไมจํากัดโอกาสหญิงไมใหเขามาในสหราชอาณาจักรหาก
ตั้งแตที่หญิงผูนั้นไดสมรสกับสามี ไดอยูในสหราชอาณาจักรเวลาใดก็ตามกอนหนานี้
และในขณะนั้นไมมีหญิงผูอื่นอยูดวยตามที่ไดกลาวไวในอนุมาตรานั้น
(5) หากผูหญิงอางวามาตรานี้ไมใชบังคับตอตนเนื่องจากตนเคยไดอยูในสหราชอาณาจักร
มากอนที่มาตรานี้มีผลใชบังคับและนับตั้งแตที่ตนไดสมรสกับสามี หญิ งผูนั้นจะตอง
พิสูจนขอเท็จจริง
(6) เพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้ การสมรสอาจถือวาเปนการสมรสที่มีคูสามีภรรยา
หลายคนในขณะเดียวกันไดแมขณะที่สมรส ทั้งสองฝายจะไมมีคูสมรสอื่นนอกเหนือจาก
คูสมรสของตน
(7) เพื่อวัตถุประสงคของอนุมาตรา (1) (บี) (2) (เอ) (4) และ (5) ขางตน จะตองถือวาผูมา
เยือนสหราชอาณาจักร หรือผูที่เดินทางเขาสหราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายไมอยูในส
หราชอาณาจักร อีกทั้งจะตองไมถือวาบุคคลอยูในสหราชอาณาจักรในพฤติการณที่บุคคล
นั้นไมไดรับการพิจารณาวาไดเขามาในสหราชอาณาจักรโดยมาตรา 11 (1) ของพระราช
บัญญัติหลัก
(8) ในอนุ มาตรา (2) (บี ) ขางตน การอางถึงใบสํ าคัญของการมีสิทธิรวมการอางถึงใบ
สําคัญซึ่งถือวาเปนใบสําคัญของการมีสิทธิโดยอาศัยอํานาจแหงมาตรา 39 (8) ของ [1981
ซี 61] พระราชบัญญัติสัญชาติอังกฤษ ปค.ศ. 1981
(9) ตองไมออกใบสําคัญการมีสิทธิใหแกผูหญิงซึ่งไดยื่นคําขอใบสําคัญแสดงการมีสิทธิ
ของถิ่นที่อยูตามที่ไดกลาวไวในอนุมาตรา (1) (เอ) ขางตน หรือซึ่งไดยื่นคําขอเอกสารการ
ตรวจผานทางศุลกากร หากคําขออื่นซึ่งไดยื่นไวเพื่อขอใบสําคัญดังกลาวหรือเอกสารการ
ตรวจผานทางศุลกากรยังอยูในระหวางพิจารณา อีกทั้งคําขอนั้นยื่นโดยผูหญิงในฐานะที่
เปนภรรยาหรือเปนมายของสามีคนเดียวกัน
(10) เพื่ อวั ตถุ ประสงค ของอนุ มาตรา (9) ข างต น จะต องถื อว าคํ าขอยังอยู ในระหวาง
พิจารณาตราบเทาที่ยังไมไดตัดสินคําขอนั้น หรือกระบวนการอุทธรณอื่นใดซึ่งเกี่ยวของ
กับการยื่นคําขอนั้นใหเปนที่ยุติเสียกอน
มาตรา 3

(1) สําหรับมาตรา 3 (9) และ (9 เอ) ของพระราชบัญญัติหลัก จะตองใชขอความตอไปนี้
แทน
“(9) บุคคลซึ่งพยายามที่จะเขามาในสหราชอาณาจักรและอางสิทธิของถิ่นที่อยู
บุคคลนั้นจะตองพิสูจนวาตนเองมีสิทธิโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังตอไปนี้
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(เอ) ใชหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรซึ่งระบุวาบุคคลผูนั้นเปน
พลเมืองชาวอังกฤษ หรือเปนพลเมืองของสหราชอาณาจักรและประเทศอาณานิคม และมี
สิทธิของถิ่นที่อยูในสหราชอาณาจักร หรือ
(บี) ใบสําคัญของการมีสิทธิซึ่งออกโดยหรือออกในนามของรัฐบาล
ของสหราชอาณาจักรซึ่งรับรองวาบุคคลผูนั้นมีสิทธิของถิ่นที่อยู”
(2) สําหรับบทบัญญัติของมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติหลักไปจนถึงตอนทายของ
วรรค (บี) ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“(3) บุค คลจะไมไ ดรับ สิทธิที่จ ะอุท ธรณโ ดยอา งวา ตนมีสิท ธิข องถิ่น ที่อ ยู
ในสหราชอาณาจักรหากมีคําวินิจฉัยวาบุคคลผูนั้นจะตองมีใบอนุญาตเขาสหราชอาณา
จักร ยกเวนวาบุคคลผูนั้นถือหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 3
(9) ขางตน”
(3) ในมาตรา 2 (2) ของพระราชบัญญัติหลัก สําหรับคําวา “มาตรา 3 (9) และ (9เอ) 5
(2) และ 13 (3)” ใหแทนดวยคําวา “มาตรา 5(2)” ณ ที่นี้ใหยกเลิกอนุมาตรา (3) และ (5)
ของมาตรา 39 ของ [1981 ซี 61] พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ อั งกฤษ ป ค.ศ. 1981 และใน
อนุมาตรา (8) ของมาตราดังกลาว คําวา “ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยมาตรานี้” ใหใชคําตอไปนี้
แทน “ซึ่งมีผลใชบังคับหลังจากเวลาเริ่มตน”
มาตรา 4

ในตอนตนของอนุมาตรา (3) ของมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติหลัก (ขอยกเวนจากการ
ควบคุมการเขาเมืองสําหรับสมาชิกของคณะทูต และอื่น ๆ) ใหเพิ่มคําวา “ภายใตบังคับ
แหงอนุมาตรา (3เอ) ขางลางนี้” และตอจากอนุมาตราดังกลาว ใหเพิ่มคําวา
“(3เอ) ในกรณีที่สมาชิกของคณะอื่นใดนอกเหนือจากคณะผูแทนทูต (ตามความ
หมายของพระราชบัญญัติดังกลาวของปค.ศ. 1964) อนุมาตรา (3) ขางตนจะตองใชบังคับ
กรณีที่บุคคลดังกลาวนั้นเขาหรือไดเขามาในสหราชอาณาจักร
(เอ) ในฐานะของสมาชิกของคณะดังกลาวนั้น หรือ
(บี) เพื่อเขารับตําแหนงเปนสมาชิกของคณะดังกลาวนั้น โดยที่บุคคลผู
นั้นไดรับเสนอตําแหนงดังกลาวกอนเดินทางถึงสหราชอาณาจักร และบรรดาความหมาย
ที่อางถึงสมาชิกผูนั้นในอนุมาตรานั้นก็จะตองแปลความอยางเดียวกันดวย”

มาตรา 5

(1) บุคคลที่อนุมาตรานี้ใชบังคับจะไมไดรับสิทธิอุทธรณภายใตมาตรา 15 ของพระราช
บัญญัติหลัก กรณีที่มีคําวินิจฉัยวาใหออกคําสั่งเนรเทศบุคคลผูนั้น
(เอ) โดยอาศัยอํานาจแหงมาตรา 3 (5) (เอ) ของพระราชบัญญัติดังกลาว (การฝา
ฝนคําอนุญาตที่มีระยะเวลาจํากัด) หรือ
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(บี) โดยอาศัยอํานาจแหงมาตรา 3 (5) (ซี) ของพระราชบัญญัติดังกลาวในฐานะที่
บุคคลผูนั้นเปนสมาชิกของครอบครัวของบุคคลซึ่งไดรับหรือเคยไดรับคําสั่งเนรเทศโดย
อาศัยอํานาจแหงมาตรา 3 (5) (เอ)
ยกเวนวาจะยึดตามมูลเหตุวาตามขอเท็ จจริงในกรณี ของบุ คคลผูนั้ น ไมมีอํานาจตาม
กฎหมายที่จะออกคําสั่งเนรเทศดวยเหตุผลที่ระบุไวในคําบอกกลาวคําวินิจฉัย
(2) อนุมาตรา (1) ขางตนใชบังคับแกบุคคลใดก็ตามซึ่งไดรับใบอนุญาตใหเดินทางเขาส
หราชอาณาจักรกอนวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาวนอยกวา 7 ป แตในพฤติการณนี้รัฐมนตรี
อาจออกคําสั่งยกเวนบุคคลนั้นจากอนุมาตราดังกลาวเทาที่จะไดระบุไวในคําสั่ง
(3) อํานาจในการออกคําสั่งภายใตอนุมาตรา (2) ขางตนจะตองใช ได โดยตราสารตาม
กฎหมายภายใตบังคับแหงการบอกลางซึ่งดําเนินตามมติของสภาใดสภาหนึ่งของรัฐสภา
(4) เพื่อวัตถุประสงคของมาตรานี้ จะตองสันนิษฐานวาบุคคลไดรับใบอนุญาตแลวตามที่
ไดกลาวไวในอนุมาตรา (2) ขางตน มิเชนนั้นบุคคลผูนั้นก็จะตองพิสูจนขอเท็จจริง
(5) อนุมาตรา (1) ขางตนตองไมกระทบตอมูลเหตุที่บุคคลอาจใชอุทธรณกรณีที่มีคําบอก
กลาวเปนลายลักษณอักษรแจงคําวินิจฉัยสั่งเนรเทศไปยังบุคคลผูนั้นกอนที่มาตรานี้จะมี
ผลใชบังคับ
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ประวัติผูเขียน
นายยุทธชัย วิธีกล เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ที่กรุงเทพมหานคร สํ าเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี อั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม จากคณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ป การศึกษา 2544 จากนั้นจึงเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล
คณะอั ก ษรศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ในป เ ดี ย วกั น ป จ จุ บั น เป น นั ก แปลและล า มประจํา
สํา นั ก งานกฎหมาย Minter Ellison Lawyers

