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รายการอ้างอิงภาษาไทยบทความที่ ๑

ความส�าคัญของเร่ืองอิเหนาในสมัยรัชกาลท่ี ๕: หัวเลี้ยวแห่งวัฒนธรรมอิเหนา

ของไทย

อลังการ, หม่อมเจ้า. (๒๔๒๘). โคลงอิเหนา. ใน วชิรญาณวิเสศ เล่ม ๑ วัน ๕ เดือน ๓ 

 ขึ้น ๑๕ ค�่า ปีระกา พ.ศ. ๒๔๒๘, หน้า ๑๐๐-๑๐๗.

บทสักรวาเรือ่งอิเหนาเล่นถวายในรชักาลที ่๓. (๒๔๖๔). พระนคร: โสภณพพิรรฒธนากร.

จันทรางศุ, ธงทอง. (๒๕๒๙). ของสวยของดีครั้งแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ: 

 อักษรสัมพันธ์.

เจรญิวงศ์, สุรศกัดิ.์ (๒๕๔๙). สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานุวัดตวิงศ์: “สมเดจ็คร”ู

 นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มติชน.

จิตต์สง่า, ธนพงศ์. (๒๕๕๒). วชิรญาณ กับการแสวงหาความรู้ของชนชั้นน�าของสยาม 

 พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๔๘. (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์

 มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.

จบกระบวนวรรณ, เจนภพ. (๒๕๒๔). ยี่เกจาก “ดอกดิน” ถึง “หอมหวน”. (พิมพ์ครั้งที่ 

 ๒). กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๕๑). พระราชวิจารณ์จดหมายเหตุ

 ความทรงจ�าของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี. พระนคร: บ�ารุง

 นุกูลกิจ.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๕๕). พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศ

 ไทรโยค. พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระบาทสมเดจ็พระ. (๒๔๕๖). บทละครเรือ่งเงาะป่า. พระนคร: 

 โรงพิมพ์ไทย.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๖๖). พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน

 ฉบับมีรูปภาพ เล่ม ๑. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๗๔). ส�าเนาพระราชหัตถ์เลขา 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทาน กรมพระนราธิป

 ประพันธ์พงศ์. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร.
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๗๘). จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๙. พระนคร: โรงพิมพ์

 พระจันทร์.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๘๔). จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน

 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค ๑๙. พระนคร: โรงพิมพ์

 พระจันทร์. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๕๒๐). บทเจรจาละครเรื่องอิเหนา. 

 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๕๕๕). ระยะทางเที่ยวชวากว่า

 สองเดือน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

จุลาสัย, บัณฑิต. (๒๕๔๘). วังลูกหลวงนอกปราการก�าแพงวัง. ศิลปวัฒนธรรม, ๒๖, ๗ 

 (พฤษภาคม), ๑๔๐-๑๔๕.

จุลาสัย, บัณฑิต. (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒). “วังลูกหลวงนอกปราการก�าแพงวัง”. 

 [เว็บไซต์]. สืบค้นจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_92

 51?fbclid=IwAR02Pc2C4CoI3BWweWyEowuonMphvvv487x6FsrzVB

 mOdiypcbAwaElaaVo. 

ชูโต, เนื่องน้อย. (๒๔๙๗). ค�ากลอนเรื่องลูกอิเหนา. กรุงเทพฯ: ไทยเขษม.

ด�ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (๒๔๕๙). ค�าน�า. ใน 

 บาญชีเรือ่งหนังสือในหอพระสมดุวชิรญาณ ภาคที ่๑ แพนกบาฬี(น. (๑)-(๗)). 

 พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. 

ด�ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (๒๕๐๘). ต�านานละคร

 อิเหนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๔). พระนคร: คลังวิทยา.

ด�ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (๒๕๑๔). ค�าอธิบายว่า

 ด้วยบทละคอนอิเหนาฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ. ใน พุทธเลิศหล้านภาลัย, 

 พระบาทสมเด็จพระ. เรื่องอิเหนา (น. (ก)-(ซ)). (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑). กรุงเทพฯ: 

 ศิลปาบรรณาคาร.

อิศรพันธุ์โสภณ, พระยา (ม.ร.ว.หนู อิศรางกูร). (๒๕๒๕). นิราศอิเหนา. ใน บทประพันธ์

 บางเรื่องของพระยาอิศรพันธุ์โสภณ (ม.ร.ว.หนู อิศรางกูร) (น.๑๖๑-๑๘๕). 

 กรุงเทพฯ: อัมรินทร์การพิมพ์. 
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จัตุทะศรี, ธานีรัตน์ (๒๕๕๙). เรื่องอินเหนาฉบับลาว: ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนา

 ฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดลีาว. กรงุเทพฯ: โครงการเผยแพร่

 ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ.

จัตุทะศรี, ธานีรัตน์. (๒๕๖๐). บทละครร�าเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา พระนิพนธ์

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์: การ “ปรุงบท” และ

 คุณค่า. วารสารมนุษยศาสตร์, ๒๔ (๒), ๗๙-๑๑๕.

กาญจนาคพันธุ์. (๒๕๑๘). ยุคเพลงหนังและละครในอดีต. กรุงเทพฯ: เรืองศิลป์.

 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร. (๒๔๖๕). พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร.

นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. (๒๔๙๖). บทละคร

 ดึกด�าบรรพ์ฉบับเพิ่มเติม. พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

นิกรการประกิจ, ขุน (บิน อับดุลลาห์). (๒๕๒๐). พงศาวดารอิเหนาฉบับอารีนัครา. 

 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

พิทยาลงกรณ, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. (๒๔๗๔). ภาคผนวกว่าด้วยต้นเค้า

 แห่งลครชนิดซ่ึงเรียกกันว่า “แบบปรีดาลัย” ใน ส�าเนาพระราชหัตถ์เลขา 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชทาน กรมพระนราธิป

 ประพันธ์พงศ์ (น. ๘๓-๙๖.). กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร. 

พลอย หอพระสมุด (นามแฝง). (๒๕๓๔). เรื่องเล่นละคร. ใน เบิกโรง: ข้อพิจารณา

 นาฏกรรมในสังคมไทย (น. ๓๗-๔๕). เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, ปริตตา 

 (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา. 

พงศ์สุวรรณ, มัทนียา. (๒๕๕๓). การน�าเสนอแนวทางการสืบทอดพระปรีชาญาณ

 แบบองค์รวมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัด

 ติวงศ์. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

 ประเทศไทย.

พระประวัติและประชุมบทละคอนดึกด�าบรรพ์. (๒๕๕๖). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

พระราชวังบางปะอิน. (๒๕๔๖). กรุงเทพฯ: พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต ส�านัก

 พระราชวัง.

พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๔๖๔). บทลครเรื่องอิเหนา ฉบับหอพระ

 สมุดวชิรญาณ เล่ม ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย.
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พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. (๒๕๑๔). เรื่องอิเหนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๑). 

 กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.

ประชุมบทมโหรี. (๒๕๑๐). พระนคร: โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต.

ประชุมบทสักรวาเล่นถวายในรัชกาลที่ ๕. (๒๕๐๙). พระนคร: พระจันทร์. 

ประชุมโคลงทายคัดจากหนังสือพิมพ์วชิรญาณวิเศษ. (๒๔๗๑). พระนคร: โสภณ

 พิพรรฒธนากร.

ราชบัณฑิตยสภา. (๒๔๖๙). อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถาน

 ส�าหรับพระนคร. พระนคร: ราชบัณฑิตยสภา.

เรืองรักษ์ลิขิต, ชลดา. (๒๕๔๖). ขนบวรรณคดีไทยในพระราชนิพนธ์เรื่องกาพย์เห่เรือ 

 นิทราชาคริต และเงาะป่า. ใน ปิยราชกวินทร์ (น. ๔๑-๘๖). กรุงเทพฯ: 

 ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เรืองรักษ์ลิขิต, ชลดา และ จัตุทะศรี, ธานีรัตน์. (๒๕๖๒). พระราชนิพนธ์บทเจรจา

 ละครเรื่องอิเหนา: พระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีการแสดงของพระบาท

 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 

รัตนิน, มัทนี. (๒๕๕๑). ตอน ๓ พัฒนาการของนาฏศิลป์และการละคอนสมัยใหม่.

 ใน ลักษณะไทย ศิลปะการแสดง (น. ๗๒-๑๘๙). คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 

 (บรรณาธกิาร). (พมิพ์ครัง้ที ่๒). กรงุเทพฯ: ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน).

ส.พลายน้อย (นามแฝง). (๒๕๔๘). ส�านักพิมพ์สมัยแรก. กรุงเทพฯ: คอหนังสือ.

สดับ ลดาวัลย์, เจ้าจอม หม่อมราชวงศ์. (๒๕๒๖). เรื่องบ่อเกิดของพระราชนิพนธ์ 

 “เงาะป่า”. ใน เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับในรัชกาลที่ ๕ (น. ๔๒-๕๑).

 กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.

สมุดรูปภาพเรื่องอิเหนา. สมุดข่อย เลขที่ ๒๒. แผนกเอกสารโบราณ ส�านักหอสมุด

 แห่งชาติ.

เสนาภูเบศร, พระยา (ใส สโรบล). (๒๔๗๔). บทละคอนเรื่องเทพวิไลย. พระนคร: 

 โสภณพิพรรฒธนากร. 

สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี, สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า. (๒๔๙๓). พระโอวาทแลลาย

 พระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี. ใน 
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 พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และลาย

 พระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอรรคราชเทวี (น.๙๗-

 ๒๐๒). พระนคร: ไทยเขษม.

สุนทรานนท์, ชวลิต (บรรณาธิการ). (๒๕๕๐). ทะเบียนข้อมูล: วิพิธทัศนา ชุดระบ�า 

 ร�า ฟ้อน เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

สุทธาทิพยรัตน์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า. (๒๕๐๑). บันทึกรายวันตามเสด็จ

 พระราชด�าเนินประพาสเกาะชวาครัง้ที ่๒ ร.ศ. ๑๒๐. ใน ลายพระหตัถ์ พระเจ้า

 บรมวงศ์เธอ กรมหลวงทพิยรตันกริฎิกลิุนีถวายสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระนคร
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