พิธีไหว้ ครู และครอบครู นาฏศิลป์ไทย
นุชนาฏ ดีเจริญ *
…ศิ ษย์เมื อ่ ได้รบั การอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบพิธีไหว้ครู และครอบครู ได้แล้ว จะต้อง
ปฏิ บตั ิ ตนให้ตงั้ อยู่ในพรหมวิ หารอย่างครบถ้วน จะยึดมัน่ อยู่เสมอว่า ถ้าครู ผมู้ อบให้ยงั มีชีวิตอยู่
และสามารถประกอบพิ ธีได้ ตนเองจะไม่ประกอบพิ ธีนอกจากครู จะอนุญาต…
--------------------------------------------------------------------------------------------

“….ศรี ศรี วนั นี ้เป็ นวันดี ขอให้ เจริญศรี สขุ สวัสดิ์ ตังใจปฏิ
้
พทั ธิ์ นมัสการพระชินสีห์ ยอกร
ขึ ้นเหนือเกล้ า ประณตนิ ้วดุษฎี คุณพระปกเกศี ทุกคํา่ เช้ าและเพลางาย อนึง่ ข้ าจะไหว้ พระอิศวร
พระนารายณ์ เทพ และเทวดาทังหลาย
้
ทังบิ
้ ดามารดา คุณครูบาอาจารย์ที่ทา่ นได้ สงั่ สอนมา ขอ
คุณครูจงรักษาให้ ข้าพเจ้ าอยูเ่ ย็นเป็ นสุข… พุทโธสวัสดีมีชยั ธัมโมสวัสดีมีชยั สังโฆสวัสดีมีชยั ”
บทไหว้ ครูข้างต้ นนี ้คงจะเป็ นที่ค้ นุ เคยของผู้คนในแวดวงนาฏศิลป์และดนตรี ไทย รวมไปถึง
ศิลปิ น ดาราต่างๆ ที่เคยเข้ าร่วมพิธีไหว้ ครูมาก่อน การไหว้ ครูเป็ นวัฒนธรรมของชาวไทย ที่ยดึ ถือ
ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ พิธีไหว้ ครู นาฏศิลป์ไทยก็เช่นกันเป็ นพิธีที่ศิษย์ สาขานาฏศิลป์ไทยพึง
กระทํา ต่อ ครู อาจารย์ แ ละผู้มี พ ระคุณ เป็ นข้ อปฏิ บัติที่ ได้ รับการปลูก ฝั ง ให้ มี อ ยู่ใ นจิ ต ใจของ
ศิษย์ ทุกคน ที่จะแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์ด้วยการบวงสรวงบูชา ดังเห็นได้ จากการ
กําหนดให้ ประกอบพิธีไหว้ ครู ในขัน้ ตอนของการเรี ยน ซึ่งเรี ยกว่าการคํานับครู โดยครู ผ้ ูใหญ่
จะเป็ นผู้กําหนดวัน ซึง่ ส่วนใหญ่จะกําหนดวันพฤหัสบดีเป็ นวันประกอบพิธี โดยอัญเชิญศีรษะครู
้ ชา ครูผ้ ใู หญ่
ที่สําคัญ เช่น พระภรตฤษี และพระพิราพ จัดตังในที
้ ่อนั ควร มีดอกไม้ ธูปเทียนตังบู
กล่าวนําให้ ผ้ จู ะเข้ ามาเป็ นศิษย์ ถวายดอกไม้ ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาครู จากนันจะ
้
คัดเลือกศิษย์ใหม่แยกตามประเภทของตัวละคร ( พระ นาง ยักษ์ ลิง ) และจับมือให้ หดั รํ าเป็ น
ปฐมฤกษ์ ( ท่าแรกที่หดั รํ า คือ ท่าถวายบังคม ) จากนันแต่
้ ละฝ่ ายก็จะแยกไปฝึ กหัดกับครูของตน
การไหว้ ครูในลักษณะนี ้ยังนิยมจัดในการซ้ อมการแสดงที่สาํ คัญๆอีกด้ วย โดยจัดเป็ นการภายในเฉพาะ
ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเท่านัน้

*

รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อศิษย์เรี ยนสูงขึ ้น ถึงระดับที่จะต้ องต่อเพลงหน้ าพาทย์ ก็จะต้ องเข้ าพิธีเพื่อต่อเพลงหน้ าพาทย์
ซึ่ง อยู่ใ นภาคพิ ธี ครอบครู ผู้ป ระกอบพิธี จ ะเป็ นผู้ครอบศีรษะครู ที่ สํา คัญให้ กับศิษ ย์ ที ล ะคน
พร้ อมทัง้ ประสาทพรมงคล โดยการครอบของฝ่ ายนาฏศิลป์ ผู้ประกอบพิธีเป็ นผู้ครอบศีรษะ
พระภรตฤษี พระพิราพ และเทริ ดให้ ศิษย์ พร้ อมทัง้ เจิมจุณให้ ใบไม้ มงคลทัดหูแล้ วประพรม
นํ ้าพระพุทธมนต์
ศีรษะโขนทัง้ 3 ศีรษะที่ใช้ ครอบมีความหมายตามตํานานนาฏยศิลป์ที่เชื่อถือกันมา ดังนี ้
1. พระภรตฤษี เป็ นครูท่านแรกที่จดจําท่ารํ าของพระอิศวรที่ลงมาถ่ายทอดใน
โลกมนุษย์ และเป็ นผู้แต่งตํารานาฏยศาสตร์ ขึ ้น
2. พระพิราพ เป็ นปางหนึง่ ของพระอิศวรผู้ให้ กําเนิดการฟ้อนรํา
3. เทริ ด เป็ นสัญลักษณ์ของละครแบบแรก คือ ละครโนราห์ หรื ออีกความหมาย
ั้
การครอบด้ วยเทริ ดจึงเท่ากับว่า
หนึง่ คือ เทริ ด เป็ นเครื่ องประดับศีรษะที่ใช้ ได้ ทงพระและนาง
รับบทบาทได้ ทงพระและนาง
ั้
เมื่อศิษย์เรี ยนสูงขึ ้นและพร้ อมที่จะถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ได้ จะต้ องเข้ าร่วมพิธี
ไหว้ ครูในพิธีรับมอบ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการครอบ เมื่อผู้ประกอบพิธีครอบศีรษะต่าง ๆ ให้ แล้ ว
จะมอบกําอาวุธ บางครัง้ เรี ยกว่า เครื่ องโรง ประกอบด้ วย อาวุธที่ใช้ ในการแสดง เช่น หอก ดาบ
กระบองเงาะ พลอง ศร พระขรรค์ จักร คทา ตรี ไม้ คลี ฯลฯ มัดรวมเป็ นกํา ส่งมอบให้ กบั ศิษย์
พร้ อมทังประสาทพรและอนุ
้
ญาตให้ เป็ นครูถ่ายทอดให้ กบั ศิษย์รุ่นต่อไปได้
การไหว้ ครูนาฏศิลป์ดังที่กล่าวมาแล้ ว เป็ นพิธีที่ศษิ ย์นาฏศิลป์ทุกคนจะต้ องเข้ าร่วม
ั้
นอกจากนี ้ยังมีพธิ ีไหว้ ครู
พิธีจนกว่าจะจบการศึกษาออกมาเป็ นครูหรื อเป็ นศิลปิ นตามที่ตงใจ
นาฏศิลป์ที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องมีความรู้ความสามารถทางด้ านนาฏศิลป์อยูใ่ นขันสู
้ ง อีกทังเป็
้ นชายที่
บวชเรี ยนแล้ ว มีคณ
ุ วุฒิ วัยวุฒิ เป็ นครูผ้ ใู หญ่ จึงจะได้ รับการสอน ก่อนการสอนก็จะประกอบพิธี
ไหว้ ครูแล้ วจึงต่อท่ารํ าเพลงหน้ าพาทย์องค์พระพิราพซึง่ เป็ นเพลงหน้ าพาทย์สงู สุดทังทางดนตรี
้
และนาฏศิลป์
นอกจากนี ้ ยังมีพิธีไหว้ ครูเพื่อเป็ นผู้ประกอบพิธีไหว้ ครู โขน ละคร หรื อรับมอบให้ เป็ น
ผู้ประกอบพิธีตอ่ ไป เป็ นส่วนหนึง่ ของการครอบ เมื่อเสร็จสิ ้นพิธีครอบและรับมอบแล้ ว ผู้ประกอบพิธี
ให้ ศษิ ย์ที่มีความสามารถ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามขนบบัญญัติ ให้ เข้ ารับการประกอบพิธีครอบ
และมอบตําราอุปกรณ์ในการประกอบพิธี พร้ อมทังประสิ
้
ทธิ์ประสาทกรรมสิทธิ์ และพรมงคลให้
ในท่ามกลางครูผ้ ใู หญ่หลาย ๆ ท่าน

การประกอบพิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทย ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 3 ภาค คือ
1. ภาคพิธีสงฆ์ เริ่มพิธีด้วยการสวดมนต์เย็นในวันพุธ ครูและศิษย์ที่เข้ าร่วมพิธีทกุ ท่าน
เตรี ยมดอกไม้ ธูปเทียนมาบูชาพระ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็ จแล้ ว ประพรมนํ ้ามนต์ให้
ผู้เข้ าร่วมพิธี ต่อจากนันในเช้
้
าวันพฤหัสบดีจะทําการทําบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมนํ ้ามนต์ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมพิธี ถือเป็ นการเสร็จพิธีสงฆ์
2. ภาคพิธีไหว้ ครู หลังจากประกอบพิธีสงฆ์เสร็จแล้ วจึงเริ่ มประกอบพิธีไหว้ ครูในขันตอน
้
ต่อไปนี ้
การบูชาพระรั ตนตรั ย กําหนดให้ จดั ที่บูชาพระพุทธรู ปไว้ ทางขวาของสถานที่
ประกอบพิธี แยกต่างหากจากมณฑลพิธีไหว้ ครู เนื่องจากเครื่ องสังเวยกระยาบวช
นานาชนิด บางอย่างเป็ นอบายมุขในพุทธศาสนา เช่น เหล้ า และอาหารสด
คาวที่เป็ นของ ดิบ
2.2 การบูชาครู หลังจากบูชาพระรัตนตรัยแล้ ว ผู้ประกอบพิธีจดุ เทียนชัย เทียนทองและ
เทียนเงิน (ปั จจุบนั ให้ เกียรติประธานในพิธีเป็ นผู้จดุ ) เสกนํ ้าพระพุทธมนต์แล้ วเรี ยก
เพลงหน้ าพาทย์สาธุการ บูชาเทพยดาและครู ปัธยายด้ วยบทบูชาสลับกับการเรี ยก
เพลงหน้ าพาทย์ ( เพลงหน้ าพาทย์ คือ เพลงที่ใช้ ประกอบกิริยาอาการของ คน สัตว์
สิง่ ของ หรื อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ ง ๆ ) โดยแยกบูชาครูเป็ น 4 ขันตอนคื
้
อ
2.2.1 บูชาเทพทางด้ านนาฏศิลป์ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพิฆเนศ
พระอินทร์ และเทพอื่น ๆ
2.2.2 บูชาดุริยเทพที่สําคัญ คือ พระประคนธรรพ ครูปัธยายต่าง ๆ สุดท้ ายบูชา
พระพิราพ
2.2.3 สรงนํ ้าเทวรูป โดยเชิญเทวรูปต่าง ๆ ลงในถาด ครูและศิษย์สรงนํ ้าเทวรูป
ด้ วยสังข์แล้ วเจิมจุณ ผู้ประกอบพิธีนํานํ ้าที่สรงไปประพรมให้ กบั ศิษย์
(ปั จจุบนั นํานํ ้าสรงเทวรูป ไปใส่รวมในนํ ้าพระพุทธมนต์ที่เสกไว้ ตอนแรกส่วน
หนึง่ อีกส่วนหนึง่ นําไปประพรมหน้ าโขนในมณฑลพิธี)
2.2.4 ถวายเครื่ องสังเวย ครูและศิษย์ยกเครื่ องสังเวยทังหมด
้
แล้ วรํ าถวายในเพลง
หน้ าพาทย์เชิด แล้ ววางเครื่ องสังเวยหันหน้ าเข้ าที่บชู า ปี่ พาทย์ทําเพลงนัง่ กิน
เซ่นเหล้ าเสร็จแล้ วผู้เข้ าร่วมพิธีรําเพลงหน้ าพาทย์โปรยข้ าวตอก เป็ นการบูชา
เทพยดา ครู อาจารย์

3. ภาคพิธีครอบครู เป็ นขันตอนพิ
้
ธีกรรมที่ดําเนินติดต่อกันจากพิธีไหว้ ครู จนเป็ นที่
เข้ าใจกันว่า เมื่อเอ่ยถึงพิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทย ย่อมรวมถึงพิธีครอบหรื อการครอบครูด้วย ผู้ประกอบ
พิธีจะนําศีรษะครูหรื อหัวโขนสําคัญครอบลงบนศีรษะเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายดังนี ้
1. อนุญาตให้ เรี ยนเพลงหน้ าพาทย์ชนสู
ั้ ง
2. อนุญาตให้ เป็ นครูสอนผู้อื่นได้ จึงเรี ยกว่ารับมอบ
ภาคพิธีครอบครู เริ่ มด้ วยผู้ประกอบพิธีสมมติตนเป็ นพระภรตฤษี เข้ าสู่มณฑลพิธีด้วย
เพลงหน้ าพาทย์เสมอเถร หลังจากพิธีครอบ – รับมอบ ในตอนท้ ายเป็ นการส่งครูกลับทิพยวิมาน
พระภรตฤษีกลับออกไปด้ วยหน้ าพาทย์พราหมณ์ออก ปี่ พาทย์ทําเพลงกราวรํ า เป็ นเสร็ จพิธี
ในการประกอบพิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทยนอกจากความสําคัญของพิธีทงั ้ 3 ภาคดังกล่าว
แล้ ว ยังมีองค์ประกอบของพิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทย ที่สําคัญอีก 2 ส่วน คือ
1. ส่ วนของพิธีกรรม แบ่งได้ ดงั นี ้
1.1 วันที่นิยมประกอบพิธีไหว้ ครู กําหนดให้ เป็ นวันพฤหัสบดีวนั เดียวเท่านัน้
1.2 เดือนที่นิยมประกอบพิธีไหว้ ครู ให้ ประกอบพิธีไหว้ ครู – ครอบ ในเดือนคู่ คือ เดือน 2
เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 ส่วนเดือนคี่ที่นิยมประกอบพิธีไหว้ ครู คือ เดือน 9
เพราะถือว่า เลข 9 เป็ นเลขมงคลของไทย ในบางครัง้ นิยมระบุวนั ทางจันทรคติ คือ วันที่เป็ น
ข้ างขึ ้น ถือว่าเป็ นวันฟู เป็ นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรื อง
1.3 การจัดมณฑลพิธี นิยมจัดเป็ น 3 ส่วน คือ
1.3.1 มณฑลพิธีสําหรับสังเวยบูชาเทพยดา ครู อาจารย์ทางฝ่ ายนาฏศิลป์ จัดตังเป็
้ น
อัฒจันทร์ ใหญ่เชิญศีรษะโขนจัดตังลดหลั
้
น่ ตามความสําคัญ
1.3.2 มณฑลพิธีสําหรับบูชาพระรัตนตรัย ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็ นประธานอยู่
ทางขวามือของมณฑลพิธีบชู าเทพยดา ครูอาจารย์ทางฝ่ ายนาฏศิลป์
1.3.3 มณฑลพิธีสาํ หรั บบูชาเทพยดา ครู อาจารย์ ทางฝ่ ายดุริยางค์ และเป็ นที่ตงั ้
ของวงปี่ พาทย์ที่ใช้ บรรเลงประกอบพิธี ในปั จจุบนั นิยมจัดมณฑลพิธีในข้ อ 1.3.1
ยกเว้ นตะโพนซึง่ ดุริยางคศิลปิ นเชื่อว่าเป็ นที่สงิ สถิตของพระประคนธรรพจะต้ อง
จัดผ้ าขาวปูรองตะโพน และมีผ้าขาวยาว3 เมตร พับตามยาวแล้ วพันรัดอก
ตะโพนเรี ยกว่า “ผ้ ารัดอก” พร้ อมทังดอกไม้
้
ธูปเทียนบูชาโดยเฉพาะ

1.4 การจัดตังศี
้ รษะโขน แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง โดยมีจดุ ประสงค์ในการประกอบพิธี ดังนี ้
1.4.1 การจัดอย่างย่อ ใช้ ในโอกาสต่าง ๆ ได้ แก่ การไหว้ ครูเมื่อเริ่ มเรี ยน (คํานับครู)
การไหว้ ครูเพื่อซ้ อมการแสดงที่สําคัญ ๆ ซึง่ พิธีนี ้จัดเป็ นการภายในเฉพาะผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องจํานวนไม่มากนัก
การจัดตังศี
้ รษะโขน จัดเฉพาะศีรษะโขนที่สาํ คัญ ได้ แก่ ศีรษะพระภรตฤษี มีลกั ษณะเป็ น
หน้ าชายแก่ที่มีลกั ษณะใจดี ซึง่ นาฏศิลปิ นเคารพนับถือในฐานะครูคนแรก ศีรษะพระพิราพ เป็ น
หน้ ายักษ์ โล้ น สีดํา หรื อสีมว่ งแก่ ปากแสยะ ตาจระเข้ นาฏศิลปิ นเคารพนับถือในฐานะเป็ นผู้ให้
กําเนิดการรํ า โดยให้ พระภรตฤษี ตงอยู
ั ้ ท่ างขวาของที่บชู า พระพิราพตังอยู
้ ท่ างซ้ าย และเชิญ
ภาพถ่ายครูทา่ นสําคัญที่ลว่ งลับไปแล้ วพร้ อมทังเครื
้ ่ องบูชา ดอกไม้ ธูป เทียน และอาจมีเครื่ อง
สังเวยเล็กน้ อย เช่น ผลไม้
สําหรับผู้นําในการประกอบพิธีไหว้ ครูแบบนี ้ไม่มีกฎเกณฑ์โดยเฉพาะ แต่เท่าที่ปฏิบตั ิ
สืบกันมาใช้ ครูอาวุโส จะเป็ นหญิงหรื อชายก็ได้ เป็ นผู้นําการไหว้ ครู
1.4.2 การจัดอย่างเต็มพิธี เป็ นการไหว้ ครูที่มีพิธีครอบ ซึง่ จะต้ องจัดตามแบบแผนที่มี
มาแต่โบราณ คือ จัดตังโต๊
้ ะเป็ นอัฒจันทร์ ใหญ่ สูง 4 ชัน้ แล้ วปูด้วยผ้ าขาว
ขลิบริมแดง เชิญศีรษะโขนจัดตังตามลํ
้
าดับความสําคัญ ดังนี ้
ชัน้ ที ่ 1 พระมหาเทพทัง้ 3 ได้ แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม โดย
พระอิศวรอยูต่ รงกลาง พระนารายณ์อยูด่ ้ านขวา และพระพรหมอยูด่ ้ านซ้ าย
ชัน้ ที ่ 2 เทพสําคัญทางด้ านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ได้ แก่ พระอินทร์
พระพิฆเนศ พระประคนธรรพ พระปั ญจสิงขร พระวิษณุกรรม พระพิราพ พระภรตฤษี
พระฤษีกไลโกฏ เทพนพเคราะห์ โดยตังพระพิ
้
ฆเนศและพระวิษณุกรรมอยูต่ รงกลาง
พระอินทร์ พระประคนธรรพ พระภรตฤษี พระฤษีกไลโกฏ อยูท่ างขวา พระปั ญจสิงขร
พระพิราพ เทพนพเคราะห์ อยูท่ างซ้ าย
ชัน้ ที ่ 3 ศีรษะโขนที่ใช้ ในการแสดง ตลอดจนอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ นาฏศิลปิ น
เคารพนับถือ ในฐานะครูที่จะต้ องกราบไหว้ บชู า แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ด้ านขวาของมณฑลพิธี จัดตังศี
้ รษะโขน พระราม พระลักษณ์ พระพรต
พระสัตรุด พญาวานร สิบแปดมงกุฏ และวานรบริวาร
ด้ านซ้ ายของมณฑลพิธีจดั ตังศี
้ รษะโขน อสูรพรหมพงษ์ อสูรพงษ์
รากษส สัมพันธมิตรกรุงลงกา บริวารอสูร

ตรงกลาง จัดตังศี
้ รษะโขน นรสิงห์ เงาะ ช้ างเอราวัณ และศิราภรณ์
ประเภทต่าง ๆ เช่น ชฎา มงกุฎ รัดเกล้ า กระบังหน้ า ปั นจุเหร็จ และกําอาวุธต่าง ๆ
(เครื่ องโรง) ใช้ สําหรับการรับมอบ
ชัน้ ที ่ 4 จัดวางเครื่ องสังเวยต่าง ๆ
1.5 การจัดตังเครื
้ ่ องสังเวย เครื่ องกระยาบวช และเครื่ องใช้ ในพิธี ตามโบราณนิยมจัด
ตามฐานะของงาน เช่น ถ้ าเป็ นพิธีหลวงจะจัดตังเครื
้ ่ องคู่ ซึง่ ประกอบไปด้ วยสิง่ ของต่าง ๆ
อย่างละ 2 สํารับ จํานวน 3 คู่ ( เครื่ องดิบ 1 คู่ เครื่ องสุก 2 คู่ ) แต่ในปั จจุบนั ระเบียบปฏิบตั ิ
ของกรมศิลปากรนิยมจัดเครื่ องสังเวย 2 คู่ ( เครื่ องดิบ 1 คู่ เครื่ องสุก 1 คู่ ) แต่ถ้าหากเป็ น
งานพิธี หรือพระราชพิธีครัง้ สําคัญยังคงใช้ รูปแบบปฏิบตั ติ ามแบบโบราณ คือ เครื่ องสังเวย
กระยาบวช 3 คู่
หลักเกณฑ์การจัดวางนัน้ ในปั จจุบนั ให้ จดั เป็ น 2 ฝ่ าย คือ เครื่ องดิบตังไว้
้ ทางที่บชู า
ฝ่ ายอสูร (ด้ านซ้ าย) ส่วนของสุกเป็ นของเทพและครูฝ่ายมนุษย์ (ตังไว้
้ ทางด้ านขวา) เครื่ อง
กระยาบวชตังไว้
้ ตรงกลางระหว่างของดิบ – สุก นอกจากนันยั
้ งต้ องจัดเครื่ องสังเวยทุกชนิดให้
หันหน้ าออกจากที่บชู า เมื่อยังมิได้ กล่าวถวาย และเมื่อกล่าวถวายแล้ วให้ กลับหันหน้ าเครื่ อง
สังเวยเข้ าสูท่ ี่บชู า
ั ้ เริ่มประกอบพิธี ซึง่
การจัดวางเครื่ องสังเวย มี 2 แบบ คือ จัดวางเครื่ องสังเวยไว้ ตงแต่
เป็ นระเบียบปฏิบตั ใิ นพิธีไหว้ ครูพิธีหลวงซึง่ ยังคงปฏิบตั อิ ยูใ่ นปั จจุบนั และยกเครื่ องสังเวยออก
มาถวายในตอนถวายเครื่องสังเวย ด้ วยเพลงหน้ าพาทย์ชบุ ซึง่ เป็ นรูปแบบของพระยานัฏกานุรักษ์ ( ทองดี สุวรรณภารต )
เครื่ องสังเวย 3 คู่ ประกอบด้ วย
1. หัวหมูดบิ มีหาง ขา ลิ ้น ประกอบครบตัว
2. หัวหมูสกุ มีหาง ขา ลิ ้น ประกอบครบตัว
3. เป็ ด ไก่ดบิ มีเครื่ องในพร้ อม
4. เป็ ด ไก่สกุ มีเครื่ องในพร้ อม
5. ปูทะเล ปลา กุ้งดิบ อย่างละ
6. ปูทะเล ปลา กุ้งสุก อย่างละ
7. เครื่ องในสุกรดิบ อย่างละ
8. เครื่ องในสุกร สุก อย่างละ
9. ไข่ดบิ 9 ฟอง
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10. ไข่สกุ 9 ฟอง
11. ปลาช่อนแป๊ ะซะ ( ไม่ขอดเกล็ด )
พร้ อมนํ ้าพริกเผา นํ ้าส้ ม
12. ปลาช่อนดิบ
13. บายศรี ปากชาม
14. มะพร้ าวอ่อน
15. กล้ วยนํ ้า ( กล้ วยนํ ้าไท )
16. ขนมต้ มแดง
17. ขนมต้ มขาว
18. ขนมหูช้าง
19. ขนมเล็บมือนาง
20. ขนมข้ าวแขก
21. ทองหยิบ
22. ทองหยอด
23. ฝอยทอง
24. ขนมหม้ อแกง ฟั กทองแกงบวด
25. กับข้ าวแขก ( ข้ าวหมกไก่ โรตี แกงมัสมัน่ )
26. ขนุน
27. ผลไม้ 7 ชนิด ใส่โตก หรื อ พาน
28. เผือก มัน หรื อผลไม้ ป่า
29. สุรา ( 28 ดีกรี )
30. หมากพลู บุหรี่ กัญชา ไม้ ขีดไฟ
31. นํ ้าเปล่า นํ ้าชา กาแฟ อย่างละ
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เครื่ องใช้ ในพิธีประกอบด้ วย
1. เทียนชัย ( เทียนขี ้ผึ ้งแท้ หนัก 9 บาท )
1 เล่ม
2. เทียนเงิน เทียนทอง ( เทียนขี ้ผึ ้งแท้ ปิ ด เงิน – ทอง )
หนัก 4 บาท หรื อ 6 บาท อย่างละ
1 เล่ม
9 เล่ม
3. เทียน หนัก 1 บาท

4. ธูปหอมห่อใหญ่
2 ห่อ
5. ขันข้ าวตอก ดอกไม้ ขันใหญ่
2 ขัน
6. บาตรนํ ้ามนต์ บรรจุมะกรูดผ่าซีก 3 ลูก ฝั กส้ มป่ อย 3 ฝั ก
ใบไม้ มงคล ( ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบมะตูม หญ้ าแพรก ดอกมะเขือ )
มัดเป็ นช่อ เท่ากับจํานวนผู้รับครอบ
7.สังข์ โถแป้งกระแจะจันทน์ ผ้ าห้ อยหน้ าครู นํ ้าอบ นํ ้าปรุง นํ ้ามันจันทน์
ทองคําเปลว
1.6 ผ้ าห้ อยหน้ าครู ประเมษฐ์ บุณยะชัย ได้ ให้ รายละเอียดไว้ วา่ เป็ นอุปกรณ์หนึง่ ที่ใช้
บูชาครูในพิธีไหว้ ครู เป็ นผ้ าขนาดเล็ก ขนาด 1 นิ ้ว คูณ 1.5 นิ ้ว มีขนาดใหญ่กว่านี ้ได้ เล็กน้ อย
ชายด้ านล่างเย็บริ มติดพูม่ ีเชือกคล้ องใช้ สําหรับบูชาครู โดยห้ อยที่ศีรษะโขน เครื่ องดนตรี และ
้ ป แต่เดิมผ้ าห้ อยหน้ าครูเป็ นสีชมพู แม้ ในพระราชพิธีไหว้
อุปกรณ์การแสดงต่าง ๆ รวมทังเทวรู
ครู และครอบโขน ละคร และปี่ พาทย์ครัง้ ใหญ่ พ.ศ. 2457 ก็กล่าวว่าใช้ ผ้ าสีชมพู แต่ในปั จจุบนั
ใช้ ผ้าห้ อยหน้ าครูสีแดง
การบูชาด้ วยผ้ านี ้ สันนิษฐานว่าสืบเนื่องมาจากการปฏิบตั บิ ชู าด้ วยการอาบนํ ้า
ประแป้ง และแต่งตัวให้ กบั สิง่ ที่เคารพบูชา ทังที
้ ่เป็ นสิง่ ของหรื อบุคคล เช่น การอาบนํ ้า
แต่งตัวด้ วยเสื ้อผ้ าชุดใหม่ให้ กบั บุพการีท่ีเคารพในเทศกาลสําคัญเช่นตรุษสงกรานต์ เป็ นต้ น
ในการประกอบพิธีไหว้ ครูและครอบครูยงั คงมีวิธีการปฏิบตั บิ ชู าดังกล่าวในขันตอน
้
ของการสรงนํ ้าเทวรู ป ประพรมนํ ้ามนต์ เปรี ยบได้ กบั ขันตอนของการอาบนํ
้
้า การจุณเจิมด้ วย
แป้งกระแจะจันทน์ เปรี ยบได้ กบั ขันตอนของการประแป
้
้ ง ส่วนการเปลี่ยนผ้ าห้ อยหน้ าครูผืนใหม่
เปรี ยบได้ กบั การนุง่ ห่ม หรื อการแต่งตัวนัน่ เอง (ประเมษฐ์ บุณยะชัย.2540: 153)
1.7 วงปี่ พาทย์ ประกอบพิธีไหว้ ครู นาฏศิลป์ไทย ใช้ วงปี่ พาทย์ เครื่ องห้ า หรื อเครื่ องคู่
เพื่ อ บรรเลงเพลงหน้ า พาทย์ สํา คัญตามที่ ผ้ ูป ระกอบพิธี เ ป็ นผู้เ รี ย กให้ บรรเลง และผู้บ รรเลง
จะต้ องเป็ นนักดนตรี ชนครู
ั ้ เนื่องจากเพลงหน้ าพาทย์ที่ใช้ ในพิธีไหว้ ครูเป็ นเพลงที่มีความสําคัญ และ
จัดเป็ นหน้ าพาทย์ชนสู
ั้ ง
ู เช่น
1.8 เงินกํานลบูชาครู เป็ นเงินที่มอบให้ ครูในพิธีไหว้ ครู เงินส่วนนี ้มีจํานวนทวีคณ
6 บาท 12 บาท 24 บาท 36 บาท 108 บาท เป็ นต้ น

1.9 ขันกํานลบูชาครู เป็ นขันที่ใช้ ใส่สงิ่ ของต่าง ๆ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องบูชาครู ประกอบด้ วย
1.9.1 ดอกไม้ มงคล (ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้ าแพรก) หรื อดอกไม้ หอมใส่กระทงที่
มีกรวยครอบเพื่อป้องกันมิให้ เหี่ยวเฉา
1.9.2 ธูป 1 แหนบ เทียน 1 เล่ม ผ้ าขาวสําหรับพอที่จะนําไปตัดเย็บเป็ นเครื่องนุง่ ห่ม
ได้ ปั จจุบนั ใช้ ผ้าเช็ดหน้ าสีขาว 1 ผืน
1.9.3 เงินกํานลบูชาครู
2. ผู้ประกอบพิธีไหว้ ครู เป็ นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในขณะประกอบพิธี
ผู้ประกอบพิธีต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1. เป็ นศิลปิ นชายที่ฝึกหัดเป็ นตัวพระ
2. มีความสามารถทางด้ านนาฏศิลป์ทังในด้
้ านการแสดง และ การสอน เป็ นที่
เคารพนับถือในฐานะ “ครู” ของศิษย์และบุคคลทัว่ ไป
3. อายุไม่ตํ่ากว่า 30 ปี ผ่านการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
4. มีความประพฤติดี ปฏิบตั ติ นอยูใ่ นศีลธรรม มีกิริยาวาจาเรี ยบร้ อย
5.ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โปรดเกล้ าฯ
ทรงแต่งตังหรื
้ อได้ รับมอบกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบพิธีท่านเดิม
ในปั จจุบนั พิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทยจะจัดเป็ นประจําทุกปี ในสถานศึกษาสังกัดกรม
ศิลปากร และสถานศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอนด้ านนาฏศิลป์ ส่วนใหญ่ครูผ้ ปู ระกอบพิธีมกั เป็ น
อาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากรกรุงเทพฯ หรื อจากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร
ซึง่ ถือว่าเป็ นผู้ประกอบพิธีของหลวง ปั จจุบนั มีครูผ้ ปู ระกอบพิธี ที่ยงั คงทําหน้ าที่อยู่ 5 ท่าน คือ
1. ครูสมบัติ
แก้ วสุจริต
2. ครูไพฑูรย์ เข้ มแข็ง
3. ครูวีระชัย
มีบอ่ ทรัพย์
4. ครูศภุ ชัย
จันทร์ สวุ รรณ
5. ครูเผด็จ
พลับกระสงค์
นอกจากนี ้อาจพบเห็นพิธีไหว้ ครูนาฏศิลป์ไทยได้ ในการจัดพิธีไหว้ ครูของศิลปิ นดารา
นักแสดง ซึง่ ผู้ประกอบพิธีมกั จะเป็ นครูผ้ ปู ระกอบพิธีจากกรมศิลปากรเช่นเดียวกัน
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