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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ชุดศัพท์และเจตนาทีใ่ ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา จากการวิเคราะห์พบชุดศัพท์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียกชาติพนั ธุ์
และกลุ่มการเมือง 2) กริยาสื่อการกระทาและสภาพของผูก้ ระทา และ 3) ส่วนขยายเพื่อเสริมหรือขยายความ ส่วน
การวิเคราะห์เจตนาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีวจั นกรรมของ Searle [1] พบเจตนาทัง้ หมด 3 เจตนา ได้แก่ 1) เจตนา
สั ่ง 2) เจตนาชักจูง และ 3) เจตนาให้ขอ้ มูล เพื่อใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าชุด
ศัพท์และเจตนาที่พบในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับ ประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาเป็ น กลไกทางภาษาที่
สาคัญทีส่ ่อื ถึงการประกอบสร้างชุดความคิดทีร่ ฐั บาลต้องการปลูกฝั งเยาวชน แบบเรียนจึงเป็ นเครื่องมือของรัฐบาล
ในการหล่อหลอมเยาวชนได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: แบบเรียนภาษาเขมร ชุดศัพท์ เจตนา ประเทศกัมพูชา

Abstract
This research aims to analyze lexis lists and intents used in the construction of elementary Khmer
textbooks in Cambodia. The results reveal 3 types of lexis lists: 1) naming for ethnicities and political
groups 2) action and stative verbs and 3) modifiers. The intents were analyzed under the Speech Acts
framework by Searle [1]. Three types of intents were found in the construction of textbooks: 1) command
intent 2) persuasive intent and 3) informative intent. From the analysis, it was found that the lexis lists and
intents found in elementary Khmer textbooks in Cambodia are important language mechanisms that imply
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the building of mindset that the government wants to implant in the youth’s mind. Textbooks are subtly
used as a tool by the government to shape the mind of its youth.
Keywords: Khmer textbooks, Lexis lists, Intents, Cambodia

บทนา
การเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่และระบบการศึกษาสมัยใหม่ส่งผลให้แบบเรียนมีอทิ ธิพลในการปลูกฝั ง
ความคิดให้แก่ผู้เรียน ดังที่ ธิบดี บัวคาศรี [2] กล่าวว่าการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่มาพร้อมกับการผูกขาด
ความรู้ในสัง คมผ่ านสถาบันการศึกษาซึ่งเป็ น แหล่ งความรู้ท่ีชดั เจนและเป็ น ระบบ ความรู้ท่ีถูก ถ่า ยทอดผ่าน
แบบเรียนที่มเี นื้อหาไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาง่าย เรื่องราวและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ถูกนาเสนอผ่าน
แบบเรียน ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ชาติของประชาชนในรัฐชาติสมัยใหม่จงึ เป็ นสิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากแบบเรียนทีใ่ ช้
สอนกันในโรงเรียน แบบเรียนจึงเป็ นเหมือนตัวกาหนดกรอบความคิดของคนในสังคม ซึ่งเมื่อรัฐใช้การศึกษา
ภาคบังคับให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ การใช้ชวี ติ อยู่ในห้องเรียนมากขึน้ ทาให้นักเรียนเรียนรูแ้ ละ
ซึมซับว่าสิง่ ทีป่ รากฏในแบบเรียน คือ ความจริงและควรปฏิบตั ติ าม [2]
แบบเรียนเป็ นสื่อกลางในการเรียนการสอนและมีหน้าทีป่ ลูกฝั งแนวความคิดและวิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมผ่าน
การครอบงาทัศนคติของคนในชาติ จากการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในแบบเรียน รวมทัง้ การเขียน
ประวัติศาสตร์ความเกลียดชังให้กบั ชาติอ่ืน [3] นอกจากนี้ นฤมล นิ่มนวล [4] กล่าวว่าแบบเรีย นเป็ นเครื่องมือ
ของรัฐในการสร้างอิทธิพลครอบงาคนให้อยู่ภายใต้อุดมการณ์ชาติ โดยการกาหนดและปลูกฝั งหน้าที่ ค่านิยม
ความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมหลักของชาติให้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามซึ่งยังผลประโยชน์ต่อผู้มอี านาจและรัฐ
โดยตรง
จากที่ก ล่ าวมาแสดงให้เ ห็น ถึงอิทธิพ ลของแบบเรียนที่ทาหน้ า ที่เ ป็ น สื่อ กลางในการน าเสนอแนวคิด
ที่สาคัญ ซึ่งรัฐต้องการให้คนในสังคมยึดถือปฏิบตั ิ แบบเรียนวิชาภาษาเขมรของประเทศกัมพูชาเป็ นแบบเรียน
ที่ ช าวเขมรทุ ก คนต้ อ งใช้ เ ป็ นสื่ อ ในการเรี ย นการสอนใน โรงเรี ย น ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารผลิ ต และควบคุ ม
โดย กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน และกีฬา (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា) มีหน้าที่หลักในการดูแลและรับผิดชอบด้าน
การศึกษาของประเทศ ข้อมูลทีป่ รากฏในเนื้อหาของแบบเรียนวิชาภาษาเขมรสร้างความตระหนักรูถ้ งึ วัฒนธรรม
มรดกทีส่ บื ต่อกันมา รวมถึงความยิง่ ใหญ่ของเขมรให้แก่นักเรียนทุกคนทีใ่ ช้แบบเรียน ดังตัวอย่าง (1) ในแบบเรียน
ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3 เรื่องสถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศกัมพูชา (រន្នែងទេសចរណ៍រនុងក្បទេសរម្ពុជា) และตัวอย่าง
(2) ในแบบเรียนภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5 เรื่องอดีตกาลของเรา (អតីតកាលរបស់ទយើង)
(1)
បុរាណក្ាសាេ អងគរបវរ ក្រះខ័នន្សនលអ ទាំងបន្ទាយរតី ។ ាបួនន្ទគរ័នធ ាគងាយ័ន លអបន្ទាយក្សី បរសីចាំក្រុង ទម្បុណយក្បពរ ក្រះបណ្ណាល័យ
ារាយណ៍ក្សះក្សង់ ។ ...ជាសម្បតតិន្ខែរ ក្បជាទខម្រា ទយើងក្តូវររា ឱ្យានគងវងស ។
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្ននរ់េី ៣, ២០១៦, េ.១៨០)
“บุราณปราสาท อังกอร์บวร พระขรรค์แสนลออ ทัง้ บันทายกุฎี ฯ ปาปวนนาคพันธ์ บากองบายน ลออ
บันทายศรี ปั กษีจากรง แม่บุญประไพร พระบรรณาลัย บารายสระสรง ฯ ... เป็ นสมบัตเิ ขมร ประชาเขมรา เราต้อง
รักษา ให้ได้คงอยู่ ฯ”
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(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3, 2016, น.180)
(2)
ទៅពងៃេី ៧ ន្ខររកដា ឆ្នាំ ២០០៨ ក្បជាជនេូទាំងក្បទេសមានេឹរម្ុខសបាយរីររាយឥតឧបមា ។ ទក្កាម្ការខិតខាំក្បឹងន្ក្បងរបស់រាជរដាាភិាលរម្ពុ ជា
ក្ាសាេក្រះវិហារន្ែលជាទររម្រតររបស់ន្ខែរ ក្តូវានអងគការយូនីសកូយល់ក្រម្ដារ់បញ្ចូលរនុងបញ្ជីសម្បតតិទបតិរភណឌ រិភរទោរ ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៨៨)
“เมือ่ วันที ่ 7 เดือนกรกฎาคม ปี 2008 ประชาชนทัวทั
่ ง้ ประเทศมีใบหน้าเบิกบานสบายใจ หาทีเ่ ปรียบไม่ได้
ฯ หลังการมุ่งมั ่นพยายามของรัฐบาลกัมพูชา ปราสาทพระวิหารซึง่ เป็นมรดกของเขมร องค์การยูเนสโกได้เห็นชอบ
เสนอชือ่ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.88)
ตัวอย่าง (1) ในบทเรียนกล่าวถึงปราสาทโบราณ (បុរាណក្ាសាេ) ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของปราสาท
เขมร จากตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นลักษณะทางสถาปั ตยกรรมปราสาทเขมรโบราณ โดยในแบบเรียนนาเสนอว่า
ปราสาทเหล่านี้ เป็ นสมบัติเขมร (ជាសម្បតតិន្ខែរ) และเป็ นหน้าที่ของ เรา ที่เป็ นชาวเขมรต้องช่วยกันรักษาให้คงอยู่
สื บ ไป ส่ ว นเนื้ อ หาแบบเรี ย นในตั ว อย่ า ง (2) เกี่ ย วกั บ อดี ต กาลของเรา เป็ นเรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ
ทางประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา แบบเรียนเขียนบรรยายเชื่อมโยงถึง ปราสาทพระวิหาร (ក្ាសាេក្រះវិហារ)
โบราณสถานทีเ่ ป็ นปมขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาในการอ้างสิทธิขึ์ น้ ทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 2008 โดยรัฐบาลไทยทาหนังสือคัดค้านการขึ้นทะเบียนปราสาท
พระวิหาร จนนามาสู่กรณีพพิ าทพรมแดนเหนือพืน้ ที่ปราสาทพระวิหาร การที่ปราสาทพระวิหารได้ข้นึ ทะเบียน
เป็ น มรดกโลกทาให้ในแบบเรียนมีการบรรจุเ รื่อ งราวนี้ในแบบเรียนและบรรยายว่ า ประชาชนทัวทั
่ ง้ ประเทศ
มีใบหน้าเบิกบานสบายใจหาทีเ่ ปรียบไม่ได้ (ក្បជាជនេូទាំងក្បទេសមានេឹរម្ុខសបាយ រីររាយឥតឧបមា) ในเนื้อหาแบบเรียนมีการ
เน้นย้าว่า ปราสาทพระวิหารซึง่ เป็นมรดกของเขมร (ក្ាសាេក្រះវិហារន្ែលជាទររម្រតររបស់ន្ខែរ) จากตัวอย่าง (1) และ (2) ต่าง
มีการใช้คาศัพท์เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของ เช่น มรดกของเขมร (ទររម្រតររបស់ន្ខែរ) สมบัตเิ ขมร (សម្បតតិន្ខែរ) แสดงให้
เห็นว่าปราสาทโบราณเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่ง ทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ชาวเขมร นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นพบการสร้างความภูมใิ จอื่น ๆ ในแบบเรียน จึงทาให้เป็ นทีน่ ่ าศึกษาว่าแบบเรียนสร้างความภูมใิ จ
ให้แก่เยาวชนผูอ้ ่านด้วยการใช้ภาษาอย่างไร
จากตัวอย่างเนื้อหาทีป่ รากฏในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาพบว่า
การสร้างความภูมใิ จและตระหนักถึงวัฒนธรรมของชาติน่าจะเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างให้ชาวเขมรรับรูแ้ ละ
ตระหนั กถึง การมีวฒ
ั นธรรมร่ วมกัน ในการสร้า งสานึ กและความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน เนื่ อ งจากเหตุการณ์
ทางประวัตศิ าสตร์ สภาพสังคม การเมืองการปกครอง รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชามีหลากหลายมิติ
และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทัง้ นี้การศึกษาเกีย่ วกับแบบเรียนของประเทศกัมพูชายังมีจานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษาในลักษณะเชิงวิเคราะห์เนื้อหา โดยยังไม่มกี ารวิเคราะห์ภาษาที่ประกอบสร้างตัวบทในแบบเรียน เช่น
งานวิจยั ของชาญชัย คงเพียรธรรม [5] ที่ศึกษาหลักสูตรแฝงในแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึก ษา
ของประเทศกัมพูชา ซึง่ ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กลวิธที างภาษาในการประกอบสร้างตัวบท แต่มุ่งเน้น
พรรณนาแบบเรียนภาษาเขมรว่ามีการสอดแทรกเรื่องราวเกีย่ วกับเขมรอย่างไรบ้าง งานวิจยั ของศานติ ภักดีคา [6]
เป็ นการศึกษาทีเ่ น้นประวัตศิ าสตร์ ศึกษาเกีย่ วกับความคิดทีป่ รากฏในแบบเรียนประวัตศิ าสตร์ของประเทศกัมพูชา
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาแบบเรียนวิชาภาษาเขมรโดยใช้ความรูท้ างภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์ แบบเรียนวิชา
ภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาที่ใช้ในการปลูกฝั งเยาวชนชาวเขมรในระดับประถมศึกษา
โดยพิจารณาในประเด็นการใช้ชุดศัพท์และเจตนาซึง่ เป็ นหน่วยสาคัญทางภาษาทีส่ ามารถนาไปสู่การประกอบสร้าง
แบบเรียนได้ และในงานวิจยั นี้เลือกแบบเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากเป็ นช่วงวัยทีส่ ามารถปลูกฝั งแนวคิดได้
ง่ายกว่าวัยรุ่นหรือผูใ้ หญ่ ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ [7] กล่าวว่านักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาเป็ นวัยทีเ่ หมาะแก่
การปลูกฝั งค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ต่าง ๆ โดยที่สถาบันการศึกษาเป็ นสถาบันสาคัญในการให้ความรู้
เปิ ดโลกทัศน์ สร้าง และพัฒนาความคิดของคน

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. วิเคราะห์ชุดศัพท์ท่ใี ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศ
กัมพูชา
2. วิเคราะห์เจตนาที่ใช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศ
กัมพูชา

ชุดศัพท์และทฤษฎีวจั นกรรม
ในฐานะผู้ผลิตตัวบทการใช้ศพั ท์ทม่ี มี ุมมองต่างกันย่อมทาให้เห็นมุมมองของผูเ้ ขียนและการใช้ภาษาที่
ต่างกัน การเลือกใช้ศพั ท์เพื่อสื่อความคิดและปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในการวิเคราะห์
ข้อความ เช่น การใช้ช่อื และการเรียกชื่อ การใช้คากริยา การใช้คาขยาย [8] เป็ นต้น การวิเคราะห์ตวั บทจึงมี
การศึกษาหน่ วยย่อยของข้อความ คือ การวิเคราะห์ศพั ท์ ซึ่งการเลือกใช้ศพั ท์สามารถแฝงทัศนคติและความคิด
ทางสังคมทัง้ ทางด้านลบและด้านบวกทีผ่ ู้ส่งสารมีต่อสิง่ ทีก่ ล่าวถึง เช่น งานวิจยั ของ ติณนภา เสน่ หา [9] ศึกษา
กลวิธโี จมตีและการสนับสนุ นอุดมการณ์ ทป่ี รากฏในรายการชูธงและรายการสายล่อฟ้ า โดยพบกลวิธกี ารใช้ชุดคา
แสดงการกระทาเชิงลบในการกล่าวโจมตี และพบกลวิธกี ารใช้ชุดคาแสดงคุณลักษณะเชิงบวกในการสนับสนุ น
ทางการเมือง นอกจากนี้ งานวิจยั ของ สุนทรี โชติดลิ ก [10] ที่ศกึ ษาชุดความคิดเกี่ยวกับ “บุญ” ที่ส่อื ผ่านกลวิธี
ทางภาษาในวาทกรรมสื่อที่ผลิตโดยวัดพระธรรมกายพบว่าการเลือกใช้ศพั ท์เป็ นกลวิธที างภาษาที่ใช้ถ่ายทอด
อุดมการณ์บุญผ่านชุดความคิด 3 ชุดความคิด ได้แก่ “บุญ” ของวัดพระธรรมกาย “วิธกี ารบุญ” ของพระธรรมกาย
และ อานิ ส งส์ “บุ ญ ” ของพระธรรมกาย ชุ ด ความคิด ทัง้ หมดก าหนดพฤติก รรมให้ผู้ศ รัท ธาเลือ กท าบุ ญ กับ
วัดพระธรรมกายด้วยการทาให้เชื่อว่าบุญมีอานาจในการบันดาลทรัพย์และบันดาลความสุขทัง้ ในชาติน้ีและชาติ
หน้า จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาเห็นได้ว่าการเลือกใช้ชุดศัพท์สามารถสื่ออุดมการณ์และชุดความคิดทีแ่ ฝงมาในตัวบท
และชุดศัพท์ในแต่ละตัวบทแฝงทัศนคติและความคิดทางสังคมทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ผู้ผลิตตัวบทว่ามีเจตนาใน
การสร้างให้ตวั บทนัน้ ๆ เป็ นอย่างไร ครอบงาหรือมุ่งเน้นอะไร อย่างไร กับใครในสังคม
นอกจากชุ ด ศัพ ท์แ ล้ว ในการใช้ภ าษาไม่ใช่ แค่ เ พื่อ การสื่อ สารหรือ การที่ผู้พูด กล่ า วถ้อ ยค าโดยไม่มี
จุดประสงค์หรือไม่มเี จตนาใด ๆ แต่ในการพูดแต่ละครัง้ มีเจตนา (intention) หรือความตัง้ ใจของผูพ้ ดู เพื่อก่อให้เกิด
การกระทาต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผลมาจากการพูด หรือทีเ่ รียกว่า วัจนกรรม (speech act) Searle [1] แบ่งการกระทาทีส่ ่อื
ด้ว ยถ้ อ ยค าเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ การกล่ า วถ้ อ ย (utterance act) คือ ผู้พู ด กล่ า วแสดงวัจ นกรรม โดยการ
เปล่งเสียงหรือกล่าวถ้อยคา การนาเสนอเนื้อความ (propositional act) คือ การกล่าวถ้อยคาหรือคาพูดเพื่อแสดง
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ความหมายทีผ่ พู้ ดู กระทาในการกล่าวแต่ละครัง้ และการสื่อเจตนา (illocutionary act) คือ การกล่าวถ้อยคาเพื่อสื่อ
เจตนาหรือ ความตัง้ ใจของผู้พูด โดยที่ Searle [1] จ าแนกเงื่อ นไขที่เ หมาะสมในการสื่อ วัจนกรรมออกเป็ น 4
ประการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขเนื้อหาของประพจน์ (propositional content condition) คือ เงื่อนไขที่ผู้พูดต้องการ
นาเสนอเนื้อหาแก่ผฟู้ ั ง โดยต้องใช้ถอ้ ยคาให้ตรงกับเจตนาทีต่ อ้ งการสื่อให้ผฟู้ ั งรับรูแ้ ละเข้าใจ 2) เงือ่ นไขเตรียมตัว
(preparatory condition) คือ เงื่อนไขที่ผู้พูดต้องคานึงว่าวัจนกรรมทีก่ ล่าวออกไป เป็ นวัจนกรรมชนิดใด มีผลต่อ
ผูพ้ ูดและผูฟ้ ั งอย่างไร และผลทีเ่ กิดขึน้ เป็ นอย่างไร โดยต้องใช้บริบทและสภาวการณ์ทเ่ี หมาะสม 3) เงื่อนไขความ
จริงใจ (sincerity condition) คือ เงื่อนไขทีผ่ พู้ ูดต้องมีความตัง้ ใจจริงในการกล่าวถ้อยคา โดยผูพ้ ูดต้องจริงใจและมี
เจตนาทีช่ ดั เจนในการกล่าวถ้อยคา เพื่อให้บรรลุผลในการสื่อสาร และ 4) เงื่อนไขพันธะ (essential condition) คือ
เงือ่ นไขทีผ่ พู้ ดู ต้องมีหน้าทีใ่ นการรับผิดชอบต่อคาพูดทีก่ ล่าวออกไป เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและเจตนาในการกล่าว
ถ้อยคา
การพิจารณาว่าวัจนกรรมใดเป็ นวัจนกรรมตรง (direct speech act) หรือวัจนกรรมอ้อม (indirect speech
act) ให้พิจ ารณาจากความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป ประโยค (form) และหน้ า ที่ข องประโยค (function) กล่ า วคือ
วัจ นกรรมตรงเป็ นถ้อยคาที่ประเภทของประโยคตรงกับหน้ าที่ของประโยค ส่วนวัจนกรรมอ้อมเป็ นถ้อ ยค าที่
ประเภทของประโยคไม่ตรงกับหน้าทีข่ องประโยค เช่น ประโยคคาถาม (interrogative sentence) แต่ส่อื เจตนาสั ่ง
เป็ น ต้น ส่ ว นหน้ า ที่ของประโยคขึ้น อยู่กับเจตนาของผู้พูด ในการแสดงวัจนกรรม ซึ่ง Searle [1] แบ่ ง ประเภท
วัจนกรรมออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้ 1) การบอกกล่าว (representative) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดต้องการนาเสนอ
ข้อ เท็จ จริง ที่อ ยู่ร อบตัว ผู้พูด เพื่อ บอกกล่ า วแก่ ผู้ฟั ง ให้รู้ค วามจริง และข้อ มูล ที่ผู้ฟั ง ยัง ไม่ รู้ เช่ น การอธิบ าย
การยืนยัน การคาดการณ์ 2) การชี้นา (directive) คือ วัจนกรรมที่ผู้พูดพยายามกาหนดให้ผู้ฟังปฏิบตั ิบางสิง่
บางอย่ า งตามผู้ พู ด เช่ น การสัง่ การแนะน า การขอร้ อ ง การชัก ชวน 3) การผู ก มัด (commissive) คื อ
วัจนกรรมทีผ่ พู้ ดู กล่าวถ้อยคาออกมา ทาให้เกิดผลผูกมัดผูพ้ ดู ต่อการกระทาในอนาคต เช่น การสัญญา การสาบาน
การรับรอง การเสนอตัว 4) การแสดงความรูส้ กึ (expressive) คือ วัจนกรรมทีผ่ พู้ ูดกล่าวถ้อยคาแสดงสภาวะทาง
จิตใจ ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ ทัศนคติทม่ี ตี ่อผูฟ้ ั ง เช่น การชื่นชม การขอโทษ การขอบคุณ การแสดงความยินดี และ 5)
การแถลงการณ์ (declaration) คือ วัจนกรรมทีผ่ พู้ ดู กล่าวถ้อยคาเพื่อให้เกิดผลและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ซึ่งเป็ น
การกระทาทีต่ อ้ งการให้ผอู้ ่นื รับรู้ เช่น การประกาศสงคราม การแต่งตัง้ การพิพากษา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เก็บรวบรวมข้อมูลภาษาจากแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-6 ตีพมิ พ์ตงั ้ แต่
ปี ค.ศ. 2016 จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์เผยแพร่และแจกจ่าย กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชน ซึ่งใช้ในการจัด การเรียน
การสอนในประเทศกัมพูชา จานวน 6 เล่ม ได้แก่ 1) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 1 2) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน
ชัน้ ที่ 2 3) ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3 4) ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 4 5) ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5 และ 6) ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 6
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกตัวบททัง้ หมดทีเ่ ป็ นร้อยแก้วและร้อยกรอง เนื่องจากแบบเรียนวิชาภาษาเขมรมีการรวมสาระภาษา
และวรรณคดีไว้ดว้ ยกันและเพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน หลังจากนัน้ นาตัวบทจากแบบเรียนมาแปลความจากภาษา
เขมรเป็ นภาษาไทย โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเขมรจานวน 2 คน ตรวจสอบการแปลและพิจารณา
ความถูกต้องก่อนทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจึงมิได้มกี ารนับปริมาณของการใช้
ชุดศัพท์และเจตนาแต่อย่างใด ผู้วจิ ยั ทาการวิเคราะห์ชุดศัพท์โดยพิจารณาจากชนิดของคาในเบื้องต้น ซึ่งจาก
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การทบทวนงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่าชุดศัพท์ทส่ี ร้างความหมายและการประกอบสร้างมักปรากฏในนาม กริยา และ
ส่วนขยายความ ผูว้ จิ ยั จึงใช้เป็ นเกณฑ์ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ส่วนเจตนาทีใ่ ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษา
เขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาวิเคราะห์โดยใช้เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมในทฤษฎีวจั นกรรมของ Searle [1]

ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ชุดศัพท์และเจตนาทีใ่ ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษา
ของประเทศกัมพูชาพบชุดศัพท์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเรียกชาติพนั ธุ์และกลุ่มการเมือง 2) กริยาสื่อการกระทา
และสภาพของผู้ก ระท า และ 3) ส่ ว นขยายเพื่อ เสริม หรือ ขยายความ ส่ ว นการวิเ คราะห์เ จตนาโดยใช้ทฤษฎี
วัจนกรรมของ Searle [1] พบเจตนา 3 เจตนา ได้แก่ 1) เจตนาสั ่ง 2) เจตนาชักจูง และ 3) เจตนาให้ขอ้ มูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชุดศัพท์ที่ปรากฏในแบบเรียนวิ ชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบชุดศัพท์ทใ่ี ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษา
ของประเทศกัมพูชาทีป่ รากฏเด่นชัด 3 ประเภท ดังนี้
1. การเรียก คือ การอ้างถึงบุคคลหรือ กลุ่มบุ คคลที่ป รากฏในแบบเรีย น จากผลการวิเคราะห์ข้อ มูล
พบการเรียกตามชาติพนั ธุ์ เช่น “เสียม” “สาเหร่” ทาให้เห็นการแบ่งเขาแบ่งเรา ซึ่งพบในการกล่าวถึง “เสียม”
เพื่อแสดงอคติทางประวัติศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศ “สาเหร่” เพื่อแสดงถึงชนกลุ่มน้อยของสังคม
เขมร การเรียกกลุ่มการเมือง เช่น เขมรแดง แสดงให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์ดา้ นการเมืองการปกครองของประเทศ
กัมพูชา โดยการใช้แนวคิดคอมมิวนิ สต์สุดโต่ ง ซึ่งนาความเจ็บปวดและความสูญ เสียมาสู่ชาวเขมร จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการเรียกชาติพนั ธุแ์ ละกลุ่มการเมืองมีความเด่นชัดในการประกอบสร้างแบบเรียนเมื่อปรากฏในด้าน
ประวัติศาสตร์เป็ นอย่างมาก เป็ นการตอกย้าความแบ่งแยกชาติพนั ธุ์แ ละการกระท าที่โหดร้าย ของเขมรแดง
ตัวอย่างการเรียก เช่น
(3)
េ័ រ ទសៀម្ារ់ ប បខែ ប ខ្លែ ចេ័ រ ជ័ យ អសាច រយ រ៏ វិ ល ក្តឡប់ ទៅក្សុ រ វិ ញ អស់ ។ ជ័ យ អសាច រយទឡើ ង ក្គងរាជយបនត រី ក្ រះបិ តា និ ង េេួ ល ក្រះន្ទម្ថ្ន
“ក្រះជ័យទចសាត ” ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៥)
“ทัพเสียมยอมหมอบราบทัพชัยอัศจรรย์ ทัง้ หมดก็คนื กลับเมืองไป ฯ ชัยอัศจรรย์ข้นึ ครองราชย์ตอ่ จาก
พระบิดา และได้รบั พระนามว่า ‘พระชัยเจษฎา’ ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.5)
(4)
សរវពងៃ រួរសាំន្រានរោយចូលជាម្ួយនឹងន្ខែរ ទ ើយរស់ទៅម្តុាំអងគរវតត ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៦, ២០១៦, េ.៩៦)
“ทุกวันนี้ พวกสาเหร่ได้ละลายเข้าเป็นหนึง่ เดียวกับเขมร แล้วอาศัยอยู่แถวนครวัด”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 6, 2016, น.96)
ตัวอย่าง (3) คาเรียกชาติพนั ธุ์ เสียม (ទសៀម្) สื่อถึงชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยคาว่า เสียม
มาจากคาว่า สยาม แปลว่า ดา เป็ นคาทีช่ าวเขมรใช้เรียกคนไทยในแง่ลบ ซึ่งในความเป็ นจริงภาษาเขมร มีคาว่า
ไทย (ពង) ที่สามารถใช้เรียกคนไทยได้ แต่ในแบบเรียนที่มเี นื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์กลับเลือกใช้คาว่า
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เสียม แทนคาว่า ไทย ซึ่งสื่อถึงความหมายเชิงลบเมื่อกล่าวถึงเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องระหว่างคน
ไทยกับคนเขมร
ตัวอย่าง (4) คาว่า สาเหร่ (សាំន្រ) เป็ นคาเรียกชาติพนั ธุ์ซ่งึ เป็ นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา
คาว่า สาเหร่ ทีช่ าวเขมรใช้เรียกกลุ่มชาติพนั ธุน์ ้ี มีความหมายในแง่ลบสื่อให้เห็นสถานภาพทางสังคม จิตร ภูมศิ กั ดิ ์
[11] กล่าวว่า สาเหร่ แผลงมาจากคาว่า แสฺร (ពក្ស) แปลว่า นา เมื่อมีการแผลงคา สาเหร่ (សាំន្រ) แปลว่า ไพร่นา หรือ
คนทีท่ านารับใช้มลู นาย จากตัวอย่างในแบบเรียนกล่าวถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์ สาเหร่ ว่า “ทุกวันนี้ พวกสาเหร่ได้ละลาย
เข้า เป็ น หนึง่ เดียวกับ เขมร แล้ว อาศัยอยู่แถวนครวัด ” การกล่ า วว่ า ละลายเข้าเป็ น หนึง่ เดียว (រោយចូ ល ជាម្ួ យ )
ตีความหมายว่าเป็ นการหลอมรวม ซึง่ หมายความว่า สาเหร่ กลายเป็ นคนเขมรทัง้ หมดแล้ว เห็นได้ว่าการใช้ภาษา
ในแบบเรียนปลูกฝั งให้ผอู้ ่านหรือเยาวชนเข้าใจว่าไม่มสี าเหร่อกี แล้ว ซึ่งเป็ นความพยายามในการกลืนกลายทาง
ความคิดด้วยการใช้ภาษาในแบบเรียน เพื่อให้เยาวชนคิดเช่นเดียวกับทีน่ าเสนอในแบบเรียน แต่ในความเป็ นจริง
ยังมีสาเหร่ในประเทศกัมพูชาถึงแม้ว่าจะมีจานวนไม่มากนัก ดังทีป่ รากฏในการศึกษาของ ดารงพล อินทร์จนั ทร์
[12]
(5)
រួរន្ខែរក្រ ម្មានចិតតកាចទោរទៅ ហា៊ា នកាប់សមាែប់ម្នុសសគ្មែនញទញើតពែែូទចនះទសាះ ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៩០)
“พวกเขมรแดงมีจติ ใจโหดเหี้ยม กล้าฆ่ามนุษย์โดยไม่มคี วามเกรงกลัว”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.90)
ตัวอย่าง (5) ปรากฏในบันทึกความทรงจาในแบบเรียนกล่าวถึงกลุ่มการเมืองในอดีตของกัมพูชาทีเ่ รียกว่า
เขมรแดง (ន្ខែរក្រ ម្) เป็ นกลุ่มการเมืองทีม่ อี ุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์สุดโต่ง และใช้สแี ดงเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นกลุ่ม
คนทีม่ คี วามคิดในการปกครองเพื่อสร้าง “สังคมใหม่” โดยใช้รากฐานทางอุดมการณ์ท่เี รียกว่า “อุดมการณ์ปฏิวตั ิ
แบบเบ็ดเสร็จ” โดยชนชัน้ กรรมาชีพเป็ นตัวขับเคลื่อน การปกครองในระบอบเขมรแดงเป็ นระบอบทีม่ คี วามรุนแรง
และโหดร้ายทีส่ ุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชาชนชาวเขมรถูกบังคับใช้แรงงานและถูกสังหารเป็ นจานวนมาก
2. กริ ยา หมายถึง การสื่อถึงการกระทาหรือสภาพของผู้กระทา จากผลการวิเคราะห์พบกริยาสื่อถึง
การปฏิบตั ติ น ความภาคภูมใิ จ ความเศร้าและความรุนแรง ดังตัวอย่าง
(6)
ែូទចនះ ទយើងជាសិសសក្តូវយរចិតតេុរដារ់ទរៀនសូក្តរាំណ្ណរយន្ខែរឱ្យទចះចាំក្គប់ៗគ្មន ។ ជាងទនះទេៀតក្តូវទចះទលើរតទម្កើងនិងន្ងររាទររម្រតរទនះឱ្យាន
គង់វងស ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៣៩)
“ดังนัน้ พวกเราทีเ่ ป็นนักเรียนจะต้องเอาใจใส่การเรียนกวีนิพนธ์เขมรเพือ่ ให้จดจาได้ทุกคน ฯ นอกจากนี้
ต้องรูจ้ กั ส่งเสริมและดูแลรักษามรดกนี้ให้ดารงอยู่สบื ไป ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.39)
ตัวอย่าง (6) ปรากฏในบทความทีก่ ล่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเขมร กวีนิพนธ์เขมร (រាំណ្ណរយន្ខែរ) เป็ นศิลปะ
ด้านภาษาทีส่ ร้างความภูมใิ จให้ชาวเขมรอีกอย่างหนึ่ง ในแบบเรียนใช้คากริยาทีส่ ่อื ถึงการปลูกฝั งชาวเขมรให้เห็น
คุณค่าและร่วมกันรักษากวีนิพนธ์เขมร เช่น เอาใจใส่ (យរចិតតេុរដារ់) ส่งเสริม (ទលើរតទម្កើង) ดูแลรักษา (ន្ងររា) เพื่อให้
เกิดความรัก ความหวงแหนในกวีนิพนธ์เขมรซึง่ เป็ นมรดกทีม่ คี ่าของประเทศ
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(7)

ក្រះរាជាណ្ណចក្ររម្ពុជាានេេួលរិតតិយសចូលជាសមាជិររែឹបពនក្បទេសន្ែលមានទននរសម្ុក្េសាអ តជាងទគទលើសរលទោរ ។
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្ននរ់េី ៣, ២០១៦, េ.១៧០)

“ราชอาณาจักรกัมพูชาได้รบั เกียรติเข้าเป็นสมาชิกสมาคมแห่งประเทศทีม่ ชี ายหาดทีส่ วยทีส่ ุดในโลก ฯ”
(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3, 2016, น.170)
ตัว อย่ า ง (7) เป็ น ข้อ ความจากบทความเกี่ย วกับ ชายหาดของประเทศกัม พูช า โดยใช้ ก ริย า ได้ร ับ
(ានេេួល) ใน ได้รบั เกียรติ (ានេេួលរិតតិយសានចូល) ซึง่ สื่อถึงการเป็ นผูถ้ ูกกระทา คือ ต้องมีใครคัดเลือกและให้เกียรติ
นี้ ประเทศกัมพูชาได้รบั เชิญ จาก สมาคมชายหาดทีส่ วยทีส่ ุดในโลก (រែឹបទននរសម្ុក្េន្ែលសាអ តបាំផុតទលើសារលទោរ) ซึ่งเป็ น
หน่ วยงานหนึ่งขององค์การยูเนสโก โดยเฉพาะ หาดโอเฌอเตียน (ទននរអូទ ើទេៀល) ในจังหวัดพระสีหนุ วลิ ล์ เมืองท่า
สาคัญของประเทศกัมพูชา เป็ นชายหาดทีม่ ที ศั นียภาพดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยีย่ มชมเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ น
การย้าให้ชาวเขมรภูมใิ จว่าประเทศกัมพูชาเป็ นประเทศทีม่ ที รัพยากรทีม่ คี ุณค่าและสวยงามระดับโลก
(8)
ទោររូានន្ទាំមាតយខ្ុាំ និងខ្ុាំទៅេសសន្ទម្ជឈម្ណឌ លឧក្រិែា រម្ែក្បល័យរូជសាសន៍ទជើងឯរ ។ ខ្ុាំមានចិតតរនធត់និងទខ្លែចផាបាំផុត ទដាយានទ ើញនអឹង
លោែ៍រាលម្នុសសជាទក្ចើន ក្តូវានទគយរម្រទរៀបតម្កល់េុរទ្វើសកាករបូជា និងទែើម្បីឱ្យរូនទៅជាំន្ទន់ទក្កាយានែឹងានទ ើញ និងចងចាំអាំទរើក្បល័យរូជសាសន៍
របស់រួរន្ខែរក្រ ម្ ។ ទយើងានទែើរទម្ើលរទតត្ាំៗន្ែលទគរប់សររួម្ និងានចូលេសសន្ទសារម្នីារតម្កល់ឯរសារ ។ រនុងទន្ទះទគានបិេរូបងត និងទ្ែ ះអនរ
ន្ែលទគានសមាែប់ទៅេីទន្ទះ ។ ម្រែល់រូបន្ទយទហានមានរ់ អនរមា៉ារ់ រក្េឹងយាំខសឹរខសួល ទ ើយក្ាប់ខ្ុាំថ្នបុរសទន្ទះ គឺជាបងជីែូនម្ួយរបស់គ្មត់ ។ អនរមា៉ារ់
និយាយទរឿងរា៉ាវែ៏ទរុណរបស់ទោរឣ៊ា៊ំទន្ទះទ្វើឱ្យខ្ុាំម្ិនឣាចេប់េឹរន្ភនរានទឡើយ ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៨២)
“คุ ณ ลุ ง ได้ พ าแม่ ฉั น และฉั น ไปเยี ย่ มชมศู น ย์ ฆ่ า ล้ า งเผ่ า พั น ธุ์ เ จิ ง เอก ฯ ฉั น รู้ สึ ก ตกใจและ
เศร้าใจทีส่ ุด เมือ่ ได้เห็นกะโหลกของผูค้ นจานวนมากถูกเก็บไว้เพือ่ สักการะบูชาและเพือ่ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและ
ระลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกเขมรแดง ฯ เราได้เดินดูหลุมใหญ่ ๆ ทีเ่ ขาได้ฝังศพรวมกัน และได้เยีย่ ม
พิพธิ ภัณฑ์แสดงเอกสาร ฯ ในนัน้ เขาได้ตดิ ภาพถ่ายและชือ่ ของผูเ้ สียชีวติ อยู่ทนี ่ ัน่ ฯ มาถึงภาพนายทหารคนหนึง่
แม่ยนื นิง่ ร้องไห้สะอื้น แล้วบอกฉันว่าชายคนนัน้ เป็ นลูกพีล่ ูกน้องของแม่ ฯ แม่เล่าเรือ่ งราวทีท่ ารุณของลุงทาให้ฉนั
ไม่สามารถกลัน้ น้ าตาได้เลย ฯ ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น. 82)
ตัวอย่าง (8) กล่าวในบันทึกความทรงจาเกีย่ วกับเขมรแดง สื่อถึงเหตุการณ์ทผ่ี เู้ ล่าไปศูนย์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์
เจิงเอก โดยเล่าถึงความรู้สกึ ที่ตนเองสัมผัสกับเรื่องราวและภาพการฆ่าชาวเขมรด้วยกันเองในสถานที่แห่งนัน้
กริยาสื่อถึงความเศร้าและความรุนแรงปรากฏใน ตกใจ (មានចិតតរនធត់) เศร้าใจ (ទខ្លែចផា) ร้องไห้ (យាំ) กลัน้ น้ าตา (េប់េឹរ
ន្ភនរ) เพื่อแสดงออกถึงความเศร้าเสียใจต่อโศกนาฏกรรมและความสูญเสียทีย่ งิ่ ใหญ่ของชาวเขมร นอกจากนี้ ยังได้
กล่าวถึงเรื่องราวของญาติของตนเองทีถ่ ูกสังหารอย่างทารุณในเหตุการณ์ฆา่ ในครัง้ นี้ดว้ ย
3. ส่วนขยาย หมายถึง การใช้คาหรือกลุ่มคาเพื่อเพิม่ หรือขยายรายละเอียด ส่วนขยายความคิด ความ
เชื่อ ความรูส้ กึ ของชาวเขมรทีม่ ตี ่อเรื่องราว การกระทา สภาพ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความรู้สกึ
ของชาวเขมร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบการใช้ส่วนขยายความทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ ดังตัวอย่าง
(9)
ន្ខែរជាជាតិសាសន៍ម្ួយន្ែលមានវបប្ម្៌ អរិយ្ម្៌ រុងទរឿងតាាំងរីសម្័យបុរាណ ។ បុរវបុរសទយើង ានបនសល់េុរម្រតរអរសរសិលប៍យា៉ាងទក្ចើនសនធឹរ
សន្ទធប់ ។ ទរឿងខែះ ក្តូវានរត់ក្តារនុងសាស្ត្សាតសែឹររឹត ទរឿងខែះទេៀតក្តូវានចងក្រងជាទសៀវទៅ ។
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วารสารศรี น คริ น ทรวิ โ รฒวิ จ ั ย และพั ฒ นา (สาขามนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ) ปี ที่ 14 ฉ บั บ ที่ 27 มกราค ม-มิ ถุ น ายน 2565

(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.១៧)
“เขมรเป็ นเชื้อชาติทมี ่ วี ฒ
ั นธรรม อารยธรรมทีร่ ุ่งเรืองมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ฯ บรรพบุรุษเราได้เหลือมรดก
ทางวรรณกรรมไว้อย่างมากมาย บางเรือ่ งถูกบันทึกไว้ในต้นฉบับ บางเรือ่ งได้รวบรวมเป็นหนังสือ ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.17)
ตัว อย่ า ง (9) ปรากฏในบทความเรื่อ งวรรณกรรมเขมร น าเสนอความยิ่งใหญ่ของชาติพ ันธุ์เขมรที่มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมและอารยธรรมเขมรขึน้ โดยใช้ส่วนขยายความเชิงบวก รุ่งเรือง (រុងទរឿង)
เพื่อขยายความว่าอารยธรรมเขมรมีความเจริญรุ่งเรืองเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านศิลปะ เช่น วรรณกรรมทีช่ าว
เขมรให้ความสาคัญมาก เนื่องจากวรรณกรรมสามารถแสดงออกถึงความเจริญด้านประวัตศิ าสตร์ทม่ี กี ารจดบันทึก
เรื่องราวในอดีตทีเ่ จริญรุ่งเรืองของประเทศกัมพูชา
(10) យប់ទនះខ្ុាំទគងម្ិនលរ់ទសាះ ខ្ុាំទចះន្តក្សពម្ទៅែល់អតីតកាលន្ែលគួរឱ្យ ឺចប់បាំផុត ។ ខ្ុាំទៅចាំានថ្ន ទៅន្ខររកដា ឆ្នាំ ១៩៧៧ ខ្ុាំមានឣាយុក្ាាំបី
ឆ្នាំ ។ ខ្ុាំមានជាំងឺទ ើម្ទដាយខវះជីវជាតិឣាហារ ។ យប់ម្ួយ ខ្ុាំោែនខ្លែាំងទររម្ិនឣាចក្ទាំាន រ៏លួចរត់ទៅភូម្ិន្ក្រងានអវីបនតិចបនតួច ូបឱ្យមានរមាែាំង ។ ទៅែល់ម្ុខ
ផាះទដាយសាររនែឺក្រះចនា ខ្ុាំទ ើញក្រូចងែុង ទៅសល់បីន្ផែ ។ ទរលទន្ទះ ទៅរនុងខាម្ មាតយឪរុរខ្ុាំសក្មានតលរ់សាៃត់ ឹង ។ ខ្ុាំចូលទៅ ដាស់គ្មត់ ទ ើយសូម្ឱ្យគ្មត់
ទបះន្ផែក្រូចឱ្យខ្ុាំ ូប ។ ឪរុរខ្ុាំឣាណិតខ្ុាំទររ រ៏ដាច់ចិតតក្បងុយលីតម្ពរ់ទែើរទៅកាន់ទែើម្ក្រូចទាំងភិតភ័យបាំផុត ។ រុរផ្ដារ់ន្ផែក្រូចងនម្ៗ ។ ន្ផែក្រូចធ្លែរ់ខពុរែូចចិតត ។
ខ្ុាំទ ើញគ្មត់ឱ្នទរីសន្ផែក្រូច ក្សាប់ន្តរង ែបម្ិនែឹងជាម្រែល់រី ទងែើរណ្ណចប់ពែគ្មត់ជាប់ទ ើយន្ក្សរដារ់គ្មត់ ៖ “ ម្ិតតឯងរបត់! ទយើងររទ ើញខ្លែាំងទ ើយ! ” ។
រួរវារ៏ចប់ចងរុរបទណា ើរយរទៅ ។ ទរលទន្ទះខ្ុាំភ័យទររ រត់យររួចខែួន ទភែចគិតអវីទាំងអស់ ។ ក្រឹរន្សអរទឡើងខ្ុាំឮទគខសឹបគ្មនថ្ន រង ែបានយរឪរុរមាតយ និង
បអូនក្សីខ្ុាំទៅសមាែប់អស់ទ ើយ ។ ទនះទ ើយជាទរឿង ន្ែលទ្វើឱ្យខ្ុាំចងចាំម្ិនន្ែលទភែច ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៩១)
“คืนนี้ฉันนอนไม่หลับ ฉันได้แต่จนิ ตนาการถึงอดีตทีน่ ่ าเจ็บปวดทีส่ ุด ฯ ฉันยังจาได้ว่าในเดือนกรกฎาคม
ปี 1977 ฉันมีอายุแปดขวบ ฯ ฉันมีไข้หนักเนือ่ งจากขาดสารอาหาร คืนหนึง่ ฉันหิวมาก ไม่สามารถทนได้ จึงวิง่ ไปที ่
หมู่บา้ นเพือ่ หาอะไรสักนิดสักหน่อยกินให้มแี รง ฯ ไปถึงหน้าบ้านเนือ่ งจากมีแสงจันทร์ฉันเห็นส้มเหลืออยู่สามผล ฯ
ตอนนัน้ ในกระท่อม พ่อแม่ฉนั นอนหลับสนิท ฉันเข้าไปปลุกท่านและขอให้ท่านเด็ดส้มให้ฉนั กิน ฯ พ่อสงสารฉันมาก
จึงตัดสินใจเสีย่ งเดินไปทีต่ ้นส้มด้วยความหวาดกลัว ทีส่ ุด ฯ พ่อปลิดส้มอย่างเบามือ ฯ ผลส้มหล่นลงมาดังใจ ฯ
ฉันเห็นพ่อก้มลงไปเลือกส้ม ฯ แต่กองโจรไม่รมู้ าตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ ทหารจับมือพ่อแล้วตะโกนใส่พ่อว่า ‘สหายเอ็งกบฏ!
เราพบศัตรูแล้ว!’ พวกมันก็มดั ตัวพ่อและคุมเอาตัวพ่อไป ฯ ตอนนัน้ ฉันกลัว มาก วิง่ เอาตัวรอดและไม่คดิ อะไรซัก
อย่าง ฯ เช้าวันรุ่งขึ้นฉันได้ยนิ เสียงกระซิบกันว่ ากองโจรฆ่าพ่อแม่และน้องสาวของฉัน หมดแล้ว ฯ นีเ่ ป็ นเรือ่ งทีฉ่ ัน
จาไม่ลมื ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.91)
ตัวอย่าง (10) ปรากฏในบันทึกความทรงจาเกี่ยวกับเขมรแดงสื่อถึงความทุกข์ทรมานของตัวละครทีเ่ ล่า
ถึงเหตุการณ์การปกครองประเทศกัมพูชาของระบอบเขมรแดง ในช่วง 4 ปี ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1975-1979 โดยใช้ส่วน
ขยายความเชิงลบ ทีส่ ุด (បាំ ផុ ត ) หนัก (ទ ើ ម្ ) มาก (ទររ) บอกถึงปริมาณความรู้สึกไม่ว่าจะเป็ นความเจ็บปวด
ความหิว ความกลัวที่เกิดขึ้นจากการกระทาของเขมรแดง รวมถึงการใช้ปฏิเสธ ไม่ (ម្ិន) ใน ไม่สามารถทนได้
(ម្ិនឣាចក្ទាំាន) เพื่อขยายรายละเอียดเกีย่ วกับความอดอยากหิวโหยของชาวเขมรในสมัยนัน้ ทาให้ชาวเขมรบาดเจ็บ
ล้มตายลงมากกว่าล้านคน ความทุกข์ทรมานทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจเกิดขึน้ จนเป็ นทีจ่ ดจาของประชาชนเขมร
ทุกคน
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เจตนาที่ปรากฏในแบบเรียนวิ ชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา
การวิเคราะห์เจตนาโดยใช้เงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมในทฤษฎีวจั นกรรมของ Searle [1] จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบเจตนา 3 เจตนา ได้แก่ 1) เจตนาสั ่ง 2) เจตนาชักจูง และ 3) เจตนาให้ข้อมูล เพื่อใช้ในการประกอบสร้าง
แบบเรียน ดังนี้
1. เจตนาสัง่ หมายถึง ข้อความใด ๆ ทีเ่ ป็ นการกระทาของผูฟ้ ั งในอนาคต ซึง่ ผูพ้ ดู เห็นว่าผูฟ้ ั งยังไม่รแู้ ละ
ต้อ งการให้ผู้ฟั ง ปฏิบ ัติต ามผู้พูด สิ่ง ที่ผู้พูด กล่ า วจะต้อ งไม่เ ป็ น สิ่ง ที่ผู้ฟั ง รู้อยู่แล้ว หรือ จะปฏิบ ัติอ ยู่แล้ว โดยที่
ผูพ้ ดู ต้องการให้ผฟู้ ั งรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามจริง ๆ คือ ความพยายามของผูพ้ ดู ทาให้ผฟู้ ั งปฏิบตั ิ [1] ดังตัวอย่าง
(11) ឮែូទចន ះមាតយសុភស្ត្រតរនយល់ថ្ន ការទក្បើទក្គឿងទញៀនម្ិនលអទេរូន! គឺន្ទាំឱ្យអនតរាយែល់សុខភារ ាត់បង់ការចងចាំ វទងវងសាែ រតី ទនវឆ្វ រិទស បាំផ្ដែញ
ក្េរយសម្បតតិនិងងវិកាក្គួសារន្ងម្ទេៀត ។ ម្យ៉ាងទេៀតទក្គឿងទញៀនបងកឱ្យមានអាំទរើទចររម្ែ អាំទរើ ិងា ាត់បង់ការងារ ។ល។ ែូទចនះ រូនម្ិនក្តូវចង់ែឹង ឬចង់សារ
ទក្គឿងទញៀនទន្ទះទេ ! រូននិងម្ិតភត រតិក្តូវទៅឱ្យឆ្ៃយរីវា ។ ទក្កាយរីសាតប់ការេូន្ទែនរបស់ឪរុរមាតយ ទោរក្គូ អនរក្គូ សុភស្ត្រតទបតជា្ចិតតខតិ ខាំទរៀនសូក្ត និងទចៀសឱ្យ
ផុតរីទក្គឿងទញៀន ។
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្ននរ់េី ៣, ២០១៦, េ.១២៧)
“ได้ยนิ เช่นนี้ แม่ของโซะเพียะอธิบายว่า การใช้ยาเสพติดไม่ดหี รอกลูก! คือทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
สูญเสียความทรงจา เสียสติ หงุดหงิด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทาลายทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกด้วย ฯ
อีกอย่างยาเสพติดทาให้เกิดการโจรกรรม ความรุนแรง เสียการเสียงาน ฯลฯ ดังนัน้ ลูกไม่ตอ้ งอยากรูห้ รืออยากลอง
ยาเสพติดนัน้ เลย! ลูกและเพือ่ น ๆ ต้องอยู่ห่างจากมัน ฯ หลังจากฟั งการอบรมสั ่งสอนของพ่อแม่ คุณครู โซะเพียะก็
ตัง้ ใจเรียนหนังสือและหลีกเลีย่ งยาเสพติด ฯ”
(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3, 2016, น.127)
ตัว อย่ า ง (11) กล่ า วถึง ตัว ละครชื่อ โซะเพีย ะ (សុ ភ ស្ត្ រត ) ซึ่ง ได้พ บผู้ช ายติด ยาคนหนึ่ ง แล้ว กลับ มาเล่ า
เหตุการณ์ให้แม่ฟัง แม่จงึ สอนโซะเพียะ โดยการอธิบายผลเสียของยาเสพติดทีเ่ กิดขึน้ จากการเสพยา เช่น ทาให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (ឱ្យអនតរាយែល់សុខភារ) สูญเสียความทรงจา (ាត់បង់ការចងចាំ) เสียสติ (វទងវងសាែ រតី) เกิดการโจรกรรม
(មានអាំទរើទចររម្ែ) เสียการเสียงาน (ាត់បង់ការងារ) เป็ นต้น จากตัวอย่างปรากฏคาว่า ดังนัน้ (ែូទចនះ) เพื่อสื่อเจตนาสั ่ง
โซะเพียะ โดยแม่กล่าวห้าม และใช้คาว่า ต้อง (ក្តូវ) เพื่อเป็ นการผูกมัดให้ลูกปฏิบตั ิตามทีแ่ ม่บอก คือ ลูกไม่ต้อง
อยากรูห้ รืออยากลองยาเสพติดนัน้ เลย! ลูกและเพือ่ น ๆ ต้องอยู่ห่างจากมัน (រូនម្ិនក្តូវចង់ែឹង ឬចង់សារទក្គឿងទញៀនទន្ទះទេ!
រូននិងម្ិតតភរតិក្តូវទៅឱ្យឆ្ៃយរីវា) ซึ่งจุดมุ่งหมายของแม่ คือ ต้องการสั ่งให้โซะเพียะปฏิบตั ติ าม เนื่องจากแม่รวู้ ่าโซะเพียะ
น่ าจะไม่รู้ว่ายาเสพติดอันตราย หากไม่สั ่งห้าม โซะเพียะอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในประเด็น เกี่ยวกับ
ยาเสพติดรัฐบาลกัมพูชาตระหนักดีว่าเป็ นปั ญหาที่ควรหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการพัฒนาให้ทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศกัมพูชามีความรูแ้ ละหลีกเลีย่ งจากยาเสพติด จึงปรากฏในแบบเรียนเพื่อเป็ นการสั ่งสอนโดยผ่าน
แม่ ซึง่ เป็ นสิง่ สะท้อนจากรัฐบาลผูผ้ ลิตแบบเรียนให้เยาวชนทีอ่ ่านปฏิบตั ติ ามเช่นเดียวกัน
2. เจตนาชักจูง หมายถึง เนื้อความใด ๆ ที่เป็ นการกระทาของผู้ฟังในอนาคต ซึ่งผู้พูดต้องการชักจูง
ความคิดให้ผฟู้ ั งคล้อยตามและปฏิบตั ริ ่วมกับผูพ้ ูด สิง่ ทีผ่ พู้ ูด ชักจูงให้ปฏิบตั จิ ะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีผ่ ฟู้ ั งกระทาอยู่แล้ว
อย่างเป็ นปกติวสิ ยั โดยทีผ่ พู้ ดู ต้องการให้ผฟู้ ั งปฏิบตั สิ งิ่ นัน้ จริง ๆ เพื่อให้เกิดผลต่อทัง้ ผูพ้ ดู และผูฟ้ ั ง [1] ซึง่ แตกต่าง
จากเจตนาสั ่งตรงทีไ่ ม่บงั คับผูฟ้ ั ง แต่ให้ผฟู้ ั งสามารถเลือกปฏิบตั หิ รือไม่กไ็ ด้ ดังตัวอย่าง
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(12) ខ្ុាំសបាយចិតតណ្ណស់ន្ែលានទៅេសសន្ទសារម្នាីរជាតិ ទក្រះេីទន្ទះសម្បូរវតថុបុរាណរបស់ន្ខែរទយើង ក្រម្ទាំងទ្វើឱ្យទយើងានទរៀនសូក្តអាំរីក្បវតតិសាស្ត្សត
របស់ជនជាតិន្ខែរទយើងរនុងអតីតកាលផង ។ "ទយើងរួម្គ្មន! ការររ និងអភិររសសម្បតតិវបប្ម្៌ជាតិន្ខែរឱ្យគង់វងស ។"
(ភាសាន្ខែរឣាន-សរទសរ ថ្ននរ់េី ៣, ២០១៦, េ.១៤៦)
“ฉันมีความสุขมากทีไ่ ด้เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เพราะทีน่ นเต็
ั ่ มไปด้วยโบราณวัตถุของเขมรเรา
พร้อมทัง้ ทาให้เราได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของชนชาติเขมรเราในอดีตอีกด้วย ฯ ‘เราร่วมกัน! ปกป้ องและ
อภิรกั ษ์มรดกวัฒนธรรมชาติเขมรให้ดารงอยู่’ ”
(ภาษาเขมรอ่าน-เขียน ชัน้ ที่ 3, 2016, น.146)
ตัว อย่ า ง (12) กล่ า วถึ ง พิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ นสถานที่เ ก็ บ หลัก ฐานและจัด แสดงทาง
ประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่าของประเทศกัมพูชา เนื้อหาในแบบเรียนสื่อเจตนาชักจูงเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันดูแล
รักษามรดกทางวัฒนธรรมเขมรเอาไว้ โดยผู้พูดใช้คาว่า ร่วมกัน (រួម្គ្មន) เพื่อเป็ นการชักนาความคิดให้ผู้อ่านหรือ
เยาวชนคล้อยตามและปฏิบตั ิร่วมกับผูพ้ ูด หากผู้อ่านหรือเยาวชนปฏิบตั ิตามจะเกิดผลดีต่อผู้พูดและเยาวชนใน
ฐานะชาวเขมรด้วยกัน ซึง่ จะทาให้คงเหลือสิง่ ทีแ่ สดงความเจริญทางวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชาเอาไว้
3) เจตนาให้ข้อมูล หมายถึง เนื้อความใด ๆ ทีเ่ ป็ นเนื้อหาสาระ ซึง่ ผูพ้ ดู เห็นว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนัน้ มี
ประโยชน์ต่อผูฟ้ ั ง ผูพ้ ูดจึงต้องการบอกให้ผฟู้ ั งทราบ ข้อมูลทีบ่ อกแก่ผฟู้ ั งนัน้ ผูพ้ ู ดมักเชื่อว่าผูฟ้ ั งไม่ทราบมาก่อน
และผูพ้ ูดต้องการบอกข้อมูลให้ผฟู้ ั งทราบจริง ๆ คือ ความพยายามของผูพ้ ูดทาให้ผฟู้ ั งรับทราบข้อมูลทัง้ หมด [1]
ดังตัวอย่าง
(13) រយៈទរលប៉ាុន្ទែនន្ខទក្កាយម្រ ទក្កាម្ម្ូលនិ្ិេូរេសសន៍ាយ័ន និងអាំទណ្ណយរបស់សបបុរសជន ទគានរសាងផែូវចរ់ទបតុងម្ួយន្ខសយា៉ា ងក្បណីត គួរឱ្យ
ទសៃើចសរទសើរទៅកាន់ក្ាសាេក្រះវិហារ ន្ែលទ្វើឱ្យទយើងងាយក្សួលរនុងការទ្វើែាំទណើរទៅកាន់េីទន្ទះ ។ សម្ិេធផលទាំងទនះានម្ររីរមាែាំងសាម្គគីែ៏សអិតរម្ួតរបស់
ក្បជាជនន្ខែរទយើង ។
(ភាសាន្ខែរ ថ្ននរ់េី ៥, ២០១៦, េ.៨៩)
“ระยะเวลาไม่กเี ่ ดือนต่อมา ภายใต้มูลนิธโิ ทรทัศน์บายนและความช่วยเหลือของผู้บริจาค ได้สร้างถนน
คอนกรีตอย่างดีไปถึงปราสาทพระวิหาร ซึง่ ทาให้เราเดินทางไปทีน่ ัน่ ได้สะดวกสบาย ฯ ความสาเร็จเหล่านี้มาจาก
ความสามัคคีทเี ่ ข้มแข็งของประชาชนเขมรเรา ฯ”
(ภาษาเขมร ชัน้ ที่ 5, 2016, น.89)
ตัวอย่าง (13) กล่าวถึงการสร้างถนนคอนกรีตขึ้นไปบนปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็ นการแสดงเจตนาให้
ข้อมูลที่สาคัญนี้แก่ผู้อ่านหรือเยาวชน เนื่องจากกรณีพพิ าทในพื้นที่ปราสาทพระวิหารระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศกัม พู ช า โดยที่ตัง้ ของปราสาทพระวิห ารตัง้ อยู่ บ นยอดเขาสู ง ส่ ว นบัน ไดทางขึ้น ตามโครงสร้ า ง
สถาปั ตยกรรมอยู่ทางด้านประเทศไทย เมื่อเกิดการพิพาทเกิดขึ้นจึงมีการล้อมรัว้ ลวดหนามและปิ ดทางขึ้นฝั ง่
ประเทศไทย ทาให้ส่งผลให้เกิดความลาบากในการขึน้ ชมปราสาทพระวิหารทางฝั ง่ กัมพูชา ซึ่งหลังจากได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ประเทศกัมพูชาได้รบั การสนับสนุ นหาทุนจัดสร้างถนนทางขึน้ ปราสาทพระวิหารอย่าง
สะดวกสบาย แบบเรียนต้องการให้ขอ้ มูล ผู้อ่านหรือเยาวชนรูแ้ ละเข้าใจว่าหากชาวเขมรสามัคคีกนั ความสาเร็จ
สามารถเกิดขึน้ ได้ ซึง่ เป็ นการปลูกฝั งให้เยาวชนยึดถือและปฏิบตั ติ ามอีกวิธหี นึ่งทีพ่ บในแบบเรียน
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สรุปและอภิ ปรายผล
จากการวิเ คราะห์ ชุ ด ศัพ ท์ แ ละเจตนาที่ใ ช้ ใ นการประกอบสร้ า งแบบเรีย นวิช าภาษาเขมรระดับ
ประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา พบว่ามีการใช้ชุดศัพท์ 3 ประเภท ได้แก่ การเรียก กริยา และส่วนขยาย ส่วนผล
การวิเคราะห์เจตนา พบเจตนาทัง้ หมด 3 เจตนา ได้แก่ เจตนาสั ่ง เจตนาชักจูง และเจตนาให้ขอ้ มูล
ชุดศัพท์ทใ่ี ช้ในการประกอบสร้างแบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชา จาก
การวิเคราะห์พบการเรียกทีช่ าวเขมรใช้เพื่อกล่าวถึงกลุ่มชาติพนั ธุ์ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ทางประวัตศิ าสตร์ท่ี
สะท้อนให้เห็นในกลุ่มคนที่มชี าติพนั ธุ์แตกต่างจากชาวเขมร เช่น “เสียม” และ “สาเหร่” เป็ นต้น การเรียกกลุ่ม
การเมืองว่า “เขมรแดง” สะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มการเมืองทีม่ แี นวความคิดหรืออุดมการณ์ทแ่ี ตกต่างไปจากรัฐ ซึง่ เป็ น
กลุ่มทีส่ ร้างความโหดเหี้ยมไว้ในประวัตศิ าสตร์การเมืองของประเทศกัมพูชา ในแบบเรียนการเรียกทัง้ 2 ประเภท
ประกอบสร้างความมีอคติและความเกลียดชัง ไม่ว่าจะเป็ นชาวไทยผูร้ ุกรานประเทศกัมพูชาในสมัยก่อน การกลืน
กลายทางวัฒนธรรมของชาวสาเหร่ให้เป็ นชาวเขมร รวมถึงความรุนแรงทีเ่ กิดจากการฆ่ ากันเองอย่างโหดร้ายของ
ของชาวเขมรแดง เป็ นการประกอบสร้างขึ้นในแบบเรียน เพื่อสร้างและแนวโน้มความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ
ของเยาวชนรุ่นหลังให้เป็ นไปตามทีร่ ฐั บาลผูผ้ ลิตแบบเรียนต้องการ เช่นเดียวกับชุดศัพท์ กริยา เช่น คาว่า “ต้อง”
และตามด้วย “ขยัน” “ฟั ง” และ “ถ่อมตัว” ทาหน้าทีส่ ะท้อนวิถปี ฏิบตั ติ นของชาวเขมรให้สอดคล้องกับสิง่ ทีร่ ฐั บาล
ต้องการปลูกฝั ง การใช้กริยาเพื่อสื่อถึงความเศร้า ความรุนแรง และความทุกข์ทรมาน ทีเ่ กิดจากการปกครองอัน
โหดร้ายทารุณของเขมรแดงในสมัยกัมพูชาประชาธิปไตย ระหว่างปี ค.ศ.1975-1979 [13] ซึ่งเป็ นความปวดร้าว
จากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ ย่ี งั คงอยู่ในความทรงจาของชาวเขมรถูกนาเสนอผ่านการใช้กริยา และการใช้ส่วน
ขยายทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนขยายสื่อถึง รายละเอียดเพิ่มเติมที่เ ป็ นความคิด และ
ความรู้สึก ของชาวเขมร ในงานวิจ ัย พบส่ ว นขยายความเชิง บวกเพื่อ แสดงถึง ความรุ่ ง เรือ งด้า นวัฒ นธรรม
ในขณะเดียวกันพบว่าแบบเรียนมีการใช้ส่วนขยายความเชิงลบเพื่อสื่อถึงความทุกข์ทรมาน ดังทีพ่ บในการเล่าถึง
เหตุการณ์ทโ่ี หดร้ายของชาวเขมร ซึ่งสื่อความเจ็บของชาวเขมรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความโหดเหีย้ มของระบอบ
เขมรแดง โดยชุดศัพท์ทงั ้ การเรียก กริยา และส่วนขยาย ใช้ในการประกอบสร้างในแบบเรียนให้เยาวชนรับรู้และ
เข้าใจตัง้ แต่การปฏิบตั ิตน การสร้างความภูมิใจด้านวัฒนธรรมอารยธรรมของชาวเขมร ตลอดจนความเศร้า
การรับรูถ้ งึ ความรุนแรงของคนทีต่ อ้ งการทาลายชาติ
เจตนาที่ใ ช้ใ นการประกอบสร้า งแบบเรีย นวิช าภาษาเขมรระดับ ประถมศึก ษาของประเทศกัม พู ช า
วิเคราะห์จากเงื่อนไขที่เหมาะสมในทฤษฎีวจั นกรรมของ Searle [1] ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปเป็ น 2
ประเภทของวัจนกรรม คือ 1) วัจนกรรมการชี้นา (directive) เจตนาสั ่ง เจตนาชักจูง และ 2) วัจนกรรมการบอก
กล่าว (representative) คือ เจตนาให้ขอ้ มูล การสื่อเจตนาแฝงในแบบเรียนเป็ นการชี้นาเยาวชนเขมรในอีกด้าน
หนึ่ ง กล่ า วคือ การใช้เ จตนาชี้น าเพื่อ ให้เ ยาวชนเขมรรักและภู มิใ จในประเทศกัมพูชา ท าหน้ า ที่ป กป้ อ งดูแล
ประเทศชาติอย่างเต็มกาลังความสามารถ ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬา หน่วยงานของรัฐบาลเป็ นผูผ้ ลิต
แบบเรียนและกาหนดเนื้อหาเพื่อต้องการให้เยาวชนยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ริ ่วมกันในฐานะพลเมืองเขมร สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ วิสัน ต์ สุ ข วิสิท ธิ ์ [14] ที่ศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งภาษาและอุ ด มการณ์ ใ นแบบเรีย นวิช า
ภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503-2544 พบว่า แบบเรียนเป็ นวาทกรรมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริบท
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งได้รบั อิทธิพลจากความคิด ความเชื่อในสังคมไทย และขณะเดียวกันเกิดกระบวนการผลิต
ซ้า ตอกย้าหรือสื่อความคิดกลับไปสู่ผอู้ ่านและสังคม แบบเรียนจึงไม่ได้เป็ นเพียงสื่อการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
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เท่ า นั ้น แต่ ท าหน้ า ที่ส่ือ สารอุ ด มการณ์ ท่ีมีผ ลต่ อ การแสดงออกทางความคิด ของคนในสัง คม นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวุฒพิ งษ์ ประพันธมิตร [15] ทีศ่ กึ ษาวาทกรรมความรักชาติทป่ี รากฏในแบบเรียนวิชา
กิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้าภายใต้การปกครองของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยพบว่า อิทธิพลของภาษามีผลต่อ
ความคิดของมนุ ษย์ ซึ่งแบบเรียนใช้วาทกรรมทีเ่ ป็ นหน่ วยย่อยทางภาษาในการผลิตตัวบทเพื่อกล่อมเกลาเยาวชน
จีนในด้านลัทธิสงั คมนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ อัตลักษณ์จนี และพรรคคอมมิวนิสต์ โดยใช้แบบเรียนเป็ นเครื่องมือใน
การสร้างความรักชาติ
แบบเรียนวิชาภาษาเขมรระดับประถมศึกษาของประเทศกัมพูชาเป็ นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดที่
รัฐบาลต้องการปลูกฝั งให้แก่เยาวชนทุกคนในสังคม ซึง่ แบบเรียนเป็ นสื่อทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อเยาวชน เนื่องจาก
รัฐบาลลควบคุม ตัง้ แต่การผลิต การกระจาย และการบริโภคเนื้อหาของเยาวชน ทาให้รฐั บาลสามารถกาหนด
แนวคิดและวิถปี ฏิบตั ใิ ห้แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Cho, M. Hye & Lee, D. Bae [16] ทีพ่ บว่าการ
กระจายตัวบทและการผลิตซ้าตัวบทในรูปแบบทีห่ ลากหลายส่งผลให้เกิดการครอบงาทางความคิดให้แก่เยาวชน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล จากแบบเรี ย นวิ ช าอื่ น ๆ ในประเทศกั ม พู ช า เช่ น วิ ช าภาษาอั ง กฤษ
วิชาประวัตศิ าสตร์ วิชาสังคมศึกษา เป็ นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจการประกอบสร้างแบบเรียนของประเทศกัมพูชา
ได้มากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนของประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาว่า
ชุดความคิดทีใ่ ช้ในการปลูกฝั งเยาวชนของประเทศแต่ละประเทศมีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร รวมถึง
พิจารณาระบบการปกครองของแต่ละประเทศจะทาให้เห็นการสร้างวาทกรรมทีเ่ หมือนและแตกต่างกันอย่างไร
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