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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาบทนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการ

ตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1, 2 และ 3 คือ ประวัติความเป็นมาของฟ้อนดาบ รูปแบบการแสดงและ

องค์ประกอบการฟ้อนดาบ และบทบาทหน้าที่ของฟ้อนดาบที่มีต่อชุมชน ผลการศึกษามีดังนี้ 

 
4.1  ประวัติความเป็นมาของฟ้อนดาบ 

ดาบเป็นอาวุธคู่กายของชายไทยแต่โบราณมีไว้ส าหรับป้องกันตัวและใช้ในการออกศึกยาม

บ้านเมืองเกิดสงครามเป็นวชิาการต่อสู้ป้องกันตัวของผู้ชาย ต่อมามีการพัฒนาเป็นศิลปะการแสดง

ที่ผสมผสานความอ่อนช้อยและความแข็งแกร่งเข้าด้วยกัน เรียกว่า ฟ้อนดาบ เป็นศิลปะการฟ้อน

ประเภทอาวุธ ศิลปะการแสดงฟ้อนดาบจะฟ้อนเพื่อต้อนรับผู้ที่มาร่วมท าบุญและฟ้อนเพื่อให้เกิด

ความครึกครื้นรื่นเริงในประเพณีงานบุญต่างๆ ซึ่งครูฟ้อนดาบแต่ละท่านจะมีลีลาการฟ้อนที่

แตกต่างกัน ฟ้อนดาบของคณะเยาวชนพุทธสาสน์วัดท่าทุ่ม ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่  

 “เจิง” เป็นศิลปะการป้องกันตัว และศิลปะการต่อสู้ของชาวล้านนาที่แสดงชั้นเชิงลีลาอัน

งดงามยิ่ง องค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง “เจิง” ของนายมานพ ยาระณะ ได้สืบทอดมาจากครูค า 

ขุนพรหม ครูคนนี้ นามสกุลเดิม คือ ค าพรหม อยู่บ้านสันป่าข่อย ต่อมาได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้

เรื่องเจิงมวย เจิงหอกและเจิงดาบ ในวังเจ้านายฝ่ายเหนือ ชาวบ้านให้ขนานนามท่านว่า ครูค า ขุน

พรหม บุคลิกภาพของท่านเป็นคนสุขุม เยือกเย็น มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เมื่ออายุมากออกจากวัง

กลับมาอยู่บ้านที่บ้านสันป่าข่อย ชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงก็มักจะเดินทางเข้าไปท่านเพื่อฝาก

ตัวเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิชาความรู้ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เจิงมวย เจิงหอก และเจิงดาบ ซึ่งมี

กระบวนการท่าที่สง่างาม ทั้งกระบวนรุก กระบวนรับ และวิธีการอ่านจิตใจคู่ต่อสู้ องค์ความรู้ด้าน

ศิลปะการแสดง “เจิง” ของศิลปินแห่งชาติ นายมานพ ยาระณะ ที่ได้สืบทอดมาจาก ครูค า  

ขุนพรหม และได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์จนถึงปัจจุบัน  
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4.2   แนวคิดการประดิษฐ์ฟ้อนดาบ 

 ดาบหรือการฟ้อนดาบมาจาก “เจิง”หรือ “เชิง” ท่ีเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในสมัยโบราณ
ของคนทางภาคเหนือ แสดงที่แสดงให้เห็นกระบวนการป้องกันตัวและกระบวนการต่อสู้ด้วยดาบ 
เจิงมือเปล่า หรือบางครั้งก็เรียก  เจิงมวย  กระบวนท่าต่างๆ ของเจิง เรียกว่าแม่  เช่น แม่บิดบัวบาน 
แม่เกี้ยวเกล้า แม่ลวดศอก แม่บูชาตะวัน ฯลฯ กระบวนท่าเหล่านี้สามมารถแสดงท่าได้ทั้ง 8 ทิศ อัน
หมายถึง การบูชาเทวดาทั้งแปด กระบวนการท่าของเจิงนี้อาจมีการคิดประดิษฐ์ดัดแปลงให้
แตกต่างกันไปบ้างตามแต่ความคิดของพ่อครูในแต่ละส านัก และทุกประการท่าใช้ได้ทั้ ง
กระบวนการรุก และ รับ กระบวนท่าในแต่ละแม่จะจบด้วยท่า “ติดกะ” และท่า “โหยงเหยง” ซึ่ง “ 
ติดกะ” มีความหมายว่าพร้อมแล้ว และ “โหยงเหยง” เป็นท่าที่แสดงการหมดขุมเจิง พร้อมจะเข้า
กระบวนท่าในแม่ต่อไป พ่อครูเจิงทั้งหลายจะบอกว่าให้ “ตาดู หูฟัง” เป็นการใช้สติ ปัญญา สมาธิ 
ให้มั่งคง เมื่อคู่ต่อสู้รุกมาในกระบวนการใด เราก็สามารถออกกระบวนรับได้อย่างทันท่วงทีและใน
ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากกระบวนรับเป็นกระบวนรุกได ้ การแสดงเจิงมือเปล่าจะแสดงกระบวนท่า
ใดก่อน – หลังก็ได้ เป็นอิสระของผู้แสดง ทั้งนี้จะต้องแสดงให้สอดประสานกลมกลืนกันไป ผู้ที่
ฝึกหัดเจิง จะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนดี ไม่อวดตัว ไม่คิดข่มเหงท าร้ายผู้อ่ืนเพราะเจิงเป็นทั้งศิลปะ
การป้องกันตัว และศิลปะการต่อสู้ของลูกผู้ชายที่จะต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ  การฝึกหัดเจิงมือ
เปล่าจนช านาญ จะเป็นฐานอันส าคัญในการฝึกหัดเจิงอาวุธต่อไป ต้นเจิง  เป็นส่วนเริ่มต้นของการ
ฝึกหัดเจิง เพื่อนให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจ ในเรื่องการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้อง กาย่าง
ขุม การย่อตัว การขย่มรอบตัว การหมุนตัวแปดทิศ การนั่งแป้ การเตรียมพร้อม (ติดกะ กวางเหลียว 
โหยงเหยง) การป้องกันตัวในท่านั่ง เจิงเป็นส่วนหนึ่งขอการไหว้ครู ก่อนการแสดงเจิงต่างๆ เจิง
ประกอบด้วย การตบมะผาบ การขอพรแม่ธรณี การเขยาะก๋า(กากระโหย่ง) การปัดสิ่งชั่วร้ายหรือ
สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้ออกไปไกลตัว การอ้อนวอนเทพยดาทั้งหลายให้ช่วยอ านวยพร (พ่อครู
มานพ ยาระณะเรียกการวานอินทร์ วานพรหมขอให้บุญที่เกิดจากการแสดงนี้ไปถึงสรวงสรรค์เบื้อง
บน และใต้บาดาลในเบื้องล่าง) ฟ้อนยุ่ม สาวไหมแมงบ้ง (บ้งเป็นภาษาล้านนา หมายถึงตัวไหม 
ก่อนจะเข้าดักแด้และเจริญเป็นผีเสื้อ) 
 
 4.2.1   เจิงมือเปล่า 

    เจิงมือเปล่า เจิงมือเปล่า หรือบางครั้งก็เรียก  เจิงมวย  นี้ นายมานพ  ยาระณะ 

ได้อธิบายหลักการโดยรวมไว้ดังนี้ 
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  1)   กระบวนท่าต่างๆ ของเจิง เรียกว่าแม่  เช่น แม่บิดบัวบาน แม่เกี้ยวเกล้า แม่

ลวดศอก แม่บูชาตะวัน ฯลฯ กระบวนท่าเหล่านี้สามมารถแสดงท่าได้ทั้ง 8 ทิศ อันหมายถึงการบูชา

เทวดาทั้งแปด กระบวนการท่าของเจิงนี้อาจมีการคิดประดิษฐ์ดัดแปลงให้แตกต่างกันไปบ้าง

ตามแต่ความคิดของพ่อครูในแต่ละส านัก และทุกประการท่าใช้ได้ทั้งกระบวนการรุก และ รับ 

  2)  กระบวนท่าในแต่ละแม่จะจบด้วยท่า “ติดกะ” และท่า “โหยงเหยง” ซึ่ง “ติดกะ” 

มีความหมายว่าพร้อมแล้ว และ “โหยงเหยง” เป็นท่าที่แสดงการหมดขุมเจิง พร้อมจะเข้ากระบวน

ท่าในแม่ต่อไป พ่อครูเจิงทั้งหลายจะบอกว่าให้ “ตาดู หูฟัง” เป็นการใช้สติ ปัญญา สมาธิ ให้มั่งคง 

เมื่อคู่ต่อสู้รุกมาในกระบวนการใด เราก็สามารถออกกระบวนรับได้อย่างทันท่วงทีและใน

ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนจากกระบวนรับเป็นกระบวนรุกได้ 

  3)   การแสดงเจิงมือเปล่าจะแสดงกระบวนท่าใดก่อน – หลังก็ได้ เป็นอิสระของผู้

แสดงทั้งนี้จะต้องแสดงให้สอดประสานกลมกลืนกันไป 

  4)   ผู้ที่ฝึกหัดเจิง จะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนดี ไม่อวดตัว ไม่คิดข่มเหงท าร้ายผู้อ่ืน

เพราะเจิงเป็นทั้งศิลปะการป้องกันตัว และศิลปะการต่อสู้ของลูกผู้ชายที่จะต้องมีความเป็น

สุภาพบุรุษ 

  5) การฝึกหัดเจิงมือเปล่าจนช านาญ จะเป็นฐานอันส าคัญในการฝึกหัดเจิงอาวุธ

ต่อไป 

องค์ความรู้เจิงมือเปล่าของพ่อครูมานพ ยาระณะ  แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

 1 ต้นเจิง  เป็นส่วนเริ่มต้นของการฝึกหัดเจิง เพื่อนให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจ ในเรื่องการใช้

อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้อง กาย่างขุม การย่อตัว การขย่มรอบตัว การหมุนตัวแปดทิศ 

การน่ังแป้ การเตรียมพร้อม (ติดกะ กวางเหลียว โหยงเหยง) การป้องกันตัวในท่านั่ง 

 2. เจิงที่เป็นส่วนหนึ่งขอการไหว้ครู ก่อนการแสดงเจิงต่างๆ และกลองพื้นบ้านล้านนา(ใน

กระบวนการแสดงกลอง เรียกการไหว้ครูน่า การอ้อนหน้ากลอง) เจิงส่วนนี้ประกอบด้วย การตบมะ

ผาบ การขอพรแม่ธรณี การเขยาะก๋า(กากระโหย่ง) การปัดสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอัแมงคลทั้งหลายให้

ออกไปไกลตัว การอ้อนวอนเทพยดาทั้งหลายให้ช่วยอ านวยพร (นายมานพ ยาระณะเรียกการวาน

อินทร์ วานพรหมขอให้บุญที่เกิดจากการแสดงนี้ไปถึงสรวงสรรค์เบื้องบน และใต้บาดาลในเบื้อง



36 
 

ล่าง) ฟ้อนยุ่ม สาวไหมแมงบ้ง (บ้งเป็นภาษาล้านนา หมายถึงตัวไหม ก่อนจะเข้าดักแด้และเจริญ

เป็นผีเสื้อ) 

 3. แม่เจิง ได้แก่ แม่บิดบัวบาน สางหลวงหรือสางวงเกียน แม่เกี้ยวเกล้า แม่หลดศอก แม่ 

ปรมะ แม่หานเจิง แม่บูชาตะวัน แม่ธรณีรีดผม แม่หมองมุงเมือง แม่เก้าขุนหลาวง แม่สิบเอ็ดขุมลา 

แม่ต่างเจิง แม่ออกวงเกียน 

 4. แม่เจิงที่เลียนแบบมาจากท่าการต่อสู้ของสรรพสัตว์นานาชนิด ได้แก่ แม่เขยาก๋า (กา

กระโหย่ง ในต านานธรรมแม่กาเผือก) แม่เสือลากหาง แม่แมงม้าหางงอน (ต๊ักแตนต าข้าวแม่โขลง

ช้าระวังภัย แม่มหิงสาระวังฝูง แม่หมาต๊ะหมาเยี่ยว เขยาะก๋าหางยูง 

 5. แม่ป๊อด คือไม้ตายที่เป็นแม่ท่าพิเศษนอกเหนือจากแม่ท่าหลัก ในแต่ละส านักมีท่าแม่   

ป๊อดที่แตกต่างกันออกไป และครูจะพิจารณาสอนไว้เป็นอาวุธลับให้แก่ศิษย์ที่เห็นมีความช านาญ

ในเจิงต่างๆและเป็นผู้มีคุณธรรมเท่านั้น แม่ป๊อดของนายมานพ ยาระณะ ได้แก่ 

  5.1 จุ๋น การโต้ตอบอย่างรุนแรง โดยใช้จมูกเท้า หรือส้นเท้ากระแทกเข้าไปในจุด

ตายตามร่างกายของคู่ต่อสู้ 

  5.2 เลี่ยม การใช้ศอกซึ่งเป็นอวัยวะที่แข็ง แหลม(เลี่ยม) กระแทกเข้าหาคู่ต่อสู้ใน

ลักษณะต่างๆ 

  5.3 มุ้ม การตีเข่า 

  5.4 หลุ้ย หรือหลู้ การโอนอ่อนผ่อนตามเพื่อลดแรงประทะจากคู่ต่อสู้ 

  5.5 หน้าสั้น การใช้ศอกในระยะสั้น 

  5.5 มน การวนไปตามอาวุธของคู่ต่อสู้ เป็นการหลบหลีก ให้หนักเป็นเบา เบาเป็น

บาง หรือไม่โดน 

  5.6 เฉ การสวนทิศทางของอาวุธคู่ต่อสู้เป็นการหลบในลักษณะเบี่ยงตัว 

  5.7 เงี่ยงปลาดุก หรือเหน็บสะเบน การใช้ศอกรับของคู่ต่อสู้  

 4.2.2  เจิงดาบ  

เจิงดาบหรือการฟ้อนดาบ เป็นศิลปะการแสดงที่แสดงให้เห็นกระบวนการป้องกันตัวและ
กระบวนการต่อสู้ด้วยดาบ กระบวนการท่าของเจิงนี้อาจมีการคิดประดิษฐ์ดัดแปลงให้แตกต่างกัน
ไปบ้างตามแต่ความคิดของพ่อครูในแต่ละส านัก การฟ้อนดาบของพ่อครูมานพนั้นเป็นการฟ้อน
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ดาบที่มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์และระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ ซึ่งสังเกตได้
จากชื่อท่าและความหมายของแต่ละท่า  

4.2.3  เจิงหอก  

การน าเอาหอกมาใช้ในการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงลีลาตามกระบวนท่าของ เจิง 

4.2.4  เจิงไม้ค้อน  

ไม้ค้อน คือ ไม้ที่ท าจากไม้ไผ่ที่ข้างในตัน มีความยาวประมาณ 1.5 เมตร เป็นอาวุธของคน
ภาคเหนือในสมัยโบราณ เวลาไปทุ่งนาหรือป่า เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆ ดังนั้น เจิงไม้
ค้อน ก็คือการน าเอาไม้ค้อนใช้ในการต่อสู้ด้วยชั้นเชิงลีลาตามกระบวนท่าของ เจิง 

4.2.5  เจิงหลาว  

หลาว(ในล้านนาเรียกว่า หลาวตน) คือ ไม้ที่ท าจากไม้ไผ่รวกด า มีความยาวประมาณ 3.5 

เมตร ปลายทั้งสองข้างแหลม ในสมัยโบราณใช้หาบข้าวหรือหาบฟาง สามารถใช้เป็นอาวุธได้ใน

ยามคับขัน ไว้ใช้ต่อสู้กับโจร หรือสัตว์ต่างๆ ดังนั้น เจิงหลาว ก็คือการน าเอาหลาวใช้ในการต่อสู้ด้วย

ชั้นเชิงลีลาตามกระบวนท่าของ เจิง 

 

4.3  การถ่ายทอด 

การถ่ายทอดท่าฟ้อนดาบสู่คณะเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่ม 
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ประกอบด้วยสมาชิกคณะเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่ม ดังนี้ 

1. เด็กหญิงพรทิพย์  คิดชัย (มินท์)  อายุ 13 ปี 

2. เด็กหญิงภัคจิรา  กันธร (หมูอ้วน) อายุ 14 ปี 

3. เด็กหญิงพัชราพร แสงใส (ปูเป้)  อายุ 13 ปี 

4. เด็กหญิงปฐมาวดี ฟั่นป้อ (อาย)  อายุ 14 ปี 

5. เด็กหญิงกนิษฐา  ฟั่นป้อ (ออย)  อายุ 12 ปี 

6. เด็กหญิงกัลยา  ค าเทศ (ฝน)  อายุ 13 ปี 

7. เด็กหญิงนฤมล  เขื่อนปะ  (แหม่ม) อายุ 12 ปี 

8. เด็กหญิงกมลวรรณ สมบัติ (น้ าหวาน) อายุ 10 ปี 

9. เด็กชายวงศกร  สกล (เกมส์)  อายุ 11 ปี 

10. เด็กชายวชิระ  ประกิจ (หลุยส์)  อายุ 12 ปี 

11. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงใส (อาร์ต)  อายุ 12 ปี 

12. เด็กชายชิษนุพงศ์ ค าตัน (อาร์ม)  อายุ 10 ปี 

13. เด็กชายรัฐภูมิ  คงใหญ่ (ก้อง)  อายุ 12 ปี 

14. เด็กชายพงษ์พัฒน์ สกล (ไฟร์)  อายุ 11 ปี 

15. เด็กชายธรรมรัตน์ เสงี่ยม (บอล)  อายุ 14 ปี 

16. เด็กชายณรงค์ชัย เจริญพงศา (ต้า)  อายุ 13 ปี 

17. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงวงค์  (เอฟ)  อายุ 14 ปี 

18. นายภานุพงษ์  คิดชัย (ไมค์)  อายุ 18 ปี 

19. เด็กชายเดวิช  ค าวัง (บอย)  อายุ 13 ปี 

20. นางสาวดาริณี  ปกปัน (แป้ง)  อายุ 15 ปี 

 กระบวนท่าฟ้อนดาบคณะเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครู
มานพ  ยาระณะ มีดังนี้  

1. ท่าฟ้อนสาวไหม 
2.  ท่าตบมะผาบ  (ซ้าย)  ท่าตบมะผาบ  (ขวา) 
3. ท่าฟ้อนยุ่ม 
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4. ท่าผายอก 
5. ท่าหางยูง 
6. ท่าบิดบัวบาน 
7. ท่าติดกะ 
8. ท่าเกี้ยวเกล้า 
9. ท่าลงดาบ 
10. ท่าออกวงเกวียน 
11. ท่าสางเกิ่ง 
12. ท่าสางวงเกวี๋ยน  (สางหลวง) 
13. ท่าเขยาะก๋า 
14. ขอพรจากธรณี 
15. ท่าปรมะ 
16. ท่าสีไคลเอว 
17. ท่าต่างด้าม 
18. ท่าบูชาตะวัน 
19. ท่าสีไคล 
20. ท่าผางประทีป 
21. ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย 
22. ท่าแซวซูดน้ า 
23. ท่าหมอกมุงเมือง 
24. ท่าต่อยด้าม 

 
4.4  ตารางแสดงความหมายของท่าฟ้อนดาบ 

ท่าฟ้อนท่ี ชื่อของท่าฟ้อน ความหมาย 
1 ท่าฟ้อนสาวไหม  เป็นท่าที่มาจากตัวหม่อนที่ชักใยไหมพันรอบตัวเพื่อใช้

บังแดด บังลม บังฝน และอันตรายต่างๆ ท่าฟ้อนสาว
ไหมจึงหมายถึงการใช้สิ่งที่ตนเองมีสร้างเป็นเกราะ
ป้องกันให้ตัวเอง 
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2 ท่าตบมะผาบ คือการใช้ฝ่ามือตบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่าง
รวดเร็วเพื่อให้เกิดเสียงดัง น่าเกรงขาม และเชื่อว่าเป็น
การเสกคาถาก ากับส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อป้องกัน
ภัยอันตราย จากข้าศึกศัตรู เป็นการข่มขวัญข้าศึกศัตร ู
 

3 ท่าฟ้อนยุ่ม รวบรวมสมาธิก่อนการต่อสู้หรือก่อนการฟ้อน 
 

4 ท่าบิดบัวบาน การรวบรวม  การส ารวม  คุณงามความดี  ระลึกครูบา
อาจารย์  การบูชาด้วยดอกบัวต่อครู  เทวดาและสิ่งศักด์ิ 
 

5 เกี้ยวเกล้า การได้รับปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย  เป็นท่าที่ป้องกันอาวุธ
ของคู่ต่อสู้ที่มาจากด้านบนศีรษะและบริเวณหน้าอก 
 

6 เขยาะก๋า กา ร ร ะลึ กถึ ง คุณของแม่ ก า เ ผื อกที่ เ ป็ น แม่ ข อ ง
พระพุทธเจ้า  5  พระองค์  (ต านานธรรมกาเผือก) 
 

7 ขอพรจากธรณี ขอพรจากแม่พระธรณีไล่ภัยต่าง ๆ  ให้ไกลตน 
 

8 ท่าสางวงเกวี๋ยน(สางหลวง)  การหมุนของล้อเกวียนโดนใช้มือและแขนหมุนวนเป็น
วงล้อเพื่อหลอกคู่ต่อสู้ ท่านี้เมื่อใช้กับดาบต้องฝึกให้เกิด
ความช านาญ คล่องแคล่ว รวดเร็ว จะใช้ป้องกันอาวุธได้
เกือบทุกชนิด 
 

9 ท่าปรมะ เป็นการขอพึ่งพระบารมีของสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย เป็น
การป้องกันอาวุธจากศัตรูในระดับศีรษะและล าตัว 
 

10 ท่าเกิ๊ดหาญ ค าว่า “เกิ๊ด” ในภาษาเหนือหมายถึง กั้น ขวาง เกิ๊ดหาญ
จึงหมายถึงการป้องกันโดยก้ันไว้ ขวางไว้อย่างกล้าหาญ 
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11 ท่าต่างด้าม การเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และป้องกันคู่ต่อสู้  
 

12 ท่าแทงวัน(บูชาตะวัน) บูชาตะวัน หมายถึง การบูชาพระอาทิตย์  เทิดทูนคุณ
ของพระอาทติย์ที่มีต่อสัตว์โลก 
 

13 ท่าสีไค การป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้ เป็นการใช้คมดาบลูบ
ตามตัวเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้ 
 

14 ท่าผางประทีบ ผางประทีป หมายถึง เทียนที่ใช้จุดบูชาพระ การบูชาสิ่ง
ศักด์ิสิทธิ์เพื่อให้คุ้มครองตนเอง 
 

15 ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย สุน  หมายถึงการสลับสับเปลี่ยน 
สุนเก๊าสุนป๋าย  หมายถึง  การสลับสับเปลี่ยนของดาบ
เพื่อหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ไม่ให้รู้ทันว่าจะใช้ชั้นเชิงไหนรับ
ท่าเชิงต่อไป 
 

16 ท่าแซวซูดน้ า เป็นท่าที่ใช้ความเร็วในการโจมตีคู่ต่อสู้ เปรียบกับนกที่
บินโฉบลงมากินปลาในน้ าอย่างรวดเร็ว 
 

17 ท่าหมอกมุงเมือง ท่าที่ใช้ในการป้องกันตัวเองจากทุกด้าน เปรียบเทียบกับ
หมอกท่ีปกคลุม 
 

18 ท่าต่อยด้าม การตรวจสอบสภาพความพร้อมของดาบก่อนที่จะใช้
ต่อสู้ 
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4.5 การแสดงฟ้อนดาบ  
 

 4.5.1  การแต่งกายของผู้แสดงฟ้อนดาบ  

 ลักษณะการแต่งกายฟ้อนดาบของกลุ่มเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่ม 

ผู้ฟ้อนจะแต่งกายแบบพื้นเมืองเหนือ แต่งกายด้วย  เสื้อคอกลมแขนยาวหรือแขนสั้น  สี

อะไรก็ได้แล้วแต่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการแสดงนั้นๆ    มีกระดุมผ้าที่หน้าอก 5  เม็ด  กางเกง

สะดอ  สีขาว ขายาว    ดังภาพที่  2 

 

 

ภาพที่ 2 การแต่งกาย 
ที่มา : วราภรณ์ หมดดี 

 4.5.2  อุปกรณ์การแสดง 

 การแสดงฟ้อนดาบผู้แสดงจะต้องใช้อุปกรณ์ในการแสดงตลอดเวลาการแสดง  อุปกรณ์ใน

การแสดงเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้อนร าและเป็นการก าหนดรูปแบบของการฟ้อนร า  ดังนั้นอุปกรณ์

การแสดงจึงนับว่าเป็นตัวก าหนดของการแสดง  ซึ่งอุปกรณ์การแสดงฟ้อนดาบจึงแบ่งตามลักษณะ
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ของการใช้สอย  การแสดงฟ้อนดาบนั้นอยู่ในประเภทอาวุธ  ซึ่งป็นเครื่องประหัตประหารศรัตรูแต่ใน

การแสดงใช้อาวุธเทียมซึ่งมีน้ าหนักเบา  ใช้ในการร่ายร าได้สะดวกปลอดภัย  อาวุธแบ่งได้หลาย

ประเภทแต่การแสดงฟ้อนดาบนั้นใช้ประเภทอาวุธสองมือ  คือ  ดาบคู่ 

 ดาบ  จะประกอบด้วย ฝักดาบ  ด้ามดาบ   เหล็กดาบ ตัวดาบ  ปลายดาบ  เชือกดาบหรือ
สายดาบ  ฝักดาบ  คือ  เครื่องที่ใช้ห่อหุ้มตัวดาบเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการพกพา  ฝักดาบเป็นที่
ผูกยึดกับสายดาบ  ฝักดาบท าด้วยไม้สองชิ้น  ที่มีลักษณะและขนาดความกว้างไล่เลี่ยกับความ
กว้างของตัวดาบ  นิยมใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบา  เหนียวและคงรูป   
 ด้ามดาบ  คือ  ส่วนที่กั่นดาบฝังลงไปยึดแน่นและใช้เป็นที่จับเพื่อใช้งาน                                                  

 เหล็กดาบ  คือ  เหล็กที่ใช้ท าดาบต้องเป็นเหล็กเนื้อดีมีความแข็งและเหนียว                                                   

 ตัวดาบ  คือ  ตัวดาบหรือใบดาบมีความยาวประมาณหนึ่งศอกถึงสองศอก  หรืออาจยาว

กว่านี้ส่วนความกว้างของดาบแต่ละเล่มจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปลายดาบ                                                               

 ปลายดาบ คือ  ลักษณะของปลายดาบแต่ละแบบเป็นการก าหนดการเรียกขานชื่อดาบ 

น้ันๆ  ด้วย  เช่น  ดาบปลายว้าย  ดาบปลายบัวเป็นต้น  เชือกดาบหรือสายดาบ  มีความส าคัญต่อ

การพกพาดาบไปยังที่ต่าง ๆ  ได้โดยสะดวกเชือกดาบมีหลายขนาดและหลายสีเป็นต้น     

 

      

   ภาพที่ 3 ดาบ 
ที่มา : วราภรณ์ หมดดี      
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 4.5.3 เครื่องดนตรีประกอบการฟ้อนดาบ        

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบการแสดงฟ้อนดาบ  ได้แก่  ฉาบ  ฆ้อง  กลองชัยยะมงคล  

ซึ่งบางครั้งอาจใช้กลองปู่เจ่ก็ได้  โอกาสในการแสดงของคณะเยาวชนพุทธศาสาสน์วัดท่าทุ่ม  คือ  

เล่นเฉพาะในงานวัด  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา  ไม่นิยมเล่นในงานรื่นเริง   

 

 

ภาพที่ 4  ฉาบ 
ที่มา : วราภรณ์ หมดดี 

 ฉาบ   ฉาบเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตี ท าด้วยโลหะคล้ายฉิ่ง แต่หล่อให้บางกว่า ตอนกลาง

เป็นปุ่มกลม  ขนาดวางมือได้  ขอบนอกแบนราบโดยรอบเจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก  ฉาบมี 2 

ชนิดคือฉาบเล็ก และ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็กมีขนาด เวลาบรรเลงใช้ 2 ฝามาตีกระทบกันให้เกิดเสียง

ตามจังหวะ เมื่อฉาบทั้งสองข้างกระทบกันขณะตีประกบกันก็ จะเกิดเสียง ฉาบ แต่ถ้าตีแล้วเปิด

เสียงก็จะได้ยินเป็น แฉ่ง แฉ่ง แฉ่ง เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 5  โหม่ง 
ที่มา : วราภรณ์ หมดดี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
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 โหม่ง ใช้ตีประกอบจังหวะโดยเป็นจังหวะหลักเสียงโหม่งแต่ละใบจะใช้เสียง “โด” หรือ

เสียง “ซอล” โหม่งมีลักษณะแบบเรียบตรงกลางนูน มีขอบนอกหักมุมตรงขอบจะเจาะรู 2 รู ร้อย

เชือกไว้ เพื่อสะดวกในการตี 

 

 

ภาพที่ 6   กลองไชยมงคล 
ที่มา : วราภรณ์ หมดดี 

          กลองไชยมงคล 

จากค าบอกเล่าของพ่อครูมานพ  ยาระณะ  กลองไชยมงคล  หมายถึง  กลองพื้นเมือง

ด้ังเดิมของล้านนาไทย  ซึ่งภาคเหนือเรียกว่า  “กลองจัย”  มีกลองใหญ่  1  ลูก  เรียกว่า  “แม่กลอง”  

กลองใบเล็ก  3  เรียกว่า  “ลูกตุบ”   

 

 

ภาพที่  7  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีกลองไชยมงคล 

มาจาก  http://bansanpakoy.blogspot.com/  วันที่  6  เมษายน  2556 

http://bansanpakoy.blogspot.com/
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีกลอง  มีดังนี้ 

 1.ไม้แจ่ม ท าด้วยไม้ไผ่ ขนาด 1-2 ฟุต ลักษณะแบน ด้านหนึ่งผ่าเป็นเส้นๆ 

 2.ไม้ค้อนท าด้วยไม้ไผ่พันด้วยผ้าที่ปลายไม้ 

 3.ฉาบ 1 คู่ 

 4.ฆ้อง 9 ใบ 

การใช้งาน 

ในอดีตกลองไชยมงคลมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนเมืองอย่างยิ่ง โดยใช้ตีดังนี้ 

1.ใช้ตีบอกป็นอาณัติสัญญาณ เช่นการประชุม มีเหตุร้ายเกิดขึ้น เป็นต้น 

2.ตีในการท าศึกสงครามเพื่อให้ขวัญก าลังใจแก่ทหาร 

3.ตีเป็นพุทธบูชา ก่อนวันพระ หรือในวันพระ หรืองานท าบุญ เช่น สลากภัตต์ เป็นต้น 

จังหวะและท่วงท านองท่ีใช้ตี  ดังนี้ 

1.จังหวะปู่จาธรรม  ใช้ตีในงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนา  เพื่อถวายเป็น

พุทธบูชา 

2.จังหวะฝนแสนห่า ใช้ตีในงานประเพณีของพุทธศาสนาและในคราวที่บ้านเมืองประสบ

ภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูการ  เช่น  งานเทศนาธรรมปล๋าจ้อน งานแห่พระพุทธสิหิงส์ งานประเพณี

สงกรานต์ ฯลฯ เป็นต้น 

3.จังหวะที่ใช้ในการท าสงคราม 

     3.1เพลงออกศึก  ตีเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้เหล่าทหาร ให้มีจิตใจเข้มแข็งฮึกเหิม  

เกิดความกล้าหาญเข้าต่อสู้กับศัตรู  ตลอดทั้งเป็นอาณัติสัญญาณการรบในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหล่า

ทหารเข้าใจขณะท าการรบกับข้าศึก 

                 3.2เพลงชนะศึก  ตีเพื่อบอกสัญญาณให้ทราบว่ามีชัยชนะในการรบ  อีกทั้งน ามาตีเพื่อ

เฉลิมฉลองชัยชนะและเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่บ้านเมือง 

เพลงท่ีใช้ในการประกอบฟ้อนดาบ 

 ใช้ท านองออกศึก 
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เพลงฟ้อนดาบ 

เครื่อง
ดนตรี 

ห้องที ่1 ห้องที ่2 ห้องที ่3 ห้องที ่4 ห้องที ่5 ห้องที ่6 ห้องที ่7 ห้องที ่8 

โหม่ง ---โยง ---โยง ---โยง ---โยง ---โยง ---โยง ---โยง ---โยง 

ฉาบ 

---- ---- ---- --แชแช ---- --แชแช ---- --แชแช 
-อี-เชง -แต้ง-แช -อี-เชง -แต้ง-แช -อี-เชง -แต้ง-แช -อี-เชง -แต้ง-แช 
-อี-เชง -แต้ง-แช -อี-เชง -แต้ง-แช -อี-เชง -แต้ง-แช -แต้ง-แช -แต้ง-แช 

---- ---- ---- ---- -แช-แช แชแชแชแช แชแชแชแช แชแชแชแช 
แชแชแช
แช 

แชแชแช
แช 

แชแชแช
แช 

แชแชแช
แช 

---แช ---แช -อี-เชง -แต้ง-แช 

-อี-เชง -แต้ง-แช ---- --แชแช --แชแช --แชแช ---แช ---แช 

กลอง
ไชย
มงคล 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---ตึ่ง 
ตึ่งตึง่      
ตึ่งตึง่ 

ตึ่งตึง่     
ตึ่งตึง่ 

ตึ่งตึง่
ตึงตึง่ 

ตึ่งตึง่      
ตึ่งตึง่ 

ตึ่งตึง่       
 ตึ่งตึ่ง 

---- ---- ---- 

---- ---- ---- ---- ---ต๊ะ ---ต๊ะ ---ต๊ะ ---ต๊ะ 
---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ ---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ ---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ 
---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ ---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ ---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ 

---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม 
ตรึ่มตรึ่ม 
ตรึ่มตรึ่ม 

ตรึ่มตรึ่ม 
ตรึ่มตรึ่ม 

ตรึ่มตรึ่ม 
ตรึ่มตรึ่ม 

-ตรึ่ม-ตรึ่ม ---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ 

---ต๊ะ -ตึ่ง-ต๊ะ -ต๊ะ-ตรึ่ม --ตรึ่มตรึ่ม --ตรึ่มตรึ่ม --ตรึ่มตรึ่ม ---ตรึ่ม ---ตรึ่ม 

 

 การบรรเลงเพลงฟ้อนดาบนั้นเริ่มจาก โหม่ง จะตีขึ้นน าก่อนเป็นเสียง “โยง” ในลูกตกของ

ทุกห้องจะบรรเลงแบบนี้ไปจนจบเพลง หลังจากที่โหม่งเริ่มบรรเลงได้ 3 ห้องเพลง ฉาบ ก็จะเข้า

บรรเลงในห้องที่ 4 ฉาบ โดยใช้รูปแบบ A บรรเลงจ านวน 1 รอบ จากนั้นจะใช้รูปแบบ B ไปเรื่อยๆ 

และจะมีการตีรูปแบบ C สอดแทรกไปในห้องที่ 7 และ 8   จ านวน 1 บรรทัด แล้วต่อด้วยรูปแบบ D 

จ านวน 3 รอบ และกลับมาบรรเลงรูปแบบ B และ C   เรื่อยๆ จนกระทั่งผู้ที่ตีกลองจะร่ายร า

กระบวนท่าต่างๆ เสร็จ จึงเริ่มตี กลองไชยมงคล ในรูปแบบ F จ านวน 3 รอบ ต่อด้วยรูปแบบ H 

จ านวน 1 รอบ และ I บรรเลงพร้อมกับฉาบในรูปแบบ D จ านวน 3 รอบ   เพื่อให้สัญญาณผู้ฟ้อน

ดาบทราบ เมื่อครบ 3 รอบ ผู้ฟ้อนดาบจึงออกมาฟ้อนดาบด้านหน้าวงดนตรี ส่วนฉาบจะกลับไปใช้
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รูปแบบ B และ C สลับกับไป กลองก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบ H บรรเลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผู้ฟ้อนดาบ

ฟ้อนครบทุกกระบวนท่า กลองก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบ I พร้อมกับฉาบก็บรรเลงเป็นรูปแบบ 

รูปแบบ D จ านวน 3 รอบ  แล้วลงจบด้วยกลองรูปแบบ I พร้อมกับฉาบรูปแบบ E 

จังหวะและท่วงท านองเพลงของกลองไชยมงคล 

                จังหวะและท่วงท านองเพลงของกลองชัยมงคลมีลีลาที่งดงาม เนื่องจากเป็นการตีใน

พิธีกรรมทางพุทธศาสนาใช้ตีในงานบุญ งานกุศลทางพุทธศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เช่น 

งานยกฉัตร งานยกช่อฟ้า งานอบรมสมโภชพระพุทธรูป เป็นต้น โดยมีการต้ังจิตระลึกพระคาถาไป

พร้อมๆ กับจังหวะการตีกลองว่า “อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จรณสัมปันโน สุคโต 

โลกวิทู อนุตตโร ปุริ สทัมมสารถิ สัตถา    เทวมนุส  สานัง  พุทโธ  ภควาติ  พามาอุกสนทุ” 

ส าเนียงดนตรีออกศึก 

มีเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือที่บรรเลงผสมผสานกัน   เสียงดังกังวานท าให้มี

ความคึกครื้นฮึกเฮิม  ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการน ามาประกอบกับการฟ้อนดาบ   

 4.5.4 บทบาทและหน้าที่ของเครื่องดนตรีที่ปรากฏในสังคมและวัฒนธรรม 

                ปัจจุบันกลองชัยมงคลยังมีบทบาทหน้าที่ใช้ตีในงานบุญทางพุทธศาสนาอยู่ และมีการ

สืบทอดแพร่หลายอยู่ตามวัดต่างๆ เช่น วัดสวนดอก วัดศรีประดิษฐ์ วัดกิ่วแล วัดชัยสถาน (ป่าเสร้า

น้อย) วัดท่าทุ่ม เป็นต้น ส่วนมาแต่ละวัดในล้านนามักจะมีกลองปูชาซึ่งพัฒนาการมาจากกลองชัย

มงคลประดิษฐานและใช้ตีอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว โดยถือว่ากลองชัยมงคลเป็นมรดกคู่กับแผ่นดิน

ล้านนาที่ทรงคุณค่า บ่งบอกประวัติศาสตร์ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นมรดกของแผ่นดินที่ไม่มี

ใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของ ชาวล้านนาทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นผู้รับการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น แต่อย่างไรก็ดีนักดนตรีรุ่นเยาว์ก็ได้มีการเรียนการตีกลองชัยมงคลและรวมตัว

กันจัดต้ังกลุ่มผู้ศึกษาตามสถานศึกษา วัด โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและเริ่มน าสู่การแสดงทั้งในจังหวัดและ

ต่างจังหวัด รวมทั้งถ่ายทอดไปยังโรงเรียนวัดที่ต้องการที่เรียนด้วย ซึ่งท าให้ศิลปะการแสดงประเภท

กลองชัยมงคลเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลายต่อไป 
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 4.5.5 การแสดงนาฏศิลป์สามารถจ าแนกให้เห็นลักษณะเด่นได้  5  แนว  ดังนี้ 

 1)  การจ าแนกตามองค์ประกอบการแสดง   

จากการศึกษาฟ้อนดาบ  ผู้ศึกษาพบว่ากระบวนท่าร ามีทั้งหมด  24  ท่า  สามารถ  
วิเคราะห์แยกแยะท่าร าต่าง ๆและอธิบายตามรูปแบบของการย่างขุม  กระบวนท่าร าต่างๆ  ของ
ตารางได้ดังนี้ 
 รูปแบบท่าย่างสามขุม 
 ท่าย่างสามขุมซ้าย 

 

 

ขวา       3ขวา 2ซ้าย 1 ขวา ซ้าย 

 

 

 

             เริ่มต้น 

ท่าย่างสามขุมซ้าย 

 

 
ซ้าย    1 ซ้าย 2  ขวา 3ซ้าย     ขวา 

 

 

 

เริ่มต้น 
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 อยู่ในท่าที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไขว้เท้าขวาเป็นท่าที่ 2 ก้าวเท้าขวาไปทางขวาเป็นท่าที่ 3       
ก้าวเท้าขวาไขว้เท้าซ้ายเป็นท่าที่ 4  
 

ตารางที่  1 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่าเชื่อม อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
1  

 
ท่าติดกะ (ท่าเชื่อมที่1) 

เท้าเหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ย่ืนแขนทั้งสองข้างไป
ข้างหน้าระดับเอว ให้ตรงกลาง
ดาบแตะกัน  ให้อยู่ในลักษณะไขว้
กัน 

ท่าติดกะเป็น
ท่าเชื่อม ก่อนที่
จะขึ้นกระบวน
ท่าต่างๆ  ถ้า
ในการอธิบาย
ท่าร า  เขียนว่า
ติดกะให้
ปฏิบัติเหมือน
ภาพที่  1 

2  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ซ้าย) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะงอแขนเล็กน้อยให้ปลาย
ดาบชี้ลง กางแขนขวาออกข้าง
ล าตัวเล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ลง 

เป็นท่าเริ่มต้น
ของท่า 
หลัก 
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ตารางที่  2 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่าเชื่อม อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
 

3 

 

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ขวา) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง

ข้างจับดาบ ยกแขนขวาขึ้นเหนือ

ศีรษะงอแขนเล็กน้อยให้ปลายดาบ

ชี้ลง ย่ืนแขนซ้ายไปข้างหน้าระดับ

เอาหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้ลง 

 

4  

 
ท่าสีไคลเอว 

(ท าท่าเกี้ยวเกล้า)  มือซ้ายอยู่ใน
ลักษณะเดิม  มือขวายกขึ้นเหนือ
ศีรษะ  หน้ามองตรง 

ในท่าสีไคลเอว
เป็นกระบวน
ท่าชุด เริ่ม
ต้ังแต่ท่าเชื่อม
ภาพที่ 4 ไป
จนถึง ท่าที่13  
แล้วท าท่าติด
กะดังภาพที่ 1  
ของท่าเชื่อม 

5  

 
ท่าสีไคลเอว 

เท้าอยู่ในลักษณะเดิม  มือซ้ายอยู่

ที่เดิม  มือขวายกดาบขึ้นไปที่ปาก

คาบตรงสันของดาบ  หน้ามองตรง 

 

 



52 
 

ตารางที่  3 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่าเชื่อม อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
6  

 
ท่าสีไคลเอว 

นั่งลงเหมือนเดิมปากคาบมือซ้าย

ก ามือหลวมๆ ไว้ข้างหลัง  มือขวา

ถือดาบสีที่เอว 

 

7  

 
ท่าสีไคลเอว 

เท้าอยู่ในลักษณะเดิม  มือซ้ายอยู่
ข้างล าตัว  มือขวาค่อยๆเลื่อนดาบ
มาข้างหน้าตัวเอง 

 

8  

 
ท่าเขยาะก๋า 

นั่งท่าเดิม  ปากยังคาบดาบอยู่ มือ

ซ้ายยื่นแขนออกไปด้านข้างล าตัว  

มือขวายื่นแขนมาด้านหน้าตัวเอง

ถือดาบต้ังปลายดาบขึ้นข้างบน   
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ตารางที่  4 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่าเชื่อม อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
9  

 
ท่าเขยาะก๋าหน้าส้นตอก 

กระโดด(เขยาะก๋าหน้า) มา

ข้างหน้า 1 ครั้ง แล้วมือซ้ายถือดาบ

ระดับหน้าอกคว่ ามือลง มือขวาย่ืน

ออกมาด้านหน้าถือดาบแล้วเอาส้น

ดาบตอกลงที่พื้น 1 ครั้ง 

 

10  

 
ท่าเขยาะก๋าหลัง 

กระโดดไปข้างหลัง (เขยาะก๋าหลัง)  
มือซ้ายอยู่ในลักษณะเดิม  มือขวา
ดึงเข้ามาแนบข้างล าตัว 

 

11  

 
ท่าเขยาะก๋าหน้าแทงดาบ 

กระโดดไปข้างหน้า (เขยาะก๋าหน้า)
มือซ้ายอยู่ในลักษณะเดิม  มือขวา
ยืน่แขนไปข้างหน้า  แล้วใช้ดาบ
แทงไปข้างหน้า 
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ตารางที่  5 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่าเชื่อม อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
12  

 
ท่าออกวงเกวี๋ยน 

ลุกขึ้น  หมุนรอบตัวเองแล้วหันมา

หน้าตรง  มือซ้ายลดมือลงมาข้าง

ล าตัว  มือขวายกขึ้นไปเหนือศีรษะ 

 

13  

 
ท่าสางเกิ่ง 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ กางแขนทั้งสองข้าง
ออกเล็กน้อยระดับเอว คว่ ามือลง 
ให้ปลายดาบเฉียงลง 

 

ตารางที่  6 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 
ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 

14  

 
ท่าไหว้ดาบ 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ย่อตัวลง นั่ง
ลงบนส้นเท้าซ้าย เข่าซ้ายลอยเหนือ
พื้น ต้ังเข่าขวา พนมมือไหว้พร้อม
ก้มศีรษะลงเล็กน้อย 
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ตารางที่  7 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
15  

 
ท่าสาวไหม  (ท่าที่ 1) 

นั่งในลักษณะเดิม  หันไปด้านข้าง  
ข้างซ้าย  มือซ้ายจีบระดับหน้าท้อง 
มือขวาจีบ ข้างล าตัว  ม้วนมือสาม
ครั้ง 

 

16  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่1) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาอยู่
หลัง ย่ืนแขนทั้งสองข้างไปด้านหลัง
แล้วปรบมือ   

ท่าตบมะผาบ 
(ซ้าย) 

17  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่2) 

เท้าเหมือนเดิม ยื่นแขนทั้งสองข้าง
ไปทางด้านหน้าระดับอกแล้ว
ปรบมือ   
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ตารางที่  8 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
18  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่3) 

ยกขาขวาขึ้นระดับเอว ปรบมือใต้ขา  

19  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่4) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาอยู่
หลัง ย่ืนแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือ
ศีรษะ แล้วปรบมือ 

 

20  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่5) 

เท้าเหมือนเดิม ยื่นแขนซ้ายมา
ด้านหน้าระดับอกหงายฝ่ามือขึ้น 
น าหลังมือขวาตบลงบนฝ่ามือซ้าย 
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ตารางที่  9 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
21  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่6) 

เท้าเหมือนเดิม หันล าตัวไปทางด้าน
ขวา ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้าระดับ
อก ฝ่ามือต้ังตรง มือขวาแตะที่อก 

 

22  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่7) 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าขวาอยู่
ด้านหลัง หันล าตัวมาทางด้านซ้าย 
งอแขนขวาเข้าหาล าตัวระดับอก น า
ฝ่ามือซ้ายแตะที่ข้อศอกขวา 

 

23  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่8) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาอยู่
ด้านหลัง ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้า
ระดับอก งอข้อมือเข้าหาล าตัว
เล็กน้อย ย่ืนแขนขวาไปข้างหน้าน า
หลังมือขวาตบลงบนฝ่ามือซ้าย 
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ตารางที่  10 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
24  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที่9) 

ยกเข่าขวาขึ้นระดับเอว หงายฝ่ามือ
ทั้งสองข้างขึ้นแตะลงที่ขาขวา ให้
หลังมือขวาทับฝ่ามือซ้าย 

 

25  

 
ท่าขอพรแม่พระธรณี 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าซ้ายแตะพื้น
ส้นเท้าลอยเหนือพื้น เท้าขวาอยู่
ด้านหลังแตะพื้น มือซ้ายก าหมัด
ระดับอก ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า ให้
มือแตะกับพื้น 

 

26  

 
ท่าเขยาะก๋า  (ท่าที่ 1) 

 ท่านั่งเหมือนเดิมกระโดดถอยหลัง 
1 ครั้ง  มือทั้งสองข้างก าหมัดอยู่
ระดับหน้าอก 
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ตารางที่  11 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
27  

 
ท่าเขยาะก๋า  (ท่าที่ 2) 

ท่านั่งเหมือนเดิม  กระโดดไป
ข้างหน้า  มือซ้ายก าหมัดอยู่ใน
ระดับอก ยื่นแขนขวาไปทางด้าน
หน้าระดับไหล่ปล่อยมือที่ก าหมัด
ออกเป็นมือแบ ต้ังฝ่ามือขึ้น  ให้นิ้ว
ทั้งห้านิ้วห่างกัน 

 

28  

 
สาวไหม 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้นส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือ
ซ้ายจีบระดับท้อง มือขวาจีบข้าง
ล าตัว  ม้วนมือ  สามครั้ง 

 

29  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 1) 

นั่งในท่าเดิม งอแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัวระดับท้อง หงายมือขึ้นงอ
ข้อมือปลายนิ้วทั้งห้านิ้วติดกัน ยก
แขนขวาขึ้นให้มืออยู่ในระดับ
ใบหน้า ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วติดกัน 

หลักในการ
ท าท่าฟ้อน
ยุ่ม จะมีหลัก
ในการท่อง  
คือ เช้า สาย  
บ่าย ค่ า เย็น 
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ตารางที่  12 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
30  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 2) 

นั่งในท่าเดิม มือเหมือนท่าที่1  แขน
ซ้ายเหมือนเดิม  แขนขวายกขึ้นไป
ข้างหน้าเหนือศีรษะ  แบฝ่ามือหงาย
ออก 

ท่าเช้า 

31  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 3) 

นั่งในท่าเดิม แขนซ้ายยกขึ้นไป
ข้างหน้า งอข้อมือเข้าหาล าตัว 
ปลายนิ้วทั้งห้านิ้วติดกัน ลด
แขนขวามาระดับหน้าท้องแบมือมือ
ออก  หันไปด้านนอกล าตัว 

 

32  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 4) 

นั่งในท่าเดิม แขนซ้ายเหมือนเดิม  
แบฝ่ามือออกหงายขึ้น มือขวาอยู่ใน
ท่าเดิม 

ท่าสาย 
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ตารางที่  13 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
33  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 5) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ปลายเท้า
ขวาแตะพื้นส้นเท้าลอยเหนือพื้น งอ
แขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับท้อง 
หงายมือขึ้นงอข้อมือปลายนิ้วทั้งห้า
นิ้วติดกัน ยกแขนขวาขึ้นให้มืออยู่
ในระดับใบหน้า ปลายน้ิวทั้งห้านิ้ว
ติดกัน 

 

34  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 6) 

เท้าเหมือนเดิม  แขนซ้าย
เหมือนเดิม  แขนขวายกขึ้นไป
ข้างหน้าเหนือศีรษะ  แบฝ่ามือหงาย
ออก 

ท่าบ่าย 

35  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 7) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ตะแคงเท้า
ขวา แขนซ้ายยกขึ้นไปข้างหน้า งอ
ข้อมือเข้าหาล าตัว ปลายนิ้วทั้งห้า
นิ้วติดกัน ลดแขนขวามาระดับหน้า
ท้องแบมือมือออก  หันไปด้านนอก
ล าตัว 

ท่าบ่าย 
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ตารางที่  14 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
36  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 8) 

เท้าก้าวเหมือนเดิม  แขนซ้าย
เหมือนเดิม  แบฝ่ามือออกหงายขึ้น 

มือขวาอยู่ในท่าเดิม 

ท่าบ่าย 

37  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 9) 

เท้าเหมือนเดิม ยื่นแขนซ้ายออกข้าง
ล าตัวงอแขน  ระดับไหล่  แบมือ
หงายฝ่ามือขึ้น แขนขวายื่นออกข้าง
ล าตัว  ระดับไหล่  มือแบ ต้ังข้อมือ
ขึ้น  ปลายน้ิวชี้ขึ้นข้างบน  

ท่าเย็น 

38  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที 10) 

เท้าเหมือนเดิม  แขนซ้ายย่ืนไป
ข้างหน้าระดับท้อง งอแขนเล็กน้อย 
แบมือ  หันฝ่ามือออกหักข้อมือ
ปลายนิ้วต้ังขึ้น   แขนขวาท าเหมือน
แขนซ้ายแล้วน ามือขวามาแตะหลัง
มือซ้าย 

ท่าค่ า 
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ตารางที่  15 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
39  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที1่) 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายอยู่
ด้านหลัง ยื่นแขนทั้งสองข้างไป
ด้านหลังแล้วปรบมือ 

ท่าตบมะผาบ 
(ขวา) 
 

40  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที2่) 

เท้าเหมือนเดิม ยื่นแขนทั้งสองข้าง
ไปทางด้านหน้าระดับอกแล้ว
ปรบมือ 

 

41  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที3่) 

ยกขาซ้ายขึ้นระดับเอว ปรบมือใต้
ขา 
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ตารางที่  16 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
42  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที4่) 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เท้าซ้ายอยู่
ด้านหลัง ยื่นแขนทั้งสองข้างขึ้น
เหนือศีรษะ  แล้วปรบมือ 

 

43  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที5่) 

เท้าเหมือเดิม  ยื่นแขนขวาไป
ทางด้านหน้าระดับอกหงายฝ่ามือ
ขึ้น น าหลังมือซ้ายตบลงบนฝ่ามือ
ขวา 

 

44  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที6่) 

เท้าเหมือเดิม  หันล าตัวไปทางด้าน
ซ้าย ย่ืนแขนขวาไปข้างหน้าระดับ
อก ฝ่ามือต้ังตรง มือซ้ายแตะที่อก 
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ตารางที่  17 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
45  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที7่) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้าขวาอยู่
ด้านหลัง หันล าตัวมาทางด้านขวา 
งอแขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับอก น า
ฝ่ามือขวาตบที่ข้อศอกซ้าย 

 

46  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที8่) 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า หันปลาย
ซ้ายขวาออกด้านข้าง ยื่นแขนขวา
ไปข้างหน้าระดับอก งอข้อมือเข้าหา
ล าตัวเล็กน้อย ย่ืนแขนซ้ายไป
ข้างหน้าน าหลังมือซ้ายตบลงบนฝ่า
มือขวา 

 

47  

 
ท่าตบมะผาบ  (ท่าที9่) 

ยกเข่าซ้ายขึ้นระดับเอว หงายฝ่ามือ
ทั้งสองข้างขึ้นตบลงที่ขาซ้าย ให้
หลังมือซ้ายทับฝ่ามือขวา 
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ตารางที่  18 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
48  

 
ท่าขอพรแม่พระธรณี 

นั่งยองๆ กระโดดไปข้าหน้า  เท้า
ซ้ายแตะพื้น ให้ปลายเท้าขวาแตะ
พื้นส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือขวาก า
หมัดระดับอก ยื่นแขนซ้ายไป
ข้างหน้า ให้มือแตะกับพื้น 

 

49  

 
ท่าเขยาะก๋า  (ท่าที่ 1) 

กระโดดถอยหลัง  นั่งในท่าเดิม  มือ
ทั้งสองข้างก าหมัดอยู่ระดับอก 

 

50  

 
ท่าเขยาะก๋า  (ท่าที่ 2) 

กระโดดไปข้างหน้า  ท่านั่ง
เหมือนเดิม มือขวาก าหมัดอยู่ใน
ระดับอก ยื่นแขนซ้ายไปทางด้าน
หน้าระดับไหล่ แบมือให้นิ้วทั้งห้า
ห่างกัน  หันฝ่ามือออกข้างนอก 
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ตารางที่  19 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
51  

 
ท่าสาวไหม 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้นส้นเท้าลอยเหนือพื้น ท า
เหมือนภาพที่  2 และภาพที่3 ท่า
สาวไหมท่าที่1 และ ท่าที่  2  แต่ใช้
แขนสลับกันกับภาพที่ 2 และภาพที่ 
3 

   

 

52  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 1) 

นั่งในท่าเดิม ยกแขนซ้ายขึ้นให้มือ
อยู่ในระดับหน้า ปลายนิ้วทั้งห้านิ้ว
ติดกัน งอแขนขวาเข้าหาล าตัว
ระดับหน้าท้อง หงายมือขึ้น งอ
ข้อมือปลายน้ิวทั้งห้านิ้วติดกัน  

 

53  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 2) 

นั่งในท่าเดิม  แขนซ้ายอยู่ระดับเดิม  
แบฝ่ามือออกหงายขึ้น  มือขวา
เหมือนเดิม 

 

 

 



68 
 

ตารางที่  20 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
54  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 3) 

นั่งในท่าเดิม  ลดแขนซ้ายลงมา
ระดับหน้าท้อง  งอข้อมือปลายน้ิว
ทั้งห้านิ้วติดกัน  มือขวายื่นขึ้นไป
ระดับหน้า  ปลายนิ้วมือทั้งห้านิ้วยัง
ติดกันอยู่ 

 

55  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 4) 

นั่งในท่าเดิม  แขนซ้ายอยู่ในระดับ
เดิมแล้วแบมือออกให้ฝ่ามือหงาย
ขึ้นข้างบน  มือขวาอยู่ในท่าเดิม 

 

56  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 5) 

 ลุกขึ้น  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 
ปลายเท้าขวาแตะพื้น ยกแขนซ้าย
ขึ้นมืออยู่ในระดับหน้า  ปลายนิ้วทั้ง
ห้านิ้วติดกัน   แขนขวาลดลงมา
ระดับหน้าท้อง  แบมือ  หันฝ่ามือ
ออกข้างนอกล าตัว 

 

 

 



69 
 

ตารางที่  21 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
57  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 6) 

เท้าอยู่ในท่าเดิม ยกแขนซ้ายอยู่ใน
ระดับเดิมแล้วปล่อยมือแบ  หงาย
ฝ่ามือขึ้น  มือขวาอยู่ในท่าเดิม 

 

58  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 7) 

เท้าเหมือนเดิม  ยื่นแขนขวาออก
ข้างล าตัวงอแขน  ระดับไหล่  แบมือ  
หงายฝ่ามือขึ้น  แขนซ้ายย่ืนออก
ข้างล าตัว  ระดับไหล่  มือแบ  ต้ัง
ข้อมือขึ้น  ปลายน้ิวทั้งห้าชี้ขึ้น 

 

59  

 
ท่าฟ้อนยุ่ม  (ท่าที่ 8) 

เท้าเหมือนเดิม  แขนขวายื่นไป
ข้างหน้าระดับหน้าท้อง  งอแขน
เล็กน้อย  แบมือ  หันฝ่ามือออก  หัก
ข้อมือ  ปลายนิ้วต้ังขึ้น  แขนซ้ายท า
เหมือนแขนขวา  แล้วน ามือซ้ายมา
แตะหลังมือขวา 
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ตารางที่  22 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
60  

 
ท่าผายอก 

เท้าขวาแตะพื้น ยกเข่าซ้ายขึ้นระดับ
เอว กางแขนทั้งสองข้างออกข้าง
ล าตัวระดับไหล่ มือทั้งสองข้างจับ
ดาบให้ปลายดาบต้ังตรง 

 

61  

 
ท่าหางยูง 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น ยก
แขนทั้งสองข้างขึ้นให้มืออยู่ในระดับ
หน้าผาก มือทั้งสองข้างจับ  ดาบ  
ปลายดาบหงายขึ้น  เฉียงปลาย
ดาบออกด้านข้าง  ก้มศีรษะ
เล็กน้อย 

 

62  

 
ท่าบิดบัวบาน 

ลุกขึ้น  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เท้า
ขวาอยู่ด้านหลังตะแคงเท้า มือทั้ง
สองข้างจับดาบ ยื่นแขนทั้งสองข้าง
ไปข้างหน้าระดับอก งอแขน
เล็กน้อย  หงายข้อมือซ้าย ให้ปลาย
ดาบชี้ลงด้านล่าง เอาข้อมือขวา
แตะที่ข้อมือซ้ายให้ปลายดาบชี้ขึ้น
ข้างบน  หมุนมือสลับกัน พร้อมกับ
หมุนรอบตัวเองวนไปทางมือขวา  
แล้วกลับมาหน้าตรงเหมือนเดิม  
แล้วท าท่าติดกะ 

 



71 
 

ตารางที่  23 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
63  

 
ท่าสางวงเกวี๋ยน(สางหลวง)  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายเหนือศีรษะ
ให้ปลายดาบชี้ขึ้น แขนขวากางออก
จากล าตัวเล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ไป
ข้างหน้า   

ท าท่าที่1 ท่า
ท่ี2  และท่าที่
3 เดินตาม
การย่างขุม 
 

64  

 
ท่าสางวงเกวี๋ยน(สางหลวง)  

(ท่าที่  2) 

เท้าเหมือนเดิม  แขนซ้ายและขวา
ไขว้กัน  แขนซ้ายอยู่บนแขนขวาหัก
ข้อมือหันเข้าหาล าตัว  ทั้งสองข้าง 

 

65  

 
ท่าสางวงเกวี๋ยน(สางหลวง)  

(ท่าที่  3) 

เท้าเหมือนเดิม  แขนทั้งสองปล่อย
ออกเหมือน  ท่าที่1  แล้วท าท่าที่ 2  
สลับกันไปเท้าเดินตามขุม  แล้ว
กลับไปยืนที่เดิม  ท าท่าติดกะ 

 



72 
 

ตารางที่  24 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
66   

  
ท่าสางเขยาะก๋า 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ งอแขนขวาเข้าหา
ล าตัวระดับท้องให้ปลายดาบชี้ไป
ทางด้านหลัง ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะให้ปลายดาบชี้ไปทางด้านขวา
ขนานกับพื้น 

ท าท่าสลับกัน
หมุนรอบ
ตัวเองแล้ว
หันกลับมา
หน้าเดิม 

67  

 
ท่าสางเขยาะก๋า 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ กางแขนซ้ายออก
ข้างล าตัวเล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ไป
ด้านข้าง ยกแขนขวาขึ้นระดับ
ใบหน้างอแขนเข้าหาล าตัวเล็กน้อย
ให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

68  

 
ท่าสางเขยาะก๋า 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ งอแขนขวาเข้าหา
ล าตัวเอาข้อมือขวาแตะที่ไหล่ซ้าย
ให้ปลายดาบชี้ไปด้านหลัง งอแขน
ซ้ายเข้าหาล าตัวเอาข้อมือขวาแตะ
ที่ใต้รักแร้ขวาให้ปลายดาบชี้ไป
ทางด้านหลัง  ลุกขึ้นท าท่าติดกะ 
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ตารางที่  25 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
69  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า(ซ้าย) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะงอแขนเล็กน้อยให้ปลายดาบ
ชี้ลง กางแขนขวาออกข้างล าตัว
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ไปข้างหน้า 

 

70  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า(ขวา) 

เท้าเหมือนเดิม  มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะงอ
แขนเล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ลงไป
ทางด้านหลัง กางแขนซ้ายออกข้าง
ล าตัวเล็กน้อยหงายมือขึ้นให้ปลาย
ดาบชี้ลง 

 

71  

 
ท่าปรมะ  (ท่าที่  1) 

เท้าเหมือนเดิม  เริ่มย่างขุมที่  1มือ
ทั้งสองข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายขึ้น
ระดับอก งอแขนเข้าหาล าตัวให้
ปลายดาบชี้ไปด้านหลัง ด้านสันมีด
หันเข้าล าตัว  กางแขนขวาออกข้าง
ล าตัวระดับเอว ให้ปลายดาบชี้ลง  
หันด้านที่มีคมออกข้างนอก 

เดินย่างขุม  
ขวา 
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ตารางที่  26 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
72  

 
ท่าปรมะ  (ท่าที่  2) 

ย่างขุมที่2  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า  
มือทั้งสองอยู่ในท่าเดิม   

 

73  

 
ท่าปรมะ  (ท่าที่ 3) 

ย่างขุมที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
มือทั้งสองอยู่ในท่าเดิม   

 

74  

 
ท่าปรมะ   

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ย่อตัวลง
เล็กน้อย มือทั้งสองข้างจับดาบ ยก
แขนซ้ายขึ้นระดับอก งอแขนเข้าหา
ล าตัวให้ปลายดาบชี้ไปด้านข้าง 
กางแขนขวาออกข้างล าตัวระดับ
เอว คว่ ามือลงให้ปลายดาบชี้ลง 

 

 

 



75 
 

ตารางที ่ 27 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
75  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ขวา) 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ งอแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัวระดับเอว ให้ปลายดาบชี้ไป
ด้านหลัง ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
งอแขนให้ขนานกับพื้นให้ปลายดาบ
ชี้ลง 

 

76  

 
ท่าปรมะ (ท่าที่ 4)   

ย่างขุมที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
หันปลายเท้าขวาออกด้านข้าง มือ
ทั้งสองข้างจับดาบ  กางแขนซ้าย
ออกระดับเอวให้ปลายดาบชี้ลง งอ
แขนขวาเข้าหาล าตัวระดันอกให้
ปลายดาบชี้ไปทางด้านหลัง 

การเดินย่าง
ขุมซ้าย 

77  

 
ท่าปรมะ (ท่าที่ 5)    

ย่างขุมที่ 2  ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 
มือทั้งสองอยู่ในท่าเดิม   
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ตารางที่  28 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
78  

 
ท่าปรมะ (ท่าที่ 6)     

ย่างขุมที่ 3  ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
มือทั้งสองอยู่ในท่าเดิม   

 

79  

 
ท่าปรมะ   

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ปลายเท้า
ซ้ายแตะพื้นส้นเท้าลอยเหนือพื้น 
มือทั้งสองข้างจับดาบ  กางแขนซ้าย
ออกระดับเอวให้ปลายดาบชี้ลง งอ
แขนขวาเข้าหาล าตัวระดันอกให้
ปลายดาบชี้ไปทางด้านหลัง แล้ว
ท าท่าติดกะ 

 

80  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ซ้าย) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือ
ศีรษะงอแขนเล็กน้อยให้ปลายดาบ
ชี้ลง กางแขนขวาออกข้างล าตัว
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ลง 

 

 

 



77 
 

ตารางที่  29 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
81  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ขวา) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนขวาขึ้นเหนือ
ศีรษะงอแขนเล็กน้อยให้ปลายดาบ
ชี้ลง ย่ืนแขนซ้ายไปข้างหน้าระดับ
เอาหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้ลง 

 

82  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

เท้าเหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ยื่นแขนขวาตรงข้างล าตัว
ระดับไหล่ ให้ปลายดาบชี้ขึ้น  งอ
แขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับอกสอด
ใต้รักแร้ขวาให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

เดินย่างขุม
ขวา มือใช้ท่า
เดิม  แต่เท้า
สลับก้าวเท้า
ซ้าย ขวา 

83  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

พอเดิมขุมมาถึงขุมที่3 แล้วนั่งยองๆ  
หันมาด้านข้าง  แขนและมืออยู่ใน
ท่าเดิม 
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ตารางที่  30 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
84  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

น่ังท่าเดิม  มือทั้งสองข้างจับดาบ 
งอแขนขวาเข้าหาล าตัวระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น งอแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัวระดับเอวให้ปลายดาบชี้ขึ้น  
มือทั้งสองอยู่ในลักษณะไขว้กัน 

 

85  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  มือทั้งสองข้างจับดาบ 
ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้าระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น งอแขนขวาเข้าหา
ล าตัวระดับอกให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

86  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  หมุนตัวเฉียงมาด้านหลัง 
มือทั้งสองข้างจับดาบ ยื่นแขนขวา
ไปข้างหน้าระดับอกให้ปลายดาบชี้
ขึ้น งอแขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับ
อกให้ปลายดาบชี้ขึ้น 
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ตารางที่  31 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
87  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม   มือทั้งสองข้างจับดาบ 
ยื่นแขนซ้ายไปด้านข้างระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น งอแขนขวาเข้าหา
ล าตัวสอดใต้รักแร้ซ้ายให้ปลายดาบ
ชี้ไปด้านหลัง  หลังจากนั่งลง  แยก
ดาบ  4  ท่าแล้ว  ลุกขึ้นมืออยู่ในท่า
เดิม  แล้วย่างขุมซ้ายกลับไปอยู่ที่
เดิม 

 

88  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งลงยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ ยื่นแขนซ้ายไป
ด้านข้างระดับอกให้ปลายดาบชี้ขึ้น 
งอแขนขวาเข้าหาล าตัวสอดใต้รักแร้
ซ้ายให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

แยกดาบ  4  
ครั้ง 

89  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  มือทั้งสองข้างจับดาบ 
งอแขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น งอแขนขวาเข้าหา
ล าตัวระดับเอวให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

 

 



80 
 

ตารางที่  32 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
90  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  มือทั้งสองข้างจับดาบ 
งอแขนซ้ายเข้าหาล าตัวระดับอก
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ขึ้น ย่ืน
แขนขวาไปข้างหน้าระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

91  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  เฉียงตัวมาด้างขวามือ
เล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับดาบ งอ
แขนขวาเข้าหาล าตัวระดับอก
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ขึ้น ย่ืนแขน
ซ้ายไปข้างหน้าระดับอกให้ปลาย
ดาบชี้ขึ้น   

 

92  

 
ท่าเกิ๊ดหาญ 

นั่งท่าเดิม  มือทั้งสองข้างจับดาบ 
ยื่นแขนขวาไปด้านข้างระดับอกให้
ปลายดาบชี้ขึ้น งอแขนซ้ายเข้าหา
ล าตัวสอดใต้รักแร้ขวาให้ปลายดาบ
ชี้ขึ้น ลุกขึ้นท าท่าติดกะ 
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ตารางที่  33 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
93  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า (ขวา) 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ กางแขนซ้ายออกข้าง
ล าตัวเล็กน้อยให้ปลายดาบเฉียงขึ้น 
ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะงอแขน
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ลง 

 

94  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า (ซ้าย) 

เท้าก้าวเหมือนเดิม มือทั้งสองข้าง
จับดาบ กางแขนขวาออกข้างล าตัว
ระดับเอวหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้
ลง ยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะงอ
แขนเล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ลงไป
ทางด้านหลัง 

 

95  

 
ท่าต่างด้าม 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า
ระดับอกหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้
ลง ย่ืนมือซ้ายไปข้างหน้าระดับอก
คว่ ามือลงให้ปลายดาบแตะข้อมือ
ขวา 

เดินย่างขุม
ขวา 
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ตารางที่  34 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
96  

 
ท่าต่างด้าม 

เท้าซ้ายแตะพื้น ยกเท้าขวางอเข่า
ไปทางด้านหลัง มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าระดับ
อกหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้ลง 
ยืน่มือซ้ายไปข้างหน้าระดับอกคว่ า
มือลงให้ปลายดาบแตะข้อมือขวา 

เดินกลับ  
ย่างขุมซ้าย 

97  

 
ท่าต่างด้าม 

เท้าซ้ายแตะพื้น ยกเท้าขวางอเข่า
ไปทางด้านหลัง มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้าระดับ
อกหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้ลง 
ยื่นมือขวาไปข้างหน้าระดับอกคว่ า
มือลงให้ปลายดาบแตะข้อมือซ้าย 

 

98  

 
ท่าต่างด้าม 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยื่นแขนขวาไปข้างหน้า
ระดับอกหงายมือขึ้นให้ปลายดาบชี้
ลง ย่ืนมือซ้ายไปข้างหน้าระดับอก
คว่ ามือลงให้ปลายดาบแตะข้อมือ
ขวา  เดินกลับมาที่เดิม มือซ้ายทอด
งวง  แล้วนั่งเขยาะก๋า เขยาะหน้า
ส้นตอก เขยาะก๋าหลัง เขยาะก๋า
หน้าแทงดาบ  ลุกขึ้น ออกวงเกวี๋ยน 
สางเกิ่ง ติดกะ 
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ตารางที่  35 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
99  

 
ท่าบูชาตะวัน 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้า
ระดับศีรษะขึ้นให้ปลายดาบชี้ไป
ด้านข้างขนานกับพื้น แขนขวาอยู่
ข้างล าตัวให้ปลายดาบชี้ไปทางด้าน
หน้า 

 

100  

 
ท่าบูชาตะวัน 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยื่นแขนซ้ายไปข้างหน้า
ระดับคางขึ้นให้ปลายดาบชี้ไป
ด้านข้างขนานกับพื้น ยกแขนขวา
ขึ้นเหนือศีรษะให้หลายดาบชี้ขึ้น 

 

101  

 
ท่าบูชาตะวัน 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยื่นแขนช้ายไปข้างหน้า
ระดับคางขึ้นให้ปลายดาบชี้ไป
ด้านข้างขนานกับพื้น ยกแขนขวา
ขึ้นเหนือศีรษะให้หลายดาบชี้ขึ้น 
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ตารางที่  36 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
102  

 
ท่าบูชาตะวัน 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น มือทั้ง
สองข้างจับดาบ ยื่นแขนซ้ายไป
ข้างหน้าระดับเอวงอเข้าหาล าตัว
เล็กน้อยให้ปลายดาบชี้ขึ้น ย่ืน
แขนขวาขึ้นเหนือศีรษะให้ปลาย
ดาบชี้ไปด้านข้างขนานกับพื้น 

 

103  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ซ้าย) 

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ ยกแขนซ้ายขึ้นพาดบน
ศีรษะให้ปลายดาบชี้ลง แขนขวาอยู่
ข้างล าตัวให้หลายดาบชี้ไปทางด้าน
ขวา 

 

104  

 
ท่าสีไคล  

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ แขนซ้ายอยู่ข้างล าตัว
ให้หลายดาบชี้ไปทางด้านหน้า  ยก
แขนขวาขึ้นระดับเอวให้ปลายดาบชี้
ขึ้น  สันดาบแนบล าตัว สีไคลเอว  
เขยาะก๋าหน้าตอกส้น เขยาะก๋าหลัง  
เขยาะก๋าหน้าแทงไปข้างหน้า ลุกขึ้น
ออกวงเกวี๋ยน สางเกิ่ง ติดกะ 

หมุน ไป
ทางซ้าย 4  
ทิศ วนกลับ
ทางขวา 4  
ทิศ แล้ว
กลับมาหน้า
เดิม 
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ตารางที่  37 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
105  

 
ท่าผางประทีป  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ กางแขนทั้งสองข้าง
ออกเล็กน้อยระดับอก หงายมือให้
ปลายดาบชี้ลง 

ควงดาบ1 
รอบ 

106  

 
ท่าผางประทีป  

เท้าอยู่เหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ ยื่นแขนทั้งสองข้างออก
เล็กน้อยระดับอก ให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

107  

 
ท่าผางประทีป  

เท้าอยู่เหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ สอดปลายดาบไปหนีบไว้ใต้
รักแร้ 
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ตารางที่  38 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
108  

 
ท่าผางประทีป  

เท้าอยู่เหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ มือซ้ายจับตรงกลางดาบสอด
ปลายดาบไปหนีบไว้ใต้รักแร้ มือ
ขวาย่ืนไปข้างหน้าระดับเอวจับตรง
กลางดาบให้ปลายดาบชี้ไปทางซ้าย
มือ 

 

109  

 
ท่าผางประทีป  

เท้าอยู่เหมือนเดิม มือทั้งสองข้างจับ
ดาบ มือซ้ายจับตรงกลางดาบสอด
ปลายดาบไปหนีบไว้ใต้รักแร้ มือ
ขวาจับตรงกลางดาบยกแขนขวา
พาดบนศีรษะให้ปลายดาบชี้ไป
ทางด้านหลัง 

 

110  

 
ท่าผางประทีป  

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า มือทั้งสอง
ข้างจับดาบ มือซ้ายจับตรงกลาง
ดาบสอดปลายดาบไปหนีบไว้ใต้
รักแร้ มือขวาจับตรงกลางดาบยก
แขนขวาพาดบนศีรษะให้ปลายดาบ
ชี้ไปทางด้านหลัง 

 

 

 



87 
 

ตารางที่  39 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
111  

 
ท่าผางประทีป  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ย่ืนแขนซ้าย
ออกข้างล าตัวระดับไหล่หงายมือให้
ดาบวางอยู่บนมือปลายดาบชี้ไป
ข้างหน้า กางแขนขวาออกข้างล าตัว
เล็กน้อยระดับเอวหันข้อมือไป
ทางด้านหลังให้ดาบวางอยู่บนมือ
ปลายดาบชี้ไปทางด้านขวา 

 

112  

 
ท่าผางประทีป  

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น ยก
แขนซ้ายขึ้นพาดเหนือศีรษะจับตรง
กลางดาบ มือขวาวางอยู่ท่ีบนขา
ขวาจับตรงกลางดาบให้ปลายดาบชี้
ออกด้านข้าง 

หมุน  4 ทิศ 

113  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า กางแขนทั้ง
สองข้างออกเล็กน้อยระดับเอวงอ
ข้อมือเข้าหาล าตัว แบมือ วางตรง
กลางดาบที่มือให้ปลายดาบชี้ไป
ทางด้านหลัง 

ย่าง3 ขุมขวา  
แล้วย่างขุม3
ขุมซ้าย 
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ตารางที่  40 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
114  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า กางแขนทั้ง
สองข้างออกเล็กน้อยระดับเอวงอ
ข้อมือเข้าหาล าตัว แบมือ วางตรง
กลางดาบที่มือให้ปลายดาบชี้ไป
ทางด้านหลัง 

 

115  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ยกแขนซ้าย
ขึ้นระดับศีรษะหงายมือออกมือจับ
ตรงกลางดาบให้ปลายดาบเฉียงไป
ทางซ้าย กางแขนขวาออกข้างล าตัว
ระดับเอวหงายมือขึ้นจับตรงกลาง
ดาบให้ปลายดาบชี้ไปข้างหน้า 

 

116  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ยกแขนซ้าย
ขึ้นระดับศีรษะหงายมือออกมืองอ
แขนไปทางด้านขวาจับตรงกลาง
ดาบให้ปลายดาบชี้ขึ้น ยกแขนขวา
ขึ้นระดับอกงอแขนเข้าหาล าตัวให้
ปลายดาบชี้ไปด้านหลัง 
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ตารางที่  41 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
117  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า กางแขน
ซ้ายออกข้างล าตัวระดับเอว
เล็กน้อยจับตรงกลางดาบให้ปลาย
ดาบชี้ลง ยกแขนขวาขึ้นสุดแขนจับ
ตรงกลางดาบให้ปลายดาบชี้ขึ้น 

 

118  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ย่ืนแขนซ้าย
ไปขา้งหน้าสุดแขนระดับอกจับตรง
กลางดาบให้ปลายดาบชี้ขึ้น ยก
แขนขวาขึ้นระดับศีรษะงอแขนมา
ทางซ้ายจับตรงกลางดาบให้ปลาย
ดาบชี้ลง 

 

119  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า งอแขนซ้าย
เข้าหาล าตัวระดับอกจับตรงกลาง
ดาบให้ปลายดาบชี้ลง ย่ืนแขนขวา
ไปข้างหน้าระดับใบหน้าจับตรง
กลางดาบให้ปลายดาบชี้ขึ้น 
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ตารางที่  42 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
120  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า  (ขวา) 

นั่งยองๆ ให้ปลายเท้าทั้งสองข้าง
แตะพื้น ส้นเท้าลอยเหนือพื้น กาง
แขนซ้ายออกข้างล าตัวระดับเอวจับ
ตรงกลางดาบให้ปลายดาบชี้มา
ทางด้านขวา ยกแขนขวาระดับ
ศีรษะงอแขนมาทางซ้ายจับตรง
กลางดาบให้ปลายดาบชี้ลง 

 

121  

 
ท่าสุนเก๊าสุนป๋าย  

นั่งในท่าเดิม กางแขนซ้ายออกข้าง
ล าตัวระดับเอวจับตรงกลางดาบให้
ปลายดาบชี้มาทางด้านขวา มือขวา
จับดาบมาคาบตรงกลางดาบให้
ปลายดาบชี้ไปทางด้านขวา  สีไคล
เอว  เขยาะก๋าหน้าตอกส้น  เขยาะ
ก๋าหลัง  เขยาะก๋าหน้าแทงไป
ข้างหน้า  ลุกขึ้นออกวงเกวี๋ยน  สาง
เกิ่ง  ติดกะ 

 

122  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

เท้าขวาก้าวหน้าเท้าซ้ายวางหลัง  
มือซ้ายถือดาบไว้ที่หน้าท้องมือขวา
ถือดาบไว้ที่หน้าท้องลักษณะของ
การไขว้มือ  หน้ามองตรง 
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ตารางที่  43 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพที ่ ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
123  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

เท้าก้าวเหมือนเดิม  มือซ้ายเลื่อน
มือออกไปด้านข้างหงายมือขึ้น  มือ
ขวาเลื่อนมาด้านหน้าแขนยื่น
ออกมาคว่ ามือลง  หน้ามองตรง 

เดินย่างขุม
ขวา 

124  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

นั่งลง  เท้าขวาเหลี่ยมออกมา
เล็กน้อย  เลื่อนมือซ้ายไปด้านข้าง
แขนยื่นออกมาคว่ ามือลง    มือขวา
เลื่อนมือออกไปด้านข้างหงายมือขึ้น  
หน้ามองตรง   ท าสลับกันไปซ้าย
ขวา  3  ครั้ง   

 

125  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

ลุกขึน้  มือท าสลับซ้ายขวา  แล้ว
ย่าง 3 ขุมกลับไปที่เดิม 

ย่าง 3 ขุม
ซ้าย 
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ตารางที่  44 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
126  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

กลับมาที่เดิมแล้วนั่งลง มือจะเลื่อน
ไปทางซ้าย 

 

127  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

นั่งลงในท่าเดิม จากนั้นก็เลื่อนมือ
มาด้านขวา 

 

130  

 
ท่าแซวซูดน้ า  

ท าท่าสาง หมุนไป 4 ทิศ แล้วท าท่า
ติดกะ 
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ตารางที่  45 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
131  

 
ท่าหมอกมุงเมือง  

ก้าวเท้าขวาไปด้านข้าง  มือซ้ายถือ
ดาบข้างล าตัว  มือขวาฟันดาบไป
ข้างหน้า     

 

132  

 
ท่าหมอกมุงเมือง  

มือขวาเกี้ยวเกล้า มือซ้ายอยู่ข้าง
ล าตัว  มือขวายกขึ้นเหนือศีรษะ     

 

133  

 
ท่าหมอกมุงเมือง  

ท าท่าเหมือนภาพที่ 1 หมุนไป 4  
ทิศ ท าท่าติดกะ และมือขวาเกี้ยว
เกล้า 
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ตารางที่  46 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
134  

 
ท่าต่อยด้าม  

ก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาข้างหน้า  เท้าขวา
อยู่ข้างหลัง  มือซ้ายและมือขวาจับ
ที่ด้ามดาบ ควงดาบ 1รอบ  

 

135  

 
ท่าต่อยด้าม  

ก้าวเท้าซ้ายไว้เหมือนเดิมเหมือนท่า
ท่ี 1 มือจับที่ด้ามดาบคว่ ามือลง  
แล้วเอาดาบมาแนบที่รักแร้ คมมีด
หงายขึ้น  หน้ามองตรง 

 

136  

 
ท่าต่อยด้าม  

ก้าวเท้าขวามาข้างหน้า  เท้าซ้ายอยู่
ข้างหลัง  หันไปด้านข้าง  มืออยู่ใน
ลักษณะเดิม  หน้ามองตรง 

ต่อยด้ามดาบ  
12 ครั้ง ต่อย
สลับกันไปมา
ซ้าย ขวา 
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ตารางที่  47 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
137  

 
ท่าต่อยด้าม  

นั่งลง มือเหมือนท่าที่ 4 หน้ามอง
ตรง 

 

138  

 
ท่าต่อยด้าม  

นั่งท่าเดิม  มือซ้ายถือดาบใน
ลักษณะเดิมอยู่แต่มือขวาหันเข้าหา
กันแล้วน าด้ามดาบมาตีลงไปที่ด้าม
ดาบซ้าย  หน้ามองตรง 

 

139  

 
ท่าต่อยด้าม  

เท้าอยู่ในลักษณะเดิมเหมือนท่าที่  
6  มือซ้ายอยู่ในลักษณะเดิมเหมือน
ที่  6  แต่มือขวาหันออกมาทางด้าน
นอกน าด้ามดาบตีไปที่ด้ามดาบซ้าย  
หน้ามองตรง  ท าสลับกันไป  ให้
ครบ 12 ครั้ง 
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ตารางที่  48 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
140  

 
ท่าเกี้ยวเกล้าขวา 

(ท าท่าเกี้ยวเกล้าขวา)  มือซ้ายลด
มือลงแต่มือขวายกขึ้นเหนือศีรษะ  
หน้ามองตรง   

ต่อยดาบอีก  
12 ครั้ง 

141  

 
ท่าต่อยด้าม  

เท้าเหมือนเดิม  มือซ้ายลดมือลง
เล็กน้อย  มือขวาหงายมือขึ้น   หน้า
มองตรง 
 

 

142  

 
ท่าต่อยด้าม  

เท้าเหมือนเดิม  มือซ้ายน าด้ามดาบ
มาตีลงด้ามดาบมือข้างขวา หน้า
มองตรง  ท าสลับกันไป ซ้ายขวา12  
ครั้ง 
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ตารางที่  49 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
143  

 
ท่าเกี้ยวเกล้า 

(ท าท่าเกี้ยวเกล้าซ้าย)  มือซ้ายยก
แขนข้ึนเหนือศีรษะ  มือขวาอยู่ใน
ลักษณะเดิม 

ต่อยดาบอีก 
12 ครั้ง 

144  

 
ท่าต่อยด้าม  

ท าท่าต่อยด้ามสลับซ้าย ขวา 
เหมือนท่าที่  5-6 อีก 12 ครั้ง   

 

145  

 
ท่าต่อยด้าม  

แล้วท าท่าเกี้ยวเกล้า  ลุกขึ้นแล้ว
หมุนสี่ทิศ  ต่อยด้ามไปด้วยท า
สลับกันซ้ายขวา 
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ตารางที่  50 : ตารางท่าฟ้อนดาบ 

ภาพท่ี ชื่อท่า อธิบายท่าร า หมายเหตุ 
146  

 
ท่าต่อยด้าม  

นั่งลง  มือมือซ้ายเหมือนท่าที่ 19  
มือขวาน าด้ามดาบมาตีที่ด้ามดาบ
ซ้าย 

 

147  

 
ท่าต่อยด้าม  

(ท าท่าเกี้ยวเกล้า)  มือซ้ายอยู่ใน
ลักษณะเดิม  มือขวายกขึ้นเหนือ
ศีรษะ  ท่าสีไคลเอว เขยาะหน้าส้น
ตอก เขยาะก๋าหลัง เขยาะก๋าหน้า
แทงดาบ ลุกขึ้น ออกวง เกวี๋ยน  
สางเกิ่ง ติดกะ 

 

148  

 
ท่าลงดาบ  ไหว้ 

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ย่อตัวลง 
นั่งลงบนส้นเท้าซ้าย เข่าซ้ายลอย
เหนือพื้น ต้ังเข่าขวา พนมมือไหว้
พร้อมก้มศีรษะลงเล็กน้อย 
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กระบวนการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายที่สามารถจ าแนกออกมาได้ ดังนี้           

กระบวนการใช้มือ  มีการยกมือซ้าย จ านวน 25 ครั้ง ยกมือขวา จ านวน 25 ครั้ง  ก้าวเท้าซ้าย 

จ านวน 54 ครั้ง  ก้าวเท้าขวา จ านวน 30 ครั้ง  นั่งลง จ านวน 59 ครั้ง  ยืน จ านวน 91 ครั้ง  ยกเท้า

หลัง จ านวน 2 ครั้ง กระบวนท่ามีทั้งหมด 24 ท่า  

ลักษณะของการใช้ขาและเท้ามีความสัมพันธ์กันกับการใช้มือ  ซึ่งท าให้ท่าฟ้อนออกมามี

ความเข้มแข็ง สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์การฟ้อนดาบได้เป็นอย่างดี 

 2)  การร้องร าท าเพลง 

  การฟ้อนดาบของคณะเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่ม  ต าบลสันพระเนตร  
อ าเภอสันทรายนี้  ไม่มีการร้องเพลงประกอบการแสดง  จะมีแต่ท่าฟ้อนที่ประกอบด้วยท านอง
ดนตรี  คือใช้ท านองออกศึก  ในแต่ละท่าก็มีความหมายอยู่แล้ว 

 
 3)  การละคร 
  ฟ้อนดาบไม่ได้จัดเป็นการละคร  แต่จัดเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีท่าฟ้อนที่

มีความหมาย และมีชื่อในแต่ละท่าได้ดีแล้ว    

                                                                                                                                                                                               
 4)  การจ าแนกตามคุณสมบัติของการแสดง 
เมื่อพิจารณาแล้วการแสดงฟ้อนดาบมีความโดดเด่น  และเป็นเอกลักษณ์  ในการแสดง

พื้นบ้าน  คือเป็นการถ่ายทอดที่อาศัยการจดจ า  ไม่มีแบบแผน  ฟ้อนเพื่อความบันเทิงของผู้ชม  ซึ่ง

ท่าฟ้อนแต่ละท่ามีความเข้มแข็ง  และการแต่งกาย  แบบพื้นเมืองเหนือและเสียงดนตรีที่ดังกึกก้อง  

เร้าใจ  มีความหมายในตัวมันเอง  ดังนั้นวัดท่าทุ่มจึงเห็นความส าคัญจึงเปิดโอกาสให้เยาวชน  และ

ผู้ที่มีส่วนร่วมได้เข้ามาส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ในงานบุญ  พิธีทางศาสนาต่างๆ  ซึ่งได้รับ

การถ่ายทอดมาจาก พ่อครูมานพ  ยาระณะ  อย่างมีแบบแผนและเรียบง่าย  ท่าร าจึงมีความ

ต่อเนื่องกัน  จากกระบวนท่าที่ 1-24  ท่า  มีการผสมผสานอย่างลงตัว  และการแสดงฟ้อนดาบใช้

เวลาได้อย่างเหมาะสม  ประมาณ  5-10  ที  ขึ้นอยู่กับพิธีทางศาสนา  ปัจจุบันการแต่งกายและท่า

ร าอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยและบุคคล  เพื่อให้สอดคล้องกับบุคคล เพศ แต่ก็ยังยึด
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การแต่งกายผ้าพื้นเมืองซึ่ งถือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวเมืองเหนือทั้งนี้ก็ยังคงแสดงถึง

ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ของชาวเมืองเหนือ 

 
 5)  การจ าแนกการแสดงตามหน้าที่   
การฟ้อนดาบเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีมานานแล้ว  ซึ่งแต่เดิมมีแต่การท าศึกสงคราม  

ภายหลังไม่มีการท าศึกสงครามจึงมีการฟ้อนดาบเกิดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้  จึงน ามาแสดงใน

งานรื่นเริงต่าง ๆ  งานบุญ  และ ฯลฯ  เพื่อให้ฟ้อนดาบยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้เห็นความส าคัญและ

สืบทอดต่อไป  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสื่อเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ  มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น  ท าให้

ประชาชนและเด็กรุ่นใหม่ ๆใหความสนใจกับสื่อบันเทิงใหม่ ๆ และลดความนิยมในการแสดง

พื้นบ้าน  ท าให้การสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  ที่ เป็นศิลปะการแสดงแบบด้ังเดิมเริ่ม          

สูญหายไปจากสังคม ถ้าไม่มีองค์กร  หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนให้คงอยู่  ซึ่งอาจแบ่งได้ตาม

วัตถุประสงค์  เพื่อการศึกษา  เพื่อความบันเทิงเป็นต้น 

 
 6)  การจ าแนกตามเพศ  และวัยของผู้แสดง 

การจ าแนกเพศและวัยของผู้แสดง  ฟ้อนดาบเป็นการฟ้อนเพื่ออวดฝีมือในการต่อสู้หรือชั้น

เชิงลีลาของแต่ละคน  แต่เดิมใช้ชายแสดงแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย  จึงใช้

ชายก็ได้หรือผู้หญิงที่มีความสนใจ  ไม่จ ากัดอายุ  มีทุกรุ่น  ต้ังแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุก็มี  ฟ้อนดาบ

เป็นฟ้อนที่ต้องใช้พลัง  ความคล่องตัว  ทุกส่วนของอวัยวะต้องเคลื่อนไหว  และสื่อสารออกมาทั้งสี

หน้าท่าทาง  อย่างมีความสุข   

การฟ้อนดาบของคณะเยาวชนพุทธศาสน์วัดท่าทุ่ม  ต าบลสันพระเนตร  อ าเภอสันทราย  

มีทั้งชายและหญิง บางท่าเป็นท่าที่ใช้พลังมากอาจฟ้อนได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร ด้วยเพศและอายุ  

ประสบการณ์   

 7)  การจ าแนกตามโครงสร้างของการแสดง   
จาการจ าแนกองค์ประกอบการแสดง  สังเกตได้ว่าการฟ้อนดาบ  เป็นการแสดงพื้นเมือง  

ใช้ชายหรือหญิงก็ได้  กระบวนท่าก็จะกล่าวถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์  ข่มขวัญผู้ต่อสู้  การป้องกันตัว  ความ
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คล่องแคล่ว  ปัดป้องสิ่งชั่วร้าย  ตรวจสภาพก่อนการใช้ดาบ  จากการศึกษามีการวิเคราะห์ลักษณะ

เด่นได้  5  แนวของการแสดงแต่ละข้อพบว่า  ดังนี้   

1.  การจ าแนกตามองค์ประกอบการแสดง 
การฟ้อนดาบมีกระบวนท่าร าทั้งหมด 24 ท่าร า ได้ท าการจ าแนกท่าร าต่างๆ  พร้อมอธิบาย

และก ากับด้วยโน๊ตเพลงออกศึก  ประกอบการร าแต่ละท่า  การฟ้อนดาบใช้ชายหรือหญิงแสดงก็ได้  
ผู้แสดง  ต้ังแต่  1  คนขึ้นไป   

 
2.  การจ าแนกตามคุณสมบัติของการแสดง 
ฟ้อนดาบจัดให้อยู่ในประเภทการแสดงพื้นบ้าน คือ เป็นการแสดงโดยชาวบ้าน ที่ไม่มี

ประสบการณ์ด้านการฟ้อนแบบมาตรฐานมาก่อน  แต่เป็นการถ่ายทอดจาก  ผู้ที่มีความรู้  
ทางด้านฟ้อนดาบถ่ายทอด  จึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม 

3. การจ าแนกการแสดงตามหน้าที่ 

 ฟ้อนดาบเป็นการฟ้อนที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้  ปัจจุบันการฟ้อนดาบเป็น
การแสดงเพื่อความบันเทิงตามเทศกาลต่างๆ  งานบุญ  ต้อนรับแขก  ฯลฯ  ที่ทางภาครัฐและเอกชน
ได้จัดขึ้น  เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความส าคัญและตระหนัก 

4.  การจ าแนกเพศ  และวัยของผู้แสดง 
ฟ้อนดาบใช้ชายหรือหญิง ก็ได้ ไม่จ ากัดอายุเพศใช้ผู้แสดงตั้งแต่ 1 คน  ขึ้นไป   

5.  การจ าแนกตามโครงสร้างของการแสดง 

การฟ้อนเริ่มต้ังแต่เสียงท านองเพลงออกศึกดังขึ้น  จากนั้นกระบวนการร าฟ้อนดาบก็ร าไป

ตามกระบวนท่าทั้งหมด 24 ท่าร า จนจบ ดนตรีก็จะจบตาม 

 

4.6 บทบาทหน้าที่ของฟ้อนดาบที่มีต่อชุมชน 

ฟ้อนดาบมีความส าคัญต่อชุมชน  ในด้านประเพณีวัฒนธรรมสร้างความบันเทิงและความ

สามัคคี  และต่อต้านยาเสพติดในคณะเยาวชน  ในสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์อย่าง

หนึ่งของสังคมและชุมชน  ซึ่งในปัจจุบันนี้  ด้วยสาเหตุสภาพสังคม  ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป  จาก
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การได้ไปศึกษาภาคสนามพบว่า  การแสดงฟ้อนดาบมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญต่อชุมชน  

ศาสนาในท้องถิ่น  แต่อาจมีรูปแบบและวัตถุประสงค์  เพื่อรับใช้สังคม  ได้แก่   

 

 4.6.1 บทบาทด้านการศึกษา 

 การศึกษาฟ้อนดาบเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  และมี

ความรู้ความสามารถที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง  การศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ

ทุกคนทุกเพศและทุกวัย  เพื่อให้แต่ละคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถและน า

ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง  นอกจากนี้การศึกษายัง

เป็นกระบวนการในการสืบทอดภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมจากคนรุ่น

หนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง  ฟ้อนดาบมีบทบาทหนึ่งในด้านการศึกษา  ได้แก่  การอนุรักษ์และสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  โดยเปิดสอนตามวัดต่าง  ๆ  เช่น  วัดป่าเสร้าน้อย  วัดท่าทุ่มฯลฯ  เพื่อ

เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน  การจัดการศึกษาจึงท าให้ผู้เรียนมี

ความสามารถและมีโอกาสเข้าร่วมการแสดงในงานบุญ  และประเพณีทางศาสนา  ของชุมชน  

ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องและมั่นใจ  จึงได้รับค าชมจาก

ผู้ชม  จึงเป็นก าลังใจให้แก่ผู้แสดง  ท าให้ประชาชน  คณะเยาวชน  ได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะ

พื้นบ้าน  ซึ่งน ามาสู่การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

 

 4.6.2 บทบาทด้านการแสดงพื้นบ้าน 
 การฟ้อนดาบเป็นการแสดงพื้นบ้าน  แสดงตามงานบุญต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย

ในการรับใช้ในกิจกรรมทางศาสนา  โดยไม่ได้ท าเป็นอาชีพเพื่อหารายได้   

 

 4.6.3 บทบาทด้านการบันเทิง 
 ฟ้อนดาบเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้อีกแขนงหนึ่ง  เป็นการแสดงพื้นบ้าน  

เนื่องจากเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามามีบทบาทให้ความบันเทิงกับผู้ชม  ชื่อท่าฟ้อน

ดาบมีความหมายในแต่ละท่า 
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สรุปได้ว่า  จากวัตถุประสงค์ข้อที่  3  บทบาทหน้าที่ของฟ้อนดาบที่มีต่อชุมชน  วัดท่าทุ่ม  

พบว่า  ฟ้อนดาบเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความบันเทิง  พิธีทางศาสนา  จึงมี

ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคม  ฟ้อนดาบได้รับการสืบทอดมาจากพ่อครูและได้ปฏิบัติมาหลายรุ่นแล้ว  

จึงท าให้ฟ้อนดาบมีความเข้มแข็งและด ารงสืบมาถึงปัจจุบัน  ถึงแม้จะมีวัฒนธรรมอ่ืนๆ  เข้ามาท า

ให้เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถท าให้วัฒนธรรมประเพณีเปลี่ยนแปลงได้ 

ดังนั้น  บทบาทหน้าที่ของฟ้อนดาบที่มีต่อชุมชนและศาสนา  เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะการ

ต่อสู้  ความเข้มแข็งของกระบวนท่า  มีเอกลักษณ์เฉพาะเฉพาะตัว  ฟ้อนดาบเข้ามามีบทบาทและ

ความส าคัญต่อสังคมและชุมชน  อาจจะมีรูปแบบวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนไปเพื่อรับใช้สังคม  ได้แก่  

บทบาทด้านการศึกษา  บทบาทด้านการแสดงพื้นบ้าน  บทบาทด้านการบันเทิง 


