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 Abstract 

 

When colonialism reached Southeast Asia, the Thai government employed nationalism to 

unify and protect the country. As a result, a standard Thai language, a modern school system, 

and canonized Thai literature overpowered local literary heritage. Isan literature was almost 

forgotten despite its significance as a source of identity and wisdom for people in 

Northeastern Thailand. When colonialism subsided, Isan oral and written traditions, 

preserved in palm-leaf manuscripts, enabled the people to reclaim their identity. The post-

colonial Isan employed many strategies to revive and propel its heritage towards a world 

community. These strategies involved translation and adaptation of the original Isan literature 

in palm-leaf manuscripts. Studying the past and present, and projecting the future of Isan 

literature offer new perspectives of the colonial impact in Thailand and Southeast Asia.  
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2.  พิธีบายศรีสู่ขวัญในสังคมอีสาน 
 
รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 

 
บทความเรื่องพิธีบายศรีสู่ขวัญในสังคมไทยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพิธี
บายศรีสู่ขวัญที่ปรากฏในสังคมไทย และน าไปสู่การศึกษาค้นคว้าระดับลึกแต่ละประเด็นในอนาคต พิธีบายศรี
เกิดจากความเชื่อเรื่ององค์ประกอบในร่างกายของมนุษย์ว่ามีขวัญแฝงอยู่ท าให้มีความสุขกายสุขใจและแฝงอยู่
ในสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องการด ารงชีวิต จึง การประกอบพิธีบ ารุงขวัญในแต่ละโอกาส ประเภทของการสู่ขวัญจึงมี
สู่ขวัญคนในแต่ละช่วงของกิจกรรมชีวิตตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย แต่งงาน  สู่ขวัญสัตว์ สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญเล้า เป็นต้น 
องค์ประกอบของการสู่ขวัญ ประกอบด้วยบายศรีและอุปกรณ์ซึ่งจัดท าขึ้นมีความประณีตและมีทั้งลักษณะที่
เหมือนและแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ เจ้าของขวัญผู้ได้รับการเรียกขวัญ หมอสูดเป็นผู้น าประกอบพิธีและกล่าว
ค าเรียกขวัญด้วยท่วงท านองท่ีปลูกพลังแห่งความอบอุ่นและเคารพสรรพสิ่ง โดยบทสู่ขวัญนั้นมีการประพันธ์ขึ้น
โดยปราชญ์ท้องถิ่นและหมอสูดน ามาปรับใช้ตามโอกาสต่างๆ หรือประพันธ์ขึ้นเอง บทสู่ขวัญมีโครงสร้างคือ 
ส่วนต้น ส่วนกลาง ส่วนท้าย และค าผูกแขน ที่ส าคัญต้องมีญาติพ่ีน้อง และผู้มาร่วมงานเพ่ือร่วมเรียกขวัญ จึง
จะถือว่าครบองค์ประกอบของพิธี  พิธีสู่ขวัญในสังคมไทยยังมีความส าคัญและด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน สะท้อน
ให้เห็นว่าพลังแห่งความสัมพันธ์ ความเอ้ืออาทรของบุคคลในชุมชนที่มีต่อกัน มีส่วนส าคัญท าให้เกิดสังคมที่
อบอุ่นและสงบสุข 
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นักวิจัย 
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ต้นฉบับสู่ขวัญเฮือน  ที่น ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการเขียนบทความ เป็นต้นฉบับใบลานสั้น อักษร
ธรรม  ภาษาพ้ืนถิ่นลาว-อีสาน ส านวนร้อยกรอง ประเภทฮ่าย(ร่าย) ไม่ทราบอายุ ไม่ทราบนามผู้สร้าง สมบัติ
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (งานอนุรักษ์เอกสารโบราณ)  ปริวรรตโดย: นางสาววนิดา  
ค าหงษา  สอบทานโดย: นายณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ จ านวน 28 หน้าลาน ปรากฏในเนื้อหาของเอกสาร
วิชาการล าดับที่ 25 เรื่อง สู่ขวัญ : คน สัตว์ พืช และสรรพสิ่ง ในเอกสารใบลานอีสาน  หน้าที่ 103-107 และ
ภาคผนวกท่ีน าเสนอภาพใบลานพร้อมค าถ่ายถอดใน หน้าที่  137-146 เนื้อหาภายในบทความชิ้นนี้นั้น  ผู้เขียน
ได้จ าแนกบทสู่ขวัญ ออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่  1) บวงเบิก  2) ฤกษ์งาม  3) ยามย้าย  4) ใช้ช่าง 5) วางแผน  6) 
แก่นค้ า  7) น ายอ และ 8) ขอเชิญ ซึ่งแต่ละส่วนถูกเรียงร้อยตรงตามตัวบทเดิม  เสมือนการถักทอถ้อยค าเป็น
แพรพรรณผืนเดียว ซึ่งถือเป็น “เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์” เมื่อจ าแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ แล้วปรากฏวิธีคิด
ของผู้คนในอดีตเป็นล าดับ ขั้นตอน อันสะท้อนถึงแบบแผนการสร้างเรือนผ่าน “ตัวบท” ซึ่งเป็นนามธรรม สู่
การประกอบสร้าง “ตัวบ้าน” อย่างเป็นรูปธรรมโดยสมบูรณ์แบบ 
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กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่พบในการวิจัยบทสู่ขวัญอีสาน มี 3 ด้านคือ 1) กระบวนการขัดเกลาด้าน
ความรู้ ได้แก่ ความรู้ในบทสู่ขวัญเฮือน  ความรู้ในบทสู่ขวัญนา    ความรู้ในบทสู่ขวัญข้าว   ความรู้ในบทสู่ขวัญ
ลาน    ความรู้ในบทสู่ขวัญเล้า    ความรู้ในบทสู่ขวัญเกวียน ความรู้ในบทสู่ขวัญควาย วัว    และ ความรู้ในบท
สู่ขวัญม้อน 2) กระบวนการขัดเกลาด้านความคิด ค่านิยม ได้แก่ ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญเรือน 
ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญนา  ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญลาน ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญ
ข้าว ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญเล้า    ความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญเกวียน  ความคิดและค่านิยมบท
สู่ขวัญวัว ควาย และความคิดและค่านิยมในบทสู่ขวัญม้อน และ 3) กระบวนการขัดเกลาด้านระเบียบความ
ประพฤติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคม ชุมชนและบุคคลกับธรรมชาติ ได้แก่ นิเวศวัฒนธรรมที่ปรากฏ  
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรกรรมของชาวอีสานได้ก าหนดวัฒนธรรมต่างๆ และ วิธีการน าเสนอธรรมชาติใน
วรรณกรรม 
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สู่ขวัญ,  กระบวนการขัดเกลา, ภูมิปัญญา, วัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ค าศัพท์โบราณ ลักษณะของค าประพันธ์ ในบทสู่ขวัญคน สัตว์ พืช และสรรพสิ่ง ในเอกสารใบลาน
อีสาน  

ณรงค์ศักดิ์  ราวะรินทร์ 
นักวิจัย 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทคัดย่อ 
 

ในวรรณกรรมบทสูขวัญตัวอักษรและภาษาที่ใช้นั้นจะเป็นตัวอักษรโบราณ ได้แก่ตัวอักษรธรรม โดยใช้บันทึก
ภาษาลาวท้องถิ่นไว้ รวมถึงภาษาอ่ืน ๆ ที่หยิบยืมกันไปมา เช่น ภาษเขมร ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต เป็นต้น 
ลักษณะค าประพันธ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมบทสู่ขวัญ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของบทบาสี-สู่ขวัญ  มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ บทไหว้ครูบูชาเทพ  บาสี/กล่าวเกริ่น ให้เห็นจุดประสงค์ของการบาสี -สู่ขวัญ   สู่ขวัญ 
กล่าวเรียกขวัญ เชิญขวัญ และส่งพร/ผูกแขน  2) ฉันทลักษณ์ปรากฏในวรรณกรรมบทสู่ขวัญ สามารถแบ่ง
ประเภท เป็น สัมผัสร่าย โดยมีสัมผัสหลัก ได้แก่ คู่สอง คู่สาม คู่สี่ คู่ห้า คู่หก คู่เจ็ด คู่แปด คู่เก้า คู่สิบ คู่มากกว่า
สิบ และคู่ผสม เป็นต้น และนอกจากนี้ยังพบบทสู่ขวัญเฮือน ซึ่งมีการผสมของกลอนอ่านวิชชุมาลีอีกด้วย  
ลักษณะของตัวอักษรและภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมบทสู่ขวัญและลักษณะค าประพันธ์ที่ปรากฏ  สามารถ
เชื่อมโยงลักษณะแห่งบทประพันธ์ดั้งเดิมกับชนชาติไทย-ลาวในอดีต และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน 
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6. "ให้เจ้าจงใจเทียมไถลากแก่ ข้าวก็จักได้แผ่เป็นหมากเป็นฮวง": อ่านบทสู่ขวัญวัวควายผ่านการขัดเกลา
สัตว์เลี้ยงในวัฒนธรรมกสิกรรมอีสาน  "Take my yoke upon you and plough the land, so the 
rice paddy yields abundant grains”: Reading a Soul Blessing Ceremony for Farm 
Animals in Isan Agrarian Culture through Domesticating the Wild" 

ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง 
Chaiyon Tongsukkaeng 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University 
chaiyon.t@msu.ac.th 
 
บทคัดย่อ 
 

การน าเสนอภาพสัตว์ในงานวรรณกรรมสะท้อนความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสังคมมนุษย์กับโลกธรรมชาติ
ผ่านกรอบแนวคิด สัตวศึกษา (Animal Studies) ซึ่งอธิบายมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมและบทบาทของมนุษย์ใน
การปฏิบัติต่อสัตว์ในรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ การฝึกสัตว์ในงานเกษตรกรรม การน าสัตว์
เข้ามาเลี้ยงดูในครัวเรือนเพ่ือการบริโภค ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์สะท้อนความเชื่อมโยง
พิธีกรรมศาสนาและระบบเศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่การตั้งค าถามปฏิสัมพันธ์ที่ขาดความสมดุล อาทิ การใช้แรงงาน
สัตว์เกินขอบเขต สัตว์ทดลองทางการแพทย์หรือแม้แต่การปศุสัตว์ที่ทารุณกรรม การวิพากษ์บทบาทของมนุษย์
ที่มีต่อสัตว์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์จริยธรรมในความสัมพันธ์ดังกล่าว งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการสู่ขวัญ
วัวควายของอีสานซึ่งเป็นพิธีกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือแสดงความขอบคุณในการใช้สัตว์เป็นแรงงานกสิกรรม
เนื่องจากมนุษย์อาจต้องฝึกสัตว์ให้เชื่อง อบรมขัดเกลาให้ท าตามค าสั่งเพ่ือประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้บทสู่ขวัญวัว
ควายอีสานเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างชาวนาและวัวควายในสถานะสัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ
และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านการพรรณนาภูมิประเทศ วิถีกสิกรรม ความเชื่อทางศาสนาและบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ และปรัชญา ผู้วิจัยอ่านบทสู่ขวัญวัวควายผ่านแนวคิดขนบวรรณศิลป์กสิกรรมจอร์จิค 
(Georgic Tradition) ในวัฒนธรรมตะวันตกผ่านการวิพากษ์การดูแลและควบคุมธรรมชาติ อนึ่งขนบจอร์จิคอธิ
บายกระบวนการขัดเกลาสัตว์เพ่ืออรรถประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมนุษย์ที่สะท้อนสถานะของสัตว์เลี้ยงต่อ
ความสัมพันธ์ต่างตอบแทนในสังคมอีสานซึ่งวางต าแหน่งสัตว์ทั้งในฐานะสมาชิกครัวเรือน แรงงาน สินทรัพย์มี
ชีวิต ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ค าส าคัญ 
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Abstract 

 

The representation of animals in literature reflects the complicated relationship between human 

society and the natural world through animal studies which explains cultural concepts and roles 

of humans in treating animals in different ways and for various purposes: for instance, taming 

animals as labour in agriculture, and domesticating livestock for consumption. The relationship 

between humans and animals has revolved around religious beliefs and rituals and economic 

systems which lead to questions about the unbalanced interactions. For instance, working 

animals have been overtly exploited while some animals have been used in medical 

experiments and livestock are cruelly tortured for human consumption. The critique of human 

roles towards animals is a stepping stone to analyse moral issues in that problematic 

relationship. This study examines the Isan soul blessing ceremony for farm animals (cows and 

water buffaloes) after the harvest season as a ritual to pay gratitude towards them since they 

had been heavily used in farming, tamed and trained to follow instructions for the utmost 

utilities in human society. In this study, the blessing texts reveal the dynamic relationship 

between farmers and farm animals which could be placed as economic and cultural animals 

through the description of the Isan landscape, farming, religious beliefs, socio-economic, and 

philosophical ideas. The researcher interprets the soul blessing ceremony and texts via the 

Georgic tradition from the western culture in which the mastery and care for nature is critically 

emphasised. This Georgic tradition can shed light on the domestication of the wild for 

utilitarian purposes in human society reflecting the reciprocal relationship in Isan culture that 

perceived animals as family members, labourers, living asset, and cultural heritage embedded 

in local wisdom. 
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บทคัดย่อ 
 

พิธีสู่ขวัญเป็นกรรมวิธีดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งตามศาสตร์การแพทย์พ้ืนบ้าน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ
พลังใจให้ผู้ได้รับการสู่ขวัญ ประเภทของการสู่ขวัญที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพมี 3 ประเภทได้แก่ การสู่
ขวัญคนป่วย การสู่ขวัญแม่มาน และการสู่ขวัญแม่อยู่กรรม โดยบทสู่ขวัญเหล่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติเตือนใจ 
ค าสอน การปลอบประโลม การสร้างก าลังใจ และยังมีข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นเมื่อผู้ได้รับ
การสู่ขวัญปฏิบัติตามย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยเหตุนี้พิธีการสู่ขวัญจึงเป็น
พิธีกรรมที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ 
 

ค าส าคัญ 
การดูแลสุขภาพ, บทสู่ขวัญ, ภาคอีสาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. บทสู่ขวัญข้าวในมิติทางวัฒนธรรม 

ราชันย์  นิลวรรณาภา 
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nilawanapa@yahoo.com 
 
บทคัดย่อ 
 

บทสู่ขวัญข้าว  ต้นฉบับอักษรธรรม  ภาษาอีสาน สมบัติวัดบ้านดอนสวน ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม  ปริวรรตโดย :  ราชันย์  นิลวรรณาภา  สอบทานโดย : สมัย  วรรณอุดร ในการตัวบทพบว่า ชื่อ
พันธุ์ข้าว  ลักษณะค าประพันธ์ ความเชื่อเกี่ยวกับโชค ลาง  ฤกษ์ยามที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ซึ่งเป็นความ
เชื่อทางจักรวาลวิทยาแบบชาวบ้าน  รวมถึงชื่อสถานที่เมืองต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ  
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