
ลูกหลานยาโม เขาวัดโพธ์ิ ไหวครูปพาทย-ลิเก 
อานันท นาคคง 

 
ลมหนาวตนเดือนอายโชยชายมาเยือนถ่ินโคราชอีกคร้ัง 
ถนนมุขมนตรีถ่ินลิเกดังฝงอีสานท่ีเคยเดินผานเม่ือเจ็ดปกอนคราวทําตนฉบับหนังสืองานศพครูบุญยัง เกตุคง ดู

เงียบเหงาเซาซบ ปายโฆษณาคณะลิเกท่ีเคยสะพร่ังสีสันคํานิยมนิยามถูกเปล่ียนเปนกิจการรานคาอ่ืน หองแถวไมซอมซอท่ีกอ
เกิดชีวิตพระเอกนางเอกตัวโกงตัวโจกมาหลายตอหลายรุนกลายกลับเปนตึกขาวสวยสะอาด เสียงปพาทยท่ีเคยดังระงมในซอย
แยกสวายเรียงเงียบกริบเหมือนไมเคยปรากฏมากอน 

ลูกหลานยาโมวันน้ีเดินทางออกจากถนนมุขมนตรีไปหาชีวิตใหม โลกใหม กันเสียมาก โลกท่ีไมตองลําบากกับตระเวน
รองรําทุกคืนค่ําตามวัดโนนวัดน้ีในคราบเจาชายเจาหญิงใสเคร่ืองเพชรปลอม กระโปรงสุมไก ขนตางอน ขนนก และแปงผัดหนา
หนาเตอะ วันแลววันเลา ในขณะท่ีเมืองโคราชกําลังพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมอยางไมย้ังหยุด มีหางสรรพสินคา
หรูหรา โรงหนังมัลติเพล็กซ อินเตอรเน็ตคาเฟ มีอะไรท่ียนเวลาในการติดตอกับโลกภายนอกไดรวดเร็วไมแพกรุงเทพมหานคร 
การปูเส่ือตากน้ําคางเฝาดูลิเกหนาเวทีลอยฟาไมจําเปนเสมอไปในเม่ือมีวิดีโอซีดีราคาถูกแสนถูกใหเลือกจับจายเปนเจาของกัน
ไดทุกยานบานชอง อยางไรเสีย ถนนสายน้ีก็ใชวาจะขาดแคลนลิเกรุนใหมเสียทีเดียว ยังมีคนสูชีวิตจากนครสวรรค อางทอง 
พิจิตร อุทัยธานี อยุธยา เดินทางเขามาเปนสมาชิกใหมบนถนนสายน้ีอยางตอเน่ือง แมจะไมชุกชุมเหมือนเม่ือคร้ังท่ีลิเกเฟองฟู 
ซ่ึงหมายถึงลวงเลยสามสิบปถอยหลังไปน้ันเทียว 

ถนนลิเกสายน้ีทอดยาวผานสถานีรถไฟประจําจังหวัดท่ีเจาของถ่ินเรียกกันติดปากมากกวาวา “หัวรถไฟ” เช่ือมตอไป
ยัง วัดโพธ์ิ  ศาสนสถานสําคัญในฐานะแหลงชุมนุมใหญอีกแหงหน่ึงของคนลิเก นับต้ังแตงานบุญ งานบวช ไปจนกระท่ังงานศพ 
การพบกันคร้ังสุดทายของชาวคณะลิเกตางๆหนาเชิงตะกอนกอนท่ีซากรางจะมลายไปเปนกองเถาธุลี ไมเวนแมกระท่ังเทพบุตร
สุดหัวใจหลายบทบาท  ครูบุญยัง เกตุคง  (กุมภาพันธ ๒๔๖๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐) ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเก
คนแรกของประเทศไทย ผูมาปกหลักพักอาศัยอยูในแผนดินโคราชน้ีในวันวัยอาวุโส เน่ินนานพอท่ีจะเรียกไดวาเปนคนสําคัญ
ของชาวโคราชคนหน่ึงซ่ึงศิลปนลิเกชาวบานรวมตลอดไปถึงผูคนในวงการปพาทยท่ัวไปใหความเคารพนับถือในความสามารถ
ของครูบุญยังและเชิงดนตรีของ ครูบุญยงค เกตุคง  ผูพ่ีชายดวย 

ครูบุญยังผูกพันกับวัดโพธ์ิน้ีมานานนัก ท้ังเคยอุปสมบทจําพรรษา ออกทุนสรางศาสนวัตถุ สรางเคร่ืองปพาทยไวรับ
งานประจําในวัด กระท่ังกลายเปนท่ีประกอบกิจงานพระราชทานเพลิงศพของครูเม่ือ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีองคเจาฟา
ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณย่ิงใหญแกวงการดนตรีนาฏศิลปไทยเสด็จพระราชดําเนินมาในงานของครูถึงวัดน้ี ทามกลางชาวลิเก
และดนตรีปพาทยท่ีมารวมกันไวอาลัยเนืองแนน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ปท่ีครูบุญยังไดรับรางวัลศิลปนแหงชาติน้ันเอง เปนจุดกําเนิดพิธีกรรมไหวครู-ครอบครูของบรรดาศิลปน

ลิเก-ปพาทยในถ่ินยาโมเปนคร้ังแรกท่ีวัดโพธ์ิแหงน้ี โดยมีครูบุญยังเปนผูประกอบพิธีเอง 
ภาพของโตโผลิเกท่ีมารวมมือสานสัมพันธกัน ชาวคณะลิเกนอยใหญและชาวปพาทยคณะตางๆท่ีหันหนามารวม

กิจกรรมกันในงานพิธีมงคล เปนภาพท่ีชวนใหประทับใจ จากการดําเนินธุรกิจบันเทิงท่ีตางคนตางแยก(แยง)กันรับงาน แยกกัน
เสนอศิลปะ มากลายเปนความสมานฉันทสามัคคี อีกท้ังโอกาสในการสืบทอดวิชาความรูจากครูบุญยังรวมกัน และการเปดโลก
ทัศนทางดนตรีนาฏศิลปท่ีเพ่ิมพูนข้ึนเน่ืองดวยบรรดานักดนตรีปพาทยฝมือดีจากท่ัวทุกสารทิศในนามศิษยเกตุคงเดินทางมายัง
โคราชเพ่ือรวมบรรเลงเพลงถวายมือในคืนสุกดิบ สําหรับในวันงานเม่ือเสร็จส้ินการประกอบพิธีในภาคกลางวันแลว ตกกลางคืน
ก็มีการแสดงเฉลิมฉลองโดยกลุมศิลปนลิเกท่ีมีฝมือของโคราช 

หกปตอจากน้ัน ครูบุญยัง เกตุคง ถึงแกกรรมกระทันหันดวยหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 
เปนการจากไปท่ีไมมีใครคาดคิดมากอน สรางความโศกาอาดูรแกชาวคณะลิเกโคราชเปนอยางย่ิง วัดโพธ์ิกลายเปนท่ี

ต้ังศพบําเพ็ญกุศลของครูในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และตอมาไมนาน เดือนตุลาคม วัดโพธ์ิแหงน้ีก็กลายเปนสถานประกอบกิจ
พิธีไหวครูบูชาคุณอีกคร้ังทามกลางความอาลัยอาวรณของผูคนท่ียังระลึกถึงครูบุญยังอยู 

ในคร้ังท่ี ๗ น้ี ผูท่ีมาทําหนาท่ีประกอบพิธีกรรมแทนครูบุญยังคือ  ครูสินพร ผองศรี  จากสมาคมสงเคราะหสหาย
ศิลปน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนลิเกเกา มีวิชาความรูในทางรายรํากระบวนเพลงหนาพาทยและมีแนวทางดําเนินกระบวนพิธี
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ไหวครูท่ีสลับซับซอนกวางานไหวครูนาฏศิลป-ดนตรีท่ีพบเห็นกันปกติท่ัวไป ซ่ึงในกรณีน้ีก็เปนคุณสมบัติท่ีพบไดในตัวตนของครู
บุญยังเชนกันเม่ือคร้ังยังมีชีวิตอยู 

กาลเวลาดําเนินไปรวดเร็วเกินคาดหมาย ผูคนท่ีแวดลอมครูบุญยังตางคอยทยอยลาโลกกันไป เร่ือยๆ จํารัส เกิดมี 
ประเทือง มีศิริ ฉลอง ฝายโคกสูง ฯลฯ หลายตอหลายชีวิตท่ีเคยรวมแผวถางเสนทางลิเก-ปพาทยโคราชใหรุงเรืองกันมาเม่ือคร้ัง
เกากอน อาจมีความหลังใหจดจํากันหรือไมก็เลือกท่ีจะลืมเลือน 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับเปนคร้ังท่ี ๑๔ ของวาระไหวครูบูชาคุณครูบุญยงค-บุญยัง เกตุคง ท่ีชาวศิลปนโคราชรวมใจ
จัดข้ึนมาอีกคร้ัง สถานท่ียังคงเปนวัดโพธ์ิเชนเดิม โตโผจัดงานปน้ีช่ือ นายพิศนุ รัตนสันเทียะ  เปนคนปพาทยท่ีวงการศิลปน
โคราชรูจักกันในนาม  “ชางพิศ”  ศิษยครูบุญยัง ร้ังตําแหนงประธานชมรมดนตรีไทย-ลิเก นครราชสีมา โดยมีสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน 

แมงานไหวครูปน้ีจะจัดลาชา รนมาถึงตนธันวาทีเดียว แตก็ใชวาจะชาเกินรอคอย ตราบใดท่ียังเห็นวาพิธีกรรมเชนน้ีมี
คุณคาในชีวิตการรองรําทําเพลงและสืบทอดมรดกความรูของบูรพคณาจารยกันอยู 

เปนมงคลแกชีวิตท่ีไดคิดถึง ไดรวมแรงกําลังสรางทํา และมีโอกาสไดเขาเปนสวนใดสวนหน่ึงของกระบวนพิธี 
พุธ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ งานสุกดิบเร่ิมตนแตหัวค่ํา เสียงลําโพงขานเพลงถวายมืออ้ืออึงจากวงมโหรีปพาทยระงมไปท่ัว

อาณาบริเวณวัดสลับกับเสียงประกาศเจ้ือยแจวของโฆษก  วาท่ีพันตรีประวิทย อดุลยศุภกิจ  สัสดี อ.เสิงสาง ใหการตอนรับขับสู
ผูมาเยือนและแนะนําบทเพลงท่ีบรรเลงในค่ําคืนน้ี นาสังเกตวาปน้ีมีนักดนตรีบางตา ไมปรากฏวงดนตรีช่ือดังจากเมืองบางกอก 
กรุงเกาอยุธยา ราชบุรี จันทบุรี ท่ีเคยเดินทางมารวมงานกันคับค่ังเหมือนคร้ังอดีต แตก็มิไดเงียบหายไรรส ยังพอมีเสียงระนาด
เสียงฆองกลองประโคมใหอุนใจในสายลมหนาว 

ชวงหัวค่ําเปนวงดนตรีจากโรงเรียนมัธยมตางๆในเขตเมืองโคราชท่ีพวกศิษยครูบุญยังไปฝกสอนปอนวิชา ผลัดเปล่ียน
เวียนกันบรรเลงถวายมือ รุนโตข้ึนมาก็เปนวงปพาทยไมแข็งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในความควบคุมของ อ.วรพ
จน มานะสมปอง แลวแปรเปล่ียนไปเปนวงปพาทยของชาวดนตรีวิทยาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลปมหิดล ซ่ึงแทจริงแลวมุงเดิน
ทางจากศาลายามาโคราชเพ่ือฝกฝนความรูภาคสนามวิชามานุษยวิทยาการดนตรีมากกวาข้ึนบรรเลง แตเม่ือเจาภาพเช้ือเชิญ
แลวก็ไมอาจปฏิเสธได ถัดจากน้ันเปนวงปพาทยศิษย อ.ชัยวัฒน (ครูเหล่ือม) รอสูงเนิน ซ่ึงมีนักดนตรีเลือดใหมเช้ือสายโคราชมา
บรรเลงรวมกับนักดนตรีรุนอาวุโสท่ียังไมท้ิงลาย และท่ีสุดในค่ําคืน เปนบทเพลงจากสองพ่ีนองตระกูลจรรยนาฎย  อ.มรกต-
อ.พิทักษ  เดินทางจากพระนครศรีอยุธยามาชวยงานไหวครูของโคราชน้ีอยางเขมแข็งและคงเสนคงวานับแตคร้ังครูบุญยังยังมี
ชีวิตอยู ฝาย อ.มรกตน้ันปกหลักอยูท่ีโคราชน้ีในฐานะครูสอนปพาทยใหกับลูกหลานยาโมท่ีเลือกเสนทางชีวิตในวิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมานับต้ังแตเร่ิมตนหลักสูตรมาจนถึงทุกวันน้ี ฟงเพลงเชิดจีนฝมือสองพ่ีนองลูกครูไพฑูรยหลานครูเพชร 
มรกตระนาดเอก พิทักษระนาดทุม แลวอดไมไดท่ีจะคิดยอนไปถึงครูบุญยงคบุญยังเม่ือคร้ังอดีต หาไหนไดอีกเลาเจาประคุณเอย 

ดาวเล่ือน เดือนลับ หลับไหลในเสียงเพลง เตรียมเร่ียวแรงไวสูโลกในวันพรุง 
พฤหัสบดี ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ มาถึงวัดโพธ์ิแตเชา ทันเวลาฟงปพาทยบรรเลงเพลงพระฉัน มณฑลพิธีครบครันดวย

เคร่ืองสังเวยกระยาบวชท้ังสุกดิบ บนประรําน้ันคับค่ังดวยเศียรครูเทพยดา ท้ังฝายพราหมณฝายพุทธ และปวงเทพดนตรี
นาฏศิลปท่ีนับถือกันวาเปนผูอํานวยอวยชัยใหกิจการดานน้ีมีความสําเร็จรุงเรือง มีเศียรพอแก พระครูษีจากหลายห้ิงบูชา
หลายบานลิเก มารวมรวมองคประชุมกันพรอมหนา อีกท้ังบรรดาเคร่ืองศาสตราวุธ ไมเทา ตะโพน ฆองมอญทองอรามงามตาก็
จัดสรรไวอยางเปนระเบียบนาชม 

ไดเห็นเศียรครูงามๆฝมือเขียนสีและประดับลายของคุณจักรพันธ โปษยกฤตอีกคร้ัง เปนเศียรท่ีคุณจักรพันธมอบใหครู
บุญยัง เกตุคง ดวยจิตคารวะในฐานะศิษยกนกุฏิ และครูบุญยังก็ไดบูชาเศียรครูเหลาน้ีไวท่ีบานปรางคทองโคราชจวบจนส้ิน
อายุขัย ท้ังยังไดปรากฏโฉมในงานพิธีกรรมไหวครูของทานมาอยางตอเน่ือง คุณคาของเศียรเหลาน้ีมีมากกวาความขลังศักด์ิสิทธ์ิ
พิสดาร แตหากเปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความรักความผูกพันของศิลปนช้ันเลิศท้ังสองทานท่ีมีตอกันและตอศิลปวิทยาการท่ีตาง
ฝายตางใชดําเนินชีวิตดวยความดีงามมาตลอด 

บนต่ังเคร่ืองปพาทย ตะโพนคาดผาขาว มีขันไหวเรียงรายอยู เปนเคร่ืองหมายรูวาวงดนตรีและนักดนตรีท่ีจะทําการ
บรรเลงตอไปน้ี มีภารกิจท่ีพิเศษแตกตางไปจากการเลนเพ่ือบันเทิงเริมรมยธรรมดา หากแตจักบันลือส่ือเสียงเพ่ือเช่ือมโยงโลก
เบ้ืองบนกับโลกปกติวิสัยน้ีใหเปนหน่ึงเดียวกันดวยบทเพลงหนาพาทยอันประมวลไวตามแบบฉบับท่ีพิธีกรรมพึงมีพึงเปน 
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นักดนตรีท่ีบรรเลงเพลงหนาพาทย สวนใหญเปนผลผลิตของเมืองโคราช(หากไมนับสองพ่ีนองตระกูลจรรยนาฏยซ่ึงมา
จากพระนครศรีอยุธยา) นักดนตรีโคราชเหลาน้ีไดร่ําเรียนวิชามาจากครูบุญยัง เกตุคง และเปนนักดนตรีท่ีมีความรูความ
สามารถในข้ันเปนครูบาอาจารยไดดีท้ังส้ิน บางทานมีวิถีชีวิตอยูกับการรับงานปพาทยสายอาชีพ บางทานหากินกับคณะลิเก 
บางทานทําหนาท่ีครูในสถาบันการศึกษา และหากใครเคยชมภาพยนตรเร่ือง “โหมโรง” ท่ีสรางปรากฏการณสําคัญใหบานเมือง
ไทยเม่ือตนป ๒๕๔๗ ท่ีผานมาน้ี อาจจะพอคุนๆกับนักดนตรีโคราชบางทานท่ีมาเขาฉากงานพิธีบานทานครูและโรงลิเกกันบาง
ก็ได 

รายนามนักดนตรีท่ีทําหนาท่ีบรรเลงเพลงหนาพาทยในงานไหวครูวัดโพธ์ิป ๒๕๔๗ มีดังน้ี 
ปใน : สุเทพ กิขุนทด, ระนาดเอก: ชัยวัฒน รอสูงเนิน, ระนาดทุม: พิทักษ จรรยนาฏย, ฆองวงใหญ : นิยม เปลง

สันเทียะ, ฆองวงเล็ก : ผูใหญจําเรียง รอสูงเนิน, ตะโพน : ศรีนคร เฉียงอุทิศ, กลองทัด : เดชา เสริมใหม, ฉ่ิง: มรกต จรรย
นาฏย 

ผูรวมงานทยอยกันมาน่ังในศาลาวัดบาง ในเต็นทท่ีทางคณะกรรมการจัดไวใหบาง มีท้ังฝายท่ีเปนชาวลิเกท่ีเห็นหนา
กันอยูในถนนมุขมนตรีท้ังรุนใหญรุนเล็ก วันน้ีปราศจากเคร่ืองทรงและเมคอัพ มีเด็กนักเรียนจํานวนไมนอยทีเดียวท่ีเขามารวม
พิธีน้ี ในมือมีขันใสผาขาวดอกไมธูปเทียนจัดเตรียมมาอยางดี เพ่ือเขาสูโลกของการศึกษาวิชารองรําทําเพลงท่ีผูกเง่ือนไขดวย
ขนบน้ีมาแตโบราณ 

ไดเวลา เกานาิกาเกานาที โฆษกประวิทยกลาวเชิญคุณสุทิน ผองพิมาย รักษาการผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม 
จ.นครราชสีมา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เร่ิมตนพิธีไหวครู-ครอบครูคร้ังน้ี ปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการ เคลาดวยเสียงเปา
สังขจากครูสินพร ผองศรี ซ่ึงนุงหมชุดขาวน่ังประจําท่ีพิธีกร มีผูชวยขนาบขางซายขวา ดานหน่ึงเปนพราหมณหนุมหนาคมเขม
นาม ปรเมศวร  อีกดานเปนนาฏศิลปสุภาพสตรีช่ือคุณ ฉวีวรรณ ย่ิงยง  อาชีพตัวจริงเปนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
ท้ังสองมีบทบาทในการรวมดําเนินพิธีกรรมไปกับครูสินพรตลอดชวงการไหวครูบูชาคุณน้ีทีเดียว 

ดังท่ีบอกเอาไวขางตนบทความแลววาตัวครูสินพรน้ันเปนลิเกเกาท่ีมีประสบการณสูง มีความรูสะสมมามากมายท้ังเพ
ลงรําและเพลงบรรเลงหนาพาทย มีจินตนาการล้ําหนาดังท่ีศิลปนท้ังหลายพึงมี และมีจิตวิทยาช้ันยอดในการส่ือสารกับผูคน ดัง
น้ันการประกอบพิธีของทานยอมมีขอพิเศษกวาท่ีพบเห็นกันท่ัวไป ย่ิงมาทําหนาท่ีในดงลิเกโคราชแลวย่ิงไมธรรมดาแนนอน 

ถาผูอานทานใดเคยผานประสบการณกับพิธีกรรมไหวครูดนตรีไทย-นาฏศิลปท่ัวไปมาแลว คงนึกภาพเปรียบเทียบกับ
เร่ืองท่ีจะเลาตอไปน้ีไดบาง และขอใหเปดใจกวางท่ีจะติดตาม หากเราถือวางานไหวครูไมวาจะเปนท่ีไหนเม่ือไรโดยใครก็ตาม 
นอกจากจะเปนไปเพ่ือกิจอันเปนมงคลของหมูคณะสํานักหรือสถาบันท่ีจัดกระทําพิธีแลวแลว ยังมีแงมุมใหคิดใหศึกษาดวยกัน
ท้ังส้ิน 

ขออนุญาตใสเลขลําดับ เพ่ือความสะดวกในการสรุปประเด็นท่ีมีอยูในบทไหวครูตํารับครูสินพร ผองศรีและกลาวถึง
เพลงหนาพาทยท่ีใชประกอบในแตละชวง ถอยคําท่ีปรากฏในบทไหวครูจะนํามาลงเพียงยนยอพอใหติดตามเน้ือเร่ืองได ไมเขียน
คําเต็มๆเพราะเกรงวาไมใชพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

๑. ครูสินพรเร่ิมตนบทบูชาพระรัตนตรัย  (อะระหังสัมมา...., พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต....)  ตอดวยบท อิมัง อัคคีพาหู

บุปผัง.... นะโม ขาพเจาจะขอนมัสการ....... ฯลฯ วงปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการกลอง 
๒. ผานการไหวแบบพุทธ มาเปนไหวส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ปพาทยบรรเลงเพลงมหาชัย 
๓. จบเพลงมหาชัย พิธีกรเอยเอ้ือน  ...โอม วันทิตวา อาจาริยัง...  แลวผันสําเนียงออกไปเปนรองเช้ือ ... ยอกรนมัสการ

อานมนต ...  ปพาทยรับเพลงเช้ือ แลวครูสินพรลุกข้ึนมารําเพลงพราหมณเขา 
๔. จบเพลงพราหมณเขา เปนบทเทพชุมนุม พิธีกรพรรณนาพระนามและเกียรติคุณของเทพเจาตางๆดวยกลอนแปด 

ใชภาษาชาวบานฟงเขาใจงาย ถัดจากน้ันขับทํานองเสนาะเปนกาพยยานี เน้ือความเปนกลาวถึงบุคคลสําคัญในเสนทาง
ประวัติศาสตรชาติไทย นับต้ังแตพอขุนรามคําแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช พระนารายณมหาราช พระเจาตากสิน
มหาราช พระปยมหาราช พระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถองคปจจุบัน วีรชนบานบางระจัน ทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร 
หลวงพอแชมเมืองภูเก็ต ยาโมเมืองโคราช สมเด็จยา และสมเด็จพระพุฒาจารย(โต) แนวการผูกเร่ืองราวในบทพรรณนาบุคคล
สําคัญน้ีแตกตางไปจากเทพเจา กลาวคือสอดแทรกอารมณปลุกใจใหรักบานเมืองพรอมกันไปดวยกับการฉายภาพความสําคัญ
ของบุคคลแตละทาน หลังจากสรุป  ...ขอพระอภิบาล ลูกเหลนหลานทุกทานเทอญฯ...  ปพาทยบรรเลงตระเทวาประสิทธ์ิ 
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๕. ถัดจากการกลาวสรรเสริญนามเทพและบุคคลสําคัญ เปนบทสรภัญญะ ขอเชิญเทพชุมนุมเพ่ือความสุขความเจริญ
แกทุกทานในวันน้ี ขอใหเปดประตูสวรรคเถิด แลวเรียกเพลงพระเจาเปดโลก ออกรัวคุกพาทย และกราวใน 

๖. บทอัญเชิญบูรพกษัตราธิราช ปูพ้ืนดวยคาถา  ...พุทธบูชา, ธรรมะบูชา, สังฆบูชา, อิติปโสภควา...  จนถึง ...สัมมา

อรหังวันทามิ ดวยเกลาดวยกระหมอม ...  แลวขับทํานองเสนาะดวยกาพยฉบัง ๑๖  ...สรวมสิทธิฤทธิบวร นอมกายประนมกร 

ถวายพระพรพระเจาอยูหัว...ฯลฯ...  กราบบรรจงดวยเบญจางคประดิษฐ กระแสจิตตอองคผูทรงศีล เฉลิมกาญจนาภิเษกเอก

กรินทร ฉลองกาลภักดีบดินทรเจ็ดสิบแปดป ปฐพีขวานทองเปนของไทย รวมน้ําใจจรรโลงท่ีตรงน้ี ดวยอาศัยภูมิปญญาพระ

บารมี เปนท่ีคุมเกลาชาวประชา ... ฯลฯ ...ฑีฆายุโกโหตุมหาราชา ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขา

พระพุทธเจาศิษยอ.บุญยงค อ.บุญยัง  แลวบอกใหปพาทยทําเพลงสยามมานุสติ 
๗. จบรัวทายสยามมานุสติ เอยคําโคลงส่ีสุภาพตอ ทันที ...ใครรานใครรุกดาว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดด้ิน.... 

บทพระราชนิพนธของลนเกลาฯรัชกาลท่ี ๖ แลวตอดวยคํากลอนยอนประวัติศาสตรตํานานวีรกรรมยาโมท่ีทุงสัมฤทธ์ิเม่ือพ.ศ. 
๒๓๖๙ จบบทสดุดียาโม ปในเด่ียวเพลงเชิดนอก วงปพาทยรับเพลงเตียวตอนทาย 

๘. ครูสินพร รําเพลงตระโหมโรงไพรีพินาศ ในมือถือมีดส้ันท้ังสองขาง ทําทาคุมเชิงแทงมีดในเพลง 
๙. พราหมณปรเมศวร กลาวอัญเชิญตรีมูรติคือพระเปนเจาท้ังสาม ใชบทไหวครูของเดิม  ...พุทธังอาราธนานัง, ธัมมัง

อาราธนานัง,สังฆังอาราธนานัง.... ฯลฯ ศรีศรี วันน้ีเปนวันดี ขอใหเจริญศรีสุขสวัสด์ิ ต้ังใจประดิพัทธ์ิ นมัสการพระชินสีห.... 

ฯลฯ อน่ึง ขาจะไหว อัญเชิญพระตรีมูรติ อัญเชิญพระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ อัญเชิญเทพเทวดาท้ังหลาย ไหว

อัญเชิญคุณบิดาและมารดา...  ปพาทยบรรเลงเพลงตระเชิญเหนือเชิญใต ครูสินพรรําคูคุณฉวีวรรณ 
๑๐. ครูสินพรเรียกเพลงตระนารายณบรรทมสินธุ ตลอดเพลงท่ีปพาทยบรรเลงมีการเปาสังข ส่ันกระด่ิงและไกว

บัณเฑาะว 
๑๑. ครูสินพรเรียกเพลงบาทสกุณี ๑๖ ไม รําคูกับคุณฉวีวรรณ 
๑๒. ครูสินพรเรียกเพลงกลม เปนสัญญานการเสด็จมาของพระผูเปนเจา 
๑๓. กลาวบูชาองคสามสังคีตเทพ  ...นะโม อันวานมัสการ ขาพเจาจะขอกราบกราน ไหวเทพไทท้ังสามพระองค....  ตอ

ทายดวยคําโคลงบูชาครูบุญยงค-ครูบุญยัง เกตุคง 
ครูบุญยงคครูบุญยังนอม สองครู 

ศิลปนแหงชาติชู ท่ัวหลา 
เราก็ศิษยทานครู สอนส่ัง 
โลกน้ีมีโลกหนา ขอกมประนมกร 

กตัญูพระคุณรู พรรณนา 
บรรจงกราบบุพกา คุมเกลา 
ไดประกอบสัมมา ชีวะ สุจริต 
พระคุณครูค่ําเชา ปกเกลาเกศีฯ 
ปพาทยบรรเลงเพลงตระพระประโคนธรรพ 
๑๔. กลาวบูชาครูพระปญจสิงขรเปนคํากลอน  ...นะโมอันวานมัสการ บรมครูผูเช่ียวชาญงานเคร่ืองสาย ท้ังดีดสีตีเปา

บรรยาย องคเทพไทพระปญจสิงขร บรรดาสานุศิษยท้ังน้ัน เคารพอภิวันทนมาแตกอน ไดวิชาสารพันตามข้ันตอน ขอยอกรยึด

ม่ันกตัญุตา ... แลวเอยคําโองการพิเศษบูชาครูชางสารพัดชาง  ...ชางเขียนชางแกะสลัก ชางรักชางหลอชางปน ชางหุนแบบ

สําคัญ ชางกลึงชางบุชางปูน  ... ลงทายดวยขอบคุณทานเจาของสถานท่ีผูมีความกรุณาใหสถานท่ีประกอบพิธี  ...ปาเจรา จริยา

โหนติ....  ปพาทยทําเพลงตระสันนิบาต ครูสินพรรําคูคุณฉวีวรรณ 
๑๕. บูชาพอครูษีท้ัง ๑๐๘ ตน เอยนามษีตางๆตามวรรณคดี อาทิ ษีนารอท ษีนารายณ ษีหนาวัว ษี

ตาไฟ ษีกลัยโกฐ ฯลฯ มีการพรมน้ํามนตระหวางทําพิธีชวงน้ี ปพาทยทําเพลงเสมอ ๑๕ ไมลา ครูสินพรรําคูคุณฉวีวรรณ 
๑๖. บทอัญเชิญครูพราหมณ ใชภาษาแขกสวด ... ฮเร กฤษณะ กฤษณะๆหริๆ ฮเร รามะ ฮเร รามะ รามะๆ ฮเรหริ สา

ลามัตสะดีฮาว.... ฯลฯ ขออัญเชิญคุณครูกลองแขก คุณครูรํามะนา คุณครูกลองยาว คุณครูลิเก คุณครูปพาทยโขนละคร ครู

พรานบุญ ครูมโนราห คุณครูบุญยงค-บุญยัง เกตุคง คุณปูเพชร จรรยนาฏย จงมารับประทานอาหารเหลาน้ีใหอ่ิมหนําสําราญ 

สะลามกันมาดู...  ปพาทยทําเพลงเสมอพราหมณ คุณฉวีวรรณรําเด่ียว 
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๑๗. ปพาทยทําเพลงดําเนินพราหมณ ครูสินพรรําเด่ียว ในมือถือแฝกน้ํามนต 
๑๘. บทบูชาพระแมท้ังส่ี พระแมสุรัสวดี พระแมลักษมี พระแมศรีมหาอุมาเทวี พระแมกวนอิม ครูสินพรเชิญ

พราหมณปรเมศวรกลาวบูชาพระแมกวนอิม มีภาษาจีนแทรกอยูมาก ตอนทายพราหมณเอ้ือนสําเนียงจีนยืดยาว ปพาทย
บรรเลงเพลงโคมเวียน – เหาะ – จีนรัว 

๑๙. บูชาพระพิฆเณศวร เทพแหงความสําเร็จในทางศิลปวิทยาการ ลงทายคําบูชาดวย...โอม เงิน เงิน งาน งาน ตา
ปะตี ตาปะตา ... ปพาทยบรรเลงตระพระพิฆเศวรเต็มองค ระหวางเพลงครูสินพรรําและนําน้ํามนตไปพรมผูรวมในพิธี พรอมท้ัง
อวยพรใหผูใดท่ีไดรับน้ํามนตพระคเณศจงมีความสุข 

๒๐. บทบูชาองคพระพิราพ เปนบทสําคัญท่ีสุดบทหน่ึง ใชเน้ือความบูชาตามมาตรฐานงานพิธีท่ัวไป ปพาทยบรรเลง
เพลงองคพระพิราพเต็มองค 

๒๑. ปพาทยบรรเลงเพลงเสมอมาร 
๒๒. ปพาทยบรรเลงเพลงเสมอผี 
๒๓. ขอเชิญคุณครูทางน้ํา ปพาทยบรรเลงเพลงโล 
๒๔. ขอเชิญคุณครูทางอากาศ ปพาทยบรรเลงเพลงแผละ 
๒๕.  ปพาทยบรรเลงเพลงกราวนอก ออกเสมอขามสมุทร 
๒๖. ครูสินพร พิธีกรประกาศ ...บัดน้ี ครูเทพเทวดามาพรอมกันแลว ขอเชิญเขาสูท่ีสถิตเพ่ือรับเคร่ืองสังเวย... ปพาทย

บรรเลงเพลงเสมอเขาท่ี 
๒๗. ผูประกอบพิธีนําทุกคนกลาวถวายเคร่ืองสังเวยพรอมกัน เสริมดวยบทอธิบายวาในพิธีเชนน้ี พุทธกับพราหมณ

เปนส่ิงท่ีแยกกันไมออก จึงเชิญส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังสองฝายรับเคร่ืองสังเวยบูชาพรอมกันไปเลย หากมีส่ิงใดขาดตกบกพรองตอง
ขออภัยโทษดวย  แลวปพาทยบรรเลงเพลงน่ังกิน(สําหรับครูเทวดา) และเพลงเซนเหลา (สําหรับครูฝายยักษ) 

๒๘. ถัดจากบทถวายเคร่ืองสังเวย สมมติวาเปนชวงท่ีครูเทพกําลังเสวย ระหวางน้ันไดมีรายการบรรเลงดนตรีและ
แสดงนาฏศิลปเปนการถวายมือและเพ่ือสรางความเพลิดเพลินใหแกครูเทพดวยพรอมกัน ในงานน้ีมี ๕ รายการดวยกันคือ เด่ียว
ขิมเพลงลาวแพน โดย น.ส.นิสากร แสงหิรัญ, รําถวายมือเพลงเสมอสามลา ลูกชายพระเอกลิเกนิยมรุงสุริยา, รําถวายมือเพลง
ชาเพลงเร็ว พระเอก-นางเอกลิเกคณะระเดนใจดี, รําถวายมือเพลงชาเพลงเร็ว พระเอก-นางเอกลิเกนิยมรุงสุริยา และการเด่ียว
ระนาดเอกเพลงสารถีสามช้ัน โดยนายสันติ วิไลสูงเนิน 

๒๙. จบส้ินชวงถวายมือ กลับเขาสูพิธีกรรมใหม เปนการสมมติการอวยพรของครูเทพดวยขาวตอกดอกไม ปพาทย
บรรเลงเพลงโปรยขาวตอก ครูสินพรรําคูกับคุณฉวีวรรณ 

๓๐. บทลาเคร่ืองสังเวยครู ขอรับสวนท่ีเหลือจากเสวยมาสูผูรวมพิธี ครูสินพรกับคุณฉวีวรรณรําแบกถาดเคร่ืองสังเวย 
ปพาทยบรรเลงเพลงลา 

๓๑. ครูสินพรนําศรีษะพอครูษีมาสวมใส ในมือถือไมเทา ปพาทยทําเพลงเสมอเถร เปนสัญญาณวาพอครูษีลง
มายังมณฑลพิธีเพ่ือทําการครอบครู-เจิมหนาแกผูเขารวมพิธีในคร้ังน้ีแลว 

๓๒ ชวงตนของการครอบครู-เจิมหนา ปพาทยบรรเลงเพลงชุดทําขวัญ บรรดาผูเขารวมพิธีตางถือขันครูคลานเขามา
เรียงรายตอหนาพอครู เพ่ือรับการครอบครูเปนศิริมงคลตอไป 

๓๓. กระท่ังส้ินสุดชวงพิธีกรรม ปพาทยบรรเลงพราหมณออก แลวตอดวยเพลงเชิด-กราวรํา สงครูคืนสูสรวงสวรรค 
เร่ืองราวของงานไหวครูวัดโพธ์ิโคราชท่ีไดไปสังเกตการณมาในคร้ังน้ี โดยเฉพาะกระบวนการประกอบพิธีของครูสินพร 

ผองศรี และบทเพลงบางเพลงท่ีใชในงาน อาจเปนส่ิงท่ีแปลกหูแปลกตาออกไปบางสําหรับใครบางคน 
แตวาน่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและนาจะบันทึกเอาไวเปนขอมูลสาธารณะสําหรับการศึกษาในข้ันตอไป ซ่ึงอาจตองอาศัย

ประสบการณตรงเขาไปดวย คือไปอยูในงานไหวครูอยางน้ีจริงๆแลวพิจารณาดูเอง อยางไรก็ตาม ความรูสึกหน่ึงท่ีผูเขียนไดรับ
มาจากชวงเวลาน้ันคือความสุขท่ีไดลองนึกคิดติดตามท้ังเน้ือหาคํากลาวบูชา ลีลาการประกอบพิธีและกระบวนเพลงท่ีนํามาส่ือ
ในแตละชวงแตละบท 

พลัน คําถามท่ีเคยถามไถใครบางคน ดังสะทอนมาอีกคร้ังในหวงสํานึก 
ไหวครู ไหวใคร ใครไหว ไหวอะไร และไหวทําไม 
ลอรถเคล่ือนเล่ือนออกจากวัดโพธ์ิ ยกมือไหวลาครูบุญยังเงียบเงียบ 
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ในใจยังคงนึกถึงบางถอยคําบางความคิดท่ีฝากฝงไวในหนากระดาษหนังสือเลมนอยท่ีพิมพเปนบรรณาการในงาน
พระราชทานเพลิงศพครูเม่ือคร้ังกระน้ัน 

อนาคตของลิเก-ปพาทยโคราช จะฝากไวกับใคร? 
หนวยงานราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด วัด โรงเรียน หรือหนวยงานเอกชนใดบางท่ีจะใสใจทํานุบํารุงวิถีชีวิตลิเกและปพาทย
โคราชใหยืนยงคงคูแผนดินน้ีสืบไป 

รอบหน่ึงปไมนามีแคงานไหวครูตามลําพังอยางเดียว 
มารวมกันคิดจัดงานประจําป  “มหกรรมวัฒนธรรมลิเก-ดนตรีโคราช”  กันอยางจริงจังดีกวา ไมใชแคสงเสริมการทอง

เท่ียวหรือหน่ึงผลิตภัณฑหน่ึงตําบลเทาน้ัน 
และตองไมลืม สราง ถวยรางวัลเกียรติยศ ครูบุญยัง เกตุคง  ใหเปนท่ีม่ันท่ีหมายของลิเกรุนใหมหรือปพาทยคณะใด

ก็ตามท่ีจะกาวข้ึนมาสืบทอดบทบาทหนาท่ีความดีงามของโคราชตอไป และตอไป 
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