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Abstract
ច្បាប់

(jbab) or Version in Khmer literature was a category of dedactive
literature. During the 22nd - 25th Buddhist century, there appeared Jbab Kekal and New
Jbab Kekal which was a dedactive literature with the same name by adding the word ថ្ម,ី
meaning new. This academic article focused on the dedactive literature named Jbab
Kekal and New Jbab Kekal. The purpose of this study was to compare the common
characteristics and relationships of the two literatures mentioned above. The results of
the study were as follows:
1. The results of the study of history and prosody leaded to the
assumption that Jbab Kekal was written in the 22nd Buddhist century
without its author. But in New Jbab Kekal the year of writing and the author of was
stated in 1922 by name ‘Phra Bhirom Bhasa U’ or Krom Ngui. Both didactive
literatures used the same type of prosody, Brahma Giti type. which was a prosody that
could only be found in some didactive literature.
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2. Results of the study of content Jbab Kekal showed that the leading
part mentioned the purpose of the composition. The final part inspired decendants to
remember the teaching. But in New Jbab Kekal, the leading part specify the purpose
of composition, the time period that was written and identified the source from Jbab
Kekal. At the end of the text, the author inspired children to remember and apply the
teachings and Identified the author. It ended with the content with the author’s prayer.
The main concepts of the teachings appeared to be consistent.
3. The results of the study on the use of the words ‘not to do’ and ‘to do’
showed that both literatures used the word “don’t” more rather than the word “should”.
But considering the proportion of use of the aforementioned words from Jbab Kekal
to New Jbab Kekal, It appeared that the word ‘should’ was used in larger proportions.
It is a representation of the linguistic dynamics presented in these two dedactic literatures.
The results of the study showed that a wise author who considered the
rewriting of the original dedactive literature at different times, would be able to create
new works with more complete details by maintaining the distinctive characteristics and
main ideas of literature.
Keywords: Khmer Dedactic Literature, Jbab Kekal, New Jbab Kekal

บทคัดย่อ
ច្បាប់ (จฺบาบ่)

หรือ ฉบับ ในทางวรรณกรรมเขมรจัดเป็นเป็นหมวดหนึ่งของวรรณกรรม
ค�ำสอน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-25 ปรากฏวรรณกรรมเรื่อง ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่
เป็นวรรณ กรรมค�ำสอนที่ใช้ชื่อเหมือนกัน โดยเพิ่มเติมค�ำว่า ថ្មី แปลว่า ใหม่ ขึ้นมา บทความวิชาการนี้
จึงมุ่งศึกษาวรรณกรรมค�ำสอนเรื่อง ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบลักษณะร่วมและความสัมพันธ์ของวรรณกรรมทั้งสองเรื่องดัง กล่าว ปรากฏผลการศึกษา
ดังนี้
1. ผลการศึกษาประวัติและฉันทลักษณ์ ได้ข้อสันนิษฐานว่า ฉบับเกรกาล แต่งขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่ 22 โดยไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง ส่วน ฉบับเกรกาลใหม่ มีการระบุปที แี่ ต่งคือ พ.ศ. 2465 ตรงกับช่วง
พุทธศตวรรษที่ 25 แต่งโดยพระภิรมย์ภาษาอู หรือ กรมงุย วรรณกรรมค�ำสอนทั้งสองเรื่องใช้ฉันทลักษณ์
ประเภทเดียวกันคือบทพรหมคีติ ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ที่พบได้ในวรรณกรรมค�ำสอนบางเรื่องเท่านั้น
2. ผลการศึกษาการด�ำเนินเนื้อหา ฉบับเกรกาล เนื้อหาส่วนน�ำกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ
การแต่ง เนื้อหาส่วนท้ายกล่าวเน้นย�้ำให้บุตรหลานจดจ�ำค�ำสอน ส่วน ฉบับเกรกาลใหม่ เนื้อหาส่วนน�ำ
ปรากฏวัตถุประสงค์การแต่ง ช่วงเวลาที่แต่งและระบุว่าน�ำต้นเค้ามาจาก ฉบับเกรกาล ส่วนท้ายตัวบท
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ผูแ้ ต่งเน้นย�ำ้ ให้ลกู หลานน�ำข้อค�ำสอนไปใช้และจบเนือ้ หาด้วยการตัง้ จิตอธิษฐานของผูแ้ ต่ง โดยเนือ้ หาของ
ทั้งสองเรื่องปรากฏแนวคิดหลักของข้อค�ำสอนสอดคล้องกัน
3. ผลการศึกษาการใช้ค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ พบว่าวรรณกรรมทั้งสองเรื่องปรากฏ
การใช้ค�ำว่า อย่า มากกว่าค�ำว่า ควร เหมือนกัน ทว่าเมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้ค�ำบ่งดังกล่าว จาก
ฉบับเกรกาล สู่ ฉบับเกรกาลใหม่ ปรากฏใช้คำ� ว่า ควร ในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ เป็นสิง่ แสดงถึงพลวัตทางภาษา
ที่ปรากฏในวรรณกรรมค�ำสอนทั้งสองเรื่องนี้
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการน�ำต้นเค้าวรรณกรรมค�ำสอนที่มีอยู่เดิมมาประพันธ์ใหม่
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ผู้แต่งที่เป็นปราชญ์ย่อมพิจารณาในข้อนี้ จึงสร้างสรรค์ผลงานเรื่องใหม่ที่มีราย
ละเอียดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงไว้ซึ่งลักษณะเด่นตลอดจนแนวคิดหลักของวรรณกรรม
ค�ำส�ำคัญ: วรรณกรรมค�ำสอนเขมร ฉบับเกรกาล ฉบับเกรกาลใหม่


บทน�ำ
การก่อเกิดและวิวัฒน์ของสังคมเขมร น�ำไปสู่วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทาง
ส ติปัญญาและการด�ำเนินชีวิต หนึ่งในนั้นคือการสร้างกรอบคิดและวิถีปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าแก่ตนเอง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือขัดเกลาคนในสังคม เมื่อวิถีปฏิบัติที่มีกรอบคิด
ดังกล่าวถูกก�ำหนดขึน้ และเป็นทีย่ อมรับ ส่งผลให้มกี ารถือปฏิบตั สิ บื ทอดกันต่อมาและบันทึกด้วยลายลักษณ์
อักษร ก่อเกิดเป็นวรรณกรรม ค�ำสอน หรือ Didactic Literature สอดคล้องกับค�ำนิยามตามพจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา ทีร่ ะบุวา่ วรรณกรรมค�ำสอน คืองานเขียนทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ สอน
ให้ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ เผยแพร่หลักธรรมจรรยา ลัทธิหรือปรัชญา (Royal Institute, 2017, p.150)
วรรณกรรมประเภทนี้จึงมีหน้าที่โดยปริยายคือเป็นเครื่องมือสื่อสารแง่คิด แนวปฏิบัติอันดีงาม เพื่อน�ำพา
ตนเอง วงศ์ตระกูล ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของคนในสังคม
วรรณกรรมค�ำสอนของเขมรส่วนใหญ่ปรากฏค�ำน�ำชื่อเรื่องหรือค�ำสอนต่าง ๆ ว่ า ច្បាប់
“จฺบาบ่” หรือที่น�ำมาใช้ในภาษาไทยด้วยรูปค�ำ ฉบับ โดย ฆีง หุก ฑี (Khing Hoc Dy, 2003, p.69)
นักปราชญ์ชาวกัมพูชา อธิบายไว้วา่ ច្បាប់ หมายถึง ตัวบทวรรณกรรมที่แต่ ง เป็ น คําประพันธร้อยกรอง
เพื่อสอนศีลธรรมส�ำหรับคนทั่วไป ประยูร ทรงศิลป์(Songsin, 2010, p.1) กล่าวถึง ច្បាប់ ว่า หมายถึง
คําสอนซึ่งนักปราชญ์เขมรเรียบเรียงไว้ส�ำหรับอบรมสั่งสอนคน ทั้งกาย วาจาและใจ ให้ประพฤติปฏิบัติดี
งามตามขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาติ ชักนําให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ฝึกหัดตนให้มีความประพฤติ
ดีเพื่อที่จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในขณะที่ สงบ บุญคล้อย (Bunkhloi, 2015, pp.185186) จัดหมวดวรรณกรรมค�ำสอนของเขมรเป็น วรรณกรรมสุภาษิต (ฉบับ) โดยให้คำ� นิยามว่า ฉบับ หมาย
ถึง แบบอย่าง เอาอย่าง เลียนแบบ แบบแผน และแสดงทรรศนะเพิ่มเติมว่า วรรณกรรมฉบั บของเขมร
นับว่ามีอิทธิพลต่อชาวเขมรอย่างแท้ จ ริ ง เนื่องจากเป็นที่รูัจักแพร่หลาย และได้ น�ำมายึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เต็มไปด้วยศรัทธา เป็นวิธีสอนศีลธรรมที่แนบเนียนและได้รับผลดียิ่ง ด้วยมีค�ำประพันธ์ไพเราะ
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มีจังหวะสัมผัสสอดคล้องกัน ท�ำให้จด จ�ำ ขึ้นใจ และท่องกันติดปาก โดยกวีได้เลื อ ก ใช้ ค�ำอย่างพิถีพิถัน
คมคาย กะทัดรัด เข้าใจง่าย
นอกจากนี้ เยาวลักษณ์ อยู่เจริญสุข (Yoojaroensuk, 2016, pp.81-82) ศึกษามิติหญิง
ชายในวรรณกรรมคำ�สอน โดยกล่าวถึงวรรณกรรมคำ�สอนของเขมรทีน่ ำ�มารวบรวมไว้และมีชอื่ เรียกต่าง ๆ
ว่า ច្បាប់ផស្ ងេ ៗ (จฺบาบ่เผฺสง ๆ) หมายถึง ฉบับต่าง ๆ เป็นวรรณกรรมคำ�สอนทีส่ ถาบันพุทธศาสนบัณฑิต
ยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชารวบรวมพิมพเ ผยแพร่ มีจำ�นวน 13 เรือ่ ง มีชอื่ เรือ่ งและจุดมุง่ หมายในการสอน
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ฉบับต่าง ๆ และจุดมุ่งหมายในการสอน
ที่มา: Yoojaroensuk, 2016, p.82
จากข้อมูลวรรณกรรมคำ�สอน ฉบับต่าง ๆ ข้างต้น ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนบุตร
หลาน รองลงมาคือใช้สอนผู้ชาย ผู้หญิง สามเณร ข้าราชบริพาร จากการศึกษาวรรณกรรมคำ�สอนเขมร
ของ ประยูร ทรงศิลป์ (Songsin, 2010, p.25) ปรากฏข้อมูลว่าวรรณกรรม ฉบับต่าง ๆ แต่ละเรื่องนั้น
ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏข้อมูลผู้แต่งและระยะเวลาที่แต่งขั้นชัดเจน โดยอาศัยข้อสันนิษฐานจากวรรณกรรม
ฉบับบางเรื่องที่มีการระบุช่วงเวลาการประพันธ์ว่าทุกเรื่องน่าจะประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน คือ
ช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-24 ในขณะที่การจำ�แนกของ บัญญัติ สาลี (Salee, 2008, pp.10-11)
แตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยระบุว่าวรรณกรรมฉบับจำ�แนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ฉบับโบราณ และ ฉบับ
ใหม่ ฉบับโบราณคือวรรณกรรมคำ�สอนของเขมรที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 เช่น ฉบับ
เกริตก์ าล ฉบับโกนเจา ฉบับราชเนติ ฉบับกรม ส่วนฉบับใหม่ คือวรรณกรรมคำ�สอนของเขมรทีป่ ระพันธ์ขนึ้
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23-24 เช่น ฉบับตรีเนติ ฉบับปรุส (ฉบับบุรุษ) ฉบับสรี (ฉบับสตรี) ฉบับอริยสัตถา
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จากการพิ จ ารณาข้ อ สั น นิ ษ ฐานยุ ค สมั ย ของวรรณกรรมฉบั บ ที่ ร วบรวมไว้ ใ น ฉบั บ
ต่าง ๆ ของประยูร ทรงศิลป์ ร่วมกับการจำ�แนกยุคสมัยของวรรณกรรมฉบับของ บัญญัติ สาลี ได้ข้อ
สังเกตว่าวรรณกรรมที่จัดอยู่ในประเภท ฉบับโบราณ บางเรื่องที่ถูกนำ�มารวบรวมไว้ใน ฉบับต่าง ๆ น่าจะ
ประพันธ์ขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่ 22 ได้แก่ ฉบับเกริต์กาล ฉบับโกนเจา ฉบับกรม ซึ่ง วรรณกรรมเรื่อง
ច្បាប់កេរ្តិ៍កាល หรือ ฉบับเกริต์กาล ปรากฏการใช้รูปคำ�อีกรูปหนึ่งคือ ច្បាប់កេរកាល หรือ ฉบับเกรกาล
(ออกเสียงว่า จบับ-เก-กาล) โดยปรากฏในหมายเหตุของตัวบทวรรณกรรม ในที่นี้ ผู้ศึกษาจะใช้รูปคำ�
ฉบับเกรกาล หมายถึงวรรณกรรมเรือ่ ง ច្បាប់ករេ កា
្តិ៍ ល หรือ ฉบับเกริตก
์ าล เพือ่ ให้สอดคล้องกับวรรณกรรม
คำ�สอนที่จะศึกษาเปรียบเทียบกัน ซึ่งจะกล่าวต่อไป

ภาพที่ 2 เนื้อหาส่วนนำ�เรื่อง ច្បាប់កេរ្តិ៍កាល ที่ปรากฏหมายเหตุรูปคำ� កេរកាល (เกรกาล)
ที่มา: https://watkhmers.org/ច្បាប់កេរកាល
ต่อมาในพุทธศตรวรรษที่ 25 ปรากฏวรรณกรรมค�ำสอนทีใ่ ช้ชอื่ น�ำว่า បណ្ដាំ (บณฺฎำ� ) แปลว่า
ค�ำฝากหรือค�ำสั่งเสีย เช่น เรื่อง បណ្ដាំតាមាស (พ.ศ. 2450) หรือ ค�ำฝากตามาส และเรื่อง បណ្ដាំក្រមង៉ុយ
(ราว พ.ศ. 2465) หรือ ค�ำฝากกรมงุย โดยเรื่อง បណ្ដាំតាមាស ประพันธ์โดยตามาส (ออกเสียงในภาษา
เขมรว่า ตา-เมียฮ) (Khing Hoc Dy, 2007, p.5) มีรูปแบบการด�ำเนินเนื้อหาเป็นความเรียงร้อยแก้วตลอด
ทั้งเรื่อง ส่วนเรื่อง ค�ำฝากกรมงุย ประพันธ์โดยพระภิรมย์ภาษาอู หรือ กรมงุย (ออกเสียงในภาษาเขมรว่า
กรม-งย) ชือ่ เต็มคือ อุก อู (Ouk Ou, 1972, p.121) มีรปู แบบการเรียบเรียงเนือ้ หาเข้าลักษณะวรรณกรรม
ค�ำสอนประเภทฉบับ กล่าวคือ ผู้แต่งประพันธ์ค�ำสอนเรื่องต่าง ๆ ด้วยรูปแบบฉันทลักษณ์ มีหัวข้อค�ำสอน
ปรากฏในหน้าสารบัญของเอกสารตัวบท ดังนี้ (Ouk Ou, 1972, index)
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- ច្បាប់ល្បើកថ្មី (จฺบาบ่เลฺบิกถฺมี)

หรือ ฉบับเลบิกใหม่
- ច្បាប់កេរកាលថ្មី (จฺบาบ่เกรกาลถฺมี) หรือ ฉบับเกรกาลใหม่
- សេចក្ដីរំលឹកដាស់ត�ឿន (เสจกฺดีรํลึกฎาส่เตือน) หรือ การร�ำลึกย�้ำเตือน
- ព្រះកាព្យប្រដៅជនប្រុស-ស្រី (พฺระกาพฺยปฺรเฎาชนปฺรุส-สฺรี) หรือ พระกาพย์มุ่งสอนชน
ชาย-หญิง
- បណ្ដាំក្រមង៉ុយ (บณฺฎ�ำกฺรมงุย) หรือ ค�ำฝากกรมงุย

ภาพที่ 3 หน้าปกหนังสือ คำ�ฝากกรมงุย ฉบับจัดพิมพ์โดยพุทธศาสนบัณฑิต พ.ศ. 2515
ที่มา: Napat Chawnuam (2022)
การประพันธ์และเรียบเรียงเนือ้ หาของ คำ�ฝากกรมงุย ทีป่ ระพันธ์ขนึ้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25
อยูใ่ นลักษณะคล้ายกับของวรรณกรรมคำ�สอน ฉบับต่าง ๆ ทีร่ วบรวมและเผยแพร่ในยุคสมัยก่อนหน้านี้ คือ
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-24 ทั้งนี้ คำ�ฝากกรมงุย ปรากฏวรรณกรรมที่ระบุชื่อว่าเป็น ฉบับ อยู่ 2 เรื่อง ได้แก่
ច្បាប់ល្បើកថ្មី (จฺบาบ่เลฺบิกถฺมี) หรือ ฉบับเลบิกใหม่ และ ច្បាប់កេរកាលថ្មី (จฺบาบ่เกรกาลถฺมี) หรือ ฉบับ
เกรกาลใหม่ มีข้อสังเกตคือ ច្បាប់កេរកាលថ្មី ใช้ชื่อตามฉบับที่มีอยู่เดิม คือ ច្បាប់កេរកាល โดยเพิ่มเติมคำ�ว่า
ថ្មី ที่แปลว่า ใหม่ เข้าไป (รูปคำ� ถฺมี ออกเสียงว่า เถฺม็ย) ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเชิงเปรียบเทียบวรรณกรรม
คำ�สอนที่ใช้ชื่อเรื่องเหมือนกัน คือ เรื่อง ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่

ประวัติการประพันธ์และฉันทลักษณ์ ฉบับเกรกาล สู่ ฉบับเกรกาลใหม่
ดังทีไ่ ด้ขอ้ สันนิษฐานว่า จบับเกรกาล ประพันธ์ขนึ้ ราวพุทธศตวรรษที่ 22 แต่ไม่ปรากฏว่าผูแ้ ต่งคือ
ใคร ส่วน ฉบับเกรกาลใหม่ มีการระบุชัดเจนว่าผู้แต่งคือพระภิรมย์ภาษาอู หรือ กรมงุย โดยผู้แต่งระบุช่วง
เวลาการประพันธ์ไว้ในตัวบทอย่างชัดเจนว่าเป็น พ.ศ. 2465 อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 ดังนี้
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ได้สองพันสี่ร้อยปลาย
แต่งอธิบายซึ่งผิดถูก
(New Jbab Kekal, 1972, p.62; แปลโดยผู้ศึกษา)

ฉันทลักษณ์ที่ใช้ประพันธ์เรื่องฉบับเกรกาล คือ បទព្រហ្មគីតិ หรือ บทพรหมคีติ จำ�นวน 36
บท (Songsin, 2010, p.35) บทพรหมคีติมีลักษณะฉันทลักษณ์เทียบได้กับฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 ของ
ไทย (Phakdeekham, 2007, p.74) มีรูปแบบและฉันทลักษณ์คือ 1 บท แบ่งเป็น 2 บาท โดย บาท
ที่ 1 มี 2 วรรค วรรคที่ 1 มี 5 พยางค์ วรรคที่ 2 มี 6 พยางค์ และบาทที่ 2 มี 2 วรรค วรรคที่ 1 มี 5
พยางค์ วรรคที่ 2 มี 6 พยางค์ รวม 1 บท มีจำ�นวน 4 วรรค ส่วนสัมผัสสระ ได้แก่ คำ�สุดท้ายของวรรคที่ 1
ส่งสัมผัสไปยังคำ�ที่ 3 วรรคที่ 2 คำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 ส่งสัมผัสไปยังคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 3 คำ�สุดท้าย
วรรคที่ 4 ของบาทแรก ส่งสัมผัสเชือ่ มไปยังคำ�สุดท้ายของวรรคที่ 2 ของบทต่อไป (Bunkhloi, 2015, p.47)
ดังแผนผังฉันทลักษณ์บังคับบทพรหมคีติ ดังนี้

ภาพที่ 4 แผนผังและลักษณะบังคับบทบทพรหมคีติ จำ�นวน 2 บท
ที่มา: Bunkhloi, 2015, p.47
ชื่อฉันทลักษณ์ บทพรหมคีติ มาจากภาษาบาลี หมายถึง บทเพลงแห่งพระพรหม มักใช้แต่ง
บทบรรยายทีแ่ สดงความทุกข์ ความเวทนา การพร�ำ่ ร�ำพัน เพราะมีสำ� เนียงเศร้าสร้อย น�ำมาใช้ในบทแสดง
ความทุกข์โศก การพลัดพราก เช่น ในเรื่องพระราชสมภาร ปรากฏในบทพรรณนาความเศร้าโศกจาก
การพลัดพรากจากนางบุปผาวดี (Phakdeekham, 2007, p.74) ทั้งนี้ ลี ธามเตง (Ly-Theam Teng,
1960, p.60) ได้ระบุไว้ว่าบทพรหมคีติพบได้ในวรรณกรรมค�ำสอนประเภทฉบับบางเรื่อง
ส่วนเรื่องฉบับเกรกาลใหม่ที่มีการระบุผู้แต่งชัดเจนคือพระภิรมย์ภาษาอู ใช้ฉันทลักษณ์บท
พรหมคีติ ซึ่งเป็นฉันทลักษณ์ประเภทเดียวกันกับเรื่องฉบับเกรกาล แต่มีสัดส่วนจ�ำนวนบทมากกว่าพอ
สมควร คือมีจ�ำนวนทั้งหมด 149 บท การปรากฏใช้ฉันทลักษณ์ประเภทเดียวกัน สอดคล้องกับข้อระบุ
ของ ลี ธามเตง ข้างต้นที่ว่า บทพรหมคีติ ปรากฏใช้ในวรรณกรรมค�ำสอนประเภทฉบับบางเรื่องเท่านั้น
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ทั้งนี้ วรรณกรรมค�ำสอนเรื่องอื่นที่ปรากฏร่วมสมัยกับเรื่อง ฉบับเกรกาล คือช่วงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22-24 ส่วนใหญ่ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทบทกากคติ ซึ่งมีความหมายหมายว่า การเคลื่อนไป
ตามทางของกา เป็นฉันทลักษณ์ที่มีท่วงท�ำนองสม�่ำเสมอเปรียบได้กับลักษณะการเดินของกา ปรากฏ
วรรณกรรมค�ำสอนเขมรที่ใช้ฉันทลักษณ์ดังกล่าว เช่น ค�ำสอนสามเณร ฉบับอริยสัตถา ค�ำสอนลูกหลาน
ค�ำสอนลูกหลานเลบิก ค�ำฝากบิดา โดยสองเรือ่ งหลัง ได้แก่ ค�ำสอนลูกหลานเลบิกและค�ำฝากบิดา ปรากฏ
การใช้ฉันทลักษณ์สองประเภทคือ บทกากคติและบทพรหมคติ โดยใช้บทกากคติมากกว่าบทพรหมคีติ
ในเรื่อง ปรากฏวรรณกรรมค�ำสอนเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ฉันลักษณ์ประเภทบทพรหมคีติทั้งเรื่อง เช่น ฉบับ
เกรกาล ค�ำสอนเก่า ฉบับดูก่อนมหาชน
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขนบแห่งฉันทลักษณ์ในวรรณกรรมค�ำสอนของเขมร ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 22-24 นิยมใช้ฉันทลักษณ์บทกากคติมากกว่าบทพรหมคีติ เนื่องจากบทกากคติมีท่วงท�ำนอง
สม�่ำเสมอ เหมาะส�ำหรับเป็นวรรณกรรมที่น�ำมาอ่านเพื่อท่องจ�ำและเป็นค�ำบอกสอน อย่างไรก็ตาม
แม้บทพรหมคีตถิ กู น�ำมาใช้ในการประพันธ์วรรณกรรมค�ำสอนน้อยกว่าบทกากคติ ทว่าเมือ่ พระภิรมย์ภาษา
อูประพันธ์วรรณกรรมค�ำสอน ฉบับเกรกาลใหม่ ยังคงใช้ฉันทลักษณ์ประเภทเดียวกับเรื่อง ฉบับเกรกาล
ที่ประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่านอกจากชื่อเรื่องแล้ว ผู้ประพันธ์ยังคงไว้ซึ่งลักษณะ
บางประการที่เชื่อมร้อยวรรณกรรมค�ำสอนเดิมสู่วรรณกรรมค�ำสอนที่ต่อยอดใหม่ ด้วยการใช้ฉันทลักษณ์
เดิมในการประพันธ์

ตัวบทและการด�ำเนินเนื้อหา ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่
ฉบับเกรกาล มีจ�ำนวนตัวบท 36 บทส่วน ฉบับเกรกาลใหม่ มีจ�ำนวนตัวบท 149 บท ถือว่ามี
จ�ำนวนมากกว่าวรรณกรรมเดิมราว 4 เท่าตัว เป็นไปได้วา่ การเรียบเรียงและด�ำเนินเนือ้ หาของวรรณกรรม
ทั้งสองเรื่องย่อมแตกต่างกันในรายละเอียด ด้วยความยาวเนื้อหาที่มากน้อยต่างกันดังกล่าว
การเริ่ ม ต้ น เรื่ อ ง ฉบั บ เกรกาล ในสองบทแรกเป็ น การแจ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประพั น ธ์
(เน้นตัวหนาโดยผู้ศึกษา)
		
		
		
		

(1) เกริต์กาลจากเพรงประพฤติ
เศรษฐีมุ่งสอนเอา			
(2) ลูกเอยเกริต์แม่บา		
ดูแลไว้ครรลอง		

				

สร้างสุจริตไว้นานเนา
ซึ่งบุตรรักไว้ภายหน้า
จงรักษายึดถือครอง
พึงระวังประโยชน์ยาว
(Johny, 2022, p.1; ฉบับเกรกาล แปลโดยผู้ศึกษา)

จากค�ำประพันธ์สองบทแรกในฉบับเกรกาล พบว่าบทแรกกวีกล่าวว่าเรื่องนี้คือเรื่อง เกริต์กาล
ซึ่งในตัวบทเชิงอรรถไว้ว่า เกรกาล เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติอันดีงามเพื่อให้เศรษฐีใช้อบรมบุตร
ของตนสืบไป บทที่สองเป็นการเกริ่นน�ำก่อนเข้าสู่ข้อค�ำสอนให้บุตรยึดถือเอาเกียรติของวงศ์ตระกูลเป็นที่
ตั้ง ด�ำรงตนตามครรลองและดูแลผลประโยชน์อันกินความถึงทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูลสืบไป 
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ส่วนการเริ่มต้นเรื่องฉบับเกรกาลใหม่ สองบทแรกเป็นการแจ้งวัตถุประสงค์การประพันธ์และ
แจ้งวันช่วงฤดูกาลทีป่ ระพันธ์ ว่าประพันธ์ขนึ้ ในวันข้างขึน้ เดือนสิบสอง วสันตฤดู เป็นปีทนี่ ำ�้ หลากจนท่วม
ต้นกล้าในนาข้าวเสียหาย โดยบทที่ 3 มีถอ้ ยความกล่าวอ้างถึงฉบับเกรกาล ซึง่ แต่งขึน้ ก่อนหน้านี้ โดยผูแ้ ต่ง
หยิบยกมาเรียบเรียงใหม่ไว้เป็นคุณประโยชน์ ดังนี้ (เน้นตัวหนาโดยผู้ศึกษา)
		(1) นี่บทพรหมปราชญ์ปราย		
		
มุ่งสอนลูกหลานบ้าง 		
		
(2) กติกมาสครบข้างขึ้น		
		
น�้ำหลากท่วมนาสรูว		
		
(3) กิรกาลจากเพรงประพฤติ
		
ข้ายกกิรกาลใหม่นี้			

ข้าอธิบายยกเป็นอย่าง
ผูกสร้างฉบับผิดและถูก
ในวสันต์ฤกษ์ฤดู
เหลืออยู่เพียงซากกล้าใบ
มีต้นคิดจากเศรษฐี
แจ้งคดีเป็นปรมัตถ์

(Ouk Ou, 1972, p.62; ฉบับเกรกาลใหม่ แปลโดยผู้ศึกษา)
ต่อมาเนื้อหาบทที่ 4 ถึง บทที่ 7 แสดงข้อมูลว่าเรื่องนี้เขียนขึ้นในวันขึ้น 15 ค�่ำ เวลาสองทุ่ม
ปีจอ ตรงกับ พ.ศ. 2495 และมีเนื้อหาโดยสรุปว่าเป็นเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อบอกสอนให้บุตรทั้งชาย
หญิงรู้ผิดถูก ขอให้ฟังเพื่อน้อมน�ำไปปฏิบัติ และเริ่มข้อค�ำสอนตั้งบทที่ 8 เป็นต้นไป จนถึง 139 ส่วนข้อค�ำ
สอนในเรื่อง ฉบับเกรกาล เริ่มต้นในบทที่ 3 เป็นต้นไป จนถึงบทที่ 35
ลักษณะข้อค�ำสอน ฉบับเกรกาล เริ่มต้นด้วยข้อค�ำสอนที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่การตื่นนอนใน
เวลาเช้า แล้วออกไปท�ำกิจวัตรอันเป็นหน้าที่ สะท้อนกรอบคิดเรื่องการฝึกลักษณะนิสัยและสร้างวินัยให้
เป็นคนขยันไม่เกียจคร้าน ดังนี้
		(3) ธรรมดาคนคือชาติ		
		
อย่าคร้านนอนอยู่นั่น		
		
(4) ตกแต่งซึ่งกายา			
		
เลี้ยงโคกระบือเล่า			

ยามเขาตื่นคิดควรพลัน
จนตะวันขึ้นเต็มดวง
หาทำ�นาในชื่นเช้า
หาเชือกล้อมไว้จงดี

(Johny, 2022, p.1; ฉบับเกรกาลใหม่ แปลโดยผู้ศึกษา)
ฉบับเกรกาลใหม่ เริ่มต้นข้อคำ�สอนด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม คือเกียรติยศของพ่อ
แม่ ต่อมาจึงให้แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คือการรักษากิริยา ความประพฤติ ไม่ทำ�สิ่งผิดกฎหมาย ข้อห้าม
ต่าง ๆ ข้อสำ�คัญคือไม่กล่าวโทษผู้มีพระคุณ ดังนี้
		
		
		
		

(8) ควรอาวรณ์เกียรติแม่พ่อ		
กิริยาใดผิดฉบับพ้น			
(9) แม่พ่อพร้อมด้วยลูก		
เห็นผิดอย่าใจเบา			

กิริยาหนอให้ฝึกฝน
ควรกลับตนละทิ้งไป
สามคนผูกเสมอเงา
อย่าคาดโทษผู้มีคุณ

(Ouk Ou, 1972, p.62; ฉบับเกรกาลใหม่ แปลโดยผู้ศึกษา)
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บทจบเรื่องฉบับเกรกาล ผู้แต่งกล่าวลงท้ายให้บุตรหลานจดจ�ำค�ำสอนที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดเป็น
โอวาททาน ขอให้ค�ำสอนเหล่านี้บรรลุผล ดังนี้
		
		

(36) ค�ำนี้เทียมลูกเฮย
		
โอวาททานอันแจ้งใจ		

ลูกหลานเอยจงจ�ำไว้
ให้ส�ำเร็จค�ำฝากเทอญ
(Johny, 2022, p.4; ฉบับเกรกาล แปลโดยผู้ศึกษา)

ส่วนท้ายของเรื่อง ฉบับเกรกาลใหม่ ตั้งแต่บทที่ 140 ถึงบทที่ 149 จ�ำแนกเนื้อหาได้ 3 ส่วน
ส่วนแรกคือเน้นย�้ำให้ลูกหลานจดจ�ำ น้อมน�ำข้อค�ำสอนไปใช้เพื่อชีวิตรุ่งเรืองในอนาคต (บทที่ 140-143)
ส่วนที่สองคือการกล่าวระบุว่าผู้แต่งคือ พระภิรมย์ภาษาอู (บทที่ 144) และส่วนที่สามคือการตั้งอธิษฐาน
ของผูแ้ ต่งให้ผลบุญจากการรจนาค�ำสอนนีบ้ งั เกิดสิรมิ งคล โภคทรัพย์ และความสุขสวัสดิใ์ ต้การด�ำรงตนใน
ศีลธรรม ทั้งต่อตนเองและวงศ์วานเครือญาติ (บทที่ 145-149) ดังนี้ (เน้นตัวหนาโดยผู้ศึกษา)
		(140) ปราชญ์เผยซึ่งค�ำสอน
		
ร�ำพึงในปรัชญา			
		
(141) นีฉ่ บับเกรกาลใหม่		
		
ลูกชายมานะมี			
		
(142) จากปีจอสืบต่อมา
		
ยินเสียงค�ำของพ่อ			
		
(143) พ่อถือเพียงค�ำเก่า
		
ค�ำจริงห้าร้อยขลา			
		
(144) นักปราชญ์อภิรมย์เลื่อง
		
นาม อู เรียก งุย พ้อง 		
		
(145) ข้าขอตั้งสัจจา
		
		
มวลลูกภริยาหนุน			
		
(146) ขอลาความยากไร้
		
ของามทั้งรูปกาย			
		
(147) ปรัชญาอย่าครั่นคร้าม		
		
ขอพบบริสุทธิ์ศีลนั้น		
		
(148) อานิสงส์บุญแห่งข้า		
		
สมบัติสวรรค์ฉิมพลี			
		
(149) จากชาตินี้ภายหน้า
		
พี่น้องอย่าพลัดพราย		

จงลูกหลานพิจารณา
คลายปัญหานี้ให้แจ้ง
ถ้วนความไขเพียงเท่านี้
จ�ำค�ำดีไปภายหน้า
ข้าท�ำนาบรรจุหนอ
ไว้ให้ลูกหลานทั่วถ้วน
อาวรณ์ตนนักเริ่มชรา
เป็นส�ำเร็จนี้เองเทอญ
ยกฉบับใหม่ถ้วนทดลอง
ผูกเป็นฉบับส�ำหรับชน
เกิดชาติหน้าขอมีบุญ
บริบูรณ์พร้อมโภคทรัพย์
ขอจากหายจตุรบาย
อย่าไกลห่างจากพระพุทธ
รู้เริ่มธรรมให้คงมั่น
ทุกข์ดับพลันทั้งโรคภัย
สร้างสมมาในโลกนี้
อย่าให้มีซึ่งคลาดคลา
บิดาและมารดาหมาย
อธิบายแจ้งจบเอวัง

(Ouk Ou, 1972, pp.77-78; ฉบับเกรกาลใหม่ แปลโดยผู้ศึกษา)
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เ นื้อหาในส่วนข้อค�ำสอนวรรณกรรมสองเรื่องนี้แม้จะเรียบเรียงล�ำดับข้อค�ำสอนไม่ตรงกัน
ท ว่ าจากการศึกษาพบว่าปรากฏสารัตถะในข้อค�ำสอนที่สะท้อนหลักแนวคิดใกล้เคียงกัน ดังปรากฏหลัก
แนวคิดจากวรรณกรรมค�ำสอนทั้งสองเรื่อง ได้แก่ การรักษาเกียรติยศชื่อเสียงวงศ์ตระกูล การดูแลทรัพย์
สมบัติ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง การใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความขยันหมั่นเพียร
ในการงานและประกอบสัมมาชีพ มีความระมัดระวัง รู้จักป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อประกอบกิจการงานใด
มีความรอบคอบ มีวจิ ารณญาณเมือ่ ต้องตัดสินใจกระท�ำสิง่ ใด มีความพยายาม ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ท�ำงาน
อย่างมีระเบียบ พิถพี ถิ นั ท�ำงานให้แล้วเสร็จไม่คงั่ ค้าง เมือ่ เป็นผูป้ กครอง ให้รจู้ กั เลือกใช้คน และรูจ้ กั เลือก
ไว้ใจคน ยึดทางสายกลางในการด�ำเนินชีวิต พร้อมกับรู้จักพลิกแพลงและแก้ไขปัญหา
จ า กการพิจารณาเนื้อหาตัวบทของวรรณกรรมค�ำสอนทั้งสองเรื่องในส่วนต้นพบว่า ฉบับ
เ ก ร กาล มีส่วนน�ำสามบทแรก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแต่งแต่ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาการแต่ง
แ ล ะ ไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้แต่ง ส่วนเนื้อหาของฉบับเกรกาลใหม่ ที่เป็นส่วนน�ำก่อนเริ่มเข้าสู่ข้อค�ำสอน
คือ บทที่ 1 ถึงบทที่ 7 ผู้แต่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์การแต่ง และระบุช่วงเวลาที่แต่งคือ พ.ศ. 2465 ทั้งยัง
ระบุวา่ น�ำต้นเค้าของ ฉบับเกรกาล มาเรียบเรียงเป็น ฉบับเกรกาลใหม่ การด�ำเนินเนือ้ หาในส่วนข้อค�ำสอน
มี ค วามแตกต่างกัน โดย ฉบับเกรกาล เริ่มต้นข้อค�ำสอนด้วยการแนะน�ำข้อควรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คือ
การตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อท�ำหน้าที่ของตนเอง แล้วจึงแสดงข้อค�ำสอนต่าง ๆ ส่วน ฉบับเกรกาลใหม่ เริ่มต้นข้อ
ค�ำสอนด้วยการกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม คือเกียรติของมารดา บิดา แล้วจึงเข้าสูข่ อ้ ค�ำสอนต่าง ๆ เนือ้ หา
ส่ว นท้ายหลังข้อค�ำสอนใน ฉบับเกรกาล ผู้แต่งกล่าวเน้นย�้ำให้บุตรหลานจดจ�ำค�ำสอนโดยขอให้ค�ำสอน
เหล่ านี้บังเกิดผล ในขณะที่ส่วนท้ายของ ฉบับเกรกาลใหม่ นอกจากผู้แต่งเน้นย�้ำให้ลูกหลานจดจ�ำและ
น�ำข้ อค�ำสอนไปใช้คล้ายกับเรื่องฉบับเกรกาล ยังได้ระบุว่าผู้แต่งคือพระภิรมย์ภาษาอู และจบเนื้อหาด้วย
การตั้งอธิษฐานให้ตนเองและวงศ์ญาติได้รับกุศลและความสุขความเจริญจากการประพันธ์และเผยแพร่
ค�ำสอนนี้
การใช้ค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ ในข้อค�ำสอน เรื่อง ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่
การใช้คำ� เพือ่ บอกให้ทำ� แนะน�ำให้ทำ� เตือนหรือยับยัง้ ไม่ให้กระท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ย่อมใช้คำ�
หรือแสดงถ้อยภาษาแตกต่างกัน การใช้คำ� แตกต่างกันดังกล่าว ย่อมสือ่ ถึงน�ำ้ เสียงและท่าทีของผูส้ ง่ สาร ใน
วรรณกรรมค�ำสอนเรือ่ ง ฉบับเกรกาลและฉบับเกรกาลใหม่ มีรปู แบบฉันทลักษณ์เหมือนกัน ทว่าแต่งขึน้ ใน
ยุคสมัยห่างกันกว่าร้อยปี จึงมีขอ้ สังเกตว่า “น�ำ้ เสียงและท่าที” ในวรรณกรรมค�ำสอนสองเรือ่ งนีจ้ ะเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร
ฉบับ เกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่ ปรากฏการใช้ค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ คือ
ว่า កុំ แปลว่า อย่า (Bandhumedha, 1982, p.16) และค�ำว่า គួរ แปลว่า ควร น่า (Bandhumedha,
1982, p.55) เมื่อพิจารณาค�ำว่า อย่า กับ ควร ต่างเป็นค�ำบอกเพื่อให้ผู้รับสารปฏิบัติตาม ทว่าสองค�ำ
นี้สื่อ น�้ำ เสียงและท่าทีแตกต่างกัน ดังความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ว่า
อย่า หมายถึง ค�ำประกอบกริยาบอกความห้ามไม่ยอมให้ทำ� การต่าง ๆ (Royal Institute, 2013, p.1376)
ส่วนค�ำว่า ควร คือ ค�ำช่วยกริยาในความคล้อยตาม เช่น ควรท�ำ ควรกิน (Royal Institute, 2013, p.240)
การพิจารณาความถี่ของการปรากฏใช้ค�ำสองค�ำดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงกลวิธีทางภาษาในแง่ของการ
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ใช้ค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ ในวรรณกรรมสองเรื่องนี้ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
จากเนื้อหาในส่วนที่เป็นข้อค�ำสอนของเรื่อง ฉบับเกรกาล ปรากฏการใช้ค�ำว่า อย่า จ�ำนวน
22 แห่ง และปรากฏการใช้ค�ำว่า ควร จ�ำนวน 1 แห่ง ดังตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน ดังนี้ (เน้นตัวหนาโดย
ผู้ศึกษา)
		(3) ธรรมดาคนคือชาติ		
		
อย่าคร้านนอนอยู่นั่น		
		
................................
		
(6) ให้มีความใส่ใจ			
		
มีดพร้ารู้จักใช้			
		
................................
		
(9) อย่าอ้างมีทรัพย์มาก		
		
จับจ่ายจนหมดสิ้น			
		
(31) ลูกเอยเกียรติแม่พ่อ		
		
ทรัพย์นั้นมีคุณค่า		

ยามเขาตื่นคิดควรพลัน
จนตะวันขึ้นเต็มดวง
ท�ำนาไร่อย่าดูดาย
อย่าให้หายเก็บจงดี
ไม่ล�ำบากออกท�ำกิน
แม้จะเก็บแบ่งเก็บไป
จงรักษาจ�ำทุกวัน
ควรรักษาอย่ารั่วไหล

(Johny, 2022, pp.1-4; ฉบับเกรกาล แปลโดยผู้ศึกษา)

สัดส่วนความถี่ของการปรากฏใช้ค�ำว่า ควร กับค�ำว่า อย่า คิดเป็น 1 ใน 22 ส่วน แสดงให้
เห็นกลวิธี ทางภาษาในด้านการใช้ค�ำแสดงข้อค�ำสอนของวรรณกรรมค�ำสอนนี้ เน้นการใช้ค�ำบ่ง ไม่ให้ท�ำ
มากกว่าค�ำบ่งในลักษณะ ให้ท�ำ
เนื้อหาในส่วนที่เป็นข้อค�ำสอนในเรื่อง ฉบับเกรกาลใหม่ ปรากฏการใช้ค�ำว่า อย่า จ�ำนวน
70 แห่ง และปรากฏการใช้ค�ำว่า ควร จ�ำนวน 10 แห่ง ดังตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน ดังนี้ (เน้นตัวหนาโดย
ผู้ศึกษา)
		
		
		
		
		

(8) ควรอาวรณ์เกียรติแม่พ่อ		
กิริยาใดผิดฉบับพ้น			
(9) แม่พ่อพร้อมด้วยลูก		
เห็นผิดอย่าใจเบา			

กิริยาหนอให้ฝึกฝน
ควรกลับตนละทิ้งไป
สามคนผูกเสมอเงา
อย่าคาดโทษผู้มีคุณ

(Ouk Ou, 1972, p.62; ฉบับเกรกาลใหม่ แปลโดยผู้ศึกษา)

สัดส่วนความถี่ของการปรากฏใช้ค�ำว่า ควร กับค�ำว่า อย่า คิดเป็น 1 ใน 7 ส่วน แสดงให้
เห็นกลวิธี ทางภาษาในด้านการใช้ค�ำแสดงข้อค�ำสอนของวรรณกรรมค�ำสอนนี้ เน้นการใช้ค�ำบ่ง ไม่ให้ท�ำ
มากกว่าค�ำบ่งในลักษณะ ให้ท�ำ เช่นเดียวกับ ฉบับเกรกาล อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าใน ฉบับ
เกรกาลใหม่ ปรากฏการใช้ค�ำว่า ควร ในสัดส่วนที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับเรื่อง ฉบับเกรกาล
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การใช้ค�ำแสด งค�ำบ่ง ไม่ให้ท�ำ และ ให้ท�ำ ที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องดังกล่าว แสดงถึงขนบ
การประพันธ์ว รรณกรรมค�ำสอนและพลวัตทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างยุคสมัย กล่าวคือ
ฉบับเกรกาลทีส่ นั นิษฐานว่าแต่งขึน้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 และฉบับเกรกาลใหม่ทแี่ ต่งขึน้ ในพุทธศตวรรษ
ที่ 25 ผู้แต่งฉบับทั้งสองเรื่อง เลือกใช้ค�ำว่า อย่า มากกว่าค�ำว่า ควร เป็นสิ่งสะท้อนขนบการใช้ค�ำแสดง
การห้ามในวรรณกรรมฉบับซึง่ เป็นวรรณกรรมค�ำสอน ทัง้ นี้ การปรากฏใช้คำ� ว่า ควร ในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ จาก
ฉบับเกรกาล สู่ ฉบับเกรกาลใหม่ เป็นสิง่ แสดงถึงพลวัตทางภาษาทีป่ รากฏในวรรณกรรมค�ำสอนทัง้ สองเรือ่ ง
ดังกล่าว โดย วรรณกรรมค�ำสอนที่แต่งในช่วงหลัง แสดงถึงท่าทีและน�้ำเสียงที่ผ่อนปรนต่อผู้อ่านหรือ
นัยหนึ่งคือ ผู้ถูกอบรมสั่งสอน มากกว่าวรรณกรรมค�ำสอนที่แต่งขึ้นในสมัยก่อนหน้า

สรุป
ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่ วรรณกรรมค�ำสอนของเขมรที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างยุคสมัย
กันราวสามร้อยปี คือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 และพุทธศตวรรษที่ 25 ปรากฏลักษณะร่วมและแตกต่าง
กันที่แสดงถึงพลวัตตลอดจนพัฒนาการการประพันธ์วรรณกรรมค�ำสอนของเขมร ได้แก่ ฉันทลักษณ์และ
ประวัติความเป็นมา การด�ำเนินเนื้อเรื่อง การใช้ค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ค�ำสอนทั้งสองเรื่องนี้
ฉันทลักษณ์ที่ใช้ประพันธ์ ฉบับเกรกาล และ ฉบับเกรกาลใหม่ คือ บทพรหมคีติ ซึ่งเป็น
ฉันทลักษณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมค�ำสอนของเขมรในยุคสมัยร่วมกันเพียงบางเรื่อง โดยฉบับเกรกาลมี
เนื้อหาสั้นกระชับกว่าฉบับเกรกาลใหม่ คือ 36 บท ส่วนฉบับเกรกาลใหม่มีความยาว 149 บท พระภิรมย์
ภาษาอูผู้แต่งฉบับเกรกาลใหม่ ได้ระบุชัดเจนว่าน�ำต้นเค้ามาจากเรื่องฉบับเกรกาลที่มีอยู่เดิมมาเรียบเรียง
และแสดงอรรถาธิบายเพิม่ เติม นอกจากนี้ ผูแ้ ต่งได้เพิม่ เติมข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่ ช่วงเวลาทีแ่ ต่งและชือ่ ผูแ้ ต่ง
ไว้ในตัวบท ซึ่งใน ฉบับเกรกาล ของเดิมไม่ได้ระบุไว้ ถือเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของผลงานด้วยการระบุ
ข้อมูลศักราชที่แต่งคือ พ.ศ. 2465 และระบุชื่อผู้แต่งอย่างชัดเจนในงานประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่
การด�ำเนินเรื่องเนื้อหาตัวบทของฉบับเกรกาล มีส่วนน�ำสามบทแรกก่อนขึ้นต้นข้อค�ำสอน
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแต่งแต่ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาการแต่งและไม่ได้ระบุว่าใครคือผู้แต่ง และเริ่ม
ต้นข้อค�ำสอนด้วยการแนะน�ำข้อควรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมคือการตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อท�ำหน้าที่ของตนเอง
แล้วจึงแสดงข้อค�ำสอนต่าง ๆ เนื้อหาส่วนท้ายกล่าวเน้นย�้ำให้บุตรหลานจดจ�ำค�ำสอน พร้อมทั้งขอให้ค�ำ
สอนเหล่านี้บังเกิดผล ส่วนฉบับเกรกาลใหม่ เนื้อหาส่วนน�ำก่อนเริ่มเข้าสู่ข้อค�ำสอนปรากฏวัตถุประสงค์
การแต่ง ช่วงเวลาที่แต่งและระบุว่าน�ำต้นเค้าจากฉบับเกรกาลมาเรียบเรียงเป็นฉบับเกรกาลใหม่ เริ่มต้น
ข้อค�ำสอนด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นนามธรรม คือเกียรติของมารดา บิดา แล้วจึงเข้าสู่ข้อค�ำสอนต่าง ๆ
ส่วนท้ายตัวบทผู้แต่งเน้นย�้ำให้ลูกหลานจดจ�ำและน�ำข้อค�ำสอนไปใช้คล้ายกับฉบับเกรกาล โดยได้ระบุว่า
ผูแ้ ต่งคือพระภิรมย์ภาษาอู และจบเนือ้ หาด้วยการตัง้ จิตอธิษฐานของผูแ้ ต่ง ขอให้ตนเองและวงศ์ญาติได้รบั
ผลบุญกุศลตลอดจนมีความสุขความเจริญจากการเรียบเรียงและเผยแพร่วรรณกรรมค�ำสอนนี้
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การใช้ค�ำแสดงค�ำบ่ง ‘ไม่ให้ท�ำ’ และ ‘ให้ท�ำ’ ที่ปรากฏในวรรณกรรมทั้งสองเรื่องดัง
กล่าว แสดงถึงขนบการประพันธ์วรรณกรรมค�ำสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมต่างยุคสมัย กล่าวคือ
ผู้แต่งฉบับทั้งสองเรื่อง เลือกใช้ค�ำว่า อย่า มากกว่าค�ำว่า ควร เป็นสิ่งสะท้อนขนบการใช้ค�ำบ่ง ไม่ให้ท�ำ
มากกว่า ‘ให้ท�ำ’ ในวรรณกรรมค�ำสอน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดส่วนการปรากฏใช้ค�ำบ่งดังกล่าว
พบว่า จาก ฉบับเกรกาล สู่ ฉบับเกรกาลใหม่ ปรากฏใช้ค�ำว่า ควร ในสัดส่วนที่มากขึ้น เป็นสิ่งแสดงถึง
พลวัตทางภาษาทีป่ รากฏในวรรณกรรมค�ำสอนทัง้ สองเรือ่ งนี้ โดย ฉบับเกรกาลใหม่ ทีแ่ ต่งในช่วงหลัง แสดง
ถึงท่าทีและน�้ำเสียงที่ผ่อนปรนต่อผู้ถูกอบรมสั่งสอน มากกว่า ฉบับเกรกาล สะท้อนให้เห็นว่า วรรณกรรม
ค�ำสอนที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างยุคสมัยกัน แม้จะเป็นต้นเค้าจากเรื่องเดิม แต่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันส่งผลให้
การใช้ ภ าษาและมโนทั ศ น์ ข องผู ้ ใช้ ภ าษาขั บ เคลื่ อ นไป ผู ้ แ ต่ ง ที่ เ ป็ น ปราชญ์ ด ้ า นอั ก ษรศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ยอ่ มต้องค�ำนึงถึงสิง่ นี้ จึงได้ปรับปรนให้วรรณกรรมค�ำสอนทีป่ ระพันธ์ขนึ้ ในยุคหลังกลมกล่อม
ยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยโดยยังคงไว้ซึ่งแนวคิดหลักของวรรณกรรมค�ำสอนต้นเค้าเดิม
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