โครงการบรรยายพิเศษ “เรือ่ งอิเหนาที่เราไมร:ู ขอคนพบและประสบการณจากงานวิจัย”
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
--------------------------------1. หลักการและเหตุผล
อิเ หนา เปนวรรณคดีมรดกเรื่องสําคัญของชาติ ที่ไดเค าโครงเรื่องมาจากนิท านปนหยี ของชวา
เรื่องอิเหนามีประวัติความเปนมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาและแพรหลายมากในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ดังพบ
ในเรื่ อ งอิ เ หนาคํ า ฉั น ท ข องเจ า พระยาพระคลั ง (หน) นิ ร าศอิ เ หนาของสุ น ทรภู โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
พระราชนิพนธบทละครในเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิ ศ หลานภาลัย ซึ่งถือเปนตนแบบของ
การแตงบทละครในและทางละครรําที่ไดรับการสืบทอดในสมัยตอมา
คําอธิบายวาดวยบทละครอิเหนาฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชา
นุภาพ เมื่อ พ.ศ.2464 ไดยืนยันคุ ณคาของวรรณคดีอิเหนาไวอยางดียิ่ งวา “ในบรรดาบทละครรําที่คนชอบ
เรื่อ งอื่ นเห็นจะไมเ สมอด วยเรื่องอิ เหนา พระราชนิพ นธรัช กาลที่ 2 วรรณคดีส โมสรก็ไดตั ดสินเมื่อป มะโรง
พ.ศ.2459 วาเปนยอดของบทละครรําทั้งสิ้น เพราะเปนหนังสือซึ่งแตงดี พรอมทั้งความ ทั้งกลอน ทั้งกระบวน
ที่จะเลนละครประกอบกันทุกสถาน”
ปจจุบันมีการศึกษาคนควาวรรณคดีมรดกของชาติอยางแพรหลาย เรื่องอิเหนาเปนเรื่องหนึ่งที่มี
การศึกษาคนควาในรูปแบบวิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความอยางกวางขวาง อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุท ะศรี
อาจารยประจํ าภาควิ ชาภาษาไทย คณะอั กษรศาสตร จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนนักวิช าการคนสําคัญ ที่
ศึ ก ษาค น คว า เรื่ องอิ เ หนาอย างลึ กซึ้ ง จากวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต เรื่อ งพระราชนิ พ นธ อิ เ หนาใน
รัชกาลที่ 2: การสรางนิทานปนหยีใหเปนยอดแหงวรรณคดีบทละครใน นอกจากนั้นยังไดเขียนบทความวิจัย
บทความวิช าการที่เ กี่ ยวของกับเรื่องอิเหนาจํานวนมาก ผานมุมมองทางวรรณคดีและความสัมพัน ธกับศิลปะ
แขนงอื่น เชน
- บทละครในเรื่องอิเหนาตอนดรสาแบหลาจนถึงเขาหองจินตะหรา: พระราชนิพนธอิเหนาฉบับ
รัชกาลที่ 1 ที่เพิ่งคนพบ
- ความสําคัญของปญญาในบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2
- สองรางทางความคิด แตหนึ่งจิตวิญญาณ: การตีความตัวละครบุษบาในบทละครสมัย ใหมเรื่อง
บุษบา-อุณากรรณ
- เรื่องอินเหนาฉบับลาว: ลักษณะเดนดานการสรางตัวละครจากเรื่องอิเหนาฉบับไทย
- ลักษณะเดนและคุณคาของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องอิเหนา วัดโสมนัสวิหาร เปนตน
ผูรับผิดชอบโครงการจึงเห็นสมควรจัดโครงการบรรยายพิเศษ “เรื่องอิเหนาที่เราไมรู: ขอคนพบ
และประสบการณจ ากงานวิ จัย ” เพื่ อใหนิสิต ในรายวิ ชา 01376221 วิ วัฒ นาการวรรณคดีไทย 01376321
วรรณคดีสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 01376334 วรรณคดีการแสดง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย
ตลอดจนผูสนใจทั่วไปไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องอิเหนา ในฐานะวรรณคดีมรดก วรรณคดี
การแสดง ตลอดจนแนวทางการศึก ษาวิ จัย ในลั ก ษณะสหวิ ทยาการ เพื่อไขข อของใจและจุ ดประกายให มี
การศึกษาคนควาวรรณคดีเรื่องดังกลาวในหมูเยาวชนรุนใหมเพิ่มมากขึ้น
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนสิ ิตไดรับความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับวรรณคดีเรื่องอิเหนา
2. เพื่อใหนิสิตเห็นแนวทางการศึกษาวิจัยวรรณคดีที่สัมพันธกับศิลปะแขนงตางๆ
3. เพื่อใหนสิ ิตสามารถนําความรูที่ไดจากโครงการไปประยุกตใชในการเรียนและใน
ชีวิตประจําวันได
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
อาจารยรัตนพล ชื่นคา
4. ผูรวมโครงการ
อาจารยผูสอนและนิสิตรายวิชา 01376221 วิวัฒนาการวรรณคดีไทย 01376321 วรรณคดีสมัย สุโขทัย
และสมัยอยุธยา 01376334 วรรณคดีการแสดง นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย ตลอดจนผูสนใจทั่วไป
รวมจํานวน 50 คน
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม

กันยายน

1. เตรียมการ / สํารวจสถานที่ / ขออนุมตั ิโครงการ
2. ฟงการบรรยายพิเศษ “เรื่องอิเหนาทีเ่ ราไมรู:
ขอคนพบและประสบการณจากงานวิจัย”
3. ทํารายงานสรุปผลโครงการ

ภาคตน 2557
ตุลาคม

พฤศจิกายน

8 ต.ค.57

6. สถานที่ดําเนินงาน
หองแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณพิศาลศิลป (มน.4)
7. วิทยากร
อาจารย ดร.ธานีรัตน จัตุทะศรี
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
8. งบประมาณ จากเงินรายไดภาควิชาวรรณคดี (ปงบประมาณ 2558)
คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 2 ชั่วโมง x 1,000 บาท)
2,000
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นิสติ ไดความรูและความเขาใจเกีย่ วกับวรรณคดีเรื่องอิเหนา
9.2 นิสติ ไดแนวทางการศึกษาวิจัยวรรณคดีที่สัมพันธกับศิลปะแขนงตางๆ
9.3 นิสติ นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการเรียนและในชีวิตประจําวันได

บาท
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10. การประเมินผล/ดัชนีชวี้ ัดความสําเร็จ
1. มีจํา นวนอาจารย แ ละนิ สิ ต รายวิชา 01376221 วิวั ฒนาการวรรณคดี ไทย 01376321
วรรณคดี ส มั ย สุ โ ขทั ย และสมัย อยุ ธ ยา 01376334 วรรณคดี การแสดง นิ สิ ตปริญญาโทสาขาวรรณคดีไทย
และผูสนใจทั่วไป ไมต่ํากวารอยละ 80 คิดเปนจํานวน 40 คน (จํานวนที่ตั้งเปาหมายไวรวม 50 คน)
2. คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่ระดับมากกวา 3.51 จาก 5 ระดับ
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กําหนดการ
โครงการบรรยายพิเศษ “เรือ่ งอิเหนาที่เราไมร:ู ขอคนพบและประสบการณจากงานวิจัย”
วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-16.00 น.
--------------------------------------13.00 น.
13.15 - 15.30 น.
15.30 - 16.00 น.
16.00 น.

อาจารย นิสติ และผูส นใจลงทะเบียน
ฟงการบรรยายพิเศษ “เรื่องอิเหนาทีเ่ ราไมรู: ขอคนพบและ
ประสบการณจากงานวิจัย”
อภิปราย-ซักถาม
ตอบแบบประเมินจากการเขารวมโครงการ
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