องคความรู ภูมิปญญา เรื่อง พิธีไหวครูกลองสะบัดชัยลานนา
อําเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประวัติการไหวครู / ตํานาน
พิธีไหวครูนนั้ มีมาแตโบราณ และมีอยูในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย
โดยเฉพาะในวงการ
ศิลปนแลว การไหวครูเปนสิง่ สําคัญที่ขาดไมได ประเพณีโบราณ ไดกําหนดหลักเกณฑวา ผูที่จะเปน
ประธานประกอบพิธีไหวครูและพิธีครอบโขนละคร ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทใหผูหนึ่งผูใดเปนประธาน
พิธีไหวครูสืบไป จะตองเปนผูไดรับครอบโดยถูกตองตามขั้นตอน เชน ไดรับมอบตําราเครื่องโรง (อาวุธ
ตางๆ) จากครูซึ่งมีคุณสมบัติเปนครู ผูที่ไดรับครอบสืบทอดมากอนแลว หรือไดรบั พระราชทานครอบจาก
พระมหากษัตริย เพราะราชประเพณีไทยแตโบราณถือวา พระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ ทรงพระบารมี
เหนือเทพเจาผูเ ปนครูแหงศิลปะทั้งหลาย ฉะนั้น การที่ทรงกระทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะไมวาจะเปนพิธี
ไหวครู หรือพระราชทานครอบ หรือทรงประสิทธิ์ประสาทใหประกอบกิจใดๆ ยอมกระทําไดและผูที่ไดรับ
พระราชทานครอบก็จะสามารถประกอบพิธีครอบผูอื่นตอไปได
คุณสมบัติของครูผูที่รับการคัดเลือก ใหไดรับครอบใหเปนประธานประกอบพิธีไหวครูและครอบ
นั้น ตองเปนบุรุษที่แสดงเปนตัวพระ เพราะถือวา ผูแสดงเปนตัวพระเทากับเทวดา ตองมีอายุไมต่ํากวา ๓๐ ป
เคยอุปสมบทมาแลว มีความประพฤติดี อยูในศีลธรรม มีความรูทางนาฏศิลปชั้นสูง มีความเชี่ยวชาญในการ
แสดงและมีศษิ ยที่ตนเองฝกสอนจํานวนพอสมควร
พิธีครอบของกรมศิลปากร ครูผูกระทําพิธีครอบไดสืบทอดมาเปนระยะๆ ตั้งแตพระยานัฏกานุ
รักษ (ทองดี สุวรรณภารต) หลวงวิลาศวงงาม (หร่ํา อินทรนัฏ) และนายอาคม สายาคม และเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ หลังจากที่นายอาคม สายาคม ถึงแกมรณกรรมแลว มิไดครอบถายทอดใหแกผูใด จึงหมดผูที่จะ
กระทําพิธีตอไป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานประกอบพระ
ราชพิธีครอบ ประธานประกอบพิธีไหวครูโขน ละคร ตามแบบแผนราชประเพณีโบราณ ซึ่งไดผนวกเอา
พิธีตอทารําเพลงหนาพาทยองคพระพิราพเขาในวันนัน้ ดวย พระราชพิธีกระทําในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๒๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเปนพระราชพิธีที่มีความสําคัญสูงสุด
ของวงการนาฏศิลปและดุริยางคศิลปไทย เปนพระราชพิธีครั้งแรกของประเทศไทย นับเปนประวัติศาสตร
ซึ่งไมเคยมีมากอน
วัตถุประสงคของการไหวครู
๑. เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล ดวยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแกปรมาจารยทงั้ หลายทั้งปวง
ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกศิษย
๒. เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความมั่นใจในการเรียน และรับการถายทอดเปนอยางดี เมื่อไดผาน
พิธีกรรมมาแลว

๓. เพื่อเปนการขอขมาลาโทษ หากศิษยไดกระทําสิ่งทีผ่ ิดพลาดโดยรูเ ทาไมถึงการณ ไมวาจะเปน
ดานกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
๔. เพื่อใหเกิดความเปนสิรมิ งคลทั้งแกผูสอนและผูเรียน
๕. เพื่อเปนสิ่งเตือนสติใหศษิ ยระลึกถึงครู อันเปนเครื่องเตือนใจทีจ่ ะประพฤติแตในสิ่งที่ดีงาม อยู
ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยูใ นโอวาทคําสัง่ สอนของครูบาอาจารย
การกําหนดวันและเดือนที่นิยมประกอบพิธีไหวครู
การจัดพิธีไหวครูมีขอกําหนดวาใหกระทําพิธเี ฉพาะวันพฤหัสบดี อาจจะไดรับอิทธิพลมาจากพวก
พราหมณ ซึ่งนับถือเทพเจานามพระพฤหัสบดีเปนเทพฤทธิ์ ในฐานะปุโรหิตาจารยที่เคารพนับถือของพระ
อินทรและเทวดาอื่นๆ จึงนิยมไหวครูกนั ในวันพฤหัสบดี
ตํานานที่ถือวาวันพฤหัสบดีเปนวันครู นอกจากนี้ยังถือกันวา เวลากลางวันพระพฤหัสบดีเปนธาตุไฟ
และเปนธาตุนา้ํ ในเวลากลางคืน เปนดาวพระเคราะหทใี่ หวิทยาความรูแ กมนุษย เราจึงถือวาวันพฤหัสบดีเปน
วันครู
เดือนที่นิยมกระทําพิธีไหวครู ตามแบบโบราณนิยมใหประกอบพิธีไหวครูและครอบครูในเดือนคู
เชน เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒ และเดือนยี่ แตมีขอ ยกเวนเดือนเดียวคือ เดือน ๙ อนุโลม
ใหจดั พิธีได เพราะถือกวา ๙ เปนเลขมงคลของไทยสืบมา ในบางครั้งตามคติโบราณ ยังตองระบุจันทรคติ
เพิ่มขึ้นดวย โดยพิจารณาอีกวาตรงกับวันขึ้นแรมขางใด จะนิยมวันพฤหัสบดีขางขึ้น นับวาเปนมงคลยิ่ง
เพราะขางขึ้นถือวาเปน "วันฟู" เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง
การไหวครูกลองสะบัดชัย ของพอครูมานิตย เจริญเกษมทรัพย พอครูกลองสะบัดชัย ผูซึ่งได
ถายทอดวิชาความรูในการตีกลองสะบัดชัย ผสมกับทาเตนทารําชั้นเชิงลีลาที่แตกตางจากการตีกลองสะบัด
ชัยทั่วไป จึงเปนที่เรื่องลือไปทั่ว พอครูมานิตย เจริญเกษมทรัพย จึงไดรับเชิญจากศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
ใหรวมเดินทางไปสาธิตและแสดงการตีกลองสะบัดชัย ในเทศกาลวิถีชวี ิตชาวบานของสถาบันสมิธโซเมียน
เรื่อง แมน้ําโขงเชื่อมสายใยวัฒนธรรม ณ กรุงวิชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ ๒๗
มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐
นับไดวาพอครูมานิตย เจริญเกษมทรัพย เปนบุคคลที่มีความเสียสละและอดทนในการถายทอดวิชา
ความรูใหกับลูกศิษยซึ่งนับวันจะมีจํานวนมาก และมาจากหลากหลายโรงเรียน หลายสถาบัน และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจไดมาร่ําเรียนวิชาความรูจากพอครู ดังนัน้ ในปหนึ่งๆ บรรดาลูกศิษยทั้งหลาย จึงไดนอม

รําลึกถึงบูรพาจารยที่ทรงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู การตีกลองสะบัดชัยใหกับตนเอง ลูกศิษยทั้งหลายจึง
ไดรําลึกถึงโดยการทําพิธีไหวครูเพื่อ
๑. เพื่อเปนการอุทิศสวนกุศล ดวยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแกปรมาจารยทงั้ หลายทั้งปวง
ที่มาประสิทธิ์ประสาททความรูใหแกศิษย
๒. เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความมั่นใจในการเรียน และรับการถายทอดเปนอยางดี เมื่อไดผาน
พิธีกรรมมาแลว
๓. เพื่อเปนการขอขมาลาโทษ หากศิษยไดกระทําสิ่งทีผ่ ิดพลาดโดยรูเ ทาไมถึงการณ ไมวาจะเปน
ดานกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมก็ตาม
๔. เพื่อใหเกิดความเปนสิรมิ งคลทั้งแกผูสอนและผูเรียน
๕. เพื่อเปนสิ่งเตือนสติใหศษิ ยระลึกถึงครู อันเปนเครื่องเตือนใจทีจ่ ะประพฤติแตในสิ่งที่ดีงาม อยู
ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยูใ นโอวาทคําสัง่ สอนของครูบาอาจารย
ขั้นตอนพิธีไหวครูกลองสะบัดชัยแบบลานนา แบบสังเขป
๑. การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีไหวครู
๒. การจัดเตรียมเครื่องมือ/อุปกรณ/วัสดุ สําหรับใชประกอบพิธีไหวครู
๓ วันไหวครู ขั้นตอนพิธีการ
๔. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เทียนบูชาครู
๕. กลาวโองการอัญเชิญครูบาอาจารยผูลวงลับไปแลวมาสิ่งสถิตย ณ สถานที่ประกอบพิธี
๖. สูมาคารวะครู ใชปายศรีอัญเชิญ ๒ ขัน
๗. ปะพรมน้าํ ขมิ้นสมบอย โบยขาวตอกดอกไม
๘. กลาวคําไหวครู
๙. กลาวคําถวายเครื่องสักการะ (เครื่องสังเวย)
๑๐. หมกลองสะบัดชัยดวยผาใหม พรมน้าํ ขมิ้นสมบอย
๑๑. ลูกศิษยจดุ ธูปเทียน ถวายเครื่องสักการะตอพอครู นําน้ําขมิ้นสมบอยมารวมกัน
๑๒. ลูกศิษยกลาวคําสูมาครู บาอาจารย
๑๓. พอครูเสริมบารมี เจิมหนาฝาก ครอบขัน มัดมือ
๑๔. พอครูใหพร กลาวคําสั่งสอน
๑๕. รําถวายครูบาอาจารย
๑๖. ลาเครื่องสักการะ เครือ่ งสังเวย
๑๗. แบงปนสวยดอกไม ธูปเทียน และ เครื่องสังเวยใหแกลูกศิษย เสร็จพิธีไหวครูแบบลานนา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ผูใหขอมูล
นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย
เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๐๐
บานเลขที่ ๑๒๑/๗ หมูที่ ๑๓ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย โทรศัพท ๐๘-๕๐๔๑-๓๔๙๖
ผูใหขอมูลขั้นตอน พิธีการไหวครู
ผูทรงภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน

นายทองดี เครือวงค
บานเลขที่ ๘๗ หมูที่ ๑๕ บานดงมะตืน๋ ตําบลผางาม
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท ๐๘-๗๑๘๓-๗๙๗๗
ผูใหขอมูลขั้นตอน พิธีการไหวครู
ผูทรงภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน

นางผองศรี ปญญารัตน
เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๙๖ อายุ ๕๕ ป
บานเลขที่ ๑๒๑/๗ หมูที่ ๑๓ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
ผูใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องสักการะ เครื่องสังเวย ดอกไม ธูปเทียน

วัน เดือน ป ทีจ่ ัดเก็บขอมูล กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ผูจัดทําองคความรู นางฉลวย ปูธิปน
นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอเวียงชัย

