
CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

 7  1   -  2558
Vol. 7 No.1 January - June 2015

ISSN : 1906 - 5329 (Print)
ISSN : xxxx - xxxx (Online)

Fa Nuea JournalFa Nuea Journal

 :    " " http://www.bloggang.com

FACULTY OF HUMANITIES CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

 

 :    " " http://www.bloggang.com

FACULTY OF HUMANITIES CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY

 

 7  1   -  2558
Vol. 7 No.1 January - June 2015

ISSN : 1906 - 5329 (Print)
ISSN : xxxx - xxxx (Online)





วารสารฟาเหนือ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



เจาของ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 80 หมู 9 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 โทรศัพท 0-5377-6013 โทรสาร 0-5377-6025
 E-mail : fanuea.crru@gmail.com
วัตถุประสงค เพื่อตีพิมพและเผยแพรผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร 
 ในดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร 
 วัฒนธรรมและประเพณี วรรณคดีและวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี และการแสดง  
 และสาขาวิชาสังคมศาสตร ในดานสังคมศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 การพัฒนาสังคมและชาติพันธุศึกษา
กําหนดเผยแพรปละ  ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 
2 ฉบับ ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
ที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล อารีนิจ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ผูชวยศาสตราจารยสุทัศน คลายสุวรรณ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 อาจารย ดร.อนันต แกวตาติ๊บ
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง
ผูชวยบรรณาธิการ อาจารย ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ
กองบรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณศุภมาส เองฉวน ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ กรรมการ 
 อาจารย ดร.ณัฏฐพล สันธิ  กรรมการ 
 อาจารยสมประสงค แสงอินทร กรรมการ 
 อาจารยพรหมมินทร ซงสิริศักดิ์  กรรมการ 
 อาจารยจงรักษ มณีวรรณ  กรรมการ 

วารสารฟาเหนือ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1  มกราคม-มิถุนายน 2558

ISSN : 1906-5329 (Print)  ISSN : xxxx-xxxx (Online) 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Faculty of Humanities Chiang Rai Rajabhat University



 อาจารยกรชนก นันทกนก กรรมการ 
 อาจารยพรเทพ สุวรรณศักด์ิ  กรรมการ 
 อาจารยวรพล ธูปมงคล  กรรมการ 
 อาจารยวีรชัย พันธสืบ  กรรมการ 
 อาจารยอรทัย ขันโท กรรมการและเลขานุการ
ฝายจัดการ นายเฉลิมพล ใจชุมเต็ม ประธานกรรมการ
 นายเอกสิทธิ์ สะอิ้งแกว กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน     
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ     
 ศาสตราจารยอัจฉรา ชีวพันธ      
 ศาสตราจารย ดร.Li Yinsheng   
 ศาสตราจารย ดร.Chen Ronglin   
 รองศาสตราจารย ดร.ประจักษ สายแสง     
 รองศาสตราจารย ดร.สมพงษ วิทยศักดิ์พันธ     
 รองศาสตราจารย ดร.ทรงศรี สรณสถาพร     
 รองศาสตราจารย ดร.สีหกุล กรรัตนเสถียร     
 รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น     
 รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง ทินรัตน 
 รองศาสตราจารย ดร.พนอเนื่อง สุทัศน ณ อยุธยา 
 รองศาสตราจารยศรีวิไล พลมณี 
 รองศาสตราจารยอรพัช บวรรักษา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลสิรินทร อภิรัตนวรเดช
 อาจารย ดร.ถนอมวงศ ลํ้ายอดมรรคผล 
 รองศาสตราจารย ดร.สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณศุภมาส เองฉวน  

ออกแบบและพิมพที่  รานสินอักษรการพิมพ 888
 188 หมู 3 ต.ทาสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท 08-9435-0866

 บทความทุกเร่ืองในวารสารไดรับการประเมินและตรวจคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
 ทศันะและขอคดิเหน็ของบทความท่ีปรากฏในวารสารฉบบัน้ีเปนของผูเขยีนแตละทาน ไมถอืวาเปนทศันะ
 และความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
 สามารถดาวนโหลดเงื่อนไขการสงและรูปแบบบทความ ไดที่
 http://research.crru.ac.th/fanuea/   



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญ 

วรรณกรรมลานนา: ความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนา
ยางวอน ฮยอน
Lanna Literature: Lanna People’s Beliefs in Khwan and Reakkhwan Ceremeny
Yangwon Hyun

2

กลวธิกีารสอนวชิาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตนตามทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต: กรณศีกึษา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วรพล ธูปมงคล
Teaching Methodology for ESP under the Theory of Constructivist: A Case 
Study of English Major Students, Linguistics Field, Faculty of Humanities, 
Chiang Rai Rajabhat University
Worrapol Toopmongkol

16

从文化语言学角度探析《水浒传》中歇后语的文化内涵

Explore and analysis on the cultural connotations of two-part allegorical 
sayings from The Water Margins

张鑫  田书慧

27

“得了(liǎo)”类结构式的词汇化过程考察”

Lexicalization of “De liao” Construction Group
王咸慧 北京语言大学

36

泰国学生汉语词汇习得偏误类型及其原因分析

Error type Analysis and reasons of Chinese Vocabulary Among Thai

Students

[泰国]许美玲

52

试论对泰汉语教学中的词语释义方法

New Approach on Teaching Chinese Semantics to Thai Students

[泰国] 林文贤

66



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 บทบรรณาธิการ

 จากจดุเริม่ตนเมือ่ป พ.ศ. 2552 ปณธิาน
ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏทีจ่ะ
รวบรวมองค ความรู ทางด  านภาษาและ
วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเขตภาค
เหนือเพื่อเผยแพรไปทั่วประเทศ นําไปสูการจัด
ทาํวารสารวิชาการประจําคณะมนุษยศาสตรใน
ชือ่ “ฟาเหนือ” กองบรรณาธิการไดจดัทาํวารสาร
อยางตอเนื่องเปนตนมา จนกระทั่งป พ.ศ. 2558 
กองบรรณาธกิารตระหนกัถงึการเปดกวางเพือ่รบั
บทความวิชาการและบทความวิจัยจากท่ัว
ประเทศมาตีพิมพ และขยายขอบเขตไปยังการ
รับบทความจากนักวิชาการและนักวิจัยต าง
ประเทศ นิยามของชื่อฟาเหนือจึงเปล่ียนแปลงไป
สูความหมายวา องคความรูจากในประเทศและ
ตางประเทศที่เผยแพรมาจากเหนือสุดของ
ประเทศไทย

ชวงรอยตอจากฉบับปที่ 6 สูฉบับปที่ 7 
กองบรรณาธิการมีความจําเปนตองเวนระยะการ
ตีพิมพออกไป เพ่ือวางแผนและดําเนินการปรับ
วารสารเขาสูรูปแบบ E-Journal อันจะชวยเพิ่ม
ชองทางในการเขาถงึความรูของวารสารฟาเหนอื
ในรปูแบบออนไลน บดันีเ้วบ็ไซตวารสารฟาเหนอื
สาํเร็จเรยีบรอยลงดวยด ีทานสามารถเขาไปเย่ียม
ชมและอานบทความวิชาการที่น าสนใจไดที่ 
http://research.crru.ac.th/fanuea/   

วารสารฟาเหนือ : ฉบับที่ 1/2558 
ปที่ 7 มีบทความเดนในฉบับ คือ บทความเร่ือง 
ความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญใน
วรรณกรรมลานนา โดยยางวอน ฮยอน ทีส่ะทอน
ใหเหน็คณุคาและความสาํคญัของภาษาวฒันธรรม
ภาคเหนือผานประเด็นเรื่อง “ขวัญ” ซึ่งเปนจุด

รวมของวัฒนธรรมไทยไดอยางนาสนใจ
บทความสวนตอมา ผู อ านสามารถ

ประยุกตความรู ทางภาษาและวัฒนธรรมให
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ คอื บทความ
เรื่อง กลวิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เบือ้งตนตามทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิต: กรณศีกึษา
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเอกภาษาอังกฤษ แขนง
วิ ช าภาษาศาสตร   คณะม นุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ความโดดเดนในวารสารฟาเหนืออีก
ประการหนึ่งคือ ทุกฉบับจะมีบทความที่สะทอน
องคความรูดานภาษาและวัฒนธรรมตางชาติ โดย
ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการ คัดเลือกบทความท่ี
สะทอนองคความรูดานภาษาและวฒันธรรมจีน 4 
บทความ ซึง่เปนผลงานทางวิชาการท่ีโดดเดน
ของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวจีน 

ขอขอบพระคุณนักวิชาการเจาของผล
งานบทความทกุทาน  หวงัเปนอยางยิง่วาบทความ
ทั้ง 6 เรื่องในวารสารฟาเหนือฉบับท่ี 1/2558 จะ
ชวยจุดประกายความรูใหแกผูอานทุกทาน และ
สรางแรงบันดาลใจใหทานลงตีพิมพบทความใน
วารสารฟาเหนือและวารสารวิชาการอ่ืนๆ เพื่อ
อํานวยประโยชนแกแวดวงวิชาการสืบตอไป      

 (ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง)
 บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ

(ผศศศศ.ดดดดดรรรรรร.ศศศศศศรรรรรชชชชชัััััยยยยย  มมมมมมุุุงงงงไไไไธธธธสสสง)
รรณาธิการวารสารฟาเหนือ



 2    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วรรณกรรมลานนา : ความเชื่อเร่ืองขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนา
ยางวอน ฮยอน1

Lanna Literature: Lanna People’s Beliefs in Khwan and Reakkhwan
Ceremeny 

Yangwon Hyun

บทคัดยอ

 บทความช้ินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเช่ือเรื่องขวัญและบทบาทหนาที่ทางสังคมของ
พิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนาจาก “พับสา” ที่เปนวรรณกรรมลานนาที่ไดปริวรรตเปนอักษรแบบ
ไทยกลางโดยผูศกึษา ผลการศึกษาความเช่ือเรือ่งขวัญของชาวลานนาพบวา มกีารผสมผสานกับศาสนา
พราหมณ ศาสนาพุทธ และความเชื่อเรื่องผีโดยลัทธิความเชื่อท้ังสามเกี่ยวโยงสัมพันธกันและกันจน
กลายสภาพเปนระบบแนวความคิดเดียวกันของคนในสังคมลานนา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของ
คนในสังคมลานนา สาํหรับผลการศึกษาบทบาทหนาทีท่างสังคมของพิธกีรรมเรียกขวัญพบวา พธิกีรรม
เรียกขวัญเจาภิกขุมีการส่ังสอนใหเจาภิกขุหรือพระสงคที่เปนเจาของขวัญปฏิบัติหนาที่ตามฐานะทาง
สงัคมของตน พธิกีรรมเรยีกขวญัคนเจบ็ไขมกีารสรางกําลงัใจใหผูปวยท่ีเปนเจาของขวญัฟนสภาพและ
สรางความอบอุนแกหมูเครือญาต ิสวนพธิกีรรมเรียกขวญัควายและขวัญขาวมีการบอกเลาใหผูเขารวม
พธิซีึง่สวนมากเปนกสกิรระลกึถงึบญุคณุและความสาํคญัของควายในฐานะผูชวยงานเกษตรและขาวใน
ฐานะอาหารหลักในดํารงชีวิต ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาครั้งนี้คือการแสดงใหเห็นถึง
คุณคาทางวัฒนธรรมของภาษาและวรรณกรรมลานนาอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรอนุรักษไว

คําสําคัญ : ความเชื่อเรื่องขวัญ, พิธีกรรมเรียกขวัญ, วรรณกรรมลานนา 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปจจุบันกําลังศึกษาปริญญาเอก สาขา
วิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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Abstract

 The purpose of this article is to study on Lanna’s beliefs in Khwan and social role 
of Reakkhwan ceremonies from “Pub sa” (folding books) as a Lanna literature which was 
transliterated into central Thai characters by the article writer. The findings of the study 
on beliefs in Khwan show that there is integration of Brahmanism, Buddhism, and beliefs 
in spirit (phee). These are all related to each other in terms of the system of thought in 
the Lanna society. This system of thought reflects their own ways of life. For the findings 
of the study on social role of Reakkhwan ceremonies show that Reakkhwanchaophikhu 
(recall monk’s khwan) ceremony had instructed monks to carry out their duties according 
to their social status. Reakkhwankhonchebkhai (recall illed person’s khwan) ceremony 
had encouraged illed person to recover their condition and had given warmth among he/
her family members. Reakkhwankwai (recall buffalo’s khwan) and Reakkhwankhaw 
(recall rice’s khwan) had advised participants who mostly are peasants to be aware of 
importance and beneficence of buffaloes as helpers for farming and rice as main food for 
living. One of the expected benefits of this study is to show cultural values of Lanna 
language and literature as regional wisdom that should be conserved. 

Keywords: Beliefs in Khwan, Reakkhwan ceremony, Lanna literature 
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บทนํา 

 อาณาจักรลานนามีวิวัฒนาการมาต้ังแต 
พ.ศ. 1839 โดยมีเชียงใหมเปนศูนยกลางท้ัง
ทางการเมอืงการปกครอง ศาสนา วฒันธรรมและ
เศรษฐกิจ (สนั่น ธรรมธิ และคณะ 3553: 1) ใน
อดีตอาณาจักรลานนาเคยมีความเจริญรุงเรืองใน
ดานตาง ๆ จนมีภาษาของตนเองใชในทั้งการพูด
และการเขียน ซึ่งเรียกวา “อักษรธรรมลานนา” 
อันเปนเครื่องมือที่สําคัญเพื่อสืบทอดอารยธรรม 
ภมูปิญญา วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ ใหแกลูกหลานในรูปแบบของวรรณกรรม
ประเภทตาง ๆ เชน นิทาน นิยาย ตํานาน เรื่อง
ราวทางสังคมและประวัติศาสตร ฯลฯ  

 วรรณกรรมลานนาจึงเป นกระจกที่
สะทอนใหเห็นแนวความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ  ของชาวลานนา ซึง่
เปนเครื่องบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะของความ
เปนทองถิน่อนัมคีณุคาและควรอนรุกัษรกัษาไวให
แกลูกหลานตอ ๆ  ไป แตเมื่ออาณาจักรลานนาถูก
ผนวกเขาเปนสวนหนึง่ของสยามและสงัคมโลกเขา
สูยุคโลกาภิวัตนตามกระแสระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมแลว ฐานะและบทบาทของภาษาลานนา 
ซึง่รวมถึงวรรณกรรมลานนาถูกลดลงในสังคมไทย
โดยอาํนาจของภาษากลางทีม่โีอกาสทางสงัคมสงู
ทําใหคนลานนาปรับแนวความคิดหันไปใหความ
สนใจกับภาษากลางและภาษาของประเทศ
มหาอํานาจ (อภิวันท พันธสุข 2551) การ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมเชนนีท้าํใหคนลานนาหมด
ความนิยมที่จะศึกษาภาษาและวรรณกรรมของ

ตนเองจนกระท่ังแมแตคนลานนาเองก็สวนมากไม
สามารถอานออกเขียนได 

  ผูศึกษาซึ่งเปนชาวเกาหลีใตไดมีโอกาส
ศกึษาภาษาลานนาในหลักสตูรปริญญาโทในสาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม กอนที่จะศึกษาภาษาลานนา ผูศึกษาไม
เคยคดิเลยวา จะมโีอกาสเรยีนภาษาลานนา เพราะ
มีความเห็นวา ในฐานะชาวตางชาติ การศึกษา
ภาษาไทยกลางเพียงอยางเดียวก็จะไดเปนท่ี
ยอมรับในการเปนนักวิชาการชาวตางชาติดาน
ภาษาและวัฒนธรรมไทยอยางเต็มตวัไดแลว คงไม
จําเปนตองเรียนภาษาลานนาอยางเจาะลึกลงไป
หรอือยางเปนระบบกไ็ด เพยีงรูภาษาลานนาทีเ่ปน
ภาษาพูดไมกี่คําก็พอเพียงเพื่อท่ีจะแสดงความรู
เกี่ยวกับลานนาใหคนอื่น ๆ รับรู ว า เคยอยู 
เชียงใหมจงึ “อูกาํเมอืงไดบาง” เพราะเปนชาวตาง
ชาตแิละแมแตชาวไทยเองกไ็มคอยใหความสาํคญั
กับภาษาและวรรณกรรมลานนานัก แตหลังจาก
การเรียนภาษาลานนาและอักขรวิธีลานนาแลว 
ทําใหผูศึกษารูสึกวา ความคิดที่เคยมีมากอนมุง
เนนแตผลประโยชนเชงิเศรษฐกจิ ผูศกึษาถกูกรอบ
วาทกรรมกระแสโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยม
ครอบงําทางความคิดจนมองไมเห็นคุณคาของ
ภาษาและวรรณกรรมลานนาในระหวางท่ีศึกษา
ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม การเรียน
ภาษาลานนาและอักขรวิธีลานนาจึงทําใหมุมมอง
ทีม่ตีอความเปนทองถิน่กอนหนานัน้ถูกรือ้ถอนไป
แลวแทนดวยมมุมองใหมทีก่วางและลุมลกึกวาเดมิ 
โดยเฉพาะอยางยิง่การปรวิรรตวรรณกรรมลานนา
เปนอักษรไทยกลางทําใหผูศึกษามองเห็นคุณคา
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และความสําคญัของภาษาและวรรณกรรมลานนา
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 วรรณกรรมลานนาที่ ได ปริวรรตคือ
วรรณกรรมลายลักษณแบบ “พับสา” ซึ่งไดฉบับ
สําเนาไมโครฟลมจาก  พระจรินทรอินศวร วัดศรี
ดอนไชย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และเปน
ฉบับหนังสือที่ทาวพิพิจกิติชัยวรรณหรือโพธา กิติ
ชัยวรรณซ่ึงเปนผูสรางผลงานไดคัดเลือกเอาวิธี
การมงคลแบบโบราณรวบรวมไว  เ พ่ือเป น
ประโยชนแกผูประสงคในปพ.ศ. 2490 ฉบับนี้
เขียนดวยอักษรธรรมลานนาและประกอบดวยวิธี
การมงคลตาง ๆ 19 เรื่องมีจํานวนกระดาษพับสา
ทัง้หมด 51 หนา แตผูศกึษาไดปรวิรรตเลอืกเฉพาะ
เรื่องเก่ียวกับพิธีกรรมเรียกขวัญตาง ๆ 4 เรื่อง 
ไดแก เรียกขวัญเจาภกิขุ เรียกขวัญคนเจ็บไข เรียก
ขวัญควายและเรียกขวัญขาว เนื่องจากวา ความ
เชื่อเรื่อง “ขวัญ” เปนความเชื่อแบบดั้งเดิมของ
ชาวลานนาที่สืบทอดมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน
ถึงแมมีนอยลงก็ตาม แตก็ยังถือปฏิบัติอยูตาม
หมูบานตาง ๆ เพราะมีบทบาทหนาที่สําคัญใน
สังคมภาคเหนือของประเทศไทย ขวัญเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับชีวิตของคน ความสามัคคีในชุมชน 
ความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอมและความ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับธรรมชาติ และเปนสิ่ง
ที่เปนนามธรรมอยางหนึ่งที่แฝงอยู ในรางกาย
มนุษย สัตว และสิ่งของตาง ๆ โดยมีทรงพลัง
อํานาจท่ีเร นลับและอยูเหนือกวามนุษยและ
ธรรมชาติ รวมทั้งมีลักษณะเบามางายไปงาย เมื่อ
ใดทีข่วญัอยูกบัตวัทีข่วญัอยูเปนประจาํกจ็ะมคีวาม
เปนสิริมงคล แตเมื่อใดท่ีขวัญหนีออกจากตัวที่

ขวัญอยูเปนประจําไปจะกลายเปนสภาวะที่ไม
เปนสขุปกต ิซึง่เปนเหตผุลท่ีจดัพธิกีรรมเรยีกขวญั
หรือสู ขวัญใหกลับคืนมาเพื่อปกปองรักษาให
เจาของขวัญมีความเปนสิริมงคลอยางเหมือนเดิม 
พิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนาจึงสะทอนให
เห็นถึงแนวความคิดและความเชื่อตาง ๆ ที่มีตอ
มนุษย สัตว และสิ่งของตาง ๆ นอกจากน้ีแลวยัง
สะทอนใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ของขวัญและ
พิธีกรรมเรียกขวัญในสังคมลานนาอยางชัดเจน ผู
ศึกษาจึงเกิดความสนใจปริวรรตวรรณกรรมลาน
นาเรื่องเกี่ยวกับการเรียกขวัญ ซึ่งนอกจากจะ
ปริวรรตอักษรธรรมลานนาถายทอดเปนอักษร
แบบไทยกลางแลว ยงัประสงคจะเขาใจแนวความ
คิดและวิถีชีวิตของชาวลานนาไดอยางลึกซ้ึง 

 บทความช้ินนี้ผูศึกษาจึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเชื่อเรื่องขวัญและบทบาทหนาท่ี
ทางสังคมของพิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนา
จากวรรณกรรมลานนาท่ีไดปริวรรตอักษรธรรม
ลานนาถายทอดเปนอักษรแบบไทยกลาง

หลักการปริวรรต

อุดม รุงเรืองศรี (2547) กลาววา การ
ปริวรรตหรอืการใชอกัษรไทยกลางมาบันทกึขอมูล
จากเอกสารภาษาลานนาแทนอักษรธรรมลานนา
จําเปนตองอาศัยรูปอักษรและอักขรวิธีของภาษา
ไทยกลางมาเปนหลักพื้นฐาน โดยมีสมมติฐานวา 
ในเม่ือภาษาลานนาและภาษาไทยกลางตางก็เปน
ภาษาที่สืบเนื่องมาจากภาษาไทดั้งเดิม ซึ่งยอมมี
จดุรวมกนัอยูทัง้ในแงโครงสรางของประโยค ในแง
ศัพท และในแงของเสียง แตเนื่องจากการที่ภาษา
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ทั้งสองมีสถานภาพเปนภาษาถิ่นราชธานีที่มี
ประวตัศิาสตรและพัฒนาการของตนเอง จงึทาํให
ภาษาท้ังสองน้ีแผกเพ้ียนกันไปบาง ความแผก
เพ้ียนดังกลาวอาจเกิดขึ้นจากท้ังการสรางสรรค
ภายในสังคมและอิทธิพลอันเกิดจากวัฒนธรรม
ภายนอกซ่ึงเขามามีสวนชวยใหความแตกตาง
ระหวางภาษาในสองถิน่นีข้ยายตวัมากขึน้ อยางไร
ก็ตามหากจะถอดภาษาลานนาจากอักษรธรรม
ลานนาและนาํมาบรรจใุนรปูลกัษณของอกัษรและ
อักขรวิธีในภาษาไทยกลางแลว คนที่ชินกับภาษา
ไทยกลางก็ยอมจะเขาใจขอความน้ันไดเกือบจะ
สมบูรณและในทํานองเดียวกัน หากนําภาษาไทย
กลางมาบันทึกดวยอักษรธรรมลานนาแลว สิ่งที่
ปรากฏน้ันผูใชอกัษรลานนายอมเขาใจไดเกอืบจะ
ครบถวยเชนเดียวกัน 

ผูศึกษาเลือกใชวิธีการปริวรรตแบบที่ 2 
ตามขอตกลงในการปริวรรตอักษรธรรมลานนา
เปนอักษรไทยกลาง (2529) คือ การปริวรรต
โดยใชอักษรและวิธีผสมอักษรแบบไทยกลางเพื่อ
ศึกษาและเผยแพร  เอกสารโบราณให แก 
สาธารณชนทัว่ไป นอกจากนี ้ผูศกึษาไดสนันษิฐาน
และวินิจฉัยศัพทในการปริวรรต โดยเฉพาะกรณี
ที่เห็นวา ควรจะปรับเปล่ียนรูปศัพทอันเน่ืองมา
จากตนฉบับทีอ่าจมีการเขียนศัพทคลาดเคล่ือนไป
จากรปูศพัททีถ่กูตอง เชน สะกดผดิ ใชเครือ่งหมายผดิ 
เปนตน โดยใชเอกสาร พจนานุกรม วรรณกรรมที่
เกี่ยวของ และการสัมภาษณกับคนทองถิ่นกับ
ผูเชี่ยวชาญในดานลานนาคดี 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความ
เชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญ

เสถียรโกเศศ (2506 : 224) กลาววา 
ขวัญหมายถึงสิ่งหนึ่งที่ไมมีตัวตน ถือกันมาแต
โบราณวามีประจําอยูในตัวตนมาต้ังแตเกิด ถา
ขวญัยงัอยูกบัเนือ้กบัตวันัน้กจ็ะเปนสขุปกต ิแตถา
ขวญัไมอยูกบัเนือ้กบัตวักจ็ะมีอาการผิดปกติ ความ
เช่ือเรือ่งขวญัเชนนีฝ้งลกึอยูในจติใจของคนไทยมา
ตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน 

มณี พยอมยงค (2529 : 191) กลาววา 
ขวญัเปนธรรมชาติอยางหนึง่สิง่สถติอยูรางกายคน
และสัตว ขวัญเปนธรรมชาติเบา มางายไปงาย 
เวลาสะดุงตกอกตกใจ ขวญัจะหนอีอกจากรางกาย
ดังคําวา “ขวัญหนีดีฝอ ขวัญดี อายุมั่นขวัญยืน” 
และถาปวยเปนไขไมสบายอยางใดอยางหนึ่งก็จะ
เปนทกุขประดุจขวญัหนหีาย ทีช่าวบานตองจดัพธิี
สูขวญัหรอืเรยีกขวญัใหกลบัมาอยูกบัเจาของกเ็พือ่
ความสุขความเจริญตอไป 

วไิลวรรณ ขนษิฐานนัท (2529) ไดศกึษา
วิวัฒนาการพิธีทําขวัญของคนไทย ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวา ความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีเรียก
ขวัญเปนความเชื่อดั้งเดิมที่คนไท ซึ่งรวมทั้งท่ีเปน
คนไทโบราณ คนไทในประเทศอินเดีย ประเทศ
พมาและประเทศไทย มีการปฏิบัติสืบเน่ืองมาชา
นาน แตววิฒันาการรายละเอียดปลีกยอยตางออกไป 
อยางไรก็ด ีคนไทมีความเช่ือรวมกนัวา ขวญัคอืสิง่
ที่สิ่งสถิตอยูในสวนตาง ๆ ของรางกายของคน 
ขวัญเปนสิ่งท่ีเขาออกจากรางกายไดในขณะท่ี
เจาของขวัญยังมีชีวิตอยู เม่ือขวัญอยูในรางกาย
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เจาของรางก็จะเปนมนุษยที่ปกติสมบูรณ แตถา
ขวัญออกจากรางกายไปเพราะความตกใจหรือ
ความกลวั เจาของขวญัจะไมสบาย และตองทาํพธิี
เรียกขวัญใหขวัญกลับมา เจาของขวัญจึงจะพน
จากความเจ็บไข พิธีเรียกขวัญของคนไทในสังคม
โบราณสามารถจําแนกประเภทพิธีขวัญออกได
เปน 2 ประเภทโดยยึดเรื่องความสัมพันธระหวาง
เจาของขวัญกับสังคมเปนหลัก คือ ประเภทแรก 
พิธีขวัญเนื่องในโอกาสท่ีเจาของขวัญผานชวง
สําคัญของชีวิต พิธีขวัญประเภทน้ีมีอยูทั่วไปใน
สังคมโบราณ และสังคมปจจุบัน เชน พิธีทําขวัญ
เนือ่งในโอกาสมเีดก็เกดิใหม พธิตีดัจุกเดก็ หรอืพิธี
แตงงาน พิธีทําขวัญประเภทน้ีเปนเร่ืองความ
สัมพันธระหวางบุคคล (เจาของขวัญ) กับสังคม 
และประเภทที่ 2 พิธีขวัญเนื่องในโอกาสท่ีเจาของ
ขวัญปวยไข จุดมุงหมายของพิธีเพื่อมุงใหกําลังใจ
แกผูปวยไขใหมีกําลังใจและมีขวัญดี สะทอนให
เหน็วาคนไทใหความสาํคญักบันามธรรมไปพรอม
กับรูปธรรม ในยามปวยจึงตองมีการรักษาท้ัง 
2 ดาน นอกจากพิธีขวัญสําหรับคนแลว คนไทยัง
มพีธิเีรยีกขวญัสิง่มชีวีติทีเ่ปนพชืและสตัว เชน ขาว 
ควาย และชาง เปนตน อีกทั้งยังมีพิธีเรียกขวัญสิ่ง
ไมมีชีวิตที่เปนสิ่งของ เชน เสาเรือน และเรือ  

ในสงัคมลานนาก็มคีวามเช่ือเรือ่งขวัญดงั
กลาวเปนความเชื่อที่คลาย ๆ มาแตโบราณ 
ประคอง นิมมานเหมินท (2521 อางใน นฤมล 
เรืองรังษี 2532 : 5) กลาววา ขวัญคือพลังหรือ
กําลังใจของคน แตตางจากวิญญาณวา ขวัญเมื่อ
อกจากราง เจาของยังมีชีวิตและรูสึกตัว แต
วิญญาณเมื่ออกจากรางกาย เจาของก็เสียชีวิต

เวลาน้ัน ขวัญมนุษยมี 32 ขวัญประจําอยูตาม
อวัยวะตาง ๆ 32 แหง สวนพิธีกรรมเรียกขวัญถูก
จดัขึน้ในโอกาสตางๆ ไดแก เมือ่เกดิเจบ็ปวยหกลม 
หรอืมเีหตใุหตกใจเสียใจ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงใน
ชีวิต เชน อุปสมบท แตงงาน และข้ึนบานใหม 
เปนตน เมื่อไปตางถ่ินกลับมา มีบุคคลสําคัญมา
เยอืน และเมือ่เสรจ็ภารกิจการงาน เชน ทาํนา ทาํ
ปาไม กท็าํขวญัหรอืจดัพธิกีรรมเรยีกววัควายและ
ชาง เปนตน สวนวัตถุประสงคสําคัญของการจัด
พธิกีรรมเรยีกขวญัในโอกาสดงักลาวคอื เพือ่ปลอบ
ประโลมทําใหมีกําลังใจความอบอุ นใจและมี
พลังจิตที่เขมแข็ง เพื่อเตือนใหเกิดสติสํานึกถึง
ภาระหนาท่ีของตน และเพ่ือระลึกถึงบุญคุณของ
สัตวบางชนดิที่ใหประโยชนแกมนุษย  

นอกจากนี้ ณาวิณีย ศรีวงศราช (2542) 
ได  ศึ กษาแนว คิด เชิ งปรั ชญา เ ร่ืองข วัญใน
วรรณกรรมพิธีกรรมลานนาพบวา ขวัญมีลักษณะ
เปนสิ่งนามธรรมอยางหนึ่งท่ีแฝงอยูในรางกาย
มนษุย เปนพลงัอาํนาจเรนลบัอยูเหนอืมนษุยและ
เปนสิ่งเหนือธรรมชาติ ขวัญเปนสิ่งท่ีเมื่อใดอยูกับ
ตัวมนุษยแลว มนุษยก็จะมีชีวิตท่ีดีมีความเปนสิริ
มงคลเหมอืนมพีลงัอยางหนึง่ทีค่อยเพิม่เตมิใหชวีติ
มนุษยมีสภาวะและสมดุลกับสรรพสิ่งตาง ๆ ได
อยางเปนปกติสุข สําหรับความเช่ือเรื่องขวัญของ
ชาวลานนามีความคลายคลึงกับความเชื่อเรื่อง
ขวญัของคนไทยโดยทัว่ไปในแตละภาค คอื เชือ่วา
ขวัญมีลักษณะท่ีมองไมเห็น แตแฝงอยูในรางกาย
มนษุย รวมทัง้มกีารกระจายความเชือ่เรือ่งขวญัไป
ยังพืช สัตว และสิ่งของวาก็ลวนมีขวัญอยูประจํา
เชนกัน จึงไดจัดใหมีพิธีกรรมเรียกขวัญท้ังแกคน 
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พืช สัตวและสิ่งของ นอกจากนี้ ในพิธีกรรมเรียก
ขวญัของชาวลานนา สวนใหญเชญิชวนญาตพิีน่อง
เขารวมพธิกีรรมเรยีกขวญั โดยมจีดุมุงหมายหลกั ๆ  
ดังนี้ ประการแรก เพื่อเปนการสรางกําลังใจของ
บุคคลใหกลับคืนมาเหมือนเดิม ประการที่ 2 เพื่อ
เปนการแสดงความรกัความสมัพนัธระหวางบคุคล
กับบุคคล บุคคลกับสิ่งแวดลอม ประการที่ 3 เพื่อ
เป นการสรางจิตวิทยาในการอบรมขัดเกลา
พฤติกรรมทางดานจริยธรรมของ บุคคล และ 
ประการที่ 4 เพื่อเปนการสรางรูปแบบการ
ปกครองสังคมลักษณะหนึ่ง

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญ กลาว
โดยสรุปไดวา ขวัญเปนความเชื่อที่มีมาแตโบราณ
ของคนไท รวมทัง้ชาวลานนาดวย ขวญัไมสามารถ
แยกออกจากวิถีชีวิตของคนดังกลาวได เนื่องจาก
มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันโดยมีความ
เกี่ยวโยงสัมพันธระหวางตัวบุคคล สังคม และ
ธรรมชาติอยางมีความสมดุลผานพิธกีรรมเรียกขวัญ 

ความเชือ่เรือ่งขวญัและบทบาทหนาทีท่าง
สังคมของพิธีกรรมเรียกขวัญของชาว
ลานนา 

1) ความเชื่อเรื่องขวัญของชาวลานนา 

จากการศึกษาความเชื่อเรื่องขวัญของ
ชาวลานนาท่ีปรากฏจากวรรณกรรมลานนาท่ีได
ปริวรรตแลว พบวา ความเชื่อเรื่องขวัญของชาว
ลานนามีการผสมผสานกับความเชื่อเรื่องอื่น ๆ 
อยางเปนระบบเดียวกัน ความเช่ือดังกลาวน้ัน 
ไดแก ศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ และความเช่ือ

เรือ่งผ ี ดงัทีฉ่ลาดชาย รมติานนท (2527 : 33-35) 
กลาววา ความเช่ือที่คนไทยซ่ึงรวมถึงคนไทยใน
ภาคเหนือของประเทศไทยปจจบุนัจาํนวนมากเช่ือ
ถือและปฏิบัติกันอยูจริงเพ่ือหาคําตอบและวิธีแก
ปญหาในชีวิตประจําวันคือ ศาสนาพุทธแบบชาว
บานซึ่งมีการผสมผสานระหวางศาสนาพุทธ ลัทธิ
พราหมณหรือศาสนาพราหมณ และความเช่ือใน
เรื่องผีสางเทวดาจนเปนระบบเดียวกัน ระบบ
ความเช่ือเชนนีด้าํรงอยูดวยกันในลกัษณะท่ีพึง่พา
อาศัยคํ้าขุนซึ่งกันและกัน 

เมือ่พอคาชาวอนิเดยีนาํสนิคาเขามาขาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตได นําเอาศาสนา
พราหมณเขามาเผยแผ ความเชื่อทางศาสนา
พราหมณจึงมีอิทธิพลตอแนวความคิดทั่วไปของ
คนไทยและเป นตัวกําหนดในการประกอบ
พิธีกรรมเพื่อใหเกิดความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
รวมท้ังยังมีอิทธิพลในความคิดเก่ียวกับการแบง
จกัรวาลหรอืสวรรคและนรกและความคดิเก่ียวกบั
ฤกษยามดวย (สุวรรณ สุวรรณเวโช, พล.ต.อ. 
2546 : 1, 172) ความเช่ือทางศาสนาพราหมณดัง
กลาวปรากฏในพธิกีรรมเรยีกขวญัตาง ๆ  ของชาว
ลานนาอยางเห็นไดชัดเจน กลาวคือ การกลาวถึง
สิง่ศกัดิส์ทิธิต์ัง้แตพระพทุธเจา ชือ่วงศกษตัรยิตาง ๆ  
ที่มีแต โบราณ เช น พระยาสมมุติราช พระ
ศากยพุทธเจา พระยาวิรปูกเข ตลอดจนเทพเทวดา 
เชน พระโพสพหรือแมโพสพ แสดงความเช่ือทาง
ศาสนาพราหมณเรื่องเก่ียวกับความสัมพันธของ
คนในโลกมนุษย กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่ งอยู  เหนือ
ธรรมชาต ิ การกลาวถงึถึงคาํเรยีกขวญัทีห่นไีปไกล
ขามทวีป ปา ภูเขาหรือเมืองตาง ๆ  เชน หิมพานต 
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เมืองยอง เมืองนายเง้ียวพอง เมืองสวดเมืองพี่ ปา 
แสดงความเช่ือทางศาสนาพราหมณเรือ่งเก่ียวกับ
การแบงจกัรวาลและโครงสรางจักรวาล  การกลาว
ถึงวันที่เหมาะกับพิธีกรรมเพ่ือเปนสิริมงคลซ่ึง
ปรากฏในบทข้ึนตนของทุกเรื่องที่นํามาศึกษา
แสดงความเช่ือทางศาสนาพราหมณเรือ่งเก่ียวกับ
หลักโหราศาสตร ตัวอยางบทขึ้นตนจากพิธีกรรม
เรียกขวญัควายเชน ‘อชในวันนี้ ก็เปนวันมังคละ
การอันประเสริฐ เปนการอันเกิดกับโลก มาโลกา 
เปนการอนัไถนาแล ปลกูขาว สบืมาแตเชนพระยา
สมมุติราช...’ และการกลาวถึงความเช่ือเร่ือง
เคราะหซึ่งปรากฏในพิธีกรรมเรียกขวัญคนเจ็บไข 
ความเช่ือเร่ืองเคราะหมาจากศาสนาพราหมณวา 
พระอิศวรเปนผู สรางพระเคราะหขึ้นมาเพ่ือ
คุมครองและใหผลดีหรือรายแกอวัยวะรางกาย
ของมนุษยทกุสวน เมือ่ผลรายเขาไปอยูในรางกาย
ทํา ให  ร  างกายมนุษย  เป นป วยเป นโรคได  
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ 2542 : 
1203) ตัวอยางขอความท่ีแสดงความเร่ืองเร่ือง
เคราะหเชน ‘...อยาหื้อเจาไปเปนไขแสนโศกไม 
อยาหือ้าเถงิมาเทงิเจบ็ไข เคราะหป อยาหือ้มาใกล
เคราะหเจ็บเคราะหไข อยาหื้อ...’ 

อน่ึง เมื่อศาสนาพุทธอุบัติขึ้นในชมพู
ทวีปและไดรับยอมรับนับถือในอินเดีย อิทธิพล
ของศาสนาพุทธจากอินเดียได แพร เข ามาสู 
ประเทศไทยตามเสนทางการคาทั้งทางบกผาน
ประเทศพมามาทางเหนือและทางทะเลตอนใต
ของประเทศ อทิธพิลของศาสนาพุทธมีผลตอแนว
ความคิดของคนไทยเปนอยางมากโดยอยูบนพ้ืน
ฐานความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ 

(สวุรรณ สวุรรณเวโช, พล.ต.อ. 2546 : 1-2) ความ
เช่ือทางศาสนาพุทธปรากฏในพิธีกรรมเรียกขวัญ
ตาง ๆ ของชาวลานนาอยางเห็นไดชัดเจน กลาว
คือ ความเชื่อเรื่องเก่ียวกับการกราบไหวบูชา เชน 
การจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองบูชาไวใหกับขวัญ
เพื่อใหเปนสิ่งจูงใจใหขวัญกลับสูตัวเจาของขวัญ
และเพ่ือพิสจูนหรอืเสีย่งวา ขวญัไดกลบัมาแลว อปุ
ลักษณที่ตองมี  คือ ไข กับ ดาย สวนอุปกรณรอง 
คือ ขาว กลวย ออย นํ้า (วิไลวรรณ ขนิษฐานนท 
2529 : 70) นอกจากน้ียงัพบการกราบไหวบชูาแก
พระโพสพหรอืแมโพสพในพธิกีรรมเรยีกขวญัขาว
แลดวยบทสวดมนต ดังขอความเชน ‘คําไหวแล 
ปูชาพระโพสพเจาวา พุทธปูชา มหาเตชาวันตา 
ธรรมปูชามหาบุญโย สังฆปูชามหาโภควโหตุโภก็ 
สัพพะบริโภก็ นิพพานํ รมํสุขํ...บทนี้เอาเจรญิไหว
พระโพสพ เจาหากจะอยูดีมีสุขบอดอยากกั้นขาว
สักเทอะแล’ 

นอกจากความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการก
ราบไหวแลว ยงัมคีวามเช่ือเรือ่งการบรรลุนพิพาน 
การเวยีนวายตายเกดิและการสัง่สมบญุบารมดีวย 
ความเชื่อเหลานี้ปรากฏในพิธีกรรมเรียกเจาภิกขุ
อยางเห็นไดชัด ดังขอความเชน ‘ผูขาขออังเชิญ 
32 ขวัญเจา พออยาละชองนอนเสียเปลา ขออยา
ละลูกไมนาเสียดาย มาเนอ สายศรีเหย ตนบุญ
กวาง จงคืนมาอยูสางบารมีธรรม จงจะมานําเอา
หมูญาติเผาพันธุวงศาพี่นองพรอมทังบิดามารดา
แหงเจาฝูง หมูเคาเหงา มูลศรัทธา อุปกสกะอุปา
กกิาทังหลายก็หวงัเพิง่บุญสมัพานเจาสางหนาบญุ
เจากวางเหลือมไหลงํา หวงัขีส่าํเภาคํารวมหอง หือ้
พันรอดหองคือภาวะสงสารใหพันนิพพานเปนที่
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แลว ผูขาขออังเชิญ 32 ขวัญแลว...’  อีกตัวอยาง
ของความเช่ือในทางศาสนาพุทธเร่ืองเก่ียวกบัการ
สํานึกบุญคุณปรากฏในพิธีกรรมเรียกควายและ
ขาวอยางชัดเจน ตัวอยางขอความเชน ‘มีขวัญหัว
หางไกลแกวง มทีงัขวญัแคง 4 ตนีเทาเทยีวดนิ หือ้
ไปกินหญา หื้อขวัญกลามีแรง ขวัญหัวแข็งเลือด
มาสตัวบรูปากก็ยงัรูเอาการ เหตุนัน้จงึดมีคีวายไว
ใช จงึดเีอาสตัวไวเปนแรง คามนัแพงแล...หือ้แพร
พรอมเตมถุน หื้อเปนบุญเปนคุณภายหนา จะได
ขึ้นฟาแล นิพพานหื้ออดใจเอาการกุมเถา...’ 

สําหรับความเช่ือในเร่ืองผีซึ่งเปนความ
เชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษไทยมีอิทธิพลในสังคม
ไทยโบราณกอนศาสนาเขามา คือ ชาวไทยนับถือ
ผีฟาหรือเทวดาและผีบรรพบุรุษ มีความเกรงกลัว
ผีเหยาผีเรือ ผีปาและผีอื่น ๆ ดวยโดยกําหนดให
เทวดาเปนเจาของปรากฏการณธรรมชาติ นอกจาก
นี้ชาวไทยยังเชื่อวา เมื่อคนตายแลว วิญญาณจะ
ออกจากราง ปลอยใหเรืองรางหรือสังขารท่ีเคย
อาศัยอยูเนาเปอยแหลกสลายไป สวนวิญญาณไม
ไดแหลกสลายไปดวยและไมไดไปไหน คงตอง
ลองลอยใชเวรกรรมเวียนวายอยูในวัฏสงสาร 
คนโบราณเชื่อกันวา วิญญาณที่ออกจากรางกาย
นั่นเองคือ ผีซึ่งมีทั้งผีดีผีราย ตามแตผลกรรมท่ีได
ทํามาสะสมไว วิญญาณที่ดีหรือผีดี แตไมถึงขั้นที่
อยูบนสวรรคได กจ็ะวนเวยีนอยูในโลกมนษุย เพือ่
รองการอุทศิสวนกศุลหรือรอการเกิดใหม (สวุรรณ 
สุวรรณเวโช, พล.ต.อ. 2546 : 1, 174, 199-200) 

ความเชื่อในเรื่องผีที่ปรากฏในพิธีกรรม
เรียกขวัญสะทอนใหเห็นถึงความคิดเกี่ยวกับโลก
หลังการตายวา เมื่อคนตายไปแลว จิตวิญญาณ

หรือผีของผูตายออกจากราง และจะไปท่ีตาง ๆ 
ตวัอยางขอความในพิธกีรรมเรียกขวัญคนเจ็บไขที่
กลาวถึงเมืองผี ไดแก ‘32 ขวัญเจาอยาไปตกไกล
แสนขอกฟาโขงเขตกลาที่เมืองผี ก็หื้อเจาคืนมาดี
ทดัดอกไม ตขูาแตงไวหลายประการ มสีอยสงัวาล
คาํแล มาวใสแขนกอยใหญหนอยมากนา ๆ  ขากอ็งั
เชญิเจามาปากกลาคาํแรงรอนไหมแสบเนือ้คายคิง’ 
ขอความนี้แสดงความเชื่อเรื่องผีเปนสิ่งท่ีอยูเหนือ
ธรรมชาติโดยมคีวามเกรงกลัวตอเมอืงผซีึง่เปนโลก
หรือแดนของคนที่ตายแลว จึงวอนมิใหขวัญไป
เพราะอาจตกเปนอันตรายได 

กลาวโดยสรุปความเช่ือเร่ืองขวัญของ
ชาวลานนาท่ีปรากฏในวรรณกรรมลานนาท่ีได
ปริวรรตแลวนั้นมีการผสมผสานระหวางศาสนา
พราหมณ ศาสนาพุทธ และความเชื่อเรื่องผีโดยที่
ทัง้สามเกีย่วโยงสมัพนัธกนัและกนัอยางใกลชดิจน
ในท่ีสุดกลายเปนระบบแนวความคิดเดียวกัน ซึ่ง
สะทอนความเชื่อและวิถีชีวิตของคนในสังคมลาน
นาที่ผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ 

2) บทบาทหนาทีท่างสังคมของพิธกีรรม
เรียกขวัญของชาวลานนา 

จากความเชื่อตาง ๆ ที่อยูในลึกในจิตใจ
ของมนุษยนั้นสามารถไดแสดงออกมาในรูปของ
พิธีกรรมที่ถือปฏิบัติต อกันมาจนกลายเป น
ประเพณีซึ่งเกิดจากการตอบสนองความตองการ
ของชีวติกับปญหาท่ีตองเผชิญหนาอยางหลีกเล่ียง
ไมไดและปญหาท่ีมีลักษณะไมแนนอน ความเช่ือ
เรื่องขวัญก็เชนเดียวกัน ดังท่ีกลาวแลววา ขวัญมี
อยูในคน สัตว พืชและส่ิงของ เมื่อใดขวัญอยูกับ
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เนื้อกับตัว เจาของขวัญจะอยูสุขสบาย แตเมื่อใด
ขวัญไมอยูกับเนื้อกับตัว เจาของขวัญจะผิดปกติ 
เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะขวัญมีลักษณะเบาเปน
นามธรรม สามารถออกจากรางประจําแลวเดิน
ทางไปยังท่ีตาง ๆ  ไดเมือ่สภาวะตกความตกใจหรือ
ความกลัว จึงมีความจําเปนตองมีการตามขวัญให
กลับสูตัวเจาของขวัญดวยการทําพิธีกรรมเรียก
ขวัญ 

วิไลวรรณ ขนิษฐานนท (2529 : 51-52, 
54-59, 61-64, 70-71) กลาววา วิวัฒนาการขั้น
ตนสุดของรูปแบบของคําเรียกขวัญเปนรูปแบบที่
ใชกันโดยไมมีพิธีกรรม เปนการเรียกคนธรรมดา 
คือ “ขวัญเอย ขวัญมา” ซึ่งเปนถอยคําที่ยังใชกัน
อยู คนไทยทุกกลุ ม ตอมา ไดพัฒนาการเรียก
พัฒนาการเรียกขวัญแบบไมมีพิธีกรรมไปสูการ
เรียกขวัญแบบท่ีมีพิธีกรรมรองรับ เมื่อการกลาว
เรียกขวัญกลายเปนพิธีกรรมการเรียกซ่ึงเคยส้ัน
และงายก็กลับตองขยายความยาวมากขึ้น เชน มี
การเพิม่คาํพูดประเภทการพรรณนา บอกเลา การ
ออนวอน สัง่สอน เขาไปในคําเรียกขวัญดวย พรอม
ทั้งวิธีดําเนินการเรียกขวัญมีความเปนระบบเปน
ระเบียบมากขึ้น เริ่มตนจากการกลาวถึงที่มาของ
คําเรียกขวัญ การเลานิทานซึ่งเปนที่มาของการ
เรียกขวัญ การทําความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครู
อาจารย การกลาวเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยตามหา
ขวัญและคําจบ เมื่อมีวิวัฒนาการมาเปนพิธีกรรม
ที่ เต็มรูปแบบมากขึ้น พิธีกรรมเรียกขวัญมี
วัตถุประสงคทางสังคมมากยิ่งขึ้นตามไปดวย เชน 
มกีารจัดพธิกีรรมเรียกขวัญเพ่ือเปนการบอกคนใน
สงัคมรับรูถงึการเปล่ียนแปลงสถานภาพทางสังคม

ของเจาของขวัญหรือจัดพิธีกรรมเรียกขวัญในเชิง
อบรม สั่งสอน หรือสรางกําลังใจที่ดีแกผูเขารวม
พิธีทั้งหลาย 

บทบาทหนาท่ีทางสังคมของพิธีกรรม
เรียกขวัญตามผลการวิจัยของ วิไลวรรณ ขนิษฐา
นนท ดังกลาวขางตนปรากฏในเน้ือหาของ
วรรณกรรมลานนาทีไ่ดปรวิรรตอยางเหน็ไดชดัเจน 
กลาวคือ พิธีกรรมเรียกขวัญเจาภิกขุมีการสั่งสอน
ใหแกเจาของขวัญที่เปนพระสงฆในเร่ืองการ
ปฏิบัติหนาที่เปนนักบวชและการดูแลรักษาวัด 
ดงัขอความเชน ‘เจาอยาละเสยียงักฏีทีอ่ยู อยาละ
พระหนอยพระนอยหมูสิกยม เจาอยาละเสียทัง
อาสรมบทแหงเจา อยาไดละเสียเปลาเยนวอย 
บมีใฝจะมาผอคอยอุปฎฐากะ วัดแหงเจาหากจะ
หลพุงั บมใีฝจะมาปฏสิงัขรณซอมแซมกอสาง วดั
แกกวางก็จะหมนหมองเสยี บมใีฝจะมาจดุไฟปูชา
คํ่าเชา’ 

พิธีกรรมเรียกขวัญคนเจ็บไขจัดข้ึนเพื่อ
เปนการสรางกาํลังใจทีด่ขีองผูปวยกลบัคืนมา โดย
มีการเชิญชวนหมูเครือญาติรวมตัวกันเพื่อสราง
ความอบอุนและจิตท่ีแข็งแรงใหแกหมูเครือญาติ
ทั้งหลาย แตก็จะยกใหผูปวยเปนบุคคลสําคัญใน
พธิกีรรม ดงัขอความเชน ‘ขอฝากไวหือ้เจากินงาย 
ลูกหลานเจ าก็หลวงหลาย มานั่งหยังหยาย
แวดลอมน่ังถาเผ่ือแฝง ลูกรักแพงนายก็มา นั่ง
เอื้อมขาง บหื้อขวัญเจาตกแตกมางไปทัดที่ทางใด 
เจาบัวไขเหยแวฟา พออดใจอวายหนาพอกคืนมา
เทอะ เจามานั่นอยูกับดวยพอแมแล ลุงอาว เงิน
คําขาวเตมไว เสื้อผาใหมปูนแยง มีทังแวนคําอดง
สบุสอดนิว้ มทีงัผาเครือ่งทมุหลายประการ มทีงั...’ 
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พิธีกรรมเรียกขวัญควายมีการบอกเลา
ใหชาวนาชาวไรซึง่เปนผูคนสวนใหญในภาคเหนือ
ของประเทศไทยระลึกถึงบุญคุณของควายใน
ฐานะที่เปนผูชวยทํานาทําไร ‘เทื่อถึงเมื่อฤดูเดือน 
11-12 ฝนตกนํ้านองมาละลุมแผนดินชุมเปนตม 
ฝนตกลงมาหา แปงนําใสเตมนา เอาใฝมาดากอ
แรก วางแอกไวเหนือคอ ผูกเชือกปอห้ือมั่น ไถ
เลียบขอบขั้นไปมา ไถแปงนําแล ปลูกขาว ไถอยู
ทกุคํา่เชาทงัวนั บดันีต้ทูงัหลายมากระทาํดวยการ
อนัผกูพนักแ็ลว บดันีก้จ็ะปลอยยังมหิงสา แกวกลา
พอมงคล ควายตัวคํ้าชูตนบหื้อทุกบหื้อยาก บหื้อ
กั้นอยากดวยทางกินแลทาน หื้อเจาไดพนจากอนั
ไถแผนดินอิดกิวลําบาก บัดนี้จะแกเสียยังเชือก
ควายสองเสน อันผูกไวยังเผื่อแลไถ บันนี้แกเสีย
ออมแอกอันเปนปอบ บัดน้ี...’ 

ขาวในสังคมไทยเปนของมีคุณเปนพืชที่
เล้ียงชีวิตเผาพันธุไทยยั่งยืนมาแตโบราณกาลจน
สบืเชือ้สายอยูมากกมายในปจจบุนั เมือ่ใดทีอ่ยูใน
สภาพ “ขาวเหลอืเกลอือิม่” ประชาชนกจ็ะมคีวาม
สงบสุข แตเมื่อเกิด “ขาวยากหมากแพง” 
ประชาชนก็จะหนาดําครํ่าเครียดดวยความทุกข 
คนไทยจึงยกยองขาวเปนพืชศักดิ์สิทธิ์ (สุกัญญา 
ภทัราชัย 147 : 147) ความสําคญัของขาวดงักลาว
ปรากฏในพิธกีรรมเรียกขวญัขาวเชนเดยีวกนัเพือ่
ใหผูเขารวมพิธีซึ่งเปนผูคนสวนใหญในภาคเหนือ
ของประเทศไทยระลึกถึงบุญคุณของขาวซึ่งเปน
เคร่ืองบริโภคสําคัญโดยมีการเลานิทานเก่ียว
กับขาววา ขาวกําเนิดอยางไร ดังขอความเชน 
‘ตามนิทานเลาไววา เม็ดขาวใหญ 7 กํา มีหลายเปน
ดงัเตา จงึเอาถามเจาฤาษ ีอยูคริหีนองตอ พระฤาษี

เจาจงึผอเลงดู จะรูวาเปนขาวแหงพระยาวิรปูกเข2 

จึงเอามาสละไวถาเพ่ือวาจะห้ือพระเจาฟาเกิดมา
กิน เกิดมากับสลิกับบุญมหาราช ตนมีนามะชาติ
วา กกกุสันโธ3 เมื่อนั้นคนทังหลายจึงมาหาขามา
ปอมอันนัน้เสยี จงึเอากันแปงยุงแปงเยียะไวถาทกุ
หนุมหนาญิงชาย ติดเปนสายสืบเช้ือกุมเก้ือเชน’ 

พิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนานอก
จากจะมีวัตถุประสงคเพื่อเรียกขวัญกลับสูตัวเขา
ของขวัญแลวยงัมบีทบาทหนาทีท่างสังคมดวย ดงั
ที่ญาวิณีย ศรีวงศราช (2544) กลาววา ขวัญของ
ชาวลานนานอกจากจะโยงความเช่ือสิ่งเหนือ
ธรรมชาติไปสมัพนัธกับสิง่ตาง ๆ  แลวยงัมอิทิธพิล
เพื่อใชเปนเครื่องควบคุมพฤติกรรมที่ผิดตอศีล
ธรรมและจารตีประเพณใีนฐานะท่ีเปนบรรทัดฐาน
ของชุมชน ขณะเดียวกนัพธิกีรรมเก่ียวกบัขวัญตาง ๆ  
จะมีวรรณกรรมท่ีประกอบพิธีเพื่อใชเรียกขวัญ
แบบสอดแทรกเนือ้หาคณุธรรมตามความเชือ่ทาง
ศาสนา กลาวไดวา พธิกีรรมเรียกขวัญหรือคาํเรียก
ขวัญเปนสิ่งสัญลักษณทางภาษาที่สะทอนใหเห็น
รองรอยระบบแนวความคิด ความเชื่อและการ
จดัการระเบยีบในสงัคมลานนาทีย่ดึถอืปฏบิตัทิอด
กันมาดวย 

สรุป
บทความช้ินนีผู้ศกึษามวีตัถปุระสงคทีจ่ะ

ศึกษาความเชื่อเร่ืองขวัญและบทบาทหนาที่ทาง
สังคมของพิธีกรรมเรียกขวัญของชาวลานนาจาก
วรรณกรรมลานนาท่ีไดปรวิรรตอักษรธรรมลานนา
ถายทอดเปนอักษรแบบไทยกลาง ผลการศึกษา
พบวา ความเช่ือเรื่องขวัญของชาวลานนามีการ
ผสมผสานกบัความเชือ่เรือ่งอืน่ ๆ  ทีม่มีาแตโบราณ 
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ไดแก ความสัมพันธกับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ การแบง
จักรวาลและโครงสรางจักรวาล การนับวันสิริ
มงคล และความเร่ืองเร่ืองเคราะหซึง่เปนความเช่ือ
ในทางศาสนาพราหมณ การกราบไหว การบรรลุ
นพิพาน การเวียนวายตายเกิด และความเช่ือเรือ่ง
บุญ (บารมี) คุณซึ่งเปนความเชื่อในทางศาสนา
พุทธ สวนความเชื่อเรื่องโลก/ชีวิตหลังความตาย
ของคนซ่ึงเปนความเช่ือเร่ืองผ ี ความเช่ือเหลานัน้
ลวนแลวแตเกี่ยวโยงสัมพันธกันและกันจนกลาย
สภาพเปนระบบแนวความคิดเดียวกันของคนใน
สังคมลานนา ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงวิธีคิด วิธีมอง
โลก และวถิชีวีติความเปนอยูของคนในสังคมลาน
นาท่ีผูกพันกับธรรมชาติและส่ิงเหนือธรรมชาติ
อยางเห็นไดชัดเจน 

ส วนบทบาทหน าที่ทางสั งคมของ
พธิกีรรมเรียกขวัญของชาวลานนา พบวา พธิกีรรม
เรียกขวัญท่ีนํามาศึกษามีบทบาทหนาที่ทางสังคม
อยางชัดเจน พธิกีรรมเรียกขวัญเจาภกิขุมกีารส่ังสอน
ใหเจาของขวัญที่เปนเจาภิกขุหรือพระสงคปฏิบัติ
หนาที่ตามฐานะของตน สวนพิธีกรรมเรียกขวัญ
คนเจ็บไขมีการสรางกําลังใจที่ดีแกเจาของขวัญที่
เปนผูปวยและความอบอุนใจแกหมูเครอืญาตโิดย
ผูปวยเปนบุคคลที่สําคัญ สําหรับพิธีกรรมเรียก
ขวัญควายและขวัญขาวมีการบอกเลาใหผูเขารวม
พิธีซึ่งเปนชาวนาชาวไรระลึกถึงบุญคุณของควาย
และขาวในฐานะสิ่งที่จําเปนในชีวิตประจําวันของ
ชาวไรชาวไรโดยผานพิธกีรรมเรียกขวัญของควาย
และขาว

จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหผูศึกษาไดเขา
ถึงระบบแนวความคิด ความเชื่อ จารีตประเพณี
ของชาวลานนาไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางย่ิง
ความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” นั้นกอนหนาที่จะปริวรรต

วรรณกรรมฉบับนี ้ผูศกึษาเพยีงเขาใจอยางผวิเผนิ
วา มนัเปนสิง่เรนลบัอยางหนึง่ท่ีถามองจากมุมมอง
ของ “คนนอก” หรือ “คนมีเหตุผลตามตรรกะ
แบบตะวนัตก” อาจเปนเรือ่งไมสมเหตสุมผลหรือ
แปลกประหลาด ซึ่งเปนวิธีคิดหรือวิธีมองท่ีเรียก
ว่า “Orientalism” ที่ถูกสรางโดยมุมมองชาว
ตะวันตก แตเม่ือไดปริวรรตและศึกษาความ
เชื่อเร่ืองขวัญและพิธีกรรมเรียกขวัญตาง ๆ 
แลว ผูศกึษาไดเขาใจวา นอกจากจะเปนความเช่ือ
อยางหน่ึงท่ีสมเหตุสมเหตุจากมุมมอง “คนใน” 
และสืบเนื่องมานานแลว ยังเชื่อมโยงกับบริบททาง
สงัคมวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกับความเช่ือเร่ืองอ่ืน ๆ  
จนกลายเปนระบบความคดิหนึง่ท่ีหยัง่รากในจติใจ
ของชาวลานนา การศกึษาครัง้นีจ้งึไมเพยีงแตเปน
โอกาสที่เปดมุมมองใหกวางขึ้นเทานั้น ยังทําให
มองเห็นคุณคาของภาษาและวรรณกรรมลานนา
อนัเปนแหลงภมูปิญญาท่ีแสดงเอกลักษณะเฉพาะ
ถิ่นที่ควรอนุรักษไวตอ ๆ ไป ทายนี้ผูศึกษาหวังวา
จะมี โอกาสที่ปริ วรรตและศึกษาภาษาและ
วรรณกรรมลานนาอีกเพือ่ใหเขาใจความเปนทองถ่ิน
และความเปนไทยแบบดั้งเดิมมากขึ้น เพราะ
ผูศึกษาซึ่งเปนชาวเกาหลีใตไมมีภาษาทองถ่ินที่
เปนภาษาเขียนในฐานะ ภูมิปญญาแหงภาษา 
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บทคัดยอ

งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
: กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EN1202 
Introduction to English for Specific Purposes (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน) ศึกษาทักษะ
กระบวนการคิด และ เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา กลุมประชากร คือ นักศึกษา จํานวน 
39 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน โดยวิเคราะหคาความถี่ รอยละ และ คา
เฉลี่ยทางสถิติ ตามลําดับ

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต          
คะแนนสูงขึ้นรอยละ 66.56 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 50 สวนคาเฉล่ียคะแนนรวมทุกดานของ
นักศึกษาทุกคนคิดเปนรอยละ 40.56

คาํสาํคญั : กลวิธกีารสอน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต, ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน,  นกัศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ
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Abstract           

“Teaching Methodology for ESP under the Theory of Constructivist: A Case Study 
of English Major Students, Linguistics Field, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat 
University. This research title, the author aimed to examine the achievement result in the 
course EN1202: Introduction to English for Specific Purposes after the theory of 
Constructivist in classroom has practically been applied, then studies an overall thinking 
process of students during the theory of Constructivist is experimented  and also evaluate 
students’ attitude after learning this course. Sampling group in this study were 39 students. 
Pre and Post-Test were used for data collection and statistically analyzed by frequency, 
percentage and means respectively.  

Findings show that the achievement result increased after the theory of 
Constructivist was used. Accumulative scores for midterm were average 66.56 which this 
criteria is considered higher than 50 percent, and all student’s total average scores were 
40.56 percent.

Keywords : Teaching Methodology, Theory of Constructivist, Introduction to English 
for Specific Purposes, English Major Students
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วชิา EN1202 Introduction to English 
for Specific Purposes (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
เบื้องตน) ที่เปดสอนในโปรแกรมภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร เปนรายวิชาบังคับวิชาหนึ่งที่
อยูในหมวดวิชาแกนภาษาอังกฤษ เปดสอนใหกับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาเอกอังกฤษ แขนง
วิชาภาษาศาสตร โดยจุดมุงหมายรายวิชานี้มีการ
เรยีนการสอนเพือ่ใหนกัศกึษามคีวามรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการใชภาษาอังกฤษเฉพาะกิจรูปแบบ
ตาง ๆ โดยเนนทักษะการอานการเขียนเน้ือหา
ภาษาอังกฤษในเชิงธรุกจิ ตลอดจนพัฒนาคําศพัท
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจของผูเรียน เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการพฒันาความรูเชงิวชิาการอยาง
มืออาชีพ และเตรียมตัวเขาสู การเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียนในอนาคต

ดังนัน้สภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจาก
ที่นักศึกษาไมเคยเรียนรายวิชานี้มากอน (Pre-
requisite) กลาวคือ นักศึกษาไมมีพื้นฐานในเรื่อง
การอานการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จึงทําให
ขาดความสนใจในการศึกษาเนื้อหาภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ ที่ถือวามีความยาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทักษะในการเลือกใชคําที่แสดงรูปแบบการใช
ภ าษา เ ชิ ง ธุ ร กิ จ  (bus iness  l anguage 
expressions) สํานวนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่มี
ความเฉพาะในตัวเนือ้หา อกีทัง้วงคาํศพัทสวนใหญ
เปนคําศัพทเฉพาะทางธุรกิจ (business terms) 
ซึง่สงผลกระทบถงึประสทิธภิาพการเรยีนรูและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดังน้ัน ผู สอนจึงมีความตั้งใจที่จะนํา

ทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต เขามาชวยในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจ 
ตั้งใจเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคของรายวิชา
ดงักลาวเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ยงัชวยสรางแรงจงูใจใน
การเรยีนการสอนใหมปีระสทิธภิาพโดยใชงานวจิยั
นี้เปนเครื่องมือในการชวยพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.  เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใน

รายวิชา EN1202 Introduction to English for 
Specific Purposes (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน) 
หลังการใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต

2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการคิดใน
การเรยีนของนกัศกึษาโปรแกรมวชิาภาษาองักฤษ  
แขนงวชิาภาษาศาสตร ระหวางการใชทฤษฎคีอน
สตรัคติวิสต

3. เพื่อประเมินความรูสึกของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ แขนงวิชาภาษาศาสตร 
ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ร า ย วิ ช า  E N 1 2 0 2 
Introduction to English for Specific Purposes 
(ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน) 

วิธีดําเนินการวิจัย
วิจัยในช้ันเรียนเร่ือง กลวิธีการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตนตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต : กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เลมนี้ เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผูวิจัยไดศึกษา
วิจัยไวอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ ดังนี้
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1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวม
 ขอมูล
3. การสรางและการหาคุณภาพของ
 เครื่องมือ
4. วิธีดําเนินการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากร
ประชากรในงานวิจัยนี้ ไดแก  นักศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวิชาภาษาศาสตร  
ชั้นปที่ 1 จํานวน 39 คน ซึ่งไดลงทะเบียนเรียนใน
รายวิ ช าภาษา อั งกฤษ เฉพาะ กิจ เ บ้ื อ งต  น 
(EN1202) ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 
2555   

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. เครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบ

ทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนที่ผูสอนสรางข้ึนเพ่ือ
ใชเก็บขอมูล  วิเคราะห และ ประมวลผล  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้

สวนที ่1 ขอ 1 วดัความรูความเขาใจเกีย่ว
กับเนื้อหาในรายวิชาที่อาจารยกําหนดขึ้น

สวนที ่2 ขอ 2 ประเมนิทกัษะกระบวนการ
คิดเก่ียวกับการนําความรู จากรายวิชาน้ีไปใช
ประโยชน

สวนที ่3 ขอคาํถามตัง้แตขอ 3-7 เปนการ
ประเมินความรูสึกของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชานี้

2. กิจกรรมเสริมที่จัดประกอบในการ
เรียนการสอน ไดแก การตอบคําถามเก่ียวกับ
เนือ้หารายวชิาการสมัภาษณ  และการนาํเสนอผล
งานโดยการเขียนหรือนําเสนอระบบมัลติมีเดีย

การเก็บรวบรวมขอมูล
 วิธีเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ผู วิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้น
ตอน  ดังตอไปน้ี

1. ใหนักศึกษากรอกขอมูลลงในแบบ
ทดสอบผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน 
(EN1202 Introduction to English for 
Specific Purposes) ในคาบแรกกอนเร่ิมเรยีนเพ่ือ
วัดความรูเบื้องตน ของนักศึกษาที่มีตอรายวิชาดัง
กลาว

2. แบบทดสอบกอนเรียน-หลงัเรียน  วชิา
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องต น  (EN1202 
Introduction to English for Specific 
Purposes) เพื่อใหนักศึกษาสอบทุกครั้งที่เรียน
และเพื่อนําไปวิเคราะหหลังจบการเรียนการสอน
ในรายวิชาดังกลาวแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และแปรผลโดยดูผลจากแบบทดสอบกอนเรียน-
หลังเรียน วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตน 
(EN1202 Introduction to English for 
Specific Purposes) ควบคูกับคะแนนที่ไดจาก
การนํากิจกรรมเสริมมารวมปฏิบัติในชั้นเรียน

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่อง

ความสามารถทางการสื่อสารของนักศึกษาไดเริ่ม
จากการเกบ็ขอมลูของนกัศกึษาแลวนาํมาวิเคราะห
ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการใหนักศึกษา
เขยีนแบบประเมินกอนเรียนในคาบแรกท่ีเร่ิมเรียน
เพื่อตรวจสอบความคิดเห็นและความรู สึกที่มี
รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลที่นักศึกษากรอก
ขอมลูตามความเปนจริงในแบบประเมินกอนเรียน-
หลังเรียน ในสวนที่ 1 เพ่ือประเมินและหาคาของ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาในรายวิชาที่
อาจารยกําหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 นําขอมูลที่นักศึกษากรอก
ขอมลูตามความเปนจริงในแบบประเมินกอนเรียน-       
หลังเรียน ในส วนที่ 2 เพื่อประเมินทักษะ
กระบวนการคิดเก่ียวกับการนําความรูจากรายวิชา
นี้ไปใชประโยชน

ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินความรู สึกของ
นกัศกึษาท่ีลงทะเบยีนในรายวชิานีจ้ากสวนทีม่กีาร
ตอบ ขอคําถามตั้งแตขอ 3-6 ในแบบประเมิน

ขัน้ตอนที ่5 นาํกจิกรรมเสรมิทีจ่ดัขึน้เพือ่
ประกอบในการเรียนการสอน ไดแก การตอบ
คาํถามเกีย่วกบัรายวชิา การสมัภาษณ และ การนาํ
เสนอผลงานคิดวิเคราะหในรูปแบบงานเขียน
จดหมายโตตอบทางธุรกิจ มาอภิปรายเพ่ือเปนขอ
เสนอแนะตองานวิจัยอื่นตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ผลปรากฏดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในวิชาภาษา

องักฤษเฉพาะกิจเบ้ืองตน EN1202 ของนกัศกึษา
ทั้ง 39 คน 

หลังการใชทฤษฏีคอนสตรัคติวิสตรวม
กบักลวธิกีารสอนแบบปกติ พบวา คะแนนเกบ็ของ

นกัศกึษาในรายวชิาดงักลาวซึง่ผลทีก่าํหนดไวตาม
เกณฑ 80% นกัศึกษาสวนใหญมคีะแนนเกบ็อยูใน
เกณฑทีด่เีกินรอยละ 50 มคีาเฉล่ียรวมสูงถึง 66.56 
ยกเวนนักศึกษาลําดับที่ 7, 8 และ 9 ที่ไดคะแนน
เกบ็นอยและไมถงึรอยละหาสบิ  เนือ่งจากเวลาเขา
เรียนมีนอยและไมครบตามเกณฑ จงึไมมสีทิธิส์อบ
ปลายภาค สงผลใหคะแนนในชองปลายภาคเรยีน
มีคาเทากับ 0 คาเฉลี่ยคะแนนรวมของนักศึกษา
ทุกคนจึงมีคารวมอยูที่ 40.56 ผลคะแนนสอบ
ปลายภาคท่ีกําหนดไวตามเกณฑ 20% ทําให
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาท้ัง 39 คน มี
คาคะแนนรวมอยูที่ 12.84 ซึ่งผลที่ไดของคะแนน
รวมทั้งหมดเกินครึ่ง 10 คะแนน โดยคาเฉลี่ยของ
คะแนนสอบ ปลายภาคของนกัศกึษาในรายวชิานี้ 
จึงมีคาอยูที่ 64.23

2 .  ผ ล จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิดและการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจเบ้ืองตน EN1202 พบวามมีาก
ขึ้น คาผลการประเมินกอนเรียนของนักศึกษา
จาํนวน 39 คน ทีไ่ดประเมนิคาการเรยีนรูและการ
ฝกกระบวนการคิดของตนเองต่ํากวา 5 คะแนน  
มีอยูทั้งสิ้น  17  คน และ นักศึกษาประเมินคาการ
เรียนรู และการฝกกระบวนการคิดของตนเอง
มากกวา 5 คะแนน มอียูทัง้สิน้ 22 คน ผลรวมของ
คาการประเมินจึงอยูที่ 191 สวน 390 คะแนน 
สวนผลของการประเมนิหลงัเรยีนของนกัศกึษานัน้
มคีาการประเมนิอยูที ่336 สวน 390 คะแนน สรปุ
ไดว าก อนเรียนรายวิชานี้ นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิดคอนขางนอย แตพอไดศึกษา
เนื้อหาในรายวิชานี้แล ว นักศึกษามีทักษะ
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กระบวนการคิดทีเ่กิดจากการใชทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์
และไดรับการฝกทักษะดังกลาวจากกิจกรรมที่ได
กาํหนดในหองเรียนบอยข้ึน จงึมีผลทําให  คาของ
คะแนนท่ีไดหลังเรียน สูงกวากอนเรียน โดยมี
ผลตางของคาคะแนน อยูที่ 145

3. ผลจากการประเมินความรูสึกของ
นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตน 
EN1202

โดยภาพรวม พบวา ความรู สึกของ
นกัศกึษากอนเรียนรายวชิาภาษาองักฤษเฉพาะกจิ
เบื้องตน (EN1202) Unit 1-6 ตามเกณฑการ
ประเมินนั้นผูวิจัยไดกําหนดคาของความรูสึกใน
การประเมินเปนคะแนน 1-10 ซึ่งผลรวมเฉลี่ยอยู
ที่ 5.83 เมื่อพิจารณาแตละ Unit พบวา มีเพียง 
Unit เดียว ที่คะแนนต่ํากวา 5 คะแนน เนื่องจาก
เน้ือหาในบทเรียนน้ีมีความยากของศัพทเฉพาะ
ทางธุรกิจ สวน Unit ที่ 4 นักศึกษามีความรูสึก      
พงึพอใจมาก จะเหน็ไดจากคาเฉล่ียกอนเรยีนของ
บทเรียนน้ีสูงถึง 7.5 และ หลังเรียน 10 คะแนน
เต็ม ถือวาอยูในระดับความพึงพอใจที่สูงมาก ซึ่ง
นกัศกึษาสะทอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
และกจิกรรมจากบทเรยีนทีท่าํใหนกัศกึษาไดแสดง
ศักยภาพและมีสวนรวมในชั้นเรียนมากที่สุด

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง “กลวิธี

การสอนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตนตาม
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต : กรณีศึกษานักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ แขนงวชิาภาษาศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นัน้ 
การศกึษาวจิยัเรือ่งดงักลาวสามารถอภิปรายผล ได
ดงันี้

1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนในวิชาภาษา
อังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตน EN1202 ที่ผูวิจัยใช
กลวิธีการจัดการเรียน

การสอนตามทฤษฎคีอนสตรัคตวิสิต นัน้ 
พบวา กลวธิกีารสอนตามทฤษฎดีงักลาวนี ้ประสบ
ผลสําเร็จในการใชจัดการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดจากผล
คะแนนท่ีไดคือคะแนนเก็บท่ีกําหนดไวตามเกณฑ  
80% นกัศกึษาสวนใหญมคีะแนนเกบ็อยูในเกณฑ
ที่ดีเกินรอยละ 50 รวมแลวมีคาเฉลี่ยของคะแนน
สูงถึง 66.56 

นอกจากนี้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เปน
อกีวธิหีนึง่ในการสนับสนุนการเรียนรูของนักศกึษา
ไดดขีึน้ สอดคลองกับผลการวิจยัของ จรุรีตัน เพีย
สาร (2549), สุภัทร จีนปรุ (2546), รุงลาวัลย 
จันทรรวงทอง (2548) และกุสุมา นาคะเกศ 
(2549) ทีศ่กึษาเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูตามแนว
ทฤษฎคีอนสตรคัตวิสิตสงผลใหผูเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งผลดังกลาวอาจสืบเนื่องมา
จากข้ันตอนในการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
นักเรียนไดเรียนรูจากสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้น
จริง ทําใหนักเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญา 
นัก เรี ยนรู  สึ กว  าตนเอง เป นส  วนหนึ่ งของ
สถานการณปญหาน้ัน ๆ  เมือ่นกัเรียนไดเรยีนรูจาก
สถานการณปญหา นักเรียนทําการวิเคราะห 
ไตรตรองเก่ียวกับปญหา จากนั้นนําไปสู การ
คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เพื่อนํา
มาแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง นอกจากนี้นักเรียน
ยังไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อชวยกันรวมมือ
กันแกปญหา นักเรียนไดลงมือปฎิบัติจริง ไดรับ
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ นักเรียนได
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สรางองคความรูดวยตนเองจากการพยายามแกไข
ปญหา และมีสวนใหนักเรียนจดจําขอมูลความรูได
นาน เปนการเรียนรูอยางมีความหมาย นักเรียนมี
ความคดิเหน็ตอการเรยีนรูจากสิง่แวดลอมการเรยีน
รู วาชวยเช่ือมโยงประสบการณกับชีวิตจริงของ
นักเรียนและนําไปประยุกตใชในสถานการณจริง

2 .  ผ ล จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิดและการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจเบ้ืองตน EN1202 พบวามมีาก
ขึ้นเน่ืองจากกลวิธีการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสตทําใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดใน
การแกไขปญหาจากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหองเรียนได ซึ่งสอดคลองกับ ชาตรี สําราญ 
(2543: 151) กลาววา สิ่งที่ตองการใหเกิดกับเด็ก
นักเรียนในระดับสูงขึ้น คือ ทักษะกระบวนการคิด
เพื่อคนหาคําตอบในสถานการณตาง ๆ โดยอาศัย
ประสบการณและการฝกปฏบิตัจิริงเพือ่ใหสามารถ
ผจญกบัปญหาและจดัการกบัภาวะตาง ๆ  ไดอยาง
เหมาะสมเปนประโยชนตอตนเอง และผูอื่น 

3. ผลจากการประเมินความรูสึกของ
นักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเบื้องตน 
EN1202

โดยภาพรวมตามเกณฑการประเมิน 
ผูวิจัยไดกําหนดคาของความรูสึกในการประเมิน
เปนคะแนน 1-10 ซึง่ผลรวมเฉลีย่อยูที ่5.83 พบวา 
เนื้อหาที่ใชสอนใน Unit 3 มีคะแนนตํ่ากวา 
5 คะแนน เนื่องจากเน้ือหาในบทเรียนนี้มีความ
ยากของศัพทเฉพาะทางธุรกิจที่มีความยุงยากซับ
ซอน ผลการประเมินความรูสึกของนักศึกษาจาก
เนื้อหาที่ผูวิจัยใชสอนทั้ง 6 Unit จะมีเพียง Unit 

4 ที่มีสวนทําใหผูเรียนประเมินความรูสึกไดออก
มาเปนอยางดี จะเห็นไดจาก คาเฉล่ียกอนเรียน 
7.5 และ หลังเรียน 10 คะแนนเต็ม นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากท่ีสดุ  สอดคลองกบักานอนและ
คอลลีย (Gagnon and Collay Michelle 2001: 
1-11) ไดเสนอรูปแบบการสอนแบบคอนสตรัคติ
วิสตไวดังนี้ ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเ รียนการสอน (Involve students in 
instructional activities) ระบุตัวอยางและไมใช
ตัวอยาง นิยามความหมายและความคิดรวบยอด 
จากการไดอภิปรายใหระบุรายการ จัดกลุมและ
อธบิายใหมสีวนรวมกิจกรรมตางๆทุกบทเรียน ทาํ
แผนที่ความคิด (Concept Map) ใชกิจกรรมเพื่อ
การตัดสินใจ เช น บทบาทสมมุติ จําลอง
สถานการณ ใหแสดงรปูแบบพฤตกิรรมทีค่าดหวงั
จากกจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้ ตรวจสอบ
ความเขาใจ โดยดําเนินการถามคําถามหลาย
ประเภทท่ีสงเสริมความคิด คาํถามไมควรจํากดัคาํ
ตอบกวางเกินไปและไมมีจุดเนน เปดโอกาสให
นกัเรียนสรางความรูความคิด ถามคําถามท่ีสาํคญั 
ใชคําถามแบบเจาะลึก เปนตน

ดังนั้นจึงเห็นไดวาการนําระบบการสอน
หรือรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วสิตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนนัน้
จะสงผลใหมีกระบวนการวางแผน วิเคราะห และ
ดําเนินการ ตลอดจนการประเมินผล ผูวิจัยเห็น
สมควรวาถามกีารวางแผนในการใชระบบการสอน
เปนอยางดแีลวยอมชวยในการตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรยีนและชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียน
รูไดอยางเต็มศักยภาพ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยเรื่องตอไปควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรูอันเกิดจากกลวิธีการสอนตามทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตกับกลวิธีการสอนอื่น ๆ เชน กลวิธีการสอนแบบรวมมือ การสอนแบบ Story Line           
ในรายวิชาตาง ๆ และ ระดับชั้นตาง ๆ ดวย

2. ผูวิจัยเรื่องตอไปควรนําทฤษฎีการเรียนรูอื่น ๆ มาประยุกตใชกับการสอนรายวิชาตาง ๆ     
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从文化语言学角度探析《水浒传》中歇后语的文化内涵从文化语言学角度探析《水浒传》中歇后语的文化内涵
Explore and analysis on the cultural connotations

of two-part allegorical sayings from The Water Margins

张鑫1 田书慧2

【摘要】摘要】《水浒传》使汉语中产生了数量可观的歇后语，这些“水
浒歇后语”蕴含着特定的文化内涵与文化价值。本文从文化语言学的角度
分析可知，水浒歇后语反映了好汉们被逼上梁山的反抗精神，勇武刚强、
敢作敢为的武侠精神，以及侠肝义胆的江湖义气。许多水浒歇后语还具有
很强的戏谑幽默特性。

【关键词】【关键词】《水浒传》；歇后语；文化内涵；探析

Abstract : Water Margins bring forth a significant amount of two-part allegorical 
sayings, which have unique cultural connotations and values. This article analysis on 
cultural linguistics ,These sayings transmit the spirit of revolt, martial chivalry and 
brotherhood, and many of them have distinct characteristic of jocosity.

Keywords : The Water Margins ; two-part allegorical sayings ; culture ; analysis
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中国古典文学四大名著之一的《水浒传》作于元末明初，是我国历
史上第一部以农民起义为题材的白话章回体小说，故事取材于北宋末年发
生的以宋江为首的农民起义。这次起义因声势极盛、影响巨大，在民间产
生了许多奇闻异说。小说的创作底本正是基于大量的民间传说、话本及杂
剧，并且经过漫长的流传演变过程， 终由施耐庵加工写定。成书之前的
故事在坊间老百姓中广为流传，成书之后在封建文人之间也引起了强烈的
震荡效果，这些都使得《水浒传》对中华民族的精神生活产生了巨大影响，
而其普及和畅销的程度更使得民间产生了大量围绕《水浒传》中的故事和
人物形成的歇后语（以下简称“水浒歇后语”）。本文从文化语言学的视

角出发，对水浒歇后语独特的文化内涵与文化价值进行梳理。

一、逼上梁山的反抗精神一、逼上梁山的反抗精神

“逼上梁山”是《水浒》的核心思想，比喻被迫起来反抗，成语反
映了北宋末年官逼民反、民不得不反的社会文化背景。北宋末年，社会危
机高度集中，冗官冗员、小农破产且土地极度私有、西夏和金的军事威胁
压力而造成的边患是这一时期的主要社会矛盾，而在这三个主要矛盾中，
小农破产且土地高度集中是基本的内部矛盾。在这种社会背景之下，社会
动荡，民不聊生，黑恶势力强大，梁山好汉之士不忍欺压，抛家舍业上梁
山，完全是官逼民反的现实写照，正所谓“造反有理，革命无罪”。反映“
逼上梁山”反抗精神的歇后语有：

梁山上的英雄——逼的3

梁山聚义——逼出来的

“水泊梁山”是“八方共域，异姓一家”的理想国，正所谓“天地
显罡煞之精，人境合杰灵之美。千里面朝夕相见，一寸心死生可同。相貌
语言，南北东西虽各别；心情肝胆，忠诚信义并无差。其人则有帝子神孙，
富豪将吏，并三教九流，乃至猎户渔人，屠儿刽子，都一般儿哥弟称呼，
不分贵贱；且又有同胞手足，捉对夫妻，与叔侄郎舅，以及跟随主仆，争
斗冤仇，皆一样的酒筵欢乐，无问亲疏。或精灵，或粗卤，或村朴，或风
流，何尝相碍，果然识性同居；或笔舌，或刀枪，或奔驰，或偷骗，各有
偏长，真是随才器使。……地方四五百里，英雄一百八人……”4《水浒》
中有如此一个好去处，大家不是慕名前往，而是“被逼无奈”，反映的是
各路绿林豪杰，各色草泽英雄“虽欲不反，焉可得乎”的曲折历程。民间
产生了这些有关“逼上梁山”的歇后语，正是抓住了“上梁山”与“被逼
无奈”之间的语义关联，采用引注的方式，解释了“上梁山”的原因。尽
管被逼无奈，“上梁山” 终依然是一种旗帜鲜明的反抗，而且这种反抗
是极端的、彻底的，正如谚语中所说“兔子急了会咬人”、“老鼠急了敢
咬猫”，带有了在走投无路的情况下什么样的人都有可能“不择手段、极
端行事”的意味。

3 施耐庵，古本水浒传[M]。石家庄：河北人民出版社，1985年。
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《水浒》中 为典型被“逼”上梁山的是林冲。林冲是一个中下级
军官，岳丈家的家资也颇为殷实。他在军中供职，因为武艺超群而当上了
八十万禁军教头，可以说是前途无量。小说的艺术张力就在于着力于体现
了他如何从一个循规蹈矩的官吏转变为一个啸聚山林的绿林好汉的矛盾承
接过程。而在此矛盾承接过程中大批以“林冲”为主体的歇后语形象地反
映了林冲是如何一步步被“逼”上梁山的。例如：

林冲买宝刀——哪知是计

林冲买宝刀——中了圈套

林冲买宝刀——中了诡计

林冲误闯白虎堂——单刀直入

林冲误入白虎堂——祸从天降

林冲误入白虎堂——有口难辩

林冲误入白虎堂——上当了

林冲误闯白虎堂——上当受骗

林冲误闯白虎堂——中了诡计

林教头发配沧州——一路风险

林冲到了野猪林——绝处逢生

林冲棒打洪教头——看破绽下手

林冲棒打洪教头——专看你的破绽下手

林冲看守草料场——英雄无用武之地

林冲棒打洪教头——后发制人

林冲奔梁山——逼上去的

林冲奔梁山——逼出来的

林冲奔梁山——官逼民反

林冲奔梁山——走投无路

林冲的后路——逼上梁山
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以“林冲”为主体的歇后语形成了一个歇后语类聚群。前半部分聚
合起来展现的正是林冲一步步妥协忍让一步步被紧逼不放的曲折过程，后
半部分则体现了使其 终走向反抗成为必然。

二、勇武刚强、敢作敢为的武侠精神二、勇武刚强、敢作敢为的武侠精神

民众处于社会 底层，面临着各种各样的压迫，而英雄凭借个人或
团体的力量对抗乃至征服这种压力，从而在民众心中引起了对英雄及其力
量的崇拜，歇后语中自然少不了对英雄优秀品质的褒扬。《水浒》是关于
梁山好汉的悲壮赞歌，宣扬了汉民族民间文化中始终推崇的除暴安良、扶
危济困、对社会有着强烈责任感的侠义精神。这种侠义精神通过文学、艺
术等各种方式被升华、凝炼，语言中的文化精华歇后语也以其特有的口传
方式不断构建和延续这一理想而又朴素的情怀。

武松是《水浒》中一位响当当的英雄好汉。这一人物一出场，就没
有理会景阳冈前“三碗不过岗”的训诫，借着酒意赤手空拳打死吊睛白额
猛虎。不仅如此，随着小说情节的发展，他怒杀西门庆，醉打蒋门神，血
溅鸳鸯楼，是典型的勇武豪爽的好汉。歇后语中饱含着对这位英雄形象朴
实而生动的记述，如：

武松连喝十八碗酒——没有罪(醉)

武松打虎——硬上岗

武松打虎——一举成名

武松打虎——艺高人胆大

武二郎打虎——三拳两脚

武松景阳冈上遇大虫——不是虎死，就是人伤

武松上景阳岗——专打拦路虎

武松复仇——毫不手软

武松斗杀西门庆——扔出他去

武松杀嫂——替兄报仇

武松进了二娘店——不怕刀的来了

武松路过十字坡——进了黑店

武松夜宿十字坡——误投黑店
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武松大闹十字坡——英雄不打不相识

武松当行者——将就材料

武松扮头陀——顺其自然

武松醉会蒋门神——给点厉害他看看

武松鸳鸯楼留字——好汉做事好汉当

武松打店——一家人不认一家人

另一位水浒好汉的代表——鲁智深，也是《水浒》中的重要人物，
他怒打镇关西、倒拔垂杨柳、大闹野猪林，是一个见义勇为、嫉恶如仇、
扶危济困、爱憎分明、仗义疏财、慷慨大方的英雄好汉。赞叹褒奖鲁智深
勇武侠义的歇后语有：

鲁提辖拳打镇关西——抱打不平

鲁达拳打镇关西——打他个鼻塌嘴歪

鲁智深出手——救了林冲一命

鲁智深出家——难守佛门清规

鲁智深倒拔垂杨柳——好大的劲

鲁智深倒拔垂杨柳——蛮劲十足

花和尚拔垂杨柳——好大的力气

水泊梁山一百零八位英雄中，李逵是一个独特的艺术形象。李逵江
州劫法场、沂岭杀四虎、大闹忠义堂，是一条天不怕地不怕的汉子。歇后
语中形象地记录了他爽直、暴躁、生性粗鲁和天不怕地不怕的性格。如：

李逵的板斧——那可不是好惹的

李逵举斧——刀下不留情

李逵抡板斧——以势压人

黑旋风的三斧头——砍完就没招了

李逵打宋江——过后赔不是

李逵大闹忠义堂——分不清真假宋江

李逵判案——乱打一通



 32    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

李逵升堂判案——乱打一通

李逵判案——强者有理

李逵遇虎——斩尽杀绝.

三、称兄道弟的江湖义气三、称兄道弟的江湖义气

所谓“江湖”，字面上引申为人们活动的范围，即我们通常所指的“
社会”。事实上，“江湖”是汉民族传统文化中的一种非官方的社会活动
形式，一种人际关系的交往形式。农耕社会背景下，基于以血缘关系为纽
带的宗族大家庭关系模式，“江湖”交往的特征即是陌生人之间的“兄弟
相称，哥们儿义气”。

《水浒》中的一百单八将，堪称江湖人物大全。他们按照某种契约
标准，排定座次，形成了没有血缘的兄弟关系，从此长护幼，幼忠长，一
切行事严格地遵从于这种约束，一切情义质朴地出发于这种交往。于是，
他们同心同德，为民众惩恶扬善，济贫扶弱，干出了轰轰烈烈的一番大事。
鲁智深大闹野猪林，使得结义弟兄林冲免于一死。柴进门招天下客，视天
下往来的好汉为弟兄。为了救护“有一套富贵来与他说知”的刘唐，晁天
王不怕“担着血海也似干系”，为“心腹弟兄”通风报信。此外，宋公明
私放晁天王，朱仝义释宋公明，武松醉打蒋门神，花荣大闹清风寨都是为
了兄弟情义。为了营救宋江，戴宗传假信，梁山好汉劫法场。时迁落难，
宋公明三打祝家庄。为营救史进、鲁智深，宋江大闹西岳华山；为了给长
兄晁盖报仇，宋公明夜打曾头市。这些事例都说明“梁山一百单八将，不
分男女拜兄弟”，大家不分贵贱，不问亲疏，不论男女，“皆兄弟也”。
结义兄弟之间，相濡以沫，拔刀相助，体现的正是所谓的“江湖文化”。
水浒歇后语中就有着十多条以此为题材的歇后语：

梁山好汉——重义气

梁山泊的好汉——不打不亲热

梁山的兄弟——不打不成相识

梁山兄弟——不打不亲

梁山兄弟——越打越亲

梁山的兄弟——志同道合

梁山的兄弟——论秤分银

梁山兄弟——大块吃肉,大碗喝酒
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梁山上的朋友——不打不相识

梁山上的好汉——有福同享，有难同当

梁山的英雄好汉大多数都处于社会的底层，极为普通甚至低下的生
活地位和各自波折的生活经历形成了他们特殊的文化心理和文化意识，他
们忠君唯上、重圣唯贤，但更崇义尚勇、尊义重侠。这种独特的文化心理
和群体意识构建了梁山好汉的集体人格，体现了俗文化在中国古代文人精
神为主体的精神世界中的独特价值。

四、水浒歇后语的戏谑性四、水浒歇后语的戏谑性

水浒歇后语，大都是以家喻户晓的人物形象为创作的基础，不论是
梁山英雄还是市井小人，都以 能突出人物特色的创作素材为由头和依托，
运用想象、夸张等手段，重新构建出这些人物形象的具体事例，引出所要
表达的内容与感情。这些产生于民众生产与生活中的歇后语生动、有趣，
既符合人物的性格特点，又与民众的生活紧密相关，调侃间流露出了集体
的文化意识。

武大郎不是《水浒》重点刻画的人物形象，但以身材矮小的“武大
郎”为题材构成的歇后语，却有相当比重。特别是以“武大郎开店”为题
材形成的歇后语在社会上广为流传。像“武大郎开店——高我者不用”意
思是说只用矮子，不用高人，嫉贤妒能。在日常生活中，人们常借“武大
郎开店”的比喻领导容不下能人， 比喻不敢用比自己能力强的人，比喻压
制、打击别人和不择手段抬高自己的人。围绕着武大郎的身材矮小推衍虚
构出的歇后语主要有：

武大郎的身材——不够尺寸

武大郎放风筝——起手不高

武大郎的脚指头——一个好的也没有

武大郎的包子——七大八小

武大郎出摊——没好货

武大郎攀杠子——上下够不着

围绕着嘲笑武大郎性格软弱形成的歇后语有：

武大郎打虎——没生成那个拳头

武大郎卖豆腐——人熊货软
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武大郎叫门——熊人到家

相貌丑陋、粗鲁爽直的李逵，经常在冲动之下做出令人啼笑皆非的
事情，与小说中许多沉稳方正的人物形成了鲜明的对比，这也正是该人物
的特色之处，为百姓所熟知。因此，以戏谑的方式围绕他的外貌及性格特
点创造了许多歇后语。例如：

李逵卖煤炭——黑对黑.

李逵卖煤炭——黑上加黑

李逵装哑童——目瞪口呆

李逵拿起绣花针——有劲使不到点儿上

李逵绣花——力不从心

李逵绣花——心有余而力不足

李逵捉鱼——一条得不到

张三遇李逵——黑对黑

李逵裹脚——难缠

李逵遇着张飞——你痛快，我干脆

李逵搬四书——冒充读书人

吴用是《水浒》塑造的足智多谋、冷静沉着的智者形象，他率领起
义军作战，几乎未遇到与之抗衡长久的对手。歇后语“梁山的军师——无
(吴)用”利用的却是吴用名字和“无用”的谐音，智者和“毫无用处”的
鲜明落差带来强烈的戏谑效果。以“武松”为戏谑对象的歇后语有：

武松卖刺猬——人强货扎手

武松捡禾——有棍耍

武松看鸭子——英雄无用武之地

武松绣花——胆大心细

水浒歇后语的戏谑性来自于前半部分对水浒人物漫画式的描写，后
半部分是喜闻乐见的解说和超越常规的想象，在前后两部分的配合下传达
出一种幽默、讽刺的效果。
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五、结语五、结语

我们认为，语言的形成标志着人类文化的进步。同时，语言又使人
处于一种确定性的文化意识之中。由于文化意识、思维方式的作用，人们
在使用语言和创造语言时往往具有一种“文化本能”——按照文化意识、
思维模式来遣词造句或创造词语，从而使说话者的话语习惯及语言特色带
有强烈的“民族性”和“国民性”的特点。《水浒传》中出现的大量歇后
语深刻地反映了这一点，也就是说，水浒歇后语的泛化、通用化不是独立
的单纯的词义演变问题，而具有深刻的历史文化背景，是一种重要的语义
文化现象。水浒歇后语在汉语中的广泛应用使我们认识到，汉民族源远流
长的英雄主义及侠义文化底蕴是其形成的社会基础，它反映了英雄主义及
侠义文化在我们的生活中、在中国社会中占的位置非同一般。中国人向来
重视实际的推理经验，注重类比推理，而类比推理强调相似性以及相关性。
因此，水浒歇后语同人们生活场景的方方面面都存在着同构关系，这也使
得其通用于社会生活的各个领域。水浒歇后语强化了汉民族的思维模式，
使中国人在英雄主义及侠义文化的民族氛围中，形成了一定的考虑问题、
认识事物的习惯和方法，进而使得水浒歇后语具有了深厚的民族文化底蕴。
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“得了(liǎo)”类结构式的词汇化过程考察”“得了(liǎo)”类结构式的词汇化过程考察” 

Lexicalization of “De liao” Construction Group

王咸慧 北京语言大学

【摘要】 能性标记“得”既可以前置于动词“了”，组成结构式“

得了(liǎo)”，也可以后置于动词“了”，组成结构式“了得”，从共时

层面上看，两者的用法有同有异；此外，它们的否定形式“不得了”和“

了不得”也获得了独立的意义和功能，它们的意义不可以从肯定形式中推

导出来。本文考察这四个结构式词汇化的过程。研究表明：四个结构式共

时平面上的异同可以从历时角度各自词汇化路径上的差异得到解释。在它

们词汇化的过程中，特定的语境为其重新分析提供了句法上的可能，回溯

推理为其意义的演变提供了语义上的条件。

【关键词】“得了(liǎo)”类结构式  词汇化  回溯推理  能性标记

Abstract: The maker for expressing ability “de” can be put in front of 
verb, such as “de liao”, it also be placed after the verb, such as “liao de”, there are 
both similarities and differences among the two constructions; furthermore, their 
negative forms “bu de liao” and “liao bu de” have other meanings, which cannot 
be deduced from their affirmative forms. This paper investigates the lexicalization 
of these four constructions. This study shows that, the similarities and differences 
of these four constructions in synchronic can be explained by the path of their 
lexicalization. During this process, the abduction is an important factor to make 
the conversational implicature as the solid meaning of the constructions.

Key words: “de-liao”construction, lexicalization, abduction, potential 
marker 



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   37

一 “得了”类结构式在共时平面上的用法

能性标记“得”与动词“了”可以构成两个结构式①，即“得了”

和“了得”，其否定结构式为“不得了”和“了不得”。在现代汉语共时

平面上，它们有以下几种用法：

【得了】用于反问句中，表示情况很严重，如：

 (1) 这还得了！

【了得】

A 用于反问句，表示情况严重，没法收拾，如：

 (2) 大堤决口了，那还了得！

B 表示某方面很突出：

 (3) 此人武功十分了得，可不要轻视。

【不得了】

A 表示情况严重，没法收拾，如：

 (4a) 哎呀，不得了，出了大事啦！

 (4b) 粗心大意，出了事故可不得了。

B 表示程度很高，如：

 (5) 今年夏天热得不得了。

【了不得】

A 大大超出寻常；很突出，如：

 (6a) 这可是一件了不得的事情。

 (6b) 别把这么一件小事看得多么了不得。
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B 表示情况严重，没法收拾,如：

 (7a) 了不得，着火啦！

 (7b) 您这么大岁数，摔了可了不得。

C 表示程度很高：

 (8) 得知自己考试通过了，他高兴得了不得。

这四个词汇形式既有相同的用法，又有各自不同的意义，它们相同

的用法表现在：

第一，“了得”和“得了”都可用于反问句，表示情况严重，如：

 (9a) 如果被家里人知道了那还了得?

 (9b) 如果被家里人知道了那还得了？

第二，“了不得”和“不得了”都可以用于夸张陈述，说明一件事

情严重，如：

 (10a) 您这么大岁数，摔了可了不得。

 (10b) 您这么大岁数，摔了可不得了。

第三， “了不得”和“不得了”都可以表示程度深，如：

 (11a) 他高兴得不得了。

 (11b) 他高兴得了不得。

它们不同的用法表现在：

第一，“了得”可以表示“超出寻常，某方面能力很突出”，是一

种正面评价，但是“得了”没有这种用法，如：

 (12a) 孩子们个个水性了得。

 (12b) *孩子们个个水性得了。
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第二，从形式上看，“了得”和“得了”的否定形式是“了不得”

和“不得了”，但是从意义上看，“了不得”和“不得了”并不是对其肯

定形式的否定，而获得了独立的意义和功能，如：

(13a) 这个人唱歌果然了得。

(13a’)这个人唱歌果然了不得。

(14a) 妈妈高兴得不得了。

(14b) *妈妈高兴得得了。

我们将这四个词汇形式统称为“得了”类结构式，其用法异同列如

下表：

表1 “得了”类结构式用法异同对比

了不得 不得了 了得 得了

情况严重 + + +(反问句) +(反问句)

程度高 + + - -

能力突出 + + + -

二 “得了”类结构式的词汇化路径

“得了”类结构式在共时平面上的异同很可能是历时词汇化路径不

同的一种体现，本章分析四个结构式在历时文献中的使用情况，讨论触发

它们发生词汇化现象的句法环境和语用机制。

3.1“了得”在历时文献中的使用情况

“了得” 初见于北宋的文献中，此处的“了”为“领悟、理解、

明白”义。据 Chaofen Sun (1996:143),“得”在此处已经语法化为一个表示“

可能性”(possible) 的标记，“了得”是“V得”结构中的一个代表，表示“

如： 
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(15) “知止而后有定”，只看此一句，便了得万物各有当止之所。(北宋

《朱子语类》)②

(16) 字字玩索，以求圣人作易之意，庶几其可。一言半句，如何便

了得他！(北宋《朱子语类》(

(17) 若闲时不曾知得，临事如何了得。(北宋《朱子语类》)

在北宋、元代和明代的语料中，“了得”有表示“完结”的用法，

其中，“了”为完结义动词，“得”为用于动词后的能性补语，表示“有

能力完成某事”。该用法的“了得”可以用于否定句，如例(18)，也可以

用于反问句，如例(19)、例(20)。

(18) 秦曰：“此事不然，我当时做这事，尚拖泥带水，不曾了得。”

问：“何事未了？”曰：“是未取得他中原。”(北宋《朱子

语类》)

(19) 你后面日子正长哩，终不然做针线娘了得你下半世？(元 话本 

《元代话本选集》)

(20) 况且手段挥霍，家中空虚，怎能了得这妮子终身？(明 小说《

二刻拍案惊奇》)

“了得”表示“肯定能力”的正面评价功能， 初见于南宋，但仅

此一例，如例(21)，明代开始广泛出现，如(22)。

(21) 回回之狡心可畏，且多技巧，会诸国言语，真是了得。(南宋

《黑鞑事略》)

(22) 谁知汉皇心变，忌韩信了得。(明 小说《喻世明言》)元代的语

料中出现“了得”表示“情况严重，没办法收拾”的用法，用于

反问句句尾，如：

(23) 老爷若知此事，如何了得！不如回家报与老爷知道。(元 话本

《元代话本选集》)

(24) 衙门受累费钱，且又误了生意，这怎生了得？(明 小说《醒世

姻缘传》)
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该用法 早见于元代语料，且与现代汉语反问句中的“了得”用法

基本一样，不能做分析性的解读，已经成词。

3.2“了得”发生词汇化现象的句法环境和语用机制

基于以上分析，我们可以从历时的角度总结出“了得”这一结构式

的不同用法，总结如下：

(i) 有可能了解或明白某事；

(ii) 有可能完结某件事；

(iii) 表示能力强，对某人某种能力积极的认可和赞叹；

(iv) 用于反问句，表示情况严重，没有办法收拾。

在(i)和(ii)中，“了得”的意思仍然可以从两个成分的意思中推导

出来，这两种用法在现代汉语中已经消失，在(iii)和(iv)中，“了得”已

经凝固成词，在现代汉语中已然存在。本节分析“了得”从(i)、(ii)用法

演变出(iii)、(iv)用法的词汇化过程以及促使它发生词汇化的句法环境和

语用机制。

第(iii)种表示“能力强”的用法初见于南宋，明代开始广泛出现，

用于陈述句的句末，其修饰的主语是人。经考察我们发现，明代之前用于

陈述句中的“了得”，有两种用法，一种用来表示“有可能完结某事”即

用法(i)，如：

(25) 光自到洛之日，专以修《资治通鉴》为事，于今六年，仅了得

晋、宋、齐、梁、陈、隋六代，奏御。(宋 笔记 《罗氏识遗》)

这种用法的“了得”均带宾语，若不带宾语，则多用于表示已然的

否定句中，如前文例(18)。另一种用法是表示“可能知道”，即用法(ii)

，如前文例(15)，为便于分析，再附于此处：

(15)“知止而后有定”，只看此一句，便了得万物各有当止之

所。(北宋《朱子语类》)

在例(15)中，“了得”的内容在这一动词短语的后边，这种用法的“

了得”，其对象还可以放在动词短语之前，从而形成“施事+对象+动词”

这种结构，如：
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(26) 学者宁事事先了得，未了得“一”字，却不妨。(北宋《朱子

语类》)

同期的语料中我们发现，“了得”还用于兼语结构的后一个动词短

语中，如：

(27) 大凡学者，无有径截一路可以教他了得；须是博洽、历涉多，

方通。(北宋《朱子语类》)

我们认为这是促发“了得”发生词汇化的语法环境，因为这时“得

以知道”的具体内容已经无法在临近的上下文中找到了，与“了得”相邻

的线性序列上的成分为兼语句中第一个动词的宾语，也是第二个动词“了

得”的主语。例句(27)中的“了得”有两种解读，它既可以理解为“得以

知道”，也可以理解为“某方面能力超群”。但是在前文例(22)中，“了

得”只能被理解为“能力超群”的正面评价功能。如：

(22)谁知汉皇心变，忌韩信了得了得。(明 小说《喻世明言》)

此外，语用上的回溯推理也为“了得”意义的变化提供了条件。其

演变推理模式可以描述为：

事理：如果一个人能力强，那么他通常能够领悟很多事情。

事实：字面义是一个人有能力领悟事情。

推论：话语义说明这个人能力强。

表示“情况严重”义的“了得”出现在元代，为了考察其来源，我

们统计了元代以前的语料，包括“了得”的用法及使用数量：

表2 元代之前“了得”用法及使用数量表

“领悟、明白”义 “完结”义 不明

陈述句 反问句 陈述句 反问句
6

70 27 8 1*
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根据对元代前“了得”的语料考察我们发现，用于反问句中的“了

得”共有28例，其中，“领悟、明白”义的“了”为27例，“完结”义的“

了”为1例。从使用频率上看，两者比例为27:1。

表示“情况严重”用法的“了得”均用于句末。在我们上一部分的

分析中发现，反问句中“完结”义的“了得”无论是在元代之前还是在元

代之后，其后边都需带宾语，也就是说，这种用法的“了得”不位于句子

的末尾。从句法环境上来看，它与用于句尾表示“情况严重”的“了得”

并不相同。而“领悟”义的“了得”既可以带宾语，也可以用于句尾，这

种用于句尾的“了得”与表示“情况严重”的“了得”在句法环境上恰恰

相似，如例(28)和例(29)。

(28) 盖道理缜密，去那里捉摸！若不下功夫，如何会了得了得！(北宋 

《朱子语类》)

(29)若闲时不曾得知，临时如何了得了得。(北宋 《朱子语类》)

从使用频率和句式结构两个方面看，“了得”从短语变为词很可能

发生在表示“领悟”义且位于句末的这种环境中。例(28)的意思为：“如

果不下功夫去捉摸(道理)，怎么可能会明白？”例(29)与例(28)意思相同。

此时，“了得”都处在一个假设复句的后一小句中，前句的假设都是一种

负面情况，即说话人不希望发生的事情，如“不下功夫”、“没有一个大

的心胸”等等。而且，前一复句中，都有否定词。这样的句法环境为“了

得”重新分析为“情况严重”提供了一个可能。其复句的逻辑语义可以抽

象为：

[如果+<负面情况>，那么<怎么会明白？>]

到了元代，则出现了另一种用法，为分析方便，将前文例句附于此处：

(23) 老爷若知此事，如何了得了得！不如回家报与老爷知道。(元 话本

《元代话本选集》)

在这句话中，“了得”已经不是“明了、知道”的意思了，因为这

个复句中，前一小句的动词是“知”，如果后一小句的“了得”仍是“明

了”义的话，该复句的语义是前后矛盾的。并且，前一复句从字面上并不

能看出是负面情况，“老爷若知此事”是一个中性的情况，这种情况如果

发生，其后果是怎么样的，需要根据后边的信息来判定。此时，“如何了
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得”表示的是“怎么样应付”。其复句的逻辑语义可以抽象为：

[如果+<某种情况>，那么<如何应付>？]

当一种情况不好应付时，它很可能是一种非常严重的情况。渐渐

地，“了得”已经固化为一个词，并且吸收了原先句式所体现出的“情况

严重”义。如：

(24) 衙门受累费钱，且又误了生意，这怎生了得了得？(明 小说《醒世

姻缘传》)

因此，我们可以从以上的分析中归纳出“了得”词汇化的两条路径：

(a) 有能力领悟某事>能力超群

(b) 有能力领悟某事>用于反问句（怎么能够明白）>用于反问句

(怎么能够应付)>情况严重

3.3 “得了”在历时文献中的使用情况

“得了”初见于唐代语料中，北宋之后广泛存在，此时的“得了”

还没有固定成词，仍然是一个可以分析的短语。“得”在此处不是实义动

词“得到某个具体的实体”，而是一个虚化了的前 成分，表示“获得某

种状态”，“得了“表示“得以明白、得以理解”的意思，如：

(30) 五祖忽见惠能但，即善知识大意，恐众人知，五祖乃谓众人

曰：此亦未得了得了! (唐 佛语录 《六祖坛经》)

(31) 浩曰：“决大事正自难，顷日来欲使人闷，闻卿此谋，意始得

了。”(北宋 史书 《册府元龟》)

(32) 理会得十分是当，也都不管自身己事。要须先理会这个路头。

若分別得了，方可理会文字。(北宋 语录 《朱子语类》)

(33) 致其知者，自里面看出，推到无穷尽处；自外面看入来，推到

无去处；方始得了，意方可诚。致知、格物是源头上工

夫。(北宋 语录 《朱子语类》)
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此外，“得了”还表示“可以完结”义，可以用于否定句，如例(34)

，也可以用于反问句，表示“什么时候可以完结”，如(35)、例(36)，或“

怎么可能完结”如例(37)。

(34) 秦桧死,有论其党者,不能如此。只管今日说两个,明日又说两

个,不能得了得了。(北宋 语录 《朱子语类》)

(35) 天下书尽多在。只恁地读，几时得了得了。须大段用着工夫，无一

件是合少得底。(北宋 语录 《朱子语类》)

(36) 某在漳州要理会某事，集诸同官商量，皆逡巡泛泛，無敢向

前。如此，几時得了得了！(北宋 语录 《朱子语类》)

(37) 如今只随例送下某部看详，迁延推托，无时得了得了；或一二月，

或四五月，或一年，或兩三年，如何得了得了！(北宋 语录 《朱

子语类》)

此时的“得了”仍可以看做一个可分析的短语，因为在“得了”所

在句子的前一分句中均表示一个进程的事件。一个处于进程中的事件需要

具备两个要素：一是行为活动，二是占用时间。第一点在语言表层上的体

现是，句子中的动词可以体现出行为的快慢，如例(36)中的“逡巡”，如

果动词自身不能表示速度，如例(35)中的动词“读”，那么句子中要有一

些词语，它们与动词搭配可以推测出事件进程的快慢，如(35)中的“多”

；第二点体在语言表层上的体现是，句子中有时间词并且时间词带有序列

性，至少两两共现，如例(34)和例(37)

到了明代，“得了”出现了两种意思共存的现象，其中一些我们可

以把它分析为“得以完成”，如例(38)、(39)。

(38) 只怕我有万恨千愁，假饶会面难消。我有满腔愁怨，写向鸾笺

怎得了？(《闲情偶寄》明 李渔)

(39) 庆奴道：“你只管教我在这里受苦，却是几时得了？”(明 小

说 《警世通言》)

我们可以把明代用于反问句中的“得了”看作是从“得以完结”到“

情况严重”的过渡阶段。例(38)中，“得了”所在的前一小句当中，仍然

有表示“进程”概念的对应词“满”，所以，此处的“得了”仍是“完结”
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义；例(39)中，前一分句中已经不出现表示“进程”概念的标志了，它表

示的是说话人无法容忍，情况严重的事件，说话人用反问的方式表达出一

种诉求，即希望这样的事件快些结束，“得了”前的疑问词“几时”是

后一个提示，因此此处“得了”仍做“完结”义解读。

到了清代，“得了”的用法与现代汉语中的基本一致，用于反问句，

表示“情况严重，没有办法收拾”，如：

(42)拉拉扯扯的带了一大堆子人来，我看你将来怎么得了得了！(清 小说 

《二十年目睹之怪现状》)

【表示“你如何应付”？施事志向 (agent-oriented)】

(41)而且那旗子上面有印，此时抢去，如何得了得了。（清 小说 《狄公案》）

【表示情况严重，言者指向 (speaker-oriented)】

(42) 中国百姓太愚，中间这一般人又太刁，如何得了！(清《春明梦录》)

(43) 好险！好险！倘若被皇上瞧破了此事如何得了！（民国 小说

《宋代宫闱史》）

3.4“得了”从“完结”义到“情况严重”义的语用机制

 “得了”表示“完结”义时，用于否定句和反问句，实际表示的意

思是“不能完结”，从表示“不能完结”到表示“情况严重”，实际上是

由回溯推理带来特定的会话含义，并进一步固化为词语固有的语义内容，

其一般的机制如下。

回溯推理：

事理：如果一个情况严重复杂，那么它通常是无法完结的。

事实：字面义是无法完结。

推论：话语义是说明这种情况严重。

如上所述，“得了”词汇化路径如下：

得以完结>(用于反问句)表示无法完结，推理出情况严重。
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因此，“得了”和“了得”虽然都可以用于反问句中，表示情况严

重，(如：如果被家里人知道了那还了得/得了？)但是其词汇化的路径不是

完全相同的。“了得”用于反问句，表示“怎么能够明白”，其前一小句

是一个表示负面情况的假设复句，“了得”吸收了这种语境意义，逐渐词

汇化，表示情况严重，此外，用于陈述句中的“了得”从表示“有能力领

悟”引申为“肯定能力”的强调用法；而“得了”用于反问句，表示“无

法完结”，回溯推理出情况严重的用法。

3.5 “了不得”在历时文献中的使用情况

“了不得”初见于北宋语料，表示“不能应付、不能平息”的意思，

在这种用法中，“了不得”的受事位于句首，动词短语“了不得”处于句

末的位置，其句子结构为“topic + (adv) +了不得”，如： 

(44) 靖康之祸，纵元城了翁诸人在，亦了不得了不得。(北宋《朱子语

类》)

(45)“高祖欲易太子，想亦是知惠帝人才不能负荷。”曰：“固是。

然便立如意，亦了不得了不得。盖题目不正，诸将大臣不心服。(北

宋《朱子语类》)例(44)中，“了不得”的受事“靖康之祸”

被放到句首，充当句子的话题，“了不得”位于句子的说明部

分。我们认为这种语境为“了不得”的词汇化提供了一个可能

的条件。汉语中，前置的“受事”是有标记项，具备特殊的功

能。如：

(44’)纵元城了翁诸人在，亦了不得了不得靖康之祸。(北宋《朱子语类》)

在(44’)中，“靖康之祸”处在一个无标记的宾语位置，它是句子

的新信息所在。而(44)中，“靖康之祸”处于句首，它是一个已知信息，

后边的内容是对它的说明、介绍或评论。(44’)句预设是听话人不知道“

无法应付”的是什么事情，而(44)预设是听话人不知道“靖康之祸”这件

事情的有关信息。这种话题说明结构为“了不得”的词汇化提供了温床。“

了不得”位于话题之后的说明的位置上，促使其滋生对所谈内容的评价，

从而使它发生从“无法应付”到“后果严重”意的演变。这种推理机制如

下：
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事理：如果一件事情的后果非常严重，那么它通常是不能很容易地

应付的。

事实：字面义是无法应付。

推论：话语义是说明这件事情的后果严重。

这种表示“后果严重”的话语意义被“了不得”结构式本身吸收，

进而凝固成它自身的意义，如：

(46) 你说什么话？我夫主知道时了不得，再来休说这般不晓事的

话。(元《朴通事》)

(47) 妈妈切不可造次，这件事了不得。(明 小说《二刻拍案惊奇》)

这时，“了不得”已经成词，它已经不严格受句类的限制，既可以

做谓语，也可以单独使用，如：

(48)了不得！这情管又是你这忘八羔子干的营生！(明 小说《醒世

姻缘传》)

此外，“了不得”从表示“后果严重”发展出类似程度补语的用法，

如：

(49) 甄监生待要拔出时，却像皮肉粘连生了根的，略略扯动，两下

叫痛的了不得。(明 小说《二刻拍案惊奇》)

(50) 若要他把与人，就心疼的了不得。(明 小说《初刻拍案惊奇》)

(51) 我们王爷下朝就把此事奏明娘娘，把个娘娘乐得了不

得。(明 小说《七侠五义》)

由“严重后果”的用法发展出“程度高”的用法，在语言中具有普

遍性，如“死”、“毙”都有表示负面的后果义，它们都可以做程度补语，

表示程度高，如“累死了”、“酷毙了”等。

“了不得”由“程度高”的用法进一步引申出“超出寻常”的功能，

这种夸张的陈述既可以是正面评价，如例(51)—(53)，也可以是负面评价，

如例(54)。
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(51) 成了一部书之后，单是这笔译费就了不得。(清 小说《二十年

目睹之怪现状》)

(52) 你们读书人的记性真了不得。(清 小说《二十年目睹之怪现

状》)

(53) 少爷的文章进境，真是了不得。(清 小说《二十年目睹之怪现

状》)

(54) 老爷这一回来，奴才们要再不作个样子给他们瞧瞧，越发了不

得了得了。(清 小说《侠女奇缘》)

“了不得”词汇化的路径为：

不能应付>后果严重>程度高>超出寻常。

这里我们也可以看到，“了得”和“了不得”不对称的现象，其实

是两者词汇化路径不同但却又有交集的一种体现，如：

(55a)此人武功果然了得。——肯定能力的正面评价功能

(55b)此人武功果然了不得。——超出寻常的用法

3.6“不得了”在历时文献中的使用情况

“不得了”初见于北宋的语料，表示的是“不能应付”，如：

(56) 这“临事而惧”，便是戒慎恐惧底心。若有所恐惧，心惊胆

畏，便不得了。(北宋 语录 《朱子语类》)

在我们的统计中发现，“不得了”在清代之前，只有这一例，这种

情况出现的原因还有待进一步地考察。从清代开始，“不得了”的用例开

始出现，其词汇化的路径与“了不得”相似，如：

(57) 设或走露风声，性命难保。不但你一人受累，连我与武大人也

不得了。(清 小说《狄公案》)

(58) 又怕被沈剥皮晓得了是不得了的。(清 小说《九尾龟》)

(59) 这几年失了馆地，更闹的不得了。(清 小说《二十年目睹之怪现状》)
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(60) 吕洞宾一经落地，只觉身子软软的，舒适得不得了不得了。(清 小说

《八仙得道》)

(61) 若说是来献物件的，那更加不得了不得了，那些守门小臣，非大索贿

赂不可。(民国 小说《上古秘史》)

例（57）和例（58）表示“后果严重”；例（59）和例（60）表示

强调“闹”和“舒服”的程度很高，例（61）是一种超出寻常的评价。“

不得了”的词汇化路径归纳如下：

不能应付>后果严重（负面）>程度高>积极评价

四 小结四 小结

本文通过对四个结构式历时角度的考察，梳理它们词汇化的路径、

演变语境及语用推理的过程，发现四个结构式共时平面上的异同可以从历

时角度各自词汇化路径上的差异得到解释。在它们词汇化的过程中，特定

的语境为其重新分析提供了句法上的可能，回溯推理为其意义的演变提供

了语义上的条件。文章的几点结论为：

1 句法环境不同，共时平面上看似相同的用法可能来自不同的源头。

2 词汇化的过程中有交叉，所以不同的结构式会有相同的用法。

3 句法结构的变化影响信息结构的解读，从而为词汇化提供了临界

环境。

4 回溯推理所带来的特定的会话含义会因为使用频率进一步固化为

构式固有的语义内容。

附注

① 由于本文考察这四个词语从非词到词的演变过程，故将它们暂称

为“结构式”。

② 本文语料来自北京大学古代汉语语料库(网络版)，均已标明出

处，未标出处的句子为笔者自编。
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泰国学生汉语词汇习得偏误类型及其原因分析泰国学生汉语词汇习得偏误类型及其原因分析

Error type Analysis and reasons of Chinese Vocabulary 
Among Thai Students

[泰国]许美玲

[Thailand] Phattrarapaphar Thongthaengyai

【摘要】【摘要】在汉语中，“词汇偏误”是泰国汉语教学和学生习得的难

点，制约着泰国的汉语教学实践，是影响泰国学生汉语水平提高的一大障

碍。“词汇偏误”是个别的偏误特征，需要设置各种各样的情景，然后给

学生推出“词汇偏误”的难点。为了为这一“老大难”的教学问题解决提

供一种新的思路和方法，从而进一步改善和提高课堂教学效果，本文从偏

误分析的角度出发，通过阐释文章并结合个人的汉语教学经验，采用对比

分析的研究方法，基于部分词汇学理论进行分析和研究，针对泰国学生常

见的词汇偏误和词汇学习策略进行了考察和探讨。同时对汉语习得者的泰

国学生的词汇偏误进行分析和分类，总结了十四种偏误现象，并对这些偏

误出现的原因进行了分析，同时探讨了词汇学习策略的方法和建议。

【关键词】【关键词】汉语；词汇偏误；偏误分析  

Abstract :  In the Chinese Language, “vocabulary errors” is not only a diffi cult 
concept to teach, but also a diffi cult concept to grasp among Thai students. As a result, 
it can often affect Thai students’ ability to increase their level of profi ciency in the 
Chinese Language.  “Vocabulary errors” are unique in its own sense, as it is often placed 
in a variety of different scenarios that may convey different meaning depending on its 
context. This has created a great deal of learning diffi culty for students. In order to solve 
this persisting problem, new learning styles and teaching methods are provided in this 
paper in effort to improve and increase learners’ outcomes in the classroom. This article 
takes form through an error analysis perspective. Through investigation and discussion, 
comparison and analysis, analyze the questions on the basis of lexicology theory, this 
article specifi cally targets Thai students’ common vocabulary mistakes and vocabulary 
acquisition strategies. At the same time, the author analyzes the mistakes and classifi es 
the mistakes into fourteen types, and then concludes the reasons. In this investigation, 
the author has complied summaries of previous research and articles as well as personal 
teaching experience to examine Thai students and their common vocabulary errors, along 
with constructive teaching methods.

Key Words : Chinese language, vocabulary errors, error analysis 
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一、 引言

词汇偏误是泰国学习者学习汉语过程中不可避免的现象，也是一个

比较棘手的问题。作为一名泰国汉语教师，笔者注意到泰国学生学习汉语

词汇时经常出现偏误。学生所犯的每一处错误都可以成为一个偏误出现的

原因。前人对这个问题已经有所研究，且取得较多成果。本文为了更深入

地了解这些偏误产生的原因并找出避免偏误产生的方法，笔者对泰国学生

的一些偏误例句进行了分析，根据自己的教学经验对这些偏误作了一个详

细地分析和归类，方便以后教学的改进和提高。这份工作不仅有利于笔者

在教学上帮助泰国学生减少词汇使用的偏误，提高笔者的汉语教学能力，

同时也有利于提高笔者的语言辨别能力及掌握新知识的能力。

二、汉泰词汇偏误分析

(一)适用对象偏误

例如：

*我的爸爸真漂亮漂亮1。

พอของฉัน ดูดี

很多学生在表达“我爸爸很帅”的意思时，错用了“漂亮”一词。

因为在大多数教材和词典中，“漂亮”翻译成泰语就是“ดดู,ี สวย”，该词在

泰语中具有“好看”与“漂亮”两种含义。而在《现代汉语词典》中，“

漂亮”的解释如下： 好看，美观‚出色；帅：英俊；潇洒；漂亮。泰语中

的“ดดู,ี สวย”的适用对象可以是男人也可以是女人，在汉语中，漂亮的适用

对象是女人，不能是男人，而“帅”的适用对象是男人，不是女人。

词典对“帅”的解释和对“漂亮”的解释很容易让学生误解，“帅”

可以用“漂亮”表达，虽然词典解释很详细，也能在一定程度上把这个两

1 敬峥（2012）泰国学生汉语词汇偏误分析与学习策略探讨，中央民族大学硕士学位论文。
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个词区分开，却没有对词的用法进行详细分析。这在教学中尤其要注意的

地方，一个词的适用对象，感情色彩应该作为教学中的重点。教材和词典

却没有明确告诉学生这个词的应用对象是男人还是女人。其实本句正确表

达方法是“我的爸爸真帅”，偏误出现的原因在于学生还没有真正领会汉

语中的“漂亮”含义，更没有理解漂亮一词的适用对象，导致语义偏误。

(二)混淆词汇学概念

例如：

*我把把他作为为儿子1。

ฉันเอาเขามาเปนลูก

这里所谓的“混淆词汇学概念”就是指学生分不清汉语中的音节，

语素，词。

黄伯荣，廖旭东在其《现代汉语》中对以上三个概念定义如

下：“音节是交谈时自然感到的 小语音单位。”“语素是 小的有音又

有义的语言单位。”“词是语言中 小的能够独立运用的有音有义单位。”

泰语中“ เอา . . . . . . . . . . . . . . เปน . . . . . . . . . . . . . .”句型翻译成汉语时与“

把.......为........”的结构相同，但在用法上是不同的。这里应该

用 “把........当作.......”，因为固定的结构是“当做”与 “把”

连用，形成了 “把.......当作........”的结构。泰国学生将“

把.......为.......”的结构直接翻译成汉语，忽略了汉语的“把.......

当作........”的结构。再加上汉语中的“为”，在泰语中也可以译

为“当、是”的意思。因此，学生也没有考虑到语言差异就直接使用，导

致语义偏误。学生之所以会出现错误，是因为学生分离了汉语中整体存在

的词，在“把……作为”的句式中，“作为”是一个整体，“为”是不能

单独存在的，否则这个句式就不能成立。学生还没有弄清楚音节的概念，

语素的概念，词的概念。学生只看到了汉语中的音节，却没有理解“为”

的意思，没有明白“作为”是一个整体，是一个词。所以，学生容易犯错，

这说明学生的基础知识不够扎实，对词的意义理解还不够。

1 来源：泰国艺术大学教育学院学生的作文。
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(三)语义混淆

*艺术大学十一月一天开学1。

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปดเทอมวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน

 由于汉语中的 “日”“天”翻译成泰语都是 “วัน”，所以泰国学生

在使用时经常会出现错误，将“日” 与 “天”混淆。现代汉语词典中，“

日”有多个义项，其中一个便是“用于计算天数”；“天”其中的一个义项

是“用于计算天数”，但是也有另一个义项“一昼夜二十四小时的时间，

有时专指白天”。这样的解释必然会让学生误用，我们就应该告诉学生在

日期的表达中用“日”，“天”一般取用“一昼夜二十四小时的时间，有

时专指白天”这个义项。两个词的义项都多，还有相同的义项，如果没有

很好地区分这两个词，必然会发生语义混淆，导致学生误用。

(四)语序偏误

语序偏误，即错序。泰语和汉语都属于汉藏语系，形态变化少，语

序起着非常重要的语法作用。汉语和泰语的基本语序都是主谓宾 SVO 形
式，但汉、泰语中句子成分的排列顺序却不完全相同。1两种语言中，语序

的不同往往会造成语义的差异。汉语中，语序甚至可以作为名词化的一种

手段，代替了印欧语通过形态变化来表达语法意义。

例如：  

*家的奶奶在哪里？1(泰语)

บานของคุณยาอยูไหน

 奶奶的家在哪里？(汉语)

*  คุณยาของบานอยูไหน

显然，这里的 “家的奶奶”应该表达为“奶奶的家”。泰语语法

把定语放在中心语的后面，而在汉语中，定语则位于中心语的前面。由于

泰国学生不断受到母语语言习惯的影响，所以导致泰国学生出现语序偏误

的现象。

1 来源：泰国艺术大学教育学院学生的作文。
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*明天下午我们等你在教室。

พรุงนี้ตอนบายพวกเราจะรอคุณที่หองเรียน
明天下午我们在教室等你。

*พรุงนี้ตอนบายพวกเราที่หองเรียนรอคุณ
泰语的结构顺序与汉语不同。在实际应用中，泰国学生经常会按照

泰语的结构，直译汉语，忽略了汉语中的结构顺序。因此，常常会造成语

序偏误。

(五) 搭配偏误

1. 动宾搭配不当

*我昨天晚上参观了我奶奶2。

เม่ือวานตอนเย็นฉันไปเยี่ยมคุณยา
“参观”翻译成泰语是 “เย่ียม เยี่ยมชม”，它具有两种含义:“看望”

与“游览”。泰国学生只知道词表面的意义，所以在运用时会出现搭配不

当的偏误。“参观”后应接处所名词作宾语，而不能接人名或人称代词。

2. 主谓搭配偏误

*这两所中学的条件都不错，相比之下，

甲中学的老师们的水平更优秀优秀2。

โรงเรียนสองโรงเรียนนี้สภาพแวดลอมดี เมื่อเปรียบเทียบกันแลว
ความสามารถของอาจารยโรงเรียน ก ดีกวา

“优秀”用于人的评价，是指一个人在某方面具有一流表现，往往

是与指人名词或人称代词组合，如 “这个人很优秀”；而“水平”只能

用 “高”“低”“一般”来评述，所以该句应改为“甲中学的老师更优

秀”。泰国学生把“优秀” 这一词了解为泰语中 “好”、“卓越”的意

思，因为在泰语中能够用“好”、“卓越”等词形容人的语言水平，所以

泰国学生经常在汉语中使用“优秀”、“卓越”来描述人的语言水平。这

样就导致出现偏误。

2 高燕 (2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
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3. 述宾偏误

*今天我见面见面他2。

วันนี้ฉันพบเขา
这句话正确的说法是“今天我和他见了面”，“今天我跟他见面了”

。这种偏误的出现有两个原因，第一，由于泰语中没有离合词的结构，学

生不会用“见了面”这样的形式来表达，所以学生运用时会出现这种偏

误；第二，“见面”是述宾式的复合词，而述宾式复合词大多数为不及物

动词，后面不能带宾语。因此若想把原句中的动词对象表现出来，只能通

过介词把这个名词性的成分介引出来，正确表达应为“跟他见面”。学生

不懂汉语中的这种语法规律，所以出现了错误。

4. 状中搭配偏误

*非常非常谢谢3。

ขอบคุณมาก

“谢谢”在汉语中不能被程度副词修饰，而“感谢”是心理动词，

可以在前面加上程度副词。因此，此句应改为 “非常感谢”。泰国学生只

知道“谢谢”和“感谢” 意思相近，但还没有掌握汉语中“谢谢”和“感

谢”的正确用法，导致语义偏误。

5. 介动搭配不当

*对对妈妈说几句话吧1。

พูดกับแมสักสองสามคําเถอะ
汉语中介词与其后的名词发生关系，但不是说与动词就没有关系。

介词与动词通过名词发生联系，而且是紧密的联系，并形成相当固定的搭

配。这个句子中的搭配正确形式应为 “跟...说话”。“对”“和”“

跟”“与” 翻译成泰语都是 “กับ” 的意思，泰国学生没有掌握好这些词的

用法，造成使用混乱。

1 高燕 (2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
2 来源：泰国艺术大学教育学院学生的作文。
3 泰国艺术大学教育学院学生的作文
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7. 定中搭配偏误

* 天上有种种星2。

บนทองฟามีดาวหลายชนิด

“种种”表示“各种各样”的意思，但其后面搭配的名词是抽象名

词而不是具体名词，如“种种理由”“种种借口”“种种形式”等。此例

中的“星”不是抽象名词，而且从汉语韵律分析，“种种”后面的成分必

须是双音节的，因此搭配不合理，不能接单音节词，接单音词后，整句话

读起来就别扭，汉语句法的韵律美就被破坏了。因为泰国学生不知道 “

种种”的后面应该跟哪些词搭配，泰国学生在这一部分比较欠缺，缺乏汉

语语感，所以所以会出现偏误。但是，这不是一个不可克服的问题，相对

其他问题而言，整个问题比较容易纠正，只要学生努力学习汉语，获得了

汉语语感，且知识掌握得比较全面和扎实，那么整个问题将会迎刃而解。

(六)不及物动词使用偏误

*今年九月份，我回来回来北京，发现这里发生了很大的变化3。

ปนี้เดือน 9 ฉันกลับมาปกกิ่ง พบวามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก

在泰语中，“กลับมา”(回来)后面可以与及物动词搭配。泰国学生经常

把泰语中 “กลับมา” 直接翻译成汉语“回来”，忽略了在汉语中“回来”应

为不及物动词，导致学生在造句时总是出现偏误。泰国学生初级阶段还分

不清楚“回来”和“回到” 的区别。“回来” 与 “回到”在及物性方

面是不同的，“回来”是不及物动词，往往加 “从”介引出 “回来”的

出发点，如“从北京回来”，而 “回到”是及物动词，后面可以加宾语，

如 “回到上海”。

2 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
3 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
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(七) 词性误用

*这段时间天气特别差，接连接连狂风，小雨1。

ชวงนี้อากาศแยมาก พายุ  ฝนปรอยๆ ติดตอกัน

此句中的“狂风”和 “小雨”都是名词，不能受副词 “接连”的

修饰，不可以作谓语，应改为 “刮大风”和“下小雨”。泰国学生忽略

了在汉语中，接连狂风，小雨不可以作谓语，而且泰国学生还不能区分“

接连”的词性，导致词性偏误。

(八)“了”字冗余偏误

*他吃了了饭去百货大楼了3。

เขากินขาวแลวไปหางแลว

在泰语当中，“了”与“了”之间不必带副词，可以连接使用 。

但汉语中必须有“就”来区分连接前后两个动作，前面的情景发生后接着

进行下一个活动。 本句应改为“他吃了饭就去百货大楼了。”或 “我吃

饭就去百货大楼了”

(九) 量词偏误

*我要买书一本3。

ฉันตองการซื้อหนังสือหนึ่งเลม

显然，这里量词 “一本”的错用，是泰国学生初级阶段往往会出

现的偏误。 因为学习者是按照泰语量词的结构来造句的。泰语的量词结

构是“主语+动词+宾语+量词”。由于泰国学生受到母语迁移的干扰，因

此会出现量词偏误。此句应改为 “我要买一本书”。

1 高燕 (2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
3 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
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(十) 糅合偏误

*学生非常很喜欢学中国文化课1。

นักศึกษาชอบเรียนวิชาวัฒนธรรมจีนมากๆ

泰国学生经常把两种相关的词汇，或两种或两种以上类型的句式杂

糅在一起，从而造成语句结构的混乱。

这个句子句式杂糅在一起的。“非常”与“很” 都是程度副词。应

改为 “学生非常喜欢学中国文化课”或 “学生很喜欢学中国文化课。”。

（十一）语用偏误

 语体色彩偏误

*大娘，请问你配偶叫什么名字？2

ปา ขอถามหนอยคูสมรสชื่ออะไร

“配偶”是书面语词，而这句话的语境要求使用口语词，因此应将 

“配偶” 改为“老伴儿”。出错原因为初中级阶段的泰国学生有时候分不

清书面语和口语。但是到高级阶段这些错误就会自然而然地减少。

(十二) 篇章偏误

1.  该省略而不省略       

 

* 这里的啤酒品种很多， 为人们喜爱的啤酒是燕京3。

เบียรที่นี่มีหลายชนิด แตเบียรที่คนนิยมที่สุดคือเยี่ยนจิง

“啤酒”在这个句子中两次出现，显得啰嗦。本句应改为 “这里

的啤酒品种很多， 为人们喜爱的是燕京”。泰国学生没有加以注意以致

重复。

1 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
2 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
3 高燕(2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
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2. 关联词的偏误

* 我以后不但要辅导好孩子们的功课，而帮助他们树立远大的理想1。

ตอจากนี้ฉันไมเพียงตองดูแลการบานของเด็ก ๆ แตยังตองปลูกฝงอุดมการณอันยิ่งใหญ

由于泰国学生不了解关联词的搭配，所以运用时经常把相近的关联词混

淆。这个句子中，“而” 与 “而且”混淆，“而” 应改为 “而且”，“不

但……而且”是一组关联词语。泰国学生错用关键词现象很普遍。

(十三) 否定表达偏误

* 我还不有吃饭2。

ฉันยังไมไดกินขาว

泰国学生只知道字词的表面含义，却没有把握词的真正意义。为了

避免学生出现误解，在教学时教师应该强调这两个词的区别和用法。上述

句子应改为 “我还没有吃饭”。“有”的否定只能用 “没”，不能用 

“不”。初级阶段的学生总是分不清“不”和“没”有什么不同，使用时

经常表达混乱。

 (十四) 插入偏误

* 看起来他的年龄六十来岁，其实都七十岁了3。

ด ูๆ แลวอายุของเขาประมาณสัก 60 จริง ๆ แลวเขาอายุตั้ง 70 ปแลว

“看起来”表示根据了解到情况进行综合分析而预测事情的发展趋

势。上述例句对老人年龄的判断是从外表做出的，因此应用“看上去”。

因为“看上去”表是从外表和外观的情况对人或事物的某一方面作出判

断。本句改为“他看上去只有六十来岁，其实都七十岁了”。因此这两个

词的区别很小，泰语中，无论“看起来”还是“看上去”翻译成泰语都是 
“ดูๆ แลว”。因此，由于学生还没领会“看起来和看上去”的含义及区别。

导致语义偏误。

1 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
2 泰国艺术大学教育学院学生的作文。
3 高燕(2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
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三、偏误产生的根源

(一)母语的负迁移

母语的知识和规则对目的语学习产生的干扰作用就是“母语的负迁

移”，这是比较常见的偏误根源，在初学者身上体现得尤为突出。 

(二)目的语的负迁移

实践表明，第二语言学习者受母语干扰的程度随着目的语水平的逐

渐提高而减弱，与之相应，受目的语影响的程度却随着语言水平的提高而

增加。学习者把有限的目的语知识不适当地进行类推而造成偏误的现象，

称为“目的语的负迁移”，也叫“过度泛化” (over-generalization)

(三)简化

简化是学习者将复杂句子简化为简单句的一种学习策略。

(四)回避

回避是学习者在对目的语知识和规则以及话题没有把握的时候经常

采用的一种策略，往往避繁就简，避难趋易。

(五)外部因素

外部因素是指教材、词典、教师、学生自身的因素。

1. 教材

当前教材的编写大多是为以英语为母语的外国留学生编写，尚无针对

泰国学生的专门教材。杨庆华在《新一代队伍汉语教材的初步设想—在全国

队伍汉语教学基础汉语推荐教材问题讨论会上的发言》(1995)中指出，“

我们现有的教材，几乎都是通用性教材。这种情况难以满足不同的要求。

所以新一代教材建设，尤其是供国外使用的教材，要考虑国标、民族、文

化、环境的特点，提倡中外专家合编教材。教材有了针对性，才有更好的

适用性，才能有更高的实效性”。因此，现有教材的编写难以充分考虑泰

语对汉语学习的影响，这也反映出目前汉泰语言对比研究还十分薄弱。

2. 词典

词典里面的翻译均采用英语注释。由于泰国学生英语水平并不算高，

导致学生对注释难以充分理解，翻译也不准确。
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3. 学生自身的因素

泰国学生很少有总结词汇偏误的习惯，普遍表现为对学习过程中出

现的词汇偏误不够重视，甚至忽视。学生们大多重视学习语言时的“词汇

量”和“学习速度”而忽视“学习质量”，于是造成很多类似“词汇偏误”

这种较难的词汇偏误在汉语学习过程中频频出错、偏误难以根除的现象。

再加上大多数学生在汉语语言习得过程中需同时学习英语或其他语种，所

以母语及其他语种对汉语学习的负面影响也就不可避免。

4. 教师自身的因素

首先，教师对于初学者可能出现的语言偏误没有给予足够的重视，

讲授过程中没有突出重点，讲解缺乏针对性，而学习一种语言 好的避免

偏误的方法，就是把可能出现的偏误在初学语言的时候就得到纠正，或者

从根本上抑制偏误的出现，罗伯特·拉多 (Robert Lado) 认为：“一个开始

接触外语的学生会觉得它的某些特征相当容易，而另一些特征则非常困难。

与本族语相似的成分对他来说简单，不同的成分则困难。将学生的本族语

与外语做过对比的教师更懂得学习的真正困难之所在，从而能更好的满足

教学需要4。”所以，如果教师不能很好地掌握学生的特点和学习规律，则

很容易在实际教学中出现偏差。

其次，教师对一些容易出错的知识点强调不够，讲解不够充分，或者

是把所学知识简单扩大化，这是造成学生使用“词汇”时出现偏误的主要外

部因素。其中的原因在于教师语法项目的展示缺乏层次性，在学生尚未接

触到相当数量的言语材料、没有形成一定的感性认识之前，就开始全面介

绍词汇的知识方面。这对于缺乏“语感”的学生而言，更容易造成混淆。

再次，教师在课堂教学中忽视了对学生学习兴趣和积极性的培养。

泰国本土汉语教师自身汉语基础比较薄弱，掌握的汉语知识有限，讲解“

词汇”时常有自顾不暇之感，因而词汇项目的讲解无法兼顾学生习得的兴

趣性与积极性。学习兴趣与积极性的匮乏容易造成学生对授课重点及难点

的忽视，从而造成偏误。

4  Lado.R.1957. Linguistics Across Cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.
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四、结语

词汇偏误在第二语言习得的偏误中占有绝对的比重，在很大程度上

反映了中介语的状态。汉语的词汇偏误类型表现在各个方面，从中也可以

看出词汇教学的核心地位。偏误的产生有内因也有外因。内因包括母语或

目的语的负迁移，学习者的学习策略因素；外因是指由教师、教材、词

典、学生等方面导致偏误的因素。纠正偏误，对偏误进行预测是减少偏误

率、提高正确率的两条必由之路。

笔者认为在对外汉语词汇教学中，没有一种教学方法是完美的，

应针对存在的问题找出更有效的教学法进行教学。尤其是在泰国汉语教

学中，主要是以教师为主，所以学生在课堂当中只是依赖教师的解释，没

有深入地掌握词汇内容。导致学生在实际运用的情况下出现词汇偏误的现

象。本文对泰国汉语学习者的词汇偏误现象进行了分析，分出了十四类偏

误现象，并且总结了五个偏误产生的原因。针对泰国汉语教学中的词汇偏

误现象，笔者提出以下解决方案：应该使用对比方法找出异同点，教师进

行教学之前需要提前做好准备，要具有汉泰对比意识。进行教学之前教师

应该预测学生的学习难点，及时归纳学生在口头和书面中所遇到的偏误问

题 。在课堂中，教师应该多提供给学生一些对比练习，让学生全班讨论

词汇的异同点。这个方法是行之有效的。它能让学生更好地了解汉语和泰

语词语的使用差异。通过对比活动，能够让学生思考词汇的用法，减少学

生的偏误现象。



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   65

参考资料：参考资料：

Jmaes C.(1983) Contrastive Analysis.Harlow.Essex: Longman.

Lado, R.(1957) Linguistics Across Cultures. Ann Arbor: University of  Michigan Press.

黄伯荣，廖旭东 主编(2011)《现代汉语(上)(增订五版)》，北京：高等

教育出版社。

中国社科院语言研究所词典编辑室(2012)《现代汉语词典》，北京：商务

印书馆。

符淮青 (2003)《现代汉语词汇》，北京：北京大学出版社。

高燕 (2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。

江新(2007)《对外汉语教学的心理学探索》，北京：教育科学出版社。

王建勤 主编(2010)《第二语言习得研究》，北京：商务印书店。

赵金铬 主编(2009)《作为第二语言的汉语概说》，北京：北京大学出版社。

赵金铬 主编(2009)《对外汉语教学概论》，北京：商务印书店。

曾立英(2011)留学生汉语语词表达偏误的类型及教学策略，见吴应辉主编

《汉语国际传播研究第一集》，北京： 商务印书馆。

胡永梅(2008)泰国学生汉语习得偏误现象解析,山东大学硕士学位论文。

敬峥(2012)泰国学生汉语词汇偏误分析与学习策略探讨，中央民族大学硕

士学位

论文。

作者简介：作者简介：

许美玲，Phattrarapaphar Thongthaengyai,女，泰国籍，中央民族大学国

际教育学院国际汉语教学汉语国际传播方向在读博士。



 66    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

试论对泰汉语教学中的词语释义方法试论对泰汉语教学中的词语释义方法

New Approach on Teaching Chinese Semantics to Thai Students

[泰国] 林文贤[泰国] 林文贤

[Thailand] Pimporn  Wattanakamolkul

【摘要】 在对泰汉语教学中，对词语意义的解释不能完全照搬汉

语词典或汉泰词典中的解释。词典的释义虽然比较准确，但并不一定适合

对泰汉语词义教学。此外，根据不同学生的学习特点，对泰汉语词汇教学

中也应该有自己的释义原则和释义方法。笔者查阅了关于词汇教学方法的

几篇文章，将一些学者对于释义方法的不同侧重点加以整合，总结了词汇

教学中根据不同的词语、教学对象以及教学阶段可能用到的释义方法。

【关键词】 对泰汉语教学；词语释义；方法

Abstract: While teaching the Chinese Language in Thailand, it is common that 
specifi c Chinese words and/or phrases are not accurately interpreted and defi ned in the 
Thai to Chinese dictionaries or Chinese to Thai dictionaries. Although the defi nitions 
are correct in its own sense, it may not necessary be suitable to be used when teaching 
Chinese semantics among Thai students.  In addition, because different students possess 
different learning styles, students should also have their own methods of interpreting words 
and/ or phrases when learning the Chinese Language in relation to the Thai Language. In 
this article, the author conducted several article researches and has organized a number 
of scholars and their varied methods of teaching Chinese semantics. Lastly, the author 
summarized the interpretation of each of the different methods of vocabulary word teaching 
according to some specifi c words and/or phrases, targeted teaching subjects, and their 
level of Chinese profi ciency. 

Key words: Chinese Teaching in Thailand; Words interpretation; Method
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一、引言

“词汇”是汉语教学中的重要组成部分之一。若学生没有正确地掌

握词汇的意义及使用方法，会导致其进一步学习汉语受到很大的影响。此

外，学生在课堂中没有一定的基本词汇知识的话，就会影响其在实际生活

中正确地使用词汇。作为一名本土汉语教师和研究者,笔者认为：一、应该

在设计教学大纲时强化词汇教学法及释义方法；二、重视借鉴相关领域的理

论指导；三、针对不同阶段的泰国学生应采用不同的释义方法进行教学。

二、研究情况综述

根据一些学者关于词语释义方法的研究，笔者进行了简单的梳理：

学者胡秀春(1998)1 提出应以学生学习词语的心理反应过程为依据来实施

教学。他分析了词汇教学中应该注意的问题，并提出了一些词汇教学的方

法：即在初级阶段可以用直接法、联系扩展法、语素法、话语联结法、比

较法等；在中高级阶段可运用展示法、操练法、活用法和语境法等，另外

初级阶段的方法到中高级阶段仍然适用。学者吕必松(1999)2 在其文章《

对外汉语教学概论(讲义)》中提到了词义解释的六种方法，即：用实物或

图片解释；用同义词或反义词解释；用语素义进行解释；类比；叙述情景

和用学生已经把握的语言解释等。吕先生的释义方法至今仍为大多数学者

所适用。学者赵文 (2000)3 也在其研究中指出：在词语教学中，教师对讲

授的有些词语的理解和翻译有误或不确切，是因为这些词语与其本民族的

文化有着密切关系，而教师没有很好地理解其文化背景就无法做出正确地

解释。作者还指出词汇教学中只看懂词义不等于能灵活运用词语，学生不

能满足于念生词、看译文。针对这些现实问题，作者 后提出了对外汉语

教学中词语释义的八种方法，即：直观学习法、分析语素学习法、类推学

习法、语境学习法、听读学习法、实践学习方法、练习实践法和卡片记忆

法等。此外，学者刘珣(2000)4 的文章《对外汉语教育学引论》中比较全

面的提出了对外汉语词汇教学的原则和方法，分别是 (1) 直接法；(2) 翻

1 胡秀春（1998）对外汉语词语教学方法的初步探索，《浙江师范大学学报》第6期。
2 转引自曾立英（2010）《汉语作为第二语言的词汇教学》，北京：中央民族大学出版社。
3 赵文（2000）谈留学生学习汉语词语的意义和方法, 《首都师范大学学报》，增刊。
4 刘珣（2000）《对外汉语教育学引论》，北京：北京语言大学出版社。
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译法；(3) 情景法；(4) 语素义法；(5) 搭配法；(6) 话语联结法；(7)

比较法；(8) 类聚法；(9) 联想法。学者孙德金 (2006)6 针对词语释义法

也提出三种方法：形象说明法、母语对译法和用目的语（汉语）释义法，

这三种方法各有利弊，但要在释义过程中掌握好运用的原则，才能发挥它

们的长处，才不失为有效的释义方法。学者高燕(2008)6 则在自己的研究

中将词语释义方法分为四种：(1) 整体法和分析法；(2) 语言法和非语言

法；(3) 语内法和语际法；(4) 单动和互动法。她的这四种方法其实也是

上述学者列举的方法的总结。学者曾立英 (2010)7 在其专著《汉语作为第

二语言的词汇教学》中提出了七种词语释义法，即：(1) 语言法和非语言

法；(2) 媒介语释义法、混合释义法、目的语释义法；(3) 单动法和互动

法；(4)语素释义法；(5)语义系联法；(6)语境法；(7)文化含义阐释法。

这七种方法较为全面的总结了对外汉语教学中词语释义的方法，其中，第

二类中的三种方法 适合于初学者，而像语素释义法和语义系联法则适合

于中高级阶段的学习者。 近，学者景璇(2012)8 在研究中认为词汇教学

具有不言而喻的重要性，而且它应当贯穿整个汉语教学过程的始终。她认

为在不同阶段的学习者和需要学习的词汇都各自具有不同的特点，在进行

教学活动中应制定有针对性的策略。研究中，她运用了认知心理学的相关

理论，还通过实习期间进行的教学实践得出了一些结论，即要根据不同阶

段学习者的具体情况制定不同的教学方针。

通过上述学者研究中所提出的释义方法，笔者认为在词汇教学的过

程中，需要以学生的不同水平、不同情况为基础，才能设计出更有效的词

汇教学方案。在方案中，选择合适的词语释义法是一个非常重要的环节，

如果解释词语的方法不恰当，就会导致学生学习词汇的能力不强，会彻底

改变学生学习词汇的结果。学生学习词汇时，教师应以学生的接受能力为

主要方面，要将认知语言学的理论与教学法结合起来。在进行教学的过程

中，教师不应该只强调在很短的时间内一次性把大量的词汇教给学生，而

是要让他们慢慢地学会用自己的感知和记忆扩大词汇量。

5 孙德金(2006)《对外汉语词汇教学研究》，北京：商务印书馆。
6 高燕(2008)《对外汉语词汇教学》，上海：华东师范大学出版社。
7 曾立英(2010)《汉语作为第二语言的词汇教学》，北京：中央民族大学出版社。
8 景璇(2012)针对不同阶段汉语学习者的词语释义方法，西北大学硕士学位论文。
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三、对泰汉语教学中的词语释义方法

(一）针对不同词语的释义方法

关于现代汉语词汇的分类方法很多，当下学界认可度比较高的方法是

分为两类：基本词汇和一般词汇；如果按照词性可以分为名词、动词、形容

词、数词、量词、代词、副词等；如果按照语体特征则可以分为口语词和书

面词等等。本文在讲释义方法时将弱化词性，从方法进行探讨。对同一个

词语的释义有很多种方法，不同角度可以得到不同的类别。笔者通过查阅

文献所提出的方法，主要运用了其中的七种，并且根据实际情况会结合使

用这几种方法，对泰国学生学习汉语词汇时遇到的问题进行归纳和分析。

1. 直接释义法

直接释义法是指用目的语或其他形象的手段使学习者获知词义的方

法。直接法包括演示法和描述法，演示法就是用实物、图片、幻灯片、动

作、表情等演示词语以便学生学习。直接释义法通常用来解释一些具体事

物的名词、形容词和可以展示的动作动词。例如：

电脑、黑板、书、水果(名词)

走、跑、推、抱(动词)

大、小、高、矮(形容词)

这些名词可以直接向学生展示教室里的具体实物，或者在幻灯片中

展示一些具体图片。像动词和形容词，教师可以通过动作或者手势让学生

明白词义。这种方法在初级阶段用得比较多，但如果不能直接用演示法解

释，还可以通过描述法来解释，就是通过语言手段解释，用目的语来解释

新词，比如：婴儿，可以解释成“刚出生的小孩子”；外公，就是“妈妈

的爸爸”；酒吧，就是“喝酒的地方”，“吧”就是英语的bar。目的语释

义法必须要运用简单的词来进行解释，这样才能让学生易懂。

笔者认为这种方法与泰国学生学习直观学习法相结合，因为学生可

以对照实物、动作等，他们可能会充分地运用各种感官认知实物或形象，

然后形成了一个完整的概念，学会了词语。
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2. 翻译释义法

翻译释义法是针对比较抽象、比较难懂的词语，用媒介语(单或多种

外文翻译)或学生的母语讲解。使用这种方法既省时又省力，因为有时用目

的语讲解会很费劲，而且要占用很长的时间。这种方法 适用于初学者，

会很大地提高初学者的学习效率。例如：

电子  อิเล็กทรอนิกส 学校 โรงเรียน
天气 อากาศ  和 และ

以上这四个汉语词语在泰语中只有唯一的含义，因此可以用翻译释

义法做解释。这种释义方法虽然能让学生理解快、易于接收，但是也有很

大的不足。在两种语言中的词语，除了专有名词和单义的术语外，基本上

不存在简单的一对一的对应关系。如果只是根据泰语中与汉语对应的词语

来理解汉语的词义，而不了解二者之间存在的文化及词义差异，就不能准

确理解汉语的词义，在解释词义时就会产生偏误。比如： 

1) 去过了还可以再去。

 เคยไป แลว ก็ ยัง อีก ไป 
 เคยไปแลวก็ยังไปอีก
2) 这个人昨天来过，今天又来了。

 คนนี้    เม่ือวาน มาแลว     วันนี้   อีก มา 
 คนน้ีเม่ือวานมาแลว วันนี้ก็มาอีก

“再”和“又”如果用英语解释就是 “again”，用母语(泰语)解释也

是 อีก， 但是如果简单的对译，不告诉学生两个词到底有什么区别，学生

造句时就会出现错误,其实它里面有不同的语义，“再”是表示同一个动作

的重复或继续，多指未实现的或经常性的动作,而“又” 表示同一动作行

为的重复发生或反复进行，多半表示已经发生的事情。

此外，如果是高级水平的学生可以利用汉语解释法来进行教学，可

以用汉语解释词汇的本身意义，让学生了解词的意义。因此，能用其他释
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义方法时，尽量少用或不用母语对译，因为它不利于学生汉语听说能力的

全面提高，长期使用会造成学生对母语的依赖，减少了学生使用汉语思考

的机会。

3. 语义系联法

通过词语语义之间的联系来进行解释的方法，包括同义法、反义法、

多义法、上下义法以及整体部分义法等。具体情况如下：

(1) 同义法

同义法是建立在词与词、词与语同义的基础之上的方法。在讲

解时，可以用学生学过的同义词来解释新词，这样可以使学生很快地理解

词义。比如：

沉默=不说话  忽略=没有注意到  父亲=爸爸

同义词的意义和用法还是有差别的，解释词语时还要从感情色彩、

语体色彩，词语搭配对象、句法功能等方面结合解释。敖桂华 (2008)9 就

指出在辨析近义词时，“有的教师备课时全力以赴地查阅了很多辞书，可

谓准备充分，但课堂上常常会出现面对学生一个小小的提问不知如何做答

的尴尬局面。面对这种情况，教师 好能够凭借自己的语言学知识和平时

的积累当场解决问题，应该说，对于教学时留学生经常会要求辨析的词

语，汉语教师如果平时注意积累，集腋成裘，会逐步尽在掌握之中的。”

(2) 反义法

反义法，是指解释语法意义相同而词汇意义相反的一组词的方

法，其中包括绝对反义词法和相对反义词法。比如：

“死”和“活” “男”和“女”

“丑”和“美” “起飞”和“降落”

9 敖桂华（2008）对外汉语近义词辨析教学对策，《汉语学习》第3期。
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这四对反义词中，如果学生知道了一个词的意思，教师就可以利用反义关

系进行新词的解释，让学生很好地区分词语的语义差别。

(3) 多义法

多义法，就是利用汉语一些词汇具有一词多义的特点，在词汇

教学中进行解释。如果在教学中，遇到一个多义词，可以联系起来讲。比

如：“花”它的基本义就是“花儿”，但是如果是“你要花钱买水果。”

一句中的“花”就不是“花朵”的意思了，而是“付钱”的意思。又如：“

我眼花了。”一句中“花”是眼睛模糊的意思。

(4) 上下义法

上下义法或列举法，就是通过列举具体的下义词来解释上义词的

意义，或通过上义词解释下义词的方法。如果讲解一个词的意义就会列出

相关的词语。比如：家具，提到这个词会想到很多有关家具的名称，“桌

子”、“椅子”、“沙发”、“柜子”、 “梳妆台”、“书桌”、“茶

几”等，同时也可以使用图片、幻灯片展示给学生看，学生就更容易理解。

(5) 整体部分义法

整体部分义法，是在教学中对词义系统中的一种聚合类，即表

示事物的整体和部分之间的关系的一组词的释义方法。在教学中，教师应

该在解释作为“部分”词语的时候将“整体”和“部分”都做介绍，由“

整体”而联想记忆所有这个“整体”中的“部分”，这样的方法可以让学

生归类记忆一系列词语。例如：内脏包括心脏、肝、肾、肠等。学生在学

习“心脏”一词时，可以直接讲授给他心脏属于内脏，而内脏还包括其他

部分，有肠、肝、肾、脾等。

4. 语素释义法

语素释义法指的是，解释以语素为基本单位形成的汉语合成词的方

法。这种方法可以明确地解释词语在意义和构词成分上一定的联系。用语

素义解释合成词会帮助学生更好的理解和记忆。钱润池(2004)10 在苑春法、

10 钱润池（2004）简论对外汉语词汇教学中的语素义教学，《暨南大学华文学院学报》第2期。
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黄昌宁统计的数据基础上继续深入分析发现，“词汇义是语素义组合的占

89.78%（包括词汇义与语素义不同但是有关系的词汇）。”从这些数据可

以看出词汇的意义与语素意义关系很紧密，所以应该让学生知道语素的概

念，培养学生对汉语语素的语感，让他们了解词汇的构造规律。同时，语

素释义法的运用还可以训练学生的猜词能力，让学生在理解词义的同时可

以举一反三。例如：

1)“壁画”，“壁”就是墙壁，“画”就是“图画”，学生学

过这两个词就可以根据语素的含义猜出来合成词“壁画”是指墙壁上画的

图画。

2)“亲手”，“亲”就是自己、亲自的意思，“手”的比喻义是

做，那么“亲手”就是自己动手做的意思。

3) 词语“兄弟”中，“兄”与“弟”两个语素之间是联合关系。

学生很容易理解并猜出词义。

此外，当学生学过词根或词 的概念后，教师可以利用这些词根和

词 来扩展教学新词。例如：

“汁”，构词词 ，学生学过“葡萄”、“柠檬”、“橙”等名词词

根之后，就可以直接猜出“葡萄汁”，“柠檬汁”，“橙汁”等词的含义。

心理语言学认为，学一个前提是在新信息和已知信息之间建立联系11

。此方法是根据语素推测词义，引导学生根据新词中学过的旧语素的意义

来推测, 学者贾颖 (2001)12 曾说过词本位在对外汉语教学中占据着主导

地位,词汇教学完全照搬西方语言学词本位理论而忽视汉语词汇的特点。

生词只给词义, 不给字义, 不考虑构词因素, 不对汉字(语素)和构词法进

行解释。因此，笔者认为在教学生词汇时，汉字(语素)也是非常重要的，

要教学生把握好词义，首先就应该给学生讲解“字”的独立意义，这样学

生就能从汉字(语素)的结合中推导出新词的意义，不像现在泰国学生他们

只是记忆生词的形象。

11 孙德金(2012)《对外汉语词汇及词汇教学研究》，北京：商务印书馆。
12  贾颖 (2001)字本位与对外汉语词汇教学，《汉语学习》第4期。
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5. 语境法

学者索振羽(2000)13 认为“上下文语境既可以指书面语中的上下文，

也可以指口语中的前言后语。情景语境则包括说话时的人物、时间、场合

和社会环境，还包括说话人的表情、姿态、手势等非语言因素。”学者曾

立英(2010)14 也提出“语境就是语言使用的环境，包括狭义的上下文语境

和广义的情景语境。词不离句，句不离段，是行之有效的语言教学方法，

更是行之有效的词汇教学法。”根据这些学者的说法，笔者认为在泰国教

汉语词语时，为了让学生更深入地理解词的意义以及用法，应设计一些语

境进行教学。例如：在教词语“顺便” 时，要给学生营造出“顺便”一

词发生的场合，制造出这个词常常出现的语境。即：

背景：小王和小李在泰国是很好的朋友。小王要去北京出差，小李

想让小王从泰国带东西给在北京读书的妹妹。

例句：小王出差去北京，顺便带东西给小李的妹妹。

根据上面的背景语境，就不难看出“顺便”一词的含义就是“趁做

某事的方便做另一件事”。在讲解有关语体色彩义的时候，可以提供一些

实际的情景让学生更容易理解这个词的意思。例如：

* 新闻里说每年走了五百六十人，因为他们喝酒开车。

  新闻里说每年会死去五百六十人，因为他们酒后驾车。

例句是在转述新闻，新闻用语一般都用书面语或通用语，学生因不

懂得这一规则而出现偏误。“走了”通常出现在口语中，比较委婉地表示

死亡的含义。

由此可见，要解决这类问题，教师就可以利用语境法教学。学生能

够理解词语所在的背景，以现实的身份纳入到有交际的环境中，系统地运

用动态学习，生动的学习，课堂气氛就会活跃，灵活地运用词语，这样对

于词语的记忆就深刻。

13 索振羽（2000）《语用学教程》，北京：北京大学出版社。
14 曾立英（2010）《汉语作为第二语言的词汇教学》，北京：中央民族大学出版社。
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6. 文化含义阐释法

语言是文化的载体。任何民族的语言词汇系统都会受其民族文化的

制约和影响。在词语教学中，包含文化因素的词汇也可以分为知识文化词

汇与交际文化词汇。文化含义阐释法就是介绍词语背后的文化内涵，让学

生更加容易理解词语含义的方法。因为如果不给学生解释背景文化知识，

学生就不会正确地运用文化交际词汇。例如汉语的“炒鱿鱼”一词，一般

是形容工作被辞退、解雇、甚至开除，含有贬义，并不是真正的把鱿鱼拿

来炒的意思。为了让学生正确地理解词义，而不是简单理解字面的意思，

因此教师应该提前解释在中国被公司解雇的现象通常被人们比喻成“翻炒

鱿鱼”的意思。

此外，虽然在词语释义中导入文化因素的讲解是为了帮助学生更好

地理解词义，但是在教学中要适度地进行，不要只讲解文化内涵，而将综

合课变成了文化课。

7. 比较法 

对于词语而言，比较法一般多用于同义词的辨析中。例如：    

1) 我记得我送过一封信给你，是用泰语写的，之后你又回了信给我。

我记得我寄过一封信给你，是用泰语写的，之后你又回了信给我。

2) 我说：“我不会做作业，但明天要送。”妈妈说：“不要哭，

 妈妈教你。” 

我说：“我不会做作业，但明天要交。”妈妈说：“不要哭，妈妈

教你。”

上两例中在给学生讲解词义时，可以运用比较法解释。汉语中的“

送”的基本意义是把东西拿给别人、赠送给别人，而“สง”在泰语里则内涵

较广，有“发”、“寄”、“交”、“派”等含义。像“寄信”(สงจดหมาย) 
和“交作业”(สงการบาน) 都可以用 “สง” 来表达，并且很多字典也简单地将 

“สง” 翻译为“送”，让学生误以为 “สง” 和“送”的意义和用法是完全一致

的，因而出现误用的情况。
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（二）针对不同教学对象及不同教学阶段而采用的词语释义方法

1. 初级班学生的词语释义法

在泰国，汉语初级班学生是指大学一、二年级的学生。他们学习的

汉语词语都比较简单，比如日常用语、数词、亲属称呼等。笔者在教授初

级汉语词语课时，使用过的 有效的释义法就是演示法。比如：笔者在讲

解泰国菜和中国菜时，使用图片或实物展示给学生看，然后让学生分别用

学过的词语和新词语造句。在讲解名词和简单动词时，笔者还经常使用直

接法和翻译法。比如：水果、桌子、手机、报纸等容易找出来的实物，可

以展示实物，但是不方便带来的可以用图像、幻灯片进行教学。在讲解有

些动词时，用动作来表示，还让学生参与老师设计的活动，比如：走、

跑、跳、打、坐等。如果是比较抽象的词，像副词、介词、连词等虚词，

就要使用母语解释，并详细讲解它的用法，让学生造句。例如：和 (และ)、
非常 (มากเปนพิเศษ)、不 (ไม)、没有 (ไมมี)、吗 (ไหม)，直接使用母语泰语讲解，

然后给学生举例，说：“我非常非常喜欢吃橘子”。顺便解释“非常”是一个

副词，放在动词前面的位置，比“很”的程度更高。再比如：汉语中的“

胖”和“肥”是近义词，前者翻译成泰语是 “อวน”，后者翻译成泰语也是 

“อวน”，应告诉学生“胖”只能用于描述人，而“肥”不仅描述动物，还可

以指衣物的宽大。再举一例：

* 它是一只顽皮的猫，但是它爱业主很多，它不会伤害到业主。

 它是一只顽皮的猫，但是它很爱主人，它更不会伤害到主人。

例句中“业主”和“主人” 这两个词虽然都指人，但是理性意义是

不同的，学生会错误理解“业主”，在这种情况下教师可以利用学生的母语

泰语直接解释“业主”(เจาของกจิการ) 是指产业或企业的所有者，如“住房业

主”。“主人”(เจานาย) 是指财物、权力的所有者，也指狗、猫等家畜的所

有者。这样学生一听就会明白它的本义。再举一例：

* 我喜欢穿红帽子。

  我喜欢戴红帽子
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例句中“穿”和“戴” 这两个词在泰语中都是 “สวมใส” 的意思，

因此给学生讲解“穿”的词义时，要注意“穿”和“戴”的认知概念是不

同的，在教学中应该解释“穿”是要通过孔、洞、缝隙等叫穿；例如：穿

衣服、穿袜子等，而“戴”是把东西放到别的东西上面叫做戴；例如：戴

眼镜、戴戒指等。

在教初级水平的学生时，也不能只用母语直译讲解，还应该使用目

的语翻译让学生提高汉语能力。在教一个词的意义时，还可以利用学生学

过的词和新学的词对比学习。比如：汉语的“请”(เชิญ) 用目的语泰语可以

进行对比扩展学习，即：

“请进” “请坐” “请看” “请喝茶”

 เชิญเขามา  เชิญนั่ง เชิญดู  เชิญดื่มชา

此外，在初学者的词语教学中应该注意结合使用语境法。在教学

中，为了使学生能够想象出一个词语的含义，可以举现实生活中的例子，

创造语境来帮助他们学习和理解词语的确切含义。因为通过举例子和创造

语境，可以把抽象化的事物具体形象化。如：在讲方向词的时候，“前、

后、左、右”，可以设计一个情景让学生练习方向词。还可以用之前学过

的词进行提问如，A坐在B的前边，B坐在A的后边，C坐在B的右边然后老师

后也可以提问“谁坐在谁的哪边？”使用语境法具体想象地让学生通过

课堂上的情景学会方向词。

笔者通过几种释义法分析，初级班学生学习汉语时通过实物、实际

的形象导入学生到实际的情况，让他们生动地学习，通过感知思考就会便

于记忆。同时使用母语释义的是一个必然的过渡阶段，因为学生还要依赖

母语一对一的对应，但是这种方法也存在很多的利弊，有利于学生学习的

速度加快，但弊端就是不能准确地理解汉语词语的原义，由于不同的语言

都有个别的差异,因此，除了教师在课堂上教词汇的指导下，还应鼓励学

生在学习词汇的情况下，将学到的词汇在实际中多多使用。此外，有些词

语是孤立的，脱离了语境该词就不会有效地发挥它的功能，泰国学生在学

习汉语词语时，也一定要善于在语境中使用。 
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2.中高级班学生的释义法

在泰国，中高级班的学生通常指的是大学二年级以上的学生。针对

中高级班的学生，笔者根据自己的教学经验认为应采用直接法、目的语释

义法、语素释义法、文化含义阐释法等词语释义法进行教学，而且可以结

合使用这几种方法。具体情况为：

在中高级班的词汇教学中，学生已经掌握了大量的基本词汇，所以

在讲解生词时，可以先告诉学生这些词是属于哪种词性，然后用汉语解释

这个词的本义，如果这个生词还有另外的意义，教师可以直接解释生词的

其他意义， 后再举出例句及让学生造句。如：

* 小狗狂吠为了它要帮助它的主人，它不想要它的主人取得伤害。

  小狗狂吠是为了帮助它的主人，它不想让它的主人受到伤害。

例句中的“取得”和“受到”在泰语中都可以用 “ไดรบั” 表示，都有

得到的意思。在教学中，教师应该通过汉语释义法解释“取得”这个词含有

主动意味，对象多为抽象事物，如“取得进步、取得成绩”。而“受到”

则含有被动意味，多强调承受外来的影响，如“受到奖励、受到欺负”。

对于中高年级学生而言，学习语言的同时也要学习该语言背后的社

会文化内涵。比如讲解成语时，可以告诉学生相关的历史故事，再教会他

们如何用这个词。有些成语长期以来人们习惯使用为词组或短句，就含有

一定的引申意义，有些中高级阶段学生当学到成语时，不知道它的含义与

义项，教师在教学意义时应从字义开始进行分析，可以让学生猜出语素的

意义，例如：天涯若比邻，“天涯”就是“很远的地方”，“若”是“好

像”，“比邻”译为“相近的邻居”，这样教师就可以告诉学生它整体的

意思“虽然在分离远的地方，但是感觉好像离得很近”，用来表示朋友的

友情。成语的教学根据不同词语的特点采用上下文语境、情景语境、文化

语境等释义方式,并在语境中讲解它们的语体义、文化义等附加意义。

笔者认为在中高级阶段的汉语学习者教师采用 多的释义法是用目

的语讲解，并与具体的语言环境中判断词语的意义结合运用，因为学生在
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中高级阶段已经积累了一定的词语，所以教师促进使用汉语讲解并与语境

和文化相结合，笔者认为是会发挥更有效的作用，但我们经常发现泰国学

生在中高级阶段学的近义的词语，他们就会采用回避的策略，很少使用，

由于他们没有辨析清楚它们的词义差别，所以到了中高级阶段学生使用的

词语就会出现更多的偏误现象。

四、结语

综上所述，教师在进行词汇教学时，不仅应该了解学生的汉语水平，

而且应该了解学生的学习态度，针对不同的教学对象、不同的教学阶段，

教师应该采用不同的词语释义方法。。词语释义的方法选对了，词语教学就

能事半功倍。而且在面对一些特殊的词语教学时，必须择优选取释义法，

当然不是每一词只能采用一个释义法，教师采用的释义方法是没有 好

的，只有 合适的释义方法。甚至可以结合使用几种方法，交叉互补，相

得益彰。笔者认为泰国学生学习汉语时通常遇到母语的影响困惑的现象，

因此，教师要更深入地了解泰国学生经常遇到哪些困惑或困难，教师才会

分析出学生 多的偏误在哪些部分，才能采取更有效地词语释义法解决问

题，笔者通过对泰国学生学习汉语词汇时遇到的困难进行整理、归纳和总

结，加上对对外汉语教学中的词语释义法的学习和研究，总结出了一些经

验教训，分析了问题的原因，力争引以为鉴。
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