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  การศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือจาก  นายวิศิษฐ์  ขุณิกากรณ์ 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  นายจิรภัทร  ชาแท่น  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  
ที่กรุณาให้ค าปรึกษา และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง  ผู้ศึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 

 ขอขอบคุณ วิทยากร นายวุฒิไกร  พงษ์สถิตย์  บ้านเลขที่ 3  หมู่ที่ 7  บ้านหนองแหน   
ต าบลหนองแหน   อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร   แหล่งเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหนองแหน   
ต าบลหนองแหน   อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร   นายสมเกียรติ  ล าพุทธา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
ฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  นายนิกร  โพธิ์กฎ  ต าแหน่ง  ครู    
วิทยฐานะช านาญการ  และนางสมสวาท  โพธิ์กฎ  ต าแหน่ง คร ู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  และขอขอบคุณนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5   
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ทุกคน  ที่เป็นก าลังใจ  ช่วยเหลือ  เสียสละ และช่วยให้การศึกษาค้นคว้าฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณ์ 
 

 คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศเพ่ือเป็นการบูชา
พระคุณบิดา มารดา  และบูรพาจารย์  ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญา และคุณธรรม
จริยธรรม เครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิต 
 
 

                                                                   นายสุพรชัย  บุญอ่อน 



ชื่อเรื่อง      การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย 
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นายสุพรชัย  บุญอ่อน  ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   
กลุ่มตัวอย่างศึกษา  นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5   
สถานศึกษา  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร  เขต 2  
ปีการศึกษา            2551 
  
 

บทคัดย่อ 
 

   การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้  สามารถคิด  วิเคราะห์  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การศึกษาค้นคว้า  
เรื่อง  การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย ครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ  คุณค่าของภูมิปัญญาไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความนิยมไทย  ตลอดจนคุณค่า
ของความเป็นไทยให้คงไว้ตลอดไป และเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่า 
ของประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ  สามารถจัดท าพานบายศรีได้อย่างถูกต้องสวยงาม  ซึ่งกรอบเนื้อหา
ของการจัดท าโครงงาน  ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการศึกษา  โดยขั้นตอนการศึกษา 
ประกอบด้วย   4   ขั้นตอน  คือ  1) แบ่งกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   2) อภิปรายกลุ่ม   3) ศึกษา 
ดูงาน  4) ปฏิบัติการท าพานบายศรี 
   ผลจากการศึกษาพบว่า  ก่อนการศึกษาค้นคว้า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม    
มีความต้องการที่จะท าพานบายศรี ในโอกาสต่าง ๆ มากมาย  เช่น  งานต้อนรับผู้มาใหม่  ส่งผู้จากไป   
งานวันเกิด  และงานมงคลต่าง ๆ ตลอดจนงานวันส าคัญทางศาสนา  แต่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ในการท าพานบายศรี และมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น  หลังจากการด าเนินงานโครงงาน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติการท าพานบายศรี
จากใบตองกล้วยได้ตามรูปแบบของประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง สวยงาม  สามารถคิดสร้างสรรค์
ออกแบบชิ้นงานได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน 
และสถานศึกษา  
   โดยสรุป  การจัดท าโครงงาน เรื่อง  การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย  ท าให้นักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง  มีความเข้าใจในประเพณีของท้องถิ่น  สามารถท าพานบายศรีได้สวยงามในระดับหนึ่ง 
และถูกต้องตามโอกาสต่าง ๆ ซึ่งควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดความช านาญ  
ความเชื่อมั่น  ให้เกิดข้ึนกับครูและนักเรียน  ในการน าเอาความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์   
ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร 

 คนไทยส่วนใหญ่ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิม  จะเห็นว่าคนไทยมีการท า
พิธีกรรมต่าง ๆ ในช่วงส าคัญของชีวิต  เช่น  รับขวัญเด็ก  ท าขวัญนาค  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคนส าคัญ 
ฯลฯ การท าพานบายศรีจึงเป็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานที่มีความส าคัญต่อขวัญและก าลังใจของคนใน
ชุมชน โดยเฉพาะผู้มาใหม่หรือผู้จากไป  พานบายศรีนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการให้ขวัญและก าลังใจ 
ซึ่งกันและกัน  การจัดท าพานบายศรีจึงเป็นศิลปะที่มีความประณีตบรรจงควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์   
จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะน าเรื่องนี้มาศึกษาอย่างจริงจัง   

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญ  คุณค่าของภูมิปัญญาไทย  และอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย ความนิยมไทย  ตลอดจนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงไว้ตลอดไป  
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ 

ของท้องถิ่น 
   3. เพ่ือให้สามารถจัดท าพานบายศรีได้อย่างถูกต้องสวยงาม 
 

ขอบเขตกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา  ดังนี้ 

1. ศึกษาการท าพานบายศรีในท้องถิ่นอ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 นักเรียนกลุ่มสนใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม   
จ านวน  40  คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551  โดยคัดจากนักเรียนกลุ่มสนใจ 
 

 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 การศึกษาค้นคว้า  เรื่อง การท าพานบายศรีปากชามจากใบกล้วย  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 – 5  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  โดยคัดจากผู้สนใจ จ านวน  40  คน  ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 

1. ความเป็นมาของเส้นทางสายกล้วย 
2. ประโยชน์  คุณค่าทางอาหาร  และคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร 
3. ชนิดของกล้วยที่นิยมปลูกในประเทศไทย 
4.  การปลูกและการขยายพันธุ์กล้วย 
5. การบายศรี 
6. ประเภทของการบายศรี 
7. พิธีบายศรี -  สู่ขวัญ 
8. พิธีมงคลท าขวัญ   

 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 
   ท้องถิ่น  หมายถึง  หมู่บ้าน  ต าบล  ในท้องที่อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
   กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  นักเรียน กลุ่มสนใจ  ชุมนุม “รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
   คาย  หมายถึง  เงินบาท  หรือของมีค่า เป็นค่ายกครู ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ท าหน้าที่พราหมณ์
สวดท าพิธี   
   สูด  หมายถึง  การท าพิธีกรรมสวดมนต์ หรือคาถา เป็นภาษาท้องถิ่นผสมกับภาษาบาลี 
   ชุมชน  หมายถึง  กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
   เทพยดา  หมายถึง  เหล่าเทวดาทั้งหลาย  ที่สถิตในที่ต่าง ๆ 

 
1. ความเป็นมาของเส้นทางสายกล้วย   

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2544)  กล่าวว่า  พืชที่อยู่คู่กับ
วิวัฒนาการของมนุษย์ และมีการขนย้ายเอาไปปลูกในที่ใหม่ เพราะด้วยประโยชน์ในการใช้สอยมากมาย 
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ทั้งเครื่องใช้ หรือแหล่งอาหาร "กล้วย" เป็นพืชกลุ่มแรกท่ีอยู่ติดไปกับมนุษย์ มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชที่
ปลูกด้วยเหง้าหรือหัว(เช่น เผือก มัน กล้วย) ก่อนพืชปลูกพวกท่ีใช้เมล็ด (เช่น  ข้าว  ข้าวโพด) และจาก
การวิวัฒนาการที่ท าให้กล้วยลูกผสมระหว่าง กล้วยป่า (Musa Acuminata)และกล้วยตานี (Musa 
balbisiana) กลายเป็นกล้วยที่ติดผลโดยไม่ต้องผสมเกสร คือ ไม่มีเมล็ด  เป็นวิวัฒนาการส าคัญท่ีท าให้
กล้วยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ แทบจะทุกวัฒนธรรม และเกิดเป็นกล้วยปลูกท่ีใช้กิน
มากมายหลายพันธุ์กระจายตามมนุษย์ไปทั่วโลก กล้วยจึงเป็นพืชที่ส าคัญมากพอ 
                จากการส ารวจกล้วยในโลกนี้ได้เคยมีการจัดชนิดของกล้วยประมาณ 35 ชนิด(ปัจจุบัน  
จัดได้ 54 ชนิด)  Dr. G.C.G.Argent ผู้เชี่ยวชาญจาก Edinburgh พบว่าส ารวจพบในไทยแล้วขณะนี้
ประมาณ 20 ชนิด พบในปาปัวซึ่งเชื่อว่าเป็น second origin เพียง 9 ชนิด แหล่งที่มีความหลากหลาย
ของ "ชนิด" มากท่ีสุด จึงน่าจะเป็นแหล่งก าเนิด จึงเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักพฤกษศาสตร์ ทั่วโลกแล้วว่า 
แหล่งก าเนิดกล้วยในโลกนี้แท้จริงคือประเทศไทยนี่เอง (กรมส่งเสริมการเกษตร : 2544) 
 สรุปได้ว่า  กล้วยนั้นมีมาพร้อมกันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นในโลก  การอพยพตั้งถิ่นฐานของคน
ในสมัยโบราณ ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ า  จะน าพันธุ์กล้วยติดตัวไปด้วยเสมอ  เพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่มี
ล าต้นเป็นหัวคล้ายกันกับพวกเผือก  มัน  ข่า  ง่ายต่อการน าติดตัวไป  และประกอบกับการปลูกง่าย  
ดูแลรักษาง่าย  และที่ส าคัญสามารถรับประทานแทนข้าวได้อีกด้วย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายของสายพันธุ์กล้วยมากที่สุด  จึงถือได้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งก าเนิดของกล้วยในโลก 

 
2. ประโยชน์  คุณค่าทางอาหาร  และคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร 

เบญจมาศ  ศิลาย้อย (http: // hospital.moph.go.th/bankhai/_private/banana.htm)  
กล่าวไว้ว่า คนไทยรู้จักกล้วยกันมาตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง 
ที่เป็นแหล่งก าเนิดกล้วยจึงมีกล้วยป่า และกล้วยปลูกอยู่ทั่วไป คนไทยจึงรู้จักการใช้ประโยชน์จากส่วน
ต่าง ๆ ของกล้วยเป็นอย่างดี การปลูกกล้วยในสมัยโบราณเป็นการปลูกเพ่ือไว้ใช้สอยภายในบ้าน ต่อมา
เริ่มมีการค้าขายผลไม้ กล้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีการปลูกขายกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  

คุณค่าทางอาหารของกล้วย ได้มีการศึกษาคุณค่าทางอาหารของกล้วยไม่ต่ ากว่า 10 พันธุ์ มี
การศึกษาสารที่มีประโยชน์จากเปลือกกล้วย การแปรรูปกล้วยให้เป็นอาหารที่เก็บได้นาน เช่น การท า
กล้วยตาก กล้วยกวน ท๊อฟฟ่ีกล้วย การบรรจุกระป๋อง เช่น กล้วยบวชชี กล้วยน้ าว้าในน้ าเชื่อม แกง
เหลืองหยวกกล้วย ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นาน และส่งออกขายต่างประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ได้มีการ
แปรรูปกล้วยเป็นแป้งกล้วย (banana flour) และกล้วยผง (banana powder) การท าเครื่องดื่มจาก
กล้วย เช่น การท าน้ ากล้วย (banana juice) มีการท าไวน์กล้วยจากกล้วยหอมทอง กล้วยหอมแกรนด์
เนน กล้วยน้ าว้า และกล้วยไข่ นอกจากการแปรรูปจากผลผลิตแล้ว ได้มีการน าใบตองมาท าเป็นภาชนะ
ทดแทนภาชนะพลาสติก และโฟม เพ่ือใช้ในการบรรจุอาหารชั่วคราว เพ่ือลดปัญหาขยะและมลภาวะ
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ทางอากาศ พบว่า ใบตองของกล้วยน้ าว้าด า และกล้วยหอมเขียว ให้คุณสมบัติดีและแข็งแรง ส่วนล าต้น
เทียมท่ีอยู่เหนือดินของกล้วย น ามาท ากระดาษประเภทกระดาษสาได้คุณภาพที่ดี   

ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์กล้วย ได้ทดสอบความมีชีวิตของละอองเกสรกล้วย เพื่อน า
ประโยชน์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ พบว่า ละอองเกสรกล้วยส่วนใหญ่มีชีวิตสั้น และไม่ค่อยมีชีวิต  
ดังนั้น ในการปรับปรุงพันธุ์ส่วนใหญ่จึงศึกษาในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยวิธีการชักน าให้เกิดการ
กลายพันธุ์ด้วยการใช้สารเคมี และรังสี โดยท ากับต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่นทดลองใช้รังสี
กับกล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ เพ่ือให้ได้ต้นที่ต้านทานต่อใบจุด ส าหรับการใช้สารเคมีกับต้นอ่อนกล้วย
ไข่ ท าให้ได้ต้นกล้วยที่มีขนาดเตี้ยมาก เหมาะในการท าไม้ประดับกระถาง ได้ตั้งชื่อว่า"เบพ" ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนกล้วยประดับต้นนี้ไว้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส าหรับการใช้รังสี ได้ทดลองใช้กับรังสีแกมมา ได้ต้นกล้วยไข่ท่ีไม่ต่างจากเดิม รสชาติเหมือนเดิม แต่ผล
กล้วยมีรูปร่างต่างจากเดิมเล็กน้อย กล่าวคือ ผลผอมเรียว ท าให้การจัดเรียงของหวีดีกว่าพันธุ์ปกติ  
ให้ชื่อว่า "KB2" (Kasetsart Banana no 2) และผลคล้ายเดิม แต่มีขนาดสั้น ก้านยาวขึ้น ให้ชื่อว่า "KB3"   
ส่วนพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้รังสี ได้ผิวของเปลือกเงาขึ้น ได้ให้ชื่อว่า"KB1" ขณะนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ได้ท าการตรวจสอบ DNA ของกล้วย เพ่ือหาก าเนิดของพันธุ์กล้วยหลายชนิด  และมีการ
หาวิธีการให้ได้พันธุ์กล้วยน้ าว้าที่ต้านทานต่อโรคเหี่ยว นอกจากงานวิจัยเกี่ยวกับกล้วยกินได้แล้ว  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้ท าการศึกษากล้วยประดับ ซึ่งหมายถึง กล้วยบัว กล้วยกัทลี กล้วยผา 
กล้วยนวล ด้วย มีอาหารว่างใดดีไปกว่ากล้วย อุดมด้วยน้ าตาลธรรมชาติ 3 ชนิด  คือ ซูโครส ฟรุคโทส 
และกลูโคสรวมกับเส้นใยและกากอาหาร   กล้วยจะช่วยเสริมเพ่ิมพลังงานให้กับร่างกายทันทีทันใด   
จากงานวิจัยพบว่ากินกล้วยแค่ 2 ผล ก็สามารถเพ่ิมพลังงานให้อย่างเพียงพอกับการออกก าลังกายอย่าง
เต็มที่ได้นานถึง 90 นาที  จึงไม่น่าแปลกใจที่กล้วยเป็นผลไม้อันดับหนึ่งของนักกีฬาชั้นน าระดับโลกไม่ใช่
เพียงแค่เพ่ิมพลังงานเท่านั้น  ยังช่วยเอาชนะและป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดกับ ร่างกายได้อีก หลายโรค 
จึงควรรับประทานทุกวัน 
               1) โรคโลหิตจาง  ในกล้วยมีธาตุเหล็กสูงจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด
และจะช่วยในกรณีท่ีมีสภาวะขาดก าลังหรือภาวะโลหิตจาง 
               2) โรคความดันโลหิตสูง  มีธาตุโปรแตสเซียมสูงสุดแต่มีปริมาณเกลือต่ าท าให้เป็นอาหาร 
ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะช่วยความดันโลหิตมาก อย. ของอเมริกายินยอมให้อุตสาหกรรมการปลูกกล้วย
สามารถโฆษณาได้ว่ากล้วยเป็นผลไม้พิเศษ ช่วยลดอันตรายอันเกิดจากเรื่องความดันโลหิตหรือโรค 
เส้นเลือดฝอยแตก 
                3) ก าลังสมอง  นักเรียน 200 คน ที่โรงเรียนTwickenham ได้รับผลดีจากการสอบตลอด
ปีนี้ด้วยการรับประทานกล้วยในม้ืออาหารเช้าตอนพักและมื้ออาหารกลางวันทุกวันเพ่ือช่วยส่งเสริมก าลัง
ของสมองในพวกเขาจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าปริมาณโปรแตสเซียมที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในกล้วยสามารถ
ให้นักเรียนมีการตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น 



 5 

                4) โรคท้องผูก  ปริมาณเส้นใยและกากอาหารที่มีอยู่ในกล้วยช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ
และยังช่วยแก้ปัญหาโรคท้องผูกโดยไม่ต้องกินยาถ่ายเลย 
                5) โรคความซึมเศร้า  จากการส ารวจเร็ว ๆ นี้ในจ านวนผู้ที่มีความทุกข์เกิดจากความ
ซึมเศร้าหลายคนจะมีความรู้สึกท่ีดีขึ้นมากหลังการกินกล้วยเพราะมีโปรตีนชนิดที่เรียกว่า trypotophan 
เมื่อสารนี้เข้าไปในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็น serotonin  เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตัวผ่อนคลายปรับปรุง
อารมณ์ให้ดีขึ้นได้  คือ  ท าให้เรารู้สึกมีความสุขเพ่ิมขึ้นนั่นเอง 
                6) อาการเมาค้าง  วิธีที่เร็วที่สุดที่จะแก้อาการเมาค้าง คือการดื่มกล้วยปั่นกับนมและ
น้ าผึ้ง  กล้วยจะท าให้กระเพาะของเราสงบลงส่วนน้ าผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ าตาลในเส้น
เลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเรา 
                7) อาการเสียดท้อง    กล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายของเรา ถ้ามี
ปัญหาเกี่ยวกับอาการเสียดท้องลองกินกล้วยสักผลคุณจะรู้สึกผ่อนคลายจากอาการเสียดท้องได้ 
                8) ความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้า   การกินกล้วยเป็นอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารจะ
รักษาระดับน้ าตาลในเส้นเลือดให้คงทีเพ่ือหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายในตอนเช้า 
                9) ยุงกัด    ก่อนใช้ครีมทาแก้ยุงกัดลองใช้ด้านในของเปลือกกล้วยทาบริเวณท่ีถูกยุงกัดมี
หลายคนพบอย่างมหัศจรรย์ว่าเปลือกกล้วยสามารถแก้เม็ดผื่นคันที่เกิดจากยุงกัดได้ 
                10) ระบบระสาท  ในกล้วยมีวิตามินบีสูงมาก ช่วยท าให้ระบบประสาทสงบลงได้  โรค
น้ าหนักเกินและโรคที่เกิดในที่ท างานจากการศึกษาของสถาบันจิตวิทยาในออสเตรียค้นพบว่าความ
กดดันในท่ีท างานเป็นเหตุน าไปสู่การกินอย่างจุบจิบ เช่น  อาหารพวกช็อคโกแล็ต และอาหารประเภท
ทอดกรอบต่าง ๆในจ านวนคนไข้ 5,000 คน ในโรงพยาบาลต่างๆนักวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นโรคอ้วนมาก
เกินไป และส่วนใหญ่ท างานภายใต้ความกดดันสูงมากจากรายงานสรุปว่าเพ่ือหลีกเลี่ยงการตื่นตระหนก
และน าไปสู่การกินอาหารอย่างบ้าคลั่ง  

เราจึงต้องควบคุมปริมาณน้ าตาลในเส้นเลือดด้วยการกินอาหารว่างที่มีปริมาณคาร์โบโฮเดรต
สูง   เช่น   กินกล้วยทุก 2 ชั่วโมง  เพื่อรักษาปริมาณน้ าตาลให้คงที่ตลอดเวลาไม่ต้องค านึงถึงเรื่อง
อาการกินกล้วยที่มีวิตามินบี 6  ซึ่งประกอบด้วยสารควบคุมระดับกลูโคสที่สามารถมีผลต่ออารมณ์ได้ 
               11) โรคล าไส้เป็นแผล  กล้วยเป็นอาหารที่แพทย์ใช้ควบคุมเพ่ือต้านทานการเกิดโรคล าไส้
เป็นแผลเพราะเนื้อของกล้วยมีความอ่อนนิ่มพอดีเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ทานได้ง่ายไม่ยุ่งยากส าหรับผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องโรคล าไส้เรื้อรังและกล้วยยังมีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดท าให้ลดการระคายเคืองและยังไป
เคลือบผนังล าไส้และกระเพาะอาหารด้วย 
                12) การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  ในวัฒนธรรมของหลายแห่งเห็นว่ากล้วยคือผลไม้
ที่สามารถท าให้อุณหภูมิเย็นลงได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอุณหภูมิของอารมณ์ของคนที่เป็น
แม่ท่ีชอบคาดหวังตัวอย่างในประเทศไทย จะให้ผู้หญิงที่ก าลังตั้งครรภ์รับประทานกล้วยทุกวันเพื่อให้
แน่ใจว่าทกรกที่เกิดมาจะมีอุณหภูมิเย็น 
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                13) ความสับสนของอารมณ์เป็นครั้งคราว   กล้วยสามารถช่วยในเรื่องของอารมณ์และ
ความสับสนได้  เพราะในกล้วยมีสารตามธรรมชาติ trypotophan ท าให้อารมณ์ดี 
                14) การสูบบุรี่   กล้วยสามารถช่วยคนที่ก าลังพยายามเลิกสูบบุหรี่  เนื่องจากในกล้วยมี
ปริมาณของวิตามินซี เอ บี 6 และบี 12 ที่สูงมากและยังมีโปรแตสเซียมกับแมกนีเซียมที่ช่วยท าให้
ร่างกายฟ้ืนคืนตัวได้เร็วอันเป็นผลจากการลดเลิกนิโคตินนั่นเอง 
                15) ความเครียด   โปรแตสเซียมเป็นสารอาหารส าคัญท่ีช่วยให้การเต้นของหัวใจเป็น
ปกติการส่งออกซิเจนไปยังสมองและปรับระดับน้ าในร่างกายเวลาเกิดอารมณ์เครียด อัตรา metabolic 
ในร่างกายของเราจะขึ้นสูง  และท าให้ระดับโปรแตสเซียมในร่างกายของเราลดลงแต่โปรแตสเซียมที่มี
อยู่สูงมากในกล้วยจะช่วยให้เกิดความสมดุล 
               16) เส้นเลือดฝอยแตก   จากการวิจัยที่ลงในวารสาร "The New England Journal of 
Medicine" การกินกล้วยเป็นประจ าสามารถลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40% 
               17) โรคหูด   การรักษาหูดด้วยวิธีทางเลือกแบบธรรมชาติโดยการใช้เปลือกของกล้วยวาง
ปิดลงไปบนหูดแล้วใช้แผ่นปิดแผลหรือเทปติดไว้ ให้ด้านสีเหลืองของเปลือกกล้วยออกด้านนอก ก็จะ
สามารถรักษาโรคหูดให้หายได้      

 
สรุป กลว้ยเป็นพืชสมุนไพร  สามารถรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากมาย   อีกท้ังมีคุณค่าทาง

สารอาหารสูง  เมื่อเปรียบเทียบแอปเปิ้ลแล้ว กล้วยมีโปรตีนมากกว่าแอปเปิ้ล 4 เท่า มีคาร์โบรไฮเดรต
มากกว่า 2 เท่า มีฟอสฟอรัสมากกว่า 3 เท่า  มีวิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่า และมีวิตามิน
รวมทั้งแร่ธาตุอ่ืน มากกว่าอีก 2 เท่า  และกล้วยยังอุดมด้วยโปรแตสเซียม กล้วยจึงเป็นหนึ่งใน อาหาร 
ที่ดีที่สุด 

 
3. ชนิดของกล้วยท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( 29 มกราคม 2544 : http://www.ku.ac.th)  กล่าวไว้ว่า  
กล้วยเป็นไม้ผลเขตร้อน ที่มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลสุกนอกจากจะใช้รับประทาน
เป็นผลไม้แล้ว ยังสามารถน ามาปรุงอาหารคาวหวาน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
ชนิดต่าง ๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ กล้วยตาก ท๊อปฟ่ี กล้วยทอด กล้วยบวชชีกระป๋อง กล้วยในน้ าเชื่อม
กระป๋อง เป็นต้น  

ส่วนใบตองสดสามารถน าไปใช้ห่อของ ท างานประดิษฐ์ศิลปะต่าง ๆ ได้แก่ กระทง บายศรี 
ใบตองแห้งใช้ท ากระทงใส่อาหาร และใช้ห่อผลไม้ เพ่ือให้มีผิวสวยงามและป้องกันการท าลายของแมลง
ก้านใบและกาบกล้วยแห้งใช้ท าเชือก กาบสดใช้ส าหรับการแทงหยวกประกอบเมรุในการฌาปนกิจศพ 
หัวปลี (ดอกกล้วยน้ าว้า) ยังใช้รับประทานแทนผักได้ดีอีกด้วย ส าหรับคุณค่าทางอาหาร กล้วยเป็นผลไม้
ที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินเอ  

http://www.ku.ac.th/e-magazine/
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เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าอีกท้ังปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็ว 
และเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งตลาดยังมีความคล่องตัวสูงทั้งตลาด
ภายในประเทศ และตลาดส่งออก  กล้วยจึงเป็นไม้ผลที่เกษตรกรควรพิจารณาปลูกเป็นการค้า 
หรือปลูกในลักษณะพืชหลัก หรือแซมพืชอ่ืน ๆ เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง  
 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
กล้วยเป็นไม้ผลล้มลุกท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยเฉพาะ 

ในสภาพที่อากาศคงที่ จะท าให้กล้วยเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ช่วงอากาศแห้งแล้ง 
ที่ยาวนาน หรือช่วงอากาศหนาวเย็น 2-3 เดือน มีผลต่อการชะงักการเจริญเติบโตของกล้วยได้  
และท าให้ผลผลิตกล้วยต่ าลง  

ดิน ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกกล้วย ควรเป็นดินที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 
4.5-7 ที่เหมาะสมที่สุดคือ (pH) = 6 เป็นดินร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ าดี  

ความชื้น พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย ควรมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยระหว่าง 50-100 นิ้ว/ปี 
จ านวนวันที่ฝนตกควรยาวนาน หากมีฝนตกในช่วงสั้น การปลูกกล้วยจะต้องให้น้ าชุบประทานช่วยเพิ่ม
รักษาความชุ่มชื้นของดินเพิ่มขึ้น แต่ในพ้ืนที่มีฝนตกชุกควรท าการระบายน้ าให้แก่กล้วย  

ลม พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกกล้วย ไม่ควรเป็นแหล่งที่มีลมแรงตลอดปี นอกจากจะท าให้
ใบกล้วยฉีกขาดแล้ว อาจจะมีผลท าให้กล้วยหักกลางต้น (หักคอ) หรือโค่นล้มได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่กล้วยออกเครือแล้ว  

พันธุ์กล้วยท่ีปลูกเป็นการค้า   

1.  กล้วยน้ าว้า   เป็นกล้วยที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทยสามารถ
ทนทานสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีกว่ากล้วยพันธุ์อื่น ๆ การดูแลรักษาง่าย การใช้ประโยชน์จากผล ต้น ใบ 
ดอก มากกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ ล าต้นสูงปานกลาง เมื่อสุก มีรสชาติหวาน เนื้อแน่น สีเหลืองอ่อน  
กล้วยน้ าว้าสามารถจ าแนกเป็นพันธุ์ต่าง ๆ ดังนี้  

   1.1 กล้วยน้ าว้าแดง สีเนื้อของผลมีไส้กลางสีแดง  
   1.2 กล้วยน้ าว้าขาว สีเนื้อของผลมีไส้กลางสีเหลือง  
   1.3 กล้วยน้ าว้าเหลือง สีเนื้อของผลมีไส้กลางสีเหลือง  
   1.4 กล้วยน้ าว้าค่อม เป็นกล้วยที่ล าต้นเตี้ยหรือแคระ  
2. กล้วยหอมทอง เป็นกล้วยที่มีลักษณะล าต้นใหญ่ แข็งแรง กาบใบชั้นในมีสีเขียวหรือชมพู

อ่อน เครือได้รูปทรงมาตรฐาน มีน้ าหนักมาก ผลยาวเรียว ปลายผลคอดเป็นแบบคอขวด เปลือกหนา  
ผลสุกผิวมีสีเหลืองทอง เนื้อมีรสชาติหอมหวาน โดยเฉลี่ยเครือหนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 6 หวี เป็นพันธุ์ 
ที่ไม่ต้านทานโรคตายพราย และโรคใบจุด  
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3. กล้วยหอมเขียว เป็นกล้วยที่มีลักษณะทั่ว ๆ ไป คล้ายกล้วยหอมทอง แต่กล้วยหอมเขียว

กาบใบชั้นในมีสีแดงสด ปลายผลมน ผลสุกมีสีเหลืองอมเขียว เปลือกหนา เป็นที่นิยมของผู้บริโภคใน
ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ กล้วยหอมเขียวยังต้านทานโรคตายพรายได้ดี แต่อ่อนแอต่อโรคใบจุด  

4. กล้วยหอมค่อม เป็นกล้วยหอมอีกชนิดหนึ่งล าต้นเตี้ย หรือแคระ ผลมีลักษณะคล้ายกล้วย
หอมเขียว เนื้อรสชาติดี จึงมีชื่อว่า กล้วยหอมเขียวเตี้ยอีกด้วย  

5. กล้วยไข่ เป็นกล้วยที่มีล าต้นสูงบาง สีใบและก้านใบสีเหลืองอ่อน ไม่มีนวล กาบใบมีสีน้ าตาล
หรือสีช็อคโกแลต เครือเล็ก ผลมีขนาดเล็ก เปลือกบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่ สีเหลืองรสหวาน 
เจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม ต้านทานโรคตายพราย แต่อ่อนแอต่อโรคใบจุด  

6. กล้วยหักมุข เป็นกล้วยที่มีล าต้นขนาดปานกลาง ล าต้นมีสีเขียวนวล ผลโต เป็นเหลี่ยม สี
เขียวนวล ปลายผลเรียว ผลเมื่อสุกสีเหลืองนวล เปลือกหนามีรอยแตกลายงาเนื้อฟู สีเหลืองเข้มเหมาะ
ส าหรับน ามาท ากล้วยปิ้ง กล้วยเชื่อม  

7. กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยที่มีล าต้นค่อนข้างเล็กไม่สูงมากนัก ผลขนาดเล็ก ปลายผลเรียว
แหลม ผลสุกมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น รสชาติหอมหวาน ใช้ส าหรับรับประทานสุก หรือท าเป็นกล้วยตา 
เป็นพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าทางภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดที่ปลูกเป็นการค้ามากคือ จังหวัดชุมพร  

ฤดูกาลปลูกกล้วย  

การปลูกกล้วยให้ได้ผลดี ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งดินมีความชุ่ม
ชื้นในช่วงฤดูฝนเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตทางล าต้นและออกปลี จนสามารถเก็บเกี่ยวกล้วยได้ในช่วง
ปลายฤดูฝนพอดี แต่อย่างไรก็ตามส าหรับการปลูกกล้วยในเขตชลประทานที่มีน้ าเพียงพอ สามารถ
ด าเนินการได้ตลอดเวลา  

 
กล้วยที่ก าหนดเวลาปลูกให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ได้แก่  
 
1.  กล้วยไข่ ควรได้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงสารทไทย ไหว้พระจันทร์ ชาวสวน

ส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกในราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งจะท าให้สามารถเก็บเกี่ยวกล้วยได้ในช่วงเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม  

2.  กล้วยหอม การปลูกกล้วยเป็นการค้าส าหรับตลาดภายในประเทศก็เช่นเดียวกันกับกล้วย
ไข่ เกษตรกรคาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวกล้วยขายในช่วงสารทไทย ไหว้พระจันทร์ และกินเจ ซึ่งจะท าให้
ราคากล้วยสูงกว่าช่วงปกติ แต่ส าหรับการผลิตกล้วยหอมเพ่ือการส่งออกนั้น ส่วนใหญ่จะท าการผลิตใน
ลักษณะรวมกลุ่มใหญ่ เพ่ือผลิตกล้วยส่งให้ตลาดผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตกล้วยหอมทองของ
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สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งการผลิตจะต้องมีการวางแผนการผลิตให้สามารถ
เก็บเก่ียวตามที่ตลาดส่งออกต้องการ 

 
สรุปได้ว่า  กล้วยเป็นไม้ผลเขตร้อน ที่มีถิ่นก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกล้วย

เป็นพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าอีกท้ังปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็ว และเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาค
ของประเทศไทย  ชาวบ้านจึงนิยมปลูกเพ่ือรับประทานเองและเพ่ือจ าหน่ายหลากหลายสายพันธุ์    ดังนี้  
กล้วยตานี  กล้วยน้ าหว้า  กล้วยหอม  กล้วยไข่  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอมเขียว  กล้วยเล็บมือนาง 
เป็นต้น  

 
4.  การปลูกและการขยายพันธุ์กล้วย   ( KU Electronic Magazine  ฉบับที่ 3  ปีที่ 2  เดือน มีนาคม  
ปี 2544)  กล่าวไว้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์กล้วยและการบ ารุงรักษากล้วยว่า   ในการผลิตกล้วยเป็น
การค้านั้น นิยมท าการขยายพันธุ์กล้วยส าหรับการเพาะปลูก 3 วิธี ดังนี ้ 

1. การขยายพันธุ์จากหน่อ หน่อที่เกิดจากต้นแม่ท่ีได้ท าการปลูกกล้วยต้นแรกไปแล้ว ได้แก่  
หน่ออ่อน หน่อใบคาบ หน่อแก่ หน่อใบกล้า จะมีวิธีการดังนี้   

เตรียมอุปกรณ์ขุด ได้แก่ เสียมหรือชะแลงหน้ากว้างที่คมส าหรับขุดตัดแยกหน่อจากต้นแม่ 
และขณะเดียวกันก็สามารถใช้งัดหน่อท่ีตัดแยกจากต้นแม่แล้วน าหน่อมาตัดรากออกด้วยมีดโต้ แล้วกลบ
ดินไว้ตามเดิม   

2. การขยายพันธุ์ด้วยเหง้า วิธีการนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยของไทยนัก 
เพราะเป็นขบวนการขยายพันธุ์ที่ค่อนข้างยุ่งยากเสียเวลานานในการเลี้ยงกล้าที่เกิดใหม่ มีวิธีการดังนี้  

     ขุดเหง้ากล้วยที่ตัดเครือใบแล้วน ามาผ่าใบลงตามยาวเป็น 2 หรือมากกว่า 2 แล้วแต่ขนาด
และความสมบูรณ์ของเหง้า และน าไปช าในวัสดุเพาะช า จนได้ต้นกล้าขนาดพร้อมที่จะปลูกได้ จึงท าการ
ย้ายปลูกได้ต่อไป  

3. การขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งในการผลิตกล้วยในหลาย ๆ ประเทศ นิยมใช้
วิธีนี้มาก เพราะในการผลิตกล้วยเพื่อส่งตลาดในครั้งละมาก ๆ จะต้องมีการวางแผนการผลิตให้ได้ผล
ผลิตคุณภาพดีส่งตลาดในเวลาเดียวกันเป็นช่วง ๆ ไป เหมาะส าหรับการผลิตกล้วยเป็นการค้าแบบแปลง
ใหญ ่ข้อดีกล้วยที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้คือ กล้วยจะตกเครือในเวลาเดียวกัน แต่เกษตรกรต้องเสียเวลาใน
การเพาะปลูกยาวนานกว่าวิธีการแยกหน่อ  

หน่อพนัธุ์กล้วยส าหรับการเพาะปลูก   หน่อกล้วยที่เกิดจากต้นกล้วยต้นแม่สามารถจ าแนก
ตารูปร่างและลักษณะต่าง ๆ   ดังนี้ 
     1. หน่ออ่อน  เป็นหน่ออายุน้อย ขนาดเล็กมีเพียงใบเกล็ดอยู่เหนือผิวดิน  ซึ่งไม่นิยมน าไป
เพาะปลูก 
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  2.  หน่อใบดาบ  เป็นหน่อที่เกิดจากตาของเหง้า  ใบเลี้ยงเล็กขนาดสูงประมาณ  75  
เซนติเมตร  มีเหง้าขนาดประมาณ  15  เซนติเมตร  เหมาะส าหรับการแยกไปเพาะปลูก 

  3. หน่อแก่   เป็นหน่อท่ีเจริญมาจากหน่อใบดาบ  ใบเริ่มแผ่กว้างขึ้น อายุประมาณ 5 – 8  
เดือน มเีหง้าขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 เซนติเมตร เหง้าของหน่อแก่อาจมีตาท่ีสามารถ
เจริญเป็นหน่อใหม่ได้หลายหน่อ  

  4. หน่อใบกว้าง เป็นหน่อท่ีเกิดจากตาของเหง้าแก่หรือเหง้าที่ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ลักษณะ
ใบแผ่กว้างตั้งแต่ยังมีอายุน้อย ซึ่งไม่นิยมน าไปเพาะปลูก  

การเลือกหน่อกล้วยเพื่อการเพาะปลูก  

1. ต้องเป็นหน่อที่เหง้าใหญ่สมบูรณ์ ความสูงของหน่อไม่มากเกินไป ส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 75  
เซนติเมตร  

2. เป็นหน่อท่ีได้จากต้นแม่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตายพราย หรือมีแมลงเข้าท าลายโดยเฉพาะด้วง 
งวงเข้าท าลายมาก่อน  

3. ส่วนเหง้าต้องไม่ถูกโรคแมลงท าลาย  
4. เป็นแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเกษตรกรได้มีการตรวจสอบประวัติของสวนแล้ว ไม่เคยมีโรค 

ระบาดมาก่อน  
5. กรณีเป็นหน่อที่มีวางจ าหน่าย ต้องพิจารณาความสดใหม่เหง้าใหญ่ไม่บอบช้ าอีกด้วย  

การใส่ปุ๋ย  

เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีอายุสั้น จึงท าให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากกล้วยตั้งตัว 
ได้แล้ว เกษตรกรควรรีบใส่ปุ๋ยให้แก่กล้วย เพ่ือการเจริญเติบโตทางล าต้น และการตกเครือที่มีคุณภาพ 
ชนิดปุ๋ยมีดังนี้  

1. ปุ๋ยคอก ใส่ขณะเตรียมหลุมปลูกแล้ว อัตรา 5 กิโลกรัม/ต้น และหลังกล้วยเจริญเติบโต
เต็มที่ก่อนออกปลี อัตรา 5-10 กิโลกรัม/ต้น  

2. ปุ๋ยไนโตรเจน ที่นิยมใช้คือ โซเดียมไนเตรทหรือแอมโมเนียมซัลเฟต ใช้วิธีการหว่านลงดิน 
ปริมาณ 60 กรัม/ต้น แล้วให้น้ าทันที (การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตบ่อย และมากเกินไปจะท าให้ดินเป็น
กรด และเป็นอันตรายต่อกล้วย)  

3. ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ปุ๋ยนี้ควรให้หลังติดผลแล้ว อตัรา 500 กรัม/ต้น โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง  
       -  ครั้งแรกหลังตัดปลีแล้ว  

                 -  ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน ‘ 
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การก าจัดวัชพืช  

วัชพืชเป็นพืชที่มาแย่งดูดอาหารในดินไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโต มีผลท าให้กล้วยมีความ 
เจริญเติบโตช้าลง บางชนิดอาจท าให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความยากล าบาก ที่อาศัยของโรคและแมลง
บางชนิด เกษตรกรควรมีการก าจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม และถูกวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้  

1. วิธีกล ได้แก่ การถอน ดาย หรือถากด้วยจอบ ควรท าการก าจัดขณะที่วัชพืชมีต้นเล็ก 
ก่อนที่วัชพืชนั้นจะออกดอก ถ้าเป็นพืชที่มีดอก ต้องเก็บภาชนะท่ีใส่เมล็ดวัชพืช ร่วงหล่นไปตามพ้ืนดิน 
มิฉะนั้นจะท าให้วัชพืชมีการระบาดและแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น ควรเก็บวัชพืชออกมารวมกันแล้วท าการ
เผาหรือฝัง หากกองท้ิงไว้เฉย ๆ เมล็ดที่แห้งอาจถูกลมพัดพาไปงอกเป็นต้นใหม่ได้ต่อไป  

2. วิธีเขตกรรม โดยการปลูกพืชแซม เลือกพืชที่มีระบบรากตื้น และสามารถใช้ล าต้นเป็นปุ๋ย
ได้อีกด้วย เช่น พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ หรือพืชผักชนิดต่าง ๆ นอกจากจะช่วยลดปริมาณวัชพืชในแปลง
ปลูกกล้วย ยังท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

3. ใช้วิธีคลุมดิน หลังจากมีการตัดแต่งก่ิงใบกล้วยแล้ว เกษตรกรก็นิยมใช้ใบกล้วยช่วยคลุม
หน้าดินไว้ นอกจากจะช่วยให้ลดปริมาณวัชพืชลงได้แล้ว ยังช่วยป้องกันการชะล้างของหน้าดินอีกด้วย  

การตัดแต่งหน่อ  

หลังจากปลูกกล้วยไปแล้วประมาณ 5-6 เดือน กล้วยจะเจริญเติบโตมากขึ้น ในช่วงนี้จะมีหน่อ 
กล้วยเจริญขึ้นมาพร้อมกับต้นแม่ จ านวน 4-5 หน่อ หรือมากกว่านั้น หน่อขนาดใหญ่เป็นหน่อตาม อยู่
ตรงขา้มต้นแม่ จะแย่งอาหารจากต้นแม่ ท าให้เครือกล้วยที่ออกมาจากต้นแม่มีขนาดเล็ก เกษตรกรที่มี
การดูแลสม่ าเสมอ ควรขุดแยกออกตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กอยู่ หากหน่อดังกล่าวมีขนาดใหญ่มากแล้ว จะไม่
สามารถขุดออกได้ ท าลายโดยใช้น้ ามันก๊าดหยอดลงที่ยอดประมาณ 1/2 ช้อนชา ส่วนหน่ออ่ืน ๆ เก็บไว้
ได้ 1-2 หน่อ หากมีมากกว่านี้ควรขุดออกบ้าง แต่ไม่ควรขุดหน่อในช่วงกล้วยออกเครือ เพราะอาจท าให้
กล้วย ผลลีบเล็ก เครือเล็กหรือสั้นลงได้ เกษตรกรควรใช้มีดปาดหน่อ ที่เกิดช่วงตกเครือให้สั้นลงได้ จะ
ช่วยลดการแย่งอาหารจากต้นแม่ได้อีก ทั้งยังสามารถชะลอการเจริญเติบโตของหน่อ และสามารถขุด
หน่อมาใช้ปลูกต่อไป หลังจากที่ท าการตัดเครือกล้วยแล้ว  

การออกปลี  

เมื่อปลูกกล้วยไปประมาณ 6-8 เดือน กล้วยจะมีล าต้นขนาดใหญ่พร้อมที่จะออกปลี โดยกล้วย
จะแตกใบยอดสุดท้าย ซึ่งมีขนาดสั้นและเล็กมาก ชูก้านใบขึ้นชี้ท้องฟ้า ซึ่งเรียกว่า "ใบธง" หลังจากนั้น
กล้วยจะแทงปลีกล้วยสีแดงออกให้เห็นชัด และกาบปลีจะบานต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลกล้วยที่อยู่บน
หวีเริ่มสั้นและเล็กลง อีกท้ังขนาดแต่ละผลไม่สม่ าเสมอกัน ซึ่งเรียกว่า "หวีตีนเต่า" ส่วนหวีที่ถัดจากหวี
ตีนเต่าลงมาก็จะมีขนาดเล็กมากเท่ากับก้านดอกในกาบปลีที่ก าลังบานอยู่ ถ้าปล่อยให้หัวปลีบานต่อไป
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เรื่อย ๆ ก็จะเห็นเพียงก้านดอกกล้วยเล็ก ๆ เรียงกัน คล้ายหวีกล้วยขนาดจิ๋ว การบานของหัวปลีจะท าให้
การพัฒนาขนาดของผลกล้วยช้าลง ส่งผลให้ผลกล้วยมีขนาดเล็ก ๆ ไม่โตเท่าที่ควร  

การตัดปลี  

หลังจากกล้วยออกปลีมาแล้วระยะหนึ่ง ก็จะเห็นผลกล้วยเล็กจ านวนมาก เป็นหวี ๆ อย่าง
ชัดเจน โดยทุกหวีจะมีผลกล้วยขนาดเท่า ๆ กัน ยกเว้นหวีตีนเต่า และหวีต่อไปก็จะเป็นผลกล้วยขนาด
เล็กมาก ๆ ให้ท าการตัดปลีออกหลังจากปลีบานต่อไปจากหวีตีนเต่าอีก 2 ชั้น เพ่ือไว้ส าหรับมือจับปลาย
เครือ ขณะท าการตัดเครือกล้วยในช่วงเก็บเกี่ยว อีกทั้งสะดวกในการหยิบยกและแบกหาม  

การห่อผล  

หลังจากท่ีได้ท าการตัดปลีกล้วยออกไปแล้ว ผลกล้วยก็จะเริ่มพัฒนาและขยายขนาดใหญ่ขึ้น 
ในการผลิตกล้วยเป็นการค้าท่ีต้องการให้ผิวกล้วยสวยงามปราศจากโรคแมลงท าลาย สีผิวนวลขึ้น และ
น้ าหนักผลเพิ่มมากขึ้น ควรมีการห่อผล  

การค้ ากล้วย  

ต้นกล้วยหลังจากตกเครือแล้ว จะมีการหักกลางต้น (หักคอ) ได้ง่าย เมื่อกล้วยใกล้จะแก่ ทั้งนี้ 
เพราะน้ าหนักผลมีมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้วยหอมทอง ซึ่งจะมีการหักล้มได้ง่ายมาก เพ่ือ
ป้องกันการเสียหายจากหักล้ม เกษตรกรควรใช้ไม้ค้ ากล้วยหลังตกเครือแล้ว ด้วยไม้รวกที่ผ่านการแช่น้ า
มาแล้วประมาณ 1 เดือน โดยด าเนินการดังนี้  

น าไม้รวกมาเสี้ยมปลายด้านที่จะใช้ปักลงดินทั้ง 2 อัน แล้วผูกเชือกปลายไม้ทั้งสองอันนี้  
โดยให้เหลือส่วนปลายไม้ด้านบนอันละ 30 เซนติเมตร เพ่ือท าหน้าที่รับน้ าหนักต้นกล้วย จากนั้นให้ถ่าง
ไม้ทั้งสองไขว้กันเป็นลักษณะคีม แล้วน าไปค้ าต้นกล้วยบริเวณท่ีต่ าลงมาจากต าแหน่งเครือกล้วย 
ประมาณ 30-50 เซนติเมตร นอกจากใช้ไม้รวกแล้ว เกษตรกรอาจใช้ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นไม้งาม 
อยู่แล้วแทนก็ได้ 
 

สรุป  การขยายพันธุ์กล้วยมีด้วยกัน  3  วิธี  คือ  การขยายพันธุ์ด้วยเหง้า  การขยายพันธุ์ 
ด้วยหน่อ  และการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  แต่ชาวบ้านจะนิยมการขยายพันธุ์ด้วยหน่อ  
เพราะจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืน  กล้วยเป็นพืชที่มีล าต้นอยู่ใต้ดิน 
เราเรียกว่า “หน่อ” การน าไปปลูกหรือขยายพันธุ์จะนิยมเลือกเอาหน่อที่สมบูรณ์ และเลือกจากต้น 
ที่ไม่ติดโรค   กล้วยเป็นพืชที่มีอายุสั้น จึงท าให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากกล้วยตั้งตัวได้
แล้ว เกษตรกรควรรีบใส่ปุ๋ยคอกให้แก่กล้วย  เพ่ือการเจริญเติบโตทางล าต้น และการตกเครือที่มีคุณภาพ   
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5.  การบายศรี 

มาลัย นิลพงษ์.(2543 : 5)  กล่าวไว้ว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ ยังไม่มีผู้ใดยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นมาอย่างไร ผู้ที่ท าขวัญหรือที่เรียกว่าหมอขวัญ ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเริ่มมีการท าขวัญตั้งแต่เม่ือใด 
เพียงแต่สันนิษฐานว่าเห็นจะมีมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ โดยความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่าบรรดาคน
ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกกันว่า “ขวัญ” จะมีประจ ากายของทุกคน มีหน้าที่ 
ในการพิทักษ์รักษา ขวัญเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลประคับประคองชีวิต ติดตามเจ้าของไปทุกหน 
ทุกแห่ง   

ค าว่า "ขวัญ" เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างหน้าตาปรากฏให้เห็น ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ 
แต่จะสังเกตได้ด้วยความรู้สึก ถ้าขวัญของผู้ใดอยู่กับตัวผู้นั้นจะมีความสุขกายสบายใจเป็นปรกติ แต่ถ้า
ขวัญของผู้ใดหลบลี้หนีหายผู้นั้นจะมีลักษณะอาการตรงกันข้าม พิธีบายศรีสู่ขวัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาถึง
ปัจจุบันนี้ คนไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพ่ิมพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญที่ม่ันคงพลัง
ใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหมาย 

            ค าว่า "บายศรี" แปลว่าข้าวที่เป็นมงคล เป็นสัญลักษณ์ของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 

             บายศรี จะเย็บด้วยใบตอง ท าเป็น 3 ชั้น มีข้าว สิ่งของที่ส าคัญอ่ืนๆ อีกประกอบด้วย ดอกบัว 
เทียนชัย น้ ามะพร้าวอ่อน แว่นเทียน 3 อัน เทียน 9 เล่ม ด้ายสายสิญจน์ บายศรี ในที่นี้ก็คือ สังคมท่ีใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันต้องยึดมั่นด้วยคุณธรรม 3 ประการ คือ บายศรี 3 ชั้น หมายถึง 

1. ประพฤติชอบด้วยกาย เรียกว่า กายสุจริต  
2. ประพฤติชอบด้วยวาจา เรียกว่า วจีสุจริต  
3. ประพฤติชอบด้วยใจ เรียกว่า มโนสุจริต  

            ดอกบัว หมายถึง บัว 4 เหล่า แต่ในที่นี้หมายถึงบัวประเภทที่ 4 ที่พ้นจากผิวน้ าจะชูก้าน 
และดอกพร้อมที่จะขยายกลีบบานเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงในวันรุ่งขึ้น 
    เทียนชัย หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา 
     น้ ามะพร้าวอ่อน หมายถึง น้ าใจบริสุทธิ์ 
    แว่นเทียน 3 อัน หมายถึง ภพทั้ง 3 ได้แก่ กายภพ รูปภพ และอรูปภพ 
    เทียน 9 เล่ม หมายถึง ไฟ  3  กอง  คือ  ไฟ คือ ราคะ   ไฟ คือ โทสะ   ไฟ คือ โมหะ 
(เทียนที่ติดไว้กับแว่นเทียนอันละ 3 เล่ม) 
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             ด้ายสายสิญจน์  หมายถึง  ห่วงแห่งความผูกพัน 

สรุปได้ดังนี้  ขวัญเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาแต่โบราณ ขวัญเป็นสิ่งที่
มีอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น คนที่ตายไปแล้วจะไม่มีการกล่าวเรียกขวัญ การประกอบพิธีท าขวัญ ก็
เพ่ือให้เกิดความสุขสบาย เกิดสิริมงคลและสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นสุข คนไทยเชื่อว่าเป็น
พิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพ่ิมพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญที่ม่ันคงพลังใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผล
ให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหมาย 

6.  ประเภทของพานบายศรี 
 

พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม พิธีกรรมแบบโบราณ (http://www.mai95.net)  ได้แยก
ประเภทของการบายศรี ไว้ดังนี้ 
         1. บายศรีปากชาม 
         2.  บายศรีเทพ                                                            

3.  บายศรีพรหม 
4.  บายศรีหลัก                                                           
5.  บายศรีตอ 

         6. บายศรีบัลลังก์ 
                                      

การจัดท า บายศรี นั้น เริ่มจาก การน าใบตอง ที่มาจากกล้วยตานี เย็บเป็น บายศรี ประดับ
ด้วย ดอกไม้มงคลต่างๆ ส่วนตัวบายศรี ยังแบ่งออก ตามลักษณะ การใช้งาน ในการบูชา ที่แตกต่าง 
ออกไป เช่น 
                 บายศรีปากชาม  ลักษณะบายศรี รองด้วยชาม ที่มี ขนาดเหมาะสม ตัวแม่มี 5 ลูก 
จ านวน 3 ด้าน และมีลูก 3 ลูก แซมอีก 3 ด้าน จากนั้น จะมีแมงดา ที่แม่บายศรี อีกท้ัง 3 ด้าน  
ตรงกลาง จะม้วนเป็น กรวยด้วยใบ ตองตานี ภายในใส่ข้าวสวย ไว้ภายใน ยอดบายศรี จะใช้ไข่ต้มเสียบ 
ส่วนรอบๆ จะมีการประดับไปด้วย ดอกไม้มงคลต่างๆ บายศรีปากชาม เป็นบายศรี ที่ใช้ในการ 
สักการบูชาเทพยดา ครูบาอาจารย์  ในการบวงสรวงเทพยดาในทุกๆ พิธีกรรม จะขาดบายศรีปากชาม 
ไม่ได้  ซ่ึงสามารถแยกใช้ตามความส าคัญในพิธีกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
      บายศรีปากชาม 7 ยอด  ใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ท าบุญต่างๆ 
ยอดกรวยเสียบด้วยไข่ ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 7 ชั้น ตัวลูก 5 ชั้น     
      บายศรีปากชาม 7 ยอด (เล็ก)  เป็นบายศรีขนาดเล็กที่มีความศักดิ์สิทธิ์และส าคัญ
มาก ใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ท าบุญต่างๆ โกนจุก ประกอบด้วยบายศรี 
ตัวแม่ 7 ชั้น ตัวลูก 5 ชั้น ยอดกรวยเสียบด้วยไข่ และดอกไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล    
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       บายศรีปากชาม 9 ยอด  ใช้ในงานพระราชพิธีใหญ่ๆ เพ่ือสักการะบูชาครูบาอาจารย์ 
บวงสรวงเทพยดา ประกอบด้วยบายศรีตัวแม่ 9 ชั้น  รอบพานประดับด้วย ดอกดาวเรือง ดอก
บานไม่รู้โรย ประดับยอดด้วยดอกดาวเรือง 

                บายศรีเทพ จะมีลักษณะ ตัวแม่ 9 ลูก ตัวลูก 5 ลูก ปัจจุบันจะไม่ใส่ ข้าวภายในกรวย 
เหมือนบายศรีปากชาม แต่ก็อนุโลม ให้ใช้เรียกว่า บายศรีเทพ เพื่อสักการะ บูชาเทพยดา บายศรีเทพ 
ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ส าหรับบวงสรวง เทพ พรหม เทวาอารักษ์ ประกอบด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น ทั้งหมด 
8 ตัว ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง กุหลาบและดอกรัก ยอดตัวบายศรีปักด้วยเม็ดโฟมและเข็มหมุด  
หอ้ยอุบะดอกรัก ประดับยอดด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัว  

                บายศรีพรหม จะใช้ตัวแม่ 16 ลูก ตัวลูก 9 ลูก ภายใน กรวยที่อยู่ ตรงกลาง จะบรรจุด้วย  
หญ้าแพรก ใบโพธิ์ ใบขนุน ดอกเข็ม ด้านนอก จะใช้หมาก – พลู บุหรี่ ดอกไม้มงคล ประดับใช้ในพิธี
กรรมการ บวงสรวง พระพรหม เช่น การตั้งศาล หรือพิธีกรรม บวงสรวง ในงานไหว้ครู    
      บายศรีพรหม  ใช้ในงานพิธีใหญ่ ส าหรับบวงสรวงเทพยาดา หรือองค์พรหม ประกอบ 
ด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น 4 ตัว และตัวบายศรี 16 ชั้น 4 ตัว ประดับด้วย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ  
ดอกบานไม่รู้โรย ห้อยอุบะดอกรัก ยอดประดับด้วยดอกบัวและดอกดาวเรือง  
      บายศรีพรหม 2 หน้า   ใช้ในงานพิธีต่างๆ โดยเฉพาะพิธีใหญ่ๆ ส าหรับเป็นเครื่อง
สังเวยบูชา ครูบาอาจารย์ ชั้นพรหม ประกอบด้วยตัวบายศรี ตัวแม่ 32 ชั้น ตัวลูก 9 ชั้น รอบพาน
ประกอบด้วยดอกแอสเตอร์ ดาวเรือง ห้อยอุบะดอกรัก ปักยอดด้วยดอกดาวเรือง และดอกบัวสัตตบงกช  
          นอกจากนี้ บายศรีพรหม ที่ท าเป็นพุ่มยังมีบายศรีพรหมประกาศิต ที่ใช้ใน ด้านการบวงสรวง   
รวม 32 ลูก มองดูเป็นรูป ใบพายใช้ 4 ด้าน ใน 1 พาน ตรงกลาง จะมีใบไม้มงคล เหมือนบายศรีพรหม 
ทั่วไป ซึ่งบรรจุ อยู่ตรงกลางกรวย    
      บายศรีพานทรงพุ่ม 5 ยอด  ใช้ในพิธีใหญ่ๆ ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 5 ชั้น ตัว
ลูก 3 ชั้น  ใช้ดอกบานไม่รู้โรยและดอกรักตกแต่งพุ่ม ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง ยอดบายศรีปักด้วย
โฟม และเข็มหมดุ ห้อยอุบะดอกรัก ปลายยอดปักด้วยดอกดาวเรือง และดอกบัว   
      บายศรีพานทรงพุ่ม 5 ยอดลายข้าวหลามตัด   ใช้ในโอกาสเฝ้าทูลเกล้าถวาย รับขวัญ
หรือพิธีมงคลต่างๆ ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 5 ชั้น ตัวลูก 3 ชั้น ตัวพุ่มประดับด้วยดอกบานไม่รู้โรย
และดอกรัก เป็นรูปข้าวหลามตัด ปลายยอดปักด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัว ห้อยอุบะดอกรัก 
และกุหลาบ  บายศรีพิฆเนศ  เป็นที่ใช้ในพิธีบวงสรวง พรหมครู เทพพรหมแขนงศิลปะต่างๆ 
ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 9 ชั้น ตัวลูก 7 ชั้น ยอดบายศรีประกอบด้วย ดอกดาวเรือง แอสเตอร์ 
ห้อยอุบะดอกรัก ปลายคู่อุบะติดดอกกุหลาบ ปักยอดด้วยดอกดาวเรือง และดอกบัว 
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บายศรีหลัก ใช้บายศรีสลับกันไป เช่น ชั้นแรก 32 ลูก หรือ 16 ลูก ชั้นต่อไป ก็ลดลง ตามแต่
ผู้สั่งจะสั่งท า บายศรีหลัก มี 9 ชั้น หรือ 7 ชั้น หรือ 5 ชั้น ซึง่ส่วนใหญ่ จะใช้ในพิธีกรรม ไหว้ครู ซึ่งให้
ความหมาย “ด้านการตั้งตัว มีหลักมีฐานที่มั่นคง” 

บายศรีตอ ต าราโบราณ จะใช้ต้นกล้วย เป็นแกนกลาง ใช้รัดด้วยบายศรี เป็นชั้นหนึ่ง หรือสอง
ชั้น ก็มีชั้นแรก ด้านบน จะใช้บายศรี แม่ตั้งขึ้น 5 ลูก แล้วลง 5 ลูก เป็น 3 ด้าน ช่วงตรงกลาง ของ
ช่องว่าง จะค่ันด้วยตัว ลูกข้ึน 3 ลูก ลง 3 ลูก บนยอด จะใส่กระทง หมาก – พลู บุหรี่ ของหวาน  
เช่น เม็ดขนุน ทองยอด แล้วปิดด้วย กรวย เป็น บายศรี   ซึ่งใช้ในทาง ความหมายในทาง ขอขมาต่อ
เทพยดา ครูบาอาจารย์พ้ืนล่าง ใช้ในงานพิธีบวงสรวงครูแขนงต่างๆ ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 9 ชั้น 
ตัวลูก 7 ชั้น ประดับพานด้วยดอกแอสเตอร์ ดาวเรือง กุหลาบ ยอดบายศรีปักด้วยเม็ดโฟมและเข็มหมุด 
ห้อยอุบะดอกรัก และประดับยอดด้วยดอกดาวเรือง และดอกบัวสตตบงกช 

           บายศรีบัลลังก์ ซึ่งมีท้ัง บัลลังก์บรมครู บัลลังก์ศิวะ บัลลังก์นารายณ์ (ส่วนใหญ่ จะท าเป็น รูป
พระยานาค มี 5 - 7 เศียร) บางครั้ง ก็ท าบัลลังก์ เป็นรูป พระยาครุฑ บัลลังก์ธรรมจักร ก็มี บัลลังก์
พิฆเนศ บัลลังก์จุฬามณี แล้วแต่ เจ้าพิธีต่างๆ จะสั่งท าให้ ผลด้านความมั่นคง และอุดมสมบูรณ์ 

 
7.  พิธีบายศรี -  สู่ขวัญ        
 

พิธีบายศรี -  สู่ขวัญ จังหวัดกาฬสินธุ์( http://www.prapayneethai. com )  กล่าวไว้ว่า   
ช่วงเวลา พิธีบายศรี- สู่ขวัญ สามารถท ากันได้ทุกเวลาไม่มีข้อก าหนดหรือข้อยกเว้น หรือข้อห้ามไม่ให้
ปฏิบัติจัดท า 

 
                ความส าคัญ 
                การบายศรี- สู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล นิยมจัดท ากันในโอกาสอัน
เป็นมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง พระภิกษุเลื่อนสมณศักดิ์ 
หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาสู่ท้องที่ จะต้องเดินทางไกล ย้ายที่อยู่ เป็นพิธีมงคลที่นิยมท ากันมากทั้งใน
งานเล็กน้อยภายในครอบครัว หรือจัดเป็นพิธีใหญ่โตตามฐานะ 

 
พิธีกรรม 

                พิธีสู่ขวัญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บายศรี จัดท ากันดังนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่จะช่วยกันจัดท าพาน
ขวัญ (พานบายศรี) นิยมใช้ใบตองจับจีบตามแบบโบราณจัดใส่พาน จะเป็นพานขวัญธรรมดา 3 ชั้น 
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และ  5 ชั้น ชั้นล่างมีบายศรีดอกไม้ ข้าวต้ม ขนม กล้วย ชั้นที่ 2 , 3, 4  มีบายศรีดอกไม้ ชั้น 5   
มีบายศรีดอกไม้ ฝ้ายผูกแขน เทียนเวียนหัว 7 ชั้น จัดพานรอง 3 ชั้น บายศรี 4 ชั้น แล้วจดัพานอีกใบ
หนึ่งส าหรับใส่ผ้าผืนแพรวา แว่น หวี น้ าอบ น้ าหอม สร้อย แหวน ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ 
หมาก พลู บุหรี่ อาหาร ข้าวต้ม ขนมหวาน ไก่ต้ม สุรา จัดวางประกอบไว้อย่างสวยงาม พร้อมด้วย
เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของผู้เป็นเจ้าของขวัญ   พิธีจะเริ่มด้วยการแห่พานบายศรีเป็นขบวนฟ้อนน าพาน
บายศรีออกมาตั้งบนตั่งที่ปูผ้าขาวรองไว้ จากนั้นหมอสูตรขวัญ (พราหมณ์) จะเป็นผู้สวดชุมนุมเทวดา  
จุดเทียนเวียนหัวจุดธูปกราบพระพุทธรูป และพระสงฆ์ มีคู่สู่ขวัญเอามือขวาจับด้ายสายสิญจน์ เจ้าของ
ขวัญจับพานขวัญผู้สวดป่าวประกาศเชิญขวัญอวยพร แล้วผูกข้อมือเป็นอันเสร็จพิธี 
 
                สาระ 
                การบายศรีสู่ขวัญท าข้ึนเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข  
อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจาก 
ความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย 
 

เอกลักษณ์ภูมิปัญญาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.  2542    (http://www.kk47.com/kkhistory 
/prapenee.html)  กล่าวถึงประเพณีการสู่ขวัญไว้ว่า  ประเพณี   คือ สิ่งที่ชาวขอนแก่นปฏิบัติกัน 
เป็นกิจวัตรประจ า   เช่น  ประเพณีสู่ขวัญ (สูดขวัญ) ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีลงแขก เป็นต้น 

ประเพณีสู่ขวัญ(สูดขวัญ) 
ในอดีต คนพ้ืนเมืองขอนแก่นทั้งหมดสืบเชื้อสายมาจาก “ชนเผ่าลาว” มีความเชื่อสืบต่อกันมา

แต่โบราณว่า “คนเราได้รับความส าเร็จแห่งชีวิต จะอยู่ดีมีสุขอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ ขวัญ ของคนคนนั้น” 
และยังมีความเชื่ออีกว่า “ขวัญ” ก็คือก าลังใจที่ท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 

การสู่ขวัญ คือ “การให้ก าลังใจ” การท าพิธีสู่ขวัญ คือ “กิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ก าลังใจ หรือแรงบันดาลใจ ซึ่งการสู่ขวัญที่ชาวขอนแก่นปฏิบัติกันเป็นประจ า ๆ มีอยู่  2  ชนิด คือ 

1. สู่ขวัญน้อย เป็นพิธีสู่ขวัญภายใน ท ากันในหมู่เครือญาติพ่ีน้อง หรือ เพ่ือนสนิทเท่านั้น 
2. สู่ขวัญใหญ่ เป็นพิธีสู่ขวัญที่จัดขึ้นอย่างเอิกเกริก จัดงานยิ่งใหญ่ มีญาติพ่ีน้องพร้อมแขก 

รับเชิญทั่วไปมาร่วมงาน 
การสู่ขวัญแบ่งเป็นหลายประเภท ตามโอกาสและสถานการณ์ ดังนี้ 

1. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของชีวิต 
2. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาชีพและการท างาน 
3. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ 
4. การสู่ขวัญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน 

http://www.kk47.com/kkhistory/prapenee.html
http://www.kk47.com/kkhistory/prapenee.html
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5. การสู่ขวัญเกี่ยวกับการสังคมหรือการสมาคม 
 

1. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของชีวิต  ชาวขอนแก่นมักจะกระท า 
ในเหตุการณ์ ต่อไปนี้ 

1.1 สู่ขวัญเด็กเกิดใหม่ เพื่อแสดงความยินดีที่มีสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
     1.2 สู่ขวัญนาค กระท าให้แก่ลูกชายก่อนบวชเป็นภิกษุสงฆ์ 
     1.3 สู่ขวัญกินดอง กระท าให้คู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน 

1.4 สู่ขวัญผูกเสี่ยว กระท าให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็น “เสี่ยว” หรือ “เป็นเพื่อตายต่อกัน” 
 

2. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอาชีพและการท างาน   
2.1 สู่ขวัญให้คนที่จะเดินทางไปท างานในถิ่นห่างไกล เช่น ต่างจังหวัด ต่างประเทศ 
2.2 สู่ขวัญให้แก่คนที่เดินทางไปท างานถิ่นห่างไกลแล้วกลับมาถึงบ้าน 
2.3 สู่ขวัญให้แก่คนที่ได้งานใหม่ หรือ ได้เลื่อนยศเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
2.4 สู่ขวัญให้แก่คนที่ลาออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ  

 

3. การสู่ขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงของสุขภาพ 
  3.1 สู่ขวัญเมื่อได้รับอุบัติเหตุ 
  3.2 สู่ขวัญเมื่อได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือหายป่วยหนัก  
 

4. การสู่ขวัญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สิน  
  4.1 สู่ขวัญเล้า สู่ขวัญลาน ในปีที่ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตมาก ๆ  
  4.2 สู่ขวัญเฮือน กระท า สู่ขวัญช้าง ม้า วัว ควาย ในโอกาสที่ได้ซื้อสัตว์เลี้ยงมาใหม่ หรือ

ได้มาใหม่ เป็นสัตว์ที่มีลักษณะดี สวยงาม เป็นที่ถูกใจของผู้เป็นเจ้าของ 
 

5. การสู่ขวัญเกี่ยวกับการสังคมหรือการสมาคม  
  การสู่ขวัญผู้มาเยือน เป็นการกระท าเพ่ือแสดงความขอบคุณหรืออวยพรให้แก่ผู้มาเยือน 

ที่ได้น าข้าวของเงินทอง หรือสิ่งสาธารณูปโภคเข้ามาสู่บ้านหรือบริจาคให้หมู่บ้าน  โดยชาวบ้าน 
จะพร้อมใจ  กันท าพิธีสู่ขวัญให้แก่บุคคลนั้นให้มีความสุขความเจริญในชีวิตสืบไป  
  

  วัสดุอุปกรณ์ที่ชาวขอนแก่นใช้ในการประกอบพิธีสู่ขวัญ มีดังนี้ 
-  พาขวัญ พาเข้า (พาข้าว)   

  -  พาเสื้อผ้าและเครื่องส าอาง   
  -  คาย  
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    พาขวัญ (ขันหมากเบ็ง)  ประกอบด้วยขันใบใหญ่ 1 ใบ (อาจเป็นขันไม้ ขันเงิน ขันทองเหลือง 
หรือ อลูมิเนียม) ภายในขันบรรจุกรวยใบตองอันใหญ่วางคว่ าอยู่ตรงจุดศูนย์กลาง รอบนอกถัดมาวาง
กรวยขนาดกลางวางคว่ าตั้งเป็นมุม 4 มุมล้อมรอบกรวยใหญ่ ส่วนกรวยขนาดเล็กวางคว่ าเย็บติดรอบ
กรวยขนาดกลางกรวยละ 5 อัน ที่ยอดกรวยทุกขนาดใช้ดอกไม้สีขาว(หรือสีเหลือง)เสียบไว้ ยกเว้นที่ยอด
กรวยใหญ่ตรงกลางใช้เทียนไขหนักหนึ่งบาทเสียบไว้ 1 เล่ม ส่วนประกอบอ่ืนภายในขันปรกอบด้วย ข้าว
เหนียว 1 ปั้น, ข้าวต้ม 1 มัด, ใข่ต้ม 1 – 2  ฟอง, กล้วยน้ าว้าสุก 1 – 2 ลูก, เทียนไขหนักหนึ่งบาท 1 
เล่ม, เทียนฮอบหัว (รอบศรีษะ) ค่าคิง(วัดจากสะดือถึงคอของผู้เข้าพาขวัญ) , เหล้าขาวที่เปิดฝาขวดแล้ว 
1 ขวด , ปอยด้ายผูกแขนวางแทรกไว้ทุกช่องว่างระหว่างกรวย โดยปอยด้ายจะต้องมีมากเพียงพอแก่
แขกท่ีมาในงาน 
   ปัจจุบันชาวขอนแก่นที่อยู่ในเขตตัวเมือง เรียก พาขวัญ ว่า “พานบายศรีสู่ขวัญ” ซ่ึงเป็น
ค าศัพท์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับงานประจ าปีประเพณีผูกเสี่ยว ค าว่า พาขวัญ กับ พาน
บายศรี มีความแตกต่างกันในด้านความเป็นมาในอดีตและด้านความเชื่อ 
   ความเป็นมาของ พาขวัญ หรือ ขันหมากเบ็ง เป็นเรื่องของความเชื่อของคนลาวและคนเชื้อ
สายลาวในภาคอีสานและคนไทยถิ่นอ่ืนมาตั้งแต่โบราณแล้ว มีพื้นฐานจากลัทธิศาสนาพราหมณ์ผสมกับ
ลัทธิพุทธศาสนา ดังนั้น พาขวัญจึงมีความหมายรวม ๆ ดังนี้ 

1. กรวยใหญ่ที่ตรงกลาง หมายถึง “มโน” หรือ “ใจ” โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะส าเร็จก็ด้วยใจ 
กรวยขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ 4 มุม หมายถึง ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของร่างกาย
ของคนทุกคน 

2. กรวยขนาดเล็ก 5  กรวย หมายถึง ขันธ์ห้า  คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร และ 
วิญญาณ  นั่นคือ ในภาพรวมแล้วการสู่ขวัญที่ท าขึ้นก็เพ่ือ น าความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ที่มีปัญหามา
กระทบกับชีวิต หรือมีความเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต และก่อให้เกิดขวัญก าลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่
จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เพ่ือด ารงชีพต่อไป 
   ค าว่า บายศรี ก็คือเครื่องรับขวัญเช่นกัน แต่คนไทยในภาคกลางรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม
ของเขมร สรุปว่า พาขวัญ และ บายศรี มีความหมายอย่างเดียวกัน 
 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (http://intranet.m-culture.go.th/roiet.htm)  
กล่าวไว้ว่า   พิธีสู่ขวัญ หรือที่เรียกว่าการบาศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีดั้งเดิมเก่าแก่ที่ชาวร้อยเอ็ดนิยม
กระท าสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ถือว่าเมื่อจัดพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นก าลังใจ 
ในการที่ประกอบคุณงามความดีต่อไปและจะท าให้มีความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป  

จากการศึกษาพบว่า เดิมนั้นการจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญเป็นพิธีที่จัดในหมู่ของเจ้านายผู้ใหญ่ 
จึงเรียกว่า" บาศรี " เพราะค าว่า "บา" ได้แก่ เจ้าขุนมูลนาย เช่น ชาวอีสานมักเรียกเจ้านายว่า บาคาน 
บาท้าว บาไทท้าว หรือบาบ่าวท้าว เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากหนังสือวรรณกรรมอีสาน เรื่อง  

http://intranet.m-culture.go.th/roiet.htm
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การะเกด สินไช หรือแม้แต่ในหนังสือ "เชตพน" ที่ไปสืบศาสนาในกรุงสาวัตถี ก็มีการเรียกขุนไทว่า "บา" 
เหมอืนกัน ศัพท์ค าว่า "บาศรี" ก็คือ การท าสิริหรือความดีให้กับชนชั้นผู้ดีหรือสิริแบบอย่างที่ท าให้กับผู้ดี 
ในสมัยต่อมาจึงนิยมแพร่หลายไปยังกลุ่มชาวบ้านที่เป็นสามัญชน ดังนั้นการประกอบพิธีอันก่อให้เกิด 
สิริมงคลนี้จึงเรียกว่า "การบาศรีสูตรขวัญ" ซึ่งเป็นศัพท์ดั้งเดิม (มนัส  สุขสาย, ม.ป.ป. : 1)  
    สูตร เป็นค าเก่าแก่ของคนอีสาน ที่นิยมเรียกการสวดว่า "สตูร" เช่น สวดมนต์ คนอีสาน

เรียกว่า "สูตรมนต์" พิธีสวดเหมือนกับการสวดมนต์ ดังนั้นการสวดขวัญคนอีสานจึงเรียก "สูตรขวัญ"  
ซึ่งการสูตรขวัญเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์  

ขวัญ ชาวอีสานถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถเห็นหรือจับต้องได้ เชื่อว่าขวัญมีลักษณะ 
คล้ายกับจิตหรือวิญญาณ ซึ่งแฝงอยู่ในตัวตนของคนและสัตว์ตั้งแต่เกิดและจะต้องอยู่ประจ าตน
ตลอดเวลา ถ้าตกใจ เสียใจ ป่วยไข้ ขวัญจะหนี อาจจะท าให้เจ้าของร่างถึงแก่ความตายได้ ฉะนั้นจึงต้อง
ท าการเรียกขวัญ เพ่ือให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัวจะได้มีความสุขสบาย  

การสู่ขวัญ เกิดจากความเชื่อว่า ถ้าขวัญออกจากร่างผู้เป็นเจ้าของขวัญผู้นั้นจะ ประสบกับ
ผลร้ายต่าง ๆ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า ประเพณี 
การสู่ขวัญ จากความเชื่อท่ีมีมาแต่ดึกด าบรรพ์ ที่ว่าคนเราเกิดมาย่อมมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ เรียกว่า 
"ขวัญ" ประจ าปกป้องรักษาตัวผู้เป็นเจ้าของขวัญเพ่ือให้มีความสุข ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าขวัญ ของคนใด 
คนหนึ่งหายไปจากตัวจะท าให้คนนั้นเกิดความเจ็บป่วย มีความทุกข์ จนอาจสิ้นชีวิตได้ เพ่ือให้ขวัญ  
ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตามเดิมจึงได้มี "พิธีสู่ขวัญ" หรือเรียกว่า "พิธีเรียกขวัญ" ขึ้น  การสู่ขวัญเป็นประเพณี 
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของชาวร้อยเอ็ด ที่กระท าสืบต่อกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีท่ีมี 
ความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับวิถีการด ารงชีวิต ของชาวร้อยเอ็ด ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย 
เป็นประเพณีท่ีชาวร้อยเอ็ดท ากันแทบทุกโอกาส    การจัดพิธีสู่ขวัญมีสาเหตุมาจากความดี คือ ท าขึ้น
เพ่ือให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ให้ความร่มเย็นเป็นสุข เป็นต้นว่า สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญบวชนาค สู่ขวัญขึ้น
บ้านใหม่ สู่ขวัญคนป่วย แม้ในเรื่องการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากินของชาวร้อยเอ็ดจะมีพิธีกรรม
นี้แทรกอยู่ เช่น  การสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควายและวัว หรือในบางครั้งในโอกาสพิเศษ เช่น ได้
ลูกใหม่ ไปค้าขายได้เงินมามาก ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศ นอกจากนี้การจัดพิธีสู่ขวัญในบางครั้งก็มีสาเหตุมา
จาก สิ่งไม่ดี กล่าวคือเป็นการจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับไล่สิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นอัปมงคล ให้
หนีหายไป เช่น เมื่อหายจากเจ็บป่วย ลูกเสีย เมียตาย ก็จะท าการสู่ขวัญ การกระท าในที่นี้ก็ เพื่อทะนุ
ถนอมน้ าใจ ปลุกปลอบส่งเสริมจิตใจให้ดี มีก าลังใจในการต่อสู้ชีวิตในโอกาสต่อไป  

ค าว่า "ขวัญ" อย่างหนึ่งหมายถึง ผม หรือ ขน ที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอยบนศีรษะ อีกความหมาย
หนึ่ง หมายถึง สิ่งไม่มีตัวตนแต่จะมีประจ าชีวิตของคนและสัตว์ ซึ่งได้แก่ จิตใจ ในบางครั้งขวัญจะมี
ความหมายรวมไปถึงสิ่งอันเป็นที่รัก เช่น เรียกเมียรักว่าเมียขวัญ จอมขวัญ ลูกรักว่า ลูกแก้ว ลูกขวัญ 
หรือ นาขวัญ บางที่จะเรียกสิ่งของที่ผู้รักใคร่นับถือน ามามอบให้เพ่ือการทะนุถนอม น้ าใจว่า "ของขวัญ" 
ความหมายของขวัญที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความหมายไว้มากที่สุดว่า ขวัญ คือ จิต หรือ วิญญาณท่ีไม่มีตัวตน 
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ทีม่ีอยู่กับชีวิตของคนเราทุกคน มีอยู่กับสิ่งของทรัพย์สินของคนเราทุกชนิด จิตหรือขวัญจะต้องอยู่กับร่าง
ของคน สัตว์ สิ่งของ ตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อใดขวัญออกห่างไปจาก ร่างกายคน ก็จะส่งผลให้คนนั้นมี
อาการอ่อนแอ เจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตไปในที่สุด คนที่มีขวัญอ่อน (อ่อนแอ) มักเจ็บป่วยอยู่เสมอ 
สาเหตุที่ท าให้ขวัญอ่อนนั้น เชื่อว่าสืบเนื่องมาจากการประสบอุบัติภัย ส าหรับสัตว์และสิ่งของอ่ืน ๆ ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อขวัญออกห่างไป ความหายนะก็เข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ชาวร้อยเอ็ดยังมีความเชื่อว่า 
การที่ร่างย้ายจากสถานะหนึ่งไปอยู่อีกสถานะหนึ่งหรือย้ายจากที่หนึ่ง (ที่อยู่อาศัย) ไปอยู่อีกท่ีหนึ่งโดย
กะทันหัน เช่น การไปท างานในต่างถิ่น การไปเที่ยวสนุกสนาน จนลืมตัว เหล่านี้ก็ท าให้ขวัญเหินห่างจาก
ร่างได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ขวัญออกจากร่างกาย หรือให้ขวัญกลับเข้าร่างเดิม จงึได้มีการเรียก
ขวัญขึ้นโดยมีข้ันตอนและพิธีกรรมต่าง ๆ ตามแบบอย่าง ที่เคยปฏิบัติกันมา    กล่าวได้ว่าการสู่ขวัญชาว
ร้อยเอ็ดเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญที่ว่าในร่างคน สัตว์และสิ่งของ จะมีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ
ขวัญ การจัดพิธีสู่ขวัญจัดท าขึ้นเพื่อให้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็น
การเสริมสร้างพลังทางใจ ให้กับผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีมา จึงจัดให้มีการสู่ขวัญหรือสูตร
ขวัญขึ้น เพื่อเรียกขวัญนั่นเอง การจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญมีมูลเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการดังนี้  

1.   เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล จัดขึ้นเพ่ือแสดงความยินดีที่ได้ประสบผลส าเร็จหรือได้รับชัย 
ชนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการรับขวัญ บ ารุงขวัญให้ก าลังใจและถือเป็นการอวยพรให้ประสบ
ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โอกาสดังกล่าว ได้แก่ การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การต้อนรับแขกคน
ส าคัญ การบวชนาค เป็นต้น  
   2.  นิยมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เป็นการท าพิธีโดย มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือขับไล่ความอัปมงคลต่าง ๆ ให้ออกไป เมื่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคล
เข้ามาแทนที่ เช่น การสู่ขวัญเนื่องในโอกาสที่หายจากการเจ็บป่วย หรือหลังจากประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น  

ประเภทของการสู่ขวัญ   การสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ด เป็นพิธีกรรมที่กระท าสืบต่อกันมานาน 
แบ่งเป็น 3  ประเภท ตามลักษณะและโอกาสที่ใช้ ดังนี้คือ  

1. การสู่ขวัญคน  
2. การสู่ขวัญสัตว์  
3. การสู่ขวัญสิ่งของ 
  
การสู่ขวัญคน  เป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญหรือจิตใจ อันจะก่อให้เกิดขวัญหรือก าลังใจดีขึ้น วิถีการ 

ด าเนินชีวิตของชาวร้อยเอ็ด มักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอ เพื่อเรียกร้องหรือระดม พลังทางจิตใจ 
นอกจากนี้เนื้อหาในบทสูตรขวัญบางบทได้มีการสอดแทรกคติธรรมและแนวทาง ในการด าเนินชีวิตของ
คนกลุ่มต่าง ๆ ของสังคม การสู่ขวัญมีหลายประเภท ดังนี้  
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  1. การสู่ขวัญพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ได้สมณศักดิ์เป็นยาครู หรือซา ชาวบ้าน จะท าการสู่ขวัญ
ให้ หรือเวลาจะเอาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่แท่นประทับภายในวัด จะท าการสู่ขวัญพระสงฆ์ท้ังวัด 
เป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้สืบมรดกทางพุทธศาสนาต่อไป  

  2. การสู่ขวัญออกกรรม ผู้หญิงที่คลอดบุตรต้องอยู่ไฟ เมื่อออกไฟแล้วก็มีการสู่ขวัญให้ 
เพราะในขณะที่อยู่ไฟนั้น ได้รับความทุกข์ทรมานนานัปการ จึงจ าเป็นต้องเอาอกเอาใจและให้ก าลังใจ 
การเอาอกเอาใจอย่างหนึ่ง คือ การสู่ขวัญ  

  3. การสู่ขวัญเด็กน้อย เด็กๆ มักตกใจง่าย ถ้ามีใครหลอกหรือเห็นอะไรที่น่ากลัว ก็จะตกใจ
มาก พ่อแม่เชื่อว่าเมื่อเด็กตกใจขวัญจะออกจากร่าง ส่งผลให้เด็กร้องไห้ไม่สบาย จึงจ าเป็นต้องท าพิธีสู่
ขวัญให้  

4. การสู่ขวัญคนธรรมดา คนธรรมดานั้น เมื่อไปค้าขายได้ลาภ หรือได้เลื่อนยศต าแหน่ง ก็ท า
การสู่ขวัญให้ บางทีฝันไม่ดี หรือเจ้านายมาเยี่ยมก็มีการสู่ขวัญเพ่ือให้เกิดสิริมงคล  

  5. การสู่ขวัญหลวง เวลาพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมีอาการเจ็บป่วยชาวบ้านจะรักษาด้วย
วิธีการต่าง ๆ แต่ถ้ายังไม่หาย ลูกหลานจะท าพิธีสู่ขวัญให้เป็นเวลา 3 คืน เชื่อว่า โรคภัยไข้เจ็บหรือ
อาการป่วยจะหายได้ สิ่งของที่ใช้ในพิธีนี้ก็เหมือนสู่ขวัญธรรมดา แตกต่างตรงที่ต้องเพ่ิมธูปเทียนให้ 
เท่ากับอายุของผู้ป่วย ให้สวดเวลากลางคืนประมาณ 3 – 4  ทุ่ม  

  6. การสู่ขวัญนาค เมื่อบุตรชายมีศรัทธา จะบวชเมื่อถึงวันบวชบิดา-มารดาจึงได้จัด พิธีสู่ขวัญ 
ให้บุตรชายเพือ่เป็นสิริมงคล  

  7. การสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน (กินดอง) มักกระท าที่บ้านเจ้าบ่าวก่อนจะมีพิธีแต่งงาน พ่อแม่ 
เจ้าบ่าวและญาติของเจ้าบ่าวนิยมสู่ขวัญให้กับลูกของตนก่อน แล้วจึงน าพาขวัญไปรวมกัน ที่บ้านเจ้าสาว 
พาขวัญก่อนพิธีแต่งงาน เรียกพาขวัญน้อย  

  8. การสู่ขวัญบ่าวสาวเวลาแต่งงาน ก่อนที่หนุ่มสาวจะอยู่กินร่วมกันเป็นสามีภรรยา จะต้องจัด
ให้มีพิธีแต่งงาน หรือชาวอีสานเรียกว่า "กินดอง"เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาว จึงต้องจัดให้
มีการสู่ขวัญขึ้น ส่วนใหญ่มักกระท าที่บ้านเจ้าสาว  

  9. การสู่ขวัญคนป่วย คนเจ็บไข้นาน ๆ หรือชาวบ้านเรียกว่า "ป่วยปี" เชื่อว่ามีสาเหตุ มาจาก
ขวัญออกจากร่างกาย จึงเกิดอาการเจ็บป่วย เมื่อหายป่วยแล้วแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรง ถือว่า ขวัญหนี
เนื้อหนีคีง (ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัว) จึงจ าเป็นต้องสู่ขวัญให้เพื่อเรียกขวัญให้มาอยู่กับร่าง จะท าให้คน
ป่วยแข็งแรง หายจากการเจ็บป่วย  

  10. การสู่ขวัญพา ถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วย กินไม่ได้นอนไม่หลับและได้ท าการสู่ขวัญให้คนป่วย 
แล้ว แต่โรคภัยไข้เจ็บยังไม่หาย ก็จะท าการสู่ขวัญพาให้อีกครั้งหนึ่ง  

การสู่ขวัญสัตว์  เป็นการระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ ที่ช่วยมนุษย์ในการท ามาหากินรวมไปถึง
การขอขมาที่ได้ด่าว่า เฆี่ยนตี ในระหว่างการท างาน ที่ส าคัญ ได้แก่  
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1. การสู่ขวัญควายและงัว (วัว) ควายและวัวเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คนมากเพราะเป็นแรงงาน
ลากไถในการท านา ท าไร่ ชาวบ้านถือว่าคนได้กินข้าวเพราะสัตว์เหล่านี้ ดังนั้นก่อนที่จะลงมือท านา  
ครั้งแรกหรือเลิกท านาแล้ว เจ้าของมักท าพิธีสู่ขวัญให้ เพ่ือเป็นการร าลึกถึงบุญคุณ และขอขมาที่ได้  
ด่าว่า  เฆี่ยนตีระหว่างท างานร่วมกัน พาขวัญจัดให้มีน้ าอบ น้ าหอมและหญ้า  

2.  การสู่ขวัญม้อน (ตัวหม่อน) ม้อนเป็นสัตว์ตัวอ่อนที่ชักใยออกจากรังไหม ชาวบ้าน 
สามารถน ามาท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ม้อนเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คน เพราะไหมสามารถท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
เมื่อชาวบ้านลงมือเลี้ยงม้อน หรือหลังจากการชักใยม้อนเสร็จเป็นรังไหมแล้วจะจัดให้มีการสู่ขวัญขึ้น 
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยงม้อน  ท าให้ผู้เลี้ยงขายเส้นไหมได้เงินทอง และเชื่อว่าการสู่ขวัญให้ม้อน  
จะส่งผลให้ม้อนมีหนังหนาดังเปือกพ้าว (เหมือนเปลือกมะพร้าว) พาขวัญมีข้าวต้มและใบม้อน  

การสู่ขวัญสิ่งของ   เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือที่ว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่  
มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการสู่ขวัญให้กับสิ่งของเหล่านี้เพ่ือเป็นการส านึกใน
บุญคุณ ชาวบ้านเชื่อว่าการสู่ขวัญสิ่งของจะท าให้ผู้เป็นเจ้าของมีความสุข มีลาภ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ
ต่อไป ซึ่งการสู่ขวัญสิ่งของแยกได้ดังนี้  

1. การสู่ขวัญเฮือน คือ การน าเอาพิธีและข้ันตอนการสร้างบ้านเรือนมาพูดที่ในประชุม เพ่ือให้
คนที่มาในพิธีรู้จักสร้างบ้านให้เป็นสิริมงคล ถ้าบ้านเรือนท าไม่ถูกแบบก็จะน าแต่ความไม่เป็นมงคลมาให้  

2. การสู่ขวัญเกวียน เกวียนเป็นพาหนะใช้ส าหรับลากเข็น การสู่ขวัญเกวียนก็เพ่ือให้เป็นสิริ
มงคลและมั่นคง และสอนให้เจ้าของรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์  

3. การสู่ขวัญข้าว มักท ากันในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ า ชาวบ้านเชื่อว่า "กินบ่บก จกบ่ลง"  
(กินเท่าไหร่ ไม่รู้จักหมด) ชาวบ้านจะสู่ขวัญข้าวก่อนท าพิธีเปิดเล้า (ยุ้ง) ข้าวน ามากิน จะท าการสู่ขวัญ
ก่อน เพ่ือเป็นสิริมงคล จะท าให้สามารถผลิตข้าวในปีต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดภาวะอดอยาก  

ประเพณีการสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ด ที่ท าในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงการสู่ขวัญบางประเภท 
เท่านั้น เช่น การสู่ขวัญนาค สู่ขวัญบ่าวสาว สู่ขวัญคนป่วย สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญคน
ธรรมดา และสู่ขวัญควายและวัว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ของสังคมใน
ปัจจุบัน สัตว์และสิ่งของบางอย่างได้หมดความส าคัญในชีวิตประจ าวันของชาวร้อยเอ็ดไปแล้ว จึงค่อยๆ 
เลิกไปในที่สุด  
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การประกอบพิธีสู่ขวัญ  

พิธีสู่ขวัญ เป็นพิธีเก่าแก่ของชนชาวไทย มีการกระท าทุกภาค ถึงแม้ว่าการจัดพิธีกรรม จะ 
แตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มีหลักการใหญ่ ๆ และจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ ต้องการให้ขวัญมาอยู่กับ
เจ้าของร่าง เพ่ือก่อให้เกิดความสุขสบาย การประกอบพิธีสู่ขวัญชาวร้อยเอ็ด นิยมท ากันมาเป็นเวลา ช้า
นานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

การประกอบพิธีสู่ขวัญ อาจท าได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทางศาสนาพราหมณ์  
พิธีทางศาสนาพุทธ กระท าได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูปมา เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวด
ไชยมงคลคาถา ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วน าฝ้ายมาผูก
แขนให้เจ้าของขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่าง ๆ ฝ้ายผูกแขน และที่ขาดไม่ได้ คือ บทสูตรขวัญของหมอสูตร ซึ่งจะใช้บท
ต่างๆ แล้วแต่โอกาสที่ท าพิธีบาศรีสู่ขวัญ  

ขั้นตอนการประกอบพิธีสู่ขวัญ  

การประกอบพิธีบาศรีสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ดมีรูปแบบและข้ันตอน ที่มีลักษณะเฉพาะตัว  
รายละเอียดในการจัดมีความแตกต่างกับการจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญท้องถิ่นอ่ืน รูปแบบในการจัดพิธีสู่ขวัญ
ของชาวร้อยเอ็ด มีดังนี้  

1. ผู้ถูกเรียกขวัญและเจ้าภาพที่จะจัดพิธี มีบทบาทในฐานะผู้ริเริ่มให้เกิด   พิธีการสู่ขวัญ      
การจัดพิธีการสู่ขวัญเจ้าภาพจัดท าข้ึนเพราะมีมูลเหตุดังได้กล่าวมาแล้วเมื่อตัดสินใจว่า จะจัดพิธีสู่ขวัญ  
ผู้ถูกเรียกขวัญหรือเจ้าภาพ จะไปติดต่อเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานและ ขอวันเวลาที่จะจัดกับ
หมอสูตร เพ่ือหาวันมงคลที่จะจัดพิธี เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าหากจัดถูก ฤกษ์ยามดี จะท าให้ทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนเกีย่วข้องมีความสุข การเลือกวัน เวลาจึงจ าเป็นต้องเลือกให้ ถูกโฉลกกับประเภทของการสู่ขวัญ 
เมื่อได้วันเวลาที่เป็นมงคลเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่จะจัดพิธีก็จะไป ด าเนินการเตรียมจัดงาน  

2.  การเตรียมงาน หลังจากท่ีมีการก าหนดวันที่แน่นอนแล้ว ผู้ถูกเรียกขวัญหรือ เจ้าภาพจะมี
การเล่า(บอกบุญ) แก่ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และคนที่เคารพนับถือเพ่ือให้มาร่วมงาน ก่อนวันงาน 1 วัน 
ผู้ที่ได้รับเชิญบางส่วนจะมาช่วยจัดเตรียมงาน เช่น การจัดสถานที่ การเตรียมขันหมากเบ็ง (บาศรี) 
เตรียมอาหาร ถ้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ก็จะไปนิมนต์พระสงฆ์  

3.  การจัดพิธี จะจัดตามวัน เวลาที่ก าหนดไว้ สถานที่จัดพิธีขึ้นอยู่กับประเภทของ การสู่ขวัญ 
อาจเป็นที่บ้านของเจ้าของขวัญหรือเจ้าภาพ วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ เมื่อทุกฝ่ายพร้อม พิธีเริ่มขึ้น  
“หมอสูตร” จะเป็นผู้ก าหนดว่าผู้ถูกเรียกขวัญจะหันหน้าไปทางทิศใดจึงจะเป็นสิริมงคล ในเรื่องการ
ก าหนดทิศทางเพ่ือให้เกิดสิริมงคล ผู้ถูกเรียกขวัญต้องหันหน้าเข้าหาพาขวัญ (พานบายศรี) โดยให้ 
หันไปทาง "ทิศใจเป็น" คือทิศที่เป็นมงคล ซึ่งแต่ละวันทิศใจเป็นจะอยู่ในทิศทางท่ีแตกต่างดังนี้  
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วันอาทิตย์ ( อู ) ให้หันหน้าไปทิศอุดร  
วันจันทร์ ( หอ ) ให้หันไปทิศหรดี  
วันอังคาร ( อี ) ให้หันหน้าไปทิศอีสาน  
วันพุธ ( บัด ) ให้หันหน้าไปทิศบูรพา  
วันศุกร์ ( ทัก ) ให้หันหน้าไปทิศทักษิณ  

ในการประกอบพิธี หมอสูตรจะนั่งตรงกันข้ามกับผู้ถูกเรียกขวัญ มีผู้มาร่วมในพิธีจะนั่ง
ล้อมรอบหมอสูตรจะด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

3.1 การไหว้ครู เมื่อเริ่มพิธีเจ้าภาพจะท าการผูกแขนหมอสูตร เพ่ือเป็นการบูชาครู หลังจาก
นั้นหมอสูตรจะจุดธูปเทียนปักลงในพานบาศรี แล้วยกขัน 5 ขึ้น แล้วกล่าวค าไหว้พระ ส่วนใหญ่ค ากล่าว
ไหว้พระจะเป็นการบูชาพระรัตนตรัย หมอสูตร แต่ละคน อาจมีค าไหว้พระที่แตกต่างกันออกไป เช่น  
ค าไหว้พระ  

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 ครั้ง )  
สาธุ ธูปะ ทีปะ คันธมาลา อัคคีทิฆัง พฆุปุปฝัง สุคนธัง วะรัง ปูเชมะ  
ชิเน กัตตวา สิติกัปปักโก ติโย อภิรูโป มหาปัญโญ ปุริปัญโญ ทาเรนโด  
ปิตก ตัยยัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง พุทธะบูชา เตชะวันดา ธรรมบูชา  
ปัญญาวันตา สังฆบูชา โภคควันตา ตินนัง รัตตานานัง วรัง ปูเชมะ ยัง  
ยัง ชะนะปะทัง ญาติมิกขัง มิรา ลัททาปิโย ลัพพถะ ปูชิโต โหติ  
สัพพะ โสถี ภวันตุเต  

3.2 การป่าวเทวดา ( ชุมนุมเทวดา ) เป็นขั้นการกล่าวค าอัญเชิญเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ให้มาเป็นเกียรติและพยานในพิธีการสู่ขวัญ ตามความเชื่อของ
คนอีสาน หมอสูตรจะยกขันน้ ามนต์มาตั้งหน้าตนเอง แล้วจุดเทียนคีง (เทียนที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ถูก
เรียกขวัญ ) ปักที่ขันน้ ามนต์ พร้อมกล่าวค าเชิญเทวดา ว่า   “สัคเคกาเมจะรูเป คิริสิขะระตะเต จันทะ
ริกเข วิมาเน ทีเปรัตเถจะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต พรหมมา จะยันตุเทวา สะระถะ
ระวิสะเม ยังคะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระ วะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ ธัมมัสสะ วะ
นะกาโร อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะ ทันตา”  

3.3 การสูตรขวัญ ผู้ถูกเรียกขวัญจะยื่นมือข้างใดข้างหนึ่งแตะขอบบาศรี หมอสูตรจะกล่าว
ค าสู่ขวัญประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสที่จัด ผู้มาร่วมงานจะคอยส่งเสียงสนับสนุนหมอสูตร เพื่อ
กล่าวค าว่า "มาเยอขวัญเอย" จนกว่าหมอสูตรจะกล่าวค าสู่ขวัญเสร็จสิ้น  

3.4 การวิดฟาย เป็นขั้นตอนที่หมอสูตรจะขับไล่ความอัปมงคล และ สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ออก
จากเจ้าของขวัญหรือผู้ร่วมพิธี การวิดฟายมีวิธีการท าโดยหมอสูตรจะยกแก้วเหล้าหรือแก้วน้ า แล้วใช้ใบ
มะยมหรือหญ้าคามัดเป็นก าจุ่มลงไปในแก้วแล้วสลัดไปทั่วทิศ น้ าจะถูก ผู้เข้าร่วมพิธีหมอสูตรจะกล่าวค า
วิดฟายไปด้วยตัวอย่างค ามิดฟาย เช่น "สาธุเดอ น้ าอันนี้ได้ชื่อว่า น้ าอ ามฤต ประสิทธิ์จากพระสังฆะเจ้า
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เก้าพระองค์ท่าน ก็ได้ทรงพระธรรมค าสั่งสอน ใส่ในน้ าอันนี้จึงได้ชื่อน้ าอ ามฤต ปู่พระเจ้าให้ข้าวิดข้าจึงได้
วิด ยาพระเจ้าให้ข้าฟายข้าสิได้ฟาย ๆ ไปไฮ่ ผีเชื้อไฮ่อยู่ป่าคาก็ให้มากินเสีย ฟายไปน้ าผีเชื้อน้ าอยู่ปาฮู 
ก็ให้มากินเสีย ฟายเมื่อภูเทวดาอยู่เค้าไม้ ก็ให้มากินเสีย เมื่อมิดฟายหลายน้ าอ ามฤตก็บ่อมาก น้ าอ ามฤต
แตกพากออกจากกัน ผันธุลีกันไปทุกแห่ง แบ่งกันไป ทุกฝ่ายย้ายกันไปทุกก้ า เม็ดหนึ่งตกไปก้ าทางอีสาน
งัวอยู่ ขอให้เจ้านี้จงมีบริวารหลายพ่ าพร้อม โอมอ่อนน้อมขวัญเข้าน ามา เม็ดหนึ่งตกไปก้ าบูรพา
ตะวันออก บอกว่าให้เจ้านี่จงมีสติปัญญา เหมือนพระเจ้ามะโหสถ ให้เจ้ามีใจอดใจเพียรเหมือน 
พระเจ้าเตเม เม็ดหนึ่งตกไปก้ าอาคะเนพ้ืน ขอให้เจ้านี้จงมีเคหาหลังใหญ่กว้าง……"  

3.5 การผูกแขน เมื่อหมอสูตรกล่าวค าวิดฟายเสร็จ ก็จะเป็นขั้นตอน การผูกแขนเจ้า
ของขวัญ เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเชื่อว่าเป็นการป้องกันขวัญออกจากร่าง ไปอีก การผูกแขน
เจ้าของขวัญจะเอาไข่และกล้วย ใส่อุ้งมือ ญาติพ่ีน้องหรือแขกท่ีมาร่วมงานจะช่วยกัน "โจม" (ประคอง) 
มือเจ้าของขวัญผู้ผูกจะน าเอาฝ้ายผูกแขนที่เตรียมไว้ในพาขวัญ มาผูกข้อมือแล้วกล่าวค าผูกแขนเป็นการ
อวยพรให้เจ้าของขวัญให้มีความสุข  

ตัวอย่างค ากล่าวผูกแขน  

ผูกก้ าซ้ายให้ขวัญมา ผูกก้ าขวาให้ขวัญอยู่ ว่ามาเยอขวัญเอยขวัญเจ้า ไปกินปลาข่อนอยู่หัวนา  
ก็ให้มามื้อวันนี้ ขวัญเจ้าไปเฮ็ดนากินข้าวก็ให้มาม้ือนี้วันนี้ ว่ามาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้าไปปั้นเบ้า 
หล่อเงินทองก็ให้มาม้ือนี้ วันนี้ ขวัญเจ้าไปขายของอยู่ในตลาด ก็ให้มามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปเบิ่ง
นักปราชญ์ เจ้าก่อสร้างกระท าบุญ ก็ให้มามื้อนี้วันนี้ ขวัญเจ้าไปน าดอมขุนและยศใหญ่ ก็ให้มามื้อนี้ 
วันนี้ ขวัญเจ้าไปอยู่สุขสมสร้างกินทานทุกเช้าค่ า เชิญขวัญหัวเกษเกล้าให้ยืนหมั่นหมื่นปี อายุ วัณโณ  
สุขัง พะลังฯ  
 

ประเพณีไทยดอทคอม (http://www.prapayneethai.com)ให้ความหมายและความส าคัญ
ของการบายศรีสู่ขวัญว่า  การบายศรี- สู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล นิยมจัดท ากัน
ในโอกาสอันเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง พระภิกษุ
เลื่อนสมณศักดิ์ หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาสู่ท้องที่ จะต้องเดินทางไกล ย้ายที่อยู่ เป็นพิธีมงคลที่นิยม
ท ากันมากท้ังในงานเล็กน้อยภายในครอบครัว หรือจัดเป็นพิธีใหญ่โตตามฐานะ 

 
                พิธีกรรม  พิธีสู่ขวัญ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บายศรี จัดท ากันดังนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่จะช่วยกัน
จัดท าพานขวัญ (พานบายศรี) นิยมใช้ใบตองจับจีบตามแบบโบราณจัดใส่พาน จะเป็นพานขวัญธรรมดา  
5  ชั้น ชั้นล่างมีบายศรีดอกไม้ ข้าวต้ม ขนม กล้วย ชั้นที่ 2 , 3, 4  มีบายศรีดอกไม้ ชั้น 5 มีบายศรี
ดอกไม้ ฝ้ายผูกแขน เทียนเวียนหัว 7  ชั้น จัดพานรอง 3  ชั้น บายศรี 4  ชั้น แล้วจัดพานอีกใบหนึ่ง
ส าหรับใส่ผ้าผืนแพรวา แว่น หวี น้ าอบ น้ าหอม สร้อย แหวน ส่วนประกอบอื่น ๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ หมาก 

http://www.prapayneethai.com/th/rite/north_east/view.asp?id=0518)ให้ความหมายและความสำคัญของการบายศรีสู่ขวัญว่า
http://www.prapayneethai.com/th/rite/north_east/view.asp?id=0518)ให้ความหมายและความสำคัญของการบายศรีสู่ขวัญว่า
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พลู บุหรี่ อาหาร ข้าวต้ม ขนมหวาน ไก่ต้ม สุรา จัดวางประกอบไว้อย่างสวยงาม พร้อมด้วยเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งตัวของผู้เป็นเจ้าของขวัญ   พิธีจะเริ่มด้วยการแห่พานบายศรีเป็นขบวนฟ้อนน าพานบายศรีออกมา
ตั้งบนตั่งที่ปูผ้าขาวรองไว้ จากนั้นหมอสูตรขวัญ (พราหมณ์) จะเป็นผู้สวดชุมนุมเทวดา จุดเทียนเวียนหัว
จุดธูปกราบพระพุทธรูป และพระสงฆ์ มีคู่สู่ขวัญเอามือขวาจับด้ายสายสิญจน์ เจ้าของขวัญจับพานขวัญ 
ผู้สวดป่าวประกาศเชิญขวัญอวยพร แล้วผูกขอ้มือเป็นอันเสร็จพิธี 

 
                 สรุปได้ว่า  การบายศร-ี สู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล นิยมจัดท ากัน
ในโอกาสอันเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง พระภิกษุ
เลื่อนสมณศักดิ์ หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาสู่ท้องที่ จะต้องเดินทางไกล ย้ายที่อยู่ เป็นพิธีมงคลที่นิยม
ท ากันมากท้ังในงานเล็กน้อยภายในครอบครัว หรือจัดเป็นพิธีใหญ่โตตามฐานะสรุปได้ว่า  การบายศรี 
สู่ขวัญท าข้ึนเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้า
ประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย   
ค าว่า บายศรี ก็คือเครื่องรับขวัญเช่นกัน แต่คนไทยในภาคกลางรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของเขมร 
สรุปว่า พาขวัญ และ บายศรี มีความหมายอย่างเดียวกัน 

การประกอบพิธีสู่ขวัญ อาจท าได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทางศาสนาพราหมณ์  
พิธีทางศาสนาพุทธ กระท าได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูปมา เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวด
ไชยมงคลคาถา ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วน าฝ้ายมาผูก
แขนให้เจ้าของขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี  
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่าง ๆ ฝ้ายผูกแขน และท่ีขาดไม่ได้ คือ บทสูตรขวัญของ “หมอสูตร”  
ซึ่งจะใช้บทต่างๆ แล้วแต่โอกาสที่ท าพิธีบาศรีสู่ขวัญ  
 
8.  พิธีมงคลท าขวัญ 
   

Web Page บ้านจอมยุทธ (http://www.baanjomyut.com) กล่าวไว้ว่า  พิธีมงคลท าขวัญ
ให้กับเด็กทารกที่เกิดใหม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ  1  เดือน จะนิยมท าเพ่ือให้เด็กเลี้ยงง่าย  มีความสุข   
มีอายุยืน  อีกท้ังเป็นการปัดเคราะห์ ปัดโรค และให้เทวดาคุ้มครองให้เด็กมีความสุขสวัสดี  โดยแบ่งเป็น  
2   ช่วงคือ 

1.  การท าขวัญวัน  พิธีมงคลท าขวัญวัน เป็นพิธีน้อย ๆ ที่มีในครอบครัวเมื่อเด็กแรกคลอด
และมีอายุครบ 3  วันแล้ว พิธีการที่ต้องท ามีดังนี้ 

           1. จัดบายศรีปากชาม 1 ส ารับ 
                      2. จัดเครื่องกระยาบวด 1 ส ารับ 

http://www.baanjomyut.com/library/thai_culture_custom/02.html
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                        3. จัดหาแป้ง กระแจะ น้ ามัน และของหองไว้พร้อม 
                      4. จัดหาขันเล็กใส่น้ าอุ่น ช้อนเล็ก 1 คัน และสายสิญจน์ 

เมื่อได้ของทั้ง 4 อย่างพร้อมแล้ว ก็ให้ญาติ พี่น้องมาประชุมพร้อมกัน นั่งเป็นวงล้อมเด็กไว้  
ผู้มีอาวุโสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวอัญเชิญเทวดาเพ่ือขอให้คุ้มครองเด็กให้มีความสุขสวัสดี 
เอาด้ายสายสิญจน์ลูบแขน และมือปัดเคราะห์และโรคและเอาด้ายสายสิญจน์อีกเส้นผูกข้อมือเด็ก 
ทั้ง 2 ข้าง ๆ ละเส้นเจิมหน้าผากด้วยกระแจะ และเอาช้อนตักน้ าในขันที่ได้เตรียมไว้แล้ว นั้นให้เด็ก 
ดื่ม 5 ช้อน ต่อจากนั้นก็มีการเวียนเทียน ผู้ใหญ่ให้ศีลให้พรและยกเด็กข้ึนจากท่ีวางอยู่ เมื่อเสร็จพิธี
ตอนนี้แล้วเครื่องบายศรีและเครื่องกระยาบวดเอาไปเทเซ่นผีไว้กลางแจ้ง ของอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประกอบ
พิธีเอาห่อผ้าวางไว้ข้างเบาะของเด็กจนครบ 3 วัน แล้วจึงเอาไปลอยในแม่น้ า เป็นอันเสร็จพิธี 

2. การท าขวัญเดือน   พิธีมงคลท าขวัญเดือน ท ากันเมื่อเด็กมีอายุได้ 1 เดือน และมีสิ่งของ
ต้องเตรียมดังนี้      

  1. บายศรีปากชาม 1 ส ารับ 
                     2. เครื่องกระยาบวด 1 ส ารับ 
                     3. ไก่ 1 ตัว และเป็น 1 ตัว 

ในการท าพิธีมงคลท าขวัญเดือนนี้ ผู้จัดท าต้องเอา วัน เดือน ปีเกิด ของเด็กผู้นั้นไปให้โหร
ค านวณ หาฤกษ์ยามที่จะจัดท าเสียก่อน จากนั้นก็เตรียมจัดสถานที่ เครื่องใช้ในพิธี ถ้าจะจัดเป็นงานใหญ่
ก็เชิญพราหมณ์มาเป็นประธานพิธีทางไสยศาสตร์ และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ด้วย 
การประกอบพิธีเริ่มโดยให้ญาติมานั่งล้อมเด็กไว้ ผู้มีอาวุโสจุดธูปเทียนและกล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย 
กล่าวค าอัญเชิญเทวดา เอาด้ายสายสิญจน์ลูบแขนและมือเด็กเพ่ือสะเดาะเคราะห์ แล้วเอาด้าย
สายสิญจน์อีกเส้นผู้ข้อมือทั้ง 2 ข้าง ๆ ละเส้น เจิมหน้าผากด้วยแป้งกระแจะ แล้วตักน้ าในขัน 
ให้ดื่ม 5 ช้อน เช่นเดียวกับการท าขวัญวัน จากนั้นก็มีการเวียนเทียนและให้ศีลให้พรให้เด็กมีความสุข
และให้มีอายุยืน พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ 

สรุปได้ว่า  พิธีมงคลท าขวัญเป็นพิธีมงคลที่ท าขวัญให้กับคน  2  กลุ่ม  คือ 
    1. เด็กทารกที่เกิดใหม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ  1  เดือน จะนิยมท าเพ่ือให้เด็กเลี้ยงง่าย   
มีความสุข   มีอายุยืน  อีกทั้งเป็นการปัดเคราะห์  ปัดโรค  และให้เทวดาคุ้มครองให้เด็กมีความสุขสวัสดี  
และนิยมท ากันเป็นสองช่วง คือ  ท าขวัญวัน เมื่อเด็กแรกคลอดและมีอายุครบ 3  วัน   และท าขวัญ
เดือน  นิยมท ากันเมื่อเด็กมีอายุได้ 1 เดือน 
    2.  คนทั่วไป  นิยมท าเม่ือได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ท าให้ตื่นตกใจ  หวาดกลัว  หรือเหตุการณ์
ที่ท าให้เกิดความไม่สบายใจ   เช่น  ประสบอุบัติเหตุ  ประสบภัยจากธรรมชาติ  เป็นต้น 



บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษาค้นคว้า 
 
 
   การศึกษาค้นคว้า  กลุ่มผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประกอบด้วย 
 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 

1. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
1.1 นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5   

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  จ านวน  40  คน 
 1.2  วิทยากรท้องถิ่น  นายวุฒิไกร  พงษ์สถิตย์  บ้านเลขท่ี 3  หมู่ที่ 7   บ้านหนองแหน  
ต าบลหนองแหน  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร 
 

2. ขั้นตอนการศึกษา  
ผู้ศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติการ และวางแผนการศึกษาค้นคว้า ดังตารางแผนการ 

ปฏิบัติการ  คือ 
 

ตารางแผนการปฏิบัติการ 
 

กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลาศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

1. แบ่งกลุ่ม เป็น 8
กลุ่ม กลุ่มละ 5 
คน  ให้นักเรียน
เข้ากลุ่มศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ 

 

เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบายศรี 

15  ต.ค. 2551 
ถึง 

15  พ.ย. 2551 

ผู้ร่วมศึกษาทุกคน 
 
 

  

2.  อภิปรายกลุ่ม  
   
 

เพ่ือสรุปความรู้จาก
การแบ่งกลุ่มศึกษา 
 

20  พ.ย. 2551 
และ 

22  พ.ย. 2551 

1. กลุ่มผู้ร่วมศึกษา 
2. ครูที่ปรึกษา 
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ตารางแผนการปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ระยะเวลาศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ 

3. ศึกษาดูงาน 
 

เพ่ือเกิดความ
ตระหนักและเห็น
คุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

29  พ.ย.  2551 
และ 

5  ธ.ค. 2551 
 

นายวุฒิไกร   
พงษ์สถิตย์  เลขที่ 3
หมู่ที่ 7   
บ.หนองแหน  
ต.หนองแหน   
อ.กุดชุม  จ.ยโสธร  
และจากแหล่ง
เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บ้านหนองแหน  
ต าบลหนองแหน  
อ าเภอกุดชุม   
จังหวัดยโสธร 

 

4. ปฏิบัติการท า  
พานบายศรี 

1. เพ่ือให้สามารถ
ท าพานบายศรี
ได้ 

 

8  ม.ค.  2552 
ถึง 

31  ม.ค.  2552 

ผู้ร่วมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการด าเนินการ 
 

   จากการด าเนินการศึกษาเรื่อง การท าพานบายศรี กลุ่มผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การ  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 
2. อภิปรายกลุ่ม  
3. ศึกษาดูงาน 
4. ปฏิบัติการท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย 
 

   1.  แบ่งกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้   
      โดยให้นักเรียนเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 5  คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาแยกค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่อง
ที่แต่ละกลุ่มถนัดและสนใจ  ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1  โดย นายสราวธุ  ยศบุญ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4 หัวหน้ากลุ่ม น าสมาชิก 
ของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  ความเปนนมาของเส้นทางสายกล้วย  จากห้องสมุด  และสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต  สรุปได้ว่ากล้วยนั้นมีมาพร้อมกันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้นในโลก  การอพยพตั้งถิ่น
ฐานของคนในสมัยโบราณ ไม่ว่าทางบกหรือทางน้ า  จะน าพันธุ์กล้วยติดตัวไปด้วยเสมอ  เพราะว่ากล้วยเปนน
พืชที่มีล าต้นเปนนหัวคล้ายกันกับพวกเผือก  มัน  ข่า  ง่ายต่อการน าติดตัวไป  และประกอบกับการปลูกง่าย  
ดูแลรักษาง่าย  และที่ส าคัญสามารถรับประทานแทนข้าวได้อีกด้วย  ประเทศไทยเปนนประเทศที่มีความ
หลากหลายของสายพันธุ์กล้วยมากที่สุด  จึงถือได้ว่าประเทศไทยเปนนแหล่งก าเนิดของกล้วยในโลก 

  กลุ่มที่ 2 โดย นางสาวเดือนเพ็ญ  ยุติพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 หัวหน้ากลุ่ม  
น าสมาชิกของกลุ่ม    ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ประโยชน์  คุณค่าทางอาหาร และคุณสมบัติเปนนยา
สมุนไพรของกล้วย  สรุปได้ว่า  กล้วยเปนนพืชสมุนไพร  สามารถรักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย  อีกท้ังมีคุณค่า
ทางสารอาหารสูง  ชาวบ้านจะนิยมน ากล้วยตานีมาบดผสมข้าวท าเปนนข้าวหมกให้เด็กทารกรับประทาน 
เมื่อเปรียบเทียบแอปเปิ้ลแล้ว กล้วยมีโปรตีนมากกว่าแอปเปิ้ล ถึง  4  เท่า  มีคาร์โบรไฮเดรตมากกว่า 2 เท่า   
มีฟอสฟอรัสมากกว่า 3 เท่า  มีวิตามินเอและธาตุเหล็กมากกว่า 5 เท่า และมีวิตามินรวมทั้งแร่ธาตุอ่ืน 
มากกว่าอีก 2 เท่า  และกล้วยยังอุดมด้วยโปรแตสเซียม กล้วยจึงเปนนหนึ่งใน อาหารที่ดีที่สุด 

กลุ่มที่ 3 โดย นางสาวอ้อย  นาถาบ ารุง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4 หัวหน้ากลุ่ม  
น าสมาชิกของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ชนิดของกล้วยที่นิยมปลูกในประเทศไทย  สรุปได้ว่า  กล้วย
เปนนไม้ผลเขตร้อน ที่มีถ่ินก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และกล้วยเปนนพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ า 
อีกท้ังปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็ว และเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย  ชาวบ้าน 
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จึงนิยมปลูกเพ่ือรับประทานเองและเพ่ือจ าหน่ายหลากหลายสายพันธุ์ดังนี้  กล้วยตานี  กล้วยน้ าหว้า   
กล้วยหอม  กล้วยไข่  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอมเขียว  กล้วยเล็บมือนาง  เปนนต้น 

กลุ่มที่ 4  โดยนางสาวพันธ์ศรี  เผ่าเพ็ง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4 หัวหน้ากลุ่ม  
น าสมาชิกของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  การปลูกและการขยายพันธุ์กล้วย  สรุปได้ดังนี้   
การขยายพันธุ์กล้วยมีด้วยกัน  3  วิธี  คือ  การขยายพันธุ์ด้วยเหง้า  การขยายพันธุ์ด้วยหน่อ  และการ
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  แต่ชาวบ้านจะนิยมการขยายพันธุ์ด้วยหน่อ  เพราะจะใช้เวลา 
ในการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืน  กล้วยเปนนพืชที่มีล าต้นอยู่ใต้ดิน เราเรียกว่า “หน่อ” 
การน าไปปลูกหรือขยายพันธุ์จะนิยมเลือกเอาหน่อที่สมบูรณ์ และเลือกจากต้นที่ไม่ติดโรค   กล้วยเปนนพืช 
ที่มีอายุสั้น จึงท าให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลังจากกล้วยตั้งตัวได้แล้ว เกษตรกรควรรีบใส่ปุ๋ยคอก
ให้แก่กล้วย  เพ่ือการเจริญเติบโตทางล าต้น มีใบท่ีสวยงาม และการตกเครือที่มีคุณภาพ   

  กลุ่มที่ 5  นางสาวกฤษณา  สีด า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4 หัวหน้ากลุ่ม น าสมาชิก
ของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  การบายศรี  สรุปได้ดังนี้  ขวัญเปนนสัญลักษณ์ของชีวิตความเปนนอยู่
ของคนไทยมาแต่โบราณ ขวัญเปนนสิ่งที่มีอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น คนที่ตายไปแล้วจะไม่มีการกล่าว
เรียกขวัญ การประกอบพิธีท าขวัญ ก็เพ่ือให้เกิดความสุขสบาย เกิดสิริมงคลและสามารถอยู่ในสังคมปัจจุบัน
ได้อย่างเปนนสุข คนไทยเชื่อว่าการบายศรีเปนนพิธีกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเพ่ิมพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญ
ที่มั่นคงพลังใจที่เข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จได้ตามความมุ่ง
หมาย   

  กลุ่มที่ 6  นางสาวรัตกูล  ตีตรา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4  หัวหน้ากลุ่ม น าสมาชิก
ของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้า เรื่อง  ประเภทของการบายศรี สรุปได้ดังนี้  การจัดท า บายศรี นั้น เริ่มจาก 
การน าใบตอง ที่มาจากกล้วยตานี เย็บเปนน บายศรี ประดับด้วย ดอกไม้มงคลต่างๆ ส่วนตัวบายศรี ยังแบ่ง
ออก ตามลักษณะ การใช้งาน ในการบูชา ที่แตกต่าง ออกไป  เช่น   บายศรีปากชาม   บายศรีเทพ   
บายศรีพรหม   บายศรีหลัก  บายศรีตอ  บายศรีบัลลังก์  และบายศรีสู่ขวัญ 

  กลุ่มที่ 7   นางสาวภัทรา  พันธ์เลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ 4 หัวหน้ากลุ่ม น าสมาชิก 
ของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  การบายศรี- สู่ขวัญ เปนนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือความเปนนสิริมงคล  
นิยมจัดท ากันในโอกาสอันเปนนมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค แต่งงาน เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง 
พระภิกษุเลื่อนสมณศักดิ์ หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาสู่ท้องที่ จะต้องเดินทางไกล ย้ายที่อยู่ เปนนพิธีมงคล 
ที่นิยมท ากันมากท้ังในงานเล็กน้อยภายในครอบครัว หรือจัดเปนนพิธีใหญ่โตตามฐานะสรุปได้ว่า   
การบายศรีสู่ขวัญท าข้ึนเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเปนนสุข อายุมั่นขวัญยืน 
เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทาง 
ก็ให้ปลอดภัย   ค าว่า บายศรี ก็คือเครื่องรับขวัญเช่นกัน แต่คนไทยในภาคกลางรับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมของเขมร สรุปว่า พาขวัญ และ บายศรี มีความหมายอย่างเดียวกัน 

การประกอบพิธีสู่ขวัญ อาจท าได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทางศาสนาพราหมณ์  
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พิธีทางศาสนาพุทธ กระท าได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย  5  รูปมาเจริญพระพุทธมนต์  พระสงฆ์ 
สวดไชยมงคลคาถา  ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วน าฝ้าย 
มาผูกแขนให้เจ้าของขวัญเปนนอันเสร็จพิธี  ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี  
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่างๆ  ฝ้ายผูกแขน และท่ีขาดไม่ได้  คือ  บทสูตรขวัญของหมอสูตร  ซึ่งจะใช้
บทต่างๆ แล้วแต่โอกาสที่ท าพิธีบาศรีสู่ขวัญ  

  กลุ่มที่ 8  เด็กหญิงเย็นจิต  อ่อนแก้ว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 หัวหน้ากลุ่ม  
น าสมาชิกของกลุ่ม  ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  พิธีมงคลท าขวัญ  สรุปได้ว่า  พิธีมงคลท าขวัญเปนนพิธีมงคล
ที่ท าขวัญให้กับคน  2  กลุ่ม  คือ  เด็กทารกที่เกิดใหม่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ  1  เดือน จะนิยมท า 
เพ่ือให้เด็กเลี้ยงง่าย  มีความสุข   มีอายุยืน  อีกท้ังเปนนการปัดเคราะห์  ปัดโรค  และให้เทวดาคุ้มครองให้
เด็กมีความสุขสวัสดี  และนิยมท ากันเปนนสองช่วง คือ  ท าขวัญวัน เมื่อเด็กแรกคลอดและมีอายุครบ 3  วัน    
และท าขวัญเดือน  นิยมท ากันเมื่อเด็กมีอายุได้ 1 เดือน และคนทั่วไป  นิยมท าเมื่อได้ประสบกับเหตุการณ์ 
ที่ท าให้ตื่นตกใจ  หวาดกลัว  หรือเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดความไม่สบายใจ   เช่น  ประสบอุบัติเหตุ  ประสบ
ภัยจากธรรมชาติ  เปนนต้น 

 
2.  อภิปรายกลุ่ม   
หลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้ว  กลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้น าเอา

ความรู้ที่ได้มาอภิปรายในกลุ่มร่วมกันเพื่อสรุปความรู้จากการแบ่งกลุ่มศึกษา  ดังนี้ 
 

   กลุ่มท่ี 1  จากการได้ศึกษาค้นคว้าพบว่า  กล้วยเปนนสิ่งที่เกิดคู่กับชีวิตและเกี่ยวข้องกับชีวิตของ
คนมาตั้งแต่โบราณ  ท าให้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความเกี่ยวพันกับกล้วยมาตั้งแต่ก าเนิด  ซึ่งท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาได้เห็นความส าคัญของกล้วย  ความผูกพันระหว่างคนในท้องถิ่นกับกล้วย  และมีความ
ต้องการที่จะปลูกกล้วยไว้ในบ้านของตนเอง 
   กลุ่มท่ี 2  ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า  กล้วยเปนนพืชสมุนไพร  สามารถรักษาโรคต่าง ๆได้มากมาย  
อีกท้ังมีคุณค่าทางสารอาหารสูง  ชาวบ้านจะนิยมน ากล้วยตานีมาบดผสมข้าวท าเปนนข้าวหมกให้เด็กทารก
รับประทาน และคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะคนสูงอายุมักจะรับประทานกล้วยกับข้าวเหนียว และคนที่
รับประทานกล้วยเปนนประจ าจะท าให้ร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพดี  ท าให้กลุ่มกลุ่มตัวอย่างทีศ่ึกษาค้นคว้า
มองเห็นคุณค่าทางอาหารและเปนนยาสมุนไพรของกล้วย เปนนผลไม้ท่ีมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารสูง
กว่าผลไม้ชนิดอื่นที่มีราคาแพง 
   กลุ่มท่ี 3  ท าการศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่า กล้วยเปนนไม้ผลเขตร้อน ที่มีถิ่นก าเนิดในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่น  และกล้วยเปนนพืชที่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าอีก
ทั้งปลูกแล้วดูแลรักษาง่ายให้ผลผลิตเร็ว ชาวบ้านจึงนิยมปลูกเพ่ือรับประทานเองและเพ่ือจ าหน่าย
หลากหลายสายพันธุ์    ดังนี้  กล้วยตานี  กล้วยน้ าหว้า  กล้วยหอม  กล้วยไข่  กล้วยหอมทอง  กล้วยหอม
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เขียว  กล้วยเล็บมือนาง  เปนนต้น  ท าให้กลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสรุปได้ว่าในพ้ืนที่บริเวณบ้านของตัวเอง
สามารถปลูกกล้วยได้ง่าย  เจริญเติบโตได้ดี  และที่ส าคัญต้นกล้วยสามารถใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน   
เช่น  ปลีกล้วย ใช้รับประทานสด  หรือปรุงอาหาร  หยวกกล้วยก็เช่นเดียวกันสามารถน ามาปรุงอาหาร
รับประทานได้อร่อยมาก  และที่ส าคัญที่สุดใบกล้วยสามารถน ามาท างานฝีมือ  เช่น  ท าพานบายศรี   
ท าห่อหมก และอ่ืน ๆ  อีกมากมาย ซ่ึงเปนนการเพ่ิมคุณค่าราคาให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์ได้เปนนอย่างดี 

กลุ่มท่ี 4  ได้สรุปผลการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  การขยายพันธุ์กล้วยมีด้วยกัน  3  วิธี  คือ   
การขยายพันธุ์ด้วยเหง้า  การขยายพันธุ์ด้วยหน่อ  และการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   
แต่ชาวบ้านจะนิยมการขยายพันธุ์ด้วยหน่อ เพราะจะใช้เวลาในการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการขยายพันธุ์ 
ด้วยวิธีอ่ืน กล้วยเปนนพืชที่มีอายุสั้น จึงท าให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อท าการศึกษาค้นคว้าแล้ว 
ท าให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาค้นคว้าพบว่า  หลังจากกล้วยตั้งตัวได้แล้ว จะต้องรีบใส่ปุ๋ยคอกให้แก่กล้วย  
เพ่ือการเจริญเติบโตทางล าต้น มีใบที่สวยงามมีความเหนียวแข็งแรง   และการตกเครือที่มีคุณภาพ  
ลูกโตน่ารับประทาน  อีกประการหนึ่งกล้วยเปนนพืชที่ต้องการน้ า  ถ้าเราให้น้ าดี  สม่ าเสมอ  จะท าให้ 
ใบกล้วยสวยงาม  ขายได้ราคาดี เปนนที่ต้องการของตลาด  และได้เครือกล้วยที่ลูกดก  โต  เนื้อหวาน  
น่ารับประทานอีกด้วย 

กลุ่มท่ี 5  กลุ่มท่ี 6  กลุ่มท่ี  7  และกลุ่มที่ 8  ได้ศึกษาค้นคว้าสรุปได้ว่า   บายศรีเทพ ใช้ใน 
พระราชพิธีต่างๆ ส าหรับบวงสรวง เทพ พรหม เทวาอารักษ์ ประกอบด้วยตัวบายศรี 9 ชั้น ทั้งหมด 8 ตัว 
ประดับพานด้วยดอกดาวเรือง กุหลาบและดอกรัก ยอดตัวบายศรีปักด้วยเม็ดโฟมและเข็มหมุด ห้อยอุบะ
ดอกรัก ประดับยอดด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัว   บายศรีตอ ใช้ในงานพิธีบวงสรวงครูแขนงต่างๆ 
ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 9 ชั้น ตัวลูก 7 ชั้น ประดับพานด้วยดอกแอสเตอร์ ดาวเรือง กุหลาบ  
ยอดบายศรีปักด้วยเม็ดโฟม และเข็มหมุด ห้อยอุบะดอกรัก และประดับยอดด้วยดอกดาวเรืองและดอกบัว 
สตตบงกช   บายศรีปากชาม 7 ยอด ใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ท าบุญต่างๆ ยอดกรวย
เสียบด้วยไข่ ประกอบด้วยตัวบายศรีตัวแม่ 7 ชั้น ตัวลูก 5 ชั้น   บายศรีปากชาม 7 ยอด (เล็ก) เปนนบายศรี
ขนาดเล็กที่มีความศักดิ์สิทธิ์และส าคัญมาก ใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น ตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ท าบุญต่างๆ 
โกนจุก ประกอบด้วยบายศรีตัวแม่ 7 ชั้น ตัวลูก 5 ชั้น ยอดกรวยเสียบด้วยไข่ และดอกไม้ที่มีชื่อเปนนมงคล   
บายศรีปากชาม 9 ยอด ใช้ในงานพระราชพิธีใหญ่ๆ เพ่ือสักการะบูชา ครูบาอาจารย์ บวงสรวงเทพยดา 
ประกอบด้วยบายศรีตัวแม่ 9 ชั้น รอบพานประดับด้วย ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ประดับยอดด้วย
ดอกดาวเรือง  บายศรีพรหม ใช้ในงานพิธีใหญ่ ส าหรับบวงสรวงเทพยาดา หรือองค์พรหม ประกอบด้วยตัว
บายศรี 9 ชั้น 4 ตัว และตัวบายศรี 16 ชั้น 4 ตัว ประดับด้วย  ดอกดาวเรือง   ดอกกุหลาบ   และดอก
บานไม่รู้โรย ห้อยอุบะดอกรัก ยอดประดับด้วยดอกบัวและดอกดาวเรือง   บายศรีพรหม 2 หน้า ใช้ในงาน
พิธีต่างๆ โดยเฉพาะพิธีใหญ่ๆ ส าหรับเปนนเครื่องสังเวยบูชา ครูบาอาจารย์ ชั้นพรหม ประกอบด้วยตัว
บายศรี ตัวแม่ 32 ชั้น ตัวลูก 9 ชั้น รอบพานประกอบด้วยดอกแอสเตอร์ ดาวเรือง ห้อยอุบะดอกรัก  
ปักยอดด้วยดอกดาวเรือง และดอกบัวสัตตบงกช   
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    จากการอภิปรายกลุ่มร่วมกันท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การท าพานบายศรีแบบต่าง ๆ กัน  ซึ่งเปนนชิ้นงานที่ท้าทายความสามารถ  และมีความมั่นใจว่าจะต้อง 
ท าให้ได้สวย และดีกว่าที่ได้ศึกษาดูในรูป และแผ่นภาพ 
 
   3.  ศึกษาดูงาน 
     กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริง  ตั้งแต่วันที่ 15  ตุลาคม  พ.ศ.  2551   
ถึงวันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551  (ใช้ช่วงศึกษาเปนนวันหยุดราชการ คือ ทุกวันเสาร์)  โดยได้รับการ
แนะน า  ช่วยเหลือ  สาธิต  จากวิทยากรท้องถิ่น  นายวุฒิไกร  พงษ์สถิตย์  บ้านเลขท่ี 3  หมู่ที่ 7    
บ้านหนองแหน  ต าบลหนองแหน  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  และจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บ้านหนองแหน  ต าบลหนองแหน  อ าเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างได้พบเห็นพานบายศรี 
ทีน่ิยมท าในท้องถิ่น  เช่น  บายศรีปากชาม  บายศรีเทพ  บายศรีตอ  บายศรีพรหม  และบายศรีหลัก   
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ศึกษาดูงานในครั้งแรกที่ได้พบเห็นจากตัวอย่างของพานบายศรีแต่ละแบบ  ส่วนมาก 
ต่างมีความรู้สึกว่า  ท ายาก  ท าได้อย่างไร  จะท าอย่างไรจึงจะได้พานบายศรีที่สวยงาม ดังที่ได้เห็นจาก
ตัวอย่างจริง   แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับค าอธิบาย ค าชี้แนะ และค ารับรองจากวิทยากร ว่าท าไม่ยาก 
และมรความยินดีที่จะช่วยเหลือ  แนะน าถึงวิธีการ  ขั้นตอนการท า  จนสามารถท าได้  จึงท าให้ 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาค้นคว้ามีความต้องการที่จะท า และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่จะท าพานบายศรี
แบบต่าง ๆ ตามค าชี้แนะ  ค าแนะน า  ของวิทยากรท้องถิ่น  และทุกคนต่างก็มีความต้องการที่จะลงมือ
ปฏิบัติท าพานบายศรี  ในคาบเรียนอิสระที่สถานศึกษาจัดให้  และในวันหยุด  โดยเชิญวิทยากรให้ค าชี้แนะ
วิธีการท า ขั้นตอนการท า การใช้เครื่องมือ  การหาวัสดุ  ตลอดจนเทคนิคการท าให้สวยงาม และคงทน  
อย่างใกล้ชิด 
 
   4.   ปฏิบัติการท าพานบายศรี 
 

ขั้นตอนการท าพานบายศรี 
การท ากรวย(ลูก) และการขึ้นรูป 

1. เช็ดใบตองกล้วยให้สะอาดด้วยผ้า 
2. ฉีกใบตองกล้วย เปนนแถวกว้างประมาณ  2 – 3 นิ้ว 
3. พันใบตองกล้วยเปนนรูปกรวย  โดย 

3.1 แบ่งครึ่งใบตองกล้วยที่ฉีกไว้  วางดอกพุดพลาสติกลงไป แล้วใช้มือซ้ายหรือขวา
แล้วแต่ถนัดพันใบตองกล้วย  โดยใช้มืออีกข้างจับดอกพุดพลาสติกไว้ไม่ให้เคลื่อนตัวไปมา  ท าการพันใบตอง
กล้วยไปจนสุดใบตองกล้วย เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  เพ่ือไม้ให้กรวยใบตองกล้วยที่ได้คลายตัว
ออก  เสร็จแล้วเราก็จะกรวยมีดอกพุด 
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3.2 ท าการเรียงกรวยขึ้นเปนนลูก  โดยเรียงให้ลดหลั่นกันลงมาให้สวยงาม แล้วเย็บ
ด้วยลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  ให้ติดกัน  และเพ่ือความสวยงามต้องท าการนุ่งผ้าให้กับกรวย โดยการน า
ใบตองกล้วยที่ฉีกไว้แล้วตามข้อ 2  มาห่อทับกรวย(ลูก)แล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  แล้วค่อย
เรียงขึ้นลูก 

3.3 เมื่อเรียงขึ้นลูกเรียบร้อยแล้วใช้กรรไกรตัดที่ฐานให้เสมอกัน  
3.4 น าลูกท่ีขึน้ไว้แล้วแช่ในน้ ามันมะกอกที่ผสมน้ าไว้แล้ว  เพ่ือให้เกิดความมันวาว

สวยงาม 
3.5 น าลูกมาประกอบขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ 
3.6 พานที่น ามาเพ่ือใช้ขึ้นรูป ให้ใช้โฟมหนา  โดยตัดให้พอดีกับช่องชองพาน เพื่อจะ

ได้ใช้เปนนตัวยึดขึ้นรูปแทนดินเหนียวหรือดินน้ ามัน ซึ่งมีน้ าหนักมาก 
 
     เครื่องมือ  วัสดุ  และอุปกรณ์ 

1. เครื่องมือ 
1.1 กรรไกร 
1.2 Staples เย็บกระดาษ  เบอร์ 10 
1.3 คัดเตอร์ 
1.4 เข็มเย็บผ้า เบอร์ 9 
1.5 ผ้าสะอาด 
1.6 กะละมังพลาสติก 

2. วัสดุ  อุปกรณ์ 
2.1 ด้ายสีเขียว 
2.2 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10   
2.3 ใบตองกล้วยตานี 
2.4 น้ ามันมะกอก 
2.5 ใบคัดเตอร์ 
2.6 โฟมพลาสติก 
2.7  ดอกพุดพลาสติก 
2.8  ตะปูเข็ม 
2.9  ไม้เสียบลูกชิ้น 
2.10 ดอกไม้ประดับ 

จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้ด าเนินการด้วยวิธีการดังกล่าว  ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถท า 
พานบายศรีได้อย่างสวยงาม ในระดับหนึ่ง และจากการประเมินผลงานนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 
   การศกึษาคน้ควา้โครงงาน  เรื่อง  การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย  ของนักเรียน
โรงเรียนกดุชมุวิทยาคม  อ าเภอกุดชมุ  จงัหวัดยโสธร  ได้ใช้กลยุทธ์ในการพฒันา  กล่าวคือ   
การส ารวจ  วเิคราะห์ปัญหา  ก าหนดวธิีการหรือนวตักรรม  การพัฒนาวธิีการหรอืนวัตกรรมในการ
แก้ปญัหา  การน าวธิีการหรอืนวตักรรมในการแกป้ัญหา  และการสรปุผลรายงานโครงงาน  ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้สรปุผลการศึกษาค้นคว้าตามล าดับ  ดังนี้ 

1. ความมุ่งหมายของการศกึษาค้นคว้า 
2. วิธีการศกึษาคน้ควา้ 

2.1 กลุ่มผู้เกี่ยวข้องการศึกษาคน้ควา้ 
2.2 ขั้นตอนการด าเนินการศกึษาค้นคว้า 
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. สรุปผล 
4. อภิปรายผล 
5. ข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อ าเภอกุดชมุ  อ าเภอกดุชุม  จังหวดัยโสธร  
ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ  มทีักษะความสามารถท าพานบายศรีในงานพิธีตา่ง ๆ ของท้องถิ่น และให้
เกิดความช านาญเพิ่มมากยิง่ขึ้น   

2.   เพื่อให้นักเรียนไดต้ระหนักถงึความส าคัญ  คุณค่าภมูิปัญญาไทย  และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย  ความนิยมไทย  ตลอดจนคุณคา่ของความเปน็ไทยใหค้งไวต้ลอดไป 

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และเหน็คุณค่าของประเพณีบายศรีสูข่วญั 
 
วิธีการศึกษาค้นคว้า 
 

1. กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
1.1 กลุ่มผู้รว่มศกึษา  จ านวน  40 คน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนผู้สนใจ   
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เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี กลุม่การงานพ้ืนฐานอาชีพ  ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที ่4  ระดับชั้น
มัธยมศกึษาปีที ่2 และระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที ่5  โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม  อ าเภอกุดชุม   
จังหวดัยโสธร 

1.2 กลุ่มผู้ให้ขอ้มูล  จ านวน  4  คน  ประกอบด้วย 
1.2.1 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครือ่งมือ  จ านวน  3  คน 
1.2.2 วิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญ  จ านวน  1  คน 

2. ขั้นตอนในการศึกษาคน้คว้า 
การศกึษาคน้ควา้ครัง้นีก้ลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้เลือกใช้หลักการแก้ปญัหาและการ 

พัฒนา  โดยด าเนนิการภายใต้กระบวนการและขัน้ตอนการด าเนนิการ ดังนี ้
2.1  แบง่กลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้
2.2  อภิปรายกลุม่  
2.3  ศึกษาดูงาน 
2.4  ปฏิบัตกิารท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1  แบบสังเกตพฤติกรรม   
3.2  แบบบนัทึกการปฏิบตัิงาน 
3.3  แบบสังเกตทกัษะภาคปฏิบตั ิ

 
สรุปผล 
 
   ผลจากการศึกษาค้นคว้าการท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย  โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม  
อ าเภอกดุชุม  จังหวดัยโสธร  สรปุผลการศึกษาไดด้ังนี้  จากการศึกษาสภาพปัจจบุัน ของโรงเรียน 
กุดชุมวิทยาคม  อ าเภอกุดชมุ  จังหวัดยโสธร  พบว่า  กอ่นการศึกษา  นักเรียนกลุม่ตัวอย่างไม่เข้าใจ
เกี่ยวกบัการท าพานบายศรจีากใบตองกลว้ย  ไม่มคีวามรู้ทางด้านทกัษะวิธกีารขั้นตอนการท าพาน
บายศรแีบบต่าง ๆ  ไมต่ระหนัก และเหน็ความส าคัญของวฒันธรรมท้องถิ่น  จงึไดร้วมกลุ่มกนั 
จัดท าโครงงานเพ่ือศึกษาตามความมุ่งหมาย 

ผลการด าเนินการ เกี่ยวกับโครงงาน การท าพานบายศรจีากใบตองกลว้ย  ไดด้ าเนินการ 
โดยใช้กิจกรรมแบง่กลุ่มศึกษา รวม  8  กลุม่  นักเรียนเข้ากลุ่ม  กลุม่ละ 5 คน แยกศึกษาคน้ควา้ 
โดยอิสระจากแหล่งเรียนรู ้ การอภิปรายกลุ่ม  การศกึษาดูงาน  และการปฏิบัติท าพานบายศร ี
เพื่อพัฒนากลุม่ตวัอย่างให้มคีวามรู ้ ความเข้าใจในการท าพานบายศรีจากใบตอง  โดยศกึษาคน้ควา้
จากแหล่งเรียนรู ้  ท าให้กลุม่ตัวอย่างมคีวามรูค้วามเขา้ใจรู้เกี่ยวกบัการบายศรี  คณุค่าของภูมิปญัญา
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ไทย  วัฒนธรรมไทยและคณุค่าของความเป็นไทย  การอภิปรายกลุ่มเพ่ือแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม   ท าให้กลุ่มตวัอย่างผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนกั เห็นคุณค่าของ 
ประเพณีการบายศรีสูข่วญัของท้องถิ่น   การศึกษาดูงาน ท าให้กลุม่ตวัอย่างเกดิความภาคภูมิใจ 
ในความเปน็ไทย  ภูมิใจในทอ้งถิ่นตน  มีความต้องการทีจ่ะอนุรกัษ์ไว้ซึง่ประเพณี  วฒันธรรม 
ของท้องถิน่ตน และการลงมอืปฏิบัตดิ้วยการปฏิบัติจริง  ท าให้กลุม่ตวัอย่างเกดิกระบวนการคิด
วิเคราะห์  เกดิการคิดอย่างเป็นระบบ  และเกิดความคดิสร้างสรรค์  ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างสามารถ
วางแผน  ปฏบิัติการตามแผน  สงัเกตเห็นในสว่นทีต่้องพัฒนา  จนสามารถท าพานบายศร ี
จากใบตองกลว้ยได้สวยงาม  และดเียี่ยมในระดบัหนึ่ง         
 
อภิปรายผล 
 
   การพัฒนาโครงงาน การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย  โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม   
อ าเภอกดุชุม  จังหวดัยโสธร  โดยด าเนนิการภายใต้กระบวนการ  4  ขั้นตอน  คือ  แบ่งกลุ่มศกึษา
จากแหล่งเรียนรู ้ การอภิปรายกลุ่ม  การศึกษาดูงาน  และการปฏิบัตทิ าพานบายศร ี  โดยแต่ละกลุ่ม
ศึกษาคน้ควา้จากแหลง่เรียนรู้  ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจรูเ้กี่ยวกับการบายศรี  คุณค่า
ของภูมิปญัญาไทย  วฒันธรรมไทยและคณุค่าของความเป็นไทย   การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกลุ่ม   ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างผูศ้ึกษามีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนกั เห็นคุณค่าของ
ประเพณีการบายศรีสูข่วญัของท้องถิ่น   การศึกษาดูงาน ท าให้กลุม่ตวัอย่างเกดิความภาคภูมิใจ 
ในความเปน็ไทย  ภูมิใจในทอ้งถิ่นตน  มีความต้องการทีจ่ะอนุรกัษ์ไว้ซึง่ประเพณี  วฒันธรรมของ
ท้องถิน่ตน   ผลปรากฎว่า เกิดการพัฒนาดา้นทกัษะกระบวนการ  และการคิด  วิเคราะห์  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ  ผลจากการพัฒนาดงักล่าว  สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่
ส าคัญ  ดงันี ้

จากการด าเนนิงานพัฒนาทกัษะ ความรู้  ความช านาญ  โดยใช้กิจกรรมแบ่งกลุ่มศกึษาจาก
แหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ  ทกัษะการปฏิบัตกิารท าพานบายศรีจากใบตองกลว้ย 
โดยการแบ่งกลุม่ศึกษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู ้ การอภปิรายกลุม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกลุ่ม   
การศกึษาดงูาน และการลงมือปฏิบตัิดว้ยการปฏิบตัิจรงิ   โดยมีวิทยากรผูช้ านาญ เป็นผู้ใหค้ าแนะน า
วิธีการ  ขัน้ตอนการท า  ใหค้ าปรกึษา และชว่ยเหลือ  ท าให้กลุ่มตัวอย่าง  มีความรู้  ความเขา้ใจ  
เกิดทกัษะการท างาน  และสามารถคดิวิเคราะหไ์ด้อยา่งสร้างสรรค ์ จนกลุ่มตวัอย่างผู้ศึกษาสามารถ
ท าพานบายศรีแบบต่าง ๆ ได้ตามที่ท้องถิ่นนิยมท ากันไดอ้ย่างถูกต้อง และสวยงาม   ส่งผลใหก้ลุม่
ตัวอย่างตระหนักถึงความส าคัญ  คุณคา่ของภมูิปัญญาไทย  และอนรุักษว์ัฒนธรรมไทย ความนิยม
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ไทย  ตลอดจนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงไวต้ลอดไป และมีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักเห็น
คุณค่าของประเพณีการบายศรีสู่ขวัญของท้องถิน่ 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
   ผลการท าโครงงาน การท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย  โรงเรียนกดุชุมวิทยาคม   
อ าเภอกดุชุม  จังหวดัยโสธร  เพื่อให้กลุม่ตวัอย่างมีความรู้  ความเข้าใจ  เกดิทักษะการปฏิบตัิ 
ให้มีความช านาญ  มีข้อเสนอแนะดงันี ้  

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1  ควรจัดท าโครงการรองรบัและส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารจัดท าโครงงาน 

อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.2  ควรหาเอกสาร  ต าราความรู้  แหล่งเรียนรู ้ และใหค้ าปรึกษาชีแ้นะ  เพื่อให้กลุม่ 

ตัวอย่างได้ศึกษาค้นควา้ดว้ยตนเอง  คดิและออกแบบผลงานอย่างอิสระ 
1.3  ควรหากิจกรรมประกาศเกยีรติคุณแก่กลุม่ตวัอย่างท าพานบายศรีจากใบตองกล้วย 
1.4  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  โดยบรรจุลงไปในหลักสตูรท้องถิน่ของสถานศึกษา   

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญ  เมื่อมีปญัหาจะได้มีทีป่รึกษาที่มีความช านาญ
และเชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือ  แนะน า 

1.5  ควรสนบัสนนุให้มีการเผยแพร่ผลงานของโครงงาน เพื่อปรับปรุงประยกุต์ใช้ให้ 
เหมาะสม 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคน้ควา้ครัง้ต่อไป 
2.1  ควรมีการศกึษารูปแบบเพิม่เตมิจากแหลง่เรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือพัฒนาออกแบบ 

สู่นวตักรรมทางการศึกษา 
2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือ  เพื่อพัฒนาคณุภาพของสถานศกึษา 
2.3  ควรสนบัสนนุงบประมาณเพ่ิมมากขึน้  เพื่อให้เกดิความช านาญด้าน กระบวนการ  

ปฏิบัต ิและเกดิทักษะในการปฏิบัติ 
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ขั้นตอนการท าลูก(กรวย) 
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ขั้นตอนการท าลูก(กรวย) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ขั้นตอนที ่1  เช็ดใบตองกล้วย  พนักรวย(ลูก)  และน ำประกอบขึน้ลูก 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักรวย  ขึน้รูป  และข้ันต่อไปเป็นกำรประกอบพำนบำยศรีตำมรูปแบบ
รำยกำร 
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น ำลูกทีไ่ด้มำแยกประกอบเป็นรูปแบบต่ำง ๆ ตำมต้องกำร 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 
ชื่อ- สกุล       นายสุพรชัย  บญุอ่อน 
บิดา  พ.ต.ท.เวไนย  บุญอ่อน     มารดา  นางบุญอุ้ม  บุญอ่อน (สกุลเดิม : หลักทอง)           
 

สถานภาพ  สมรส    ภรรยา  นางสุรินทร์  บุญอ่อน (สกุลเดิม : นวรัตน์รุ่งเรือง) 
 

บุตร  จ านวน   2  คน   1. นางสาวอรทัย  บุญอ่อน     2. เด็กหญิงมุทิตา  บุญอ่อน 
 

วุฒิการศึกษา   
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปว.ท.)  แผนกวิชา ช่างกอ่สร้าง   สาขาวชิา  เทคนิควิศวกรรมโยธา  

              สถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  อ าเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธาน ี
2. ปริญญาตร ี คณะศึกษาศาสตร์  ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  วิชาเอก  การประถมศึกษา  

              สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. ปริญญาโท  คณะศึกษาศาสตร์   การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
              สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
 

คติเตือนใจ  ถ้าข้าราชการทุกคนทุกหมู่เหล่า  ต่างก็พอเพียง  ไม่ใช้จ่ายเงิน  ย่อมจะส่งผลให้   เศรษฐกิจของชาติ 
                ย่อยยับลงได้  และจะสิน้ชาติในทีสุ่ด 
 

หลักปรัชญาที่ยดึถือ 
     1. คนดีหาง่าย  คนชั่วหายาก  : (พระอธิการ อ่อนสา  ปภัสสโร) 
     2. ตราบใดที่ยังมีการเบียดเบยีนประชาชนกันอยู่  ย่อมไม่มีความยุติธรรม   
                 ถ้าสังคมใดไม่มีความยุติธรรม  ย่อมหาความสงบสุขไม่ได้ 
                  (ท่านประธานฯ เหม๋า  เจ๋อ ตุง) 
      3. ถ้าเราให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เรารักมากจนเกินไป   
                  ก็จะเป็นการฆ่าบุคคลนัน้อย่างเลือดเย็น (ปรมาจารย์ ขง จื้อ)  
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ต าแหน่ง  ครู 2  ระดับ 2  ขั้น  2,205  บาท  เลขที่บรรจุ  1336/27  หมวดวิชา อุตสาหกรรมศิลป ์
แผนกวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา  เทคนิควิศวกรรมโยธา 
  

ต าแหน่งการงานปัจจบุัน   
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