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ชุดฝึกปฏิบตั ินาฏศิลป์ เรื่อง ระบาตับจาก
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดที่ 1 ปฐมภูมเิ ฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
..........................................................................................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้
หลังการฝึกปฏิบัติ นักเรียนสามารถ
1. เลือกคาตอบบอกประวัติความเป็นมาของจากได้อย่างถูกต้อง
2. จาแนกขั้นตอนการทาตับจากที่ถูกต้องได้
3. เลือกคาตอบความเป็นมาของระบาตับจากได้อย่างถูกต้อง
4. บอกประวัติของเพลงที่ใช้ได้
5. จาแนกชื่อของเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงระบาตับจาก
6. จาแนกลักษณะของเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงได้อย่างถูกต้อง
กาหนดเวลาที่ใช้
อภิปรายก่อนฝึก
ศึกษา ตอนที่ 1 ป่าจาก
ศึกษา ตอนที่ 2 ประวัติที่มาระบาตับจาก
อภิปรายหลังฝึก
วัดผลและประเมินผล
สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เตรียมอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. แผ่นซีดี เพลงประกอบระบาตับจาก
2. เครื่องเล่นซีดี

10 นาที
40 นาที
50 นาที
10 นาที
10 นาที
(รวม 120นาที)
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การเตรียมการล่วงหน้า
1. ให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของชุดฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง ระบาตับจาก
ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก” ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
2. เตรียมอุปกรณ์ แผ่นซีดี เครื่องเล่นซีดี
3. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีในชุดฝึกปฏิบัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
วัดผลและประเมินผล
1. ตรวจสอบแบบฝึกกิจกรรมในระหว่างฝึก
2. ตรวจแบบทดสอบท้ายชุดฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาชุดฝึกนาฏศิลป์ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
2. ศึกษาเอกสารประกอบ เรื่องที่ 1 ป่าจาก เกี่ยวกับประวัติที่มาของจากและขั้นตอน
การทาตับจาก
3. ทากิจกรรมทดสอบตามชุดฝึกปฏิบัติ
4. ศึกษาเอกสารประกอบ เรื่องที่ 2 ระบาตับจาก เกี่ยวกับประวัติที่มา
5. ศึกษาถึงเพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบ
6. ฟังเพลงจากซีดีแล้วฝึกการเคาะจังหวะตามเพลง
7. ศึกษาลักษณะการแต่งกายที่ใช้
8. ทากิจกรรมทดสอบตามชุดฝึกปฏิบัติ
9. ทาแบบทดสอบ เรื่อง ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
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เอกสารอ่านประกอบ
ชุดฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์
ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
ตอนที่ 1 ป่าจาก
- ประวัติที่มาของจาก
- ขั้นตอนการทาตับจาก
ตอนที่ 2 ระบาตับจาก
- ประวัติที่มาของระบาตับจาก
- เพลงและดนตรีทใี่ ช้ประกอบ
- ลักษณะการแต่งกายที่ใช้
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เอกสารอ่านประกอบ
ตอนที่ 1 เรื่อง ป่าจาก
จาก เป็นพืชจาพวกปาล์ม ซึ่งมีเพียงชนิดเดียวที่เป็นพืชในป่าชายเลน และมีลาต้นอยู่
ใต้ดิน นับเป็นพืชเก่าแก่มากชนิดหนึ่ง ที่มี ซากดึกดาบรรพ์อายุถึง 70 ล้านปี จากพบได้ทั่วไป
ในเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิดหนึ่ง ชอบขึ้น
เจริญงอกงามในดินเค็มหรือดินกร่อยที่เป็นโคลนตม ริมแม่น้าลาคลองที่มีน้าท่วมถึงตลอดเวลา
หรือ ในที่ ลุ่ม ที่ ดิน ค่ อ นข้ างจื ดหรือ แม้ แ ต่ที่ ดิ น ดอนที่ มี น้ าขึ้ น ถึ ง มั กจะขึ้ น เป็ น ดงขนาดใหญ่
เรียกว่า ป่าจาก หรือ ดงจาก
จากเป็นพืชที่คนไทยรู้จักมานาน และใช้ประโยชน์ของจากได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ใบจนถึง
ผลดังนี้
1. ใบจาก ใบเหมือนทางมะพร้าวชาวบ้านจะนามาเย็ บติดกันเป็นแผงเรียกว่าตับจาก
ไว้ สาหรั บ มุ งหลั งคาบ้ านขนมจากของฝากที่ ขึ้ น ชื่ อ ของชาวบางปะกงท าด้ ว ยแป้ งผสมกั บ
มะพร้าว ห่อด้วยใบจาก กลัดไม้กลัดแล้วนาไปย่างให้สุกมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน
ก้านจาก ชาวบ้านจะนามาตากแห้งแล้วทาเป็นไม้ขะหนะหรือก้านตับจาก และใช้คล้า
ในการเย็บใบจากให้ติดกันเป็นตับ คล้ามีความแข็งเย็บได้ดี เดิมชาวบ้านจะมุงกระเบื้อง
กันไม่กี่หลัง อาเภอบางปะกง มีอาชีพเย็บจากวางขายอยู่ตรงวัดบน

ภาพที่ 1 ต้นจาก

ภาพที่ 2 ใบจาก

2. ดอกจาก
ดอกจาก แกงส้มเอามาเผาหรือต้มจิ้มน้าพริก แกะเปลือกนอกออกฉีกเอากะทิราดกิน
กับน้าพริก
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ภาพที่ 3 ช่อดอกของจาก

3. ผลจาก
ผลจาก ผลมีสีน้าตาลเข้มอยู่รวมกันเป็นกระจุกแน่น ปลายผลมีจงอยแข็งซึ่ง
เป็น Stigma ที่ค้างอยู่ เนื้อเยื่อของผลเป็นเส้นใยแข็งและมีช่องอากาศทาให้ลอยน้าได้

ภาพที่ 4 โหม่งจากที่ติดกับลาต้นจาก

ภาพที่ 5 โหม่งจากที่ถูกตัด
ภาพที่ 6 เนื้อผลจาก

โหม่งจาก เป็นผลของต้นจากที่ออกผลเป็นพวง จะแคะเนื้อออกไปขาย โดยเลือกผลที่
แก่พอดี สังเกตจากการเฉาะดู ว่ามีน้าตาลในก็ใช้ได้ อายุประมาณ 2 เดือน ลูกจาก เอามา
เชื่อมก็ได้ รับประทานผลสดก็ได้ แกงคั่วก็ได้
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การเย็บจากมุงหลังคาบ้าน

ภาพที่ 7 กองตับที่เตรียมพร้อมขายหน้า
วัดคงคาราม บางปะกง

ภาพที่ 8 ศาลาพักผ่อนมุงจากในชุมชนบางปะกง

สมั ย ก่ อ นหลั งคาบ้ านบางปะกงส่ ว นมากเกื อ บทุ ก หลั งจะมุ งด้ ว ยจาก นอกเหนื อ
จากนั้น จะเป็นหลังคาสังกะสี เทียบจานวน 50 หลังจะมี 45 หลังที่มุงด้วยจาก ทุกบ้านจะ
ทาจาก เพราะบางปะกงมีต้นจากมาก ชาวบ้านจะรับจ้างตัดจากมัดละบาทถึงสองบาท ลิด
เอาแต่ใบสาหรับเย็บจาก เอาต้นมาทาไม้ขะหนะ คล้าสาหรับเย็บซื้อจากบริเวณน้าตก
เขาชะเมาซึ่งยังมีอยู่มากลอกเอาแต่ผิวส่วนที่เหนียวเปลือกใช้เย็บ จาก จากนามาเย็บเป็นตับ
เรียก ตับจาก รับจ้างเย็บร้อยละ 2.50 บาท ขายให้ช่างที่มุงหลังคา ร้อยละ 15 ส่วนมากคน
เลี้ยงเป็ดจะใช้มุงเพราะจาทาให้เย็น ตับจากจะยาว 1.50 เมตรเรียกว่าจากสั้น ยาว 1.85
เมตรเรียกจากยาว ตอนเย็บจะส่งหัวให้ยาวก็จะได้จากที่หนาและต้องใช้ใบจากที่แก่ ๆ จึงจะ
ใช้ได้ดีและทน การทาจากจะทาทุกวันโดยรวมกันจนเป็นลาเรือประมงขนาดเล็ก โดยตัดแล้ว
ลิดกองไว้ หมุนเวียนตัดกันทั้งปี ตัดครั้งหนึ่งจากจะออกใบใหม่หลายทาง คน ที่ นี่ รั บ จ้ า ง
เย็บจากเป็นอาชีพ ราคาขายร้อยละ 25 รองลงมาร้อยละ 15 บาท นาใบจากสด (สี
เขียวเหมือนใบไม้) มาเย็บ เมื่อนานไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
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การทาตับจาก มีอุปกรณ์และส่วนประกอบ ดังนี้
1. หลังทางจาก ใช้ลอกเป็นเชือกมัดใบจาก
2. ทางจาก นามาทาเป็นเรือ กั้นใบจากที่ใส่ในแซงกันลื่นออกไปนอกแซง
ตัดทางจากให้ได้ความยาวเท่ากับขนาดของตับจาก 3 ศอกคืบ หรือ 2 ศอกคืบ แล้วผ่า
ให้ได้ขนาด ท่อนโคนทางจะได้ 3-4 ซีก ท่อนกลาง ๆ จะได้ 2 ซีก ท่อนปลายไม่ผ่าเพราะมี
ขนาดพอดีอยู่แล้ว เอาที่ได้ตากจนแห้งใช้การได้ดี ในการเป็นแกนของตับจาก
3. ตอกคล้า ทาจากต้นคล้าซึ่งต้องซื้อจากที่อื่น โดยมากจะซื้อจากบ้านเขาดิน อาเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ใบจาก ฟันทางใบแก่มาตัดออกจากทางใบส่วนโคนและปลายทางเลือกทิ้งเพราะ
สั้นและเล็ก

ขั้นตอนการตัดจาก
แบบโดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสุทอน พานทองและนางสีดา พานทอง
ตอนที่ 1 เตรียมเย็บจาก
ลาดับขั้นตอน
ภาพที่ 9
ขั้นตอนที่ 1
ลับมีด

ลักษณะ
ลับมีดที่ใช้ในการตัดจากให้คมเพื่อใช้ตัดทางจากและ
ลิดใบจาก (การลับมีดให้คมเพื่อประสิทธิภาพในการ
ตัดจาก)

ภาพที่ 10
ขั้นตอนที่ 2
ตัดทางจาก

ตัดทางจากให้มากพอกับการจะนาไปใช้ มากอง
รวมกัน

ภาพประกอบ
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ลาดับขั้นตอน
ภาพที่ 11
ขั้นตอนที่ 3
ลิดทางจาก

ลักษณะ
ลิดใบจากโดยเริ่มจาก ตัดทางจากให้เป็น สองท่อน
เพราะส่วนหัวใบจะใหญ่และส่วนท้ายใบจะเล็ก
เกินไป แกนกลางและใบ 2 ข้าง การลิดจะเริ่มข้าง
ใดข้างหนึ่งจากทางโคนจากไปจนถึงปลายทางจาก
(ตามความถนัด)การลิดทางจากจะลิดจาก
ทางขวามือ เริ่มลิดจากข้างใดข้างหนึ่งก่อนจะได้
ใบจากกองรวมกันที่พื้นเมื่อลิดเสร็จหนึ่งด้าน

ภาพที่ 12
ให้พลิกอีกด้านหนึ่งมาลิดในทานองเดียวกันกับด้าน
ขั้นตอนที่ 3
แรกทีล่ ิดแล้วได้พอประมาณ
ลิดทางจาก(ต่อ)

ภาพที่ 13
ขั้นตอนที่ 4
เหลาทางจาก

การทาแซง นาแกนกลางของทางจาก ที่ทอนไว้แล้ว
ก่อนที่จะริดแล้วริดใบไปแล้วนั้น โดยใช้
ท่อนแรกจะมีความใหญ่และแข็งแรงกาลังพอดี
นามาเหลา ไม่ให้มีตาจาก และตัดให้ปลายแหลม
เพื่อปักที่พื้นได้ง่าย ทาทั้งหมด 4 ท่อน

ภาพที่ 14
ขั้นตอนที่ 5
ปักแซง

จึงทาแซง โดย นามาปักดินให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ภาพประกอบ
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ลาดับขั้นตอน

ภาพที่ 15
ขั้นตอนที่ 6
ทาเรือ

ภาพที่ 16
ขั้นตอนที่ 7

ภาพที่ 17
ขั้นตอนที่ 8

ลักษณะ

ตัดสะโพกจาก (โคนของทางจากที่ติดอยู่กับกอ)
มาทาเรือ(ที่รองจากในแซง โดยจะนามาวาง
ด้านหน้าของแซง ด้านหลังจะนาแกนของทางจากที่
ไม่ใช้มาตัดเป็นท่อน ๆ รองด้านหลังแซงให้พอดีกับ
ความสูงของเรือด้านหน้า เพื่อไม่ให้ใบจาก
ไหลไปทางด้านหลังเมื่อวางและจะสามารถมัดได้
สะดวกและขนย้ายได้ง่าย
นาใบจากที่ตัดแล้วรวบกระแทกพื้น

ยกมาใส่ในแซง ถ้ายังไม่เต็มแซง ก็จะทาตาม
ขั้นตอนการริดจนมาถึงการหอบมาใส่แซงจนเต็ม
แซง

ภาพประกอบ
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ลาดับขั้นตอน
ภาพที่ 18
ขั้นตอนที่ 9

ลักษณะ
ตบหัวใบจากให้เสมอ

ภาพที่ 19
ขั้นตอนที่ 10
เตรียมไพล

การมัดจากเมื่อจากเต็มแซง เตรียมไพล (ใช้
การถากเปลือกของแกนกลางทางจากให้ยาวทั้งทาง
จาก) 1 มัด ใช้ไพล 2 เส้น

ภาพที่ 20
ขั้นตอนที่ 11
มัดจาก

นาไพลเส้นที่ 1 มาสอดใต้ใบจากที่วางอยู่เหนือเรือ
จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึง่ 2 รอบ ใช้เข่ากดที่
ใบจาก เพื่อรัดให้ไพลตึง แล้วบิดเป็นเกลียว สอด
เข้าไปในมัดจาก จากนั้น ดึงมัดจากออกมาด้านหน้า
แซงให้พ้นตาแหน่งของเรือ นาไพลอีกเส้นหนึ่งมามัด
อีกเปราะหนึ่งโดยห่างจากเส้นแรกประมาณ 1 ศอก

ภาพประกอบ
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ลาดับขั้นตอน

ลักษณะ

ภาพที่ 21
ขั้นตอนที่ 12

ยกมัดจากออกากแซง กระทุ้งกับพื้น 2 – 3 ครั้ง
ให้ส่วนโคนใบเสมอกัน

ภาพที่ 22
ขั้นตอนที่ 13
ทาแกนตับจาก

ทาแกนตับจาก ใช้แกนกลางของทางจากที่ตัดเป็น
ท่อนก่อนลิด และถากตาจากออกหมดแล้ว มา
ผ่าครึ่ง แล้วนาไปตากแดดจนแห้ง

ภาพที่ 23
ขั้นตอนที่ 14

นาต้นคล้าไปตากแดดจนแห้ง แล้วนามาถาก
แยกเป็นเส้นไปแช่น้า เพื่อนามาทาเป็นตัวเย็บ
ใบจากกับแกนจาก

ภาพประกอบ
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ตอนที่ 2 การเย็บจาก
ลาดับขั้นตอน
ภาพที่ 24
ขั้นตอนที่ 1

ลักษณะ
เรียงใบจากให้ด้านเขียวมันเข้มอยู่ด้านบน เรียง
ใบจาก 3 ใบ คือใบขนาดใหญ่ ใบขนาดกลางและใบ
ขนาดเล็ก

ภาพที่ 25
ขั้นตอนที่ 2

นาใบทั้ง 3 ใบ มาพับหุ้มแกนตับจาก โดยพับทาง
โคนใบลงด้านล่าง

ภาพที่ 26
ขั้นตอนที่ 3

ใช้ค้าที่เตรียมไว้มาเย็บโดย แทงจากด้านบนลงล่าง
สลับขึ้นลง ใบจากที่มาเรียงกัน 3 ใบ เย็บโดย
แทงขึ้น ลง 2 ครั้ง เว้นระยะเท่ากัน แล้วนาใบอื่นมา
เรียงใหม่ จนเต็มแกนจาก เป็นอันเสร็จ 1 ตับ

ภาพที่ 27
ขั้นตอนที่ 4

ต้องการตับจากมากเท่าใดก็ทาตามขั้นตอนทั้งหมด
เหมือนเดิมจนเพียงพอกับความต้องการ

ภาพประกอบ
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กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
กิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1 ป่าจาก
(ใช้เวลา 5 นาที)
.............................................................................................................................
กลุ่มที่............
คาชี้แจง
ตอนที่ 1 ให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของต้นจากที่นามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน
(ใช้เวลา 2 นาที)
1.....................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.....................................................................................................................
4……………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของต้นจาก (ไม่ต่ากว่า 5 รายการ) (ใช้เวลา 3 นาที)
1.....................................................................................................................
2......................................................................................................................
3.....................................................................................................................
4......................................................................................................................
5.....................................................................................................................
6......................................................................................................................
7.....................................................................................................................
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เฉลยแบบทดสอบ
กิจกรรมฝึกปฏิบตั ิ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
กิจกรรมที่ 1 ตอนที่ 1 ป่าจาก
****************************
ตอนที่ 1 ส่วนประกอบของต้นจาก ที่นามาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจาวัน
1.ใบ
2. ดอก
3. ต้น
4. ผล
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของต้นจาก (ไม่ต่ากว่า 3 รายการ)
1. ใบห่อทาขนมจาก
2. ผลทาจากเชื่อม
3. ทาตับจากมุงหลังคา
4. ต้นทาแกนตับจาก
5. ดอกจากต้มหรือเผาจิ้มน้าพริก
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กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
กิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 เรื่อง ป่าจาก
(เวลา 5 นาที)
...........................................................................................................................................
คาชี้แจง นักเรียนพิจารณาขั้นตอนการทาตับจาก ที่กาหนดมาให้และนาตัวเลขมาลาดับ
จากภาพมาลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง เติมลงในช่องว่างขวามือ
ขั้นตอนที่ 1…….
ขั้นตอนที่ 2.........
1

2
ขั้นตอนที่ 3…….
ขั้นตอนที่ 4.........

3

4
ขั้นตอนที่ 5…….
ขั้นตอนที่ 6.........

5

6
ขั้นตอนที่ 7…….
ขั้นตอนที่ 8.........

7

8
ขั้นตอนที่ 9…….
ขั้นตอนที่ 10........

9

10
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เฉลยแบบทดสอบ
กิจกรรมที่ 2 ตอนที่ 1 เรื่อง ป่าจาก
เขียนชื่อท่าราตามลาดับรูปภาพ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ภาพ 6
ขั้นตอนที่ 2
ภาพ 4
ขั้นตอนที่ 3
ภาพ 2
ขั้นตอนที่ 4
ภาพ 5
ขั้นตอนที่ 5
ภาพ 8
ขั้นตอนที่ 6
ภาพ 1
ขั้นตอนที่ 7
ภาพ 7
ขั้นตอนที่ 8
ภาพ 9
ขั้นตอนที่ 9
ภาพ 3
ขั้นตอนที่ 10
ภาพ 10
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เอกสารอ่านประกอบ
ตอนที่ 2 เรื่อง ระบาตับจาก
1. ประวัติความเป็นมา
ระบาตับจาก เป็นการแสดงพื้นเมืองสร้างสรรค์ ที่พัฒนาจากสาระท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์
พืชในป่าชายเลน อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน และวิถี
ชีวิตของคนบางปะกง ซึ่งกาลังจะถูกลืม เนื่องจากเดิมบางปะกงมีพื้นที่ป่าชายเลนมากและคน
ในลุ่มน้าบางปะกง จะมีอาชีพประมง ทาขนม เย็บจาก แต่ในปัจจุบันป่าชายเลนอาเภอบางปะ
กงลดลง มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจานวนมากกลายเป็นเขตอุตสาหกรรมคนในท้องถิ่น
จากการบอกเล่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาตับจากและการสังเกตของผู้ศึกษา ว่าคนรุ่น
ใหม่ไม่ทาตับจากกันแล้ว ไปรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและมีคนย้ายถิ่นเข้ามาเป็น
ประชากรแฝงจานวนมากทาให้วิถีชีวิตของชาวบางปะกงเปลี่ยนไป ผู้ศึกษาได้นาเยาวชนไป
ศึกษาถึงท้องถิ่น แล้วนามาสอดแทรกในการเรียนการสอน ที่จัดให้เหมาะสมกับวัย ที่ชอบการ
เคลื่อนไหวที่สนุกสนาน จึงได้คิดค้น การแสดงระบาตับจากขึ้น โดยใช้พื้นฐานทางนาฏศิลป์
ทั้งท่านาฏยศัพท์และภาษาท่า มาประกอบกับดนตรีและการแต่งกายให้เหมาะสมบนพื้ นฐาน
ของท้องถิ่นบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่ารา ระบาตับจาก
ตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการทา “ตับจาก”
ชุดที่ 1 ท่าเตรียม
ชุดที่ 11 เตรียมทาแซง
ชุดที่ 2 ท่าออก
ชุดที่ 12 ปักแซง
ชุดที่ 3 ลับมีด
ชุดที่ 13 เดินไปเก็บใบจาก
ชุดที่ 4 เดินไปตัดทางจาก ชุดที่ 14 เตรียมหยิบใบจากใส่แซง
ชุดที่ 5 ตัดทางจาก
ชุดที่ 15 หยิบใบจากใส่แซง
ชุดที่ 6 เตรียมลิดทางจาก ชุดที่ 16 ตบหัวใบจากและถางเปลือกทางจาก
ชุดที่ 7 ลิดทางจาก
ชุดที่ 17 มัดจาก
ชุดที่ 8 พัก
ชุดที่ 18 ยกมัดจากเตรียมแบก
ชุดที่ 9 เล่นราวง
ชุดที่ 19 นาจากไปเย็บ
ชุดที่ 10 เหลาทางจาก เตรียมทาแซง ชุดที่ 20 เตรียมเย็บตับจาก
ตอนที่ 2 เย็บจาก
ชุดที่ 21 นั่งรอ/รับใบจาก/หยิบส่ง
ชุดที่ 22 เย็บจาก

ชุดที่ 23 สนุกสนานงานเสร็จ
ชุดที่ 24 ท่าจบ
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เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงชุดนี้ จะใช้ประยุกต์ใช้วงปี่พาทย์ปี่ชวาเพื่อให้
เหมาะสมกับเพลงสาเนียงเขมร ซึ่งประกอบด้วย

ภาพที่ 28 ระนาดเอก (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, (2544) หน้า 41)

ภาพที่ 29 ระนาดทุ้ม (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, (2544) หน้า 52)
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ภาพที่ 30 ฆ้องวงใหญ่ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, (2544) หน้า 5)

ภาพที่ 31 ปี่ชวา (พิชัย ปรัชญานุสรณ์และคณะ, 2544, หน้า 26)

ภาพที่ 32 โทน (ชนิตร ภู่กาญจน์, 2544, หน้า 40 )

ภาพที่ 33 ฉิ่ง (ชนิตร ภู่กาญจน์, 2544, หน้า 37)
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ภาพที่ 34 กรับ (พิชัย ปรัชญานุสรณ์และคณะ, 2544, หน้า 35)
เพลงที่ใช้
เพลงที่ใช้เป็นเพลงเขมรเหลือง เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทานองเก่าสาเนียงเขมร
โบราณาจารย์นาเพลงนี้ไปเรียบเรียงไว้ในเพลงช้าเรื่องเขมรเหลือง เฉพาะทานองเพลงเขมร
เหลืองนี้มีลีลา 2 สานวน คือ สานวนซึ่งเป็นทางธรรมดาเรียกว่า “ท่อนเล็ก” นิยมนาไป
บรรเลงออกภาษา ทาง “ท่อนเล็ก”นี้ นายมนตรี ตราโมท นาไปแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ
สามชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา เรียกชื่อว่า เพลงเขมรเหลือง
เถา เมื่อ พ.ศ. 2479 นอกจากนี้ จางวางทั่ว พาทยโกศล ยังได้แต่งเป็นเพลงเถาอีกทาง
หนึ่ง
ส่วนอีกท่อนหนึ่งมีสานวนเพลงซึ่งเป็นทางพิเศษ เรียกว่า “ท่อนใหญ่” ทางนี้
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) นาไปแต่งขยายเป็นอัตราสองชั้น เรียกชื่อใหม่ว่า
เพลงขอมทอง เพลงนี้แต่งเมื่อ พ.ศ. 2468
การใช้เพลงเขมรเหลืองประกอบการแสดง เนื่องจากผู้ศึกษาได้ศึกษาถึงประวัติ
ของจังหวัดฉะเชิงเทราที่เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขมร จึงได้ใช้ประยุกต์ใช้
เพลงที่มีสาเนียงเขมร ทานองที่สนุกสนานเพื่อความเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น โดยเริ่มด้วย
หน้าทับเขมร และต่อด้วยเพลงเขมรเหลือง 2 ชั้น บรรเลงโดย นายประสิทธ์ ดนตรี
ครู คศ. 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี โรงเรียนลาดงาประชาบารุง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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เพลง เขมรเหลือง ( หน้าทับกลอง )
โทน
กลองตุ๊ก

เกริ่นหัวเพลง
-ปุ้-ปุ้
-ปะ-ปะ
-------

-ปะปะ----

ติ้งเท่ง-----

โทน

- ปะ ปะ

ติ้งเท่ง--

-ปะ-ปะ

ติ้งเท่ง--

----

- - - ตุ้ง

----

- - - ตุ้ง

-ปุ้-ปุ้

-ปะ-ปะ

-ปะปะ-

-ปะปะ-

----

----

----

ติ้งเท่งติ้ง
เท่ง
----

-ปุ้-ปุ้

-ปะ-ปะ

-ปะปะ-

-ปะปะ-

----

----

----

ติ้งเท่งติ้ง
เท่ง
----

ติ้งเท่งติ้ง ติ้งเท่งติ้ง ปะปะปะ
เท่ง
เท่ง
ปะ
----------

-ปะปะ-

กลองตุ๊ก

เนื้อกลอง
2 ชั้น

เนื้อกลอง
ชั้นเดียว

-ปะ-ปะ
----

-ปุ้-ปุ้
----

-ปะปะ----

ติ้งเท่ง-----

- ปะ-ปะ ติ้งเท่งติ้ง ติ้งเท่งติ้ง
เท่ง
เท่ง
----------

ติ้งเท่ง--

----

----

----

-ปะ-ปะ
----

- - - ตุ้ง

ติ้งเท่งติ้ง ติ้งเท่งติ้ง ปะปะปะ
เท่ง
เท่ง
ปะ
---------ติ้งเท่งติ้ง ติ้งเท่งติ้ง ปะปะปะ
เท่ง
เท่ง
ปะ
---------ติ้งเท่งติ้ง ติ้งเท่งติ้ง ปะปะปะ
เท่ง
เท่ง
ปะ
----------

เพลง เขมรเหลือง
ผู้แต่ง/ทานอง นายมนตรี ตราโมท
ท่อน 1
รด-ล

-ซ-ม

รดรม

-ซ-ล

----

ดซลด

ลซลด

-ม-ซ

-ดรม

-ซ-ล

-ร-ด

-ล-ซ-

---ม

-ซซซ

---ล

-ซซซ

ท่อน2
-ลซม

-ร-ด

--มร

ดร-ม

----

ดรมซ

ลซดล

ซม-ร

-ซ-ล

-ด-ร

-ด-ม

-ร-ด

-ซ-ล

-ด-ร

---ม

-ซ--
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ลซดล

ซม-ซ

---ล

ท---

ทลท-

รทลซ

ลซมซ

-ล-ด

ม-ล-

ซม-ร

-ด-ล

-ซ-ด

---ล

-ดดด

---ร

-ดดด

ชั้นเดียวท่อน 1
ลดด-รดด

รมร

ดล-ด

-รรร

-ม-ร

-ด-ล

-ซ-ด

-ซ-ม

-ดรม

-ดรม

-ซ-ล

-ร-ด

-ล-ซ-

---ล

--ลล

ท่อน 2 ชั้นเดียว
----

-ซมซ

-ซมซ

-ล-ด

---ร

-ด-ล

-ร-ด

-ล-ซ

-มซล

ดลซม

มม-ร

รร-ด

----

-ม-ร

-ด-ร

-ม-ซ

---ล

-ซ-ม

-ซ-ม-

-ร-ด

----

-ม-ร

-ด-ร

-ม-ซ

ชั้นเดียวท่อน 3
-------

-ฟ-ม

-ฟ-ซ

----

-ล-ด

-ร-ด

-ล-ซ

-ซ-ม

-ร-ด

----

-ม-ร

-ด-ร

-ม-ซ

---ล

ซ-ม
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เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบการแสดง
เนื่องจากอาเภอบางปะกงอยู่ในภาคตะวันออก แต่มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดทะเลและมี
น้า 3 (น้าเค็ม น้าจืดและน้ากร่อย)น้าไหลขึ้นลงในแม่น้าบางปะกงชาวบ้านส่วนใหญ่จงึ แต่ง
กายคล้ายชาวเลหรือชาวประมงทั่วไป ผู้ศึกษาจึงได้ นาการแต่งกายของชาวประมงมา
ผสมผสานกับการห่มผ้าแถบของชาวบ้านในสมัยก่อน โดยนาเกาะอกมาประยุกต์ และใช้ผ้า
สไบมาพันพาดไหล่ซ้าย ให้แน่นหนามีความสวยงามเหมาะสมกับการทาตับจาก แล้วนุ่งผ้าแบบ
ยักรั้งไพล่ไปทางข้างซ้ายของเอวเพื่อความสะดวกในการทางาน และยังคงความงดงามของ
ชาวบ้านหญิงสะดวกต่อการทากิจกรรมประกอบอาชีพจริง ทั้งนี้การแสดงชุดนี้ได้ใช้ผู้แสดงเป็น
หญิงล้วน โดยมีลักษณะการแต่งกาย ดังนี้

ภาพที่ 35 การแต่งกาย ระบาตับจาก
เครื่องแต่งกาย โดย พิมพ์วดี จันทรโกศล มีดังนี้
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ภาพที่ 36 เสื้อเกาะอกสีทอง

ภาพที่ 37 ผ้านุ่งลายเฉลียง(นุ่งหยักรั้ง)

ภาพที่ 38 สไบ

ภาพที่ 39 สร้อยคอ

ภาพที่ 40 เข็มกลัด

ภาพที่ 42 ใบไม้ไหว

ภาพที่ 41 ต่างหู

ภาพที่ 43 ดอกไม้ทัด
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ภาพที่ 44 เข็มขัด

ภาพที่ 45 เครื่องแต่งกาย ระบาตับจาก(ครบชุด)
หมายเหตุ เครื่องประดับไม่จาเป็นให้ครบตามนี้ก็ได้
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง
ได้แก่ ตับจาก ซึ่งจะเป็นตับจากสดหรือแห้งก็ได้
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ภาพที่ 46 ตับจากสด

ภาพที่ 47 ตับจากแห้ง

โอกาสที่ใช้ในการแสดง
แสดงเป็นชุดระบาเบ็ดเตล็ดในงานที่สนุกสนานรื่นเริง ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตไทย เป็น
ต้น
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แบบวัดทักษะปฏิบัติ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
กิจกรรมที่ 2 เรือ่ ง การเคาะจังหวะ
ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………… (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)
ที่

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนน

ที่

ชื่อ

คะแนน

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เกณฑ์การประเมินวัดทักษะปฏิบัติ
กิจกรรมฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ชุดที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
รายการวัดทักษะปฏิบัติ
จังหวะในการปฏิบัติ

ดีมาก
ดี
4
3
เคาะจังหวะ เคาะจังหวะ
ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง
ตั้งแต่ต้น
เป็นส่วนมาก
จนจบเพลง

พอใช้
2
เคาะ
จังหวะ
ได้ถูกต้อง
เป็น
บางครั้ง

ควรปรับปรุง
1
เคาะจังหวะได้
ถูกต้องน้อย
หรือ
ไม่ถูกต้อง
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แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบัติที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
คาชี้แจง นักเรียนเลือกกากบาท (X) ทับ ตัวเลือกที่ถูกที่สุด เพียงคาตอบเดียว ลงใน
กระดาษคาตอบ
1. ต้นจากเป็นพืชตระกูลเดียวกับพืชชนิด 5. ไม้ขะหนะ ใช้ส่วนใดของจากมาทา?
ใด ?
ก. หลังจาก
ก. ปาล์ม
ข. ทางจาก
ข. โพธิ์ทะเล
ค. ก้านจาก
ค. โปรงแดง
ง. ก้านดอกจาก
ง. ปรงทะเล
2. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของจาก ?
ก. ทาขนม
ข. ทาหลังคา
ค. ทาอาหาร
ง. ทาที่อยู่อาศัย
3. จาก ที่พบมีอายุนานที่สุดเท่าใด ?
ก. 60 ล้านปี
ข. 70 ล้านปี
ค. 80 ล้านปี
ง. 90 ล้านปี
4. ลักษณะข้อใดต่อไปนี้ที่ จาก สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี
ก. ทะเล
ข. ป่าบก
ค. ริมแม่น้า
ง. ป่าดงดิบ

6. หลังทางจาก ใช้ทาอุปกรณ์ใดในการทา
ตับจาก ?
ก. เชือก
ข. แกนจาก
ค. ที่เย็บจาก
ง. ปักทาแซง
7. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ ระบาตับจากได้
ถูกต้อง ?
ก. สื่อถึงวิถีชีวิต
ข. สื่อลักษณะอาชีพ
ค. สือ่ ขั้นตอนการทาอาชีพ
ง. สื่อให้เห็นลักษณะท้องถิ่น
8. เพลงที่ใช้ในการแสดง ระบาตับจาก มี
สาเนียงใด?
ก. ลาว
ข. แขก
ค. พม่า
ง. เขมร
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9. การแต่งกายที่เป็นลักษณะสาคัญ
ของ ระบาตับจากคืออะไร ?
ก. การนุ่งผ้า
ข. การห่มสไบ
ค. การใส่เสื้อเกาะอก
ง. การใช้ใบไม้ไหว
10. ขั้นตอนการเย็บจากจะใช้ใบจากสูงสุด
ครั้งละกี่ใบต่อการเย็บ 1 ครั้ง?
ก. 2 ใบ
ข. 3 ใบ
ค. 4 ใบ
ง. 5 ใบ

ขอให้นักเรียนโชคดี
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กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบตั ิที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
ชื่อ..............................................................................................เลขที่.................

ข้อตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง
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เฉลย
แบบทดสอบประจาชุดฝึกปฏิบตั ิที่ 1 ปฐมภูมิเฉิดฉันท์ “ระบาตับจาก”
*********************************************************************

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก
ง
ข
ค
ค
ก
ค
ง
ก
ข
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