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*** ตวัอย่าง | บทเกร่ินนํา *** 

My Story: 

ผมเปนนักแปลฟรีแลนซแบบงงๆไดอยางไร?  

 

ผมขอปูพืน้การเดินทางอันน่าต่ืนเต้นเพ่ือเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนท่ี

อยากเข้ามาทําอาชีพนีค้รับ... 

 

ผมมีใจอยากลองทําอาชีพแปลมานานหลายปี เพราะผมรู้ลึกๆว่าอาชีพนี ้

รายได้มนัดี โดยก่อนหน้านีผ้มรับงานแปลเลก็ๆน้อยๆ ให้บริษัทท่ีผมทํางาน

อยู่ (เป็นธุรกิจนําเข้าและค้าปลีก) แปลพวกสญัญา, แปลประกาศ, แปลส่ือ

การตลาด ฯลฯ  

 

งานนัน้แปลฟรีเพราะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีในงานประจํา การแปลให้

เจ้านายแบบนัน้ผมไม่มีความกดดัน แต่พอเร่ิมคิดออกรับงานจริงจัง ผม

กลบัหวาดกลัวและไม่กล้าเร่ิมต้น  

 

กลัวอะไร?... 
ผมกลวัทําไม่ได้ กลวัทําไม่ดี กลวัไม่มีคนจ้าง กลวัลูกค้าไม่จ่ายเงิน ฯลฯ 

ความกลวัทําให้ผมหาข้ออ้างร้อยแปดเพ่ือผดัวนัประกันพรุ่งไปเร่ือยๆ เช่น 

งานประจํายุง่ งานประจําดีอยูแ่ล้ว เลกิงานเหน่ือย เอาไว้วนัหลงั ฯลฯ 
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หากไม่ตกอับคงไม่จับงานแปล 
 

จนกระทัง้วันหนึ่งในปี 2010 ผมเจอมรสุมชีวิตติดๆ กันได้แก่ พ่อเสีย, แม่

ป่วย, งานประจําไม่อยูก่บัร่องกบัรอย, และเลิกกบัแฟน ครบสตูรชีวิตบดัซบ

เลยครับ 

 

ตอนนัน้ผมคิดวา่จะทําอะไรดีท่ีจะทําให้มีรายได้เพ่ิมแตไ่ม่ต้องลงทนุเป็นเงิน

เพ่ิมอีกแล้ว เพราะก่อนหน้านัน้ผมลองมาแล้วหลายอยา่ง ทัง้ธรุกิจเครือขา่ย 

ขายของออนไลน์ เลน่หุ้นหวงัรวย ฯลฯ ซึง่แทบทกุอยา่งท่ีทําเจ๊งหมดสิน้ 

 

แม้เจ๊งมาเยอะแต่ก็ไม่ทิง้ฝันท่ีจะเป็นนายตัวเองแบบ Solo-entrepreneur 

ธุรกิจตวัคนเดียวทํางานจากท่ีบ้าน เม่ือไม่เห็นทางอ่ืนใดผมจึงหนักลบัมา

มอง สินทรัพย์ตามธรรมชาต ิท่ีมีอยูก่บัตวันัน่คือ ‘ความรู้สองภาษา’ 

  

ด้วยความท่ีผมอยากลองทํางานแปลมานานแล้ว ผมจึงศึกษาอาชีพนีม้า

เป็นปีๆ ทําให้ผมมีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างของธุรกิจการแปลทัง้ระบบ 

เหลือแค่เร่ืองสุดท้ายคือ ลงมือทํา! และด้วยสถานการณ์ชีวิตบงัคบัทําให้

ผมต้อง ตดัสนิใจลงมือทํา เพราะถ้าไมทํ่าผมแยแ่น่ๆ  
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ก้าวแรกอย่างเดด็เดี่ยว 
 

ผมรวบรวมพลงัใจและลงมือเขียนแผนการทํางาน ผมตัง้เป้าว่าจะต้องหา

ลกูค้าคนแรกให้ได้ภายใน 1 เดือน ท่ีผมมีเวลาจํากดัก็เพราะเพ่ิงออกจากท่ี

ทํางานเก่าเน่ืองจากปัญหาการเมืองในองค์กร การระหกระเหินขาดงานทํา

ให้รายได้สะดุด แม้จะได้งานใหม่แต่รายได้ก็ยงัไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบ

เตม็ๆเดือน 

  

เป้าหมายหาลกูค้าในหนึ่งเดือน ฝร่ังบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะนกัแปลหน้า

ใหม่ไม่มีโปรไฟล์กว่าจะหาลกูค้าได้ใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน ฟังดนู่าท้อ

ใจแตผ่มไมมี่เวลาฟุ้ งซา่น ผมต้องโฟกสัท่ีเป้าหมายของตวัเองเทา่นัน้ 

 

ผมกระหน่ําติดต่อลกูค้าอย่างหนกั ส่งอีเมล์หาลกูค้าวันละ 10-30 แห่งจน

นํา้ตาไหลพรากด้วยความ เหน่ือย กลวั ท้อ และสงสารแม่  

 

ในท่ีสดุ! ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนพอดี ผมได้งานแปลจากลกูค้าคนแรก 

เป็นงาน ตรวจทาน หรือ Proof-read งานนัน้ได้เงินมามา 12.95 เหรียญ 

โอนเข้าทาง Paypal.com ลกูค้าจ่ายเร็วมากไม่ถึง 7 วนัโอนพร้อมป้อนงาน

ใหม่ให้ทําตอ่ งานชิน้ใหมเ่ป็นงานแปล รายได้ขยบัขึน้มาเป็น 32.34 เหรียญ  

หลงัจากนัน้ก็มีงานจากบริษัทต่างๆ เข้ามาเร่ือยๆ งานละ 20-40 เหรียญ 

รวมกนัเดือนหนึ่งก็ได้ระหว่าง 100-300 เหรียญ และช่วงเดือนท่ี 4, 5, และ 
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6 นับแต่เร่ิมทํางานแปล ผมมีโอกาสได้รับงานชิน้ใหญ่ๆ ทําให้บางเดือน

สามารถปิดยอดรวมเฉลี่ย 500 – 1,400 เหรียญหรือเกือบคร่ึงแสนบาท  

 

จะเกิดอะไรขึน้? หากคาํนวณรายได้ ‘เฉล่ียต่อช่ัวโมง’ 
 

นักแปล หากคํานวณเป็น ค่าเฉล่ียต่อช่ัวโมง จะพบมีโอกาสมีรายได้

มากกวา่โดยใช้เวลาทํางานน้อยกวา่งานประจําบางประเภท 

 

สมมตุิวา่คณุทํางานแปลคูก่บังานประจํา 

รายได้จากการแปลเดือนละ 1,000 เหรียญ อาจเกิดจากการทํางานวนัละ 

3-5 ชัว่โมงติดต่อกนัประมาณไม่เกิน10 วนั โดยอาศยัช่วงเวลาหลงัเลิกงาน

และวนัหยดุ  

 

หากหารออกมาจะเท่ากับรายได้เฉลี่ย 500-800 บาทต่อชั่วโมง ในขณะท่ี

งานประจําในตําแหน่งผู้ จัดการ คิดเหมาจ่าย (8 ช่ัวโมง x 30 วัน) ท่ี 

50,000 บาทตอ่เดือน เม่ือหารแล้วเทา่กบัชัว่โมงละ 208.3 บาท  

 

นกัแปลฟรีแลนซ์มือใหม่จึงมีโอกาสมีรายได้ตอ่ชัว่โมงสงูกว่าพนกังานบริษัท

ระดบัการจัดการ และสําหรับนกัแปลมืออาชีพมากประสบการณ์ ค่าแปล

ของเขาจะอยูร่ะหวา่ง 1,000-1,500 บาทตอ่ชัว่โมงเลยทีเดียว 

*** จบตวัอยา่ง | บทเกร่ินนํา *** 
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*** ตวัอยา่ง | บทท่ี 1 เจาะลกึธรุกิจการแปล *** 

[อาชีพนกัแปลฟรีแลนซ์มีรายได้เท่าไร] 

บทที ่1: เจาะลึกธุรกิจการแปล 

 
อาชีพนักแปลฟรีแลนซ์มีรายได้เท่าไร 
 

ผมเช่ือว่าน่ีคือสิ่งท่ีคนอยากรู้มากเป็นอนัดบัต้นๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมก้าวสูอ่าชีพนี ้ 

เพราะคณุอยากให้มัน่ใจวา่มนัจะมีรายได้มากพอท่ีจะมีใช้และเหลือเก็บ  

 

แน่นอนว่าอาชีพส่วนตวัควรมีรายได้มากกว่าตอนเป็นลกูจ้างไม่อย่างนัน้ก็

ไม่รู้จะเป็นไปทําไม เสี่ยงก็เสี่ยง รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอน แถมต้องทําทัง้งาน

แปล, ทําการเงิน, การตลาด ฯลฯ เองทัง้หมด จริงไหม! 

 

จากรายงานของ  American Translator Associates (ATA) Survey ปี  

2007 ระบวุา่: 

 

 รายไดข้องนกัแปลฟรีแลนซ์อาชีพในสหรฐัฯ เฉลีย่ $60,423 ต่อปี 

 รายไดข้องนกัแปลฟรีแลนซ์อาชีพนอกสหรฐัฯ เฉลีย่ $56,672 ต่อปี 
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และหากคุณเป็นนักแปลท่ีผ่านการสอบอบรบมีประกาศนียบตัรเช่น ATA 

Certified Translator คณุก็จะเรียกคา่ตวัได้สงูขึน้ไปอีก  

 

กล่าวโดยคร่าว นักแปลฟรีแลนซ์มืออาชีพท่ีมีงานหมุนเวียนในมือเยอะ

จริงๆ มีโอกาสมีรายได้แตะหลกั 1.0-1.6 ล้านบาทตอ่ปี 

 

โอกาสงาน $50,000 ต่อปีสาํหรับ ‘อังกฤษ-ไทย’ 
 

ตวัเลขข้างบนอาจทําให้คณุตาโตจนอยากเร่ิมอาชีพนีท้นัที  

ผมเคยผ่านความรู้สึกนัน้มาแล้วและหน้าท่ีต่อมาคือผมต้องดึงคณุกลบัมา

อยูก่บัความเป็นจริงด้วยการแสดง โมเดลความเป็นไปได้ 

 

 การจะมีรายได้ $50,000 ต่อปีน้ันคุณต้องทํางานมากแค่ไหน? 

อตัราค่าแปลคู่ภาษาองักฤษ-ไทย ราคาตลาดประมาณ $0.10-0.15 

ต่อคํา แต่สําหรบังานทีมี่ Volume สูงๆ ลูกคา้อาจจะเร่ิมต่อรองราคา

เรียกว่า Volume discount ผมขอสมมติุแล้วกนัว่า ตกลงราคาจริงๆ

กนัที่ $0.08 ต่อคํา คุณจะต้องมีงานป้อนเป็นจํานวน 625,000 คํา

เพือ่จะสามารถปิดยอดค่าแปลที ่$50,000 ได ้

 

 ต่อมา จํานวนคํา 625,000 คําน้ันใช้เวลาแปลนานแค่ไหน? 

สมมุติคุณแปลได้วันละ 3,000 คําและทํางานสกัเดือนละ 22 วัน 
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(สมมติุหยดุอาทิตย์ละ 2 วนั) คณุจะแปลไดเ้ดือนละ 66,000 คํา ใช้

เวลาทัง้ส้ิน 9 เดือนคร่ึงในการทํางานจํานวน 625,000 คําสําเร็จ! 

 

ผมขอบอกว่ามนัโหดมากนะครับกบัตารางงานแบบนี ้และในความเป็นจริง

มนัไม่ลื่นไหลเหมือนทฤษฏี  

⋅ ข้อแรก ) โอกาสที่คุณจะเจองาน  Volume ยักษ์ขนาดนี้ ใน คู่

ภาษาองักฤษ-ไทย นัน้ไม่ค่อยมี  

⋅ ข้อสอง) หากคณุเจองาน Volume ขนาดสกั 1 แสนคําทีใ่ชเ้วลาเป็น

เดือนในการแปลและบงัเอิญส้มหล่นมีงาน Volume อีกโปรเจ็คเข้า

แทรกจากลูกค้าใหม่ คุณก็รับงานใหม่ไม่ได้อยู่ดี เมื่อกว่าจะเสร็จ

จากงานแรก---งานใหม่ก็ไดค้นแปลไปแลว้ 

⋅ ข้อสาม) งาน  Volume ที่ ใช้ เวลาแปลนานๆ  ต้องตกลงเ ร่ือง 

Payment term กนัต่อ ว่าจะจัดการอย่างไร แปล 9 เดือนโดยไม่มี

รายได้ระหว่างทางนัน้คงไม่ไหว ลูกค้าจะจ่ายมัดจําหรือไม่ ฯลฯ 

เงือ่นไขการทํางานจริงมีมากมายสําหรับงานใหญ่ๆเหล่านีค้รบั 
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รายได้สมเหตุสมผลแบบไทยๆ 
 

ถ้าให้บอกแบบไม่ต้องคิดมาก ผมบอกได้เลยว่าเดือนละ 30,000 บาท 

(1,000 เหรียญ) เป็นไปได้สงู 

 

หากคณุทําเป็น Part-time ตวัเลขเดือนละ 500-1,000 เหรียญอยูไ่ด้สบายๆ

สําหรับคนมีรายได้จากงานประจําแล้วมารับแปลเป็นอาชีพเสริม แตห่ากจะ

เป็นนกัแปลเป็นอาชีพหลกั รายได้ 1,000 เหรียญต่อเดือนยงัไม่ปลอดภัย

เพราะฟรีแลนซ์ไมมี่สวสัดกิารจากนายจ้าง  

 

ผมมองว่าอย่างน้อยอยู่ท่ี 2,000 เหรียญหรือ 60,000 บาทต่อเดือน หรือ

ประมาณเดือนละ 20,000-25,000 คํา ซึ่งเป็น Volume ท่ีเป็นไปได้สําหรับ

นกัแปลหนึง่คนในคูภ่าษาองักฤษ-ไทย  

 

สรุป: อาชีพนักแปลฟรีแลนซ์มีรายได้เท่าไร? 
 

ข้อดีข้อได้เปรียบขัน้สดุยอดของการเป็นนกัแปลอิสระที่อาศยัอยู่ในประเทศ

ไทยก็คือ เป็นประเทศที่ มีค่าครองชีพตํ่ าเม่ือเทียบกับยุโรปและ

อเมริกา  

 

รายได้เดือนละ $2,000 เอาไม่อยู่แน่นอนในซีกโลกตะวนัตก แต่สําหรับใน

ประเทศไทยแล้วเหลือเฟือในการวางรากฐานเป็นนกัแปลฟรีแลนซ์อาชีพ  
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การมีรายได้ตัง้ต้นท่ี $2,000 ต่อเดือนอาศัย Volume เดือนละ 25,000 คํา

และใช้เวลาแปลประมาณ 8-12 วัน นั่นหมายความช่วงเวลาท่ีเหลือท่ี

ว่างเว้นจากงานแปลคือ การตลาด-การตลาด-และการตลาด-แล้วก็

การตลาด  

 

ภารกิจหลกัของนักแปลฟรีแลนซ์คือ Net-working หรือ ขยายเครือข่าย 

โดยเข้าการร่วมสมัมนาและอีเวนต์ตา่งๆ ฯลฯ เพ่ือพบว่าท่ีลกูค้าใหม่, เพ่ือน

ใหม่, และสงัคมใหม่ น่ีคือโลกของนกัแปลฟรีแลนซ์ บางครัง้คณุอาจต้องใช้

เวลาในการทําการตลาดมากกว่าเวลาในการทํางานแปลจริงๆเพ่ือท่ีจะให้

ประสบพบปริมาณงานท่ีเพียงพอในแต่ละเดือนครับ ซึ่งการตลาดจะเป็นสิ่ง

ท่ีผมจะลงรายละเอียดในบทต่อๆไป 

 

 

*** จบตวัอยา่ง | บทท่ี 1 เจาะลกึธรุกิจการแปล *** 

[อาชีพนกัแปลฟรีแลนซ์มีรายได้เท่าไร] 
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*** ตวัอยา่ง | บทท่ี 2 วิธีเป็นนกัแปลใน 4 ขัน้ตอน *** 

[STEP 2: วิธีเขียน Curriculum Vitae] 

บทท่ี 2 วิธีเปนนักแปลใน 4 ขั้นตอน 

 

STEP 2: วธีิเขียน Curriculum Vitae (CV) 
Curriculum vitae หรือ CV เปรียบเสมือนโบรชวัร์ประจําตวัคณุ ใช้นําเสนอ

บริการแก่ลกูค้า กรณีนีค้ือ Translation agency 

 

CV บรรจขุ้อมลูเก่ียวกบัตวัคณุโดยละเอียด ได้แก่...  

Name / Last name 

ชือ่สกลุ 

Language Pair 

คู่ภาษาทีร่บัแปล 

Area of Specialization  

ความชํานาญเฉพาะทางทีร่บัแปล 

Contact 

วิธีติดต่อ 

Year of Experience 

จํานวนปีประสบการณ์ทํางาน 

Professional Highlight 

จดุเด่น หรือ Unique selling proposition 
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Work Portfolio 

พอร์ตโฟลิโอผลงานทีผ่่านมา 

Term of Service 

เงื่อนไขการทํางาน (การชําระเงิน การวางมดัจํา ออเดอร์งานขัน้ต่ํา 

ฯลฯ) 

Other References 

อ้างอิงอื่นๆ อาทิ ใบ Certificate ต่างๆ, ความสามารถในการแปล

ต่อวนั, ราคาค่าแปล ฯลฯ 

 

Translation agency ได้รับ CV เป็นจํานวนมากในแต่ละวัน พวกเขาไม่มี

เวลาให้กับ CV แต่ละใบมากนกั ฝ่าย Recruitment ให้เวลา 3-10 วินาทีใน

การสแกนข้อมลูเบือ้งต้นใน CV ดงันัน้คณุจึงมีเวลาเพียง 3-10 วินาทีในการ

นําเสนอตวัเองให้โดนใจจนอยากไปตอ่ในรายละเอียด 

 

โครงสร้าง CV 

ส่วนที่ 1:  Name/Last name | Language pair | Area of 

specialization | Contact  
Paul KRIDAKORN 
Freelance English-to-Thai Translator 
Specialize in Business – Logistics, E-commerce, Digital marketing 
Email: xxxx@gmail.com 
Cell phone: +66-x-xxxx-xxxx 
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เป้าหมายคือให้ Translation agency รู้ทนัทีว่าคณุแปลภาษาอะไรและเก่ง

ด้านไหน ส่วนข้อมลูส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น สถานภาพสมรส, เชือ้ชาติ, ศาสนา, 

นํา้หนกั, สว่นสงู ไมต้่องใสห่รือจะวา่ไปก็ ไม่ควรใส่  

 

เพราะคณุกําลงัติดตอ่งานกบัคนตา่งชาติ คณุไม่รู้ว่าแตล่ะคนมีทศันคติหรือ

อคติต่อข้อมูลเหล่านัน้มากน้อยแค่ไหน ขอให้คัดเหลือแต่เฉพาะข้อมูลท่ี

เก่ียวกบังานเทา่นัน้จะดีท่ีสดุ 

 

ส่วนที่ 2:  Year of experience | Professional highlight 
 

สว่นนีเ้ปรียบเสมือนการ Pitching ด้วยถ้อยคําท่ีน่าสนใจเพ่ือปิดการขาย ใช่

ครับ! ปิดการขายกันตัง้แต่ตอน Pitching น่ีแหละ เพราะถ้าส่วนนีไ้ม่

นา่สนใจ โอกาสไปตอ่ก็ย่ิงน้อยลง 

  

ตัวอย่างประโยค Pitching ที่น่าเบ่ือ 

 

รูปแบบประโยคนีโ้ฟกัสท่ีตัวเอง  (Product feature description) และ 

Translation agency ก็เห็นประโยคแนวนีเ้ป็นประจํา ให้เปลี่ยนมาเลา่เร่ือง

“…I am skillful translator. I have 3-year experience. I am 
reliable and on-time delivery” 
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ด้วยข้อความท่ีน่าสนใจและโฟกสัไปท่ี Translation agency จะได้อะไรจาก

คุณ (Client benefit description) และลองสร้างความแปลกใหม่ด้วยการ

ใช้ ‘บคุคลที ่3’ แทน ‘บคุคลที ่1’ ----ตัวอย่างด้านล่างครับ  

 

ประโยค Pitching ดงักล่าวโฟกสัไปท่ีประโยชน์ท่ี Translation agency จะ

ได้รับจากเรา และพบว่าได้ผลตอบรับท่ีดีกลบัมา เอเจนซ่ีมีการตอบกลบั

ด้วยข้อความช่ืนชมว่า ‘รู้สึกสนใจ’ ‘โปรไฟล์ดี’ ‘อยากขอขอ้มูลเพ่ิมเติม’ ฯลฯ 

 

*** จบตวัอยา่ง | บทท่ี 2 วิธีเป็นนกัแปลใน 4 ขัน้ตอน *** 

[STEP 2: วิธีเขียน Curriculum Vitae] 

 
Paul Kridakorn, 3-year experience freelance translator.  
A native Thai who spent four years living in UK, he 
possesses over eight years working experience in 
dynamic of fast moving consuming goods (FMCG) 
environment.  
 
You will enjoy excellence English to Thai translation 
services.  
 
Every project is treated professionally by conveying the 
source project into perfect target language translation. 
Highly punctual delivery deadline, and friendly working 
habits. 
 
Several dozen projects have enjoyed translation service 
from him. 
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*** ตวัอยา่ง | บทท่ี 3 วิธีเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพ *** 

[CONTRACTS] 

บทท่ี 3: วิธีเปนฟรีแลนซมอือาชีพ 

 

CONTRACTS 
 

Translation agency ส่วนใหญ่จะมีสญัญาให้คุณอ่านเพ่ือเซ็นรับรองแล้ว

ส่งกลบัไป จากนัน้เขาจะทําการบนัทึกข้อมูลของคุณลงในฐานของมลูนัก

แปลฟรีแลนซ์ของบริษัทเพ่ือรอจนกว่าจะมีงานท่ีเหมาะสม  

 

และบางกรณี  Translation agency บางแห่งอาจติดต่อเข้ามาในวันท่ี

ต้องการจ้างคณุทํางานและทําสญัญากนัวนันัน้เลย และบางกรณีอีกเช่นกนั

ท่ีไม่มีสญัญาใดๆเลย แต่มีเอกสาร Terms of service หรือข้อตกลงในการ

ทํางานสําคญัๆ  

 

สัญญาหรือข้อตกลงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ หลักๆ จะเป็นการชีแ้จง

ข้อตกลงการทํางาน อัตราค่าแปลท่ีเขาจะจ่าย เง่ือนไขการจ่ายเงิน การ

รักษาความลบัของข้อมลู ฯลฯ  
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หน้าท่ีของคุณคืออ่านเนือ้หาให้จบ  เ ม่ืออ่านจบแล้วจะมีทางเลือก

ดงัตอ่ไปนี:้ 

 

 หากเข้าใจและยอมรับกเ็ซ็นรับ  

 หากไม่เขา้ใจหรือไม่ยอมรบัก็คยุใหม่  

 คยุแลว้ตกลงกนัไดก็้เซ็นรบั  

 คุยตกลงกันไม่ได้ก็ยุตกิารทาํงานแต่เน่ินๆ  

 

การคุยกันจนกว่าจะเคลียร์ทําให้ลดความแคลงใจในการทํางาน ป้องกัน

ความเสียหายและเสียเวลา น่ีคือความสําคญัของ ข้อตกลงก่อนเร่ิมงาน  

 

สถานการณ์ท่ีคณุต้องระวงัคือการติดตอ่จากขาจร  

Translation agency เล็กๆ หรือ ปัจเจกบุคคลท่ีทําตวัเป็นนายหน้ารับงาน

จากลกูค้า (อาจเป็น Agency หรือ End client ก็ได้) แล้วมากระจายงานตอ่

ยงันกัแปล 

 

คนเหลา่นีไ้ม่มีระบบการทํางานท่ีชดัเจนและมกัมาพร้อมกบังานดว่น ขอให้

คณุทํางานโดยไม่มีการพดูถงึเง่ือนไขการทํางาน ไม่ถามแม้กระทัง่ ค่าแปล! 

 

สําหรับนกัแปลใหม่ อย่ามวัดีใจแต่ให้ระวงัคนลกัษณะนีใ้ห้มาก โปรดนําช่ือ

บริษัทและช่ือของพวกเขาไป Search หาใน   Google หรือไปหาข้อมูลใน

เว็บบอร์ดของ Proz.com ว่ามีประวัติเสียหรือไม่ และขอให้คุณตัง้สติแล้ว
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ถามกลับไปอย่างเด็ดเด่ียว ถามหาสญัญา ถามหาเง่ือนไขการชําระเงิน 

ฯลฯ  

Translation agency ท่ีเป็นมืออาชีพและมีระบบจะยินดีให้ข้อมูลอย่าง

รวดเร็ว ส่วนมือสมคัรเล่น ขาจร และโจรจะไม่ยินดีให้ข้อมลูและมีการตอบ

กลบัท่ีช้า หากคณุเร่ิมไม่แน่ใจ ให้ตดัสินใจยตุิการติดต่อไปเลยไม่ว่าเขาจะ

ตอบกลบัคุณมาว่าอะไรก็ตาม --- ไม่ต้องกลวัเสียโอกาสครับ เพราะการ

พลาดพลัง้ให้กบัคนร้ายบนโลกออนไลน์นัน้น่าเสียดายย่ิงกว่า ทัง้เสียเวลา

และไม่ได้เงิน 

 

5 เงื่ อนไขสําคัญที่ คุณต้องตกลงกับลูกค้าให้

เคลียร์ก่อนเร่ิมงาน 
 

NEGOTIATION 
วธีิปฏบิัตใินการขอขึน้ค่าแปล 

 

ในช่วงเร่ิมต้นคณุอาจตัง้ราคาถกูเพ่ือดงึดดูลกูค้าให้ใช้บริการคณุ เม่ือเวลา

ผา่นไป ประสบการณ์สงูขึน้ ก็จะถงึคราวท่ีคณุจะต้องขึน้คา่บริการเสียที 

 

การขึน้คา่บริการทําได้ 2 แบบ 

 

a) ย้ายกลุ่มลูกค้า: ทุกธุรกิจจะมีกลุ่มลกูค้า 2-3 ระดบั ระดบั Economy, 

Medium และ High-End ธรุกิจการแปลก็เช่นกนั 
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Translation agency บางแห่งโฟกัสท่ีตลาด Economy รับงานราคาถูก 

และต้องการนกัแปลค่าตวัถกู มนัสมัพนัธ์กนัเป็นลกูโซ่ ในช่วงเร่ิมต้นตลาด

นีอ้าจเป็นลูกค้าของคุณ แต่ ณ จุดหนึ่งท่ีประสบการณ์คุณสูงขึน้และ

ต้องการขึน้คาแปล กลุม่นีจ้ะไม่ยินดีให้คณุทํา สิ่งท่ีคณุต้องทําคือย้ายไปหา

ลกูค้า High-End ท่ีต้องการนกัแปลคณุภาพสงูและมีกําลงัจ่ายค่าแปลท่ีสงู

กวา่ ยกตวัอยา่งคา่แปลระดบั High-End คือ Lion Bridge เป็นต้น 

 

b) เขียนอีเมล์แจ้งล่วงหน้า: กรณีนีใ้ช้กับลูกค้าเก่าท่ีมีความสมัพันธ์ดี 

และมีความเป็น Long-term partner,  

 

ลูกค้ากลุ่มนีมี้โอกาสยอมรับและยินดีท่ีจะร่วมงานต่อไปเพราะตระหนักรู้

คณุค่าในตวัคณุ ขอเพียงคณุบอกเขาลว่งหน้าไปทางอีเมล์ อาจจะลว่งหน้า

สกั 30 วนั หากลกูค้าคนไหนไม่เข้าใจและไม่ร่วมงานกบัคณุอีก ไม่เป็นไรให้

ปล่อยไปเพราะถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเน้นเร่ืองราคาในขณะท่ีคณุต้องก้าวไป

ข้างหน้า --- ด้านลา่งคือตวัอยา่งจดหมายแจ้งปรับราคา 
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*** จบตวัอยา่ง | บทท่ี 3 วิธีเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพ *** 

[CONTRACTS] 

 

โปรดส่ังซื้อเวอรชั่นเต็มที่: 

www.theceoblogger.com/ebook-006 
 

Dear [Project manager name] 
 
I have been very much enjoying working with [Company 
name] for the past [Number of year] year.  
 
After years of the current rate at $0.05 per source word, I 
would like to inform our new rate is $0.08 per source word, 
effective on 1st January 20xx. 
 
All the current project on hand is now applying rate $0.05. 
And new project from 1st January 20xx onward will apply new 
rate.  
 
I am grateful for you kind support and you will enjoy all the 
high quality translation as well as warm and friendly services 
as always. 
 
Sincerely yours, 
[Your name and contact details] 

 


