พิธีไหว้ครูช่างศิลปหัตถกรรมและพิธีครอบ
นัฏจักร ณ เชียงใหม่

คณาจารย์อาวุโสพร้ อมคณะอ่านโองการอัญเชิญเทพเจ้ าชันสู
้ ง
และเทพเทวา ครูบาอาจารย์เก่าแก่แต่โบราณมาสถิตฐาน ณ
มณฑลพิธีตามแบบอย่างสืบมาแต่ครัง้ โบราณ

พิธีไหว้ครูศิลปหัตถกรรมหรือครูช่างของไทยนั้น ทากันมานานแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็น
จารีตประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้เนื่องจากคนไทยเรามีความเคารพนับถือตามลาดับอาวุโส ประกอบ
กับหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนาผสมกับพิธีการของพราหมณ์ซึ่งไม่ขัดต่อความรู้สึกของคนไทยเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าจะนามาซึ่งความเป็นสิริมงคล ดลบันดาลให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้ง
ปวง
พิธีการไหว้ครูช่างไทย จึงเป็นพิธีเคารพบูชาครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งได้สั่งสอนถ่ายทอดวิชาช่างแขนงต่างๆ แก่
ศิษย์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ผู้ที่ประกอบการการช่างศิลปะจะประสบความเจริญรุ่งเรือง เพราะการที่
จะแสดงกตเวทิตาคุณครูบาอาจารย์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
ตามหลักฐานการจัดพิธีไหว้ครูช่าง ในโรงเรียนเพาะช่าง กล่าวได้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิดโรงเรียนซึ่งพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างแล้วพระราชทานนามว่า
“โรงเรียนเพาะช่าง” เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า

จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ทรงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่าง สมเด็จเจ้าน้อง
ยาเธอเจ้าฟ้าพระองค์นี้ ได้ทรงทาความเจริญรุ่งเรืองแก่โรงเรียนเพาะช่างเป็นอันมากโดยเพพาะอย่างยิ่ง ทาพิธี
การไหว้ครูช่างนั้น ทรงพระกรุณาโปรดให้มีการไหว้ครูช่างแบบโบราณขึ้นอีกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ พร้อม
กับทั้งประทานแบบพบับคัมภีร์สาหรับอ่านโองการและตาราครอบนักเรียนช่างศิลปหัตถกรรมใหม่อาจจะกล่าว
ได้ว่าเป็นพระคัมภีร์พบับ “เจ้าฟ้าจุฑาธุช” เพราะเป็นเล่มแรกที่ปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน ซึ่งได้ใช้สืบมาถึง
ปัจจุบันนี้ พะนั้นจึงมีความชารุดเสียหายเป็นอันมาก อาจารย์สนิท บุษปฤกษ์ ผู้อานวยการวิทยาเขตเพาะช่าง
ขณะนั้นได้สั่งให้ทาแบบจาลองจากของเดิม โดยใช้วิธีคัดลอกขึ้นใหม่แต่เพพาะคัมภีร์อ่านโองการ ส่วนคัมภีร์
ครอบใช้วิธีถ่ายแบบแล้วตัดพับเข้าเล่มเรียบเรียงให้ได้เหมือนของเดิมทุกประการ รวมทั้งสิ้นแล้วจานวนมี ๙
ชุด
พระคัมภีร์สาหรับครอบมีรูปเทพเจ้าซึ่งเป็นที่สักการะนั้น หน้าแรกของพระคัมภีร์มีรูปพระสยามภูวนาถ
หน้ากลางใช้สาหรับครูจับมือศิษย์เขียนรอบวงพักตร์หนึ่งรอบ พระเนตร ๒ ข้าง พระนาสิก และพระโอษฐ์ รวม
ทั้งหมดจานวน ๕ แห่ง
ในส่วนพระคัมภีร์สาหรับอ่านโองการมีบทอ่านบูชาพระรัตนตรัย และบทเชิญเทพเจเครูบาอาจารย์
ตามลาดับดังต่อไปนี้
๑. บูชาพระรัตนตรัย
๒. บูชาพระเป็นเจ้าชั้นมเหศักดิ์ ๕ พระองค์ อันได้แก่ พระอิศวร พระอุมาภควดี พระนารายณ์ พระ
พรหม และพระมหาพิฆเนศวร์ (เทพเจ้าประสิทธิ์ความสะดวกสัมฤทธิผล)
๓. พระวิษณุกรรม (เทพเจ้าแห่งการช่างทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งพิธีไหว้ครูช่าง
๔. พระนิลบรรพตเทพสุดา เทพีแห่งโชคลาภทรัพย์สินสมบัติ
๕. ครูช่างไทยโบราณที่ล่วงลับไปแล้วแต่อดีตกาล
๖. ครูบาอาจารย์ที่ทาการสอนในสถานศึกษาเพาะช่างปัจจุบัน

การเตรียมพิธีไหว้ครูช่าง
๑. แผนกเตรียมเครื่องบูชาพระรัตนตรัย จัดโต๊ะหมู่บูชา
- พระพุทธรูป (นิยมพระทรงเครื่อง เช่น พระสมัยปลายอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์)
- เทียนหนัก ๓ บาท สีเหลืองหรือขาวพร้อมเชิงเทียน ๑ คู่
- รูปหอม ๑ แหนบ
- แจกันหรือพุ่มดอกไม้ ๑ คู่
- กระถางธูป (ไม้ขีดฟาหรับจุดบูชา)
๒. แผนกพระสงฆ์
- จัดสถานที่สาหรับพระสงฆ์ จานวน ๙ รูป (อยู่ทางซ้ายของที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชา)
- เพื่อสวดชัยมงคลคาถาสัพพีฯ
- จัตุปัจจัยไทยทานสาหรับถวายพระสงฆ์ ๙ รูป
- ดอกไม้ธูปเทียนมัดรวมกัน ๙ ชุด
- ด้ายสายสิญจน์
- บาตรน้ามนต์ เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก ๑ บาทสาหรับทาน้าพุทธมนต์
- หญ้าคาหรือใบมะยมสาหรับประพรมน้าพุทธมนต์ในพิธี
๓. แผนกเครื่องสักการะ
- บายศรีหลัก ๙ ชั้น สาหรับบูชาพระเป็นเจ้า และครูเทพ ๑ คู่
- บายศรีเทพ ๑ คู่ สาหรับบูชาองค์พระวิษณุกรรม และพระมหาพิฆเนศวร์
- บายศรีปากชาม ๓ คู่
- แจกันดอกไม้ ๓ คู่
- พานพุ่มพนมดอกไม้ ตามจานวนแผนก – คณะ
- นารพุ่มธูปเทียน ตามจานวนแผนก – คณะ
- แว่นเวียนเทียนสมโภช จานวน ๙ ชุด
- พานครูหรือพานนา มีธูป ๑๐๘ เทียน ๑๐๘ พวงมาลัย ๙ พวง ดอกไม้อื่นๆ สาหรับให้ผู้ทาพิธี
อ่านโองการ
- ผ้าสไบขาวบางโปร่ง จานวน ๑ ผืน ยาวประมาณสองเมตรครึ่ง
- พวงมาลัยขนาดเล็ก สาหรับองค์เทวรูปวิษณุกรรมในห้องพิธี ๓ องค์
- พวงมาลัยใหญ่ ๒ ชาย สาหรับองค์เทวรูปวิษณุกรรมหน้าอาคารเพาะช่าง จานวน ๒ พวง (ซ้าย
ขวา ๒ องค์)
- เทียนเงินหนัก ๕ บาท จานวน ๓ คู่
- เทียนทองหนัก ๕ บาท จานวน ๓ คู่
- ธูปหอมสีเขียวจานวน ๒ ห่อใหญ่ มี ๒๐ แหนบ
- เทียนต่อ หนัก ๑ บาท ๑ เล่ม
- เทียนสาหรับทาน้าเทพมนต๋ใช้ขี้ผึ้งแท้จานวน ๑ เล่น
- ขันน้าเทพมนต์

- ขันน้าสรงเทวรูปวิษณุกรรมที่บุณบกมาลาฯ
- ขันสาหรับตักน้าสรงเทวรูปพระวิษณุกรรม
- ผอบใส่เครื่องหอมจุนเจิม
๔. แผนกเครื่องสังเวย
๑. เครื่องสังเวย องค์เทวรูปวิษณุกรรมหน้าตึกและในห้องพิธี ๓ ชุด มีเครื่องกระยาบวด ๗ อย่าง ใส่
ในถาดเดียวกัน ดังนี้
น้าเปล่า น้าผึ้งหรือน้าตาลกวด ข้าวตอก นม เนย ถั่วทองคั่วสุก และงาขาวคั่วสุก
๒. ขนม
๑. ขนมต้มขาว จานวน ๓ ชุด (ต้องมี)
๒. ขนมต้มแดง จานวน ๓ ชุด (ต้องมี)
๓. มันหรือเผือกแกงบวด จานวน ๓ ชุด
๔. เผือกต้ม มันต้ม จานวน ๓ ชุด
๕. ขนมทองเอก จานวน ๓ ชุด
๖. ขนมจันอับ จานวน ๓ ชุด
๗. ขนมถั่วแปบ จานวน ๓ ชุด
๘. ข้าวต้มจิ้ม จานวน ๓ ชุด
๙. ขนมอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
(หมายเหตุ ตั้งแต่ ๑ - ๒ - ๓ ต้องมี นอกนั้นถ้าหาไม่ได้ก็อนุโลมตามความจาเป็น)
๓. เครื่องบัดพลี ๕ ชั้น ซ้ายขวาองค์เทวรูปวิษณุกรรมองค์เดิม
๔. ผลไม้ กล้วย อ้อย มะพร้าว
๑. มะพร้าวอ่อน จานวน ๓ คู่
๒. กล้วยน้าไทย จานวน ๓ คู่ หรือ ๓ หวี
๓. อ้อยควั่น จานวน ๓ คู่
๔. ผลไม้ตามฤดูกาล จานวน ๓ คู่ ยกเว้นที่ต้องห้ามมี มังคุด ละมุด มะม่วง มะเฟือง มะไฟ และ
น้อยหน่า ไม่นินมนามาทาเครื่องสังเวย
๕. เครื่องสังเวยครูช่าง
๑. หัวหมูต้มสุก จานวน ๓ ชุด หรือ ๓ ตัว
๒. ไก่ต้มสุก จานวน ๓ ชุด หรือ ๓ ตัว
๓. เป็ดต้มสุก จานวน ๓ ชุด หรือ ๓ ตัว
๔. ปลาแป๊ะซะ ๓ ชุด หรือ ๓ ตัว
๕. น้าจิ้มเค็มและหวาน ๓ ชุด
๖. เหล้าขาว ๓ ขวด พร้อมแก้ว ๓ ใบ
(หมายเหตุ เครื่องสังเวยทุกอย่างจะต้องปูลาดด้วยผ้าขาวเสมอ)
พิธีกรเตรียมน้าเทพมนต์สาหรับสรงองค์เทวรูปพระวิษณุกรรมเทพเจ้าแห่งศิลปะการช่างทั้งหมดทั้งปวง

บุคลากรผู้ประกอบพิธีไหว้ครูช่าง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประธานงานพิธี
พิธีกรที่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนถวายเครื่องสังเวยเทวรูปวิษณุกรรมหน้าตึก
เจ้าหน้าที่จัดเครื่องสังเวยหน้าตึก
เจ้าหน้าที่จัดห้องพิธีสงฆ์
พิธีการทาหน้าที่กล่าวคานมัสการพระรัตนตรัย อ่านโองการอัญเชิญเทพยดาและเชิญครูช่าง
แผนกปี่พาทย์ทาเพลงนมัสการอัญเชิญ และส่งเทพในห้องพิธีไหว้ครูช่าง
พิธีการหมายถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานพิธีให้ทาพิธี “ครอบ” วิชาให้แก่ศิษย์ใหม่ตาม
แผนกสาขาวิชา
๘. เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ให้ห้องพิธี
๙. เจ้าหน้าที่จัดเครื่องสักการะ เครื่องสังเวยในห้องพิธีไหว้ครูช่าง
๑๐. เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในงานพิธีตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นงานพิธี
การเตรียมงานไหว้ครูช่าง จะเตรียมจัดอาคารสถานที่ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
พิธีกรที่จะทาหน้าที่กล่าวคานมัสการพระรัตนตรัย อ่านโองการอัญเชิญเทพยดา และเชิญครูช่างนั้นจะต้อง
เตรียมตัวดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์
ถือศีลห้าให้ครบบริบูรณ์
งดการเสพกามทุกรูปแบบ
รับประทานอาหาร มังสวิรัติ
เจริญภาวนาตามแบบอย่างทางพุทธศาสนา
หลับนอนแต่ลาพังผู้เดียว
นุ่งขาวห่มขาวพร้อมสไบ

ขั้นตอนปฏิบัติการ
๑. ชาระร่างกายให้สะอาด
๒. นุง่ ขาวห่มขาว
๓. จุดธูปบอกกล่าวเทพยดารักษาเขต เริ่มแต่องค์พระสยามเทวาธิราชบูรพมหากษัตริยาธิราชของไทย
พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทาง บรรดาคณาจารย์ โดยการนาประธานพิธี ถวายเครื่องสักการะ เครื่องสังเวย
ที่องค์เทวรูปหน้าตึกโดยพร้อมเพรียงกันก่อนเข้าห้องพิธีการ
๔. เข้าร่วมฟังพระสวดชัยมงคลฯ จนเสร็จพิธีสงฆ์
พอเสร็จพิธีสงฆ์ จะเริ่มพิธีไหว้ครูปัจจุบัน โดยให้ประธานนักศึกษากล่าวตามบูชาพระรัตนตรัยและเคารพ
พระมหากษัตริย์ และครูปัจจุบัน จนจบ ประธาน นักศึกษานาผู้แทนแผนกคณะของนักศึกษาแต่ละคณะ
นาพุ่มดอกไม้ พุ่มธูปเทียน เข้าคานับครูปัจจุบัน โดยพร้อมเพรียงกันตามลาดับก่อนหลังจนเสร็จพิธี

ประธานพิธีหรือผู้อานวยการให้โอวาทจบชั้น เริ่มจัดที่สาหรับเตรียมไหว้ครูช่าง สาหรับพุ่มพนมดอกไม้และ
ธูปเทียนของนักศึกษาที่นามาคานับครูปัจจุบันนั้นนาไปบูชาครูเทพต่อไป

เริ่มทาพิธีไหว้ครูช่าง
๑. กราบพระที่โต๊ะบูชา ๓ ครั้งในท่าเบญจางคประดิษฐ์ จุดเทียน ๑ คู่ จุดธูป ๓ ดอกปักกระถางแล้ว
กราบอีก ๓ ครั้ง ในท่าเดิม
๒. เชิญพระคัมภีร์สาหรับใช้ในงานพิธีไหว้ครูช่างพบับเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์ฯ กราบพระคัมภีร์ ๓ ครั้ง
แล้วอ่านบทนมัสการพระรัตนตรัย ให้ทุกคนในห้องพิธีว่าตาม ขึ้นต้นด้วย นะโม ๓ จบ แล้วจึงว่า
“สรวมชีพข้ายุคลบาท” จนถึง “อยู่เกล้ากมลเกษมโสตเทอญ” บทที่ขอคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองให้
อยู่เย็นเป็นสุขพอจบ ให้ปี่พาทย์ทาเพลง “สาธุการ” รัวแล้วกราบ ๓ หน จบบทที่ ๑
๓. จุดธูป ๑๖ จุดเทียนเงิน เทียนทองอย่าง ๑ คู่ บูชาเทวา แล้วว่าบทที่ ๒ เพื่ออัญเชิญเทพยดาชั้น
มเหศักดิ์ฯ จานวน ๕ องค์ เพื่อเชิญเสด็จมาในห้องพิธี ขั้นต้นด้วยบทอัญเชิญ “โอมขยมบังคมบาท”
ทุกคนในห้องพิธีว่าตามจนครบทั้ง ๕ องค์ ช่วงนี้เจ้าหน้าที่พิธีกรจุดเทียนทาน้าเทพมนต์ไปพร้อมด้วย
ในขันทาน้ามนต์
ในการไหว้ครูทางช่างศิลปะนั้น นิยมให้ปี่พาทย์ประโคมในพิธีเช่นเดียวกับพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ เมื่อจะ
เชิญเทพเจ้ามาประทับในพิธีนั้น ใช้ปี่พาทย์ทาเพลง ต่างๆ สาหรับเชิญเทพตามลาดับดังนี้
๑. “ตระสันนิบาต” รัว ๓ ลา (สาหรับ) เชิญพระอิศวร เมื่อปี่พาทย์รัวให้กราบพร้อมกันทุกคน (แสดง
ว่า พระอิศวรเป็นเจ้าได้เสด็จมาถึงมณฑลพิธีและเข้าประทับยังที่แล้ว จึงกราบเคารพเป็นเช่นนี้ทุก
องค์)
๒. “ตระเชิญ” รัว(สาหรับ) เชิญพระอุมาภควดี เมื่อปี่พาทย์รัวให้กราบพร้อมกันทุกคน
๓. “แผละ” ต่อด้วย “คุกพาทย์” (สาหรับ) เชิญพระนารายณ์ เมื่อปี่พาทย์ คุกพาทย์ ให้กราบพร้อม
กัน
4. “เสมอข้ามสมุทร” รัว (สาหรับ) เชิญพระพรหม เมื่อปี่พาทย์รัวให้กราบพร้อมกัน
5. “ตะโหมโรง” รัว (สาหรับ) เชิญพระมหาพิฆเนศวร์ เมื่อปี่พาทย์รัวให้กราบพร้อมกัน

(เพลงหน้าพาทย์สาคัญต่างๆ นี้ เป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ในทางนาฏศิลป์และดนตรีไทย)
6. สมมุติเป็นเวลาที่เทพเจ้าทั้ง 4 องค์ เสด็จมาประสิทธิ์ประสาทพรให้ทุกคนในพิธีก้มศีรษะรั บพร
จากเทพทั้ง 5 ด้วยจิต น้อมเคารพ ถึงตอนนี้ปี่พาทย์จะทาเพลง “ตระเทวาประสิทธิ์” (แสดงว่าเทพเจ้าทั้งห้า
องค์ประทานพรแล้ว) รัว เมื่อปี่พาทย์รัว ให้กราบพร้อมกัน
4. ผู้อ่านโองการเริ่มอ่านบทที่ 3 บทนี้เป็นบทอัญเชิญพระวิษณุกรรมในพระคัมภีร์ออกนามว่า “พระวิสะ
วะกรรม” ผู้รู้หลายท่านให้คาอธิบายว่า คาว่า พระวิษณุกรรมฝ่ายพุทธศาสนา เรียกขานตามนามพระนารายณ์
เป็นเจ้า ส่วนทางฮินดูหรือพราหมณ์จะออกนามว่า วิสะวะกรรม หรือ พระวิศวกรรม ทั้งสองนาม ก็คือองค์
เดียวกัน แต่พิธีการไหว้ครูช่างจะออกไปทางพราหมณ์ฮินดู จึงออกนามว่า วิศวกรรม บทนี้จะเริ่มต้นด้วย “โอม
ศรี ศรี สวัสดี” ความในบทนี้ขอเทพศิลปวิษณุกรรม โปรดประทานความสาเร็จในการเรียนวิชาช่างทั้งหมดทั้ง
ปวงให้ผู้เข้าพิธีตามแขนงวิชาที่เรียนให้สมตามความปรารถนาของตนเป็นผลสาเร็จในชีวิต ต่อจากนี้ยังกล่าวขอ
พรจากนางนิลบรรพตเทพสุดา เทพเทวีแห่ งโชคลาภทรัพย์สมบัติ ต่อจากนี้กราบขอพรจากครูช่างต่างๆ ของ
ไทย ที่ได้ล่วงลับดับสังขาร แต่โบราณกาลสมัยจนถึงปัจจุบันที่ยังมีจิตผูกพัน ไม่ว่าจะอยู่ ณ หนใด ให้มาอานวย
อวยพรต่ อ ชนช่ า งลู ก หลานที่ สื บ เชื้ อ ช่ า งในปั จ จุ บั น ขอพรให้ ป ระสบความส าเร็ จ ในการที่ จ ะประกอบ
สัมมาอาชีวะการช่างศิลปหัตถกรรมต่อไป พอจบบอกให้พี่พาทย์ทาเพลง
1. “ปฐมลู กศิษย์ ” (ปฐมดุสิต) (ลา) ต่อด้ว ยเพลงเวสสุ ว รรณ รัว สาหรับเชิญพระวิศวกรรมหรือ
วิษณุกรรม
2. “เพลงปลูกต้นไม้” สาหรับเชิญครูเก่าแก่แต่โบราณและครูเพาะช่างที่ถึงกาลกิริยาไปแล้วมีทั้งที่
เป็นเทพ พรหม หรือกายทิพย์ ดวงวิญญาณที่ยังห่วงใยเพาะช่างอยู่ ให้มาอานวยอวยชัยเปรียบเสมือนปลูกฝัง
หยั่งรากของความเป็นช่างรุ่นลูกศิษย์ต่อไป เมื่อจบเพลงปลูกต้นไม้ต่อด้วย “เพลงรัว” เมื่อปี่พาทย์รัวให้ทุกคน
กราบเป็นจบบทที่ 3
5. ผู้อ่านโองการและเจ้าหน้าที่ในพิธีจะจัดพิธีสรงน้าเทวรูปพระวิษณุกรรมจาลองที่องค์บุษบก โดยนา
น้าพุทธมนต์และน้าเทพมนต์ที่ทาในวันนั้นผสมกัน ลงในขันน้าสรงมีดอกไม้ของหอม มีผักส้มป่อย ใส่ในขันใบ
เล็ก หรือสังข์ขึ้นสรงทีละคนจนครบ ขณะที่สรงน้าให้ปี่พาทย์ทาเพลง “ลงสรง” ตลอดเวลาจนเสร็จ
6. จุดธูปปักที่เครื่องสังเวยทุกที่จนครบยกเว้นเครื่องกระยาบวด 7 อย่าง และบายศรีหลัก บายศรีเทพ
ไม่ต้องปักธูป เปิดขวดเหล้าขาวเทใส่จอกหรือแก้วเพพาะมะพร้าวอ่อนทุกที่ ถึงตอนนี้บอกให้ปี่พาทย์ทาเพลง
“นั่งกิน” “เซ่นเหล้า” เครื่องสังเวยต่างๆ ให้ยกชูถวายทุกที่
7. จุณเจิมเทวรูป และเครื่องมือเครื่องใช้ของแผนกวิชาต่างๆ เพื่อนาไปครอบแก่นักศึกษาใหม่ต่อไป
ตอนนี้การโปรยข้าวตอกดอกไม้รอบๆ พิธีมณฑล
8. แบ่งเครื่องสังเวยใส่กระทงใบตอง ไปราวตามมุมตึก หรือในบริเวณสถานศึกษาสัก 2 – 3 แห่ง เพื่อ
แบ่งให้แก่ดวงวิญญาณที่ไม่สามารถจะเข้าร่วมรับของสังเวยในพิธีมณฑลได้ เป็นการบริจาคทานให้แก่วิญญาณ
ต่างๆ ตามความเชื่อถือของพราหมณ์

จบพิธีไหว้ครูและถวายเครื่องสักการะ เครื่องสังเวยแต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้เป็นพิธีครอบแก่นักศึกษา
เข้าใหม่หรือศิษย์เก่า โดยเริ่มต้นดังนี้
1. พิธีกรที่ทาหน้าที่ครอบให้แก่ศิษย์ใหม่จะต้องเป็นผู้ ที่ได้รับการยอมรับสมควรจะเป็นพิธีกร
ครอบให้ตรงตามแขนงวิชาช่างของแต่ละแผนกวิชานั้นๆ
2. ควรถือศีลห้าในครบตลอด 24 ชั่วโมง คือก่อนวันทาและวันทาพิธีครอบไปจนถึง 6 นาฬิกา
วันรุ่นขึ้น
3. จะต้องเข้าฟังพระสวดในพิธีไหว้ครู
4. ควรนุ่งขาวห่มขาว หรือแต่งตัวให้เรียบร้อย มีผ้าสไบขาว พาดบ่าขวา
5. ควรเตรียมเครื่องมือที่จะครอบในแขนงวิชาของตนที่ตรงตามความชานาญของแขนง แผนก
วิชา
6. ใช้คัมภีร์ครอบของสถานศึกษามีมาแต่เดิม โดยเปิดหน้าแรก ให้ครอบเพพาะรูปพระสยาม
ภูวนาถ 4 หน้า โดยกาหนดให้มี 5 แห่งคือ
1. วงพักตร์
2. ดวงเนตรทั้งสองข้าง
3. พระนาสิก
4. พระโอษฐ์
รวมทั้งหมด 5 แห่ง
นอกจากนี้ยังมีการครอบ เครื่องมือช่างตามสาขาวิชาต่างๆ โดยเพพาะต่อไปอีก ซึ่งครูอาจารย์ผู้
ชานาญในสาขาวิชานั้นเป็นผู้ครอบ พิธีไหว้ครูช่างและครอบทางช่างศิลปหัตถกรรมจึงจะสาเร็จ
สมบูรณ์ทุกประการ

