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เรื่อง บายศรีเอกลักษณงานศิลป  ถิ่นกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         บายศรี เป็นของสงูที่มีคาของคนไทย ตัง้แตโบราณจนถงึปัจจบุนั ตัง้แตเกดิจะจดัทาํขวญั ซึ่งจะตองมีบายศรี

เป็นองคประกอบสําคัญในพิธี นอกจากนัน้แลว “บาย” ภาษาเขมร แปลวา ขาวสุก ภาษาถิ่นอีสาน แปลวา จับตอง

หรือสัมผัส “ศรี” เป็นคํามาจากภาษาสันสกฤตตรงกับ ภาษาบาลี วา “สิริ” แปลวา มิ่งขวัญคําวา “บายศรี” จึง

แปลวา ขาวขวัญ หรือ สิ่งที่ นาสัมผัสกับความดีงาม (ความหมายของชาวอีสาน) บายศรี ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน แปลวา “ขาวอันเป็นสิริ” ขวัญขาว หรือภาชนะใสเครื่องสังเวยในโบราณ  มีการเรียกพิธีสูขวัญ

วา บาศรี เหตุที่เรียกวา บาศรี เน่ืองมาจากเป็นพิธีสําหรับ บุคคลชัน้เจานายผูใหญทํากัน จึงมีคําวา บา อยูดวย
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“บา” ในภาษาโบราณอีสานใชเป็นคํานําหน าเพื่อใชเรียกเจานาย เชน บาทาว บาบาว บาคราญ เป็นตน สวนคําวา

ศรี หมายถึง ผูหญิงและสิ่งที่เป็นสิริมงคล บาศรี จึงหมายถึง การทําพิธีที่เป็นสิริมงคลนัน่เอง แตปัจจุบันน้ี คําวา

บาศรี ไมคอยนิยมเรียกกันแลว มักนิยมเรียกวา บายศรี เป็นสวนมาก (ปติกร บุญมี, 2562)

         คาํวาบายศรีในภาคเหนือจะเรยีกบายศรีวา "ใบสี", "ใบสรี" หรอื "ใบสีนมแมว" และจะเรยีกพานบายศรีวา ขนั

ใบสี เพราะชาวลานนาจะเรียกพานวา ขัน แลวเรียกขันวา สลุง ในปัจจุบันบายศรีแยกเป็น 4 ประเภท คือ

         1. บายศรีหลวง

         2. บายศรีนมแมว

         3. บายศรีปากชาม

         4. บายศรีกลวย

         สวนในภาคอีสานจะเรียกบายศรีวา "พาบายศรี", "พาขวัญ" หรือบางทองถิ่นเรียกวา "ขันบายศรี" ในภาค

อีสานจะแยกบายศรีออกเป็น 3 ประเภท คือ

         1. พาขวัญ

         2. พาบายศรี

         3. หมากเบ็ง

        ในสวนภาคอีสานที่มีเชื้อสายของเขมรจะมีการเรียกบายศรีวา "บายแสร็ย" ซึ่งแบงออกเป็น 3 ประเภทเชน

กัน คือ

         1. บายแสร็ยเดิม (บายศรีตน)

         2. บายแสร็ยเถียะ (บายศรีถาด)

         3. บายแสร็ตจาน (บายศรีปากชาม) 

บายศรีสูขวัญ

         บายศรีสูขวัญ กลาวกันวา พิธีบายศรีสูขวัญมาพรอมกับพราหมณทมิฬชานอินเดียที่อพยพมาสูสุวรรณภูมิ

หนังสือเกาที่พบซึ่งออกในสมัยพระเจาอูทองกลาวไววา บายเป็นภาษาเขมรแปลวาขาว ขาวอันเป็นสิริมงคล ขาว

ขวัญ กลาวคือ ขาวที่หุงปรุงรสโอชาอยางดีเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องสังเวยใหเทวดาโปรด พิธีใดที่เป็นพิธีเทวดา

โดยตรง หรือตองการที่จะอัญเชิญเทวดามาเป็นประธาน ตองหาของสังเวยที่ดีและมีสีสะดุดตา ชาวทมิฬจึงมี

เคล็ดลับความเชื่อในขาวที่ยอมสีตามสีประจําองคเทวดา รวมถึงใชสีลอเทวดาฝายรายใหไปรวมตางหากไมใหมา

ทําอัปมงคลใหโทษแกมณฑลพิธีและบุคคล ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกับทมิฬไดมีความเป็นมาอยาง

เดียวกัน เน่ืองจากไดมีการถายทอดวัฒนธรรมตาง ๆ แกกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพิธีบวงสรวงเทวดา มีขนมตม

ขาว มะพราวออน กลวย ขาวยอมสี เชนขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวแดง ก็นํามาใชในพิธีไทยอยางชัดเจน

นอกจากน้ีภาชนะบายศรีตองเป็นกระทงสําหรับบรรจุอาหาร ภายหลังเอาพานซอนกันขึ้นไปแลวเอาของตัง้บน
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ปากพาน เมื่อมีการถายทอดมาที่ประเทศไทย กระทงใบตองก็ถูกประดิดประดอยใหสวยงามเป็นกระทงเจิม ซึ่ง

ประดับประดาตกแตงที่ปากกระทงใหมีความงดงามมีกระจัง มียอดแหลมตามศิลปะแบบไทย พิธีบายศรีสูขวัญ

หรือหลายทองถิ่นในภาคอีสานจะเรียกวาสูขวัญหรือสูดขวัญ ตามความเชื่อของคนไทยเชื่อกันวาคนที่เกิดมามี

ขวัญประจํากายมีหน าที่ในการพิทักษรักษา ขวัญเป็นเหมือนพี่เลีย้งที่คอยดูแลประคับประคองชีวิต คอยเลีย้งดู

และติดตามไปทุกหนทุกแหง เป็นสิ่งไมมีตัวตนคลายจิตหรือวิญญาณแฝงอยูในตัวคนและสัตว ซึ่งขวัญตามความ

เชื่อทางพระพุทธศาสนาเชื่อวาในรางกายเรามี 2 สิ่งรวมกัน คือ รางกายและจิตใจหรือขวัญ “ขวัญ” คือความรูสึก

ถาขวัญของผูใดอยูกับตัว ผูนัน้จะมีความสุขกายสบายใจเป็นปกติ แตถาขวัญของผูใดหลบลี้หนีหาย ผูนัน้จะมี

ลักษณะอาการตรงกันขาม คนไทยจึงเชื่อวาพิธีสูขวัญเป็นพิธีหน่ึงที่จะชวยสงเสริม เพิ่มพลังใจใหเขมแข็ง เมื่อมี

ขวัญที่มัน่คง พลังใจที่เขมแข็งดีแลว ยอมสงผลใหการประกอบภารกิจหน าที่นัน้ ๆ บรรลุผลสําเร็จไดตามความ

มุงหมาย ซึ่งใหกําลังใจกันเมื่อมีความทุกขใจ หรือเสริมใหมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อมีความสุขความพอใจอยู

แลวก็สามารถทําได การทําพิธีสูขวัญอาจทําไดทัง้พิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาพราหมณ ซึ่งปัจจุบันก็

ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา

         พธิีบายศรีสูขวญั เป็นพธิีที่สาํคญัของชาวอสีาน เป็นเรื่องที่เกีย่วกบัขวญัและจติใจ เพื่อใหเกดิขวญัและกาํลงั

ใจที่ดีขึ้น การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอยาง จึงมีการบายศรีสูขวัญควบคูกันไปเสมอ เป็นการเรียกพลัง

ทางจิต ชวยใหมีพลังใจที่เขมแข็ง สามารถฟันฝาภัยพิบัติตาง ๆ ได การสูขวัญชวยทําใหเกิดมงคล ทําใหดํารงอยู

ดวยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึ้น และอาจดลปรารถนาใหผูที่เคราะหรายพนจากสรรพเคราะห  ทัง้ปวง ดวย

มูลเหตุแหงการสูขวัญ การประกอบพิธีบายศรีสูขวัญของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ ชวยกอให

เกิดขวัญและกําลังใจที่ดีขึ้น ซึ่งชาวอีสานเห็นความสําคัญทางจิตใจเป็นอยางมาก ดังนัน้ วิถีการดําเนินชีวิตแทบ

ทุกอยางจึงมักจะมีการสูขวัญควบคูกันไปเสมอ ทัง้พิธีบายศรีสูขวัญมีหลายรูปแบบ แลวแตวาจะจัดพิธีสูขวัญใน

เรื่องใด เชน การสูขวัญเด็ก การสูขวัญนาค การสูขวัญบาวสาว หรือจะเป็นการสูขวัญในเหตุที่ทําใหเกิดการเสีย

ขวัญ จิตใจไมดี เพื่อเรียกใหขวัญมาอยูกับเน้ือกับตัว สิ่งไมดีใหผานพนไป มีพลังใจที่ดี รวมทัง้การสูขวัญสัตว

และสิ่งตาง ๆ บายศรีจึงนับเป็นวัฒนธรรมที่ดี ควรแกการอนุรักษใหอยูสืบไปกับการบายศรีสูขวัญ นอกจกานัน้

บายศรียังเป็นการแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงในทางราชการ และเป็นการตอนรับอาคันตุกะผู

มาเยือน(ประเวศ วะสี, 2562) 

บายศรี

         บายศรี มกัจะเป็นองคประกอบที่สาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัวนัสาํคญัของชีวิต เชน เมื่อเราเกดิจะมีพธิีชวงขวญั

เดือนสําหรับเด็กทารก เป็นพิธีผูกขวัญสําหรับเด็กทารกแรกเกิด บายศรีสูขวัญในการรับน อง เมื่อเขาสถานศึกษา

เพื่อเป็นการเรียกขวัญที่คนไทยเชื่อวา เมื่อเกิดมา เราจะมีเทพพิทักษประจําตัว จําเป็นจะตองทําพิธีเรียกหรือบอก

กลาวใหรับรู โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน ประสบอุบัติเหตุ คนไทยจะนิยมทําพิธีเรียกขวัญเพื่อ
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เรียกขวัญ(จิตใจ) ของผูประสบเหตุใหกับมาอยูกับตัว เมื่อโตมาในชวงวัยรุนกาวสูวัยผูใหญ เราจะเห็นบายศรีใน

งานประเพณีบวชพระ ในชวงที่ทําพิธีทําขวัญนาค โดยเฉพาะในพิธีการแตงงานที่เป็นวันที่มีความสําคัญในชีวิตไม

แพวันอื่น ๆ ยอมตองมีพิธีบายศรีสูขวัญเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลใหแกชีวิตดวยนัน่เอง 

การเลือก และ การทําความสะอาดใบตอง

         ใบตองที่นํามาใชสาํหรบัทาํบายศรี มกันิยมใชใบตองจากกลวยตานี เน่ืองจากเป็นใบตองที่มีลกัษณะเป็นเงา

มันวาว เมื่อโดนน้ําจะยิ่งเกิดประกายสีเขียวเขมสวยงาม และที่สําคัญ ใบตองจากกลวยตานีจะมีความคงทน ไม

แตกงาย ไมเหี่ยวงาย สามารถนํามาพับมวนเป็นรูปลักษณะตาง ๆ ไดงาย และสามารถเก็บไวไดนานหลายวัน

หรือถารักษาโดยหมัน่พรมน้ําบอย ๆ ใบตองกลวยตานี จะสามารถคงทนอยูไดนานเป็นสัปดาหทีเดียวเมื่อได

ใบตองกลวยตานีมาแลว จะตองนํามาทําความสะอาดกอน โดยการใชผานุมๆ เช็ดฝ ุนละอองและสิ่งสกปรกตาง ๆ

ออกจากใบตองตามรอยของเสนใบไปในทางเดียว อยาเช็ดกลับไปกลับมา หรืออยาเช็ดขวางเสนใบเป็นอันขาด

เพราะจะทําใหใบตองเสียหาย มีรอยแตก และชํ้า ทําใหไมสามารถนําใบตองมาใชงาน (ปติกร บุญมี, 2562)

         การฉีกใบตองเพื่อเตรยีมทาํกรวยบายศรี คอืการนําใบตองที่ไดทาํความสะอาดเป็นที่เรยีบรอยแลว หยบิมาที

ละใบ แลวนํามาฉีกเพื่อเตรียมไวสําหรับมวนหรือพับ ทํากรวยบายศรี (ปติกร บุญมี, 2562) การพับหรือฉีกใบตอง

แบงเป็นสามประเภทคือ

         1. ใบตองสําหรับทํากรวยแม ฉีกกวางประมาณ 2 น้ิวฟุต

         2. ใบตองสําหรับทํากรวยลูก ฉีกกวางประมาณ 2 น้ิวฟุต

         3. ใบตองสําหรับหอ ฉีกกวางประมาณ 1.5 น้ิวฟุต

         ใบตองแตละประเภท ควรฉีกเตรยีมไวใหไดจาํนวนที่ตองการ กลาวคอืถาทาํพานบายศรี 3 ชัน้ ชัน้ละ 4 ทศิ

(4 ริว้) นัน่ก็หมายถึงวาจะมีริว้ทัง้หมด 12 ริว้ ในแตละริว้ จะประกอบดวยกรวยแม 1 กรวย และกรวยลูก 9

กรวย รวมทัง้สิน้ จะมีกรวยแม 12 กรวย และ กรวยลูก 108 กรวย นัน่เอง แสดงวาจะตองมีใบตองสําหรับ

ทํากรวยแม 12 ชิน้ ใบตองสําหรับทํากรวยลูก 108 ชิน้ ใบตองสําหรับหอ 120 ชิน้ นัน่เอง แตใบตองสําหรับหอ

จะตองเตรียมไวเพื่อหอริว้อีก คือใน 1 ริว้จะประกอบไปดวย กรวยแม 1 กรวย กรวยลูก 9 กรวย ซึ่งจะตองมา

หอรวมกัน ดังนัน้ จึงตองเพิ่มใบตองสําหรับหออีก 120 ชิน้ รวมเป็นใบตองสําหรับหอ 240 (ธรรมนูญ คงศิลา,

2562)

         การพบัหรอืหอกรวย คอื การนําใบตองที่ฉีกเตรยีมไวแลวสาํหรบัพบักรวย มาพบัขึ้นรปูใหสวยงาม โดยการ

พับกรวยแมและกรวยลูกจะมีลักษณะวิธีการพับเหมือนกัน คือ การนําใบตองมาพับมวนใหเป็นกรวยปลายแหลม

เพียงแตกรวยลูกจะมีการนําดอกพุด มาวางเสียบไวที่สวนยอดปลายแหลมของกรวยดวย เมื่อพับหรือมวนใบตอง

เป็นกรวยเสร็จในแตละกรวยแลว ใหนําลวดเย็บกระดาษ มาเย็บใบตองไวเพื่อป องกันใบตองคลายตัวออกจากกัน

แลวเก็บกรวยแตละประเภทไวจนครบจํานวนที่ตองการเมื่อไดกรวยแตละประเภทครบตามจํานวนที่ตองการแลว
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ก็นํากรวยที่ไดมาหอ โดยการนําใบตองที่ฉีกเตรียมไวสําหรับหอมาหอกรวย หรือเรียกอีกอยางวา หมผา หรือ

แตงตัวใหกรวยบายศรี (ปติกร บุญมี, 2562) จากนัน้ จึงหอริว้บายศรี โดยการนํากรวยแม และ กรวยลูกที่ไดหอ

กรวยไวเรียบรอยแลว มาหอมัดรวมเขาไวดวยกัน ที่นิยมทํากัน ใน 1 ริว้ จะประกอบดวย กรวยแม 1 กรวย

กรวยลูก 9 กรวย

วิธีการหอริว้ มีการหอคลายกับการหอกรวยแมหรือกรวยลูก

        แบงวิธีตามลักษณะงานหอบายศรีที่ไดเป็น 2 วิธี

        1. หอแบบตรง คอื การหอโดยเริม่ตนจากกรวยแม แลววางกรวยลกูไวดานบนกรวยแมเป็นชัน้ทบักนัขึ้นมา

หรือหันกรวยลูกเขาหาตัวผูหอ การหอแบบน้ี จะไดริว้บายศรีคอนขางตรง และในชวงตัวริว้ จะมีรอยหยักของ

ใบตองหอเรียกวา มีเกล็ด

        2. หอแบบหวาน คือ การหอ โดยเริ่มตนจากกรวยแม แตวางกรวยลูกไวดานลางของกรวยแมและวางซอน

ลงดานลางลงไปจนครบ หรือหันกรวยแมเขาหาตัวผูหอ โดยวางกรวยลูกลงดานลางจนครบนัน่เอง การหอแบบน้ี

จะไดริว้บายศรีเป็นลักษณะออนชอย งอน ออนหวาน เมื่อหอริว้จนเสร็จในแตละริว้แลว จึงนําริว้ที่ไดลงแชใน

น้ําผสมสารสมที่เตรียมไวประมาณ 20 นาที เพื่อใหใบตองเขารูปทรง อยูตัวตามที่ไดพับและหอ จากนัน้ จึงนําไป

แชในน้ําผสมน้ํามันมะกอกตอไป เพื่อใหริว้มีความเป็นมันวาว เนนสีเขียวเขมของใบตองมากขึ้น และมีกลิ่นหอม

ในตัวเอง เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน ผูเขียนจึงขออธิบายวิธีทําบายศรีเป็นขัน้ตอนพรอมรูปภาพดังน้ี (สุพัสดา ศรีอุดร

และ สมัย ศรีอุดร, 2562)

วิธีการทําบายศรี

        1. เตรียมใบตองแลวตัดใบตองออกจากกานใหเหลือแตใบตอง

        2. นําใบตองที่ตัดไวแลวมาแชสารสม และน้ํามันมะกอกในกะละมังที่เตรียมไว

        3. ฉีกใบตองขนาด 3 น้ิว รวมจํานวน 36 ชิน้

        4. ใบตองนุงผา ฉีกกวาง 2 - 3 น้ิว ใชสําหรับนุงผาลูกบายศรี

        5. นําใบตองที่ฉีกไวมาพันเป็นน้ิวนาง พันไปพรอมกับดอกพุด ทําไปทีละตัวจนไดตามจํานวนที่ตองการ

        6. นําน้ิวนางมาประกอบ (นุงผา) ใชน้ิวนางมานุงผาที่ละ 1 ตัว โดยใชใบตองที่ฉีกไวมาพับเขาหากันใหเป็น

รูปนม นุงที่ละตัวจนครบ 9 ตัว

         จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา บายศรี เป็นเหมอืนสวนหน่ึงของพธิกีรรมที่อยูคูกบัคนไทยมาอยางชานาน และใน

ทุก ๆ ชวงชีวิตที่สําคัญของคนไทย ทัง้การรับขวัญ การทบุญขึ้นบานใหม การบวช การแตงงาน หรือพิธีมงคล

และเป็นที่นายินดีทัง้หลายจะมีพานบายศรีอยูดวยเสมอ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสิริมงคลแกผูที่กระทําพิธีนัน้ ๆ

คําสําคัญ : บายศรี
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ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=บายศรีเอกลักษณงานศิลป _ถิ่นกําแพงเพ

ชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-21

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2111&code_db=610007&code_type=01
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