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งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษากลวิธีการแปล  “ต้อง” และ なければならな

い ผ่านวรรณกรรมแปลไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 5 เรื่องและวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น-ไทย จำนวน 5 เรื่อง จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนภาวะหรือมาลา (Modality) (เช่น Nitta, 1991; Masuoka, 2007; 
พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540) พบว่า “ต้อง”ประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความ
จำเป็น (2) ความเช่ือแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความ

ตั้งใจ ในขณะที่ なければならないประกอบด้วย 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความ
จำเป็น (2) ความเช่ือแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน (4) ความตั้งใจ 
และ (5) การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์ จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการแปลจากงานวิจยัด้าน
การแปลไวยากรณ์ในภาษาต่าง ๆ และสรุปว่ากลวิธีการแปลมี 2 กลวิธี ได้แก่ (1) กลวิธีการแปลประจำ
รูป (หรือการแปลแบบตรงตัว) และ (2) กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น โดยคำอื่นในที่นี้หมายถึงทัศนภาวะ

อื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” หรือ なければならない และทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในวรรณกรรมแปล อันดับแรกผู้วิจัยทบทวนความหมายของ “ต้อง” 

และกลวิธีการแปล จากนั้นจึงวิเคราะห์กลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない แยก
ตามความหมาย จากการทบทวนความหมายของ “ต้อง” พบว่านอกจาก 4 ความหมายที่กล่าวมาข้างต้น 
“ต้อง” ยังสื่อได้อีก 1 ความหมาย คือ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” ทำให้ “ต้อง” มี 5 

ความหมายเหมือนกับ なければならない และจากการทบทวนกลวิธีการแปล ผู้วิจัยพบ
กลวิธีการแปลอีก 1 กลวิธีคือ “กลวิธีการปรับบทแปล” หรือการแปลภาษาต้นฉบับเป็นภาษาปลายทาง
ในรูปประโยคที่มีโครงสร้างไม่ตรงตามภาษาต้นฉบับหรือความหมายในภาษาแปลถูกปรับให้แตกต่าง
ออกไปจากภาษาต้นฉบับ ดังนั้น กลวิธีการแปลที่ใช้ในงานวิจัยนี้จึงมี 3 กลวิธี คือ (1) กลวีการแปล
ประจำรูป (2) กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น และ (3) กลวิธีการปรับบทแปล 
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สำหรับกลวิธีการแปลแยกตามความหมาย ผู้วิจัยพบว่า “ต้อง” ในความหมายของ “หน้าที่และ
ความจำเป็น” ถูกแปลด้วย “กลวิธีการแปลประจำรูป” มากที่สุด ส่วนอีก 4 ความหมาย พบการใช้ 
“กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” มากที่สุด โดยคำอื่นที่พบว่ามีการใช้มากที่สุดในแต่ละความหมาย ได้แก่ 
การใช้ “ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป” ในความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” การใช้ “รูป
ตั้งใจ” ในความหมายของ “ความตั้งใจ” การใช้ “รูปคำสั่ง” ในความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม 
แนะนำ ตักเตือน” และการใช้ “ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป” ในความหมายของ “การเป็นเช่นนั้นโดย
ธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 

ผู้วิจัยคาดว่าแนวโน้มนี้เกิดจาก “ความหมายหลักและความหมายรอง” จากจำนวนตัวอย่างของ 

“ต้อง” และ なければならない ที่พบในวรรณกรรมแปล ผู้วิจัยพบความหมายของ “หน้าที่
และความจำเป็น” มากที่สุด กล่าวได้ว่า “หน้าที่และความจำเป็น” เป็น “ความหมายหลัก” ของสองคำ

นี้ เมื่อ “ต้อง” และ なければならない มีความหมายหลักตรงกัน ส่งผลให้มีการใช้ “กลวิธี
การแปลประจำรูป” มากที่สุดในความหมายนี้ ส่วนอีก 4 ความหมาย เนื่องจากเป็น “ความหมายรอง” 

จึงมีทัศนภาวะอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” หรือ なければならない ที่รองรับความหมายได้ชัดเจนกว่า 
ประกอบกับภาษาญี่ปุ่นมี “การพึ่งพาบริบท” มากกว่าภาษาไทย ดังนั้น แม้ประโยคภาษาไทยจะมีการใช้ 

“ต้อง” แต่ถ้าประโยคภาษาญี่ปุ่นมีบริบทที่เอื้อต่อการสื่อความหมาย เช่น 信じる (แสดงถึงความ

เช่ือแน่) จะไม่พบการแปลด้วย なければならない แต่พบการใช้ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรปู
แทน ซึ่งจัดอยู่ใน “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” 

ส่วนการแปล なければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “กลวิธีการแปลประจำรูป” มาก

ที่สุดในทุกความหมาย ผู้วิจัยคาดว่าปัจจัยหนึ่งเป็นเพราะ なければならないมี “ความหมาย
หลัก” ตรงกับ “ต้อง” นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา “ความหลากหลายของทัศนภาวะ” ของ 5 ความหมาย
ของ “ต้อง” จะพบว่าภาษาไทยมักใช้คำว่า “ต้อง” หรือกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำว่า “ต้อง” ในการสื่อ
ความหมายเหล่าน้ัน จึงทำให้พบ “กลวิธีการแปลประจำรูป” มากที่สุด 
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                This study aims to examine translation techniques to convey the 

meaning of “Tong” and “Nakereba naranai” through a total of 5 Japanese-Thai and 5 

Thai-Japanese translated literatures. From a study about modality (such as Nitta, 1991; 

Masuoka, 2007, พรทิพย์, 2515; ไพทยา, 2540), the findings suggest that “Tong” consists of 

4 possible meanings: (1) Duties and requirements, (2) Strong confidence and anticipation, 

(3) Obligations, requests, forbiddance, suggestions, warnings, and (4) Determination. On 

the other hand, “Nakereba naranai” consists of 5 possible meanings: (1) Duties and 

requirements, (2) Strong confidence and anticipation, (3) Obligations, requests, 

forbiddance, suggestions, and warnings, and (4) Determination, and (5) Natural outcomes. 

The researcher then studied translation techniques from syntactic translation researches 

in several languages and eventually concluded that there are 2 translation techniques: 

(1) Form-based translation (word-for-word translation) and (2) Equivalence, where 

equivalence means any other modality that is not “Tong” or “Nakereba naranai”, 

including formless modality. 
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                To analyze the data found in the translated literatures, first the 

researcher reviewed the meaning of “Tong” and translation techniques, then reviewed 

the translation techniques of “Tong” and “Nakereba naranai” for each meaning. 

Reviewing the meaning of “Tong”, the researcher found that there is another possible 

meaning for “Tong” in addition to the 4 meanings mentioned above, which is “natural 

outcomes.” Consequently, “Tong” appears to have the same 5 meanings as “Nakereba 

naranai”. During the reviewing of translation techniques, the researcher discovered 

another technique “Adaptation,” a translation technique where syntactic structures are 

loosely translated or completely adapted. Therefore, this research employs a total of 3 

translation techniques: (1) Form-based translation (word-for-word translation), (2) 

Equivalence, and (3) Adaptation. 

                For translation techniques, considered by meaning, the researcher 

found that “Tong” that falls in the meaning of “duties and requirements” is mostly 

translated with “form-based translation technique.” The rest 4 possible meanings were 

found to be translated with “equivalence technique.” It is found that the most common 

equivalence used for each meaning includes the use of “formless modalities” in the 

meaning of “strong confidence and anticipation,” the use of “volitional form” in the 

meaning of “determination,” the use of “imperative form” in the meaning of 

“obligations, requests, forbiddance, suggestions, and warnings,” and the use of “formless 

modalities” in the meaning of “natural outcomes.” 



 จ 

The researcher assumed that the mentioned trends are resulted from “denotative 

and connotative meanings.” From the number of “Tong” and “Nakereba naranai” 

samples found in translated literatures, the researcher found the meaning of “duties and 

requirements” at the highest frequency. In other words, “duties and requirements” is 

the “denotative meaning” of both words. As the two words, “Tong” and “Nakereba 

naranai”, have the same denotative meaning, “form-based translation technique” is 

most used to translate them in regards of this meaning. The rest 4 possible meanings are 

considered “connotative meaning” that can be easily replaced with other more direct 

modalities that are not “Tong” or “Nakereba naranai”. Moreover, Japanese is much more 

“context-reliant” than Thai. Thus, even if the use of “Tong” is present in Thai language, 

when the present context is enough to convey the meaning, such as 信じる (which 

expresses strong confidence), formless modality is often used instead of “Nakereba 

naranai”. This falls into “equivalence technique.” 

For translating “Nakereba naranai”, it was found that every meaning of it was 

mostly translated with “form-based translation technique”. The researcher assumed that 

it was because “Tong” and “Nakereba naranai” have the same “denotative meaning.” 

Besides, when considering the “diversity of modalities” of the 5 possible meanings of 

“Tong” it was found that Thai language tends to use the word “Tong” or phrases that 

contain the word “Tong” convey such meaning. Consequently, “form-based translation” 

was the most common. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์หัวข้อ "กลวิธีการแปลคำว่า "ต้อง" เป็นภาษาญี่ปุ่น และ なければなら

ない เป็นภาษาไทย" จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย  ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตวิช เสวตไอยาราม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่กรุณา
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งกำลังใจตลอดการวิจัย นอกจากนี้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ Hiroki Goto และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิเชวงกิจวณิช ที่กรุณาให้คำแนะนำและ
คำช้ีแนะเพื่อทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เอื้อสถานที่และมอบโอกาสทางการศึกษา
ที่ยอดเยี ่ยมให้แก่ผู ้วิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งคณะภาษาและการสื่อสาร  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย ช่วยให้ผู้วิจัยมีความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดในงานวิจัย
ครั้งนี้ได้ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และพนักงานของคณะฯ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ
สะดวก ขอขอบคุณคณะฯ ที่สนับสนุนเงินทุนการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนร่วมคณะฯ ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือและกำลังใจตลอดการศึกษา 

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณห้องสมุด เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ที่กรุณาเอื้อสถานที่และ
เป็นแหล่งรวบรวมวรรณกรรมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

ท้ายสุด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณสุนทร จิตรโสภา ผู้เป็นบิดา คุณปริญดา อัศวโชค ผู้เป็น
มารดา คุณกุลธิดา จิตรโสภา ผู้เป็นพี่สาว และพนักงานบริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ทุกท่าน ที่คอย
ให้กำลังใจจนกระทั่งผู้วิจัยสามารถทำวิจัยจนลุล่วงและจบการศึกษาในที่สุด 

 
กรรณิกา จิตรโสภา 

กรกฎาคม 2563 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

การแปลเป็น_งานที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กัน ศาสตร์ของการแปลคือการใช้
ความรู้ด้านหลักภาษา เช่น โครงสร้างไวยากรณ์ และความหมายของคำศัพท์ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของภาษาต้นทาง (Source Language) และภาษาปลายทาง (Target Language) เพื่อให้
การถ่ายทอดความหมายในงานแปลเป็นไปอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันการแปลก็ต้องอาศัยศิลปะไป
พร้อมกัน เพราะนอกจากการถ่ายทอดความหมายที่ถูกต้อง ผู้แปลต้องใช้จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนผ่านตัวอักษรด้วยเช่นกัน (เชวง จันทรเขตต์, 
2528) 

ความเป็นศิลป์ดังกล่าวทำให้การแปลไม่ถูกตีกรอบด้วยกฎเกณฑ์มากนัก กล่าวคือไม่มีกฎ
กำหนดชัดเจนว่าควรแปลอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด แม้จะมีการแบ่งประเภทของกลวิธีการแปล
ออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น การแปลโดยพยัญชนะ (Literal translation) ที่พยายามคงโครงสร้างของ
ต้นฉบับไว้ให้ได้มากที่สุด หรือการแปลเชิงอรรถ (Non-literal translation) ที่สามารถโยกย้าย ตัด
ทอน หรือขยายความจากต้นฉบับได้ (ดวงตา สุพล, 2535) แต่ผู้แปลมีหน้าที่พิจารณาวัตถุประสงค์ของ
งานแปล เจตนารมณ์ของผู้เขียน ลักษณะของผู ้รับสาร และปัจจัยอื ่นเพื่อเลือกกลวิธีการแปลที่
เหมาะสม หรือใช้กลวิธีการแปลรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกัน (สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2549; วรรณา 
แสงอร่ามเรือง, 2552) ด้วยเหตุนี้ทำให้ใจความหนึ่งในภาษาต้นทางสามารถแปลออกมาในภาษา
ปลายทางด้วยสำนวนภาษาที่หลากหลาย โดยที่สำนวนการแปลในรูปแบบที่ต่างกันนั้นยังสามารถสื่อ
ความได้ตรงกัน 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่าในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และการแปลภาษา
ไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นมีความหลากหลายเช่นเดียวกับแนวทางที่กลา่วมาข้างต้น โดยคำหนึ่งที่ผู้วิจัยพบว่า
มีลักษณะเช่นน้ีคือกริยาช่วย “ต้อง” 
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โดยทั่วไป แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำว่า “ต้อง” ว่าเป็นกริยาช่วยที่เทียบได้
กับ なければならない ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งการเชื่อมโยงสองคำเข้าด้วยกันเช่นนี้อาจนำไปสู่การแปล
ประจำรูปที่ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเท่าใดนัก (ดวงตา สุพล, 2535; สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2549) 
แต่ด้วยจุดประสงค์ของผู้แต่งแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการนำเสนอไวยากรณ์ในรูปแบบที่ผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย การแปลด้วยวิธีนี้จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ เช่น 
แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง อธิบายว่า なければならない เป็น
สำนวนที่แสดงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ต้องทำ และยกตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 1.1 食事する前に手を洗わなければなりません。  

ก่อนกินข้าวต้องล้างมือด้วยค่ะ  
 (อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรงุ, 2560) 

 
นอกจากนี้ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ “มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ” ของเอ็นเอชเค เวิลด์ ได้

อธิบาย なければならない ในบทเรียนที่ 36 ว่า “เมื่อพูดว่าต้องทำอะไร ให้ใช้สำนวนว่า なければな

りません” โดยยกตัวอย่างไว้ดังนี้ 

 
ตัวอย่าง 1.2 
สถานการณ์: หลังจากไปพักที่ชิซุโอะกะอย่างสนุกสนานแล้ว แอนนากับซะกุระกำลัง
จะกลับโตเกียว เค็นตะไปส่งทั้งคู่กลับโตเกียวที่สถานี 
健太：  寂しくなります。 

เค็นตะ:   จะเหงาครับ 
アンナ： 私もです。でも、大学で勉強しなければなりません。 
แอนนา:  ดิฉันก็เช่นกันค่ะ แตต่้องเรียนที่มหาวิทยาลัยค่ะ 
健太：  じゃ、僕が春休みに東京に行きます。 

เค็นตะ:   ถ้างั้น ผมจะไปโตเกียวในช่วงหยุดฤดูใบไม้ผลิครับ 
(เอ็นเอชเค, ม.ป.ป.) 

 
อย่างไรก็ตาม ผ ู ้ว ิจ ัยมีประสบการณ์ตรงที ่ไม ่ได้แปล “ต้อง” จาก なければならない

ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานคนไทยในบริษัทที่ผู้วิจัยทำงานอยู่ต้องการนัดผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
เพื่อปรึกษาเรื่องงานเป็นเวลาสั้น ๆ  จึงขอให้ผู้วิจัยเขียนอีเมลสอบถามผู้บริหารว่าสะดวกช่วงเวลา 
9.00 - 9.30 น. หรือไม่ เมื่อผู้วิจัยเขียนอีเมลเปน็ภาษาญี่ปุ่นไปสอบถาม ผู้บริหารตอบกลบัมาว่า ９時

に会議の予定がある。 หลังจากนั้นผู้วิจัยแปลอีเมลดังกล่าวเพื่อตอบกลับไปยังพนักงานคนไทย แต่
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แทนที่ผู้วิจัยจะแปลว่า “มีกำหนดการประชุมเวลา 9.00 น.” ตามรูปประโยคที่ปรากฏในภาษาญี่ปุ่น 
ผู้วิจัยเลือกแปลโดยใช้ “ต้อง” ดังประโยคด้านล่าง 

 
ตัวอย่าง 1.3 ９時に会議の予定がある。 

คุณ (นามสกุลคนญี่ปุ ่น) ต้องเข้าประชุมตอน 9.00 น. (จึงไม่สะดวกใน
ช่วงเวลาดังกล่าว) 

 
จากประโยคข้างต้น จะเห็นได้ว่าแม้ชาวญี่ปุ่นไม่ได้ใช้ なければならない แต่ผู้วิจัยก็เลือก

แปลว่า “ต้อง” โดยที่ประโยคภาษาไทยยังสามารถสื่อความได้อยู่ นอกจากตัวอย่าง 1.3 ผู้วิจัยยังพบ
ตัวอย่างอื่นที่ “ต้อง” ไม่ได้แปลมาจาก なければならない ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 1.4 A: あれ、どこか外国へ行くんですか。大きいかばんを持っ

て・・・ 

B: ええ、急にフランスへ行くことになったんです。 

A: อ้าว จะไปต่างประเทศอย่างนั้นหรือ ถือกระเป๋าใบโตเชียว 
B: ครับ บังเอิญต้องไปฝรั่งเศสด่วน 

(20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นช้ันต้น, 2553 แปลโดย ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ) 
 
นอกจากนี้ ในวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น พบการใช้ “ต้อง” ในการแปลสำนวนอื่นที่ไม่ใช่ なけれ

ばならないเช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่าง 1.5 
先生が私に「君は本当はいい子なんだよ」、といい続けてくださったと同じ

ように、高橋君も、「君に絶対できるからね」という先生の言葉でやって来

たに違いないんです。 

คุณครูพร่ำบอกดิฉันว่า ‘ความจริงหนูเป็นเด็กดี’ และให้กำลังใจทากาฮาชิว่า ‘เธอ
ต้องทำสำเร็จแน่ ๆ’ ซึ่งทำให้เขาประสบความสำเร็จในทุกวันน้ี 

  (窓ぎわのトットちゃん, 1981: p. 273 แปลโดยผุสดี นาวาวิจิตร) 
 
จากตัวอย่าง 1.5 จะเห็นว่าผู้แปลใช้ “ต้อง” ในประโยค “เธอต้องทำสำเร็จแน่ ๆ” หรือ

ประโยค君に絶対できるからね ในฉบับภาษาญี่ปุ่นซึง่ไม่มี なければならない ปรากฏอยู่ นอกจากนี้
ยังมีตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมาของวิศรุตา โมราชาติ (2555) ที่ศึกษาความหมายของ “ต้อง” กับ なけ
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ればならないและเปรียบเทียบสองคำนี้ผ่านการวิเคราะห์นิยายฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น - ภาษาไทย 
และฉบับแปลภาษาไทย - ภาษาญี่ปุ่น และสรุปว่า “ต้อง” สามารถแทนที่ด้วยสำนวนภาษาญี่ปุ่นที่
หลากหลาย เช่น べきだ、必要だ、んだ（のだ）、ざるを得ない、する他なかった、しかない

、はずだ、に違いない วิศรุตา โมราชาติ (2555) ยกตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ต้อง” 
สามารถเทียบได้กับไวยากรณ์ に違いない ในภาษาญี่ปุ่นเมื่อ “ต้อง” นั้นสื่อความถึงการคาดคะเน
จากความคิดหรือความรู้สึกส่วนตัว 

 
ตัวอย่าง 1.6 ถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงสวรรค์ มันกต็้องได้ยินไปถึงนรกด้วย 

「あの音色が天国にまで聞こえるのならば、きっと地獄にも

聞こえるにちがいねえ」 
(วิศรุตา โมราชาติ, 2555: น. 78) 

 
 จากตัวอย่าง 1.3 ถึง 1.6 ที่กล่าวมา จะเห็นว่า นอกจาก なければならない แล้ว ยังมีสำนวน
อื่นในภาษาญี่ปุ่นที่สามารถแปลออกมาเป็น “ต้อง” ได ้

ในทางกลับกัน ผู้วิจัยพบตัวอย่างของการแปล なければならない ที่ไม่ได้แปลเป็น “ต้อง” 
ดังตัวอย่าง 1.7 ที่ なければならない เขียนอยู่ในรูปของ なくてはならない  
 
 ตัวอย่าง 1.7 

といっても、未来に起こる出来事を意識的に予知できるわけではないらしい

。何の前触れもなく、ある情景がキラッとした輝きをもって脳裏にひらめく

だけで、そのシーンでなくてはならない必然性が見当たらない。だから、人

から頼まれて、その人の未来を言い当てることを志津子はしなかった。 
(リング, p. 220) 

อย่างไรก็ตาม เธอไม่สามารถทำนายอนาคตได้โดยเจตนา ฉากดังกล่าวจะจู่โจมโผล่
แวบในสมองแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ชิสึโกะก็ไม่เข้าใจ เธอเลยไม่เคยทำนายอนาคตให้
ใครตามคำขอร้อง 

 (ริง คำสาปมรณะ, น. 176) 
 

なければならない (なくてはならない) ในต ัวอย ่ าง  1.7 แสดงความหมายของการ
กลายเป็นเช่นน้ันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากแปลประโยค そのシーンでなくてはならない必然性

が見当たらない อย่างตรงตัวว่า “ไม่พบความจำเป็นว่าทำไมต้องเป็นภาพนั้น” ก็อาจเป็นวิธหีนึ่งที่
สามารถทำได้ แต่ผู้แปลเลือกที่จะแปลว่า “ชิสึโกะก็ไม่เข้าใจ” แทน แม้จะเป็นรูปประโยคที่ต่างจาก
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ต้นฉบับโดยสิ้นเชิงและไม่มีการใช้ “ต้อง” แต่ประโยคแปลก็สามารถถ่ายทอดใจความของต้นฉบับได้
เช่นกัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า “ต้อง” และ なければならない สามารถแปลโดยใช้สำนวน
ได้หลากหลาย แม้ที่ผ่านมาจะมีงานวิจัยของวิศรุตา โมราชาติ (2555) ที่สรุปว่า “ต้อง” สามารถแทนที่
ด้วยไวยากรณ์อื่นที่ไม่ใช่ なければならない ได้ แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้มุ่งศึกษากลวิธีการแปล 
“ต้อง” และ なければならない นอกจากนี้ ยังไม่พบงานวิจัยอื่นที่ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยตรงอีก
ด้วย เมื่อไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ทำให้แนวคิด
เกี่ยวกับการแปลของคำสองคำนี้ยังคงถูกจำกัดขอบเขตอยู่ที่การค้นหาไวยากรณ์อื่นมาแทนที่แม้ยังมี
กลวิธีการแปลอีกหลากหลายที่สามารถเลือกใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธี
การแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่นและการแปล なければならない เป็นภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทาง
สำหรับการแปล รวมทั้งการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของกลวิธีการแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่นในวรรณกรรมแปลภาษา

ไทย - ภาษาญี่ปุ่น 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของกลวิธีการแปล なければならない เป็นภาษาไทยในวรรณกรรม

แปลภาษาญี่ปุ่น - ภาษาไทย 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้วิจัยได้ทราบแนวทางการแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่น และแนวทางการแปล なければな

らない เป็นภาษาไทย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการแปล รวมทั้งการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่นต่อไป 
 

1.4 คำจำกัดความ และขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ทัศนภาวะ (Modality)  
ทัศนภาวะ หมายถึง สำนวนที่ใช้เพื่อแสดงทัศนคติของผู้พูดหรือผู้เขียนที่มีต่อการกระทำหรือ

เหตุการณ์หนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง 
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1.4.2 กริยาช่วย 
กริยาช่วย หรืออรรถานุเคราะห์ หรือกริยานุเคราะห์ หมายถึง คำกริยาที่มีหน้าที่ช่วยกริยา

สำคัญในประโยคเพื่อบอกกาล (เวลา) มาลา (สภาพ) และวาจก (การที่ประธานทำหน้าที่เป็นผู้ทำ ผู้ใช้ 
ผู้ถูกทำ หรือผู้ถูกใช้ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554a) เช่น คำว่า “ถูก” ในประโยค “นักโทษถูกผู้
คุมจับ” ที่แสดงให้เห็นว่าประธานของประโยคเป็นผู้ถูกระทำ (กำชัย ทองหล่อ, 2515)) ซึ่งต้องการ
เน้นกริยาสำคัญให้เด่นชัดขึ้น (ภาษิตา วิสารสุข, 2559) ผู้วิจัยจะใช้คำว่า “กริยาช่วย” ในงานวิจยัน้ี 
ยกเว้นบททบทวนวรรณกรรมที่ผู้วิจัยจะใช้คำเรียกตามที่นักวิชาการที่ผู้วิจัยอ้างถึง 

1.4.3 ประเภทของคำว่า “ต้อง” ในงานวิจัยนี้ 
งานวิจัยน้ีเจาะจงศึกษาคำว่า “ต้อง” ที่เป็นกริยาช่วยเท่านั้น โดยไม่รวมคำว่า “ต้อง” ที่เป็นช่ือ

เฉพาะ หรือกริยาแท้ 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดการแปล ประเภทของการแปล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการแปล และ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกริยาช่วย “ต้อง” และ なければならない โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี ้

2.1 แนวคิดการแปล 
2.2 ประเภทของการแปล 
2.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับกลวิธีการแปล 
 2.3.1 การแปลไทย - องักฤษ 
 2.3.2 การแปลอังกฤษ - ไทย 
 2.3.3 การแปลจีน - ไทย 
2.4 ทัศนภาวะที่เกี่ยวข้องกับ “ต้อง” และ なければならない 
2.5 กริยาช่วย “ต้อง” 

2.5.1 ไวยากรณ์ 
2.5.2 ความหมาย 

2.6 なければならない 
2.6.1 ไวยากรณ์ 
2.6.2 ความหมาย 

 

2.1 แนวคิดการแปล 

การแปลมีมาต้ังแต่ในอดีตและมีวิวัฒนาการอย่างชัดเจน แรกเริ่มในยุคศตวรรษที่ 19 ผู้แปล
ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันด้านความหมายเป็นหลักด้วยการแทนที่ “รูปแบบ (Form)” ที่
ปรากฏในภาษาต้นทาง (Source Language) ด้วยภาษาปลายทาง (Target Language) (Nida and 
Taber, 1969; Bell, 1991) การแปลลักษณะนี ้เร ียกว่า “การแปลคำต่อคำ” (Word-for-word 



 8 

translation) หรือ “การแปลตามตัวอักษร” (Literal translation) (Mildred, 1984) หรือ “การแปล
โดยเน้นรูปแบบ” (Form-oriented translation) (Wolfgang, 1991) 

อย่างไรก็ตาม แต่ละภาษามีความแตกต่างกันในหลายด้าน เช่น คำ กฎและโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ อีกทั้งยังไม่มีคำพ้องความหมายที่สามารถแทนที่กันได้อย่างสมบรูณ์ระหว่างภาษาที่แตกต่าง
กัน (Bell, 1991) ทำให้ความหมายที่แสดงออกมาด้วยรูปแบบในภาษาหนึ่งปรากฏในรูปแบบที่ต่างกนั
ในอีกภาษาหนึ่ง เช่น คำบางคำในภาษาต้นทางจำเป็นต้องแปลโดยใช้คำหลายคำในภาษาปลายทาง
ประกอบกัน (Mildred, 1984) แม้ว่าผู้แปลจะพบคำในสองภาษาที่เชื่อว่าสื่อความหมายตรงกัน แต่
อาจเป็นเพียงการสื่อความแบบผิวเผิน และไม่อาจยืนยันได้ว่าคำทั้งสองนั้นสื่อความหมายเดียวกัน
อย่างแท้จริง (Seleskovitch, 1997; อ้างถึงในสุพรรณี ปิ่นมณี, 2552: 3) นอกจากนี้ แม้ในภาษา
เดียวกัน คำ ๆ หนึ่งอาจมีทั้งความหมายหลัก (Primary meaning) และความหมายรอง (Secondary 
meaning) หรือความหมายอุปมาอุปไมย (Figurative meaning) ด้วยเหตุนี ้ การแปลโดยเน้นที่
ร ูปแบบจึงมักทำให้ความหมายของต้นฉบับถูกบิดเบือน หรือรูปแบบของภาษาปลายทางไม่เป็น
ธรรมชาติ (Mildred, 1984) 

ต่อมา ในยุคศตวรรษที่ 20 แนวคิดการแปลได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนหน้า ดังจะเห็นได้
จากนิยามของการแปลต่อไปนี้ 

 

- Dubois (1973) 
Dubois (1973) (อ้างถึงใน Bell, 1991) กล่าวว่า “การแปล คือ การถ่ายทอดถ้อยคำที่ปรากฏ

อยู่ในภาษาต้นทางเป็นอีกภาษาหนึ่ง (หรือภาษาเป้าหมาย) โดยรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมกันของ
ความหมายและศิลปะการใช้ภาษา” (Translation is the expression in another language (or 
target language) of what has been expressed in another source language, preserving 
semantic and stylistic equivalences.) 

- Nida (1969) 
Nida (1969) กล่าวว่า “การแปลประกอบด้วยการสร้างใจความในภาษาปลายทางที่มีความเป็น

ธรรมชาติ และมีความเท่าเทียมกับใจความของภาษาต้นทางมากที่สุด โดยความเท่าเทียมที่สำคัญเป็น
อันดับแรกคือความหมาย รองลงมาคือศิลปะการใช้ภาษา” (Translating consists in producing in 
the receptor language the closest natural equivalent to the message of the source 
language, first in meaning and secondly in style.) 
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- Hartman and Stork (1972) 
Hartman and Stork (1972) (อ้างถึงใน Bell, 1991) ให้ความหมายของการแปลว่า “การแปล 

คือ การแทนที่ใจความที่ปรากฏในภาษาหนึ่งด้วยใจความที่เท่าเทียมกันในภาษาที่สอง” (Translation 
is the replacement of a representation of a text in one language by a representation 
of an equivalent text in a second language.) 

- Catford (1965) 
Catford (1965) กล่าวว่าการแปลคือ “การแทนที่ข้อความในภาษาหนึ่งหรือภาษาต้นทางด้วย

ข้อความที่เท่าเทียมกันในอีกภาษาหนึ ่งหรือภาษาปลายทาง” (The replacement of textual 
material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL).) 
 
 จากแนวคิดในยุคศตวรรษที่ 20 ข้างต้น จะเห็นว่ามีคำสำคัญที่เพิ่มเข้ามาคือ “ความเท่าเทียม
กัน (Equivalence)” อันที่จริงแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันนี้มีมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้า แต่เป็นการให้
ความสำคัญกับความเท่าเทียมด้านความหมายเป็นหลัก ต่อมาในยุคศตวรรษที่ 20 มีการให้
ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันที่ประกอบด้วยด้านความหมาย (Semantic) และด้านศิลปะการใช้
ภาษา (Style) ระหว่างภาษาต้นทางกับภาษาปลายทาง ผู้วิจัยมองว่าความเท่าเทียมกันทั้งสองด้านนี้
ช่วยให้ผู้แปลสร้างสรรค์งานแปลที่ทำให้ผู้อ่านงานแปลมีปฏิกิริยาต่อสารเช่นเดียวกับที่ผู้อ่านภาษาต้น
ทางมีต่อต้นฉบับ หรือที่เรียกว่าความเท่าเทียมกันของ “ปฏิกิริยาของผู้รับสาร” ที่ Nida and Taber 
(1969) และ Newmark (1995) กล่าวถึงให้เกิดข้ึนต่อไป 
 นอกจากแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมกันของปฏิกิริยาของผู้รับสาร Nida (1975) ยังกล่าวถึง 
“ความเป็นธรรมชาติของภาษาแปล” ที่ Nida (1975) มองว่าเป็นจุดหนึ่งที่ตัดสินคุณภาพของงานแปล 
และกล่าวว่างานแปลที่ดีคืองานแปลที่ผู้อ่านในภาษาปลายทางไม่รับรู้ถึงความเป็นภาษาต้นทางหรือ
ภาษาต่างประเทศของงานเขียนนั้น Mildred (1984) กล่าวว่าคุณสมบัตินี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้แปลให้
ความสำคัญกับการแทนที่ความหมายไม่ใช่รูปแบบ และอยู ่บนพื้นฐานของความรู ้ความเข้าใจ
โครงสร้างภาษา รวมทั้งบริบททางวัฒนธรรมของทั้งภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น แม้แนวคิดการแปลมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับการแปลโดยรักษารูปแบบ 
(Form) ระหว่างภาษาต้นทางกับภาษาปลายทางลดลง และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันด้าน
ความหมายไปพร้อมกับความรู้สึกของผู้อ่านภาษาปลายทางกับผู้อ่านภาษาต้นฉบับมากขึ้น แต่การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าการแปลโดยรักษารูปแบบอย่าง “การแปลแบบคำต่อคำ (Word-
for-word translation)” หรือ “การแปลตามตัวอักษร (Literal translation)” “การแปลโดยเน้น
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รูปแบบ (Form-oriented translation)” เป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากการแปลเหล่านี้ยัง
สามารถใช้เพื่อถ่ายทอดใจความจากภาษาต้นฉบับสู่ภาษาแปลได้อยู่  
 

2.2 ประเภทของการแปล 

การแปลแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับนักวิชาการด้านการ
แปลแต่ละคน อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่านักวิชาการแต่ละคนต่างมีจุดเริ่มต้นในการแบ่งประเภทที่
เหมือนกันคือ การพิจารณาว่าการแปลนั้นให้ความสำคัญกับ “รูปแบบ” หรือ “ภาษาต้นทาง” เพียงใด 
โดยการแบ่งประเภทการแปลสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

2.2.1 การแปลท้ังหมด (Full translation) และการแปลบางส่วน (Partial translation) 
Catford (1965) แบ่งการแปลโดยพิจารณาว่าผู้แปลมุ่งรักษาใจความในภาษาต้นฉบับ

ทั ้งหมดหรือแปลเพียงบางส่วน การแปลตามแนวคิดของ Catford (1965) แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทดังนี ้

1. การแปลทั้งหมด (Full translation) คือ การแปลใจความทั้งหมดของภาษาต้น
ทาง โดยทุกส่วนของภาษาต้นทางจะถูกแทนที่ด้วยภาษาปลายทาง 

2. การแปลบางส ่วน (Partial translation) คือ การแปลภาษาต้นทางเพียง
บางส่วนและละการแปลบางส่วน ผู้แปลแปลงภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางใน
รูปแบบอย่างง่าย หรือผสมผสานใจความในประโยคของภาษาต้นทางแล้วแปลง
ออกมาในภาษาปลายทางให้กลมกลืน 

 
2.2.2 การแปลโดยแทนท่ีในระดับเดียวกัน (Rank-bound translation) และการแปลโดย

แทนท่ีข้ามระดับ (Unbounded translation) 
นอกจากการแปลท ั ้ งหมด (Full translation)  และการแปลบางส ่วน (Partial 

translation) Catford (1965) แบ่งประเภทการแปลจากระดับการแทนที่ภาษาต้นทางด้วยภาษา
ปลายทาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแปลโดยแทนที่ในระดับเดียวกัน (Rank-bound translation) เป็นการ
แทนที่หน่วยไวยากรณ์ในระดับเดียวกัน เช่น คำในภาษาต้นทางกับคำในภาษา
ปลายทาง หรือกลุ่มคำในภาษาต้นทางกับกลุ่มคำในภาษาปลายทาง 
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2. การแปลโดยแทนที่ข้ามระดับ (Unbounded translation) เป็นการแปลที่มี
การผสมผสานกันระหว่างระดับ เช่น การแทนที่คำในภาษาต้นทางด้วยประโยคใน
ภาษาปลายทาง 

 
จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยมองว่าการแปลโดยแทนที่ในระดับเดียวกันเหมือนการแปลโดย

พยายามรักษา “รูปแบบ” ของภาษาต้นทางให้ปรากฏครบถ้วนในภาษาปลายทาง ในขณะที่การ
แปลโดยแทนที่ข้ามระดับเป็นการให้ความสำคัญกับความหมายมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบ 

 
2.2.3 การแปลคำต่อคำ (Word-for-word translation) การแปลตามตัวอักษร (Literal 

translation) และการแปลแบบเสรีหรือเอาความ (Free translation) 
ต่อเนื ่องจากแนวคิดเรื ่องระดับการแทนที่ในการแปล  Catford (1965) แบ่งการแปล

ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 
1. การแปลคำต่อคำ (Word-for-word translation) เป ็นการแทนที ่ในระดับ

เดียวกัน (Rank-bound translation) และให้ความสำคัญกับผู้เขียนมากกว่าผู้อ่าน 
2. การแปลตามตัวอักษร (Literal translation) เป็นการแปลคำต่อคำที ่มีการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษาและการใช้คำเพื่อให้งานแปลเปน็ไปตามหลกัภาษาของ
ภาษาฉบับแปล การแปลประเภทนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างการแปลคำต่อคำ (Word-
for-word translation) กับการแปลแบบเสรีหรือเอาความ (Free translation) ที่
จะได้กล่าวในข้อต่อไป 

3. การแปลแบบเสรีหรือเอาความ (Free translation) เป็นการแปลที่ตรงข้ามกับ
การแปลคำต่อคำ (Word-for-word translation) และเป็นการแทนที่แบบข้าม
ระด ับ (Unbounded translation) การแปลล ักษณะน ี ้ เป ็นการแปลท ี ่ ให้
ความสำคัญกับผู้อ่าน (เชวง จันทรเขตต์, 2528; สมเกียรติ เชวงกิจวณิช, 2549)  
 

2.2.4 การแปลคำต่อคำ (Word-for-word translation) และการแปลความหมายต่อ
ความหมาย (Meaning-for-meaning translation) 
Bell (1991) แบ่งการแปลออกเป็น 2 ประเภท โดยพิจารณาว่าผู้แปลให้ความสำคัญกับ

คำหรือความหมาย ดังนี้ 
1. การแปลคำต่อคำ (Word-for-word translation) หรือการแปลตามตัวอักษร 

(Literal translation) เป็นการแปลที่ให้ความสำคัญกับการรักษารูปแบบระดับคำ 
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2. การแปลความหมายต่อความหมาย (Meaning-for-meaning translation) 
เป็นการแปลที่ยึดความหมายเป็นหลัก ซึ่งเหมือนกับการแปลแบบเสรีหรือเอาความ 
(Free translation) 
 

2.2.5 Literal translation, Modified literal translation, Idiomatic translation และ 
Unduly free translation 
Mildred (1984) แบ่งประเภทของการแปลออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. Literal translation หรือ Form-based translation เป็นการแปลที่พยายาม
รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับไว้ 

2. Modified literal translation เป ็นการแปลที ่ผู ้แปลไม่ได้ร ักษาร ูปแบบของ
ภาษาต้นทางไว้ทั้งหมด แต่ปรับภาษาบ้างเพื่อหลกีเลีย่งการสือ่ความหมายทีผ่ิดพลาด
ในภาษาแปล 

3. Idiomatic translation หร ือ Meaning-based translation เป ็นการแปลที่
พยายามถ่ายทอดใจความของภาษาต้นทางให้อยู่รูปแบบที่เป็นธรรมชาติในภาษา
ปลายทาง 

4. Unduly free translation คือ การแปลที่เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่อยู่ในต้นฉบับ หรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายของต้นฉบับ หรือบิดเบือนข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตรห์รอื
วัฒนธรรมของต้นฉบับ การแปลลักษณะนี้ไม่ถือว่าการแปล 

 
2.2.6 การแปลเน้นความหมาย (Semantic translation) และการแปลแบบเน้นการ

สื่อสาร (Communicative translation) 
เชวง จ ันทรเขตต์ (2528) แบ่งการแปลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแปลเน้น

ความหมาย (Semantic translation)  และการแปลแบบเน ้นส ื ่อสาร  (Communicative 
translation) โดยวิธีการแปลแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแปลเน้นความหมาย (Semantic translation) เป็นการแปลที่ผู้แปลพยายาม
รักษาความหมายและรูปแบบภาษาในภาษาแปลให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด 

2. การแปลแบบเน้นสื ่อสาร (Communicative translation) เป็นการแปลที่มี
ลักษณะคล้ายกับการแปลแบบอิสระ คือเน้นความเข้าใจและปฏิกิริยาของผู้รับสาร 
โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ และสำนวนในภาษาต้นฉบับ ทำให้
งานแปลมีภาษาที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสื ่อสาร (ดียู ศรี
นราวัฒน์, 2559) 
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จากคำอธิบายของเชวง จันทรเขตต์ (2528) ดังข้างต้น ผู ้วิจัยมองว่าการแปลเน้น
ความหมายก็คือการแปลที่พยายามรักษา “รูปแบบ” ส่วนการแปลเน้นสื่อสารคือการแปลที่ไม่ยึด
ติดกับ “รูปแบบ” แต่เน้นความหมายมากกว่า 

 
2.2.7 การแปลแบบเน้นท่ีการรักษาภาษาต้นฉบับ (SL emphasis) และการแปลแบบเน้นท่ี

ความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาแปล (TL emphasis) 
Newmark (1988) แบ่งการแปลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) การแปลแบบเน้นที่

การรักษาภาษาต้นฉบับ (SL emphasis) และ (2) การแปลแบบเน้นที่ความเข้าใจของผู้อ่านใน
ภาษาแปล (TL emphasis) จากการแปล 2 ประเภทใหญ่ Newmark (1988) ได้แบ่งย่อยประเภท
การแปลลงไปอีกเป็นรูปตัวอักษร V ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
SL emphasis             TL emphasis 
Word-for-word translation     Adaptation 
       Literal translation         Free translation 
           Faithful translation    Idiomatic translation 
              Semantic translation       Communicative translation 

ภาพท่ี 2.1 ประเภทของการแปลตามแนวคิดของ Newmark 

แหล่งที่มา: Newmark (1988; p. 45) 
 

Newmark (1988) ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการแปลแต่ละประเภทไว้ดังต่อไปนี้ 
1. การแปลแบบเน้นท่ีการรักษาภาษาต้นฉบับ (SL emphasis)  

1.1 Word-for-word translation: การแปลที่ลำดับคำของภาษาต้นฉบับถูกรักษาไว้ คำ
แต่ละคำถูกแปลอย่างเป็นอิสระต่อกันด้วยความหมายที่เป็นที่คุ้นเคยมากที่สุด โดยไม่
คำน ึ งถ ึ งบร ิบท  (The SL word-order is preserved and the words translated 
singly by their most common meanings, out of context.) 

1.2 Literal translation: การแปลที่โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาต้นทางถูกแปลง
ออกมาให้ใกล้เคียงกับภาษาปลายทางมากที่สุด อย่างไรก็ตาม คำแต่ละคำยังถูกแปล
อย ่ า ง เป ็ นอ ิสระต ่ อก ันและไม ่ม ี การคำน ึ งถ ึ งบร ิ บท  (The SL grammatical 
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constructions are converted to their nearest TL equivalents but the lexical 
words are again translated singly, out of context.) 

1.3 Faithful translation: การแปลที่พยายามแปลความหมายของภาษาต้นฉบับภายใต้
ข้อจำกัดของโครงสร้างทางไวยากรณ์ในภาษาปลายทาง (A faithful Translation 
attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original 
within the constraints of the TL grammatical structures.) 

1.4 Semantic translation: การแปลที ่เหมือนกับ Faithful translation แต่แตกต่าง
เพียงแค่ Sematic translation พยายามรักษาคุณค่าของศิลปะในภาษาต้นทางไว้ 
(Semantic translation differs from 'faithful translation' only in as far as it 
must take more account of the aesthetic value.) 

2. การแปลแบบเน้นท่ีความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาแปล (TL emphasis) 
2.1 Adaptation: การแปลที่มีรูปแบบอิสระมากทีสุ่ด การแปลลักษณะนี้มักใช้ในละคร เช่น 

ละครขบขัน และบทกวี โดยหัวเรื่อง ตัวละคร และบทละครจะถูกรักษาไว้ วัฒนธรรม
ของภาษาต้นทางถูกแปลเป็นวัฒนธรรมของภาษาปลายทาง และมีการลำดับใจความข้ึน
ให ม่  (This is the 'freest' form of translation. It is used mainly for plays 
(comedies and poetry; the themes, characters, plots are usually preserved, 
the SL culture converted to the TL culture and the text rewritten.) 

2.2 Free translation: การแปลโดยเรียบเรียงใจความข้ึนใหม่อย่างเป็นอิสระจากต้นฉบับ 
(Free translation reproduces the matter without the manner, or the 
content without the form of the original.)  

2.3 Idiomatic translation: การแปลที ่เรียบเรียงใจความขึ ้นใหม่ แต่ความหมายมี
แนวโน้มที่จะถูกบิดเบือนจากการใช้คำหรือสำนวนที่ไม่มีอยู่ในภาษาต้นฉบับ (Idiomatic 
translation reproduces the 'message' of the original but tends to distort 
nuances of meaning by preferring colloquialisms and idioms where these 
do not exist in the original.) 

2.4 Communicative translation: การแปลที่พยายามถอดความภาษาต้นฉบับด ้วย
เน ื ้อหาและภาษาที ่ เป ็นท ี ่ยอมรับและเข้าใจ ได้สำหรับผู ้อ ่านภาษาปลายทาง 
(Communicative translation attempts to render the exact contextual 
meaning of the original in such a way that both content and language are 
readily acceptable and comprehensible to the readership.) 
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2.2.8 การแปลโดยพยัญชนะ (Literal translation) และการแปลโดยอรรถ (Non-literal 
translation) 
ดวงตา สุพล (2535) แบ่งการแปลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การแปลโดยพยัญชนะ (Literal translation) แบ่งย่อยเป็นอีก 2 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การแปลคำต ่อคำ  (Word-for-word translation) เป ็นการแปลท ี ่ ร ักษา

โครงสร้างและความหมายของภาษาต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
1.2 การแปลตรงตัว (Literal translation) เป็นการแปลที่พยายามคงความหมาย 

ศิลปะการใช้ภาษา และโครงสร้างภาษาของต้นฉบับไว้มากที่สุด 
2. การแปลโดยอรรถ (Non-literal translation) เป็นการแปลที่ไม่มุ่งรักษาความหมาย 

ศิลปะการใช้ภาษา และโครงสร้างภาษาของต้นฉบับเท่าใดนัก แต่มีการโยกย้าย ขยาย
ความ ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรูปคำหรือข้อความ 

 
จากประเภทของการแปลทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยสรุปการแปลออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

1. การแปลท่ีรักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับอย่างสมบรูณ์ – ภาษาต้นฉบับถูกแปลออกมาในภาษา
แปล โดยที่ประโยคในภาษาแปลมีโครงสร้างเหมือนประโยคในภาษาต้นฉบับ 

2. การแปลที่รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับบางส่วน – ภาษาต้นฉบับบางส่วนถูกแปลออกมาใน
ภาษาแปลโดยที่ประโยคในภาษาแปลมีโครงสร้างเหมือนภาษาต้นฉบับ ในขณะที่บางส่วนถูกปรับ
ให้เหมาะกับรูปแบบของภาษาแปล 

3. การแปลท่ีไม่ยึดติดกับรูปแบบของภาษาต้นฉบับ – การแปลที่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดใน
ภาษาแปล โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบในภาษาต้นฉบับ 

 
ตารางต่อไปนี้เป็นการจัดหมวดหมู่การแปลแต่ละวิธีโดยใช้การแปล 3 ประเภทใหญ่ข้างต้น

เป็นเกณฑ์ 
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ตารางท่ี 2.1 สรปุประเภทของการแปลแยกตามนักวิชาการด้านการแปล 

 นักวิชาการ การแปลท่ีรักษารูปแบบ
ของภาษาต้นฉบับอย่าง

สมบูรณ์ 

การแปลท่ีรักษารูปแบบ
ของภาษาต้นฉบับ

บางส่วน 

การแปลท่ีไม่ยึดติดกับ
รูปแบบของ

ภาษาต้นฉบับ 

2.2.1 Catford 
(1965) 

การแปลทั้งหมด (Full 
translation) 

- การแปลบางส่วน (Partial 
translation) 

2.2.2 Catford 
(1965) 

การแปลโดยแทนที่ใน
ระดับเดียวกัน (Rank-
bound translation) 

- การแปลโดยแทนที่ข้าม
ระดับ (Unbounded 
translation) 

2.2.3 Catford 
(1965) 

การแปลคำต่อคำ (Word-
for-word translation) 

การแปลตามตัวอักษร 
(Literal translation) 

การแปลแบบเสรีหรือเอา
ความ (Free translation) 

2.2.4 Bell (1991) การแปลคำต่อคำ (Word-
for-word translation) 
หรือการแปลตามตัวอักษร 
(Literal translation) 

- การแปลความหมายต่อ
ความหมาย (Meaning-
for-meaning 
translation) 

2.2.5 Mildred 
(1984) 

Literal translation หรือ 
Form-based 
translation 

Modified literal 
translation 

Idiomatic translation 
หรือ Meaning-based 
translation 

2.2.6 เ ช ว ง  จ ั นท ร
เขตต์ (2528) 

การแปลเน้นความหมาย 
(Semantic translation) 

- การแปลแบบเน้นสื่อสาร 
(Communicative 
translation) 

2.2.7 Newmark 
(1988) 

Word-for-word 
translation 

Literal translation Faithful translation 
Semantic translation 
Adaptation 
Free translation 
Idiomatic translation 
Communicative 
translation 

2.2.8 ดวงตา  ส ุพล 
(2535) 

การแปลคำต่อคำ (Word-
for-word translation) 

การแปลตรงตัว (Literal 
translation) 

การแปลโดยอรรถ (Non-
literal translation) 
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การแปลแบ่งออกเป็นหลายประเภท และในงานแปลงานหนึ่ง ผู ้แปลสามารถผสมผสาน
วิธีการแปลหลายวิธีเข้าด้วยกันได้ เช่น หากแปลแบบตรงตัวได้ ผู้แปลอาจแปลแบบตรงตัว แต่หากการ
แปลแบบคำต่อคำไม่อาจถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่ผู้อ่านภาษาแปลเข้าใจได้ ผู้แปลจำเป็นต้องแปล
แบบเอาความ ตัดทอนหรืออธิบายเสริมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายข้ึน (สมเกียรต ิเชวงกิจวณิช, 2549) 
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื ่นที ่ผู้แปลต้องคำนึงถึง เช่น ลักษณะของสารว่าเป็นนิทานหรือสารคดี 
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนหรือผู้แปล และผู้รับสารว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น การเลือกใช้กลวิธีการ
แปลจึงข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของผู้แปลเป็นสำคัญ (สุพรรณี ปิ่นมณี, 2552) 

 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลวิธีการแปล 

ผู้วิจัยพบงานวิจัยที่ศึกษาถึงกลวิธีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เช่น “การแปล
สำนวนวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย” ของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2558) “การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็น
ภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติ: วิเคราะห์การแปลเอกสารธุรกิจ” ของสมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2560)  
และ “การแปลคำเลียนเสียงธรรมชาติและคำบอกอาการหรือสภาพจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย” 
ของณัฏฐิรา ทับทิม (2556) นอกจากกลวิธีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเปน็ภาษาไทย ผู้วิจัยยังพบงานวิจัย
ที่ศึกษากลวิธีการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยด้วย แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยที่ศึกษากลวิธีการ
แปลที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องหนึ่ง ๆ และไม่ได้เจาะจงศึกษากลวิธีการแปลคำหรือไวยากรณ์ใด
โดยเฉพาะ ทำให้กลวิธีที ่พบในการศึกษาเหล่านี ้ไม่อาจนำมาปรับใช้กับการศึกษากลวิธีการแปล 
“ต้อง” และ なければならない ของผู้วิจัยได้โดยตรง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงค้นหางานวิจัยที่ศึกษากลวิธีการ
แปลคำหรือไวยากรณ์หนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงในภาษาต่าง ๆ ดังงานวิจัยต่อไปนี้ 

 
2.3.1 การแปลไทย - อังกฤษ 
เมทินี สิงห์เวชสกุล และปรีมา มัลลิกะมาส (2557) ศึกษากลวิธีการแปลคำว่า “เอา” จาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากวรรณกรรมเรื่อง “หลายชีวิต” (Many Lives) โดยช้ีประเด็นที่น่าสนใจ
ว่าภาษาไทยมี “หน่วยสร้างกริยาเรียง” หรือหน่วยสร้างที่ประกอบด้วยกริยาตั้งแต่สองคำข้ึนไปเรียง
กันโดยไม่มีคำเช่ือมใด ๆ ค่ันระหว่างคำกริยาที่เรียงกันอยู่ (กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา, 2553 อ้างถึงใน
เมทินี สิงห์เวชสกุล และปรีมา มัลลิกะมาส, 2557) ซึ่งเป็นโครงสร้างภาษาที่ภาษาอังกฤษไม่มีและ
เลือกศึกษาคำว่า “เอา” ที่สามารถปรากฏได้หลายตำแหน่งในหน่วยสร้างกรยิาเรียง เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้
แปลสามารถรักษาความหมายของคำว่า “เอา” ไว้ในบทแปลภาษาอังกฤษได้หรือไม่ หากรักษา
ความหมายของคำน้ีไว้ ผู้แปลใช้กลวิธีแบบใด และหากไม่รักษาไว้ เป็นเพราะเหตุใดและเลือกใช้กลวิธี
แบบใดแทน 
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เมื่อคำว่า “เอา” ประกอบอยู่ในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะหมายถึง “การหยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือนำผู้ใดผู้หนึ่งมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง” ซึ่งมีเหตุการณ์ 2 
เหตุการณ์เกิดข้ึนต่อเนื่องกัน ได้แก่ การหยิบฉวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการนำผู้ใดผู้หนึ่ง และการทำสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น “เอาหมอนมากอดไว้” “เอากำไรจากสินค้าตัวอื่น”  

ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีที่ผู้แปลใช้ในบทแปลภาษาอังกฤษแบ่งออกเปน็ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
ความหมายตรงต้นฉบับ และความหมายไม่ตรงต้นฉบับ โดยกลวิธีแต่ละวิธีมรีายละเอียดและตัวอย่าง
ดังต่อไปนี ้

 
1. ความหมายตรงต้นฉบับ - แสดงเหตุการณ์สองเหตุการณ์ต่อเนื่อง 
ตัวอย่าง 2.1 
ต้นฉบับ: พรรณีมีเพื ่อนฝูงบางคนที่หัดเต้นรำแล้วไปอยู ่ตามโรงเต้นรำในเวลา
กลางคืน และเพื่อนฝูงเหลา่น้ัน ในที่สุดก็มีคนไทยที่มีฐานะดีหรือชาวต่างประเทศเอา
ตัวไปเลี้ยงดู 
บทแปล : Some of her friends were learning to dance, to frequent the 
dance halls at night, and eventually well-off Thais or foreigners took 
them off and kept them. 

(เมทินี สิงห์เวชสกลุ และปรมีา มัลลิกะมาส, 2557: น. 50) 
 
จากตัวอย่างข้างต้น เหตุการณ์แรกที่ปรากฏคือ คนไทยที่มีฐานะดีหรือชาวต่างประเทศเอา

เพื่อนพรรณีไป ซึ่งในบทแปลใช้ประโยคว่า “… well-off Thais or foreigners took them off …” 
ส่วนเหตุการณ์ที่สองคือคนเหลา่นั้นเลี้ยงดูเพื่อนของพรรณี โดยผู้แปลแปลว่า “and kept them” ซึ่ง
สามารถแสดงความต่อเนื่องของสองเหตุการณ์ได้ตามความหมายของคำว่า “เอา” 
 

2. ความหมายไม่ตรงต้นฉบับ 
2.1 แสดงเฉพาะเหตุการณ์แรก 
ตัวอย่าง 2.2  
ต้นฉบับ: มันนำเอาเรื ่องที ่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเกี ่ยวกับเสือเปรื ่องนั้นมา
บรรยายเสียอย่างยืดยาว 
บทแปล : He related the tales the villagers told about him, at great 
length. 

(เมทินี สิงห์เวชสกลุ และปรมีา มัลลิกะมาส, 2557: น. 51) 
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หากพิจารณาประโยคภาษาไทย เหตุการณ์แรกคือ นำเอาเรื่องที่ชาวบ้านเล่า
เกี่ยวกับเสือเปรื่องนามา ส่วนเหตุการณ์ที่สอง คือ บรรยายเรื่องนั้น แต่ในบทแปลภาษา
อังกฤษแปลว่า related the tales the villagers told about him ซึ่งกล่าวถึงเพียง
เหตุการณ์แรก 

 
2.2 แสดงเฉพาะเหตุการณ์ที่สอง 
ตัวอย่าง 2.3 
ต้นฉบับ: เสียงคนตะโพนคนกลองซึ่งกำลังเอาข้าวเหนียวเปียกขยำกับข้ีเถ้าปะ
หน้ากลองหน้าตะโพนอยู่นั้นลองเสียงเบา ๆ  ทำให้บรรยากาศภายในโรงยี่เก
ครึ้มขึ้นกว่าเก่า 
บทแปล : The drummers, who were applying a paste of wet rice 
mixed with ash to their drums, softly tested the sound, enlivening 
the atmosphere in the theatre. 

(เมทินี สิงห์เวชสกลุ และปรมีา มัลลิกะมาส, 2557: น. 55) 
 
จากประโยคภาษาไทย เหตุการณ์แรกที่เกิดข้ึนคือ คนกลองเอาข้าวเหนียวเปียกที่

ขยำกับข้ีเถ้ามา ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกันคือ (คนกลอง) ปะข้าวเหนียวเปียกที่
ขยำกับขี้เถ้าลงบนหน้ากลองหน้าตะโพน แต่ประโยคแปลภาษาอังกฤษแสดงเฉพาะ
เหต ุการณ ์ท ี ่ สองค ือ were applying a paste of wet rice mixed with ash to 
their drums 

 
2.3 ไม่แสดงทั้งสองเหตุการณ์ 
ตัวอย่าง 2.4 
ต้นฉบับ: นายรอดลงนั่งพับเพียบเอามือประสานไว้บนตักอย่างสงบเสงี่ยม  
บทแปล: He sat politely, legs to one side, hands in his lap. 

(เมทินี สิงห์เวชสกลุ และปรมีา มัลลิกะมาส, 2557: น. 51) 
 

จากประโยคภาษาไทยข้างต้น เหตุการณ์แรกคือ เอามือสองข้างของตนมา และ
เหตุการณ์ที่สองที่เกิดข้ึนต่อเนื่องกันมาคือ ประสานมือกัน แต่ในประโยคภาษาอังกฤษ
ไม่ได้กล่าวถึงการกระทำของทั้งสองเหตุการณ์ตามต้นฉบับภาษาไทย แต่แปลว่ามือของ
นายรอดวางอยู่บนตักเท่านั้น 
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 จากผลการวิจัยของเมทินี สิงห์เวชสกุล และปรีมา มัลลิกะมาส (2557) ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการ
แปลแบ่งออกเป็นการแปลตรงตามต้นฉบับและการแปลที่ไม่ตรงตามต้นฉบับ โดยการแปลที่ไม่ตรง
ตามต้นฉบับแบ่งออกเป็นการแปลที่ตรงตามต้นฉบับบางส่วน และการแปลที่ไม่ตรงตามต้นฉบับ ซึ่ง
ผู้วิจัยมองว่ากลวิธีการแปลเหล่าน้ีเหมือนกับการแปล 3 ประเภทใหญ่ที่ผู้วิจัยได้แบ่งไว้ ได้แก่ (1) การ
แปลที่รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ (2) การแปลที่รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับ
บางส่วน และ (3) การแปลที่ไม่ยึดติดกับภาษาต้นฉบับ 
 

2.3.2 การแปลอังกฤษ - ไทย 
ปวิช เรียงศิริ (2559) ช้ีให้เห็นว่าภาษาอังกฤษมีรูปแบบทางไวยากรณ์ที่ภาษาไทยไม่มี จึงเป็นที่

น่าสนใจว่าผู้แปลจะใช้กลวิธีใดในการแปลรูปแบบทางไวยากรณ์ดังกล่าว ไวยากรณ์ที่เลือกมาศึกษาคือ
กริยาวลีแสดงรูปกาลที่สมบูรณ์ (Perfect Tense) โดยเก็บข้อมูลจากนวนิยายภาษาอังกฤษเรื่อง “โร
บินสัน ครูโซ” และฉบับแปลภาษาไทยของนวนิยายเรื่องนี้ จากการวิจัย ปวิช เรียงศิริ (2559) พบว่าผู้
แปลใช้กลวิธี 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

 
1. การใช้กริยาช่วย 

กริยาช่วยที่ปวิช เรียงศิริ (2559) พบจากการวิจัยและตัวอย่างของกริยาช่วยแต่ละคำที่
ปรากฏในประโยคแปลภาษาไทยมีดังต่อไปนี้ 

 
1.1 “แล้ว”  
ตัวอย่าง 2.5 
ต้นฉบับ: I could not fee myself from the waves to get by breath, till 
the wave had driven me a great way toward the shore. 
บทแปล: ผมไม่สามารถโผล่อออกจากคลื่นเพื่อหายใจได้เลย จนกระทั่งคลื่น
หอบพาผมเรื่อยเข้าไปยังฝั่งเป็นระยะทางไกลโขแล้วนั่นแหละ 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
 

กริยาช่วย “แล้ว” บอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์ของ “หอบพา” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กริยานั้นเกิดข้ึนและเสร็จสิ้นแล้ว 
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1.2  “ได้...แล้ว”  
ตัวอย่าง 2.6 
ต้นฉบับ : I have mentioned that I had saved a few grains of barley 
and rice. 
บทแปล: ผมได้กล่าวมาแล้วว่า ผมเก็บเมล็ดข้าวบาร์เลย์และข้าวเข้าเอาไว้
หน่อยหนึ่ง 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
 

ผู้แปลใช้คำว่า “ได้” ขยายกริยา และใช้คำว่า “แล้ว” ขยายกาล อย่างไรก็ตาม 
ปวิช เรียงศิริ (2559) มองว่าผู้แปลสามารถตัดคำว่า “ได้” ออกได้โดยที่ผู้อ่านยังเข้าใจ
ความหมายที่ต้องการสื่ออยู่ 

 
1.3 “เคย...แล้ว”  
ตัวอย่าง 2.7 
ต ้ นฉบ ั บ : But finally, I realized that it must be one of the savages 
from the great island I had seen. 
บทแปล: แต่ในที่สุด ผมก็มีความเห็นว่าจะต้องเป็นพวกคนป่าคนหนึ่งจากเกาะ
ใหญ่ที่ผมเคยเห็นมาแล้ว 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
 

ผู้แปลใช้คำว่า “แล้ว” ประกอบกริยาช่วย “เคย” เพื่อบอกถึงประสบการณ์ของตัว
ละคร และเน้นย้ำว่ากริยาของตัวละครนั้นได้เกิดข้ึนและเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว 

 
1.4 “ได”้  
ตัวอย่าง 2.8 
ต้นฉบับ: I had made a long fishing line from some string. 
บทแปล: ผมไดเ้อาเชือกมาต่อกันเป็นสายเบ็ดยาว 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
 

ปวิช เรียงศิริ (2559) อ้างถึงคำอธิบายของสุภาภรณ์ อาชาวัชรุตม์ (2528) ว่าคำว่า 
“ได”้ เป็นคำบอกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีตและไม่มีความสัมพันธ์กับเวลาในปัจจุบัน 
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1.5 “เคย” 
ตัวอย่าง 2.9 
ต้นฉบับ: I had been worried at the loss of one of my cats, who ran 
away from me; but one day she came home with three kittens. 
บทแปล: ผมเคยไม่สบายใจเพราะแมวที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งหนีไป แต่พอมาวันหนึ่ง
มันก็กลับมาพร้อมกับลูกแมวสามตัวพ่วงมาด้วย 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
 
ปวิช เรียงศิริ (2559) อ้างคำอธิบายของสุภาภรณ์ อาชาวัชรุตม์ (2528) ว่าคำว่า 

“เคย” เป็นคำที่มักใช้เพื่อบอกอดีตที่ไม่แน่นอน หรือใช้เพื่อแสดงประสบการณ์ที่เกิดข้ึน
ซ้ำ ๆ หรือเหตุการณ์ที่กระทำจนเคยชินเป็นนิสัย หรือเหตุการณ์ที่ดำเนินในอดีต เป็น
ระยะเวลาหนึ่งแต่หยุดลงแล้วในปัจจุบัน โดยปวิช เรียงศิริ (2559) มีความเห็นว่าคำว่า 
“เคย” สามารถแสดงความหมายได้ใกล้เคียงกับรูปกาลอดีตที่สมบูรณ์ (Past Perfect 
Tense) เป็นอย่างมาก 

 
2. การละไม่แปลกริยาวลีแสดงรูปกาลที่สมบูรณ์  

ปวิช เรียงศิริ (2559) ให้เหตุผลของการละไม่แปลในภาษาไทยว่าเนื่องจากบทแปลนั้น
ประกอบด้วยกริยาที่สื่อรูปกาลที่สมบูรณ์อยู่แล้ว โดยอ้างถึงอัจฉรา ไล่ศัตรูไกล (2550) ที่
อธิบายว่าประโยคภาษาไทยไม่จำเป็นต้องระบุเวลาทุกกรณี เนื่องจากผู้ฟังหรือผู้อ่านสามารถ
ทำความเข้าใจความหมายน้ันจากประสบการณ์หรือบริบทในประโยคได ้นอกจากนี้ยังอ้างถึง
สุภาภรณ์ อาชาวัชรุตม์ (2528) ที่กล่าวว่าผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถตีความได้ว่าเหตุการณน์ั้น
เกิดในอดีตหรืออนาคตโดยไม่ต้องมีกริยาช่วยบอกเวลาหากบรบิทชัดเจนพอ ประโยคด้านล่าง
แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการละไม่แปลที่พบในงานวิจัยของปวิช เรียงศิริ (2559) 
 
ตัวอย่าง 2.10 
ต้นฉบับ: Most of the goods that I could see had been spoiled by water. 
บทแปล: บรรดาข้าวของต่าง ๆ ที่ผมเห็นส่วนมากถูกน้ำเสียหายหมด 

(ปวิช เรียงศริิ, 2559) 
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ในประโยคข้างต้น คำกริยา “เสียหาย” แสดงกาลที่สมบูรณ์อยู ่แล้วเนื ่องจากผู ้พูด
สามารถมองเห็นผลของความเสียหายที่เกิดข้ึนได้ก่อนที่จะพูดออกมา ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้อง
เพิ่มเติมกริยาช่วยหรือคำบอกกาลอื่น ๆ ในบทแปลเพื่อสื่อความหมายซ้ำซ้อนในบริบทอีก 
 
จากผลการวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่าปวิช เรียงศิริ (2559) แบ่งการแปลออกเป็นการแปลหรือ

ละไม่แปลเท่านั้น 
 

2.3.3 การแปลจีน - ไทย 
อังศุธร จ้าวกวีพงศ์ (2558) ศึกษากลวิธีการแปลคำว่า “到底” และ “原来” จากภาษาจีนเป็น

ภาษาไทยในนิยายต้นฉบับภาษาจีนและฉบับแปลภาษาไทยเรื่อง “ปู้ปู้จิงซิน” สองคำนี้เป็นกริยา
วิเศษณ์เสริมน้ำเสียง โดย “到底” มักใช้ในการถามหาข้อสรุปที่แท้จริงเพื่อแสดงความสงสัยของผู้พูด 
ส่วน “原来” มักใช้แสดงความรู้สึกของผู้พดูว่าในที่สุดก็รูท้ี่มาที่ไปอย่างชัดเจน โดยผู้แปลสามารถแปล
โดยใช้คำว่า “ที่แท้” ในภาษาไทยได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
 ตัวอย่าง 2.11 

ต ้นฉบ ับ : 十阿哥拽了凳子坐下，道：“你到底有什么难为的事情？居然长期忧

思恐惧。......” 

บทแปล: องค์ชายสิบลากเก้าอี้มาน่ังแล้วพูด “ท่ีแท้เจ้ามีเรื่องลำบากใจอะไรที่แก้ไข
ไม่ได้กัน จึงได้กลายเป็นโรควิตกกังวลเรื้อรัง ... ” 

(อังศุธร จ้าวกวีพงศ์, 2558: น. 215) 
 
ตัวอย่าง 2.12 
ต้นฉบับ : 我静静站了很久，拿起早已凉透的茶，一口饮下。原来不管再好的茶
，凉后都是苦涩难言。 

บทแปล: ฉันยืนน่ิงอยู่นาน ยกน้ำชาที่เย็นแล้วข้ึนด่ืม ท่ีแท้ชาดีแค่ไหน เมื่อเย็นแล้วก็
ขมฝาดเช่นน้ีเอง  

(อังศุธร จ้าวกวีพงศ์, 2558: น. 216) 
 

อย่างไรก็ตาม จากการวิจัย อังศุธร จ้าวกวีพงศ์ (2558) พบว่านอกจาก “到底” และ “原来” 
จะแปลว่า “ที่แท้” ยังสามารถแปลเป็นคำอื่น หรือละการแปลได้เช่นกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1. การแปลเป็นคำอื่น 
ตัวอย่าง 2.13 
ต้นฉบับ: 春桃问：“若曦姑娘到底犯了什么错？” 

บทแปล: ชุนเถาถาม “แม่นางรั่วชีไม่รู้ทำผิดอะไรนะ?” 
(อังศุธร จ้าวกวีพงศ์, 2558: น. 215) 

 

ตัวอย่าง 2.14 
ต้นฉบับ: 我一直认为自己心里早做好了准备，会平静地接受他随时会放手，
......可是原来我只是以为而已，事到临头，我居然不能平静。原来我会失落

，会伤心，会痛苦！ 

บทแปล: ตลอดเวลาฉันคิดว่าตัวเองได้เตรียมใจไว้พร้อมแล้ว สามารถยอมรับกับการ
รามือของเขาได้อย่างสงบทุกเมื่อ ... ทว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแค่ฉันคิดไปเอง พอ
เกิดข้ึนจริงฉันถึงกับไม่อาจนิ่งสงบ ฉันผิดหวัง โศกเศร้า และเจ็บปวด 

 (อังศุธร จ้าวกวีพงศ์, 2558: น. 216) 
 

2. การละการแปล 
ตัวอย่าง 2.15 
ต้นฉบับ : 十四阿哥却开始笑起来，一面道：“快把袖子拿下来，让我们瞅瞅
，到底打得如何？一会儿也好帮你敲敲边鼓。” 

บทแปล: แต่แล้วองค์ชายสิบสี่กลับเริ่มต้นส่งเสียงหัวเราะข้ึนมา พลางกล่าว “รีบเอา
แขนเสื้อลงเร็ว ให้พวกเราดูหน่อยว่าโดนขนาดไหน? เดี๋ยวจะได้ช่วยพูดแทนให้ท่าน
ได”้ 

(อังศุธร จ้าวกวีพงศ์, 2558: น. 216) 
 
 จากงานวิจัยที ่ศึกษาเกี ่ยวกับกลวิธีการแปลของภาษาต่าง ๆ ที ่กล่าวข้างต้น แม้จะมี
รายละเอียดแตกต่างกัน แต่ผู้วิจัยมองว่าสามารถสรุปได้เป็น 3 วิธี ซึ่งมีลักษณะตรงกับประเภทการ
แปลที่ผู้วิจัยสรุปจากนักวิชาการด้านการแปลดังปรากฏในตารางที่ 2.1 
 

1. การแปลแบบตรงตัว (หรือการแปลที่รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับอย่างสมบูรณ์) 
2. การแปลโดยใช้คำอ่ืนแทน (หรือการแปลที่รักษารูปแบบของภาษาต้นฉบับบางส่วน) 
3. การละไม่แปล (หรือการแปลที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบของภาษาต้นฉบับ) 
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2.4 ทัศนภาวะที่เก่ียวข้องกับ “ต้อง” และ なければならない 

 “ต้อง” และ なければならない มีจุดร่วมทางไวยากรณ์คือทั้งสองคำต่างเป็น “ทัศนภาวะ” 
(มาลา) (Modality) (モダリティ) เหมือนกัน แม้จะมีรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันใน 2 
ภาษา แต่ลักษณะสำคัญนั้นไม่แตกต่างกัน ในภาษาไทย นฤดล จันทร์จารุ (2552) อ้างถึงแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนภาวะของ Van Der Anuwera and Plugain (1998) ที่แบ่งทัศนภาวะทางภาษาศาสตร์
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ทัศนภาวะปริพัทธ (Deontic modality) หมายถึง ลักษณะทางไวยากรณ์ที ่แสดงเกี ่ยวกับ

สภาวะที่มีความจำเป็นหรือการบังคับให้เกิดการกระทำบางอย่างข้ึน 
2. ทัศนภาวะสัญชาน (Epistemic modality) เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อทัศนะของผู้พูดเกี่ยวกับ

ความจริงเท็จของเหตุการณ์ในประโยค 
นฤดล จันทร์จารุ (2552) จัด “ต้อง” เป็นทัศนภาวะทั้ง 2 ประเภทข้างต้น เนื ่องจากมี

ความหมายที่สื่อถึงหน้าที่อันควร (Weak obligation) และหน้าที่จำเป็น (Strong obligation) ซึ่งเป็น
ทัศนภาวะปริพัทธ และความต้องการทำ (Need) ซึ่งเป็นทัศนภาวะสัญชาน ในขณะที่นักวิชาการ
ภาษาไทย เช่น พระยาอุปกิตศิลปสาร (2480) และกำชัย ทองหล่อ (2515) อธิบายว่า “ต้อง” แสดง
ถึงความเชื่อแน่ ซึ่งหากจัดประเภทตามทัศนภาวะข้างต้น จะเป็นทัศนภาวะสัญชาน อย่างไรก็ดี สิ่ง
ที่นฤดล จันทร์จารุ (2552) อธิบายไว้สอดคล้องกับสุดา รังกุพันธ์ุ (2547) ที่กล่าวว่า “ต้อง” สามารถ
สื่อถึงทัศนภาวะสัญชานที่แสดงความหมายของการคาดคะเนได้และ Takahashi (2008) ที่กล่าวว่า
ความหมายของ “ต้อง” มีวิวัฒนาการจากเดิมที่ใช้ในการสื่อความหมายของความจำเป็น แต่ปัจจุบัน
สามารถใช้สื่อความหมายของการคาดคะเน ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์ได้ด้วย  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเกี่ยวกับมาลาในภาษาไทยของพรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) ที่
จัด “ต้อง” อยู่ในมาลาคำสั่ง มาลาคาดคะเน และมาลาเช่ือแน่ จะเห็นได้ว่า “ต้อง” ไม่ได้แสดงทัศนะ
ของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์เท่านั้น (มาลาคาดคะเน และมาลาเช่ือแน่) แต่ยังสามารถใช้เป็นมาลาแสดง
ท่าทีของผู้พูดที่มีต่ออีกฝ่าย (มาลาคำสั่ง) ได้ด้วย 

ส่วน なければならないในภาษาญี่ปุ่นก็จัดเป็นทัศนภาวะ ผู้วิจัยพบว่าทัศนภาวะในภาษาญี่ปุ่น
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทัศนภาวะของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์ และทัศนภาวะของผู้พูดที่
มีต่ออีกฝ่าย โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกันตามนักวิชาการ เช่น Nitta (1991) เรียกทัศนภาวะของผู้พูดที่มี
ต่อเหตุการณ์ว่า 言表事態めあてモダリティ ในขณะที่ Iori (2012) เรียกว่า 対事的モダリティและ 
Nitta (1991) เรียกทัศนภาวะของผู้พูดที่มีต่ออีกฝ่ายว่า 発話・伝達のモダリティ ส่วน Iori (2012) 
เรียกว่า 対人的モダリティ สำหรับการปรากฏรูปของสำนวนน้ี อาจปรากฏรูปหรือไม่ก็ได้ดังที่ Nitta 
(1991) กล่าวว่า 判定モダリティ หรือทัศนภาวะที่แสดงถึงการประเมินเหตุการณ์ เป็นทัศนภาวะที่มี
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ต่อเหตุการณ์และอาจไม่ปรากฏรูปหรือลงท้ายด้วยกริยารูปธรรมดาและรูปอดีต (Ijima, 2001) และ 
Nitta (1991; 2003), Moriyama (1997), Masuoka (2007), Takanashi (2010) กล่าวว่า なければ

ならない สื่อได้ทั้งความหมายเชิงอัตวิสัย (主観) และภววิสัย (客観) ซึ่งบางครั้งอาจไม่ปรากฏรูปของ
ทัศนภาวะ (無標形態) ในกรณีที่ผู้พูดอธิบายเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างชัดเจน (確言) (Inoue, 
2006) 

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยพบว่า “ต้อง” มีจุดร่วมทางไวยากรณ์เหมือนกับ なければならないใน
ภาษาญี่ปุ่น คือ เป็นทัศนภาวะที่ไม่เพียงแสดงถึงความเห็นของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์และต่อผู้ฟัง
เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ในการอธิบายเหตุการณ์ที่ไม่มีความคิดเห็นของผู้พูดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วย 

 

2.5 กริยาช่วย “ต้อง” 

ผู้วิจัยจะอธิบายโดยแบ่งเป็นไวยากรณ์และความหมายของ “ต้อง” ดังต่อไปนี้ 
 
2.5.1 ไวยากรณ์ 

กริยาในภาษาไทยแบ่งออกเป็นกริยาแท้ และกริยาช่วย โดยกริยาช่วย หมายถึง 
กริยาที่ช่วยขยายความของกริยาอื่นให้มีความหมายครบถ้วนมากขึ้นในด้านมาลา กาล และ
วาจก (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2480; กำชัย ทองหล่อ, 2515) โดย “ต้อง” เป็นกริยาช่วยคำ
หนึ่งที ่ประกอบหน้าคำกริยา (พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2480; ไพทยา มีสัตย์, 2540) เช่น
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
กริยาช่วย “ต้อง” + กริยา 
ตัวอย่าง 2.16 เธอ ต้อง ร้องเพลง 

(พรทพิย์ ภัทรนาวิก, 2515: น. 122) 
 
กริยาช่วย “ต้อง” + คำนำหน้ากริยา + กริยา + กริยาวิเศษณ์ 
ตัวอย่าง 2.17 น้อย ต้อง ได้ ร้องเพลง แน ่ 

(พรทพิย์ ภัทรนาวิก, 2515: น. 175) 
 

2.5.2 ความหมาย 
ผู ้ว ิจ ัยพบความหมายของ “ต้อง” จากการทบทวนวรรณกรรมของสถาบันและ

นักวิชาการ ดังนี้ 
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กำชัย ทองหล่อ (2515) 
กำชัย ทองหล่อ (2515) อธิบายว่า “ต้อง” เป็นกริยาช่วยที ่ใช้แสดง “ศักดิมาลา” 

เช่นเดียวกับ “คง, คงจะ” และยกตัวอย่างประโยคไว้ดังตัวอย่าง 2.18 
 

ตัวอย่าง 2.18 ฉันต้องไปดูฟุตบอลแน่ 
(กำชัย ทองหล่อ, 2515: น. 308) 

 
นอกจากศักดิมาลา “ต้อง” ยังเป็น “อาณัติมาลา” ที่แสดงคำสั่งดังตัวอย่าง 2.19 ด้วย 

โดยยังมีคำอื่นที่แสดงความหมายเดียวกัน เช่น กริยาช่วย “จง, จงอย่า, ขอจง, ขออย่า, อย่า, 
โปรด, โปรด” และคำวิเศษณ์ “ซิ, นะ, เถิด, เทอญ, เสีย” 

 
ตัวอย่าง 2.19 ท่านต้องฟังคำสั่งข้าพเจ้าเท่านั้น 

(กำชัย ทองหล่อ, 2515: น. 309) 
 

พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) 
พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) ศึกษาลักษณะของมาลาและรูปประโยคที่มาลาแต่ละชนิด

จะปรากฏ โดยแยกเป็นทั ้งแบบรายคำ (คำแต่ละคำที ่ปรากฏเป็นรายการหนึ ่ง ๆ ใน
พจนานุกรม) และกลุ่มคำ พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) สรุปผลว่ามาลาในภาษาไทยมี 12 ชนิด 
และแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่มตามรูปประโยค ดังนี้ 

 
1. กลุ่มมาลาที่ปรากฏได้ในรูปประโยคประเภทเดียว คือ เป็นมาลาบอกเล่าหรือมาลาปฏิเสธ

ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น กลุ่มมาลาน้ีประกอบด้วยมาลา 2 ชนิด ได้แก่ 
1.1 มาลาบอกเล่า - ปรากฏในรูปประโยคบอกเล่า โดยอาจแสดงด้วยคำกริยาอย่างเดียว 

หรือแสดงร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ ด้วย 
1.2 มาลาปฏิเสธ 

2. กลุ่มมาลาที่ปรากฏได้ในรูปประโยค 2 ประเภท คือ แสดงได้ทั้งความบอกเล่าและปฏิเสธ 
กลุ่มมาลาน้ีประกอบด้วยมาลา 10 ชนิด ได้แก่  
2.1 มาลาชักชวน  
2.2 มาลาเสนอแนะ  
2.3 มาลาขอร้อง 
2.4 มาลาห้าม  
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2.5 มาลาคำสั่ง 
2.6 มาลาคาดคะเน  
2.7 มาลาแบ่งรับแบ่งสู้  
2.8 มาลาเช่ือแน่  
2.9 มาลาแนะนำ  
2.10 มาลาซักถาม 

พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) สรุปรูปประโยคที่มี “ต้อง” และกลุ่มคำที่ประกอบด้วย 
“ต้อง” ที่เป็นกริยาช่วยหน้าคำกริยาไว้ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มมาลาที่ปรากฏได้ในรูปประโยคชนิดเดียว - “ต้อง” และ “จะต้อง” จัดเป็นมาลาบอก

เล่า เช่น หมูต้องร้องเพลงอีก อย่างไรก็ตาม พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) ระบุเพียงว่า
ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่า โดยไม่ได้อธิบายว่า “ต้อง” ในประโยคนี้สื่อถึงความหมายใด 

2. กลุ่มมาลาที่ปรากฏได้ในรูปประโยค 2 ประเภท - ได้แก่ มาลา 3 ชนิดดังต่อไปนี้ 
2.1 รูปประโยคคำสั่ง และรูปประโยคบอกเล่า 

“มาลาคำสั่ง” ที่ใช้ “ต้อง” เป็นกริยาช่วย โดยประโยคอาจลงท้ายด้วย “นะ, 
เดี๋ยวนี,้ เดี๋ยวนี้นะ” เช่น เธอต้องร้องเพลงนะ 

2.2 รูปประโยคบอกเล่า และรูปประโยคปฏิเสธ 
มาลาที่อาจปรากฏในรูปประโยคทั้ง 2 ประเภทนี้มี 4 ชนิด ได้แก่ มาลาคาดคะเน 

มาลาแบ่งรับแบ่งสู้ มาลาเชื่อแน่  และมาลาแนะนำ โดย “ต้อง” ปรากฏอยู่ในกลุ่ม 
“มาลาคาดคะเน” และ “มาลาเช่ือแน่” 
2.2.1 มาลาคาดคะเน 

กริยาช่วยบอกมาลาคาดคะเน ได้แก่ “ต้อง คงต้อง อาจต้อง คงจะต้อง 
อาจจะต้อง น่าจะต้อง ดูเหมือนจะต้อง เห็นจะต้อง” เช่น น้อยคงต้องร้องเพลง 
น้อยคงไม่ต้องร้องเพลง 

อย่างไรก็ตาม ผู ้วิจัยมองว่าความเป็นมาลาคาดคะเนนั ้นเกิดจากคำว่า 
“คง” มากกว่า “ต้อง” เพราะหากตัดคำว่า “คง” เหลือประโยคว่า “น้อยต้อง
ร้องเพลง” ประโยคจะไม่อาจสื่อความถึงการคาดคะเนได้ 

2.2.2 มาลาเช่ือแน่ 
กริยาช่วยบอกมาลาเชื่อแน่ ได้แก่ “ต้อง จะต้อง ต้องเคย ต้องได้ ต้อง

อยาก จะต้องเคย จะต้องได้ จะต้องอยาก” เช่น น้อยต้องร้องเพลงแน่ น้อยไม่
ต้องร้องเพลงแน่ 
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อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าความเป็นมาลาเช่ือแน่นั้นเกิดจากคำว่า “แน่” 
มากกว่า “ต้อง” เพราะหากตัดคำว่า “แน่” เหลือประโยคว่า “น้อยต้องร้อง
เพลง” ประโยคจะไม่อาจสื่อความถึงความเช่ือแน่ได้ 

2.3 รูปประโยคคำถาม และรูปประโยคคำถาม-ปฏิเสธ  
มาลาที่อาจปรากฏในรูปประโยคทั้ง 2 ประเภทนี้ คือ “มาลาซักถาม” ที่มี “ต้อง” 

และ “จะต้อง” เป็นกริยาช่วย เช่น เธอต้องร้องเพลงหรือ และ เธอจะต้องทำกับข้าว
ไหม 

อย่างไรก็ตาม หากตัด “หรือ” ท้ายประโยคออก ประโยค “เธอต้องร้องเพลง” 
จะไม่ได้แสดงความหมายของคำถามอีกต่อไป 
 

จะเห็นได้ว่า แม้พรทิพย์ ภัทรนาวิก (2515) จะกล่าวว่า “ต้อง” เป็นมาลาที่แสดงถึง
คำสั่ง การคาดคะเน และความเช่ือแน่ แต่เมื่อตัดบริบทแวดล้อมออกจากประโยค ทำให้ทราบ
ว่าอันที่จริง “ต้อง” เพียงคำเดียวไม่ได้สื่อความถึงความหมายเหล่าน้ี 

 
นววรรณ พันธุเมธา (2525) 

นววรรณ พันธุเมธา (2525) จัด “ต้อง” เป็นทัศนภาวะประเภท “คำบอกความเห็น” ที่
แสดงความเห็นของผู้พูดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของกริยาและความจำเป็นของผู้กระทำ โดย 
“คำบอกความเห็น” แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. คำบอกความเห็นของผู้พูดว่ากริยานั้นเป็นไปได้เพยีงใด - ตัวอย่างกริยาช่วยหน้าคำกริยา 
เช่น “ต้อง น่า อาจ เห็น ควร คง” 

2. คำบอกความเห็นของผู้พูดว่าจำเป็นต้องทำกริยานั้นหรือไม่ - ตัวอย่างกริยาช่วยหน้า
คำกริยา เช่น “ต้อง ได”้ 
นอกจากนี้ นววรรณ พันธุเมธา (2525) ยังอธิบายว่า “ต้อง” ใช้ในประโยคบอกให้ทำ

โดยประโยคคำสั่งที่มีความหมายปฏิเสธหรือห้ามจะมีคำว่า “อย่า” หรือ “ไม่” ในประโยค 
กรณีประโยคมีคำว่า “ไม่” จะมี “ต้อง” แสดงความหมายบังคับอยู่หน้า “ไม่” เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.20 คุณต้องไม่หลอกฉัน  

(นววรรณ พันธุเมธา, 2525: น. 308) 
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พร้อมกันนี้ นววรรณ พันธุเมธา (2525) ยังยกตัวอย่างประโยคที่ประกอบด้วย “ต้อง” ที่
แสดงถึงการอนุญาตในประโยคอนุญาตที่มีเนื้อความปฏิเสธ และปรากฏคู่กับคำบอกมาลาคำ
อื่น เช่น “หรอก” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.21 คุณไม่ต้องไปหรอก 

(นววรรณ พันธุเมธา, 2525: น. 309) 
 

อย่างไรก็ตาม หากตัด “หรอก” ออกจากประโยค เหลือประโยคว่า “คุณไม่ต้องไป” 
ประโยคนี้จะไม่ได้แสดงถึงความหมายของการอนุญาต แต่แสดงถึงความหมายของการไม่มี
ความจำเป็นที่ต้องกระทำสิ่งนั้น 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบตัวอย่างอีก 1 ประโยคที่น่าสนใจ แม้ไม่มีการอธิบายอย่างชดัเจน 
แต่จากตัวอย่างของประโยคต่อไปนี้ นววรรณ พันธุเมธา (2525) อธิบายว่าแสดงความหมายเชิง
แนะนำเพราะลงท้ายด้วย “ซิ”  

 
ตัวอย่าง 2.22 คนเราก็ต้องรู้จักแพ้บ้างซ ิ

(นววรรณ พันธุเมธา, 2525: น. 299) 
 

หากตัด “ซิ” ออก เหลือใจความว่า “คนเราก็ต้องรู ้จ ักแพ้” ประโยคนี้จะแสดง
ความหมายที่กว้างกว่าการตักเตือนและแนะนำ เพราะครอบคลุมถึงความหมายของความจำ
เป็นได้ด้วย 

 
หากสรุปความหมายของ “ต้อง” ที่ให้ไว้โดยนววรรณ พันธุเมธา (2525) จะสรุปได้ดังนี ้

1. ความเป็นไปได้ 
2. ความจำเป็น 
3. การห้ามและการอนุญาต 
 

ไพทยา มีสัตย์ (2540) 
ไพทยา มีสัตย์ (2540) ศึกษาประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของกริยาแท้มาเป็นอรรถา

นุเคราะห์หรือกริยาช่วย ได้แก่ “คง ควร ต้อง ได้ น่า อาจ” ตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และ
พบว่า “ต้อง” เป็นอรรถานุเคราะห์ที่ประกอบด้วย 2 ความหมาย ได้แก่ 
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1. อรรถานุเคราะห์บอกการชี้แนะ  
การชี ้แนะ คือ การแสดงความหมายว่า “จำเป็นต้องกระทำ” คำว่า “ต้อง” ใน

ความหมายนี้อาจปรากฏร่วมกับ “จำเป็น” หรือ “จำ” ดังตัวอย่าง 2.23 หากประธานใน
ประโยคเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ จะแสดงความหมายว่าการกระทำน้ันไม่ได้มาจากความตั้งใจ
หรือความคาดหวังของประธาน แต่เป็นความจำยอมต้องกระทำดังตัวอย่าง 2.24 ในทาง
กลับกัน หากประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จะไม่มีความหมายแฝงดังกล่าวดังตัวอย่าง 2.25 

 
ตัวอย่าง 2.23 โขนจัดเป็นละครชนิดหนึ่งที่ผู้เล่นจำต้องสวมหัวโขน 

(ไพทยา มีสัตย์, 2540: น. 178) 
 
ตัวอย่าง 2.24 อนึ่งการแผ่นดินในกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาธิบดีบังคับ

บัญชาลงมาประการใด สมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าแผ่นดินต้อง
กระทำตามทุกประการก็ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย 

(ไพทยา มีสัตย์, 2540: น. 68) 
 
ตัวอย่าง 2.25 นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปี 2533 เป็นต้นมา บัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้

สามารถไปขอคืนเงินได้ที ่เคาน์เตอร์ขายบัตร แต่ต้องเป็นบัตร
โดยสารที่ซื้อจากสนามบินและจ่ายเงินเต็ม 

(ไพทยา มีสัตย์, 2540: น. 119) 
  

จากคำอธิบายของไพทยา มีสัตย์ (2540) จะเห็นได้ว่าความหมายพื้นฐานของ “ต้อง” ใน
ที่นี้คือ “ความจำเป็น” ส่วนความหมายของการช้ีแนะนั้นเป็นความหมายรอง 

 
2. อรรถานุเคราะห์บอกการคาดคะเน 

การคาดคะเน หมายถึง “การยืนยันด้วยความมั่นใจ” ว่าเหตุการณ์ที่อ้างถึงในประโยค
เป็นไปได้แน่ ประธานของประโยคสามารถเป็นสิ่งนามธรรมได้ และเกิดในบริบทของเหตุการณ์
ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 
ตัวอย่าง 2.26 แต่พลตระเวนนี้ของเขาดีแน่ ดีทั้งที่คัดคนแลที่ฝึกหัด ท่าทางใคร

ข้ึนมาจากบางกอกแลเห็นคงจะต้องชม 
(ไพทยา มีสัตย์, 2540: น. 69) 
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ตัวอย่าง 2.27  สะพานข้ามคลองที่มีกีลมีสะพานเหล็กเรอืกำปั่นลอดได้ แต่ที่นี่ไม่มี
เลย จะเป็นด้วยไม่ต้องการ แลถ้าทำจะขึ้นก็เห็นทีจะต้องลงทุน
มากกว่าคลองกีล 

(ไพทยา มีสัตย์, 2540: น. 121) 
  

อย่างไรก็ตาม แม้ไพทยา มีสัตย์ (2540) จะอธิบายว่าการคาดคะเนใช้ในบริบทของ
เหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง แต่ผู้วิจัยมองว่าสามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตได้เช่นกัน 
เพียงแต่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผู้พูดไม่มีข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.28 เมื่อคืนฝนตกหนัก น้ำต้องท่วมซอยแน่ 

(ประโยคแต่งเอง) 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน แต่ผู้พูดสามารถใช้ “ต้อง” 
ในความหมายของการคาดคะเนได้ 

โดยสรุป ไพทยา มีสัตย์ (2540) ระบุความหมายของ “ต้อง” ไว้ 2 ความหมายคือ “การ
คาดคะเน” ซึ ่งเป็นความหมายเดียวกับนักวิชาการคนอื่นดังที ่กล่าวมาข้างต้น ส่วนอีก
ความหมายหนึ่งคือ “การชี้แนะ” ซึ่งตรงกับความหมายที่นักวิชาการคนอื่นกล่าวไว้ อย่างไรก็
ตาม ไพทยา มีสัตย์ (2540) เพิ่มรายละเอียดว่าการช้ีแนะเป็นการแสดงถึง “ความจำเป็น” โดย
แยกพิจารณากรณีประธานเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งยังไม่มีนักวิชาการคนใดที่กล่าวถึง
ปัจจัยน้ี 

 
สุดา รังกุพันธุ์ (2547) 

สุดา รังกุพันธ์ุ (2547) วิจัยเกี่ยวกับระบบการแสดงทัศนภาวะสัญชาน (Epistemic 
modality) และพบว่าบางคำที่แสดงทัศนภาวะปริพัทธสามารถใช้ในการแสดงทัศนภาวะสัญ
ชานได้ หนึ่งในคำน้ันคือ “ต้อง” ที่เป็นคำช่วยหน้ากริยาแสดงถึงหน้าที่และความจำเป็น 

สุดา รังกุพันธ์ุ (2547) อธิบายถึงระบบคำแสดงทัศนภาวะสัญชานและระบบปริชาน 
(การคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างมโน
ทัศน์ของผู้พูด) โดยอ้างถึงแนวคิดของสวีทเซอร์ (1990) ที่กล่าวว่าขอบเขตของทัศนภาวะสัญ
ชานและทัศนภาวะปริพัทธมีความสัมพันธ์เชิงอุปลักษณ์กันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ มนุษย์มีการ
เชื่อมโยงเชิงอุปลักษณ์จากระบบความหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกายภาพและสังคม (หรือทัศ
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นภาวะปริพัทธ) ไปสู่ระบบความหมายเกีย่วกับการใช้หลักเหตุผลในการคาดคะเน (หรือทัศนภา
วะสัญชาน) ทำให้ภาษาไทยมีคำแสดงทัศนภาวะปริพัทธที่สามารถใช้เพื่อแสดงความหมายการ
คาดคะเนได้ เช่น “ต้อง” ดังตัวอย่าง 2.29 และ 2.30 

 
ตัวอย่าง 2.29 
[ทั้งนี้ยาหลาย ๆ ตัวออกฤทธิ์ได้นานแตกต่างกัน ซึ่งอาหารที่เรากินเข้าไปอาจมีผล
อย่างมากต่อประสิทธิภาพของยาก็เป็นไปได้เหมือนกนั] แน่นอนที่สุดต้องมียาบางชนิด
ไม่ถูกกับอาหารบางประเภทเป็นแน่ 

(สุดา รังกุพันธ์ุ, 2547: น. 58) 
 
ตัวอย่าง 2.30 
หากมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่ือว่าในการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันของ
สถาบันไอเอ็มดี อันดับทางวิทยาศาสตร์ไทยจะต้องพ้นลำดับท้ายมาเป็นที่ 30 ต้น ๆ 
อย่างแน่นอน 

(สุดา รังกุพันธ์ุ, 2547: น. 59) 
 

งานวิจัยของสุดา รังกุพันธุ์ (2547) เสมือนเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยของไพทยา มี
สัตย์ (2540) ที่สรุปว่า “ต้อง” สามารถแสดงความหมายของความจำเป็นและการคาดคะเนได้ 
สุดา รังกุพันธ์ุ (2547) ค้นพบความเช่ือมโยงระหว่าง “ต้อง” ในความหมายของความจำเป็นกับ
ความหมายของการคาดคะเนอันเกิดจากความคิดที ่เป็นระบบของมนุษย์ ทำให้ “ต้อง” 
สามารถแสดงได้ทั้ง 2 ความหมายดังกล่าว 

 
นฤดล จันทร์จารุ (2552) 

นฤดล จันทร์จารุ (2552) วิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางวากยสัมพันธ์ (ความสัมพันธ์ระหว่าง
คำแต่ละคำที่อยู่ในประโยค) และอรรถศาสตร์ (การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย) ของ “ต้อง” 
และพบความหมายเชิงมาลาอันประกอบด้วย 4 ความหมาย ได้แก่ 
1. มีข้อกำหนดต้องทำ (Obligation) เช่น เขาต้องเดินไปโรงเรียน  
2. มีความจำเป็นต้องทำ (Necessity) เช่น เขาต้องเดินเพราะรถเสีย  
3. มีความต้องการทำ (Need) เช่น เขาต้องเดินให้ได้ โดยไม่ฟังเราห้าม  
4. มีความแน่นอนว่าจะทำ (Certainty) เช่น เขาต้องถูกหวยแน่  
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ทั้งนี้ ในการบ่งช้ีว่า “ต้อง” ตรงกับความหมายใดใน 4 ความหมายข้างต้น นฤดล จันทร์
จารุ (2552) อ้างอิงเกณฑ์การแบ่งประเภทกริยาช่วยตามแนวคิดของ Van der Auwera and 
Plungian (1998) โดยเกณฑ์ดังกล่าวมี 3 ประการ ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 สรปุความหมายของกริยาช่วย “ต้อง” จากงานวิจัยของนฤดล จันทรจ์าร ุ(2552) 

เกณฑ์
ที่ 

เกณฑ์การแบ่งประเภทกริยาช่วยตามแนวคิด
ของ Van der Auwera and Plungian 

(1998) 

ความหมายของ “ต้อง” ที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์ทางซ้าย 

1 ผู ้พูดให้สัญญากับความจริงของเหตุการณ์ 
(Epistemicity) 

- ความแน่นอนว่าจะทำ (Certainty) 
เช่น เขาต้องถูกหวยแน่ 

2 ความเกี่ยวข้องของผู้พูดที่มีต่อการกระทำของ
ผู้พูด (Participant-orientation) 

 

2.1 ผ ู ้พ ูดถูกกระตุ ้นให้ลงมือกระทำจาก
เงื่อนไขภายในของตัวผู้พูดเอง (Participant-
internal) 

- ความต้องการทำ (Need) เช่น เขาต้อง
เดินให้ได้ โดยไม่ฟังเราห้าม 

2.2 ผ ู ้พ ูดถูกกระตุ ้นให้ลงมือกระทำจาก
เงื่อนไขภายนอก (Participant-external) 

- ข้อกำหนดต้องทำ (Obligation) เช่น 
เขาต้องเดินไปโรงเรียน 

- ความจำเป็นต้องทำ (Necessity) เช่น 
เขาต้องเดินเพราะรถเสีย 

3 เงื่อนไขภายนอกที่มีผลต่อการกระทำของผูพ้ดู 
(Deonticity) 

 

3.1 เง ื ่อนไขภายนอกที่เกิดมาจากอำนาจ
ภายนอก (Non-deontic) 

- ข้อกำหนดต้องทำ (Obligation) เช่น 
เขาต้องเดินไปโรงเรียน 

3.2 เ ง ื ่ อนไขภายนอกท ี ่ เก ิดข ึ ้น เองโดย
ธรรมชาติ (Deontic) 

- ความจำเป็นต้องทำ (Necessity) เช่น 
เขาต้องเดินเพราะรถเสีย 

  
ความหมายของ “ต้อง” เกือบทั้งหมดที่นฤดล จันทร์จารุ (2552) สรุปเป็นความหมาย

เดียวกับสิ่งที่นักวิชาการคนอื่นกล่าวไว้ ได้แก่ ความจำเป็น และความเชื่อแน่ แต่ความหมาย
ที่นฤดล จันทร์จารุ (2552) สรุปไว้และยังไม่มีนักวิชาการคนอื่นกล่าวถึงมาก่อนคือ ความหมาย
ของ “ความต้องการทำที่มาจากความตั้งใจของผู้พูด” 
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สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (2554) 
จากเว็บไซต์ของพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2554 คำว่า “ต้อง” ที่เป็น

คำกริยามี 2 ประเภท ได้แก่ กริยาแท้ มีความหมายว่า “ถูก” เช่น ต้องชะตา ต้องใจ และกริยา
ช่วย ใช้เพื่อบอกความแน่ใจหรือบังคับ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554b) 

 
Kiyoko Takahashi (2008) 

นอกจากงานวิจัยของชาวไทย ยังมีนักวิจัยชาวญี่ปุ ่นที ่ศึกษาเรื ่อง “ต้อง” เช่นกัน 
Takahashi (2008) ศึกษาประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสู่ทัศนภาวะแสดงหน้าที่ (義務モー

ダル) ของ “ต้อง” จากการวิจัย Takahashi (2008) พบวิวัฒนาการด้านความหมายของ 
“ตอ้ง” ตั้งแต่ยุคก่อนรัตนโกสินทร์มาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ช่วง ค.ศ. 1851 - 1868 ดังนี ้

ยุคก่อนรัตนโกสินทร์ “ต้อง” ถูกใช้เป็นกริยาแท้ที่สื่อความหมายของการกระทบหรือ
สัมผัส เช่น ลมต้องใบ (ลมพัดมาสัมผัสกับใบไม้) ความเห็นต้องกัน (ความเห็นสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน) แต่ต่อมาช่วง ค.ศ. 1782 - 1809 เริ่มปรากฏการใช้ “ต้อง” เป็นกริยาช่วยที่
แสดงความหมายของ “หน้าที่” ดังตัวอย่าง 2.31 และ 2.32 โดยความหมายของ “หน้าที่” 
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้กระทำสัญญาไว้ว่าจะทำตามกฎเกณฑ์และโครงสร้างทางอำนาจในสังคม 

 
ตัวอย่าง 2.31 ราษฎรต้องไปหา  

(Takahashi, 2008) 
 
ตัวอย่าง 2.32 ต้องขนเสบียงอาหารไปทางบก  

(Takahashi, 2008) 
 

สุดท้าย ในสมัยรัตนโกสินทร์ ค.ศ. 1851 - 1868 ปรากฏการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงความ
เช่ือแน่ในผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดข้ึน โดยผู้พูดอ้างอิงจากข้อมูลที่
ตนเองมีอยู่ปัจจุบัน ดังประโยคต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.33 มันต้องเป็นเรื่องดี 

(Takahashi, 2008) 
 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า เดิมที “ต้อง” เป็นกริยาแท้ แต่ต่อมาถูกใช้เป็นกริยาช่วยใน
ความหมายของหน้าที่ และยังเกิดความหมายของความเช่ือแน่ตามมาด้วย 
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สรุปความหมายของกริยาช่วย “ต้อง” 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า “ต้อง” ที่เป็นกริยาช่วยมีความหมายที่หลากหลาย โดย

ผู้วิจัยสรุปในรูปแบบของตารางดังตารางที่ 2.3 ต่อไปนี ้
 
ตารางท่ี 2.3 สรปุความหมายของกริยาช่วย “ต้อง” 

ผู้กำหนด
ความหมาย 

ความหมาย 

1 2 3 4 5 6 

หน้าที ่
ความจำเป็น

ตาม
ข้อกำหนด 

ความ
จำเป็นจาก

ปัจจัย
ภายนอกที่
เกิดตาม
ธรรมชาติ 

ความเช่ือ
แน่ หรือ

การ
คาดคะเน 

การบงัคับ 
ขอร้อง ห้าม 

แนะนำ 
ตักเตือน 

ความ
ตั้งใจ 

กำชัย ทองหล่อ       

พรท ิพย ์  ภ ั ท ร
นาวิก 

      

นววรรณ พ ันธุ
เมธา 

      

ไพทยา มีสัตย์       

สุดา รังกุพันธุ์       

นฤดล จันทร์จารุ       

สำน ั ก งานราช
บัณฑิตยสภา 

      

Kiyoko 
Takahashi 

      

 

หมายเหตุ: ช่องที่มีเครื่องหมาย  แสดงถึงความหมายของ “ต้อง” ที่มีการกล่าวถึง 

 

จากตารางที่ 2.3 ความหมายของ “ต้อง” จำแนกออกเป็น 6 ความหมาย อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของความหมาย “หน้าที่” “ความจำเป็นตามข้อกำหนด” และ “ความจำเป็นจากปัจจยัภายนอกที่เกดิ
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ตามธรรมชาติ” นั้น แม้จะมีนักวิชาการ 4 คนกล่าวถึง แต่นักวิชาการ 3 ใน 4 คน ได้แก่ นววรรณ 
พันธุเมธา, ไพทยา มีสัตย์ และ Takahashi ไม่ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง 3 ความหมายนี้อย่าง
ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างระหว่าง “ความจำเป็นตามข้อกำหนด” กับ “ความจำเป็น
จากปัจจัยภายนอกที่เกิดตามธรรมชาติ” ที่มีเพียงนฤดล จันทร์จารุ (2552) เท่านั้นที่กล่าวถึงความ
แตกต่าง ผู้วิจัยจึงรวม 2 ความหมายน้ีไว้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน  

อย่างไรก็ดี แม้ความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” จะมีนักวิชาการกล่าวถึงมาก
ที่ส ุด แต่จากการวิเคราะห์ประโยคที่นักวิชาการยกตัวอย่างมา ผู ้วิจัยมองว่าความหมายนี้พึ่งพา
องค์ประกอบอื่นในประโยคค่อนข้างมาก เช่น น้อยต้องร้องเพลงแน่ จากตัวอย่างนี้ กริยาวิเศษณ์ 
“แน”่ เป็นคำที่กำหนดความหมายของความเช่ือแนแ่ละการคาดคะเน เพราะหากตัดคำว่า “แน”่ ออก
เหลือประโยคเพียง “น้อยต้องร้องเพลง” ก็อาจตีความได้ยากว่า “ต้อง” ในประโยคนี้ให้ความหมาย
ของความเช่ือแน่และการคาดคะเน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสรุปความหมายของ “ต้อง” ไว้มี 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความ
จำเป็น (2) ความเช่ือและการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความ
ตั้งใจ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประโยคในความหมาย (2) - (4) ผู้วิจัยมองว่าความหมายหลักของ
ประโยคคือหน้าที่และความจำเป็น ส่วนความหมาย (2) - (4) เป็นความหมายแฝงที่ต้องอาศัยการ
ตีความบริบทหรือองค์ประกอบอื่นในประโยคร่วมถึงจะสื่อความถึงความหมายได ้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 2.34 (ความเช่ือแน่และการคาดคะเน) 
เขา ต้อง มา แน ่

(ประโยคแต่งเอง) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น หากตัด “แน่” ออกเหลือประโยคว่า “เขาต้องมา” คำว่า “ต้อง” ใน
ประโยคนี้จะตีความได้ว่าเป็น “หน้าที่หรือความจำเป็น” และยากที่จะตีความว่าหมายถึงความเช่ือแน่
และการคาดคะเน 

 
ตัวอย่าง 2.35 (การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน) 
เธอ ต้อง คืนหนังสือให้ห้องสมุดวันน้ี นะ 

(ประโยคแต่งเอง) 
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จากตัวอย่างข้างต้น หากตัด “นะ” ออกเหลือประโยคว่า “เธอต้องคืนหนังสือให้หอ้งสมุดวันนี”้ 
“ต้อง” ในประโยคนี้จะสื่อความถึง “หน้าที่หรือความจำเป็น” มากกว่า “การบังคับ ขอร้อง แนะนำ 
ตักเตือน” 
 

ตัวอย่าง 2.36 (ความตั้งใจ) 
ฉัน ต้อง ไปพบอาจารย์ ให้ได ้

(ประโยคแต่งเอง) 
 

จากตัวอย่างข้างต้น หากตัด “ให้ได้” ออกเหลือประโยคว่า “ฉันต้องไปพบอาจารย์” คำว่า 
“ต้อง” ในประโยคนี้จะสื่อความถึง “หน้าที่หรือความจำเป็น” มากกว่า “ความตั้งใจ” ด้วยเหตุนี้ 
ผู้วิจัยจึงแยกความหมายของ “ต้อง” ออกเป็นความหมายหลักและความหมายรอง ดังนี้ 
 

ความหมายหลัก:  (1) หน้าที่และความจำเป็น 
ความหมายรอง:   (2) ความเช่ือและการคาดคะเน  

(3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน  
(4) ความตั้งใจ 

 
2.6 なければならない 

ในส่วนของなければならない ผู ้ว ิจ ัยจะอธิบายโดยแบ่งออกหัวข้อเป็นไวยากรณ์และ
ความหมาย ดังนี ้

 
2.6.1 ไวยากรณ์ 

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 2.4なければならない เป็นทัศนภาวะประเภทหนึ่ง โดยなければな

らない ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนหน้าที่แสดงเงื่อนไขหรือ なければและส่วนหลังที่แสดง
ความปฏิเสธหรือならない โดยส่วนหน้าที่แสดงเงื่อนไขนั้น นอกเหนือจาก なければแล้วยัง
สามารถเขียนในรูปなくては、ないと、なかったら、ないなら ได้เช่นกัน (Kato, 2006) 
สำหรับส่วนหลัง นอกจาก ならないก็ยังสามารถเขียนได้ในหลายรูปแบบ เช่น いけない、だ

めだ (Alfonso, 1980;  Kato, 2006; Morita and Matsuki, 1989) 困る、つまらない、う

るさい (Alfonso, 1980) まずい (Kato, 2006) ทำให้ なければならない เป็นสำนวนหนึ่งที่
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ปรากฏได้ในรูปแบบที่หลากหลาย แตโ่ดยทั่วไปมักพบในรูป なければいけない、なくてはい

けない、なくてはならない、ないといけない (Iori, 2012; Nitta, 2003) นอกจากนี ้ เมื่อ
พิจารณาภาษาเขียนและภาษาพูด ในภาษาเขียนจะพบสำนวนนี้เขียนอยู่ในรูปของ ねばなら

ぬ (Morita and Matsuki, 1989; Nitta, 2003) และ ねばならない (Nitta, 2003) ส ่วนใน
ภาษาพูดจะพบในรูปของ なきゃなんない (Kato, 2006) บางครั้ง なくては และ なければ 

ยังถูกลดรูปเป็น なくちゃ และ なきゃและมีการละส่วนหลังไว้ด้วย เช่น あ、もう５時だ。

早く帰らなくちゃ。(Nitta, 2003) อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยน้ีจะเขียนสำนวนน้ีด้วย なけれ

ばならない เท่านั้น 

 
2.6.2 ความหมาย 

นักว ิชาการหลายคน (Morita and Matsuki, Nitta, Gomaru, Moriyama, Group 
Jammassy, Koyano, Kato, Arita, Masuoka, Takanashi) ได้ศึกษาและให้ความหมายของ 
なければならない และจัดประเภทของทัศนภาวะไว้ดังต่อไปนี้ 

 
Yoshiyuki Morita and Masae Matsuki (1989) 

Morita and Matsuki (1989)  ก ล ่ า ว ว ่ า  なければならない・なければいけない 

ประกอบด้วยความหมายดังต่อไปนี้ 
 

1. หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบ 
ความหมายน้ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับทัศนภาวะ べきだ、ものだ ที่แสดงถึงความคิดเห็น

ของผู้พูดว่าการกระทำนั้นมีความสมควร เมื่อกริยาที่ปรากฏในประโยคเป็นกริยาแสดงการ
กระทำ (動作性) なければならない・なければいけない จะแสดงความหมายของหน้าทีห่รอื
ความรับผิดชอบ เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.37 歴史の浅い職業は、妻子を養わなければならない男性が飛び

込むには、勇気が要るからではないか。 
(Morita and Matsuki, 1989: p. 184) 

 
จากตัวอย่าง 2.37 ตีความได้ว่า 妻子を養わなければならない เป็นหน้าที่ของผู้ชาย 

เนื่องจากในความเข้าใจของสังคมทั่วไป ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว จึงมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดู
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ภรรยาและบุตรโดยไม่อาจปฏิเสธได้ ดังนั้น 妻子を養う ที่เป็นส่วนขยายคำนาม 男性  (ผู้ชาย) 
จึงเป็นการแสดงถึงหน้าที่ 

 
2. การเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำการบางอย่าง 

なければならない สามารถใช้เพื่อแสดงการเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำบางอย่าง แต่อีก
ฝ่ายจะปฏิบัติตามที่เรียกร้องหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับความตั้งใจของอีกฝ่าย เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.38 だけどきみはどうしても来てくれなくてはいけない。 

(Morita and Matsuki, 1989: p. 188) 
 

จากตัวอย่าง 2.38 ผู้พูดเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาให้ได้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม โดยที่อีก
ฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจมาตามคำเรียกร้องหรือไม่ก็ได้ 

 
3. คุณสมบัติโดยธรรมชาติของสิ่งนั้น 

เมื่อกริยาของประโยคเป็นกริยาแสดงสภาพ (状態性) なければならない จะแสดงถึง
สิ่งที่ควรเป็นตามคุณสมบัติโดยธรรมชาติของสิ่งนั้นที่ผู ้พูดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือ
เรียกว่าเป็น “ผลลัพธ์ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ” (必然的帰結) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ はず

だ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 2.39 砂に浮べる船は、もっとちがった性質をもっていなければな

らないのだ。 
(Morita and Matsuki, 1989: p. 186) 

 
กริยาแสดงสภาพในตัวอย่าง 2.39 คือ (もって) いる ซึ่งสื่อความว่าเรือที่สามารถลอย

อยู่บนพื้นทรายได้ต้องมีคุณสมบัติบางประการที่แตกต่างจากเรือโดยทั่วไป หากขาดคุณสมบัติ
นัน้ เรือจะลอยอยู่บนพื้นทรายไม่ได้  

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับคำกริยา言う ที่แม้คำกริยานี้จะแสดงการกระทำ (動作

性)  แต่ในตัวอย่าง 2.40 คำกริยา 言う ไม่ได้แสดงความหมายของ “การพูด” แต่แสดงถึงการ
ยอมรับสภาพโดยธรรมชาติ 
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ตัวอย่าง 2.40 身代が朽ち木のようにがっくりと折れ倒れるのはありがちと

言わなければならない。 

(Morita and Matsuki, 1989: p. 186) 
 

สำหรับ 言わなければならないในตัวอย่าง 2.40 นั ้น Morita and Matsuki (1989) 
กล่าวว่าหากแปลจากรูปกริยาที่ปรากฏ จะหมายความว่า “ต้องพูด” แต่ประโยคนี้แฝงด้วย
ความหมายของสภาพโดยธรรมชาติ (当然) คือ ทรัพย์สมบัติก็เปรียบเสมือนต้นไม้ทีผุ่พังที่พรอ้ม
จะหักโค่นลงมาได้ทุกเมื ่อ ประโยคนี้จ ึงหมายความว่าผู ้พูดจำต้องยอมรับสภาพนั้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าความหมายแฝงนี้อาจไม่ได้เกิดกับกรยิา 言う เท่านั้น 
แต่เกิดกับกริยาอื่น ๆ เช่น 考える หรือ 見る ได้เช่นกัน 

 
4. การแสดงความรู้สึกสำนึกหรือไม่พึงพอใจ 

なければならないที่อยู ่ในรูปอดีต なければならなかった นอกจากจะใช้แสดงถึง
ความจำเป็นในอดีตแล้ว ยังสามารถใช้แสดงถึงความรู้สึกสำนึกหรือไม่พึงพอใจของผู้พูดที่ไม่ได้
กระทำเหตุการณ์หนึ่งในอดีตได้เช่นกัน แต่จากประโยคไม่สามารถบอกได้ว่า ณ เวลาที่ผู้พูด
กล่าวประโยคนี้ การกระทำหรือสภาพน้ันเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.41 先週中に原稿を書き上げなければならなかった。 

(Morita and Matsuki, 1989: p. 191) 
 

ตัวอย่าง 2.41 มีเงื่อนไขเบื้องต้นคือ ภายในสัปดาห์ที่แล้ว ผู้พูดต้องเขียนร่างบทให้เสร็จ 
แต่กลับไม่ได้ทำ ส่วนเหตุการณ์ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ 2 เหตุการณ์ คือ (1) ในที่สุดผู้พูดก็
เขียนจนเสร็จ หรือ (2) สุดท้ายผู้พูดเขียนเสร็จไม่ทันตามกำหนด 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าความหมายนี้เป็นความหมายที่ต้องอิงกับบริบทแวดล้อมใน
ประโยคเป็นอย่างมาก เนื่องจากหากไม่มีบริบทแวดล้อม ประโยคข้างต้นจะสื่อความได้เพียง
ความจำเป็นหรือหน้าที่ที่ต้องทำในอดีต 

 
5. ความตั้งใจ 

Morita and Matsuki (1989) ไม่ได้แยกความหมายนี้ออกมาอย่างละเอียด แต่อธิบาย
เพียงว่าเมื ่อ なければ ตามด้วย いけない และภาคแสดงประกอบด้วยกริยาที ่ผ ู ้พูดเป็น
ผู้กระทำเอง จะแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้พูดที่ตั้งใจจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน เช่น 
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ตัวอย่าง 2.42 彼女が来ないうちに、私はこの村をさっさと立ち去ってしま

った方がいい。そうしなくっちゃいけない。－そう自分で自

分に言って聞かせるようにしながら・・・ 
(Morita and Matsuki, 1989: p. 188) 

 
ตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความตั้งใจของ 私หรือฉัน ซึ่งเป็นบุรุษที่ 1 ที่จะออกจากหมู่บ้าน

ไปในขณะที่ 彼女 หรือเธอยังไม่มา อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าประโยคนี้สื่อความถึงหน้าที่หรือ
ความจำเป็นได้เช่นกัน 

 
Yoshio Nitta (1991, 2003) 

Nitta (1991) แสดงถึงมุมมองของผู้พูดที่ประเมินเหตุการณ์หรือการกระทำหนึ่ง ๆ ว่า
เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ผู้พูดคาดหวังหรือไม่คาดหวังให้เกิด และจำเป็นหรือไม่จำเป็น Nitta (1991, 
2003) อธิบายถึงความหมายของ なければならない ไว้ดังนี ้

 
1. หน้าท่ีหรือกฎเกณฑ์ 

なければならないแสดงถึงการกระทำที่เป็นไปตามหน้าที่หรือกฎเกณฑ์ ใช้เพื่ออธิบาย
ความเป็นจริงและไม่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน หรือ
เรียกว่า ความหมายเชิงภววิสัย (客観的な規範) เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.43 この箇所のサインは直筆で書かなくてはならない。  

(Nitta, 2003: p. 95) 
 

ตัวอย่าง 2.43 เป็นการกล่าวถึงกฎที่ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ซึ่งเป็นการ
กล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่ไม่มีความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้พูดเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 
2. ความจำเป็น 

สำหรับความหมายนี้ Nitta (2003) จัดอยู่ในทัศนภาวะที่เป็น “การประเมินถึงความ
สมควร (当為判断)” กล่าวคือมีความหมายเชิงอัตวิสัย (主観的な判断) อย่างไรก็ตาม ใน
ความหมายของความจำเป็นที่เป็นมุมมองเชิงอัตวิสัย Nitta (2003) ยกตัวอย่างเฉพาะ ～ばい

い、べきだ、ものだ และ ことだ ไว้เท่านั้น 
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3. การกระตุ้นให้อีกฝ่ายกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ความหมายนี้หมายถึงการแนะนำ การขอร้อง และคำสั่งเชิงบอกเล่า ซึ่งสื่อความหมาย

เดียวกับ したほうがいい (Nitta, 1991 อ้างถึงใน Takanashi, 2000: 2012) โดยจุดสังเกต
สำคัญที่จะบ่งบอกว่า なければならない แสดงถึงความหมายนี้ คือ บุคคลที่จะลงมือกระทำ
เพื่อทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นบุรุษที่ 2 หรือไม่ เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.44 君はすぐに行かなければならない。 

(Nitta, 1991: p. 257) 
 
ตัวอย่าง 2.45 ほんとに、もう少し気をつけていただかなくっちゃ。 

(Nitta, 1991: p. 257) 
 

Nitta (1991) อธิบายว่าตัวอย่าง 2.44 เป็นการเรียกร้องให้บุรุษที่ 2 (君) ไปในทันที 
ในขณะที่ตัวอย่าง 2.45 แม้ไม่มีคำใดบ่งบอกความเป็นบุรุษที่ 2 อย่างชัดเจน แต่จากคำกริยา 
いただく ทำให้ทราบว่าผู ้ที ่จะลงมือกระทำไม่ใช่ผู ้พูดแต่เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง  อย่างไรก็ตาม 
เช่นเดียวกับความหมายของการเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำการบางอย่างของ Morita and 
Matsuki (1989) ผู้วิจัยมองว่าหากตัดคำกริยา いただく ออกจากประโยคตัวอย่าง 2.45 เหลือ
ประโยค ほんとに、もう少し気をつけなくっちゃ。 ก็สื่อความถึงความจำเป็นได้เช่นกัน 

 
4. การแสดงความรู้สึกสำนึกหรือไม่พึงพอใจเพราะไม่ได้กระทำเหตุการณ์บางอย่างใน

อดีต 
なければならない ที่จะแสดงความหมายน้ีปรากฏในรูปอดีต เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.46  こんなに具合が悪くなるなら、会社を休まなくてはいけなか

った。 
(Nitta, 2003: p. 96) 

 
ตัวอย่าง 2.46 ผู้พูดรู้สึกสำนึกว่าก่อนหน้านี้ควรลางาน แต่ในความเป็นจริง ผู้พูดไม่ได้ลา 

ทำให้อาการป่วยย่ำแย่กว่าที่ควรเป็น  
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ตัวอย่าง 2.47 ［電車に乗り遅れて］ああ、しまった。あと１０分早く家を

出なくちゃいけなかった。  
(Nitta, 2003: p. 108) 

 
ตัวอย่าง 2.47 แสดงถึงความรู้สึกผิดของผู้พูดที่ไม่ได้ออกจากบ้านให้เร็วข้ึนอีก 10 นาที 

จึงพลาดขบวนรถไฟ แต่ถ้าออกจากบ้านเร็วข้ึน 10 นาที ผู้พูดจะข้ึนรถไฟขบวนที่ต้องการได้ทัน 
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับความหมายนี้ที่อธิบายไว้โดย Morita and Matsuki (1989) ผู้วิจัย
มองว่าประโยคจะสื่อถึงความหมายนี้ได้ต้องอ้างอิงกับบริบทแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากไม่มี
บริบทแวดล้อม なければならなかった จะสื่อความหมายเพียงความจำเป็นในอดีต 

 
5. การคาดการณ์ตามหลักความเป็นเหตุเป็นผล 

ผู้พูดคาดการณ์ตามหลักเหตุผลว่า เหตุการณ์นั้นจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล้วอย่างแน่นอน 
ความหมายในกรณีนี้จะใกล้เคียงกับความหมายของ はずだ เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.48 ２時間前に出発したのなら、もう到着していなくてはいけな

い。 
(Nitta, 2003: p. 109) 

 
ตัวอย่าง 2.48 ผู้พูดคาดการณ์โดยคำนวณจากเวลาและระยะทางว่า ถ้าออกเดินทาง

ตั้งแต่ 2 ช่ัวโมงก่อน ณ เวลาน้ีต้องถึงที่หมายแล้ว 
 

6. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
Nitta (2003) กล่าวว่าなければならない สามารถใช้อธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ค่อยพบ
เห็นการใช้ในความหมายน้ีเท่าใดนัก เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.49 新しい風船をふくらますときは、強く息を吹き込まなくては

いけない。 
(Nitta, 2003: p. 97) 

 
ตัวอย่าง 2.49 อธิบายถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติว่า เวลาเป่าลูกโป่งลูกใหม่ ต้องเป่า

ลมหายใจแรง ๆ เข้าไปในลูกโป่ง ผู้วิจัยมองว่า ความหมายนี้เหมือนกับความจำเป็น หาก
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พิจารณาจากตัวอย่างข้างต้น การเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งเป็นการกระทำที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้
ลูกโป่งพองตัว 

จากความหมายทั้ง 6 ประการข้างต้น แม้ความหมายส่วนใหญ่จะคล้ายกับที่ Morita 
and Matsuki (1989) อธิบายไว้ แต่ Nitta (2003) ชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่น่าสนใจประการหนึ่ง
คือ ความหมายเชิงอัตวิสัย (主観) และภววิสัย (客観) ซึ ่งทำให้ต่อมามีนักวิชาการบางคน
กล่าวถึง なければならない ในความหมายเชิงภววิสัย (客観) ด้วย 

 
Shizuka Gomaru (1995) 

Gomaru (1995) อธิบายถึงความหมายและเงื่อนไขการใช้ なければならない ไว้ดังนี ้
 

1. หน้าท่ีหรือความจำเป็น 
なければならないที่แสดงถึงหน้าที ่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือความ

จำเป็น ซึ ่งเป็นทัศนภาวะกลุ่มเดียวกับ べきだ สามารถสื่อได้ทั้งเหตุการณ์ในอนาคตหรือ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.50  日本では、車は左側を通らなければならない。 

(Gomaru, 1995: p. 30) 
 

なければならない ในตัวอย่าง 2.50 แสดงถึงหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ปุ่น 

 
ตัวอย่าง 2.51 子供がいつも泥んこになって帰ってくるから、毎日洗濯しな

くちゃいけない。 
(Gomaru, 1995: p. 35) 

 
ส่วนตัวอย่าง 2.51 แสดงถึงความจำเป็น โดยแม่อาจพูดประโยคนี้ก่อนซักผ้าหรือขณะ

ซักผ้าอยู่ หรืออาจต้องการสื่อว่าซักผ้าทุกวันเป็นกิจวัตรมาตั้งแต่อดีต สิ่งที่จะช่วยให้ระบุ
ช่วงเวลาของเหตุการณ์ได้คือคำวิเศษณ์และบริบทแวดล้อมในประโยค 

นอกจากนี้ Gomaru (1995) ยังกล่าวว่า なければならない มีอีกความหมายหนึ่งคือ 
ความเป็นจริงตามเงื่อนไข ดังตัวอย่าง 2.52 

 



 46 

ตัวอย่าง 2.52 駅から学校まで行くには一キロほど歩かなければならない。 
(Gomaru, 1995: p. 30) 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่ได้แยกความหมายนี้ออกมาเป็นอีก 1 หัวข้อ เนื่องจากมองว่า

ประโยคนี้สื่อถึงความจำเป็นที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือก็คือระยะห่างระหว่างสถานีรถไฟกับ
โรงเรียน 

 
2. โชคชะตา 

なければならない สามารถแสดงถึงโชคชะตาที่หลีกเลี ่ยงไม่ได้ เช่น ความตาย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

 
ตัวอย่าง 2.53 人間はいつか誰でも死ななければならない。 

(Gomaru, 1995: p. 30) 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมองว่าความหมายนี้แสดงความหมายเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ 

 
3. การเรียกร้อง 

なければならないจะแสดงความหมายของการเรยีกร้องเมื่อผู้พูดกับผู้กระทำเปน็คนละ
บุคคลกัน เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.54 正ちゃん、がんばらなければだめよ。でないと、団地の子供

たちに追い越されてしまうわ。 
(Gomaru, 1995: p. 32) 

 
จากตัวอย่าง 2.54 จะเห็นได้ว่าผู้พูดกับผู้กระทำเป็นคนละบุคคลกัน ประโยคนี้จึงแสดง

ถึงการเรียกร้องที่ผู้พูดหรือพ่อแม่มีต่อผู้กระทำหรือลูก 
 

4. ความตั้งใจ หรือการบอกตัวเองว่าต้องทำสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามกับความหมายของการเรียกร้องที่ผู้กระทำต้องเป็นบุรุษที่ 2 หากผู้ลงมือ

กระทำในประโยคเป็นบุรุษที่ 1 หรือตัวผู้พูด なければならない จะแสดงถึงความตั้งใจที่จะทำ
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ให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริง หรือการบอกตัวเองว่าต้องทำสิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจไม่
ปรากฏผู้กระทำในประโยคอย่างชัดเจน แต่ก็ตีความได้ว่าผู้ที่จะกระทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็น
ผู้พูดเอง เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.55 
「あそこのお店のうなぎ、おいしいんだよ。食べたことある？」 
「本当？それは是非いつかご一緒にしなきゃ。」  

(Gomaru, 1995: p. 33) 
 
จากตัวอย่าง 2.55 ผู้พูดแสดงถึงความตั้งใจที่จะไปกินอาหารที่รา้นอาหารทีอ่ีกฝา่ยพูดถึง

สักครั้งหนึ่ง 
 

ตัวอย่าง 2.56 「せっかく来たんだから、楽しまなくちゃ。」 

(Gomaru, 1995: p. 33) 
 

จากตัวอย่าง 2.56 ผู้พูดคิดว่าตัวเองอุตส่าห์ตั้งใจมาถึงที่นี่แล้ว จึงควรสนุกกับการมา
สถานที่แห่งนั้น 

แม้ Gomaru (1995) จะอธิบายว่าประโยคตัวอย่างข้างต้นแสดงถึงความตั้งใจ แต่ผู้วิจัย
มองว่าสามารถสื่อถึงการเรียกร้องที่มีต่อคู่สนทนาหรือบุรุษที่ 2 ได้เช่นกัน 

 
5. การแสดงความไม่พอใจเมื่อผู้พูดไม่เต็มใจท่ีต้องกระทำบางอย่าง 

なければならない สามารถใช้ในการรำพึงรำพันกับตัวเอง กรณีผู้พูดไม่อยากทำแตจ่ำ
ใจต้องทำด้วยสถานการณ์บังคับ เช่น  

 
ตัวอย่าง 2.57 あんなヤツに礼を言わなくてはならないとは。  

(Gomaru, 1995: p. 33) 
 

Gomaru (1995) อธิบายว่าตัวอย่าง 2.57 แสดงถึงความไม่พึงพอใจของผู้พูดที่จะต้อง
กล่าวขอบคุณบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากตัดบริบทแวดล้อมออก เหลือประโยค あのような

人に礼を言わなくてはならない ประโยคไม่สามารถสื่อความถึงการแสดงความไม่เต็มใจของ
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ผู้พูดได้ แต่เป็นความหมายของความจำเป็น ดังนั้นการที่ なければならない จะถ่ายทอดถึง
ความรู้สึกนี้ของผู้พูดได้ ต้องอาศัยบริบทแวดล้อมค่อนข้างมาก 

 
Takuro Moriyama (1997) 

Moriyama (1997) อธิบายความหมายของ なければならない ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
 

1. หน้าท่ีหรือความจำเป็น 
（し）なければならないเป็นสำนวนที่ใช้แสดงถึงการประเมินคุณค่าเหตุการณ์ของผู้

พูด (価値判断) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับするべきだ、するほうがいい、ざるを得ない、ない

わけにはいかない、しかない、必要だ、ものだ、ことだ ที่แสดงความหมายของหน้าที่
หรือความจำเป็น ซึ่งเป็นได้ทั้งความหมายเชิงอัตวิสัย (主観) และภววิสัย (客観) เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.58 กรณีความหมายเชิงอัตวิสัย 
学生は平和について考えなければならない。 

(Moriyama, 1997: p. 18) 
 
ตัวอย่าง 2.59 กรณีความหมายเชิงภววิสัย 
 転入者は１週間以内に届けを出さなければならない。 

(Moriyama, 1997: p. 18) 
 

นอกจากนี้ ในประโยคอาจปรากฏคำว่า 必ずควบคู่กับ なければならない ได้ด้วย 
ทั้งนี้ Moriyama (1997) ตั้งข้อสังเกตหนึ่งที่ไม่มีใครกล่าวถึง นั่นคือ การเติมคำว่า と思

うต่อท้าย なければならないโดยกรณีของความหมายเชิงอัตวิสัย (主観) なければならない 
อาจต่อท้ายด้วย と思う ได้โดยไม่ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.60  学生は平和について考えなければならない。 

ตัวอย่าง 2.61  学生は平和について考えなければならないと思う。 

(Moriyama, 1997: p. 18) 
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ตัวอย่าง 2.60 และ 2.61 แสดงถึงความคิดเห็นของผู ้พูดที ่ประเมินว่านักเรียนต้อง
คำนึงถึงความสันติสุข ดังนั้น แม้เติมคำว่าと思う ต่อท้าย ประโยคก็ยังแสดงถึงความคิดเห็น
ของผู้พูดเช่นเดิม 

แต่หาก なければならないมีความหมายเชิงภววิสัย (客観) จะไม่สามารถต่อท้าย
ประโยคด้วย と思う ได้ เพราะจะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.62  転入者は１週間以内に届けを出さなければならない。 

ตัวอย่าง 2.63 転入者は１週間以内に届けを出さなければならないと思う。 
(Moriyama, 1997: p. 18) 

  
ในตัวอย่าง 2.62 เป็นความหมายเชิงภววิสัย (客観) คือเป็นการอธิบายถึงหน้าที่ที่ผู้เข้า

พักอาศัยต้องทำ แต่เมื่อต่อท้ายด้วย と思う ดังตัวอย่าง 2.63 ประโยคนี้จะไม่ได้อธิบายถึง
หน้าที่ แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้พูดได้รับข้อมูลมาจากแหล่งอื่นและนำข้อมูลนั้นมาถ่ายทอด 

 
2. การคาดคะเนอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

นอกจากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น なければならない ยังมีวิธีการใช้เพื่อแสดงการ
คาดคะเนอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ด้วย ซึ ่ง Moriyama (1997) จัด なければならない ใน
ความหมายน้ีเป็นทัศนภาวะประเภทเดียวกับ はずだ เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.64 彼の指紋がある以上、犯人は彼でなければならない。 

(Moriyama, 1997: p. 13) 
 

จากตัวอย่าง 2.64 ผู้พูดคาดคะเนอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากลายนิ้วมือว่า คนร้ายต้องเป็น
เขา (彼) อย่างแน่นอน 

 
Group Jammassy (1998) 

จากโครงสร้างไวยากรณ์ なければならない ใช้ในการแสดงความหมายว่า หากบางสิ่ง
ยังไม่เกิดข้ึนโดยสมบูรณ์ อีกสิ่งหนึ่งก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ กล่าวคือ สิ่งนั้นมีความจำเป็น ขาด
ไม่ได้ หรือเป็นหน้าที่ เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 2.65 もう１０時だから、そろそろ帰らなければ。 

(Group Jammassy, 1998: p. 383) 
 

Tetsuo Koyano (2005) 
Koyano (2005) กล ่าวว ่า なければならない เป ็นท ัศนภาวะประเภท Deontic 

modality ที ่อยู ่ในกลุ ่มเดียวกับ したほうがいい、ざるを得ない、べきだ โดยทั ่วไปมัก
ตีความกันว่า なければならないแสดงถึงหน้าที่และความจำเป็น แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็น
บุรุษที่ 1, 2 และ 3 ของผู้กระทำเหตุการณ์ในประโยค ทำให้ทราบว่าสำนวนนี้มีความหมายที่
หลากหลาย ดังนี้ 

 
1. หน้าท่ี 

なければならない ที่แสดงความหมายถึง “หน้าที่” ประกอบด้วยคำสำคัญ 3 คำ ได้แก่ 
“ประเมิน” (評価) “กฎเกณฑ์” (規範) และ “เลือก” (選択) กล่าวคือ なければならない 
แสดงถึงความคิดเห็นของผู้พูดที่ “ประเมิน” (評価) คุณค่าของเหตุการณ์จาก “กฎเกณฑ์” (規
範) ที่อยู่ในบริบทว่าผู้พูดมีหน้าที่ต้องทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น และ “เลือก” (選択) ที่จะ
กระทำเพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เหตุการณ์อื่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.66 保護者は、時別の事情がある場合の外は、深夜（午後11時か

ら午前４時までの間をいう。以下同じ）に青少年を外出させ

ないように努めなければならない。 
(Koyano, 2005) 

 
ตัวอย่าง 2.66 เป็นบัญญัติกฎหมายเพื่อให้เยาวชนใช้ชีวิตไดอ้ย่างปลอดภัย โดยผู้บัญญัติ 

“ประเมิน” ว่าการพยายามไม่ให้เยาวชนออกนอกที่พักอาศัยยามค่ำคืนเป็นสิ ่งสำคัญ และ 
“เลือก” ให้ผู ้ปกครองปฏิบัติตามเนื ่องจากเล็งเห็นถึง “ความจำเป็น” และกำหนดเป็น 
“กฎเกณฑ์” 

 
2. การเรียกร้องและการขอร้อง 

ในความหมายนี้ なければならない เป็นทัศนภาวะที่มีต่อผู ้ฟัง (対人的モダリティ) 
และผู้กระทำให้เหตุการณ์ในประโยคเกิดข้ึนต้องเป็นบุรุษที่ 2 เช่น 
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ตัวอย่าง 2.67 どうしても此際のところでは貴方に助けて頂かなければなら

ない。 
(Koyano, 2005) 

 
จากตัวอย่าง 2.67 ไม่สามารถตีความได้ว่า なければならない แสดงถึงหน้าที่ เนื่องจาก

คำกริยา 頂く（いただく） แสดงว่าผู้พูดไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำเพื่อให้เหตุการณ์เกิดข้ึน แต่
เป็นผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือบุญคุณจากการกระทำของอีกฝา่ย ดังนั้น なければならな

い จึงเป็นการขอร้องของผู้พูดที่ต้องการความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย 
เช่นเดียวกับความหมายของการเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำการบางอย่างของ Morita 

and Matsuki (1989) และความหมายของการกระตุ้นให้อีกฝ่ายกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของ Nitta (1991) เนื่องจากประโยคมีคำกริยา 頂く ทำให้ใจความรวมของประโยคหมายถึง
การเรียกร้องหรือขอร้อง แต่หากตัดกริยาคำนี้ออก เหลือประโยคว่า どうしても此際のとこ

ろでは貴方を助けなければならない。 ประโยคนี้จะสื่อความถึงความจำเป็น 
 

3. การแนะนำ 
เช่นเดียวกับความหมายของการเรียกร้องและการขอร้อง กรณีของ なければならない 

ที่แสดงความหมายของการแนะนำ ผู้ที่ลงมือกระทำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นต้องเป็นบุรุษที่ 2 ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.68 あなたもう少し、社長の立場を利用しなくっちゃ。 

(Koyano, 2005) 
 
ในตัวอย่าง 2.68 ผู้พูดแนะนำกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยตรงให้กระทำการบางอย่าง นั่นคือการ

ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของประธานบริษัท แต่ผู้วิจัยมองว่าผู้พูดเล็งเห็นถึงความจำเป็นของ
การกระทำ จึงพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งเช่นน้ี ดังนั้น ความหมายพื้นฐานของしなくっちゃ  คือความ
จำเป็น 

 
4. ความจำใจต้องกระทำบางอย่าง 

Koyano (2005) กล ่าวถ ึ งม ุมมองการใช ้  なければならない ท ี ่ แตกต ่าง ไปจาก
นักวิชาการคนอื่น คือ การใช้เพื่อแสดงถึงความเกรงใจของผู้พูดที่มีต่ออีกฝ่าย ผู้พูดตระหนักดี
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ว่าการกระทำน้ันจะส่งผลไม่ดีต่ออีกฝ่ายและพยายามอดกลั้นที่จะไม่กระทำเช่นน้ัน แต่สุดท้าย
จำเป็นต้องทำเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังตัวอย่าง 2.69 

 
ตัวอย่าง 2.69 「おや、もう一時ですね」と谷口は腕時計を見て 

「じゃ、失礼しなくては。－社へ戻らなくていいんですか？」 

(Koyano, 2005) 
 
จากตัวอย่าง 2.69 ผู้พูดรู้สึกเสียมารยาทที่ต้องกลับก่อน และพยายามแสดงให้อีกฝ่าย

เห็นถึงความรู้สึกที่ตนเองพยายามควบคุมการกระทำนั ้น แต่สุดท้ายต้องทำ อย่างไรก็ตาม 
สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ผู้พูดต้องพยายามควบคุมการกระทำแต่ไม่สามารถทำได้ คือ เนื่องจากถูก
บังคับด้วยหน้าที่หรือความจำเป็นน่ันเอง 

 
5. ความตั้งใจ และการบอกตัวเองว่าต้องทำสิ่งนั้น 

ในการพิจารณาความหมายนี้ ต้องคำนึงถึงความเป็นบุรุษที่ 1, 2 และ 3 ของผู้กระทำ
ด้วย หากผู้ลงมือกระทำเป็นบรุุษที่ 1 หรือตัวผู้พูด なければならない จะแสดงถึงความตั้งใจที่
จะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม บางครั้งในประโยคอาจไม่ปรากฏผู้กระทำที่ชัดเจน 
นอกจากนี้ยังเป็นการบอกตัวเองว่าต้องทำสิ่งนั้น และยึดความตั้งใจนั้นเป็นกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินว่าตนเองจำเป็นต้องพยายามที่จะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริง 

 
ตัวอย่าง 2.70 だめだわ、しっかりしなきゃ。 

(Koyano, 2005) 
 
ตัวอย่าง 2.70 เป็นสถานการณ์ที่ผู้พูดรำพึงรำพันกับตัวเอง ดังนั้นจึงเป็นประโยคที่แสดง

ว่าผู้พูดตระหนักถึงสภาพที่ตัวเองควรเป็น และคิดว่าตัวเองมีความจำเป็นต้องพยายามทำให้
จิตใจหนักแน่นกว่าน้ี 

 
Shigehiro Kato (2006) 

Kato (2006) ได้ให้ความหมายของ なければならない ไว้ 2 ความหมาย ได้แก่ 
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1. หน้าท่ี และความจำเป็น 
なければならない จัดเป็นทัศนภาวะที่ใช้เพื ่อแสดงหน้าที ่ (義務助動詞) กล่าวคือ 

ผู้กระทำมีความสมควรหรือความจำเป็นต้องลงมือกระทำบางสิ่ง เพื่อทำให้สภาพใดสภาพหนึ่ง
เกิดข้ึน เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.71 葉子は明日の説明会に出席｛しなければいけない／しないと

ならない／しなかったらいけない／しなくてはならない／し

なきゃだめだ｝。 
(Kato, 2006: p. 54) 

 
ตัวอย่าง 2.71 แสดงถึงหน้าที่หรือความจำเป็นของ 葉子 ที่ต้องไปเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 

(説明会) ในวันรุ่งข้ึน 
 

2. เง่ือนไขเบื้องต้น 
เงื่อนไขเบื้องต้น หมายถึง คุณสมบัติที่ประธานของประโยคจำเป็นต้องมีใหค้รบถ้วนก่อน

ถึงจะมีอำนาจในการกระทำบางสิ่งต่อไป โดยなければならない แสดงความหมายของเงื่อนไข
เบื้องต้นเมื่อปรากฏในรูปของ ～ている เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.72 申請者は、審査に合格していなければならない。 

(Kato, 2006: p. 67) 
 

จากตัวอย่าง 2.72 ตีความได้ว่าผู ้สมัครจำเป็นต้องผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ก่อน 

 
Setsuko Arita (2007) 

Arita (2007) อธิบายว่า なければならない เป็นทัศนภาวะที่ผู้พูดใช้เพื ่อแสดงความ
คิดเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ หรือเรียกว่า Deontic Modality หรือ 義務的モダリティทั้งนี้ な
ければならない สามารถใช้ได้ทั้งกับกริยา いる、ある และคำวิเศษณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.73 กรณีกริยา いる 
レジには店長がいなければならない。 

(Arita, 2007: p. 26) 
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ตัวอย่าง 2.74 กรณีกริยา ある 
こんなに天気がいいんだから、花火大会はなければならない。 

(Arita, 2007: p. 26) 
 
ตัวอย่าง 2.75 กรณีคำวิเศษณ์ 
その映画はもっと安くなければならない。 

(Arita, 2007: p. 26) 
  

อย่างไรก็ดี แม้ Arita (2007) กล่าวว่า なければならない ใช้เพื่อแสดงความหมายของ
หน้าที ่โดยยกตัวอย่าง 3 ประโยคข้างต้นประกอบ แต่จากตัวอย่าง 2.74 และ 2.75 ผู ้วิจัย
ตีความว่า ผู้พูดบอกถึงสภาพที่ควรเป็นและเรียกร้องให้อีกฝ่ายลงมือกระทำเพื่อให้สภาพนั้น
เกิดข้ึน เนื่องจากประโยคตัวอย่างดังกล่าวไม่มีการระบุว่าบุคคลใดเปน็ประธานของประโยค อีก
ทั้งกริยาก็ไม่ใช่กริยาที่แสดงถึงความตั้งใจ 

 
Takashi Masuoka (2007) 

Masuoka (2007) อธิบายถึงความหมายและเงื่อนไขของなければならない ไว้ดังนี ้
 

1. ความจำเป็น 
なければならない จัดเป็นทัศนภาวะที่แสดงถึงการประเมินจากมุมมองของผู้พูดที่มีต่อ

เหตุการณ์ว่ามีคุณค่าอย่างไร (価値判断のモダリティ) ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับことだ、ものだ

、べきだ、ほうがよい โดยประโยคอาจมีการละประธานไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ระบุประธาน 
แต่มีแนวโน้มว่าผู้ที่จะกระทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นบุรุษที่ 1 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.76  再検討しなければいけない。  

(Masuoka, 2007: p. 219) 
 

Masuoka (2007) กล่าวว่าบุคคลที่จะพิจารณาใหม่อีกครั้งในประโยคข้างต้นมีแนวโน้ม
ที่จะหมายถึง 私 หรือ 私たち ซึ่งเป็นบุรุษที่ 1 มากกว่าあなた หรือ あなたたち ซึ่งเป็นบุรุษ
ที่ 2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าผู้ใดเป็นผู้ลงมือกระทำให้เหตุการณ์ในประโยคเกิดข้ึน 
Masuoka (2007) ได้เปรียบเทียบ なければならない กับ べきだ ด้วยตัวอย่าง 2 ประโยค
ต่อไปนี ้
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ตัวอย่าง 2.77  新経営陣も社員も、失ったものの大きさをかみしめるべきだ。 

(Masuoka, 2007: p. 220) 
 

ตัวอย่าง 2.78  新経営陣も社員も、失ったものの大きさをかみしめなければ

ならない。 
(Masuoka, 2007: p. 220) 

 
ตัวอย่าง 2.77 เป็นการเรียกร้องให้บุรุษที่ 3 หรือ新経営陣 และ 社員 ตระหนักถึง

ความสำคัญของสิ่งที่สูญเสียไป แม้ตัวอย่าง 2.78 อาจตีความได้เช่นเดียวกับตัวอย่าง 2.77 แต่
ขณะเดียวกันก็สามารถตีความได้ว่าบุคคลที่จะตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่สูญเส ียไป
รวมถึงผู้พูด หรือบุรุษที่ 1 ด้วย 

Masuoka (2007) กล่าวว่า สำนวนน้ีให้ความหมายได้ทั้งเชิงอัตวิสัย (主観) และภววิสัย 
(客観) เช่นเดียวกับแนวคิดของ Nitta (1991) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.79 กรณีความหมายเชิงอัตวิสัย 
しかし、知的な作業を独善的な立場から引き出して時間の腐食に耐えるものに

するためには、国際的討論の場は必要であり、こうした場に加わって知的アイ

デンティティを確立していくための戦略的見通しと知的技術は、どうしても開

発しなければならない。 

(Masuoka, 2007: p. 216) 
 

ตัวอย่าง 2.79 ผู้พูดแสดงความเห็นส่วนบุคคลว่าเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่สามารถทนต่อการ
สลายตัวตามกาลเวลา แผนเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีที่จะสร้างอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาต้องมี
การพัฒนา ซึ่งหากเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้พูดกล่าวถึงเรื่องนี้อาจมีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป 

 
ตัวอย่าง 2.80 กรณีความหมายเชิงภววิสัย 
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中か

ら選ばなければならない。 

(Masuoka, 2007: p. 216) 
 

ตัวอย่าง 2.80 อธิบายถึงเงื่อนไขของการแต่งตั้งนายกรฐัมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีจะได้รบั
การแต่งตั้งก็ต่อเมื่อได้รับเลือกจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยคที่ไม่ได้แสดงถึง
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ความคิดเห็นของผู้พูด แต่เป็นการแสดงถึงเงื่อนไขตามปกติ แม้จะเปลี่ยนให้บุคคลอื่นมาพูด
ประโยคนี้ ใจความของประโยคจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 

 
2. ความตั้งใจ 

เมื่อภาคแสดงของประโยคเป็นกริยาที ่มาจากความตั้งใจ และบุคคลที่กระทำการให้
เหตุการณ์นั ้นเก ิดขึ ้นเป็นบุรุษที ่ 1 なければならない จะสื ่อถึงความตั ้งใจ โดยที ่แฝง
ความหมายของหน้าที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.81 あの人の約束を守らないといけない。 

(Masuoka, 2007: p. 222) 
 

3. สิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามหลักความเป็นเหตุเป็นผล (論理的必然性) 
なければならない สามารถสื่อถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นอย่างแน่นอนได้ โดยที่ผ ู้พูด

คาดคะเนจากหลักความเป็นเหตุเป็นผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 2.82 そうであれこの隣に住んでいた老夫婦は、当然向島小梅町隣

人でなければならない。 
(Masuoka, 2007: p. 220) 

 
ตัวอย่าง 2.82 ผู้พูดพิจารณาถึงบริบทแวดล้อมและคาดการณ์ว่าสามีภรรยาวัยชราคู่นั้น

ต้องอาศัยติดกับเมือง 小梅 อย่างแน่นอน 
 

Shino Takanashi (2010) 
Takanashi (2010) จัด なければならない เป็นทัศนภาวะประเภทหนึ่งใน 評価のモダ

リティ และจัดอยู่ในประเภทเดียวกับ べきだ、ものだ、ことだ、ざるを得ない、しかな

い、ないわけにはいかない、必要がある、きっと、絶対に นอกจากนี้ยังสามารถใช้แสดง
ความต้องการของผู้พูด (希望表現) ได้เช่นกัน โดยจัดเป็นทัศนภาวะประเภทเดียวกับ ～たい

、てほしい、ぜひ、せめて、なるべく、命令形 (เช่น しろ、しなさい) 
Takanashi (2010) กล่าวว่าเดิมที なければならないแสดงถึงความจำเป็นที่ประเมิน

ตามความคิดเห็นของผู้พูดหรืออัตวิสัย (主観) หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปตามกฎของโลกและ
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ระบบธรรมชาติหรือภววิสัย (客観) โดยความหมายของ なければならない ที่ Takanashi 
(2010) กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 

 
1. หน้าท่ีและความจำเป็น 

หน้าที่และความจำเป็นในที่นี้เป็นความหมายเชิงภววิสัย (客観) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ
คิดเห็นของผู้พูด เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.83 本校の生徒は制服を着用しなければならない。 

(Takanashi, 2010: p. 217) 
 
ตัวอย่าง 2.83 เป็นการบอกถึงกฎของโรงเรียนแห่งนี้ที่นักเรียนมีหน้าที่ต้องใสเ่ครื่องแบบ

มาโรงเรียน 
 

2. กฎตามธรรมชาติ 
กฎตามธรรมชาติเป็นความหมายเชิงภววิสัย (客観) เช่นเดียวกับความหมายที่ 1 เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.84 氷を作るには、水を０度以下まで冷やさなくてはならない。 

(Takanashi, 2010: p. 3) 
 

ตัวอย่าง 2.84 เป็นการอธิบายถึงกฎธรรมชาติที่น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งเมื่ออุณหภูมิต่ำ
กว่า 0 องศาเซลเซียส 

 
3. การเรียกร้อง 

Takanashi (2010) กล่าวว่า なくてはいけない ใช้เพื่อแสดงถึงการเรียกร้องที่มีต่ออีก
ฝ่ายให้กระทำการบางอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.85  ［息子の友人に向かって］ 

今、お宅では、それは、それは、子供たちのことを心配して

いらっしゃるから、居場所ぐらいは明かしておかなければい

けません。 

(Takanashi, 2010: p. 197) 
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ตัวอย่าง 2.85 เป็นสิ่งที่ผู้พูดสั่งให้เพื่อนสนิทของลูกชายให้บอกที่อยู่ของลูกชาย 
 

4. การแนะนำ และการตักเตือน 
หากผู้พูดประเมินว่า การกระทำในประโยคเป็นที่สิ่งจำเป็นต่อผู้ฟัง สำนวนน้ีจะเป็นการ

แนะนำหรือตักเตือน ดังตัวอย่าง 2.86 
 

ตัวอย่าง 2.86  君はもっと努力をしなきゃいけない。 
(Takanashi, 2010: p. 175) 

 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นการตักเตือนผู้ฟัง (君) ซึ่งเป็นบุรุษที่ 2 ให้พยายามมากข้ึน 
 

5. ความตั้งใจของผู้พูด 
สำหรับความหมายน้ี ส่วนหลังมักถูกละเป็น なくちゃ、なきゃ、ないと เช่น 

 
ตัวอย่าง 2.87 人間、容姿ではありませんよね。私もまだまだ、がんばらな

くちゃ。 
(Takanashi, 2010: p. 204) 

 
ตัวอย่าง 2.87 มีความหมายที่ชัดเจนว่าผู้ลงมือกระทำเป็นผู้พูดอย่างแน่นอน ดังนั้น

ตัวอย่างนี้จึงแสดงถึงความตั้งใจของผู้พูดที่ต้องการพยายามให้มากขึ้น 
 

6. คำสั่ง 
ในกรณีนี้ ผู้ที่จะกระทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนเป็นบุรุษที่ 2 ซึ่งบุรุษที่ 2 อาจปรากฏรูปใน

ประโยคหรือไม่ก็ได้ เช่น 
 

ตัวอย่าง 2.88 君は早く行かなければならない。 
(Takanashi, 2010: p. 205) 

 
ตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยคที่ผู้พูดออกคำสั่งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (君) ว่าให้รีบไป 
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7. เหตุการณ์ท่ีไม่เกิดขึ้นตามท่ีคาดการณ์ไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ความหมายนี้ใช้เมื ่อสิ ่งที ่เกิดขึ ้นจริงขัดกับหลักเหตุผลที ่ผ ู ้พูดคาดไว้  ซึ ่งมักใช้กับ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ กริยาในภาคแสดงต้องไม่ใช่กริยาที่มีความหมายเชิงลบ 
เช่น 遅れる และ 不合格になる ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 2.89  ２時間前に出たのだから、もう着いていなければならない。 

(Takanashi, 2010: p. 220) 
 

ตัวอย่างข้างต้นหมายความว่าใครสักคนออกเดินทางตั้งแต่ 2 ชั่วโมงก่อน ดังนั้น หาก
คำนวณจากระยะทางและเวลา ตอนนี้ต้องถึงที่หมายแล้วแต่ในความเป็นจริงยังเดินทางไม่ถึง 

อย่างไรก็ตาม ความหมายนี้ใกล้เคียงกับความหมายของการคาดการณ์ตามหลักความ
เป็นเหตุเป็นผลที่ให้ไว้โดย Nitta (2003) เพียงแต่ Nitta (2003) ไม่ได้กล่าวถึงมุมมองของความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่เกิดข้ึนจริงกับสิ่งที่ผู้พูดคาดการณ์ไว้ 

 
สรุปความหมายของ なければならない 

なければならない มีหลายความหมาย ความหมายที่มีการกล่าวถึงเป็นส่วนใหญ่คือหน้าที่และ
ความจำเป็น อีกทั้งยังมีความหมายอื่นอีก ผู้วิจัยสรุปความหมายของ なければならないไว้ดังนี ้
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ตารางท่ี 2.4 สรปุความหมายของ なければならない 

ผู้กำหนด
ความหมาย 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ความ
จำเป็น 

หน้าที่ 
กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ 

การ
เรียกร้อง 
แนะนำ 
ตักเตือน 

ความ 
ตั้งใจ 

ผลลัพธ์ที่
หลีกเล่ียงไม่ได้ 
หรือเป็นไปตาม

ธรรมชาติ  

การ
สันนิษฐาน
และการ
คาดคะเน 

ความรู้สึกไม่
พอใจที่ไม่ได้ทำ
เหตุการณ์ใน

อดีต 

เงื่อนไข
เบ้ืองต้น 

Yoshiyuki 
Morita and 
Masae Matsuki 

 
       

Yoshio Nitta         
Shizuka 
Gomaru 

      
 

 

Takuro 
Moriyama 

        

Group 
Jammassy 

        

Tetsuo Koyano         
Shigehiro Kato         
Setsuko Arita         
Takashi 
Masuoka 

        

Shino 
Takanashi 

        

 

หมายเหตุ: ช่องทีม่ีเครื่องหมาย  แสดงถึงความหมายของ なければならない ทีม่ีการกล่าวถึง 
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จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า なければならない มีความหมายที่หลากหลาย อย่างไรก็ดี 
สำหรับความหมายของ “ความจำเป็น” และ “หน้าที่ กฎเกณฑ์ หรือข้อบงัคับ” มเีพียง Nitta (1991, 
2003) ที่แยก 2 ความหมายออกจากกัน ในขณะที่ Gomaru (1995), Moriyama (1997), Group 
Jammassy (1998), Kato (2006) และ Takanashi (2010) รวมไว้เป็นหมวดเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี 
ผู้วิจัยจงึอ้างอิงตามการแยกความหมายของนักวิชาการส่วนใหญ่และรวมความหมายของ “ความ
จำเป็น” และ “หน้าที่” ไว้ดว้ยกัน 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะไม่นำความหมายของ “ความรู้สึกไม่พอใจที่ไม่ได้ทำเหตุการณ์ในอดีต” 
และ “เงื่อนไขเบื้องต้น” มาพิจารณา เนื่องจากเป็นความหมายที่ต้องอ้างอิงกับบริบทแวดล้อมและ
อาศัยการตีความส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแบ่งความหมายของ なければならない 
ออกเป็น 5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเช่ือแน่และการคาดคะเน (3) การ
บังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน (4) ความตั้งใจ และ (5) การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือ
ผลลัพธ์  

เมื่อเปรียบเทียบความหมายของ “ต้อง” และ なければならない สามารถสรุปได้ดังตาราง
ต่อไปนี ้

 
ตารางท่ี 2.5 ตารางเปรียบเทียบความหมายของ “ต้อง” และ なければならない 

 ความหมายของ “ต้อง” ความหมายของ なければならない 
1 หน้าที่และความจำเป็น หน้าที่และความจำเป็น 
2 ความเช่ือและการคาดคะเน ความเช่ือและการคาดคะเน 
3 การบงัคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน การบงัคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน 
4 ความตั้งใจ ความตั้งใจ 
5 - การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรอืผลลพัธ์ 

 
 เมื ่อรวบรวมความหมายของ “ต้อง” และ なければならない ดังข้างต้น ต่อไปผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงข้อมูลและวิธีการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลของทั้งสองคำน้ีในบทถัดไป 



บทท่ี 3 
 

วิธีวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลกริยาช่วย “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่นและการ

แปล なければならない เป็นภาษาไทย โดยผู้วิจัยใช้วรรณกรรมแปลเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการ
วิเคราะห์ จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการวิจัย 

 

3.1 วิธีการคัดเลือกแหล่งข้อมูล 

ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกวรรณกรรมต้นฉบับและฉบับแปล เพื่อให้เกิดความ
น่าเชื ่อถือว่าวรรณกรรมที่คัดเลือกมามีการใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสมและสามารถ
นำมาใช้เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยวรรณกรรม หรือผู้แต่ง หรือผู้แปลของวรรณกรรมที่
คัดเลือกมาต้องมีคุณสมบัติ 2 ข้อจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ โดยข้อย่อยในหัวข้อที่ 4 นับตามจำนวน
หัวข้อย่อย 

1. วรรณกรรมได้รับรางวัลสาขาวรรณกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้แต่งมีผลงานสาขาวรรณกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. ผู้แปลจบการศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. วรรณกรรมหรือผู้แต่งหรือผู้แปลมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่น่ายอมรับ (เช่น วรรณกรรมที่ได้รับ

คัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกระทรวงศึกษาธิการ วรรณกรรมที่อยู่ในชุดหนังสือ 
東南アジアブックス) 

 
จากคุณสมบัติข้างต้น ผู้วิจัยคัดเลือกวรรณกรรมดังต่อไปนี้  โดยสามารถอ้างอิงรายละเอียด

คุณสมบัติได้ในภาคผนวก 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือวรรณกรรมที่ใช้ในงานวิจัย 

ลำดับ วรรณกรรมต้นฉบบั วรรณกรรมฉบับแปล 
ช่ือเรื่อง ผู้แต่ง รหสั ช่ือเรื่องแปล ผู้แปล รหสั 

1 窓ぎわのト

ットちゃん 
黒柳徹子 

(Tetsuko 
Kuroyanagi) 

TTJP โ ต ๊ ะ โ ต ะ จั ง 
เด ็กหญิงข ้าง
หน้าต่าง 

ผุสดี นาวาวิจิต TTTH 

2 冷静と情熱

のあいだ－

ブリュ 

辻 仁成  
(Hitonari Tsuji) 

BLJP BLU เยือกเย็น สมเกียรติ เชวง
กิจวณิช 

BLTH 

3 冷静と情熱

のあいだ－

ロッソ 

江國 香織  
(Kaori Ekuni) 

RSJP ROSSO 

ร้อนแรง 
ขวัญใจ แซ่คู RSTH 

4 五体不満足 乙武洋匡 

(Hirotada 
Ototake) 

GTJP ไม่ครบห้า พรอนงค์ นิยมค้า GTTH 

5 リング 鈴木光司  
(Koji Suzuki) 

RNJP ร ิ ง  ค ำ ส า ป
มรณะ 

น ้ ำท ิ พ ย ์  เ ม ธ
เศรษฐ 

RNTH 

6 อยู่กับก๋ง เ ฉ ล ิ ม  ร ง ค
ผลิน (หยก บูรพา) 

YKTH 中国じいさん

と生きる 
星野龍夫 

(Tatsuo 
Hoshino) 

YKJP 

7 เ วลา ในขวด
แก้ว 

ประภัสสร เสวิกุล WLTH 瓶の中の時間 藤野勲  
(Isao Fujino) 

WLJP 

8 ข้างหลังภาพ ก ุ ห ล า บ  ส า ย
ป ร ะด ิ ษฐ ์  ( ศ รี
บูรพา) 

BPTH 絵の裏 小野沢正喜 
(Masaki 
Onozawa)・小

野沢ニッタヤ

ー (Nitaya 
Onozawa) 

BPJP 

9 คำพิพากษา ชาติ กอบจิตติ PPTH 裁き 星野 龍夫 

(Tatsuo 
Hoshino) 

PPJP 

10 แพนด้า ปราบดา หยุ่น PNTH パンダ 宇戸 清治  

(Seiji Udo) 
PNJP 



64 
 

3.2 ขั้นตอนการวิจัย 

ผู ้วิจัยศึกษาโดยเปรียบเทียบวรรณกรรมต้นฉบับกับฉบับแปล ได้แก่ วรรณกรรมต้นฉบับ
ภาษาญี่ปุ่นกับฉบับแปลภาษาไทย และวรรณกรรมต้นฉบับภาษาไทยกับฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น โดย
วรรณกรรมที่คัดเลือกมาประกอบด้วยวรรณกรรมต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นที่มีฉบับแปลภาษาไทยจำนวน 5 
เรื ่อง (วรรณกรรมต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่นรวมกับฉบับแปลภาษาไทยเป็น 10 เล่ม) และวรรณกรรม
ต้นฉบับภาษาไทยที่มีฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นจำนวน 5 เรื่อง (วรรณกรรมต้นฉบับภาษาไทยรวมกับฉบับ
แปลภาษาญี่ปุ่นเป็น 10 เล่ม) รวมจำนวนแหล่งข้อมูลเท่ากับ 20 เล่ม โดยผู้วิจัยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 
1. ค้นหาคำว่า “ต้อง” และ なければならない ในวรรณกรรมต้นฉบับ 5 เรื่อง และเทียบว่า

ตรงกับคำหรือสำนวนใดในวรรณกรรมฉบับแปลของทั้ง 5 เรื่อง  
2. วิเคราะห์ความหมายของ “ต้อง” และ なければならない 
3. จำแนกกลวิธีการแปล 

 

3.3 เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการจำแนกความหมาย ผู้วิจัยจะตีความจากความหมายและบริบทในประโยคก่อน แต่ในบาง
กรณีที่ไม่อาจแยกแยะความหมายได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจะอ้างอิงวรรณกรรมบทที่ 2 มาใช้ในการ
วิเคราะห์ความหมายดังนี้ 

1. ภาคประธาน หร ือผ ู ้ท ี ่กระทำให้ เก ิดเหต ุการณ์  (Gomaru, 1995, Koyano, 2005; 
Masuoka, 2007; Nitta, 1991; Takanashi, 2010; ไพทยา มีสัตย์, 2540) 

I. บุรุษที่ 1 (บุคคลเดียวกับผู้พูด) 
II. บุรุษที่ 2 (บุคคลที่ผู้พูดสนทนาด้วย) 
III. บุรุษที่ 3 (บุคคลที่ผู้พูดกล่าวถึง แต่ไม่ได้อยู่กับผู้พูด ณ ขณะนั้น) 
IV. สิ่งไม่มีชีวิต 

2. ภาคแสดง (Arita, 2007; Kato, 2006; Morita and Matsuki, 1989; นฤดล จันทร์จารุ, 
2552) 
ก. กริยาที่แสดงความตั้งใจ  
ข. กริยาที่ไม่ได้แสดงความตั้งใจ 
ค. การแสดงสภาพ เช่น ～ている และคำวิเศษณ์ 
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3. เวลาที่เกิดเหตุการณ์ (Takahashi, 2008) 
a) อดีต 
b) ปัจจุบัน 
c) อนาคต 

 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบเงื่อนไขบางประการที่ทำให้การวิเคราะห์ความหมายมีความคลุมเครือ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะไม่นำประโยคที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้มาใช้ในงานวิจัย 
 

1. ประโยคความปฏิเสธที่มีคำว่า “ไม่ต้อง” 
ประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า “ไม่ต้อง” ทำให้การวิเคราะห์ความหมายของ “ต้อง” เกิดความ

คลุมเครือ ดังนี้ 
 
ตัวอย่าง 3.1 เธอไม่ต้องคืนหนังสือให้ห้องสมุดวันน้ีก็ได้ 

(ประโยคแต่งเอง) 
 

2. ประโยคคำถาม 
ความคลุมเครือในการตีความเกิดข้ึนในกรณีของประโยคคำถามเช่นกัน โดยพิจารณาได้

จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่าง 3.2 เธอต้องให้ของขวัญแก่เขาใช่ไหม 

(ประโยคแต่งเอง) 
 
หากพิจารณาภาพรวมของประโยคที่ยังมีคำแสดงคำถาม “ใช่ไหม” ประโยคจะเป็นการ

สอบถามถึง “ความจำเป็น” แต่ถ้าตัดคำว่า “ใช่ไหม” เหลือประโยคว่า “เธอต้องให้ของขวัญ
แก่เขา” ในกรณีนี้ ประโยคจะสื่อความถึง “การเรียกร้อง” หรือ “ความจำเป็น” กล่าวคือเมื่อ
ตัดคำแสดงคำถามออก ความหมายของประโยคจะต่างออกไป ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงจะไม่นำ
ประโยคคำถามมาพิจารณาในงานวิจัยน้ี 
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3.4 ความหมายของ “ต้อง” ในงานวิจัยนี้ 

ดังที่กล่าวในบทที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งความหมายของ “ต้อง” ออกเป็น 4 ความหมาย ได้แก่ (1) 
หน้าที่และความจำเป็น (2) ความเช่ือแน่และการคาดคะเน และ (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ 
ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ โดยแต่ละความหมายมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. หน้าท่ี และความจำเป็น 
“หน้าที่” หมายถึง สิ่งที่ประธานในประโยคต้องกระทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนอยู่ทุกเมื่อไม่

ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎระเบียบขององค์กรที่ประธาน
ของประโยคไม่ได้เป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง แต่มนุษย์ในสังคมหรือองค์กรเป็นผู้กำหนดขึ้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้

 
ตัวอย่าง 3.5 การฆ่าหมูจะต้องขออนุญาตจากทางการโดยออกเป็นอาชญาบัตร

ให้ 
(อยู่กับก๋ง, น. 63) 

 
ส่วน “ความจำเป็น” มีความหมายใกล้เคียงกับหน้าที่ คือ เป็นสิ่งที่ประธานในประโยค

ต้องกระทำเช่นกัน แต่ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ภายนอกไม่ใช่กฎเกณฑ์
ทางสังคม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.6 ผมมาทราบภายหลังว่าพ่ีแหววต้องว่ิงกู้หนี้ยืมสิ้นเอาเงินมาเป็นค่า

รักษาพยาบาลพ่อ ... หล่อนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้ผมซึ้งถึงคำว่า 
“ความรัก” 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 141) 
 

2. ความเชื่อแน่ และการคาดคะเน 
“ความเชื่อแน่” หมายถึง ผู้พูดมีความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเป็นเชน่น้ัน 

โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 3.7 - ฟาดซี่ - ฟาดซี่ - ฟาดลงไปเลย - เอ้อ ตรงนั้นแหละ นั่น - ซ้ำ ซ้ำสิ 
เสียงเหล่านี้ดังอยู่ในใจของผู้ดูแต่ละคน แม้ว่าจะไม่ทุกคน แต่เชื่อ
เถอะว่าเสียงนี้ต้องมีอยู่ 

 (คำพิพากษา, น. 86) 
 

ส่วน “การคาดคะเน” หมายถึง ผู้พูดคาดเดาหรือสันนิษฐานจากเหตุการณ์แวดล้อม
อย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต โดยที่ผู้พูดไม่ได้ประสบกับ
เหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.8 ฉะนั้น แสดงว่าห้องนอนนี้ต้องเป็นห้องท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด

ถึงกับต้องลงทุนทาสีจนงามเอี่ยมอ่องอย่างนี้ 
(อยู่กับก๋ง, น. 116) 

 
3. การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน 

“การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” เป็นการที่ผู้พูดสื่อความต้องการไปยังบรุษุที่ 
2 หรือ 3 ให้กระทำการบางอย่างเพื่อให้เหตุการณ์ในประโยคเกิดข้ึน ความหมายนี้ไม่สามารถ
ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตได้ เพราะมนุษย์ไม่สามารถบังคับเรื่องราวในอดีตได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.9 ผมเดินเล่นดูข้าวของข้างถนน พวกคุณต้องเข้าใจว่าในเวลานั้น 

สมองผมจดจ่ออยู่แต่เพียงการได้เจอเพ็ญนภา 
(แพนด้า, น. 189) 

 
4. ความตั้งใจ 

“ความตั้งใจ” เป็นความมุ่งมั่นของผู้พูดที่ต้องการทำให้เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เกิดข้ึน โดยผู้ลงมือกระทำให้เหตุการณ์เกิดข้ึนอาจเป็นบุรุษที่ 1, 2 หรือ 3 ก็ได้ แต่ไม่อาจเป็น
สิ่งไม่มีชีวิตได้ ส่วนภาคแสดงนั้นสามารถเป็นได้ทั้งกริยาที่มาจากความตั้งใจและกริยาหรอืคำ
วิเศษณ์แสดงสภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 3.10 แค้นใจครูใหญ่ซึ ่งโกงกันได้ซึ ่ง ๆ หน้า ความแค้นครั ้งนี้ทำให้เขา
ตัดสินใจแน่นอนว่า ต้องทำลายชื่อเสียงเกียรติยศครูใหญ่ โดยจะ
ป่าวประกาศกับชาวบ้านว่า: “ไอ้ครูใหญ่เหี้ยคนน้ีมันเป็นคนข้ีโกง!” 

(คำพิพากษา, น. 255) 
 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การวิเคราะห์ความหมายมีความชัดเจน ผู้วิจัยจะใช้องค์ประกอบของประโยค
ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 3.3 เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ความหมายดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.2 องค์ประกอบของประโยคและความหมายของ “ต้อง” ในงานวิจัยน้ี 

ความหมาย 

 
 

องค์ประกอบของประโยค 

หน้าท่ี และ 

ความจำเป็น 

ความเชื่อแน่
และ 

การคาดคะเน 

การบังคับ 
ขอร้อง ห้าม 

แนะนำ 
ตักเตือน 

ความตั้งใจ 

ภาค
ประธาน 

บุรุษที่ 1   -  

บุรุษที่ 2     

บุรุษที่ 3     

สิ่งไม่มีชีวิต   - - 

ภาคแสดง กริยาที ่แสดงความ
ตั้งใจ 

    

กริยาที ่ไม่ได้แสดง
ความตั้งใจ 

-  - - 

การแสดงสภาพ     

เวลาท่ี
เกิด

เหตุการณ ์

อดีต   - - 

ปัจจุบัน     

อนาคต     

 
3.5 ความหมายของ なければならない ในงานวิจัยนี้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ผู้วิจัยแบ่งความหมายของ なければならない ออกเป็น 
5 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที ่และความจำเป็น (2) ความเชื ่อและการคาดคะเน (3) การบังคับ 
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ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน (4) ความตั้งใจ และ (5) การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์ โดย
แต่ละความหมายมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. หน้าท่ี และความจำเป็น 
“หน้าที่” เป็นความหมายเชิงภววิสัย (客観的) กล่าวคือเป็นการอธิบายความเป็นจริง

โดยทั่วไปที่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้พูดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 3.11 転入者は１週間以内に届けを出さなければならない。 

(Moriyama, 1997: p. 117) 
 

ส่วน “ความจำเป็น” มีความหมายเชิงอัตวิสัย (主観) หรือเป็นการแสดงความคิดเห็น
ส่วนบุคคลว่าต้องกระทำเหตุการณ์นั้นให้เกิดข้ึน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.12   ところがお母さん、私、この二十日お友達と逆立ち競争をしな

ければならなくなったの。まけた方が紅茶をおごらなければな

らないの。 
(Morita and Matsuki, 1989: p. 184) 

 
2. ความเชื่อแน่ และการคาดคะเน 

“ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” เป็นการพิจารณาบริบทแวดล้อมอย่างเปน็เหตุเป็นผล
ว่าเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตเป็นเช่นน้ัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.13 ２時間前に出発したのなら、もう到着していなくてはいけない。 

(Nitta, 2003: p. 109) 
 

3. การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน 
ความหมายน้ีหมายถึงการเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำการบางอย่าง โดยบุคคลที่จะลงมือ

กระทำเหตุการณ์นั้นให้เกิดข้ึนเป็นบุรุษที่ 2 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 3.14 だけどきみはどうしても来てくれなくてはいけない。 

(Morita and Matsuki, 1989: p. 188) 
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4. ความตั้งใจ 
ความหมายน้ีแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้พูดที่ตั้งใจจะทำเหตุการณ์นั้นให้เกิดข้ึน โดยภาค

แสดงต้องเป็นกริยาที่มาจากความตั้งใจ และบุคคลที่กระทำการให้เกิดเหตุการณ์เป็นบุรุษที่ 1 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.15 彼女が来ないうちに、私はこの村をさっさと立ち去ってしまっ

た方がいい。そうしなくっちゃいけない。－そう自分で自分に

言って聞かせるようにしながら・・・ 
(Morita and Matsuki, 1989: p. 188) 

 
5. การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์ 

ความหมายนี้เป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมและหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
คำกริยาที่ปรากฏต้องเป็นการกระทำที่ประธานของประโยคหรือผู้อื่นไม่สามารถบังคับให้เกิด
หรือไม่เกิดข้ึนได้ เช่น ความตาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 3.16 人間はいつか誰でも死ななければならない。 

(Gomaru, 1995: p. 30) 
 

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การวิเคราะห์มีความชัดเจน ผู้วิจัยจะใช้องค์ประกอบของประโยคที่ได้กล่าว
มาในข้อ 3.3 เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ความหมายดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 
ตารางท่ี 3.3 องค์ประกอบของประโยคและความหมายของ なければならない ในงานวิจัยน้ี 

ความหมาย 

 
 

องค์ประกอบ 

ของประโยค 

หน้าท่ีและ
ความ
จำเป็น 

ความเชื่อ
แน่ และ

การ
คาดคะเน 

การบังคับ 
ขอร้อง 
ห้าม 

แนะนำ 
ตักเตือน 

ความตั้งใจ การเป็น
เช่นนั้นโดย
ธรรมชาติ 

หรือ
ผลลัพธ ์

ภาค
ประธาน 

บุรุษที่ 1   -   

บุรุษที่ 2      

บุรุษที่ 3      

สิ่งไม่มีชีวิต   - -  

ภาคแสดง ก ร ิ ย า ที่
แสดงความ
ตั้งใจ 

    - 

กริยาที่ไม่ได้
แสดงความ
ตั้งใจ 

 - - -  

ก า ร แ ส ดง
สภาพ 

     

เวลาท่ี
เกิด

เหตุการณ ์

อดีต   -   

ปัจจุบัน      

อนาคต      
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3.6 การจำแนกกลวิธีการแปลในงานวิจัยนี้ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการแปลในหัวข้อ 2.3 ผู้วิจัยสรุปกลวิธีการแปล
ออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) การแปลประจำรูป 2) การแปลโดยใช้คำอื่นแทน และ 3) การละไม่แปล 
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยปรับรายละเอียดของกลวิธีการแปลเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตาม
ความตั้งใจของผู้วิจัยที่มุ่งศึกษาว่า “ต้อง” สามารถแปลด้วยคำหรือสำนวนอื่นที่ไม่ใช่ なければなら

ない และ なければならないสามารถแปลด้วยคำหรือสำนวนอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” ได้อย่างไรบ้าง โดย
กลวิธีการแปลแต่ละวิธีที่ใช้ในงานวิจัยน้ีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การแปลประจำรูปโดยใช้ “ต้อง” และ なければならない 
จากการทบทวนแนวคิดการแปล ผู ้วิจัยสรุปว่า “การแปลประจำรูป คือ การแปลที่

พยายามรักษารูปแบบ (Form) จากภาษาต้นฉบับสู่ภาษาในฉบับแปล” กลวิธีการแปลเช่นน้ีทำ
ให้ประโยคแปลมีโครงสร้างที่เหมือนกับประโยคภาษาต้นฉบับ กล่าวคือ “ต้อง” และ なければ

ならない ซึ่งทำหน้าที่เป็นทัศนภาวะในประโยคต้นฉบับถูกแปลงเป็นทัศนภาวะในประโยค
ฉบับแปลด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม หากจัดประโยคที่มีการแปล “ต้อง” และ なければならない  เป็นทัศ
นภาวะในภาษาแปลอยู่ในกลวิธีการแปลวิธีนี้ทั้งหมด จะทำให้มองเห็นภาพการแปลด้วยคำหรอื
สำนวนอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” และ なければならない ไม่ชัดเจน ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงจำกัดเฉพาะ
การแปลด้วย “ต้อง” และ なければならない อยู่ในกลวิธีการแปลนี้ 

 
2. การแปลโดยใช้คำอ่ืนนอกเหนือจาก “ต้อง” และ なければならない 

“การแปลโดยใช้คำอื่น” ในที่นี้หมายถึง การแปลโดยใช้คำหรือสำนวนอื่น (รวมถึงทัศ
นภาวะด้วย) ที ่ไม่ใช่ “ต้อง” และ なければならない เมื ่อจัดให้มีกลวิธีนี ้ จะทำให้ทราบ
ผลการวิจัยที่ชัดเจนมากข้ึนว่า “ต้อง” สามารถแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยคำหรือสำนวนใดได้บา้ง
นอกเหนือจาก なければならない และ なければならない สามารถแปลเป็นภาษาไทยด้วย
คำหรือสำนวนใดได้บ้างนอกเหนือจาก “ต้อง” 

 
3. การละไม่แปล 

อนึ่ง ในงานวิจัยที่ผ่านมามีวิธีการละไม่แปล อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาลักษณะของทัศ
นภาวะหรือมาลาในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่าทัศนภาวะในภาษาญี่ปุ่นอาจไม่
ปรากฏรูปได้ในกรณีที่ประโยคเป็นการบอกเลา่ถึงความเป็นจริง (確言) (Nitta, 1991 อ้างถึงใน 
Ijima, 2001; Inoue, 2009) กล่าวคือในบทแปลภาษาญี่ปุ่น แม้จะไม่ปรากฏรูปไวยากรณ์ใดที่
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สามารถเทียบว่าแปลมาจาก “ต้อง” ก็ถือได้ว่าประโยคนั้นมีทัศนภาวะอยู ่ ในกรณีของ
ภาษาไทยก็เช่นกัน กรณีของมาลาบอกเล่า อาจแสดงด้วยคำกริยาที่ไม่มีคำช่วยประกอบ (พร
ทิพย ์ภัทรนาวิก, 2515) ดังนั้น แม้ในบทแปลจะไม่ปรากฏรูปของทศันภาวะ ผู้วิจัยจะถือว่าเปน็
การแปลโดยใช้ทัศนภาวะอื่น หรืออยู่ในหมวดหมู่เดียวกับ “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” 

 
จากกลวิธีการแปลที่ผู้วิจัยได้ระบุด้านบน สามารถอธิบายได้ดังภาพต่อไปนี ้

 

 

ภาพท่ี 3.1 การพิจารณาการแบ่งกลวิธีการแปล 

 

อย่างไรก็ตาม กลวิธีการแปลที่สรุปดังข้างต้นอาจยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นกลวธีิการแปลที่
กำหนดจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนการวิเคราะห์ประโยคจริงที่มีบริบทเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น 
หลังจากวิเคราะห์ประโยคที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลแล้ว จะมีการปรับกลวิธีการแปลนี้อีกครั้งโดยจะ
กล่าวถึงในบทถัดไป 
 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่น ก่อนอื่นผู้วิจัยค้นหาคำว่า “ต้อง” ใน
วรรณกรรมต้นฉบับภาษาไทย แล้วเทียบว่าตรงกับประโยคใดในฉบับแปลภาษาญี่ปุ ่น จากนั้นจึง

“ต้อง” และ なければならない 

แปลเป็น  
“ต้อง” และ なければならない 

 

1) การแปลประจำรูปโดยใช้ 
“ต้อง” และ なければならない 

2) การแปลโดยใช้คำอื่น
นอกเหนอืจาก “ตอ้ง”  

และ なければならない 

แปลเป็นคำหรือสำนวนอื่นที่ไม่ใช่  
“ต้อง” และ なければならない 
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จำแนกความหมายของ “ต้อง” วิเคราะห์กลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น กรอกข้อมูล 
สรุปและอภิปรายผล รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะที่ควรศึกษาต่อไป 

ส่วนในการวิเคราะห์กลวิธีการแปล なければならない เป็นภาษาไทย ผู้วิจัยมีขั้นตอนการที่
เหมือนกับการวิเคราะห์กลวิธีการแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่น คือ ค้นหา なければならない ใน
วรรณกรรมต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น แล้วเทียบกับตรงกับประโยคใดในฉบับแปลภาษาไทย จากนั้นจึง
จำแนกความหมายของ なければならない วิเคราะห์กลวิธีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 
กรอกข้อมูล สรุปและอภิปรายผล รวมถึงเสนอข้อเสนอแนะที่ควรศึกษาต่อไป 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 

 
จากการรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมแปลทั้ง 10 เรื ่อง ผู ้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่ง

ออกเป็น 4 หัวข้อดังต่อไปนี้ 
4.1 ทบทวนความหมายของ “ต้อง” 
4.2 ทบทวนกลวิธีการแปล 
4.3 กลวิธีการแปล “ต้อง” 
4.4 กลวิธีการแปล なければならない 

 

4.1 ทบทวนความหมายของ “ต้อง” 

ในหัวข้อ 2.5.2 ผู้วิจัยสรุปว่า “ต้อง” มี 4 ความหมาย ได้แก่ (1) หน้าที่และความจำเป็น (2) 
ความเชื่อแน่และการคาดคะเน (3) การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน และ (4) ความตั้งใจ 
อย่างไรก็ตาม หลังจากรวบรวมข้อมูลการแปลจากวรรณกรรม ผู ้วิจัยพบว่า  “ต้อง” ที่ปรากฏใน
ประโยคจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถจัดเข้าหมวดหมู่ความหมาย 4 ประเภทนี้ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.1 
หล่อนตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เรียบร้อยพอใช้ ซึ่งทำให้ท่านต้องแสดงความพอใจอีก 

(ข้างหลังภาพ, น. 10) 
 

จากอนุประโยค “ทำให้ท่านต้องแสดงความพอใจอีก” เนื่องจากกริยา “แสดงความพอใจ” 
เป็นกริยาที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ดังนั้น “ต้อง” ในประโยคข้างต้นจึงไม่อาจจัดว่าสื่อความหมาย
ของ “หน้าที่และความจำเป็น” และ “ความตั้งใจ” นอกจากนี้ ประโยคนี้ยังอยู่ในรูปของประโยคบอก
เล่าที่อธิบายถึงความรู้สึกของเจ้าคุณอธิการบดี (“ท่าน” ในประโยค) ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดอยู่ใน
ความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” ที่เป็นการเรียกร้องที่มีต่ออีกฝ่ายได้
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เช่นกัน อีกทั้งประโยคนี้ยังแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่ผู้พูดประโยคนี้เห็นเหตุการณ์ด้วย
ตนเอง จึงไม่จำเป็นต้องแสดง “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” อีก 

นอกจากตัวอย่าง 4.1 ผู้วิจัยยังพบประโยคที่มีลักษณะคล้ายกันดังตัวอย่าง 4.2 และ 4.3  
 

ตัวอย่าง 4.2 
‘ต่วยตูน พิเศษ’ ยังคงลงเรื่องมนุษย์ต่างดาวตัวเดิม ๆ ความอยากรู้อยากเห็นของผม
จำต้องผ่อนคลายตามเวลา 

(แพนด้า, น. 111) 
 

จากประโยค “ความอยากรู้อยากเห็นของผมจำต้องผ่อนคลายตามเวลา” เนื ่องจากกริยา 
“ผ่อนคลายตามเวลา” เป็นกริยาที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ดังนั้น “ต้อง” ในที่นี้จึงไม่อาจตีความได้ว่า
หมายถึง “หน้าที่และความจำเป็น” และ “ความตั้งใจ” นอกจากนี้ ประโยคยังไม่แสดงถึงการเรียกรอ้ง
ที่มีตอ่ใคร ดังนั้น จึงไม่สามารถจัดว่าเป็นความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” 
ได้ และเมื่อพิจารณาความหมายที่เหลือสุดท้ายหรือ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” ก็ไม่สามารถ
จัดอยู่ในความหมายน้ีได้เนื่องจากประธานของประโยคเป็นผู้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองในปัจจุบัน 

 
ตัวอย่าง 4.3 
เด็กจะต้องเกิด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คนฉกรรจ์จะต้องชราภาพ 

(อยู่กับก๋ง, น. 237) 
 

เช่นเดียวกับตัวอย่าง 4.2 และ 4.3  เนื่องจากกริยา “เกิด” ในประโยค “เด็กจะต้องเกิด” ไม่ใช่
กริยาที่เกิดจากความตั้งใจ จึงไม่สามารถจัด “ต้อง” อยู่ในกลุ่มของ “หน้าที่และความจำเป็น” และ 
“ความตั้งใจ” ได้ นอกจากนี้ “การเกิด” ยังเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ จึงไม่สามารถจัดอยู่ในความหมายของ 
“การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” ได้เช่นกัน อีกทั้งหากพิจารณาทั้งประโยค “เด็กจะตอ้ง
เกิด เติบโตเป็นผู้ใหญ่ คนฉกรรจ์จะต้องชราภาพ” จะเห็นว่าเป็นการอธิบายถึงกฎธรรมชาติ จึงไม่อาจ
ตีความว่าเป็น “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” ได ้

จากการพิจารณาความหมายของ “ต้อง” ในตัวอย่าง 4.1 - 4.3 ผู้วิจัยได้เพิ่มความหมายของ 
“ต้อง” อีก 1 ความหมาย คือ “การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” ผู้วิจัยจะนำความหมาย
นี้ไปใช้ในการวิเคราะห์กลวิธีการแปลต่อไป 
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4.2 ทบทวนกลวิธีการแปล 

ดังที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.6 ผู้วิจัยแบ่งกลวิธีการแปลออกเป็น 2 วิธี ได้แก่  
1) การแปลประจำรูปโดยใช้ “ต้อง” และ なければならない (หลังจากนี้จะเรียกว่า “การ

แปลประจำรูป”)  
2) การแปลโดยใช้คำอื่นนอกเหนือจาก “ต้อง” และ なければならない (หลังจากนี้จะเรียกว่า 

“การแปลโดยใช้คำอื่น”)  
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบกลวิธีการแปลอีกวิธีหนึ่งทีไ่ม่สามารถจัดกลุม่เป็นการแปลประจำรปูหรอื

การแปลโดยใช้คำอื่นได้ โดยประโยคดังกล่าวมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.4 
“ฉันต้องขอตัว นพพร เธอควรจะได้ใช้เวลาในวันแรกอย่างเต็มที่กับญาติสนิทของ
เธอ”  

(ข้างหลังภาพ, น. 129) 
「私は今日は失礼致しますわ、ノッポンさん。あなたは帰国された日くらいは

、親族の方々と水入らずで過ごされるべきですわ。」 
 (絵の裏, p. 153) 

 
จากประโยคต้นฉบับภาษาไทยข้างต้น “ฉันต้องขอตัว” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความ

จำเป็น” ของผู้พูดหรือหม่อมราชวงศ์กีรติที่ต้องแยกตัวออกมาและให้นพพรที่เพิ่งเดินทางกลับมาจาก
ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เวลากับญาติมิตร แต่เมื่อพิจารณาประโยคภาษาญี่ปุ่น ผู้แปลไม่ได้แปลตรงตัวว่า 私
は失礼しなければなりません หรือใช้คำอื ่นแทน “ต้อง” เช่น 私は失礼せざるを得ませんแต่ผู้
แปลใช้สำนวน （私は今日は）失礼致します（わ）ซึ ่งเป็นสำนวนที่ใช้กันอยู่แล้วในภาษาญี่ปุ่น
เวลาที่ผู้พูดต้องการปลีกตัวออกมาจากอีกฝ่ายโดยไม่ให้เสียมารยาท 

นอกจากตัวอย่างข้างต้น ผู ้วิจัยพบอีกตัวอย่างหนึ ่งที ่มีการใช้สำนวนที่ใช้กันอยู ่แล ้วใน
ภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.5 
คนที่นั่งข้าง ๆ ม่ายสมทรงก็ต้องคอยระแวงระวังนางไว้ 

(คำพิพากษา, น. 181) 
ソムソンの脇に坐った人達は彼女への注意を怠らなかった。 

(裁き, p. 218) 
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ตัวอย่างข้างต้นเป็นการอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ชาวบ้านที่กำลังนั่งฟังพระสวดอยู่ต้องคอยระวัง
ม่ายสมทรงตลอดเวลา เพราะกลัวว่าม่ายสมทรงจะทำอะไรที่ไม่สมควรอีก เช่น เปิดกระโปรงของ
ตัวเองต่อหน้าสาธารณชน  

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “คนที่นั ่งข้าง ๆ ม่ายสมทรงก็ต้องคอยระแวงระวังนางไว้” ใช้ 
“ต้อง” เพื่อสื่อถึง “ความจำเป็น” เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าผู้แปลไม่ได้แปล
แบบตรงตัวว่า ソムソンの脇に坐った人達は彼女へ注意をしなければならなかった หรือใช้คำ
อื ่นแทน なければならない เช่น ソムソンの脇に坐った人達は彼女へ注意をする必要があった 
หรือละไม่แปล “ต้อง” ว่า ソムソンの脇に坐った人達は彼女へ注意をした แต่ผู ้แปลเลือกที่จะ
แปลโดยใช้สำนวนที่ใช้กันในภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้ว คือ 注意を怠らない ซึ่งเป็นรูปประโยคทีแ่ตกต่างจาก
ประโยคต้นฉบับภาษาไทยแต่ยังคงความหมายเดียวกันอยู่ 

จากตัวอย่าง 2 ประโยคข้างต้น แม้ประโยคต้นฉบับภาษาไทยและประโยคแปลภาษาญี่ปุ่นจะ
แตกต่างกัน แต่ทั้งสองประโยคก็ถ่ายทอดให้ผู้อ่านเห็นภาพที่เหมือนกัน นอกจากนี้ สำนวนในประโยค
แปลเป็นภาษาที่ผู้อ่านคุ้นเคยและมีความเป็นธรรมชาติ ผู้อ่านจึงเข้าใจง่ายและอ่านได้อย่างราบรื่น  
ผู้วิจัยเรียกรูปแบบการแปลนี้ว่า “การแปลโดยใช้สำนวนท่ีมีอยู่แล้วในภาษาปลายทาง” 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบการแปลประโยคในภาษาต้นฉบับที่ประกอบด้วย “ต้อง” หรือ なけれ

ばならない เป็นภาษาปลายทางโดยกระชับใจความของทั ้งประโยคเหลือเป็นคำเดียว ซึ่งช่วยให้
ประโยคฉบับแปลไม่เยิ่นเย้อ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.6 
“ยังเหลืออีก 6 วันเท่านั้น” เรากำลังพูดถึงเรื่องท่ีจะต้องจากกัน 

(ข้างหลังภาพ, น. 95) 
「残るは六日だけとなりましたね。」私たちは別離の日のことを話していた。 

(絵の裏, p. 113) 
 

จากตัวอย่าง 4.6 นพพรพูดกับหม่อมราชวงศ์กีรติถึงจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนจะต้องจากกัน 
จะเห็นว่าในประโยคต้นฉบับภาษาไทย มีการใช้ “ต้อง” เป็นส่วนขยายใน “เรื่องที่จะต้องจากกัน” แต่
ในประโยคภาษาญี่ปุ่น แทนที่ผู้แปลจะแปลว่า 別れなければならないแต่ผู้แปลเลือกใช้คำนาม 別離 
แทน “เรื่องที่จะต้องจากกัน” ทั้งคำ 

นอกจากนี้ ตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ก็ใช้กลวิธีในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 
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ตัวอย่าง 4.7 
内申点が高ければ高いほど、当日に取らなければならない点数は低くてすみ、

逆に内申点が低ければ、当日は高得点を取らなければならないのだ。 

(五体不満足, p. 135) 
ถ้าคะแนนสะสมสูง คะแนนวันสอบต่ำก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคะแนนสะสมต่ำก็ตอ้งทำ
คะแนนวันสอบให้สูง 

(ไม่ครบห้า, น. 125) 
 

ประโยคข้างต้นเป็นการอธิบายถึงสัดส่วนระหว่างคะแนนสะสมกับคะแนนสอบ หากนักเรียน
สะสมคะแนนไว้มาก พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำคะแนนในวันสอบจริงให้สูง เมื่อพิจารณาประโยค
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 当日に取らなければならない点数は低くてすみ จะเห็นว่ามีการใช้ なければ

ならない เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ในขณะที่ประโยคแปลภาษาไทยใช้คำนาม “คะแนนวันสอบ” 
แทนทั้งคำ โดยไม่มีคำแสดงทัศนภาวะของ “ความจำเป็น” 

จากตัวอย่าง 2 ประโยคข้างต้น ผู้วิจัยจัดกลวิธีการแปลนี้เป็น “การแปลโดยใช้คำประเภทอ่ืน
แทน” อย่างไรก็ดี การปรับบทแปลวิธีนี้อาจดูมีความคล้ายคลึงกับ “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” แต่
ความแตกต่างระหว่างกลวิธี 2 วิธีนี้ คือ “การปรับบทแปลโดยใช้คำประเภทอื่น” เป็นการแทนที่
ประโยคที่มี “ต้อง” หรือ なければならない ทั้งประโยคด้วยคำ ๆ หนึ่ง ทำให้โครงสร้างของประโยค
เปลี่ยนไป และไม่สามารถระบุได้ว่า “ต้อง” หรือ なければならない ถูกแปลเป็นคำใดในประโยค
ฉบับแปล ส่วน “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” เป็นการใช้คำอื่นแทนที่ “ต้อง” หรือ なければならな

い โดยโครงสร้างของประโยคยังคงเดิม และสามารถระบุได้ว่า “ต้อง” หรือ なければならない ถูก
เปลี่ยนรูปเป็นคำใดในประโยคฉบับแปล 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบการแปลอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ประโยคภาษาแปลมีความกระชับ
เช่นเดียวกับการแปลโดยใช้คำประเภทอื่นแทน รูปแบบการแปลนั้นคือการแปลที่สรุปใจความของ
ต้นฉบับและแปลออกมาในภาษาแปลให้มีความกระชับ แต่ประโยคในภาษาแปลนั้นยังสามารถสื่อถึง
ใจความได้ตรงกับต้นฉบับอยู่ ดังประโยคตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.8 
何の前触れもなく、ある情景がキラッとした輝きをもって脳裏にひらめくだけ

で、そのシーンでなくてはならない必然性が見当たらない。だから、人から

頼まれて、その人の未来を言い当てることを志津子はしなかった。 

(リング, p. 220) 
อย่างไรก็ตาม เธอไม่สามารถทำนายอนาคตได้โดยเจตนา ฉากดังกล่าวจะจู่โจมโผล่
แวบเข้ามาในสมองแบบไม่มีปีไ่ม่มีขลุ่ย ชิสึโกะก็ไม่เข้าใจ เธอเลยไม่เคยทำนายอนาคต
ให้ใครตามคำขอร้อง 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 176) 
 

จากประโยคภาษาญี่ปุ่นในตัวอย่าง 4.8 พบว่ามีการใช้ なくてはならない ในประโยค そのシ

ーンでなくてはならない必然性が見当たらない หากแปลประโยคนี้โดยพยายามรักษารูปแบบ
ประโยคของภาษาต้นฉบับไว้ทั้งหมด อาจแปลได้ว่า “ไม่พบความจำเป็นว่าทำไมต้องเป็นภาพนั้น” แต่
เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาไทย จะพบการแปลโดยสรุปใจความของประโยคว่า “ชิสึโกะก็ไม่
เข้าใจ” ถึงแม้ประโยคแปลนี้จะมีโครงสร้างที ่แตกต่างจากต้นฉบับโดยสิ ้นเชิง แต่ยังสามารถสื่อ
ความหมายของต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นได้ 

 
ตัวอย่าง 4.9 
今日は、誰も知らないところにしまっておいて、明日、学校に行くとき持って

いって、みんなに相談する。それに、お金ひろった子なんていないんだから、

「これが、ひろったお金！」って見せてあげなきゃ 

 (窓ぎわのトットちゃん, p. 152) 
วันนี้เอาไปแอบไว้ไม่ให้ใครเห็น แล้วพรุ่งนี้เอาไปโรงเรียนด้วย จะได้ปรึกษาเพื่อนว่า
ควรทำยังไงกับมันดี จะอวดเพื่อนว่าเป็นสตางค์ที่เก็บได้ด้วย เพราะคงไม่มีใครเคย
เก็บสตางค์ตก 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 155) 
 

ประโยคข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่โต๊ะโตะจังเก็บเงินที่หล่นในรถไฟได้และมี “ความตั้งใจ” จะ
นำไปอวดเพื่อนที่โรงเรียน เมื่อพิจารณาประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 「これが、ひろったお金！」

って見せてあげなきゃ จะเห็นว่ามีทั้งประโยคที่เป็นคำพูดที่โต๊ะโตะจังตั้งใจจะพูดกับเพื่อน และมี
การใช้ なきゃ เพื ่อแสดงถึงความตั ้งใจนั ้น แต่เมื ่อพิจารณาประโยคแปลภาษาไทย จะไม่พบรูป
ประโยคที่เป็นบทพูดที่โต๊ะโตะจังตั้งใจจะพูดกับเพื่อน และไม่พบคำใดที่สามารถระบุได้ว่าแปลมาจาก 
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なきゃ สิ่งที่พบ คือ ประโยคที่สรุปใจความเหล่านั้นออกมาเป็นประโยคเดียว คือ “จะอวดเพื่อนว่า
เป็นสตางค์ที่เก็บได้ด้วย” 

จากตัวอย่าง 4.8 และ 4.9 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของประโยคต้นฉบับกับฉบับแปลแตกต่างกัน
เพราะประโยคแปลเป็นการสรุปใจความของต้นฉบับ ผู้วิจัยเรียกการแปลในลักษณะนี้ว่ าเป็น “การ
แปลโดยสรุปความ” 

การแปล 3 วิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแปลที่ผู้แปลพยายามถ่ายทอดใจความทั้งหมดจาก
ภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางให้มีความกระชับและเป็นที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม 
ผู ้วิจัยพบประโยคแปลที่ใจความของต้นฉบับถูกทอนออกไปบางส่วน แต่การทอนใจความนั้นไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเป็นที่เข้าใจยากสำหรับผู้อ่านฉบับแปล ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.10 
เช้าวันน้ัน ลำดวนยังทำการบ้านไม่เสร็จจึงมาน่ังทำต่อที่โต๊ะเรียนของเธออย่างรีบเร่ง
เพราะต้องส่งครูตอนเช้านี้ ถ้าส่งไม่ทันจะต้องถูกทำโทษ… 

(อยู่กับก๋ง, น. 191) 
事件が起きた日の朝、ラムドンは宿題をまだすませていなかったので、教室の

机に坐るとせっせと宿題をやっていた。朝のうちに先生に提出しなかったら叱

られるからだった・・・ 

(中国じいさんと生きる, p. 102) 
 

จากตัวอย่าง 4.10 จะเห็นว่าประโยค “เพราะต้องส่งครูตอนเช้านี้” ในต้นฉบับภาษาไทยถูก
ทอนออกไปจากประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยมองว่าอาจเป็นเพราะประโยคถัดไปมีคำว่า 朝のうち

に ที่สื่อถึง “ความจำเป็น” ที่ต้องส่งการบ้านภายในตอนเช้าอยู่แล้ว ผู้แปลจึงสามารถละการแปล
ประโยค “เพราะต้องส่งครูตอนเช้าน้ี” ได ้

ตัวอย่างถัดไปก็เป็นประโยคที่มีการทอนใจความบางส่วนจากประโยคต้นฉบับเช่นกัน 
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ตัวอย่าง 4.11 
さて、先生が叫ぶ。 
「いいよ！」 
生徒は、「ああ、うれしい・・・」と思って、すぐ三拍子にするのだけど、こ

のときに、まごついてはダメ、瞬間的に、さっきの二拍子を忘れて、頭の命令

を体で、つまり筋肉の実行に移し、三拍子のリズムに順応しなければ、いけ

ない、と思った途端に 

(窓ぎわのトットちゃん, p. 110) 
พอคุณครูบอกว่า “เปลี่ยนท่าได้แล้ว” 
เด็ก ๆ ก็จะดีใจและเปลี่ยนท่าเป็น 3 จังหวะ แต่ตอนน้ีจะพลาดไม่ได้ สมองต้องบังคับ
ให้ร่างกายปรับเข้าท่าเพลง 3 จังหวะได้ทันที 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 117) 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ที่นักเรียนต้องเปลีย่นจังหวะการเต้นจาก 2 จังหวะเป็น 
3 จังหวะตามคำสั่งของคุณครู เมื่อเทียบประโยคต้นฉบับกับฉบับแปล พบว่าประโยคต้นฉบับ さっき

の二拍子を忘れて ถูกละไม่แปล ผู้วิจัยมองว่าแม้ผู้แปลไม่แปล “นักเรียนต้องลืมท่าเพลง 2 จังหวะ
ก่อนหน้านี ้ไปก่อน” ก็ไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด เพราะบทพูดของคุณครูที ่ว่า 「いいよ！」 หรือ 
“เปลี่ยนท่าได้แล้ว” สื่อได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนต้องเปลี่ยนท่าประกอบเพลงจาก 2 เป็น 3 จังหวะ 

จากตัวอย่าง 4.10 และ 4.11 จะเห็นว่าการทอนใจความบางส่วนออกจากต้นฉบับไม่ส่งผล
กระทบต่อการทำความเข้าใจเนื้อหาในภาพรวม อีกทั้งยังทำให้บทแปลมีความกระชับมากขึ้น ผู้วิจัย
เรียกการแปลในตัวอย่าง 4.10 และ 4.11 ว่า “การแปลโดยทอนต้นฉบับบางส่วน” 

นอกจากการทอนต้นฉบับบางส่วน ผู ้วิจัยยังพบประโยคแปลบางประโยคที่มีความหมาย
แตกต่างจากภาษาต้นฉบับ แต่ไม่ทำให้ผู้อ่านฉบับแปลเกิดความเข้าใจผิด ประโยคต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยพบว่าความหมายในประโยคภาษาแปลแตกต่างจากประโยคภาษาต้นฉบับ 
 

ตัวอย่าง 4.12 
ก่อนที่จะอธิบายให้พวกคุณอ่านว่าทำไมผมจึงต้องเขียนบันทึกเล่มนี้ทิ้ งไว้ ผมควร
จะต้องเล่าพอสังเขปก่อนว่า ทำไมผมจึงรู้ว่าตัวเองมาจากดาวดวงอ่ืน 

(แพนด้า, น. 16) 
ボクがとうしてこのメモを書き残すことになったのかを説明する前に、とりあ

えず大まかに、どうして自分が他の天体から来たことを知ったのかそのわけ

を話しておこう。 

 (パンダ, p. 12) 
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จากตัวอย่าง 4.12 จะเห็นว่าในประโยคต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย “ผมควรจะต้องเล่าพอสังเขป
ก่อนว่า…” ผู้เขียนใช้กลุ่มคำว่า “ควรจะต้อง” กล่าวถึงสิ่งที่ประธานของประโยคหรอื “ผม” มี “ความ
จำเป็น” ต้องเล่าที่มาของการเขียนบันทึกนี้ก่อนเพื่อให้ผู้อ่านหรือ “พวกคุณ” เข้าใจเรื่องราวต่อจากนี้
ได้ชัดเจนมากขึ้น เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น どうして自分が他の天体から来たことを

知ったのかそのわけを話しておこう จะพบการใช้ “กริยารูปตั้งใจ (意志形)” หรือ 話しておこう 
ผู้วิจัยมองว่าหากแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบตรงตัวว่า 話しておくべき หรือ 話しておかなければな

らない จะทำให้ภาษาญี่ปุ่นขาดความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากประโยคนี้เป็นสิ่งที่ประธานของประโยค
พูดถึงความจำเป็นของตนเอง แต่โดยปกติสำนวนเหล่านี้ใช้ในการชี้แนะผู้อื่นถึงความจำเป็นในการ
กระทำบางสิ่ง ดังนั้น ภาษาญี่ปุ่นจึงไม่ได้ใช้สำนวนที่แสดงถึงความจำเป็นโดยตรง แต่ใช้สำนวนที่แสดง
ถึงความตั้งใจแทน ซึ่งจุดน้ีทำให้ความหมายในประโยคต้นฉบับและประโยคแปลแตกต่างกัน 

ประโยคต่อไปนี้เป็นอีกตัวอย่างที่มีลักษณะเดียวกับตัวอย่าง 4.12 
 

ตัวอย่าง 4.13 
「だって、また違うチンドン屋さんが来たら、お話しなきゃならないし、それ

から、さっきのチンドン屋さんが、またもどってきたら、大変だからです。」 

(窓ぎわのトットちゃん, p. 17) 
‘เผื่อจินด็องยะอีกพวกหนึ่งเดินผ่านมา หนูจะได้คุยกับเขา และถ้าคณะเมื่อกี้เดิน
ย้อนกลับมาอีก แต่หนูไม่รู้ ก็แย่’ 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 35) 
 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น また違うチンドン屋さんが来たら、お話しなきゃならない 
มีการใช้ なきゃならない เพื่อสื่อถึง “ความจำเป็น” ว่าโต๊ะโตะจังจะต้องคุยกับจินด็องยะหรือคณะ
ดนตรีอีกกลุ่มหนึ่งหากพวกเขาเดินผ่านมา เมื่อพิจารณาประโยคภาษาไทย “หนูจะได้คุยกับเขา” จะ
พบว่าประโยคนี้ไม่มีคำใดที่สื่อถึงความจำเป็น เมื่อลองแปลประโยคภาษาไทยให้ตรงตามต้นฉบับ
ภาษาญี่ปุ่น อาจแปลได้ว่า “ถ้าจินด็องยะอีกคณะหนึ่งมา หนูต้องคุยกับเขา” อย่างไรก็ดี ตามความ
คิดเห็นของผู้วิจัย มองว่าผู้อ่านอาจอ่านประโยคแปลนี้ได้ไม่ราบรื่นเท่าใดนักเพราะไม่เข้าใจว่าเหตุใด
โต๊ะโตะจังจึงมี “ความจำเป็น” ที่จะต้องคุยกับจินด็องยะ การแปลว่า “หนูจะได้คุยกับเขา” จึงทำให้
การอ่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากข้ึน 

ผู้วิจัยมองว่าการแปลในตัวอย่าง 4.12 และ 4.13 เป็น “การแปลเป็นความหมายที่แตกต่าง
จากต้นฉบับ” โดยการแปลในลักษณะนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้อ่านงานแปลรู้สึกว่าภาษาแปลมีความเป็น
ธรรมชาติและอ่านได้ราบรื่น 
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จากตัวอย่าง 4.4 - 4.13 ผู้วิจัยจัดรูปแบบการแปลเหล่าน้ีไว้ในกลวิธีการแปลกลุ่มเดียวกันและ
เรียกกลวิธีกลุ่มนี้ว่า “การปรับบทแปล” โดยการปรับบทแปลในความหมายของผู้วิจัยในที่นี้ หมายถึง 
“การแปลภาษาต้นฉบับเป็นภาษาปลายทางในรูปประโยคที่มีโครงสร้างไม่ตรงตามภาษาต้นฉบับ หรือ
ความหมายในภาษาแปลถูกปรับให้แตกต่างออกไปจากภาษาต้นฉบับ” 

จากกลวิธีการแปลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปกลวิธีที่พบในงานวิจัยน้ีไว้ 3 กลวิธี ดังต่อไปนี้ 
1. การแปลประจำรูป 
2. การแปลโดยใช้คำอ่ืน  
3. การปรับบทแปล 

- การแปลโดยใช้สำนวนที่มีอยู่แล้วในภาษาปลายทาง 

- การแปลโดยใช้คำประเภทอื่นแทน 

- การแปลโดยสรุปความ 

- การแปลโดยทอนต้นฉบับบางส่วน 

- การแปลเป็นความหมายที่แตกต่างจากภาษาต้นฉบับ 
 

4.3 กลวิธีการแปล “ต้อง” 

จากวรรณกรรมแปลภาษาไทย - ภาษาญี่ปุ่น ผู้วิจัยพบ “ต้อง” และกลุ่มคำที่มี “ต้อง” ทั้งหมด 
1,008 ตัวอย่าง กลวิธีการแปล “ต้อง” แยกตามความหมายสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 สรปุกลวิธีการแปล “ต้อง” แยกตามความหมาย 

ความหมาย 
 
 

กลวิธี 

หน้าท่ีและ
ความ
จำเป็น 

ความเชื่อ
แน่ และ 

การ
คาดคะเน 

การบังคับ 
ขอร้อง 
ห้าม 

แนะนำ 
ตักเตือน  

การเป็น
เช่นนั้น 

โดย
ธรรมชาติ 

หรือ
ผลลัพธ ์

ความตั้งใจ  รวม 

การแปล 

ประจำรปู 

420 
(59.24%) 

8 
(12.12%) 

23 
(41.07%) 

24 
(14.81%) 

4 
(26.67%) 

479 
(47.52%) 

การแปล 

โดยใช้คำอ่ืน 

210 
(29.62%) 

48 
(72.73%) 

27 
(47.21%) 

108 
(66.67%) 

11 
(73.33%) 

404 
(40.08%) 

การปรับ 

บทแปล 

79 
(11.14%) 

10 
(15.15%) 

6 
(10.72%) 

30 
(18.52%) 

0 
(0.00%) 

125 
(12.40%) 

รวม 709 66 56 162 15 1008 

 

หมายเหตุ: ช่องสีเทาเป็นกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดในแต่ละความหมาย 

 
จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยพบคำว่า “ต้อง” ทั้งหมด 1,008 ตัวอย่าง โดยความหมายที่พบมาก

ที่สุด คือ “หน้าที่และความจำเป็น” (709 ตัวอย่าง) และความหมายที่พบมากรองลงมา คือ “การเป็น
เช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” (162 ตัวอย่าง) “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” (66 ตัวอย่าง) 
“การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” (56 ตัวอย่าง) และ “ความตั ้งใจ” (15 ตัวอย่าง) 
ตามลำดับ 

สำหรับกลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” กลวิธีการแปลที่
พบมากที่สุด คือ “กลวิธีการแปลประจำรูป” ส่วนกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดในความหมายของ  
“ความเช่ือแน่และการคาดคะเน” “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” “การเป็นเช่นนั้นโดย
ธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” และ “ความตั้งใจ” คือ “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอ่ืน”  

ผู้วิจัยจะอธิบายถึงกลวิธีการแปล “ต้อง” แยกตามความหมาย โดยเรียงลำดับกลวิธีการแปล
ตามจำนวนที่พบจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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4.3.1 กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “หน้าท่ีและความจำเป็น” 
จากตารางที่ 4.1 รายละเอียดของกลวิธีการแปลแต่ละวิธีในความหมาย “หน้าที่และ

ความจำเป็น” มีดังนี้ 
 

4.3.1.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการแปลประจำรูปเป็นกลวิธีที่พบมากที่สุดในความหมายของหน้าที่

และความจำเป็น (420 จาก 709 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 59.24%) โดยผู้วิจัยพบตัวอย่างการแปล 
“ต้อง” ด้วย なければならないดังต่อไปนี ้

 
ตัวอย่าง 4.14 
พออายุครบเกณฑ์ทหาร ฟักเขาไปคัดเลือกที่ในตัวจังหวัด โชคร้ายจับได้ใบแดงจึงต้อง
ทิ้งให้พ่ออยู่เพียงลำพังถึงสองปี เสาร์อาทิตย์เขาได้กลับมาเยี่ยมบ้างแต่ไม่เสมอไปทุก
อาทิตย์ 

(คำพิพากษา, น. 17) 
徴兵検査の年になったファクは県へ選考に出頭したが、運悪く赤紙をつかむ身

となり、丸二年間父を一人放っておかねばならなかった。週末に帰宅が可能な

こともあったが、毎週とは行かない。 

 (裁き, p. 11) 
 

ตัวอย่าง 4.14 เป็นเหตุการณ์ที่ฟักจับได้ใบแดงในการคัดเลือกทหารเกณฑ์ ทำให้เขาต้อง
เป็นทหารเกณฑ์ และทิ้งพ่อให้ใช้ชีวิตเพียงลำพัง  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “โชคร้ายจับได้ใบแดงจึงต้องทิ้งให้พ่ออยู่เพียงลำพังถึงสอง
ป”ี มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ของฟักที่ต้องทิ้งให้พ่อใช้ชีวิตเพียงลำพัง ส่วน
ในประโยคภาษาญี่ปุ่น 運悪く赤紙をつかむ身となり、丸二年間父を一人放っておかねばな

らなかった ผู้แปลแปลด้วยรูปอดีตของ なければならない หรือ ねばならなかったเพื่อแสดง
ถึงความจำเป็นดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 



87 
 

ตัวอย่าง 4.15 
แทบทุกครัวเรือนทำสบู่ใช้กันเอง นับว่าเป็นมรดกจากยามสงครามโลกครั้งที่สองซึ่ง
เครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลนแทบทุกอย่างต้องทำใช้เองแทนการซื้อ 

(อยู่กับก๋ง, น. 68) 
ほとんど何処の家でも自分で石鹸を作ったが、それは物資が欠乏し買う代りに

大体何でも自分で作り出さねばならなかった第二次世界大戦時代からの遺産だ

った。 

(中国じいさんと生きる, p. 36) 
 

ตัวอย่าง 4.15 เป็นการอธิบายถึงชีว ิตที ่ยากลำบากสมัยสงครามโลกครั ้งท ี ่สองที่
ประชาชนยากจน ไม่มีเงินทองใช้สอย จนต้องทำของทุกอย่างข้ึนเองแทนการซื้อ 

จะเห็นได้ว่า “ต้อง” ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลนแทบ
ทุกอย่างต้องทำใช้เองแทนการซื้อ” แสดงถึง “ความจำเป็น” และผู้แปลแปลว่า ねばならなか

った ในประโยค 物資が欠乏し買う代りに大体何でも自分で作り出さねばならなかった 
 

4.3.1.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 
ในความหมายของหน้าที่และความจำเป็น ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่ไมใ่ช่ 

なければならないมากเป็นอันดับที่สอง (210 จาก 709 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 29.62%) โดย
ผู้วิจัยได้สรุปคำที่พบดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบในการแปล “ต้อง” ในความหมายของหน้าที่และความ

จำเป็น 

ความหมาย 
คำอ่ืนท่ีใช้ในการแปล 

หน้าท่ีและความจำเป็น 

ทัศนภาวะแบบไมป่รากฏรูป  
(กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต) 

98 (46.67%) 

ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป 57 (27.14%) 
คำนาม (必要がある) 16 (7.62%) 

กริยาแสดงสภาพ ～ている 12 (5.71%) 
คำคุณศัพท์ (必要な) 9 (4.29%) 

คำวิเศษณ ์ 4 (1.90%) 
รูปตั้งใจ 2 (0.95%) 
อ่ืน ๆ 12 (5.71%) 
รวม 210 (100.00%) 

 
ในการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่ な

ければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต” (98 จาก 210 ตัวอย่าง หรือคิด
เป็น 46.67%) หรือทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูปมากที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.16 
ทิดส่งออกแรงผลักไสม่ายสมทรง นางยังดื้อดึง ทิดส่งจึงต้องจับแขนลากออกไปเป็นท่ี
วุ่นวาย 

(คำพิพากษา, น. 72) 
ティット・ソンはとうとう手を出し、ナーンを突きとばした。彼女はそれでも

頑固に言うことを聞かない。とうとうティット・ソンが彼女の腕を摑んで引き

ずったため、取っ組み合い同然になってしまった。 

 (裁き, p. 80) 
 

ตัวอย่าง 4.16 เป็นเหตุการณ์ที่ทิดส่งพยายามจับม่ายสมทรงออกนอกวัด แต่ม่ายสมทรง
ไม่ยอมแต่โดยดี ทำให้ทุกคนต้องวุ่นวาย 
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ทิดส่งจึงต้องจับแขนลากออกไปเป็นที่วุ่นวาย” ผู้เขียนใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ที่ต้องจับแขนม่ายสมทรงแล้วลากออกไป ส่วนในประโยค
แปลภาษาญี่ปุ ่น とうとうティット・ソンが彼女の腕を摑んで引きずったため、取っ組み

合い同然になってしまった พบว่าผู้แปลใช้กริยารูปอดีตในการแปลประโยคนี้ 
 

ส่วนคำอื่นที่พบมากรองลงมาเป็นอันดับที่สอง คือ “ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป” (57 
จาก 210 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 27.14%) ทัศนภาวะเหล่านั้น ได้แก่ ことだ、ざるを得ない、

しかない、～ずには～ない、～ないわけにはいかない、に決まっている、のだ、はずだ

、べきだ、他ない、余儀ない โดยแต่ละคำมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

▪ ことだ 

 
ตัวอย่าง 4.17 
แต่ก๋งไม่ยอมให้ฉันเรียนหนังสือจีน 
“อยู่เมืองไทยต้องเรียนรู้หนังสือไทยก่อน ไม่อย่างนั้นจะอยู่กับเขาได้อย่างไร” ก๋งบอก 

(อยู่กับก๋ง, น. 49) 
「タイ国にいるのだから先ずタイ語を学ぶことだよ。そうしなかったらどうや

って彼らと一緒に住んでいられるかいな。」とおじいさんは言った。 

(中国じいさんと生きる, p. 26) 
 

ตัวอย่าง 4.17 เป็นเหตุการณ์ที ่ก๋งไม่ยอมให้หยกเรียนหนังสือภาษาจีน แต่ให้เรียน
หนังสือภาษาไทยก่อน เพราะหยกอาศัยอยู่เมืองไทยร่วมกันคนไทย จึงต้องเรียนภาษาไทย
เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันคนไทยคนอื่นได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “อยู่เมืองไทยต้องเรียนรู ้หนังสือไทยก่อน” ผู้เขียนใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึงความจำเป็นที่ของการเรียนรู้หนังสือไทย เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษา
ญี่ปุ ่น タイ国にいるのだから先ずタイ語を学ぶことだよ พบว่าผู ้แปลใช้ไวยากรณ์ ことだ 
เพื่อสื่อถึงความจำเป็นดังกล่าว 
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▪ ざるを得ない 

ตัวอย่าง 4.18 
เมื่อมีการประชุมนักเรยีนทั้งโรงเรยีนพร้อม ๆ  กัน ชั้นประถมปีท่ี ๑ และ ๒ จะต้องหยุด
เรียน 

(อยู่กับก๋ง, น. 94) 
学校の生徒全体の集りが行われる時は一、二学年の授業をやめざるを得なかっ

た。 
(中国じいさんと生きる, p. 50) 

 
ตัวอย่าง 4.18 เป็นการอธิบายถึง “ความจำเป็น” ที่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 

ต้องหยุดเรียนเมื่อมีการประชุมนักเรียนทั้งโรงเรียน เนื่องจากห้องเรียนของนักเรียนช้ันประถมปี
ที่ 1 และ 2 จะถูกใช้เป็นห้องประชุม  

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ชั้นประถมปีที่ ๑ และ ๒ จะต้องหยุดเรียน” ใช้ “ต้อง” 
เพื่อสื่อถึงความจำเป็นดังกล่าวโดย “ต้อง” ถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ ざるを得なかった 

ผู้วิจัยมองว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประโยคนี้สามารถใช้ ざるを得ない ได้เนื่องจาก ざる

を得ない เป็นทัศนภาวะที่แสดงถึงความจำเป็นเช่นเดียวกับ なければならない อย่างไรก็ดี 
ที่มาของความจำเป็นในกรณีที่ใช้ ざるを得ない นั้นแตกต่างจาก なければならないคือ ざる

を得ない เป็นทัศนภาวะที่แสดงถึงความจำเป็นที่ประธานของประโยคจำต้องกระทำบางสิง่อยา่ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีเหตุการณ์บังคับ ซึ่งตัวอย่าง 4.18 ก็สื่อความเช่นนั้น คือ เนื่องจาก
โรงเรียนของหยกไม่ได้มีพื้นที่กว้างขวางนัก จึงต้องใช้พื้นที่มากกว่าปกติในการจัดประชุมนักเรียน
ทั้งโรงเรียนพร้อมกัน ทำให้ห้องเรียนของนักเรยีนช้ันประถมปีที่ 1 และ 2 ถูกนำมาใช้เป็นสถานที่
ประชุมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 
▪ しかない 

ตัวอย่าง 4.19 
ผมไม่ใช่คนฉลาดนัก เมื่อคิดอะไรออกต้องกระเสือกกระสนรักษาความคิดนั้นไว้ให้ดี 

(แพนด้า, น. 100) 
ボクはそこまで賢い人間じゃない。悪戦苦闘じてアイデアを考え、思いついた

ことをやり通すしかない。 

 (パンダ, p. 122) 
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ตัวอย่าง 4.19 เป็นเหตุการณ์ที่แพนด้ากำลังจะเสนองานกับเจ้านายแต่เขาก็กล ัวว่า
เจ้านายจะปฏิเสธงานของเขา เพราะเขารู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่คนฉลาดนัก ดังนั้น แพนด้าจึงคิดว่า
ตนเองมีความจำเป็นต้องพยายามรักษาความคิดไว้ให้ดีเวลาคิดผลงานดี ๆ ได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เมื่อคิดอะไรออกต้องกระเสือกกระสนรักษาความคิดนั้น
ไว้ให้ด”ี ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงความจำเป็นของแพนด้าในการรักษาความคิดของตนเอง 
เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 悪戦苦闘じてアイデアを考え、思いついたことをや

り通すしかない พบว่าผู้แปลใช้ しかない เพื่อแสดงถึงความจำเป็นดังกล่าว  
 

▪ ～ずには～ない 

ตัวอย่าง 4.20 
ระยะหลังแม่นอนไม่ค่อยหลับจนต้องหันมาพ่ึงยานอนหลับเป็นประจำ 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 24) 
最近、母さんは常用の睡眠薬に頼らずには余り寝ることが出来なかった。 

 (瓶の中の時間, p. 41) 
 

ตัวอย่าง 4.20 เป็นเหตุการณ์ที่แม่ของนัตมีอาการเครียดจนนอนไม่หลับ จึงมีความ
จำเป็นต้องกินยานอนหลับเพื่อให้นอนหลับได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “จนต้องหันมาพึ่งยานอนหลับเป็นประจำ” ผู้เขียนใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึงความจำเป็นของแม่ในการกินยานอนหลับ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษา
ญี่ปุ่น 常用の睡眠薬に頼らずには余り寝ることが出来なかった พบว่าผู ้เขียนใช้ไวยากรณ์ 
～ずには～ない เพื่อแสดงถึงความจำเป็นดังกล่าว 

 
▪ ～ないわけにはいかない 

ตัวอย่าง 4.21 
แม้โดยส่วนตัวผมกับหนิงจะไม่ค่อยชอบลุงอมรนัก แต่ก็ต้องยอมรับในความจริงใจท่ี
เขามีต่อแม่ และความเสมอต้นเสมอปลายท่ีมีต่อเราสองคนพ่ีน้อง 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 140) 
僕とニンは、個人的にはアモンさんをあまり好きではなかったが、彼が母さん

のことを強く思っていることと、僕ら兄妹二人とも持続的につながりを持つと

いうことを、心の中で認めないわけにはいかなかった。 

(瓶の中の時間, p. 208) 
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ในตัวอย่าง 4.21 นัตพูดถึงความรู้สึกว่าตนเองและหนิง น้องสาว ไม่ค่อยชอบลุงอมร ซึ่ง
เป็นคนรักใหม่ของแม่ แต่ถึงกระนั้นก็มีความจำเป็นต้องยอมรับลุงอมร เพราะลุงอมรรักแม่ด้วย
ความจริงใจ และดูแลนัตกับหนิงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แต่ก็ต้องยอมรับในความจริงใจที่เขามีต่อแม่ และความ
เสมอต้นเสมอปลายที่มีต่อเราสองคนพี่น้อง” ผู ้เขียนใช้ “ต้อง” ในการแสดงถึงความจำเป็น
ของนัตที่ต้องยอมรับความจริงใจและความเสมอต้นเสมอปลายของลุงอมร แทนที่จะรู้สึกไม่ชอบ 
เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 彼が母さんのことを強く思っていることと、僕ら兄妹

二人とも持続的につながりを持つということを、心の中で認めないわけにはいかなかっ

た พบว่าผู้แปลใช้ไวยากรณ์ ～ないわけにはいかない ในการแสดงถึงความจำเป็นดังกล่าว 

 
▪ に決まっている 

ตัวอย่าง 4.22 
คนไทยมีนิสัยแปลกอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยคือถึงจะยากจนข้นแค้นปานใด
ก็ไม่ชอบอยู่ห้องแถวอับอู้ ถึงจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่ไม่นานจะต้องหาทางขยับขยายออกไป
ปลูกกระท่อมเล็ก ๆ อยู่ตามชายทุ่งริมนาหรือตามท่ีว่างท้ายตลาด 

(อยู่กับก๋ง, น. 136) 
タイ人は住む場所に関しては不思議な好みを持っていた。つまりいくら貧乏し

て苦しくてもせまくるしい長屋に住むのを好まないのである。そこに住む必要

が起きても長くはなく、広々とした所例えば田や野原のはずれとか市場街から

離れた所などに小さな、小屋を建てて住む方法を見つけ出すに決っていた。 

 (中国じいさんと生きる, p. 73) 
 

ตัวอย่าง 4.22 เป็นการอธิบายถึงวิถีการอยู่อาศัยของคนไทยที่ไม่มีเช้ือสายจีนว่า คนไทย
ไม่นิยมอาศัยอยู่ในห้องแถวที่คับแคบ แม้ตอนแรกจำเป็นจะต้องอยู่ แต่สุดท้ายก็จะย้ายที่พัก
อาศัยไปอยู่ในที่เปิดโล่งอย่างชายทุ่งริมน้ำหรือที่ว่างท้ายตลาด 

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “จะต้องหาทางขยับขยายออกไปปลูกกระท่อมเล็ก ๆ อยู่
ตามชายทุ่งริมนาหรือตามที่ว่างท้ายตลาด” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่ออธิบายถึง “ความจำเป็น” ใน
การย้ายที่พักอาศัยของคนไทย เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น จะพบว่าผู้แปลใช้ทัศนภา
วะ に決まっている（た） เพื่อแสดงถึงความจำเป็นน้ัน  
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▪ のだ 

ตัวอย่าง 4.23 
ธงที่แจกให้วันนี้จะต้องเก็บไว้ใช้โบกต้อนรับการย้ายมาของนายอำเภอคนใหม่อีกใน
ไม่กี่วันข้างหน้า 

(อยู่กับก๋ง, น. 355) 
その日配った旗はまた取っておいて数日後に新郡長が赴任して来た時歓迎する

際振るのに使うのだった。 

(中国じいさんと生きる, p. 196) 
 

ตัวอย่าง 4.23 เป็นการอธิบายว่าธงที่นักเรียนได้รับแจกในวันน้ีเพื่อโบกอำลานายอำเภอ
คนเก่า ยังต้องใช้อีกครั้งเพื่อต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ที่จะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ธงที่แจกให้วันน้ีจะต้องเก็บไว้ใช้” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อ
แสดงถึง “ความจำเป็น” ที่ต้องเก็บธงไว้ใช้ต่อในโอกาสถัดไป เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษา
ญี่ปุ่น その日配った旗はまた取っておいて・・・使うのだった ผู้แปลใช้ไวยากรณ์ のだ ใน
การอธิบายถึงความจำเป็นดังกล่าว 

  
▪ はずだ 

ตัวอย่าง 4.24 
ฉันเดินไปอย่างไม่สนใจสิ่งรอบข้างมากนักเพราะหัวใจกำลังลิงโลดกับงานที่ได้รับเมื่อครู่
นี ้เป็นงานท่ีต้องทำหลายวันติดต่อกัน ฉันคงได้ค่าตอบแทนไม่น้อย 

(อยู่กับก๋ง, น. 129) 
つい先ほど引き受けた仕事に心を奪われていたので歩いて行く間も自分の周り

の物事にはたいして興味を感じなかった。何日も続くはずの仕事だった。少な

からぬ報酬が得られるのもはっきりしていた。 

 (中国じいさんと生きる, p. 70) 
 

ตัวอย่าง 4.24 เป็นการอธิบายถึงงานที่หยกเพิ่งได้รับมาจากคุณนายทองห่อ ซึ่งเป็นงาน
ที่ต้องทำหลายวันติดต่อกัน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เป็นงานที่ต้องทำหลายวันติดต่อกัน” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” 
เพื ่อสื ่อถึง “ความจำเป็น” ว่างานนี้ต้องใช้เวลาหลายวันในการทำ เมื ่อพิจารณาประโยค
แปลภาษาญี่ปุ่น 何日も続くはずの仕事だった จะเห็นว่าผู้แปลใช้ทัศนภาวะ はず เพื่อแสดง
ถึงความจำเป็นดังกล่าว 
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▪ べきだ 

ตัวอย่าง 4.25 
คนจีนรุ่นเก่าถือเรื่องการแต่งงานของลูกชายเป็นเรื่องสำคัญมากเหลือเกิน เพราะถือว่า
ลูกชาย โดยเฉพาะลูกชายคนโตจะต้องเป็นบุรุษหมายเลข ๑ ของครอบครัว เมื่อ
สิ้นบุญเตี่ยแล้ว และจะต้องเป็นผู้สืบแซ่สืบตระกูลต่อไป 

(อยู่กับก๋ง, น. 329) 
古い世代の中国人は息子の結婚のことを大事に考え過ぎた。というのは息子特

に長男は父親が死んだ後その家族で最重要人物となるべきとされ、一族の血筋

を継ぐべき人とされていたからだった。 

(中国じいさんと生きる, p. 181) 
 

ตัวอย่าง 4.25 เป็นการอธิบายถึงความเชื่อของคนจีนที่ให้ความสำคัญกับการแต่งงาน
ของลูกชายคนโตของครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะลูกชายคนโตมี “หน้าที่” ต้องเป็นผู้นำและ
สืบทอดวงศ์ตระกูลต่อไป  

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ลูกชายคนโตจะต้องเป็นบุรุษหมายเลข ๑ ของครอบครัว 
เมื่อสิ้นบุญเตี่ยแล้ว และจะต้องเป็นผู้สืบแซ่สืบตระกูลต่อไป” ใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “หน้าที่” 
ดังกล่าว เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 長男は父親が死んだ後その家族で最重要人物

となるべきとされ、一族の血筋を継ぐべき人とされていたからだった พบว่าผ ู ้แปลไม่ได้
แปล “ต้อง” เป็น なければならない แต่แปลด้วย べきだ แทน 

ผู ้ว ิจ ัยมองว่าการใช้ べきだ แทน なければならない ในตัวอย่างนี ้สอดคล้องกับ
คำอธิบายของ Masuoka (2007) ที่กล่าวว่า べきだ ใช้ในการแสดงถึงความจำเป็นในการกระทำ
บางสิ่งของบุรุษที่ 3 โดยความจำเป็นนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงบุรุษที ่ 1 ด้วย (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทที่ 2 หัวข้อ 2.6.2) คำอธิบายนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนการใช้ べきだ แทน 
なければならない ในตัวอย่าง 4.25 ที่กล่าวถึงความจำเป็นโดยทั่วไปของบุรุษที่ 3 หรือลูกชาย
คนโตในตระกูลคนจีน 
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▪ 他ない 

ตัวอย่าง 4.26 
“ก็ลื้อจะให้เขาทำยังไงล่ะ เขารักกัน เขาจะแต่งงานกันตามธรรมเนียมลื้อก็ไม่ยอม เขาก็
ต้องแอบไปอยู่กินกันเงียบ ๆ น่ะซี หัวใจเขาตรงกันแล้วใครเขาจะไปห้ามเขาได้” 

(อยู่กับก๋ง, น. 345) 
「それじゃ、二人のことはどうしたらいいんだ。二人は互に好きなんだよ。二

人はしきたり通りつまりちゃんと結婚式をしたがっているのに、あんたは承知

しない。そしたら、二人はこっそりどこかへ行って人知れず暮らす他なくなる

じゃないか。二人の心がぴたりと一致している以上、誰が何と言ったってだめ

だよ。」 

 (中国じいさんと生きる, p. 190) 
 

ตัวอย่าง 4.26 เป็นเหตุการณ์ที่ก๋งถกเถียงกับป้าเง็กจูที่กีดกันไม่ให้ลูกชายแต่งงานกับ
แฟนสาวที่ไม่ใช่ชาวจีน โดยก๋งแสดงความคิดเห็นว่าป้าเง็กจูไม่ยอมให้ทั้งสองแต่งงานกันตาม
ธรรมเนียม ทำให้ทั้งสองต้องแอบไปอาศัยอยู่กันเองโดยไม่ให้ใครรู้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เขาก็ต้องแอบไปอยู ่กินกันเงียบ ๆ น่ะซี” ผู ้เขียนใช้ 
“ต้อง”เพื่อแสดงถึงความจำเป็นของลูกชายป้าเง็กจูและแฟนสาวที่ต้องแอบไปอาศัยอยู่กนัเอง
อย่างเงียบ ๆ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น そしたら、二人はこっそりどこかへ行っ

て人知れず暮らす他なくなるじゃないか。 พบว่าผู ้แปลใช้ไวยากรณ์ 他ない เพื ่อแสดงถึง
ความจำเป็นดังกล่าว 

 
▪ 余儀ない 

ตัวอย่าง 4.27 
ผมถึงกับอึ้งไปด้วยความตื่นเต้นตึกตักในทรวงอก นัยน์ตาพร่ามัว ไฟฟ้าลัดวงจรใน
สมองจนต้องหยุดเขียนบันทึกเพ่ือไปนั่งนิ่ง ๆ บนเตียง 

(แพนด้า, น. 183) 
胸はドキドキするわ、眼は焦点を結ばないわ、脳味噌はショートするわといっ

た大興奮のなか、ひたすらベッドの上で彼女の声を反芻ていたせいで、その日

のメモ書きは中断を余儀なくされた。 

 (パンダ, p. 232) 
 

ตัวอย่าง 4.27 เป็นเหตุการณ์ที่แพนด้ารู้สึกตื่นเต้นจนไม่สามารถเขียนบันทึกต่อได้ ทำให้
มีความจำเป็นต้องไปนั่งนิ่ง ๆ บนเตียงก่อน 
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จากประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ไฟฟ้าลัดวงจรในสมองจนต้องหยุดเขียนบันทึกเพื่อไป
นั่งนิ่ง ๆ บนเตียง” ผู้เขียนใช้ “จนต้อง” เพื่อแสดงถึงความจำเป็นของแพนด้าที่ต้องหยุดการ
เขียนบันทึกเนื่องด้วยความตื่นเต้น เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 脳味噌はショートす

るわといった大興奮のなか、ひたすらベッドの上で彼女の声を反芻ていたせいで、その

日のメモ書きは中断を余儀なくされた พบว่าผู้แปลใช้ไวยากรณ์ 余儀ない เพื่อแสดงถึงความ
จำเป็นดังกล่าว 

 
คำอื่นที่พบว่าใช้ในการแปลมากเป็นอันดับที่สาม คือ “คำนาม” ได้แก่ 必要（がある） 

(16 จาก 210 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 7.62%) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.28 
ผมไม่ได้ต้ังใจจะบึ่งตรงไปสีลมตั้งแต่หัวค่ำ แต่จะเจอเพ็ญนภาท้ังที ต้องกลับบ้านไปชะ
ล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านหน่อย 

(แพนด้า, น. 188) 
ボクはまだ宵の口からまっすぐシーロムに突進しようとしたんじゃない。とに

かく、ぺンナパーに会う以上は、家に帰って身体をきれいに洗う必要があった

んだ。 

(パンダ, p. 242) 
 

ตัวอย่าง 4.28 เป็นเรื่องราวของแพนด้า ซึ่งเป็นตัวละครชายที่มีรูปร่างอ้วนจนไม่เคยคิด
ว่าตัวเองจะได้ออกเดทกับผู ้หญิงคนใดมาก่อน แต่กลับมีผู ้หญิงที ่ชื ่อเพ็ญนภานัดออกเดท 
เนื่องจากโอกาสที่จะได้ออกเดทกับผู้หญิงสำหรับชายอย่างแพนด้าคงไม่ได้มีบ่อยนัก เขาจึงคิดว่า
หลังจากเลิกงาน แทนที่จะเดินทางตรงไปยังสถานที่นัดพบกับเพ็ญนภาทันทีด้วยเนื้อตัวที่อาจไม่
สะอาดเพราะผ่านการทำงานมาตลอดทั้งวัน เขา “จำเป็น” ต้องกลับไปอาบน้ำที่บ้านให้เนื้อตัว
สะอาดเสียก่อน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ฝ่ายหญิงตอนออกเดท 

คำว่า “ต้อง” ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “จะเจอเพ็ญนภาทั้งที ต้องกลับบ้านไปชะ
ล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านหน่อย” แสดงถึงความจำเป็นของแพนด้าที่ต้องกลับบ้านไปเพื่อ
อาบน้ำรอบหนึ่งก่อน ผู้แปลแปลประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่า ぺンナパーに会う以上は、家に

帰って身体をきれいに洗う必要があったんだ โดยไม่ใช้ なければならない แต่แปลเป็น 必
要があった แทน 
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4.3.1.3 กลวิธีการปรับบทแปล 
ในความหมายของหน้าที่และความจำเป็น ผู้วิจัยพบกลวิธีการปรับบทแปลเป็นจำนวน

น้อยที่สุดในบรรดากลวิธีการแปลทั้งหมด (79 จาก 709 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 11.13%) โดย
กลวิธีการปรับบทแปลที่ผู้วิจัยพบมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.29 
บางวันในตอนบ่ายก็หลบงานมานอนในกระต๊อบสักพัก งานที่คิดว่าควรจะเสร็จไดใ้น
วันเดียว กลับต้องเพ่ิมเวลามากขึ้นเป็นสองถึงสามวัน 

(คำพิพากษา, น. 174) 
だから午後になると、時々仕事をさぼって小屋に帰って眠るようになった。一

日で片付けねばと考えて始めた用事が手間取り二日も三日もかかるようになっ

た。 

 (裁き, p. 210) 
 

ตัวอย่าง 4.29 เป็นเรื่องราวของฟักที่เริ่มติดสุราจนนอนตื่นสาย ง่วงนอนระหว่างวัน 
และไม่สามารถทำงานให้เสร็จได้ ทำให้งานที่สามารถทำเสร็จภายใน 1 วันได้ต้องใช้เวลาเพิ่มข้ึน
เป็น 2 - 3 วัน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “งานที่คิดว่าควรจะเสร็จได้ในวันเดียว กลับต้องเพิ่มเวลา
มากขึ้นเป็นสองถึงสามวัน” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ที่ต้องใช้เวลาเพิ่มข้ึน 
แต่เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 一日で片付けねばと考えて始めた用事が手間取り

二日も三日もかかるようになった จะพบการปรับบทแปลโดยใช้ไวยากรณ์ (二日も三日もか

かる)ようになった เพื่อสื่อความหมายของ “กลับต้องเพิ่มเวลามากข้ึน” 
 

ตัวอย่าง 4.30 
“มาทีไรครูต้องสิ้นเปลืองทุกทีทำอย่างนี้ไม่สบายใจเลย” 

(อยู่กับก๋ง, น. 264) 
「ここへ来て下されば手ぶらでもわしらはうれしいんです。」 

(中国じいさんと生きる, p. 144) 
 

ตัวอย่าง 4.30 เป็นบทสนทนาที่ก๋งพูดกับครูบรรยงค์ด้วยความเกรงใจที่ครูบรรยงค์มักมี
ของฝากติดไม้ติดมือมาให้ก๋งอยู่เสมอ ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “มาทีไรครูต้องสิ้นเปลืองทุกที
ทำอย่างนี้ไม่สบายใจเลย” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ที่ครูบรรยงค์ต้องมีของ
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ฝากมาด้วยทุกครั้ง แต่เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ここへ来て下されば手ぶらでも

わしらはうれしいんです จะพบว่าผู ้แปลใช้สำนวน 手ぶら ที่แปลว่า “มือเปล่า” และปรับ
ประโยคแปลเป็น 手ぶらでもわしらはうれしい  ซึ่งอาจแปลได้ว่า “ถึงแม้จะมามือเปล่า (โดย
ไม่มีของฝากติดไม้ติดมือมา) ผมก็ดีใจ” 

 
4.3.2 กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” 

กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “ความเชื ่อแน่และการคาดคะเน” มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.3.2.1 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ในความหมายของความเช่ือแน่และการคาดคะเน ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่
ไม่ใช่ なければならないมากที่สุดในบรรดากลวิธีการแปล 3 วิธี (48 จาก 66 ตัวอย่าง หรือคิด
เป็น 72.73%) คำอื่นที่ผู้วิจัยพบสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.3 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบในการแปล “ต้อง” ในความหมายของความเช่ือแน่และ

การคาดคะเน 

ความหมาย 
คำอ่ืนท่ีใช้ในการแปล 

ความเชื่อแน่ และ 
การคาดคะเน 

ทัศนภาวะแบบไมป่รากฏรูป  
(กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต) 

19 (39.58%) 

ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป 15 (31.25%) 
คำวิเศษณ ์ 8 (16.67%) 

กริยาแสดงสภาพ ～ている 6 (12.50%) 
รวม 48 (100.00%) 

 
ในการแปล “ต้อง” ในความหมายของความเช่ือแน่และการคาดคะเนด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่ 

なければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต” มากที่สุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.31 
และการที่จะเขียนให้ได้ดีอย่างนั้น ครูเช่ือแน่ว่าคนเขียนจะต้องเข้าถึงสิ่งท่ีตนจะเขียน
ให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 190) 
それらの良く描かれた絵は、描いた者が、自分が描いたものの中にまで入って

行き、非常に深いところまでを写すことができたものだと、先生は信じている

よ 

 (瓶の中の時間, p. 280) 
 

ตัวอย่าง 4.31 เป็นสิ่งที่ครูพูดกับนักเรียนในห้องถึงคนที่จะเขียนรูปให้ได้ดีว่า จะต้อง
เข้าถึงภาพที่จะเขียนให้ได้ก่อน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “คนเขียนจะต้องเข้าถึงสิ่งที่ตนจะเขียนให้ได้เสียก่อน จึง
จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซึ้ง” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงความเชื่อแน่ เมื่อ
พิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 描いた者が、自分が描いたものの中にまで入って行き、

非常に深いところまでを写すことができたものだ จะพบว่าผู้เขียนใช้รูปธรรมดาในการแปล 
 
ส่วนคำอื่นที่ผู้วิจัยพบมากรองลงมาเป็นอับดับที่สอง คือ “ทัศนภาวะแบบปรากฏรปู” 

คำแสดงทัศนภาวะเหล่านั้น ได้แก่ ～そうだ、だろう、と思う、に決まっている、に違いな

い、はずだ、間違いないโดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

▪ ～そうだ 

ตัวอย่าง 4.32 
ฮัลโหล แพนด้านะครับ ท่ีบริษัทผมต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเร็ว ๆ นี้แน ่ผมอยากแจ้งความ
ล่วงหน้าเสียเลย คุณตำรวจจะได้เตรียมพร้อมมาช่วยผมทัน 

(แพนด้า, น. 84) 
もしもし、こちらはパンダです。うちの会社、近いうちに絶対良からぬことを

しでかしそうです。だから前もって訴え出ました。そうしておけば、みなさん

がボクだけを救い出せるよう準備ができると思って 

 (パンダ, p. 96) 
 

ตัวอย่าง 4.32 เป็นเหตุการณ์ที่แพนด้าโทรติดต่อตำรวจเพื่อแจ้งเหตุร้ายที่ยังไม่เกิดแต่
แพนด้าเช่ือว่าต้องเกิดข้ึนเร็ว ๆ นี้แน่ 
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ที่บริษัทผมต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นเร็ว ๆ  นี้แน่” ผู้เขยีนใช้ 
“ต้อง” ในการแสดงถึง “ความเช่ือแน่” ของแพนด้า เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น うち

の会社、近いうちに絶対良からぬことをしでかしそうです จะพบว่าผู้แปลใช้ไวยากรณ์ ～
そうだ ในการแสดงถึงความเช่ือแน่ดังกล่าว 

 

▪ だろう 

ตัวอย่าง 4.33 
แม้ว่าหญิงไม่เต็มเต็งคนน้ีจะไม่ใช่ญาติพี่น้องกับเขาก็ตาม ด้วยความสงสารที่มีต่อเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันกลัวว่าจะต้องไปลำบากลำบน นอนกลางดิน 

(คำพิพากษา, น. 323) 
自分とは血族でもない、精神障害の女性であるにもかかわらず、同じ人同士を

衰えてと思う心を持つファクは、彼女が大変な難儀をするだろう、地面に寝て

ごみ箱をあさって食べ、身体中が汚れたまま病み、発狂していくだろう、他の

人たちが彼女に加害するのではと案じ恐れていたのだ・・・ 

 (裁き, p. 392) 
 

ตัวอย่าง 4.33 อธิบายถึงความกังวลของฟักที่มีต่อนางสมทรง เขาคาดคะเนว่านางสม
ทรงจะต้องไปลำบากลำบนหากตนเองไม่ช่วยดูแล 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “กลัวว่าจะต้องไปลำบากลำบน นอนกลางดิน” ผู้เขียนใช้ 
“จะต้อง” เพื่อแสดงถึงการคาดคะเนของฟักว่านางสมทรงจะต้องไปลำบากหากปล่อยให้นางสม
ทรงใช้ชีวิตเพียงลำพัง เมื่อพิจารณาประโยคฉบับแปล 地面に寝てごみ箱をあさって食べ、身

体中が汚れたまま病み、発狂していくだろう、他の人たちが彼女に加害するのではと案

じ恐れていたのだ จะพบว่าผู้แปลใช้ だろう เพื่อแสดงถึงการคาดคะเนน้ัน 
 

▪ と思う 

ตัวอย่าง 4.34 
“ฉันนึกแล้วว่านายต้องอยู่ท่ีนี่” เสียงที่ผมคุ้นหูดังข้ึนจากด้านหลัง 
“ไอ้ป้อม...” ผมหันขวับไปมอง 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 145) 
「あんたはここにいると思ったよ」聞き慣れた声が後ろから響いた。 

「ポム」僕は素早く振り向いて彼女を眺めた。 

(瓶の中の時間, p. 215) 
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ตัวอย่าง 4.34 เป็นเหตุการณ์ที่นัตผิดหวังที่สอบเอนทรานซ์ไม่ติด และเดินวนเวียนอยู่
แถวป้ายประกาศผลสอบเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีชื่อและหมายเลขสอบของตัวเองจริง ๆ  ส่วน
ป้อมก็ออกตามหานัตและคาดคะเนว่านัตต้องอยู่ที่สถานที่ประกาศผลสอบอย่างแน่นอน 

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ฉันนึกแล้วว่านายต้องอยู่ที่นี”่ ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดง
ถึงการคาดคะเนของป้อมว่านัตจะอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น あ
んたはここにいると思ったよ พบว่าผ ู ้แปลใช้ と思った（と思う） ในการแสดงถึงการ
คาดคะเนน้ัน 

 
▪ に決まっている 

ตัวอย่าง 4.35 
“ลื้อรักธรรมเนียมหรือลื้อรักลูกชายลื้อ ขอถามหน่อยซิ” 
“อ้าว อ๊ัวกต็้องรักลูกอ๊ัวมากกว่าน่ะซี่” 

(อยู่กับก๋ง, น. 342) 
「あんた習慣と息子とどっちが好きなんだ、ちょいとそこを訊きたくなるね。

」 

「何を言ってるんですか。自分の息子ですからね、息子の方が好きに決まって

いるじゃないの。」 

(中国じいさんと生きる, p. 189) 
 

 ตัวอย่าง 4.35 เป็นประโยคที่ป้าเง็กจูแสดงความเชื่อแน่ต่อคำถามของก๋งว่าตนเอง
ย่อมรักลูกชายมากกว่าธรรมเนียมการแต่งงานที่ว่าคนจีนต้องแต่งงานกับคนจีนแน่นอน 

 ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “อั๊วก็ต้องรักลูกอั๊วมากกว่าน่ะซี่” มีการใช้ “ต้อง” 
เพื่อแสดงถึงความเช่ือแน่ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 息子の方が好きに決まってい

るじゃないの จะพบว่าผู้แปลใช้คำว่า に決まっている เพื่อแสดงถึงความเช่ือแน่นั้น 
 
▪ に違いない 

ตัวอย่าง 4.36 
อย่างน้อยถ้าหนังสือพิมพ์หรือทีวีไปทำข่าว คนจะได้รับรู้ว่ามีบันทึกเล่มนี้อยู่ และต้องมี
คนจำนวนหนึ่งท่ีได้อ่านแล้วนำมันไปเผยแพร่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

(แพนด้า, น. 163) 
少なくとも新聞やテレビが流したニュースを通じて、多くの人間がこのメモの

存在を知ることになる。そして一部の人間は何らかの方法でそのニュースを他

へと広めるに違いない。 

 (パンダ, p. 207) 
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ตัวอย่าง 4.36 เป็นการแสดงถึงความเชื่อแน่ของแพนด้าว่า ถ้าบันทึกที่ตนเองเขียนข้ึน
เกี่ยวกับแพนด้าพลาเน็ทถูกนำไปทำข่าว จะมีคนจำนวนหนึ่งนำไปเผยแพร่ต่อ  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ต้องมีคนจำนวนหนึ่งที่ได้อ่านแล้วนำมันไปเผยแพร่ไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงความเช่ือแน่ และถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า 一部

の人間は何らかの方法でそのニュースを他へと広めるに違いない  โดยใช้ に違いない เพือ่
แสดงถึงความเช่ือแน่นั้น 

 
▪ はずだ 

ตัวอย่าง 4.37 
นั่นแหละผัวเมียกัน อยู่กันมาต้ังนาน เขาต้องเข้าใจอะไรคล้ายกันบ้างล่ะ 

(คำพิพากษา, น. 122) 
でも夫妻だぞ。長年ずっと一緒に暮らして来て、何でも同じように考えている

はずざ。 

 (裁き, p. 143) 
 

 ตัวอย่าง 4.37 เป็นเหตุการณ์ที่ฟัเช่ือว่าสามีภรรยา (สัปเหร่อไข่กับภรรยา) อาศัยอยู่
ด้วยกันมานาน จึงต้องมีความคิดที่คล้ายกัน 

 ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เขาต้องเข้าใจอะไรคล้ายกันบ้างล่ะ” ผู ้เขียนใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึงความเช่ือแน่ของฟัก เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 何でも同じよう

に考えているはずざ จะพบว่าผู้แปลใช้ はずだ เพื่อแสดงถึงความเช่ือแน่นั้น 
 

▪ 間違いない 

ตัวอย่าง 4.38 
 “จริง ๆ ถ้าข้าบวชนะ ข้าต้องได้มหาแน่ ๆ เช่ือข้ามั้ย ?” 

(คำพิพากษา, น. 160) 
「本当に、本当だよ。もしこの俺が坊さんになれば、マハーになることは間違

いないし・・・信じるでしょ？僕の言う事」 

(裁き, p. 193) 
 

ตัวอย่าง 4.38 เป็นเหตุการณ์ที่ฟักแสดงความเช่ือแน่ของตนเองว่าถ้าตนเองบวชแทนที่
จะกลับมาช่วยงานพ่อ เขาจะต้องได้เป็นถึงมหาอย่างแน่นอน 
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ข้าต้องได้มหาแน่ ๆ” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง
ความเช่ือแน่ของฟัก เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น マハーになることは間違いないし 
จะพบว่าผู้แปลใช้ 間違いない เพื่อแสดงถึงความเช่ือแน่นั้น 

 
4.3.2.2 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของความเชื่อแน่และการคาดคะเน ผู้วิจัยพบกลวิธีการปรับบทแปลมาก
เป็นอันดับที่สอง (10 จาก 66 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 15.15%) ด้านล่างเป็นตัวอย่างของประโยค
ที่มีการปรับบทแปล 

 
ตัวอย่าง 4.39 
หมอดูพเนจรสูงวัยคนนั้นทำนายว่า ให้ระวังให้ดีจะต้องเสียของรัก และให้ระวังภัย
เกี่ยวกับน้ำ 

(อยู่กับก๋ง, น. 173) 
その高齢の遊行の占師は愛するものが失くならないようによく気をつけること

、水難に注意するよう予告したのである。 

 (中国じいさんと生きる, p. 92) 
 

ตัวอย่าง 4.39 เป็นคำทำนายของหมอดูพเนจรที่ “เช่ือแน่” ว่าอีกฝ่ายจะต้องเสียของรัก 
จึงเตือนให้ระวังตัวและระวังภัยทางน้ำ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงความเชื ่อแน่ในประโยค 
“หมอดูพเนจรสูงวัยคนน้ันทำนายว่า ... จะต้องเสียของรัก” แต่เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษา
ญ ี ่ ป ุ ่ น  その高齢の遊行の占師は愛するものが失くならないようによく気をつける กลับ
พบว่ามีการปรับบทแปลจากความหมายของการทำนายเป็นการเตือนด้วยประโยค 愛するもの

が失くならないように แทน 
 

ตัวอย่าง 4.40 
“เซ็กซ์ล่ะ” 
ผมกะไว้แล้ว คำถามนี้อย่างไรก็ต้องปลิ้นออกมาจากปากเฮียเล้ง 

(แพนด้า, น. 94) 
「セックスシーンは？」 
そら、やっぱり来た。この質問は、何があろうとレーン社長の口から出ないわ

けがない。 

(パンダ, p. 112) 
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ตัวอย่าง 4.40 เป็นเหตุการณ์ที่แพนด้าคาดการณ์ว่าเฮียเล้งต้องถามคำถามข้างต้นอย่าง
แน่นอน ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “คำถามนี้อย่างไรก็ต้องปลิ้นออกมาจากปากเฮียเล้ง” มี
การใช้ “ต้อง” แสดงถึงการคาดคะเนของแพนด้า ส่วนประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น この質問は、何

があろうとレーン社長の口から出ないわけがない ผู้แปลใช้ปรับบทแปลโดยใช้ ないわけが

ない แทน หรือแปลว่า “ไม่มีทางที่คำถามนี้จะไม่ออกมาจากปากเฮียเล้ง” 
 

4.3.2.3 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ผู้วิจัยพบว่าในความหมายของความเชื่อแน่และการคาดคะเน กลวิธีการแปล  “ต้อง” 

ด้วย なければならない ถูกพบมากเป็นอันดับที่ 3 (8 จาก 66 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 12.12%) 
ประโยคต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการแปลด้วยกลวิธีการแปลประจำรูป 
 
ตัวอย่าง 4.41 
คนที่ได้ยินส่วนใหญ่ต่างสมน้ำหน้า และคาดคะเนกันว่า มันต้องติดคุกอีกนาน 

(คำพิพากษา, น. 282) 
校長が名誉毀損で訴えたという次のニュースが入ると、大部分の人々は溜飲が下

る思いだった。そしてファクの奴は長期の刑に服さねばならぬと皆は予想した。 

(裁き, p. 343) 
 

ตัวอย่าง 4.41 เป็นเหตุการณ์ที่ครูใหญ่ได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทกับฟัก เมื่อชาวบ้านได้
ยินข่าวนั้นต่างก็พากัน “คาดคะเน” ว่าฟักจะต้องติดคุกอีกนาน  

ในการสื่อความหมายของการคาดคะเน ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “คาดคะเนกันว่า 
มันต้องติดคุกอีกนาน” มีการใช้ “ต้อง” และในภาษาญี่ปุ่น ファクの奴は長期の刑に服さねば

ならぬと皆は予想した ใช้ ねばならぬ เพื่อสื่อถึงการคาดคะเนน้ัน 

 
ตัวอย่าง 4.42 
ข้าพเจ้ามุ่งคิดไปแต่ว่า จะต้องเผชิญกับภาพของคนเจ็บท่ีใกล้จะตาย นอนอยู่ในห้อง
ที่ออกจะขมุกขมัวด้วยอับอากาศ เกลื่อนไปด้วยขวดยา และมีคนสองสามคนน่ังดูอาการ
อยู่ ฟูมฟายไปด้วยน้ำตา 

(ข้างหลังภาพ, น. 154) 
私は、よどんだ空気がたち込め、薬瓶がいっぱいに並んで、二、三人の人が目

を泣きはらしながら看護にあたっているような部屋に、瀕死の重病人が臥せっ

ているような情景に直面しなければならないと、予期していたのだ。 

 (絵の裏, p. 185) 
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ตัวอย่าง 4.42 เป็นเหตุการณ์ที่นพพรไปเยี่ยมหม่อมราชวงศ์กีรติทีก่ำลังป่วยหนักด้วยวัณ
โรค และคาดคะเนว่าตัวเองจะเผชิญกับสภาพใดก่อนเข้าไปในห้องพักของหม่อมราชวงศ์กีรติ  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ข้าพเจ้ามุ่งคิดไปแต่ว่า จะต้องเผชิญกับภาพของคนเจบ็ที่
ใกล้จะตาย” มีการใช้ “จะต้อง” แสดงถึง “การคาดคะเน” ของนพพร โดยผู้แปลแปลคำน้ีว่า な
ければならない ในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 瀕死の重病人が臥せっているような情景に直

面しなければならないと、予期していたのだ 
 

4.3.3 กลวิธ ีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ 
ตักเตือน”..… 
กลวิธีการแปลในความหมายนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.3.3.1 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ในความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน ผู้วิจัยพบการใช้กลวธีิการ
แปลโดยคำอื่นที่ไม่ใช่ なければならないมากทีสุ่ดในบรรดากลวิธีการแปลทั้ง 3 วิธี (27 จาก 56 
ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 47.21%) คำอื่นที่ผู้วิจัยพบสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.4 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบในการแปล “ต้อง” ในความหมายของการบังคับ ขอรอ้ง 

ห้าม แนะนำ ตักเตือน 

ความหมาย 
คำอ่ืนท่ีใช้ในการแปล 

การบังคับ ขอร้อง ห้าม  
แนะนำ ตักเตือน  

รูปคำสั่ง 14 (51.85%) 
ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป 12 (44.44%) 

สำนวนอ่ืน ๆ (てもらいたい) 1 (3.71%) 
รวม 27 (100.00%) 

 
ในการแปล “ต้อง” ในความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือนด้วยคำ

อื่นที่ไม่ใช่ なければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “รูปคำสั่ง” จำนวนมากที่สุด ส่วนคำอื่นที่พบว่า
มีการถูกใช้มากรองลงมา คือ “ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป” ซึ่งได้แก่ ことだ、～てほしい、の

だ、べきだ โดยแต่ละคำมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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▪ รูปคำสั่ง 
ตัวอย่าง 4.43 
มรรคนายกจึงออกอุบายว่า “ผู้หญิงต้องไปนั่งข้างหลัง” 

(คำพิพากษา, น. 180) 
寺の世話役が女性は後方に坐ってくださいと巧みな口実を言った。 

 (裁き, p. 217) 
 

ตัวอย่าง 4.43 เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกำลังนั ่งฟังพระสงฆ์สวด และมรรคนายกไม่
ต้องการให้นางสมทรงซึง่มีสติไม่สมประกอบเข้ามาสรา้งความวุ่นวาย จึงออกอุบาย “สั่ง” นางสม
ทรงว่าผู้หญิงต้องไปนั่งข้างหลัง  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ผู้หญิงต้องไปนั่งข้างหลัง” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง 
“คำสั่ง” ของมรรคนายกที่มีต่อนางสมทรง และเมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 女性は後

方に坐ってください ก็พบการใช้รูปคำสั่ง ～てください 

 
▪ ことだ 
ตัวอย่าง 4.44 
กูไม่อยากเห็นรถเมล์ ไม่อยากเห็นความจนอีกแล้ว ทุกคนแม่งก็เป็นอย่างนี้ ... แต่ถ้าจะ
มีความสุขนะ ต้องใช้วิธีก ู

(แพนด้า, น. 162) 
ワシは薄汚いバスなんか二度と見たくない。もう二度と貧乏な目には遭いたく

ない。人間はみんなこうなんだよ。しかし、幸せを摑もうと思ったら、ワシの

方法を真似ることだ。 

 (パンダ, p. 204) 
 

ตัวอย่าง 4.44 เป็นประโยคที่ผู้พูดสอนแพนด้าว่าถ้าอยากมีความสุข ต้องทำอย่างไร 
ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แต่ถ้าจะมีความสุขนะ ต้องใช้วิธีกู” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” ใน

การแสดงถึง “การเรียกร้อง” ที่มีต่ออีกฝ่าย เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น しかし、幸

せを摑もうと思ったら、ワシの方法を真似ることだ พบว่าผู ้แปลใช้ทัศนภาวะ ことだ ใน
การแสดงถึงการเรียกร้องนั้น 

 
 
▪  
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▪ ～てほしい 
ตัวอย่าง 4.45 
บันทึกเล่มนี้จะไม่สมบูรณ์ หากผมลืมแสดงความขอบคุณอย่างที ่สุดต่อพ่อ แม่ และ
น้องสาว ก่อนเดินทางไปจากโลกพวกคุณต้องกรุณาทนอ่านบรรทัดส่วนตัวสองสาม
บรรทัดข้างล่างเอาหน่อย 

(แพนด้า, น. 44) 
だから、ボクが地球から旅立つ前に、両親と妹への心からの感謝をこめたメッ

セージを書き忘れたなら、このメモは不完全なものになってしまう。キミたち

にはどうか次の数行のメッセージを我慢して読んでほしい。 

 (パンダ, p. 51) 
   

ตัวอย่าง 4.45 เป็นสิ่งที่แพนด้าต้องการบอกผู้อ่านว่า เขาจะแสดงความขอบคุณต่อพ่อ 
แม่ และน้องสาวในบันทึกของเขา อันที่จริงการแสดงความขอบคุณไม่ใช่สาระสำคัญของภารกิจ
ในการเดินทางกลับแพนด้าพลาเน็ท แต่แพนด้าจำเป็นต้องแสดงความขอบคุณดังกล่าว เขาจึง
เรียกร้องให้ผู้อ่านอดทนอ่านเนื้อหาแสดงความขอบคุณในอีก 2 - 3 บรรทัดที่จะได้อ่านต่อไปนี้  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “พวกคุณต้องกรุณาทนอ่านบรรทัดส่วนตัวสองสาม
บรรทัดข้างล่างเอาหน่อย” ใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “การเรียกร้อง” ของแพนด้าที่มีต่อผู้อ่าน 
ส่วนในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น キミたちにはどうか次の数行のメッセージを我慢して読ん

でほしい ใช้ でほしい เพื่อแสดงถึงการเรียกร้องนั้น 
 
▪ のだ 
ตัวอย่าง 4.46 
พรุ่งนี้กูจะออกไปคุยกับผู้กำกับสองสามคน ดังนั้นจึงต้องมึงเป็นคนดูเด็กโมเดลลิ่งพาเข้า
มา กูฝากหน้าที่นี้ให้มึงโดยหวังว่ามึงจะคำนึงถึงคุณลักษณะแบบที่เราพูดคุยกนัไปแล้ว 
มึงต้องดูว่าใครเซ็กซี่ ใครใส่บิกินีแล้วเกิด 

(แพนด้า, น. 133) 
この仕事をお前に任せるのは、ワシらが話し合ったタイプの女優をお前が一番

よく呑み込んでいると期待しているからだぞ。どの子がセクシーで、誰がビキ

ニが似合うか、誰がお前にズボンを下ろしてオナニーをはじめさせたくなるか

を見極るんだ。 

 (パンダ, p. 164) 
 

ตัวอย่าง 4.46 เป็นคำสั่งที่เฮียเล้ง หัวหน้าของแพนด้าสั่งให้แพนด้าคัดเลือกนักแสดง
หญิงสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ในระหว่างที่เฮียเล้งต้องไปออกคุยกับผู้กำกับคนอื่น 
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “มึงต้องดูว่าใครเซ็กซี่ ใครใส่บิกินีแล้วเกิด” ผู้เขียนใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึง “การเรียกร้อง” ที่มีต่อแพนด้าว่าให้พิจารณาว่านางแบบคนใดสมควรเป็น
นักแสดงหญิงสำหรับภาพยนตร์ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น どの子がセクシーで、

誰がビキニに似合うか、誰がお前にズボンを下ろしてオナニーをはじめさせたくなるか

を見極るんだ พบว่าผู้เขียนใช้ のだ（んだ） ในการแสดงถึงการเรียกร้องนั้น 
 
▪ べきだ 
ตัวอย่าง 4.47 
“นพพร เธอโปรดระวังคำพูดสักหน่อย เธอต้องจดจำไว้บ้างว่าเพียงชั่วเวลาไม่ถึงครึ่ง
ชั่วโมง เธอได้ให้ตำแหน่งแก่ฉันถึง 4 ตำแหน่งแล้ว” 

(ข้างหลังภาพ, น. 24) 
「ノッポンさん、もう少しことばの使い方に気をつけて下さい。あなたは、三

十分にもならない間に、私にもう四つ称号をつけてしまったことを、少しは心

にとめておくべきです。」 

 (絵の裏, p. 27) 
   

ตัวอย่าง 4.47 เป็นเหตุการณ์ที่หม่อมราชวงศ์กีรติตักเตือนนพพรที่เยินยอเธอ โดยยก
ย่องตัวเธอถึง 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นักกวี นักปราชญ์ จิตรศิลปิน และวรรณศิลปิน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เธอต้องจดจำไว้บ้างว่า...” ใช้ “ต้อง” เพื ่อสื ่อถึง
ความหมายของ “การตักเตือน” ในขณะที่ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 少しは心にとめておくべき

です ใช้ べきだ เพื่อแสดงถึงการตักเตือนของหม่อมราชวงศ์กีรติที่มีต่อนพพร 
ผู ้ว ิจ ัยมองว่าในประโยคนี ้ ผ ู ้แปลสามารถใช้ べきだ แทน なければならないได้ 

เนื่องจากไม่ได้เป็นการกล่าวถึงความจำเป็นโดยทั่วไป แต่ประโยคนี้เป็นการออกคำสั่งของบุรุษที่ 
1 ที่มีต่อบุรุษที่ 2 ว่าบุรุษที่ 2 มีความจำเป็นต้องจดจำสิ่งที่บุรุษที่ 1 ต้องการให้จดจำ 

 
4.3.3.2 กลวิธีการแปลประจำรูป 

ในความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปล 
“ต้อง” ด้วย なければならない มากเป็นอันดับที่สอง (23 จาก 55 ตัวอย่าง หร ือคิดเป็น 
41.82%) แต่จำนวนตัวอย่างไม่ได้น้อยกว่ากลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นมากนัก (26 ตัวอย่าง) โดย
กลวิธีการแปลประจำรูปมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.48 
“เธอจริงจังกับการจากของเรามากเกินไป คนดี ฉันขอเตือนเธอ เธออาจจะไม่สบาย เธอ
ต้องพยายามข่มใจ” 

(ข้างหลังภาพ, น. 96) 
「あなたは私たちの別れのことを深刻にお考えになりすぎておられますわ。私

の可愛い方。私はあなたが健康を害されないかと心配なのです。あなたは自制

なさらなければいけませんわ。」 

 (絵の裏, p. 114) 
   

ตัวอย่าง 4.48 เป็นประโยคที่หม่อมราชวงศ์กีรติพูด “ตักเตือน” ไม่ให้นพพรคดิจริงจัง
กับการจากกันของทั้งคู่มากเกินไปเพราะอาจทำให้นพพรไม่สบายได้  

ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เธอต้องพยายามข่มใจ” ใช้ “ต้อง” เพื ่อแสดงถึงการ
ตักเตือนของหม่อมราชวงศ์กีรติทีม่ีต่อนพพร ส่วนในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น あなたは自制なさ

らなければいけませんわ ก็แปล “ต้อง” ด้วย なければいけない 
 

ตัวอย่าง 4.49 
“หยกต้องทำตัวให้ดี ๆ สมกับที่ครูบรรยงค์เขารักเขาเป็นห่วงนะ” 

(อยู่กับก๋ง, น. 272) 
「ヨクはバンヨン先生があんなに可愛がって心配してくれているんだからしっ

かりやらなくちゃだめだぞ。」 

(中国じいさんと生きる, p. 149) 

 
ตัวอย่าง 4.49 เป็นบทสนทนาที่ก๋งพูดกับหยกว่าให้ทำตัวดี ๆ  เพื่อตอบแทนความรักและ

ความเป็นห่วงที่ครูบรรยงค์มีให้  
ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “หยกต้องทำตัวให้ดี ๆ” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง 

“การเรียกร้อง” ของก๋งที่มีต่อหยก ส่วนในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ヨクは・・・しっかりや

らなくちゃだめだぞ ก็ใช้กลวิธีการแปลประจำรูป โดยใช้สำนวน なくちゃだめ 

 
4.3.3.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน ผู้วิจัยพบประโยคที่มกีาร
ปรับบทแปลจำนวน 6 ตัวอย่างจาก 55 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 10.91% ด้านล่างเป็นตัวอย่าง
ประโยคที่แปลด้วยกลวิธีนี้ 
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ตัวอย่าง 4.50 
ในวัย 29 ปีนั้นแล้ว ฉันก็ยังมีความหวังอยู่ว่า ฉันจะได้พบความรักและได้แต่งงานกับชาย
ที่ฉันรัก นพพร เธอต้องไม่คิดเห็นการแถลงความรู้สึกอย่างซื่อสัตย์ของฉันไปในทาง
น่าบัดสี 

(ช้างหลงัภาพ, น. 77) 
でも、その時は、二十九歳になった自分の美貌と若々しさをかえりみて、まだ

愛にめぐり会い、愛する人と結婚する希望を持ちつづけておりました。ノッポ

ンさん、あなたは私の正直な感情の説明を恥知らずだとはお考えになりません

か。 

 (絵の裏, p. 92) 
 

ตัวอย่าง 4.50 แสดงถึง “การเรียกร้อง” ที่หม่อมราชวงศ์กีรติมีต่อนพพรว่าไม่ให้ตีความ
เรื่องความรักและการแต่งงานไปในทางบัดสี  

ในประโยคต้นฉบับ “เธอต้องไม่คิดเห็นการแถลงความรู้สกึอย่างซือ่สตัย์ของฉันไปในทาง
น่าบัดสี” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “การเรียกร้อง” เมื่อพิจารณาประโยคภาษาญี่ปุ่น あな

たは私の正直な感情の説明を恥知らずだとはお考えになりませんか พบว่าประโยคแปลนัน้
ไม่ใช่ประโยคที่สื่อความถึงการเรียกร้อง แต่เป็นประโยคที่ผู้พูดตั้งคำถามเพื่อยืนยันอีกฝ่ายว่า
ไม่ได้คิดในทางที่บัดสีใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นการปรับบทแปลที่ความหมายของประโยคแปลมีความ
แตกต่างจากประโยคต้นฉบับ 

 
ตัวอย่าง 4.51 
“ใจเย็น ๆ น่าหนิง” ผมกอดน้องไว้ “พี่กลับมาแล้ว กลับมาอยู่กับหนิงคอยดูแลหนิงกับ
แม่” 
“จริง ๆ นะ” หนิงสะอื้นฮัก ๆ “พ่ีนัตต้องไม่ไปไหนอีกนะ” 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 100) 
「落ち着いて、ニン」僕は妹を抱き締めた。「兄さんはもう帰ってきた。ニン

と一緒に暮らすために帰ってきたんだ。ニンと母さんの面倒をずうっと見るた

めにね」 
「本当ね？」ニンはしゃくり上げて泣いた。「ナット兄さん、もう二度とどこ

へも行かないわね？」 

 (瓶の中の時間, p. 149) 
 

ตัวอย่าง 4.51 เป็นบทสนทนาระหว่างนัต (พี่ชาย) กับหนิง (น้องสาว) นัตบอกหนิงว่าไม่
ไปไหนอีกแล้วและจะดูแลหนิงกับแม่ หนิงจึงย้ำกับนัตอีกครั้งว่า นัตจะต้องไม่ไปไหนอีก  
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “พี่นัตต้องไม่ไปไหนอีกนะ” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดง 
“การเรียกร้อง” ของหนิงที่มีต่อนัต ในขณะที่ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น ナット兄さん、もう二

度とどこへも行かないわね？ เป็นประโยคคำถามที่หนิงต้องการยืนยันความมั่นใจของตวัเอง
อีกครั้งว่านัตจะไม่ไปไหนอีก ผู้วิจัยมองว่าสาเหตุที่ผู้แปลปรับบทแปลเป็นเช่นนี้เพราะประโยค
ภาษาญี่ปุ่นก่อนหน้า 本当ね？ เป็นรูปประโยคคำถามยืนยันความมั่นใจของผู้พูด ผู้แปลจึงใช้รูป
ประโยคเดียวกันในประโยคถัดมาด้วย 

 
4.3.4 กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “การเป็นเช่นนั ้นโดยธรรมชาติ หรือ

ผลลัพธ์”… 
กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของการเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์ มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.3.4.1 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 
ในการแปลความหมายของการเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์ ผู้วิจัยพบกลวิธี

การแปลโดยใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ なければならないมากที่สุด (108 จาก 162 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 
66.67%) คำที่มีการนำมาใช้ในการแปลความหมายน้ี สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.5 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบในการแปล “ต้อง” ในความหมายของการเป็นเช่นน้ัน

โดยธรรมชาติ หรอืผลลพัธ์ 

ความหมาย 
คำอ่ืนท่ีใช้ในการแปล 

การเป็นเช่นนั้น 
โดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ ์

ทัศนภาวะแบบไมป่รากฏรูป  
(กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต) 

49 (45.37%) 

ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป 20 (18.52%) 
รูปถูกกระทำ 5 (4.63%) 

กริยาแสดงสภาพ ～ている 5 (4.63%) 
คำวิเศษณ ์ 3 (2.78%) 

สำนวนอ่ืน ๆ 26 (24.07%) 
รวม 108 (100.00%) 
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ในการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 
ด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่ なければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต” มากที่สุด 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.52 
และหล่อนตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เรียบร้อยพอใช้ ซึ่งทำให้ท่านต้องแสดงความพอใจ
อีก 

(ข้างหลังภาพ, น. 10) 
それに対して彼女はかなり達者な英語でうけこたえることができたので、卿は

重ねて喜色を示された。 

(絵の裏, p. 12) 
 

ตัวอย่าง 4.52 เป็นเหตุการณ์ที่ท่านอธิการบดีมีความพึงพอใจที่สาวใช้ที่นพพรจ้างมา
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ทำให้ท่านต้องแสดงความพอใจอีก” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” 
เพื่อแสดงถึงการเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 卿は重ねて喜

色を示された พบว่าผู้แปลใช้กริยารูปอดีตในการแปล 
 
ส่วนคำอื่นที่พบว่ามีการใช้มากรองลงมา คือ “สำนวนอ่ืน ๆ” ได้แก่ になる・になって

いる・となる・くなる、ことにつながる、てしまう、他に手はない、破目になる・なっ

た・陥る 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา “สำนวนอื่น ๆ” จะพบกลุ่ม になる・になっている・となる

・くなる、破目になる・なった・陥る ซึ่งเป็นสำนวนแสดงสภาพ ผู้วิจัยมองว่าประเด็นนี้มี
ความเชื ่อมโยงกับสิ ่งท ี ่ Nitta (2003) กล่าวไว้ว ่า なければならない สามารถใช้อธิบาย
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูดได้ 
แตไ่ม่ค่อยพบเห็นการใช้สำนวนน้ีในความหมายนี้เท่าใดนัก (อ้างอิงตัวอย่างประโยคจากตัวอย่าง 
2.49) เมื่อ なければならない ไม่ค่อยถูกใช้ในความหมายน้ี จึงอาจทำให้ผู้แปลนิยมใช้ “สำนวน
แสดงสภาพ” ในการสื่อถึงความหมายน้ีแทน 

สำหรับสำนวนอื่น ๆ รวมถึงสำนวนแสดงสภาพ ผู้วิจัยพบตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ 
 
 
 

▪  
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▪ になる・になっている・となる・くなる 

ตัวอย่าง 4.53 
ก๋งแก่แล้ว ยังไม่รู้วันไหนเวลาไหนก๋งจะทำงานไม่ได้ ซึ่งหมายความว่า เราจะต้องอด
อยากทันทีถ้าไม่มีเงินสำรองเก็บไว้บ้างเผื่อยามฉุกเฉิน 

(อยู่กับก๋ง, น. 45) 
老いたおじいさんがいつ何時それ以上もう働けなくなるか、そして何かあった

時貯金の用意がないとたちまち食べられなくなるか不安だった。 

(中国じいさんと生きる, p. 24) 
 

ตัวอย่าง 4.53 เป็นการอธิบายถึง “ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น” หากก๋งซึ่งมีอายุมากแล้วเกิด
ทำงานไม่ได้ข้ึนมา โดยผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนน้ันคือ ความอดอยาก  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เราจะต้องอดอยากทันทีถ้าไม่มีเงินสำรองเก็บไว้บ้างเผื่อ
ยามฉุกเฉิน” ใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงความหมายของ “ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น” ส่วนในประโยค
แปลภาษาญี่ปุ ่น 何かあった時貯金の用意がないとたちまち食べられなくなるか不安だっ

た ใช้การผันรูปเป็น くなる เพื่อสื่อถึงความหมายดังกล่าว และแม้คำว่า “อดอยาก” ในประโยค
ต้นฉบับภาษาไทยจะเป็นคำวิเศษณ์บอกสภาพ ในขณะที่ （く）なる เป็นอกรรมกริยา แต่
สามารถใช้ในการแปลได้แม้ชนิดคำจะต่างกันเพราะ （く）なる ในที่นี้ใช้เพื่อแสดง “สภาพ” 
ของการที่จะไม่สามารถกินได้ ซึ่งสื่อความหมายของสภาพ “อดอยาก” 

 
▪ ことにつながる 

ตัวอย่าง 4.54 
เพื่อที่คืนพรุ่งนี้หรือมะรืนน้ี ผมจะได้ขออนุญาตออกไปเที่ยวเตร่กับเพ็ญนุ่ม ซึ่งจะทำให้
ต้องว่างเว้นจากการเขียนบันทึกไปโดยปริยาย 

(แพนด้า, น. 156) 
そして明日の夜かまたは明後日の夜、ペンヌムと夜遊びに出かけていく許可を

キミたちからいただくためだ。夜遊びは、間接的にはメモを書くことを中断す

ることにつながる。 

 (パンダ, p. 194) 
 

ตัวอย่าง 4.54 บรรยายถึงเหตุการณ์ที่แพนด้าจะได้ออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพ็ญนุ่ม ทำ
ให้ไม่สามารถเขียนบันทึกได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “จะทำให้ต้องว่างเว้นจากการเขียนบันทึกไปโดยปริยาย” 
ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจากการที่แพนด้าออกไปเที่ยวกับเพ็ญนุ่ม เมื่อ
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พิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 夜遊びは、間接的にはメモを書くことを中断することに

つながる ผู้แปลใช้ ことにつながる เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึน 
 

▪ てしまう 

ตัวอย่าง 4.55 
เรารู้ดีว่าบ้านหลังนั้นพ่อกับแม่ช่วยกันเก็บหอมรอมริบสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรง 
และเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พ่อเหลือไว้ให้เรา แม้จะไม่ใช่บ้านท่ีมีความสุขและความอบอุ่น 
แต่เราก็อดใจหายไม่ได้ถ้าเราจะต้องสูญเสียมันไป 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 104) 
あの家は、父さんと母さんが苦労に苦労を重ねて、一生懸命に少しずつお金を

貯めて建てたものだということ、そして、父さんが僕らに残していったたった

一つのものであるということを、僕らは知っていた。幸せと安らぎのある家で

はなかったけれど、それを失ってしまうということは、耐えられないことだっ

た。 

 (瓶の中の時間, p. 154) 
 

ตัวอย่าง 4.55 เป็นเหตุการณ์ที่นัตและหนิงรู้สึกเสยีดายที่จะสูญเสียบา้นไป เนื่องจากแม่
ของนัตและหนิงต้องการขายบ้านและนำเงินที่ได้จากการขายบ้านไปลงทุนเปิดร้านอาหาร การ
สูญเสียบ้านน้ีเป็น “ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึน”  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แม้จะไม่ใช่บ้านที่มีความสุขและความอบอุ่น แต่เราก็อด
ใจหายไม่ได้ถ้าเราจะต้องสูญเสียมันไป” ใช้ “ต้อง” เพื่อสื่อถึงผลลัพธ์ ส่วนประโยคแปลภาษา
ญ ี ่ป ุ ่น  幸せと安らぎのある家ではなかったけれど、それを失ってしまうということは、

耐えられないことだった พบว่าแปลความหมายนี ้ด ้วย てしまうผู ้ว ิจ ัยมองว่าผ ู ้แปลใช้
ไวยากรณ์ てしまう ในการแปลเพราะไวยากรณ์นี้สามารถใช้สื่อถึงผลลัพธ์ที่ไม่ดีได ้ผลลัพธ์ที่ไม่
ดีในที่นี้คือการสูญเสียบ้าน 

 
▪ 他に手はない 

ตัวอย่าง 4.56 
ในเมื่อสโมสรเป็นที่ชุมนุมของพวกข้าราชการทั่ว ๆ  ไป เขาก็เลยต้องพลอยติดรากแห
ไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้ 

(อยู่กับก๋ง, น. 281) 
クラブが役人なら誰でも集まって時間を過してもいい所である以上、顔をつら

ねてそこに入って行く他に手はなかった。 

 (中国じいさんと生きる, p. 154) 
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ตัวอย่าง 4.56 เป็นการอธิบายว่าสโมสรเป็นที่ชุมนุมของข้าราชการหลังเลิกงาน ดังนั้น 
เขาซึ่งเป็นข้าราชการจึงต้องไปสโมสรอย่างช่วยไม่ได้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ก็เลยต้องพลอยติดรากแหไปด้วยอย่างช่วยไม่ได้” ผู้เขียน
ใช้ “เลยต้อง” ในการแสดงผลลัพธ์ของเหตุการณ์ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 顔をつ

らねてそこに入って行く他に手はなかった พบว่าผ ู ้แปลใช้สำนวน 他に手はない ในการ
แสดงผลลัพธ์นั้น 

 
▪ 破目になる・なった・陥る 

ตัวอย่าง 4.57 
“ถ้ารู้จักแต่เพียงรับคำสั่ง ก็ต้องเป็นลูกจ้างคนอ่ืนเขาตลอดไป…” 

(อยู่กับก๋ง, น. 146) 
「人の命令をきくだけしか能がなかったら、一生他人に使われる破目になるん

だよ・・・」 

 (中国じいさんと生きる, p. 79) 
 

ตัวอย่าง 4.57 เป็นคำสอนที่ก๋งเตือนสติให้หยกคิดว่า ถ้าต้องการก้าวหน้าในอาชพีการ
งาน ต้องรู้จักคิดด้วยตนเอง ไม่ใช่รับคำสั่งเป็นเพียงอย่างเดียว 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ถ้ารู้จักแต่เพียงรับคำสั่ง ก็ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นเขา
ตลอดไป…” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนหากหยกรู้จักแต่เพียงรับคำสั่ง เมื่อ
พิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 人の命令をきくだけしか能がなかったら、一生他人に使

われる破目になるんだよ พบว่าผู้แปลใช้สำนวน 破目になる เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ทางลบที่จะ
เกิดข้ึน 

 
ตัวอย่าง 4.58 
ครั้นเมื่อต้องผิดหวัง ก็กลายเป็นความรู้สึกท่ีต้องรับเพ่ิมมากขึ้น ส่วนแรกคือความหวัง
ได้พังทลายลง ส่วนที่สองคือเนื้อแท้ของความผิดหวัง 

(คำพิพากษา, น. 254) 
失望する破目に陥った彼は圧倒的な感情の波に身をさらわれ、心に受けとめな

ければならなかった。先ず第一に希望が潰えたことと、次に失望そのものの悲

哀を深く感じることとなった。 

 (裁き, p. 307) 
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ตัวอย่าง 4.58 เป็นการอธิบายถึงความรู้สึกผิดหวังของฟักที่จะเกิดข้ึนเมื่อไปบ้านครูใหญ่
เพื่อขอเบิกเงินที่ฝากไว้ไปซื้อเหล้า 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ครั้นเมื่อต้องผิดหวัง ก็กลายเป็นความรู้สึกที่ต้องรับเพิ่ม
มากขึ้น” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” ในการสื่อถึงความรู้สึกผิดหวังที่เป็นผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนเมื่อฟักไม่ได้
รับเงินจากครูใหญ่ เมื่อพิจารณาประโยคแปลในภาษาญี่ปุ่น 失望する破目に陥った彼は圧倒的

な感情の波に身をさらわれ、心に受けとめなければならなかった พบว่าผู ้แปลใช้สำนวน 
破目に陥る เพื่อสื่อถึงผลลัพธ์เชิงลบที่เกิดข้ึน 

 
ส่วนคำอื่นที่พบว่ามีการใช้ในการแปลมากเปน็อับดับที่สาม คือ “ทัศนภาวะแบบปรากฏ

รูป” ซึ ่งได้แก่ ざるを得ない、～ずに・ないで～ない、のだ、ものだ、他ない、はずだ、

わけだ  
 

▪ ざるを得ない 

ตัวอย่าง 4.59 
แต่เมื่อเหลียวมาต้องตกใจซ้ำสองอีกกับร่างท่ีเห็น ม่ายสมทรงนอนอะร้าอร่ามเห็นปุย
ขนสีดำโดดเด่นอยู่กลางลำตัว 

(คำพิพากษา, น. 162) 
だが、見廻した途端、人の身体が見え、また更に驚かざるを得なかった。ナー

ンがそこに寝転んで、いまかとばかりに身をちらして待っていた。女の身体の

中央にくっきりと黒い陰毛が立ちはだかって見える。 

 (裁き, p. 201) 
 

ตัวอย่าง 4.59 เป็นเหตุการณ์ที่ฟักกำลังมองหาลังกระดูกของพ่อ แต่เมื่อเหลียวมากลับ
เห็นนางสมทรงเปลือยกายนอนอยู่ จนทำให้ฟักตกใจ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แต่เมื ่อเหลียวมาต้องตกใจซ้ำสองอีกกับร่างที่เห็น” 
ผู้เขียนใช้ “ต้อง” นำหน้าคำว่า “ตกใจ” ซึ่งเป็นกริยาแสดงความรู้สึก เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนเมื่อฟักหันมาเหน็ร่างเปลอืยของนางสมทรง เมื่อพจิารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น だが、

見廻した途端、人の身体が見え、また更に驚かざるを得なかった พบว่าผู ้แปลใช้สำนวน 
ざるを得ない เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ (การตกใจ) นั้น  
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▪ ～ずに・ないで～ない 

ตัวอย่าง 4.60 
ในทุกครั้งที่แว่วเสียงคนเดินไล่หลัง ก็หวาดผวาต้องหันขวับไปมอง 

(คำพิพากษา, น. 234) 
後から人の足音を聞くと、必ず恐怖にとりつかれ、振り返って確かめずにいら

れなくなった。 

 (裁き, p. 283) 
 

ตัวอย่าง 4.60 เป็นการอธิบายถึงอาการหวาดระแวงของฟักที่ต้องหันหลังไปมองเมื่อได้
ยินเสียงคนเดินไล่หลัง เพราะก่อนหน้านี้เขาถูกกลุ่มชาวบ้านตีในความมืด 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ก็หวาดผวาต้องหันขวับไปมอง” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อ
แสดงถึงการกระทำที่เป็นผลลัพธ์ที ่เกิดจากความหวาดผวาของฟัก เมื ่อพิจารณาประโยค
แปลภาษาญี่ปุ่น 必ず恐怖にとりつかれ、振り返って確かめずにいられなくなった พบว่าผู้
แปลใช้สำนวน ～ずに～ない ในการแสดงถึงการกระทำซึ ่งเป็นผลลัพธ์ที ่เกิดมาจากความ
หวาดกลัว 

 

▪ のだ 

ตัวอย่าง 4.61 
ไหนจะแม่ ไหนจะพ่อ ไหนจะคนอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องได้รับผลกระทบกระเทือนจากเรื่องนี้ 
และผลสุดท้ายแล้วหนิงนั่นเองที่จะมีชีวิตที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 251) 
父さんも、母さんも、ほかの人間も、このことに影響を受け、その結果として

、ニンは全く駄目な人生を過ごすことになるのだ。 

(瓶の中の時間, p. 361) 
 

ตัวอย่าง 4.61 เป็นเหตุการณ์หนิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งนอกจากตัวหนิงแล้ว ยังมี
แม่และพ่อและคนอื่น ๆ ที่ต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ไหนจะแม่ ไหนจะพ่อ ไหนจะคนอื่น ๆ ที่จะต้องได้รับ
ผลกระทบกระเทือนจากเรื่องนี้” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนจากการที่ห
นิงตั้งครรภ์ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 父さんも、母さんも、ほかの人間も、この

ことに影響を受け・・・のだ พบว่าผู้แปลใช้ทัศนภาวะ のだ ในการอธิบายถึงผลลัพธ์ดังกลา่ว 

  
 

▪  
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▪ ものだ 

ตัวอย่าง 4.62 
ไม่รู้ทำไม คนได้ยินคำว่าเลขาฯ แล้วมักแทนค่าทันทีด้วยคำว่าสวยหรือน่ารัก พอพูดถึง 
“เลขาฯ ท่ีบริษัท” เป็นต้องมีคนเสร่อถามว่า “สวยมั้ยวะ” 

(แพนด้า, น. 85) 
なぜだか知らないけれど、秘書という言葉を聞いてた人間は、たいていすぐに

美しいとか可愛らしいという言葉に置き換えてその人物想像を想像する傾向が

あり、決まって「美人か？」と訊ねるダサい人間がいるものだ。 

 (パンダ, p. 98) 
 

ตัวอย่าง 4.62 เป็นการอธิบายว่าเมื่อมีคนพูดถึงเลขานุการของบริษัท จะมีคนถามข้ึนมา
ว่าสวยหรือไม่ ซึ่งการมีคนถามเช่นนั้นเกิดจากธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าเลขานุการต้อง
เป็นคนสวย 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “พอพูดถึง ‘เลขาฯ ที่บริษัท’ เป็นต้องมีคนเสร่อถามว่า 
‘สวยมั ้ยวะ’ ” ผู ้เขียนใช้ “เป็นต้อง” ซึ ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติที่ใครก็จะไม่
สามารถบังคับให้เกิดข้ึนหรือไม่เกิดข้ึนได้ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 秘書という言葉

と聞いてた人間は、・・・決まって「美人か？」と訊ねるダサい人間がいるものだ 
พบว่าผู้แปลใช้ ものだ เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นปรกติธรรมดา 

 
▪ 他ない 

ตัวอย่าง 4.63 
หลายครั้งท่ีลุกขึ้นเดินต้องล้มฟาดลง เพราะข้อเท้าท้ังสองถูกมัดติดกันแน่น นางเพียร
กระชากมือทั้งสองข้างให้หลุดจากเชือก จนข้อมือเลือดไหลซิบ 

(คำพิพากษา, น. 319) 
何度も立ち上るのに成功したが、そして歩きだしたが、両足首を強く縛られて

いたため、転倒する他なかった。 

 (裁き, p. 387) 
 

ตัวอย่าง 4.63 เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านมัดข้อเท้าของนางสมทรงเพื่อนำเธอออกนอก
ชุมชน นางสมทรงพยายามลุกด้วยสภาพที่ถูกมัดเท้าทำให้ล้มลงทุกครั้งที่จะลุกขึ้นเดิน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “หลายครั้งที่ลุกขึ้นเดินต้องล้มฟาดลง เพราะข้อเท้าทั้ง
สองถูกมัดติดกันแน่น” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” แสดงถึงผลลัพธ์ที่นางสมทรงต้องล้มลงเพราะข้อเทา้ถูก
มัดติดกันไว้ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 両足首を強く縛られていたため、転倒す

る他なかった พบว่าผู้แปลใช้สำนวน 他ない ในการสื่อถึงผลลัพธ์ดังกล่าว 
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▪ はずだ 

ตัวอย่าง 4.64 
มันเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติ เช่นเดียวกับมีร้อนก็ต้องมีเย็น มีความแข็งก็ต้องมี
ความอ่อน มีความนิ่งก็ต้องมีความเลื่อนไหล มีการผูกรัดก็ต้องมีการผ่อนคลาย... 

(อยู่กับก๋ง, น. 276) 
これらは自然のごく当然な掟である。暑さがあれば涼しさがあり、硬さがあれ

ば柔らかさもあるのと同じである。不動があれば流動もあるはずであり、締ま

りがあれば、弛緩の方も当然あってしかるべきである・・・。 

 (中国じいさんと生きる, p. 151) 
 

ตัวอย่าง 4.64 เป็นการอธิบายถึงกฎธรรมชาติว่าสิ่งที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกันต้องอยู่คู่กัน 
เช่น ของร้อนกับของเย็น ความแข็งกับความอ่อน และความนิ่งกับความเลื่อนไหล 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “มีความนิ่งก็ต้องมีความเลื่อนไหล” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” 
เพื่อแสดงถึงความเป็นไปตามธรรมชาติ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 不動があれば流

動もあるはずであり พบว่าผู้แปลใช้ไวยากรณ์ はずだ ในการแสดงความเป็นไปตามธรรมชาติ
ดังกล่าว 

 
▪ わけだ 

ตัวอย่าง 4.65 
ลื้อนั่นแหละบังคับให้เขาต้องทำ 

(อยู่กับก๋ง, น. 345) 
あんたがするはずがないことをさせてるわけだ。 

 (中国じいさんと生きる, p. 190) 
 

ตัวอย่าง 4.65 เป็นเหตุการณ์ที่ก๋งต่อว่าป้าเงก็จทูี่ค้านการแต่งงานระหว่างอาเพ้ง ลูกชาย
กับสะใภ้คนไทย โดยไม่ยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันตามธรรมเนียม แต่เพราะทั้งคู่รักกัน ทำให้สุดท้าย
ก็เหมือนกับป้าเง็กจูบังคับให้อาเพ้งและภรรยาต้องหนีไปใช้ชีวิตกันตามลำพัง 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ลื้อนั่นแหละบังคับให้เขาต้องทำ” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” เพื่อ
แสดงถึงผลลัพธ์ที่มาจากการกระทำของปา้เง็กจ ูเมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น あんたが

するはずがないことをさせてるわけだ พบว่าผู ้แปลใช้ทัศนภาวะ わけだ ในการแสดงถึง
ผลลัพธ์ดังกล่าว 
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4.3.4.2 กลวิธีการปรับบทแปล 
ในความหมายของการเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติหรือผลลัพธ์ ผู้วิจัยพบกลวิธีการปรับบท

แปลจำนวน 30 จาก 162 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.52% โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.66 
“จะไม่เกี่ยวได้ยังไง ในเมื่อมันทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก” 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 59) 
「どうして関係がないのよ。彼女のために、家族はばらばらじゃないの」 

(瓶の中の時間, p. 88) 
 

ตัวอย่าง 4.66 เป็นประโยคที่แม่ของนัตกับหนิงมีปากเสียงกับสามีที่มีภรรยาน้อย แม่
ของนัตกับหนิงกล่าวโทษว่าผู ้หญิงที่สามีไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวด้วยเป็นต้นเหตุที ่ทำให้
ครอบครัวของเธอแตกแยก 

อนุประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ในเมื ่อมันทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก” มีการใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ผลลัพธ์” ที่ครอบครัวต้องแตกแยก ในขณะที่ประโยคภาษาญี่ปุ่น 彼女の

ために、家族はばらばらじゃないのใช้คำเลียนสภาพ  ばらばら เพื ่อแสดงถึงสภาพความ
แตกแยก 

 
ตัวอย่าง 4.67 
“เป็นยังไงเอ็ง ฮึ เดี๋ยวนี้ทำไมจึงห่างวัดห่างวานัก” ท่านถามฟักเบา ๆ พอได้ยินระหว่าง
เขา เป็นคำถามที่ง่าย ๆ  แต่สำหรับฟักเองในตอนนี้เค้าไม่มีคำตอบเลย ต่อคำถามนี้ทำ
ให้เขาต้องอึดอัด 

(คำพิพากษา, น. 185) 
「その後はどうしている。え、この頃さっぱり寺に顔を出さんじゃないか」 

師はやっと聞えるくらいの細い声で尋ねた。ごく普通の挨拶の質問であったが

、その時のファクにはそれにさえ答えることは全く出来なかった。その問いを

聞いた彼はどぎまぎし、うろたえた。 

 (裁き, p. 223) 
 

ตัวอย่าง 4.67 เป็นการบรรยายถึงความอึดอัดของฟักเมื่อถูกเจ้าอาวาสถามว่าเหตุใดจึง
ได้ห่างหายจากวัด ทั้งที่ปกติฟักเป็นคนธรรมะธัมโม เข้าวัดอยู่เป็นประจำ เหตุที่ฟักห่างหายจาก
วัดไปเพราะเขาติดสุรา ดังนั้นฟักจึงรู้สึกอึดอัดเมื่อถูกเจ้าอาวาสถามคำถามนี้  
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ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ต่อคำถามนี้ทำให้เขาต้องอึดอัด” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อ
แสดงถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือก็คือความอึดอัด แต่ในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น その

問いを聞いた彼はどぎまぎし、うろたえた พบว่าผู ้แปลปรับบทแปลเป็น どぎまぎし、う

ろたえた แทน 
 

4.3.4.3 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ในความหมายของการเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติหรือผลลัพธ์ ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการแปล 

“ต้อง” ด้วย なければならない มากเป็นอันดับที่สาม (24 จาก 162 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 
14.81%) ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้กลวิธีการแปลประจำรูป 

 
ตัวอย่าง 4.68 
ความตายน้ันเกิดข้ึนได้เสมอกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่มีใครจะหนีพ้น ไม่ว่ายากดีมีจนต้อง
ตาย 

(คำพิพากษา, น. 318) 
生きものはどんな生きものでも死という事態に至る。誰も避けられない。裕福

なものも、貧しいものも、死ななければならぬ。 

 (裁き, p. 386) 
 

ตัวอย่าง 4.68 เป็นการอธิบายถึง “กฎธรรมชาติ” ที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเกิดมาก็ย่อมตายใน
ที่สุด ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ไม่ว่ายากดีมีจนต้องตาย” ใช้ “ต้อง” เพื่อสื่อถึง “การเป็น
เช่นนั้นโดยธรรมชาติ” ส่วนในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 裕福なものも、貧しいものも、死な

なければならぬ ก็ใช้ なければならぬเพื่อแสดงถึงความหมายเดียวกัน 
 

ตัวอย่าง 4.69 
“...ทุกคนต้องเติบโตท้ังนั้น ข้ึนอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็ว” 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 185) 
「人は皆、成長しなければいけない。ゆっくりであっても、速いスピードであ

っても」 

 (瓶の中の時間, p. 279) 
 

ตัวอย่าง 4.69 เป็นประโยคที่ครูวาทินพูดกับนัตว่า มนุษย์ทุกคนต้องเติบโตขึ้น “ตาม
ธรรมชาติ” ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ทุกคนต้องเติบโตทั้งนั้น” มีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดง



122 
 

ถึงการเติบโตที่เป็นไปตามธรรมชาติ และในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 人は皆、成長しなければ

いけない ก็แปลโดยใช้ なければいけない 
 

4.3.5 กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “ความตั้งใจ” 
กลวิธีการแปล “ต้อง” ในความหมายของ “ความตั้งใจ” มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.3.5.1 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ในความหมายของความตั้งใจ ผู้วิจัยพบกลวิธีการแปลโดยคำอื่นที่ไม่ใช่ なければなら

ないมากที่สุด (11 จาก 15 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 73.33%) โดยคำอื่นที่ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ใน
กลวิธีการแปลนี้สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.6 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบในการแปล “ต้อง” ในความหมายของความตั้งใจ 

ความหมาย 
คำอ่ืนท่ีใช้ในการแปล 

ความตั้งใจ  

ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป 5 (45.46%) 
ทัศนภาวะแบบไมป่รากฏรูป  
(กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต) 

3 (27.27%) 

รูปตั้งใจ 3 (27.27%) 
รวม 11 (100.00%) 

 
จากตารางข้างต้น ในการแปล “ต้อง” ในความหมายของการเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ 

หรือผลลัพธ์ด้วยคำอื่นที่ไม่ใช่ なければならない ผู้วิจัยพบการใช้ “ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป” 
เป็นจำนวนมากที่สุด ทัศนภาวะเหล่าน้ัน ได้แก่ ～ずに～ない、のだ、のだと思う ส่วนคำอื่น
ที่พบว่ามีการถูกใช้ในการแปลมากรองลงมา คือ “รูปตั้งใจ” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป” และ “ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏ
รูป” เป็นการจัดกลุ่มทัศนภาวะต่าง ๆ มารวมไว้ด้วยกัน ทัศนภาวะแต่ละรูปแบบจึงมีจำนวน
เพียง 1 - 2 ตัวอย่างเท่านั้น ดังนั้นคำอื่นที่พบมากที่สุดในการแปล “ต้อง” ในความหมายนี้คือ 
“รูปตั้งใจ” 

ประโยคที่ผู้วิจัยพบว่าสื่อความหมายของความตั้งใจ โดยใช้ทัศนภาวะแบบปรากฏรูป
และรูปตั้งใจ มีตัวอย่างต่อไปนี้ 
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▪ ～ずに～ない 

ตัวอย่าง 4.70 
ทั้งที่มืดค่ำอย่างนี้เขาจะไปได้ถึงละหรือ แต่ถึงอย่างไรก็ต้องไป เขาขาดเหล้าไม่ได้ ไม่ว่า
หนทางจะวกวนลำบากแสนเข็ญเพียงไหน ก็ต้องกระเสือกกระสนไปเอามันมากินให้
จงได้ 

(คำพิพากษา, น. 297) 
こんな真っ暗な中を歩いてちゃんと行けるだろうか。酒がどうしても欲しいフ

ァクはどうしても行かねばならなかった。道が迂回して遠く、いくら困難であ

ろうとも、必死の思いを繰返し酒をその手に持つまで、闘いぬき、口にふくま

ずにはいられなかった・・・ 

 (裁き, p. 363) 
 
ตัวอย่าง 4.70 เป็นเหตุการณ์ที่ฟักมีความกระหายเหล้ามาก และตั้งใจจะเดินทางไปบา้น

ของสัปเหร่อไข่เพื่อขอยืมเงินไปซื้อเหล้า  
คำว่า “ต้อง” ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ก็ต้องกระเสือกกระสนไปเอามันมากินให้

จงได”้ สื่อถึงความหมายของความตั้งใจ และถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโดยใช้สำนวน ～ずに～

ない เพื่อแสดงถึงความหมายน้ัน 
 

▪ のだ 

ตัวอย่าง 4.71 
ฟักคิดถึงเหล้าข้ึนมาทันที ใจสั่นอ่อนเพลียไปหมด -ไม่...กูต้องไม่กินมัน ! -ไม่อีกเด็ดขาด 
กูเลิกแล้ว! 

(คำพิพากษา, น. 191) 
―だめだ・・・あれに手を出してはいけないんだ！ 
―二度と絶対にだめだ。もう止めたんだ！ 

(裁き, p. 230) 
 

ตัวอย่าง 4.71 เป็นความตั้งใจของฟักที่จะเลิกดื่มเหล้าหลังจากเขาเริม่ติดเหล้าและทำให้
เสียการงาน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ไม่...กูต้องไม่กินมัน !” ผู้เขียนใช้ “ต้อง” ในการแสดงถึง
ความตั้งใจของฟักที่ต้องการจะเลกิดื่มเหลา้ เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น あれに手を出

してはいけないんだ！ พบว่าผู้แปลใช้ไวยากรณ์ のだ ในการสื่อถึงความตั้งใจดังกล่าว 
 
 



124 
 

▪ รูปตั้งใจ 
ตัวอย่าง 4.72 
ข้าพเจ้าได้กะการไว้แล้วว่า ข้าพเจ้าจะต้องอยู่กับเธอจนกระทั่งนาทีสุดท้าย  

(ข้างหลังภาพ, น. 59) 
私は彼女と最終の瞬間まで一緒にいようとある計画を思いついた。 

(絵の裏, p. 70) 
  

ตัวอย่าง 4.72 เป็นเหตุการณ์ที่หม่อมราชวงศ์กีรติต้องเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น
กลับประเทศไทย ทำให้หม่อมราชวงศ์กีรติกับนพพรต้องจากกัน นพพรจึงตั้งใจไปส่งหม่อม
ราชวงศ์กีรติที่ท่าเรือเพื่ออยู่กับเธอจนนาทีสุดท้าย  

ในประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ข้าพเจ้าจะต้องอยู่กับเธอจนกระทั่งนาทีสุดท้าย” มีการ
ใช้คำว่า “ต้อง” เพื่อแสดงถึง “ความตั้งใจ” ส่วนในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 私は彼女と最終の

瞬間まで一緒にいよう มีการใช้กริยารูปตั้งใจหรือ いよう (ผันมาจากกริยา いる) 
 

4.3.5.2 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการแปล “ต้อง” ด้วย なければならない ในความหมายของความ

ตั ้งใจมากเป็นอันดับที่สอง (4 จาก 15 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 26.67%) ประโยคต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างที่แปลด้วยกลวิธีการแปลประจำรูป 

 
ตัวอย่าง 4.73 
เมื่อความวุ่นวายที่วัดเริ่มคลาย ฟักก็เริ่มคิด คิดถึงงานศพพ่ออีกครั้งหนึ่ง เขาตั้งใจไว้ว่า
ภายในปีนี้จะต้องเผาศพพ่อให้ได้ตามประเพณีที่เช่ือถือสืบทอดกันมา 

(คำพิพากษา, น. 112) 
寺の活動が低調になった頃から今度はファクがある計画を開始した。彼は再び

父親の火葬の件を真剣に考えた結果、年内にはその火葬式を立派に取り行い、

すませねばならないと固く決心した。 

 (裁き, p. 130) 
 

ตัวอย่าง 4.73 แสดงถึง “ความตั้งใจ” ของฟักที่จะทำพิธีเผาศพของพ่อให้ได้ภายในปีนี้ 
ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เขาตั้งใจไว้ว่าภายในปีนี้จะต้องเผาศพพ่อให้ได้” มีการใช้ “ต้อง” 
เพื่อแสดงถึง “ความตั้งใจ” ของฟัก และในประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 彼は・・・年内にはその

火葬式を立派に取り行い、すませねばならないと固く決心した ก็แปล “ต้อง” โดยใช้ ねば

ならない  
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ตัวอย่าง 4.74 
ฟักได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปพ่ึงลุงไข่ ทั้ง ๆ ที่อีกใจหนึ่งไม่อยากให้ทำเช่นน้ีเลย 

(คำพิพากษา, น. 273) 
ファクは心の片隅でそんな事をしたくないと思いながらも、カイ小父に助けて

もらわねばだめだと観念した。 

 (裁き, p. 331) 
 

ตัวอย่าง 4.74 เป็นการอธิบายถึงความตั้งใจของฟักที่ตัดสินใจไปขอยืมเงินจากลุงไข่เพื่อ
นำไปซื้อเหล้า เมื่อพิจารณาประโยคต้นฉบับภาษาไทย “ฟักได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปพึ่งลุงไข่” 
พบว่ามีการใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของฟัก และเมื่อพิจารณาประโยคภาษาญี่ปุ่น カ
イ小父に助けてもらわねばだめだと観念した พบว่ามีการแปลด้วย ねばだめเพื่อสื่อถึงความ
ตั้งใจของฟัก 

 
4.3.5.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของความตั้งใจ ผู้วิจัยพบไม่พบกลวิธีการปรับบทแปล 
 

4.4 กลวิธีการแปล なければならない 

จากวรรณกรรมแปลภาษาญี่ปุ ่น - ภาษาไทย ผู ้วิจัยพบなければならないทั้งหมด 144 
ตัวอย่าง โดยกลวิธีการแปล なければならない แยกตามความหมายสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 สรปุกลวิธีการแปล なければならない แยกตามความหมาย 

ความหมาย 
 
 

กลวิธี 

หน้าท่ีและ
ความ
จำเป็น 

ความเชื่อ
แน่ และ 

การ
คาดคะเน 

การบังคับ 
ขอร้อง 
ห้าม 

แนะนำ 
ตักเตือน 

การเป็น
เช่นนั้น 

โดย
ธรรมชาติ 

หรือ
ผลลัพธ ์

ความตั้งใจ รวม 

การแปล 

ประจำรปู 

98 
(90.74%) 

3 
(75.00%) 

9 
(90.00%) 

10 
(83.34%) 

4 
(40.00%) 

123 
(85.42%) 

การแปล 

โดยใช้คำอ่ืน 

5 
(4.63%) 

1 
(25.00%) 

1 
(10.00%) 

1 
(8.33%) 

3 
(30.00%) 

11 
(7.64%) 

การปรับ 

บทแปล 

5 
(4.63%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

1 
(8.33%) 

3 
(30.00%) 

10 
(6.94%) 

รวม 108 4 10 12 10 144 

 

หมายเหตุ: ช่องสีเทาเป็นกลวิธีการแปลที่พบมากที่สุดในแต่ละความหมาย 

 
จากตารางที่ 4.7 ผู้วิจัยพบว่า “กลวิธีการแปลประจำรูป” เป็นกลวิธีที่ใช้มากที่สุดในการ

แปล なければならない ทุกความหมาย (123 จาก 144 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 85.42%) อย่างไรก็
ตาม なければならない ในความหมายอื่นยกเว้นหน้าที่และความจำเป็น อาจมีจำนวนตัวอย่างนอ้ย
เกินกว่าจะสรุปผลวิจัยอย่างชัดเจนได้ แต่ผู้วิจัยจะสรุปผลวิจัยตามเท่าที่มีข้อมูลเพื่อให้ไปเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี 

ผู้วิจัยจะอธิบายรายละเอยีดของกลวิธีการแปล なければならない แยกตามความหมาย โดย
เรียงลำดับกลวิธีการแปลตามจำนวนที่พบจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

 
4.4.1 กลว ิธ ีการแปล なければならない ในความหมายของ “หน ้าท ี ่ และความ

จำเป็น”……. 
กลวิธีการแปล なければならない ในความหมายของหน้าที ่และความจำเป็น มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.4.1.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ผู้วิจัยพบว่ากลวิธีการแปลประจำรูปเป็นกลวิธีที่พบมากที่สุดในความหมายของหน้าที่

และความจำเป็น (98 จาก 108 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 90.74%) การแปลなければならない 

ด้วย “ต้อง” และกลุ่มคำของ “ต้อง” ที่ผู้วิจัยพบมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.75 
祖父がこっそり小遣いをくれてはいたが、いつまでも甘えるわけにはいかなか

った。そろそろここで生きていく算段を考えなければならないのだ。日常を取

り戻すために、働かなければならなかった。 

 (冷静と情熱のあいだ－ブリュ, p. 236) 
ความจริงแล้ว บางทีปู่ก็แอบให้เงินใช้อยู่เหมือนกัน แต่จะเกาะปู่กินอย่างนี้ไปตลอดคง
ไม่ได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร ผมต้องเริ่มทำงานเพ่ือจะ
ได้มีชีวิตเหมือนคนปกติเสียที 

(BLU เยือกเย็น, น. 119) 
 

ตัวอย่าง 4.75 เป็นเหตุการณ์ที่จุนเซไม่ได้ทำงานและใช้เงินบางส่วนของปู่เพื่อดำรงชีวิต
มาระยะหนึ่ง แต่เขาก็ตระหนักได้ว่าเขามี “ความจำเป็น” ต้องหางานทำเพื่อที่ตัวเขาจะได้ไม่ต้อง
ใช้เงินของปู่เพื่อดำรงชีวิตต่อไป  

ประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ ่น 日常を取り戻すために、働かなければならなかった 
ใช้ なければならない เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ดังกล่าว โดยประโยคแปลภาษาไทย “ผม
ต้องเริ่มทำงานเพื่อจะได้มีชีวิตเหมือนคนปกติเสียที” ก็แปลโดยใช้ “ต้อง” 

 
ตัวอย่าง 4.76 
確かに陽子のまばたきは、眠い時のそれに変わりつつある。しかしここで昼寝

をさせれば、あと二時間はこの家に居なくてはならない。 

 (リング, p. 47) 
เปลือกตาของโยโกะเริ่มกะพรบิถ่ีข้ึน แสดงอาการว่าง่วงนอน ถ้าให้นอนพักท่ีนี่ก็ต้องรอ
อยู่บ้านนี้ต่อไปอีกราวสองชั่วโมง ... 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 47) 
 

ตัวอย่าง 4.76 เป็นเหตุการณ์ที่อาซาคาว่าพาภรรยาและลูกสาวที่ช่ือโยโกะไปบ้านญาติ 
และโยโกะเริ่มง่วงนอน ถ้าจะให้โยโกะนอนแล้วค่อยพากลับบ้านหลังจากต่ืนนอน อาซาคาว่าต้อง
อยู่ที่บ้านญาติต่อไปอีกประมาณ 2 ช่ัวโมง ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ここで昼寝をさせれ
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ば、あと二時間はこの家に居なくてはならない มีการใช้ なくてはならない เพื ่อแสดงถึง 
“ความจำเป็น” และในประโยคแปลภาษาไทย “ถ้าให้นอนพักที่นี่ก็ต้องรออยู่บ้านนี้ต่อไปอีกราว
สองช่ัวโมง” ก็แปลโดยใช้ “ต้อง” 

 
4.4.1.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ผู้วิจัยพบการแปล なければならない โดยใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” ในความหมายของ
หน้าที่และความจำเป็น 5 ตัวอย่างจาก 108 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 4.63% โดยแบ่งเป็น “ทัศนภา
วะแบบไม่ปรากฏรูป” จำนวน 3 ประโยค และการใช้คำว่า “ควร” จำนวน 2 ประโยค โดยมี
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
▪ ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป 
ตัวอย่าง 4.77  
通信員は島の出来事に常に目を光らせ、なにか変わった事件やエピソードを発

見した場合、本社に連絡する義務があり、社の人間が島で取材する際には、当

然その協力もしなければならない。 

(リング, p. 189) 
หน่วยข่าวจะมีหน้าที่คอยสังเกตการณ์เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนประจำวันบนเกาะ เมื่อมี
เหตุการณ์หรือเรื่องราวผิดปกติก็จะแจ้งให้สำนักงานใหญ่ทราบ และสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือหากผู้สื่อข่าวจากสำนักงานใหญ่มาทำข่าวบนเกาะ 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 155) 
 

ประโยคข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที ่อาซาคาว่ากับริวจิเดินทางไปยังเกาะอิสึโอชิมะเพื่อ
หาทางแก้คำสาปของยามามุระ ซะดะโกะ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโยชิโนะ หน่วยข่าวที่อยู่
บนเกาะนั้น 

ประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น社の人間が島で取材する際には、当然その協力もしな

ければならない มีการใช้ なければならない เพื่อแสดงถึง “หน้าที่” ของหน่วยข่าวที่ต้องให้
ความช่วยเหลือหากมีผู ้สื ่อข่าวจากสำนักงานใหญ่เดินทางมาทำข่าวบนเกาะ เมื ่อพิจารณา
ประโยคแปลภาษาไทย “สนับสนุนให้ความช่วยเหลือหากผู้สื่อข่าวจากสำนักงานใหญ่มาทำข่าว
บนเกาะ” จะเห็นว่าผู้แปลแปลเป็นประโยคบอกเล่าเพื่ออธิบายถึงหน้าที่ของหน่วยข่าว กล่าวคือ
ใช้ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป 

 
 



129 
 
▪ ควร 
ตัวอย่าง 4.78 
浅川は、朦朧とした頭で金額をあちこちに振り分け、アドバイスできることが

あったら、早めにメモしておけなければいけないなと自分に言い聞かす。 

 (リング, p. 136) 
อาซาคาว่าคำนวณแบ่งเงินออกเป็นก้อน ๆ ด้วยสติสัมปชัญญะเลื่อนลอย บอกกับตัวเอง
ว่าจะสั่งเสียสิ่งใดก็ควรรีบบันทึกไว้เสียบัดนี้ ... 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 118) 
 

ตัวอย่าง 4.78 เป็นเหตุการณ์ที่อาซาคาว่ากังวลว่าภรรยาและลูกสาวจะต้องเผชิญความ
ยากลำบากหากตนเองต้องตายเพราะคำสาป จึงคำนวณจำนวนเงินที่จะได้รับจากบริษัทประกัน
ชีวิตและคำนึงถึง “ความจำเป็น” ที่ตนเองต้องเขียนคำสั่งเสียไว้ก่อนตายด้วย  

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 早めにメモしておけなければいけない ใช้ なければ

いけない เพื่อแสดงถึงความจำเป็นในการเขียนคำสั่งเสีย ส่วนในประโยคภาษาไทย “จะสั่งเสีย
สิ่งใดก็ควรรีบบันทึกไว้เสียบัดนี้...” ไม่ได้แปลด้วย “ต้อง” แต่ใช้ “ควร” แทน 

ในความเห็นของผู้วิจัย ผู้แปลใช้ “ควร” แทน “ต้อง” เนื่องจากการสั่งเสียมีความจำเปน็
น้อยกว่าการคำนวณเงินประกัน หากใช้ “ต้อง” ในที่นี้อาจทำให้ผู้อ่านตีความไปว่าอาซาคาว่ามี 
“ความจำเป็น” ต้องเขียนคำสั่งเสียก่อนที่จะคำนวณเงินประกันที่จะได้รับ 

 
4.4.1.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของหน้าที่และความจำเป็น ผู้วิจัยพบการใช้กลวิธีการปรับบทแปล 5 
ตัวอย่างจาก 108 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 4.63% ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างของกลวิธีนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.79 
内申点が高ければ高いほど、当日に取らなければならない点数は低くてすみ、

逆に内申点が低ければ、当日は高得点を取らなければならないのだ。 

(五体不満足, p. 135) 
ถ้าคะแนนสะสมสูง คะแนนวันสอบต่ำก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าคะแนนสะสมต่ำก็ต้องทำ
คะแนนวันสอบให้สูง 

 (ไม่ครบห้า, น. 125) 
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ตัวอย่าง 4.79 เป็นการอธิบายถึงระบบการเก็บคะแนนสอบ โดยอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนสะสมกับคะแนนวันสอบว่า ถ้าเก็บคะแนนสะสมไว้สูง แม้คะแนนที่ทำได้ในวัน
สอบจริงจะต่ำ ก็ไม่มีปัญหา ในทางกลับกัน หากเก็บคะแนนสะสมไว้ไม่มาก ก็ต้องทำคะแนนสอบ
ในวันสอบจริงให้ได้สูง 

เมื่อพิจารณาประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 当日に取らなければならない点数は低くて

すむ พบว่ามีการใช้ なければならない เพื่อแสดงถึง “ความจำเป็น” ที่นักเรียนต้องทำคะแนน
ในวันสอบจริงให้ได้สูงหากคะแนนสะสมต่ำ แต่เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาไทย “คะแนนวัน
สอบต่ำก็ไม่เป็นไร” กลับไม่พบคำใดที่สื่อถึงความจำเป็น แต่มีการปรับบทแปลโดยใช้คำนาม 
“คะแนนวันสอบ” แทน 当日に取らなければならない点数 ทั้งคำ 

 
ตัวอย่าง 4.80 
この「ユニバーサルデザイン」という語を知ったのも、この時が初めてだ。こ

れは、バリアフリーをさらに一歩進めた概念で、バリアが存在するからバリア

フリーにしなければならないという基本的な考え方に基づいている。 

 (五体不満足, p. 223) 
Universal Design คือความก้าวหน้าต่อจาก Barrier-free ไปอีกข้ันหนึ่ง โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานความคิดที่ว่า เพราะมี Barrier (สิ่งกีดขวาง) จึงเกิดความจำเป็นต้องทำให้ 
free (ปลอด) 

(ไม่ครบห้า, น. 218) 
 

ตัวอย่าง 4.80 เป็นการอธิบายถึงแนวคิดที ่เป็นที ่มาของโครงการ Barrier-free ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสังคมให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ผู้พิการ
สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น  

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น バリアが存在するからバリアフリーにしなければな

らないという基本的な考え方に基づいている ม ีการใช ้  なければならない เพ ื ่อแสดงถึง 
“ความจำเป็น” ในขณะที่ประโยคแปลภาษาไทย “โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า เพราะมี 
Barrier (สิ่งกีดขวาง) จึงเกิดความจำเป็นต้องทำให้ free (ปลอด)” จะเห็นว่าผู้แปลแปลด้วยวลี 
“จึงเกิดความจำเป็น” 
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4.4.2 กลวิธ ีการแปล なければならない ในความหมายของ “ความเชื ่อแน่และการ
คาดคะเน” 
กลวิธีการแปล なければならない แต่ละวิธีในความหมายของความเชื ่อแน่และการ

คาดคะเนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.4.2.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ในความหมายของความเชื่อแน่และการคาดคะเน ผู้วิจัยพบการแปล なければならな

い เป็น “ต้อง” เป็นจำนวนมากที่สุด (3 จาก 4 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 75.00%) ด้านล่างเป็น
ประโยคตัวอย่างของกลวิธีการแปลนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.81 
浅川はノートを閉じ、煙草に火をつけた。度胸のないやつはコレを見るべから

ず、とある以上、コレの内容は恐ろしいものでなければならない。 

(リング, p. 79) 
อาซาคาว่าปิดสมุด จุดบุหรี่สูบ ในเมื ่อเขียนไว้ว่า ‘คนขวัญอ่อนไม่ควรดู’ แสดงว่า
เนื้อหาของสิ่งนี้ต้องน่าสะพรึงกลัว 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 74) 
 

ตัวอย่าง 4.81 แสดงถึงการสันนิษฐานของอาซาคาว่าที่มีต่อวิดีโอคำสาป จากข้อความ 
“คนขวัญอ่อนไม่ควรดู” ที่เด็กวัยรุ่น 4 คนเขียนทิ้งไว้ในกระดาษโน้ตที่ห้องพักในบังกะโล ทำให้
อาซาคาว่าสันนิษฐานว่าเนื้อหาในวิดีโอต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัว 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 度胸のないやつはコレを見るべからず、とある以上

、コレの内容は恐ろしいものでなければならない มีการใช้ なければならない เพื่อแสดงถึง
การสันนิษฐาน และในประโยคแปลภาษาไทย “แสดงว่าเนื้อหาของสิ่งนี้ต้องน่าสะพรึงกลัว” ก็
แปลโดยใช้ “ต้อง”  
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ตัวอย่าง 4.82 
その記事は、同法試験に合格することがいかに困難かを書いてたもので、とく

に合格者の平均年齢は２９．３歳というデータに、ボクの目は奪われた。ほと

んどの受験生が、大学在学中から勉強を始めることを考えれば、同法試験にか

ける期間は約１０年。その間、ずっと勉強漬けになっていなければならないか

と思うと、背筋がゾッとした。 

 (五体不満足, p. 162) 
ข่าวกล่าวถึงความยากลำบากในการสอบ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของผู้สอบ
ได้คือ 29.3 ปี ทำให้ผมตาเหลือกทีเดียว เพราะผู้สอบส่วนใหญ่เริ่มดูหนังสือสอบตั้งแต่
อยู่มหาวิทยาลัย แสดงว่ากว่าจะสอบได้ต้องดูหนังสืออยู่ประมาณ 10 ปี ในระหว่าง
น้ันต้องเรียนหนักอย่างเดียว 

(ไม่ครบห้า, น. 154) 
 

ตัวอย่าง 4.82 แสดงถึง “การคาดคะเน” ของโอโตทาเกะถึงความลำบากที่ต้องฝ่าฟัน
กว่าจะสอบได้ จากข้อมูลอายุเฉลี่ยของผู้สอบได้ ประกอบกับสิ่งที่เขาได้ยินมาว่าผู้สอบส่วนใหญ่
เริ่มดูหนังสือตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัย เขาคาดคะเนว่า ผู้ที่สอบได้จะต้องเรียนหนัก
อย่างเดียวเป็นระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ช่วงเรียนอยู่ระดับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งสอบได้  

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 同法試験にかける期間は約１０年。その間、ずっと

勉強漬けになっていなければならないかと思うと、背筋がゾッとした มีการใช้ なければ

ならない เพื่อแสดงถึงการคาดคะเน และในประโยคแปลภาษาไทย “แสดงว่ากว่าจะสอบได้ต้อง
ดูหนังสืออยู่ประมาณ 10 ปี ในระหว่างนั้นต้องเรียนหนักอย่างเดียว” ก็ใช้ “ต้อง” ในการแปล な
ければならない ที่สื่อถึงการคาดคะเนน้ัน 

 
4.4.2.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ผู้วิจัยพบการใช้กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นจำนวน 1 ตัวอย่างจาก 4 ตัวอย่าง หรือคิด
เป็น 25.00% คำอื่นในที่นี้คือคำว่า “ควร” ดังประโยคต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.83 
恐ろしい顔をしているから鬼に怯えるとしたら、同じく恐ろしい顔形をしたゴ

ジラの模型にも陽子は怯えなければならない。 

(リング, p. 62) 
ถ้าหากโยโกะกลัวอสูรเพราะมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วละก็ เธอกค็วรจะกลัวก็อดซิ
ลาด้วย 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 58) 
 

ตัวอย่าง 4.83 แสดงถึงการสันนิษฐานของอาซาคาว่าถึงอาการหวาดกลัวของลูกสาว
หรือโยโกะที่มีต่อหน้ากากอสูรที่แขวนอยู่ในบ้านของพี่สาวภรรยา โดยคิดเชื่อมโยงกับปฏกิริิยา
ของโยโกะที่มีต่อหุ่นก็อดซิลาเสมือนจรงิที่เธอเคยเหน็ในห้างสรรพสนิค้าก่อนหน้านี้ ครั้งนั้นโยโกะ
แสดงความสนอกสนใจหุ่นก็อดซลิาแทนทีจ่ะหวาดกลัว ซึ่งผิดจากข้อสันนิษฐานที่อาซาคาว่าต้ังไว้
ว่าหากโยโกะร้องไห้เมื่อเห็นหน้ากากอสูรเพราะหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัว เธอก็ควรหวาดกลัว
หุ่นก็อดซิลาด้วยเช่นกัน 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 同じく恐ろしい顔形をしたゴジラの模型にも陽子は

怯えなければならない ใช้ なければならない เพื ่อสื่อถึงการสันนิษฐาน ส ่วนในประโยค
แปลภาษาไทย “เธอก็ควรจะกลัวก็อดซิลาด้วย” ไม่ได้ใช้ “ต้อง” แต่ใช้คำว่า “ควร” ในการแสดง
ความหมายดังกล่าว 

 
4.4.2.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของความเช่ือแน่และการคาดคะเน ผู้วิจัยไม่พบตัวอย่างการใช้กลวิธี
การปรับบทแปล 

 
4.4.3 กลวิธีการแปล なければならない ในความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม 

แนะนำ ตักเตือน” 
กลวิธีการแปล なければならない แต่ละวิธีในความหมายนี ้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.4.3.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 

ผู้วิจัยพบการแปล なければならない เป็น “ต้อง” มากที่สุด (9 จาก 10 ตัวอย่าง หรือ
คิดเป็น 90.00%) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.84 
先生「いいか、マサヒロ。そっち持っててくれ」 

マサヒロ「先生、カッコいいの作んなきゃダメだよ」 

(五体不満足, p. 86) 
ครู    “เอาละ มาซาฮิโร ช่วยถือข้างนั้นนะ” 
มาซาฮิโร    “ครูครับ ต้องทำให้เท่เลยนะครับ” 

(ไม่ครบห้า, น. 75) 
 

ตัวอย่าง 4.84 เป็นเหตุการณ์ที่ครูโอกะแกะสลักแผ่นโฟมว่ายน้ำให้โอโตทาเกะ โดยมี
นักเรียนจำนวนหนึ่งคอยเป็นผู้ช่วย นักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อ มาซาฮิโร เรียกร้องต่อครูโอกะวา่ต้อง
ทำโฟมว่ายน้ำให้เท่ตามบทสนทนาข้างต้น 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 先生、カッコいいの作んなきゃダメだよ มีการใช้ な
きゃだめ เพื่อสื่อถึงการเรียกร้องของมาซาฮิโรทีม่ีต่อครูโอกะว่าให้แกะสลักแผน่โฟมว่ายน้ำใหเ้ท่ 
ส่วนในประโยคแปลภาษาไทย “ครูครับ ต้องทำให้เท่เลยนะครับ” ก็ใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงการ
เรียกร้องที่มีต่ออีกฝ่ายเช่นกัน 

 
ตัวอย่าง 4.85 
「君が先に着くかもしれないじゃないか。」 

「いいえ、わたしのことをいつまでも思っていてくれるならあなたが先に登っ

て待っていてくれなきゃだめ。」 

(冷静と情熱のあいだ－ブリュ, p. 174) 
“แต่อาโออิอาจไปถึงก่อนผมก็ได้ ใครจะไปรู้” 
“ไม่ได้ ถ้าจุนเซคิดถึงฉันตลอดเวลาจริง ๆ จุนเซต้องไปรอฉันก่อน” 

(BLU เยือกเย็น, น. 93) 
 

ตัวอย่าง 4.85 เป็นบทสนทนาระหว่างจุนเซกับอาโออิที่ให้คำมั่นสัญญากันว่า ในวันที่อา
โออิอายุครบ 30 ปี ทั้งสองคนจะไปเจอกันที่ยอดเขาดูโอโม  

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น あなたが先に登って待っていてくれなきゃだめ อา
โออิเรียกร้องให้จุนเซข้ึนไปถึงยอดเขาก่อนเธอในวันนั้น โดยผู้แปลแปลเป็นภาษาไทยว่า “จุนเซ
ต้องไปรอฉันก่อน” โดยใช้ “ต้อง” เพื่อแสดงถึงการเรียกร้องนั้น 
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4.4.3.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 
ผู้วิจัยพบประโยคที่มีการใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” ในการแปล なければならない ใน

ความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือนเพียง 1 ตัวอย่าง (จาก 10 ตัวอย่าง 
หรือคิดเป็น 10.00%) ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.86 
おまえには、オレの得た結論を検証してもらわなくてはならない。 

(リング, p. 163) 
ฉันต้องการให้นายเป็นคนพิสูจน์ข้อสรุปของฉันอีกที 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 136) 
 

ตัวอย่าง 4.86 แสดงถึงการเรียกร้องของริวจิที่มีต่ออาซาคาว่าให้ประเมินอย่างเป็นกลาง
ในสิ่งที่ริวจิวิเคราะห์จากสิ่งที่ปรากฏในวีดิโอ 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น おまえには、オレの得た結論を検証してもらわなく

てはならない มีการใช้ なくてはならない เพื่อเรียกร้องให้อีกฝ่ายกระทำการบางอย่าง แต่เมื่อ
พิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น “ฉันต้องการให้นายเป็นคนพิสูจน์ข้อสรุปของฉันอีกที” ผู้วิจัย
ไม่พบการใช้ “ต้อง” ในการแปลความหมายน้ี แต่พบการใช้คำกริยา “ต้องการ” แทน  

ผู ้วิจัยมองว่า หากแปลโดยใช้ “ต้อง” ในประโยคนี้ อาจทำให้ประโยคสื ่อความถึง 
“ความจำเป็น” แทน “การเรียกร้อง” หรืออาจสื่อถึงความหมายของ “การเรียกร้อง” อย่าง
คลุมเครือทั้งที่ผู้เขียนประโยคต้นฉบับต้องการสื่อถึง “การเรียกร้อง” อย่างชัดเจนโดยใช้กริยา て
もらう ดังนั้น หากใช้ “ต้อง” ในการแปลกรณีนี้ เช่น “ฉันต้องให้นายเป็นคนพิสูจน์ของข้อสรุป
ของฉันอีกที” หรือ “นายต้องเป็นคนพิสูจน์ข้อสรุปของฉันอีกที” จะทำให้ความหมายที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อคลาดเคลื่อนไป 

 
4.4.3.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ในความหมายของการบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน ผู้วิจัยไม่พบประโยคที่แปล 
なければならない ด้วยกลวิธีการปรับบทแปล 

 
4.4.4 กลวิธ ีการแปล なければならない ในความหมายของ “การเป ็นเช่นนั ้นโดย

ธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 
กลวิธีการแปล なければならない ในความหมายนี ้มีรายละเอียดดังนี้ 
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4.4.4.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 
ผู้วิจัยพบการใช้ “ต้อง” ในการแปล なければならない มากที่สุด (10 จาก 12 ตัวอย่าง 

หรือคิดเป็น 83.34%) โดยมีตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.87 
あおいはもう戻ってはこない。彼女はそういう女だし、ぼくだってそれを期待

するような男ではない。人間には必ず、別れなければならない時がある。 

 (冷静と情熱のあいだ－ブリュ, p. 26)  
อาโออิจะไม่หวนกลับมาอีก ผมรู้นิสัยเธอดี และผมเองก็ไม่ใช่ผู้ชายประเภทที่จะหวัง
อะไรเช่นน้ัน มนุษย์เรามีพบก็ต้องมีพราก 

(BLU เยือกเย็น, น. 14) 
 

ตัวอย่าง 4.87 เป็นความคิดของจุนเซที่เลิกคาดหวังกับโอกาสที่จะได้พบอาโออิอีก และ
คิดว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จำต้องพรากจากกันในสักวันหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 人間には必ず、別れなければならない時が

ある พบว่ามีการใช้ なければならない เพื ่อแสดงถึง “ความเป็นไปตามธรรมชาติที ่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้” ซึ่งก็คือการพลัดพรากจากกันของมนุษย์ และในประโยคแปลภาษาไทย “มนุษย์
เรามีพบก็ต้องมีพราก” ก็ใช้ “ต้อง” เพื่อสื่อถึงความหมายดังกล่าว 

 
ตัวอย่าง 4.88 
モデルをしている時、ぼくはよく母親のことを考えた。自分を生んだ人間がど

んな人だったのかということを。ぼくが生まれてすぐの頃に自死を選んだ衰れ

な母親のことを。ぼくを残して死ななければならなかった彼女の心の破壊につ

いて。 

 (冷静と情熱のあいだ－ブリュ, p. 66) 
ระหว่างเป็นแบบให้อาจารย์ ผมมักครุ่นคิดเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับแม่ แม่ผู้ให้กำเนิดผมเปน็
คนยังไงกันนะ แม่ผู้น่าสงสารเลือกที่จะดับชีวิตของตนเองหลังจากคลอดผมไม่นาน ผม
คิดถึงจิตใจอันแตกสลายท่ีผลักดันให้ท่านต้องท้ิงผมและเลือกท่ีจะจากโลกนี้ไป 

(BLU เยือกเย็น, น. 40) 
 

ตัวอย่าง 4.88 เป็นเหตุการณ์ที่จุนเซคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับแม่ของตนเองขณะที่
เป็นแบบให้อาจารย์วาดรูป ซึ่งแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่หลังให้กำเนิดเขาได้ไม่นาน ในประโยค
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น モデルをしている時、ぼくはよく母親のことを考えた。・・・ぼくを
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残して死ななければならなかった彼女の心の破壊について มีการใช้  なければならなかっ

た แสดงถึงการตายซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และในประโยคแปลภาษาไทย ก็ใช้ 
“ต้อง” เพื่อแสดงถึงความไปเป็นตามธรรมชาตินั้น 

 
4.4.4.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ผู้วิจัยพบการใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” ในการแปล なければならないเป็นจำนวน 1 คำ 
(1 จาก 12 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 8.33%) คือ คำว่า “ย่อม” ดังประโยคต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.89 
「後悔なんてしない。オレの家族が防波提になる義理などどこにもない。危機

が迫った以上、どんな犠牲を払ってでも守らねばならないものがある」 

 (リング, p. 325) 
“ฉันไม่เสียใจหรอก จำเป็นตรงไหนที่จะต้องเอาครอบครัวตัวเองมาเป็นเข่ือนกั้น คนเรา
ย่อมปกป้องตัวจากภยันตรายท่ีย่างกรายเขา้มา ไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเตมิ
ก็ตาม” 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 252) 
 

ตัวอย่าง 4.89 เป็นความคิดของอาซาคาว่าที่พยายามหาเหตุผลเข้าข้างการตัดสินใจของ
ตนเองที่จะนำวิดีโอคำสาปไปให้พ่อตาแม่ยายดูต่อเพื่อให้ภรรยาและลูกของตนเองรอดพน้จาก
ความตายของคำสาปมรณะ อาซาคาว่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ต้องปกป้องตัวเองจาก
ภยันตราย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาแลกกับความอยู่รอดของสมาชิกใน
ครอบครัว 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 危機が迫った以上、どんな犠牲を払ってでも守らね

ばならないものがある มีการใช้ ねばならないเพื่อสือ่ความหมายของการเป็นไปตามธรรมชาติ 
ในขณะที่ประโยคภาษาไทยไม่ได้ใช้ “ต้อง” แต่ผู้แปลใช้คำว่า “ย่อม” ในการแปล 

 
4.4.4.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ผู้วิจัยพบประโยคที่แปลด้วยกลวิธีการปรับบทแปลจำนวน 1 ตัวอย่าง (จาก 12 ตัวอย่าง
หรือคิดเป็น 8.33%) ดังประโยคต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.90 
何の前触れもなく、ある情景がキラッとした輝きをもって脳裏にひらめくだけ

で、そのシーンでなくてはならない必然性が見当たらない。だから、人から頼

まれて、その人の未来を言い当てることを志津子はしなかった。 

(リング, p. 220) 
อย่างไรก็ตาม เธอไม่สามารถทำนายอนาคตได้โดยเจตนา ฉากดังกล่าวจะจู่โจมโผล่แวบ
เข้ามาในสมองแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ชิสึโกะก็ไม่เข้าใจ เธอเลยไม่เคยทำนายอนาคตให้
ใครตามคำขอร้อง 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 176) 
 

สำหรับคำอธิบายของตัวอย่าง 4.90 สามารถอ้างอิงได้จากตัวอย่าง 4.8 
 

4.4.5 กลวิธีการแปล なければならない ในความหมายของ “ความตั้งใจ” 
กลวิธีการแปล なければならない ในความหมายของความตั้งใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.4.5.1 กลวิธีการแปลประจำรูป 

ผู้วิจัยพบการแปล なければならない เป็น “ต้อง” เป็นจำนวนมากที่สุด (4 จาก 10 
ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 40.00%) โดยมีตัวอย่างที่แปลด้วยกลวิธีการแปลนี้ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.91 
ボクはと言えば、すでに先生から借りたワープロの虜になっていた。いじって

いて、おもしろかったというのもあったが、「先生が、こんなスゴイことを任

せてくれた。早く上手になって、先生の役に立てるようにならなくちゃ」とい

う使命感に似た気持ちの方が強かった。 
(五体不満足, p. 67) 

ผมหลงเสน่ห์เครื่องเวิร์ดโพรเซสเซอร์ที่ยืมมาจากครูเสียแล้ว ลองเล่นดูแล้วสนุกดี 
ยิ่งกว่าน้ัน ผมยังรู้สึกว่า “ครูมอบหมายงานอันยิ่งใหญ่ให้ผม เพราะฉะนั้นต้องหัดให้เก่ง
เร็ว ๆ จะได้ทำตัวให้มีประโยชน์กับครู” 

(ไม่ครบห้า, น. 55) 
 

ตัวอย่าง 4.91 แสดงถึง “ความตั้งใจ” ของโอโตทาเกะที่อยากจะฝึกตัวเองให้ใช้เครื่อง
เวิร์ดโพรเซสเซอร์ให้เก่งโดยเร็ว ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 先生の役に立てるようになら

なくちゃ มีการใช้ なくちゃ อีกทั้งในส่วนท้ายของประโยคยังมีคำว่า 使命感 ที่แสดงถึง “ความ
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ตั้งใจ” เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาไทย “ต้องหัดให้เก่งเร็ว ๆ  จะได้ทำตัวให้มีประโยชน์กับ
ครู” จะพบการแปลโดยใช้ “ต้อง”  

 
ตัวอย่าง 4.92 
お尻を引きずるようにして走ることしかできないのだから、格好のよい走り方

ができるはずなどないのに、子ども心に「みんなの前で、いいカッコをしなき

ゃ」という気道が働いたのだろう。 

(五体不満足, p. 74) 
อันที่จริง คนที่ต้องลากก้นวิ่งอย่างผม ทำอย่างไรก็ไม่มีวันวิ่งท่าเก๋ไก๋ได้หรอก แต่เด็ก
อย่างผม ก็คงรู้สึกว่า “ต่อหน้าทุกคน เราต้องเท่” 

(ไม่ครบห้า, น. 62) 
 

ตัวอย่าง 4.92 เป็นเหตุการณ์ที่โอโตทาเกะซึ่งพิการไร้แขนและขา มีโอกาสได้ลงวิ่งแข่ง
ในงานโรงเรียน โอกาสที่เด็กพิการอย่างโอโตทาเกะจะได้ลงแข่งวิ่งนั้นไม่ได้มีบ่อยนัก เขาจึง 
“ตั้งใจ” ทำให้ตนเองดูเท่ต่อหน้าทุกคนให้มากที่สุด 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 子ども心に「みんなの前で、いいカッコをしなきゃ

」という気道が働いたのだろう ใช้ なきゃเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของผู้พูด ส่วนในประโยค
แปลภาษาไทย “แต่เด็กอย่างผม ก็คงรู้สึกว่า ‘ต่อหน้าทุกคน เราต้องเท่’ ” แปลโดยใช้ “ต้อง” 

 
4.4.5.2 กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น 

ผู้วิจัยพบการแปลโดยใช้คำอื่นที่ไม่ใช่ “ต้อง” ทั้งหมด 3 ประโยค (จาก 10 ตัวอย่าง 
หรือคิดเป็น 30.00%) ได้แก่ คำว่า “ตั้งใจ” จำนวน 1 ประโยคและคำว่า “อยาก” จำนวน 2 
ประโยค ดังต่อไปนี้ 

 
ตัวอย่าง 4.93 
浅川はさっそくワープロの前に座った。レポートの前半部分は既にフロッピー

に保存してある。これに、月曜日以降、山村貞子の名が判明してからの後半部

分くを付け足して、なるべく早く原稿を完成させねばならない。 

(リング, p. 306) 
อาซาคาว่าหันหน้าเข้าเครื่องพิมพ์ รายงานครึ่งแรกบันทึกในแผน่ดิสก์แลว้ ตั้งใจจะพิมพ์
เสริมเรื่องราวครึ่งหลังนับจากวันจันทร์ ตั้งแต่ตอนค้นพบชื่อ ยามามุระ ซะดะโกะ 
เป็นต้นมาให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว 

(ริง คำสาปมรณะ, น. 240) 



140 
 

ตัวอย่าง 4.93 แสดงถึงความตั้งใจของอาซาคาว่าที่ต้องการพิมพ์รายงานเกี่ยวกับ ยามา
มุระ ซะดะโกะ อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือให้เสร็จโดยไว 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น なるべく早く原稿を完成させねばならない มีการใช้ 
ねばならない เพื่อแสดงถึงความตั้งใจ ขณะที่ในประโยคแปลภาษาไทย “ตั้งใจจะพิมพ์เสริม
เรื่องราวครึ่งหลังนับจากวันจันทร์...ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว” มีการใช้คำว่า “ตั้งใจ” ซึ่งเป็น
คำกริยาแท้ที ่สื่อถึงความตั้งใจ เพราะหากใช้ “ต้อง” อาจทำให้ประโยคแปลไม่สามารถสื่อ
ความหมายของความตั้งใจได้ 

 
นอกจากคำว่า “ตั้งใจ” ผู้วิจัยยังพบอีก 1 คำที่ใช้ในการแปลเพื่อสื่อถึงความหมายของ

ความตั้งใจเช่นกัน คำน้ันคือ “อยาก” โดยผู้วิจัยพบการใช้คำน้ีจำนวน 2 ประโยคดังนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.94 
トットちゃんは、この、初めての通信簿を、誰よりも先にロッキーに見せなき

ゃ、と思ってたし、ロッキーも、きっと、よろこぶ、と思っていた。 

(窓ぎわのトットちゃん, p. 82) 
โต๊ะโตะจังอยากให้ร็อคกี ้เห็นสุดพกของเธอก่อนใคร ๆ และคิดว่าร็อคกี้คงจะดีใจ
เหมือนกัน 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 92) 
 

ตัวอย่าง 4.94 เป็นเหตุการณ์ที่โต๊ะโตะจังได้รับสมุดพกในการเรียนเป็นเล่มแรก และ
ตั้งใจจะนำไปให้สัตว์เลี้ยงของเธอหรือร็อคกี้ดูก่อนใคร 

จะเห็นว่าในประโยคภาษาญี่ปุ่น 誰よりも先にロッキーに見せなきゃ、と思ってた 
มีการใช้ なきゃ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจ แต่ในประโยคภาษาไทย “โต๊ะโตะจังอยากให้ร็อคกี้เห็น
สุดพกของเธอก่อนใคร ๆ” ไม่ได้แปลโดยใช้ “ต้อง” แต่ใช้คำกริยา “อยาก” เพราะหากใช้ 
“ต้อง” อาจทำให้ประโยคแปลไม่สามารถสื่อความหมายของความตั้งใจได้ 

นอกจากประโยคตัวอย่าง 4.94 แล้ว ผู้วิจัยยังพบอีก 1 ประโยคที่ใช้กลวิธีการแปลเป็น
คำอื่นโดยใช้คำว่า “อยาก” ดังต่อไปนี้ 
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ตัวอย่าง 4.95 
だが、是が非でも勝たなければならない。関東大会に進めるのは、東京都から

４校。つまり、ベスト４に残らなければならないのだ。 

(五体不満足, p. 144) 
แต่เราก็อยากจะเอาชนะให้ได้ มีเพียง 4 ทีมจากโตเกียวเท่านั้นที่มีโอกาสลงแข่งชิง
แชมป์ภาคคันโต หมายความว่า เราจะต้องอยู่ใน 4 ทีมที่ดีที่สุดให้ได้ 

(ไม่ครบห้า, น. 136) 
 

ตัวอย่าง 4.95 เป็นการแสดงถึงความตั้งใจของทีมอเมริกันฟุตบอลของโอโตทาเกะที่
ต้องการชนะทีมนิชิไดซังโค เพื่อที่จะได้ลงแข่งชิงแชมป์ภาคคันโตตามความมุ่งหวัง 

ในประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 是が非でも勝たなければならない มีการใช้ なければ

ならない ในขณะที่ประโยคแปลภาษาไทย “เราก็อยากจะเอาชนะให้ได”้ ไม่ได้ใช้ “ต้อง” แต่ใช้
คำว่า “อยาก” เพื่อแสดงความตั้งใจแทน อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยมองว่าผู้แปลอาจใช้คำว่า “ต้อง” ได้
เช่นกันเนื่องจากประโยคลงท้ายด้วยคำว่า “ให้ได”้ แต่ความหมายของประโยคแปลที่ต้องการสื่อ
อาจเกิดความก้ำกึ่งระหว่าง “ความจำเป็น” กับ “ความตั้งใจ” 

 
4.4.5.3 กลวิธีการปรับบทแปล 

ผู้วิจัยพบตัวอย่างกลวิธีนีจ้ำนวน 3 จาก 10 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 30.00% ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวอย่าง 4.96 
今日は、誰も知らないところにしまっておいて、明日、学校に行くとき持って

いって、みんなに相談する。それに、お金ひろった子なんていないんだから、

「これが、ひろったお金！」って見せてあげなきゃ 

 (窓ぎわのトットちゃん, p. 152) 
วันน้ีเอาไปแอบไว้ไม่ให้ใครเห็น แล้วพรุ่งนี้เอาไปโรงเรียนด้วย จะได้ปรึกษาเพื่อนว่าควร
ทำยังไงกับมันดี จะอวดเพื่อนว่าเป็นสตางค์ที่เก็บได้ด้วย เพราะคงไม่มีใครเคยเก็บ
สตางค์ตก 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 155) 
 

ตัวอย่าง 4.96 เป็นเหตุการณ์ที่โต๊ะโตะจัง “ตั้งใจ” จะนำสตางค์ที่เก็บได้ในรถไฟไปอวด
เพื่อนที่โรงเรียนในวันรุ่งข้ึน 

เมื่อพิจารณาประโยคต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 「これが、ひろったお金！」って見せてあ

げなきゃ จะพบการใช้ なきゃ ในขณะที่ในประโยคแปลภาษาไทย “จะอวดเพื่อนว่าเป็นสตางค์
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ที่เก็บได้ด้วย” ไม่ได้ใช้ “ต้อง” ในการแปล อีกทั ้งยังไม่ได้คงบทสนทนาไว้ดังเช่นต้นฉบับ
ภาษาญี่ปุ ่นแต่แปลแบบสรุปความเป็นประโยคบอกเล่า หากผู้แปลโดยใช้ “ต้อง” อาจแปล
ประโยคนี้ว่า “จะต้องอวดเพื่อนว่าเป็นสตางค์ที่เก็บได้ด้วย” 

ในความเห็นของผู้วิจัย หากประโยคนี้ใช้ “ต้อง” อาจทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสนว่า 
“ต้อง” ในที่นี้แสดงถึง “ความจำเป็น” หรือไม่ ถ้าเช่นน้ัน เหตุใดโต๊ะโตะจังมีความจำเป็นมากถึง
ขนาดต้องนำสตางค์ที่เก็บได้ไปอวดเพื่อนที่โรงเรยีน ดังนั้น การปรับบทแปลและไม่ใช้ “ต้อง” จะ
ทำให้ประโยคแปลอ่านได้เข้าใจง่ายและราบรื่นมากกว่า 

 
ตัวอย่าง 4.97 

さて、先生が叫ぶ。 
「いいよ！」 
生徒は、「ああ、うれしい・・・」と思って、すぐ三拍子にするのだけど、こ

のときに、まごついてはダメ、瞬間的に、さっきの二拍子を忘れて、頭の命令

を体で、つまり筋肉の実行に移し、三拍子のリズムに順応しなければ、いけな

い、と思った途端に 

(窓ぎわのトットちゃん, p. 110) 
พอคุณครูบอกว่า “เปลี่ยนท่าได้แล้ว” 
เด็ก ๆ ก็จะดีใจและเปลี่ยนท่าเป็น 3 จังหวะ แต่ตอนน้ีจะพลาดไม่ได้ สมองต้องบังคับ
ให้ร่างกายปรับเข้าท่าเพลง 3 จังหวะได้ทันที 

(โต๊ะโตะจัง เด็กหญงิข้างหน้าต่าง, น. 117) 
 

สำหรับคำอธิบายของตัวอย่าง 4.97 สามารถอ้างอิงในหัวข้อ 4.2 ในตัวอย่าง 4.11 ที่
ผู้วิจัยได้อธิบายในเรื่อง “การปรับบทแปล” 

 
จากกลวิธีการแปล “ต้อง” และ なければならない ทั้งหมดที่อธิบายมาข้างต้น ผู้วิจัย

จะสรุปและอภิปรายผลในบบที่ 5 ต่อไป 



 

    

บทท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยสรุป อภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งบรรยายถึงปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ
ตามลำดับต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 กลวิธีการแปล “ต้อง” 
5.1.2 กลวิธีการแปล なければならない 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ความหมายหลักและความหมายรองที่มีผลต่อกลวิธีการแปล 
5.2.2 “กลวิธีการแปลประจำรูป” กับความหลากหลายของทัศนภาวะ 
5.2.3 “การแปลโดยใช้ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (รูปธรรมดา, รูปอดีต )” กับการพึ่งพา

บริบทในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 
5.3 ปัญหาที่พบในงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ ซึ่งได้แก่ การศึกษากลวิธีการแปล “ต้อง” เป็นภาษาญี่ปุ่น และ
การศึกษากลวิธีการแปล なければならない เป็นภาษาไทย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 
5.1.1 กลวิธีการแปล “ต้อง” 
 ในภาพรวม ผู้วิจัยพบว่า “กลวิธีการแปลประจำรูป” เป็นกลวิธีที่ถูกใช้มากที่สุดใน
การแปล “ต้อง” อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแยกตามความหมาย ผู้วิจัยพบว่าผู้แปลชาวไทย
เลือกใช้กลวิธีดังกล่าวมากที่สุดในความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ในขณะที่อีก 4 
ความหมาย ได้แก่ “ความเชื ่อแน่และการคาดคะเน” “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ 
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ตักเตือน” “การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” และ “ความตั้งใจ” ผู้วิจัยพบว่าผู้
แปลชาวไทยเลือกใช้ “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอ่ืน” มากที่สุด 
 เมื่อพิจารณา “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น” ใน 4 ความหมายข้างต้น ผู้วิจัยพบวา่ผู้
แปลมีการเลือกใช้ประเภทคำในการแปลแต่ละความหมายดังต่อไปนี้ 

▪ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” – ประเภทคำที่พบมากที่สุดคือ “ทัศนภาวะ
แบบไม่ปรากฏรูป (กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต)” 
▪ “ความตั้งใจ” – รูปแบบสำนวนที่พบมากที่สุด คือ “รูปตั้งใจ” 
▪ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” – รูปแบบสำนวนที่พบมากที่สุด คือ 

“รูปคำสั่ง” 
▪ “การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” – ประเภทคำที่พบมากที่สุด คือ 

“ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (กริยารูปธรรมดา, รูปอดีต)” 
 

5.1.2 กลวิธีการแปล なければならない 
ผู้วิจัยพบว่าผู้แปลชาวไทยเลือก “กลวิธีการแปลประจำรูป” มากที่สุดในการแปล な

ければならないโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ที่พบ
กลวิธีนี้ในสัดส่วนที่มากที่สุดและมากกว่าความหมายอื่นอย่างชัดเจน 

 

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ความหมายหลักและความหมายรองท่ีมีผลต่อกลวิธีการแปล 
การพบ “ต้อง” ในความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” มากที่สุด (709 จาก 

1,008 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 70.33%) และมากกว่าความหมายอื่นอีก 4 ความหมายอย่างชัดเจน 
(อ้างตารางที่ 4.1) อาจกล่าวได้ว่า “หน้าที่และความจำเป็น” เป็น “ความหมายหลัก” ของ 
“ต้อง” ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา なければならない ก็พบความหมายของ “หน้าที่และ
ความจำเป็น” เป็นจำนวนมากที่สุด (108 จาก 144 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 75.00%) และ
มากกว่าอีก 4 ความหมายอย่างชัดเจนเช่นกัน (อ้างตารางที่ 4.7) อาจกล่าวได้ว่าความหมายน้ี
เป็น “ความหมายหลัก” ของ なければならないผู้วิจัยจึงมองว่าทั้งสองคำน้ีมีความหมายหลัก
เหมือนกันส่งผลให้ผู้แปลมีแนวโน้มที่จะเลือกแปล “ต้อง” ว่า なければならない และแปล な
ければならない ว่า “ต้อง” 
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ส่วนความหมายอื่นอีก 4 ความหมาย ผู้วิจัยพบในสัดส่วนที่น้อยกว่าความหมายของ 
“หน้าที่และความจำเป็น” มาก ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่าโดยปรกติความหมายเหล่าน้ีไม่ได้ถูก
ใช้กันมากนัก ในที่นี้ ผู้วิจัยเรียกความหมายเหล่าน้ีว่าเป็น “ความหมายรอง”  

สำหรับการตีความของความหมายรองนั้น ผู้วิจัยมองว่าต้องอาศัยบริบทในการตีความ
เพื่อเข้าใจถึงความหมายดังกล่าว กล่าวคือ หากไม่มีบริบทแวดล้อมหรือไม่คำนึงถึงองค์ประกอบ
อื่นในประโยค “ต้อง” เพียงคำเดียวจะสื่อถึงความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” แต่ไม่
อาจสื่อถึงความหมายของ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ 
ตักเตือน” “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” และ “ความตั้งใจ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
▪ ความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน”  

ตัวอย่าง 5.1 
จอห์นน่ีดึงตุ๊กตาจากมือน้องว่ิงมาส่งให้หนิง ทั้งคู่สั่งเสียกันยืดยาวกว่าจะยอมจาก
กันได ้และหนิงก็มั่นใจว่าวันหนึ่งจอห์นนี่จะต้องกลับมาหาเธอ มาแต่งงานกับเธอ
และสร้างบ้านจริง ๆ ให้เธอ ... แต่เราก็ไม่เคยได้ข่าวจากจอห์นน่ีอีกเลย 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 53) 
 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นการเล่าความเดิมของหนิงสมัยเด็ก ตอนนั้นหนิงมีเพื่อนบ้านที่มักเล่น
ด้วยกันประจำช่ือ จอห์นน่ี วันหนึ่งจอห์นน่ีย้ายบ้านไป หนิงเช่ือว่าสักวันหนึ่งจอห์นนี่จะกลับมา
หา ขอเธอแต่งงาน และสร้างบ้านให้เธอ แต่สุดท้ายหนิงก็ไม่เคยได้รับข่าวคราวจากจอห์นน่ีอีก 

ในประโยค “หนิงก็มั่นใจว่าวันหนึ่งจอห์นนี่จะต้องกลับมาหาเธอ” หากทอนภาคแสดง
เหลือประโยคว่า “วันหนึ่งจอห์นนี ่จะต้องกลับมาหาเธอ” โดยไม่มีบริบทแวดล้อมอื่น เช่น 
คำกริยา “มั่นใจ” หรือเรื่องราวที่ว่าหนิงกับจอห์นนี่สนิทสนมกันมาก ผู้อ่านจะไม่ตีความว่า 
“ต้อง” ในที่นี้เป็นความหมายของ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” แต่จะตีความว่าจอห์นน่ีมี 
“ความจำเป็น” ต้องกลับมาหาหนิง 

 
▪ ความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” 

ตัวอย่าง 5.2 
แต่หยินมักแอบมาแปะโน้ตบนจอคอมพิวเตอร์ของผม เพ่ือย้ำเตือนอยู่นั่นแล้ว ว่า
งานต้องเสร็จวันนั้นวันนี้ 

(แพนด้า, น. 86) 
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ตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่แพนด้าเล่าว่าหยินมักเอากระดาษโน้ตมาแปะบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เพื่อย้ำเตือนและเร่งการทำงานของแพนด้าจนแพนด้ารู้สึกรำคาญใจ 

ในประโยค “เพื ่อย้ำเตือนอยู ่นั ่นแล้วว่างานต้องเสร็จวันนั ้นวันนี้” หากไม่มีบริบท
แวดล้อมว่าข้อความดังกล่าวเป็นข้อความบนกระดาษโน้ตที่หยินแปะเพื่อย้ำเตือนแพนด้า และมี
แต่เพียงประโยค “งานต้องเสร็จวันน้ันวันน้ี” ผู้อ่านอาจไม่ตีความว่าข้อความนี้เป็นการเรียกร้อง
ของหยินที่มีต่อแพนด้าว่าให้ทำงานเสร็จเมื่อใด แต่จะตีความว่าเป็นข้อความที่แสดงถึง “ความ
จำเป็น” ว่างานต้องเสร็จเมื่อใดเท่านั้น 

 
▪ ความหมายของ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 

ตัวอย่าง 5.3 
แทนที่สเปิร์มทุกตัวจะวิ่งไปยังดวงดาวของตนโดยสวัสดิภาพ บางตัวจึงถูกโลก
ดึงดูดหรือขวางกั้นไว้เสียก่อน และต้องเติบโตบนดาวที่ไม่ใช่โลกของตนอย่าง
พิกลพิการ เพราะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม 

(แพนด้า, น. 20) 
 

ตัวอย่าง 5.3 เป็นการอธิบายว่าสเปิร์มทุกตัวควรจะได้เดินทางไปยังดวงดาวของตัวเอง 
แต่ถูกโลกขวางกั้นไว้ จึงต้องมาเกิดบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นดวงดาวที่ไม่ได้มีสภาพแวดล้อมอัน
เหมาะสมในการเติบโต 

จากตัวอย่าง 5.3 หากทอนภาคแสดงเหลือเพียงแค่ “(สเปิร์ม) ต้องเติบโตบนดาวที่ไม่ใช่
โลกของตนอย่างพิกลพิการ” ผู้อ่านอาจตีความว่า “การเติบโต” หมายถึง “ความจำเป็น” แต่
เมื่อมีบริบทแวดล้อม เช่น สเปิร์มควรจะได้ว่ิงไปยังดวงดาวของตนโดยสวัสดิภาพ แต่ถูกโลกเข้า
มาดึงดูดหรือขวางกั้นไว้เสียก่อน ทำให้อาจตีความได้ว่า “การเติบโต” หมายถึงผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การที่โลกเข้ามาขวางกั้นการเดินทางของสเปิร์ม 

 
▪ ความหมายของ “ความตั้งใจ” 

ตัวอย่าง 5.4 
ความกล้าและความมั ่นใจ เริ ่มมีมาหาทีละน้อย คิดว่าเดี ๋ยวลุงไข่กลับมานั่ง
จะต้องพูดกับแก เริ่มนึกอยากคุยขึ้นมา ไม่นานนักสัปเหร่อกลับมานั่ง “กระดูก
ไม่ต้องเอาไว้เยอะหรอกนะ” แกว่า 

(คำพิพากษา, น. 151) 
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ตัวอย่างข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่ฟักเริ่มนึกอยากพูดคุยกับสัปเหร่อไข่หลังจากไม่ได้พูดคุย
มาพักหนึ่งเนื่องจากฟักเกิดอคติกับสัปเหร่อไข่ แต่สุดท้ายฟักก็ตระหนักได้ว่าสัปเหร่อต้องการ
ช่วยงานศพพ่อของเขาจริง ๆ ฟักจึงอยากจะพูดคุยกับสัปเหร่อ 

ในประโยค “คิดว่าเดี ๋ยวลุงไข่กลับมานั ่งจะต้องพูดกับแก” หากไม่พิจารณาบริบท
แวดล้อม เช่น ฟักไม่ได้พูดคุยกับสัปเหร่อไข่มาพักหนึ่ง ความกล้าและความมั่นใจที่เริ่มกลับมาที
ละน้อย ไม่พิจารณาคำกริยา “คิด” หรือประโยคที่ตามมาที่ว่า “เริ่มนึกอยากคุยขึ้นมา” แต่
พิจารณาเพียงประโยค “เดี ๋ยวลุงไข่กลับมานั่งจะต้องพูดกับแก” ผู ้อ่านอาจตีความว่าฟักมี 
“ความจำเป็น” ต้องพูดคุยกับสัปเหร่อไข่และไม่ได้ตีความว่าหมายถึง “ความตั้งใจ” 

 
ดังที่ได้ทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 การแปลในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงการแปลประจำรูป

เท่านั้น แต่การแปลในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดความหมายและการสื่อความให้ผู้อ่าน
ฉบับแปลเกิดความรู ้ส ึกเช่นเดียวกับผู ้อ่านต้นฉบับ (Nida, 1969; Hartman and Stork, 1972; 
Newmark, 1995) ดังนั้น จึงเกิดกลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่น และกลวิธีการปรับบทแปลเป็นทางเลือก
ในการแปล โดยในงานวิจัยน้ี ผู้แปลพบ “กลวิธีการแปลโดยใช้คำอ่ืน” มากที่สุดในความหมายรองทัง้ 
4 ความหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
▪ ความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน”  

ตัวอย่าง 5.5 
ครั้งแรกที่เดินเข้าเขตวัดมาใหม่ ๆ เขานึกว่าสายตาทุกคู ่คงจ้องมาเป็นตาเดียว 
เพราะนางสมทรงเดินเบียดติดแจ บางครั้งยังเกาะมือต้องคอยสลัดออก คิดว่า
ชาวบ้านคงต้องเก็บเอาไปพูดจากันอีกแน่ 

(คำพิพากษา, น. 100) 
境内に入った途端、全員の視線が自分に向けられているのではないかとさ

え思った。ナーン・ソムソンがぴたり彼に寄りそって歩いていたからだっ

た。彼女は時々腕や手にすがりつくようにするので、それには気をつけ引

き離さねばならかった。村の人の眼が見逃がさず、後でうわさされると思

った。 

 (裁き, p. 115) 
 

ในประโยคข้างต้น ผู้แปลเลือกแปลโดยใช้ と思う เพื่อสื่อความหมายของ “ความเช่ือ
แน่และการคาดคะเน” ผู้วิจัยมองว่าการใช้คำนี้สามารถสื่อความได้ชัดเจนกว่าการใช้ なければ

ならない เนื่องจากช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันทีว่าฟักกำลังคาดคะเนว่าจะถูกชาวบ้านนำเรื่องราว
ของตนเองไปพูดจากัน 
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▪ ความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” 

ตัวอย่าง 5.6 
แต่หยินมักแอบมาแปะโน้ตบนจอคอมพิวเตอร์ของผม เพ่ือย้ำเตือนอยู่นั่นแล้ว ว่า
งานต้องเสร็จวันนั้นวันนี้ 

(แพนด้า, น. 86) 
それなのにインは音も立てずにそばに立つと、ボクのパソコンのモニター

の上に、仕事はいついつまでに終わってね、ともう何度も警告しているの

にと言わんばかりのメモを貼り付けるんだ。 

 (パンダ, p. 100) 
 

ในประโยคข้างต้น ผู้แปลเลือกใช้รูปคำสั่งเพื่อสื่อถึงการเรียกร้องที่หยินมีต่อแพนด้า 
ผู้วิจัยมองว่าหากผู้แปลเลือกใช้ なければならない ในประโยค อาจทำให้ประโยคเกิดความ
คลุมเครือว่าเป็นความจำเป็นหรือการเรียกร้อง 

 
▪ ความหมายของ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 

ตัวอย่าง 5.7 
แทนที่สเปิร์มทุกตัวจะวิ่งไปยังดวงดาวของตนโดยสวัสดิภาพ บางตัวจึงถูกโลก
ดึงดูดหรือขวางกั้นไว้เสียก่อน และต้องเติบโตบนดาวที่ไม่ใช่โลกของตนอย่าง
พิกลพิการ เพราะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม 

(แพนด้า, น. 20) 
すべての個体がスムーズに本来の自分のプラネットへ向かって突き進んで

いく代わりに、ある精子は地球に吸い込まれたり、その旅の行く先がねじ

曲げられたりして、本来の自分の世界とは異なるプラネットに漂着して誕

生し、その後はあたかも一種の心身障害者のように成長することになる。 
 (パンダ, p. 18) 

 
ในประโยคข้างต้น ผู้แปลเลือกใช้รูป ことになる เพื่อสื่อถึงสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสเปิร์ม

ทุกตัวไม่ได้เดินทางไปยังดวงดาวของตน ผู้วิจัยมองว่าหากผู้แปลเลือกใช้ なければならない ใน
ประโยค อาจทำให้ประโยคขาดความเป็นธรรมชาติ 
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▪ ความหมายของ “ความตั้งใจ” 

ตัวอย่าง 5.8 
ความกล้าและความมั ่นใจ เริ ่มมีมาหาทีละน้อย คิดว่าเดี ๋ยวลุงไข่กลับมานั่ง
จะต้องพูดกับแก เริ่มนึกอยากคุยขึ้นมา ไม่นานนักสัปเหร่อกลับมานั่ง “กระดูก
ไม่ต้องเอาไว้เยอะหรอกนะ” แกว่า 

(คำพิพากษา, น. 151) 
少しずつ勇気と自信が湧き出てくる。カイ小父がこっちへ戻ってきたら・

・・話しをしたかった。何でもいいから無性に話したかった。早く戻って

こないかな・・・ 

 (裁き, p. 179) 
 

ในตัวอย่าง 5.8 หากใช้ 話しをしなければならない อาจทำให้ผู ้อ่านตีความว่าฟัก
จำเป็นต้องพูดคุยกับสัปเหร่อไข่ หรือไม่ได้ตีความว่าเป็นความตั้งใจทันทีที่อ่าน 

จะเห็นได้ว่าในความหมายรอง หากใช้กลวิธีการแปลประจำรูปอาจทำให้ผู้อา่นตีความได้
ไม่ตรงกับความหมายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อได้ในทันที ดังนั้น ผู้แปลจึงเลือกใช้คำอื่นที่สามารถ
รองรับการสื่อความหมายได้เหมือนกันแทน ผู้วิจัยเชื่อว่าปัจจัยนี้ทำให้ผู้แปลเลือกใช้กลวิธีการ
แปลโดยใช้คำอื่นในการแปลความหมายรอง 

ดังนั้น ในกรณีของความหมายรอง เพื่อให้ผู้อ่านตีความได้เหมือนกับต้นฉบับ ผู้แปลจึงใช้
คำอื่นที่สามารถสื่อความหมายได้เช่นเดียวกับ なければならないส่งผลให้ “กลวิธีการแปลโดย
ใช้คำอ่ืน” เป็นกลวิธีที่พบมากที่สุดใน 4 ความหมายน้ี 

 
5.2.2 “กลวิธีการแปลประจำรูป” กับความหลากหลายของทัศนภาวะ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 นักวิชาการแต่ละคนกล่าวว่ามีทัศนภาวะคำอื่นที่

จัดอยู่ในประเภทเดียวกับ “ต้อง” และ なければならない ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 สรปุทัศนภาวะกลุ่มเดียวกับ “ต้อง” 

ความหมาย 
นักวิชาการ 

หน้าท่ีและความจำเป็น ความเชื่อแน่ และ 
การคาดคะเน 

การบังคับ ขอร้อง ห้าม 
แนะนำ ตักเตือน 

ความตั้งใจ 

กำชัย ทองหล่อ - ต้อง, คง, คงจะ - - 
พรทิพย์ ภัทรนาวิก - ต้อง, คงต้อง, อาจต้อง, คง, 

จะต้อง, อาจจะต้อง,  
น่าจะต้อง, ดูเหมอืนจะต้อง, 

เห็นจะต้อง 

ต้อง 
 

- 

นววรรณ พันธุเมธา ต้อง, ได ้ ต้อง, น่า, อาจ, เห็น, ควร, คง ต้อง - 
ไพทยา มีสัตย์ ต้อง, จำเป็นต้อง, จำต้อง ต้อง ต้อง - 
สุดา รังกุพันธุ์ - ต้อง - - 
นฤดล จันทร์จาร ุ ต้อง ต้อง - ต้อง 
สำนักราชบัณฑิตยสภา - ต้อง ต้อง - 
Kiyoko Takahashi ต้อง ต้อง - - 
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ตารางท่ี 5.2 สรปุทัศนภาวะกลุ่มเดียวกับ なければならない 

ความหมาย 
 
นักวิชาการ 

หน้าท่ีและความจำเป็น ความเชื่อแน่ 
และ 

การคาดคะเน 

การบังคับ ขอร้อง 
ห้าม แนะนำ ตักเตือน 

การเป็นเช่นนั้น 
โดยธรรมชาติ หรือ

ผลลัพธ ์

ความตั้งใจ 

Yoshiyuki Morita 
and Masae Matsuki 

なければならない、べきだ、 
ものだ 

- なければならない なければならな

い、はずだ 
なければならない 

Yoshio Nitta なければならない, 

～ばいい、べきだ、ものだ、ことだ 

なければなら

ない、はずだ 
なければならない、 
したほうがいい 

なければならない - 

Shizuka Gomaru なければならない、べきだ - なければならない なければならない なければならない 

Takuro Moriyama なければならない、するべきだ、す

るほうがいい、ざるを得ない、ない

わけにはいかない、しかない、必要

だ、ものだ、ことだ、必ず 

なければなら

ない、はずだ 

- - - 

Group Jammassy なければならない - - - - 

Tetsuo Koyano なければならない、したほうがい

い、ざるを得ない、べきだ 

- なければならない - なければならない 

Shigehiro Kato なければならない -  - - 

Setsuko Arita なければならない - なければならない - - 

Takashi Masuoka なければならない、ことだ、もの

だ、べきだ、ほうがよい 
なければなら

ない 

- - なければならない 

Shino Takanashi なければならない、べきだ、もの

だ、ことだ、ざるを得ない、しかな

い、ないわけにはいかない、 
必要がある、きっと、絶対に 

なければなら

ない 
なければならない 
～たい、てほしい、 
ぜひ、せめて、 
なるべく、命令形 

なければならない なければならない 
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เมื่อพิจารณาตารางที่ 5.1 พบว่าแม้ “ต้อง” จะมีทัศนภาวะอื่นที่สื่อความหมายเดียวกัน 
เช่น ความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ผู้แปลชาวไทยอาจใช้คำว่า “ได้, จำเป็นต้อง, 
จำต้อง” และความหมายของ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” อาจใช้คำว่า “คง, คงจะ, คง
ต้อง, อาจต้อง, จะต้อง, อาจจะต้อง, น่าจะต้อง, ดูเหมือนจะต้อง, เห็นจะต้อง, น่า, อาจ, เห็น” 
สื่อความแทนกันได้ แต่กลุ่มคำส่วนใหญ่ประกอบด้วย “ต้อง” นอกจากนี้ บางความหมายก็ไม่มี
ทัศนภาวะอื่นที่จะสื่อความหมายเดียวกับ “ต้อง” เช่น ความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม 
แนะนำ ตักเตือน” “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์”และ “ความตั้งใจ”  

ในขณะที ่เม ื ่อพิจารณาตารางที ่ 5.2 จะพบว่า なければならない ม ีท ัศนภาวะที่
หลากหลายที่ผู้แปลชาวญี่ปุ่นสามารถเลือกใช้เพื่อสื่อความหมายเดียวกับ なければならない ได้ 
เช่น ความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ผู้แปลมีทางเลือกที่จะใช้ ～ばいい、べきだ、

ものだ、ことだ、するほうがいい、ざるを得ない、～ないわけにはいかない、しかない

、必要だ、必ず ความหมายของ “ความเชื่อแน่และการคาดคะเน” ผู้แปลสามารถเลือกใช้ は
ずだ และความหมายของ “การบังคับ ขอร้อง ห้าม แนะนำ ตักเตือน” ผู้แปลสามารถเลือกแปล
โดยใช้รูป ～たい หรือรูปคำสั่ง (命令形) ได ้

เมื่อเปรียบเทยีบทางเลอืกในการใช้คำอื่นระหว่าง “ต้อง” กับ なければならない ผู้วิจัย
มองว่าผู้แปลชาวญี่ปุ่นมีทางเลือกในการแปล “ต้อง” ที่หลากหลาย เช่น เมื่อต้องแปลความหมาย
ของ “หน้าที่และความจำเป็น” แทนที่จะแปล “ต้อง” เป็น なければならない ทุกครั้ง บาง
ประโยคผู้แปลอาจเลือกแปลว่า べきだ、しかない、必要だ ได ้ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงพบสัดส่วน
ของการเลือกใช้ “กลวิธีการแปลประจำรูป” สำหรับ “ต้อง” น้อยกว่าในกรณีของการแปลなけ

ればならない  
ในทางกลับกัน การที่ผู้แปลชาวไทยนิยมเลือกใช้ “กลวิธีการแปลประจำรูป” ในการแปล 

なければならない ผู้วิจัยมองว่าเป็นเพราะ “ต้อง” มีทัศนภาวะที่สามารถสื ่อถึงความหมาย
เดียวกันไม่หลากหลายเหมือนกับ なければならないผู้แปลชาวไทยจึงมีทางเลือกไม่มากนักใน
การเลือกสรรคำอื่นมาใช้ในการแปล なければならない ในความหมายต่าง ๆ  

 
5.2.3 “การแปลโดยใช้ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (รูปธรรมดา, รูปอดีต)” กับการ

พ่ึงพาบริบทในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น 
ผู้วิจัยพบว่าการใช้ “ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (รูปธรรมดา, รูปอดีต)” เป็นกลวธีิ

หนึ่งในกลวิธีการแปลโดยใช้คำอื่นที่พบมากที่สุดในความหมายของ “หน้าที่และความจำเปน็” 
“ความเช่ือและการคาดคะเน” และ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” 
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ผู้วิจัยสังเกตว่าแนวโน้มการพึ่งพาบริบทในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอาจ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้กลวิธีการแปล เพื่ออธิบายข้อสังเกตนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูล
บางส่วนของความหมาย 3 ความหมายน้ีจากตารางที่ 4.1 และ 4.7 และเพิ่มการวิเคราะห์บริบท
ของประโยคดังตารางที่ 5.3, 5.4 และ 5.5 ต่อไปนี ้

 
ตารางท่ี 5.3 การเปรียบเทียบสดัส่วนระหว่างกลวิธีการแปลประจำรูปกับกลวิธีการแปลโดยใช้ทัศนภา

วะแบบไม่ปรากฏรูปในความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น” ที่มีบริบท (บริบท
ตรงและบริบทเสริม) และไม่มีบริบท 

ความหมาย 
 
กลวิธี 

หน้าท่ีและความจำเป็น 
การแปล “ต้อง” การแปล なければならない 

การแปล 
ประจำรปู 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท 

53 
(12.62%) 

107 
(25.48%) 

260 
(61.90%) 

12 
(12.24%) 

39 
(39.80%) 

47 
(47.96%) 

รวม 420 98 
การใช ้

ทัศนภาวะ
แบบไม่

ปรากฏรูป 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท 

26 
(26.53%) 

32 
(32.65%) 

40 
(40.82%) 

2 
(66.67%) 

0 
(0.00%) 

1 
(33.33%) 

รวม 98 3 
 

หมายเหตุ:  ช่องสีเทาเป็นลักษณะบริบทในประโยคที่ผูวิ้จัยพบมากทีสุ่ด โดยผู้วิจัยรวมจำนวนตัวอย่าง
บริบทตรงและบริบทเสริมไว้ด้วยกัน เพราะถือว่าเป็นลักษณะของการมีบริบทเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 5.4 การเปรียบเทียบสดัส่วนระหว่างกลวิธีการแปลประจำรูปกับกลวิธีการแปลโดยใช้ทัศนภา
วะแบบไม่ปรากฏรูปในความหมายของ “ความเชื ่อและการคาดคะเน” ที ่มีบริบท 
(บริบทตรงและบริบทเสริม) และไม่มีบริบท 

ความหมาย 
 
กลวิธี 

ความเชื่อและการคาดคะเน 
การแปล “ต้อง” การแปล なければならない 

การแปล 
ประจำรปู 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท 

2 
(25.00%) 

2 
(25.00%) 

4 
(50.00%) 

1 
(33.33%) 

1 
(33.33%) 

1 
(33.33%) 

รวม 8 3 
การใช ้

ทัศนภาวะ
แบบไม่

ปรากฏรูป 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท 

6 
(31.58%) 

4 
(21.05%) 

9 
(47.37%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

รวม 19 0 
 

หมายเหตุ: ช่องสีเทาเป็นลักษณะบริบทในประโยคที่ผู้วิจัยพบมากที่สุด โดยผู้วิจัยรวมจำนวนตัวอย่าง
บริบทตรงและบริบทเสริมไว้ด้วยกัน เพราะถือว่าเป็นลักษณะของการมีบริบทเหมือนกัน 
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ตารางท่ี 5.5 การเปรียบเทียบสดัส่วนระหว่างกลวิธีการแปลประจำรูปกับกลวิธีการแปลโดยใช้ทัศนภา
วะแบบไม่ปรากฏรูปในความหมายของ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” ที่
มีบริบท (บริบทตรงและบริบทเสริม) และไม่มีบริบท 

ความหมาย 
 
กลวิธี 

การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ ์
การแปล “ต้อง” การแปล なければならない 

การแปล 
ประจำรปู 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มี
บริบท 

8 
(33.33%) 

2 
(8.33%) 

14 
(58.34%) 

2 
(20.00%) 

5 
(50.00%) 

3 
(30.00%) 

รวม 24 10 
การใช ้

ทัศนภาวะ
แบบไม่

ปรากฏรูป 

มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มีบรบิท มีบรบิท
ตรง 

มีบรบิท
เสริม 

ไม่มี
บริบท 

12 
(24.50%) 

15 
(30.61%) 

22 
(44.89%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

0 
(0.00%) 

รวม 49 0 
 

หมายเหตุ: ช่องสีเทาเป็นลักษณะบริบทในประโยคที่ผู้วิจัยพบมากที่สุด โดยผู้วิจัยรวมจำนวนตัวอย่าง
บริบทตรงและบริบทเสริมไว้ด้วยกัน เพราะถือว่าเป็นลักษณะของการมีบริบทเหมือนกัน 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผ ู ้ว ิจ ัยพบว่าในภาษาไทย เมื ่อประโยคมีบริบทที่ส ื ่อถึง

ความหมายของ “ต้อง” โดยตรง (จากนี้ไป ผู้วิจัยจะเรียกว่า “บริบทตรง”) เช่น คำว่า “งาน” 
“หน้าที่” หรือ “ธรรมเนียม” หรือมีประโยคแวดล้อมที่ช่วยสื่อให้ผู้อ่านทราบได้ถึงความหมาย
ของคำกริยานั้น (จากนี้ไป ผู้วิจัยจะเรียกว่า “บริบทเสริม”) ผู้วิจัยมักพบ “ต้อง” ปรากฏร่วมใน
ประโยคด้วย อย่างไรก็ตาม กรณีของภาษาญี่ปุ่น หากประโยคมีบริบทตรง เช่น 仕事、業務、勉

学 หรือประโยคแวดล้อม なければならない หรือทัศนภาวะอื่นที่สื่อถึงหน้าที่และความจำเป็น
มักมีแนวโน้มที่จะถูกแปลด้วยทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (รูปธรรมดาหรือรูปอดีต) 

เมื่อพิจารณาลักษณะข้างต้นประกอบกับตาราง 5.3 – 5.5 ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าระดับ
การพึ่งพาบริบทที่แตกต่างกันระหว่างสองภาษาส่งผลต่อกลวิธีการแปล โดยแยกออกเป็น 2 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1. ประเด็นที่ 1: เมื่อประโยคภาษาไทยมีบริบทที่สื่อถึง “หน้าที่และความจำเป็น” “ความเช่ือ
แน่และการคาดคะเน” และ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” มักปรากฏการใช้ 
“ต้อง” ร่วมด้วย ผู้แปลมักใช้ “ทัศนภาวะแบบไม่ปรากฏรูป (รูปธรรมดา, รูปอดีต)” ในการ
แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่าง 5.9 (ความหมายของ “หน้าที่และความจำเป็น”) 
เด็กพวกนี้เมื่อถึงตอนเพลจะต้องลาครูขึ้นไปจัดหอฉันให้พระที่วัดทุกวัน เด็กกลุ่มนี้
เป็นเด็กวัดจึงต้องทำหน้าท่ีรับใช้พระ 

(คำพิพากษา, น. 29) 
毎日その子たちは僧侶たちの斎になると、教師にいとまを乞い、寺での僧の

食膳準備にと出かけて行った。つまりデク・ワットであるから、彼らには僧

に仕える義務があったのである。 

(裁き, p. 23) 
   

จากตัวอย่าง 5.9 จะเห็นได้ว่าประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กวัดจึง
ต้องทำหน้าท่ีรับใช้พระ” มีการใช้ “ต้อง” ควบคู่กับคำว่า “หน้าที่” ในขณะที่ในประโยค
แปลภาษาญี่ปุ่น つまりデク・ワットであるから、彼らには僧に仕える義務があったの

である。 ผู้แปลแปลคำว่า “หน้าที่” ในภาษาไทยเป็นคำว่า 義務 ในภาษาญี่ปุ่น และเมื่อ
พิจารณาคำกริยา 仕える จะพบว่าเป็นเพียงกริยารูปธรรมดา 
 
ตัวอย่าง 5.10 (ความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน”) 
ฉะนั้น แสดงว่าห้องนอนนี้ต้องเป็นห้องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดถึงกับต้อง
ลงทุนทาสีจนงามเอี่ยมอ่องอย่างนี้ 

(อยู่กับก๋ง, น. 116) 
この寝室はそのように最高に美しくするため金を投じて塗装しなければなら

ない程大切な所だったのである。 

 (中国じいさんと生きる, p. 63) 
 

จากตัวอย่าง 5.10 จะเห็นได้ว่าประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แสดงว่าห้องนอนนี้ต้อง
เป็นห้องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด” พร้อมกับประโยคบริบท “ถึงกับต้องลงทุนทาสีจน
งามเอี่ยมอ่องอย่างนี้” ที่ทำให้ผู้พูดคาดคะเนถึงความสำคัญของห้องนอนห้องนั้น ในขณะที่
ประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น 大切な所だったのである。 ใช้เป็นรูปธรรมดา 
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ตัวอย่าง 5.11 (ความหมายของ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์”) 
นอกจากในเวลาหลับ เป็นธรรมชาติของเราท่ีจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องคิด
อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ เราไม่หยุดอยู่เฉย ๆ เลย 

(ข้างหลังภาพ, น. 41) 
眠っている時以外は、いつでも体は何かしら行動をしていて、頭も何かしら

考えているというのが自然の理にかなったことなのです。私たちはじっとし

ていることはできないのです。 

 (絵の裏, p. 50) 
 

จากตัวอย่าง 5.11 จะเห็นได้ว่าประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เป็นธรรมชาติของเราท่ี
จะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องคิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู ่เสมอ” มีคำว่า “เป็น
ธรรมชาติ” ที่แสดงถึงการเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติและมีการใช้ “ต้อง” ในขณะที่ประโยค
แปลภาษาญี่ปุ่น いつでも体は何かしら行動をしていて、頭も何かしら考えているとい

うのが自然の理にかなったことなのです。 มีคำว่า 自然の理にかなったこと ที่แปลว่า 
“กฎตามธรรมชาติ” ซึ่งเป็นเพียงกริยารูปอดีต 
 

2. ประเด็นท่ี 2: เมื่อประโยคภาษาไทยไม่มีบริบทที่สื่อถึง “หน้าที่และความจำเป็น” “ความเช่ือ
แน่และการคาดคะเน” และ “การเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์” ผู้แปลมักเลือกที่
จะใช้ “กลวิธีการแปลประจำรูป” ในการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 
 
 ตัวอย่าง 5.12 (ความหมายของ “หน้าที่หรือความจำเป็น”) 
ฉันไม่เคยสังหรณ์หรือหวาดสะดุ้งไปแม้แต่ขณะหนึ่งว่าฉันจะต้องเข้าสู่พิธีวิวาห์กับ
ท่านสุภาพบุรุษซึ่งมีอายุเข้าเขตชราภาพแล้ว 

(ข้างหลังภาพ, น. 29) 
私はまだ老境に入った人と結婚しなければならなくなるということは予感も

していませんでしたし、ほんの一瞬でもそんなことを考えておののくという

こともありませんでした。 
 (絵の裏, p. 34) 

 
ตัวอย่าง 5.12 เป็นการอธิบายว่า “ฉัน” หรือหม่อมราชวงศ์กีรติมี “ความจำเป็น” 

ต้องแต่งงานกับชายวัยชรา อย่างไรก็ดี หากตัด “ต้อง” ในประโยคนี้ออกเป็น “ฉันต้องเข้าสู่
พิธีวิวาห์ ...” ผู้อ่านจะไม่สามารถตีความได้ทันทีว่าการแต่งงานน้ันคือความจำเป็น กล่าวคือ 
เมื ่อไม่มี “ต้อง” ก็ไม่มีบริบทอื่นใดที่แสดงถึงความจำเป็นของการแต่งงานดังกล่าว เมื่อ
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พิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่นจะพบว่าผู้แปลใช้ “กลวิธีการแปลประจำรูป” ด้วย ならな

ければならない（くなる） 
 

ตัวอย่าง 5.13 (ความหมายของ “ความเช่ือแน่และการคาดคะเน”) 
กลางวันถ้าทนร้อนไม่ไหวก๋งก็จะอาบที่หลังห้องอีกครั้งหนึ่งเพราะคร้านฝ่าแดดไปที่
ท่าน้ำ แต่ตอนเย็นต้องไปอาบที่ท่าน้ำริมคลองแน่นอน 

(อยู่กับก๋ง, น. 149) 
昼間暑くて堪らなくなった時おじいさんは日差しの強い中を桟橋まで行く気

がなかったのでまた長屋の裏で水をかぶるのだった。しかし夕暮になると必

らず運河のほとりの桟橋で水浴しないとだめだった。 

(中国じいさんと生きる, p. 80) 
 

จากตัวอย่าง 5.13 ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “แต่ตอนเย็นต้องไปอาบที่ท่านำ้ริม
คลองแน่นอน” ไม่ได้แวดล้อมด้วยบริบทใดที่บ่งบอกถึง “ความเช่ือแน่” ของผู้พูดที่มีต่อการ
ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำริมคลองของก๋ง หากตัด “ต้อง ... แน่นอน” ออกเหลือประโยคเพียง “แต่
ตอนเย็นก๋ง (จะ) ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำริมคลอง” จะไม่สื่อให้ผู้อ่านทราบถึงความเช่ือแน่ของผู้พูด 
เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น พบว่ามีการแปลด้วย ないとだめ ประกอบกับคำว่า 
必らず เพื่อแสดงความหมายของความเช่ือแน่ 
 
ตัวอย่าง 5.14 (ความหมายของ “การเป็นเช่นน้ันโดยธรรมชาติ หรือผลลัพธ์”) 
เคยคิดมาแล้วเป็นสิบ ๆ ครั้ง แต่ต้องพ่ายแพ้กับความเป็นจริง จะเริ่มต้นชีวิตที่
แห่งหนไหน อย่างไร มืดมิดแปดด้าน 

(คำพิพากษา, น. 59) 
他の土地へ行くことを何度もファクは考えてきた。しかし、事実を前にして事

実に跪かねばならない。一体どの土地でどんな生活をしてやっていくのだ。 

(裁き, p. 63) 
 

จากตัวอย่าง 5.14 ประโยคต้นฉบับภาษาไทย “เคยคิดมาแล้วเป็นสิบ ๆ  ครั้ง แต่
ต้องพ่ายแพ้กับความเป็นจริง” ไม่ได้แวดล้อมด้วยบริบทใดที่บ่งบอกถึง “ผลลัพธ์” ของการ
พ่ายแพ้ต่อความเป็นจริง เมื่อพิจารณาประโยคแปลภาษาญี่ปุ่น พบว่ามีการแปลแบบประจำ
รูปด้วย ねばならない เพื่อแสดงให้ผู้อ่านฉบับแปลรู้ว่าประธานของประโยคคิดมาแล้วหลาย
สิบครั้ง แต่สุดท้ายก็เผชิญกับผลลัพธ์ของความพ่ายแพ้ต่อความเป็นจริง 
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5.3 ปัญหาท่ีพบในงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยพบความคลุมเครือในการจำแนกความหมายของ “ต้อง” และ なければなら

ない ในบางบริบท แม้จะมีการแจกแจงองค์ประกอบประโยคของแต่ละความหมายแล้ว ก็ไม่อาจบอก
ได้อย่างชัดเจนว่าคำที่ปรากฏนั้นสื ่อถึงความหมายใด ดังนั ้นบางครั ้งจึงเป็นการยากที่จะจำแนก
ความหมายได้อย่างชัดเจน ประโยคที่ผู้วิจัยพบว่ามีความคลุมเครือในการจำแนกความหมายมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี ้

 
ตัวอย่าง 5.15 
ส่วนชื่อเรื่องก็ต้องคิดใหม่ ช่ือแบบของมึงมันหนังขายวันวาเลนไทน์ ขายหลอกผู้หญิง 

(แพนด้า, น. 94) 
   
จากตัวอย่าง 5.15 “ต้อง” ในประโยค “ส่วนชื่อเรื่องก็ต้องคิดใหม่” เป็นประโยคที่หัวหน้าพูด

กับผู้ฟังหรือแพนด้าว่าต้องคิดชื่อเรื่องใหม่ ความหมายของ “ต้อง” ในทีนี้มีความคลุมเครือระหว่าง 
“คำสั่ง” กับ “ความจำเป็น” สาเหตุที่ผู้วิจัยไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่า “ต้อง” นี้เป็นคำสั่ง
เนื่องจากในประโยคไม่ได้มีการเรียกชื่อแพนด้า หรือมีบริบทอื่นที่สื่อให้ทราบได้ว่าผู ้พูดกำลังพูด
ประโยคนี้กับแพนด้า ดังนั้น “ต้อง” อาจเป็นคำที่หัวหน้าพูดเพื่อต้องการสื่อความถึง “ความจำเป็น” 
ทั่วไปที่จะต้องคิดช่ือเรื่องใหม่โดยไม่ได้ระบุผู้ฟังที่แน่ชัด 

 
ตัวอย่าง 5.16 
“แล้วแม่จะให้ผมทนดูเพื่อน ๆ เป็นอะไรไปได้ยังไง” ผมร้องถาม 
“เอาละ...” แม่แกะมือผมออกจากแขน “ถ้าแกทนดูคนอื่นเป็นอะไรไปไม่ได้ แกก็ต้อง
ทนดูฉันเป็นอะไรไปก่อน ...” 
แม่ถลาไปที่เคาน์เตอร์และกระชากลิ้นชัก หยิบปืนของลุงอมรข้ึนมาจ่อขมับ 

(เวลาในขวดแก้ว, น. 255) 
 

จากตัวอย่าง 5.16 “ต้อง” ในประโยค “แกก็ต้องทนดูฉันเป็นอะไรไปก่อน ...” อาจตีความได้ 2 
ความหมาย ความหมายแรก คือ “ความจำเป็น” โดยทั่วไปที่แม่ต้องการสื่อว่านัต (“ผม” ในประโยค) 
จำเป็นต้องทนดูแม่เป็นอะไรไปก่อน ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คือ “ผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” ที่นัตต้อง
ทนดูแม่เป็นอะไรไปก่อน เพราะแม่กำลังจะฆ่าตัวตาย 
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ตัวอย่าง 5.17 
「どうして？ねえ、突然電話を掛けてきて、ミランの天気を聞くだけ？このま

ま君が電話を切ったら、私は混乱したまま過ごさなければならない。芽実はど

うしているの？」 

(冷静と情熱のあいだ－ブリュ, p. 309) 
 

จากตัวอย่าง 5.17 なければならない ในประโยค 私は混乱したまま過ごさなければならな

い。 อาจตีความได้ 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ “ผลลัพธ์ที่หลีกเลีย่งไม่ได้” ที่ผู้พูดต้องอยู่ด้วย
ความสับสนถ้าอีกฝ่ายวางโทรศัพท์ไปเฉย ๆ โดยไม่เล่าว่าเมมิ (芽実) เป็นอย่างไรบ้าง เพราะตัวผู้พูด
ต้องการทราบเรื่องราวของเมมิ ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คือ “การคาดคะเน” ว่าผู้พูดจะต้องอยู่ด้วย
ความสับสนอย่างแน่นอนหากไม่ได้ฟังเรื่องราวของเมมิ 

 
ตัวอย่าง 5.18 
そうだ！「あっ！私、お金おとしたから、ひろわなくちゃ」って小さい声でい

ってから、ひろえば、みんなが、私のお金だと思うように違いない！ 

 (窓ぎわのトットちゃん, p. 152) 
 

จากตัวอย่าง 5.18 なくちゃ (รูปย่อของ なければならない) ในประโยค ひろわなくちゃ 
อาจตีความได้ 2 ความหมาย ความหมายแรก คือ “ความตั้งใจ” ของโต๊ะโตะจังที่ต้องการจะเก็บเงินที่
ทำตกไว้บนพื้นขึ้นมา ส่วนอีกความหมายหนึ่ง คือ “ความจำเป็น” ที่โต๊ะโตะจังต้องเก็บเงินขึ้นมา
เพราะทำหล่นพื้น 
 
นอกจากนี้ なければならない มีจำนวนตัวอย่างน้อย ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยใน
ส่วนของกลวิธีการแปล なければならない ได้ หากมีการเก็บข้อมูลในปริมาณที่มากข้ึนหรือใช้วิธีวิจัย
อื่น อาจทำให้วิเคราะห์กลวิธีการแปลของ なければならない ไดล้ะเอียดยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 

 จากเงื่อนไขการคัดเลือกแหล่งข้อมูลที่ระบุในบทที่ 2 วรรณกรรมแต่ละวรรณกรรมที่ผู้วิจัย
คัดเลือกมามีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
วรรณกรรมต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น - ฉบับแปลภาษาไทย 
เรื่องที่ 1 
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 窓ぎわのトットちゃん 

ชื่อผู้แต่ง 黒柳徹子 (Tetsuko Kuroyanagi) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 1981 (พิมพ์ครั้งที่ 40) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

ยอดจำหน่าย 7 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 40 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

รางวัลวรรณกรรมโรโบโนะอิฌิ (路傍の石文学賞) ครั ้งที ่ 5 ค.ศ. 
1983 (Tohan Corporation, 2017) 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ วรรณกรรมได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ รัสเซีย ยูโกสลาเวีย 
ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย จีน เกาหลี ไต้หวัน ไทย และอื่น ๆ 
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เรื่องที่ 1 
ฉบับแปลภาษาไทย โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง 
ชื่อผู้แปล ผุสดี นาวาวิจิต 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2558  
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
ยอดจำหน่ายประมาณ 2 แสนเล่มในประเทศไทย 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

- ผู้จัดรายการวิทยุภาคภาษาไทย สถานีวิทยุเรดิโอเจแปน ประเทศ
ญี่ปุ่น 

- ผ ู ้ ส ื ่ อข ่ าวและจ ัดรายการโทรท ัศน ์ เก ี ่ ยวก ับประเทศไทย 
สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค ประเทศญี่ปุ่น 

- ผลงานแปลอื่น ๆ เช่น 4 ปี นรกในเขมร, นางสาวโต๊ะโตะ, โต๊ะโตะ
จังกับโต๊ะโตะจังทั้งหลาย, โมโมจัง, หนีไฟนรก และเปลือกหอย
จากนางเงือก 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรมเยาวชน มหาวิทยาลัยโอชาโนมิสึ 

- ปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน มหาวิทยาลัยโซกะ 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ หนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทย

บังคับ (ท ๑๐๑, ๑๐๒, ๒๐๓, ๓๐๕, ๓๐๖) 
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เรื่องที่ 2 
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 冷静と情熱のあいだ－ブリュ 

ชื่อผู้แต่ง 辻 仁成 (Hitonari Tsuji) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 2001 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

ยอดจำหน่ายประมาณ 3 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- รางวัลซูบาร ุ (小説すばる新人賞) คร ั ้งท ี ่  13 ค.ศ. 1989 จาก
ผลงานนิยายเรื่องปิอานิสสิโม (ピアニシモ) 

- รางวัลอาคุตางาวา (芥川賞) ครั้งที่ 116 ค.ศ. 1997 จากผลงาน
เร ื ่องแสงสว่างในช่องแคบ (海峡の光) (JT Communications, 
2009) 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 2 
ฉบับแปลภาษาไทย BLU เยือกเย็น 
ชื่อผู้แปล สมเกียรติ เชวงกิจวณิช 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 10) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 10 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

- วรรณกรรมแปลอื่น ๆ เช่น แมวสามสียอดนักสืบ 

- หนังสือวิชาการ เช่น แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น, เทคนิคพื้นฐานการ
เขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น มหาวิทยา
ธรรมศาสตร์  

- ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยท์ซึคุบะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

- ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยท์ซึคุบะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตำแหน่งงานปัจจุบัน - อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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เรื่องที่ 3 
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 冷静と情熱のあいだ－ロッソ 

ชื่อผู้แต่ง 江國 香織 (Kaori Ekuni) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 2001 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

ยอดจำหน่าย 3 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- อนุปริญญาสาขาภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น วิทยาลัยสตรีเมจิโรกักคุ
เอ็น 

- รางวัลเฟมินา (フェミナ賞) ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1989 จากเรื่อง 409ラ
ドクリフ 

- รางวัลท์ซึโบตะ โจจิ (坪田譲治文学賞) ครั้งที่ 7 ค.ศ. 1992 จาก
เรื่อง こうばしい日々 

- รางวัลมุราซากิชิคิบุ (紫式部文学賞) ครั้งที่ 2 ค.ศ. 1992 จากเรื่อง
きらきらひかる 

- รางวัลโรโบโนะอิฌิ (路傍の石文学賞) ครั้งที่ 21  ค.ศ. 1999 จาก
เรื่องぼくの小鳥ちゃん 

- รางวัลยามาโมโตะ ชูโคโร (山本周五郎賞) ครั้งที่ 15 ค.ศ. 2002 
จากเรื่อง泳ぐのに、安全でも適切でもありません 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 3 
ฉบับแปลภาษาไทย ROSSO ร้อนแรง 
ชื่อผู้แปล ขวัญใจ แซ่คู 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 10) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 10 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

วรรณกรรมแปลอื่น ๆ  เช่น บ้านพิกลคนพิลึก, เพื่อนรัก, รอวันใบไม้
ผลิ และจดหมายถึงพ่อ 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท สาขาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น The Graduate School 
of Japanese Language and Culture Studies, Tokyo 
University of Foreign Studies 

- ประกาศนียบัตรด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนางา
ซากิ ประเทศญี่ปุ่น 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 4 
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 五体不満足 

ชื่อผู้แต่ง 乙武洋匡 (Hirotada Ototake) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 2011 (พิมพ์ครั้งที่ 28) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- ยอดจำหน่ายมากกว่า 5 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น 

- จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 28 ครั้ง 
2. รางวัลสาขา

วรรณกรรม 
- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - ผู้แต่งมีอาชีพเป็นนักเขียน และเคยเป็นนักเขียนข่าวกีฬา 

- วรรณกรรมตีพิมพ์เป็นภาษาเกาหลี เยอรมัน ไทย และอื่น ๆ 
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เรื่องที่ 4 
ฉบับแปลภาษาไทย ไม่ครบห้า 
ชื่อผู้แปล พรอนงค์ นิยมค้า 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2554 (พิมพ์ครั้งที่ 4) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

งานแปลหนังสือภาพสำหรับเด็ก เช่น หนังสือชุดน้องหมี, อึ, ตด, กุริ
กับกุระเดินทางไกล, อนุบาลช้างเบิ้ม เป็นต้น (สมาคมไทสร้างสรรค์, 
2561) 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น 

- มหาวิทยาลัยโทโฮขุ ประเทศญี่ปุ่น 

- มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - วรรณกรรมได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Toshiba 

International Foundation 
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เรื่องที่ 5 
ต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น リング 

ชื่อผู้แต่ง 鈴木光司 (Koji Suzuki) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 1999 (พิมพ์ครั้งที่ 35) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

- ยอดจำหน่าย 2 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น 

- จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 35 ครั้ง 
2. รางวัลสาขา

วรรณกรรม 
- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 日本ファンタジーノベルครั้งที่ 2 ค.ศ. 
1990 

- รางวัลโยชิคาวะเอจิ (吉川英治文学新人賞) ค.ศ. 1995 จากเรื่อง 
らせん 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 5 
ฉบับแปลภาษาไทย ริง คำสาปมรณะ 
ชื่อผู้แปล น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

ผลงานแปลอื่น ๆ  เช่น ค่ำคืนน้ี, หล่น, สไปรัล พันธ์ุอาถรรพ์ และแสง
สว่างกลางทะเลลึก 

4. ประวัติการศึกษาผู้แปล - ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท สาขาวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย มหาวิทยาลัยโตเกยีว 
กักคุเค ประเทศญี่ปุ่น 

- ปริญญาเอก สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561) 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, 
2561) 
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วรรณกรรมต้นฉบับภาษาไทย - ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 
เรื่องที่ 1 
ต้นฉบับภาษาไทย อยู่กับก๋ง 
ชื่อผู้แต่ง เฉลิม รงคผลิน (หยก บูรพา) 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2520 (พิมพ์ครั้งที่ 2) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

รางวัลนวนิยายดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2519 
(สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2547b) 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

รางวัลนวนิยายดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี พ.ศ. 2520 
จากนิยายเรื่องกตัญญูพิศวาส (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , 
2547b) 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - หนังสือรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ  

- หนังสืออ่านนอกเวลา วิชา ท 401- ท 606 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 
6 (บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 177 

เรื่องที่ 1 
ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 中国じいさんと生きる 

ชื่อผู้แปล 星野龍夫 (Tatsuo Hoshino) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 1981 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย /  

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

ผลงานแปลอื่น ๆ ได้แก่ “ลูกอีสาน” แต่งโดยคำพูน บุญทวี และ 
“ผีเสื้อและดอกไม้” แต่งโดยนิพพานฯ 

4. ประวัติการศึกษาผู้แปล - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - ค.ศ. 1967 - 1976 ผู้แปลวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์

และสังคมศาสตร์ของประเทศไทย 

- ปัจจุบัน ผู้แปลกำลังศึกษาชนเผ่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีง
ใต้ เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย และฮ่องกง 

- วรรณกรรมที่อยู่ในชุดหนังสือ 東南アジアブックス (Mekong 
Creative Support, 2009) 
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เรื่องที่ 2 
ต้นฉบับภาษาไทย เวลาในขวดแก้ว 
ชื่อผู้แต่ง ประภัสสร เสวิกุล 

ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 39 ครั้ง (เปิดตัวนวนิยาย “เวลาในขวดแก้ว” 
ฉบับแปลญี่ปุ่น, n.d.) 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- ผู้แต่งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2554 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - ผู้แต่งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยระหว่าง

ป ีพ.ศ. 2544 - 2548 

- หนังสืออ่านนอกเวลา กระทรวงศึกษาธิการ 

- หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนควรอ่าน โดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

- หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการคัดสรรหนังสือสำหรับ
เด็กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน 

- 1 ในวรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต คัดเลือกโดยสำนักเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  (บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 

- วรรณกรรมได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เวียดนาม และญี่ปุ่น ("
เปิดตัวนวนิยาย “เวลาในขวดแก้ว” ฉบับแปลญี่ปุ่น", 2558) 
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เรื่องที่ 2 
ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 瓶の中の時間 

ชื่อผู้แปล 藤野勲 (Isao Fujino) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 2015 

เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย /  

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

- 

4. ประวัติการศึกษาผู้แปล - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - มีงานเปิดตัวฉบับแปลภาษาญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในงาน “30 ปี 

เวลาในขวดแก้ว และ 24 ปี จากภาษาไทยสู่ภาษาญี่ปุ่น” ณ หอ
ศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

- วรรณกรรมฉบับแปลได้ร ับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยอธิบดีนันทิยา สว่างวุฒิ
ธรรม และชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั 
("24 ปีที่รอคอย ," 2558) 
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เรื่องที่ 3 
ต้นฉบับภาษาไทย ข้างหลังภาพ 
ชื่อผู้แต่ง กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 (ครั้งที่ 47) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย /  
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 47 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

ผลงานอื่น ๆ  เช่น ปราบพยศลูกผู้ชาย, สงครามชีวิต, จนกว่าจะพบ
กันอีก (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2547a) 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 3 
ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 絵の裏 

ชื่อผู้แปล (แปลร่วม) 小野沢正喜 (Masaki Onozawa)・小野沢ニッタヤー (Nitaya 
Onozawa) 

ปีพิมพ์ ค.ศ. 1982 

เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

- 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- Masaki Onozawa: ค.ศ. 1973-1975 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- Nitaya Onozawa: 

• ปร ิญญาตร ี  คณะร ั ฐศาสตร ์  ส าขาส ั งคมศาสตร ์และ
มนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท สาขาคหเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tokyo Kasei 
(Researchmap, 2018) 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - ผลงานการแปลร่วมระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย 

- วรรณกรรมตีพิมพ์โดยสมาคมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคิวชู (九州

大学出版会) 
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เรื่องที่ 4 
ต้นฉบับภาษาไทย คำพิพากษา 
ชื่อผู้แต่ง ชาติ กอบจิตติ 

ปีพิมพ์ พ.ศ. 2556 (พิมพ์ครั้งที่ 48) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
จำนวนครั้งตีพิมพ์ 48 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวัลซี
ไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2525 

- รางวัลนิยายดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2542 (บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.) 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- รางวัลช่อการะเกดและรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเรื่องสั้นดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2552  จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จากนว
นิยายเรื่องสั้น “ผู้แพ้” 

- รางวัลซีไรท์ ครั้งที่ 2 และรางวัลนวนิยายดีเด่นจากคณะกรรมการ
พัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2537  

- รางว ัลนวน ิยายด ี เด ่นจากคณะกรรมการพ ัฒนาหน ั งสื อ
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการจากเรื ่อง “เวลา” ประจำปี พ.ศ. 
2536 ("ชาติ กอบจิตติ", 2555) 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แต่ง 

- 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - 
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เรื่องที่ 4 
ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น 裁き 

ชื่อผู้แปล 星野 龍夫 (Tatsuo Hoshino) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 1987 (พิมพ์ครั้งที่ 1) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย / 

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

ผลงานแปลอื่น ๆ ได้แก่ “ลูกอีสาน” แต่งโดยคำพูน บุญทวี และ 
“ผีเสื้อและดอกไม้” แต่งโดยนิพพานฯ 

4. ประวัติการศึกษาผู้
แปล 

- 

5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - ค.ศ. 1967 - 1976 ผู ้แปลวิจัยด้านภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของประเทศไทย 

- ปัจจุบัน ผู้แปลกำลังศึกษาชนเผ่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย และฮ่องกง 

- วรรณกรรมที่อยู่ในชุดหนังสือ 東南アジアブックス (Mekong 
Creative Support, 2009) 
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เรื่องที่ 5 
ต้นฉบับภาษาไทย แพนด้า 
ชื่อผู้แต่ง ปราดา หยุ่น 
ปีพิมพ์ พ.ศ. 2556 (พิมพ์ครั้งที่ 3) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  

1. ยอดจำหน่าย / 
จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 

จำนวนครั้งตีพิมพ์ 3 ครั้ง 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แต่ง 

- รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือรางวลัซี
ไรต์ประจำปี พ.ศ. 2545 จากหนังสือเรื ่อง “ความน่าจะเป็น” 
(ชุมนุมนักเขียนไทย, 2554) 

- รางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์  ประจำปี พ.ศ. 2560 โดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (“ยกย่อง 
7 ศิลปิน รับรางวัล ‘ศิลปาธร,’” 2560) 

4. ประวัติการศึกษาผู้แต่ง - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - อาชีพนักเขียนอิสระ 
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เรื่องที่ 5 
ฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น パンダ 

ชื่อผู้แปล 宇戸 清治 (Seiji Udo) 
ปีพิมพ์ ค.ศ. 2011 (พิมพ์ครั้งที่ 1) 
เง่ือนไขการคัดเลือก  
1. ยอดจำหน่าย /  

จำนวนครั้งการตีพิมพ์ 
- 

2. รางวัลสาขา
วรรณกรรม 

- 

3. ผลงานสาขา
วรรณกรรมหรือสาขา
อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องของผู้
แปล 

- 

4. ประวัติการศึกษาผู้แปล - 
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ - วรรณกรรมตีพิมพ์ภายใต้สำนักพิมพ์ของ Tokyo University of 

Foreign Studies 

- ผู้แปลเคยทำงานเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ประจำ Tokyo 
University of Foreign Studies 

 



 
 
ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวกรรณิกา จิตรโสภา 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2547-2551 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

พ.ศ. 2552-2554 Graduate School of Management, Nihon 
university 

ประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน  
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 
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