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บทคดัยอ่ 

      บทความน้ีไดศึ้กษาวเิคราะห์ส านวนสุภาษิตไทย-องักฤษ-จีน ท่ีมีความหมายสอดคลอ้งใกลเ้คียงกนั รวม 40 
ชุดสุภาษิต โดยอธิบายความเหมือน ความแตกต่าง และขอ้สงัเกตใุนส านวนสุภาษิต ซ่ึงพบวา่ในแต่ละภาษามี
ลกัษณะเด่นท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรมของแต่ละชาติแตกต่างกนัไป กล่าวคือ สุภาษิตไทยมีลกัษณะเด่นท่ีมกัเป็น
ส านวนคลอ้งจองมีสมัผสั มีการซ ้ าหรือย  ้าความ มกัใชก้ารเปรียบเทียบถึงส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั และมีการอา้งอิงถึง
ศิลปะและวรรณกรรมดว้ย ส่วนสุภาษิตภาษาองักฤษมีลกัษณะเด่นท่ีมกัเป็นการกล่าวอยา่งตรงไปตรงมา เพราะ
สะทอ้นถึงวฒันธรรม ความเป็นอยูข่องชาติตะวนัตก นอกจากน้ี ยงัมีการอา้งอิงถึงกว ีนิทาน หรือเคร่ืองใชใ้น
ชีวติประจ าวนัดว้ย ส าหรับลกัษณะเด่นของสุภาษิตจีนคือ การใชค้  าสั้นกระชบั (มกัมี 4 ค  า) ทั้งน้ีเพราะภาษาจีนมี
ลกัษณะเป็นค าโดด แต่ละค า/อกัษร มีทั้งความหมายเฉพาะตวัและความหมายหลากหลาย ค าสุภาษิตจึงมีทั้งท่ี
กล่าวอยา่งตรงไปตรงมา อุปมาอุปมยั และการเปรียบเทียบกบัวถีิชีวติประจ าวนั 

          การศึกษาส านวนสุภาษิตดา้นวฒันธรรมขา้มชาติน้ี ช่วยขยายความเขา้ใจทั้งดา้นภาษาและวฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง นบัเป็นการขยายมุมมองความรู้ความเขา้ใจระหวา่งชาติและวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี การศึกษาน้ีจึงอาจ
เป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มขอ้มูลอ่ืนในดา้นวฒันธรรมขา้มชาติต่อไป 

 

ค าส าคญั: วฒันธรรมขา้มชาติ สุภาษิตไทย-องักฤษ-จีน 

 

Abstract 

          This article studies and analyzes 40 sets of transcultural aspects of proverb 

translation in three languages: Thai, English and Chinese. These sets of transcultural 

aspects have close meanings but some have national differences due to cultural 

identities. The findings focused on the prominent characteristics of each language. 

There are many rhymes in Thai proverbs which are formed by repetitions or 

reduplications. Most Thai proverbs refer the meanings through culture and related to 

arts and literature. On the other hand, English proverbs have more direct meanings as 

in the western culture. Moreover, they refer to poets, folktales, or tools of daily life. 

Most Chinese proverbs use short words (four characters) presented both explicit and 

implied meanings, including parables relating to daily life. 

             This study of transcultural aspects of Thai – English – Chinese selected 

enlarges the understanding of both languages and related cultures. It assists readers to 

expand their knowledge and opinions of transcultural aspects so they can look for 

other trends for further studies. 
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วเิคราะห์ตัวละครชายขอบ 

ในนวนิยายเร่ือง จดหมายจากเมืองไทย ของโบตั๋น 

ประพิณ เวสารัชชนนท ์

 

บทคดัยอ่ 

       บทความน้ีศึกษาเก่ียวกบัตวัละคร “คนชายขอบ” ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม โดยวเิคราะห์
ตวัละครในนวนิยายเร่ือง จดหมายจากเมืองไทย (พ.ศ. 2513) ของโบตัน๋ ในดา้นภูมิหลงัของตวัละคร ทั้ง
สถานภาพทางสงัคม ปฏิสมัพนัธ์ของตวัละครกบัสงัคม และทศันคติของตวัละคร กบัความขดัแยง้ดา้นความคิด
และวฒันธรรม ท่ีส่งผลใหต้วัละครถูกเบียดขบัใหเ้ป็นคนชายขอบของสงัคม และวธีิการแกไ้ขปัญหาของสงัคม
เพ่ือใหต้นเองกลบัเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  
         ผลการศึกษาพบวา่ โบตัน๋ เสนอตวัละครชายขอบในนวนิยายเร่ือง จดหมายจากเมืองไทย แบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท คือ 1) คนพลดัถ่ิน 2) ผูห้ญิง 3) ผูสู้งอาย ุทั้งน้ีภูมิหลงัและทศันคติของตวัละครทั้ง 3 ประเภท เป็นปัจจยั
ส าคญัของการท าตวัแปลกแยก และ/หรือ ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมใหม่ ปัจจยัทั้งสองน้ียงัส่งผลใหส้งัคมหรือ
ส่ิงแวดลอ้มใหม่กีดกนัตวัละครไปเป็นคนชายขอบ 

ค าส าคญั: คนชายขอบ จดหมายจากเมืองไทย โบตัน๋ 

_____________________________________________________________________ 

 

การศึกษาเปรียบเทยีบกลวิธีการประพนัธ์นวนิยาย 
เร่ือง คนลากรถ ของเหลาเส่อ กบัเร่ือง ค าพพิากษา ของ ชาติ กอบจิตติ 

ศิริลกัษณ์ ลีลาพนัธ์ุไพบูลย ์
 

บทคดัยอ่ 

      นวนิยายเอกของ เหลาเส่อ เร่ือง คนลากรถ (พ.ศ. 2479) นวนิยายเร่ือง ค าพิพากษา (พ.ศ. 2524) ของ ชาติ 
กอบจิตติ นบัเป็นนวนิยายแนวสจัจนิยมท่ีควรค่าแก่การศึกษา นวนิยายสองเร่ืองน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริงในสงัคม โดยเป็นโศกนาฏกรรมของปัจเจกชนกบัสงัคม อนัเกิดจากสภาพสงัคมท่ีบิดเบ้ียว เพราะความ
จริงท่ีส่งผลให ้พฤติกรรมของคนแปรเปล่ียนไป ตวัละครเอกในนวนิยายเร่ือง คนลากรถ และ ค าพิพากษา ต่างเป็น
คนใชแ้รงงานระดบัล่าง ความทุกขข์องพวกเขาไม่ไดมี้สาเหตุมาจากความยากจนขน้แคน้เท่านั้น แตส่าเหตุใหญ่ท่ี
เป็นตน้ตอของความยากแคน้นั้น คือสภาพสงัคมท่ีโหดร้าย ซ่ึงท าใหพ้วกเขามีสถานะเป็นผูแ้พ ้ทวา่ผูค้นโดยทัว่ไป
กลบัมีท่าทีเฉยเมยต่อชะตาชีวติเช่นน้ี คุณูปการของนวนิยายทั้งสองเร่ืองน้ีคือ การสะทอ้นปัญหาสงัคมท่ีมีอยูจ่ริง 
แต่สงัคมกลบัละเลยมองขา้มไป  
            บทความน้ีไดอ้ภิปรายเปรียบเทียบกลวธีิการประพนัธ์นวนิยายเร่ือง คนลากรถ และ ค าพิพากษา ใน 3 
ประเด็นคือ ภูมิหลงัการประพนัธ ์แนวคิดของผูแ้ต่ง และการใชภ้าษา ซ่ึงกลวธีิเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหา
สงัคมอนัเน่ืองมาจากความไร้มนุษยธรรมของมนุษย ์ 
ค าส าคญั: คนลากรถ ของเหลาเส่อ ค าพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ กลวธีิการประพนัธ์ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 



ปัญหาการอบรมส่ังสอนในครอบครัว 
ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสมัยใหม่ภาษาจีนในประเทศไทย 

ฉตัรดาร์พร มณีวฒันา 
 

บทคดัยอ่ 

        การศึกษาเร่ืองปัญหาการอบรมสัง่สอนในครอบครัว : ภาพสะทอ้นจากวรรณกรรมสมยัใหม่ภาษาจีนใน
ประเทศไทยน้ี ไดศึ้กษาวรรณกรรมรวม 27 เร่ือง (นวนิยาย 3 เร่ือง และเร่ืองสั้น 24 เร่ือง) ของกลุ่มนกัเขียนชาว
จีนพน้ทะเลในประเทศไทย ท่ีแตง่ข้ึนในช่วงทศวรรษ 2490-ปัจจุบนั โดยมุ่งประเด็นท่ีการศึกษาอบรมใน
ครอบครัวชาวจีนในไทย ผลการศึกษาพบวา่ วรรณกรรมส่วนใหญ่ไดส้ะทอ้นปัญหาการอบรมสัง่สอนใน
ครอบครัว ใน 3 ลกัษณะส าคญัคือ 1) การยดึถือจารีตประเพณีจีนอยา่งเคร่งครัด 2) การขาดคุณธรรมจริยธรรมใน
ครอบครัว และ 3) พอ่แม่ไม่สามารถอบรมสัง่สอนลูกได ้ทั้งน้ีวรรณกรรมท่ีศึกษามุ่งสะทอ้นวา่สาเหตุหลกัของ
ปัญหามาจากพอ่แม่เป็นส าคญั ท่ีขาดความรู้ความสามารถในการอบรมสัง่สอนลูกอยา่งถูกตอ้ง พอ่แม่ไม่ไดรั้บ
การศึกษาจากระบบโรงเรียน พอ่แม่ใหค้วามส าคญัเร่ืองการหารายไดส้ร้างฐานะมากกวา่การอบรมสัง่สอนลูก และ
พอ่แม่มีความความเช่ือแบบโบราณตามจารีตประเพณีมากเกินไป 

               ในการศึกษาวรรณกรรมลกัษณะน้ี ท าใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชนข์องวรรณกรรมในแง่ท่ีเป็นส่ือ
สะทอ้นทางสงัคม ซ่ึงนอกจากจะใหข้อ้มูลส าคญัแลว้ ยงับอกความคิดความรู้สึกของผูค้นอีกดว้ย จึงนบัเป็นขอ้มูล
ความรู้ท่ีมีคุณค่า ท่ีไม่อาจหาไดจ้ากแหล่งเอกสารอ่ืน แมว้รรณกรรมจะเป็นเร่ืองแต่ง แต่ก็เป็นท่ียอมรับทัว่ไปวา่มี
ขอ้เทจ็จริงรวมอยูด่ว้ยเสมอ ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถเป็นประโยชนใ์นการแกไ้ขพฒันาสงัคมไดเ้ช่นเดียวกบัศาสตร์
ความรู้อ่ืนๆ 

ค าส าคญั: ปัญหาการอบรมสัง่สอน  ครอบครัว  วรรณกรรมสมยัใหม่ภาษาจีน 

_________________________________________________________________ 

 

แนวการเขียนเร่ืองส้ันภาษาจนีในประเทศไทยทีเ่สนอภาพสังคมชนบท 

สศิกลุ พิทกัษนิ์ติกร 
 

บทคดัยอ่ 

          บทความน้ีมุ่งศึกษาแนวการเขียนเร่ืองสั้นภาษาจีนท่ีแต่งในประเทศไทย ท่ีเสนอภาพสงัคมชนบท รวม38 
เร่ือง (เป็นเร่ืองสั้นขนาดยาว 1 เร่ือง) แต่งข้ึนระหวา่ง พ.ศ. 2523-ปัจจุบนั ผลการศึกษาพบแนวการเขียนท่ีส าคญั 
3 ลกัษณะ คือ 1) แนวสจันิยม 2) แนวจินตนิยม และ 3) แนวสญัลกัษณ์นิยม โดยการเขียนแนวสจันิยมพบมาก
ท่ีสุด มกัน าเสนอเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาของคนในชนบท ซ่ึงมี 5 ประการหลกัคือ ความยากจน ภยัธรรมชาติ การ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน การถูกกดข่ีข่มเหงของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และผลกระทบจากโลกาภิวฒัน์ ส่วนการ
เขียนแนวจินตนิยมพบเป็นส่วนนอ้ย มกัเสนอภาพสงัคมในเชิงอุดมคติ ไม่มีปัญหา หรือหากมีก็สามารถแกไ้ขได ้
การเขียนแนวน้ีสะทอ้นถึงการมองโลกในแง่ดีของผูแ้ต่ง เป็นการใหค้วามหวงัและก าลงัใจแก่ผูอ่้าน ส่วนแนวทาง
เขียนแบบสญัลกัษณ์นิยม มกัพบร่วมกบัการเขียนแนวสจัจนิยม เป็นการเสนอความหมายในเร่ืองอยา่งชดัเนจลึก
ซ้ึงข้ึน  
              เร่ืองสั้นภาษาจีนท่ีแต่งในประเทศไทย โดยนกัเขียนชาวจีนโพน้ทะเลหรือชาวไทยเช้ือสายจีนน้ี มีคุณค่า
ในทางวรรณคดีศึกษา เพราะนอกจากเป็นวรรณกรรมของคนกลุ่มหน่ึงในสงัคมไทย ยงัไดร่้วมสะทอ้นภาพความ



เป็นไปของสงัคมชนบทไทย ท่ียงัคงลา้หลงั ดอ้ยการพฒันาและดอ้ยโอกาส ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ีนบัเป็นขอ้มูล 
ท่ีช่วยยนืยนัวา่สงัคมชนบทไทยยงัตอ้งการความสนใจและการพฒันาอีกมาก 

 

ค าส าคญั: แนวการเขียน เร่ืองสั้นภาษาจีนในประเทศไทย ภาพสงัคมชนบท 

_____________________________________________________________________ 

 

ศึกษาเปรียบเทยีบศิลปะการประพนัธ์ร้อยแก้วของปิงซินกบัเมิ่งลี่ 
วรวรรณ เวชชพิทกัษ ์

 

บทคดัยอ่ 
   ปิงซิน (พ.ศ. 2443-2542) เ)นนกัประพนัธ์หญิงชาวจีนท่ีมีช่ือเสียง ไดรั้บสมญาวา่ “คุณยา่แห่งวรรณกรรม” 
ขณะท่ี เม่ิงล่ี (พ.ศ.2482- ปัจจุบนั) นกัประพนัธ์หญิงชาวไทยไดรั้บการจดัอนัดบัใหอ้ยูแ่ถวหนา้ของวง
วรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย ทั้งสองนบัเป็นนกัประพนัธ์หญิงคนเก่งของโลกตะวนัออก มีความสามารถ
ในการประพนัธ์โดยเฉพาะดา้นร้อยแกว้ งานวจิยัไดศึ้กษาเปรียบเทียบศิลปะการประพนัธ์ร้อยแกว้ของ ปิงซิน
กบัเม่ิงล่ี โดยใชท้ฤษฎีสุนทรียศาสตร์วเิคราะห์ใน 4 ดา้น คือ 1) ตวัละคร 2) การบรรยายความ 3) มุมมองการเล่า
เร่ือง และ 4) ลีลาภาษา 
            ผลการศึกษาพบวา่ ศิลปะการประพนัธ์ร้อยแกว้ของปิงซินและเม่ิงล่ี มีทั้งลกัษณะท่ีเหมือนและแตกต่างกนั 
นกัเขียนทั้งสองต่างมีแนวความคิดท่ีโดดเด่น จินตนาการกวา้งไกล และมีความจริงใจในการสร้างงาน จึงสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกถึงผูอ่้านไดอ้ยา่งงดงามและลึกซ้ึง ทั้งสองต่างสืบทอดแนววรรณกรรมคลาสสิคของจีน 
และพฒันาต่อมาจนกลายเป็นศิลปะการประพนัธ์ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตน 

ค าส าคญั: ปิงซิน เม่ิงล่ี ศิลปะการประพนัธ์ ร้อยแกว้ภาษาจีน 

____________________________________________________________________ 

 

วรรณศิลป์แนวสงวนอารมณ์ในกวนิีพนธ์ของสวจืีอ้หมอ 
วภิา ธนสารศิริสุข 

 

บทคดัยอ่ 

       สวจ้ืีอหมอ (พ.ศ. 2439-2479) เ)นกวจีีนสมยัใหม่ท่ีไดรั้บความนิยมจากคนร่วมสมยั มีแนววรรณกศิลป์ท่ี
เรียกวา่ การสงวนอารมณ์ กล่าวคือ เนน้การพรรณาความรู้สึกอยา่งสงบส ารวม ไม่เปิดเผยหรือระบายอารมณ์อยา่ง
รุนแรง ซ่ึงแนวการประพนัธ์เป็นหลกักวนิีพนธ์จีนท่ีสืบทอดมาแตโ่บราณ สวจ้ืีอหมอไดรั้บการศึกษาขั้นตน้จาก
โรงเรียนจีนจึงไดเ้รียนรู้หลกักวนิีพนธ์โบราณอยา่งลึกซ้ึงและกลายเป็นพ้ืนฐานการแตง่บทกวขีองเขาในเวลา
ต่อมา 
           อิทธิพลส าคญัท่ีปรากฎในกวนิีพนธ์ส่วนใหญ่ของ สวจ้ืีอหมอ คือ การถ่ายทอดจินตนาการโดยแฝง
ความรู้สึกนึกคิดตามหลกัปรัชญาของลทัธิหย ูและลทัธิเต๋า ท่ีเนน้ความเป็นธรรมชาติ วรรณศิลป์ของสวจ้ืีอหมอ 
อาจสรุปลกัษณะเด่นได ้4 ลกัษณะ คือ 1) การสืบทอดขนบกวนิีพนธ์โบราณ 2 ) การแฝงความหมายโดนนยั 3) 
การใชอุ้ปลกัษณ์ และ 4) เสียงสมัผสัและการหกัมุม 

            การศึกษาวรรณศิลป์แนวสงวนอารมณ์ในกวนิีพนธ์ของสวจ้ืีอหมอ ท าใหเ้ขา้ใจถึงหลกัสุนทรีศาสตร์ร่วม
สมยัของจีน ซ่ึงแมจ้ะพฒันามีความเป็นสมยัใหม่ข้ึน แต่ก็ยงัปรากฎรากความคิดและแนวการประพนัธ์ท่ีเป็น



อิทธิพลจากหลกักวนิีพนธ์จีนโบราณ ขอ้คน้พบน้ีสะทอ้นถึงบุคลิคและแนวความคิดของชาวจีนท่ีมีความลุ่มลึก 
ส ารวม และเขา้ใจธรรมชาติของโลกและชีวติ 

ค าส าคญั: วรรณศิลป์แนวสงวนอารมณ์ กวนิีพนธ์ สวจ้ืีอหมอ 

___________________________________________________________________ 

 

ชาวจีนโพ้นทะเล : ภาพสะท้อนจากสารคดี “เร่ืองราวในไชน่าทาวน์” 

ดุษฎี ศิริชยัเทวนิทร์ 
 

บทคดัยอ่ 

           หนงัสือ เร่ืองราวในไชน่าทาวน์ (พ.ศ. 2548) เรียบเรียงข้ึนจากรายการโทรทศัน์ “เร่ืองราวในไชนาทาวน์” 
ซ่ึงเป็นสารคดีเก่ียวกบัการต่อสูชี้วติของชาวจีนโพน้ทะเลทัว่โลก รวม 31 เร่ือง คุณค่าของสารคดีชุดน้ี คือเป็น
แหล่งขอ้มูลร่วมสมยัเก่ียวกบัชาวจีนโพน้ทะเล ท่ีสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของชาวจีน อนัเกิดจาก 3 คุณลกัษณะ คือ 1)
คุณลกัษณะประจ าชนชาติจีน 2) การยดึหลกัปรัชญาขงจ๊ือ 3) การรักษาขนบธรรมเนียมวฒันธรรมจีน 

            ชาวจีนโพน้ทะเลไม่วา่จะอยูใ่นประเทศหรือวฒันธรรมใด จะสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ได้
โดยไม่ยาก ขณะเดียวกนัก็ยงัรักษาอตัลกัษณ์เฉพาะตนไวไ้ดท้ั้งในดา้นคุณสมบติัประจ าตวัคือ ความขยนั อดทน มุ
มานะ และประหยดั ดา้นแนวคิดตามหลกัปรัชญาขงจ๊ือ ท่ีเนน้ศีลธรรมส่วนบุคคล ศีลธรรมในการปกครอง และ
ความถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัสงัคม และดา้นวฒันธรรมประเพณี ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสมัพนัธ์กบัการด าเนินชีวติทั้ง
ดา้นร่างกาย (การกระท า) และจิตใจของชาวจีนในส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างภาษาและวฒันธรรม การรักษาและปฏิบติัตาม
ประเพณีดั้งเดิม ไม่เพียงแต่สะทอ้นถึงความคิดความเช่ือ แต่ยงัเป็นส่ือเช่ือมโยงใหช้าวจีนท่ีอยูต่่างแดนไดติ้ดต่อ
สมัพนัธ์กนั ซ่ึงส่งผลถึงการท างานประกอบอาชีพต่อไปดว้ย 
             การศึกษาหนงัสือสารคดี เร่ืองราวในไชนาชาวน์ น้ี นอกจากจะไดข้อ้มูลร่วมสมยัเก่ียวกบัชีวติของชาวจีน
โพน้ทะเลในประเทศต่างๆแลว้ ยงัท าใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นศูนยก์ลางหล่อหลอมและ
ยดึโยงชาวจีนไว ้ไม่วา่จะอยูใ่นดินแดน ส่ิงแวดลอ้ม หรือวฒันธรรมใด ก็ยงัสามารถคงอตัลกัษณ์ความเป็นชนชาติ
จีนไวไ้ดอ้ยา่งภาคภูมิ 

ค าส าคญั:  ชีวติชาวจีนโพน้ทะเล เร่ืองราวในไชน่าทาวน์ อตัลกัษณ์ชนชาติจีน 

_____________________________________________________________________ 

 

An Analysis of Lexical Phrases in Business Letters: 

An Online Business Letter Corpus and Textbooks 
 

การวเิคราะห์กลุ่มค าในจดหมายธุรกจิ 
จากคลงัข้อมูลจดหมายธุรกจิออนไลน์และแบบเรียนภาษาองักฤษ 

ฐิตาภา สินธุรัตน์    ดร.แสงจนัทร์ เหมเช้ือ 

 

Abstract 

         This study was aimed at analyzing the top 30 high-frequency lexical phrases in 

the online Business Letter Corpus (BLC) concordancer and five selected textbooks for 

writing in Business English used at Thai universities. The concordance program was 

used to examine the frequently occurring of lexical phrases in the textbooks. Lexical 

phrases in Business letters were categorized into two categories: collocations and 



multi-word expressions. The transcripts of five textbooks on lexical phrases were 

complied into a corpus. It was found that semi-fixed phrases appeared with the 

highest frequency while fixed phrases appeared the least in both BLC concordancer 

and in the textbooks. 

    

          There were 20 lexical phrases which were recurrent on both sources. Only 10 

lexical phrases appeared in the BLC, and the other 10 lexical phrases occurred only in 

the textbooks. In terms of function, politeness and indirectness play major roles in 

business letters since they make a business letter more effective. In both sources, the 

expressions substantially functioned as polite requests, suggestions, inquiries, offers, 

promises, advice, warnings and apologies. Also discourse markers were used 

expressing time and different relationships between ideas. The results implied that 

chunks of language, rather than separate words, should be emphasized for learning 

and teaching business letter writing. Corpora can be viewed as a complementary 

resource since they present groups of words, and offer authentic data and provide 

various samples for learners. 

 

Keywords: lexical phrases; online corpus; business letter; multi-word expressions 

__________________________________________________________________ 

 

บทคดัยอ่ 

        งานวจิยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งเนน้ศึกษากลุ่มค า (lexical phrases) 30 ล าดบัแรกท่ีปรากฎในคลงัขอ้มูล
จดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการเขียนจดหมายธุรกิจระดบัมหาวทิยาลยั โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการหาความถ่ีของกลุ่มค าท่ีปรากฎในหนงัสือแบบเรียน ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัคือ ค า
ปรากฎร่วม (collocations) และขอ้ความหลายค า (multi-word expressions) จากการวเิคราะห์พบวา่
กลุ่มค าท่ีใชม้ากท่ีสุดคือ ขอ้ความก่ึงก าหนด (semi-fixed expressions) ส่วนกลุ่มค าก าหนด (fixed 

phrases) มีการใชน้อ้ยท่ีสุด มีกลุ่มค าท่ีปรากฎซ ้ ากนัทั้งในคลงัขอ้มูลจดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรียน
ภาษาองักฤษจ านวน 20 กลุ่มค า โดยมี 10 กลุ่มค าท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในคลงัขอ้มูลภาษาออนไลน์ และอีก 10 
กลุ่มค าท่ีเกิดข้ึนเฉพาะในแบบเรียนภาษาองักฤษ 

                  จากการวเิคราะห์หนา้ท่ีของกลุ่มค าดา้นการใชง้านจากคลงัขอ้มูลจดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรียน
ภาษาองักฤษพบวา่ ความสุภาพและการใชภ้าษาแบบออ้มมีบทบาทส าคญั ท าใหก้ารเขียนจดหมายธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใชใ้นการเขียนขอ้ร้องการใหค้  าแนะน า การสอบถาม การใหข้อ้เสนอ การสญัญา การ
แนะน า การเตือน และการขอโทษ รวมถึงมีการใชก้ลุ่มค าเพ่ือบ่งบอกเวลาและเพ่ือแสดงความสมัพนัธ์ท่ีแตกต่าง
กนัทางความคิด ทั้งน้ีผลการวเิคราะห์สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนเขียนจดหมายธุรกิจ โดย
มุ่งเนน้การสอนกลุ่มค ามากกวา่ค าเด่ียว คลงัขอ้มูลจดหมายธุรกิจออนไลน์น าเสนอกลุ่มค าและขอ้มูลท่ีใชจ้ริงใน
การเขียนจดหมายธุรกิจ รวมทั้งมีประโยคตวัอยา่งหลากหลาย สามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงเสริมใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

ค าส าคญั: กลุ่มค า  คลงัขอ้มูลออนไลน์  จดหมายธุรกิจ  ขอ้ความหลายค า    
  

 


