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วัฒนธรรมข้ ามชาติ: ข้ อสั งเกตุจากสุ ภาษิตไทย-อังกฤษ-จีน
Transcultural Aspects of Thai-English-Chinese Selected Proverbs
ดร.เตือนจิตต์ จิตต์อารี
บทคัดย่อ
บทความนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์สานวนสุภาษิตไทย-อังกฤษ-จีน ที่มีความหมายสอดคล้องใกล้เคียงกัน รวม 40
ชุดสุภาษิต โดยอธิบายความเหมือน ความแตกต่าง และข้อสังเกตุในสานวนสุภาษิต ซึ่งพบว่าในแต่ละภาษามี
ลักษณะเด่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชาติแตกต่างกันไป กล่าวคือ สุภาษิตไทยมีลกั ษณะเด่นที่มกั เป็ น
สานวนคล้องจองมีสมั ผัส มีการซ้ าหรื อย้าความ มักใช้การเปรี ยบเทียบถึงสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั และมีการอ้างอิงถึง
ศิลปะและวรรณกรรมด้วย ส่วนสุภาษิตภาษาอังกฤษมีลกั ษณะเด่นที่มกั เป็ นการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพราะ
สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเป็ นอยูข่ องชาติตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีการอ้างอิงถึงกวี นิทาน หรื อเครื่ องใช้ใน
ชีวติ ประจาวันด้วย สาหรับลักษณะเด่นของสุภาษิตจีนคือ การใช้คาสั้นกระชับ (มักมี 4 คา) ทั้งนี้เพราะภาษาจีนมี
ลักษณะเป็ นคาโดด แต่ละคา/อักษร มีท้ งั ความหมายเฉพาะตัวและความหมายหลากหลาย คาสุภาษิตจึงมีท้ งั ที่
กล่าวอย่างตรงไปตรงมา อุปมาอุปมัย และการเปรี ยบเทียบกับวิถีชีวติ ประจาวัน
การศึกษาสานวนสุภาษิตด้านวัฒนธรรมข้ามชาติน้ ี ช่วยขยายความเข้าใจทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้อง นับเป็ นการขยายมุมมองความรู ้ความเข้าใจระหว่างชาติและวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี การศึกษานี้จึงอาจ
เป็ นแนวทางในการศึกษากลุ่มข้อมูลอื่นในด้านวัฒนธรรมข้ามชาติต่อไป
คาสาคัญ: วัฒนธรรมข้ามชาติ สุ ภาษิตไทย-อังกฤษ-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.
Key words: Transcultural Thai-English-Chinese proverbs
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วิเคราะห์ ตัวละครชายขอบ
ในนวนิยายเรื่อง จดหมายจากเมืองไทย ของโบตั๋น
ประพิณ เวสารัชชนนท์
บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับตัวละคร “คนชายขอบ” ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม โดยวิเคราะห์
ตัวละครในนวนิยายเรื่ อง จดหมายจากเมืองไทย (พ.ศ. 2513) ของโบตัน๋ ในด้านภูมิหลังของตัวละคร ทั้ง
สถานภาพทางสังคม ปฏิสมั พันธ์ของตัวละครกับสังคม และทัศนคติของตัวละคร กับความขัดแย้งด้านความคิด
และวัฒนธรรม ที่ส่งผลให้ตวั ละครถูกเบียดขับให้เป็ นคนชายขอบของสังคม และวิธีการแก้ไขปั ญหาของสังคม
เพื่อให้ตนเองกลับเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ผลการศึกษาพบว่า โบตัน๋ เสนอตัวละครชายขอบในนวนิยายเรื่ อง จดหมายจากเมืองไทย แบ่งได้เป็ น 3
ประเภท คือ 1) คนพลัดถิ่น 2) ผูห้ ญิง 3) ผูส้ ูงอายุ ทั้งนี้ภูมิหลังและทัศนคติของตัวละครทั้ง 3 ประเภท เป็ นปั จจัย
สาคัญของการทาตัวแปลกแยก และ/หรื อ ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ปั จจัยทั้งสองนี้ยงั ส่งผลให้สงั คมหรื อ
สิ่ งแวดล้อมใหม่กีดกันตัวละครไปเป็ นคนชายขอบ
คาสาคัญ: คนชายขอบ จดหมายจากเมืองไทย โบตัน๋
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การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการประพันธ์ นวนิยาย
เรื่อง คนลากรถ ของเหลาเส่ อ กับเรื่อง คาพิพากษา ของ ชาติ กอบจิตติ
ศิริลกั ษณ์ ลีลาพันธุ์ไพบูลย์
บทคัดย่อ
นวนิยายเอกของ เหลาเส่อ เรื่ อง คนลากรถ (พ.ศ. 2479) นวนิยายเรื่ อง คาพิพากษา (พ.ศ. 2524) ของ ชาติ
กอบจิตติ นับเป็ นนวนิยายแนวสัจจนิยมที่ควรค่าแก่การศึกษา นวนิยายสองเรื่ องนี้ได้สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ งในสังคม โดยเป็ นโศกนาฏกรรมของปั จเจกชนกับสังคม อันเกิดจากสภาพสังคมที่บิดเบี้ยว เพราะความ
จริ งที่ส่งผลให้ พฤติกรรมของคนแปรเปลี่ยนไป ตัวละครเอกในนวนิยายเรื่ อง คนลากรถ และ คาพิพากษา ต่างเป็ น
คนใช้แรงงานระดับล่าง ความทุกข์ของพวกเขาไม่ได้มีสาเหตุมาจากความยากจนข้นแค้นเท่านั้น แต่สาเหตุใหญ่ที่
เป็ นต้นตอของความยากแค้นนั้น คือสภาพสังคมที่โหดร้าย ซึ่งทาให้พวกเขามีสถานะเป็ นผูแ้ พ้ ทว่าผูค้ นโดยทัว่ ไป
กลับมีท่าทีเฉยเมยต่อชะตาชีวติ เช่นนี้ คุณูปการของนวนิยายทั้งสองเรื่ องนี้คือ การสะท้อนปั ญหาสังคมที่มีอยูจ่ ริ ง
แต่สงั คมกลับละเลยมองข้ามไป
บทความนี้ได้อภิปรายเปรี ยบเทียบกลวิธีการประพันธ์นวนิยายเรื่ อง คนลากรถ และ คาพิพากษา ใน 3
ประเด็นคือ ภูมิหลังการประพันธ์ แนวคิดของผูแ้ ต่ง และการใช้ภาษา ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหา
สังคมอันเนื่องมาจากความไร้มนุษยธรรมของมนุษย์
คาสาคัญ: คนลากรถ ของเหลาเส่อ คาพิพากษา ของชาติ กอบจิตติ กลวิธีการประพันธ์
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ปัญหาการอบรมสั่ งสอนในครอบครัว
ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสมัยใหม่ ภาษาจีนในประเทศไทย
ฉัตรดาร์พร มณี วฒั นา
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ องปั ญหาการอบรมสัง่ สอนในครอบครัว : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรมสมัยใหม่ภาษาจีนใน
ประเทศไทยนี้ ได้ศึกษาวรรณกรรมรวม 27 เรื่ อง (นวนิยาย 3 เรื่ อง และเรื่ องสั้น 24 เรื่ อง) ของกลุม่ นักเขียนชาว
จีนพ้นทะเลในประเทศไทย ที่แต่งขึ้นในช่วงทศวรรษ 2490-ปั จจุบนั โดยมุ่งประเด็นที่การศึกษาอบรมใน
ครอบครัวชาวจีนในไทย ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมส่วนใหญ่ได้สะท้อนปั ญหาการอบรมสัง่ สอนใน
ครอบครัว ใน 3 ลักษณะสาคัญคือ 1) การยึดถือจารี ตประเพณี จีนอย่างเคร่ งครัด 2) การขาดคุณธรรมจริ ยธรรมใน
ครอบครัว และ 3) พ่อแม่ไม่สามารถอบรมสัง่ สอนลูกได้ ทั้งนี้วรรณกรรมที่ศึกษามุ่งสะท้อนว่าสาเหตุหลักของ
ปั ญหามาจากพ่อแม่เป็ นสาคัญ ที่ขาดความรู ้ความสามารถในการอบรมสัง่ สอนลูกอย่างถูกต้อง พ่อแม่ไม่ได้รับ
การศึกษาจากระบบโรงเรี ยน พ่อแม่ให้ความสาคัญเรื่ องการหารายได้สร้างฐานะมากกว่าการอบรมสัง่ สอนลูก และ
พ่อแม่มีความความเชื่อแบบโบราณตามจารี ตประเพณี มากเกินไป
ในการศึกษาวรรณกรรมลักษณะนี้ ทาให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวรรณกรรมในแง่ที่เป็ นสื่ อ
สะท้อนทางสังคม ซึ่งนอกจากจะให้ขอ้ มูลสาคัญแล้ว ยังบอกความคิดความรู ้สึกของผูค้ นอีกด้วย จึงนับเป็ นข้อมูล
ความรู ้ที่มีคุณค่า ที่ไม่อาจหาได้จากแหล่งเอกสารอื่น แม้วรรณกรรมจะเป็ นเรื่ องแต่ง แต่กเ็ ป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปว่ามี
ข้อเท็จจริ งรวมอยูด่ ว้ ยเสมอ ข้อมูลเหล่านี้สามารถเป็ นประโยชน์ในการแก้ไขพัฒนาสังคมได้เช่นเดียวกับศาสตร์
ความรู ้อื่นๆ
คาสาคัญ: ปั ญหาการอบรมสัง่ สอน ครอบครัว วรรณกรรมสมัยใหม่ภาษาจีน
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แนวการเขียนเรื่องสั้นภาษาจีนในประเทศไทยทีเ่ สนอภาพสังคมชนบท
สศิกลุ พิทกั ษ์นิติกร
บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาแนวการเขียนเรื่ องสั้นภาษาจีนที่แต่งในประเทศไทย ที่เสนอภาพสังคมชนบท รวม38
เรื่ อง (เป็ นเรื่ องสั้นขนาดยาว 1 เรื่ อง) แต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2523-ปั จจุบนั ผลการศึกษาพบแนวการเขียนที่สาคัญ
3 ลักษณะ คือ 1) แนวสัจนิยม 2) แนวจินตนิยม และ 3) แนวสัญลักษณ์นิยม โดยการเขียนแนวสัจนิยมพบมาก
ที่สุด มักนาเสนอเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหาของคนในชนบท ซึ่งมี 5 ประการหลักคือ ความยากจน ภัยธรรมชาติ การ
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายทุน การถูกกดขี่ข่มเหงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผลกระทบจากโลกาภิวฒั น์ ส่วนการ
เขียนแนวจินตนิยมพบเป็ นส่วนน้อย มักเสนอภาพสังคมในเชิงอุดมคติ ไม่มีปัญหา หรื อหากมีก็สามารถแก้ไขได้
การเขียนแนวนี้สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีของผูแ้ ต่ง เป็ นการให้ความหวังและกาลังใจแก่ผอู ้ ่าน ส่วนแนวทาง
เขียนแบบสัญลักษณ์นิยม มักพบร่ วมกับการเขียนแนวสัจจนิยม เป็ นการเสนอความหมายในเรื่ องอย่างชัดเนจลึก
ซึ้งขึ้น
เรื่ องสั้นภาษาจีนที่แต่งในประเทศไทย โดยนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเลหรื อชาวไทยเชื้อสายจีนนี้ มีคุณค่า
ในทางวรรณคดีศึกษา เพราะนอกจากเป็ นวรรณกรรมของคนกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย ยังได้ร่วมสะท้อนภาพความ

เป็ นไปของสังคมชนบทไทย ที่ยงั คงล้าหลัง ด้อยการพัฒนาและด้อยโอกาส ผลที่ได้จากการศึกษานี้นบั เป็ นข้อมูล
ที่ช่วยยืนยันว่าสังคมชนบทไทยยังต้องการความสนใจและการพัฒนาอีกมาก
คาสาคัญ: แนวการเขียน เรื่ องสั้นภาษาจีนในประเทศไทย ภาพสังคมชนบท
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ศึกษาเปรียบเทียบศิลปะการประพันธ์ ร้อยแก้วของปิ งซินกับเมิ่งลี่
วรวรรณ เวชชพิทกั ษ์
บทคัดย่อ
ปิ งซิน (พ.ศ. 2443-2542) เ)นนักประพันธ์หญิงชาวจีนที่มีชื่อเสี ยง ได้รับสมญาว่า “คุณย่าแห่งวรรณกรรม”
ขณะที่ เมิ่งลี่ (พ.ศ.2482- ปั จจุบนั ) นักประพันธ์หญิงชาวไทยได้รับการจัดอันดับให้อยูแ่ ถวหน้าของวง
วรรณกรรมภาษาจีนในประเทศไทย ทั้งสองนับเป็ นนักประพันธ์หญิงคนเก่งของโลกตะวันออก มีความสามารถ
ในการประพันธ์โดยเฉพาะด้านร้อยแก้ว งานวิจยั ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้วของ ปิ งซิน
กับเมิ่งลี่ โดยใช้ทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์วเิ คราะห์ใน 4 ด้าน คือ 1) ตัวละคร 2) การบรรยายความ 3) มุมมองการเล่า
เรื่ อง และ 4) ลีลาภาษา
ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะการประพันธ์ร้อยแก้วของปิ งซินและเมิ่งลี่ มีท้ งั ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน
นักเขียนทั้งสองต่างมีแนวความคิดที่โดดเด่น จินตนาการกว้างไกล และมีความจริ งใจในการสร้างงาน จึงสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกถึงผูอ้ ่านได้อย่างงดงามและลึกซึ้ง ทั้งสองต่างสื บทอดแนววรรณกรรมคลาสสิ คของจีน
และพัฒนาต่อมาจนกลายเป็ นศิลปะการประพันธ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตน
คาสาคัญ: ปิ งซิน เมิ่งลี่ ศิลปะการประพันธ์ ร้อยแก้วภาษาจีน
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วรรณศิลป์ แนวสงวนอารมณ์ ในกวีนิพนธ์ ของสวีจือ้ หมอ
วิภา ธนสารศิริสุข
บทคัดย่อ
สวีจ้ือหมอ (พ.ศ. 2439-2479) เ)นกวีจีนสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมจากคนร่ วมสมัย มีแนววรรณกศิลป์ ที่
เรี ยกว่า การสงวนอารมณ์ กล่าวคือ เน้นการพรรณาความรู ้สึกอย่างสงบสารวม ไม่เปิ ดเผยหรื อระบายอารมณ์อย่าง
รุ นแรง ซึ่งแนวการประพันธ์เป็ นหลักกวีนิพนธ์จีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ สวีจ้ือหมอได้รับการศึกษาขั้นต้นจาก
โรงเรี ยนจีนจึงได้เรี ยนรู ้หลักกวีนิพนธ์โบราณอย่างลึกซึ้งและกลายเป็ นพื้นฐานการแต่งบทกวีของเขาในเวลา
ต่อมา
อิทธิพลสาคัญที่ปรากฎในกวีนิพนธ์ส่วนใหญ่ของ สวีจ้ือหมอ คือ การถ่ายทอดจินตนาการโดยแฝง
ความรู ้สึกนึกคิดตามหลักปรัชญาของลัทธิหยู และลัทธิเต๋ า ที่เน้นความเป็ นธรรมชาติ วรรณศิลป์ ของสวีจ้ือหมอ
อาจสรุ ปลักษณะเด่นได้ 4 ลักษณะ คือ 1) การสื บทอดขนบกวีนิพนธ์โบราณ 2 ) การแฝงความหมายโดนนัย 3)
การใช้อุปลักษณ์ และ 4) เสี ยงสัมผัสและการหักมุม
การศึกษาวรรณศิลป์ แนวสงวนอารมณ์ในกวีนิพนธ์ของสวีจ้ือหมอ ทาให้เข้าใจถึงหลักสุนทรี ศาสตร์ร่วม
สมัยของจีน ซึ่งแม้จะพัฒนามีความเป็ นสมัยใหม่ข้ นึ แต่ก็ยงั ปรากฎรากความคิดและแนวการประพันธ์ที่เป็ น

อิทธิพลจากหลักกวีนิพนธ์จีนโบราณ ข้อค้นพบนี้สะท้อนถึงบุคลิคและแนวความคิดของชาวจีนที่มีความลุ่มลึก
สารวม และเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวติ
คาสาคัญ: วรรณศิลป์ แนวสงวนอารมณ์ กวีนิพนธ์ สวีจ้ือหมอ
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ชาวจีนโพ้นทะเล : ภาพสะท้อนจากสารคดี “เรื่องราวในไชน่ าทาวน์ ”
ดุษฎี ศิริชยั เทวินทร์
บทคัดย่อ
หนังสื อ เรื่ องราวในไชน่ าทาวน์ (พ.ศ. 2548) เรี ยบเรี ยงขึ้นจากรายการโทรทัศน์ “เรื่ องราวในไชนาทาวน์”
ซึ่งเป็ นสารคดีเกี่ยวกับการต่อสูช้ ีวติ ของชาวจีนโพ้นทะเลทัว่ โลก รวม 31 เรื่ อง คุณค่าของสารคดีชุดนี้ คือเป็ น
แหล่งข้อมูลร่ วมสมัยเกี่ยวกับชาวจีนโพ้นทะเล ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวจีน อันเกิดจาก 3 คุณลักษณะ คือ 1)
คุณลักษณะประจาชนชาติจีน 2) การยึดหลักปรัชญาขงจื๊อ 3) การรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจีน
ชาวจีนโพ้นทะเลไม่วา่ จะอยูใ่ นประเทศหรื อวัฒนธรรมใด จะสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมใหม่ได้
โดยไม่ยาก ขณะเดียวกันก็ยงั รักษาอัตลักษณ์เฉพาะตนไว้ได้ท้ งั ในด้านคุณสมบัติประจาตัวคือ ความขยัน อดทน มุ
มานะ และประหยัด ด้านแนวคิดตามหลักปรัชญาขงจื๊อ ที่เน้นศีลธรรมส่วนบุคคล ศีลธรรมในการปกครอง และ
ความถูกต้องสอดคล้องกับสังคม และด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่สมั พันธ์กบั การดาเนินชีวติ ทั้ง
ด้านร่ างกาย (การกระทา) และจิตใจของชาวจีนในสิ่ งแวดล้อมที่ต่างภาษาและวัฒนธรรม การรักษาและปฏิบตั ิตาม
ประเพณี ด้ งั เดิม ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความคิดความเชื่อ แต่ยงั เป็ นสื่ อเชื่อมโยงให้ชาวจีนที่อยูต่ ่างแดนได้ติดต่อ
สัมพันธ์กนั ซึ่งส่งผลถึงการทางานประกอบอาชีพต่อไปด้วย
การศึกษาหนังสื อสารคดี เรื่ องราวในไชนาชาวน์ นี้ นอกจากจะได้ขอ้ มูลร่ วมสมัยเกี่ยวกับชีวติ ของชาวจีน
โพ้นทะเลในประเทศต่างๆแล้ว ยังทาให้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็ นศูนย์กลางหล่อหลอมและ
ยึดโยงชาวจีนไว้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นดินแดน สิ่ งแวดล้อม หรื อวัฒนธรรมใด ก็ยงั สามารถคงอัตลักษณ์ความเป็ นชนชาติ
จีนไว้ได้อย่างภาคภูมิ
คาสาคัญ: ชีวติ ชาวจีนโพ้นทะเล เรื่ องราวในไชน่าทาวน์ อัตลักษณ์ชนชาติจีน
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An Analysis of Lexical Phrases in Business Letters:
An Online Business Letter Corpus and Textbooks

การวิเคราะห์ กลุ่มคาในจดหมายธุรกิจ
จากคลังข้ อมูลจดหมายธุรกิจออนไลน์ และแบบเรียนภาษาอังกฤษ
ฐิตาภา สิ นธุรัตน์ ดร.แสงจันทร์ เหมเชื้อ
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
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุง่ เน้นศึกษากลุ่มคา (lexical phrases) 30 ลาดับแรกที่ปรากฎในคลังข้อมูล
จดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรี ยนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนจดหมายธุรกิจระดับมหาวิทยาลัย โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการหาความถี่ของกลุ่มคาที่ปรากฎในหนังสือแบบเรี ยน ซึ่งแบ่งเป็ น 2 ประเภทหลักคือ คา
ปรากฎร่ วม (collocations) และข้อความหลายคา (multi-word expressions) จากการวิเคราะห์พบว่า
กลุ่มคาที่ใช้มากที่สุดคือ ข้อความกึ่งกาหนด (semi-fixed expressions) ส่วนกลุ่มคากาหนด (fixed
phrases) มีการใช้นอ้ ยที่สุด มีกลุ่มคาที่ปรากฎซ้ ากันทั้งในคลังข้อมูลจดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรี ยน
ภาษาอังกฤษจานวน 20 กลุ่มคา โดยมี 10 กลุ่มคาที่เกิดขึ้นเฉพาะในคลังข้อมูลภาษาออนไลน์ และอีก 10
กลุ่มคาที่เกิดขึ้นเฉพาะในแบบเรี ยนภาษาอังกฤษ
จากการวิเคราะห์หน้าที่ของกลุ่มคาด้านการใช้งานจากคลังข้อมูลจดหมายธุรกิจออนไลน์และแบบเรี ยน
ภาษาอังกฤษพบว่า ความสุภาพและการใช้ภาษาแบบอ้อมมีบทบาทสาคัญ ทาให้การเขียนจดหมายธุรกิจมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ในการเขียนข้อร้องการให้คาแนะนา การสอบถาม การให้ขอ้ เสนอ การสัญญา การ
แนะนา การเตือน และการขอโทษ รวมถึงมีการใช้กลุ่มคาเพื่อบ่งบอกเวลาและเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
กันทางความคิด ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนเขียนจดหมายธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นการสอนกลุ่มคามากกว่าคาเดี่ยว คลังข้อมูลจดหมายธุรกิจออนไลน์นาเสนอกลุ่มคาและข้อมูลที่ใช้จริ งใน
การเขียนจดหมายธุรกิจ รวมทั้งมีประโยคตัวอย่างหลากหลาย สามารถใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงเสริ มให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
คาสาคัญ: กลุ่มคา คลังข้อมูลออนไลน์ จดหมายธุรกิจ ข้อความหลายคา

