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คำนำ 
 
 แบบฝึกทักษะวรรณคดี เรื่อง “อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง” เป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ใน “วิชา 
ภาษาไทย 2” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 31102 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และเกิดทักษะการเรียนรู้จากวรรณคดีมากขึ้น เนื้อหาในแบบฝึกทักษะจะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
แกนกลางภาษาไทยใน “สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม” เป็นหลัก และบูรณาการกับสาระอ่ืน ๆ ดังนี้   
 

 

 นักเรียนทำแบบฝึกทักษะด้วยตนเองโดยค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ หนังสือเรียนภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือตำราเอกสารอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวข้องกับวรรณคดี ชุดคำถาม
ในแบบฝึกทักษะนี้ มีคำถามหลายรูปแบบ ได้แก่ 1. คำถามแบบข้อเท็จจริง คือ ให้ตอบคำถามตามความจริงที่
เกิดขึ้น (ความรู้และความเข้าใจ) 2. คำถามแบบสืบค้น คือ สืบค้นหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และนำความรู้มา
ตอบคำถาม (กระบวนการสืบค้น) 3. คำถามแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ 
แปลความจากบทประพันธ์ที่กำหนด (กระบวนการคิด) 4. คำถามแบบแสดงความคิดเห็น คือ ให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็นจากประเด็นในเรื่องซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักเรียนว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก และแสดงทัศนะ
ออกมาแบบใด และสามารถนำข้อคิดคติธรรมที่ได้จากวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (การนำไปประยุกตใ์ช้)   
 

วิรุฬห์ เวชสุวรรณมณี 
ผู้เรียบเรียง 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ ชั่วโมงเรียน 
 

เร่ือง  
อิเหนา ตอน  

ศึกกะหมังกุหนิง 
 

 

มาตรฐาน ท 1.1   
ม. 4-6/1  อ่านออกเสยีงบทร้อยแก้วและร้อย
กรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะ และเหมาะสม
กับเรื่องท่ีอ่าน 
ม. ๔-๖/7  อ่านเรื่องตา่ง ๆ แล้วเขยีนกรอบ
แนวคิด ผังความคดิ บันทึก ย่อความ และ
รายงาน 
ม. 4-6/9  มมีารยาทในการอ่าน 
 

มาตรฐาน ท ๕.๑  
ม. ๔-๖/๑  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  
ม. ๔-๖/๒  วิเคราะหล์ักษณะเด่นของวรรณคดี
เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัตศิาสตร์และ
วิถีชีวิตของสังคมในอดีต 
ม. ๔-๖/๓  วิเคราะห์และประเมินคุณค่าดา้น
วรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมใน
ฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
ม. ๔-๖/๔  สังเคราะห์ข้อคดิจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  

ม. ๔-๖/๖  ท่องจำและบอกคณุค่าบทอาขยาน
ตามที่กำหนดและบทร้อยกรองท่ีมคีุณค่าตาม
ความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

 

 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับวรรณคดี เรื่อง 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
     - ความเป็นมา 
     - ตัวละครสำคญั 
     - เนื้อเรื่องย่อ  
 การอ่านตีความ แปลความ เรือ่ง 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
 การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี 
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนงิ 
 ประเมินคุณคา่จากวรรณคดี เรื่อง 
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
 การสังเคราะห์ข้อคดิจากวรรณคดี 
เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนงิ 
 อ่านออกเสยีงบทร้อยกรอง 
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บทที่ 1 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี เร่ือง อิเหนา  
 
 

คำชี้แจง      เนื้อหาใน บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดี เรื่อง อิเหนา มีวัตถุประสงคม์ุง่ให้นักเรียน
  เข้าใจภาพรวมของวรรณคดี ได้แก่ ประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมายในการแต่ง ลักษณะการ
  ประพันธ์ และเรื่องย่อ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของวรรณคดีเบื้องต้น
    ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการวิเคราะหเ์นื้อเรื่องในบทเรียนถัดไป 

 
 
  ความเป็นมาของเรื่อง “อิเหนา”  
 

  อิเหนาเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่สมัย “กรุงศรีอยุธยา” ได้เค้าโครงเรื่องมาจากนิทานของ “ชาวชวา”    
(อินโดนีเซีย - ในปัจจุบัน) คือ “นิทานปันหยี” แต่เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2310 ต้นฉบับของอิเหนาที่เคย
แต่งไว้ซึ่งยังไม่จบก็สูญหายไป  
 

 อิเหนาเล็ก (อิเหนา)          
 อิเหนาใหญ่ (ดาหลัง)          
 

  ต่อมาในสมัยธนุบรีได้มีการแต่งอิเหนาขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า “อิเหนาคำฉันท์” ซึ่งผู้เรียบเรียงขึ้นมา
ใหม่ คือ เจ้าพระยาพระคลังหน ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) ทรง
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง “อิเหนา” ขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้เป็นบทละครรำ โดยแต่งซ่อมแซมเนื้อหาให้สั้นลงและแต่ง 
ให้สอดคล้องกับท่ารำแต่ยังรักษาเนื้อความไว้เหมือนเดิม อนึ่ง วรรณคดีเรื่องนี้ยังได้รับการยกย่องจากวรรณคดี
สโมสรให้เป็นยอดของบทละครรำ  
 
 

กิจกรรมที่ 1 : ให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี เรื่อง อิเหนา จากหนังสือหรือแหล่งต่าง ๆ จากนั้น
เขียนระบุข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง   
 

             (1)      (2)      (3) 
  ผู้แต่ง     ลักษณะการประพันธ์         จุดประสงค์ 
 
 
 
 

 

ลักษณะของกลอนบทละคร 
ในตอนเริ่มบทประพันธ์จะใช้ 3 ถอ้ยคำ ได้แก่ เมื่อนั้น บัดนั้น และมาจะกล่าวบทไป 

 

  เมื่อนั้น          
  บัดนั้น          
  มาจะกล่าวบทไป        
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บทที่ 2 
 

อ่านสรุปเนื้อเรื่อง และเรียบเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์ 
 
 
    คำชี้แจง  เนื้อหาใน บทที่ 2 อ่านสรุปเนื้อเรื่อง และเรียบเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์ มุ่งให้นักเรียน
  อ่านตีความ แปลความ และขยายความจากคำประพันธ์ในหนังสือ โดยใช้กระบวนการคิด 
  และกระบวนการเขียนสรุปเรียบเรียงเนื้อเรื่อง จนเกิดทักษะการอ่านและการเขียนดีที่ขึ้น    
 

 

 

กิจกรรมที่ 2 : ให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์ ตีความ และแปลความจากวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
ในหนังสือ จากนั้นนำเนื้อเรื่องมาเรียบเรียงเป็นลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้อง 
 

            เหตุการณ์ที่ 1               เหตุการณ์ที่ 2 
    ความสัมพันธ์ระหว่างอิเหนากับบุษบา (เกริ่นนำ)          อิเหนาพบจินตะหรา  
 
 
 
 
 
 
 

 
             เหตุการณ์ที่ 4               เหตุการณ์ที่ 3 
                 ท้าวดาหาโกรธอิเหนา               อิเหนาไม่ยอมกลับไปแต่งงานกับบุษบา 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      เหตุการณ์ที่ 5               เหตุการณ์ที่ 6 
             จรกาให้ช่างภาพวาดภาพบุษบา                            วิหยาสะกำเห็นรูปบุษบา  
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
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                       เหตุการณ์ที่ 7               เหตุการณ์ที่ 8 
           ท้าวกะหมังกุหนิงจะทำศึกชิงนาง           ท้าวกุเรปันส่งสารให้อิเหนามาช่วยรบ   
 
 
 
 
 
 
 

 
                    [After Story]      เหตุการณ์ที่ 9 
                ท้าวกะหมังกุหนิงและวิหยาสะกำเสียชีวิต (จบตอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

         
          
            
 
 
 
  วิเคราะห์หลักเด่นของตัวละคร เรื่อง “อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง”   
 

กิจกรรมที่ 3 : ให้นักเรียนเขียนลักษณะเด่นของตัวละครจาก เรื่อง “อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง” ให้ถูกต้อง 
 
 

        ลักษณะของอิเหนา 
 
        
        อิเหนา 
 
 
 

        ถอดคำประพันธ์ 
   “หยังหยังหนึ่งหรัดอินดรา อุดากัน
สาหรีปาตี อิเหนาเองหยังตาหลา 
เมาะตาริยะกัดดังสุรสี ดาหยังอริราช
ไพรี เองกะนะกะหรีกุเรปัน”  
 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อเต็ม 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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        ลักษณะของบุษบา 
 
        
        บุษบา 
 
 
 
                  ถอดคำประพันธ์ 
  
 พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่ง     ดังดวงจันทร์วันเพ็งประไพศรี 
อรชรอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์   ดังกินรีลงสรงคงคาลัย 
งามจริงพริ้งพร้องทั้งสารพางค ์  ไม่ขัดขวางเสียทรงที่ตรงไหน 
พิศพลางปฎิพัทธ์กำหนัดใน  จะใคร่ไปโอบอุ้มองค์มา  
 
 
 
 
           
          จินตะหรา 
ลักษณะของจินตะหรา 
  

          
         งามงอนออ่นระทวยนวยแน่ง 
             ดำแดงนวลเนื้อสองสี 
            ผ่องพักตร์พรรณจันทรี 
            นางในธรณีไม่เทียมทัน 
 
 
 
 
            จรกา 
 
            ลักษณะของจรกา 
 

 ในลักษณ์นั้นว่าจรกา รูปชั่วต่ำช้าท้ังศักดิ์ศรี  

ทรลักษณ์พิกลอินทรีย์             ดูไหนไม่มีจำเริญใจ  
เกศานาสิกขนงเนตร                สมเพชพิปริตผิดวิสัย  
เสียงแหบแสบสั่นเป็นพ้นไป      รูปร่างช่างกระไรเหมือนยักษ์มาร  
เมื่อยิ้มเหมือนหลอกหยอกเหมือนขู่    ไม่ควรคู่เคียงพักตร์สมัครสมาน  
ดังกากาจชาติช้าสาธารณ์         มาประมาณหมายหงส์พงศ์พระยา 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

ลักษณะเด่น 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 3 
 

บทวิเคราะห์เนื้อหา และคุณค่าจากวรรณคดี 
 
 
    คำชี้แจง  เนื้อหาใน บทที่ 3 บทวิเคราะห์เนื้อ และคุณค่าจากวรรณคดี มุ่งให้ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์
  เนื้อหาจากวรรณคดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของวรรณคดี ตลอดจนสามารถนำความรู้และ
  ประโยชน์ที่ได้รับการจากการเรียนวรรณคดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้  
 
 
1. วิเคราะห์เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง 
 

กิจกรรมที่ 4 : ให้นักเรียนสังเคราะห์เนื้อหาจากวรรณคดี เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง จากนั้นเขียนคำตอบ
ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 

คำถามที่ 1) ศึกสงครามในเรื่องมีต้นเหตุมาจากใคร ?  ตอบ     
 
 

 บทวิเคราะห์ : จะเห็นได้ว่า “อิเหนา” หลงรัก “จินตะหรา” จนไม่ยอมกลับไปแต่งงานกับบุษบา จึงทำ
ให้ท้าวดาหาโกรธอย่างมาก จึงประกาศว่า “แม้นใครมาขอก็ยกใคร” คือ ใครมาขอสู่บุษบาก็จะยกให้ผู้นั้น
ทันทีซึ่ง “จรกา” ก็ได้มาสู่ขอ ส่วน “วิหยาสะกำ” ที่หลงรักในรูปภาพบุษบาก็คลั่งจนเป็นบ้า แต่วิหยาสะกำ
ไม่ได้นางบุษบามาครอบครอง เพราะท้าวดาหามอบให้กับจรกาไปแล้ว ท้าวกะหมังกุหนิงจึงเปิดศึกชิงนาง 
จนกลายเป็นสงครามในที่สุด  

 

คำถามที่ 2) ใครต้องมาตายเพราะรักลูก และสงสารลูกเกินไป ? ตอบ     
  
 

 บทวิเคราะห์ : ลูกย่อมเป็นแก้วตาดวงของพ่อและแม่ ยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต ท้าวกะหมังกุหนิง
ไม่อาจทนความเจ็บปวดทรมานของลูกได้ จึงทำศึกชิงนางกับ “วงศ์อสัญแดหวา” ที่มีฝีมือการสงครามสูง 
ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเมืองของตนเองจะเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ ไม่อาจสู้ได้ก็ตาม  

 
 

            เห็นลูกทุกข์ทรมารได้ แต่ก็ตัดสินใจสู้ศึก  
    แม้วิหายาสะกำมอดม้วย พ่ีก็คงตายด้วยโอรสา  
    ไหนไหนจะตายวายชีวา ถึงช้าถึงเร็วก็เหมือนกัน  
    ผิดก็ทำสงครามดูตามท ี เคราะห์ดีก็จะได้ดังใฝ่ฝัน  
    พ่ีดังพฤกษาพนาวัน  จะอาสัญเพราะลูกดังกล่าวมา 
 
 

2) ถอดคำประพันธ์          
            
            
             
 

1) คำประพันธ์ข้างต้นปรากฏในตอนใด 
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2. คุณค่าจากวรรณคดี 
 

กิจกรรมที่ 5 : ให้นักเรียนอ่านวิเคราะห์คำประพันธ์ที่มีคุณค่าด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ แล้วเขียนตอบคำถามลงใน
ช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

2.1 คุณค่าด้านอารมณ์ 
ตัวอย่างคำประพันธ์ที่ (1) 
 

         (1)  ว่าพลางทางชมคณานก  โผนผกจับไม้อึงมี ่
  เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี   เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา  
  นางนวลจับนางนวลนอน   เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา  
  จากพรากจับจากจำนรรจา  เหมือนจากนางสการะวาต ี 
  แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง   เหมือนร้างท้องมาหยารัศม ี 
  นกแก้วจับแก้วพาที   เหมือนแก้วพี่ท้ังสามสั่งความมา 
 
คำถามที่ 1) บทอาขยานนี้ปรากฏในเหตุการณ์ตอนใดของเรื่อง (ขยายความ) 
ตอบ              
            
            
             
 

คำถามที่ 2) คำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ภาพพจน์ในลักษณะใด สังเกตจากคำว่าอะไร 
ตอบ              
            
             
 

คำถามที่ 3) คำประพันธ์ข้างต้นมีการใช้ลีลาทางภาษาโดดเด่นด้านใดที่สุด 
ตอบ              
            
             
 

ตัวอย่างคำประพันธ์ที่ (1) (ต่อ) 
 

   ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา  
  เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา   เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง  
  คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว   เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง  
  ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง   คะนึงนางพลางรีบโยธี 
 
คำถามที่ 4) อ่านตีความ แปลความ และขยายความจากคำประพันธ์ข้างต้น 
ตอบ              
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ตัวอย่างคำประพันธ์ที่ (2) 
 

       (2) แล้วว่าอนิจจาความรัก  พ่ึงประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล 
    ตั้งแต่จะเชียวเป็นเกลียวไป  ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
    สตรีใดในพิภพจบแดน  ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า 
    ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา     จึงมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิจ 
 
 

คำถามที่ 6) อ่านตีความ แปลความ และขยายความจากคำประพันธ์ข้างต้น 
ตอบ              
            
            
             
 

2.2 คุณค่าด้านสังคม 
ตัวอย่างคำประพันธ์ที่ (3) 
 
       (3)  พอได้ศุภฤกษ์ก็ลั่นซ้อง ประโคมคึกกึกก้องท้องสนาม 
   ประโรหิตฟันไม้ข่มนาม  ทำตามตำราพิชัยยุทธิ์ 
 
 
คำถามที่ 8) คำประพันธ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่อิเหนากำลังทำสิ่งใดก่อนออกรบ 
ตอบ              
            
             
 
3. ข้อคิดที่ได้รับจากวรรณคดี 
กิจกรรมที่ 6 : ให้นักเรียนขยายความข้อคิด / คติธรรมที่ได้รับจากเรื่องอิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง พร้อมระบุว่า
ปรากฏในเหตุการณต์อนใดของเรื่อง 
 

                  (1)      (2)          (3) 
        อย่าเอาแต่ใจตนเอง   อย่ารักลูกเกินกว่าเหตุ     อย่าใช้กำลังแก้ไขปัญหา 
  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…...……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……..…………………………………………………………

………………………………………..………………………

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…...……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……..…………………………………………………………

………………………………………..………………………

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…...……………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……..…………………………………………………………

………………………………………..………………………

คำถามที่ 5) คำประพันธ์นี้ปรากฏในตอนใด 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

คำถามที่ 7) คำประพันธ์นี้ปรากฏในตอนใด 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 


