
 

 
 

§Ò¹ãºµÍ§ÍÂ�Ò§§ �ÒÂ 
 
 

     
 

    
 

       

 
¹Ò§»ÒÃÔªÒµÔ ÇÕÃÐ¾Ñ¹¸Ø� 

¤Ã ÙÇÔ·Â°Ò¹ÐªíÒ¹Ò¡ÒÃ¾ ÔàÈÉ âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ 

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃ ÕÂ¹  ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù�¾×é¹°Ò¹ 
¡Å Ø�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù�¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ  
§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � ª Ñé¹Á Ñ¸ÂÁÈ Ö¡ÉÒ»�· Õè 3  
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à¨ �Ò¢Í§ : 
âÃ§àÃ ÕÂ¹´Í¹àÁ×Í§·ËÒÃÍÒ¡ÒÈº íÒÃ Ø§ :¡Å Ø�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃ ÕÂ¹Ã Ù�¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂ Õ 
ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ½�ÒÂÈ ÔÅ» � ¢ �ÍÁÙÅ : ¤Ã Ù»ÒÃ ÔªÒµÔ  Ç ÕÃÐ¾ Ñ¹ Ø̧� (ÈÈ.Á.) 
¾ ÔÁ¾ �¤Ã Ñé§áÃ¡ ¾.È. 2551  
 

¤ØÂ¡Ñº¤¹à¢ ÕÂ¹ 
 

§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ°�: §Ò¹ãºµÍ§
ÍÂ �Ò§§ �ÒÂ ¨ Ö§äÁ�ãª�àÃ×èÍ§ÂÒ¡ÍÂ �Ò§· Õè¤ Ô´ 
à¾ÕÂ§áµ �¾Ç¡àÃÒã¨ãÊ �Ê Ñ¡¹Ô´ ÁÕ¤ÇÒÁ
Í´·¹Ê Ñ¡Ë¹�ÍÂ §Ò¹· Õè»¯ ÔºÑµ Ô¡ ç¨ÐÊ íÒàÃç¨
ä´ � · Ñé§¹ÕéäÁ�ä´ �ÁØ�§à¹�¹· Õè¤ÇÒÁÊ íÒàÃç¨¢Í§
§Ò¹à¾ÕÂ§ÍÂ �Ò§à´ ÕÂÇ áµ �ÁØ�§à¹�¹· Õè¨Ð½ �¡
ãË �¹Ñ¡àÃÕÂ¹· íÒ§Ò¹àÍ§ä´ �§ �ÒÂ Ê¹Ø¡ áÅÐ
ÁÕ¤ÇÒÁÊ Ø¢ áµ �Ê Ôè§· Õèµ �Í§¡ÒÃãË �à¡ Ô´¢ Öé¹¡ Ñº
¹Ñ¡àÃÕÂ¹¤ ×Í ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ �Í§Ò¹ ÁÕ
¤ÇÒÁÍ´·¹ ÁÕÊÁÒ Ô̧ (ÂÒÇæ) à¡ Ô´
¤ÇÒÁ¤ Ô´ËÅÒ¡ËÅÒÂ «Öè§§Ò¹· Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹
µ �Í§»¯ ÔºÑµ Ô¤ ×Í ¡ÒÃàÂ çº¨Ò¹ÃÍ§ áÅÐ
ºÒÂÈÃÕ ËÒ¡ËÁÑè¹½ �¡ËÁÑè¹· íÒ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¨Ð·ÃÒºÇ �Ò §Ò¹ãºµÍ§à» �¹§Ò¹· Õè
à¾Å Ô´à¾Å Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶ Ñ́´á»Å§ä´ �
ËÅÒ¡ËÅÒÂÃÙ»áºº ËÒ¡Â Ö´à» �¹ÍÒªÕ¾
àÊÃÔÁ¡ çÊÒÁÒÃ¶· íÒä´ �  

¢ÍãË �¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊ Ø¢
¡ Ñº§Ò¹· Ñé§ÊÍ§ªÔé¹¹Õé 

 
 

¤ÃÙ»ÒÃÔªÒµ Ô Ç ÕÃÐ¾Ñ¹ Ø̧� 
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     àÃ ×èÍ§¹ �ÒÃ Ù�   ãºµÍ§ 
 
 

ãºµÍ§  à»�¹Ê�Ç¹ãº¢Í§µ �¹¡Å �ÇÂ «Öè§¤¹ä·ÂÃ Ù� Ñ̈¡ãª�ãºµÍ§»ÃÐ ỐÉ°�à»�¹
ÊÔè§¢Í§µ �Ò§æ ÁÒµ Ñé§áµ �âºÃÒ³ àª�¹ ¡ÃÐ·§ãÊ�´Í¡äÁ� Ë �Í¢¹Á ÀÒª¹ÐãÊ�ÍÒËÒÃ¤ÒÇ
ËÇÒ¹ ºÒÂÈÃ Õ à»�¹µ �¹  
µ �¹¡Å �ÇÂ à»�¹äÁ�Å �ÁÅ Ø¡  Ñ̈´ÍÂ Ù�ã¹äÁ�¼Å ªÍºÍÒ¡ÒÈÍØ�¹áÅÐª Ø�Áª×é¹ÍÂ �Ò§
àÁ×Í§ä·Â »Å Ù¡§�ÒÂ â´ÂÅ íÒµ �¹»ÃÐ¡Íº´ �ÇÂ¡Òº¤×Í ¡�Ò¹ãºµÍ¹Å �Ò§Ë Ø�Á«�Í¹¡Ñ¹ÍÂ Ù�
áÅÐÁÕ¢¹Ò´µ �Ò§æ ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁÊÙ§»ÃÐÁÒ³ 5-6 àÁµÃ Ê�Ç¹Å íÒµ �¹·Õèá·�¨Ã Ô§¢Í§¡Å �ÇÂ
ÍÂ Ù�ÀÒÂã¹¡Òº ·ÕèàÃÒàÃ ÕÂ¡Ç �Ò “ËÂÇ¡” «Öè§µ �¹¡Å �ÇÂÁÕËÅÒÂª¹ Ô´ Ñ́§¹ Õé 
1. ¡Å �ÇÂËÍÁ      3. ¡Å �ÇÂ¹ éíÒÇ �Ò     5. ¡Å �ÇÂË Ñ¡ÁØ¡ 
2. ¡Å �ÇÂä¢ �      4. ¡Å �ÇÂàÅ çºÁ×Í¹Ò§     6. ¡Å �ÇÂµÒ¹ Õ 
¤ÇÒÁáµ¡µ �Ò§¢Í§¡Å �ÇÂáµ �ÅÐª¹Ô´¹ Ñé¹Ê�Ç¹ãË�ÍÂ Ù�·Õè¼Å «Öè§¨ÐªÕéªÑ´Ç �Òà»�¹¡Å �ÇÂª¹ Ô´
ã´ äÁ�Ç �Ò¨Ðà»�¹¡Å �ÇÂ¾ Ñ¹¸ �ã´¡çµÒÁ àÃÒ¨ÐàÃ ÕÂ¡ãº¡Å �ÇÂÇ �Ò “ãºµÍ§” 
·Ñé§¹ ÕéãºµÍ§·Õè¹ ÔÂÁ¹íÒÁÒ»ÃÐ ỐÉ°�§Ò¹µ �Ò§æ¤×Í ãºµÍ§¨Ò¡¡Å �ÇÂµÒ¹ Õ à¾ÃÒÐÁÕãºâµ 
ÊÕà¢ ÕÂÇà¢ �Á ÊÇÂ à¹ ×éÍÅÐàÍÕÂ´ ¹ ÔèÁ áÅÐàË¹ÕÂÇ¡Ç �ÒãºµÍ§¾ Ñ¹¸ Ø�Í×è¹æ 
 

 
Ã Ù�ÁÑêÂ??? ÁÕ¡Å �ÇÂª¹ Ô´ã´º �Ò§ 
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2 
 
¡ÒÃà¡ çºÃÑ¡ÉÒãºµÍ§ »�¨ Ø̈º Ñ¹¤¹Ê�Ç¹ãË�¨Ð«×éÍãºµÍ§¨Ò¡µÅÒ´ 
«Öè§¨ÐÁÕÅ Ñ¡É³ÐÇÒ§«�Í¹æ ¡Ñ¹à»�¹¾ Ñº àÁ×èÍ«×éÍÁÒáÅ �ÇãË �á¼�ãºµÍ§ÍÍ¡¨Ò¡¾ Ñº·Õ
ÅÐá¼�¹ à¾ ×èÍãË �¤ÇÒÁÃ �Í¹¤ÅÒÂµ ÑÇÍÍ¡ ·Ôé§äÇ �»ÃÐÁÒ³ 20 ¹Ò·Õ ¨Ò¡¹ Ñé¹¹ íÒÁÒ
Á�Ç¹ËÅÇÁæ»ÃÐÁÒ³ 5 á¼�¹ ª Øº¹ éíÒ·Ò§»ÅÒÂãºµÍ§ áÅ �ÇÊÅ Ñºä»·Ò§ �́Ò¹á¢ ç§ 
¹ íÒä»ãÊ�¶Ø§¾ÅÒÊµ Ô¡â´ÂäÁ�µ �Í§»�´½Ò¶Ø§ ãºµÍ§¨ÐäÁ�àË ÕèÂÇ§�ÒÂ 

¡ÒÃà¡ çºÃÑ¡ÉÒ§Ò¹ãºµÍ§ àÁ×èÍ»ÃÐ ỐÉ°�§Ò¹ãºµÍ§ã¹áµ �ÅÐ¢ Ñé¹µÍ¹
àÊÃ ç¨áÅ �Ç ãË �¹ íÒä»ªØº¹ éíÒ·ÕèÅÐÅÒÂÊÒÃÊ�Á»ÃÐÁÒ³ 2 ªÑèÇâÁ§ áÅ �Çà¡çºãÊ�
¶Ø§¾ÅÒÊµ Ô¡¹ íÒà¢ �Òµ Ù�àÂ ç¹  ËÒ¡äÁ�ÁÕµ Ù�àÂ ç¹ãË �áª�ã¹¶Ñ§¹ éíÒá¢ ç§ â´Âãª�¹ éíÒá¢ ç§¡�Í¹ÃÍ§
¾ ×é¹¶ Ñ§ ÇÒ§µÐá¡Ã§áÅ �Ç Ö̈§¹ íÒ§Ò¹ãºµÍ§ÇÒ§º¹µÐá¡Ã§ ËÒ¡äÁ �ÁÕ·Ñé§ 2 ¡Ã³ Õ ãË �
¹ íÒ§Ò¹ãºµÍ§áª �¹ éíÒ¤Ãº 12 ªÑèÇâÁ§   àÁ×èÍ¤ÃºáÅ �Çµ �Í§à»Å ÕèÂ¹¹ éíÒäÁ�ãË �¹ éíÒÁÕ¡Å Ôè¹
àËÁç¹ àÇÅÒ¹ íÒä»ãª�ãË �·Ò¹ éíÒÁÑ¹¾ ×ªàÅ ç¡¹ �ÍÂ à¾ ×èÍà¾ ÔèÁ¤ÇÒÁà§Ò§ÒÁ áÅÐ»�Í§¡Ñ¹
äÁ�ãË �ãºµÍ§àË ÕèÂÇàÃ çÇ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

¡ÒÃá»ÃÃÙ»  
àª×Í¡¡Å �ÇÂ ¡ÃÐ´ÒÉàÂ ×èÍ¡Å �ÇÂ ¢¹Á¡Å �ÇÂ ¡Å �ÇÂµÒ¡ á¡§ËÂÇ¡¡Å �ÇÂ  
Ê�Áµ íÒ¡Å �ÇÂ áÅÐÍÐäÃÍÕ¡ª�ÇÂ¤Ô´Ë¹ �ÍÂ �̈Ò ????? 

à©ÅÂª¹ Ô´¢Í§¡Å �ÇÂË¹ �Ò 1 
¡Å �ÇÂàÅ çºÁ×Í¹Ò§   ¡Å �ÇÂµÒ¹ Õ   ¡Å �ÇÂä¢ �   ¡Å �ÇÂËÍÁ   ¡Å �ÇÂ¹ éíÒÇ �Ò 
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Í Õ¡¹ Ô .́.. ¡ Ñº¡ÒÃàÂ çº´ �ÇÂÁ×Í 
 
 

 ¡ÒÃàÂ çº �́ÇÂÁ×Í  เปนงานที่ตองใช 
ความอดทนประณีต     หากตองการทําใหไดดีจะ 
ตองฝกซํ้ากันหลายๆ คร้ัง เม่ือเกิดความชํานาญมากขึ้น อาจนําไปประกอบอาชีพ
ได เชน รับสอยเส้ือ กระโปรง เปนตน   
 การเย็บดวยมือประกอบดวย เข็ม ดาย และเศษผา  ซ่ึงการรอยดายอยา
รอยดายใหยาวมากนัก ทบดายดูแลวอยาใหเกิน 1.5 ฟุต ถารอยดายยาวเกินไป  
ดายจะพันกัน  และตองดึงดายที่ยาวเกินไปทําใหเสียเวลาในการสาวดาย  การเย็บ
ดวยมือแบงออกเปน 3 ชนิดคือ การเนา การสอย และการดน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ¡ÒÃà¹Ò เปนการเย็บเพื่อตรึงวัสดุ  2 ช้ินใหติดกันแบบช่ัวคราว   โดยเย็บ
ขึ้น-ลงถ่ีๆ ตลอดแนวของวัสดุหรือเส้ือผาที่ตองการตรึง เม่ือประกอบวัสดุหรือเส้ือผา
เสร็จแลว จึงดึงดายเนาออก  
 

    
 
 ÇÔ¸ ÕÊÍÂ     ´ �Ò¹ËÅÑ§¢Í§¼�Ò     ´ �Ò¹Ë¹�Ò¢Í§¼�Ò 
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 ¡ÒÃÊÍÂ   เปนการเย็บใหผา 2 ช้ิน ติดกัน  โดยไมใหเห็นรอยเย็บที่ 
ผาดานนอก เชน ชายกระโปรง ชายกางเกง ชายเส้ือ ฯลฯ  ระยะของการสอยนั้น
ตองแลวแตการพับและชนิดของผา 
 

   
 
      ÇÔ¸ ÕÊÍÂ           ´ �Ò¹ËÅÑ§¢Í§¼�Ò     ´ �Ò¹Ë¹�Ò¢Í§¼�Ò 
    

 ¡ÒÃ �́¹  เปนการเย็บมือที่ใชแทนการเย็บจักร เย็บถ่ีเทาใดจะแข็งแรง
ทนทานมากขึ้น   โดยเย็บไปบนผา 1 คร้ัง ยาวประมาณ 0.5 ซ.ม.  แลวดึงดายขึ้น  
แลวยอนกลับแทงลงตรงฝเข็มแรก ลักษณะของฝเข็มดานบนเหมือนกับการเย็บ
ดวยจักร แตฝเข็มดานในจะมีเสนดายซอนกันแนนหนา 
 

     
 
      ÇÔ¸ ÕÊÍÂ           ´ �Ò¹ËÅÑ§¢Í§¼�Ò      ´ �Ò¹Ë¹�Ò¢Í§¼�Ò 

 

 
ÇÔªÒ§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° � àÃÒ¨Ðãª �¡ÒÃàÂ çº´ �ÇÂÁ ×Í 2 ª¹Ô´¤ ×Í 

  ¡ÒÃà¹Ò ãª �¡ Ñº§Ò¹àÂ çº´Í¡µ �Í¼ �Ò  
  ¡ÒÃ´ �¹ ãª �¡ Ñº§Ò¹àÂ çº¨Ò¹ÃÍ§ãºµÍ§ 
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¨Ò¹ÃÍ§ãºµÍ§ 
  
 การเย็บจานรองดวยใบตอง ตองเพิ่มความละเอียดในการหยิบ จับ และ
พับกลีบใบตอง เนื่องจากหากใชน้ําหนักมือมาก จะทําใหใบตองแตก ขาด หรือ
เหี่ยวได ทั้งนี้ใชการเย็บดวยมือแบบดนถอยหลัง 
 

   ÇÑÊ´ Ø áÅÐÍ Ø»¡Ã³� 
 
 1. ใบตองตานี 
 2. ดายเย็บผาสีเขียว 

3. เข็มมือ 
4. กรรไกร 
5. ที่ฉีดน้ํา 
6. ผาเช็ดใบตอง 

               7. ชามอาง 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

¶ÒÁ µ �¹ÍÐäÃàÍ�Â ÁÕª×èÍ¢Í§Ê�Ç¹µ �Ò§æäÁ�àËÁ×Í¹¡Ñ¹ 
µÍº Í�Í µ �¹¡Å �ÇÂ¹Ð« Ô ·ÕèÁÕª×èÍÊ�Ç¹µ �Ò§æ äÁ�àËÁ×Í¹¡Ñ¹  ÅÍ§µÍº« Ô 
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  ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ»¯ Ôº Ñµ Ô§Ò¹ 
 
การเตรียมใบตอง  
1. ตัดใบตองเปนวงกลม หรือวงรี ขนาดตามตองการ จํานวน 2 ช้ิน  

เพื่อทําตัวจาน  วางใหลายสลับกัน เม่ือเวลาเย็บใบตองจะไมแตก  
2. ฉีกใบตองกวาง 2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว  จํานวน  12  ช้ิน หรือขนาดและจํานวน 

ตามตองการ เพื่อใชในการพับหรือมวนเปนกลีบ 

      
 
การพับหรือมวนกลีบใบตอง 
เปดโอกาสใหนักเรียนพับหรือมวนกลีบใบตอง ตามที่ตองการ  
วิธีที ่1 การพับกลีบ 
 นําใบตองที่ฉีกแลว พับปลายทั้งสองขางเขาหาก่ึงกลางใบตอง จากนั้นพับอีกคร้ัง 
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วิธีที ่ 2 การมวนกลบี 
นําใบตองที่ฉีกแลว มวนปลายทีละขางเขาหาก่ึงกลางใบตอง 

           

           
 
การเย็บกลีบ 
1. นําใบตองวงกลม 2 วงประกบกัน โดยสลับลาย เพื่อไมใหใบตองแตกเวลาเย็บ 
     จากนั้นตรึงใบตองใหติดกัน โดยเย็บตรงก่ึงกลางเปนรูปกากบาทเล็กๆ  

   
 
2. นํากลีบที ่1 สอดไวระหวางใบตองในขอที ่1 จากนั้นใชการเย็บแบบดนถอยหลัง 
    เม่ือเย็บกลีบที ่1 เสร็จแลว ใหเย็บกลีบตอไปจนครบรอบวงกลม 
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½ �Á×Í· Õè· íÒàÊÃ ç¨áÅ �Ç ÁÕËÅÒÂáºº· Ñé§ãºµÍ§áÅÐ¡ÃÐ´ÒÉ 
     

¢ �ÍàÊ¹Íá¹Ð 
1. ÇÑÊ´ Ø· Õè¹ íÒÁÒãª �»ÃÐ´ ÔÉ° �¹Í¡¨Ò¡ãºµÍ§áÅ �Ç Â Ñ§ãª � ãºâ¡Ê¹ ãºàµÂËÍÁ  
2. ËÒ¡µÑ´ãº¡Å �ÇÂàÍ§ ¤ÇÃµÑ´ã¹àÇÅÒàª �Ò ÍÂ �Ò¹ íÒãºµÍ§· ÕèµÑ´áÅ �Çä»ãª �· Ñ¹· Õ 

¤ÇÃ¼ Öè§äÇ�Ê Ñ¡¤Ã Ù� à¾ÃÒÐãºµÍ§ÂÑ§¡ÃÍºÍÂÙ� 
3. ËÒ¡»ÃÐ´ ÔÉ° �ãË�µÑÇ¨Ò¹ÁÕ¢¹Ò´ãË� ÊÒÁÒÃ¶¹ íÒä»ãª �à» �¹ÀÒª¹ÐãÊ �¼ Ñ¡ ¼ÅäÁ� 

ËÃ ×Í´ Ñ´á»Å§ à» �¹¡ÃÐ·§ãª �Ê íÒËÃ ÑºÅÍÂ¡ÃÐ·§ ËÃ ×Íãª �µ¡áµ�§§Ò¹»ÃÐ´ ÔÉ° �
µ�Ò§æ ä´ � 
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àÃ ×èÍ§¢Í§ºÒÂÈÃ Õ 
 
  ¤ÇÒÁËÁÒÂ 
 

 เม่ือพูดถึง  “ºÒÂÈÃ Õ”   เช่ือวานักเรียนหลายคนคง 
รูจักเพราะพบเห็นในพธิีกรรมตางๆ เพื่อบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์   
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542     ไดให 
ความหมายของ “ºÒÂÈÃ Õ” วา หมายถึง เคร่ืองเชิญขวัญหรือรับขวัญดวยใบตอง 
รูปคลายกระทงเปนช้ันๆ มีขนาดใหญ-เล็ก  สอบขึ้นไปตามลําดับ  เปน 3 ช้ัน 5 ช้ัน 
7 ช้ันหรือ 9 ช้ัน มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเคร่ืองสังเวยอยูในบายศรี และมีไข
ขวัญเสียบอยูบนยอดบายศรี  
ºÒÂÈÃ Õ  เกิดจากคํา 2 คํารวมกัน คือ  
“บาย”  เปนภาษาเขมร   แปลวา  ”ขาว”  
“ศร”ี  เปนภาษาสันสกฤต แปลวา  “ม่ิงขวัญ สิริมงคล”  
ดังนั้น “บายศรี” คือ ขาวขวัญหรือขาวที่มีสิริมงคล แตโดยทั่วไปจะหมายถึง 
ภาชนะที่ตกแตงเปนพิเศษดวยใบตองและดอกไมสด เพื่อเปนสํารับใสอาหารคาว
หวาน ในพิธีบวงสรวงส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
 

 
¼ �Òà» ��Í¹ÂÒ§¡Å �ÇÂ 
ËÒ¡¼ �Òà» ��Í¹ÂÒ§¡Å �ÇÂ ãË�Ã Õº¹ íÒÁÐ¹ÒÇÁÒ½Ò¹à» �¹ª Ôé¹ áÅ �Ç¹ íÒÁÒ¶ Ù· ÕèÃÍÂà» ��Í¹« éíÒæ 
¨Ò¡¹ Ñé¹« Ñ¡¼ �Òáºº¸ÃÃÁ´Ò ÃÍÂà» ��Í¹¨ÐËÒÂä» ËÃ ×Í¨Ò§Å§ 
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   ª¹Ô´¢Í§ºÒÂÈÃ Õ 
 

1. บายศรีปากชาม   
มีตัวบายศรี 3 ตัว หมายถึง พระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ ในสมัยโบราณมักจะนําไปใชในพิธีทําขวัญตางๆ 
2. บายศรีตน 
เปนบายศรีขนาดใหญ   ใชในงานพิธีสําคัญๆ  มี 
ต้ังแต 3, 5, 7 และ 9 ช้ัน   ตองการความแข็งแรง 
การตกแตงกลีบบายศรีอาจใชวิธีตางกัน  บางตน 
ติดกลีบบายศรีต้ังขึ้นอยางเดียว   บางตนอาจติด 
บายศรีทั้งขึ้นและลง เพื่อความสวยงาม 
3. บายศรีพรหม 
 
 
  เปนบายศรีที่จัดลงในพานทอง    ประกอบดวยตัวบายศรี 9 ช้ัน
  4 ตัว และ ตัวบายศรี 16 ช้ัน 4 ตัว นิยมใชในงานพิธีใหญ ๆ 
 
4. บายศรีเทพ 
บายศรีเทพที่นิยมประดิษฐ     สวนมากจะมีรูปแบบ คือ  
ประกอบดวยตัวบายศรี 9 ช้ัน ทั้งหมด 8 ตัว  ตัวบายศรี 
ใชใบตองตานีเย็บพับจับจีบ กลางพานบายศรีทําเปนกรวย  
ภายในบรรจุขาวตอกดอกไม กลวยน้ําวา รอบพานบายศรี  
ประดับดวยดอกไมมงคล หอยอุบะดอกรัก ประดับยอดกรวยดวยดอกดาวเรือง 
และหรือดอกบัว  
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5. บายศรีออมอกแม 
นิยมใชในพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  
และเสริมม่ิงมงคลตางๆแกบุคคล 
 
                                                  

 
ภาพบายศรีดานขวามือ      เปนบายศรีที่ใหญที่สุด     
ซ่ึงมีความสูงมาก หากเปรียบกับตึก        หรืออาคาร 
จะสูงประมาณ 3 – 4  ช้ัน  จังหวัดสกลนคร ไดจัดทํา 
เพื่อสนับสนุนงานประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผ้ึง 
มาต้ังแตปพ.ศ. 2534 –      ปปจจุบัน คือ พ.ศ. 2543  
และจะทําตอไป    เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม 
 

 
งานที่นิยมใชบายศรี 
1. ทําขวัญแรกเกิด ทําขวัญเดือน 6. ทําขวัญตัดจุก โกนจุก 

  2. ทําขวัญบวชนาค  7. ทําขวัญบาวสาว 
  3. ทําขวัญเม่ือหายเจ็บปวย  8. ทําขวัญรับขวัญ 
  4. ยกเสาเอก ทําขวัญเรือน  9. สังเวยพระภูมิเจาที ่บวงสรวงเทพยดา 

5. พิธีไหวครูดนตรี โขน ละคร ขับรอง 
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ºÒÂÈÃ Õ»Ò¡ªÒÁ 
 
วัสด-ุอุปกรณ ในการทําตัวบายศรี 
1. ใบตองตานี 
2. ที่เย็บกระดาษ 
3. กรรไกรตัดกระดาษ 
4. ชาม/ถวย  1 ใบ 
ของตกแตง/เซนไหวบายศรีปากชาม 
1. ดอกดาวเรือง 
2. กลวยน้ําวา  1  ผล 
3. แตงกวา  1 ผล 
4. ไขตม  1 ฟอง  
สวนประกอบของบายศรีปากชาม 1 ชุด 

  
       ตัวแมงดา 3 ตัว             บายศรี 3  ตัว 
  

 

กรวย 
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สวนประกอบของบายศร ี1 ตัว 
ตัวแม มี 1 ตัว 
ตัวลูก มี 5 ตัว 
ผานุง มี  11 ช้ิน 
 

ข้ันตอนการเย็บบายศรีปากชาม 1 ชุด  
1.  ฉีกใบตองตามขนาดดังนี้ 
     1.1 ขนาดกวาง    5  นิ้ว  จํานวน   3   แผน  เพื่อมวนเปนตัวแม  
     1.2 ขนาดกวาง    2  นิ้ว   จํานวน  15  แผน  เพื่อมวนเปนตัวลูก 
     1.3 ขนาดกวาง  2.5 นิ้ว   จํานวน  33  แผน  เพื่อพับเปนผานุง 
     1.4 ขนาดกวาง    4  นิ้ว   จํานวน   3   แผน   เพื่อทําเปนตัวแมงดา 
     1.5 ขนาดกวาง    5  นิ้ว   จํานวน   2   แผน เพื่อทําเปนกรวย (ใชใบตองยาว) 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

       
µÑÇÍÂ �Ò§¡ÒÃ»ÃÐ´ ÔÉ° �ºÒÂÈÃ Õã¹Å Ñ¡É³Ðµ�Ò§æ  
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2. มวนตัวลูก 5 ตัว ตัวแม 1 ตัว   
    โดยมวนริมใบตองดานขวาลงมา มวนจนหมดใบตอง ใหสังเกตวา 
    สวนที่กวางที่สุดของตัวแมตองไมเกิน     2  เซนติเมตร   
    สวนที่กวางที่สุดของตัวลูกตองไมเกิน   1.5 เซนติเมตร  
    หากกวางกวานี้จะทําใหบายศรีมีขนาดใหญเกินไป ทั้งนี้ใหดูความเหมาะสม 
    กับความกวางของภาชนะที่ใสบายศรี 
    จากนั้นใชที่เย็บกระดาษเย็บตรงสวนที่กวาง  เม่ือมวนเสร็จแลวทุกตัว 

       

      
 
3. พับผานุง โดยพับริมใบตองสองขางเขาหาก่ึงกลาง ทําเชนเดียวกับการจับกลีบ 
    จานรองใบตอง 
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4. การนุงผานุง 
    เร่ิมที่ตัวแม  นําตัวแมวางบนก่ึงกลางผานุง  ใหยอดผานุงตํ่าจากยอดตัวแม 
    ประมาณ  3  เซนติเมตร 

 
 

    พับผานุงเขาหาตัวแมทั้ง 2 ขาง แลวเย็บดวยที่เย็บกระดาษ 

   
 
5. การเย็บตัวลูก 
    จากขอ 4 นําตัวลูกตัวที ่1 วางซอน โดยใหยอดตํ่ากวาตัวแมประมาณ   
    2 - 3  เซนติเมตร 
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   การนุงผาตัวลกู 
    ตัวลูกแตละตัวจะใชผานุง 2 ช้ิน ในการนุงผา โดยเม่ือวางตัวลูกตัวที่ 1 แลว  
    ใหนําผานุง นุงดานขวาแลวพับ จากนั้นนุงดานซายแลวพับ เย็บดวยที่เย็บ 

 
 

 
 

   
    จากนั้นนําลูกตัวที่ 2 วางซอน ใหยอดตํ่าลงมาประมาณ 1.5 เซนติเมตร แลว 
    นุงผา 2 ช้ิน ทําดังนี้ใหครบตัวลูกทั้ง 5 ตัว ระยะหางของช้ันผานุงไมเกิน  
    1 เซนติเมตร  
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6. บายศรีที่เย็บเสร็จแลว 3 ตัว 
 

 
 
 

7. การทํากรวย   
    นําใบตองที่ฉีกไว  2  แผน วางประกบกัน โดยวางกลับหัว-หาง เพื่อใหใบตองมี 
    ความหนาเสมอกัน จากนั้นเร่ิมมวนใบตองริมบนขวามาเร่ือยๆ จนหมดใบตอง   
    ใหสังเกตวาความกวางของกรวยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ   5-7 เซนติเมตร  
    แลวเย็บ 
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เจียน (ตัด) ปลายกรวยใบตองใหเรียบ จะไดกรวยที่ต้ังกับพื้นได 
 

                                     
 
 

8. ตัวแมงดา   
    เปนองคประกอบของบายศรี ใหตัดใบตอง ตามแบบที่กําหนดให  3  ตัว  
 

                        
 

9.  นํามาประกอบเปนชุดบายศรีปากชาม โดยวางกรวยตรงกลางถวย จากนั้น 
     นําบายศรีทั้ง 3 ตัววาง โดยมีตัวแมงดาอยูระหวางกลางตัวบายศรีตามภาพ 
     ตกแตงใหสวยงามดวยดอกไมและของเซนไหว 
 

      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


19 
 

¢ �ÍàÊ¹Íá¹Ð 
1. Ç ÑÊ´ Ø· Õè¹ íÒÁÒãª�»ÃÐ´ ÔÉ°�¹Í¡¨Ò¡ãºµÍ§áÅ �Ç ÂÑ§ãª� ãºâ¡Ê¹ 

ãºàµÂËÍÁ  
2. ËÒ¡µÑ´ãº¡Å �ÇÂàÍ§ ¤ÇÃµÑ´ã¹àÇÅÒàª�Ò ÍÂ�Ò¹ íÒãºµÍ§· ÕèµÑ´áÅ �Ç

ä»ãª�· Ñ¹· Õ ¤ÇÃ¼ Öè§äÇ �ÊÑ¡¤Ã Ù� à¾ÃÒÐãºµÍ§ÂÑ§¡ÃÍºÍÂ Ù� 
 

¡ÒÃ¹ íÒä»»ÃÐÂØ¡µ� 
 

      
 

 
 

¼Å§Ò¹· Ñé§ 2 ª Ôé¹´ �Ò¹º¹ à» �¹¼Å§Ò¹¡ÒÃ· íÒºÒÂÈÃ Õ¢Í§¹ Ñ¡àÃ ÕÂ¹ 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


20 
 

 
 
 

ใบงานเรื่อง  การเย็บจานรองดวยใบตอง 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 ช้ัน ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 
สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม 
 ผาเช็ดใบตอง 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหนักเรียน 

1.  ใบตองตานี  4.  กรรไกรตัดกระดาษ 
2.  เข็มและดายสีเขียว 5.  ที่ฉีดน้ํา 
3.  ไมบรรทัด  6.  ชามอาง 

คําช้ีแจง    
1.  ใหนักเรียนเย็บจานรองใบตอง  คนละ 1 ช้ิน 
2.  ใชเวลาในการเย็บ 1.5 ช่ัวโมง 
3.  สงงาน โดยเขียนช่ือบนกระดาษกํากับ 
4.  เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

วิธีการใหคะแนน 
ความอดทน       3 คะแนน    ดูจากการทํางานสําเร็จ 
ความต้ังใจ       4 คะแนน    ดูจากตะเข็บการดนถอยหลัง 
ความคิดสรางสรรค     3 คะแนน    ดูจากการพับกลีบ วางกลีบ 
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ใบงานเรื่อง บายศรีปากชาม 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ ง 33101 ช้ัน ม. 3 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง 
 
สิ่งที่นักเรียนตองเตรียม 

1. ผาเช็ดใบตอง       2. ที่เย็บ-ลวดเย็บกระดาษ 
สิ่งที่ผูสอนเตรียมใหนักเรียน 

1. ใบตองตานี       4. ที่เย็บ- ลวดเย็บกระดาษ 
2. ดอกไมตกแตง       5. ชาม หรือถวย 
3. กรรไกรตัดกระดาษ      6.  ที่ฉีดน้ํา 

คําช้ีแจง   1.   ใหนักเรียนเย็บบายศรีตามขั้นตอน 
2.   ใชเวลาในการเย็บ 1.5 ช่ัวโมง 
3.   ตกแตงบายศรีปากชามใหสวยงามกลุมละ 1 ชุด 
4.   เก็บวัสดุอุปกรณ และทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน 
      ของกลุม 

วิธีการใหคะแนน 
ความประณีตของงาน    5  คะแนน   ดูจากการมวนตัวแม ตัวลูกและผานุง 
ความสวยของการเย็บ    3  คะแนน   ดูจากการนุงผาในแตละช้ัน 
การตรงตอเวลา         2  คะแนน   ดูจากการสงตามกําหนดเวลา 
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 2008&date=09&group=8&gblog=6 
 

http://www.culture.go.th/knowledge/story/baysree/baysree.html 
 

http://www.mai95.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=99288&Ntype
 =2 
 

http://www.pantown.com/board.php?id=42591&area=3&name=board1&t
 opic=4&action=view 
 

http://www.thailearning.info/thailearning_joomla/images/archeep/baiseep 
 a/baiseepa/sec1_3_04.html  
 

http://login.totalweblite.com/design/1075/index.asp?pageid=16520&AccI
 d=2763 
 

www.thaigoodview. 
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