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“ดุริยเทพ”  หมายถึง เทพเจา้ท่ีส าคญั และเป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัดนตรีไทย ท่ีมีช่ือปรากฏใน
หนงัสือโบราณ ซ่ึงสรรเสริญบรมครูของดนตรี คือ พระวิศณุกรรม เทพเจา้ผูใ้หก้  าเนิดเคร่ืองดนตรีทั้งหลาย  
ปัญจสิงขร เทพเจา้แห่งพิณพาทย ์การขบัร้อง และพระปรคนธรรพ ซ่ึงเป็นเทพเจา้แห่งการดีด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั พูลผล อรุณรักถาวร (2550 : 1) ไดก้ล่าวถึงดุริยเทพดนตรีไทยไวว้า่  “ในโองการไหวค้รูดุริยางคศิลป์ 
ปรากฏนามเทวดา อยู ่3 องคคื์อ พระวศิวกรรม พระปัญจสิงขร พระปรคนธรรพ วา่เป็นครูดุริยเทพ” 
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ความเช่ือท่ีมีต่อเทพเจา้ท่ีมีในประเทศไทยนั้น มีผลเน่ืองมาจากแต่เดิมคนไทยมีการนบัถือผอียูก่่อน
แลว้ เม่ือมีอิทธิพลจากอินเดียเขา้มาจึงส่งผลใหศ้าสนาพราหมณ์ท่ีมีการนบัถือเทพเจา้ต่างๆเขา้มามีผลต่อคน



ไทยท่ีจะเลือกนบัถือศาสนาและรวมถึงการดนตรีไทยท่ีมีการไหวค้รูตามต าราแบบศาสนาพราหมณ์ ดงัท่ี 
บุญธรรม ตราโมท (2481:47) กล่าวไวว้า่ “การไหวค้รูดุริยางคด์นตรีนั้นน่าจะเน่ืองมาโดยชาติไทยแต่โบราณ
คงจะนบัถือเทพเจา้และนบัถือผอียูบ่า้งแลว้ เม่ือรับเอาคติทางศาสนาพราหมณ์ของอินเดียพร้อมกบัการเร่ิม
ระเบียบแห่งการดนตรีข้ึนใหม่ในแดนสุวรรณภูมิจึงไดน้บัถือเป็นแบบอยา่งสืบต่อกนัมาทีเดียวไม่มีปัญหา
อะไรในการท่ีจะกล่าววา่ พิธีไหวค้รูของเราเอาแบบอินเดียมาใช ้เพราะช่ือเทพเจา้ทุก ๆ องคต์รงตามต า รา
แห่งศาสนาพราหมณ์ทั้งส้ิน  

ในวงการดนตรีไทยประเภทเคร่ืองสาย หากจะกล่าวถึงครูเทพทางเคร่ืองสายท่ีส าคญั นั้นก็คือ 
พระปัญจสิงขร หรือ พระปัญจสีขร ในภาษาบาลีเรียกวา่ "ปัญจสิข"  ตามคติความเช่ือในไตรภูมิพระร่วงหรือ
เตภูมิกถา มีความเช่ือเก่ียวกบัพระปัญจสิงขรดงัน้ี พระปัญจสิงขร เป็นมนุษยธ์รรมดา  เป็นเด็กเล้ียงโค และ
ไดเ้สียชีวติตั้งแต่วยัหนุ่ม แต่ดว้ยคุณความดีของท่านท่ีสร้างเอาไวต้อนเม่ือยงัมีชีวิต ดว้ยการสร้างส่ิงท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์หลายต่อหลายอยา่ง จึงท าใหท้่านบงัเกิดเป็น เทพบุตร ใน ชั้นจาตุมหาราช นามวา่    
“ปัญจสิขคนธรรพเทพบุตร”  
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จากการสัมภาษณ์นกัดนตรีไทย ในเก่ียวกบัความเช่ือในองคพ์ระปัญสิงขรพบวา่ ท่านเป็นครูเทพ
แห่งดนตรีเคร่ืองสายมโหรี มีหนา้ท่ีบรรเลงดนตรี ขบัร้องและฟ้อนร าบ าเรอเทพเจา้บนสรวงสวรรค์ จึงไดรั้บ
การแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้แห่งเคร่ืองดนตรีทั้งปวง ดงันั้นนกัดนตรีไทยท่ีเล่นอยูใ่นวงเคร่ืองสาย โดยเฉพาะผูท่ี้
ถนดัเคร่ืองสาย จ าพวก ซอดว้ง ซออู ้ซอสามสาย จึงนบัถือและมีความศรัธาพระปัญจสิงขร มากเป็นพิเศษ
กวา่ครูเทพองคอ่ื์นๆ (นิพนธ์ กล า่กล่อมจิตร. 2558: สัมภาษณ์) 

ตามคติความเช่ือในเร่ืองลกัษณะโดยทัว่ไปของศีรษะครู (พระปัญสิงขร) ความเช่ือท่ีหน่ึง เช่ือวา่ บน
ศีรษะของท่านจะเป็นมงกุฎยอดน ้าเตา้มี ๕ ยอด ร่างกายเป็นสีทอง มีกุณฑล ทรงอาภรณ์ประดบัดว้ยนิลรัตน์ 
ทรงภูษาสีแดง มีความสามารถในเชิง ดีดพิณ และขบัล าน า และความเช่ือท่ีสองเช่ือวา่ บนศีรษะของท่านจะ

http://www.ohmsaya.com/


เป็นมงกุฎยอดน ้าเตา้มี ๕ ยอด กายสีขาว มี ๔ กร ทรงถือพิณและบณัเฑาะว ์( ความเช่ือท่ีสองน้ี เช่ือวา่เป็น
ศีรษะครูในตอนท่ีท่านเป็นมนุษย ์จึงมีกายเป็นสีขาว) และสาเหตุสร้างศีรษะครู (พระปัญสิงขร) บนยอดมี ๕ 
แฉกนั้นเน่ืองจากตอนท่ีเป็นมนุษยใ์นวยัเด็กจะไว ้ผม 5 แหยม หรือ 5 ปอย นั้นเอง 

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในขา้งตน้วา่ เคร่ืองดนตรีประจ าองคข์องพระปัญจสิงขร คือ พิณและบณัเฑาะว ์
ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี พิณของพระปัญจสิงขร จะมีพรรณเล่ือมเหลืองดุจ ผลมะตูมสุกสะอาด คนัของพิณก็จะเป็น 
แกว้อินทนิลมณี  มีทั้งหมด  50 สาย (ท าดว้ยเงิน) ส่วน ลูกบิด (เวทกะ)  ท่ีส าหรับสอดสายพิณก็จะท าดว้ย 
แกว้ประพาฬ ส่วนบณัเฑาะวข์องพระปัญจสิงขรไม่ไดมี้การกล่าวถึงไวแ้ต่อยา่งใด 

พระปัญจสิงขรเป็นสารถีของพระอิศวรเจา้ มกัจะเห็นอยูด่า้นหนา้และเดินน าหนา้พระอิศวร คราว
เสด็จออกจากวมิานทุกคร้ัง และเม่ือวา่งจากการเป็นสารถี ก็จะบรรเลงเพลงเคร่ืองสาย ถวายองคม์หาเทพ 
"ปัญจสิขคนธรรพเทพบุตร” เป็นพระพุทธอุปัฏฐากคุน้เคยสนิทในพระพุทธบาทยคุล  กล่าวโดยวา่เม่ือ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จจากสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์จะตอ้งมี ปัญจดุริยางค ์หรือ ดนตรีของ
สรวงสวรรค ์บรรเลงน าลงมา และพระปัญจสิงขรก็จะเป็นผูดี้ดพิณ รวมถึง ไกวบณัเฑาะว ์น าอยูใ่น วงเคร่ือง
สูง ในการน าเสด็จของพระพุทธเจา้ในทุกๆ คร้ัง 

การศิลปะของไทยทุกแขนง ยอ่มจะตอ้งมีพิธีไหวค้รูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูและเพื่อ
ความเป็นศิริมงคล ในวงการดนตรีไทยก็มีพิธีไหวค้รูเช่นเดียวกนั และในการไหวค้รูดนตรีไทยนั้นจะตอ้งมี
การตั้งศีรษะครู เพื่อเป็นองคป์ระธานในพิธีและเพื่อใหศิ้ษยไ์ดก้ราบเคารพบูชาศีรษะครู ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
จ าลองแทนตวัครู ส าหรับการตั้งศีรษะของพระปัญจสิงขรซ่ึงแทนสัญลกัษณ์องคพ์ระปัญจสีขร ซ่ึงถือวา่ท่าน
เป็นครูพิณและขบัร้องต่างๆ   เวลาตั้งหวัโขนหรือศีรษะท่าน จะตั้งทางดา้นขวาของเวทีรวมกบัศีรษะพระครู
ฤษีต่างๆ  

จากส่ิงท่ีผูเ้ขียนไดน้ าเสนอขอ้มูลในเบ้ืองตน้เก่ียวพระปัญจสิงขรน้ี ยอ่มท าใหผู้อ่้านทุกท่านทราบ
เป็นอยา่งดีแลว้วา่ พระปัญจสิงขรเป็น 1 ใน 3 ดุริยเทพดา้นดนตรีไทยท่ีส าคญั และอยูคู่่กบัวงการดนตรีไทย
มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน พระปัญจสิงขรจึงเป็นครูเทพท่ีส าคญัทางดนตรีไทย(เคร่ืองสาย) ดงัค ากล่าว
ท่ีวา่ พระปัญจสิงขร : ดุริยเทพเคร่ืองสาย 
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ค าถาม 
1. เคร่ืองดนตรีประจ าองคข์องพระปัญจสิงขร คือเคร่ืองดนตรีชนิดใด 
ตอบ  พิณและบณัเฑาะว ์
2. ตามคติความเช่ือในเร่ืองลกัษณะโดยทัว่ไปของศีรษะพระปัญสิงขร เช่ือวา่ บนศีรษะของท่านจะ

เป็นมงกุฎยอดน ้าเตา้มี ๕ ยอด เหตุใดจึงเช่ือเช่นนั้น 
ตอบ ตอนท่ีเป็นมนุษยใ์นวยัเด็กท่านจะไว ้ผม 5 แหยม หรือ 5 ปอย ดงันั้นเวลาสร้างศีรษะพระปัญ
สิงขรจึงน าเอาลกัษณะเด่นดงักล่าวมาสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


