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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57114207 : จารึกศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห์หนังสือเรียน / รูปแบบ / สารัตถะ / หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 

นางสาว สิริลักษณ์ ศรีราม: การวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีท่ี 1 - 3 ของ
กัมพูชา ค.ศ.1987 - 1992  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ์ 

  
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งศึกษารูปแบบและสารัตถะในด้านเน้ือหาทางภาษาและแนวคิดส าคัญท่ีปรากฏอยู่ใน

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 1 – 3 ของกัมพูชา จ านวน 4 เล่ม ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชาภายใต้รัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชาอนุญาตให้ตีพิมพ์และน ามาใช้ในโรงเรียนช่วง  ค.ศ. 1987 – 1992 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการฟื้นฟูด้าน
การศึกษาของประเทศกัมพูชาหลังการปกครองของเขมรแดง 

ผลการศึกษาพบว่า หนังสือเรียนแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือรูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น ส่วน
เนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย โดยรูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้นเป็นส่วนท่ีบอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและรายละเอียด
ของหนังสือ ประกอบด้วย หน้าปก ปกหลัง หน้าปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ สิ่งท่ีน่าสนใจคือหน้าลิขสิทธิ์มีการแสดงข้อมูลคณะ
ผู้จัดท า โดยหนังสือเรียนบางเล่มระบุผู้คัดลอกข้อความ แสดงถึงกระบวนการผลิตท่ีใช้ต้นฉบับเป็นลายมือเขียน หน้าสารบัญ
เป็นส่วนประกอบหลักของส่วนประกอบตอนท้ายซ่ึงมีในหนังสือเรียนทุกเล่ม  การท่ีหน้าสารบัญของหนังสือเรียนเป็น
ส่วนประกอบตอนท้ายแสดงถึงรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลของการจัดท าหนังสือแบบฝรั่งเศส 

การศึกษาองค์ประกอบส่วนเน้ือหาพบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 1 เป็นการสอนเรื่องการประสม
ค าตามแบบภาษาเขมร เริ่มจากการสอนรูปพยัญชนะ การประสมค าท่ีมีพยัญชนะต้นกับสระ พยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกด 
ค าท่ีมีสองพยางค์ ค าท่ีมีพยัญชนะต้นควบ และค าสองพยางค์แบบซ้อนพยัญชนะกลางค า โดยมีวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจคือ
การใช้รูปภาพ ตาราง ช่องสี่เหลี่ยม และตัวอักษรสีส้มมาช่วยในการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจเน้ือหาได้ชัดเจน ส่วนรูปแบบของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 2 – 3 พบว่าบทเรียนแบ่งเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ บทเรียนอ่าน บทเรียนอาขยาน 
บทเรียนค าศัพท์ บทเรียนไวยากรณ์ และบทเรียนท าแบบฝึกหัด ซ่ึงเน้นความส าคัญด้านบทเรียนอ่านและบทเรียนท า
แบบฝึกหัดมากที่สุด ตลอดจนเน้นส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเขมรท้ังค าศัพท์และหลักภาษา เช่น รูปแบบประโยคและหมวดค า
ในภาษาเขมร เป็นต้น 

สารัตถะในหนังสือเรียนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) สารัตถะด้านเน้ือหา 2) สารัตถะจากหัวข้อเรื่องหลัก 
และ 3) สารัตถะด้านแนวคิดและคุณธรรมท่ีสอดแทรกในบทเรียน สารัตถะด้านเน้ือหามีการสอนหลักภาษาเขมรจากง่ายและ
ซับซ้อนขึ้นไปตามระดับชั้นเรียน ค าท่ีน ามาสอนในบทเรียนส่วนใหญ่เป็นค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้านสารัตถะจากหัวข้อเรื่อง
หลัก แบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ โรงเรียน ครอบครัว ทัศนียภาพ และประชาชน ผลการศึกษาพบว่าเน้ือหาของบทเรียนสัมพันธ์
กับหัวข้อเรื่องหลัก เช่น เรื่องโรงเรียนมีเน้ือหาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในโรงเรียน หรือเรื่องครอบครัวเป็นการกล่าวถึง
สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ส่วนสารัตถะด้านแนวคิดและคุณธรรมท่ีสอดแทรกในบทเรียน พบว่า ทุกหัวข้อเรื่องหลักเน้น
ความส าคัญเรื่องความขยันหมั่นเพียร การท าความดี ความสามัคคีของคนในชาติ และแนวคิดทางการเมืองการปกครอง โดย
สร้างภาพให้กลุ่มเขมรแดงกลายเป็นศัตรูของชาติและยกย่องชื่นชมเวียดนามในฐานะวีรบุรุษท่ีช่วยให้กัมพูชาหลุดพ้นจาก
ความโหดร้ายในสภาวะสงคราม และสะท้อนถึงอุดมการณ์การสร้างรัฐชาติสมัยน้ัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57114207 : Major (EPIGRAPHIC STUDIES) 
Keyword : Analysis of textbooks / Form / Essence / Khmer textbook 

MISS SIRILAK SRIRAM : THE ANALYSIS OF FORMS AND ESSENCES OF KHMER 
TEXTBOOKS, GRADES 1 - 3 IN CAMBODIA, 1987 - 1992  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR ORAWAN BUNYARIT, Ph.D. 

The objective of this thesis is to analyze forms and essences of 4 Khmer language textbooks for 
elementary students of grade 1 to grade 3 which the Ministry of Education, Youth and Sport of Cambodia under 
the People's Republic of Kampuchea Government permitted to use in schools during 1987 – 1992 when education 
in Cambodia was restored after the Khmer Rouge regime. 

The study finds that the textbooks were divided into three sections: preliminary section, content 
section, and the auxiliary materials. The preliminary section consisted of outline, cover, title page and copyright 
page. On the copyright page, it shows that there are copiers which are the people who copied the content of the 
textbook from the original manuscript to fine hand writing. The system can be traced back to the old process of 
textbook production. All textbooks have table of contents in auxiliary materials at the end of the book which shows 
that the textbook production has been heavily influenced by the French. 

The study of the content section in textbooks for grade 1 reveals that the lesson begins with the 
introduction of initial Khmer consonant and the combination of consonant and vowels. After that, the lesson 
continues to introduce the rules of combination of disyllabic words and medial clusters words of Khmer language. 
The lessons are taught with interesting presentation method by using tables and images with orange color characters 
as a mean for children to understand the lesson better. The content section in textbooks for grade 2 and that of 
grade 3 includes stories, poetry, grammar studies, vocabulary and exercise. It can be seen that the textbooks 
emphasize on reading skill and exercise and also promote parts of speech and basic sentence structure in Khmer. 

The essence of textbooks is divided into three topics: 1) Language content, which was taught from 
simple to complex according to class level. Most of the words in the lesson are words that are used in daily life 
context. 2) General content, which were divided into four topics: school, family, scenery and people. The contents 
that were associated to the topics are divided in to groups, for example, the topic of “school” would focus on 
school components and the topic of “family” would focus about the role of family members. 3) Moral content, 
which were implied in the lessons, for example: the importance of diligence, goodness, unity of people in the 
nation and the political and administrative concepts. It reflects here in the lessons that the Khmer Rouge had 
become national enemy and the sense of admiration of the Vietnamese as a hero that freed Cambodia from 
genocide can be seen. This can be assumed that the textbooks producers were trying to reflect the ideology of the 
creation of nation state. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่สนับสนุนในการศึกษาหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมร พร้อมท้ังกรุณาให้ค าแนะแนวทางในการด าเนินการวิจัยและสละเวลาอันมีค่าเพื่อทุ่มเทตรวจแก้วิทยานิพนธ์ 
จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์ตลอดจนให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งและให้ก าลังใจผู้วิจัยในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี ้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อุเทน วงศ์สถิต ประธานกรรมการสอบ ที่กรุณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนว
ทางการวิเคราะห์หนังสือเรียนในด้านสารัตถะแนวคิดเรื่องการปกครองในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาและการ
สร้างรัฐชาติ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ที่กรุณาให้ข้อมูลทางด้านภาษาเขมรและ
ประวัติศาสตร์กัมพูชา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ทรงศิลป์ อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก 
อาจารย์ ดร.ทรงธรรม ปานสกุล รวมถึงคณาจารย์ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
กรุณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และให้ก าลังใจผู้วิจัยเสมอมา 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการพิมพ์และ
แก้ไขงานหลายครั้ง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านประจ าส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย ศิลปากร วังท่าพระและสนามจันทร์ 
ส าหรับค าแนะน าในการค้นหาหนังสือและวารสารต่าง ๆ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานอธิการบดี บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดการระบบ i-Thesis เป็นอย่างดี นอกจากน้ี การ
เดินทางไปส ารวจข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติกัมพูชา ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการสืบค้นเอกสารและหนังสือเรียนใน
สมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาจากผู้ดูแลห้องเก็บเอกสารเก่าเป็นอย่างดี จึงขอกล่าวขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

คุณความดีและประโยชน์ที่พึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดามารดาและ
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ที่รับภาระหลายอย่างแทนผู้วิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ได้อย่างเต็มที่ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ในอดีต การศึกษาและการแสวงหาความรู้ของชาวกัมพูชามี “วัด” เป็นศูนย์กลาง ซึ่งนอกจาก
จะเป็นแหล่งวิทยาการความรู้แล้วยังช่วยขัดเกลาจิตใจอีกด้วย เพราะมีการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
ตามองค์ความรู้ของพระสงฆ์ในด้านหลักธรรมค าสอน รวมทั้งสอนให้คนมีความรู้สามารถอ่านและ
เขียนหนังสือได้ ผู้คนจึงมักส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนที่วัด ดังนั้นในสมัยก่อน คนที่มีความรู้
ส่วนมากจึงเป็นเพศชาย ต่อมาในยุคที่กัมพูชาตกอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศส มีการปรับปรุงและ
วางรากฐานระบบการศึกษาในกัมพูชาใหม่ โดยน าเอาแผนการศึกษาอินโดจีนฝรั่งเศส1มาใช้ แต่ทว่า
ไม่ได้ส่งเสริมหรือให้ความส าคัญมากนัก เนื่องจากฝรั่งเศสมีชาวเวียดนามที่มีความรู้ส าหรับปฏิบัติงาน
ในระบบการปกครองของตนอยู่แล้ว อีกทั้งโรงเรียนตามระบบใหม่นี้ยังมีจ านวนน้อยและมักจะจ ากัด
อยู่เฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ท าให้โอกาสในการศึกษาของชาวกัมพูชามีน้อยตามไปด้วย (ธิบดี บัวค าศรี, 
2555: 36) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาแบบสมัยใหม่ในกัมพูชาจึงเกิดขึ้นและเป็นไปอย่าง
ล่าช้า 

ในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ฝรั่งเศสได้พัฒนาระบบการศึกษาของกัมพูชาอย่างจริงจัง  
โดยวางกรอบเนื้อหาแบบเรียนให้เป็นแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ พร้อมทั้งปรับปรุงโรงเรียน
ประถมศึกษาภายใต้ก ากับของสถาบันสงฆ์ให้มีการใช้หลักสูตรการศึกษาเดียวกับโรงเรียนประถมศึกษา
ของรัฐ เกิดเป็นโรงเรียนวัดแบบใหม่ (Modernized pagoda school) และใน ค.ศ. 1936 จึงมีการ
ขยายระบบการศึกษาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในระดับมัธยมศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนรัฐอารักขาวิทยาลัย 
สีสุวัตถิ์ (Collège Sisowath) จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมพระสีสุวัตถิ์ (Lycée Sisowath) (มิตต ทรัพย์ผุด 
และวุฒิชัย นาคเขียว, 2557: 127) 

แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการผลิตคนมาใช้เป็นแรงงานในระบบการปกครองของ
ฝรั่งเศสขณะนั้น (ธิบดี บัวค าศรี, 2547: 29) เนื่องจากการศึกษาในระดับสูงของประเทศยังมีน้อยหรือ
อาจต้องไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นยังต่างประเทศ ดังนั้นกลุ่มคนที่มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาจึง
ยังมีอยู่อย่างจ ากัดเฉพาะกลุ่ม เช่น ลูกหลานของข้าราชการในระบบการปกครองฝรั่งเศส และพ่อค้า
หรือผู้มั่งคั่ง เป็นต้น 

                                           
1 ระบบแบบแผนการศึกษาอินโดจีนฝรั่งเศส เป็นการศึกษาแบบใหม่ที่ใช้หลักสูตรการศึกษาแบบ

เดียวกันทั้งอินโดจีน มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนการสอน โดยฝรั่งเศสเป็นผู้สนับสนุนในด้านเงินทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษา ด ูธิบด ีบัวค าศรี, ประวัติศาสตร์กัมพูชา, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 37.   
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ในช่วงที่กษัตริย์นโรดมสีหนุทรงมีอ านาจในการปกครอง พระองค์ทรงให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาและท าให้ระบบการศึกษามีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น กล่าวคือ มีโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่การศึกษาในระดับสูงอย่าง
อาชีวศึกษา, ศูนย์ฝึกอบรมครูและมหาวิทยาลัยก็ถูกจัดตั้งขึ้นเช่นเดียวกัน (Ledgerwood, 2016) 
ส่งผลให้การศึกษาเป็นไปอย่างกว้างขวาง โดยใน ค.ศ. 1969 มีโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 5,275 โรง, 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 146 โรง และสถาบันการศึกษาในระดับสูงอีก 9 แห่ง (Thomas Clayton, 
 1998, quoted in Sok Udom, 2009: 67) ทั้งนี้ ผลส ารวจพบว่า จ านวนนักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในขณะนั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคนและในระดับอุดมศึกษาของกัมพูชาประมาณ 
11,000 คน (David Chandler, 1993, quoted in UNESCO, 2011: 22)  

นอกจากนี้ สมัยดังกล่าวยังมกีารปฏิรูปการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เน้นย้ าถึงความเป็น
ชาติของกัมพูชา อาทิ การจัดท าหนังสือเรียนและสื่อส าหรับการศึกษาเป็นภาษาเขมร รวมถึงปรับการ
ใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เป็นภาษาที่สองส าหรับการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งปรับปรุง
ชั่วโมงการสอนวิชาภาษาเขมรและฝรั่งเศสด้วย (David M. Ayres, 2000, quoted in UNESCO, 2011: 
22) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการพัฒนาการศึกษาระบบสมัยใหม่ แต่การขาดความพร้อม 
ในทรัพยากรทางการศึกษาอย่างอุปกรณ์การเรียนและครูที่มีคุณภาพท าให้ระบบการศึกษาของกัมพูชา
ยังมปีระสิทธิภาพไม่ดีนัก 

การพัฒนาด้านศึกษาของกัมพูชาได้หยุดชะงักในระหว่าง ค.ศ. 1975 – 1979 กล่าวคือ เมื่อเข้า
สู่สมัยกัมพูชาประชาธิปไตยหรือการปกครองของเขมรแดง (Khmer Rouge) ภายใต้การน าของ 
พอล พต ด้วยแนวความคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และประกาศศักราชที่ 0 (Zero Year) ซึ่งเป็น
การปฏิวัติให้ประเทศเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ มีการเกณฑ์ประชาชนรวมทั้งผู้มีความรู้ทุกสาขาอาชีพไปเป็น
แรงงาน เพราะให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาตนเองมากกว่าความรู้ที่อาจ
เป็นบ่อเกิดของความคิดต่อต้านระบอบการปกครอง ซึ่งนับว่าสังคมกัมพูชาในช่วงนี้ได้ด าเนินเข้าสู่ 
ยุคแห่งความโหดร้าย มีการเข่นฆ่าชนชั้นกลางและปัญญาชน ประชากรในประเทศล้มตายเป็น 
จ านวนมากจากสภาวะสงครามกลางเมือง ความอดอยากและความเหนื่อยล้าจากการท างานหนัก  
จนอาจกล่าวได้ว่า ผลจากสงครามนี้เป็นตัวการที่ท าให้สังคมกัมพูชาแตกสลาย (มหาวิทยาลัยบูรพา,  
ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, 2551: 88) น ามาซึ่งความสูญเสียทั้งทางด้านวัตถุและ
จิตใจ สถาบันครอบครัวแตกแยกและเด็กกัมพูชาหลายคนต้องก าพร้าพ่อแม่ ขณะที่ผู้คนที่รอดชีวิต
มักจะอพยพลี้ภัยไปอยู่ที่อ่ืน 

การปกครองของเขมรแดงส่งผลให้ระบบการศึกษาถูกท าลายไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ทว่ า
ไม่ได้ถูกท าลายจนหมดสิ้น เนื่องจากยังคงมีการเรียนการสอนกันเองแบบนอกระบบภายในหมู่บ้านอยู่
บ้าง โดยเนื้อหาที่สอนเป็นเพียงความรู้พ้ืนฐาน เช่น การอ่าน การเขียน การนับเลขและทักษะที่
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เกี่ยวข้องในด้านเกษตรกรรม เพ่ือช่วยในการผลิตคนมาใช้และตอบสนองนโยบายของรัฐในสมัยนั้น 
(UNESCO, 2011: 24) ส่วนทรัพยากรต่าง ๆ ทางการศึกษาอย่างโรงเรียนบางแห่งก็ถูกท าลาย ทิ้งร้าง 
หรือแปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นคุก ดังเช่น คุกตวลเสลง (S-21 prison) นอกจากนี้ หนังสือและสื่อที่เป็น
ภาษาเขมร รวมทั้งห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งความรู้ก็ถูกเผาท าลายเช่นเดียวกัน ส่วนหนังสือที่ยังคง
เหลืออยู่ก็มีค่าเป็นเพียงเศษกระดาษและถูกน าไปใช้อย่างไร้ค่า เช่น ห่อของ ใช้เป็นกระดาษช าระ หรือ
เก็บไว้ส าหรับมวนบุหรี่ เป็นต้น (Ayres, 2000: 127) 

เมื่อกลุ่มทหารกัมพูชาซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านการปกครองของเขมรแดงและได้รับการสนับสนุน
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เข้ามาโค่นล้มและยึดอ านาจคืนจากกลุ่มเขมรแดงได้เป็น
ผลส าเร็จในช่วงต้นปี 1979 พร้อมทั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาปกครองประเทศกัมพูชา และเปลี่ยนเข้าสู่
สมัยที่ เ รี ยกว่ า  “สาธารณรัฐประชาชนกัม พูชา” (People's Republic of Kampuchea; PRK,  
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា)2 โดยมีเวียดนามและรัสเซีย (สหภาพโซเวียต) เป็นพันธมิตรที่ส าคัญ 
สองประเทศนี้ได้ให้การช่วยเหลือบูรณะและพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกับ 
แผ่ขยายอิทธิพลความคิดแบบสังคมนิยมเข้ามายังกัมพูชา3 สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชาให้ความสนใจในการฟ้ืนฟูเป็นล าดับต้น ๆ คือระบบการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาพลเมืองของชาติ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสงครามที่สะสมมานานทั้งจากสงครามกลางเมือง
จนถึงสมัยการปกครองของเขมรแดง ซึ่งสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพ้ืนฐานส่วนใหญ่ของประเทศ 
กลายเป็นอุปสรรคส าคัญของการพัฒนาจนอาจเปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ 

การด าเนินงานด้านการศึกษาภายหลังจากสมัยเขมรแดงเป็นไปอย่างรีบเร่งเพ่ือให้มีการเรียน 
การสอนเกิดขึ้นในประเทศ เพราะปัญหาสงครามส่งผลกระทบให้อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากร
กัมพูชาเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่ ทั้งนี้ ในช่วงปลาย ค.ศ. 1979 
รัฐบาลกัมพูชาได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่อีกครั้งและเปิดสอนเป็นครั้งแรก โดยส่วนมากเป็นการเปิดสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนการศึกษาในระดับสูงจ ากัดอยู่ตามเมืองใหญ่ อีกทั้งมีการเร่งซ่อมแซมและ
สร้างอาคารเรียน รวบรวมและโน้มน้าวให้ปัญญาชนหรือผู้มีความรู้ทุกระดับที่เหลืออยู่ในประเทศให้มา
ท างานเป็นครูเพ่ือทดแทนความขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะ “คนที่มีความรู้มากสอน
คนที่รู้น้อยกว่า” (ส านักอุทยานการเรียนรู้, 2555: 80-81) รวมถึงให้อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญประมวล
ความรู้ส าหรับจัดท าหลักสูตรการศึกษาและผลิตหนังสือเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงที 
สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนและไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของ

                                           
2 ค.ศ. 1979 – 1989 ผู้มีอ านาจในการปกครองกัมพูชาช่วงนี้คือ เฮง สัมรินและฮุน เซน 
3 ช่วงเวลาดังกล่าวสหภาพโซเวียตให้เงินทุนส าหรับช่วยเหลือและสนับสนุนด้านก าลังทหารแก่กัมพชูา

ผ่านทางเวียดนามเป็นประจ าทุกปี 
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การศึกษา ระบบและกรรมวิธีในการผลิตหนังสือเรียนในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา จึงยังมี
คุณภาพไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมีการน าเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้และมีขั้นตอนการตรวจสอบหนังสือด้วย (ชาญชัย คงเพียรธรรม, 2555: 47) 

หนังสือเรียนซึ่งส่วนมากเป็นหนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มีการเขียนต้นฉบับ
หนังสือเรียนด้วยลายมือ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบลายมือเขียน (Manuscript) ไม่ใช่หนังสือที่ใช้
ระบบการพิมพ์ด้วยตัวเรียง (Movable type) ทั้งนี้ ช่วงปลาย ค.ศ. 1980 มีการใช้เครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตหนังสือเรียนมากขึ้นแต่ยังไม่แพร่หลายนัก (ហ ុន សែន, 1989: 338) สอดคล้องกับ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรสมัยดังกล่าวที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นการน าหนังสือเรียนที่มี
อยู่มาถ่ายเอกสารมากกว่าการผลิตหนังสือเรียนขึ้นใหม่ 

ช่วงปลายทศวรรษ 1980 ผลจากสถานการณ์ของสงครามเย็นท าให้เกิดการปฏิรูปนโยบาย  
การปกครองในสหภาพโซเวียตที่ปลุกกระแสชาตินิยมของประชาชนเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพ สหภาพ 
โซเวียตจึงหยุดสนับสนุนด้านเงินทุนแก่กัมพูชา ขณะที่เวียดนามก็เกิดปัญหาภายในประเทศเช่นเดียวกัน 
ด้วยเหตุนี้กลุ่มอิทธิพลของเวียดนามในกัมพูชาจึงเริ่มหมดอ านาจและจ าเป็นต้องถอนก าลังทหาร  
ชุดสุดท้ายออกจากกัมพูชาอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1989 อย่างไม่เต็มใจนัก นอกจากนี้ ห้วงเวลา
ดังกล่าวถือได้ว่าประเทศกัมพูชาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพ่ือปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสังคม
สมัยใหม่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงระบบการศึกษาด้วย  
โดยในปี ค.ศ. 1986 – 1996 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรูปแบบ 5-3-3 
กล่าวคือ รัฐบาลก าหนดให้เยาวชนต้องได้รับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary) เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 

อีกทั้งยังปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกัมพูชาในขณะนั้นได้รับความ
ช่วยเหลือจากเวียดนามเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและวางรากฐานระบบการศึกษา โดยมีความพยายามที่จะ
ลดอิทธิพลจากฝรั่งเศสซึ่งมีอยู่ในระบบการศึกษา สร้างเป็นหลักสูตรใหม่ที่ผสมผสานแนวความคิด
สังคมนิยมเวียดนามและการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องราวสมัยการปกครองของเขมรแดง 
โดยสอดแทรกลงไปในเนื้อหาบทเรียนของวิชาต่าง ๆ (UNESCO, 2011: 25) โดยเฉพาะวิชาภาษา
เขมรซึ่งมีความส าคัญในฐานะภาษาประจ าชาติที่ประชาชนกัมพูชาทุกคนต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงเป็นเครื่องมือทางการศึกษาส าหรับเป็นพ้ืนฐานในการหาความรู้ต่าง ๆ ดังนั้น การใช้ภาษาเขมรให้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในช่วง ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการจึง
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ก าหนดวิชาภาษาเขมรให้เป็นวิชาหมวดบังคับพ้ืนฐาน4และมีชั่วโมงวิชาการเรียนรู้มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 43 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด (Hagai S., Kitamura Y., Ratha K.V., Brehm W.C., 2017: 53-57) 

อย่างไรก็ดี รากฐานของระบบการศึกษาและหลักสูตรเนื้อหาภายใต้อิทธิพลของเวียดนาม
ยังคงหลงเหลืออยู่แม้ว่าเวียดนามได้ถอนก าลังพลออกจากกัมพูชาแล้วก็ตาม สิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวอ้างว่า
น ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงอ านาจทางการเมือง ผ่านการน าเสนอเรื่องราว
ยุคเขมรแดงในหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่คล้ายกับโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) และ
ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติโดยให้เยาวชนรู้สึกหวาดกลัวและเกลียดชังกลุ่มเขมรแดง ดังที่พบการใช้
ภาษาสื่อถึงความน่ากลัวในยุคเขมรแดงว่า “เขมรแดงเข่นฆ่าประชาชนมากกว่าสามล้านคน” เป็นต้น 
(Dy, 2013: 5) ขณะเดียวกันบทเรียนก็สะท้อนภาพความเป็นปึกแผ่นและความเป็นมิตรต่อเวียดนาม
ด้วย ดังตัวอย่างประโยคฝึกอ่านในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในระดับชั้นปีที่ 1 ว่า 

រណែិរស នឹង កងទ័ពររៀតនាម្បានែរគ រ្ ោះប្រជាជនកម្ពុជា រោយរចូពីររររ ុលពត  
“กองก าลังทหารเวียดนามช่วยให้ประชาชนกัมพูชารอดพ้นจากระบอบของพอลพต” 

(ភាសាសមែរ ថ្នា ក់ទី ១, ១៩៩០: ១៤២) 

แสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชามีบทบาท
ส าคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือสะท้อนถึงบริบททางประวัติศาสตร์และสารัตถะของสังคมกัมพูชา 
รวมถึงแสดงสภาพปัญหาด้านการผลิตหนังสือสมัยนั้น อีกทั้งหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในช่วง
ดังกล่าวยังมีรูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้พ้ืนฐานทาง
ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการอ่านและการเขียน การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ข้างต้นในเรื่องรูปแบบและสารัตถะที่ปรากฏ น่าจะช่วยท าให้เข้าใจแนวทางการสอนและเนื้อหาความรู้
ด้านภาษาเขมรในช่วงเวลานั้นได้  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 - 3 ที่ตีพิมพ์ช่วง ค.ศ.1987 - 
1992 เป็นหนังสือเรียนเก่าที่เหลืออยู่ไม่มากนัก จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ส ารวจหอสมุดแห่งชาติกัมพูชา
ไม่พบหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในช่วงดังกล่าวเลย ผู้วิจัยจึงเห็นถึงคุณค่าของการศึกษาหนังสือเรียน
ก่อนที่หนังสือเรียนเหล่านี้จะไม่มีปรากฏ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบวิธีการน าเสนอเนื้อหา
และสารัตถะของหนังสือเรียนระดับชั้นปีที่ 1 – 3 ที่อาจเป็นต้นแบบของการพัฒนาหนังสือเรียนวิชา

                                           
4 วิชาพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษา มี 11 วิชา ได้แก่  จริยธรรมศึกษา, ภาษาเขมร, คณิตศาสตร์, 

ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การปฏิบัติงาน (Manual Work), วาดภาพ/ระบายสี, ศิลปะ, พลศึกษา และ
ช่ัวโมงพบครูที่ปรึกษา  



  6 

ภาษาเขมรในปัจจุบัน ซึ่งควรจะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการขยายพรมแดนความรู้เกี่ยวกับ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรของกัมพูชาให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ ด้วยข้อจ ากัดด้านเอกสารในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเนื้อหาบทเรียนโดยเฉพาะ 
ด้านรูปแบบและสารัตถะที่ปรากฏในหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของประเทศ
กัมพูชาซึ่งใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1987 – 1992 

1.2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ระดับชั้นปีที่ 1 – 3 ของ
ประเทศกัมพูชาซึ่งใช้ในช่วงปี ค.ศ. 1987 – 1992 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรของกัมพูชา ระดับชั้นปีที่ 1 – 3  จ านวน 4 เล่ม ที่ได้รับการ
อนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ในสถานศึกษาในระหว่างปี ค.ศ. 1987 – 1992 ดังนี้ 

1) หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 (ភាសាសមែរ ថ្នា ក់ទី១) ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา ปี ค.ศ. 1990 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 3 

2) หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 เล่ม 1 (ភាសាសមែរ ថ្នា ក់ទី២ ភាគ១) ตีพิมพ์และ
เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา ปี ค.ศ. 1990 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 

3) หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 เล่ม 2 (ភាសាសមែរ ថ្នា ក់ទី២ ភាគ២) ตีพิมพ์และ
เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา ปี ค.ศ. 1991 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 1 

4) หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 (ភាសាសមែរ ថ្នា ក់ទី៣) ตีพิมพ์และเผยแพร่โดย
ส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา ปี ค.ศ. 1992 ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 

 
1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1.4.1 ในงานวิจัยนี้ใช้ปีคริสต์ศักราชเป็นหลัก เนื่องจากกัมพูชานิยมใช้ปีคริสต์ศักราชมากกว่า
พุทธศักราช และการนับปีพุทธศักราชของกัมพูชามีความเหลื่อมกับไทย 
 1.4.2 การแปลเนื้อหาภาษาเขมรที่เป็นข้อความ ความเรียง และร้อยกรองเป็นภาษาไทย จะใช้
วิธีการยกข้อความภาษาเขมรและแปลเป็นภาษาไทยแบบสรุปความก ากับ 



  7 

 1.4.3 การถ่ายถอดค าเขมรเป็นค าไทย อาทิ ชื่อบุคคล ผู้วิจัยจะยึดตามระบบวิธีการถ่ายถอด
เสียง (Transcription) ค าเขมรด้วยรูปอักษรไทยของพจนานุกรมไทย – เขมร ฉบับคณะกรรมาธิการ
ร่วมไทย – กัมพูชา (2550) เช่น ค าว่า ប្បាក់ จะถ่ายถอดเสียงเป็น ปฺระ ไม่ได้ใช้วิธีการถ่ายถอดอักษร
ตามรูปอักษรเป็น ปฺราก่ เป็นต้น 
 1.4.4 การตรวจสอบข้อมูลและความหมายของค าศัพท์ จะตรวจสอบจากพจนานุกรม และ
หนังสือที่ให้ข้อมูลค าศัพท์ภาษาเขมร ดังนี้ 

บรรจบ พันธุเมธา และคณะ. (2517). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1.  
กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์. 

_________. (2523). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 2. กรุงเทพฯ:  
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 

_________. (2523). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 3. กรุงเทพฯ:  
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 

_________. (2525). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 4. กรุงเทพฯ:  
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 

_________. (2528). พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 5. กรุงเทพฯ:  
รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 

คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา. (2550). พจนานุกรมไทย-เขมร ฉบับคณะกรรมาธิการร่วม 
                     ไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ  
                      กระทรวงการต่างประเทศ 

1.4.5 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า “ประเทศกัมพูชา” ส าหรับเรียกราชอาณาจักรกัมพูชา 
และจะใช้ค าว่า ชาวเขมร นักประพันธ์เขมร นวนิยายเขมร วรรณกรรมเขมร เมื่อกล่าวถึงบุคคล ภาษา 
และวรรณกรรมที่ใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา 

 
1.5 ค าจ ากัดความของการวิจัย 

สารัตถะ ในที่นี้หมายถึงใจความส าคัญหรือเนื้อหาส าคัญจากหนังสือเรียนกัมพูชาที่

อนุญาตให้ตีพิมพ์และใช้ในสถานศึกษาช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 ซึ่งสะท้อนแนวความคิดหรือ

วัตถุประสงค์ของผู้แต่ง (รัฐ) ที่ส่งสารไปยังผู้รับสาร (นักเรียน) 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ท าให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการน าเสนอเนื้อหาการสอนภาษาเขมรของหนังสือเรียนวิชา 

ภาษาเขมร เช่น องค์ประกอบของหนังสือ การสอนประสมค า การจัดล าดับเนื้อหา และการสอนอักขรวิธี 
เป็นต้น และเห็นถึงการเลือกสรรความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาเขมรและรูปแบบค าประพันธ์เหมาะสมส าหรับ
น ามาสอนเยาวชนกัมพูชาในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 

1.6.2 ท าให้ทราบถึงสารัตถะของหนังสืออันเป็นสาระส าคัญที่ถูกสอดแทรกลงในบทเรียน สะท้อน 
ถึงความสัมพันธ์ของแนวคิด บริบททางสังคมและการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาท่ี
ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ได้รับในช่วงปี ค.ศ. 1987 – 1992  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และเผยแพร่

ในช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 เป็นหนังสือเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นส าหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 
6 ปีขึ้นไป ซึ่งถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนภายหลังจากการปกครองของกลุ่มเขมรแดงหรือสมัย
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา นับเป็นช่วงที่กัมพูชามีการฟ้ืนฟูระบบการศึกษาก่อนที่จะมีการปฏิรูป
การศึกษาสมัยใหม่ในช่วง ค.ศ. 1996 – 1997 งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชานี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการน าเสนอส่วน
เนื้อหา และสารัตถะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียน  
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของหนังสือเรียน 
2.1.2 ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี 
2.1.3 การวิเคราะห์หนังสือเรียน 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียนกัมพูชา 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารัตถะและแนวทางการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
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2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียน 
หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือและแหล่งค้นคว้าความรู้ที่ส าคัญส าหรับใช้พัฒนาผู้เรียน อีกท้ังเป็น

สิ่งที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน หนังสือเรียนนับเป็นองค์ประกอบหลักของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาตามที่รัฐก าหนด 
นอกจากนี้ การจัดท าหนังสือเรียนและเลือกสรรหนังสือเรียนอย่างเหมาะสมต่อผู้เรียนจะส่งผลให้เกิด
การใช้หนังสือเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางการสอนหรือแนวความคิด
ในหนังสือเรียน ผู้วิจัยจะน าเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเรียนและการวิเคราะห์หนังสือเรียน 
ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายและความส าคัญของหนังสือเรียน 
โกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร (2521: 3-8) ได้นิยามความหมายของค าว่า “แบบเรียน” 

ว่า หนังสือที่บรรจุเนื้อหาตามหลักวิชาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน โดยมีบทบาทในฐานะที่
เป็นเครื่องมือและแหล่งความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ ส่วนวารี ถิระจิต (2522: 11-12) 
ระบุว่า แบบเรียนคือหนังสือที่ได้รับคัดเลือกเพ่ือให้ครูและนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือหลักในการเรียน
การสอน โดยเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยปรับปรุงทักษะ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียน  

จินตนา ใบกาซูยี (2542: 2-3) อธิบายความหมายของหนังสือเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือ
ส าหรับเด็กว่า เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นส าหรับให้นักเรียนใช้ควบคู่กับการเรียน มีสาระตรงตามที่ระบุไว้
ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือเป็นชุดก็ได้ ใช้แนวการเขียนประเภท
ความเรียงที่เสนอเนื้อหาให้ความรู้โดยตรง ด้วยกระบวนความเชิงอธิบาย บรรยาย และยกตัวอย่างเป็น
ส่วนใหญ่ 

ราตรี เพรียวพาณิช (2557: 79) กล่าวถึง หนังสือเรียนว่าเป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้ใช้ส าหรับเรียนวิชานั้น ๆ โดยมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักสูตร ซึ่งหนังสือเรียนอาจจะมีลักษณะ
เป็นแผ่น เล่ม หรือเป็นชุดก็ได้ นอกจากนี้ นฤมล ปิยวิทย์ (2542: 1-3) ยังให้ความหมายและ
ความส าคัญของแบบเรียนสอดคล้องกันว่า เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาถูกต้องตามที่หลักสูตรก าหนด  
มีแบบฝึกหัดและกิจกรรม รวมทั้งเป็นสื่อในการเรียนการสอนของครูและนักเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตให้ใช้ในโรงเรียน โดยมีความส าคัญที่ช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดและ
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า “หนังสือเรียน” เป็นแหล่งข้อมูลความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญ  
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในโรงเรียนตามนโยบายและหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ (รัฐบาล) เป็นผู้ก าหนดและอนุญาตให้ใช้
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ในสถานศึกษา อาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือเป็นชุดก็ได้ โดยแนวการเขียนส่วนใหญ่มักเป็น
ความเรียงเชิงอธิบายและเสนอเนื้อหาเพื่อให้ความรู้โดยตรง 

2.1.2 ลักษณะของหนังสือเรียนที่ดี 
หนังสือเรียนเป็นวรรณกรรมส าหรับเด็กอย่างหนึ่งที่เป็นสื่อความรู้ส าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง 

การเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ และเป็นแหล่งเพาะความคิดของเด็กในการเติบโตเป็นพลเมืองของชาติ
ในอนาคต การจัดท าหนังสือต้องมีการแบ่งประเภทหนังสือเรียนหรือวรรณกรรมส าหรับเด็กออกเป็น  
หลายระดับเพราะพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยแตกต่างกัน การใช้ภาษาและการน าเสนอเนื้อหาที่อยู่
ในหนังสือเรียนควรเหมาะสมกับอายุของผู้เรียน  

ความสนใจในการอ่านหนังสือของเด็กจะแตกต่างไปตามระดับอายุ โดยเด็กอายุ 4 – 5 ปี เป็น
วัยที่ชอบดูรูปในหนังสือ ฟังนิทานหรือกลอนสั้น ๆ ง่าย ๆ เด็กอายุ 6 – 8 ปี ชอบอ่านนิทานเกี่ยวกับ
สัตว์ป่า เทพนิยาย ค ากลอนง่าย ๆ หรือเรื่องจริงที่เคยพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ในบ้านและโรงเรียน 
ขณะที่เด็กอายุ 9 – 10 ปี จะชอบนิทานเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ เรื่องผจญภัยและเรื่องเก่ียวกับชนชาติต่าง 
ๆ เด็กผู้ชายจะชอบอ่านหนังสือเรื่องการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ (มณนิภา ชุติบุตร, 2541: 6) นอกจากนี้ 
หนังสือเรียนส าหรับเด็กทั่วไปต้องมีการใช้ค าง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ประโยคไม่ยาวนัก อาจมีภาพประกอบ
เพ่ือช่วยในการสื่อความหมายได้ชัดเจน (ปราณี เชียงทอง, 2526: 134-136) 

หนังสือเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือส าหรับเด็กของจินตนา ใบกาซูยี (2542 : 11-19)  
ได้กล่าวถึงลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กโดยทั่วไป สามารถสรุปได้ดังนี้  

1) ด้านเนื้อหา ควรมีวัตถุประสงค์และแก่นเรื่องชัดเจน เนื่องจากเด็กอายุ 3 – 11 ปี ซึ่งอยู่
ในช่วงก่อนวัยเรียนจนถึงประถมศึกษายังมีความสนใจ ความสามารถในการอ่านน้อย ดังนั้น เนื้อหา
ต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย ไม่ควรซับซ้อนหรือใช้เนื้อหาที่มีแก่นเรื่องแบบผู้ใหญ่ในลักษณะ
แอบแฝง โดยใช้แนวการเขียนแบบนิทานหรือตัวละครเป็นเด็ก หนังสือส าหรับเด็กเล็กและเด็ก  
วัยประถมศึกษาตอนต้น ควรมีเนื้อหาสนุกสนาน ด าเนินเรื่องรวดเร็ว อาจเป็นบทบรรยาย/บทสนทนา 
แต่ไม่ควรมีบทบรรยายหรือตัวละครจ านวนมาก ส่วนรูปแบบในการเสนอเนื้อหาหรือแนวการเขียนมี
หลายประเภท อาทิ นิยาย นิทาน เรื่องสั้น ความเรียง และบทร้อยกรองทุกรูปแบบ ซึ่งควรเลือกให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหนังสือ 

2) ภาพประกอบหนังสือส าหรับเด็กควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา ซึ่งเรื่องที่ให้
ความรู้ควรใช้ลายเส้นสมจริง สัดส่วนรูปภาพกับเนื้อเรื่องจะขึ้นอยู่กับวัย โดยเด็กอายุน้อยต้องมีภาพ
มาก เด็กอายุมากมีภาพน้อยลงได้ ส่วนสีสันของภาพ เด็กเล็กจะชอบสีสดใสมากกว่าภาพขาวด า 

3) ภาษาที่ใช้ในหนังสือส าหรับเด็กต้องเป็นค าง่ายโดยไม่ต้องแปลอีกครั้ง และควรใช้ค าและ
ประโยคซ้ า ๆ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้านภาษา  
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4) การเลือกใช้ตัวอักษรควรใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน ส่วนขนาดอักษรขึ้นอยู่กับ
ปริมาณเนื้อหาของเรื่อง รูปเล่มหนังสือ และวัยของผู้อ่าน 

5) หนังสือส าหรับเด็กวัยเริ่มเรียนและวัยประถมศึกษาตอนต้นควรมีรูปเล่มขนาดประมาณ  
8 หน้ายก ทั้งนี้ การก าหนดขนาดรูปเล่มจะสัมพันธ์กับราคาหนังสือ หากขนาดรูปเล่มไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงพิมพ์ที่นิยมจัดท า เช่น ขนาด 8 หน้ายก หรือ 13 หน้ายก เป็นต้น อาจท าให้มี
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์มากขึ้น  

นอกจากนี้ เจด็จ คชฤทธิ์ (2554: 122-174) ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของหนังสือที่ดี
ส าหรับเด็กซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะของหนังสือส าหรับเด็กของจินตนา ใบกาซูยี ว่าจะต้องประกอบด้วย
คุณภาพหลายประการ คือหนังสือต้องมีขนาดเหมาะสม ตัวอักษรและภาพประกอบชัดเจน สีสัน
สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ รวมถึงต้องมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กับช่วงอายุของเด็ก  
ส่วนด้านเนื้อหาต้องไม่ยากหรือซับซ้อน สามารถท าให้เด็กเพลิดเพลินไปพร้อมกับสาระความรู้ และ
การใช้ภาษาควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ทั้งนี้ เจด็จได้แบ่งส่วนประกอบของหนังสือเด็กเป็น 4 ส่วน คือ 
รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น เนื้อเรื่อง/เนื้อหา ภาษาที่ใช้ในการเขียนเรื่อง และภาพประกอบ  
โดยไม่มีการกล่าวถึงส่วนประกอบตอนท้าย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น ซึ่งเป็นลักษณะและองค์ประกอบทางกายภาพตอนต้น
ของหนังสือ มีรายละเอียดดังนี้  

- ชื่อเรื่อง ควรเป็นค าหรือพยางค์ง่าย ๆ แต่สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  
- ขนาดและรูปเล่ม มีได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของหนังสือและความสอดคล้องกับ

พัฒนาการของอายุเด็ก โดยทั่วไปสามารถแบ่งหนังสือออกเป็น 5 ขนาด คือ ขนาด16 หน้ายกเล็ก 
ประมาณ 13 x 18.5 ซม. ขนาด 16 หน้ายกใหญ่ ประมาณ 14.6 x 21 ซม. ขนาด 8 หน้ายก 18.5 x 26 
ซม. ขนาดประมาณ 10.5 x 14.5 ซม. และขนาดประมาณ 25 x 26.5 ซม. 

- หน้าปก โดยทั่วไปเด็กจะชอบปกที่มีสีสันสวยงามน่าดึงดูดใจ และปกควรมีความสัมพันธ์กับ
เนื้อเรื่อง ตัวอักษรชื่อเรื่องบนปกควรมีลักษณะโดดเด่น อ่านง่าย และมีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่
หน้าปก 

- ใบรองปก เป็นส่วนที่ช่วยรักษาสภาพหนังสือหากหน้าปกช ารุด ส่วนใหญ่มักเป็นหน้าว่าง  
ไม่มีข้อความ หรืออาจมีภาพที่เป็นภาพประกอบบางภาพที่ส าคัญในหนังสือ/ภาพเดียวกับหน้าปกแต่มี
ขนาดเล็กหรือตัดทอนรายละเอียดออกไม่ให้เหมือนกับหน้าปก 

- ค าน าหรือค าชี้แจง เป็นส่วนแสดงจุดประสงค์หรือเป้าหมายของหนังสือ โดยในหนังสือ
ส าหรับเด็กบางเล่มอาจไม่มีก็ได้ 

- สารบัญ คือ บัญชีเรื่องหรือล าดับของบทเรียน ที่จ าแนกไว้ว่าอยู่หน้าใด เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการค้นหา ส่วนใหญ่จะอยู่ถัดจากหน้าค าน าหรือค าชี้แจง 
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2) เนื้อเรื่อง/เนื้อหา เป็นส่วนที่มีความส าคัญเพราะเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาที่ดีจะช่วยให้เด็กมี
พัฒนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้ชีวิตกับผู้อ่ืน โดยหนังสือส าหรับเด็กท่ีดีควรมีเนื้อหาตรง
ตามความสนใจ ไม่ซับซ้อนหรือยาวเกินไปเพราะธรรมชาติของเด็กจะมีความสนใจไม่นาน อีกทั้งควร
เป็นเรื่องส่งเสริมจินตนาการ ให้ความสนุกสนาน สอดแทรกคุณธรรมไว้ในเนื้อหา 

3) ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเรื่อง ควรใช้ถ้อยค าที่ไม่ซับซ้อนและตรงความหมาย โดยควรเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะกับวัยและศักยภาพของเด็ก 

4) ภาพประกอบ หมายถึงภาพที่ใช้ประกอบเนื้อเรื่องหรือเนื้อหา เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดใจและ
กระตุ้นการเรียนรู้ ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วอย่างไม่ผิดพลาด โดยภาพลายเส้น (Drawing)  
ซึ่งเป็นภาพที่เขียนแบบง่าย ๆ จากพู่กัน ดินสอ หรือปากกา ด้วยสีเดียวอาจเป็นสีขาวด าก็ได้ จะพบได้
มากในหนังสือแบบเรียน นอกจากลักษณะและรูปแบบของภาพประกอบในหนังสือส าหรับเด็กแล้ ว  
เจด็จ คชฤทธิ์ ยังกล่าวถึงความส าคัญของสี ซึ่งส่งผลต่อความสนใจในการอ่านและการรับรู้ของเด็กตาม
แนวคิดจิตวิทยาสี เช่น สีแดงให้ความรู้สึกเร้าประสาท กระตุ้นการเคลื่อนไหว สีเหลืองให้ความรู้สึก
สนุกสนาน สีส้มเหลืองให้ความรู้สึกอบอุ่น มีชีวิตชีวา ส่วนสีส้ม ให้ความรู้สึกร้อน โกรธ ขณะที่สีน้ าเงิน
และสีเขียวจะให้ความรู้สึกเยือกเย็นและสงบ เป็นต้น 

ข้อมูลด้านความหมายและลักษณะของหนังสือเรียนที่ดีข้างต้นเป็นการศึกษาและทบทวน
ความรู้ในฐานะท่ีหนังสือเรียนเป็นวรรณกรรมส าหรับเด็กประเภทหนึ่ง อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า หนังสือ
เรียนส าหรับเด็กประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งทางกายภาพและด้านเนื้อหา โดยหนังสือเรียนที่มี
ลักษณะทางกายภาพที่ดีในด้านขนาด รูปเล่ม ตัวอักษร สีสันและภาพประกอบ สามารถช่วยดึงดูด
ความสนใจและก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หนังสือเรียนที่ดี
คือการน าเสนอเนื้อหาสาระส าคัญที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย ตลอดจนมีการใช้ภาพประกอบและมีสีสันต่าง ๆ เพ่ือช่วยเสริมสร้างจินตนาการ เชื่อมโยง
ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

2.1.3 การวิเคราะห์หนังสือเรียน 
โกชัย สาริกบุตร และสมพร สาริกบุตร (2521: 12-14) กล่าวถึงการวิเคราะห์หนังสือเรียนไว้

ว่า เป็นการจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของหนังสือแบบเรียน โดยการวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบและ
เนื้อหามีหลายแนวทาง เช่น การเปรียบเทียบแบบเรียนวิชาเดียวกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพ่ือดู
พัฒนาการและประโยชน์ของหนังสือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบเรียนวิชาเดียวกัน ระดับชั้น
เดียวกัน ซึ่งอาจมีผู้แต่งคนเดียวกันหรือต่างกัน เพ่ือพิจารณาความแตกต่าง ความคล้าย หรือจุดเน้น
ของแบบเรียน เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ราตรี เพรียวพาณิช (2557: 125) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์หนังสือเรียน โดยใช้ 
แนวทางการวิเคราะห์คุณลักษณะภายนอกของหนังสือ ซึ่งจ าแนกส่วนประกอบที่ส าคัญของหนังสือ
เรียนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ส่วนประกอบตอนต้น แบ่งออกเป็น ปกหนังสือ หน้าปกใน ค าน า สารบัญ ค าแนะน าการ
ใช้หนังสือ 

2. ส่วนเนื้อหา อาจประกอบด้วย บทน า เนื้อเรื่อง เครื่องช่วยประกอบเนื้อเรื่อง อาทิ ภาพ
หรือตาราง บทสรุป ค าอธิบายเพิ่มเติม กิจกรรม/ค าถามท้ายบท  

3. ส่วนประกอบตอนท้าย อาจมีหน้าระบุรายละเอียดของประวัติผู้แต่ง ภาคผนวก ประกาศ
กระทรวงศึกษา และคณะผู้จัดท า  

การวิเคราะห์หนังสือเรียนในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะประยุกต์วิธีการวิเคราะห์หนังสือตามแนวทาง 
การจัดท าหนังสือเรียนส าหรับเด็กของเจด็จ คชฤทธิ์ และการวิเคราะห์ส่วนประกอบหนังสือเรียนของ
ราตรี เพรียวพาณิช เป็นเกณฑ ์

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์หนังสือเรียนกัมพูชา 
ศานติ  ภักดีค า (2546) ในบทความเรื่องเขมร “เขม่น” ไทยในแบบเรียนประวัติศาสตร์

กัมพูชา ซึ่งเป็นการศึกษาหนังสือเรียน/แบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในช่วง ค.ศ. 1968 – 2001 
อาทิ แบบเรียนประวัติศาสตร์เขมรส าหรับชั้นมัธยมศึกษาและชั้นอุดมศึกษา ของตรึง เงีย และ
แบบเรียนประวัติศาสตร์ส าหรับชั้นประถมศึกษาที่เรียบเรียงโดยเจีย อวม , ไผ เผง และโสม อิม  
ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวความคิดของคนกัมพูชาที่สะท้อนผ่านทางหนังสือเรียนประวัติศาตร์ที่ใช้มากว่า 30 ปี
จนถึงปัจจุบันว่า มีการให้ความส าคัญต่อเรื่องชาตินิยมอย่างเด่นชัด และในแบบเรียนประวัติศาสตร์
กัมพูชานั้น ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นศัตรูที่คอยรุกรานกัมพูชาอยู่เสมอ โดยยังคงมีการกล่าวถึงความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร  

แม้ว่ากัมพูชาจะมีการฟ้ืนฟูประเทศจากภาวะสงครามกลางเมืองในประเทศแล้ว แต่แบบเรียน
ประวัติศาสตร์ของกัมพูชายังคงใช้ข้อมูลเดิมที่เขียนขึ้นก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่เน้นเหตุการณ์ในช่วงก่อน  
ค.ศ. 1975 ประกอบกับอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันที่ให้ความส าคัญต่อ
นโยบายด้านชาตินิยม ส่งผลให้แนวคิดและทัศนคติความรักชาติถูกสอดแทรกลงไปในหนังสือเรียนด้วย 

ชาญชัย  คงเพียรธรรม (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์บทอ่านในหนังสือ
เรียนภาษาเขมรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา” (An Analysis 
Study of the Reading Parts in Cambodian Language Textbooks Grade 1 –  6 in The 
Kingdom of Cambodia) ที่ตีพิมพ์ในช่วง ค.ศ. 2010 – 2012 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะส่วนบทอ่านที่
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ปรากฏอยู่ภายใต้สัญลักษณ์รูปเด็กชายก าลังอ่านหนังสือของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร (หลักสูตรใหม่) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 6 เล่ม ที่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และเผยแพร่โดยกระทรวง
อบรม ยุวชน และกีฬาของกัมพูชา  

ผลการศึกษาพบว่า บทอ่านในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรที่ตีพิมพ์ในช่วง ค.ศ. 2010 – 2012 
แต่ละบทจะประกอบด้วย 1) สัญลักษณ์บทอ่าน 2) ชื่อบทอ่าน ซึ่งมีกลวิธีการน าชื่อตัวละคร แนวคิด 
หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องมาใช้ส าหรับตั้งชื่อบทอ่าน 3) ภาพประกอบบทอ่าน ในหนังสือเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดที่ไม่ซับซ้อน ส่วนหนังสือเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) มีสัดส่วนภาพวาดและภาพถ่ายในสัดส่วนเท่ากัน 4) เนื้อหาบท
อ่าน สามารถจ าแนกตามแหล่งที่มา รูปแบบค าประพันธ์ (ร้อยแก้ว/ร้อยกรอง/เพลง) และประเภทของ
เนื้อหา 5) ค าถามท้ายบท มีทั้งค าถามประเภทปรนัยและอัตนัย  

ส่วนด้านการวิเคราะห์บทอ่าน พบว่า มีการสอดแทรกและปลูกฝังค่านิยมของสังคม คุณธรรม
และจริยธรรมเรื่องต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์, ความขยันหมั่นเพียร, ความกตัญญูกตเวที, ความเสียสละ,  
ความสามัคคี, ความมีวินัยและความอ่อนน้อมถ่อมตน นอกจากนี้ เนื้อหาบทอ่านยังมีนัยยะแฝงทาง
การเมืองด้วย โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความเป็นชาติท าให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในอารยธรรมที่ดีงาม
ของเขมร เรื่องอดีตที่เลวร้ายในช่วงยุคเขมรแดง รวมทั้งความพยายามเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นใน
ประเทศด้วยการยอมรับชนกลุ่มน้อยมากขึ้นและชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นก าลังส่วนหนึ่งที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน 

มิตต  ทรัพย์ผุดและวุฒิชัย  นาคเขียว (2557) ได้เขียนบทความเรื่อง “พัฒนาการของหนังสือ
เรียนประวัติศาสตร์กัมพูชาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน” กล่าวถึงหนังสือเรียน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างการรับรู้อดีต ปลูกฝังคุณค่า ความเป็นเอกภาพและ
เอกลักษณ์ของชาติให้แก่เด็กและเยาวชน  

ในบทความมีการแบ่งพัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์กัมพูชาออกเป็น 3 ช่วง 
คือ 1) ช่วงสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสที่การศึกษาถูกวางกรอบโดยฝรั่งเศส หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์
ในช่วงนี้จึงเป็นการเรียบเรียงขึ้นในมุมมองของนักวิชาการฝรั่งเศส 2) ช่วงระหว่างอาณานิคมจนถึง 
ค.ศ. 1993 หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองนั้น แม้ว่าในช่วงนี้จะมีการน าภาษาเขมรมาใช้เป็นภาษา
ราชการแล้วแต่การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ก็ยังคงเขียนผ่านมุมมองของนักวิชาการฝรั่งเศส ซึ่งให้
ความส าคัญของเนื้อหาตามพงศาวดารจนถึงช่วงอาณานิคมโดยเน้นในเรื่องการเมืองการปกครอง
มากกว่าด้านอ่ืน และ 3) พัฒนาการของหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันที่มีการจัดเนื้อหา
แยกเป็นล าดับชั้น ซึ่งผู้เขียนกล่าวว่าอาจเป็นตัวชี้วัดในการจัดเนื้อหาในการน าเสนอความเป็นมาของ
กัมพูชาตามท่ีรัฐให้ความส าคัญ โดยมีเนื้อหาเน้นเรื่องการปกครอง อ านาจและอุดมการณ์ทางการเมือง 
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ที่มีความต้องการสร้างชาติด้วยการใช้ค าพูดที่แสดงการถูกเอารัดเอาเปรียบจากอาณาจักรเพ่ือนบ้าน
และยกย่องวีรบุรุษผู้ปกป้องประเทศจากการรุกรานเพ่ือให้เกิดความภูมิใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

Hagai S., Kitamura Y., Ratha K.V., Brehm W.C. (2017) ในบทความเรื่อง Ideologies 
Inside Textbooks; Vietnamization and Re-Khmerization of Political Education in 
Cambodia during the 1980s. ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพสะท้อนของกลุ่มเขมรแดงและแนวความคิด
ทางการเมืองการปกครองที่ถูกสอดแทรกอยู่ในหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชาที่ตีพิมพ์ช่วง 
ค.ศ.1980 ซึ่งเป็นช่วงการปกครองสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (PRK) จ านวน 3 เล่ม ต่างวิชากัน 
ได้แก่ 1) หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร (Khmer Language Textbook) ชั้นปีที่ 3 ค.ศ.1979 2) 
หนังสือเรียนวิชาคุณธรรม/การเมือง (Moral/Political Education Textbook) ชั้นปีที่ 5 ค.ศ.1982 
และ 3) หนังสือเรียนวิชาคุณธรรม (Moral Education Textbook) ชั้นปีที่ 5 ค.ศ.1986 โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการปฏิรูปการศึกษา 2 ครั้ง ใน ค.ศ.1980 และ ค.ศ. 1986 

 ผลการศึกษาพบว่า โดยการสนับสนุนจากเวียดนามรัฐบาลสมัยสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชาที่ได้ด าเนินการฟ้ืนฟูระบบการศึกษาและมีความพยายามสร้างความเป็นชาติและปลูกฝัง
แนวคิดทางการเมืองผ่านทางหนังสือเรียนดังกล่าว เพ่ือสนับสนุนการปกครองของรัฐบาล การปลูกฝัง
ความรักชาติเป็นการเชื่อมโยงจากประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของกัมพูชาสมัยพระนครและแนวคิด
การเป็นศัตรูกับกลุ่มเขมรแดง หลังการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใน ค.ศ. 1986 พบว่าบทเรียนที่
สะท้อนความโหดร้ายของกลุ่มเขมรแดงในหนังสือเรียนลดลงแต่ยังคงมีการสอนแบบทางอ้อม 
(หลักสูตรแฝง) รวมทั้งสอดแทรกแนวความคิดทางการเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
ในอดีต 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนของ
กัมพูชาส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์/สังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
หนังสือเรียนเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการปกครองประเทศจากรัฐ ซึ่งถ่ายทอดอุดมการณ์
และแนวความคิดอย่างเช่นการสร้างชาติ วัฒนธรรม รวมทั้งยังปลูกฝังแนวความคิดด้านคุณธรรมเพ่ือ
มุ่งหวังให้ติดตัวเยาวชนจนเติบใหญ่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งสิ่งที่รัฐต้องการปลูกฝังให้แก่
เด็กเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแต่ในวิชาทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่มีบรรจุอยู่ในเนื้อหาของหนังสือเรียน
วิชาอ่ืน ๆ อย่างเช่น หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรที่ตีพิมพ์และอนุญาตให้ให้ใช้ในโรงเรียนในช่วงที่มีการ
ฟ้ืนฟูประเทศกัมพูชาหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาด้วย 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก 
รุ่งฤดี  ภูชมศรี (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทย 

หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในฐานะวรรณกรรมส าหรับเด็ก ” 
พบว่า ผู้เขียนหนังสือมีการสร้างโครงเรื่องที่ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับความรักถิ่นที่อยู่ ความมี
คุณธรรมด้านความเสียสละ พร้อมช่วยเหลือผู้อ่ืน และปลูกฝังอุดมคติเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวที่
อบอุ่นผ่านตัวละคร กลวิธีที่ใช้ในการเขียนคือมักจะมีการเปิดเรื่องด้วยการบรรยายและการพรรณา 
ด าเนินเรื่องตามปฏิทินและปิดเรื่องด้วยความสุข มีข้อคิด ใช้ภาพประกอบที่เหมือนจริงและภาพถ่าย
ตรงกับบทที่อ่าน มีการใช้ภาษาที่แสดงภาพ อาการและความรู้สึกซึ่งช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
ยิ่งขึ้น 

ปรางทิพย์ กัมพลาศิริ (2545) ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “ลีลาการใช้ภาษาในสารคดีส าหรับเด็ก” 
ซึ่งเก็บข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ได้รับรางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2529 – 2542  
จากการศึกษา ปรางทิพย์ กัมพลาศิริ สามารถจ าแนกเนื้อหาในสารคดีได้ 6 ประเภท คือ สารคดี
ประเภทสัตว์ พืช บุคคล สิ่งของ สถานที่และทั่วไป โดยเนื้อหาต่าง ๆ ใช้กลวิธีน าเสนออย่างหลากหลาย 
ทั้งแบบมีตัวละครและไม่มีตัวละคร องค์ประกอบในสารคดีมีส่วนน า เนื้อเรื่อง และสรุปเรื่องโดยมีการ
เปิด – ปิดเรื่องหลายแบบ เช่น การเปิดเรื่องด้วยการบรรยายเหตุการณ์ บอกเกี่ยวกับความเป็นมา 
การใช้ค าประพันธ์หรือเปิดเรื่องด้วยค าจ ากัดความ ส่วนการปิดเรื่องอาจเป็นการทิ้ งค าถาม ปิดเรื่อง
ด้วยการเฉลยค าตอบ หรือ ปิดเรื่องด้วยการชักชวนให้ท า เป็นต้น ทั้งนี้ ด้านการใช้ภาษานั้น พบว่ามี
ลีลาการใช้ค าที่หลากหลาย เช่น ค าซ้ า ค าเลียนเสียง ค าบอกสี ค าศัพท์เฉพาะ ค าบอกอาการ รวมถึงใช้
บรรยายโวหารและภาพพจน์เพ่ือบรรยายความหมายด้วย 

พิมพ์จิต  ตปนียะ (2555) ในบทความเรื่อง “นักวาดภาพประกอบส าหรับเด็กจะต้องรู้
อะไรบ้าง” ได้อธิบายถึงกระบวนการออกแบบหนังสือส าหรับเด็กอย่างเป็นระบบว่า การจัดท าหนังสือ
จะประกอบด้วยผู้แต่งเรื่อง บรรณาธิการ ผู้วาดภาพประกอบและนักออกแบบรูปเล่ม (อาจเป็น 
คนเดียวกับผู้วาดภาพ) โดยเนื้อเรื่องต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการว่ามีความเหมาะสมกับ
อายุของกลุ่มเป้าหมาย สามารถส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องพัฒนาการของเด็ก 
นอกจากนี้ภาพประกอบยังเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ ของเด็ก 
ภาพประกอบที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง มีสีสันสดใสหรืออาจใช้สีขาว – ด าได้ ขึ้นอยู่กับ
พัฒนาการของผู้เรียน ผู้วาดภาพต้องค านึงถึงสัดส่วนของภาพกับเนื้อเรื่องซึ่งขึ้นอยู่กับวัยของเด็ก  
หากมีอายุน้อยต้องเน้นภาพมากกว่าตัวอักษรและในเด็กท่ีมีอายุมากข้ึนก็ลดจ านวนภาพลงตามล าดับ  



  18 

 
ทั้งนี้ พิมพ์จิต ตปนียะ ได้แบ่งองค์ประกอบของหนังสือนิทานส าหรับเด็กออกเป็น 3 ส่วน เพ่ือ

เป็นแนวทางให้เข้าใจถึงหลักการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก ดังนี้  
1) ขนาดและเล่มหนังสือ มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับราคาของวัสดุและจ านวนที่ผลิต อย่างไรก็ตาม 

ขนาดหนังสือสามารถแบ่งตามช่วงอายุได ้คือ เด็กอายุ 3 – 5 ปี นิยมผลิตหนังสือขนาด 17 x 18.5 ซม. มี
ภาพชัดเจนและตัวอักษรน้อย, อายุ 6 – 8 ปี นิยมใช้หนังสือขนาด 14.5 x 21 ซม. และอายุ 9 – 10 ปี 
นิยมใช้หนังสือขนาด 18.50 x 26 ซม. 

2) ส่วนประกอบของตัวเล่ม ประกอบด้วย ปกหน้า ปกหน้าด้านใน เนื้อเรื่องและภาพประกอบ 
ปกหลังด้านใน และปกหลัง 

3) การใช้ตัวหนังสือที่เหมาะสมกับหนังสือส าหรับเด็ก ควรมีขนาดตัวอักษรใหญ่และเน้นเส้น
ที่หนาขึ้นส าหรับเนื้อหาที่ส าคัญ โดยต้องจัดวางต าแหน่งให้เหมาะสม ไม่ควรวางตัวอักษรเบียดกันหรือ
วางซ้อนภาพเพ่ือให้มีรายละเอียดและสีสันมากเกินไปเพราะจะท าให้อ่านยาก 

ข้อมูลงานจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนควรมี
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุ รวมถึงมีบทบาท
ส าคัญในฐานะแหล่งข้อมูลพื้นฐานและทักษะต่าง ๆ โดยหนังสือส าหรับเด็กมีความส าคัญและเชื่อมโยง 
กับสภาพบริบททางสังคม ผ่านการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับสังคม อาทิ การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ ธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ทั้งคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับวิธี
น าเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รวมถึงเลือกใช้ภาษาที่สื่อตรงความหมาย บรรยายให้เกิดภาพและ
กลวิธีการน าเสนอหลายรูปแบบ เช่น การตั้งชื่อเรื่อง องค์ประกอบ เสนอผ่านโครงเรื่อง การสร้าง 
ตัวละคร บทสนทนาและการบรรยาย ที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก แม้จะเป็นหนังสือ ใน
ลักษณะวิชาการก็ท าให้มีความน่าสนใจได้  

ทั้งนี้ ในการเลือกใช้แนวทางการวิเคราะห์หนังสือ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลและวิธีการข้างต้น  
มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย  

 
การวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา 

ค.ศ. 1987 – 1992 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบและวิธีการน าเสนอเนื้อหา รวมถึงสารัตถะอันเป็นสาระส าคัญที่ปรากฏอยู่ในหนังสื อเรียน
ดังกล่าว ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา 
จ านวนทั้งหมด 4 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือเรียนที่ถูกน ามาใช้ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้น
ประถมศึกษาในระหว่าง ค.ศ. 1987 – 1992 ในช่วงหลังการปกครองของกลุ่มเขมรแดงและสังคม
กัมพูชาเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ 

3.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในงานวิจัยนี้ มีขั้นตอนใน

การด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1.1 ส ารวจ รวบรวม และศึกษาหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยและบทความ

ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กัมพูชาโดยเฉพาะในด้านระบบการศึกษาและการจัดท า
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
เรียนและการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะ
ของหนังสือเรียน 

3.1.2 ด าเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 
ของกัมพูชาแต่ละเล่มที่น ามาศึกษา โดยจดบันทึกและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการน าเสนอเนื้อหา
และสารัตถะที่ปรากฏอยู่ภายในหนังสือเรียน 

3.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลบทเรียนในหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น โดยพิจารณาถึงลักษณะรูปแบบ 
วิธีการน าเสนอและสารัตถะของหนังสือเรียน 

3.1.4 เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1.5 สรุปและอภิปรายผล 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา ค.ศ. 1987 – 1992 

ที่น ามาศึกษาใน 2 ประเด็น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.2.1 รูปแบบของหนังสือเรียน เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการน าเสนอส่วน

เนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรแต่ละเล่ม ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
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ของเจด็จ คชฤทธิ์ (2554) และการวิเคราะห์หนังสือเรียนของราตรี เพรียวพานิช (2557) เพ่ือวิเคราะห์
ลักษณะรูปเล่มและองค์ประกอบของหนังสือเรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ลักษณะรูปเล่มและ
ส่วนประกอบตอนต้น 2) ส่วนเนื้อหา 3) ส่วนประกอบตอนท้าย  

ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบและวิธีการน าเสนอส่วนเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
ต่างจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 แยกจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3  

3.2.2 การวิเคราะห์สารัตถะ คือการวิเคราะห์สาระส าคัญของเนื้อหาบทเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วน 
คือ เนื้อหาด้านภาษา สารัตถะจากหัวข้อเรื่องหลัก และแนวคิดและคุณธรรมถูกสอดแทรกลงในบทเรียน 
โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ 1) บทเรียนอ่าน (ររៀនោន) 2) บทเรียนอาขยาน (កំនាពយ/
រម្ែូប្ត) 3) บทเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) 4) บทเรียนไวยากรณ์ (រេយាករណ៍) และ 5) บทเรียน 
ท าแบบฝึกหัด (លំហាត់) ตามท่ีระบุในหัวข้อบทเรียนแต่ละบทและหน้าสารบัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.2.2.1 เนื้อหาด้านภาษา เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาภาษาเขมรในหนังสือเรียนแต่ละเล่ม 
เนื่องจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ไม่มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาษาจึงพิจารณาจากเนื้อหาบทเรียนโดยดูควบคู่กับการจัดล าดับบทเรียน
และชื่อบทเรียนในหน้าสารบัญ ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ผู้วิจัยจะวิเคราะห์
เนื้อหาด้านภาษาจากสาระการเรียนรู้บทเรียนค าศัพท์ บทเรียนไวยากรณ์และบทเรียนท าแบบฝึกหัด 
โดยจะวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและน าเสนอข้อมูลทีละเล่ม  

3.2.2.2 สารัตถะจากหัวข้อเรื่องหลัก เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาส าคัญที่ปรากฏในหัวข้อเรื่อง
หลัก 4 เรื่อง คือ โรงเรียน ครอบครัว ทัศนียภาพ และประชาชน ซึ่งหัวข้อเรื่องหลักข้างต้นเป็นการจัด
กลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อที่ระบุไว้ในสารบัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2  

3.2.2.3 แนวคิดและคุณธรรมที่ถูกสอดแทรกในบทเรียน หมายถึงสารัตถะส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด
หรือคุณธรรมที่ผู้จัดท าหนังสือ (รัฐ) สอดแทรกไว้ในบทเรียน ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อเรื่องหลักทุกเรื่อง 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์สารัตถะจากหัวข้อเรื่องหลักและแนวคิดและคุณธรรมที่สอดแทรกในบทเรียน 
ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เนื้อหาจากสาระการเรียนรู้ด้านการเรียนอ่าน บทอาขยาน และเพลง และน าเสนอข้อมูล
ของหนังสือเรียนทุกระดับชั้นในภาพรวม 
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บทที่ 4 
รูปแบบหนังสือเรียน 

 
หนังสือเรียน (Textbook) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษา โดยหนังสือเรียนที่ดีควรผลิต
และจัดรูปแบบของหนังสืออย่างถูกต้องและเป็นระบบ ส่วนเนื้อหาควรมีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักสูตร มีกิจกรรมท้ายบทหรือแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับเนื้อหา ใช้ภาษาที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และคณะผู้จัดท าหนังสือเรียนควรมีประสบการณ์ด้านวิชาการ การจัดท า
หนังสือเรียนจึงจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นฤมล ปิยวิทย์, 2542: 5-6) 

ในบทนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ระดับชั้นปีที่ 1 – 3 ของ
กัมพูชา ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 จ านวน 4 เล่ม ประกอบด้วย หนังสือเรียน
วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 เล่ม หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 จ านวน 2 เล่ม และ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 จ านวน 1 เล่ม โดยประยุกต์ใช้แนวทางการวิเคราะห์หนังสือเรียน
ของเจด็จ คชฤทธิ์ (2554) และราตรี เพรียวพานิช (2557) สามารถแบ่งองค์ประกอบของหนังสือเรียน
วิชาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4.1 รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น ประกอบด้วย ขนาดและรูปเล่ม หน้าปก ปกหลัง 
หน้าปกใน และหน้าลิขสิทธิ์ 

4.2 ส่วนเนื้อหา เป็นการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร  
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อหาของหนังสือเรียนชั้นปีที่  1 และเนื้อหาของหนังสือเรียน
ชั้นปีที่ 2 – 3  

4.3 ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นการจัดรูปแบบโดยยึดตามล าดับการจัดเรียงหน้าหนังสือที่อยู่
หลังส่วนเนื้อหาเป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ หน้าสารบัญ 
และส่วนประกอบเสริม ได้แก่ หน้าเฉลยปริศนาค าทาย หน้าแก้ไขค าผิด5 
 

4.1 รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น 
หัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพในด้านขนาด รูปเล่ม และส่วนประกอบ

ตอนต้นของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ซึ่งพบว่ามี 4 ส่วน ได้แก่ หน้าปก ปกหลัง หน้าปกใน และ

                                           
5 หน้าปริศนาค าทายพบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรช้ันปีที่ 1 เท่าน้ัน ส่วนหน้าแก้ไขค าผิดพบใน

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 2 ภาคที่ 2 และหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 3 
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หน้าลิขสิทธิ์ ส่วนประกอบตอนต้นของหนังสือเรียนที่น ามาศึกษานี้ไม่มีหน้าค าน า (ោរម្ភកថ្ន) และ
ความแนะน าหนังสือ (រែចកឌីសណនំា) ดังเช่นในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นประถมศึกษา (อ่าน - เขียน) 
ที่ใช้อยู่ในกัมพูชาปัจจุบัน ส่วนหน้าสารบัญปรากฏอยู่ต่อจากส่วนเนื้อหาของหนังสือเรียน ซึ่งผู้วิจัย 
จัดให้อยู่ในส่วนประกอบตอนท้าย 

4.1.1 ขนาดและรูปเล่ม  
จากการเก็บข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทั้งสามระดับชั้น พบว่า หนังสือเรียนวิชาภาษา

เขมรชั้นปีที่ 1 มีขนาด 21 x 29 เซนติเมตร จ านวน 163 หน้า ประกอบด้วยบทเรียนจ านวน 161 บท 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ทั้งสองเล่มมีขนาดรูปเล่มเท่ากันคือ 14.50 x 20.50 เซนติเมตร 
โดยหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 มีจ านวน 148 หน้า ประกอบด้วยบทเรียน 80 บท 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที ่2 ภาคท่ี 2 มีจ านวน 130 หน้า ประกอบด้วยบทเรียน 83 บท ส่วน
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีขนาดรูปเล่มเท่ากับหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2  
มีจ านวน 270 หน้า ประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 171 บท  

4.1.2 หน้าปกหนังสือ 
หน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรพิมพ์ด้วยระบบสีและมีภาพประกอบซึ่งเป็นส่วนช่วย

ดึงดูดความสนใจผู้เรียน โดยหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 มีการจัดวางรายละเอียดบน
หน้าปกหนังสือคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 1) ชื่อประเทศ/สมัยการปกครอง 2) ชื่อหนังสือ/วิชา  
3) ระดับชั้น 4) ภาพประกอบ และ 5) ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของส านักพิมพ์ (ดูภาพท่ี 1) 

 

ภาพที่ 1 หน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 

1) ชื่อประเทศ រដ្ឋកម្ពុជា (รัฐกัมพูชา) 

2) ชื่อวิชา ភាសាសមែរ (ภาษาเขมร) 

3) ระดับชั้น ថ្នា ក់ទី១ (ชั้นปีที่ 1) 

4) ภาพประกอบ

ปก 
5) ชื่อและตราสัญลักษณ์ของส านักพิมพ์  
ប្គឹ:សាា នរបាោះពុម្ភផ្សាយ អរ់រ ំ 
(ส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
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จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าหน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรมีการพิมพ์รายละเอียดด้วย  
ตัวเชรียง รูปแบบอักษรเป็นทางการและอ่านง่าย ชื่อหนังสือใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่มีความโดดเด่นที่สุด 
ส่วนภาพประกอบปกเป็นภาพวาดมีสีสันสดใสเป็นรูปเด็กนักเรียนชาย – หญิง ถือตัวอักษรในภาษา
เขมร สอดคล้องกับชื่อหนังสือคือหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร  

หน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีที่ 2 ทั้งสองเล่มมีรูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย  
1) ชื่อประเทศ/สมัยการปกครอง 2) ชื่อหนังสือ/วิชา 3) ระดับชั้น 4) ภาพประกอบ และ 5) ชื่อหรือ
ตราสัญลักษณ์ของส านักพิมพ์ โดยมีการระบุรายเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
1 คือ ภาคการศึกษาไว้ที่มุมล่างขวาของหน้าปก เนื่องจากหนังสือเรียนในระดับชั้นนี้มีจ านวน 2 เล่ม 
ส าหรับใช้สองภาคการศึกษา ส่วนหน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ไม่พบการระบุถึงชื่อ
ประเทศและภาคการศึกษาดังที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรเล่มอ่ืน 

4.1.3 ปกหลัง  
ปกหลังของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีที่ 1 – 3 มีรายละเอียดและการจัดวางรูปแบบ

ในลักษณะเดียวกัน คือ มีข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดวางอยู่กึ่งกลางปก ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ  
พิมพ์ลักษณ์6 (Imprint) ประกอบด้วย 1) ส านักพิมพ์ 2) ครั้งที่พิมพ์ 3) จ านวน 4) ขนาด 5) โรงพิมพ์ 
และ 6) ปีที่พิมพ์7 นอกจากนี้ หนังสือเรียนทุกเล่มยังมีการระบุราคาไว้ที่บริเวณมุมล่างขวาของปกหลัง
ด้วย (ดูภาพท่ี 2) 

                                           
6 พิมพล์ักษณ์ หมายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ ์ประกอบด้วย สถานที่พิมพ์ ส านักพิมพ์ และปีท่ีพิมพ์หนังสอื 

(สมหมาย ตามประวัต.ิ พิมพล์ักษณ์ (Imprint). สืบค้นจาก https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/2860-imprint) 
7 หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ช้ันปีที่ 2 ทั้งสองเล่มไม่มีข้อมูลปีที่ถูกตีพิมพ์ระบุไว้ในกรอบพิมพ์ลักษณ์แต่

ระบุปีที่พิมพ์ไว้ท่ีหน้าปกใน โดยหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1990 และ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตีพิมพ์ ค.ศ. 1991 
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ภาพที่ 2 ปกหลังหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1  
 
จากข้อมูลพิมพ์ลักษณ์และราคาที่หน้าปกหลังของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 

พบว่า หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เล่มที่ศึกษาจัดท าโดยส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตีพิมพ์ครั้งที่ 3 จ านวน 100,000 เล่ม มีรูปเล่มขนาด 21 x 29 ซม. พิมพ์ที่โรงพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีที่พิมพ์คือ ค.ศ. 1990 และมีราคา (តំលល) 22500 ៛เท่ากับ 22,500 เรียล ซึ่งหากคิดตามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบันเทียบเท่าราคาประมาณ 183.14 บาท  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 เล่มที่ศึกษาจัดท าโดยส านักพิมพ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพ์ครั้งที่ 2 จ านวน 100,000 เล่ม มีรูปเล่มขนาด 14.50 x 20.50 ซม. พิมพ์ที่
โรงพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ และมีราคา (តំលល) 5400 ៛ เท่ากับ 5,400 เรียล คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในปัจจุบันเทียบเท่าราคาประมาณ 43.95 บาท  

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 เล่มที่ศึกษาจัดท าโดยส านักพิมพ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 จ านวน 100,000 เล่ม มีรูปเล่มขนาดเท่ากันกับภาคที่ 1 คือ  
14.50 x 20.50 ซม. พิมพ์ที่โรงพิมพ์กระทรวงศึกษาธิการ และมีราคา (តំលល) 9000 ៛เท่ากับ 9,000 
เรียล คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบันเทียบเท่าราคาประมาณ 73.26 บาท  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เล่มที่ศึกษาจัดท าโดยส านักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตีพิมพ์ครั้งที่  2 จ านวน 150,000 เล่ม มีรูปเล่มขนาด 14.50 x 20.50 ซม. พิมพ์ที่ โรงพิมพ์
กระทรวงศึกษาธิการ และมีราคา (តំលល) 45000 ៛เท่ากับ 45,000 เรียล คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราในปัจจุบันเทียบเท่าราคาประมาณ 366.28 บาท 

พิมพ์ลักษณ์ 

ราคา 
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4.1.4 หน้าปกใน 
หน้าปกในของหนังสือเรียนวิชาภาษาชั้นปีที่ 1 มีรูปภาพเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจ านวนหนึ่ง

แต่งกายด้วยชุดนักเรียนและก าลังท ากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เล่นกับเพ่ือน ทักทายเพ่ือนและสนทนากับ
ครูที่โรงเรียน ข้างใต้ภาพมีข้อความสีส้มว่า “ែួែដីមិ្តតថ្នា ក់ទី១ แปลว่า “สวัสดีเพ่ือนชั้นเรียนที่ 1”  
ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 หน้าปกในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
หน้าปกในของหนังสือเรียนวิชาภาษาชั้นปีที่  2 - 3 ไม่มีภาพประกอบแต่มีการระบุ

รายละเอียดที่คล้ายคลึงกับหน้าปก ได้แก่ 1) สังกัด/หน่วยงาน 2) ชื่อวิชา 3) ระดับชั้นและภาค
การศึกษา8 4) ตราสัญลักษณ์และชื่อส านักพิมพ์ 5) ปีที่พิมพ์ และ 6) ข้อความว่าสงวนลิขสิทธิ์  
(ดภูาพที่ 4) 

                                           
8 หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรช้ันปทีี่ 3 ไม่มีการระบุภาคการศึกษาทีห่น้าปกใน 
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ภาพที่ 4 รายละเอียดของหน้าปกในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 1 
 

4.1.5 หน้าลิขสิทธิ์ 
หน้าลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทุกระดับชั้นมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ของการจัดท าหนังสืออยู่ที่หน้าหลังของหน้าปกใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คณะผู้จัดท าหนังสือและ
ข้อความอนุญาตการเผยแพร่และตีพิมพ์หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ (ดูภาพที่ 5) 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
 

 
 

1) สังกัด 

2) ชื่อวิชา 

4) ตราสัญลักษณ์และชื่อส านักพิมพ์ 

3) ระดับชั้นและภาคการศึกษา 

5) ปีที่พิมพ์ 
6) ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ 

คณะผู้จัดท าหนังสือ 

ข้อความอนุญาตเผยแพร่และตีพิมพ์

หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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4.1.5.1 คณะผู้จัดท าหนังสือ แสดงอยู่ด้านบนของหน้ากระดาษ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของ
คณะผู้จัดท าหนังสือเรียน โดยพบหน้าที่คณะผู้จัดท าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 จ านวน  
3 – 4 หน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การจัดท าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีที่  1 มีกระบวนการผลิตแบบที่ ใช้ระบบ 
การพิมพ์หนังสือ หน้าที่คณะผู้จัดท าหนังสือแบ่งออกเป็น 3 หน้าที่ คือ  

1) ผู้แต่ง (អាកនិពនធ) มีจ านวน 2 คน ได้แก่ สหาย9 อิจ ซารู (ែ.ម្ អិច សារូ) และสหายหญิง  
ลีเนียง ซายฮง (ែ.ម្ នារ ីលីនាង សាយហុង)  

2) ผู้เรียบเรียง (អាកររៀរររៀង) คือ สหายหญิง โดม ซาแนต (ែ.ម្ នារ ីរោម្ សាសណត) 
3) ผู้วาดภาพ (េចិិប្តករ) คือ สหาย อุด เรือน (ែ.ម្ អ ុត ររឿន)  
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร ชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 และ ภาคที่ 2 เป็นหนังสือที่มีกระบวนการผลิต

โดยเขียนเนื้อหาด้วยลายมือแล้วถ่ายเอกสาร คณะผู้รับผิดชอบในการจัดท าหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2  
ทั้งสองเล่มซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันแบ่งออกเป็น 4 หน้าที่ ประกอบด้วย  

1) ผู้แต่ง (អាកនិពនធ) จ านวน 3 คน ได้แก่ สหายหญิง โล็จ รานี (ែ.ម្ នារ ីឡុច រ នី) สหายปฺระ 
ปฺรุม (ែ.ម្ ប្បាក់ ប្ពរំ) และสหายจิน ซกเฮง (ែ.ម្ ជិន ែុមរហង)  

2) ผู้เรียบเรียง (អាកររៀរររៀង) คือ สหายหญิง ลีเนียง ซายฮง (ែ.ម្ នារ ីលីនាង សាយហុង)  
3) ผู้วาดภาพ (េចិិប្តករ) คือ สหาย อุด เรือน (ែ.ម្ អ ុត ររឿន)  
4) ผู้เขียนคัดลอกข้อความ (ែររែរអកសរ) คือ สหาย ปาน ตรา (បា ន ប្ា) 

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่  3 แม้ว่าจะมีกระบวนการจัดท าหนังสือเช่นเดียวกับ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่  2 แต่ในหน้าลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนชั้นปีที่  3 มีการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้จัดท าหนังสือเรียนเพียง 2 หน้าที่ คือ  

1) ผู้แต่ง (អាកនិពនធ) จ านวน 3 คน ได้แก่ สหายหญิง โล็จ รานี (ែ.ម្ នារ ីឡុច រ នី) สหายปฺระ  
ปฺรุม (ែ.ម្ ប្បាក់ ប្ពរំ) และ สหาย ลี โซมุน ี(ែ.ម្ លី ែូមុ្នី)  

2) ผู้เรียบเรียง (អាកររៀរររៀង) คือ สหายหญิง โดม ซาแนต (ែ.ម្ នារ ីរោម្ សាសណត)  

                                           
9 ค าว่า ែម្មិ្តត (ែ.ម្) เป็นค าที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมค าน าหน้าช่ือบุคคลตามแบบพรรค

คอมมิวนิสต์ ในภาษาไทยใช้ค าว่า “สหาย” ซึ่งแปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Comrade “คนที่ร่วมในกิจกรรม
เดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน” อย่างไรก็ตาม ค าว่า ែហាយ ในภาษาเขมรที่มีรูปสัมพันธ์กับค าว่า “สหาย”  
ในภาษาไทยมีความหมายว่า “ชู้” 
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4.1.5.2 ข้อความอนุญาตการเผยแพร่และตีพิมพ์หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ด้านล่าง
ถัดจากข้อมูลคณะผู้จัดท าหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ คือ เลข/วันที่การอนุญาตให้เผยแพร่
และตีพิมพ์ (ดูภาพท่ี 6) 

 

ภาพที่ 6 แสดงข้อความอนุญาตการเผยแพร่และตีพิมพ์หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีรายละเอียดข้อความอนุญาตการเผยแพร่และตีพิมพ์

หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการว่า “ได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์และเผยแพร่จากกระทรวงศึกษาธิการ 
(เลขการอนุมัติ 128 อร.สสร ลงวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1987) ส าหรับใช้ในโรงเรียนทั่วไป”  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ทั้งสองเล่มมีข้อความอนุญาตการเผยแพร่และตีพิมพ์
หนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน ว่า “ได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์และเผยแพร่จาก
กระทรวงศึกษาธิการ (เลขการอนุมัติ 202 อร.สสร. ลงวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1987)  ส าหรับใช้ใน
โรงเรียน” ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีข้อความ ว่า “ได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์และ
เผยแพร่จากกระทรวงศึกษาธิการ (เลขการอนุมัติ 202 อร.สสร. ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1989) 
ส าหรับใช้ในโรงเรียน” 

4.2 ส่วนเนื้อหา  
การวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาในที่นี้ หมายถึงการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียน

วิชาภาษาเขมร เนื่องจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาต่างจากหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 คือ เป็นการสอนเนื้อหาพ้ืนฐานทางภาษาด้านการประสมค าเพ่ือ
ช่วยฝึกอ่านและเขียน ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 เน้นการอ่านระดับสูงขึ้น ดังนั้น
การน าเสนอผลการวิเคราะห์วิธีการน าเสนอเนื้อหาจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วิธีการน าเสนอเนื้อหาของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 และวิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร  
ชั้นปีที่ 2 – 3 ดังนี้ 
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4.2.1 วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1  
แม้ว่าบทเรียนของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ไม่มีการระบุเลขประจ าบทที่หน้า

บทเรียนแต่ละบท แต่สามารถดูข้อมูลเลขประจ าบทและชื่อบทเรียนได้ที่หน้าสารบัญท้ายเล่ม วิธีการ
น าเสนอเนื้อหาบทเรียนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เป็นการสอนพ้ืนฐานภาษาเขมรด้านการ
ประสมค าอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสอนรูปพยัญชนะ รูปสระและการประสมค าแบบต่าง ๆ  
เพ่ือน ามาใช้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาเขมร ผู้วิจั ยจะแสดงบทแรกที่มีการน าเสนอ
เนื้อหาใหมเ่พ่ือให้เข้าใจถึงการจัดล าดับการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียน 

ในบทที่ 1 เรื่องรูปพยัญชนะ ក มีการน าเสนอเนื้อหาโดยเริ่มจากการแสดงรูปพยัญชนะ ក  
สีส้มอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่มีการตีเส้นตารางเพ่ือช่วยแสดงวิธีการเขียนตัวอักษร  เนื่องจากรูปพยัญชนะ
ในภาษาเขมรมีสระแฝงในตัว ดังนั้นพยัญชนะแต่ละรูปสามารถเป็นค าที่มีความหมายได้ด้วย  อาทิ  
รูปพยัญชนะ ក มีความหมายว่า “คอ” 

ถัดลงมาเป็นรูปภาพประกอบเนื้อหา 2 รูป คือรูปคนที่มีการขีดเส้นหนาที่บริเวณล าคอและ
ภาพขวดที่ขีดเส้นหนาบริเวณคอขวดส าหรับสื่อถึงความหมายของพยัญชนะ ក “คอ” บรรทัดต่อมา
แสดงวิธีการเขียนรูปพยัญชนะ ក บนบรรทัดตามแบบสากลนิยม (ดูภาพที่ 7) 

 

 ภาพที่ 7 บทที่ 1 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
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บทที่ 2 เรื่องสระ ា  มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาแบบเดียวกันกับบทที่ 1 คือเริ่มจากการสอนวิธี
เขียนรูปสระโดยแสดงรูปสระា  สีส้มอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยม ถัดมาเป็นรูปภาพซึ่งมี 2 รูป รูปแรก
เป็นรูปข้อมือซึ่งมีการใช้เส้นหนาเน้นส่วนข้อมือและแสดงความหมายเพ่ิมเติมของพยัญชนะ ក  
“ข้อ (มือ)” รูปที่สองเป็นรูปแก้วน้ าส าหรับสื่อความหมายของค าว่า កា “แก้วน้ า” โดยเป็นการน ารูป
สระ ា  ประกอบกับพยัญชนะ ក ที่สอนไปแล้วในบทที่ 1  

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนการประสมค าว่า កា “แก้วน้ า” โดยใช้รูปสระា  สีส้ม แสดงถึง
ความส าคัญของรูปอักษรใหม่ในบทเรียนและมีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมช่วยสอนเรื่องการวางต าแหน่งของ
พยัญชนะและสระ ា  ที่มีต าแหน่งอยู่หลังพยัญชนะ หากพิจารณาจากการสอนอ่าน การน าเสนอ
เนื้อหาในบรรทัดนี้น่าจะเริ่มจากการอ่านเป็นค าว่า កា แล้วอ่านแบบประสมพยัญชนะและสระ  
เป็น ក–ា  จ านวน 2 ครั้ง และในช่องสุดท้ายจึงอ่านเป็นค าว่า កា  

ส่วนบรรทัดสุดท้ายแสดงวิธีการเขียนค าว่า កា บนบรรทัดตามแบบสากลนิยม (ดูภาพท่ี 8)  

 

ภาพที่ 8 บทที่ 2 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 3 เป็นการสอนรูปพยัญชนะตัวใหม่คือ ត ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับ

พยัญชนะ ក โดยวิธีการน าเสนอเนื้อหายังคงเหมือนกับสองบทแรก คือ เริ่มจากการเขียนรูปพยัญชนะ 
ត ด้วยสีส้มในตารางสี่เหลี่ยม ถัดลงมาเป็นรูปภาพแสดงความหมายของค าศัพท์จ านวน 2 รูป รูปแรก
เป็นรูปเด็กก าลังผูกเชือก 2 เส้น ท าให้เชือกยาวขึ้นเพ่ือสื่อความหมายของค าว่า ត “ต่อ, เพ่ิมให้ยาว

ใช้การเขียนรูปอักษรในช่องสี่เหลีย่มเพื่อสอน

เรื่องต าแหน่งและวิธีประกอบพยญัชนะ/สระ 
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ออกไป, สืบไปตามล าดับ” ส่วนรูปที่สองเป็นรูปชายชราสื่อความหมายค าว่า ា “ตา (คน)” ซึ่งเป็น
ค าศัพทใ์หม่เกิดจากการประสมพยัญชนะต้น ត กับสระ ា  ที่เรียนแล้วในบทที่ 2  

ถัดลงมาเป็นวิธีการสอนเขียนค าว่า ា “ตา” โดยมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาเช่นเดียวกับการ
เขียนค าว่า កា ในบทที่ 2 คือแสดงรูปพยัญชนะต้น ត และสระ ា  ที่เน้นด้วยสีส้มในช่องตาราง
สี่เหลี่ยม บรรทัดต่อมาใช้ช่องตารางสี่เหลี่ยมว่างแทนต าแหน่งของพยัญชนะต้นที่อยู่หน้าสระា  ตาม
ด้วยช่องสี่เหลี่ยมแสดงต าแหน่งพยัญชนะต้น ក กับพยัญชนะต้น ត และช่องสี่เหลี่ยมว่างแทนต าแหน่ง
สระ ា  ที่อยู่ด้านหลังพยัญชนะ  

ส่วนบรรทัดสุดท้ายแสดงวิธีการเขียนค าว่า ក ត កា และ ា บนบรรทัดตามแบบสากลนิยม  
เป็นการทบทวนบทเรียนและสอนประสมค าที่ได้จากพยัญชนะที่เรียนไปแล้ว (ดูภาพที่ 9)  

 

ภาพที่ 9 บทที่ 3 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 4 เป็นการสอนประสมค ากับรูปสระใหม่คือ สระ ាិ ซึ่งเป็นสระเสียงสั้น และสระ ាី  

ซึ่งเป็นสระเสียงยาวที่มีรูปร่างคล้ายกัน โดยรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาเป็นระบบเดียวกันกับบทที่ 1 – 3 
เริ่มจากการแสดงรูปสระ ាិ และสระ ាី สีส้มในช่องสี่เหลี่ยมที่มีการขีดเส้นตารางเพ่ือสอนวิธีการเขียน
รูปสระทั้งสองรูป ถัดจากนั้นเป็นรูปภาพประกอบค าศัพท์จ านวน 2 รูป รูปแรกคือกี่ทอผ้าแสดง
ความหมายของค าว่า កី “กี่ทอผ้า” ซึ่งเป็นค าที่เกิดจากการประสมพยัญชนะต้น  ក ที่เรียนแล้วใน 
บทที่ 1 กับสระ ាី รูปที่สองเป็นรูปเป็ดที่มีค าว่า កិ កិ កិ ออกมาจากปากของเป็ด สื่อความหมายของค า
ว่า កិ “ค าเลียนเสียงร้องของเป็ด”  
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บรรทัดต่อมาเป็นการสอนประสมพยัญชนะและสระ ាី คือค าว่า កី โดยมวีิธีการน าเสนอเนื้อหา
แบบเดียวกับบทที่ 2 – 3 ที่แสดงรูปอักษรในช่องตารางสี่เหลี่ยมเพ่ือสอนเรื่องการวางต าแหน่งของ
พยัญชนะและสระ โดยเริ่มจากการแสดงรูปของค าว่า កី “กี่ทอผ้า” แล้วจึงแสดงการประสมพยัญชนะ
ต้น ក – ាី และแสดงรูปค าว่า កី อีกครั้ง ซึ่งสระ ាី มีสีส้มแสดงให้เห็นต าแหน่งอย่างเด่นชัดว่าอยู่ด้านบน
พยัญชนะ บรรทัดสุดท้ายเป็นการแสดงวิธีการเขียนรูปค าที่เกิดจากพยัญชนะต้น ក และ ត ประสม 
สระ ា  สระ ាិ และสระ ាី บนบรรทัดตามแบบสากลนิยม (ดภูาพที่ 10) 

 

ภาพที่ 10 บทที่ 4 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 5 เป็นการสอนรูปพยัญชนะตัวใหม่คือ ច โดยบรรทัดแรกเป็นวิธีการเขียนรูปพยัญชนะ 

ច สีส้มในช่องตารางสี่เหลี่ยม บรรทัดต่อมามีรูปภาพประกอบความหมายของค า 2 รูป รูปแรกคือ  
รูปจอกแหน สื่อความหมายของค าว่า ចក “จอกแหน” ซึ่งเกิดจากการประสมพยัญชนะต้น ច และ
พยัญชนะสะกด ក ที่เรียนไปแล้วในบทที่ 1 ส่วนรูปที่สองทางด้านขวามือเป็นรูปสุนัขจิ้ งจอก 
สื่อความหมายค าว่า ចចក “สุนัขจิ้งจอก” ตัวอย่างค าที่น ามาประสมในบทนี้เป็นการประสมค าที่มี
พยัญชนะสะกดและค าสองพยางค์  

ถัดลงมาเป็นการน าเสนอวิธีการเขียนพยัญชนะต้น ច ประสมกับสระต่าง ๆ และพยัญชนะ
สะกด ក โดยแสดงรูปพยัญชนะ ច และการประสมพยัญชนะต้น ច กับสระ ា  สระ ាិ และสระ ាី เป็น
ค าว่า ចា ចិ ចី แล้วจึงสอนค าที่เกิดจากการประสมพยัญชนะต้น ច กับพยัญชนะสะกด ក เป็นค าว่า ចក 
“จอกแหน” ทั้งนี้ การสอนเนื้อหาดังกล่าวไม่มีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมแสดงวิธีการประสมค าและ  
การวางต าแหน่งพยัญชนะ/สระอย่างเช่นบทเรียนก่อน ๆ ซึ่งในบทถัดไปที่เป็นการสอนเรื่องรูปพยัญชนะ
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ก็จะไม่มีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมเช่นกัน แต่ถ้าหากเป็นบทเรียนที่มีการสอนเรื่องรูปสระใหม่ดังเช่นในบทที่ 7 
สระ ាុ และสระ ាូ ก็จะมีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือช่วยในการเขียนและแสดงต าแหน่งที่ถูกต้องของสระ  
ส่วนบรรทัดสุดท้ายของหน้ากระดาษแสดงวิธีการเขียนพยัญชนะกับค าศัพท์บนบรรทัดเช่นเดียวกับ 
บทที่ 1 – 4 และเสมือนเป็นการทบทวนบทเรียน (ดูภาพที่ 11) 

 

ภาพที่ 11 บทที่ 5 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 6 เรื่องรูปอักษร ឆ ซึ่งเป็นพยัญชนะที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับพยัญชนะ ច บทเรียนเริ่ม

โดยบรรทัดแรกเป็นการเขียนรูปอักษร ឆ สีส้มในช่องตารางสี่เหลี่ยม บรรทัดต่อมามีรูปภาพประกอบ
ความหมายของค า 2 รูป คือรูปคนก าลังผัดอาหารในกระทะสื่อความหมายของค าว่า ឆា “ผัด”  
ที่เกิดจากการประสมพยัญชนะต้น ឆ กับสระា  ที่เรียนแล้วในบทที่ 2 ส่วนรูปที่สองเป็นรูปภาพของ
ชายที่มีหัวเถิก ผมเว้าแหว่งไปด้านหลัง สอดคล้องกับค าว่า ឆក “เถิก” ซึ่งเป็นค าที่เกิดจากประสม
พยัญชนะต้น ឆ และพยัญชนะสะกด ក ที่เรียนในบทที่ 1 

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนประสมค าที่มีพยัญชนะต้น  ឆ กับสระ ា  หรือกับสระ ាី ที่เรียน 
ไปแล้วในบทที่ 5 เป็นค าว่า ឆា “ผัด” กับ ឆី “กิน” แล้วจึงสอนค าใหม่ซึ่งเป็นค าสองพยางค์ที่เกิดจาก
การประสมค าพยางค์เดียวคือค าว่า ា “ตา” ในบทที่ 3 และค าว่า ឆក “เถิก” ของบทท่ี 6 เป็นค าว่า 
ាឆក “ตาหัวเถิก” เพ่ือช่วยเพ่ิมความรู้เรื่องค าศัพท์ในภาษาเขมรให้หลากหลายขึ้น ส่วนบรรทัด
สุดท้ายแสดงวิธีการเขียนรูปพยัญชนะหรือรูปพยัญชนะกับสระ ซึ่งเป็นค าที่สอนแล้วบนบรรทัดตาม
แบบสากลนิยม (ภาพที่ 12)   
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ภาพที่ 12 บทที่ 6 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 7 เป็นการสอนรูปสระใหม่คือ สระ ាុ ซึ่งเป็นสระเสียงสั้น และสระ ាូ สระเสียงยาว  

ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกัน รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาเริ่มจากบรรทัดแรกแสดงรูปสระ ាុ และสระ ាូ  
สีส้มในช่องตารางสี่เหลี่ยมเพ่ือแสดงวิธีเขียนรูปอักษร บรรทัดต่อมาเป็นรูปภาพประกอบค าจ านวน 2 
รูป ได้แก่รูปโต๊ะ สื่อความหมายค าว่า តុ “โต๊ะ” ที่เกิดจากการประสมพยัญชนะต้น ត กับสระ ាុ รูปที่
สองเป็นรูปคนก าลังกวนของเหลวในกระทะ สื่อความหมายของค าว่า កូរ “คนหรือกวน” ซึ่งเป็นค าที่
ได้จากการประสมพยัญชนะต้น ក กับพยัญชนะสะกด រ10   

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนอ่านและการประสมค าว่า តុ “โต๊ะ” ซึ่งใช้วิธีเดียวกับการสอนใน 
บทที่ 2 คือ แสดงรูปค าว่า តុ โดยรูปสระ ាុ มีสีส้ม เพ่ือเน้นรูปสระใหม่ในบทเรียนและมีการใช้ช่อง
สี่เหลี่ยมช่วยสอนเรื่องต าแหน่งของพยัญชนะและสระ  ាុ ที่มีต าแหน่งอยู่ใต้พยัญชนะ เมื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการสอนอ่าน การน าเสนอเนื้อหาในบรรทัดนี้น่ าจะเริ่มจากการอ่านค าว่า តុ แล้วอ่านแบบ
ประสมพยัญชนะและสระเป็น ត – ាុ ในสองช่องสุดท้ายจึงอ่านเป็นค าว่า តុ  

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนค าว่า កកូរ “กวน, คน” โดยไม่มีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมและการเน้นสี 
ที่รูปอักษร (พยัญชนะ/สระ) ส่วนบรรทัดสุดท้ายแสดงวิธีการเขียนรูปพยัญชนะต้นที่เรียนแล้วประกอบ
กับสระอุ และสระอู บนบรรทัดตามแบบสากลนิยม (ดภูาพที่ 13)  

                                           
10 พยัญชนะสะกด រ ในภาษาเขมรไม่ออกเสียงตามมาตราตัวสะกด (อัญชนา จิตสุทธิญาณ, 2551: 17)  



  35 

 

ภาพที่ 13 บทที่ 7 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
จากบทเรียนแต่ละบทข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีวิธีการน าเสนอเนื้อหาแบบเดียวกัน คือเริ่มจาก

แสดงวิธีเขียนรูปพยัญชนะและสระรูปใหม่ที่น ามาสอนด้วยสีส้มในช่องตารางสี่เหลี่ยม ถัดมาเป็น
รูปภาพแสดงความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่สอนในบทเรียน บทเรียนแต่ละบทมักจะมีรูปภาพประกอบ
เนื้อหาจ านวน 2 รูป บรรทัดต่อมาจะเป็นการสอนประสมค าด้วยพยัญชนะและสระต่าง ๆ ซึ่งจะมีการ
ใช้สีส้มเน้นที่รูปสระใหม่และใช้ช่องตารางสี่เหลี่ยมส าหรับสอนการวางต าแหน่งพยัญชนะและสระที่
ถูกต้อง ส่วนด้านการสอนอ่านจะมีการน าเสนอเนื้อหาโดยเริ่มจากการอ่านค าศัพท์ ตามด้วยการอ่าน
แบบประสมพยัญชนะและสระ แล้วจึงอ่านเป็นค าศัพท์อีกครั้ง 

ทั้งนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่แสดงถึงการจัดล าดับบทเรียน
อย่างเป็นขั้นตอนจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น เริ่มจากการสอนรูปพยัญชนะกับสระทีละตัวไป
พร้อมกับการประสมค า โดยค าศัพท์ของบทเรียนใหม่จะเป็นการเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียนที่เรียน
ไปแล้ว ดังเช่นในบทที่ 7 – 9 

บทที่ 9 คือรูปอักษร ផ្ស ซึ่งมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาแบบเดิม แตเ่ริ่มมีการสอนค าที่มีพยัญชนะ
ต้นควบ โดยพยัญชนะต้นตัวที่สองจะอยู่ในรูปตัวเชิง ตัวอย่างค าศัพท์แรกคือค าว่า ផ្កា  “ดอกไม้” 
แสดงโดยรูปดอกกุหลาบ ส่วนตัวอย่างค าศัพท์ที่สองคือค าว่า ថូផ្កា  “แจกันดอกไม้” ซึ่งเป็นค าสอง
พยางค์ที่เกิดจากค าว่า ថូ “แจกัน” กับค าว่า ផ្កា  “ดอกไม้” แสดงเป็นรูปดอกไม้ปักอยู่ในแจกัน ซึ่งใน
บทนี้เป็นการเริ่มสอนค าที่มีพยัญชนะตัวเชิง และพยัญชนะตัวเชิงที่น ามาสอนก็คือพยัญชนะ ក ที่ไป
เรียนแล้วในบทที่ 1 โดยเป็นพยัญชนะตัวเชิงที่มีรูปเดียวกับพยัญชนะตัวเต็ม 
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นอกจากนี้ ในบทนี้ยังมีการสอนค าที่มากกว่าสองพยางค์คือ ค าว่า តុាផូ្ស “โต๊ะตาพู”  
ซึ่งเกิดจากการประสมค าพยางค์เดียวในบทต่าง ๆ ที่เรียนแล้ว ได้แก่ค าว่า តុ “โต๊ะ” ในบทที่ 7 ค าว่า 
ា “ตา” ในบทที่ 3 และค าว่า ផូ្ស “พู (ชื่อ)” ที่เป็นการประสมค าด้วยพยัญชนะต้น ផ្ស ซึ่งเป็นพยัญชนะ
ต้นตัวใหม่ที่เรียนในบทนี้และสระ ាូ (ดูภาพที่ 14) 

 

ภาพที่ 14 บทที่ 9 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 10 บททบทวน (រម្ររៀនសារឡើងេញិ) เป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่ผ่านมาตั้งแต่

บทที่ 1 – 9 โดยมีการน าเสนอภาพท่ีเคยเรียนมาแล้วและค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ เพ่ือให้ผู้เรียนโยง
ค าศัพท์กับรูปภาพที่ถูกต้อง (ดูภาพที่ 15) นอกจากนี้ บทที่ 20 บทที่ 31 และบทที่ 49 ก็เป็นบท
ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว ซึ่งมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาเป็นรูปแบบเดียวกับบทท่ี 10  
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ภาพที่ 15 บทที่ 10 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
ตั้งแต่บทที่ 11 – 29 เป็นการน าเสนอเรื่องการประสมพยัญชนะและสระ รวมถึงพยัญชนะ 

ต้นควบแบบต่าง ๆ โดยเน้นพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มเสียงออ (อโฆษะ)11 และมีวิธีการน าเสนอเนื้อหา
บทเรียนแบบเดียวกับบทเรียนที่ผ่านมา  

บทที่ 32 เป็นบทสรุปเรื่องพยัญชนะกลุ่มเสียงออ (อโฆษะ) และสระจม (สระนิสสัย) โดยน าเสนอ
เนื้อหาเป็นตารางพยัญชนะกลุ่มออและสระจมทุกตัวในภาษาเขมรที่ได้เรียนแล้ว และใช้สีส้มเน้น  
รูปพยัญชนะกับสระให้เด่นชัด ตารางพยัญชนะกลุ่มเสียงออมีการขีดเส้นทแยงในช่องตารางแทน
ต าแหน่งรูปพยัญชนะกลุ่มโอ (โฆษะ) ที่ยังไม่ได้เรียน ส่วนตารางสระจมมีการขีดเส้นทแยงในช่อง
ตารางส าหรับแทนต าแหน่งพยัญชนะต้นเพ่ือแสดงให้เห็นต าแหน่งของสระจมกับพยัญชนะที่เกิด
ร่วมกับพยัญชนะต่าง ๆ (ดูภาพที่ 16) ทั้งนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 แสดงรูปพยัญชนะ
ภาษาเขมรทั้งหมดในบทที่ 72  

                                           
11 พยัญชนะในภาษาเขมรมีทั้งหมด 33 รูป จัดเป็น 5 วรรค คือ วรรค ក วรรค ច วรรค ដ្ วรรค ត วรรค រ 

และเศษวรรค โดยพยัญชนะจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ พยัญชนะกลุ่มเสียงอโฆษะที่มีเสียงสระแฝงคือ “ออ” และ
พยัญชนะกลุ่มเสียงโฆษะที่มีเสียงสระแฝง คือ “โอ” ส่วนสระในภาษาเขมรแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สระจม  
(สระนิสสัย) คือสระที่ใช้เขียนประสมกับพยัญชนะ รูปสระจม 1 รูป มีเสียงเป็น 1 หรือ 2 เสียง ข้ึนอยู่กับกลุ่มเสียง
ของพยัญชนะต้น และสระลอย (สระเต็มตัว) คือสระที่ไม่ต้องประสมกับพยัญชนะเนื่องจากรูปสระลอย 1 รูป มีเสียง
พยัญชนะต้นและสระแฝงในตัว 
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ภาพที่ 16 บทที่ 32 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 33 เป็นบทเรียนที่เริ่มน าเสนอเนื้อหาเรื่องพยัญชนะกลุ่มเสียงโอ (โฆษะ) และสอน 

รูปพยัญชนะตัวเชิงไปพร้อมกัน เริ่มจากรูปพยัญชนะ គ គរ วิธีการน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนนี้เป็น
ลักษณะเดียวกับบทเรียนเรื่องพยัญชนะในกลุ่มเสียงออ โดยเริ่มจากการแสดงรูปอักษร គ ทั้งรูป 
ตัวเต็มและตัวเชิงที่มสีีส้มอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือแสดงวิธีการเขียนตัวอักษร ถัดลงมามีรูปภาพประกอบ
เนื้อหา 2 รูป คือรูปที่หนึ่งเป็นรูปวัวสื่อความหมายของค าว่า រោ “วัว”และรูปที่สองเป็นรูปกลอง 
สื่อความหมายของค าว่า ែររ “กลอง”  

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนการประสมรูปพยัญชนะต้น គ กับสระต่าง ๆ เพ่ือฝึกประสมค า
ส าหรับการอ่านและเขียนภาษาเขมร ส่วนบรรทัดสุดท้ายแสดงวิธีเขียนรูปพยัญชนะและสระบนเส้น
บรรทัดตามแบบสากลนิยม (ดูภาพท่ี 17) 
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ภาพที่ 17 บทที่ 33 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
ทั้งนี้ บทที่ 33 – 51 เป็นเรื่องการสอนพยัญชนะต้นและตัวเชิงของพยัญชนะวรรคกลุ่มเสียง

โอ ส่วนบทที่ 52 – 63 เป็นการสอนเรื่องพยัญชนะต้นกับตัวเชิงของพยัญชนะเศษวรรค และมีการ
สอดแทรกเครื่องหมายก ากับเสียงเพ่ิมเติมในบางบท เช่น บทที่ 16 เริ่มสอนเครื่องหมายมุสิกทันต์  
(មុ្ែិកទនត) ส าหรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มเสียงโอที่ไม่มีคู่เสียงให้เป็นกลุ่มออ และบทที่ 62  
เริ่มสอนเครื่องหมายตรีสัพท์ (ប្តីែ័ពទ) ซึ่งใช้ส าหรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มออที่ไม่มีคู่เสียงให้เป็น
เสียงโอ บทเรียนเหล่านี้ใช้วิธีการน าเสนอเนื้อหาแบบเดิม 

บทที่ 68 เรื่องสระลอย ได้แก่ អ ោ ឥ ឦ ตัวอย่างค าในบทเรียนนี้เป็นการน ารูปสระลอย
ข้างต้นมาประกอบกับพยัญชนะและสระต่าง ๆ เป็นค า เช่น ค าว่า ឣោរ “อาคาร” และ ឥែី “ฤษี” 
ทั้งนี้ พบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ไดก้ าหนดให้รูป អ เป็นสระลอยเสียงหนึ่ง ซึ่งสัมพันธ์
กับอัญชนา จิตสุทธิญาณ (2551: 15) ที่แสดงรูป អ เป็นตัวอย่างหนึ่งของสระลอย (ดูภาพท่ี 18) 
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ภาพที่ 18 บทที่ 68 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1  
 

บทที่ 71 บททบทวน (រម្ររៀនសារដ្ើម្) เป็นการสรุปวิธีการประสมค าโดยน าเสนอในรูป
แผนผังและใช้ช่องตารางสี่เหลี่ยมแบบต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะและสระจม เพ่ือสอน
การอ่านออกเสียงตามกลุ่มพยัญชนะและสระอย่างเป็นขั้นตอน (ดูรูปที่ 19) 

 

ภาพที่ 19 บทที่ 71 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บรรทัดแรกมีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมว่างเพ่ือแทนรูปพยัญชนะและสระเมื่อน ามาประกอบกันเป็น

ค า จากนั้นเป็นการสอนเกี่ยวกับการออกเสียงโดยใช้ช่องสี่เหลี่ยมขีดเส้นทแยงแทนเสียงพยัญชนะต้น
และช่องสี่เหลี่ยมว่างแทนเสียงสระหรือสระและพยัญชนะสะกด  
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บรรทัดถัดมาสอนการประสมพยัญชนะกลุ่มเสียงออและสระจมซึ่งแสดงในรูปช่องสี่เหลี่ยม 
ขีดเส้นเป็นตาราง แสดงให้เห็นว่าค าที่ได้จากการประสมพยัญชนะกลุ่มเสียงออและสระจมจะออก
เสียงสระตามพยัญชนะกลุ่มเสียงออ ส่วนการสอนการประสมพยัญชนะกลุ่มเสียงโอและสระจมมีการ
ใช้ช่องสี่เหลี่ยมมีขีดเส้นเฉียงแทนพยัญชนะและสระ โดยค าที่ได้จากการประสมพยัญชนะกลุ่มเสียงโอ
และสระจมจะออกเสียงสระตามพยัญชนะกลุ่มเสียงโอ  

บรรทัดต่อมาเป็นการสอนเรื่องการออกเสียงพยัญชนะต้นควบ มีการใช้ช่องสี่เหลี่ยมทึบแทน
เสียงเดิมของพยัญชนะต้นตัวแรก ช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ใต้ช่องสี่เหลี่ยมทึบแสดงเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง 
ที่เขียนในรูปตัวเชิงและช่องสี่เหลี่ยมที่ใช้แทนเสียงสระซึ่งแปรไปตามเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สอง  

ถ้าพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นพยัญชนะกลุ่มเสียงออ การออกเสียงสระก็จะตามพยัญชนะกลุ่ม
เสียงออ (แสดงด้วยช่องสี่เหลี่ยมขีดเส้นตาราง) เช่น ค าว่า ផ្កា  “ดอกไม”้ សាា នី “สถานี” មចី “ดิบ, ยืม” 
เป็นต้น ถ้าพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นพยัญชนะกลุ่มเสียงโอ การออกเสียงสระจะออกเสียงตาม
พยัญชนะกลุ่มเสียงโอ (แสดงด้วยช่องสี่เหลี่ยมขีดเส้นทแยง) เช่น ค าว่า ែររ “กลอง” ខ្ជា  (พบในค าว่า 
មាីខ្ជា  “ฟุ่มเฟือย, เรื่อยเปื่อย,หยาบ ๆ”) ផ្សទោះ “บ้าน” เป็นต้น  

ในบรรทัดสุดท้ายแสดงการประสมค าที่มีเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นพยัญชนะท้ายวรรค 
และพยัญชนะท่ีเป็นเศษวรรคบางเสียง ได้แก่ ាង ាញ ាែ ាា ាយ ាល และ ាវ เสียงสระจะออกตามเสียงเดิมของ
พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง เช่น ค าว่า លថញ “วัน” មញី “ขิง” และ ឆាែ  “แมว” เป็นต้น  

บทที่ 72 เป็นการสรุปเรื่องรูปพยัญชนะทุกรูปในภาษาเขมร โดยน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง
พยัญชนะสองตารางที่แสดงลักษณะการเขียนต่างกัน คือตารางแรกแสดงรูปพยัญชนะแบบการเขียน
ด้วยลายมือ ส่วนตารางข้างล่างแสดงรูปพยัญชนะที่เป็นอักษรเชรียงที่ใช้ระบบการพิมพ์เป็นอักษร 
ตัวตรง (អកសរឈរ) 

นอกจากนี้ มีการใช้สีเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพยัญชนะในภาษาเขมรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือพยัญชนะกลุ่มเสียงออสีด าและพยัญชนะกลุ่มเสียงโอแสดงด้วยสีส้ม (ดูภาพท่ี 20) 
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ภาพที่ 20 บทที่ 72 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
บทที่ 73 – 130 เป็นการสอนเรื่องพยัญชนะสะกดอย่างละเอียด โดยน าเสนอวิธีการประสม

ค าด้วยพยัญชนะสะกดแต่ละรูปกับสระรูปต่าง ๆ เช่น ในบทที่ 73 – 78 เป็นการสอนเรื่องพยัญชนะ
สะกด ក การน าเสนอเนื้อหาเริ่มด้วยการเขียนรูปพยัญชนะสะกด ក สีส้มในช่องสี่เหลี่ยม และใช้ช่อง
สี่เหลี่ยมขีดเส้นทแยงแทนต าแหน่งของพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะต้นควบและแสดงตัวอย่างค าที่มี
พยัญชนะต้นประสมกับพยัญชนะสะกด ក นอกจากนี้ในบทเรียนยังมีตัวอย่างค าศัพท์ในรูปค าคล้อง
จอง ค าตรงกันข้าม เช่น ค าว่า ម្ក - រៅ “มา – ไป” และตัวอย่างปริศนาค าทายที่ใช้ค าที่มีพยัญชนะ
สะกด ក (ดูภาพที่ 21)  
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ภาพที่ 21 บทที่ 73 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
เมื่อจบบทที่ 78 จะมีบทอ่านที่แสดงการใช้ค าศัพท์ที่สะกดด้วยพยัญชนะสะกด ក เป็นส่วนใหญ่ 

บทเรียนเรื่องพยัญชนะสะกดบทต่อ ๆ ไป จะมีรูปแบบเดียวกัน โดยวิธีการน าเสนอเนื้อหาเป็นการ
แสดงตัวอย่างค าที่มีพยัญชนะสะกดที่น ามาสอน ค าคล้องจอง ค าตรงข้ามและปริศนาค าทาย คือ บทที่ 
80 – 86 เป็นการสอนเรื่องพยัญชนะสะกด ង บทที่ 87 – 93 เรื่องพยัญชนะสะกด ច บทที่ 94 – 99 
เรื่องพยัญชนะสะกด ត บทที่ 100 – 105 เรื่องพยัญชนะสะกด ន บทที่ 106 – 109 เรื่องพยัญชนะ
สะกด រ บทที่ 110 – 113 เรื่องพยัญชนะสะกด ម្ บทที่ 114 – 117 เรื่องพยัญชนะสะกด យ บทที่ 
118 – 123 เรื่องพยัญชนะสะกด ល และบทที่ 124 – 130 เรื่องพยัญชนะสะกด េ และ ែ  

บทที่ 131 – 140 เริ่มสอนเรื่องค าสองพยางค์ที่มีการซ้อนพยัญชนะกลางค า ซึ่งพยัญชนะ
สะกดของพยางค์แรกเป็นพยัญชนะเสียงนาสิก พยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองที่เป็นพยัญชนะวรรค
เดียวกับพยัญชนะสะกดของพยางค์แรกปรากฏในรูปตัวเชิง 

วิธีการน าเสนอเนื้อหาในบทเหล่านี้มีรูปแบบเดียวกัน เริ่มจากการสอนการเขียนรูปพยัญชนะ
ซ้อน เช่น ងា และ ងខ ซึ่งพยัญชนะ ង เป็นพยัญชนะสะกดของพยางค์แรกและพยัญชนะ ក กับ ម  
เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองซึ่งเขียนในรูปตัวเชิง ถัดมาเป็นการสอนค าศัพท์ที่มีพยัญชนะซ้อน
กลางค าในรูป ងា และ ងខ เช่นค าว่า អងារ “ข้าวสาร” រងខំ “เร่ง, เคี่ยวเข็ญ” เป็นต้น บรรทัดสุดท้ายเป็น
ตัวอย่างข้อความที่ใช้ค าสองพยางค์ที่มีการซ้อนพยัญชนะกลางค าในรูป ងា และ ងខ (ดูภาพที่ 22)  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บทที่ 141 เป็นต้นมา เป็นบทอ่านทั้งหมดโดยไม่มีบทเรียนเกี่ยวกับการสอนประสมค าแบบต่าง ๆ 
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ภาพที่ 22 บทที่ 131 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 
วิธีการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนแต่ละบทที่อยู่ในรูปบทอ่านของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 

ชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย 1) ชื่อบท มีการเน้นข้อความด้วยสีส้มและอยู่ด้านบนสุดของหน้ากระดาษ  
2) เนื้อเรื่อง อาจอยู่ในรูปของบทอ่านแบบความเรียง บทเพลง หรือบทอาขยานซึ่งมีการใช้ค าศัพท์
สอดคล้องกับบทเรียนที่ผ่านมา และ 3) ภาพประกอบเนื้อหา ไม่มีต าแหน่งตายตัว อาจวางอยู่ใต้ชื่อบท  
ต่อจากเนื้อเรื่อง หรืออยู่ด้านข้าง ๆ เนื้อเรื่องก็ได้ โดยบทเรียนบางบทอาจจะมีภาพประกอบได้หลายภาพ 

ตัวอย่างเช่น บทที่ 79 เรื่อง ពុកសម្ ោំអវីមលោះ “พ่อแม่ปลูกอะไรบ้าง?” เป็นการน าเสนอเนื้อหา
ในรูปบทอ่านแบบความเรียงคล้ายกับเป็นบทสรุปที่อยู่ท้ายการสอนเรื่องพยัญชนะสะกด ក กับสระ 
รูปต่าง ๆ เนื้อหาในบทนี้จึงแสดงตัวอย่างการใช้ค าที่มีพยัญชนะสะกด ក เช่น ค าว่า រចក “กล้วย” 
และ ប្តសរក “ฝรั่ง” เป็นต้น (ดภูาพที่ 23) 
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ช่ือเรื่อง 

เนื้อเรื่อง 

ภาพประกอบเนื้อหา 

 

ภาพที่ 23 บทที่ 78 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 

4.2.2 วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3  
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 มีวิธีการน าเสนอส่วนเนื้อหาต่างไปจากหนังสือเรียน

วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เนื่องจากเด็กในชั้นปีที่ 2 – 3 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 8 – 10 ปี เคยเรียนรู้วิธีการ
ประสมค าและหลักการอ่านค าภาษาเขมรจากชั้นปีที่ 1 มาแล้ว น่าจะรู้จักการสะกดค าและสามารถ
อ่านหนังสือได้นานขึ้น ดังนั้นรูปแบบของบทเรียนส่วนใหญ่จึงมุ่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน – เขียน
ภาษาเขมร และเริ่มสอนเรื่องไวยากรณ์ต่าง ๆ ในภาษาเขมรมากขึ้น 

ในส่วนต้นของบทเรียนแต่ละบทและข้อมูลจากหน้าสารบัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ทั้งสองระดับชั้นมีการก าหนดสาระการเรียนรู้ (មុ្មេជិាា ) อันเป็นองค์ความรู้หรือทักษะที่ควรเรียนรู้ไว้
จ านวน 5 ด้าน โดยแต่ละสาระการเรียนรู้จะนับเป็นบทเรียนหนึ่งบทได้แก่ บทเรียนอ่าน (ររៀនោន) 
บทเรียนอาขยาน (រម្ែូប្ត) บทเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) บทเรียนไวยากรณ์ (រេយាករណ៍) และ

บทเรียนท าแบบฝึกหัด (លំហាត់) ทั้งนี้ บทเรียนท าแบบฝึกหัดนับเป็นสาระการเรียนรู้หลักที่เพ่ิมเติม

จากการท าแบบฝึกหัดที่เป็นส่วนย่อยของสาระการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ สารบัญของหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีการระบุเลขประจ าสัปดาห์และจ านวนบทเรียนของสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าเวลาที่ใช้ในการเรียนแต่ละสาระการเรียนรู้ไม่เท่ากัน โดยนักเรียนได้เรียน
บทเรียนอ่านมากที่สุดประมาณ 2 – 3 บท ในหนึ่งสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50 ของสาระการเรียนรู้
ทั้งหมด 
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นอกจากนี้สารบัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ยังมีการระบุ “หัวข้อเรื่องหลัก 
(ប្រធានរទ)” ที่แสดงถึงเนื้อหาส าคัญของบทเรียน จ านวน 4 เรื่อง คือ โรงเรียน (សាលាររៀន) 
ครอบครัว (ប្គួសារ) ทัศนียภาพ (រទែភាព) และประชาชน (ប្រជាជន)  

ทั้งนี้ แม้ว่าข้อมูลหน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ไม่ได้ระบุเวลาการศึกษา
เป็นสัปดาห์และหัวข้อเรื่องหลักเช่นหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาการจัดล าดับ
บทเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้และชื่อบทเรียนของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เห็นได้ว่า
การเรียนวิชาภาษาเขมรในชั้นปีที่ 3 น่าจะแบ่งเนื้อหาบทเรียนแบบเดียวกับหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 2 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์วิธีน าเสนอเนื้อหาในแต่ละสาระการเรียนรู้ ของหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 พร้อมกัน ดังนี้ 

4.2.2.1 บทเรียนอ่าน (ររៀនោន) เป็นบทเรียนที่เรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 – 3 บท  

หนังสือเรียนทั้งสองระดับชั้นมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนอ่านเหมือนกัน คือ หนึ่งบทเรียน
ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ 1) สาระการเรียนรู้ 2) เลขที่บทเรียนและชื่อบทเรียน 3) เนื้อเรื่อง 4) 
ภาพประกอบ 5) การอธิบายค าศัพท์ (ពនយល់ពាកយ) 6) ค าตรงข้าม (ពាកយផ្សទុយ) และ 7) ค าถาม (ែំនួរ) 
(ดภูาพที่ 24) 

 

ภาพที่ 24 ตัวอย่างบทการเรียนอ่านในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 1 

เนื้อเรื่องที่ปรากฏในบทอ่านอาจอยู่ในรูปแบบความเรียงที่เป็นเรื่องเล่าทั่วไป นิทาน หรือบท
สนทนา ส่วนการอธิบายค าศัพท์จะเป็นการให้ค าศัพท์และความหมายของค าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง 
อาจเป็นค าที่ผู้เรียนไม่เคยพบมาก่อนหรือเป็นค าศัพท์ยาก จากนั้นมีการให้ข้อมูลค าตรงกันข้ามของ
ค าศัพท์ที่พบในเนื้อเรื่อง และมีค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพ่ือช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
บทเรียนที่เรียนแล้วได้ชัดเจนขึ้น  

1 2 

3

 

4

 

5

 

7

 

6
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ค าถามท้ายบทเรียนอ่านในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ
คือ ค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของบทอ่านว่า ใคร ท าอะไร อย่างไร ท าไม และสาเหตุของการ
กระท านั้น ๆ คืออะไร ตัวอย่างเช่น  

មុ្នចូលររៀន រតើអាកបានររៀរចំអវីមលោះ? 

“ก่อนเข้าเรียน นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้าง?”  

(ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ២ ភាគទី ១, 1990: 4) 

អាកសរែមានចរជីករ ុនាែ ន? 
“ชาวนามีจอบเท่าไหร่?”  

 (ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ២ ភាគទី ១, 1990: 64) 

រតើរៅចំកណ្ដដ លមាតុភូមិ្រយើងមានអវី? 
“พ้ืนทีภ่าคกลางประเทศของเรามีอะไรบ้าง?” 

 (ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ២ ភាគទី ២, 1991: 4) 

រៅលថញចូលររេែនកាល សាលាររៀនរនោះមានទិដ្ភាពដូ្ចរម្ដច? 
“ในวันเปิดเทอม โรงเรียนนี้มีบรรยากาศเป็นอย่างไร?” 

(ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ៣, 1992: 3) 

ส่วนลักษณะค าถามแบบที่สองเป็นค าถามที่มุ่งให้ผู้เรียนวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้เพิ่มเติมจากบทอ่าน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เช่น 

ចូរអាកររៀរររ់អំពីទិដ្ភាពលនសាលាររៀនអាក រៅលថញដំ្រូងលនររេែនកាល។ 
“จงบรรยายเกี่ยวกับบรรยากาศในวันเปิดเทอมในโรงเรียนของท่าน” 

(ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ៣, 1992: 3) 
រតើអាកចូលចិតតោនរែៀេរៅអវីមលោះ? 

“แล้วท่านชอบอ่านหนังสืออะไรบ้าง?” 

(ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ៣, 1992: 107) 
 

4.2.2.2 บทเรียนอาขยาน (រម្ែូប្ត) เป็นบทเรียนที่เรียนแบบเว้นสัปดาห์สลับกับบทเรียนอ่าน  
มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาคล้ายกับบทเรียนอ่านแต่ไม่มีการสอนค าตรงข้าม โดยหนึ่งบทเรียน
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) สาระการเรียนรู้และประเภทของกาพย์ 2) เลขที่บทเรียนและ  
ชื่อบทเรียน 3) เนื้อเรื่อง 4) ภาพประกอบ 5) การอธิบายค าศัพท์ (ពនយល់ពាកយ) 6) ค าถาม (ែំនួរ)  
ท่ีเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง (ดูภาพที่ 25)  
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ภาพที่ 25 ตัวอย่างบทอาขยาน 

รูปแบบฉันทลักษณ์12 ของบทอาขยานในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 มีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องท่ีน าเสนอ โดยรูปแบบฉันทลักษณ์ที่พบในหนังสือมีดังนี้ 

1) บทพากย์ 4 เป็นบทประพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนบทประพันธ์เขมรประเภทอ่ืน นิยมน ามาใช้ใน
เพลงหรือการพรรณนาสภาพการท างาน บทอาขยานที่ใช้ฉันทลักษณ์นี้พบในหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรทุกระดับชั้น  

2) บทพากย์ 7 เป็นบทประพันธ์ที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกเหตุการณ์ บทอาขยานที่ใช้ 
ฉันทลักษณ์ประเภทนี้พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 และในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 3  

3) บทกากคติ เป็นรูปแบบค าประพันธ์ที่เขมรนิยม มีลักษณะคล้ายคลึงกับกาพย์สุรางคนางค์
ของไทย มักใช้ในการบรรยายความทั่ว ๆ ไป เช่น ตัวละคร สถานที่ ธรรมชาติ เป็นต้น และใช้ตอนที่มี
บทสนทนา หรือการเปิดเรื่อง นอกจากนี้ อาจน ามาพรรณนาความทุกข์โศก และยังสามารถพบได้ใน
ฉบับสุภาษิตค าสอนด้วย บทอาขยานที่ใช้ฉันทลักษณ์นี้พบในบทเรียนของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ที่น ามาศึกษาทุกระดับชั้น  

4) บทพรหมคีติ มีความหมายว่าบทเพลงของพระพรหม รูปแบบฉันทลักษณ์คล้ายกาพย์ยานี 
11 ของไทย บทพรหมคีติมีท่วงท านองเศร้าจึงมักใช้พรรณนาเรื่องราวความทุกข์โศก การพลัดพราก 

                                           
12 การอธิบายรูปแบบฉันทลักษณ์ในงานวิจัยนี้ใช้การอ้างอิงจาก ศานติ ภักดีค า (2550), ែ ុយ វ ន់សាក់ 

(2552) และ ប្ករម្អាកនិពនធសាល របា កាមាែកម្ពុជា (2553) 

1
1
1
1 

2

 

3
\
3 

4
\
3 

5
\
3 

6
\
3 



  49 

หรือกล่าวถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง ฉันทลักษณ์ประเภทนี้พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 
ชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 2 และหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3  

5) บทปุมโนล มีลักษณะคล้ายกับกาพย์ฉบังของไทย เป็นค าประพันธ์ที่กวีมักน ามาใช้บรรยาย
ฉากการจลาจลของสงคราม การเคลื่อนทัพ ความรุนแรงของลมพายุ เนื่องจากบทประพันธ์มีเสียงหนัก
และจังหวะกระชับ บทอาขยานที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทนี้พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 

6) บทภุชงคลีลา มีความหมายว่าการเดิน/เลื้อยของนาค ท่วงท านองมีลักษณะอ่อนหวาน 
สมัยโบราณนิยมใช้เพ่ือแสดงออกถึงความสบาย หรือการพักผ่อน เช่น พรรณนาการเที่ยวป่า ชื่นชม
ความงดงามของธรรมชาติ บทอาขยานที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทนี้พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 
ชั้นปีที่ 3  

7) บทบนโทลกาก เป็นบทประพันธ์ที่มีท่วงท านองลักษณะยาว ๆ สั้น ๆ นิยมใช้ส าหรับการ
โต้ตอบหรือขัดแย้งกัน และพบบทอาขยานที่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทนี้เฉพาะในหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 3  

ทั้งนี้ ส่วนการอธิบายค าศัพท์และค าถามท้ายบทเรียนอาขยานมีรูปแบบเดียวกับบทเรียนอ่าน 

4.2.2.3 บทเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) เป็นส่วนที่สอนเก่ียวกับค าศัพทท์ี่สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่อง

หลัก โดยเรียนแบบเว้นสัปดาห์เช่นเดียวกับบทเรียนอาขยาน และมักจะเป็นบทเรียนที่สอนควบคู่กับ
บทเรียนอาขยาน วิธีการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนมี 2 รูปแบบ โดยแบบที่หนึ่งเป็นการน าเสนอเนื้อหา
บทเรียนค าศัพท์ซึ่งพบมากที่สุดในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 โดยหนึ่งบทเรียนมี  
5 หัวข้อ คือ 1) สาระการเรียนรู้และหัวข้อเรื่องหลัก 2) เลขที่บทเรียนและชื่อบทเรียน 3) ภาพประกอบ 
4) การเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) 5) แบบฝึกหดั (លំហាត់) (ดภูาพที่ 26) 

 

ภาพที่ 26 ตัวอย่างบทเรียนค าศัพท์ 
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บทเรียนค าศัพท์มีวิธีการน าเสนอต่างจากการอธิบายค าศัพท์ที่อยู่ท้ายบทเรียนอ่านและ
บทเรียนอาขยาน คือเป็นเพียงการแสดงค าศัพท์ที ่สอดคล้องกับหัวข้อเรื ่องหลักแต่ไม่ได ้ให้
ความหมายหรือค าจ ากัดความ นอกจากนี้บทเรียนค าศัพท์ยังมีแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้เรียนแสดงความรู้
และวิเคราะห์ข้อมูลจากบทเรียน โดยอาจอยู่ในรูปการหาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน การเติม
ค าลงในประโยคให้สมบูรณ์ หรือการแต่งประโยคจากค าศัพท์ที่ก าหนดให้  

ตัวอย่างเช่น บทเรียนที่ 19 រុគរលិកសាលាររៀន “บุคลากรในโรงเรียน” ในหัวข้อเรื่องหลัก 
“โรงเรียน” สอนค าศัพท์ว่า នាយកសាលា “ผู้อ านวยการ”, រលាកប្គូ “ครู (ชาย)”, អាកប្គូ“ครู (หญิง)”, 
ឧែាហ៍ “ความอุตสาหะ” และ រ្វើការ “ท างาน” และมีค าสั่งให้ท าแบบฝึกหัด เช่น ចូររកពាកយរោ

យបានពីរ សដ្លមានមុ្ម្រជារុគរលិកសាលាររៀន រប្ៅពីពាកយររៀនខ្ជងរលើ។ “จงหาค าศัพท์จ านวน 
2 ค าที่เกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนนอกเหนือจากค าที่เรียนข้างต้น” หรือ ចូររំរពញលបោះខ្ជងរប្កាម្

រនោះ?  “จงท าให้ประโยคด้านล่างนี้มีใจความสมบูรณ์” ซึ่งเป็นการเลือกเติมค าศัพท์ที่เรียนลงใน
ประโยคเพื่อให้ใจความสมบูรณ์ เป็นต้น 

ส่วนรูปแบบบทเรียนค าศัพท์แบบที่สองพบเพียง 1 บท ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
2 ภาคที่ 1 ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ 1) สาระการเรียนรู้และหัวข้อเรื่องหลัก 2) เลขที่บทเรียนและ 
ชื่อบทเรียน 3) ภาพประกอบ 4) การเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) 5) ประโยคที่ควรจดจ า (លបោះចងចំា) 
(ดภูาพที่ 27)  

 

ภาพที่ 27 บทเรียนค าศัพท์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 1 
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บทเรียนค าศัพท์รูปแบบนี้ไม่มีแบบฝึกหัดท้ายบทแต่จะมีหัวข้อประโยคที่ควรจดจ า ซึ่งเป็น
ส่วนที่ให้จดจ าค าศัพท์ไปพร้อมกับสอนวิธีการใช้ค าโดยแสดงในรูปประโยค เช่น บทที่ 9 เป็นบทเรียน
ค าศัพท์ที ่อยู ่ในหัวข้อเรื ่องหลัก “โรงเรียน” มีการแสดงค าศัพท์ที ่สอดคล้องกับโรงเรียน ได้แก่ 
សាលាររៀន “โรงเรียน”, សាា ត “สะอาด”, ការពារ “ปกป้อง ป้องกัน” โดยประโยคที่ควรจดจ าเป็น
การน าค าศัพท์ข้างต้นมาใช้ในประโยค คือ សាលាររៀនរយើងសាា ត “โรงเรียนของเราสะอาด” และ 
រយើងប្តូេែំោតនិងការពារ “เราต้องท าความสะอาดและป้องกัน”  

4.2.2.4 บทเรียนไวยากรณ์ (រេយាករណ៍) เป็นบทเรียนที่สอนความรู้เรื่องหลักภาษาเขมร

โดยสอนแบบเว้นสัปดาห์สลับกับบทเรียนค าศัพท์ และการสอนหลักภาษาจะเป็นการสอนเนื้อหา
ต่อเนื่องกันไปหลายบทไม่ได้สอน 1 เรื่องต่อ 1 บทเรียน  

ส่วนใหญ่บทเรียนไวยากรณ์หนึ่งบทจะประกอบด้วย 5 - 6 หัวข้อ คือ 1) สาระการเรียนรู้และ
หัวข้อเรื่องหลัก 2) เลขที่บทเรียนและชื่อบทเรียน 3) เนื้อเรื่อง (អតារទ) หรือตัวอย่าง (ឧទាហរណ៍)  

4) ค าถาม (ែំនួរ) หรือแบบฝึกหัด (លំហាត់) 5) ข้อสังเกต (ែរងាត) 6) ค าจ ากัดความ (កំនត់ែំោល់) 
และบางบทเรียนอาจมี 7) ภาพประกอบเนื้อหาเป็นส่วนประกอบด้วย (ด ูภาพที่ 28 และ 29)  

ทั้งนี้ บทเรียนบางบทอาจไม่มีหัวข้อค าถามแต่มีหัวข้อแบบฝึกหัดแทน  

 

ภาพที่ 28 ตัวอย่างบทเรียนไวยากรณ์ 
 

วิธีการน าเสนอเนื้อหาในหัวข้อเนื้อเรื่องของบทเรียนไวยากรณ์อาจเป็นการอธิบายเนื้อหาหลัก
ภาษา บทสนทนาที่เชื่อมโยงกับแบบฝึกหัดประจ าบท หรือตัวอย่างค าหรือประโยคที่สัมพันธ์กับเนื้อหา
หลักภาษาประจ าบท ค าถามท้ายบทเรียนไวยากรณ์จะมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เช่น บทที่ 24 ใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2เป็นการสอนเรื่องประโยคบอกเล่ามีค าถามท้ายบทเรียนว่า រតើរគ
រប្រើលបោះរញ្ជា ក់រៅរពលណ្ដ? “เขาใช้ประโยคบอกเล่าเมื่อใด” เป็นต้น 
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ส่วนแบบฝึกหัดท้ายบทไวยากรณ์เป็นการท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักภาษาเขมรที่น ามาสอน  
อาจอยู่ในรูปแบบการขีดเส้นใต้เพ่ือหาหมวดค าหรือรูปประโยคต่าง ๆ ที่เรียนในบท หรือการเติมค าลง
ในช่องว่างให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์ การแต่งประโยคหรือการแต่งความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอน  
เพ่ือทบทวนความเข้าใจเนื้อหาด้านหลักภาษาและฝึกทักษะการอ่าน – เขียนภาษาเขมร เช่น บทที่ 54 
เป็นการสอนเรื่องประโยคอุทาน มีค าสั่งให้ท าแบบฝึกหัด คือ  

ចូរគូែពីរប្កាម្ពាកយ ឃ្លល  និងលបោះឧទាន កាុងអតារទខ្ជងរប្កាម្រនោះ។ 

“จงขีดเส้นใต้ค า วลี และประโยคอุทานในเนื้อเรื่องต่อไปนี้” 
ចូរោនអតារទខ្ជងរប្កាម្រនោះ រោយរ្វើែំរលងាម្សររលនលបោះនីមួ្យៗ ។ 

“จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้โดยใช้น้ าเสียงที่เหมาะสมกับประโยคแต่ละประเภท” 

(ភាសាសមែរថ្នា ក់ទី ២ ភាគទី ១, 1990: 107) 

ส่วนข้อสังเกตจะแสดงข้อมูลที่พบในเนื้อหาหรือตัวอย่างที่น ามาสอน และหัวข้อที่ 6 ค าจ ากัด
ความเป็นการสรุปเนื้อหาหลักภาษาเขมร เช่นในบทที่ 14 เป็นบทสุดท้ายของการสอนเรื่องประโยค  
มีการน าเสนอเนื้อหาในรูปบทสนทนา และมีค าจ ากัดความในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างอธิบายเรื่อง
ประโยคว่า កាលណ្ដប្ករម្ពាកយនីមួ្យៗ មានន័យប្គរ់ប្ោន់ ោចសាដ រ់បាន រហើយរញ្ច រ់រោយ
ែញ្ជា មណឌ  (។) រែឺញ្ជា ឧទាន រែឺញ្ជា ែួរ គឺជាលបោះ “ข้อความที่มีความหมายครบถ้วน สามารถเข้าใจ
ความหมายได้ และจบลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ฯ เครื่องหมาย ! หรือเครื่องหมาย ? นับว่าเป็น
ประโยค” เป็นต้น (ดูภาพที่ 29) 

 

 

ภาพที่ 29 บทที่ 14 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 1 
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4.2.2.5 บทเรียนท าแบบฝึกหัด แบ่งออกเป็นแบบฝึกหัดทางภาษา (លំហាត់ភាសា) ซึ่งเป็น
บทเรียนประจ าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 และแบบฝึกหัดแต่งความ (លំហាត់សតងរែចកដី) 
เป็นบทเรียนประจ าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 โดยบทเรียนท าแบบฝึกหัดจะเรียน 
ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 บทเรียน และมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาต่างจากการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในรูปค าถามหรือค าสั่งที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน ส่วนบทเรียน
ท าแบบฝึกหัดหนึ่งบทเรียนประกอบด้วย 1) ชื่อสาระการเรียนรู้และหัวข้อเรื่องหลัก 2) เลขที่บทเรียน
และชื่อบทเรียน และ 3) แบบฝึกหัด (ดูภาพท่ี 30) 

 

ภาพที่ 30 ตัวอย่างบทเรียนไวยากรณ์ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
 
บทเรียนท าแบบฝึกหัดเหล่านี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาโดยบูรณาการความรู้จากสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งบทเรียนอ่าน บทเรียนอาขยาน บทเรียนค าศัพท์ และบทเรียนไวยากรณ์ เพ่ือฝึกฝนให้
ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และท าความเข้าใจบทเรียนให้มากขึ้น กล่าวคือ เนื้อหาบทเรียนแบบฝึกหัด
จะเป็นการท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาเขมรที่เรียนไปแล้ว โดยเนื้อเรื่องหรือค าที่น ามาใช้ใน
แบบฝึกหัดจะสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องหลักแต่ละเรื่อง และมีความเชื่อมโยงกับบทเรียนอ่าน บทเรียน
อาขยาน หรือบทเรียนค าศัพท์ นอกจากนี้ บทเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทั้ง
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สองระดับชั้น ส่วนใหญ่จะเน้นฝึกทักษะด้านการเขียน โดยหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 จะเป็นการท า
แบบฝึกหัดแต่งประโยคที่เก่ียวข้องกับค าท่ีก าหนดให้หรือการตอบค าถามแล้วน ามาแต่งเป็นเรื่องราว  

ตัวอย่างเช่น บทที่ 35 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1  เป็นบทเรียน
แบบฝึกหัดที่อยู่ในหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” มีค าสั่งในการท าแบบฝึกหัดที่เชื่อมโยงกับบทเรียนอ่าน
ว่า  

ចូររឆលើយនិងែំនួរ រោយពិនិតយររូភាពកាុងអតារទររៀនោន “រពលរោរពទង់ជាតិ”  

“จงตอบค าถามโดยดูจากรูปภาพในบทเรียนอ่านเรื่อง “เวลาเคารพธงชาติ””  

หรือบทที่ 100 ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 2 เป็นบทเรียนแบบฝึกหัดที่อยู่
ในหัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” มีค าสั่งที่เชื่อมโยงกับการเรียนค าศัพท์ คือการแต่งประโยคให้
สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ก าหนดให้ซึ่งสัมพันธ์กับบทเรียนค าศัพท์ที่เรียนไปแล้วเรื่อง ទីប្ករង “ในเมือง” 
ว่า  

ចូរសតងលបោះនិងពាកយខ្ជងរប្កាម្រនោះ រោយទាក់ទងរៅនិងចំនងរជើង ‹‹ទីប្ករង››  
“จงแต่งประโยคด้วยค าข้างล่างนี้ให้สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง “ในเมือง””    

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เน้นการเขียนและการเล่าเรื่อง (និទានររឿង)  
โดยเป็นการแต่งความให้สัมพันธ์กับรูปภาพและค าถามที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพที่ก าหนด หรือการฝึกเล่า
เรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนอ่านที่ได้เรียนไปแล้วโดยใช้ภาษาของตนเอง ดังตัวอย่างในบทที่ 6  
เป็นบทเรียนแบบฝึกหัดให้แต่งเรื่องจากภาพที่ก าหนดให้ซึ่งแสดงภาพคนท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยท้าย
บทเรียนจะมีค าถามที่สอดคล้องกับรูปภาพเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการแต่งเรื่อง เช่น រល់ប្ពឹក  
ថុលរប្កាកពីដំ្រនករៅរមា ងរ ុនាែ ន? “ทุกเช้า โท็ลลุกจากที่นอนกี่โมง” หรือ រនាទ រ់ពីរប្កាកពីដំ្រនក 

ថុលរ្វើអវីមលោះ? “เมื่อลุกจากที่นอนแล้ว โท็ลท าอะไรบ้าง?” เป็นต้น (ดูภาพท่ี 31) 
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างแบบฝึกหัดการแต่งเรื่องจากภาพในหนังสือเรียนชั้นปีที่ 3 
 

4.3 ส่วนประกอบตอนท้าย  
 ส่วนประกอบตอนท้ายของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นส่วนที่อยู่

ถัดจากส่วนเนื้อหาบทเรียน มีส่วนประกอบหลักคือหน้าสารบัญและส่วนประกอบเสริมที่พบในหนังสือ
เรียนบางเล่ม คือ หน้าเฉลยแบบฝึกหัดและหน้าแก้ไขค าผิด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.1 หน้าสารบัญ 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรของกัมพูชาในปัจจุบันจะมีหน้าสารบัญ (រញ្ា ីអតារទ) อยู่ด้านหน้า

ของหนังสือต่อจากหน้าค าน าตามการพิมพ์แบบอังกฤษ ดังนั้นหน้าสารบัญจึงถูกจัดเป็นส่วนประกอบ
ตอนต้นของหนังสือเรียนเช่นเดียวกับหน้าค าน า แต่หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทุกเล่มที่ผู้วิจัยน ามา
ศึกษา ตีพิมพ์ช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 มีหน้าสารบัญอยู่ที่ด้านหลังของหนังสือถัดจากส่วนเนื้อหา  
ซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบการพิมพ์หนังสือตามแบบฝรั่งเศสที่กัมพูชาได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม  

(ឃីង ហុកឌី, 2002: 24-25)  
หน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรที่น ามาศึกษาจัดท าในรูปแบบตารางแสดงข้อมูล

เนื้อหาของบทเรียน โดยน าเอาหัวข้อหรือชื่อบทเรียนมาจัดเรียงล าดับและแสดงเลขหน้าก ากับเพ่ือ
ช่วยให้ผู้ใช้หนังสือสามารถค้นหาบทเรียนที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

ข้อมูลจากหน้าสารบัญ ท าให้ทราบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย
บทเรียนจ านวน 161 บท หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 มีบทเรียนจ านวน 
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80 บท ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 มีบทเรียนจ านวน 83 บท และหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3  
มีบทเรียนทั้งหมดจ านวน 171 บท รูปแบบของหน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 
ที่น ามาศึกษามีดังนี ้

หน้าสารบัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีการระบุรายละเอียด 3 หัวข้อ คือ  
1) เลขที่บทเรียน (រលមររៀងរម្ររៀន/ល.រ) 2) ชื่อบทเรียน (រ ែ្ ោះអតារទ)  และ 3) เลขหน้า (ទំព័រ)  
(ดภูาพที่ 32) 

 

  

ภาพที่ 32 ตัวอย่างหน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
 

เลขที่บทเรียนและชื่อบทเรียนในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรไม่มีระบุไว้ที่หน้าบทเรียน  
ชื่อบทเรียนที่ปรากฏในหน้าสารบัญมีความสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน เช่น บทที่ 1 ชื่อบทเรียนว่า 
ក “ก” เป็นการสอนเรื่องรูปพยัญชนะ ក บทที่ 10 ชื่อบทเรียนว่า រម្ររៀនសារឡើងេញិ (ររូ) “ทบทวน
บทเรียน (รูป)” เป็นบทเรียนทบทวนเชื่อมโยงรูปภาพกับค าศัพท์ บทที่  32  ชื่อบทเรียนว่า 
ារងពយញ្ា នោះនិងរែោះពូក “អ” “ตารางพยัญชนะและสระกลุ่มเสียงออ” เป็นบทสรุปเรื่องรูป
พยัญชนะกลุ่มเสียงออและสระจม บทที่ 86 ชื่อบทเรียนว่า ពុកសម្ចោំអវី “พ่อแม่ปลูกอะไร” เป็น
บทเรียนในรูปบทอ่าน เป็นต้น 

1 2 3 
1 
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รายละเอียดของหน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 - 3 ต่างจากหนังสือเรียน
วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่  1 กล่าวคือ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่  2 มีการระบุรายละเอียด  
6 หัวข้อ  ได้แก่ 1) สัปดาห์ (ែបាត ហ៍) 2) หัวข้อเรื่องหลัก (ប្រធានរទ) 3) สาระการเรียนรู้ (មុ្មេ ិ ាជា)  
4) เลขที่บทเรียน (រលមររៀងរម្ររៀន/ល.រ) 5) ชื่อบทเรียน (ចំនងរជើងអតារទ) และ 6) เลขหน้า 
(ទំព័រ) (ดภูาพที่ 33)  

 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างหน้าสารบัญหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 เล่ม 1 
 
ส่วนหน้าสารบัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ระบุรายละเอียดน้อยกว่า 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) เลขที่บทเรียน (រលមររៀងរម្ររៀន/ល.រ) 2) สาระการเรียนรู้ (មុ្មេ ិ ាជា)  
3) ชื่อบทเรียน (ចំនងរជើងអតារទ) และ 4) เลขหน้า (ទំព័រ) (ดูภาพที่ 34) 

3 1 2 4 5 6 
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ภาพที่ 34 ตัวอย่างสารบัญในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 
 
ชื่อบทเรียนที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 สอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง

หลักและสาระการเรียนรู้ เช่น ชื่อบทเรียนในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ที่อยู่ในหัวข้อเรื่อง
หลัก “โรงเรียน” จะมีชื่อบทเรียนที่เกี่ยวกับโรงเรียน ดังเช่นบทที่ 1 ชื่อว่า លថញចូលររៀនរកីរយ  
“วันเปิดเทอมสุขสันต์” เป็นบทเรียนอ่านเกี่ยวกับวันเปิดภาคเรียนวันแรก บทที่ 8 ชื่อบทเรียนว่า  
ទឹកមុ្មអាកប្គូថែីរយើង “สีหน้าคุณครูคนใหม่ของเรา” เป็นบทอาขยานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอน
หนังสือของครูที่อยู่ในรูปค าประพันธ์แบบกากคติ บทที่ 9 ชื่อบทเรียนว่า សាលាររៀន “โรงเรียน” เป็น
บทเรียนค าศัพท์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับโรงเรียน เป็นต้น  

4.3.2 หน้าเฉลยแบบฝึกหัด  
หน้าเฉลยแบบฝึกหัดพบเฉพาะในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เท่านั้น โดยหน้าเฉลย

แบบฝึกหัดนี้ปรากฏอยู่ก่อนหน้าสารบัญ ซึ่งเป็นการเฉลยปริศนาค าทาย “ចំរលើយពាកយររដដ ”  
ทีป่รากฏในบทเรียนหลายบท  

หน้าเฉลยแบบฝึกหัดของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีวิธีการน าเสนอเนื้อหาในรูป
ตารางจ านวน 2 หน้า ระบุรายละเอียด 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) ล าดับที่ของปริศนาค าทาย (ល.រ) 2) ชื่อหน้าเฉลย
ปริศนาค าทาย (ចំរលើយពាកយររដដ ) 3) ค าเฉลยปริศนาค าทาย และ 4) เลขหน้า (ទំព័រ) ที่พบ
ปริศนาค าทาย (ดภูาพที่ 35) 

3 1 2 4 
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ภาพที่ 35 หน้าเฉลยแบบฝึกหัดของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 

 

เนื่องจากปริศนาค าทายมักใช้ภาษาที่มีการเปรียบเทียบและสามารถตีความหมายของค าได้ 
หลายแบบ อาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กในระดับชั้นปีที่ 1 ได้ ดังนั้นการเฉลยปริศนา 
ค าทายจึงมักจะแสดงค าตอบและอธิบายความหมายของค าตอบเพิ่มเติมไว้ในวงเล็บ 

4.3.3 หน้าแก้ไขค าผิด  
หน้าแก้ไขค าผิด (កំសនពាកយមុែ) พบอยู่ในหน้าสุดท้ายของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 

จ านวน 2 เล่ม คือ หนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 และหนังสือเรียนชั้นปีที่ 3 เนื่องจาก
หนังสือเรียนทั้งสองเล่มข้างต้นถูกผลิตด้วยกรรมวิธีการเขียนหรือคัดลอกด้วยลายมือ หน้านี้จึงเป็น
ส่วนที่ท าขึ้นส าหรับแก้ไขข้อมูลหรือแก้ค าผิดโดยจัดท าในรูปตารางแสดงเนื้อหา ได้แก่ 1) เลขหน้า 
(រលមទំព័រ) ที่มีค าผิด 2) บรรทัด (រលមរនាទ ត់) 3) ค าผิด (ពាកយមុែ) และ 4) ค าท่ีถูกต้อง (ពាកយប្តូេ)  

ทั้งนี้ ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นปีที่ 3 ได้ระบุข้อความในวงเล็บเพ่ือชี้แจงให้ผู้ใช้
หนังสือด าเนินการแก้ไขค าผิดให้ถูกต้องก่อนเริ่มเรียนและสอนหนังสือว่า  

“មុ្ននឹងររៀន និង ររប្ងៀនែូម្ពិនិតយនិងសកពាកយមុែែិន” 
“ก่อนเรียนและสอน ขอให้ตรวจสอบแก้ไขค าผิดเสียก่อน” 

1

 3

 

4

 

2
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ภาพที่ 36 หน้าแก้ไขค าผิดของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 
 

 การศึกษารูปแบบของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรข้างต้น ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหนังสือเรียน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาเขมร และวิธีการน าเสนอเนื้อหาปรับเปลี่ยนไป
ตามระดับชั้นและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นกระบวนการจัดท าหนังสือเรียน
ในช่วงการฟ้ืนฟูระบบการศึกษาของกัมพูชาในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ทั้งนี้ ในบทต่อไป
ผู้วิจัยจะน าเสนอสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งของหนังสือเรียน คือสารัตถะที่เป็นความรู้ทางภาษา ข้อมูล
ในหัวข้อเรื่องหลัก แนวคิดและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่รัฐสอดแทรกในบทเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ได้เรียนในขณะนั้น 
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บทที่ 5 

สารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 
 

ค าว่า “สารัตถะ” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ระบุว่าหมายถึง เนื้อหา
หลัก, ใจความส าคัญ หรือความคิดส าคัญของเรื่อง (Theme) สารัตถะในงานวิจัยนี้หมายถึงใจความ
ส าคัญหรือเนื้อหาส าคัญของบทเรียนแต่ละบทในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของ
กัมพูชาที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ตีพิมพ์และใช้ในโรงเรียนช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 อันเป็นสิ่ง
สะท้อนแนวความคิดหรือวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง คือรัฐบาลสมัยกัมพูชาประชาชนซึ่งเป็นผู้ก าหนด
หลักสูตรการศึกษาและผลิตหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรเพ่ือส่งสารไปยังผู้รับสารที่เป็นนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติตามท่ีรัฐต้องการ 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 นับเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเรียนการสอนด้าน
การใช้ภาษาเขมรในระดับพ้ืนฐานให้กับเด็กหรือเยาวชนกัมพูชา เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ  
การเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ อีกท้ังเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งแสดง
ถึงอุดมการณ์ที่สอดคล้องไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นสารัตถะที่มีการสอดแทรกลงในเนื้อหาบทเรียนของหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อการวิเคราะห์สารัตถะออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ เนื้อหาด้านภาษา  
ซึ่งเป็นเนื้อหาทางตรงของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในแต่ละระดับชั้นที่มุ่งเน้นการสอนความรู้ด้าน
ภาษาเขมร เช่น การประสมค าและไวยากรณ์ในภาษาเขมร เป็นต้น ส่วนที่สองคือสารัตถะของ
บทเรียนที่อยู่ในหัวข้อเรื่องหลัก 4 เรื่อง คือ โรงเรียน ครอบครัว ทัศนียภาพ และประชาชน ซึ่งพบว่ามี
การเน้นย้ าความส าคัญของเนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อเรื่องหลักนี้ในบทเรียนของทั้งสามระดับชั้น ส่วนที่สาม
คือแนวคิดและคุณธรรมที่สอดแทรกลงในเนื้อหาบทเรียน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
5.1 เนื้อหาด้านภาษา 
 สิ่งส าคัญของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรคือการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางหลักภาษาเขมร
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มสารัตถะเนื้อหาด้านภาษาตามการสอนหลักภาษาเขมร
ของหนังสือเรียนแต่ละเล่มดังนี้ 
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5.1.1 เนื้อหาด้านภาษาในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 1  
เนื้อหาด้านภาษาในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เป็นการสอนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

การอ่านและเขียนภาษาเขมร คือการสอนเรื่องรูปพยัญชนะกับสระไปพร้อมกับสอนการประสมค า  
ซึ่งจะสอนรูปพยัญชนะที่อยู่ในกลุ่มเสียงออ (อโฆษะ) กับสระจมทุกตัวก่อนสอนรูปพยัญชนะกลุ่มเสียง
โอ (โฆษะ) และสระลอย เพ่ือแสดงให้นักเรียนทราบว่าพยัญชนะในภาษาเขมรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
และเมื่อน าพยัญชนะแต่ละกลุ่มมาประสมกับสระจมเป็นค าจะมีการอ่านออกเสียงที่ต่างกัน ทั้งนี้  
การสอนเรื่องรูปพยัญชนะไม่ได้เป็นการสอนตามล าดับอักษรของแต่ละวรรคแบบ ក ម គ ឃ ង แต่เป็น
การสอนรูปพยัญชนะที่มีรูปคล้ายกันและอยู่ในกลุ่มเสียงเดียวกันก่อน เช่น พยัญชนะ ក ត ច ឆ ថ และ 
ផ្ស เป็นต้น ขณะที่พยัญชนะ គ ที่คล้ายกับ พยัญชนะ ក หรือ พยัญชนะ ជ ที่คล้ายกับพยัญชนะ ផ្ស 
ไม่ได้น ามาสอนพร้อมกัน เนื่องจากเป็นพยัญชนะที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ส่วนการสอนเรื่องรูปสระแต่ละรูป
จะเป็นการสอนแบบเรียงตามล าดับของสระและมีการสอนสระแยกระหว่างสระจมและสระลอย  
โดยสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 คือมีการใช้แผนผังที่แสดงถึงพยัญชนะแต่
ละวรรค  

5.1.1.1 การประสมค า 
ด้านการประสมค าในภาษาเขมรเริ่มด้วยการแสดงรูปพยัญชนะในภาษาเขมรที่นับเป็นค าหนึ่ง

ค า เนื่องจากรูปพยัญชนะในภาษาเขมรจะมีสระแฝงในตัว ดังนั้นพยัญชนะแต่ละรูปสามารถเป็นค าที่มี
ความหมายได้ด้วย อาทิ รูปพยัญชนะ ក “คอ” เป็นต้น ต่อมาจึงเป็นการสอนประสมค าระหว่าง
พยัญชนะต้นกับสระจมแบบเรียงตามล าดับสระ ค าท่ีมีพยัญชนะสะกด และพยัญชนะต้นควบ  

มีการสรุปเนื้อหาในรูปแผนผังเกี่ยวกับวิธีการประสมค าแสดงหลักเกณฑ์การอ่านค าตามแบบ
ภาษาเขมร กล่าวคือ เมื่อประสมพยัญชนะต้นและสระจะเกิดเป็นค าหนึ่ งค า ค าที่ได้จากการประสม
พยัญชนะกลุ่มเสียงออและสระจมจะออกเสียงสระตามพยัญชนะกลุ่มเสียงออ ส่วนค าที่ได้จากการ
ประสมพยัญชนะกลุ่มเสียงโอและสระจมจะออกเสียงสระตามพยัญชนะกลุ่มเสียงโอ ส าหรับการสอน
เรื่องการออกเสียงพยัญชนะต้นควบจะแปรไปตามเสียงพยัญชนะต้นตัวที่สองซึ่งที่เขียนในรูปตัวเชิงใต้
พยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง ยกเว้นถ้าพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นพยัญชนะท้ายวรรคและเศษวรรค ได้แก่ ាង ាញ
 ាែ ាា ាយ ាល และ ាវ เสียงสระจะออกตามเสียงเดิมของพยัญชนะต้นตัวที่หนึ่ง เช่น ค าว่า លថញ “วัน” មញី 
“ขิง” และ ឆាែ  “แมว” เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเรื่องเครื่องหมายก ากับเสียงต่าง ๆ ไว้ตามบทเรียนที่สอนเรื่อง
รูปพยัญชนะ เช่น เครื่องหมายมุกสิกทันต์ส าหรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มเสียงโอให้เป็นคู่เสียง
พยัญชนะในกลุ่มเสียงออ เครื่องหมายตรีสัพท์ส าหรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มเสียงออให้เป็นคู่เสียง
พยัญชนะในกลุ่มเสียงโอ และเครื่องหมายรัสสัญญาส าหรับเปลี่ยนเสียงสระของพยางค์นั้นให้สั้นลง  
เป็นต้น และการสอนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน 2 เครื่องหมาย คือเครื่องหมายค าถามและเครื่องหมาย
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จบประโยคไว้ที่ตัวอย่างประโยคในบทเรียน เช่น  ផ្កា អី? - ផ្កា ចំបា ។ “ดอกไม้อะไร? – ดอกจ าปี” และ  
ចំការអី? - ចំការសត។ “ไร่อะไร? – ไร่ชา” เป็นต้น 

จากนั้นเป็นการสอนประสมค าที่มีพยัญชนะสะกด (ពយញ្ា នោះតូប្រករ) ที่เกิดร่วมกับสระต่าง ๆ 
จ านวน 12 มาตรา โดยมีการสอนมาตราพยัญชนะสะกดต่าง ๆ ตามล าดับอักษร คือ พยัญชนะสะกด 
ក, ង, ច, ញ, ត, ន, ម្, យ, ល, េ และ ែ ทั้งนี้ การสอนพยัญชนะสะกด 1 มาตรา จะมีบทเรียนหลายบท
และแต่ละบทจะแสดงวิธีการประสมค าที่มีพยัญชนะสะกดปรากฏร่วมกับสระแต่ละรูปที่ต่างกันเช่น 
การสอนเรื่องพยัญชนะสะกด ក มีจ านวน 6 บท โดยแสดงพยัญชนะสะกด ក ที่ปรากฏร่วมกับสระ ា  
สระ ាិ สระ ាឹ สระ ាុ สระ ាូ สระ រា สระ សា สระ រាើ สระ រាៀ และสระ រា  (ดูรูปที่ 37) หรือการสอน
เรื่องพยัญชนะสะกด ញ มีจ านวน 3 บท โดยแสดงพยัญชนะสะกด ញ ที่เกิดร่วมกับสระា  สระ ាុ สระ 
ាួ และสระ ាិ เป็นต้น  

 

ภาพที่ 37 ข้อมูลหน้าสารบัญแสดงล าดับบทเรียนเรื่องพยัญชนะสะกด ក เกิดร่วมกับสระต่าง ๆ 
 

ทั้งนี้ ในแต่ละมาตราจะมีบทอ่านที่เป็นความเรียงหรือบทอาขยานเพ่ือช่วยฝึกอ่านจ านวน  
1 บท เนื้อหาบทอ่านจะมีค าที่ใช้พยัญชนะสะกดในมาตรานั้น ๆ เช่น บทที่ 79 เรื่อง ពុកសម្ ោំអវី? 

“พ่อแม่ปลูกอะไร” ที่อยู่ท้ายบทเรียนเกี่ยวกับการสอนเรื่องพยัญชนะสะกด ក ที่เกิดร่วมกับรูปสระ
ต่าง ๆ เป็นบทอ่านที่มีการใช้ค าศัพท์ที่สะกดด้วยพยัญชนะสะกด ក ในเนื้อหาหลายค า อย่างค าว่า 
រចក “กล้วย”, ឳឡឹក “แตงโม”และ  ប្តែក់ “แตงกวา” หรือในบทที่ 86 เรื่อง រយើងរ្វើរលម  
“เราท าเลข” ที่อยู่ท้ายบทเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะสะกด ង ในบทอ่านจะมีค าที่สะกดด้วยพยัญชนะ
สะกด ង เช่นค าว่า រយើង “เรา” และ ប្រឹង “พยายาม, รีบ, เร่ง” เป็นต้น   

การสอนเรื่องค าสองพยางค์ที่มีการซ้อนพยัญชนะกลางค า (ពាងរតំរចួ) เป็นการสอนค าศัพท์ที่
เขียนพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สองในรูปพยัญชนะตัวเชิงซ้อนใต้ตัวสะกดของพยางค์แรก โดยพยัญชนะ
สะกดของพยางค์แรกเป็นพยัญชนะเสียงนาสิก พยางค์ที่สองมีรูปพยัญชนะต้นซึ่งเป็นพยัญชนะ 
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วรรคเดียวกับพยัญชนะสะกดของพยางค์แรกปรากฏในรูปตัวเชิง หากพยัญชนะต้นของพยางค์ที่สอง
เป็นพยัญชนะเศษวรรค พยัญชนะสะกดในพยางค์แรกจะเป็นพยัญชนะ ង, ន หรือ ម្  

ตัวอย่างเช่น บทที่ 131 ค าสองพยางค์ที่มีการซ้อนพยัญชนะกลางค าในรูป ងា และ ងខ แสดง
ตัวอย่างด้วยค าว่า អងារ “ข้าวสาร”, រងាង “กุ้ง” และ រងខំ “เร่ง, เคี่ยวเข็ญ” หรือในบทท่ี 140 ค าสอง
พยางค์ที่มีการซ้อนพยัญชนะกลางค าในรูป គងា, គងរ, គញ្ច , គញ្ា , គនត และ គនទ แสดงตัวอย่างด้วยค าว่า 
អគងាង “มดแดง”,ែរគ រ្ ោះ “สงเคราะห์”, កសគញ្ច ង “ตะกร้า”, ប្តីកគញ្ា ូក “ปลาหมู”, កលគនត 
“กรรไกร” นอกจากนี้ยังพบตัวอย่างของค าที่มีพยัญชนะซ้อนในต าแหน่งของพยัญชนะสะกดด้วย  
คือค าว่า ប្ពោះចគនទ “พระจันทร”์ 

5.1.1.2 การสอนค าศัพท์ 
การสอนค าศัพท์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีการสอนจากเนื้อหาง่ายไปสู่

เนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้นตามล าดับบทเรียน คือ เริ่มด้วยการสอนค าพยางค์เดียว เช่นค าว่า តុ “โต๊ะ”, ដី្ 
“ดิน”, កាដ រ “กระดาน” และ សម “เดือน” ต่อมาสอนค าสองพยางค์ เช่นค าว่า ថតតុ “ลิ้นชัก”, 
 លថងរសារ ៍“วันเสาร์” และ មាីខ្ជា  “ฟุ่มเฟือย, เรื่อย ๆ, ท าหยาบ ๆ” และ ញញួរ “ค้อน” แล้วจึงสอน 
ค าหลายพยางค์หรือวลี เช่นค าว่า នាឡិកា “นาฬิกา”, មាដំ្រ ី“แมงป่อง” และ រដ្ើរហូរសហ “เดินต่อ ๆ 
กัน” เป็นต้น แล้วน าค าเหล่านี้มาเรียงเป็นตัวอย่างประโยคแบบสั้น ๆ เช่น សថរោកំុមាីខ្ជា ។ “เลี้ยงวัว
อย่าท าแบบหยาบ ๆ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ตัวอย่างค าศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกันเพ่ือให้
นักเรียนรู้จักค าที่หลากหลาย เช่น ប្តជាក់ “เย็น” – រៅដ  “ร้อน”, ដ្ក “ถอน” – ោំ “ปลูก” และ រឆវង 

“ซ้าย” – សាដ ំ “ขวา” เป็นต้น  
ค าศัพท์ที่น ามาสอนส่วนใหญ่จะเป็นค าง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเป็นสิ่งที่สามารถพบ

เห็นอยู่รอบตัว อาทิ ค าเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่นค าว่า លដ្ “มือ”, ក “คอ, ข้อมือ”, 
រពាោះរេៀន “ล าไส้”และ ែក់ “ผม” ค าที่เกี่ยวกับพืช เช่นค าว่า រចក “กล้วย”, អំរៅ “อ้อย”, ផ្កា  

“ดอกไม้”, សផ្សលលែុត “ละมุด” ค าที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่นค าว่า ចចក “สุนัขจิ้งจอก”, សឆា “สุนัข”, រោ “วัว” 
และ ទា “เป็ด” ค าท่ีเป็นของใช้ส่วนตัว สิ่งของที่ใช้ในบ้านหรือโรงเรียน เช่นค าว่า តុ “โต๊ะ”, រែៀេរៅ 
“หนังสือ”, សែបករជើង “รองเท้า”, ជញ្ា ីង “ตาชั่ง” และ មុ្ង “มุ้ง” หรือค าที่แสดงกิริยา/อาการต่าง 
ๆ เช่นค าว่า រដ្ើរ “เดิน”,  ញញឹម្ “ยิ้มแย้ม” ឈឺ “เจ็บ, เจ็บไข้” และ យំ “ร้องไห้” เป็นต้น อีกท้ังยัง
มีการสอนค าที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเขมร เช่น របំាប្តរត “ร าตรุษ”, របំាជនជាតិ  
“ร าชนชาติ”, ែំពត់ចងកបិន “ผ้าโจงกระเบน” เป็นต้น  

5.1.1.3 การสอนประโยค 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีการเขียนด้วยประโยคแบบสั้น ๆ 2 รูปแบบ คือ 

ประโยคบอกเล่าและประโยคค าถามแบบสั้น ๆ โดยเนื้อหาบทเรียนและบทอ่านส่วนใหญ่เป็นการ
กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น នារោំីផ្កា លែបររឿង។ “เนียรี
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ปลูกดอกดาวเรือง”, ា ពុក និង ពូ រចោះរលងរភលងយ ងពីររោះ។ “ตา พ่อ และ น้า/อา (ผู้ชาย) 
สามารถเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ”, ផ្សទោះរនាោះរៅសកបរផ្សទោះ្ំ។ “บ้านหลังนั้นอยู่ใกล้กับบ้านหลังใหญ่” 
หรือเป็นลักษณะประโยคที่มีการถาม – ตอบ แบบสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  

លថងរនោះនរណ្ដរៅចំាផ្សទោះ? “วันนี้มีใครอยู่ที่บ้าน?”  
លថងរនោះ មញុំរៅចំាផ្សទោះ។  “วันนี้ฉันอยู่บ้าน”  

หรือ  សាវ រ្វើអវី?   “ลิงท าอะไร?” 
សាវ ររោះសផ្សលលាវ ។   “ลิงเก็บผลมะเดื่อ” 

5.1.2 หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 2 ภาคที่ 1 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ 5 ด้าน และ  

แบ่งหัวข้อเรื่องหลักออกเป็น 2 เรื่อง คือ โรงเรียน (សាលាររៀន) และครอบครัว (ប្គួសារ) เนื้อหาด้าน
ภาษาในที่นี้ เน้นการพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ที่เป็นบทเรียนไวยากรณ์ ( ររៀនរេយាករណ៍) 
บทเรียนค าศัพท์ (ររៀនពាកយ) และบทเรียนท าแบบฝึกหัด (លំហាត់) เป็นหลัก โดยเป็นการสอนเรื่อง
ประโยคและค าศัพท์ที่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหลัก ดังนี้ 

5.1.2.1 การสอนเรื่องประโยค 
เนื้อหาด้านภาษาในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 เป็นการสอนเรื่องรูป

ประโยค (លបោះ) ในภาษาเขมร โดยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประโยคและค าจ ากัดความ (កំនត់ែំោល់) 
เพ่ืออธิบายหลักการอ่านและเขียนประโยคต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การสอนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประโยคในภาษาเขมรเป็นการให้สังเกตเครื่องหมายต่าง ๆ  
ที่พบท้ายประโยค ได้แก่ เครื่องหมายจบประโยค (ฯ) เครื่องหมายค าถาม (?) และเครื่องหมายอัศเจรีย์ 
(!) ที่เป็นการแสดงขอบเขตของประโยคหรือข้อความโดยไม่ต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของประโยค 
แล้วจึงสอนให้รู้จักรูปประโยคต่างๆ ในภาษาเขมรจ านวน 4 รูปแบบ คือประโยคบอกเล่า (លបោះ
រញ្ជា ក់) ประโยคค าสั่ง (លបោះរញ្ជា ) ประโยคค าถาม (លបោះែំនួរ) และประโยคอุทาน (លបោះឧទាន) 
ตามล าดับ 

การสอนเรื่องประโยคบอกเล่า เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยคบอกเล่าว่าต้องใส่
เครื่องหมายจบประโยค (ฯ) ไว้ท้ายประโยค การอ่านประโยคใช้น้ าเสียงเรียบหรือลงเสียงท้ายต่ า ดังนี้ 

ខ្ជងចុងលបោះរញ្ជា ក់ ប្តូេោក់ែញ្ជា មណឌ (។) ។ រពលោនជិតដ្ល់ែញ្ជា មណឌ  រគប្តូេរនាទ ររ ឺ
រញ្ចុ ោះែំរលង រហើយរញ្ឈរ់អំនានរនតិចប្តង់ែញ្ជា មណឌ មុ្ននឹងរនតរៅរទៀត។ “ท้ายประโยคบอก
เล่าต้องใส่เครื่องหมายจบประโยค (ฯ) เมื่ออ่านประโยคใกล้จบ เขาจะใช้น้ าเสียงเรียบหรือลงเสียงท้าย
ต่ า แล้วหยุดการอ่านชั่วครู่ เมื่ออ่านถึงเครื่องหมายจบประโยคก่อนเริ่มต้นอ่านประโยคถัดไป”  

ท้ายบทเรียนมีค าจ ากัดความเพ่ืออธิบายหลักการใช้ประโยคบอกเล่าว่า រគរប្រើលបោះរញ្ជា ក់ កាលណ្ដ
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រគនិយយររៀរររ់អំពីអវី មួ្យប្បារ់អាកណ្ដមាា ក់។ “เขาใช้ประโยคบอกเล่าเมื่อเล่าเรื่องต่าง ๆ  
บอกอีกคนหนึ่ง”  

การสอนเรื่องประโยคค าสั่ง เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยคบอกค าสั่งว่าต้องใส่เครื่องหมาย
จบประโยค (ฯ) ไว้ท้ายประโยคเช่นเดียวกับประโยคบอกเล่า การอ่านประโยคจะเน้นเสียงที่ค ากริยา 
ดังนี้  

ខ្ជងចុងលបោះរញ្ជា  ប្តូេោក់ែញ្ជា មណឌ (។) ។ រពលោនប្តូេែងាត់ែំរលង្ងន់ប្តង់កិរយិែពទ។ 

“ท้ายประโยคค าสั่งต้องใส่เครื่องหมายจบประโยค (ฯ) เวลาอ่านให้เน้นเสียงหนักที่ค ากริยา” ท้าย
บทเรียนมีค าจ ากัดความเพ่ืออธิบายหลักการใช้ประโยคบอกค าสั่งว่า រគរប្រើលបោះរញ្ជា  កាលណ្ដរគ

ចង់រោយអាកណ្ដមាា ក់រ្វើសររណ្ដមួ្យ ដូ្ចជា រ រ្ រ់ រែាើ រោយដំ្រូនាែ ន ជារដ្ើម្។ “เขาใช้ประโยค
บอกค าสั่ง เมื่อต้องการให้คนท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การบังคับ แนะน า ให้ค าสั่งสอน เป็นต้น”  

การสอนเรื่องประโยคค าถาม เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยคค าถามว่าต้องใส่เครื่องหมาย
ค าถาม (?) ไว้ท้ายประโยค การอ่านจะใช้น้ าเสียงที่เป็นการถาม ดังนี้ 

រៅចុងរញ្ច រ់លបោះែំនួរ ប្តូេោក់ែញ្ជា ែួរ (?) ។ រពលោនលបោះែំនួរ សគប្តូេរ្វើែំរលងែួរ ។ 
“ท้ายประโยคค าถามต้องใส่เครื่องหมายค าถาม (?) เวลาอ่านประโยคค าถามให้ท าเสียงที่เป็นการถาม
(เสียงสูงขึ้น)” ท้ายบทเรียนมีค าจ ากัดความเพ่ืออธิบายหลักการใช้ประโยคบอกค าถามว่า រគរប្រើលបោះ
ែំនួរ កាលណ្ដរគចង់ែួរអវីពីអាកណ្ដមាា ក់។ “เขาใช้ประโยคบอกค าถาม เมื่อต้องการถามข้อมูล” 

การสอนเรื่องประโยคอุทาน เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยคอุทานว่าต้องใส่เครื่องหมาย
อัศเจรีย์ (!) ไว้ท้ายประโยค การอ่านค า วลี หรือประโยค การอ่านใช้น้ าเสียงตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

 ចុងពាកយ ឃ្លល រលឺបោះឧទានរគប្តូេោក់ែញ្ជា ឧទាន (!)។ រពលោនពាកយ ឃ្លល រលឺបោះឧទាន  
រគប្តូេរ្វើែំរលងរៅាម្ចំនារ់ោរម្ែណ៍ភាល ម្ៗ ដូ្ចជាភាល ត់មាត់ជារដ្ើម្។ “ท้ายค า วลี หรือประโยค
อุทานต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เวลาอ่านใช้น้ าเสียงตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น เช่น  
การหลุดปาก เป็นต้น” ท้ายบทเรียนมีค าจ ากัดความเพ่ืออธิบายหลักการใช้ประโยคอุทานว่า កាលណ្ដ
រគចង់ដឹ្ង រែងើចែររែើរ ឆងល់ ភាង ក់ភ័យ ខ្ជល ច ររំភើរ ...រគភាល ត់មាត់សរែករឡើងជាលបោះឧទាន។  
“เมื่อต้องการแสดงความอยากรู้ กล่าวสรรเสริญ สงสัย ตกใจกลัว ดีใจ เขาจะกล่าวเป็นประโยค
อุทาน”  

5.1.2.2 การสอนค าศัพท์ 
การสอนค าศัพท์ในบทเรียนค าศัพท์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 เป็น

การสอนรูปค าศัพท์โดยไม่แสดงความหมายของค า ค าศัพท์ในบทเรียนจะสอดคล้องตามหัวข้อเรื่อง
หลัก กล่าวคือ การสอนค าศัพท์ในหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” ส่วนใหญ่จะเป็นค าศัพท์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับกิจกรรม บุคคลในโรงเรียน หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในโรงเรียน เช่น บทที่ 9  
ชื่อบทเรียนว่า សាលាររៀន “โรงเรียน” มีการสอนค าว่า សាលាររៀន “โรงเรียน”, សាា ត “สะอาด” 
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และ ការពារ “ปกป้อง” หรือบทที่ 19 ชื่อบทเรียนว่า រុគរលិកសាលាររៀន “บุคลากรในโรงเรียน” 
มีการสอนค าว่า នាយកសាលា “ผู้อ านวยการ” រលាកប្គូ “คุณครู (ผู้ชาย)” អាកប្គូ “คุณครู (ผู้หญิง)” 
ឧែាហ៍ “ความขยัน” และ រ្វើការ “ท างาน” เป็นต้น 

ส่วนการสอนค าศัพท์ในหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” ส่วนใหญ่เป็นค าที่เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัว งานบ้าน และค่านิยมเกี่ยวกับความรักและความสามัคคีในครอบครัว เช่น บทที่ 49  
ชื่อบทเรียนว่า ប្គួសារ “ครอบครัว” มีการสอนค าว่า ឳពុក “พ่อ”, ែាិទសាា ល “สนิทสนม” และ 
រែលាញ់ “ความรัก” หรือบทที่ 69 ชื่อบทเรียนว่า សាម្គរីភាព “ความสามัคคี” มีการสอนค าว่า 
សាម្គរីភាព “ความสามัคคี”, រងឹមំា “เข้มแข็ง, แข็งแรง” และ ជួយោា  “ช่วยเหลือกัน” เป็นต้น 

5.1.3 หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 2 ภาคที่ 2 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ 5 ด้าน

เช่นเดียวกับหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 และแบ่งหัวข้อเรื่องหลักออกเป็น 2 เรื่อง 
คือ ทัศนียภาพ (រទែភាព) และประชาชน (ប្រជាជន) เนื้อหาด้านหลักภาษามีการสอนเรื่องหมวดค า 
ค าศัพท์ และทบทวนเรื่องประโยคในภาษาเขมร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1.3.1 การสอนเรื่องหมวดค า 
เนื้อหาด้านภาษาที่พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 เป็นการสอนหมวดค า 

ในภาษาเขมร 3 หมวดค า ได้แก่ ค านาม (នាម្) ค าคุณศัพท์ (គុណនាម្) และค ากริยา (កិរយិែពទ) ซึ่งมี
การให้ค าจ ากัดความและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหมวดค าต่าง ๆ ดังนี้ 

ค านาม เป็นค าที่แสดงชื่อคน สัตว์ พืช หรือสิ่งของ ตามค าจ ากัดความว่า នាម្គឺជាពាកយែំដី្ 
ែំសដ្ងរ ែ្ ោះម្នុែស ែតវ រុកខជាតិរេឺតាុអវីមួ្យជារដ្ើម្។ “ค านามคือค าหรือวลีที่แสดงชื่อคน สัตว์ พืช 
หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น” โดยบทเรียนได้ให้ข้อมูลค าศัพท์ที่เป็นค านามใช้เรียกคน เช่น 
កែិករ “กสิกร”, កម្ែករ “กรรมกร” และ ែុភាព “โซะเพียบ (ชื่อคน)” ค านามเรียกสัตว์ เช่น រោ 
“วัว” และ មាន់ “ไก่” ค านามเรียกพืช เช่น សាវ យ “มะม่วง”, រាា ត “ต้นตาล”, ដ្ូង “มะพร้าว” 
และค านามเรียกสิ่งของ เช่น រែៀេរៅ “หนังสือ”, ររទោះ “เกวียน” และ ផ្សទោះ “บ้าน” เป็นต้น  

ค าคุณศัพท์ มีการให้ค าจ ากัดความว่า គុណនាម្គឺជាពាកយែំដ្ី ែំសដ្ងលកខណៈរពឺណ៌ 

ែំរុរររែ់នាម្។ “ค าคุณศัพท์คือค าที่แสดงลักษณะหรือสี ที่ใช้ขยายค านาม” บทเรียนได้ให้ตัวอย่าง
ค าคุณศัพท์ เช่นค าว่า ែ “สีขาว”, ប្កហម្ “สีแดง”, ្ំ “ใหญ”่ และ ថែី “ใหม”่ เป็นต้น  

ค ากริยา มีการให้ค าจ ากัดความว่า កិរយិែពទគឺជាពាកយែំដី្ ែំសដ្ងការអំរពើ។ “ค ากริยา
เป็นค าที่แสดงการกระท า” โดยบทเรียนได้ให้ตัวอย่างค ากริยา เช่นค าว่า រហើរ “บิน”, ឈរ “ยืน” 
และ រក “หา” เป็นต้น 
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ทั้งนี้ การสอนเรื่องหมวดค าแต่ละหมวดจะมีการท าแบบฝึกหัดในลักษณะเติมค าลงในช่องว่าง
ที่ก าหนดให้ หรือเป็นค าสั่งให้หาค าที่เป็นค านาม ค าคุณศัพท์ ค ากริยา ที่อยู่ในบทอ่านที่ก าหนด  
เพ่ือช่วยทบทวนบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกลักษณะของค าหมวดต่าง ๆ ได้ เช่น  บทที่ 94  
เป็นการท าแบบฝึกหัดเรื่องค านาม มีค าสั่งว่า ចូររកនាម្កាុងអតារទររៀនោនអំពី ‹‹ទីធាល ចិញ្ច ឹម្ែតវ››  

រោយរញ្ជា ក់ថ្នជានាម្ែំោល់ ម្នុែស ែតវ រុកមជាតិរេឺតាុ។ “จงหาค านามจากบทเรียนอ่านเรื่อง 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” โดยจ าแนกเป็นค าเรียกคน สัตว์ พืช หรือสิ่งของ” เป็นต้น 

5.1.3.2 การสอนประโยค 
การสอนประโยคในหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับประโยคบอก

เล่า ประโยคค าสั่ง ประโยคค าถามและประโยคอุทาน ซึ่งเป็นบทเรียนที่เคยเรียนไปแล้วในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงค าจ ากัดความเพ่ือ
อธิบายหลักการใช้รูปประโยคแต่ละชนิดโดยไม่มีการท าแบบฝึกหัด 

5.1.3.3 การสอนค าศัพท์ 
การสอนค าศัพท์ในบทเรียนค าศัพท์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 จะ

สอดคล้องไปตามหัวข้อเรื่องหลัก คือการสอนค าศัพท์ในหัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” ส่วนใหญ่เป็น
ค าศัพท์เกี่ยวกับการกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศทั้งที่เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในเมือง ชนบท หรือในป่า เช่น 
บทที่ 89 ชื่อบทเรียนว่า មាតុភូមិ្ “ประเทศ” มีการสอนค าว่า មាតុភូមិ្ “ประเทศ”, ែំរូរ “สมบูรณ์” 
และ កសាង “ก่อสร้าง” หรือบทที่ 99 ชื่อบทเรียนว่า ទីប្ករង “ในเมือง” มีการสอนค าว่า ទីប្ករង  
“ในเมือง”, អ ូអរ “จอแจ” ទំរនើរ “ทันสมัย” และ រៅម្ក “ไปมา” เป็นต้น 

ส่วนการสอนค าศัพท์ในหัวข้อเรื่องหลัก “ประชาชน” ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่ใช้บรรยาย
สภาพวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของประชาชน บ้าน หมู่บ้าน โรงงาน และกองทัพ เช่น บทที่ 129 
ផ្សទោះ “บ้าน” มีการสอนค าว่า ផ្សទោះ “บ้าน”, ថែី “ใหม่” และ ែង់ “สร้าง” หรือในบทที่ 159 ទីាំងរយធា 
“ที่ตั้งกองทัพ” มีการสอนค าว่า កងទ័ព “กองทัพ”, ោេុ្ “อาวุธ”, រមាោះមុ្ត “องอาจ, กล้าหาญ”  
และ ប្រយុតធ “ต่อสู้” เป็นต้น 

5.1.4 หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีท่ี 3  
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ 5 ด้าน และแบ่งหัวข้อ

เรื่องหลักออกเป็น 4 เรื่อง คือ โรงเรียน (សាលាររៀន) ครอบครัว (ប្គួសារ) ทัศนียภาพ (រទែភាព) 
และประชาชน (ប្រជាជន) เนื้อหาด้านภาษาที่พบเป็นการสอนหลักภาษาเขมรในเรื่องหมวดค า 
ประโยค ค าศัพท์ และเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้ 
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5.1.4.1 การสอนเรื่องหมวดค า 
การสอนเกี่ยวกับหมวดค าในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เป็นการสอนประเภทย่อย

ของหมวดค าแต่ละหมวดที่เรียนไปแล้วในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 โดยมีการ
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนเรื่องค าที่พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 คือ ค านาม 
(នាម្) ค าคุณศัพท์ (គុណនាម្) และค ากริยา (កិរយិែពទ) ก่อน แล้วจึงสอนประเภทย่อยของ 
หมวดค าต่าง ๆ ดังนี้ 

การสอนค าสามานยนาม (នាម្សាធារណ៍) เป็นการให้ค าจ ากัดความว่า សាធារណនាម្គឺជា
នាម្ ែំសដ្ងរ ែ្ ោះម្នុែស ែតវ រុកខជាតិ ទីកសនលងទូរៅ មិ្នចំរពាោះ។ “ค าสามานยนามคือค านามที่
แสดงชื่อคน สัตว์ พืช สถานที่ทั่วไปอย่างไม่เฉพาะเจาะจง” และบทเรียนได้ให้ตัวอย่างค าสามานยนาม
ในภาษาเขมร เช่น ប្គូ “คร”ู, សាលា “โรงเรียน” และ ែំរពៀត “กระเป๋า” เป็นต้น 

การสอนค าวิสามานยนาม (នាម្អសាធារណ៍) เป็นการให้ค าจ ากัดความว่า នាម្អសាធារណ៍រ ឺ
អសាធារណនាម្ គឺជានាម្ែំសដ្ងរ ែ្ ោះម្នុែស ែតវ រុកខជាតិ រទីឺកសនលងរោយចំរពាោះ មិ្នទូរៅ។  
“ค าวิสามานยนามคือค านามท่ีแสดงชื่อคน สัตว์ พืช หรือสถานที่อย่างเฉพาะเจาะจง” และบทเรียนได้
ให้ตัวอย่างค าวิสามานยนามในภาษาเขมร เช่น ែុភាព “โซะเพียบ” และ កម្ពុជា “กัมพูชา” เป็นต้น 

การสอนค าคุณศัพท์บอกลักษณะ (គុណនាម្ប្រប្កតិ) เป็นการให้ค าจ ากัดความว่า គុណនាម្
ប្រប្កតិ គឺជាគុណនាម្សដ្លប្បារ់លកខណៈ្ម្ែាររែ់នាម្។ “ค าคุณศัพท์บอกลักษณะ คือคุณศัพท์
ที่บอกลักษณะทั่วไปเพ่ือขยายค านาม” และบทเรียนได้ยกตัวอย่างการใช้ค าคุณศัพท์บอกลักษณะใน
ประโยคโดยมีการขีดเส้นใต้ที่ค าคุณศัพท์บอกลักษณะ เช่น រាូនមញុំមានែុមភាពមំាមួ្ន។ “น้องของฉัน
มีสุขภาพแข็งแรง” แสดงค าคุณศัพท์บอกลักษณะที่ปรากฏตามหลังนามวลีว่า មំាមួ្ន “แข็งแรง 
ทนทาน มั่นคง” และ ដំ្រមីានប្ររមាយសេង។ “ช้างมีงวงยาว” แสดงค าคุณศัพท์บอกลักษณะว่า  
សេង“ยาว” เพ่ือขยายลักษณะของงวงช้าง เป็นต้น 

การสอนค าคุณศัพท์เปรียบเทียบ (គុណនាម្ទំរហៀរ) เป็นการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ
ค าคุณศัพท์ที่ปรากฏต่อท้ายค านามบอกลักษณะเพ่ือเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาทิ ค าว่า ដូ្ច “เหมือน, 
เมื่อเป็น”, ជាង “กว่า” และ ជាងរគ “มากกว่าใคร, ที่สุด”  

การสอนค าคุณศัพท์ขยายค าหรือวลี (គុណនាម្ោច់ខ្ជត) เป็นการยกตัวอย่างค าว่า ណ្ដែ់ 
“มาก” ที่ปรากฏตามหลังค าคุณศัพท์อีกค าหนึ่งเพ่ือบอกลักษณะที่มีมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ประโยค  
លថងរនោះ ធាតុោកាែរៅដ ែាុោះសាា រ់ណ្ដែ់។ “วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาก” เป็นต้น 

การสอนเรื่องค าสกรรมกริยา (កិរយិកម្ែ) ซึ่งเป็นค ากริยาที่ต้องการกรรมหรือมีค านามที่เป็น
ผู้ถูกกระท ามาต่อท้าย โดยมีการให้ค าจ ากัดความว่า កិរយិកម្ែគឺជាកិរយិែពទសដ្លមានកម្ែរទ 

ជារ់ជាមួ្យ។ “สกรรมกริยาเป็นค ากริยาที่มีกรรมมาต่อท้าย” เช่นค าว่า រ្វើ “ท า”, របាែ “กวาด” 
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และ ោន “อ่าน” ดังตัวอย่างประโยค ធារ  និង ធារ ីោន រែៀេរៅ “เทียรากับเทียรีอ่านหนังสือ” 
เป็นต้น 

การสอนเรื่องค าอกรรมกริยา (កិរយិអកម្ែ) ซึ่งเป็นค ากริยาที่ไม่ต้องการกรรมหรือไม่มีค านาม
ที่เป็นผู้ถูกกระท ามาต่อท้าย โดยให้ค าจ ากัดความว่า កិរយិអកម្ែគឺជាកិរយិែពទសដ្លមិ្នទាម្ទារ 

កម្ែរទផ្កទ ល់។ “อกรรมกริยาเป็นค ากริยาทไม่ต้องการกรรม” เช่นค าว่า សរែក “ร้อง ”, រ្េ “ขัน” 
และ រកី “บาน” ดังตัวอย่างประโยค មាន់រ្េ “ไก่ขัน” และ ផ្កា រកី “ดอกไม้บาน” เป็นต้น 

นอกจากนี้มีการสอนหมวดค าใหม่ คือค าบุพบท (ធាា ក់) ซึ่งเป็นค าที่ใช้เชื่อมค า/วลี ได้แก่  
ค าว่า រលើ “บน”, កាុង “ใน”, នឹង “และ”, ជាមួ្យ “ด้วย, กับ”, ដ្ល់ “ถึง” และ ររែ់ “ของ” และ
ค าสันธาน ( ា្ រ់) ส าหรับเชื่อมประโยค ได้แก่ ค าว่า និង “และ”, រ ុសនត “แต”่ และ សត “แต”่ 

ทั้งนี้การสอนประเภทย่อยของหมวดค าแต่ละหมวดจะมีการท าแบบฝึกหัดในรูปค าสั่งให้หาค า
ที่อยู่ในหมวดค าต่าง ๆ ในเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ เช่น บทที่ 43 เป็นการสอนเรื่องค าสามานยนามและ  
วิสามานยนาม มีการให้ค าจ ากัดความและยกตัวอย่างการใช้ค า เช่น การใช้ค าวิสามานยนามใน
ประโยคว่า រងររែ់ែុភាពរនតការែិការៅទីប្ករងម្ ូែរូ។ “พ่ีของโซะเพียบไปเรียนต่อที่กรุงมอสโคว” 
หรือ ភាំរពញជារដ្ឋធានីលនកម្ពុជា “พนมเปญเป็นราชธานี (เมืองหลวง) ของกัมพูชา” และท้ายบทเรียน
มีแบบฝึกหัดว่า ចូររែង់នាម្សាធារណ៍ និង នាម្អសាធារណ៍ពីកាុងអតារទខ្ជងរលើរនោះ។ “จงหาค า
สามานยนามและค าวิสามานยนามในเนื้อเรื่องท่ีก าหนดให้ข้างต้น” เป็นต้น  

5.1.4.2 การสอนเรื่องประโยค 
การสอนรูปประโยคในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เริ่มด้วยการทบทวนเนื้อหา

เกี่ยวกับรูปประโยคทั้ง 4 ชนิดที่เรียนไปแล้วในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 คือ ประโยคบอก

เล่า (លបោះរញ្ជា ក់) ประโยคค าสั่ง (លបោះរញ្ជា ) ประโยคค าถาม (លបោះែំនួរ) และประโยคอุทาน  

(លបោះឧទាន) แล้วจึงมีการสอนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคแบบง่าย ๆ ที่เป็นการน าค าหรือวลี 
มารวมกัน จ านวน 4 รูปแบบ ดังนี้  

1) ប្រធាន + កិរយិ “ประธาน + กริยา” เป็นโครงสร้างประโยคที่ประกอบด้วยประธานเพียง
หนึ่งตัวและภาคแสดง โดยมีการขีดเส้นใต้ค าที่เป็นประธานหนึ่งเส้นและกริยาสองเส้น เช่น  ប្ពារថងូរ
កាុងលប្ព។ “นกพิราบร้องในป่า” ซึ่งประโยคข้างต้นมีนกพิราบ (ค านาม) ท าหน้าที่เป็นประธานและ
แสดงกริยา “ร้อง” เป็นต้น 

2) ប្រធាន + ប្រធាន + កិរយិែពទ “ประธาน + ประธาน + กริยา” เป็นโครงสร้างประโยคที่
ประกอบด้วยประธานสองตัวและค ากริยา โดยมีการแสดงตัวอย่างประโยค เช่น យុេជន យុេនារ ីរ។ំ 

“ยุวชน ยุวนารี ร า”, រោ ប្ករី រដ្ក។ “วัว ควาย นอน” เป็นต้น ทั้งสองประโยคข้างต้นมีการใช้ค านาม 
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2 ค าแสดงต าแหน่งเป็นประธานที่ท ากริยาต่าง ๆ ซึ่งหากมีการสลับต าแหน่งของประธาน ความหมายของ
ประโยคจะยังคงเดิม  

3) ប្រធាន + កិរយិែពទ + កិរយិែពទ “ประธาน + กริยา + กริยา” โครงสร้างประโยคที่
ประกอบด้วยประธานหนึ่งตัวและค ากริยาจ านวน 2 ค า เช่น នាររីប្ចៀងនិងរ។ំ “ผู้หญิงร้องเพลงและ
เต้น” ค าว่า នារ ី“ผู้หญิง” เป็นประธานและท ากริยา 2 อย่าง คือ រប្ចៀង “ร้องเพลง” และ រ ំ“ร า, เต้น” 
เป็นต้น 

4) ប្រធាន + កិរយិ + នាម្ “ประธาน + กริยา + ค านาม” โครงสร้างประโยคที่ประกอบด้วย
ประธาน กริยา และค านาม (กรรม) มีตัวอย่างประโยค เช่น រគែំោតផ្សទោះ។ “เขาท าความสะอาดบ้าน”  
โดย រគ “เขา” ท าหน้าที่เป็นประธาน ែំោត “ท าความสะอาด” เป็นกริยา และมี ផ្សទោះ“บ้าน” ท าหน้าที่
เป็นกรรม” เป็นต้น 

5.1.4.3 การสอนเรื่องเครื่องหมาย 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการสอนเกี่ยวกับเครื่องหมายก ากับเสียงและ

เครื่องหมายพิเศษอ่ืน ๆ ในภาษาเขมร13 ได้แก่ เครื่องหมายรัสสัญญา (ា់) ที่ใส่เหนือพยัญชนะสะกด
เพ่ือเปลี่ยนเสียงสระจากเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้น,  เครื่องหมายมุสิกทันต์หรือเครื่องหมายเสียงออ (ា ) 
ท าหน้าที่เปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มโอให้เป็นพยัญชนะกลุ่มออ, เครื่องหมายตรีสัพท์หรือเครื่องหมาย
เสียงโอ (ា ) ท าหน้าที่เปลี่ยนเสียงพยัญชนะกลุ่มออให้เป็นพยัญชนะกลุ่มโอ, เครื่องหมายไม้ไต่คู้ (ា ) 
ส าหรับเปลี่ยนเสียงสระจากเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้น, เครื่องหมายทัณฑฆาต (ា៍) ใช้เขียนบนพยัญชนะ
ที่ไม่ต้องการออกเสียง, เครื่องหมายเลขโทหรือไม้ยมก (ៗ) ใช้เขียนต่อท้ายค าที่ต้องการออกเสียงย้ า
สองครั้ง, เครื่องหมายยุคลพินทุ์ (ាៈ) จะปรากฏในค ายืมภาษาบาลีสันสกฤต ใช้ส าหรับคงเสียงพยางค์
ท้ายเช่นเดียวกับภาษาเดิม, เครื่องหมายระมุข (ាោះ) ใช้เขียนประกอบกับพยัญชนะเพ่ือแสดงเสียง
พยัญชนะสะกดเป็นเสียงพ่นลม และเครื่องหมายทวิพินทุเลข (៖) ใช้ส าหรับคั่นข้อความที่เป็นการ 
แจกแจงรายการ แสดงบทสนทนา และการอธิบายข้อมูล 

5.1.4.4 การสอนค าศัพท์ 
ด้านการสอนค าศัพท์ในบทเรียนค าศัพท์ในหนังสือเรียนจะสอดคล้องไปตามหัวข้อเรื่องหลัก

ทั้ง 4 หัวข้อ และมีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ทั้งสองภาค เช่น บทที่ 
19 ชื่อบทเรียนว่า ប្គូរយើង “ครูของเรา” เป็นบทเรียนค าศัพท์ที่อยู่ในหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน”  
มีการสอนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่นค าว่า រុគរលិកែិកា “บุคลากรในโรงเรียน”, គណៈ 
កម្ែការមាារិាែិែស “คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียน” และ ររប្ងៀន “ท าให้เรียน, สอน” หรือ

                                           
13 การอธิบายค าจ ากัดความของเครื่องหมายในภาษาเขมรอ้างอิงจาก อัญชนา จิตติสุทธิญาณ (2551: 30-35) 
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บทที่ 110 ชื่อบทเรียนว่า ែម្បតតិកាុងទឹក “สมบัติในน้ า” เป็นบทเรียนค าศัพท์ที่อยู่ในหัวข้อเรื่องหลัก 
“ทัศนียภาพ” การสอนค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการท าอาชีพประมง เช่นค าว่า ការរនសាទទឹកសារ 
“การท าประมงน้ าจืด”, កាដ ម្ “ปู”, សារយ “สาหร่าย” เป็นต้น  

นอกจากบทเรียนค าศัพท์ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ดังที่กล่าวไปข้างต้น 
บทเรียนอ่านและบทเรียนอาขยานยังมีการแสดงค าศัพท์ยากที่นักเรียนควรรู้และมีการให้ค าจ ากัด
ความของค าศัพท์ในหัวข้อการอธิบายค าศัพท์ด้วย เช่น ค าว่า រូរបី្រេតតិសាស្តែត “เมืองประวัติศาสตร์” 
หมายถึงสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศที่มีเรื่องราวมายาวนาน, ប្រធានរដ្ឋ “ประธานรัฐ” หมายถึงผู้น า
ประเทศที่มาจากเลือกตั้งโดยประชาชน และค าว่า ម្រនាែរញ្ច តនា “เจตนารมณ์” หมายถึงการรับรู้
ซึ่งอารมณ์ท่ีมากระทบต่อจิตใจ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ค าที่ปรากฏในบทเรียนจะมีความยากและซับซ้อนขึ้นตามล าดับชั้นเรียน เช่น มีการใช้ค า
เรียกวันเปิดภาคเรียนต่างกัน คือ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 2 ใช้ค าว่า លថងចូលររៀន  
“วันเข้าเรียน” หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ใช้ค าว่า ររេែនកាល “วันเปิดเทอม” เป็นต้น 
นอกจากนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ยังมีการใช้ค ายืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น การใช้
ค าเรียกพ่อแม่ตามแบบบาลีสันสกฤตว่า រិាមាា “พ่อแม่” แทนการเรียกว่า ឳពុកមាដ យ “พ่อแม่” 
ที่พบมากในระดับชั้นปีที่ 1 – 2 หรือการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า មី្ទិញ ที่มาจากค าว่า Meeting 
“การประชุม, ชุมนุม” เป็นต้น  

5.2 สารัตถะตามหัวข้อเรื่องหลัก 
 หัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์สารัตถะตามหัวข้อเรื่องหลัก (ប្រធានរទ) ในบทเรียนของหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ซ่ึงเน้นพิจารณาจากสาระการเรียนรู้ที่เป็นบทอ่าน บทอาขยาน และ
เพลง14 โดยหัวข้อเรื่องหลักในที่นี้คือหัวข้อเรื่องที่มีการระบุรายละเอียดไว้ในบทเรียนและหน้าสารบัญ
ของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 จ านวน 4 เรื่อง คือ โรงเรียน (សាលាររៀន) ครอบครัว (ប្គួសារ) ทัศนียภาพ 
(រទែភាព) และประชาชน (ប្រជាជន) แม้ว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 และหนังสือเรียน
วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ไม่มีการระบุรายละเอียดหัวข้อเรื่องหลัก แต่เมื่อพิจารณาจากชื่อบทเรียนและ
เนื้อหาบทเรียนพบว่ามีความสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหลักข้างต้นทั้ง 4 เรื่อง และมีชื่อบทเรียนซ้ าหรือ
คล้ายคลึงกับชื่อบทเรียนที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 หลายบท แสดงให้เห็นว่ามี
การเน้นย้ ารายละเอียดต่าง ๆ ของหัวข้อเรื่องหลักแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอเฉพาะสารัตถะที่
ส าคัญที่พบในหนังสือเรียนทั้ง 4 เล่ม ดังนี้ 

                                           
14 เพลง (ចំររៀង) พบในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
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5.2.1 โรงเรียน  
สารัตถะของบทเรียนที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” ของหนังสือเรียนวิชาภาษา

เขมรชั้นปีที่ 1 – 3 เป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของโรงเรียน อาทิ อาคารเรียน ครู นักเรียน การท า
กิจกรรมในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีการเน้นย้ าสารัตถะเดียวกันแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหา
บทเรียนในแต่ละระดับชั้นพบว่ามีรายละเอียดต่างกัน ดังเช่นในบทเรียนอ่านที่มีการใช้ชื่อหัวข้อที่
คล ้ายกันว่า សាលាររៀន “โรงเร ียน” จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาของกัมพูชา ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาของแต่ละระดับชั้นได้เน้นย้ าข้อมูลที่มีลักษณะร่วมกัน
ในโรงเรียนคือ สภาพโรงเรียนและกิจกรรมการเคารพธงชาติ กล่าวคือ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร  
ชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวถึงโรงเรียนในบทอ่านที่ 141 เรื่อง សាលាររៀនរយើង “โรงเรียนของเรา” ใจความว่า  

សាលាររៀនរយើង ែង់រៅរលើធាល មួ្យ ្ំទូលាយ។ សាលាររៀនរនោះ មានោោររប្ចើនមាង និង
មានររងព័ទឋជំុេញិ។ រៅកណ្ដដ លទីធាល  រលើរងរោលមួ្យមពែ់ មានចងទង់ជាតិប្កហម្ រូរប្បាសាទ
អងររេតតពណ៌មាែ់។ រយើងមញុំរែលាញ់សាលាររៀនរនោះណ្ដែ់ រប្ពាោះជាកសនលងអរ់ររំយើងមញុំ រោយរៅ
ជាកុមារថែី ែងរម្និយម្។ 

ค าแปล 
  โรงเรียนของเราสร้างบนพ้ืนที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่ง โรงเรียนนี้มีอาคารหลายหลังและมีรั้ว
ล้อมรอบ บริเวณกลางสนาม บนยอดเสาสูงต้นหนึ่งมีธงชาติสีแดงรูปปราสาทนครวัดสีทอง เรารัก
โรงเรียนนี้มาก เพราะเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะพวกเราให้เป็นเยาวชนใหม่ในระบอบสังคมนิยม  

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 1 กล่าวถึงสภาพของโรงเรียนในบทอ่านที่ 6 
เรื่อง សាលាររៀនរយើង “โรงเรียนของเรา” ว่า 

សាលាររៀនរយើង ែាិតរៅកណ្ដដ លភូមិ្ រលើទីវលរររែែើ។ រម្ើលពីចំ្យ រគរឃើញោោរ
ពីរមាង ដំ្រូលប្រក់រកបឿងពណ៌ប្កហម្។ ាម្ែងខ្ជងផ្សលូេចូលរៅសាលាររៀន មានរដ្ើម្រឈើជាជួរ
ផ្សដល់ម្លរ់ប្តលឈ។ ទីធាល សាលាររៀន្ំទូលាយ ែំររ់ែិែសរលង។ ែួនចារមុ្មថ្នា ក់លំអររោយផ្កា
ប្គរ់ពណ៌។ រប្កាយថ្នា ក់ែួនរសនលដុ្ោះលា ពណ៌លរតងរែែ់រំប្ពង។ កាុងែួនចារ កណ្ដដ លទីធាល   
ទង់ជាតិប្បាសាទកំពូលប្បំារក់រេចិៗ រលើដ្ងទង់ពណ៌ែ។ 

ค าแปล 
โรงเรียนของเราตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน บนที่ราบ มองจากระยะไกล จะเห็นอาคารสองหลัง 

หลังคามุงกระเบื้องสีแดง ตามสองข้างทางเข้าโรงเรียนมีต้นไม้เรียงเป็นแนวให้ร่มเงาครึ้ม สนามของ
โรงเรียนมีขนาดใหญ่ส าหรับให้นักเรียนเล่น สวนหน้าชั้นเรียนงดงามด้วยดอกไม้ทุกสี หลังชั้นเรียนมี
สวนผักงอกงาม สีเขียวขจี ในสวนที่อยู่กลางสนาม ธงชาติปราสาทยอดแหลมห้ายอดโบกสะบัดเหนือ
เสาธงสีขาว 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงสภาพของโรงเรียนภายใต้การปกครองระบอบ
ใหม่ในบทอ่านเรื่อง សាលារឋម្ែិកាកាុងរររថែី “โรงเรียนประถมศึกษาในระบอบใหม่” ว่า 
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 កាុងរររថែី សាលារឋម្ែិការយើងប្តួេបានររៀរចំសកលំអាម្ប្រព័នឋអរ់រថំែី។ ាំងពីកាុង
ប្ករងរហូតជនរទ កាុងរររិេណសាលាររៀននីមួ្យៗ មានោោរ្ំទូលាយ ភលឺ រែលោះ មានមយល់
ោកាែលា រហើយប្រកររោយអនាម័្យផ្សង។ កាុងែួនសកបរទីធាល សាលា ផ្កា ជារប្ចើនរកីរែែ់រំប្ពង
រហើយរសនលកំពុងលាែ់ប្តួយមចីលវក់។ អណដូ ងររឺែោះទឹកររងាើតជាទិដ្ឋភាពមួ្យគួររោយរែលាញ់។ 
រូរភាព ផ្កទ ំងសផ្សនទី រូរតំនាងេតាុរប្រើប្បាែ់រផ្សសងៗ មានាំងរៅកាុងរនទរ់មួ្យោច់រោយសឡក។  
ែំភារោះឧររទែនិងរណ្ដា ល័យែំរួលការររៀនែូប្តររែ់ែិែានុែិែស។ ការចូលររៀនកាុងសាលា
ររៀនសដ្លមានរររៀរររៀនរយលាយ ងរនោះនំារោយរយើងមញុំែរាយនឹងចង់ររៀនែូប្តជានិចច។ 

ค าแปล 
ในระบอบใหม่ โรงเรียนประถมศึกษาของเราถูกจัดเตรียมและแก้ไขปรับปรุงตามรูปแบบการสอน

ใหม่ทั้งโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองและชนบท บริเวณโรงเรียนแต่ละแห่ง มีอาคารขนาดใหญ่ มีแสงสว่าง 
มีอากาศดีและถูกสุขลักษณะ ในสวนใกล้กับสนามโรงเรียน ดอกไม้จ านวนมากบานสวยงามและผัก
ก าลังแตกยอดอ่อนเขียวขจี บ่อน้ าหรือสระน้ าท าให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่น่าชื่นชม ในห้องหนึ่งมี
รูปภาพ แผนที่ รูปสัญลักษณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งอยู่ เป็นสัดส่วน อุปกรณ์การเรียนและห้องสมุด 
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน การเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีระเบียบเรียบร้อยสวยงามเช่นนี้ ท าให้พวก
เราพึงพอใจและอยากเรียนหนังสืออยู่เสมอ 

นอกจากนี้หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ยังเน้นย้ าความส าคัญของโรงเรียนในบท
อาขยานที่ 40 เรื่อง សាលាររៀន “โรงเรียน” ว่า  

សាលាជាថ្នា លរណដុ ោះ  កូនសមែររែីប្ររែ  រោយមានេជិាា ប្គរ់ប្បាណ។ 

អរ់រនិំែស័យរោយបាន  ជាជនចំនាន  រែ់រៅកាុងែងរម្ថែី។ 

ค าแปล 
โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะ ลูกเขมรหญิงชาย  ให้มีวิชารอบด้าน 
อบรมบ่มนิสัยให้   เป็นคนก้าวหน้า  ด าเนินชีวิตในสังคมใหม่ 

จากบทอ่านข้างต้นจะเห็นได้ว่าการน าเสนอภาพเป็นลักษณะร่วมกันของโรงเรียนชั้น
ประถมศึกษาของกัมพูชา โดยในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 เป็นการเล่าเรื่องอย่างย่อ ๆ ว่า
โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่ ภายในโรงเรียนมีอาคารและเสาธง ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ชั้นปีที่ 2 มีการเพ่ิมเติมข้อมูลในเนื้อหาที่แสดงถึงลักษณะของอาคารและทัศนียภาพโดยรอบใน
โรงเรียนเพ่ือให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ขณะที่หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการให้
รายละเอียดเพ่ิมเติมตั้งแต่การตั้งชื่อบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนซึมซับถึงเนื้อหาบทอ่านเพ่ิมมากขึ้น  
โดยกล่าวถึงโรงเรียนอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองใหม่ที่มีการพัฒนาระบบการศึกษาโดยจัดการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงภาพของโรงเรียนใหม่ให้มีความทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน อีกทั้งยัง
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เน้นย้ าความส าคัญของโรงเรียนในฐานะที่เป็นแหล่งบ่มเพาะวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนกัมพูชา
เพ่ือที่จะได้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมใหม่ 

สารัตถะร่วมในหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” ที่มีการเน้นย้ าอีกประการหนึ่งคือการเคารพธง
ชาติ ข้อมูลจากหนังสือเรียนแสดงให้เห็นว่าในโรงเรียนจะมีการเข้าแถวเคารพเพลงชาติก่อนเข้าเรียน 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีเนื้อร้องเพลงชาติ (ចំាររៀងរោរពទង់ជាតិ) อยู่ในบทสุดท้าย  
ซึ่งเป็นเพลงชาติที่ใช้ในสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา มีเนื้อหาสนับสนุนการปลดปล่อยและเน้น
ถึงการสละเลือดเนื้อเพ่ือประเทศชาติ (ศานติ ภักดีค า, 2547) ดังนี้ 

១-ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាកំលំាងរដូរផ្កដ ច់   ែចាច កំរទចអែ់ពួករចាច មិ្តត 
ាំងចិតតសាម្គរីរទើរមានម្ហិទធិឫទធិ    ែ ូរដូរជីេតិរងហូរ្ម្រដូរយកជ័យ។ 

២-កងទ័ពកម្ពុជាពុោះពារកាល ហានែំរកុ  ឧរែគររងំមុ្មឆលងកាត់ែំររចបាន 

កំរទចខ្ជែ ំងចលប្ងពូជសាមានយ    នំារែររីថាើងថ្នា នជូនប្រជាជន។ 

៣-េរីកម្ពុជរុប្តរមាោះមុ្តកាុងែគ រ្ ម្  ររដជាញ ែង្ម្នឹងខ្ជែ ំងែប្តូេ 
ទង់ជ័យប្បាសាទពណ៌្ម្មពែ់ែរៅធ    នំាជាតិ្នរៅសាងែុមរកសម្កានត។ 

ค าแปล 
๑ - พลเมืองกัมพูชาเป็นก าลังในการเปลี่ยนแปลงเผด็จการ ต้ังสัตย์ก าจัดสิ้นพวกปัจจามิตร 
ตั้งจิตสามัคคีจึงมีมหิทธิฤทธิ์    สู้แลกชีวิตหลั่งเลือดแลกเอาชัย ฯ 
๒ – กองทัพกัมพูชาเดือดล้นกล้าหาญฟันฝ่า   อุปสรรคขวางหน้าข้ามไดส้ าเร็จ 
ก าจัดศัตรูพวกสามานย์     น าเสรีรุ่งเรืองมอบแด่ประชาชน 
๓ - วีรชนกัมพูชามุ่งม่ันในสงคราม    ปฏิญาณสละเลือดสู้กับศัตรู 
ธงชัยปราสาทสีเลือดสูงยิ่ง     น าชาติก้าวไปสร้างสุขเกษมสานต์ ฯ 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 ได้กล่าวถึงการเคารพธงชาติในบทอ่านที่ 21 
เรื่อง រពលរោរពទង់ជាតិ “เวลาเคารพธงชาติ” เพื่อแสดงขั้นตอนในการเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้น
เรียนว่า  

ជួងរនលឺែញ្ជា ។ ែិែានុែិែសនំាោា ម្កតំររៀរជាជូរ ប្ររងរប្រៀររោរពទង់ជាតិ។ រលាកប្គូ  
អាកប្គូ15 ែិែានុែិែសឈររោយែងរ់សាង ត់និងប្ររងប្រយ័តា។ រពលរនាោះរលាកនាយកសាលាបាន
រលើកែររែើរែិែសសដ្លររៀនពូសក និងមានសាា លដ្ និងរលើកពីកំហុែសដ្លប្តួេរចៀែវង។ រនាទ រ់
ម្កកុមារ្នមុ្មពីនាក់ ចងកសនសងប្កហម្រៅក រដ្ើររៅរងហូតទង់ជាតិ។ រពលរងហូត ែិែស 
ទំាងអែ់ចំររៀងជាតិ សភាកែំលឹងរម្ើលទង់ជាតិ សដ្លរសណដ តមលួនរៅរលើរហើយរក់រេចិៗ។ លុោះចរ់
ពិ្ី ែិែសរដ្ើរជាជួររៅកាន់ថ្នា ក់ររៀនររៀងៗ មលួន។   

                                           
15 ภาษาเขมรใช้ค าเรียกครูตามเพศโดยแยกเป็น រលាកប្គូ “ครูผู้ชาย” และ អាកប្គូ “ครูผู้หญิง” 
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ค าแปล 
ระฆังส่งสัญญาณ นักเรียนพากันเตรียมตัวเข้าแถวเพ่ือเคารพธงชาติ  คุณครูและนักเรียนยืน

อย่างสงบเสงี่ยมและเรียบร้อย เวลานั้นผู้อ านวยการโรงเรียนได้ยกย่อง ชื่นชมนักเรียนที่เรียนเก่ง  
มีฝีมือ และกล่าวถึงการท าผิดที่ควรหลีกเลี่ยง ต่อมา (ตัวแทน) นักเรียนสองคนผูกผ้าพันคอสีแดงก้าว
ออกมาข้างหน้าและเดินไปเชิญธงชาติ (ขึ้นสู่ยอดเสา) เวลาที่เชิญธงชาติ นักเรียนทุกคนร้องเพลงชาติ 
ตาจ้องมองที่ธงชาติที่ก าลังขึ้นสู่ยอดเสาและโบกสะบัด เมื่อจบกิจกรรม นักเรียนเดินเป็นแถวเข้า 
ชั้นเรียนทีละคน 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงธงชาติในบทอ่านที่ 12 เรื่อง ទង់ជាតិរយើង  
“ธงชาติของเรา” เพ่ือแสดงความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนธงชาติ ดังนี้ 

លថង 7 ម្ករ 1979 ជាលថញប្រេតតិសាស្តែតររែ់ប្រជាជនកម្ពុជា។ លថងរនោះរហើយសដ្លរររប្រល័យ
ពូជសាែន៍ប្តូេបានផ្សដូលរលំំ។ ប្ររទែកម្ពុជាថែីគឺ ‹‹សាធារណរដ្ឋកម្ពុជា›› ក បានចារ់កំរនើតរឡើង។ 
ប្រជាជនរយើងបានរប្ជើែយកទង់ជាតិថែី តំនាងប្រលឹងនិងប្រេតតិសាស្តែតជាតិ។ ែពវលថង ទង់ជាតិរនោះ
ប្តូេរងហូតមពែ់ប្តសដ្ត។ ទង់ជាតិពណ៌ប្កហម្រអា រនោះជានិមិ្តតរូរ្ម្រែែ់ររែ់យុេជន កម្ែករ 
កែិករនិងអាករែាហាជាតិសដ្លបានពលីជីេតិ រដ្ើម្បីររំោោះមាតុភូមិ្រយើង។ ប្រសាទកំពូលរប្បំាពណ៌
មាែកាក់ផុ្សែរចញពីលផ្សទពណ៌ប្កហម្រមៀេតំនាងអរយិ្ម៌្និងេរប្ម៌្សមែរកាុងែម័្យកាលរុងររឿង។ 

ទង់ជាតិរនោះ រលឹំកសាា លដ្រុពវរុរែនិងប្ពលឹងអែករែាហាជាតិរយើង។ 

ค าแปล 
วันที่ 7 มกราคม 1979 เป็นวันประวัติศาสตร์ของประชาชนกัมพูชา วันนี้เป็นวันที่ระบอบการ

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกโค่นล้ม ประเทศกัมพูชาที่มีชื่อใหม่ว่า “สาธารณรัฐกัมพูชา” ได้ถือก าเนิดขึ้น 
ประชาชนของเราได้เปลี่ยนธงชาติใหม่เป็นตัวแทนขวัญและประวัติศาสตร์ ปัจจุบันนี้ ธงชาตินี้ถูกชักขึ้น
สูงลิบลิ่ว ธงชาติสีแดงเปล่งปลั่งเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดของเยาวชน กรรมกร กสิกร และคนที่รักชาติ
ซึ่งได้พลีชีพเพ่ือปลดแอกประเทศของเรา ปราสาทห้ายอดสีทองโดดเด่นพ้นจากพ้ืนสีแดง – น้ าเงินเป็น
ตัวแทนของอารยธรรมและวัฒนธรรมเขมรเมื่อครั้งเจริญรุ่งเรือง ธงชาตินี้เป็นสิ่งร าลึกถึงฝีมือการต่อสู้
ของบรรพบุรุษและวิญญาณของคนท่ีรักชาติของเรา 

เห็นได้ว่าการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพธงชาติในบทอ่านของหนังสือเรียนแต่ละ
ระดับชั้นมีการเพ่ิมรายละเอียดที่ซับซ้อนมากข้ึนตามล าดับชั้นเรียน โดยในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ชั้นปีที่ 1 เป็นเพียงการสอนร้องเพลงชาติโดยแทรกเนื้อร้องไว้ในท้ายเล่ม บทอ่านในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ได้แสดงข้อมูลของการท ากิจกรรมหน้าเสาธงและการเคารพธงชาติของโรงเรียน
ในกัมพูชา เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนและตระหนักถึงการเข้าแถวหน้าเสาธงที่ควรเป็นไปอย่างมี
ระเบียบเรียบร้อย ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ได้เน้นย้ าให้ข้อมูลที่สะท้อนภาพความส าคัญ
และความหมายของสัญลักษณ์บนธงชาติ เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความเป็นชาติ 
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ประเด็นเรื่องธงชาติจะเห็นได้ว่าบทเรียนมีการกล่าวถึงลักษณะของธงชาติต่างกัน การที่
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 2 บรรยายว่าธงชาติกัมพูชามีสีแดงรูปปราสาทนครวัดสีทอง 
ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 บรรยายว่าธงชาติกัมพูชามีพ้ืนสีแดง – น้ าเงินและมีรูป
ปราสาทห้ายอดสีทองนั้น มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการจัดท าหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้นและ
บริบททางสังคมของกัมพูชาขณะนั้น กล่าวคือ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 2 ได้รับอนุญาต
ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ค.ศ. 1987 โดยธงชาติที่ใช้ในขณะนั้นคือธงชาติกัมพูชาที่มีพ้ืนหลังสีแดงรูปปราสาท
นครวัดสีทองที่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบของลัทธิคอมมิวนิสต์ (Michael Falser, 2015: 
227) ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ได้รับการอนุญาตให้ตีพิมพ์ ค.ศ. 1989 ซึ่งเป็นปีที่มี
การปฏิรูปประเทศภายใต้การน าของเฮง ส าริน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “รัฐกัมพูชา” และเปลี่ยนธงชาติ
กัมพูชาเป็นธงพ้ืนสีแดง – น้ าเงินและมีรูปปราสาทห้ายอดสีทอง การน าสีน้ าเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
เสรีภาพและราชวงศ์กัมพูชากลับมาใช้ เป็นความพยายามฟ้ืนฟูสถาบันกษัตริย์อีกครั้งหลังจากยกเลิก
ไปเมื่อสมเด็จพระนโรดม สีหนุเข้าร่วมกับแนวร่วมเขมรสามฝ่าย (อาณัต อนันตภาค, 2558: 234-235) 

 

ภาพที่ 38 ธงชาติสมัยสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 
(ท่ีมา : https://ca.wikipedia.org/wiki/República_Popular_de_Kamputxea) 

สารัตถะส าคัญที่มีร่วมกันในหัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” อีกประการหนึ่งคือครู ซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในโรงเรียน หลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในการปกครองของกลุ่มเขมรแดงท าให้
กัมพูชาสูญเสียประชากรไปจ านวนมาก เมื่อมีการฟ้ืนฟูระบบการศึกษาก็มีการรวบรวมกลุ่มคนที่มี
ความรู้ที่หลงเหลืออยู่มาเป็นครูสอนหนังสือ โดยหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้นได้แสดงลักษณะทั่วไป
ของคุณครูในโรงเรียนแบบเดียวกันคือมีความใจดี เป็นมิตร และขยันอดทนในการสอนหนังสือ และ
มักจะมีใบหน้ายิ้มแย้มให้แก่นักเรียนเสมอ ท าให้เกิดความอยากมาเรียนหนังสือ  

ดังเช่นในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 กล่าวถึงครูในบทอ่านที่ 144 เรื่อง កាុងថ្នា ក់
រយើង “ในชั้นเรียนของเรา” ว่า អាកប្គូររប្ងៀនរយើង រោយទឹកមុ្មញញឹម្។ “คุณครูสอนเราด้วยใบหน้า
ยิ้มแย้ม” หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 มีบทอ่านที่ 2 เรื่อง អាកប្គូថែីរយើង “คุณครูคนใหม่ของ
เรา” ทีใ่ห้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัยของคุณครูและลักษณะนิสัยดังใจความว่า  
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អាកប្គូថែីមានេយ័រកែង ែលូតរូត ទឹកមុ្មញញឹម្។ ោត់រង់ចំារយើងរៅមុ្មថ្នា ក់ររៀន។ រពលរៅ
ដ្ល់ រយើងជំររែួរោត់ ៖ 

- ជំររនែួរអាកប្គូ! 
អាកប្គូញញឹម្ រហើយតរ ៖ 

- ចាែ់! ោយុសេង! អរគុណ! 
កាុងថ្នា ក់ររៀន ដំ្រូង អាកប្គូររើករញ្ា ីរៅរ ែ្ ោះពិនិតយែិែសសដ្លបានម្ក។ រនាទ រ់ម្ក 

រទើរោត់ចារ់ររប្ងៀនរម្ររៀន។ ោត់ែុភាពនិងទន់ភលន់។ ែំដី្ោត់ពីររោះគួររោយចង់សាដ រ់។ រយើង
រែលាញ់អាកប្គូថែីរយើងណ្ដែ់។ 

ค าแปล 
คุณครูคนใหม่ของเราเป็นวัยหนุ่มสาว สุภาพเรียบร้อย หน้าตายิ้มแย้ม ท่านยืนคอยเราอยู่ที่

หน้าชั้นเรียน เมื่อไปถึงเราทักทายท่านว่า  
- สวัสดีครับคุณครู!  
คุณครูยิ้มแล้วตอบ 
- ค่ะ! สวัสดีค่ะ (ในภาษาเขมรแปลตรงตัวว่า “จ้า! อายุยืนยาวนะ! ขอบใจจ้า”)  
ในชั้นเรียน ครูเริ่มต้นด้วยการเปิดสมุดรายชื่อเพ่ือเรียกชื่อนักเรียนที่มาเรียน ต่อมาจึงเริ่มสอน

บทเรียน ท่านสุภาพและอ่อนโยน ท่านพูดจาไพเราะน่าฟัง เรารักคุณครูคนใหม่ของเรามาก  

นอกจากนี้หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ยังเน้นย้ าถึงความส าคัญของครูในบท
อาขยานที่ 8 เรื่อง ទឹកមុ្មអាកប្គូថែីរយើង “สีหน้าครูคนใหม่ของเรา”  

ទឹកមុ្មអាកប្គូ   ញញឹម្គំរូ 
ប្រិម្ប្រិយែលូតរូត  រយើងមញុំែរាយ 

មំប្រឹងររៀនែូប្ត   រែលាញ់រហូត 

  កិចចការសាលា។ 
អាកប្គូញញឹម្   រយើងសែនែងឃឹម្ 

កាុងការែិកា   បានរចោះបានចំា 

បានរកើនរញ្ជា    យល់ចាែ់រោយសារ 

   អាកប្គូថែីរយើង។ 
ค าแปล 

สีหน้าคุณครู  ยิ้มแย้ม (เป็น) ตัวอย่าง 
น่ารักสุภาพเรียบร้อย พวกเรามีความสุข 
พยายามร่ าเรียน  (มี) ความรักต่อ 

  งานของโรงเรียน 
คุณครูยิ้มแย้ม  เราต่างคาดหวัง 
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ในการศึกษา  (เรียน) ให้รู้ให้จ า 
ได้เพ่ิมปัญญา  เข้าใจชัดเจนเพราะว่า 

คุณครูคนใหม่ของเรา 

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงครูในบทอ่านที่ 17 เรื่อง អាកប្គូរយើង 

“คุณครูของเรา” ว่า 

រល់ប្ពឹក រពលម្កដ្ល់សាលា មញុំសតងរឃើញអាកប្គូឈររៅមុ្មថ្នា ក់រចួជាររែច។ 

- មញុំជំររែួរអាកប្គូ! (មញុំរពាលផ្សងរលើកលដ្ែំពោះផ្សង)។ 

- លារប្ចើនកូន! (ោត់រែើចទទួលមញុំ)។ 

រពលររប្ងៀន អាកប្គូពនយល់មិ្នរចោះរនឿយណ្ដយ លុោះប្ាសតែិែសទំាងអែ់យល់រម្ររៀន
បានលា។ ែំរលងោត់ពីររោះ រពាររពញរោយម្រនាែរញ្ច តនា ដូ្ចែំរលងមាដ យមញុំសដ្រ។ អាកប្គូមញុំ
ែលូត រ ុសនតមឺុ្ងមា តចំរពាោះែិែសមាិលប្ចអូែ។ រពលររើករែៀេរៅែររែររម្ើល មញុំ រឃើញពិនទុ  10 
ពណ៌ប្កហម្ជិតជារ់រលើរែៀេរៅរនោះ រែទើរសតប្គរ់ែនលឹក។ ពិនទុទំាងរនោះហាក់ដូ្ចជាសាា ម្ញញឹម្
ររែ់អាកប្គូ សដ្លរ្វើរោយមញុំរកីរយជានិចចកាុងការែិកា។ មញុំពាយម្រ្វើកិចចការរោយលាប្ររែើរ 
ជាដ្ររ រដ្ើម្បីរ្វើរោយអាកប្គូែរាយចិតត។ 

ค าแปล 
ในทุก ๆ เช้า เมื่อมาถึงโรงเรียน ฉันมักจะเห็นคุณครูยืนอยู่หน้าชั้นเรียนอยู่แล้ว 
- สวัสดีค่ะคุณครู (ฉันพูดพร้อมยกมือไหว้) 
- เป็นเด็กดีจังเลยลูก (ครูยิ้มแย้มต้อนรับฉัน) 
เวลาสอนหนังสือ คุณครูพยายามสอนให้ (นักเรียน) เข้าใจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย จนกว่า

นักเรียนทุกคนจะเข้าใจบทเรียนเป็นอย่างดี เสียงท่านไพเราะ วาจาเต็มไปด้วยเจตนาดีเหมือนแม่ของ
ฉันเลย คุณครูสุภาพเรียบร้อย แต่เข้มงวดโดยเฉพาะกับนักเรียนที่ขี้เกียจ เมื่อเปิดหนังสือเรียน ฉันเห็น
คะแนน 10 คะแนนที่เขียนด้วยสีแดงบนกระดาษเกือบทุกหน้า คะแนนพวกนี้ราวกับว่าเป็นรอยยิ้ม
ของคุณครูที่ท าให้ฉันมีความสุขในการเรียน ฉันพยายามท างานให้ดีอย่างสม่ าเสมอเพ่ือท าให้ครูสบายใจ 

จากบทอ่านข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกเรื่องได้น าเสนอภาพความใจดีของครูด้วยการกล่าวถึง
ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันของครูในระดับชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา โดยใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของครูเท่านั้น แต่หนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัย ลักษณะนิสัยที่ เป็นแบบอย่างที่ดีของครู และ
สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ลงในเนื้อหาบทเรียนด้วย 
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5.2.2 ครอบครัว  
สารัตถะในบทเรียนที่มีหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่  

1 – 3 เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ สะท้อนภาพครอบครัวในสังคม
กัมพูชาที่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติท้ังปู่ ย่า ตา ยาย น้า อา 
ป้าและลุง ดังเช่นชื่อบทเรียนว่า ប្គួសារមញុំ “ครอบครัวของฉัน” ซึ่งพบอยู่ในหนังสือเรียนทุกระดับชั้น 

บทอ่านที่ 105 เรื่อง ប្គួសារកុមាររៅណ្ដមលោះ? “ครอบครัวของเด็กน้อยไปไหนบ้าง?” ของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 กล่าวถึงสมาชิกในครอบครัวในตอนหนึ่งว่า ពុករៅរ្វើការរៅ
ររងចប្ក។ សម្ ក រៅរ្វើការសដ្រ។ រងរែីរៅររៀន។ ប្ពឹករនោះ កុមាររៅផ្សទោះ។ “พ่อไปท างานที่โรงงาน 
แม่ก็ไปท างานเช่นกัน พ่ีสาวไปเรียน เช้าวันนี้ เด็กน้อยอยู่บ้าน” แสดงถึงหน้าที่ของคนในครอบครัว
โดยพ่อแม่ไปท างานนอกบ้าน ส่วนพ่ีสาวซึ่งน่าจะอยู่ในวัยเรียนจึงต้องไปเรียนหนังสือ นอกจากนี้บท
อ่านที่ 150 เรื่อง ប្គួសារមញុំ “ครอบครัวของฉัน” ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
เพ่ิมเติมว่า 

ប្គួសារមញុំមានម្នុែសប្បំាគឺ ៖ ពុក សម្  រងរែី រងប្ររែ និងមញុំ។ ឳពុកមញុំជាកម្ែករររងចប្ក។ 
មាដ យមញុំជាកែិករ។ រងរែីមញុំោយុដ្រ់ពីរឆាា ំ ររៀនថ្នា ក់ទី ៧។ រងប្ររែមញុំោយុដ្រ់ឆាា ំ ររៀនថ្នា ក់ទី ៥។ 
មញុំជាកូនរៅោយុប្បំាមួ្យឆាា ំ ររៀនថ្នា ក់ទី ១។ ប្គួសារមញុំ  មំរ្វើការ មំររៀន និងមានទំនាក់ទំនងលា
ជាមួ្យញាតិមិ្តតជិតខ្ជង។ 

ค าแปล 
ครอบครัวของฉันมีสมาชิก 5 คน คือ พ่อ แม่ พี่สาว พ่ีชายและฉัน พ่อของฉันเป็นกรรมกรใน

โรงงาน แม่ของฉันเป็นเกษตรกร พ่ีสาวของฉันอายุ 12 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 7 พ่ีชายของฉันอายุ 10 ปี 
เรียนอยู่ชั้นปีที่ 5 ฉันเป็นลูกคนสุดท้องอายุ 6 ปี เรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 ครอบครัวของฉันขยันท างาน  
ขยันเรียน และมีความสัมพันธ์อันดีกับญาติมิตรรอบข้าง 

บทอ่านที่ 41 เรื่อง ប្គួសារមញុំ “ครอบครัวของฉัน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
ภาคท่ี 1 กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวกัมพูชาเช่นเดียวกันว่า  

លថងោទិតយ ប្គួសារមញុំជួរជំុោា ។ ឳពុកមញុំជាកម្ែករររងចប្ក។ ោត់មានោយុសែែិរប្បំាឆាា ំរហើ
យ។ មាដ យមញុំជាអាកប្គូររប្ងៀន។ ោត់មានោយុតិចជាងឳពុកមញុំប្បំាឆាា ំ។ រលាការលាកយយខ្ជង
មាដ យមញុំរៅរែ់រៅរឡើយ។ សតរលាកជររនតិចរហើយ។ រយើងជារៅរែលាញ់រហើយរោរពរលាកណ្ដ
ែ់។ មញុំមានរងប្ររែមាា ក់និងរាូនរែីមាា ក់។ រយើងជាែិែសទំាងអែ់ោា ។ រល់លថងោទិតយនិងលថងឈរ់
ែំរក់ រយើងជួយរ្វើការពុកសម្ រយើង។ 
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ค าแปล 
วันนี้วันอาทิตย์ ครอบครัวของฉันอยู่กันพร้อมหน้า 
พ่อของฉันเป็นกรรมกรในโรงงาน ท่านมีอายุ 45 ปีแล้ว แม่ของฉันเป็นครู ท่านมีอายุน้อยกว่า

พ่อ 5 ปี คุณตาคุณยายของฉันยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่แต่ท่านเริ่มแก่แล้ว เราเป็นหลานที่รักและเคารพท่าน
มาก ฉันมีพ่ีชาย 1 คน น้องสาว 1 คน พวกเราทุกคนยังเป็นนักเรียน 

ทุกวันอาทิตย์และวันหยุด เราช่วยพ่อแม่ท างาน 

 ส่วนในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการกล่าวถึงสมาชิกครอบครัวในบทเรียน
ค าศัพท์ที่ 46 เรื่อง កាុងប្គួសារ “ในครอบครัว” และบทที่ 118 เรื่อง ែមាជិកប្គួសារ “สมาชิกใน
ครอบครัว” ซ่ึงแสดงตัวอย่างค าศัพท์สมาชิกครอบครัว เช่น មាដ យ រ ឺមាា “แม่หรือมารดา”, រង “พ่ี”, 
អ ំ “ลุง”, ជីដូ្ន “ย่า, ยาย” และ ជីា “ปู่, ตา”16 เป็นต้น  

ทั้งนี้ บทอ่านข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสารัตถะในหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” มีการกล่าวถึง
สภาพครอบครัวของคนเขมรที่มีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยสมาชิก
หลายช่วงอายุ โดยในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ได้ให้ข้อมูลถึงสมาชิกครอบครัวที่มีเพียงพ่อ
แม่ลูกและกล่าวถึงความสัมพันธ์กันญาติมิตรในภาพรวม ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2  
ได้กล่าวถึงสมาชิกครอบครัวคนอ่ืน ๆ คือตาและยาย และระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมด้านการประกอบ
อาชีพของคนในครอบครัว คือการให้ภาพอาชีพของพ่อที่ท างานนอกบ้านโดยเฉพาะการไปเป็น
กรรมกรในโรงงานและยังแสดงให้เห็นว่าเด็กสมัยนั้นได้รับการศึกษาในโรงเรียน 

นอกจากนี้ สารัตถะในหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” ยังให้ความส าคัญด้านความอบอุ่นของ
ครอบครัว เนื่องจากเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ส าคัญและเป็นแหล่งบ่มเพาะคนให้เป็นไปตามที่สังคม
ต้องการ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรในแต่ละระดับชั้นได้น าเสนอเนื้อหาด้านความสัมพันธ์ของบุคคล
ในครอบครัวหรือกลุ่มเครือญาติของกัมพูชาหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่านอกจากพ่อแม่พ่ีน้องแล้ว ปู่ย่า
ตายายซึ่งเป็นสมาชิกผู้อาวุโสในครอบครัวมักมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลาน ดังเช่นที่ปรากฏใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรบทที่ 134 ซึ่งเป็นบทเพลงชื่อว่า ជីដូ្នរំរពរៅ “ยายกล่อมหลาน”  
ที่กล่าวถึงยายช่วยเลี้ยงหลานแทนพ่อแม่ท่ีต้องออกไปท างานนอกบ้านดังนี้ 

រៅរអើយរដ្ករៅ   រៅរអើយកំុយំ 

ទំរបំាយងំ   ហូររហើយរដ្ើររលង។ 

ជីដូ្ននិងរៅ   និតយរៅសតផ្សទោះ 

                                           
16 ค าว่า ជីា และ ជីដូ្ន ในภาษาเขมรสามารถแปลความหมายไดส้องแบบ คือ ปู่หรือตา และย่าหรือยาย 

เพื่อความสะดวกในงานวิจัยนี้จะใช้ค าว่า “ตา” แทนความหมายของค าว่า ជីា และ “ยาย” แทนความหมายของค า
ว่า ជីដូ្ន 
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សម្ នាងរនឿយណ្ដែ់  ដ្ករហើយែទូងផ្សង។ 

ទំាងរជើងទំាងលដ្   ទំាងមាត់សរែកកង 

ែូរែ័ពវរពំង   ររងាើលចារពូក។ 

ค าแปล 
หลานเอ๋ยนอนเสียเถอะ  หลาน (สุดท้อง) เอ๋ยอย่าร้องไห้ 
จนกระท่ังข้าวสุก   กินแล้วค่อยเดินเล่น 
ยายและหลาน   มักอยู่ที่บ้าน 
แม่ (ของหลาน) เหนื่อยนัก ถอน (กล้า) แล้วด า (นา) ด้วย 
ทั้งขาทั้งมือ   ทั้งปากร้องตะโกน 
น้ าเสียงกึกก้อง   (ท าให้) นกกระจาบตื่นตกใจ 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 มีบทอาขยานที่ 68 เรื่อง ជីដូ្នរំរពរៅ  
“ยายกล่อมหลาน” 

រគងរៅៗ រៅកំុយំ  ភាង ក់រឡើងញំំុានំរោយសឆាតណ្ដ៎ា ! 
ពុកសម្ មិ្នរៅរៅរ្វើការ   លុោះលាង ចកាលណ្ដេលិប្តលរ់។ 

ឥលូេជីដូ្នរប្ចៀងរំរព  រៅកំុោា ន់រគាររគងរោយែារ់ 
ជីដូ្នថ្នែ ក់ថាម្រៅែំនពវ   ្ំរឡើងររៀនែពវមុ្មេជិាា ។ 

ค าแปล 
นอน ๆ เถอะ หลาน (สุดท้อง) อย่าร้องไห้  เมื่อตื่นกินขนมให้อิ่มเถิดหนา  

พ่อแม่ไม่อยู่ไปท างาน     ตอนเย็นย่ าถึงจะกลับมา 
เวลานี้ยายร้องเพลงกล่อม   หลานอย่าครุ่นคิดนอนให้เต็มอ่ิม 
ยายทะนุถนอมหลานรัก   เมื่อเติบใหญ่เรียนรู้ทุกวิชา 

บทอาขยานทั้งสองบทข้างต้นกล่าวถึงลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยายเป็นผู้เลี้ยงดู
หลานที่ยังเล็ก ในขณะที่พ่อกับแม่ของเด็กท่ีต้องออกไปท างานอย่างหนักเพ่ือหาเลี้ยงชีพ ถึงแม้ไม่มีการ
ระบุถึงการท างานของพ่อแม่ในสมัยนั้นอย่างชัดเจนแต่จากลักษณะงานที่ปรากฏในบทอ่านที่  134  
ท าให้เห็นถึงการท านา ทั้งนี้หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมที่แสดงถึง
ความรักและความเอาใจใส่ของยายที่มีต่อหลานที่เฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอความสัมพันธ์ของสมาชิกอาวุโสและลูกหลานในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ที่มักอยู่ในรูปการท ากิจกรรมร่วมกันเช่น การร้องเพลงกล่อมและการเล่า
นิทาน ดังเช่นในบทอ่านที่ 61 เรื่อง ជីដូ្នមញុំ “ยายของฉัน” ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
ภาคท่ี 1   
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ជីដូ្នមញុំមានចំនាែ់រនតិចរហើយ។ ែក់ោត់ែាូ េ មាងរកាងរនតិច។ រៅរលើលផ្សទមុ្មមាន 
សាា ម្ប្ជួញ សតោត់រៅរហ័ែរហួន រហើយមានទឹកមុ្មញញឹម្ជានិចច។ ោត់ប្ររងរប្រៀរមលួនជាដ្ររ
រដ្ើម្បីជួយរ្វើការ្រផ្សទោះ។ រពលឳពុកមាដ យមញុំអរញ្ា ើញរៅរ្វើការ ោត់រប្ចៀងរំរពរៅយ ងពីររោះ។ 
រពលយរ់ោត់សតងដំ្នាលររឿងរប្ពងលាៗ  រោយរៅៗ សាដ រ់។ រយើងរៅចងចំាររឿងនិទានលាៗ  ររែ់
ជីដូ្នជានិចច។ 

ค าแปล 

ยายของฉันเริ่มแก่แล้ว ท่านมีผมหงอก หลังโก่งเล็กน้อย บทใบหน้ามีความเหี่ยวย่น แต่ท่าน
ยังกระฉับกระเฉงและมีหน้าตายิ้มแย้มอยู่เสมอ ท่านเตรียมพร้อมช่วยเหลืองานบ้านอยู่ตลอด เมื่อพ่อแม่
ไปท างาน ท่านร้องเพลงกล่อมหลานอย่างไพเราะ ตอนกลางคืนท่านเล่าต านานนิทานดี ๆ ให้หลาน ฟัง 
เราจดจ านิทานดี ๆ ของท่านได้เสมอ 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างญาติผู้ใหญ่กับหลาน
จ านวนในบทอ่านที่ 81 เรื่อง ជីានិទានររឿង “ตาเล่านิทาน” 

ជីាមញុំមានោយុចិតែិរឆាា ំរហើយ។ ពុក-មាត់ ពុកច ា្ រ និងែក់ោត់មានពណ៌ែែំប្ពរែ។ 
រ្ែញោត់បាក់អែ់។ ថ្នព ល់ោត់ផ្សត។ សែបកោត់ប្ជីេប្ជួញ។  យរ់រនោះ រប្កាម្ពនលឺ ប្ពោះចនទ រលើ
រនហាលមុ្មផ្សទោះ ោត់អងរុយនិទានររឿងរោយរៅៗ សាដ រ់។ រយើងរម្ើលកាយេកិារររែ់ោត់បាន
យ ងចាែ់។ ោត់និយយ ម្ដងរលើកលដ្រៅខ្ជងរនោះ ម្ដងរលើកលដ្រៅខ្ជងរនាោះ។ ជួនកាល ោត់រ្វើ
មុ្មរែពារ់រែរពានរហើយរពាលតំអូញតំសអរ។ រពលមលោះ ោត់ររញ្ច ញែំរលងខ្ជល ំងៗ ប្ារ់ាម្ែំដី្
ររែ់តួអងរកាុងររឿង។ រយើងសាដ រ់ោត់យ ងជក់ចិតត រហើយរែើចែរាយរកីរយ។ ររឿងនិទានរនោះ  
រ្វើរោយរយើងមញុំរកីរយរភលចការរនឿយហត់ពីរពលលថង។ 

ค าแปล 

ตาของฉันอายุเกือบเจ็ดสิบปีแล้ว ท่านมีหนวด เคราและผมขาวสะพรั่ง ฟันหักหมดแล้ว  
แก้มตอบและหนังเหี่ยวย่น ใต้แสงจันทร์คืนนี้ ที่ชานเรือน ท่านนั่งเล่านิทานให้หลาน ๆ ฟัง เราเห็น
ท่าทางของท่านอย่างชัดเจน ท่านเล่า (นิทาน) ยกมือไปข้างนู้นทีข้างนี้ที บางครั้งก้มหน้างุดห่อเหี่ยว
แล้วพูดคร่ าครวญ บางครั้งก็พูดเสียงดังเลียนเสียงตามตัวละครในเรื่อง เราชอบฟังท่าน (เล่านิทาน) 
แล้วหัวเราะชอบใจ นิทานเรื่องนี้ท าให้พวกเราสนุกจนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อตอนกลางวัน 

บทอ่านข้างต้นให้รายละเอียดทางกายภาพของปู่ย่าตายายที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ โดยลักษณะที่มี
ร่วมกันคือ ปู่ย่าตายายมักเป็นคนเลี้ยงหลานโดยการร้องเพลงหรือเล่านิทานให้ฟัง ซึ่งหนังสือเรียนชั้นปี
ที่ 3 ได้เพ่ิมเติมเนื้อหาที่บรรยายท่าทางการเล่านิทานที่เป็นไปตามตัวละครในเรื่องเพ่ือท าให้นักเรียน
สามารถจินตนาการตามเรื่องท่ีอ่านได้ 
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นอกจากนี้บทอ่านหลายบทได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของครอบครัวชาวเขมรที่อยู่ ในสังคม
เกษตรกรรม เช่น บทอ่านที่ 79 เรื่อง ពុកសម្ ដំ្អវីមលោះ? “พ่อแม่ปลูกอะไรบ้าง?” ของหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ที่กล่าวถึงพืชหลายชนิดที่พ่อแม่ปลูกไว้ในสวน อาทิ กล้วย ฝรั่ง แตงกวา หนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 กล่าวถึงการท าสวนผักไว้ที่หลังบ้านเพ่ือบริโภคเช่นกันในบท
อ่านที่ 43 เรื่อง ែួនរសនលប្គួសាររយើង “สวนผักของครอบครัวฉัน” ตอนหนึ่งว่า រល់ឆាា ំ រោយសារ
លផ្សទដី្ដូ្ចរនោះ សម្ រយើងែនសំែំលចបានរប្ចើន រោយមិ្នចំបាច់រៅទិញរសនលឯផ្សារ។ “ทุก ๆ ปี ด้วยพ้ืนดินนี้ 
แม่ของเราเก็บออมได้มาก เพราะไม่จ าเป็นต้องไปซื้อผักที่ตลาด” และบทอาขยานที่ 48 เรื่อง ម្ហូរដ្ ឆាង ញ់ 

“อาหารอร่อย” ดังเนื้อเรื่องว่า  

កាុងែួនរសនលខ្ជងរប្កាយផ្សទោះ  លែពរកាត រជីប្ម្ោះដុ្ោះលាលាោះ 

ប្តលាចនរនាងសផ្សលរែាកែាោះ   រសនលរប្ចើនណ្ដែ់ពុកសម្ ោំ។ 

រពលបាយម្ហូរឱជារែ   កលិនឆងុយឥតរមាោះជាប្រចំា 

រសនលអនលក់រយើងរពញកាល ំ    សម្ រយើងចំនំាររោះកាុងែួន។ 

ค าแปล 

ในสวนผักข้างหลังบ้าน   กะหล่ าปลีผักชีมะระงอกงาม 
ฟักเขียวบวบออกผลดก    ผักมากมายที่พ่อแม่ปลูก  

เมื่อ (ท าเป็น) อาหารรสอร่อย   กลิ่นหอมไม่มีผิดเป็นประจ า  
ผักลวกจิ้มหนึ่งจาน    (ท่ี) แม่ของเราเก็บมาจากสวน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่าสารัตถะส าคัญในหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” แสดงถึงภาพวิถีชีวิตและ
ลักษณะของครอบครัวชาวกัมพูชาที่เป็นครอบครัวขยาย ภายในครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกหลาย
ช่วงอายุ อาศัยอยู่รวมกันหรือมีบ้านอยู่ใกล้กัน เนื่องจากการด ารงชีวิตที่เป็นสังคมการเกษตรแบบเก่า
ที่ต้องอาศัยแรงงานจากคนครอบครัว ซึ่งมีอาชีพท าเกษตรกรรรมโดยเน้นการท านาและการปลูก
พืชผักสวนครัวไว้บริโภคเองในครัวเรือน  

 

5.2.3 ทัศนียภาพ  
สารัตถะในหัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3  

เป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของกัมพูชา โดยเน้นย้ าถึงความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่ประกอบด้วยแม่น้ า ทะเล ภูเขา ป่าไม้ และกล่าวถึงความงดงามของมรดก
ทางวัฒนธรรม คือปราสาทโบราณที่แสดงถึงอารยธรรมตั้งแต่อดีต  
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หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 บทที่ 153 เรื่อง កម្ពុជាលារែែ់អសាច រយ “กัมพูชา
งดงามน่าอัศจรรย์” ซึ่งเป็นบทเพลงที่ร้องตามท านองเพลง ឱ! លផ្សទរែរកសមែរ “โอ้! แผ่นดินเขมร”  
ได้กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของกัมพูชา ดังเนื้อร้องว่า 

១-ឱ! លផ្សទរែរកសមែរ លថងសមភលឺថ្នល  
លារែែ់អសាច រយ   ចំការសរែរែូេ។ 

២-លប្ពភាំប្បាសាទ  រលសាា តរពកកូេ 
ទរនលែមុ្ប្ទផ្សលូេ   រយើងប្តូេការពារ។ 

៣-កសាងកាល ខ្ជល ំង ឈាោះខ្ជែ ំងប្គរ់ប្ោ 
ែំរូរម្ហិមា   រងុររឿងអសាច រយ។ 

ค าแปล 
โอ้แผ่นดินเขมร  (ทุก) วันเดือนแจ่มใส 

งดงามอัศจรรย์   สวนทุ่งนาข้าว 
  ป่าเขาปราสาท  ท้องทุง่ดงามนักหนา 

แม่น้ าทะเลถนน   เราต้องปกป้องรักษา 
  สร้างความกล้าหาญ ชนะศัตรูทุกครา 

สมบูรณ์มหึมา   รุ่งเรืองอัศจรรย์  

บทเพลงข้างต้นเป็นการแสดงภาพว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพงดงาม  
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและควรช่วยกันดูแล
รักษา ทั้งนี้การน าบทเพลงมาใช้ในการสอนช่วยสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ของนักเรียนและ
สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจหรือจดจ าเนื้อหาได้ง่าย  

บทอ่านที่ 81 เรื่อง មាតុភូមិ្រយើង “ประเทศของเรา” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
ภาคที่ 2 กล่าวทรัพยากรทางธรรมชาติของกัมพูชาโดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของภูมิ
ประเทศดังนี ้

រែទើសតប្គរ់កសនលង មាតុភូមិ្រយើងមានែម្បតតិ្ម្ែជាតិលាៗ ជារប្ចើន។ រៅកណ្ដដ លមាតុភូមិ្ 
ទរនលសារផ្សដល់ប្តីប្គរ់ប្ររភទ។ ទរនលរម្គងរហូរកាត់ពីរជើងរៅតបូង រហើយសរកជារួនរៅរជធានី 
ភាំរពញ។ រៅាម្ដ្ងទរនលរម្គងរនិងទរនលនានា ដំ្នំារប្ចើនមុ្មដុ្ោះរមៀេរែ្ត់។ រៅប្ពំប្រទល់ភាគ
ខ្ជងរជើង ភាំដ្ងសរកជាកំសពងការពារមាតុភូមិ្។ រៅាម្ភូមិ្ភាគឯរទៀតមានែមុ្ប្ទទរនល រឹងរួ ភាំតូច
្ំ រដ្ើម្រាា ត សរ  ្ យូងថែ តបូង លប្ពរឈើលាៗ និងែតវប្គរ់ប្ររភទ។ ពិរែែមាតុភូមិ្រយើងមានប្រសាទ
អងររេតតលាអសាច រយ រហើយលបីលាញរលើែកលរលាក។  រយើងរែលាញ់មាតុភូមិ្រយើងណ្ដែ់  
រប្ពាោះែំរូរែម្បតតិ្ម្ែជាតិនិងលារែែ់រំប្ពង។ 
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ค าแปล 
แทบจะทุกแห่งในประเทศของเราที่มีสมบัติทางธรรมชาติที่สวยงามจ านวนมาก  ในพ้ืนที่ภาค

กลางของประเทศ โตนเลสาบเป็นแหล่งของปลาทุกชนิด แม่น้ าโขงไหลตัดผ่าน (ประเทศ) เหนือจรดใต้ 
แล้วแบ่งสาขาออกเป็นแม่น้ า 4 สายที่กรุงพนมเปญ ตามริมแม่น้ าโขงและแม่น้ าต่าง ๆ พืชพันธุ์หลาย
ชนิดงอกงามเขียวขจี ในพ้ืนที่พรมแดนทางภาคเหนือ (มี) เขาพนมดงรักเป็นก าแพงป้องกันประเทศ 
ส่วนตามพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ มีทะเล แม่น้ า บึง ภูเขาน้อยใหญ่ ต้นตาล แร่ถ่านหิน เพชรพลอย ป่าไม้
หนาแน่น และสัตว์ทุกชนิด ที่พิเศษคือประเทศของเรามีปราสาทนครวัดที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และ มี
ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เรารักประเทศของเรามาก เพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติทางธรรมชาติและมี
ความสวยงาม 

บทอาขยานที่  109 เรื่อง ែម្បតតិ្ម្ែជាតិកម្ពុជា “สมบัติทางธรรมชาติของกัมพูชา”  
ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของกัมพูชาเช่นกันว่า 

ទឹកដី្កម្ពុជា   ទីនានាសែនែំរូរ 

ទរនលែទឹងរឹងអូរ   លប្ពសាគររឈើតបូងសរ  ។ 

រលសរែចារចំការ  ផ្សដល់ផ្សលាររៀងរល់សម 

ដូ្ចរនោះរយើងប្តូេសត  នំាោា សថនិងការពារ។ 

ค าแปล 
ผืนแผ่นดินกัมพูชา  พ้ืนที่นานาแสนสมบูรณ์  
แม่น้ าคลองบึง    ท้องทะเลป่าไม้ถ่านหิน 
ทุ่งนา สวน (และ) ไร่  ให้ผลผลิตทุก ๆ เดือน 
ดังนั้นเราจึงต้อง   ร่วมมือกันรักษาและปกป้อง 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ยังเน้นย้ าความส าคัญของความอุดมสมบูรณ์และ 
ให้ข้อมูลด้านทรัพยากรทางธรรมชาติในกัมพูชาเพ่ิมเติม ดังเช่นเนื้อหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ าถูก
น ามาสอนในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทั้งสองระดับชั้น คือแม่น้ าโขงซ่ึงเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตชาวกัมพูชาที่ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและท าการประมง ดังบทอ่านที่ 101 
เรื่อง ទរនលរម្គងរ “แม่น้ าโขง” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 2 ได้อธิบายข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับแม่น้ าโขงว่า  

ទរនលរម្គងរគឺជាទរនលមួ្យ្ំជាងរគរៅកម្ពុជានិងរៅតំរន់ោែីុោរគាយ៍។ ទរនលរម្គងរជាចំន
ងមិ្តតភាព្ម្ែជាតិលនប្ររទែទំាងរីរៅឥណឌូ ចិន ៖ កម្ពុជា រេៀតណ្ដម្ ឡាេ។ រល់ឆាា ំទឹកហូរនំាដី្
លារ់ដ្ មានជីជាតិ ម្កររសាចរែពាម្ររណ្ដដ យមាត់ទរនល។ ដំ្នំាសដ្លឋិតរៅាម្ដ្ងទរនលរនោះ
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លូតលាែ់រែែ់រំប្ពង។ ទឹកទរនលថ្នល យង់ផ្សដល់ប្រភពប្តីយ ងរររូិរ។ ទំាងលថងទំាងយរ់ អាករនសាទ
មិ្ន្ុញប្ទាន់នឹងរង់ែំនាញ់ចារ់ប្តីរឡើយ។  

ค าแปล 
แม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม่น้ าโขงเป็น

พรมแดนธรรมชาติของสามประเทศในอินโดจีน คือ กัมพูชา เวียดนาม ลาว ทุกปีแม่น้ าจะพัดพาดิน
ตะกอนที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติมาทับถมกันอยู่ที่ปากแม่น้ า พืชที่อยู่ตามริมแม่น้ านี้เจริญงอกงาม แม่น้ าใส
สะอาดเป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์ ชาวประมงไม่เบื่อหน่ายที่จะทอดแหจับปลาทั้งวันทั้งคืน  

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงความส าคัญแม่น้ าโขงในบทอาขยานเรื่อง  
សម្គងរទឹកជន់ “แม่น้ าโขงไหลเอ่อ” ใจความว่า 

រយើងមញុំឈរគយគន់  ទឹកជំនន់ជន់រហៀេហូរ 

សមសទឹកហាក់ថងួចថងូរ  រកៀេែំនាត់អសណដ តប្ា។ 

សម្គងរនំាជីជាតិ   ផ្សដល់រោយញាតិជាតិរមម្រ 

រយើងមំសថរកា   ចំនងសមសទឹកមិ្តតភាព។ 

ค าแปล 
พวกเรายืนมองดู   แม่น้ าไหลเอ่อล้น 
สายน้ าหากคร่ าครวญ  เกี่ยวสวะล่องลอยมา 
แม่โขงน าปุ๋ยธรรมชาติ  ให้แก่ญาติชาติเขมรา 
พวกเราจงรักษา   แหล่งน้ าแห่งมิตรภาพ   

บทอ่านข้างต้นที่ใช้ชื่อเรื่องคล้ายกันว่า ទរនលសម្គងរ “แม่น้ าโขง” แสดงถึงความงดงามของ
แม่น้ าโขงที่ใสสะอาด และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ทั่วไปของแม่น้ าว่าเป็นแหล่งอาหารและยังพัด
พาดินตะกอนที่เป็นดั่งปุ๋ยธรรมชาติ ช่วยท าให้พ้ืนที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ เปรียบดั่งสายน้ าแห่ง
มิตรภาพ การกล่าวถึงแม่น้ าโขงที่เป็นพรมแดนทางธรรมชาติของสามประเทศในอินโดจีน แสดงถึงการ
ให้ความส าคัญกับอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยไม่ได้นับรวมประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศใน
คาบสมุทรอินโดจีนที่มีอาณาเขตติดกับกัมพูชาและมีแม่น้ าโขงไหลผ่านประเทศเช่นกัน นอกจากนี้
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ยังมีการน าเสนอเนื้อหาเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ชั้นปีที่ 2 คือการสอนให้นักเรียนต้องรู้จักรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงแม่น้ าโขง  
ดังใจความตอนท้ายในบทอาขยานว่า រយើងមំសថរកា ចំនងសមសទឹកមិ្តតភាព។ “พวกเราจงรักษา 
แหล่งน้ าแห่งมิตรภาพ”  

จะเห็นได้ว่า สารัตถะส าคัญที่มีร่วมกันเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของกัมพูชา คือการแสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์และความงดงามด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 
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เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมทั้งหมดและมีการสอนด้วยบทเพลงซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนที่
ยังเป็นเด็กประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่วนเนื้อหาที่ปรากฏหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 – 3 เป็นการให้
รายละเอียดที่ชัดเจนของทรัพยากรทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นบทอ่านแบบสั้น ๆ หรือบทอาขยานที่
สามารถท่องจ าได้ง่าย  

 สารัตถะส าคัญในหัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” ด้านวัฒนธรรมของกัมพูชามีการแสดงถึง
ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมโบราณ ดังในบทเรียนที่ใช้หัวข้อคล้ายกันคือ ប្បាសាទរូរណ “ปราสาท
โบราณ” มีเนื้อหาที่น าเสนอภาพประเทศกัมพูชาที่มีปราสาทหินโบราณมากมายและมีชื่อเสียงโด่งดัง 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยปราสาทหินเหล่านี้ เป็นมรดกของบรรพบุรุษและ
สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของกัมพูชาในอดีต  

 บทอ่านที่ 92 เรื่อง ប្បាសាទរូរណ “ปราสาทโบราณ” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
2 ภาคท่ี 2 ได้ยกตัวอย่างปราสาทโบราณที่ส าคัญคือปราสาทนครวัด โดยกล่าวถึงความเป็นสัญลักษณ์
แห่งความรุ่งเรืองของกัมพูชาในอดีตว่า 

រៅកម្ពុជា ដូ្នារយើងបានកសាងប្រសាទែិលាជារប្ចើន។ កាុងរណ្ដដ ប្បាសាទទំាងរនាោះ 
អងររេតតបានទាក់ទាញរទែចរពិភពរលាករោយម្កទែសនារហើយរកាតែររែើរប្គរ់ៗ ោា ។  
អងររេតតមានកាច់រចនាលាេចិិប្តលប្ករលង។ ែពវលថង ប្បាសាទរនោះរៅរ ហ្ ញរូររងែ ហ្ ដ្សដ្ល។ 
អងររេតតជាអចឆរយិេតាុទីប្បំាពីរកាុងពិភពរលាក។ ទង់ជាតិរូរប្បាសាទអងររេតត ជានិមិ្តតរូរនាែម័្យ
កាលដ្ រងុររឿងររែ់ប្រជាជនរយើង។ 

ค าแปล 
 ในกัมพูชา บรรพบุรุษของเราได้สร้างปราสาทหินจ านวนมาก  ในบรรดาปราสาทเหล่านั้น 
ปราสาทนครวัดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทุกคนทั่วโลกให้มาเที่ยวและชื่นชม ปราสาทนครวัด
ประดับลวดลายที่วิจิตรงดงามมาก ปัจจุบันนี้ ปราสาทแห่งนี้ยังมีความสวยงามเช่นเดิม ปราสาทนคร
วัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ล าดับที่ 7 ของโลก ธงชาติรูปปราสาทนครวัด เป็นเครื่องแสดงถึงช่วงเวลาที่
เจริญรุ่งเรืองของประชาชนของเรา 

ส่วนบทอ่านที่ 118 เรื่อง ែំរែ់ប្បាសាទរុរណសមែរ “ความงดงามของปราสาทโบราณของ
เขมร” ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงทัศนียภาพที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของ
ปราสาทโบราณในภาพรวม ดังนี้ 

រៅរលើទឹកដី្លនរដ្ឋកម្ពុជា មានែល់ប្បាសាទែិលាជារប្ចើន។ ប្បាសាទទំាងរនាោះឋិតរៅកាុង
សមតតមួ្យចំនួនដូ្ចជា ៖ រែៀម្ររ កំពង់ចាម្ ាសកេ។ ប្បាសាទទំាងរនោះ មលោះបាក់សរកប្ទរឌរប្ទាម្  
មលោះរទៀតរៅមានរូររងលារៅរឡើយ។ ប្បាសាទសដ្លរៅរែែែល់មានកបូនកាត់រចនាឆាល ក់ភាា រ់រលើ
ផ្កទ ំងថែ។ កាច់រចនារនោះមានែភាពរែែ់ញញឹម្រែ់រររ ើក។ រនោះរញ្ជា ក់រោយរឃើញថ្ន កាលែម័្យ
មុ្នរនាោះ ប្រជាពលករកម្ពុជាមានរទពរកាែលយខ្ជងែិលបោះ គំនិតរិុនប្រែរ់កំររកគូប្រដូ្ចបាន។ 
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ែិលាប្បាសាទរករដំ្សនលទំាងរនោះ ជាកញ្វ ក់ឆលុោះរោយរឃើញភាពែំរូររុងររឿង ថ្នា ំរថាើងែម័្យរនាោះ។ 
រទាោះជាបាក់សរករហើយក រោយ ក រចចុរបនារនោះ ែិលាប្បាសាទទំាងរនាោះរៅសតររញ្ច ញែំរែ់រងាូត
ពិភពរលាក។ 

ค าแปล 
 บนผืนแผ่นดินของประเทศกัมพูชายังมีปราสาทหินอยู่จ านวนมาก ปราสาทเหล่านั้นตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่หลายจังหวัด เช่น เสียมเรียบ ก าปงจาม และตาแก้ว ปราสาทเหล่านี้ บางแห่งแตกหักทรุดโทรม 
บางแห่งยังคงมีสภาพงดงาม ปราสาทหินที่เหลืออยู่มีการแกะสลักภาพติดกับผนัง ภาพแกะสลักนี้ยังมี
สภาพงดงามเหมือนมีชีวิต สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อสมัยที่เจริญรุ่งเรืองนั้น ประชาชนกัมพูชามี
ความสามารถด้านศิลปะดุจเทพสร้าง ความคิดความช านาญไม่มีใครเทียบได้ ปราสาทหินที่เป็นมรดก
เหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองสมัยนั้น แม้ว่าปราสาทจะแตกหักไปบ้างก็ตาม  
แต่ในปัจจุบันปราสาทหินยังคงอวดความงดงามต่อโลก 
 สารัตถะส าคัญในหัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” อีกประการหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 คือ สภาพสังคมในระบอบการปกครองใหม่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
เปิดรับการค้าจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบริบททางสังคมในกัมพูชาขณะนั้น
หลังจากการถอนกองก าลังทหารของเวียดนามออกจากกัมพูชาใน ค.ศ. 1989 และมีการพัฒนา
ประเทศกัมพูชาท าให้เริ่มมีการยอมรับระบบตลาดการค้าเสรีและเปิดประเทศมากขึ้น ถึงแม้ว่ายังเป็น
การปกครองในระบอบสังคมนิยม  

สภาพความเจริญทางเศรษฐกิจนี้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายด้านการคมนาคมทั้ง
ทางบกและทะล ดังเช่น หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 กล่าวถึงการคมนาคมทาง
เครื่องบินใน บทอ่านที่ 86 เรื่อง លានយនតរហាោះរពា ិ្៍ចិនតុង “สนามบินโปเจินตง” ว่า 

រៅាម្ររណ្ដដ យផ្សលូ េជាតិរលមរួនប្រសហលជាដ្រ់កីឡូសម្ ត ខ្ជងលិចទីប្ករងភាំ រពញ  
ខ្ជងរឆវងលដ្គឺលានយនតរហាោះរពា ិ្៍ចិនតុង។ ទីរនោះជាចំនតោកាែយនមួ្យយ ង្ំ។ រៅមុ្មអោរ
ដ្ លា ្ំ  មពែ់ ែំររ់ទទួលអាកដំ្រនើ រ  មានេថីិោកាែចរណ៍មួ្យរររែែើ រ្ង សេងអនាល យ។  
រពលោកាែយនរឡើងរចុឺោះ ទីរនោះមានរភញៀេជាតិនិងអនតរជាតិយ ងអ ូអរ។ លានយនតរហាោះរនោះផ្សដល់
ការ្យរែួលកាុងការប្បារែ័យទាក់ទងរវងប្រជាជនរយើងនិងប្ររទែជាមិ្តត។ 

ค าแปล 
ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากกรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 

กิโลเมตร ทางด้านซ้ายคือสนามบินโปจินตง สถานที่นี้เป็นที่จอดเครื่องบินใหญ่แห่งหนึ่ง ด้านหน้ามี
อาคารที่สวยงามขนาดสูงใหญ่ส าหรับต้อนรับนักเดินทาง มีลานบินหนึ่งแห่งเป็นทางเรียบทอดยาว
ออกไป เมื่อมีเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด (ท าให้) ที่แห่งนี้มีแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศคับคั่ง  
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สนามบินแห่งนี้ช่วยอ านวยความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนของเราและ
ประเทศท่ีเป็นมิตร 

การคมนาคมทางทะเลที่ปรากฏหนังสือเรียนทั้งสองระดับชั้นมีการยกตัวอย่างเมืองท่าที่
ส าคัญคือก าปงโสม (กรุงพระสีหนุ) โดยบทอ่านที่ 91 เรื่อง ែំរែ់កំពង់សផ្សកំពង់រសាម្ “ความงดงาม
ของท่าเรือก าปงโสม” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 เป็นการกล่าวถึงความงดงาม
และทัศนียภาพของท่าเรือก าปงโสมดังนี้ 

រពលលាង ច ររើរយើងបានរៅរលងរឆារមាច់កំពង់រសាម្ រយើងនិងរឃើញរទែភាពដ្ ប្តកាល
គួររោយគយគន់។ មយល់ជំរនាររក់ររំភើយ។ លផ្សទទឹកសប្រពណ៌រៅជារមៀេមចី។ រលក្ំៗ ហាក់ដូ្ចពែ់
ររ់មឺុ្នរត់ម្ករបាកមលួននិងរឆារមាច់ែ។ ែតវររំពរហើរលវតលលវរ ប្រោះទឹក។ រគលឺែូរែំរលងនាវ
លាន់ប្កលួចលំហរេហា។ នាវទំាងរនាោះែុទធសតមានចងទង់ជាតិប្ររទែមលួន។ ឯនាយ រកាោះជារប្ចើន
រប្រៀរបាននិងកបា ល់្ំៗ រកឿងកណ្ដដ លែមុ្ប្ទ។ រពលយរ់ម្កដ្ល់ រែើនមួ្យមពែ់រោយែញ្ជា  
រភលើងរមៀេ ប្កហម្ េលិចុោះរឡើងដ្ល់នាវទំាងឡាយសដ្លប្តូេចូលចត។ រទែភាពកំពង់សផ្សកំពង់រសាម្
ផ្សដល់រសាភណភាពលាលប្កសលង។ 

ค าแปล 
ตอนเย็น หากเราได้ไปเที่ยวที่หาดทรายก าปงโสม เราจะเห็นทัศนียภาพที่ตระการตาน่าจับตา

มอง สายลมพัดโบก ผืนน้ าเปลี่ยนเป็นสีเขียว มีคลื่นใหญ่คล้ายกับงูนับหมื่นตัวซัดเข้าฝั่งชายหาดสีขาว 
นกนางนวลบินเรี่ยอยู่เหนือผิวน้ า เขาได้ยินเสียงเรือดังกึกก้องทั่วท้องฟ้า เรือเหล่านั้นล้วนแต่ผูกธงชาติ
ประเทศของตน ฝั่งโน้นเกาะมากมายเปรียบได้กับเรือใหญ่ลอยอยู่กลางทะเล  เมื่อถึงตอนกลางคืน 
ประภาคารสูงส่องสัญญาณไฟสีเขียว สีแดง หมุนขึ้นลงไปยังเรือทั้งหลายที่จอดเทียบท่า ทัศนียภาพ
ท่าเรือก าปงโสมมีความสวยงามอย่างยิ่ง 

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงท่าเรือก าปงโสมเช่นเดียวกันในบทที่ 113 
เรื่อง ទិដ្ឋភាពសផ្សកំពង់រសាម្ “ทัศนียภาพท่าเรือก าปงโสม” ซึ่งมีใจความว่า  

រៅប្ករងកំពង់រសាម្មានកំពង់សផ្ស្ំលាមួ្យ។ កំពង់សផ្សរនោះោចរោយនាវដឹ្កទំនិញរចញ
ចូលបានរោយរែួល។ រៅរពលកបា ល់ម្កដ្ល់ម្ដងៗ ការរលើកោក់ទំនិញប្រប្ពឹតត រៅជារ់ 
ឥតោក់។ មា ែីុនែទូចរលើកយកឡំាងហីរ្ំៗ ម្កោក់រលើសផ្ស។ កម្ែករលីសែងអីវ ន់រៅោក់កាុង 
រថយនត។ រៅចរនាល ោះរកាោះជារប្ចើន កបា ល់យម្លាតរោតទង់ប្កហម្រ្វើចរចរណ៍រៅម្ក។ កំពង់
រសាម្តផ្កា រ់ម្ករដ្ឋធានីភាំរពញរោយផ្សលូេររទោះរភលើងមួ្យ សដ្លរប្រៀរបានរៅនិងែរលែ្ម្។  
ពីអតីតកាល កំពង់រសាម្ជារឆារែមុ្ប្ទមានែុទធសតលប្ពរកាងកាងនិងមាច់ែកបុែ។ ឥលូេ កំពង់សផ្ស
ដ្ លាប្រណីតរនោះកាល យជាទីប្ករងមួ្យដ្ ែំខ្ជន់ររែ់ប្ររទែកម្ពុជារយើង 
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ค าแปล 
เมืองก าปงโสมมีท่าเรือขนาดใหญ่สวยงามแห่งหนึ่ง ท่าเรือนี้สามารถให้เรือขนส่งสินค้าแล่น

เข้า – ออกได้โดยสะดวก เมื่อมีเรือใหญ่มาถึงแต่ละครั้ง (จะมี) การขนสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่หยุด 
เครื่องยนต์ยกลังสินค้าใหญ่ ๆ มาวางไว้ท่าเรือ กรรมกรแบกหามสิ่งของไปไว้ที่รถ ตามซอกเกาะแก่ง
จ านวนมากมียามลาดตระเวนเสียบธงสีแดงเป็นสัญญาณจราจรไป – มา จากจังหวัดก าปงโสมต่อมายัง
กรุงพนมเปญทางรถไฟเปรียบได้กับเส้นเลือด เมื่ออดีตกาล ก าปงโสมเป็นชายทะเลที่มีแต่ป่าโกงกาง
และหาดทรายขาว เดี๋ยวนี้ ท่าเรือที่สวยงามประณีตนี้กลายเป็นเมืองที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
กัมพูชาของเรา 
 สารัตถะส าคัญที่มีร่วมกันของบทอ่านข้างต้นเป็นการแสดงสภาพความงดงามของท่าเรือ  
ก าปงโสมที่มีเรือจ านวนมากสัญจรไป – มาอย่างคับคั่ง หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3  
ให้รายละเอียดเพิ่มเติมของเรือเหล่านี้ว่าเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งกระจาย
สินค้าไปยังกรุงพนมเปญ สะท้อนภาพความเจริญทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงให้ก าปงโสมกลายเป็น
เมืองที่ส าคัญแห่งหนึ่งของกัมพูชา 

5.2.4 ประชาชน  
สารัตถะในหัวข้อเรื ่องหลัก “ประชาชน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั ้นปีที ่ 1 – 3 

กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวเขมรในอาชีพต่าง ๆ เช่น นักเรียน แพทย์ กองก าลังอาสา และทหาร เป็นต้น 
โดยให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีตามบทบาททางสังคมของตน เพ่ือสร้างความ
เจริญก้าวหน้าของแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลแก่เด็กนักเรียน
เพ่ือให้รู้จักหน้าที่และเติบโตเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การเป็นพลเมืองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนอย่าง
เต็มความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย หน้าที่ของเด็กที่ปรากฏในหนังสือเรียนจึงมักเป็น
การสอนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดังเช่น บทอาขยานที่ 143 เรื่อง ររៀនពួករយើងររៀន “เรียนพวกเรา
เรียน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ว่า 

១-ររៀនៗពួករយើងររៀន   កំុខ្ជែ ែ់រអៀនររៀនរោយរចោះ  
រោយមានតំររោះរចោះរ្វើការ   កសាងោាែ រំររ ើប្រជាជន។ 

២-រសាែ ោះប្តង់យកអែ់កំលំាងកាយ ោែ នរនឿយណ្ដយរហើយោែ ន្ុញប្ទាន់ 
រយើងររៀនៗរោយទាន់    រោយបានប្គរ់ប្ោន់ទាន់ជាតិប្តូរការ។ 

ค าแปล 
เรียน ๆ พวกเราเรียน   อย่าขี้เกียจเรียนให้แจ้ง 
ให้มีความรู้ (และ) รู้จักท างาน  สร้างตัวตนรับใช้ประชาชน 



  92 

ซื่อสัตย์ให้เต็มก าลังกาย   ไม่มีเหนื่อยและไม่เบื่อหน่าย 
เราเรียน ๆ ให้ทัน   ให้ครบครันทันชาติต้องการ 

บทอาขยานข้างต้นมีเนื้อหาที่สอนให้เด็กตั้งใจเรียน อย่าเกียจคร้านหรือเบื่อหน่าย รู้จักท างาน
อุทิศตน เพ่ือกลายเป็นคนที่เพียบพร้อมตามที่ชาติต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับบทอาขยานในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เรื่อง រំនងមញុំ “ความปรารถนาของฉัน” ที่ระบุว่าการเป็นพลเมืองที่ดีคือ
การปฏิบัติตามหน้าที่ของตนซึ่งหน้าที่ของเด็กคือการตั้งใจเรียน ดังใจความว่า 

ែពវលថងមញុំរៅសាលា  ពាយម្ែិកា  រំរពញការ្រពលកម្ែ។ 

រំនងកាុងចិតតចងចំ  យូរសមយូរឆាា ំ  កាល យជាពលរដ្ឋដ្ លា។ 

ค าแปล 
ฉันไปโรงเรียนทุกวัน พยายามศึกษาเล่าเรียน ท างานอย่างเต็มก าลัง 
ใจปรารถนาแน่วแน่ นานนับเดือนนับปี กลายเป็นพลเมืองที่ดี 

เห็นได้ว่าบทเรียนให้ภาพการท าหน้าที่ของเด็ก คือการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือและท างาน
ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถจึงจะเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเป็นการให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับตัวอย่าง 
ของการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ นอกจากนี้หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ยังน าเสนอ
เนื้อหาทีก่ล่าวถึงประชาชนแต่ละอาชีพที่ท างานอย่างตั้งใจและเป็นที่น่ายกย่องชื่นชม ดังเช่นบทอ่านที่ 
152 เรื่อง ប្គូរពទយឃំុរយើង “หมอประจ าหมู่บ้านของเรา” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 
ภาคท่ี 2 กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของอาชีพหมอ ในใจความตอนหนึ่งว่า  

អ ំសាន ប្គូរពទយឃំុរយើងបានជួយពិនិតយជំងឺជីដូ្នមញុំ រោយយកចិតតទុកោក់។ ោត់មានែំដី្
រក់ទាក់ពីររោះ រចោះលួងរលាម្អាកជំងឺ និងសចកថ្នា ំាម្កំនត់ប្ររភទជំងឺ។ រល់រពលអ ំសានមិ្ន្ុញ
ប្ទាន់និងពាបាលអាកជំងឺរឡើយ។ អ ំសានរំរពញភារកិចចលាចំរពាោះប្រជាជនរោយមិ្នររ ើែមុ្ម។ 

ค าแปล 
ลุงซาน หมอประจ าหมู่บ้านของเราช่วยตรวจไข้ให้ยายของฉันด้วยความเอาใจใส่ ท่านพูดจา

ไพเราะ รู้วิธีปลอบใจคนไข้และสั่งยาตามอาการ ลุงซานรักษาคนไข้ทุกวันอย่างไม่เบื่อหน่ายและปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอย่างดีโดยไม่เลือกหน้า 

หนังสือเรียนวิชาเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ได้กล่าวถึงการยกย่องชื่นชมอาชีพหมอ
เช่นเดียวกันในใจความตอนหนึ่งของบทอ่านที่ 160 เรื่อง ប្គូរពទយមាា ក់ “หมอคนหนึ่ง” ว่า 

...រៅរពលមញុំភាង ក់មលួនរឡើង មញុំរឃើញប្គូរពទយពាក់ោេសេងែ រដ្ើរចុោះរឡើងយ ងញារ់រម្ើល 
អាកជំងឺរទៀត។ រួចរទើរោត់រដ្ើរម្កចារ់លដ្មញុំ  រហើយញញឹម្។ រប្កាយរពលជាែោះរែបើយ មញុំរៅសត 
នឹករឃើញជានិចចអំពីការយកចិតតទុកោក់ឧែាហ៍ចំរពាោះអាកជំងឺររែ់ប្គូរពទយដ្ លារនោះ។ 



  93 

ค าแปล 
เมื่อฉันรู้สึกตัว ฉันมองเห็นหมอใส่เสื้อตัวยาวสีขาวเดินไป – มา อย่างเร่งรีบเพื่อไปดูคนไข้คน

อ่ืน ๆ จากนั้นท่านเดินมาจับมือของฉันแล้วยิ้ม หลังจากหายป่วย ฉันยังคงนึกถึงความดีงามของหมอที่
เอาใจใส่และมุ่งมั่นในการรักษาคนไข้ 

จะเห็นได้ว่าบทอ่านข้างต้นเป็นการแสดงภาพสังคมกัมพูชาและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนโดยมีหมออยู่ประจ าแต่ละหมู่บ้าน และสะท้อนการปฏิบัติหน้าของหมอที่ท าตนเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นตัวอย่างของพลเมืองที่ดีจนท าให้เด็กมีความประทับใจอย่างมาก ทั้งนี้ 
แม้ว่าหนังสือเรียนทั้งสองระดับชั้นจะให้ข้อมูลการท างานของหมอที่เอาใจใส่ในการรักษาคนไข้
เหมือนกัน แต่หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ได้ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือชี้ให้เห็นถึงภาพการ
ท างานอย่างหนัก คือการเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการรักษาคนไข้ของหมอ ท าให้นักเรียนสามารถ
จินตนาการ เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเกิดความรู้สึกอยากเอาเป็นแบบอย่าง 

สารัตถะที่ส าคัญประการหนึ่งของตัวอย่างพลเมืองที่ดีคือการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ได้เน้นย้ าให้เห็นถึงความ
ภาคภูมิใจของพลเมืองที่ได้ท าหน้าที่ปกป้องชุมชนและประเทศชาติ เพ่ือท าให้ประชาชนมีความปลอดภัย
และอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างได้เป็นอย่างดี ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2  
ได้ยกตัวอย่างเยาวชนที่ปกป้องชุมชนด้วยการเข้าเป็นหน่วยกองก าลังอาสาดูแลชุมชน เช่น บทที่ 146 
เรื่อง កងឈលរភូមិ្រយើង “หน่วยสืบข่าวของหมู่บ้านของฉัน” กล่าวถึงความเก่งกาจและให้ภาพ 
การท างานอย่างเต็มความสามารถของหน่วยสืบข่าวที่ท าช่วยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขว่า 

ភូមិ្រយើងឋិតរៅឆាង យពីទីរមួ្សមតត។ ប្រជាជនយកចិតតទុកោក់សថរកាការពារភូមិ្រនោះោច់ខ្ជត។ 
រគមិ្នររណ្ដដ យរោយខ្ជែ ំងែប្តូររៀតររៀនបានរឡើយ។ យុេជនែែប្គចិតតរ្វើជាកងឈលរមិ្នរួញរ
រឡើយ។ ទំាងលថងទំាងយរ់ កងឈលររយើងផ្កល ែ់រេនយម្លាតជានិចច មិ្នរោយចរនាល ោះរពល 
រឡើយ។ រោយកងឈលររយើងមានការប្ររងប្រយ័តាមពែ់ ភូមិ្រយើងបានទទួនរែចកដីែុមសានតាំងពី
រដ្ើម្ររៀងម្ក។ 

ค าแปล 

หมู่บ้านของเราอยู่ไกลจากตัวจังหวัด ประชาชนเอาใจใส่ในการช่วยกันดูแลรักษาและปกป้อง
หมู่บ้านนี้อย่างเต็มที่ เขาไม่ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาเบียดเบียนได้ เยาวชนเต็มใจเข้าร่วมเป็นหน่วยสืบข่าว
อย่างไม่ท้อถอย ทั้งวันทั้งคืนหน่วยสืบข่าวผลัดเปลี่ยนเวรยามลาดตระเวนอยู่เสมอ ไม่มีช่องโหว่เลย  
การที่หน่วยสืบข่าวของเรามีความระมัดระวังอย่างมาก หมู่บ้านของเราจึงได้รับความสงบสุขตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
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บทอ่านที่ 171 เรื่อง ប្រជាជនរយើងចូលរមួ្ការពារភូមិ្ឃំុ “ประชาชนของเราเข้าร่วมปกป้อง
ชุมชน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงความส าคัญของการท าหน้าที่ปกป้องชุมชน
ว่า 

កិចចការពារភូមិ្ឃំុ ជាភារកិចចចំាបាច់ និងែំខ្ជន់រំផុ្សត។ កងរែនាជនមានភារកិចចការពារ
ែនតិែុមភូមិ្-ឃំុ។ យុេជនរយើងបានែែប្គចិតតចូលរមួ្កាុងកិចចការពាររនោះយ ងែកម្ែ។ រល់លថងយរ់រគ
មំសថរកាែណ្ដដ រ់ធាា រ់ ប្ទពយែម្បតតិែមូ្ហភាពនិងាម្ោនខ្ជែ ំង។ រយើងជួយអូែទាញជនេរងវងផ្សលូេ
រោយេញិម្ករួម្រែ់ជាមួ្យរដិ្េតតន៍េញិ។ មិ្នសតរ ុនរនាោះ រយើងសថម្ទំាងជួយរំបាត់រចារកម្ែនិង 
ចារកម្ែរទៀតផ្សង។ ខ្ជែ ំងែប្តូេពំុោចរប្ជៀតចូលម្ករំផ្កល ញែនតិែុមប្រជាជនបានរឡើយ។ រយើង
ររដជាញ ចូលរមួ្ការពារភូមិ្-ឃំុ រោយបានែុមរកសម្កានត ជាររៀងរហូត។ 

ค าแปล 
การปกป้องชุมชนเป็นภารกิจที่จ าเป็นและส าคัญท่ีสุด 
หน่วยป้องกันชุมชนมีภารกิจปกป้องความสงบในชุมชน เยาวชนของเราสมัครใจเข้าร่วม

ภารกิจนี้อย่างเต็มก าลัง ทุก ๆ วันเขาพยายามดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทรัพย์สิน
ส่วนรวมและติดตาม (ความเคลื่อนไหว) ศัตรู เราช่วยฉุดรั้งคนที่หลงผิดให้กลับมาร่วมมือกับกองทัพ
ประชาชนปฏิวัติอีกครั้ง ไม่เพียงเท่านั้น เรายังช่วยท าให้การขโมยและสืบข่าวหมดสิ้นไปด้วย ศัตรูจึงไม่
สามารถเข้ามาแทรกแซงเพ่ือท าลายสันติสุขของประชาชน 
 สารัตถะส าคัญที่มีร่วมกันของบทอ่านข้างต้นเป็นการชี้ให้เห็นถึงการท าหน้าที่ปกป้องชุมชน
ของประชาชนอย่างเต็มที่เพ่ือน าความสงบสุขมาสู่สังคม นอกจากการป้องกันศัตรูแล้ว หนังสือเรียน
วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ยังให้รายละเอียดเพ่ิมเติมของการปกป้องชุมชนโดยช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนรวม พร้อมทั้งตักเตือนคนในชุมชนไม่ให้หลงผิด 
 นอกจากนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 ได้น าเสนอสารัตถะส าคัญในการท า
หน้าที่ปกป้องชาติของประชาชนคือการเข้าร่วมเป็นทหารเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง
และได้รับการเชิดชูอย่างมากในสังคม ดังเช่น บทอ่านที่ 161 เรื่อง មញុំចង់រ្វើជាយុទធជន “ฉันอยากเป็น
ทหาร” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ว่า 

រពលែុខ្ជប្តលរ់ពីរម្ើលកុនេញិ ឳពុកែួររៅកូន ៖ 
- ែុខ្ជកូន! រតើកុនអំបាញ់មិ្ញរនោះលារម្ើលររឺទ? 
- បាទពុក! លារម្ើលណ្ដែ់! រងេរីៈ តួឯកប្ររែចំជាកាល ហានសម្ន។ រពលកំពុងវយលុកខ្ជែ ំង 

ោត់មិ្នរួញរនិងវយខ្ជែ ំង រដ្ើម្បីការពារមាតុភូមិ្។ ពុករអើយ! ដ្ល់កូន្ំរឡើង កូននិងចូលរ្វើជា 
យុទធជនដូ្ចរងេរីៈ រហើយណ្ដ៎ា ពុក! 

- រអើ! លារហើយកូន! កូនគិតយ ងរនោះប្តូេណ្ដែ់។ សតឥលូេរនោះ កូនប្តូេមិតមំររៀនរោយបាន
ជាែិែសពូសកែិនណ្ដ៎ា កូន!  
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ค าแปล 
เมื่อโซะคากลับจากดูหนัง พ่อถามลูกว่า 
- โซะคา! หนังที่ดูมาเมื่อกี้ดีหรือเปล่า? 
- ครับพ่อ! ดีมากเลย พี่วีเรียะ พระเอกมีความกล้าหาญมาก เขาไม่ท้อถอยเลยตอนที่บุกไป

ต่อสู้กับศัตรูเพ่ือปกป้องประเทศชาติ พ่อจ๋า! เมื่อลูกโตขึ้น ลูกจะเข้าร่วมเป็นทหารแบบพี่วีเรียะนะพ่อ 
- เออ! ดีแล้วลูก! ลูกคิดแบบนี้ถูกต้องแล้ว! แต่ตอนนี้ ลูกต้องขยันเรียนให้เป็นคนเก่งก่อนนะลูก! 

 บทอ่านสะท้อนความรู้สึกของโซะคาที่มีความชื่นชมตัวละครที่เป็นทหารเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีความกล้าหาญในการท าหน้าที่ปกป้องประเทศ อย่างไรก็ตามบทอ่านได้สอนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองคือการตั้งใจเรียน  

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงหน้าที่พลเมืองดีที่ต้องท าหน้าที่ปกป้อง
ประเทศในบทอ่านที่ 161 เรื่อง រងប្ររែមញុំែែ័ប្គរ្វើរយធា “พ่ีชายฉันสมัครเป็นทหาร” โดยแสดงถึง
ความภูมิใจในการที่พ่ีชายไปเป็นทหารอาสาเพ่ือปกป้องประเทศว่า 

រងប្ររែមញុំបានែែ័ប្គចូលរំររ ើកាុងជួរកងទ័ពជាតិ។ 
ប្ពឹករនោះ ោត់ភាញ ក់ពីប្ពលឹម្ រែៀកពាក់សាា តបាត ទឹកមុ្មរែែ់ថ្នល ។ មញុំែួរ ៖ 
- រងគិតរៅណ្ដហាឹង? 
- រដ្ឋអំនាចអរញ្ា ើញរងរោយរៅែ ា្ ត់រដ្ើម្បីប្បារពឋពិ្ីជូនដំ្រនើរកងទ័ពរៅប្ពំសដ្ន។ 
- រងរៅែម្រភូមិ្លថងណ្ដ? 
- លថងសែាក រងលារាូនមួ្យរយៈែិន។ រាូនរៅជាមួ្យសម្ ពុក មិតមំររៀនែូប្តនិងជួយរ្វើការ

ផ្សទោះ ដូ្ចែពវដ្ងណ្ដ៎ា ។ ចំសនករង រងនិងប្ររងប្រយ័តាការពារមិ្នរោយខ្ជែ ំងចូលម្ក ល្ នពានភូមិ្ឃំុ
បានរឡើយ។ 

- មញុំចង់រៅជាមួ្យរងណ្ដែ់! ដ្ល់មញុំ្ំ មញុំនិងែែប្គចិតតរ្វើរយធាដូ្ចរងសដ្រ។  

ค าแปล 
พ่ีชายของฉันสมัครเข้าร่วมเป็นทหารในกองทัพแห่งชาติ 
เช้านี้เขาตื่นตั้งแต่เช้า แต่งกายสะอาดเรียบร้อย หน้าตาแจ่มใส ฉันจึงถามว่า  
- พ่ีจะไปไหนหรือ? 
- รัฐบาลเรียกพ่ีเข้าสังกัดเพ่ือจัดพิธีส่งทหารไปประจ าชายแดน 
- พ่ีไปสนามรบวันไหนหรือ? 
- วันพรุ่งนี้ พ่ีขอลาน้องก่อน น้องอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือและช่วยท างานบ้าน  

เหมือนอย่างเคยด้วยนะ ส่วนพ่ีก็จะระมัดระวังในการป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานบ้านเมืองของเราได้ 
- ฉันอยากไปกับพ่ีจังเลย เมื่อฉันโตขึ้น ฉันจะไปเป็นทหารแบบพี่ 
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  บทอ่านข้างต้นสะท้อนภาพการท าหน้าที่ตัวอย่างพลเมืองที่ดีของพ่ีชายคือการเป็นทหาร
ปกป้องประเทศและให้ค าแนะน าสั่งสอนน้องให้ท าหน้าที่เป็นนักเรียนและเป็นลูกที่ดี เพ่ือสอนให้
นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  

กล่าวโดยสรุปได้ว่าสารัตถะส าคัญในหัวข้อเรื่องหลัก “ประชาชน” แสดงถึงภาพวิถีชีวิตของ
คนในแต่ละอาชีพท างานอย่างมุ่งมั่นและเต็มความสามารถของตน เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลแก่นักเรียนใน
การท าตนเป็นคนดีและเติบโตเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ คือการท าหน้าที่ตั้งใจเรียนและท างาน  
การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และครู รวมถึงมีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนและท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงให้ความร่วมมือในการปกป้องประเทศชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้ชาติ เกิดความ
เจริญก้าวหน้า 

5.3 แนวคิดและคุณธรรมท่ีสอดแทรกในบทเรียน 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา ค.ศ. 1987 – 1991 ที่น ามาศึกษานี้ 

นอกจากเป็นแหล่งการเรียนรู้พ้ืนฐานทางภาษาเขมรในเรื่องการประสมค า หมวดค า รูปประโยค และ
ค าศัพท์ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ผู้จัดท าหนังสือเรียนภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสมัยกัมพูชา
ประชาชนกัมพูชาใช้ปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์และสอดแทรกแนวคิดลงในเนื้อหาบทเรียน เพ่ือช่วย
กล่อมเกลาให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนกัมพูชามีคุณลักษณะและความคิดสอดคล้องกับแนวทางการ
ปกครองหรืออุดมการณ์ของรัฐตามที่ต้องการ โดยผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มสารัตถะด้านแนวคิดและ
คุณธรรมที่ถูกสอดแทรกลงในบทเรียนออกเป็น 4 ประเด็น ซึ่งมีการเน้นย้ าความส าคัญลงในบทเรียน
แต่ละระดับชั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.3.1 ความขยันหม่ันเพียร 
ความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษา

เขมรทุกระดับชั้น เห็นได้จากการเน้นย้ าด้วยชื่อบทเรียนและเนื้อหาในบทเรียน อีกทั้งยังมีการ
สอดแทรกคุณธรรมด้านนี้ในบทเรียนที่เป็นการสอนเนื้อหาด้านภาษาเขมรด้วย ตัวอย่างเช่น การสอน
เนื้อหาด้านภาษาของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 1 มีการสอดแทรกเรื่องความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่า
เรียนไว้ในตัวอย่างประโยคฝึกอ่านว่า រយើងមិតមំររៀនបានរជឿនរលឿនខ្ជល ំង។ “เราขยันเรียนให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมาก” และในบทเดียวกันยังมีตัวอย่างสุภาษิตเขมรที่ว่า រចោះពីររៀន មានពីរក។  
“รู้จากเรียน มั่งมีจากแสวงหา” หมายความว่าถ้าอยากมีความรู้ต้องเรียนและถ้าอยากมั่งมีต้องขยัน
ท างาน ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการตั้งใจเรียนและขยันเรียนเพ่ือที่จะได้เป็น
คนเก่ง มีวิชาความรู้ สามารถเป็นที่พ่ึงของครอบครัวและประเทศชาติได้ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ การสอดแทรกคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียรที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการท างาน 
โดยให้แสดงภาพเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียรให้นักเรียนตระหนักว่า หากขยันหมั่นเพียรจะน ามาซึ่ ง
ความส าเร็จในชีวิตหรือสิ่งที่ดีในอนาคต 

การปลูกฝังคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียรเป็นสารัตถะที่ส าคัญ เนื่องจากสอดคล้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กซึ่งอยู่ในวัยเรียน คุณธรรมด้านนี้มีการสอดแทรกไว้ในหัวข้อเรื่อง
หลักทุกเรื่อง โดยสิ่งส าคัญที่ต้องการสอนคือ การขยันเรียนเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการเรียนและ
การประกอบอาชีพ เพราะจะท าให้มีความรู้ความสามารถ ตัวอย่างเช่น หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร 
ชั้นปีที่ 1 บทอ่านที่ 156 เรื่อง លាង ច់លថងរៅេ ៍“เย็นวันเสาร์” เป็นเรื่องราวการสนทนาของครอบครัว
หนึ่ง พ่อและแม่ได้ถามลูก ๆ เกี่ยวกับความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพเมื่อเติบโตขึ้น เนื้อหาใน
ตอนท้ายบทเรียนมีการสอดแทรกเรื่องความขยันหมั่นเพียรว่า  

ពុក សម្ រែើចែរាយ រោយរពញចិតត រហើយនិយយថ្ន ៖ លា ប្ររែើរណ្ដែ់កូន! ចូរកូន 
មំររៀនែូប្តរៅ រំនងររែ់កូននឹងែំររច! ដូ្ចពាកយថ្ន ៖ មំររៀនរទើរបានរចោះ មំប្រឹងរទើរបានរកើត។ 

ค าแปล 
พ่อยิ้มดีใจด้วยความพึงพอใจแล้วพูดว่า “ดีมากลูก! ถ้าอย่างนั้นลูกจงตั้งใจเรียน ความมุ่ง

หมายจึงจะส าเร็จ ดังค ากล่าวที่ว่า ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งพยายามถึงจะได้” 
ทั้งนี้ แม้ว่าชื่อเรื่องไม่ได้สื่อถึงเรื่องความขยันหมั่นเพียรแต่สารัตถะของเรื่ องได้ชี้ให้เห็นว่า

ความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเรียนหนังสือเป็นหนทางสู่ความส าเร็จ  

บทอ่านที่ 22 เรื่อง ែិែសឧែាហ៍ “ศิษย์ขยันหมั่นเพียร” ของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 
1 กล่าวถึงความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือว่า  

ធារជីាែិែសឧែាហ៍។ រល់ប្ពឹក នាងភាញ ក់ពីប្ពលឹម្ ររៀរចំដំ្រនក លុរលាងមុ្ម រួចរម្ើល
រម្ររៀនសាជាថែីរឡើងេញិ។  រពលរនាោះ ចាររជៀរករាែមួ្យទំរៅសកបររងាួច បានរឃើញ
នាងរហើយហាក់ែួរថ្ន ៖ រហតុអវីបានជានាងរប្កាកពីប្ពលឹម្រម្ លោះ? នាងរឆលើយ ៖  បានជាមញុំរប្កាក 
ពីប្ពលឹម្រប្ពាោះមញុំ ប្តូេរម្ើលរម្ររៀនសាជាថែី។ នាងែួររៅចារ់េញិថ្ន ៖ រហតុអវីបានជាឯងរប្កាក 
ពីប្ពលឹម្សដ្រ? ចារហាក់រឆលើយ ៖ រយើងរប្កាកពីប្ពលឹម្រដ្ើម្បីរកចារ់ដ្ងាូេរៅកាុងរសនល។ ធារនិីងចារ
រឆលើយរហើយក រនតកិចចការររៀងៗមលួនរៅរទៀត។  

ค าแปล 
เทียรีเป็นนักเรียนที่ขยัน ทุกวันเธอตื่นตั้งแต่เช้ามืด เก็บที่นอน ล้างหน้า เสร็จแล้วจึงทบทวน

บทเรียนอีกครั้ง ตอนนั้น นกกระจิบตัวหนึ่งเกาะอยู่ใกล้กับหน้าต่าง เมื่อมองมาเห็นเทียรีเหมือน 
เอ่ยถามว่า “ท าไมเธอตื่นตั้งแต่เช้ามืด” เธอจึงตอบว่า “ที่ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพราะฉันต้องอ่านหนังสือ
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ทบทวนบทเรียน” เทียรีถามนกกระจิบกลับไปว่า “ท าไมเจ้าจึงตื่นตั้งแต่เช้า” นกกระจิบเอ่ยตอบว่า 
“เราตื่นตั้งแต่เช้าเพ่ือมาหาหนอนในพืชผัก” เทียรีกับนกกระจิบพูดคุยเสร็จแล้วก็ท ากิจกรรมของ
ตัวเองต่อ 

บทอ่านนี้เป็นการให้ค าจ ากัดของความขยันหมั่นเพียรในการเรียนหนังสือ คือการตื่นตั้งแต่เช้า
เพ่ือทบทวนบทเรียนใหม่อีกครั้ง ดังนั้นเนื้อหาจึงน าเรื่องราวของ “ธารี” ที่ขยันพากเพียรเรียนหนังสือ
ด้วยการตื่นมาทบทวนบทเรียนตั้งแต่เช้า ซึ่งการตื่นตั้งแต่เช้าตรู่จะท าให้มีโอกาสเริ่มต้นท าสิ่งต่าง ๆ  
ได้ก่อนผู้อ่ืน เหมือนกับนกท่ีตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ย่อมจับหนอนได้เป็นอาหารก่อนเช่นกัน 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีบทอ่านที่ 7 เรื่อง អំរនាយររែ់ឳពុកមញុំ “ของขวัญจาก
พ่อของฉัน” สอนให้นักเรียนขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือและมีความรับผิดชอบจึงจะท าให้พ่อแม่
ภูมิใจ ในใจความตอนหนึ่งว่า 

មញុំររដជាញ ថ្ន មញុំនិងមិតមំររៀនរោយរចោះែររែរែំរុប្តរផ្សញើរៅជូនពុកមញុំេញិ ជំររអំពីការឧែាហ៍ 
ពាយម្ររែ់មញុំ រដ្ើម្បីរ្វើរោយពុកមញុំែរាយចិតត។ 

ค าแปล 
ฉันตั้งมั่นว่า ฉันจะตั้งใจเรียนหนังสือจนสามารถเขียนจดหมายส่งกลับไปให้พ่อ ให้ท่านรับรู้ถึง

ความพยายามของฉัน เพ่ือท าให้ท่านสบายใจ 
บทอ่านเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งซึ่งพ่อที่ไปท างานต่างประเทศได้ส่งของขวัญและ

เขียนจดหมายมาให้ลูก โดยข้อความในจดหมายแสดงถึงความคาดหวังของพ่อว่าลูกจะขยันและตั้งใจ
เรียนอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ลูกมีความตั้งมั่นในการเรียนเพ่ือจะท าให้พ่อแม่ภูมิใจ  

ส่วนความขยันหมั่นเพียรในการท างานที่ถูกสอดแทรกในบทเรียน เป็นการแสดงภาพการ
ท างานของประชาชนอย่างขยันขันแข็ง อดทน และไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยหรืออุปสรรค การท างาน
อย่างหนักท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาประเทศชาติได้ ดังเช่นหนังสือเรียนชั้น
ปีที่ 1 สอดแทรกเรื่องความความขยันหมั่นเพียรในการท างานในประโยคฝึกอ่านของบทที่ 116 ว่า  
កម្ែករនិងកែិករមំប្រឹងរ្វើការមិ្នខ្ជល ចរនឿយហត់។ “กรรมกรและเกษตรกรพยายามอดทนท างาน 
ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย” หรือในบทที่ 128 ว่า រល់លថងប្រជាជនរយើងមំប្រឹងរ្វើការណ្ដែ់។ រញើែោត់
ហូរដូ្ចទឹកសតមុ្មោត់ញញឹម្ជានិច “ทุก ๆ วัน ประชาชนของเราขยันท างานมาก เหงื่อเขาไหลเป็น
น้ าแต่ใบหน้ายิ้มแย้มเสมอ”  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 เรื่อง จอบขุดหนึ่งคู่ “ចរជីកមួ្យគូ” มีการ
สอดแทรกเรื่องการขยันท างานผ่านบทอ่านที่อยู่ ในรูปเรื่องเล่าและมีตัวละครสมมติคือจอบ  
โดยเปรียบเทียบการท างานของจอบกับการท างานของคนว่า หากไม่ได้ท างานหรือใช้ความรู้
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ความสามารถก็เก่าเก็บผุพังไปตามกาลเวลา แต่หากขยันท างานทุกวันก็เกิดการพัฒนาตนเอง ดังเนื้อ
เรื่องว่า  

អាកសរែមាា ក់ទុកចរជីកពីរសកបរជប្ងរក។ ចរទីមួ្យពិនិតយរម្ើលរូររងមលួន រហើយនិយយរៅ
ចរទីពីរ ៖ មញុំឆងល់ណ្ដែ់ រយើងទំាងពីររ្វើ ពីសដ្កដូ្ចោា  រម្ដចក សាច់មញុំគប្ោតគរប្គើម្ រប្ចោះែីុ 
រមិញរមុញ រហើយ្លុោះធាល យ រែទើរសតរប្រើការសលងរកើតរៅរហើយ។ ចំសនកសាច់រងរម្ដចក ភលឺររលាងររលើរ 
លារម្ លោះ? 
 - រាូនមិ្នបាច់ឆងល់រទ ររូរងរៅសាា តដូ្ចរនោះ ម្កពីរងមិតមំរ្វើការ្រររៀងរល់លថង។ 

ค าแปล 
ชาวนาคนหนึ่งวางจอบขุดสองด้ามไว้ใกล้ยุ้งฉาง จอบด้ามที่หนึ่งพินิจดูรูปร่างของตนแล้วพูด

กับจอบด้ามท่ีสองว่า “ฉันสงสัยมาก เราทั้งสองท าจากเหล็กเหมือนกัน แต่ท าไมเนื้อของฉันขรุขระ ถูก
สนิมกินและผุกร่อน แทบจะใช้งานไม่ได้แล้ว ส่วนเนื้อของพ่ียังเป็นมันเงาวับสวยอยู่เช่นนี้?” 

- น้องไม่ต้องสงสัยหรอก รูปร่างของพ่ียังคงสะอาดแบบนี้ เพราะพ่ีพยายามท างานอยู่ทุกวัน 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 2 บทอ่านที่ 122 เรื่อง ប្រជាជនកម្ពុជាឧែាហ៍
ពាយម្ “ประชาชนกัมพูชาอุตสาหะพยายาม” กล่าวถึงประชาชนที่ท างานอย่างเต็มที่และขยัน
ขันแข็ง จะน ามาซึ่งความเจริญของประเทศ 

ប្រជាជនកម្ពុជាឧែាហ៍ពាយម្ណ្ដែ់។ ទំាងរកែង ទំាងចាែ់មានទំលារ់ពាបាម្ាំងពី
រូរណកាលម្ក។ ប្ររែៗ រប្កាកពីប្ពលឹម្ រៅរ្វើសរែចំការ។ រពលទំរនរ ចាែ់ៗ រេញសមស រ្វើលាី
ករញ្ា ើជារដ្ើម្។ នារ ីៗ  តាញែំពត់។ រពលែំរក់ររៀន រកែងមលោះរៅលប្ពរកអុែរកសផ្សលរឈើ រម្ើម្រឈើម្ក
រ្វើោហារ។ រៅកាុងររងចប្ក កម្ែករមិតមំរំរពញការ្រយ ងសាវ ហារ់ រដ្ើម្បីរោយបានផ្សលរប្ចើន។ 
រោយសារចរតិឧែាហ៍ពាយម្រនោះ រយើងោចកសាងប្ររទែរោយបានែំរូររងុររឿងឆារ់រហ័ែ។ 

ค าแปล 
ประชาชนกัมพูชามีความอุตสาหะพยายามมาก ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่มีความพยายามมาตั้งแต่

โบราณ พวกผู้ชายจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ไปท าสวนท านา เวลาว่าง พวกคนแก่จะฟ่ันเชือก ท ากระบุง 
กระเชอ เป็นต้น พวกผู้หญิงทอผ้า เวลาเลิกเรียนเด็กบางคนเข้าป่าไปหาฟืนหาผลไม้ หัวพืชมาท าอาหาร 
ในโรงงาน กรรมกรขยันท างานอย่างแข็งขันเพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก ด้วยนิสัยอุตสาหะพยายามนี้ 
เราสามารถสร้างประเทศให้สมบูรณ์ รุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 บทอ่านที่ 140 เรื่อง ការ្រកែិកររៅរដូ្េេែា  
“การท างานของเกษตรกรในฤดูฝน” สอดแทรกเรื่องความขยันท างานของเกษตรกรกัมพูชาที่ไม่ว่าจะ
ฝนตกหรือแดดออก ก็ยังมีความขยันท างานอย่างหนักเพ่ือรอเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตว่า 
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លុោះរពលែទូងរួចចរ់ែពវប្គរ់រហើយ កែិកររយើងនំាោា សថទំាការពារកំុរោយែតវចលប្ងកាត់
រំផ្កល ញែនទួងរយើងនិងរម្ើលភលឺសរែសថទឹក រទាោះរីជាហាលលថងហាលរភលៀង ក កែិកររយើងរៅសត
ឧែាហ៍ ពាបាម្ែងឃឹម្ចំរពាោះលទឋផ្សលលនការប្ចូតកាត់កាុងអនាគតកាលដ្ មលី។ 

ค าแปล 
เมื่อด านาเสร็จแล้ว เกษตรกรต่างพากันดูแล ป้องกันไม่ให้ศัตรูพืชเข้ามาท าลายต้นข้าว กับดูแล

คันนาและน้ าในนา ไม่ว่าเวลาแดดออกหรือฝนตก เกษตรกรของเราก็ยังคงขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
พยายามหวังกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตอันใกล้ 

การให้ความส าคัญกับความขยันหมั่นเพียรในการท างานเป็นค่านิยมที่สอดคล้องบริบททาง
สังคมหลังจากการปกครองของกลุ่มเขมรแดงที่ท าให้ประเทศกัมพูชาประสบปัญหาขาดแคลน
ทรัพยากรต่าง ๆ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนอพยพออกจากประเทศจ านวนมาก ภารกิจที่ส าคัญ
ของรัฐบาลสมัยต่อมาคือการฟื้นฟูประเทศ จึงมีการพยายามน าเสนอภาพการท างานของประชาชนที่มี
ความขยัน อดทนท างานอย่างหนักเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้ง 

5.3.2 การท าความดี  
การสอดแทรกคุณธรรมด้านการท าความดีในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 

กล่าวถึงการปฏิบัติต่อบุพการีซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากท่ีสุด โดยเป็นการสอนให้นักเรียนเป็น
ลูกที่ดี ซึ่งหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 บทที่ 46 เรื่อง ែុភាែិត “สุภาษิต”  
ได้ยกตัวอย่างสุภาษิตท่ีเป็นการให้ค าจ ากัดความของการเป็นลูกที่ดี 3 ข้อ คือ  

1) កូនលាគួរររតី ជនប្ររែរែីគួរចង់បាន “ลูกที่ดีเป็นที่รัก คนทั้งชายหญิงย่อมอยากได้” 
2) កូនដឹ្ងគុណ រទាោះមួ្យគត់ ប្ររែើររំផុ្សតជាងកូនរប្ចើន “ลูกรู้จักบุญคุณ แม้มีแค่คนเดียว

ย่อมประเสริฐกว่ามีลูกมาก” 
3) កូនលាសាដ រ់ពុកសម្  ែិែសពូសករចោះសាដ រ់ប្គូ “ลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ นักเรียนที่เก่งรู้จักเชื่อฟังครู” 

บทอ่านที่ 154 เรื่อง លថងឈរ់ែំរក “วันหยุดพักผ่อน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
1 กล่าวถึงลูกท าความดีโดยการช่วยเหลือพ่อแม่ท างานต่าง ๆ ว่า 

លថងរនោះជាលថងោទិតយ។ រងរាូនមំុជួយរ្វើការពុកសម្ ។ រងប្ររែនិងឳពុកមំុ រចញរៅរ្វើកិចចការ
រប្ៅផ្សទោះ។ ោត់ែំោតប្ទរងែតវ និងសថដំ្នំា។ រងរែីនិងមំុជួយរ្វើការសម្ រៅកាុងផ្សទោះ។ រយើងរបាែ
ែំោតផ្សទោះ ជូតតុ ទូ រៅអី និង របាកែំរលៀករំពាក់។ រមា ងប្បំារី រងនិងពុកប្តលរ់ម្កផ្សទោះេញិ។ 
ោត់ររោះរសនល សផ្សលរឈើ និង ផ្កា ម្ករផ្សញើរយើង។ 
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ค าแปล 

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ พี่น้องของฉันช่วยพ่อแม่ท างาน พ่ีชายและพ่อของฉัน ออกไปท างานนอก
บ้าน ท่านท าความสะอาดกรงสัตว์และดูแลพืชผัก พ่ีสาวและฉันช่วยแม่ท างานอยู่ที่บ้าน เรากวาดบ้าน 
เช็ดโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี และซักผ้า แปดโมงเช้า พ่ีและพ่อของกลับมาถึงบ้าน ท่านเก็บผัก ผลไม้ และดอกไม้
มาฝากเรา 

บทอ่านข้างต้นให้สอนเรื่องการเป็นลูกที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถท าได้คือการช่วยพ่อแม่
ท างาน โดยลูกชายออกไปช่วยพ่อท างานนอกบ้านส่วนลูกสาวช่วยแม่ท าความสะอาดบ้าน 

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 1 บทที่ 51 កូនលា “เรื่องลูกที่ดี” ให้ภาพของ
การเป็นลูกที่ดีไว้ว่าจะต้องช่วยพ่อแม่ท างานบ้านและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจึงจะท าให้พ่อแม่สบายใจ
และได้รับผลตอบแทนจากการท าความดี ตามเนื้อเรื่องดังนี้  

រល់ររែៀល ែូភីមិ្នរដ្ើររលងរឡើយ។ នាងរៅជូយរ្វើការផ្សទុោះ។ នាងរបាែជួតផ្សទុោះនិងទីធាល
មុ្មផ្សទុោះ។ នាងរោយចំនីែតវនិងជួយររសាចរសនលកាុងែួន។ រួចពីរនោះ នាងមំទរនទញរម្ររៀន ប្ពម្ទំាង
រ្វើលំហាត់រទៀតផ្សង។ រល់លាង ច ជីដូ្ននាងសតងរោយនាងោនររឿងនិទានយ ងពិររោះៗ។  រពល
ប្តលរ់ពីរ្វើការ ឳពុកមាដ យែូភីែរាយចិតតណ្ដែ់ រោយរឃើញផ្សទុោះសាា តមានែណ្ដដ រ់ធាា រ់។ ោត់
សតងហុចនំ រ ឺសផ្សលរឈើរោយែូភីជាការរលើកទឹកចិតត។ 

ค าแปล 
ทุกบ่าย โซพีไม่ออกไปเดินเล่น โดยเธอช่วยท างานบ้านทั้งกวาด ถูกบ้าน ให้อาหารสัตว์และ

รดน้ าผักในสวน หลังจากนี้ เธอจะท่องหนังสือและท าแบบฝึกหัดด้วย ทุกเย็นยายของเธอจะให้เล่า
เรื่องนิทานสนุก ๆ ให้ฟัง เมื่อพ่อแม่กลับจากท างาน ท่านจะมีความสบายใจมากที่เห็นบ้านสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และต่างให้ขนมหรือผลไม้โซพีเป็นการให้ก าลังใจ 

ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 กล่าวถึงการท าความดีในบทอาขยานที่ 72  
เรื่อง ជួយរ្វើការពុកសម្  “ช่วยพ่อแม่ท างาน” โดยแสดงถึงพ่อแม่ที่อดทนท างานเพ่ือลูก ดังนั้นในฐานะ
ลูกจึงต้องตอบแทนบุณคุณของท่านด้วยการช่วยท างานหลังเลิกเรียน 

ពុកសម្ មិតមំរ្វើការ  ពិបាកយ ងណ្ដ  ពំុតាូញសតាររឡើយ។ 

រយើងមញុំពំុរៅករនតើយ  ររៀនែូប្តរួចរហើយ ជួយរ្វើការោត់។ 

ค าแปล 
พ่อแม่พยายามท างาน ล าบากอย่างไร  ไม่มีบ่นเลย 
พวกเราอย่านิ่งเฉย เรียนหนังสือเสร็จแล้ว ช่วยท่านท างาน 
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บทอ่านที่ 50 เรื่อง កូនដឹ្ងគុណ “ลูกรู้คุณ” ของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เป็น
การสอนให้นักเรียนรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี ้ยงดู ให้การศึกษาและอบรมสั่งสอนลูกเป็นอยา่งดี 
ดังนั้นลูกจึงต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสอน 

មាារិាមានគុណ្ងន់  រលើែលរ់រពកពន់ឥតឧរមា 

ចិញ្ច ឹម្ទូនាែ នរុប្ត្ីា  រោយមំែិកាប្គរ់េជិាា ។ 

កូនប្តូេរោរពតរគុណរលាក អំរពើរសាែ ករប្ោកប្តូេរួញរ 

មំប្រឹងមំប្ារ់ចារ់នានា17  តែ ូពុោះពារកសាងមលួន។ 

ค าแปล 
มารดาบิดามีบุญคุณหนักหนา  มากล้น(และ)ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ 
หล่อเลี้ยงอบรมบุตรธิดา   ให้ขยันศึกษาทุกวิชา 
ลูกต้องเคารพตอบแทนบุญคุณท่าน ความสกปรกต้องหลีกเลี่ยง 
พยายามท าตามฉบับนานา  ต่อสู้ฟันฝ่าก่อสร้างตน 

นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกเรื่องการท าความดีต่อผู้มีพระคุณ คือครูอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ให้
ความรู้ น่ายกย่อง และอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีอยู่เสมอ บุญคุณของท่านเปรียบเสมอกับ
บุญคุณของพ่อแม่ ดังนั้นเนื้อหาจึงเป็นการมุ่งสอนให้เด็กไม่ลืมพระคุณของอาจารย์และควรตอบแทน
บุญคุณของท่านคือ เชื่อฟังค าสั่งสอนและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ดังเช่นบทอาขยานที่ 
38 เรื่อง គុណប្គូ “พระคุณของครู” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ว่า 

សម្ ឪមានគុណ  គុណមានទំងន់ 

្ងន់ដូ្ចប្រថពី  ោែ នអវីនឹងែង 

គុណរលាកទំាងទវី មាែ់រ ុនគិរ ី

   លថងពំុរែែើរហាង។ 

រញិប្គូបាចាយ  គួរទុកដូ្ចមាដ យ 

ឪពុករយើងផ្សង  ប្រិតរប្រៀនប្ររៅ 

រោយនូេគនលង  ពំុរោយឆារ ំឆរង 

   នឹងចារ់សាលា។ 

ค าแปล 

  พ่อแม่มีพระคุณ  บุญคุณหนักหนา 

มากเท่าแผ่นดิน   ไม่มีสิ่งใดเทียบ 

                                           
17 ចារ់ “ฉบับ” หรือ จฺบับ คือวรรณคดีค าสอนหรือแบบอย่างค าสอนของเขมรที่มีการแต่งเป็นบทร้อยกรอง 

นอกจากน้ียังอาจหมายถึงกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐด้วย (ฆีงหุกดี อ้างถึงใน ศานติ ภักดีค า, 2555: 1) 
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บุญคุณของท่านทั้งสองนี้  ดุจดั่งขุนเขา 

   ไม่มีวันเสมอเหมือน 

ส่วนครูบาอาจารย์  ควรยกย่องเช่นเดียวกับแม่  
พ่อของเราด้วย   อบรมสั่งสอน 

เป็นไปตามครรลอง  ไม่ให้ผิดพลั้ง 

กับกฎของโรงเรียน 

อาจกล่าวได้ว่าการสอดแทรกเรื่องการท าความดีในบทเรียนที่แสดงตัวอย่างของพฤติกรรมใน
อุดมคติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเด็กนักเรียน คือการเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดี และเพ่ือนที่ดี  

5.3.3 ความสามัคคีของคนในชาติ 
 การสอดแทรกแนวคิดด้านความสามัคคีของคนเป็นการสร้างความกลมเกลียวของคนในชาติ
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยการสอดแทรกแนวคิดนี้ปรากฏในหนังสือเรียนทุกระดับชั้นและสามารถ
จ าแนกได้ 3 ด้าน คือ ความสามัคคีกับเพ่ือน ความสามัคคีภายในครอบครัว และความสามัคคีของ
ประชาชน 

ความสามัคคีที่มีต่อเพ่ือนเป็นการสอนให้เด็กรู้จักรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันในโรงเรียน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักใคร่กันเหมือนพ่ีน้องร่วมท้องเดียวกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เรามีความสุข 
ดังเช่นหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 บทอ่านที่ 146 เรื่อง រយើងរែលាញ់មិ្តត “เรารักเพ่ือน” 
กล่าวถึงความรักและสามัคคีระหว่างเพื่อนในรั้วโรงเรียนเดียวกันว่า 

រយើងទទួលការអរ់រអំំពីអាកប្គូសតមួ្យ រៅរប្កាម្ដំ្រូលសាលាសតមួ្យ។ រយើងរែលាញ់មិ្តត
ទំាងអែ់ដូ្ចរងរាូនររងាើត។ រយើងជូយោា កាុងការររៀនែូប្ត កាុងពលកម្ែ ។ល។ ររើរយើងមាននំចំនី
រប្ចើន រយើងសចកោា ហូររោយរកីរយ។ រយើងរចោះរែលាញ់និងសាម្គរីោា លា រទើររយើងររៀនពូសក 
ទំាងអែ់ោា ។  

ค าแปล 
เราได้รับการศึกษาจากคุณครูคนเดียวกัน ภายใต้หลังคาโรงเรียนเดียวกัน เรารักเพ่ือนทุกคน

ดุจดั่งพ่ีน้องร่วมท้อง เราช่วยกันในการเรียน การท ากิจกรรม ฯลฯ หากเรามีขนมมากก็จะแบ่งกันกิน
อย่างมีความสุข เรารู้จักรักและสามัคคีกันเป็นอย่างดี เราจึงเรียนดีกันทุกคน 

บทอ่านที่ 33 เรื่อง កុមារសាម្គរីោា  “เด็กสามัคคีกัน” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
3 มีเนื้อหากล่าวถึงพลังแห่งความสามัคคี ช่วยเหลือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันท าให้งานส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ดังใจความว่า  

សាម្គរីភាពជាកំលំាង។ ការរចោះជូយោា ោចរ្វើរោយការ្រែំររចបានលា និងឆារ់រហ័ែ។ 
រយើងមញុំកុមារ ជាកូនរៅររែ់ដូ្នាកម្ពុជារយើង។ រយើងរែលាញ់ោា ដូ្ចរងរាូនររងាើត។ រយើងមិ្ន
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រ ល្ ោះប្រសកកោា រឡើយ។ រយើងប្ររែ័យទាក់ទងោា រោយែុភាពររសា ទន់ភលន់និងរយគយល់ោា  
ជានិចវ។ រពលររៀន រពលពលកម្ែ ក ដូ្ចរពលកំសានតនិងរពលរៅផ្សទោះ រយើងសតងជួយែរសាក់ែរសំា។ 
រយើងជួយ្ុរោះអាកដ្លទដូ្ចជាចាែ់ប្ពឹទាធ ចារយជារដ្ើម្។ ររើមិ្តតណ្ដរោយដំ្រូនាែ នលា រយើងនំាោា រ្វើាម្
រោយរកីរយ រយើងររដជាញ រតឹចំនងសាម្គរីភាពរវងោា រោយរងឹមំានិងផូ្សរផ្សង់ជាររៀងរហូត។  

ค าแปล 
 ความสามัคคีคือพลัง การรู้จักช่วยเหลือกันท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดีและรวดเร็ว พวกเราเป็น
เด็ก เป็นลูกหลานของบรรพบุรุษกัมพูชาของเรา เรารักกันเหมือนพ่ีน้องบังเกิดเกล้า เราไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งกันเลย เราพูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตนและเห็นใจกันเสมอ ไม่ว่า
ตอนเรียนหนังสือ ตอนท ากิจกรรม ก็เหมือนตอนหยุดพักและตอนที่อยู่บ้าน เรามักจะช่วยกันเต็มที่  
จนเหงื่อไหลไคลย้อย เราช่วยงานผู้อ่ืนเช่น ผู้อาวุโส เป็นต้น เพ่ือนคนไหนให้ค าแนะน าที่ดี  เราพากัน
ท าตามโดยยินดี 
 ความสามัคคีภายในครอบครัว เช่นความรักระหว่างพ่ีน้องเป็นการน าเสนอภาพของการดูแล
ช่วยเหลือกัน โดยพ่ีต้องให้ค าปรึกษาและดูแลน้อง ส่วนน้องต้องอ่อนน้อมเชื่อฟังพ่ีดังบทอาขยานเรื่อง 
រែលាញ់រងរាូន “ความรักของพ่ีน้อง” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 ใจความว่า 

រងរាូនប្ររែរែីរែលាញ់ោា  ប្គរ់រពលរេលាថាម្ប្រនី 

រងប្តូេរចោះរប្រើពាកយែំដី្  លួងរលាម្រម្រីសថទំារាូន។ 

រងមានគំនិតប្រប្ពឹតតលា  គំររូេរឥតសារែូនយ 

រាូនប្តូេទុកមលួនដូ្ចជាកូន  ប្តងប្ារ់ដំ្រូនាែ នប្គរ់ប្ោ។ 

ค าแปล 
 พ่ีน้องชายหญิงรักกัน  ทุกวันเวลา(คอย)ทะนุถนอม 

พ่ีต้องรู้จักใช้ค าพูด   ปลอบโยนดูแลน้อง 
พ่ีมีความคิดความประพฤติดี เป็นตัวอย่างไม่มีสาบสูญ 
น้องต้องท าตัวเหมือนลูก  รับฟังค าสั่งสอนทุกเวลา 

ส่วนการสอดแทรกแนวคิดความสามัคคีของประชาชน เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกัน ที่ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีแสดงออกในรูปการช่วยกันท างานที่เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม เช่น หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 ในบทอ่านที่ 132 เรื่อง ផ្សលូេលំភូមិ្
រយើង “ถนนเป็นหลุมในหมู่บ้านของเรา” มีเนื้อหากล่าวถึงประชาชนที่มีความสามัคคีกันในการซ่อม
ถนนของชุมชน และมีการสรุปในตอนท้ายว่า  រប្កាយម្ក រយើងបានផ្សលូេសាា ត សដ្លោចរោយយន
ជំនិោះប្គរ់ប្ររភទររើកររបាន។ រនោះជាការ្រសដ្លរកើតរឡើងរោយសាម្គរីលាររែ់ប្រជាជនរយើង។ 
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“หลังจากนั้น เรามีถนนที่ดี สามารถให้รถทุกประเภทใช้ทางได้  นี่คือผลงานที่ได้จากความสามัคคี
ประชาชนของพวกเรา”  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการกล่าวถึงความสามัคคีเพ่ือเป็นการปกป้องชาติ
บ้านเมืองที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้ให้ลูกหลาน เพ่ือเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ดังใน
บทอาขยานที่ 162 เรื่อง ការពារទឹកដី្កម្ពុជា “ปกป้องแผ่นดินกัมพูชา” ว่า 

ទឹកដី្កម្ពុជា រយើងររួរមួ្ោា ទំាងអែ់ រមួ្ចិតតែែ័ប្គរសាែ ោះ  សាម្គរីកសាងការពារ។ 
អងររជារកេ ាំងពីរុរពវយូរយរ ដូ្នារមួ្ោា   តែ ូការពារយូរលង់។ 

ค าแปล 
แผ่นดินกัมพูชา  เราทุกคนรวมกลุ่มกัน ร่วมใจสมัครสมาน สามัคคีเพ่ือปกป้อง 
นครวัดเป็นมรดก  เป็นเวลายาวนาน  บรรพบุรุษร่วมกัน  ต่อสู้ปกป้องล่วงเลยมา  

(ถึงปัจจุบัน) 
 

5.3.4 แนวคิดการเมืองการปกครอง : การสร้างรัฐชาติ 
 แนวคิดทางการเมืองการปกครองเป็นอุดมการณ์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการสร้าง “ชาติ” 
ภายหลังจากกัมพูชาต้องเผชิญในสภาวะสงครามและความโหดร้ายของเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
สมัยการปกครองของกลุ่มเขมรแดง รัฐบาลประชาชนกัมพูชาได้พยายามสร้างความเป็นชาติผ่าน
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมนครวัด ความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรต่าง ๆ  
เพลงชาติ ธงชาติ หรือแม้แต่ต้นตาลที่ก าหนดให้เป็นต้นไม้ประจ าชาติ เป็นต้น เพ่ือท าให้คนเขมรเกิด
ส านึกร่วมและความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติ  
 นอกจากนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ยังสอดแทรกแนวคิดและอุดมการณ์ของ
ชาติด้วยการให้ภาพศัตรูของชาติคือ “เขมรแดง” และยกย่องวีรบุรุษคือ “เวียดนาม” ที่ได้น ากองทัพ
มาช่วยปลดปล่อยกัมพูชาให้หลุดพ้นจากความโหดร้ายและทารุณดังกล่าว โดยหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 1 สอดแทรกการกล่าวยกย่องเวียดนามในฐานะวีรบุรุษซึ่งช่วยให้กัมพูชารอดพ้นจากการ
ปกครองของเขมรแดงในตัวอย่างประโยคฝึกอ่านว่า  

រណែិរសនិងកងទ័ពរេៀតណ្ដម្បានែរគ រ្ ោះប្រជាជនកម្ពុជា រោយរចួពីររររ ុលពត 
“กองทัพแนวหน้าและกองทัพเวียดนามได้ช่วยให้ประชาชนกัมพูชารอดพ้นจากระบอบพอลพต” 

นอกจากนี้ ในบทที่ 158 บทอาขยานเรื่อง មិ្តតភាពកម្ពុជា - រេៀតណ្ដម្ “มิตรภาพกัมพูชา - 
เวียดนาม ” ยังแสดงภาพความสัมพันธ์ของกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งเนื้อหาบทอาขยานกล่าวยกย่อง
เวียดนามที่มีบญุคุณส าหรับช่วยให้กัมพูชาพ้นจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ว่า  
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រ ុលពតែំលារ់   ប្រល័យសមែរសាល រ់ 

សាល រ់ពាយរែទើរអែ់  ែំលារ់រកែងចាែ់ 

ប្ពាត់ប្បាែែូនយរសាោះ  សាល រ់កាុងគុករខ្ជែ ោះ 

    ជាងរីលាននាក់។ 

រេៀតណ្ដម្មានគុណ  ឧរតាម្ភជាមុ្ន 

រណែិរសពឹងពាក់   វយរនកបត់ខ្ជច យ 

ែរាយមិ្តតភកតិ   កម្ពុជាចំាជាក់ 

    គុណមិ្តតរេៀតណ្ដម្។ 

ค าแปล 
พอลพตเข่นฆ่า   สังหารชาวเขมรตาย 
ทุกสิ่งพังพินาศ   ฆ่าท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
พลัดพรากและสูญสิ้น  ตายอยู่ในคุกเหม็นเน่า 

มากกว่าสามล้านคน 
เวียดนามมีบุญคุณ  อุปถัมภ์น าพา 
ร่วมกับกองทัพแนวหน้า  ท าลายพวกกบฏแตกกระจาย 
ช่วยปลดปล่อยเพื่อน  กัมพูชาจ าได้แน่ชัด 

บุญคุณของเพ่ือนเวียดนาม 

บทอ่านที่ 166 เรื่อง រយើងរៅទែសនាពិព័រណ៍កងទ័ព “เราไปชมงานจัดแสดงของกองทัพ” 
ในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 แสดงเน้นย้ าประเด็นการยกย่องความกล้าหาญของการต่อสู้
ของกองทัพประชาชนปฏิวัติที่ช่วยให้ชาติพ้นภัย โดยชี้ให้เห็นถึงแสนยานุภาพด้านการทหารว่า  

រដ្ើម្បីអរអរសាទរជ័យជំនោះសផ្សាករយធា រលាកប្គូ-អាកប្គូ បាននំាែិែានុែិែសរៅទែសនា
ពិព័រណ៍កងទ័ព។ រពលចូលរៅដ្ល់ម្ណឌ លពិព័រណ៍ រយើងររំភើរចិតតជាខ្ជល ំង។ រយើងរឃើញកំារភលើង្ំ 
រថរប្កាោះ រថយនតតូច ្ំ...ាំងជាជួរកាុងទីធាល ។ កាុងសលវងមួ្យ មានទំាងរូរថតលនេរីយុទធជនកាុងរពល
ប្រយុទធ និងកាុងរពលរំរពញររែកកម្ែ។ រៅសលវងមួ្យរទៀត មានទំាងរប្គឿងោេុ្និងែំភារោះនានា
សដ្លរយើងររឹអូែបាន។ រៅសលវងចុងរប្កាយ មានទំាងោេុ្ទំរនើរៗ ររែ់កងទ័ពជាតិរយើង។ 
ពិព័រណ៍រនោះរញ្ជា ក់អំពីសាា លដ្ដ្ អង់ោចកាល ហាន តែ ូរដូរផ្កដ ច់លនកងទ័ពប្រជាជនរដិ្េតតរយើង រដ្ើម្បី
ឯករជយ និងរែរភីាពររែ់មាតុប្ររទែ។ 

ค าแปล 
คุณครู (ผู้ชาย – ผู้หญิง) ได้พานักเรียนไปชมงานจัดแสดงของกองทัพเพ่ือเป็นการร่วมเฉลิม

ฉลองชัยชนะด้านการทหาร เมื่อเข้าไปถึงสถานที่จัดงาน เราตื่นตาตื่นใจมาก เราเห็นปืนใหญ่ รถถัง 
รถยนต์คันเล็กและคันใหญ่จัดแสดงเป็นแถวอยู่ในงาน ในห้องจัดแสดงหนึ่งมีการแสดงภาพถ่ายทหาร
ในเวลาต่อสู้และเวลาปฏิบัติภารกิจ อีกห้องหนึ่งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรายึดมาได้  
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ในห้องสุดท้ายแสดงอาวุธที่ทันสมัยของกองทัพแห่งชาติเรา การจัดแสดงนี้สะท้อนถึงฝีมือที่องอาจกล้า
หาญ (และ) การต่อสู้กองทัพประชาชนปฏิวัติของเราเพ่ือเอกราชและเสรีภาพของประเทศ 

ทั้งนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ได้กล่าวถึงวันส าคัญต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ 
สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของเขมรแดงที่เข่นฆ่าประชาชน น ามาซึ่งความโศกเศร้าและน่าเวทนา 
และสะท้อนภาพการยกย่องวีรบุรุษที่ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตใหม่ ดังในบทอ่านที่ 47 เรื่อง ទិវរុណយ
មួរ 2 ្ាូ “วันงานบุญ 2 ธันวาคม”  

រប្កាម្រររប្រល័យពូជសាែន៍ ប្រជាជនកម្ពុជារែ់រៅកាុងទាែភាព។ ចាែ់ រកែង ប្ររែ 
រែីជាងរីលាននាក់ប្តូេរនរ ុល ពតការ់ែំលារ់។ អាករែាហាជាតិរយើងមានកំហឹងឈឺចារ់យ ង
ខ្ជល ំង បានរួររួម្ោា ររងាើតជារណែិរសសាម្គរីែរគ រ្ ោះជាតិកម្ពុជា(1) រៅលថង 2 ្ាូ  1978។ រោយកិច 
ែហប្រតិរតតិការជាមួ្យកងទ័ពែែ័ប្គចិតតរេៀតណ្ដម្ ប្ពម្ទំាងជំនួយឧរតាម្ភររែ់មិ្តតឡាេ និង  
ែូរេៀត ប្ររទែរយើងប្តូេបានររំោោះទំាងរែរង រៅលថង 7 ម្ករ 1979។  ររៀងរល់ឆាា ំ ប្រជាជនរយើង 
នំាោា ប្បាពធពិ្ីរុណយ 2 ្ាូ រដ្ើម្បីជាការរលឹំកលថងកំរនើតនិងការដឹ្ងគុណចំរពាោះរណែិរស 

(1)កងទ័ពជួរមុ្មែំររ់ររំោោះប្ររទែជាតិ រោយរចួពីររររ ុលពត។ 
ค าแปล 

ภายใต้ระบบการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพอลพต ประชาชนกัมพูชาอาศัยอยู่อย่างเป็นทาส  
โดยประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย และผู้หญิงกว่าสามล้านคนถูกฆ่าตาย คนที่รักชาติมีความโกรธและ
เจ็บปวดอย่างมากได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มทหารแนวหน้าสงเคราะห์ชาติกัมพูชา(1)  ในวันที่ 2 ธันวาคม 1978 
โดยได้รับความร่วมมือจากทหารอาสาของเวียดนาม การช่วยเหลือจากลาวและโซเวียต ประเทศของ
เราได้รับการปลดปล่อยอย่างสิ้นเชิงในวันที่ 7 มกราคม 1979 ประชาชนกัมพูชาจะจัดงานในวันที่ 2 
ธันวาคมของทุกปี เพ่ือเป็นการร าลึกการก่อตั้งและความเสียสละของกลุ่มทหารแนวหน้า (រណែិរស) 

(1) กองทัพแนวหน้าที่ปลดปล่อยประเทศให้หลุดพ้นจากระบอบพอลพต 

บทที่ 67 เรื่อง រុណយជ័យជំនោះ 7 ម្ករ “บุญชัยชนะ 7 มกราคม” มีใจความว่า 

លថង 7 ម្ករ 1979 ប្រជាជនរយើងបានររំោោះផុ្សតពីរររប្រល័យពូជសាែន៍។ រល់ឆាា ំរៅលថង  
7 ម្ករ រយើងសតងររៀរចំាពិ្ីរុណយរលឹំកមួរលថងជ័យជំនោះរនោះ។ ប្រជាជនមាា ក់ៗ មានទឹកមុ្មញញឹម្  
ែរាយនឹងមួរលថងរនោះណ្ដែ់។ រពលរនាោះ រយើងរែលៀកពាក់សាា ត រដ្ើរកំសានតាម្ទីសាធារណៈ។ 
រៅាម្ផ្សលូេមានរោ រៅមុ្មផ្សទុោះមានទង់ជាតិប្បាសាទកំពូលប្បំារក់រេចិ អរអរសាទរលថងរុណយ។ 
ែិលបៈនានាមានោលយ រលាខ ន ចំររៀងរុរណែម័្យលាន់រពំងកំដ្រោរម្ែណ៍ប្រជាជនរយើង។  
ប្រជាជនរយើងរកីរយណ្ដែ់ រោយបានរែ់រៅកាុងរររថែីែងរម្និយម្។ 
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ค าแปล 
 วันที่ 7 มกราคม 1979 ประชาชนกัมพูชาได้รับการปลดแอกจากการปกครองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 
ในวันที่ 7 มกราคม ของทุกปี เราจะจัดงานเพ่ือร าลึกวันครบรอบแห่งชัยชนะนี้ ประชาชนแต่ละคนมี  
สีหน้ายิ้มแย้มและเบิกบานในวันนี้มาก เมื่อถึงวันงานเราจะสวมใส่เสื้อผ้าสวยงาม เดินเล่นตามที่
สาธารณะ ตามท้องถนนจะมีป้าย หน้าบ้านมีธงชาติรูปปราสาทห้ายอดแขวนโบกสะบัดเพ่ือเฉลิมฉลอง 
และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น อาไย ละคร และเพลงโบราณ ดังกึกก้องเคล้าอารมณ์ ประชาชน
เรามีความสบายใจมากที่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้ระบบการปกครองใหม่แบบสังคมนิยม 

เนื้อหาจากบทที่ 47 และบทที่ 67 เป็นการเริ่มน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวีรชนของชาติและ
การต่อสู้เพ่ือปลดปล่อยอิสรภาพของกัมพูชาออกจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของระบอบการปกครองของ
พอลพต ซึ่งขบวนการกู้ชาติกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศพันธมิตรที่เป็นคอมมิวนิสต์
ขณะนั้น ประกอบด้วย เวียดนาม ลาวและโซเวียต เนื้อหาสอนให้ผู้เรียนรู้จักประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของประเทศท่ีรอดพ้นจากภาวะสงคราม ร าลึกถึงวันก่อตั้งขบวนการเมื่อ 2 ธันวาคม 1978 จนน ามาสู่
วันแห่งชัยชนะ 7 มกราคม 1979 รวมทั้งสะท้อนถึงความเสียสละของวีรชน เพ่ือปลูกฝังแนวคิดเรื่อง
ความรักชาติท าให้เด็กเกิดความรักและหวงแหนชาติ ทั้งนี้ปัจจุบันกัมพูชาได้ก าหนดให้ 7 มกราคม  
ของทุกปีเป็นวันชาติ โดยมีการจัดงานทั่วประเทศเพ่ือเป็นการร าลึกถึงวีรชนและขบวนกู้ชาติกั มพูชา 
นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าในบทที่ 67 ยังสะท้อนถึงการปลูกฝังแนวคิดการปกครองในระบบสังคมนิยมว่า
เป็นสิ่งที่ดีงาม ท าให้ประชาชนด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากกว่าระบอบการปกครองแบบเดิม 

นอกจากนี้ หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 ภาคที่ 2 ได้เน้นย้ าให้เห็นถึงความโกรธแค้น
ที่มีต่อระบอบการปกครองของเขมรแดงในบทอ่านที่ 147 เรื่อง ទិវចងកំហឹង “วันแห่งความเกลียดชัง” 
เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวันแห่งความเกลียดชัง ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือร าลึกถึงเหยื่อจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ของเขมรแดง ดังใจความว่า  

ប្រជាជនកម្ពុជាចំាមិ្នរភលច រៅអនុែាេរយ៍ី រីឆាា ំ  ប្បំារីសម លម្ភលថង រប្កាម្រររដ្ សាហាេ
យង់ឃាង ។ ទំាងប្ររែ ទំាងរែី ចាែ់រកែង ជាងរីលាននាក់ បានបាត់រង់ជីេតិយ ងរេទនារំផុ្សត។  
លថង 20 ឧែភា គឺជាលថញសដ្លរនរ ុល-ពត ចារ់រផ្សដើម្អនុេតតអំរពើប្រល័យពូជសាែន៍។ ប្រជាជនកម្ពុជា
ទូទំាងប្ររទែបានររៀរចំរ្វើពិ្ីរលឹំករឡើងេញិរៅឧប្កិដ្ឋកម្ែរនោះ និងចងកំហឹងឈឺចារ់។ ទំាងអែ់
ោា រដ្ើរតំរង់រៅម្ជឈម្ណឌ លឧប្កិដ្ឋកម្ែរដ្ើម្បីរ្វើមី្ទិញែំសដ្ងការឈឺចារ់ ប្ពម្ទំាងរលឹកដ្ល់េញិ្ជា កខនធ
លនអាកសាល រ់។ ោែ នអនុែាេរយ៍ីណ្ដជូរចត់ រប្កៀនប្កំជាងអំរពើប្រល័យពូជសាែន៍ររែ់រនកបត់ជាតិ
រឡើយ។ 
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ค าแปล 
ประชาชนกัมพูชาจ าได้ไม่เคยลืมซึ่งการร าลึกถึงเวลาสามปี แปดเดือน ยี่สิบวัน ภายใต้ระบอบ

ที่โหดร้ายป่าเถื่อน ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ใหญ่และเด็กกว่าสามล้านคนถูกคร่าชีวิตอย่างน่าเวทนา วันที่  
20 พฤษภาคม เป็นวันที่พวกพอลพตเริ่มปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้เตรียม
จัดกิจกรรมร าลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และจดจ าถึงความโกรธแค้นและเจ็บปวด ทุก ๆ คนเดินมุ่งหน้า
ไปยังพ้ืนที่ที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพ่ือชุมนุมและแสดงความเจ็บปวด พร้อมทั้งระลึกถึงวิญญาณของ
ผู้เสียชีวิต ไม่มีการร าลึกถึงสิ่งชั่วช้าใด ที่ท าให้เศร้าหมองยิ่งไปกว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกกบฏ
ชาติเลย 

 บทอ่านข้างต้นให้กล่าวถึงวันแห่งความเกลียด ชังซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยการปกครองของกลุ่มเขมรแดง โดยแสดงภาพความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อ
เหตุการณ์ดังกล่าวทั้งความโกรธแค้น ความเศร้าและเจ็บปวด การเน้นย้ าความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องราว
ในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ สะท้อนถึงการสอดแทรกแนวคิดของรัฐบาลสมัยสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชาที่ให้ภาพเขมรแดงให้เป็นศัตรูที่มีร่วมกันของชาติ เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชน 
พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านระบอบการปกครองของเขมรแดง 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปและอภิปรายผล 
 ในการวิเคราะห์รูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 ของกัมพูชา  
ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง ค.ศ. 1987 – 1992 จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ 
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 เล่ม หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 จ านวน  
2 เล่ม และหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 จ านวน 1 เล่ม ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวทางการจัดท า
หนังสือส าหรับเด็กของเจด็จ คชฤทธิ์ (2554) และการวิเคราะห์หนังสือเรียนของราตรี เพรียวพานิช 
(2557) 
 ผลการศึกษาด้านรูปแบบของหนังสือเรียนวิชาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 สามารถแบ่งองค์ประกอบ
ของหนังสือเรียนได้ 3 ส่วน คือ 

1. รูปเล่มและส่วนประกอบตอนต้น พบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มีขนาดใหญ่
ที่สุด ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 มีขนาดเท่ากัน ทั้งนี้ จ านวนหน้าของหนังสือเรียน
สัมพันธ์กับจ านวนบทเรียนภายในเล่มและสะท้อนถึงการก าหนดเนื้อหาส าหรับผู้เรียนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 2 เล่ม ส าหรับใช้สองภาค
การศึกษา ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 และ 3 มีปีการศึกษาละ 1 เล่ม โดยข้อมูลจาก
หน้าสารบัญแสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 และ 3 ใช้ในการเรียนการสอนทั้งปี
การศึกษา ส าหรับรูปเล่มของหนังสือที่ต่างกันแสดงถึงกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน 
ซึ่งผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเด็กที่เพ่ิงได้เริ่มเรียนหนังสือ ดังนั้นหนังสือเรียนจึงมีขนาดใหญ่
เพ่ือให้สามารถหยิบ/จับสะดวก  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรที่น ามาศึกษาไม่มีหน้าค าน าและความแนะน า หน้าปกหนังสือทุก
เล่มตีพิมพ์เป็นภาพสีและระบุรายละเอียดในลักษณะเดียวกัน แต่หน้าปกหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ชั้นปีที่ 3 ไม่มีการระบุชื่อประเทศว่า รัฐกัมพูชา (រដ្ឋកម្ពុជា) ซึ่งอาจสอดคล้องกับบริบททางสังคมใน
ขณะนั้น เนื่องจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 เล่มที่น ามาศึกษามีการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1992 
ตรงกับช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชาเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบการปกครองใหม่ที่อาจท าให้แนวคิดการ
ปฏิวัติประเทศแบบคอมมิวนิสต์ในฐานะรัฐกัมพูชาลดลง  

ปกหลังของหนังสือเรียนทุกเล่มเป็นส่วนที่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับพิมพ์ลักษณ์และราคา  
ซึ่งราคาของหนังสือเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน พบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 
3 ราคาสูงที่สุด หน้าปกในของหนังสือเรียนมี 2 ลักษณะคือหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1  
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มีลักษณะเป็นรูปภาพและข้อความสั้น ๆ ส่วนหน้าปกในของหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 
มีแต่ตัวหนังสือที่ระบุรายละเอียดคล้ายกับหน้าปก ซึ่งนับเป็นการจัดท าหนังสือที่สอดคล้องกับวัยของ
เด็ก เนื่องจากเด็กที่เข้าเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 เป็นวัยที่ยังไม่รู้หนังสือ ดังนั้นหน้าปกในหนังสือเรียน
วิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 จึงมีเพียงรูปภาพขนาดใหญ่เพ่ือดึงดูดความสนใจของเด็ก ขณะที่เด็ก  
ในระดับชั้นปีที่ 2 – 3 มีทักษะการอ่านภาษาเขมรที่เรียนมาจากระดับชั้นปีที่ 1 แล้ว หน้าปกในของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรระดับชั้นปีที่ 2 – 3 จึงมีเพียงเฉพาะตัวหนังสือ 

ข้อมูลในหน้าลิขสิทธิ์แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งและผู้เรียบเรียงหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรทุก
ระดับชั้นเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน และหนังสือเรียนบางระดับชั้นระบุผู้คัดลอกข้อความ แสดงถึง
กระบวนการผลิตที่ใช้ต้นฉบับเป็นลายมือเขียน สิ่งเหล่านี้สัมพันธ์กับบริบททางสังคมของกัมพูชาอยู่
ในช่วงฟ้ืนฟูการศึกษาหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดง ที่ท าให้กระบวนการผลิต
หนังสือเป็นไปอย่างเร่งด่วน โดยเป็นการรวบรวมบุคคลผู้มีความรู้ที่หลงเหลืออยู่ขณะนั้นมาท าหน้าที่
เป็นผู้จัดท าหลักสูตรการศึกษาและการผลิตหนังสือเรียนบางเล่มก็เป็นระบบถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ
หนังสือเรียนที่เขียนด้วยมือ (Manuscript) ไม่ใช่หนังสือที่ใช้ระบบการพิมพ์ด้วยตัวเรียง (Movable 
type) 

2. ส่วนเนื้อหา เมื่อพิจารณารูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนโดยใช้หน้าสารบัญเป็น
เครื่องมือช่วยจัดกลุ่มการอธิบาย สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ รูปแบบการน าเสนอส่วนเนื้อหาของ
หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 และรูปแบบการน าเสนอส่วนเนื้อหาของหนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 2 – 3 กล่าวคือหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ให้ความส าคัญกับทักษะการอ่าน
และการเขียนซึ่งเน้นสอนเรื่องการประสมค าตามแบบของภาษาเขมร โดยวิธีการน าเสนอเนื้อหามีการ
ใช้ตาราง ช่องสี่เหลี่ยมและสีส้มในบทเรียนเพ่ือบอกต าแหน่งของพยัญชนะและสระใหม่ที่สอนในแต่ละ
บทเรียน มีการสอนประสมค าตามล าดับขั้นตอน เริ่มจากการสอนรูปพยัญชนะ การประสมค าที่มี
พยัญชนะต้นกับสระ พยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกด การประสมค าที่มีสองพยางค์ ค าที่มีพยัญชนะ
ต้นควบ และค าสองพยางค์แบบซ้อนพยัญชนะกลางค า ซึ่งมีการยกตัวอย่างค าศัพท์และภาพประกอบ
ที่ท าให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กสามารถเข้าใจความหมายของค าได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 – 3 แบ่งประเภทบทเรียนออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ 
คือ บทเรียนอ่าน บทเรียนอาขยาน บทเรียนค าศัพท์ บทเรียนไวยากรณ์และบทเรียนท าแบบฝึกหัด 
โดยการจัดล าดับบทเรียนจะเป็นบทเรียนอ่าน 2 – 3 บท สลับกับบทเรียนอาขยาน 1 บท แบบสัปดาห์
เว้นสัปดาห์ ส่วนบทเรียนค าศัพท์มักจะสอนสลับกับบทเรียนไวยากรณ์ โดยบทเรียนค าศัพท์มีการสอน
ควบคู่กับบทเรียนอาขยาน และสาระการเรียนรู้สุดท้ายคือบทเรียนท าแบบฝึกหัดซึ่งเป็นบทเรียนที่
เรียนทุกสัปดาห์ 
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ผลการศึกษาวิธีการน าเสนอแต่ละสาระการเรียนรู้พบว่า บทเรียนอ่านและบทเรียนอาขยานมี
วิธีการน าเสนอเนื้อหาแบบเดียวกัน คือหนึ่งบทเรียนจะข้ึนต้นด้วยชื่อบท ภาพประกอบ และเนื้อหาบท
อ่านซึ่งท้ายบทเรียนจะมีการอธิบายค าศัพท์ ค าตรงข้าม และค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เพ่ือช่วย
ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนแล้วได้ชัดเจนขึ้น ส่วนบทเรียนสอนค าศัพท์ เป็นส่วนให้
เรียนรู้ค าศัพท์โดยรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนบางบทจะสอนทั้งเรื่องค าศัพท์และประโยคที่
เกี่ยวข้องกับค าศัพท์นั้น รวมทั้งมีภาพประกอบแสดงความหมายของค า และท้ายบทเรียนจะมี
แบบฝึกหัด 

บทเรียนไวยากรณ์เป็นบทเรียนที่สอนเกี่ยวกับหลักภาษาเขมร หนึ่งบทเรียนจะระบุชื่อสาระ
การเรียนรู้ ชื่อบท เนื้อหาที่เป็นตัวอย่างประโยคหรือชนิดค า ข้อสังเกตหรือค าจ ากัดความเพ่ืออธิบาย
รูปแบบประโยคหรือชนิดของค าที่ยกตัวอย่าง และมีการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ส่วนบทเรียนท า
แบบฝึกหัดซึ่งถือเป็นบทเรียนที่บูรณาการเนื้อหาจากสาระการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ วิธีการน าเสนออยู่ใน
รูปค าสั่งให้ท าแต่งประโยคหรือฝึกเล่าเรื่อง ทั้งนี้ การสอนบทเรียนไวยากรณ์ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับ
หลักภาษาบางเรื่องมีจ านวนหลายบท ต่างจากบทเรียนในสาระการเรียนรู้ด้านอ่ืนที่มีเนื้อหาทั้งหมด
จบในหนึ่งบท 

วิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 – 3 ต่างไปจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมร
ชั้นปีที่ 1 เนื่องจากเด็กที่เรียนในชั้นปีที่ 2 – 3 เคยเรียนรู้วิธีการประสมค าและหลักการอ่านภาษาเขมร
จากบทเรียนของชั้นปีที่ 1 มาแล้ว แม้ว่าเนื้อหาบทเรียนยังคงเป็นการฝึกทักษะด้านการอ่านและการ
เขียนแต่เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การมีบทอ่านหลายบทและมีรูปแบบวิธีการน าเสนอ
หลากหลายเป็นการช่วยฝึกประสบการณ์ด้านการอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาด้านปฐมวัย 

3. ส่วนประกอบตอนท้าย พบว่าหนังสือเรียนทุกเล่มมีหน้าสารบัญอยู่ท้ายเล่มซึ่งน่าจะเป็น
รูปแบบการพิมพ์หนังสือแบบฝรั่งเศสที่กัมพูชาได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม (ឃីង ហុកឌី,  
2002: 24-25) นอกจากนี้ส่วนประกอบตอนท้ายของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคท่ี 2 และหนังสือเรียน
ชั้นปีที่ 3 มีหน้าแก้ไขค าผิดอยู่ในหน้าสุดท้ายของหนังสือ เนื่องจากหนังสือเรียนทั้งสองเล่มข้างต้นถูก
ผลิตด้วยกรรมวิธีการเขียนหรือคัดลอกด้วยลายมือ เมื่อพบข้อผิดพลาดจึงต้องเพ่ิมหน้าแก้ไขค าผิดไว้ 
ส่วนหนังสือเรียนชั้นปีที่ 1 มีการสอนปริศนาค าทายจึงมีหน้าเฉลยปริศนาค าทายเป็นส่วนประกอบ
ตอนท้ายด้วย  

การศึกษาสารัตถะด้านเนื้อหา พบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 สะท้อนให้เห็น
ว่าหนังสือเรียนมีการสอนภาษาเขมรจากง่ายไปหายากหรือซับซ้อนขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับวัยและระดับชั้น
เรียน สารัตถะด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือเนื้อหาด้านภาษาเขมรของหนังสือเรียนชั้นปีที่ 1 
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เป็นการสอนพ้ืนฐานทางภาษาคือรูปพยัญชนะและสระและการประสมค าแบบต่าง ๆ เพ่ือสอนอ่าน
และเขียนภาษาเขมร ค าที่น ามาสอนเป็นค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้น
ปีที่ 2 – 3 เป็นการสอนหลักภาษาในระดับหมวดค าและรูปประโยค โดยมีแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้เรียนได้
แสดงความรู้เกี่ยวกับบทเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าท่ีน ามาสอนเป็นค าที่สอดคล้อง
กับหัวข้อเรื่องหลักทั้ง 4 หัวข้อ และหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 มีการสอนค ายากและใช้  
ค ายืมจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

ส่วนด้านสารัตถะจากหัวข้อเรื่องหลัก 4 หัวข้อ คือ โรงเรียน ครอบครัว ทัศนียภาพ และ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า สารัตถะเรื่องเดียวกันอาจมีการน าเสนอในหนังสือเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ความเรียง เพลง บทสนทนา นิทาน ค าคล้องจอง บทอาขยาน ซึ่งเป็นการให้
ความรู้และความบันเทิงท่ีเหมาะกับวัย โดยหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 มักมีการน าเสนอด้วย
เพลง บทอ่าน บทอาขยานแบบสั้น ๆ ส่วนหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 2 มีการน าเสนอเนื้อหา
โดยให้รายละเอียดเพ่ิมเติมจากหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 ขณะที่หนังสือเรียนวิชาภาษา
เขมรชั้นปีที่ 3 จะมีการสอดแทรกคุณธรรมหรือแนวคิดลงไปในบทเรียนด้วย  

หัวข้อเรื่องหลัก “โรงเรียน” ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยภาพ
โรงเรียนที่ปรากฏในหนังสือเรียนทุกเล่มเป็นโรงเรียนในอุดมคติที่มีขนาดใหญ่ มีเสาธง และมีครูชาย – 
หญิงหลายคนมีสีหน้ายิ้มแย้มเพ่ือต้อนรับนักเรียนอยู่เสมอ และในหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 3 
ยังให้ภาพโรงเรียนที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนทันสมัยในการปกครองระบอบใหม่ อย่างไรก็ตาม 
หนังสือเรื่อง 10 ปี การเดินทางในกัมพูชา ค.ศ. 1979 – 1989 ของสมเด็จฯ ฮุน เซน (1989) และ
รายงานของ The Asian Development Bank (as cited in Sideth S.  Dy, 2004)  ได้กล่าวถึง
การศึกษาของกัมพูชาในช่วงทศวรรษที่ 1890 อย่างสอดคล้องกันว่า โรงเรียนของกัมพูชาขณะนั้นมี
สภาพที่ค่อยไม่ดี ครูยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และไม่มีกรอบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา 
การศึกษาส่วนใหญ่เน้นที่ระดับประถมศึกษา 

สารัตถะในหัวข้อเรื่องหลัก “ครอบครัว” สะท้อนสภาพครอบครัวในกัมพูชาที่มีลักษณะเป็น
ครอบครัวขยาย มีการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานจากคนในครอบครัว นอกจากนี้กล่าวถึง
อาชีพของพ่อในฐานะผู้น าครอบครัวที่มีการท างานนอกบ้านและเด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา สารัตถะ
หัวข้อเรื่องหลัก “ทัศนียภาพ” เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของกัมพูชา การพัฒนา
ประเทศ และร่องรอยอารยธรรมโบราณ เนื้อหาทุกเรื่องให้ภาพความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญทาง 
การค้า และความมีวัฒนธรรมที่ยาวนานของกัมพูชา ส่วนสารัตถะหัวข้อเรื่องหลัก “ประชาชน” มีการ
กล่าวถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเน้นย้ าให้คนมีหน้าที่พลเมืองที่ดีตาม
บทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถจึงจะท าให้ประเทศชาติเจริญ 
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สารัตถะด้านแนวคิดและคุณธรรมที่สอดแทรกในบทเรียน คือการปลูกฝังค่านิยมและแนวคิด
ที่พึงประสงค์ให้กับเยาวชนโดยมุ่งหวังให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ สิ่งเหล่านี้สะท้อนสิ่งที่รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนต้องการมุ่งหวังให้ประชาชนด าเนินการตามแนวทางการปกครองของตนเพ่ือให้
ประเทศมีความเป็นเอกภาพ ผลศึกษาพบว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 น าเสนอ
ความส าคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร การท าความด ีความสามัคคี และแนวคิดการเมือง
การปกครอง โดยเป็นการเน้นย้ าให้ตระหนักถึงความขยันในด้านการศึกษาและการท างาน ปลูกฝังให้มี
ระเบียบวินัยเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้เกิดข้ึนในสังคม ขณะเดียวกันสารัตถะของบทอ่าน
สะท้อนถึงความอบอุ่นของครอบครัว การอบรมสั่งสอนให้เด็กท าความดีและสามัคค ีรักใคร่ต่อกัน  

นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังแนวคิดการรักชาติและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้
ภาพการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่ดีต่อประเทศ ส่งผลให้เกิดความสงบสุขของประชาชนหลังจาก
เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกลุ่มเขมรแดง เพ่ือเป็นการสร้างภาพที่คล้ายกับโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือ 
โน้มน้าวจิตใจท าให้เยาวชนเกิดความรู้สึกหวงแหนชาติและต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ ในสังคมให้ดี
ขึ้น มีแนวคิดทางการเมืองที่ให้ภาพความเป็นศัตรูของกลุ่มเขมรแดงที่เข่นฆ่าประชาชนนับล้านชีวิต  
มีการกล่าวถึงวันแห่งความเกลียดชังเพ่ือร าลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งเป็นการสร้างความ
หวาดกลัวแก่ประชาชนและกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านระบอบการปกครองของเขมรแดง สอดคล้องกับ
การประกาศค าขวัญในสมัยนั้นว่า “เราต้องท าทุกอย่างเพ่ือป้องกันไม่ให้ยุคมืดของเขมรแดงกลับมาอีก” 
(อาณัติ อนันตภาค, 2558: 229)  

หนังสือเรียนวิชาภาษาเขมรชั้นปีที่ 1 – 3 มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาเขมรใน
ระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาที่ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ได้รับในช่วง ค.ศ.1987 – 1992 รูปแบบ
และวิธีการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือเรียนท าให้เห็นวิธีการสอนพ้ืนฐานภาษาส าหรับเด็กที่เหมาะสม
กับวัยและระดับชั้นเรียน รวมถึงสะท้อนถึงกระบวนการผลิตและจัดท าหนังสือเรียนที่เป็นไปอย่าง
เร่งด่วนในช่วงเวลาที่ประเทศกัมพูชามีการฟ้ืนฟูระบบการศึกษา นอกจากนี้สารัตถะของหนังสือเรียน
ยังสะท้อนให้เห็นค่านิยมและแนวคิดส าคัญของรัฐที่ต้องการสร้างชาติให้มีเอกภาพท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศ  

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 ในงานวิจัยนี้มีการใช้ข้อมูลเฉพาะรายวิชาภาษาเขมร แต่นักเรียนในสมัยนั้นมีการเรียน

หลายวิชา จึงเป็นที่น่าสนใจและควรมีการศึกษารูปแบบวิธีการน าเสนอและสารัตถะของหนังสือเรียน
ในรายวิชาอ่ืน ๆ เช่น สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์
และเผยแพร่ช่วง ค.ศ. 1987 – 1989 เพ่ือเป็นการขยายความรู้และเห็นภาพรวมของหนังสือเรียนและ
การเรียนการสอนของกัมพูชาหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น  



  115 

6.2.2 ผู้วิจัยเสนอว่าควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหนังสือเรียนกัมพูชาที่ต่างสมัยกัน เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของหนังสือเรียนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม เนื่องจากหนังสือ
เรียนมีการจัดท าตามนโยบายของรัฐและหลักสูตรการศึกษาในแต่ละสมัย ดังนั้นอุดมการณ์และ
นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อรูปแบบและสารัตถะของหนังสือเรียน รวมถึงส่งอิทธิพล
ต่อความคิดและความเชื่อของเยาวชนของชาติ  
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