ลูกหลานยาโม เขาวัดโพธิ์ ไหวครูปพาทย-ลิเก
อานันท นาคคง
ลมหนาวตนเดือนอายโชยชายมาเยือนถิ่นโคราชอีกครั้ง
ถนนมุขมนตรีถิ่นลิเกดังฝงอีสานที่เคยเดินผานเมื่อเจ็ดปกอนคราวทําตนฉบับหนังสืองานศพครูบุญยัง เกตุคง ดู
เงียบเหงาเซาซบ ปายโฆษณาคณะลิเกที่เคยสะพรั่งสีสันคํานิยมนิยามถูกเปลี่ยนเปนกิจการรานคาอื่น หองแถวไมซอมซอที่กอ
เกิดชีวิตพระเอกนางเอกตัวโกงตัวโจกมาหลายตอหลายรุนกลายกลับเปนตึกขาวสวยสะอาด เสียงปพาทยที่เคยดังระงมในซอย
แยกสวายเรียงเงียบกริบเหมือนไมเคยปรากฏมากอน
ลูกหลานยาโมวันนี้เดินทางออกจากถนนมุขมนตรีไปหาชีวิตใหม โลกใหม กันเสียมาก โลกที่ไมตองลําบากกับตระเวน
รองรําทุกคืนคํ่าตามวัดโนนวัดนี้ในคราบเจาชายเจาหญิงใสเครื่องเพชรปลอม กระโปรงสุมไก ขนตางอน ขนนก และแปงผัดหนา
หนาเตอะ วันแลววันเลา ในขณะที่เมืองโคราชกําลังพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมอยางไมยั้งหยุด มีหางสรรพสินคา
หรูหรา โรงหนังมัลติเพล็กซ อินเตอรเน็ตคาเฟ มีอะไรที่ยนเวลาในการติดตอกับโลกภายนอกไดรวดเร็วไมแพกรุงเทพมหานคร
การปูเสื่อตากนํ้าคางเฝาดูลิเกหนาเวทีลอยฟาไมจําเปนเสมอไปในเมื่อมีวิดีโอซีดีราคาถูกแสนถูกใหเลือกจับจายเปนเจาของกัน
ไดทุกยานบานชอง อยางไรเสีย ถนนสายนี้ก็ใชวาจะขาดแคลนลิเกรุนใหมเสียทีเดียว ยังมีคนสูชีวิตจากนครสวรรค อางทอง
พิจิตร อุทัยธานี อยุธยา เดินทางเขามาเปนสมาชิกใหมบนถนนสายนี้อยางตอเนื่อง แมจะไมชุกชุมเหมือนเมื่อครั้งที่ลิเกเฟองฟู
ซึ่งหมายถึงลวงเลยสามสิบปถอยหลังไปนั้นเทียว
ถนนลิเกสายนี้ทอดยาวผานสถานีรถไฟประจําจังหวัดที่เจาของถิ่นเรียกกันติดปากมากกวาวา “หัวรถไฟ” เชื่อมตอไป
ยังวัดโพธิ์ ศาสนสถานสําคัญในฐานะแหลงชุมนุมใหญอีกแหงหนึ่งของคนลิเก นับตั้งแตงานบุญ งานบวช ไปจนกระทั่งงานศพ
การพบกันครั้งสุดทายของชาวคณะลิเกตางๆหนาเชิงตะกอนกอนที่ซากรางจะมลายไปเปนกองเถาธุลี ไมเวนแมกระทั่งเทพบุตร
สุดหัวใจหลายบทบาท ครูบุญยัง เกตุคง (กุมภาพันธ ๒๔๖๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐) ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเก
คนแรกของประเทศไทย ผูมาปกหลักพักอาศัยอยูในแผนดินโคราชนี้ในวันวัยอาวุโส เนิ่นนานพอที่จะเรียกไดวาเปนคนสําคัญ
ของชาวโคราชคนหนึ่งซึ่งศิลปนลิเกชาวบานรวมตลอดไปถึงผูคนในวงการปพาทยทั่วไปใหความเคารพนับถือในความสามารถ
ของครูบุญยังและเชิงดนตรีของครูบุญยงค เกตุคง ผูพี่ชายดวย
ครูบุญยังผูกพันกับวัดโพธิ์นี้มานานนัก ทั้งเคยอุปสมบทจําพรรษา ออกทุนสรางศาสนวัตถุ สรางเครื่องปพาทยไวรับ
งานประจําในวัด กระทั่งกลายเปนที่ประกอบกิจงานพระราชทานเพลิงศพของครูเมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีองคเจาฟา
ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญแกวงการดนตรีนาฏศิลปไทยเสด็จพระราชดําเนินมาในงานของครูถึงวัดนี้ ทามกลางชาวลิเก
และดนตรีปพาทยที่มารวมกันไวอาลัยเนืองแนน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ปที่ครูบุญยังไดรับรางวัลศิลปนแหงชาตินั้นเอง เปนจุดกําเนิดพิธีกรรมไหวครู-ครอบครูของบรรดาศิลปน
ลิเก-ปพาทยในถิ่นยาโมเปนครั้งแรกที่วัดโพธิ์แหงนี้ โดยมีครูบุญยังเปนผูประกอบพิธีเอง
ภาพของโตโผลิเกที่มารวมมือสานสัมพันธกัน ชาวคณะลิเกนอยใหญและชาวปพาทยคณะตางๆที่หันหนามารวม
กิจกรรมกันในงานพิธีมงคล เปนภาพที่ชวนใหประทับใจ จากการดําเนินธุรกิจบันเทิงที่ตางคนตางแยก(แยง)กันรับงาน แยกกัน
เสนอศิลปะ มากลายเปนความสมานฉันทสามัคคี อีกทั้งโอกาสในการสืบทอดวิชาความรูจากครูบุญยังรวมกัน และการเปดโลก
ทัศนทางดนตรีนาฏศิลปที่เพิ่มพูนขึ้นเนื่องดวยบรรดานักดนตรีปพาทยฝมือดีจากทั่วทุกสารทิศในนามศิษยเกตุคงเดินทางมายัง
โคราชเพื่อรวมบรรเลงเพลงถวายมือในคืนสุกดิบ สําหรับในวันงานเมื่อเสร็จสิ้นการประกอบพิธีในภาคกลางวันแลว ตกกลางคืน
ก็มีการแสดงเฉลิมฉลองโดยกลุมศิลปนลิเกที่มีฝมือของโคราช
หกปตอจากนั้น ครูบุญยัง เกตุคง ถึงแกกรรมกระทันหันดวยหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน
เปนการจากไปที่ไมมีใครคาดคิดมากอน สรางความโศกาอาดูรแกชาวคณะลิเกโคราชเปนอยางยิ่ง วัดโพธิ์กลายเปนที่
ตั้งศพบําเพ็ญกุศลของครูในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๐ และตอมาไมนาน เดือนตุลาคม วัดโพธิ์แหงนี้ก็กลายเปนสถานประกอบกิจ
พิธีไหวครูบูชาคุณอีกครั้งทามกลางความอาลัยอาวรณของผูคนที่ยังระลึกถึงครูบุญยังอยู
ในครั้งที่ ๗ นี้ ผูที่มาทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมแทนครูบุญยังคือ ครูสินพร ผองศรี จากสมาคมสงเคราะหสหาย
ศิลปน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนลิเกเกา มีวิชาความรูในทางรายรํากระบวนเพลงหนาพาทยและมีแนวทางดําเนินกระบวนพิธี
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ไหวครูที่สลับซับซอนกวางานไหวครูนาฏศิลป-ดนตรีที่พบเห็นกันปกติทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ก็เปนคุณสมบัติที่พบไดในตัวตนของครู
บุญยังเชนกันเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู
กาลเวลาดําเนินไปรวดเร็วเกินคาดหมาย ผูคนที่แวดลอมครูบุญยังตางคอยทยอยลาโลกกันไป เรื่อยๆ จํารัส เกิดมี
ประเทือง มีศิริ ฉลอง ฝายโคกสูง ฯลฯ หลายตอหลายชีวิตที่เคยรวมแผวถางเสนทางลิเก-ปพาทยโคราชใหรุงเรืองกันมาเมื่อครั้ง
เกากอน อาจมีความหลังใหจดจํากันหรือไมก็เลือกที่จะลืมเลือน
พุทธศักราช ๒๕๔๗ นับเปนครั้งที่ ๑๔ ของวาระไหวครูบูชาคุณครูบุญยงค-บุญยัง เกตุคง ที่ชาวศิลปนโคราชรวมใจ
จัดขึ้นมาอีกครั้ง สถานที่ยังคงเปนวัดโพธิ์เชนเดิม โตโผจัดงานปนี้ชื่อนายพิศนุ รัตนสันเทียะ เปนคนปพาทยที่วงการศิลปน
โคราชรูจักกันในนาม “ชางพิศ” ศิษยครูบุญยัง รั้งตําแหนงประธานชมรมดนตรีไทย-ลิเก นครราชสีมา โดยมีสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน
แมงานไหวครูปนี้จะจัดลาชา รนมาถึงตนธันวาทีเดียว แตก็ใชวาจะชาเกินรอคอย ตราบใดที่ยังเห็นวาพิธีกรรมเชนนี้มี
คุณคาในชีวิตการรองรําทําเพลงและสืบทอดมรดกความรูของบูรพคณาจารยกันอยู
เปนมงคลแกชีวิตที่ไดคิดถึง ไดรวมแรงกําลังสรางทํา และมีโอกาสไดเขาเปนสวนใดสวนหนึ่งของกระบวนพิธี
พุธ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ งานสุกดิบเริ่มตนแตหัวคํ่า เสียงลําโพงขานเพลงถวายมืออื้ออึงจากวงมโหรีปพาทยระงมไปทั่ว
อาณาบริเวณวัดสลับกับเสียงประกาศเจื้อยแจวของโฆษก วาที่พันตรีประวิทย อดุลยศุภกิจ สัสดี อ.เสิงสาง ใหการตอนรับขับสู
ผูมาเยือนและแนะนําบทเพลงที่บรรเลงในคํ่าคืนนี้ นาสังเกตวาปนี้มีนักดนตรีบางตา ไมปรากฏวงดนตรีชื่อดังจากเมืองบางกอก
กรุงเกาอยุธยา ราชบุรี จันทบุรี ที่เคยเดินทางมารวมงานกันคับคั่งเหมือนครั้งอดีต แตก็มิไดเงียบหายไรรส ยังพอมีเสียงระนาด
เสียงฆองกลองประโคมใหอุนใจในสายลมหนาว
ชวงหัวคํ่าเปนวงดนตรีจากโรงเรียนมัธยมตางๆในเขตเมืองโคราชที่พวกศิษยครูบุญยังไปฝกสอนปอนวิชา ผลัดเปลี่ยน
เวียนกันบรรเลงถวายมือ รุนโตขึ้นมาก็เปนวงปพาทยไมแข็งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ในความควบคุมของ อ.วรพ
จน มานะสมปอง แลวแปรเปลี่ยนไปเปนวงปพาทยของชาวดนตรีวิทยาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลปมหิดล ซึ่งแทจริงแลวมุงเดิน
ทางจากศาลายามาโคราชเพื่อฝกฝนความรูภาคสนามวิชามานุษยวิทยาการดนตรีมากกวาขึ้นบรรเลง แตเมื่อเจาภาพเชื้อเชิญ
แลวก็ไมอาจปฏิเสธได ถัดจากนั้นเปนวงปพาทยศิษย อ.ชัยวัฒน (ครูเหลื่อม) รอสูงเนิน ซึ่งมีนักดนตรีเลือดใหมเชื้อสายโคราชมา
บรรเลงรวมกับนักดนตรีรุนอาวุโสที่ยังไมทิ้งลาย และที่สุดในคํ่าคืน เปนบทเพลงจากสองพี่นองตระกูลจรรยนาฎย อ.มรกตอ.พิทักษ เดินทางจากพระนครศรีอยุธยามาชวยงานไหวครูของโคราชนี้อยางเขมแข็งและคงเสนคงวานับแตครั้งครูบุญยังยังมี
ชีวิตอยู ฝาย อ.มรกตนั้นปกหลักอยูที่โคราชนี้ในฐานะครูสอนปพาทยใหกับลูกหลานยาโมที่เลือกเสนทางชีวิตในวิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมานับตั้งแตเริ่มตนหลักสูตรมาจนถึงทุกวันนี้ ฟงเพลงเชิดจีนฝมือสองพี่นองลูกครูไพฑูรยหลานครูเพชร
มรกตระนาดเอก พิทักษระนาดทุม แลวอดไมไดที่จะคิดยอนไปถึงครูบุญยงคบุญยังเมื่อครั้งอดีต หาไหนไดอีกเลาเจาประคุณเอย
ดาวเลื่อน เดือนลับ หลับไหลในเสียงเพลง เตรียมเรี่ยวแรงไวสูโลกในวันพรุง
พฤหัสบดี ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ มาถึงวัดโพธิ์แตเชา ทันเวลาฟงปพาทยบรรเลงเพลงพระฉัน มณฑลพิธีครบครันดวย
เครื่องสังเวยกระยาบวชทั้งสุกดิบ บนประรํานั้นคับคั่งดวยเศียรครูเทพยดา ทั้งฝายพราหมณฝายพุทธ และปวงเทพดนตรี
นาฏศิลปที่นับถือกันวาเปนผูอํานวยอวยชัยใหกิจการดานนี้มีความสําเร็จรุงเรือง มีเศียรพอแก พระครูษีจากหลายหิ้งบูชา
หลายบานลิเก มารวมรวมองคประชุมกันพรอมหนา อีกทั้งบรรดาเครื่องศาสตราวุธ ไมเทา ตะโพน ฆองมอญทองอรามงามตาก็
จัดสรรไวอยางเปนระเบียบนาชม
ไดเห็นเศียรครูงามๆฝมือเขียนสีและประดับลายของคุณจักรพันธ โปษยกฤตอีกครั้ง เปนเศียรที่คุณจักรพันธมอบใหครู
บุญยัง เกตุคง ดวยจิตคารวะในฐานะศิษยกนกุฏิ และครูบุญยังก็ไดบูชาเศียรครูเหลานี้ไวที่บานปรางคทองโคราชจวบจนสิ้น
อายุขัย ทั้งยังไดปรากฏโฉมในงานพิธีกรรมไหวครูของทานมาอยางตอเนื่อง คุณคาของเศียรเหลานี้มีมากกวาความขลังศักดิ์สิทธิ์
พิสดาร แตหากเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันของศิลปนชั้นเลิศทั้งสองทานที่มีตอกันและตอศิลปวิทยาการที่ตาง
ฝายตางใชดําเนินชีวิตดวยความดีงามมาตลอด
บนตั่งเครื่องปพาทย ตะโพนคาดผาขาว มีขันไหวเรียงรายอยู เปนเครื่องหมายรูวาวงดนตรีและนักดนตรีที่จะทําการ
บรรเลงตอไปนี้ มีภารกิจที่พิเศษแตกตางไปจากการเลนเพื่อบันเทิงเริมรมยธรรมดา หากแตจักบันลือสื่อเสียงเพื่อเชื่อมโยงโลก
เบื้องบนกับโลกปกติวิสัยนี้ใหเปนหนึ่งเดียวกันดวยบทเพลงหนาพาทยอันประมวลไวตามแบบฉบับที่พิธีกรรมพึงมีพึงเปน
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นักดนตรีที่บรรเลงเพลงหนาพาทย สวนใหญเปนผลผลิตของเมืองโคราช(หากไมนับสองพี่นองตระกูลจรรยนาฏยซึ่งมา
จากพระนครศรีอยุธยา) นักดนตรีโคราชเหลานี้ไดรํ่าเรียนวิชามาจากครูบุญยัง เกตุคง และเปนนักดนตรีที่มีความรูความ
สามารถในขั้นเปนครูบาอาจารยไดดีทั้งสิ้น บางทานมีวิถีชีวิตอยูกับการรับงานปพาทยสายอาชีพ บางทานหากินกับคณะลิเก
บางทานทําหนาที่ครูในสถาบันการศึกษา และหากใครเคยชมภาพยนตรเรื่อง “โหมโรง” ที่สรางปรากฏการณสําคัญใหบานเมือง
ไทยเมื่อตนป ๒๕๔๗ ที่ผานมานี้ อาจจะพอคุนๆกับนักดนตรีโคราชบางทานที่มาเขาฉากงานพิธีบานทานครูและโรงลิเกกันบาง
ก็ได
รายนามนักดนตรีที่ทําหนาที่บรรเลงเพลงหนาพาทยในงานไหวครูวัดโพธิ์ป ๒๕๔๗ มีดังนี้
ปใน : สุเทพ กิขุนทด, ระนาดเอก: ชัยวัฒน รอสูงเนิน, ระนาดทุม: พิทักษ จรรยนาฏย, ฆองวงใหญ : นิยม เปลง
สันเทียะ, ฆองวงเล็ก : ผูใหญจําเรียง รอสูงเนิน, ตะโพน : ศรีนคร เฉียงอุทิศ, กลองทัด : เดชา เสริมใหม, ฉิ่ง: มรกต จรรย
นาฏย
ผูรวมงานทยอยกันมานั่งในศาลาวัดบาง ในเต็นทที่ทางคณะกรรมการจัดไวใหบาง มีทั้งฝายที่เปนชาวลิเกที่เห็นหนา
กันอยูในถนนมุขมนตรีทั้งรุนใหญรุนเล็ก วันนี้ปราศจากเครื่องทรงและเมคอัพ มีเด็กนักเรียนจํานวนไมนอยทีเดียวที่เขามารวม
พิธีนี้ ในมือมีขันใสผาขาวดอกไมธูปเทียนจัดเตรียมมาอยางดี เพื่อเขาสูโลกของการศึกษาวิชารองรําทําเพลงที่ผูกเงื่อนไขดวย
ขนบนี้มาแตโบราณ
ไดเวลา เกานาิกาเกานาที โฆษกประวิทยกลาวเชิญคุณสุทิน ผองพิมาย รักษาการผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม
จ.นครราชสีมา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มตนพิธีไหวครู-ครอบครูครั้งนี้ ปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการ เคลาดวยเสียงเปา
สังขจากครูสินพร ผองศรี ซึ่งนุงหมชุดขาวนั่งประจําที่พิธีกร มีผูชวยขนาบขางซายขวา ดานหนึ่งเปนพราหมณหนุมหนาคมเขม
นามปรเมศวร อีกดานเปนนาฏศิลปสุภาพสตรีชื่อคุณฉวีวรรณ ยิ่งยง อาชีพตัวจริงเปนผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ทั้งสองมีบทบาทในการรวมดําเนินพิธีกรรมไปกับครูสินพรตลอดชวงการไหวครูบูชาคุณนี้ทีเดียว
ดังที่บอกเอาไวขางตนบทความแลววาตัวครูสินพรนั้นเปนลิเกเกาที่มีประสบการณสูง มีความรูสะสมมามากมายทั้งเพ
ลงรําและเพลงบรรเลงหนาพาทย มีจินตนาการลํ้าหนาดังที่ศิลปนทั้งหลายพึงมี และมีจิตวิทยาชั้นยอดในการสื่อสารกับผูคน ดัง
นั้นการประกอบพิธีของทานยอมมีขอพิเศษกวาที่พบเห็นกันทั่วไป ยิ่งมาทําหนาที่ในดงลิเกโคราชแลวยิ่งไมธรรมดาแนนอน
ถาผูอานทานใดเคยผานประสบการณกับพิธีกรรมไหวครูดนตรีไทย-นาฏศิลปทั่วไปมาแลว คงนึกภาพเปรียบเทียบกับ
เรื่องที่จะเลาตอไปนี้ไดบาง และขอใหเปดใจกวางที่จะติดตาม หากเราถือวางานไหวครูไมวาจะเปนที่ไหนเมื่อไรโดยใครก็ตาม
นอกจากจะเปนไปเพื่อกิจอันเปนมงคลของหมูคณะสํานักหรือสถาบันที่จัดกระทําพิธีแลวแลว ยังมีแงมุมใหคิดใหศึกษาดวยกัน
ทั้งสิ้น
ขออนุญาตใสเลขลําดับ เพื่อความสะดวกในการสรุปประเด็นที่มีอยูในบทไหวครูตํารับครูสินพร ผองศรีและกลาวถึง
เพลงหนาพาทยที่ใชประกอบในแตละชวง ถอยคําที่ปรากฏในบทไหวครูจะนํามาลงเพียงยนยอพอใหติดตามเนื้อเรื่องได ไมเขียน
คําเต็มๆเพราะเกรงวาไมใชพื้นที่ที่เหมาะสม
๑. ครูสินพรเริ่มตนบทบูชาพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา...., พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต....) ตอดวยบทอิมัง อัคคีพาหู
บุปผัง.... นะโม ขาพเจาจะขอนมัสการ.......ฯลฯ วงปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการกลอง
๒. ผานการไหวแบบพุทธ มาเปนไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ปพาทยบรรเลงเพลงมหาชัย
๓. จบเพลงมหาชัย พิธีกรเอยเอื้อน ...โอม วันทิตวา อาจาริยัง... แลวผันสําเนียงออกไปเปนรองเชื้อ ...ยอกรนมัสการ
อานมนต ... ปพาทยรับเพลงเชื้อ แลวครูสินพรลุกขึ้นมารําเพลงพราหมณเขา
๔. จบเพลงพราหมณเขา เปนบทเทพชุมนุม พิธีกรพรรณนาพระนามและเกียรติคุณของเทพเจาตางๆดวยกลอนแปด
ใชภาษาชาวบานฟงเขาใจงาย ถัดจากนั้นขับทํานองเสนาะเปนกาพยยานี เนื้อความเปนกลาวถึงบุคคลสําคัญในเสนทาง
ประวัติศาสตรชาติไทย นับตั้งแตพอขุนรามคําแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช พระนารายณมหาราช พระเจาตากสิน
มหาราช พระปยมหาราช พระเจาอยูหัวและพระบรมราชินีนาถองคปจจุบัน วีรชนบานบางระจัน ทาวเทพสตรี ทาวศรีสุนทร
หลวงพอแชมเมืองภูเก็ต ยาโมเมืองโคราช สมเด็จยา และสมเด็จพระพุฒาจารย(โต) แนวการผูกเรื่องราวในบทพรรณนาบุคคล
สําคัญนี้แตกตางไปจากเทพเจา กลาวคือสอดแทรกอารมณปลุกใจใหรักบานเมืองพรอมกันไปดวยกับการฉายภาพความสําคัญ
ของบุคคลแตละทาน หลังจากสรุป ...ขอพระอภิบาล ลูกเหลนหลานทุกทานเทอญฯ... ปพาทยบรรเลงตระเทวาประสิทธิ์
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๕. ถัดจากการกลาวสรรเสริญนามเทพและบุคคลสําคัญ เปนบทสรภัญญะ ขอเชิญเทพชุมนุมเพื่อความสุขความเจริญ
แกทุกทานในวันนี้ ขอใหเปดประตูสวรรคเถิด แลวเรียกเพลงพระเจาเปดโลก ออกรัวคุกพาทย และกราวใน
๖. บทอัญเชิญบูรพกษัตราธิราช ปูพื้นดวยคาถา ...พุทธบูชา, ธรรมะบูชา, สังฆบูชา, อิติปโสภควา... จนถึง...สัมมา
อรหังวันทามิ ดวยเกลาดวยกระหมอม ... แลวขับทํานองเสนาะดวยกาพยฉบัง ๑๖ ...สรวมสิทธิฤทธิบวร นอมกายประนมกร
ถวายพระพรพระเจาอยูหัว...ฯลฯ... กราบบรรจงดวยเบญจางคประดิษฐ กระแสจิตตอองคผูทรงศีล เฉลิมกาญจนาภิเษกเอก
กรินทร ฉลองกาลภักดีบดินทรเจ็ดสิบแปดป ปฐพีขวานทองเปนของไทย รวมนํ้าใจจรรโลงที่ตรงนี้ ดวยอาศัยภูมิปญญาพระ
บารมี เปนที่คุมเกลาชาวประชา ... ฯลฯ ...ฑีฆายุโกโหตุมหาราชา ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขา
พระพุทธเจาศิษยอ.บุญยงค อ.บุญยัง แลวบอกใหปพาทยทําเพลงสยามมานุสติ
๗. จบรัวทายสยามมานุสติ เอยคําโคลงสี่สุภาพตอทันที ...ใครรานใครรุกดาว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น....
บทพระราชนิพนธของลนเกลาฯรัชกาลที่ ๖ แลวตอดวยคํากลอนยอนประวัติศาสตรตํานานวีรกรรมยาโมที่ทุงสัมฤทธิ์เมื่อพ.ศ.
๒๓๖๙ จบบทสดุดียาโม ปในเดี่ยวเพลงเชิดนอก วงปพาทยรับเพลงเตียวตอนทาย
๘. ครูสินพร รําเพลงตระโหมโรงไพรีพินาศ ในมือถือมีดสั้นทั้งสองขาง ทําทาคุมเชิงแทงมีดในเพลง
๙. พราหมณปรเมศวร กลาวอัญเชิญตรีมูรติคือพระเปนเจาทั้งสาม ใชบทไหวครูของเดิม ...พุทธังอาราธนานัง, ธัมมัง
อาราธนานัง,สังฆังอาราธนานัง.... ฯลฯ ศรีศรี วันนี้เปนวันดี ขอใหเจริญศรีสุขสวัสดิ์ ตั้งใจประดิพัทธิ์ นมัสการพระชินสีห....
ฯลฯ อนึ่ง ขาจะไหว อัญเชิญพระตรีมูรติ อัญเชิญพระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ อัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลาย ไหว
อัญเชิญคุณบิดาและมารดา... ปพาทยบรรเลงเพลงตระเชิญเหนือเชิญใต ครูสินพรรําคูคุณฉวีวรรณ
๑๐. ครูสินพรเรียกเพลงตระนารายณบรรทมสินธุ ตลอดเพลงที่ปพาทยบรรเลงมีการเปาสังข สั่นกระดิ่งและไกว
บัณเฑาะว
๑๑. ครูสินพรเรียกเพลงบาทสกุณี ๑๖ ไม รําคูกับคุณฉวีวรรณ
๑๒. ครูสินพรเรียกเพลงกลม เปนสัญญานการเสด็จมาของพระผูเปนเจา
๑๓. กลาวบูชาองคสามสังคีตเทพ ...นะโม อันวานมัสการ ขาพเจาจะขอกราบกราน ไหวเทพไททั้งสามพระองค.... ตอ
ทายดวยคําโคลงบูชาครูบุญยงค-ครูบุญยัง เกตุคง
ครูบุญยงคครูบุญยังนอม สองครู
ศิลปนแหงชาติชู
ทั่วหลา
เราก็ศิษยทานครู
สอนสั่ง
โลกนี้มีโลกหนา
ขอกมประนมกร
กตัญูพระคุณรู
พรรณนา
บรรจงกราบบุพกา
คุมเกลา
ไดประกอบสัมมา
ชีวะ สุจริต
พระคุณครูคํ่าเชา
ปกเกลาเกศีฯ
ปพาทยบรรเลงเพลงตระพระประโคนธรรพ
๑๔. กลาวบูชาครูพระปญจสิงขรเปนคํากลอน ...นะโมอันวานมัสการ บรมครูผูเชี่ยวชาญงานเครื่องสาย ทั้งดีดสีตีเปา
บรรยาย องคเทพไทพระปญจสิงขร บรรดาสานุศิษยทั้งนั้น เคารพอภิวันทนมาแตกอน ไดวิชาสารพันตามขั้นตอน ขอยอกรยึด
มั่นกตัญุตา ...แลวเอยคําโองการพิเศษบูชาครูชางสารพัดชาง ...ชางเขียนชางแกะสลัก ชางรักชางหลอชางปน ชางหุนแบบ
สําคัญ ชางกลึงชางบุชางปูน ... ลงทายดวยขอบคุณทานเจาของสถานที่ผูมีความกรุณาใหสถานที่ประกอบพิธี ...ปาเจรา จริยา
โหนติ.... ปพาทยทําเพลงตระสันนิบาต ครูสินพรรําคูคุณฉวีวรรณ
๑๕. บูชาพอครูษีทั้ง ๑๐๘ ตน เอยนามษีตางๆตามวรรณคดี อาทิ ษีนารอท ษีนารายณ ษีหนาวัว ษี
ตาไฟ ษีกลัยโกฐ ฯลฯ มีการพรมนํ้ามนตระหวางทําพิธีชวงนี้ 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 จงมารับประทานอาหารเหลานี้ใหอิ่มหนําสําราญ
สะลามกันมาดู... ปพาทยทําเพลงเสมอพราหมณ คุณฉวีวรรณรําเดี่ยว

4

๑๗. ปพาทยทําเพลงดําเนินพราหมณ ครูสินพรรําเดี่ยว ในมือถือแฝกนํ้ามนต
๑๘. บทบูชาพระแมทั้งสี่ พระแมสุรัสวดี พระแมลักษมี พระแมศรีมหาอุมาเทวี พระแมกวนอิม ครูสินพรเชิญ
พราหมณปรเมศวรกลาวบูชาพระแมกวนอิม มีภาษาจีนแทรกอยูมาก ตอนทายพราหมณเอื้อนสําเนียงจีนยืดยาว ปพาทย
บรรเลงเพลงโคมเวียน – เหาะ – จีนรัว
๑๙. บูชาพระพิฆเณศวร เทพแหงความสําเร็จในทางศิลปวิทยาการ ลงทายคําบูชาดวย...โอม เงิน เงิน งาน งาน ตา
ปะตี ตาปะตา ... ปพาทยบรรเลงตระพระพิฆเศวรเต็มองค ระหวางเพลงครูสินพรรําและนํานํ้ามนตไปพรมผูรวมในพิธี พรอมทั้ง
อวยพรใหผูใดที่ไดรับนํ้ามนตพระคเณศจงมีความสุข
๒๐. บทบูชาองคพระพิราพ เปนบทสําคัญที่สุดบทหนึ่ง ใชเนื้อความบูชาตามมาตรฐานงานพิธีทั่วไป ปพาทยบรรเลง
เพลงองคพระพิราพเต็มองค
๒๑. ปพาทยบรรเลงเพลงเสมอมาร
๒๒. ปพาทยบรรเลงเพลงเสมอผี
๒๓. ขอเชิญคุณครูทางนํ้า ปพาทยบรรเลงเพลงโล
๒๔. ขอเชิญคุณครูทางอากาศ ปพาทยบรรเลงเพลงแผละ
๒๕. ปพาทยบรรเลงเพลงกราวนอก ออกเสมอขามสมุทร
๒๖. ครูสินพร พิธีกรประกาศ ...บัดนี้ ครูเทพเทวดามาพรอมกันแลว ขอเชิญเขาสูที่สถิตเพื่อรับเครื่องสังเวย... ปพาทย
บรรเลงเพลงเสมอเขาที่
๒๗. ผูประกอบพิธีนําทุกคนกลาวถวายเครื่องสังเวยพรอมกัน เสริมดวยบทอธิบายวาในพิธีเชนนี้ พุทธกับพราหมณ
เปนสิ่งที่แยกกันไมออก จึงเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองฝายรับเครื่องสังเวยบูชาพรอมกันไปเลย หากมีสิ่งใดขาดตกบกพรองตอง
ขออภัยโทษดวย แลวปพาทยบรรเลงเพลงนั่งกิน(สําหรับครูเทวดา) และเพลงเซนเหลา (สําหรับครูฝายยักษ)
๒๘. ถัดจากบทถวายเครื่องสังเวย สมมติวาเปนชวงที่ครูเทพกําลังเสวย ระหวางนั้นไดมีรายการบรรเลงดนตรีและ
แสดงนาฏศิลปเปนการถวายมือและเพื่อสรางความเพลิดเพลินใหแกครูเทพดวยพรอมกัน ในงานนี้มี ๕ รายการดวยกันคือ เดี่ยว
ขิมเพลงลาวแพน โดย น.ส.นิสากร แสงหิรัญ, รําถวายมือเพลงเสมอสามลา ลูกชายพระเอกลิเกนิยมรุงสุริยา, รําถวายมือเพลง
ชาเพลงเร็ว พระเอก-นางเอกลิเกคณะระเดนใจดี, รําถวายมือเพลงชาเพลงเร็ว พระเอก-นางเอกลิเกนิยมรุงสุริยา และการเดี่ยว
ระนาดเอกเพลงสารถีสามชั้น โดยนายสันติ วิไลสูงเนิน
๒๙. จบสิ้นชวงถวายมือ กลับเขาสูพิธีกรรมใหม เปนการสมมติการอวยพรของครูเทพดวยขาวตอกดอกไม ปพาทย
บรรเลงเพลงโปรยขาวตอก ครูสินพรรําคูกับคุณฉวีวรรณ
๓๐. บทลาเครื่องสังเวยครู ขอรับสวนที่เหลือจากเสวยมาสูผูรวมพิธี ครูสินพรกับคุณฉวีวรรณรําแบกถาดเครื่องสังเวย
ปพาทยบรรเลงเพลงลา
๓๑. ครูสินพรนําศรีษะพอครูษีมาสวมใส ในมือถือไมเทา ปพาทยทําเพลงเสมอเถร เปนสัญญาณวาพอครูษีลง
มายังมณฑลพิธีเพื่อทําการครอบครู-เจิมหนาแกผูเขารวมพิธีในครั้งนี้แลว
๓๒ ชวงตนของการครอบครู-เจิมหนา ปพาทยบรรเลงเพลงชุดทําขวัญ บรรดาผูเขารวมพิธีตางถือขันครูคลานเขามา
เรียงรายตอหนาพอครู เพื่อรับการครอบครูเปนศิริมงคลตอไป
๓๓. กระทั่งสิ้นสุดชวงพิธีกรรม ปพาทยบรรเลงพราหมณออก แลวตอดวยเพลงเชิด-กราวรํา สงครูคืนสูสรวงสวรรค
เรื่องราวของงานไหวครูวัดโพธิ์โคราชที่ไดไปสังเกตการณมาในครั้งนี้ โดยเฉพาะกระบวนการประกอบพิธีของครูสินพร
ผองศรี และบทเพลงบางเพลงที่ใชในงาน อาจเปนสิ่งที่แปลกหูแปลกตาออกไปบางสําหรับใครบางคน
แตวานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและนาจะบันทึกเอาไวเปนขอมูลสาธารณะสําหรับการศึกษาในขั้นตอไป ซึ่งอาจตองอาศัย
ประสบการณตรงเขาไปดวย คือไปอยูในงานไหวครูอยางนี้จริงๆแลวพิจารณาดูเอง อยางไรก็ตาม ความรูสึกหนึ่งที่ผูเขียนไดรับ
มาจากชวงเวลานั้นคือความสุขที่ไดลองนึกคิดติดตามทั้งเนื้อหาคํากลาวบูชา ลีลาการประกอบพิธีและกระบวนเพลงที่นํามาสื่อ
ในแตละชวงแตละบท
พลัน คําถามที่เคยถามไถใครบางคน ดังสะทอนมาอีกครั้งในหวงสํานึก
ไหวครู ไหวใคร ใครไหว ไหวอะไร และไหวทําไม
ลอรถเคลื่อนเลื่อนออกจากวัดโพธิ์ ยกมือไหวลาครูบุญยังเงียบเงียบ
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ในใจยังคงนึกถึงบางถอยคําบางความคิดที่ฝากฝงไวในหนากระดาษหนังสือเลมนอยที่พิมพเปนบรรณาการในงาน
พระราชทานเพลิงศพครูเมื่อครั้งกระนั้น
อนาคตของลิเก-ปพาทยโคราช จะฝากไวกับใคร?
หนวยงานราชการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด วัด โรงเรียน หรือหนวยงานเอกชนใดบางที่จะใสใจทํานุบํารุงวิถีชีวิตลิเกและปพาทย
โคราชใหยืนยงคงคูแผนดินนี้สืบไป
รอบหนึ่งปไมนามีแคงานไหวครูตามลําพังอยางเดียว
มารวมกันคิดจัดงานประจําป “มหกรรมวัฒนธรรมลิเก-ดนตรีโคราช” กันอยางจริงจังดีกวา ไมใชแคสงเสริมการทอง
เที่ยวหรือหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลเทานั้น
และตองไมลืม สรางถวยรางวัลเกียรติยศ ครูบุญยัง เกตุคง ใหเปนที่มั่นที่หมายของลิเกรุนใหมหรือปพาทยคณะใด
ก็ตามที่จะกาวขึ้นมาสืบทอดบทบาทหนาที่ความดีงามของโคราชตอไป และตอไป
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