ประวัติความเปนมาของพิธีไหวครูโขน-ละคร
พิธีไหวครูโขน-ละคร ปฏิบัติสืบทอดตอ ๆ กันมาชานานในหมูศิลปนและนักแสดงทุกสาขา ตามความเชื่อเรื่องเทพเจาในศาสนา
พราหมณที่เชื่อวา วิชานาฎศิลป เปนศาสตรที่มีกําเนิดมาจากเทพเจาในศาสนาพราหมณ โดยพระอิศวรเปนผูใหกําเนิดการฟอนรําขึ้นแลวมอบให
พระภรตฤษีนํามาสั่งสอนใหมนุษยโลก แลวบันทึกเปนตําราในการฟอนรํา เรียกวา “นาฏยศาสตร”
ความเชื่อเรื่องเทพเจาเปนผูใหกําเนิดการฟอนรํา การบวงสรวงบูชาเทพเจาเพือ่ ใหหเทพเจาพึงพอใจและประทานความสุขความสําเร็จ
ให และเรื่องความกตัญูกตเวทิตาตอครูเทวดา ครูมนุษยผูลวงลับไปแลว หรือยังมีชีวิตอยู เพือ่ เสริมความเปนสิริมงคลตอผูปาวณาตัวเปนศิษย
พิธีไหวครูและพิธีครอบครูโขน-ละคร ของไทยมีอยูดว ยกัน ๒ ฉบับ ไดแก ฉบับที่นักปราชญไดรวบรวม ชําระตําราพิธีไหวครูสมุด
ไทย เลม ๑ และเลม ๓ ที่หายไปขึ้นทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราเปนพิธีไหวครู
และครอบโขน-ละครฉบับหลวงในรัชกาลที่ ๔ สวนอีกฉบับหนึ่งนั้นเปนตําราพิธีไหวครูสมุดไทยเลม ๒ ซึ่งหลงเหลือมาจากโบราณ นํามาพิมพ
ใชเปนฉบับของการทําพิธีไหวครูและครอบโขน-ละครในรัชกาลที่ ๖ (สุมิตร เทพวงษ, ๒๕๔๘ : ๖)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานประกอบพระราชพิธีครอบประธานประกอบพิธีไหวครู
โขน-ละคร ตามแบบแผนราชประเพณีโบราณแกผูประกอบพิธี ๕ ทาน คือ นายธีรยุทธ ยวงศรี นายธงไชย โพธยารมย นายทองสุก ทองหลิม
นายอุดม อังศุธร และนายสมบัติ แกวสุจริต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เปนพระ
ราชพิธีที่มีความสําคัญสูงสุดของวงการนาฎศิลปและดุริยางคศิลปไทย

การกําหนดวันไหวครูโขน-ละคร
พิธีไหวครูโขน-ละคร นิยมประกอบพิธีในวันพฤหัสบดี เนื่องจากศาสนาพราหมณเชื่อวา วันพฤหัสบดีเปน “วันครู” เปนวันถือ
กําเนิดของพระพฤหัสบดีที่มีกําเนิดจากฤษี ๑๙ องค ซึ่งลวนเปนฤษีที่มีหนาที่ในการสอน เปนครูของมนุษยและเทวดา และนิยมกําหนดวัน
ขางขึ้นเพราะเชื่อวาเปน “วันฟู” จะเปนมงคลสูงสุด มีแตความเจริญรุงเรือง สําหรับเดือนนั้นจะนิยมตามแบบโบราณโดยกําหนดใหจัดพิธีใน
เดือนคู และเดือน ๙ ซึ่งถพือเปนเลขมงคลของไทย สําหรับเดือนที่นิยมมากทีส่ ุดในการจัดประกอบพิธีก็คือเดือน ๖ เพราะเปนฤดูกาลแหงการ
เพาะปลูกอันเปนสัญลักษณของความเจริญงอกงาม

สถานที่ที่ใชจัดพิธีไหวครูโยน-ละคร
ทุก ๆ ป ผูเขารวมในพิธีไหวครูโขน-ละครจะมีจํานวนมาก เพราะเชื่อกันวาผูที่ศึกษาวิชานาฏศิลปหรือประกอบอาชีพทางดาน
นาฏศิลปและการแสดง (ศิลปน) ตองเขารวมพิธีไหวครูเพื่อความเปนสิริมงคล จึงตองเลือกใชสถานที่ใหมีความเหมาะสม มีพื้นที่กวางขวาง
สามารถจุคนไดจํานวนมากและนิยมใชอาคารโลง ๆ อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อชวยระบายควันธูปเทียนไดอยางดี สถานที่จัดพิธีไหวครูโขนละคร สามารถแบงออกเปน ๓ สวน คือ

๑. มณฑลพิธีที่บูชาในพิธีไหวครู
- มณฑลพิธีสําหรับบูชาเทพยดา ครู อาจารย โดยตั้งโตะเปนอัฒจันทรใหสูง ๓ – ๔ ชั้น ปูดวยผาขาวขลิบริมแดง เชิญศีรษะ
โขนจัดตั้งลดหลั่นตามลําดับความสําคัญ ดังนี้

ชั้นที่ ๑

พระมหาเทพทั้ง ๓ องคที่มคี วามหมายสูงสุดในศาสนาพราหมณ ไดแก พระอิศวร (ตั้งตรงกลาง) พระนารายณ

(ตั้งอยูทางขวา) พระพรหม (ตั้งอยูทางซาย)

ชั้นที่ ๒

เทพที่สาํ คัญทางนาฏศิลปและดนตรี ไดแก พระอินทร พระพิฆเนศ พระวิศนุกรรม พระปรคนธรรพ พระปจ
สิงขร พระพิราพ พระภรตฤาษี (พอแก) พระฤษีตไลโกฎิ

ชั้นที่ ๓

ศีรษะโขนและศิราภรณที่ใชในการแสดง ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่เคารพนับถือบูชาในฐานะครู โดยแบงการจัด

วางดังนี้
- ดานขวาของมณฑลพิธี จัดวางศีรษะโขน : พระราม พระลักษณ พระพรต พระสัตรด ศิราภรณตัวนาง พญาวานรสิบ
แปดมงกุฎ วานรบริวาร
- ดานซายของมณฑลพิธี จัดวางศีรษะโขน : อสูรพรหมพงษ อสูรพงษ รากษส สัมพันธมิตรกรุงลงกา บริวารอสูร
- มณฑลพิธีสําหรับเครื่องสังเวยบูชา โดยจัดตั้งเปนอัฒจันทรใหหเชื่อมตอจากมณฑลสําหรับพิธีบูชาเทพยดา ครู อาจารย
ใชผาขาวขลิบแดงปู แลวจัดวางเครื่องสังเวยกระยาบวชและเครื่องใชในพิธี
- มณฑลพิธีสําหรับบูชาพระรัตนตรัย เปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยจัดเปนโตะหมูบูชาตั้งอยูดานขวาของ
มณฑลพิธีบูชาเทพยดา

๒. ที่นั่งสําหรับนักดนตรีบรรเลงเพลงหนาพาทยประกอบพิธีไหวครู
นักดนตรีจะนั่งบรรเลงดานขางดานใดดานหนึ่งของมณฑลพิธี ที่สามารถมองเห็นประธานผูประกอบพิธีไดชัดเจน

-๒–

๓. ที่นั่งของผูเขารวมพิธีไหวครู
แบงออกเปน ๒ ฝง คือ ฝงดานขวาของมณฑลพิธี จะจัดใหผูที่ฝกเรียน (ตัวพระ) นั่งเปนแถวยาว ฝงดานซายของมณฑล
พิธี จะจัดใหผูที่ฝกเรียน (ตัวนาง) นั่งเปนแถวยาว
โดยกําหนดใหผูที่เขาพิธีรับมอบนั่งดานหนา ถัดไปเปนผูเขารวมพิธีครอบ สวนดานหลังใหผูที่เขารวมพิธีไหวครูอยาง
เดียว และจัดใหผูฝกหัดตัวยักษและลิง นั่งแยกออกไปเปนกลุม

ลําดับขั้นตอนการประกอบพิธีไหวครูโขน-ละคร
การประกอบพิธีไหวครูโขน-ละคร เปนการแสดงความกตัญูดวยการบวงสรวงบูชา ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ครูอาจารยไดวาง
ระเบียบกฎเกณฑไวอยางรอบคอบเพือ่ ตองการใหผูเขารวมพิธีเกิดศรัทธาหรือความเชื่อ ใหเปนพลังผลักดันใหเกิดความมุงมั่นในการเปนผูที่
ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ลําดับขัน้ ตอนจึงมีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ภาคพิธีสงฆ โดยนิมนตพระสงฆจํานวน ๙ รูปมาทําพิธสี วดมนตในเย็นวันพุธกอนเริ่มวันไหวครู ในโรงพิธีและ
ประพรมน้ําพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคล พอเชาวันรุงขี้นพระสงฆที่เจริญพระพุทะมนตเขามารับการถวายดภัตตาหารเชา เปนการเสร็จ
พิธีทางสงฆ

ขั้นตอนที่ ๒ ภาคพิธีไหวครู ผูประกอบพิธีไหวครูจะนุงขาวหมขาวที่เรียกวา “นุงผาดองตะพัด หมผาพันถะนํา” โดยเริ่มการ
พิธีตามลําดับดังนี้
๑. การบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีไหวครูนาฏศิลปนั้น จะจัดตั้งโตะหมูบูชาไวดานขวาของมณฑลพิธี ผูประกอบ
พิธีจะนําสวดบทสรรเสริญเจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ซึง่ เปนธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนิกชน
๒. การบูชาครู ประธานในพิธีจุดเทียนชัย เทียนทอง เทียนเงิน ผูประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต เรียกเพลงหนาพาทยสาธุ
การบูชาเทพยดาและครูปธยาย ดวยบทบูชาสลับกับเรียกเพลงหนาพาทย โดยเรียงตามลําดับดังนี้
- บูชาเทพเจาทางดานนาฏศิลป เชน พระอิศวร พระนารายณ พระพิฆเนศ พระอินทร และเทพอื่น ๆ
- บูชาดุริยเทพที่สําคัญ เชน พระปรคนธรรพ บูชาครูปธยายตาง ๆ และบูชาพระพิราพ
สรงน้ําเทวรูปโดยเชิญเทวรูปตาง ๆ ลงในถาดแลวครูและศิษยจะรวมสรงน้าํ เทวรูปดวยสังขแลวเจิมจุณ ครูและศิษยยกเครื่องสังเวย
กระยาบวชทั้งหมด แลวรําถวายในเพลงหนาพาทยเพลงเชิดแลววางเครื่องสังเวย

ขั้นตอนที่ ๓. ภาคพิธีครอบ เปนการยอมรับใหเขาสูภาวะศิลปนและเปนการอนุญาตใหเปนครูสอนผูอื่นได ผูประกอบพิ ธี
นําศีรษะโขนที่มีความหมายและความสําคัญมาครอบใหศิษยไดแก
พระภรตฤษี หมายถึง ครูทานแรกที่จดจําทํารําของพระอิศวร แลวนํามาถายทอดในโลกมนุษย และเปนผูรจนาตํารานาฏยศาสตร
ขึ้น
พระพิราพ หมายถึง ปางหนึ่งของพระอิศวร ผูใหกําเนิดการฟอนรํา
เทริด หมายถึง เปนสัญลักษณของละครแบบแรก คือ ละครโนราห และเทริดเปนเครื่องประดับศีรษะที่ใชไดทั้งพระและนาง

ขั้นตอนที่ ๔. พิธีสมโภชนและสงครูปธยาย ในตอนทายพิธีไหวครู ผูประกอบพิธีจะกลาวคําอํานวยพรใหแกศิษย และรํา
หนาพาทยพราหมณออก เปนการสงครูกลับทิพยพิมาน ปพาทยทําเพลงกราวรํา ผูประกอบพิธีและศิษยรําสงครูและโปรยขาวตอกดอกไม ป
พาทยบรรเลงเพลงมหาชัยเปนสิ้นสุดพิธีไหวครู
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