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ขอความรวมมือและชวยรณรงครักษาวัฒนธรรมของไทย 

วันไหวครู 

                                                     
 

เมื่อจะเริ่มศกึษาหาความรู           จงมองดูหญาแพรกแตกกิ่งกาน    จงมองดูดอกเข็มแลวครวญใคร 
จงมองดูดอกมะเขือเพื่อเตือนจิต     ถึงกันดารรอนแลงทุกแหงหน    จะร่ําเรียนสิ่งใดใหแตกฉาน 
ไมดอกนัน้โนมนอมคอมเปนนิจ      ถูกเหยยีบย่าํซํ้าหมดยังอดทน    ฝกความคิดพิจารณาปรีชาญาณ 
เหมือนบณัฑิตออนนอมรูถอมตน     แตกลําตนใบเรียวเขยีวตระการ    คมแหลมปานเปรียบเข็มเลมนอยนัน้ 
 

คนเราทุกคนที่เกิดมาในโลก จะตองเรียนรูส่ิงตาง ๆ มากมายตั้งแตเกิดจนวาระสุดทายของชีวิตใน     
วัยเด็ก ตองไดรับการอบรมสั่งสอนจากมารดา บิดา คร้ันเติบโตขึ้นก็รับการศึกษาจากครูอาจารย การศึกษา     
ในระยะแรกนี้จะเปน พื้นฐานในการดํารงชีวิตและเปนรากฐานของการศึกษาในขั้นสูงตอไป เมื่อสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันตางๆ แลว ก็มิไดหมายความวาการศึกษาเสร็จส้ินสมบูรณลงเพียงเทานั้น  
เรายังจะตองศึกษาชีวิตและการงานตาง ๆ ตอไปอีก ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยูโดยอาศัยพื้นฐานความรูที่ไดรับจาก
มารดา บิดาและครูอาจารย จึงเปนบุคคลสําคัญ และเปนผูมีอุปการะคุณของเราทุกคนการเคารพเชื่อฟงปฏิบัติ
ตามคําสอนและยกยองทานในฐานะปูชนียบุคคลจึงกอให เกิดสิ ริมงคลและความเจริญกาวหนาใน                 
การดํารงชีวิต 
  พิธีไหวครูที่ทํากันมาแตโบราณ นิยมทํากันในวันพฤหัสบดี (คติพราหมณถือวา พระพฤหัสบดีเปนครู
ของเทวดาทั้งหลาย) โดยผูเปนศิษยจะนําเครื่องสักการะ อันประกอบดวย ธูป เทียน ขาวตอก ดอกมะเขือ และ
หญาแพรก ใสพานและนําเขาไปใหครู แสดงความเคารพ (โดยการกราบ) แลวสงเครื่องสักการะให ครู และ
กลาววาจามอบตนเขาเปนศิษยของครู (หากเปนเด็กเล็ก ๆ มารดาบิดาจะเปนผูนําไปมอบและกลาววาจาฝากฝง 
บุตรของตนตอครู) ครูจะรับเครื่องสักการะแลวแนะนําส่ังสอนเปนเบื้องตน พรอมทั้งใหพรแกศิษย  
หลังจากนั้นครูก็เร่ิมสอนศิลปวิทยาแกศิษยตอไปเปนลําดับจนศิษยมีความรู สามารถประกอบอาชีพได            
ครูก็จะสงกลับคืนใหแกมารดา บิดาเปนอันวาสําเร็จการศึกษา ในสมัยโบราณ ในระหวางรับการศึกษานั้น ศิษย
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จะตองพักอยูในบานของครูชวยทํา กิจกรรมงานตาง ๆ ควบคูไปกับการเรียนสวนครูก็จะเลี้ยงดูศิษยไปดวย 
ดังนั้นศิษยในสมัยโบราณจึงเคารพนับถือครูเสมอดวยมารดาบิดาเพราะเหตุที่ทานใหความอุปการะ  เล้ียงดู     
ดุจมารดาบิดาผูใหกําเนิด   

ความสําคัญของการไหวครู 
ไทยเรามีประเพณีการไหวครูมาแตโบราณ เราไหวครูเพราะเราเคารพในความเปนผูรู และความเปนผูมี

คุณธรรมของทาน คุณสมบัติทั้ง 2 ประการของครูตองสอดคลองสัมพันธกับคุณธรรมของศิษย การเรียนการ
สอนจึงจะดําเนินไปไดดวยดี ถาจะเปรียบการเรียนการสอนเปนตนไม คุณธรรมของครูนับตั้งแตปญญา ความ
เมตตากรุณา และความบริสุทธิ์ใจซึ่งเปนฐานรองรับใหตนไมคงอยูได ในขณะเดียวกันคุณธรรมของศิษยไมวา
จะเปนความเคารพ ความอดทน หรือความมีระเบียบวินัยก็เปรียบเสมือนน้ําหลอเล้ียงใหตนไมเจริญเติบโต ออก
ดอกออกผลอยางงดงามจะเห็นวาพิธีไหวครูแตโบราณไมมีพิธีรีตรองมากนักแตมีความหมายแฝงไวมากมายคน
โบราณ เปนนักคิดจะ ทําอะไรก็มักจะผูกเปนปริศนาที่ลึกซ้ึงเอาไวเสมอใน  พิธีไหวครูก็เชนเดียวกันเครื่อง
สักการะที่ใชในการไหวครูนั้น นอกจากธูป เทียน แลวยังมีขาวตอก  ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และหญาแพรก      
ซ่ึงเปนของหางายและมีความหมาย ดังจะ กลาวตอไปนี้ 

ขาวตอก ทํามาจากขาวเปลือกโดยนําขาวเปลือกไปแชน้ําใหนิ่มแลวนําไปคั่วดวยความรอนจนเม็ดขาว
แตกและ บานออกมีสีขาวบริสุทธิ์มีความหมายวา  ครูยอมสอนศิษยทั้งดวยวิธีปลอบโยนเปรียบไดกับน้ําที่ทํา
ใหขาวเปลือกนิ่ม และวิธีการเคี่ยวเข็ญที่เขมงวด มีการลงโทษเมื่อศิษย ไมประพฤติปฏิบัติตามเปรียบไดกับ
ความรอนที่คั่วขาวเปลือก ทั้งนี้เพื่อใหศิษยมีความขยันขันแข็งและเอาใจใสในการเลาเรียนจะไดเปนผูมีชีวิตที่
สมบูรณปราศจากความประพฤติ ช่ัวทั้งปวง เปรียบไดกับสีขาวของขาวตอกและมีความเจริญเฟองฟูในการ
ประกอบสัมมาอาชีพเปรียบไดกับการแตกบานของขาวตอก 

 ดอกมะเขือ เปนดอกไมชนิดเดียวที่บานแลวคว่ําดอกลงสูพื้นดิน ไมหงายขึ้นรับแสงอาทิตยเชน
ดอกไมชนิด อ่ืน ๆ เปนเครื่อง สักการะที่เตือนใหศิษยระลึกไดอยูเสมอวา ศิษยจักตองกมหนาและนอมรับคําสั่ง
สอนของครูเสมอ การโตเถียงครูดวยความโกรธ เปนการกระทําที่ไมสมควรอยางยิ่ง 

ดอกเข็ม  มีลักษณะแหลม มีความหมายวา   ศิษยจะมีสติปญญาเฉียบแหลมและฉลาดรอบรูได             
ก็ดวยอาศัยครูเปนผูฝกฝน เชนเดียวกับการทําของที่แหลมคม ยอมตองมีการฝนหรือลับ ซ่ึงตองใช             
ความพยายามอยางมาก ครูเปนบุคคลที่มี ความพยายามและอดทนในการใหการฝกฝนศิษยจึงสมควรที่ศิษย  
ควรบูชาและเคารพยกยอง   

หญาแพรก เปนพืชที่ทนตอความแหงแลงและการเหยียบย่ําและขยายพันธุไดดีในพื้นที่ทุกชนิดหญา
ชนิดนี้ จึงมี อยูทั่วไปทุกหนทุกแหง แมถูกเหยียบย่ําก็ไมตาย ไดรับน้ําฝนก็จะแตกใบขยายพันธุขึ้นอีกมี
ความหมายวา    ศิษยจะตอง อดทนตอการเคี่ยวเข็ญดุวา เฆี่ยนตีของครูโดยไมถือโกรธ ดุจดังหญาแพรกที่ถูก
เหยียบย่ํา ฉะนั้น การมีความอดทนตอ การเคี่ยวเข็ญดุวา เฆี่ยนตีของครูนั้น จะทําใหศิษยเปนคนมีมานะอดทน 
รูจักปรับตัว และแกไข ความประพฤติที่บกพรองใหดีขึ้นเมื่อเติบโตขึ้นยอมสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยดีในทุก
หมูชนและทุกสถานที่ดุจดังหญาแพรกที่สามารถ เจริญและขยายพันธุไดในพื้นที่ทุกแหง 
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ในปจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นวาเครื่องสักการะที่นักศึกษานํามาไหวครูนั้นนับวันจะหมดความหมายลง
ไปทุกทีนักศึกษามักซื้อดอกไมที่สวยงามจากตลาดแทนการใชเครื่องสักการะที่มีความหมายซึ่งใชกันมาแต
โบราณและมักไมใชความสามารถของตนในการจัดพานเครื่องสักการะครูดวยจิตและวิญญาณ 

สวนใหญจะจางผูมีฝมือในทางดานนี้ เปนกระเชาบาง เปนตะกราบาง เปนรูปสัตวบาง เปนอาหาร
ประเภทตางๆ เหมือนของขวัญบาง ดูแลวบงบอกเหตุของความเสื่อมทางการศึกษา ความเสื่อมทางจิตสํานึก 
เพราะปจจุบันนักศึกษามักนิยม ใหผูอ่ืนทําแบบฝกหัดหรืองานที่จะสงครู มากกวาจะพยายามทําดวย
ความสามารถของตนเอง การที่นักเรียนใชดอกไมสวยงามอื่น ๆ แทนเครื่องสักการะที่มีความหมายเปน   นิมิต
หมายใหเราทราบวานักเรียนในปจจุบันมองเห็นวาความสวยงามมีความสําคัญมากกวาความดีและความถูก
ตองการจางคนอื่นใหจัดเครื่องสักการะในการไหวครูเปนนิมิตใหเราทราบวานักเรียนมิไดระลึกถึงพระคุณของ 
ครูดวยใจจริง แตการกระทําไปตามประเพณีโดยปราศจากความเขาใจ 

พิธีการไหวครูเปนกิจกรรมท่ีมีประโยชนและแฝงไวดวยคติธรรมมากมายหลายอยางจึงควรดํารงรักษา
ไวและพยายามศึกษาใหเขาใจถองแท อยาสักแตวาทําไปตามประเพณีตองทําอยางเขาใจในเหตุและผล หากทุก
คน (ท้ังครูและ นักศึกษา) มีความเขาใจถูกตองตรงกันพิธีไหวครูท่ีจัดทําขึ้นจะกอใหเกิดสามัคคีในหมูคณะเกิด
ความมั่นใจในการศึกษา ศิลปวิทยาแขนงตาง ๆ และสงผลใหผูปฏิบัติประสบความเจริญกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพ นํามาซึ่งความเจริญกาวหนาของบานเมืองในที่สุด ในท่ีสุดแหงบทความนี้ ผูเขียนใครขอฝาก
ขอคิดแกทุก ๆ ทานที่อานบทความนี้วาขนบธรรมเนียมประเพณีแตโบราณทําดวยเหตุดวยผล และไดผลดีมี
ประโยชน แตเนื่องจากความเจริญของโลกที่เปล่ียนแปลงตลอดมา จึงทําใหเรา ตองดัดแปลงขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตจะตองคงแนวความคิดเดิม และชวยกันดํารงรักษาไวตามเจตนาของบรรพ บุรุษไทย และพึงภูมิใจ

วา บรรพบุรุษของชนชาติเราเปนผูมีความเจริญในดานความคิดไมแพ  ชนชาติใด ๆ    ในโลกนี้  ฉะนั้น           
วันไหวครูปนี้  สํานักศิลปวัฒนธรรม ฯ  ขอ... มหาวิทยาลัย... ขอ... อาจารย ขอ... ชวยรณรงค
รักษาสืบสานประเพณีของเราไวเทิด 

 
 

คุณที่สามงามเลิศประเสริฐคา  ดุ จ ป ร ะ ที ป ส อ ง
ปญญาสวางใส  

ดุจแสงทองรัศมีที่อําไพ     แสงนั้นไซร คือครู 
ผูเมตตา  
ยอมสละละสุขสนุกสิ้น     สั่งสอนศิลปอบรม
ศาสตรศิษยศึกษา  
ไดแตกฉานชาญเชี่ยวเปรียวปญญา   นอมบูชาเทิดทูน
คุณครูเอย 

    (หมูหวาน ประพันธ) 
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