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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทนครูท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงชุด “ครูในดวงใจ” จ านวน 11 
บทเพลง โดยอาศัยแนวคิดภาพแทน (representation) เป็นกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ตวับทดงักล่าว ในการวิจัยน้ี ผูว้ิจยั
สามารถจ าแนกผลผลิตของความหมายหรือภาพแทนครู ไดเ้ป็น 3 ภาพแทน คือ 1) การเป็นครูผูเ้ป็นท่ีรักและยกยอ่งเทิด
ทูล ของนกัเรียน รวมทั้งบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม ภาพแทนครูกลุ่มน้ีถูกน าเสนอผา่นบทเพลงท่ีมีเน้ือหาเชิดชูเกียรติของครู 
มกัมีการน าเสนอให้เห็นถึงคุณธรรมท่ีส าคญัของครู การมีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมต่างให้ความ
ยอมรับนบัถือ   2) การเป็นครูนกัสู้ ภาพแทนในแนวน้ีถูกน าเสนอผ่านบทเพลงท่ีกล่าวถึงการเผชิญกบัอุปสรรคปัญหา
ต่าง ๆ ของครู ทั้งการเป็นคู่ปรับกบันกัเรียนและการต่อสูก้บัความยากล าบากในการท างาน 3) ครูท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามอุดม
คติ ภาพแทนน้ีถูกน าเสนอใหเ้ห็นวา่ไม่ใช่ครูทุกคนท่ีจะเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม จากบทเพลงไดเ้ล่าเร่ืองให้
เห็นวา่ครูบางคนอาจมีเหตุผลและความจ าเป็นส่วนตวัจึงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ภาพแทนครูในการวิจัยน้ีไม่ใช่ภาพสะท้อนสังคมโดยทั้ งส้ิน เพราะภาพแทนเป็นเพียงการเลือกบางส่ิง
บางอยา่งมาน าเสนอเท่านั้น โดยภาพแทนท่ีถูกน าเสนอมาน้ีสามารถแสดงถึงส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีการกล่าวถึงหรือแสดงถึง
การผลิตซ ้ า กระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และอุดมการณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการประกอบสร้างความเป็นครูจริงใน
สงัคมท่ีคนคาดหวงั แต่แทจ้ริงแลว้ครูก็เป็นปุถุชนธรรมดาคนหน่ึงในสงัคมยอ่มมีความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากคนในอาชีพอ่ืน ๆ หากแต่ส่ิงท่ีสังคมคาดหวงัเพียงวา่ครูตอ้งเป็นเพียงแม่พิมพท่ี์งดงาม
เพียงอยา่งเดียว 
 

ABSTRACT 
 This Article has a purpose to study the Representation of teacher in Album “Kru Nai Duang Jai”. This article 
used the representation conceptual for analysis the representation of the teachers in songs.  This research can identify 
the output of meaning the Representation of teacher have 3 Representation thus 1) Being a teacher beloved and honor 
of Students, including other people in society, represented the teachers in this group.  Often there has a presentation of 
the virtues of teachers.  The spirit of being a teacher has something that people in the society recognize.  2)  Being a 
fighting teacher.  This Representation was presented through songs that deal with the difficulties encountered by 
teachers, both in the student and student struggle.  3)  The teacher does not follow the ideal.  This Representation was 
presented to all teachers not to meet the expectations of society. The narrative suggests that some teachers may have a 
sense of personal need and reason, so they cannot fully function. 

The Representation of teacher in this research is not a reflection of society. Because the Representation is just 
a selection of something to present.  Instead of being presented, this can represent something new that has never been 
mentioned or represents a repeat production the process of thinking, feeling, and ideology.  The result is a real teacher 
in the society that people expect. In fact, the teacher is a commoner in society, there is a variety of emotions, thoughts, 
feelings do not differ from other people in the profession, but what the society expects just that the teacher is just a 
beautiful mold only one. 
 
 

ค าส าคญั: ภาพแทน ครู ครูในดวงใจ 
Keywords: Representation, Teachers, Album “Kru Nai Duang Jai” 
* นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทน า 
 “ครู” คืออาชีพท่ีสังคมไทยยกยอ่งและใหเ้กียรติมาชา้นาน เห็นไดจ้ากการจดัพิธีไหวค้รูก่อนเร่ิมกระท ากิจการ
ใด ๆ ดว้ยความเช่ือของคนไทยเร่ืองความเป็นสิริมงคล เช่น การไหวค้รูมวยของนกัมวยท่ีมีการแสดงท่าทางดว้ยศิลปะ
ลีลาของแม่ไมม้วยไทย การไหวค้รูก่อนเร่ิมแสดงศิลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง หรือโขน เป็นตน้ การไหวค้รูในงาน
ประพนัธ์ก็มีบทไหวค้รูเกร่ินน าหรือท่ีเรียกว่า บทอาเศียรวาท การไหวค้รูก่อนเร่ิมศึกษาอนัเป็นฝากตวัเป็นศิษย ์ทั้งยงั 
เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความส านึกกตญัญูต่อผูอ้บรมสั่งสอน เหตุน้ี ครูจึงเป็นท่ีเคารพและสรรเสริญของ
บุคคลทุกสาขาในสงัคมไทย 
 การเล็งเห็นความส าคญัในอาชีพครูส่งผลให้ตวัผูท่ี้ประกอบอาชีพครูถูกจับจ้องจากคนในสังคม และมกั 
มีการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูมากมายผ่านส่ือ ทั้งท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั อาทิ ข่าวสารเก่ียวกบัครู และเร่ืองราวท่ี 
ถูกแต่งข้ึนเป็นวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย ภาพยนตร์ และบทเพลง 
 การน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูผ่านบทเพลงเป็นการส่ือสารทางหน่ึงท่ีสามารถเขา้ถึงบุคคลไดทุ้กเพศทุกวยั  
ทั้ งยงัมีอิทธิพลต่อความคิดและค่านิยมของคนในสังคม โดยบทเพลงหรือเน้ือเพลงนับเป็นวรรณกรรมซ่ึงเรียกว่า  
“คีตวรรณกรรม” หรือ “วรรณกรรมเพลง” (นพดล, 2551) 
 ดว้ยเหตุขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวรรณกรรมเพลงท่ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัอาชีพครู โดยใชแ้นวคิดภาพ
แทน (Representation) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีว่าดว้ย ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก 
และอุดมการณ์ ผา่นการส่ือสารโดยเป็นการเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัโลกแห่งความจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ  

งานวิจัยน้ี ผู ้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ บทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” เผยแพร่ในปีพุทธศักราช 2544  
เน่ืองในวาระพิเศษของส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จ านวน 11 เพลง (ไม่รวมเพลงซ ้ า 
ต่างศิลปินขบัร้อง) ทั้งน้ีเพราะกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวมีตวัแปรควบคุมเดียวกนัคือ ถูกผลิตข้ึนในวาระเดียวกนั  
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาภาพแทนครูท่ีปรากฏในวรรณกรรมเพลงชุด “ครูในดวงใจ” จ านวน 11 บทเพลง 
 
กรอบแนวคดิ 
 การวิจัยน้ี ผูว้ิจัยใช้แนวคิดภาพแทน (representation) เป็นกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ตวับทท่ีน าเสนอเร่ืองราว 
เ ก่ียวกับครู ซ่ึงแนวคิดภาพแทนน้ี วิลาสินี (อ้างถึงใน เจริญวิทย์, 2544) กล่าวว่า คือผลผลิตของความหมายใน
กระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และอุดมการณ์ ผ่านการส่ือสาร โดยเป็นการเช่ือมโยงความคิดเขา้กบัโลกแห่ง
ความจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ การร่วมวฒันธรรมเดียวกนัท าใหส้ามารถรับรู้ความหมายจากภาพตวัแทนเหมือนกนั 
นอกจากนั้นการท่ีภาพตวัแทนมีความหมายเพราะมีความสอดคลอ้งกบับรรทดัฐานและคุณค่าท่ีคงอยูแ่ลว้ในวฒันธรรม 
ทั้ ง น้ีการเป็นภาพตัวแทนมิใช่เ พียงภาพสะท้อนของส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกความจริงเท่านั้ น การเน้นหนักเ ร่ือง 
การสร้างตวัตนท่ีไม่ใช่การคน้พบใหม่ของการเป็นตวัตนพ้ืนฐาน และไม่ใช่ตวัตนภายนอกแต่จะอยูใ่นรูปของ “ตวัแทน” 
เช่นเดียวกบัภาพยนตร์ท่ีไม่ใช่กระจกสะทอ้นทุกอยา่งท่ีมี แต่จะเลือกเอาบางอยา่งในรูปแบบของ “ตวัแทน” ซ่ึงสามารถ 
บอกถึงส่ิงใหม่หรือเป็นการตอกย  ้าส่ิงเก่า 
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ผลการวจิยั 
 จากการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูผ่านบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” ทั้ง 11 บทเพลง พบกลวิธีในการการเล่า
เร่ืองเป็นการเล่าเร่ืองผ่านมุมมองทั้งตวัผูเ้ป็นครู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไป ซ่ึงสามารถจ าแนกภาพแทนเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ 
ได ้3 ลกัษณะ คือ 1) ความเป็นครูในอุดมคติ 2) การต่อรองกบัความเป็นครูในอุดมคติ 3) ความเป็นครูนอกอุดมคติ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ความเป็นครูในอุดมคต ิปรากฏภาพแทนครูในลกัษณะ “การเป็นครูผู้เป็นทีรั่กและยกย่องเทดิทูล” 
 ภาพแทนครูในอุดมคติสะทอ้นใหเ้ห็นความคาดหวงัของสังคมท่ีมีต่อผูท่ี้ประกอบอาชีพครู เป็นคนท่ีดีมีความ
เสียสละ เป็นแบบอยา่งของนกัเรียน ดงัค ากล่าวท่ีวา่ ครูคือแม่พิมพข์องชาติ  
 ในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” มีหลายเพลงท่ีส่ือว่า “ครู” คือบุคคลอนัเป็นท่ีรักและควรค่าแก่การยกยอ่งเทิดทูล 
สังเกตได้จากการใช้ช่ือเพลงว่า “ครูในดวงใจ” รวมทั้ งในบทเพลงยงัมีค าร้องตอนหน่ึงว่า “ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่
ดวงใจ” ซ่ึงสะท้อนให้เห็นการเป็น “ท่ีรัก” ยิ่งไปกว่านั้นคือการยกย่องเทิดทูลครูให้เป็นผูสู้งส่งดงัช่ือเพลงว่า “นางฟ้า 
บา้นไพร” ดว้ยการเล่าเร่ืองในเพลงท่ีมีการแสดงความรู้สึกของนกัเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชนท่ีมีต่อครู ดงัขอ้ความวา่   
 

หนูแสนดีใจ นับตั้งแต่คุณครูย้ายมา นักเรียนบ้านป่า เหมือนมี
นางฟ้ากลางใจ ครูสาวจากเมืองมุ่งหน้ามาสอนบ้านไพร ชาวบ้านก็พลอย
สดใส ดีใจไปกับเดก็น้อย  

นางฟ้าบา้นไพร 
 
 การยกยอ่งเทิดทูลครูก็ดว้ยเพราะพฤติกรรมของครูท่ีเป่ียมไปดว้ยคุณความดีต่าง ๆ  เช่น การเป็นผูใ้หข้องครู ใน
การน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูหลายบทเพลงพบวา่มีค าร้องท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ครูคือผูใ้ห ้เช่น เพลงนกัสูค้รูไทยก็มีท่อน
หน่ึงกล่าวว่าครูนั้นเป็น “ผู้ ให้ด้วยใจรักแท้” และเพลงครูในดวงใจมีค าร้องท่อนหน่ึงว่า “ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่
ดวงใจ เป็นคนผู้มีแต่ให้” ซ่ึงการให้ของครูนั้นมีทั้งการใหว้ิชาความรู้ ให้ความรักและก าลงัใจ ดงัท่อนหน่ึงในเพลงเรือ
จา้งกลางใจท่ีวา่ “ปีกของเจ้ายงัอ่อน เกาะคอนกค็งไม่ไหว เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าร่างกาย ล้มลุกทุกข์ใจ อย่าถอย” และเพลง
ครูในดวงใจท่ีว่า “รักศิษย์ทุกคน ไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมี” ข้อความน้ียงัแสดงถึงจรรยาบรรณครูตามท่ีส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาประกาศในขอ้ท่ีวา่ดว้ย “ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลงัใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า” (รัตนวดี, 2550) 
 นอกจากการเป็นผูใ้หแ้ลว้ ความมีมานะในการท างานของครูยงัเป็นอีกคุณสมบติัหน่ึงท่ีมกัมีการกล่าวถึง ดงัค า
ร้องท่อนหน่ึงในเพลงครูในดวงใจว่า “มีใจสู้งานเต็มที่” เพลงนางฟ้าบา้นไพรกล่าวถึงครูว่า “ตอนเช้าเฝ้าคอยหน้า
โรงเรียนส่งรอยยิ้มงาม ตั้งใจทุกยาม สมดังเด็กหวังและคอย” ในขอ้ความดงักล่าวน้ียงัแสดงให้เห็นถึงการสมแก่ความ
คาดหวงัของนกัเรียนอีกดว้ย ไม่เพียงเท่าน้ี ในเพลงชีวิตครูอ่ึงก็มีการน าเสนอใหเ้ห็นวา่ครูมีมานะในการท างานในท่อน
ท่ีวา่ “ไม่เคยหวัน่ลุยงานลูกเดยีว”  
 คุณสมบติัของครูอีกประการหน่ึงท่ีถูกน าเสนอคือ การเป็นแบบอยา่ง หรือตวัอยา่ง ซ่ึงในหลายเพลงใชค้  าว่า 
“แม่พิมพ”์ เช่น เพลงครูในดวงใจ มีค าร้องวา่ “เป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จ า ทุกเส้นทางสู้ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้น าค าสอนทุก
อย่างจดจ า ทุกการกระท าเรียนรู้” และเพลงนางฟ้าบา้นไพรมีค าร้องท่อนหน่ึงวา่ “เป็นตัวอย่างที่ดเีลศิลอย เป็นพิมพ์ไร้
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ทางด่างพร้อย” จากขอ้ความทั้งสองดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่การเป็นแบบอยา่งของครูเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนจดจ าและท าตาม 
ดงันั้นครูจึงตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 
 ไม่เพียงเท่าน้ี การเสียสละความสุขสบายส่วนตวัเพื่อนกัเรียนก็ถูกน าเสนอดว้ยเช่นกนั ในหลายบทเพลงได้
น าเสนอเร่ืองราวครูในถ่ินทุรกนัดาร เช่นเพลงแบ่งปันก็มีค าร้องท่อนหน่ึงวา่ “บนภูเขาที่แสนขาดแคลน โหยหิวอยาก
แค้นล าเค็ญ ฉันทนสู้ทนอยู่ทนเห็น” และในเพลงขออยูต่รงน้ีก็มีการกล่าวถึงครูสาวท่ีมาบรรจุในทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล ดงั
ขอ้ความ  

 ก่อนเคยคิดว่าจะมาแล้วก็จะไปโรงเรียนบ้านไกล หัวใจไม่หวังจะ
อยู่  ท่ียอมด้นมาก็เพียงหวังรับต าแหน่งครู จนได้มารู้ความเป็นอยู่  ท่ีแสน
ล าเคญ็ 
  เดก็ดงแสนด้อย เฝ้าคอยรักจากครูไทย เขามีเพ่ือนตาย คือความจน
ข้นแค้นล าเค็ญ อยู่กันด้วยใจ มีควายน้ันเป็นเพ่ือนเล่น คอยผู้มองเห็น มาปัน
น า้ใจเป็นทาน  

ขออยูต่รงน้ี 
 
 หลงัจากท่ีครูสาวพบวา่ นกัเรียนท่ีอยูใ่นท่ีแห่งนั้นมีความยากล าบากเธอจึงเกิดความเห็นใจและเปล่ียนความคิด
วางไวใ้นตอนตน้ ดงัขอ้ความ “เกิดแรงบันดาล สร้างสรรค์จึงหันทางใจ ดินแดนบ้านไพร เด็กอยู่ไหวครูต้องไม่หวั่น” 
จากนั้นจึงตั้งปณิธานท่ีจะอยูต่่อ ดงัขอ้ความ  
 

  ตั้งใจแล้วว่า จะอาสาอยู่ ต่อไป เด็กน้อยบ้านไกล จะมีครูร่วมฟันฝ่า  
โถมแรงท่ีม ีอยู่ตรงนีเ้พ่ือพัฒนา เติมรอยยิม้ในแววตา บอกเดก็น้อยว่าครูไม่ลาจร  

ขออยูต่รงน้ี 
 

 นอกจากน้ีเพลงชีวิตครูอ่ึงก็มีการกล่าวถึงการเป็นครูในโรงเรียนท่ีห่างไกลว่า “วาสนาครูอึ่งสอน  
ป.1 มาตั้งแต่เร่ิมเป็นครู อยู่โรงเรียนกันดาร” เพลงเหล่าน้ีไดน้ าเสนอใหเ้ห็นวา่แมจึ้งตอ้งใชชี้วิตอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารแต่
กระนั้นครูเหล่าน้ีก็เลือกท่ีจะอยูเ่พราะตอ้งการท าหนา้ครูของตนเพ่ือเด็กนกัเรียน เป็นการเสียสละและอุทิศตนเพื่อเห็น
แก่ประโยชน์ของนกัเรียนและสังคมมากกว่าความสุขสบายส่วนตน การกระท าน้ีเป็นการแสดงอุดมการณ์ ดงัค าร้อง
ท่อนหน่ึงในเพลงชีวติครูอ่ึงท่ีวา่ “ท าเพือ่เดก็คอือุดมการณ์” และ“เส้นทางของครูอึ่ง คอืสอน ป.1 อย่างนี้ตลอดไป ไม่ชิง
เด่นชิงด ีขอมอบชีว ีเพือ่เดก็น้อยไทย ถงึงานหนัก แต่ครูอึ่งภูมิใจ เหนื่อยกท็นไหว เพราะหัวใจเป็นครู”  
 คุณสมบติัต่าง ๆ ทั้งการเป็นผูใ้ห ้ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้ก าลงัใจ ความตั้งใจในการท างาน การเป็นตวัอยา่ง
ท่ีดี และการเสียสละหรืออุทิศตน ถูกน าเสนอในบทเพลงท่ีมีการยกยอ่งเทิดทูนครูดงันั้นคุณสมบติัเหล่าน้ีจึงไดป้ระกอบ
สร้างการเป็นครูผูเ้ป็นท่ีรักและยกยอ่งเทิดทูลของทั้งนกัเรียนและคนในสงัคม 
 2. การต่อรองกบัความเป็นครูในอุดมคต ิปรากฏภาพแทนครูในลกัษณะ “การเป็นครูนักสู้” 
 การน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” มีบทเพลงท่ีเล่าเร่ืองผา่นมุมมองของนกัเรียนวา่
เคยเห็นครูเป็นคู่อริ คือ เพลงตามรอยไมเ้รียว มีค าร้องท่อนหน่ึงวา่ 
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   ครูครับจ าศิษย์คนนีไ้ด้ไหม ศิษย์คนท่ีครูกลุ้มใจ เม่ือตอนผมเรียน ป.
6 การบ้านไม่ท า สอนไม่จ า ซ ้ายังสอบตก ท าตัวเป็นเดก็หัวโจก เรียน ป.6 ตก
ซ า้หลายปี 
  ศิษย์คนท่ีถูกครูตีก้นเขียว ทุกคร้ังท่ีโดนไม้เรียว รู้สึกโกรธครูทุกที 
ด่าครูลบัหลงั แล้วท าตัวเป็นคู่อริ 

ตามรอยไมเ้รียว 
 
 จากการน าเสนอใหเ้ห็นวา่นกัเรียนเห็นคู่เป็นคู่อรินั้น ในตอนทา้ยก็มีการน าเสนอวา่เขาไดเ้ขา้ใจเหตุผลในการ
กระท าของครู ดงัขอ้ความ 
 

  ผมได้เรียนรู้ว่าครูรัก ครูจึงเฆ่ียน เม่ือออกโรงเรียน เดินบนสังเวยีน
นักสู้ ยามเจ็บร้าวลึก ผมส านึกถึงค าสอนครู ขยนัอดทนและสู้ เพราะครู ผมจึง
ได้ดี 
  ครูครับจ าศิษย์คนนีไ้ด้ไหม กลับมาพร้อมพานดอกไม้ ไหว้ครูผู้ เคย
ปราณี กราบขออภัย ท่ีผมเคยท าตัวไม่ดี 

ตามรอยไมเ้รียว 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้ เห็นไดว้า่หลงัจากท่ีตวัละคร “ผม” ซ่ึงเป็นนกัเรียนไดอ้อกไปเผชิญกบัสงัคมภายนอก เขา
จึงส านึกไดแ้ละเขา้ใจเหตุผลในการลงโทษของครู สุดทา้ยจึงกลบัมาเพ่ือขอขมาครูในส่ิงท่ีตนไดล่้วงเกินไปทั้งทางกาย 
“ท าตัวเป็นคู่อริ” วาจา “ด่าครูลบัหลงั” และใจ “รู้สึกโกรธครูทุกท”ี  
 นอกจากมุมมองของนกัเรียนท่ีเคยเห็นครูเป็นคู่อริแลว้ ในการน าเสนอการเป็นนักสู้ของครูในอีกหลายบท
เพลงก็ยงัมีค าร้องท่ีแสดงให้เห็นวา่การเป็นครูนั้นจะตอ้งสู้รบกบัหลายส่ิง เช่นเพลงนกัสู้ครูไทยกล่าววา่ “ที่ใดมีเด็ก มี
คนมีความไม่รู้ ที่นั่นจะต้องมีครูยืนสู้อย่างผู้ไม่แพ้” และ “ครูเราฟันฝ่า” เพลงชีวิตครูอ่ึงกล่าวว่า “ชีวิตรายวันคือการ
ต่อสู้ รบกับเด็กรบกับความไม่รู้ ท าหน้าที่ครู ยี่สิบส่ีช่ัวโมง” และเพลงครูในดวงใจกล่าววา่ครูคือผูท่ี้ “มีใจสู้งานเต็มที่” 
เพลงแบ่งปันกล่าววา่ “บนภูเขาทีแ่สนขาดแคลน โหยหิว ยากแค้นล าเคญ็ ฉันทนสู้ทนอยู่ทนเห็น” เช่นกนักบัเพลงขออยู่
ตรงน้ีท่ีกล่าวถึงครูประชาบาลวา่ตอ้ง “ต่อสู้กับความกนัดาร” เพลงเรือจา้งกลางใจกล่าววา่ “เธอเห็นคนจนทนอยู่  เธอสู้
เพื่อเด็กน้อย” ขอ้ความเหล่าน้ีน าเสนอให้เห็นว่า การเป็นครูนั้นมิใช่เพียงการสอนวิชาความรู้ให้แลว้เสร็จไปในคราว
หน่ึง ๆ หากแต่ยงัตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคท่ี์หลากหลาย ทั้งตวัเด็กนกัเรียนเอง และปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ความยากล าบากใน
การใชชี้วิตในถ่ินกนัดาร อุปสรรคเ์หล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูเ้ป็นครูตอ้งฟันฝ่าและต่อสู้เอาชนะใหไ้ด ้ดงัในเพลงนกัสู้ครูไทยท่ี
กล่าววา่  “อุปสรรคใดใดรังแก ย่อมแพ้แก่ความตั้งใจ” 
 3. ความเป็นครูนอกอุดมคต ิปรากฏภาพแทนครูในลกัษณะ “ครูทีไ่ม่ได้เป็นไปตามอุดมคต”ิ 
 การน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัครูในบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” มิไดน้ าเสนอแต่เพียงภาพของครูท่ีมีความหมาย
ท่ีดีอยา่งการเป็นท่ียกยอ่งและการเป็นนกัสู้เท่านั้น หากแต่ยงัปรากฏภาพของครูท่ีต่างออกไปจากขนบความคิดกระแส
หลกั คือไม่ไดเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคม เช่น เพลง ด.ช.ปึกแป้นปีก  
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 เร่ืองราวเก่ียวกบัครูในเพลง “ด.ช.ปึกแป้นปีก” มีการน าเสนอดว้ยการใชภ้าษาถ่ินอีสานซ่ึงนบัเป็นนยัท่ีส่ือถึง
ระบบการศึกษา ทศันคติ และอุดมการณ์ของผูท่ี้อยูห่่างไกล เป็นการสะทอ้นให้เห็นภาพของคนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ มีการ
กล่าวถึงครูท่ีเลือกใหค้วามรักและเมตตาเฉพาะศิษยท่ี์เรียนดีและการเหยยีดผูท่ี้เรียนไม่ดี ดงัขอ้ความ 
 

  เป็นเด็กชายท่ีสมองซึมเซา ก.ไก่เท่าเล้า อ่านเขียนบ่เป็นดอก
 จบ ป.6 เกือบเอาไก่แลกออก จนครูเว้าหยอกว่าปึกปานแป้นปีก  
  อ่านเขียนกเ็ง่ิน ๆ งก ๆ กว่าจะจบ ป.6 สอบตกแล้วตกอีก เพ่ือนเขา
แซ็วว่าบักปึกแป้นปีก ครูลางคนหลกีแทบสิบ่อยากสอน 
  สะออนแต่พวกสมองดี ๆ สอบได้เกรดสามเกรดส่ี นักเรียนดีครู
ออนซอน ถือเป็นเกียรติเป็นศรีครูท่ีได้สอน พวกสมองอ่อน ๆ สอนไปกไ็ลฟ์
บอย 

ด.ช.ปึกแป้นปีก 
 

 จากขอ้ความขา้งตน้เล่าเร่ืองถึงนักเรียนชายคนหน่ึงท่ีเรียนหนังสือไม่เก่ง โดยมีการใชค้  าศพัท์ในภาษาถ่ิน
อีสาน “ปึก” แปลวา่ โง่ ส่วนค าวา่ “แป้นปีก” คือค าท่ีใชเ้รียก เน้ือไมส่้วนหน่ึง คือเม่ือเราน าท่อนซุงหรือท่อนไมม้าเล่ือย
เปิดส่วนท่ีติดเปลือกออก ส่วนท่ีติดกบัเปลือกไมน้ั้นเรียกวา่ แป้นปีก ซ่ึงมีความหนามาก ดงันั้น “ปึกแป้นปีก” จึงเปรียบ
ไดก้บัคนท่ีไม่ฉลาดหรือคนสมองหนาใส่อะไรก็ไม่รับ 
 ในการต าหนิเด็กชายท่ีเรียนไม่เก่งวา่ “ปึกปานแป้นปีก” จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถกล่าวไดว้า่เป็นการ “เว้า
หยอก” ซ่ึงแปลว่า “พูดเล่น” หรือ “พูดแซ็ว” ของครู แสดงถึงความไม่จริงจงัต่อการต าหนินั้น หากแต่เม่ือการกระท า
ดงักล่าวน้ีออกมาจากครูผูซ่ึ้งนักเรียนยึดถือเป็นตน้แบบแลว้ เพ่ือน ๆ นกัเรียนคนอ่ืนจึงกระท าตาม โดยกล่าวลอ้เลียน
หรือแซ็วเด็กชายคนน้ีว่า “บักปึกแป้นปีก” เหตุการณ์น้ีสะทอ้นถึงความไม่มีจิตวิทยาของครู เพราะการพูดโดยมิได้
ค  านึงถึงผลกระทบท่ีตามมานั้นอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเด็กนกัเรียนได ้
 ขอ้ความขา้งตน้น าเสนอวา่ เม่ือมีนกัเรียนท่ีเรียนไม่เก่ง ส าหรับครูบางคนก็ไม่อยากจะสอน ดงัท่ีวา่ “ครูลางคน
หลีกแทบสิบ่อยากสอน” ดว้ยเพราะครูมีทศันะวา่สอนไปก็ไร้ประโยชน์ ดงัวา่ “พวกสมองอ่อน ๆ สอนไปก็ไลฟ์บอย”
ในขณะท่ี ส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนเก่งแลว้ครูกลบัเกิดความรู้สึกดีท่ีไดส้อน ดงัขอ้ความ “นักเรียนดีครูออนซอน ถือเป็น
เกยีรติเป็นศรีครูทีไ่ด้สอน” ทั้งน้ีเพราะถือวา่นกัเรียนท่ีเรียนเก่งสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัครูและโรงเรียนได ้ประเด็น
น้ีสามารถสะทอ้นวา่ครูเหล่าน้ีขาดจรรยาบรรณของการเป็นครูในท่ีวา่ดว้ย “ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอา
ใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า” (รัตนวดี, 2550)  
 นอกจากเพลง “ด.ช.ปึกแป้นปีก” แลว้ เพลง “เสียงกอ้งจากบา้นไกล” ก็มีการน าเสนอครูท่ีไม่เป็นไปตามอุดม
คติเช่นกนั บทเพลงน้ีไดเ้ล่าเร่ืองของครูสาวผูห้น่ึงท่ีเคยสอนในโรงเรียนท่ีห่างไกล แต่แลว้วนัหน่ึงเธอก็ไดล้าไปศึกษา
ต่อ ดงัขอ้ความ 

  เสียงเพลงจากห้อง ป.1 เงียบลงตั้งแต่วันเจ้าไกล สัญญากับเดก็น้อย 
บ้านไพร ว่าจะไปศึกษาต่อสองปี ครูสาวยิม้งามสอนเก่ง มีเสียงเพลงเป็นส่ือ
ความดี วางชอล์ค ทิง้กระดานแดนนี ้เพ่ือจะมศัีกด์ิศรีปริญญา 

เสียงกอ้งจากบา้นไกล 
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 ขอ้ความในขา้งตน้มีการน าเสนอวา่ ครูสาวไดใ้ห้สัญญากบั “เด็กนอ้ย” ซ่ึงก็คือนกัเรียนวา่จะไปศึกษาต่อเป็น
เวลาสองปี ทั้งน้ียงัมีการใชค้  าวา่ “วางชอลก์” และ “ท้ิงกระดาน” ซ่ึงถือเป็นการใชส้ัญญะท่ีส่ือความหมายเก่ียวกบัการ
สอนเพราะชอลก์และกระดานนั้นเป็นอุปกรณ์การสอนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน ดงันั้นในการใชค้  าวา่ “วาง” และ “ท้ิง” อุปกรณ์
ดงักล่าวจึงส่ือถึงการละท้ิงการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน นัน่เอง 
 หลงัจากท่ีครบก าหนดเวลาสองปีแลว้แลว้ปรากฏว่า ครูสาวกลบัเงียบหายไม่ไดก้ลบัมาสอนดงัเดิม ดงัขอ้ความ
“เวลาผ่านเลยสองปี วันนี้กลับไม่มีเจ้าคืน ปริญญาพาเปลี่ยนจุดยืน เจ้าปีนขึ้นสู่เมืองพัฒนา” การกล่าวว่า “ปริญญาพา
เปล่ียนจุดยนื” แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน “จุดยนื” ในท่ีน้ีสามารถหมายถึง “ต าแหน่ง” หรือ “อุดมการณ์” ไดอี้กดว้ย  
 ในขณะท่ีครูสาวถูกน าเสนอว่าเป็นผูท่ี้เปล่ียนแปลงอุดมการณ์และความคิดนั้น นักเรียนในสถานท่ีแห่งนั้น
กลบัถูกน าเสนอให้เห็นถึงความมัน่คงในความคิด ดงัขอ้ความ “เด็กดงมั่นคงรอคอย แก้มน้อยต้องมีรอยน ้าตา แหงน
มองป้ายช่ือกานดา เดก็รินน ้าตาทีห่น้าช้ัน ป.1” 
 ในตอนทา้ยของเพลงยงัมีการน าเสนอว่า “หัวใจเด็กน้อยคอยอยู่  อยากได้ครูผู้ เต็มใจมา มุ่งมั่นมาช่วยน าพา 
ปริญญาไม่มีไม่เห็นเป็นไร” เป็นการแสดงถึงความปรารถนาของนกัเรียนท่ีอยากมีครูผู ้“เตม็ใจ” และ “มุ่งมัน่” ต่อการมา
สอน จากขอ้ความดงักล่าวน้ีสามารถกล่าวไดว้า่ เป็นการน าเสนอภาพของครูโดยการเปรียบเทียบให้เห็นวา่ ครูสาวใน
เพลงน้ีเป็นผูท่ี้ไม่มีมีความมุ่งมัน่ และไม่ไดเ้ตม็ใจสอนเด็กนัน่เอง 
 อย่างไรก็ตาม มิอาจกล่าวตดัสินไดว้่าการกระท าของครูสาวเป็นความผิดร้ายแรง เพราะเป็นเร่ืองธรรมดาท่ี
มนุษยจ์ะปรารถนาในความเจริญของตน ดงันั้น เพลงน้ีจึงน าเสนอเร่ืองราวของครูท่ีตอ้งการความเจริญกา้วหน้าและ
พฒันาตนเองแต่กลบัหลงลืมหรือเปล่ียนแปลงทศันคติ ความคิด และอุดมการณ์ หลงัจากท่ีประสบความส าเร็จ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 บทเพลงชุดครูในดวงใจทั้ง 11 เพลงไดเ้ล่าเร่ืองท่ีเก่ียวกบัครูผ่านมุมมองของบุคคลต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นตวัครูเอง 
ตวันกัเรียน และคนอ่ืน ๆ ท่ีมองอยูห่่าง ๆ ทั้งน้ี ในการน าเสนอภาพแทนครูสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากการส่ือความหมาย
ในบทเพลงต่าง ๆ เพราะภาพแทนคือผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด 
 เม่ือมีการกล่าวถึงครู ในแต่ละบุคคลอาจมีมโนภาพในใจท่ีแตกต่างกนั เพราะประสบการณ์ท่ีมีต่อครูของแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกนั แต่ดว้ยการเป็นคนร่วมวฒันธรรมเดียวกนั มโนภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ยงัคงมีลกัษณะร่วมท่ีคลา้ยคลึงกนั
ได ้(กาญจนา, 2553) 
 การเล่าเร่ืองเก่ียวกบัครูผ่านบทเพลงชุด “ครูในดวงใจ” ไดน้ าเสนอภาพแทนครูข้ึนมา โดยค าร้องหรือเน้ือหา
ของเพลงเป็น “สาร” ท่ีถูกส่งออกมาให้ผูฟั้งหรือผูอ่้านรับรู้ลกัษณะของครูในบทเพลงต่าง ๆ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถจ าแนก
ภาพแทนครู ไดเ้ป็น 3 ภาพแทน คือ 1) “การเป็นครูผู้เป็นที่รักและยกย่องเทิดทูล” ของนกัเรียน รวมทั้งบุคคลอ่ืน ๆ ใน
สังคม ภาพแทนครูกลุ่มน้ีถูกน าเสนอผ่านบทเพลงท่ีมีเน้ือหาเชิดชูเกียรติของครู มกัมีการน าเสนอให้เห็นถึงคุณธรรมท่ี
ส าคญัของครู การมีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นส่ิงท่ีคนในสังคมต่างให้ความยอมรับนบัถือ 2) “การเป็นครูนักสู้” ภาพ
แทนในแนวน้ีถูกน าเสนอผ่านบทเพลงท่ีกล่าวถึงการเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ของครู ทั้ งการเป็นคู่ปรับกบั
นกัเรียน การต่อสูก้บัความยากล าบากในการท างาน 3) “ครูทีไ่ม่ได้เป็นไปตามอุดมคต”ิ ภาพแทนน้ีถูกน าเสนอใหเ้ห็นวา่
ไม่ใช่ครูทุกคนท่ีจะเป็นไปตามความคาดหวงัของสังคม จากบทเพลงไดเ้ล่าเร่ืองให้เห็นว่าครูบางคนอาจมีเหตุผลและ
ความจ าเป็นส่วนตวัจึงไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 ภาพแทนครูท่ีปรากฏในการวิจยัน้ีไม่ใช่ความจริงทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคม เพราะภาพแทนมิใช่เพียงภาพ
สะทอ้นสังคมทั้งหมด หากแต่เป็นเพียงการเลือกบางส่ิงบางอย่างมาน าเสนอเท่านั้น โดยภาพแทนท่ีถูกน าเสนอมาน้ี
สามารถแสดงถึงส่ิงใหม่ท่ีไม่เคยมีการกล่าวถึงหรือแสดงถึงการผลิตซ ้ า กระบวนการคิด ความเช่ือ ความรู้สึก และ
อุดมการณ์ ซ่ึงส่งผลต่อการประกอบสร้างความเป็นครูจริงในสงัคมท่ีคนคาดหวงั แต่แทจ้ริงแลว้ครูก็เป็นปุถุชนธรรมดา
คนหน่ึงในสงัคมยอ่มมีความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากคนในอาชีพอ่ืน ๆ หากแต่
ส่ิงท่ีสงัคมคาดหวงัเพียงวา่ครูตอ้งเป็นเพียงแม่พิมพท่ี์งดงามเพียงอยา่งเดียว 
 
เอกสารอ้างองิ 
กาญจนา แกว้เทพ. แนวพินิจใหม่ในการส่ือสารศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2553. 
เจริญวทิย ์ฐิติวรารักษ.์ การสร้างสารสนเทศและภาพตวัแทนของชายรักชายในเวบ็ไซตไ์ทย. กรุงเทพฯ : 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2544. 
นพดล จนัทร์เพญ็. เสน้ทางวรรณกรรมเพลง : คร้ืนเครงอรรถรสและสุนทรีย.์  วารสารบวัราชภฎั (มกราคม); (2551).  

85-97.      
รัตนวดี โชติกพนิช. จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพครู. กรุงเทพฯ : เอกสารต าราประกอบการสอน  

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัรามค าแหง; 2550. 
สลา คุณวฒิุ. อลับั้มเพลงครูในดวงใจ. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ; 2544. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

988


