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ภาพสะท้ อนของครู จากเพลงเทิดเกียรติคุณครู และคําขวัญวันครู
เพลงจัดได้ วา่ เป็ นวรรณกรรมแขนงหนึงทีประกอบไปด้ วยเนือร้ องและทํานอง โดยถูกถ่ายทอดด้ วย
ถ้ อยคําทีมีความประณีตและกลันกรองมาเป็ นอย่างดีเพือใช้ สือความตามทีผู้แต่งต้ องการ เพลงเป็ น
วรรณกรรมทีใช้ ภาษาเพือการสือสารของมนุษย์ในรูปแบบหนึง เพราะเพลงมีการใช้ คํา วลี หรือประโยคเพือ
สือความหมายแสดงอารมณ์ความรู้สกึ หรือประสบการณ์ตา่ งๆของผู้แต่งได้ ดี วรรณกรรมเพลงจึงทําหน้ าที
บอกเล่าเรืองราว เช่นเดียวกันวรรณกรรมประเภทอืนๆ
วรรณกรรมเพลงมีหน้ าทีหลักเพือก่อให้ เกิดความบันเทิงจึงเป็ นทีนิยมของคนทุกวัยและในปัจจุบนั
วรรณกรรมเพลงมีบทบาทสังคมเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นวรรณกรรมทีเข้ าถึงได้ ง่ายสามารถสือสารได้
หลายช่องทาง มีความไพเราะทีการจากท่วงทํานองและเครืองดนตรีตา่ งๆเป็ นความบันเทิงทีเกิดจากการฟั ง
จึงเข้ าถึงคนได้ ทกุ ระดับและทุกวัย ทังคนกลุม่ ทีมีความรู้สงู และกลุม่ คนทีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึงทําให้
เพลงนันสามารถเข้ าถึงผู้ฟังได้ ในทุกชนชัน จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ (2531) ได้ กล่าวให้ ความหมายไว้ วา่
1.เพลง คือ สัญลักษณ์แท้ จริงของความหลัง
2.เพลง เป็ นตัวแทนของเหตุการณ์บางยุคบางสมัย เป็ นภาพแห่งรสนิยม และสายสัมพันธ์
ของมวลมนุษย์ในอดีต
3.เพลงเป็ นข้ อมูลทีประมวลเหตุการณ์ และความประทับใจแต่หนหลังให้ สคู่ วามทรงจํา
ของผู้ฟังได้ เสมอ ไม่วา่ ยามรัก ยามเศร้ า คิดถึง ยินดี ข่มขวัญ ปลุกใจให้ ฮกึ เหิม ปลอบใจให้ หายเศร้ า หรือ
เร่งเร้ าให้ รืนเริงสดใส
4.เพลงเป็ นภาษาทัศนลักษณ์ทีบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันงดงามของชาติปลูกฝั งค่านิยม
และสร้ างทัศนคติของคนในสังคม
นอกจากเพลงจะทําหน้ าทีในการให้ ความบันเทิงแล้ วปรานี วงษ์ เทศ ได้ ให้ ความหมาย บทบาทและ
หน้ าทีของเพลงทีมีตอ่ สังคม ไว้ วา่
1.เพลงจะทําหน้ าทีเป็ นเสมือนกับตัวแทนของระบบสัญลักษณ์ในทางสังคมทีสะท้ อน
ออกมาให้ เห็นตามความเชือทางศาสนาและระบบชนชันในสังคม

2.เพลงมีหน้ าทีกระตุ้นให้ เกิดการสนองตอบทางกายภาพ อาทิเช่น การรบ การสงคราม
การทํางาน ฯลฯ
3.เพลงเป็ นเสมือนเครืองควบคุมทางสังคม คอยรักษาบรรทัดฐานทางสังคมและชีแนะ
ระเบียบแบบแผนทีสมควร รวมทังกําหมดพฤติกรรมทีเหมาะสมทางสังคมอีกด้ วย
4.เพลงมีบทบาทในการรักษาสถาบันทีสําคัญทางสังคม เช่น ศาสนา ความเชือ ช่วยทําให้
การประกอบพิธีกรรมมีเหตุผล และรักษาสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม
ดังนันเพลงจึงมีอิทธิพลต่อผู้คนไม่มากก็น้อย และจะสังเกตได้ วา่ ในประเทศไทยเวลามีงานเทศกาล
ต่างๆก็มกั มีเพลงเกียวกับเทศกาลนันๆเปิ ดให้ ฟัง เพือให้ ผ้คู นรับรู้และเข้ าร่วมเทศกาล เพลงไม่ได้ ปรากฏใช้
เฉพาะในเทศกาลหรืองานรืนเริงเท่านัน เพลงยังได้เข้ ามาเป็ นส่วนหนึงทีผู้คนนิยมใช้ เพือแสดงความรู้สกึ ต่อ
กันและกัน ซึงจะพบว่าในวันสําคัญๆของประเทศไทยก็มกั จะมีเพลงเข้ ามาเป็ นสือแทนความรู้สกึ ร่วมอยู่
ด้ วย ดังนันผู้ศกึ ษาจึงสนใจทีจะศึกเพลงทีมีเนือหาเกียวข้ องกับครู เพือศึกษามุมมองต่างๆทีคนในสังคม
มองอาชีพครูวา่ เป็ นเช่นไรและนอกจากเพลงแล้ วผู้ศกึ ษายังนําคําขวัญวันครูมาศึกษาในเรืองหน้ าทีของครู
ด้ วย เนืองจากราชบัณฑิตยสถาน ได้ ให้ ความหมายของ “คําขวัญ” ไว้ วา่ “ถ้ อยคําทีแต่งขึนเพือเตือนใจหรือ
เพือให้ เป็ นสิริมงคล ซึงถ้ อยคําหรือข้ อความเหล่านันล้ วนแต่เป็ นคําคล้ องจอง หรือบทกลอนสันๆ” ซึงจะ
สะท้ อนให้ เห็นได้ ถึงความขาดหวังในการปฏิบตั หิ น้ าทีของครู และเนือหานันสามารถนํามาเชือมโยงกันได้ ผู้
ศึกษาจึงนํามาศึกษารวมไว้ ในครังนีด้ วย
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพือศึกษาภาพสะท้ อนของครูและคุณค่าทีคนในสังคมตีคา่ ของครูทีสะท้ อนผ่านบทเพลงเกียรติยศ
เทิดเกียรติคณ
ุ ครูและคําขวัญวันครู
สมมติฐานในการศึกษา
สมมติฐานในการศึกษาคือ เพลงของบทเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคณ
ุ ครูสามารถสะท้ อนให้ เห็นได้
ว่าคนในสังคมให้ คณ
ุ ค่าของความเป็ นครูอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
1.บทเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคณ
ุ ครูจากเว็บไซต์ครุ ุสภา จํานวน ๑๒ เพลง ดังนี

พระคุณทีสาม ใครหนอใคร เทียนส่องฟ้า พระคุณครู ครู ดวงเทียนแห่งปั ญญา เรือจ้ าง แม่พิมพ์
ของชาติ กระบีบนพานทอง ค่าควรเมือง ครูผ้ ใู ห้ คณ
ุ ไม้ เรียวครู
2.คําขวัญวันครูตงแต่
ั ปี 2522 – 2558 จํานวนทังสิน 34 คําขวัญ
ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
ทราบถึงลักษณะของครูทีสะท้ อนผ่านบทเพลงเทิดเกียรติคณ
ุ ครู และการให้ คณ
ุ ค่าแก่ครูทีปรากฏ
อยู่ในเพลง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรือง “ภาพสะท้ อนของครูจากเพลงเทิดเกียรติคณ
ุ ครูและคําขวัญวันครู” มี
วัตถุประสงค์เพือเพือศึกษาภาพสะท้ อนของครูและคุณค่าทีคนในสังคมตีคา่ ของครูทีสะท้ อนผ่านบทเพลง
เกียรติยศ เทิดเกียรติคณ
ุ ครูคําขวัญวันครู ซึงการศึกษามีผลดังต่อไปนีคือ
1.คําทีบ่งบอกความเป็ นครู จากการศึกษาพบว่าครูถกู เปรียบให้ เป็ นทังในสิงทีมีชีวิตและ
สิงไม่มีชีวิต ดังต่อไปนี
พ่ อแม่
พระคุณครู มากมายลําค่า ดุจบิดรมารดาคนที สอง(เพลงพระคุณครู)
เป็ นช่างตีเหล็ก
เปรี ยบเหล็กนัน นันคือตัวเด็กแหละตัวช่ างเหล็กนั นหรือก็คือคุณครู(เพลงกระบีบน
พานทอง)
เทียน
เทียนที เรืองแสงส่ องคือแสงทองส่องทาง เปล่งประกาย ยอมละลายให้สว่าง คนหลง
ทาง เห็นทางทีแสวง (เพลงเทียนส่องฟ้ า)
โอ้คณ
ุ ครู ดงั เทียนสว่ าง ท่องนําทางสรรค์สร้างปัญญา ภาคเพียนศิ ษย์เรี ยนวิ ชาจึงร้อย
มาลารํ าลึกถึงครู (เพลงดวงเทียนแห่งปัญญา)

เรือจ้ าง
พระคุณทีสาม งดงามแจ่มใส แต่ว่าใครหนอใครเปรี ยบเปรยครู ไว้ว่าเป็ นเรือจ้าง (เพลง
พระคุณทีสาม)
ครู ดงั เรือจ้ างออกแรงแจวอย่างอดทน ครู นนคื
ั อบุคคลสมควรบูชา (เพลงครู)
มองดูเรือจ้ างทีกลางลํานําส่งคนข้างจากท่าเข้าไปหาฝังแดดลมร้อนจ้าอ่อนล้ากําลังเมือ
แจวถึงฝัง ศิ ษย์ดีทกุ ผูค้ วรรู้คณ
ุ เรื อเชิ ดชูทกุ เมือยึดมันกตัญ ุตา (เพลงไม้เรี ยว)
ครู เราคือเรือจ้ างพานําทางให้ศิษย์ไปสูแ้ ดนศรี วิไลถึงจะไกลก็ทนเอา (เพลงเรื อจ้าง)
แม่ พมิ พ์
แสงเรื องๆทีส่องประเทืองไปทัวเมืองไทยคือแม่ พมิ พ์ อนั น้อยใหญ่โอ้ครู ไทยในแดนแหลม
ทอง (เพลงแม่พิมพ์ของชาติ )
จากการศึกษาพบว่าคําทีใช้ มาเปรียบนันจะแสดงให้ เห็นได้ ถึงว่าครูเป็ นผู้มีพระคุณเป็ นผู้ให้ กําเนิด
ทางปั ญญา โดยเห็นได้จากการเปรียบครูดงั พ่อแม่คนทีสอง แสดงให้ เห็นได้ ถึงความเสียสละและการทํางาน
หนักรวมไปถึงการเป็ นแบบอย่างทีดี ความเสียสละเห็นได้จากการทีเปรียบครูเหมือนเทียนเนืองจากการให้
แสงสว่างของเทียนนันเทียนแต่ละแท่งจะถูกหลอมละลายเพือให้ แสงสว่างดังนันครูจึงเปรียบเสมือนผู้ที
เสียสละตัวเองเพือให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ อู ืน
ความเหน็ดเหนือยอย่างหนักของอาชีพครูได้ สะท้ อนผ่านความเปรียบในฐานนะทีครูเป็ นเรือจ้ าง
เนืองจากอาชีพเรือจ้ างเป็ นอาชีพทีต้ องใช้ กําลังมาก ทดร้ อน ทนหนาว เป็ นอาชีพทีมีความยากลําบากและ
ต้ องส่งผู้ทีโดยสารให้ ถึงฝั งอย่างปลอดภัย การทีสังคมไทยมองครูเป็ นเรือจ้ างเนืองจากมองว่าครูมีหน้ าทีที
จะต้ องส่งลูกศิษย์ไปให้ ถึงความสําเร็จในชีวิต ซึงเหมือนเรือจ้ างทีต้ องค่อยรับส่งผู้คนให้ ถึงฝั งอย่างปลอดภัย
การศึกษาจะพบการเปรียบครูเป็ นเสมือนเรือจ้ างมากทีสุด ทังนีเป็ นการแสดงให้ เห็นได้ วา่ คนไทยนัน
สามารถเชือมโยงความเหมือนของสิงทีคุ้นเคยกับสิงต่างๆได้ ดี และเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นได้ วา่ สังคมไทยใน
อดีตนันผู้คนมีความผูกพันกับนํา เรือจ้ างจึงเป็ นสิงทีมีความคุ้นเคยกับเป็ นอย่างดีจงึ นิยมทีจะเปรียบครู
เหมือนเรือจ้ าง ซึงในปั จจุบนั มุมมองหรือมโนทัศน์นีเริมมีการเปลียนแปลงไปจะเห็นได้ จากหากค้ นหาคําว่า
“เรือจ้ าง” ในอินเตอร์เน็ตจะพบบทความหลายๆบทความทีมีมมุ มองความว่าเรือจ้ างทีเปลียนไปเริมมีการ

ตีความคําคํานีในมิติใหม่ๆมากขึนซึงอาจมองความการเปรียบครูวา่ เป็ นเรือจ้ างคงไม่เหมาะเนืองจากเป็ น
การให้ คณ
ุ ค่าทีอาจจะน้ อยค่าเกิดไปสําหรับคําว่าครู ดังเห็นได้ จาก พระคุณทีสาม งดงามแจ่มใส แต่ ว่า
ใครหนอใครเปรียบเปรยครู ไว้ ว่าเป็ นเรือจ้ าง (เพลงพระคุณทีสาม) จากเพลงเมือตีความแล้ วจะเห็น
ได้ วา่ เป็ นมุมมองทีต่างจากเดิม ซึงสะท้ อนให้ เห็นได้ถึงการเปลียนแปลงทางความคิดของคนในสังคม ทังนี
อาจจะเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงในวิถีชีวิตความเป็ นอยู่จึงทําให้ มมุ มองของคนในแต่ละสมัยนัน
ต่างกันออกไป ซึงคนในปัจจุบนั อาจจะมิอาจเข้ าใจได้ ถึงความหมายทีคนในรุ่นก่อนได้ให้ ความหมายหรือ
ประเมินค่าไว้ ได้ แต่อย่าไรก็ตามจากเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคณ
ุ ครูนีก็แสดงให้ เห็นได้ วา่ สังคมไทยนัน
มองว่าครูเป็ นอาชีพทีต้ องทํางานหนัก เป็ นแบบอย่างทีดี และเป็ นผู้เสียสละทียิงใหญ่
2.หน้ าทีของครู จากการศึกษาพบว่าครูอยู่ในฐานนะของผู้ให้ ผู้สร้ างเด็กและผู้สร้ างชาติ
ให้ ความรู้ ซึงเป็ นผู้ทีให้ ความเจริญทางปั ญญาคือวิชาความรู้ และให้ ความเจริญทางจิตใจคือการ
สังสอนให้ ลกู ศิษย์เป็ นคนดี มีศลี ธรรม
ครู บาอาจารย์ทีท่านประทานความรู้มาให้ อบรมจิตใจให้ ร้ ูผดิ ชอบชั วดี(เพลงพระคุณ
ทีสาม)
ครู ให้ ความรู้ค่ คู ุณธรรมพรํ าสอนเจือจุนให้รกั แท้อบอุน่ หวังศิ ษย์ก้าวเดิ นจําเริ ญก้าว
ไกล (เพลงพระคุณครู)
ใครหนอใครใช่พ่อแม่ดูแลห่วงใย ใครหนอใครอบรมบ่ มนิสัยไม่ ระอา ก ไก่ ถึง ฮ นก
ฮูกใครฝั งปลูกท่ องบ่ นเล่ าหนา ก ข หรือ ก กา เขียนอ่านผ่ านมารู้ได้ เพราะใคร (เพลงใคร
หนอใคร)
เหมือนพ่อแม่ค่อยห่วงใย รักใคร่ให้ความเกื อหนุน สังสอนการุน เมตตาคุณศิ ษย์ทงน้
ั อย
ใหญ่ให้ เรียนรู้ค่าแห่ งความดี ช่ วยนําชี หนทางก้ าวไป ส่ งเสริมด้ วยความจริงใจ เชียวชาญ
ให้ รอบรู้วชิ า(เพลงเทียนแห่งปัญญา)
ครู คือผูใ้ ห้ความหวัง ครู ชี แนวทางการศึกษาครูคือผูเ้ ปรี ยมด้วยศรัทธา ครู ช่วยเสริม
ปั ญญาพาก้ าวไกล (เพลงครู)

จากการศึกษาแสดงให้ เห็นได้ วา่ สังคมไทยยกย่องครูในฐานะของผู้ให้ การสังสอนทังทางความรู้
และทางความคิด ดังนันสังคมไทยจึงคาดหวังว่าครูนนจะต้
ั
องเป็ นคนดีและมีความรอบรู้อยูเ่ สมอๆ ความ
คาดหวังทีสังคมมอบให้ อาชีพครูนนนอกจากจะสอนให้
ั
ลกู ศิษย์มีความรู้ให้ ได้ แล้ ว ยังจําเป็ นทีจะต้ องเป็ น
คนดีมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และศีลธรรมด้ วย สะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมไทยนันมีความผูกพันกับเรืองคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม โดยเน้ นปลูกฝั งความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม ซึงแสดงให้ เห็นได้ วา่ สังคมไทยต้ องการบุคลากรที
มีความรู้และคุณธรรมควบคูก่ นั ไปโดยฝากความหวังไว้ กบั อาชีพครู
สร้ างชาติให้ เจริญรุ่งเรือง
แม้เหน็ดเหนือยยากเพียงไหนไม่เคยบ่นให้ใครรู้ จิ ตใจเป็ นครู เพราะผู้สร้ างสังคมไทย
เปรี ยบเป็ นแสงเทียนแห่งปัญญาส่องดวงตาให้ความสดใส โง่เขลาให้เบาบางไป หวังสร้ างไทยให้
วัฒนา (เพลงเทียนแห่งปัญญา)
ชื อของครู ฟังดูก็รู้ชวนชืนใจงานทีทําก็ยิงใหญ่สร้ างชาติไทยให้ วัฒนา (เพลงแม่พิมพ์ของ
ชาติ )
อนาคตชาติจะวิลาศวิไลเลิศหรู ก็ด้วยมือครูมือช่างเหล็กสร้ างเด็กให้ ดี (เพลงกระบี
บนพานทอง)
คุณครู สร้ างชาติสอนคนฉลาดรอบรู้จดจําไว้อย่าได้ลบหลูเ่ กี ยติครู สูงค่าควรเมือง (เพลง
ค่าควรเมือง)
ไม้เรี ยวของครู ให้ความรู้และความสามารถ มือครู สะอาด สร้ างชาติให้ สวยโสภา (เพลง
ไม้เรี ยว)
จากการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าสังคมไทยมองว่าครูเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนาประเทศโดยผ่านทาง
ทีครูให้ การศึกษาความรู้แก่ลกู ศิษย์ซึงแสดงให้ เห็นว่าสังคมมองว่าอาชีพครูนนเป็
ั นอาชีพทีมีบทบาทสําคัญ
ต่อสังคมและประเทศชาติจากการศึกษาเพลงนันจะพบว่าครูทีปรากกอยูใ่ นเพลงมีหน้ าทีเป็ นผู้ให้ ความรู้
และเป็ นผู้ทีส่งเสริมให้ ประเทศชาติมคี วามเจริญรุ่งเรือง ซึงจะแตกต่างการหน้ าทีของครูทีสะท้ อนได้ จากคํา
ขวัญวันครูเนืองจาก คําขวัญนันถูกแต่งขึนมาเพือให้ ครูได้ระลึกถึงหน้ าทีของตนเองและส่งเสริมให้ ครู
พยายามปฏิบตั ิหน้ าทีให้ สมบูรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นความขาดหวังและ
มุมมองทีแตกต่างกันออกไป หน้ าทีและลักษณะของครูทีได้ จึงได้ ถกู ถ่ายทอดไว้ ในคําขวัญวันครู ใน

บทความชินนีจึงจะขอยกหน้ าทีของครูทีสะท้ อนจากคําขวัญของวันครูในแต่ละปี มาแสดงตัวอย่างไว้ ในนี
ด้ วย
จากคําขวัญวันครูตงแต่
ั ปี 2522 – 2558 จํานวนทังสิน 34 คําขวัญ โดยพบภาพสะท้ อนของครูจาก
คําขวัญวันครู ดังนี
ครู ต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริมให้ กาํ ลังใจใน
การศึกษาเล่ าเรียนแก่ ศิษย์ โดยเสมอหน้ า โดยพบคําขวัญทีมีลกั ษณะนีอยูท่ งสิ
ั น 4 คําขวัญ
ดังนี
- อนาคตของเด็กไทย อยู่ทีความเอาใจใส่ของครูทกุ คน

(ดร.เกษม ศิริสมั พันธ์ พ.ศ.

2526)
- ครูเป็ นผู้สร้ าง ครูเป็ นผู้ให้ ความหวัง ครูเป็ นพลังให้ ให้ ศษิ ย์เป็ นคนดี (นายมารุต บุญนาค
พ.ศ. 2531)
- ครูคือผู้อทุ ิศทังชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิมพูนให้ เยาวชนเป็ นคนดี (พลเอกมานะ รัตน
โกเศศ พ.ศ. 2533)
- อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี

(นาย

สัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ.2538)
ครู ต้องอบรม สังสอน ฝึ กฝน สร้ างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยทีถูกต้ องดีงามให้ แก่ ศิษย์
อย่ างเต็มความสามารถด้ วยความบริสุทธิใจโดยพบคําขวัญทีมีลกั ษณะนีอยูท่ งสิ
ั น 9 คําขวัญ
ดังนี
- ครูคือผู้พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ค่าต่อการพัฒนาชาติให้ ก้าวหน้ า และอยู่รอด
ปลอดภัย

(นายชวน หลีกภัย พ.ศ.2529)

- ครูเป็ นผู้สร้ าง ครูเป็ นผู้ให้ ความหวัง ครูเป็ นพลังให้ ศษิ ย์เป็ นคนดี

(นายมารุต บุญนาค

พ.ศ.2531)
- ครูคือผู้สร้ างสรรค์ให้ เยาวชนของชาติเป็ นพลเมืองดี(พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พ.ศ.2534)

- ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้ าง ผู้พฒ
ั นา และผู้นําเยาวชนของชาติ

(ดร.ก่อ สวัสดิ พาณิชย์ พ.ศ.

2535)
- ครูสร้ างศิษย์ ด้ วยมิตรและนําใจ ครูคือผู้ให้ เพือเยาชนไทยได้ พฒ
ั นา (นายสุขวิช รังสิตพล
พ.ศ.2540)
- ครูเป็ นผู้นําทางปัญญา ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี (นายชุมพล ศิลป
อาชา พ.ศ.2541)
- ครูเป็ นผู้เบิกทางแห่งปั ญญา

(นายปัญจะ เกสรทอง พ.ศ.2542)

- ครูให้ ความรู้ ควบคูจ่ รรยา ปวงชนทัวหล้ า น้ อมบูชาครู

(นางสมปอง สายจันทร์ พ.ศ.

2546)
- ครูสร้ างคนดี เป็ นศรีแผ่นดิน ทัวถินศรัทธา บูชาคุณครู

(นางนฤมล จันทะรัตน์ พ.ศ.

2552)
ครู ต้องประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็ นแบบอย่างทีดีแก่ ศิษย์ทังทางกาย วาจา และจิตใจโดยพบคํา
ขวัญทีมีลกั ษณะนีอยูท่ งสิ
ั น 5 คําขวัญ ดังนี
- ครูดีมีวินยั และคุณธรรม ย่อมน้ อมให้ เยาวชนเป็ นพลเมืองดี (นายมารุต บุญนาค พ.ศ.
2530)
- ครูคือผู้ให้ ผู้สร้ าง ผู้พฒ
ั นา และผู้นําเยาวชนของชาติ

(ดร.ก่อ สวัสดิ พาณิชย์ พ.ศ.

2535)
- ครูคือ ผู้มีคณ
ุ ธรรม ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี

(นายสัมพันธ์ ทอง

สมัคร พ.ศ.2537)
- อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี

(นาย

สัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ.2538)
- ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี
สมศักดิ ปริศนานันทกุล พ.ศ.2543)

(นาย

ครู ต้องไม่ กระทําตนเป็ นปฏิปักษ์ ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์ โดยพบคําขวัญทีมีลกั ษณะนีอยูท่ งสิ
ั น 2 คําขวัญ ดังนี
- ครูเป็ นผู้สร้ าง ครูเป็ นผู้ให้ ความหวัง ครูเป็ นพลังให้ ศษิ ย์เป็ นคนดี

(พลเอกมานะ รัตน

โกเศศ พ.ศ.2531)
- ครูคือผู้อทุ ิศทังชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิมพูนให้ เยาวชนเป็ นคนดี (พลเอกมานะ รัตน
โกเศศ พ.ศ. 2533)
ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้ างจากศิษย์ในการปฏิบตั หิ น้ าทีตามปกติ และไม่ใช้
ศิษย์กระทําการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ให้ แก่ตนโดยมิชอบโดยพบคําขวัญลักษณะนี จํานวน
1 คําขวัญ
- ครูสร้ างศิษย์ ด้ วยมิตรและนําใจ ครูคือผู้ให้ เพือเยาวชนไทยได้ พฒ
ั นา

(นายสุขวิช

รังสิตพล พ.ศ.2540)
ครู ย่อมพัฒนาตนเองทังในด้ านวิชาชีพ ด้ านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ ทันต่ อการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอโดยพบคําขวัญลักษณะนีจํานวน 5 คํา
ขวัญ ดังนี
- ครูดีมีจรรยา มุง่ ค้นคว้ าเพือพัฒนาเด็กไทย (พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พ.ศ.2532)
- ครูคือ ผู้มีคณ
ุ ธรรม ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี

(นายสัมพันธ์ ทอง

สมัคร พ.ศ.2537)
- อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี

(นาย

สัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ.2538)
- ครูเป็ นผู้นําทางปัญญา ชีนําประชาธิปไตย สร้ างเด็กไทยให้ เป็ นคนดี (นายชุมพล ศิลป
อาชา พ.ศ.2541)
- สร้ างคนสร้ างชาติ สร้ างศาสตร์ก้าวหน้ า สร้ างภูมิปัญญา ขอบูชาครู (นายสุเทพ วิเศษ
ศักดิ ศรี พ.ศ.2545)

ครู ย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีผ้ มู ีจรรยาบรรณและคุณธรรมอยู่เสมอ โดยพบคํา
ขวัญลักษณะนีจํานวน 5 คําขวัญ ดังนี
- เป็ นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู (ดร.ก่อ สวัสดิ พาณิชย์ พ.ศ.2523)
- ครูดี มีจรรยา มุง่ ค้นคว้ าเพือพัฒนาเด็กไทย

(พลเอกมานะ รัตนโกเศศ พ.ศ.2532)

- ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็ นครู และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีดี

(นาย

สมศักดิ ปริศนานันทกุล พ.ศ.2543)
- ครูให้ ความรู้ ควบคูจ่ รรยา ปวงชนทัวหล้ า น้ อมบูชาครู

(นางสมปอง สายจันทร์ พ.ศ.

2546)
- ครูดีเป็ นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทวถิ
ั นศรัทธาบูชาครู

(นางพรรณา คงสง พ.ศ.2549)

ครู พงึ ช่ วยเหลือเกือกูลครู และชุมชนในทางสร้ างสรรค์ โดยพบคําขวัญลักษณะนีจํานวน 6 คํา
ขวัญ ดังนี
- ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิงแวดล้ อม

(นายสัมพันธ์ ทองสมัคร พ.ศ.2536)

- สร้ างชาติ สร้ างคน ผลงานของครู ทัวโลกรับรู้ เชิดชูบชู า

(นายประจักษ์ เสตเตมิ พ.ศ.

2543)
- พระคุณครูยิงใหญ่ สร้ างไทยให้ พฒ
ั นา ขอบูชาคุณครู

(นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์

พ.ศ.2544)
- สร้ างคนสร้ างชาติ สร้ างศาสตร์ก้าวหน้ า สร้ างภูมิปัญญา ขอบูชาครู (นายสุเทพ วิเศษ
ศักดิ ศรี พ.ศ. 2545)
- ครูคือพลังสร้ างแผ่นดิน ไทยทุกถินน้ อมบูชาพระคุณครู

(นางสาวพรทิพย์ ศุภกา พ.ศ.

2547)
- ครูสร้ างคน สร้ างชาติ ด้ วยศาสตร์ศิลป์ ทัวแผ่นดินศรัทธาบูชาครู
เพชร พ.ศ.2548)

(นายประจักษ์ ใจ

ครู พงึ ประพฤติ ปฏิบัตติ น เป็ นผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย พบคําขวัญลักษณะนีจํานวน 2 คําขวัญ ดังนี
- ครูชีทางสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

(นางเซียมเกียว แซ่เล้ า พ.ศ.

2542)
- สร้ างคน สร้ างชาติ สร้ างศาสตร์ก้าวหน้ า สร้ างภูมิปัญญา ขอบูชาครู (นายสุเทพ วิเศษ
ศักดิ ศรี พ.ศ. 2545)
จากการศึกษานันแสดงให้ เห็นได้ วา่ สือทีมีวตั ถุประสงค์ตา่ งกันจะสะท้ อนมุมมองแตกต่างกันตาม
ไปด้ วย คําขวัญนันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมมองว่าครูทีดีต้องปฏิบตั ิตนอย่างไร สังคมมีความ
คาดหวังทังต่อตัวครูและผลผลิตทีได้ จากอย่างมาก โดยจากคําขวัญพบว่าครูต้องอบรม สังสอน ฝึ กฝน
สร้ างเสริมความรู้ ทักษะและนิสยั ทีถูกต้ องดีงามให้ แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้ วยความบริสทุ ธิ ใจ
มากทีสุด ซึงมีความสอดคล้ องกับหน้ าทีของครูทีปรากฏอยู่ในเพลง ยิงเป็ นการแสดงให้ เห็นได้ วา่ สังคม
คาดหวังว่าครูจะต้ องทําให้ ลกู ศิษย์นนทั
ั งเก่งและดีให้ ได้ ซึงความสัมพันธ์นีอาจจะเกียวข้ องกับเรือง
วัฒนธรรมทางศาสนา เนืองจากคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนันนับถือศาสนาพุทธดังนันเรืองความดีจงึ
เป็ นส่วนหนึงทีครูจําเป็ นทีจะต้ องปลูกฝั งให้ แก่ลกู ศิษย์เพราะสังคมไทยมีเรืองศีลธรรม จริยธรรมเป็ นพืนฐาน
ของการดําเนินชีวิต จึงจะเห็นร่องลอยความรู้สกึ นึกคิดของคนในสังคมปรากกอยู่กบั ความคาดหวังจากครู
และเด็กอยู่ด้วย
3.คําทีสืออารมณ์ความรู้สกึ
มุมมองจากลูกศิษย์ ทมีี ต่อครู
ผู้มีพระคุณ
ครู มีบุญคุณจึงขอเทิดทูลเอาไว้ เหนือเกล้ าท่านสอนพวกเราอบรมพวกเราไม่เว้น(เพลง
พระคุณทีสาม)
พระคุณครู มากมายลํ าค่าดุจบิ ดรมารดาคนทีสองพระคุณครู เลิศลําเรืองรอง สร้าง
ศิ ษย์ทงผอง
ั
เพิ มพูนภูมิปัญญาพระคุณครู เปี ยมล้นยิ งใหญ่ สร้างหลักชัยให้ศิษย์สมปรารถนาพระ
คุณครู เปรี ยบปานดินฟ้ า ดุจดังมหานทีศิษย์ซึงพระคุณ(เพลงพระคุณครู)

ครู คือผูห้ ่วงใยให้ศิษย์ดี ครู คือผู้มีพระคุณค่อยเมตตา ครูยอมอุทิศกายใจแหละเวลา ครู
หวังเพียงว่าศิ ษย์ก้าวหน้าไกล (เพลงครู)
ผู้เสียสละ
ท่ านอุทศิ ไม่ คดิ ถึงความยากเย็นสอนจนรู้จดั เจน เฝ้ าเน้น เฝ้ าแนะมิ ได้อําพราง (เพลง
พระคุณทีสาม)
ครู คือผูห้ ่วงใยให้ศิษย์ดี ครู คือผูม้ ีพระคุณค่อยเมตตา ครู ยอมอุทศิ กายใจแหละเวลา ครู
หวังเพียงว่าศิ ษย์ก้าวหน้าไกล(เพลงครู)
เป็ นผู้หวังดีมีความเมตตาอยู่เสมอ
พลาดจากความจริ ง ยิ งเห็นว่าผิ ดทางมี ใครไหนบ้ างแนะนําแนวทางอย่ างครู (เพลง
พระคุณทีสาม)
กราบคารวะ ระลึกพระคุณความดี ครู ผ้ ปู รานี ครู ผ้ เู มตตาการุญ (เพลงพระคุณครู)
ครู คือผูห้ ่ วงใยให้ ศิษย์ ดี ครู คือผูม้ ีพระคุณค่ อยเมตตา ครู ยอมอุทิศกายใจแหละเวลา
ครู หวังเพียงว่าศิ ษย์ก้าวหน้าไกล (เพลงครู)
สิงทีศิษย์ ทีดีจาํ เป็ นจะต้ องปฏิบัติต่อครู
ครู มีบญ
ุ คุณจึงขอเทิดทูลเอาไว้ เหนือเกล้ า ท่านสอนพวกเราอบรมพวกเราไม่เว้น (เพลง
พระคุณทีสาม)
พระคุณครู สถิ ตย์กลางใจ ศิษย์เทิดทูนไว้ พร้ อมทดแทนพระคุณครู (เพลงพระคุณครู)
บุญเคยทํามาแต่งปางใด ใดเรายกให้ท่านตั งใจกราบกรานระลึกคุณท่านกตัญ ู
(เพลงพระคุณทีสาม)
ครู ดงั เรื อจ้างออกแรงแจวอย่างอดทน ครู นั นคือบุคคลสมควรบูชา(เพลงครู)
ศิ ษย์ดีทกุ ผูค้ วรรู้คณ
ุ เรื อเชิดชูทุกเมื อยึดมั นกตัญ ตุ า(เพลงไม้เรี ยว)
ความปรารถนาจากครูต่อศิษย์

วอนสายลมพริ วผ่าน วานถามดาวเด่นนภา เป็ นห่วงคนปันดาว หรื อเปล่าหนา เพียงสัญญา จะ
รักดี ก็สุขใจเพียงสัญญา จะรักดี ก็สุขเอย(เพลงเทียนส่ องฟ้า)
ครู ให้ความรู้คู่คณ
ุ ธรรมพรํ าสอนเจื อจุน ให้รักแท้อบอุ่นหวังศิษย์ ก้าวเดินจําเริญก้ าวไกล (เพลง
พระคุณครู)
ครู คือผูห้ ่วงใยให้ศิษย์ดี ครู คือผูม้ ีพระคุณค่อยเมตตา ครูยอมอุทิศกายใจแหละเวลา ครู หวังเพียง
ว่ าศิษย์ก้าวหน้ าไกล (เพลงครู)
ครู สขุ สุขสันต์ปองมีดทุกอันได้ ดี และบางอันมีเป็ นกระบีบนพานทอง(เพลงกระบีบนพานทอง)
มารดาให้ชีวิต ครู อทุ ิ ศให้วิชา ชีทางส่องปัญญาศิษย์ก้าวหน้ าครู ภูมิใจ (เพลงเรื อจ้าง)
หวังสิ งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในผืนธานีได้ มีความรู้เพื อช่ วยเชิดชูไทยให้ ผ่องศรีครู ก็
ภูมิใจที สมความเหนื อยยากตรากตรํามา(เพลงแม่พิมพ์ของชาติ )
ความปรารถนาทีศิษย์มีต่อครู
โรคและภัยอย่ าหมายแผ้ วพานคุณครู ขอกุศลผลบุญคําชู ให้ ครู เป็ นสุขชั วนิรันดร์(เพลง
พระคุณทีสาม)
จากการศึกษาคําทีแสดงอารมณ์ความรู้สกึ สะท้ อนให้ เห็นได้ วา่ สังคมไทยมองว่าครูนนเป็
ั นผู้ทีมี
พระคุณ เป็ นอาชีพทีต้ องอาศัยความเสียสละเป็ นอย่างมา และต้ องเป็ นผู้ทีมีความเมตตาซึงได้ รับยกย่องอยู่
เสมอว่าเป็ นผู้ให้ โดยทีไม่หวังผลตอบแทนโดยเพลงแต่ละเพลงได้ สะท้ อนให้ เห็นว่าความสําเร็จของลูกศิษย์
แต่ละคนนันสิงทีตอบแทบทีครูอยากจะได้ รบั ดังนันศิษย์จงึ ควรจะระลึกและตอบแทบพระคุณครูซงเรื
ึ อง
บุญคุณนันเป็ นอีกเรืองหนึงทีสังคมไทยให้ ความสําคัญ ความกตัญ นู นเป็
ั นเครืองหมายของคนดีดงั นัน
เพลงจึงสะท้ อนให้ เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมไทยนิยมทีจะต้ องตอบแทนและระลึกถึงบุญคุณของครูอยู่
เสมอ
4.สะท้ อนวิถีชีวิตของความเป็ นครู
รักเกียรติ
เหนื อยยากอย่างไร ไม่ เคยบ่ นไปให้ ใครเขามองครู นั นยังลําพอง ในเกียรติ
ของตนเสมอมา(เพลงแม่พิมพ์ของชาติ )

แม้เหน็ดเหนือยยากเพียงไหนไม่ เคยบ่ นให้ ใครรู้ (เพลงครูผูใ้ ห้คณ
ุ )
คุณภาพชีวติ
ชือของครูฟังดูก็ร้ ชู วนชืนใจ งานทีทําก็ยิงใหญ่สร้ างชาติไทยให้ วฒ
ั นาฐานะของครู
ใครๆ ก็ร้ ูวา่ ด้ อยหนักหนายังสู้ทนอุตส่าห์สงสอนศิ
ั
ษย์มาเป็ นหลายปี
จากการศึกษาพบภาพสะท้ อนของวิธีชีวิตครูเล็กน้ อย แต่ได้ แสดงให้ เห็นถึงความยากลําบากของ
อาชีพครู ครูทีสะท้ อนให้ เห็นนันมักจะรักรักเกียรติของตนและอดทนต่อความยากลําบาก ซึงจากการศึกษา
มาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ อาชีพครูเป็ นอาชีพทีมีบทบาทสําคัญต้ องสังคมและประเทศชาติ มีการให้
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของครูตา่ งๆนาๆ ซึงความเป็ นอยู่หรือฐานะของครูจึงน่าจะเป็ นทีมีความเป็ นอยู่
ทีดีให้ สนกับคุณค่าและหน้ าทีทีคนในสังคมตีคา่ และคาดหวังไหว แต่ในเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ได้ สะท้ อน
ให้ เห็นได้ ถงึ คุณภาพชีวติ ทีมีฐานะไม่ดีนกั ซึงเป็ นการนําเสนอให้ เห็นได้ถึงความเป็ นไปของสังคมไทยที
มักจะยกย่องครู แต่ครูกลับมีชีวิตทียากลําบากและความจริงแล้ วเราอาจจะให้ ความสําคัญกับครูน้อยไป ซึง
เพลงเกียวกับครุมกั จะสะท้ อนครูในชนบทจึงทําให้ เห็นถึงความเสียสละของอาชีพครู
เพลงเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคณ
ุ ครู และคําขวัญวันครู นันเป็ นสิงหนึงทีสามารถสะท้ อนให้ เห็น
ได้ วา่ สังคมไทยนันมีมมุ มองและมีความคาดหวังต่อสิงต่างๆอย่างไรบ้ าง ครูสําหรับคนไทยจึงดูเหมือนจะ
เป็ นอาชีพทีมีความลําบากแต่เป็ นอาชีพทีได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้สร้ างทีแม้คณ
ุ ภาพชีวิตจะไม่ดีก็ตาม แต่
อย่างไรก็ตามเพลงนันได้ สะท้ อนความเป็ นไทยในเรืองการบูชาครู ซึงเป็ นสิงทีคนไทยยึดถือปฏิบตั กิ นั มา
อย่างยาวนัน โดยจะเห็นว่าไม่วา่ จะทํากิจการใดๆคนไทยนิยมทีจะกล่าวบูชาครูก่อน ซึงการยกย่องครูที
ปรากฏอยู่ในเพลงนันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นได้ ถึงความเป็ นไทย
อ้ างอิง
ดวงกมล บางชวด. (2554). การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพือเสริ มสร้าง
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