บทรําพึงรําพันเรื่อง ไหวครูดนตรีไทย ภาค ๑ :
ไหวครู ไหวใคร ใครไหว ไหวทําไม ทําไมตองไหว
อานันท นาคคง
ปรับปรุงจากบทความชื่อเดียวกัน ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือไหวครูดนตรีไทย สาขาดนตรี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๖
(หมายเหตุ : คํารําพึงรําพันตอไปนี้ เปนอาการรําพึงรําพันสวนตัว ที่คอยๆกลายมาเปนตัวหนังสือใหอานกันเลนเย็นๆใจดวยบริสุทธิ
เจตนา หากมีขอความตอนหนึ่งตอนใดไปเกี่ยวพันหรือลวงเกินทานผูหนึ่งผูใด การยอมรับขอผิดพลาดที่เกิดโดยมิไดตั้งใจและการขอ
สมาอภัยยอมสมควรกลาวไวในเบื้องตนนี้ดวย)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ในชวงเขาพรรษา จะเปนชวงที่เหลานักดนตรีไทย ทั้งที่เปนสํานักดนตรีของทางราชการและสํานักดนตรีอิสระโดยทั่วไป รวม
ทั้งตามแหลงสถาบันการศึกษาที่มีการฝกหัดรํ่าเรียนวิชาดนตรีไทย จัดใหมีพิธีไหวครูดนตรีไทยกันขึ้นไมเวนแตละสัปดาห จะเปนวัน
พฤหัสบดีตามความนิยมหรือยกไปเปนวันอาทิตยตามสะดวกก็แลวแต โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อการดํารง ประเพณีพิธีกรรมอันดีงาม
ซึ่งถือเปนการปฎิบัติกันมาตลอดทุกป เพื่อแสดงความบูชาคารวะครูดนตรีไทย ทั้งที่เปนครูเทพ ครูที่ลวงลับไปแลว ครูพักลักจํา ขอสมา
ลาโทษในสิ่งที่ประมาทพลาดพลั้งในอดีต และเพื่อเกิดความเปนศิริมงคลในชีวิต ของการประกอบวิชาชีพดนตรีไทย
ผูที่ไดเคยสัมผัสงานพิธีไหวครู จะรูสึกและรับรูไดถึงบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์งามสงา นาเกรงขาม แวดลอมไปดวย
เสียงของวงปพาทยพิธีบรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบงาน กลิ่นธูปควันเทียน มีการตกแตงสถานที่ดวยเครื่องหอม ดอกไม หัวหมู
บายศรี เครื่องสังเวยทั้งคาวหวานและกระบวนการอัญเชิญเทพยดา ทางดนตรีที่สลับซับซอนของผูประกอบพิธีหลัก ที่หมายเรียกรูกัน
ในหมูชาวดนตรีนาฏศิลปวา "พิธีกร"
พิธีกรในที่นี้ ไมใชพิธีกรตามรายการโทรทัศนหรือโฆษกตามเวทีการแสดงอยางที่เขาใจกัน หากแตเปนครูดนตรีอาวุโส นุงขาว
หมขาว เสื้อผาที่ใชมักจะเปนเสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือเสื้อคอพระราชทานแขนสั้นสีขาว นุงโจงกระเบน มีผาคาดคลองไหล บางทานอาจ
มีสายสิญจนมงคลสวมศีรษะและสายธุรําคลองเฉียงไหลอยางพราหมณดวย พิธีกรที่กระทําพิธีไหวครูดนตรีไทย มักจะเปนนักดนตรีที่
ผานประสบการณในโลกดนตรีมายาวนานจนเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปที่สําคัญคือจะตองผานพิธี "ครอบ" ใหเปน "ครู"เสียกอน และ
ตองไดรับมอบ"โองการไหวครู" หรือ "ตําราไหวครู" จากครูผูใหญกอนหนานี้ ซึ่งจะเลือก"ครอบ"และ "มอบ"ใหแกผูที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมควรแกการ กาวเขามารับชวงเปนพิธีกรรุนตอไปเทานั้น
พิธีกรงานไหวครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง ถือเปนหลักในแวดวงดนตรีไทย ไดแกพิธีกรอาวุโสที่สุดที่เพิ่งจะถึงแกกรรมไปเมื่อ
เดือนสิงหาคมที่ผานมาก็คือครูมนตรี ตราโมท (๑๗ มิ.ย. ๒๔๔๓ - ๖ ส.ค. ๒๕๓๘ สิริรวมอายุ ๙๕ ป) สวนพิธีกรรุนรองลงมาที่ยัง มีชีวิ
ตอยูในปจจุบันนั้น ก็มีหลายทานดวยกัน เชน ครูถวิล อรรถกฤษน, ครูสกล แกวเพ็ญกาศ, ครูบุญยัง เกตุคง, ครูเชื้อ ดนตรีรส, ครู
กาหลง พึ่งทองคํา, ครูประสิทธิ์ ถาวร, ครูจําเนียร ศรีไทยพันธุ, ครูสมภพ ขําประเสริฐ, ครูจิรัส อาจณรงค, ครูศิลป ตราโมท, ครู
อุทัย พาทยโกศล, ครูศิริชัยชาญ ฟกจํารูญ และครูที่มาจากสายนาฏศิลปโขนละครเชน ครูนิ่ม โพธิ์เอี่ยม, ครูม.ร.ว. จรูญสวัสดิ์
สุขสวัสดิ์ และครูทองสุข ทองหลิม เปนตน
ครูแตละทานก็มีตําราที่ไดรับมอบจากครูรุนกอนๆรวมทั้งแบบแผนการไหว การอัญเชิญครู อาจารยทางดนตรีใหเขามารวม
งานพิธี ดวยวิธีการที่แตกตางกันออกไป บางทานก็มีการเรียกเพลงหนาพาทยชั้นสูงประกอบการดําเนินพิธีทุกขั้นตอนอยาง ละเอียด
ละออ บางทานก็เรียกเพียง เพลงหนาพาทยที่สําคัญเพียงไมกี่เพลง บางทานก็อานโองการเฉยๆ โดยไมมีการเรียกเพลงเลย และบาง

ทานก็มีการรายรําหนาพาทยประกอบการดําเนินพิธีดวย เชน รําพราหมณเขา ตอนที่อัญเชิญครูสูมณฑลพิธี รําโปรยขาวตอก ตอน
โปรยขาวตอกดอกไมไปยังศรีษะครูและเครื่องสังเวย
เปนที่นาสังเกตวา รูปแบบของการไหวครูดนตรีที่กระทํากันในปจจุบัน ถาหากไมใชครูอาวุโสของสํานักดนตรีนั้นๆ เปนพิธีกร
ใหกับงานของสํานักดนตรีของตนเองแลว ก็มักจะพบวา มีการเชิญ(หรือนาจะเรียกใหแนวา"วาจาง")ใหพิธีกรเดินทาง ไปประกอบพิธี
ไหวครูใหกับสถาบันและสํานักดนตรีตางๆ โดยมีวงปพาทยที่รูแนวทางของพิธีกรนั้นๆไปรวมบรรเลงเพลงหนาพาทย ประกอบพิธี
บางทีก็ใชวิธีเชิญพิธีกรจากที่อื่น แลวใชวงปพาทยเจาถิ่นบรรเลงประกอบ ซึ่งถาทั้งสองฝายไมคุนเคยและไมเขาใจกัน ผลลัพธก็อาจจะ
เกิดความเสียหายได นอยครั้งนักที่จะไดยินวา เจาของวงดนตรีหรือเจาของเครื่องดนตรีเปนผูไหวเสียเอง
ดังนั้น อาชีพพิธีกรไหวครูสําหรับงานไหวครูดนตรีไทยโดยทั่วไป จึงเปนเรื่องที่ควรติดตามทําความเขาใจใหลุมลึกกันตอไป
เรื่องที่นาสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ในการประกอบพิธีไหวครูในแตละทองที่จะมีรายละเอียดปลีกยอยกันออกไป ทั้งในแง
การจัดเครื่องตั้งสังเวย ตั้งเครื่องดนตรี ตั้งศรีษะครูเทพ ครูยักษและครูษี ที่สําคัญคือ โองการที่พิธีกรใชอานเชื้อเชิญ ครูบาอาจารยให
มารวมงานพิธีนั้น จะมีสํานวนที่หลายหลากกันออกไป มีการระบุนามของเทพยดาชั้นผูใหญและดุริยเทพหลายองค โดยจะมีการบอก
สัญญาณใหวงปพาทยทําเพลงหนาพาทย ตามนามและความหมายของเทพเหลานั้น เชน เมื่อกลาวถึงพระพรหม ก็บรรเลงตระพระ
พรหม เมื่อกลาวถึงพระปรโคนธรรพ พระปญจสิงขร ซึ่งสองทานนี้ถือเปนเทพเจาทางดนตรีที่สําคัญโดยตรง ก็มีเพลงตระพระปรโคน
ธรรพ เพลงตระพระปญจสิงขร เมื่อกลาวถึงพระพิราพ ก็มีเพลงองคพระพิราพ บรรเลงขึ้นเพื่อใหเปน สัญญลักษณแหงการเสด็จมา
เยือนมณฑลพิธีของทาน
หรือเมื่อกลาวถึงการเดินทางมาของเทวดาทั้งหลาย ก็จะใชเพลงกลม เพลงโคมเวียนเปนสัญลักษณของการเขามาถึงเปนตน
พิธีกรบางทานก็รายรําทําทาเปนการสรางบรรยากาศ และเปนการสนับสนุนความศักดิ์สิทธิ์กันยิ่งขึ้นไปอีกดังที่ไดกลาวมาแลว
ตอไปนี้เปนการลําดับกระบวนเพลงหนาพาทยที่ใชในพิธีไหวครู ซึ่งอาจถือเปนกลุมเพลงที่บรรดาพิธีกรสายกรมศิลปากร(หรือ
กลุมที่ไดรับมอบสิทธิจากครูมนตรี)มักจะเรียกขานกัน [หมายเหตุ : บางแหงบางทานอาจมีความคลาดเคลื่อนออกไปจากนี้ เนื่องดวยขอ
แมและเงื่อไขตางๆกันไป]
๑. อัญเชิญเทวดา - สรรเสริญพระพุทธคุณ - ทํานํ้ามนตครู - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทบูชาพระรัตนตรัย (สาธุการ)
๓. บทบูชาพระรัตนตรัย - คุณบิดามาดา - ครูอาจารย - สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (สาธุการกลอง)
๔. บทบูชาพระภูมิเทวดาและบุรพคณาจารยทั้งหลาย บทบูชาครูษีชีพราหมณ บูชาโขนละคร
(ตระสันนิบาต พราหมณเขา โหมโรงเย็น)
๕. บทบูชาพระอิศวร พระพรหม พระนารายณ และเทวดาตางๆ (ตระนารายณบรรทมสินธุ)
๖. บทอัญเชิญพระปญจสีขร (ตระเชิญ)
๗. บทอัญเชิญพระวิษณุกรรม พระปญจสีขร พระปรคนธรรพ (ดําเนินพราหมณ เสมอขามสมุทร)
๘. บทขอขมาอภัย ขออโหสิกรรม และขอพรครูเทพยดาดวยเครื่องพลีกรรมตางๆ (บาทสกุณี)
๙. บทอัญเชิญเทพยดา ครูษี (โคมเวียน เสมอเถร)
๑๐. บทอัญเชิญครูดุริยางคศิลป (ตระพระประคนธรรพ)
๑๑. บทอัญเชิญครูเทพเจา ครูษีและครูตางๆเสด็จเขาสูที่ประทับเพื่อรับเครื่องสังเวย (พราหมณเขา)
๑๒. บทอัญเชิญครูพระพิราพ (องคพระพิราพ/พระพิราพเต็มองค)
๑๓. บทอัญเชิญครูพระพิราพเขาสูที่ประทับ (เสมอมาร)
๑๔. บทถวายเครื่องสังเวย (นั่งกิน, เซนเหลา)
๑๕. บทลาเครื่องสังเวย, ครูเทพเจา ครูษี และครูตางๆ เสด็จออกจากโรงพิธี (พราหมณออก, เสมอเขาที่)
๑๖. โปรยขาวตอกดอกไม - อวยชัยใหพร - สิ้นสุดพิธี (โปรยขาวตอก, มหาชัย, เชิด-กราวรํา)
เพลงกลุมที่เสนอมานี้ หากจะนําไปเปรียบกับตําราอื่นๆ ก็จะเห็นมิติของการไหวที่มีความซับซอนมากขึ้น เชน กลุมพิธีกรสาย
ครูนิ่ม โพธิ์เอี่ยม หรือครูบุญยัง เกตุคง ซึ่งจะมีกลุมเพลงไหวครูดังนี้
๑.
พราหมณเขา
๒.
สาธุการ

๓.
ตระกริ่ง
๔.
สาธุการกลอง
๕.
ตระสันนิบาต
๖.
ตระนารายณบรรทมสินธุ
๗.
ตระบองกัน
๘.
ตระเชิญเหนือ เชิญใต
๙.
ตระประสิทธิ
๑๐.
บาทสกุณี
๑๑.
เสมอขามสมุทร
๑๒.
ตระพระวิษณุกรรม
๑๓.
ตระเทวาประสิทธิ์
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.
นั่งกิน, เซนเหลา
๒๙.
ลงสรง
๓๐.
เทพดําเนิน
๓๑.
ตระพระพิราพประทานพร
๓๒.
คุกพาทย
๓๓.
เสมอลิง
๓๔.
โปรยขาวตอก
๓๕.
ปลายเขามาน
๓๖.
เสมอเถร
อนึ่ง การจัดวางถอยคําและเพลงหนาพาทย มักจะมีความสอดคลองเกี่ยวพันและเปนเหตุเปนผลกัน ตางครูตางตําราตาง
สํานวนอาจมีประเด็นปลีกยอยที่แตกตางกันไป แตก็ถือเปนความหลากหลายที่นาจับตามองหรือนําเอาไปศึกษาวิเคราะหในมุมลึกตอไป
ไดเปนอยางดี
เรื่องการไหวครูของชาวดนตรีไทยชนิดสลับซับซอนในฉากสมัยปจจุบันเชนนี้ ชวนใหหวนนึกไปถึงคํากลาวในบทไหวครูเสภา
ของโบราณที่ขึ้นตนวา "สิบนิ้วลูกจะประณมเหนือเกศา ไหวพระพุทธพระธรรมลํ้าโลกา พระสงฆทรงศีลาวาโดยจง..." ที่มีบทตอเนื่องวา
"ทีนี้จะไหวตาครูสน เปนนายประตูครูคนทุกแหลงหลา ไหวครูมีชางประทัดถัดลงมา ครูเพ็งเกงวาขางสุพรรณ จะไหวตาครูเหลชอบ
เฮฮา พันรักษาราตรีดีขยัน ตาทองอยูครูละครกลอนสําคัญ ตาหลวงสุวรรณรองศรีที่บรรลัย..." และตอดวยบท "ทีนี้จะไหวครูปพาทย
ฆองระนาดดีปไฉน ทั้งครูแกวครูพักเปนหลักชัย ครูทองอินนั่นแลใครไมเทียมทัน มือก็ตอดหนอดหนักขยักขยอน ตาพูนมอญมิใชชั่ว
ตัวขยัน ครูมีแขกคนนี้เขาดีครัน เปาทยอยลอยลั่นบรรเลง..." ไปจนถึง"....ครั้นจะรํ่าไปหนักก็ชักชา ทีนี้จะวาเสภาตามครูสอน
ขาพเจาพลั้งพลาดบาทบทกลอน ขออภัยเถิดอยาคอนนินทาเลยฯ.."
บทไหวครูเสภานี้ ถือวามีความสัมพันธกับการดนตรีไทยคือเสนทางปพาทยเสภาโดยตรงและเรียกไดวาเปนชวงเดียวกระมังที่
มีการระบุชื่อครูปพาทย ครูเสภาระดับชาวบานเอาไวเปนหลัก ฐานใหลูกหลานรุนหลังไดศึกษากัน แตสิ่งที่นาสงสัยก็คือ เมื่อลูกหลาน
ชาวปพาทยรุนหลังจัดให มีพิธีไหวครูดนตรีไทยกัน ทําไมถึงไดกลับมีครูเทพยดาดนตรี(แขก) เดินทางเขามารวมในพิธีกัน เอิกเกริก
มากมายอยางนั้น แถมยังมีเพลงสวนตัวมาเปนเครื่องหมายการคากันทุกทานทุกองคอีก พวกครูชาวบานเลา หลบลี้หนีหายไปไหน มี
พิธีกรนอยรายเต็มทีที่จะกลาเพิ่มเติมรายชื่อครูที่ไมใชครูเทวดาลงไปในโองการไหวครู
ครั้งหนึ่ง ผมเคยไปรวมงานไหวครูที่มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ สมัยนั้น คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง บุตรีของครูหลวง
ประดิษฐยังมีชีวิตอยู ทานทําหนาที่เปนพิธีกรไหวครู คุณหญิงชิ้นได เอยนามของบิดาทาน เอยนามครูมีแขก และนามดร.อุทิศ นาค
สวัสดิ์ เปนการเชื้อเชิญใหเดินทางมารวมพิธีโดยตามหลังพวกครูเทพยดาทั้งหลายมาอีกที หรือจะเรียกวามาคนละเที่ยวบินกันก็ได แลว
ใหวงปพาทยบรรเลงเพลงรัวสามลารับชวงหลังจากการเชื่อเชิญ
แมจะไมมีการใชเพลงหนาพาทยใหญๆขนาดตระใดๆเปนการระบุสัญญลักษณของครูมนุษยทั้งสามทานดังเชนครูเทพอื่นๆ
แตก็เปนเครื่องหมายอะไรสักอยางใหฉุกคิดไดวานี่เปนเรื่องที่คุณหญิงชิ้นทานไดเดิน ตามรอยตําราไหวครูเสภาโบราณ ชนิดที่วา ครู

ดนตรีธรรมดาที่มีความสามารถมีความรูและพระคุณแกวงการดนตรีไทยอยางทานทั้งสามนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะไดรับ"บัตรเชิญ"เขามารวมพิธี
ไดอยางสมภาคภูมิกับเขาเหมือนกัน ไมใชเปนครูที่แอบแฝงเขามาเที่ยวงานไหวครูของลูกหลานตนเองแตประการใด
เรื่องการเอยนามครูดนตรีสามทานนี้ ตอนหลังเมื่อคุณหญิงชิ้นสิ้นลงไป ครูประสิทธิ์ ถาวร มาเปนพิธีกรรับชวงตอ ก็ยังมีการ
เชื้อเชิญกันอยู แตเปนแคครูมีแขกกับครูหลวงประดิษฐเขารวมงานไดสบายๆ สวนดร.อุทิศกลับโดนงดบัตรผานเขางาน ปหลังๆมีการ
ออกบัตรใหคุณหญิงชิ้นบางเหมือนกันแตก็ไมสมํ่าเสมอสักเทาไรนัก จะเปนดวยเหตุผลอะไรก็เหลือเดา
เรื่องความสัมพันธของครูมนุษยรุนกอนๆกับนักดนตรีไทยในชั้นหลัง ดังกรณีของบทเสภา ไหวครูก็ดี หรือบทเชื้อเชิญตามที่
พิธีกรของสํานักดนตรีของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะไดกลาวถึงก็ดี เปนเรื่องที่นาขบคิด เรื่องนี้ถาไปเทียบกับพิธีกรอิสระอันหมายถึง
พิธีกรที่รับเชิญไปอานโองการ ใหงานโนนงานนี้ทั่วไป ไมผูกติดกับสํานักตัวเองดังเชนตัวอยางขางตน จะไมไดพบแขกกิตติมศักดิ์ เชน
ทานทั้งสามที่กลาวนามมาแลวขางตน คงมีแตเทพยดาดนตรีเทานั้นที่เปนแขกรับเชิญประจํา ของการจัดงานไหวครูทุกๆงาน
บางทีวันเดียวกันก็มีการจัดไหวครูซอนกันหลายๆที่ โดยที่เผอิญ พิธีกรตางก็ไดรับมอบ โองการไหวครูหลักสูตรเดียวกัน ถา
เปนเชนนี้ เหลาเทวดาทั้งหลายคงจะเหนื่อยพิลึกที่ตองเดิน ทางไปเขาพิธีงานโนนงานนี้ใหทันการ ยิ่งเขาพรรษา ฝนตกชุก ก็คงจะเปย
กมอลอกมอแลกไปตามๆ กันเพราะไหนๆเขาเชิญมาซะแลว เครื่องสังเวยก็จัดใหพรอม เพลงประจําตัวก็ดังขึ้นแลวจะมัวหลบฝนอยูเฉย
ในวิมานก็ไมได ก็ตองปฏิบัติตนเปนเทวดาที่ดี ตามคําเรียกรองของชาวบาน
ปญหาที่ตองนํามาขบคิดกันในตอนนี้ก็คือ
อดีตครูชาวบานอื่นๆที่เคยอยูในความทรงจําของบทเสภาที่มักจะอางถึงกัน
หายไปไหนจากบรรยากาศการไหวครู
ครูดนตรีไทยที่ครั้งหนึ่งเปนมนุษยแทๆ เคยมีเลือดเนื้อ อารมณ ความรูสึก กิเลส ตัณหา มีจินตนาการมากเกินประมาณ
สามารถถายทอดออกมาเปนบทเพลง เนื้อเพลง หนทางบรรเลง สุนทรียรส ที่สัมผัสและรูสึกได แตทวาวันใดวันหนึ่ง พากันลมหายตาย
จากไป
ทานเหลานั้น หายไปไหน
ทําไม ไมมีการรําลึกนึกถึงกันอยางเปนรูปธรรม
กลับมีครูเทวดาแขกมารวมงานกันลนหลามคับคั่ง
ทําไมไมมีเสียงเพลงงานของครูมีแขก ครูชอย ครูเจาคุณประสาน ครูหลวงประดิษฐไพเราะ ครูจางวางทั่ว ครูเจาคุณเสนาะ
ครูพุม ครูเพชร ครูพระเพลงไพเราะ ฯลฯ ใครตอใครที่เปนตํานานของการดนตรีไทยมาจนถึงทุกวันนี้ มาบรรเลงถวายมือกันอยาง
จริงจังหรือถือเปรียบเปนหนาพาทยศักดิ์สิทธิ์ควบคูไปกับเพลงหนาพาทยที่ตองใชตะโพนกลองทัดตีประโคมกันอยูครึกโครมนั้นเลา
มีแตสาธุการ ตระพระปรโครธรรพ ตระพระอิศวร ตระสันนิบาต เสมอขามสมุทร บาทสกุณี ตระนารายณบรรทมสินธุ ตระ
พระวิษณุกรรม ฯลฯ ที่เปนการประกาศความสําคัญของครูเทพดนตรี
ที่จริง หากจะพูดกันตรงๆไปวาการเกิดทํานองและบทบาทของเพลงหนาพาทยเทวดาแขก ก็คงจะไมหนีไปจากการ
สรางสรรคของครูมนุษยเหลานั้นหรอก แตเราทานทั้งหลายก็ทึกทักถือจดจําเปนตําราแบบแผนและนับถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรากฐาน
วัฒนธรรมพราหมณผสมพุทธที่ฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาโดยตลอด
ไมใชจะชวนเถียงกับทานผูอานวา
พระเจาใหกําเนิดโลกและมนุษย หรือ มนุษยใหกําเนิดพระเจา กันแน
แตถามดวยความสงสัยวา แลวการที่จะตองมีการอานโองการไหวครู มีการชุมนุมเทวดาแขก มีการตั้งเครื่องสังเวยสุกดิบคาว
หวานสมสูกลูกไมนานา มีวงปพาทยพิธีคอยบรรเลงเพลงหนาพาทยชั้นสูง มีพระสงฆมาสวดมนตและฉันภัตตาหาร รวมไปถึง การมี
พิธีกรในการไหวครู ซึ่งดูเหมือนจเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งในการประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นเปนดวยเหตุใด

คําตอบที่คาดเดาเอาเองจากความไมรูก็คือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพของการดนตรีไทย จากความเปนสิ่ง
บันเทิงใจและการบรรเลงประกอบพิธีกรรมในระดับชาวบานหรือ "ไพร"มาสูความเปนสิ่งบันเทิงในระดับ"วัง" สูความเกี่ยวพันกับงาน
ศิลปกรรมประเภทอื่นๆอันมีวรรณคดี และนาฎศิลปโขนละคร เปนเหตุใหดนตรีไทยตองเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ มีการยกระดับ
ของการสรางความเชื่อ การประพฤติปฎิบัติของผูเรียนผูสอนดนตรี การแสวงหารูปแบบของพิธีกรรมทั้ง
ที่เปนเปลือกและกระพี้ในดนตรีไทย จนมาถึงการไหวครูดนตรีไทยประจําปอยางจริงจัง
การไหวครู ไดปรับเปลี่ยนตัวเองจากลักษณะของไหวครูที่เรียบงายของชาวบาน มาสูความยุงยากซับซอนของชาววัง โดยมี
การรจนาโองการไหวครูที่ศักดิ์สิทธขึ้นมาหลายตอหลายสํานวนดวยกัน อัญเชิญครูเทวดาแขกซึ่งนาจะมาจากวรรณกรรมสายพราหมณ
หรือตําราโขนละครเขามารวมอยูในโองการเพื่อใหเกิดความรูสึกที่ขลังนาเชื่อถือยิ่งขึ้น มีการประดิษฐทํานองเพลง หนาทับ ไมกลอง
และกําหนดใหใชวงปพาทยพิธีที่เมื่อบรรเลงแลวฟงดูเกิดความรูสึกสงานาเกรงขามกวาเสียงที่เกิดจากการประสมวงดนตรีลักษณะอื่นๆ
(ไมแนวา ถาครูสมัยกอนมาเห็นวงมโหรีมโหฬาร หรือที่เรียกกันวา"มหาดุริยางค"ในสมัยนี้ ก็อาจจะเปลี่ยนใจกันใหม)
และที่สําคัญที่สุดก็คือ การสะทอนอิทธิพลของ"วัง"ในการใหรูปแบบของกระบวนการจัดพิธีไหวครูดนตรีและนาฎศิลปไทยที่มี
ความโออาสงางาม หรูหราตระการตา ยิ่งใหญ จนผูรวมงานตางพากันยอมรับในอํานาจชนิดเกินจริง ซึ่งภาพและบรรยากาศเหลานี้ ยัง
คงมีใหเห็น และใหรูสึกไดอยางตอเนื่องมาจนทุกวันนี้
แลวขอถามตออีกวา
ทําไมตองมีอาชีพพิธีกรไหวครูดนตรีไทย
สิ่งที่รูสึกวาเปนภาพสะทอนของความจําเปนในการ "วาจางพิธีกร" สําหรับการไหวครูตามสํานักดนตรีทั่วๆไปก็นาจะเปนราก
เหงาของคติพราหมณวาดวยการปฎิบัติเซนสรวงบูชาเทพเจาแขกโดยรูปแบบที่มีพราหมณเปนบุรุษไปรษณีย ใชภาษาศักดิ์สิทธิ์กลาว
เชิญเทพเจาทั้งหลายทั้งปวงใหมารวมงาน ทานเลี้ยงเครื่องสังเวย ดูระบํารําฟอน ฟงเพลงบรรเลงถวายโดยชาวมนุษย และรวมอวยชัย
ใหพรแกผูประกอบกิจไหวครูกอนที่จะถูกเชิญใหกลับไป
แตหากเนื้อหาที่ผกผันจากพราหมณมาสูความเปนพิธีกรของดนตรีนาฏศิลปไทยเรานั้น กลับมีความหลายหลายกันออกไป
ตามลักษณะของบรรยากาศ สถานที่ ความตองการของเจาภาพหรือจํานวนผูที่มารวมงาน และที่สําคัญคือความพรอมในวัยวุฒิ
คุณวุฒิ และบารมีของพิธีกรผูอานโองการ (ดู : ผูอานโองการไหวครูดนตรีไทย,บุญชวย โสวัตร, ที่ระลึกงานไหวครูและครอบครูดนตรี
ไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๑ : ๗-๑๒) ซึ่งทานทั้งหลายเหลานี้ จะตอง "สอบผานโดยหลักการและหลักเกณฑของนักดนตรี
ไทยหลายดานดวยกัน เปนตนวามีความอาวุโส มีฝมือในเชิงปฏิบัติ มีความรูในดานเพลงการทั้งปวงจนถึงระดับสูงสุดอันไดแกเพลงองค
พระพิราพ และเคยบวชเรียนมาแลว รวมทั้งประพฤติตนตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงาม (?)
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมานั้นดูๆแลวก็ออกจะขัดแยงกับพราหมณอยูบาง ตรงที่พราหมณนั้น เขาจะใชระบบสืบทอดทาง
สายตระกูลหรือ"วรรณะ" อันกลาวไดวา เมื่อปูพราหมณพอพราหมณเคยติดตอกับเทวดาแขกมาอยางไร ลูกพราหมณหลานพราหมณ
ก็จะตองสืบทอดบาทบาทหนาที่ของ บรรพบุรุษไปดวย แลวรรณะอื่นจะมาประกอบกิจพิธีกรรมดังเชนพวกพราหมณหาไดไม นับวา
เปนกุศ โลบายในการสงวนอาชีพและศักดิ์ศรีของชนชั้นพราหมณไวไดอยางแยบยลวิธีหนึ่ง และทําพิธีบูชาเทวดาไดโดยไมจําเปนตอง "
สอบเทียบ" หรือ "สอบผาน" กฏเกณฑของการเปนพิธีกรอยางไทยเราแตอยางไร
ที่จริงเรื่องของกําหนดกฏเกณฑนี้ ตั้งกันมาตั้งแตเมื่อไร และเปนของใคร โดยใคร เพื่อใคร ก็ไมทราบ แตในที่สุด ก็กลับกลาย
เปนการยอมรับนับถือกันโดยปริยาย จึงไดเกิดมีพิธีกรรุนใหญที่คุนหนาคุนตาเปนที่ยอมรับนับถือหรือรุนเล็กที่พอจะอางหรือรับรูกันวา"
สอบผาน"กันอยูไมกี่ทาน วนเวียนปฎิบัติหนาที่ตามงานไหวครูดนตรีไทยตามสถานที่ตางๆ แลวแตความตองการของเจาของที่ในการจัด
งานไหวครูดนตรีประจําปขึ้น จนกลายเปนภาพชินตาวา เมื่อจะไหวครูกันทีไร หากสํานักดนตรีไหนไมมีพิธีกรที่เปนครูผูใหญของสํานัก

นั้นแลว ซึ่งโดยมากมักจะเปนสํานักดนตรีเล็กๆระดับพวกปพาทย ชาวบานหรือเครื่องสายชาวบาน หรือตามโรงเรียนที่มีกิจกรรมดนตรี
ไทยในลักษณะชมรมหรือชุมนุม ก็จะวุนวายถามหาพิธีกรกันจาละหวั่นเปนประจําทุกปไป
ยิ่งความตองการในการจัดงานไหวครูมีมากขึ้น ครูที่เปนพิธีกรรุนใหญรุนเล็กก็ยิ่งเหนื่อยกันมากขึ้นๆ บางทานแทบวาจะ"เดิน
สาย"ไปตามที่โนนที่นี่อยูตลอดไมมีเวนวาง ดูๆแลวไมตางจากดารานักรองยอดนิยมในสมัยนี้สักเทาไร ดวยความที่เปนผูที่ทุกฝายยอมรับ
และตัวทานเองก็มีนํ้าใจอันงาม เต็มใจทําหนาที่เพื่อบูชาวิชาชีพดนตรีและครูเทวดาโดยไมเคยขาดตกบกพรอง จนบางทีกกลายเปนการ
ทรมานสังขารของทานมากขึ้นทุกทีๆ ทั้งๆที่อายุขัยมากขึ้น สภาพรางกายก็คอยๆเสื่อมลงตามลําดับ ก็ยังตองเดินทางไกลไปไหนตอไหน
นั่งพับเพียบพนมมือเพงสายตาอานโองการอยูเปนนานๆทนดมกลิ่นควันธูปเทียนกระจายฟุง และบางทีบางทานก็ตองลุกขึ้นมารายรํา
ทําทาเพลงหนาพาทยบูชาครูดวย เปนเรื่องนาเคารพและนาเหนื่อยแทนพอๆกัน
มิหนําซํ้า เมื่อเสร็จชวงไหวครู ก็ยังตองฝนสังขารชวยทําพิธี"เจิม"และ"ครอบ"ใหนักดนตรีรุนใหมอีกลําดับหนึ่ง กลาวคือ เมื่อ
ผานพิธีกรรมอัญเชิญครูเทวดาที่อิ่มหนํากลับสูวิมานสําราญใจแลว ครูพิธีกร ก็ยังตองทํางานตอ และดูออกจะหนักกวาชวงที่ติดตอกับ
เทพดนตรี นั่นคือการเจิมหนาผากผูเขารวมงานทั้งหมด เจิมเครื่องดนตรีที่นําเขามารวมงาน ประพรมนํ้ามนต เพื่อเปนศิริมงคล และที่
นาเหนื่อยแทนมากๆ ก็คือกระบวนการ "ครอบ" ซึ่งหากจะกระทํากันเต็มรูปแบบ ก็ตองทํากันทุกระดับ ตั้งแตการครอบเบื้องตน ครอบ
ตระโหมโรง ครอบโหมโรงกลางวัน และในที่สุดคือมอบโองการไหวครูใหแกผูที่มีความเหมาะสมที่จะมาเปนพิธีกรไหวครูในลําดับตอไป
การครอบขั้นแรกคือ การครอบเบื้องตนเพื่อเรียนดนตรี ในกรณีนี้ พิธีกรจะจับมือผูเรียนชนิดเริ่มตนฝกดนตรีไทย ตีฆองวง
ใหญหัวเพลงสาธุการ (สําหรับผูที่จะเรียนปพาทย) หรือครอบฉิ่งบนศรีษะ (สําหรับผูที่จะเรียนเครื่องสายหรือขับรอง) หรือตะโพน (
สําหรับผูเรียนเครื่องหนัง) โดยมีเจตนาเพื่อเปนสัญญลักษณของการเริ่มตนแหงการฝกดนตรีตามความเชื่อของไทย ซึ่งก็ยังไมทราบอยูดี
วามีมาตั้งแตเมื่อไร โดยใครและเพื่อใคร ขณะนี้อาจจะตอบไดเพียงคําถามวา ทําเพื่ออะไร ตามเหตุผลของขนบธรรมเนียมของการ
ศึกษาที่ตองมีผูชี้แนะแนวทางเปนรากฐานเบื้องตน เพื่อความเปนศิริมงคลและความกาวหนาในการเรียนดนตรีตอไป
ในขั้นตนนี้ หากผูตองการครอบมีมาก โดยเฉพาะฝายปพาทย พิธีกรก็ตองสูทนจับมือกันจนเสร็จสิ้นทุกคน บางทานก็แกไข
โดยการหาตัวแทนของกลุมผูหัดใหมเขามานั่งในวงฆองเพียงคนเดียว แลวใชสายสิญจนวนรอบผูหัดใหมคนอื่นๆหรือใหจับแขนตอๆกัน
ซึ่งฟงดูประดุจดังเปนลูกโซหรือสายไฟที่เดินกระแสไฟฟาหรือสงพลังงานอยางตอเนื่องกันไป เมื่อกดสวิทชตนขั้ว คนที่อยูตลอดระยะ
ทางของสายไฟตั้งแตตนจนปลายทาง ก็ยอมไดรับกระแสพลังงานนี้ไปดวยเชนกัน นับเปนการทุนเวลาและความเหนื่อยของพิธีกรลงไป
ไดมาก พิธีกรบางทานก็จัดใหมีครูผูชวย คอยทําหนาที่จับมือครอบฆองใหนักดนตรีหัดใหมแทน เพื่อยนยอเวลาของงาน และกระบวน
ขั้นตอนในการทําพิธี ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ตองพิจารณาแกไขตามลักษณะของงาน สถานที่ และความพรอมของพิธีกรไปดวยกัน
หลังจากที่ไดครอบเบื้องตน ก็มาเปนการครอบตระโหมโรง สําหรับผูที่ไดตอเพลงปพาทยในชุดโหมโรงเชาและโหมโรงเย็นไป
ไดสวนหนึ่งแลว โดยที่จะถือเปนขั้นตอนของการศึกษาในระดับสูงขึ้นและมีขอบเขตการเรียนดนตรีที่กวางขวางขึ้น ถัดจากนี้เปนกลุม
ของผูที่จะครอบโหมโรงกลางวัน อันเปนกลุมเพลงหนาพาทยชั้นสูง จนมาถึงการครอบเพลงองคพระพิราพ ซึ่งถือเปนจุดสําคัญในชีวิต
นักดนตรีไทย นักดนตรีเหลานี้ จะไดรับการจับมือครอบอยางจริงจังและถือวาเปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในแวดวงดนตรีไทย ในแง
ฝมือและประสบการณถึงขั้นบรรเลงเพลงหนาพาทยไหวครูไดและการครอบที่สําคัญที่สุดคือ การครอบและมอบโองการไหวครูสําหรับผู
ที่มีความเหมาะสมในการสืบทอดการประกอบพิธีไหวครูตอไป ซึ่งพิธีกรผูที่จะทําการครอบ จะตองเปนผูพิจารณาและอนุญาต ตาม
ความเปนจริงและสมควร ผูไดรับสืบทอดหนาที่พิธีกรคนใหมนี้ สามารถประกอบพิธีไหวครูไดเองตอไป และอาจจะตองปฏิบัติหนาที่
เฉพาะกิจ คืออานโองการหรือครอบแทนครูผูประสิทธิ์ประสาทโองการในบางโอกาสที่ไดรับมอบหมาย
นั่นคือ บทบาทหนาที่ของพิธีกรที่ไมรูจักจบสิ้น ตราบใดที่พิธีกรรมไหวครูดนตรีไทย ยังเปนที่ยอมรับและประพฤติปฎิบัติใน
วงการดนตรีไทยอยางจริงจังตลอดมาและตลอดไป

สิ่งที่นาสนใจเมื่อมองภาพรวมของงานไหวครูดนตรีไทย ในลักษณะเปรียบเทียบกับไหวครูที่เปนตํารับของกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่พบเห็นกันตามโรงเรียน วิทยาลัย หรือตามมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มีการเกณฑนักเรียนทําพานพุมกันอยางสวยงาม สถาน
ศึกษาหลายๆแหงมีการประกวดความงามความเกของพานที่ประดิษฐขึ้นมา และคัดเลือกเอานักเรียนหนาตาสะสวยเปนตัวแทนบรรดา
นักเรียนทั้งหลายถือพานไหวครูมามอบแดคณาจารยตามวันเวลาที่นัดหมาย ซึ่งโดยมากจะทํากันในชวงวันพฤหัสบดีตนๆของภาคการ
ศึกษาแรก
เมื่อถึงวันเวลาไหวครู เหลานักเรียนทั้งหลายก็จะรวมเปลงวาจา ปาเจราจริยาโหติ กันอึงมี่ แลวเอาพานพุมดอกไมมาหมอบ
กรานวานไหวครูผูใหญ (ผูดํารงตําแหนงผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน) ซึ่งนั่งเดนเปนสงาอยูทามกลางผองบริวารและความสงบสํารวม
ของสถานที่ สถานศึกษาบางแหงที่แปลกหนอย ก็มีการนําวงปพาทยมาบรรเลงเพลงสาธุการที่เปนเพลงรวมอยูในชุดโหมโรงเชาโหมโรง
เย็น (ไหวพระ) หรือนางนาค (ทําขวัญ) มาใชสรางบรรยากาศระหวางที่ขบวนนักเรียนนําดอกไมธูปเทียนมาวางคารวะแถวคณาจารยที่
นั่งเรียงรายรับไหวอยูดานหนา
ปรากฏการณจากงานไหวครูตํารับกระทรวงศึกษาฯ ที่ไหวครู "บุรพคณาจารย" และ "ทานผูประสาทวิชาแกขาในกาลปจจุบัน
" และยังได "กอเกิดประโยชนศึกษา-อบรมจริยา" โดยที่ขอคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลใหครูเหลานั้นมีความผาสุข ไรภัยอันตรายใดๆ
นับวาเปนสิ่งที่ยังตองการคําอธิบายจากสังคมไทยในปจจุบันอยูมาก นาสังเกตวากระบวนการไหวครูตามโรงเรียนนี้ จะมีการฝกซอม
ทองบทไหวครูและการนัดหมายหยุดเรียนเพื่อใหครูและนักเรียนมารวมงานกัน ไมทราบแนชัดวากระบวนการไหวครูเชนนี้ ได"ให"อะไร
กับครูและนักเรียนที่รวมประกอบพิธีกรรมอยางจริงจังบาง รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาเหลานั้น ได"รับ"จากผลของพิธี เรื่องเหลานี้ยังขาดการ
ศึกษาและประเมินผลกันอยางจริงจัง มักจะไปหยุดตรงคําตอบกันในความรูสึกอิ่มเอมกับคําวาเอกลักษณวัฒนธรรมไทยกันถายเดียว
และไมรูวาจะมีใครชวยตั้งคําถามจากปรากฏการณเชนนี้ได
จากการไหวครูในระดับสถานศึกษาตางๆ เมื่อมองยอนกลับไปสูการไหวครูดนตรีไทยที่เปนธรรมเนียมประพฤติกันมา ดังที่ได
กลาวไวตั้งแตตน ก็คงจะยิ่งเห็นขอแตกตางไดหลากหลายยิ่งขึ้น
การที่มีการจัดงานไหวครู มีพิธีกรซึ่งเปนใครสักคนมาอานโองการนําไหวครูนั้น ตามเนื้อหาสาระแลวเราไหวอะไรกันแน แม
จะไมเขาใจภาษาไทยปนแขกที่พิธีกรทานกลาวนํา แมจะไมเห็นภาพเทวดาแขกที่มาปรากฏกายพรอมการบรรเลงเพลงหนาพาทย แตก็
ยังพอที่จะสังเกตไดวา สิ่งที่งานไหวครูดนตรีไทยกําลังปฎิบัติอยูนั้น ไดนําเอาบรรดาเครื่องดนตรีไทยตางๆ เครื่องมือเครื่องใชในการ
บรรเลงและการผลิตเขามาประกอบอยูในมณฑลพิธี เราไดไหวเครื่องมือตางๆซึ่งถือวานั่นคือ "ครู" ที่สําคัญอยางยิ่งของนักดนตรีหรือผู
ประกอบกิจการทางศิลปะ
กระบวนการไหว แมจะไมไดมี "ครู"มานั่งใหไหวเชนเดียวกับตามสถานศึกษา แตก็เปนที่เขาใจไดวา ขั้นตอนตางๆที่อยูใน
พิธีกรรมทั้งหมด ตั้งแตการเตรียมงาน การจัดสถานที่ไหวครู เครื่องไหวครู พิธีสงฆ พิธีไหวครู การจับมือ การครอบครู การบรรเลง
เพลงหนาพาทย การบรรเลงถวายมือ และบทบาทของพิธีกร ตั้งแตตนจนจบพิธีกรรม สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ประมวลขึ้นมาเปนหลักวิชา
ของครูดนตรีไทย เปนหลักการที่คอยๆสรางตัวเองขึ้น ทามกลางเงื่อนไขตางๆ และเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมหรือเจตนารมณ
ของการไหวครูนั้นๆ
นักดนตรีไทยที่รัก
ถึงวันนี้ คุณตอบตัวเองไดบางหรือยังวา
ไหวครูดนตรีไทย เรื่องจริงไหม
ไหวครู ไหวใคร ใครไหว ไหวทําไม ทําไมตองไหว
ชวยบอกผมที
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