บายศรีจากผ้ า
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาเกี่ยวกับบายศรี
บายศรี เป็ นของสูงเป็ นสิ่งที่มีคา่ สาหรับชาวไทยตังแต่
้ โบราณมาจนถึงบัดนี ้ นับแต่แรกเกิดจน
เติบโตใหญ่ เราจะจัดพิธีสงั เวยและทาขวัญในวาระต่างๆ ซึง่ ต้ องมีบายศรี เป็ นสิ่งสาคัญในพิธีนนๆ
ั ้ (มณีรัตน์
จันทะนะผะลิน,2540:487) บายศรี นบั เป็ นงานที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในสมัยโบราณ ที่นา
ใบตองและดอกไม้ มาประดิษฐ์ ประดอยเพื่อความสวยงาม เป็ นสาหรับใส่อาหารในพิธีสงั เวยบูชา นับเป็ นสิ่ง
ที่มีคุณค่ายิ่งสาหรับคนไทย การเย็บบายศรี นนั ้ เชื่อว่าเป็ นไปตามความเชื่อของพราหมณ์ มิใช่ของพุทธ
ศาสนา เพราะวัตถุประสงค์ที่จดั ทาขึ ้น จะเป็ นไปเพื่อบวงสรวงเทพและเทวดา บูชาครูหรื อทาขวัญ เท่านัน้
รู ปแบบของบายศรี ที่ประดิษฐ์ เ รี ยบร้ อยแล้ ว มักจะมีรูปทรงที่ เป็ นรู ปสามเหลี่ ยมคือ ฐานกว้ างและยอด
แหลมซึง่ เป็ นเรื่ องของความงดงาม และถือว่าเป็ นการจาลองรูปเขาพระสุเมรุ อันเป็ นที่สถิตย์ของพระอิศวร
อันเป็ นเทพเจ้ าสูงสุดมาเป็ นประธานในพิธีสงั เวยบูชานันๆ
้ (หนังสือเรี ยนวิชาอาชีพบายศรี วิทยาลัยในวัง
หญิง:2535) นอกจากนี ้ยังเปรี ยบว่า พุ่มบนยอดบายศรี เป็ นวิมานของพระอิศวรไม้ ไผ่ขนาบข้ างเป็ นบันได
เขาไกรลาส ชันต่
้ างๆเป็ นที่รวมของเทพ (เบญจมาส แพทอง กรมศิลปากร:2540)อาหารที่ประกอบประกอบ
ในบายศรี หลายชนิดมีความเชื่อมาจากคติพราหมณ์ทงสิ
ั ้ ้น เช่น ไข่ แตงกวา มะพร้ าว รวมตลอดถึงพิธีการ
เช่น การเวียนเทียน การเจิม ซึง่ จะต้ องใช้ พราหมณ์เป็ นผู้ประกอบพิธี
จึงกล่าวได้ วา่ บายศรี เป็ นอิทธิพลที่เราได้ รับจากพราหมณ์และมีวิวฒ
ั นาการดัดแปลงมาโดยลาดับ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็ นมาของบายศรี อีกแง่มมุ
หนึง่ ในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนความตอนหนึง่ ว่า
“ชะรอยบายศรี แต่เดิมจะใช้ โต๊ ะกับข้ าวโต๊ ะ จานเรี ยงซ้ อนๆ กันขึ ้นไปสู งๆ เหมือนแขกที่เขาเลี ้ยงกัน
ที่เมืองกลันตัน ภายหลังเห็นว่าเป็ นของไม่แน่นหนาและยังไม่ส้ ใู หญ่โตสมปรารถนา จึงเอาพานซ้ อนกันขึ ้น
ไป 3 ชัน้ 5 ชัน้ แล้ วเอาของตังรายตามปากพาน
้
ที่เป็ นคนวาสนาน้ อยไม่มีโต๊ ะ มีพานก็เย็บเป็ นกระทงซ้ อน
กันขึ ้นไป 3 ชัน้ 5 ชัน้ 7 ชัน้ แต่ถ้าใช้ กระทงเกลี ้ยงๆ ดูไม่งามก็เจิมปากให้ เป็ นกระทง เจิมให้ เป็ นการงดงาม”
ความดังกล่าวเป็ นข้ อสันนิษฐานการทาบายศรี ของบุคคล 2 ระดับ ระดับหนึ่งใช้ กระทง อีกระดับ
หนึง่ ใช้ จาน และวิวฒ
ั นาการมาเป็ นพาน
ในปั จ จุบัน การทาบายศรี มี วิ วัฒ นาการตามความเจริ ญก้ าวหน้ าโลกดัง คากล่าว คื อ มี การท า
บายศรี สาเร็จรูปเกิดขึ ้น ทังนี
้ ้สืบเนื่องมาจากวัสดุใบตองหายากมากขึ ้น หาผู้ร้ ูหรื อผู้หรื อผู้ชานาญในการทา

บายศรี ได้ ยากมากขึ ้น อาจจากัดอยู่เฉพาะวงการของโรงเรี ยนวิชาช่าง หรื อผู้ที่ได้ รับถ่ายทอดมาจากคนรุ่ น
เก่าที่มีฝีมือทางทาบายศรี โดยเฉพาะเท่านัน้ นอกจากนี ค้ วามต้ องการความสะดวกรวดเร็ วเพิ่มมากปั ญหา
เศรษฐกิจบีบบังคับ และเพียงเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิ ต่อมาจึงพบเห็นบายศรี สาเร็ จรู ป
ในรู ปแบบต่างๆมากมายตามแหล่งของดอกไม้ และร้ านสังฆภัณฑ์ ซึ่งเป็ นไปในทานองเพื่อการพาณิชย์
มากกว่าความสวยงามทางศิลปะ การจัดทาจึงไม่ประณีตและละเอียดอ่อนเท่าที่ควร อาทิ บายศรี ปากชาม
ที่ควรจัดในชามงามๆ จะเห็นบายศรี จดั ใส่ในชามที่ทาด้ วยโฟม เป็ นต้ น
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ได้ บรรยายไว้ ในในงานเขียนของเรื่ อง ขวัญและประเพณีการ
ทาขวัญถึงการทาทาบายศรี สาเร็จรูปว่า
“...เขาเอาไม้ มาแกะสลักเป็ นรูปพระยานาค เมื่อตังรู้ ปพระยานาคตามเส้ นตัง้ ศีรษะพระยานาคจะ
อยู่ราบเสมอกับระดับของพื ้น แต่จะเชิดขึ ้นเล็กน้ อย ตอนลาตัวโค้ งขึ ้นทีละน้ อยมีขนาดเรี ยวข้ นไป...ตัวพระ
ยานาคและศีรษะทาสีขาว ตาทาสีแดง แต่หนวดพญานาคทาด้ วยเส้ นลวด แล้ วในไม้ แท่งเดียวกันที่แกะเป็ น
รูปพระยานาคแกะยื่นออกมาจากตัวพระยานาคเป็ นรู ปนมแมวของบายศรี ใหญ่ซึ่งเป็ นรูปวงกลมๆ มียอด
แหลมทังข้
้ างบนและข้ างล่าง ลดหลัน่ กันขึ ้นไปเป็ นห้ าชันเป็
้ นอย่างรู ปบายศรี ชนมี
ั ้ แกนกลางคือตัวพระยา
นาค...บายศรี ชนนี
ั ้ ้ทาสีเขียวใบตองอ่อน ยกเว้ นปลายยอดแหลมๆ แกะเป็ นรูปตุม่ กลมๆเล็กๆ ทาสีขาว เห็น
จะสมมตให้ เป็ นอย่างเสียบดอกมะลิ บายศรี ชนยอดตรงกลางไม้
ั้
แกะเป็ นรูปไข่ยื่นเด่นขึ ้นไปเหนือหางพระ
ยานาค ทาสีขาวให้ เห็นว่าเป็ นไข่ขวัญ...นอกจากนี ้ยังมีบายศรี ปากชามแกะสลักด้ วยไม้ เหมือนกันวางลงใน
ชามขนาดใหญ่ ถ้ ากล่าวอย่างรวบยอดก็ทาอย่างบายศรี ทกุ อย่างนัน่ เอง... บายศรี ชนิดนี ้จะเรี ยกว่าบายศรี
สาเร็ จสมัยวิทยาศาสตร์ ก็เห็นจะได้ ” (เบญจมาส แพทอง กรมศิลปากร:2540) นอกจากนี ้พิธีกรรมต่างๆใน
สังคมไทยเกิดขึ ้นด้ วยเหตุนานาประการอาทิ จากความเชื่อจากอิทธิพลของศาสนา จากวิถีการดาเนินชีวิต
จากการสนองตอบความต้ องการเกี่ยวกับการสนุกสนานรื่ นเริ งบันเทิงใจของมนุษย์ ตลอดจนจากอิทธิพล
ของต่างชาติ เป็ นต้ น แต่โดยส่วนใหญ่อิทธิพลจากศาสนาน่าจะมีอิทธิพลค่อนข้ างสูง นอกเหนือไปจากพุทธ
ศาสนาแล้ ว ยังมีศาสนาพราหมณ์อีกศาสนาหนึง่ ที่มีอิทธิพลต่อพิธีกรรมของไทยเป็ นอย่างมาก จะเห็นได้ ว่า
พราหมณ์เป็ นเจ้ าลัทธิพิธีมาแต่โบราณกาล และได้ รับการอุปถัมภ์ค ้าจุนจากราชสานักตลอดมา พราหมณ์
เป็ นที่ศึกษาด้ านกฎหมายและกิจพิธีต่างๆ ในสมัยอยุธยาปรากฏในกฎหมายตราสามดวง พระไอยกการ
ตาแหน่งนาพลเรื อนระบุถึงตาแหน่งและยศศักดิข์ องพราหมณ์ เป็ นที่สงั เกตได้ พิธีกรรมต่างๆของไทยหลาย
พิธีประกอบด้ วยพิธีพทุ ธและพิธีพราหมณ์ผสมผสานกันจนบางครัง้ แยกไม่ออก ดังได้ ยินคากล่าวอยู่เสมอๆ
ว่า “พุทธกับไสยย่อมอาศัยกัน”ทังนี
้ ้ด้ วยความเชื่อมัน่ ว่าจะเกิดสุขสมบูรณ์และเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต

บายศรี เป็ นสิ่งหนึ่งที่ได้ รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์และเกี่ยวข้ องกับชีวิตของคนไทยมาช้ า
นาน กล่าวได้ ว่าคนไทยเริ่ มสัมผัสกับบายศรี ตงแต่
ั ้ ระยะเริ่ มต้ นของชีวิตและดาเนินเรื่ อยมาจนสิ ้นสุดวาระ
แห่งชีวิต จะเห็นได้ ว่า ประเพณีที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตเช่น การเกิด การโกนจุก การบวช การแต่งงาน ต้ องทา
ขวัญ รั บขวัญ การเซ่นสรวงบูชา เทวดาอารั กษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทัง้ หลาย ซึ่งล้ วนแล้ วแต่เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อ
ความมัน่ คงของชีวิต เสริ มสร้ างพลังใจและการดาเนินชีวิตอย่างราบรื่ น ดังนัน้ บายศรี จึงเป็ นสัญลักษณ์
หนึง่ ของพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต (เบญจมาศ แพทอง กรมศิลปากร: 2540)
ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนันเชื
้ ่อว่า การทาบายศรี นนมี
ั ้ ครู แรงมาก ผู้ที่จะทาได้ จะต้ องได้ รับ
การมีอาการต่างๆ นานาเกิดขึ ้นกับคนผู้นนั ้ ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่กล้ าที่จะฝึ กทาตามลาพัง ต่อมาเมื่อความ
เจริญก้ าวหน้ ามีมากขึ ้น ความเชื่อต่างๆลดน้ อยลง รูปแบบของการครอบจากมือครูจากมือครู จึงเปลี่ยนเป็ น
การฝึ กหัด ท าจากต ารั บ ต ารา แล้ ว ใช้ วิ ธี การทาบุญใส่บ าตรอุทิศ ส่วนบุญ ส่วนกุศ ลหรื อ ใช้ วิ ธี ข องการ
อธิษฐานจิตเพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ แต่ความเชื่อของคนของโบราณที่อยู่ในรั่วในวังก็ยงั ถือความเคร่งในจุด
นี ้อยู่ โดยจะทาพิธีจบั มือลูกศิษย์เพื่อครอบให้ กับทุกคนที่ได้ มีโอกาสเข้ าไปฝึ กหัดทา ผู้เฒ่าผู้ แก่ยังได้ เล่า
ต่อๆกันมาอีกว่า บายศรี ที่ทาเสร็ จแล้ วถือเป็ นของสูง จะนาไปทิง้ เลอะเทอะไม่ได้ ในสมัยก่อนนิยมนาไป
ลอยน ้า เมื่อมีการกราบไหว้ บชู าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่สมัยนี ้ไม่สามารถนาไปลอยน ้าได้ เพราะจะทาให้ น ้า
เน่าเสีย ก็จะเอาไปทิ ้งไว้ ตามโคนต้ นไม้ ใหญ่ เรี ยกว่าเอาไปจาเริญ
การทาบายศรี ในสมัยโบราณ จะมีรูปแบบที่นิยมทากันคือ บายศรี ต้น บายศรี ปากชาม และบายศรี
ใหญ่ (หมายถึ ง บายศรี ที่ จัด ท าใส่พ านมี ข นาดใหญ่ ก ว่า บายศรี ป ากชาม เช่น บายศรี อี ส าน บายศรี
เชียงใหม่) แต่ในสมัยปั จจุบนั ได้ มีการทาบายศรี ประยุกต์ขึ ้นมากมายตามความสวยงาม แต่ต ามความเชื่อ
ของผู้ทาบายศรี ซึ่งจากการพูดคุยมักจะกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า รู ปแบบต่างๆที่คิดประดิษฐ์ ขึ ้นมานันมี
้
แรงบันดาลใจมาจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่ตนนับถืออยู่
งานพิธีท่ นี ิยมจัดทาบายศรี ขนึ ้ บูชา มีดงั นี ้ คือ
(1) งานในพิธี ต่างๆ เช่น การบวงสรวงเทพ เทวดาและดวงพระวิญญาณของบุรพมหา
กษัตริย์การเปลี่ยนเครื่ องทรงของพระแก้ วมรกต พระราชพิธีสมโภชต่างๆ
(2) การทาขวัญต่างๆ เช่น ขวัญเดือน การตัดจุก โกนจุก การบวช การแต่งงาน การรับขวัญ
ส่งขวัญ การทาขวัญเรื อน การทาขวัญช้ าง การทาขวัญกระบือ การทาขวัญนา การทาขวัญข้ าวฯลฯ
(3) การสังเวยพระภูมิเจ้ าที่
(4) การยกเสาเอก

(5) การไหว้ ครูตา่ งๆ เช่น ครูละคร ครูดนตรี ครูฟ้อนรา ฯลฯ
(6) การบวงสรวงสังเวยเทวดาอารักษ์ในกรณีตา่ งๆ เช่น การแก้ บน
(7) การฉลองพระพุทธรูปต่างๆ
(8) การสมโภชกรุง
นอกจากนีย้ งั สามารถใช้ ในพิธีต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นในโอกาสพิเศษ เช่น ฉลองสิ่งของต่างๆ ที่
ได้ มาใหม่ ซึ่งเป็ นความเชื่อที่ต้องทาพิธีรับให้ เกิดสิริมงคลแก่ผ้ ูที่เป็ นเจ้ าของ ซึ่งในสมัยปั จจุบนั ได้ มีการ
ประยุกต์ทงรู
ั ้ ปแบบและการตกแต่งด้ วยดอกไม้ นานาชนิด ทาให้ รูปแบบบายศรี มี ความสวยงาม อ่อนหวาม
มากขึ ้น สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนคนไทย และสะท้ อนให้
เห็นถึงความงดงามของจิตใจผู้คนในสมัยนันๆซึ
้ ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นงานศิลปะที่มองเห็นกันอยู่
โดยทัว่ ไป(หนังสือเรี ยนวิชาชีพบายศรี วิทยาลัยในวังหญิง: 2535)
บายศรี นนไม่
ั ้ มีหลักฐานแน่นอน แต่จากวรรณกรรมมหาชาติคาหลวง กัณฑ์มหาราช “แล้ ว ธ
ก็ให้ บอกบายศรี บอกมิ่ง”และศิลปวัตถุต้ ลู ายรดน ้าสมัยอยุธยา ปรากฏเรื่ องราวเกี่ยวกับบายศรี อย่างไรก็
ตามสันนิษฐานกันว่าบายศรี น่าจะได้ คติมาจากพราหมณ์ เพราะพราหมณ์เชื่อว่าใบตองเป็ นของบริ สุทธิ์
สะอาดไม่มีมลทินของอาหารเก่าแปดเปื อ้ นเหมือนถ้ วยชาม จึงนามาภาชนะใส่อาหารเป็ นรูปกระทงต่อมา
ได้ ดดั แปลงประดับประดาให้ สวยงาม รวมทังเพิ
้ ่มเติมในเรื่ องอาหารการกินด้ วย (เบญจมาส แพทอง กรม
ศิลปากร: 2540)
ความหมายและความสาคัญของบายศรี
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 ได้ ให้ คาจากัดความคาว่า
บายศรี หมายถึง เครื่ องเชิญขวัญหรื อรับขวัญ ทาด้ วยใบตองรูปคล้ ายกระทงเป็ นชันๆ
้ มีขนาดใหญ่เล็กสอบ
ขึ ้นไปตามลาดับ เป็ น 3 ชัน้ 5 ชัน้ 7 ชัน้ หรื อ 9 ชัน้ มีเสาปั กอยู่ตรงกลางเป็ นแกน มีเครื่ องสัง เวย
วางอยูในบายศรี และมีไ ข่ขวัญ เสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่างเช่น บายศรี ตอง บายศรี ปากชาม
บายศรี ใ หญ่ (บาย หมายถึ ง ข้ าว+ศรี หมายถึง สิ ริ รวมความหมายถึ ง ข้ า วอัน เป็ นสิ ริห รื อขวัญข้ า ว)
(หนังสือเรี ยนวิชาอาชีพบายศรี วิทยาลัยในวังหญิง :2535) ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนหรอเสถียร
โกเศศ นัก ปราชญ์ ไ ทยได้ รั บการยกย่อ งจากองค์ ก ารวิ ทยาศาสตร์ แ ละวัฒ นธรรมแห่ง สหประชาชาติ
(UNESCO) ว่าเป็ นผู้มี ผ ลงานดีเ ด่นทางด้ านวัฒ นธรรมระดับโลกให้ ความหมายโลกให้ ความหมายว่า
“บายศรี หมายถึง กระทงใส่อาหารให้ ขวัญกิน แต่อยากให้ เป็ นงานใหญ่วิเศษขึ ้น จึงทากระทงอาหารหลาย
ใบซ้ อน แล้ วดูมนั ม่อต้ อไปจึงคิดทาคันรองกระทงขึ ้นให้ เห็นเป็ นจะๆกันเป็ นชันๆแล้
้
วเห็นกระทงเปล่ามันไม่

งาม จึงจัดการเจิมปากเข้ า แล้ วก็ลืมไปว่ามันเป็ นกระทงเจิมกันเติมเข้ าอีกด้ วย จึงสาเร็ จรู ปเลือนมาเป็ น
บายศรี อย่างทุกวันนี ้”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีรัตน์ จันทนะผะลิน อาจารย์ประจาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต กล่าวไว้ ในบทความเรื่ อง บายศรี “บายศรี คือ ภาชนะที่จดั ตกแต่งให้ สวยงามเป็ นพิเศษ
ด้ วยใบตองและดอกไม้ เพื่อเป็ นสารับใส่อาหารคาวหวานในพิธีสงั เวยบูชาและพิธีทาขวัญต่างๆ ทังของพระ
้
ราชพิธีและของราษฎร”
นายสัง คม ศรี ร าช นักวรรณศิล ป์ 6 กองศิลปกรรม ราชบัณ ฑิ ต สถานในค าอธิ บ ายไว้ ใ น
สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “บายศรี ในชันแรกเป็
้
นสารับกับข้ าวง่ายๆ ที่ให้ ผ้ หู รื อสิ่งที่ได้ รับ
การสมโภชหรื อทาขวัญกินมาแต่เดิม เรี ยกตามลักษณะที่จดั ทาว่า บายศรี ตองบ้ าง บายศรี แก้ วบ้ าง บายศรี
เงินบ้ าง บายศรี ทองบ้ าง”
จากคาจากัดความข้ างต้ นอนุมานได้ วา่ บายศรี เป็ นสิ่งที่ใช้ ในพิธีกรรมตามกรรมตามความเชื่อ
ของมนุษย์ในการทาขวัญ สมโภช บวงสรวง หรื อเซ่นสังเวย ในพิธีกรรมดังกล่าวจะมีจะต้ องมีบายศรี ซึ่งมี
หลักเป็ นกระทงอาหารคาวหวานหรื อใส่ดอกไม้ ตัวบายศรี เกิ ดจากการประดิษฐ์ ประดับประดาอย่า ง
ประณีต งดงาม เป็ นศิลปะจากใบตองที่ทรงคุณค่ายิ่ง
เมื่อพิจารณาดูแล้ วจะสังเกตเห็นได้ ว่า บายศรี เกิดจากคา 2 คารวมกัน คาหนึ่งเป็ นภาษาเขมร
คือ “บาย”แปลว่า “ข้ าว” อีกคาหนึ่งเป็ นภาษาสันสกฤต คือ “ศรี ”แปลว่า “มิ่งขวัญ สิริมงคล”รวมความแล้ ว
บายศรี ก็คือ ข้ าวขวัญหรื อข้ าวที่มีสิริมงคล ในตัวบายศรี เองนันต้
้ องมีข้าวสุกประกอบด้ วย และมักจะขาด
ไม่ได้ บายศรี จึงเกี่ยวข้ องกับข้ าวและเรื่ องของการกิน เพราะนอกจากข้ าวแล้ วยังมีอาหารคาวหวานอื่นๆ
ประกอบอีกด้ วย จึงไปสัมพันธ์กบั คาว่า “สมโภช” คือ การเลี ้ยงอาหารหรื องานฉลองในพิธีมงคลเพื่อความ
ยินดีร่าเริ งอีกประการหนึง่ ดังปรากฏในข้ อเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่ อง “ดอกไม้ ธูปเทียนบายศรี ”
พิมพ์ลงในเอกสารประกอบคาบรรยาย มธ.131และ มธ.132 พ.ศ.2515ว่า
“เมื่อดูลกั ษณะบายศรี แล้ ว ก็เห็นว่าเป็ นเรื่ องของอาหารการกินและเกี่ยวกั บการเลี ้ยงดู ความ
จริ งนัน้ บายศรี นนั ้ ใช้ ในการสมโภชหรื อการรับขวัญ สาหรับพิธีหลวงทีใช้ ในการสมโภชต่างๆมีพิเศษกว่า
บายศรี ธรรมดาขึ ้นไป คือ มีบายศรี แก้ ว บายศรี ทองและบายศรี เงิน ใช้ แก้ ว ทอง และเงินทาเป็ น บายศรี เจ็ด
ชัน้ ส่วนที่ชาวบ้ านใช้ กันทั่วไปนัน้ เป็ นบายศรี ใบตองเป็ นพื ้น ในการสมโภชหรื อทาขวัญนัน้ หากเป็ นพิธี
หลวงบายศรี ก็ตงเอาไว้
ั้
เฉยๆประกอบการเวียนเทียน แต่สาหรับพิธีของชาวบ้ าน เช่น ทาขวัญนาคหรื อทา
ขวัญเด็กเมื่อถึงเวลาจะโกนจุกนัน้ มักจะมีการตักน ้ามะพร้ าวอ่อนไปให้ ผ้ ทู ี่ถกู ทาขวัญซดหนึ่งซ้ อน เป็ นนิมิต

หมายว่าได้ เลี ้ยงดูผ้ ซู งึ่ เดินทางมาไกล เรี ยกว่าเป็ นการรับขวัญ เพราะ ต้ องระหกระเหินในการเดินทางมานัน้
หรื อมิฉะนันก็
้ เป็ นการเลี ้ยงส่งผู้ที่จะต้ องเดินทางไปไกล หรื อเปลี่ยนสภาพซึ่งจากเด็กไปเป็ นผู้ใหญ่หลงจาก
ที่ได้ โกนจุกแล้ ว หรื อเปลี่ยนชีวิตจากฆราวาส ไปเป็ นสมณะเมื่อได้ เข้ าอุปสมบทแล้ ว บายศรี จึงเป็ นการเลี ้ยง
ส่ง หรื อเลี ้ยงรับ ซึ่งคนไทยเราในสมัยโบราณได้ จดั ขึ ้นอย่างประหยัดและรัดกุม กล่าวไม่ต้องมีการเลี ้ยงกัน
จริ งๆอย่างฟุ่ มเฟื อย และหมดเปลือง เป็ นการเป็ นพิธีและเป็ นพิธีที่งดงามน่าจะรักษาไว้ อีกด้ วย สาหรับ
บายศรี ปากชามนันเข้
้ าใจว่าจะเป็ นบายศรี ที่ย่อส่วนลงมาจากบายศรี ใหญ่อีกชัน้ บายศรี ปากชามนันใช้
้ เซ่น
เจ้ า เช่น เซ่นศาลพระภูมิก็ได้ วัตถุประสงค์บายศรี มีอยูเ่ พียงแค่นี ้ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ไม่มีอย่าง
อื่นอีกเลย”
พระชลธารมุนี อนุจ ารี เ ถระ สัง ฆมนตรี ช่วยว่า การองค์การองค์การศึกษาคณาจารย์ แห่ง
มหาธาตุวิทยาลัย อธิบายให้ ข้อสนับสนุนในเรื่ องดังกล่าวอีกด้ วย
“บายศรี จริ งๆนันคื
้ ออะไร...บาย แปลว่า ข้ าว แต่ม่งุ เอาข้ าวสุก ศรี แปลว่า สิริมงคล มิ่งขวัญ
ท่านพรรณนาไว้ วา่ มนุษย์มีข้าวเป็ นศรี เป็ นมงคล เป็ นมิ่งขวัญมีมงคลใด มิ่งขวัญอันใดดีกว่าเลย เพราะเงิน
ทองถ้ าหิวขึ ้นมาแล้ วใส่ปากก็ไม่หาย เว้ นข้ าวแล้ วชีวิตดับ แม้ จะเป็ นอยู่ก็ลาบาก ดังนันข้
้ าวจึงเป็ นมิ่งขวัญ
เป็ นมงคลยกย่อง เหตุนนการท
ั้
าขวัญจึงตังต้
้ นบายศรี ตัวบายศรี จึงเอาข้ าวสุก นิยมใช้ ปากหม้ อตกแต่งให้
งาม ยกขึ ้นตังไว้
้ บนยอดบายศรี ถ้ าขาดข้ าวแล้ วจะเป็ นบายศรี ไม่ได้ ”
นอกจากบายศรี จะเกี่ยวข้ องกับข้ องกับข้ าวและเรื่ องอาหารการกินแล้ วยังเกี่ยวกับขวัญอีกด้ วย
เพราะ “เป็ นกระทงใส่อาหารให้ ขวัญกิน ” “เป็ นเครื่ องเชิญขวัญ รับขวัญ ”เป็ นสารับกับข้ าวต่างๆให้ ผ้ รู ับการ
สมโภชหรื อทาขวัญกิน
ขวัญคืออะไรนัน้ ตามที่ บญ
ั ญัติไ ว้ ขวัญมี ความหมายอยู่ 2 ประการทัง้ ที่ เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม
ประการแรก ขวัญมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม เป็ นสิ่งที่แลเห็นได้ หมายถึง ผมหรื อขนที่ขึ ้นเวียน
เป็ นก้ นหอยมีทงคนและสั
ั้
ตว์ โบราณมีตาราทานายขวัญ (ขน) ที่ขึ ้นตามที่ตา่ งๆของร่างกายด้ วย
ประการที่สอง ขวัญเป็ นนามธรรม เป็ นสิ่งที่แลไม่เห็น ไม่มีตวั ตน แต่ เชื่อกันว่าเป็ นสิ่งหนึ่งที่
อยู่ในร่างกาย สามารถหลบหนีไปได้ ดังที่เคยได้ ยินบ่อยๆว่า ขวัญหาย ขวัญหนี เป็ นต้ น และสามารถเรี ยก
กลับมาได้ เช่นกัน เชื่อกันอีกว่า ถ้ าขวัญอยู่กบั ตัวของผู้ใด ผู้นนก็
ั ้ จะมีความสุขกายสบายใจ ไม่เจ็บไม่ไข้ ถ้ า
ขวัญหนีหายไปจะเกิดอันตรายแก่ผ้ คู นนันได้
้

1.2 คุณค่ าของบายศรี
งานบายศรี เป็ นสิ่งที่เคียงคู่กับคนไทยมาเนิ่นนานและสภาพสังคมยังนิยมให้ การเคารพบูชา
บายศรี เพราะถือว่าเป็ นของสูง บายศรี จงึ มีคณ
ุ ค่าดังนี ้
1.2.1 ใช้ ในพิธีการต่างๆ ตามประเพณี นิยม บายศรี เป็ นส่วนหนึ่งของพิธีการสู่ขวัญ การ
บวงสรวงเทวดา ฯลฯ
1.2.2 ช่วยพัฒนาจิตใจให้ สงบเยือกเย็น ด้ วยกระบวนการการสร้ างสรรค์บายศรี ที่จะต้ องมี
ความละเอียดรอบคอบทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การเตรี ยมการเพื่อการออกแบบ การคัดเลือกใบตอง การเช็ด การ
ฉี ก การพับ การเย็ บ และการตกแต่ง บายศรี ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ต้ อ งอาศัย ความ อดทนและความสงบแก่ ผ้ ู
สร้ างสรรค์ จึงจะได้ ผลงานที่มีความสวยงาม ความภาคภูมิใจ
1.2.3 สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปั จจุบนั ผู้ที่ทาบายศรี หรื อมีความรู้ ความ
เข้ าใจในเรื่ องบายศรี อย่างจริ งจังกาลังลดน้ อยลง ดังนันการเผยแพร่
้
งานบายศรี จึงเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วย
สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
1.2.4 เป็ นอาชีพสร้ างรายได้ อาชีพช่างบายศรี เป็ นอาชีพที่สจุ ริ ต และสามารถสร้ างรายได้ ที่ดี
อีกแนวทางหนึ่ง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องขึ ้นอยู่กบั องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การวางแผนที่รอบคอบ การประหยัดเวลา
แรงงานและวัสดุเป็ นต้ น
1.3 บายศรี ปากชาม เป็ นบายศรี ขนาดเล็กใช้ ชามขนาดย่อมๆ ใบงามๆ เช่น ชามเบญจรงค์ ถ้ าหา
ชามที่สวยไม่ได้ ก็ใช้ ต้นกล้ วยตัดท่อนแทนชาม เมื่อเสร็ จพิธีก็นาไปจาเริ ญหรื อทิ ้งไปเลย บายศรี ปากชามนี ้มี
ตังแต่
้ 3 ชัน้ 5 ชัน้ 7 ชัน้ และ 9 ชัน้ ตามแต่ขนาดของภาชนะและขนาดของพิธีตามฐานะของครอบครัว หรื อ
ขนาดของโรงพิธี ซึง่ เป็ นงานของหมูค่ ณะเช่นพิธีบวงสรวง สังเวย บูชาครู เทพยดา อารักษ์ทวั่ ๆไป

ภาพที่ 2.11 บายศรี ปากชาม
ที่มา: มณีรัตน์ จันทนะผะลิน

การประดิษฐ์ บายศรี จากผ้ า

วัสดุอุปกรณ์
1. ผ้ าโพลีออย สีเขียว
2.เข็มหมุดหัวมุก
3. ดอกไม้ ผ้า ขนาดเล็ก
4. พานทอง
5. กาวปื น
6. โฟมหนา 0.5 นิ ้ว
7. กระดาษ 70 แกรม
ขัน้ ตอนการประดิษฐ์
การม้ วนนิ ้วบายศรี

1. ตัดผ้ ากว้ าง 2 นิ ้ว ยาว 4 นิ ้ว จานวน 36 ชิ ้นสาหรับม้ วนนิ ้วบายศรี
ตัดผ้ ากว้ าง 1.5 นิ ้ว ยาว 4 นิ ้ว จานวน 36 ชิ ้นสาหรับเป็ นผ้ านุง่
ตัดผ้ ากว้ าง 6 นิ ้ว ยาว 8 นิ ้ว จานวน 1 ชิ ้นสาหรับม้ วนกรวย

2. ม้ วนริมผ้ าให้ ทะแยง 45 องศา ใช้ นิ ้วโป้งซ้ ายกดตรงยอดไว้ คอ่ ยๆม้ วน

3. ม้ วนจนใกล้ สดุ ริมผ้ า

4. พับทบริมผ้ าเข้ า

5. ม้ วนจนสุดริมผ้ า ปรับให้ ริมอยูก่ ลางโคนกลีบ ม้ วนนิ ้วทังหมด
้
36 นิ ้ว
การเข้ าตัวบายศรี

1. นาผ้ านุง่ มาวางทาบด้ านหลังให้ ต่ากว่ายอดบายศรี 1.5 นิ ้ว

2. พับริมผ้ าทังซ้
้ าย – ขวา ให้ เฉียง 30 องศา

3. พับตลบชายผ้ านุง่ เข้ าข้ างในให้ กระชับ พับย้ อนกลับมาข้ างนอกแบบยกนม

4. นาตัวลูกบายศรี มาทาบกลางผ้ านุง่ ให้ ยอดอยูก่ ึ่งกลาง แล้ วนุง่ ผ้ าแบบยกนม

5. เข้ าตัวบายศรี จานวน 9 นิ ้ว

6. เข้ าตัวบายศรี จานวน 4 องค์ (ทิศ)

การม้ วนกรวยบายศรี

1.ตัดกระดาษกว้ าง 6 นิ ้ว ยาว 8 นิ ้ว จานวน 1 ชิ ้น

2. ม้ วนกรวยและม้ วนหุ้มด้ วยผ้ าอีกชัน้

3. ตัดชายผ้ าส่วนฐานของกรวยและติดกาวพับเก็บด้ านใน

4. กรวยบายศรี

การประกอบบายศรี

1. ติดโฟมขนาด 0.5 นิ ้ว ติดกาวบุด้านในพาน นากรวยบายศรี ยึดติดในพาน

2. ประกอบตัวบายศรี 4 ทิศ โดยสับหว่างกัน

3. ตกแต่งด้ วยดอกไม้ บนกรวยด้ านบนและระหว่างตัวบายศรี ทงั ้ 4 ทิศ

