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เรื่อง ดาบโบราณเมืองกําแพง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         เมอืงกาํแพงเพชรในประวตัศิาสตรขึ้นชื่อวา เป็นเมอืงหน าดานที่มีการกอสงครามอยูไมขาดสาย และมีป อม

ปราการรายลอมพรอมคูเมือง เน่ืองจากมีสงครามและเพื่อปกป องบานเมือง จึงจําเป็นตองมีศาสตราวุธคูกายเพื่อ

นํามาป องกันตัวและตอสู ในขณะเดียวกันก็เป็นยุคสมัยที่ดาบสามารถนํามาใชกันอยางแพรหลายเน่ืองจาก

วัตถุดิบที่หาไดงาย ทัง้น้ีดาบที่ผูถือครองนัน้ก็มีความแตกตางออกไปตามบทบาทและหน าที่ อาทิ ทหารศึกที่มีไว

เพื่อรบศึกสงครามโดยเฉพาะ หรือชาวบานที่มีไวเพื่อป องกันตัว แตยังมีดาบอีกประเภทที่สามารถบงบอกถึง

ชนชัน้ ความสามารถ ไปจนถึงความยิ่งใหญซึ่งถือไดวาการจะไดดาบเลมน้ีมายอมจะตองมีความ สามารถสูงและ

แลกมากับความพยายามอยางสุดความสามารถดังเชนความเป็นมาของดาบโบราณของจังหวัดกําแพงเพชรที่มี

ประวัติที่แสนวิเศษโดยมีเรื่องราวกลาวกันวาดาบเลมน้ีเคยเป็นดาบประจําตระกูลของพระยากําแพงผูปกครอง

เมืองกําแพงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และถูกเปลี่ยนมือมารุนสูรุนจนหมดวาระการถือครองและไดถูก

เปลี่ยนไปเป็นดาบประจําเมือง โดยมีชื่อเรียกวา พระแสงราชศัสตรา โดยบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 20:26:06 หน า 2

ประวัติและความเป็นมาของดาบประจําเมือง 2) ประเภทของดาบโบราณ 3) วิธีการตีดาบ

 

ประวัติและความเป็นมาของดาบประจําเมือง

         จงัหวดักาํแพงเพชร เป็นเมอืงเกาที่นับวามีความสาํคญัทางประวตัศิาสตรและเจรญิรงุเรอืงมาตัง้แตสมยัทวาร

วดี เป็นที่ตัง้ของเมืองโบราณหลายเมืองเชน เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึงษ เมืองเทพนคร และ

เมืองคณฑี นอกจากน้ีเมืองกําแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดครองเมือง มี

บรรดาศักดิ ์เป็น "พระยาวชิรปราการ" ตอมาในปี พ.ศ.2459 ไดเปลี่ยนเมืองกําแพงเพชรเป็นจังหวัดกําแพงเพชร

ตามประวัติศาสตร กลาววา กําแพงเพชรเป็นเมืองหน าดานของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเดิมเรียกชื่อวา

"เมืองชากังราว" และมีเมืองบริวารรายลอมอยูเป็นจํานวนมาก เชน ไตรตรึงษ เทพนคร ฯลฯ การที่กําแพงเพชร

เป็นเมืองหน าดานรับศึกสงครามในอดีตอยูเสมอ จึงมีหลักฐานปรากฎอยูมากมาย เชน กําแพงเมือง คูเมือง ป อม

ปราการ จากหลักฐานดังกลาวจึงสันนิษฐานวา จังหวัดกําแพงเพชรเดิมเคยเป็นที่ตัง้ของเมือง 2 เมืองคือ เมืองชา

กังราว และเมืองนครชุม เน่ืองจากเป็นเมืองหน าดานในฐานะเมืองลูกหลวงและมีการรับศึกสงครามอยูเสมอ ใน

การสงครามยอมจะตองมีอาวุธคูกาย โดยอาวุธก็จะมีความแตกตางในการใชงานหลายรูปแบบตามความถนัดและ

การฝึกฝนของทหารแตละคน อาทิ ทวน หอก ดาบ ธนู หลาว เป็นตน แตอาวุธที่เห็นในสนามรบ ไดบอยที่สุดนัน้

ก็คือ ดาบ การใชดาบเป็นอีกหน่ึงอาวุธที่เป็นสวนสําคัญในการทําศึกสงคราม เน่ืองจากเป็นอาวุธที่มีความคลองตัว

และพกพาสะดวก ทัง้น้ีดาบตอสูนัน้เรียกไดวามีหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ควา

มเชื่อ แนวคิดของแตละเมือง นอกจากน้ีดาบไมใชเพียงเป็นสิ่งที่นํามาตอสูเพียงอยางเดียว แตยังสามารถนําไปใช

ประโยชนในทางดานอื่น ๆ ได ซึ่งวัตถุประสงคในการใชแตกตางกันอยางสิน้เชิงเมื่อเทียบจากดาบทัว่ไป ดาบที่

กลาวถึงนัน้จะมีแสงญานุภาพมากกวาการรบในสงคราม นํามาซึ่งเกียรติยศ เป็นดาบคูบานคูเมือง ซึ่งเรียกขาน

กันในนาม พระแสงราชศัสตรา ประจําเมืองกําแพงเพชร ซึ่งดาบเลมน้ีเป็นดาบฝักทองลงยาที่งดงาม มีความเชื่อ

กันวาเป็นดาบวิเศษ แสดงถึงพระราชอํานาจสูงสุดของพระมหากษตัริย ในการปกครองบานเมือง

         ในสมัยนัน้ รวมทัง้เป็นสัญลักษณแทนพระองคในกรณียที่ทรงพระราชทานสิทธิ ์แกขุนนาง ขาราชการที่ใช

อํานาจแทนพระองค ในการปฏิบัติราชการแทนพระองคโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีศึกสงครามหลวงพิพิธอภัย

(หวล) ผูถวายพระแสงราชศัสตรา แดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2449

เดิมเป็นดาบประจําตระกูลเจาเมืองกําแพงเพชร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราช พระราช

ทานแกพระยากําแพงเพชร(นุช) เป็นบําเหน็จเมื่อครัง้ไปราชการทัพ หลวงพิพิธอภัย(หวล) บุตรพระยากําแพงเพ

ชร(อน) นําฝักดาบทองประจําตระกูลทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกําแพงเพชร เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2449 พระองคทรงรับและพระราชทานใหเป็นพระแสงราชศัสตราประจําเมืองกําแพงเพชร
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โดยพระยาวิเชียรปราการ ผูวาราชการเมืองกําแพงเพชร เป็นผูรับพระราชทาน นับเป็นความโชคดีของชาวกําแพง

เพชร รวมถึงทายาทพระยากําแพงเพชรตลอดจนชาวไทยทุกคนที่ เรื่องราวของพระแสงราชศัสตราองคน้ีมีการ

บันทึกไวอยางดีในพระนิพนธ “เสด็จประพาสตน” ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพดังน้ี

         “วนัที่ 26 หมายจะยงัไมตื่นแตหมาเขาไปปลกุ 2 โมงเศษกนิขาวแลวออกไปแจกของ ใหผูทีม่าเลีย้งดูและรบั

ผูหญิงผูชาย หลวงพิพิธอภัยผูชวย ซึ่งเป็นบุตรพระยากําแพง(อน) นําดาบฝักทอง ซึ่งพระพุทธยอดฟ า

พระราชทานพระยากําแพง(นุช) เป็นบําเหน็จมือ เมื่อไปทัพแขก แลวตกมาแกพระยากําแพง(นาค) ซึ่งเป็นสามี

แพง บุตรีพระยากําแพง(นุช) และแพงภรรยาไดเป็นผูวาราชการเมืองกําแพงตอมา 4 คน คือพระยากําแพง(บัว)

พระยากําแพง(เถื่อน) พระยากําแพง(น อย) พระยากําแพง(เกิด) ไดรับดาบเลมน้ีตอๆ กันมา ครัง้พระยากําแพง

(เกิด) ถึงอนิจกรรม ผูอื่นนอกจากตระกูลน้ีมาเป็นพระยากําแพงหลายคน ดาบตกอยูแกนายอนบุตรพระยากําแพง

(เกิด) ซึ่งเป็นบิดาหลวงพิพิธอภัย ภายหลังนายอนไดเป็นพระยากําแพง ครัน้พระยากําแพง อนถึงแกกรรม ดาบ

จึงตกอยูกับหลวงพิพิธอภัยบุตรผูนํามาใหน้ี พิเคราะหดูก็เห็นจะเป็นดาบพระราชทานจริง เห็นวาเมืองกําแพงเพ

ชร ยังไมมีพระแสงสําหรับเมืองเชนแควใหญ ไมไดเตรียมมา จึงไดมอบดาบเลมน้ีเป็นพระแสงสําหรับเมืองใหผูวา

ราชการรักษาไวสําหรับใชในการพระราชพิธี แลวถายรูปพวกตระกูลเมืองกําแพงที่มาหาตัง้ตนคือทานผูหญิง

ทรัพย ภรรยาพระยากําแพง(เกิด) อายุ 93 ปีจอ เห็นจะเป็นปีจอ ฉอศก จุลศักราช 1176 ยังสบายแจมใส พูดจา

ไมหลง เดินไดเป็นตน กับลูกที่มา 2 คนคือผึ้ง ซึ่งเป็นภรรยาพระพล(เหลี่ยม) อายุ 73 ปี ลูกคนสุดชื่อ ภู เคยไป

ทําราชการในวังครัง้รัชกาลที่ 4 แลวมาเป็นภรรยาพระยารามรณรงค(หรุน) อายุ 64 ปี หลานหญิงชื่อหลาบเป็น

ภรรยาหลวงแพง อายุ 64 ปี หลานหญิงชื่อเพื่อนเป็นภรรยาพระพล อายุ 46 ปี หลานหญิงชื่อพัน ภรรยาหลวง

พิพิธ อายุ 44 ปี

         จากวทิยานิพนธเรื่องเสดจ็ประพาสตน ของสมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ ที่ไดมีการกลาวถงึดาบพระ

แรงราชศัสตราไว ไดมีการบรรยายถึงเหตุการณสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของกับดาบเลมน้ีโดยตรงอีกทัง้ยังมีการ

บรรยายถึงความเป็นมาของดาบอยางชัดเจน ซึ่งไดกลาวไววาพระแสงราชศัสตราประจําเมืองกําแพงเพชรสําหรับ

ใชในพระราชพิธีสําคัญพระแสงราชศัสตราประจําเมืองน้ีมีธรรมเนียมออกใชในวโรกาสที่สําคัญดังน้ี

         1. อญัเชญิพระแสงราชศสัตราในพธิีเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ตัง้แตในมณฑลพธิี

เมื่อเสร็จพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานดังเดิม

         2. เมื่อพระเจาอยหูวัทรงประทบัแรม ณ เมอืงนัน้ถวายพระแสงราชศสัตราทรงรบัรกัษาไวและพระราชทาน

คืนเมื่อเสด็จกลับ

         3. ทูลเกลาฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจําเมืองเมื่อคราเสด็จเยี่ยมราษฎรเมื่อเสด็จกลับจะพระราชทาน

คืนตามธรรมเนียมนาเสียดายที่พระแสงราชศัสตราประจําเมืองกําแพงเพชรที่หาคามิไดน้ีมิไดมีบทบาทดังกลาวใน

พระราชพิธีเลยแตเราชาวกําแพงเพชรก็ภูมิใจในดาบฟักทองพระราชทานเลมน้ีเป็นที่สุดและใหประชาชนไดรับรู
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ทัว่กันวาดาบฟักทองเลมน้ีเป็นสมบัติแหงแผนดินกําแพงเพชรที่ไดรับพระราชทานจากสองมหาราชผูยิ่งใหญขอให

ชาวกําแพงเพชรทุกผูชวยกันพิทักษใหดาบวิเศษน้ีอยูคูแผนดินกําแพงเพชรตลอดไป

         เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ขึ้นครองราชย ประสงคจะไปตีปัตตานี

สงราชวังบวรไปพรอมกับมหาดเล็ก พระยากําแพงนุชหรือนายนุชไปปัตตานีไปรบชนะพระบาทสมเด็จ-พระพุทธ

ยอดฟ าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) พระราชทานพระแสงราชศัสตราดาบฝักทองให และเมืองกําแพงเพชรให

พรอมภรรยา 1 คน ดาบดามทองคํา ใบเป็นเหล็กกลา ตามประวัติสามารถทําคนที่มีศัสตราคมฟันได แทงได คาด

เดาวาอาจจะเป็นดาบทางลาวทางเหนือทางลานนา โดยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ า-จุฬาโลกมหาราช

(รัชกาลที่ 1) ไปตีไดมา เมื่อเจาเมืองกําแพงเพชรเป็นเจาของดาบมาเรื่อย ๆ พระยารามไมไดเป็นเจาเมือง

กําแพงเพชรแลว ดาบจึงตกเป็นของลูกหลานของเจาเมืองตระกูลพระยากําแพงเกาไมไดเป็นผูปกครองเมือง

กําแพงแลว พระยากําแพงองคใหมก็ไมไดเป็นเจาของดาบ จึงถวายคืนแกพระมหากษตัริย รัชกาลที่ 5 และทรง

พิจารณาแลววาเป็นดาบแทจริง จึงพระทานคืนเป็นดาบพระแสงประจําเมืองกําแพงดาบเลมน้ีเป็นเพียงดาบ

พระแสงประจําตระกูล ดาบมีหน าที่แสดงอาญาสิทธิ ์เหนือเมือง เป็นกุญแจเพื่อถวาย แกกษตัริยยามเสด็จมาเยี่ยม

เยือนเมือง พอเสด็จกลับจึงคืนเพื่อเป็นดาบประจําเมืองกําแพง (สันติ อภัยราช, การสัมภาษณ, 3 กันยายน 2564)

          สรปุไดวาดาบเป็นอกีหน่ึงอาวธุที่เป็นสวนสาํคญัในการศกึสงครามเน่ืองจาก เป็นอาวธุที่มีความคลองตวั และ

พกพาสะดวก ดาบสําหรับตอสูนัน้ เรียกไดวามีหลากหลายประเภท หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมความ

เชื่อแนวคิดของแตละเมืองนอกจากน้ีดาบไมใชเพียงเป็นสิ่งที่นํามาตอสูไดเพียงอยางเดียวแตยังมีดาบที่ใช

ประโยชนในทางดานอื่นๆซึ่งในการใชแตกตางกันอยางสิน้เชิงเมื่อเปรียบเทียบจากดาบทัว่ไป ดาบที่กลาวถึงนัน้

มีแสงญานุภาพมากกวาการรบในสงคราม นํามาซึ่งเกียรติยศ เป็นดาบคูบานคูเมือง ซึ่งเรียกขานกันในนาม พระ

แสงราชศัสตราประจําเมืองกําแพงเพชร มีความเชื่อกันวา เป็นดาบวิเศษแสดงถึงพระราชอํานาจสูงสุดของพระ

มหากษตัริยในการปกครองบานเมือง ในสมัยนัน้ 

ประเภทของดาบโบราณ

         ดาบไทยในอดีตที่ผานมาถูกสรางขึ้นมารวมกับศาสตราวุธอื่นๆ เชน หอก ทวน เป็นตน เพื่อใชในการรบ

ป องกันชาติบานเมืองจากศัตรูผูรุกราน ใชในการรบเพื่อขยายอาณาเขตดินแดน กระทัง่ใชในการรบเพื่อกอบกู

เอกราชของชาติ หรือมีไวเพื่อป องกันตัวเอง นับตัง้แตสมัยกรุงสุโขทัย ลพบุรี อยุธยาเรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสิ

นทร มีชางตีดาบฝีมือดีเกิดขึ้นทุกยุคสมัย รูปแบบของดาบในแตละยุคจึงแตกตางกันไปตามความตองการของผู

ใช ซึ่งสวนใหญก็คือกองทัพเพื่อใชในการรบและรองลงมาคือ คนชาวบานทัว่ไปที่มีไวเพื่อป องกันตัว ดาบพระแสง

ราชศัสตรานัน้มีการพิจารณาจากรูปพรรณของตัวดาบวามีลักษณะเป็นดาบของลานนา คนลานนา มักมีดาบ

ประจํากาย เพื่อใชในโอกาศตางๆ ดาบลานนามีหลายชนิดแบงแยกตามลักษณะปลายดาบ เชน ปลายบัว ปลายใบ

ขาวใบคา ซึ่งเป็นลักษณะของดาบทางภาคเหนือตอนบน จึงไปสอดคลองกับหนังสือวิถีศาสตราและการให
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สัมภาษณของอาจารยสันติ อภัยราช (การสัมภาษณ, 3 กันยายน 2564) ที่มีการกลาวถึงลักษณะของดาบวามีองค

ประกอบเหมือนดาบทางภาคเหนือซึ่งรวมไปถึงจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีลักษณะที่กลาวถึงคือ มีฝักเป็นทองคํา

ดามจับเป็นไมหอม สวนเลมดาบเป็นเหล็กกลาหรือเหล็กน้ําพี้ ทัง้น้ีการรวบรวมขอมูลจึงเป็นสวนของดาบลานนา

โดยดาบลานนาหรือที่เรียกวาดาบเมืองนัน้มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากดาบไทย ดาบญี่ป ุน หรือดาบของ

ชนชาติอื่นๆ ไมวาจะเป็นลักษณะของใบดาบก็ดี ลักษณะของฝักดาบก็ดี ลักษณะของเหล็กที่ใชตีเป็นใบดาบก็ดี

ทัง้หมดนัน้จะสงผลตอการใชงาน ซึ่งหากไดศึกษาใหละเอียดลึกซึ้งแลว เราอาจจะไดองคความรูดาน

ประวัติศาสตรชาติพันธุจากการศึกษาดาบก็เป็นได

         เน่ืองจากในอดีตกาล ผูคนในดินแดนลานนาตลอดจนดินแดนที่อยูเหนือขึ้นไป เชน เชียงตุง สิบสองปันนา

ลวนแตมีการไปมาติดตอกันเป็นประจํา แตละพื้นที่มีลักษณะทางภูมิศาสตรและธรณีวิทยาที่แตกตางกันไป จึง

ทําใหมีของดีของงามไมเหมือนกัน เหมือนกับวัสดุที่ใชทําดาบก็เชนกัน ดังมีคํากลาววา “เหล็กดี เหล็กเมืองหนอง

” หมายถึง เหล็กที่ดีมีคุณภาพสําหรับตีเป็นใบดาบ ตองเป็นเหล็กจากเมืองหนองหรือหนองอินเล ประเทศพมา

ซึ่งก็คือพื้นที่ของกลุมชาวไทใหญหรือรัฐฉานในปัจจุบันนัน่เอง

         ดาบลานนามีเอกลักษณ ลักษณะการใชงาน และสามารถแบงประเภทดาบไดดังน้ี

         1. ประเภทของดาบ ครูธนชัย มณีวรรณ แบงประเภทของดาบตามยุคสมัยได ดังน้ี

             1) ดาบสูศกึสงคราม คอื ดาบที่ใชสูรบในศกึสงคราม มีความแขง็แรง ทนทาน แตไมยาวใหญมากเหมอืนใน

ปัจจุบัน เพราะตองการความแข็งแรงในการเขาปะทะ

             2) ดาบใชงาน คอืดาบที่นํามาใชงานจรงิ ๆ นอกเหนือจากการใชงานในศกึสงคราม ดาบประเภทน้ี พบได

ทัว่ไปในอดีต ไมวาจะเป็นดาบที่พอคาวัวตาง มาตางใชพกพาเวลาเดินทางไปคาขายก็จะมีไวเพื่อป องกันตัว หรือมี

ไวกับบานเรือนเพื่อใชป องกันตัว ขมขวัญใหโจรผูรายครัน่คราม หรือจะเป็นดาบชะตาที่เป็นดาบประจําตัวของ

ผูชายในอดีต รวมไปถึงการใชงานสารพัดประโยชน เชน ใชไปดายหญา ฟันตนไม ฯลฯ

             ดาบที่เป็นที่รจูกัและสนใจกนัมากในกลมุของดาบใชงานคอื ดาบชะตา เป็นดาบประจาํตวัของชายหนมุชาว

ลานนาในอดีต ผูชายชาวลานนามักจะมีดาบประจําตัวเพื่อเป็นสิ่งเสริมมงคลชีวิต

             ดาบชะตานัน้จะมีลกัษณะปลายดาบ ความยาว สี ของเชอืกดาบแตกตางกนัไป ตามแตดวงชะตาของเจา

ของ ซึ่งจะมีโฉลกดาบกํากับไวเพื่อเลือกความยาวดาบที่ดีตอคนเป็นเจาของ

             3) ดาบของที่ระลกึ เมื่อถงึยคุที่การทองเทีย่วเริม่ไดรบัความนิยม ดาบจรงินัน้ไมสามารถพกพาไปไหนมา

ไหนไดเพราะถือเป็นอาวุธ อีกทัง้ความนิยมในการสรางดาบชะตาก็แทบจะหมดไปแลว จึงเกิดการสรางดาบของที่

ระลึกขึ้นมา

             ดาบที่ระลึกน้ีทําจากเหล็กและไมเหมือนดาบจริง แตฝีมือในการสรางดาบนัน้คอนขางหยาบ ไมประณีต

อยางไรก็ตาม ดาบในกลุมน้ีก็ยังมีความสําคัญตอกลุมของคนทรงเจาหรือที่เรียกวา มาขี่ ในพิธีฟ อนผี กลุม
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คนทรงก็จะใชดาบเหลาน้ีในการฟ อน

         สวนทศันะของครูพรชยั ตยุดงนัน้เหน็วาสามารถแบงประเภทดาบเป็น 3 ประเภท คลายๆ  กบัทศันะของครู

ธนชัย คือ

         1. ดาบยศ คือ ดาบที่ใชประกอบบรรดาศักดิ ์ของชนชัน้ปกครอง มีทัง้ใชออกรบไดและประกอบฐานะเจาผู

ปกครองแควนและอาณาจักรนัน้ ๆ ดาบยศมักประดับดวยเงิน ทอง นาค อัญมณี งา และของมีคาตาง ๆ ดวยฝีมือ

อันประณีตสวยงาม มักพบใชในงานราชาภิเษกและโองการแชงน้ํา (พิธีดื่มน้ําสาบานของเสนาอํามาตย) การ

บวงสรวงเทวดาอารักษเมือง เป็นตน

         2. ดาบชะตา คอื ดาบที่พลเรอืนใชทัว่ไปมีทัง้หวายลวนและประกอบปลอกเงนิ ปลอกทองแดง สาํริด เขา งา

ใชในศึกสงครามและในพิธีตางๆ ตามความเหมาะสม เชน พิธีขึ้นบานใหม แตงงาน งานศพ เป็นตน

         3. ดาบใช คือ ดาบที่เหมาะสําหรับใชงานเฉพาะ เชน เดินทางไกล คาขาย ใสขันครู หรือใชฟ อน มีทัง้ดาบ

จําลองและดาบใชจริง อาจไมตองอิงโฉลก แตใหเหมาะกับงาน มักจะมีขนาดเทากับดาบที่ใชในการรบจริง ๆ

(เทศบาลตําบลน้ําแพรพัฒนา, 2556)

         อาวธุสกลุชางลานนาหรอืดนิแดนภาคเหนือของไทยในปัจจบุนั ในอดตีชาวสยามหมายรวมดนิแดนแหงน้ีเป็น

หัวเมืองลาวเชนเดียวกับลานชางลานนามีประวัติศาสตรความเป็นมากวา 700 ปี เคยมีความรุงเรืองมากในชวง

สมัยราชวงศมังราย (พ.ศ. 2439-2303) กอนที่จะตกเป็นประเทศราชของพมาเป็นเวลากวา 200 ปีตอมาชวงตน

พุทธศตวรรษที่ 25 ลานนาไดเขามาเป็นประเทศราชของสยามจนกระทัง่สมัยรัชกาลที่ 5 ผลจากการปฏิรูปการ

ปกครองทําใหลานนากลายเป็นสวนหน่ึงของรัฐสยามโดยสมบูรณสืบเน่ืองมาจนถึงยุคปัจจุบันเน่ืองจากลานนาเคย

อยูในสภาพ“เมืองราง” ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 จากศึกสงครามกับพมาปรากฏการณ“เก็บผักใสซา เก็บขา

ใสเมือง” หรือการทําสงครามกวาดตอนไพรพลจากดินแดนใกลเคียงอาทิ เชียงตุง เมืองยองสิบสองปันนาหัวเมือง

ไทใหญ ฯลฯ โดยผูนําลานนายุคนัน้นับเป็นการฟ้ืนฟูบานเมืองขึ้นมาอีกครัง้มูลเหตุดังกลาวทําใหลานนาเต็มไป

ดวยผูคนหลากหลายตางชาติพันธุไมวาจะเป็นไทใหญ ลื้อยอง ภายใตปฏิสัมพันธที่ผูคนเหลาน้ีมีตอกัน

กระบวนการหลอมหลวมจนกลายมาเป็น“คนเมือง”นับเป็นปรากฏการณทางประวัติศาสตรรวมที่สําคัญของผูคน

และสังคมในดินแดนแหงน้ี ดังที่กลาวมา ศาสตราวุธอันเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยูในลานนาจึงแตกตาง

หลากหลายไปตามชาติพันธุตางๆทัง้ในเขตพื้นราบและกลุมชาติพันธุบนที่สูงบอยครัง้ที่อาวุธปรากฏลักษณะแบบ

สกุลชางลานชางและสกุลชางภาคกลางรวมอยูดวยกระทัง่อาจกลาวไดวากรณีของลานนาเป็นเรื่องยากที่จะหา

เอกลักษณอันแทจริงของอาวุธในดินแดนแหงน้ี

         ดาบลานนาสกลุชางไท สกลุชางไทหรอืเรยีกกนัอกีชื่อหน่ึงวาสกลุชางไตใชเรยีกขานงานชางแถบภาคเหนือ

ของไทย (ปริญญา สัญญะเดช, 2554, หน า 95) ดาบลานนาบางเลมมีลักษณะผสมผสานระหวางดาบของคนไทใน

เขตพื้นราบกับกลุมชาติพันธุบนที่สูง ดังเชนดาบเลมน้ีที่มีใบแบบดาบเมืองซึ่งเป็นที่นิยมในแถบเมืองเชียงราย
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เชียงแสน และดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ในสวนของดามดาบหุมดวยแผนเงินและทองแดง ปลายดามเป็นหัวบัว

ขนาดใหญ ฝักดาบเป็นหลูบเงินรัดดวยวงแหวนเงินจํานวนมาก ตางไปจากดาบลาวที่มัก หลูบเงินแบบเกลีย้งทัง้

เลม ทัง้น้ีจํานวนวงแหวนเป็นตัวเลขมงคลที่ถูกโฉลกกับผูใช ปลายฝักดาบมีการประดับประดาดวยลวดลายเสน

เงินขด ซึ่งเป็นลักษณะความนิยมของเยาและมูเซอ

         นอกจากน้ีขอสงัเกตประการหน่ึงของดาบที่ไดรบัอทิธพิลจากกลมุชาตพินัธุบนที่สงูคอื เมื่อเกบ็ดาบเขาฝักแลว

มักเหลือพื้นที่ความยาวระหวางใบดาบกับตัวฟัก กลาวคือ ฝักดาบมักจะมีความยาวกวาใบดาบ ดังจะเห็นไดจาก

ดาบเลมน้ีดวยเชนกัน สิ่งน้ีจึงอาจแสดงถึงคานิยมเรื่องการประดับดาบใหสวยงามของผูใชมากกวาใหคุณคาใน

เรื่องรูปทรง และโครงสรางของใบดาบซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเก็บอยูในฝัก

         ดาบลานนาสกลุชางไท ดาบลกัษณะน้ีพบแถบเมอืงเชยีงราย เชยีงแสน รวมไปถงึลาวตอนบน โดยภาพรวมมี

ความคลายคลึงกับดาบลานนาสกุลชางไท กลาวคือ เป็นดาบที่ผสมผสานระหวางดาบของคนไทในเขตพื้นราบกับ

กลุมชาติพันธุบนที่สูง นอกจากน้ีที่ใบดาบยังปรากฏลักษณะเฉพาะแบบดาบสกุลชางลานชางนัน่คือ แนวกระดูก

ดาบบริเวณสันดาป ดามดาบถูกหุมดวยแผนเงินมีหัวบัวขนาดใหญที่ทายดาม ฝักดาบเป็นหลูบเงินรัดดวย

วงแหวนเงินและลวดลายประดับประดาดวยเสนเงินขด ซึ่งเป็นลักษณะที่นิมยมของเยาและมูเซอ (ปริญญา

สัญญะเดช, 2554, หน า 97)

         ดาบลานนาสกลุชางลื้อ ดาบลกัษณะน้ีพบมากแถบเมอืงลาํปาง เป็นดาบสกลุชางลื้อซึ่งมีจดุสงัเกตอยูที่บรเิวณ

หน าบาของดาบที่มักจะเก็บงานไดไมละเอียดนัก ทัง้น้ีเน่ืองจากคนลื้อมักใชดาบในการหัน่ ตัด และประกอบ

กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันตลอดเวลา กัน่ดาบ จึงตองมีขนาดใหญเพื่อความแข็งแรง ดวยเหตุน้ีที่หน าบา

ของดาบจึงมักพบรอยกระเดิดจากการใชงานอยูเสมอ ดาบเลมน้ีเป็นการหลูบเงินทัง้เลม ทัง้น้ีหากมีการขัด

ทําความสะอาดแลวจะไดสีออกแดงเหมือนนาก ดามดาบมีการประดับวงแหวนเงิน ใชเชือกหรือหวายมัดเพื่อใหจับ

ถือไดถนัดมือ เป็นดาบที่สามัญชนใชกันทัว่ไป (ปริญญา สัญญะเดช, 2554, หน า 99)

         ดาบลานนาสกลุชางลานนาตอนลาง เป็นดาบที่มีความยาวเป็นพเิศษ พบการกระจายตวัตัง้แตเมอืงลาํปางลง

มาจนถึงเมืองตาก สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร อันเป็นเขตวงปริมณฑลทางอํานาจของกรุงเทพฯ ในชวงตน

รัตนโกสินทร บางครัง้ยังพบดาบลักษณะน้ีกระจายตัวไปถึงชายขอบดินแดนลานนาตอเน่ืองกับลานชางดวย

         ลกัษณะสาํคญัคอื ใบคาบที่เป็นรปูทรงแบบดาบไทยภาคกลาง สะทอนการไดรบัอทิธพิลดาบสกลุชางอยธุยา

ใบดาบเลมน้ียังมีปรากฏลายหยักคลื่นบริเวณใกลปลายคมและคอของสันดาบ สันนิษฐานวา เป็นสัญลักษณของ

“นาค” สัตวมงคลของคนลานนา ทัง้น้ีหากเป็นในเขตวัฒนธรรมฮินดู-พุทธที่เครงครัดกวาเชนลุมแมน้ําเจาพระยา

ตอนลาง สัญลักษณน้ีอาจตีความไดเป็น “วัชระ” อาวุธของพระอินทร

         ในสวนของดามดาบเป็นการหมุเงนิประดบัวงแหวนเงนิ ฝักดาบเป็นหลบูเงนิเกลีย้งทัง้ฝัก บางครัง้พบวา มี

การหลูบคํา (หุมทองคํา) ดวย เน่ืองจากเป็นดาบที่มีความยาว รูปทรงสงางาม ตามลักษณะน้ีจึงมักใชเป็นเครื่อง
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ประดับยศเจานาย โดยเฉพาะกลุมเจานายลานนาในชวงราวตนพุทธศตวรรษที่ 25 สําหรับดาบเลมน้ีสันนิษฐานวา

มีอายุราว 150 ปี (ปริญญา  สัญญะเดช, 2554, หน า 101)

         ดาบลานนาสกลุชางไทใหญ เป็นดาบสกลุชางไทใหญที่มีพื้นที่การกระจายตวัอยูในดนิแดนลานนาอยางกวาง

ขวางและอาจมีลักษณะแตกตางกันไปตามแตละพื้นที่ อยางไรก็ตามเอกลักษณรวมของคาบสกุลชางน้ีอยูที่ใบดาบ

ที่มีปลายโคงมนเรียกกันวา“ ปลายบัว” อาจเป็นเพราะรูปทรงละมายดอกบัว ซึ่งบางทฤษฎีที่กลาววา“ปลายบัว”

เป็นคําที่เพีย้นเสียงมาจากคําวา “ปลายปัว” และคําวา“ บัว” หมายถึง งูใหญ หรือพญานาค จึงนาจะหมายถึง

ดาบที่มีลักษณะคลายงู

         ลักษณะสันดาบของกลุมไทใหญมีหลายรูปแบบทัง้แบบที่ผายออกเป็นหน าจัว่ สันโคงมนเล็กน อยหรือแบบ

เรียบๆ ก็มี สําหรับดาบเลมน้ีมีสันดาปแบบโคงมน ดามดาบประกอบขึ้นจากงาชาง รูปทรงหน าตัด มีการหุมเงิน

ประดับดวยวงแหวนเงินในรูปแบบที่เรียบงาย ในสวนของฝักเป็นหลูบเงินรัดดวยวงแหวน ประดับประดาดวย

ลวดลายเฉพาะซึ่งอาจเป็นลวดลายมงคล ลายยันต หรือทําขึ้นตามจินตนาการของชางก็เป็นได

         ดาบเลมน้ีมอีายุราว 50 ปี แมจะไมเกาแกนัก หากแตก็สะทอนวฒันธรรมการใชดาบในวถิีชวีติของกลมุคนไท

ในลานนาและดินแดนใกลเคียงเชนรัฐฉานของพมาที่สูญหายไปชากวาพื้นที่อื่นๆ (ปริญญา สัญญะเดช, 2554,

หน า 103)

         ดาบลานนาทรงหน าจรด ดาบลานนาบางเลมมีลักษณะผสมผสานกันจนไมสามารถระบุสกุลชางอยางหน่ึง

อยางใดไดอยางชัดเจน ดังเชนดาบที่พบที่เชียงใหมเลมน้ี ลักษณะใบดาบเป็นทรง “หน าจรต” หรือ “หัวปลาหลด

” ตามขนบดาบไทยภาคกลางที่ใบดาบปรากฏลายหยักคลื่น หรือลายนาค ซึ่งอาจตีความไดถึงสัญลักษณ “วัชระ”

ดามดาบเป็นงาชางประดับเงินหากพิจารณาอยางเผินๆ ดูคลายคลึงกับ “ดามพริก” แบบลานชางสกุลชางจําปาสัก

โดยที่อาจมีความเกี่ยวของกันทางใดทางหน่ึงหรือเป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นได

         ดาบลกัษณะน้ีเป็นดาบที่พบทัว่ไปทัง้ในเชยีงใหม ลาํพูน ลาํปาง แพร นาน ถอืเป็นดาบที่ใชกนัทัว่ไปของคน

ลานนา การที่ดาบมีการกระจายตัวอยางกวางขวางอาจเป็นเพราะดาบไดเดินทางตามเสนทางการคาของผูคนสมัย

โบราณ (ปริญญา สัญญะเดช, 2554, หน า 105)  

         ดาบลกัษณะน้ีเชื่อวาดีโดยกลมุชางไทใหญเมอืงเชยีงใหม เป็นดาบที่พบเหน็ไดทัว่ไป มีขนาดกะทดัรดัไมยาว

นัก ถือเป็นดาบที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในดินแดนลานนาตอเน่ืองเขามาจนถึงภาคกลางตอนบนแถบเมือง

นครสวรรค ชัยนาท สาเหตุที่การกระจายตัวของดาบลักษณะน้ีเป็นไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม

แนวทิศเหนือ-ใต นัน้ สันนิษฐานวา เป็นผลจากเสนทางการคาทางน้ําตามสายน้ําปิง-แมน้ําเจาพระยา ในยุคกอน

ที่ทางรถไฟจะตัดขึ้นไปถึงเชียงใหม (พ.ศ.2464) นอกจากน้ียังรวมไปถึงการคาระหวางลานนากับเมาะละแหมง

ของพมาในยุคที่การทําไมสักยังรุงเรือง ดวยขนาดของดาบที่กะทัดรัดพกพาสะดวกเหมาะกับการเป็นอาวุธติด

กาย ดาบจึงเดินทางมาพรอมกับการคา พบการใชงานของดาบลักษณะน้ีตอเน่ืองมาจนกระทัง่ทศวรรษ 2
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480-2500

         ดาบเลมน้ีมีปรากฏตวัเลข 1938 อยูที่ทายดามดาบ ซึ่งอาจตคีวามไดวาเป็นเลขมงคลของผูเป็นเจาของหรอื

อาจเกี่ยวของกับปีคริสตศักราช เน่ืองจากดาบลักษณะน้ีเคยใชกันอยูในกลุมพอคาขามพรมแดนในชวงสมัยอาณา

นิคม (ปริญญา สัญญะเดช, 2554, หน า 107)  

         สรุปไดวา ดาบไทยในอดีตที่ผานมาถูกสรางขึ้นมารวมกับศาสตราวุธอื่นๆ เชน หอก ทวน เพื่อใชในการรบ

ป องกันชาติบานเมืองจากศัตรูผูรุกราน ใชในการรบเพื่อขยายอาณาเขตดินแดน กระทัง่ใชในการรบ เพื่อกอบกู

เอกราชของชาติ หรือมีไวเพื่อป องกันตัวเอง นับตัง้แตสมัยกรุงสุโขทัย ลพบุรี อยุธยา เรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสิ

นทร นอกจากน้ีดาบแตละชนิดแตละประเภทก็มีลักษณะแตกตางกันไปแตละยุคแตละสมัย แตละพื้นที่ในสมัย

กอนจะมีจุดเดนไมเหมือนกัน ดาบสวนใหญก็เอาไวใชรบ และรองลงมาก็คือ ดาบของชาวบานซึ่งมีไวเพื่อป องกัน

ตัวเอง 

วิธีการตีดาบ

         การตีดาบของไทยกไ็ดรบัความนิยมอยางมากมาตัง้แตสมยัโบราณ เพราะไทยเป็นประเทศแรกทีท่าํการตีดาบ

ซึ่งการตีดาบนัน้ก็จะแตกตางกันออกไป เพราะในสมัยกอนประเทศไทยตีดาบเพื่อเป็นอาวุธในการปกป องประเทศ

รบกับขาศึก และยังใชเพื่อการทําอาชีพอีกดวย เพราะในสมัยกอนนัน้เราใชดาบในการเอาไวตัดผักตาง ๆ และยัง

ไดใชประโยชนตาง ๆ จากดาบอีกดวย และยังมีการรับจางตีดาบเป็นอาชีพในสมัยกอนอยางมากดวย

(Yearoftheblacksmith, 2560)

         ซึ่งดาบในสมยักอนนัน้ไดรบัความนิยมอยางมาก เพราะวาดาบของแตละเมอืงนัน้จะมีรปูทรงการออกแบบที่

ตางกันออกไป ซึ่งถือวาเป็นอาชีพหลักๆของคนในสมัยนัน้เลยก็วาได นอกจากนัน้แลวเรายังสามารถนํามาใช

ประโยชนไดหลายอยางอีกดวยในสมัยนัน้ เพราะถาบานใครมีดาบนัน้ถือวาตัดอะไรก็ไดและยังสามารถป องกันตัว

อริราชศัตรูได ในสมัยกอนการตีดาบใหมีความคมและออกมาเงางามไดนัน้ ตองมีเหล็กที่ดีและสามารถทนทาน

กับการตีไดในแตละครัง้ และตองมีชางตีดาบที่เกงเพราะถาไดชางตีดาบที่เกงแลว ไมวาดาบจะเป็นอะไรหรือวัสดุ

จะดีแคไหนก็จะไดดาบที่ดีออกมา แตถาไดชางที่ไมมีฝีมือมาตี ดาบนัน้ก็เหมือนดาบที่ไมมีคุณภาพนัน้เอง

         กระบวนการทาํดาบเป็นสวนสาํคญัที่จะรงัสรรคอาวธุออกมาเพื่อนํามาใชประโยชน โดยตองมีวตัถดุบิในการ

ประกอบแตละสวนใหเกิดเป็นรูปรางของดาบขึ้นมาได ตามประวัติที่มีการกลาวถึงวัสดุของดาบพระแสงราช

ศัสตรา ที่มีสวนประกอบแตละสวนดังน้ี ฝักดาบเป็นทองคําแท สวนดามดาบเป็นเหล็กกลาหรือเหล็กน้ําพี้ ซึ่ง

เหล็กน้ําพี้ เป็นบอแรที่ขางในเป็นแรเหล็กกลาที่มีโครงสรางระดับโมเลกุลที่ประกอบดวยธาตุคารบอนหลากหลาย

ทําใหเมื่อนํามาเผาและตีทํามีดจะไดมีดที่แข็งแกรงทนทานกวาที่ทําจากแรเหล็กทัว่ๆ ไป ภาควิชาวิศวกรรม

โลหการ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
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กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกรมวิทยาศาสตรทหารบก ไดเคยนําตัวอยางสินแรจากจากบอพระแสง

และบอพระขรรคไปทําการทดลองเพื่อวิเคราะหหาคุณสมบัติตางๆ ดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร พบวา

(เทศบาลตําบลน้ําแรพัฒนา, 2564) แรเหล็กน้ําพี้มีองคประกอบของแรธาตุที่หาไดยาก เป็นแรเหล็กที่มีคุณสมบัติ

พิเศษเฉพาะตัว มีความแข็งและเหนียวเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะออนในแข็งนอก

         วธิีการทาํดาบเหลก็น้ําพี้นัน้ มีขัน้ตอนคอนขางซบัซอน แตก็นาศกึษาไวเพราะเป็นสิง่ที่นาสนใจและเป็นการ

สืบทอดภูมิปัญญาชนรุนกอนไวดวย ขัน้ตอนการทําดาบเหล็กน้ําพี้มีดังน้ีคือ

         1. นําแรเหล็กน้ําพี้ไปทําเป็นรูปรางที่ตองการเสียกอนดวยวิธีการเรียกกันวาผนึกดาบน้ําพี้ โดยชางเองจะ

เป็นผูกําหนดรูปทรงและน้ําหนักวาควรจะมีรูปทรงและน้ําหนักประมาณเทาไหร ซึ่งตองใชความชํานาญและการ

คํานวณจากประสบการณของชาง แตสําหรับบางเลมที่ผูมาสัง่ทําอาจจะกําหนดน้ําหนักตามตองการใหทําก็ได ขัน้

ตอนน้ีใชเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง

         2. เมื่อไดเหลก็น้ําพี้ผนึกเป็นรปูทรงตามตองการแลวก็จะนําไปเผาใหเหลก็แดงและรอนดวยเตาเผา จากนัน้

ก็จะนําออกมาตีขณะที่ยังรอนและแดงอยู ในขัน้ตอนของการตีใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมงและใชชางในการทําดาบ

น้ําพี้แตละเลม 2 ถึง 3 คน

         3. ขัน้ตอนตอมาคือการตกแตงใหสวยงามดวยการขัดดวยตะไบหรือเครื่องเจียร ใหเกิดความคมแวววาว

และสวยงาม ขัน้ตอนน้ีใชเวลาประมาณครึ่งชัว่โมง

         4. ขัน้ตอนตอมาคอืการลงลายตวัดาบเหลก็น้ําพี้และอาจจะเป็นการลงอคัระคาถาตาง ๆ ใหเกดิความขลงัตาม

ความเชื่อดวย แตถาลูกคาตองการใหใสลายที่ยากขึ้นก็ยอมได โดยขัน้ตอนน้ีจะใชเวลาอยางตํ่าครึ่งชัว่โมงขึ้นกับ

ความยากงายของลวดลาย

         5. ขัน้ตอนสุดทายจะเป็นการขัดเพื่อใหเกิดความเรียบรอยสวยงามอีกครัง้ แลวจึงนําไปรมดําก็จะไดดาบ

เหล็กน้ําพี้ที่เป็นเอกลักษณสวยงามและมีคุณคาตามที่ไดทํากันมาแตโบราณ

         ดาบเหลก็น้ําพี้นัน้มีแหลงการทาํอยูจงัหวดัอตุรดติถ ซึ่งมีแหลงแรน้ําพี้อยูที่น่ีเพยีงแหงเดยีวในประเทศไทย

ทําจากเหล็กน้ําพี้ 100% บริสุทธิ ์ ซึ่งมีขนาดและราคาแตกตางออกไป อีกทัง้ยังมีมีดเหล็กน้ําพี้เป็นสินคาอีกอยาง

ที่ทําขายดวย (Yearoftheblacksmith, 2560)

         สรุปไดวา การตีดาบเป็นที่นิยมสมัยโบราณ เพราะดวยวัสดุอุปกรณที่สะดวกและหางายในยุคสมัยกอนนัน้

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ตีดาบเอง ซึ่งการตีดาบจะแตกตางกันออกไป เพราะประเทศไทยตีดาบ เพื่อมาเป็น

อาวุธรบและมาปกป องประเทศ และยังมาใชในการประกอบอาชีพ เพราะในสมัยกอนนัน้เราใชดาบในการเอาไว

ตัดผักตาง ๆ และยังไดใชประโยชนตางๆจากดาบอีกดวย และยังมีการรับจางตีดาบเป็นอาชีพในสมัยกอนอยาง

มากดวย ซึ่งดาบในสมัยกอนนัน้ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะวาดาบของแตละเมืองนัน้จะมีรูปทรงการ

ออกแบบที่ตางกันออกไป ซึ่งถือวาเป็นอาชีพหลักๆของคนในสมัยนัน้เลยก็วาได เพราะเรายังสามารถนํามาใช
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ประโยชนไดหลายอยางอีกดวยในสมัยนัน้

บทสรุป

         ในยคุรชัสมยักรงุรตันโกสิทรที่มีการกอสงครามอยูบอยครัง้ โดยมีกาํแพงเพชรเป็นเมอืงหน าดานในการออก

ศึก ซึ่งการทําศึกจะตองมีการใชศาสตราวุธในการป องกันตัว และที่เห็นไดชัดและพบไดงายคือดาบเน่ืองจากมีการ

สรางขึ้นอยางแพรหลายและหาวัสดุไดงาย อีกทัง้ดาบเป็นประโยชนหลายดาน เชนการทําครัว ป องกันตัว แสดง

ยศ หรือเป็นของที่ระลึก ดาบที่แสดงถึงอาญาสิทธิ ์ที่อยูเป็นดาบคูบานคูเมืองประจําจังหวัดกําแพงเพชร นัน่ก็คือ

ดาบพระแสงราชศัสตรา โดยมีพื้นเพจากดาบประจําตระกูลพระยากําแพงที่ตกทอดรุนสูรุนจนถูกแตงตัง้เป็นดาบ

ประจําเมือง โดยตัวดาบนัน้มีลักษณะเป็นฝักทองทัง้เลม ดามจับเป็นไมหอม ปลายดาบเป็นเหล็กกลา ซึ่งยังบอก

อีกวาเป็นดาบที่มีลักษณะของดาบลานนา โดยมีการแยกประเภทของดาบเป็นดาบของที่ระลึก ดาบยศ ดาบสง

คราม ดาบชะตา ดาบใชโดยดาบแตละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกตางกันอยางสิน้เชิงทางรูปลักษณ แตดวยวิธี

การตีดาบนัน้มีมาแตโบราณทัง้ยังแสดงถึงความแตกตางของความสามารถของชางตีโดยขัน้ตอนจะมีการนําแร

น้ําพี้มาเปลี่ยนรูปราง และกําหนดลวดลาย แลวลงน้ําหนักการตีอยางพอเหมาะ ตอมาก็ถึงคราวของการ

ทําลวดลายใหสวยงาม พรอมลงอัครอาคมแสดงถึงความศักดิส์ิทธิ ์สุดทายนําดาบไปรมดําเพื่อใหตัวดาบมี

เอกลักษณเฉพาะตัว

คําสําคัญ : ดาบพระแสง,ดาบโบราณ,พระแสงราชศัสตรา

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ดาบโบราณเมืองกําแพง_ตําบลในเมือง

_อําเภอเมืองกําแพงเพชร_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2103&code_db=610001&code_type=01
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