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ประวัติร�ำบำยศรีสู่ขวัญ
 การร�าบายศรีสู่ขวัญ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เมื่อมีแขกมาเยือน ซึ่งเป็น

แขกผู้มเีกยีรติหรอืแขกผูใ้หญ่ท่ีมาจากต่างถิน่ ชาวอสีานจะท�าพธิบีายศรี

สูข่วญัเพือ่ความเป็นสริมิงคลโดยมีพานบายศร ีหรอืทีเ่รยีกว่า “พาขวัญ” 

การจัดพาขวัญนี้ปกติต้องจัดด้วยพานทองเหลือง หรือขันสัมฤทธิ์

หลายใบซ้อนๆ กัน ซึ่งมีตั้งแต่ 1 ชั้นถึง 9 ชั้น มีใบตองจัดเป็นกรวยเข้า

ช่อ ประดับดอกไม้สดดูสวยงาม ชั้นล่างของพาขวัญจะเป็นพานมีใบศรี

ท�าด้วยใบตอง ดอกไม้สด ข้าวต้ม ไข่ต้ม ขนม กล้วย อ้อย ปั้นข้าว เงิน

ฮาง มีดด้ามแก้ว มีดด้ามค�า ชั้นต่อไปจะตกแต่งด้วย

ใบศรีและดอกไม้สด ซึ่งจะเป็นดอกปาง ดอกดาวเรือง ดอกรัก 

ใบเงิน ใบค�า ใบคูณ ใบยอป่า ชั้นที่ 5 จะมีฝ้ายผูกข้อมือ เทียนเวียนหัว 

นอกจากพาขวัญแล้วจะต้องมีเครื่องบูชาอื่นๆ เช่น ขันบูชา ขันธ์ 5 ซึ่งมี

พานขนาดกลางส�าหรับวางผ้า 1 ผืน แพร 1 วา หวี กระจกเงา น�้าอบ

น�า้หอม สร้อย แหวน ของผูเ้ป็นเจ้าของขวญั โดยจะมพีราหมณ์เป็นผูท้�า

พธิเีรยีกขวญั ตามท่วงท�านองของชาวบ้าน ในค�าเรยีกขวญันัน้มีทัง้คาถา

ที่เป็นภาษาบาลีและค�าเรียกขวัญภาษาถิ่น หรือที่เรียกว่า “สูตรขวัญ” 

ซึ่งค�าสูตรขวัญนั้นยากแก่การเข้าใจของผู้มาเยือน 

จึงการจัดท�าชุดฟ้อน บายศรีขึ้น เพื่อให้คนต่างถิ่นได้เข้าใจเพราะ

มีค�าร้องที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแต่งโดย อาจารย์ด�าเกิง ไกรสรกุล และ

ท่าฟ้อนประดิษฐ์ขึ้นโดย อาจารย์พนอ ก�าเนิดกาญจน์ จากวิทยาลัยครู

อุดรธานี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้
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	 	 	 เนื้อเพลง

มาเถิดเย้อ                    มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย

หมู่ชาวเมืองมา    เบื้องขวานั่งส่ายลาย เบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว

ยอพาขวัญมากันเพริศแพรว  ขวัญมาแล้วมาสู่คิ่งกลม

เกศเจ้าหอมลอยลม   พัดเอื้องชวนชมเก็บเอาไว้บูชา

ยามฝนพร�าเจ้าอย่าแข็ง   แดดร้อนแรงเจ้าอย่าครา

อยู่ที่ไหนจงมา    รัดด้ายไชยามาคล้องผ้าแพรกระเจา

อย่าเพลินเผลอ    มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย

อยู่แดนดินใด                      ฤาฟ้าฟากใด ขอให้มาเฮือนเฮา

เพื่อนอย่าคิดอาลัยสู่เขา        ขออย่าเว้าขวัญเจ้าจะตรม

หมอกน�้าค้างพร่างพรม          ขวัญอย่าเพลินชมป่าเขาล�าเนาไพร

เชิญไหลทาประทินกลิ่นหอม   ดมพะยอมให้ชื่นใจ

เหล่าข้าน้อยแต่งไว้                      ร้อยพวงมาลัยจะคล้องให้สวยรวย



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าออก

ท่าที่ 1

ก้าวเท้าขวา ย่อตัวมือทั้งสองจีบหงายด้านขวา

ม้วนจบีเป็นวง พร้อมกบัยดืตวัขึน้ ลกัษณะเขย่ง

ปลายเท้าแล้ววาง เอียงขวา

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ4



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าออก

ท่าที่ 2

กา้วเทา้ซ้าย จีบหงายด้านซ้าย เอียงซ้าย ปล่อย

จีบเป็นวง เอียงซ้าย ท�าเช่นนี้สลับซ้าย-ขวา จน

จบท�านอง
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าออก

ท่าที่ 3

มือซ้ายตั้งวงด้านหน้า มือขวาจีบคว�่า เอียงซ้าย 

ประเท้าซ้ายยกขึน้ วางเท้าซ้ายด้านหน้า มอืขวา

ปล่อยจีบเป็นวงสูง เอียงขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ6



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าออก

ท่าที่ 4

นั่งคุกเข่า มือวางบนตัก
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

มาเถิดเย้อ

มาเย้อขวัญเอย 

มาเย้อขวัญเอย

มือท้ังสองจีบหงายข้างขวา เอียงขวา ม้วนจีบ

เป็นวงพร้อมกับสะดุ้งตัวขึ้น

เปลี่ยนมาจีบแล้วม้วนเป็นวงด้านซ้าย สลับกัน

สี่ครั้ง
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

หมู่ชาวเมืองมา มือทั้งสองยกขึ้นโบกด้านซ้าย เอียงขวา

มือซ้ายชี้วาดไปทางซ้าย เอียงขวา

มือขวา จีบส่งหลัง
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เบื้องขวานั่งส่ายลาย มือขวาชี้วาดทางขวา มือซ้าย จีบส่งหลัง

เอียงซ้าย
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เบื้องซ้ายนั่ง

เป็นแถว 

มือซ้ายชี้วาดทางซ้าย มือขวาจีบส่งหลัง

เอียงขวา
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ยอพระขวัญ 

มาอันเพริศแพรว

มือทั้งสองยกขึ้นตั้งท�าท่าพรมสี่หน้า

เอียงขวา ตั้งเข่าขวา ลุกขึ้นยืน
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ขวัญมาแล้ว ก้าวเท้าซ้ายเอยีงซ้าย มอืท้ังสองท�าท่าเรยีกแล้ว

หมุนไปทางด้านขวา
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

มาสู่คิงกลม ก้าวเท้านอกเข้าหากัน มือทั้งสองทาบประกบ

กันระดับเอว เอียงนอก

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ14



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เกศเจ้าหอมลอยลม 

ทัดเอื้องชวนชม

วางเท้าซ้ายลงหลัง 

มือซ้ายจีบล่อแก้วด้านขวา เอียงขวา

เลื่อนจีบล่อแก้วมาตั้งวงด้านซ้าย เอียงซ้าย

วางเท้าขวาไปข้างหน้า มือขวาล่อแก้ว

มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงขวา
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เนื้อเพลง ท่าร�า

เก็บเอาไว้บูชา เท้าซ้ายก้าวข้าง กระดกเท้าขวา พนมมือด้าน

ซ้าย เอียงขวา อีกด้านท�าตรงข้ามกัน

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ16



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ยามฝนพร�าเจ้าอย่า

แคลง

ก้าวเท้าด้านในเข้าหากัน กระดกเท้านอก

มือทั้งสองจีบปกข้างเข้าหากัน
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

แดดร้อนแรงเจ้าอย่า

ครา

ก้าวเท้าขวา มือสองจีบปรกข้างเอียงขวา

ก้าวเท้านอกไปด้านข้าง กระดกเท้าในมอืทัง้สอง

จีบปรกข้าง

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ18



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

อยู่ที่ไหนจุ่งมา ชี้วาดมือซ้าย ก้าวเท้าขวาจรดเท้าซ้าย แล้ววิ่ง

หมุนไปด้านซ้ายเอียงขวา
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

รัดด้าย มือขวาตั้งวงบน มือซ้ายจีบด้านขวา เอียงขวา

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ20



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ไชยา เลื่อนมือซ้ายมาตั้งวงบน มือขวาจีบด้านซ้าย 

เอียงซ้าย
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

มาคล้องผ้าแพร

กระเจา

รวมเท้า มือทั้งสองจีบปรกหน้า เลื่อนจีบลงมา 

ปล่อยจีบแล้ววางมือบนหน้าขา พร้อมยืดยุบ
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ดนตรี ก้าวเท้าขวาเขย่งเข้าวง มือขวาจบีล่อแก้วระดบั

แง่ศรีษะ เอียงขวา ม้วนจีบล่อแก้วขึ้นเป็นวง
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ดนตรี ยืนเท้าชิด มือวางบนตัก
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

อย่าเพลินเผลอ 

มาเย้อขวัญเอย 

มาเย้อขวัญเอย

มือท้ังสองจีบหงายข้างขวา เอียงขวา ม้วนจีบ

เป็นวงพร้อมกับสะดุ้งตัวขึ้น

เปลี่ยนมาจีบแล้วม้วนเป็นวงด้านซ้าย สลับกัน

สองครั้ง
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

อยู่แดนดินใด มือขวาช้ีด้านขวา มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย 

เหลื่อมเท้าขวาแล้วประเท้าขวา วิ่งซอยไปทาง

ขวา หมุนรอบตัวเอง กลับมาด้านหน้า

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ26



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

หรือฟ้าฟากไกล ก้าวเท้าขวา มอืซ้ายชีว้าดด้านบน มอืขวาจบีส่ง

หลัง เอียงขวา ย่อแล้ววิ่งไปทางซ้ายหมุนรอบ

ตัวเอง กลับมาด้านหน้า
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ขอให้มาเฮือนเฮา ก้าวเท้าขวา มือขวาวางทาบมือซ้ายด้านหน้า 

เอียงขวา
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เหนื่อยอย่าคิดอาลัย

สู้เขา

ก้าวเท้าซ้าย มอืขวาตัง้วงด้านหน้าระดบัชายพก 

ส่ายมือเล็กน้อย มือซ้ายจีบส่งหลัง เอียงซ้าย
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ขออย่าเว้า ก้าวเท้าขวา มือซ้ายชี้ที่ปาก มือขวาจีบส่งหลัง 

เอียงขวา

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ30



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ขวัญเจ้าจะตรม มือท้ังสองจีบคว�่าม้วนปล่อยจีบ แล้ววางไขว้ที่

หน้าขา เอียงซ้าย
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

หมอกน�้าค้าง

พร่างพรม

ก้าวเท้าซ้าย มือทั้งสองจีบปรกข้าง เอียงซ้าย

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ32



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ขวัญอย่าเพลินชม 

ป่าเขาล�าเนาไพร

ซอยเท้า มือทั้งสองจีบคว�่าล้ากรายมือออกข้าง

ล�าตวั ย่อตวัแล้ววิง่ซอยเท้าสลับฝ่ัง กลับมาด้าน

หน้า

การแสดงการร�าในงานมงคล 33



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เชิญไหลทาประทิน 

กลิ่นหอม ดมพยอม

ให้ชื่นใจ

มอืขวายบิจบีแล้วหงาย มือซ้ายตัง้วงระดบัหน้า

แขนตึง ท�าสลับสองฝั่ง นั่งและยืน

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ34



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

เหล่าข้าน้อยแต่งไว้ มือซ้ายแบมือหงาย มือขวาชี้ที่มือซ้าย
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ร้อยพวงมาลัย มือขวาจีบปรกข้าง มือซ้ายตรงวงเดินมือสลับ

กบัมอืขวา ท�าสองข้างสลบักนั เท้าขวาก้าวหน้า 

ยืดยุบตามจังหวะ

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ36



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

จะคล้องให้สวยรวย รวมเท้า มือทั้งสองจีบปรกหน้า เลื่อนจีบลงมา 

ปล่อยจีบแล้ววางมือบนหน้าขา แล้ววางมือบน

หน้าขา พร้อมยืดยุบ
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เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าเข้า มือทั้งสองล้อแก้วตั้งวงบนและส่งหลังสลับกัน 

เขย่งเท้าปรับแถวเฉียง

โครงการการจัดการความรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม : จากทฤษฎสีู่การปฏบิัติ38



เนื้อเพลง                  ท่าร�า

ท่าจบ มอืทัง้สองจบีคว�า่แล้วหงายระดบัเอว ก้าวเท้าซ้าย

แล้วลากเท้าขวาไข่วหน้าเอียงขาวพร้อมยืดยุบ
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บันทึก




