
บทรําพึงรําพันเร่ือง ไหวครูดนตรีไทย ภาค ๑ :  
ไหวครู ไหวใคร ใครไหว ไหวทําไม ทําไมตองไหว 
 
อานันท  นาคคง  
 
ปรับปรุงจากบทความช่ือเดียวกัน ตีพิมพคร้ังแรกในหนังสือไหวครูดนตรีไทย สาขาดนตรี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
๒๕๓๖ 
(หมายเหตุ : คํารําพึงรําพันตอไปน้ี เปนอาการรําพึงรําพันสวนตัว ท่ีคอยๆกลายมาเปนตัวหนังสือใหอานกันเลนเย็นๆใจดวยบริสุทธิ
เจตนา หากมีขอความตอนหน่ึงตอนใดไปเก่ียวพันหรือลวงเกินทานผูหน่ึงผูใด การยอมรับขอผิดพลาดท่ีเกิดโดยมิไดต้ังใจและการขอ
สมาอภัยยอมสมควรกลาวไวในเบ้ืองตนน้ีดวย) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

ในชวงเขาพรรษา จะเปนชวงท่ีเหลานักดนตรีไทย ท้ังท่ีเปนสํานักดนตรีของทางราชการและสํานักดนตรีอิสระโดยท่ัวไป รวม
ท้ังตามแหลงสถาบันการศึกษาท่ีมีการฝกหัดร่ําเรียนวิชาดนตรีไทย จัดใหมีพิธีไหวครูดนตรีไทยกันข้ึนไมเวนแตละสัปดาห จะเปนวัน
พฤหัสบดีตามความนิยมหรือยกไปเปนวันอาทิตยตามสะดวกก็แลวแต โดยมีจุดมุงหมายหลักเพ่ือการดํารง ประเพณีพิธีกรรมอันดีงาม 
ซ่ึงถือเปนการปฎิบัติกันมาตลอดทุกป เพ่ือแสดงความบูชาคารวะครูดนตรีไทย ท้ังท่ีเปนครูเทพ ครูท่ีลวงลับไปแลว ครูพักลักจํา ขอสมา
ลาโทษในส่ิงท่ีประมาทพลาดพล้ังในอดีต และเพ่ือเกิดความเปนศิริมงคลในชีวิต ของการประกอบวิชาชีพดนตรีไทย 
 

ผูท่ีไดเคยสัมผัสงานพิธีไหวครู  จะรูสึกและรับรูไดถึงบรรยากาศของความศักด์ิสิทธ์ิงามสงา นาเกรงขาม แวดลอมไปดวย 
เสียงของวงปพาทยพิธีบรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบงาน กล่ินธูปควันเทียน มีการตกแตงสถานท่ีดวยเคร่ืองหอม ดอกไม หัวหมู
บายศรี เคร่ืองสังเวยท้ังคาวหวานและกระบวนการอัญเชิญเทพยดา ทางดนตรีท่ีสลับซับซอนของผูประกอบพิธีหลัก ท่ีหมายเรียกรูกัน 
ในหมูชาวดนตรีนาฏศิลปวา "พิธีกร"  
 

พิธีกรในท่ีน้ี ไมใชพิธีกรตามรายการโทรทัศนหรือโฆษกตามเวทีการแสดงอยางท่ีเขาใจกัน หากแตเปนครูดนตรีอาวุโส นุงขาว
หมขาว  เส้ือผาท่ีใชมักจะเปนเส้ือเช้ิตแขนยาวหรือเส้ือคอพระราชทานแขนส้ันสีขาว นุงโจงกระเบน  มีผาคาดคลองไหล   บางทานอาจ
มีสายสิญจนมงคลสวมศีรษะและสายธุรําคลองเฉียงไหลอยางพราหมณดวย พิธีกรท่ีกระทําพิธีไหวครูดนตรีไทย มักจะเปนนักดนตรีท่ี
ผานประสบการณในโลกดนตรีมายาวนานจนเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปท่ีสําคัญคือจะตองผานพิธี "ครอบ" ใหเปน "ครู"เสียกอน  และ
ตองไดรับมอบ"โองการไหวครู" หรือ "ตําราไหวครู" จากครูผูใหญกอนหนาน้ี ซ่ึงจะเลือก"ครอบ"และ "มอบ"ใหแกผูท่ีมีคุณสมบัติท่ี
เหมาะสมควรแกการ กาวเขามารับชวงเปนพิธีกรรุนตอไปเทาน้ัน 
 

พิธีกรงานไหวครูดนตรีไทยท่ีมีช่ือเสียง ถือเปนหลักในแวดวงดนตรีไทย ไดแกพิธีกรอาวุโสท่ีสุดท่ีเพ่ิงจะถึงแกกรรมไปเม่ือ 
เดือนสิงหาคมท่ีผานมาก็คือครูมนตรี  ตราโมท (๑๗ มิ.ย. ๒๔๔๓ - ๖ ส.ค. ๒๕๓๘ สิริรวมอายุ ๙๕ ป) สวนพิธีกรรุนรองลงมาท่ียัง มีชีวิ
ตอยูในปจจุบันน้ัน ก็มีหลายทานดวยกัน เชน ครูถวิล อรรถกฤษน, ครูสกล แกวเพ็ญกาศ, ครูบุญยัง  เกตุคง, ครูเช้ือ  ดนตรีรส, ครู
กาหลง  พ่ึงทองคํา, ครูประสิทธ์ิ  ถาวร, ครูจําเนียร  ศรีไทยพันธุ, ครูสมภพ  ขําประเสริฐ, ครูจิรัส  อาจณรงค, ครูศิลป  ตราโมท, ครู
อุทัย  พาทยโกศล, ครูศิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ และครูท่ีมาจากสายนาฏศิลปโขนละครเชน ครูน่ิม  โพธ์ิเอ่ียม, ครูม.ร.ว. จรูญสวัสด์ิ 
สุขสวัสด์ิ และครูทองสุข ทองหลิม เปนตน 
 

ครูแตละทานก็มีตําราท่ีไดรับมอบจากครูรุนกอนๆรวมท้ังแบบแผนการไหว การอัญเชิญครู อาจารยทางดนตรีใหเขามารวม 
งานพิธี ดวยวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป  บางทานก็มีการเรียกเพลงหนาพาทยช้ันสูงประกอบการดําเนินพิธีทุกข้ันตอนอยาง ละเอียด
ละออ บางทานก็เรียกเพียง เพลงหนาพาทยท่ีสําคัญเพียงไมก่ีเพลง บางทานก็อานโองการเฉยๆ  โดยไมมีการเรียกเพลงเลย และบาง



ทานก็มีการรายรําหนาพาทยประกอบการดําเนินพิธีดวย เชน รําพราหมณเขา ตอนท่ีอัญเชิญครูสูมณฑลพิธี รําโปรยขาวตอก ตอน
โปรยขาวตอกดอกไมไปยังศรีษะครูและเคร่ืองสังเวย 
 

เปนท่ีนาสังเกตวา  รูปแบบของการไหวครูดนตรีท่ีกระทํากันในปจจุบัน ถาหากไมใชครูอาวุโสของสํานักดนตรีน้ันๆ เปนพิธีกร
ใหกับงานของสํานักดนตรีของตนเองแลว ก็มักจะพบวา มีการเชิญ(หรือนาจะเรียกใหแนวา"วาจาง")ใหพิธีกรเดินทาง ไปประกอบพิธี
ไหวครูใหกับสถาบันและสํานักดนตรีตางๆ โดยมีวงปพาทยท่ีรูแนวทางของพิธีกรน้ันๆไปรวมบรรเลงเพลงหนาพาทย ประกอบพิธี 
บางทีก็ใชวิธีเชิญพิธีกรจากท่ีอ่ืน แลวใชวงปพาทยเจาถ่ินบรรเลงประกอบ ซ่ึงถาท้ังสองฝายไมคุนเคยและไมเขาใจกัน ผลลัพธก็อาจจะ
เกิดความเสียหายได นอยคร้ังนักท่ีจะไดยินวา เจาของวงดนตรีหรือเจาของเคร่ืองดนตรีเปนผูไหวเสียเอง  

ดังน้ัน อาชีพพิธีกรไหวครูสําหรับงานไหวครูดนตรีไทยโดยท่ัวไป จึงเปนเร่ืองท่ีควรติดตามทําความเขาใจใหลุมลึกกันตอไป  
 

เร่ืองท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ ในการประกอบพิธีไหวครูในแตละทองท่ีจะมีรายละเอียดปลีกยอยกันออกไป ท้ังในแง
การจัดเคร่ืองต้ังสังเวย ต้ังเคร่ืองดนตรี ต้ังศรีษะครูเทพ ครูยักษและครูษี ท่ีสําคัญคือ โองการท่ีพิธีกรใชอานเช้ือเชิญ ครูบาอาจารยให
มารวมงานพิธีน้ัน จะมีสํานวนท่ีหลายหลากกันออกไป  มีการระบุนามของเทพยดาช้ันผูใหญและดุริยเทพหลายองค โดยจะมีการบอก
สัญญาณใหวงปพาทยทําเพลงหนาพาทย ตามนามและความหมายของเทพเหลาน้ัน เชน เม่ือกลาวถึงพระพรหม ก็บรรเลงตระพระ
พรหม เม่ือกลาวถึงพระปรโคนธรรพ พระปญจสิงขร ซ่ึงสองทานน้ีถือเปนเทพเจาทางดนตรีท่ีสําคัญโดยตรง ก็มีเพลงตระพระปรโคน
ธรรพ เพลงตระพระปญจสิงขร เม่ือกลาวถึงพระพิราพ ก็มีเพลงองคพระพิราพ บรรเลงข้ึนเพ่ือใหเปน สัญญลักษณแหงการเสด็จมา
เยือนมณฑลพิธีของทาน 

หรือเม่ือกลาวถึงการเดินทางมาของเทวดาท้ังหลาย ก็จะใชเพลงกลม เพลงโคมเวียนเปนสัญลักษณของการเขามาถึงเปนตน 
พิธีกรบางทานก็รายรําทําทาเปนการสรางบรรยากาศ และเปนการสนับสนุนความศักด์ิสิทธ์ิกันย่ิงข้ึนไปอีกดังท่ีไดกลาวมาแลว 

ตอไปน้ีเปนการลําดับกระบวนเพลงหนาพาทยท่ีใชในพิธีไหวครู ซ่ึงอาจถือเปนกลุมเพลงท่ีบรรดาพิธีกรสายกรมศิลปากร(หรือ
กลุมท่ีไดรับมอบสิทธิจากครูมนตรี)มักจะเรียกขานกัน [หมายเหตุ : บางแหงบางทานอาจมีความคลาดเคล่ือนออกไปจากน้ี เน่ืองดวยขอ
แมและเง่ือไขตางๆกันไป] 
๑. อัญเชิญเทวดา - สรรเสริญพระพุทธคุณ - ทําน้ํามนตครู  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒. บทบูชาพระรัตนตรัย  (สาธุการ) 
๓. บทบูชาพระรัตนตรัย - คุณบิดามาดา - ครูอาจารย - ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ (สาธุการกลอง) 
๔. บทบูชาพระภูมิเทวดาและบุรพคณาจารยท้ังหลาย บทบูชาครูษีชีพราหมณ บูชาโขนละคร   
(ตระสันนิบาต พราหมณเขา โหมโรงเย็น) 
๕. บทบูชาพระอิศวร พระพรหม พระนารายณ และเทวดาตางๆ (ตระนารายณบรรทมสินธุ) 
๖. บทอัญเชิญพระปญจสีขร (ตระเชิญ) 
๗. บทอัญเชิญพระวิษณุกรรม พระปญจสีขร พระปรคนธรรพ (ดําเนินพราหมณ เสมอขามสมุทร) 
๘. บทขอขมาอภัย ขออโหสิกรรม และขอพรครูเทพยดาดวยเคร่ืองพลีกรรมตางๆ (บาทสกุณี) 
๙. บทอัญเชิญเทพยดา ครูษี (โคมเวียน เสมอเถร) 
๑๐. บทอัญเชิญครูดุริยางคศิลป (ตระพระประคนธรรพ) 
๑๑. บทอัญเชิญครูเทพเจา ครูษีและครูตางๆเสด็จเขาสูท่ีประทับเพ่ือรับเคร่ืองสังเวย (พราหมณเขา) 
๑๒. บทอัญเชิญครูพระพิราพ (องคพระพิราพ/พระพิราพเต็มองค) 
๑๓. บทอัญเชิญครูพระพิราพเขาสูท่ีประทับ (เสมอมาร) 
๑๔. บทถวายเคร่ืองสังเวย (น่ังกิน, เซนเหลา) 
๑๕. บทลาเคร่ืองสังเวย, ครูเทพเจา ครูษี และครูตางๆ เสด็จออกจากโรงพิธี (พราหมณออก, เสมอเขาท่ี) 
๑๖. โปรยขาวตอกดอกไม - อวยชัยใหพร - ส้ินสุดพิธี (โปรยขาวตอก, มหาชัย, เชิด-กราวรํา) 

เพลงกลุมท่ีเสนอมาน้ี หากจะนําไปเปรียบกับตําราอ่ืนๆ ก็จะเห็นมิติของการไหวท่ีมีความซับซอนมากข้ึน เชน กลุมพิธีกรสาย
ครูน่ิม โพธ์ิเอ่ียม หรือครูบุญยัง เกตุคง ซ่ึงจะมีกลุมเพลงไหวครูดังน้ี 

๑. พราหมณเขา ๒. สาธุการ 



๓. ตระกร่ิง ๔. สาธุการกลอง 
๕. ตระสันนิบาต ๖. ตระนารายณบรรทมสินธุ 
๗. ตระบองกัน ๘. ตระเชิญเหนือ เชิญใต 
๙. ตระประสิทธิ ๑๐. บาทสกุณี 
๑๑. เสมอขามสมุทร ๑๒. ตระพระวิษณุกรรม 
๑๓. ตระเทวาประสิทธ์ิ ๑๔. ตระมงคลจักรวาล 
๑๕. ดําเนินพราหมณ ๑๖. ตระพระประคนธรรพ 
๑๗. เสมอ ๓ ลา ๑๘. เสมอพราหมณ  
๑๙. ตระพระพิฆเณศ ๒๐. ตระนางเดิน 
๒๑. เพลงชาเพลงเร็ว ๒๒.  โคมเวียน  
๒๓. กลม, กราวนอก, กราวใน ๒๔. แผละ 
๒๕. องคพระพิราพ ๒๖. เสมอมาร 
๒๗. เสมอผี ๒๘. น่ังกิน, เซนเหลา 
๒๙. ลงสรง ๓๐. เทพดําเนิน 
๓๑. ตระพระพิราพประทานพร ๓๒. คุกพาทย 
๓๓. เสมอลิง ๓๔. โปรยขาวตอก 
๓๕. ปลายเขามาน ๓๖. เสมอเถร  
อน่ึง การจัดวางถอยคําและเพลงหนาพาทย มักจะมีความสอดคลองเก่ียวพันและเปนเหตุเปนผลกัน ตางครูตางตําราตาง

สํานวนอาจมีประเด็นปลีกยอยท่ีแตกตางกันไป แตก็ถือเปนความหลากหลายท่ีนาจับตามองหรือนําเอาไปศึกษาวิเคราะหในมุมลึกตอไป
ไดเปนอยางดี 
 

เร่ืองการไหวครูของชาวดนตรีไทยชนิดสลับซับซอนในฉากสมัยปจจุบันเชนน้ี  ชวนใหหวนนึกไปถึงคํากลาวในบทไหวครูเสภา
ของโบราณท่ีข้ึนตนวา "สิบน้ิวลูกจะประณมเหนือเกศา ไหวพระพุทธพระธรรมล้ําโลกา พระสงฆทรงศีลาวาโดยจง..." ท่ีมีบทตอเน่ืองวา 
"ทีน้ีจะไหวตาครูสน เปนนายประตูครูคนทุกแหลงหลา ไหวครูมีชางประทัดถัดลงมา ครูเพ็งเกงวาขางสุพรรณ จะไหวตาครูเหลชอบ
เฮฮา พันรักษาราตรีดีขยัน ตาทองอยูครูละครกลอนสําคัญ ตาหลวงสุวรรณรองศรีท่ีบรรลัย..." และตอดวยบท "ทีน้ีจะไหวครูปพาทย 
ฆองระนาดดีปไฉน ท้ังครูแกวครูพักเปนหลักชัย ครูทองอินน่ันแลใครไมเทียมทัน มือก็ตอดหนอดหนักขยักขยอน ตาพูนมอญมิใชช่ัว
ตัวขยัน ครูมีแขกคนน้ีเขาดีครัน เปาทยอยลอยล่ันบรรเลง..." ไปจนถึง"....คร้ันจะร่ําไปหนักก็ชักชา ทีน้ีจะวาเสภาตามครูสอน 
ขาพเจาพล้ังพลาดบาทบทกลอน ขออภัยเถิดอยาคอนนินทาเลยฯ.."  
 

บทไหวครูเสภาน้ี ถือวามีความสัมพันธกับการดนตรีไทยคือเสนทางปพาทยเสภาโดยตรงและเรียกไดวาเปนชวงเดียวกระมังท่ี
มีการระบุช่ือครูปพาทย ครูเสภาระดับชาวบานเอาไวเปนหลัก ฐานใหลูกหลานรุนหลังไดศึกษากัน แตส่ิงท่ีนาสงสัยก็คือ  เม่ือลูกหลาน
ชาวปพาทยรุนหลังจัดให มีพิธีไหวครูดนตรีไทยกัน  ทําไมถึงไดกลับมีครูเทพยดาดนตรี(แขก) เดินทางเขามารวมในพิธีกัน เอิกเกริก
มากมายอยางน้ัน แถมยังมีเพลงสวนตัวมาเปนเคร่ืองหมายการคากันทุกทานทุกองคอีก พวกครูชาวบานเลา หลบล้ีหนีหายไปไหน มี
พิธีกรนอยรายเต็มทีท่ีจะกลาเพ่ิมเติมรายช่ือครูท่ีไมใชครูเทวดาลงไปในโองการไหวครู  
 

คร้ังหน่ึง ผมเคยไปรวมงานไหวครูท่ีมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ สมัยน้ัน คุณหญิงช้ิน ศิลปบรรเลง บุตรีของครูหลวง
ประดิษฐยังมีชีวิตอยู ทานทําหนาท่ีเปนพิธีกรไหวครู คุณหญิงช้ินได เอยนามของบิดาทาน เอยนามครูมีแขก และนามดร.อุทิศ  นาค
สวัสด์ิ เปนการเช้ือเชิญใหเดินทางมารวมพิธีโดยตามหลังพวกครูเทพยดาท้ังหลายมาอีกที หรือจะเรียกวามาคนละเท่ียวบินกันก็ได แลว
ใหวงปพาทยบรรเลงเพลงรัวสามลารับชวงหลังจากการเช่ือเชิญ 
 

แมจะไมมีการใชเพลงหนาพาทยใหญๆขนาดตระใดๆเปนการระบุสัญญลักษณของครูมนุษยท้ังสามทานดังเชนครูเทพอ่ืนๆ 
แตก็เปนเคร่ืองหมายอะไรสักอยางใหฉุกคิดไดวาน่ีเปนเร่ืองท่ีคุณหญิงช้ินทานไดเดิน ตามรอยตําราไหวครูเสภาโบราณ ชนิดท่ีวา ครู



ดนตรีธรรมดาท่ีมีความสามารถมีความรูและพระคุณแกวงการดนตรีไทยอยางทานท้ังสามน้ัน ก็มีสิทธ์ิท่ีจะไดรับ"บัตรเชิญ"เขามารวมพิธี
ไดอยางสมภาคภูมิกับเขาเหมือนกัน ไมใชเปนครูท่ีแอบแฝงเขามาเท่ียวงานไหวครูของลูกหลานตนเองแตประการใด  
 

เร่ืองการเอยนามครูดนตรีสามทานน้ี ตอนหลังเม่ือคุณหญิงช้ินส้ินลงไป ครูประสิทธ์ิ  ถาวร มาเปนพิธีกรรับชวงตอ ก็ยังมีการ
เช้ือเชิญกันอยู แตเปนแคครูมีแขกกับครูหลวงประดิษฐเขารวมงานไดสบายๆ สวนดร.อุทิศกลับโดนงดบัตรผานเขางาน ปหลังๆมีการ
ออกบัตรใหคุณหญิงช้ินบางเหมือนกันแตก็ไมสม่ําเสมอสักเทาไรนัก จะเปนดวยเหตุผลอะไรก็เหลือเดา 

 
เร่ืองความสัมพันธของครูมนุษยรุนกอนๆกับนักดนตรีไทยในช้ันหลัง ดังกรณีของบทเสภา ไหวครูก็ดี  หรือบทเช้ือเชิญตามท่ี

พิธีกรของสํานักดนตรีของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะไดกลาวถึงก็ดี เปนเร่ืองท่ีนาขบคิด เร่ืองน้ีถาไปเทียบกับพิธีกรอิสระอันหมายถึง
พิธีกรท่ีรับเชิญไปอานโองการ ใหงานโนนงานน้ีท่ัวไป ไมผูกติดกับสํานักตัวเองดังเชนตัวอยางขางตน จะไมไดพบแขกกิตติมศักด์ิ เชน
ทานท้ังสามท่ีกลาวนามมาแลวขางตน  คงมีแตเทพยดาดนตรีเทาน้ันท่ีเปนแขกรับเชิญประจํา ของการจัดงานไหวครูทุกๆงาน  
 

บางทีวันเดียวกันก็มีการจัดไหวครูซอนกันหลายๆท่ี โดยท่ีเผอิญ พิธีกรตางก็ไดรับมอบ โองการไหวครูหลักสูตรเดียวกัน ถา
เปนเชนน้ี เหลาเทวดาท้ังหลายคงจะเหน่ือยพิลึกท่ีตองเดิน ทางไปเขาพิธีงานโนนงานน้ีใหทันการ  ย่ิงเขาพรรษา ฝนตกชุก ก็คงจะเปย
กมอลอกมอแลกไปตามๆ กันเพราะไหนๆเขาเชิญมาซะแลว เคร่ืองสังเวยก็จัดใหพรอม  เพลงประจําตัวก็ดังข้ึนแลวจะมัวหลบฝนอยูเฉย
ในวิมานก็ไมได ก็ตองปฏิบัติตนเปนเทวดาท่ีดี ตามคําเรียกรองของชาวบาน 
 

ปญหาท่ีตองนํามาขบคิดกันในตอนน้ีก็คือ  
อดีตครูชาวบานอ่ืนๆท่ีเคยอยูในความทรงจําของบทเสภาท่ีมักจะอางถึงกัน 
หายไปไหนจากบรรยากาศการไหวครู 

 
ครูดนตรีไทยท่ีคร้ังหน่ึงเปนมนุษยแทๆ เคยมีเลือดเน้ือ อารมณ ความรูสึก กิเลส ตัณหา มีจินตนาการมากเกินประมาณ 

สามารถถายทอดออกมาเปนบทเพลง เน้ือเพลง หนทางบรรเลง สุนทรียรส ท่ีสัมผัสและรูสึกได แตทวาวันใดวันหน่ึง พากันลมหายตาย
จากไป 
 

ทานเหลาน้ัน หายไปไหน 
ทําไม ไมมีการรําลึกนึกถึงกันอยางเปนรูปธรรม 
กลับมีครูเทวดาแขกมารวมงานกันลนหลามคับค่ัง 
ทําไมไมมีเสียงเพลงงานของครูมีแขก ครูชอย ครูเจาคุณประสาน ครูหลวงประดิษฐไพเราะ ครูจางวางท่ัว ครูเจาคุณเสนาะ 

ครูพุม ครูเพชร ครูพระเพลงไพเราะ ฯลฯ ใครตอใครท่ีเปนตํานานของการดนตรีไทยมาจนถึงทุกวันน้ี มาบรรเลงถวายมือกันอยาง
จริงจังหรือถือเปรียบเปนหนาพาทยศักด์ิสิทธ์ิควบคูไปกับเพลงหนาพาทยท่ีตองใชตะโพนกลองทัดตีประโคมกันอยูครึกโครมน้ันเลา 

มีแตสาธุการ ตระพระปรโครธรรพ ตระพระอิศวร ตระสันนิบาต เสมอขามสมุทร บาทสกุณี ตระนารายณบรรทมสินธุ ตระ
พระวิษณุกรรม ฯลฯ ท่ีเปนการประกาศความสําคัญของครูเทพดนตรี 
 

ท่ีจริง หากจะพูดกันตรงๆไปวาการเกิดทํานองและบทบาทของเพลงหนาพาทยเทวดาแขก ก็คงจะไมหนีไปจากการ
สรางสรรคของครูมนุษยเหลาน้ันหรอก แตเราทานท้ังหลายก็ทึกทักถือจดจําเปนตําราแบบแผนและนับถือเปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตามรากฐาน
วัฒนธรรมพราหมณผสมพุทธท่ีฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาโดยตลอด 

ไมใชจะชวนเถียงกับทานผูอานวา 
พระเจาใหกําเนิดโลกและมนุษย หรือ มนุษยใหกําเนิดพระเจา กันแน 
แตถามดวยความสงสัยวา แลวการท่ีจะตองมีการอานโองการไหวครู มีการชุมนุมเทวดาแขก มีการต้ังเคร่ืองสังเวยสุกดิบคาว

หวานสมสูกลูกไมนานา มีวงปพาทยพิธีคอยบรรเลงเพลงหนาพาทยช้ันสูง มีพระสงฆมาสวดมนตและฉันภัตตาหาร รวมไปถึง การมี
พิธีกรในการไหวครู ซ่ึงดูเหมือนจเปนหัวใจสําคัญอยางหน่ึงในการประกอบพิธีกรรม ท้ังน้ีท้ังน้ันเปนดวยเหตุใด 



 
คําตอบท่ีคาดเดาเอาเองจากความไมรูก็คือ การเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพของการดนตรีไทย จากความเปนส่ิง

บันเทิงใจและการบรรเลงประกอบพิธีกรรมในระดับชาวบานหรือ "ไพร"มาสูความเปนส่ิงบันเทิงในระดับ"วัง" สูความเก่ียวพันกับงาน
ศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆอันมีวรรณคดี และนาฎศิลปโขนละคร เปนเหตุใหดนตรีไทยตองเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ มีการยกระดับ
ของการสรางความเช่ือ การประพฤติปฎิบัติของผูเรียนผูสอนดนตรี การแสวงหารูปแบบของพิธีกรรมท้ัง 
ท่ีเปนเปลือกและกระพ้ีในดนตรีไทย จนมาถึงการไหวครูดนตรีไทยประจําปอยางจริงจัง  
 

การไหวครู ไดปรับเปล่ียนตัวเองจากลักษณะของไหวครูท่ีเรียบงายของชาวบาน มาสูความยุงยากซับซอนของชาววัง โดยมี
การรจนาโองการไหวครูท่ีศักด์ิสิทธข้ึนมาหลายตอหลายสํานวนดวยกัน  อัญเชิญครูเทวดาแขกซ่ึงนาจะมาจากวรรณกรรมสายพราหมณ
หรือตําราโขนละครเขามารวมอยูในโองการเพ่ือใหเกิดความรูสึกท่ีขลังนาเช่ือถือย่ิงข้ึน มีการประดิษฐทํานองเพลง หนาทับ ไมกลอง 
และกําหนดใหใชวงปพาทยพิธีท่ีเม่ือบรรเลงแลวฟงดูเกิดความรูสึกสงานาเกรงขามกวาเสียงท่ีเกิดจากการประสมวงดนตรีลักษณะอ่ืนๆ 
(ไมแนวา ถาครูสมัยกอนมาเห็นวงมโหรีมโหฬาร หรือท่ีเรียกกันวา"มหาดุริยางค"ในสมัยน้ี ก็อาจจะเปล่ียนใจกันใหม)  
 

และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การสะทอนอิทธิพลของ"วัง"ในการใหรูปแบบของกระบวนการจัดพิธีไหวครูดนตรีและนาฎศิลปไทยท่ีมี
ความโออาสงางาม หรูหราตระการตา ย่ิงใหญ  จนผูรวมงานตางพากันยอมรับในอํานาจชนิดเกินจริง ซ่ึงภาพและบรรยากาศเหลาน้ี ยัง
คงมีใหเห็น และใหรูสึกไดอยางตอเน่ืองมาจนทุกวันน้ี 
 

แลวขอถามตออีกวา 
ทําไมตองมีอาชีพพิธีกรไหวครูดนตรีไทย 

 
ส่ิงท่ีรูสึกวาเปนภาพสะทอนของความจําเปนในการ "วาจางพิธีกร"  สําหรับการไหวครูตามสํานักดนตรีท่ัวๆไปก็นาจะเปนราก

เหงาของคติพราหมณวาดวยการปฎิบัติเซนสรวงบูชาเทพเจาแขกโดยรูปแบบท่ีมีพราหมณเปนบุรุษไปรษณีย ใชภาษาศักด์ิสิทธ์ิกลาว
เชิญเทพเจาท้ังหลายท้ังปวงใหมารวมงาน ทานเล้ียงเคร่ืองสังเวย ดูระบํารําฟอน ฟงเพลงบรรเลงถวายโดยชาวมนุษย และรวมอวยชัย
ใหพรแกผูประกอบกิจไหวครูกอนท่ีจะถูกเชิญใหกลับไป   
 

แตหากเน้ือหาท่ีผกผันจากพราหมณมาสูความเปนพิธีกรของดนตรีนาฏศิลปไทยเราน้ัน กลับมีความหลายหลายกันออกไป
ตามลักษณะของบรรยากาศ  สถานท่ี  ความตองการของเจาภาพหรือจํานวนผูท่ีมารวมงาน และท่ีสําคัญคือความพรอมในวัยวุฒิ 
คุณวุฒิ และบารมีของพิธีกรผูอานโองการ  (ดู : ผูอานโองการไหวครูดนตรีไทย,บุญชวย โสวัตร, ท่ีระลึกงานไหวครูและครอบครูดนตรี
ไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ : ๗-๑๒)  ซ่ึงทานท้ังหลายเหลาน้ี จะตอง "สอบผานโดยหลักการและหลักเกณฑของนักดนตรี
ไทยหลายดานดวยกัน เปนตนวามีความอาวุโส มีฝมือในเชิงปฏิบัติ มีความรูในดานเพลงการท้ังปวงจนถึงระดับสูงสุดอันไดแกเพลงองค
พระพิราพ และเคยบวชเรียนมาแลว รวมท้ังประพฤติตนต้ังอยูในศีลธรรมอันดีงาม (?)  
 

ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีกลาวมาน้ันดูๆแลวก็ออกจะขัดแยงกับพราหมณอยูบาง ตรงท่ีพราหมณน้ัน เขาจะใชระบบสืบทอดทาง
สายตระกูลหรือ"วรรณะ" อันกลาวไดวา เม่ือปูพราหมณพอพราหมณเคยติดตอกับเทวดาแขกมาอยางไร  ลูกพราหมณหลานพราหมณ 
ก็จะตองสืบทอดบาทบาทหนาท่ีของ บรรพบุรุษไปดวย แลวรรณะอ่ืนจะมาประกอบกิจพิธีกรรมดังเชนพวกพราหมณหาไดไม นับวา
เปนกุศ โลบายในการสงวนอาชีพและศักด์ิศรีของชนช้ันพราหมณไวไดอยางแยบยลวิธีหน่ึง และทําพิธีบูชาเทวดาไดโดยไมจําเปนตอง "
สอบเทียบ" หรือ "สอบผาน" กฏเกณฑของการเปนพิธีกรอยางไทยเราแตอยางไร 

ท่ีจริงเร่ืองของกําหนดกฏเกณฑน้ี ต้ังกันมาต้ังแตเม่ือไร และเปนของใคร โดยใคร เพ่ือใคร ก็ไมทราบ แตในท่ีสุด ก็กลับกลาย
เปนการยอมรับนับถือกันโดยปริยาย จึงไดเกิดมีพิธีกรรุนใหญท่ีคุนหนาคุนตาเปนท่ียอมรับนับถือหรือรุนเล็กท่ีพอจะอางหรือรับรูกันวา"
สอบผาน"กันอยูไมก่ีทาน วนเวียนปฎิบัติหนาท่ีตามงานไหวครูดนตรีไทยตามสถานท่ีตางๆ แลวแตความตองการของเจาของท่ีในการจัด
งานไหวครูดนตรีประจําปข้ึน จนกลายเปนภาพชินตาวา เม่ือจะไหวครูกันทีไร หากสํานักดนตรีไหนไมมีพิธีกรท่ีเปนครูผูใหญของสํานัก



น้ันแลว ซ่ึงโดยมากมักจะเปนสํานักดนตรีเล็กๆระดับพวกปพาทย ชาวบานหรือเคร่ืองสายชาวบาน หรือตามโรงเรียนท่ีมีกิจกรรมดนตรี
ไทยในลักษณะชมรมหรือชุมนุม ก็จะวุนวายถามหาพิธีกรกันจาละหว่ันเปนประจําทุกปไป  
 

ย่ิงความตองการในการจัดงานไหวครูมีมากข้ึน ครูท่ีเปนพิธีกรรุนใหญรุนเล็กก็ย่ิงเหน่ือยกันมากข้ึนๆ บางทานแทบวาจะ"เดิน
สาย"ไปตามท่ีโนนท่ีน่ีอยูตลอดไมมีเวนวาง ดูๆแลวไมตางจากดารานักรองยอดนิยมในสมัยน้ีสักเทาไร ดวยความท่ีเปนผูท่ีทุกฝายยอมรับ
และตัวทานเองก็มีน้ําใจอันงาม เต็มใจทําหนาท่ีเพ่ือบูชาวิชาชีพดนตรีและครูเทวดาโดยไมเคยขาดตกบกพรอง จนบางทีกกลายเปนการ
ทรมานสังขารของทานมากข้ึนทุกทีๆ ท้ังๆท่ีอายุขัยมากข้ึน สภาพรางกายก็คอยๆเส่ือมลงตามลําดับ ก็ยังตองเดินทางไกลไปไหนตอไหน 
น่ังพับเพียบพนมมือเพงสายตาอานโองการอยูเปนนานๆทนดมกล่ินควันธูปเทียนกระจายฟุง และบางทีบางทานก็ตองลุกข้ึนมารายรํา
ทําทาเพลงหนาพาทยบูชาครูดวย เปนเร่ืองนาเคารพและนาเหน่ือยแทนพอๆกัน 
 

มิหนําซ้ํา เม่ือเสร็จชวงไหวครู ก็ยังตองฝนสังขารชวยทําพิธี"เจิม"และ"ครอบ"ใหนักดนตรีรุนใหมอีกลําดับหน่ึง กลาวคือ เม่ือ
ผานพิธีกรรมอัญเชิญครูเทวดาท่ีอ่ิมหนํากลับสูวิมานสําราญใจแลว ครูพิธีกร ก็ยังตองทํางานตอ และดูออกจะหนักกวาชวงท่ีติดตอกับ
เทพดนตรี น่ันคือการเจิมหนาผากผูเขารวมงานท้ังหมด เจิมเคร่ืองดนตรีท่ีนําเขามารวมงาน ประพรมน้ํามนต เพ่ือเปนศิริมงคล และท่ี
นาเหน่ือยแทนมากๆ ก็คือกระบวนการ "ครอบ" ซ่ึงหากจะกระทํากันเต็มรูปแบบ ก็ตองทํากันทุกระดับ ต้ังแตการครอบเบ้ืองตน ครอบ
ตระโหมโรง ครอบโหมโรงกลางวัน และในท่ีสุดคือมอบโองการไหวครูใหแกผูท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะมาเปนพิธีกรไหวครูในลําดับตอไป 
 

การครอบข้ันแรกคือ การครอบเบ้ืองตนเพ่ือเรียนดนตรี ในกรณีน้ี พิธีกรจะจับมือผูเรียนชนิดเร่ิมตนฝกดนตรีไทย ตีฆองวง
ใหญหัวเพลงสาธุการ (สําหรับผูท่ีจะเรียนปพาทย) หรือครอบฉ่ิงบนศรีษะ (สําหรับผูท่ีจะเรียนเคร่ืองสายหรือขับรอง) หรือตะโพน (
สําหรับผูเรียนเคร่ืองหนัง) โดยมีเจตนาเพ่ือเปนสัญญลักษณของการเร่ิมตนแหงการฝกดนตรีตามความเช่ือของไทย ซ่ึงก็ยังไมทราบอยูดี
วามีมาต้ังแตเม่ือไร โดยใครและเพ่ือใคร ขณะน้ีอาจจะตอบไดเพียงคําถามวา ทําเพ่ืออะไร ตามเหตุผลของขนบธรรมเนียมของการ
ศึกษาท่ีตองมีผูช้ีแนะแนวทางเปนรากฐานเบ้ืองตน เพ่ือความเปนศิริมงคลและความกาวหนาในการเรียนดนตรีตอไป 
 

ในข้ันตนน้ี หากผูตองการครอบมีมาก โดยเฉพาะฝายปพาทย พิธีกรก็ตองสูทนจับมือกันจนเสร็จส้ินทุกคน บางทานก็แกไข
โดยการหาตัวแทนของกลุมผูหัดใหมเขามาน่ังในวงฆองเพียงคนเดียว แลวใชสายสิญจนวนรอบผูหัดใหมคนอ่ืนๆหรือใหจับแขนตอๆกัน 
ซ่ึงฟงดูประดุจดังเปนลูกโซหรือสายไฟท่ีเดินกระแสไฟฟาหรือสงพลังงานอยางตอเน่ืองกันไป เม่ือกดสวิทชตนข้ัว คนท่ีอยูตลอดระยะ
ทางของสายไฟต้ังแตตนจนปลายทาง ก็ยอมไดรับกระแสพลังงานน้ีไปดวยเชนกัน นับเปนการทุนเวลาและความเหน่ือยของพิธีกรลงไป
ไดมาก พิธีกรบางทานก็จัดใหมีครูผูชวย คอยทําหนาท่ีจับมือครอบฆองใหนักดนตรีหัดใหมแทน เพ่ือยนยอเวลาของงาน และกระบวน
ข้ันตอนในการทําพิธี ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็ตองพิจารณาแกไขตามลักษณะของงาน สถานท่ี และความพรอมของพิธีกรไปดวยกัน 
 

หลังจากท่ีไดครอบเบ้ืองตน ก็มาเปนการครอบตระโหมโรง สําหรับผูท่ีไดตอเพลงปพาทยในชุดโหมโรงเชาและโหมโรงเย็นไป
ไดสวนหน่ึงแลว โดยท่ีจะถือเปนข้ันตอนของการศึกษาในระดับสูงข้ึนและมีขอบเขตการเรียนดนตรีท่ีกวางขวางข้ึน ถัดจากน้ีเปนกลุม
ของผูท่ีจะครอบโหมโรงกลางวัน อันเปนกลุมเพลงหนาพาทยช้ันสูง จนมาถึงการครอบเพลงองคพระพิราพ ซ่ึงถือเปนจุดสําคัญในชีวิต
นักดนตรีไทย นักดนตรีเหลาน้ี จะไดรับการจับมือครอบอยางจริงจังและถือวาเปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือในแวดวงดนตรีไทย ในแง
ฝมือและประสบการณถึงข้ันบรรเลงเพลงหนาพาทยไหวครูไดและการครอบท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การครอบและมอบโองการไหวครูสําหรับผู
ท่ีมีความเหมาะสมในการสืบทอดการประกอบพิธีไหวครูตอไป ซ่ึงพิธีกรผูท่ีจะทําการครอบ จะตองเปนผูพิจารณาและอนุญาต ตาม
ความเปนจริงและสมควร ผูไดรับสืบทอดหนาท่ีพิธีกรคนใหมน้ี สามารถประกอบพิธีไหวครูไดเองตอไป และอาจจะตองปฏิบัติหนาท่ี
เฉพาะกิจ คืออานโองการหรือครอบแทนครูผูประสิทธ์ิประสาทโองการในบางโอกาสท่ีไดรับมอบหมาย 
 

น่ันคือ บทบาทหนาท่ีของพิธีกรท่ีไมรูจักจบส้ิน ตราบใดท่ีพิธีกรรมไหวครูดนตรีไทย ยังเปนท่ียอมรับและประพฤติปฎิบัติใน
วงการดนตรีไทยอยางจริงจังตลอดมาและตลอดไป 
 



ส่ิงท่ีนาสนใจเม่ือมองภาพรวมของงานไหวครูดนตรีไทย ในลักษณะเปรียบเทียบกับไหวครูท่ีเปนตํารับของกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่ีพบเห็นกันตามโรงเรียน วิทยาลัย หรือตามมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีมีการเกณฑนักเรียนทําพานพุมกันอยางสวยงาม สถาน
ศึกษาหลายๆแหงมีการประกวดความงามความเกของพานท่ีประดิษฐข้ึนมา และคัดเลือกเอานักเรียนหนาตาสะสวยเปนตัวแทนบรรดา
นักเรียนท้ังหลายถือพานไหวครูมามอบแดคณาจารยตามวันเวลาท่ีนัดหมาย ซ่ึงโดยมากจะทํากันในชวงวันพฤหัสบดีตนๆของภาคการ
ศึกษาแรก  

เม่ือถึงวันเวลาไหวครู เหลานักเรียนท้ังหลายก็จะรวมเปลงวาจา ปาเจราจริยาโหติ กันอึงม่ี แลวเอาพานพุมดอกไมมาหมอบ
กรานวานไหวครูผูใหญ (ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน) ซ่ึงน่ังเดนเปนสงาอยูทามกลางผองบริวารและความสงบสํารวม
ของสถานท่ี สถานศึกษาบางแหงท่ีแปลกหนอย ก็มีการนําวงปพาทยมาบรรเลงเพลงสาธุการท่ีเปนเพลงรวมอยูในชุดโหมโรงเชาโหมโรง
เย็น (ไหวพระ) หรือนางนาค (ทําขวัญ) มาใชสรางบรรยากาศระหวางท่ีขบวนนักเรียนนําดอกไมธูปเทียนมาวางคารวะแถวคณาจารยท่ี
น่ังเรียงรายรับไหวอยูดานหนา  
 

ปรากฏการณจากงานไหวครูตํารับกระทรวงศึกษาฯ ท่ีไหวครู "บุรพคณาจารย" และ "ทานผูประสาทวิชาแกขาในกาลปจจุบัน
" และยังได "กอเกิดประโยชนศึกษา-อบรมจริยา" โดยท่ีขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหครูเหลาน้ันมีความผาสุข ไรภัยอันตรายใดๆ 
นับวาเปนส่ิงท่ียังตองการคําอธิบายจากสังคมไทยในปจจุบันอยูมาก นาสังเกตวากระบวนการไหวครูตามโรงเรียนน้ี จะมีการฝกซอม
ทองบทไหวครูและการนัดหมายหยุดเรียนเพ่ือใหครูและนักเรียนมารวมงานกัน ไมทราบแนชัดวากระบวนการไหวครูเชนน้ี ได"ให"อะไร
กับครูและนักเรียนท่ีรวมประกอบพิธีกรรมอยางจริงจังบาง รวมท้ังส่ิงท่ีพวกเขาเหลาน้ัน ได"รับ"จากผลของพิธี เร่ืองเหลาน้ียังขาดการ
ศึกษาและประเมินผลกันอยางจริงจัง มักจะไปหยุดตรงคําตอบกันในความรูสึกอ่ิมเอมกับคําวาเอกลักษณวัฒนธรรมไทยกันถายเดียว 
และไมรูวาจะมีใครชวยต้ังคําถามจากปรากฏการณเชนน้ีได 
 

จากการไหวครูในระดับสถานศึกษาตางๆ เม่ือมองยอนกลับไปสูการไหวครูดนตรีไทยท่ีเปนธรรมเนียมประพฤติกันมา ดังท่ีได
กลาวไวต้ังแตตน ก็คงจะย่ิงเห็นขอแตกตางไดหลากหลายย่ิงข้ึน  

การท่ีมีการจัดงานไหวครู มีพิธีกรซ่ึงเปนใครสักคนมาอานโองการนําไหวครูน้ัน ตามเน้ือหาสาระแลวเราไหวอะไรกันแน แม
จะไมเขาใจภาษาไทยปนแขกท่ีพิธีกรทานกลาวนํา แมจะไมเห็นภาพเทวดาแขกท่ีมาปรากฏกายพรอมการบรรเลงเพลงหนาพาทย แตก็
ยังพอท่ีจะสังเกตไดวา ส่ิงท่ีงานไหวครูดนตรีไทยกําลังปฎิบัติอยูน้ัน ไดนําเอาบรรดาเคร่ืองดนตรีไทยตางๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
บรรเลงและการผลิตเขามาประกอบอยูในมณฑลพิธี เราไดไหวเคร่ืองมือตางๆซ่ึงถือวาน่ันคือ "ครู" ท่ีสําคัญอยางย่ิงของนักดนตรีหรือผู
ประกอบกิจการทางศิลปะ  

กระบวนการไหว แมจะไมไดมี "ครู"มาน่ังใหไหวเชนเดียวกับตามสถานศึกษา แตก็เปนท่ีเขาใจไดวา ข้ันตอนตางๆท่ีอยูใน
พิธีกรรมท้ังหมด ต้ังแตการเตรียมงาน การจัดสถานท่ีไหวครู เคร่ืองไหวครู พิธีสงฆ พิธีไหวครู การจับมือ การครอบครู การบรรเลง
เพลงหนาพาทย การบรรเลงถวายมือ และบทบาทของพิธีกร ต้ังแตตนจนจบพิธีกรรม ส่ิงท้ังหลายเหลาน้ี ประมวลข้ึนมาเปนหลักวิชา
ของครูดนตรีไทย เปนหลักการท่ีคอยๆสรางตัวเองข้ึน ทามกลางเง่ือนไขตางๆ และเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมหรือเจตนารมณ
ของการไหวครูน้ันๆ 
 

นักดนตรีไทยท่ีรัก  
ถึงวันน้ี คุณตอบตัวเองไดบางหรือยังวา 
ไหวครูดนตรีไทย เร่ืองจริงไหม 
ไหวครู  ไหวใคร  ใครไหว  ไหวทําไม  ทําไมตองไหว 

 
ชวยบอกผมที 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
อานันท  นาคคง,  
๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖;๑๓ กันยายน ๒๕๓๘ 


