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Abstract 
  The objective of this qualitative research was to study and 
compare the composition of the literature on Subin Khamkap of 
the Department of Fine Arts and the Cambodian Language version 
of Subin Kumara, which includes writing style, plot, theme, setting, 
characters and value of story. Descriptive analysis including giving 
examples and opinions were used in the research. The study 
found that 1)authorship forms in Subin Khamkap of Fine Arts 
Department version consist of 3 types of epic poems which are 
Surangkhana 28, Chabang 16 and Yanee 11 Soben Koma in the 
Cambodian language version was composed by using 3 types of 
ancient Cambodian poetry, such as the Kakakhadhi, the Phnom 
Nol, and the Bhrom Khiti. 2)The plots of Subin Khamip 

                                                           
1อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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Department of Fine Arts and the Khmer version of Subin Kumarn 
is the same which is a conflict amongst the characters, for 
example, Subin and his mother. Subin has faith in Buddhism, 
being aware of the value of the ordination, but his mother does 
not believe in Buddhism. This makes the critical conflict of the 
story. The author of the story wrote the falling action. The details 
of that falling action address "Subin's mother sleeps in the forest 
and dreams about Yama who is after her for taking her to the hell 
from her proclivity”. Dignity of merit from the ordination Made her 
escape from being thrown into the fire of the hell. Finally, she 
turned to make merit. Upon her death, she was born in the 
second heaven where Indra dwells. Preta Neasat received a 
portion of merit to be born as an angel in heaven. Subin attained 
Nirvana3) Both themes of Subin Khamkap of Fine Arts Department 
version and Subin Kumara of the Cambodian Language version 
have the identical theme which mentions that by virtue of 
ordination of children, it will help redeem the sins of the parents 
and enable the parents to go to heaven.4)Setting in Subin 
Khamkap 4) Setting of both versions shared the same 
characteristics; they are realistic and surrealistic settings.5)There 
are four main characters in Subin Khamkap of the Fine Art 
Department which are Subin Kumara, Hunter Neasart, Mrs. 
Suphakee Neasart, and Savadhi Ruler whereas there are three 
main characters in Subin Khamkap of the Cambodian Language 
Version which are Subin Kumara, Hunter Neasart, and Mrs. Hunter 
Neasart (Unnamed).  
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 For the values of Subin Khamkap of Fine Arts 
Department edition, there are two characteristics:: realistic setting 
with realistic characteristics and superstition.  For realistic 
characteristics, the authors uses Thai society, traditions and 
culture in the author's time as a model such as the city of 
Savadhi, forest, and villages. For superstition, the author uses hell 
and heaven setting. On the other hand, for the Cambodian 
language version, there are 2 characteristics: realistic and natural, 
for example, forest, homes, and temples. For supernatural 
settings, the author addresses hell and heaven in the Cambodian 
Language. The concepts of this supernatural settings between Thai 
and Cambodia are both similar and different. For the similar 
concepts, the author addresses belief in dreams, hell and heaven, 
Dhamma principles (instability), ordination, and wrist-binding 
ceremony. For different concepts, the concentration of Fine Arts 
Department edition is society and cultures, for example, birth 
ceremony, wrist-binding ceremony, ordination ceremony, funeral 
ceremony, food-offering ceremony, Songkran Festival, Buddhist 
Lent, Bringing Sands to Temple Ceremony, robe-offering 
ceremony, international contacting, food, clothes, weapons, and 
money. The motto of thought and belief about loyalty in the 
monarchy, kindness to help each other, and beliefs about 
auspicious time. However, the Cambodian language version 
focuses on the virtue of the ordination, portrayal of emotions, 
mourning the grief of a mother having to be separated from her 
child even the mother threatened to consume poison, kill herself 
if the suicide, and there is no content about the monarchy. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นวิจัย เชิ งคุณภาพมีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา
เปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณกรรมเรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร 
และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ด้านรูปแบบการประพันธ์ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง 
ฉาก ตัวละคร และคุณค่าของเนื้อเรื่อง  โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์พร้อม
ยกตัวอย่างและแสดงข้อคิดเห็น ผลการศึกษา พบว่า 1)รูปแบบการประพันธ์ใน
สุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร แต่งโดยใช้ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ 3 ชนิด 
ได้แก่ กาพย์สุรางคนางค์ 28 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์ยานี 11 ส่วนสุบินกุมาร 
ฉบับภาษาเขมร นั้น แต่งโดยลักษณะค าประพันธ์เขมรโบราณ 3 ชนิด คือ บท
กากคติ บทพ โนล และบทพรหมคีติ  2)โครงเรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับกรม
ศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมรเหมือนกัน มีการเปิดเรื่องโดยบทไหว้
ครู มีการด าเนินเรื่องโดยสร้างปมปัญหาของเรื่อง มีปมขัดแย้งระหว่างสุบินกับ
มารดา มีจุดสุดยอดของเรื่องตอนมารดาฝันว่าตกนรกแล้วได้รับอานิสงส์การ
บวชจากสุบิน ท าให้ไม่ต้องรับผลกรรมในนรก มีจุดคลี่คลายปมปัญหาตอนที่
มารดาตื่นจากการหลับฝันก็ตระหนักถึงอานิสงส์ของการบวช ยินยอมให้ลูกได้
บวช ตอนจบของเรื่อง บิดามารดาได้ขึ้นสวรรค์ สุบินได้บรรลุนิพพาน  3)แก่น
เรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร 
เหมือนกัน คือแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งจะช่วยไถ่
บาปของบิดามารดาและท าให้บิดามารดาได้ขึ้นสวรรค์  4)ฉากในสุบินค ากาพย์ 
ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมรเหมือนกัน มี 2 ลักษณะ คือ
ฉากเหมือนจริง และมีฉากลักษณะเหนือความเป็นจริงตามธรรมชาติ เพียงแต่
สุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมรจะมีฉากและรายละเอียดของฉากน้อยกว่าสุบิน ค า
กาพย์ ฉบับกรมศิลปากร 5)ตัวละครหลักฉบับกรมศิลปากรมี 4 ตัว คือ สุบิน
กุมาร พรานเนสารท  ภรรยาคือนางสุภาคี และพระเจ้ากรุงสาวัตถี  แต่ฉบับ
ภาษาเขมร มีตัวละครหลัก 3 ตัว คือสุบินกุมาร พรานเนสารท  และภรรยาที่ไม่
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มีชื่อ โดยแบ่งตัวละครออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ท าบาปและฝ่ายที่ประพฤติ
ธรรม     
 คุณค่าของเนื้อเรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร 
ฉบับภาษาเขมร มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน  ส่วนที่เหมือนกันคือแนวคิด
ในด้านพุทธศาสนา ส่วนที่ต่างกัน คือฉบับกรมศิลปากรจะเน้นที่สังคมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย แต่ฉบับภาษาเขมรเน้นที่อานิสงส์ของการบวช การ
พรรณนาอารมณ์ความรู้สึก ความอาลัยอาวรณ์ ความทุกข์โศกของมารดาที่
จะต้องแยกจากบุตร  
ค าส าคัญ:  สุบนิค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร, สุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร 
 

บทน า 
 สุบินกุมารนับเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีการแทรกหลัก
คติธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยชี้ให้เห็นโทษของการท าบาป คุณของ
การท าบุญ และชักจูงให้คนประพฤติแต่ความดี 
 ปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีวรรณกรรมที่เก่ียวกับสุบินกุมารนีห้ลาย
ส านวน ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ภาคกลาง ที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร มีวรรณกรรมเรื่องนี้
อยู่ 15 ส านวน วัดราชาธิวาส 1 ส านวน ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ซึ่งปัจจุบันคือสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา 1 ส านวน วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช มี 6 ส านวน (วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์ , 2526, หน้า 27-
35) วัดจันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี 1 ส านวน (สุนันท์ อุดมเวช, 2530, หน้า 
36-39) วัดพิกุลทอง จังหวัดราชบุรี 1 ส านวน (อภิชญา แก้วอุทัย และจอม
ขวัญ สุทธินนท์, 2556, หน้า 35-48) พระหลาก เอกธมฺโม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 1 ส านวน (เกษม ขนาบแก้ว, 2548 ) 
           นอกจากนี้ยังมีสบุินส านวนมอญ ที่อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดปทุมธานีที่
มีเนื้อหาเหมือนไทย แต่ใช้ภาษาต่างกัน (วโิรจน์  ผดุงสนุทรารักษ์, 2526, หน้า 
39)   

วา
รส
าร
พกุิ
ล



      วารสารพิกุล ปีที ่19  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน  2564 
 

 

210 

           ส่วนสุบินที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นถึง 2 ครั้ง คือสุบินค ากาพย์ ฉบับกรม
ศิลปากร มีการพิมพ์ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2447 และ พิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อปี  พ.ศ.
2509 ฉบับที่กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิง
ศพขุนอภิพัฒน์ภักดีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น าไปจัดท าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์(E-book)เผยแพร่ในอินเทอร์เนตอีกด้วย  

ในพระราชอาณาจักรกัมพูชาก็ปรากฏว่ามีเรื่องสุบินกุมารเช่นกัน คือ
สุบินกุมาร ที่จัดพิมพ์โดยพุทธศาสนบัณฑิต ส่วนเร่ืองประวัติความเป็นมาและผู้
แต่งนั้นไม่ชัดเจน มีการอธิบายวัตถุประสงค์การแต่งไว้ว่า 
 

เรื่องสุบินกุมารนี้ เป็นเรื่องที่นักประพันธ์เขมรสมัย
โบราณแต่งขึ้นเป็นบทกวีต่างๆมีบทกากคติเป็นต้น 
โดยไม่ปรากฏนามผู้แต่ง และปีศักราช ทุกๆวัดวา
อารามที่ประเทศกัมพูชาแต่งเพื่อให้เด็กที่อยู่ในวัดได้
เรียน เพื่อให้เด็กได้รู้หนังสือรู้เรื่องนิทานที่พัฒนาไป
ตามความเชื่อและประเพณีของคนเขมรด้วย 
(ររឿងសុបិនកុមារ, 2502) 

 
 เมื่อพิจารณาวรรณกรรมเขมรเรื่องนี้ ในด้านลักษณะค าประพันธ์ 
พบว่าแต่งด้วยค าประพันธ์ร้อยกรองเขมรโบราณ 3 ประเภท คือบทกากคติ บท
พรหมคีติ และบทพ โนล ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะเปรียบเทียบสุบินกุมารทั้งสอง
ฉบับนี้ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันหรือไม่ อีกทั้งผู้ศึกษายังเห็นว่า
วรรณกรรมเขมรเรื่องนี้มีจ านวนทั้งหมด 26 หน้าไม่รวมอารัมภบท และบัญชี
หนังสือที่อยู่ท้ายเล่ม แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ สุบินค ากาพย์ ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 108 หน้า ท าให้เห็นความแตกต่างของจ านวนหน้าที่มีถึง 82 หน้า จึง
พอประเมินความละเอียดของเนื้อเรื่องทั้ง 2 ฉบับว่ามีความแตกต่างกันมาก 
ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า สุบินค ากาพย์ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับ
ภาษาเขมรนี้น่าจะมีความเหมือนและแตกต่างกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณกรรมเรื่องสุบินค ากาพย์ 
ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ด้านรูปแบบการประพันธ์ 
โครงเรื่อง แก่นเร่ือง ฉาก ตัวละคร และคุณค่าของเนื้อเรื่อง  
  

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. เรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร ที่น ามาใช้ในการศึกษา
เปรียบเทียบในครั้งนี้จะยึดถือฉบับหนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ      
ขุนอภิพัฒน์ภักดี (ตา ยิ่งเจริญ) ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง  วันที่  11 
ธันวาคม พุทธศักราช 2509 เป็นหลัก  
 2. สุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ที่น ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบคร้ัง
นี้ยึดถือฉบับพุทธศาสนบัณฑิตที่จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 ในปีพ.ศ. 2502 ที่กรุง
พนมเปญ เป็นหลัก  
 3. การศึกษาคร้ังนี้จะเปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่ 
รูปแบบการประพันธ์ โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉาก ตัวละคร และคุณค่าของเนื้อ
เร่ืองสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. การแปลสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร จากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
นี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการแปลถอดความ โดยเน้นความหมาย และส านวนภาษาไทย
เป็นหลัก เพื่อให้ได้เนื้อความชัดเจนและเข้าใจง่าย อีกทั้งยังไม่เน้นฉันทลักษณ์
ด้วย 
 2. ด้านค าศัพท์และการเรียงค ามีการก าหนดดังต่อไปนี้  
   2.1 รูปค าศัพท์ ที่ปรากฏในสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร มีรูป
ค าศัพท์และความหมายเหมือนกับสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร เช่น  เช่น  
បង្គ ំ แปลว่า บังคม 
  2.2. รูปค าศัพท์ ที่ปรากฏในสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ที่มี
รูปค าศัพท์เหมือนกับสุบินค ากาพย์ฉบับกรมศิลปากร แต่ส านวนภาษาแตกต่าง
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กัน จะใช้ตามส านวนภาษาไทยเป็นหลัก เช่น ឳកូនរត័្នកំព្រា  แปลว่า 
โอ้ลูกแก้วก าพร้า ไม่ใช้ โอ้ลูกรัตน์ก าพร้า    
           3. ด้านการเรียงค า จะใช้วิธีการเรียงค าตามลักษณะภาษาไทย เช่น 
នាង្ទៅខ្ម ី  แปลว่า นางรีบไป ไม่ใช่ นางไปรีบ 
           4. สุบิน (ก) หมายถึง สุบินค ากาพย์ ฉบับศิลปากร ที่พิมพ์เป็นหนังสือ
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ คุณอภิพันฒน์ภักดี (ตา ยิ่งเจริญ)  
 5. สุบิน (ข) หมายถึง สุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ที่จัดพิมพ์โดยพุทธ
ศาสนบัณฑิต  

 6. การอ้างอิงตัวอย่างค าประพันธ์ หรือข้อมูลจากค าประพันธ์ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจทานข้อมูล ผู้ศึกษาจึงขอใช้วิธีระบุหน้าจากหนังสือ
ต้นฉบับสุบินค ากาพย์ หรือสุบินกุมาร ดังนี้ น.1 หมายถึง หน้าที่ 1 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1.ขั้นศึกษาค้นควา้ และรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  1.1 วรรณกรรมเร่ืองสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร พิมพ์
เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนอภิพัฒนภักดี (ตา ยิง่เจริญ). 
   1.2 วรรณกรรมเร่ืองสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ที่จัดพิมพ์
โดยพุทธศาสนบัณฑิต ณ กรุงพนมเปญ 
   1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นแปลวรรณกรรมเร่ืองสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร โดยแปลจาก
จากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย ใช้วิธีการแปลถอดความโดยเนน้ความหมาย ให้มี
ส านวนภาษาไทย และไม่เนน้ฉนัทลักษณ์ 
 3.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  
  เปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณกรรม ได้แก่ รูปแบบการประพันธ์ 
โครงเรื่อง แก่นเร่ือง ฉาก ตัวละคร และคุณค่าของเนื้อเรื่องสุบินค ากาพย์ ฉบับ
กรมศิลปากร และสบุินกุมาร ฉบับภาษาเขมร  
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 4. ขั้นสรุปผลการวิเคราะห์   
  ใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive analysis) พร้อมยกตัวอย่าง
และแสดงข้อคิดเห็น  
 5. ขั้นเรียบเรียงผลการศึกษา ตรวจทานแก้ไข และจัดท ารูปเล่ม 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของวรรณกรรมเรื่องสุบินค า
กาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ด้านรูปแบบการ
ประพันธ์ โครงเร่ือง แก่นเรื่อง ฉาก ตัวละคร และคุณค่าของเนื้อ ผลการศึกษา
สรุปว่าลักษณะค าประพันธ์ในสุบิน (ก) แต่งโดยใช้ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ 3 
ชนิด ได้แก่ กาพย์สุรางคนางค์ 28 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์ยานี 11 ส่วนสุบิน 
(ข) นั้น แต่งโดยลักษณะค าประพันธ์เขมรโบราณ 3 ชนิด คือ บทกากคติ บทพ 
โนล และบทพรหมคีติ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า บทกากคติของเขมรเหมือนกับ
กาพย์สุรางคนางค์ 28 ของไทย บทพ โนล ของเขมรเหมือนกับกาพย์ฉบัง 16 
ของไทย และบทพรหมคีติของเขมรเหมือนกับกาพย์ยานี 11 ของไทย และมี
ลักษณะการใช้กาพย์กับเนื้อหาของเร่ือง ดังนี้  
 1. สุบิน (ก) ใช้กาพย์ยานี พรรณนาความ แต่งบทไหว้ครู และจบเรื่อง 
แต่สุบิน (ข) ใช้บทกากคติ การพรรณนาความ  แต่งบทไหว้ครูแล้วต่อด้วยการ
เล่าเร่ือง และตอนจบเร่ือง  
 2. สุบิน (ก) มักใช้กาพย์สุรางคนางค์พรรณนาหรือบรรยายความ 
เหมือนกับสุบิน (ข) ในบทกากคติ  
 3. สุบิน (ก) มักใช้กาพย์ฉบัง ในการพรรณนาหรือบรรยายความ แต่
สุบิน (ข) มักใช้บทพ โนลในส านวนที่กระแทกกระทั้น แสดงความโกรธเกรี้ยว 
เป็นบทที่มีเสียงหนัก จังหวะกระชับ  
 4. สุบิน (ข) ใช้บทพรหมคีติบรรยายความทุกข์โศก ความเวทนา ร่ าไห้ 
ร าพึงร าพัน เป็นบทที่โหยหวน  วา
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 แสดงให้เห็นว่าลักษณะค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ของไทย
และของเขมรนั้นมีแบบอย่างฉันทลักษณ์ที่มาจากต ารากาพย์สารวิลาสินี และ
กาพย์คันธะของอินเดียเหมือนกัน เพียงแต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน 
 โครงเรื่องสุบิน(ก) และสุบินกุมาร (ข)เหมือนกัน มีการเปิดเร่ืองโดยบท
ไหว้ครู มีการด าเนินเร่ืองโดยสร้างปมปัญหาของเรื่อง มีปมขัดแย้งระหว่างสุบิน
กับมารดา สุบินที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของการ
บวชและบรรลุนิพพาน แต่มารดานั้นกลับตรงกันข้ามกับสุบิน ไม่เห็นด้วยที่จะ
ให้สุบินบวช มีจุดสุดยอดของเรื่องตอนมารดาฝันว่าตกนรกแล้วได้รับอานิสงส์
การบวชจากสุบิน ท าให้ไม่ต้องรับผลกรรมในนรก มีจุดคลี่คลายปมปัญหาตอน
ที่มารดาตื่นจากการหลับฝันก็ตระหนักถึงอานิสงส์ของการบวช ยินยอมให้ลูกได้
บวช ตอนจบของเร่ือง บิดามารดาได้ขึ้นสวรรค์ สุบินได้บรรลุนิพพาน   
 ส่วนแก่นเรื่องทั้งสุบิน(ก)และ(ข) เหมือนกัน คือ แสดงให้เห็นถึง
อานิสงส์ของการบรรพชาอุปสมบท ซึ่งจะช่วยไถ่บาปของบิดามารดาและท าให้
บิดามารดาได้ขึ้นสวรรค์  
 ฉากในสุบิน(ก) มี 2 ลักษณะ คือฉากเหมือนจริงที่มีลักษณะสมจริง ใช้
สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยในสมัยของผู้แต่งเป็นต้นแบบ เช่น ฉากกรุง
สาวัตถีมีการบรรยายถึงปราสาท ท้องพระโรง ก าแพงเมือง ป้อมปืน  บ้าน วัด
ตรอกทาง คุก ร้านขายของ เรือส าเภาจีน อังกฤษที่มาเทียบท่าเรือเพื่อมาติดต่อ
ค้าขาย ฉากป่าบรรยายถึงป่า มีสิงสาราสัตว์นานาชนิด ภูเขา หุบเหว หมู่บ้าน 
และมีฉากลักษณะเหนือความเป็นจริงตามธรรมชาติ เช่น ฉากนรก ได้บรรยาย
ถึงพระยายมเจ้ากรุงบาดาล หมู่เสนาจัตุโลกบาล ชื่อและลักษณะของขุมนรก 
ทั้ง 8 ขุมที่มีขนาดกว้างลึกแตกต่างกันไป คือ สัญชีพนรก กาฬสูตร สังฆาฎนรก 
มหาโรรูพเลา ดาปน์นรก มหาดาปน์นรก มหาวิจีนรก การบรรยายฉากนรกที่ดู
น่าเกรงขาม จึงท าให้คนเกรงกลัวต่อการท าบาป  ฉากสวรรค์ บรรยายถึง
ลักษณะความงามของวิมานเจ็ดชั้น มีนางอัปสรสวรรค์ และเหล่าเทพบุตร ท า
ให้คนอยากบวช อยากท าบุญกุศล เมื่อตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ ส่วนฉากในสุบิน
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(ข)มี 2 ลักษณะ คือลักษณะเหมือนจริงเป็นธรรมชาติ เช่น ฉากป่า  บ้าน วัด 
และลักษณะเหนือธรรมชาติ เช่น ฉากนรกสวรรค์ 
 ตัวละครในสุบิน(ก)มี 4 ตัว คือ สุบินกุมาร พรานเนสารท ภรรยาคือ
นางสุภาคี และพระเจ้ากรุงสาวัตถี แต่สุบิน(ข) มีตัวละคร 3 ตัว คือสุบินกุมาร 
พรานเนสารท และภรรยาที่ไม่มีชื่อ ในสุบิน(ก)และสุบิน(ข)กล่าวถึงลักษณะของ
สุบิ น ว่ า เป็น เด็ กที่ มี ลั กษณะอ่ อนน้ อมถ่ อมตน  มี ค ว ามกตัญญู รู้ คุณ  
ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสือ เป็นตัวแทนฝ่ายประพฤติธรรม พรานเน
สารทบิดาของสุบิน ภรรยาของพรานเนสารทมารดาของสุบินเป็นตัวแทนฝ่าย
ท าบาป  ในสุบิน(ก)บรรยายถึงพรานเนสารทมีอาชีพล่าสัตว์ รูปร่างลักษณะสูง 
มีหนวดเครา ผมสีดอกเลา ได้ถวายตัวเป็นทหารได้รับพระราชทานอาวุธเป็นธนู 
เกาทัณฑ์ กระบี่ส าหรับรับราชการทหาร เป็นคนชอบดื่มสุราและล่าสัตว์ ไม่
ชอบท าบุญ เมื่อตายไปก็กลายเป็นเปรต นางสุภาคีภรรยาของพรานเนสาทไม่ได้
มีการบรรยายถึงการท าบาปชัดเจนเหมือนพรานเนสาท มีรูปร่างลักษณะงาม 
เกล้ามวยผม มีหน้าที่หุงหาอาหาร เลี้ยงดูบุตร เชื่อฟังสามี  เป็นคนหลงผิด 
เพราะอยากให้ลูกมีอาชีพเป็นพรานเหมือนพ่อ จึงห้ามไม่ให้ลูกบวช แต่สุดท้ายก็
ส านึกบาป หมั่นท าบุญ และบวชให้ลูกจนได้ขึ้นสวรรค์  ในสุบิน(ข)กล่าวถึง
ภรรยาของพรานเนสารท มักใช้ค าเรียกว่า “นาง” โดยไม่ได้ระบุชื่อเป็นคนที่รัก
และห่วงใยลูกมาก ในสุบิน(ก)มีเจ้ากรุงสาวัตถี เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองที่มี
อ านาจสูงสุด ก าหนดให้มีการสักเลกให้กับไพร่เพื่อรับราชการแผ่นดิน ทรง
เมตตากรุณาต่อพรานเนสารทเป็นอย่างยิ่ง ทั้งให้ยศศักดิ์ ทรัพย์สินเงินทอง และ
พระราชทานงานศพ ทรงรับอุปถัมภ์งานบวชให้กับสุบิน  
 จะเห็นว่ามีชื่อตัวละคร คือ สุบินกุมาร ซึ่งไปพร้องกับชื่อชาดกเรื่อง
หนึ่งในปัญญาสชาดก คือ สุบินชาดก มีการตั้งชื่อเหมือนกันคือสุบินกุมาร และ
มีเนื้อหาตอนสุบินบวชที่คล้ายคลึงกัน แต่เนื้อหาและตัวละครอื่นๆ ต่างจาก
สุบินชาดก จึงสันนิษฐานได้ว่าวรรณกรรมสุบินค ากาพย์ และสุบินกุมารมีที่มา
จากสุบินชาดกเพียงการตั้งชื่อเรื่อง และการบวชเท่านั้น อีกทั้งวรรณกรรมทั้งวา
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สองฉบับนี้ก็ไม่ได้มีลักษณะของชาดกที่กล่าวถึงปรารภ (เรื่องปัจจุบันวัตถุ) การ
เล่าเร่ือง (อดีตวัตถุ) คาถา อธิบายคาถา และสโมธาน (สรุปเรื่อง)  
 คุณค่าของเนื้อเรื่องสุบิน(ก) และสุบินกุมาร(ข) มีทั้งส่วนที่เหมือนกัน
และต่างกัน  ส่วนที่เหมือนกันคือความคิดและคติความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อ
เรื่องความฝัน  นรกสวรรค์  หลักธรรมเรื่องอนิจจังคือความไม่ เที่ยง ประเพณี
การบวช  การรับขวัญ ส่วนที่ต่างกัน คือสุบิน(ก)จะเน้นที่สังคมและวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ไทย ได้แก่ ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีการเกิด การ
ท าขวัญ การบวช  การท าศพ การท าบุญตักบาตร  ประเพณีสงกรานต์  วัน
เข้าพรรษา ขนทรายเข้าวัด การทอดกฐินผ้าป่า อาหารการกิน  การแต่งกาย  
อาวุธ  เงินตรา สภาพสังคมในสมัยที่มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศ การ
ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นต้น คติทางความคิดและความ
เชื่อ ได้แก่ ความจงรักภักดีในสถาบันกษัตริย์ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน ความ
เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม แต่สุบิน(ข)เน้นที่อานิสงส์ของการบวช การพรรณนาอารมณ์
ความรู้สึก ความอาลัยอาวรณ์ ความทุกข์โศกของมารดาที่จะต้องแยกจากบุตร 
ถึงขนาดมารดาขู่จะกินยาพิษฆ่าตัวตายหากสุบินออกบวช และไม่มีเนื้อหา
เก่ียวกับสถาบันกษัตริย์   
 จากการศึกษาเปรียบเทียบในด้านคุณค่าของเนื้อเรื่องตามข้างต้นแล้ว 
ผู้ศึกษายังได้พบว่าสุบิน(ก)มีสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติที่ชัดเจนเด่นชัดกว่า สุบิน(ข) มีการบรรยายเหตุการณ์ในเรื่องอย่าง
ละเอียด  ในส่วนสุบิน(ข)เพียงบรรยายการบวชแต่ไม่ได้บรรยายอย่างละเอียด
เป็นพิธีการเป็นขั้นตอน   
  

 ดังตัวอย่างสุบิน (ก)  
 การบวชเป็นจุดส าคัญของเรื่อง ที่แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งน่าจะมีความรู้
และประสบการณ์เป็นอย่างดี เร่ิมตั้งแต่การปลงผมบวช การแห่นาคทักขิณาวัฏ 
ตลอดจนพิธีการภายในโบสถ์ ดังตอนปลงผมบวช มีใจความว่า  
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  มีองค์การสั่ง  ให้เชิญนาคนั่ง บนบิญจาทอง 
 พระสงฆ์แปดรูป  ยืนมุมละสอง  น้ าใส่ขันทอง 
 เสกสระเกศา 
 
  จบพระปริตร จึ่งราชบัณฑิต พับมีดด้ามงา 
 ขูดขนงปลงผม  ตัดเจียนขา น้ ารดกายา 
 ช าระมลทิน 
  ให้สรงน้ าหอม ได้ร้อยกลออม ขัดสีขมิ้น 
 ผิวเนื้อสุขอร่าม งามเหมือนพระจันทร์ ลูบทารสกลิ่น 
 กระแจะจวงจันทน์ (น.93)  

 การแห่นาคเวียนทักขิณาวัฏ  

  เวียนทักขิณาวัฏ    เป็นสุขศรีสวัสดิ์   สมโภชท าขวัญ 
 ถ้วนสิบเอ็ดรอบ      ดับเทียนโบกขวัญ พลูจิ้มน้ ามัน 
 เฉลิมหน้านคา (น.95) 
 
 พิธีการภายในโบสถ์ 
  เจ้านาคจากกุญชร      เปลื้องอาภรณ์แต่งตัวใหม่ 
 ให้นุ่งทิพโกไสย          ห่มผ้าขาวโขมพัตรา 
  เข้าในพระอุโบสถ        อันก าหนดพัทธสีมา 
 นิมนต์พระอุปัชฌาย์         ลงมานั่งเป็นประธาน... (น.98)  
 
 แต่สุบิน (ข) ไม่มีพิธีกรรม การละเล่น และมหรสพ แบบสุบิน (ก) มี
เพียงกล่าวถึงเร่ืองการบวชบ้าง แต่ไม่ละเอียด เช่น  
           ค าประพันธ์ 

សុបិនវនាា   ម្តា យទ ើយលីលា  វវ លលវ ងង្កកគគង្  
បានដល់សំណាក់ ព្ររូអាចារយទោង្  ទ ៀនធូបផ្កា
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គង្   ចូលថ្វា យបូជា  ។   សំពះសូកគន សួ   អាចា
រយបំបួស  ទោយចិត្ាសទ្ធា  បានផ្កសាកទេរ  បរ លថូ
េិទ ើយណា  ទៅកន ុង្សាសនា  ពុ ារត័្នឯង្ទោង្ ។  
 ំនុកបំរុង្   រស់ត្ម្កៃង្សង្ឃ   អរ នា ទនាះគង្  
ទោយពុ ាវចនា  កោគាប់កនៃង្  ទរៀនសូព្រត្ធក៌
គង្  តាកព្ររូព្របទៅ ។ (น.10) 
           ค าแปล 

สุบินวนัทา  แม่แล้วลลีา มุ่งย้อนกลับมา  
ถึงส านัก ของครูอาจารย์   เทียนธูปดอกไม้เข้าไปถวายบชูาฯ 
ไหว้ขอบวช  อาจารยผ์ู้บวช  ด้วยจิตศรัทธา   ได้เป็นสามเณร 
บริบูรณ์แล้วหนา   อยู่ในศาสนา  พุทธรัตน์แล้วเทอญฯ 
ท านบุ ารุงทัว่ทั้งพระสงฆ์อรหันตน์ั้นด้วย  ดว้ยพุทธวจนา  ถูกต้องที่สุด   เล่า
เรียนพระธรรม   ตามครูสั่งสอนฯ 
 
 ตัวอย่างเหตุการณ์ในนรก 
 สุบิน (ก) ตอนที่กล่าวถึงนางสุภาคีถูกพระยายมโยนลงหม้อไฟกัลป์ 
แต่มีดอกบัวรองรับตัวนางและมีฝนสวรรค์ตกลงมา  
 ...เดชะบุญลูกบวชตัว บันดาลดอกบัว 
ผุดขึ้นกลางเปลวอัคคี 
 บัวทองบานรับชนนี กลีบกลิ่นมาลี 
ก็หอมระรื่นชื่นใจ 
 ฝนสวรรค์ตกลงด้วยไว เปนเมล็ดใหญ่ใหญ่ 
ก็เย็นคือหยาดคงคา...(หน้า 63) 
 ...เดชะเจ้าเปนชี  บารมีให้เห็นคุณ 
บัวทองผุดด้วยบุญ   รับแม่ไว้ได้รอดตัว 
 ฝนทิพตกลงทับ  ถ่านเพลิงดับหม้อแตกรั่ว 
ยมบาลเห็นพึงกลัว  เขาพาแม่มาส่งคืน... (หน้า 66) 
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 แต่สุบิน (ข) กล่าวถึงนางถูกพระยมโยนลงไฟกัลป์ มีดอกบัวมา
รองรับถึง 3 ครั้ง ในครั้งที่ 3 ท าให้กระทะไฟกัลป์แตก แสดงให้เห็นถึงอภินิ
หาริย์และอานิสงส์จากการบวช ถึงแม้นจะตกนรกทนทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยัง
รอดพ้นจากนรก 
  ค าแปล 
 ยมบาลทิ้งนางลงไฟ  บัวทองผุดขึ้นประมาณเท่ากองราชรถฯเดชะผลบวช
ปรากฏ  รองรับเท้าช่วยเหลือ  ไม่มีรันทดเลยหนาฯ นางอยู่บนสุวรรณปทุมมา เดชะ
ศิลา สุบินได้บวชเป็นสามเณรฯ  ไปครอบโอบแม่ให้หลบยมบาลขึ้งโกรธก็ดึงกระชาก
หล่นไปฯ  โยนลงไปในหลุม ไฟลึกหนึ่งขนาดหนึ่งพันโยชน์ได้ฯ เดชะผลบุญอานิสงส์   
ลูกบวชประธาน พ านักอยู่ในพระพุทธศาสนาฯ  มีดอกบัวทองหนึ่งโสภาผุดรับบาทา
  นางนั้นให้ลอยขึ้นฯ ยมบาลจับได้ขา  โยนนางเข้าไปในกองไฟขนาดหนึ่ง
หมื่นโยชน์ยลฯ  เดชะลูกบวชเป็นผล ผลนั้นมาเกื้อหนุน กองไฟอเวจีฯมีดอกบัวทอง
ดอกหนึ่งบานฉับพลัน ผุดขึ้นจากมหานรกใหญ่นั้นฯ  รองบาทานางนั้นสูงจากไปนั้น
 ไม่มีความรุ่มร้อนเลยฯ  เดชะด้วยผลของศีล ที่สุบินบวชเป็นผลนั้นช่วย
คุ้มครองมารดาฯกระทะเหล็กหล่นแตกกระจาย  ดวงไฟทั้งสามก็ละลายดับไปฯ 
 ค าประพันธ์ 
 យកភ ុបាលទចាលនាង្កន ុង្ទ ៃ្ ើង្   ឈូកម្តស
គុះទ ើង្ព្របម្តេប ុនកង្រាជរថ  ។  ទត្ជះគលគន សួ
ព្របាកដ  ួលទជើង្គគត្់ឥត្បីរនាត្់ទ ើយណា  ។  
នាង្ឋិត្ទលើសុវេណ ប ុម្តទត្ជះសីលា  
សុបិលបានបួសសាកទេរ  ។ ទៅព្ររបឱបម្តា យ
បំបបរយកភ ុបាលខ្ឹង្ទខ្រ   ក៏ទកើចកន្ត្នាា ក់ធ្លៃ ក់ទៅ
 ។  ទបាះចុះទៅកន ុង្រទដា ទ ៃ្ ើង្កួយទនាះទព្រៅ
  ំ  ៊ំកួយាន់ទោជន៍បាន  ។  ទត្ជះគលអា
និសង្ឃម្តនកូនបួសព្របធ្លន   សំណាក់កន ុង្ព្រពះពុ ា
សាសនា ។  ម្តនឈូកម្តសកួយទសាកា  គុសព្រ 
បាទ្ធ  នាង្ទនាះអបេា ត្ខ្ពស់ទ ើង្ ។  យកភ ុបាល
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ទសាត្ចាប់បានទជើង្  ទចាលនាង្កន ុង្ទ ៃ្ ើង្  ំ
  ៊ំកួយកុ៉ឺនទោជន៍យល់  ។  ទត្ជះកូនបួសជាគល
គលទនាះកកគាល់កណាា លម្នអវចីី  ។  ម្តន
ឈូកម្តសកួយរកីខ្ច ី   គុសទ ើង្អំពីកោនរកធំ
ទនាះ  ។ ព្រ ព្រ ង្់បាទ្ធនាង្ទនាះ ខ្ពស់ពីទ ៃ្ ើ
ង្ទសាម ះ  ឥត្ព្រកោយទ ើយណា ។ ទត្ជះទ ត្ុគល
សីលាសុបិនបួសជាគលទនាះជួយរកាម្តា យ  ។  ខ្ាះ
បដកធ្លៃ ក់បបកខ្ចច ត្់ខ្ចា យ   ន្ក់ទ ៃ្ ើង្បីរលាយ  រលំ
រលត្់ទៅទោង្    ។ (น.14) 
 

การอภิปรายผล 
การศึกษาเปรียบเทียบสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบิน

กุมาร ฉบับภาษาเขมร มีรูปแบบการประพันธ์เหมือนกัน ส าหรับสุบินค ากาพย์ 
ฉบับกรมศิลปากร ใช้ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ 3 ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 
กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ส่วนสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ใช้
ค าประพันธ์เขมรโบราณ 3 ชนิด คือ บทพรหมคีติที่มีลักษณะค าประพันธ์
เหมือนกาพย์ยานี 11 บทพ โนลที่มีลักษณะค าประพันธ์เหมือนกาพย์ฉบัง 16 
และบทกากคติที่มีลักษณะค าประพันธ์เหมือนกาพย์กาพย์สุรางคนางค์ 28   
สอดคล้องกับ กุลนรี ราชปรีชา  (2527, หน้า 131-134) ที่ได้วิเคราะห์สุบินค า
กาพย์ ว่าเป็นหนังสือกลอนสวด ที่มีรูปแบบการประพันธ์ ประเภทกาพย์ 3 
ชนิด ได้แก่ กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28   

สุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร ที่แต่งโดยลักษณะค าประพันธ์เขมร
โบราณ 3 ชนิด คือ บทกากคติ บทพ โนล และบทพรหมคีติ สอดคล้องกับ ชาญ
ชัย คงเพียรธรรม (2553) ศึกษาองค์ประกอบของกวีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ ในด้านกลวิธีการน าเสนอ คือ ฉันทลักษณ์กลุ่มบทโบราณ 6 ชนิด 
อันได้แก่ บทพรหมคีติ บทกากคติ บทปอมโนล(บทพ โนล)  บทภุชงคลีลา 
บทบัณโฑลกาก ที่กล่าวไว้ว่า บทกากคติ เป็นฉันทลักษณ์ที่แต่งง่าย และได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก มักใช้ส าหรับการพรรณนาความทุกข์โศก ด าเนินเรื่อง

วา
รส
าร
พกุิ
ล



                                 วารสารพกิุล ปีที่ 19  ฉบับที ่1  มกราคม – มิถนุายน  2564 

 

221 

ที่มีการเคลื่อนไหว  บทพรหมคีติ คล้ายกับกาพย์ยานีของไทย เหมาะกับเนื้อ
เรื่องตอนที่มีการคร่ าครวญ พรรณนาความเศร้าโศกเสียใจ และบทปอมโนล
(บทพ โนล) ใช้พรรณนาการเคลื่อนไหวที่มีเสียงดังปึงปัง ลักษณะค าประพันธ์ทั้ง
ของไทยและเขมรนั้นได้รับแบบอย่างมาจากกาพยสารวิลาสินีและกาพยคันถะ  
 ส่วนโครงเรื่อง สุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับ
ภาษาเขมรนั้นเหมือนกับส านวนอื่นๆที่แพร่หลายในประเทศไทย  อภิชญา แก้ว
อุทัย และจอมขวัญ สุทธินนท์ (2556, หน้า 35-48 )กล่าวคือสุบินกุมารซึ่งเป็น
ตัวเอกของเรื่อง เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ต้องการบวชเป็น
สามเณรตั้งแต่เด็กแต่มารดาไม่อยากให้ลูกบวช เพราะอยากให้สุบินกุมารได้เป็น
นายพรานอย่างบิดา หลังจากที่บิดาเสียชีวิตแล้วกลายเป็นเปรต สุบินกุมารจึง
ขอลามารดาไปบวช กระทั่งวันหนึ่งมารดาของสุบินกุมารนอนหลับแล้วถูก
ยมบาลจับตัวไปนรก จนเกือบได้รับความทุกข์ทรมานในนรก แต่ด้วยอานิสงส์
ผลบุญที่ลูกได้บวชท าให้มารดารอดพ้นจากความทุกข์ เมื่อตื่นขึ้นจากความฝันก็
กลับตัวกลับใจมาท าบุญมากข้ึน และท้ายที่สุดบิดาของสุบินกุมารก็ยังได้รับส่วน
บุญส่วนกุศลหลุดพ้นจากการเป็นเปรต ทั้งบิดาและมารดาจึงไดไ้ปสู่สวรรค์ ส่วน
สุบินกุมารได้บรรลุนิพพาน 

แก่นเร่ืองสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษา
เขมร นั้นแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์การบวชและมุ่งสอนให้คนประพฤติดี ท าดีได้ดี 
ท าชั่วได้ชั่ว สอดคล้องกับ สุนันท์ อุดมเวช (2530 ,หน้า104)  และอภิชญา แก้ว
อุทัย และจอมขวัญ สุทธินนท์ (2556, หน้า 45) และสอดคล้องกับ สืบพงศ์ 
ธรรมชาติ (2534) วิเคราะห์วัฒนธรรมจากวรรณกรรมภาคใต้ประเภทชาดก ได้
วิเคราะห์ความเชื่อบาปบุญ และนรก สวรรค์จากวรรณกรรมชาดกภาคใต้เรื่อง
สุบินไว้ว่าการสร้างบญุด้วยการบวชลูก จะได้อานิสงส์สูง ท าให้ไม่ตกนรกและได้
เกาะชายจีวรลูกชายไปเกิดในสวรรค์ 

จากการเปรียบเทียบในด้านเนื้อเรื่อง ฉาก และตัวละคร สุบินค ากาพย์ 
ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร นั้นพบว่ามีทั้งความ
คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ในส่วนที่ต่างกัน คือ ด้านพฤติกรรมของตัวละคร
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ในแต่ละฉาก  ชื่อตัวละคร  การล าดับเนื้อเรื่อง  ดังที่ ศิราพร ฐิตะฐาน (2523, 
หน้า 31) อ้างถึงใน ศิราพร ณ ถลาง (2557 หน้า 150-151) สรุปลักษณะการ
แพร่กระจายของนิทานไว้ 6 ประการ คือ การละความ  การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด การขยายความ การผนวกเรื่อง การสลับเหตุการณ์ และการ
อนุรักษ์ตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เร่ืองสุบินค ากาพย์ ฉบับกรมศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร 
เป็นเรื่องที่มีประเด็นน่าสนใจ สามารถน าไปใช้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับ
วรรณคดี วรรณกรรมได้ 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีชาดก ฉบับภาษาไทยและเขมรเรื่อง
อื่น เพื่อจะได้ทราบความคิด ความเชื่อ โลกทัศน์ของไทยและเขมร  
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