เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒)
เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ทมี่ า

นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศร
โรงเรียนศรียาภัย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒)
เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ทมี่ า

นางสาวรสสุคนธ์ เพชรศร
โรงเรียนศรียาภัย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

คำนำ

เอกสารประกอบการเรี ย น รายวิ ช า ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรื่ อ ง อิ เ หนา ตอน
ศึ ก กะหมั ง กุ ห นิ ง จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น เครื่ อ งมือ ประกอบการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ในรายวิช า
ภาษาไทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๔ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในเนื้ อ หาของวรรณคดี
เรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ในด้านประวัติความเป็นมา รูปแบบคาประพันธ์ เนื้อเรื่อง ตัวละคร
คุณค่าด้านวรรณศิล ป์ และคุณค่าของวรรณคดีในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ ผู้ เรียนได้เกิด ความเข้าใจ ซาบซึ้ง
ในเนื้อหา และเห็นคุณค่าของวรรณคดีอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ ได้มีส่วนร่วมในการ
อนุ รั กษ์ค วามเป็ น ไทย และน าความรู้ ที่ ไ ด้จ ากการเรี ยนไปใช้ เพื่อพัฒ นาความสามารถทางการใช้ ภ าษา
ของตนเองต่อไป เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีทั้งหมด ๕ เล่ม คือ
เล่มที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ที่มา
เล่มที่ ๒ เรื่อง ศึกษาคากลอน
เล่มที่ ๓ เรื่อง ตัวละครสะท้อนข้อคิด
เล่มที่ ๔ เรื่อง พินิจคุณค่าวรรณคดี
เล่มที่ ๕ เรื่อง กวีโวหาร
เอกสารเล่ มนี้ เป็ น เล่ มที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ที่มา ซึ่งได้เรียบเรียงเนื้ อหาเกี่ ยวกั บ ประวั ติ
ความเป็นมาของเรื่องอิเหนา ทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องราวของวรรณคดีชวา และเรื่องราวที่มาของวรรณคดี
อิเหนาในประเทศไทย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ ละครราของไทย เพลงหน้าพาทย์ ตลอดจน พระราชประวัติ
ของผู้ แต่งคื อ พระบาทสมเด็จ พระพุ ทธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย ผู้ ทรงพระราชนิ พนธ์บ ทละครราเรื่ อ งอิเหนาใน
แบบเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นความรู้ประกอบการเรียนด้วย วัตถุประสงค์หลักของเนื้อหาในเล่มนี้คือ
ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาถึงที่มาของวรรณคดีอิเหนา ว่ามีความเป็นมาและมีความสาคัญอย่างไรสาหรับ
นักเรียนซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ผู้ จั ดทาหวังว่าเอกสารประกอบการเรี ยนชุด นี้จ ะเป็ นประโยชน์แ ก่นั ก เรียนส าหรั บ ใช้ ใ น
การศึ ก ษาหาความรู้ แ ละทบทวนบทเรี ย น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ค รู ผู้ ส อนส าหรั บ หรื อ น าไปใช้ เ พื่ อ เป็ น การ
ประหยัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกาลังครูได้ตามสมควร
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรียาภัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
สนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้การจั ดทาเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้สาเร็จลุล่ วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณคณะ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าชี้ แ นะ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเอกสารประกอบการเรี ย น ชุ ด นี้ จ นส าเร็ จ สมบู ร ณ์
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
รสสุคนธ์ เพชรศร
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

สำรบัญ
หน้า
คานา
คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน
คาชี้แจงสาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
บทนา
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ที่ ๑
ใบงานที่ ๑
ใบความรู้ที่ ๒
ใบงานที่ ๒
ใบความรู้ที่ ๓
ใบงานที่ ๓
ใบความรู้ที่ ๔
ใบงานที่ ๔
ใบความรู้ที่ ๕
ใบงานที่ ๕
ใบความรู้ที่ ๖
ใบงานที่ ๖
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยใบงานที่ ๑
เฉลยใบงานที่ ๒
เฉลยใบงานที่ ๓
เฉลยใบงานที่ ๔
เฉลยใบงานที่ ๕
เฉลยใบงานที่ ๖
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
บรรณานุกรม

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

ก
ค
ง
จ
๑
๓
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๓
๑๖
๒๐
๒๒
๒๔
๒๕
๓๐
๓๑
๓๓
๓๔
๓๖
๓๙
๔๑
๔๒
๔๓
๔๕

จังหวัดชุมพร

ข

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

คาชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๔ สร้ างขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของ
วรรณคดีในด้านต่าง ๆ ทั้ง ประวัติความเป็นมา รูปแบบคาประพันธ์ เนื้อเรื่อง ตัวละคร คุณค่าในด้าน
วรรณศิลป์และคุณค่าของวรรณคดีในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิด ความเข้าใจ ความซาบซึ้งในเนื้อหาและ
เห็นคุณค่าของวรรณคดี อันเป็นมรดกที่สาคัญของชาติ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและนา
ความรู้ที่ได้จากการเรียน ไปพัฒนาความสามารถทางการใช้ภาษาของตน เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้
มีทั้งหมด ๕ เล่ม คือ
เล่มที่ ๑ เรื่อง เรียนรู้ที่มา
เล่มที่ ๒ เรื่อง ศึกษาคากลอน
เล่มที่ ๓ เรื่อง ตัวละครสะท้อนข้อคิด
เล่มที่ ๔ เรื่อง พินิจคุณค่าวรรณคดี
เล่มที่ ๕ เรื่อง กวีโวหาร
เอกสารประกอบการเรียนแต่ละเล่ม จะมีเนื้อหาตามลาดับดังนี้
๑. บทนา
๒. แบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ใบความรู้
๔. ใบงาน
๕. แบบทดสอบหลังเรียน
๖. เฉลยใบงาน
๗. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
๘. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาไปตามลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้ โดยมีครูเป็นผู้คอยแนะนาให้
คาปรึกษา หรือนักเรียนจะนาไปศึกษาด้วยตนเองก็ได้แต่ต้องมีวินัยในตนเองปฏิบัติตามคาแนะนาอย่าง
เคร่งครัด

ครูรสสุคนธ์
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

คาชี้แจงสาหรับครู

๑. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย ท๓๑๑๐๒ เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒. ครูควรศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน จากคู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน
๓. เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามคู่มือการใช้เอกสารประกอบการเรียน
๔. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ ทาแบบฝึกหัดในใบงาน โดยครูคอยชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้เรียนจะได้ขอคาแนะนาได้ทันทีเมื่อมีปัญหา
๕. หลังจากนักเรียนทาแบบฝึกหัดในใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของการ
ประเมินคะแนนของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อบันทึกคะแนนเอาไว้และแจ้งคะแนนให้นักเรียนได้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของตนเองด้วย
๖. ครูสามารถพิจารณายืดหยุ่นเวลาในการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
๘. เฉลยแบบฝึกที่เป็นข้อสอบเขียนตอบเป็นเพียงแนวทางในการตอบเท่านั้นครูผู้สอนสามารถพิจารณาตรวจ
คาตอบได้ตามดุลยพินิจ
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๑) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

คาชีแ้ จงสาหรับนักเรียน

๑. เอกสารประกอบการเรียนที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่นี้ เป็นเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา
ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง เล่มที่ ๑ เรียนรู้ที่มา
๒. นักเรียนอ่านคาแนะนา และคาชี้แจงในการใช้เอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจ
๓. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ
๔. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน ๑๐ ข้อ
๕. ศึกษาใบความรู้ในเอกสารประกอบการเรียน เมื่อจบหนึ่งใบความรู้ก็ทบทวนความรู้โดยการทา
ใบงานท้ายใบความรู้ไปตามลาดับ ไม่ควรข้ามขั้นตอน
๖. ตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยใบงานท้ายบทเรียน
๗. เมื่อนักเรียนทาใบงานครบทุกใบงานตามลาดับแล้ว ให้ทาแบบทดสอบหลังเรียนแล้วตรวจสอบ
ความถูกต้องจากเฉลย
๘. ข้อสาคัญคือไม่ควรเปิดคาตอบดูก่อน เพราะจะทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นักเรียนต้องมี ความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองที่จะเรียนรู้
๙. ในกรณีที่เอกสารเล่มนี้ใช้เป็นเอกสารของส่วนรวม ให้นักเรียนทาใบงานลงในสมุดของตนเอง
อย่าขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในเอกสาร
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

บทนำ

ความนา

อิเหนา เป็นวรรณคดีที่สาคัญของไทยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีของต่างประเทศ
ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ให้ความเพลิดเพลิน ในขณะ
เดียวกันก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต
ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคุณค่าทั้งในด้านสังคม และด้านวรรณศิลป์ที่นักเรียนควรจะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
การจะศึกษาวรรณคดีให้มีความเข้าใจอย่าลึกซึ้ง และแตกฉาน จาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ถึงที่มา
และองค์ประกอบอื่น ๆ ของวรรณคดีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันเป็นพื้นฐานของการศึกษาถึงคุณค่าและ
ความงามของวรรณคดีเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
สาระสาคัญ

อิเหนาเป็นวรรณคดีที่สาคัญของไทย เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้า
นภาลัย แต่งด้วยคาประพันธ์ประเภทกลอนบทละคร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แสดงละครใน ในสมัยรัชกาล
ที่ ๒ เค้าโครงเรื่องได้มาจากพงศาวดารของชวา เผยแพร่เข้ามาในประเทศในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดย
นางกานัลชาวมลายูนามาเล่าถวายเจ้าฟ้าหญิงกุณฑล และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ พระราชธิดาของพระเจ้ าอยู่หัว
บรมโกศ เจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องอิเหนาขึ้น แต่ต้นฉบับสูญหายไป
เมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่โดยใช้เค้าโครง
เรื่องเดิมของเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ เนื้อหาตอนที่นามาให้นักเรียนได้เรียนคือ ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
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๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท๑.๑

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนาไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ดาเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด
ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ ร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และ เหมาะสม
กับเรื่องที่อ่าน
ท ๑.๑ ม.๔ – ๖/๒ ตอบคาถามจากการอ่านประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กาหนด
มาตรฐาน ท ๕.๑
เข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามา ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด
ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๑ วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น
ท ๕.๑ ม.๔ – ๖/๒ วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถี
ชีวิตของสังคมในอดีต
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.

อธิบายความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องอิเหนาได้
บอกประวัติของผู้แต่งวรรณคดีเรื่องอิเหนาได้
ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่านได้
บอกข้อแตกต่างของละครนอก ละครใน และละครชาตรีได้
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

แบบทดสอบก่อนเรียน
คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ

๑. เค้าเรื่องของอิเหนาได้มาจากไหน
ก. ประวัติของชาวมะละกา
ข. ประวัติศาสตร์ของชาวชวา
ค. ประวัติศาสตร์ของชาวลังกา
ง. ประวัติศาสตร์ของชาวมลายู
๒. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๓. "อิเหนา" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. พระเจ้ากรุงธนบุรี
ค. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
๔. ละครนอก จะไม่แสดงเรื่องใด
ก. คาวี
ข. ไกรทอง
ค. สังข์ทอง
ง. รามเกียรติ์
๕. อิเหนาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรตามข้อใด
ก. กลอนนิทาน
ข. กลอนบทละครรา
ค. กลอนบทละครพูด
ง. กลอนบทละครร้อง
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๖. เรื่องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในรัชสมัยใด
ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๗.
“ อันอิเหนาเอามาทาเป็นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์
แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
แต่พระองค์ทรงพิภพปรารภเล่น
ใช้ราเต้นแต่งละครคิดกลอนใหม่”
เจ้าสตรีและพระองค์ ตามคาประพันธ์ข้างต้นนี้ หมายถึงใคร
ก. เจ้าฟ้าสังวาลกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ง. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๘. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๙. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูปักมาหงัน
ข. ระตูปนั จาระกัน
ค. ระตูบุศสิหนา
ง. ระตูหมันหยา
๑๐. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมด
ค. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ง. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
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เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบควำมรู้ที่ ๑

ประวัติควำมเป็นมำของเรื่องอิเหนำ
อิเหนา เป็นวรรณคดีที่มีมาแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยมีที่มาจากนิทานปันหยีซึ่ง
เป็นคาสามัญที่ชาวชวาใช้เรียกวรรณคดีที่มีความสาคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ อิเหนาปันหยีกรัตปาตีซึ่งชาวชวา
ได้แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ชวาพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นนักรบ นักปกครอง และทรงสร้าง
ความเจริญให้แก่ชาวชวาเป็นอย่างมาก ทรงมีพระนามว่า ไอรลังคะ ครองราชย์อยู่ที่เมืองดาฮา (ดาหา)
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ พระองค์ทรงมี พระราชธิดา ๑ พระองค์ และพระราชโอรส ๒ พระองค์
เมื่อพระราชธิดาของพระองค์ได้ทรงเสด็จออกผนวชเป็นชี จึงได้แบ่งราชอาณาจักรเป็น ๒ ส่วนคือกุเรปันและ
ดาหา เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์พระราชโอรสพระองค์โตก็ครองเมืองกุเรปัน ส่วนพระราชโอรสพระองค์เล็ก
ครองเมืองดาหา
ต่อมาท้าวกุเรปันได้ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง และ ท้าวดาหาทรงมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่ง
ซึ่งทั้งสองพระองค์มีพระนามว่า อิเหนา และ บุษบา ดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดี เมื่อทั้งคู่ทรงเจริญพระชันษา
อดีตพระราชธิดาของกษัตริย์ไอรลังคะที่เสด็จออกผนวชเป็นชี จึงมีพระดาริให้ อิเหนา และ บุษบาอภิเษกกัน
เพื่อให้กุเรปันและ ดาหากลับมารวมกันเป็นราชอาณาจักรเดียวกันดั่งเดิม
อิเหนาเป็นกษัตริย์ที่ทรงอานุภาพทรงปราบปรามหัวเมือง
น้อยใหญ่ให้อยู่ในอานาจจนได้ชื่อว่าเป็น มหาราชพระองค์หนึ่ง
ในพระราชพงศาวดารชวา อย่างไรก็ตาม ราชวงศ์ของอิเหนา
รุ่งเรืองอยู่เพียง ๒๐๐ ปี จนเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๗๖๔ ก็เสื่อม
อานาจเพราะถูกกษัตริย์อังรกะแย่งราชสมบัติและย้ายราชธานี
ไปอยู่ที่เมืองสิงคัสซารี (สิงหัดส่าหรี) แต่ในสมัยต่อมาได้ย้ายไป
อยู่ที่เมืองมัชปาหิต จนถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ ชวาก็ตกอยู่ในอานาจของ
ภาพอิเหนา
ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม ภายหลังก็ตกมาเป็นเมืองขึ้น
ที่มา : http://santayakom.blogspot.com.
ของโปรตุเกสและฮอลันดา ได้รับเอกราชและสถาปนาเป็น
ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ชาวชวาถือว่าอิเหนาเป็นวีรบุรุษ เป็นผู้มีฤทธิ์ เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา
จนกลายเป็นนิทานจึงเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เนื่องจากนิทานปันหยี หรือ อิเหนาเป็นเรื่องราว
ที่ได้รับความนิยมจากชาวชวาเป็นอย่างมากเนื้อเรื่องจึงปรากฏเป็นหลายสานวนหลายฉบับ และเมื่อเข้าสู่
ประเทศไทยฉบับที่ตรงกับอิเหนาของเรานั้น คือ ฉบับมาลัต ใช้ภาษากวีของชวาโบราณ มาจากเกาะบาหลี

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๕

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบงำนที่ ๑

คาสั่ง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และทาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด
( ๑๐ คะแนน)

คำตอบ

ข้อควำม
๑. วรรณคดีเรื่อง อิเหนา มีที่มาจากพงศาวดารชวา
๒. ดินแดนชวาในอดีต คือ ประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบัน
๓. ประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
๔. ต้นราชวงศ์ของอิเหนาในพงศาวดารชวา คือ ท้าวกุเรปัน
๕. เรื่องอิเหนา เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยธนบุรี
๖. กษัตริย์ ไอรลังคะ ได้ชื่อว่าเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งในพงศาวดารของชวา
๗. กษัตริย์ ไอรลังคะ พ่ายแพ้ต่อกษัตริย์อังรกะ
๘. ราชวงศ์ของอิเหนาเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลา ๒๐๐ ปี
๙. ดินแดนชวาได้รับเอกราชและสถาปนาเป็นประเทศอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒
๑๐. นิทานปันหยีฉบับที่ตรงกับอิเหนาของไทยนั้น คือ ฉบับมาลัต ซึง่ ใช้ภาษากวีของ
ชวาโบราณ มาจากเกาะบาหลี

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๖

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบควำมรู้ที่ ๒

ประวัติควำมเป็นมำของเรื่องอิเหนำในประเทศไทย
เรื่องอิเหนาเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ มีคากล่าวสืบเนื่องกันมาว่าพระราชิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับเจ้าฟ้าสังวาล คือ เจ้าฟ้า
กุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎได้ฟังนิทานอิเหนา จากนางกานัลชาวมลายูที่ได้มาจากเมืองปัตตานี พระราชธิดาทั้ง
สองพระองค์ทรงโปรดเรื่องนี้มากจึงมีพระราชนิพนธ์นิทานเรื่องนี้ขึ้น เจ้าฟ้ากุณฑลทรงนิพนธ์บทละคร เรื่องดา
หลัง ส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎทรงนิพนธ์เป็นละคร เรื่อง อิเหนา แต่คนทั่วไปมักเรียกบทพระราชนิพนธ์ของทั้งสอง
พระองค์นี้ อิเหนาใหญ่ และอิเหนาเล็ก นิทานปันหยีของไทยจึงมี ๒ สานวนแต่นั้นมา
เมื่อแรกเริ่มสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว บรมโกศโปรดเกล้าฯ ให้นามาเล่นเป็นละครในทั้งสองเรื่อง แต่
เนื่องจากอิเหนาเล็กมีเนื้อเรื่องไม่สับสนเหมือนกับอิเหนาใหญ่อีกทั้งชื่อตัวละครก็เรียกไม่ยาก คนทั่วไปจึงนิยม
อิเหนาเล็กมากกว่า
เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ต้นฉบับวรรณคดี เรื่อง อิเหนา ทั้ง ๒ เรื่อง
สูญหายไป ในมัยธนบุรีได้มีการรวบรวมวรรณคดีเก่า ๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่มาไว้ในราชสานัก และ ได้มีการ
แต่งวรรณคดีเพิ่มเติมเพื่อรักษาเนื้อเรื่องไว้มิให้สูญหาย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ครั้งดารงตาแหน่งเป็น
หลวงสรวิชิต (หน) ได้แต่ง เรื่องอิเหนาคาฉันท์ขึ้น แต่ไม่ได้แต่งทั้งเรื่องตัดตอนมาเฉพาะบางส่วนเท่านั้นโดย
เริ่มตั้งแต่ อิเหนาเผาเมืองดาหาในวันอภิเษกของบุษบากับจรกา แล้วปลอมเป็นจรกาลักพานางบุษบาไปไว้
ในถ้าจนถึง ตอนกลับไปแก้สงสัยที่เมืองดาหา ระหว่างทางได้พบจรกาจึงทาทีคร่าครวญสงสารนางบุษบาเพื่อ
กลบเกลื่อนความผิด
สมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
อิเหนาขึ้น โดยยังคงเค้าโครงเรื่องเดิม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นมา
ใหม่ทั้งหมดโดยใช้เค้าโครงเรื่องของอิเหนาเล็ก เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่า พระราชนิพนธ์บทละคร อิเหนาใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมี เนื้อความเข้ากันไม่สนิทกับบทเมื่อครั้งกรุงเก่าและนามา
เล่นละครได้ไม่เหมาะ จึงทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ให้สั้น และ สอดคล้องกับท่าราโดยรักษากระบวนการเดิม
แล้วพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิทักษ์มนตรีซึ่งเชี่ยวชาญในการละคร
ได้นาไปประกอบท่าราและฝึกซ้อมจนเห็นสมควรว่าดี แล้วจึงราถวายให้ทอดพระเนตรเพื่อให้มีพระบรมราช
วินิจฉัยอีกครั้ง กลอนบทละครรา เรื่องอิเหนาจึงได้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่า
เป็นยอดของกลอนบทละครรา

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๗

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

ใบงำนที่ ๒

ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (๑๐ คะแนน)

คาสั่ง

๑. เรื่องอิเหนา เข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. นิทานปันหยี หรือ เรื่องอิเหนา เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง อิเหนาเล็ก เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ใครเป็นผู้แต่งกลอนบทละคร เรื่อง ดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. เหตุใดบทละครเรื่องดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ จึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับอิเหนาเล็ก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๘

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๖. หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ส่งผลกระทบต่อกลอนบทละครเรื่องอิเหนา
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ใครเป็นผู้แต่ง เรื่อง อิเหนาคาฉันท์ ในสมัยธนบุรี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์กลอนบทละครเรื่อง อิเหนา
ขึ้นมาใหม่ด้วยสาเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
๙. พระราชนิพนธ์กลอนบทละครเรื่อง อิเหนา ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยดาเนินเรื่อง
ตามเค้าโครงของอิเหนาสานวนใด
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐. กลอนบทละครรา เรื่อง อิเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับการ
ยกย่องอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๙

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบควำมรู้ที่ ๓

เรื่องย่ออิเหนำก่อนถึง ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ในดินแดนชวาแต่โบราณมีกษัตริย์ราชวงศ์หนึ่ง คือ วงศ์อสัญแดหวา หรือ วงศ์เทวา กล่าวกันว่า
แต่เดิมก่อนจะมีการก่อตั้งราชวงศ์นี้ เมืองหมันหยา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองมากเมื องหนึ่ง
เจ้าเมืองมีธิดาสี่องค์ซึ่งมีสิริโฉมงดงามมาก พระองค์คิดจะแต่งการสยุมพรให้กับธิดาทั้งสี่ แต่หากษัตริย์ที่คู่ควร
ไม่ได้ ต่อมามีเหตุเกิดขึ้นคือมีพระขรรค์ชัยกับธงผุดขึ้นที่หน้าพระลาน ทาให้เกิดข้าวยากหมากแพง ชาวเมือง
พากันเดือดร้อนโดยถ้วนทั่ว เจ้าเมืองหมันหยาจึงป่าวประกาศให้กษัตริย์เมืองต่างๆ มาถอนพระขรรค์กับธงออก
เพื่อแก้อาถรรพ์ ถ้าผู้ใดทาได้สาเร็จจะยกราชธิดาทั้งสี่และสมบัติให้กึ่งหนึ่ง กษัตริย์เมืองต่างๆ พากันมาอาสา
ที่จะถอนธงกับพระขรรค์แต่ก็ไม่มีใครสามารถทาได้ องค์ปะตาระกาหลา เทวดาที่ มาสถิต ณ เขาไกรลาส
ได้มอบหมายให้โอรสทั้งสี่ คือ กุเรปัน ดาหา กาหลัง และ สิงหัดส่าหรี ไปช่วยถอนธงกับพระขรรค์ได้
สาเร็จ แต่ เทวราชทั้งสี่ไม่ขอรับ ราชสมบัติจากท้าวหมันหยา หากขอเพียงแค่ราชธิดาไปเป็นคู่ครองและจะ
ไปสร้างเมืองอยู่เอง
เทวาทั้งสี่พระองค์พาราชธิดาของท้าวดาหาไปสร้างเมืองใหม่ในดินแดนที่ทรงพอพระทัย และได้ตั้งชื่อ
เมื อ งตามพระนามของจ้ า วผู้ ค รองนครทั้ ง สี่ คื อ กุ เ รปั น ดาหา กาหลั ง และ สิ ง หั ด ส่ า หรี สี่ เ มื อ งนี้
จึงนับเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติ ยศและศักดิ์ศรี และเรียกวงศ์ตระกูลของตนเองว่าวงศ์ อสัญแดหวา หรือ
วงศ์เทวัญ เป็นที่ยอมรับและยกย่องของหัวเมืองน้อยใหญ่ และ เฉพาะสี่เมืองนี้เท่านั้นที่สามารถตั้งตาแหน่ง
มเหสีได้ ๕ องค์ อันได้แก่ ประไหมสุหรี มะเดหวี มะโต ลิกู และ เหมาหลาหงี ตามลาดับ
ส่วนความเกี่ยวพันระหว่างวงศ์อสัญแดหวา กับเมืองหมันหยานั้น เรียกได้ว่าเกี่ยวดองกันเพราะวงศ์
อสัญแดหวารุ่นต่อๆ มาล้วนได้ธิดาเมืองหมันหยามาเป็นประไหมสุหรี ในสมัยต่อมาท้าวหมันหยามีพระธิดา
ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามอีก ๓ พระองค์ คือ นิหลาอรตา ดาหราวาตี และจินดาส่าหรี ท้าวกุเรปันมาขอ
นางนิหลาอรตาไปเป็นประไหมสุหรี ส่วนนางดาหราวาตีก็ถูกท้าวดาหาขอไปเป็นประไหมสุหรีเช่นเดียวกัน
ท้าวดาหาและท้าวกุเรปันจึงสัญญากันว่า ถ้าหากฝ่ายหนึ่งมีพระโอรสและอีกฝ่ายมีพระราชธิดาก็จะให้หมั้น
กันทันที ส่วนนางจินดาส่าหรีนั้นได้อภิเษกกับโอรสท้าวมังกันและได้ครองเมืองหมันหยา
ท้าวกุเรปันมีโอรสองค์แรกกับมเหสีตาแหน่งลิกูชื่อว่ากะหรัดตะปาตี ต่อมามีโอรสกับประไหมสุหรี
เป็นหนุ่มรูปงามและเก่งกล้าสามารถชื่ออิเหนาหรือระเด่นมนตรี มีพระธิดาชื่อวิยะดา ส่วนท้าวดาหามีพระธิดา
กับประไหมสุหรีชื่อบุษบา และมีพระโอรสชื่อสี ยะตรา ท้าวกุเรปันหมั้นหมายนางบุษบาไว้ให้กับอิเหนา ส่วน
ท้าวดาหา ก็หมั้นหมายวิยะดาไว้ให้กับสียะตรา
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ฝ่ายประไหมสุหรีเมืองหมันหยา ได้ให้กาเนิดพระธิดาชื่อ จินตะหราวาตี มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับ
อิเหนา ทางด้านประไหมสุหรีของเมืองสิงหัดส่าหรีได้ให้กาเนิดพระโอรสชื่อ สุหรานากง และ เมืองกาหลังได้
กาเนิดธิดากับประไหมสุหรีชื่อสกาหนึ่งหรัด ได้หมั้นหมายไว้กับสุหรานากงและได้ให้กาเนิดพระธิดาอีกหนึ่งองค์
กับมเหสีในตาแหน่งลิกูชื่อบุษบารากา เป็นคู่หมายของกะหรัดตะปาตี
เมื่ออิเหนาเจริญวัยจนอายุได้ ๑๕ ชันษา ก็มีความเชี่ยวชาญเก่งกล้าสมเป็นโอรสกษัตริย์ ต่อมา
พระมารดาของประไหมสุหรีเมืองหมันหยา ซึ่งเป็นพระอัยยิกาของอิเหนา บุษบา และ จินตะหรา ทิวงคต
ท้าวหมันหยาจึงมีราชสารแจ้งไปยังเมืองกุเรปัน และ เมืองดาหา ท้าวกุเรปันจึงให้อิเหนานาเครื่องเคารพศพ
ไปร่วมงาน ครั้นอิเหนาไปถึงเมืองหมันหยา ได้เข้าเฝ้าท้าวหมันหยา และพบกับ จินตะหรา ธิดาเจ้าเมืองจึง
นึกรักคิดใคร่ได้นางเป็นชายา จนพิธีถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมกลับเมืองกุเรปัน
บทชมโฉมนางจินตะหรา
“ งามงอนอ่อนระทวยนวยแน่ง
ดาแดงนวลเนื้อสองสี
ผ่องพักตร์ผิวพรรณดังจันทรี
นางในธานีไม่เทียมทัน ”
(อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
ภาพนางจินตะหรา
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/68976

ท้าวกุเรปันเห็นว่างานศพก็เสร็จสิ้นแล้ว จึงให้คนถือหนังสือไปตามตัวอิเหนากลับ โดยบอกเหตุผลว่า
พระมารดาทรงครรภ์แก่ใกล้ประสูติ อิเหนาต้องจาใจกลับวังแต่ได้เขียนเพลงยาวและฝากแหวนสองวง ขอแลก
กับสไบของนางจินตะหรา เมื่ออิเหนาถึงเมืองกุเรปัน ก็ทราบว่าประไหมสุหรี ให้กาเนิดธิดา ชื่อวิยะดา และ
ท้าวดาหาได้สู่ขอตุนาหงันไว้ให้กับสียะตราน้องชายบุษบา เมื่ออิเหนากลับมากุเรปันก็คร่าครวญคิดถึง แต่
จินตะหรา ท้าวกุเรปันจึงมีราชสารเร่งรัดไปยังท้าวดาหาเพื่อจะจัดการวิวาห์ระหว่างอิเหนากับบุษบาให้เป็นที่
เรียบร้อย
ฝ่ายอิเหนาเมื่อทราบว่าจะต้องแต่งงานกับบุษบา จึงออกอุบายขออนุญาตท้าวกุเรปันออกประพาสป่า
แล้วปลอมตัวเป็นนายโจรชื่อ มิสารปันหยีให้พี่เลี้ยงและไพร่พลปลอมเป็นชาวบ้านป่าทั้งสิ้ นเดินทางมุ่งหน้าสู่
ภูเขาปะราปีใกล้เมืองหมันหยา
กล่าวถึงกษัตริย์สามพี่น้องอีกวงศ์หนึ่ง องค์แรกครองเมืองปันจะรากัน มีธิดาชื่อสการะวาตี องค์รอง
ครองเมืองปักมาหงัน มีธิดาชื่อ มาหยารัศมี มีโอรสชื่อ สังคามาระตา องค์ที่สามครองเมืองบุศสิหนา เพิ่งไป
สู่ขอนางดรสา ธิดาเมืองปะตาหรามาเป็นชายา ระหว่างเดินทางกลับจากพิธีวิวาห์ พี่น้องทั้งสามเมืองก็แวะพัก
นมัสการฤาษีสังปะลิเหงะซึ่งบาเพ็ญพรตอยู่เชิงเขาปะราปี
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ระหว่างที่ไพร่พลของอิเหนาพักอยู่ที่เชิงเขาปะราปี ประสันตาพี่เลี้ยงของอิเหนาได้ล่วงล้าไปมีเรื่อง
วิวาทกับไพร่พลของท้าวบุศสิหนา ท้าวบุศสิหนายกทัพมารบกับอิเหนาซึ่งใช้ชื่อว่า มิสารปันหยี ท้าวบุศสิหนา
ถูกมิสารปันหยีแทงตกม้าตาย ท้าวปันจะรากันและท้าวปักมาหงันทราบจากฤาษีสังปะลิ เหงะว่า มิสารปันหยี
คืออิเหนา จึงยอมอ่อนน้อมไม่สู้รบด้วย ทั้งยกสการะวาตี มาหยารัศมี และ สังคามาระตาให้แก่อิเหนาด้วย
จากนั้นอิเหนาก็เข้าเมืองหมันหยา ได้ลักลอบเข้าหาจินตะหราได้นางเป็นชายา แล้วได้สองนางคือ มาหยารัศมี
สะการะวาตีเป็นชายา และรับสังคามาระตาเป็นน้องชาย
ท้าวกุเรปันส่งสารเรียกอิเหนากลับเมืองถึงสองครั้ง พร้อมทั้งนัดวันอภิเษกระหว่างอิเหนากับบุษบา
แต่อิเหนาไม่ยอมกลับและสั่งความตัดรอนนางบุษบา ท้าวกุเรปันและท้าวดาหาทราบเรื่องก็ขัดเคือ งพระทัย
ท้าวดาหาถึงกับหลุดปากว่าถ้าใครมาขอบุษบาก็จะยกให้
จรกาเจ้าชายรูปชั่วตัวดา ซึ่งเป็นระตูเมืองเล็กเมืองหนึ่งและเป็นอนุชาของท้าวล่าสาแต่อยากได้ชายา
รูปงามจึงให้ช่างวาดรูปราชธิดาเมืองต่าง ๆ มาให้ ช่างวาดผู้หนึ่งได้เดินทางไปเมืองดาหาและวาดรูปนางบุษบา
มาได้สองรูป ระหว่างทางองค์ปะตาระกาหลาไม่พอพระทัย ที่อิเหนาหนีการแต่งงานจึงบันดาลให้รูปนางบุษบา
หายไปรู ป หนึ่ ง จรกาได้ เ ห็ น รู ป ของนางบุ ษ บาก็ ห ลงใหลใฝ่ ฝั น ถึ ง จนถึ ง ขั้ น สลบไปในทั น ที ที่ เห็ น รูปภาพ
เมื่อฟื้นมาจึงขอให้ระตูล่าสาเชษฐาไปสู่ขอให้ ท้าวดาหากาลังโกรธอิเหนาอยู่ประกอบกับได้พลั้งปากไปแล้วว่า
ถ้ามีใครมาสู่ขอก็จะยกให้ จึงจาใจยกนางบุษบาให้กับจรกาและกาหนดการวิวาห์ภายในสามเดือน
บทชมโฉมนางบุษบา

ภาพนางบุษบา
ที่มา : https://pantip.com/topic/34103786

“ พักตร์น้องละอองนวลเปล่งปลั่ง
ดังดวงจันทร์วันเพ็งประไพศรี
อรชรอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์
ดังกินรีลงสรงคงคาลัย
งามจริงพริ้งพร้องทั้งสารพางค์
ไม่ขัดขวางเสียทรงที่ตรงไหน ”
(อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

กล่าวถึงกษัตริย์อีกวงศ์หนึ่งสามพี่น้อง องค์พี่ครองเมืองกะหมังกุหนิงมีพระโอรสรูปงามชื่อวิหยาสะกา
องค์รองครองเมืองปาหยังมีพระธิดา ๒ องค์ คือ นางรัตนาระติกา และ รัตนาวาตี องค์สุดท้องครองเมือง
ประหมันสลัดมีพระโอรสชื่อ วิหรากะระตา มีพระธิดาชื่อ บุษบาวิลิศ อยู่มาวิหยาสะกา โอรสท้าวกะหมังกุหนิง
เสด็จประพาสป่า ได้พบกับภาพวาดของนางบุษบาที่องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้หายไปก็คลั่งไคล้ใหลหลง
จนถึงกับสลบไปเช่นเดียวกันกับจรกา ท้าวกะหมังกุหนิงรักและเห็นใจพระโอรสมากจึงให้คนไปสืบหาว่านาง
ในภาพเป็นใคร เมื่อทราบแล้วจึงส่งราชทูตไปสู่ขอนางบุษบาจากท้าวดาหาแต่ท้าวดาหาปฏิเสธเพราะได้
ยกนางบุษบาให้กับจรกาไปแล้ว จึงทาให้เกิดศึกชิงนางขึ้น ศึกในตอนนี้เรียกว่า ศึกกะหมังกุหนิง
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เล่ม ๑

ใบงำนที่ ๓
ตอนที่ ๑
ตัวละครฝ่ายชายที่กาหนดให้ต่อไปนี้เป็นคู่ครองของใคร ให้เขียนคาตอบลงไปในตาราง
(๑๐ คะแนน)

คาสั่ง
ก.
ข.

ก. อิเหนา
ค. กะหรัดตะปาตี
ง. ท้าวหมันหยา
ข้อ

ข. สียะตรา
จ. ท้าวดาหา

ตัวละครฝ่ำยหญิง

๑.

บุษบา

๒.

ดาหราวาตี

๓.

จินดาส่าหรี

๔.

จินตะหรา

๕.

มาหยารัศมี

๖.

นิหลาอรตา

๗.

สกาหนึ่งหรัด

๘.

บุษบารากา

๙.

สการะวาตี

๑๐.

วิยะดา
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ค. สุหรานากง
จ. ท้าวกุเรปัน

ตัวละครฝ่ำยชำย
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ตอนที่ ๒
คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ
(๑๐ คะแนน)

๑. ต้นตระกูลของวงศ์อสัญแดหวาคือข้อใด
ก. ท้าวกุเรปัน
ข. ท้าวดาหา
ค. ท้าวหมันหยา
ง. องค์ปะตาระกาหลา
๒. เมืองใดไม่ได้อยู่ในวงศ์อสัญแดหวา
ก. ดาหา
ข. กาหลัง
ค. หมันหยา
ง. สิงหัดส่าหรี
๓. อะไรคือเหตุผลที่ทาให้อิเหนาได้พบกับนางจินตะหราเป็นครั้งแรกที่เมืองหมันหยา
ก. อิเหนาไปทาศึกที่เมืองหมันหยา
ข. อิเหนาถือราชสาส์นของท้าวกุเรปันไปให้ท้าวหมันหยา
ค. ท้าวหมันหยามีราชสาส์นเชิญให้อิเหนาไปเยี่ยมชมเมืองหมันหยา
ง. ท้าวกุเรปันให้เป็นตัวแทนนาเครื่องเคารพศพพระอัยกีไปที่เมืองหมันหยา
๔. อิเหนาปลอมตัวเป็นโจรป่า ชื่อ มิสารปันหยี ด้วยจุดประสงค์ใดเป็นสาคัญ
ก. เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์
ข. ไปชิงตัวนางดรสา
ค. ไปหานางจินตะหรา
ง. ไปปราบระตูบุศสิหนา
๕. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นางดรสาเป็นชายาของระตูบุศสิหนา
ข. มาหยารัศมีเป็นธิดาของระตูปักมาหงัน
ค. ระตูปันจาระกันเป็นพี่ชายของระตูปักมาหงัน
ง. สังคามาระตาเป็นน้องชายของนางสะการะวาตี
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๖. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๗. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูล่าสา
ข. ระตูปาหยัง
ค. วิหยาสะกา
ง. ท้าวกะหมังกุหนิง
๘.
“ ท้าวดาหาโกรธอิเหนา เนื่องจากอิเหนาปฏิเสธการอภิเษกกับนางบุษบา และแม้จะทราบ
ว่าจรการูปชั่ว ตัวดา ต่าศักดิ์ แต่เมื่อได้พลั้งปากไปแล้วว่าใครมาขอก็จะยกให้ จึงจาใจยกบุษบา
ให้จรกาและกาหนดการอภิเษกภายในสามเดือน ”
ข้อใดไม่สามรถอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
ก. ท้าวดาหาเป็นผู้ถือสัจจะวาจา
ข. ท้าวดาหาตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบ
ค. ท้าวดาหามักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ง. ท้าวดาหาวางแผนให้อิเหนามาชิงนางบุษบาจากจรกา
๙. เหตุใดรูปวาดของนางบุษบาที่ช่างวาดนามาให้จรกาจึงเหลือเพียงรูปเดียว
ก. ลมพัดหอบเอารูปนางบุษบาไปหนึ่งรูป
ข. ช่างวาดนาภาพไปขายให้กับท้าวกะหมังกุหนิง
ค. ช่างวาดภาพลืมรูปภาพอีกรูปหนึ่งไว้ที่เมืองดาหา
ง. องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้รูปภาพหายไปหนึ่งรูป
๑๐. ใครเป็นผู้พบรูปวาดของนางบุษบาที่หายไป
ก. อิเหนา
ข. วิหยาสะกา
ค. ระตูปาหยัง
ง. ท้าวกะหมังกุนิง
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ใบควำมรู้ที่ ๔

พระรำชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยลาดับที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงประสูติเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๗ ค่า เดือน ๓ ปีกุน มีพระนามเดิมว่า "ฉิม"
( สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ) พระองค์ทรงเป็นพระบรมราชโอรสองค์ที่ ๔ ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ประสูติ ณ บ้านอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เป็นหลวงยกกรบัตรเมืองราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง เข้ารับการศึกษา
จากวัดระฆังโฆสิตาราม โดยฝากตัวเป็นศิษย์กับพระวันรัต (ทองอยู่)
เมื่อพระชนมายุ ได้ ๘ พรรษา พระองค์ได้ตามเสด็จพระบรมชนกนาถ
ไปราชการสงครามด้วย และเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา
สมเด็จพระบรมชนกนาถก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
พระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์จึงได้รับ
การสถาปนาพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวง
อิศรสุนทร เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ ๒๒ พรรษา ก็ได้
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง และ
ที่มา : https://sites.google.com/site/pluemroy32/
เสด็จจาพรรษาที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) อยู่นาน ๓ เดือน
phra-rach-prawati-rachkal-thi-2
(๑ พรรษา) จึงทรงลาผนวช
ต่อมาในปี พ. ศ. ๒๓๔๙ พระองค์ทรงได้รับสถาปนาเลื่อนยศขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
หลั งจากนั้ น อีกเพีย ง ๒ ปี พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต พระองค์ จึง
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั ติเป็น พระมหากษัตริย์ล าดับที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี พระนามว่า พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒ ขณะมีพระชนมายุ ๔๒ พรรษา
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พระราชกรณียกิจที่สาคัญ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ทานุบารุงบ้านเมือง ให้มีความเจริญ
รุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน มีพระราชกรณียกิจที่สาคัญ ๆ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการเมืองการปกครอง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจด้านการเมืองปกครองโดยยังคงรูปแบบการปกครองแบบเดิม แต่มีการตั้งเจ้านายที่เป็นเชื้อพระวงศ์
เข้าดูแลบริหารงานราชการตามหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพระคลัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นผู้กากับดูแล เป็นต้น
ส่วนด้านการออกและปรับปรุงกฎหมายในการปกครองประเทศที่เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น
ได้แก่ พระราชกาหนดสักเลก โดยพระองค์โปรดให้ดาเนินการสักเลกหมู่ใหม่ เปลี่ยนเป็นปีละ ๓ เดือน ทาให้
ไพร่สามารถประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายว่าด้วยสัญญาที่ดิน รวมถึงพินัยกรรมว่าต้อง
ทาเป็นลายลักษณ์อักษร และกฎหมายที่สาคัญที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กาหนดขึ้น ในรัชสมัยของพระองค์
คือ กฎหมายห้ามซื้อขายสูบฝิ่น
๒. ด้านเศรษฐกิจ พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ ที่สาคัญคือการรวบรวมรายได้จากการค้าขาย
กับต่างประเทศ ซึ่งในสมัยนี้ได้มีการเรียกเก็บภาษีอากรแบบใหม่คือ การเดินสวนและการเดินนา การเดินสวน
เป็นการแต่งตั้งเจ้าพนักงานไปสารวจพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร เพื่อคิดอัตราเสียภาษีอากรที่ถูกต้อง ทาให้เกิด
ความยุติธรรมแก่เจ้าของสวน ส่วนการเดินนาคล้ายกับการเดินสวน แต่ให้เก็บหางข้าวแทนการเก็บภาษีอากร
๓. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มีการ
เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ญวน เขมร มลายู จีน และประเทศในทวีป
ยุโรป เช่น โปรตุเกส อังกฤษ โดยมีความสัมพันธ์ทั้งในทางการเมืองและการค้าขาย
๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงให้ความสาคัญต่อการ
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนามาก ในรัชสมัยของพระองค์มีการส่งสมณทูตไปยังศรีลังกา และพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้มีการปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ได้แก่ วัดแจ้ง และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม ให้เป็นวัดประจา
รัชกาล และโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดท้ายตลาด และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพุทไธสวรรค์ อีกทั้งยัง
ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดอีกหลายวัด อาทิ วัดหงส์รัตนาราม วัดหนัง วัดบวรมงคล วัดราชาธิวาส วัดราชบูรณะ
และวัดโมฬีโลกยาราม รวมทัง้ ทรงจาหลักบานประตูพระวิหารศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์ฯ
พระองค์ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระพุทธธรณิศราชโลกนาถดิลก พระประธานในวัดอรุณฯ และทรงปั้น
หุ่นพระพักตร์พระปฏิมาพระประธานในวัดราชสิทธารามด้วยพระองค์เอง รวมทั้งยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้มี
การแก้ไขปรับปรุงการสอนพระปริยัติธรรม และโปรดเกล้าฯ ให้มีการแปลบทสวดมนต์จากภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทย รวมถึงซ่อมแซมพระไตรปิฎกฉบับที่ขาดหายไป
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้มีการรื้อฟื้นพระราชพิธีต่างๆ ที่เคยมีในอดีต
ได้แก่ พระราชพิธีวิสาขบูชา ที่เคยมีในยุค สมัยของกรุงสุโขทัยให้กลับมามีความสาคัญอีก พระราชพิธีลงสรง
และพระราชพิธีอาพาธพินาศ เมื่อเกิดอหิวาตกโรคระบาด
๕. ด้านศิลปกรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงสนพระทัย และทรงทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น ด้านการช่าง ได้แก่ งานปั้นพระประธานในพระอุโ บสถ
วัดอรุ ณราชวราราม และ วัดราชสิ ทธาราม งานแกะสลั กบานประตู พระวิห ารที่วัดสุ ทัศน์ เทพวราราม
การสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ด้านการละคร ทรงฟื้นฟูการละคร โดยทรงให้มีการซ้อมท่ารา
แบบแผนประกอบการแต่งบทพระราชนิพนธ์ การละครมีมาตรฐานในการรา เพลง และบท เป็นแบบอย่างของ
ละครสืบมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านดนตรี ทรงมีความชานาญในเครื่อ งดนตรี คือ ซอสามสาย และได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง บุหลัน
ลอยเลื่อน หรือบุหลันลอยฟ้า ซึ่งเป็นเพลงที่มีความไพเราะมาก นอกจากนี้ทรงริเริ่มให้มีการขับเสภาประกอบ
ปี่พาทย์อีกด้วย
๖. ด้านวรรณคดี ทรงเป็นกวีที่มีพระปรีชาสามารถ และทรงสนับสนุนกวีให้แต่งวรรณคดีกันอย่าง
แพร่ ห ลาย มีกวีที่ส าคัญ ๆ นอกจากพระองค์อีกหลายคน ได้แก่ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (รัช กาลที่ ๓)
สุนทรภู่ นายนรินทรธิเบศร์ (อิน) พระยาตรังคภูบาล เป็นต้น นับได้ว่าสมัยของพระองค์นี้เป็นยุคทองแห่ง
วรรณคดีอีกยุคหนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีสาคัญ ๆ ไว้หลายเรื่อง ได้แก่ บทละครทั้งละครในและละคร
นอก มี ห ลายเรื่ อ งที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม และทรงน ามาแต่ ง ใหม่ เพื่ อ ให้ ใ ช้ ใ นการแสดงได้ เช่ น รามเกี ย รติ์ อุ ณ รุ ท
และอิเหนา โดยเรื่องอิเหนานี้ เรื่องเดิมมีความยาวมาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นเรื่องยาว
ที่สุ ดของพระองค์ วรรณคดีส โมสรในรั ชกาลที่ ๖ ได้ยกย่องให้ เป็นยอดบทละครราที่แต่งดี ยอดเยี่ยมทั้ง
เนื้อความ ทานองกลอนและกระบวนการเล่นทั้งร้องและรา
ผลงานด้านวรรณคดีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีดังนี้
- กลอนบทละครเรื่องอิเหนา
- กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์
- กลอนบทละครนอก ๕ เรื่อง ได้แก่ ไชยเชษฐ์ มณีพิไชย คาวี สังข์ทอง และ ไกรทอง
- กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์
- บทพากย์โขน ตอน นางลอย นาคบาศ พรหมมาสตร์ และ เอราวัณ
- เสภาขุนช้างขุนแผน
- ตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม,
- นางวันทองหึงนางลาวทอง
- ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา
- ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี
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๑๘

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ด้วยผลงานด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมของพระองค์เป็นที่ประจักษ์เด่นชัดแก่สายตาชาวโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงทรงได้รับการเทิดพระเกียรติจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบ ๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราช
สมภพเมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑
เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะบุคคลสาคัญของโลก รัฐบาลไทยจึงได้กาหนดให้วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติมาจนถึงทุกวันนี้
เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระประชวรด้วยโรคพิษไข้ ทรงไม่รู้สึกพระองค์เป็นเวลา
๘ วัน พระอาการประชวรก็ได้ทรุดลงตามลาดับ และเสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
สิริรวมพระชนมพรรษาได้ ๕๗ พรรษา และครองราชย์สมบัติได้ ๑๕ ปี
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๑๙

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

ใบงำนที่ ๔
ตอนที่ ๑
คาสั่ง

ให้นักเรียนจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กัน โดยนาตัวเลือกที่กาหนดให้เติมหลังข้อความ
ในตาราง (๑๐ คะแนน)

ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค. ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒
จ. เพลงบุหลันลอยเลื่อน ฟื้นฟูการละคร
ช. ส่งสมณทูตไปยังศรีลังกา รื้อฟื้นพระราชพิธีวันวิสาขบูชา
ฌ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ฎ. กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คำตอบ

ข. การเดินสวน การเดินนา
ง. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗
ฉ. ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐
ซ. กฎหมายห้ามซื้อขายสูบฝิ่น
ญ. ฉิม
ฏ. กฎหมายตราสามดวง
ข้อควำม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

พระนามเดิม
วันประสูติ
พระราชบิดา
พระราชมารดา
วันพระบรมราชาภิเษก
พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ
พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครอง
พระราชกรณียกิจด้านด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
๙. พระราชกรณียกิจด้านด้านศิลปกรรม
๑๐. เสด็จสวรรรคต
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๒๐

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑
ตอนที่ ๒
คาสั่ง

วรรณคดีที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ชื่อวรรณคดีทไี่ ม่ใช่ผลงาน
การพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๑๐ คะแนน)

ชื่อวรรณคดี

ข้อ
๑.

บทละครนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า ลักษณวงศ์ มณีพิชัย

๒.

บทพากย์โขน ตอน นางลอย หนุมานเผากรุงลงกา ทศกัณฐ์ล้ม

๓.

บทละครใน เรื่อง อิเหนา ศกุนตลา อุณรุท

๔.

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม

๕.

กาพย์พระไชยสุริยา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

๖.

บทละครนอก เรื่อง ไกรทอง จันทโครพ กากี

๗.

บทพากย์โขน ตอน จองถนน กาเนิดหนุมาน เอราวัณ

๘.

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ขุนแผนพานางวันทองหนี กาเนิดพลายชุมพล

๙.

บทละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ปลาบู่ทอง พิกุลทอง

ขุนแผนลุแก่โทษ กาเนิดพลายงาม

๑๐. บทละครใน เรื่อง รามเกียรติ์ ดาหลัง มโนราห์
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๒๑

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบควำมรู้ที่ ๕
ละครรา
ละครรา เป็นศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งของไทย ที่ประกอบด้วยท่ารา ดนตรีบรรเลง และบทขับร้อง
เพื่อดาเนินเรื่อง การแสดงละครราแบ่งผู้แสดงออกเป็น ๓ ประเภท คือ ตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบ
มีการแต่งองค์ทรงเครื่องตามบทด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับที่งามระยับจับตาตา มีท่าราตามบทร้อง
ประสานทานองดนตรีที่บรรเลงจังหวะช้า เร็ว เร้าอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคึกคัก สนุกสนาน หรือเศร้าโศก
ตัวละครสื่อความหมายบอกกล่าวตามอารมณ์ด้วยภาษาท่าทาง โดยใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย วาดลีลาตาม
คาร้อง จังหวะ และเสียงดนตรี
ละครราของไทยมีหลายประเภท เช่น ละครชาตรี ละครใน ละครนอก ซึ่ง ละครทั้งสามประเภท
มีลักษณะของการแสดงที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
๑. ละครชาตรี เป็นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณ และมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิดอื่น ๆ มีลักษณะ
เป็นละครเร่คล้ายของอินเดียที่เรียกว่ า “ ยาตรี ” หรือ “ ยาตรา ” แปลว่าเดินทางท่องเที่ยว ละครยาตรานี้
คือละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศอินเดีย นิยมเล่นเรื่อง “ คีตโควินท์ ” ซึ่งเป็นเรื่องอวตารของ
พระวิษณุหรือพระนารายณ์ ตัวละครมีเพียง ๓ ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธะ และนางโคปี ละครยาตรา
เกิดขึ้นในอินเดียนานแล้ว ส่วนละครราของไทยเพิ่งจะเริ่ มเล่นในสมัยตอนต้นกรุงศรีอยุธยา จึงมีโอกาส
เป็นไปได้ที่ละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละครอินเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดียแพร่หลายมายัง
ประเทศต่าง ๆ ในแหลม อินโดจีน เช่น พม่า มาเลเซีย เขมร และไทย จึงทาให้ประเทศเหล่านี้มี วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายกันอยู่มาก ละครชาตรีโดยส่วนใหญ่นิยมเล่นเรื่อง มโนห์รา
๒. ละครนอก มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานี สันนิษฐานว่าพัฒนา
มาจากการละเล่นพื้นเมือง ที่มีการร้องแก้กันไปมา แล้วต่อมาภายหลังจับเนื้อหาเป็นเรื่องเป็นตอนขึ้น เป็น
ละครที่ดัดแปลงและวิวัฒนาการมาจากละคร “ โนห์รา ” หรือ “ ละครชาตรี ” โดยปรับปรุงวิธีแสดงต่างๆ
ตลอดจนเพลงร้อง และดนตรีประกอบให้แปลกออกไป ในอดีตมีตัวแสดงเป็นชายล้วน ดาเนินเรื่องเร็วและ
ตลกขบขัน เพิ่งเริ่มมีตัวแสดงเป็นหญิงในสมัยปลายรัชกาลที่ ๔ เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการห้ามมิให้บุคคล
ทั่วไปมีละครผู้หญิง ละครนอกมีตัวละครครบทุกตัวตามเนื้อเรื่อง ไม่จากัดจานวนดนตรี ใช้วงปี่พาทย์ มีฉาก
เป็นผ้าม่าน มีประตูเข้าออก ๒ ประตู หลังฉากเป็นที่แต่งตัว และสาหรับให้ตัวละครพัก หน้าฉากเป็นที่แสดง

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๒๒

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ตั้งเตีย งตรงกลางหน้ าฉาก การแต่งกายเลี ยนแบบเครื่องต้นของกษัตริย์ ตัว พระสวมชฎา ตั ว นางสวม
เครื่องประดับศีรษะตามฐานะเช่น มงกุฎกษัตรี รัดเกล้ายอด รัดเกล้าเปลว และกระบังหน้าเสื้อผ้าปักดิ้นเลื่อม
แพรวพราว การแสดง มีคนบอกบท มีต้นเสียงและลูกคู่สาหรับร้องบางตัวละครอาจร้องเอง การราเป็นแบบ
แคล่วคล่องว่องไวพริ้งเพรา จังหวะของการร้องและการบรรเลงดนตรีค่อนข้างเร็ว เวลาเล่นตลกมักเล่นนานๆ
ไม่คานึงถึงการดาเนินเรื่อง และไม่ถือขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ตัวกษัตริย์หรือมเหสีจะเล่นตลกกับเสนา
ก็ได้ เริ่มต้นแสดงก็จับเรื่องที่เดียวไม่มีการไหว้ครู เรื่องที่ละครนอกแสดงได้สนุกสนานเป็นที่นิยมแพร่หลายมี
หลายเรื่อง บทที่สามัญชนแต่งได้แก่ เรื่องแก้วหน้าม้า ลักษณวงศ์ และจันทโครพ บทที่เป็นพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ ๒ ได้แก่ เรื่อง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ คาวี มณีพิชัย และไกรทอง
๓. ละครใน เป็นละครที่เกิดขึ้นในพระราชฐาน จึงเป็นละครที่มีระเบียบแบบแผน สุภาพ ละครใน มี
ความมุ่งหมายสาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ รักษาศิลปะของการราอันสวยงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อย่างเคร่งครัด รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและเจรจา เพราะฉะนั้นเพลงร้อง เพลงดนตรี จึงต้องดาเนิน
จังหวะค่อนข้างช้าเพื่อให้ราได้อ่อนช้อยสวยงาม ดนตรีใช้วงปี่พาทย์ จะเป็นวงเครื่องห้าเครื่องคู่หรือเครื่องใหญ่
ก็ได้ โรงมีลักษณะเดียวกับโรงละครนอกแต่มักเรียบร้อยสวยงามกว่า เพราะใช้วัสดุที่มีค่ากว่าเนื่องจากมักจะ
เป็นละครของเจ้านาย หรือผู้ดีมีฐานะ

ภาพการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอน ฤทธิ์เทวาปะตาระกาหลา ณ โรงละครแห่งชาติ
ที่มา : https://www.facebook.com/465243816905852/posts

เครื่องแต่งกายก็เป็นแบบเดียวกับละครนอกแต่ถ้าแสดงเรื่องอิเหนา ตัวพระบางตัวจะสวมศีรษะด้วยปันจุเหร็จ
ในบางตอน (ปันจุเหร็จในสมัยปัจจุบันมักนาไปใช้ในการแสดงเรื่องอื่นๆด้วย) การแสดง มีคนบอกบท ต้นเสียง
ลูกคู่ การร่ายราสวยงามตามแบบแผน เนื่องจากรักษาขนบประเพณีเคร่งครัดการเล่นตลกจึงเกือบจะไม่มีเลย
บทที่แต่งใช้ถ้อยคาสุภาพ คาตลาดจะมีบ้างก็ในตอนที่กล่าวถึงพลเมือง ใช้ผู้แสดงเป็นผู้หญิงตัวประกอบอาจจะ
เป็นผู้ชายบ้าง เรื่องที่ใช้แสดงละครใน แต่โบราณมีเพียง ๓ เรื่อง คือเรื่องรามเกียรติ์ อิเหนา และอุณรุท
ภายหลังได้มีเพิ่มเรื่องอื่นขึ้นบ้าง เช่น เรื่องศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบงำนที่ ๕
คาสั่ง

ข้อ

ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาตอบที่สัมพันธ์กับข้อความที่กาหนดให้ทางซ้ายมือ (๑๐ คะแนน)

ข้อความที่กาหนดให้

๑

คาตอบ

มีลักษณะคล้ายละครเร่ของชาวเบงคลีประเทศอินเดีย ที่นิยม
เล่นเรื่อง “ คีตโควินท์ ” ซึ่งเป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุ
หรือพระนารายณ์ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
๒ ในอดีตมีตัวแสดงเป็นชายล้วน เพิ่งเริ่มมีตัวแสดงเป็นหญิงใน
สมัยปลายรัชกาลที่ ๔
๓ การดาเนินเรื่องเร็ว ตลกขบขัน และมักเล่นช่วงตลกนาน
๔ นิยมเล่นเรื่อง มโนห์รา
๕ เป็นละครที่เกิดขึ้นในพระราชฐาน มีระเบียบแบบแผน สุภาพ
เพลงร้องและดนตรีดาเนินจังหวะค่อนข้างช้า
๖ เรื่องที่ใช้แสดงแต่โบราณมีเพียง ๓ เรื่อง คือเรื่องรามเกียรติ์
อิเหนา และอุณรุท ภายหลังได้มีเพิ่มเรื่องอื่นขึ้นบ้าง เช่น เรื่อง
ศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
๗ เริ่มต้นแสดงโดยไม่มีบทไหว้ครู
๘ เรื่องทีน่ ิยมแสดงมีหลายเรื่อง เช่น แก้วหน้าม้า ลักษณวงศ์
จันทโครพ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ คาวี มณีพิชัย และไกรทอง
๙ ตัวแสดงหลักเป็นผู้หญิงล้วน อาจมีตัวประกอบเป็นผู้ชายบ้าง
๑๐ มีความมุ่งหมายสาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ รักษาศิลปะของการ
ราอันสวยงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด
รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและเจรจา

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี

จังหวัดชุมพร

๒๔

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบควำมรู้ที่ ๖

ความรู้ประกอบเรื่องอิเหนา
ในการศึกษากลอนบทละครเรื่องอิเหนาให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและได้อรรถรสจากการประพันธ์
นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประพันธ์ ที่มาของวรรณคดี รวมถึง
ประวัติของผู้แต่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วในใบความรู้ ก่อนหน้านี้ แต่ยังมีเกร็ดความรู้ย่อย ๆ อีกหลายส่วนที่ยัง
ไม่ได้กล่าวถึงและนามาอธิบาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับเพลงหน้าพาทย์ของกลอนบทละคร ความรู้เกี่ยวกับ
ตาแหน่งของ เสนา พี่เลี้ยง และ นางกานัล ของตัวละครเอกซึ่งจะนามากล่าวตามลาดับดังต่อไปนี้
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้การประกอบการแสดงละคร
เพลงหน้าพาทย์ คือ เพลงที่ใช้บรรเลงประกอบกิริยา พฤติกรรมต่างๆ และอารมณ์ของตัวละคร เช่น
เพลงโอดสาหรับร้องไห้ เสียใจ เพลงกราวราสาหรับเยาะเย้ยสนุกสนาน เพลงเชิดฉานสาหรับพระรามตาม
กวาง เพลงแผละสาหรับครุฑบิน เพลงคุกพาทย์สาหรับทศกัณฐ์แสดงอิทธิฤทธิ์ความโหดร้าย หรือสาหรับ
หนุ ม านแผลงอิ ท ธิ ฤ ทธิ์ หาวเป็ น ดาวเป็ น เดื อ น เป็ น ต้ น เพลงหน้ า พาทย์ แ บ่ ง ตามหน้ า ที่ ก ารน าไปใช้
ประกอบการแสดงของตัวละคร แบ่งได้ ๗ ลักษณะ คือ
๑. เพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาไปมา ได้แก่
๑.๑ เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้าๆ ไม่รีบร้อน
๑.๒ เพลงเชิด ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกลไปมาอย่างรีบร้อน
๑.๓ เพลงโคมเวียน ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางในอากาศของเทวดาและนางฟ้า
๑.๔ เพลงแผละ ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของสัตว์มีปีก เช่น นก ครุฑ
๑.๕ เพลงชุบ ใช้ประกอบกิริยาไปมาของตัวละครศักดิ์ต่า เช่น นางกานัล
๒. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการยกทัพ ได้แก่
๒.๑ เพลงกราวนอก สาหรับการยกทัพของมนุษย์ ลิง
๒.๒ เพลงกราวใน สาหรับการยกทัพของยักษ์
๓. เพลงหน้าพาทย์ประกอบความสนุกสนานร่าเริง ได้แก่
๓.๑ เพลงกราวรา สาหรับกิริยาเยาะเย้ย
๓.๒ เพลงสีนวล เพลงช้า เพลงเร็ว สาหรับแสดงความรื่นเริง
๓.๓ เพลงฉุยฉาย แม่ศรี สาหรับแสดงความภูมิใจในความงาม
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๔. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ได้แก่
๔.๑ เพลงตระนิมิตร สาหรับการแปลงกาย ชุบคนตายให้ฟื้น
๔.๒ เพลงคุกพาทย์ สาหรับการแสดงอิทธิฤทธิ์ หรือเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว
๔.๓ เพลงรัว ใช้ทั่วไปในการสาแดงเดช หรือแสดงปรากฏการณ์โดยฉับพลัน
๕. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการต่อสู้และและติดตาม ได้แก่
๕.๑ เพลงเชิดนอก สาหรับการต่อสู้หรือการไล่ติดตามของตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น
หนุมานไล่จับนางสุพรรณมัจฉา หนุมานไล่จับนางเบญจกาย
๕.๒ เพลงเชิดฉาน สาหรับตัวละครที่เป็นมนุษย์ไล่ตามสัตว์ เช่น พระรามตามกวาง
เพลงเชิดกลอง สาหรับการต่อสู้ การรุกไล่ฆ่าฟันกันโดยทั่วไป
๕.๓ เพลงเชิดฉิ่ง ใช้ประกอบการราก่อนที่จะใช้อาวุธสาคัญหรือก่อนกระทากิจสาคัญ
๖. เพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงอารมณ์ทั่วไป ได้แก่
๖.๑ เพลงกล่อม สาหรับการขับกล่อมเพื่อการนอนหลับ
๖.๒ เพลงโลม สาหรับการเข้าพระเข้านาง การเล้าโลมด้วยความรัก
๖.๓ เพลงโอด สาหรับการร้องไห้
๖.๔ เพลงทยอย สาหรับอารมณ์เสียใจ เศร้าใจในขณะที่เคลื่อนที่ไปด้วย เช่น
เดินพลางร้องไห้พลาง
๗. เพลงหน้าพาทย์เบ็ดเตล็ด ได้แก่
๗.๑ เพลงตระนอน แสดงการนอน
๗.๒ เพลงลงสรง สาหรับการอาบน้า
๗.๓ เพลงเซ่นเหล้า สาหรับการกิน การดื่มสุรา
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในบทละครเรื่องอิเหนา
เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในกลอนบทละครเรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
มีปรากฏดังนี้
๑. เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้าๆ ไม่รีบร้อน ใช้ประกอบตอนที่ท้าว
ดาหาเสด็จกลับเข้าไปในที่ประทับหลังจากปฏิเสธการสู่ขอนางบุษบากับทูตที่ท้าวกะหมังกุหนิงส่งมา ตอนที่
กะหรัดตะปาตีแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเสด็จขึ้นเฝ้าท้าวกุเรปัน เป็นต้น
๒. เพลงเชิด ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกลไปมาอย่างรีบร้อน ใช้ประกอบในตอนที่
ดะหมังเสนารับคาสั่งจากท้าวกุเรปัน ให้นาสารไปมอบให้กับอิเหนาและท้าวหมันหยาที่เมืองหมันหยา ตอนที่
ตามะหงง และดะหมังเสนาของเมืองกาหลังยกทัพมาช่วยรบที่เมืองดาหา เป็นต้น
๓. เพลงเชิดฉิ่ง ใช้ประกอบการราก่อนที่จะใช้อาวุธสาคัญหรือก่อนกระทากิจสาคัญ ปรากฏในตอน
ที่สังคามาระตาท้าสู้กับวิหยาสะกา
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๔. เพลงโอด สาหรับการร้องไห้ ปรากฏในตอนที่อิเหนาไปลานางจินตะหราเพื่อมาช่ว ยรบที่
เมืองดาหาและถูกนางจินตะหราตัดพ้อต่อว่า ตอนที่ระตูปาหยังและระตูประหมันโอดครวญ เมื่อเห็นศพของ
ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะกา
๕. เพลงพญาเดิน ประกอบกิริยาการเดินไปมาของตัวละครสูงศักดิ์ ปรากฏในตอนที่วิหยาสะกา
สู้กับสังคามาระตา
๖. เพลงกลอนโยน การเดินทางเป็นริ้วขบวน หรือประกอบการยกทัพ หรือ ขบวนพยุหยาตราที่มี
ศักดิ์ศรี พรั่งพร้อม ด้วยเครื่องอิสริยยศทั้งหลาย ปรากฏในตอนที่อิเหนารบกับท้าวกะหมังกุหนิง
๗. เพลงกลอง (เชิดกลอง) สาหรับการต่อสู้ การรุกไล่ฆ่าฟันกันโดยทั่วไป ปรากฏในตอนที่อิเหนา
รบกับท้าวกะหมังกุหนิง
ตาแหน่งต่าง ๆ ในเรื่องอิเหนา
เนื่องจาก อิเหนา เป็นวรรณคดีที่ได้รับอิทธิพลมาจากชวา จึงทาให้มีคาที่มาจากภาษาชวาปะปนอยู่
ในเรื่องเป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นคาที่บอกถึงตาแหน่งหน้าที่ของตัวละคร หากนักเรียนไม่ทาความ
เข้าใจให้ ดีอาจเกิดความสั บ สนคิดว่าเป็ น ชื่อตัว ละคร แล้ ว อาจทาให้ เกิดความเข้าใจเนื้อเรื่องผิ ดพลาดได้
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่นักเรียนควรรู้ในเรื่องอิเหนามีดังนี้
๑. ตาแหน่งมเหสี มี ๕ ตาแหน่งตามลาดับ คือ
๑.๑ ประไหมสุหรี เลือนจากคาสันสกฤต คือ คา ปรม กับ ไอศุ ริยะ รวมเป็น ปะระไมศุริยะ
ใช้เป็นอิตถีลิงค์, ในบทละครอิเหนาใช้ ประไหมสุหรี แปลว่า อัครมเหสี คือ ราชินี
๑.๒ มะเดหวี เพี้ยนเสียงมาจากคาบาลีสันสกฤต คือ มหาเทวี เป็นมเหสีองค์รองจาก
ประไหมสุหรี
๑.๓ มะโต เพี้ยนเสียงมาจาก ภาษาสันสกฤต คือ มาตฤ เป็นมเหสีลาดับที่ ๓
๑.๔ ลิกู มเหสีลาดับที่ ๔ ในเนื้อเรื่องคือพระมารดาของกะหรัดตะปาตี
๑.๕ เหมาหลาหงี มเหสีลาดับที่ ๕
๒. ตาแหน่งเสนาผู้ใหญ่ มี ๔ ตาแหน่ง คือ
๒.๑ ปาเตะ เสนาผู้ใหญ่ของชวาเทียบได้กับ สมุหพระราชวังของไทยเนื้อหาในแบบเรียน
กล่าวถึงเสนาปาเตะแห่งเมืองดาหา ในตอนที่ทหารซึ่งเป็นกองร้อยสอดแนมของเมืองดาหาเข้ามารายงาน
ข่าวศึกแล้วปาเตะจึงนาความไปกราบทูลต่อท้าวดาหา ดังคากลอนที่ว่า
“ เมื่อนั้น
ปาเตะตกใจไหวหวั่น
ให้จดเอาถ้อยคาสาคัญ
แล้วผายผันเข้าพระโรงรจนา ”

ครูรสสุคนธ์
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๒๗

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๒.๒ ตามะหงง เป็นตาแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ในชวา เทียบได้กับ ตาแหน่งสมุหนายก ของไทย
ในเนื้อหาแบบเรียน กล่าวถึงเสนา ตามะหงง ของสองเมือง คือ ตามะหงง ของเมืองกุเรปันซึ่งอยู่กับอิเหนา
และเป็นกาลังสาคัญในการจัดทัพ และเป็นเสนาผู้ใหญ่ที่อิเหนาไว้วางใจให้ไปเป็นตัวแทนเข้าเฝ้าเท้าดาหาใน
ตอนที่ยกทัพมาถึงเมืองแล้วแต่ไม่กล้าเข้าเฝ้า เนื่องจากรู้ดีว่ามีความผิดติดตัวและช่วยกราบทูลให้ท้าวดาหา
คลายความโกรธเคือง ในคากลอนที่ว่า
“ ครั้นถึงเนินทรายชายทุ่ง
จึงให้หยุดกองทัพตั้งพลับพลา
แล้วบัญชาให้ตามะหงง
ทูลศรีปัตราเรืองชัย

แว่นแคว้นแดนกรุงดาหา
ที่ต้องนามครุฑาเกรียงไกร
ท่านจงรีบเข้าไปกรุงใหญ่
แก้ไขอย่าให้เคืองบาทา ”

ตัวละครในตาแหน่ง ตามะหงง อีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทในตอนนี้คือ ตามะหงง ของเมือง
กาหลังที่เป็นตัวแทนคุมกาลังพลจากเมืองกาหลังมาพร้อมกับเสนา ดะหมัง เนื่องจากท้าวกาหลังไม่มีโอรส
ดังปรากฏคากลอนว่า
“ บัดนั้น
ตามะหงงกาหลังกรุงใหญ่
ทั้งดะหมังมหาเสนาใน
เร่งเกณฑ์ทัพชัยฉับพลัน
จัดทหารอาสาได้ห้าหมื่น
แต่พื้นกาแหงแข็งขัน
ช้างม้าอาวุธครบครัน
ธงสาคัญคอยนาดาเนินพล ”
๒.๓ ดะหมัง ตาแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ของชวา เทียบได้กับขุนนางฝ่ายมหาดไทย ตัวละคร
ตาแหน่งนี้ปรากฏในวรรณคดีตอนที่เรียน ๒ ตัวคือ ดะหมัง ของเมืองกาหลัง ที่คุมกองทัพมากับตามะหงง
ดังร้อยกรองที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และ ดะหมัง ของเมืองกุเรปันที่ถือสารจากท้าวกุเรปันไปให้อิเหนาและ
ท้าวหมันหยาที่เมืองหมันหยา เนื้อความว่า
“ บัดนั้น
ฝ่ายดะหมังกุเรปันกรุงศรี
ครั้นถึงหมันหยาธานี
ก็ตรงไปยังที่ประเสบัน
ขึ้นบนชานพักตาหนักนอก
พอเห็นเสด็จออกกิดาหยัน
จึงข้าไปใกล้องค์พระทรงธรรม์
อภิวันท์แล้วถวายสารา”
๒.๔ ยาสา ตาแหน่งเสนาบดีผู้ใหญ่ของชวา เทียบได้กับ เสนาบดีฝ่ายตุลาการของไทย
ตัวละคร ยาสา ในตอนนี้ กล่าวถึงเสนาตาแหน่ง ยาสา ของเมืองดาหา ในตอนเบิกราชทูตของผู้ถือสาร
ของท้าวกะหมังกุหนิงเข้าเฝ้าท้าวดาหา
“ยาสาบังคมบรมนาถ
เบิกทูตถือราชสารศรี
จึงดารัสตรัสสั่งไปทันที
ให้เสนีนาแขกเมืองมา”

ครูรสสุคนธ์
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

และในตอนที่ตามะหงงจากเมืองกุเรปันซึ่งเป็นตัวแทนของอิเหนา มาขอเข้าเฝ้าท้าวดาหา ตามะหงงก็ได้แจ้ง
คามประสงค์กับ ยาสา เพื่อให้ ยาสาพาเข้าเฝ้า ดังนี้
“ ครั้นถึงจึงแจ้งคดี
แก่ยาสาเสนีคนขยัน
บัดนี้องค์อิเหนากุเรปัน
กรีธาทัพขันธ์ยกมา
สองทัพกับกะหรัดตะปาตี
มาช่วยบุรีดาหา
จงพาเราเข้าพระผ่านฟ้า
จะกราบทูลกิจจาให้แจ้งการ ”
๓. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระโอรส มี ๔ ตาแหน่ง คือ ยะรุเดะ ปูนตา กะระตาหลา และ ประสันตา
พี่เลี้ยงของอิเหนาที่มีบทบาทในตอนนี้มีเพียงคนเดียว คือ ตาแหน่งประสันตา ที่ปรากฏในตอนที่อิเหนาออก
เดินทางจากเมืองหมันหยาแล้วอาลัยอาวรณ์ถึงชายาทั้งสามคน ประสันตาจึงชวนคุยเพื่อให้อิเหนาคลายความ
ทุกข์ว่า
“บัดนั้น
ประสันตาพี่เลี้ยงโฉมฉาย
ขี่ช้างพระที่นั่งมาข้างท้าย
เห็นพระไม่สบายคลายทุกข์ทน
จึงเสแสร้งแกล้งกล่าววาจา
ป่านี้สนุกกว่าทุกแห่งหน
แต่เห็นมามากมายหลายตาบล
ก็ยังไม่ชอบกลเหมือนป่านี้
แม้นไม่มีราชการงานเดือน
คงจะมาปลูกเรือนอยู่ที่นี่
น้าท่าหาง่ายสบายดี
สารพัดจะมีไม่ยากใจ
ถ้าเลิกทัพกลับมาหมันหยา
จะจาป่าไว้ทูลแถลงไข
ให้พระพาสามสมรอรไท
มาประพาสพรรณไม้ให้สาราญ”
๔. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระธิดา มี ๔ ตาแหน่ง คือ บาหยัน สาเหง็ด ประเสหรัน และ ประลาหงัน
ซึง่ ตาแหน่งพีเ่ ลีย้ งพระธิดาทัง้ สี่ไม่ได้มีบทบาทในเนื้อเรื่องตอนศึกกะหมังกุหนิง
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ใบงำนที่ ๖

คาสั่ง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และทาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด
(๑๐ คะแนน)

คำตอบ

ข้อควำม
๑. เพลงหน้าพาทย์คือเพลงที่บรรเลงเพื่อใช้ประกอบบทเจรจาของตัวละคร
๒. เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้าๆ ไม่รีบร้อน
๓. เพลงเชิด ใช้บรรเลงประกอบกิริยาที่ตรงกันข้ามกับเพลงเสมอ
๔. เนื้อหาในเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง มีเพลงหน้าพาทย์ชื่อเพลงคุกพาทย์
๕. มะเดหวี คือ ตาแหน่งมเหสีลาดับที่ ๒ ของชวา เพี้ยนเสียงมาจากมหาเทวี
ในภาษาสันสกฤต
๖. ตาแหน่งเสนาชั้นผู้ใหญ่ของชวามี ๔ ตาแหน่ง คือ ปาเตะ ตามะหงง ยาสา และ
ปูนตา
๗. พี่เลี้ยงของอิเหนาที่มีบทบาทมากที่สุดในตอน ศึกกะหมังกุหนิง คือ ประสันตา
๘. ตาแหน่งพี่เลี้ยงของพระโอรส และ พี่เลี้ยงของพระธิดา ในชวามี ๔ ตาแหน่ง
เหมือนกัน
๙. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระโอรสลาดับที่ ๑ ของชวาคือ ยะรุเดะ
๑๐. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระธิดาลาดับที่ ๔ คือ บาหยัน
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เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

แบบทดสอบหลังเรียน

คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ

๑. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมด
ค. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ง. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
๒. “ อันอิเหนาเอามาทาเป็นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์
แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
แต่พระองค์ทรงพิภพปรารภเล่น
ใช้ราเต้นแต่งละครคิดกลอนใหม่”
เจ้าสตรีและพระองค์ ตามคาประพันธ์ข้างต้นนี้ หมายถึงใคร
ก. เจ้าฟ้าสังวาลกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ง. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูปักมาหงัน
ข. ระตูปันจาระกัน
ค. ระตูบุศสิหนา
ง. ระตูหมันหยา
๔. "อิเหนา" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. พระเจ้ากรุงธนบุรี
ค. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ

ครูรสสุคนธ์
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๓๑

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๕. ละครนอก จะไม่แสดงเรื่องใด
ก. คาวี
ข. ไกรทอง
ค. สังข์ทอง
ง. รามเกียรติ์
๖. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๗. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๘. อิเหนาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรตามข้อใด
ก. กลอนนิทาน
ข. กลอนบทละครรา
ค. กลอนบทละครพูด
ง. กลอนบทละครร้อง
๙. เรื่องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในรัชสมัยใด
ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๑๐. เค้าเรื่องของอิเหนาได้มาจากไหน
ก. ประวัติของชาวมะละกา
ข. ประวัติศาสตร์ของชาวชวา
ค. ประวัติศาสตร์ของชาวลังกา
ง. ประวัติศาสตร์ของชาวมลายู

ครูรสสุคนธ์
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๓๒

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เฉลยใบงำนที่ ๑

คาสั่ง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และทาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด

คำตอบ

ข้อควำม

√

๑. วรรณคดีเรื่อง อิเหนา มีที่มาจากพงศาวดารชวา

√

๒. ดินแดนชวาในอดีต คือ ประเทศอินโดนีเซีย ในปัจจุบัน

X

๓. ประเทศอินโดนีเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

X

๔. ต้นราชวงศ์ของอิเหนาในพงศาวดารชวา คือ ท้าวกุเรปัน

X

๕. เรื่องอิเหนา เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยธนบุรี

√

๖. กษัตริย์ ไอรลังคะ ได้ชื่อว่าเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งในพงศาวดารของชวา

X

๗. กษัตริย์ ไอรลังคะ พ่ายแพ้ต่อกษัตริย์อังรกะ

√

๘. ราชวงศ์ของอิเหนาเจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลา ๒๐๐ ปี

√

๙. ดินแดนชวาได้รับเอกราชและสถาปนาเป็นประเทศอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒

√

๑๐. นิทานปันหยีฉบับที่ตรงกับอิเหนาของไทยนั้น คือ ฉบับมาลัต ซึง่ ใช้ภาษากวีของ
ชวาโบราณ มาจากเกาะบาหลี

ครูรสสุคนธ์
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จังหวัดชุมพร

๓๓

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

เฉลยใบงำนที่ ๒

ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้

คาสั่ง

๑. เรื่องอิเหนา เข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
………………………………………………….................................………………………………
๒. นิทานปันหยี หรือ เรื่องอิเหนา เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไร
นิทานอิเหนาเป็นนิทานจากขวาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในมลายู นางกานัลชาวมลายู
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นามาเล่าถวายเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ พระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เจ้าฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์จึงได้แต่เรื่องนี้ขึ้น
...........................................................................................................................................
.....................
๓. ใครเป็นผู้แต่งเรื่อง อิเหนาเล็ก เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา
เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ใครเป็นผู้แต่งกลอนบทละคร เรื่อง ดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา
เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. เหตุใดบทละครเรื่องดาหลัง หรือ อิเหนาใหญ่ จึงไม่ได้รับความนิยมเหมือนกับอิเหนาเล็ก
เพราะเนื้อเรื่องสลับซับซ้อน และชื่อตัวละครก็จายาก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ครูรสสุคนธ์
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๓๔

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

๖. หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปีพ.ศ. ๒๓๑๐ ส่งผลกระทบต่อกลอนบทละครเรื่องอิเหนา
อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
ต้นฉบับวรรณคดี เรื่องอิเหนา และ ดาหลัง ของเจ้าฟ้าหญิงกุณฑล และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎสูญหายไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๗. ใครเป็นผู้แต่ง เรื่อง อิเหนาคาฉันท์ ในสมัยธนบุรี
หลวงสรวิ
ชิต (หน) ภายหลังได้เป็นเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ในรัชกาลที่๑
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์กลอนบทละครเรื่อง อิเหนา
ขึ้นมาใหม่ด้วยสาเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อใช้เล่นละครใน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
๙. พระราชนิพนธ์กลอนบทละครเรื่อง อิเหนา ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยดาเนินเรื่อง
ตามเค้าโครงของอิเหนาสานวนใด
................................................................................................................................................................
เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑๐. กลอนบทละครรา เรื่อง อิเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับการ
ยกย่องอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ ๖ ให้เป็นยอดของกลอนบทละครรา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมำยเหตุ

การพิจารณาความแตกต่างของคาตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๓๕

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

เฉลยใบงำนที่ ๓
ตอนที่ ๑
ตัวละครฝ่ายชายที่กาหนดให้ต่อไปนี้เป็นคู่ครองของใคร ให้เขียนคาตอบลงไปในตาราง

คาสั่ง

ข้อ

ตัวละครฝ่ำยหญิง

ตัวละครฝ่ำยชำย

๑.

บุษบา

ก. อิเหนา

๒.

ดาหราวาตี

ข. ท้าวดาหา

๓.

จินดาส่าหรี

ฉ. ท้าวหมันหยา

๔.

จินตะหรา

ก. อิเหนา

๕.

มาหยารัศมี

ก. อิเหนา

๖.

นิหลาอรตา

จ. ท้าวกุเรปัน

๗.

สกาหนึ่งหรัด

ค. สุหรานากง

๘.

บุษบารากา

ง. กะหรัดตะปาตี

๙.

สการะวาตี

ก. อิเหนา

๑๐.

วิยะดา

ข. สียะตรา

ครูรสสุคนธ์
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จังหวัดชุมพร

๓๖

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

ตอนที่ ๒
คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ

๑. ต้นตระกูลของวงศ์อสัญแดหวาคือข้อใด
ค. ท้าวกุเรปัน
ง. ท้าวดาหา
ค. ท้าวหมันหยา
ง. องค์ปะตาระกาหลา
๒. เมืองใดไม่ได้อยู่ในวงศ์อสัญแดหวา
ค. ดาหา
ง. กาหลัง
ค. หมันหยา
ง. สิงหัดส่าหรี
๓. อะไรคือเหตุผลที่ทาให้อิเหนาได้พบกับนางจินตะหราเป็นครั้งแรกที่เมืองหมันหยา
ก. อิเหนาไปทาศึกที่เมืองหมันหยา
ข. อิเหนาถือราชสาส์นของท้าวกุเรปันไปให้ท้าวหมันหยา
ค. ท้าวหมันหยามีราชสาส์นเชิญให้อิเหนาไปเยี่ยมชมเมืองหมันหยา
ง. ท้าวกุเรปันให้เป็นตัวแทนนาเครื่องเคารพศพพระอัยกีไปที่เมืองหมันหยา
๔. อิเหนาปลอมตัวเป็นโจรป่า ชื่อ มิสารปันหยี ด้วยจุดประสงค์ใดเป็นสาคัญ
ก. เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์
ข. ไปชิงตัวนางดรสา
ค. ไปหานางจินตะหรา
ง. ไปปราบระตูบุศสิหนา
๕. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นางดรสาเป็นชายาของระตูบุศสิหนา
ข. มาหยารัศมีเป็นธิดาของระตูปักมาหงัน
ค. ระตูปันจาระกันเป็นพี่ชายของระตูปักมาหงัน
ง. สังคามาระตาเป็นน้องชายของนางสะการะวาตี

ครูรสสุคนธ์
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จังหวัดชุมพร

๓๗

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๖. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๗. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูล่าสา
ข. ระตูปาหยัง
ค. วิหยาสะกา
ง. ท้าวกะหมังกุหนิง
๘. “ ท้าวดาหาโกรธอิเหนา เนื่องจากอิเหนาปฏิเสธการอภิเษกกับนางบุษบา และแม้จะทราบว่าจรกา
รูปชั่ว ตัวดา ต่าศักดิ์ แต่เมื่อได้พลั้งปากไปแล้วว่าใครมาขอก็จะยกให้ จึงจาใจยกบุษบา
ให้จรกาและกาหนดการอภิเษกภายในสามเดือน ”
ข้อใดไม่สามรถอนุมานได้จากข้อความข้างต้น
ก. ท้าวดาหาเป็นผู้ถือสัจจะวาจา
ข. ท้าวดาหาตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบ
ค. ท้าวดาหามักตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
ง. ท้าวดาหาวางแผนให้อิเหนามาชิงนางบุษบาจากจรกา
๙. เหตุใดรูปวาดของนางบุษบาที่ช่างวาดนามาให้จรกาจึงเหลือเพียงรูปเดียว
ก. ลมพัดหอบเอารูปนางบุษบาไปหนึ่งรูป
ข. ช่างวาดนาภาพไปขายให้กับท้าวกะหมังกุหนิง
ค. ช่างวาดภาพลืมรูปภาพอีกรูปหนึ่งไว้ที่เมืองดาหา
ง. องค์ปะตาระกาหลาบันดาลให้รูปภาพหายไปหนึ่งรูป
๑๐. ใครเป็นผู้พบรูปวาดของนางบุษบาที่หายไป
ก. อิเหนา
ข. วิหยาสะกา
ค. ระตูปาหยัง
ง. ท้าวกะหมังกุนิง

ครูรสสุคนธ์
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๓๘

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑

เฉลยใบงำนที่ ๔
ตอนที่ ๑
ให้นักเรียนจับคู่ข้อความให้สัมพันธ์กัน โดยนาตัวเลือกที่กาหนดให้เติมหลังข้อความ
ในตาราง

คาสั่ง

คำตอบ

ข้อควำม

๑. พระนามเดิม

ก. ฉิม

๒. วันประสูติ

ช. ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐

๓. พระราชบิดา

ฌ. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๔. พระราชมารดา

ญ. กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๕. วันพระบรมราชาภิเษก

ค. ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๒

๖. พระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจ
๗. พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการ
ปกครอง
๘. พระราชกรณียกิจด้านด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
๙. พระราชกรณียกิจด้านด้านศิลปกรรม

ข. การเดินสวน การเดินนา

๑๐. เสด็จสวรรรคต

ง. ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗

ครูรสสุคนธ์

ฉ. ส่งสมณทูตไปยังศรีลังกา
ซ. กฎหมายห้ามซื้อขายสูบฝิ่น
จ. เพลงบุหลันลอยเลื่อน

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๓๙

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เล่ม ๑
ตอนที่ ๒
คาสั่ง

วรรณคดีที่กาหนดให้ต่อไปนี้ ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ชื่อวรรณคดีที่เป็นผลงาน
การพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ชื่อวรรณคดี

ข้อ
๑.

บทละครนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า ลักษณวงศ์ มณีพิชัย

๒.

บทพากย์โขน ตอน นางลอย หนุมานเผากรุงลงกา ทศกัณฐ์ล้ม

๓.

บทละครใน เรื่อง อิเหนา ศกุนตลา อุณรุท

๔.

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม

๕.

กาพย์พระไชยสุริยา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานว่าด้วยงานนักขัตฤกษ์ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

๖.

บทละครนอก เรื่อง ไกรทอง จันทโครพ กากี

๗.

บทพากย์โขน ตอน จองถนน กาเนิดหนุมาน เอราวัณ

๘.

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ขุนแผนพานางวันทองหนี กาเนิดพลายชุมพล

๙.

บทละครนอก เรื่อง ไชยเชษฐ์ ปลาบู่ทอง พิกุลทอง

ขุนแผนลุแก่โทษ กาเนิดพลายงาม

๑๐. บทละครใน เรื่อง รามเกียรติ์ ดาหลัง มโนราห์

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๔๐

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เฉลยใบงำนที่ ๕

คาสั่ง

ข้อ

ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คาตอบที่สัมพันธ์กับข้อความที่กาหนดให้ทางซ้ายมือ

ข้อความที่กาหนดให้

๑

คาตอบ

มีลักษณะคล้ายละครเร่ของชาวเบงคลีประเทศอินเดีย ที่นิยม
เล่นเรื่อง “ คีตโควินท์ ” ซึ่งเป็นเรื่องอวตารของพระวิษณุ
หรือพระนารายณ์ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
๒ ในอดีตมีตัวแสดงเป็นชายล้วน เพิ่งเริ่มมีตัวแสดงเป็นหญิงใน
สมัยปลายรัชกาลที่ ๔
๓ การดาเนินเรื่องเร็ว ตลกขบขัน และมักเล่นช่วงตลกนาน
๔ นิยมเล่นเรื่อง มโนห์รา
๕ เป็นละครที่เกิดขึ้นในพระราชฐาน มีระเบียบแบบแผน สุภาพ
เพลงร้องและดนตรีดาเนินจังหวะค่อนข้างช้า
๖ เรื่องที่ใช้แสดงแต่โบราณมีเพียง ๓ เรื่อง คือเรื่องรามเกียรติ์
อิเหนา และอุณรุท ภายหลังได้มีเพิ่มเรื่องอื่นขึ้นบ้าง เช่น เรื่อง
ศกุนตลา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖
๗ เริ่มต้นแสดงโดยไม่มีบทไหว้ครู
๘ เรื่องทีน่ ิยมแสดงมีหลายเรื่อง เช่น แก้วหน้าม้า ลักษณวงศ์
จันทโครพ สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ คาวี มณีพิชัย และไกรทอง
๙ ตัวแสดงหลักเป็นผู้หญิงล้วน อาจมีตัวประกอบเป็นผู้ชายบ้าง
๑๐ มีความมุ่งหมายสาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ รักษาศิลปะของการ
ราอันสวยงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด
รักษาความสุภาพทั้งบทร้องและเจรจา

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี
ละครนอก ละครใน ละครชาตรี

จังหวัดชุมพร

๔๑

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เฉลยใบงำนที่ ๖

คาสั่ง

ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ถูก และทาเครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด

คำตอบ

ข้อควำม

X

๑. เพลงหน้าพาทย์คือเพลงที่บรรเลงเพื่อใช้ประกอบบทเจรจาของตัวละคร

√

๒. เพลงเสมอ ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ ไปช้าๆ ไม่รีบร้อน

√

๓. เพลงเชิด ใช้บรรเลงประกอบกิริยาที่ตรงกันข้ามกับเพลงเสมอ

X

๔. เนื้อหาในเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง มีเพลงหน้าพาทย์ชื่อเพลงคุกพาทย์

√
X

๕. มะเดหวี คือ ตาแหน่งมเหสีลาดับที่ ๒ ของชวา เพี้ยนเสียงมาจากมหาเทวี
ในภาษาสันสกฤต
๖. ตาแหน่งเสนาชั้นผู้ใหญ่ของชวามี ๔ ตาแหน่ง คือ ปาเตะ ตามะหงง ยาสา และ
ปูนตา

√

๗. พี่เลี้ยงของอิเหนาที่มีบทบาทมากที่สุดในตอน ศึกกะหมังกุหนิง คือ ประสันตา

√

๘. ตาแหน่งพี่เลี้ยงของพระโอรส และ พี่เลี้ยงของพระธิดา ในชวามี ๔ ตาแหน่ง
เหมือนกัน

√

๙. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระโอรสลาดับที่ ๑ ของชวาคือ ยะรุเดะ

X

๑๐. ตาแหน่งพี่เลี้ยงพระธิดาลาดับที่ ๔ คือ บาหยัน

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๔๒

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ

๑. เค้าเรื่องของอิเหนาได้มาจากไหน
ก. ประวัติของชาวมะละกา
ข. ประวัติศาสตร์ของชาวชวา
ค. ประวัติศาสตร์ของชาวลังกา
ง. ประวัติศาสตร์ของชาวมลายู
๒. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๓. "อิเหนา" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. พระเจ้ากรุงธนบุรี
ค. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
๔. ละครนอก จะไม่แสดงเรื่องใด
ก. คาวี
ข. ไกรทอง
ค. สังข์ทอง
ง. รามเกียรติ์
๕. อิเหนาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรตามข้อใด
ก. กลอนนิทาน
ข. กลอนบทละครรา
ค. กลอนบทละครพูด
ง. กลอนบทละครร้อง
ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๔๓

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

๖. เรื่องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในรัชสมัยใด
ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๗.
“ อันอิเหนาเอามาทาเป็นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์
แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
แต่พระองค์ทรงพิภพปรารภเล่น
ใช้ราเต้นแต่งละครคิดกลอนใหม่”
เจ้าสตรีและพระองค์ ตามคาประพันธ์ข้างต้นนี้ หมายถึงใคร
ก. เจ้าฟ้าสังวาลกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ง. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๘. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๙. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูปักมาหงัน
ข. ระตูปนั จาระกัน
ค. ระตูบุศสิหนา
ง. ระตูหมันหยา
๑๐. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมด
ค. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ง. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๔๔

เล่ม ๑

เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ภาษาไทย (ท๓๑๑๐๒) เรือ่ ง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ เรียนรู้ที่มา

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
คาสั่ง

ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วกาลงในกระดาษคาตอบ

๑. ข้อใดมิใช่ลักษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. ใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมด
ค. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ง. เป็นเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์
๒. “ อันอิเหนาเอามาทาเป็นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์
แต่เรื่องต้นตกหายพลัดพรายไป
แต่พระองค์ทรงพิภพปรารภเล่น
ใช้ราเต้นแต่งละครคิดกลอนใหม่”
เจ้าสตรีและพระองค์ ตามคาประพันธ์ข้างต้นนี้ หมายถึงใคร
ก. เจ้าฟ้าสังวาลกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ข. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ง. เจ้าฟ้ากุณฑล เจ้าฟ้ามงกุฎกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๓. ตัวละครใดต่างวงศ์จากตัวละครอื่น ๆ
ก. ระตูปักมาหงัน
ข. ระตูปันจาระกัน
ค. ระตูบุศสิหนา
ง. ระตูหมันหยา
๔. "อิเหนา" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. พระเจ้ากรุงธนบุรี
ค. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ

ครูรสสุคนธ์

เพชรศร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดชุมพร

๔๕

เล่ม ๑
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๕. ละครนอก จะไม่แสดงเรื่องใด
ก. คาวี
ข. ไกรทอง
ค. สังข์ทอง
ง. รามเกียรติ์
๖. เหตุใดอิเหนาจึงปฏิเสธการแต่งงานกับนางบุษบา
ก. คิดว่านางบุษบาไม่สวย
ข. กลัวท้าวหมันหยาลงโทษ
ค. ได้นางจินตะหราเป็นชายาแล้ว
ง. นางจินตะหราสั่งให้ปฏิเสธการแต่งงาน
๗. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ ๒
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุงพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๘. อิเหนาได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรตามข้อใด
ก. กลอนนิทาน
ข. กลอนบทละครรา
ค. กลอนบทละครพูด
ง. กลอนบทละครร้อง
๙. เรื่องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในรัชสมัยใด
ก. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ค. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๑๐. เค้าเรื่องของอิเหนาได้มาจากไหน
ก. ประวัติของชาวมะละกา
ข. ประวัติศาสตร์ของชาวชวา
ค. ประวัติศาสตร์ของชาวลังกา
ง. ประวัติศาสตร์ของชาวมลายู
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