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คำนำ
แบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยตาม
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้เกิดการเรี ยนรู ้เรื่ องวรรณคดี
ไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
แบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา ประกอบด้วยนวัตกรรมทั้งหมด
๕ เล่มดังนี้
เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา
เล่มที่ ๒ เรื่ อง ลักษณะคาประพันธ์
เล่มที่ ๓ เรื่ อง คาศัพท์และตัวละคร
เล่มที่ ๔ เรื่ อง คุณค่างานประพันธ์
เล่มที่ ๕ เรื่ อง ความรู ้ประกอบการเรี ยน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์แก่
นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณนายทรัพย์ ดวงชอุ่ม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนไพศาลีพิทยา และผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้คาแนะนาในการจัดทาแบบฝึ ก
ทักษะเล่มนี้จนสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

สงกรานต์ เนียมทอง
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คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
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มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู ้ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา
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คาชี้แจงสาหรับครู
แบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ มีนวัตกรรมทั้งหมด ๕ เล่มและแผนการจัดการเรี ยนรู ้จานวน
๑๕ แผน เวลาเรี ยน ๑๕ ชัว่ โมง แบบฝึ กทักษะเล่มนี้ประกอบด้วยคาชี้แจงสาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน แบบทดสอบก่อนเรี ยน ใบความรู ้ แบบฝึ ก แบบทดสอบ
หลังเรี ยน และเฉลย ในการใช้แบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา เล่มนี้
เป็ นเล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา ใช้กบั แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ๑-๓ ครู ผสู ้ อน
ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑. ศึกษาการใช้แบบฝึ กทักษะให้เข้าใจ
๒. ชี้แจงขั้นตอนการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะนี้ให้นกั เรี ยนเข้าใจ
๓. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้
ทาแบบฝึ กและตรวจคาตอบตามเฉลย โดยห้ามดูเฉลยก่อนเด็ดขาด
๔. ดูแลให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามขั้นตอนและให้คาแนะนาเมื่อนักเรี ยนพบปัญหา
๕. ประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่องและให้แรงเสริ มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมของนักเรี ยน
๖. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเมื่อศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ้และทา
แบบฝึ กเสร็จสิ้ น
๗. บันทึกผลการประเมินหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทุกครั้ง
๘. ครู ผสู ้ อนควรเสริ มแรงจูงใจ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และทาแบบฝึ ก
ในแต่ละกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครู ตอ้ งเตรี ยม ให้ครบถ้วนตามการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแบบฝึ กทักษะ
ดังนี้
๑. แบบทดสอบก่อนเรี ยน
๒. มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
๓. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
๔. ใบความรู ้
๕. แบบฝึ ก
๖. แบบทดสอบหลังเรี ยน
๗. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
๘. เฉลยแบบฝึ ก
๙. เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
๑๐. แบบประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
๑๑. แบบประเมินผลจากผลงานของนักเรี ยนรายบุคคล การตอบคาถาม
การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่ วมมือ
๑๒. แบบประเมินผลจากการทาแบบฝึ ก
๑๓. แบบประเมินผลจากการทาแบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
แบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและทาแบบฝึ ก ซึ่งแบบฝึ กทักษะนี้จะทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
นักเรี ยน ฉะนั้นนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด จึงจะทาให้การเรี ยน
การสอนบังเกิดผลดีซ่ ึงมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. นักเรี ยนควรศึกษาและปฏิบตั ิตามแบบฝึ กของแบบฝึ กทักษะตามลาดับ
โดยแบบฝึ กทักษะวรรณคดีบทละคร เรื่ อง อิเหนา แต่ละเล่มจะมีส่วนประกอบสาหรับ
นักเรี ยน ดังนี้
๑.๑ คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
๑.๒ แบบทดสอบก่อนเรี ยน
๑.๓ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
๑.๔ จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
๑.๕ ใบความรู ้
๑.๖ แบบฝึ ก
๑.๗ แบบทดสอบหลังเรี ยน
๑.๘ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
๑.๙ เฉลยแบบฝึ ก
๑.๑๐ เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
๒. การทากิจกรรมในแต่ละแบบฝึ กเมื่อทาเสร็จแล้วให้ตรวจคาตอบทันที
โดยดูจากเฉลย
๓. เมื่อนักเรี ยนศึกษาแบบฝึ กทักษะจบแล้วให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน พร้อมทั้งตรวจสอบคาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยดูจากเฉลย
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ลาดับขั้นการเรียน
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มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วดั
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่าและนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๑ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการ
วิจารณ์เบื้องต้น
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๒ วิเคราะห์ลกั ษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรี ยนรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวติ ของสังคมในอดีต
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๓ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ของวรรณคดีและ
วรรณกรรมในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ท ๕.๑ ม.๔-๖/๔ สังเคราะห์ขอ้ คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรี ยนบอกความเป็ นมาของวรรณคดีเรื่ องอิเหนาได้
๒. นักเรี ยนบอกประวัติผแู ้ ต่งวรรณคดีเรื่ องอิเหนาได้
๓. นักเรี ยนอธิบายลักษณะละครได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน

คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ มี ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ
คะแนน ๑๐ คะแนน
๒. เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง ๑ ข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  ตรงกับ
คาตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคาตอบ

๑. ผูแ้ ต่งเรื่ องอิเหนา ตอนที่ใช้เป็ นบทเรี ยนนี้คือใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๒. เรื่ องอิเหนามีมาตั้งแต่สมัยใด
ก. กรุ งธนบุรี
ข. กรุ งสุ โขทัย
ค. กรุ งศรี อยุธยา
ง. กรุ งรัตนโกสิ นทร์
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๓. อะไรคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนา
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุ งพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๔. “อิเหนา” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่ องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ค. พระเจ้ากรุ งธนบุรี
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
๕. อิเหนาตอน “ศึกกะหมังกุหนิง” มีมูลเหตุมาจากอะไร
ก. ความรัก
ข. ความโลภ
ค. ความแค้น
ง. ความโกรธ
๖. เรื่ องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในสมัยกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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๗. เรื่ องอิเหนามีที่มาจากชนชาติใด
ก. ชวา
ข. มอญ
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย
๘. วรรณคดีเรื่ องใดที่ไม่นามาแสดงละครใน
ก. ขุนช้างขุนแผน
ข. อิเหนา
ค. รามเกียรติ์
ง. อุณรุ ท
๙. “ ครั้งกรุ งเก่าเจ้าสตรี เธอนิพนธ์ ” หมายถึงใคร
ก. ยายยะโว
ข. พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล กับ เจ้าฟ้ามงกุฎ
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๑๐. ข้อใดมิใช่ลกั ษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ค. ใช้ผหู ้ ญิงแสดงทั้งหมด
ง. เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกษัตริ ย ์
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๙

ใบความรู้ เรื่ อง ประวัตคิ วามเป็ นมา

ความเป็ นมา
อิเหนา เป็ นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งชาวชวาได้แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติแด่พระมหากษัตริ ยช์ วา พระองค์น้ ีทรงนาความเจริ ญให้แก่ชาวชวา ซึ่งพระองค์
เป็ นทั้งนักรบ นักปกครอง และพระองค์ทรงมี พระราชธิดา ๑ พระองค์ และพระราช
โอรส ๒ พระองค์ เมื่อพระราชธิดาของพระองค์ได้ทรงเสด็จออกผนวชเป็ นชี จึงได้แบ่ง
ราชอาณาจักรเป็ น ๒ ส่ วน คือกุเรปัน และ ดาหา
ต่อมาท้าวกุเรปันได้ทรงมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่ง และท้าวดาหาทรงมีพระ
ราชธิดาพระองค์หนึ่ง ซึ่งทั้งสองพระองค์มีพระนามว่า อิเหนาและบุษบา เมื่อเจริ ญพระ
ชันษา อดีตพระราชธิดาของกษัตริ ยพ์ ระองค์เดิมที่เสด็จออกผนวช จึงมีพระดาริ ให้
อิเหนาและบุษบาอภิเษกกัน เพื่อให้กเุ รปันและดาหากลับมารวมกันเป็ นราชอาณาจักร
เดียวกันดัง่ เดิม
เนื่องจากนิทานอิเหนาเป็ นเรื่ องราวที่ได้รับความนิยมจากชาวชวาเป็ นอย่างมาก
เนื้อเรื่ องจึงปรากฏเป็ นหลายสานวน และเมื่อได้เข้ามาสู่ ประเทศไทย มีคากล่าวสื บเนื่อง
กันมาว่าพระราชิดาในสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศกับเจ้าฟ้าสังวาล คือ เจ้าฟ้ากุณฑล
และเจ้าฟ้ามงกุฎได้ฟังนิทานอิเหนาจากนางกานัลชาวมลายูที่ได้มาจากเมืองปั ตตานี
พระราชธิดาทั้งสองพระองค์จึงมีพระราชดาริ ทรงนิพนธ์นิทานเรื่ องนี้ข้ ึน เจ้าฟ้ากุณฑล
ทรงนิพนธ์บทละครเรื่ องของดาหลัง ส่ วนเจ้าฟ้ามงกุฎทรงนิพนธ์เป็ นละครเรื่ อง อิเหนา
แต่คนทัว่ ไปมักเรี ยกบทพระราชนิพนธ์ของทั้งสองพระองค์น้ ีวา่ อิเหนาใหญ่ และอิเหนา
เล็ก นิทานปันหยีของไทยจึงมี ๒ สานวนแต่น้ นั มา
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สมัยรัตนโกสิ นทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชก็ทรง
พระราชนิพนธ์บทละคร อิเหนา ขึ้น โดยยังคงเค้าโครงเรื่ องเดิม ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์ข้ ึนมาใหม่ท้ งั หมด เนื่องจาก เนื้อความเข้ากัน
ไม่สนิทกับบทเมื่อครั้งกรุ งเก่าและนามาเล่นละครได้ไม่เหมาะจึงทรงพระราชนิพนธ์ใหม่
ให้ส้ นั และสอดคล้องกับท่าราโดยรักษากระบวนการเดิม แล้วพระราชทานให้สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี ซ่ ึงเชี่ยวชาญในการละคร ได้นาไป
ประกอบท่าราและฝึ กซ้อมจนเห็นสมควรว่าดี แล้วจึงราถวายให้ทอดพระเนตรเพื่อให้มี
พระบรมราชวินิจฉัยอีครั้งเป็ นอันเสร็ จ

ภาพเรื่ องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
ที่มา https://stangq.wordpress.com ; สื บค้นเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
บ่อเกิดของเรื่ องอิเหนานั้น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวตั ิ กรมหมื่นพิทยา
ลาภพฤฒิยากร ได้ทรงวิจารณ์เค้ามูลไว้โดยละเอียด มีท้ งั อิเหนาที่เป็ นคนจริ งคืออิเหนา
ในประวัติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๑๕๑๒ นครตาฮา (ดาหา) ในชวามีราชาองค์หนึ่งชื่อ
ไอรลังคะ ทรงสร้างความรุ่ งเรื องให้แก่ชวาเป็ นอันมาก มีราชธิดาชื่อ กิลีสุจี และมี
โอรส ๒ องค์ พระธิดานั้นพอเจริ ญวัยก็ได้ออกบวชเป็ นชี เมื่อราชาไอรลังคะจะ
สวรรคต ได้แบ่งอาณาเขตออกเป็ นสองส่ วน คือแคว้นดาหาและกุเรปัน ให้โอรสครอง
คนละแคว้น ต่อมาโอรสทั้งสองนั้น องค์หนึ่งมีพระโอรส อีกองค์หนึ่งมีธิดา องค์ที่เป็ น
ชายนั้นคืออิเหนา ที่เป็ นหญิงคือ บุษบา พระนางกิลีสุจีซ่ ึงบวชเป็ นชีอยูน่ ้ นั แนะนาให้
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ทายาทของสองนครนี้สมรสกันเพื่ออาณาจักรจะได้กลับเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เช่นเดิม อิเหนาเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มาอานุภาพมากแต่วงศ์อิเหนาได้เริ่ มเสื่ อมเมื่อราว พ.ศ.
๑๗๖๔ อังรกะ ชิงราชสมบัติจากวงศ์อิเหนาได้ และตั้งราชธานีใหม่ชื่อ สิ งหัสสาหรี
(สังคัสซารี ) ใน พ.ศ. ๑๘๓๖ กษัตริ ยท์ ี่สืบวงศ์จากราชาอังรกะได้ยา้ ยราชธานีไปตั้งที่
มัชปาหิต (ใกล้เมืองสุ ราบายา) และสื บสันตติวงศ์ต่อมาจนถึงราว พ.ศ. ๒๐๐๐ จึงเริ่ ม
เสื่ อม ตกอยูใ่ นอานาจชาวอินเดียถือศาสนาอิสลามที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นชวา แล้วภายหลัง
กลับตกไปอยูใ่ นอานาจโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์ในที่สุด
การเข้ ามาสู่ ประเทศไทยของนิทานปันหยี
อิเหนาเป็ น วรรณคดีเก่าแก่เรื่ องหนึ่งของไทย เป็ นที่รู้จกั กันมานาน เข้าใจว่าน่าจะ
เป็ นช่วงปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา โดยได้ผา่ นมาจากหญิงเชลยปัตตานี ที่เป็ นข้าหลวงรับ
ใช้พระราชธิดาของพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ โดยเล่าถวายเจ้าฟ้ากุณฑล และเจ้าฟ้า
มงกุฎ พระราชธิดา จากนั้นพระราชธิดาทั้งสองได้ทรงแต่งเรื่ องขึ้นมาองค์ละเรื่ อง
เรี ยกว่า อิเหนาใหญ่ (ดาหลัง) และ อิเหนาเล็ก (อิเหนา) ประวัติดงั กล่าวมีบนั ทึกไว้
ในพระราชนิพนธ์อิเหนา ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังนี้
อันอิเหนาเอามาทาเป็ นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุ งเก่าเจ้าสตรี เธอนิพนธ์
แต่เรื่ องต้นตกหายพลัดพรายไปฯ
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ประวัติผู้แต่ ง

ภาพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ที่มา https://stangq.wordpress.com ; สื บค้นเมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุ นทร ฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
(พ.ศ. ๒๓๑๐ –๒๓๖๗ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗) รัชกาลที่ ๒
แห่งราชจักรี วงศ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
อิศรสุ นทร) พระราชสมภพเมื่อ วันพุธ ขึ้น ๗ ค่า เดือน ๔ ปี กุน เวลาเช้า ๕ ยาม
ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ เป็ นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก และ สมเด็จพระอมริ นทราบรมราชินี
ทรงเสวยราชสมบัติเมื่อปี มะเส็ง ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๗ ขณะมีพระชนมายุได้ ๔๒
พรรษา พระอัจฉริ ยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีหลายด้าน เช่น
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– ด้านกวีนิพนธ์ พระองค์มีพระราชนิพนธ์ที่เป็ นบทกลอนมากมาย ทรงเป็ น
ยอดกวีดา้ นการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอก เช่น รามเกียรติ์ , อุณรุ ท ,
อิเหนา , ไกรทอง , สังข์ทอง , ไชยเชษฐ์ , คาวี , บทพากย์โขนอีกหลายชุด
– ด้านประติมากรรม ทรงส่ งเสริ มงานช่างด้านหล่อพระพุทธรู ป แล้วยังได้ทรง
พระราชอุตสาหะปั้นหุ่นพระพักตร์ของ “ พระพุทธธรรมิศรราชโลกธาตุดิลก ”
พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุ ณราชวรารามด้วยพระองค์เองอีกด้วย
– ด้านดนตรี ทรงมีพระปรี ชาสามารถในด้านนี้ไม่นอ้ ยไปกว่าด้านละครและ
ฟ้อนรา เครื่ องดนตรี ที่ทรงถนัดและโปรดปรานคือ ซอสามสาย ซึ่งซอคู่พระหัตถ์ที่สาคัญ
ได้พระราชทานนามว่า “ ซอสายฟ้าฟาด ” และเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
กันดีคือ “ เพลงบุหลันลอยเลื่อน ” หรื อ “ บุหลัน (เลื่อน) ลอยฟ้า ” แต่ต่อมามักจะเรี ยกว่า
“ เพลงทรงพระสุ บิน ”
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ละครรา
ละครรา เป็ นศิลปะการแสดงของไทย ที่ประกอบด้วยท่ารา ดนตรี บรรเลง และ
บทขับร้องเพื่อดาเนินเรื่ อง ละครรามีผแู ้ สดงเป็ นตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบ แต่ง
องค์ทรงเครื่ องตามบท งดงามระยับตา ท่าราตามบทร้องประสานทานองดนตรี ที่บรรเลง
จังหวะช้า เร็ว เร้าอารมณ์ให้เกิดความรู ้สึกคึกคัก สนุกสนาน หรื อเศร้าโศก ตัวละครสื่ อ
ความหมายบอกกล่าวตามอารมณ์ดว้ ยภาษาท่าทาง โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกาย วาด
ลีลาตามคาร้อง จังหวะและเสี ยงดนตรี
ประเภทของละครรา
– ละครชาตรี นับเป็ นละครที่มีมาแต่สมัยโบราณ และมีอายุเก่าแก่กว่าละครชนิด
อื่น ๆ มีลกั ษณะเป็ นละครเร่ คล้ายของอินเดียที่เรี ยกว่า “ ยาตรี ” หรื อ “ ยาตรา ” ซึ่ง
แปลว่าเดินทางท่องเที่ยว ละครยาตรานี้คือละครพื้นเมืองของชาวเบงคลีในประเทศ
อินเดีย ซึ่งเป็ นละครเร่ นิยมเล่นเรื่ อง “ คีตโควินท์ ” เป็ นเรื่ องอวตารของพระวิษณุ ตัว
ละครมีเพียง ๓ ตัว คือ พระกฤษณะ นางราธะ และนางโคปี ละครยาตราเกิดขึ้นในอินเดีย
นานแล้ว ส่ วนละครราของไทยเพิ่งจะเริ่ มเล่นในสมัยตอนต้นกรุ งศรี อยุธยา จึงอาจเป็ นได้
ที่ละครไทยอาจได้แบบอย่างจากละครอินเดีย เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย
แพร่ หลายมายังประเทศต่าง ๆ ในแหลมอินโดจีน เช่น พม่า มาเลเซีย เขมร และไทย จึง
ทาให้ประเทศเหล่านี้มีบางสิ่ งบางอย่างคล้ายกันอยูม่ าก โดยส่ วนใหญ่นิยมเล่นเรื่ อง
มโนห์รา
– ละครนอก มีมาตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เป็ นละครที่แสดงกันนอกราชธานี แต่
เดิมคงมาจากการละเล่นพื้นเมือง และร้องแก้กนั แล้วต่อมาภายหลังจับเป็ นเรื่ องเป็ นตอน
ขึ้น เป็ นละครที่ดดั แปลงวิวฒั นาการมาจากละคร “ โนห์รา ” หรื อ “ ชาตรี ” โดยปรับปรุ ง
วิธีแสดงต่างๆ ตลอดจนเพลงร้อง และดนตรี ประกอบให้แปลกออกไป นิยมเล่นเรื่ อง
ไกรทอง โคบุตร ไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง เป็ นต้น
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– ละครใน เป็ นละครที่เกิดขึ้นในพระราชฐานจึงเป็ นละครที่มีระเบียบแบบแผน
สุ ภาพ ละครในมีความมุ่งหมายสาคัญอยู่ ๓ ประการ คือรักษาศิลปะของการราอัน
สวยงาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เคร่ งครัด รักษาความสุ ภาพทั้งบทร้องและเจรจา
สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และรุ่ งเรื องมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
นิยมเล่นเรื่ อง รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุ ท

๑๖
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แบบฝึ กที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้องและ
ทาเครื่ องหมายหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)
๑. บทพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนามีเค้าความจริ งจากประวัติศาสตร์ของชวา
๒. อิเหนาได้รับยกย่องว่าเป็ นยอดของบทละครร้อง
๓. อิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่ องตามอิเหนาเล็ก
ของเจ้าฟ้ามงกุฎ
๔. ละครที่ใช้ตวั แสดงเป็ นชายล้วนคือละครนอก หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
ละครปันหยี
๕. อิเหนาเป็ นวรรณคดีที่เน้นด้านความไพเราะ ความงดงาม และการแสดง
จินตนาการของกวี มากกว่าการเสนอ คดีโลกหรื อคดีธรรมต่างๆ
๖. อิเหนานิยมนามาเล่นเป็ นละครใน ซึ่งนิยมใช้ตวั ละครเป็ นชายจริ งหญิง
แท้ เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรบและ การชิงรักหักสวาท
๗. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงที่เรี ยนนี้เป็ นบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๒

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๘. เรื่ องอิเหนานี้ มีเค้าความจริ งจากมาจากนิทานปันหยี
๙. เรื่ องอิเหนา เดิมชื่อ ดาหลังและอิเหนา (อิเหนาเล็ก)
๑๐. บทพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนามีลกั ษณะเป็ นบทละครพูด

๑๗

๑๘

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

แบบฝึ กที่ ๒
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาที่กาหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)

เมื่อนั้น
สหประชาชาติ
เทิดพระเกียรติ
กลอนสี่ สุภาพ
วรรณคดีเจริ ญที่สุด

กลอนบทละคร
ยอดของวรรณคดี
รัชกาลที่ ๒
บทละครรา
บุคคลสาคัญของโลก

อิเหนาเป็ น…………………พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย …………………แห่งพระบรมราชวงศ์จกั รี
ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ เป็ นสมัยที่
…………………ในสมัยนี้หลาย เรื่ องได้รับการยกย่องว่าเป็ น
…………………และทรงได้รับการ…………………จากองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง…………………
(UNESCO) ในฐานะ…………………
บทละครรา เรื่ อง อิเหนา มีรูปแบบการแต่ง…………………
ซึ่งมีลกั ษณะบังคับเหมือน…………………แต่ละวรรคมักจะขึ้นต้น
ด้วยคาว่า “…………………” “บัดนั้น” และ “มาจะกล่าวบทไป”

๑๙

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

แบบฝึ กที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

๑. อิเหนา ชาวชวาได้แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ใคร
…………………………………………………………………………
๒. เหตุใดจึงมีพระดาริ ให้อิเหนาและบุษบาอภิเษกกัน
…………………………………………………………………………
๓. เจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎได้ฟังนิทานอิเหนาจากใคร
…………………………………………………………………………
๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงพระราช
นิพนธ์บทละคร อิเหนา ขึ้นในลักษณะใด………………………
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์บท
ละครอิเหนาขึ้นมาใหม่ท้ งั หมด เนื่องจาก ………………………….
๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี ได้นาเรื่ อง
อิเหนาไปทาอย่างไร …………………………………………………

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๗. เมื่อราชาไอรลังคะจะสวรรคต ได้แบ่งอาณาเขตออกเป็ นสองส่ วน
คือ ……………………………………………………………………
……
๘. โอรสทั้งสองของกษัตริ ยไ์ อรลังคะ องค์หนึ่งมีพระโอรส อีกองค์หนึ่ง
มีธิดาคือใครบ้าง …………………………………………..………………
๙. อิเหนาเป็ น วรรณคดีเก่าแก่เรื่ องหนึ่งของไทย เป็ นที่รู้จกั กันมานาน
เข้าใจว่าน่าจะเข้ามาในช่วงใด…………………………………………
๑๐. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
อิเหนาขึ้นมาใหม่ดว้ ยมีพระราชดาริ ที่ปรากฏในกลอนดังนี้
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………

๒๐

๒๑

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

แบบฝึ กที่ ๔
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกขีดเส้นใต้คาตอบที่ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

๑. ละครรา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
(ท่ารา ดนตรี บรรเลง และบทขับร้อง) (ภาษาท่าทาง)

๒. ละครรามีผแู ้ สดงเป็ นตัวอะไรบ้าง
(ตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบ) (ตัวพูด ตัวประกอบท่าทาง)

๓. ตัวละครสื่ อความหมายอย่างไร
(อารมณ์ ภาษาท่าทาง) (คาบอกเล่า บทพูด)

๔. ละครชาตรี มีลกั ษณะเป็ นละครเร่ คล้ายของอินเดียที่เรี ยกว่า
(ยาตรี ) (ฟ้อน)

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๕. ละครนอก เป็ นละครที่แสดงในที่ใด
(นอกโรงละคร) (นอกราชธานี)

๖. ละครใน เป็ นละครที่เกิดขึ้นอย่างไร
(ในพระราชฐาน) (ในเชื้อพระวงศ์)

๗. ละครในสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด
(สุ โขทัย) (อยุธยา)

๘. ละครในรุ่ งเรื องมากที่สุดในสมัยใด
(พระเจ้าตากสิ นมหาราช) (พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ)

๙. ละครในนิยมเล่นเรื่ องใด
(รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุ ท) (พระอภัยมณี พระลอ)

๑๐. ละครในมีความมุ่งหมายสาคัญ คือ
(ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน) (รักษาศิลปะการรา ธรรมเนียมประเพณี )

๒๒

๒๓

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

แบบทดสอบหลังเรียน

คาชี้แจง
๑. แบบทดสอบเป็ นแบบเลือกตอบ มี ๔ ตัวเลือก จานวน ๑๐ ข้อ
คะแนน ๑๐ คะแนน
๒. เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียง ๑ ข้อ โดยทาเครื่ องหมาย  ตรงกับ
คาตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคาตอบ

๑. เรื่ องอิเหนาเข้ามาประเทศไทยในสมัยกษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒. เรื่ องอิเหนามีที่มาจากชนชาติใด
ก. ชวา
ข. มอญ
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๓. วรรณคดีเรื่ องใดที่ไม่นามาแสดงละครใน
ก. ขุนช้างขุนแผน
ข. อิเหนา
ค. รามเกียรติ์
ง. อุณรุ ท
๔. “ ครั้งกรุ งเก่าเจ้าสตรี เธอนิพนธ์ ” หมายถึงใคร
ก. ยายยะโว
ข. พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ
ค. เจ้าฟ้ากุณฑล กับ เจ้าฟ้ามงกุฎ
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๕. ข้อใดมิใช่ลกั ษณะของละครใน
ก. มีระเบียบแบบแผน
ข. เล่นทั้งในวังและนอกวัง
ค. ใช้ผหู ้ ญิงแสดงทั้งหมด
ง. เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกษัตริ ย ์
๖. ผูแ้ ต่งเรื่ องอิเหนา ตอนที่ใช้เป็ นบทเรี ยนนี้คือใคร
ก. พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั
ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ค. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ง. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

๒๔

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๗. เรื่ องอิเหนามีมาตั้งแต่สมัยใด
ก. กรุ งธนบุรี
ข. กรุ งสุ โขทัย
ค. กรุ งศรี อยุธยา
ง. กรุ งรัตนโกสิ นทร์
๘. อะไรคือจุดมุ่งหมายสาคัญในการพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนา
ก. เพื่อใช้เล่นละคร
ข. เพื่อความเพลิดเพลิน
ค. เพื่ออนุรักษ์วรรณคดีของชาติ
ง. เพื่อปรับปรุ งพระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ ๑
๙. “อิเหนา” บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่ องตามต้นฉบับของใคร
ก. รัชกาลที่ ๑
ข. เจ้าฟ้าหญิงกุณฑล
ค. พระเจ้ากรุ งธนบุรี
ง. เจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ
๑๐. อิเหนาตอน “ศึกกะหมังกุหนิง” มีมูลเหตุมาจากอะไร
ก. ความรัก
ข. ความโลภ
ค. ความแค้น
ง. ความโกรธ

๒๕

๒๖

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ค
๖. ค
๒. ค
๗. ก
๓. ก
๘. ก
๔. ข
๙. ค
๕. ก
๑๐. ข

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๑. ค
๖. ค
๒. ก
๗. ค
๓. ก
๘. ก
๔. ค
๙. ข
๕. ข
๑๐. ก

๒๗

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

เฉลยแบบฝึ กที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้องและ
ทาเครื่ องหมายหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)



๑. บทพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนามีเค้าความจริ งจากประวัติศาสตร์ของชวา



๒. อิเหนาได้รับยกย่องว่าเป็ นยอดของบทละครร้อง



๓. อิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ ดาเนินเรื่ องตามอิเหนาเล็ก
ของเจ้าฟ้ามงกุฎ



๔. ละครที่ใช้ตวั แสดงเป็ นชายล้วนคือละครนอก หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
ละครปันหยี



๕. อิเหนาเป็ นวรรณคดีที่เน้นด้านความไพเราะ ความงดงาม และการแสดง
จินตนาการของกวี มากกว่าการเสนอ คดีโลกหรื อคดีธรรมต่างๆ



๖. อิเหนานิยมนามาเล่นเป็ นละครใน ซึ่งนิยมใช้ตวั ละครเป็ นชายจริ งหญิง
แท้ เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการรบและ การชิงรักหักสวาท



๗. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงที่เรี ยนนี้เป็ นบทพระราชนิพนธ์
ในรัชกาลที่ ๒

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา



๘. เรื่ องอิเหนานี้ มีเค้าความจริ งจากมาจากนิทานปันหยี



๙. เรื่ องอิเหนา เดิมชื่อ ดาหลังและอิเหนา (อิเหนาเล็ก)



๑๐. บทพระราชนิพนธ์เรื่ องอิเหนามีลกั ษณะเป็ นบทละครพูด

๒๘

๒๙

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

เฉลยแบบฝึ กที่ ๒
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาที่กาหนดให้มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)

เมื่อนั้น
สหประชาชาติ
เทิดพระเกียรติ
กลอนสี่ สุภาพ
วรรณคดีเจริ ญที่สุด

กลอนบทละคร
ยอดของวรรณคดี
รัชกาลที่ ๒
บทละครรา
บุคคลสาคัญของโลก

อิเหนาเป็ นบทละครราพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งพระบรมราชวงศ์จกั รี ตลอด
ระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ เป็ นสมัยที่วรรณคดีเจริ ญที่สุดใน
สมัยนี้หลาย เรื่ องได้รับการยกย่องว่าเป็ นยอดของวรรณคดี และทรง
ได้รับการเทิดพระเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในฐานะบุคคลสาคัญของ
โลก
บทละครรา เรื่ อง อิเหนา มีรูปแบบการแต่งกลอนบทละคร
ซึ่งมีลกั ษณะบังคับเหมือนกลอนสี่ สุภาพ แต่ละวรรคมักจะขึ้นต้นด้วย
คาว่า “เมื่อนั้น” “บัดนั้น” และ “มาจะกล่าวบทไป”

๓๐

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

เฉลยแบบฝึ กที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

๑. อิเหนา ชาวชวาได้แต่งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ใคร
พระมหากษัตริ ย ์
๒. เหตุใดจึงมีพระดาริ ให้อิเหนาและบุษบาอภิเษกกัน
เพื่อให้กเุ รปันและดาหากลับมารวมกันเป็ นราชอาณาจักรเดียวกันดัง่ เดิม
๓. เจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎได้ฟังนิทานอิเหนาจากใคร
นางกานัลชาวมลายูที่ได้มาจากเมืองปัตตานี
๔. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราช
นิพนธ์บทละคร อิเหนา ขึ้นในลักษณะใด โดยยังคงเค้าโครงเรื่ องเดิม
๕. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชนิพนธ์บท
ละครอิเหนาขึ้นมาใหม่ท้ งั หมด เนื่องจาก เนื้อความเข้ากันไม่สนิทกับ
บทเมื่อครั้งกรุ งเก่าและนามาเล่นละครได้ไม่เหมาะสม

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๖. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิทกั ษ์มนตรี ได้นาเรื่ อง
อิเหนาไปทาอย่างไร นาไปประกอบท่าราและฝึ กซ้อมจนเห็นสมควรว่าดี แล้ว
จึงราถวายรัชกาลที่ ๒ให้ทอดพระเนตรเพื่อให้มีพระบรมราชวินิจฉัยอีครั้ง
๗. เมื่อราชาไอรลังคะจะสวรรคต ได้แบ่งอาณาเขตออกเป็ นสอง
ส่ วน คือแคว้นดาหาและกุเรปัน
๘. โอรสทั้งสองของกษัตริ ยอ์ รลังคะ องค์หนึ่งมีพระโอรส อีกองค์หนึ่ง
มีธิดาคือใครบ้าง องค์ที่เป็ นชายนั้นคืออิเหนา ที่เป็ นหญิงคือ บุษบา
๙. อิเหนาเป็ น วรรณคดีเก่าแก่เรื่ องหนึ่งของไทย เป็ นที่รู้จกั กันมานาน
เข้าใจว่าน่าจะเข้ามาในช่วงใด ปลายสมัยกรุ งศรี อยุธยา

๑๐. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
อิเหนาขึ้นมาใหม่ดว้ ยมีพระราชดาริ ที่ปรากฏในกลอนดังนี้
อันอิเหนาเอามาทาเป็ นคาร้อง
สาหรับงานการฉลองกองกุศล
ครั้งกรุ งเก่าเจ้าสตรี เธอนิพนธ์
แต่เรื่ องต้นตกหายพลัดพรายไปฯ

๓๑

๓๒

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

เฉลยแบบฝึ กที่ ๔
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกขีดเส้นใต้คาตอบที่ถูกต้อง (๑๐ คะแนน)

๑. ละครรา ประกอบด้วยอะไรบ้าง
(ท่ารา ดนตรี บรรเลง และบทขับร้อง) (ภาษาท่าทาง)

๒. ละครรามีผแู ้ สดงเป็ นตัวอะไรบ้าง
(ตัวพระ ตัวนาง และตัวประกอบ) (ตัวพูด ตัวประกอบท่าทาง)

๓. ตัวละครสื่ อความหมายอย่างไร
(อารมณ์ ภาษาท่าทาง) (คาบอกเล่า บทพูด)

๔. ละครชาตรี มีลกั ษณะเป็ นละครเร่ คล้ายของอินเดียที่เรี ยกว่า
(ยาตรี ) (ฟ้อน)

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา

๕. ละครนอก เป็ นละครที่แสดงในที่ใด
(นอกโรงละคร) (นอกราชธานี)

๖. ละครใน เป็ นละครที่เกิดขึ้นอย่างไร
(ในพระราชฐาน) (ในเชื้อพระวงศ์)

๗. ละครในสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด
(สุ โขทัย) (อยุธยา)

๘. ละครในรุ่ งเรื องมากที่สุดในสมัยใด
(พระเจ้าตากสิ นมหาราช) (พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ)

๙. ละครในนิยมเล่นเรื่ องใด
(รามเกียรติ์ อิเหนา อุณรุ ท) (พระอภัยมณี พระลอ)

๑๐. ละครในมีความมุ่งหมายสาคัญ คือ
(ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน) (รักษาศิลปะการรา ธรรมเนียมประเพณี )

๓๓

๓๔

เล่มที่ ๑ เรื่ อง ประวัติความเป็ นมา
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