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ค าน า 
 

              รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
เป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันดีงาม ท่ีบรรพบุรุษของเรา
ได้ส่ังสมไว้และน าเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันดีงามนี้เพื่อเป็นสิริมงคลส าหรับนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นท่ีบริการศูนย์
วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และอุบลราชธานี 20 จังหวัด ท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีส าคัญ
อย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญท ากันแทบทุกโอกาส ท้ังในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็น
ประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ท้ังการแสดงความช่ืนชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญ
มีความสุข  

     เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จส้ิน ได้ประเมินผลของโครงการเพื่อน าผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                                      กันยายน 2557 
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บทที่ 1 

รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการบายศรีสู่ขวัญ  
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

        1.ความส าคัญของโครงการ 
 

การสืบสานเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน พิธีสู่ขวัญ บางที
เรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน  ประเพณีสู่ขวัญท ากันแทบทุก
โอกาส ท้ังในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ท้ัง
การแสดงความช่ืนชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญมีความสุข เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่ คู่กับสังคมไทย ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงเห็น
ความส าคัญท่ีจะจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ 

การท าพิธีกรรมด้วยบายศรีเป็นคติของพราหมณ์ เช่ือว่าการใช้ใบไม้ใส่อาหารในการเซ่นสรวงบูชาเป็นของ
บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน และอีกประการหนึ่ง คือ การท าบายศรีสู่ขวัญถือว่าเป็นการจ าลองเขาพระสุเมรุอันเป็น ท่ีสถิต
ของพระอิศวร ส่วนช้ันต่างๆ ของบายศรีเป็นท่ีรวมของเทพต่างๆ เมื่อท าพิธีเท่ากับอัญเชิญพระอิศวรลงมาเป็นประธาน
ในพิธีด้วย การท าบายศรีมักจะใช้ในการเซ่นสรวง บูชาครู ท าขวัญหรือสมโภชในการสมโภช ท าขวัญของหลวง เมื่อได้
เวลาฤกษ์พราหมณ์ผู้ท าพิธีจะเข้าประจ าบายศรี 3 คน ผู้อาวุโสสูงสุดประจ าบายศรีแก้วตรงกลาง รองลงไปประจ า
บายศรีทอง และผู้อาวุโสน้อยท่ีสุดประจ าอยู่บายศรีเงิน เมื่อเริ่มพิธี พราหมณ์ท่ีอยู่ประจ าบายศรีแก้ว จะควักน้ ามันหอม
จากภาชนะแก้วป้ายบนไส้เทียนท่ีติดอยู่ท่ีแว่นแก้ว แล้วจึงจุดเทียนชัยในเชิงเทียนแก้ว แล้วใช้เทียนนั้นจุดเทียนท่ีแว่น
เทียนเป็นการ " เบิกแว่นเวียนเทียน " เวียนไปทางขวา โดยจับเทียนท้ังสองมือเวียนเทียนออกจากตัวครบสามรอบแล้ว 
โบกควันเทียนเข้าไปหาผู้ท่ีรับการท าขวัญ แล้วส่งต่อให้คนทางขวาท าเช่นเดียวกันจนครบหมดท้ังแว่นแก้ว ทอง และเงิน 
พราหมณ์ผู้อยู่ประจ าบายศรีจะรับแว่นเวียนเทียนแก้ว ทอง เงิน ตามล าดับมาปักในขันเหมโดยปักแว่นเวียนเทียนแว่นท่ี 
1 ไว้ที่เดิม ส่วนแว่นท่ี 2 ถึงท่ี 5 จะแกะเอาแต่เทียนมาติดรวมกับแว่นแรก เมื่อครบแล้ว พราหมณ์ประจ าบายศรีแต่ละ
คนจะน าใบพลูซึ่งใบในสุดป้ายด้วยแป้งกระแจะ ดับเทียนแล้วโบกควันให้ผู้รับท าขวัญ แล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งจะน าเทียนชัย
กับด้ายเข้าไปท่ีผู้รับขวัญ น าด้ายเส้นหนึ่งปัดออกเป็นการฟาดเคราะห์ น าไปเผาท่ีเทียนชัย แล้วน าด้ายอีกเส้นหนึ่งปัดเข้า
ผูกข้อมือให้ ส่วนพราหมณ์อีกผู้หนึ่งจะใช้ช้อนตักลมข้าง บายศรี สมมติว่าตักขวัญใส่ในมะพร้าวอ่อนแล้วตักน้ ามะพร้าว
ป้อนผู้รับท าขวัญ หลังจากนั้น พราหมณ์คนสุดท้ายจะน าโถกระแจะไปเจิมให้แก่ผู้ท าขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ขณะท าพิธี    
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ปี่พาทย์ประโคมและพนักงานไกวบัณเฑาะว์ตลอดจนเสร็จพิธี และพราหมณ์เป่าสังข์เมื่อเวียนเทียนครบแต่ละรอบ   
พิธีสู่ขวัญ หรือท่ีเรียกว่าการบาศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีด้ังเดิมเก่าแก่ท่ีนิยมกระท าสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน 
ถือว่าเมื่อจัดพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นก าลังใจในการท่ีประกอบคุณงามความดีต่อไปและจะท าให้มีความสุข
ความเจริญในชีวิตต่อไป 
  
2.วัตถุประสงค์    

1.  เพื่อให้นักศึกษา มสธ.เกิดความอบอุ่นและสร้างความผูกพันกับศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุดรธาน ี
2.  เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา ชมรมนักศึกษา 

และบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และอุบลราชธานี  
3.  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย 

 
3.กลุ่มเป้าหมาย 

1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ.                                                                                                           
2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย :  100 คน                                                                                                                                       
3.พื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย :ในเขตพื้นท่ีบริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ีและอุบลราชธานี 
 

4.ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ  
          วันท่ี 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                               

โครงการสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน   
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏบิัติราชการ                                                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

(1)  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : โครงการบายศรีสู่ขวัญ  งบประมาณ 10,000 บาท 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
 

           (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.1.1 เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความอบอุ่นและสร้างความผูกพันกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์และเพื่อนนักศึกษา 

           ชมรมนักศึกษาและบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และอุบลราชธานี 
1.1.3 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของภาคอสีาน 

   (1.2) ลักษณะโครงการ 
  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 
(1.3) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ 

พัฒนา ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นป ี2557 ส้ินสุดปี 2557 
(1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ :ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

  (2)  ที่มาและความต้องการ 
(2.1) ที่มา :  

                 ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เป็นแหล่งกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมท้ังเผยแพร่
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็น
ประเพณีสืบไป และเป็นตัวอย่างอันดีในการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและนักศึกษา มสธ. การบายศรีสู่
ขวัญเป็นการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนเพื่อให้เกิดความอบอุ่น สร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา 
และบุคลากรศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันและเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต  รวมท้ังจะเป็นการสืบสานเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน พิธีสู่
ขวญั บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญท ากัน
แทบทุกโอกาส ท้ังในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้
เป็นได้ท้ังการแสดงความช่ืนชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญมีความสุข เป็นโครงการท่ีจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทย ดังนั้นศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
จึงเห็นความส าคัญท่ีจะจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ 

  ผด 1   ผด 1 
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 (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :  
 
เพื่อให้วัฒนธรรมท่ีดีงามแต่โบราณ เช่น วัฒนธรรมของคนภูไท ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

หรือการแสดงศิลปะการฟ้อนร าท่ีก าลังจะเลือนหายไป ให้คงอยู่ควรอนุรักษ์ควบคู่กันไป และสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้
เพื่อเอกลักษณ์ของชาติ 

(2.3) ความเร่งด่วน :………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
   นักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นท่ีให้บริการ ประชาชนท่ัวไป 
  ชมรมนักศึกษา มสธ. 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี  
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ :………………………………………………………………………………………………………. 
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :…………………………………………………………………………………… 

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีเร่ิมต้น - 
ถึงปี 2556 

แผน (ผล)* 

ปี 2557
แผน 
(ผล)* 

ปี 2558 
 

ปี 
2559 

 

ปี 
2560 

 

ปี 2561 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน  100     
เชิงคุณภาพ : ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการฯ 

ร้อยละ  80     

เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จ
ตามระยะเวลา 

ร้อยละ  100     

เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณ
ตามท่ีก าหนด 

ร้อยละ  100     

หมายเหตุ  (ผล)*  เป็นผลการด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการถึงปีงบประมาณ 2557 

(4.2) ผลลัพธ์ : 
       4.2.1 ได้จัดโครงการบายศรีสู่ขวัญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอนัดีงามของภาคอีสานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบ
ทอดต่อไป 

       4.2.2 เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนพร้อมท้ังนักศึกษา 
ประชาชน และบุคลากรของศูนย์ฯ 
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 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.3.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปกับมหาวิทยาลัย  

           4.3.2 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวนัแข่งกีฬานักศึกษาสัมพันธ์ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีและ
อุบลราชธานี ปี 2557 

เชิงลบ : ...-……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกวา่เป้าหมาย 
(4.6) การใช้จ่ายงบประมาณ 

ต่ ากว่าแผน  ตามแผน  เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน 

ล่าช้ากว่าแผน  ตามแผน  เกินกว่าแผน 
(5) วงเงินของโครงการ 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
 2557 10,000 - 10,000 

 (6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน งบประมาณ 
ประมาณการ

รายจ่ายล่วงหน้า 
2556 2558  2559  2560 2561 

รวมทั้งสิ้น      
เงินงบประมาณ      

    2.1ค่าตอบแทน 4,450.- บาท 

      2.1.1 ค่าครูพราหมณ์ท าพิธี 1 คน 
      2.1.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีวันหยุดเจ้าหน้าท่ีและ พขร. 5 คน 

 อัตราXวันXคน (350 X1X5) 

  
2,500 
1,750 

 

   

2.2 ค่าใช้สอย 3,180.- บาท 

      2.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เจ้าหน้าท่ี 106 คน  อัตราXครั้งXคน  (30 X1X106) 

  
3,180  

   

2.3 ค่าวัสดุ  2,500 บาท 

2.3.1 ค่าพานบายศรีพร้อมเครื่องประกอบพิธี  2,500.-บาท 

  
2,500 

   

รวมทั้งสิ้น.. หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน  10,000    
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(7) ความเหมาะสมของโครงการ 
 (7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการได้ทันทีอยู่ในระหวา่งเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
 (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
 (7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 
ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น  
  ไม่มี 
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ประเมินตนเอง 
 ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแกไ้ข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)... 

-------------------- 
ก าหนดการโครงการบายศรีสู่ขวัญ  

       วันที่ 23 สิงหาคม 2557  
     ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

เวลา                                 กิจกรรม 
 
16.30-17.00 น. 

ลงทะเบียน (นักศึกษา มสธ.เขตพื้นทีใ่ห้บริการ 
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 11 จังหวัด  
- ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี 9 จังหวัด)  

17.00-20.00 น. ให้ความรู้เก่ียวกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

 ท าพิธบีายศรีสู่ขวัญ 
อาหารว่างและเครื่องด่ืมเวลา 20.00-20.30 น.    หมายเหตุ เวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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โครงการบายศรีสู่ขวัญ   
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บายศรีสู่ขวัญ  
             การท าบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีโบราณท่ีบรรพบุรุษ
ได้เคยปฏิบัติกันสืบมา ถือกันว่าเป็นสิริมงคลอันดีแก่การเป็นอยู่ 
คือการสวัสดิภาพในการด ารงชีวิตของมนุษย์ แต่การท าบายศรีสู่
ขวัญนั้นต้องอาศัยนักปราชญ์ผู้ฉลาด ในวิธีการกระท าจึงเป็นสิริ
มงคลได้ ถ้าท าไปสักว่าท า ไม่มีพิธีการก็จะมีผลน้อยเพราะการ
กระท าท้ังนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ท าเป็นผู้ฉลาดในพิธี
การตั้งอกตั้งใจท าจริงๆอย่างนี้ จึงได้รับประโยชน์ในการกระท า
นั้นโบราณ ถือว่า บายศรีมีครูแรง ถ้าใครไม่ได้ครอบ (อนุญาต) 

ห้ามท าบายศรีอัปรีย์จะกิน ท าให้คนท้ังหลายกลัวไม่กล้าฝึกท าตามล าพัง หรือตามอย่างครู โดยครูไม่บอกอนุญาตให้
เรียน ท้ังนี้คงมีจุดมุ่งหมายท่ีแฝงอยู่คือ ให้เรียนหรือฝึกหัดท าด้วยความต้ังใจอย่างดี เพื่อให้ได้สวยงามท าได้ดีท่ีมีครูสอน 
เพราะบายศรีเป็นของสูง เป็นเครื่องสังเวยเทพเทวดา ไม่ควรท าสุกเอาเผากิน จึงได้มีการปรามเอาไว้ กันคนท่ีไม่ค่อย
ประณีตไม่ต้ังใจจริงไม่ให้ท า อีกประการหนึ่ง เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดีให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลาน ให้รู้จักเคารพครู
อาจารย์ มีกตัญญู ไม่ลบหลู่คุณครูอาจารย์ จะเรียนอะไร ท าอะไร ต้องได้ช่ือว่าศิษย์มีครู จึงจะเกิดความมั่นใจและท าได้
ดี สมัยโบราณจึงมีพิธีครอบการท าบายศรี พิธีครอบของครูบายศรี ไม่มีอะไรมากมายนัก เพียงให้จุดธูปอธิษฐานถึงครู
บายศรี ต้ังแต่ครูคนแรกท่ีเป็นผู้คิดประดิษฐ์ท า และผู้รักษาสืบต่อมาจนถึงครูของเราปัจจุบันนี้ ขอคุณครูจงช่วยอวยพร
ชัยให้ท าบายศรีได้สวยงามดี ส าเร็จเป็นศิริมงคล ถ้าแม้นว่าจะท าผิดพลาดประการใดขอคุณครูได้เมตตาอภัยให้ด้วยเถิน  
             การท าพิธีกรรมด้วยบายศรีเป็นคติของพราหมณ์ เช่ือว่าการใช้ใบไม้ใส่อาหารในการเซ่นสรวงบูชาเป็นของ
บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน และอีกประการหนึ่ง คือ การท าบายศรีสู่ขวัญถือว่าเป็นการจ าลองเขาพระสุเมรุอันเป็นท่ีสถิต
ของพระอิศวร ส่วนช้ันต่างๆของบายศรีเป็นท่ีรวมของเทพต่างๆ เมื่อท าพิธีเท่ากับอัญเชิญพระอิศวรลงมาเป็นประธานใน
พิธีด้วย การท าบายศรีมักจะใช้ในการเซ่นสรวง บูชาครู ท าขวัญหรือสมโภชในการสมโภช ท าขวัญของหลวง เมื่อได้เวลา
ฤกษ์พราหมณ์ผู้ท าพิธีจะเข้าประจ าบายศรี 3 คน ผู้อาวุโสสูงสุดประจ าบายศรีแก้วตรงกลาง รองลงไปประจ าบายศรี
ทอง และผู้อาวุโสน้อยท่ีสุดประจ าอยู่บายศรีเงิน เมื่อเริ่มพิธี พราหมณ์ท่ีอยู่ประจ าบายศรีแก้ว จะควักน้ ามันหอมจาก
ภาชนะแก้วป้ายบนไส้เทียนท่ีติดอยู่ท่ีแว่นแก้ว แล้วจึงจุดเทียนชัยในเชิงเทียนแก้ว แล้วใช้เทียนนั้นจุดเทียนท่ีแว่นเทียน
เป็นการ " เบิกแว่นเวียนเทียน " เวียนไปทางขวา โดยจับเทียนท้ังสองมือเวียนเทียนออกจากตัวครบสามรอบแล้ว โบก
ควันเทียนเข้าไปหาผู้ท่ีรับการท าขวัญ แล้วส่งต่อให้คนทางขวาท าเช่นเดียวกันจนครบหมดท้ังแว่นแก้ว ทอง และเงิน 
พราหมณ์ผู้อยู่ประจ าบายศรีจะรับแว่นเวียนเทียนแก้ว ทอง เงิน ตามล าดับมาปักในขันเหมโดยปักแว่นเวียนเทียนแว่นท่ี 
1 ไว้ที่เดิม ส่วนแว่นท่ี 2 ถึงท่ี 5 จะแกะเอาแต่เทียนมาติดรวมกับแว่นแรก เมื่อครบแล้ว พราหมณ์ประจ าบายศรีแต่ละ
คนจะน าใบพลูซึ่งใบในสุดป้ายด้วยแป้งกระแจะ ดับเทียนแล้วโบกควันให้ผู้รับท าขวัญ แล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งจะน าเทียน
ชัยกับด้ายเข้าไปท่ีผู้รับขวัญ น าด้ายเส้นหนึ่งปัดออกเป็นการฟาดเคราะห์ น าไปเผาท่ีเทียนชัย แล้วน าด้ายอีกเส้นหนึ่งปัด
เข้าผูกข้อมือให้ ส่วนพราหมณ์อีกผู้หนึ่งจะใช้ช้อนตักลมข้างๆบายศรี สมมติว่าตักขวัญใส่ในมะพร้าวอ่อนแล้วตักน้ า
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มะพร้าวป้อนผู้รับท าขวัญ หลังจากนั้น พราหมณ์คนสุดท้ายจะน าโถกระแจะไปเจิมให้แก่ผู้ท าขวัญเป็นอันเสร็จพิธี              
ขณะท าพิธีปี่พาทย์ประโคมและพนักงานไกวบัณเฑาะว์ตลอดจนเสร็จพิธี และพราหมณ์เป่าสังข์เมื่อเวียนเทียนครบแต่
ละรอบ พิธีสู่ขวัญ หรือท่ีเรียกว่าการบาศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีด้ังเดิมเก่าแก่ท่ีชาวร้อยเอ็ดนิยมกระท าสืบเนื่องติดต่อกัน
มาเป็นเวลาช้านาน ถือว่าเมื่อจัดพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นก าลังใจในการท่ีประกอบคุณงามความดีต่อไปและ
ท าให้มีความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป  
           จากการศึกษาพบว่า เดิมนั้นการจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญเป็นพิธีท่ีจัดในหมู่ของเจ้านายผู้ใหญ่จึงเรียกว่า " บาศรี " 
เพราะค าว่า "บา" ได้แก่ เจ้าขุนมูลนาย เช่น ชาวอีสานมักเรียกเจ้านายว่า บาคาน บาท้าว บาไทท้าว หรือบาบ่าวท้าว 
เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากหนังสือวรรณกรรมอีสานเรื่องการะเกด สินไช หรือแม้แต่ในหนังสือ "เชตพน" ท่ีไปสืบศาสนาใน
กรุงสาวัตถี ก็มีการเรียกขุนไทว่า "บา" เหมือนกัน ศัพท์ค าว่า "บาศรี" ก็คือ การท าสิริหรือความดีให้กับชนช้ันผู้ดีหรือสิริ
แบบอย่างท่ีท าให้กับ ผู้ดี ในสมัยต่อมาจึงนิยมแพร่หลายไปยังกลุ่มชาวบ้านท่ีเป็นสามัญชน ดังนั้นการประกอบพิธีอัน
ก่อให้เกิดสิริมงคลนี้จึงเรียกว่า "การบาศรีสูตรขวัญ" ซึ่งเป็นศัพท์ด้ังเดิม (มนัส สุขสาย.ม.ป.ป.)  
           สูตร เป็นค าเก่าแก่ของคนอีสาน ท่ีนิยมเรียกการสวดว่า "สูตร" เช่น สวดมนต์ คนอีสานเรียกว่า "สูตรมนต์"     
พิธีสวดเหมือนกับการสวดมนต์ ดังนั้นการสวดขวัญคนอีสานจึงเรียก "สูตรขวัญ" ซึ่งการสูตรขวัญเป็นพิธีกรรมด้ังเดิมของ
ศาสนาพราหมณ์  
           ขวัญ ชาวอีสานถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตน ไม่สามารถเห็นหรือจับต้องได้ เช่ือว่าขวัญมีลักษณะคล้ายกับจิตหรือ
วิญญาณ ซึ่งแฝงอยู่ในตัวตนของคนและสัตว์ตั้งแต่เกิดและจะต้องอยู่ประจ าตนตลอดเวลา ถ้าตกใจ เสียใจ ป่วยไข้               
ขวัญจะหนี อาจจะท าให้เจ้าของร่างถึงแก่ความตายได้ ฉะนั้นจึงต้องท าการเรียกขวัญ เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัวจะได้
มีความสุขสบาย  
           การสู่ขวัญ เกิดจากความเช่ือว่า ถ้าขวัญออกจากร่างผู้เป็นเจ้าของขวัญผู้นั้นจะ ประสบกับผลร้ายต่างๆ ดังท่ี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า ประเพณีการสู่ขวัญ จากความเช่ือท่ีมีมาแต่ดึกด า
บรรพ์ ท่ีว่าคนเราเกิดมาย่อมมีธรรมชาติอันหนึ่งท่ี เรียกว่า "ขวัญ" ประจ าปกป้องรักษาตัวผู้เป็นเจ้าของขวัญเพื่อให้มี
ความสุข ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าขวัญ ของคนใดคนหนึ่งหายไปจากตัวจะท าให้คนนั้นเกิดความเจ็บป่วย มีความทุกข์ จนอาจ
ส้ินชีวิตได้ เพื่อให้ขวัญได้อยู่กับเนื้อกับตัวตามเดิมจึงได้มี "พิธีสู่ขวัญ" หรือเรียกว่า "พธิีเรียกขวัญ" ขึ้น  
           การสู่ขวัญเป็นประเพณีท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ท่ีกระท าสืบต่อกันมา ช้านานต้ังแต่บรรพบุรุษ เป็น
ประเพณีท่ีมีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับวิถีการด ารงชีวิตของชาวอีสานทุกเพศทุกวัยต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย เป็น
ประเพณีท่ีท ากันแทบทุกโอกาส การจัดพิธีสู่ขวัญมีสาเหตุมาจากความดี คือ ท าขึ้นเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ให้ความ
ร่มเย็นเป็นสุข เป็นต้นว่า สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญบวชนาค สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญคนป่วย แม้ในเรื่องการประกอบ
อาชีพหรือการท ามาหากินจะมีพิธีกรรมนี้แทรกอยู ่เช่น  
            การสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควายและวัว หรือในบางครั้งในโอกาสพิเศษ เช่น ได้ลูกใหม่ ไปค้าขายได้เงิน
มามาก ได้เล่ือนขั้นเล่ือนยศ นอกจากนี้การจัดพิธีสู่ขวัญในบางครั้งก็มีสาเหตุมาจาก ส่ิงไม่ดี กล่าวคือเป็นการจัดให้มีข้ึน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่ส่ิงท่ีไม่ดี หรือส่ิงท่ีเป็นอัปมงคล ให้หนีหายไป เช่น เมื่อหายจากเจ็บป่วย ลูกเสีย เมียตาย    
ก็จะท าการสู่ขวัญ การกระท าในท่ีนี้ก็ เพื่อทะนุถนอมน้ าใจ ปลุกปลอบส่งเสริมจิตใจให้ดี มีก าลังใจในการต่อสู้ชีวิตใน
โอกาสต่อไป  
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            ค าว่า "ขวัญ" อย่างหนึ่งหมายถึง ผม หรือ ขน ท่ีขึ้นเวียนเป็นก้นหอยบนศีรษะ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง      
ส่ิงไม่มีตัวตนแต่จะมีประจ าชีวิตของคนและสัตว์ ซึ่งได้แก่ จิตใจ ในบางครั้งขวัญจะมีความหมายรวมไปถึงส่ิงอันเป็นท่ีรัก 
เช่น เรียกเมียรักว่าเมียขวัญ จอมขวัญ ลูกรักว่า ลูกแก้ว ลูกขวัญ หรือ นาขวัญ บางท่ีจะเรียกส่ิงของท่ีผู้รักใคร่นับถือ
น ามามอบให้เพื่อการทะนุถนอม น้ าใจว่า "ของขวัญ" ความหมายของขวัญท่ีชาวร้อยเอ็ดให้ความหมายไว้มากท่ีสุดว่า     
ขวัญ คือ จิต หรือ วิญญาณท่ีไม่มีตัวตนท่ีมีอยู่กับชีวิตของคนเราทุกคน มีอยู่กับส่ิงของทรัพย์สินของคนเราทุกชนิด             
จิตหรือขวัญจะต้องอยู่กับร่างของคน สัตว์ ส่ิงของ ตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อใดขวัญออกห่างไปจาก ร่างกายคน ก็จะส่งผล
ให้คนนั้นมีอาการอ่อนแอ เจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตไปในท่ีสุด คนท่ีมีขวัญอ่อน (อ่อนแอ) มักเจ็บป่วยอยู่เสมอ สาเหตุท่ี
ท าให้ขวัญอ่อนนั้น เช่ือว่าสืบเนื่องมาจากการประสบอุบัติภัย ส าหรับสัตว์และส่ิงของอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อขวัญออก
ห่างไป ความหายนะก็เข้ามาแทนท่ี นอกจากนี้ยังมีความเช่ือว่า การที่ร่างย้ายจากสถานะหนึ่งไปอยูอ่ีกสถานะหนึ่งหรือ
ย้ายจากท่ีหนึ่ง (ท่ีอยู่อาศัย) ไปอยู่อีกท่ีหนึ่งโดยกะทันหัน เช่น การไปท างานในต่างถิ่น การไปเท่ียวสนุกสนาน จนลืมตัว 
เหล่านี้ก็ท าให้ขวัญเหินห่างจากร่างได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ขวัญออกจากร่างกายหรือให้ขวัญกลับเข้าร่างเดิม 
จึงได้มีการเรียกขวัญขึ้นโดยมีข้ันตอนและพิธกีรรมต่างๆ ตามแบบอย่าง ท่ีเคยปฏิบัติกันมา ปัจจุบันการท าบายศรีสู่ขวัญ
ก็ยังคงมีอยู่ แต่จะท าในโอกาสต่างๆเพิ่มเข้ามา เช่น แสดงความยินดีในการได้รับการเล่ือนยศ หรือเมื่อรอดพ้นจาก
อันตรายร้ายแรงหรือหายจากการป่วยไข้ หรือเมื่อผู้เป็นท่ีรักใคร่นับถือเดินทางมาเยือนหรือจะจากไปไกล เป็นต้น ท้ังนี้มี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการสู่ขวัญมีความสุขความเจริญ นับเป็นการสืบสานประเพณี การแสดงความมีน้ าใจและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขางานประณีตศิลป์ให้คงอยู่ยืนนานต่อไป  

ความหมายบางค าเกี่ยวกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ  
          ค าว่า“ บายศรี ”ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า ภาชนะใส่เครื่องสังเวยในพิธีท าขวัญหรือสู่
ขวัญ จัดตกแต่งให้สวยงาม เป็นพิเศษด้วยใบตองและดอกไม้สด มีข้าว ขนม ข้าวต้มเป็นเครื่องประกอบอันส าคัญ การ
ท าพิธีเรียกขวัญ จึงเรียกว่า “บายศรีสู่ขวัญ”  
          ค าว่า“ พาขวัญ ”เป็นภาษาอีสาน มีความหมายเช่นเดียวกับ“พานบายศรี” มีการแต่งพาขวัญพร้อมเครื่อง
สังเวยต่างๆเหมือนกัน 
          การท าบายศรีสู่ขวัญของไทยมีท ากันท้ังในพิธีของหลวงและพิธีของราษฎรท่ัวไป จะแตกต่างกันบ้างใน
รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น กล่าวคือ 
 
บายศรีของหลวงมี 3 ชนิด คือ  
           1. บายศรีส ารับเล็ก มีพานแก้วขนาดเล็กซ้อนกัน 3 พาน พานทองขนาดเล็กซ้อนกนั 3 พาน และพานเงิน
ขนาดเล็กซ้อนกัน 3 พาน เรียกว่า บายศรีแก้ว บายศรีทอง และบายศรีเงิน ใช้ส าหรับท าขวัญขนาดเล็ก  
           2. บายศรีส ารับใหญ่ มีลักษณะเหมือนบายศรีเล็กแต่ขนาดใหญ่กว่า ใช้ส าหรับท าขวัญอย่างใหญ่  
           3. บายศรีตองรองทองขาว คือ บายศรีใหญ่ แต่เปล่ียนแป้นไม้ของช้ันและแกนไม้เป็นทองขาวเท่านั้นเวลาต้ัง
บายศรีของหลวงจะต้ังบายศรีแก้วไว้ตรงกลาง บายศรีทองอยู่ด้านขวา และบายศรีเงินอยู่ซ้ายของผู้รับท าขวัญ ตามช้ัน
ต่างๆของบายศรีจะบรรจุอาหารคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบบายศรีอื่นๆอีก เช่น ขันปักแว่นเทียน 3 ขัน
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เป็นแก้ว ทองและเงิน เรียกว่า "ขันเหม" แต่ละขันใส่ข้าวสาร มีแว่นติดเทียนแว่นละ 3 เล่ม ปักในขันๆละ 5 แว่น เทียน 
3 เล่ม ปักบนเชิงเทียนแก้ว ทอง และเงิน เรียกว่า " เทียนชัย " ต้ังอยู่หน้าขันเหม น้ ามันหอม ใส่ในภาชนะแก้ว ทองและ
เงินส าหรับป้ายไส้เทียนท่ีติดอยู่กับแว่นเทียน พานใส่ใบพลูและตลับส าหรับใส่แป้งเจิม แก้ว ทอง เงิน ด้ายส าหรับผูก
ข้อมือใส่ไว้ในพานใบพลู มะพร้าวปอกเปลือกเฉาะปากวางบนพานรองมีช้อนวางไว้ข้างๆเป็ดปั้นด้วยแป้ง ผ้าคลุมบายศรี  
             หากการเวียนเทียนเป็นการใหญ่ เวียนเทียนต้ังแต่ 5 รอบข้ึนไป บายศรีทั้ง 3 ส ารับจะต้องมีผ้าคลุมด้วย โดย
ช้ันในใช้ยอดตอง 3 ใบคลุมไว้ ส่วนช้ันนอกนั้นบายศรีแก้วคลุมด้วยตาดขาว บายศรีทองคลุมด้วยตาดเหลือง และบายศรี
เงินคลุมด้วยตาดเขียว เมื่อเวียนเทียนได้ 3 รอบ พราหมณ์จึงเปิดคลุมเอาผ้าใบตองให้ผู้รับท าขวัญถือไว้ 
  

บายศรีของราษฎร์ มี 2 ชนิด คือ 
            บายศรีปากชาม ประกอบด้วยตัวบายศรีท าด้วยใบตองประดับด้วยนมแมวจะเป็น 3 ช้ัน 5 ช้ัน 7 ช้ัน หรือ                 
9 ช้ัน ตามแต่ฐานะของครอบครัวท่ีประกอบพิธี จัดประดับลงในชาม ส่วนใหญ่มักเป็นชามเบญจรงค์อย่างสวยงาม               
ตามยอดนมแมวประดับด้วยดอกไม้ ตรงกลางชามมีกรวยเย็บด้วยใบตอง บรรจุข้าวสุกวางคว่ าลง มีไข่เป็ดต้มสุกปักไว้
บนยอดเรียกว่า "ไข่ขวัญ" ระหว่างตัวบายศรีจะท าใบตองตัดเป็นรูป "แมงดา" ประดับแทรกให้สวยงาม บายศรีปากชาม
นี้ใช้ในพิธีท าขวัญในครัวเรือนหรือ บวงสรวง สังเวย บูชาครู เทพยดาอารักษ์ท่ัวไป  
            บายศรีใหญ่ ใช้ในงานพิธีส าคัญ เช่น พิธีทูลพระขวัญของชาวเชียงใหม่หรือเป็นพิธีท าขวัญท่ีท าเป็นงานใหญ่ 
เช่น บวชนาค โกนจุก ไหว้ครู เป็นต้น บางครั้งบายศรีใหญ่นี้ใช้ควบคู่ไปกับบายศรีปากชามด้วย บายศรีแบ่งออกเป็น           
2 ลักษณะ คือ  
            1. บายศรีต้น บายศรีตั้ง หรือ บายศรีชั้น เช่น บายศรีทูลพระขวัญของชาวเชียงใหม่ บายศรีส าหรับท าขวัญ
นาค ท าขวัญโกนจุกหรือไหว้ครู เป็นต้น บายศรีชนิดนี้ใช้ต้นกล้วยหรือไม้เนื้อแข็ง กลึงเป็นแกนวางบนพานหรือโตก อาจ
ท าเป็น 3 ช้ัน 5 ช้ัน 7 ช้ัน หรือ 9 ช้ัน ก็ได้ตามแต่ความส าคัญของผู้ท่ีจะได้รับการสู่ขวัญ ทางเหนือได้วางระเบียบการท า
บายศรีต้นไว้ดังนี้ คือ  
            บายศรีต้น 9 ช้ัน ส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  
            บายศรีต้น 7 ช้ัน ส าหรับเจ้านายช้ันเจ้าฟ้า และพระราชอาคันตุกะช้ันประธานาธิบดี  
            บายศรีต้น 5 ช้ัน ส าหรับเจ้านายท่ีทรงกลมหรือเสนาบดี  บายศรีต้น 3 ช้ัน ใช้ในพิธีสมรสของช้ันหลาน
เจ้านายฝ่ายเหนือ  
            2. บายศรีใหญ่ เป็นบายศรีปากชามขนาดใหญ่จัดใส่พาน โตกหรือตะลุ่มแทนชามดังจะเห็นได้จากบายศรีที่จัด
ท่ัวๆไป ท้ังในภาคเหนือและภาคอีสาน การจัดบายศรีใส่ในพานหรือตะลุ่มนี้ จะจัดเป็นช้ันเดียวหรือใช้พานหรือตะลุ่ม
ซ้อนกันเป็นช้ันๆกไ็ด้แล้วแต่ความส าคัญของพิธี  
           อาหารที่ใส่ในบายศรีส่วนมากจะตีความหมายไปในทางปริศนาธรรม เช่น กล้วยน้ าไทย 3 ช้ิน หมายความถึง
ภพ 3 ภพ คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแตงกวา ขนมต้มหรือขนมท่ีมีนามเป็นมงคล และมี
อาหารคาวด้วย ส่วนเครื่องประกอบบายศรีอื่นนั้นก็เช่นเดียวกับเครื่องประกอบของบายศรีหลวง 
            ในการท าขวัญโดยท่ัวไป หมอขวัญจะเป็นผู้ท าพิธีโดยจัดให้ผู้รับท าขวัญนั่งพับเพียบ พนมมอืหันหน้าเข้าหา
บายศรี ส่วนผู้ท่ีมาร่วมงานนั่งล้อมรอบ หมอท าขวัญจะป้ายน้ ามันหอมลงบนไส้เทียนท่ีแว่นเวียนเทียน จุดเทียนชัย และ
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สวดมนต์ แล้วจึงสวดเรียกขวัญ เสร็จแล้วจะน าด้ายสายสิญจน์มาร่ายคาถา ขมวดสายสิญจน์ไปแกว่งวนเหนือข้อมือและ
ศีรษะเจ้าของขวัญพร้อมกับอวยพรให้ แล้วจึงน าด้ายสายสิญจน์ผูกให้ท่ีข้อมือข้างใดก็ได้เป็นอันเสร็จพิธี การสู่ขวัญหรือ
สูตรขวัญขึ้น เพื่อเรียกขวัญนั่นเอง การจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญมีมูลเหตุส าคัญอยู่ 2 ประการดังนี ้ 
            1. เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีท่ีได้ประสบผลส าเร็จหรือได้รับชัยชนะ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการรับขวัญ บ ารุงขวัญให้ก าลังใจและถือเป็นการอวยพรให้ประสบความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป 
โอกาสดังกล่าว ได้แก่ การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การต้อนรับแขกคนส าคัญ การบวชนาค เป็นต้น  
            2. นิยมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสท่ีรอดพ้นจากอันตรายต่างๆ เป็นการท าพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่ความ
อัปมงคลต่างๆให้ออกไป เมื่อส่ิงท่ีไม่ดีท้ังหลายออกไปแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทนท่ี เช่น การสู่ขวัญเนื่อง
ในโอกาสท่ีหายจากการเจ็บป่วยหรือหลังจากประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น 
  
ประเภทของการสู่ขวัญ  
เป็นพิธีกรรมท่ีกระท าสืบต่อกันมานาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะและโอกาสท่ีใช้ ดังนี้คือ  
            1. การสู่ขวัญคน  
            2. การสู่ขวัญสัตว์  
            3. การสู่ขวัญส่ิงของ 
การสู่ขวัญคน  
           เป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญหรือจิตใจ อันจะก่อให้เกิดขวัญหรือก าลังใจดีขึ้น วิถีการด าเนินชีวิตของชาวร้อยเอ็ด 
มักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอ เพื่อเรียกร้องหรือระดม พลังทางจิตใจ นอกจากนี้เนื้อหาในบทสูตรขวัญบางบทได้มี
การสอดแทรกคติธรรมและแนวทาง ในการด าเนินชีวิตของคนกลุ่มต่างๆของสังคม การสู่ขวัญมีหลายประเภท ดังนี้  
            1. การสู่ขวัญพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ได้สมณศักดิ์เป็นยาครูหรือซา ชาวบ้านจะท าการสู่ขวัญให้ หรือเวลาจะเอา
พระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานท่ีแท่นประทับภายในวัด จะท าการสู่ขวัญพระสงฆ์ท้ังวัด เป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้สืบ
มรดกทางพุทธศาสนาต่อไป  
             2. การสู่ขวัญออกกรรม ผู้หญิงท่ีคลอดบุตรต้องอยู่ไฟ เมื่อออกไฟแล้วก็มีการสู่ขวัญให้เพราะในขณะท่ีอยู่ไฟ
นั้น ได้รับความทุกข์ทรมานนานัปการ จึงจ าเป็นต้องเอาอกเอาใจให้ก าลังใจ การเอาอกเอาใจอย่างหนึ่ง คือ การสู่ขวัญ  
            3. การสู่ขวัญเด็กน้อย เด็กๆมักตกใจง่าย ถ้ามีใครหลอกหรือเห็นอะไรที่น่ากลัว ก็จะตกใจมาก พ่อแม่เช่ือว่า
เมื่อเด็กตกใจขวัญจะออกจากร่าง ส่งผลให้เด็กร้องไห้ไม่สบาย จึงจ าเป็นต้องท าพิธีสู่ขวัญให้  
            4. การสู่ขวัญคนธรรมดา คนธรรมดานัน้ เมื่อไปค้าขายได้ลาภ หรือได้เล่ือนยศต าแหน่ง ก็ท าการสู่ขวัญให้ 
บางทีฝันไม่ดี หรือเจ้านายมาเย่ียมก็มีการสู่ขวัญเพื่อให้เกิดสิริมงคล  
            5. การสู่ขวัญหลวง เวลาพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมีอาการเจ็บป่วยชาวบ้านจะรักษาด้วยวิธีการต่างๆ แต่ถ้ายัง
ไม่หาย ลูกหลานจะท าพิธีสู่ขวัญให้เป็นเวลา 3 คืน เช่ือว่า โรคภัยไข้เจ็บหรืออาการป่วยจะหายได้ ส่ิงของท่ีใช้ในพิธีนี้ก็
เหมือนสู่ขวัญธรรมดา แตกต่างตรงท่ีต้องเพิ่มธูปเทียนให้ เท่ากับอายุของผู้ป่วย ให้สวดเวลากลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่ม  
            6. การสู่ขวัญนาค เมื่อบุตรชายมีศรัทธา จะบวชเมื่อถึงวันบวชบิดา-มารดาจึงได้จัด พิธีสู่ขวัญให้บุตรชายเพื่อ
เป็นสิริมงคล  
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            7. การสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน (กินดอง) มักกระท าท่ีบ้านเจ้าบ่าวก่อนจะมีพิธีแต่งงาน พอ่แม่เจ้าบ่าวและ
ญาติของเจ้าบ่าวนิยมสู่ขวัญให้กับลูกของตนก่อน แล้วจึงน าพาขวัญไปรวมกัน ท่ีบ้านเจ้าสาว พาขวัญก่อนพิธีแต่งงาน 
เรียกพาขวัญน้อย  
            8. การสู่ขวัญบ่าวสาวเวลาแต่งงาน ก่อนท่ีหนุ่มสาวจะอยู่กินร่วมกันเป็นสามีภรรยา จะต้องจัดให้มีพิธีแต่งงาน 
หรือชาวอีสานเรียกว่า "กินดอง"เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาว จึงต้องจัดให้มีการสู่ขวัญขึ้น ส่วนใหญ่มัก
กระท าท่ีบ้านเจ้าสาว  
             9. การสู่ขวัญคนป่วย คนเจ็บไข้นานๆหรือชาวบ้านเรียกว่า "ป่วยปี" เช่ือว่ามีสาเหตุ มาจากขวัญออกจาก
ร่างกาย จึงเกิดอาการเจ็บป่วย เมื่อหายป่วยแล้วแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรง ถือว่า ขวัญหนีเนื้อหนีคีง (ขวัญไม่อยู่กับเนื้อ
กับตัว) จึงจ าเป็นต้องสู่ขวัญให้เพื่อเรียกขวัญให้มาอยู่กับร่าง จะท าให้คนป่วยแข็งแรงหายจากการเจ็บป่วย  
            10. การสู่ขวัญพา ถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วย กินไม่ได้นอนไม่หลับ และได้ท าการสู่ขวัญคนป่วยให้แล้วแต่โรคภัยไข้
เจ็บยังไม่หาย ก็จะท าการสู่ขวัญพาให้อีกครั้งหนึ่ง 

การสู่ขวัญสัตว์  
            เป็นการระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ ท่ีช่วยมนุษย์ในการท ามาหากินรวมไปถึงการขอขมาท่ีได้ด่าว่า เฆี่ยนตี ใน
ระหว่างการท างาน ท่ีส าคัญ ได้แก่  
            1. การสู่ขวัญควายและงัว (วัว) ควายและวัวเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คนมากเพราะเป็นแรงงานลากไถในการท านา 
ท าไร่ ชาวบ้านถือว่าคนได้กินข้าวเพราะสัตว์เหล่านี้ ดังนั้นก่อนท่ีจะลงมือท านา ครั้งแรกหรือเลิกท านาแล้ว เจ้าของมัก
ท าพิธีสู่ขวัญให้ เพื่อเป็นการร าลึกถึงบุญคุณ และขอขมาท่ีได้ ด่าว่า เฆี่ยนตีระหว่างท างานร่วมกัน พาขวัญจัดให้มีน้ าอบ 
น้ าหอมและหญ้า  
            2. การสู่ขวัญม้อน (ตัวหม่อน) ม้อนเป็นสัตว์ตัวอ่อนท่ีชักใยออกจากรังไหม ชาวบ้านสามารถน ามาท าเป็น
เครื่องนุ่งห่ม ม้อนเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คน เพราะไหมสามารถท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม เมื่อชาวบ้านลงมือเล้ียงม้อน หรือ
หลังจากการชักใยม้อนเสร็จเป็นรังไหมแล้วจะจัดให้มีการสู่ขวัญขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เล้ียงม้อนท าให้ผู้เล้ียงขายเส้น
ไหมได้เงินทอง และเช่ือว่าการสู่ขวัญให้ม้อนจะ ส่งผลให้ม้อนมีหนังหนาดังเปือกพ้าว (เหมือนเปลือกมะพร้าว) พาขวัญมี
ข้าวต้มและใบม้อน 
การสู่ขวัญสิ่งของ  
             เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือถือท่ีว่าส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆเป็นส่ิงท่ี มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ จึงจ าเป็นต้อง
จัดให้มีการสู่ขวัญให้กับส่ิงของเหล่านี้เพื่อเป็นการส านึกในบุญคุณชาวบ้านเช่ือว่าการสู่ขวัญส่ิงของจะท าให้ผู้เป็นเจ้าของ 
มีความสุข มีลาภ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของต่อไป ซึ่งการสู่ขวัญส่ิงของแยกได้ดังนี้  
            1. การสู่ขวัญเฮือน คือ การน าเอาพิธีและขั้นตอนการสร้างบ้านเรือนมาพูดท่ีในประชุม เพื่อให้คนท่ีมาในพิธี
รู้จักสร้างบ้านให้เป็นสิริมงคล ถ้าบ้านเรือนท าไม่ถูกแบบก็จะน าแต่ความไม่เป็นมงคลมาให้  
            2. การสู่ขวัญเกวียน เกวียนเป็นพาหนะใช้ส าหรับลากเข็น การสู่ขวัญเกวียนก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลและมั่นคง 
และสอนให้เจ้าของรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์  
            3. การสู่ขวัญข้าว มักท ากันในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ า ชาวบ้านเช่ือว่า "กินบ่บก จกบ่ลง" (กินเท่าไหร่ ไม่รู้จักหมด) 
ชาวบ้านจะสู่ขวัญข้าวก่อนท าพิธีเปิดเล้ (ยุ้ง)ข้าว น ามากิน จะท าการสู่ขวัญก่อน เพื่อเป็นสิริมงคล จะท าให้สามารถผลิต
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ข้าวในปีต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดภาวะอดอยาก 
             ประเพณีการสู่ขวัญท่ีท าในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงการสู่ขวัญบางประเภท เท่านั้น เช่น การสู่ขวัญนาค สู่ขวัญ
บ่าวสาว สู่ขวัญคนป่วย สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญคนธรรมดา และสู่ขวัญควายและวัว ท้ังนี้อาจมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ ของสังคมในปัจจุบัน สัตว์และส่ิงของบางอย่างได้หมดความส าคัญในชีวิตประจ าวัน
ของชาวร้อยเอ็ดไปแล้ว จึงค่อยๆเลิกไปในท่ีสุด 
 
การประกอบพิธีสู่ขวัญ                                                       
พิธีสู่ขวัญ เป็นพิธีเก่าแก่ของชนชาวไทย มีการกระท า
ทุกภาค ถึงแม้ว่าการจัดพิธีกรรมจะแตกต่างกันไปบ้าง
แต่ก็มีหลักการใหญ่ๆและจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ 
ต้องการให้ขวัญมาอยู่กับเจ้าของร่าง เพื่อก่อให้เกิด
ความสุขสบาย การประกอบพิธีสู่ขวัญ นิยมท ากันมา
เป็นเวลาช้านานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การประกอบ
พิธีสู่ขวัญ อาจท าได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธ 
และพิธีทาง ศาสนาพราหมณ์  

            พิธีทางศาสนาพุทธ กระท าได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รปูมา เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดไชย
มงคลคาถา ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วน าฝ้ายมาผูกแขนให้เจ้าของขวัญ
เป็นอันเสร็จพิธี ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่างๆ ฝ้าย
ผูกแขน และท่ีขาดไม่ได้ คือ บทสูตรขวัญของหมอสูตร ซึ่งจะใช้บทต่างๆ แล้วแต่โอกาสท่ีท าพิธีบาศรีสู่ขวัญ  

ขั้นตอนการประกอบพิธีสู่ขวัญ                                                                                              

การประกอบพิธีบาศรีสู่ขวัญมีรูปแบบและขั้นตอนจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญ มีดังนี้  
            1. ผู้ถูกเรียกขวัญและเจ้าภาพที่จะจัดพิธี มีบทบาทในฐานะผู้ริเริ่มให้เกิด พิธีการสู่ขวัญ การจัดพิธีการสู่ขวัญ
เจ้าภาพจัดท าขึ้นเพราะมีมูลเหตุดังได้กล่าวมาแล้วเมื่อตัดสินใจว่า จะจัดพิธีสู่ขวัญ ผู้ถูกเรียกขวัญหรือเจ้าภาพ จะไป
ติดต่อเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานและขอวันเวลาท่ีจะจัดกับหมอสูตร เพื่อหาวันมงคลท่ีจะจัดพิธี เพราะ
ชาวบ้านเช่ือว่าถ้าหากจัดถูกฤกษ์ยามดี จะท าให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุข การเลือกวัน เวลาจึงจ าเป็นต้อง
เลือกให้ ถูกโฉลกกับประเภทของการสู่ขวัญ เมื่อได้วันเวลาท่ีเป็นมงคลเรียบร้อยแล้ว ผู้ท่ีจะจัดพิธีก็จะไป ด าเนินการ
เตรียมจัดงาน 

           2. การเตรียมงาน หลังจากท่ีมีการก าหนดวันท่ีแน่นอนแล้ว ผู้ถูกเรียกขวัญหรือเจ้าภาพจะมีการเล่า(บอกบุญ) 
แก่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านและคนท่ีเคารพนับถือเพื่อให้มาร่วมงาน ก่อนวันงาน 1 วัน ผู้ท่ีได้รับเชิญบางส่วนจะมาช่วย
จัดเตรียมงาน เช่น การจัดสถานท่ี การเตรียมขันหมากเบ็ง (บาศรี) เตรียมอาหาร ถ้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ก็จะไปนิมนต์
พระสงฆ ์ 
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              3. การจัดพิธี จะจัดตามวัน เวลาท่ีก าหนดไว้ สถานท่ีจัดพิธีขึ้นอยู่กับประเภทของ การสู่ขวัญ อาจเป็นท่ีบ้าน
ของเจ้าของขวัญหรือเจ้าภาพ วัด สถานท่ีราชการ ฯลฯ เมื่อทุกฝ่ายพร้อม พิธีเริ่มข้ึน หมอสูตรจะเป็นผู้ก าหนดว่าผู้ถูก
เรียกขวัญจะหันหน้าไปทางทิศใดจึงจะเป็นสิริมงคล ในเรื่องการก าหนดทิศทางเพื่อให้เกิดสิริมงคล ผู้ถูกเรียกขวัญต้อง
หันหน้าเข้าหาพาขวัญ (พานบายศรี) โดยให้หันไปทาง "ทิศใจเป็น" คือทิศท่ีเป็นมงคล ซึ่งแต่ละวันทิศใจเป็นจะอยู่ใน
ทิศทางท่ีแตกต่างดังนี้  

 
วันอาทิตย์ 

หัวใจเป็นอยู่ทิศ อุดร 

วันจันทร์ หัวใจเป็นอยู่ทิศ หรด ี

วันอังคาร หัวใจเป็นอยู่ทิศ อิสาณ 

วันพุธ หัวใจเป็นอยู่ทิศ บูรพา 

วันพฤหัสบดี หัวใจเป็นอยู่ทิศ อาคเนย์ 

วันศุกร ์ หัวใจเป็นอยู่ทิศ พายัพ 

วันเสาร์ หัวใจเป็นอยู่ทิศ ทักษิณ 

การเข้าสู่พาขวัญผู้จะรับการสู่ขวัญนั้นให้นั่งหันหนา้ไปทางทิศท่ีราศีประจ าวันต้ังอยู่ จึงจะเป็นมงคล ราศีประจ าวันต้ังอยู่
นั้น ดังนี ้ 

 
วันอาทิตย์ 

ราศีอยู่ทิศ ปัจจิม 

วันจันทร์ ราศีอยู่ทิศ พายัพ 

วันอังคาร ราศีอยู่ทิศ บูรพา 

วันพุธ ราศีอยู่ทิศ อุดร 

วันพฤหัสบดี ราศีอยู่ทิศ อิสาณ 

วันศุกร ์ ราศีอยู่ทิศ ทักษิณ 

วันเสาร์ ราศีอยู่ทิศ อาคเนย์ 

ในการประกอบพิธี หมอสูตรจะนั่งตรงกันข้ามกับผู้ถูกเรียกขวัญ มีผู้มาร่วมในพิธีจะนั่งล้อมรอบ หมอสูตรจะด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่างๆ ดังนี้  
            3.1 การไหว้ครู เมื่อเริ่มพิธีเจ้าภาพจะท าการผูกแขนหมอสูตร เพื่อเป็นการบูชาครู หลังจากนั้นหมอสูตรจะจุด
ธูปเทียนปักลงในพานบาศรี แล้วยกขัน 5 ขึ้น แล้วกล่าวค าไหว้พระ ส่วนใหญ่ค ากล่าวไหว้พระจะเป็นการบูชาพระ
รัตนตรัย หมอสูตร แต่ละคน อาจมีค าไหว้พระท่ีแตกต่างกันออกไป เช่น  
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                                                 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 และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย ท่ีสิงสถิตอยู่
ตามสถานท่ีต่างๆ ให้มาเป็นเกียรติและพยานในพธิีการสู่ขวัญ ตามความเช่ือของคนอีสาน หมอสูตรจะยกขันน้ ามนต์มา
ต้ังหน้าตนเอง แล้วจุดเทียนคีง (เทียนท่ีใช้เป็นตัวแทนของผู้ถูกเรียกขวัญ) ปักท่ีขันน้ ามนต์ พร้อมกล่าวค าเชิญเทวดา ว่า  

สัคเคกาเมจะรูเป คิริสิขะระตะเต จันทะริกเข วิมาเน ทีเปรัตเถจะ 
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต พรหมมา จะยันตุเทวา สะระถะระวิสะเม ยังคะคันธพัพะนาคา  

ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระ วะจะนงั สาธะโวเม สุณันตุ ธัมมัสสะ วะนะกาโร อะยัมภะทันตา  
ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะ ทันตา 

           3.3 การสูตรขวัญ ผู้ถูกเรียกขวัญจะยื่นมือข้างใดข้างหนึ่งแตะขอบบาศรี หมอสูตรจะกล่าวค าสู่ขวัญประเภท
ต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีจัด ผู้มาร่วมงานจะคอยส่งเสียงสนับสนุนหมอสูตร เพื่อกล่าวค าว่า "มาเยอขวัญเอย" จนกว่า
หมอสูตรจะกล่าวค าสู่ขวัญเสร็จส้ิน 

           3.4 การวิดฟาย เป็นขั้นตอนท่ีหมอสูตรจะขับไล่ความอัปมงคลและส่ิงช่ัวร้ายต่างๆออกจากเจ้าของขวัญหรือผู้
ร่วมพิธี การวิดฟายมีวิธีการท าโดยหมอสูตรจะยกแก้วเหล้าหรือแก้วน้ า แล้วใช้ใบมะยมหรือหญ้าคามัดเป็นก าจุ่มลงไป
ในแก้วแล้วสลัดไปท่ัวทิศ น้ าจะถูกผู้เข้าร่วมพิธีหมอสูตรจะกล่าวค าวิดฟายไปด้วยตัวอย่างค ามิดฟาย เช่น "สาธุเดอ                  
น้ าอันนี้ได้ช่ือว่า น้ าอ ามฤตประสิทธิ์จากพระสังฆะเจ้าเก้าพระองค์ท่าน ก็ได้ทรงพระธรรมค าส่ังสอนใส่ในน้ าอันนี้จึงได้
ช่ือน้ าอ ามฤต ปู่พระเจ้าให้ข้าวิดข้าจึงได้วิดยาพระเจ้าให้ข้าฟายข้าสิได้ฟายๆ ไปไฮ่ ผีเช้ือไฮ่อยู่ป่าคาก็ให้มากินเสีย ฟาย
ไปน้ าผีเช้ือน้ าอยู่ปาฮูก็ให้มากินเสีย ฟายเมื่อภูเทวดาอยู่เค้าไม้ ก็ให้มากินเสีย เมื่อมิดฟายหลายน้ าอ ามฤตก็บ่อมาก น้ า
อ ามฤตแตกพากออกจากกัน ผันธุลีกันไปทุกแห่ง แบ่งกันไป ทุกฝ่ายย้ายกันไปทุกก้ า เม็ดหนึ่งตกไปก้ าทางอีสานงัวอยู่ 
ขอให้เจ้านี้จงมีบริวารหลายพ่ าพร้อม โอมอ่อนน้อมขวัญเข้าน ามา เม็ดหนึ่งตกไปก้ าบูรพาตะวันออก บอกว่าให้เจ้านี่จงมี
สติปัญญา เหมือนพระเจ้ามะโหสถ ให้เจ้ามีใจอดใจเพียรเหมือนพระเจ้าเตเม เม็ดหนึ่งตกไปก้ าอาคะเนพื้น ขอให้เจ้านี้จง
มีเคหาหลังใหญ่กว้าง……"  
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           3.5 การผูกแขน เมื่อหมอสูตรกล่าวค าวิดฟายเสร็จ ก็จะเป็นขั้นตอนการผูกแขนเจ้าของขวัญเพื่อให้เกิดความ
เป็นสิริมงคล และเช่ือว่าเป็นการป้องกันขวัญออกจากร่างไปอีก การผูกแขนเจ้าของขวัญจะเอาไข่และกล้วย ใส่อุ้งมือ 
ญาติพี่น้องหรือแขกท่ีมาร่วมงานจะช่วยกนั "โจม" (ประคอง) มือเจ้าของขวัญผู้ผูกจะน าเอาฝ้ายผูกแขนที่เตรียมไว้ในพา
ขวัญมาผูกข้อมือแล้วกล่าวค าผูกแขนเป็นการอวยพรให้เจ้าของขวัญให้มีความสุข 

 

  

  

จากภาพ 
เป็นการผู้ข้อมือให้กันเพื่อเป็นสิริมงคลและความผูกพัน                                                                           

ระหว่างครูกับลูกศิษย์  เพื่อนกับเพื่อน ครูพราหมณ์กับนักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง 
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนนิโครงการ 
โครงการบายศรีสู่ขวัญ  

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 74 คน  รวม 150 คน  

กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้รับบริการ 
     ชมรมนักศึกษา       20    ชมรม/80 คน      ชมรมนักศึกษา        18   ชมรม/136 คน 
     นักเรียน/เยาวชน    10     คน      นักเรียน/เยาวชน      3    คน 
     บุคลากร มสธ.       10     คน      บุคลากร มสธ.        11    คน 
     รวม                  100   คน      รวม                  150   คน 

 
2.1.2 ผลลัพท์ ( ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลติ (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 150 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 85  90.83 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 85 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 10,000 10,000 
ผลลพัธ ์ (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
85 94.16 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 93.34 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  
ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

ผลประเมนิโครงการบายศรีสู่ขวัญ  
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี

 
การประเมินผลคร้ังนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วม กิจกรรม 120 ชุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 61 50.83 
      ชาย 59 49.17 
อาย ุ - - 
      ต่ ากว่า 20 ปี 3 2.50 
      21-30 ปี   40 34.33 
      31-40 ปี   45 37.51 
      41-50 ปี 25 20.83 
      มากกว่า 50 ปี 7 5.83 
สถานภาพ - - 
      เยาวชน/นกเรียน 3 2.50 
      นักศึกษา มสธ. 117 97.50 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด  - - 
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    25 20.84 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่นและผ่านเวปไซต์ศูนย์ฯ   19 15.83 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    76 63.33 
 
 

จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วมโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 50.83 เพศชายร้อยละ 49.17 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปีร้อยละ 37.51 รองลงมาอาย ุ21-30 ปรี้อยละ 34.33,  

อาย ุ41-50 ปีร้อยละ 20.83, อายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 5.83 และ อายุต่ ากว่า 20 ปีร้อยละ 2.50 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มสธ.คิดเป็นร้อยละ 97.50 เยาวชน/นักเรียน ร้อยละ 2.50 
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากท่ีสุดร้อยละ 63.33 

รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 20.84 และจากรายการวิทยุศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี ร้อยละ 15.83 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเล่าถึงความส าคัญของการบายศรีสู่ขวัญ 94 14 12 00 00 
   1.2 พิธีการบายศรีสู่ขวัญ 92 18 10 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 64 43 13 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 94 20 6 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  99 16 5 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 52 57 11 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 62 50 8 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 78 35 7 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 71 49 00 00 00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
   1.1 บอกเล่าถึงความส าคัญของการบายศรีสู่ขวัญ 78.33 11.67 10.00 00 00 

   1.2 พิธีการบายศรีสู่ขวัญ 76.66 15.00 8.34 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 53.33 35.83 10.84 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 78.33 16.66 5.01 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  82.50 13.00 4.50 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 43.33 47.50 9.17 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 51.67 41.67 6.66 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 65.00 29.16 5.84 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 59.17 40.83 100 00 00 
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สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากข้ึนไปในแต่ละประเด็นดังนี ้
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
   1.1 บอกเล่าถึงความส าคัญของการบายศรีสู่ขวัญ 90.00 
   1.2 พิธีการบายศรีสู่ขวัญ 91.66 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 92.16 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 94.99 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน  95.50 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.83 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 93.34 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 94.16 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 
 
 

 

สรุปภาพรวมประเมินโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  150 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  90.83 
               : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  94.16 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามท่ีก าหนด   จ านวน  10,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพื่อให้นักศึกษา มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

 

2.2 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย... แบ่งเป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 74 คน รวม 150 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา         18   ชมรม/136 คน  90.67 
     นักเรียน/เยาวชน        3   คน 2.00 
     บุคลากร มสธ.         11    คน 7.33 
     รวม                     150   คน 100 
2.4 ผลการใชจ้่ายงบประมาณโครงการบายศรีสู่ขวัญ 

1. ค่าตอบแทน …… 2,300.-บาท 
2. ค่าใช้สอย………… 5,200.-บาท 
3. ค่าวัสดุ...................2,500.-บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 10,000.-บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 
 
           1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา สาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญและเห็น
ความส าคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและควรอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้านการบายศรีสู่ขวัญ  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้คุณค่าการบายศรีสู่ขวัญมาบอกเล่าคนรุ่นหลังได้น าไปสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
4. ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้พิธีการบายศรีสู่ขวัญและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอีสาน  

 

2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์มาก ท่ีส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิธีการ

บายศรีสู่ขวัญและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้คนอื่นได้รู้จัก ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการบายศรีสู่กล่าวได้ว่าการสู่ขวัญชาวอีสาน
เกิดจากความเช่ือเกี่ยวกับเรื่องขวัญท่ีว่าในร่างคน สัตว์และส่ิงของ จะมีส่วนประกอบท่ีส าคัญคือขวัญ การจัดพิธีสู่ขวัญ
จัดท าขึ้นเพื่อให้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างพลังทางใจ ให้กับผู้ท่ีผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆท้ังดีและไม่ดีมา 
 
3.หน่วยงาน 
          1.  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.ท้ังในพื้นท่ีให้บริการของศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.อุดนธานีและอุบลราชธานี เพิ่มมากขึ้น 
 2.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3.   มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพื้นท่ีให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีและอุบลราชธานี  
 4. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานีและอุบลราชธานี เกิดความรัก 
ความร่วมมือ มีความสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไม่มี 
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ภาคผนวก  
 

1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โครงการบายศรีสู่ขวัญ  
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2. ภาพกิจกรรม 

การด าเนินโครงการบายศรีสู่ขวัญ 
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โครงการบายศรีสู่ขวญั 
 เพื่อเป็นสิริมงคลส าหรับนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นทีบ่ริการ 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานแีละอุบลราชธานี  
ผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน ณ ศูนย์วทิยพฒันา มสธ.อุดรธานี วันที่ 23 สิงหาคม 2557 
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3. แบบประเมิน 

โครงการบายศรีสู่ขวัญ 
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แบบประเมินผลโครงการบายศรีสู่ขวัญ  
 วันท่ี 23 สิงหาคม 2557 

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนท่ี 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี   มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน       ครู/บุคลากร    นักศึกษา มสธ.    นักเรียน/เยาวชน  ประชาชนท่ัวไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 บอกเล่าความรู้เก่ียวกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ      
    1.2 การบายศรีสู่ขวัญ      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
ข้อเสนอแนะอื่นๆ   
1.......................................................................................................................................................................................... 
2..........................................................................................................................................................................................            
3.......................................................................................................................................................................................... 
4.......................................................................................................................................................................................... 
                                                        ขอขอบพระคุณทุกท่าน                                                                                                


