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งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาท่ีใช้ในการประกอบสรา้ง

แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาและตีความชุดความคิดท่ีแฝงในการ
ประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพูชา  โดยใชแ้นวคิดวาทกรรม
วิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ของ Fairclough (2001) จากการวิเคราะหช์ุดศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบ
สรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาพบ  ชุดศพัท ์3 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
การเรียกชาติพนัธุ ์การเรียกกลุม่การเมือง และการเรียกผูรุ้กราน 2) กริยาสื่อถงึการปฏิบตัิตน ความภมูิใจ 
ความเศรา้และความรุนแรง ความกลา้หาญ และ 3) ส่วนขยายความทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ ส่วนการ
วิเคราะหเ์จตนา โดยวิเคราะหจ์ากเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) พบเจตนา
ทัง้หมด 3 เจตนา ไดแ้ก่ เจตนาสั่ง เจตนาชกัจูง และเจตนาใหข้อ้มูลในการประกอบสรา้งแบบเรียน  การ
วิเคราะหช์ุดความคิดท่ีสมัพันธก์ับผลการวิเคราะหช์ุดศพัทแ์ละเจตนาท่ีปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรระดบัประถมศึกษาพบทัง้หมด 5 ชุดความคิด ไดแ้ก่ 1) กมัพูชาประเทศแห่งเกษตรกรรม 2) ความ
ย่ิงใหญ่ทางวฒันธรรมของประเทศกัมพูชา 3) ความรกัและภูมิใจในชาติของชาวเขมร 4) กัมพูชาผูถู้ก
รุกราน และ 5) ความเหีย้มโหดของเขมรแดง จากการวิเคราะหแ์บบเรียนพบความเดน่ชดัในการประกอบ
สรา้งวาทกรรมในแบบเรียน คือ การใหข้อ้มลูเสมือนเป็นขอ้เท็จจริง ซึง่เป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริง แตแ่ฝง
ดว้ยการใชค้  าท่ีมีความหมายเชิงลบ แฝงอคติ และสรา้งความน่ายกย่องใหก้ับบุคคล  เหตุการณ์ต่างๆ 
หรือแมก้ระทั่งสภาพเศรษฐกิจตามท่ีรฐัตอ้งการใหม้ีความส าคญั เป็นการถ่ายทอดโดยการแทรกซมึหลอม
รวมผ่านเพลง นิทาน บทความท่ีเขา้ใจง่ายเพ่ือให้เยาวชนเห็นภาพ  คิดตาม และปฏิบัติตาม ดังนั้น 
แบบเรียนจงึเป็นเครื่องมือชีน้  าและประกอบสรา้งวาทกรรม ความคิด ความเช่ือในการหล่อหลอมเยาวชน
ไดเ้ป็นอย่างดี 
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The objectives of this research are to analyze the lexis lists and the intent used in 

the construction of elementary Khmer textbooks in Cambodia and to interpret the underlying 
mindsets in terms of the construction of elementary Khmer textbooks in Cambodia using the 
Critical Discourse Analysis of Fairclough (2001). The results revealed three types of lexis lists: 
(1) name calling of ethnicities, political groups and invaders; (2) verbs expressing conduct 
pride, sadness, violence and courage; and (3) modifiers containing both positive and negative 
meanings. The analysis of intent was conducted under appropriate conditions in the 
Discourse Theory of Searle (1969) and three intents were found: command intention, 
persuading intention, and intention to provide information in the construction of textbooks. The 
analysis of mindsets related to the results of the analysis of lexis lists and intents revealed a 
total of five mindsets, namely: (1) Cambodia being an agricultural country; (2) the cultural 
greatness of Cambodia; (3) Cambodian patriotism; (4) Cambodia being invaded; and (5) the 
ruthlessness of the Khmer Rouge. From the analysis of the textbooks, the most outstanding 
feature to build discourse in the textbooks was to provide information as facts. The facts are 
presented using words that have a negative meaning or prejudice, and create praise for 
people, events or even the economic conditions that the government wants be give 
importance to. These mindsets are conveyed through songs, stories, and easy-to-understand 
articles for youngsters to visualize, think, and act accordingly. This research shows that 
textbooks are tools for guiding and constructing discourses, ideas, and beliefs to mold the 
youth. 

 
Keyword : Khmer textbooks, Lexis lists, Intents, Mindsets, Critical Discourse Analysis 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีเ้กิดจากความสนใจอนัแรงกลา้ของผูวิ้จยัท่ีมีต่อสาขาวิชา  “ภาษาศาสตร”์
และ “ภาษาเขมร” การศกึษาภาษาศาสตรท์ าใหผู้วิ้จยัมองโลกไดก้วา้งขึน้ เขา้ใจธรรมชาติของมนษุยไ์ดม้าก
ขึน้ โดยสงัเกตจากการใชภ้าษาซึ่งเป็นคณุสมบตัิอนัมหศัจรรยข์องมนุษย์ รวมทัง้การใชแ้นวคิดเก่ียวกบัการ
สื่อสารและการใชภ้าษามาเป็นเครื่องมือในการท าความเขา้ใจบริบทของสงัคมมนุษยไ์ดด้ีย่ิงขึน้  ขอขอบคณุ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีไดม้อบทนุ “โครงการ 70 ปี 70 ทนุ  มศว คืนสูส่งัคม” เพ่ือ
ตอ่ยอดความฝันดา้นการศกึษาใหแ้ก่ผูวิ้จยั 

การท างานไปดว้ย เรียนไปดว้ย เป็นบทพิสจูนห์นึ่งในชีวิตของผูวิ้จยั ความเหน่ือย ความทอ้ ย่อม
มีเป็นเรื่องธรรมดา ผูวิ้จัยขอขอบคุณพลงักาย พลงัใจ และความอดทนขัน้สงูสดุของผูวิ้จัยท่ีท าใหส้ามารถ
กา้วผ่านมาไดแ้ละส่งผลใหผู้วิ้จยัประสบความส าเร็จในวนันี ้ หลายสิ่งหลายอย่างท่ีไดจ้ากกระบวนการท า
ปริญญานิพนธฉ์บบันีเ้ป็น “บทเรียนชีวิตอนัมีคา่ย่ิง” แก่ผูวิ้จยั ท าใหผู้วิ้จยัสามารถน าไปใชแ้กไ้ขปัญหาตา่งๆ 
ในชีวิตไดเ้ป็นอย่างดี ผูวิ้จยัขอกลา่ววจันกรรมสญัญาวา่ “จะจดจ าประสบการณค์รัง้นีไ้มม่ีวนัลืม” 

ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธท่ี์ไดใ้ห้
ประสบการณแ์ละท าใหผู้วิ้จยัรูจ้กัค  าวา่ “ศิลปะการใชชี้วิต” มากย่ิงขึน้ ความรูท้างภาษาศาสตรท์ัง้หลาย ซึ่ง
ผูวิ้จยัไดจ้ากการศกึษาและท าปริญญานิพนธ ์ผูวิ้จยัขอมอบปริญญานิพนธฉ์บบันีเ้ป็น “ครุุบชูา” แดอ่าจารย์
สาขาวิชาภาษาศาสตรท์ุกท่านท่ีไดส้อนผูวิ้จยัทัง้ทางตรงและทางออ้ม  รวมทัง้ต  าราทุกเล่มท่ีผูวิ้จยัไดเ้พียร
อา่นเพ่ือใหเ้กิดสติปัญญาและเป็นประโยชนต์อ่ผูวิ้จยัเอง 

“ภาษาและวัฒนธรรมเขมร” เป็นศาสตรท่ี์ผูวิ้จัยใหค้วามสนใจเป็นอย่างย่ิง  ผูวิ้จัยขอขอบคุณ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งชาวเขมรและชาวไทยท่ีไดช้่วยใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันี ้ซึ่งช่วยเพ่ิมพูนความรูด้า้นภาษาและวฒันธรรมเขมรใหแ้ก่ผูวิ้จยัไดเ้ป็นอนัมาก  ขอ้ผิดพลาดประการ
ใดท่ีเกิดขึน้ในปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูวิ้จยัขอนอ้มรบัไวแ้ตเ่พียงผูเ้ดียว 

“ครอบครัวอันเป็นท่ีรักย่ิง” ของผู้วิจัยคือก าลังใจส าคัญท่ีสุดซึ่งท าให้ผูวิ้จัยสามารถก้าวผ่าน
อุปสรรคทั้งหลายท่ีผ่านเขา้มาในระหว่างการศึกษาและการท าปริญญานิพนธ์  ความส าเร็จท่ีเกิดจาก
การศกึษา ผูวิ้จยัขอมอบเป็นของขวญัใหแ้ก่สมาชิกทุกคนในครอบครวั สดุทา้ยนีผู้วิ้จยัขอขอบคณุ “นานะ” 
เพ่ือนสนิทท่ีผูวิ้จัยรกัมากท่ีสุด ซึ่งอยู่เคียงขา้งผูวิ้จัยตลอดมา  ช่วยรบัฟังและช่วยแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการ
เรียน การท างาน และการใชชี้วิต จนท าใหผู้วิ้จยัสามารถท าปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ในท่ีสดุ 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)1 มีความ

เจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมมาตัง้แต่สมัยก่อนประวตัิศาสตร ์และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัย
เมืองพระนคร (Angkorian period) หลังจากนั้นอาณาจักรข้างเคียง เช่น สยามและเวียดนาม 
เข้ามามีอิทธิพลและแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือกัมพูชาเรื่อยมา (รชัดา ธราภาค, 2555, น.28)  
เม่ือถึงสมัยล่าอาณานิคมของตะวนัตกกัมพูชาไดต้กเป็นรฐัอารกัขาของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1863 
และตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในท่ีสดุ 

ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีกระบวนการเคล่ือนไหวของปัญญาชนเขมร2 ท่ีออกมา
เรียกรอ้งและต่อตา้นความอยุติธรรมของฝรั่งเศสในการปกครองกัมพูชา โดยการใช้ “นครวัด”  
เป็นสัญลักษณ์เพ่ือการสรา้งกระแสความรกัชาติในกัมพูชาและเพ่ือตอกย า้ “ความเป็นเขมร”  
ในการหลอมรวมชาวเขมรใหอ้อกมาต่อตา้นฝรั่งเศสซึ่งปกครองกัมพูชาอย่างเอาเปรียบและกดข่ี  
โดยการเช่ือมโยงกมัพูชากบัภาพแทนความเจริญรุง่เรืองของอารยธรรมเขมรในสมยัเมืองพระนคร 
(ธิบดี บวัค าศรี, 2555, น.41-50)  

หลงัการไดร้บัเอกราชจากฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1953 กัมพูชาเขา้สู่ช่วงสงครามกลางเมือง
อยา่งตอ่เน่ือง เหตกุารณส์ าคญัซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก คือ “การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ”์ ของกลุ่มเขมรแดง
ในปี ค.ศ 1975-1979  ความเจ็บปวดและความบอบช า้ของกัมพูชานับตัง้แต่สมัยหลังเมืองพระ
นครจนมาถึงสมยัสงครามกลางเมือง ท าใหโ้ลกทศันข์องชาวเขมรมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมยั 
โดยการเช่ือมโยงกับเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์และเกิดเป็นโลกทศันส์  าคญัในสงัคมเขมร เช่น 
โลกทศันว์่าดว้ยความยิ่งใหญ่ของประเทศกมัพูชาและชาวเขมร โดยอิงกบันครวดัในสมยัพระนคร 
ท าใหเ้กิดความคิดในหมู่ชาวเขมรว่าประเทศกัมพูชาของตนมีความยิ่งใหญ่และชาวเขมรเป็นผูมี้
วฒันธรรมเก่าแก่ ซึ่งเก่ียวขอ้งกับพัฒนาการทางประวตัิศาสตรข์องประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจน 
(นรเศรษฐ์ พิสิฐพนัพร, 2557, น.51) 

                                                   
1 ช่ือเป็นทางการท่ีใชเ้รยีกในประเทศกมัพชูา คือ พระราชอาณาจกัรกมัพชูา (ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា) 
2
 ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัใชค้  าวา่ “กมัพชูา” ในความหมายท่ีกลา่วถึง รฐัหรอืประเทศทางภมูิศาสตร ์และใชค้  าวา่ “เขมร” ใน

ความหมายท่ีกลา่วถึงบคุคล ภาษา หรอืวฒันธรรม  
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นฤมล นิ่มนวล (2559, น.193) กล่าวว่าแบบเรียนเป็นส่ือกลางในการเรียนการสอน 
และมีหนา้ท่ีปลกูฝังแนวความคิดและวิถีปฏิบตัิทางสงัคมผ่านการครอบง าทศันคติของคนในชาติ
และการสรา้งอคติใหก้บัคนนอกชาติ จากการน าเสนอเรื่องราวตา่งๆ ท่ีแฝงอยู่ในแบบเรียน รวมทัง้
การเขียนประวัติศาสตรค์วามเกลียดชังให้กับชาติอ่ืน นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือของรัฐ 
ในการสรา้งอิทธิพลครอบง าคนใหอ้ยู่ภายใตอุ้ดมการณ์ชาติ โดยการก าหนดและปลูกฝังหนา้ท่ี 
คา่นิยม ความคิด ความเช่ือและวฒันธรรมหลกัของชาติใหย้ึดถือและปฏิบตัิตามซึ่งใหผ้ลประโยชน์
ตอ่ผูมี้อ านาจและรฐัโดยตรง  

การเกิดขึน้ของรฐัชาติสมยัใหม่และระบบการศกึษาสมยัใหม่สง่ผลใหแ้บบเรียนมีอิทธิพล
ในการปลกูฝังความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงัท่ี ธิบดี บวัค าศรี (2555, น.164) กล่าวว่าการเกิดขึน้ของรฐั
ชาติสมัยใหม่มาพรอ้มกับการผูกขาดความรูใ้นสงัคมผ่านสถาบนัการศึกษาซึ่งเป็นแหล่งความรู้ 
ท่ีชดัเจนและเป็นระบบ ความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านแบบเรียนท่ีมีเนือ้หาไม่ซับซอ้น ใชภ้าษาง่ายๆ 
เรื่องราวและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตรถ์ูกน าเสนอผ่านแบบเรียน ความรูเ้ก่ียวกับ
ประวตัิศาสตรช์าติของประชาชนในรฐัชาติสมยัใหม่จึงเป็นสิ่งท่ีเรียนรูจ้ากแบบเรียนท่ีใชส้อนกันใน
โรงเรียน  แบบเรียนจึงเป็นเหมือนตวัก าหนดกรอบความคิดของคนในสงัคม ซึ่งเม่ือรฐัใชก้ารศกึษา
ภาคบงัคบัใหป้ระชาชนเขา้สู่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ การใชชี้วิตอยู่ในหอ้งเรียนมากขึน้ ท าให้
นกัเรียนเรียนรูแ้ละซมึซบัวา่สิ่งท่ีปรากฏในแบบเรียน คือ ความจรงิและควรปฏิบตัติาม 

จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแบบเรียนท่ีท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการ
น าเสนอแนวคิดท่ีส าคญัซึ่งรฐัตอ้งการใหค้นในสงัคมยึดถือปฏิบตัิ เน่ืองจากแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรของประเทศกัมพูชาเป็นแบบเรียนท่ีชาวเขมรทุกคนต้องใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน  
ในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายใตก้ารผลิตและควบคมุโดย กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา (ព្រសួង
អប់រ ំយុវជន និងរីឡា) มีหนา้ท่ีหลกัในการดแูลและรบัผิดชอบดา้นการศกึษาของประเทศ ขอ้มูลท่ี
ปรากฏในเนือ้หาของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรสรา้งความตระหนกัรูถ้ึงวฒันธรรม มรดกท่ีสืบต่อ 
กันมา รวมถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเขมรใหแ้ก่นักเรียนทุกคนท่ีใชแ้บบเรียน โดยน าเสนอ
ผ่านปราสาทเขมรโบราณ ดังตัวอย่าง  (1) บทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชั้นท่ี 3   
เรื่องสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศกัมพูชา (រន្នែងទេសចរណ៍រនុងព្បទេសរម្ពុជា) และตัวอย่าง (2) 
บทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5 เรื่องอดีตกาลของเรา (អតីតកាលរបស់ទយើង) 

  (1) បុរាណព្ាសាេ អងគរបវរ ព្រះខ័នន្សនលអ ទំងបន្ទា យរតី ។ ាបួនន្ទគរ័នធ ាគងាយ័ន លអ
បន្ទា យព្សី បរសចីពំ្រុង ទម្បុណយព្បពរ ព្រះបណាា ល័យ ារាយណ៍ព្សះព្សង់ ។ ...ជាសម្បតតិន្ខែរ ព្បជាទខម្រា 
ទយើងព្តូវររា ឱ្យានគងវងស ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៨០)  
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 “บุราณปราสาท อังกอร์บวร พระขรรค์แสนลออ ทั้งบันทายกุฎี ฯ1 ปาปวนนาคพันธ์  

บากองบายน ลออบนัทายศรี ปักษีจ ากรง แม่บุญประไพร พระบรรณาลยั บารายสระสรง ฯ ... 

เป็นสมบตัเิขมร ประชาเขมรา เราตอ้งรกัษา ใหไ้ดค้งอยู ่ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.180) 

 

              (2)  ទៅពងៃេី ៧ ន្ខររកដា ឆ្ន ំ ២០០៨ ព្បជាជនេូទំងព្បទេសមានេឹរម្ុខសបាយររីរាយឥត
ឧបមា ។ ទព្កាម្ការខិតខំព្បឹងន្ព្បងរបស់រាជរដាា ភិាលរម្ពុជា ព្ាសាេព្រះវហិារន្ែលជាទររម្រតររបស់ន្ខែរ 
ព្តូវានអងគការយូនីសកូយល់ព្រម្ដារប់ញ្ចូ លរនុងបញ្ជ ីសម្បតតិទបតិរភណឌ រិភរទោរ ។ 

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨៨) 
 “เมื่อวนัที่ 7 เดือนกรกฎาคม ปี 2008 ประชาชนทั่วทัง้ประเทศมีใบหนา้เบิกบานสบายใจ

หาทีเ่ปรียบไม่ได ้ฯ หลงัการมุ่งมั่นพยายามของรฐับาลกมัพชูา ปราสาทพระวิหารซ่ึงเป็นมรดกของ

เขมรไดถู้กองคก์ารยูเนสโกเหน็ชอบเสนอชือ่ขึน้ทะเบยีนมรดกโลก ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.88) 

 

ตวัอย่าง (1) ในบทเรียนกล่าวถึง ปราสาทโบราณ (បុរាណព្ាសាេ) เช่น ปราสาทองักอร์
หรือนครวดั (អងគរ) ปราสาทพระขรรค์ (ព្រះខ័ន) ปราสาทบันทายกุฎี (បន្ទា យរតី) ปราสาทปาปวน  
(ាបួន) ปราสาทนาคพนัธ์ (ន្ទគរ័នធ) ปราสาทบากอง (ាគង) ปราสาทบายน (ាយ័ន) ปราสาท 
บันทายศรี  (បន្ទា យព្សី ) ปราสาทปักษีจ ากรง (បរសីចំ ព្រុង) และปราสาทแม่บุญ  (ទម្បុណយ) 
นอกจากนี ้ยงัมีการกล่าวถึง บรรณาลยั (បណាា ល័យ) และบาราย (ារាយណ៍)  ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวของปราสาทเขมรท่ีตอ้งสรา้งในบริเวณปราสาทดว้ย  ในแบบเรียนกล่าวถึงปราสาท 
เป็นจ านวนมากสอดคลอ้งกบัท่ีนรเศรษฐ์ พิสิฐพนัพร (2557, น.51) กล่าววา่โลกทศันข์องกมัพชูาท่ี
ตอ้งการส่ือ คือ ความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตรจ์ากการสรา้งปราสาทท่ีส าคญัของโลกของชาว
เขมรสมัยก่อน จากตวัอย่างนีแ้สดงให้เห็นว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทเขมรโบราณ  
ซึ่งในแบบเรียนน าเสนอว่าปราสาทเหล่านี ้เป็นสมบตัิเขมร (ជាសម្បតតិន្ខែរ) และเป็นหนา้ท่ีของ เรา  
ท่ี เป็นเขมร ตอ้งช่วยกนัรกัษาใหค้งอยู่สืบไป เน่ืองจากชาวเขมรมีความผกูพนักับปราสาทนครวดั 
ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีส าคญัของประเทศ โดยการใชเ้ป็นสญัลักษณ์บนผืนธงชาติและเพลงชาติ

                                                   
1
 เครือ่งหมายขณัฑ ์“ ฯ ” (សញ្ញា ខណឌ  “ ។ ”) เป็นเครือ่งหมายท่ีระบวุา่ประโยคจบความแลว้ ทัง้นีใ้นการถอดความของผูว้ิจยั 

จะใชเ้ครือ่งหมาย “ ฯ ” ก ากบัไว ้เพื่อใหต้รงกบัเนือ้ความตามตน้ฉบบัมากท่ีสดุ 



  4 

เขมร เพ่ือยดึโยงอารยธรรมโบราณอนัยิ่งใหญ่ไวก้บัชาวเขมร ธิบดี บวัค าศรี (2555)  สว่นแบบเรียน
ในตวัอย่าง (2) เก่ียวกับอดีตกาลของเรา แบบเรียนเขียนบรรยายเช่ือมโยงถึง ปราสาทพระวิหาร 
(ព្ាសាេព្រះវហិារ) โบราณสถานท่ีเป็นปมขดัแยง้ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
กัมพูชาในการอา้งสิทธ์ิขึน้ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2008 โดยรฐับาล
ไทยท าหนังสือคดัคา้นการขึน้ทะเบียนปราสาทพระวิหาร จนน ามาสู่กรณีพิพาทพรมแดนเหนือ
พืน้ท่ีปราสาทพระวิหาร โดยมีการปะทะกนัระหว่างก าลงัทหารทัง้สองฝ่ายหลายครัง้ และองคก์าร
ยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบียนตามค าขอของประเทศกมัพชูาใหต้วัปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก 
จากท่ีปราสาทพระวิหารไดข้ึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกท าใหใ้นแบบเรียนมีการบรรจุเรื่องราวนีใ้น
แบบเรียนและบรรยายว่า ประชาชนทั่วทัง้ประเทศมีใบหนา้เบิกบานสบายใจหาที่เปรียบไม่ได ้ 
(ព្បជាជនេូទំងព្បទេសមានេឹរម្ុខសបាយ ររីរាយឥតឧបមា) ซึ่งในเนือ้หาแบบเรียนมีการเนน้ย า้ว่า 
ปราสาทพระวิหารซ่ึงเป็นมรดกของเขมร (ព្ាសាេព្រះវហិារន្ែលជាទររម្រតររបស់ន្ខែរ) จากตวัอย่าง 
(1) และ (2) ต่างมีการใชค้  าศพัทเ์พ่ือแสดงความเป็นเจา้ของ เช่น มรดกของเขมร (ទររម្រតររបស់
ន្ខែរ) สมบตัเิขมร (សម្បតតិន្ខែរ)  แสดงใหเ้ห็นวา่ปราสาทโบราณเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของชาวเขมร 

นอกจากการน าเสนอความรุ่งเรืองทางอารยธรรมผ่านปราสาทเขมรโบราณแล้ว 
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรยงัสอดแทรกขอ้ปฏิบตัิในการรกัษาและปกป้องสมบตัิของชาติ ซึ่งถือว่า
เป็นหนา้ท่ีของชาวเขมรทุกคนท่ีตอ้งยึดถือและน าไปปฏิบตัิ ดงัตวัอย่าง (3) แบบเรียนภาษาเขมร
อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 1 ซึ่งเป็นบทอา่นทบทวนการประสมค าในระดบัชัน้ประศกึษาปีท่ี 1  
               (3) ព្បទេសរម្ពុជា មានធនធានធម្ែជាតិតពម្ែទព្ចើនសនធឹរសន្ទធ ប់ ។ ធនធានទងំទន្ទោៈមានែូចជា ពរ ៉ៃ
តបូងងែ ពព្រទ ើ និងសតវពព្រជាទែើម្ ។ ទយើងព្តូវព្សឡាញ់ព្បទេសទយើង និងចូលរមួ្ន្ងររាការពារធនធានទងំ
ទន្ទោៈឱ្យានគងវ់ងស ។ 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ១, ២០១៦, េ.១២៩) 
“ประเทศกมัพชูามีทรพัยากรธรรมชาตมิีค่ามากมาย ฯ ทรพัยากรเหลา่นัน้มี เช่น แร่พลอย ป่าไม ้

และสตัวป่์า เป็นตน้ ฯ เราตอ้งรกัประเทศเรา และร่วมดูแลรกัษาป้องกนัทรพัยากรเหลา่นัน้ให ้

คงอยู่ ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 1, 2016, น.129) 

 

ตวัอย่าง (3) แสดงใหเ้ห็นถึงทรพัยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณใ์นประเทศกมัพชูา เพ่ือส่ือ
ใหเ้ห็นว่าประเทศกัมพูชามีความร ่ารวยทางธรรมชาติ ทัง้นี ้ในแบบเรียนปรากฏค าว่า ตอ้ง (ព្តូវ) 
เพ่ือส่ือเจตนาสั่งใหผู้อ้่านยึดถือและปฏิบตัิตามเนือ้ความท่ีปรากฏในแบบเรียน การใชค้  าว่า ร่วม 
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(រមួ្) หมายถึง ชาวเขมร ช่วยกนัทกุคน นอกจากนี ้มีการใชค้  า เช่น รกั (ព្សឡាញ់) ดูแล (ន្ង) รกัษา 
(ររា) ป้องกนั (ការពារ) ในการแสดงการกระท ากบัทรพัยากรธรรมชาติของประเทศ และมกัปรากฏ
หลงัค าว่า ตอ้ง เพ่ือแสดงถึงการผูกมดัตนเอง คือ ผูอ้่านหรือเยาวชนชาวเขมรตอ้งกระท า ซึ่งเป็น
การเนน้ย า้หนา้ท่ีของผูเ้รียนท่ีตอ้งปฏิบตัติามในฐานะชาวเขมร 

การสรา้งความภูมิใจและตระหนักถึงวฒันธรรมของชาติเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
สรา้งให้ชาวเขมรรบัรูแ้ละตระหนักถึงการมีวัฒนธรรมร่วมกันในการสรา้งส านึกและความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนัในชาติผ่านแบบเรียนโดยเน้นเนือ้หาทางวฒันธรรม ซึ่งจากการศึกษาเบือ้งตน้
พบว่ามีการกล่าวถึงเรื่องวฒันธรรมเขมรเป็นจ านวนมากในแบบเรียน เน่ืองจากวิชาภาษามีส่วน
สมัพนัธก์บัวฒันธรรม การสอนภาษาจึงมุ่งเนน้ท่ีการปลกูฝังวฒันธรรมไปพรอ้มกนั  ดงัตวัอยา่ง (4) 
ในแบบเรียนภาษาเขมรอา่น-เขียน ชัน้ท่ี 3 เรื่องเครื่องดนตรีเขมร (ឧបររណ៍តន្តនតីន្ខែរ) 
              (4) ទយើងជារូនន្ខែរព្តូវទចះព្សឡាញ់ និងន្ងររាតូរយតន្តនតីន្ខែរឱ្យានគង់វងស នូវសាន ពែជំន្ទន់ទែើម្ែ៌
លឣវទិសសវសិាលសព្មាបត់ម្កល់េុរជាឣតតសញ្ញា ណជាតិន្ខែរ ។ 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៩៧)  
“เราเป็นลูกเขมรตอ้งรูจ้ักรกัและดูแลรกัษาดนตรีเขมรใหค้งอยู่ ฝีมือชาวเขมรสมัยก่อน 

อนังดงามวเิศษวศิาล ส าหรบัตัง้ไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ชาตเิขมร ฯ”  

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.197) 

 

ตวัอย่าง (4) แสดงใหเ้ห็นถึงการปลูกฝังความเป็นเขมรโดยใชว้ัฒนธรรมของชาติ เช่น 
ดนตรีเขมร (តន្តនតីន្ខែរ) ขอ้ความในตวัอย่างอธิบายว่าดนตรีเขมรเป็นเอกลกัษณข์องชาติ ตอ้งรูจ้กัรกั
และหวงแหนสิ่ งท่ีงดงามซึ่งมีมายาวนานเหล่านี ้ไว้ให้คงอยู่  ซึ่งเป็นการสร้างความภูมิใจ 
ในวฒันธรรมของชาติเขมร แบบเรียนปรากฏการใชค้  าสรรพนาม เรา (ទយើង) เพ่ือระบรุวมชาวเขมร
ทัง้หมดโดยถือว่าทกุคนเป็น ลูกเขมร (រូនន្ខែរ) ซึ่งหมายถึง ผูท่ี้มีเชือ้ชาติเขมรท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
กมัพชูาในฐานะมาตภุูมิ การใชภ้าษาเหลา่นีเ้ป็นเครื่องมือชว่ยหลอมรวมความคิดและทศันคตขิอง
ผูเ้รียนใหต้ระหนกัวา่ตนเองเป็นชาติพนัธุเ์ขมรผ่านเครื่องมือทางวฒันธรรม และท าใหเ้กิดการกลืน
กลายทางวฒันธรรม (Cultural assimilation)1 ตอ่ชาติพนัธุอ่ื์น เช่น ชาวจีน ชาวเวียดนาม ชาวจาม 

                                                   
1 การกลืนกลายทางวฒันธรรม หมายถึง กระบวนการท่ีคนกลุม่นอ้ยหรอืผูย้า้ยถ่ินเขา้มาใหมค่อ่ยๆ รบัเอาแบบแผน พฤติกรรม 
คา่นิยมความเช่ือของคนกลุ่มใหญ่ จนในท่ีสดุถูกกลืนกลายเป็นคนกลุ่มเดียวกนั การกลืนกลายทางวฒันธรรมอาจเกิดขึน้เอง
โดยวฒันธรรมท่ีอ่อนกว่าถูกกลืนกลายจากวฒันธรรมท่ีแข็งกว่า หรืออาจเกิดจากการบงัคบัหรือเรง่รดัใหเ้กิดกระบวนการนี้ 
(ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2561, น. 26.)  
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ชาวกลึง ชาวกยู เป็นตน้ ท าใหช้นกลุ่มนอ้ยท่ีอาศยัอยู่ในประเทศกมัพูชาใหช้าวเขมร เป็นลกูเขมร 
ทกุคน 

จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาปรากฏใหเ้ห็นว่าแบบเรียนวิชาภาษาเขมรของประเทศกัมพูชา  
ใชภ้าษาเป็นเครื่องมือในการปลกูฝัง ครอบง า และผลิตซ า้ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่
และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัรเขมรในอดีต การปลกูฝังหนา้ท่ีในการรกัษาและปอ้งกนัชาต ิ  
การใชว้ฒันธรรมในการกลืนกลายชาติพนัธุผ์่านแบบเรียนท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ยวุชน และกีฬา
ผลิตขึน้  

ผู้วิจัยสนใจท่ีจะวิเคราะห์แบบเรียนท่ีใช้ในการปลูกฝัง เยาวชนชาวเขมรในระดับ
ประถมศึกษาว่ามีการใชชุ้ดศพัทแ์ละเจตนาในการน าเสนอ รอ้ยเรียง และสรา้งชุดความคิดใหแ้ก่
ผูเ้รียนซึ่งเป็นเยาวชนอย่างไร รวมถึงสนใจท่ีจะวิเคราะห ์ตีความชดุความคิดในการประกอบสรา้ง
และหล่อหลอมความเช่ือ ความเขา้ใจ ตลอดจนการสรา้งทศันคตใิหก้บัเยาวชนชาวเขมร เน่ืองจาก
การเรียนในระดบัประถมศกึษาเป็นชว่งวยัท่ีสามารถปลกูฝังความคดิ ความเช่ือและเขา้ถึงความคิด
ได้ง่ายกว่าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่  ในงานวิจัยนี ้จึงสนใจวิเคราะห์แบบเรียนภาษาเขมรในระดับ
ประถมศึกษาโดยใชแ้นวคิดวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ (Critical discourse analysis; CDA) 
ของ Fairclough (2001) เน่ืองจากเห็นว่าสถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัท่ีส าคญัในการใหค้วามรู ้
เปิดโลกทศัน ์สรา้งและพฒันาความคิดของคน ดังนัน้ หากมองในอีกแง่มมุหนึ่ง สถาบนัการศกึษา
สามารถครอบง าความคิดของคนให้เป็นในทิศทางท่ีต้องการได้เช่นเดียวกัน การใช้แนวคิดนี ้
ในการศึกษาสามารถวิเคราะหต์วับท ท าใหเ้ห็นมิติทางสงัคมและวฒันธรรมของประเทศกัมพูชา 
ได้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ สามารถวิเคราะห์การประกอบสรา้งของชุดความคิดท่ีแฝงอยู่ใน
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูาได ้และเหตผุลท่ีเลือกใชแ้บบเรียน
วิชาภาษาเขมร เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีบงัคบัใหเ้รียนในทกุระดบัชัน้ตามการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ของประเทศกัมพูชา และนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาเป็นวยัท่ีเหมาะแก่การปลกูฝังค่านิยม 
ความเช่ือ และอดุมการณต์า่งๆ รวมถึงจากการศกึษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบเรียนของ
ประเทศกัมพูชาหรืองานวิจยัเก่ียวกับประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะหแ์ละบรรยายเชิง
สังคมและประวัติศาสตรเ์ป็นหลัก ผู้วิจัยจึงสนใจท างานวิจัยท่ีวิเคราะห์ภาษาหรือตัวบท โดย
วิเคราะหร์ว่มกบัการตีความวิถีปฏิบตัทิางสงัคมและวฒันธรรมของชาวเขมร เพ่ือเตมิเตม็และท าให้
งานวิจยัเก่ียวกบัประเทศกมัพชูาครอบคลมุหลายมมุมองมากขึน้โดยในงานวิจยันีเ้ลือกวิเคราะหท่ี์
แบบเรียน ซึ่งเป็นสิ่งพืน้ฐานท่ีเยาวชนเข้าถึงตัง้แต่ยังเยาว์ ผู้วิจัยจึงตัง้ค  าถามของงานวิจัย คือ  
1) ในการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูามีชดุศพัท์
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และเจตนาใดท่ีปรากฏในแบบเรียน และ 2) ชดุความคิดใดท่ีกระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา
ใชใ้นการประกอบสรา้งในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. วิเคราะหช์ดุศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบั

ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 
2. ตีความชุดความคิดท่ีแฝงในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ

ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา  

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. ผลของการวิจัยก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในระบบความคิด สังคม และวัฒนธรรมเขมร 

เพ่ือใชใ้นการปฏิสมัพนัธ ์ส่ือสาร หรือแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัชาวเขมร 
2. ผลของการวิจัยเป็นแนวทางในการศึกษาแบบเรียนภาษาอ่ืนๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็น 

การประกอบสรา้งความคดิใหแ้ก่คนในชาติของแตล่ะประเทศ 

ข้อตกลงในงานวิจัย 
1. ผูว้ิจยัใชปี้คริสตศ์กัราชในการกล่าวถึงเหตกุารณแ์ละเรื่องราวเก่ียวกบัประเทศกมัพชูา 

เน่ืองจากการนบัปีพทุธศกัราชของประเทศกัมพูชาไม่ตรงกับประเทศไทยและเอกสารทางราชการ
สว่นใหญ่ในประเทศกมัพชูานิยมใชปี้ครสิตศ์กัราช  

2. ผู้วิจัยใช้รูปแบบในการอ้างอิงเนื ้อหาแบบเรียน ดังนี ้ (ช่ือหนังสือ , ปี , หน้า) 
ตวัอย่างเช่น (ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រ់េី ៣, ២០១៦, េ.១៩៧) ส าหรบัตวับทท่ีเป็นตน้ฉบบัภาษา
เขมร และ (ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.197) ส าหรบัตวับทท่ีแปลความเป็นภาษาไทย 
เพ่ือระบเุลม่แบบเรียนซึ่งใชใ้นการอา้งอิงตวับท  

ขอบเขตในการวิจัย 
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1- 6 จดัพิมพโ์ดย ส านกัพมิพเ์ผยแพร่

และแจกจ่าย (ព្គឹះសាា នទាះរុម្ព និងន្ចរផ្សាយ) กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา ตีพิมพเ์ผยแพร ่
ในปีครสิตศ์กัราช 2016 ซึ่งอนญุาตใหใ้ชใ้นการสอนของประเทศกมัพชูา จ านวน 6 เลม่ ไดแ้ก่  

1) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 1 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
2) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 2 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2   
3) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 3 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3   
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4) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4   
5) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5 ส  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  
6) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6 ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยันีใ้ชแ้นวคดิ ดงันี ้

1. การวิเคราะหต์วับท เพ่ือวิเคราะหรู์ปภาษาท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาเขมรระดบั
ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา ผูว้ิจยัวิเคราะหช์ดุศพัทโ์ดยพิจารณาท่ีนาม กรยิา และส่วนขยาย 
เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคัญในการสรา้งตัวบทในแบบเรียน ส่วนเจตนาพิจารณาจาก
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมทัง้ 4 ขอ้ ในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) 

2. การวิเคราะหว์ิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม โดยใช้แนวคิดของ Fairclough (2001) ใน
การตีความเก่ียวกับ 1) กระบวนการผลิตตวับทในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษา  
2) กระบวนการบริโภคแบบเรียน  และ  3) การกระจายตัวบทไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งแสดงให้ เห็น 
ความเช่ือมโยงของวิถีปฏิบตัทิางวาทกรรมกบัสงัคม 

3. การวิเคราะหว์ิถีปฏิบัติทางสังคม โดยใชแ้นวคิดของ Fairclough (2001) เพ่ือให้
เห็นความเช่ือมโยงระหว่างบริบทสังคมกับวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็นชุดความคิดท่ีแฝงใน
แบบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.  แ บ บ เรี ย น วิ ช า ภ าษ า เข ม ร  (Khmer textbooks)  ห ม าย ถึ ง  ส่ื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬาของประเทศกัมพูชาผลิตขึน้ และจัดพิมพโ์ดยส านักพิมพ์
เผยแพรแ่ละแจกจ่าย กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา ในปีครสิตศ์กัราช 2016 ไดร้บัอนญุาต
ให้ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาเขมรของประเทศกัมพูชา ในงานวิจัยนีศ้ึ กษาแบบเรียน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาท่ี 1- 6 จ านวน 6 เลม่ ไดแ้ก่  

1) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 1  
2) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 2  
3) ภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 3  
4) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4  
5) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5  
6) ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6  
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แบบเรียนส าหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ ชัน้ท่ี 1-3  เนน้ทักษะการ
อ่านและเขียนเป็นหลกัจึงใชช่ื้อแบบเรียนว่า “ภาษาเขมร อ่าน-เขียน” ส่วนระดบัชัน้ประถมศึกษา 
ตอนปลาย เนน้เนือ้หาเก่ียวกับการใชภ้าษาและวฒันธรรมเขมรเป็นส่วนใหญ่ ช่ือแบบเรียนจึงไม่
ปรากฏ “อา่น-เขียน” เหมือนในแบบเรียนประถมศกึษาตอนตน้ ชัน้ท่ี 1-3 

2. ชุดศพัท ์(lexis lists) หมายถึง นาม กริยา และส่วนขยาย ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญั 
ในการสรา้งตวับทในแบบเรียน 

3. เจตนา (Intents) หมายถึง การกระท าท่ีแฝงในตวับทของแบบเรียน ซึ่งอาจส่ือเจตนา
ดว้ยกริยาอย่างชัดเจน หรือไม่มีกริยาในการส่ืออย่างชัดเจน ในงานวิจัยนีพ้ิจารณาเจตนาจาก
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมทัง้ 4 ขอ้ ในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) 

4. ชุดความคิด (Mindsets) หมายถึง กรอบความคิด ความเช่ือ ค่านิยมหลัก และ 
ความคาดหวงัท่ีครอบคลุมพฤติกรรมของบุคคลใหย้อมรบัหรือตอบโตก้ับเหตกุารณท่ี์เผชิญหนา้ 
ภายใตค้วามคดิท่ีบคุคลนัน้ยดึถือโดยเก่ียวขอ้งกบัประสบการณท่ี์ผ่านจนยากท่ีจะเปล่ียนแปลง  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยันีว้ิเคราะหแ์บบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา โดย
ใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์ผูว้ิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. วาทกรรม 
2. วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
3. วจันกรรม 
4. แบบเรียนวิชาภาษาเขมรในประเทศกมัพชูา 

1. วาทกรรม 
ค าศพัทท่ี์ใชแ้ทนค าว่า discourse ในภาษาไทยมีค าใชเ้รียกหลายค าแตกต่างกนัไป เช่น 

ข้อความ วจนะ  ปริจเฉท เน่ืองจากในช่วงแรกท่ีเริ่มมีการพูดถึงค านี ้ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ 
ใชร้่วมกัน ปัจจุบนัส านกังานราชบณัฑิตยสภา (2560, น 142-143) บญัญัติค  าว่า “สมัพันธสาร” 
และ “วาทกรรม” เพ่ือใชใ้หค้วามหมายของค าว่า discourse และใหค้วามหมายของสมัพนัธสาร 
หมายถึง  ขอ้ความท่ีประกอบดว้ยหน่วยภาษาท่ีรอ้ยเรียงตอ่เน่ืองกนัทัง้ท่ีเป็นภาษาพูดและภาษา
เขียนทกุประเภท สว่นความหมายของวาทกรรม หมายถึง หน่วยภาษาท่ีอยูต่อ่เน่ืองกนัในภาษาพดู
หรือภาษาเขียนทุกประเภทในบริบทสถานการณจ์ริง และมีความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากับบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองค ามีจุดร่วมทางความหมายเดียวกัน  คือ หน่วยภาษาท่ี 
รอ้ยเรียงตอ่กนัทัง้ภาษาพดูและภาษาเขียนทกุประเภท จดุตา่ง คือ สมัพนัธสารไมมี่การน าประเด็น
ทางสังคมและวฒันธรรมมาพิจารณาดว้ย ในส่วนความแตกต่างของค าว่า “วาทกรรม” มีความ
เก่ียวขอ้งกับบริบททางสงัคมและวฒันธรรมรวมถึงความสมัพนัธก์บัภาษา ความคิด ความเขา้ใจ 
และการมองโลกของผู้ใช้ภาษา ซึ่งณัฐพร พานโพธ์ทอง (2556, น. 6) กล่าวว่าระบบความคิด 
มุมมองของผู้ใช้ภาษาท่ีมีต่อสิ่งรอบตัวเป็นผลมาจากวาทกรรม ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการสรา้ง
ความหมายอยา่งเป็นระบบ 

วาทกรรมเป็นค าท่ี มีมโนทัศน์เก่ียวข้องกับค าหลายค า เช่น  ภาษา ( language)   
การส่ือสาร(communication) การปฏิสัมพันธ์ (interaction) สังคม (society) และวัฒนธรรม 
(culture) แนวคิดเก่ียวกบัวาทกรรมจึงเป็นแนวคิดท่ีขา้มสาขาวิชา (cross-discipline) วาทกรรมมี
มิติหลัก 3 มิติ คือ การใช้ภาษา (language use)  ปริชาน (cognitive)  และการปฏิสัมพันธ์ใน
สถานการณ์สังคม (interaction in social situation) มีหลายสาขาวิชาท่ี มีการบูรณาการกับ
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การศึกษาวาทกรรม เช่น ภาษาศาสตร ์ปรชัญา สงัคมศาสตร ์ ซึ่งเรียกการศึกษาในแนวทางนีว้่า 
วาทกรรมศึกษา (discourse studies) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา
เก่ียวกับอิทธิพลของภาษาท่ีมีต่อความเช่ือและปฏิสัมพันธ ์ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพล  
ตอ่วิธีการพดูของมนษุย ์หรือการพิสจูนว์่าภาษาสามารถควบคมุความเช่ือหรือปฏิสมัพนัธไ์ด ้ (van 
Dijk, 1997, pp. 1-2) 

ส่วน Fairclough (1995 p. 54) กล่าวว่าวาทกรรมเป็นแนวคิดท่ีทัง้นักสังคมศาสตรแ์ละ
นกัภาษาศาสตรน์  ามาใช้และใหค้วามหมายของวาทกรรม หมายถึง การใชภ้าษาพูด ภาษาเขียน 
รวมถึงกิจกรรมตา่งๆ ท่ีใชส่ื้อความหมายในรูปแบบท่ีแตกตา่งกัน โดยการมองว่าวาทกรรมเป็นวิถี
ปฏิบตัิทางสังคมรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี ้Fairclough มองว่าวาทกรรมเป็นวิถีทางท่ีแสดงแง่มุม
ต่างๆ ของโลก กระบวนการ ความสมัพนัธ ์และโครงสรา้งของสงัคมโลก รวมทัง้จิตใจ ความรูส้ึก  
ความเช่ือ ความสมัพนัธข์องวาทกรรมท่ีตา่งกนั ซึ่งจะส่งผลตอ่การรบัรูท่ี้ตา่งกนั  วาทกรรมเป็นสิ่งท่ี
ท าให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมมือ แข่งขัน และการครอบง าซึ่งกันและกัน  (Fairclough, 2003,  
p. 124) 

การเลือกใช้ภาษาสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีมีความเก่ียวข้องกัน 
ในบริบทสังคมวัฒนธรรมหรือความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสถาบันหรือองคก์รกับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง อ านาจจึงมีความสัมพันธ์กับการผลิตวาทกรรม ประเภทของวาทกรรมท่ีถูกผลิตขึน้มี
หลากหลาย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทศันคติ ลกัษณะนิสยั ค่านิยม ความชอบ สิ่งเหล่านีเ้กิดจาก
การท่ีมนษุยเ์ป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ประเภทของวาทกรรมท่ีเกิดขึน้จากบรบิทสงัคมและวฒันธรรม 
เช่น วาทกรรมการเมือง วาทกรรมเหยียดผิว วาทกรรมความพิการ วาทกรรมผูอ้พยพ วาทกรรม
เพศ  วาทกรรมเหล่านีส้รา้งความหมาย การผลิตซ า้ ครอบง า โดยใชภ้าษาเป็นส่ือกลางภายใต้
บริบทสงัคมและวัฒนธรรม (เมลดา สุดาจิตรอาภา, 2562, น. 225-226) สอดคลอ้งกับท่ี จนัทิมา 
องัคพณิชกิจ (2561, น.331) กล่าวว่าภาษาเป็นกิจกรรมทางสงัคม การเลือกใชรู้ปภาษา ถอ้ยค า 
ไวยากรณ ์โครงสรา้งประโยค สามารถสะทอ้นอดุมการณห์รือระบบความคิดทางสงัคมผ่านภาษา
ได้ ดังนั้น  การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและกลวิ ธีทางภาษาท่ีปรากฏใน 
วาทกรรมสามารถเช่ือมโยงระบบความคิดกบัความหมายทางสงัคมและวฒันธรรมของผูใ้ชภ้าษา
ได ้ซึ่งท าให้เราสามารถเข้าใจสิ่งท่ีแฝงมากับลักษณะการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ เช่น อ านาจ 
(power) อุดมการณ์ (ideology) เราเรียกการศึกษาลักษณะนีว้่า วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
(Critical Discourse Analysis) โดยวิเคราะหข์อ้มลูจากภาษาท่ีส่ือออกมาผา่นตวับท 
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2. วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis; CDA) เป็นแนวคิดท่ีมอง

ว่าภาษาเป็นวิถีปฏิบัติของสังคม ซึ่งค  านึงถึงบริบทของการใช้ภาษาเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ 
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสมัพนัธร์ะหว่างภาษากับอ านาจ 
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกบัภาษาศาสตรเ์ชิงวิพากษ ์เพ่ือใชว้ิเคราะหต์วับทในระดบัหน่วยภาษาจนถึงระดบัหน่วยการ
ส่ือสาร ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของภาษากบัโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจและการศึกษา
เชิงประวตั ิ(Wodak, 2001, pp.1-5)  

วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษเ์ป็นแนวคิดท่ีอธิบายว่าวาทกรรมเป็นเครื่องมือของอ านาจ 
ซึ่งหนา้ท่ีหลกัของแนวคิด คือ การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสงัคมกับวาทกรรม Fairclough 
(2001, p. 21) น าเสนอกรอบการวิเคราะหม์ิตทิัง้ 3 ของวาทกรรม ดงัภาพประกอบ 1 
 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบการวิเคราะหม์ิตวิาทกรรมของ Fairclough  

 

ท่ีมา : Fairclough (2001, p. 21) 
 
ภาพประกอบ 1 ส่ือใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหว่างมิติทัง้ 3 มิติ คือ ตวับท วิถีปฏิบตัิทาง 

วาทกรรม และวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นทางสังคม  
โดย Fairclough วิเคราะหด์ว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การบรรยายความ (description) เป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปภาษาท่ีปรากฏใน
ตวับท เชน่ การใชค้  าศพัท ์การใชไ้วยากรณ ์การตีความถอ้ยค าในบรบิทการส่ือสาร  
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2) การตีความ (interpretation) เป็นขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตวับทกับปฏิสัมพันธ์ ซึ่งมองว่าตัวบทเป็นผลผลิตของกระบวนการผลิต และเป็นองคป์ระกอบ 
ของกระบวนการตีความ ขัน้ตอนนีจ้ะแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวับทกบัวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม  

3) การอธิบายความ (explanation) เป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกับความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปฏิสมัพันธก์ับบริบททางสังคม ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนการตีความจากตวับท ในขัน้นีจ้ะแสดง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวิถีปฏิบตัทิางวาทกรรมและวิถีปฏิบตัทิางสงัคม  

แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ Fairclough (2001) เป็นแนวคิดท่ีมองว่า
ภาษาเป็นวิถีปฏิบตัิรูปแบบหนึ่งของสงัคม (language as a form of social practice) และมองว่า
ทั้งภาษาและสังคมต่างส่งผลซึ่งกันและกัน เน่ืองจากวาทกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  
ทางสังคม  (social process) และกระบวนการท่ี เก่ียวข้องกับ เง่ือนไขทางสังคม  (socially 
conditioned process) ซึ่งในการวิเคราะหว์าทกรรมจ าเป็นตอ้งพิจารณามิติ 3 มิติท่ีสัมพันธ์กัน 
ไดแ้ก่ 

1) ตัวบท (text) คือ ภาษาพูดและภาษาเขียน  เป็นองค์ประกอบท่ี เล็ก ท่ีสุด 
ของวาทกรรม เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตตัวบท อาจอยู่ในรูปแบบของค า วลี ประโยค  หรือ
ขอ้ความตอ่เน่ือง การวิเคราะหต์วับทเป็นการวิเคราะหรู์ปภาษา ความหมาย รวมถึงโครงสรา้งทาง
ไวยากรณ ์ 

Fairclough (2001) กล่าวว่าหน้าท่ีของตัวบทในการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ 
เชิงพากษ์ มี 3 ประการ 1) หน้าท่ีด้านการถ่ายทอดความคิด ( ideational function) เกิดจาก 
การประกอบสรา้งความรู้และความเช่ือของสังคม 2) หน้าท่ีด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(interpersonal function) เกิดจากความสัมพันธ์ของคนในสังคมท่ีใช้ในการส่ือสาร 3) หน้าท่ี 
ดา้นการเรียบเรียงความ (textual function) เกิดจากการน าเสนอเนือ้ความจากผูเ้ขียนถึงผูอ้่าน 
Fairclough (2001) วิเคราะห์หน้าท่ีของตัวบทโดยใช้แนวการวิเคราะห์ภาษาศาสตรห์น้าท่ี 
เชิงระบบ (Systemic Functional Linguistics) จาก Halliday (1985)  โดยแบ่งการวิเคราะห์รูป
ภาษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านค าศัพท์ (vocabulary) ด้านไวยากรณ์  (grammar) และ 
ดา้นโครงสรา้งเนือ้ความ (textual structures) 

การวิเคราะหด์า้นค าศพัทช์่วยใหผู้ว้ิเคราะหส์ามารถเขา้ใจกระบวนการผลิตตวับทว่า
มีความเก่ียวข้องกับอุดมการณ์หรือปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อการผลิตตัวบท ซึ่งการวิเคราะห  ์
ด้านค าศัพท์ เริ่มต้นจากการจัดประเภทค าศัพท์ (classification scheme) โดยพิจารณาจาก 
การปรับ เพิ่ มความหมายบางอย่ างในค า  (rewording) และการใช้ค  าศัพท์ม าก เกินไป 
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(overwording) เพ่ือตอกย า้และส่ือความหมายเพิ่มในค า อาจเป็นความหมายในทิศทางท่ีดีหรือไม่
ดีก็ได ้ซึ่งการวิเคราะหด์า้นค าศพัทมี์ความเก่ียวขอ้งกับอรรถสัมพันธ์ทางความหมาย (sematic 
relation) เช่น ค าพ้องความหมาย (synonym) ค าลูกกลุ่ม (hyponym) และค าแย้งความหมาย 
(antonym) รวมถึงสถานการณ์และบริบทในการใชภ้าษามีผลต่อการเลือกใชค้  า เช่น การใชค้  า
ทางการ (formal word) และการใชค้  าไม่เป็นทางการ (informal word) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์
ของสถานภาพและปฏิสมัพนัธท์างสงัคมระหว่างคู่สนทนา การแสดงความรูส้ึกของผูผ้ลิตตวับท
โดยการใชอ้ปุลกัษณ ์(metaphor) เพ่ือท าใหค้วามหมายชดัเจนหรือท าใหเ้ห็นภาพไดดี้ยิ่งขึน้ 

การวิเคราะหด์า้นไวยากรณ ์สะทอ้นใหเ้ห็นประสบการณ์ของผูผ้ลิตตวับทเก่ียวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปประโยค ซึ่งการถ่ายทอดประสบการณ์ส่งผลใหเ้กิด  
รูปประโยคท่ีแตกตา่งกนั  เชน่  

การใช้ประโยคท่ีไม่ระบุผู้กระท าหรือผู้กระท าไม่ชัดเจน (unclear agency) เพ่ือ 
กลบเกล่ือนหรืออ าพรางผูก้ระท ากรยิานัน้ๆ  

การใชก้ระบวนการกลายเป็นค านาม (nominalization) เพ่ือลดความส าคญัหรือลด
บทบาทของผูก้ระท าหรือผูถ้กูกระท าในประโยค  

การใชป้ระโยคกรรมวาจก (passive voice) เพ่ือใชใ้นการปรบัเปล่ียนผูถู้กกระท าใน
ประโยค  

การใชม้าลา (mode) เพ่ือบ่งบอกว่าผูผ้ลิตตวับทมีมุมมองหรือทศันคติอย่างไร เช่น 
บอกเลา่ (declarative) ถาม (question) หรือ สั่ง (imperative)  

การใชค้  าสรรพนามแบบรวมกลุ่ม “We” และ “You” เพ่ือส่ือถึงการรวมทัง้ผูพู้ดและ
ผูฟั้งใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกนั  

การใชป้ระโยคความเดียว (simple sentences) การใชป้ระโยคความซอ้น (complex 
sentences) ตลอดจนการใชค้  าเช่ือมแสดงเหตุผล (logical connectors)  เพ่ืออธิบายโครงสรา้ง
ทางวากยสมัพนัธใ์นการน าเสนออดุมการณข์องผูผ้ลิตตวับท บทบาทของผูมี้สว่นรว่ม (participant 
role) และกระบวนการ (transitivity) สะทอ้นใหเ้ห็นประสบการณ์และความคิดของผูใ้ชภ้าษาใน
การเลือกใชรู้ปแบบประโยคในการถ่ายทอดความคิด ซึ่งท าใหท้ราบว่าผูผ้ลิตตวับทใชก้ระบวนการ
ใดในการถ่ายทอดประสบการณ ์

Fairclough (2001) กล่าวว่ากระบวนการในประโยคสามารถพิ จารณ าจาก 
การเรียงล าดบัค า เช่น ในประโยคความเดียว (simple sentences) มีการน าเสนอในหลายรูปแบบ 
ดงันี ้ 
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1) SVO (Subject-Verb-Object) เป็นรูปแบบกระบวนการแสดงการกระท า  
โดยผู้มีส่วนร่วมมี 2 บทบาท คือ ผู้กระท า (agent) และผู้ถูกกระท า (patient) เช่น Reagan (S) 
attacks (V) Libya(O). 

2) SV (Subject-Verb) เป็นรูปแบบกระบวนการแสดงเหตุการณ์ ผูมี้ส่วนร่วมมี
บทบาทเดียว คือ ผูก้ระท า ซึ่งผูก้ระท าอาจเป็นสิ่งมีชีวิต (animate) และสิ่งไม่มีชีวิต (inanimate) 
เชน่ A black township (S) has burnt down(V). 

3) SVC (Subject-Verb- Complement) เป็ น รูป แบ บ ก ระบ วน ก า รแ ส ด ง
คณุลกัษณะ ผูร้ว่มบทบาทมีบทบาทเดียว คือ ผูก้ระท าท่ีแสดงคณุลกัษณะ เชน่ Reagan(S) is (V) 
dangerous (C). 

ส่วนการวิเคราะห์ด้านโครงสรา้งเนือ้ความ สะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้สนทนา  
ซึ่งเป็นผูค้วบคมุผลดั (turn)ในการสนทนา แสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจของผูถื้อครองผลดัท่ีมีเหนือกว่า 
คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่ ง การวิ เคราะห์โครงสร้าง เนื ้อความจ าเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบ 
ของเนือ้ความเพ่ือใหเ้ห็นกระบวนการผลิตและการน าเสนอตวับท 

2) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) คือ กระบวนการผลิต (production) 
กระบวนการบริโภค (consumption) และกระบวนการกระจายตัวบท (distribution) ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีท างานรว่มกันในการประกอบสรา้งความหมายผ่านตวับท การวิเคราะหว์ิถีปฏิบตัิ
ทางวาทกรรมมุ่งเนน้อธิบายว่าใครเป็นผูผ้ลิตตวับท รวมถึงการคดัเลือกเรื่อง การเรียบเรียงเนือ้หา 
ซึ่งกระบวนการผลิตตวับทนีพ้ิจารณาดว้ยว่าใครเป็นผูบ้ริโภค และมีกระบวนการกระจายตวับท
อย่างไร เชน่ การตีพิมพใ์นรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน ์รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  ซึ่งกระบวนการเหล่านี ้
สรา้งความรับรู ้และการดัดแปลงตัวบทในมิติท่ีต่างกัน  การตีความตัวบทร่วมกับวิถี ปฏิบัต ิ
ทางวาทกรรม ท าใหเ้ขา้ใจบรบิทสงัคมและวฒันธรรมมากยิ่งขึน้ 

จากการทบทวนและคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัแบบเรียนในประเทศกมัพชูาพบงานวิจยั
ท่ีกล่าวถึงการผลิต การบริโภค และการกระจายความรูจ้ากแบบเรียน ดงัเช่น งานวิจัยของ Tan 
(2006, pp.1-3) กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชามีความมุ่งมั่ นในการพัฒนาด้านการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education For All) โดยใหเ้ด็กและเยาวชนเขมรทุกคนมีโอกาส
เขา้ถึงการศกึษาอยา่งเทา่เทียมกนั รฐัธรรมนญูกมัพชูาระบวุ่าตอ้งจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา
และมัธยมศึกษาให้กับประชาชนทุกคนในโรงเรียนของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รัฐธรรมนูญ
ก าหนดใหร้ฐัตอ้ง “ปกป้องและยกระดบัสิทธิของพลเมืองในการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดบั” 
และ“ ด าเนนิการทีจ่ าเป็นเพือ่การศกึษาทีม่ีคณุภาพเพือ่เขา้ถงึประชาชนทกุคน”  
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ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2001 กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชนและกีฬาเผยแพรเ่อกสารหลายฉบบัท่ี
สรุปแผนยุทธศาสตร์การศึกษา (Education Strategic Plans)  ซึ่งจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ ท่ีสุด 
ของการศึกษาในกัมพูชา คือ การพัฒนาทุนมนุษยเ์พ่ือความก้าวหนา้ทางเศรษฐกิจของกัมพูชา 
การมุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนาทุนมนุษยเ์ป็นวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการ  ยุวชน 
และกีฬาของประเทศกมัพชูา  

ตั้ งแต่ ท ศวรรษ  1990 องค์ก รระห ว่ า งป ระ เทศ  เช่ น  อ งค์ก ารทุ น เพ่ื อ เด็ ก 
แห่งสหประชาชาติ  (United Nations Children's Fund; UNICEF) และคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (The International Committee of the Red Cross; ICRC) ให้ความช่วยเหลือ
สร้างสถาบันการศึกษากว่า 6,000 แห่ง และฝึกอบรมครูกว่าหลายพันคน ซึ่งนับว่าเป็นช่วง 
การฟ้ืนฟูระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชาหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง 
ในกมัพชูาสงบลง และจากการศกึษาการปฏิรูปการศกึษาระดบัประถมศกึษาของประเทศกัมพชูา
ของ Kelsall et al. ( 2016) พบวา่กมัพชูาในช่วงหกสิบปีท่ีผ่านมามีความกา้วหนา้อยา่งมากในการ
ขยายการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาด้านคุณภาพ
การศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬาของประเทศกมัพูชาเรง่ปฏิรูปคณุภาพการศึกษา
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นดา้นคุณภาพการศึกษาสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศท่ีมีผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกับพรรคประชาชน
กัมพูชาท่ีมองว่าการพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์หมี้การศึกษาเป็นสิ่งจ  าเป็นในการพัฒนาทางดา้น
เศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศท่ีเข้ามาลงทุนต่างร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา  
ในประเทศกมัพชูา 

แต่อย่างไรก็ตาม Corrado, Flinn &Tungjan (2019) พบว่าภาพรวมของการศึกษา
ในประเทศกัมพูชาใช้จ่ายงบประมาณไปกับการศึกษาน้อยเกินไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่าง
รา้ยแรงต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ ประเทศกัมพูชาควรเพิ่มงบประมาณดา้นการศึกษาใหม้ากขึน้
เพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพประชากรของประเทศ ปัญหาท่ีส าคญัในดา้นการศกึษา คือ การขาด
บคุลากรทางการศกึษาทัง้ทางดา้นจ านวนและคณุภาพ 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬาของประเทศกัมพูชา  
ในปี ค.ศ. 2015 แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัประถมศึกษา (បឋម្សិរា) ระดบัมัธยมศึกษา 
(ម្ធយម្សិរា) และระดบัอดุมศึกษา (ឧតតម្សិរា) การพฒันาการศกึษาส่งผลตอ่การพฒันาประเทศ 
รฐับาลกัมพูชาจึงจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ระดบั
ประถมศึกษาเป็นระดบัท่ีไดร้บังบประมาณมากท่ีสุด เน่ืองจากระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษา
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ขัน้พืน้ฐานท่ีมีความส าคญักับเยาวชนเขมรทุกคน ผลท่ีไดน้ับว่าเป็นท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากเยาวชน
เขมรมีแนวโน้มเข้าเรียนเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 97  จากเดิมท่ีเด็กผู้ชายมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
มากกว่าเด็กผูห้ญิง เน่ืองจากในสงัคมกัมพูชามองว่าเด็กผูช้ายควรไดเ้รียนหนังสือเพ่ือประกอบ
อาชีพเป็นเสาหลักของครอบครัว ส่วนเด็กผู้หญิงไม่จ  าเป็นตอ้งเข้าเรียนเพราะสามารถเรียนรู  ้
การเย็บปักถกัรอ้ยและท างานบา้น จงึท าใหเ้ดก็ผูห้ญิงในกมัพชูามีอตัราการรูห้นงัสือต ่า นอกจากนี ้
อตัราการลาออกก่อนจบการศึกษามีจ านวนลดนอ้ยลง  โรงเรียนในประเทศกัมพูชาก าลังขยาย  
ชั้นเรียนให้ครบทุกระดับ ส่วนการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโน้มดีขึน้ และเยาวชนเขมร 
เข้าเรียนมากขึน้ เน่ืองจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้กว่ารอ้ยละ 50  ขยายการเรียน 
การสอนถึงระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ความกา้วหนา้ดา้นการจดัการศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษามีความพรอ้มมากขึน้ มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูข้องค รู การจัดห้องเรียน
คอมพิวเตอรเ์พิ่มขึน้ในโรงเรียน การใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียน และนกัเรียนชาวเขมรมีแนวโนม้
เลือกเรียนในสายวิทยาศาสตรม์ากขึน้ ส่วนการจดัการศึกษาในระดบัอดุมศกึษารฐับาลสนบัสนุน
และส่งเสริมอย่างเต็มท่ี กล่าวคือ มีการเพิ่มจ านวนมหาวิทยาลยัของรฐัใหก้วา้งขวางและทั่วถึง 
รวมทั้งมีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามาจัดการศึกษาด้วย ระบบการศึกษาของกัมพูชา  
ในระดับต้นมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได ้ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาในปี ค.ศ. 1996  
รัฐจัดการศึกษาสายสามัญโดยยึดรูปแบบ 6-3-3 แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี นอกจากการศึกษาสายสามัญ 
ยงัมีการศกึษาสายอาชีพ โดยรบัผูจ้บการศึกษาจากระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ส่วนการศกึษา
ระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีใช้เวลาศึกษา 4-7 ปี ขึ ้นอยู่กับหลักสูตรท่ี เข้าศึกษา 
นอกจากนี ้มีการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา คือ ระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอก เพ่ือสรา้ง
นกัวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น การขยายตวัของการศกึษาระดบัอดุมศกึษาแสดงใหเ้ห็นว่า
ชาวเขมรมีความตอ้งการการศึกษาในระดบัสูงและมีความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษามากขึน้ 
(สมเกียรต ิวฒันาพงษากลุ, 2562, น.40-43) 

กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
ของประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ถึงปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลง 
ถึง 4 ครัง้ ดงันี ้(Ministry of Education, Youth and Sport, 2015) 

เริ่มตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1980 ถึง ปีค.ศ. 1987 ในช่วงสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 
(People's Republic of Kampuchea) กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬาของประเทศกัมพูชา
แบ่งหลักสูตรแบ่งออกเป็น  3 ระดับ ได้แก่ 1) หลักสูตรการศึกษาทั่ วไประดับประถมศึกษา  
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2) หลักสูตรการศึกษาทั่วไปส าหรบัระดบัมัธยมศึกษา และ 3) หลักสูตรการศึกษาทั่วไปส าหรบั
ระดบัอดุมศกึษา  

ปี  ค .ศ .  1987 ถึ ง  1996 ใ น ช่ ว ง ท่ี เ ป็ น รั ฐ กั ม พู ช า  (State of Cambodia)
กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา ของประเทศกัมพูชาแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ระดบัการศกึษาท่ี 1  ระดบัการศกึษาท่ี 2 และระดบัการศกึษาท่ี 3 

ปี ค.ศ. 1996 ถึง 2005 ในช่วงราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
หลักสูตรการศึกษาประกอบดว้ยหลักสูตรแกนกลางส าหรบัประถมศึกษา หลักสูตรแกนกลาง
มธัยมศกึษาตอนตน้ และหลกัสตูรแกนกลางส าหรบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ในปี ค.ศ. 2005 ถึง 2009 กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬา พัฒนานโยบาย
หลักสูตรพืน้ฐาน โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรแกนกลางส าหรบัสายสามัญขัน้พืน้ฐานการศึกษา 
(ตัง้แตช่ัน้ท่ี 1 ถึงชัน้ท่ี 9) และหลกัสตูรแกนกลางมธัยมศกึษาตอนปลายการศกึษา (ตัง้แต่ชัน้ท่ี 10 
ถึงชัน้ท่ี 12)  

ถึงแมว้่ากระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา ของประเทศกัมพูชาพยายามพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา ของประเทศกัมพูชา (Ministry of Education, Youth 
and Sport, 2015) พบว่าแบบเรียนท่ีใชใ้นปัจจบุนัมีความเช่ือมโยงระหว่างวิชาเรียนคอ่นขา้งนอ้ย 
เนือ้หาบางส่วนมีความผิดพลาด คลาดเคล่ือน นอกจากนี ้แสดงใหเ้ห็นถึงความซ า้ซอ้นระหว่าง
ระดบัชัน้ การขาดความก้าวหนา้ของทักษะท่ีสอดคลอ้งบริบทของโลก บางบทเรียนในบางวิชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรใ์นหลักสูตรการศึกษาทั่วไปไม่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวนั และไมส่ามารถใชเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันาของโลก นกัเรียนท่ีจบการศกึษาจากแตล่ะ
ระดบัไม่มีทักษะเพียงพอส าหรบัชีวิตประจ าวัน หรือไม่สามารถใช้เพ่ือการศึกษาต่ออุดมศึกษา 
ท่ีสงูขึน้ได ้ 

ในปัจจุบนั หลกัสูตรปี ค.ศ. 2015 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรูท้กัษะเพ่ือใช้
ในชีวิตประจ าวันและการศึกษา ท่ีส าคญั คือ กรอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงของโลกและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตรส่ี์เหล่ียม 
(Rectangular Strategy)1 ของรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งผลักดันให้กัมพูชาจะเป็นประเทศท่ีมีรายได ้
ปานกลางภายในปี ค.ศ. 2030 และจะเป็นประเทศท่ีมีรายไดส้งูภายในปี ค.ศ. 2050 เพ่ือใหบ้รรลุ

                                                   
1
 ยทุธศาสตรส์ี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) ประกอบดว้ย 4 เปา้หมายหลกั คือ การเจรญิเติบโต การจา้งงาน ความเสมอ

ภาค และประสิทธิภาพ ในกมัพชูา ซึง่สมเดจ็ฮนุ เซน ไดแ้ถลงนโยบายนี ้เมื่อเดือนกนัยายน ปี ค.ศ. 2013  
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เป้าหมายนี ้ท าใหป้ระเทศกัมพูชาตอ้งส่งเสริมการเรียนรูท่ี้ลึกซึง้และตรงประเด็นมากขึน้  รองรบั
การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมใหม่ของตลาดการจ้างงานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด การรวมตัวของอาเซียนและการเปล่ียนแปลงของโลก  
ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัสูงสุดในการพฒันาหลกัสูตรเพ่ือพฒันาพลเมืองเขมรอย่างเต็มศกัยภาพ ปัจจบุนั
ประเทศกมัพชูาใชห้ลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้จากการวิเคราะหน์โยบายระดบัชาติในการพฒันาหลกัสตูร 
ปี ค.ศ. 2005-2009 โดยพฒันาจากกรอบหลกัสตูรการศกึษาของประเทศในอาเซียน เช่น ประเทศ
สิงคโปร ์ประเทศมาเลเซีย  ประเทศไทย เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  (Ministry of 
Education, Youth and Sport, 2015)  

3) วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม (socio-cultural practice) คือ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเป็นผลมาจากความสมัพนัธร์ะหว่างตวับท และวิถีปฏิบตัิ
ทางวาทกรรม โดยมีปัจจยัตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เช่น อดุมการณ์ อตัลกัษณ ์
ความไม่เท่าเทียม ความเช่ือ  ค่านิยม ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้แฝงอยู่ในโครงสร้างของสังคมและ 
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีปฏิบตัทิางสงัคมท่ีน าไปสู่การครอบง า ผลิตซ า้ หรือเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม รวมทัง้เป็นแบบแผนใหค้นในสงัคมยดึถือและปฏิบตั ิ 

ประเทศกัมพูชามีการตัง้ถ่ินฐานของมนุษยม์าตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตรแ์ละมี
พฒันาการสืบเน่ืองมาถึงสมัยก่อนประวตัิศาสตรแ์ละสมยัประวตัิศาสตร ์อิทธิพลของวฒันธรรม
อินเดียท่ี มีต่อกัมพูชาเริ่มต้นในศตวรรษท่ี  1 ซึ่ งเป็นลักษณะการยอมรับทางวัฒนธรรม 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในตน้ศตวรรษท่ี 5 กัมพูชารบัวฒันธรรมอินเดียไวอ้ย่างสูงสุด สิ่งท่ีส  าคญั
ท่ีสุด คือ การรับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจ าราชอาณาจักรท าให้
กัมพูชามีการพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองขึน้  เช่น ด้านวรรณคดี ระบบการปกครอง และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้านศิลปะ ซึ่ งกลายเป็นศิลปะท่ี มีความเป็นเอกลักษณ์ แบบเขมร  
(อุไรศรี วรศะริน , 2545, น.52) ในทางสังคมการรับวัฒนธรรมอินเดียมีผลท าให้ชนชั้นน าของ
กมัพชูามีการปรบัเปล่ียนรูปแบบสงัคมทัง้ทางดา้นการเมืองและการปกครอง รวมถึงการจดัล าดบั
ชนชัน้ในกมัพชูา ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามรูปแบบของชนชัน้น าในวฒันธรรมอินเดีย อย่างไรก็ตาม 
ระบบวรรณะไม่ไดส้่งผลตอ่สงัคมกมัพชูาโดยรวม กล่าวคือ ส่งอิทธิพลเฉพาะในราชส านกักมัพชูา
และนับว่าเป็นเพียงแค่ขัน้ตอนในพิธีกรรมการแสดงความเคารพต่อประเพณีท่ีรบัมาจากอินเดีย
เทา่นัน้ (เดวิด แชนดเ์ลอร,์ 2546, น. 20) 
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ความรุ่งเรืองและความเส่ือมโทรมของราชอาณาจักรกัมพูชาขึน้อยู่กับปัจจัย  
ทางการเมืองเป็นส าคญั ความขดัแยง้ภายในระหว่างผูมี้อ านาจ รวมทัง้วฒันธรรมการเมืองท่ีนิยม
ดึงมหาอ านาจภายนอกมาส่งเสริมอ านาจของตน ส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งภายใน
อาณาจักรยิ่งเลวรา้ยลง การรุกรานของสยามและเวียดนามสรา้งความเจ็บปวดใหแ้ก่ชาวเขมร 
เป็นอย่างยิ่ง ในศตวรรษท่ี 14 สยามขยายดินแดนเขา้ไปในกัมพูชา ในขณะเดียวกันเวียดนาม 
ก็ขยายเขา้ไปปะทะกับสยามในศตวรรษท่ี 16 ทัง้สยามและเวียดนามต่างถูกดึงเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
ภายในความขดัแยง้ของกมัพชูา ซึ่งท าใหฝ้รั่งเศสเห็นโอกาสท่ีจะเขา้มาเสนอการอารกัขาราชส านกั
กัมพูชา ในศตวรรษท่ี 19 ในยุคแห่งการล่าอาณานิคม ฝรั่งเศสมีกลยุทธ์ครอบครองกัมพูชา
มากกว่าสยามและเวียดนาม จนใน ท่ีสุดท าให้กัมพูชาตกเป็นรัฐอารักขาของฝ รั่ ง เศส 
ในปี  ค.ศ . 1863 (เขียน ธีระวิทย์ และสุนัย  ผาสุข , 2543, น .34-35) ในช่วงทศวรรษ 1930  
เกิดการเคล่ือนไหวและพฒันาการท่ีมีส่วนท าใหช้าวเขมรเกิดความส านึกในความเป็นชาติของตน
มากขึน้ ซึ่งธีระ นุชเป่ียม (2558, น.33-34) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีส่งผลต่อการสรา้งกระแสส านึก
ชาตินิยมเขมรในกมัพูชาขณะนัน้ มี 2 ประการ ไดแ้ก่ ประการท่ี 1 คือ การน าเอาระบบการศึกษา
แผนใหม่เข้ามาในกัมพูชา โรงเรียนมัธยมศรีสวัสดิ์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงสุดขณะนั้น  
เป็นสถานท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าและบ่มเพาะความรูใ้ห้แก่ปัญญาชนเขมรในเวลาต่อมา  
ประการท่ี 2 การท่ีฝรั่งเศสจดัตัง้สถาบนัพระพุทธศาสนาในปีศตวรรษ 1930 เพ่ือต่อตา้นอิทธิพล
ของไทย ท่ีผ่านมาทางพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ สถาบัน นี ้มี ความ เก่ียวข้องกับ  
กลุม่นกัเคล่ือนไหวดา้นชาตนิิยมท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัทางการเมืองในกมัพชูาก่อนไดร้บัเอกราช  

ในช่วงสงครามโลกครัง้ ท่ี  2 หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรียกรอ้งเอกราชในขณะท่ีฝรั่งเศสเป็นชาติมหาอ านาจเพียงชาติเดียวท่ียังคงควบคุมดินแดน  
อาณานิคมในอินโดจีนไว ้แมฝ้รั่งเศสตอ้งเผชิญหน้ากับกลุ่มชาตินิยมท่ีไดร้บัการสนับสนุนจาก
ญ่ีปุ่ น กลุ่มปัญญาชนรวมทัง้ชนชัน้สูงในกัมพูชาเริ่มเคล่ือนไหวเรียกรอ้งเอกราชและสรา้งส านึก
ความเป็นชาติ โดยการรวมตวักันประทว้งฝรั่งเศสตามหวัเมือง อีกทัง้มีการจดัตัง้กลุ่มเขมรอิสระ  
ท่ีประเทศไทย การเดินขบวน การจดัตัง้กลุม่อิสระการประทว้งเพ่ือเรียกรอ้งเอกราชคืนจากฝรั่งเศส
ส าเร็จครัง้แรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1945 ฝรั่งเศสตอ้งเผชิญกับการบุกของกองทพันาซีเยอรมัน 
ในยุโรป หลังจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง ฝรั่งเศสกลับเขา้มามีบทบาทในกัมพูชาอีกครัง้ 
ด้วยความหวังในการ ฟ้ื นฟู จัก รวรรดินิ ยมฝรั่ ง เศสขึ ้น ใหม่  ซึ่ ง ใน เวลาต่อมาฝรั่ ง เศส  
เสียเปรียบในสงครามเวียดนาม ส่งผลใหคื้นอ านาจในดา้นการเงิน การคลงั และการทหารใหแ้ก่
กัมพูชา จึงถือว่ากัมพูชาไดร้บัเอกราชอย่างสมบูรณ์จากฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1953 ภายใตก้ารน า 
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ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ซึ่งไดร้บัยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งเอกราชของประเทศกัมพูชา”  
(ธิบดี บวัค าศรี, 2555, น.70-93) 

ในชว่งหลงัปี ค.ศ. 1956 รฐับาลกมัพชูาภายใตก้ารบรหิารของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
คอ่นขา้งเปิดเสรีทางการเมือง ปัญญาชนฝ่ายซา้ยท่ีกลบัมาจากฝรั่งเศสหลายคน เช่น ซาลอธ ซาร ์
(พล พต) เอียง ซารี ซอนเซน มีโอกาสเผยแพรอ่ดุมการณค์อมมิวนิสตใ์หแ้ก่ปัญญาชนชนชัน้กลาง
ในกรุงพนมเปญ  นอกเหนือจากเขตชนบทซึ่ ง เป็นฐานท่ีมั่ น เดิมของพรรคคอมมิ วนิสต ์ 
ในปี ค.ศ. 1970 พลเอกลอน นอล ไดร้บัการสนบัสนนุจากสหรฐัอเมริกาไดก้่อการรฐัประหารในชว่ง
ท่ีสมเด็จพระนโรดมสีหนุเสด็จเยือนสหภาพโซเวียต น าไปสู่การเปล่ียนแปลงการปกครอง 
จากราชอาณาจกัรกัมพชูาสู่สาธารณรฐักัมพูชา แต่อย่างไรก็ตาม การปกครองภายใตก้ารน าของ
พลเอก ลอน นอล ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้ดีขึน้  เพราะตกอยู่ภายใต้สภาวะสงคราม 
กลางเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงของกัมพูชาตอ้งอาศยัความช่วยเหลือจากสหรฐัอเมริกา 
สถานการณก์ารเมืองภายในกมัพชูาเตม็ไปดว้ยการทจุรติและระบบพวกพอ้ง  

ในปี ค.ศ. 1972 ขบวนการคอมมิวนิสตก์มัพชูาซึ่งเริ่มรูจ้กัแพรห่ลายในนามเขมรแดง 
(Khmer Rouge) กลายเป็นกองก าลังท่ีมีความเข้มแข็งและติดอาวุธทั้งชายและหญิง สามารถ
ควบคุมพืน้ท่ีไดก้ว่าครึ่งประเทศ ในวนัท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1975 เขมรแดงสามารถปฏิวตัิโค่นลม้
รฐับาลพลเอก ลอน นอล ไดส้  าเร็จ การปกครองกัมพูชาภายใตก้ารน าของพล พต ผูน้  าเขมรแดง  
ได้เป ล่ียนระบอบการปกครองไปสู่ ระบอบสังคมนิยม  รวมทั้ง เป ล่ียน ช่ือประเทศเป็น  
“กัมพูชาประชาธิปไตย” (Democratic Kampuchea) มีการปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมและ
เศรษฐกิจใหเ้ป็นระบอบสงัคมนิยมแบบพึ่งตนเอง ยกเลิกการนบัถือศาสนา ยกเลิกระบบเงินตรา 
ยกเลิกการจ่ายค่าแรง ประชาชนในเขตเมืองจ านวนกว่าล้านคน ถูกบังคับให้ออกจากเมือง 
ไปอยู่ชนบทเพ่ือท านาและผลิตอาหาร ทรพัยส์ินทกุอย่างถูกยึดเป็นของรฐัหรืออองการ ์(Angkar) 
ดา้นสังคมและการด ารงชีวิต การใช้ภาษา เสือ้ผ้า ทรงผม หรือแม้แต่แบบแผนความสัมพันธ ์
ในครอบครวั สามีภรรยา ญาติพ่ีนอ้ง ถกูเปล่ียนโดยยึดหลกัการงดเวน้ ชมุชนหมู่บา้นมีการจดัตัง้
ขึน้ใหม่ ส่วนการศึกษาจัดให้เพียงระดบัพืน้ฐานและเน้นการศึกษาลัทธิการเมือง เพ่ือให้เขา้ใจ
ปรชัญาและคา่นิยมของการปฏิวตัิ ในระหว่างการปกครองของกมัพชูาประชาธิปไตยหรือเขมรแดง 
มีประชาชนหลายลา้นคนล้มตาย ซึ่งสาเหตุเกิดจากความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร เจ็บป่วย 
รวมทั้งแผนการก าจัดศัตรูทางการเมืองครัง้ใหญ่ของพล พต ผู้น  าเขมรแดง โดย “การฆ่าล้าง
เผ่าพนัธุ”์ (ธัญญาทิพย ์ศรีพนา และคณะ, 2559, น. 40-41)  ภาพความโหดรา้ยและความทรงจ า
ของชาวเขมรท่ีมีต่อรฐับาลเขมรแดงเป็นความทรงจ าท่ีเจ็บปวดอย่างมากต่อชาวเขมร การศึกษา
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ของ Duong Keo (2013) พบว่าแนวคิดท่ีใช้ในการปกครองกัมพูชาอันโหดร้ายของพล พต  
ผูน้  าเขมรแดงอยู่ภายใตส้  านึกเรื่องชาตินิยม โดยถือว่าสิ่งท่ีกระท าเป็นไปเพ่ือปกป้องประเทศชาต ิ
ชาตินิยมของพล พต ในช่วงสมัยกัมพูชาประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบชาตินิยม
สุดโต่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความเช่ือว่า การสงัหารผูเ้ป็นศตัรูของชาติเป็นสิ่งจ  าเป็นในการปกป้อง
ประเทศ ชดุความคิดท่ีว่า “ญวนผูรุ้กราน” เป็นความเช่ือหลกัของแนวคดิชาตินิยมท่ีน ามาใชใ้นช่วง
สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย โดยเฉพาะการสังหารประชาชนชาวเวียดนามและชาวกัมพูชาท่ีมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ิดกนัโดยถือวา่เป็นศตัรูของชาติ  

การปกครองกมัพชูาของเขมรแดงสิน้สดุลงหลงัเวียดนามยกกองทพัเขา้โจมตีกมัพชูา
ประชาธิปไตย ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ 1979  โดยการน าของเฮง สมัริน เขมรคอมมิวนิสตท่ี์ไดร้บั
การสนับสนุนจากเวียดนาม สนัติภาพเกิดขึน้ในกัมพูชาดว้ยความช่วยเหลือจากนานาชาติและ
องคก์รระดบัโลก การเลือกตัง้ในกมัพชูาเม่ือปี ค.ศ. 1993 เป็นจดุเปล่ียนชะตาชีวิตของประเทศและ
เปล่ียนภาพลักษณ์จากประเทศคอมมิวนิสตส์ู่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข   
แตอ่ย่างไรก็ตาม สถานการณก์ารเมืองของกมัพชูายงัคงเป็นท่ีจบัตามองของนานาประเทศอีกครัง้ 
เม่ือมีนายกรฐัมนตรีบริหารประเทศในคราวเดียวถึง 2 คน ไดแ้ก่ สมเด็จพระนโรดมรณฤทธ์ิและ
สมเดจ็ฮนุ เซน ซึ่งในเวลาตอ่มาสมเด็จพระนโรดมรณฤทธ์ิถกูโคน่อ านาจ สมเดจ็ฮนุ เซน จึงไดเ้ป็น
นายกรฐัมนตรีแต่เพียงผูเ้ดียว หากพิจารณาบทบาทของผูน้  ากัมพูชาท่ีมีอ านาจอย่างแทจ้ริงมา
ตัง้แต่สมัยเฮง สัมรินท่ีโค่นอ านาจกลุ่มเขมรแดง พบว่าสมเด็จฮุน เซน เป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุด 
ในประเทศกมัพชูามาจนถึงปัจจบุนั (ดวงเดน่ บญุปก, 2557, น.135) 

ความเช่ือและศาสนาของชาวเขมรเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีผ่านการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ ในขณะท่ีกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทกับคนในสังคมเมือง 
มากขึน้ แตโ่ดยส่วนใหญ่แลว้ชาวเขมรยงัคงยึดถือและปฏิบตัิตามความเช่ือและศาสนาในวิถีชีวิต
เรื่อยมา สมเกียรติ วฒันาพงษากลุ (2559, น.40-46) กล่าววา่ชาวเขมรมีความเช่ือท่ีผกูพนักบัชีวิต 
ความเช่ือเรื่องผีเป็นความเช่ือท่ีส าคญั โดยชาวเขมรเช่ือว่าผีมีทัง้ผีดีและผีรา้ย ภายหลังการรบั
ศาสนาพราหมณแ์ละพุทธศาสนา ท าใหท้ัง้สองศาสนามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรเรื่อยมา 
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวเขมรล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความเช่ือ  ประเพณี และพิธีกรรม 
ของเขมรมีลกัษณะคลา้ยกบัไทย เน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลจากอินเดียเหมือนกนั  

การศึกษาวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมรผ่านภาษิตเขมรของอุบล เทศทอง 
(2550) พบว่าประเทศกัมพูชามีแหล่งน า้ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะในการท าการเกษตร วิถีชีวิตและ
อาชีพหลกัของชาวเขมรส่วนใหญ่จงึเป็นอาชีพเกษตรกร ซึ่งท าการเกษตรแบบดัง้เดมิท่ีอาศยัปัจจยั
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จากธรรมชาติ ผลผลิตขึน้อยู่กับความอุดมสมบูรณข์องดินและน า้เป็นส าคญั ธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณส์่งผลใหช้าวเขมรมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่ตอ้งขวนขวาย เน่ืองจากอาหาร 
การกินมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนีช้าวเขมรยังมีโลกทัศน์ต่อผู้ชายว่าตอ้งมีหน้าท่ีท างาน  
นอกบ้าน เลี ้ยงดูครอบครัวและภรรยา รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ผู้ชายชาวเขมรจึงควรมี 
ความกลา้หาญ ขยนัขนัแข็งในการท างาน สงัคมเขมรใหค้วามส าคญักับผูช้ายในฐานะผูน้  าสงัคม 
ผู้น  าครอบครวัจึงนิยมให้การศึกษาแก่บุตรชายมากกว่าบุตรสาว ส่วนโลกทัศน์ของชาวเขมร 
ท่ีมีต่อผูห้ญิง คือ ตอ้งมีกิริยามารยาทดี รกันวลสงวนตวั จนกว่าจะไดแ้ต่งงานอย่างถูกตอ้งตาม
ประเพณี  โลกทัศนเ์ก่ียวกับศาสนาของชาวเขมรเป็นโลกทัศนท่ี์เด่นชัดท่ีสุด กล่าวคือ ความเช่ือ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัสงสาร รวมทัง้เช่ือว่าอ านาจของบุญกรรมท่ีเป็นสิ่งก าหนดฐานะ
และบทบาทของคนในสังคม  การศึกษาแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมร  
ของอารียา หุตินทะ (2551) พบว่าแนวคิดกุลสตรี เป็นสิ่ ง ท่ีแสดงอัตลักษณ์ของสตรีเขมร 
และชาวเขมร โดยใหภ้าพของสตรีท่ีมีความสวยงาม แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย กิริยามารยาทอ่อน
นอ้ม มีสมัมาคารวะ กตญัญูต่อบุพการี รกันวลสงวนตวั นอกจากนี้ สตรีเขมรตอ้งมีความมุ่งมั่น 
ในการรบัใชส้งัคมและปฏิบตัิตามนโยบายของรฐัอย่างเต็มท่ี สิ่งท่ีมีผลตอ่แนวคิดกลุสตรีเขมร คือ 
วรรณคดีเรื่อง ฉบบัสอนสตรี (ចាប់ព្សី) ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ืออบรมสั่งสอนสตรีใหมี้ความประพฤติ
ท่ีดีงามตามแบบฉบับของสตรีเขมร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Anderson & Grace (2018)  
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัวรรณคดีเรื่องฉบบัสอนสตรี ซึ่งมีอิทธิพลตอ่การปลูกฝังคณุธรรมใหแ้ก่เด็กผูห้ญิง
และสตรีชาวเขมร ผลจากการศึกษาพบว่าวรรณคดีเรื่องฉบับสอนสตรีเป็นวรรณคดีท่ีอธิบาย
พฤติกรรมอนัพึงประสงคข์องสตรีชาวเขมร เนือ้หาของวรรณคดีบางส่วนน าไปใชใ้นแบบเรียนวิชา
ภาษาเขมร เพ่ือปลูกฝังค่านิยมให้สตรีชาวเขมรมีความเป็น สตรีครบลักษณ์  (ន្តសតី ព្គប់លរខណ៍)  
ตามแบบฉบบัวฒันธรรมเขมร  

 
งานวิจัยเกี่ยวกับวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษใ์นแบบเรียน 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมา ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์ 
เชิ งวิพ ากษ์ของ Fairclough ( 2001) เน่ืองจากเป็นแนวคิด ท่ีมุ่ ง เน้นการวิ เคราะห์ตัวบท 
และวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมหรือกระบวนการผลิตตวับทของกระทรวงศึกษาธิการ ยวุชน และกีฬา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการผลิตและเรียบเรียงแบบเรียนเพ่ือใชใ้นระบบการเรียน
การสอนในประเทศกัมพูชาและแนวคิดของ  Fairclough มีหลายงานวิจัยน ามาใชใ้นการศึกษา
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แบบเรียน ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะห์ท่ีหลากหลาย เช่น อุดมการณ์ อัตลักษณ์ ชาติพันธุ ์  
ความไมเ่ทา่เทียม หรือปมปัญหาตา่งๆ  ท่ีปรากฏในแบบเรียน เชน่  

Min Hye Cho & Dong Bae Lee (2019) ศึกษาวาทกรรมวิ เคราะห์เชิงวิพากษ์ 
ในแบบเรียนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษาของกลุม่จงเรียนท่ีตีพิมพร์ะหวา่งปี 1968-1974 

Wongsantativanich (2017) ศึกษ าอัตลักษณ์ และอุดมการณ์ ผ่ านตัวละคร 
ในแบบเรียนวิชาภาษาองักฤษส าหรบัผูเ้รียนชาวไทยระดบัตน้  

วิสันต์ สุข วิสิท ธ์ิ  (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ 
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลกัสตูรประถมศกึษา พ.ศ. 2503-2544  

วฒุิพงษ ์ประพนัธมิตร (2562) ศกึษาวาทกรรมความรกัชาติในแบบเรียนวิชากิจกรรม
กลุม่ยวุชนแนวหนา้ภายใตก้ารปกครองของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง  

งานวิจัยเหล่านี ้มีวัตถุประสงค์ท่ีตรงกัน  คือ การศึกษาอุดมการณ์ ท่ี ปรากฏ 
ในแบบเรียน กล่าวคือ Min Hye Cho & Dong Bae Lee  (2019) พบว่าอดุมการณข์องชาวเกาหลี
เหนือท่ีปรากฏในแบบเรียนแสดงให้เห็นถึงลัทธิคิม อิล ซง และการน าเสนอภาพของประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยเกาหลีเหนือวา่เป็นมาตภุูมิท่ีดีท่ีสดุ รวมทัง้สนบัสนนุใหมี้การอพยพกลบั
ประเทศแม่ (เกาหลีเหนือ) ซึ่งอุดมการณ์เหล่านีส้อดแทรกผ่านแบบเรียน นอกจากนี ้พบว่าผูไ้ด้
ประโยชนจ์ากอุดมการณ์ในแบบเรียน คือ ผูน้  าชาวเกาหลีเหนือและผูน้  าชัน้สูงของกลุ่มจงเรียน 
โดยพบการใช้กลวิธีทางภาษา เช่น การใช้กาล (tense) ท่ีผิดจากความเป็นจริง เพ่ือแสดง 
ความน่า เช่ือ ถือหรือใช้เพ่ื อบิด เบือนข้อมูล  เช่น  “What is Marshal Kim Il Sung doing?”  
 โดยการใช้ present continuous tense เพ่ือแสดงถึงความต่อเน่ืองของภารกิจคิม  อิล  ซง  
ท่ียืนยงและไม่มีจุดจบ การใชส้รรพนามแบบรวมกลุ่ม เช่น “On February 23, 1963, I received 
warm words from our most beloved leader, Marshal Kim Il Sung.” ซึ่ง “our” เพ่ือใชอ้้างถึง
ชาวเกาหลีเหนือทกุคนท่ีภกัดีตอ่ทา่นผูน้  า คิม อิล ซง การเรียงค าในประโยคเพ่ือล าดบัความส าคญั 
เช่น   “I can speak Korean. I can speak, read, and write Korean…I can speak Korean, 
Japanese, and English…” โดยการใชค้  าว่า “Korean” ขึน้ตน้และกล่าวซ า้ในจ านวนหลายครัง้ 
รวมถึงการเรียงไวข้้างหน้า “Japanese” และ “English” เพ่ือเน้นย า้ว่าภาษาเกาหลีส าคัญกว่า
ภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาอังกฤษ การใช้มานุษยรูปนิยม (Anthropomorphism) เช่น “…They were 
a cow, a horse, a sheep, and a hen. They were all good friends. They always worked 
together in the field. One day a wolf came there. He took away their rice, fruit, and 
other food… ‘We must unite and kill him.’ ‘You are right. Let’s unite and kill him!’ … 
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The bad wolf came out… All animals attacked him bravely… They tied him up with a 
rope and threw him into the river.” โดยการน าลกัษณะของมนษุยไ์ปใชก้บัสิ่งท่ีไม่ใช่มนษุย์ คือ 
“วัว” “ม้า” “แกะ” และ “แม่ไก่” เป็นตัวแทนของชาวเกาหลีกลุ่มจงเรียนท่ีท างานในสังคมญ่ีปุ่ น  
และใช้ค  าว่า “หมาป่า” ในฐานะสัตว์ร ้ายเป็นตัวแทนของผู้กดข่ี  ซึ่งหมายรวมถึงชาวญ่ีปุ่ น 
และชาวอเมริกัน กลวิธีทางภาษาท่ีพบเหล่านีมี้ความสมัพนัธก์บัการน าเสนออดุมการณท่ี์ปรากฏ
ในแบบเรียน ไดแ้ก่ การสรรเสริญเกาหลีเหนือและคิม อิล ซง การน าเสนอภาพชาวเกาหลีเหนือ 
ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น การตอ่ตา้นอเมรกิาและการอธิบายภาพเกาหลีใตใ้นแง่ลบ เป็นตน้ 

การวิเคราะหแ์บบเรียนภาษาอังกฤษโดยใชแ้นวคิดวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ 
ของ Wongsantativanich (2017) ซึ่ ง เป็ น งานวิจัยของคนไทย ท่ีศึกษ าหนังสื อแบบ เรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนชาวไทยระดับต้น จ านวน 4 ชุด ได้แก่ 1) Ladder of Knowledge 
Series  2) Direct Method Reader for Thai Students 3) English is Fun: A Beginning Course 
for Thai Students และ 4) Projects: Play and Learn โดยการศึกษาอัตลักษณ์และอุดมการณ ์
ผ่านตวัละครในแบบเรียน ผลการวิเคราะหพ์บว่าแบบเรียนในแต่ละชุดมีการน าเสนออัตลักษณ์ 
ของตัวละครในมุมมองท่ีต่างกันในประเด็นด้านอายุ เชือ้ชาติ ชนชั้น และเพศ ตัวละครผู้ชาย  
วยัผูใ้หญ่ท่ีมีเชือ้ชาติสยามหรือไทยและเป็นชนชัน้สูง พบมากในชุดท่ี  1 Ladder of Knowledge 
Series  และชุดท่ี 2 Direct Method Reader for Thai Students ส่วนตัวละครในชุดท่ี 3 English 
is Fun: A Beginning Course for Thai Students และชดุท่ี 4 Projects: Play and Learn น าเสนอ
ตัวละครท่ีเป็นชาวต่างชาติมากขึน้ มีการน าเสนอเพศหญิงมากขึน้ ส่วนชนชั้นและวัยมีความ
แตกต่างออกไปจากสองชุดแรก ส่วนผลการวิเคราะหอ์ุดมการณ์พบว่ามีการปลูกฝังอุดมการณ ์
ไดแ้ก่ การท าใหท้นัสมยั ชาตนิิยม บริโภคนิยม และโลกาภิวตัน ์รวมทัง้อดุมการณค์ณุธรรมส าหรบั
เด็กท่ีรฐัถ่ายทอดผ่านแบบเรียนภายใตว้ิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมหรือการผลิตตวับทของหน่วยงาน
ราชการซึ่งเป็นผูค้วบคมุดแูลในการสรา้งอดุมการณแ์ละผลประโยชนข์องรฐั  

วิสันต์ สุข วิสิท ธ์ิ  (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ 
ในแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 โดยใช้กรอบแนวคิด 
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์พบวา่ในแบบเรียนมีการใชก้ลวิธีทางภาษาในการส่ืออดุมการณช์าติ
ทั้งหมด 14 วิธี ได้แก่ การใช้ค  าศัพท์ การใช้ประโยคเหตุผล การใช้มูลบท เป็นต้น และพบชุด
ความคิดท่ีส่ืออุดมการณ์ในแบบเรียนทัง้หมด 10 ชุดความคิด ชุดความคิดท่ีส่ืออุดมการณ์เด็ก 
อุดมการณ์ความเป็นหญิง และความเป็นชายเป็นอุดมการณ์เด่นท่ีปรากฏในแบบเรียนทุกเล่ม 
เน่ืองจากแบบเรียนท่ีน ามาวิเคราะหเ์ป็นแบบเรียนระดบัประถมศกึษา จงึมีการปลกูฝังและบม่เพาะ
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อดุมการณเ์หล่านีใ้หก้ับผูเ้รียนในวยันีเ้ป็นหลกั งานวิจยันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าแบบเรียนเป็นวาทกรรม 
ท่ีผลิตขึน้และควบคมุโดยองคก์รทางการศกึษาของรฐั เพ่ือน ามาใชใ้นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ซึ่งประชาชนในประเทศท่ีเขา้ศึกษาในระบบท่ีรฐัจัดขึน้ตอ้งใชเ้รียนทุกคน อุดมการณ์ท่ีปรากฏ 
ในแบบเรียนจึงส่งผลต่อสังคมและให้ประโยชน์แก่รัฐในฐานะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย  ดังนั้น 
อดุมการณท่ี์ถกูน าเสนอผ่านแบบเรียนจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัระบบความคิดและคา่นิยมของสงัคม 
เช่น ความอาวุโส ระบบอุปถัมภ์ แนวคิดทางพระพุทธศาสนา  รวมทัง้การเปล่ียนแปลงนโยบาย 
ของรฐัในแต่ละสมัย แบบเรียนเป็นวาทกรรมท่ีผลิตซ า้การครอบง าของผูมี้อ านาจและอุดมการณ์
ของรฐัใชใ้นการหลอ่หลอมใหผู้อ้า่นแบบเรียนเป็นไปตามมมุมองท่ีรฐัเห็นวา่ดีและเหมาะสม 

นอกจากนี้ มีงานวิจัยท่ีท าการศึกษาแบบเรียนของประเทศจีน เช่น งานวิจัย 
ของวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร (2562) ศึกษาวาทกรรมความรักชาติในแบบเรียนวิชากิจกรรม 
กลุ่มยวุชนแนวหนา้ภายใตก้ารปกครองของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง โดยใชก้รอบแนวคิดวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ พบว่าประเทศจีนใช้แบบเรียนเป็นเครื่ องมือปลูกฝังให้ประชาชนรักชาต ิ 
การเรียบเรียงและผลิตเนือ้หาใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนข์องรฐั โดยมุ่งเนน้สรา้งอดุมการณห์ลกัเพ่ือ
ปลกูฝังความรกัชาติและจงรกัภกัดีตอ่พรรคคอมมิวนิสต ์ไดแ้ก่ อดุมการณยื์นหยดัในระบอบสงัคม
นิยม อุดมการณ์เช่ือฟังและเจริญรอยตามพรรคคอมมิวนิสต ์อุดมการณ์ปฏิบัติตามแบบอย่าง  
ของบุคคลส าคัญ อุดมการณ์เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นจีน และพบว่าแบบเรียนนอกจะเป็น
สิ่งพิมพท่ี์ใชถ้่ายทอดเนือ้หาความรูแ้ลว้ ยงัสามารถท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องมือในการสรา้งอดุมการณ์
ความรกัชาติผ่านตวับทและรูปภาษาท่ีปรากฏในแบบเรียน สามารถครอบง าคา่นิยมทางการเมือง 
เพ่ือจุดมุ่งหมายของรฐัในการสรา้งความรกัชาติและความเป็นชาติ  และท่ีส าคญั คือ แบบเรียน
สามารถสรา้งความศรัทธาต่อระบอบสังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้การปกครอง
สาธารณรฐัประชาชนจีนของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง  

งานวิจัยท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิเคราะห ์
ท่ีน  าตวับทมาศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา เน่ืองจากเห็นว่าเป็นระดบั
การศึกษาท่ีง่ายต่อการปลูกฝังค่านิยม ความคิด ความเช่ือ หรืออุดมการณ์ต่างๆ ท่ีรฐัตอ้งการ
น าเสนอ นอกจากนี ้อดุมการณท่ี์พบจากผลการศกึษาในงานวิจยัสว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบัอดุมการณ์
รกัชาติหรืออุดมการณ์ชาตินิยม ในส่วนของแบบเรียนท่ีถูกผลิตขึน้ในประเทศท่ีอยู่ในระบอบ
คอมมิวนิสต์ มีการเช่ือมโยงความรักชาติกับผู้น  าของประเทศ เช่น คิม อิล ซง และสี จิน้ผิง  
สว่นงานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัแบบเรียนไทยและแบบเรียนภาษาองักฤษท่ีผลิตในประเทศไทยพบว่า
มีการสอดแทรกอุดมการณ์เก่ียวกับความอาวุโสและอุดมการณ์เพศสภาพ สะทอ้นความอาวุโส
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และเพศสภาพ ซึ่งหมายถึง ลกัษณะต่างๆ ท่ีบ่งบอกความเป็นชาย (masculinity) และความเป็น
หญิง (femininity) เป็นลกัษณะเดน่ของสงัคมท่ีใชใ้นการปลกูฝังผูเ้รียนผ่านแบบเรียนไม่ว่าจะเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ 

 
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบเรียนโดยใช้แนวคิดที่นอกเหนือจากการ

วิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์
ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับแบบเรียนในประเทศ

กัมพูชาพบงานวิจัยท่ีกล่าวถึงแบบเรียนของประเทศกัมพูชาจ านวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็น
งานวิจยัท่ีศกึษาแบบเรียนวิชาภาษาเขมรของประเทศกมัพชูาในลกัษณะเชิงบรรยายและวิเคราะห์
เนือ้หาในแบบเรียน ผู้วิจัยพบทั้งหมด 2 งาน ไดแ้ก่ งานวิจัยของชาญชัย คงเพียรธรรม (2559)  
ท่ีวิเคราะหอ์ดุมการณช์าตใินแบบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา งานวิจยั
นีมุ้่งเนน้ศึกษาเฉพาะบทอ่านท่ีปรากฏในแบบเรียน เช่น องคป์ระกอบของบทอ่านท่ีประกอบดว้ย 
สญัลกัษณ ์ช่ือ ภาพประกอบ เนือ้หา และค าถามทา้ยบท การวิเคราะหเ์นือ้หาของบทอา่นการสอน
แบบแฝงเรน้ ไดแ้ก่ ความภมูิใจในความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมเขมร การสรา้งความเกลียดชงัใหแ้ก่
สยามและเวียดนาม การยกย่องอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลกัของชาวเขมร และการตอกย า้
ความเจ็บปวดจากการกระท าอันโหดร้ายของเขมรแดง ซึ่งงานวิจัยของชาญชัย คงเพียรธรรม 
(2559) ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการวิเคราะหก์ลวิธีทางภาษาในการประกอบสรา้งตวับท แตมุ่ง่เนน้
พรรณนาแบบเรียนภาษาเขมรว่ามีการสอดแทรกเรื่องราวเก่ียวกับเขมรอย่างไรบ้าง โดยใช้ 
การวิเคราะหแ์บบเรียนในเชิงวรรณกรรม ไม่ไดป้ระยกุตแ์นวคิดทางภาษาศาสตรห์รือสงัคมศาสตร์
ในการวิเคราะหข์อ้มลู  

ส่วนงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ศรีราม (2561) วิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 
ชัน้ปีท่ี 1-3 ของประเทศกมัพชูาในระหวา่งค.ศ. 1987-1992  ซึ่งเป็นชว่งท่ีมีการฟ้ืนฟูดา้นการศกึษา
ของประเทศกมัพชูาหลงัการปกครองของเขมรแดง หนงัสือเรียนท่ีใชใ้นประเทศกมัพชูาในขณะนัน้ 
ผลิตโดยกระทรวงศกึษาธิการ ภายใตร้ฐับาลสาธารณรฐักมัพชูา โดยการน าของ เฮง สมัรนิ ท่ีไดร้บั
การสนบัสนุนจากเวียดนามในการเอาชนะรฐับาลกัมพูชาประชาธิปไตยหรือกลุ่มเขมรแดงส าเร็จ  
ผลของการศึกษาพบว่าสารตัถะดา้นเนื ้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ได้แก่ 1) สารัตถะ 
ดา้นเนือ้หา มีการสอนไวยากรณภ์าษาเขมรจากง่ายไปยากตามระดบัของชัน้เรียน ค าและประโยค
ท่ีน ามาสอนเก่ียวขอ้งกับชีวิตประจ าวนั 2) สารตัถะดา้นหวัขอ้ มีประเด็นท่ีน ามาสอนในแบบเรียน 
เช่น โรงเรียน ครอบครวั ทศันียภาพและประชาชน และ 3) สารตัถะดา้นแนวคิด ใหค้วามส าคญั 
กบัเรื่องความขยนั การท าความดี ความสามคัคีของคนในชาติ แนวคิดทางการเมืองการปกครอง 
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การสรา้งภาพใหก้ลุ่มเขมรแดงเป็นผูร้า้ยและศตัรูของชาติ ยกย่องช่ืนชมเวียดนามในฐานะวีรบุรุษ  
ท่ีช่วยกัมพูชาจากกลุ่มเขมรแดง เช่น “ប៉ៃុល រត សំោប់ ព្បល័យន្ខែរសាែ ប់ សាែ ប់ពាយទសាើ រអស់ សំោប់
ទរែងចស់ ព្ពាត់ព្ាសសូនយទសាះ សាែ ប់រនុ ងគុរទ ែ្ ះ ជាងបីោនន្ទរ់។ ទវៀតណាម្មានគុណ ឧបតាម្ភជាម្ុន រ
ណសិរសរឹងពារ ់វាយបនរបត់ ច្ យ សបាយមិ្តតភរតិ  រម្ពុជាចំជារ់ គុណមិ្តតទវៀតណាម្។”  ถอดความไดว้่า 
“พล พต เข่นฆ่า สงัหารชาวเขมรตาย ทกุสิ่งพงัพนิาศ ฆ่าทัง้เดก็และผูใ้หญ่ พลดัพรากและสูญสิน้ 
ตายอยู่ในคุกเหม็นเน่า มากกว่าสามลา้นคน เวียดนามมีบุญคุณ อุปถมัภ์น าพา ร่วมกับกองทพั
แนวหน้า ท าลายพวกกบฏแตกกระจาย ช่วยปลดปล่อยเพื่อน กัมพูชาจ าได้แน่ชัด บุญคุณ 
ของเพื่อนเวียดนาม”  ท าใหเ้ห็นว่าแบบเรียนท่ีผลิตขึน้ในสมัยท่ีเวียดนามมีอิทธิพลเหนือรฐับาล
กัมพูชาในขณะนัน้ ส่งผลใหเ้นือ้หาในแบบเรียนกล่าวถึงเวียดนามในฐานะผูมี้บุญคณุช่วยเหลือ
กมัพชูาใหร้อดพน้จากการปกครองอนัทารุณของเขมรแดง 

งานวิจยัท่ีศึกษาแบบเรียนประวตัิศาสตรข์องประเทศกมัพูชาท่ีเก่ียวขอ้งกับประเทศ
ไทย เช่น งานของศานติ ภักดีค า (2546) ศึกษาทัศนคติท่ีชาวเขมรมีต่อประเทศไทยโดยอาศัย
ขอ้มูลจากแบบเรียนประวตัิศาสตรข์องกัมพูชา เน่ืองจากแบบเรียนประวตัิศาสตรเ์ป็นแหล่งท่ีมา
ของอิทธิพลท่ีมีผลต่อทศันคติ ความคิดของประชาชนชาวเขมรมากท่ีสุด โดยเนือ้หาในแบบเรียน
อธิบายว่าประเทศไทย คือ ผูรุ้กรานกัมพูชา ซึ่งกล่าวถึงชาวไทยท่ีอพยพลงมาจากแควน้ยูนนาน
ทางตอนใตข้องจีนแลว้เขา้รุกรานขบัไล่เขมรจากดินแดนสุโขทยัซึ่งเป็นดินแดนของเขมร นอกจาก
ในแบบเรียนประวัติศาสตรแ์ล้วแบบเรียนวรรณคดีเขมรกล่าวถึงผลกระทบและความเสียหาย 
ของกัมพูชาท่ีเกิดจากการรุกรานของชาวไทย เช่น กล่าวว่า “ประเทศกัมพูชาได้รับข่าวรา้ย 
อย่างมากจากไทย ซ่ึงยกทัพมารุกรานหลายครั้งโดยมีความปรารถนาจะเอาเมืองเขมรใหไ้ด ้ 
มีการปลน้ราชสมบตัิและจบัชาวเขมรไปเป็นเชลยจ านวนมาก” นอกจากนี ้ยงักล่าวถึงเหตกุารณท่ี์
กษัตรยิเ์ขมรยกทพัไปชว่ยรบเม่ือมีศกึสงครามกบัพมา่ แตก่ษัตรยิไ์ทยไมไ่ดส้  านกึในบญุคณุ 

ส่วนงานวิจยัท่ีศกึษาแบบเรียนไทยท่ีกล่าวถึงประเทศกมัพูชา ผูว้ิจยัพบงานวิจยัของ
วารุณี โอสถารมย ์(2543) ศกึษาวิเคราะหเ์นือ้หาในแบบเรียนไทยท่ีสะทอ้นเจตคตติอ่ประเทศเพ่ือน
บ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากผลการวิเคราะห์ของวารุณี โอสถารมย์ (2543) 
เก่ียวกับแบบเรียนไทยท่ีกล่าวถึงประเทศกัมพูชาโดยมีนัยทางการเมืองแอบแฝงปรากฏอยู่ใน
แบบเรียนอย่างเห็นไดช้ัด เช่น  กล่าวถึงลักษณะนิสัยของชาวเขมรว่า “ผูเ้ขียนใชค้ าอธิบายสรา้ง
ภาพดา้นลบดว้ยชีว้่าประเทศนีเ้ป็นประเทศดอ้ยพฒันา โดยมีสาเหตจุากการที่ประชาชนไม่ไดร้บั
การศึกษาและบุคลิกนิสยัประจ าชาติที่เป็นคนไม่ขยนั ภาพเหล่านีท้  าใหช้าวเขมรเป็นชนชาติที่มี
ความดอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบัประชาชนชาวไทย (น.27)” และกล่าวถึงเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร์
วา่ “ภาพการอธิบายประวตัิศาสตร์เขมรยคุอยธุยาเป็นภาพลบที่ถูกตอกย ้าใหเ้ห็นถึงความตระบดั
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สตัย์ของผูน้  าเขมรที่ไม่รกัษาความสมัพนัธ์ในฐานะเมืองขึน้ที่ดีและในการอธิบายประวตัิศาสตร์
เขมรสมยัธนบรุีและรตันโกสินทร์ก็ยงัตอกย า้บทบาทกษัตริย์เขมรทีใ่ชน้โยบาย ‘สองฝ่ายฟา้’ แสดง
ถึงความไม่จงรักภักดีต่อฝ่ายไทยอย่างแทจ้ริง แต่เอาใจออกห่างไปเขา้กับฝ่ายเวียดนามหากมี
โอกาส (น.32)” 

งานวิจัย ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ เป็นการบรรยายเก่ียวกับเนื ้อหาสาระท่ีปรากฏ  
ในแบบเรียน ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัไม่มีการน าแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์และแนวคิดทฤษฎี
ทางภาษาศาสตรม์าใชใ้นการศึกษา โดยวิเคราะหป์รากฏการณ์ทางภาษาและบริบททางสงัคม
วฒันธรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจชดุความคดิท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาเขมรซึ่งใชเ้ป็นเครื่องมือในการสอน
และปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ แนวคิด รวมถึงอุดมการณ์ท่ีรฐัตอ้งการให้ชาวเขมรทุกคนยึดถือ  
และปฏิบัติโดยผ่านระบบการศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
ของ Fairclough (2001) เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะหว์าทกรรมดว้ยมิติ 3 มิติท่ีสัมพันธ์กัน 
ไดแ้ก่ 1)  ตวับท เป็นการวิเคราะหต์วับทท่ีใชใ้นการเรียบเรียงแบบเรียน 2) วิถีปฏิบตัิทางวาทกรรม  
เป็ นการตีความกระบวนการผลิ ตตัวบท ในแบบ เรียน ท่ี ผลิ ตขึ ้นภ ายใต้การควบคุม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา ของประเทศกัมพูชา 3) วิ ถีปฏิบัติทางสังคม 
และวัฒนธรรม เป็นการอธิบายมิติทางสังคมและวัฒนธรรมในการประกอบสรา้งผ่านตัวบท 
และวิถีปฏิบตัทิางวาทกรรมในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรของประเทศกมัพชูา  

ในการผลิตตัวบทจากการเรียบ เรียงเนื ้อหามีส่วนในการเสนอข้อเท็จจริง  
และข้อคิดเห็นของผู้เขียนแบบเรียน ย่อมมีการแฝงสิ่งท่ีรฐัเห็นว่าก่อประโยชนก์ับประเทศชาติ  
และการปกครองของรัฐ ดังนั้น แนวคิดของ Fairclough (2001) จึงเหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห ์
หรือตีความความหมายท่ีซอ่นอยูใ่นวาทกรรมผ่านรูปภาษาท่ีปรากฏในแบบเรียนของรฐัซึ่งบงัคบัใช้
กบัทกุคนท่ีเขา้ศกึษาในระบบการศกึษาของประเทศกมัพชูา 

3. วัจนกรรม 
วัจนกรรมเป็นทฤษฎี ท่ีอธิบายการกระท าโดยใช้การพูดว่าเป็นการกระท าท่ีเกิดขึน้ 

เม่ือผู้พูดเจตนาส่ือความหมายมากกว่าความหมายตรงของถ้อยค า ซึ่งต้องอาศัยบริบท 
และการตีความ การกล่าวถอ้ยค าเพ่ือส่ือความหมายในภาษาเป็นกิจกรรมทางสงัคม การใชภ้าษา
จึงไม่ใช่แค่การส่ือสารหรือการท่ีผูพู้ดกล่าวถอ้ยค า โดยไม่มีจุดประสงคห์รือไม่มีเจตนาในการพูด 
แต่ในการพูดแต่ละครัง้มีเจตนา (intention) หรือความตัง้ใจของผู้พูด เพ่ือก่อใหเ้กิดการกระท า
ตา่งๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการพดู หรือท่ีเรียกวา่ วจันกรรม (speech act)  
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Austin (1962) นักปรัชญาชาวอังกฤษผู้ศึกษาวัจนกรรมเป็นคนแรก แบ่งการกระท า 
ท่ีส่ือดว้ยถอ้ยค าออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การกล่าวถ้อยค า (locutionary act) คือ การกระท าโดยการเปล่งเสียงออกมา 
เป็นถ้อยค าเพ่ือส่ือความหมายในการส่ือสาร อาจเป็นเพียงค าเดียวหรือหลายประโยค  
ซึ่งเป็นความหมายตรงตามรูปค าและตรงตามโครงสรา้งประโยค 

2) การแสดงเจตนา (illocutionary act) คือ การกล่าวถ้อยค าท่ีมีพลังวัจนกรรม
ปฏิบัติ (illocutionary force) เพ่ือแสดงเจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูดในการกล่าวถ้อยค า 
แตล่ะครัง้ เชน่ การสั่ง การขม่ขู ่การเตือน การเสนอแนะ การขอรอ้ง การใหส้ญัญา เป็นตน้ 

3) วัจนผล (perlocutionary act) คือ การกระท าท่ีเป็นผลมาจากถ้อยค าของผู้พูด 
เม่ือผูพู้ดกล่าวถอ้ยค าย่อมตอ้งมีเจตนาและความตัง้ใจท่ีจะใหเ้กิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผูฟั้ง  
ซึ่งผลของวจันกรรมอาจตรงหรือไมต่รงตามเจตนาของผูพ้ดูก็ได ้

ส่วน Searle (1969) นักปรัชญาชาวอเมริกาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ  Austin ไดน้  าแนวคิด
เรื่องวจันกรรมของ Austin มาศกึษาตอ่และแบง่การกระท าท่ีส่ือดว้ยถอ้ยค าเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1) การกลา่วถอ้ย (utterance act) คือ การเปลง่เสียงหรือกลา่วถอ้ยค า  
2) การน าเสนอเนือ้ความ (propositional act) คือ การกระท าโดยการกล่าวถอ้ยค า

หรือค าพดูเพ่ือแสดงความหมายท่ีผูพ้ดูกระท าในการกลา่วแตล่ะครัง้ 
3) การส่ือเจตนา (illocutionary act) คือ การกระท าโดยการกล่าวถ้อยค าเพ่ือส่ือ

เจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูด ทั้ง  Austin และ  Searle มีแนวคิดตรงกันในการส่ือเจตนา  
โดยใชค้  าวา่ illocutionary act  

การกระท าดว้ยค าพดูจ าแนกเป็นประเภทตา่งๆ ตามเจตนาของผูพ้ดู เจตนาจะสมัฤทธ์ิผล
ขึน้อยู่กับเง่ือนไขท่ีเหมาะสม (felicity condition) ซึ่งตามแนวคิดของ Austin (1962, อ้างถึงใน  
ทรงธรรม อินทจกัร, 2550, น. 34-37) สรุปวา่เง่ือนไขท่ีเหมาะสมประกอบดว้ย  

1) เง่ือนไขขัน้ตอน คือ ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเป็นท่ียอมรบั สถานการณ์และบุคคลท่ี
เหมาะสม เช่น การแตง่งานของผูน้บัถือศาสนาครสิตจ์ะตอ้งประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถค์ริสต์
ตามเวลาท่ีก าหนด และตอ้งมีสกัขีพยานอยา่งนอ้ย 2 คน รว่มในพิธี  

2) เง่ือนไขความถูกต้อง คือ การปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีถูกต้อง
สมบรูณ ์เช่น เจา้บา่วจะไม่สวมแหวนใหเ้จา้สาวก่อนถึงเวลาท่ีเหมาะสม โดยในขณะท่ีกล่าวตกลง
ในการแต่งงานต่อหนา้ประธานในพิธี คู่บ่าวสาวตอ้งกล่าวว่า “I do” การแต่งงานจึงจะสมบูรณ ์
โดยจะกลา่วค าอ่ืนท่ีมีความหมายเหมือนกนัไมไ่ด ้  
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3) เง่ือนไขความตัง้ใจจริง คือ ความจริงใจในการกล่าวถอ้ยค า ความตัง้ใจหรือเจตนา
ใหเ้กิดการปฏิบตัิตามถ้อยค าท่ีพูด เช่น การกล่าวปฏิญาณของคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานจะถือว่า
ถูกตอ้งก็ต่อเม่ือคู่บ่าวสาวมีความประสงคจ์ะแต่งงานและใชชี้วิตร่วมกันฉันสามีภรรยาตลอดไป  
ซึ่งผูท่ี้ละเมิดความจรงิใจในการกลา่วถอ้ยค า แสดงวา่เป็นผูท่ี้ขาดศีลธรรมและไมจ่รงิใจตอ่ผูฟั้ง 

สว่น Searle (1969) จ าแนกเง่ือนไขท่ีเหมาะสมออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่  
1) เง่ือนไขเนื ้อหาของประพจน์ (propositional content condition) คือ เง่ือนไข 

ท่ีผูพ้ดูตอ้งการน าเสนอเนือ้หาแก่ผูฟั้ง โดยตอ้งใชถ้อ้ยค าใหต้รงกบัเจตนาท่ีตอ้งการส่ือใหผู้ฟั้งรบัรู ้
และเขา้ใจ 

2) เง่ือน ไข เตรียมตัว  (preparatory condition) คือ  เง่ือนไข ท่ีผู้พู ดต้องค านึ ง 
ว่าวจันกรรมท่ีกล่าวออกไป เป็นวจันกรรมชนิดใด มีผลต่อผูพู้ดและผูฟั้งอย่างไร และผลท่ีเกิดขึน้
เป็นอยา่งไร โดยตอ้งใชบ้รบิทและสภาวการณท่ี์เหมาะสม 

3) เง่ือนไขความจริงใจ (sincerity condition) คือ เง่ือนท่ีผูพู้ดตอ้งมีความตัง้ใจจริง 
ในการกล่าวถอ้ยค า โดยผูพ้ดูตอ้งจริงใจและมีเจตนาท่ีชดัเจนในการกล่าวถอ้ยค า เพ่ือใหบ้รรลผุล
ในการส่ือสาร 

4) เง่ือนไขพันธะ (essential condition) คือ เง่ือนไขท่ีผู้พูดตอ้งมีหน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ตอ่ค าพดูท่ีกลา่วออกไป เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายและเจตนาในการกลา่วถอ้ยค า 

Searle (1969) ในช่วงแรกมีความคิดท่ีสัมพันธ์กับการอธิบายวัจนกรรมของ Austin 
(1962) ซึ่ ง เห็นว่าถ้อยค าต้องมีกริยา ท่ีแสดงการกระท า  (performative verbs) แต่ต่อมา 
มีการพฒันาแนวคิดว่าถอ้ยค าไม่จ  าเป็นตอ้งมีกรยิาแสดงการกระท าก็สามารถแสดงการกระท าได ้
เช่น “ออกไป” กับ “ผมสั่ งให้คุณออกไป” เห็นว่าสามารถละค าว่า “สั่ ง” ซึ่งเป็นกริยาท่ีแสดง 
การกระท า โดยสามารถแสดงการกระท าการสั่งไดเ้ชน่เดียวกนั  

นอกจากนี้ Searle พัฒนาวัจนกรรมอ้อม (indirect speech act) ขึน้มา โดยเสนอว่า 
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารไม่ได้ขึน้อยู่กับรูปแบบท่ีก าหนดทางไวยากรณ์ว่ารูปประโยคค าสั่ ง  
ตอ้งแสดงเจตนาสั่งหรือขอรอ้ง รูปประโยคค าถามแสดงเจตนาถาม หรือรูปประโยคบอกเล่าแสดง
เจตนาบอกข้อมูลเสมอไป กล่าวคือ รูปประโยคกับเจตนาประโยคอาจไม่สัมพันธ์กัน เช่น  
“Could you pass the milk and sugar?” เป็นรูปประโยคค าถาม แต่มี เจตนาขอร้องให้ผู้ฟั ง 
ชว่ยหยิบนมและน า้ตาลส่งมาใหผู้พ้ดู  หรือ “Perhaps you’d like to shut the window.” ซึ่งเป็นรูป
ประโยคบอกเลา่ แตมี่เจตนาขอรอ้งใหผู้ฟั้งปิดหนา้ตา่ง  เป็นตน้ 
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ดังนั้น  ก ารพิ จ ารณ าว่ าวัจนก รรม ใด เป็ น วัจนกรรมตรง  (direct speech act)  
หรือ วัจนกรรมอ้อม (indirect speech act) ให้พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปประโยค 
(form) และหน้าท่ีของประโยค (function) กล่าวคือ วัจนกรรมตรงเป็นถ้อยค าท่ีใช้ประเภท 
ของประโยคตรงกับหนา้ท่ีของประโยค ส่วนวัจนกรรมออ้มเป็นถ้อยค าท่ีใชป้ระเภทของประโยค 
ไม่ตรงกับหนา้ท่ีของประโยค เช่น ประโยคค าถาม (interrogative sentence) แต่ส่ือเจตนาในการ
ขอรอ้ง เป็นตน้ นอกจากนี ้การกล่าวถ้อยค าเดียวกันในสถานการณ์ท่ีต่างกัน อาจส่งผลใหเ้กิด 
วัจนกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น เม่ือผู้พูดพูดว่า “แล้วเจอกัน” ถ้อยค านีส้ามารถจัดเป็นวัจนกรรม 
ไดห้ลายประเภทซึ่งแตกตา่งกนัไปตามบริบท เช่น วจันกรรมสญัญาในกรณีท่ีผูพ้ดูสญัญาว่าจะมา
เจอผูฟั้งอีก วจันกรรมข่มขูใ่นกรณีท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งโตเ้ถียงหรือทะเลาะกนัแลว้ผูพ้ดูกลา่วถอ้ยค าขูว่่า
จะมาเจอผูฟั้งอีกครัง้ ซึ่งผูพู้ดตอ้งการใหผู้ฟั้งเช่ือว่าการพบกนัอีกครัง้จะไม่เกิดผลดีแก่ผูฟั้ง ดงันัน้ 
การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารจ าเป็นตอ้งใชบ้ริบทและการตีความเพ่ือใหบ้รรลจุดุประสงคใ์นการส่ือ
เจตนา 

การพิจารณาหน้าท่ีของประโยคขึ ้นอยู่กับเจตนาของผู้พูดในการแสดงวัจนกรรม  
ซึ่ง Searle (1969) แบง่ประเภทของวจันกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้ 

1) การบอกกล่าว (representative) คือ วจันกรรมท่ีผูพู้ดตอ้งการน าเสนอขอ้เท็จจริง
ท่ีอยู่รอบตวัผูพู้ด เพ่ือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูฟั้งไดรู้ค้วามจริงและขอ้มูลท่ีผู้ฟังยงัไม่รู ้เช่น การอธิบาย 
การยืนยนั การคาดการณ ์การสรุป การใหข้อ้มลู เป็นตน้ 

ตาราง 1 น าเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวัจนกรรมการให้ข้อมูลในประเภทวัจนกรรม  

การบอกกลา่ว 

ตาราง 1 เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมการใหข้อ้มลู  

วัจนกรรม 
เงือ่นไขเนื้อหา 
ของประพจน ์

เงือ่นไขเตรียม
ตัว 

เงือ่นไขความ
จริงใจ 

เงือ่นไข
พันธะ 

รูปภาษา 
ที่แสดงใน
ถอ้ยค า 

ใหข้อ้มลู ขอ้ความที่แสดง
เนือ้หาของการให้
ขอ้มลูเป็นเนือ้หาสาระ
ที่มีประโยชนต์อ่ผูฟั้ง 

ผูพ้ดูตอ้งการให้
ขอ้มลูแก่ฟัง โดย
ผูพ้ดูเช่ือวา่ผูฟั้ง
ไมท่ราบขอ้มลู
นัน้มาก่อน 

ผูพ้ดูเช่ือวา่
ขอ้มลูที่กลา่วแก่
ผูฟั้งเป็นความ
จรงิ 

ถือวา่ขอ้มลูที่
กลา่วแก่ผูฟั้ง
เป็นความจรงิ 

“อธิบาย...” 
“บอก...” 
“ชีแ้จง...” 
 

 
ท่ีมา: Searle (1969) 
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2) การชีน้  า (directive) คือ วจันกรรมท่ีผูพู้ดพยายามก าหนดให้ผูฟั้งปฏิบตัิบางสิ่ง
บางอยา่งตามผูพ้ดู เชน่ การสั่ง การแนะน า การขอรอ้ง การชกัชวน เป็นตน้ 

 
ตาราง 2 น าเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมการสั่งในประเภทวจันกรรมการชีน้  า 

ตาราง 2 เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมการสั่ง  

วัจนกรรม 
เงือ่นไขเนื้อหา 
ของประพจน ์

เงือ่นไขเตรียม
ตัว 

เงือ่นไขความ
จริงใจ 

เงือ่นไข
พันธะ 

รูปภาษา 
ที่แสดงใน
ถอ้ยค า 

สั่ง ขอ้ความที่แสดงการ
กระท าของผูฟั้งที่จะ
เกิดในอนาคต 

ผูพ้ดูเห็นวา่ผูฟั้ง
สามารถกระท า
ตามที่ผูพ้ดูสั่งได ้
สิง่ที่ผูพ้ดูสั่งตอ้ง
ไมเ่ป็นสิง่ที่ผูฟั้ง
ตัง้ใจที่จะกระท า
อยูแ่ลว้ 

ผูพ้ดูตอ้งตัง้ใจที่
จะใหผู้ฟั้งกระท า
ตามที่ผูพ้ดูสั่ง
จรงิๆ  

ผูพ้ดูพยายาม
ใหผู้ฟั้งกระท า
ตามที่สั่งจน
บรรลผุล 

“อย่า...” 
“หา้ม...” 
“จง...” 

 

 
 
 
3) การผูกมดั (commissive) คือ วจันกรรมท่ีผูพ้ดูกล่าวถอ้ยค าออกมา ท าใหเ้กิดผล

ผกูมดัผูพ้ดูตอ่การกระท าในอนาคต เชน่ การสญัญา การสาบาน การรบัรอง การเสนอตวั เป็นตน้ 
ตาราง 3 น าเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวัจนกรรมการสัญญาในประเภทวัจนกรรม  

การผกูมดั 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Searle (1969) 
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ตาราง 3 เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมการสญัญา  

วัจนกรรม 
เงือ่นไขเนือ้หา 
ของประพจน ์

เงือ่นไขเตรียมตัว 
เงือ่นไขความ

จริงใจ 
เงือ่นไขพันธะ 

รูปภาษา 
ทีแ่สดงใน
ถ้อยค า 

สญัญา ขอ้ความที่แสดงเนือ้หา
ของการสญัญา รวมทัง้สิ่ง
ที่สญัญานัน้จะตอ้งเป็น
การกระท าที่จะเกิดใน
อนาคต 

ผูฟั้งตอ้งการให ้
ผูพ้ดูปฏิบตัิตาม 
ที่สญัญาไว ้ 
ผูพ้ดูเชื่อวา่ผูฟั้ง
ตอ้งการใหเ้กิดการ
กระท าตามสญัญา
และสิ่งทีส่ญัญา
จะตอ้งไมเ่ป็น
เหตกุารณป์กติ แต่
ตอ้งเป็นเหตกุารณ์
พิเศษ 

ผูพ้ดูตอ้งตัง้ใจที่จะ
กระท าตามสญัญา
จรงิๆ  
และมั่นใจวา่
สามารถกระท า
ตามสญัญาได ้

การกลา่ว
ถอ้ยค าสญัญา
เป็นการยืนยนั
หรอืรบัรองผล
การผกูมดั 
และความ
รบัผิดชอบ 
ตอ่สิ่งที่ผูพ้ดู
กลา่วไว ้
ซึง่จะตอ้งท าให้
ส  าเรจ็ 

“สญัญา...” 
 

 
 
 
4) การแสดงความรูส้ึก (expressive) คือ วจันกรรมท่ีผูพ้ดูกล่าวถอ้ยค าแสดงสภาวะ

ทางจิตใจซึ่งเป็นความรูส้ึก ทศันคติท่ีมีตอ่ผูฟั้ง เช่น การช่ืนชม การขอโทษ การขอบคณุ การแสดง
ความยินดี เป็นตน้ 

ตาราง 4 น าเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมขอบคณุในประเภทวจันกรรมการแสดง

ความรูส้กึ 

ตาราง 4 เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมขอบคณุ  

วัจนกรรม 
เงือ่นไขเนื้อหา 
ของประพจน ์

เงือ่นไขเตรียม
ตัว 

เงือ่นไขความ
จริงใจ 

เงือ่นไข
พันธะ 

รูปภาษา 
ที่แสดงใน
ถอ้ยค า 

ขอบคณุ ขอ้ความที่แสดงการ
กระท าของผูฟั้งที่เกิดขึน้
ในอดีต 

ผูพ้ดูเห็นวา่การ
กระท าในอดีตของ
ผูฟั้งเป็นประโยชน์
แก่ 
ผูพ้ดู 

ผูพ้ดูรูส้กึซาบซึง้
และชื่นชมในการ
กระท าของผูฟั้ง
จรงิๆ 

ผูพ้ดูพยายาม
แสดงออกซึง่
ความรูส้กึเป็น
หนีบ้ญุคณุและ
ชื่นชมตอ่ผูฟั้ง 

“ขอบคณุ” 
“ขอบใจ” 

ท่ีมา: Searle (1969) 
   

ท่ีมา: Searle (1969) 
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5) การแถลงการณ์ (declaration) คือ วัจนกรรมท่ีผูพู้ดกล่าวถ้อยค าเพ่ือใหเ้กิดผล
และการเปล่ียนแปลงสภาพ ซึ่งเป็นการกระท าท่ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นรบัรู ้เช่น การประกาศสงคราม  
การแตง่ตัง้ การพิพากษา การคว ่าบาตร เป็นตน้ 

ตาราง 5 น าเสนอเง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวัจนกรรมการแต่งตั้งในประเภทวัจนกรรม

แถลงการณ ์

ตาราง 5 เง่ือนไขท่ีเหมาะสมของวจันกรรมการแตง่ตัง้  

วัจนกรรม 
เงือ่นไขเนื้อหา 
ของประพจน ์

เงือ่นไขเตรียม
ตัว 

เงือ่นไขความ
จริงใจ 

เงือ่นไข
พันธะ 

รูปภาษา 
ที่แสดงใน
ถอ้ยค า 

แตง่ตัง้ ขอ้ความใดๆ ซึง่เป็น
การกระท าที่สง่ผลตอ่
สถานภาพของบคุคล 
ใหเ้กิดเปลีย่นแปลงใน
อนาคต 

ผูพ้ดูมีอ านาจ 
ที่จะท าใหเ้กิด
การเปลีย่นแปลง
สถานภาพของ
บคุคล 

ผูพ้ดูตอ้งตัง้ใจที่
จะกระท าใหเ้กิด
การเปลีย่นแปลง
ของสถานภาพ
ของบคุลนัน้
จรงิๆ 

ผูพ้ดูท าให้
สถานภาพ
ของบคุคล
เปลีย่นแปลง 

“แต่งตัง้...” 
“ด ารง
ต าแหนง่...” 
 

 

4. แบบเรียนวิชาภาษาเขมรในประเทศกัมพูชา 
วาทกรรมเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งความหมายผ่านภาษาเพ่ือส่ือ

ความหมายท่ีสมัพนัธก์บับริบทสงัคมและวฒันธรรม วาทกรรมสามารถเป็นเครื่องมือแสดงอ านาจ
ในการควบคุมสมาชิกในสังคมใหอ้ยู่ในกรอบท่ีก าหนดไวแ้ละสามารถน าไปสู่การเปล่ียนแปลง  
วิถีปฏิบตัิทางสังคมและวฒันธรรม (Fairclough,1995) อ านาจจึงเป็นท่ีสิ่งมีผลต่อวาทกรรม เช่น 
รฐั ศาสนา ส่ือมวลชน ระบบการศกึษา เป็นตน้ แบบเรียนเป็นผลผลิตของระบบการศกึษาท่ีรฐัเป็น
ผูก้  าหนด การใชภ้าษาในการผลิตแบบเรียน จงึสามารถถ่ายทอดแนวคิด ความเช่ือ ทศันคต ิเจตนา 
และอุดมการณ์ของรัฐลงไปในเนื ้อหาแบบเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
(socialization) ท่ีมีผลท าใหผู้อ้า่นเช่ือถือและคลอ้ยตามในสิ่งท่ีปรากฏในแบบเรียน 

การจดัการเรียนการสอนภาษาเขมรในประเทศกมัพชูาก าหนดใหผู้เ้รียนทกุคนตอ้งเรียน
วิชาภาษาเขมร ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา โดยในระดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา
ตอนตน้ก าหนดใหเ้รียนภาษาเขมร ส่วนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หลกัสตูรก าหนดใหเ้รียน

ท่ีมา: Searle (1969) 
   



  36 

วิชาวรรณคดีเขมร (สมเกียรติ วฒันาพงษากุล, 2562, น.40-42) ส่วนเนือ้หาในการเรียนการสอน
ภาษาเขมรของประเทศกัมพูชา กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และการกีฬา กล่าวถึงความส าคญั
ของวิชาภาษาเขมรและวรรณคดีเขมรว่า  “ภาษาเขมรและวรรณคดีเขมรเป็นวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ประจ าชาติของเขมร ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใชใ้นการเรียน 
การสอน ภาษาเขมรและวรรณคดีเขมรเป็นประโยชน์ตอ่การศึกษาวิจยัและชีวิตประจ าวนั” เนือ้หา
ในการเรียนการสอนวิชาภาษาเขมรและวรรณคดีเขมร ประกอบไปดว้ย การอา่น การเขียน การฟัง 
การพดู หลกัการใช ้ภาษาศาสตรภ์าษาเขมร และวรรณคดีเขมร วตัถปุระสงคใ์นการเรียนการสอน
ภาษาเขมร เพ่ือตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละมีทกัษะในภาษาเขมรและวรรณคดีเขมรเป็นอยา่งดี 
มีความสามารถในการบรรยาย  วิ เคราะห์  ตัดสิน  อ ธิบาย  พรรณ นาได้อย่ างถูกต้อง 
และสมเหตุสมผล สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านภาษาเขมรและวรรณคดีเขมร 
เพ่ือการศึกษาเรื่องอ่ืนๆ และใชใ้นชีวิตประจ าวนั สามารถรบัรูแ้ละเห็นคุณค่าของวิชาภาษาเขมร
และวรรณคดีเขมร และภาคภูมิใจในการใชภ้าษาเขมรและวรรณคดีเขมร (Ministry of Education, 
Youth and Sport, 2015, p.4) 

แบบเรียนวิชาภาษาเขมรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาของ
ประเทศกัมพูชา มีทั้งหมด 6 เล่ม จัดเรียงเนือ้หาตามช่วงชัน้และระดับของผูเ้รียน การจัดพิมพ์
แบบเรียนเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของส านักพิมพ์เผยแพร่และจัดจ าหน่ายภายใต้การควบคุม  
ของกระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และการกีฬาของประเทศกมัพชูา เนือ้หาในแบบเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานและตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งก าหนดใหน้กัเรียนระดบัประถมศกึษา
สามารถเขา้ใจภาษาเขมรในระดบัพืน้ฐาน มีทกัษะพืน้ฐานของภาษาเขมร เช่น การอ่าน การเขียน 
การพดู และการฟัง มีทกัษะพืน้ฐานในการคิดวิเคราะห ์ มีทกัษะการเรียนรูแ้ละการส่ือสารในสงัคม 
เห็นคณุคา่และใหค้วามส าคญักบัการเรียนในโรงเรียน ตระหนกัถึงความเอือ้อาทรและความเมตตา
ต่อครอบครวั เพ่ือน และบุคคลอ่ืนๆ อนุรกัษ์และปกป้องวฒันธรรมประเพณีและศิลปะของชาติ 
ภูมิภาค และนานาชาติ ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  รักษา 
ความสะอาดของร่างกาย โรงเรียน บ้าน และสถานท่ีสาธารณะ  สรา้งวิถีชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ 
โดยผ่านการท างานและการเล่นกีฬา  รับผิดชอบต่อการกระท าของตนในการเรียนและ
ชีวิตประจ าวัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานของประเทศกัมพูชาก าหนดรายวิชาและจ านวน
ชั่ วโมงเรียนให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาเรียน โดยจัดการเรียน 6 วัน ต่อสัปดาห์ คือ  
เรียน 5 ชั่วโมงต่อวัน และภายใน 1 ชั่วโมง มี 40 นาที (Ministry of Education, Youth and Sport, 
2015, pp.10-11) ดงัรายละเอียดในตาราง 6 
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ตาราง 6 รายวิชาและจ านวนชั่วโมงเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 

ล าดับ
ที ่ รายวิชา 

ระดับช้ัน  
1 

(ชม.) 
2 

(ชม.) 
3 

(ชม.) 
4 

(ชม.) 
5 

(ชม.) 
6 

(ชม.) 
1 ภาษาเขมร 11 11 11 9 9 9 
2 คณิตศาสตร ์ 7 7 7 6 6 6 
3 วิทยาศาสตร ์ 3 3 3 3 3 3 
4 คอมพิวเตอร ์ 0 0 0 1 1 1 
5 สงัคมศกึษา 3 3 3 3 3 3 
6 ศลิปศกึษา 1 1 1 1 1 1 
7 พลศกึษาและกีฬา 2 2 2 2 2 2 
8 สขุศกึษา 1 1 1 1 1 1 
9 ภาษาตา่งประเทศ 2 2 2 2 2 2 
10 ทกัษะชีวิตในทอ้งถ่ิน 0 0 0 2 2 2 

รวมจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ 30 30 30 30 30 30 

 
จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าวิชาภาษาเขมรเป็นรายวิชาท่ีมีจ  านวนชั่ วโมงเรียนต่อ

สัปดาห์มากท่ีสุด กล่าวคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เรียนจ านวน 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห ์ 
และระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เรียนจ านวน 9 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์ส่ือใหเ้ห็นว่าภาษาเขมรเป็น
วิชาท่ีหลกัสตูรการศกึษาขึน้พืน้ฐานใหค้วามส าคญัมาก เน่ืองจากภาษาเขมรเป็นภาษาประจ าชาต ิ
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นภาษาท่ีใช้ส  าหรบัติดต่อส่ือสารเท่านั้น หากแต่ มีความส าคัญในฐานะภาษา
ราชการซึ่งทุกคนตอ้งใช้ในการติดต่อกับรฐั  ซึ่งเนือ้ในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรแต่ละระดับชั้น 
ประกอบดว้ยรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ตาราง 7 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 1  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 เรียนลากเสน้ตรงและเสน้โคง้ (ទរៀនគូសបន្ទា ត ់និងន្ខសទកាង) 
2 2 รอ้งเพลงสระ (ចទព្ម្ៀងព្សោៈ) 
3 3 สระนิสสยั (ព្សោៈនិសសយ័) 
4 4 พยญัชนะ 33 ตวั (រយញ្ជនោៈ៣៣ ត)ួ 
5 5-28 ก-ล (រ-ល) 
6 29 บทเพลง “สารกิาแกว้เอย” (បេចទព្ម្ៀង"សារកិាន្រវទឣើយ" ) 
7 30-36 เครื่องหมายมสุิกทนตห์รือเครื่องหมายฟันหนู (សញ្ញា ម្ូសិរេនត ឬសញ្ញា  

ទធែញរណតុ រ) 
8 37-40 เครื่องหมายตรีศพัทห์รือเครื่องหมายศก ก (សញ្ា ព្តីសរា ឬសញ្ាសរ់ រ) 
9 41 แมพ่อ่มีคณุ (ន្ម្៉ៃឪមានគុណ) 
10 42-64 ตวัสะกด (ព្បរប) 
11 65-66 สระเตม็ตวั (ព្សោៈទរញតួ) 
12 67 พยญัชนะและเชิงพยญัชนะ (រយញ្ជនោៈ និងទជើងរយញ្ជនោៈ) 
13 68-73 พยญัชนะฝากเชิง (រយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
14 74 รอ้งเพลง (ចទព្ម្ៀង) 
15 75-94 พยญัชนะฝากเชิง (រយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
16 95-102 พยญัชนะซอ้น (រាងគតព្ម្ួត) 
17 103 คณุครูฉัน (ឣនរព្គូខញុ ំ) 
18 104 โรงเรียนฉนั (សាោទរៀនខញុ ំ) 

 
แบบเรียนภาษาเขมร อ่าน-เขียน ชัน้ที ่1 (ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រ់េី ១) เป็นแบบเรียน 

ท่ีใชส้  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 มีเนือ้หาประกอบไปดว้ยบทเรียน จ านวน 104 บทเรียน 
ซึ่งเป็นแบบเรียนท่ีมีจ านวนบทเรียนมากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นบทเรียนเก่ียวกับทักษะการอ่าน 
และการเขียน โดยเริ่มจากการลากเสน้ตรงและเสน้โคง้ ฝึกเขียนตัวพยัญชนะ หลังจากนัน้เป็น
เนือ้หาเก่ียวกับอักขรวิธีส  าคญัๆ เช่น พยญัชนะ สระ ตวัสะกด เครื่องหมายก ากับเสียง เพ่ือช่วย
พฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนของนกัเรียน โดยมีค าและประโยคสัน้ๆ เพ่ือฝึกใหน้กัเรียนอ่าน 
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มีบทเพลง เพ่ือฝึกให้นักเรียนออกเสียงและท่องจ า และมีบทอ่านขนาดสั้นๆ เก่ียวกับตนเอง  
และครอบครวั เพ่ือฝึกทกัษะการอา่นและปลกูฝังคณุธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ปกแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 1 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016A) 

ตาราง 8 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 2  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 สระนิสสยัและพยญัชนะ (ព្សោៈនិសស័យ និងរយញ្ជនោៈ) 
2 2-3 ทบทวนพยญัชนะประสมสระ (រឭំររយញ្ជនោៈផ្សសពំ្សោៈ) 
3 4 ทบทวนเครื่องหมายมสุิกทนต ์(រឭំរសញ្ញា ម្ូសិរេនត) 
4 5 ทบทวนเครื่องหมายตรีศพัท ์(រឭំរសញ្ា ព្តីសរា) 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

5 6-7 ทบทวนตวัสะกด (រឭំរព្បរប) 
6 8 ทบทวนสระเตม็ตวั (រឭំរព្សោៈទរញតួ) 
7 9-13 ทบทวนพยญัชนะฝากเชิง (រឭំរយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
8 14 บทเรียนทบทวนพยญัชนะฝากเชิง (ទម្ទរៀនសាទ ើងវញិ រយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
9 15-20 ทบทวนพยญัชนะฝากเชิง (រឭំររយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
10 21 บทเรียนทบทวนพยญัชนะฝากเชิง (ទម្ទរៀនសាទ ើងវញិរយញ្ជនោៈទផ្សញើទជើង) 
11 22-25 พยญัชนะซอ้น (រាងគតព្ម្ួត) 
12 26 บทเรียนทบทวนพยญัชนะซอ้น (ទម្ទរៀនសាទ ើងវញិរាងគតព្ម្ួត) 
13 27-30 พยญัชนะซอ้น (រាងគតព្ម្ួត) 
14 31 บทเรียนทบทวนพยญัชนะซอ้น (ទម្ទរៀនសាទ ើងវញិរាងគតព្ម្ួត) 
15 32 วนัเปิดเทอม (បទវសនកាល) 
16 33 ชว่งพกั (ទរលទចញទលង) 
17 34 แมวอยากไปเรียน (ឆ្ែ ចងទ់ៅទរៀន) 
18 35 การแนะน าเพ่ือนใหรู้จ้กักนั (ការន្ណន្ទមំ្តិតឱ្យសាគ ល់គ្នន ) 
19 36 นกกระสา (សតវព្រសារ) 
20 37 การขยนัเรียนหนงัสือ (ការខិតខំទរៀនសូព្ត) 
21 38 กาแตง่งานลกู (ទរឿងន្រអរការរូន) 
22 39 เราไปโรงเรียน (ទយើងទៅសាោទរៀន) 
23 40 การละเลย (ការទធវសព្បន្ែស) 
24 41 แมพ่อ่ฉนั (មាត យឪរុរខញុ ំ) 
25 42 เม่ือแขกมาบา้น (ទរលទភៃៀវម្រផ្សាះ) 
26 43 การใชค้  า ของฉนั ของเธอ ของเรา (ការទព្បើពារយ របស់ខញុ ំ របស់ឯង  

របស់ទយើង) 
27 44 เรื่องพอ่กบัลกูจงูลาไปขาย (ទរឿងឪរុរនិងរូនែឹរោទៅលរ់) 
28 45 เพ่ือนดีของลกูแมวโบโบ (ម្តិតលអរបស់រូនឆ្ែ បូបូ) 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

29 46 การเรียนคดัลายมือ (ការទរៀនអរសរផ្សចង)់ 
30 47 การเลา่เก่ียวกบัสมาชิกในครอบครวั (ការទរៀបរាប់សមាជិររនុងព្គួសារ) 
31 48 เรื่องหมาจิง้จอกกบัแพะ (ទរឿងរទន្តញ្ញជ ងនិងរូនរន្រ) 
32 49 เรื่องลกูกระตา่ยกบัลกูแมว (ទរឿងរូនេនាយនិងរូនឆ្ែ ) 
33 50 ครอบครวัเบกิบาน (ព្គួសារររីរាយ) 
34 51 สวนของคณุตาฉัน (ចមាក ររបស់ែីតាខញុ ំ) 
35 52 แมไ่ก่กบัลกู (ទម្មានន់ិងរូន) 
36 53 การเลา่เก่ียวกบัรูป กลิ่น สี เสียง รสชาติ (ការទរៀបរាបអ់ំរី រូប រែិន រណ៌  

សំទលង រសជាតិ) 
37 54 เจา้โตนดววัฉัน (អាទតាន តទគ្នខញុ ំ) 
38 55 ค าแสดงลกัษณะวตัถ ุคน สตัว ์พืช (ពារយបង្ហា ញលរខណោៈ វតាុ ម្នុសស សតវ  

រុរខជាតិ) 
39 56 ทิวทศันท่ี์นาในฤดฝูน (ទេសភារវាលន្ព្សទៅរែូវវសា) 
40 57 คนขายหมวกกบัลิง (អនរលរ់ម្រួនិងសតវសាវ ) 
41 58 งานพอ่แมฉ่นั (ការង្ហររុរន្ម្៉ៃខញុ ំ) 
42 59 อาชีพชาวบา้นฉนั (ម្ុខរបរអនរភូម្ខិញុ ំ) 
43 60 ตน้ตาล (ទែើម្ទតាន ត) 
44 61 หนา้ท่ีในโรงเรียน  (រិចចការទៅសាោទរៀន) 
45 62 ราชธานีพนมเปญ (រាជធានីភនទំរញ) 
46 63 หมูบ่า้นรุง่เรือง (ភូម្រុិងទរឿង) 
47 64 ด่ืมน า้สกปรกท าใหเ้กิดโรค (ផ្សឹរេឹររខវរន់្ទឱំ្យទរើតជំងឺ) 
48 65 เรื่องนกพิราบกบัมดด า (ទរឿងសតវលលរនិងព្សទមាចទមែ ) 
49 66 เรื่องนกกระจาบกบัชา้ง (ទរឿងចបនិងែំរ)ី 
50 67 ของใชใ้นบา้น (វតាុទព្បើព្ាស់ទៅរនុងផ្សាះ) 
51 68 เรื่องขวานคืนขวาน เศษหมอ้คืนเศษหมอ้ (ទរឿងែឹងសងែឹង អំន្បងសង

អំន្បង) 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

52 69 แมน่ า้โตนเลสาบ (បឹងេទនែសាប) 
53 70 เรื่องสงครามระหว่างคางคกกบัพรหม (ទរឿងសន្តង្ហគ ម្រវាងគីងគរន់ិងតាព្រែែ) 
54 71 เรื่องหนอนกบักา (ទរឿងែងកូវនិងន្រអរ) 
55 72 สวนผกั (ចារែំណាំ) 
56 73 ตลาดหมูบ่า้นฉัน (ផ្សារភូម្ខិញុ ំ) 
57 74 การเปรียบเทียบสถานท่ีและวตัถ ุ(ការទព្បៀបទធៀបេីរន្នែងនិងវតាុ) 
58 75 แมน่กคุม้กบัง ู(ទរឿងទម្ព្រួចនិងរស់) 
59 76 เดก็สจุริต (ទរែងសុចរតិ) 
60 77 คณุยาย คณุตา (ជីែូនជីតា) 
61 78 การประกาศ (ទសចរតីជូនែំណឹង) 
62 79 เรื่องอีแรง้ (ទរឿងសតវតាែ ត) 
63 80 วนัขึน้ปีใหม ่(ពងៃបុណយចូលឆ្ន )ំ 
64 81 บญุประชมุบณิฑ ์(បុណយភជុបំិណឌ ) 

 
แบบเรียนภาษาเขมร อ่าน-เขียน ชัน้ที ่2 (ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រ់េី ២) เป็นแบบเรียน 

ท่ีใชส้  าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 มีเนือ้หาประกอบไปดว้ย จ านวน 84 บทเรียน ซึ่งลดลง
จากแบบเรียนภาษาเขมร อ่าน -เขียน ชั้นท่ี  1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเนื ้อหา 
ในส่ วนแรก เป็นการทบทวน ไวยากรณ์ ท่ี ส  าคัญ  ท่ี ใช้ในการฝึกทักษะการอ่ าน เขียน  
จ านวน 31 บทเรียน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเคยเรียนผ่านมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งนี ้ได้เพิ่ม
ตัวอย่างค าและประโยค เพ่ือฝึกอ่านและเขียนมากขึน้ ส่วนเนื ้อหาต่อมาเน้นเป็นบทอ่าน 
ประกอบดว้ยบทอ่านท่ีเก่ียวกบัตนเองและครอบครวั บทอ่านท่ีเป็นนิทาน บทอ่านเก่ียวกบัประเทศ
กัมพูชา และบทอ่านท่ีมีเนือ้หาปลูกฝังคุณธรรม นอกจากนี ้มีเนือ้หาเก่ียวกับการใช้ภาษาเพ่ือ  
การส่ือสาร เช่น การใช้ค  า การพูดแนะน า การพูดอธิบาย การพูดเล่าเรื่อง การประกาศ  
เพ่ือฝึกทกัษะการส่ือสารท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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ภาพประกอบ 3 ปกแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน 2  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016B) 

ตาราง 9 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร อา่น-เขียน ชัน้ท่ี 3  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 โรงเรียนกมุารไมตรี (សាោរុមារទម្ព្តី) 
2 2 ค าไวพจน ์(ទវវចនសរា) 
3 3 นกัเรียนขยนั (សិសសឧសាែ៍) 
4 4 การท าความสะอาดชัน้เรียน (ការសមាអ តថ្នន រទ់រៀន) 
5 5 ค าคลอ้งจอง (ពារយចួន) 
6 6 เวลาเคารพธงชาต ิ(ទរលទគ្នររេងជ់ាតិ) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

7 7 การบอกขอ้มลูสว่นตวั (ការព្ាបរ់ត័ម៏ានផ្ទា ល់ខែួន) 
8 8 น า้ใจท่ีงดงาม (ទរឿងេឹរចិតតែ៏ព្បពរ) 
9 9 นกัเรียนตวัอยา่ง (សិសសគំរូ) 
10 10 สมาชิกครอบครวัฉนั (សមាជិរព្គួសារខញុ ំ) 
11 11 ค าตรงขา้ม (បែិសរា) 
12 12 บณุคณุแมพ่อ่ (គុណមាត យឪរុរ) 
13 13 การบรรยายเก่ียวกบัคน (ការរណ៌ន្ទអំរីម្នុសស) 
14 14 เรื่องววัควายไมมี่ฟันบน (ទរឿងទគ្នព្របីគ្នែ នទធែញទលើ) 
15 15 เก่ียวกบัค านาม (អំរីន្ទម្) 
16 16 ผูมี้บญุคณุ (អនរមានគុណ) 
17 17 อนามยั (អន្ទម្យ័) 
18 18 หนา้ท่ีเราในบา้น (រិចច ការទយើងទៅផ្សាះ) 
19 19 ตวัละคร (តួអងគ) 
20 20 บทเรียนลกูจ า (ទម្ទរៀនរូនច)ំ 
21 21 เครื่องหมายขณัฑ ์“ ฯ ” (សញ្ញា ខណឌ  “ ។ ”) 
22 22 เรื่องเดก็รูจ้กัประหยดั (ទរឿងរុមារទចះសនសសំំពច) 
23 23 การบรรยายเก่ียวกบัสตัว ์(ការរណ៌ន្ទអំរីសតវ) 
24 24 เพ่ือนบา้นดี (អនរជិត្ងលអ) 
25 25 ค าพอ้งเสียง (សេិសសរា) 
26 26 บญุฉลองลานขา้วท่ีหมู่บา้น (រិធីបុណយដារោនទៅភូម្)ិ 
27 27 เก่ียวกบัค าคณุนาม (អំរីគុណន្ទម្) 
28 28 การละเลน่โยนสะบา้ (ន្លបងទាះអងគញ់) 
29 29 การแนะน าสถานท่ีทอ่งเท่ียวในหมู่บา้น (ការន្ណន្ទេំីរន្នែងទេសចរណ៍រនុងភូម្)ិ 
30 30 น า้ทว่มท่ีหมู่บา้นฉนั (េឹរជំននទ់ៅភូម្ខិញុ ំ) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

31 31 การรูจ้กัเหตแุละผล (ការសាគ ល់ទែតុនិងផ្សល) 
32 32 อาชีพเลีย้งปลา (ម្ុខរបរចិញ្ច ឹម្ព្តី) 
33 33 การเลา่เก่ียวกบัสขุภาพและอากาศ (ការទរៀបរាបរ់ីសុខភារនិងអាកាសធាតុ) 
34 34 การซือ้ขาย (ការលរែូ់រ) 
35 35 เก่ียวกบัค ากรยิา (អំរីរិរយិា) 
36 36 การออกก าลงักาย (ការហាត់ព្ាណ) 
37 37 เราไปศนูยส์ขุภาพ (ទយើងទៅម្ណឌ លសុខភារ) 
38 38 การบรรยายเก่ียวกบัเหตกุารณ ์(រណ៌ន្ទអំរីព្រឹតតិការណ៍) 
39 39 โทษของยาเสพติด (ទទសពនទព្គឿងទញៀន) 
40 40 การบรรยายเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครวัและอาชีพ (ទរៀបរាបរ់ីសមាជិរ

ព្គួសារនិងម្ុខរបរ) 
41 41 อิทธิพลของสิ่งมนึเมา (ឥេិធរលពនទព្គឿងព្សវងឹ) 
42 42 เครื่องหมายค าถาม “ ? ” (សញ្ញា សួរ “ ? ”) 
43 43 หตัถกรรมหินออ่น (សិលបរម្ែងែន្រវ) 
44 44 การปลกูมนัส าปะหลงั (ែំណាំែំ ូងម្)ី 

45 45 การบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ี (ការរណ៌ន្ទរីេីរន្នែង) 
46 46 มารยาทในท่ีสาธารณะ (សុជីវធម្ត៌ាម្េីសាធារណោៈ) 
47 47 มกุสิกทนตห์รือฟันหน ู(ម្ូសិរេនត ឬសញ្ញា ទធែញរណតុ រ) 
48 48 อธิบายไฟและปา้ยสญัญาณจราจร (បរព្សាយទភែើងនិងផ្ទែ រសញ្ញា ចរាចរណ៍) 
49 49 ปา้ยสญัญาณความปลอดภยัตา่งๆ (ផ្ទែ រសញ្ញា សុវតាិភារន្ទន្ទ) 
50 50 ผลส าเรจ็ใหม่ๆ  (សម្េិធផ្សលងែីៗ) 
51 51 เรื่องน า้ใจต ารวจ (ទរឿងេឹរចិតតប៉ៃូលិស) 
52 52 ตรีศพัทห์รือเครื่องหมายศก ก (សញ្ា ព្តីសរា ឬសញ្ាសរ ់រ) 
53 53 เทศกาลทะเล (បុណយសម្ុព្េ) 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

54 54 เรื่องความซ่ือสตัย ์(ទរឿងភារទសាែ ះព្តង)់ 
55 55 ตีความรูปภาพ “การท าความสะอาดสิ่งแวดลอ้ม” (បរព្សាយរូបភារ  

“ការសមាអ តបរសិាា ន”) 
56 56 สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศกมัพชูา (រន្នែងទេសចរណ៍រនុងព្បទេសរម្ពុជា) 
57 57 เครื่องหมายรสัสญัญา “ ˈ ”  (បនតរ ់“ ˈ ”) 
58 58 ทรพัยากรธรรมชาต ิ(ធនធានធម្ែជាតិ) 
59 59 ความปรารถนาของฉนั (បំណងខញុ ំ) 
60 60 เรื่องชมุชนปลอดภยั (ទរឿងភូម្ឃំុិមានសុវតិាភារ) 
61 61 เครื่องดนตรีเขมร (ឧបររណ៍តន្តនតីន្ខែរ) 
62 62 ฉนัรกัแผน่ดนิเขมร (ខញុ ំព្សឡាញ់េឹរែីន្ខែរ) 
63 63 ประโยชนข์องเทคโนโลยีขอ้มลูขา่วสาร (ផ្សលព្បទយាជន៍ពនបទចចរវេិា 

រណ៌មាន) 
64 64 สมาคมอาเซียน (សមាគម្ឣាសា៊ា ន) 

 

แบบเรียนภาษาเขมร อ่าน-เขียน ชัน้ที ่3 (ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រ់េី ៣) เป็นแบบเรียน
ท่ีใช้ส  าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งมีเนื ้อหาประกอบไปด้วย จ านวน 64 บทเรียน 
บทเรียนประกอบดว้ยเนือ้หาทางหลักภาษาและไวยากรณ์ เนือ้หาส่วนท่ีเพิ่มเติมจากระดบัชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 คือ เนือ้หาเก่ียวกับความตอ้งการเนน้ใหเ้ห็นความส าคญัของประเทศ 
เนื ้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมพื ้นบ้าน เนื ้อหาเก่ียวกับ เทคโนโลยีและการระหว่างประเทศ  
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับบริบทสังคมโลกยุคโลกาภิวตัน ์และเพ่ือสรา้งความตระหนักใหแ้ก่นักเรียน 
ชาวเขมรเก่ียวกับการเป็นพลเมืองอาเซียนซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค  
โดยสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานในปัจจบุนั 
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ภาพประกอบ 4 ปกแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016C) 

ตาราง 10 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 กีฬาและการละเลน่สนกุสนาน (រីឡានិងន្លបងរម្ានត) 
2 2 ชมุชนกา้วหนา้ (សែគម្ន៍ទជឿនទលឿន) 
3 3 ความสภุาพ (ការគួរសម្) 
4 4 พืชประเทศเรา (រុរខជាតិព្បទេសទយើង) 
5 5 เพ่ือนสนิท (ម្តិតជិតសនិេធ) 
6 6 วิธีการติดตอ่ส่ือสาร (ម្ទធាាយទធវើេំន្ទរេ់ំនង)  
7 7 อาหารเขมร (ម្ាូបអាហារន្ខែរ)  
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

8 8 ภมูิประเทศของประเทศของเรา (សណាា នែីព្បទេសទយើង)  
9 9 แหลง่น า้ในกมัพชูา (ព្បភរេឹរទៅរម្ពុជា) 
10 10 สตัวใ์นประเทศเรา (សតវទៅព្បទេសទយើង) 

 

แบบเรียนภาษาเขมร ชั้นที่ 4 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រ់េី ៤) เป็นแบบเรียนท่ีใช้ส  าหรบันักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 เนือ้หาประกอบดว้ย จ านวน 10 บทเรียน  ในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ชัน้ท่ี 4-6) มีการลดจ านวนชั่วโมงเรียนวิชาภาษาเขมรลงจาก 11 ชั่วโมง เหลือ 9 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห ์ท าใหจ้  านวนบทในแบบเรียนลดเหลือจ านวนเล่มละ 10 บทเรียน นั่นคือ ใน 1 บทเรียน 
 มีการสอนแบบทักษะสัมพันธ์ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ร่วมกัน และมีการเรียนรู้
ไวยากรณท่ี์ส าคญัไปพรอ้มๆ กัน ในแต่ละบทเรียนมีบทอ่านย่อยท่ีสมัพันธก์ับช่ือบทเรียนใหอ้่าน
เพิ่มเติม เนื ้อหาท่ีน ามาเรียบเรียงเพ่ือใช้สอนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องเก่ียวกับความสนุกสนาน 
ในการเรียน ความอบอุ่นในครอบครัว ธรรมเนียม ประเพณี ภูมิประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราว  
ความเป็นอยู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวเขมร และมีการน าบทอ่านท่ีหลากหลาย เพ่ือใหน้กัเรียนศกึษา เช่น 
นิทาน บทสนทนา บทกวี บทเพลง ส่วนทกัษะการเขียนมีการฝึกเขียนค า การเติมประโยค การแตง่
ประโยค  นอกจากนี ้แบบเรียนมีการฝึกพดู ฝึกอา่น และท าแบบฝึกหดัดว้ยตวัเอง 
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ภาพประกอบ 5 ปกแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016D) 

ตาราง 11 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 วีรชนคนเก่ง (វរីជនទ្នើម្)  
2 2 สมบตัวิรรณคดี (សម្បតតិអរសរសិលប)៍ 
3 3 บทกวีเขมร (រំណារយន្ខែរ) 
4 4 ประโยชนข์องขา่วสาร (ព្បទយាជនព៍នសាររត័ម៌ាន) 
5 5 ความรบัผิดชอบ (សាែ រតីេេួលខុសព្តូវ) 
6 6 อดีตกาลของเรา (អតីតកាលរបស់ទយើង)   
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

7 7 โทรคมนาคมในกมัพชูา (េូរគម្ន្ទគម្នទ៍ៅរម្ពុជា)  
8 8 ผลิตผลเขมร (ផ្សលិតផ្សលន្ខែរ) 
9 9 เวลาเป็นเงินเป็นทอง (ទរលទវោជាមាសព្ារ)់ 
10 10 ประโยชนข์องวิทยาศาสตร ์(ព្បទយាជន៍ពនវេិាសាសត) 

 

แบบเรียนภาษาเขมร ชั้นที่ 5 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រ់េី ៥) เป็นแบบเรียนท่ีใช้ส  าหรบันักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เนือ้หาประกอบดว้ย จ านวน 10 บทเรียน เก่ียวกับการพฒันาทกัษะภาษา
เขมร ทัง้การฟัง พูด อ่าน เขียน แบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5 กล่าวถึงบุคคลตวัอย่างตัง้แต่อดีต 
ถึงปัจจุบนั ความรูเ้ก่ียวกับวรรณคดีและบทกวีเขมร ซึ่งมีฉันทลักษณ์ท่ีต่างกันไป ขึน้อยู่กับชนิด  
ของค าประพันธ์ การให้ความส าคัญกับประเด็นความเจริญด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ในประเทศ รวมทัง้กล่าวถึงเรื่องราวทางประวตัิศาสตรข์องประเทศกมัพชูา การกล่าวถึงเหตกุารณ์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยาก ความเจ็บปวดทรมานจากการทารุณของเขมรแดง 
ตลอดจนการช่ืนชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทเขาพระวิหารซึ่ง เป็นโบราณสถานท่ีส าคัญของ
ประเทศกมัพชูา 
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ภาพประกอบ 6 ปกแบบเรียนภาษาเขมรชัน้ท่ี 5  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016E) 

ตาราง 12 เนือ้หาบทเรียนในแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6  

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

1 1 ผูมี้พระคณุ (អនរមានគុណ) 
2 2 ความหวงัของเดก็ (រតីសងឃមឹ្របស់រុមារ)  
3 3 ทรพัยากรแรธ่าตใุนประเทศกมัพชูา (ធនធានន្រ ៉ៃទៅព្បទេសរម្ពុជា)  
4 4 ประโยชนข์องธรรมชาต ิ(ព្បទយាជនព៍នធម្ែជាតិ)  
5 5 ทรพัยากรประมงในกมัพชูา (ធនធានជលផ្សលទៅរម្ពុជា)  
6 6 ธรรมเนียม ประเพณีเขมร (េំទនៀម្េមាែ ប់ ព្បពរណីន្ខែរ) 



  52 

ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับที ่
(ល.រ) 

บทเรียน 
(ទម្ទរៀន) 

เนือ้หาบทเรียน 
(ខែមឹ្សារទម្ទរៀន) 

7 7 ดนตรีและศลิปะโบราณ (តន្តនតីនិងសិលបោៈបុរាណ) 
8 8 ความเช่ือและศาสนา (ជំទនឿនិងសាសន្ទ) 
9 9 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจในกมัพชูา (រម្ណីយដាា នទេសចរណ៍ទៅរម្ពុជា)  
10 10 ศกัดิศ์รี (ទសចរតីពងែងនូរ) 

 

แบบเรียนภาษาเขมร ชั้นที่ 6 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រ់េី ៦) เป็นแบบเรียนท่ีใช้ส  าหรบันักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เนือ้หาประกอบดว้ย จ านวน 10 บทเรียน บทเรียนในแบบเรียนมีเนือ้หา
เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ ศาสนา ดนตรี ศิลปะท่ีเป็นวฒันธรรมของชาวเขมร 
รวมถึงเนือ้หาเก่ียวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติในประเทศกัมพูชา เนื ้อหา
เก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียวของกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและท ารายได้หลักให้แก่ประเทศ 
นอกจากนี ้แบบเรียนภาษาเขมร 6 น าเอาเรื่องความกตญัญู 5 ประการ ท่ีตอ้งยึดถือปฏิบตัิและ
กล่าวถึงคณุสมบตัิของผูท่ี้สงัคมจะใหเ้กียรตแิละสรรเสริญ โดยกล่าววา่ผูท่ี้จะไดร้บัการยกยอ่งตอ้ง
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง และกลา่วถึงความส าคญัของศกัดิศ์รี ซึ่งมีผลดีตอ่ผูป้ฏิบตัอิยา่งไร 
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ภาพประกอบ 7 ปกแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016F) 

 

จากตาราง 7-12 แสดงเนือ้หาในแบบเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
ในแตล่ะเลม่ ส่ือใหเ้ห็นวา่เนือ้หาในแบบเรียนมีความสมัพนัธก์บัมาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนชาวเขมรมีประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
หลกัสตูรก าหนด ซึ่งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรเป็นเครื่องมือและส่ือหลกัท่ีส าคญัในการจดัการเรียน
การสอนในระบบการศึกษาของประเทศกัมพูชา ซึ่งในระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนตน้ (ชัน้ท่ี 1-3)  
ใชแ้บบเรียน “ภาษาเขมรอา่น-เขียน” โดยมุง่เนน้การพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนเป็นส าคญั 
มีการเพิ่มสีสันและความสวยงามเพ่ือช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ขึน้ ในส่วนของ
เนือ้หามีการปรบัปรุงและพฒันามาจากแบบเรียนเล่มก่อนๆ เพ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนัและเขา้กบับริบท
สมัยใหม่มากขึน้ เนือ้หาท่ีเรียบเรียงเริ่มจากการลากเสน้ตรงและเสน้โคง้ สระนิสสัย พยัญชนะ 
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พยัญชนะประสมสระ ตัวสะกด พยัญชนะฝากเชิง  พยัญชนะซ้อน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการอ่านท่ีดี สามารถประสมพยญัชนะกบัสระ รวมทัง้ตวัสะกดได ้สามารถอ่านค า อ่านประโยค 
และอ่านบทความได ้ส่วนชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย (ชัน้ท่ี 4-6) ใชแ้บบเรียน “ภาษาเขมร” เพ่ือ
มุง่เนน้เพิ่มพนูสมรรถนะดา้นการอา่น การฟัง การพดู การเขียนใหดี้ยิ่งขึน้ รวมทัง้ปลกูฝังใหร้กัและ  
หวงแหนในมรดกของชาติ  รู ้จักความเอื ้ออาทรต่อกัน การสร้างความมุ่งหวัง ความส าเร็จ  
การประพฤตตินเป็นพลเมืองท่ีดีในครอบครวั ชมุชน และประเทศชาติ นอกจากนี ้มีเนือ้หาเก่ียวกบั
เทพปกรณัม นิทานพืน้บา้น ละคร สภุาษิต ค าสอน และบทความตา่งๆ โดยบูรณาการกับการฟัง 
การพดู การอา่น การเขียน  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเรื่องแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา: วาทกรรม
วิเคราะหเ์ชิงวิพากษ ์เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีวิเคราะหต์วับทจากแบบเรียนวิชาภาษาเขมร ผูว้ิจยั
มีรายละเอียดวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาษาจากแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีท่ี  

1-6 จดัพิมพโ์ดยส านกัพิมพเ์ผยแพรแ่ละแจกจ่าย กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา ซึ่งอนญุาต
ใหใ้ชใ้นการจดัการเรียนการสอนในประเทศกมัพชูา จ านวน 6 เล่ม ไดแ้ก่ 1) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน 
ชัน้ท่ี1 2) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 2 3) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชั้นท่ี 3 4) ภาษาเขมร ชั้นท่ี 4 
 5) ภาษาเขมร ชั้นท่ี 5 และ 6) ภาษาเขมร ชั้นท่ี 6 ภายในแบบเรียนแต่ละเล่มประกอบด้วย  
1) รอ้ยแกว้ เชน่ จดหมาย บนัทกึประจ าวนั ประกาศ นิทาน บทความ บทสนทนา 2) รอ้ยกรอง เช่น 
บทกากคต ิบทพรหมคีต ิบทปอมโนล บทพากย ์เพลง 

2. คดัเลือกตวับททัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรองจากเนือ้หาในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลตัวบทในระดับค า วลี ประโยค และบทอ่าน 
ทุกประเภท เพ่ือน ามาใชใ้นการวิเคราะหช์ุดศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบสรา้งแบบเรียน 
วิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา  

3. ตัวบทท่ีน ามาวิเคราะห์ในแต่ละแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1-6 ผูว้ิจัยจ าแนกเนือ้หาออกเป็น 5 ประเด็นหลัก โดยพิจารณาจากช่ือบทเรียนท่ีปรากฏ 
ในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ซึ่งสามารถแบง่ออกเป็น 

1) ไวยากรณ ์คือ เนือ้หาเก่ียวกบัอกัขรวิธีและหลกัภาษาเขมร เช่น การเขียน การอา่น  
การประสมค า การแตง่ประโยค การใชค้  า และเครื่องหมายวรรคตอน 

2) อตัลกัษณห์รือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คือ เนือ้หาเก่ียวกบัการปลกูฝังสิ่งท่ีดีงาม
ให้นักเรียนยึดถือปฏิบัติเพ่ือประโยชนแ์ก่ตนเองและสังคม เช่น ความรบัผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์
ความสามคัคี ความกตญัญ ู

3) สังคมและวัฒนธรรมเขมร คือ เนือ้หาเก่ียวกับเรื่องราวประวตัิศาสตร ์ชาติพันธุ ์
ศลิปะ ความเช่ือ ประเพณี คา่นิยม วฒันธรรมของชาวเขมร 

 



  56 

4) ครอบครวั โรงเรียน และชุมชน คือ เนือ้หาเก่ียวกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
ชาวเขมรท่ีสมัพนัธก์บักิจกรรมของครอบครวั โรงเรียน และชมุชน 

5) อ่ืนๆ คือ เนื ้อหาท่ีเป็นประเด็นอ่ืนๆ ซึ่ง เสริมเข้ามาในเนื ้อหาแบบเรียน เช่น  
พฤษศาสตร ์วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไมน่  าเนือ้หาดา้นไวยากรณม์าวิเคราะห ์เน่ืองจากเป็นเนือ้หาท่ีมุ่งเนน้
สอนใหน้กัเรียนเขา้ใจลักษณะของไวยากรณ์และหลกัภาษาเขมร เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความสามารถ 
ในการอา่น การเขียน และส่ือสารภาษาเขมรไดถ้กูตอ้ง 

ผู้วิจัยนับจ านวนบทเรียนและประเด็นเนื ้อหาในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 โดยมีรายละเอียด ดงัปรากฏในตาราง 13 

ตาราง 13 จ านวนบทเรียนและประเดน็เนือ้หาในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีท่ี 1-6 

แบบเรียน 
จ านวน
บทเรียน 

ไวยากรณ ์ อัตลักษณ ์
สังคมและ
วัฒนธรรม

เขมร 

ครอบครัว 
โรงเรียน 
และชุมชน 

อื่นๆ 

ภาษาเขมรอา่น-เขียน 1 104 99 1 - 2 2 
ภาษาเขมรอา่น-เขียน 2 81 40 19 4 4 4 
ภาษาเขมรอา่น-เขียน 3 64 23 21 8 7 5 
ภาษาเขมร 4 10 - 1 6 2 1 
ภาษาเขมร 5 10 - 2 6 - 2 
ภาษาเขมร 6 10 - 1 6 3 - 
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ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างเนือ้หาและภาพประกอบในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษา 
ของประเทศกมัพชูา 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016C, p. 200) 

การถ่ายทอดความหมาย 
ในขัน้ตอนนีมี้เพ่ือถ่ายทอดความหมายจากตน้ฉบบัภาษาเขมรเป็นภาษาไทย เน่ืองจาก

เป็นการศึกษาตวับทขา้มภาษา เพ่ือใหเ้ขา้ใจกระบวนการวิเคราะหต์วับทมากขึน้ โดยมีขัน้ตอน 
ดงันี ้

1. น าตัวบทจากแบบ เรียนมาแปลความจากภ าษาเขม รเป็ นภ าษาไทย  
ดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้

1.1 การถอดความภาษาเขมรเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยใช้การแปลแบบค าต่อค า 
ใหม้ากท่ีสุด เพ่ือรกัษาความหมายของภาษาตน้ฉบบั ในกรณีท่ีไม่สามารถรกัษารูปแบบการแปล
แบบค าต่อค าได ้ผูว้ิจัยใชว้ิธีแปลสรุปความ  ซึ่งในกรณีแปลสรุปความผูว้ิจัยจะท าเชิงอรรถแจ้ง 
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ใหท้ราบ ขอ้ความท่ีแปลเป็นภาษาไทยจะพิมพด์ว้ยตวัอกัษรเอนและใส่เครื่องหมายอญัประกาศ 
สว่นขอ้ความท่ีเป็นภาษาเขมรจะใสเ่ครื่องหมายวงเล็บ เชน่  
                                 (1) “เวลาเป็นเงนิเป็นทอง1” (ទរលទវោជាមាសព្ារ)់ 
1ขอ้ความนีแ้ปลแบบค าตอ่ค าตามตน้ฉบบัวา่ “เม่ือเวลาเป็นทองเงิน” 

ตวัเลข 1 หนา้ขอ้ความ คือ ตวัเลขท่ีจะปรากฏในเชิงอรรถ 

1.2 ขอ้ความท่ีมีช่ือเฉพาะในภาษาเขมร หากมีค าไทยท่ีเคยใชแ้พรห่ลายอยู่แลว้ 
ผูว้ิจัยจะใชค้  าไทยนั้น หากเป็นช่ือเฉพาะในภาษาเขมรท่ียังไม่มีใช้ในภาษาไทยมาก่อน ผู้วิจัย 
จะถ่ายถอดเสียงเป็นอักษรไทย ซึ่งผูว้ิจยัใชห้ลักเกณฑก์ารใชส้ัทอักษรไทยส าหรบัการถ่ายถอด
ระบบเสียงภาษาเขมรตามพจนานุกรมไทย -เขมร ฉบับกรรมาธิการร่วมไทย -กัมพูชา 
(คณะกรรมการสมาคมวฒันธรรมไทย-กมัพชูา, 2550, น. ฆ-น) โดยวงเล็บอกัษรเขมรไวด้ว้ย เชน่ 
                                    (2) ปราสาทพระวิหาร (ព្ាសាេព្រះវហិារ) 

                                    (3) พนมเปญ (ភនទំរញ) 

                                    (4) พล พต (ប៉ៃុល រត) 

                                    (5) จวน ณาต (ជួន ណាត) 

1.3 การท าเชิงอรรถ หากมีการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูใหอ้า้งอิงตามรูปแบบ
การอา้งอิงของระบบ APA ในกรณีท่ีเป็นความคิดของผูว้ิจยั ซึ่งผูว้ิจยัมีขอ้มูลใหม่หรือมีความเห็น
เพิ่มเตมิจะพิมพด์ว้ยตวัอกัษรเอนและระบขุอ้ความตอ่ทา้ยในวงเล็บวา่  
                                    (6) “โรงเรียนกมุารไมตรี2” (សាោរុមារទម្ព្តី)  
2โรงเรียนกุมารไมตรี คือ โรงเรียนที่จดัการเรียนการสอนอยู่บนสิทธิเด็ก ไดแ้ก่ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด 

สิทธิที่จะไดร้ับการพฒันา สิทธิที่จะไดร้ับการปกป้องคุม้ครอง สิทธิที่จะมีส่วนร่วม เพื่อพฒันา

ทกัษะทางปัญญา อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา โดยความร่วมมือของผูป้กครองและโรงเรียน  

1.4 ค าศพัทเ์ฉพาะท่ีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรมหรือมีบรบิททางสงัคมตา่งกบั
ภาษาไทย หากมีค าไทยเทียบเคียงได ้ผูว้ิจัยจะใชค้  าไทยและวงเล็บอกัษรเขมร หากไม่มีค  าไทย
เทียบ ผูว้ิจยัจะถ่ายถอดเสียงค านัน้เป็นอกัษรไทยและวงเล็บอกัษรเขมร โดยท าเชิงอรรถอธิบาย
ดว้ย เชน่ 
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                                      (6) บญุประชมุบณิฑ์ (បុណយភជុបំិណឌ )3  
3บุญประชุมบิณฑ์ หรือวนัสารทเขมร คือ การท าบุญอย่างหนึ่งในวนัแรม 1 ค ่า ไปจนถึงวนัแรม 

15 ค ่า เดอืน 10 ถือว่าเป็นงานบญุทีส่  าคญัยิ่งของชาวเขมร ซ่ึงคนในครอบครวัจะไดก้ลบัมาอยู่กนั

พรอ้มหนา้ เพือ่ร่วมพธีิอทุศิบญุกศุลใหแ้ก่บรรพบรุุษทีล่่วงลบัไปแลว้  

1.5 ส านวน สภุาษิต ความเปรียบ ผูว้ิจยัแปลตามความหมายของภาษาตน้ฉบบั
เดมิ โดยวงเล็บดว้ยอกัษรเขมร และท าเชิงอรรถอธิบาย เชน่  
                                       (7) ขวานคืนขวาน เศษหมอ้คืนเศษหมอ้4 (ែឹងសងែឹង អំន្បងសងអំន្បង) 
4ส านวนนีม้ีความหมายวา่ ต่างฝ่ายตา่งเอาคนืดว้ยวธีิเดยีวกนั  

1.6 รอ้ยกรองหรือกวีนิพนธ ์ผูว้ิจยัแปลเป็นรอ้ยกรอง โดยคงรูปแบบฉันทลกัษณ์
ไวต้ามตน้ฉบบัเดิม เพ่ือรกัษาเนือ้ความในแตล่ะวรรคใหค้รบถว้น และคงลกัษณะทางวรรณศิลป์ให้
เทียบเคียงกบัตน้ฉบบัเดมิใหม้ากท่ีสดุ เชน่ 
                               (8)  ន្ែនែីពខែរន្ព្បថ្នសុវណាា ភូម្ ិ  ន្ខែរព្គបភ់ូម្រិម្ណីយដាា ន 

                        ជាែរាបតម្រតាងំរីបុរាណ    ន្ខែរព្គបព់្ាណសាម្គគី ។ 
                        ពងៃម្យួមានសព្តូព្បេុសរា៉ៃយ              ន្ខែរព្គបក់ាយសុខចិតតបតូរជីវ ី
                        សឹរសន្តង្ហគ ម្ឈាម្ព្សស់ទលើព្បឹងរី   ឪ! ព្រះភូម្ឫិេធិវងសគង្ហគ  ។ 
                        រម្ពុជាឯររាជយានឃ្លែ តរីេុរខ   ន្ខែរានសុខទងំឣស់ព្គបឣ់ាតាែ  
                        សូម្ទេវាតឱ្យររសរាសាធុការ              ម្ហារសព្តទយើងព្គបព់្គងន្ែនែី ។ 

 

                 “แดนดนิเขมรแปลวา่สวุรรณภูมิ    เขมรทกุแผน่ดนิรมณียสถาน 

                  เสมอมาตัง้แตโ่บราณ        เขมรทกุชีวติสามคัค ีฯ 

                 วนัหนึ่งมีศตัรูประทษุรา้ย             เขมรทกุคนเตม็ใจแลกชีว ี

                 ศกึสงครามเลอืดสดบนปัถพ ี โอ! พระภูมิฤทธิวงศค์งคา ฯ 

                    กมัพชูาเอกราชไดค้ลาดจากทกุข์ เขมรไดส้ขุทัง้หมดทกุอาตมา 

                 ขอเทวดาอวยพรศพัทส์าธุการ มหากษัตริยเ์ราครอบครองแดนดนิ ฯ” 

 

2. การตรวจสอบความถูกตอ้งในการถ่ายถอดความหมาย ผู้วิจัยน าตัวบทท่ีแปล  
เป็นภาษาไทยไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นภาษาและวฒันธรรมเขมรจ านวน 2 คน ตรวจสอบการแปล 
โดยแบง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญชาวเขมร 1 คน ท่ีจบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีดา้นมนษุยศาสตรห์รือ
สังคมศาสตร ์เน่ืองจากศาสตรท์างมนุษยศาสตรห์รือสังคมศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกับการศึกษาดา้น



  60 

สงัคมและวฒันธรรม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนีส้ามารถใหก้ารอธิบายท่ีชดัเจนและครอบคลมุกว่าศาสตร์
ดา้นอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญชาวไทย 1 คน ท่ีสอนวิชาภาษาเขมรในระดบัอุดมศึกษาและมีต าแหน่งทาง
วิชาการตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป เพ่ือตรวจพิจารณาความถกูตอ้งและความสอดคลอ้ง
กันในเนื ้อความทั้งภาษาเขมรและภาษาไทย หากผู้เช่ียวชาญทั้ง 2 คนให้ความเห็นตรงกัน 
ในการแปล ผูว้ิจยัจะน าตวับทไปใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัวิเคราะหแ์บบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีท่ี 1-6 

โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิ เคราะห์เชิงวิพากษ์ของ Fairclough (2001) ซึ่ งแบ่งออก 
เป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวิเคราะหต์วับท เพ่ือวิเคราะหรู์ปภาษาท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาเขมรระดบั
ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา ผูว้ิจยัวิเคราะหช์ดุศพัทโ์ดยพิจารณาท่ีนาม กรยิา และส่วนขยาย 
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการสร้างตัวบทในแบบเรียน ส่วนเจตนาพิจารณา  
จากเง่ือนไขท่ีเหมาะสมทัง้ 4 ขอ้ ในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) 

2. การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม โดยใช้แนวคิดของ Fairclough (2001)  
ในการตีความเก่ียวกับ 1) กระบวนการผลิตตวับทในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษา 
ภายใตก้ารผลิตและจดัจ าหนา่ยโดยส านกัพิมพแ์ละเผยแพร ่กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา
ของประเทศกัมพูชา 2) กระบวนการบริโภคแบบเรียน และ 3) การกระจายตวับทไปสู่ผูบ้ริโภค  
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นความเช่ือมโยงของวิถีปฏิบตัทิางวาทกรรมกบัสงัคม 

3. การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคม โดยใช้แนวคิดของ Fairclough (2001) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์กับบริบททางสังคม ซึ่งประกอบดว้ย
กระบวนการตีความจากตวับท ในขัน้นีจ้ะแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมกบัวิถี
ปฏิบัติทางสังคม เพ่ือให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่างบริบทสังคมกับวัฒนธรรมท่ีสะท้อนให้เห็น  
ชดุความคดิท่ีแฝงในแบบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 

การสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ชุดศัพท์ เจตนา และชุดความคิดท่ีวิเคราะห์ได  ้

จากแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา รวมถึงผลของการวิเคราะห์
วิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมและวิถีปฏิบตัิทางสังคม มาสรุปผล อภิปรายผล และเสนอขอ้เสนอแนะ 
ในล าดบัตอ่ไป 
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บทที ่4  
ชุดศัพทแ์ละเจตนาทีใ่ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมร 

ระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 

บทนีน้  าเสนอผลการวิเคราะหช์ดุศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชา
ภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา จากการวิเคราะหพ์บชดุศพัท ์3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) การเรียกชาติพนัธุ์ กลุ่มการเมือง และผูรุ้กราน 2) กริยาส่ือการกระท าและสภาพของผูก้ระท า 
และ 3) ส่วนขยายเพ่ือเสริมหรือขยายความ ส่วนเจตนาพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเหมาะสมทัง้ 4 ขอ้ 
ในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) โดยพบเจตนา 3 เจตนา ไดแ้ก่ เจตนาสั่ง เจตนาชกัจงู และ
เจตนาใหข้อ้มลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ชุดศัพทท์ีป่รากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 
จากผลการวิเคราะหพ์บชุดศพัทใ์ชใ้นการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบั

ประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา โดยพบการเรียกเพ่ือส่ือถึงบุคคลในสังคมเขมร การใชก้ริยา 
เพ่ือแสดงสภาพและการกระท า การใช้ส่วนขยายเพ่ือให้ความหมายเพิ่มเติม ดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

1. การเรียก คือ การใช้ค  านามเพ่ืออ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในแบบเรียน  
จากผลการวิเคราะหข์้อมูลพบการเรียกตามชาติพันธุ์ เช่น “เขมร” “เสียม” “ส าเหร่” ท าให้เห็น 
การแบ่งแยกเขา คือ ชนชาติอ่ืน ท่ีต่างจากเรา คือ ชาวเขมร ซึ่งพบในการกล่าวถึง “เขมร”  
เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่และเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมสงู “เสียม” คือ ชาวไทย ส่ือถึงความอคติ 
ท่ีเกิดขึน้ในประวตัศิาสตรแ์ละความขดัแยง้ระหว่างประเทศ “ส าเหร”่ เพ่ือแสดงถึงชนกลุม่นอ้ยของ
สังคมเขมร นอกจากนี ้พบการเรียกกลุ่มการเมืองและผู้รุกราน โดยรายละเอียดของการเรียก  
มีดงัตอ่ไปนี ้

 1) การเรียกชาติพันธุ์ หมายถึง การใชค้  านามท่ีส่ือถึงเชือ้ชาติในการกล่าวถึง
คนหรือกลุ่มคนในแบบเรียน เช่น “เขมร” “เสียม” “ส าเหร่” โดยการเรียกชาติพันธุ์ จากผล 
การวิเคราะหส่ื์อถึงการแบ่งกลุ่มคนในสังคมดว้ยเชือ้ชาติ นอกจากนี ้การเรียกพบการใชค้  าท่ีมี
ความหมายเชิงลบในการเรียกกลุ่มคน เช่น “เสียม” “ส าเหร”่ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมีอคติท่ีแฝง
ในแบบเรียน ดงัตวัอยา่ง 
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(1) ន្ខែរទយើងមានន្លបងព្បជាព្បិយជាទព្ចើនសព្មាប់ទលងរម្ានតែូចជា ទាះអងគញ់  ទញព្រ័ព្ត 
ោររ់ន្នសង ទចល ូង ។ល។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.៨៨) 
“เขมรเรามีการละเลน่พืน้บา้นหลายอยา่งส าหรบัเลน่สนกุสนาน เช่น โยนสะบา้ ชกัเย่อ มอญซ่อน

ผา้ โยนลูกช่วง ฯลฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.88) 

(2) េរ័ទសៀម្ារប់បខែប ែ្ ចេរ័ជ័យអសាច រយ រវ៏លិព្ត បទ់ៅព្សុរវញិអស់ ។ ជ័យអសាច រយទ ើងព្គង
រាជយបនតរីព្រះបិតា និងេេួលព្រះន្ទម្ថ្ន “ព្រះជយ័ទចសាត ” ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៥) 

 “ทัพเสียมยอมหมอบราบทัพชัยอัศจรรย์ ทั้งหมดก็คืนกลับเมืองไป ฯ ชัยอัศจรรย ์

ขึน้ครองราชยต์อ่จากพระบดิา และไดร้บัพระนามวา่ ‘พระชยัเจษฎา’ ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.5) 

(3) សរវពងៃ រួរសំន្រានរោយចូលជាម្យួនឹងន្ខែរ ទែើយរស់ទៅម្តុអំងគរវតត ។  
(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.៩៦) 

 “ทกุวนันี ้พวกส าเหร่ไดล้ะลายเขา้เป็นหนึ่งเดยีวกบัเขมร แลว้อาศยัอยูแ่ถวนครวดั” 

 (ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น.96) 

 

ตัวอย่าง (1) แบบเรียนใช้ เขมร (ន្ខែរ) ซึ่งเป็นช่ือชาติพันธุ์ของคนส่วนใหญ่ 
ในประเทศกัมพูชา  เพ่ือใช้เรียกประชาชนทั้งหมดในประเทศ โดยใช้ร่วมกับค าว่า เรา (ទយើង)  
เป็นการเนน้ย า้ความเป็นกลุ่มกอ้นของชาวเขมร นอกจากนี ้ในการศึกษาพบว่าการใชค้  าว่า เขมร  
มีความหมายในแง่บวก กล่าวคือ ค าว่า เขมร มาจากค าว่า เขมระ (ទខម្រោៈ) แปลว่า มนุษยผ์ู้มี 
ความเกษม (រុេធសាសនបណឌិ តយ, 1967) ส่ือใหเ้ห็นความคิดของการเรียก เขมร ว่าเป็นชนชาติท่ีมี
ความสขุ  

ตวัอย่าง (2) ค  าว่า เสียม (ទសៀម្) มาจากค าว่า สยาม แปลว่า ด า ซึ่งในภาษา
เขมรใช้การเรียกชาติพันธุ์ หมายถึง คนไทยในประเทศไทย ซึ่ง ชาวเขมรใช้เรียกคนไทย 
ในความหมายเชิงลบ (ชาญชยั คงเพียรธรรม, 2555, น.94) เน่ืองจากในภาษาเขมรมีทัง้ ค  าวา่ ไทย 
(ពង) และ สยาม  (សាម្) ซึ่งในแบบเรียนเม่ือกล่าวถึงประเด็นประวตัิศาสตรร์ะหว่างประเทศไทย
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กับประเทศกัมพูชา ในแบบเรียนกลับเลือกใชค้  าว่า เสียม แทนค าว่า ไทย เช่น เหตุการณ์กรณี
พิพาทปราสาทพระวิหาร เหตกุารณใ์นต านานพืน้บา้นเก่ียวกบัสงครามไทย-เขมร เป็นตน้ 

ตวัอย่าง (3) ค าว่า ส าเหร่ (សំន្រ) มาจากค าว่า แสฺร (ពព្ស) แปลว่า นา แผลงศพัท์
เป็น ส แร (សំន្រ)  หรือ ส าเหร่ แปลว่า ไพร่นาหรือคนท่ีท านารบัใชมู้ลนาย ส าเหร่ เป็นการเรียก 
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีส่ือถึงสถานภาพทางสังคมโดยมีนัยยะในแง่ลบ (จิตร ภูมิศักดิ์, 2556, น. 226)  
จากตัวอย่างในแบบเรียนมีการใช้ภาษาปลูกฝังให้ผู้อ่านหรือเยาวชนเข้าใจว่าส าเหร่ รวมเป็น 
ชาวเขมรหมดแลว้ สงัเกตจากการกล่าวว่า ละลาย+เขา้เป็นหนึ่งเดียว (រោយ+ចូលជាម្យួ) สะทอ้น
ให้เห็นการกลืนกลายกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในประเทศกัมพูชาอย่างชัดเจน โดยการใช้ภาษา  
เป็นเครื่องมือ แตใ่นความเป็นจริงยงัมีส าเหรใ่นประเทศกมัพชูาถึงแมว้า่มีจ  านวนไม่มาก (ด ารงพล 
อินทรจ์นัทร,์ 2559) 

 
2) การเรียกกลุ่มการเมือง หมายถึง การใชค้  าเรียกกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวคิดหรือ

อดุมการณท์างการเมือง เพ่ือส่ือใหเ้ห็นว่ากลุ่มบุคคล สถาบนั องคก์ร หรือพรรคการเมืองเหล่านัน้ 
มีอดุมการณท์างการเมืองท่ีแตกตา่งจากอดุมการณท์างการเมืองท่ีรฐัใชป้กครอง จากการวิเคราะห์
พบเพียงการเรียก “เขมรแดง” ซึ่งเป็นการเรียกท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด ความทรงจ าของชาวเขมร 
กบัความโหดรา้ยและการกระท าของเขมรแดง ดงัตวัอยา่ง 

 
(4) រួរន្ខែរព្រែម្មានចិតតកាចទឃ្លរទៅ ហា៊ា នកាបស់មាែ បម់្នុសសគ្នែ នញទញើតពែែូទចនះទសាះ ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៩០) 
“พวกเขมรแดงมีจิตใจโหดเหีย้ม กลา้ฆ่ามนษุยโ์ดยไม่มีความเกรงกลวั” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.90) 

 

ตวัอย่าง (4) ปรากฏในบนัทึกความทรงจ าในแบบเรียนกล่าวถึงกลุ่มการเมือง 
ในอดีตของกัมพูชาท่ีเรียกว่า เขมรแดง (ន្ខែ រព្រែម្) เป็นกลุ่มการเมืองท่ีมีอุดมการณ์แบบ
คอมมิวนิสตส์ดุโตง่ และใชสี้แดงเป็นสญัลกัษณ ์เป็นกลุ่มคนท่ีมีความคิดในการปกครองเพ่ือสรา้ง 
“สงัคมใหม่” โดยใชร้ากฐานทางอดุมการณท่ี์เรียกว่า “อดุมการณป์ฏิวตัิแบบเบ็ดเสร็จ” โดยชนชัน้
กรรมาชีพเป็นตัวขับเคล่ือน  การปกครองในระบอบเขมรแดงเป็นระบอบท่ีมีความรุนแรง 
และโหดรา้ยมาก ในช่วงครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 ประชาชนชาวเขมรถกูบงัคบัใชแ้รงงานและถกูสงัหาร
เป็นจ านวนมาก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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3) การเรียกผู้รุกราน หมายถึง การใชค้  าเรียกกลุ่มบคุคลท่ีสรา้งความเสียหาย
และความ เดื อดร้อน  ทั้ งทางร่างกายและจิ ต ใจให้กับชาวเขม รและประ เทศกัมพู ชา  
จากการวิเคราะห์ในแบบเรียนพบว่า สยาม และ ฝรั่งเศส ในฐานะผู้รุกรานประเทศกัมพูชา  
โดยเรียกว่าเป็น “ผูรุ้กราน “ฆาตกร” ซึ่งปรากฏในเนือ้หาเก่ียวกับประวตัิศาสตรแ์ละความขดัแยง้  
ดงัตวัอยา่ง 

 
(5)  ទសន្ទទម្ឿងជាវរីជនែអ៏ង់អាចកាែ ហាន ។ ទោរានទធវើរលិរម្ែែធ៏ំទធងទែើម្បជីាតិមាតុភូម្ ិ។ ទៅរនុង
ព្គ្នន្ែលនគរន្ខែរទរើតចម្ាំងជាម្យួរួរទសៀម្ឈាែ នពាន  ទសន្ទទម្ឿងសុខចិតតបូជាជីវតិទងំខែួនទោរ ព្បរនធ 
និងរូនរីរន្ទរ់ទេៀត ។ ទបសររម្ែទនះបង្ហា ញរីវរីភារែ៏ទមាះម្ុត ទព្ពាះទោរហា៊ា នទោតចូលទៅរនុងរទតត
ន្ែលមានសុេធន្តចព្ម្ូង ទែើម្បទីៅទរណឌ េ័រទ ែ្ ចម្រចាំងជាម្ួយេ័រទសៀម្ ។ ការលះបង់របស់ទសន្ទទម្ឿង
បង្ហា ញរីេឹរចិតតទសនហាជាតិមាតុភូម្យិា៉ៃ ងម្ុតមា ំ។ ទបសររម្ែរបស់ទសន្ទទម្ឿង ព្បរនធ រូន រិតជាានន្ទមំ្រ
នូវទជាគជយ័ជូននគរន្ខែរ ទពាលគឺទធវើឱ្យន្ខែររទំដាះព្បទេសជាតិរចួផុ្សតរីការព្តួតព្តារបស់រួរទសៀម្ ។ វរីភារទនះ
ទធវើឱ្យរូនន្ខែរព្គបរូ់បទៅចងចជំានិចច តាងំរីអតីតកាលរែូតែល់បចចុបបនន ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៥) 

“เสนาเมืองเป็นวีรชนผูอ้งอาจกลา้หาญ ฯ ท่านเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อชาติมาตุภูมิ ฯ 

ในคราทีน่ครเขมรเกิดรบกบัพวกสยามผูรุ้กราน เสนาเมืองเต็มใจสละชีวิตของตวัท่าน ภรรยาและ

ลูกอีกสองคน ฯ ภารกิจนีแ้สดงใหเ้หน็ถึงวีรกรรมทีก่ลา้หาญ  เพราะท่านกลา้กระโดดลงไปในหลมุ

ที่เต็มไปดว้ยไมไ้ผ่ที่แหลมคม เพื่อเกณฑ์ทพัผีเขา้ต่อสูก้บัทพัเสียม ฯ การเสียสละของเสนาเมือง

แสดงใหเ้ห็นถึงความรักชาติ ฯ ภารกิจของเสนาเมือง ภรรยา และลูก ๆ น าความส าเร็จมาสู ่

นครเขมร ผลคือท าใหเ้ขมรไดป้ลดปล่อยประเทศใหเ้ป็นอิสระจากการควบคุมของพวกเสียม ฯ  

ความกลา้หาญนีท้  าใหลู้กเขมรทกุคนจ าไดเ้ป็นนจิ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั  ฯ”  
(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 15) 

(6)  ទៅទលើន្ទវាពែទំងរីររបស់ ទោរព្តូវជាប់ទ ន្ ះ ខែួ នទោរព្តូវទគចងទផ្ទអ បនឹងបំរង់ន្ផ្សសង ។ 
ព្រឡាទហាម្គង់ព្តម្ង់ព្តទមាចមាន រ់ឯង េឹរម្ុខទព្រៀម្ព្រំជារនែឹរ ។ ប៉ៃុន្នតសាែ រតី ទសនហាជាតិមាតុភូម្ ិរុំានទធវើ
ឱ្យទោរតរស់ែុតទ ើយ ទទះបីជាទោរានែឹងខែួនចាស់ថ្នព្តូវេេួលម្រណភារទដាយសារពែឃ្លតររារាងំ 
រ៏ទដាយ ។ ទៅែទងាើម្ចុងទព្កាយ ទោរនឹរែល់គុណឪរុរមាត យ ព្រះសងឃ ព្បជាជនន្ខែរ និងនឹរែល់រម្ពុជា
មាតុភូម្ជិាេីទសនហារបស់ទោរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៤) 
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“อยู่บนเรือมือทัง้สองขา้งของท่านถูกมัด ตวัท่านถูกผูกไวก้ับปล่องไฟ ฯ กลาโหมคงอยู่

ตามล าพงั มีสีหนา้ตรอมตรมเป็นอยา่งมาก ฯ แตจิ่ตวญิญาณรกัชาติมาตภูุมิไม่ไดท้ าใหท้่านตกใจ

กลวัเลย แมว้่าท่านจะรูต้วัแน่นอนว่าตอ้งตายดว้ยน า้มือของฆาตกรฝรั่งเศสก็ตาม ฯ ในลมหายใจ

สดุทา้ย ท่านคิดถึงบญุคณุพ่อแม่ พระสงฆ์ ประชาชนเขมร และคิดถึงกมัพูชามาตภูุมิอนัเป็นที่รกั

ของทา่น ฯ”  

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 14) 
 

ตวัอย่าง (5) กล่าวถึง เสียม ในฐานะผูท่ี้เขา้มาสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่กมัพชูา
ในสมัยท่ีกัมพูชาเป็นเมืองขึน้ของสยาม โดยเรียกว่า สยามผูรุ้กราน (ទសៀម្ឈាែ នពាន) แบบเรียน
น าเสนอวา่ไทยเป็นผูรุ้กรานลว่งล า้เขา้ไปในดนิแดนกมัพชูา โดยสรา้งเป็นตวัละครในนิทานพืน้บา้น
เขมรท่ีมีช่ือเรียกว่า เสนาเมือง (ទសន្ទទម្ឿង) มาใชเ้ป็นภาพแทนของวีรบุรุษท่ีเสียสละชีวิตตนเอง
และลกูเมียเพ่ือใหก้ลายเป็นผี แลว้เป็นผูน้  าเกณฑท์พัผีเขา้สูก้บัสยาม อย่างไรก็ดี ในประวตัศิาสตร์
ไม่ปรากฏตวัตนของเสนาเมืองอยู่จริง เป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีของการปกป้องประเทศใหแ้ก่
เยาวชนเรียนรูใ้นความรกัชาตผิา่นต านานและนิทานพืน้บา้น 

ตวัอย่าง (6) กลา่วถึง ฝรั่งเศส ท่ีเขา้มาสรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่กมัพชูาในสมยั
อาณานิคม โดยเรียกว่า ฆาตกรฝรั่งเศส (ឃ្លតររារាំង) ในแบบเรียนน าเสนอ กลาโหมคง 
(ព្រឡាទហាម្គង់) ผู้ท่ีต่อต้านฝรั่งเศสเพ่ือปลดแอกอิสรภาพให้แก่กัมพูชา ซึ่งในช่วงท่ีกัมพูชา  
อยู่ภายใตก้ารปกครองระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นสิ่งท่ีสรา้งความเกลียดชงัตอ่พฤติกรรม  
ท่ีฝรั่งเศสกระท าตอ่กมัพชูา 

 
2. กริยา หมายถึง การกระท าหรือสภาพของผูก้ระท า จากผลการวิเคราะหพ์บกริยา

ส่ือถึง 1) การปฏิบตัิตน 2) ความภาคภมูิใจ 3) ความเศรา้และความรุนแรง และ 4) ความกลา้หาญ 
ดงัตวัอยา่ง 

1) การปฏิบัตติน 
กริยาแสดงการกระท าท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังให้คนเขมรยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกับสถานภาพและบทบาทในสังคมของแต่ละบุคคล เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
ตนเองและสงัคม เน่ืองจากสงัคมตอ้งการใหเ้ยาวชนปฏิบตัิตามและปลกูฝังวา่เป็นการท าดี โดยใช้
กรยิาส่ือการกระท า เชน่ “ขยนั” “ฟัง” “ถ่อมตวั” “ท าตาม” “มุง่มั่น” “สามคัคี” “อย่า” “หยดุ” เป็นตน้ 
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จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่กริยาในการปฏิบตัตินส่วนใหญ่ส่ือเจตนาสั่ง ชีน้  า และชกัจงูใหผู้อ้า่น
หรือเยาวชนปฏิบตัติาม ดงัตวัอยา่ง 
(7)   រ ខ ទយើងព្តូវខិតខំ  គ គិត ទរៀបចំទៅសាោទរៀន  

ឃ ឃ្ល សាា ប់ព្គូបទព្ងៀន  ង ង្ហ រុំទអៀន រ ខ គ ឃ ង ។  
ច ច រាបសារម្េម្  ្ ្ី សម្រម្យ ជ ជួបសំរះ 
   ប់ទធវើអវីទផ្សាសផ្ទា ស ញ ញឹម្រុំ ែ្ ស ច ្ ជ   ញ ។  
ែ ឋ ឌ ឍ និង ណ  រុរន្ម្៉ៃទព្តរអរទឃើញរូនទៅទរៀន  
ត តា តាម្ែំបូន្ទែ ន  សង្ហវ តសូព្តទរៀន ត ង េ ធ ន ។   
ប ផ្ស រ ភ និង ម្   ព្សឡាញ់រាប់ររម្តិតភរតិព្គប់គ្នន   
យ រ ល វ សាម្គ្នគ   ស ែ   អ ជាសាម្សិបបីតួ ។ 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ១, ២០១៦, េ.៤) 
   “ก ข เราตอ้งขยนั ค คดิ เตรียมไปโรงเรียน 

   ฆ เฆีย ฟังครูสอน ง เงยี อย่าอาย ก ข ค ฆ ง ฯ 

   จ จา ถ่อมตวั  ฉ เฉ็ย เหมาะสม ช พบปะทกัทาย 

   ฌ หยดุท าอะไรเซ่อซ่า ญ ยิม้ อยา่เขิน จ ฉ ช ฌ ญ ฯ  

   ฎ ฐ ฑ ฒ และ ณ พอ่แม่ดใีจเหน็ลูกไปโรงเรียน 

   ต ตา ท าตามค าสอน มุ่งมั่นเรียนหนงัสอื ต ถ ต ธ น ฯ 

   บ ผ พ ภ และ ม  รกัเป็นมิตรกบัเพือ่นทกุคน 

   ย ร ล ว สามคัคี  ส ห ฬ อ เป็นสามสบิสามตวั ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 1, 2016, น.4) 
 

ตวัอยา่ง (7) แบบเรียนปลกูฝังหนา้ท่ีและบทบาทของเยาวชนตอ่สงัคมดว้ยการใช้
เพลงท่องจ าพยญัชนะท่ีสอนใหก้ับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชค้  าช่วยกริยา ตอ้ง (ព្តូវ) 
เพ่ือใหทุ้กคนปฏิบตัิตาม หากวิเคราะหใ์นแง่มมุของการกระท า ค าว่า “ตอ้ง” ส่ือเจตนาผูกมดัผูพู้ด
ใหก้ระท าตามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตใ่นแบบเรียนใชค้  าว่า “ตอ้ง” เสมือนว่าใหผู้อ้่านหรือเยาวชนตอ้งท า
ตามท่ีก าหนดในแบบเรียน เช่น ขยัน (ខិតខំ) เตรียม (ទរៀបចំ) ฟัง (សាា ប់) ถ่อมตัว (រាបសារម្េម្)  
ท าตาม (តាម្) มุ่งมั่น (សង្ហវ តសូព្តទរៀន) รกั (ព្សឡាញ់) สามคัคี (សាម្គ្នគ ) ซึ่งส่ือเจตนาสั่งใหก้ระท า
ตาม นอกจากนี ้มีการใช้ค  าสั่ ง และการห้ามในค าว่า อย่า และ หยุด เช่น อย่าอาย (រុំទអៀន)  
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อย่าเขิน (រុំ ែ្ ស) หยุดท าอะไรเซ่อซ่า ( ប់ទធវើអវីទផ្សាសផ្ទា ស) เพ่ือหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่พึง
ประสงคข์องเยาวชน 
 

(8) ែូទចនះទែើម្បកីារពារសតវពព្រឱ្យគងវ់ងសានយូរអន្ងវង ទយើងទងំអស់គ្នន គបបចូីលរមួ្ដាទំែើម្ទ ើឱ្យាន
ទព្ចើន តាម្សែគម្នទ៍រៀងខែួន និងម្និព្តូវកាបព់ព្រទ ើ ឬបរាញ់សតវខុសចាបទ់ ើយ ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.១៤៤) 
“ดงันัน้เพือ่ปกป้องสตัว์ป่าใหค้งอยูไ่ปยาวนาน เราทกุคนควรเขา้ร่วมปลูกตน้ไมใ้หเ้พิ่มขึน้

ในชมุชนของเราและไม่ตดัไมห้รือลา่สตัวท์ีผ่ิดกฎหมาย ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น.144) 

 

ตัวอย่าง (8) ปรากฏในบทความเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในประเทศกัมพูชา โดยในแบบเรียนใช้กริยาในการปฏิบัติตน มุ่งหมายให้ชาวเขมรมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และช่วยกันรักษาสัตว์ป่าและป่าไม้ เช่น ค าว่า ปกป้อง ใน ปกป้องสัตว์ป่า  
(ការពារសតវពព្រ) การใชค้  าว่า ควร (គបប)ី เพ่ือแนะน าและชกัจงูใหก้ระท าตาม เช่น ควรเขา้ร่วมปลูก
ตน้ไม ้(គបបចូីលរមួ្ដាំទែើម្ទ ើ) การใชค้  าว่า ไม่ (ម្ិន) ในการหา้มสิ่งท่ีไม่ควรท าใน ไม่ตดัไม ้(ម្ិនព្តូវ
កាប់ពព្រទ ើ) และ ไม่ล่าสตัว์อย่างผิดกฎหมาย (ម្ិនបរាញ់សតវខុសចាប់) เพ่ือใหท้รพัยากรเหล่านี ้
ด  ารงอยูสื่บไป  
 

(9) ែូទចនះ ទយើងជាសិសសព្តូវយរចិតតេុរដារទ់រៀនសូព្តរំណារយន្ខែរឱ្យទចះចពំ្គប់ៗ គ្នន  ។ ជាងទនះទេៀត
ព្តូវទចះទលើរតទម្កើងនិងន្ងររាទររម្រតរទនះឱ្យានគងវ់ងស ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៣៩) 

 “ดงันัน้พวกเราทีเ่ป็นนกัเรียนจะตอ้งเอาใจใส่การเรียนกวนีพินธ์เขมร เพือ่ใหจ้ดจ าไดท้กุคน 

ฯ นอกจากนีต้อ้งรูจ้กัสง่เสริมและดูแลรกัษามรดกนีใ้หด้ ารงอยูส่บืไป ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.39) 
 

ตวัอย่าง (9) ปรากฏในบทความเก่ียวกับวรรณกรรมเขมร ส่ือถึงความภาคภูมิใจ
ในศิลปะดา้นภาษา เนือ้หาในแบบเรียนส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของกวีนิพนธ์โดยใชก้ริยาส่ือสาร 
เพ่ือใหเ้กิดความรกัและความหวงแหนมรดกท่ีมีค่าอีกอย่างหนึ่ง เช่น เอาใจใส่ (យរចិតតេុរដារ់) 
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ส่งเสริม (ទលើរតទម្កើង) ดูแลรกัษา (ន្ងររា) เป็นตน้ สงัเกตไดจ้ากในตวัอย่างมีค าว่า ดงันัน้ (ែូទចនះ) 
เพ่ือเป็นการสรุปว่าเป็นผลท่ีทุกคนควรกระท าตาม ซึ่งปรากฏอยู่หน้ากริยาท่ีตอ้งการให้ทุกคน
ปฏิบตัติาม 

 
(10) ទព្កាយរីានេេួលការន្ណន្ទរំីព្គូព្បចថំ្នន រ ់ម្តិតភរតិ និងអនរព្គូទរេយអំរីការន្ងទសុំខភារនិងការ
រស់ទៅសាអ តរចួម្រ រុមារទន្ទះានភាញ ររ់ឭរ និងអនុវតតតាម្របួនអន្ទម្យ័ ែូចជា ោងពែនឹងសាប៊ាូម្ុននឹងញំុ
ចំណី ។ ែូទចនះសុខភាររបស់រុមាររល៏អទ ើងវញិ ។ "អន្ទម្័យន្ទមំ្រនូវសុខភារលអ"   

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.៥៦) 

 “หลังจากไดร้ับค าแนะน าจากครูประจ าชัน้ เพื่อน และแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

และการด ารงชีวิตสะอาดแลว้ เด็กไดต้ระหนกัและปฏิบตัิตามสขุอนามยั เช่น ลา้งมือดว้ยสบู่และ

น า้ก่อนรบัประทานอาหาร ฯ ดงันัน้สขุภาพของเดก็จึงกลบัมาดขีึน้  ‘สขุอนามยัน าสขุภาพด’ี ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.56) 
 

ตัวอย่าง (10) ปรากฏในบทความเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ กล่าวถึงเรื่อง 
การดูแลรกัษาสุขภาพของชาวเขมร ซึ่งเป็นเรื่องท่ีรฐับาลกัมพูชาให้ความส าคัญมาก เน่ืองจาก  
ดา้นสาธารณสขุและสขุภาพในประเทศกมัพชูาอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร จึงตอ้งมีการส่งเสรมิให้
ชาวเขมรทุกคนมีสขุลกัษณะนิสยัท่ีดีและปฏิบตัิตามสขุอนามยั ในแบบเรียนใชภ้าษาท าใหผู้อ้่าน
หรือเยาวชนเขา้ใจว่าเม่ือเด็กรบัฟังค าแนะน าจากครู เพ่ือนและแพทยแ์ลว้ การกระท าท่ีเด็กควรท า 
คือ ตระหนกั (ភាញ ររ់ឭរ) และ ปฏิบตัิตาม (អនុវតតតាម្)  เป็นการปลกูฝังผ่านบทความท่ีสอนว่าเม่ือฟัง
แล้วตอ้งปฏิบัติตาม ดังท่ีกล่าวว่า “เด็กไดต้ระหนักและปฏิบัติตามสุขอนามัย” ส่ือเจตนาชีน้  า
เยาวชนใหป้ฏิบตัติาม เน่ืองจากมีค าวา่ ดงันัน้ เป็นการสรุปตอ่วา่ “สขุภาพของเด็กจึงกลบัมาดขีึน้” 
เพ่ือใหช้าวเขมรทุกคนมีพฤติกรรมรกัสุขภาพและดูแลรกัษาความสะอาดตามท่ีผูผ้ลิตแบบเรียน
ตอ้งการ ซึ่งในแบบเรียนน าเสนอเหมือนเป็นการใหข้อ้มลู แตแ่ทจ้รงิแลว้แฝงเจตนาสั่งผ่านการอ่าน
บทความ เน่ืองจากสรา้งความคิดให้เยาวชนหรือผู้อ่านเข้าใจว่าน่ีคือ ข้อเท็จจริงท่ีเยาวชน  
ควรปฏิบตัติาม 

 

(11) អនរមានគុណមានែូចជា ជីែូនជីតា ឪរុរមាត យ អាណារាាល ទោរព្គូ អនរព្គូ ជាទែើម្ ន្ែលាន
ចិញ្ច ឹម្បីាចន់្ងររា និងបង្ហា តប់ទព្ងៀនទយើងតាងំរីវយ័រុមារ រែូតែល់វយ័សិរាមានចំទណះែឹងខពងខ់ពស់ មាន
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ទសចរតីពងែងនូរ និងមានអន្ទគតលអ ។ អនរមានគុណានខិតខំររព្ារស់ព្មាបច់ំណាយចំទពាះការសិរារបស់
រូន ។ ែូទចនះទយើងព្តូវខំសិរា និងទគ្នររទោរ ព្រម្ទងំជួយ ចិញ្ច ឹម្គ្នតវ់ញិឱ្យសម្ជារូនរតញ្ាូ  ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ. XXVII)  
 “ผูม้ีบญุคณุ เช่น ปู่ ย่าตายาย พอ่แม่ ผูป้กครอง คณุครู เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้ลีย้งดูและอบรมเรา

ตัง้แต่วยัเด็กจนถึงวยัเรียนซ่ึงมีการศึกษาสูง มีเกียรติและมีอนาคตที่ดี ฯ ผูม้ีบุญคุณท างานหนกั

เพือ่หาเงินส าหรบัการศึกษาของลูก ดงันัน้เราตอ้งขยนัเรียนและเคารพท่าน พรอ้มทัง้ช่วยเลีย้งดู

ทา่นใหส้มกบัเป็นลูกกตญัญู ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. XXVII) 

ตวัอย่าง (11) เป็นขอ้ความจากบทความสอนใหช้าวเขมรรูต้อบแทนผูมี้พระคณุ ชาวเขมร

มีค่านิยมและให้ความเคารพนับถือเก่ียวกับความอาวุโสและความกตัญญูแก่ผู้ท่ีมีบุญคุณ  

แก่ตนเองเป็นอย่างมาก  (อุบล เทศทอง, 2550) สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากแบบเรียนมีการใชก้ริยาท่ี

แสดงถึงความนอบนอ้มและตอบแทนบญุคณุ เชน่ กรยิาส่ือถึง เคารพ (ទគ្នររ) ซึ่งแสดงความหมาย

วา่บคุคลผูน้ัน้เป็นผูมี้ความอาวโุสและควรเคารพนบัถือ กริยา เลีย้งดู (ចិញ្ច ឹម្) ผูมี้พระคณุทัง้หลาย

เม่ือยามท่ีทา่นแก่ชรา แบบเรียนส่ือใหเ้ห็นวา่เยาวชนตอ้งปฏิบตัิตามถึงจะไดเ้ป็นลกูกตญัญ ูสงัเกต

ไดจ้ากค าว่า ดงันัน้ เน่ืองจากผูมี้บญุคณุดแูลลกูหลานมา สิ่งท่ีตอ้งกระท า คือ เคารพและเลีย้งดผููมี้

บญุคณุ 

 

(12) ទយើងព្តូវទចះសន្ម្តងការគួរសម្ចំទពាះអនរផ្សងទងំរួងទៅតាម្េីរន្នែង និងតាម្កាលោៈទេសោៈទែើម្បឱី្យ
ានជាម្នុសសពងែងនូរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.៤៣) 

“เราตอ้งรูจ้กัแสดงความสภุาพกบัคนทัง้ปวงในทกุสถานทีแ่ละตามกาลเทศะ เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นมนษุย์ที่

มีเกียรต ิฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น. 43) 
 

ส่วนตวัอย่าง (12) ปรากฏในบทความเรื่องเด็กรูก้าลเทศะกล่าวถึงการปลูกฝัง
กิริยามารยาทใหช้าวเขมรเป็นสภุาพชน ในบทความปรากฏค าว่า “ตอ้ง” เป็นการผกูมดัใหเ้ยาวชน
ปฏิบตัิตาม หลงัจากนัน้ มีค  าว่า “รูจ้กั” คือ ตอ้งรูแ้ละเขา้ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งท่ีแบบเรียนตอ้งการ
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ส่ือถึงเยาวชน คือ ตอ้งรูจ้กั แสดงความสภุาพ (សន្ម្តងការគួរសម្) โดยไม่เลือกปฏิบตัิและปฏิบตัิตน
ใหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ ถา้มีความสภุาพในสงัคมเขมรจงึจะถือเป็นมนษุยท่ี์มีเกียรติ ถา้ปฏิบตัิตน
เป็นคนไมส่ภุาพจะเป็นมนษุยท่ี์ไมมี่เกียรติ 

2) ความภาคภูมิใจ 
กรยิาแสดงการกระท าท่ีส่ือถึงความนา่ยกยอ่ง ความดี ความเก่งของชาวเขมร

ในทางประวตัิศาสตร ์สังคม ศิลปวฒันธรรม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมร ซึ่งหลอมรวมให้เกิดความภูมิใจท่ีเกิดเป็นชาวเขมร   
โดยปรากฏในกริยาส่ือถึง “ภูมิใจ” “อดุม” “ไดร้บัเกียรติ” “มีพรสวรรค”์ “มีฝีมือ” เป็นตน้ นอกจากนี ้
รวมถึงความน่ายินดี ความดีใจ ความพอใจของชาวเขมร เช่น กริยาส่ือถึง “เป็นสุข” “เบิกบานใจ” 
เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 
(13)  ទែើម្ទតាន តមានព្បទយាជនទ៍ព្ចើនយា៉ៃ ងណាស់ ។ ផ្ទក វាទគគ្នបព្តងយរេឹរម្ររមាៃ ស់ានជាសករមានរស
ជាតិន្ផ្សអម្ ៃុយឆ្ៃ ញ់ ។ ទែើម្អាចយរម្រទធវើផ្សាះ ទធវើេូរ និងអាចយរម្រទធវើជាវតាុទផ្សសងៗទេៀត ។ ទគអាចទែរ
ព្រងសែឹរទតាន តយរទៅព្បរ់ជាែំបូលផ្សាះ ខាម្ ឬទរាងទផ្សសងៗ ។ ន្ខែរទយើងទរញចិតតនឹងទែើម្ទតាន តណាស់ ទព្ពាះវា
ជាសម្បតតិធម្ែជាតិតាងំរីែូនតាម្រ ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ២, ២០១៦, េ.១១៥) 

“ตน้ตาลมีประโยชน์หลายอย่างมาก ฯ ดอกมันสามารถสกัดเอาไปตม้ไดเ้ป็นน ้าตาลมี

รสชาติหวานหอมอร่อย ฯ ตน้สามารถน าไปสรา้งบา้น ต่อเรือ และสามารถน ามาท าเป็นอุปกรณ์

ต่างๆ ฯ สามารถเย็บใบตาลเอามามุงหลงัคากระท่อมหรือโรงต่างๆ ฯ เขมรเราภูมิใจกบัตน้ตาล

มาก เพราะมนัเป็นสมบตัธิรรมชาตติัง้แตต่ายาย ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 2, 2016, น. 115) 
(14)  ជីតាខញុ ំមានចមាក រម្យួទៅទព្កាយផ្សាះ ។ គ្នតដ់ាែំំណាំែូបន្ផ្សែនិងបន្នែព្គបម់្ុខែូចជាឪ ឹរ ព្តសរ ់
ទពព  ជីរ សែឹរពព្គជាទែើម្ ។ ទរលេំទនរ ខញុ ំជួយ ែរទមែ  រូនគល់ និងទព្សាចេឹរែំណាំ ។ ជីែូនខញុ ំសបាយចិតត
ណាស់ ទព្ពាះទឃើញខញុ ំចូលចិតតទធវើការង្ហរ ។ គ្នតម់ានព្បសាសនថ៍្នខញុ ំឧសាែ៍ែូចជីតាខញុ ំន្ែរ ។ ខញុ ំទរញចិតតនឹង
ចមាក រជីតាខញុ ំណាស់ ទព្ពាះវាផ្សតល់ផ្សលព្បទយាជនែ៍ល់ព្គួសារខញុ ំ ែូបចុរានព្គបព់្គ្នន ់។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ២, ២០១៦, េ.៨៧) 

“ตาของฉนัมีสวนหลงับา้น ฯ ทา่นปลูกผกัและผลไมท้กุชนดิ เช่น แตงโม แตงกวา ฟักทอง 

ผกัชี เป็นตน้ ในเวลาว่าง ฉนัช่วยถอนหญา้ พรวนดนิ และรดน า้ผกั ยายของฉนัดใีจมากเพราะเหน็
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วา่ฉนัชอบท างาน ฯ ท่านบอกวา่ฉนัขยนัเหมือนตาของฉนั ฉนัภูมิใจกบัสวนของตามาก เพราะมี

ประโยชน์ตอ่ครอบครวัของฉนั กินไดค้รบทกุอยา่ง” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 2, 2016, น. 87) 
ตวัอย่าง (13) บทความนีก้ล่าวถึงความภูมิใจของชาวเขมรท่ีมีต่อ ตน้ตาล (ទែើម្

ទតាន ត) การท่ีเลือกใชก้ริยาท่ีส่ือถึงความ ภูมิใจ (ទរញចិតត) หมายถึง ความปลืม้ปีติและอ่ิมเอมใจ 
กับตน้ไมท่ี้มีความผูกพนักับวิถีชีวิตชาวเขมร ในแบบเรียนเปรียบตน้ตาลเป็น “สมบตัิธรรมชาติ”  
คือ เป็นสิ่งมีค่ามาก เน่ืองจากผลของตน้ตาลสามารถน ามาประกอบอาหาร ล าตน้สามารถน ามา
สรา้งท่ีอยู่อาศัย และใบสามารถน ามาจักสานเป็นเครื่องใช้ (วิจิตร อาวะกุล , 2535, น. 70-70)  
สว่นตวัอย่าง (14) ปรากฏในบทอ่านเรื่องสวนของคณุตา กรยิาท่ีส่ือถึงความ ภูมิใจ เกิดขึน้ไดไ้ม่ว่า
จะเป็นการท าสวนของครอบครวัตนเอง เป็นประโยชนต์อ่ครอบครวัของตนเอง เพ่ือสรา้งเยาวชนให้
มีความภาคภมูิใจในการกระท าของตนเองและครอบครวั  

 
(15)  ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាានេេួលរិតតិយសចូលជាសមាជិររែឹបពនព្បទេសន្ែលមានទ្នរសម្ុព្េ
សាអ តជាងទគទលើសរលទោរ ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៧០) 
“ราชอาณาจกัรกมัพูชาไดร้บัเกียรติเขา้สมาชิกสโมสรแห่งประเทศทีม่ีชายหาดที่สวยทีสุ่ด 

ในโลก ฯ” 
(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 2, 2016, น. 170) 

 
ตวัอย่าง (15) ปรากฏในบทความเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติของประเทศกมัพชูา การใช้

กริยาส่ือถึงการ ไดร้บั (ានេេួល) ใน ไดร้ับเกียรติ (ានេេួលរិតតិយសានចូល) ส่ือให้ทราบว่า 

มีผูม้อบเกียรตินีใ้หก้ับประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชาไม่ไดร้อ้งขอเกียรตินี ้แต่ประเทศกัมพูชา 

มีชายหาดท่ีสวยจริงๆ จึงไดร้บัเกียรติจาก สมาคมชายหาดที่สวยที่สุดในโลก (រែឹបទ្នរសម្ុព្េន្ែល

សាអ តបំផុ្សតទលើសារលទោរ) ประกาศให ้หาดโอเฌอเตียน (ទ្នរអូទ ើទេៀល) ในจงัหวดัพระสีหนวุิลล ์

เมืองท่าส าคัญของประเทศกัมพูชา ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหาดท่ีสวยท่ีสุดในโลก ( the most 

beautiful beach in the world) (รชัดา ธราภาค, 2555) ในแบบเรียนส่ือเจตนาให้ข้อมูล เพ่ือให้

ผูอ้า่นหรือเยาวชนเกิดความภาคภมูิใจในทรพัยากรท่ีมีในประเทศ 
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(16)  ព្បទេសរម្ពុជាទយើងមានែំណាំទព្ចើនព្បទភេណាស់ ។ …ទៅទខតតរំរតមានែំណាំេុទរនន្ែលមានរស
ជាតិន្ផ្សអម្ ៃុយឆ្ៃ ញ់ដាច់ទគទៅព្បទេសទយើង ។ ចំន្ណរឯទខតតាត់ែំបងសម្បូរព្រូចទពាធិ៍សាត់ន្ែលមានរស
ជាតិឆ្ៃ ញ់បំផុ្សត ។ ទខតតរំរងច់ម្សម្បូរទចរ ែូង មាន ស់ និងែំណាំទផ្សសងៗទេៀតជាទព្ចើន ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.៥៣) 

 “ประเทศกมัพูชาเรามีพืชผลหลายชนิดมาก ฯ …ในจังหวดักัมปอตมีการปลูกทุเรียนที่มี

รสชาตหิวานและอร่อยทีส่ดุในประเทศของเรา ในขณะทีจ่งัหวดัพระตะบองอดุมไปดว้ยสม้โพธิสตัว์

ซ่ึงมีรสชาติอร่อยที่สุด จังหวดัก าปงจามอุดมไปดว้ย กลว้ย มะพรา้ว สบัปะรด และพืชผลอื่น ๆ  

อกีมากมาย ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น. 53) 

ส่วนตัวอย่าง (16) ปรากฏในบทความเก่ียวกับพืชผลในประเทศกัมพูชา  
โดยกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในประเทศกัมพูชา กริยา อุดม(សម្បូរ) ส่ือใหเ้ห็นว่า
ผลไมใ้นประเทศกมัพชูามีมากมาย มีคณุภาพดีและอรอ่ยท่ีสดุ การใชภ้าษาเช่นนีใ้นแบบเรียนเพ่ือ
สรา้งความภาคภมูิใจในธรรมชาตขิองประเทศ เพ่ือใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนภมูิใจ มีพืน้ความคิดตัง้แต่
เดก็วา่ประเทศกมัพชูามีความอดุมสมบรูณใ์นดา้นพืชพนัธุธ์ญัญาหาร 
(17)  ន្ខែរជាជនជាតិន្ែលមានទេរទកាសលយ្ងចមាែ រ ់។ អាព្ស័យទែតុទនះរាចច់មាែ រ់នីម្យួៗ ន្តងន្ត
ផុ្សសទ ើងទៅជាបន់ិងសមាភ រោៈទព្បើព្ាស់ទផ្សសងៗ និងវតាុតាងំលម្អមានតុ េូ ន្ព្គ ផ្សតិល ែងកាបំិត ែងសាែ បព្ពា ដាវ 
ទជើងពាន ព្បអប់សាែ ម្ែូ  ន្ខសព្រវាត់ និងវតាុទព្ចើនម្ុខទេៀត ។ ម្និន្តប៉ៃុទណាា ះទៅតាម្ទហាជាង សសរ និងជញ្ញជ ំង
ព្រះវហិាររម៏ានភាររស់រទវ ើរន្ែរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១១០) 

“เขมรเป็นชนชาติซ่ึงมีพรสวรรค์ดา้นการแกะสลกั ฯ ดว้ยเหตุนีล้วดลายจ าหลกัแต่ละชิน้ 

จึงมักแสดงอยู่กบัขา้วของเครื่องใชต้่างๆ และของประดบัตกแต่งมี โต๊ะ ตู ้เตียง ชัน้วาง ดา้มมีด 

ดา้มชอ้น ดาบ พาน เชี่ยนหมาก เข็มขดั และวตัถุอืน่อีก ไม่เพียงเท่านัน้รูปสลกัทีอ่ยู่ตามหนา้บนั 

เสา และก าแพงพระวหิารก็เหมือนมีชีวติดว้ย ฯ 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 110) 
(18)  ព្បជាជនរម្ពុជាមានសាន ពែខពស់រនុងការផ្សលិតសមាភ រោៈទព្បើព្ាស់និងទព្គឿងតុបន្តងទព្ចើនព្បទភេ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១១១) 
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 “ประชาชนกมัพชูามีฝีมือสูงในการผลิตขา้วของเครื่องใชแ้ละและอปุกรณ์ตกแตง่หลาย

ประเภท ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 111) 
 

ตัวอย่าง (17)-(18) ปรากฏในบทความเรื่องงานหัตถกรรมเขมร แบบเรียน
น าเสนอความสามารถของชาวเขมรโดยใชก้รยิาส่ือถึงความ มีพรสวรรค์ (មានទេរទកាសលយ) มีฝีมือ
สูง (មានសាន ពែខពស់) เป็นการเนน้ย า้ว่าไม่ไดมี้ฝีมือธรรมดา มีความเช่ียวชาญดา้นการแกะสลกัเป็น
พิเศษเหมือนของจรงิมากจนเหมือนมีชีวิต เชน่ รูปสลกัท่ีหนา้บนั เสา ก าแพง เป็นตน้ 

 
(19)  ទៅពងៃេី ៧ ន្ខររកដា ឆ្ន  ំ២០០៨ ព្បជាជនេូទំងព្បទេសមានេឹរម្ុខសបាយ ររីរាយឥតឧបមា ។ 
ទព្កាម្ការខិតខំព្បឹងន្ព្បងរបស់រាជរដាា ភិាលរម្ពុជា ព្ាសាេព្រះវហិារ ន្ែលជាទររម្រតររបស់ន្ខែរ ព្តូវាន
អងគការយូនីសកូយល់ព្រម្ដារ់បញ្ចូ លរនុងបញ្ជ ីសម្បតតិទបតិរភណឌ រិភរទោរ ។ រនុងពងៃែន្ែលទន្ទះ ព្គបព់្រសួង
ម្នាីរ សាោទរៀនានព្បម្ូលផ្សតុ ំគ្នន ទៅែងេង់ជាតិ ទែើម្បទីព្ចៀងចទព្ម្ៀងជាតិ និងបងាូតេង់ជាតិ ទែើយនិងសាត ប់
សាររបស់ព្បម្ុខែឹរន្ទំរាជរដាា ភិាល ន្ែលចរ់ផ្សាយតាម្វេិយុេូរេសសន៍ជាសាធារណោៈ ។ ឯេីវតតអារាម្ព្រះ
សងឃានេូងសគរនិងសូព្តជយតុព្បសិេធររជយ័រនុងឱ្កាសទន្ទះន្ែរ ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨៨) 

 “เมือ่วนัที ่7 เดือนกรกฎาคม ปี 2008 ประชาชนทั่วทัง้ประเทศมีใบหนา้สบาย เบิกบานใจ

หาทีเ่ปรียบไม่ได ้ฯ หลงัการมุ่งมั่นพยายามของรฐับาลกมัพชูา ปราสาทพระวิหารซ่ึงเป็นมรดกของ

เขมร ไดถู้กองค์การยูเนสโกเห็นชอบเสนอชื่อขึน้ทะเบยีนมรดกโลก ฯ ในวนัเดียวกนั กระทรวงและ

โรงเรียนทัง้หมดมารวมตัวกันที่หนา้เสาธงเพื่อรอ้งเพลงชาติและชักธงชาติ แลว้รับฟังสารของ

หวัหนา้รฐับาลทีอ่อกอากาศทางวิทยโุทรทศัน์สาธารณะ ฯ ทีว่ดัพระสงฆ์ไดต้กีลองและสวดชยนัโต

ในโอกาสนัน้ดว้ย” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 88) 
 

ตัวอย่าง (19) ปรากฏในบทความเรื่องปราสาทพระวิหาร กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีท าให ้

ชาวเขมรทัง้ประเทศเกิดความปีติยินดีกบัการท่ีปราสาทพระวิหารไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก

โลก โดยใชก้ริยาส่ือถึงความน่ายินดีโดยชาวเขมร มีใบหนา้สบาย (េឹរម្ុខសបាយ) เบิกบานใจ  
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(ររីរាយ) เพ่ือแสดงถึงความรูส้ึกของชาวเขมรท่ีสามารถย่ืนเรื่องขึน้ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็น

มรดกโลกไดส้  าเร็จ เน่ืองจากปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น

ประเทศคูก่รณีท่ีมีพรมแดนตดิกนัและมีปัญหาเรื่องเสน้เขตแดนของพืน้ท่ีบรเิวณปราสาทพระวิหาร 

ท าใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การขึน้ทะเบียนมรดกโลก ในตวัอย่างนีย้งักล่าวถึงเหตขุองความส าเร็จว่ามา

จาก การมุ่งมั่นพยายามของรฐับาลกมัพูชา (ការខិតខំព្បឹងន្ព្បងរបស់រាជរដាា ភាិលរម្ពុជា) ท่ีน  ามาซึ่ง

ความสขุสบายใจใหแ้ก่ชาวเขมรทัง้ประเทศ ดงัเห็นจากขอ้ความ ตกีลองและสวดชยนัโต  
 
3) ความเศร้าและความรุนแรง   

กริยาแสดงการกระท าท่ีส่ือถึงความเสียใจ ความสญูเสีย และมีผลกระทบตอ่
ดา้นจิตใจของชาวเขมรและประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่สามารถลบเลือนออกจากความทรงจ าได ้เช่น 
กริยาส่ือถึง “เศรา้ใจ” “รอ้งไห้” “ไม่ลืม” เป็นต้น และความรุนแรงท่ีไดร้บัความทุกขท์รมานทั้ง
ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ซึ่งอาจใชก้ าลงัหรืออาวธุเพื่อท าใหเ้กิดความรุนแรง เชน่ กรยิาส่ือถึงการ 
“ฆา่” ดงัตวัอยา่ง 
(20)  ទោររូានន្ទំមាត យខញុ ំ និងខញុ ំទៅេសសន្ទម្ជឈម្ណឌ លឧព្រិែារម្ែព្បល័យរូជសាសន៍ទជើងឯរ ។ ខញុ ំ
មានចិតតរនធត់និងទ ែ្ ចផ្សាបំផុ្សត ទដាយានទឃើញ្អឹងលោែ៍រាលម្នុសសជាទព្ចើន ព្តូវានទគយរម្រទរៀប
តម្កល់េុរទធវើសកាក របូជា និងទែើម្បឱី្យរូនទៅជំន្ទន់ទព្កាយានែឹងានទឃើញ និងចងចំអំទរើព្បល័យរូជ
សាសន៍របស់រួរន្ខែរព្រែម្ ។ ទយើងានទែើរទម្ើលរទតត ធំៗន្ែលទគរប់សររមួ្ និងានចូលេសសន្ទសារម្
នីារតម្កល់ឯរសារ ។ រនុងទន្ទះទគានបិេរូបងត និងទឈាែ ះអនរន្ែលទគានសមាែ ប់ទៅេីទន្ទះ ។ ម្រែល់រូប
ន្ទយទហានមាន រ់ អនរមា៉ៃ រ់ រព្េឹងយំខសរឹខសួល ទែើយព្ាប់ខញុ ំថ្នបុរសទន្ទះ គឺជាបងជីែូនម្ួយរបស់គ្នត់ ។ 
អនរមា៉ៃ រន់ិយាយទរឿងរា៉ៃ វែទ៏រុណរបស់ទោរឣ៊ាំទន្ទះទធវើឱ្យខញុ ំម្និអាចេបេ់ឹរន្ភនរានទ ើយ ។ 

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨២) 

“คุณลุงไดพ้าแม่ฉนัและฉนัไปเยี่ยมชมศูนย์ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์เจิงเอก1 ฯ ฉนัรูส้ึกตกใจและ 

เศรา้ใจที่สุด เมื่อไดเ้ห็นกะโหลกของผูค้นจ านวนมากถูกเก็บไวเ้พื่อสกัการบูชาและเพื่อใหค้นรุ่น

หลงัไดเ้หน็และระลึกถงึการฆ่าลา้งเผา่พนัธุ์ของพวกเขมรแดง ฯ เราไดเ้ดินดูหลมุใหญ่ๆ ทีเ่ขาไดฝ้ัง

                                                   
1 ศนูยฆ่์าลา้งเผา่พนัธุ์เจิงเอก (ម្ជឈម្ណឌ លឧព្រិែារម្ែព្បល័យរូជសាសនទ៍ជើងឯរ) หรอืทุ่งสงัหารเจิงเอกเป็นสถานทีท่ีส่รา้งขึน้เพือ่
ไวอ้าลยัใหแ้ก่เหตุการณ์ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ในประเทศกัมพูชา ระหว่างปี 1975-1979 โดยกลุ่มเขมรแดงในช่วงการปกครอง

ประเทศกมัพชูาภายใตร้ะบอบคอมมวินสิต ์ซ่ึงไดส้งัหารผูค้นเป็นจ านวนมาก 
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ศพรวมกนั และไดเ้ยีย่มพพิธิภณัฑ์แสดงเอกสาร ฯ ในนัน้ เขาไดต้ิดภาพถา่ยและชื่อของผูเ้สียชีวิต

อยู่ที่นั่น ฯ มาถึงภาพนายทหารคนหนึ่ง แม่ยืนนิ่งรอ้งไหส้ะอืน้ แลว้บอกฉันว่าชายคนนั้นเป็น

ลูกพีลู่กนอ้งของแม่ฯ แม่เลา่เรือ่งราวอนัทารุณของลงุ ท าใหฉ้นัไม่สามารถกลัน้น า้ตาไดเ้ลย ฯ ”  

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 82) 
(21)  តាម្ខញុ ំយល់ អនរសរទសររំណត់ព្តាទនះយល់ថ្ន ទែតុការណ៍ទនះចន្ម្ែរម្និគួរឱ្យទជឿជាទរឿងន្ែលគួរ
ឱ្យរនធត់ និងទ ែ្ ចផ្សា ែ្ ំងណាស់  ទឃើញទែើយគួរឱ្យព្រឺរាលម្ិននឹរសាែ នថ្ន រួរន្ខែរព្រែម្មានចិតតកាច
ទឃ្លរទៅ ហា៊ា នកាប់ សមាែ ប់ម្នុសសគ្នែ នញទញើតពែែូទចនះទសាះ ។ ន្ទងយល់ទេៀតថ្នព្តូវន្តរត់ព្តាទរឿងទនះ
េុរ ទព្ពាះអំទរើទនះជាអំទរើពព្រពផ្សសអសាច រយគ្នែ ននរណាទធវើែូចទេ ។ អំទរើទនះ ទធវើឱ្យន្ទងចងចំជានិចចគ្នែ នពងៃ
បំទភែចាន ។ ែូទចនះ រូនទៅជំន្ទនទ់ព្កាយព្តូវន្តានែឹងព្គប់ៗ គ្នន  ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៩០) 

“ตามฉนัเขา้ใจ ผูเ้ขียนบนัทึกนีเ้ขา้ใจว่าเหตกุารณ์นีเ้ป็นเรื่องแปลกอย่างไม่น่าเชื่อ ซ่ึงเป็น

เรื่องที่น่ากลวัและน่าเศรา้มาก เห็นแลว้น่าขนหวัลุกไม่นึกว่าพวกเขมรแดงมีจิตใจโหดเหีย้ม กลา้

ฆ่าคนโดยไม่มีความเกรงกลวัเช่นนีเ้ลยฯ เธอเขา้ใจอีกว่าตอ้งบนัทึกเรื่องนีไ้ว ้เพราะการกระท านี ้

เป็นการกระท าทีป่่าเถือ่นอศัจรรย์ซ่ึงไม่มีใครท าเช่นนี ้ฯ การกระท านีท้  าใหเ้ธอจ าไดเ้สมอและไม่มี

วนัลมื ดงันัน้ลูกหลานรุ่นตอ่ไปตอ้งรูจ้กัทกุๆ คน ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 90) 
 

ตวัอย่าง (20) ปรากฏในบนัทึกความทรงจ าท่ีกล่าวถึงเขมรแดง จากเหตุการณ์
การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุเ์จิงเอก ในบนัทึกปรากฏกริยาส่ือถึงความ ตกใจ (ចិតតរនធត់) เศรา้ใจ (ទ ែ្ ចផ្សា) 
รอ้งไห ้(យំ) กลัน้น า้ตา (េប់េឹរន្ភនរ) ส่ือความรูส้กึท่ีไดร้บัรูเ้รื่องราว ภาพเลวรา้ย และความเสียใจตอ่
โศกนาฏกรรมของคนในชาตเิดียวกนั  ท่ีเกิดขึน้ในสถานแหง่นัน้ รวมทัง้การกลา่วถึงญาตท่ีิเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ครัง้นั้น ส่วนตัวอย่าง (21) กล่าวถึงบันทึกส่วนตัวของผู้ท่ีไดมี้โอกาสไปเย่ียมชม
สถานท่ีจดัแสดงการฆ่าลา้งเผา่พนัธุใ์นกมัพชูา โดยใชก้รยิาส่ือถึงความ มีจิตใจโหดเหีย้ม (មានចិតត
កាចទឃ្លរទៅ) กลา้ฆ่าคน (ហា៊ា នកាប់សមាែ ប់ម្នុសស)  เพ่ือส่ือถึงพฤติกรรมของเขมรแดงท่ีมีความ
โหดเหีย้มทารุณ รวมทัง้ใชก้ริยาส่ือถึงการ ไม่ลืม (គ្នែ នបំទភែច) เพ่ือเป็นการตอกย า้ใหทุ้กคนท่ีเรียน
เนือ้หาในแบบเรียนมีความรูส้กึและรว่มจดจ าเพ่ือเป็นบทเรียนรว่มกนัตอ่เหตกุารณส์ าคญัครัง้นี ้
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(22) ទៅជិតទន្ទះ ខញុ ំព្រឺរាលនឹងឧបររណ៍ន្ែលរួរន្ខែរព្រែម្ទព្បើព្ាស់ទែើម្បទីធវើទរុណរម្ែ និងសមាែ ប់
ម្នុសសែូចជា ែង្ហក ប ់រូទៅ ញញួរ ចបកាប ់។ េិែាភារទៅេីទន្ទះទធវើឱ្យខញុ ំចងចជំាទរៀងរែូត ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨២) 

“ในบริเวณใกลเ้คียงนัน้ ฉนัขนหวัลกุกบัอปุกรณ์ทีพ่วกเขมรแดงใชเ้พือ่ท าทารุณกรรมและ

ฆ่าคนเช่น คมี ขวาน คอ้น และจอบ ฯ  ภาพทีเ่หน็ตรงนัน้ท าใหฉ้นัจ าไดต้ลอด ฯ 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 82) 
 

ตวัอย่าง (22) แสดงใหเ้ห็นถึงการใชค้วามรุนแรงในการทารุณและสงัหารเหย่ือ 
ในเหตุการณ์ฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่ม เขมรแดง โดยใช้กริยาส่ือถึงการ ท าทารุณกรรม  
(ទធវើទរុណរម្ែ) ฆ่า (សមាែ ប់) เพ่ือส่ือว่ากลุ่มเขมรแดงเป็นกลุ่มท่ีนิยมความรุนแรงและมีจิตใจท่ี
โหดรา้ยทารุณ โดยการใช้เครื่องมือในการสังหารเหย่ือให้ได้รับความเจ็บปวดทรมาน ท าให้ 
ชาวเขมรทุกคนไม่สามารถลบเลือนความเจ็บปวดจากการกระท าท่ีรุนแรงโหดรา้ยของกลุ่ม  
เขมรแดงได ้แบบเรียนส่ือใหผู้อ้่านหรือเยาวชนเห็นถึงการกระท าของเขมรแดงผ่านการกล่าวถึง
บนัทกึของบคุคลท่ีน าเสนอภาพของเขมรแดงจากการไปศนูยฆ์า่ลา้งเผา่พนัธุเ์จิงเอก 

 
4) ความกล้าหาญ  

กริยาแสดงการกระท าท่ีส่ือถึงความไม่หวั่นเกรงต่อภยนัอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ 
เป็นสิ่งท่ีกระท าไปเพ่ือประโยชนข์องประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นการกระท าท่ีสมควรไดร้บัการยกย่อง 
เชน่ กรยิาส่ือถึงการ “ตอ่สู”้ “เสียสละ” “กลา้หาญ” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 
(23)  ព្រឡាទហាម្គង់ជាម្ន្តនតីន្ខែទសនហាជាតិម្ួយរូបន្ែលានតស៊ាូ ព្បឆ្ងំនឹងការគ្នបសងកត់របស់អាណា
និគម្ និយម្ារាងំ ។ ទោរានទធវើរលិរម្ែយា៉ៃ ងធំទធង ទែើម្បទីរ ើបព្ម្ះទចញរីនឹម្ព្តួតព្តារបស់ារាងំ ។ 
ទោរមានេឹរចិតតអង់អាចកាែ ហានតស៊ាូ ព្បឆ្ំងនឹងបរទេសឈាែ នពាន ។ ារាងំែឹងរីទគ្នលជំែរនិងគំនិត
របស់ទោរ រ៏ានររម្ទធាាយចប់ទោរ ។ ទោរព្តូវរួរអាណានិគម្ារាងំចប់ាននិងយរទៅទធវើ
ទរុណរម្ែទដាយសមាៃ ត ់។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៤) 

“กลาโหมคงเป็นมนตรีเขมรผูร้ักชาติคนหนึ่งที่ต่อสูก้ับการกดขี่ของระบอบอาณานิคม

ฝรั่งเศส ฯ ท่านเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อหลุดพน้จากแอกที่ควบคุมของฝรั่งเศส ฯ ท่านมีน ้าใจ
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องอาจกลา้หาญต่อสูก้บัต่างชาติผูรุ้กราน ฯ ฝรั่งเศสรูถ้ึงท่าทีและความคิดของท่าน ก็ไดห้าอุบาย

จบัทา่น ฯ ทา่นถูกพวกอาณานคิมฝรั่งเศสจบัไดแ้ละน าไปท าทารุณกรรมอยา่งเงยีบๆ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 14) 
 

 ตวัอย่าง (23) กล่าวในบทอ่านถึงวีรชนผูร้กัชาติเขมรนามว่า กลาโหมคง (ព្រឡាទហាម្គង់) 
โดยการต่อตา้นระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศสท่ีเอาเปรียบและกดข่ีชาวเขมรในยุคล่าอาณานิคม

ของตะวนัตก จนในท่ีสดุกลาโหมคงถกูจบัและน าไปสงัหาร แบบเรียนน าเสนอดว้ยการใชก้รยิาส่ือ

ถึงการ ต่อสู ้ (តស៊ាូ ព្បឆ្ំង) เสียสละ(ទធវើរលិរម្ែ) มีน ้าใจองอาจ  (មានេឹរចិតតអង់អាច) กลา้หาญ 

(កាែ ហាន) เพ่ือตอ้งการยกย่องเชิดชูกลาโหมคงในฐานะประชาชนผูร้กัชาติท่ีกลา้หาญในการต่อสู้

กับชาติมหาอ านาจ ซึ่งแบบเรียนน าเสนอเพ่ือเป็นตัวอย่างให้เห็นในความรกัชาติ  (patriotism)  

ผา่นชีวิตจรงิของบคุคลในประวตัศิาสตรเ์พ่ือใหช้าวเขมรทกุคนยดึถือเป็นแบบอยา่งและปฏิบตัิตาม 

รวมถึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการกดข่ีทารุณของระบอบอาณานิคมฝรั่งเศส 
 

3. ส่วนขยาย หมายถึง การใช้ค  าหรือกลุ่มค าเพ่ือเพิ่มหรือขยายรายละเอียด  
เป็นส่วนขยายจากความคิด ความเช่ือ ความรูส้ึกของชาวเขมรท่ีมีต่อเรื่องราว การกระท า สภาพ 
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวเขมร จากผลการวิเคราะหพ์บ การใช ้
สว่นขยายความทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ ส่วนขยายความเชิงบวก แสดงถึงความยิ่งใหญ่
และความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร และ ส่วนขยายความเชิงลบ แสดงถึงความทุกขท์รมาน  
และความเกลียดชงั ดงัตวัอยา่ง 

1) ส่วนขยายความเชิงบวก 
ส่วนขยายเพ่ือแสดงความยิ่งใหญ่ของประเทศกัมพูชาท่ีผ่านเหตุการณ ์

เรื่องราวประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวเขมร เพ่ือส่ือใหรู้ ้
ว่าประเทศกัมพูชามีความยิ่งใหญ่และมีความสามารถสูงในดา้นต่างๆ ในแบบเรียนใช ้“รุ่งเรือง” 
“อุดมสมบูรณ์” “อนัดบัหนึ่งของโลก” เพ่ือเป็นส่วนขยายหรือใหร้ายละเอียดในเรื่องต่างๆ เป็นตน้ 
ดงัตวัอยา่ง 
(24)  ន្ខែរជាជាតិសាសន៍ម្ួយន្ែលមានវបបធម្៌ អរយិធម្៌រុងទរឿងតាំងរីសម្័យបុរាណ ។ បុរវបុរសទយើង 
ានបនសល់េុរម្រតរអរសរសិលបយ៍ា៉ៃ ងទព្ចើនសនធឹរសន្ទធ ប ់។ ទរឿងខែះ ព្តូវានរតព់្តារនុងសាន្តសាត សែឹររតឹ ទរឿង
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ខែះទេៀតព្តូវានចងព្រងជាទសៀវទៅ ។ ព្បជាជនន្ខែរភាគទព្ចើនានទលើរយរទរឿងម្យួចំនួនម្រនិទនឱ្យរូន
ទៅសាត បទ់ៅទរលេំទនរ រីការង្ហរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៧) 

“เขมรเป็นเชือ้ชาตทิีม่ีวฒันธรรม อารยธรรมทีรุ่่งเรืองมาตัง้แตส่มยัโบราณ ฯ บรรพบรุุษเรา

ไดเ้หลือมรดกทางวรรณกรรมไว้อย่างมากมาย บางเรื่องถูกบันทึกไวใ้นตน้ฉบับ บางเรื่องได้

รวบรวมเป็นหนงัสือ ฯ ประชาชนเขมรส่วนใหญ่น าเรื่องราวบางอย่างไปเล่าใหลู้กหลานฟังในเวลา

วา่งจากการท างาน” 
(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.17) 

 

ตวัอย่าง (24) ปรากฏในบทความเรื่องวรรณกรรมเขมร น าเสนอความยิ่งใหญ่ของชาติ

พันธุเ์ขมรท่ีมีความสามารถในการสรา้งสรรคว์ัฒนธรรมและอารยธรรมเขมรขึน้ โดยใช้ รุ่งเรือง 

(រុងទរឿង) เพ่ือแสดงว่าวฒันธรรมและอารยธรรมเขมรมีความเจริญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะดา้น

ศิลปะ เช่น วรรณกรรมท่ีชาวเขมรใหค้วามส าคญัมาก เน่ืองจากวรรณกรรมสามารถแสดงออกถึง

ความเจรญิดา้นประวตัศิาสตรท่ี์มีการจดบนัทึกเรื่องราวในอดีตท่ีเจรญิรุง่เรืองของประเทศกมัพชูา  

 

(25)   បឹងេទនែសាបមានេំែំធំលវឹងទលវើយ ទព្បៀបាននឹងរូនសម្ុព្េ ។ ព្គ្នន់ន្តឮទឈាែ ះភាែ ម្ ព្បជាជន
ទយើងព្គប់រូបន្តងនឹរព្សពម្ទៅែល់ផ្សលព្តីែ៏សម្បូរ ។ ទគចត់េុរេទនែសាបជាជព្ងុរព្តីពនរម្ពុជា ។ ជលផ្សល
បឹងេទនែសាប ជាបច់ំណាតថ់្នន រទ់លខម្យួទៅទលើសរលទោរ ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៣៨) 

“แม่น า้โตนเลสาบมีขนาดกวา้งใหญ่ไพศาลเปรียบไดก้บัทะเล ฯ แคไ่ดย้นิชือ่ปุ๊ บ ประชาชน

เราก็มกัจะจินตนาการถึงปลาทีอ่ดุมสมบูรณ์ ฯ เขาจดัใหแ้ม่น ้าโตนเลสาบเป็นยุง้ปลาแห่งกมัพูชา 

ฯ ทรพัยากรสตัวน์ า้แม่น า้โตนเลสาบครองอนัดบัหนึ่งของโลก ฯ” 
(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.38) 

 

ตวัอย่าง (25) กล่าวถึงแม่น า้โตนเลสาบ แหล่งน า้ทรพัยากรทางธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่

ของประเทศกัมพูชา มีปลาและสตัวน์  า้หลากหลายสายพนัธุ ์มีการใชส้่วนขยายว่า อุดมสมบูรณ์ 

(សម្បូរ) อนัดบัหนึ่งของโลก (ថ្នន រទ់លខម្យួ) ซึ่งใหร้ายละเอียดวา่แมน่ า้โตนเลสาบเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
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สมบู รณ์ ม าก เป็ น อัน ดับ หนึ่ งข อ งโลก  เพ่ื อต้อ งก ารน า เส นอป ริม าณ และคุณ ภ าพ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายและความยิ่งใหญ่ของแม่น าโตนเลสาบ ให้ชาวเขมร 

เกิดความภมูิใจ 

นอกจากนี ้จากข้อมูลพบส่วนขยายความเชิงบวกแสดงความงามดา้นศิลปวัฒนธรรม  

อันล า้ค่าของประเทศกัมพูชา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชามีศิลปะท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ี

ทรงคณุคา่น่ายกยอ่งช่ืนชม เชน่ “ไพเราะนุ่มนวล” “ออ่นโยน” “ประทบัใจ” “ไพเราะฝังติดอยูใ่นหวั” 

“ประณีตวิจิตรบรรจง” เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 

(26)  បេទភែងន្ខែរជាសិលបោៈន្ែលបុរវបុរសានបទងកើតឧបររណ៍ជាទព្ចើន ។ បេទភែងន្ខែរមានែូចជា បេ
ាយខុនចងពែ និងបេម្ទហារ ី។ បេទភែងន្ខែរភាគទព្ចើននិរនធទ ើងតាម្លំន្ទំធម្ែជាតិ ទែើយមានសំទនៀង
រីទរាះលនែងល់ទន្ទែ ច មានភារេន់ភែន ់។ វាទរេ់ងទៅនឹងព្បវតតិសាន្តសតនិងសងគម្សាន្តសត ។ ទរលខែះអនរសាា ប់
ចប់អារម្ែណ៍ មានការគិតរិចរណាន្វងឆ្ៃ យ រីទរាះជាប់ចិតតែិតជាប់រនុងខួររាល ម្ិនង្ហយនឹងបំទភែចាន ។ 
ម្និន្តប៉ៃុទណាា ះទធវើឱ្យអនរសាា បព់្សពម្នឹរទឃើញែល់អតីតកាលែរុ៏ងទរឿង ន្ទសម្យ័ម្ហានគរ ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៩៨) 
“ดนตรีเขมรเป็นศิลปะที่บรรพบุรุษไดส้รา้งเครื่องดนตรีขึ ้นมากมาย ฯ เพลงเขมร เช่น 

เพลงบายคนจองได1 และเพลงมโหรี ฯ เพลงเขมรส่วนใหญ่นิพนธ์ขึน้ตามล าน าธรรมชาติและมี

ส าเนยีงไพเราะนุ่มนวล อ่อนโยน ฯ เกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร์และสงัคมศาสตร์ ฯ บางครัง้ คนฟัง

รูส้ึกประทบัใจ ท าใหเ้กิดความคิดกวา้งไกล ไพเราะฝังใจติดอยู่ในหวั ไม่ง่ายทีจ่ะลืมได ้ฯ ไม่เพยีง

เทา่นัน้ยงัท าใหค้นฟังจินตนาการถงึอดตีอนัรุ่งเรืองในยคุมหานคร” 
(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 198) 

 

ตวัอย่าง (26) ปรากฏในบทความเรื่องดนตรีและเพลงเขมรส่ือถึงสุนทรียภาพท่ี
เกิดจากการรบัฟังดนตรีเขมร ซึ่งเป็นดรุิยางคศิลป์และคีตศิลป์ของเขมรท่ีงดงาม การใชส้่วนขยาย
ว่า ไพเราะนุ่มนวล (រីទរាះលនែង់លទន្ទែ ច) อ่อนโยน (េន់ភែន់) ประทบัใจ (ចប់អារម្ែណ៍) ไพเราะฝังติด
อยูใ่นหวั (រីទរាះជាប់ចិតតែិតជាបរ់នុងខួររាល) เพ่ือส่ือวา่หากใครท่ีไดส้มัผสัสนุทรียภาพจากเพลงเขมร 
ท่ีนุ่มนวลอ่อนโยนจะรูส้ึกประทบัใจในความไพเราะและตราตรึงอยู่ในความรูส้ึกตลอดไป ซึ่งเ ป็น
การใหค้วามรูส้กึช่ืนชมในความงดงามของศลิปะเขมรดา้นการดนตรีและการขบัรอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

                                                   
1 เพลงบายคนจองได (ាយខុនចងពែ ) ช่ือของเพลงเขมรประเภทหนึ่งส าหรบับรรเลงในงานมงคลสมรส ในช่วงท่ีเจา้บ่าว

เจา้สาวกราบญาติของแตล่ะฝ่ายท่ีมารว่มผกูขอ้มือ (រុេធសាសនបណឌិ តយ, 1967, p.589) 
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(27)  សិបបរម្ែចមាែ រង់ែន្រវទៅទខតតទពាធិ៍សាត់មាន ទររ តិ៍ទឈាែ ះលបលីាញតាងំរីយូរលងម់្រទែើយ ។ អនរ
ទេសចរន្ែលានទៅរម្ានតទៅេីទន្ទះន្តងន្តចប់អារម្ែណ៍និងទសៃើចសរទសើរចំទពាះសាន ពែែ៏មានរបូររាច់
រចន្ទលអផូ្សរផ្សង ់ជាម្រតរែូនតាទយើង ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៤០) 
“หัตถกรรมหินอ่อนในจังหวัดโพธิสัตว์มีชื่อเสียง เลื่องลือตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้ว ฯ 

นกัท่องเทีย่วทีไ่ดไ้ปเทีย่วทีน่ ั่นมกัจะประทบัใจและชืน่ชมในฝีมืออนัมีลวดลายประณีตวจิิตรบรรจง 

เป็นมรดกตายายเรา” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 140) 

ตวัอย่าง (27) ปรากฏในบทความเรื่องหตัถกรรมเขมรกลา่วถึงศิลปะอีกแขนงหนึ่ง 
คือ ดา้นหตัถศิลป์ท่ีขึน้ช่ือโดยเฉพาะการแกะสลกัหินท่ีชาวเขมรเช่ือว่าไดร้บัการถ่ายทอดมาตัง้แต่
สมัยอาณาจักรเขมรโบราณ โดยใช้ส่วนขยายว่า ประณีตวิจิตรบรรจง (រចន្ទលអផូ្សរផ្សង់) เพ่ือให้
รายละเอียดเก่ียวกับงานหัตถกรรมหินอ่อนในจังหวัดโพธิสัตวข์องกัมพูชาว่าเป็นงานท่ีงดงาม  
ใชค้วามละเอียดลออในการผลิต จนมีช่ือเสียงเล่ืองลือไดร้บัการยอมรบัมาจนทกุวนันี ้
 

2) ส่วนขยายความเชิงลบ  
ส่วนขยายเพ่ือแสดงความทุกขท์รมาน ความเจ็บปวด ทัง้ทางดา้นร่างกาย

และจิตใจของชาวเขมรท่ีเกิดขึน้จากการกระท าท่ีรุนแรงและสภาพท่ีล าบาก ท าใหช้าวเขมรทุกคน
ไม่สามารถลืมความทุกข์ทรมานเหล่านี ้ได้ เช่น การใช้ “ท่ีสุด” “มาก” “หนัก” เป็นส่วนขยาย 
ถึงความทกุขท์รมานและความเจ็บปวด เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 
(28)  យប់ទនះខញុ ំទគងម្និលរ់ទសាះ ខញុ ំទចះន្តព្សពម្ទៅែល់អតីតកាលន្ែលគួរឱ្យ ចឺប់បំផុ្សត ។ ខញុ ំទៅចំ
ានថ្ន ទៅន្ខររកដា ឆ្ន  ំ១៩៧៧ ខញុ ំមានអាយុព្ាបំីឆ្ន  ំ។ ខញុ ំមានជំងឺទែើម្ទដាយខវះជីវជាតិអាហារ ។ យបម់្យួ 
ខញុ ំឃ្លែ ន ែ្ ងំទររម្និអាចព្ទាំន រ៏លួចរត់ទៅភូម្និ្ព្រងានអវីបនតិចបនតួចែូបឱ្យមានរមាែ ងំ ។ ទៅែល់ម្ុខផ្សាះ
ទដាយសាររនែឺព្រះចនា ខញុ ំទឃើញព្រូចងែុង ទៅសល់បីន្ផ្សែ ។ ទរលទន្ទះ ទៅរនុងខាម្ មាត យឪរុរខញុ ំសព្មានតលរ់
សាៃ ត់ ឹង ។ ខញុ ំចូលទៅ ដាស់គ្នត់ ទែើយសូម្ឱ្យគ្នត់ទបះន្ផ្សែព្រូចឱ្យខញុ ំែូប ។ ឪរុរខញុ ំអាណិតខញុ ំទររ រ៏ដាច់
ចិតតព្បងុយលីតម្ពរ់ទែើរទៅកាន់ទែើម្ព្រូចទំងភិតភ័យបំផុ្សត ។ រុរងពរ់ន្ផ្សែព្រូចងនម្ៗ ។ ន្ផ្សែព្រូចធាែ រ់ខពុរែូចចិតត 
។ ខញុ ំទឃើញគ្នត់ឱ្នទរ ើសន្ផ្សែព្រូច ព្សាប់ន្តរង ែបម្និែឹងជាម្រែល់រី ទងែើរណាចប់ពែគ្នត់ជាប់ទែើយន្ព្សរ
ដារ់គ្នត់ ៖ “ ម្តិតឯងរបត់! ទយើងររទឃើញ ែ្ ំងទែើយ! ” ។ រួរវារ៏ចប់ចងរុរបទណាើ រយរទៅ ។ ទរលទន្ទះខញុ ំ
ភ័យទររ រត់យររចួខែួន ទភែចគិតអវីទងំអស់ ។ ព្រឹរន្សអរទ ើងខញុ ំឮទគខសបឹគ្នន ថ្ន រង ែបានយរឪរុរមាត យ 
និងបអូនព្សីខញុ ំទៅសមាែ បអ់ស់ទែើយ ។ ទនះទែើយជាទរឿង ន្ែលទធវើឱ្យខញុ ំចងចមំ្និន្ែលទភែច ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៩១) 
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“คืนนีฉ้นันอนไม่หลบั ฉนัไดแ้ต่จินตนาการถึงอดีตที่น่าเจ็บปวดที่สุด ฯ ฉนัยงัจ าไดว้่าใน

เดือนกรกฎาคม ปี 1977  ฉันมีอายุแปดขวบ ฯ ฉันมีไขห้นักเนื่องจากขาดสารอาหาร คืนหนึ่ง 

ฉนัหิวมากไม่สามารถทนได ้จึงวิ่งไปทีห่มู่บา้นเพือ่หาอะไรสกันิดสกัหนอ่ยกินใหม้ีแรง ฯ ไปถงึหนา้

บา้นเนื่องจากมีแสงจันทร์ฉนัเห็นสม้เหลืออยู่สามผล ฯ ตอนนัน้ในกระท่อม พ่อแม่ฉันนอนหลบั

สนิท ฉนัเขา้ไปปลกุท่านและขอใหท้่านเด็ดสม้ใหฉ้นักิน ฯ พ่อสงสารฉนัมากจึงตดัสินใจเสีย่งเดิน

ไปที่ตน้สม้ดว้ยความหวาดกลวัที่สุด ฯ พ่อปลิดผลสม้อย่างเบามือ ฯ ผลสม้หล่นลงมาดงัใจ ฯ  

ฉนัเห็นพ่อกม้ลงไปเก็บสม้ ฯ แต่กองโจรไม่รูม้าตัง้แตเ่มื่อไหร่ ทหารจับมือพ่อแลว้ตะโกนใส่พ่อว่า 

‘สหายเอ็งกบฏ! เราพบศตัรูแลว้!’ พวกมนัก็มดัตวัพ่อและคุมเอาตวัพ่อไป ฯ ตอนนัน้ฉนักลวัมาก 

วิ่งเอาตวัรอดและไม่คิดอะไรซักอย่าง ฯ เชา้วนัรุ่งขึน้ฉนัไดย้ินเสียงกระซิบกนัว่ากองโจรฆ่าพ่อแม่

และนอ้งสาวของฉนัหมดแลว้ ฯ นีเ่ป็นเรือ่งทีฉ่นัจ าไม่ลมื ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 91) 
  ตัวอย่าง (28) จากบันทึกความทรงจ าเก่ียวกับเขมรแดง  ส่ือถึงความทุกข์ทรมาน 

ของเหตุการณ์การปกครองประเทศกัมพูชาภายใตร้ะบอบเขมรแดง ในช่วงปี ค.ศ. 1975-1979  

โดยปรากฏส่วนขยาย ทีสุ่ด (បំផុ្សត) หนกั (ទែើម្) มาก (ទររ)  ขยายความบอกปริมาณความรูส้ึกท่ี

เกิดจากการปกครองของระบอบดงักล่าว ทั้งความเจ็บปวด ความหิวโหย และความหวาดกลัว  

ในขณะเดียวกนับนัทกึส่ือถึงความแรน้แคน้ของชาวกมัพชูาในขณะนัน้ ท่ีเป็นชนวนของการสญูเสีย

จ านวนประชากรมากกว่าล้านคนจากความอดอยาก นับเป็นความทุกขท์รมานทั้งทางร่างกาย  

และสภาพจิตใจ จนไม่สามารถลบเลือนความรูส้ึกเหล่านั้นได้  เป็นการน าเสนอภาพความทุกข์

ทรมานจากการใชแ้นวคิดคอมมิวนิสตแ์บบสุดโต่งของเขมรแดง เช่น การไปหาสม้กินเพ่ือประทัง

ความหิวถือว่าเป็นกบฏตอ่ อองการ์ (ឣងគការ)1 ท าใหพ้่อแม่และนอ้งสาวตอ้งถกูจบัไปสงัหาร การใช้

ส่วนขยาย หมดแลว้ (អស់ទែើយ) ส่ือถึงความเหีย้มโหดของการฆ่าทุกคน ขอ้หาเป็นศตัรูและกบฏ

ต่อแนวคิดคอมมิวนิสตข์องกลุ่มเขมรแดง การน าแสดงภาพความทุกขท์รมานในช่วงเขมรแดง

ปกครองประเทศเป็นการสรา้งความตระหนกัรูใ้หช้าวเขมรว่าเขมรแดง คือ ผูท่ี้สรา้งความเสียหาย

ตอ่ชาวเขมรและประเทศกมัพชูาอยา่งมาก 

                                                   
1 อองการ ์(ឣងគការ) เป็นค าทีก่ลุ่มเขมรแดงใชเ้รยีกหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ปกครองประชาชนในระบอบเขมรแดง 
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2. เจตนาทีป่รากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 
การวิเคราะหเ์จตนาท่ีปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศ

กมัพูชา ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดวจันกรรมของ Searle (1969) โดยพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 4 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 1) เง่ือนไขเนือ้หาของประพจน  ์(propositional content)  2) เง่ือนไขเตรียมตวั (preparatory 
condition)  3) เง่ือนไขความจริงใจ (sincerity condition) 4) เง่ือนไขพนัธะ (essential condition) 
จากผลการวิเคราะหพ์บเจตนาทั้งหมด 3 เจตนา ไดแ้ก่ เจตนาสั่ง เจตนาชักจูง เจตนาใหข้อ้มูล  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) เจตนาส่ัง หมายถึง ผูพู้ดตอ้งการส่ือขอ้ความใดๆ ท่ีจะเป็นการกระท าของผูฟั้ง 
ในอนาคต โดยผู้พูดเห็นว่าผู้ฟังยังไม่ทราบและตอ้งการใหป้ฏิบัติตามท่ีตนพูด ขอ้ความท่ีส่ือไป
จะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีผูฟั้งทราบหรือจะปฏิบตัิอยู่แลว้และผูพู้ดมีเจตนาใหผู้ฟั้งทราบและปฏิบตัิตาม 
(Searle,1969, pp. 66-67) ดงัตวัอยา่ง 
(29)  ឮែូទចន ះមាត យសុភន្តរតរនយល់ថ្ន ការទព្បើទព្គឿងទញៀនម្ិនលអទេរូន! គឺន្ទំឱ្យអនតរាយែល់សុខភារ 
ាត់បង់ការចងច ំវទងវងសាែ រតី ទ្វឆ្វ រិទសស បំផ្ទែ ញព្េរយសម្បតតិនិងងវកិាព្គួសារន្ងម្ទេៀត ។ ម្ា៉ៃងទេៀត
ទព្គឿងទញៀនបងកឱ្យមានអំទរើទចររម្ែ អំទរើែិងា ាត់បង់ការង្ហរ ។ល។ ែូទចនះ រូនម្និព្តូវចង់ែឹង ឬចង់សារ
ទព្គឿងទញៀនទន្ទះទេ ! រូននិងម្ិតតភរតិព្តូវទៅឱ្យឆ្ៃ យរីវា ។ ទព្កាយរីសាត ប់ការេូន្ទែ នរបស់ឪរុរមាត យ ទោរ
ព្គូ អនរព្គូ សុភន្តរតទបតជាញ ចិតតខិតខំទរៀនសូព្ត និងទចៀសឱ្យផុ្សតរីទព្គឿងទញៀន ។   

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១២៧) 
“ไดย้ินเช่นนีแ้ม่ของโซะเพยีะ(សុភន្តរត) อธิบายว่า การใชย้าเสพติดไม่ดีหรอกลูก! คือท าให้

เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สูญเสียความทรงจ า เสียสติ หงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังท าลาย

ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกด้วย ฯ อีกอย่างยาเสพติดท าให้เกิดการโจรกรรม  

ความรุนแรง เสียการเสียงาน ฯลฯ ดังนั้น ลูกไม่ตอ้งอยากรูห้รืออยากลองยาเสพติดนั้นเลย!   

ลูกและเพื่อน ๆ ตอ้งอยู่ห่างจากมนั ฯ หลงัจากฟังการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ คุณครู โซะเพียะ 

ก็ตัง้ใจเรียนหนงัสอืและหลกีเลีย่งยาเสพตดิ ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 127) 
 

ตวัอย่าง (29) กล่าวถึงตวัละคร ช่ือ โซะเพียะ (សុភន្តរត) ท่ีพบคนติดยาเสพติดและกลบัไป

เล่าเหตกุารณใ์หแ้ม่ฟัง แม่อธิบายใหโ้ซะเพียะฟังถึงผลเสียท่ีเกิดจากการเสพยา เช่น เกิดอนัตราย

ต่อสุขภาพ  (ឱ្យអនតរាយែល់សុខភារ) สูญเสียความทรงจ า (ាត់បង់ការចងចំ ) เสียสติ (វទងវង

សាែ រតី) เกิดการโจรกรรม (មានអំទរើទចររម្ែ) เสียการเสียงาน (ាត់បង់ការង្ហរ) เป็นตน้ จากตวัอย่าง
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ปรากฏค าว่า ดงันัน้ (ែូទចនះ) หลังจากท่ีแม่อธิบายใหโ้ซะเพียะฟัง และการกล่าวหา้มดว้ยการใช ้

ค าปฏิเสธ ไม่ (ម្ិន) ร่วมกับใช้ค  าว่า ตอ้ง (ព្តូវ) ท่ีส่ือถึงการผูกมัดให้โซะเพียะปฏิบัติตาม คือ   

ลูกไม่ตอ้งอยากรูห้รืออยากลองยาเสพติดนัน้เลย!  ลูกและเพือ่นๆ ตอ้งอยู่ห่างจากมนั (រូនម្ិនព្តូវ

ចង់ែឹង ឬចង់សារទព្គឿងទញៀនទន្ទះទេ! រូននិងម្ិតតភរតិព្តូវទៅឱ្យឆ្ៃ យរីវា) จากตวัอย่างเห็นไดว้่าแม่ใช้

ความเป็นเหตุเป็นผลน าเสนอให้เห็นข้อเสียของยาเสพติดและผลลัพธ์ท่ีตามมา และตามดว้ย 

การพูดว่าโซะเพียะตอ้งปฏิบัติตนอย่างไร เจตนาท่ีแฝงในการอธิบายของแม่ คือ เจตนาสั่งให้

โซะเพียะปฏิบตัิตาม แบบเรียนส่ือความคิดในการปฏิบตัิตนผ่านแม่ซึ่งเป็นผูใ้หก้ าเนิดจึงเป็นผูท่ี้

ควรเคารพและเช่ือฟัง เน่ืองจากรฐับาลกัมพูชาซึ่งเป็นผูผ้ลิตแบบเรียนตอ้งการพัฒนาทรพัยากร

มนษุยข์องประเทศกมัพชูาใหมี้ความรูแ้ละหลีกเล่ียงจากยาเสพตดิ  

 

(30)  ទែើម្បឱី្យជីវតិកាន់ន្តមានតពម្ែន្ងម្ទេៀតទន្ទះ ម្នុសសមាន រ់ៗ គបបខីិតខំរសាងអំទរើលអ សុចរតិទេៀង
ព្តង ់។ អំទរើទងំទន្ទះន្សតងទចញទ ើងតាម្រយោៈការជួយ សទន្តង្ហគ ះអនរែពេ ការម្និទរ ើសទអើង ម្និរទំោភសិេធិអនរ
ែពេ ការព្បកាន់យរសចចធម្៌ជាទែើម្ ។ ទសចរតីពងែងនូ រទធវើឱ្យម្នុសសមានទររ តិ៍ទឈាែ ះព្រអូប មានរិតតិយសងកុ ំទងកើង 
រស់ទៅសុខសានត ។ ទសចរតីពងែងនូរទព្បៀបែូចជាទព្គឿងអលង្ហក រទធវើឱ្យម្នុសសមានទសាភ័ណ ។ ែូទចនះម្នុសសព្គប់
រូបព្តូវព្បកានយ់រទសចរតីពងែងនូរ ទេើបទយើងអាចរស់ទៅព្បរបទដាយសុភម្ងគលាន ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ. ១៣៤) 
“เพื่อให้ชีวิตล้วนมีคุณค่ามากขึ้นนั้น มนุษย์แต่ละคนควรพยายามสรา้งความสุจริต

เทีย่งตรง ฯ การกระท าเหลา่นัน้แสดงออกโดยการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ การไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ละเมิดสทิธิ

ของผูอ้ื่น ยึดถือสัจจะ เป็นตน้ ฯ ศักดิ์ศรีท าใหค้นมีเกียรติหอมหวน มีเกียรติยศเจริญรุ่งเรือง  

อยู่กนัอย่างสนัติ ศกัดิศ์รีเปรียบเสมือนเครื่องประดบัที่ท าใหค้นเรางดงาม ดงันัน้มนษุย์ทุกคนตอ้ง

ยดึถอืศกัดิศ์รี เราจึงสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสขุ ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 134) 

 

ตัวอย่าง (30) กล่าวถึงการสรา้งศักดิ์ศรี ซึ่งมีเจตนาสั่งโดยการอธิบายวิธีสรา้งศักดิ์ศรี 

ในชีวิตใหแ้ก่ชาวเขมรว่าตอ้งเป็นผูท่ี้มีเกียรติและศกัดิ์ศรี เช่น ช่วยเหลือผูอ้ืน่ (ជួយ សទន្តង្ហគ ះអនរែពេ) 
การไม่เลือกปฏิบตัิ (ការម្ិនទរ ើសទអើង) ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น (ម្ិនរទំោភសិេធិអនរែពេ) ยึดถือสจัจะ
(ការព្បកាន់យរសចចធម្៌) ซึ่งเป็นการใหค้วามรูแ้ก่ผูฟั้ง เช่นเดียวกับตวัอย่าง (29) ในแบบเรียนสรุป
ดว้ยการใชค้  าว่า ดงันัน้ กล่าวคือ ใหว้ิธีการชกัจงูผูอ้่านหรือเยาวชนก่อน และสรุป ซึ่งส่ือเจตนาสั่ง 
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เน่ืองจากในความเป็นจริง การยึดศักดิ์ศรีไม่ไดส่ื้อถึงความสุขเสมอไป แต่ในแบบเรียนตอ้งการ

สรา้งใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนมีความคดิตามกรอบท่ีผูผ้ลิตก าหนดใหเ้ป็น  
 

2) เจตนาชักจูง หมายถึง ผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งกระท าสิ่งใดในอนาคต เป็นขอ้ความ
ใดๆ ท่ีผูพู้ดชกัจูงใหป้ฏิบตัิ ซึ่งจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีผูฟั้งกระท าอยู่แลว้อย่างเป็นปกติวิสยั และผูพู้ด 
มีเจตนาใหผู้ฟั้งปฏิบตัิจริงๆ เพ่ือใหเ้กิดผลตอ่ทัง้สองฝ่าย (Searle,1969, pp. 66-67) โดยแตกตา่ง
จากเจตนาสั่งท่ีผูฟั้งสามารถปฏิบตัหิรือไมป่ฏิบตัก็ิได ้ดงัตวัอยา่ง 
(31)  ខញុ ំសបាយចិតតណាស់ន្ែលានទៅេសសន្ទសារម្នាីរជាតិ ទព្ពាះេីទន្ទះសម្បូរវតាុបុរាណរបស់ន្ខែរ
ទយើង ព្រម្ទំងទធវើឱ្យទយើងានទរៀនសូព្តអំរីព្បវតតិសាន្តសតរបស់ជនជាតិន្ខែរទយើងរនុងអតីតកាលផ្សង ។ "ទយើង
រមួ្គ្នន ! ការពារ និងអភរិរសសម្បតតិវបបធម្ជ៌ាតិន្ខែរឱ្យគងវ់ងស ។" 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៤៦) 
“ฉันมีความสุขมากที่ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะที่นั่นเต็มไปด้วย

โบราณวตัถุของเขมรเรา พรอ้มทัง้ท าใหเ้ราไดเ้รียนรูเ้กี่ยวกับประวตัิศาสตร์ของชนชาติเขมรเรา 

ในอดตีอกีดว้ย ฯ ‘เราร่วมกนั! ปกปอ้งและอภิรกัษ์มรดกวฒันธรรมชาตเิขมรใหด้ ารงอยู’่ ”  

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 158) 
 

ตัวอย่าง (31) กล่าวถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ีเก็บหลักฐานและจัดแสดง
เรื่องราวทางประวตัิศาสตรอ์นัทรงคณุคา่ของประเทศกมัพชูา เนือ้หาในแบบเรียนถกูน าเสนอผ่าน
การเลา่ของบคุคลท่ีไปพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตแิละมีความสขุท่ีไป รวมถึงกล่าวโดยมีเจตนาชกัจงู
ใหท้กุคนรว่มกนัรกัษามรดกทางวฒันธรรมของประเทศ ผูพ้ดูใช้กริยา ร่วมกนั (រមួ្គ្នន ) เป็นการเชิญ
ชวนใหก้ระท าดว้ยกนั ใหผู้ฟั้งคลอ้ยตามและปฏิบตัิรว่มกบัผูพู้ด โดยชกัจูงว่าหากผูฟั้งปฏิบตัิตาม
จะเกิดผลดีสามารถรกัษาความเจรญิทางวฒันธรรมของประเทศ 

 

(32)  ជនជាតិទៅអាសីុខែះ ជារិទសសជាតិសាសនន៍្ខែរ ទគសន្ម្តងការគួរសម្ទដាយឱ្នរាលបនតិចរចួទលើរ
ពែសំរះ ។ ទយើងគួរទចះសន្ម្តងការគួរសម្ ចំទពាះអនរផ្សងទងំរួងទៅតាម្េីរន្នែង និងតាម្កាលោៈទេសោៈទែើម្បី
ឱ្យានជាម្នុសសពងែងនូរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.៤៣) 
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“บางชนชาติในเอเชีย โดยเฉพาะชาติเขมรที่แสดงความสุภาพโดยการนอ้มศีรษะและ 

ยกมือไหว ้ฯ เราควรรูจ้ักแสดงความสุภาพกบัคนทัง้ปวงตามสถานทีแ่ละตามกาลเทศะเพือ่ใหไ้ด้

เป็นมนษุยท์ีม่ีเกียรตฯิ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น. 43) 

 

ตวัอย่าง (32) กล่าวถึงการแสดงความสภุาพในวฒันธรรมเขมร โดยการชกัจงูให้
ชาวเขมรเห็นความส าคญัในการแสดงความสุภาพ โดยการนอ้มศีรษะและการยกมือไหวซ้ึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาวเขมรส่ือใหเ้ห็นถึงการรูจ้ักกาลเทศะและมารยาท โดยการใชค้  าว่า ควร (គួរ) 
เพ่ือแสดงเจตนาชักจูงให้ผู้ฟั งปฏิบัติตาม โดยการตระหนักถึงความส าคัญของการแสดง 
ความเคารพ ซึ่งผลลัพธจ์ากการปฏิบตัิตามค าแนะน า ส่งผลใหช้าวเขมรไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 
ชนชาติท่ีมีเกียรติ ในแบบเรียนต้องการส่ือและสร้างให้เยาวชนรับรูว้่าความสุภาพแสดงถึง  
ความมีเกียรตผิา่นการใหข้อ้มลูในแบบเรียน  
 

3) เจตนาให้ข้อมูล หมายถึง ผูพู้ดตอ้งการใหผู้ฟั้งรู ้ขอ้ความใดๆ ท่ีเป็นเนือ้หาสาระท่ีมี

ประโยชนต์อ่ผูฟั้ง ผูพู้ดตอ้งแจง้ใหผู้ฟั้งทราบอย่างจริงจงั โดยเป็นสาระท่ีผูพู้ดโดยส่วนใหญ่เช่ือว่า

ผูฟั้งไมท่ราบมาก่อน (Searle,1969, pp. 66-67) ดงัตวัอยา่ง  

(33)  ទៅឆ្ន  ំ២០១២ ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជាគឺជាព្បធានអាសា៊ា ន ។ តួន្ទេីទនះជាទមាេនភារជាតិម្យួែ៏
ឧតតុងគឧតតម្របស់ជាតិន្ខែរទយើង ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.២០៨) 
“ในปี 2012 พระราชอาณาจกัรกมัพชูาเป็นประธานอาเซียน ฯ บทบาทนีเ้ป็นความ

ภาคภูมิใจอยา่งหนึ่งทีสู่งสง่ของชาตเิขมรเรา ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.208) 

 

ตัวอย่าง (33) กล่าวถึงเหตุการณ์ ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็นปีท่ีประเทศกัมพูชา
ไดร้บัเลือกใหด้  ารงต าแหน่งเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซียน 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความภาคภูมิใจต่อประเทศกัมพูชาท่ีไดท้  าหนา้ท่ีส าคญัในองคก์รระหว่าง
ประเทศในระดบัภูมิภาค ซึ่งในตวัอย่างแสดงเจตนาใหข้อ้มูลแก่ผูอ้่าน โดยผูพู้ดเช่ือว่าขอ้มูลนีมี้
ประโยชนต์่อผูอ้่าน คือ สามารถท าใหผู้อ้่านหรือเยาวชนรบัรูเ้รื่องราวและสรา้งความภาคภูมิใจ 
ในประเทศกัมพูชาของตนเอง เจตนาให้ข้อมูลเป็นเจตนาท่ีพยายามบอกสิ่งท่ีผู้ผลิตแบบเรียน
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ตอ้งการปลูกฝังในความคิดของผูอ้่านหรือเยาวชนใหเ้ช่ือและคิดตามว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็นความจริง 
โดยมีการใชส้่วนขยายความเชิงบวกเพิ่มความนา่เช่ือถือ “สงูส่งของชาติ” หมายถึง ความน่าภูมิใจ
อยา่งมากของประเทศ  
 

(34)  ទៅទលើទោរទយើងទនះមានទព្ចើនជាតិសាសនណ៍ាស់ រឯីជំទនឿនិងសាសន្ទរម៏ានទព្ចើនន្បបទព្ចើន
យា៉ៃ ងន្ែរ ។ ទដាយន្ រព្បទេសរម្ពុជាទយើងានព្បកានយ់រសាសន្ទព្រះរុេធជាសាសន្ទរបស់រែា គឺជា
សាសន្ទន្ែលព្បជាជនន្ខែរភាគទព្ចើនទគ្នររបូជាតាងំរីបុរាណកាលម្រ ។ ប៉ៃុន្នតជនជាតិទផ្សសងៗ ន្ែលរស់ទៅ
ទលើេឹរែីរម្ពុជាមានសិេធិទរញទលញរនុងការទជឿនិងទគ្នររសាសន្ទតាម្េំទនៀម្េមាែ បព់្បពរណីរបស់ជនជាតិ
ខែួនផ្សងន្ែរ ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.១០៤) 
“ในโลกเรานีม้ีเชือ้ชาติมาก ในขณะที่ความเชื่อและศาสนาก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ฯ 

ส่วนประเทศกัมพูชาเราไดร้บัเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ คือเป็นศาสนาที่ประชาชน

เขมรส่วนใหญ่เคารพบูชามาตัง้แต่สมยัโบราณ ฯ แต่กลุ่มชนชาติตา่งๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นกมัพูชามีสิทธิ

เตม็ทีใ่นการเชือ่และนบัถอืศาสนาของตนตามขนบธรรมเนยีมประเพณีของชนชาติตนเองดว้ย ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น.104) 

 

ตวัอย่าง (34) กล่าวถึงเสรีภาพในการนบัถือศาสนาและการใหศ้าสนาพุทธเป็น
ศาสนาประจ าชาติของประเทศกัมพูชา ผูพู้ดเห็นว่าขอ้มูลนีเ้ป็นสิ่งส าคญัและเป็นประโยชนแ์ก่
ประชาชนเขมร โดยกล่าวว่า ประเทศกมัพูชาเราไดร้บัเอาศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ าชาต.ิ...แต่
กลุ่มชนชาติต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชามีสิทธิเต็มที่ในการเชื่อและนับถือศาสนาของตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติตนเอง ซึ่งตรงกบัรฐัธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจกัรกัมพูชา  
ปี ค.ศ. 1993 แก้ไขปี ค.ศ. 2008 มาตรา 43 ระบุว่า “ประชาชนกัมพูชาไม่ว่าจะเพศไหนย่อมมี
เสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทางความเชื่อ และศาสนาตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากรฐั ในเงื่อนไข
ที่ว่าจะตอ้งไม่ส่งผลหรือละเมิดความสงบสุข และความปลอดภัยของชาติ ศาสนาพุทธใหเ้ป็น
ศาสนาประจ าชาติ” (ព្រឹេធសភាពនព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា, 2008, p.16) ซึ่งถึงแม้ประเทศกัมพูชา
ประกาศให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้เสรีภาพแก่ประชาชน 
ในการเลือกนับถือศาสนาอ่ืนด้วย  โดยส่ือเจตนาให้ข้อมูลเพ่ือให้ชาวเขมรรับรู ้ถึงเสรีภาพ 
ในการนบัถือศาสนาของชาวเขมร 
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(35)  ផ្ទែ រសញ្ញា ទព្គ្នះថ្នន រ់មានទព្ចើនព្បទភេទេៀតែូចជា សញ្ញា រាលទ ែ្ ច សញ្ញា ការដាា នសំណង់ សញ្ញា
គូសន្ខវង ។ល។ ផ្ទែ រសញ្ញា នីម្ួយៗ មានន័យខុសៗគ្នន  ។ ទៅទលើពផ្សាែីទបើមានដារ់សញ្ញា រាលទ ែ្ ច មាន
ន័យថ្នេីទន្ទះមានម្ីន ឬព្គ្នប់ម្ិនទន់ផ្សាុះ។ ម្ា៉ៃងទេៀត ទបើទៅតាម្ផ្សែូវមានដារ់សញ្ញា ការដាា នបញ្ញជ រ់ឱ្យអនរ
ែំទណើ រព្បុងព្បយត័ន ទព្ពាះេីទន្ទះមានការជួសជុលផ្សែូវឬព្បរ័នធលូជាទែើម្ ។ ផ្ទែ រសញ្ញា ទងំទន្ទះទធវើឱ្យទយើងែឹង
រីចំណុចទព្គ្នះថ្នន រទ់ផ្សសងៗ ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៥៦) 
“ป้ายสญัญาณอบุตัิเหตมุีหลายประเภท เช่น สญัลกัษณ์กะโหลกไขว ้สญัลกัษณ์สถานที่

ก่อสรา้ง สัญลักษณ์ขีดหา้ม ฯลฯ ป้ายสัญลกัษณ์แต่ละประเภทมีความหมายที่แตกต่างกัน ฯ  

อยู่บนดินถา้มีสญัลกัษณ์กะโหลกไขวแ้สดงว่ามีทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดที่ยงัไม่ปะทุ ฯ อีกอย่าง

หนึ่ง ถา้อยู่ตามถนนมีสญัลกัษณ์สถานที่ก่อสรา้ง แสดงว่าใหผู้เ้ดินทางระมดัระวงั เพราะที่นั่นมี

การซ่อมแซมถนนหรือระบบระบายน ้าเป็นตน้ ฯ ป้ายสัญญาณเหล่านั้นท าใหเ้ราทราบถึงจุด

อนัตรายตา่งๆ ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น.156) 

 

ตวัอยา่ง (35) กล่าวถึงปา้ยสญัลกัษณต์า่งๆ ท่ีควรรู ้ซึ่งผูพ้ดูเห็นวา่ขอ้มลูนีเ้ป็นสิ่ง
ส าคัญและมีประโยชนต์่อผู้ฟัง เช่น ป้ายสัญลักษณ์แต่ละประเภทมีความหมายที่แตกต่างกัน  
อยู่บนดินถา้มีสญัลกัษณ์กะโหลกไขวแ้สดงว่ามีทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดที่ยงัไม่ปะทุ (ផ្ទែ រសញ្ញា
នីម្យួៗ មានន័យខុសៗគ្នន  ទៅទលើពផ្សាែីទបើមានដារ់សញ្ញា រាលទ ែ្ ច មានន័យថ្នេីទន្ទះមានម្នី ឬព្គ្នប់ម្ិន
ទន់ផ្សាុ ះ) ซึ่งในแบบเรียนมีภาพประกอบเพ่ือให้ผู้อ่านหรือเยาวชนรู้จักป้ายเตือนทุ่นระเบิด  
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีกับระเบิดและทุ่นระเบิดเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากภาวะ
สงครามท่ีมีมาอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ถึงแมส้งครามจะสิน้สุดลงแลว้ แต่ปัจจุบนัยงัมี
ชาวเขมรไดร้บัผลกระทบจากระเบิด เช่น เสียชีวิต พิการ หรือบางพืน้ท่ีไม่สามารถท าประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจได ้เน่ืองจากมีทุ่นระเบิดท่ียงัไม่ไดเ้ก็บกูเ้ป็นจ านวนมาก ดงันัน้ รฐัตอ้งใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนถึงความปลอดภัยจากระเบิด โดยการส่ือเจตนาใหข้อ้มูลถึงการระมัดระวังตวัจากภัย  
ทุน่ระเบดิ ซึ่งเป็นประโยชนแ์ละส าคญัตอ่ชีวิตประชาชนเขมรเป็นอย่างมาก  

ในบทต่อไป เป็นการน าเสนอชุดความคิดท่ีแฝงในการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชา
และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในแบบเรียนเพ่ือให้เข้าใจกระบวนการผลิต การบริโภค ตลอดจน 
การกระจายแบบเรียนสูเ่ยาวชนของประเทศกมัพชูา  
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บทที ่5 
ชุดความคดิทีแ่ฝงในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมร 

ระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 

บทนีน้  าเสนอชุดความคิดท่ีแฝงในการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ
ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา โดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัชดุศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบ
สรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา ในการวิเคราะหช์ดุความคิด
ท่ีแฝงในการประกอบสรา้งแบบเรียนผูว้ิจยัวิเคราะหว์ิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมในแบบเรียนเพ่ือให้
เขา้ใจกระบวนการผลิต การบริโภค ตลอดจนการกระจายแบบเรียนสู่เยาวชนของประเทศกมัพชูา 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ผลการวิเคราะหว์ิถปีฏิบัตทิางวาทกรรมในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษา
ของประเทศกัมพูชา  

งานวิจัย นี ้วิ เคราะห์วิ ถีปฏิบัติทางวาทกรรมในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ
ป ระถมศึ กษ าขอ งป ระ เท ศกั ม พู ช าต าม ก รอบ การวิ เค ราะห์ข อ ง  Fairclough (2001)  
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1) กระบวนการผลิต  
 กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬาเป็นกระทรวงท่ี มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ในการส่งเสริมและควบคุมการศึกษาของเยาวชนและการพัฒนากีฬาในประเทศกัมพูชา โดยมี
วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ คือ การสรา้งและพฒันาทรพัยากรมนุษยท่ี์มีคณุภาพสูงสุดและมีคณุธรรม
จริยธรรมเพ่ือพฒันาสงัคมฐานความรูภ้ายในประเทศกมัพชูา มีภารกิจหลกัในการเป็นผูน้  าจดัการ
และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและภาคการกีฬาในประเทศกัมพูชาให้ตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการต่อการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมของประชาชนภายใตค้วามมุ่งมั่นท่ีจะ
สรา้งความภาคภมูิใจในชาตแิละการเป็นพลเมืองเขมรท่ีมีมาตรฐานทางศีลธรรมและจรยิธรรมท่ีสงู 
(MoEYS, 2021)  

 แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาเป็นส่ือการเรียนรูท่ี้อยู่ภายใต้ 
การผลิตและควบคมุของกระทรวงศึกษาธิการ ยวุชน และกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรฐัท่ีมีอ านาจ
ในการบริหารประเทศ ในการผลิตแบบเรียนเพ่ือใชส้  าหรบัการเรียนการสอนในประเทศกมัพชูาตอ้ง
ไดร้บัการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬาจึงจะสามารถประกาศใชไ้ดอ้ย่างถูก
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กฎหมาย ซึ่งระบุไวใ้นปกในของแบบเรียน ดงัตวัอย่าง แบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3 ใน
ภาพประกอบ 9 
 

 
ภาพประกอบ 9 ปกในแบบเรียนภาษาเขมรอา่น-เขียน ชัน้ท่ี 3  

 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016C) 
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ព្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា ភាសាន្ខែរអាន-សរទសរ ថ្នន រ់េី៣ ានេេួលការអនុញ្ញា តឱ្យទាះរុម្ព
ផ្សាយរី ព្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា តាម្ព្បកាស ទលខ ២៧៦ ៥ អយរ. ព្បរ. ចុះពងៃេី ១៨ ន្ខររកដា ឆ្ន  ំ
២០១៣ ទែើម្បទីព្បើព្ាស់ទៅតាម្សាោទរៀន ។ ររាសិេធិ © ព្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា  ទាះរុម្ពឆ្ន  ំ
២០១៦ ISBN 9-789-995-002-152   

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, ព្របរនុង) 
 “ภ าษ า เข ม รอ่ า น -เขี ย น  ชั้ น ที่  3 ได้ รับ ก า รอ นุญ าต ให้พิ ม พ์ เผ ย แพ ร่ จ า ก

กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬา ตามประกาศ เลขที่ 2765 อยก.ปรก. ลงวันที่ 18 เดือน

กรกฎาคม ปี 2013 เพื่อใชใ้นโรงเรียน ฯ สงวนลิขสิทธิ์ © กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬา 

ตพีมิพปี์ 2016 ISBN 9-789-995-002-152” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, ปกใน) 

 

 ภาพประกอบ 9 ปกในของแบบเรียนปรากฏขอ้ความ ไดร้บัการอนญุาตใหพ้ิมพ์
เผยแพร่จากกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา...เพือ่ใชใ้นโรงเรียนฯ ส่ือถึงการผลิตแบบเรียน
ตอ้งขออนญุาตในการจดัท าแบบเรียนจากกระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่ามีกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐมีอ านาจ  
ในการก าหนดทิศทางการผลิตเนือ้หาในแบบเรียน ก าหนดอุดมการณ ์แนวคิด ความเช่ือ คา่นิยม  
ท่ีรฐัตอ้งการปลกูฝังใหแ้ก่เยาวชนชาวเขมรทกุคนตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดชดุความคิดเดียวกนัตามท่ี
รฐัก าหนดขึน้เทา่นัน้ในแบบเรียนซึ่งเป็นส่ือหลกัในการจดัการเรียนรูใ้นโรงเรียนของเยาวชน 

เนื ้อหาในแบบเรียนประกอบด้วยเนื ้อหาทางหลักภาษาและไวยากรณ ์ 
โดยสอดแทรกเนือ้หาใหเ้ห็นความส าคญัของประเทศผ่านประวตัิศาสตรแ์ละวัฒนธรรม รวมทัง้
ปลูกฝังให้รักและหวงแหนในมรดกของชาติ  มีความเอือ้อาทรต่อกัน การสร้างความมุ่งหวัง 
ความส าเร็จ การประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในครอบครวั ชุมชน และประเทศชาติ การแสดงวิถี
ปฏิบัติการเป็นพลเมืองเขมรโดยใช้รูปแบบเนื ้อหาต่างๆ ในแบบเรียนในการน าเสนอ เช่น  
เทพปกรณัม นิทานพืน้บา้น ละคร สภุาษิต ค าสอน และบทความตา่งๆ โดยบูรณาการกับการฟัง 
การพดู การอา่น การเขียน  

ส่วนการจัดท าและเรียบเรียงเนื ้อหาในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ
ประถมศึกษา ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (គណោៈរម្ែការព្គប់ព្គងរម្ែវធិី) มีหนา้ท่ี
หลกัในการก าหนดปรชัญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาของประเทศ
กัมพูชาให้เป็นไปตามกรอบนโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยต าแหน่ง  
ซึ่งส่ือใหเ้ห็นอ านาจของรฐัในการครอบง ากระบวนการผลิตแบบเรียนภายใตโ้ครงสรา้งสถาบนั 

คณะกรรมการจดัท าเนือ้หา (គណោៈរម្ែការនិរនធ) คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการจดัท า
และผลิตเนื ้อหาให้เป็นไปตามท่ีก าหนด คณะกรรมการทุกคนผ่านกระบวนเลือกสรรจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา จึงเป็นกระบวนการคดัเลือกและควบคมุผ่านระบบบริหาร
ราชการ ซึ่งส่วนใหญ่คณะกรรมการท่ีไดร้บัคัดเลือก คือ ข้าราชการ ครู และนักการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา โดยผูท่ี้คัดเลือก คณะกรรมการ คือ รฐับาล ซึ่งไม่ปรากฏ
เกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ท่ีเป็นกรรมการ  (Chhounrn Chanveasna, การส่ือสารส่วน
บคุคล, 2 มิถนุายน 2564) 

คณะกรรมการเรียบเรียง ออกแบบ และจัดหนา้ (គណោៈរម្ែការទរៀបទរៀង វចិិព្តររ 
និងរចន្ទេំរ័រ) คือ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีจดัเรียงเนือ้หาใหมี้เอกภาพสอดคลอ้งกนั รวมทัง้จดัท าภาพประกอบ
เพ่ือเพิ่มสีสนัใหเ้นือ้หาและสรา้งจินตนาการใหก้บัผูเ้รียน  

คณะกรรมการพิจารณา (គណោៈរម្ែការរិនិតយ) คือ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีส าคัญในการ
ตรวจสอบเนือ้หาและพิจารณาอนมุตัิใหแ้บบเรียนสามารถน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
เนือ้หาท่ีจดัท าและเรียบเรียงขึน้ในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษา  ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการจัดท าเนือ้หา โดยรฐับาลคัดเลือกจากบุคลากรทาง
การศกึษาภายใตส้งักดักระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา  
 



  92 

 

ภาพประกอบ 10 รายช่ือคณะกรรมการจดัท าแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3  

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016C) 

 

ในงานวิจัยนีว้ิเคราะห์แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
จ  านวน 6 เล่ม แบบเรียนมีขนาด 18 x 25 เซนติเมตร หน้าปกแบบเรียนทุกเล่มพิมพ์สีและ 
มีภาพประกอบ ซึ่งแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชั้นท่ี 1 มีจ  านวน 138 หน้า ประกอบด้วย
บทเรียน 104 บท แบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชั้นท่ี 2 มีจ  านวน 189 หน้า ประกอบด้วย
บทเรียน 81 บท แบบเรียนภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3 มีจ  านวน 226 หนา้ ประกอบดว้ยบทเรียน 
64 บท  ส่วนแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4-6 มีจ  านวนหนา้และจ านวนบทเรียนเท่ากัน คือ จ านวน 
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156 หน้า ประกอบด้วยบทเรียน 10 บท ส าหรบัเนื ้อหาด้านในบทเรียน แบบเรียนภาษาเขมร 
อ่าน-เขียนชั้นท่ี 1-3 ใช้ส  าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น เนือ้หาและภาพประกอบ
จัดพิมพ์สีทั้งเล่ม ส่วนแบบเรียนภาษาเขมรอ่าน -เขียนชั้น ท่ี  4-6 ใช้ส  าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาตอนปลาย เนือ้หาและภาพประกอบจดัพิมพเ์ป็นขาวด าทัง้เลม่ 
 

 

ภาพประกอบ 11 หนา้ปกแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016E) 
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ภาพประกอบ 12 เนือ้หาและภาพประกอบในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรชัน้ประถมศกึษาตอนตน้ 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016B, p.178) 
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ภาพประกอบ 13 เนือ้หาและภาพประกอบในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 

ท่ีมา: ព្រសួងអបរ់ ំយុវជន និងរីឡា (2016F, p.33) 

 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบการครอบง า ชกัจูง ปลูกฝัง ตอกย า้ หรือผลิตซ า้สิ่งท่ี
รัฐต้องการให้ผู้อ่านหรือเยาวชนทุกคนตระหนักและยึดถือปฏิบัติในฐานะพลเมืองช าวเขมร  
ดงัปรากฏใหเ้ห็นในเนือ้หาท่ีสอนในแบบเรียน เชน่ ตวัอยา่ง 
(1)  ទបើទោរ ទោរព្សី ជួយ េិញតបូងន្ខែរទៅេីទនះមានន័យថ្ន ទោរ ទោរព្សីជួយ ទលើរតទម្កើង
ផ្សលិតផ្សលន្ខែរនិងជួយ កាតប់នាយភារព្រីព្ររបស់ន្ខែរទយើងទេៀតផ្សង ។  
  (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១២០-១២១) 
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“ถา้คุณผูช้าย คณุผูห้ญิง ช่วยซือ้พลอยเขมรทีน่ี่ หมายความว่าคณุผูช้าย คณุผูห้ญิงช่วย

เชิดชูสนิคา้เขมรและช่วยลดความยากจนของเขมรเราอกีดว้ย ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 33) 
 

ตวัอยา่ง (1) ในแบบเรียนกลา่วถึงสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอคีรีวง จงัหวดัตาแกว้ 
ซึ่งเป็นพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีน า้ตกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลอยเขมร ซึ่งเป็นสินคา้
ท่ีขึน้ช่ือของจงัหวดันี ้ผูข้ายกล่าวน าเสนอพลอยเขมรดว้ย การใชค้  าว่า ถา้ (ទបើ) เพ่ือแสดงเง่ือนไข
ว่า หากชาวเขมรเองช่วยกันซือ้พลอยเขมรซึ่งเป็นสินคา้ส าคญัของจงัหวดัตาแกว้จงัหวดัหนึ่งทาง
ภาคใตข้องประเทศกัมพูชา ผลท่ีตามมา คือ ช่วยเชิดชูสินคา้เขมรและช่วยลดความยากจนของ
เขมรเรา (ជួយ ទលើរតទម្កើងផ្សលិតផ្សលន្ខែរនិងជួយ កាត់បនាយភារព្រីព្ររបស់ន្ខែរទយើង) ในแบบเรียนส่ือ
เจตนาชักจูงโดยการใช้ประโยคเง่ือนไข ถ้า...แล้วจะเกิดผลท่ีตามมา ซึ่งเป็นการโน้มน้าวใจ 
ใหส้นบัสนนุสินคา้เขมรเพ่ือสรา้งความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมใหแ้ก่ประเทศกมัพชูา เพ่ือชกั
จูงให้ผู้อ่านหรือเยาวชนคล้อยตามความคิดดังกล่าวว่าการซือ้พลอยเขมรจะช่วยเชิดชูและลด 
ความยากจน โดยในแบบเรียนเลือกใช้กริยา เชิดชู ผู้ขายส่ือถึงความภูมิใจในพลอยของเขมร  
และจากตัวอย่างส่ือเจตนาให้ข้อมูลว่าชาวเขมรมีความยากจน ซึ่งแฝงความหมายของ  
การชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัเป็นสิ่งท่ีควรปฏิบตัิตอ่คนในสงัคม 
 

2) กระบวนการบริโภค  
 ผูร้บัสารหรือผูบ้ริโภคตวับทในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษา

ของประเทศกัมพูชา คือ เยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี เรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ 
ของประเทศกมัพชูา ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชา ปี  ค.ศ. 1993 แกไ้ข ปี ค.ศ. 2008 
มาตรา 66 กล่าวว่า  “รฐัตอ้งจัดการศึกษาใหค้รอบคลุม และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันทั่วประเทศ 
และการศึกษานัน้ตอ้งรบัรองหลกัการแห่งเสรีภาพของการศึกษา และความเท่าเทียมในการเขา้ถึง
การศึกษา เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ” 
(ព្រឹេធសភាពនព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា, 2008, p.25) จึงท าให้เยาวชนในประเทศกัมพูชาทุกคนตอ้ง
เรียนแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาเหมือนกันทุกคน  เพ่ือความเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดียวกัน เปา้หมายของการผลิตตวับทเพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดร้บัรูต้วับทเป็นไปตามกลไกของรฐั คือ 
เพ่ือตอ้งการผลิตพลเมืองเขมรใหมี้ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่าน
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กระบวนการจดัการศกึษาและใชแ้บบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาท่ีผลิตขึน้ เพ่ือปลกูฝังชดุ
ความคดิท่ีรฐัไดก้ าหนดไว ้

กลุ่มผูบ้ริโภคตวับทในแบบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศึกษา คือ นกัเรียน
ระดบัประถมศกึษาซึ่งเป็นวยัท่ีส าคญัตอ่การปลกูฝังชดุความคดิ รวมถึงการพฒันาทางสติปัญญา
เกิดจากการท่ีเดก็ไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  ในโรงเรียน โดยเฉพาะจากการอ่านหนงัสือประเภทตา่งๆ ท าให้
เด็กมีจินตนาการสูงขึน้ เพราะไดร้ากฐานจากการอ่าน (กฤตวรรณ ค าสม, 2557, น. 72) ดงันั้น 
แบบเรียนซึ่งเป็นส่ือหลักในการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นทักษะการอ่านจึงส่งผลโดยตรงต่อการรบัรู ้
และสรา้งจินตนาการของเด็กวยัประถมศกึษา การท่ีรฐับงัคบัใหเ้ยาวชนเรียนแบบเรียนท่ีออกแบบ
โดยรฐัจงึเป็นการควบคมุเยาวชนใหป้ฏิบตัติามท่ีรฐัตามตอ้งการอีกทางหนึ่ง  
 

3) กระบวนการกระจายตัวบท  
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ตีพิมพ์เผยแพร ่ 

ในปี ศ.ศ. 2016 แจกจ่ายและผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา การกระจายตวับท
ของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูาอยู่ในรูปแบบของการจดัพิมพ์
รูปเล่มเพ่ือน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งผูบ้ริโภคตวับท คือ นกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศึกษาทุกคนในประเทศ การจัดจ าหน่ายแบบเรียนกระจายใหร้า้นหนังสือทั่วไปสามารถ
น ามาจ าหน่ายได ้ท าใหส้ามารถหาซือ้แบบเรียนไดส้ะดวก ทัง้นีร้ฐับาลมีนโยบายแจกแบบเรียน
ใหก้บันกัเรียนในโรงเรียนรฐับาลทกุคน สว่นโรงเรียนเอกชนทางโรงเรียนจะเก็บคา่แบบเรียนรวมกบั
ค่าบ ารุงการศึกษา ในขณะเดียวกันพบปัญหาเรื่องแบบเรียนไม่เพียงพอกับนักเรียน  เน่ืองจาก
งบประมาณในการจดัพิมพ ์จึงแกปั้ญหาโดยการใชรู้ปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกสแ์ละแอปพลิเคชนั
บนโทรศัพท์มื อถือ  (Chhounrn Chanveasna, การส่ือสารส่วนบุคคล , 2 มิถุนายน  2564)  
อย่างไรก็ตาม การกระจายตวับทโดยการจดัพิมพรู์ปเล่มแบบเรียนยงัคงเป็นส่ือหลกัท่ีใชใ้นการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศกัมพชูา เน่ืองจากรฐัเป็นผูมี้บทบาทในการจดัพิมพแ์ละแจกจ่าย 
รูปเล่มแบบเรียนจึงเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงไดง้่ายท่ีสุด ซึ่งในปัจจุบันรฐับาลไดพ้ัฒนารูปแบบ  
การกระจายตวับทโดยการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนหรือกลุ่มผูอ้่านไดเ้ขา้ถึงแบบเรียนง่าย
ขึน้ กล่าวคือ การกระจายตัวบทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึง  
ตวับทไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือแกปั้ญหาในการจดัพิมพแ์บบเรียนในรูปแบบสิ่งพิมพต์อ้งใช้
ทุนจ านวนมาก ท าให้ในปี ค.ศ. 2017 รัฐบาลน าเทคโนโลยีมาใช้ในการกระจายตัวบทให้ถึง
ผูบ้ริโภคเพ่ือประหยดัค่าใช้จ่าย โดยการจดัพิมพเ์ป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-book) เผยแพร่ใน 
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หอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์เขมร (បណាា ល័យទអ ិចព្តូនិចពខែរ) เพ่ือขยายขอบเขตกระบวนการกระจาย
ตัวบทให้เข้าถึงได้มากและง่ายขึน้ส่งผลให้จ  านวนผู้บริโภคมากขึน้เช่นกัน กล่าวคือ นอกจาก
นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาซึ่งเป็นผูบ้ริโภคหลัก ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ หรือผูท่ี้สนใจ
ภาษาเขมรสามารถเข้าถึ งแบบ เรียนวิชาภาษาเขมรตาม รูปแบบการกระจายตัวบท  
แบบอิเล็กทรอนิกสไ์ดส้ะดวกขึน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-book) แบบเรียนภาษาเขมรอา่น-เขียน ชัน้ท่ี 2  

ท่ีมา: www.elibraryofcambodia.org 

 

ปี ค.ศ 2021 รฐัเริ่มใชแ้อปพลิเคชนัในโทรศพัทมื์อถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ี
ไดร้บัความนิยม เน่ืองจากโทรศัพทมื์อถือเป็นสิ่งท่ีอ านวยความสะดวกและใชใ้นชีวิตประจ าวัน 
ปัจจุบันแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษามีการกระจายตัวบทในรูปแบบ 
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แอปพลิเคชันใน Google Play ซึ่งเป็นบริการของแอปพลิเคชันส าหรับผู้ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ 
Android โดยเปิดใหผู้ใ้ชส้ามารถโหลดแอปพลิเคชันมาติดตัง้ในโทรศพัทมื์อถือหรือสมารต์โฟน 
(smart phone) หรือแท็บเล็ต (tablet) ท่ีลงทะเบียนเช่ือมตอ่กบับญัชีอีเมลท่ีเป็นของ Gmail เพ่ือให้
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้อย่างสะดวก ท าให้กลุ่มผู้บริโภคท่ีใช้
โทรศพัทมื์อถือ ซึ่งมีจ  านวนมากสามารถเข้าถึงตวับทมากยิ่งขึน้ ขอ้มูลเนือ้หาในแบบเรียนวิชา
ภาษาเขมรระดบัชัน้ประถมศึกษาของประเทศกัมพูชากระจายสู่บุคคลทั่วไปท าใหชุ้ดความคิดท่ี
น าเสนอผ่านเนือ้หาในแบบเรียนภาษาเขมรส่งต่อไปยังบุคคลต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงแบบเรียน  
โดยทั่วเชน่เดียวกนั 

 

ภาพประกอบ 15 แอปพลิเคชนัของแบบเรียนภาษาเขมรอา่น-เขียน ชัน้ท่ี 2 ใน Google Play 

ท่ีมา: www. play.google.com 
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 นอกจากนี ้กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา กระจายตวับทไปยงัผูบ้ริโภค
โดยการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนผ์่านเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ของเพจ Krou 
Cambodai ซึ่งเป็นเพจอย่างเป็นทางการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา มี จ านวน
ผูต้ิดตามมากกว่า 700,000 คน ท าใหท้ัง้ชาวเขมรและชาวตา่งชาติท่ีสนใจสามารถรบัชมการเรียน
การสอน ซึ่งมีการถ่ายทอดสด (live) ตามตารางของแต่ละรายวิชา โดยรูปแบบการสอนออนไลน์ 
จะมีการบันทึกเป็นวีดีโอเพ่ือเผยแพร่และสามารถรับชมย้อนหลังในเพจ Krou Cambodai  
และในยทูปู (YouTube) รวมถึงมีการแจง้ช่องทางการติดตอ่และการเขา้ถึงตวับทอีกมากมาย เช่น 
อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร ์(Twitter) เว็บไซตต์่างๆ เป็นตน้ เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการเขา้ถึงตวับท 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 เพจ Krou Cambodia ของกระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา 

ท่ีมา : https://web.facebook.com/krou.moeys.gov.kh 
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การกระจายตวับทของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศ
กมัพูชา โดยการใชก้ารเรียนการสอนแบบออนไลนเ์ป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว
และกวา้งขวาง โดยสามารถรบัชมยอ้นหลังได ้การบรรยายเนือ้หามีระบบสองภาษา คือ ภาษา
เขมร (Khmer language) ซึ่งเป็นภาษาราชการและภาษาประจ าชาติของประเทศกัมพูชา  
และภาษามือ (sign language) เพ่ือรองรบักลุม่ผูบ้รโิภคท่ีเป็นผูบ้กพรอ่งทางการไดย้ิน  
 

 

ภาพประกอบ 17 การจดัการเรียนการสอนออนไลนข์องกระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=1uCusmvTnQA 
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รูปแบบการกระจายตัวบทของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษา 
ของประเทศกมัพชูา นอกเหนือจากการใชรู้ปแบบส่ือสิ่งพิมพ ์กระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา 
ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย ท าให้ตัวบทเผยแพร่
ออกไปอย่างกวา้งขวาง ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เฉพาะกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีก าลงั
เรียนอยู่ แต่มีการผลิตซ า้ชุดความคิดใหแ้ก่ผูป้กครองและประชาชนเขมรทั่วไปท่ีสามารถเข้าถึง 
ตวับทได ้

2. ผลการวิเคราะหชุ์ดความคิดทีแ่ฝงในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ
ประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา  

จากการวิเคราะหข์อ้มูลในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาพบการสรา้งชุด
ความคดิผา่นตวับท ซึ่งพิจารณาจากชดุศพัทแ์ละเจตนา รวมถึงการตีความวิถีปฏิบตัทิางวาทกรรม
ในการผลิต การบริโภค และการกระจายตัวบท พบชุดความคิดท่ีน าเสนอในแบบเรียน  
จ านวน 5 ชดุความคิด ไดแ้ก่ 1) กัมพูชาประเทศแห่งเกษตรกรรม 2) ความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรม
ของประเทศกัมพูชา  3) ความรักและภูมิ ใจในชาติของชาวเขมร  4) กัมพูชาผู้ถูก รุกราน  
และ 5) ความเหีย้มโหดของเขมรแดง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) กัมพูชาประเทศแห่งเกษตรกรรม 
การน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งพบในเนือ้หา

เก่ียวกบัครอบครวั โรงเรียนและชุมชน เพ่ือตอ้งการชีใ้หเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเขมรท่ีพึ่งพาการท า
การเกษตรเป็นอาชีพหลัก เน่ืองจากกัมพูชาเป็นประเทศก าลังพัฒนา (developing countries) 
โดยรายไดห้ลักของประเทศอยู่กับภาคเกษตรกรรม ส่วนภาคอุตสาหกรรมก าลงัมีการลงทุนจาก
บรษิัทตา่งชาต ิแตย่งัอยู่ในจ านวนจ ากดั ชาวเขมรส่วนใหญ่อยู่ในฐานะแรงงานไมใ่ชผู่ป้ระกอบการ 
สงัคมเกษตรกรรมในประเทศกมัพชูาเป็นสิ่งท่ีรฐับาลตอ้งการตอกย า้และชีใ้หช้าวเขมรทกุคนภมูิใจ 
เพราะทรพัยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม เช่น แม่น า้ ภูเขา ป่าไม ้
ทะเล หรือท่ีราบลุม่ ลว้นแตใ่หผ้ลผลิตทางการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัการศกึษาวิถีชีวิต
ของชาวเขมรผ่านภาษิตเขมรของอุบล เทศทอง (2560) ท่ีพบว่าวิถีชีวิตหลักของชาวเขมรเน้น 
การท าเกษตรกรรม ส่งผลให้รายได้หลักของประเทศต้องพึ่งพิงภาคเกษตรกรรม นอกจากนี ้
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชามีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาไดน้อ้ย ท าใหเ้ม่ือประกอบอาชีพ  
ในภาคอุตสาหกรรมเป็นได้เพียงแรงงานไรฝี้มือ (unskilled labor) ชาวเขมรส่วนใหญ่จึงเลือก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เน่ืองจากเป็นอาชีพมีมาแต่อดีต ไม่ตอ้งอาศยัทักษะขัน้สูงและไม่มี
ความซบัซอ้นในการผลิต การปลกูฝังและตอกย า้ใหเ้ห็นวา่ประเทศกมัพชูาเป็นประเทศเกษตรกรรม
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ท่ีมีทรพัยากรอุดมสมบูรณ ์ท าใหช้าวเขมรเกิดความรูส้ึกรกัในแผ่นดินเกิดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในชีวิตประจ าวัน ท าให้ชาวเขมรรู้สึกว่าแม้ไม่ได้ 
เป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  (วนารตัน ์น้อยเล็ก, 2562)  
ดงัปรากฏในตวัอยา่งของแบบเรียน 
(2) ទសែារិចចរម្ពុជារឹងន្ផ្សអរទលើវស័ិយរសិរម្ែ ។ អាព្ស័យទែតុទនះទែើយានជារាជរដាា ភាិល យរ
ចិតតេុរដារយ់ា៉ៃ ង ែ្ ងំ ទលើការរព្ងីរែំណាំឧសាែរម្ែទសាើរព្គប់េីរន្នែង ។ ព្រសួងរសិរម្ែ រា៏នយរចិតត
េុរដារផ់្សសរវផ្សាយ និងរនយល់ែល់រសិររឱ្យខំដាែំំណាំទផ្សសងៗ ន្ែលបទព្ម្ើឱ្យឧសាែរម្ែ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.៥១) 

“เศรษฐกิจของกมัพูชาขึน้อยู่กบัดา้นเกษตรกรรม ฯ ดว้ยเหตุนีร้ฐับาลใหค้วามส าคญักบั

การขยายตวัของพืชอุตสาหกรรมเกือบทุกพืน้ที่ ฯ กระทรวงเกษตรเอาใจใส่กบัการเผยแพร่และ

อธิบายใหเ้กษตรกรพยายามปลูกพชืต่างๆ ทีร่องรบัอตุสาหกรรม” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 51) 

 

ตัวอย่าง (2) บทความในแบบเรียนน าเสนอข้อเท็จจริงส่ือเจตนาให้ข้อมูลว่า
กมัพชูาเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศกมัพชูาขึน้อยู่กบัเกษตรกรรม และรฐับาล
กัมพูชาให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นท่ีมาของรายไดห้ลักใน
ประเทศ โดยการสนบัสนุนใหป้ระชาชนปลูกพืชอตุสาหกรรม เพ่ือใหป้ระชาชนมีงานท าและสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั ซึ่งชุดความคิดนีป้รากฏในแบบเรียน เพ่ือปลูกฝังความคิดดา้นการเกษตร  
ให้ชาวเขมรตระหนักถึงอัตลักษณ์ของชาติกับความเป็นเกษตรกร เพ่ื อพัฒนาประเทศ 
ใหเ้จรญิรุง่เรือง 
 

(3) ែំណាំសំ្ន់បំផុ្សត ទៅព្បទេសរម្ពុជាគឺព្សូវ ។ ទគដាំព្សូវ ទសាើរព្គប់េីរន្នែងទំងអស់ ។ ទគទធវើន្ព្ស
រីរែងរនុងម្យួឆ្ន  ំគឺន្ព្សវសា និងន្ព្សព្ាងំ ។ ន្ព្សព្ាងំ ទគចបទ់ធវើ ទៅទរលេឹរព្សរ ។ ទគទធវើព្សូវព្ាងំទៅ
តាម្មាត់បឹង េំន្ទបេទនែ មាត់ន្ព្ររ ឬសនឹងន្ែលមានេឹររុំដាច់ ។ ព្បជាជនម្ួយចំនួន រិទសសព្បជាជនទៅ
ទខតតាត់ែំបង បន្ទា យមានជយ័ចូលចិតតដាពំ្សូវផ្ទក ម្ែះិ ផ្ទក ខញី ន្ទងអំ ផ្ទក រែំួល... ទព្ពាះព្សូវទងំទនះមានឱ្ជា រស
ឆ្ៃ ញ់រិសា ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ.៥៩) 
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 “พืชส าคัญที่สุดในกัมพูชาคือข้าว ฯ เขาปลูกข้าวเกือบทุกพืน้ที่ทั้งหมด ฯ เขาท านา 

สองครัง้ในหนึ่งปี คือนาปีและนาปรงัฯ นาปรงัเขาเร่ิมท าในช่วงน า้ลง ฯ เขาท านาปรงัอยู่ตามปาก

แม่น ้า ลุ่มแม่น ้า ปากแพรก หรือคลองซ่ึงมีน ้าไม่ขาด ฯ ประชาชนจ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะ

ประชาชนในเขตพระตะบอง บันทายมีชัย  มักปลูกข้าวดอกมะลิ  (ផ្ទក ម្ែិះ) ข้าวดอกขิง (ផ្ទក ខញី)   

ขา้วนางออ็ม (ន្ទងអំ) ขา้วดอกล าดวน (ផ្ទក រែំួល)…เพราะขา้วเหลา่นีร้สชาตโิอชากินอร่อย ฯ”  

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น. 59) 

 

ตัวอย่าง (3) กล่าวถึง ข้าว (ព្សូ វ) ในฐานะท่ีเป็นพืชส าคัญท่ีสุดในประเทศ 
เน่ืองจากทกุพืน้ท่ีในประเทศกมัพชูาชาวเขมรมีอาชีพท านา และขา้วเป็นอาหารหลกัของชาวเขมร 
โดยกล่าวถึงการปลูกขา้วนาปีและขา้วนาปรงั ตามแต่ละลกัษณะภูมิประเทศ ส่ือเจตนาใหข้อ้มูล
ผู้อ่านหรือเยาวชนเพ่ือให้เห็นความส าคัญของข้าวและการปลูกข้าว นอกจากนี ้ในแบบเรียน
น าเสนอขอ้มลูพนัธุข์า้วของประเทศกมัพูชา เช่น ขา้วดอกมะลิ (ផ្ទក ម្ែិះ) ขา้วดอกขิง (ផ្ទក ខញី) ขา้วนาง
อ็อม (ន្ទងអំ) ขา้วดอกล าดวน (ផ្ទក រែំួល) ในจงัหวดัพระตะบอง ซึ่งเป็นจงัหวดัส่งออกขา้วท่ีส าคญั
ของประเทศ ส่ือเจตนาใหข้อ้มลูผูอ้า่นหรือเยาวชนใหร้บัรูถ้ึงความเป็นประเทศเกษตรกรรม และให้
ขอ้มูลว่าพันธุข์า้วดงักล่าวมีรสชาติอร่อย ท าใหเ้กษตรกรชาวเขมรมีความภูมิใจในการเลือกปลูก
พนัธุข์า้วของประเทศ 
 

(4) ែំ ូងម្ី គឺជាែំណាំន្ែលព្បជារលរែាន្ខែរនិយម្ដាំទៅតាម្ភូម្ិដាា នជាអាហារបន្ទា ប់បនសតំាម្ចមាក រ  
និងសព្មាប់ឧសាែរម្ែ ។ បចចុបបននទនះែំ ូងម្រីំរុងមានតព្ម្ូវការខពស់ ។ ទគយរទម្ើម្ែំ ូងម្ទីៅបញ្ចូ លរនុង
ទរាងចព្រ ទែើម្បនី្រពចនផ្សលិតជាទម្ៅម្ ីនិងចំណីសតវ ។ ទលើសរីទនះ ទម្ៅែំ ូងម្មីានសារោៈសំ្ន់បំផុ្សតរនុងការ
ទធវើជានំចំណី សព្មាប់បរទិភាគែូចជា នំប៉ៃុង នំា៉ៃ វ ម្ី ។ល។ ម្ុខរបរដាំែំ ូងម្ី ជាជទព្ម្ើសម្ួយរបស់រសិររ
ទយើង ទែើម្បបីទងកើនព្ារ់ចំណូលរបស់រួរគ្នត ់។ េីផ្សារែំ ូងម្រីំរុងផ្សតល់ឱ្កាសែម៏ានសារោៈសំ្ន់ែល់ព្បជា
ជនព្គបត់ំបន ់។ ទគន្ទគំ្នន ដាែំំ ូងម្ ីទៅទរលន្ែលមានចលន្ទន្ទទំចញទៅេីផ្សារទៅទព្ៅព្បទេស ។ ការកាត់
ទែើម្ែំ ូងម្ីដាំព្តង់ ន្ទំឱ្យានទម្ើម្ទព្ចើនជាងការកាត់ចំទែៀង ។ ទែើម្បេុីរែំ ូងម្ីឱ្យានយូរ ទគព្តូវការ 
ចំែុយសម្ៃួតទម្ើម្វា ។ ែំ ូងម្ជីាែំណាំយា៉ៃ ងសំ្នន់្ែលានទលើររម្ពស់ជីវភារព្បជាជន និងទសែារិចចជាតិ
ឱ្យកានន់្តព្បទសើរន្ងម្ម្យួរព្ម្តិទេៀត ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ. XXVIII) 
 “มันส าปะหลงัเป็นพืชที่ประชาพลรฐัเขมรนิยมปลูกตามหมู่บา้นเพื่อเป็นอาหารเพิ่มเติม

และตามทอ้งไร่เพื่ออุตสาหกรรม ฯ ปัจจุบันนีม้ันส าปะหลังเป็นที่ตอ้งการสูง ฯ เขาน าหัวมัน
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ส าปะหลงัสง่เขา้โรงงานเพือ่แปรรูปเป็นแป้งมนัและอาหารสตัว ์ฯ นอกจากนีแ้ปง้มนัส าปะหลงัยงัมี

ความส าคญัที่สุดในการท าอาหารส าหรบับริโภค เช่น ขนมปัง ซาลาเปา บะหมี่ ฯลฯ อาชีพปลูก

มนัส าปะหลงัเป็นทางเลอืกของเกษตรกรของเรา เพือ่เพิ่มรายไดข้องพวกเขา ฯ ตลาดมนัส าปะหลงั

ก าลังเป็นโอกาสส าคัญของประชาชนในทุกพืน้ที่ ฯ เขาพากันปลูกมันส าปะหลังในช่วงที่มี 

การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ฯ การตัดตน้มันส าปะหลังแบบตรงจะท าใหม้ีหัวมากกว่า 

การตดัเฉียง ฯ เพือ่ใหเ้ก็บมนัส าปะหลงัไดน้านตอ้งนึ่งหวัมนัใหแ้หง้ ฯ มนัส าปะหลงัเป็นพชืส าคญั

ทีช่่วยยกระดบัชีวติของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไปอกีระดบัหนึ่ง” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. XXVIII) 

 

ตวัอยา่ง (4) เจตนาใหข้อ้มลูแสดงใหเ้ห็นถึงอาชีพปลกูมนัส าปะหลงั ซึ่งเกษตรกร
ชาวเขมรนิยมปลกูเพ่ือสรา้งรายไดเ้สรมินอกเหนือจากการท านา การปลกูมนัส าปะหลงัเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐท่ีต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขมรปลูกพืชเกษตรกรรม โดยกล่าวว่า  
มันส าปะหลังเป็นพืชส าคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไปอีก
ระดบัหนึ่ง (ែំ ូងម្ជីាែំណាំយា៉ៃ ងសំ្ន់ន្ែលានទលើររម្ពស់ជីវភារព្បជាជន និងទសែារិចចជាតិឱ្យកាន់ន្ត
ព្បទសើ រន្ងម្ម្ួយរព្ម្ិតទេៀត) นอกจากส่ือเจตนาให้ข้อมูลเก่ียวกับความส าคัญและประโยชน์ 
ของมันส าปะหลังแล้ว ในแบบเรียนยังส่ือเจตนาชักจูงให้ผู้อ่านหรือเยาวชนเห็นความส าคัญ  
ของมนัส าปะหลงัว่า “ช่วย” ยกระดบัชีวิตของชาวเขมรใหดี้ขึน้ได ้ชาวเขมรควรปลกูมนัส าปะหลงั
เพ่ือการพัฒนาของเศรษฐกิจในประเทศ และเป็นการเน้นย า้ว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศ
เกษตรกรรม รวมถึงเป็นการปลกูฝังใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนตระหนกัถึงการเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
(5) រូសុខ ម្ងីយន ទព្ៅរីទធវើន្ព្សគ្នតា់នចិញ្ច ឹម្ព្តីរនុងព្សះម្យួន្របរភូម្ ិន្ែលមានព្តីរាប់ពាន់រាល ។ 
រាល់ព្រឹរ និងោៃ ចរួរគ្នត់ទងំរីរន្តងន្តឱ្យចំណីព្តី ទព្ពាះេឹរទៅទវោទនះព្តជារ់ ។ រូសុខានទរៀនរីរទបៀប
ផ្សលិតចំណីព្តី ទដាយយរសែឹរែំ ូងជាវ  ចរ ព្តរួន ាយទ ទពាត សន្ណត រទសៀង និងសមាសធាតុផ្សសទំផ្សសង
ទេៀត ែូចជារនារ់ ចុងអងករ ការសំណល់ផ្សាះាយ ទម្ៅព្តី ឬព្តីជី ។ល។ ោយចូលគ្នន  បន្ទា ប់ម្រទសាៃ រឱ្យ្អិន
េុរឱ្យព្តជារ់ម្ុននឹងដារ់ឱ្យព្តីសីុ ។ ...ការេិញចំណីព្តីរីផ្សារន្ទំឱ្យអស់ព្ារ់ទព្ចើនម្និសូវចំទណញទេ ។ ម្ុខ
របរចិញ្ច ឹម្ព្តីានជួយ ែល់ជីវភារព្គួសាររូសុខានធូរធារ ម្ិនាច់ខចីបុលព្ារ់ទគ ន្ែលជាគំរូលអែល់អនរជិត
្ងរនុងភូម្ ិ។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.៩៨-៩៩) 
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 “นา้สุข นา้ยน นอกจากท านาแลว้ ท่านยังไดเ้ลีย้งปลาในสระน ้าใกลห้มู่บา้นที่มีปลา 

นบัพนัตวั ฯ ทกุเชา้และเยน็พวกท่านทัง้สองมกัจะใหอ้าหารปลา เพราะน า้ในเวลานีเ้ยน็ ฯ ลงุสขุได้

เรียนรู้วิ ธีการผลิตอาหารปลา โดยเอาใบมันเทศ จอก ผักบุ ้ง แหน ข้าวโพด ถั่ วเหลือง  

และส่วนผสมอื่น ๆ เช่น ร า ปลายขา้ว เศษอาหาร ปลาป่น หรือเศษปลา ฯลฯ ผสมกนั จากนัน้

น าไปตม้ใหสุ้กทิง้ไวใ้หเ้ย็นก่อนจะน าไปใหป้ลากิน ฯ...การซือ้อาหารปลาจากตลาดท าใหเ้ปลือง

เงินมากและไม่ค่อยไดก้ าไร ฯ อาชีพเลีย้งปลาไดช้่วยใหก้ารด ารงชีพครอบครวัของลงุสุขไดร้ ่ารวย

โดยไม่ตอ้งกูย้มืเงนิใคร ซ่ึงถอืเป็นตวัอยา่งทีด่ใีหก้บัเพือ่นบา้นในหมู่บา้น ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 98-99) 

 

ตัวอย่าง (5) กล่าวถึง นา้สุข (រូសុខ) กับ นา้ยน (ម្ីងយន) ท่ีประกอบอาชีพเลีย้งปลา  

ซึ่งเป็นอาชีพเสริม ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวเขมรอีกอาชีพหนึ่งนอกจากการท านา  

มีการกล่าวถึงกรรมวิธีในการผลิตอาหารปลาจากส่วนผสมของธรรมชาตท่ีิเกษตรกรสามารถท าเอง

ได ้โดยไม่ตอ้งสิน้เปลืองงบประมาณจากการซือ้อาหารส าเร็จรูปจากตลาด แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิต

เกษตรท่ีพอเพียง ไม่ตอ้งพึ่งพานายทนุ อาชีพเลีย้งปลาเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรเขมรสามารถ

ท าใหชี้วิตครอบครวัร  ่ารวยไดแ้ละไม่ตอ้งเดือดรอ้นจากการกูยื้มหนีส้ิน ซึ่งผูอ้่านหรือเยาวชนทกุคน

ควรน าไปประพฤติปฏิบตัิใหเ้ป็นแบบอย่าง การส่ือเจตนาชักจูงเพ่ือใหผู้อ้่านหรือเยาวชนปฏิบัติ

ตามวิถีชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง โดยพิจารณาจากการสรุปท่ีว่า “อาชีพเลีย้งปลาไดช้่วยใหก้ารด ารง

ชีพครอบครัวของลุงสุขไดร้ ่ารวยโดยไม่ตอ้งกูย้ืมเงินใคร ซ่ึงถือเป็นตวัอย่างที่ดีใหก้ับเพื่อนบา้น 

ในหมู่บา้น ฯ” 

จากตวัอย่าง (2)-(5) แสดงใหเ้ห็นการน าเสนอชดุความคิดวา่กมัพชูาเป็นประเทศ
เกษตรกรรมปรากฏในแบบเรียนผ่านการให้ข้อมูลในบทความ ซึ่งเป็นชุดความคิดท่ีส าคัญ  
ในการปลูกฝังพลเมืองเขมรให้ รู ้จักอัตลักษณ์ ในการด ารงชีวิตของตนเองท่ีต้องพึ่ งพา  
ภาคการเกษตรกรรมเป็นส าคญั ซึ่งรฐัมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหป้ระชาชนเกิดความตระหนกัรู ้
ถึงการเป็นเกษตรกร โดยการสง่เสรมิใหป้ระชาชนยดึแนวทางการด ารงชีพแบบพอเพียงดว้ยการใช้
ตวับทท่ีส่ือเจตนาชกัจงู พรอ้มทัง้น าเสนอตวัอย่างว่าการประกอบอาชีพเกษตรกรสามารถท าใหมี้
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีร  ่ารวยและดีขึน้ รวมทัง้สามารถท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศพัฒนาต่อไปได ้
เน่ืองจากประเทศกมัพชูาเป็นประเทศเกษตรกรรม ในแบบเรียนส่วนใหญ่เลือกส่ือเจตนาใหข้อ้มูล
และเจตนาชกัจูง  เป็นการตอกย า้และผลิตซ า้ความเป็นเกษตรกรใหแ้ก่ผูอ้่านหรือเยาวชน เพ่ือให้
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ยึดถือปฏิบตัิเป็นอาชีพตอ่ไป ซึ่งการครอบง าดว้ยชุดความคิดนีส้่งผลใหผู้อ้่านหรือเยาวชนรูส้ึกถึง
ความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรและความเป็นสังคมเกษตรกรรม การผลิตซ า้ชุดความคิดท่ี
ปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาเป็นการใหข้อ้มูลหรือ
การกล่าวถึงบคุคลท่ีประสบความส าเร็จและร  ่ารวยจากอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือสรา้ง
ส านกึใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนตดิอยูก่บัสงัคมเกษตรกรรม (สมเกียรต ิวฒันาพงษากลุ, 2562)  

 
2) ความยิง่ใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา 

การน าเสนอชุดความคิดในแบบเรียน ท่ีว่ากัมพูชาเป็นประเทศท่ี มี  
ความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรมพบในเนือ้หาเก่ียวกบัสงัคมและวฒันธรรมเขมร เพ่ือตอ้งการส่ือใหเ้ห็น
ว่าศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเขมรมีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน  
ซึ่งประวตัศิาสตรค์วามรุง่เรืองของอาณาจกัรเขมรในอดีต มีการสรา้งสรรคว์ฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์
แบบเขมรปรากฏมาจนถึงปัจจบุนั การน าเสนอความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรมของประเทศ เพ่ือเป็น
การปลุกกระแสความรักชาติ ความเป็นเอกภาพของชาติท่ียึดโยงวิถีชีวิตและความเป็นมา  
ทางประวตัิศาสตรเ์ขา้กับวฒันธรรม รวมทัง้สรา้งความภาคภูมิใจใหแ้ก่ผูอ้่านหรือเยาวชนทุกคน
รบัรูถ้ึงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมในอดีต และการปลูก ฝังให้ผู้อ่านหรือเยาวชนดูแลรักษา 
ขนบธรรมประเพณีอนัดีงามใหค้งอยู่สืบไป ความเจริญทางวฒันธรรมเป็นเครื่องบง่ชีถ้ึงภูมิปัญญา
ของคนในชาติ  ประเทศกัมพูชาจึงมีการน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศท่ี มี  
ความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรมลงในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 
ดงัตวัอยา่ง   
(6) ន្ខែរជាជាតិសាសន៍ម្ួយន្ែលមានវបបធម្៌ អរយិធម្៌រុងទរឿងតាំងរីសម្័យបុរាណ ។ បុរវបុរសទយើង 
ានបនសល់េុរម្រតរអរសរសិលបយ៍ា៉ៃ ងទព្ចើនសនធឹរសន្ទធ ប ់។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៧) 

“เขมรเป็นเชือ้ชาตทิีม่ีวฒันธรรม อารยธรรมทีรุ่่งเรืองมาตัง้แตส่มยัโบราณ ฯ บรรพบรุุษเรา

ไดเ้หลอืมรดกทางวรรณกรรมไวอ้ยา่งมากมาย ฯ” 
(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.17) 

 

ตวัอย่าง (6) แบบเรียนน าเสนอชดุความคิดว่าเขมรเป็นประเทศท่ีมีความยิ่งใหญ่
ทางวัฒนธรรม  โดยส่ือเจตนาให้ข้อมูล  ตั้งแต่การเรียกชาติพันธุ์ตนเอง ว่า  เขมร  (ន្ខែ រ)  
ท่ีมีความหมายวา่เป็นผูมี้ความสขุ เพ่ือส่ือรวมถึงชาติพนัธุเ์ขมรทกุคนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศกมัพชูา 
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รวมทัง้รวมทุกกลุ่มชาติพนัธุใ์หเ้กิดส านึกในความเป็นเขมรท่ีมีวฒันธรรมและอารยธรรมท่ียิ่งใหญ่
มาตัง้แต่อดีต โดยพบจากการใช้ส่วนขยายความเชิงบวกเพ่ือแสดงความยิ่ง ใหญ่ เช่น รุ่งเรือง 
(រុងទរឿង) เป็นการปลูกฝังใหผู้อ้่านหรือเยาวชนชาวเขมรตระหนกัถึงมรดกทางวฒันธรรมอนัล า้ค่า  
ท่ีตกทอดมาจนถึงปัจจบุนั  
(7)  រម្ពុជារែា    សម្បូរព្ារែ   រន្នែងទេសចរណ៍  

បុរាណព្ាសាេ    អងគរបវរ    ព្រះខន័ន្សនលអ  
ទងំបន្ទា យរតី ។  

ាបនួន្ទគរន័ធ    ាគងាយន័   លអបន្ទា យព្សី  
បរសចីពំ្រុង    ទម្បុណយព្បពរ   ព្រះបណាា ល័យ  

ារាយណ៍ព្សះព្សង់ ។  
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៨0) 

 

กมัพชูารฐั    สมบูรณ์ปรากฏ   สถานทีท่ศันาจร 

บรุาณปราสาท    องักอร์บวร   พระขรรคแ์สนลออ  

ทัง้บนัทายกฎีุ ฯ  

ปาปวนนาคพนัธ์   บากองบายน   ลออบนัทายศรี  

ปักษีจ ากรง    แม่บญุประไพร   พระบรรณาลยั  

บารายสระสรง ฯ  

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 180) 

 

ตวัอย่าง (7) จากการวิเคราะหข์อ้มูลแบบเรียนใหค้วามส าคญักับลักษณะเด่น
ทางวัฒนธรรมเขมรท่ียิ่ งใหญ่  คือ การสร้างปราสาทหินจ านวนมาก จนเกิดเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเขมรซึ่งเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก การกล่าวถึงช่ือปราสาทเขมรจ านวนมาก เพ่ือตอ้งการ
น าเสนอใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนเห็นวา่ชาวเขมรเป็นเจา้ของวฒันธรรมการสรา้งปราสาทหินส่ือเจตนา
ใหข้อ้มูล ซึ่งเป็นวฒันธรรมท่ีตอ้งใชภู้มิปัญญาท่ีน่าอศัจรรยใ์นการก่อสรา้ง เช่น ปราสาทนครวดั 
ท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นสิ่งมหศัจรรยข์องโลก เน่ืองจากในอดีตยงัไม่มีเครื่องจกัรหรือเทคโนโลยี  
ในการอ านวยความสะดวก ทุกกระบวนการสรา้งเกิดจากแรงงานและสติปัญญาในการตดัหิน
ขนาดมหึมามาวางซอ้นกันใหเ้กิดเป็นปราสาทท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ จากการวิเคราะหข์อ้มูลพบ  
การใชส้่วนขยายความเชิงบวกเพ่ือแสดงความยิ่งใหญ่ โดยการกล่าวถึงดินแดนประเทศกัมพูชาท่ี
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปราสาทหินจ านวนมากเป็นสิ่ ง ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
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ของชาวเขมรและการใช้ส่วนขยายความเชิงบวกส่ือถึงความงดงามและล า้ค่าของวัฒนธรรม  
การสรา้งปราสาท 

 
 

(8) តូរយតន្តនតីន្ខែរជាសិលបោៈបុរាណ ន្ែលទរើតមានទ ើងអស់កាលែ៏យូរលង់ម្រទែើយ ។ បុរវបុរសន្ខែរ
ានបទងកើតឧបររណ៍ទភែង និងនិរនធបេទភែងជាទព្ចើន ។ ទព្គឿងទភែងបុរាណន្ខែររមួ្មាន ព្េ សគរ តាទខ ឃឹម្ រន្ទត 
គង ព្សព  ចបុី សាទែៀវ  ងិ ឆ្ប ព្កាប ។ល។ ឧបររណ៍ទងំទនះង្ហយព្សួលទធវើ រុំលំារែូចទព្គឿងទភែង
បរទេសេំទនើបទ ើយ ទែើយរម៏្និចំណាយងវកិាទព្ចើនសព្មាបផ់្សលិតន្ែរ ។ 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៩៦) 
“ดุริยดนตรีเขมรเป็นศิลปะโบราณซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อนานมาแลว้ ฯ บรรพบุรุษเขมรไดท้ า 

เครื่องดนตรีและแต่งเพลงเป็นจ านวนมาก ฯ เครื่องดนตรีโบราณเขมร ไดแ้ก่ ซอ กลอง จะเข ้ขิม 

ระนาด ฆ้อง ป่ี กระจับป่ี สายเดี่ยว (សាទែៀវ)1 ฉิ่ง ฉาบ กรับ ฯลฯ เครื่องดนตรีเหล่านีท้  าง่าย  

ไม่ยากเหมือนเครือ่งดนตรีตา่งประเทศเลย และไม่ตอ้งใชเ้งนิเป็นจ านวนมากส าหรบัการผลติดว้ย” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 196) 

 

ตัวอย่าง (8) แบบเรียนปลูกฝังความคิดด้านดนตรีโดยผ่านการกล่าวถึง 
เครื่องดนตรีเขมรโบราณส่ือใหเ้ห็นว่าประเทศกัมพูชามีเครื่องดนตรีเป็นจ านวนมากส่ือเจตนาให้
ขอ้มูล โดยเป็นเครื่องดนตรีเขมรโบราณ เช่น ซอ (ព្េ) กลอง (សគរ) จะเข ้(តាទខ) ขิม (ឃឹម្) ระนาด 
(រន្ទត) ฆอ้ง (គង) ฉิ่ง ( ងិ) ฉาบ  (ឆ្ប) กรบั (ព្កាប) และเจตนาชกัจงูใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนรว่มกนั
อนุรกัษ์ดว้ยการผลิตเครื่องดนตรีเหล่านี ้เน่ืองจากเป็นเครื่องดนตรีท่ีผลิตไม่ยากและไม่ตอ้งใช้
คา่ใชจ้า่ยในการผลิตมาก การกลา่วระบเุพ่ือแสดงความเป็นเจา้ของในแบบเรียนเป็นการปลกูฝังชดุ
ความคดิเรื่องเครื่องดนตรีวา่บรรพบรุุษของชาวเขมรเป็นผูส้รา้งขึน้ ดงัท่ีกล่าววา่ บรรพบรุุษเขมรได้
ท าเครื่องดนตรี โดยในความเป็นจริง เครื่องดนตรีเหล่านีเ้ป็นเครื่องดนตรีท่ีมีร่วมกันในประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เชน่ ประเทศไทย ประเทศลาว เป็น (นฏัฐิกา สนุทรธนผล, 2557) 
 

                                                   
1สายเดีย่ว (សាទែៀវ) เครือ่งดนตรชีนิดหนึ่งมีลกัษณะคลา้ยพิณ มีสายเดียว มีเตา้ติดท่ีใตค้นั (บรรจบ พนัธุเมธา, 2528, น.

789) 
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(9)  ន្ខែរទយើងមានតន្តនតីនិងរាទំព្ចើនព្បទភេណាស់ ។ តន្តនតីន្ខែរមានទភែងន្ខែរ ទភែងអាររស ទភែងម្ទហារ ីទភែង
ព្យុាំជាទែើម្ រឯីរាំព្បពរណីន្ខែរន្ែលទគនិយម្ទលងមាន រាំព្តុែិ រាំទគ្នះអន្ព្ង រាំយីទរ រាំព្យុាំ រាំ
ទកាៃ រ ។ល។ តន្តនតីនិងសិលបោៈទំងទនះ បំទរអារម្ែណ៍ម្នុសសឱ្យររីរាយ បន្ទា ប់រីទធវើការទនឿយែត់ ឬញំុងឱ្យ
បរយិាកាសរនុងរិធីបុណយទផ្សសងៗឱ្យមានភារអធិរអធម្ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.៨៩) 
 “เขมรเรามีดนตรีและระบ าหลายประเภทมาก ฯ ดนตรีเขมรมีเพลงเขมร เพลงอารักษ์ 

(ទភែងអាររស)1 เพลงมโหรี เพลงไชย า (ទភែងព្យុាំ)2 เป็นตน้ ส่วนระบ าพืน้บา้นเขมรซ่ึงเขานิยมเล่นมี 

ระบ าตรุษ ระบ าเคาะอองแร (រាំទគ្នះអន្ព្ង)3 ระบ ายี่เก ระบ านกยูง ฯลฯ ดนตรีและศิลปะเหล่านี ้

ท าใหค้นมีอารมณ์เบิกบาน หลงัจากเหน็ดเหนื่อยจากงาน หรือท าใหบ้รรยากาศในพิธีบุญต่างๆ  

มีความอกึทกึยิ่งใหญ่” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 89) 

 

ตวัอย่าง (9) แบบเรียนน าเสนอในบทความเจตนาใหข้อ้มลูแก่ผูอ้่านหรือเยาวชน
ถึงวัฒนธรรมด้านดนตรีและระบ าท่ี เป็นเอกลักษณ์ของชาติมากมาย ซึ่งเป็นภูมิ ปัญญา  
ดา้นศิลปะการแสดงในการประดิษฐ์คิดคน้ท านองเพลงและท่าร  าขึน้เป็นรูปแบบเฉพาะของเขมร 
โดยกล่าวว่าศิลปะเหล่านี ้เป็นของชาวเขมร ในความเป็นจริง ศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน เช่น  
ระบ าตรุษ (រាំព្តុែិ) เป็นของกลุ่มชาติพนัธุส์  าเหร ่ซึ่งเป็นชาติพนัธุส์่วนนอ้ยท่ีอาศยัอยู่แถบจงัหวดั
เสียมเรียบในปัจจุบนั (ព្រុម្ជំនុំេំទនៀម្េមាែ ប់ន្ខែរ, 1964) การระบุรวมความเป็นเขมรผ่านวฒันธรรม 
ในแบบเรียนเป็นกระบวนการกลืนกลายทางวฒันธรรมใหก้ับกลุ่มชาติพันธุส์่วนนอ้ยในสงัคมให้
ยอมรบัและเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์หลกั คือ ชาวเขมร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่  
ของประเทศกัมพูชา การแสดงความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของชาติจึงเป็นการหลอมรวมความ 
เป็นหนึ่งเดียวใหแ้ก่ชาวเขมรไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

                                                   
1
 เพลงอารกัษ์ (ទភែងអាររស) ช่ือเพลงชนิดหนึ่งท่ีใชเ้ลน่เพื่อบวงสรวงเทวดาอารกัษแ์ละผีบรรพบรุุษ (គណោៈរម្ែការព្សាវព្ជាវ
សិលបោៈវបបធម្,៌ 2003, p. 277) 
2
 เพลงไชย า (ទភែងព្យុា)ំ ช่ือเพลงชนิดหนึ่งท่ีใชเ้ลน่ในช่วงพิธีบญุกฐิน (រុេធសាសនបណឌិ តយ, 1967, p.256) 

3
 ระบ าเคาะอองแร (រាទំគ្នះអន្ព្ង) มลีกัษณะคลา้ยการละเล่นลาวกระทบไม ้
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(10)  ន្ខែរទយើងមានេំទនៀម្េមាែ ប់ែ៏លអផូ្សរផ្សង់ តាំងរីយូរលង់ណាស់ម្រទែើយ ។ ព្បពរណីទំងទន្ទះមាន
ែូចជា ព្រះរាជរិធីទផ្សសងៗ រិធីទរៀបអាពាែ៍រិពាែ៍ រិធីបូជាសរ និងរិធីបុណយជាទព្ចើនទេៀត ។ រិធីទំងទនះ
ព្តូវានព្បជាជនទយើងទគ្នររយា៉ៃ ង ជ្ ប់ខជួន តាំងរីបុរាណកាលរែូតម្រែល់បចចុបបនន ។ ែូទចនះទយើងជារូនន្ខែរ 
ព្តូវបនតទគ្នររនិងចូលរមួ្ន្ងររាេំទនៀម្េមាែ ប់ព្បពរណីទងំទន្ទះឱ្យានគងវ់ងស ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.៧៧) 

 “ชาวเขมรมีขนบธรรมเนียมที่ดีงามตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้ว ฯ ประเพณี เหล่านั้น เช่น  

 พระราชพิธีต่างๆ พิธีมงคลสมรส พิธีบูชาศพ และพิธีบุญต่างๆ อีกมากมาย ฯ พิธีเหล่านีเ้ป็นที่

เคารพนบัถือของประชาชนมาอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบนั ฯ ดงันัน้ เราเป็นลูก

เขมรตอ้งเคารพและเขา้ร่วมในการรกัษาประเพณีเหลา่นัน้ใหค้งอยู”่ 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 77) 

 

ตวัอย่าง (10) บทความในแบบเรียนมักน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาวเขมรท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานส่ือเจตนาให้ข้อมูลเพ่ือให้เห็น  
การสืบทอดและยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ี
หลากหลายของชาวเขมร รวมถึงมีการส่ือเจตนาสั่งด้วยค าว่า ตอ้ง และชักจูงดว้ยกริยาส่ือถึง 
การปฏิบตัิตน เขา้ร่วม ในการสรุปว่า ดงันัน้ เราเป็นลูกเขมรตอ้งเคารพและเขา้ร่วมในการรกัษา
ประเพณีเหล่านัน้ใหค้งอยู่ เพ่ือส่ือว่าชาวเขมรทุกคนตอ้งเคารพและรว่มกันรกัษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของประเทศใหค้งอยูสื่บไป 

จากตัวอย่าง (6)-(10) แบบเรียนน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศ 
ท่ีมีความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรม โดยการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเขมร เพ่ือตอ้งการแสดงภาพความยิ่งใหญ่ประเทศกัมพูชาในดา้นวัฒนธรรม  
ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชีค้วามเจริญของประเทศอย่างหนึ่ง ลักษณะการน าเสนอชุดความคิดเก่ียวกับ
ความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรมน าเสนอโดยกลา่วถึงปราสาทหินท่ีส าคญัของประเทศกมัพชูา ซึ่งไดร้บั
ยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรยข์องโลกรวมทั้งเป็นโบราณสถานท่ีมีการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  
การสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านปราสาทหินเป็นการน าเสนอท่ีส าคัญแสดงถึงความ
เจริญรุง่เรืองของประเทศกมัพชูาวา่ชาวเขมรเป็นผูส้รา้งสรรคศ์ิลปะการสรา้งปราสาท ซึ่งเป็นมรดก
ของบรรพบุรุษท่ีใชภู้มิปัญญาและความสามารถในการสรา้งปราสาทอย่างยิ่งใหญ่และอลังการ 
การแสดงความยิ่งใหญ่ผ่านวัฒนธรรมดา้นนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์เป็นอีกจุดเด่นท่ีชาวเขมร
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ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การสรา้งส านึกให้เยาวชน  
ชาวเขมรทราบว่าเครื่องดนตรีและการแสดงต่างๆ เกิดจากสติปัญญาการประดิษฐ์คิดคน้ขึน้จาก
ชาวเขมร การน าเสนอชุดความคิดเก่ียวกับความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมในแบบเรียนจึงเป็น
กระบวนการประดิษฐ์สรา้งกระแสชาตินิยม และปลูกฝังผูอ้่านหรือเยาวชนโดยมองว่าชาติตนเอง
เป็นใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าชาติอ่ืน การสรา้งส านึกความรกัชาติโดยใช้วัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือเป็นกระบวนการท่ีรฐัใชป้ลูกฝังใหค้นในชาติมีแนวคิดและวิถีปฏิบตัิไปในทางเดียวกัน 
(วฒุิพงษ์ ประพนัธมิตร, 2562)  เพ่ือความเป็นเอกภาพของประเทศ รวมถึงการใชก้ริยาส่ือความ
ภูมิใจความน่ายกย่อง ความดี ความเก่งของชาวเขมรในทางประวตัิศาสตร ์สงัคม ศิลปวฒันธรรม
ของชาวเขมรเพ่ือปลกูฝังความคดิ ความเช่ือใหแ้ก่เยาวชน 
 

3) ความรักและภูมิใจในชาตขิองชาวเขมร 
แบบเรียนน าเสนอชุดความคิด ความรักและภูมิใจในชาติของชาวเขมร  

โดยการน าเสนอความหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาติ ท าใหผู้อ้่านหรือเยาวชนเกิดความคิด  
ในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทางธรรมชาติในการด ารงชีวิตและพฒันาประเทศ ถึงแมก้มัพชูา
จะเป็นประเทศเล็กแต่อุดมไปดว้ยทรพัยากร ในแบบเรียนตอ้งการสรา้งความภาคภูมิใจในความ
โชคดีของประเทศ ลักษณะภูมิศาสตรท่ี์มีความหลากหลาย ทัง้แม่น า้จืดขนาดใหญ่ ทะเล ท่ีราบ 
และภูเขา การน าเสนอความอุดมสมบูรณท์างทรพัยากรเป็นชุดความคิดท่ีตอ้งการใหเ้ยาวชนเกิด
ความรักและหวงแหนในทรัพยากรของประเทศ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบเรียนพบ  
ความพยายามในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากร  
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากว่าทรัพยากรท่ีพบในกัมพูชามีทั้งท่ีเป็นทรพัยากร
การเกษตร และทรพัยากรแรธ่าตท่ีุมีมลูคา่สูง เช่น ทองค า น า้มนั และก๊าซธรรมชาติ ในแบบเรียน
พยายามสรา้งใหผู้อ้่านหรือเยาวชนรูส้ึกถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศ และผลักดนัใหผู้อ้่านหรือ
เยาวชนน าทรพัยากรท่ีอุดมสมบูรณแ์ละมีมูลค่าเหล่านีม้าใชใ้นการพัฒนาประเทศและยกระดบั
มาตรฐานคณุภาพชีวิตของชาวกัมพชูาใหดี้ขึน้ การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัทรพัยากรของประเทศ
กมัพชูาท่ีปรากฏในแบบเรียนภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาจึงเป็นการปลกูฝังกระแสความรกัและ
ภมูิใจในชาตผิา่นเจตนาใหข้อ้มลู เจตนาชกัจงู เจตนาสั่ง เป็นตน้ ดงัตวัอยา่ง 
(11)   មាតុភូម្រិម្ពុជា    ធនធានន្ទន្ទ   ព្គបេ់ីរន្នែង  

សម្ុព្េពព្រភន ំ   េទនែធំន្វង   គួរឱ្យសញប់ន្សញង  
ព្គបព់្បជាជាតិ ។ 

តំបនព់ព្រភន ំ   ន្រ ៉ៃទ ើតូចធំ   ជំរសំតវទេៀត  
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ព្ម្គឹីព្ម្គឹ្ន    បរាទព្ពាងព្ពាត   រស់តាម្ព្រុម្ញតិ 
       អឺងរងទរញពព្រ ។  

តំបនខ់ពងរ់ាប    សាឹងបឹងេំន្ទប   ែំណាំទព្ចើនពព្រ  
ន្ព្សព្សូវចមាក រ    ផ្សោព្បពរ   ទដាយសារអនរពងែ  

ជាតិានទងកើងថ្នក ន ។  
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៨៥) 

“มาตภูุมิกมัพชูา   ทรพัยากรนานา  ครบทกุสถาน 

  สมทุรไพรพนม   แม่น า้ใหญ่กวา้ง  ซ่ึงนา่เกรงขาม 

      ทกุประชาชาต ิฯ 

  พืน้ทีไ่พรพนม   แร่ไมเ้ลก็ใหญ่  อกีทีอ่ยูส่ตัว์ 

  มฤคามฤคี   ปักษากระจดักระจาย อาศยัตามกลุม่ญาติ 

      องึกอ้งเตม็ไพร ฯ 

  พืน้ทีสู่งต ่า   คลองบงึทีลุ่ม่  พชืพนัธุ์เจริญไกร 

  เรือกสวนไร่นา   ผลาประไพ  เพราะคนรูค้่า 

      ชาตเิถกิงตระการ ฯ” 

  (ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 158) 
 

 ตัวอย่าง (11) แบบเรียนน าเสนอความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศกัมพูชา 

ท่ีชาวเขมรอาศยัและพึ่งพาในการด ารงชีวิต ประเทศกมัพชูามีทรพัยากรมากมายครบทุกประเภท 

และในแบบเรียนให้ข้อมูลว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศกัมพูชาเป็นสิ่งท่ี 

น่าเกรงขาม เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแหล่งน ้า ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรสัตว์ป่า  

และทรัพยากรการเกษตร รวมทั้งสภาพภูมิศาสตรท่ี์เอือ้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในประเทศ 

รวมถึงใชส้่วนขยายความเชิงบวก เช่น เถกิงตระการ (ទងកើងថ្នក ន) เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญ่และ

ความภมูิใจในประเทศกมัพชูาท่ีมีทรพัยากรธรรมชาตมิากมาย 

 

(12)  ទៅាតសម្ុព្េន្ខែរ និងទៅបឹងេទនែសាប ទគានររទឃើញន្រ ៉ៃរិទសសម្ួយទេៀត គឺ ន្រ ៉ៃទព្បងកាត និង
ឧសែ័នធម្ែជាតិ ។ បចចុបបននព្រុម្ែ៊ាុនបរទេសម្ួយចំនួនរំរុងទធវើវនិិទយាគេុន ទែើម្បបីូម្ទព្បងកាត និងឧសែ័នរី
ាតសម្ុព្េន្ខែរ ។ ទយើងជាន្ខែរព្តូវមានការព្បុងព្បយ័តនជានិចច រនុងការទញយរទភាគព្េរយធម្ែជាតិែ៏មានតពម្ែ
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ទងំទនះ ទដាយម្ិនជីរយរន្រ ៉ៃ ន្ែលទៅខចី ឬខុសបទចចរទេសន្ែលទធវើឱ្យែិន ទហាច ្តបងែល់ព្បទេសជាតិ
ទៅពងៃអន្ទគតទន្ទះទេ ។ 

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ. ៣៧) 

“อยู่ใตท้ะเลเขมรและในแม่น ้าโตนเลสาบมีการคน้พบแร่พิเศษอีกชนิดหนึ่งคือน ้ามัน 

และก๊าซธรรมชาติ ฯ  ปัจจุบนับริษัทต่างชาติจ านวนหนึ่งก าลงัลงทุน เพือ่ขุดเจาะน ้ามนัและก๊าซ

จากใตท้ะเลเขมร ฯพวกเราเป็นเขมรตอ้งระมดัระวงัอยูเ่สมอ ในการน าเอาทรพัยากรธรรมชาติอนัมี

ค่าเหล่านี ้โดยการไม่ขุดเอาแร่ที่มีอยู่นอ้ยหรือผิดวิธีซ่ึงท าใหสู้ญสลายหายไปจากประเทศชาติ 

ในอนาคต” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 37) 
ตัวอย่าง (12) กล่าวถึงการพบน ้ามันและก๊าซธรรมชาติในบริเวณทะเลและแม่น ้า 

โตนเลสาบของประเทศกัมพูชา ซึ่งน า้มันและก๊าซธรรมชาติเป็นทรพัยากรท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การส่ือเจตนาใหข้อ้มูลว่าประเทศกัมพูชามีทรพัยากรท าให้

ผูอ้่านหรือเยาวชนรบัรูถ้ึงความอุดมสมบรูณข์องประเทศกมัพชูา เพ่ือใหเ้กิดความรกัและหวงแหน

ในทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีมีในประเทศ โดยการใชเ้จตนาสั่งใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนช่วยกนัดแูลรกัษาและ

ใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืนตอ่ไป ดงัท่ีกล่าวว่า พวกเราเป็นเขมรตอ้งระมดัระวงัอยู่เสมอ ในการน าเอา

ทรพัยากรธรรมชาตอินัมีค่าเหล่านี ้และหา้มโดยการใช ้“ไม่” ในการกล่าวว่า โดยการไม่ขุดเอาแร่ที่

มีอยูน่อ้ย  

 

(13)  ព្បទេសរម្ពុជាសម្បូរទៅទដាយធនធានធម្ែជាតិ រិទសសធនធានជលផ្សលព្គប់ព្បទភេ ន្ែលមានទៅ
រនុងបឹងេទនែសាប សាឹង េទនែ សម្ុព្េ ែូចជា ព្តី កាត ម្ ខយង រំរឹស បងកង បង្ហគ  ម្រឹ ង្ហវ ។ ធនធានជលផ្សលទងំ
អស់ទនះសុេធសឹងផ្សតល់ព្បទយាជនទ៍ព្ចើនពព្រន្លងចំទពាះព្បជាជនទយើង ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.៦១) 

 “ประเทศกัมพูชาอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรประมงทุกชนิด 

ซ่ึงพบในแม่น ้าโตนเลสาบ คลอง แม่น ้า ทะเล เช่น ปลา ปู หอย กุ ้งฝอย กุ ้งแม่น ้า กุ ้งทะเล 

ปลาหมึก หอยแครง ฯ ทรพัยากรประมงทัง้หมดนีล้ว้นแตใ่หป้ระโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่ประชาชนเรา ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 61) 
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ตวัอย่าง (13) บทความในแบบเรียนกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากร
ประมง โดยเฉพาะในแม่น า้โตนเลสาบ ซึ่งเป็นแหลง่น า้ส  าคญัในประเทศกมัพชูาท่ีมีสตัวน์  า้จ  านวน
หลากหลายสายพนัธุ ์รวมทัง้การพบน า้มนัและแก๊สธรรมชาติใตแ้ม่น า้โตนเลสาบดว้ย การใชก้ริยา
ส่ือถึงความภาคภูมิใจกับทรพัยากรประมงในประเทศกัมพูชาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สัตวน์  า้  
ในกมัพชูาท่ีมีจ  านวนมากเป็นการปลกูฝังใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนเห็นคณุคา่ของทรพัยากรประมง  
 

(14)  ទខតតនីម្ួយៗទៅព្បទេសរម្ពុជាមានធនធានធម្ែជាតិទដាយន្ រៗរីគ្នន  ។ ងែីៗទនះ ទៅទខតត
ម្ណឌ លគិរទីគព្បេះទឃើញធនធានរនុងែីែម៏ានតពម្ែម្យួទេៀត គឺន្រ ៉ៃមាស ។ អនរព្សាវព្ជាវជនជាតិអូន្តសាត លី ាន
ផ្សតល់រត័៌មានថ្ន ទគានររទឃើញន្រ ៉ៃមាស ព្បន្ែលជាងព្ាបំីោនទតានទៅកាេីនិងទម្ម្៉ៃង់ ព្សុរន្រវសីមា ទខតត
ម្ណឌ លគិរ ី។ ន្ផ្សនរខែះពនន្រ ៉ៃមាសរនុងព្សុរទនះ ានព្តូវព្រុម្ែ៊ាុនចិនទធវើវនិិទយាគរួចទៅទែើយ ។ ន្រ ៉ៃមាសទៅ
ម្ណឌ លគិរជីាន្រ ៉ៃមាសន្ែលមានគុណភារលអ អាចយរទៅទធវើជាទព្គឿងអលង្ហក រទផ្សសងៗ សព្មាប់ទព្បើព្ាស់ ឬ
សព្មាប់លរ់ែូរាន ។ …មាសជារូបិយប័ណា សំ្ន់ សព្មាប់ព្េព្េង់ទសែារិចចជាតិ ។ រនុងន្ទម្ជារុលបុព្ត 
រុលធីតាន្ខែរព្តូវជួយ ន្ងររាសម្បតតិធម្ែជាតិទំងទនះឱ្យគង់វងសានយូរអន្ងវង ទែើម្បឱី្យព្បទេសជាតិានររី
ចទព្ម្ើនែូចព្បទេសន្ទន្ទទៅរនុងតំបនអ់ាសីុអាទគនយន៍ិងព្បទេសទជឿនទលឿនទលើរិភរទោរ ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ.៤៤-៤៥) 

 “แต่ละจังหวดัในประเทศกมัพูชามีทรพัยากรธรรมชาติที่แตกต่างกนั ฯ เร็วๆ นีใ้นจงัหวดั

มณฑลคีรีมีการคน้พบทรพัยากรในดินอนัมีค่าอีกชนิดหนึ่งคือแร่ทองค า ฯ นกัวิจยัชาวออสเตรเลีย

ไดใ้หข้อ้มูลว่า เขาไดค้น้พบแร่ทองค าประมาณกว่าแปดลา้นตนัในพืน้ที่หมู่บา้นกาตีและต าบล 

เมมอง อ าเภอแกว้สีมา จังหวดัมณฑลคีรี ฯ บางส่วนของแร่ทองค าในอ าเภอนี ้ไดร้บัการลงทุน 

โดยบริษัทจีนแล้ว ฯ แร่ทองค าในมณฑลคี รีเป็นแร่ทองค าคุณภาพดี สามารถน าไปท า

เครื่องประดับต่างๆ ส าหรับใช้หรือขายได้ ฯ … ทองค าเป็นอัตราแลกเปลี่ยนส าคัญส าหรับ 

การสนับสนุน เศรษฐกิ จชาติ  ฯ  ในนาม เป็นกุลบุต ร กุล ธิดา เขม รต้อ งช่ วยกัน รักษ า

ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีใ้ห ้คงอยู่ยาวนาน เพื่อให้ชาติเจริญรุ่งเรืองเหมือนนานาประเทศ 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในโลก” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 54-55) 
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ตัวอย่าง (14) บทความในแบบเรียนส่ือเจตนาให้ข้อมูลการพบแร่ทองค า
ประมาณกว่าแปดลา้นตนัในพืน้ท่ีหมู่บา้นกาตีและต าบลเมมอง อ าเภอแกว้สีมา จงัหวดัมณฑลคีรี 
ส่ือถึงความอุดมสมบูรณข์องแร่ธาตุทองค าในประเทศกัมพูชา โดยอา้งถึงการคน้พบโดยนกัวิจัย
ชาวออสเตรเลียท าใหข้อ้มลูท่ีน าเสนอในแบบเรียนเกิดความน่าเช่ือถือ รวมถึงการส่ือเจตนาทัง้สั่ง
และชกัจูงใหผู้อ้่านหรือเยาวชนทุกคนรว่มกันดแูลรกัษาทรพัยากรท่ีมีค่าของประเทศใหค้งอยู่และ
รว่มชว่ยกนัพฒันาประเทศใหมี้ความเจรญิรุง่เรืองตอ่ไป 
 

จากตวัอย่าง (11)-(14) แสดงใหเ้ห็นถึงการน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็น
ประเทศท่ีมีทรพัยากรอดุมสมบรูณ ์โดยการใชช้ดุศพัทแ์ละเจตนาเพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงความภาคภูมิใจ 
ความยิ่งใหญ่ของประเทศกมัพชูาท่ีมีทรพัยากรดา้นตา่งๆ ท่ีอดุมสมบรูณ ์ส่งผลดีใหแ้ก่การพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน การน าเสนอเนื ้อหาเก่ียวกับ
ทรพัยากรการเกษตร ซึ่งเป็นการตอกย า้ตัวตนของประชากรเขมรส่วนใหญ่ท่ีเป็นเกษตรกร การ
กล่าวถึงทรพัยากรท่ีมีมูลค่า เช่น น า้มัน ก๊าซธรรมชาติ และทองค า เพ่ือตอ้งการให้ผู้อ่านหรือ
เยาวชนรบัรูถ้ึงขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศโดยการใชท้รพัยากรอันมีค่าเหล่านีเ้ป็น
ปัจจยัในการพฒันา ซึ่งในปัจจบุนัมีบรษิัทตา่งชาตเิขา้มาลงทนุในกมัพชูาเป็นจ านวนมาก เชน่ การ
ท าเหมืองแร่ การขุดเจาะน ้ามัน เป็นต้น (พวงทอง ภวัครพันธุ์, 2552) การมีทรัพยากรท่ีอุดม
สมบรูณจ์ึงเป็นอีกหนึ่งความหวงัในการพฒันาประเทศ ภายหลงัจากความไม่สงบจากภยัสงคราม
เป็นเวลาติดตอ่กนัหลายปี การน าเสนอชดุความคิดนีจ้ึงเป็นเครื่องมือช่วยท าใหผู้อ้่านหรือเยาวชน
เกิดส านึกรกัชาติและภูมิใจในชาติ โดยคิดว่าแมก้มัพชูาจะเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กและมีจ านวน
ประชากรนอ้ย แตก่ารมีทรพัยากรท่ีอดุมสมบรูณจ์ะชว่ยใหป้ระเทศเกิดการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 

4) กัมพูชาผู้ถูกรุกราน 
ในแบบเรียนน าเสนอแนวคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศท่ีถูกรุกรานพบในการ

กล่าวถึงเหตกุารณป์ระวตัิศาสตรใ์นช่วงสมยัการตกเป็นเมืองขึน้ของสยามและการล่าอาณานิคม
ของฝรั่งเศส การท่ีเคยเป็นอาณาจักรท่ียิ่งใหญ่สมัยเมืองพระนครกับความเจริญรุ่งเรืองทาง
วฒันธรรม ท าใหช้าวเขมรรูส้ึกเจ็บปวดเม่ือตอ้งตกอยู่ภายใตก้ารปกครองและการกดข่ีของชาติอ่ืน 
การน าเสนอเนือ้หาว่าประเทศกมัพชูาเป็นประเทศท่ีถกูรุกรานสะทอ้นเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร์
ใหผู้อ้่านหรือเยาวชนทุกคนรบัรูถ้ึงความยากล าบากและความเอารดัเอาเปรียบจากการเขา้มายึด
ครองของชาติอ่ืน การกระตุน้ความรูส้ึกโดยใชเ้หตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์ป็นเครื่องชีน้  า ท าให้
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เกิดความรูส้ึกเกลียดชังและสรา้งอคติให้แก่ประเทศท่ีเคยเข้ามาครอบครองประเทศกัมพูชา 
โดยเฉพาะสยามกับฝรั่งเศสท่ีเป็นชาติท่ีประเทศกัมพูชากล่าวถึงโดยการเรียกว่าเป็นผู้รุกราน 
นอกจากนี ้ความขดัแยง้จากความสมัพันธร์ะหว่างประเทศไทย-กัมพูชา กรณีปราสาทพระวิหาร
ปรากฏการผลิตซ า้ชุดความคิดเก่ียวกับการท่ีประเทศไทยรุกรานประเทศกัมพูชา ซึ่งประเด็นเรื่อง
ปราสาทพระวิหารเป็นประเด็นความขดัแยง้ท่ีมีความอ่อนไหว สามารถปลกุกระแสความเกลียดชงั
และความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาอยู่เสมอ โดยเหตุการณ์เหล่านีถู้ก
น าเสนอผา่นแบบเรียนใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนไดเ้รียนรูต้ัง้แตเ่ดก็ ดงัตวัอยา่ง 

 
(15)  រនុងរាជយព្រះចនារាជា (គ.ស.១៥០២) ព្បទេសន្ខែរសាិតទៅចំណុះព្បទេសទសៀម្ ។ ទរលទន្ទះ ទសាច
ទសៀម្ានបញ្ជូ នបុព្តាម្យួអងគម្រព្តួតព្តានគរន្ខែរ ។ ទដាយ ចឺប់នឹងការជិះជាន់ឈាែ នពានរបស់ទសៀម្ 
ព្រះចនារាជារស៏មាែ បប់ុព្តាទន្ទះទៅ ។ ព្រះទៅទសៀម្ទព្កាធយា៉ៃ ង ែ្ ងំ រទ៏លើរេរ័ម្រវាយព្រុងលន្ងវរ ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៤) 

“ในรัชสมัยพระจันราชา (ค.ศ. 1502) ประเทศเขมรอยู่ภายใตป้ระเทศเสียม ฯ ครานัน้

กษัตริย์ เสียมไดส้่งพระราชโอรสพระองค์หนึ่งไปปกครองนครเขมร ฯ ดว้ยความเจ็บปวดและความ

กดขี่จากเสียมผูรุ้กราน พระจนัราชาไดส้งัหารพระราชโอรสนัน้ไป ฯ พระเจา้เสียมโกรธมาก ก็ยก

กองทพัเขา้โจมตีกรุงละแวก (ព្រុងលន្ងវរ)1 ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 4) 
 

ตวัอยา่ง (15) กล่าวถึงเหตกุารณก์ารเขา้ยึดครองเขมรของสยาม โดยแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตดัตอนและเรียบเรียงจากประชุมนิทานพืน้บา้นเขมร ภาคที่ 8 

หนา้ 8(ែរព្សង់និងន្រសព្ម្ួលរីទសៀវទៅ ព្បជុំទរឿងទព្រងន្ខែរ ភាគេី៨ េំរ័រេី៨) ซึ่งเป็นต านานหรือเรื่อง

เล่าท่ีสืบทอดกันมา ไม่ใช่ขอ้เท็จจริงท่ีพิสูจนไ์ด้  (เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ,์ 2547) การยกนิทาน

พื ้นบ้านเขมร วรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเล่ากันแบบปากต่อปากมาใช้เป็นเนื ้อหาในการสอนใน

แบบเรียน คือ กระบวนการผลิตซ า้ชดุความคิดเก่ียวกบัการรุกรานกมัพชูาของสยาม การเรียกชาติ

พนัธุ ์เสยีม (ទសៀម្) ในเชิงดถูกูและแฝงอคตคิวามเกลียดชงั การใชส้ว่นขยายความเชิงลบเพ่ือแสดง

                                                   
1
 กรุงละแวก (ព្រុងលន្ងវរ) เป็นชื่อเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรเขมรสมัยหลงัเมืองพระนคร ปัจจุบันอยู่ในพืน้ที่จังหวดั 

ก าปงสะปือ 
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ความเจ็บปวดท่ีถูกปกครอง และแสดงความรุนแรงท่ีสยามเขา้โจมตีกรุงละแวก เมืองหลวงของ

กมัพชูาในสมยันัน้  

 

(16)  ទសន្ទទម្ឿង ជាវរីជនែ៏អង់អាចកាែ ហាន ។ ទោរានទធវើរលិរម្ែែ៏ធំទធងទែើម្បជីាតិមាតុភូម្ិ ។ ទៅ
រនុងព្គ្នន្ែលនគរន្ខែរទរើតចម្ាំងជាម្ួយរួរទសៀម្ឈាែ នពាន ទសន្ទទម្ឿង សុខចិតតបូជាជីវតិទំងខែួនទោរ 
ព្បរនធ និងរូនរីរន្ទរទ់េៀត ។ ទបសររម្ែទនះ បង្ហា ញរី វរីភារែ៏ទមាះម្ុត ទព្ពាះទោរហា៊ា នទោតចូលទៅរនុងរ
ទតត ន្ែលមានសុេធន្តចព្ម្ូង ទែើម្បទីៅទរណឌ េ័រទ ែ្ ចម្រចាំងជាម្ួយេ័រទសៀម្ ។ ការលះបង់របស់ទសន្ទ
ទម្ឿង បង្ហា ញរីេឹរចិតតទសនហាជាតិមាតុភូម្យិា៉ៃ ងម្ុតមា ំ។ ទបសររម្ែរបស់ទសន្ទទម្ឿង ព្បរនធ រូន រិតជាាន
ន្ទមំ្រនូវទជាគជ័យជូននគរន្ខែរ ទពាលគឺទធវើឱ្យន្ខែររទំដាះព្បទេសជាតិ រចួផុ្សតរីការព្តួតព្តារបស់រួរទសៀម្ ។ វរី
ភារទនះ ទធវើឱ្យរូនន្ខែរព្គប់រូបទៅចងចំជានិចច តាំងរីអតីតកាលរែូតែល់បចចុបបនន ។ ទែើម្បសីន្ម្តងនូវការែឹង
គុណ និងការទគ្នររចំទពាះទសន្ទទម្ឿង ទគានរសាងរូប សំណារនិងរន្នែងសព្មាប់ទធវើសកាក របូជាចំទពាះ
ទោរ ។ ទែើយានព្បសិេធន្ទម្ថ្ន “អនរតាឃ្លែ ំងទម្ឿង” ន្ែលមានេីតាំងទៅរនុងទខតតទពាធិ៍សាត់ ។ បចចុបបនន
ព្បជាជនេូទៅន្តងន្ទគំ្នន ទធវើការបងួសួង និងទៅទគ្នររបូជាទៅេីទន្ទះតាម្េមាែ បម់្និន្ែលអារ់្នទ ើយ ។ 

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៥) 

 “เสนาเมืองเป็นวีรชนผูอ้งอาจกลา้หาญ ฯ ท่านเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อชาติมาตุภูมิ ฯ 

ในคราทีน่ครเขมรเกิดรบกบัพวกเสยีมผูรุ้กราน เสนาเมืองเต็มใจทีส่ละชีวิตของตวัทา่น ภรรยาและ

ลูกอีกสองคน ฯ ภารกิจนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงวีรกรรมทีก่ลา้หาญ  เพราะท่านกลา้ทีจ่ะกระโดดลงไปใน

หลุมที่เต็มไปดว้ยไมไ้ผ่ที่แหลมคม เพือ่เกณฑ์ทพัผีเขา้ต่อสูก้ับทพัเสียม ฯ การเสียสละของเสนา

เมืองแสดงใหเ้ห็นถึงความรกัชาติ ฯ ภารกิจของเสนาเมือง ภรรยา และลูก ๆ น าความส าเร็จมาสู่

นครเขมร ผลคือท าใหเ้ขมรไดป้ลดปล่อยประเทศใหเ้ป็นอิสระจากการควบคุมของพวกเสียม ฯ 

ความกล้าหาญนี ้ท าให้ลูกเขมรทุกคนจ าได้เป็นนิจ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ฯ เพื่อแสดง 

การรูค้ณุและการเคารพต่อเสนาเมือง เขาไดส้รา้งรูปป้ันและสถานทีส่  าหรบัท าการสกัการะแก่ท่าน 

ฯ  และไดป้ระสทิธิน์ามว่า “เนียะตาคลงัเมือง (អនរតាឃ្លែ ងំទម្ឿង)1” ซ่ึงมีทีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัโพธิสตัว ์ฯ 

ปัจจุบนัประชาชนทั่วไปมกัพากนัไปท าการบวงสรวงและเคารพบูชาทีน่ั่นเหมือนเดมิไม่ยขาดเลย”  
(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 15) 

                                                   
1
 เนียะตาคลงัเมือง (អនរតាឃ្លែ ំងទម្ឿង) มากจากค าว่า เนียะตา  (អនរតា) หมายถึง ผทีีม่ีหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองใหค้นใน
ชุมชนอยู่เย็นเป็นสขุ และค าว่า คลงั (ឃ្លែ ំង) หมายถึง สถานที่เก็บรกัษาทรพัย์สมบตั ิจึงเป็นการยกย่องใหเ้สนาเมืองเป็นผี
บรรพบรุุษทีค่อยดแูลประเทศกมัพชูา 
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ตวัอย่าง (16) กล่าวถึงวีรชนเขมรผูห้นึ่งนามว่า เสนาเมือง (ទសន្ទទម្ឿង) ท่ีเสียสละ

ชีวิตของตนเอง รวมทั้งภรรยาและลูก โดยการกระโดดลงไปในหลุมไม้ไผ่จนถึงแก่ความตาย  
เพ่ือจะได้เป็นแม่ทัพในการเกณฑ์กองทัพผีเพ่ือต่อสู้กับสยาม เรื่องนี ้เป็นนิทานพื ้นบ้านเขมร
ประเภทนิทานวีรบุษ (hero tale) ซึ่งเป็นนิทานท่ีกล่าวถึงคุณธรรม ความสามารถ ฉลาดเฉลียว 
ความกลา้หาญของบุคคล ส่วนมากเป็นวีรบุรุษของชาติหรือบา้นเมือง ในแบบเรียนใชส้่วนขยาย
ความเชิงบวกเพ่ือแสดงความกล้าหาญในการช่ืนชมยกย่องผู้เสียสละชีวิตให้แก่ประเทศ  
จนสามารถใหก้ัมพูชาหลุดพ้นจากการปกครองอันกดข่ีและรุกรานของสยามได ้การเรียกสยาม 
ในฐานะชาติท่ีรุกรานกัมพูชา เพ่ือท าใหผู้อ้่านหรือเยาวชนรบัรูถ้ึงพฤติกรรมของสยามในทางลบ 
การปลกูฝังชุดความคิดนีใ้นแบบเรียนจึงเป็นการก่อตวัของแนวคิดชาตินิยมในผูอ้่านหรือเยาวชน
และสรา้งอคตติอ่ประเทศไทยโดยใชเ้หตกุารณแ์ละเรื่องราวประวตัิศาสตร ์(ศานต ิภกัดีค า, 2546)  

 
(17)  ការឈាែ នពាន ៤ ទលើររបស់ទសៀម្ម្រទលើរម្ពុជា ព្រំន្ែនព្ាសាេព្រះវហិារ : ការវាយព្បហារទលើរេី
៤ របស់រងេរ័ទសៀម្ម្រទលើរម្ពុជា កាលរីព្រឹរពងៃេី ២៧ ន្ខរុម្ភោៈ ឆ្ន  ំ២០១១ ានបញ្ចបរ់នុងរងវងព់្បមាណ 
២០ ន្ទេី ទដាយទធវើឱ្យទហានទសៀម្ ៤ ន្ទរ់ានសាែ ប ់។ ចំន្ណរការវាយព្បហារធំកាលរី យបព់ងៃេី ៦ រុម្ភោៈ 
ព្តូវានកាន្សតរីររបស់ទសៀម្និយាយថ្ន រងេរ័រម្ពុជាាញ់ព្តូវចំណុច សំ្ន់ៗ ជាទព្ចើន រែូតែល់បងខំឱ្យ
ទម្េរ័ទសៀម្បញ្ញជ ឱ្យបិេព្ចរទវ រព្រំន្ែនម្យួចំនួន ែ្ ចន្ព្រងអនរទសុើបការណ៍រម្ពុជាចូលែល់ ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៥២) 

“การรุกราน 4 ครัง้ของเสียมมาบนพืน้ที่กมัพูชา พรมแดนปราสาทพระวิหาร: การโจมตี

ครัง้ที่ 4 ของกองทพัเสียมมาบนพืน้ทีก่มัพูชา ในเชา้วนัที่ 27 เดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2011  ไดส้ิน้สุด

ลงในเวลาประมาณ 20 นาที โดยท าใหท้หารเสียมเสียชีวิต 4 นาย ฯ ส่วนการโจมตีครัง้ใหญ่  

ในค ่าวนัที ่6 กุมภาพนัธ์ ไดร้บัการรายงานจากหนงัสือพิมพ์เสียม 2 ฉบบั ระบุว่ากองทพักมัพูชา 

ยิงไปยังจุดส าคัญๆ หลายจุด จนท าใหแ้ม่ทัพเสียมปิดช่องพรมแดนบางส่วนเพราะเกรงกลัว

สายลบักมัพชูาเขา้ถงึ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 52) 
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ตัวอย่าง (17) กล่าวถึงเหตุการณ์การปะทะกันของกองทัพไทยและกองทัพ
กัมพูชา โดยการตัดตอนและเรียบเรียงจากหนังสือพิมพ์รัศมีกัมพูชา ฉบับที่ 54 วันองัคารที่ 8 
กุมภาพนัธ์ ปี 2011  (ែរព្សង់និងសព្ម្ួលរីកាន្សតរសែីរម្ពុជាទលខ៥ ៤ ២៤ ពងៃអង្ហគ រេី ៨ ន្ខរុម្ភោៈ ឆ្ន ំ
២០១១) การใชเ้นือ้หาของประเดน็ขา่วการเมืองมาบรรจไุวใ้นแบบเรียนเพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน 
เป็นการส่ือเจตนาใหข้อ้มลูกบัชาวเขมรเก่ียวกบัการรุกรานของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2011 เขา้มา
ในดนิแดนของประเทศกมัพชูาเป็นจ านวน4 ครัง้ ในแบบเรียนใชก้ารเรียกทหารไทยว่า เสียม แสดง
ถึงการแบง่แยกและมีความหมายเชิงลบ ขณะเดียวกนัจากแบบเรียนมกัพบการส่ือเจตนาใหข้อ้มลู
ในการกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพท่ีสามารถสรา้งความเกรงกลวัใหแ้ก่ฝ่ายไทยต่อยุทธวิธี
การรบของกัมพูชา เพ่ือปลูกฝังความยิ่ งใหญ่ ของกัมพูชาให้ผู้อ่านหรือเยาวชนซึมซับ  
ในความกลา้หาญของทหารฝ่ายกมัพชูา 
 

(18)  ព្រឡាទហាម្គងជ់ាម្ន្តនតីន្ខែរទសនហាជាតិម្យួរូបន្ែលានតស៊ាូ  ព្បឆ្ងំនឹងការគ្នបសងកត់របស់អាណា
និគម្ និយម្ារាងំ ។ ទោរានទធវើរលិរម្ែយា៉ៃ ងធំទធងទែើម្បទីរ ើបព្ម្ះទចញរីនិម្ព្តួតព្តារបស់ារាងំ ។ ទោរ
មានេឹរចិតតអង់អាចកាែ ហាន តស៊ាូ ព្បឆ្ំងនឹងបរទេសឈាែ នពាន ។ ារាងំែឹងរីទគ្នលជំែរ និងគំនិតរបស់
ទោរ រ៏ានររម្ទធាាយចប់ទោរ ។ ទោរព្តូវរួរអាណានិគម្ារាំងចប់ាន និងយរទៅទធវើ
ទរុណរម្ែទដាយសមាៃ ត់ ។ ព្រះេិនររលិចព្សឹម្ាត់ទៅ ទរលព្រលប់រ៏ខិតចូលម្រែល់ ទធវើឱ្យព្សអាប់ព្គប់
េិសេី ។ រា៉ៃ ល់ារាងំានន្ទំទោរឃ្លែ តទចញរីវតតឧណាា ទោម្ទឆ្ព ះទៅកាន់េិសឧតតរ ។ ទៅទលើន្ទវា ពែ
ទំងរីររបស់ទោរព្តូវជាប់ទ ន្ ះ ខែួនទោរព្តូវទគចងទផ្ទអ បនឹងបំរង់ន្ផ្សសង ។ ព្រឡាទហាម្គង់ព្តម្ង់ព្តទមាច
មាន រ់ឯង េឹរម្ុខទព្រៀម្ព្រំជារនែឹរ ។ ប៉ៃុន្នតសាែ រតីទសនហាជាតិមាតុភូម្ិ រុំានទធវើឱ្យទោរតរ់សែុ តទ ើយ 
ទទះបីជាទោរានែឹងខែួនចាស់ថ្ន ព្តូវេេួលម្រណភារទដាយសារពែឃ្លតររារាងំរ៏ទដាយ ។ ទៅែទងាើម្
ចុងទព្កាយ ទោរនឹរែល់គុណឪរុរមាត យ ព្រះសងឃ ព្បជាជនន្ខែរ និងនឹរែល់រម្ពុជាមាតុភូម្ិជាេីទសនហា
របស់ទោរ ។ ការាត់បង់វរីជនទសនហាជាតិរូបទនះ ទធវើឱ្យទយើងទសារសាត យ អាណិតអាសូរពព្រន្លង ។ 
ព្រឡាទហាម្គង់ានាត់បង់ជីវតិចរឆ្ៃ យរីទយើងរិតន្ម្ន ប៉ៃុន្នតរិតតិន្ទម្និងវរីភាររបស់ទោរានម្រ
សណាិ តទៅជាបន់ឹងែួងព្រលឹងរូនន្ខែរជានិចច ។  

(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.១៤) 

“กลาโหมคงเป็นมนตรีเขมรผูร้ักชาติคนหนึ่งที่ต่อสูก้ับการกดขี่ของระบอบอาณานิคม 

ฝรั่งเศส ฯ ท่านเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อหลุดพน้จากแอกที่ควบคุมของฝรั่งเศส ฯ ท่านมีน ้าใจ

องอาจกลา้หาญต่อสูก้บัต่างชาติผูรุ้กราน ฯ ฝรั่งเศสรูถ้ึงท่าทีและความคิดของท่าน ก็ไดห้าอุบาย

จบัทา่น ฯ ทา่นถูกพวกอาณานคิมฝรั่งเศสจบัไดแ้ละน าไปท าทารุณกรรมอยา่งเงยีบๆ ฯ พระทนิกร

ค่อยๆ เลือนหาย เวลาค ่าค่อยๆ เคลื่อนเขา้มาถึงท าใหม้ืดมนไปทุกที่ ฯ อยู่บนเรือมือทัง้สองขา้ง
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ของทา่นถูกมดั ตวัท่านถูกผูกไวก้บัปลอ่งไฟ ฯ กลาโหมคงอยูต่ามล าพงั สหีนา้ตรอมตรมเป็นอยา่ง

มาก ฯ แตจิ่ตวญิญาณรกัชาติมาตภูุมิไม่ไดท้ าใหท้า่นตกใจกลวัเลย แมว้า่ท่านจะรูต้วัวา่แนน่อนว่า 

ตอ้งตายดว้ยน ้ามือของฆาตกรฝรั่งเศสก็ตาม ฯ ในลมหายใจสุดทา้ย ท่านคิดถึงบุญคุณพ่อแม่ 

พระสงฆ์  ประชาชนเขมร ชาวกัมพูชา และคิดถึงกัมพูชามาตุภูมิอันเป็นที่รักของท่าน ฯ  

การสูญเสียวีรชนผูร้กัชาติท่านนี ้ท าใหเ้ราเสียใจอย่างสุดซึ้ง ฯ กลาโหมคงเสียสละชีวิตไปไกล 

จากพวกเราก็จริง แตก่ิตตศิพัทแ์ละวรีภาพของทา่นยงัอยูเ่ป็นขวญัแก่ลูกเขมรอยูเ่สมอ”  

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 15) 

ตวัอย่าง (18) กล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรท่ี์ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชา
ดว้ยระบบอาณานิคม กลาโหมคง (ព្រឡាទហាម្គង់) วีรชนเขมรท่ีลุกขึน้ต่อตา้นระบอบอาณานิคม
ของฝรั่งเศส ซึ่งปกครองกมัพชูาดว้ยความกดข่ี การเรียกผูรุ้กรานกบัฝรั่งเศสในฐานะผูรุ้กรานและ
การเป็นฆาตกรสังหารชาวเขมรผูร้กัชาติ การใชส้่วนขยายความเชิงลบเพ่ือแสดงความรุนแรงถึง
การกระท าท่ีทารุณโหดรา้ยของฝรั่งเศสต่อชาวเขมร การช่ืนชมกลาโหมคงโดยใชส้่วนขยายความ
เชิงบวกเพ่ือแสดงความกล้าหาญใหเ้ห็นว่าชาวเขมรไม่ยอมอยู่ใตอ้  านาจของฝรั่งเศส ถึงแมว้่า
แสนยานุภาพทางการทหารไม่สามารถสู้ฝรั่งเศสได ้แต่ความกล้าหาญและน า้ใจอันเด็ดเด่ียว  
ของชาวเขมรกลับเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ ท าให้กลาโหมคงเป็นต้นแบบของวีรชนเขมรท่ีรกัชาติ  
รกัแผน่ดนิและควรท่ีเยาวชนรุน่หลงัยดึถือปฏิบตัเิป็นแบบอย่างตอ่ไป 

จากตัวอย่าง (15)-(18) แบบเรียนน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศ 
ท่ีถูกรุกราน โดยเฉพาะจากประเทศไทยและฝรั่งเศส การน าเหตกุารณท์างประวตัิศาสตร ์นิทาน
พืน้บ้าน หรือข่าวจากหนังสือพิมพ์มาใช้ในการเรียบเรียงตัวบทในแบบเรียน มีความสัมพันธ์
เก่ียวกับการรบัรูข้องผู้รบัสาร เช่น เรื่องเสนาเมืองท่ีสละชีวิตของตนเองและครอบครวัเพ่ือเกณฑ์
กองทพัผีมาต่อสูก้ับสยาม เป็นนิทานพืน้บา้นประเภทนิทานวีรบุรุษซึ่งย่อมมีความเหนือจริงและ
สรา้งจินตนาการใหแ้ก่ผูร้บัสารไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้นี ้ยงักล่าวถึงการสกัการบูชา เนียะตาคลงัเมือง 
(អនរតាឃ្លែ ំងទម្ឿង) ในฐานะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวเขมรเคารพบูชา ถึงแมว้่าจะไม่ใช่บุคคลท่ีมีตวัตนจริง
ในประวตัิศาสตร ์การใชข้่าวจากหนงัสือพิมพเ์พ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกับการรุกรานและรุกล า้อธิปไตย
ของประเทศกมัพชูาเขา้มาในพืน้ท่ีปราสาทพระวิหารสรา้งความน่าเช่ือถือใหม้ากขึน้ เน่ืองจากเป็น
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นขอ้เท็จจริง ถึงแมเ้หตุการณ์ในข่าวจะเกิดในปี ค.ศ. 2011 แต่การผลิตซ า้ชุด
ความคิดยังคงด าเนินต่อไปตราบใดท่ีใชแ้บบเรียนฉบบัปี ค.ศ. 2016 ซึ่งการปรบัปรุงและจัดท า
แบบเรียนเล่มใหม่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน จึงท าให้เกิดการผลิตซ า้ทางความคิดให้แก่ ผู้อ่านหรือ
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เยาวชนอย่างตอ่เน่ือง การใชเ้หตกุารณท์างประวตัิศาสตรเ์พ่ือชีใ้หเ้ห็นความเจ็บปวดจากการกดข่ี
ข่มเหงของฝรั่งเศสท่ี กระท าต่อชาวเขมรในช่วงการปกครองดว้ยระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศส  
เป็นประเด็นทางประวตัิศาสตรมี์ผลต่อความทรงจ าและการปลกุจิตส านึกชาตินิยมของผูอ้่านหรือ
เยาวชนใหเ้กิดความเกลียดชงัและเตือนความทรงจ าต่อการกระท าของฝรั่งเศสในฐานะผูรุ้กราน
ประเทศกมัพชูา 

 
5) ความเหีย้มโหดของเขมรแดง 

การน าเสนอชุดความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์
ในแบบเรียน จากการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่เพ่ือใหผู้อ้า่นหรือเยาวชนรบัรูถ้ึงการกระท าอนัโหดเหีย้ม
ทารุณของเขมรแดงจึงน าเสนอเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในสมัยการปกครองโดยระบอบ 
ของเขมรแดง ระหว่างปี ค.ศ. 1975-1979 โดยการใช้อุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบสุดโต่ ง  
จนน าไปสู่การอพยพคนออกจากเมืองเพ่ือไปท างานในชนบทเพ่ือสรา้งสงัคมไรช้นชัน้ ผูค้นจ านวน
มากตอ้งเสียชีวิตจากการถูกสังหาร และการถูกบงัคบัใหท้  างานหนัก การด ารงชีวิตท่ีขาดแคลน
อาหารและยารักษาโรคท าให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนและอดอยากเป็นจ านวนมาก  
การหวาดระแวงต่อการทรยศอุดมการณ์คอมมิวนิสตข์องเขมรแดงน าไปสู่การจับกุม ทรมาน  
และสงัหารผูค้นเป็นจ านวนมาก การกวาดลา้งผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นศตัรูต่ออุดมการณข์องเขมร
แดงถกูจบักมุไปขงัไวใ้น คกุตวลสแลง (េួលន្សែង) ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีถกูกล่าวขวญัถึงความโหดเหีย้ม
ทารุณ เป็นสถานท่ีกักขังและก าจัดศัตรูทางการเมือง โดยการทรมานเหย่ือเพ่ือใหส้ารภาพและ
น าไปสงัหาร เหตกุารณฆ์่าลา้งเผ่าพนัธุอ์นัโหดเหีย้มท่ีเกิดขึน้ในประเทศกัมพูชาเป็นเหตกุารณ์ท่ี
สรา้งความเจ็บปวดท่ีสุดให้แก่ชาวเขมร (พวงทอง รุ่งสวัสดิทรพัย์, 2541) แบบเรียนท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดให้ผู้อ่านหรือเยาวชนรุ่นหลังรับรู ้ถึงการกระท าอันโหดเหี ้ยมทารุณของเขมรแดง  
ดงัตวัอยา่ง 
(19)  ពងៃេី ១៧ ទម្សា ១៩៧៥ ខញុ ំានជួបទែតុការណ៍ែរ៏នធតម់្យួ គឺព្គួសារខញុ ំ និងព្បជាជនេូទងំព្បទេស 
ព្តូវន្ខែរព្រែម្ជទម្ែៀសទចញរីេីព្រុង ទដាយព្បញបព់្បញល់បំផុ្សត ។  
ពងៃេី ៧ ម្ររា ១៩៧៩ ខញុ ំានេេួលទសចរតីររីរាយ ររទ់ៅត យា៉ៃ ង ែ្ ងំ ទដាយព្រុម្ព្គួសារខញុ ំានវលិព្ត បចូ់ល
ម្ររស់ទៅេីព្រុងភនទំរញវញិ ។  
 

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨០) 

 “วันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1975 ฉันได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองอย่างหนึ่ง คือ

ครอบครวัของฉนัและประชาชนทัง้ประเทศ ถูกเขมรแดงเกณฑ์ใหอ้อกจากเมืองหลวงดว่นทีส่ดุ ฯ 
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 วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1979 ฉันได้รับความเบิกบานส าราญใจอย่างมาก เนื่องจาก

ครอบครวัของฉนัไดก้ลบัมาอยู่ร่วมกนัทีก่รุงพนมเปญ ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น.80) 

 

ตวัอย่าง (19) กล่าวถึงเหตุการณ์ใน วันท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1975 ซึ่งเป็นวันท่ี
เริ่มตน้การยึดครองประเทศของกลุ่มเขมรแดง ในแบบเรียนปรากฏการเรียกกลุ่มการเมือง เขมร
แดง การใช้ส่วนขยายความเชิงลบเพ่ือบรรยายถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวเขมรท่ีอยู่ภายใต้ 
การปกครองอันโหดเหี ้ยมของเขมรแดง โดยการอพยพประชาชนออกจากเมืองหลวง  
เพ่ือเปล่ียนแปลงโครงสรา้งสังคมใหเ้ป็นสังคมเกษตรแบบดัง้เดิม ก าจัดชนชัน้นายทุน ไม่พึ่งพา
ต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงสังคมอย่างสุดโต่งน ามาซึ่งความทุกขท์รมานและการเสียชีวิต  
ของผู้คนจ านวนมากจากการท างานหนัก การขาดแคลนอาหาร และยารักษาโรค รวมทั้ง  
การสงัหารในขอ้หาศตัรูตอ่อุดมการณ ์ส่วนวนัท่ี 7 มกราคม ค.ศ. 1979 เป็นวนัท่ีกองทพัเวียดนาม
บุกเข้ายึดกรุงพนมเปญและปลดปล่อยชาวเขมรจากการปกครองของเขมรแดง ในแบบเรียน
ปรากฏการใชส้่วนขยายความเชิงบวกเพ่ือส่ือถึงความปลาบปลืม้ใจท่ีการหลดุพน้จากการปกครอง
อนัโหดรา้ยทารุณของเขมรแดง ภายใตก้ารยึดครองของเวียดนามซึ่งมีกลุม่ทหารเขมรแดงท่ีเปล่ียน
ใจเข้าร่วมกับกองทัพเวียดนามเพ่ือโค่นล้มระบอบเขมรแดง กลุ่มทหารท่ีเข้าร่วมกับเวียดนาม
ปัจจบุนัไดด้  ารงต าแหน่งท่ีส าคญัในรฐับาลกมัพชูา เช่น นายฮนุ เซน ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี
ของประเทศกมัพชูาในปัจจบุนั 
 

(20)  ខញុ ំមានចិតតរនធត់និងទ ែ្ ចផ្សាបំផុ្សត ទដាយានទឃើញ្អឹងលោែ៍រាល ម្នុសសជាទព្ចើន ព្តូវានទគ
យរម្រទរៀបតម្កល់េុរទធវើសកាក របូជា និងទែើម្បឱី្យរូនទៅជំន្ទន់ទព្កាយានែឹងានទឃើញ និងចងចំអំទរើ
ព្បល័យរូជសាសន៍របស់រួរន្ខែរព្រែម្ ។ ទយើងានទែើរទម្ើលរទតត ធំៗន្ែល ទគរប់សររមួ្ និងានចូលេ
សសន្ទសារម្នីារតម្កល់ឯរសារ ។ រនុងទន្ទះ ទគានបិេរូបងត និងទឈាែ ះអនរន្ែលទគានសមាែ ប់ទៅេីទន្ទះ ។ 
ម្រែល់រូបន្ទយទហានមាន រ់ អនរមា៉ៃ រ់ រព្េឹងយំខសរឹខសួល ទែើយព្ាប់ខញុ ំថ្នបុរសទន្ទះ គឺជាបងជីែូនម្ួយ
របស់គ្នត់ ។ អនរមា៉ៃ រ់និយាយទរឿងរា៉ៃ វែ៏ទរុណរបស់ទោរឣ៊ាំទន្ទះ ទធវើឱ្យខញុ ំម្ិនអាចេប់េឹរន្ភនរានទ ើយ ។ 
ទៅជិតទន្ទះ ខញុ ំព្រឺរាលនឹងឧបររណ៍ន្ែលរួរន្ខែរព្រែម្ទព្បើព្ាស់ ទែើម្បទីធវើទរុណរម្ែ និងសមាែ ប់ម្នុសសែូច
ជា ែង្ហក ប ់រូទៅ ញញួរ ចបកាប ់។ េិែាភារទៅេីទន្ទះ ទធវើឱ្យខញុ ំចងចជំាទរៀងរែូត ។  

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៥, ២០១៦, េ.៨២) 



  124 

“ฉนัรูส้ึกตกใจกลวัและเศรา้ใจที่สดุ เมื่อไดเ้ห็นกะโหลกของผูค้นจ านวนมากถูกเก็บไวเ้พือ่

สกัการบูชาและเพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดเ้หน็และระลกึถงึการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ของพวกเขมรแดง ฯ เราได้

เดินดูหลุมใหญ่ๆ ที่เขาไดฝ้ังศพรวมกนั และไดเ้ยี่ยมพิพิธภัณฑ์แสดงเอกสาร ฯ ในนัน้ เขาไดต้ิด

ภาพถ่ายและชื่อของผูเ้สียชีวิตอยู่ที่นั่น ฯ มาถึงภาพนายทหารคนหนึ่ง แม่ยืนนิ่งรอ้งไหส้ะอืน้  

แลว้บอกฉนัว่าชายคนนัน้เป็นลูกพีลู่กนอ้งของแม่ ฯ แม่เล่าเรือ่งราวของลงุทีถู่กทารุณ ท าใหฉ้นัไม่

สามารถกลัน้น า้ตาไดเ้ลย ฯ ในบริเวณใกลเ้คียงนัน้ ฉนัขนหวัลกุกบัอปุกรณ์ทีพ่วกเขมรแดงใชเ้พือ่

ท าทารุณกรรมและฆ่าคน เช่น คมี ขวาน คอ้น และจอบ ฯ  ภาพทีเ่หน็นัน้ท าใหฉ้นัจ าไดต้ลอด ฯ ”  

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 5, 2016, น. 90) 

 

ตัวอย่าง (20)  กล่าวถึงความรูส้ึกของชาวเขมรท่ีรบัรูถ้ึงเหตุการณ์การฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ท่ีเกิดขึน้ในประเทศกัมพูชาโดยกลุ่มเขมรแดง การใชส้่วนขยายความเชิงลบ เพ่ือส่ือถึง  
การปกครองอันทารุณโหดเหีย้มและป่าเถ่ือน รวมทั้งการสังหารชาวเขมรท่ีตกเป็นเหย่ือในช่วง  
การปกครองโดยระบอบเขมรแดง แบบเรียนตอ้งการน าเสนอเรื่องราวความโหดรา้ยผ่านบทความ 
บนัทึก ส่ือเจตนาให้ขอ้มูลเพ่ือแสดงขอ้เท็จจริงใหผู้อ้่านหรือเยาวชนทุกคนควรจดจ าเหตุการณ์
ความรุนแรงครัง้นีไ้ว ้เพ่ือตอกย า้การท าลายประเทศและประชาชนเขมรจากฝีมือของกลุม่เขมรแดง 
นอกจากนี ้ปรากฏการเรียกกลุม่การเมือง เขมรแดง ท่ีมีอดุมการณท์างการเมืองตรงขา้มกบัรฐับาล 
เพ่ือแสดงออกถึงความรูส้ึกของชาวเขมรท่ีไดร้บัผลกระทบหรือรบัรูต้อ่เหตกุารณส์งัหารและกระท า
ทารุณกรรมตอ่ชาวเขมร การใชเ้ครื่องมือในการทรมานท่ีนา่สยดสยอง การย า้เตือนภาพเหตกุารณ์
ฆา่ลา้งเผา่พนัธุใ์นกมัพชูา 

จากตวัอย่าง (19)-(20) แสดงใหเ้ห็นถึงภาพความโหดเหีย้มของระบอบเขมรแดง
ท่ีสรา้งความอดอยากหิวโหย ความทารุณโหดรา้ย และการฆ่าลา้งเผา่พนัธุท่ี์น  ามาซึ่งความสญูเสีย
ชีวิตของผูค้นเป็นจ านวนมาก ชดุความคิดเก่ียวกบัความโหดเหีย้ม การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุใ์นกมัพชูา
เป็นสิ่งท่ีรฐัตอ้งการใหผู้อ้่านหรือเยาวชนพึงระลึกถึงผลเสียของความรุนแรง และการใชอ้ดุมการณ์
คอมมิวนิสตอ์นัสดุโตง่ การฆ่าลา้งเผ่าพนัธุโ์ดยฝีมือของเขมรแดงจึงเป็นภาพเหตกุารณท่ี์ชาวเขมร
ลืมไม่ลง และต้องน ามาเป็นบทเรียนในการอยู่ร่วมกันในประเทศ โดยใช้ความเอื ้ออาทร  
ความสามคัคี เพ่ือไม่ใหเ้กิดความแตกแยกทางสงัคม เขมรแดงเป็นตวัรา้ยทางประวตัิศาสตรท่ี์ทิง้
ร่องรอยบาดแผลความเจ็บปวดไวใ้หช้าวเขมรทุกคน การสรา้งความน่ากลัวและความโหดรา้ย
ให้แก่เขมรแดงซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันท่ีได้อ านาจทางการเมืองมาจาก  
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การโค่นล้มเขมรแดงในปี ค.ศ  1979 การน าเสนอชุดความคิดเก่ียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
ในประเทศกัมพูชาเป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐบาลในการยึดอ านาจ  
จากเขมรแดง การผลิตซ า้ความรุนแรงและโหดรา้ยของเขมรแดงเป็นวิธีการทางการเมืองในการ
สรา้งความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจใหแ้ก่รฐับาล แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษา
ของประเทศกัมพูชาท าหนา้ท่ีเสมือนส่ือกลางการส่งตอ่ชุดความคิดท่ีรฐับาลสรา้งใหก้ับเขมรแดง 
การรบัรูเ้หตุการณ์และการกระท าของเขมรแดงจากฝ่ังรฐับาลจึงเป็นการผลิตตัวบทเพ่ือรบัใช้ 
ผูมี้อ านาจ การใชช้ดุศพัทแ์ละเจตนาท่ีปรากฏในแบบเรียนเป็นไปในทางลบเม่ือกล่าวถึงเขมรแดง
และใชใ้นทางบวกเม่ือกล่าวถึงเหตุการณ์การโค่นลม้ระบอบเขมรแดงซึ่งเป็นผลงานของรฐับาล 
เพ่ือใหผู้อ้่านหรือเยาวชนชาวเขมรรบัรูแ้ละเขา้ใจว่ารฐับาลเป็นผูท่ี้น  าความสนัติมาใหแ้ก่ประเทศ
กมัพชูา 

ในบทถัดไปเป็นการสรุปและอภิปรายผลของชุดศพัท ์เจตนา และชุดความคิดท่ีใช ้
ในการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 
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บทที ่6 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

บทนี้ ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลโดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิ เคราะห์เชิงวิพากษ์ 
ของ Fairclough (2001) และทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) ในการวิเคราะหช์ุดศพัท ์เจตนา 
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมในการผลิต การบริโภค และการกระจายตัวบท รวมถึงชุดความคิด 
เพ่ืออธิบายการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การสรุปและอภปิรายผลการวิเคราะหชุ์ดศัพทแ์ละเจตนาทีใ่ช้ในการประกอบสร้าง
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา 

จากการวิเคราะหช์ดุศพัทแ์ละเจตนาท่ีใชใ้นการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษาเขมร
ระดบัประถมศึกษาของประเทศกมัพชูาพบว่าแบบเรียนมีการใชช้ดุศพัทท์ัง้หมด 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
การเรียก กริยา และส่วนขยาย ส่วนผลการวิเคราะหเ์จตนา พิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
ทัง้ 4 ขอ้ ในทฤษฎีวจันกรรมของ Searle (1969) โดยพบเจตนาทัง้หมด 3 เจตนา ไดแ้ก่ เจตนาสั่ง 
เจตนาชักจูง และเจตนาให้ข้อมูลในการประกอบสรา้งแบบเรียน  ซึ่งรายละเอียดการสรุปและ
อภิปรายผลชดุศพัทแ์ละเจตนา มีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ชุดศัพท ์จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบ 1) การเรียก ประกอบดว้ยการเรียกชาติ
พนัธุ ์การเรียกกลุ่มการเมือง และการเรียกผูรุ้กราน 2) กริยาส่ือถึงการปฏิบตัิตน ความภาคภูมิใจ 
ความเศรา้และความรุนแรง และความกล้าหาญ 3) ส่วนขยาย ประกอบดว้ยส่วนขยายความ 
เชิงบวกและสว่นขยายความเชิงลบ โดยรายละเอียดในการประกอบสรา้งแบบเรียน ดงันี ้

การเรียกชาติพันธุ์ท  าให้เห็นการแบ่งแยก เขาและเรา เช่น “เขมร” ส่ือถึง 
ความยิ่งใหญ่และเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมสงู “เสียม” ส่ือถึงความอคติท่ีเกิดขึน้ในประวตัิศาสตร์
และความขัดแย้งระหว่างประเทศ การเรียกกลุ่มการเมือง “เขมรแดง” เพ่ือตอกย า้การกระท า 
ของกลุ่มผูมี้อดุมการณท์างการเมืองแบบคอมมิวนิสต ์ส่ือถึงความรุนแรงและความโหดรา้ยท่ีมีต่อ
ประชาชนในขณะนัน้ นอกจากนี ้การเรียกศตัรูทางความมั่นคงท่ีสรา้งความสูญเสียใหป้ระเทศ
กัมพูชาในอดีตว่า “ผูรุ้กราน” และ “ฆาตกร” ท่ีสะท้อนถึงเหตุการณ์ท่ีถูกกระท าจากสยามและ
ฝรั่งเศส  

ชุดศพัทต์่อมาท่ีพบจากการศึกษาแบบเรียนดงักล่าว คือ กริยาส่ือถึงการปฏิบตัิ
ตนเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่บุคคลและประเทศกัมพูชา เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีรฐัตอ้งการ
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ปลูกฝังให้เยาวชนเขมรปฏิบัติตาม ดังท่ีปรากฏผ่านการสอนบทเพลงท่ีต้องอาศัยการท่องจ า  
จากการวิเคราะหต์วับทปรากฏค าว่า “ตอ้ง” และตามดว้ยกริยาส่ือถึงการปฏิบตัิตน เช่น “ขยนั” 
“ฟัง” และ “ถ่อมตวั” เป็นตน้ กริยาส่ือถึงความภาคภูมิใจท่ีมีตอ่ภูมิปัญญาของบรรพบรุุษชาวเขมร
และความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาติ เช่น “มีพรสวรรค์” “มีฝีมือ” และ “เป็นสขุ” เป็นตน้ 
กริยาส่ือถึงความเศรา้และความรุนแรงของเหตกุารณท่ี์เลวรา้ยในอดีตของบรรพบุรุษไม่เคยเลือน
หายจากความทรงจ าของลกูหลานชาวเขมร อยา่งไรก็ดี ยงัมีกรยิาส่ือถึงความกลา้หาญ บง่บอกให้
รูว้่าชาติเขมรเป็นผูไ้ม่หวั่นเกรงต่อภัยใดๆ ท่ีรุกรานความเป็นชาติ และพรอ้มเสียสละเพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยมีกริยาท่ีปรากฏในแบบเรียน เช่น “ต่อสู ้” “เสียสละ”  
“กลา้หาญ” เป็นตน้ เพ่ือสรรเสรญิวีรชนของชาวเขมรท่ียดึถือเป็นแบบอยา่ง 

ส่วนขยายท่ีปรากฏในแบบเรียนเพ่ือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็น
ความคิด ความเช่ือ และความรูส้ึกของชาวเขมร มีส่วนขยายความเชิงบวกในชุดศพัทท่ี์แสดงถึง
ความรุง่เรืองของชาติและความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรผ่านประวตัิศาสตรแ์ละศิลปวฒันธรรม 
เช่น “ประณีตวิจิตรบรรจง” “อุดมสมบูรณ์” และ “อนัดบัหนึ่งของโลก” เป็นตน้ ในขณะเดียวกัน 
แบบเรียนมีสว่นขยายความเชิงลบเพ่ือแสดงความทกุขท์รมานภายใตส้ถานการณท่ี์โหดรา้ยส าหรบั
ทุกคนในชาติ เช่น “ที่สุด” “มาก” “หนัก” เป็นตน้ เพ่ือส่ือถึงความเจ็บปวดของชาวเขมรท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากความโหดเหีย้มของระบอบเขมรแดง 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์แบบเรียนพบการสร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ระหว่างประเทศกมัพชูากบัประชาชนชาวเขมรผ่านตวับทในแบบเรียนดว้ยการใชอ้ปุลกัษณเ์พ่ือให้
เกิดการเช่ือมโยงในระบบความคิดของชาวเขมร ซึ่ง  Lakoff and Johnson (1980) กล่าวว่าการใช้
อปุลกัษณเ์ป็นการเช่ือมโยงความคิดระหว่างวงความหมาย (semantic domain) 2 วงความหมาย 
โดยเกิดจากการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายหนึ่งเรียกว่า วงความหมายต้นทาง  
(source domain) ไปยงัอีกวงความหมายหนึ่ง เรียกว่า วงความหมายปลายทาง ( target domain) 
ท าใหเ้กิดเป็นอุปลกัษณม์โนทศัน ์(conceptual metaphor) ขึน้ในกระบวนการปริชาน (cognitive 
process) จากตัวอย่างพบถ้อยค าอุปลักษณ์แสดงอุปลักษณ์มโนทัศน์จ  านวน 1 อุปลักษณ ์
มโนทศัน ์คือ [ประเทศ คือ มารดา]  ดงัตวัอยา่ง 
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(1)  ទព្បងកាតទៅ ឬ “មាសទមែ ” មានព្បទយាជន៍រនុងការអភវិឌឍសងគម្ទសែារិចចព្បទេស ។ ែូទចនះ រូនន្ខែរ
ព្គបរូ់បព្តូវចូលរមួ្ន្ងររាសម្បតតិធម្ែជាតិ ទងំរនុងែី ទងំរនុងេឹរ ឱ្យានគងវ់ងសជាទរៀងរែូត ។ 

 (ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៦, ២០១៦, េ. ៤២) 

“น ้ามนัดิบหรือ ‘ทองค าด า’ มีประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของประเทศ ดงันัน้ 

ลูกเขมรทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในดิน ทั้งในน ้าใหด้ ารงอยู่

ตลอดไป” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 6, 2016, น. 42) 
(2)  ទយើងជារុលបុព្តរុលធីតាន្ខែរ ព្តូវទចះទគ្នររព្សឡាញ់និងមានចិតតរតញ្ាូ ចំទពាះអនរមានគុណរបស់
ទយើង។  

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ. XXVII)  
“เราเป็นกลุบตุรกลุธิดาเขมร ตอ้งรูจ้กัเคารพรกัและมีใจกตญัญูต่อผูม้ีพระคณุของเรา ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. XXVII) 
(3)   មាតុភូម្ទិយើងតូចន្តខែឹម្    ធម្ែជាតិប៉ៃព្បឹម្សម្បូរន្បែរ  

តបូងមាសសាព នង់ែសំណន្ែរ   ន្រ ៉ៃទព្ចើនអទនរម្និខវះអវី ។  
(ភាសាន្ខែរ ថ្នន រេ់ី ៤, ២០១៦, េ. ១៤១) 

  “มาตภูุมิเราเลก็แตแ่ข็งแกร่ง  ธรรมชาตงิดงามสมบูรณ์หลายหลาก 
  พลอยทองค าทองแดงหนิตะกั่วเหลก็ แร่มากอเนกไม่ขาดอะไร ฯ” 

(ภาษาเขมร ชัน้ท่ี 4, 2016, น. 141) 
(4)   ទយើងបុព្តទខម្រា    ម្ុនចូលសិរា    ទគ្នររេង់ជាតិ 

 រតព្ម្ងជ់ួរ    រូតរះខែីឃ្លែ ត   រុំទគចរុំទ្ែៀត  
ម្រទនទ់វោ ។ 

(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៧) 
  “เราบตุรเขมรา   ก่อนเขา้ศกึษา  เคารพธงชาติ 
  ยนืตรงเป็นแถว   รวดเร็วรีบเร่ง  อยา่หนอีย่าเฉไฉ 
      มาทนัเวลา ฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 17) 
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(5)   មាតុភូម្រិម្ពុជា    ធនធានន្ទន្ទ   ព្គបេ់ីរន្នែង 
សម្ុព្េពព្រភន ំ   េទនែធំន្វង   គួរឱ្យសញប់ន្សញង  

ព្គបព់្បជាជាតិ ។ 
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្នន រេ់ី ៣, ២០១៦, េ.១៨៥) 

  “มาตภูุมิกมัพชูา   ทรพัยากรนานา  ครบทกุสถาน 

  สมทุรไพรพนม   แม่น า้ใหญ่กวา้ง  ซ่ึงนา่เกรงขาม 

      ทกุประชาชาต ิฯ” 

(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ท่ี 3, 2016, น. 185) 
 

ตวัอย่าง (1)-(5) แสดงใหเ้ห็นถ้อยค าอุปลักษณ์ท่ีท าใหเ้กิดอุปลักษณ์มโนทัศน ์
[ประเทศ คือ มารดา] เช่น ค าวา่ ลูกเขมร (រូនន្ខែរ) กุลบตุรกลุธิดาเขมร (រុលបុព្តរុលធីតាន្ខែរ) บตุร
เขมรา (បុព្តទខម្រា)  มาตุภูมิเรา (មាតុភូម្ិទយើង) มาตภูุมิกมัพูชา (មាតុភូម្ិរម្ពុជា) เกิดจากการถ่ายโยง
ความหมายของมารดาไปยังวงความหมายของประเทศ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบของประเทศกบัมารดา ดงันี ้

วงความหมายต้นทาง      วงความหมายปลายทาง 
      (source domain)              (target domain) 

มารดา       ประเทศ 

  มารดา       ประเทศกมัพชูา 

  บตุร     ชาวเขมร 
 

อุปลักษณ์มโนทัศน ์[ประเทศ คือ มารดา] ในแบบเรียนตอ้งการน าเสนอให้
ผูอ้่านหรือเยาวชนเขา้ใจวา่ประเทศกมัพชูา คือ ผูใ้หก้ าเนิดชาวเขมรทกุคน ชาวเขมรเปรียบดงับตุร
ท่ีตอ้งใหก้ารศกึษาใหก้ารเลีย้งด ูตลอดจนมีทรพัยากรตา่งๆ ใหช้าวเขมรใช ้ซึ่งในความเป็นจริงส่ือ
ถึงรัฐบาลท่ีท าหน้าท่ีปกครองประเทศและผู้ผลิตแบบเรียนเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาล 
ท่ีตอ้งการปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรูแ้ละปฏิบัติตามสิ่งท่ีรฐัตอ้งการนั่นเอง ทั้งนีเ้น่ืองจากการใช้
ภาษาในการผลิตตวับทท่ีปรากฏในแบบเรียนส าหรบัผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา ตอ้งใชภ้าษาท่ีมี
ความชดัเจน ส่ือสารไดต้รงไปตรงมา และเขา้ใจง่าย จงึพบอปุลกัษณม์โนทศันใ์นจ านวนนอ้ย  
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ชุดศัพทท่ี์ปรากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศ
กมัพูชาแบ่งความหมายในการประกอบสรา้งวาทกรรมเป็น 2 มุมมอง คือ 1) มมุมองความหมาย
ทางบวก เพ่ือส่ือใหเ้ห็นถึงการสนับสนุนการส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกชาวเขมร กริยาส่ือถึง
ความภาคภูมิใจ ความกลา้หาญและเสียสละของวีรชนเขมร ส่วนขยายท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ่
และความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากร ประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรเขมรโบราณ ความเจรญิรุง่เรือง
ของอารยธรรมและศิลปะเขมร  เพ่ือสร้างให้เยาวชนเกิดความรักและความหวงแหนชาต ิ
วฒันธรรม ทรพัยากร รวมถึงสรา้งความสามัคคีและยกย่องความเป็นชาติของชาวเขมรเหนือชน
ชาติอ่ืน และ2) มุมมองความหมายทางลบ เพ่ือส่ือถึงความกลัว ความทุกขท์รมาน ความอคต ิ
ความเกลียดชงั และความรุนแรง ซึ่งพบในการเรียก เชน่ เสียม ซึ่งแฝงความหมายเชิงลบเพ่ือส่ือถึง
คนไทย การเรียกผูรุ้กรานกบัประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส เพ่ือสรา้งวาทกรรมความเกลียดชงั
ใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้ใจและซมึซบัจากประวตัศิาสตรท่ี์ผ่านมา ตลอดจนการใชก้รยิาและสว่นขยายเพ่ือ
ส่ือถึงความเศรา้และความรุนแรง ความกลวั ความทุกขท์รมาน และความโหดรา้ยทารุณจากการ
ปกครองของเขมรแดงในสมยักมัพูชาประชาธิปไตย ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 ส่ือใหเ้ยาวชนเห็น
เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมรในอดีตเป็นโศกนาฏกรรม จากการขาดความสามัคคี  
ของคนในชาติท าใหเ้กิดกลุ่มเขมรแดงและการฆ่าลา้งเผ่าพันธุช์าวเขมรดว้ยกันเอง ในแบบเรียน
น าเสนอเรื่องราวเหตกุารณเ์หล่านีเ้พ่ือผลกัดนัใหเ้ยาวชนปฏิบตัิตนเป็นคนดีและมีพฤติกรรมตาม 
ท่ีรฐัตอ้งการหล่อหลอม รวมถึงมีเนือ้หาเพ่ือ สรา้งความตระหนักถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีสรา้งความเจ็บปวดใหก้บัชาวเขมร  

1.2 เจตนา จากการวิเคราะหก์ารส่ือเจตนาในการประกอบสรา้งแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรระดบัประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาโดย การพิจารณาจากเง่ือนไขท่ีเหมาะสมทัง้ 4 ขอ้  
ในทฤษฎีวัจนกรรมของ Searle (1969) พบเจตนา 3 เจตนา โดยสามารถจัดอยู่ในประเภทของ 
วัจนกรรม 2 ประเภท คือ วัจนกรรมการบอกกล่าว (representative) และวัจนกรรมการชีน้  า 
(directive) จากการวิเคราะหใ์นแบบเรียนพบประเภทของวจันกรรมการชีน้  า คือ 1) เจตนาสั่งเพ่ือ
ตอ้งการให้เยาวชนปฏิบัติตามค าสั่งอย่างจริงจัง เช่น ใชก้ริยาส่ือถึงการปฏิบัติตน “ขยัน” “ฟัง” 
“ถ่อมตวั” “ท าตาม” “มุง่มั่น” “สามคัคี” ซึ่งมกัปรากฏรว่มกบั “ตอ้ง” เพ่ือส่ือเจตนาเป็นการผกูมดัให้
ผู้ฟังปฏิบัติตาม การใช้ค  าว่า “ดังนั้น” เพ่ือสรุปให้เยาวชนปฏิบัติตามสิ่งท่ีกล่าวมาโดยผ่าน
บทความ นิทาน  นอกจากนี ้ในแบบเรียนพบ 2) เจตนาชกัจูงเป็นการชีน้  าใหเ้ยาวชนปฏิบตัิตาม 
โดยกล่าวถึงผลดี เช่น การใชก้ริยา “ร่วมกนั” และ “ควร” เพ่ือเชิญชวนใหผู้ฟั้งเกิดความคลอ้ยตาม
และปฏิบตัิร่วมกับผูพู้ด ส่วนประเภทวจันกรรมการบอกกล่าว จากการวิเคราะหข์อ้มูล คือ เจตนา
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ใหข้อ้มูลเป็นเจตนาส าคญัท่ีรฐัใชเ้ป็นเครื่องมือน าเสนอขอ้มูล การยกประเด็นข่าวซึ่งเสมือนเป็น
ความจริงทัง้หมดแต่แฝงดว้ยการใชค้วามหมายเชิงลบ เช่น การเรียกผูรุ้กราน การใชส้่วนขยาย
ความเชิงลบหรือแฝงการใชก้รยิาส่ือถึงความรุนแรงเพ่ือใหเ้ยาวชนเกิดความเกลียดชงัและเกิดอคติ
ต่อผูท่ี้สรา้งความเดือดรอ้นใหแ้ก่ประเทศกัมพูชา และการใหข้อ้มูลท่ีเป็นมุมองและความหมาย  
เชิงบวก เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตรก์ารสร้างปราสาท  
การมีศลิปวฒันธรรมท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน เป็นตน้ 

การส่ือเจตนาท่ีปรากฏในแบบเรียนเพ่ือใหเ้ยาวชนเขมรเรียนรูต้วับทในแบบเรียน
และเกิดความรักความภาคภูมิใจในประเทศกัมพูชา ตระหนักถึงหน้าท่ีในการปกป้องดูแล
ประเทศชาติอย่างสุดก าลัง โดยเป็นวิถีปฏิบัติทางสังคมท่ีก าหนดขึน้จากรัฐบาล เน่ืองจาก
หน่วยงานของรฐัเป็นผูผ้ลิตและกระจายแบบเรียนใหแ้ก่เยาวชนไดเ้รียนรูแ้ละซึมซบั  เพ่ือสรา้งให้
เยาวชนปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะพลเมืองของชาติ เม่ือรฐัเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีและตอ้งการใหเ้ยาวชนมี
ความคิดและปฏิบตัิตามดว้ยการปลูกฝังในแบบเรียนในรูปแบบบทความ นิทาน บนัทึก เพ่ือให้
เยาวชนรบัรูผ้่านการอ่านจากแบบเรียนตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษา นอกจากนี ้การส่ือเจตนาการให้
ขอ้มูล ความรู ้และรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับประวัติศาสตร ์สังคม และศิลปวัฒนธรรมเขมร  
เป็นขอ้มลูท่ีปรากฏทั่วไปในแบบเรียน ท าหนา้ท่ีหลกัในการถ่ายทอดความรู ้ความคิดใหแ้ก่ผูเ้รียน 
ควบคู่ไปกับการกระจายตวับทและการบริโภคตวับทท่ีมีเจตนาแฝงส่ือถึงการชีน้  าเยาวชนเขมร  
ผ่านตวับทในแบบเรียน วิธีการใชชุ้ดศพัทแ์ละการส่ือเจตนาเป็นกลวิธีการใชท้ัง้ทางตรงและออ้ม 
เพราะว่าแบบเรียนวิชาภาษาเขมรเป็นแบบเรียนในการใช้สอนภาษาโดยตรง การเรียบเรี ยง
แบบเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้ค  าท่ีชัดเจนและส่ือเจตนาแบบตรงไปตรงมา เพ่ือให้บรรลุผล  
ในการส่ือสาร นอกจากนี ้ในแบบเรียนถ่ายทอดเจตนาแฝงท่ีตอ้งอาศัยการตีความจากเนือ้หา 
ท่ีน  าเสนอ เช่น บทสนทนา บทความ หรือนิทานพืน้บา้น ท่ีส่ือเจตนาอ้อมเพ่ือให้เยาวชนเขา้ใจ  
ชุดความคิดท่ี รัฐต้องการส่ือ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Panpothong (2015) ท่ีศึกษา 
ชุดความคิดเก่ียวกับเด็กและสังคมไทยท่ีถูกน าเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาในตวับทตามแนวคิด 
วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์แบบเนน้ตวับทในแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา
ของประเทศไทย เน่ืองจากแบบเรียนประวตัิศาสตรเ์นน้การถ่ายทอดเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์
เป็นหลัก จึงต้องอาศัยทั้งบริบททางตรงและการตีความเจตนาทางอ้อมเพ่ือสรา้งความเข้าใจ 
ในสาระท่ีรฐัตอ้งการส่ือผา่นแบบเรียนเชน่กนั 
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การส่ือเจตนาสั่งและเจตนาชักจูง ท่ีปรากฏในแบบเรียนส่ือใหเ้ห็นว่าแบบเรียน
วิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาชักน าความคิดของผู้อ่านหรือเยาวชน  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีรฐัตอ้งการ การใชก้ริยาส่ือเจตนาประเภทชีน้  า เช่น ควร (គួរ) เป็นกริยาท่ีแสดงว่า
ตอ้งการใหเ้ยาวชนปฏิบตัิตามในสิ่งท่ีรฐัก าหนดเพ่ือสรา้งอัตลกัษณใ์หแ้ก่เยาวชน เช่น การสั่งให้
เยาวชนหลีกเล่ียงจากยาเสพติด การชักจูงใหร้่วมกันรกัษาศิลปวฒันธรรมของชาติ ส่วนการส่ือ
เจตนาให้ข้อมูล เน้นประเด็นความยิ่งใหญ่ของประเทศกัมพูชา การน าเสนอภาพความอุดม
สมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาติ และการได้รับผลกระทบจากความโหดรา้ยทารุณ จากการ
ปกครองภายใตร้ะบอบเขมรแดง การส่ือเจตนาใหข้อ้มลูจึงเป็นการใหช้ดุความรูแ้ละสรา้งสมความ
เขา้ใจเก่ียวกบัประเทศกัมพชูาในดา้นตา่งๆ ท่ีรฐัตอ้งการถ่ายทอดใหแ้ก่เยาวชน โดยใชภ้าษาเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือความคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสันต์ สุขวิสิทธ์ิ (2544) ท่ีศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษาและอดุมการณใ์นแบบเรียนวิชาภาษาไทยตามหลกัสตูรประถมศกึษา 
พ.ศ.2503 – 2544 โดยใชก้รอบแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ์ ซึ่งพบว่าแบบเรียนเป็นวาทกรรมท่ีมี
ความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอิทธิพลจากความคิดและความเช่ือ  
ในสงัคมไทย ในทางเดียวกนักระบวนการผลิตซ า้ ตอกย า้หรือส่ือความคดิกลบัไปสูผู่อ้า่นและสงัคม
เช่นเดียวกัน ดงันัน้ แบบเรียนจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ือการเรียนการสอนเฉพาะในชัน้เรียน แต่ยังท า
หน้าท่ีแสดงออกทางความคิดเพ่ือส่ือสารอุดมการณ์ท่ีมีผลต่อคนในสังคมด้วย นอกจากนี ้  
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร (2562) ท่ีศึกษาวาทกรรมความรักชาติ 
ในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหนา้ภายใตก้ารปกครองของประธานาธิบดี สี จิน้ผิง โดย
ใชก้รอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ โดยพบว่าแบบเรียนวิชากิจกรรมยุวชนแนวหน้า 
ใชว้าทกรรมท่ีเป็นหน่วยย่อยทางภาษาผลิตตวับทเพ่ือส่ือใหเ้ยาวชนจีนมีความรูเ้รื่องลัทธิสังคม
นิยม ลทัธิคอมมิวนิสต ์อตัลกัษณจี์น และพรรคคอมมิวนิสต ์จากการวิเคราะหง์านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงผลของการวิเคราะหใ์นงานวิจยันีส้รุปไดว้่ารฐัใชภ้าษาผ่านบทความ เรื่องเล่า บนัทึก นิทาน
พืน้บา้นในแบบเรียนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสรา้งค่านิยม ความเช่ือ การปลูกฝัง ไม่ว่าจะเป็น  
การสรา้งกรอบพฤติกรรมของเยาวชน ความคิดของเยาวชนในความรกัชาติ ความภาคภูมิใจ  
ในชาติของตน และความกลา้หาญของบรรพบุรุษโดยสิ่งท่ีปรากฏในแบบเรียนอาจเป็นความจริง 
ไม่เป็นความจริง หรือเป็นเรื่องท่ีแต่งเติมขึน้ เพ่ือให้ชาติของตนเหนือกว่าชาติอ่ืนในสายตา  
ของเยาวชนผูท่ี้ไดร้บัการถ่ายทอดจากแบบเรียนของรฐั 
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2. การสรุปและอภปิรายผลการวิเคราะหชุ์ดความคิดทีแ่ฝงในการประกอบสร้างแบบเรียน
วิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา  

การวิเคราะห์ชุดความคิดท่ีสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาท่ีปรากฏ  
ในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษา  พบทั้งหมด 5 ชุดความคิด ได้แก่ 1) กัมพูชา
ประเทศแห่งเกษตรกรรม 2) ความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา 3) ความรกัและ
ภูมิ ใจในชาติของชาวเขมร 4) กัมพูชาผู้ถูก รุกราน  และ 5) ความเหี ้ยมโหดของเขมรแดง  
ชดุความคิดท่ีปรากฏอยู่ในตวับทแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา 
พิจารณาจากชุดศัพท ์เจตนา และวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม พบว่าชุดความคิดท าหน้าท่ีปลูกฝัง 
ครอบง า และตอกย า้ทกุสิ่งท่ีรฐับาลตอ้งการสรา้งใหเ้ยาวชนเป็นไปในทิศทางท่ีรฐับาลตอ้งการ 

การสรา้งอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจใหแ้ก่ชาวเขมรโดยการปลูกฝังชุดความคิดว่า
กัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรม ท่ีสามารถสรา้งคุณภาพชีวิตให้ชาวเขมรอยู่กับธรรมชาต ิ 
การเป็นเกษตรกร คือ การปฏิบตัิตามวิถีปฏิบตัิของสงัคมตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ความผกูพนักับ
ทรพัยากรการเกษตรท าใหช้าวเขมรมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได ้โดยการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพและส่งออก เน่ืองจากความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศ เช่น  
การมีท่ีราบลุ่มท่ีกวา้งใหญ่ การมีแม่น า้โตนเลสาบท่ีอดุมสมบรูณด์ว้ยสตัวน์  า้หลากหลายสายพนัธุ ์
การมีแรธ่าตแุละดนิท่ีเหมาะแก่การเพาะปลกู ซึ่งในแบบเรียนปรากฏในเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของชาวเขมร เพ่ือปลูกฝังใหผู้เ้รียนยึดถือปฏิบตัิและปรากฏในเนือ้หาเก่ียวกับครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน ท่ีสะทอ้นผ่านเรื่องราวของตวัละครในแบบเรียน เช่น การประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การเลีย้งสตัว ์เป็นการพึ่งพาทรพัยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณข์องประเทศกัมพูชา จะเห็นไดว้่า
รฐับาลพยายามสรา้งใหเ้ยาวชนยดึตดิกบัสงัคมเกษตรแบบพึ่งตนเอง เหตท่ีุรฐัเสนอชดุความคดิให้
ด  ารงอตัลกัษณค์วามเป็นประเทศเกษตรกรรม นบัว่าเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาสงัคมอตุสาหกรรม
ท่ีทนัสมยัของประเทศกัมพูชา ในความเป็นจริงโครงสรา้งทางสงัคมของกมัพชูายงัคงเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เน่ืองการพฒันาทรพัยากรมนษุยด์า้นการศกึษายงัมีขอ้จ ากัด ส่งผลใหช้าวเขมรส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานไรฝี้มือ (unskilled laborer) จึงยงัคงอยู่ในภาคการผลิตปฐมภูมิดา้นเกษตรกรรม  
ในขณะเดียวกันปัญหาแรงงานข้ามชาติกัมพูชาท่ีออกมาท างานนอกประเทศเพราะค่าแรง  
ในประเทศต ่า สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นสังคมเกษตรยังมีปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของชาวเขมร (ศรญัญา ศริวิงศถ์วลัย,์ 2556)  

การปลูกฝังความคิดใหแ้ก่ชาวเขมร โดยใชช้ดุความคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศท่ีมีความ
ยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรม เป็นกระบวนการสรา้งความภูมิใจและชาตินิยมใหแ้ก่เยาวชน โดยปรากฏ  
ในเนือ้หาแบบเรียนเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขมร ท าให้ผูเ้รียนตระหนักถึงคุณค่า 
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ของศิลปวัฒนธรรมท่ีอยู่ในสังคมของประเทศกัมพูชา ซึ่งน าเอาสถาปัตยกรรมปราสาทหิน 
ศิลปะการแสดง วรรณกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลา
ทางสังคม ให้เกิดความรกัและภูมิใจในมรดกอันล า้ค่าของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธิบดี บวัค าศรี (2547) ท่ีศกึษางานเขียนประวตัิศาสตรข์องกัมพชูาพบว่าในช่วงท่ีมีการเคล่ือนไหว
ของปัญญาชนเขมรเพ่ือเรียกรอ้งเอกราชจากฝรั่งเศสมีการใช้ “เมืองพระนคร” หรือ “นครวัด”  
เป็นส่ือกลางในการสรา้งกระแสชาตนิิยมใหแ้ก่ชาวเขมร เพ่ือรวมพลงัชาวเขมรโดยใชค้วามยิ่งใหญ่
ทางวฒันธรรมของอาณาจักรเขมรโบราณในการยึดเหน่ียวจิตใจของชาวเขมรใหมี้ความรกัชาต ิ  
รกัแผ่นดิน ชดุความคิดเก่ียวกับความยิ่งใหญ่ทางวฒันธรรมของประเทศกมัพชูา รฐับาลฝังลึกอยู่
ในจิตส านึกของเยาวชนทุกคน อย่างไรก็ดี ความยิ่งใหญ่นอกจากปราสาทแล้วในแบบเรียน
น าเสนอความยิ่งใหญ่ผ่านศิลปวฒันธรรม เช่น ดนตรี การแสดงพืน้บา้น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ซึ่งเป็นสิ่งท่ียึดโยงชาวเขมรใหเ้กิดส านึกร่วมกันทางวฒันธรรมในการเป็นพลเมืองเขมร เนือ้หาใน
แบบเรียนเสนอภาพความยิ่งใหญ่ผ่านความงดงาม และภูมิปัญญาของชาวเขมรท่ีสืบทอดกันมา
จนถึงปัจจุบัน การน าเสนอชุดความคิดเก่ียวกับความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมในแบบเรียนจึงมี 
ส่วนส าคญัในการสรา้งกระแสความรกัชาติใหแ้ก่ผูอ้่านหรือเยาวชนโดยมองว่าชาติตนเองยิ่งใหญ่  
มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าชาติอ่ืน โดยการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังชุดความคิด
ใหแ้ก่เยาวชนเขมร อย่างไรก็ตาม ความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของกัมพูชาในแบบเรียนปรากฏ 
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะปราสาทหินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ียิ่งใหญ่ในอดีต รวมถึงเครื่องดนตรี
เขมรท่ีระบใุนแบบเรียนว่าบรรพบุรุษเขมรเป็นผูป้ระดิษฐ์ขึน้ ซึ่ง เครื่องดนตรีเหล่านัน้ส่วนใหญ่มีใช้
รว่มกันในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ประเทศลาว (นฏัฐิกา สุนทรธนผล , 
2557) ไม่ใช่เครื่องดนตรีท่ีมีเฉพาะของกัมพูชาเท่านั้น แต่ในแบบเรียนหยิบยกประเด็นเหล่านี ้ 
และผลิตซ า้ในการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้ยาวชนระลกึถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตตอ่ไป  

ชุดความคิดความรักและภูมิใจในชาติของชาวเขมร ในแบบเรียนปรากฏในเนือ้หา
เก่ียวกบัครอบครวั โรงเรียน และชมุชน เช่น การผลิตขา้ว การท าเหมืองแรท่องค า การปลกูทุเรียน 
เป็นตน้ เพ่ือเนน้ย า้ใหผู้เ้รียนเห็นถึงความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั ตัง้แต่
ระดบัครอบครวัจนกระทั่งถึงชมุชนและสงัคม จากการวิเคราะหพ์บการส่ือชดุความคิดความรกัและ
ภูมิใจในชาติของชาวเขมรในการกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร เพ่ือสร้าง  
ใหเ้ยาวชนเกิดความภมูิใจในทรพัยากรธรรมชาติท่ีพบในประเทศกมัพชูา เชน่ ทรพัยากรการเกษตร 
ทรพัยากรประมง ทรพัยากรแรธ่าต ุน า้มนัและก๊าซธรรมชาติ เป็นสิ่งท่ีแสดงถึ งความอุดมสมบรูณ์
ของประเทศ สรา้งความเช่ือมั่นใหเ้ยาวชนในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจากทรพัยากรท่ีมีคา่ 
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เช่น ทองค า น า้มัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นตน้ การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและประเทศพัฒนา
ตอ้งอาศยัทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นปัจจยัในการพัฒนา รฐับาลปลูกฝังชุดความคิดความรกั 
และภูมิใจในชาติของชาวเขมรเพ่ือใหเ้ยาวชนดแูลรกัษาและรว่มกนัปกปอ้งความอดุมสมบรูณข์อง
ทรพัยากรในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัในการพฒันาสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศกมัพชูา 
การน าเสนอภาพความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรพัยากรจ านวนมากกับความมุ่งหวังในการใช้
ทรพัยากรเพ่ือเป็นตน้ทุนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาชาติ ไม่สอดคลอ้งกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
และสภาพสงัคมในประเทศกัมพูชา กล่าวคือ ปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่ของประเทศกัมพูชายัง
ประสบปัญหาเก่ียวกบัท่ีดินท ากินและไม่สามารถเขา้ถึงทรพัยากรในประเทศไดม้ากนกั เน่ืองจาก
รฐับาลเปิดโอกาสใหน้ักลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนมากกว่าการกระจายทรพัยากรใหช้าวเขมร 
บทบาทของชาวเขมรจึงอยู่ในฐานะแรงงานฝ่ายผลิตใหแ้ก่ระบบอุตสาหกรรม รายไดเ้ฉล่ียต่อหัว
ของประชาชนยงัอยู่ในระดบัต ่า (ศนูยอิ์นโดจีนศกึษา วิทยาลยัการบรหิารฐักิจ มหาวิทยาลยับรูพา, 
2553) แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของการน าเสนอเนือ้หาในแบบเรียนท่ีกล่าวถึงความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรในประเทศท่ีสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและท าให้ชีวิตความเป็นอยู่  
ของชาวเขมรดีขึน้ จึงเป็นเพียงสิ่งท่ีรฐับาลตอ้งการท าใหช้าวเขมรเกิดความเช่ือมั่นในการน าพา
ประเทศไปสูค่วามเจรญิไดใ้นอนาคต  

ชดุความคิดกัมพูชาผูถู้กรุกราน ประวตัิศาสตรข์องประเทศกัมพูชาตัง้แต่สมัยหลงัเมือง
พระนคร อยู่ในสภาวการณท่ี์ตอ้งอยู่ใตก้ารปกครองของชาติอ่ืนมาโดยตลอด ศกัดิ์ศรีของชาติและ
ความยิ่งใหญ่ในสมัยเมืองพระนคร ท าให้ชาวเขมรเกิดความรูส้ึกถึงการสูญเสียเกียรติภูมิ  
การปกครองกัมพูชาของสยามและฝรั่งเศส ซึ่งปรากฏในแบบเรียนท่ีน าเสนอเหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตรใ์นช่วงการตกเป็นเมืองขึน้ของสยามและการตกอยูภ่ายใตร้ะบอบการลา่อาณานิคม
ของฝรั่งเศส โดยการถ่ายทอดผ่านบุคคลทางประวตัิศาสตรแ์ละนิทานพืน้บา้น แบบเรียนน าเสนอ
ชดุความคิดกัมพูชาเป็นประเทศท่ีถูกรุกราน ถูกกดข่ีข่มเหง เอารดัเอาเปรียบ จากการกระท าของ  
ผูรุ้กรานต่อชาวเขมร สอดคลอ้งกับงานวิจยัของชาญชยั คงเพียรธรรม (2555) ท่ีวิเคราะหบ์ทอ่าน
ในแบบเรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ของประเทศกัมพูชาพบว่าแบบเรียน
น าเสนอภาพศตัรูของชาติ คือ สยามและฝรั่งเศส  โดยกลา่วถึงสยามในฐานะท่ีเป็นศตัรู ซึ่งปรากฏ
ในรูปแบบต านานและนิทานพืน้บา้น และเหตกุารณจ์ริงในกรณีปราสาทพระวิหารท่ีสยามคอยท า
รา้ย ข่มเหง และบุกรุกเขา้ไปในดินแดนประเทศกัมพูชาอยู่เสมอ ส่วนฝรั่งเศส คือ ผูท่ี้สรา้งความ
เดือดรอ้นใหแ้ก่ชาวเขมรในฐานะเจ้าอาณานิคม ซึ่งส่งผลท าใหช้าวเขมรรูส้ึกไม่ดีตอ่ทัง้สยามและ
ฝรั่ ง เศส อย่างไรก็ตาม ในแบบเรียนไม่ มี การกล่าวถึง เวียดนามในฐานะศัต รูของชาต ิ  
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ทั้งๆ  ท่ี เวียดนามเข้า รุกรานกัมพูชาและยึดครองกรุงพนมเปญ  ในปี  ค .ศ .1979 จนเกิด 
เป็นวิกฤติการณ์กัมพูชา1 เน่ืองจากเวียดนามมีส่วนส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนนายฮุน เซน ขึน้เป็น
นายกรฐัมนตรีและมีอ านาจทางการเมืองจนถึงปัจจบุนั จึงอาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีเวียดนามไม่ไดถ้กู
กล่าวถึงในฐานะศัตรูของชาติ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สิริลักษณ์ ศรีราม (2561) ท่ีวิเคราะห์
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชัน้ปีท่ี 1-3 ของประเทศกัมพูชาในระหว่างค.ศ. 1987-1992 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาท่ีเวียดนามปกครองกัมพูชาหลงัยึดอ านาจจากเขมรแดง โดยกล่าวในผลการวิเคราะหว์่า
เนือ้หาในแบบเรียนมีการสรา้งภาพให้กลุ่มเขมรแดงเป็นผู้รา้ยและศัตรูของชาติ ยกย่องช่ืนชม
เวียดนามในฐานะวีรบรุุษท่ีช่วยกัมพชูาจากกลุ่มเขมรแดง ดงันัน้ การน าเสนอชดุความคิดกมัพชูา
เป็นประเทศท่ีถกูรุกรานมีความคิดเบือ้งหลงัแอบแฝง คือ เพ่ือสรา้งความรกัชาติใหแ้ก่เยาวชนและ
สรา้งความเกลียดชังกับประเทศท่ีรุกราน และเป็นการประกอบสรา้งชุดความคิดเพ่ือตอ้งการ
น าเสนอว่าใครเป็นผูรุ้กรานกัมพชูา และใครเป็นคนดีในสงัคมกมัพูชา ใครเป็นบคุคลท่ีควรยกย่อง 
นั่นแสดงใหเ้ห็นว่ารฐับาลมีอิทธิพลในการก าหนดสรา้งบุคคล เรื่องราว ตลอดจนวาทกรรมใดๆ  
โดยผา่นแบบเรียนและน าไปสูเ่ยาวชนของชาติตอ่ไป  

ชดุความคิดความเหีย้มโหดของเขมรแดง ภาพความรุนแรงและโหดเหีย้มของการฆ่าลา้ง
เผ่าพันธุ์โดยกลุ่ม เขมรแดงท่ีปกครองประเทศกัมพูชาโดยใช้ระบอบคอมมิวนิสต์สุดโต่ง  
ในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ. 1975-1979 ซึ่งอยู่ในความทรงจ าของชาวเขมรทัง้ประเทศ ในแบบเรียน
ถ่ายทอดเหตกุารณก์ารฆ่าลา้งเผ่าพนัธุอ์นัโหดเหีย้มของเขมรแดงเพ่ือตอ้งการตอกย า้เหตกุารณท่ี์
ส าคญัทางประวัติศาสตรใ์นสังคมเขมรท่ีชาวเขมรทุกคนตอ้งจดจ า การน าเสนอชุดความคิดว่า
กมัพชูาเป็นประเทศท่ีมีการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์เป็นการย า้เตือนความทรงจ าและสรา้งความตระหนกั
ใหเ้ยาวชนรูจ้กัสามคัคีกนั ซึ่งเนือ้หาในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาน าเสนอภาพ
ของเขมรแดงกระท าต่อชาวเขมรด้วยความทารุณและโหดเหี ้ยม การผลิตซ ้าความรุนแรง 
ของเหตกุารณฆ์า่ลา้งเผ่าพนัธุเ์ป็นการตอกย า้ภาพการกระท าท่ีเลวรา้ยและไรม้นษุยธรรมของเขมร
แดง ซึ่งเป็นศตัรูทางการเมืองและอยู่ตรงขา้มกับรฐับาล ถึงแมว้่าระบอบเขมรแดงไดส้ิน้สุดแลว้  
แตย่งัมีการน าเสนอภาพโศกนาฏกรรมจากการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุใ์นรูปแบบตา่งๆ จากการวิเคราะห์
ในแบบเรียนพบการน าเสนอผ่านบนัทึกความทรงจ าและมีการน าบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือเป็นญาติ  

                                                   
1
 วิกฤติการณก์มัพชูา คือ เหตกุารณท่ี์เวียดนามใชก้ าลงัทหารโคน่ลม้รฐับาลเขมรแดง ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1979 และเขา้

ครอบครองกมัพชูาโดยการจดัตัง้รฐับาลท่ีสนบัสนนุเวียดนามและเปลี่ยนช่ือประเทศกมัพูชาเป็นสาธารณรฐัประชาชนกมัพชูา 
ซึง่ท าใหเ้กิดวิกฤติการณก์ารสูร้บกนัภายในประเทศและในระดบัภมูิภาค เน่ืองจากกลุม่ประเทศอาเซียนและโลกเสรีไมเ่ห็นดว้ย
กบัการท่ีเวียดนามท าการรุกล า้อธิปไตยของประเทศกมัพชูาเพื่อขยายอ านาจทางการเมือง (ธีระ นชุเป่ียม, 2561) 
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ในเหตกุารณก์ารฆ่าลา้งเผา่พนัธุข์องเขมรแดง เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ศิวชั ศรีโภคางกลุ (2017) 
ท่ีศกึษากระบวนการสรา้งความทรงจ าของรฐับาลกมัพชูาเก่ียวกบักรณีเหตกุารณฆ์่าลา้งเผ่าพนัธุ์
ชาวเขมร โดยพบว่ารัฐบาลกัมพูชาในขณะนั้นสร้างความทรงจ าโดยการน ากองกระดูก  
และกะโหลกศีรษะจ านวนมากท่ีเกิดจากการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุม์าจดัแสดง และจดังาน “วนัแหง่ความ
เกลยีดชงัชาติ” ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1985 เพ่ือเป็นสญัลกัษณบ์ง่บอกถึงความโหดเหีย้ม
ของเขมรแดง ในขณะท่ีการนิยามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชายังคงเป็นปัญหา  
โดยการน าประเดน็การฆา่ลา้งเผา่พนัธุม์าใชเ้พ่ือฉวยโอกาสทางการเมือง และสรา้งความชอบธรรม
ทางการเมืองใหแ้ก่รฐับาล การน าเสนอภาพการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ์ในแบบเรียนเป็นการตอกย า้ใหแ้ก่
เยาวชนเขมรระลึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ท่ี เกิดจากฝีมือของเขมรแดง อย่างไรก็ตาม  
ในแบบเรียนพบเจตนาชกัจูงใหเ้ยาวชนมีความสามัคคีและเดินหนา้ต่อไปในการพัฒนาประเทศ 
โดยใชก้ารกระท าท่ีโหดเหีย้มของเขมรแดงมาเป็นบทเรียนของการขาดความสามคัคีของคนในชาติ  

การศกึษาวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษใ์นแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษา
ของประเทศกัมพูชา ตามแนวคิดของ Fairclough (2001) เป็นการศึกษาตวับทท่ีวิเคราะหช์ดุศพัท์
และเจตนาท่ีใช้ในการประกอบสรา้งแบบเรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม  
ในการผลิต การกระจายและการบรโิภค กล่าวคือ แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัประถมศกึษาของ
ประเทศกัมพูชา เป็นการส่ือสารจากผู้ผลิต คือ กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน  และกีฬา ซึ่งเป็น
หน่วยงานขององคก์รรฐัในประเทศกัมพูชา และผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน
ระดบัประถมศกึษาของประเทศกมัพชูา โดยการกระจายตวับทและการผลิตซ า้ตวับท ซึ่งแบบเรียน
นีตี้พิมพ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 และใช้จนถึงปัจจุบันปี 2021 เป็นเวลา 6 ปี จึงเป็นการผลิตซ า้ให้
เยาวชนเขมรทุกรุ่นไดอ้่านและซึมซับเนือ้หา ความคิด ความเช่ือ ในปัจจุบันนอกจากแบบเรียน  
ท่ีเป็นรูปเล่มซึ่งเป็นส่ือหลกัแลว้ ยงัมีการจดัท าแบบเรียนในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกสป์รากฏ
บนแอปพลิเคชนั รวมถึงการสอนออนไลนเ์พ่ือเผยแพรสู่ส่าธารณชนมากขึน้ สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ Min Hye Cho & Dong Bae Lee (2019) ท่ีศึกษาวาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ในแบบเรียน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของกลุ่มจงเรียนท่ีตีพิมพ์ระหว่างปี 1968-1974 ท่ีค้นพบว่า
แบบเรียนเป็นเครื่องมือในการครอบง าความคิดและสอดแทรกอุดมการณ์ของรัฐบาลเพ่ือให้
ประชาชนในประเทศยึดถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจากการวิเคราะหแ์บบเรียนวิชาภาษา
เขมรของประเทศกัมพูชาพบเช่นเดียวกันว่าอ านาจของตวับทมีอิทธิพลต่อความคิด ความเช่ือ  
และคา่นิยมของเยาวชนในประเทศกมัพชูาในการชกัจงูและปลกูฝังพฤติกรรมใหเ้ป็นพลเมืองเขมร
ตามท่ีรฐับาลตอ้งการ 
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แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาเป็น เครื่องมือ 
ในการส่ือสารชุดความคิดท่ีรฐับาลตอ้งการปลูกฝัง ครอบง า หรือผลิตซ า้ใหแ้ก่เยาวชนทุกคนใน
สงัคม ซึ่งแบบเรียนเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลอย่างมากตอ่เยาวชน เน่ืองจากวิถีปฏิบตัิทางวาทกรรมของ
แบบเรียน ตัง้แต่การผลิต การกระจาย และการบริโภค อยู่ในอ านาจของรฐับาล ท าให้รฐับาล
สามารถก าหนดแนวคิดและวิถีปฏิบตัใิหแ้ก่เยาวชน เม่ือเยาวชนเติบโตขึน้ความคดิท่ีปลกูฝังเหลา่นี ้
จะสง่ผลตอ่วิถีชีวิตและจิตส านกึของเยาวชน 

การท าความเขา้ใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาโดยการศึกษา
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาสามารถช่วยให้ เข้าถึงวิถี ชีวิตและความคิด 
ของชาวเขมรไดอี้กทางหนึ่ง บทบาทหนา้ท่ีส าคญัของระบบการศกึษาในประเทศกมัพชูาเป็นกลไก
สร้างพลเมืองเขมรตามอุดมการณ์ของรัฐบาล การหลอมรวมทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ  
และวิถีปฏิบัติให้แก่คนในสังคมผ่านหลักสูตรและแบบเรียน ด้วยเหตุนี ้ รัฐบาลกัมพูชาจึงให้
ความส าคญักบัหลกัสตูรและแบบเรียน โดยการมอบหมายใหก้ระทรวงศกึษาธิการ ยวุชน และกีฬา
เขา้มาควบคมุหลกัสตูรและผลิตแบบเรียน โดยเฉพาะแบบเรียนถือวา่มีความส าคญัยิ่งตอ่การเรียน
การสอน เน่ืองจากแบบเรียนสามารถใส่ชุดความคิดท่ีรฐับาลตอ้งการถ่ายทอดใหแ้ก่เยาวชนได ้
จากการวิเคราะหแ์บบเรียนพบความเดน่ชดัในการประกอบสรา้งวาทกรรมในแบบเรียน คือ การให้
ขอ้มูลเสมือนเป็นขอ้เท็จจริง ซึ่งเป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริง แต่แฝงดว้ยการใชค้  าท่ีมีความหมาย  
เชิงลบ แฝงอคติ และความหมายเชิงบวกในสรา้งความน่ายกย่องใหก้ับบุคคล เหตุการณ์ต่างๆ 
หรือแมก้ระทั่งสภาพเศรษฐกิจตามท่ีรฐับาลตอ้งการใหเ้ด่นและมีความส าคญั เป็นการถ่ายทอด
โดยการแทรกซึมหลอมรวมผ่านเพลง นิทาน บทความท่ีเขา้ใจง่ายเพ่ือใหเ้ยาวชนเห็นภาพ คิดตาม 
และปฏิบัติตาม ดังนั้น แบบเรียนจึงเป็นเครื่องมือชีน้  าและประกอบสรา้งวาทกรรม ความคิด  
ความเช่ือ อดุมการณใ์นการหลอ่หลอมเยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรมีการเก็บขอ้มลูจากแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดบัมธัยมศกึษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล

และเห็นภาพรวมของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรไดม้ากยิ่งขึน้ เพ่ือใชใ้นการศึกษาชุดความคิดท่ี
ปลกูฝังใหแ้ก่เยาวชนชาวเขมร 

3.2 ควรมีการเก็บข้อมูลจากแบบเรียนวิชาอ่ืนๆ ในประเทศกัมพูชา เช่น  วิชา
ภาษาองักฤษ วิชาประวตัิศาสตร ์วิชาสงัคมศกึษา เป็นตน้ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจชดุความคดิท่ีใชใ้น
การปลกูฝังเยาวชนเขมรไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบมากขึน้ 
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3.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้เพ่ือศกึษาวา่ชดุความคิดท่ีใชใ้นการปลกูฝังเยาวชนของประเทศแตล่ะประเทศมีลกัษณะเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงพิจารณาระบบการปกครองของแต่ละประเทศจะท าใหเ้ห็นการ
สรา้งวาทกรรมท่ีเหมือนและแตกตา่งกนัอยา่งไร 
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