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งานวจิยันีไ้ด้รับทุนอุดหนุนการวจิยั จากงบประมาณเงนิรายได้ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 



บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบั
ฉบบัของกมัพูชา พบว่าประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและมีความ
แตกต่างจากฉบบัของกมัพูชา กล่าวคือ เน้ือความโดยรวมของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณมีความคลา้ยคลึงกับฉบบัของกัมพูชา และอาจกล่าวได้ว่า เป็นเร่ืองเดียวกัน แต่
เน่ืองจากการคดัลอกจึงทาํให้มีขอ้ความและเน้ือความบางส่วนท่ีแตกต่างกนัไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในดา้นของถอ้ยคาํ ทั้งท่ีต่างกนัเฉพาะคาํและต่างกนัทั้งวรรค หรือ ทั้งขอ้ความ ซ่ึงทาํใหก้าร
ตีความตวับทอาจมีความแตกต่างกันออกไปบา้ง ความแตกต่างในด้านเน้ือหาก พบว่า ประชุม
สุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มีขอ้ความท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพูชา ทั้งในสุภาษิต
โบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) สุภาษิตสอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) และสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) 
โดยเฉพาะในสุภาษิตโบราณ ฉบบัของหอพระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ต่ง คือ สมเด็จพระสุ
คนธาธิบดี (ปาน) ซ่ึงไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา นอกจากน้ีในสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) 
นั้นมีขอ้ความในส่วนของสุภาษิตสอนหญิง ท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา 
 



กติตกิรรมประกาศ 

 
  
งานวิจยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณรายไดป้ระจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ อาจารยว์าณี อรรจน์สาธิต
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผูช่้วยศาสตราจารยศิ์ริพร ปัญญาเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจยั วิเทศ
สมัพนัธ์ และประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนผูว้ิจยัในการทาํงานวิจยัเร่ืองน้ี 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ ปฐมาจารย์ด้านภาษาและ
วรรณคดีเขมรของผูว้ิจยั อาจารยน์ยันา โปร่งธุระ และศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ท่ี
ไดก้รุณาสัง่สอนจนผูว้ิจยัมีความสนใจวรรณคดีเขมรเพ่ิมเติมจากความสนใจวรรณคดีไทยมาแต่เดิม 
ทั้งยงักรุณาใหค้าํปรึกษาอนัทรงค่าแก่ผูว้ิจยัเสมอมาตราบวาระสุดทา้ยของชีวิตอาจารยท์ั้งสามท่าน 

กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ของผูว้ิจยัท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัมีวนัน้ี ทั้งยงัเขา้ใจการทาํงานวิชาการ
ของผูว้ิจัยและสนับสนุนผูว้ิจยัอยู่เสมอ ขอขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาภาษาตะวนัออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร และคณาจารยส์าขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอกัษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีกรุณาสัง่สอนผูว้ิจยัจนสามารถนาํความรู้นั้นมาทาํงานไดใ้นวนัน้ี  

ขอบพระคุณ ดร. ปีเตอร์ สกิลล่ิง (Dr. Peter Skilling) และ ดร.โอลิวิเยร์ เดอ เบร์นง (Olivier de 

BERNON) แห่งสาํนกัฝร่ังเศสปลายบูรพาทิศ (EFEO) รองศาสตราจารย ์ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร คณะ
อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงเป็นแบบอย่างในการทาํงานวิชาการ
รวมทั้งอาจารยบุ์ญเตือน ศรีวรพจน์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร 
กระทรวงวฒันธรรม ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษาอนัทรงค่าแก่ผูว้ิจยัอยูเ่สมอ  

ขอขอบคุณ อาจารยน์วรัตน์ ภกัดีคาํ ท่ีไดช่้วยอ่านร่างงานวิจยัน้ีโดยไม่เห็นแก่ความเหน่ือย
ยาก ทั้งยงัคอยช่วยรับภาระอ่ืนๆ และจะช่วยกนัทาํงานวิชาการดว้ยกนัต่อไป  
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๑. ความสําคญั และทีม่าของปัญหาทีท่าํการวจัิย 

แมว้า่พระราชอาณาจกัรไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูาจะมีความสมัพนัธ์ยาวนาน ทั้งใน
ดา้นประวติัศาสตร์และวฒันธรรม แต่การศึกษาวจิยัเพือ่สร้างความเขา้ใจในความสมัพนัธ์ระหวา่ง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมเขมรกลบัมีไม่มากนกั ทาํใหไ้ม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่งประเทศเพื่อนบา้นทั้งสองใหเ้กิดข้ึนไดใ้นระดบัประชาชนต่อประชาชน ความไม่
เขา้ใจในวฒันธรรมของกนัและกนันาํมาสู่เหตุการณ์รุนแรงหลายคร้ัง แสดงใหเ้ห็นถึงจุดวกิฤตของ
ความสมัพนัธ์อนัแสดงออกถึงความขดัแยง้และไม่เขา้ใจกนัระหวา่งประชาชนทั้งสองประเทศ ดว้ย
เหตุน้ีรัฐบาลไทยจึงไดส้นบัสนุนใหมี้การสร้างองคค์วามรู้ทางวฒันธรรมระหวา่งประเทศทั้งสองให้
ดียิง่ข้ึน อนัเป็นความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดและเร่งด่วน 
 ดว้ยเหตุน้ีเพื่อความเขา้ใจอนัดีในดา้นวฒันธรรม การศึกษาความสมัพนัธ์วรรณคดีกมัพชูา
จึงมีความสาํคญัเช่นเดียวกนั เน่ืองจากวรรณคดีเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมการดาํรงชีวิต และ
วรรณคดีนั้นเป็นดัง่กระจกสะทอ้นสงัคม การศึกษาวรรณคดีจึงสามารถช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจสงัคม
นั้นๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาวิจยัเปรียบเทียบวรรณคดีเขมร ประเภทสุภาษิตเขมร ฉบบัของหอพระ
สมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของกมัพชูา หรือ สุภาษิตเขมร เป็นวรรณกรรมคาํสอนประเภทหน่ึงของ
เขมร พจนานุกรมภาษาเขมรฉบบัพทุธศาสนบณัฑิตย ์ กรุงพนมเปญ พิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้
ความหมายวา่ “ คาํบัญญติั สาํหรับให้ชาวนครปฏิบัติตาม, วินัย, กฎเกณฑ์, กระบวนคาํสอนมนุษย์
ให้ประพฤติดี, แบบอย่าง ตวัอย่าง แบบ ความเดิม”๑ 
 ฆีง หุก ฑี อธิบายคาํวา่ ฉบบั หรือ (จฺบาบ่) ไวใ้นหนงัสือลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีเขมร 
ดงัท่ีแปลไดค้วามวา่ “...จฺบาบ่ มาจากคาํว่า จาบ่ โดยเพ่ิมหน่วยเสียงเติมกลาง /b/ เข้าไป กลายเป็นคาํ
ว่าจฺบาบ่...ดังนีค้าํว่า จฺบาบ่ จึงหมายถึงวรรณคดีคาํสอน หรือแบบอย่างคาํสอนท่ีแต่งเป็นกาพย์ (บท
ร้อยกรอง)...นอกจากนีค้าํว่า จฺบาบ่ ยงัมีความหมายกว้างออกไปอีก คือรวมถึงกฎหมายต่างๆของรัฐ
...”๒ 

                                                           
๑ พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ (ภฺนเํพญ: พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๑๑), หนา้ ๒๑๕. 
๒ ฆีงหุกฑี, ทฎฺิฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (Paris: L’Harmattan, ๑๙๙๗), หนา้ ๖๙. 



๒ 
 

 วรรณคดีเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ค่อนขา้งมีปัญหาเร่ืองอายสุมยัของการแต่ง เน่ืองจาก
มกัไม่ระบุวนัเวลาท่ีแต่งและมกัไม่ระบุช่ือผูแ้ต่งไวใ้นเน้ือเร่ือง ดงันั้นการศึกษาอายขุองวรรณคดี
ประเภทน้ีจึงตอ้งอาศยัการศึกษาเปรียบเทียบในดา้นนิรุกติศาสตร์ กบัวรรณคดีเขมรประเภทอ่ืนๆ 
เช่น จารึกนครวดัสมยัหลงัเมืองพระนคร หรือรามเกียรต์ิเขมรภาคตน้ นกัวิชาการสาํคญัท่ี
ทาํการศึกษาวรรณคดีเขมรประเภทฉบบั คือ Ph. JENNER และ Saveros POU เป็นตน้  
 อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากความแพร่หลายของวรรณกรรมประเภทน้ี จึงทาํใหว้รรณกรรม
ประเภทน้ีมีหลากหลายสาํนวน สาํนวนหน่ึงท่ีสาํคญัแต่ไม่เป็นท่ีรู้จกัคือ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบั
หอสมุดวชิรญาณ ซ่ึงสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงอธิบายวา่ พระองคภ์านุวงศร์าชบุตร
ของสมเดจ็พระนโรดม พระเจา้กรุงกมัพชูา ซ่ึงเป็นตาํแหน่งอคัรมหาเสนาบดีไดม้อบใหห้อพระ
สมุดสาํหรับพระนครชุด ๑ สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพจึงไดใ้หน้ายฉํ่า ทองคาํวรรณ 
เปรียญ นายเยาว ์ ลิมปินนัทน์ เปรียญ เป็นผูแ้ปลและพมิพเ์ผยแพร่ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๗ นอกจากน้ีใน
ประเทศกมัพชูามีการพิมพสุ์ภาษิตเขมรอีกหลายฉบบั จึงน่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ และ
ตรวจสอบชาํระ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ อนัน่าจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจคาํ
สอนของชาวกมัพชูาไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 
 
๒. วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของกมัพชูา 
  
๓. ขอบเขตของการวจัิย 
 ศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของกมัพชูาโดย
ใชฉ้บบัพิมพต่์างๆ ดงัน้ี 
 ๑. ประชุมสุภาษิตเขมร คอืสุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเด็ก สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง. 
พิมพใ์นงารฉลองอายคุรบ ๗๐ ปีบริบูรณ ของทา้วศรีสุนทรนาฎ (แกว้ พนมวนั ณ กรุงเทพ) ตจ. เม่ือ
ปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗. พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๖๗. 
 ๒. สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่/ Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘. 
 ๓. พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย. จฺบาบ่เผฺสงๆ. ภฺนเํพญ: พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๓๙.  
  
๔. ข้อตกลงเบือ้งต้น 

๔.๑ วธีิการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย 



๓ 
 

ในการแปลตวับทสุภาษิตเขมร (ฉบบั/ จฺบาบ่) จากภาษาเขมรมาเป็นภาษาไทย ไดแ้ปลโดย
พยายามรักษารูปศพัทร์วมทั้งสาํนวนโวหารเดิมไว ้เพื่อใหส้ามารถเห็นลกัษณะการใชค้าํและสาํนวน
โวหารของภาษาเขมร (ยกเวน้คาํแปลในประชุมสุภาษิตเขมรฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ซ่ึงคงไว้
ตามฉบบัเดิม) อีกทั้งคาํยมืภาษาเขมรท่ีมีใชใ้นภาษาไทยโดยมิไดเ้ปล่ียนความหมายกจ็ะคงคาํเขมร
นั้นไว ้ เพื่อประโยชนแ์ก่ผูท่ี้ตอ้งการเปรียบเทียบกบัตน้ฉบบัภาษาเขมร และเพื่อประโยชน์สาํหรับผู ้
ศึกษาภาษาเขมรท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทย  

การแปลในลกัษณะน้ีปรากฏในการแปลหนงัสือลทัธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคท่ี ๒๑ เร่ืองพิธี
ราชาภิเษกสมเดจ็พระมณีวงศ ์พระเจา้กรุงกมัพชูา ซ่ึงสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระนริศรานุวดัติวงศท์รง
แปลถอดจากภาษาเขมรถวายสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชนุภาพเพือ่ทรงพิมพแ์จกเป็นของสนอง
คุณผูร้ดนํ้าสงกรานต ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ดงัปรากฏคาํอธิบายเก่ียวกบัการแปลหนงัสือเร่ืองน้ีของสมเดจ็ 
ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพวา่ 

  
...การแปลตน้ฉบบัภาษาเขมรเป็นภาษาไทยนั้น เดิมเม่ือคร้ังขา้พเจา้จะ

พิมพเ์ร่ืองงานพระศพสมเดจ็พระศรีสวสัด์ิฯ ไดใ้หน้ายฉํ่า ทองคาํวรรณ เปรียญ 
ผูช่้วยบรรณารักษใ์นหอพระสมุดวชิรญาณเป็นผูแ้ปล แลว้ทูลขอใหส้มเดจ็พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระนริศรานุวดัติวงศท์รงตรวจ ดว้ยเห็นวา่เอาพระทยัใส่
ทรงศึกษาทราบภาษาเขมรอยูม่าก สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระนริศฯ ไม่โปรดสาํนวนท่ี
แปลภาษาเขมรอยา่งเช่น แปลภาษาฝร่ังหรือภาษาจีน ดาํรัสวา่ ภาษาเขมรกบั
ภาษาไทยใกลก้นั ผดิกบัภาษาอ่ืน ดว้ยใชภ้าษาบาลีและสนัสกฤตแทรกแซงอยา่ง
เดียวกนั และมีศพัทภ์าษาเขมรท่ีไทยเอามาใชเ้ป็นภาษาไทยกม็าก ศพัทภ์าษาไทยท่ี
เขมรเอาไปใชเ้ป็นภาษาเขมรกมี็ไม่นอ้ย ทั้งวิธีเรียงคาํเป็นประโยคกเ็ป็นอยา่ง
เดียวกนัการแปลหนงัสือภาษาเขมรควรจะ “ถอด” เป็นภาษาไทย คือเป็นแต่เขียน
แปลงตวัอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทย แลว้เลือกแปลแต่ศพัทภ์าษาเขมรท่ีไทยเราไม่
คุน้ออกเป็นภาษาไทยคงศพัทเ์ขมรท่ีไทยเราคุน้กบัทั้งประโยคความไวอ้ยา่งเดิม
ทั้งหมด กจ็ะเป็นประโยชนส์าํหรับนกัเรียนเทียบทานใหรู้้วา่ภาษาเขมรกบั
ภาษาไทยใกลก้นัเพยีงใด... 

สมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ ประทานพระกระแสทรง
ปรารภมาใหข้า้พเจา้วนิิจฉยัในบางขอ้ คือขอ้หน่ึงวา่ศพัทเ์ขมรท่ีทรงคงไวน้ั้น บาง
ทีนกัเรียนในสมยัน้ีไม่ไดเ้รียนรู้อยูม่าก เพราะเลิกใชห้นงัสือจินดามุนีเป็นตาํรา
เรียนมาเสียชา้นานแลว้ ถึงกระนั้นกดี็ ศพัทเ์ขมรหรือท่ีเรียกกนัมาแต่ก่อนวา่ 



๔ 
 

“กมัพชุภาค” กมี็อยูใ่นโคลงฉนัทก์าพยก์ลอนภาษาไทยอ่านพบเนืองๆ จะคงไว้
หรือถา้ขา้พเจา้เห็นวา่จะลาํบากแก่ผูอ่้านเกินไปจะใหแ้ปลเป็นคาํไทยเช่นใชใ้น
ปัจจุบนักต็ามแต่จะเห็นควร ขอ้น้ีขา้พเจา้เห็นวา่ศพัทท่ี์เขา้ใจยากกไ็ดท้รงทาํ
อธิบายหมายเลขไวแ้ลว้ ศพัทเ์ขมรท่ีไม่มีอธิบายหมายเลขดูกม็กัพบเห็นในหนงัสือ
ไทย แมจ้นบทกลอนท่ีแต่งทุกวนัน้ีบ่อยๆ จะไม่ลาํบากแก่ผูอ่้านเท่าใดนกั เอาไว้
อยา่งเดิมจะเป็นประโยชนใ์หค้วามรู้ดีกวา่แกไ้ขเสีย จึงไดค้งไวห้มดทุกแห่ง...๑ 

 
การแปลศพัทภ์าษาเขมรเป็นภาษาไทยในงานวิจยัเร่ืองน้ี ไดแ้ปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย

โดยรักษาวิธีการแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทยท่ีสมเดจ็ฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศท์รง
แปลไว ้โดยพยายามคงศพัทภ์าษาเขมรเดิมไวบ้า้งแต่เปล่ียนมาเขียนตามแบบท่ีมีการใชใ้นภาษาไทย 

 
๔.๒ หลกัในการปริวรรตอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทย  
เพื่อความสะดวกในการวิจยัคร้ังน้ี และเพ่ือยงัประโยชน์แก่ผูท่ี้ไม่สามารถอ่านอกัษรเขมร

ได ้ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการปริวรรตอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทย อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากประชุมสุภาษิตเขมร 
ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มีการถ่ายถอดจากอกัษรเขมรมาเป็นอกัษรไทยแลว้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงคงไว้
ตามตน้ฉบบัเดิมเพื่อใหเ้ห็นถึงการปริวรรตภาษาเขมรเป็นอกัษรไทยในสมยัก่อน หลกัการปริวรรต
ในท่ีน้ีจึงใชก้บัการปริวรรตอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทยท่ีมาจากฉบบัภาษาเขมรเท่านั้น โดยเฉพาะใน
บทท่ี ๔ ท่ีวา่ดว้ยการตรวจสอบชาํระเปรียบเทียบ 

นอกจากน้ีเน่ืองจากภาษาเขมรท่ีใช ้ เป็นอกัขรวิธีภาษาเขมรโบราณ จึงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากการสะกดของอกัขรวธีิในภาษาเขมรปัจจุบนับา้ง ในท่ีน้ีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิวฒัน
การของอกัขรวิธีของภาษาเขมร ผูว้ิจยัจึงไดป้ริวรรตโดยคงอกัขรวิธีเดิมไวไ้ม่ไดแ้กไ้ข โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการปริวรรตถ่ายถอดตวัอกัษรและสระจากอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทยดงัน้ี 

 

                                                           
๑  สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ (ผูแ้ปล), ลทัธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ 

๒๑ (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หนา้ ข. 



๕ 
 

การถ่ายถอดรูปพยญัชนะ 
 

วรรคกะ  k    x  K  X  g 
   ก    ข     ค     ฆ  ง   
 

วรรคจะ  c    q  C  Q  j 
   จ    ฉ  ช  ฌ  ญ 
 

วรรคฏะ d z D Z N 

  ฎ    ฐ  ฑ  ฒ  ณ 
 

วรรคตะ  t  f  T  F  n 
  ต  ถ  ท  ธ  น  

วรรคปะ b  p  B  P  m 
 บ    ผ  พ  ภ  ม 

เศษวรรค 

  y  r  l  v 
  ย  ร  ล  ว 
 

  s  h  L  G 
  ส  ห  ฬ  อ 
 

รูปพยญัชนะซ้อน 

 รูปพยญัชนะซอ้นในภาษาเขมร มี ๓๒ รูป   ยกเวน้    L  /ลอ/ เม่ือเขียนดว้ยพยญัชนะ
ตวัเตม็และมีพยญัชนะตวัเชิงของตนเองซอ้นอยูข่า้งใต ้จดัเรียงตามวรรครูปลกัษณะเป็นดงัน้ี 
 

 

 



๖ 
 

พยญัชนะซ้อนอกัษรเชรียง 

 

  ká  xç  KÁ  XÇ 
 g¶ 
  กฺก  ขฺข  คฺค  ฆฺฆ  งฺง 
 

  c©  qä  C¢  QÄ  j 
  จฺจ  ฉฺฉ  ชฺช  ฌฺฌ  ญฺญ 
 

  dþ  zæ  DÐ  ZÆ 
 NÑ 
  ฏฺฏ  ฐฺฐ  ฑฺฑ  ฒฺฒ  ณฺณ 
 

  tþ  fß  TÞ  F§  nñ 
  ตฺต  ถฺถ  ทฺท  ธฺธ  นฺน 
 

  b,  pö  B<  PÖ  mµ 
  ปฺป  ผฺผ  พฺพ  ภฺภ  มฺม 
 

   yü  Rr  lø  vV 
   ยฺย  รฺร  ลฺล  วฺว 
 

   sS  hð  L  G¥ 
    สฺส   หฺห  ฬ  อฺอ 



๗ 
 

การถ่ายถอดรูปสระ 
 

๑. สระจม มีหลกัในการปริวรรต ดงัน้ี 
 

อกัษรเชรียง ปริวรรตเป็นอกัษรไทย   
 

-a -า 
-I อิ  

-I อี 

-w  อึ 

-W  อื 

-u  อุ 

-U  อู 

-Y  อวั 

e-I  เอี   

e-O  เอือ 

e-o  เอีย 

e-  เอ 

E-  แอ 

é-  ไอ 

e-a  โอ 

e-A  เอา 



๘ 
 

-M  อ ํ

-H  อะ   

-iH  อิะ 

-wH  อึะ 

-uH  อุะ 

e-IH  เอีะ 

e-H  เอะ 

E-H  แอะ 

e-aH  เอาะ 

-Mu  อุมฺ 

-Ma  อาํ 
 

๒. สระลอย ใชห้ลกัการปริวรรตดงัน้ี 
 

อกัษรเชรียง ปริวรรตเป็นอกัษรไทย  

\ อิ 

| อี 

] อุ 

É เอ 

B§ ไอ 

» โอ 



๙ 
 

« เอา 

b£ ฤ 

b¤ ฤๅ 

B£ ฦ 

B¤ ฦๅ 
 
๕. ทฤษฎ ีสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคดิของโครงการวจัิย 
 ทฤษฎีท่ีนาํมาใชเ้ป็นทฤษฎีการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ โดยเนน้ในเร่ืองของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีสองชาติท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงวฒันธรรม 
 
๖. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ และหน่วยงานทีจ่ะนําผลวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  
 
๗. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจัิยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ผลการวิจยัในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
๘. วธีิการดําเนินการวจัิย 

๗.๑ เกบ็ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาเขมร รวมทั้งเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

๗.๒ เกบ็ขอ้มูลจากการสาํรวจเอกสารในหอสมุดแห่งชาติ พระนคร  
๗.๓ วิเคราะห์ขอ้มูล 
๗.๔ เรียบเรียงผลการวิจยัโดยใชว้ิธีการเรียบเรียงแบบพรรณนา 
 



๑๐ 
 

บทที ่๒ 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัวรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) 

Saveros POU หนงัสือเร่ือง Guirlande de Cpap’ ๑  ไดต้รวจสอบชาํระปริวรรตและแปล
วรรณกรรมประเภทจฺบาบ่หลายเร่ืองเป็นภาษาฝร่ังเศส มีตวับทจาํนวน ๑๒ เร่ือง บางเร่ืองไม่ปรากฏ
ในฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์ ไดแ้ก่ จฺบาบ่พากฺยจาส่ จฺบาบ่มหาปฏฺฐาน จฺบาบ่ไหมหาชน สาสฺตฺ
รากฺฎาม จฺบาบ่ทูนฺมานขฺลวน จฺบาบ่สุภาษิต จฺบาบ่บณฺฎาํบิตา จฺบาบ่สฺรี จฺบาบ่ปฺรุส จฺบาบ่วิธูรบณฑิต 
จฺบาบ่ธมฺมบาล และสาสฺตฺราสวฺสตีนอกจากน้ีไดท้าํคาํอธิบายไวข้า้งตน้ของฉบบัแปลดว้ย 

Judith M. Jacob หนงัสือเร่ือง The Traditional Literature of Cambodia ๒  ไดจ้ดั
วรรณกรรมประเภทหน่ึงของเขมรเรียกวา่ จฺบาบ่ โดยใหค้วามหมายและกล่าวถึงลกัษณะเด่นของ
วรรณกรรมประเภทน้ีอยา่งสงัเขป รวมทั้งเร่ืองเด่นของวรรณกรรมประเภทน้ีวา่เป็นวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนา และไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัการคน้ควา้อา้งอิงเก่ียวกบัวรรณกรรม
ประเภทน้ีและเร่ืองยอ่ของวรรณกรรมประเภทน้ีไวด้ว้ย 

ฆีง หกฑี (ฆีง หุกฑี) หนงัสือลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีเขมร (ทิฎฺฐภาพทูเทา ไน อกฺสร 
สาสฺตฺรแขฺมร)๓ กล่าววา่ หมายถึงตวับทอกัษรศาสตร์ซ่ึงแต่งเป็นคาํประพนัธ์ เป็นร้อยกรองศีลธรรม
สาํหรับคนทัว่ไป ตวับทฉบบั (จฺบาบ่) ส่วนใหญ่ไม่มีระบุศกัราช สามารถจดัแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ กลุ่ม 
คือ ฉบบัเก่า หรือ ฉบบัโบราณ แต่งข้ึนในระหวา่งศตวรรษท่ี ๑๕ – ๑๗ และฉบบัท่ีแต่งข้ึนใหม่ ซ่ึง
แต่งในสมยักลางระหวา่งศตวรรษท่ี ๑๘ ถึงกลางศตวรรษท่ี ๑๙ 

ประยรู ทรงศิลป์ วรรณกรรมคาํสอนเขมร: จฺบาบ่เผฺสงๆ๔ เป็นผลงานแปลจากวรรณกรรม
คาํสอนภาษาเขมร “จฺบาบ่เผฺสงๆ” ซ่ึงประกอบดว้ยคาํสอนจาํนวน ๑๔ เร่ือง ซ่ึงนกัปราชญร์าช
บณัฑิตเขมรโบราณในสมยัอุตดงคเ์ป็นราชธานีของประเทศกมัพชูา ไดแ้ต่งข้ึนสาํหรับใชอ้บรมสัง่

                                                           
๑
 Saveros POU, Guirlande de Cpāp’. Paris: Cedoreck, 1988. 

๒ Judith M. Jacob.  The Traditional Literature of Cambodia. New York: Oxford University Press, 
1996. 

๓ ฆีง หุกฑี,  ทิฎฺฐภาพทูเทา ไน อกฺสร สาสฺตฺรแขฺมร. Paris: Harmattan, 1990. และ ฆีง หุกฑี,  ทฎฺิฐภาพ
ทูเทา ไน อกฺสร สาสฺตฺรแขฺมร. ภฺนเํพญ: บณฺณาคารองฺคร, 2003. 

๔
 ประยรู ทรงศิลป์, วรรณกรรมคําสอน: จฺบาบ่เผฺสงๆ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพห์า้งหุน้ส่วนจาํกดัสุวรรณสิริ

การพิมพ,์ ๒๕๕๓. 



๑๑ 
 

สอนลูกหลานตลอดจนบุคคลทัว่ในสงัคมเขมร นอกจากบทแปลยงัมีการนาํเสนอการวิเคราะห์ใน
ประเดน็ต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายศพัทส์าํนวนท่ีปรากฏในเร่ือง ส่วนทา้ยสุดของงานแปลไดส้รุป
วิเคราะห์ภาพรวม เพือ่ผูส้นใจจะไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมคาํสอนเขมรและ
วรรณกรรมคาํสอนของประเทศเพ่ือนบา้นอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงกบัวรรณกรรมคาํสอนของไทย
อยา่งละเอียดลึกซ้ึงต่อไป 

ศานติ ภกัดีคาํ จฺบาบ่วิธูรบณฺฑิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ๑ กล่าวว่า จฺบาบ่วิธูรบณฺฑิตเป็น
วรรณกรรมของเขมรเร่ืองหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมเช่ือถืออยา่งแพร่หลายในสมยัก่อน จฺบาบ่วิธูรบณฺ
ฑิตจดัเป็นวรรณกรรมคาํสอนแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ร้อยกรองประเภทบทพรหมคีติทั้งหมด โครง
เร่ืองท่ีปรากฏเป็นคาํสอนท่ีเป็นทั้งขอ้หา้มและขอ้ควรปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัตนในชีวิตประจาํวนั
เป็นหลกั จฺบาบ่วิธูรบณฺฑิตให้คุณค่าแก่ผูเ้ช่ือถือและปฏิบติัตามหลายดา้น เช่น ใหป้ระพฤติตนเป็น
คนดีทั้งกาย วาจา และใจ โดยเฉพาะในดา้นวาจามีการเนน้ย ํ้าหลายคร้ังถึงเร่ืองการรักษาคาํสัตย ์ผู ้
ปฏิบติัตามจะไดรั้บความมีสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองตลอดไป จากเน้ือหาคาํสอนท่ีปรากฏแสดงใหเ้ห็น
ถึงหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อคาํสอนของเขมรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในดา้น
เน้ือหาท่ีเน้นการสั่งสอนธรรมะท่ีมาจากหลกัธรรมเบ้ืองตน้ทางพระพุทธศาสนา เช่น คาํสอนท่ี
เก่ียวกบัการรักษาวาจาสัตย ์ซ่ึงเป็นหลกัธรรมคาํสอนในเบญจศีล เป็นตน้ เพื่อให้สามารถนาํไป
ประพฤติปฏิบติัตนในสงัคม 

ศานติ ภกัดีคาํ ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓๒ เป็น
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีไทย – เขมร โดยศึกษาจากสถานการณ์ความวุน่วายใน
ประเทศกมัพชูาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึง พ.ศ. ๒๓๙๐ อนัเป็นปีท่ีสมเดจ็พระหริรักษร์ามา   อิศ
ราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ข้ึนครองราชย ์ ประเทศกมัพชูาเกิดการจลาจลภายใน แมแ้ต่พระราชวงศ์
กมัพชูาต่างกไ็ดรั้บผลกระทบ เช่น พระองคด์ว้ง ตอ้งหนีเขา้มาประทบัในกรุงเทพฯ ดงันั้นจึงซึมซบั
และเรียนรู้ภาษาและวรรณคดีไทยในเวลานั้น เม่ือมีสงครามยอ่มก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางวฒันธรรม
กมัพชูา เพราะทาํใหมี้การเผาทาํลายตาํรับตาํราเอกสารต่างๆ รวมถึงวดัวาอาราม วรรณคดีเขมรทั้ง
ทางโลกและทางธรรมถูกทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก เม่ือสมเดจ็พระหริรักษร์ามา (พระองคด์ว้ง) ข้ึน

                                                           
๑
 จฺบาบ่วธูิรบณฺฑิต: การศึกษาเชิงวเิคราะห์ งานวิจยัประกอบรายวชิา ๓๑๔ ๔๕๘ สัมมนาและรายงาน

การคน้ควา้ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๔๔ หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษา
ตะวนัออก ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา ๒๕๔๔. 

๒  ศานติ ภกัดีคาํ. รายงานการวจิัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดไีทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – 
๒๔๐๓. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 
๒๕๔๗. 



๑๒ 
 

ครองราชยแ์ลว้จึงโปรดใหฟ้ื้นฟวูรรณคดีเขมรนดา้นต่างๆ คือ ดา้นรูปแบบคาํประพนัธ์ในช่วงพ.ศ. 
๒๓๒๕ – ๒๔๐๓ รูปแบบคาํประพนัธ์เขมรแบ่งออกได ้๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นรูปแบบคาํประพนัธ์ท่ี
มีมาแต่ดั้งเดิมคือคาํประพนัธ์ประเภท บทโพล, บทพโํนล (เทียบไดก้บักาพยฉ์บงัของไทย), บทกาก
คติ (เทียบไดก้บักาพยสุ์รางคนางคข์องไทย), บทพรหมคีติ (เทียบไดก้บักาพยย์านีของไทย), บทภุชง
คลีลา และบทบนโทลกาก รูปแบบคาํประพนัธ์อีกกลุ่มหน่ึงเขมรรับไปตั้งแต่รัชกาลสมเดจ็พระหริ
รักษร์ามา (พระองคด์ว้ง) คาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ “กลอน” ของไทย เขมรรับไปทั้งกลอนธรรมดา
และกลอนกลบท แลว้ดดัแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ ทั้งน้ียงัรวมถึงการแต่งในขนบของเพลงยาวท่ีเขมร
เรียกวา่ “พากยก์าพยนิ์ราศ – พากยก์าพยส์งัวาส” อีกดว้ย ในดา้นวรรณคดีศาสนาสมเดจ็พระหริรักษ์
รามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ขอพระราชทานพระไตรปิฎกและคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาจาก
กรุงเทพฯ รวมถึงแปลวรรณคดีพทุธศาสนาของไทยเป็นภาษาเขมร เช่น ไตรภูมิพระร่วง (ไตรภูมิ
กถา) และไตรโลกวินิจฉยักถา นอกจากน้ีพระสงฆท่ี์กลบัมาจากการศึกษาพระธรรมในประเทศไทย
กน็าํขนบวรรณคดีพระพทุธศาสนาของไทยเขา้มาประยกุตก์ลายเป็นร่ายยาวมหาเวสสนัดรฉบบั
ภาษาเขมร ในดา้นวรรณคดีกลอนอ่าน – กลอนสวด กวีเขมรไดนิ้พนธ์วรรณคดีประเภท “แลบง 
(เทียบไดก้บักลอนอ่าน – กลอนสวดของไทย)” ข้ึนใหม่ในยคุน้ีเป็นจาํนวนมาก โดยนาํเคา้โครงมา
จาก ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม ๑ มาจากวรรณคดีพระพทุธศาสนา กลุ่มท่ี ๒ มาจากนิทานพ้ืนบา้นเขมร 
และกลุ่มท่ี ๓ รับผา่นจากวรรณคดีไทย (โดยลกัษณะการแปล) เช่น เร่ืองกากี พระราชนิพนธ์ใน
สมเดจ็พระหริรักษร์ามา (พระองคด์ว้ง) เป็นตน้ ดา้นวรรณคดีการแสดงเขมรรับวฒันธรรมการ
แสดงละครใน ของไทยไปพร้อมกบัแปลบทละครไทยเป็นภาษาเขมรเพ่ือใชป้ระกอบการแสดง
ละครในราชสาํนกักมัพชูาดว้ย วรรณคดีการแสดงในกลุ่มน้ีท่ีมีหลกัฐานชดัเจนคือเร่ืองรามเกียรต์ิ
เขมรภาคหลงั (ผกูท่ี ๗๕ – ๘๐) และบทละครเร่ืองอิเหนาคาํเขมรท่ีมีตน้ฉบบัในหอพระสมุดวชิ
รญาณ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ความสมัพนัธ์ทางวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓ ท่ี
เห็นอยา่งเด่นชดัคือการหลัง่ไหลของอิทธิพลวรรณคดีไทยเขา้ไปในกมัพชูา การรับอิทธิพลทาง
วรรณคดีไทยเขา้สู่วรรณคดีเขมรนั้นมิไดรั้บเขา้ไปทั้งหมด แต่กวีเขมรไดด้ดัแปลงแกไ้ข
เปล่ียนแปลงและประยกุตล์กัษณะของวรรณคดีไทยเหล่านั้นใหเ้ขา้กบัแนวความคิดและความ
ตอ้งการของกวีเขมรดว้ย เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัขนบวรรณคดีและความนิยมของชาวกมัพชูา 
 ศานติ ภกัดีคาํ บทความเร่ือง “ลกัษณะคาํประพนัธ์เขมรสมยักลาง ๑” ๑  และ “ลกัษณะคาํ
ประพนัธ์เขมรสมยักลาง ๒”๑ กล่าวถึงรูปแบบคาํประพนัธ์เขมรสมยัหลงัเมืองพระนคร วา่มีทั้งหมด 

                                                           
๑ ศานติ ภกัดีคาํ, “ลกัษณะคาํประพนัธ์เขมรสมยักลาง,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๐ (ภาคเรียน

ท่ีสอง ๒๕๔๑): ๔๑-๔๕. 



๑๓ 
 

๕ ประเภท และมีลกัษณะเป็นกาพย ์ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักาพยข์องไทย ไดแ้ก่ บทพโํนล มีความ
ใกลเ้คียงกบักาพยฉ์บงั บทกากคติ มีความใกลเ้คียงกบักาพยสุ์รางคณางค ์ และบทพรหมคีติมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบักาพยย์านี และกล่าวถึงรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทบทพากย ์๗ และกลบทของ
บทพากย ์ ๗ วา่น่าจะไดรั้บอิทธิพลรูปแบบจากกลอนแปดและกลบทของกลอนแปดของไทยใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ บทความน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัในดา้นรูปแบบคาํประพนัธ์ท่ี
ใชใ้นการประพนัธ์สุภาษิตเขมร (ฉบบั/ จฺบาบ่) 
 ศานติ ภกัดีคาํ บทความเร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีเขมร – ไทย” ๒  กล่าวถึง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีเขมร – ไทย อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีเขมร – ไทย ใน
สมยัต่างๆ และเป็นความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความสมัพนัธ์เหล่าน้ีโดยใชข้อ้มูลประวติัศาสตร์ การ
อ่านจารึกและโบราณคดี มาประกอบกบัวรรณคดีศึกษา และไดแ้บ่งความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดี
เขมร – ไทย เป็น ๔ สมยัคือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีเขมร – ไทย ก่อนกรุงศรีอยธุยา อิทธิพล
วรรณคดีเขมรโบราณในวรรณคดีอยธุยา พทุธศตวรรษท่ี ๒๐ อิทธิพลวรรณคดียอ้นกลบัในพทุธ
ศตวรรษท่ี ๒๑ – ๒๒ และยคุสมยัแห่งอิทธิพลรัตนโกสินทร์ในวรรณคดีเขมร พทุธศตวรรษท่ี ๒๓ 
– ๒๔ 

ศานติ ภกัดีคาํ บทความเร่ือง “ฉบบัตรีเนตร พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระราชสมภาร: 
วรรณกรรมสะทอ้นการเมืองเขมรสมยัหลงัเมืองละแวก” ๓  บทความเร่ืองน้ีเป็นการศึกษา ฉบบั
ตรีเนตร พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระราชสมภาร ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมุมองท่ีมีต่อการเมืองเขมร
สมยัหลงัเมืองละแวก ซ่ึงเป็นช่วงท่ีประเทศกมัพชูาถูกรุกรานจากศตัรูภายนอก และเกิดความ
วุน่วายภายในอนัเน่ืองมาจากการแยง่ชิงราชสมบติั ทาํใหป้ระเทศกมัพชูาทรุดโทรมลง เน้ือหาใน
ฉบบัตรีเนตร แบ่งออกไดเ้ป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงเป็นการเสนอคาํสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระเจา้
แผน่ดิน ในส่วนน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของพระเจา้แผน่ดินเขมร และแสดงใหเ้ห็นถึงความ
คาดหวงัเก่ียวกบักษตัริยใ์นอุดมคติท่ีผูแ้ต่งตอ้งการใหเ้ป็น ส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ีเป็นการสัง่สอนขนุ

                                                                                                                                                                      
๑ ศานติ ภกัดีคาํ, “ลกัษณะคาํประพนัธ์เขมรสมยักลาง (๒),” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๑ (ภาค

เรียนท่ีหน่ึง ๒๕๔๒): ๒๙-๔๓. 
๒ ศานติ ภกัดีคาํ, “ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีเขมร – ไทย,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ๒๔ 

(ภาคเรียนท่ี ๑ ๒๕๔๕): ๗-๑๔. 
๓

 ศานติ ภกัดีคาํ“ฉบบัตรีเนตร พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระราชสมภาร: วรรณกรรมสะทอ้นการเมือง
เขมรสมยัหลงัเมืองละแวก,” บทความเสนอในการประชุมวิชาการอินโดจีน คร้ังท่ี ๑ “อินโดจีนในกระแสการ
เปล่ียนแปลง” ศนูยว์จิยัสังคมอนุภมิูภาคลุ่มนํ้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ระหวา่งวนัท่ี ๒๙ – 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔. 



๑๔ 
 

นางวา่ขนุนางควรวางตวัอยา่งไรกบัพระเจา้แผน่ดิน และเปรียบเทียบขนุนางกบัประชาชน อนั
แสดงถึงความคิดท่ีประชาชนมองระบบขนุนางเขมรในช่วงนั้นไดอ้ยา่งดี ส่วนท่ีสามเป็นส่วนท่ีจดั
ไดว้า่เป็นเน้ือหาหลกัของเร่ืองคือการอธิบายธรรมคร้ัง ๓ หวัขอ้ โดยอธิบายประกอบทีละขอ้ไป 
เน้ือหาตรงส่วนน้ีไม่ไดแ้สดงถึงความคิดเก่ียวกบัการเมืองการปกครองของเขมรมากนกั 



๑๕ 
 

บทที ่๓ 
ลกัษณะทัว่ไปของสุภาษติเขมร 

 
๒.๑ ความหมายและนิยามของคาํว่า “ฉบบั (จฺบาบ่)” 

สุภาษิตเขมร หรือ ฉบบั (จฺบาบ่) เป็นวรรณกรรมคาํสอนประเภทหน่ึงของเขมร 
พจนานุกรมภาษาเขมรฉบบัพทุธศาสนบณัฑิตย ์ กรุงพนมเปญ พมิพเ์ม่ือปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้
ความหมายวา่  

 
คาํบญัญติั สาํหรับใหช้าวนครปฏิบติัตาม, วินยั, กฎเกณฑ,์ กระบวนคาํ

สอนมนุษยใ์หป้ระพฤติดี, แบบอยา่ง ตวัอยา่ง แบบ ความเดิม๑ 
 

 ฆีง หุก ฑี อธิบายคาํวา่ ฉบบั หรือ จฺบาบ่ ในหนงัสือลกัษณะทัว่ไปของวรรณคดีเขมร ดงัท่ี
แปลไดค้วามวา่  
 

...จฺบาบ่  มาจากคาํวา่ จาบ่ โดยเพิ่มหน่วยเสียงเติมกลาง /b/ เขา้ไป 
กลายเป็นคาํวา่จฺบาบ่...ดงัน้ีคาํวา่ จฺบาบ่ จึงหมายถึงวรรณคดีคาํสอน หรือแบบอยา่ง
คาํสอนท่ีแต่งเป็นกาพย ์ (บทร้อยกรอง)...นอกจากน้ีคาํวา่ จฺบาบ่ ยงัมีความหมาย
กวา้งออกไปอีก คือรวมถึงกฎหมายต่างๆของรัฐ...๒ 

 
 นอกจากน้ีฆีง หุก ฑี ยงัอธิบายความหมายของคาํวา่ “จฺบาบ่” วา่ ในภาษาเขมรยงัมี
ความหมายกวา้งหมายถึงกฎหมายทั้งหมดของรัฐหน่ึงๆ ในความหมายวา่ ใครทาํผดิฉบบับญัญติัตอ้ง
ถูกรัฐจบั ถูกสงัคมจบัทาํโทษอีกดว้ย แต่คาํวา่ “จฺบาบ่” ในท่ีน้ีหมายถึงตวับทอกัษรศาสตร์ซ่ึงแต่งเป็น
คาํประพนัธ์ เป็นร้อยกรองศีลธรรมสาํหรับคนทัว่ไป  

จากท่ีกล่าวมาจึงอาจกล่าวไดว้า่ ฉบบั หรือ จฺบาบ่ เป็นประเภทวรรณคดีเขมรประเภทหน่ึง 
ซ่ึงเป็นวรรณคดีคาํสอนท่ีประพนัธ์ดว้ยรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง และปรากฏหลกัฐาน
วา่มีการแต่งข้ึนตั้งแต่งประมาณพทุธศตวรรษท่ี ๒๒ เป็นตน้มา 

 

                                                           
๑ พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ (ภฺนเํพญ: พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๑๑), หนา้ ๒๑๕. 
๒ ฆีงหุกฑี, ทฎฺิฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (Paris: L’Harmattan, ๑๙๙๗), หนา้ ๖๙. 



๑๖ 
 

๒.๒ ยุคสมัยในการแต่ง 
 วรรณคดีเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ค่อนขา้งมีปัญหาเร่ืองยคุสมยัของการแต่ง เน่ืองจากมกั
ไม่ระบุวนัเวลาท่ีแต่งและมกัไม่ระบุช่ือผูแ้ต่งไวใ้นเน้ือเร่ือง ดงันั้นการศึกษาอายขุองวรรณคดี
ประเภทน้ีจึงตอ้งอาศยัการศึกษาเปรียบเทียบในดา้นนิรุกติศาสตร์ กบัวรรณคดีเขมรประเภทอ่ืนๆ 
เช่น จารึกนครวดัสมยัหลงัเมืองพระนคร หรือรามเกียรต์ิเขมรภาคตน้ นกัวิชาการสาํคญัท่ี
ทาํการศึกษาวรรณคดีเขมรประเภทฉบบั คือ Ph. JENNER และ Saveros POU เป็นตน้  
 ฉบบั (จฺบาบ่) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทโดยอาศยัสมยัการแต่งเป็นเกณฑ์๑ คือ 
 ๑. ฉบับเก่า หรือโบราณ (จฺบาบ่จาส่) คือฉบบัท่ีแต่งข้ึนในสมยักลางระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 
๒๑ – ๒๓ ไดแ้ก่ จฺบาบ่ตฺรีเนตฺร จฺบาบ่พฺระราชสมภาร จฺบาบ่ปุรส จฺบาบ่สฺรี จฺบาบ่อริยสตฺถา และ จฺ
บาบ่สุภาสิต เป็นตน้ ฉบบัเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่ระบุเวลาท่ีแต่ง แต่จากการศึกษาอาจสนันิษฐานไดว้า่
เกิดข้ึนในสมยัอุดงค ์ดงัความใน “ขอ้สงัเกตต่อฉบบัต่างๆ” ท่ีวา่ 

 
ตวับทเหล่าน้ี ลว้นแต่ไม่ไดล้งกาลปริจเฉท ใหเ้รารู้ชดัวา่ เกิดข้ึนในปี

ใดปรากฏชดั แต่นกัศึกษาสามารถสนันิษฐานไดว้า่ เป็นตวับทท่ีเกิดข้ึนในสมยัอุ
ดงค ์คือระหวา่งศตวรรษท่ี ๑๗ – ๑๘ และ ๑๙ เท่านั้น โดยเขาประมาณตามหลกั
ความคิด คาํสอนและขนบธรรมเนียมซ่ึงมีอธิบายไวใ้นตวับทเหล่านั้น๒ 

 
 ๒. ฉบับใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี) คือฉบบัท่ีแต่งข้ึนในสมยักลางระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี ๒๔ – ๒๕ 
ไดแ้ก่ จฺบาบ่ของกฺรมงุย ของอาจารยจุ์ง และโดยกวีบณัฑิตในชั้นหลงั ซ่ึงปรากฏในวารสารกมัพุช
สุริยา ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๒๖ เป็นตน้มา๓ 
 
๒.๓ ทีม่าคาํสอนในสุภาษิตเขมร 
 ตามการศึกษาของนกัวิชาการสนันิษฐานวา่ วรรณกรรมประเภทฉบบั (จฺบาบ่) หรือสุภาษิต
เขมร มีตน้กาํเนิดท่ีชดัมากคือเร่ิมจากปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี ๑๖ เป็นตน้มา คือในช่วงท่ี
พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทมีอิทธิพลอยา่งมากต่อวฒันธรรมเขมรซ่ึงแต่เดิมไดรั้บอิทธิพลศาสนา

                                                           
๑ เร่ืองเดยีวกนัหน้าเดยีวกนั. 
๒ พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ, หนา้ ค. 
๓ ฆีงหุกฑี, ทฎฺิฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร, หน้า ๗๐. 



๑๗ 
 

พราหมณ์ก่อนแลว้จึงเปล่ียนเป็นพระพทุธศาสนาเถรวาท ต่อมาในภายหลงัจึงไดรั้บอิทธิพลจากไทย
ท่ีไดย้อ้นกลบัมาในประเทศกมัพชูา ดงันั้นจึงอาจจาํแนกออกไดด้งัน้ี 
  

๒.๓.๑ อทิธิพลศาสนาพราหมณ์ฮินดู  
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีอิทธิพลต่อสงัคมเขมรตั้งแต่สมยัโบราณ ตั้งแต่สมยัก่อนพระนคร

จนถึงสมยัพระนคร เน่ืองจากเป็นศาสนาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากราชสาํนกัเขมรโบราณ แนวคิด
คาํสอนทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงฝังรากลึกในสงัคมกมัพชูา คาํสอนต่างๆ เหล่าน้ีมีท่ีมาจากคมัภีร์
ต่างๆ ไดแ้ก่คมัภีร์ศิลปศาสตร์ พระธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ นีติศาสตร์ เป็นตน้ อิทธิพลเหล่าน้ีได้
สืบต่อมาถึงสมยักลาง หรือสมยัหลงัพระนครบา้ง 

 
๒.๓.๒ อทิธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท  
การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศกมัพูชา ปรากฏหลกัฐานตั้งแต่สมยัก่อนพระ

นครท่ีพระพุทธศาสนาไดมี้ความเจริญรุ่งเรืองควบคู่กบัศาสนาพราหมณ์ชั่วระยะเวลาหน่ึง๑ แต่
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไดเ้ร่ิมเขา้มีอิทธิพลอยา่งมากในประเทศกมัพูชาสมยัพระนคร ตั้งแต่
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ในรัชกาลของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ ดงัปรากฏว่าพระโอรสของพระ
เจา้ชยัวรมนัท่ี ๗ พระองคห์น่ึงไดไ้ปศึกษาพระพุทธศาสนาในเกาะลงักาจนไดส้มณศกัด์ิ๒ ในเวลา
ต่อมาพระพทุธศาสนาไดเ้ร่ิมเขา้มาแทนท่ีลทัธิต่างๆ ในศาสนาฮินดูท่ีใหก้ารสนบัสนุนระบบชนชั้น
และเคยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ ทาํให้สถานภาพของพราหมณ์แมจ้ะยงัมีตาํแหน่งในราชสาํนกั
และมีหนา้ท่ีประกอบพิธีกรรมอยูแ่ต่ก็ลดความสาํคญัลงไปมาก พุทธศาสนาเร่ิมเขา้ไปมีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของชาวกมัพูชาในดา้นต่างๆ มากข้ึน รวมทั้งทางดา้นวรรณกรรมดงัท่ี เดวิด แชนดเ์ลอร์ ได้
กล่าววา่ 

 
...พุทธศาสนานิกายเถรวาทเขา้มาแทนท่ีลทัธิต่างๆ ในศาสนาฮินดูท่ี

สนับสนุนระบบชนชั้น และเคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในระยะยาวการ
เปล่ียนแปลงน้ีได้แผ่ไปหลายสาขา พราหมณ์ยงัมีตาํแหน่งอยู่ในราชสํานัก มี
หน้าท่ีประกอบพระราชพิธีต่างๆ แต่ก็ลดความสําคญัลงไปมาก ตาํนานและ

                                                           
๑  ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกลุ (ผูแ้ปล), ศาสนาพราหมณ์ในอาณาจักรขอม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิ์ฆเณศ, 

๒๕๑๖), หนา้ ๔ – ๕. 
๒ เดวดิ แชนดเ์ลอร์, ประวตัศิาสตร์กมัพูชา, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขนัติวรพงศ ์และวง

เดือน นาราสัจจ ์(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๐), หนา้ ๑๐๒. 



๑๘ 
 

วรรณกรรม อนัมีรากฐานเพริศพรายจากวรรณคดีและประติมาณวิทยาของอินเดีย 
ท่ีเคยปรากฏในภาพจาํหลกั ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจารึก ค่อยลดวง
แคบเขา้มาอยู่ในแวดวงสุนทรียศาสตร์เถรวาท และวรรณคดีกัมพูชา เช่น รา
มายณะฉบบัพื้นเมือง มีการประสมประสานค่านิยมทางพทุธศาสนาเขา้ไปดว้ย...๑  

 
แมว้า่ในปลายสมยัพระนครประเทศกมัพชูาจะไดรั้บอิทธิพลพระพทุธศาสนานิกายเถรวาท

และส่งผลต่อการนบัถือศาสนาของกมัพชูาในยคุนั้นมากแต่ไม่สามารถตดัขาดออกจากอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ท่ีมีอยูม่าแต่เดิมไดท้ั้งหมด เพียงแต่นาํมาสืบต่อและผสมผสานอิทธิพลซ่ึงมีอยูแ่ลว้
ต่อไปอีก 

๓. อทิธิพลวรรณคดีไทย ความสัมพนัธ์ดว้ยวรรณกรรมระหว่างกรุงอุดงคข์องกมัพชูาและ
กรุงรัตนโกสินทร์มีปรากฏหลกัฐานอยา่งชดัเจน ตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (พระองคเ์อง) 
เสด็จกลบัจากกรุงเทพฯ มาครองราชย ์ณ กรุงอุดงคฤ์ๅชยั ในปี พ.ศ. ๒๓๓๗ – ๒๓๓๙ พระองคไ์ด้
ฟ้ืนฟูดา้นวรรณคดีเขมรประเภทต่างๆ เช่น ตรวจสอบชาํระพงศาวดารกมัพูชาฉบบัหน่ึงเป็นท่ีรู้จกั
กนัในช่ือวา่พระพงศาวดารเขมร ของเจ้ารามาธิบดีถวาย หรือ พงศาวดารเมืองละแวก และไดน้าํมา
ทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
แปลเป็นภาษาไทย๒ นอกจากน้ีในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (พระองคเ์อง) ยงัมีกวี
เขมรท่ีมีช่ือเสียงหลายคน เช่น ออกญาวงศากษตัรีย ์(นง) ไดป้ระพนัธ์เร่ืองโลกนัยชาดก (ธนญัชยั
บณัฑิตชาดก) เม่ือปี พ.ศ. ๒๓๓๗๓  

สงครามระหวา่งไทยกบัเวียดนามในช่วงรัชกาลสมเด็จพระอุทยัราชา (พระองคจ์นัท)์ (พ.ศ. 
๒๓๓๙ – ๒๓๗๗) จนถึงรัชกาลสมเด็จพระองคมี์ (พ.ศ. ๒๓๗๗ – ๒๓๙๐) เป็นสงครามท่ีทาํให้
กมัพชูาไดรั้บผลกระทบในดา้นต่างๆ เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นวรรณคดีไดรั้บความเสียหายมาก 
เน่ืองจากในช่วงท่ีเวียดนามเขา้มาตั้งกองทพัอยู่ในกัมพูชา เวียดนามได้ทาํลายวดัวาอารามของ
พระพทุธศาสนา ทาํใหค้มัภีร์ทางพระพทุธศาสนาท่ีเกบ็รักษาไวต้ามวดัต่างๆ ถูกทาํลาย  

อย่างไรก็ตามปรากฏหลกัฐานว่า ในยุคน้ีสมเด็จพระอุทยัราชา (พระองคจ์นัท)์ โปรดให้
ฟ้ืนฟูงานดา้นวรรณคดี ออกกฎหมายรวมทั้งเรียบเรียงพงศาวดารกมัพูชาข้ึนใหม่อีกฉบบัหน่ึงในปี 
พ.ศ. ๒๓๖๑ (ค.ศ. ๑๘๑๘) เรียกว่า “รบากษัตริย์” หรือ พงศาวดารกัมพูชาฉบับออกญาวงศา
                                                           

๑ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๑๐๔. 
๒ ประชุมพงศาวดารภาค ๔ (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙), หนา้ ๒๑. 
๓ ลาง หาบ่อาน, สิกฺสาปฺรวตฺตอิกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร สมยันครภฺนํฎล่สมยัอุฎุงฺค (ภฺนเํพญ: คิมเอง, ๒๕๑๑), 

หนา้ ๒๖๔. 



๑๙ 
 

สรรเพชญ (นง)๑ มีการแปลพระวินัยเป็นภาษาเขมร๒ นอกจากน้ีกวีเขมรหลายคนท่ีมีชีวิตอยู่ใน
รัชกาลน้ี ไดป้ระพนัธ์ศาสตราแลบงไวห้ลายเร่ือง เช่น ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) เป็นกวีท่ีมี
ผลงานตั้งแต่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (พระองคเ์อง) เม่ือรับราชการต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระอุทยัราชา (พระองคจ์นัท)์ ก็ไดป้ระพนัธ์ศาสตราแลบงไวห้ลายเร่ือง เช่น เร่ืองบุญญสา
สิรสา แต่งเม่ือปี พ.ศ. ๒๓๔๐ เร่ืองโภคกลุกมุาร แต่งในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ เร่ืองวรนุช-วรเนตร แต่งใน
ปี พ.ศ. ๒๓๔๙๓ เป็นตน้ ในยคุน้ีมีการแปลวรรณกรรมไทยหลายเร่ืองมาประพนัธ์เป็นภาษาเขมร 
เช่น เร่ืองกาก ีเร่ือง มุจลนิ เร่ืองดาวเรือง เป็นตน้  

รัชสมยัของสมเดจ็พระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) (พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๔๐๓) เป็น
ยุคสมยัท่ีมีการฟ้ืนฟูวรรณกรรมรวมทั้งศิลปวฒันธรรมเขมรข้ึนใหม่หลายอย่าง ภายหลงัจากถูก
ทาํลายไปในสงครามระหว่างไทยกบัเวียดนาม ทั้งในดา้นวรรณกรรมรวมถึงวรรณกรรมประเภท
ฉบบั ดา้นพระพุทธศาสนา และการฟ้ืนฟูเอกสารสาํคญัสาํหรับบา้นเมือง เช่น ชาํระกฎหมายต่างๆ๔ 
เป็นตน้ รวมทั้งใหจ้ดัพระราชพิธีทวาทศมาสครบถว้นทั้ง ๑๒ เดือน๕ เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูพระราชพิธี
ในพระราชสาํนกัหลงัจากท่ีเวน้ว่างไปในระหว่างเกิดศึกสงครามกบัเวียดนาม โดยเฉพาะการฟ้ืนฟู
ในดา้นวรรณกรรมเขมร ซ่ึงปรากฏหลกัฐานว่า สมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) 
ทรงเป็นกวีและทรงให้ความสนพระทยัในการฟ้ืนฟูวรรณกรรมเขมรเป็นอนัมาก ดงัท่ี เมียจ บุณณ 
กล่าวว่า สมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดีทรงเอาพระทยัใส่ต่อการประพนัธ์วรรณกรรมมาก และ
ทรงจดัใหท้ดสอบศิษยข์องพระองค ์วา่  

 
...สมเดจ็พระหริรักษร์ามาอิศราธิบดีทรงเป็นกวีเอก ทรงสอนคาํประพนัธ์ 

สอนให้รู้จกัแต่งขอ้ความเป็นคาํประพนัธ์ถูกตอ้ง ไม่ผิดตามลกัษณะของรูปแบบ
คาํประพนัธ์และตามลักษณะการประพนัธ์ท่ีมีช้ีแจงไวใ้นกาพย์วิชา เหมือน
ศาสตรากากีท่ีเป็นพระราชนิพนธ์ ศิษยก์วีในพระราชสํานักลว้นแต่ไดป้ระลอง
โดยพระองคเ์สดจ็ออกประทบัเป็นประธานในการประลอง 

                                                           
๑ ฆีง หุก ฑี. มาลบีทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที ๑๙ (ภฺนเํพญ: บณฺณาคารองฺคร, ๒๐๐๓), หนา้ ๑๓๓. 
๒ กรมศิลปากร, ราชพงษาวดารกรุงกมัพูชา (พระนคร: แพร่พิทยา, ๒๕๑๕), หนา้ ๒๐๕. 
๓ Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University Press, 

๑๙๙๖), p. ๗๙. 
๔ กรมศิลปากร, ราชพงษาวดารกรุงกมัพูชา, หนา้ ๓๐๔. 
๕ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๓๐๙. 



๒๐ 
 

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไดเ้ล่าว่า คร้ังหน่ึงนั้น เวลาประลองศิษยก์วี สมเด็จพระหริรักษ์
รามาอิศราธิบดีเสด็จออกมาประทบัเป็นประธานอยูใ่นพระราชตาํหนกัคลงั ศิษย์
กวีเขา้มาประลองเฉพาะพระพกัตร์คร้ังละสองคน การประลองน้ีไม่มีการเขียน 
แต่ละคร้ังศิษยก์วีตอ้งกล่าวบทกวีดว้ยปากเปล่า ศิษยก์วีคนหน่ึงนัง่อยูใ่นหอ้ง ศิษย์
กวีอีกคนหน่ึงนัง่อยูน่อกหอ้ง ทรงตรัสสั่งใหก้วีในห้องกล่าวคาํว่า “เอย” ก่อน กวี
คนท่ีหน่ึงพอกล่าวจบ กวีท่ีอยูน่อกห้องตอ้งกล่าวคาํว่า “เอย” ตอบในทนัที ไม่ให้
ขาดเสียงเพื่อนของตน กวีทั้ งสองเล่นเสียงโตต้อบกันไหลออกเป็นบทกวี จบั
ปลายสัมผสักนัอย่างไพเราะ สมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) 
ทรงเป็นประธานไดท้รงฟังเปรียบเทียบ เม่ือทรงเห็นว่าถูกตอ้งแลว้ ทรงสบพระ
ราชหฤทยัมาก ทรงพระสรวลแลว้ประทานรางวลัตามควร จึงทรงแต่งตั้งเป็นกวี
...๑ 

 
การฟ้ืนฟูวรรณกรรมเขมรในรัชกาลสมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ได้

ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของวรรณกรรมเขมรอยา่งมาก การเปล่ียนแปลงดงักล่าวสัมพนัธ์
กบัอิทธิพลของวรรณกรรมไทยโดยตรง กล่าวคือ มีการรับรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทกลอนของ
ไทยมาดดัแปลงเป็นรูปแบบคาํประพนัธ์เขมรประเภทบทพากย ์แลว้นาํมาใชป้ระพนัธ์เร่ืองพระ
สมุทรเป็นเร่ืองแรกในรัชกาลน้ี  

ในเวลาต่อมารูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทน้ีจะได้รับความนิยม และนํามาใช้ในการ
ประพนัธ์ฉบบัหลายเร่ือง รูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทบทพากยส์ามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภท 
เช่น บทพากย ์๗ บทพากย ์๘ บทพากย ์๙ และยงัมีการพฒันาเป็นกลบทต่างๆ มีลกัษณะคลา้ยกบั
กลอนกลบทของไทยอีกดว้ย๒  

นอกจากน้ียงัพบวา่ สมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ทรงสนบัสนุนใหก้วี
ราชสาํนกัประพนัธ์ศาสตราแลบงเร่ืองใหม่ข้ึนเป็นจาํนวนมาก บางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
วรรณกรรมไทย เช่น ออกญาพระคลงั (นง) ได้ประพนัธ์ฉบบัสุภาษิต (จฺบาบ่สุภาสิต) เป็นตน้ 

                                                           
๑ เมียจ บุณณ, “การสิกฺสาสมยับุราณ,” กมฺพุชสุริยา ฉฺนาํที ๔๘ เลข ๓ แขกกฺกฎา – สีหา – กญฺญา พ.ส. 

๒๕๓๘ ค.ส. ๑๙๙๔, หนา้ ๑๐๖. 
๒ ศานติ ภกัดีคาํ, รายงานการวจิัยการศึกษาเปรียบเทยีบเพลงยาวกลบทและกลอกัษร ในจารึกวดัพระเชตุ

พนฯ กบับทพากย์กลบทของกมัพูชาในด้านรูปแบบคาํประพนัธ์ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, ๒๕๔๖), หนา้ ๙๓. 



๒๑ 
 

นอกจากน้ีสมเด็จพระหริรักษร์ามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ยงัทรงพระราชนิพนธ์ฉบบัสตรี (จฺบา
บ่สฺรี) หรือสุภาษิตสอนหญิง ข้ึนสาํนวนหน่ึง  

อิทธิพลไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมประเภทฉบบัของกมัพชูา ปรากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน
ในรัชกาลสมเดจ็พระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) ในกลางคริสตศ์ตวรรษท่ี ๑๙ เพราะ
พระองคไ์ดรั้บการศึกษาจากราชสาํนกัสยามและไดแ้ต่ง ฉบบัสตรี (จฺบาบ่สฺรี) หรือสุภาษิตสอน
หญิง ข้ึนสาํนวนหน่ึง นอกจากน้ีออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) ซ่ึงไดรั้บการศึกษาแบบไทยดว้ย ได้
แต่งฉบบัสุภาษิต (จฺบาบ่สุภาสิต) ออกญาสุตตนัตปรีชา (อินท)์ เป็นกวีในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี ๒๐ 
ไดแ้ต่งโลกนีติปกรณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บอิทธิพลจากโลกนิติไทย 
 
๒.๔ รูปแบบคาํประพนัธ์ของสุภาษิตเขมร (จฺบาบ่) 
 รูปแบบคาํประพนัธ์ท่ีใชใ้นการแต่งฉบบั (จฺบาบ่) มกัแต่งเป็นบทร้อยกรองเพ่ือใหส้ามารถ
ท่องจาํไดง่้าย และมกัจะแต่งดว้ยรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทเดียวไปจนจบเร่ือง รูปแบบคาํ
ประพนัธ์ท่ีนิยมนาํมาแต่งฉบบัเก่า หรือฉบบัโบราณ (จฺบาบ่จาส่ - จบบัจ๊ะส์) แต่งดว้ยกาพยโ์บราณ 
เช่น บทกากคติ พรหมคีติ และภุชงคลีลา เป็นตน้ ส่วนฉบบัใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี – จบบัเถมย็) บางคร้ังใช้
บทประพนัธ์โบราณ บางคร้ังใชค้าํประพนัธ์ใหม่ เช่น บทพากย ์๗ บทพากย ์๘ ฯลฯ ซ่ึงเกิดข้ึนใน
ปลายรัชกาลสมเดจ็พระหริรักษรามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) 
 จากการศึกษาของศาสตราจารยฆี์ง หุก ฑี พบวา่ ฉบบัเก่า (จฺบาบ่จาส่) มีขนาดสั้น 
ตวัอยา่งเช่น ฉบบัคาํเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ซ่ึงในฉบบัแปลภาษาไทยของหอพระสมุดฯ เรียกวา่ 
“สุภาษิตโบราณ” มีเพียง ๒๙ บท ต่อมาเม่ือมีการแต่งเร่ืองใหม่ๆ กมี็ขนาดยาวข้ึน เช่น ฉบบัสุภาษิต 
(จฺบาบ่สุภาสิต) ของออกญาวงศาสรรเพชญ (นง)  

อีกประมาณ ๑๐๐ ปีต่อมาจากผลงานของออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) วรรณกรรมฉบบั    
(จฺบาบ่) มีการพฒันาต่อไปอีกกล่าวคือ ในตน้คริสตศตวรรษท่ี ๒๐ กรมงุยไดป้ระพนัธ์ฉบบัข้ึนใหม่
โดยใชเ้ป็นบทขบัประกอบการบรรเลงพิณนํ้าเตา้ (แขฺสเฎียว) ร้องสัง่สอนจากหมู่บา้นหน่ึงไปยงั
หมู่บา้นหน่ึงเพื่อตกัเตือนสัง่สอนประชาชน 
 รูปแบบคาํประพนัธ์เขมรท่ีนิยมใชแ้ต่งวรรณกรรมเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) หรือสุภาษิต
เขมรมีดงัน้ี 

๑. บทพรหมคตีิ ฉบบัท่ีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ ฉบบัเกรต์ิกาล ฉบบับุรุษ ฉบบั
สอนตน ฉบบัคาํเก่า ฉบบัแด่มหาชน ฉบบัวิทูรบณัฑิต เป็นตน้ 

คาํวา่พรหมคีติเป็นภาษาบาลีแปลวา่ บทเพลงของพระพรหม รูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทน้ี
มีสาํเนียงเศร้าสร้อย เพราะเป็นคาํประพนัธ์ท่ีใชใ้นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัทุกขโ์ศก การพลดัพรากนิราศ



๒๒ 
 

กนั หรือกล่าวถึงความทุกขอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น วรรณคดีเขมรเร่ืองสรรเสริญเหมนัตม์าส (สรเสีร
เหมนฺตมาส) พระราชนิพนธ์ในพระบาทศรีธรรมราชา พระราชสมภารซ่ึงพรรณนาถึงความเศร้า
โศกจากการพลดัพรากจากพระนางบุปผาวดี เป็นตน้ รูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทน้ีอาจพบไดบ้า้ง
ในฉบบัสุภาษิตคาํสอน ๑ 

แบบแผนบงัคบัของคาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคท่ี ๑ มี ๕ พยางค ์วรรค
ท่ี ๒ มี ๖ พยางค ์วรรคท่ี๓ มี ๕ พยางค ์วรรคท่ี ๔ มี ๖ พยางค ์ลกัษณะสมัผสัประกอบดว้ย สมัผสั
ในบทและสมัผสัขา้มบท สัมผสัในบทไดแ้ก่ พยางคท่ี์ ๕ ของวรรคท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๓ ของ
วรรคท่ี ๒ พยางคท่ี์ ๖ ของวรรคท่ี ๒ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๕ ของวรรคท่ี ๓ สมัผสัขา้มบทไดแ้ก่ 
พยางคท่ี์ ๖ ของวรรคท่ี ๔ ในบทท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๖ ของวรรคท่ี ๒ ในบทท่ี ๒ 

 
แผนผงับทพรหมคตี ิ
 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
 ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
 ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
 ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
ตัวอย่าง สุภาษิตโบราณ (ฉบบัเกรต์ิกาล) แต่งดว้ยรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทบทพรหมคีติ 

 
ยลโทสถาชาคุณ  ยลแอบุญถานรก  

ยลลออถาอากรก   ยลแอละมกถาชาผกา ฯ  
เสลียกสบงมินโกสก  ฉลุสกญจกธเมจ็เนตรา  
ยลแสะถาชาลา   ยลคุชชาถากนัโด ฯ 

 

                                                           
๑ ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนเํพญ: เสง งวน หวต, ๒๕๐๓), หนา้ ๖๐. 



๒๓ 
 

 คาํแปล 
 
   เห็นโทษวา่เป็นคุณ เห็นบุญวา่เป็นนรก 
  เห็นดีวา่เป็นชัว่   เห็นอาจมวา่เป็นดอกไม ้ฯ 

นุ่งสบงไม่โกนผม  ส่องกระจกหลบันยัน์ตา 
เห็นมา้วา่เป็นลา   เห็นชา้งวา่เป็นหนู ฯ 

 
๒. บทกากคติ ฉบบัท่ีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ ฉบบักรม ฉบบัอริยสตัถา ฉบบั

ลูกหลาน ฉบบัคาํสอนบิดา ฉบบัลูกหลานเลบิก (มีบทพรหมคีติปนตอนทา้ย) ฉบบัตรีเนตร และ
ฉบบัพระราชสมภาร เป็นตน้ 

คาํประพนัธ์ประเภทน้ีมีท่วงทาํนองเหมือนการดาํเนินหรือการกระโดดของกา คือมีจงัหวะ
สมํ่าเสมอไม่ข้ึนไม่ลง ชา้ๆ เหมือนกาเดิน จึงมีช่ือวา่บทกากคติ รูปแบบคาํประพนัธ์เขมรประเภทน้ี
นิยมใชบ้รรยายความทัว่ๆไป หรือใชใ้นบทสนทนา และใชใ้นบทเปิดเร่ือง นอกจากนั้นยงัสามารถ
พบไดใ้นฉบบัสุภาษิตคาํเขมรเป็นจาํนวนมาก๑ 

แบบแผนบงัคบัของคาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ ๑ บทมี ๗ วรรค ๑ วรรค มี ๔ พยางค ์
ลกัษณะสมัผสัประกอบดว้ย สมัผสัในบทและสมัผสัขา้มบท สมัผสัในบทไดแ้ก่ พยางคท่ี์ ๔ ของ
วรรคท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๒ พยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๓ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๔ ของ
วรรคท่ี ๕ และพยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๖ สมัผสัขา้มบทไดแ้ก่ พยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๗ ในบทท่ี ๑ 
สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๓ ในบทท่ี ๒ ความเก่ียวเน่ืองของเสียงของบทกากคติ เนน้เสียงท่ี
พยางคท่ี์ ๒ 

 
แผนผงับทกากคติ 
 

๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐ 
  

๐    ๐    ๐    ๐   ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐ 
 

๐    ๐    ๐    ๐  

                                                           
๑ ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนเํพญ : เสง งวน หวต, ๒๕๐๓), หนา้ ๖๑. 



๒๔ 
 

 
ตัวอย่าง สุภาษิตสอนบุตร (ฉบบัสุภาษิต) แต่ดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทบทกากคติ 
 

กนูเอยรกสี กอกายธรณ ี  เนาะแองปรไพ  
อุสาห์ชุมระ  สเมาวาร์เฌอไพร สนสมสพไถง  

จิญจิมอาตมา ฯ  
 

คาํแปล 
ลูกเอ๋ยการทาํมาหากิน  โดยทางขดุแผน่ดิน  นัน่แหละจึงจะประเสริฐ  

อุตส่าห์ถากถาง    หญา้และเถาวลัยพ์รรณไม ้สะสมทาํใหไ้ดทุ้กวนัๆ 
เล้ียงอาตมา ฯ 

 
๓. บทภุชงค์ลลีา ฉบบัท่ีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทน้ีคือ สุภาษิตสอนหญิง (ฉบบัเซร็ย/ จฺ

บาบ่สฺรี) ของหม่ืนไม  
คาํวา่ ภุชงคลี์ลา แปลวา่การเดินของนาค หรือการเล้ือยไปของนาค สาํเนียงของบทภุชงค์

ลีลามีลกัษณะโอนอ่อน อ่อนหวาน ท่วงทาํนองแสดงออกถึงการเล้ือยของพญานาค สมยัโบราณ
นิยมใชค้าํประพนัธ์ประเภทน้ีในตอนท่ีแสดงถึงความสบาย หรือ การพกัผอ่น เช่น ใชใ้นบท
พรรณนาการเท่ียวป่า ชมความงามของดอกไมใ้นอุทยาน ชมทะเลหรือธรรมชาติต่างๆ๑ เช่น ใชเ้ป็น
บทพรรณนาความงามของเขาพระสุเมรุในเร่ืองกากี พระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระหริรักษร์ามาอิศ
ราธิบดี (พระองคด์ว้ง) เป็นตน้  

ภุชงคลี์ลาบทหน่ึงมี ๓ วรรค วรรคท่ี ๑ มี ๖ พยางค ์วรรคท่ี ๒ มี ๔ พยางค ์วรรคท่ี ๓ มี ๔ 
พยางค์๒ ลกัษณะสมัผสัแบ่งเป็นสมัผสัในบท และสมัผสันอกบท สมัผสัในบทไดแ้ก่ พยางคท่ี์ ๖ใน
วรรคท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๒ และสมัผสัระหวา่งบทคือ พยางคท่ี์ ๔ ของวรรคท่ี ๓ 
ในบทท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๖ ของวรรคท่ี ๑ ในบทท่ี ๒ 

 
 
 

                                                           
๑ ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺตฺรแขฺมร, หนา้ ๖๑. 
๒ อึง เยง, กาพฺยสาสฺตฺรแขฺมร (ภฺนเํพญ: มาเยงี, ๑๙๗๒), หนา้ ๔๐. 



๒๕ 
 

แผนผงับทภุชงคลลีา 

 

   ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
   ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐ 
  

 
ตัวอย่าง สุภาษิตสอนหญิง (ฉบบัสตรี/ จฺบาบ่สฺรี) แต่งดว้ยรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทบท

ภุชงคลี์ลา 
 
  เนะบทกณํต่จงชา  ภูชงฺคลีลา 
 จงชาจฺบาบ่สฺรี ฯ 
  กาลนางอิรนฺทวตี  จรจากตามบฺฎี 
 คืบุณฺณยกฺสา ฯ๑ 
 
คาํแปล 
 
  น้ีบทกาํหนดผกูเป็น  ภุชงคลีลา 
 ผกูเป็นฉบบัสตรี 
  กาลนางอิรันทวดี  จรจากตามสามี 
 คือปุณณยกัษา 
 

                                                           
๑ จฺบาบ่เผฺสงๆ, หนา้ ๒๐. 



๒๖ 
 

๔. บทพากย์ ๗ พบในฉบบัท่ีแต่งในยคุหลงั ฉบบัท่ีแต่งดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทน้ี คือ ฉบบั
ความรําลึกตกัเตือน และฉบบัคาํสอนชนชายหญิงของกรมงุย เป็นตน้ 

บทพากย ์๗ หรือ พากฺยปฺรําพีร แปลวา่ บทคาํ ๗ บทน้ีเกิดข้ึนในรัชกาลสมเดจ็พระหริรักษ
รามาอิศราธิบดี (พระองคด์ว้ง) บทพากย ์๗ มีขอ้กาํหนดดงัน้ี บทพากย ์๗ บทหน่ึงมี ๔ วรรค วรรค
หน่ึงมี ๗ พยางค ์โดยพยางคท่ี์ ๗ ของวรรคท่ี ๑ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๒ หรือ ๔ ของวรรคท่ี ๒ พยางค์
ท่ี ๗ ของวรรคท่ี ๒ สมัผสักบัพยางคท่ี์ ๗ ของวรรคท่ี ๓ และพยางคท่ี์ ๒ หรือ ๔ ในวรรคท่ี ๔ 

บทพากย ์ ๗ เนน้เสียงท่ีพยางคท่ี์ ๒ และท่ี ๔ สามารถใชป้ระพนัธ์ไดทุ้กบททุกเหตุการณ์  
เช่น แสดงความโกรธ แสดงความทุกขโ์ศก การสนทนากนั การชมธรรมชาติ และบรรยายตวัละคร  

ดงันั้นบางคร้ังจึงใชรู้ปแบบคาํประพนัธ์ประเภทน้ีอยา่งเดียวแต่งวรรณกรรมทั้งเร่ือง เช่น 
เร่ืองตุมเตียว ของพระปทุมตัเถระ (โสม), เร่ืองสรรพสิทธ์ิ หรืออาจใชผ้สมสลบักบัคาํประพนัธ์
ประเภทกาพยก์ไ็ด ้ บทพากย ์ ๗ เป็นรูปแบบคาํประพนัธ์ท่ีนิยมแต่งกนัในหมู่กวีราชสาํนกัเขมรใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี ๑๙๑ 
 

 
แผนผงับทพากย์ ๗ 

 
 
   ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐  ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐    ๐ 
 
 ตัวอย่าง สุภาษิตสอนหญิง (ฉบบัสตรี/ จฺบาบ่สฺรี) ของออกญาสุตตนัตปรีชา (อินท)์ แต่ง
ดว้ยคาํประพนัธ์ประเภทบทพากย ์๗  
 

                                                           
๑ Juith M.Jacob, The Traditional Literatrure of Cambodia: A Preliminary Guide, p. ๕๔. 



๒๗ 
 

     ชุลีหตฺถนมสฺสการฎาก่เลีเกส 
 ตางปฺรทีปโกสุมปฺรทุมเทส จิตฺตวิเสสอารัพฺภบาทพฺระสาสฎา 
 สิงชาโมลีโลกทาํงไตฺรจกฺร ฎูจกล่หาก่ปฺรทีปสฺวางทูทิสา 
 กนฺลงบาต่สฺลาต่เทากฺนุงอนา กาน่มหานิพฺพานสมฺรานฺตรมฺยฯ ๑ 
 
คาํแปล 

 
ชุลีหตัถน์มสัการวางเลอเกศ 

ต่างประทีบโกสุมประทุมเทศ จิตวิเศษแทบพระบาทศาสดา 
ซ่ึงเป็นโมลีโลกทั้งไตรจกัร ดุจกลประทีปสวา่งทัว่ทิศา 
ล่วงหายลบัไปในอนา  สู่มหานครนิพพานสราญรมย ์

 
๒.๕ ประวตัิกวผู้ีแต่งสุภาษิตเขมร หรือ ฉบับ (จฺบาบ่)  
 วรรณกรรมฉบบัเก่า หรือ ฉบบัโบราณ (จฺบาบ่จาส่) มกัไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง แต่สาํหรับฉบบั
ใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี) มีปรากฏช่ือผูแ้ต่งบา้ง โดยกล่าวไวใ้นเร่ือง เช่น ฉบบับุรุษ (จฺบาบ่ปฺรุส) โดยบณัฑิต
ไม, ฉบบัสตรี (จฺบาบ่สฺรี) โดยหม่ืนไม, ฉบบัสตรี (จฺบาบ่สฺรี) ของสมเดจ็พระหริรักษรามาอิศราธิบดี 
(พระองคด์ว้ง) เป็นตน้ 
 สุภาษิตเขมรท่ีแปลเป็นภาษาไทยทั้ง ๓ เร่ือง คือ สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ และ
สุภาษิตสอนบุตร ปรากฏช่ือกวีผูแ้ต่งเพียงเร่ืองเดียว คือ สุภาษิตโบราณ ซ่ึงตอนทา้ยเร่ืองระบุวา่เป็น
ผลงานของสมเดจ็พระสุคนธ์ ดงัความท่ีวา่ “...จบับพากย์จาสสมเดจ็พระ สุคนธ์มานบญุแตงจบ...” 
แปลวา่ “...ฉบับคาํเก่าสมเดจ็ พระสุคนธ์ผู้มีบญุแต่งจบ...” ซ่ึงน่าจะหมายถึงสมเดจ็พระสุคนธาธิบดี 
(ปาน) เน่ืองจากท่านเป็นกวท่ีีมีผลงานสาํคญัหลายเร่ือง  
 

๒.๕.๑ ประวตัขิองสมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน)  
 สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี มีพระนามเดิมวา่ “ปาน” ประสูติในวนัพฤหสับดี แรม ๑ คํ่า เดือน
กตัติก ปีจอ พ.ศ. ๒๓๗๐ ในหมู่บา้นแพรกพระเสดจ็ จงัหวดัพระตะบอง ไม่ปรากฏนามบิดามารดา 
แต่บิดามารดาของท่านไดห้นีไปอาศยัอยูใ่นจงัหวดัพระตะบอง เน่ืองจาก ออกญาเดโช (แทน) ก่อ

                                                           
๑ อฺนกโอกญาสุตฺตนฺตปฺรีชา อินฺท, สุภาสิตจฺบาบ่สฺรีพากฺยกาพฺย (ภฺนเํพญ: พุทฺธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๐๒), 

หนา้ ๑. 



๒๘ 
 

การจลาจล เม่ืออายไุด ้๑๒ ปีจึงบวชเป็นสามเณรท่ีวดัโพธ์ิ ตาํบลสงัแก จงัหวดัพระตะบอง ในคณะ
มหานิกาย แลว้ไดเ้ขา้มากรุงเทพฯ อยูท่ี่วดัสระเกศ คณะมหานิกาย  

ต่อมาเม่ืออายไุด ้ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ คณะมหานิกาย จาํพรรษาท่ีวดัสระเกศ
ได ้ ๔ พรรษา เวลานั้นไดถ้วายตวัเป็นศิษยพ์ระวชิรญาณเถระ (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั) ๆ โปรดใหศึ้กษาพระวนิยัในสาํนกัเจา้คุณพระญาณรักขิต (สุด) เจา้อธิการวดับรมนิวาส 
คณะธรรมยติุกนิกาย ต่อมาในวนัแรม ๑ คํ่า เดือนอาสาธ ปีระกา เอกศก พ.ศ. ๒๓๙๓ ค.ศ. ๑๘๔๙ 
พระปานอายไุด ้ ๒๔ ปี จึงบวชแปลงเป็นพระธรรมยติุกนิกาย โดยมีพระวชิรญาณเถระเป็นพระ
อุปัชฌาย ์ พระญาณรักขิต (สุด) เป็นกรรมวาจาจารย ์ และพระอมราภิรักขิต (เกิด) เป็นอนุสาวนา
จารย ์มีฉายาวา่ “ปัญญาสีโล”  

ต่อมาสอบไดค้วามรู้เปรียญธรรมเป็น “พระมหาปาน” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเดจ็พระหริรัก
ษรามา (พระองคด์ว้ง) ขอพระราชทานธรรมยติุกนิกายเพื่อเผยแผพ่ระพทุธศาสนาธรรมยติุนิกายใน
กมัพชูา พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจึงโปรดใหพ้ระมหาปานพร้อมดว้ยพระอมราภิ
รักขิต (เกิด) และพระสงฆ ์๘ รูป อุบาสก ๔ คนเดินทางไปสืบพระศาสนายงักรุงกมัพชูา สมเดจ็พระ
หริรักษร์ามาอิศราธิบดี ทรงนิมนตพ์ระมหาปานใหจ้าํพรรษาอยูท่ี่วดัศาลาคู่ (วดัอพํิลบี) กรุงอุดงคมี์
ชยั  

พระมหาปาน ไดเ้ล่ือนสมณศกัด์ิเป็นพระอริยวงศ ์ พระวิมลธรรม พระมหาวมิลธรรม 
ตามลาํดบั ภายหลงัเป็นสมเดจ็พระสุคนธาธิบดี๑ สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี (ปาน) เป็นกวแีละปราชญ์
ในราชสาํนกัสมเดจ็พระหริรักษรามาอิศราธิบดี กบัสมเดจ็พระนโรดม ผลงานนิพนธ์ของท่านหลาย
เร่ืองตกทอดมาถึงปัจจุบนั เช่น รบากษัตริย์ (พระราชพงศาวดารกรุงกมัพชูา) ท่ีแต่งร่วมกบัออกญา
สนธรโวหาร (มุก) ลเบิกองักอร์วดัแบบเก่า (เลฺบีกองฺครวตฺตแบบจาส่)๑  

สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี (ปาน) ส้ินพระชนมใ์นปี พ.ศ. ๒๔๓๗ พระชนมไ์ด ้ ๖๘ พรรษา
ดงันั้นสุภาษิตโบราณน้ีน่าจะเขียนข้ึนในพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
 
๒.๖ บทบาทของ “ฉบับ” ทีมี่ต่อสังคมกมัพูชา 

วรรณคดีเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) เนน้เน้ือหาคาํสอนเร่ืองการปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตาม
ครรลองธรรมและสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยอิงหลกัธรรมคาํสอนของ
พระพทุธศาสนาเป็นหลกั นอกจากน้ีฉบบับางเร่ืองมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเมืองบา้ง เช่น ฉบบัตรีเนตร 
ดว้ยเหตุน้ี “ฉบบั” จึงเป็นวรรณกรรมท่ีนาํมาใชใ้นการศึกษาของสงัคมเขมรในสมยัโบราณ  

ดงัปรากฏหลกัฐานวา่การศึกษาของกมัพชูาตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี ๑๙ เป็นตน้มา เป็น
การศึกษาท่ีวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางความรู้ของชุมชน เดก็เขมรไดเ้ขา้รับการศึกษาจากวดัโดยมีพระสงฆ์



๒๙ 
 

เป็นครูอุปัชฌายถ่์ายทอดความรู้ใหแ้ก่เดก็นกัเรียน ในการศึกษานกัเรียนจะอาศยัอยูท่ี่วดัเพื่อเรียน
อ่าน เรียนเขียน เรียนวิชาต่างๆ ต่อมาจึงบวชเป็นพระสงฆ ์ พระสงฆผ์ูเ้ป็นครูจะใหศิ้ษยท่์องจาํ
วรรณคดีประเภทฉบบัเป็นทาํนองเสนาะ ฉบบัท่ีนิยมนาํมาท่องอาขยานไดแ้ก่ ฉบบักรม ฉบบัเกรต์ิ
กาล เป็นตน้ ช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อรับการศึกษาทางดา้นพระพทุธศาสนาและลาสิกขาออกมา
ดาํเนินชีวิตในฐานะของคฤหสัถ ์ 

 
ตามประเพณีเขมร เดก็อายปุระมาณ ๑๒ ปี ถึง ๑๕ ปี สามารถบวชเป็น

สามเณรเพ่ือตอบแทนคุณแม่ เยาวชนทั้งประชาราษฎร์ทั้งกษตัริย ์เม่ืออายคุรบ ๒๐ 
หรือ ๒๑ ปี สามารถบวชเป็นภิกษุอยา่งนอ้ยหน่ึงพรรษาเพื่อตอบแทนคุณพอ่ น้ี
เป็นการสงัเกตศึกษาของพระครูเจา้อธิการวดัเทพประณมโดยนกัคน้ควา้ชาวเขมร 
๒ คน ในคณะโบราณวิทยา “เม่ือกมุารอุมแกว มีอายไุด ้๘ ปี มารดาบิดาเดก็คนน้ี
ไดส่้งใหไ้ปอยูเ่รียนแบบกินนอนในวดัเทพประณม แลว้พกัอยูใ่นกฏิุท่านครูสวด
อุงเป็นครูบาอาจารย ์นบัตั้งแต่เวลานั้นมา เดก็คนน้ีเรียนอ่าน เรียนเขียนอกัษรเขมร
และท่องธรรมสูตรเชา้เยน็ ท่านครูอุงสอนเดก็คนน้ีตั้งแต่ฉบบักรม ฉบบัเกรต์ิกาล 
และหนงัสือคติโลกต่างๆ ท่ีนาํเยาวชนเขมรไปสู่ทางท่ีดี เดก็คนน้ีเรียนสุภาษิตท่ีทาํ
ใหมี้การตริคิดและมีประสบการณ์ในชีวิตไปในวนัหนา้ กล่าวคือ ไดรั้บการศึกษา
ตามธรรมเนียมในสมยันั้น เดก็คนน้ีเวลากลางวนัเรียนอ่านศาสตรา คือ ฉบับกรม 
ฉบับเกรติ์กาล เร่ืองหงส์ยนต์ เร่ืองพระชินวงศ์ เร่ืองสุบนิ และทศชาต ิและในเวลา
กลางคืนเรียนธรรมสูตรและทฤษฎีธรรมภาณวาร 

ถึงอายุ ๑๕ ปี อุม แกว บวชเป็นสามเณรท่ีวดัเทพประณม ในวนัข้ึน ๑๕ 
คํ่า เดือนพิสาขะ ปีกุน (๑๙๓๕) โดยมีพระครูสิริปัญญาแหม เป็นอุปัชฌาย ์
สามเณรน้ีไดเ้รียนธรรมกบัพระครูวิภทัทปัญญาท่ีเป็นพี่ 

หลังจากได้บวชเป็นสามเณรเป็นเวลา ๖ ปี ก็ได้บวชเป็นพระภิกษุ มี
อุปัชฌายเ์ดียวกนัคือ พระครูสิริปัญญา แหม ท่ีเป็นเจา้อธิการวดัเทพประณมใน
เวลานั้น...ภิกษุอุม แกว ไดรั้บสมณนามวา่ รัตนตัเถร...๑ 

 
การศึกษาในวดัตามขนบของเขมรดงักล่าวมาน้ีไดรั้บการสืบทอดมาเป็นเวลานาน แต่ได้

เร่ิมมีความเปล่ียนแปลงและลดบทบาทลงอย่างมากในพุทธศตวรรษท่ี ๒๕ เป็นตน้มา เน่ืองจาก

                                                           
๑ฆีง หุก ฑี, มาลบีทอกฺสรสิลฺป์แขฺมรสตวตฺสที ๒๐, หนา้ ๑๗ – ๑๘. 



๓๐ 
 

ฝร่ังเศสไดป้รับปรุงการศึกษาตามแบบใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการพฒันาของประเทศกมัพูชาใน
เวลานั้น กวีเขมรท่ีประพนัธ์ศาสตราแลบงในยุคสุดทา้ยก่อนท่ีศาสตราแลบงจะเส่ือมความนิยมลง
เป็นผูท่ี้ยงัคงไดรั้บการศึกษาตามแบบขนบของเขมร 

ดว้ยเหตุน้ีกวีเขมรท่ีไดรั้บการศึกษาตามแบบขนบดั้งเดิมของกมัพชูา จึงมีความรู้ทั้งทางดา้น
พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมคาํสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเร่ืองชาดกต่างๆ มี
ความรู้ทั้งฉบบัหรือสุภาษิตโบราณ รู้รูปแบบคาํประพนัธ์ต่างๆ ดี รวมทั้งมีความรู้ภาษาเขมร ภาษา
บาลี และภาษาไทย กวีเขมรบางคนในยุคปลายของการแต่งศาสตราแลบงน่าจะมีความรู้ภาษา
ฝร่ังเศสดว้ย กวีเหล่าน้ีมีตั้งแต่ชนชั้นระดบัสูงคือ พระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศานุวงศ ์พระสงฆ ์
และขนุนาง จนถึงระดบัล่าง ไดแ้ก่ นกัปราชญช์าวบา้น  

การศึกษาในวดัตามแบบขนบของกัมพูชา ในพุทธศตวรรษท่ี ๒๔ สามารถแบ่งอย่าง
ละเอียดออกไดเ้ป็น ๔ ชั้น คือ ชั้นตน้ (ชั้นแรก) เรียนเขียน ชั้นท่ี ๒ เรียนอ่านศาสตราฉบบั (สาสฺตฺ
ราจฺบาบ่) ชั้นท่ี ๓ เรียนอ่านศาสตราแลบง (สาสฺตฺราแลฺบง) และชั้นท่ี ๔ การเรียนอ่านศาสตราเทศน์ 
(สาสฺตฺราเทสฺน) สาํหรับการเรียนในชั้นท่ี ๓ ท่ีเป็นการเรียนอ่านศาสตราแลบงนั้น เมียจ บุณณ ได้
กล่าวถึงการเรียนในชั้นน้ีไวว้า่  

 
การเรียนอ่านศาสตราแลบงมีทาํนองเหมือนกนักบัการเรียนอ่านศาสตรา

ฉบบั แต่ในคร้ังน้ีท่านให้เรียนอ่านออกเป็นบทร้อยกรอง เพราะศาสตราแลบง
ทั้งหมด ลว้นแต่แต่งนิพนธ์ข้ึนเป็นบทร้อยกรองมี บทกากคติ พรหมคีติ ภุชงคลี์ลา 
พโํนล บนฺโทลกาก ฯลฯ ศาสตราแลบงมีหลายฉบบั เหมือนศาสตราฉบบั คือ 
ศาสตราชุจ สุบิน หงส์ยนต์ วมิานจันท์ สังข์ศิลป์ชัย ชัยทตั สรรพสิทธ์ิ ฯลฯ 

พระจะสอนให้อ่านตามบท ศิษย์ว่าตามจนถูกบทจึงให้ศิษย์อ่านด้วย
ตวัเองต่อไป เขาอ่านเร่ืองเดียวกนั อ่านข้ึนอ่านลงจนจาํสันทดั จึงเปล่ียนไปอ่าน
ศาสตราเร่ืองอ่ืนๆ อีก จนหมดศาสตราท่ีมีอยู่ในวดั พระจึงตรวจดูอีก ถา้เห็นว่า
ศิษยรู้์จกัอ่านบทถูกตอ้งแลว้ ท่านจึงใหข้ึ้นชั้นไปอ่านศาสตราเทศน์๑ 

 

                                                           
 น่าสังเกตวา่กวีเขมรท่ีแต่งศาสตราแลบงในยคุสุดทา้ยก่อนจะเลิกแต่งไปเป็นกวีท่ียงัคงไดรั้บการศึกษา

ตามแบบขนบดั้งเดิมของกมัพชูา และต่อมาไดเ้รียนในการศึกษาแบบใหม่ดว้ย เช่น ออกญาวบุิลราชเสนา (นู กอน) 
และนางสิทธ์ิ เป็นตน้ 

๑ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๙๐ – ๙๑. 



๓๑ 
 

เวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตามขนบของกมัพูชาน้ีไม่มีการกาํหนดชดัเจน แต่หากศึกษาให้ครบ
สามชั้นจึงถือว่าจบการศึกษาคร้ังหน่ึง เม่ือเด็กอายุได ้๑๒ ปี ตอ้งบวชเป็นสามเณรสนองคุณบิดา
มารดา บวชแลว้ตอ้งเรียนต่อไปอีก คือ เรียนสามเณรวินัย เรียนธรรมสวดมนต ์เรียนคณิตศาสตร์ 
เรียนวิชาต่างๆ ตามตอ้งการ ถา้สามเณรน้ีสึกมาเป็นคฤหัสถมี์ช่ือหน่ึงเรียกว่า “ชี” เม่ืออายคุรบ ๒๑ 
ปี ตอ้งบวชเป็นพระภิกษุแลว้มีการศึกษาต่อไปอีก คือ เรียนวินยั เรียนธรรมอรรถ เรียนวิชาความรู้
ต่างๆ ทางโลกตามตอ้งการ ต่อจากน้ี มีการศึกษาชั้นสูงคือเรียนสาํนกัพระกรรมฐาน หากผูท่ี้มีความ
ศรัทธาบวชต่อไปก็อาจเป็นพระคู่สวดซา้ย – ขวา และเป็นเจา้อาวาส บางคนท่ีลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์
เรียกวา่ “นกั (อฺนก)”๑ 

ดว้ยเหตุน้ี ฉบบัจึงเป็นวรรณคดีท่ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อชาวเขมรตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี ๒๑ 
จนถึงพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ จนเม่ือมีการศึกษาแบบตะวนัตกเขา้มา การเรียนฉบบัในโรงเรียนได้
ลดลง และเม่ือมีการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุเขมรโดยพวกเขมรแดงในสองทศวรรษก่อน ทาํใหค้วามสาํคญั
ของวรรณคดีประเภทฉบบัลดลงไปมาก อยา่งไรกต็าม นบัไดว้า่วรรณคดีประเภทฉบบั เป็น
วรรณคดีคาํสอนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการดาํรงชีวติของชาวกมัพชูามากท่ีสุด ตั้งแต่สมยัหลงั
เมืองพระนครจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลากวา่ส่ีศตวรรษ 

                                                           
๑ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๙๔. 



๓๒ 
 

บทที ่๔ 
การศึกษาเปรียบเทยีบประชุมสุภาษติเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 

กบัฉบับของกมัพูชา 
 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้วา่วรรณคดีเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) เป็นวรรณคดีเขมรท่ีไดรั้บความ
นิยมมาก เน่ืองจากเป็นวรรณคดีคาํสอนท่ีใชใ้นการสัง่สอนผูค้นในสงัคม และมีการเผยแพร่อยา่ง
กวา้งขวาง นอกจากท่ีมีการคดัลอกและพิมพข้ึ์นในประเทศกมัพชูาแลว้ ยงัพบวา่มีการแปลและ
จดัพิมพว์รรณคดีเขมรประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ในประเทศไทยดว้ย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็นตน้มา 
โดยมีการปริวรรตตวับทภาษาเขมรเป็นอกัษรไทยคู่กบัคาํแปล  
 ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความน่าสนใจวา่ วรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ท่ีมีการพิมพเ์ผยแพร่ใน
ประเทศไทยเหมือนหรือแตกต่างจากฉบบัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในกมัพชูาอยา่งไร เน้ือหาในบทน้ีจึงเป็น
การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุด วชิรญาณ ท่ีพิมพข้ึ์นในประเทศไทย 
กบัฉบบัท่ีมีการพิมพแ์พร่หลายในประเทศกมัพชูาในปัจจุบนั 
 
๓.๑ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 
 หนงัสือประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นหนงัสือรวมรวมสุภาษิตเขมร
จาํนวน ๓ เร่ือง คือ สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ และสุภาษิตสอนบุตร สุภาษิตเขมรทั้งสามเร่ือง
น้ีพระองคภ์านุวงศ ์ พระราชบุตรสมเดจ็พระนโรดม ไดถ้วายสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ
เม่ือคร้ังเสดจ็ไปพระนครวดั จึงโปรดใหแ้ปลจากตน้ฉบบัภาษาเขมร และพิมพค์ร้ังแรกในงาน
บาํเพญ็ฉลองอายคุรบ ๗๐ ปี ของทา้วศรีสุนทรนาฎ (แกว้ พนมวนั ณ กรุงเทพ) เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๗๑ 
ดงัความตอนหน่ึงในพระนิพนธ์คาํนาํฉบบัพิมพค์ร้ังแรกวา่ 
 

ทา้วศรีสุนทรนาฎ (แกว้ พนมวนั ณ กรุงเทพ) ตจ. จะบาํเพญ็กศุลฉลอง
อายคุรบ ๗๐ ปี มีประสงคจ์ะพิมพห์นงัสือเปนมิตรพลีสกัเร่ืองหน่ึง มาขอให้
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสาํหรับพระนครช่วยเลือกหนงัสือแลจดัการพิมพ์
ให ้ ขา้พเจา้คิดเห็นวา่ ทา้วศรีสุนทรนาฎเปนเช้ือวงศผ์ูส้าํเร็จราชการเมืองพระ

                                                           
๑ ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง (พระนคร: 

โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗๗), หนา้ คาํนาํ. 



๓๓ 
 

ตะบอง คือเปนธิดาพระสุพรรณพิศาล (กอง) พระสุพรรณพิศาลเปนบุตรพระยา
อภยัภูเบศร์ (แบน) ผูส้าํเร็จราชการเมืองพระตะบองในรัชกาลท่ี ๒ ถา้พิมพ์
หนงัสือพงศาวดารเมืองพระตะบองแจก กจ็ะเปนการสมควรดี แต่เม่ือตรวจดูใน
หอพระสมุดฯ ไดค้วามวา่หนงัสือพงศาวดารเมืองพระตะบองนั้นพระยาอภยั
ภูเบศร์ (เล่ือม อภยัวงศ)์ ไดพ้ิมพแ์จกมาแลว้ไม่ชา้นกั จะพิมพซ์ํ้ ากจ็ะไม่เปนท่ี
พอใจของผูท่ี้จะไดรั้บไปอ่าน ขา้พเจา้จึงคิดหาเร่ืองอ่ืนในพวกหนงัสือภาษาเขมร 
พเอิญขา้พเจา้ไปพระนครวดัในปีน้ี เม่ือพกัอยูท่ี่เมืองพนมเปน พระองคภ์านุวงศ์
ราชบุตรของสมเดจ็พระนโรดม พระเจา้กรุงกมัพชูา ซ่ึงเปนตาํแหน่งอรรคมหา
เสนาบดีมีแก่ใจรวบรวมหนงัสือเขมรซ่ึงไดพ้ิมพใ์นกรุงกมัพชูา ใหข้า้พเจา้นาํมา
ถวายไวใ้นหอพระสมุดสาํหรับพระนครชุด ๑ ไดเ้ลือกดูในหนงัสือท่ีไดม้านั้น พบ
สุภาษิตโบราณเร่ือง ๑ สุภาษิตสอนเดก็เร่ือง ๑ สุภาษิตสอนบุตรเร่ือง ๑ รวม ๓ 
เร่ือง เห็นเปนหนงัสือดีสมควรจะแปลพมิพไ์ด ้ จึงไดใ้หน้ายฉํ่า ทองคาํวรรณ 
เปรียญ นายเยาว ์ลิมปินนัทน์ เปรียญแปล พิมพท์ั้งภาษาเขมรแลภาษาไทย ใหท้า้ว
ศรีสุนทรนาฎแจกเปนมิตรพลี ดว้ยเช่ือวา่จะเปนประโยชน์แก่บนัดานกัเรียนซ่ึง
ประสงคจ์ะใคร่รู้วา่กลอนเขมรเปนอยา่งไร แลบนัดาผูอ่้านกจ็ะไดรู้้วา่สุภาษิต
เขมรเปนอยา่งไร หวงัวา่ผูท่ี้ไดรั้บไปจะพอใจอ่านทัว่กนั๑ 

 
 สุภาษิตเขมรท่ีปรากฏในหนงัสือประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ เม่ือ
ตรวจสอบแลว้พบวา่มีท่ีมาดงัน้ี  

๑. สุภาษิตโบราณ นายเยาว ์ลิมปินนัทน์ เปรียญ แปลจาก ฉบบัพากย์จาส (จฺบาบ่พากฺยจาส่) 
เป็นสุภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวนัเวลาและช่ือผูป้ระพนัธ์ แต่ในประชุมสุภาษิตเขมรฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณ กล่าววา่ ผูแ้ต่งคือ พระสุคนธ์มีบุญ ซ่ึงน่าจะหมายถึง สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี (ปาน) 
สมเดจ็พระสงัฆราชฝ่ายธรรมยติุกนิกาย ดงัความในตน้ฉบบัวา่ “ฉบบัคาํเก่าสมเดจ็พระ สุคนธ์ผูมี้
บุญแต่งจบ ฯ (จบบัพากยจ์าสสมเดจ็พระ สุคนธ์มานบุญแตงจบ ฯ)”๒  สุภาษิตเร่ืองน้ีปรากฏทั้งใน
หนงัสือ “จฺบาบ่เผฺสงๆ” และในหนงัสือ “กมฺรงจฺบาบ่” ท่ีรวบรวมและตรวจสอบชาํระโดยสาวรส 
เพา 

                                                           
๑
 เร่ืองเดยีวกนั. 

๒
 เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๗. 



๓๔ 
 

๒. สุภาษิตสอนเด็ก นายเยาว ์ลิมปินนัทน์ เปรียญ แปลจาก ฉบับเกรติ์กาล (จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) 
เป็นสุภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวนัเวลาและช่ือผูป้ระพนัธ์ สุภาษิตเร่ืองน้ีปรากฏทั้งในหนงัสือ “จฺบา
บ่เผฺสงๆ” และในหนงัสือ “กมฺรงจฺบาบ่” ท่ีรวบรวมและตรวจสอบชาํระโดยสาวรส เพา 

๓. สุภาษิตสอนบุตร นายฉํ่า ทองคาํวรรณ เปรียญ แปลจาก ฉบบัสุภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต) 
เป็นสุภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวนัเวลาและช่ือผูป้ระพนัธ์ เร่ืองน้ีไม่ปรากฏในหนงัสือ “จฺบาบ่เผฺสงๆ” 
ของพทุธศาสนบณัฑิตย ์ แต่ปรากฏในหนงัสือ “กมฺรงจฺบาบ่” ท่ีรวบรวมและตรวจสอบชาํระโดย
สาวรส เพา 
 
๓.๒ วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ของกมัพูชา 
 วรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) เป็นวรรณคดีเขมรท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย และเป็น
วรรณคดีท่ีใชส้าํหรับศึกษาเล่าเรียน จึงมีการคดัลอกหรือจารไวต้ามวดัต่างๆ ในสมยัโบราณ เพื่อใช้
สัง่สอนแก่กลุบุตรกลุธิดา ต่อมาเม่ือมีการพิมพจึ์งมีการนาํวรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) มา
รวบรวมและจดัพิมพข้ึ์น วรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ของกมัพชูาท่ีมีการนาํมาจดัพิมพข้ึ์นใน
ปัจจุบนัไดแ้ก่ 
 

๓.๒.๑ ฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ฉบบัพมิพ์ของพุทธศาสนาบัณฑิตย์ 
 หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ฉบบัพิมพข์องพทุธศาสนบณัฑิตย ์ พิมพค์ร้ังแรกโดย
สมาคม สมเดจ็จวน ณาต (ชวน ณาต) ท่ีกรุงพนมเปญในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ค.ศ. ๑๙๗๔๑ (กมัพชูานบั
พทุธศกัราชเร็วกวา่ไทย ๑ ปี) เหตุท่ีสมาคม สมเดจ็จวน ณาต เลือกวรรณคดีเร่ืองน้ีมาพิมพก์เ็พือ่
รักษาและเผยแพร่วรรณกรรม ดงัความตอนหน่ึงในคาํนาํเม่ือพิมพค์ร้ังแรกวา่  
 

ปีก่อนๆ เรามีพิมพห์นงัสือบา้ง ดว้ย แต่ส่วนใหญ่เป็นวฒันธรรม
ทัว่ไป ดงันั้นในการประชุมวนัพธุท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๑๙๗๔ ล่วงไปน้ี 
คณะกรรมาธิการนายก ไดมี้มติวา่ ตอ้งจดัการพิมพผ์ลงานอกัษรศิลป์
โบราณของเขมรเรา ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ตามโอกาสท่ีทาํได ้ เพื่อวตัถุประสงค์
ช่วยเผยแพร่ผลงานของนกัปราชญเ์ขมร และช่วยรวบรวมเอาสารแก่
นกัศึกษาทัว่ไป ใหไ้ดแ้ผข่ยายทัว่ประเทศและขา้มไปยงัต่างประเทศดว้ย 

                                                           
๑ พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ (ภฺนเํพญ พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๓๙), หนา้ ปกใน. 



๓๕ 
 

ดว้ยการตกลงน้ี จึงเกิดเป็นรูปหนงัสือน้ีข้ึน สาํหรับเป็นคู่มือแก่นกัศึกษา 
และเป็นส่ิงท่ีช่วยดา้นการเผยแพร่อ่ืนๆ ในประเทศเรา๑ 

 
 หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) รวบรวมตวับทสุภาษิต (จฺบาบ่) ไว ้๑๓ เร่ือง คือ ฉบบักรม 
(จฺบาบ่กฺรม) ฉบบัเกรต์ิกาล (จฺบาบ่เกรกาล) ฉบบัอริยสตัถา (จฺบาบ่อริยสตฺถา) ฉบบัสอนหญิง (จฺบา
บ่สฺรี) ฉบบัสอนชาย (จฺบาบ่ปฺรุส) ฉบบัสัง่สอนตน (จฺบาบ่ทูนฺมานขฺลวน) ฉบบัลูกหลาน (จฺบาบ่กนู
เจา) ฉบบัคาํเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ฉบบัคาํสอนบิดา (จฺบาบ่บณฺฎาํบิตา) ฉบบัลูกหลานเลบิก (จฺบาบ่
กนูเจาเลฺบีก) ฉบบัวิธูรบณัฑิต (จฺบาบ่วิธูรบณฺฑิต) ฉบบัตรีเนตร (จฺบาบ่ตฺรีเนตฺร) และฉบบัพระราช
สมภาร (จฺบาบ่พฺระราชสมภาร) มีท่ีตรงกบัประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ๒ เร่ือง 
คือ จฺบาบ่เกรกาล (ไทยเรียกวา่ สุภาษิตสอนเดก็) และจฺบาบ่พากฺยจาส่ (ไทยเรียกวา่ สุภาษิตโบราณ) 
 
 ๓.๒.๒ ประชุมฉบับ (กมฺรงจฺบาบ่) ฉบับของสาวรส เพา 
 ประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) เป็นผลงานท่ีสาวรส เพา ตรวจสอบชาํระและแปลเป็นภาษา
ฝร่ังเศส จดัพิมพท่ี์กรุงปารีส เม่ือ ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยจดัแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคท่ี ๑ เป็นคาํแปลภาษา
ฝร่ังเศส และภาคท่ี ๒ เป็นตวับทภาษาเขมร ซ่ึงมีตวับทจาํนวน ๑๒ เร่ือง บางเร่ืองไม่ปรากฏในฉบบั
ของพทุธศาสนบณัฑิตย ์ไดแ้ก่ ฉบบัคาํเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ฉบบัมหาปัฏฐาน (จฺบาบ่มหาปฏฺฐาน) 
ฉบบัแน่ะมหาชน (จฺบาบ่ไหมหาชน) ศาสตรากฎาม (สาสฺตฺรากฺฎาม) ฉบบัสอนตน (จฺบาบ่ทูนฺ
มานขฺลวน) ฉบบัสุภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต) ฉบบัคาํสอนบิดา (จฺบาบ่บณฺฎาํบิตา) ฉบบัสอนหญิง (จฺบา
บ่สฺรี) ฉบบัสอนชาย (จฺบาบ่ปฺรุส) ฉบบัวิธูรบณัฑิต (จฺบาบ่วิธูรบณฑิต) ฉบบัธรรมบาล (จฺบาบ่ธมฺม
บาล) และศาสตราสวสัดี (สาสฺตฺราสวฺสตี)๒ 
 
๓.๓ การเปรียบเทยีบเนือ้หาของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกบัฉบับกมัพูชา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบเน้ือหาของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบั
ฉบบักมัพชูา พบวา่ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มีการแปลสุภาษิตเขมรเพียง ๓ 
เร่ือง คือ  

                                                           
๑ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ก. 
๒ สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่/ Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘. 



๓๖ 
 

๑. สุภาษิตโบราณ แปลจาก ฉบบัพากยจ์าส (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ฉบบัของกมัพชูาพบใน
หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) และประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) สุภาษิตโบราณแต่งดว้ยรูปแบบคาํ
ประพนัธ์ประเภทบทพรหมคีติ 

๒. สุภาษิตสอนเด็ก แปลจาก ฉบบัเกรต์ิกาล (จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) ฉบบัของกมัพชูาพบใน
หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) และประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่)สุภาษิตสอนเดก็แต่งดว้ยรูปแบบคาํ
ประพนัธ์ประเภทบทพรหมคีติ 

๓. สุภาษิตสอนบุตร แปลจาก ฉบบัสุภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต) ฉบบัของกมัพชูาพบเฉพาะใน
ประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ไม่ปรากฏสุภาษิตเร่ืองน้ีในหนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) สุภาษิต
สอนบุตรแต่งดว้ยรูปแบบคาํประพนัธ์ประเภทบทกากคติ 

 
เม่ือเปรียบเทียบในรายละเอียดแลว้พบวา่ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ 

กบัฉบบัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในกมัพชูา คือหนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพทุธศาสนบณัฑิตยแ์ละ
ประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) เน้ือหาส่วนใหญ่มีความใกลเ้คียงกนั แต่
มีความแตกต่างกนับา้ง ทั้งดา้นถอ้ยคาํ รวมไปถึงความแตกต่างของตวับท ไดแ้ก่ 

 
 ๓.๓.๑ ความแตกต่างด้านคาํ  
 ความแตกต่างดา้นคาํท่ีพบในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบบัท่ี
สืบทอดในประเทศเขมร หนังสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบณัฑิตยแ์ละประชุม
ฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) มีความแตกต่างกนัโดยเฉพาะใชค้าํท่ีต่างกนั  

 

๓.๓.๑.๑ ความแตกต่างเฉพาะคาํ  
เป็นลกัษณะท่ีพบไดม้ากท่ีสุด กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่

พากฺยจาส่) ในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบบัท่ีสืบทอดในประเทศเขมร
หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพทุธศาสนบณัฑิตยแ์ละประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาว
รส เพา (Saveros POU) จะพบวา่ส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างในดา้นของถอ้ยคาํท่ีเกิดจากการใชค้าํท่ี
ต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่คาํท่ีปรากฏในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ จะมีความ
แตกต่างจากฉบบัท่ีสืบทอดในประเทศเขมรฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์ และฉบบัสาวรส เพา 
(Saveros POU) แต่ฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) ส่วนใหญ่มี
ถอ้ยคาํตรงกนั ดงัตวัอยา่งคาํท่ีแตกต่างกนัในสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ท่ีเนน้โดยผูว้ิจยั 

 



๓๗ 
 

 ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ฉบับกมัพูชา 
 

 ๑๒) เลิกดกัตามกาํลงั  ๑๒) เลีกฎาก่ตามกมฺลาํง 
 กมุเภิชขลงัฌือดลสมา  กมฺุเภฺลีจขฺลาํงฌืฎล่สฺมา 
 เปรอเคเปรอม็ครา  เปฺรีเคเปฺรีโอยคฺรา  
 กมุซาํซอนรนเจาเวา ฯ  กมฺุสาํสนรนเจาเรา ฯ  
 
 ๑๓) เทาะคิดกมุรุสรัน  ๑๓) เทาะคิตกมฺุรวสราน่  
 คิดโอยครันเทิพเดิรเทา คิตโอยคฺราน่เทีบเฎีรเทา 
 กมุฉาบแกรงอาสูรว ์ กมฺุโอยมานอาสฺรูว  
 เกิดดมเนียลดลอาตมา ฯ เกีตฎเํนียลฎล่อาตฺมา ฯ 
 
 ๑๔) กมุยกฉเอินชาเฉา ๑๔) กมฺุยกฉฺอินชาเฉา 
 กิจกนุงเกราคมานดมรา กิจฺจกฺนุงเกฺรามานตมฺรา  
 กมุอางแอปราชญา กมฺุอางเอปฺราชฺญา 
 โจลจบบักบวนโลกเพรงนาย ฯ โจลจฺบาบ่กฺบวนโลกเพฺรงนาย ฯ 
 
 ๑๕) สรดีโอยสรวลเสร็จ ๑๕) สฺรฎีโอยสฺรวลเสฺรจ  
 คิดเส็จคเร็จกมุคิดงาย คิตเสจเคฺรจกมุคิตงาย 
 รมพึงคดิโอยฉงาย รํพึงโอยแวงฉฺงาย 
 ยลลงแวกพากยโ์ลกถา ฯ๑ ยล่ลงฺแวกพากฺยโลกถา ฯ๒ 
 
 จากตวัอยา่งท่ียกมา สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) บทที ่๑๒ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบั
หอพระสมุดวชิรญาณ ใชว้า่ เจาเวา แต่หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพทุธศาสนบณัฑิตย์
และประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU)  เจาเรา ฯ  

                                                           
๑
 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๓ – ๔. 

๒
 พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ, หนา้ ๖๔. 



๓๘ 
 

 สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) บทที ่ ๑๓ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ
รญาณ ใชว้า่ ฉาบแกรง แต่หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพทุธศาสนบณัฑิตยแ์ละประชุม
ฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU)  ใชว้า่ โอยมาน 

การท่ีสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มีการใช้คาํท่ีต่างจากฉบบัท่ีสืบทอดใน
ประเทศเขมรฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) มีผลต่อความหมาย
ของตวับทท่ีต่างไปดว้ย เช่น 
 บทที ่๑๔ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ใชว้า่ กิจกนุงเกราคมานดมรา 
คาํวา่ คมาน แปลวา่ ไม่มี (ในท่ีน้ีจึงหมายถึง ไม่มีตาํรา) แต่หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของ
พทุธศาสนบณัฑิตยแ์ละประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) ใชว้า่ กิจฺจกฺนุง
เกฺรามานตมฺรา คาํวา่ มาน แปลวา่ มี (ในท่ีน้ีแปลวา่ มีตาํรา) ซ่ึงเป็นความหมายท่ีต่างกนัมาก 
 

๓.๓.๑.๒ ความแตกต่างในข้อความทั้งวรรค  
เป็นลกัษณะท่ีพบไดเ้ม่ือเปรียบเทียบสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) สุภาษิต

สอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) และสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอ
พระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบัท่ีสืบทอดในประเทศเขมร คือ ฉบบัของพุทธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบั
สาวรส เพา (Saveros POU) จะพบวา่ส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างในดา้นของถอ้ยคาํท่ีเกิดจากการใช้
คาํท่ีต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่คาํท่ีปรากฏในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ จะมีความ
แตกต่างจากฉบบัท่ีสืบทอดในประเทศเขมรฉบบัของพุทธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา 
(Saveros POU) แต่ฉบบัของพุทธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) ส่วนใหญ่มี
ถอ้ยคาํตรงกนั ดงัตวัอยา่งคาํท่ีแตกต่างกนัในสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ท่ีเนน้โดยผูว้ิจยั 
 

 ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ฉบับกมัพูชา 
 
 ๒๕) มานทูกเหยมานถโนล ๒๕) มานทูกเหียมานโถฺนล 
 มานบงโคลมานยถุกา มานบงฺโคลมานยถฺุกา  
 มานพวัมานจรวา ทาํงพวรทาํงจฺรวา  
 กรชิงจบัโดยครันครุบ ฯ กฺรชีงจาบ่โฎยนูวคฺรบ่ ฯ  
 
 ๒๖) ปรยดัแกรงพยะุขยล ๒๖) ปฺรยตฺันแกฺรงพฺยะุขฺยล่ 
 บกโบกดลนิงทลทุพ บก่ปฺรากฏฎล่นึงทบ่ทล่ 



๓๙ 
 

 ปรยดัปรโยชน์ครุบ ปฺรยตฺันปฺรโยชฺน์คฺรบ่  
 เทพิเหาชาติกาํเณดิ ฯ เทบีเหาชาก่ชาคนิํต ฯ  
 
 ๒๗) พากยเ์พรงคิดควรจาํ ๒๗) พากฺยเพฺรงคิตควรจาํ 
 ชาบนดําบนโดยครุบ ชาบณฺฎาํปฺรเฎาจิตฺต  
 พากยเ์พรงพากยเ์พรงพฤฒ พากฺยเพฺรงพากฺยเพฺรงพฺรึทฺธ 
 มุขควรคิดคิดโอยครัน ฯ๑ มุขควรคิตๆ โอยคฺราน่ ฯ๒ 
 

จากตวัอยา่งท่ียกมา สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) บทที ่๒๕ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบั
หอพระสมุดวชิรญาณมีขอ้ความวา่ “กรชิงจบัโดยครันครุบ” แปลวา่ ทั้งกระเชียงโดยครันครบ ส่วน
ฉบบัของสาวรส เพา ใชว้า่ “เชีงแจวณาโอยสพฺพคฺรบ่” แปลวา่ แจวไหนใหส้รรพครบ 

สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) บทที ่ ๒๖ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ
รญาณมีขอ้ความวา่ “เทิพเหาชาติกาํเณิด” แปลวา่ จึงเรียกวา่ชาติเป็นมาแต่กาํเนิด  แต่ฉบบัของพทุธ
ศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) ใชว้า่ “เทีบเหาชาก่ชาคนิํต” แปลวา่ จึงเรียกชดั
เป็นความคิด 

สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) บทที ่ ๒๗ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ
รญาณมีขอ้ความวา่ “ชาบนดาํบนโดยครุบ” แปลวา่ เป็นคาํสอนและปริศนาทุกอยา่ง แต่ฉบบัของ
พทุธศาสนบณัฑิตยใ์ชว้า่ “ชาบณฺฎาํปฺรเฎาจิตฺต” แปลวา่ เป็นคาํสอนสัง่ใจ ส่วนฉบบัสาวรส เพา 
(Saveros POU) ใชว้า่ “ชาบณฺฎาํปฺรเฎาสฺถิต” แปลวา่ เป็นคาํสอนสัง่ตั้งไว ้
 จากตวัอย่างท่ียกมาแสดงให้เห็นว่า นอกจากประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ
รญาณ และฉบบัของพุทธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) จะมีความแตกต่าง
เฉพาะถอ้ยคาํแลว้ ยงัมีความแตกต่างในเน้ือความทั้งวรรคอีกดว้ย ซ่ึงทาํใหค้วามหมายของสุภาษิตท่ี
ปรากฏในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบบัของพุทธศาสนบณัฑิตย ์และ
ฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) มีความแตกต่างกนัไปบา้ง 
 
  
 

                                                           
๑
 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๖ – ๗. 

๒
 พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, จฺบาบ่เผฺสงๆ, หนา้ ๖๕ – ๖๖. 



๔๐ 
 

 ๓.๓.๒ ความแตกต่างด้านเนือ้ความ  
 ความแตกต่างในดา้นเน้ือความของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ และ
หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบณัฑิตยแ์ละประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาว
รส เพา (Saveros POU) อาจแบ่งออกได ้๒ ลกัษณะ คือ 
 

๓.๓.๒.๑ การเพิม่เติมข้อความในฉบับทีสื่บทอดในประเทศเขมร  
จากการเปรียบเทียบระหว่างประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ และ

ฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU)  ปรากฏขอ้ความเพิ่มเติมมากกวา่ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณ เช่น สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) ฉบบัของสาวรส เพา มีขอ้ความตอนทา้ยท่ีไม่
ปรากฏในฉบบัของหอพระสมุดวชิรญาณ คือ 
 

 ๒๙) แจงจบ่นูวปฺรการ โฎยฎณําลฎเํณีรถา  
 พากฺยเพฺรงอตีตา จูรจาํสพฺวคฺรบ่พากยเ์พจน์ ฯ  
 ๓๐) พากฺยเนะอส่เมฺละโหง จูรอฺนกผงจาํกมฺุเภฺลจ  
 อส่อารฺถพากฺยเนะเสจ เคฺรจชาสุเรจเมฺละโหง ฯ๑ 

 
นอกจากน้ีในสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ

รญาณ มีขอ้ความวา่ 
 

๑๐) ลุบานขลวนเหย  มินจงฆลาดเลย  สแบสบดผองคนา  
ดลสลบัรสผอง๒ 
 
แต่ในประชุมสุภาษิต (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา มีขอ้ความเพิ่มเติมวา่ “โอยบานชนํา 

เทาะชาฆฺลาตฆฺลา ทฺรพฺยเนาะเนาคง่”๓ 

                                                           
๑
 สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่/ Guirlande de Cpap’, หนา้ ๒๗. 

๒
 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๒๑. 

๓ เร่ืองเดยีวกนั, หนา้ ๗๔. 



๔๑ 
 

เม่ือพิจารณาจากรูปแบบคาํประพนัธ์พบวา่ ขอ้ความในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณไม่ครบตามฉนัทลกัษณ์ แต่ในฉบบัของสาวรส เพา มีขอ้ความครบถว้นกวา่ ดงันั้น
อาจเป็นไปไดท่ี้แตกต่างกนัเน่ืองการจากพมิพมี์ขอ้ความท่ีตกหล่นไป 
 

๓.๓.๒.๒ ข้อความทีพ่บแต่ในฉบับไทยไม่ปรากฏในฉบับเขมร  
แมจ้ะมีการเพ่ิมเติมขอ้ความในบางส่วนของฉบบัเขมร แต่ในขณะเดียวกนักลบั

ปรากฏข้อความท่ีมีเฉพาะฉบับท่ีสืบทอดในประเทศไทยแต่ไม่มีในฉบับท่ีสืบทอดในเขมร 
นอกจากน้ีบางคร้ังเน้ือความกย็งัต่างกนัดว้ย คือ 

สุภาษิตโบราณ ในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มีขอ้ความกล่าวถึงช่ือผู ้
แต่ง และขอ้ความลงทา้ย จาํนวน ๔ บท ซ่ึงมีความสาํคญัมาก เน่ืองจากทาํให้ทราบว่าผูแ้ต่งสุภาษิต
เร่ืองน้ี คือ สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) แต่กลบัไม่ปรากฏในฉบบัเขมร ทั้งฉบบัของพุทธศาสน
บณัฑิตยแ์ละฉบบัของสาวรส เพา ดงัน้ี 

    

      คาํแปล 
 ๒๙) สูเร็จไนยนิทาน ๒๙) พอเสร็จนยันิทาน 
 พากยทู์นมานเนาปรการ์ คาํทรมานดว้ยประการ 
 อาํบาลเณะแองณา ฉะน้ีและนา 
 จาํทุกกายครุบครันฮอง ฯ จาํไวใ้นกายใหค้รบครันแหล่ ฯ 
 
 จบบัพากยจ์าสสมเดจ็พระ ฉบบัคาํเก่าสมเดจ็พระ 
 สุคนธ์๑มานบุญแตงจบ ฯ สุคนธ์ผูมี้บุญแต่งจบ ฯ๒ 
 
 สุภาษิตสอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) ในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ยงั
มีเน้ือความท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา คือ ฉบบัพทุธศาสนบณัฑิตย ์ตั้งแต่บทท่ี ๓๖ – ๔๒ และ
บทท่ี ๔๔ – ๔๕ ดงัน้ี 
 

                                                           
๑ สมเด็จพระสุคนธ์ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง สมเด็จพระสุคนธาธิบดี สมเด็จพระสังฆราชคณะ

ธรรมยติุกนิกายในประเทศกมัพชูา ซ่ึงน่าจะไดแ้ก่สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี (ปาน) 
๒

 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๗. 



๔๒ 
 

  คาํแปล 
 ๓๖) กนูมาสถไลอาพกุ ๓๖) ลูกพอ่ราคาเท่าทองคาํ 
 จูลจาํทุกจบบัสพปราณ จงจาํไวทุ้กตวัตน 
 อาพกุทุกทูนมาน (คาํ) พอ่ไวพ้ร่ําสอน 
 ชาสนองปราณอาพกุนกั ฯ เป็นเคร่ืองสนองต่างตวัพอ่ ฯ 
 
 ๓๗) เบอนกัยกพากยเ์หย ๓๗) ถา้ลูกเช่ือถือแลว้ 
 เนะแองเหยชาพมุนกั น่ีแลนาเป็นเคร่ืองพาํนกั 
 ชาทรัพยร็์บอสชกั เป็นทรัพยอ์นัดีแท ้
 กมุพีผลสนธิสเลย ฯ ไม่พึงฉงนสนเท่ห์เลย ฯ 
 
 ๓๘) เบอทุกทรัพยร็์บอส ๓๘) หากเกบ็ทรัพยส่ิ์งของ 
 พมุเยงิสบดัขจดัขจาย ไม่ประหยดัใหข้จดัขจายหายไป 
 ออสมนุสผองทงัหลาย บรรดามนุษยท์ั้งหลาย 
 เคพมุโกดบาเลยฮอง ฯ เขาดูแคลนไม่เกรงเจา้ ฯ 
 
 ๓๙) เบอบานมกเหยณา ๓๙) เม่ือหาไดม้าแลว้ 
 นกัรักสากมุบีฉคอง เจา้รักษาอยา่สะเพร่า 
 สมพดเอาโสดฮอง เส้ือผา้ทั้งหลายแหล่ 
 ชาลมออองคอิ์นทรีย ์ฯ เป็นอาภรณ์องคอิ์นทรีย ์ 
  (ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบักาย) 
 
 ๔๐) เบอนกัมานโยบล ๔๐) ถา้เจา้มียบุล 
 ปราชญายลออสเส็จกะดี ปัญญาหยัง่รู้ทุกส่ิงสรรพ ์
 โอยคิดมานปรณี ใหมี้จิตปราณี 
 ดลทุกขม์นุสผองทงัหลาย ฯ ถึงความทุกขม์นุษยท์ั้งหลาย ฯ 
 
 ๔๑) ไหสงวนมาสอาพกุ ๔๑) แนะเจา้สามสงวนพอ่ 
 จูลจาํทุกจบบัสมทาย จงจดจาํฉบบัตาํหรับเรียน 
 กมุคิดโอยแตงาย อยา่คิดเอาแต่ง่าย 



๔๓ 
 

 สิงคิดกรอโอยณาสฮอง ฯ การท่ียากจงคิดใหร้อบคอบ ฯ 
 
 ๔๒) เบอบานนิงจิตรคิด ๔๒) ถา้ไดเ้หมือนความคิด  
 นิงกมนิดแองบมณอง สมดงันึกใจจาํนง 
 สคลัสุขสบงบานผอง ใหรู้้จกัผดิถูกแลไดเ้สีย 
 โดยคนลองจบบัโบราณ ฯ ตามร่องรอยแบบโบราณ ฯ 
 
 ๔๔) จูลแจะจูลเรียนรก ๔๔) จงรู้จงร่ําเรียน 
 จูลโยนยกจิตรจาํผอง จงพากเพียรจิตจดจาํ 
 ทุกชาสพานแตงฉลอง เหมือนสะพานสาํหรับขา้ม 
 รวจมลองดกัดลเตรย ฯ แต่ฟากน้ีถึงฟากโนน้ ฯ 
 
 ๔๕) พากยเ์นะเสมออาพกุ ๔๕) คาํน้ีเสมือนตวัพอ่ 
 รกทรัพยทุ์กโอยกนูเหย หาทรัพยไ์วใ้หลู้กรัก 
 จูลจาํจบบัชาเตรย จงจาํฉบบัเป็นเคร่ืองถึงฝ่ัง 
 ชาทูนมานสูเร็จฮอง ฯ คาํสัง่สอนเสร็จส้ินเท่าน้ีแล ฯ๑ 
 
 สุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ในประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ ยงัมี
เน้ือความท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา คือ มีขอ้ความท่ีเป็นสุภาษิตสอนหญิง ตั้งแต่บทท่ี ๖๑ – 
๘๖ ซ่ึงไม่ปรากฏในฉบบักมัพชูา ดงัน้ี 
 

     คาํแปล 
 ๖๑) เพาเอยจูลสดบั ๖๑) นอ้งเอ๋ยจงฟัง 
 นางยกชาจบบั แลว้จงจาํเกบ็ไวเ้ป็นแบบแผน 
 ทุกขลวนชาเกร์ จะไดเ้ป็นสมบติัอนัประเสริฐ 
 บมเรอสลูดผดี ไวส้าํหรับปรนนิบติัสามี 
 สรีณากมุขชิล หญิงใดท่ีไม่เกียจคร้าน 

                                                           
๑
 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๑๕ – 

๑๗. 



๔๔ 
 

 จมณงจมเณร์ ต่อไปในภายภาคหนา้ 
 บานสุขสวัรคา ฯ กจ็ะไดไ้ปเสวยสุขในสวรรค ์ฯ 
 
 ๖๒) สวาสรีชาสตัว ์ ๖๒) นางวานรเป็นสตัว ์
 เมดจ็มานกมนิด แต่เหตุไฉนจึงไดมี้กิริยามารยาท 
 ฌือผดีฉะแนะณา และซ่ือตรงต่อสามี 
 เยงิชาติชามนุส เราชาติเป็นมนุษย ์
 ขสุแลงนิงสวา ผดิแผกกบัวานรมากควรแต่ประพฤติใหดี้ 
 นียายเนะณา น่ีพดูสาํหรับ 
 ทุมนิมสรีสลูด ฯ เป็นแบบแผนของหญิงท่ีซ่ือสตัยต่์อสามี ฯ 
 
 ๖๓) กนุงธรรมพ์ระองค ์ ๖๓) ในธรรมของพระพทุธองค ์
 ดบิทเสดจ็วงเวง วา่ในกาลนั้นพระองคเ์สวยพระชาติเป็นวานร 
 เกิดชาสวาสลูด แลว้ไดน้างวานรนั้น 
 กนุงพระองคฮ์อง เป็นภรรยา 
 อญับองพมุภูด น่ีพี่พดูมิไดมุ้สา 
 สรีลออสรีสลูด ถา้หญิงใดซ่ือตรงต่อสามีแลว้ 
 ดูจบงนียาย ฯ กน็บัวา่เป็นหญิงท่ีดี ฯ 
 
 ๖๔) ไหเมผอูนตน ๖๔) ดูกรนอ้ง 
 ธมัดาปรพน ธรรมดาหญิงผูเ้ป็นภรรยา 
 กมุโอยเมิลงาย มิควรจะดูถูก 
 นิงนกัชาผดี ชายผูเ้ป็นสามี 
 ดูจสรีทงัหลาย เหมือนอยา่งหญิงทั้งหลายเลย 
 สูวส์ลบัอนตราย ถึงแมน้วา่มีอนัตรายท่ีจะตอ้งตาย 
 สลูดดีผดีกมุบง ฯ กอ็ยา่ท้ิงความซ่ือสตัยต่์อสามีเป็นอนัขาด ฯ 
 
 ๖๕) เพาเอยจูลสดบั ๖๕) นอ้งเอ๋ยจงฟัง 
 บองนิงแถลงปรับ พี่จะเล่านิทาน 
 นียายราชหงส์ เร่ืองพระยาหงส์ 



๔๕ 
 

 รีแอหงส์เนาะ พระยาหงส์นั้น 
 พระนามเสดจ็ทรง ช่ือวา่ 
 ทุพพารัตมหาหงส์ ทุพพารัตมหาหงส์ ฯ 
 ทรงธมปรไพ ฯ มีทรวงทรงงามสง่า ฯ 
 
 ๖๖) รีแอหงส์ญี ๖๖) ส่วนนางหงส์ 
 อาอคัมเหสี ซ่ึงเป็นภรรยา 
 ทรงพระนามไน ช่ือวา่ 
 เฌมาะเหาปักกหงส์ ปักกหงส์ 
 ปรเสืรฐถ์ลาถไล ประเสริฐยิง่กวา่ 
 ออสหงส์ดไ็ท บรรดาหงส์ทั้งปวง 
 ผทิมพมุบานณา ฯ จะหาหงส์ตวัหน่ึงตวัใดมาเปรียบมิได ้ฯ 
 
 ๖๗) บริพารแสนพนั ๖๗) มีบริวารตั้งพนัตั้งแสน 
 เสดจ็คงสฐานเนา อาศยัอยู ่
 บรรพตนายไน ณ บรรพต 
 บริพารณสัณนั ส่วนบริวารท่ีใกลชิ้ด 
 สมรับจกัรี พระยาหงส์ 
 ลออลอะโสภี ลว้นแต่ลออๆ โสภา 
 กนดาลดารา ฯ น่าพึงชมทั้งนั้น ฯ 
 
 ๖๘) ผอูนเอยกาลเนาะ ๖๘) นอ้งเอ๋ยในกาลนั้น 
 ขษตัรียม์วยเนาะ ยงัมีนางกษตัริยพ์ระองคห์น่ึง 
 เฌมาะนางเขมา ทรงพระนามวา่นางเขมา 
 นางโอยชีกสระ พระนางใหข้ดุสระ 
 ดาํเดิมบูทุมมา แลว้ปลูกบวัหลวง 
 เฌมาะเหาเขมา และใหเ้รียกสระนั้นวา่สระเขมา 
 สรณุกเลิสลน ฯ สนุกเลิศลน้พน้ประมาณ ฯ 
 
 ๖๙) ผอูนเอยออสผกา ๖๙) นอ้งเอ๋ยในสระนั้นมีดอก 



๔๖ 
 

 ลุมจงบูทุมมา บวัเขียวบวัหลวง 
 กมุพีงพวยสคน พงัพวยตบัเต่า 
 ตรกวนสวงโสน ผกับุง้ สวง๑ โสน 
 ตเราเกียดรานบาน ผกัตบแน่นหนา 
 กรจบัณสัณนั กระจบัดาษดา 
 สารยเจรินผกา ฯ สาหร่ายหลายผกา ฯ 
 
 ๗๐) ทุงโทมปรวิก ๗๐) และมีนกทุง โทม๒ เป็ดนํ้า 
 กกุกะแวกมนัททิ์ก นกยาง นกแขวก นกกวกั 
 มนัโทกรสา มนัโท๓นกกระสา 
 ตลุมตรุมกะแอกทิก ตลุม๔ตรุม๕กานํ้า 
 มกจิกจงวา มาหาปลาบริโภค 
 เกลียวกลานิงคนา แลว้เยา้หยอกกนั 
 สรณุกเพคไกร ฯ สนุกสนานยิง่นกั ฯ 
 
 ๗๑) รีแอขษตัรีย ์ ๗๑) ฝ่ายพระนางกษตัริย ์
 เขมาเทพี เขมาเทพี 
 เปรอออสถเมิรไพร เคยรับสัง่ใชน้ายพรานป่า 
 เทาะแบะผแลฌูก ใหไ้ปเกบ็ฝักบวั 
 พมุลุมวยไถง ทุกๆ วนั 
 นางสบพระไท พระนางชอบพระทยั 
 จิตรจงโภกดา ฯ ใคร่จะเสวย ฯ 
 
 ๗๒) ฦๅถาราชหงส์ ๗๒) ไดย้นิวา่พระยาหงส์ 
 เสดจ็มานจมนง มีความประสงค ์

                                                           
๑ ช่ือผกัชนิดหน่ึง 
๒ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๓ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๔ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๕ ช่ือนกชนิดหน่ึง 



๔๗ 
 

 เลงสระเขมา ใคร่จะไปเล่นท่ีสระเขมา 
 นาํออสบริพาร แลว้พาพวกบริวาร 
 พีเราะบุพพตา ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่บรรพตนั้นทั้งหมด 
 นิงอคัชายา พร้อมทั้งภรรยา 
 เลงสระเนาะฮอง ฯ ไดไ้ปเล่นท่ีสระนั้น ฯ 
 
 ๗๓) รีแอถเมิรไพร ๗๓) ส่วนนายพรานป่า 
 ยลหงส์เจรินไกร ไดเ้ห็นหงส์มากมาย 
 จุสโหงตรสอง ลงเล่นท่ีสระ 
 ยลแตหงส์ญี แลว้เหลือบแลเห็นนางหงส์ 
 ลออเลอกนลอง สวยงามกวา่ 
 ไกรแลงหงส์ผอง  หงส์ตวัอ่ืนๆ 
 กนดาลสระสรง ฯ ซ่ึงอยู ่ณ ท่ามกลางสระ ฯ 
 
 ๗๔) วาธเวออนทกั ๗๔) แลว้นายพรานป่ากท็าํบ่วง 
 วายกเทาดกั เอาไปดกั 
 ตรงทีกมพง ตรงท่ีท่านํ้า 
 ขษินตรูบาทา เผอิญติดเทา้ 
 พระบาทเสดจ็หงส์ ของพระยาหงส์ 
 ภิดญาร์ออสองค ์ พระยาหงส์กต็กใจกลวั 
 สแรกสเทอดจัขยล ฯ แลว้ร้องแทบจะส้ินใจ ฯ 
 
 ๗๕) รีแอบริพาร ๗๕) ฝ่ายหมู่บริวาร 
 สทุสเหิรเตรียบตรา กพ็ากนัรีบบินหนี 
 พนูพนัร็จล เบียดเสียดกนัไป 
 เหิรหวสพรัดบดั ต่างกพ็ลดั 
 ขจายขจดัพมุยล กระจดักระจายกนัหมด 
 เหยโสยทุกขท์ล ส่วนพระยาหงส์กเ็สวยทุกขเวทนา 
 แตแอกองคา ฯ แต่ผูเ้ดียว ฯ 
 



๔๘ 
 

 ๗๖) บมราสออสกล ๗๖) ด้ินไปด้ินมาจนหมดกาํลงั 
 สเทอดจัทงัขยล แทบจะส้ินใจตาย 
 สงเกียบาทา และเจบ็เทา้อยา่งหนกั 
 แอราชเทพี ฝ่ายนางหงส์ 
 เทวีคิดถา มารําพึงคิดวา่ 
 ผดีอญัเทาณา สามีของเราไปไหนหนอ 
 บดัพมุเฆิญมก ฯ หายไปไม่เห็นกลบัมา ฯ 
 
 ๗๗) ขญุมเหิรมนกัแอง ๗๗) นอ้งบินอยูแ่ต่ผูเ้ดียว 
 ทิกภเนกหูร์ลแหง นํ้าตาไหลลงเผาะผอย 
 ฉวดัเฉวียลสรัดรก เท่ียวเสาะแสวงหา 
 ทวญญุมแองถา แลว้นางหงส์กร้็องไหรํ้าพนัวา่ 
 อมจาสพนลก เชษฐาเจา้ขา้ 
 อญัผอูนมกรก นอ้งมาเท่ียวตามหาไม่พบ 
 นกัเทาสฐานณา ฯ เชษฐาไป ณ สถานท่ีใด ฯ 
 
 ๗๘) บริพารครุบเนา ๗๘) พวกบริวารกย็งัอยูพ่ร้อมหนา้ 
 บดัปนแตเจา หายไปแต่เชษฐา 
 ขลิมสงสารา ผูคู่้ชีวาตมค์นเดียวเท่านั้น 
 อาสูนกัฮอง น่าอเนจอนาถนกั 
 บดัเทาสฐานณา หายไปไหนกไ็ม่รู้ 
 นกัโอยผอูนผสา ทาํใหน้อ้งเร่าร้อนใน 
 ทรูงแตมนกัแอง ฯ ทรวงแต่ผูเ้ดียว ฯ 
 
 ๗๙) นางทวญอาณิด ๗๙) นางหงส์ร้องไหด้ว้ยความสงสาร 
 อาณาถคนคิด อนาถจิตเพราะคิดถึงสามี 
 เหยสแรกยมุถา แลว้ร้องรําพนัวา่ 
 อมจาสผอูนเอย เชษฐาท่ีรักของนอ้งเอย 
 เมดจ็เลยนกัเทา อยูห่ลดัๆ 
 มินเทียงควรเทา กม็าพลดัพรากจากนอ้งไป 



๔๙ 
 

 โอยผอูนแตงรก ฯ ทาํใหน้อ้งเท่ียวตามหาลาํบาก ฯ 
 
 ๘๐) แอหงสราชา ๘๐) ฝ่ายพระยาหงส์ 
 สแรกเหาภริยา ร้องเรียกภรรยา 
 ไหผอูนพนลก วา่ดูกรนอ้งรัก 
 บองตรูวอ์นทกั พี่ติดบ่วงเขาแลว้ 
 กมุผอูนจุสมก นอ้งอยา่ลงมาเลย 
 ขลาจเชิงนางสอก กลวัเทา้จะไปติดบ่วงเขา้ 
 เคยกนางบาน ฯ เขาจะจบันอ้งได ้ฯ 
 
 ๘๑) ตรูวช์งเคเหย ๘๑) พี่ติดบ่วงเขาแลว้ 
 พระลึงบองเอย ยอดรักของพ่ีเอย 
 มรางนิงยลสฐาน ทาํอยา่งไรหนอจึงจะกลบัไปได ้
 อาสูผอูนเพา น่าสงสารนอ้งนกั 
 นางเนามนกัแอง นอ้งอยูแ่ต่ผูเ้ดียว 
 มรางบองนิงมาน ทาํอยา่งไรพี่จึงจะไดก้ลบัไปอยู ่
 รูปรสนิงเจา ฯ ร่วมสถานกบันอ้งได ้ฯ 
 
 ๘๒) รีแอหงส์ญี ๘๒) นางหงส์ 
 ฦๅผดีสรดี พอไดย้นิสามีร้องเรียก 
 หารไทเทาทุม กบิ็นไปจบัอยูใ่กล้ๆ  
 กนุงทรูงอุมทรุม นางกลดักลุม้รุ่มร้อนในทรวงอก 
 จาํลุดลสลบั คอยๆ อยูจ่นส้ินใจตาย 
 หงส์เหิรเจญ็บาน ฝ่ายพระยาหงส์ภายหลงักห็ลุดออกจากบ่วงได ้
 ชวบนิงผอูนสรี ฯ และไดม้าพบศพนอ้งหญิง ฯ 
 
 ๘๓) หงส์เหิรเทาทุม ๘๓) แลว้กบิ็นไปจบัอยูท่ี่ 
 แทนทิพยบ์นทม แท่นทิพยท่ี์บรรทม ซ่ึงเป็นท่ี 
 อาสนาปรไพ สิริไสยาสน์ของพระนางเขมา 
 เทิพหงส์เทสนา จึงพระยาหงส์เทศนา 



๕๐ 
 

 พีเราะเพคไกร โดยเน้ือความอนัไพเราะ 
 นางยกทรัพยถ์ไล พระนางกท็รงบริจาคทรัพย ์
 บาจสาจบูชา ฯ และโปรยขา้วตอกดอกไมบู้ชา ฯ 
 
 ๘๔) เขมาเทพี ๘๔) พระนางเขมาเทพี 
 นางอออิดบี ทรงมีความเล่ือมใสเป็นอนัมาก 
 ถแลถลึงอปมา หาท่ีเปรียบเหมือนมิได ้
 อาสูราชหงส์ ทรงมีความสงสารพระยาหงส์ 
 นางทรงกรูณา แลว้ทรงพระกรุณาโปรด 
 โอยนาํเทาฉบั ใหน้าํพระยาหงส์ไปส่ง 
 ลุมเนาพระองค ์ฯ ถึงสถานท่ีลาํเนาเดิมโดยฉบัพลนั ฯ 
 
 ๘๕) มและแองหงส์พี ๘๕) เร่ืองหงส์ทั้งสองยติุแต่เพียงน้ี 
 รีแอพรานไพร ฝ่ายนายพรานป่า 
 คนคิดไมไม มานึกวิตก 
 บารมณ์ขลาจขสุ เกรงจะมีความผดิ 
 ขลาจนางเขมา กลวัพระนางเขมาจะลงโทษ 
 นางถาชาขพส เพราะเหตุท่ีพระนางทรงนบัถือพระยาหงส์ 
  วา่เป็นสตัวท่ี์มีสกลุอนัสูง 
 แอเขมาเนาะ ส่วนพระนางกมิ็ไดล้งโทษ 

 โอยทรัพยพ์รานไพร ฯ กลบัประทานทรัพยแ์ก่นายพรานป่าเป็นอนัมาก 
 
 ๘๖) พรานไพรเตรกออ ๘๖) นายพรานป่ามีความยนิดี 
 โฌงจบัยกมอ รับเอาทรัพยม์าแลว้ 
 เดิรเทาผทะไว กไ็ปยงับา้นโดยเร็ว 
 ปนพรเฆิญผดี ภรรยาแลเห็นสามีมา 
 สรดีขชญัๆ แลว้กซ็กัไซถ้ามวา่ 
 สตัวอ์ะวีนกักนั ท่านถืออะไรมาคะ 
 เมชะกมุสดี ฯ นายพรานป่าหา้มภรรยาวา่อยา่พดู ฯ 



๕๑ 
 

 บริบูรณ์จบฮอง ฯ จบบริบูรณ์แล๑ 
 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและ
มีความแตกต่างจากฉบบัของกมัพชูา กล่าวคือ เน้ือความโดยรวมของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอ
พระสมุดวชิรญาณมีความคลา้ยคลึงกบัฉบบัของกมัพูชา และอาจกล่าวไดว้่า เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่
เน่ืองจากการคดัลอกจึงทาํให้มีขอ้ความและเน้ือความบางส่วนท่ีแตกต่างกนัไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในดา้นของถอ้ยคาํ ทั้งท่ีต่างกนัเฉพาะคาํและต่างกนัทั้งวรรค หรือ ทั้งขอ้ความ 

ความแตกต่างในดา้นเน้ือหาก พบว่า ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มี
ขอ้ความท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพูชา ทั้งในสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) สุภาษิตสอนเด็ก 
(จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) และสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) โดยเฉพาะในสุภาษิตโบราณ ฉบบัของหอ
พระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ต่ง คือ สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) ซ่ึงไม่ปรากฏในฉบบัของ
กมัพชูา นอกจากน้ีในสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) นั้นมีขอ้ความในส่วนของสุภาษิตสอนหญิง 
ท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา  

ดงันั้นประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ แมจ้ะนาํเสนอสุภาษิตเขมรเพียง ๓ 
เร่ือง แต่กมี็คุณค่าและสร้างความรู้ใหม่แก่การศึกษาวรรณคดีสุภาษิตของกมัพชูาอยา่งมาก 
 
 

 

                                                           
๑
 ประชุมสุภาษิตเขมร คอื สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง, หนา้ ๔๐ – 

๕๐. 



๕๒ 
 

บทที ่๕ 
การตรวจสอบชําระและเปรียบเทียบประชุมสุภาษติเขมร 

ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบับของกมัพูชา 
 

 บทน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบชาํระและเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระ
สมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของกมัพชูา โดยมีวิธีการตรวจสอบชาํระดงัน้ี 
 
๔.๑ ต้นฉบับสุภาษิตเขมรทีใ่ช้ในการตรวจสอบชําระ 

สุภาษิตเขมรท่ีใชเ้ป็นหลกัในการตรวจสอบชาํระเปรียบเทียบไดแ้ก่  
 ๑. ประชุมสุภาษิตเขมร คอืสุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเด็ก สุภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เร่ือง. 
พิมพใ์นงารฉลองอายคุรบ ๗๐ ปีบริบูรณ ของทา้วศรีสุนทรนาฎ (แกว้ พนมวนั ณ กรุงเทพ) ตจ. เม่ือ
ปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗. พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพพิรรฒธนากร, ๒๔๖๗. 
 ๒. สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่/ Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘. 
 ๓. พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย. จฺบาบ่เผฺสงๆ. ภฺนเํพญ: พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๓๙.  
 

๔.๒ หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นในการตรวจสอบชําระเปรียบเทยีบ 

 ๑. ตวับทภาษาเขมรพยายามคงไวต้ามฉบบัพิมพค์ร้ังแรกเป็นหลกั เพื่อใหส้ามารถศึกษา
หลกัเกณฑก์ารถ่ายถอดภาษาเขมรเป็นอกัษรไทยในเวลานั้นได ้ 

๒. ขอ้ความภาษาเขมรท่ีฉบบัพิมพค์ร้ังแรกไม่ปรากฏจะแทรกในวงเลบ็โดยถ่ายถอดเป็น
อกัษรไทยตามกฎการปริวรรตอกัษรเขมรเป็นอกัษรไทย 
 ๓. ขอ้ความในฉบบัแปลภาษาไทยไดค้งเน้ือความเดิมไวท้ั้งหมด โดยไดป้รับเปล่ียน
อกัขรวิธีเป็นแบบปัจจุบนั 
 ๔. ขอ้ความในเชิงอรรถท่ีเป็นภาษาเขมร ถ่ายถอดตามกฎการปริวรรตอกัษรเขมรเป็น
อกัษรไทย ส่วนคาํแปลภาษาไทยจะแปลใส่ไวใ้นวงเลบ็ 
 
๓. อกัษรย่อทีใ่ช้ในการตรวจสอบชําระ 
จ.ผ.  พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย. จฺบาบ่เผฺสงๆ. ภฺนเํพญ: พทฺุธสาสนบณฺฑิตฺย, ๒๕๓๙. 
ส.พ. สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่/ Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘. 



๕๓ 
 

สุภาษติโบราณ 
(ฉบับพากย์จาส)  

 
๑) พากยจ์าสพากยพ์ีเพรง ๑) ถอ้ยคาํของท่านผูเ้ฒ่ามาแต่ปางก่อน 
โทสขลวนแองเมิลพมุยล โทษตนเองมองไม่เห็น 
โทสเคตูจโสดสล โทษเขาแมแ้ต่นอ้ย 
ร็มิลยลปนนึง๑ภนม ฯ เหลือบแลเห็นเท่าภูเขา ฯ 
 
๒) จูลไพรสตัวส์าหาว ๒) เขา้ป่าสตัวดุ์ร้าย 
รกบมพราว๒คนามกชุม ป่าวร้องเพื่อนมาประชุม 
ดลบานสกอทึกฆมุม ถึงคราวไดน้ํ้ าผึ้ง 
พวนกนุงผทะสี๓มนกัเอง ฯ ซ่อน (ตวั) ในเรือนกินคนเดียว ฯ 
 
๓) บานเหยจงบานเทียด ๓) ไดแ้ลว้อยากไดอี้ก 
เฉลียดเหยเฉลียดพมุคิดเฌวง รุกรนหาไม่ตรึกตรอง 
เมิลยลแตมุข๔แอง มองเห็นแต่หนา้ตนเอง 
มินร็มิล๕แอเทียดผอง ฯ ไม่เหลียวแลถึงผูอ่ื้น ฯ 
 
๔) นิงสีจงพีสา ๔) จะกินอยากใหอ้ร่อย 
ขชิลทุมพาโอยมดมอง ข้ีเกียจเค้ียวใหล้ะเอียดดี 
ยลนามถาชามอง๖ เห็นอวนวา่เป็นมอง 

                                                           
 นายเยาว ์ลิมปินนัทน์ เปรียญ แปล 
๑ จ.ผ., ส.พ. วา่ บุนทาํง (เท่าทั้ง) 
๒ จ.ผ., ส.พ. วา่ อพําว (ป่าวร้อง) 
๓ จ.ผ. วา่ ฉี (กิน) 
๔ จ.ผ. วา่ มฺนาก (คนเดียว) 
๕ จ.ผ., ส.พ. วา่ มินยล่เค (ไม่เห็นเขา) 
๖ ส.พ. วา่ ยล่จามถาชาพฺนง (เห็นจามวา่เป็นพนอง) 



๕๔ 
 

ยลแอชอง๑ถาชากวย ฯ    สาํคญัจวงวา่เป็นกวย ฯ 

 
๕) ยลตาถาชี๒ดูน๓ ๕) เห็นตาสาํคญัวา่เป็นยาย 
ยลแอกนูถาชาขมวย๔ เห็นลูกวา่เป็นหลาน 
ยลพีถาชามวย เห็นสองวา่เป็นหน่ึง 
ยลแอพรวยถาชาสุข ฯ เห็นส่ิงน่ารําคาญวา่เป็นความสุข ฯ 
 
๖) ยลโทสถาชาคุณ ๖) เห็นโทษวา่เป็นคุณ 
ยลแอบุญถานรก เห็นบุญวา่เป็นนรก 
ยลลออถาอากรก เห็นดีวา่เป็นชัว่ 
ยลแอละมก๕ถาชาผกา ฯ เห็นอาจมวา่เป็นดอกไม ้ฯ 
 
๗) เสลียกสบงมินโกสก ๗) นุ่งสบงไม่โกนผม 
ฉลุสกญจกธเมจ็เนตรา ส่องกระจกหลบันยัน์ตา 
ยลแสะถาชาลา เห็นมา้วา่เป็นลา 
ยลคุชชา๖ถากนัโด ฯ เห็นชา้งวา่เป็นหนู ฯ 
 
๘) เนะพากยโ์ลกพีเพรง ๘) น้ีถอ้ยคาํของท่านแต่ปางก่อน 
นกัณาเฌวงปราชญายล ผูใ้ดสอดส่องยอ่มเห็นดว้ยปัญญา 
เฆิญถกลุกมุถาถนล เห็นบ่อ (หรือท่ีลุ่ม) อยา่วา่เป็นถนน 
แกรงกมหลกมโหสมาน ฯ เกลือกวา่อาจจะผดิพลั้งได ้ฯ 
 

                                                           
๑ คาํวา่ชองเป็นช่ือของมนุษยจ์าํพวกหน่ึง ไทยเรียกวา่จอง เป็นชาวป่า ส่วนพวกกวยนั้นไทยเรียกวา่ กอย 

ดีกวา่พวกจวงแต่เลก็นอ้ย คือเป็นคนท่ีเคยมาเห็นความเจริญของประเทศอ่ืนบา้งแลว้ แต่ยงัประพฤติตามเขาไม่ได ้
๒ ส.พ. วา่ ชาฎูน (เป็นยาย) 
๓ คาํเขมรเรียกยา่กบัยาย ตากบัปู่ อยา่งเดียวกนั (ไม่เหมือนภาษาไทย) 
๔ คาํวา่หลานในท่ีน้ี หมายเอาลูกของพ่ีหรือนอ้ง ถา้เป็นลูกของลูกเรียกวา่ (เจา) จะเป็นฝ่ายแม่ผวัหรือแม่

ยายกต็าม เรียกอยา่งเดียวกนัทั้งนั้น 
๕ จ.ผ., ส.พ. วา่ ยล่ลามกถาชาผฺกา (เห็นลามกวา่เป็นดอกไม)้ 
๖ จ.ผ., ส.พ. วา่ ยล่คชา (เห็นชา้ง) 



๕๕ 
 

๙) นกัปราชญก์นัพากยเ์ทียง ๙) นกัปราชญถื์อคาํเท่ียง 
กมุลุมเอียงพากยโ์บราณ อยา่ลาํเอียงคาํโบราณ 
กมุเดิรผลูวบ์มพาน อยา่เดินไปในท่ีใช่ทาง 
พากยน์กัจาสโลกเดียลถา ฯ คาํผูเ้ฒ่าท่านติวา่ ฯ 
 
๑๐) พากยเ์นะพีเพรงพฤฒ ๑๐) คาํน้ีมีมาแต่ปางก่อน 
ควรโอยคิดพิจารณา ควรใหคิ้ดพิจารณา 
กมุอวดองคอ์าตมา อยา่อวดองคอ์าตมา 
ถาจมแณสจมณมัมาน ฯ วา่มีความรู้ชาํนิชาํนาญ ฯ 
 
๑๑) เดกยพุกมุเดกย ู ๑๑) นอนกลางคืนอยา่นอนใหม้ากนกั 
ขลาจกะดีทูรชนดลปราณ กลวัความแต่ทุรชนมาถึงตน 
เบอสีกมุตามฆลาน ถา้จะกินอยา่ปล่อยตามความหิว 
คิดปรมาณครุบคนีคนา ฯ คิดประมาณใหท้ัว่กนั ฯ 
 
๑๒) เลิกดกัตามกาํลงั ๑๒) ยกวางตามกาํลงั 
กมุเภิชขลงั๑ฌือดลสมา อยา่หุนหนัจะเจบ็บ่า 
เปรอเคเปรอม็๒ครา ใชเ้ขาเป็นบางคร้ัง 
กมุซาํซอนรนเจาเวา๓ ฯ อยา่สํ่าส่อนใหพ้ร่ําเพร่ือ ฯ 
 
๑๓) เทาะคิดกมุรุสรัน ๑๓) ถึงจะคิดอยา่ด่วนได ้(อยา่ผลุนผลนั) 
คิดโอยครันเทิพเดิรเทา คิดใหท้ัว่แลว้ค่อยไป 
กมุฉาบแกรงอาสูรว์๔ อยา่รีบร้อนเกรงขายหนา้ 
เกิดดมเนียลดลอาตมา ฯ เกิดความติเตียนถึงตน ฯ 
 
๑๔) กมุยกฉเอินชาเฉา ๑๔) อยา่ชิงสุกก่อนห่าม 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ ฉาํง (แก่งแยง่) 
๒ จ.ผ., ส.พ. วา่ โอย (ให)้ 
๓ จ.ผ., ส.พ. วา่ เจาเรา (ทกัทาย) 
๔ จ.ผ., ส.พ. วา่ กุมฺโอยมานอาสฺรูว (อยา่ใหมี้สงสาร) 



๕๖ 
 

กิจกนุงเกราคมาน๑ดมรา กิจนอกในปราศจากตาํรา 
กมุอางแอปราชญา อยา่อา้งแต่ปัญญา 
โจลจบบักบวนโลกเพรงนาย ฯ ท้ิงฉบบัขบวนของท่านท่ีล่วงแลว้ ฯ 
 
๑๕) สรดีโอยสรวลเสร็จ ๑๕) เจรจาใหแ้ต่พอดี (ใหห้มดความ) 
คิดเส็จคเร็จกมุคิดงาย คิดเน้ือความอยา่คิดง่าย 
รมพึงคิดโอยฉงาย๒ รําพึงคิดใหไ้กล 
ยลลงแวกพากยโ์ลกถา๓ ฯ เห็นละแวกคาํท่ีท่านวา่ไว ้ฯ  
 (ใหรู้้ความหมายท่ีท่านวา่ไว)้ 
 
๑๖) พากยเ์พรงโลกสรดี ๑๖) คาํโบราณท่านกล่าว 
ถากมุบีจิญจิมขลา วา่อยา่ใหเ้ล้ียงเสือ 
พากยเ์พรงโลกอปมา คาํโบราณท่านอุปมา 
คิดตรงณาธเวอโอยบาน ฯ คิดตรงไหนทาํใหไ้ด ้ฯ 
 
๑๗) กนักอพสโอยขชบั ๑๗) จบัคองูใหม้ัน่ 
ขลาจกรลบัขาํแอปราณ กลวัมนักลบักดัเอาตน 
โอสทูกกมุโอยละอาน เขน็เรืออยา่ใหน้ํ้ าขุ่น 
ทึกถลาโสดกมุโอยลออก ฯ นํ้าท่ีใสอยา่ใหขุ้่นมวั ฯ 
 
๑๘) สลึกเฌออิดกมเริก ๑๘) ใบไมไ้ม่มีความไหว 
เบอกเ็กริกบด๔ขยลบก ถา้แมว้า่มนัไหวกเ็พราะถูกลมพดั 
ทึกถลาละคึกเบอลออก นํ้าใสถึงคราวจะขุ่น 
ดบิทร็ลอกขลงัเสาะสา ฯ กเ็พราะคล่ืนมากเหลือทน ฯ 
๑๙) ยลตูจกมุอาล๕ขม ๑๙) เห็นวา่เลก็อยา่เพิ่งเร่ง (รีบร้อน) 

                                                           
๑ จ.ผ., ส.พ. วา่ มาน (มี) 
๒ จ.ผ., ส.พ. วา่ รํพึงโอยแวงฉฺงาย (คิดใหย้าวไกล) 
๓ ส.พ. วา่ ยล่ลงฺแวกสพฺพนานา (เห็นละแวกสรรพนานา) 
๔ ส.พ. วา่ เตฺบิต (เพราะวา่) 
๕ ส.พ. วา่ ขิตข ํ(พยายาม) 



๕๗ 
 

ควรสนสมยกชาคนา คิดสะสมไวเ้ป็นเพื่อนกนั 
บานเจรินกมุขมพา ไดม้ากแลว้อยา่มกัใหญ่ 
สนสิมขสินติจติจเทา ฯ ค่อยๆ ไปแต่ละนอ้ย ฯ 
 
๒๐) นกัมานรักสาขสท ๒๐) คนมีรักษาคนจน 
ดูจสมพตพดัพีเกรา เหมือนผา้พนัขา้งนอกกาย 
นกัปราชญรั์กสาเขลา ผูป้ราชญรั์กษาเขลา 
ดูจสมเพาเนาสมปาน ฯ เหมือนสาํเพาและ (เรือ) สาํป้ัน ฯ 
 
๒๑) นกัขพสรักสาทาพ ๒๑) คนสูงรักษาคนตํ่า (ผูดี้รักษาไพร่) 
โดยสุภาพธรรมโ์บราณ โดยสุภาพธรรม (แต่) โบราณ 
นกัแฉอดรักสาฆลาน คนอ่ิมรักษาผูท่ี้หิว 
นานกัรง๑รักสาฉมา๒ ฯ (เหมือน) ภาชนะท่ีใส่ขา้วใหแ้มวกิน ฯ 
 
๒๒) รักสาเทามกวึง๓ ๒๒) รักษาไปรักษามา (รักษาซ่ึงกนัและกนั) 
อิดกมดึงออสอาํบาล อยา่ใหค้วามเก้ือกลูรู้จกัหมดส้ิน 
จมเณร์เจร์กนักาลป์ จนถึงกลัปาวสาน 
ดูจร็บองบจั๔บนลาร์ ฯ เหมือนอยา่งร้ัวมดักบัหนาม ฯ 
 
๒๓) กมุฉแอดเพคแตแอง ๒๓) อยา่กินอ่ิมแต่ผูเ้ดียว 
มินคิดแกรงออสคนีคนา ไม่คิดเกรง (ใจ) เพื่อนฝงู 
เคฆลานฆลานไผทผสาร เขาหิวทอ้งจนแสบ 
โอยสีราบานฉแอดผอง ฯ ใหเ้ขากินพออ่ิมดว้ย ฯ 
๒๔) กมุมานจิตรลเ็ลอ ๒๔) อยา่มีใจเลินเล่อ 
พึงกรเพือโอยจมลอง วานจรเขใ้ห ้(ส่ง) ขา้มฟาก 

                                                           
๑ คาํวา่ นานกัรง (หรือนกัรอง) เป็นภาชนะชนิดหน่ึงส่ีเหล่ียมจตุรัส คนโบราณในประเทศนั้นมกัใชใ้ส่

ขา้วใหแ้มวกิน ภาชนะชนิดน้ีทาํดว้ยไมมี้เทา้ส่ีเทา้ เหมือนอยา่งถาดไมท่ี้มีเทา้ซ่ึงเขาใชก้นัในเมืองไทยทุกวนัน้ี. 
๒ จ.ผ. อธิบายวา่ อฺนกรุงรกฺสาฉฺมาร มีความหมายวา่ คนมีรักษาคนยาก 
๓ จ.ผ. วา่ มุขรึง (หนา้ดา้น) 
๔ จ.ผ. วา่ สฺราส่ (สะ) 



๕๘ 
 

กมุกจัโอสร็บอง อยา่หกัร้ัวทาํฟืน 
วงัจมณาแออาตมา ฯ ซ่ึงตนไดก้ั้นไวแ้ลว้ ฯ 
 
๒๕) มานทูกเหยมานถโนล ๒๕) มีเรือแลว้ตอ้งมีถ่อ 
มานบงโคลมานยถุกา มีหลกัแลว้ตอ้งมีสมอ 
มานพวัมานจรวา มีเชือกพวนพร้อมทั้งพาย 
กรชิงจบัโดยครันครุบ๑ ฯ ทั้งกระเชียงโดยครันครบ ฯ 
 
๒๖) ปรยดัแกรงพยะุขยล ๒๖) ประหยดักลวัพายลุม 
บกโบกดลนิงทลทุพ พดัโบกมาจะตา้นทาน 
ปรยดัปรโยชน์ครุบ ประหยดัประโยชน์ครบ 
เทิพเหาชาติกาํเณิด๒ ฯ จึงเรียกวา่ชาติเป็นมาแต่กาํเนิด ฯ 
 
๒๗) พากยเ์พรงคิดควรจาํ ๒๗) คาํแต่โบราณคิดแลว้ควรจาํ 
ชาบนดาํบนโดยครุบ๓ เป็นคาํสอนและปริศนาทุกอยา่ง 
พากยเ์พรงพากยเ์พรงพฤฒ คาํโบราณเป็นคาํท่ีเก่าแก่ 
มุขควรคิดคิดโอยครัน ฯ น่าควรคิดคิดใหท้ัว่ ฯ 
 
๒๘) พากยเ์นะชาสนัดบั ๒๘) คาํน้ี (เป็นระเบียบ) ควรฟัง 
ทุกชาจบบัเทเทียง๔สบนั ไวเ้ป็นฉบบัอนัเท่ียงแท ้
พากยเ์นะชากาํนนั คาํน้ีเป็นกาํนนั 
กมณดเนาอิดฆลาดฆลา ฯ กาํหนดไวไ้ม่คลาดเคล่ือน ฯ 
 
๒๙) สูเร็จไนยนิทาน ๒๙) พอเสร็จนยันิทาน 
พากยทู์นมานเนาปรการ์ คาํทรมานดว้ยประการ 
อาํบาลเณะแองณา ฉะน้ีและนา 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ เชีงแจวณาโอยสพฺพคฺรบ่ (แจวไหนใหส้รรพครบ) 
๒ จ.ผ., ส.พ. วา่ เทีบเหาชาก่ชาคนิํต (จึงเรียกชดัเป็นความคิด) 
๓ จ.ผ. วา่ ชาบณฺฎาํปฺรเฎาจิตฺต (เป็นคาํสอนสั่งใจ), ส.พ. วา่ ชาบณฺฎาํปฺรเฎาสฺถิต (เป็นคาํสอนสั่งสถิต) 
๔ ส.พ. วา่ เทียงชาก่ (เท่ียงชดั) 



๕๙ 
 

จาํทุกกายครุบครันฮอง ฯ จาํไวใ้นกายใหค้รบครันแหล่ ฯ๑ 
 
จบบัพากยจ์าสสมเดจ็พระ ฉบบัคาํเก่าสมเดจ็พระ 
สุคนธ์๒มานบุญแตงจบ ฯ สุคนธ์ผูมี้บุญแต่งจบ ฯ๓ 
 

[ฉบับ ส.พ. มีกาพย์เพิม่อกี ๒ บท แต่ไม่มีใน จ.ผ., คาํแปลโดยผู้ตรวจสอบชําระ] 

 

๒๙) แจงจบ่นูวปฺรการ แจง้จบซ่ึงประการ 
โฎยฎณําลฎเํณีรถา โดยตาํนานดาํเนินวา่ 
พากฺยเพฺรงอตีตา คาํเก่าอดีตา 
จูรจาํสพฺวคฺรบ่พากยเ์พจน์ ฯ จงจาํสรรพครบพากยพ์จน์ ฯ 
 
๓๐) พากฺยเนะอส่เมฺละโหง คาํน้ีจบเพยีงน้ี 
จูรอฺนกผงจาํกมฺุเภฺลจ จงคนทั้งผองจาํอยา่ลืม 
อส่อารฺถพากฺยเนะเสจ ส้ินอรรถคาํน้ี 
เคฺรจชาสุเรจเมฺละโหง ฯ เป็นสาํเร็จเท่าน้ีเทอญ ฯ 
 

                                                           
๑ ไม่ปรากฏกาพยบ์ทน้ีใน ส.พ. 
๒ สมเด็จพระสุคนธ์ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง สมเด็จพระสุคนธาธิบดี สมเด็จพระสังฆราชคณะ

ธรรมยติุกนิกายในประเทศกมัพชูา ซ่ึงน่าจะไดแ้ก่สมเดจ็พระสุคนธาธิบดี (ปาน) 
๓ ไม่ปรากฏใน จ.ส., ส.พ. 



๖๐ 
 

สุภาษติสอนเดก็ 
(ฉบับเกรติ์กาล) 

 
๑) เกรกาลพีเพรงพฤฒ ๑) นยัวา่การทาํของท่านแต่โบราณ (คือ) 
สางสุจริตเทียงทุกเนา สร้างสุจริตธรรมอนัเท่ียงแทไ้ว ้
เสฐีผดาํปรเดา เศรษฐีจึงพร่ําสัง่สอน 
บุตรสงสาร์ทุกโกรยฮอง ฯ บุตรผูส้งสารใหเ้กบ็ไวไ้ปภายหลงั ฯ 
 
๒) กนูเนย๑เกร์เมบา ๒) วา่ลูกเอ๋ยเกียรติของพอ่แม่ 
จูลรักสาคนคิดครอง จงรักษาเฟ้นตรึกตรอง 
แถทาํจาํรวสรอง เฝ้าแหนคอยพินิจดู 
ปรุงปรยดัปรโยชน์ย ูฯ ระวงัประหยดัแลว้เป็นประโยชน์ส้ินกาลนาน ฯ 
 
๓) ธมัดานกัชาชาติ ๓) ธรรมดาชาติผูดี้ 
การ์๒เกร์อาตถโ์อยคิดคู ทาํส่ิงท่ีเน่ืองดว้ยเกียรต์ิและประโยชน์ 
 แลว้ควรคิดใหดี้ 
กมุขชิลเดกททู็ อยา่เกียจคร้านนอนคลุมโปง 
ดลไถงราสเพญ็พนลือ ฯ จนตะวนัโด่งสายเกือบเท่ียง ฯ 
 
๔) ตกัแตงขญุมกมดอ ๔) จดัแจงทาสกรรมกร 
เจญเทารกธเวอสแรภลือ ออกไปทาํไร่ไถนา 
จิญจิมโคกรบี เล้ียงดูโคกระบือ 
รกขแสวาร์โบะโกรลครอง๓ ฯ หาเชือกสายปักหลกัทาํคอก ฯ 
 
๕) ธเวอสแรทิสปรําบี ๕) ทาํนาทั้งแปดทิศ 

                                                           
 นายเยาว ์ลิมปินนัทน์ เปรียญ แปล 
๑ จ.ผ. วา่ เอีย (เอย) 
๒ จ.ผ. วา่ กาล (เวลา) 
๓ จ.ผ. วา่ ฆฺนง (ไมส้อดท่ีรูเสากั้นปากคอก หรือประตร้ัูว) 



๖๑ 
 

ขญุมปรุสสรีเจญชวญ๑ผอง ขา้ชายหญิงออกคา้ขายดว้ย 
ธเวอผทะสระร็บอง ปลูกเรือนใหปั้กร้ัว 
วงัจมณาควรรักสา ฯ กั้นท่ีท่ีควรรักษา ฯ 
 
๖) โอยมานกะดีบารม ๖) ใหมี้ความปรารมภ ์
ธเวอสแรกมุโจลจมการ์ ทาํนาแลว้อยา่ท้ิงไร่ 
ดึก๒แดกกมบิดพรา ขวานถากแลมีดพร้า 
ทุกโอยชากมุโอยบดั ฯ เกบ็ใหดี้อยา่ใหห้าย ฯ 
 
๗) เดกยพุโอยรังทวาร์ ๗) นอนกลางคืนใหใ้ส่กลอนประตู 
ทรัพยส์าํราลเรียบปรยดั ทรัพยท่ี์เบาๆ ระมดัระวงั 
จองทูกกมุโอยสดั ผกูเรืออยา่ใหล้อย 
ผทะบกัแบกฉบัทลทรอ ฯ เรือนท่ีทรุดโทรมรีบซ่อมแซม ฯ 
 
๘)สารเพอทรัพยอ์ะวีๆ ๘) ข้ึนช่ือวา่ทรัพยอ์ะไรๆ 
ปรุงสมาดีทุกโอยลออ ระวงัสติเกบ็ใหดี้ 
โอสทึกสรูวอ์งกอ ฟืนนํ้าขา้วเปลือกแลขา้วสาร 
ยกเจญจายมานกาํณด ฯ เอาออกใชจ่้ายใหมี้กาํหนด ฯ 
 
๙) กมุอางมานทรัพยเ์จริน ๙) อยา่ทนงตวัวา่ทรัพยมี์มาก 
พมุกรเวินรกผคงผคด ไม่คิดเกบ็หอมรอมริบ 
ยกจายจายโดยบท ใชจ่้ายใหเ้ป็นช้ินเป็นอนั 
เทาะนึงทุกทุกโดยขนาด ฯ ถึงจะเกบ็กเ็กบ็ตามแบบอยา่ง ฯ 
 
๑๐) ร็เทะแสะดมรี ๑๐) เกวียนมา้ชา้ง 
รับบญัชีกมุโอยฆลาด นบับาญชีอยา่ใหเ้คล่ือนคลาด 
ขญุมณามานมายาท ทาสคนใดมีมารยาท 

                                                           
๑ จ.ผ. มีหมายเหตุวา่ ชวย ? (ช่วย) 
๒ จ.ผ. วา่ ฎึง (รู้) 



๖๒ 
 

ทุกดกัไดโอยรักสา ฯ วางธุระใหรั้กษา ฯ 
 
๑๑) สปปรุสยลโดยมุข ๑๑) สบัปรุษตอ้งดูหนา้ 
สุกกรลุกเพคพมุชา พลุกพล่านนกักไ็ม่ดี 
กมณญัเกราดมรา ข้ีเหนียวนอกตาํรา 
โสดสิงอบัปรโยชน์ยส ฯ (อาจจะ) เกิดความอปัยศอดสู ฯ 
 
๑๒) รักสาขลวนโอยรง ๑๒) รักษาตนใหรุ่้ง 
เรืองอุดงอุดมขพส เรืองอุดมสูงยิง่ข้ึน 
ปรดบัโดยสกัขย์ส ประดบักายตามยศศกัด์ิ 
ขลวนชาธมโอยแถถวน ฯ ตนเป็นผูใ้หญ่ใหดู้แล ฯ 
 
๑๓) โอยทานตงัจิตรเสมาะ ๑๓) ใหท้านตั้งจิตใหแ้น่วแน่ 
กมุอาเลาะอาลยัสงวน อยา่ใหเ้กิดความอาลยัเสียดาย 
ทรัพยเ์นะนิงนาํขลวน ทรัพยน้ี์จะนาํตน 
เทาปรโลกพมุเสาะสูญ ฯ ไปปรโลกไม่สูญหาย ฯ 
 
๑๔) ทรัพยธ์นเทาะโถกถไล ๑๔) ธนทรัพยถึ์งแมว้า่จะถูกแพง 
กมุดกัไดโอยแตกนู อยา่วางธุระใหแ้ก่ลูก (คนเดียว) 
เนาออสทงับองผอูน แลบรรดาพ่ีนอ้ง 
นกัดไ็ทรักสาตาง ฯ ทั้งผูอ่ื้นใหรั้กษาแทน (ตวั) ฯ 
 
๑๕) ทุกจิตรขญุมโอย๑ดกั ๑๕) การไวใ้จทาสใหเ้กบ็ 
เสมอภเนกขวกัทงัสองขาง เท่ากบัตาบอดทั้งสองขา้ง 
โอยกนูคนเมิลตาง ถา้ใหลู้กดูแทน 
เสมอภเนกมข็างพมุเพญ็พี ฯ เท่ากบัตาบอดขา้งเดียว ฯ 
 
๑๖) ธเวออะวีธเวอโอยเหย ๑๖) ทาํอะไรทาํใหแ้ลว้ 

                                                           
๑ จ.ผ. วา่ เมิล (ดู) 



๖๓ 
 

กมุทุกเลยบงเกิดเกร์ อยา่ไวเ้ลยเกิดครหา 
สมอาดออสสูริล ร่างกายตอ้งขดัสี 
กมุโอยมานกะดีนินทา ฯ อยา่ใหมี้ความนินทา ฯ 
 
๑๗) ดมเนกเดกชาขนาด ๑๗) ท่ีนอนๆ เป็นท่ี 
โอยสมอาดสมอางชา ใหส้ะอาดดีและหมดจด 
เทิพเทพดา๑รักสา จึงเทวดารักษา 
จมเรีนสุขสรีสวสัดี ฯ เจริญสุขศรีสวสัด์ิ ฯ 
 
๑๘) คฤหาโอยผจิตผจง ๑๘) คฤหาใหบ้รรจง 
กมุโอยผงผยุธุลี อยา่ใหมี้ผงธุลี 
ชุมระบาโบะดี ชาํระปัดกวาดท่ี (ดิน) 
โอยมดมองเกิดสุขา ฯ ใหห้มดจดเกิดสุขา ฯ 
 
๑๙) อมชุลทุกโอยคง ๑๙) (ดา้ย) เขม็เกบ็ใหค้ง (อยู)่ 
ปรักกนุงถงทุกโอยชา เงินในถุงเกบ็ใหดี้ 
เปรอขญุมเมิลมุขวา ใหบ่้าวดูหนา้มนั 
เทาะกาจชาเมิลโอยแสดง ฯ ถึงร้ายดีดูใหแ้จง้ ฯ 
 
๒๐) สารเพอรกเรียนริะ ๒๐) สารพดัการเรียนรู้ 
โดยจาํแจะแจะจาํ๒แจง รู้อะไรใหรู้้จริง 
จงคบัเปรอสวะแสวง อยากไดค้วามชอบใหเ้สาะแสวง 
รกเรียนริะสารเพอกะดี ฯ หาความรู้ทุกส่ิงสรรพ ์
 
๒๑) สปปรุสเพคจญัธน ๒๑) สุรุ่ยสุร่ายยอ่มแพท้รัพย ์
นาทุรชนจญัอินทรีย ์ คบทุรชนแพอิ้นทรีย ์(แพต้วัเอง) 
ปรพนลออเจรินจญัผดี เมียงามมกัแพผ้วั 

                                                           
๑ จ.ผ. วา่ เทวตา (เทวดา) 
๒ จ.ผ. วา่ ถา (วา่) 



๖๔ 
 

พากยเ์จริญภูดจญัอาตมา ฯ โกหกมากแพอ้ตัมา ฯ 
 
๒๒) เฌอผแลจญัสนลึก๑ ๒๒) ตน้ไมมี้ผล (มากนกั) แพไ้ป 
ตรีเจรินทึกลออกพมุชา ปลามากกวา่นํ้าขุ่นไม่ดี 
ทรัพยเ์จรินพรวยรักสา ทรัพยม์ากยากรักษา 
ทรัพยติ์จณาพรวยริะคิด ฯ ทรัพยน์อ้ยนกัลาํบากคิด ฯ 
 
๒๓) เดกยพุกมุดมอก ๒๓) นอนกลางคืนอยา่ข้ีเซา 
โอยลน๒ลกเกราสุจริต ใหห้ลบัไหลนอกสุจริต 
ขญุมณามานกมนึด ทาสใดมีความคิด 
ควรโอยคิดปราณีวา ฯ ควรใหคิ้ดปราณีมนั ฯ 
 
๒๔) จอดทูกเบาะบงโคล ๒๔) จอดเรือใหปั้กหลกั 
ริะรกถโนลพวัยกุถา คิดหาถ่อพวนสมอ 
การ์ขยลพยะุกาจชา๓ กั้นลมพายรุ้ายดี 
แกรงพนูพานโบกแบกบกั๔ ฯ เกรงป่ันป่วนเกิดหกัพงั ฯ 
 
๒๕) เรียนริะสารเพอกะดี ๒๕) เรียนรู้สารพดัความ 
เทาะสรดีกนัพากยส์ตัย ์ ถึงจะพดูจาถือคาํสตัย ์
จาํกบวนจาํโอยสทดั จาํฉบบัจาํใหแ้ม่น 
กมุอนเอียนผสมพากยโ์พล๕ ฯ  อยา่อํ้าอ้ึงพดูคลอ้ยตาม ฯ 
 
๒๖) การ์กรอกมุคิดงาย ๒๖) การยากอยา่คิดง่าย 
การ์สมทายทงั๖กมโรล การละเอียดลอออยา่ใหเ้ป็นการหยาบ 

                                                           
๑ จ.ผ. วา่ สฺลึก (ใบไม)้ 
๒ จ.ผ. วา่ ลง่ (จม) 
๓ จ.ผ. วา่ การขฺยล่กาจพมุช์า (การลมร้ายไม่ดี) 
๔ จ.ผ. วา่ แกฺรงพานพารโบกแบกบาต่ (กลวับุกพดัแตกหาย) 
๕ จ.ผ. วา่ กมฺุเอียนเพฺรียนสมพากฺยโพล (อยา่เอียงอายสมคาํกล่าว) 
๖ จ.ผ. วา่ ชา (เป็น) 



๖๕ 
 

สนสิมกมุบมโบล ค่อยค่อยอยา่พลนัแล่น 
แกรงพมุดลดูจปรถนา ฯ เกรงไม่ถึงเหมือนปรารถนา ฯ 
 
๒๗) เรียนริะรวสร็วงั ๒๗) เรียนรู้แลว้ตอ้งระวงั 
ธเวอสแรปรังสแรวสัสา ทาํนาแลง้และนาฝน 
ธเวอสแรมานจมณา ทาํนา (ตอ้ง) มีคนันา 
ธเวอจมการ์จาร์ร็บอง ฯ ทาํไร่ตอ้งกั้นร้ัว ฯ 
 
๒๘) ผลูวเ์วียจกมุบา๑บง ๒๘) ทางคดเจา้อยา่ท้ิง 
ผลูวณ์าตรงกมุเดิรฮอง ทางลดัตรงอยา่ไต่เตา้ 
เดิรโดยผลูวค์นลอง เดินตามทางเป็นคลอง 
ดมรายนกัจาสโบราณ ฯ ร่องรอยของท่านผูเ้ฒ่า ฯ 
 
๒๙) ฉแกชาเดกเนาดี๒ ๒๙) หมาดีนอนกบัดิน 
โอยบายสีจาํธนธาน๓ ใหข้า้วกินเฝ้าธนสาร 
เครืองสึกทุกทาหาน เคร่ืองศึกเอาไวส้าํหรับทหาร 
เกร์คมัภีร์ทุกปราชญป์ราย ฯ เกียรติคุณและคมัภีร์เอาไวใ้ชใ้นการโตต้อบ ฯ 
 
๓๐) ยลตูจกมุอาลขม ๓๐) เห็นวา่ยงัเลก็อยา่รีบร้อน 
เทาะยลธมกมุอาลสราย เห็นวา่ใหญ่อยา่พึงทอ้ถอย 
คิดกะดีกมุคิดงาย คิดเน้ือความอยา่คิดง่าย 
โอย๔พินิตพินีจยั ฯ ใหพ้ินิจวินิจฉยั ฯ 
 
๓๑) กนูเนยพากยบ์นดาํ๕ ๓๑) ลูกเอ๋ยอนัคาํสัง่สอน 
จูลบาจาํ๑จาํสพไถง เจา้จงจาํไวทุ้กวนั 

                                                           
๑ จ.ผ. วา่ เบาะ (ละท้ิง)  
๒ จ.ผ. วา่ แฉฺกชาโอยบายฉี (หมาดีใหข้า้วกิน) 
๓ จ.ผ. วา่ เฎกเนาฎีจาํธนธาน (นอนท่ีดินเฝ้าธนสาร) 
๔ จ.ผ. วา่ เมีล (ดู) 
๕ จ.ผ. วา่ กนูเอียเกรฺต์ิเมบา (ลูกเอ๋ยมรดกพอ่แม่) 



๖๖ 
 

ทรัพยธ์นเทาะโถกถไล ธนทรัพยถึ์งจะถูกแพง 
รวม๒รักสากมุบีโธลย ฯ รวมรักษาอยา่ใหห้าย ฯ 
 
๓๒) พากยเ์นะชาตรกาล ๓๒) คาํน้ีเป็นตระกาล 
ชาขลิมสารเทียงทุกโอย เป็นแก่นสารเท่ียงแทไ้วใ้ห ้
กนูเจาเนาแอโกรย ลูกหลานอยูภ่ายหลงั 
ชา๓ทูนมานองคอ์าตมา ฯ เป็นเคร่ืองสอนองคอ์าตมา ฯ 
 
๓๓) แถทาํเทิพคงทรัพย ์ ๓๓) ทรัพยสิ์นหมัน่เฝ้าแหน 
เรียบรนดบัทุกเทิพชา เกบ็เป็นท่ีนัน่แหละดี 
จายรายเกราดมรา ใชจ่้ายนอกตาํรา 
เนาวินาสธนธานผอง ฯ ยอ่มพินาศธนทรัพยสิ์น ฯ 
 
๓๔) บานมกทุกโอยคง ๓๔) ไดม้าเกบ็ใหอ้ยู ่
กมุโอยบงบดับมณอง อยา่ใหข้าดความจาํนง 
เรียนริะรักสาครอง เรียนรู้รักษาครอง 
ยกเจญ็จายโดยร็ดูว ์ฯ หยบิใชจ่้ายตามฤดู (กาลเทศะ) ฯ 
 
๓๕) ดิงหาบโอยดิงดุล ๓๕) รู้หาบใหรู้้ดุล 
ภเนกโอยยลเทียงตราชู ตาใหแ้ม่นในตราชู 
คิดครุบสพโดยผลูว ์ คิดครบทุกหนทาง 
กะดีจนเลาะกมุบีมาน ฯ ความบกพร่องอยา่ใหมี้ ฯ 
 
๓๖) กนูมาสถไลอาพกุ ๓๖) ลูกพอ่ราคาเท่าทองคาํ 
จูลจาํทุกจบบัสพปราณ จงจาํไวทุ้กตวัตน 
อาพกุทุกทูนมาน (คาํ) พอ่ไวพ้ร่ําสอน 
ชาสนองปราณอาพกุนกั ฯ๑ เป็นเคร่ืองสนองต่างตวัพอ่ ฯ 
                                                                                                                                                                      

๑ จ.ผ. วา่ จูรรกฺสา (จงรักษา) 
๒ จ.ผ. วา่ ควร (ควร) 
๓ จ.ผ. วา่ แตง (มกั) 



๖๗ 
 

 
๓๗) เบอนกัยกพากยเ์หย ๓๗) ถา้ลูกเช่ือถือแลว้ 
เนะแองเหยชาพมุนกั น่ีแลนาเป็นเคร่ืองพาํนกั 
ชาทรัพยร็์บอสชกั เป็นทรัพยอ์นัดีแท ้
กมุพีผลสนธิสเลย ฯ ไม่พึงฉงนสนเท่ห์เลย ฯ 
 
๓๘) เบอทุกทรัพยร็์บอส ๓๘) หากเกบ็ทรัพยส่ิ์งของ 
พมุเยงิสบดัขจดัขจาย ไม่ประหยดัใหข้จดัขจายหายไป 
ออสมนุสผองทงัหลาย บรรดามนุษยท์ั้งหลาย 
เคพมุโกดบาเลยฮอง ฯ เขาดูแคลนไม่เกรงเจา้ ฯ 
 
๓๙) เบอบานมกเหยณา ๓๙) เม่ือหาไดม้าแลว้ 
นกัรักสากมุบีฉคอง เจา้รักษาอยา่สะเพร่า 
สมพดเอาโสดฮอง เส้ือผา้ทั้งหลายแหล่ 
ชาลมออองคอิ์นทรีย ์ฯ เป็นอาภรณ์องคอิ์นทรีย ์ 
 (ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบักาย) 
 
๔๐) เบอนกัมานโยบล ๔๐) ถา้เจา้มียบุล 
ปราชญายลออสเส็จกะดี ปัญญาหยัง่รู้ทุกส่ิงสรรพ ์
โอยคิดมานปรณี ใหมี้จิตปราณี 
ดลทุกขม์นุสผองทงัหลาย ฯ ถึงความทุกขม์นุษยท์ั้งหลาย ฯ 
 
๔๑) ไหสงวนมาสอาพกุ ๔๑) แนะเจา้สามสงวนพอ่ 
จูลจาํทุกจบบัสมทาย จงจดจาํฉบบัตาํหรับเรียน 
กมุคิดโอยแตงาย อยา่คิดเอาแต่ง่าย 
สิงคิดกรอโอยณาสฮอง ฯ การท่ียากจงคิดใหร้อบคอบ ฯ 
 
๔๒) เบอบานนิงจิตรคิด ๔๒) ถา้ไดเ้หมือนความคิด  

                                                                                                                                                                      
๑ บทท่ี ๓๖ – ๔๒ ไม่ปรากฏใน จ.ผ. 



๖๘ 
 

นิงกมนิดแองบมณอง สมดงันึกใจจาํนง 
สคลัสุขสบงบานผอง ใหรู้้จกัผดิถูกแลไดเ้สีย 
โดยคนลองจบบัโบราณ ฯ ตามร่องรอยแบบโบราณ ฯ 
 
๔๓) พากยเ์นะเสมอขลวนเหย ๔๓) คาํน้ีเสมอตนแลว้ 
กนูเจาเวยจาํสพปราณ๑ ลูกหลานเอ๋ยจาํทุกคน 
ออสอาโอวาทาน๒ ส้ินอรรถโอวาทา 
สูเร็จบาน๓บนดาํฮอง ฯ คาํพร่ําสอนเท่าน้ีเอง ฯ 
 
๔๔) จูลแจะจูลเรียนรก ๔๔) จงรู้จงร่ําเรียน 
จูลโยนยกจิตรจาํผอง จงพากเพียรจิตจดจาํ 
ทุกชาสพานแตงฉลอง เหมือนสะพานสาํหรับขา้ม 
รวจมลองดกัดลเตรย ฯ๔ แต่ฟากน้ีถึงฟากโนน้ ฯ 
 
๔๕) พากยเ์นะเสมออาพกุ ๔๕) คาํน้ีเสมือนตวัพอ่ 
รกทรัพยทุ์กโอยกนูเหย หาทรัพยไ์วใ้หลู้กรัก 
จูลจาํจบบัชาเตรย จงจาํฉบบัเป็นเคร่ืองถึงฝ่ัง 
ชาทูนมานสูเร็จฮอง ฯ คาํสัง่สอนเสร็จส้ินเท่าน้ีแล ฯ 

                                                           
๑ จ.ผ. วา่ กนูเจาเอียจูรจาํปฺราณ (ลกูหลานเอยจงจาํติดตวั) 
๒ จ.ผ. วา่ โอวาททาน 
๓ จ.ผ. วา่ ชาสูเรจ (เป็นสาํเร็จ) 
๔ บทท่ี ๔๔ – ๔๕ ไม่ปรากฏใน จ.ผ. 



๖๙ 
 

สุภาษติสอนบุตร 

(จฺบาบ่สุภาสิต) 
 
๑) กนูเอยรกสี๑ ๑) ลูกเอ๋ยการทาํมาหากิน 
กอกายธรณี โดยทางขดุแผน่ดิน 
เนาะแองปรไพ นัน่แหละจึงจะประเสริฐ 
อุสาห์ชุมระ อุตส่าห์ถากถาง 
สเมาวาร์เฌอไพร หญา้และเถาวลัยพ์รรณไม ้
สนสมสพไถง สะสมทาํใหไ้ดทุ้กวนัๆ 
จิญจิมอาตมา ฯ เล้ียงอาตมา ฯ 
 
๒) กมุปลนกมุลวง ๒) อยา่ปลน้อยา่ลกั 
ทรัพยเ์คมินรวจ ทรัพยส์มบติัของเขา 
นิงเพียร์เลยณา จะไม่พน้เวรอนันั้นไปได ้
พมุแดลกมบงั แลไม่เคยผา่นพน้ 
นิงภเนกเทวดา สายเนตร์ของเทพยดาไปไดเ้ลย 
เสมอแองรักสา การท่ีลกัเอาของเขามานั้นกเ็ท่ากบัวา่ 
ทุกโอยเคฮอง ฯ เกบ็รักษารอท่าไวใ้หแ้ก่เจา้ของเขา ฯ 
 
๓) มานเพียร์มกผดล ๓) เวรอนันั้นกจ็ะตามสนอง 
เคจบัร็จล คือจะตอ้งถูกจบั 
เควายเคจอง ถูกตีถูกมดั 
ขจูทงัทรัพยเ์ดิม แลเสียทั้งทรัพยเ์ดิม 
กนูปรพนผอง เสียทั้งบุตรภรรยา 
วินาสออสฮอง วินาศจนหมดส้ิน 
คงแตอาตมา ฯ คงแต่อาตมา ฯ 
 

                                                           
 นายฉํ่า ทองคาํวรรณ เปรียญ แปล 
๑ ส.พ. วา่ ฉี (กิน) 



๗๐ 
 

๔) พมุจงเนาเท ๔) จงอยูก่บับา้น 
กมุบาโปแล อยา่ประพฤติตนเป็นคนเหลาะแหละ 
วิลวลนิงสรี ขอ้งแวะกบัหญิง 
ขลวนวากรมม เพราะวา่เม่ือเขากาํลงัยงัเป็นสาว 
ดูจกลจมณี เปรียบประดุจดงัวา่ขนม 
ฆลานจงแตสี๑ อนัมีโอชารส 
กรอมนุสอดบาน ฯ ยากท่ีใครๆ จะอดได ้ฯ 
 
๕) บาปเพราะสี๒วา ๕) โทษท่ีกินขนมอนันั้นแล 
ดูจกะดาดโหรา มีครุวนาดุจดงัวา่กินตน้ใบกระดาด 
พิสพนปรมาณ ซ่ึงมียางอนัคนัเหลือท่ีจะประมาณ 
ยกถนาํเทาดกั ถึงแมน้วา่จะเอายามาแก ้
กรอบานสรากสราน กย็ากท่ีจะใหห้ายคนัไดง่้ายๆ  
ฉงญัพนปรมาณ แต่ทวา่ขนมอนันั้นอร่อยยิง่นกั 
ดูจดูงลงัไช ฯ มีรสชาติดุจดงัมะพร้าว ฯ 
 
๖) ภลิจสิลภลิจทาน๓ ๖) แลทาํใหผู้กิ้นติดใจจนลืมศีลลืมทาน 
ภลิจธรรมอ์าญาณ ลืมทั้งญาณเคร่ืองรู้ 
ภลิจโอวภลิจไป๔ ลืมบิดามารดาญาติพี่นอ้ง 
ภลิจสาสภลิจจบบั ลืมชาติศาสนาและขอ้ปฏิบติั 
ภลิจทรัพยธ์นถไล ลืมทรัพยส์มบติัอนัมีค่า 
ภลิจทงัขลวนไขษ โดยท่ีสุดความตาย 
ตลติจเลยฮอง ฯ แต่สกันิดกมิ็ไดคิ้ดถึง ฯ 
 
๗) กามาวจร ๗) กามาวจร 
วาแตงโอยออ ทาํใหส้รรพสตัวนิ์ยมยนิดี 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ ฉี (กิน) 
๒ ส.พ. วา่ ฉี (กิน) 
๓ ส.พ. วา่ เภฺลจทาํงสีลทาน (ลืมทั้งศีลทาน) 
๔ ส.พ. วา่ เภฺลจอาวเภฺลจไสฺบ (ลืมเส้ือลืมสไบ) 



๗๑ 
 

จูลจิตรนิงวา ชอบใจกบัมนั 
สเทอธเวอชาครุน บางทีทาํใหเ้ป็นไข ้
สเทอชาร็งา บางทีกท็าํใหห้นาว 
วานาํอาตมา มนัยอ่มชกันาํตน 
โปแลโปโล๑ ฯ ใหป้ระพฤติผดิทาง ฯ 
 
๘) กนูเอยโลกถา ๘) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
รีแอตณัหา ตณัหาอนัน้ี 
วานาํลเ็ลอ มนันาํใหเ้ลินเล่อ 
ภลิจทงัขลวนแอง ลืมทั้งตนเอง 
วงเวงฉะเนาะ๒เตอ หลงใหลคลัง่ใคล ้
ภลิจการมินธเวอ ลืมกระทาํกิจการ 
สเทอบดัวิญญาณ ฯ บางทีทาํใหว้ิญญาณเล่ือนลอย ฯ 
 
๙) ลุยลวาเทียบ ๙) คร้ันเห็นวา่มีทางใกลจ้ะได ้
กนุงจิตรสรอสเสรียบ กมี็ความดีอกดีใจ 
สเทอทุพพมุบาน เกือบจะยั้งใจไวไ้ม่อยู ่
เมิลเรงททึ็งกนุง ยิง่ไดแ้ลเห็นกย็ิง่กลดักลุม้มากข้ึน 
จิตรจงแตมาน คิดอยากแต่จะไดเ้ร็วๆ 
ถนสัอะวีเบอบาน แลว้บ่นวา่ทาํอยา่งไรดีหนอจึงจะสมประสงค ์
มกอญัติจรา ฯ ไดม้าเป็นของเรา 
 
๑๐) ลุบานขลวนเหย ๑๐) พอไดก้นัแลว้ 
มินจงฆลาดเลย ไม่อยากห่างเลย 
สแบสบดผองคนา ชวนกนัสบถสาบาน 
ดลสลบัรสผอง ฯ ถึงกบัวา่ตายเป็นดว้ยกนั ฯ 
[โอยบานชนํา 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ โปแฬพเภฺลี (เซ่อเซอะ) 
๒ ส.พ. วา่ เจฺนาะ 



๗๒ 
 

เทาะชาฆฺลาตฆฺลา 
ทฺรพฺยเนาะเนาคง่]๑ 
 
๑๑) ลุคนาสลบัเหิม ๑๑) พอฝ่ายหน่ึงตายมีร่างกายพองข้ึนใหญ่โต 
ผองวิลถาขเพิม อีกฝ่ายหน่ึงท่ียงัอยูก่ก็ลบัวา่เป็นของน่าเกลียด 
สลบัพากยเ์ดิมฮอง เลยลืมถอ้ยคาํท่ีไดส้าบานกนัไว ้
วิลเสดาะทิกมดั เกรงถ่มนํ้าลาย 
ภลิจแอสลบัฮอง แลลืมคิดถึงตนท่ีจะตอ้งตาย 
เฆิญแตขโมจฮอง พอไดเ้ห็นซากศพ 
ภลิจพากยส์นะมต ฯ กลื็มคาํมัน่สญัญาเดิมทนัที ฯ 
 
๑๒) กนูเอยโลกถา ๑๒) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
รีพากยเ์นาะณา อนัคาํสาบานนั้น 
จญัขลวนปรกฏ อาจแพภ้ยัแก่ตนเอง 
เทวดาบมบต เช่นสาบานกบัเทวดาไว ้
โดยพากยส์นะมต แลว้กลบัทนสาบาน 
ดบิทบานชามุด กจ็ะเป็นเหตุบนัดาลใหเ้กิดบาดแผล 
ฌือถกดักรอชา ฯ แลเจบ็ไขย้ากท่ีจะรักษาใหห้ายได ้ฯ 
 
๑๓) จญัโคกรบี ๑๓)  เสียโคกระบือ 
จญัดลสแรภลือ เสียทั้งไร่นาสาโท 
ดลฉะบาจมกา เสียทั้งเรือกสวน 
จญับองจญัผอูน เสียพี่เสียนอ้ง 
จญัดูนจญัตา เสียปู่ยา่ตายาย 
จญัมนัจญัทา เสียเป็ดเสียไก่ 
ดบิทขสุพากยแ์อง ฯ เพราะโทษท่ีทนสาบานนั้นเอง ฯ 
 
๑๔) ขลวนเยงิสพไถง ๑๔) ตวัเราทุกวนัน้ี 

                                                           
๑๑ ฉบบัพิมพค์ร้ังแรกความขาด ในท่ีน้ีปริวรรตและแปลเพิ่มเติมจาก ส.พ. 



๗๓ 
 

ถาเบออาไล ถา้หากวา่เรารักไซร้ 
โอยชาวงเวง กอ็ยา่ทาํใหห้ลงงมงาย 
งงิ็ดกนุงจิตร หงุดหงิดในใจ 
พมุคิดพมุแกรง จนไม่คิดยาํเกรง 
พมุโดยพากยเ์พรง และไม่ถือตามคาํท่านเก่าแก่ 
ขสุโกรยพมุดิง ฯ ภายหลงักจ็ะไม่รู้ตวัวา่กระทาํอะไรผดิ ฯ 
 
๑๕) กมุอาลบาออ ๑๕) เจา้อยา่เพอ่ยนิดี 
กมุอาลสาทอ อยา่เพอ่เล่ือมใสเช่ือถือ 
พากยอิ์ดดมณิง ในถอ้ยคาํท่ีไม่มีเหตุผล 
คิดถลึงโอยเสมอ แลเจา้ตอ้งชัง่ใจใหดี้ 
ดูจภเนกชนชีง ใหเ้ป็นประดุจดงัวา่ตราชู 
คิดโอยบานดิง ซํ้าทั้งใหรู้้แน่ 
ชาธงนชาสราล ฯ วา่จะหนกัหรือเบาเสียดว้ย ฯ 
 
๑๖) กมุเลือนพากยมุ์น ๑๖) เจา้อยา่เพอ่ลัน่วาจา 
กมุอาลดลสุน อยา่เพอ่ทาํใหพ้ลาดท่าลงไป 
ชานาปรการ ในกิจการนอ้ยใหญ่ทั้งปวง 
กมุอางพระมนต ์ แลอยา่อวดอา้งวา่มีเวทมนต ์
กมุอางปรทาล อยา่อวดอา้งวา่มีวา่นยา 
กมุเสริบโดยสา อยา่ทะเยอทะยานทาํตาม 
พากยเ์คพมุคบั ฯ ถอ้ยคาํของเขาท่ีมิบงัควร ฯ 
 
๑๗) พากยณ์าพมุชกั ๑๗) เร่ืองอะไรท่ีเจา้ยงัไม่แน่แก่ใจ 
กมุบาสรายปรับ กอ็ยา่เพอ่ไปบอกเล่ากบัใครๆ 
แกรงเคอวลอกั เกรงเขาจะนอ้ยใจ 
เดิมกอบงเอิล แน่นในลาํคอ 
กมุบาผเอิลภญกั เจา้อยา่ต่ืนในข่าวคราว 



๗๔ 
 

คิดกนุงปราชญา๑ ตอ้งตรึกตรองดว้ยปัญญา 
กนุงจิตรแองสิน ฯ แลพิจารณาแต่ในใจเสียก่อน ฯ 
 
๑๘) กมุยกพากยพ์าล ๑๘) อยา่ถือเอาคาํพาล 
กมุบาตรออาล แลว้ตลีตลานทาํตาม 
เผดจ็จิตรดงเหิม แทบจะขาดใจตาย 
สมลิงโอยชกั ตอ้งพิจารณาใหช้ดัเจนเสียก่อน 
สินญกัจิญจิม จึงค่อยทาํลงไป 
โอยบานดงเหิม แลตอ้งคิดใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 
สิมบาสรดี ฯ จึงค่อยเจรจาออกไป ฯ 
 
๑๙) กมุยกพากยโ์ขล ๑๙) อยา่ถือเอาตามในเน้ือเร่ืองโขล 
กมุบาบมโบล แลว้โลดเตน้โดยไม่ปรานีปราศรัย 
ดจัขยลดงเหิม จะขาดใจตาย 
เคขิงพรวยปราณ ถา้เขากาํลงัวิตกวิจารณ์ 
อนอกัจิตรเถลิม เร่าร้อนในหทยั 
กมุบาพเ็พริม เจา้กอ็ยา่ยิม้แยม้ 
พากยโ์พลอาสา ฯ หรือกล่าวถอ้ยคาํท่ีไร้ประโยชน์ ฯ 
 
๒๐) กนูเอยโลกถา ๒๐) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
ถา๒เบอนกัแอณา ถา้มีผูใ้ดผูห้น่ึง 
เคมกแตมด็อง เขามาหาแต่บางคร้ังบางคราว 
ธเวอจิตรกรจูว เจา้อยา่ทาํหนา้บ้ึงขมึงตา 
มูทูขิงผอง มุทะลุดุดนั 
กนูเอยเนะฉคอง ลูกเอ๋ยถา้ทาํเช่นน้ีกเ็สียทางไมตรี 
นิงญาติกา ฯ สาํหรับเพื่อฝงูญาติพี่นอ้ง ฯ 
 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ บาคิตโอยชาก่ (เจา้คิดใหช้ดั) 
๒ ไม่ปรากฏคาํน้ีใน ส.พ.  



๗๕ 
 

๒๑) มวยโสดฉนาํชา ๒๑) อน่ึงถา้มียาท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
เนะกมุบีบา เจา้กไ็ม่ควรจะ 
จอแจกสาธา แจกจ่ายใหสุ้รุ่ยสุร่าย 
ออกปรอวลหวจ ควรใชแ้ต่พอควร 
ดองทิกจรอกชาล ถา้ทาํไปเช่นนั้นกเ็ท่ากบัตกันํ้าใส่ตะกร้า 
กนูเอยอาสา ลูกเอ๋ยช่างไร้ประโยชน์เสียจริงๆ 
ดูจเคองัแผะ ฯ คลา้ยๆ กบัวา่นัง่ผงิข้ีเถา้ฉะนั้น ฯ 
 
๒๒) ถาเบอทรัพยช์า ๒๒) ถา้มีทรัพยสิ์นเงินทอง 
กมุโดยมายา กอ็ยา่ใหเ้สียเพราะกลมารยา 
ควรแตวิญณา ควรแต่สงวนไวใ้หดี้ 
พากยเ์พจ็สารเพอ แลถอ้ยคาํท่ีสอนน้ี 
กมุธเวอลกัลา เจา้กอ็ยา่ปล่อยปละละเลยเสีย 
เบอหวจธเวอชา แมว้า่ถึงคราวจะจ่ายทรัพย ์
ยกโคกรบี ฯ กค็วรคิดใหไ้ดรั้บผลประโยชน์  
 เป็นตน้วา่โคกระบือ ฯ 
 
๒๓) มวยโสดอมเพา ๒๓) อน่ึงโสดออ้ย 
กมุบายกเทา เจา้กอ็ยา่เอาไป 
ผเญอเลอดมรี ฝากไวก้บัชา้ง 
ออสสรูวพชูผอง พืชพรรณขา้วเปลือก 
กมุผเญอกะดุมพี กอ็ยา่เอาไปฝากไวก้บัชาวนา 
กมุพรวยฉแกญี แลข้ึนช่ือวา่สุนขัแลว้ 
กมุยกทรัพย์๑ผเญอ ฯ กอ็ยา่เอาขา้วปลาไปฝาก ฯ 
 
๒๔) กนูเอยโลกถา ๒๔) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
รีนกัจมกา อนัคนชาวไร่ 
จิตรเรงเสอเวอ ซ่ึงมีใจมกัได ้

                                                           
๑ ส.พ. วา่ พฺรัต (พลดั) 



๗๖ 
 

รีครัพตรสก กมิ็ควรเอาเมลด็พรรณต่างๆ เป็นตน้วา่แตง 
กมุยกเทาผเญอ ไปฝากไว ้
โดย๑ทลัอิดเบอ เผือ่บางทีเขาขาดเหลือ 
เสร็จเหยยกดาํ ฯ เขากค็งจะเอาของเราไปปลูกเสียหมดส้ิน ฯ 
 
๒๕) มวยโสดนกัสมิด ๒๕) อน่ึงโสดคนช่างหล่อ 
กมุยกสมริด กอ็ยา่เอาทองเหลืองหรือสาํริดเป็นตน้ 
เทาผเญอบนจาํ ไปฝากไว ้
ป็มิลสราโสด อน่ึงโสดนกัเลงสุรา 
กมุยกสราถนาํ๒ กอ็ยา่เอาสุราไปฝาก 
นกัโลบสี๓ถนาํ คนกินยา 
กมุยกถนาํผเญอ ฯ กอ็ยา่เอายาไปฝาก ฯ 
 
๒๖) เนะดูจอนเดอก ๒๖) ขอ้น้ีเหมือนอยา่งกบัเต่า 
วาเลิงร็เวอก คลานข้ึนจากนํ้า 
เทาพองแอเลอ ไปไข่ไวบ้นบก 
พองลกับานเหย ซ่อนไข่ไวดิ้บดีแลว้ 
เมดจ็เลยเทาผเญอ แต่เหตุไฉนจึงไดเ้อาไปฝาก 
ทุกดกัพกัเลอ ไวก้บั 
อาอูดมหาโจร ฯ นกกดมหาโจรเล่า ฯ 
 
๒๗) มวยโสดโคดาล ๒๗) อน่ึงโสดโคท่ีข้ีมกัต่ืนเก่ง 
กมุททู็กะบาล กอ็ยา่เอาผา้คลุมศีรษะ 
วาริงแตผเอิล ถา้ทาํเช่นนั้นมนักย็ิง่ตกใจใหญ่ 
กมุอวดกมัลงั และอยา่อวดกาํลงักลา้มเน้ือ 
ตนิ็งสรโมล ต่อสูก้บัเงา 
กมุเรียนชาโจร อยา่เรียนเป็นโจร 
                                                           

๑ ส.พ. วา่ แต (แต่) 
๒ ส.พ. วา่ ผฺฎาํ (ฝาก) 
๓ ส.พ. วา่ ฉี (กิน) 



๗๗ 
 

ลวจทรัพยน์กัผอง ฯ ลกัทรัพยผ์ูอ่ื้น ฯ 
 
๒๘) เบอฉุกอมเพอ ๒๘) ถา้เสียทีพลาดท่า 
พทุภพั๑บานธเวอ ท่ีถูกล่อลวงจาก 
นิงสรีเนาะผอง สตัรีคนใดคนหน่ึงแลว้ 
บาธเวอสรคด เจา้ตอ้งสงบเสง่ียม 
อาจอดขษินฮอง ยั้งโทสะไวก่้อน 
กมุโอยนกัผอง อยา่ใหผู้อ่ื้น 
ดิงดลติจเลย ฯ เขาล่วงรู้ความลบัของเราได ้ฯ 
 
๒๙) เบอเคดิงพทุ ๒๙) ถา้เขารู้เช่นของเรา 
เคดิงปรากฏ อยา่งแน่นอนแลว้ 
ดมเนียลพมุลเหย เขากจ็ะติเตียนไม่หยดุหยอ่น 
เคมินทุกจิตร แลเขากไ็ม่ไวเ้น้ือเช่ือใจ 
กมนิดบาเลย เพราะค่าท่ีเรามิไดป้กปิดความลบัของเราเอง 
เบอมกเทาเหย คราวหลงัจะไปมาหาสู่ 
นิงเทาพมุบาน ฯ ท่ีเรือนใครๆ กไ็ม่ได ้ฯ 
 
๓๐) บาลกัพทุเนาะ ๓๐) เจา้ตอ้งปิดความลบันั้น 
โอยบดัสูนเสาะ ใหมิ้ดชิด 
กมุโอยลือบาน อยา่ใหใ้ครๆ ไดย้นิไดฟั้ง 
เสาะเคโมสา คือเพ่ือป้องกนัมิใหเ้ขาหาความ 
เคถาปรมาน ท่ีไม่ดีมาใส่ตวัเราได ้
เสาะเคถาบาน แลเพื่อมิใหใ้ครๆ เขาสงสยั 
ชามานพทุพอ ฯ วา่เราเป็นคนเจา้เล่ห์เจา้กลดว้ย ฯ 
 
๓๑) กนูเอยเบอบา ๓๑) ลูกเอ๋ยถา้เจา้ 
เทาพึงนกัณา ไปพึ่งพาอาศรัยอยูก่บัท่านผูห้น่ึงผูใ้ด 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ กาจ (ร้าย) 



๗๘ 
 

ธเวอจิตรธงนธงอ ตอ้งทาํใจใหห้นกัแน่น 
บายลทรัพยเ์ค ถา้เห็นทรัพยส์มบติัของท่าน 
กมุบาเตรกออ เจา้กอ็ยา่ยนิดีอยากได ้
กมุบาบมภอ แลเจา้อยา่พดูโกหก 
ภูตจงแตบาน๑ ฯ ล่อลวงท่านเพราะความอยากไดท้รัพย ์ฯ 
 
๓๒) ธเวอจิตรโอยเสมาะ ๓๒) ตอ้งทาํใจใหซ่ื้อตรง 
ปรณีนกัเนาะ แลปรนนิบติัท่านผูน้ั้น 
ตามจบบัโบราณ ตามขนบธรรมเนียมโบราณ 
แกรงเคอาณิด เผือ่เขาจะไดมี้ความสงสาร 
เคคิดโอยบาน คิดใหเ้ราไดรั้บผล 
ปรโยชน์โอยมาน ประโยชน์ตาม 
ดูจจิตรปรถนา ฯ ความปรารถนาของเราบา้ง ฯ 
 
๓๓) กนูเอยกรมม ๓๓) ลูกเอ๋ยธรรมดาหญิงสาว 
กมุยกขลวนผสม เจา้อยา่ไปปนเป 
ผเดกผดิดเลยณา ขลุกขลิกเลย 
แกรงเคอนอกั๒ เกรงเขาจะไม่มีความพอใจ 
กงเกียนนิงบา แลรังเกียจ 
กมุสนิดชิดชา เจา้อยา่ไปสนิทชิดเช้ือ 
ดูจสพมวยดอง ฯ กบัเขาต่อไปอีกเลย ฯ 
 
๓๔) เกิดเกร์อาสรูว ์ ๓๔) เกรงจะมีขอ้ครหา 
ดมเนียลตรงตรูว ์ ติฉินนินทา 
สมเณิจนกัผอง หวัเราะเยาะเรา 
เบอบาตรงพิด ถึงแมน้วา่เราซ่ือตรงจริง 
รี๓สะแบงยลฉคอง แต่เขากค็งจะไม่เช่ืออยูดี่ 
                                                           

๑ ส.พ. วา่ ภูตแตจง่บาน (ลวงเพราะอยากได)้ 
๒ ส.พ. วา่ อน่เอียน (อบัอาย) 
๓ ส.พ. วา่ เบี (ถา้) 



๗๙ 
 

พากยเ์พจ็สูสอง แลเป็นเหตุทาํใหมี้ความ 
มนทือบมพราง ฯ อ้ือฉาวไปเปล่าๆ ฯ 
 
๓๕) กมเลาะกรมม ๓๕) ชายหนุ่มกบัหญิงสาว 
เบอโดยจบบักรม ถา้จะวา่ตามขนบธรรมเนียมโบราณแลว้ 
มินโอยดกัขาง หา้มมิใหห้ญิงคบหา 
โลกถาอิอี ชายท่ีไม่มีวิชาความรู้ 
บรุส๑โจงจาง ชายท่ีเกกมะเหรก 
สุราบางฉนาง ชายท่ีเป็นนกัเลง 
กรจางแณกณก ฯ ชายท่ีเป็นเจา้ชูดี้แต่แต่งตวัโก้ๆ  ฯ 
 
๓๖) กนูเอยโลกถา ๓๖) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
เบอผคอโสดณา ถา้ฟ้าร้อง 
มานเภลียงจรุสมก ข้ีมกัมีฝนตกลงมา 
เมิลเมฆสรทุม หรืออากาศคร้ืมเครือ 
ปรสพพพ็อก เตม็ไปดว้ยกอ้นเมฆ 
เภลียงนิงจรุสมก ฝนกจ็ะตกลงมา 
พมุแลงเลยณา ฯ อยา่งแน่นอน ฯ 
 
๓๗) มวยโสดอมเพา ๓๗) อน่ึงไร่ออ้ย 
ดมรีจูลเทา ถา้หากวา่ปล่อยใหช้า้งเขา้ไปแลว้ 
โสดสิงมรณา กบ็รรลยัหมดไม่มีเหลือ 
รมเลิงทงัรืส มนัถอนทั้งราก 
ทงัคลแองณา มนัโค่นทั้งลาํตน้ 
โสดสิงมรณา คงจะตอ้งตายหมดทั้งไร่  
[พมฺุคง่เฬียโหง ฯ ไม่คงอยูเ่ลย ฯ]๒ 
๓๘) พมุดิง๓รกทรัพย ์ ๓๘) เม่ือไม่เขา้ใจหาทรัพยแ์ลว้ 
                                                           

๑ ส.พ. วา่ บุรส (ชาย) 
๒ วรรคน้ีไม่ปรากฏในฉบบัพิมพค์ร้ังแรก ในท่ีน้ีปริวรรตและแปลใหม่จาก ส.พ. 
๓ ส.พ. วา่ เบีเฎีร (ถา้เดิน) 



๘๐ 
 

จิตรเถลิมโอยขะชบั กต็อ้งทาํใจคอใหม้ัน่คง 
กมุธเวอรายมาย อยา่ทาํเป็นคนมกัง่าย 
ดิงออสดิงคง ตอ้งใหรู้้จกัทางไดท้างเสีย 
ดิงบงดิงสดาย ท่ีควรใชแ้ลไม่ควรใช ้
ทุมรําแต๑จาย แลใหรู้้จกัประหยดัทรัพย ์
ดิงขาดดิงคง ฯ กบัการท่ีขาดเหลือแลการคงอยู ่ฯ 
 
๓๙) เบอบาจงสรี ๓๙) ถา้เจา้จะมีภรรยา 
เปรอทรัพยอ์ะวีๆ ตอ้งเกบ็รวบรวมทรัพยต่์างๆ 
อมรุงอาตมา เพื่อตระเตรียมไวบ้าํรุงอาตมา 
รกปรักรกมาส แลหาเงินหาทองไว ้
ถวายดกัขนัสลา สาํหรับใส่ขนัหมากในเวลาหมั้น 
หูลโคมจองชา แลจดัหาผา้ผอ่นเช่นผา้ยกเป็นตน้ 
โอยครุบสพฮอง ฯ ใหค้รบบริบูรณ์ ฯ 
 
๔๐) เบอกนูโลกถไล ๔๐) ถา้ลูกสาวท่านราคาแรง 
ขนัสลาเจรินไกร เรียกทองหมั้นมาก 
โลกกดัแตมด็อง ท่านกะไวโ้ดยเดด็ขาดวา่เท่านั้นๆ 
เบอบาอิดทรัพย ์ ถา้เจา้ไม่มีทรัพย ์
อิดสบัเทฮอง ไม่มีสมบติัจะสู ้
เนาะโอยญาติผอง กจ็งอยา่ทะเยอทะยาน 
บองผอูนทีไท ฯ ควรปล่อยไปตามยถากรรม ฯ 
 
๔๑) ขลาสบานปรพน ๔๑) บางคนอยากจะมีภรรยา 
นิงรกทรัพยธ์น จะหาทรัพยติ์ดตวั 
คมานทงับีไพ แมส้กัสามไพกไ็ม่มี 
เคกดัขนัสลา พอเขากะทองหมั้น 
แองวิลแอสไจ กลบัเอามือเกาหวั 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ เค (เขา) 



๘๑ 
 

รกเทาโอวไป๑ คร้ันจะไปพึ่งพอ่แม่ 
สิงคมานสูนเสาะ ฯ พอ่แม่หรือกข็ดัสน ฯ 
 
๔๒) เนาะแองอนเอียน ๔๒) ส่วนตนเองกรั็บแต่ความอบัอาย 
ขมาสอบัขลวนแอง เพราะเป็นเหตุทาํใหเ้ส่ือมเสียเกียรติยศ 
 ของตนเอง 
พมุคบักจัขมาส๒ เจา้ไม่ควรทาํใหไ้ดรั้บความอดสูเขาเลย 
เบอบามินโดย ถา้เจา้ไม่ฟังคาํสัง่สอน 
ญาติเผาเชถา ของญาติพี่นอ้ง 
มินโดยดูนตา และไม่เช่ือถือถอ้ยคาํของท่านผูใ้หญ่ 
จเ็จสจิตรเอง ฯ ถือแต่ใจของตนเป็นเกณฑ ์ฯ 
 
๔๓) วาอาสรูวภ์าส ๔๓) กเ็ป็นเหตุทาํใหเ้สียช่ือเสียง 
กจัขมาสทงัผดาส และไดรั้บความขายหนา้โดยเปล่าประโยชน์ 
พมุโดยพากยเ์พรง ถา้เจา้ไม่ถือถอ้ยคาํตามแบบเก่า 
พมุโดยปรเดา ท่ีท่านผูใ้หญ่ไดว้างไว ้
ยกแตจิตรเอง และทาํตามอาํเภอใจของตน 
พมุคิดพมุแกรง ไม่กลวัเกรงใคร 
กรีกรอโกรยไกร ฯ กจ็ะเป็นเหตุใหไ้ดรั้บความลาํบากต่อภายหลงั ฯ 
 
๔๔) เบอบาสรเลญ็ ๔๔) ถา้เจา้รักอยากจะได ้
ทรัพยเ์คเนาะมิญ ขา้วของๆ เขาไซร้ 
บานดิงชกัถไล ตอ้งใหท้ราบราคาชดัเจนเสียก่อน 
โอยเทาโอยมก แลว้จงชาํระใหเ้ขาจนเสร็จส้ินไป 
กมุทุกสมไจ อยา่ละเลยท้ิงไวใ้หค้ัง่คา้ง 
เทาะโถกเทาะถไล ถึงจะถูกหรือแพง 
โอยชาสรละ ฯ กต็อ้งรีบชาํระใหเ้ขา ฯ 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ อาวไสฺบ (เส้ือสไบ) 
๒ ส.พ. กาจ่รา 



๘๒ 
 

 
๔๕) กมุทุกมุขโกรย ๔๕) อยา่ติดไวใ้หน้าน 
กนูเอยแกรงโธลย ลูกเอ๋ยเกลือกจะเสียทีพลาดท่า 
บงทรัพยพ์ีผทะ จะตอ้งเสียทรัพยสิ์นเงินทองซ่ึงมีอยูใ่น 
 เรือนของเรา 
ปรดูจดมเบา เปรียบประดุจดงัวา่ฝีท่ีแรกข้ึน 
แกรงเนาพมุละ ถา้ปล่อยปละละเลยไว ้
วาเรงวิลเวะ กอ็าจจะเป็นพิษมาก 
เจรินเลิงบนเดิร ฯ ทาํใหล้ามข้ึนทุกที ฯ 
 
๔๖) เทาะเคมานคุณ ๔๖) ถา้เขาไดมี้บุญคุณ 
คุณเนาะมหาธงน อนัใหญ่หลวงกบัเรา 
ธงนไกรกนลอง โดยหาท่ีเปรียบมิได ้
บาจบัส็เสีย เจา้ตอ้งเคารพนบัถือต่อเขา 
ดลกนูเจาผอง ตลอดจนชัว่บุตรและหลาน 
จาํเมิลทุมนอง เจา้ตอ้งดูเยีย่งอยา่ง 
ดลอาพกุมะดาย ฯ ท่ีพอ่แม่เคยไดป้ระพฤติมาแลว้ ฯ 
 
๔๗) พากยเ์คปรเดา ๔๗) ถอ้ยคาํท่ีเขาสัง่สอน 
พากยพ์ีเราะเนา ซ่ึงเป็นถอ้ยคาํท่ีน่าจบัใจ 
ทุกเลอสิรสา เจา้ตอ้งนอ้มเศียร 
บาฉบัโอนอด แลเง่ียโสต 
สรคดสิกษา คอยสดบัตรับฟัง 
ควรทุกโอยชา ควรท่ีจะจาํเกบ็ไวใ้นใจ 
มาสปรักดูจเรียล ฯ เปรียบเหมือนอยา่งกบัเรารักเงินทองฉะนั้น ฯ 
 
๔๘) เทาะมะดายมีงมา ๔๘) ถา้พี่ป้านา้อา 
เทาะญาติกา ญาติพี่นอ้งซ่ึงเก่ียวดองกนัมา 
ปรําพีสนดาน ทั้ง ๗ โคตร 
เคชวยปรเดา เขาเมตตาช่วยแนะนาํ 



๘๓ 
 

เคเหาทูนมาน เรียกไปสัง่สอน 
ธเวอจิตรโอยขษาน เจา้ตอ้งยนิดี ฯ 
ทท็วลออยก ฯ เช่ือฟังคาํสัง่สอน ฯ 
 
๔๙) พากยเ์คปรเดา ๔๙) เม่ือขณะท่ีเขาสอน 
จิตรโจรกมเลา เจา้อยา่ทาํใจฉุนเฉียว 
เหาหานพายงาย แสดงกิริยาหา้วหาญต่อเขา 
เฌลาะปราสเลอครู อยา่โตเ้ถียงกบัครูบาอาจารย ์
เลออาพกุมะดาย และบิดามารดาวงศาคณาญาติ 
รีจิตรพายงาย แลอยา่คิดดูหม่ิน 
นิงนกัเนาะฮอง ฯ ท่านซ่ึงเป็นผูท่ี้มีบุญคุณ ฯ 
 
๕๐) เบอบาโตกยาก ๕๐) ถา้เจา้ตกทุกขไ์ดย้าก 
กมุบาธเวอพากย ์ เจา้อยา่แสดงความ 
ธเวอจิตรกรีกรอ ยนิร้ายใหป้รากฏแก่ตาโลก 
บานฉบัโอนอด เจา้ตอ้งอดทน 
สรคดยกมอ แลแสดงกิริยาวาจาสงบเสง่ียม 
ทุกโอยลุมออ ทาํใจใหเ้ป็นปรกติ 
ชาเกร์เทาฮอง ฯ จะไดเ้ป็นเกียรติยศต่อไปในภายภาคหนา้ ฯ 
 
๕๑) เทาะบาฉคาํฉคอง ๕๑) ถา้เจา้กระทาํความผดิลงไปแลว้ 
ออสพากยเ์พจ็ผอง เจา้ตอ้งใชว้าจาใหอ่้อนหวาน 
โอยพีเราะสา พดูจาอยา่งน่าไพเราะ 
ดิงเดิมดิงจุง และตอ้งรู้จกัเหตุผลตน้ปลาย 
สพครุบเหยณา จงทุกประการ 
กมุเจญ็จจ็า แลว้อยา่เจรจา 
ปรายปรับนกัผอง ฯ เล่าบอกผูอ่ื้น ฯ 
 
๕๒) ลุเคมกสวั ๕๒) เม่ือเขามาถามถึงเหตุการณ์ต่างๆ 
บาปรับเคควร จงบอกแต่พอควร 



๘๔ 
 

กมุปรับออสฮอง อยา่บอกใหห้มด 
ดบิทลือพีเค เพราะไดย้นิมาจากผูอ่ื้น 
มินดูจเฆิญผอง เรามิไดเ้ห็นดว้ยตาเอง 
เชือขลาสเทฮอง จงฟังหูไวหู้ใหจ้งดี 
ดบิทลือพีเค ฯ เพราะเราไดย้นิจากเขา ฯ 
 
๕๓) กนูเอยเบอบา ๕๓) ลูกเอ๋ยถา้เจา้ 
นิงเทาแอณา จะไปสู่สถานท่ีใดๆ 
โอยปรับนกัผทะ จงบอกใหเ้จา้บา้น 
โอยเคบานดิง ทราบความ 
ดมณิงแสวงสวะ วา่เราจะไป ณ ท่ีแห่งใด 
กมุเดิรลากละ อยา่ไปไหนโดยไม่ไดบ้อกกล่าวเขา 
รกเหาพมุยล ฯ เผือ่เขาเรียกหาจะไม่พบ ฯ 
 
๕๔) เบอบาบานปรับ ๕๔) ถา้เจา้ไดบ้อกเขาไวแ้ลว้ 
ดิงรสดิงสลบั เผือ่จะเป็นจะตาย 
นกัผทะบานดิง ทางบา้นจะไดท้ราบเร่ืองราว 
เดิรอิดเครก เม่ือเจา้ไปไหน 
มกอิดดมณิง มาไหนโดยมิไดบ้อกเล่า 
เคไภภิดผษิง ทาํใหท้างบา้นพากนัตกใจไปต่างๆ 
ทีไทครุบคนา ฯ ทัว่ทุกคน ฯ 
 
๕๕) เบอบาพมุปรับ ๕๕) ถา้เจา้มิไดบอกกล่าว 
เทาอิดกมนบั แลว้ไปไหนตามอาํเภอใจ 
พมุตรูขษตัรา๑ กผ็ดิแบบแผนขนบธรรมเนียม 
เนาะเองชาติชวั ตกเป็นคนชาติชัว่ 
อวัเนะกะดดัณา เลวทรามยิง่นกั 
สเทอฉกวดพงษา เกือบจะพากนัสติฟ่ันเฟือน 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ สาสฺตฺรา (ตาํรา) 



๘๕ 
 

 ตลอดทั้งวงศาคณาญาติ 
พมุดิงขสุคบั ฯ เพราะเหตุท่ีเจา้ไม่รู้จกัผดิรู้จกัถูก ฯ 
 
๕๖) เบอเทาสรุกฉงาย ๕๖) ถา้เจา้จะไปเมืองไกล 
ปรับอาพกุมะดาย ตอ้งบอกบิดามารดาใหท้ราบ 
เนาะตรูนิงจบบั จึงจะถูกตอ้ง 
มานเคมกสวั เผือ่มีใครมาถามหาเจา้ 
ปรายปรับโอยฉบั ทางบา้นจะไดบ้อกเขาวา่ไปโน่นไปน่ี 
โอยดิงขสุคบั เจา้ตอ้งรู้จกัผดิรู้จกัถูก 
ดมเณิรเนาะณา ฯ ในการท่ีจะไปไหนมาไหนจึงจะดี ฯ 
 
๕๗) กนูเอยโลกถา ๕๗) ลูกเอ๋ยท่านวา่ 
เบอมานภริยา ถา้มีภรรยา 
พมุมานคนลอง ซ่ึงไม่มีจรรยาแลว้ 
แอณากนูปรุส ถึงจะมีบุตรชาย 
ฉลาสฉลุสธรรมผ์อง ใหแ้สนฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมอยา่งไรๆ 
 กไ็ม่งามหนา้ เพราะแม่ไม่มีจรรยา 
ดูจปรสาท๑โคหาฮอง ส่วนลูกเปรียบเหมือนถํ้าหรือปราสาท 
ยลสวากรมม ฯ แม่เปรียบเหมือนวานรมนัไม่คู่ควรกนัเลย ฯ 
 
๕๘) (สรเลญ็สวาเนาะ ๕๘) (เจา้จงฟังนิทานนางวานีท่ีดีมีใจความวา่ 
เหย๒นกักมเลาะ)๓ ยงัมีวานรสองตวัผวัเมียพลดัพรากจากกนั แลว้ 
 นางวานรร้องไหรํ้าพรรณถึงผวัวา่เชษฐาเจา้ขา) 
วิลมกกนัขญุม จงมาหานอ้ง 
ฤๅมวยเทาฉงาย หรือเชษฐาจะไปในท่ีไกล 
มดัวาลไพรธม ไปในทุ่งในป่าใหญ่กระมงั 
อาจาสอุดม เชษฐาเจา้ขา 
                                                           

๑ ส.พ. ไม่ปรากฏ 
๒ ส.พ. วา่ เอีย (เอย) 
๓ ในวงเลบ็น้ีใจความขาดจึงไดแ้ต่งเพ่ิมพอใหไ้ดใ้จความ (ผูแ้ปล), ส.พ. มีขอ้ความน้ี (ผูต้รวจสอบชาํระ) 



๘๖ 
 

นกัเทาสฐานณา ฯ เชษฐาไป ณ สถานใด ฯ 
 
๕๙) สวาญีกนลีง ๕๙) นางวานรเศร้าโศกเสียใจ 
หารไทสงเรง เร่าร้อนในหทยั 
ลุไขษชนมา แลว้กถึ็งแก่ความตาย 
แหตุสลูด๑สวามี อาศยัเหตุท่ีซ่ือตรง 
ผดีสงสารา๒ จงรักภกัดีต่อสามี 
บานลุสวัรคา กไ็ดไ้ปบงัเกิดในสวรรค ์
นิพพานแองฮอง ฯ แลว้ต่อไปในอนาคตกไ็ดส้าํเร็จพระนิพพาน ฯ 
 
๖๐) เยงิมนุสนิงมนุส ๖๐) เรามนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั 
ควรกมุโอยขสุ ควรอยา่ใหผ้ดิใจกนั 
ดลติจเลยณา แมแ้ต่เลก็นอ้ย 
ควรเดาะควรตรง ควรแต่ซ่ือสตัยต่์อกนั 
ควรแตสลูดคนา ควรแต่รักใคร่ซ่ึงกนัและกนั 
ควรแตกมุฆลาด๓ ควรแต่อยา่คลาด 
จากสฐานพีคนา ฯ๔ จากกนัและกนัฯ 
 
นิงบานสวัรคา ๖๑) กจ็ะไดไ้ปบงัเกิดในสวรรค ์
ดูจสวาสลูดผดี๕ เหมือนอยา่งกบันางวารนรท่ีซ่ือตรงต่อสามี ฯ 

                                                           
๑ ส.พ. วา่ สฺงวน (สงวน) 
๒ ส.พ. วา่ สงฺสารบฺฎีรา (สงสารสามี) 
๓ ส.พ. ไม่ปรากฏขอ้ความวรรคน้ี 
๔ ส.พ. ไม่ปรากฏขอ้ความวรรคน้ี 
๕ ส.พ. วา่ นิพฺวานแองโหง (นิพพานเองแล), ในฉบบัของ ส.พ. จฺบาบ่สุภาสิตจบเพียงเท่าน้ี (ผูต้รวจสอบ

ชาํระ) 



๘๗ 
 

ต่อไปนีเ้ป็นสุภาษิตสอนหญงิ๑ 
 

๖๑) เพาเอยจูลสดบั ๖๑) นอ้งเอ๋ยจงฟัง 
นางยกชาจบบั แลว้จงจาํเกบ็ไวเ้ป็นแบบแผน 
ทุกขลวนชาเกร์ จะไดเ้ป็นสมบติัอนัประเสริฐ 
บมเรอสลูดผดี ไวส้าํหรับปรนนิบติัสามี 
สรีณากมุขชิล หญิงใดท่ีไม่เกียจคร้าน 
จมณงจมเณร์ ต่อไปในภายภาคหนา้ 
บานสุขสวัรคา ฯ กจ็ะไดไ้ปเสวยสุขในสวรรค ์ฯ 
 
๖๒) สวาสรีชาสตัว ์ ๖๒) นางวานรเป็นสตัว ์
เมดจ็มานกมนิด แต่เหตุไฉนจึงไดมี้กิริยามารยาท 
ฌือผดีฉะแนะณา และซ่ือตรงต่อสามี 
เยงิชาติชามนุส เราชาติเป็นมนุษย ์
ขสุแลงนิงสวา ผดิแผกกบัวานรมากควรแต่ประพฤติใหดี้ 
นียายเนะณา น่ีพดูสาํหรับ 
ทุมนิมสรีสลูด ฯ เป็นแบบแผนของหญิงท่ีซ่ือสตัยต่์อสามี ฯ 
 
๖๓) กนุงธรรมพ์ระองค ์ ๖๓) ในธรรมของพระพทุธองค ์
ดบิทเสดจ็วงเวง วา่ในกาลนั้นพระองคเ์สวยพระชาติเป็นวานร 
เกิดชาสวาสลูด แลว้ไดน้างวานรนั้น 
กนุงพระองคฮ์อง เป็นภรรยา 
อญับองพมุภูด น่ีพี่พดูมิไดมุ้สา 
สรีลออสรีสลูด ถา้หญิงใดซ่ือตรงต่อสามีแลว้ 
ดูจบงนียาย ฯ กน็บัวา่เป็นหญิงท่ีดี ฯ 
 
๖๔) ไหเมผอูนตน ๖๔) ดูกรนอ้ง 

                                                           
๑ นายฉํ่า ทองคาํวรรณ เปรียญ แปล, ฉบบัพิมพค์ร้ังแรกรวมเร่ืองน้ีอยูใ่นเร่ืองสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่

สุภาสิต) แต่เม่ือตรวจสอบกบัฉบบัภาษาเขมรไม่ปรากฏเน้ือเร่ืองในส่วนน้ีจึงคดัออกเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 



๘๘ 
 

ธมัดาปรพน ธรรมดาหญิงผูเ้ป็นภรรยา 
กมุโอยเมิลงาย มิควรจะดูถูก 
นิงนกัชาผดี ชายผูเ้ป็นสามี 
ดูจสรีทงัหลาย เหมือนอยา่งหญิงทั้งหลายเลย 
สูวส์ลบัอนตราย ถึงแมน้วา่มีอนัตรายท่ีจะตอ้งตาย 
สลูดดีผดีกมุบง ฯ กอ็ยา่ท้ิงความซ่ือสตัยต่์อสามีเป็นอนัขาด ฯ 
 
๖๕) เพาเอยจูลสดบั ๖๕) นอ้งเอ๋ยจงฟัง 
บองนิงแถลงปรับ พี่จะเล่านิทาน 
นียายราชหงส์ เร่ืองพระยาหงส์ 
รีแอหงส์เนาะ พระยาหงส์นั้น 
พระนามเสดจ็ทรง ช่ือวา่ 
ทุพพารัตมหาหงส์ ทุพพารัตมหาหงส์ ฯ 
ทรงธมปรไพ ฯ มีทรวงทรงงามสง่า ฯ 
 
๖๖) รีแอหงส์ญี ๖๖) ส่วนนางหงส์ 
อาอคัมเหสี ซ่ึงเป็นภรรยา 
ทรงพระนามไน ช่ือวา่ 
เฌมาะเหาปักกหงส์ ปักกหงส์ 
ปรเสืรฐถ์ลาถไล ประเสริฐยิง่กวา่ 
ออสหงส์ดไ็ท บรรดาหงส์ทั้งปวง 
ผทิมพมุบานณา ฯ จะหาหงส์ตวัหน่ึงตวัใดมาเปรียบมิได ้ฯ 
 
๖๗) บริพารแสนพนั ๖๗) มีบริวารตั้งพนัตั้งแสน 
เสดจ็คงสฐานเนา อาศยัอยู ่
บรรพตนายไน ณ บรรพต 
บริพารณสัณนั ส่วนบริวารท่ีใกลชิ้ด 
สมรับจกัรี พระยาหงส์ 
ลออลอะโสภี ลว้นแต่ลออๆ โสภา 
กนดาลดารา ฯ น่าพึงชมทั้งนั้น ฯ 



๘๙ 
 

 
๖๘) ผอูนเอยกาลเนาะ ๖๘) นอ้งเอ๋ยในกาลนั้น 
ขษตัรียม์วยเนาะ ยงัมีนางกษตัริยพ์ระองคห์น่ึง 
เฌมาะนางเขมา ทรงพระนามวา่นางเขมา 
นางโอยชีกสระ พระนางใหข้ดุสระ 
ดาํเดิมบูทุมมา แลว้ปลูกบวัหลวง 
เฌมาะเหาเขมา และใหเ้รียกสระนั้นวา่สระเขมา 
สรณุกเลิสลน ฯ สนุกเลิศลน้พน้ประมาณ ฯ 
 
๖๙) ผอูนเอยออสผกา ๖๙) นอ้งเอ๋ยในสระนั้นมีดอก 
ลุมจงบูทุมมา บวัเขียวบวัหลวง 
กมุพีงพวยสคน พงัพวยตบัเต่า 
ตรกวนสวงโสน ผกับุง้ สวง๑ โสน 
ตเราเกียดรานบาน ผกัตบแน่นหนา 
กรจบัณสัณนั กระจบัดาษดา 
สารยเจรินผกา ฯ สาหร่ายหลายผกา ฯ 
 
๗๐) ทุงโทมปรวิก ๗๐) และมีนกทุง โทม๒ เป็ดนํ้า 
กกุกะแวกมนัททิ์ก นกยาง นกแขวก นกกวกั 
มนัโทกรสา มนัโท๓นกกระสา 
ตลุมตรุมกะแอกทิก ตลุม๔ตรุม๕กานํ้า 
มกจิกจงวา มาหาปลาบริโภค 
เกลียวกลานิงคนา แลว้เยา้หยอกกนั 
สรณุกเพคไกร ฯ สนุกสนานยิง่นกั ฯ 
 

                                                           
๑ ช่ือผกัชนิดหน่ึง 
๒ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๓ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๔ ช่ือนกชนิดหน่ึง 
๕ ช่ือนกชนิดหน่ึง 



๙๐ 
 

๗๑) รีแอขษตัรีย ์ ๗๑) ฝ่ายพระนางกษตัริย ์
เขมาเทพี เขมาเทพี 
เปรอออสถเมิรไพร เคยรับสัง่ใชน้ายพรานป่า 
เทาะแบะผแลฌูก ใหไ้ปเกบ็ฝักบวั 
พมุลุมวยไถง ทุกๆ วนั 
นางสบพระไท พระนางชอบพระทยั 
จิตรจงโภกดา ฯ ใคร่จะเสวย ฯ 
 
๗๒) ฦๅถาราชหงส์ ๗๒) ไดย้นิวา่พระยาหงส์ 
เสดจ็มานจมนง มีความประสงค ์
เลงสระเขมา ใคร่จะไปเล่นท่ีสระเขมา 
นาํออสบริพาร แลว้พาพวกบริวาร 
พีเราะบุพพตา ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่บรรพตนั้นทั้งหมด 
นิงอคัชายา พร้อมทั้งภรรยา 
เลงสระเนาะฮอง ฯ ไดไ้ปเล่นท่ีสระนั้น ฯ 
 
๗๓) รีแอถเมิรไพร ๗๓) ส่วนนายพรานป่า 
ยลหงส์เจรินไกร ไดเ้ห็นหงส์มากมาย 
จุสโหงตรสอง ลงเล่นท่ีสระ 
ยลแตหงส์ญี แลว้เหลือบแลเห็นนางหงส์ 
ลออเลอกนลอง สวยงามกวา่ 
ไกรแลงหงส์ผอง  หงส์ตวัอ่ืนๆ 
กนดาลสระสรง ฯ ซ่ึงอยู ่ณ ท่ามกลางสระ ฯ 
 
๗๔) วาธเวออนทกั ๗๔) แลว้นายพรานป่ากท็าํบ่วง 
วายกเทาดกั เอาไปดกั 
ตรงทีกมพง ตรงท่ีท่านํ้า 
ขษินตรูบาทา เผอิญติดเทา้ 
พระบาทเสดจ็หงส์ ของพระยาหงส์ 
ภิดญาร์ออสองค ์ พระยาหงส์กต็กใจกลวั 



๙๑ 
 

สแรกสเทอดจัขยล ฯ แลว้ร้องแทบจะส้ินใจ ฯ 
 
๗๕) รีแอบริพาร ๗๕) ฝ่ายหมู่บริวาร 
สทุสเหิรเตรียบตรา กพ็ากนัรีบบินหนี 
พนูพนัร็จล เบียดเสียดกนัไป 
เหิรหวสพรัดบดั ต่างกพ็ลดั 
ขจายขจดัพมุยล กระจดักระจายกนัหมด 
เหยโสยทุกขท์ล ส่วนพระยาหงส์กเ็สวยทุกขเวทนา 
แตแอกองคา ฯ แต่ผูเ้ดียว ฯ 
 
๗๖) บมราสออสกล ๗๖) ด้ินไปด้ินมาจนหมดกาํลงั 
สเทอดจัทงัขยล แทบจะส้ินใจตาย 
สงเกียบาทา และเจบ็เทา้อยา่งหนกั 
แอราชเทพี ฝ่ายนางหงส์ 
เทวีคิดถา มารําพึงคิดวา่ 
ผดีอญัเทาณา สามีของเราไปไหนหนอ 
บดัพมุเฆิญมก ฯ หายไปไม่เห็นกลบัมา ฯ 
 
๗๗) ขญุมเหิรมนกัแอง ๗๗) นอ้งบินอยูแ่ต่ผูเ้ดียว 
ทิกภเนกหูร์ลแหง นํ้าตาไหลลงเผาะผอย 
ฉวดัเฉวียลสรัดรก เท่ียวเสาะแสวงหา 
ทวญญุมแองถา แลว้นางหงส์กร้็องไหรํ้าพนัวา่ 
อมจาสพนลก เชษฐาเจา้ขา้ 
อญัผอูนมกรก นอ้งมาเท่ียวตามหาไม่พบ 
นกัเทาสฐานณา ฯ เชษฐาไป ณ สถานท่ีใด ฯ 
 
๗๘) บริพารครุบเนา ๗๘) พวกบริวารกย็งัอยูพ่ร้อมหนา้ 
บดัปนแตเจา หายไปแต่เชษฐา 
ขลิมสงสารา ผูคู่้ชีวาตมค์นเดียวเท่านั้น 
อาสูนกัฮอง น่าอเนจอนาถนกั 



๙๒ 
 

บดัเทาสฐานณา หายไปไหนกไ็ม่รู้ 
นกัโอยผอูนผสา ทาํใหน้อ้งเร่าร้อนใน 
ทรูงแตมนกัแอง ฯ ทรวงแต่ผูเ้ดียว ฯ 
 
๗๙) นางทวญอาณิด ๗๙) นางหงส์ร้องไหด้ว้ยความสงสาร 
อาณาถคนคิด อนาถจิตเพราะคิดถึงสามี 
เหยสแรกยมุถา แลว้ร้องรําพนัวา่ 
อมจาสผอูนเอย เชษฐาท่ีรักของนอ้งเอย 
เมดจ็เลยนกัเทา อยูห่ลดัๆ 
มินเทียงควรเทา กม็าพลดัพรากจากนอ้งไป 
โอยผอูนแตงรก ฯ ทาํใหน้อ้งเท่ียวตามหาลาํบาก ฯ 
 
๘๐) แอหงสราชา ๘๐) ฝ่ายพระยาหงส์ 
สแรกเหาภริยา ร้องเรียกภรรยา 
ไหผอูนพนลก วา่ดูกรนอ้งรัก 
บองตรูวอ์นทกั พี่ติดบ่วงเขาแลว้ 
กมุผอูนจุสมก นอ้งอยา่ลงมาเลย 
ขลาจเชิงนางสอก กลวัเทา้จะไปติดบ่วงเขา้ 
เคยกนางบาน ฯ เขาจะจบันอ้งได ้ฯ 
 
๘๑) ตรูวช์งเคเหย ๘๑) พี่ติดบ่วงเขาแลว้ 
พระลึงบองเอย ยอดรักของพ่ีเอย 
มรางนิงยลสฐาน ทาํอยา่งไรหนอจึงจะกลบัไปได ้
อาสูผอูนเพา น่าสงสารนอ้งนกั 
นางเนามนกัแอง นอ้งอยูแ่ต่ผูเ้ดียว 
มรางบองนิงมาน ทาํอยา่งไรพี่จึงจะไดก้ลบัไปอยู ่
รูปรสนิงเจา ฯ ร่วมสถานกบันอ้งได ้ฯ 
 
๘๒) รีแอหงส์ญี ๘๒) นางหงส์ 
ฦๅผดีสรดี พอไดย้นิสามีร้องเรียก 
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หารไทเทาทุม กบิ็นไปจบัอยูใ่กล้ๆ  
กนุงทรูงอุมทรุม นางกลดักลุม้รุ่มร้อนในทรวงอก 
จาํลุดลสลบั คอยๆ อยูจ่นส้ินใจตาย 
หงส์เหิรเจญ็บาน ฝ่ายพระยาหงส์ภายหลงักห็ลุดออกจากบ่วงได ้
ชวบนิงผอูนสรี ฯ และไดม้าพบศพนอ้งหญิง ฯ 
 
๘๓) หงส์เหิรเทาทุม ๘๓) แลว้กบิ็นไปจบัอยูท่ี่ 
แทนทิพยบ์นทม แท่นทิพยท่ี์บรรทม ซ่ึงเป็นท่ี 
อาสนาปรไพ สิริไสยาสน์ของพระนางเขมา 
เทิพหงส์เทสนา จึงพระยาหงส์เทศนา 
พีเราะเพคไกร โดยเน้ือความอนัไพเราะ 
นางยกทรัพยถ์ไล พระนางกท็รงบริจาคทรัพย ์
บาจสาจบูชา ฯ และโปรยขา้วตอกดอกไมบู้ชา ฯ 
 
๘๔) เขมาเทพี ๘๔) พระนางเขมาเทพี 
นางอออิดบี ทรงมีความเล่ือมใสเป็นอนัมาก 
ถแลถลึงอปมา หาท่ีเปรียบเหมือนมิได ้
อาสูราชหงส์ ทรงมีความสงสารพระยาหงส์ 
นางทรงกรูณา แลว้ทรงพระกรุณาโปรด 
โอยนาํเทาฉบั ใหน้าํพระยาหงส์ไปส่ง 
ลุมเนาพระองค ์ฯ ถึงสถานท่ีลาํเนาเดิมโดยฉบัพลนั ฯ 
 
๘๕) มและแองหงส์พี ๘๕) เร่ืองหงส์ทั้งสองยติุแต่เพียงน้ี 
รีแอพรานไพร ฝ่ายนายพรานป่า 
คนคิดไมไม มานึกวิตก 
บารมณ์ขลาจขสุ เกรงจะมีความผดิ 
ขลาจนางเขมา กลวัพระนางเขมาจะลงโทษ 
นางถาชาขพส เพราะเหตุท่ีพระนางทรงนบัถือพระยาหงส์ 
 วา่เป็นสตัวท่ี์มีสกลุอนัสูง 
แอเขมาเนาะ ส่วนพระนางกมิ็ไดล้งโทษ 
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โอยทรัพยพ์รานไพร ฯ กลบัประทานทรัพยแ์ก่นายพรานป่าเป็นอนัมาก 
 
๘๖) พรานไพรเตรกออ ๘๖) นายพรานป่ามีความยนิดี 
โฌงจบัยกมอ รับเอาทรัพยม์าแลว้ 
เดิรเทาผทะไว กไ็ปยงับา้นโดยเร็ว 
ปนพรเฆิญผดี ภรรยาแลเห็นสามีมา 
สรดีขชญัๆ แลว้กซ็กัไซถ้ามวา่ 
สตัวอ์ะวีนกักนั ท่านถืออะไรมาคะ 
เมชะกมุสดี ฯ นายพรานป่าหา้มภรรยาวา่อยา่พดู ฯ 
 
บริบูรณ์จบฮอง ฯ จบบริบูรณ์แล 
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บทที ่ ๖  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
เม่ือเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของพทุธศาสน

บณัฑิตย ์ และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU) พบวา่ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิ
รญาณ กบัฉบบัของกมัพชูามีลกัษณะร่วมกนัหลายประการ อนัอาจแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์
ระหวา่งประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบักมัพชูาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบักมัพชูา 
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ กบัฉบบัของพทุธศาสน
บณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros POU)  

หนงัสือประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นหนงัสือรวมรวมสุภาษิตเขมร
จาํนวน ๓ เร่ือง คือ สุภาษิตโบราณ สุภาษิตสอนเดก็ และสุภาษิตสอนบุตร สุภาษิตเขมรทั้งสามเร่ือง
น้ีพระองคภ์านุวงศ ์ พระราชบุตรสมเดจ็พระนโรดม ไดถ้วายสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ
เม่ือคร้ังเสดจ็ไปพระนครวดั จึงโปรดใหแ้ปลจากตน้ฉบบัภาษาเขมร 

สุภาษิต (ฉบบั/ จฺบาบ่) เป็นวรรณคดีเขมรท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย และเป็นวรรณคดีท่ี
ใชส้าํหรับศึกษาเล่าเรียน จึงมีการคดัลอกหรือจารไวต้ามวดัต่างๆ ในสมยัโบราณ เพื่อใชส้ัง่สอนแก่
กลุบุตรกลุธิดา ต่อมาเม่ือมีการพิมพจึ์งมีการนาํสุภาษิต (ฉบบั/ จฺบาบ่) มารวบรวมและจดัพิมพข้ึ์น 
วรรณคดีประเภทฉบบั (จฺบาบ่) ของกมัพชูาท่ีมีการนาํมาจดัพิมพข้ึ์นในปัจจุบนั ฉบบัท่ีแพร่หลาย
ท่ีสุดไดแ้ก่ หนงัสือฉบบัต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ฉบบัพิมพข์องพทุธศาสนบณัฑิตย ์พิมพค์ร้ังแรกโดย
สมาคม สมเดจ็จวน ณาต (ชวน ณาต) ท่ีกรุงพนมเปญในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ค.ศ. ๑๙๗๔ และมีการพิมพ์
เผยแพร่ต่อมาอีกหลายคร้ัง 

นอกจากน้ียงัมีหนงัสือประชุมฉบบั (กมฺรงจฺบาบ่) เป็นผลงานท่ีสาวรส เพา ตรวจสอบชาํระ
และแปลเป็นภาษาฝร่ังเศส จดัพิมพท่ี์กรุงปารีส เม่ือ ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยจดัแบ่งเป็น ๒ ภาค ภาคท่ี ๑ 
เป็นคาํแปลภาษาฝร่ังเศส และภาคท่ี ๒ เป็นตวับทภาษาเขมร ซ่ึงมีตวับทจาํนวน ๑๒ เร่ือง บางเร่ือง
ไม่ปรากฏในฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์
 เม่ือเปรียบเทียบในรายละเอียดแลว้พบวา่ ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ 
กบัฉบบัท่ีพิมพเ์ผยแพร่ในกมัพชูา คือ ฉบบัของพทุธศาสนบณัฑิตย ์และฉบบัสาวรส เพา (Saveros 
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POU) เน้ือหาส่วนใหญ่มีความใกลเ้คียงกนั แต่มีความแตกต่างกนับา้ง ทั้งดา้นถอ้ยคาํ รวมไปถึง
ความแตกต่างของตวับท 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและ
มีความแตกต่างจากฉบบัของกมัพชูา กล่าวคือ เน้ือความโดยรวมของประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอ
พระสมุดวชิรญาณมีความคลา้ยคลึงกบัฉบบัของกมัพูชา และอาจกล่าวไดว้่า เป็นเร่ืองเดียวกนั แต่
เน่ืองจากการคดัลอกจึงทาํให้มีขอ้ความและเน้ือความบางส่วนท่ีแตกต่างกนัไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในดา้นของถอ้ยคาํ ทั้งท่ีต่างกนัเฉพาะคาํและต่างกนัทั้งวรรค หรือ ทั้งขอ้ความ ซ่ึงทาํใหก้าร
ตีความตวับทอาจมีความแตกต่างกนัออกไปบา้ง 

ความแตกต่างในดา้นเน้ือหา พบว่า ประชุมสุภาษิตเขมร ฉบบัหอพระสมุดวชิรญาณ มี
ขอ้ความท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพูชา ทั้งในสุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่) สุภาษิตสอนเด็ก 
(จฺบาบ่เกรฺต์ิกาล) และสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) โดยเฉพาะในสุภาษิตโบราณ ฉบบัของหอ
พระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ต่ง คือ สมเด็จพระสุคนธาธิบดี (ปาน) ซ่ึงไม่ปรากฏในฉบบัของ
กมัพชูา นอกจากน้ีในสุภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) นั้นมีขอ้ความในส่วนของสุภาษิตสอนหญิง 
ท่ีไม่ปรากฏในฉบบัของกมัพชูา  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ควรมีการศึกษาสุภาษิตเขมรในดา้นอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในดา้น
ของบทบาทและความสาํคญัในฐานะวรรณคดีคาํสอน เน่ืองจากในงานวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัเนน้ท่ีจะ
ศึกษาเปรียบเทียบตวับทเป็นสาํคญั นอกจากน้ียงัควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีไทย – เขมร 
เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีไทย – เขมร ในดา้นอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีไทย – เขมร อยา่งลึกซ้ึงต่อไป 
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