
การเปรียบเทียบบทสู่ขวญัควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบบั ส.ธรรมภกัดี 
Comparison of Spirit Retrieving Scriptures for Buffalo between the Version of Bhamaha 

Dot Com and the Version of Thammapakdee 
 

สันติ  ทิพนา * 
 

บทคัดย่อ 
การสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมที่ก าลังจะหายไปจากสังคม

อีสาน การศึกษานีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี ในด้านการน าเสนอ  
ด้านเนื้อหา และด้านวรรณศิลป์ ซึง่ น าเสนอผลการวิจัย 
โดยวิธีพรรณนาวเิคราะห์   

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบ 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี 
ด้านการน าเสนอ ด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์ และยังพบว่า
ควายมีบทบาทต่อสังคมอีสานและเป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคม
และวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของไทยมาช้านาน   
เนื่องจากวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมทีจ่ าเป็นต้องพึ่ง
แรงงานจากควายของประชาชนในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
 
ABSTRACT 

The spirit retrieving ceremony for buffalo 
is disappearing from E-Sarn society. This qualitative 
research aimed to compare the spirit retrieving 
scripture for buffalo between the version of Banmaha 
Dot Dom and the version of So Thammapakdee. 
in The findings were presented by descriptive 
analysis. 

The research results revealed the differences 
and similarities in terms of the patterns of the content, 
the content itself and the art of literature between 
the two versions of the spirit retrieving scriptures 
for buffalo. It was also found that buffaloes have 
played important roles in E-sarn society and Thai 
agricultural culture for a long time as they have 
been used as labor in subsistence agriculture 
production of the Northeast people’s ways of life.  
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บทน า 

การสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมส าคัญที่ผูกพันอย่างแนบ
แน่นกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และเป็นพิธีกรรมที่กระท า 
สืบเนื่องกันมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเกี่ยวกับมนุษย ์
ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ชาวอีสานมีความเช่ือ
ว่าขวัญเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและเปน็พลังหรือก าลังแฝงอยู่ใน
จิตใจของแต่ละบุคคล การประกอบพิธีเรียกขวัญเพื่อให้ขวัญ
กลับเข้ามาสู่เจ้าของขวัญ (ประคอง  นิมมานเหมินท์.  2520 : 
31-36) ปรีชา  พิณทอง (2549 : 285) ได้ให้ความหมายเรื่อง 
ขวัญ หมายถึง ผมหรือเวียนเป็นก้นหอย อย่างหนึ่งหมายเอา
สิ่งที่ไม่มตีัวตนนิยมเรยีกกันว่ามีประจ าคนและชีวิตและสัตว์              
จึงต้องมีการเรยีกขวัญหรือสู่ขวัญ สอดคล้องกับ เบญจมาส 
แพทอง (2540 : 5) กล่าวถึง ความเช่ือการเรยีกขวัญเป็น
การกระท าท่ีท าให้ขวัญกลับมาสู่รา่งเจ้าของขวัญ แม้กระทั่ง
หลอกล่อให้หลงเชื่อกลับมาอยู่กับเจ้าของขวัญตลอดไป  
 ในบทสู่ขวัญจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและโอกาส
ที่ใช้ได้แก่บทสู่ขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสู่ขวัญทั่วไป 
เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญข้า และสู่ขวัญควาย สอดคล้องกับ 
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2530 : 70) กล่าวถึง พิธีการสู่ขวัญ
ของชาวอีสานว่าเป็นการพัฒนามาจากพิธีของพราหมณ์              
ค าสูตรขวัญเป็นวรรณกรรมแบบรอ้ยกรองประเภทร่าย  
ดังนั้นวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักมีการสู่ขวัญ
ควบคู่กันไปด้วยเสมอ นอกจากจะให้คติหรืออุดมการณ ์
ตามมาตรฐานของค่านิยมในสังคมแต่ละยุคสมัย เช่น สู่ขวัญ
เรือน สู่ขวัญนา สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควาย วัว ม้า 
ช้าง เป็นต้น   
 
 บทสู่ขวัญควายประเภทนี้มีใจความส าคญักล่าวถึง
การส านึกถึงบุญคณุและการขอโทษต่อควาย ด้วยการกล่าว

* อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 
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ยกย่องควายเป็นสตัว์ที่เกิดมาเพื่อช่วยคนท าไร่ไถนาและเป็น
อาหารของคน เพราะควายเป็นเครื่องทุ่นแรงท่ีช่วยชาวนา     
ไถนาคราดนา ขยันและอดทน เปน็สัตว์ท่ีมีคณุประโยชน์
ตั้งแต่มีชีวิตจนตัวตาย ต่างช่วยต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับบทเพลง คนกับควาย ขับร้องโดย วงคาราวาน 
ที่มีเนื้อหาส่วนหนึ่งว่า 
   “คนกับคนท านาประสาคน   

 คนกับควายท านาประสาควาย 
 คนกับควายความหมายมันลึกล้ า  
 ลึกล้ าท านามาเนิ่นนาน 
 แข้งขันการงานมาเนิ่นนาน  
 ส าราญเรื่อยมาพอสุขใจ” 
จากเนื้อหาของบทเพลงข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึง

คนกับควายนอกจากเคยพึ่งพาอาศัยกันแล้ว ยังคงม ี
ความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง จนยากท่ีจะแยกจากกันได้  

ควายเป็นสตัว์ที่มีคณุ ควรที่มนุษยจ์ะยกย่อง
สรรเสริญ ประเพณีโบราณบางถิ่นนิยมสู่ขวัญควายกัน
ประจ าปี เพื่อให้เป็นสิรมิงคลแกส่ตัว์ การสู่ขวัญบางคน                  
ก็สู่ขวัญตอนจะลงท านาครั้งแรก คือท าก่อนวันแรกนา     
(แฮกนา) บางคนท าเวลาเลิกจากการท านาเสร็จแล้ว                 
สองอย่างนี้เป็นการดีทั้งสิ้น (ทวี  เขื่อนแก้ว.  2541 : 181) 

การที่คนอีสานท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นการแสดงให้
เห็นว่า ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณมากข้าวทุกเม็ดที่เรา
ได้กินเกดิจากก าลังของควาย และอกีอย่างหนึ่งเปน็การประกาศ
ให้ชาวโลกรับรู้ว่า ควายมีประโยชน์ต่อคนและชาวโลก เพราะ
ควายได้ท าคุณประโยชน์ให้กับมนุษย์มากมาย เวบ็ไซต์บ้าน
มหาดอทคอม http://www.baanmaha.com ได้ชื่อว่าเป็น
เว็บไซต์อีสานเว็บไซต์หนึ่งที่มีคนนิยมเข้ามาแวะชมในแต่ละวัน
เป็นแหล่งสืบค้นของนักเรียนนักศกึษาที่จะเข้ามาหาข้อมูล
ประกอบ ในการศึกษาเป็นจ านวนมาก ส่วนหนังสือประเพณี
อีสาน ฉบับ ส. ธรรมภักดี (ฉบับอีสาน) ไดร้วบรวมหนังสือ
ประเพณีอีสานโบราณเป็นที่รวมความรู้ทางคัมภรี์พราหมณ์ 
บทสู่ขวัญต่าง ๆ และคัมภีร์พุทธศาสนาไวไ้ด้เป็นอย่างดี   
มีผู้สนใจศึกษาหาข้อมูลที่แพร่หลาย และเป็นที่นิยมของ 
ผู้ใฝ่ศึกษาการประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ โดยทุกวันน้ีหนังสือ
ดังกล่าวได้หายากและไม่มีขายในแผงหนังสือแล้ว ด้วยเหตุนี้
ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคญัของบทสู่ขวัญควายฉบับของ 
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี เนื่องจากสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้คนส่วนใหญ ่
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลีย่นแปลง ประกอบกับการท านา 
สมัยโบราณนั้นใช้แรงงานจากวัวควาย แต่สมยัปัจจุบัน 
การท านาได้เปลีย่นแปลงไป โดยเลิกใช้ควายในการไถนา 

หันมาใช้เครื่องจักรแทน ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษา
จึงเลือกศึกษาบทสู่ขวัญควายจากเว็บไซต์บ้านมหาดอทคอม  
และหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี  
(ฉบับอีสาน) ต่างมีข้อมูลบทสู่ขวัญควาย ท่ีใช้จริงในชุมชน
ชาวอีสานท่ีถูกเลือกไปน าเสนอในสื่อออนไลน์และบันทึก 
เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือ จงึเป็นสิ่งที่น่าใจท่ีจะศึกษา 
บทสู่ขวัญควาย ทั้งสองฉบับถูกเลอืกไปน าเสนอเพื่อให้ 
สอดรับกับบริบทของคนอีสานท่ีมกีารเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต
ตามยุคสมัยต่อไป                           
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอ เนื้อหา 
และด้านวรรณศลิป์ของบทสู่ขวัญควายฉบับของบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี                      
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีผูศ้ึกษาได้ก าหนดขอบเขตของ
การศึกษา ศึกษาบทสู่ขวัญควาย จากเว็บไซต์บ้านมหาดอทคอม 
http://www.baanmaha.com/ เท่านั้น ศึกษาบทสู่ขวัญ
ควาย ในหนังสือประเพณีอีสาน ฉบับของ ส.ธรรมภักดี  
โดย ส านักงาน ส.ธรรมภักดี  เท่านั้น 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยเก็บข้อมูลจากเวบ็ไซต์
และเอกสาร เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์เปรยีบเทียบ 
ความเหมือนและความแตกตา่งในรูปแบบการน าเสนอ 
เนื้อหา และด้านวรรณศลิป์  
 
ด้านการน าเสนอบทสูข่วัญควาย 
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  รูปแบบการประพันธ์ 
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ        
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการน าเสนอ
เหมือนกันคือเป็นรปูแบบของร่ายสุภาพ ดังตัวอย่างดังนี ้

“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                 
มีอ านาจพลังเหลือหลาย มีความหมายเหลือหลาก บ่ทุกข์
ยากอันใด สมดังใจมวลหมู่ จั่งได้สูเ่อาขวัญ จั่งได้ชวนท้ังทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ปั้นหล่อ   
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 

“โอกาสต่าง ๆ ถึงกาลฤดปูีใหม่ เจา้ผู้ใหญ่ถ่ายราศี  
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า ค าท านาเขาจึง เอามายัง

http://www.baanmaha.com/
http://www.baanmaha.com/%20เท่านั้น


มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮไ่ถนา 
เขาจึงเอาไมล้ักงักมาใส่คอเอาเชือกปอเข้าผูกบ่าเชือกฟาดผ่า
กลางหลัง (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น พบว่า 
รูปแบบการแต่งเหมือนกัน คือ เปน็รูปแบบของร่ายสภุาพ 
โดยบทหนึ่ง ๆ มตีั้งแต่ 5 วรรคขึ้นไป จัดเป็นวรรคละ 5 ค า 
หรือจะเกิน 5 ค าบ้างก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 จังหวะในการ
อ่าน จะแต่งยาวก่ีวรรคก็ได้ แต่ตอนจบจะต้องเป็นโคลงสอง
สุภาพเสมอ การสัมผัสโดย ค าสุดท้ายของวรรคหน้า  
ต้องสัมผสัค าที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 เป็นวรรคถัดไปทุกวรรค       
ซึ่งสอดคล้องกับ  พิณทิพย์  พฤทธิพงษ์ (2524 : 48) ได้ศึกษา
การแหล่จากอ าเภอพานทองเป็นแหล่ขวัญที่ใช้ค าประพันธ์ 
2 ประเภท คือ ร่ายยาวและกลอนสุภาพ ลักษณะค าประพันธ์
ทั้งสอง ส่วนใหญ่ไม่เปน็ไปตามกฎเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ของ
คณะและสัมผัส และยังสอดคล้องกับ ร าเผย  ไชยสินธุ์ 
(2553) ได้อธิบายรูปแบบฉันทลักษณ์วรรณกรรมร้อยกรอง
อีสานไว้ว่า รูปแบบฉันทลักษณ์ของร้อยกรองอีสานมีทั้ง 
โคลง กาพย ์กลอน และร่าย เป็นต้น 

2.  ค าขึ้นต้น 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ 

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะแตกตา่งกัน 
ในด้านค าขึ้นต้นท่ีไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างดังนี ้
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
“ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช มีอ านาจพลัง
เหลือหลาย มีความหมายเหลือหลากบ่ทุกข์ยากอันใด สมดังใจ
มวลหมู่ จั่งได้สูเ่อาขวัญ จั่งได้ชวนท้ังทวยเทพเมืองแมน 
พระยาแถนผูป้ั้นหล่อผู้เค้าก่อไถนา จั่งเอามายังมหิงสา    
ตวัอาจ ตัวสามารถมีพลัง” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน ์
 จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอมข้างต้น 
พบว่า  ข้ึนต้นด้วยการกลา่วถึงวันน้ีเป็นวันดีเป็นสิริมงคล
อย่างยิ่งท่ีจะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันท่ีท าพิธีสู่ขวัญควายเป็น
วันท่ีดี  กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผูม้ีอ านาจและพลัง                 
จึงได้อัญเชญิทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถนผูส้รา้งที่นา 
ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธีการสู่ขวัญ
ควายในวันน้ี  จึงได้เอามหิงสา (ควาย) มาเข้าพิธีกรรมด้วย   

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
“นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา    

สัมพุทธัสสะ  (3 จบ) 
“อิติปิ โส ภะคะวาฯ”   
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบบั ส.ธรรมภกัดี ข้างต้น 
พบว่า ขึ้นต้นด้วยการกล่าว “นโม ตัสสะ” 3 จบ และตามด้วย
บท “อิติปิโส” เพื่อเป็นบูชาพระรตันตรัย สรรเสริญพระ
รัตนตรัย สอดคล้องกับ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2520 : 
31-36) กล่าวว่า บทสู่ขวัญมักขึ้นต้นเป็นภาษาบาลีต่อด้วย
ภาษาไทยส าเนียงท้องถิ่นที่อาจมีภาษาบาลีแทรกเป็นตอน ๆ 
ค าเรียกขวัญแต่ละบทเป็นวรรณกรรมสั้น ๆ  

จากบทบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม 
กับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภกัดี มีลักษณะแตกต่างกัน 
ในด้านค าขึ้นต้นท่ีไม่เหมือนกัน แต่เนื้อหายังคงเน้น 
ความศักดิส์ิทธ์ิของพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นโดยกล่าวระถึง 
คุณงามความดีของเทวดา พระยาแถน ผู้ปกปักษ์รักษาท่ีนา 
และกลา่วคุณพระคณุของพระรตันตรัยที่ชาวอีสานให้                   
ความเคารพนับถือ    

3.  ค าลงท้าย 
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญ 

ควายฉบบั ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน คือ มลีงท้ายด้วย
คาถาภาษาบาลี ดังตัวอย่างดังนี ้

“เอหิ มะหิส สะกะฆะเร ปะตฏิฐาหิ สาธ”ุ 
(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “ยะถา วาริวะโห ปูโรสัพพะถาลัง นะขิยะติ                   
ดั่งนี้ก็ข้าเทอญ” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 
จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอมกับ                

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะเหมือนกัน               
คือมีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี แสดงออกถึงการเพิ่ม      
ความศักดิส์ิทธ์ิของบทสู่ขวัญดังกลา่วข้างต้น  สอดคล้องกับ               
สุปิยะ  สดุิสดี (2545) กล่าวว่า บทสูตรขวัญมี 4 ประเภท 
ได้แก่ บทสตูรขวัญคน บทสูตรขวัญสัตว์ บทสูตรขวัญสิ่งของ
และบทสตูรขวัญพืช บทสตูรขวัญจะแต่งด้วยค าประพันธ์
ประเภทร่ายและกลอน การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ               
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายทีเ่ป็นมงคล 

ด้านเนื้อหาบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักด ี

1.  การต้ังชื่อควายให้เป็นสิริมงคล 
การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนาผู้เป็นเจา้ของควาย 

จะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง ในเวลาที่ใช้ควายไถนาต้องมี
การเอ่ยช่ือเพื่อให้ควายนั้นเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของ
เจ้าของได้อย่างคล่องแคล้ว ดังปรากฏในบทสู่ขวัญควาย 
ฉบับบ้านมหาดอทคอม  ดังตัวอยา่งต่อไปนี ้

“มาอยู่นาบักเขาแก้ว ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามา
หนุนเกื้อก่อ มาเป็นหน่อทองค า” 
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         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
“โอกาสา ๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ พ่อโคและแมโ่ค 

ควายแก้วมาฮอดแล้วแฮกไฮ่ไถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ในบทสู่ขวัญ
ควายฉบับบ้านมหาดอทคอม พบว่า ชาวนามีการตั้งช่ือควาย
เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลแก่ควายของตนเอง คือ ควาย
ช่ือบักคูณ หมายถึง คุณงาม ความดี เจรญิงอกงาม เป็นต้น 

ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการตั้ง
ช่ือควายเพือ่เกิดความเป็นสริิมงคลแก่ควายของตนเอง คือ 
ควายช่ือแก้ว หมายถึง สิ่งท่ีมีค่า สิง่ที่มีราคามากกว่าเงินทอง 
เป็นความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงของตนเอง   
 2.  การยกย่องคุณงามความดีของควาย 
 การยกย่องคุณงามความดีของควาย ผู้ท าหน้าท่ี                  
ไถนาคราดนาในบทสู่ขวัญควายยังปรากฏการยกย่องคุณ
งามความดีของควาย ดังตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
 “ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามาหนุนเกื้อก่อ มาเป็น
หน่อทองค า ไถนาด าแลนา หว่าน ตัวเคยผ่านไถนา เป็นพระ
ยาฤทธิ์เดช” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “คนท านาเขาจึงเอามายังมหิงสา พ่อโคแม่โคควาย
แก้วมาฮอดแล้วแฮกไฮไ่ถนา” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองฉบับ พบว่า ในบทสู่ขวัญ

ควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการการยกย่อง คุณงามความดี
ของควาย มีการเปรยีบในเชิงโวหารภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์  
กล่าวคือ เปรียบควายเป็น พระยาฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบ
ควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับมหิงสาที่แปลว่า ควาย 
นั้นเอง คณุงามความดีของควาย และสร้างความประทับใจ
เกี่ยวกับควาย ว่า การที่ประเทศไทยไดส้่งทหารไปช่วย
พัฒนาและรักษาความปลอดภัยทีป่ระเทศติมอรต์ะวันออก 
ซึ่งประเทศตมิอร์ตะวันออก มีการใช้ม้าไถนาเพื่อเตรียมดิน
ปลูกข้าว (ประเทศติมอรม์ีการเลี้ยงควายเช่นเดียวกัน)  
ทหารไทยไปพบจึงไดแ้นะน าให้ใช้ควายในการไถนา  
แต่ประชาชนชาวติมอร์กลับไม่เช่ือว่าควายจะไถนาได้   
และจะไถนาได้ดีกว่าม้า ในท่ีสุดจึงมีการจัดแข่งขันไถนา
ระหว่างใช้ม้ากับควายขึ้น ผลการแข่งขันปรากฏว่าควาย 
ไถนาชนะแบบขาดลอย ปัจจุบันชาวติมอร์ จึงได้น าควาย 
มาไถนาแทนมานอกจากนี้ในบทสูข่วัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม ยังได้อธิบายความสวยงามของควาย ดังปรากฏใน
บทสู่ขวัญควาย ตอนหนึ่งว่า 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหงิสา”    
 “สองเขางอนงามยิ่ง แขวนกระดิ่งอยู่ในคอ               
ฟังเสียงขอดังสนั่น เกินกล้ากลั่นอ้ายทุยทอง สีบ่หมอง
เหลืองหล่า”        
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ได้อธิบายถึงความงาม
ของควายว่า ลักษณะของควายตัวนี้ รูปทรงเขา                
ควายโงโค้งงดงามมาก สวยงามตั้งแต่หางจนถึงเท้า                   
มีพละก าลังมากมาย  

3.  กระบวนการไถนาของควาย 
 การไถนาคราดนาเป็นหน้าที่ของควายโดยมีชาวนา
เป็นผู้ควบคมุในการไถนาคราด ในบทสู่ขวัญควายทั้งสองบท
ก็กล่าวถึงกระบวนการไถนาของควายดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 “เจ้าฉลาดไถนาดี บเ่คยตไีปตามหอ่งไปตามป่องบ่
สับสน”  
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “เขาจึงเอาไมล้ักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอเข้าผูกบ่า 
เชือกฟาดผ่ากลางหลัง ทัวไถนาก็เกาะไว้แล้ว” 

(บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 
 จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้น ได้อธิบาย
กระบวนการไถนา ซึ่งควายต้องท าหน้าท่ีดึงไถไปข้างหน้า 
โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคมุให้เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา 
หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็อาจจะเฆี่ยนตีหรือส่งเสยีงดัง
ตวาดเสียงใส่ควาย เพื่อให้ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา 
 4.  เคร่ืองสังเวยพิธีสู่ขวัญควายและการเรียก
ขวัญควาย 
  4.1  เครื่องสังเวยพิธีสู่ขวัญควาย 
  ในการประกอบพิธีสู่ขวญัควาย จะต้องมีเครื่อง
สังเวยและการเรียกขวัญควาย ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมี             
การประกอบพิธลีักษณะคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่
เครื่องสังเวย ดังในบทสู่ขวัญควาย ฉบับของ ส.ธรรมภักดี                
ดังความตอนหน่ึงในบทสู่ขวัญควาย ดังต่อไปนี ้
  “เขาจึงเอามาท่ีคาสะวะลาบุปผา ข้าวตอก
และดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ตม้ ท้ังหวานส้มข้าวต้ม 
และเผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กล้วยอ้อยยิ่งนานนะมสีู ่
อันสพาส” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

 จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไกต่้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย 
เพื่อน ามาประกอบพิธสีู่ขวัญควาย  



 ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควาย
ดังกล่าว 

 4.2 การเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
 การประกอบพิธีสู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียก

ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับ
การเรยีกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
การเรยีกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี ้

“ว่ามาเยอขวัญเอย ถึงยามค่ าให้เจ้าเข้ามาเฮือน 
เดือนด าตกมืดซ้าวล้าว ให้เจ้าฟ้าวมา เฮือนหา เข้าชายคา 
อยู่ในคอก ฟังข่อยบอกจื่อจ าเสียง”  
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
 “มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้าไปกินหญ้าอยู่เหล่าหัวนา 
ก็ให้มาสามื้อนี้วันนี”้ 
      (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบทข้างต้นได้มีการเรียก
ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ด้วยค าว่า  มาเยอขวัญเอย  
หากไปอยู่ที่ไหนหรือที่ใด เช่น อยู่ตัวหัวไร่ปลายนา ขวัญอยู่
กลางนา อยู่ตามถ้ า ขอให้ขวัญควายเข้ามาอยู่ในตัวเจ้า 
เพื่อให้เกิดความเป็นสิรมิงคลแกต่วัควายตัวนั้น ๆ 
 
ด้านวรรณศิลปใ์นบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักด ี
 1.  ด้านการเล่นสัมผัสพยัญชนะและสัมผสัสระ 
  1.1  เล่นสัมผัสพยัญชนะ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศลิป์ในด้านการเล่นเสียง
สัมผสัพยญัชนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    “โอกาสา ๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผูใ้หญ่ 
ถ่ายราศี ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟา้ฮ้องฮ่ า คนท านาเขา  
จึงเอามายังมหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้ว
แฮกไฮ่ไถนา” 
   (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232) 

  จากบทสู่ขวัญควายฉบบั ส.ธรรมภกัดี พบว่า                   
มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ไดแ้ก่ ฮ้อง-ฮ่ า ฮฮด-แฮก  
โดยการเลม่สมัผสัพยัญชนะนั้น  

  “ศรี ศรี มื้อนี้เป็นวันดี วันเศรษฐี วันขัติยะราช                  
มีอ านาจพลังเหลือหลาย จั่งไดสู้่เอาขวัญ จั่งได้ชวนท้ังทวย
เทพเมืองแมน พระยาแถนผู้ปั้นหล่อ ผู้เค้าก่อไถนา”                       

           (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
  จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอม 

พบว่า มีการเล่นเสยีงสัมผัสพยญัชนะ ได้แก่ เหลือ-หลาย  
เหลือ-หลาก ทั้ง-ทวย-เทพ  เมือง-แมน  โดยการเล่นสัมผัส
พยัญชนะนั้น  
  1.2  เล่นสัมผัสสระ 
 ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศลิป์ในด้านการเล่น เสียงสัมผัส
สระ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  “ลูกของพ่อกาสร ตาออนซอนเจ้าไถคราด เจ้า
ฉลาดพอปานคน เจา้อดทนเหลือหลาก หญ้าเต็มปากน าคัน
นา ไปเอามาใหเ้จ้าอยู่ เอามาสู่เตม็กะทอ กินให้พออย่า
อึดหยาก มีหลายหลาก ในนามหิงสา ลากแก่ข้าวกะ                   
แผ่เป็นฮวง” 
        (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 
 “โอกาสา ๆ ถึงกาลฤดูปีใหม่ เจ้าผูใ้หญ่ถ่ายราศี      
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขา จึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮไ่ถนา 
เขาจึงเอาไมล้ักงักมาใส่คอ เอาเชือกปอ  เข้าผูกบ่า  
เชือกฟาดผ่ากลางหลัง” (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรม
ภักดี : 232) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบบับ้านมหาดอทคอม พบว่า 
มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ กาสร-ออนซอน ใหม่-ใหญ่ 
คราด-ฉลาด คน-ทน หลาก-ปาก นา-มา อยู่ขสู่ ทอ-พอ 
หยาก-หลาก  

จากบทสู่ขวัญควายฉบบั ส.ธรรมภกัดี พบว่า                 
มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ ได้แก่ ใหม่-ใหญ่ หก-ตก ฮ่ า-ท า 
นา-มา-สา แก้ว-แล้ว ไฮ่-ไถ ลัก-งัก ไม้-ใส่ คอ-ปอ  
  2.  ด้านการใช้ค าไวพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศลิป์ ดา้นการใช้ค าไวพจน์ 
เหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ควาย ได้แก่ มหิงสา หมายถึง ควาย กาสร  
หมายถึง ควาย ดังตัวอย่าง 

“เขาโล้งโค้ง ปล่อยลงท่งอยู่ กลางนา งามแต่หาง
ฮอดส้นหน่อง เกินงานค่องเจ้ามหงิสา ยามไถนาบม่ีขาด 
ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอยหลังตกต่ า ฮอดยามค่ าขี่เข้าไป
เฮือน ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย เก่งบ่ค่อยกาสร”   
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 
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บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี การใช้ค าไวพจน์
แทนค าว่า ควาย ได้แก่ มหิงสา หมายถึง ควาย ดังตัวอย่าง  

“โอกาสต่าง ๆ ถึงกาลฤดปูีใหม่ เจา้ผู้ใหญ่ถ่ายราศี          
ถึงก าหนดฤดูหกฝนตกฟ้าฮ้องฮ่ า คนท านาเขาจึงเอามายัง
มหิงสา พ่อโคและแม่โค ควายแก้วมาฮฮดแล้วแฮกไฮไ่ถนา” 
 (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 232)  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี การใช้ค า
ไวพจน์แทนค าว่า ดอกไม้  ได้แก่ บุปผา หมายถึงดอกไม้     
ดังตัวอย่าง   
 “เขาจึงเอามาท่ีคาสะวะลาบุปผา ข้าวตอกและ
ดอกไม้บุปผาทั้งสุราและไก่ต้ม ทั้งหวานส้มข้าวต้มและ
เผือกมัน สัพพะสรรพ์มีทุกสิ่ง กลว้ยอ้อยยิ่งนานนะมีสู่อัน 
สพาส” 
        (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายทั้งสองบท พบว่า มีการใช้ค า
ไวพจน์ ทั้งหมด 3 ค า คือ มหิงสา กาสร และบุปผา ซึ่งเป็น
การใช้ค าเพื่อให้เกิดความหลากหลายแต่มีความหมาย
เดียวกัน 
  3.  การใช้โวหารภาพพจน์ 
  ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
วรรณศิลปด์้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
   3.1  อุปมา บทสู่ขวัญควายฉบับบา้นมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ ค าอปุมา หมายถึง 
การเปรยีบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยใช้ค าเชื่อมที่
มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “เหมือน” ได้แก่ 
ดจุ ดั่ง ราว ราวบ เปรียบ ประดุจ เฉก เล่ห์ ปาน ประหนึ่ง   
เพียง เพี้ยง  พ่าง ปูน ถนัด ละม้าย เสมอ  กล  ย่าง ฯลฯ  
ดังตัวอย่าง 
 “บึกบึนแข็ง องอาจ พอปานนาคราชดึงเขาพระสเุมรุ” 

“พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่คราดบ่มีถอย” 
“เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือหลาก”        

           (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : 
ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ปาน เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “พอปานนาคราชดึงเขาพระ
สุเมรุ” หมายถึง แรงท่ีควายลากไถเปรียบเทียบกบัพญานาค
ดึงเขาพระสุเมรุ ซึ่งถ้าเป็นเหมือนกับค าเปรียบ แรงท่ีควาย
ลากไถคงมมีากมายมหาศาล “พอปานคนเจ้าองอาจ เอาใส่
คราดบ่มีถอย” หมายถึง ควายที่ลากไถมีความสง่างาม
องอาจคล้ายกับคน “เจ้าฉลาดพอปานคน เจ้าอดทนเหลือ
หลาก” หมายถึง ควายทีล่ากไถมคีวามฉลาดคล้ายกับคน  

บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้
วรรณศิลปด์้านการใช้โวหารภาพพจน์ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
 “ความจังไฮอยา่บังเกิด ให้ประเสรฐิเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ ให้เจ้าค้ าคณูเฮือน  เป็นดัง่แก้วธรรมราช” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับ ส.ธรรมภักดี : 233) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบบั ส.ธรรมภกัดี ข้างต้น 
พบว่า มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมา โดยใช้ค าว่า 
ดั่ง เพื่อใช้เปรียบเทียบ เช่น “ให้ประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์” หมายถึง ให้ควาย มีความประเสริฐเป็นดั่งแก้ว
ไฟฑูรย์ที่มคี่าอย่างยิ่ง “ให้เจ้าค้ าคณูเฮือนเป็นดั่งแก้วธรรม
ราช” หมายถึง ให้ควายมีคณุงามความดีอยู่กับบ้านเรือน
และให้เป็นดั่งแก้วของพระราชาที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล    

3.2  อุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน                 
มหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อุปลักษณ์ก็
คล้ายกับอุปมาโวหารคือเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกัน มักจะ
มีค าว่า เป็น และค าว่า คือ ดังตัวอย่าง  

“ให้ช่ือแล้วว่าบักคูณ เอามาหนุนเกื้อก่อ  
มาเป็นหน่อทองค า  ไถนาด าแลนาหว่าน ตัวเคยผ่านไถนา 
เป็นพระยาฤทธิ์เดช อยู่ในเขตปฐพี เป็นควายดีมีอ านาจ” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น  พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก่ อุปลักษณ์ คือ  ค าว่า  เป็น เพื่อใช้
เปรียบเทยีบ  เช่น “เป็นพระยาฤทธ์ิเดช” หมายถึง  
เปรียบควายเป็นพระยาผูม้ีฤทธ์ิเดชมาก ในเขตปฐพีนี้   
“เป็นควายดีมีอ านาจ” หมายถึง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ            

“บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมาหมูน” 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายข้างต้น พบว่า การใช้โวหาร
ภาพพจน์ ได้แก ่อุปลักษณ์ คือค าว่า  คือ เพื่อใช้
เปรียบเทยีบ  เช่น “บ่มีหมอนให้เอาโล้งโค้ง คือกะด้งมา
หมูน” หมายถึง ถ้าไมม่ีหมอนหนนุก็ให้เอาเขาควายที่สาว
งามคดโค้ง คลา้ยกระด้งมาหนุนนอน  

ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
การใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอุปลักษณ ์
 3.3  อติพจน์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อติพจน์หรือ               
อธิพจน์  คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง  
 “ยามไถนาบ่มีขาด ยามเฮาคลาดมีก าลัง บ่ถอย
หลังตกต่ า ไถเป็นเดือนกะบ่จ่อย” 
          (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 



จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกลา่ว
เกินจริง)  
 บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้
โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อติพจน์ หรือ อธิพจน์  คือโวหารที่
กล่าวเกินความจริง ดังตัวอย่าง 
 “ข้าวแตกหน่อ ปานคนก่อแบ่งเอา เขียวปานเทา
บ่อเหลืองหล่า ได้พันต่าแสนกระบงุ กินเต็มพุงบ่อึดอยาก                 
บ่ทุกข์ยากอันใด”๋ 
         (บทสู่ขวัญควาย, ฉบับบ้านมหาดอทคอม : ออนไลน์) 

จากบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้างต้น 
พบว่า การใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ (การกลา่ว
เกินจริง) คือ “ได้พันต่าแสนกระบงุ” หมายถึง เมื่อข้าว 
ออกรวงและมีการเก็บเกี่ยวข้าวขึน้ยุ้งฉาง ในบทสู่ขวัญ 
มีการกลา่วถึงการได้ข้างพันตะกรา้แสนกระบุง ซึ่งเป็น 
การกล่าวเกินจริง ส่วนบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี  
ไม่ปรากฏโวหารประเภทอติพจน์    

จากการศึกษาด้านวรรณศลิป์ในบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบบั ส.ธรรมภักดี สะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้ภาษาที่มีความไพเราะ มกีารเล่นสัมผัสมีการใช้ค า
โวหาร ได้อย่างลงตัว  สอดคล้องกบั สอดคล้องกับ สุปยิะ  
สุดิสดี (2545) กล่าวว่า การใช้ภาษาในบทสูตรขวัญ  
มีวรรณศิลป์ใช้ค าที่มีความหมายทีเ่ป็นมงคลมีการใช้ค า 
ค าสรรพนาม ค าศัพท์ภาษาบาลี ค าซ้ า ค าซ้อน ค าภาษาถ่ิน 
ใช้เสียงสัมผัส การใช้ค าซ้ า การพรรณนาหรือบรรยายได้
ชัดเจนเห็นภาพพจน์ 

 
สรุปผล  

1. ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรูปแบบการน าเสนอ
เหมือนกัน โดยน าเสนอในรปูแบบการประพันธ์ที่เป็นร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                        
มีลักษณะแตกตา่งกัน ในด้านค าขึน้ต้นที่ไม่เหมือนกันโดย 
ค าขึ้นต้นบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ข้ึนต้นด้วยบท             
นะโมตสัสะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติปิโส ฯลฯ ส่วนบท 
สู่ขวัญควายฉบับบา้นมหาดอทคอม ขึ้นต้นด้วยการกล่าวถึง
ว่าวันน้ีเป็นวันดีเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งท่ีจะท าพิธีเรียกขวัญ 
ถึงวันท่ีท าพิธีสู่ขวัญควายเป็นวันท่ีดี กล่าวถึงพระเจา้แผ่นดิน    
ผู้มีอ านาจและพลังมาก จึงได้อัญเชิญทวยเทพยดา เทวดา 
พระยาแถนผูส้รา้งที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการ
ประกอบพิธีการสู่ขวัญควาย ดา้นค าลงท้ายบทสู่ขวัญควาย

ฉบับบ้านมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
มีลักษณะเหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี 
ดังนั้นผู้ศึกษาสรุปได้ว่า บทสู่ขวัญควายทั้งสองฉบับ 
จึงสะท้อนให้เห็นถึงสังคมอสีานยังรับเอาพิธีกรรม ทาง
ศาสนาพราหมณ์และพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ มาผสมผสาน
กลมกลืนได้อย่างลงตัว   

2.  ดา้นเนื้อหาบทสู่ขวญัควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสริิมงคล ชาวนาผู้เป็นเจา้ของควาย 
จะมีการตั้งช่ือควายของตนเองอีกประการหนึ่งพบว่า มีการ
กล่าวยกย่องคุณความดีของควาย มีการเปรียบในเชิงโวหาร
ภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ กล่าวคือ เปรียบควายเป็นพระยา
ฤทธิ์เดช ผู้มีฤทธิ์สูง เปรียบควายเป็นผู้มีอ านาจ ประการที่สอง 
ได้อธิบายกระบวนการไถนา เพื่อให้ควายปฏิบตัิตามค าสั่ง
ของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธีสู่ขวัญควาย เพื่อเป็น
การขอขมาโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อชาวนา ประการสุดท้าย 
ในการประกอบพิธีสู่ขวญัควาย จะต้องมีเครื่องสังเวย โดยใน
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้
เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก 
สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อ
น ามาประกอบพิธสีู่ขวัญควาย ส่วนในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่องสังเวยเข้ามาอยู่
ในบทสู่ขวัญควายดังกลา่ว  ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึง 
ความรักความผูกพันระหว่างคนกบัควายท่ีต้องพึ่งพาอาศัย
กันซึ่งสอดคล้องกับ เนื้อหาของเพลง เขมรไล่ควาย ขับร้อง
โดย คณุสรุชาติ สมบตัิเจริญ ท่ีมีเนื้อหาส่วนหน่ึงว่า 

“เราชาวนาอยู่กับควาย พอหมดงานไถ 
เราจูงฝุงควายเข้าบ้าน พออาบน้ าควายส าราญ 
แล้วเสร็จจากงาน เบิกบานร้องเพลงร าวง 
เราชาวนาสุขสบาย คืนค่ าเดือนหงาย ”  
การประกอบพิธสีู่ขวัญควาย จะมกีารกล่าวเรียก

ขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับ
การเรยีกขวัญของคน โดยบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดีมีลักษณะ 
การเรยีกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) เหมือนกัน สอดคล้อง
กับ ธวัช ปุณโณทก (2522 : 24-30) กล่าวถึง บทสู่ขวัญ
ควาย กล่าวถึงบุญคณุควายที่ช่วยท านาและขอขมาควาย 
ที่ทุบตี แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคนอีสานท่ีส านึก 
ในบุญคุณแมจ้ะเป็นคนหรือสตัว์กต็าม 

3. ด้านวรรณศลิป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน 
มหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี  ในบทสู่ขวัญควายฉบับ
บ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์
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ในด้านการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะและเล่นสัมผัสสระ
เหมือนกัน การใช้วรรณศลิป์ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน 
มีการใช้วรรณศิลปด์้านการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปมาเหมือนกัน  บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม                  
มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญ
ควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารประเภทอุปลักษณ์  
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหาร
ภาพพจน์ ประเภทอติพจน์ หรืออธิพจน์  คือโวหารที่กล่าว
เกินความจริง แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี                       
ไม่ปรากฏโวหารภาพพจน์ ประเภทอติพจน์    

4.  บทบาทของควายที่มีต่อสังคมอีสาน ควายเป็น
สัตวท์ี่อยู่กับสังคมและวัฒนธรรมทางด้านเกษตรกรรมของ
ไทยมาช้านาน คนอีสานแต่ก่อนผูกพันกับควายชนิดแยกกัน 
ไม่ออก นั่นเป็นเพราะวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมจ าเป็นต้อง
พึ่งแรงงานจากควาย  
 
อภิปรายผล 

ด้านการน าเสนอบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีรปูแบบการประพันธ์ที่เป็น
ร่ายสุภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ชาคริต  อนันทราวัน (2525 : 68) 
ในบทสูดขวัญจังหวัดเลยจ าแนกตามลักษณะเนื้อหาและ
โอกาสที่ใช้ ได้แก่บทสดูขวัญบายศรีคนธรรมดาหรือบทสูด
ขวัญทั่วไป บา่วสาวหรือแต่งงาน ขึ้นเรือนใหม่ทหารใหม่ 
นาค ค าประพันธ์ท่ีใช้ในบทสูดขวญัเป็นร่ายโบราณหรือร่าย
สุภาพ ในการกล่าวค าขึ้นต้นของบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
แตกต่างกัน ในด้านค าขึ้นต้นท่ีไม่เหมือนกัน โดยค าขึ้นต้น
บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ขึ้นต้นด้วยบท นะโมตัส
สะ 3 จบ และตามด้วยบทอิติ ปิโส ฯลฯ ส่วนบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม ข้ึนต้นด้วยการกล่าวถึงว่าวันน้ีเป็น
วันดเีป็นสริิมงคลอยา่งยิ่งท่ีจะท าพิธีเรียกขวัญ ถึงวันท่ีท าพิธี
สู่ขวัญควายเป็นวันท่ีดี  กล่าวถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอ านาจ
และพลังมากจึงได้อญัเชิญทวยเทพยดา เทวดา พระยาแถน
ผู้สร้างที่นา ขอเชิญลงมาเป็นสักขีพยานในการประกอบพิธี
การ สู่ขวัญควาย ด้านค าลงท้ายบทสู่ขวัญควายฉบับบ้าน
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี มีลักษณะ
เหมือนกัน คือ มีลงท้ายด้วยคาถาภาษาบาลี และยังสอดคล้อง  
คึกฤทธ์ิ  พันธุ์วิไล (2527 : 247) ได้กล่าวว่า บทสู่ขวัญ
นอกจากจะมีความมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมก าลังใจให้บังเกิดความ
อุ่นใจสบายใจ ดา้นเนื้อหาบทสู่ขวญัควายฉบบับ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี พบว่า มีการตั้งช่ือควายในบทสู่ขวัญ
เหมือนกัน เพื่อให้เป็นสริิมงคล การตั้งช่ือควายนั้น ชาวนา 

ผู้เป็นเจา้ของควายจะมีการตั้งช่ือควายของตนเอง เพื่อให้
ควายนั้นเช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าสั่งของเจ้าของได้อย่าง
คล่องแคล้ว อีกประการหนึ่งพบว่า มีการกล่าวยกย่องคณุความดี
ของควาย สอดคล้องกับ คึกฤทธ์ิ  พันธุ์วิไล (2527 : 248-
249) ได้กล่าวถึง บทสู่ขวัญควาย บทสู่ขวัญประเภทนี้มี
ใจความส าคัญกล่าวถึง การส านึกถึงบุญคุณและการขอโทษ
ต่อควาย มีการเปรียบในเชิงโวหารภาพพจน์ คือ อุปลักษณ์ 
กล่าวคือ เปรยีบควายเป็นพระยาฤทธิ์เดช ผู้มฤีทธิ์สูง เปรียบ
ควายเป็นผู้มีอ านาจมีความงดงามสมกับมหิงสา ที่แปลว่า 
ควาย ประการที่สอง ได้อธิบายกระบวนการไถนา ซึ่งควาย
ต้องท าหน้าที่ดึงไถไปข้างหน้า โดยมีชาวนาเป็นผู้ควบคมุให้
เป็นไปตามค าสั่งของชาวนา หากควายไม่ท าตาม ชาวนาก็
อาจจะเฆีย่นตีหรือส่งเสียงดังตวาด เสียงใส่ควาย เพื่อให้
ควายปฏิบัติตามค าสั่งของชาวนา จึงต้องมีการประกอบพิธี 
สู่ขวัญควาย เพื่อเป็นการขอขมาราโทษต่อควายผู้มีพระคุณต่อ
ชาวนา ประการสุดท้าย ในการประกอบพิธีสู่ขวัญควายจะต้อง
มีเครื่องสังเวย โดยในบทสู่ขวญัควายฉบับ ส.ธรรมภักดี 
พบว่า ผู้ประกอบพิธีได้เตรียมเครื่องสังเวยในการประกอบพิธี 
เช่น ดอกไม้ ข้าวตอก สุรา ไก่ต้ม อาหารคาวหวาน ข้าวต้ม 
เผือกมัน กล้วยอ้อย เพื่อน ามาประกอบพิธีสู่ขวัญควายส่วนในบท
สู่ขวัญควายฉบับบา้นมหาดอทคอม ไม่ปรากฏการน าเครื่อง
สังเวยเข้ามาอยู่ในบทสู่ขวัญควายดังกล่าว การประกอบพิธ ี
สู่ขวัญควาย จะมีการกล่าวเรียกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
ให้มาอยู่กับตัวควาย ซึ่งคล้ายกับการเรียกขวัญของคน โดยบท
สู่ขวัญควายฉบับบา้นมหาดอทคอมกับบทสู่ขวัญควายฉบับ 
ส.ธรรมภักดี มีลักษณะการเรยีกขวัญควาย (เอิ้นขวัญควาย) 
เหมือนกัน สอดคล้องกับ ประภาส  ทิพยมาศ (2552 : 25) 
มูลเหตุแห่งความเช่ือของชาวอีสานถือว่าธรรมชาติทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ผืนน้ า พืช สตัว์ มนุษย์ อุบัติขึ้นในโลก
ด้วยอ านาจแห่งผีฟ้าหรือผีแถน ชาวอีสานเชื่อว่าขวัญ คือ 
พลังแฝงอยู่ในจิตใจของมนุษย์ มนุษย์มีขวัญประจ าตัว 32 ขวัญ 
ด้านวรรณศลิป์ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับ
ฉบับ ส.ธรรมภักด ี ในบทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอม
กับฉบับ ส.ธรรมภักดี มีการใช้วรรณศิลป์ในด้านการเล่นเสียง
พยัญชนะและเล่นเสียงสัมผัสสระเหมือนกัน การใช้วรรณศิลป์
ด้านการใช้ค าไวพจน์เหมือนกัน มีการใช้วรรณศิลป์ด้านการใช้
โวหารภาพพจน์ ประเภทอุปมาเหมือนกันบทสู่ขวัญควาย
ฉบับบ้านมหาดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท
อุปลักษณ์ แต่บทสู่ขวัญควายฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏ
โวหารประเภทอุปลักษณ์ บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหา
ดอทคอม มีการใช้โวหารภาพพจน์ประเภทอติพจน์หรือ 
อธิพจน ์ คือโวหารที่กล่าวเกินความจริง แต่บทสู่ขวญัควาย



ฉบับ ส.ธรรมภักดี ไม่ปรากฏโวหารประเภทอติพจน์  
สอดคล้องกับ ชาครติ  อนันทราวัน (2525 : 68) ได้ศึกษา 
บทสูดขวัญเป็นร่ายโบราณ การใช้ภาษาชอบใช้ค าซ้ า ค าซ้อน 
และส านวนโวหารหลายประการ บทสู่ขวัญความฉบับบา้น
มหาดอทคอมกับบทสู่ขวญัควายฉบับ ส.ธรรมภักดี  
ได้สะท้อนวิถีวัฒนธรรมการท านาของคนอีสานท่ีต้องพึ่งพา
ควายในการไถนา โดยใช้แรงงานควาย เป็นความผูกพันกัน
ไปท้ังสองฝ่าย สอดคล้องกับจารุบตุร  เรืองสุวรรณ (2520 : 
62) กล่าวว่า ชาวอีสานให้ความส าคัญเกี่ยวกับจติใจมาก 
ดังนั้นวิถีการด าเนินชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักมีการสู่ขวัญ
ควบคู่กันไป   

บทสู่ขวัญควาย บทสู่ขวัญประเภทนี้มีใจความ
ส าคัญกล่าวถึงการส านึกถึงบุญคณุและการขอโทษต่อควาย 
ควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ควบคู่กับเกษตรกรไทยในประวัติศาสตร์
ของชาติไทย ควายไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ให้คนใช้เป็นแรงงาน
เท่านั้น หากแต่เป็นเพื่อนตายในการต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช
ของชาติไทย ดังเช่นวีรกรรมของนายทองเหม็นท่ีขี่ควายสูร้บ
กับพม่าจนตัวตายในศึกษาบางระจัน เมื่อปี พ.ศ. 2309 

อันแสดงถึงความกล้าหาญ บทสู่ขวัญควายยังสะท้อนวัฒนธรรม  
ด้านความกตัญญูรู้คุณของคนอีสานที่มีต่อควาย คนอีสานถือว่า
ควายเป็นสตัว์ใหญ่ และมีบญุคุณแก่ตนจากการเปรียบเทียบ
บทสู่ขวัญควายฉบับบ้านมหาดอทคอมกับฉบับ ส.ธรรมภักดี
พิธีกรรมที่ก าลังจะหายไปจากสังคมอีสาน ผู้ศึกษาไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการอนุรักษ์บทสู่ขวัญควายของชาวอีสาน  
ที่ก าลังจะหายไปจากสังคมอีสานและสังคมไทย เนื่องจากวิถี
การท านาของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะมี
เครื่องจักรเข้ามาท างานแทนควาย จนท าให้ควายซึ่งเป็นสตัว์
เลี้ยงคู่ชาวนาหมดความส าคัญกลายเป็นสินค้าส่งออกหรือไม่
ก็ตกเป็นอาหารของคนในสังคม อีกทั้งการประกอบพิธีสู่ขวัญ
ควายก็จะหายไปจากสังคมอีสาน หากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์
และหวงแหนภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีมีการพึ่งพาอาศัยกัน
นอกจากน้ีบทสู่ขวัญควายยังสะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคม
อีสานโดยแท้จริง สามารถบรรยายขั้นตอนการท านาของชาว
อีสาน สะท้อนความรักความผูกพันระหว่างคนกับควาย  
ในการด ารงชีวิตของชาวอีสาน มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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