
 
 
 

ประวัติการไหวครู / ตํานาน 

พิธีไหวครูนัน้มีมาแตโบราณ และมีอยูในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย     โดยเฉพาะในวงการ
ศิลปนแลว การไหวครูเปนส่ิงสําคัญท่ีขาดไมได       ประเพณีโบราณ ไดกําหนดหลักเกณฑวา ผูท่ีจะเปน
ประธานประกอบพิธีไหวครูและพิธีครอบโขนละคร ตลอดจนประสิทธ์ิประสาทใหผูหนึ่งผูใดเปนประธาน
พิธีไหวครูสืบไป  จะตองเปนผูไดรับครอบโดยถูกตองตามข้ันตอน เชน ไดรับมอบตําราเคร่ืองโรง (อาวุธ
ตางๆ) จากครูซ่ึงมีคุณสมบัติเปนครู  ผูท่ีไดรับครอบสืบทอดมากอนแลว หรือไดรับพระราชทานครอบจาก
พระมหากษัตริย  เพราะราชประเพณไีทยแตโบราณถือวา พระมหากษัตริยเปนสมมติเทพ ทรงพระบารมี
เหนือเทพเจาผูเปนครูแหงศิลปะท้ังหลาย ฉะนั้น การที่ทรงกระทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัศิลปะไมวาจะเปนพิธี
ไหวครู หรือพระราชทานครอบ หรือทรงประสิทธ์ิประสาทใหประกอบกิจใดๆ ยอมกระทําไดและผูท่ีไดรับ
พระราชทานครอบก็จะสามารถประกอบพิธีครอบผูอ่ืนตอไปได 
         คุณสมบัติของครูผูท่ีรับการคัดเลือก ใหไดรับครอบใหเปนประธานประกอบพิธีไหวครูและครอบ
นั้น ตองเปนบุรุษท่ีแสดงเปนตัวพระ เพราะถือวา ผูแสดงเปนตัวพระเทากับเทวดา ตองมีอายุไมตํ่ากวา ๓๐ ป 
เคยอุปสมบทมาแลว มีความประพฤติดี อยูในศีลธรรม มีความรูทางนาฏศิลปช้ันสูง มีความเช่ียวชาญในการ
แสดงและมีศิษยท่ีตนเองฝกสอนจํานวนพอสมควร 
         พิธีครอบของกรมศิลปากร ครูผูกระทําพิธีครอบไดสืบทอดมาเปนระยะๆ   ต้ังแตพระยานัฏกานุ
รักษ (ทองดี สุวรรณภารต) หลวงวิลาศวงงาม (หรํ่า อินทรนัฏ) และนายอาคม สายาคม และเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๒๕ หลังจากท่ีนายอาคม สายาคม ถึงแกมรณกรรมแลว มิไดครอบถายทอดใหแกผูใด จึงหมดผูท่ีจะ
กระทําพิธีตอไป   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานประกอบพระ
ราชพิธีครอบ   ประธานประกอบพิธีไหวครูโขน ละคร ตามแบบแผนราชประเพณโีบราณ  ซ่ึงไดผนวกเอา
พิธีตอทารําเพลงหนาพาทยองคพระพิราพเขาในวนันัน้ดวย   พระราชพิธีกระทําในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๒๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ซ่ึงเปนพระราชพิธีท่ีมีความสําคัญสูงสุด
ของวงการนาฏศิลปและดุริยางคศิลปไทย  เปนพระราชพิธีคร้ังแรกของประเทศไทย นับเปนประวัติศาสตร
ซ่ึงไมเคยมีมากอน  

วัตถุประสงคของการไหวครู 
     ๑.  เพื่อเปนการอุทิศสวนกศุล ดวยการถวายเคร่ืองสักการะ พลีกรรมแกปรมาจารยท้ังหลายท้ังปวง 
ท่ีมาประสิทธ์ิประสาทความรูใหแกศิษย 
     ๒.  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความม่ันใจในการเรียน และรับการถายทอดเปนอยางด ีเม่ือไดผาน
พิธีกรรมมาแลว 

องคความรู  ภูมิปญญา  เรื่อง พิธีไหวครูกลองสะบัดชัยลานนา 
อําเภอ เวียงชัย  จังหวัดเชียงราย



     ๓.  เพื่อเปนการขอขมาลาโทษ หากศิษยไดกระทําส่ิงท่ีผิดพลาดโดยรูเทาไมถึงการณ ไมวาจะเปน
ดานกายกรรม วจกีรรม หรือมโนกรรมกต็าม 
     ๔.  เพื่อใหเกดิความเปนสิริมงคลท้ังแกผูสอนและผูเรียน 
      ๕.  เพื่อเปนส่ิงเตือนสติใหศิษยระลึกถึงครู อันเปนเคร่ืองเตือนใจท่ีจะประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม อยู
ในศีลธรรมจรรยา ต้ังตนอยูในโอวาทคําส่ังสอนของครูบาอาจารย 
 

การกําหนดวันและเดือนท่ีนิยมประกอบพิธีไหวครู 

             การจัดพิธีไหวครูมีขอกําหนดวาใหกระทําพิธีเฉพาะวันพฤหัสบด ีอาจจะไดรับอิทธิพลมาจากพวก
พราหมณ ซ่ึงนับถือเทพเจานามพระพฤหสับดีเปนเทพฤทธ์ิ ในฐานะปุโรหิตาจารยท่ีเคารพนับถือของพระ
อินทรและเทวดาอ่ืนๆ จึงนยิมไหวครูกนัในวันพฤหัสบดี 

             ตํานานท่ีถือวาวนัพฤหัสบดีเปนวนัครู นอกจากนี้ยังถือกันวา เวลากลางวันพระพฤหัสบดีเปนธาตุไฟ 
และเปนธาตุน้าํในเวลากลางคืน เปนดาวพระเคราะหท่ีใหวิทยาความรูแกมนษุย เราจงึถือวาวันพฤหัสบดีเปน
วันครู 

             เดือนท่ีนิยมกระทําพิธีไหวครู ตามแบบโบราณนยิมใหประกอบพิธีไหวครูและครอบครูในเดือนคู 
เชน เดือน ๔ เดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒ และเดือนยี่ แตมีขอยกเวนเดือนเดียวคือ เดือน ๙ อนุโลม
ใหจดัพิธีได เพราะถือกวา ๙ เปนเลขมงคลของไทยสืบมา  ในบางคร้ังตามคติโบราณ ยังตองระบุจันทรคติ
เพิ่มข้ึนดวย โดยพิจารณาอีกวาตรงกับวันข้ึนแรมขางใด จะนยิมวนัพฤหัสบดีขางข้ึน นับวาเปนมงคลยิ่ง 
เพราะขางข้ึนถือวาเปน "วันฟู" เปนสัญลักษณของความเจริญรุงเรือง 

การไหวครูกลองสะบัดชัย  ของพอครูมานิตย  เจริญเกษมทรัพย  พอครูกลองสะบัดชัย  ผูซ่ึงได
ถายทอดวิชาความรูในการตกีลองสะบัดชัย ผสมกับทาเตนทารําช้ันเชิงลีลาท่ีแตกตางจากการตกีลองสะบัด
ชัยท่ัวไป  จึงเปนท่ีเร่ืองลือไปท่ัว พอครูมานิตย  เจริญเกษมทรัพย  จึงไดรับเชิญจากศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร  
ใหรวมเดินทางไปสาธิตและแสดงการตีกลองสะบัดชัย ในเทศกาลวิถีชีวิตชาวบานของสถาบันสมิธโซเมียน 
เร่ือง แมน้ําโขงเช่ือมสายใยวัฒนธรรม ณ กรุงวิชิงตัน ดีซี  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหวางวันท่ี  ๒๗ 
มิถุนายน  - ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๐   

นับไดวาพอครูมานิตย  เจริญเกษมทรัพย เปนบุคคลท่ีมีความเสียสละและอดทนในการถายทอดวชิา
ความรูใหกับลูกศิษยซ่ึงนับวนัจะมีจํานวนมาก และมาจากหลากหลายโรงเรียน หลายสถาบัน และบุคคล
ท่ัวไปที่สนใจไดมารํ่าเรียนวชิาความรูจากพอครู      ดังนัน้ในปหนึ่งๆ  บรรดาลูกศิษยท้ังหลาย จึงไดนอม



รําลึกถึงบูรพาจารยท่ีทรงประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู การตีกลองสะบัดชัยใหกับตนเอง  ลูกศิษยท้ังหลายจึง
ไดรําลึกถึงโดยการทําพิธีไหวครูเพื่อ 

๑.  เพื่อเปนการอุทิศสวนกศุล ดวยการถวายเคร่ืองสักการะ พลีกรรมแกปรมาจารยท้ังหลายท้ังปวง 
ท่ีมาประสิทธ์ิประสาททความรูใหแกศิษย 
     ๒.  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความม่ันใจในการเรียน และรับการถายทอดเปนอยางด ีเม่ือไดผาน
พิธีกรรมมาแลว 
     ๓.  เพื่อเปนการขอขมาลาโทษ หากศิษยไดกระทําส่ิงท่ีผิดพลาดโดยรูเทาไมถึงการณ ไมวาจะเปน
ดานกายกรรม วจกีรรม หรือมโนกรรมกต็าม 
     ๔.  เพื่อใหเกดิความเปนสิริมงคลท้ังแกผูสอนและผูเรียน 
      ๕.  เพื่อเปนส่ิงเตือนสติใหศิษยระลึกถึงครู อันเปนเคร่ืองเตือนใจท่ีจะประพฤติแตในส่ิงท่ีดีงาม อยู
ในศีลธรรมจรรยา ต้ังตนอยูในโอวาทคําส่ังสอนของครูบาอาจารย 

ขั้นตอนพิธีไหวครูกลองสะบัดชัยแบบลานนา   แบบสังเขป 

๑.  การจัดเตรียมสถานท่ีประกอบพิธีไหวครู 
๒.  การจัดเตรียมเคร่ืองมือ/อุปกรณ/วัสดุ  สําหรับใชประกอบพิธีไหวครู 
๓    วันไหวครู  ข้ันตอนพิธีการ 
๔.  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เทียนบูชาครู   
๕.   กลาวโองการอัญเชิญครูบาอาจารยผูลวงลับไปแลวมาส่ิงสถิตย  ณ สถานท่ีประกอบพิธี 
๖.   สูมาคารวะครู ใชปายศรีอัญเชิญ ๒ ขัน   
๗.   ปะพรมน้าํขม้ินสมบอย โบยขาวตอกดอกไม 
๘.   กลาวคําไหวครู  
๙.    กลาวคําถวายเคร่ืองสักการะ (เคร่ืองสังเวย) 
๑๐.   หมกลองสะบัดชัยดวยผาใหม พรมน้าํขม้ินสมบอย 
๑๑.   ลูกศิษยจดุธูปเทียน  ถวายเคร่ืองสักการะตอพอครู นาํน้ําขม้ินสมบอยมารวมกนั  
๑๒.  ลูกศิษยกลาวคําสูมาครู บาอาจารย 
๑๓.  พอครูเสริมบารมี เจิมหนาฝาก ครอบขัน  มัดมือ 
๑๔.  พอครูใหพร กลาวคําส่ังสอน 
๑๕.  รําถวายครูบาอาจารย 
๑๖.   ลาเคร่ืองสักการะ  เคร่ืองสังเวย 
๑๗.   แบงปนสวยดอกไม ธูปเทียน และ เคร่ืองสังเวยใหแกลูกศิษย  เสร็จพิธีไหวครูแบบลานนา 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 

  

 

 

  

  



ผูใหขอมูล 
 
    นายมานิตย  เจริญเกษมทรัพย   
     เกิดวันท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๐๐          
     บานเลขท่ี  ๑๒๑/๗ หมูท่ี ๑๓  ตําบลเวียงชัย  อําเภอเวยีงชัย    
    จังหวดัเชียงราย  โทรศัพท  ๐๘-๕๐๔๑-๓๔๙๖ 
    ผูใหขอมูลข้ันตอน พิธีการไหวครู  
    ผูทรงภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน 

 
 

    นายทองดี  เครือวงค 
    บานเลขท่ี  ๘๗ หมูท่ี ๑๕ บานดงมะต๋ืน  ตําบลผางาม    
    อําเภอเวยีงชัย  จังหวัดเชียงราย   
   โทรศัพท  ๐๘-๗๑๘๓-๗๙๗๗ 
    ผูใหขอมูลข้ันตอน พิธีการไหวครู  
    ผูทรงภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพื้นบาน 

 
 
     นางผองศร ี ปญญารัตน   
     เกิดวันท่ี  ๑๑  กันยายน  ๒๔๙๖  อายุ  ๕๕ ป 
    บานเลขท่ี  ๑๒๑/๗ หมูท่ี ๑๓  ตําบลเวียงชัย  อําเภอเวยีงชัย    
     จังหวดัเชียงราย 
    ผูใหขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองสักการะ เคร่ืองสังเวย ดอกไม  ธูปเทียน 

 
 

วัน เดือน ป ท่ีจัดเก็บขอมูล กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑ 
 
 

ผูจัดทําองคความรู  นางฉลวย  ปูธิปน 
นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอเวยีงชัย 

  


