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บทคัดย่ อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแทนครู ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” จานวน 11
บทเพลง โดยอาศัยแนวคิดภาพแทน (representation) เป็ นกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ตวั บทดังกล่าว ในการวิจัยนี้ ผูว้ ิจยั
สามารถจาแนกผลผลิตของความหมายหรื อภาพแทนครู ได้เป็ น 3 ภาพแทน คือ 1) การเป็ นครู ผเู ้ ป็ นที่รักและยกย่องเทิด
ทูล ของนักเรี ยน รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ภาพแทนครู กลุ่มนี้ถูกนาเสนอผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาเชิดชูเกียรติของครู
มักมีการนาเสนอให้เห็นถึงคุณธรรมที่สาคัญของครู การมีจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นสิ่ งที่คนในสังคมต่างให้ความ
ยอมรับนับถือ 2) การเป็ นครู นกั สู ้ ภาพแทนในแนวนี้ ถูกนาเสนอผ่านบทเพลงที่กล่าวถึงการเผชิญกับอุปสรรคปั ญหา
ต่าง ๆ ของครู ทั้งการเป็ นคู่ปรับกับนักเรี ยนและการต่อสูก้ บั ความยากลาบากในการทางาน 3) ครู ที่ไม่ได้เป็ นไปตามอุดม
คติ ภาพแทนนี้ถูกนาเสนอให้เห็นว่าไม่ใช่ครู ทุกคนที่จะเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม จากบทเพลงได้เล่าเรื่ องให้
เห็นว่าครู บางคนอาจมีเหตุผลและความจาเป็ นส่วนตัวจึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ภาพแทนครู ใ นการวิจัย นี้ ไม่ใ ช่ ภ าพสะท้อ นสัง คมโดยทั้งสิ้ น เพราะภาพแทนเป็ นเพี ย งการเลื อ กบางสิ่ ง
บางอย่างมานาเสนอเท่านั้น โดยภาพแทนที่ถูกนาเสนอมานี้ สามารถแสดงถึงสิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีการกล่าวถึงหรื อแสดงถึง
การผลิตซ้ า กระบวนการคิด ความเชื่ อ ความรู ้สึก และอุดมการณ์ ซึ่ งส่ งผลต่อการประกอบสร้างความเป็ นครู จริ งใน
สังคมที่คนคาดหวัง แต่แท้จริ งแล้วครู ก็เป็ นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งในสังคมย่อมมีความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด
ความรู ้สึก ไม่ได้แตกต่างไปจากคนในอาชีพอื่น ๆ หากแต่สิ่งที่สังคมคาดหวังเพียงว่าครู ตอ้ งเป็ นเพียงแม่พิมพ์ที่งดงาม
เพียงอย่างเดียว
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.
คาสาคัญ: ภาพแทน ครู ครู ในดวงใจ
Keywords: Representation, Teachers, Album “Kru Nai Duang Jai”
* นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทนา
“ครู ” คืออาชีพที่สังคมไทยยกย่องและให้เกียรติมาช้านาน เห็นได้จากการจัดพิธีไหว้ครู ก่อนเริ่ มกระทากิจการ
ใด ๆ ด้วยความเชื่อของคนไทยเรื่ องความเป็ นสิ ริมงคล เช่น การไหว้ครู มวยของนักมวยที่มีการแสดงท่าทางด้วยศิลปะ
ลีลาของแม่ไม้มวยไทย การไหว้ครู ก่อนเริ่ มแสดงศิ ลปะดนตรี เช่น หนังตะลุง หรื อโขน เป็ นต้น การไหว้ครู ในงาน
ประพันธ์ก็มีบทไหว้ครู เกริ่ นนาหรื อที่เรี ยกว่า บทอาเศียรวาท การไหว้ครู ก่อนเริ่ มศึ กษาอันเป็ นฝากตัวเป็ นศิษย์ ทั้งยัง
เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพและความสานึกกตัญญูต่อผูอ้ บรมสั่งสอน เหตุน้ ี ครู จึงเป็ นที่เคารพและสรรเสริ ญของ
บุคคลทุกสาขาในสังคมไทย
การเล็งเห็ น ความสาคัญ ในอาชี พครู ส่งผลให้ตวั ผูท้ ี่ ประกอบอาชี พครู ถูก จับจ้องจากคนในสังคม และมัก
มีการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู มากมายผ่านสื่ อ ทั้งที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวัน อาทิ ข่าวสารเกี่ยวกับครู และเรื่ องราวที่
ถูกแต่งขึ้นเป็ นวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น นวนิยาย ภาพยนตร์ และบทเพลง
การนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู ผ่านบทเพลงเป็ นการสื่ อสารทางหนึ่ งที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกเพศทุกวัย
ทั้งยังมี อิทธิ พลต่อความคิ ดและค่านิ ยมของคนในสังคม โดยบทเพลงหรื อเนื้ อเพลงนับเป็ นวรรณกรรมซึ่ งเรี ย กว่า
“คีตวรรณกรรม” หรื อ “วรรณกรรมเพลง” (นพดล, 2551)
ด้วยเหตุขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาวรรณกรรมเพลงที่นาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับอาชีพครู โดยใช้แนวคิดภาพ
แทน (Representation) เนื่ องจากเป็ นแนวคิดที่ว่าด้วย ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเชื่ อ ความรู ้สึก
และอุดมการณ์ ผ่านการสื่ อสารโดยเป็ นการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับโลกแห่งความจริ งหรื อโลกแห่งจินตนาการ
งานวิ จัย นี้ ผู ้วิ จัย เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งคื อ บทเพลงชุ ด “ครู ใ นดวงใจ” เผยแพร่ ใ นปี พุ ท ธศัก ราช 2544
เนื่ องในวาระพิเศษของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (สปช.) จานวน 11 เพลง (ไม่รวมเพลงซ้ า
ต่างศิลปิ นขับร้อง) ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีตวั แปรควบคุมเดียวกันคือ ถูกผลิตขึ้นในวาระเดียวกัน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาภาพแทนครู ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” จานวน 11 บทเพลง
กรอบแนวคิด
การวิจัยนี้ ผูว้ ิจัยใช้แนวคิดภาพแทน (representation) เป็ นกรอบคิดเพื่อวิเคราะห์ตวั บทที่ นาเสนอเรื่ องราว
เกี่ ย วกับ ครู ซึ่ งแนวคิ ด ภาพแทนนี้ วิ ล าสิ นี (อ้า งถึ ง ใน เจริ ญ วิท ย์, 2544) กล่ า วว่า คื อ ผลผลิ ต ของความหมายใน
กระบวนการคิด ความเชื่ อ ความรู ้สึก และอุดมการณ์ ผ่านการสื่ อสาร โดยเป็ นการเชื่ อมโยงความคิดเข้ากับโลกแห่ ง
ความจริ งหรื อโลกแห่งจินตนาการ การร่ วมวัฒนธรรมเดียวกันทาให้สามารถรับรู ้ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน
นอกจากนั้นการที่ภาพตัวแทนมีความหมายเพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าที่คงอยูแ่ ล้วในวัฒนธรรม
ทั้ งนี้ การเป็ นภาพตัว แทนมิ ใ ช่ เ พี ย งภาพสะท้ อ นของสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นโลกความจริ งเท่ า นั้ น การเน้ น หนั ก เรื่ อง
การสร้างตัวตนที่ไม่ใช่การค้นพบใหม่ของการเป็ นตัวตนพื้นฐาน และไม่ใช่ตวั ตนภายนอกแต่จะอยูใ่ นรู ปของ “ตัวแทน”
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่ไม่ใช่กระจกสะท้อนทุกอย่างที่มี แต่จะเลือกเอาบางอย่างในรู ปแบบของ “ตัวแทน” ซึ่ งสามารถ
บอกถึงสิ่ งใหม่หรื อเป็ นการตอกย้าสิ่ งเก่า
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ผลการวิจยั
จากการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู ผ่านบทเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” ทั้ง 11 บทเพลง พบกลวิธีในการการเล่า
เรื่ องเป็ นการเล่าเรื่ องผ่านมุมมองทั้งตัวผูเ้ ป็ นครู นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งสามารถจาแนกภาพแทนเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ
ได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ความเป็ นครู ในอุดมคติ 2) การต่อรองกับความเป็ นครู ในอุดมคติ 3) ความเป็ นครู นอกอุดมคติ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความเป็ นครู ในอุดมคติ ปรากฏภาพแทนครู ในลักษณะ “การเป็ นครู ผ้เู ป็ นทีร่ ักและยกย่ องเทิดทูล”
ภาพแทนครู ในอุดมคติสะท้อนให้เห็นความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผูท้ ี่ประกอบอาชีพครู เป็ นคนที่ดีมีความ
เสี ยสละ เป็ นแบบอย่างของนักเรี ยน ดังคากล่าวที่วา่ ครู คือแม่พิมพ์ของชาติ
ในบทเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” มีหลายเพลงที่สื่อว่า “ครู ” คือบุคคลอันเป็ นที่รักและควรค่าแก่การยกย่องเทิ ดทูล
สังเกตได้จากการใช้ชื่อเพลงว่า “ครู ในดวงใจ” รวมทั้งในบทเพลงยังมี คาร้องตอนหนึ่ งว่า “ภาพครู แสนดี ยังติดตรึ งที่
ดวงใจ” ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นการเป็ น “ที่ รัก” ยิ่งไปกว่านั้นคื อการยกย่องเทิ ดทูลครู ให้เป็ นผูส้ ู งส่ งดังชื่ อเพลงว่า “นางฟ้ า
บ้านไพร” ด้วยการเล่าเรื่ องในเพลงที่มีการแสดงความรู ้สึกของนักเรี ยนและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนที่มีต่อครู ดังข้อความว่า
หนู แสนดีใจ นั บตั้งแต่ คุณครู ย้ายมา นั กเรี ยนบ้ านป่ า เหมื อนมี
นางฟ้ ากลางใจ ครู สาวจากเมืองมุ่งหน้ ามาสอนบ้ านไพร ชาวบ้ านก็พลอย
สดใส ดีใจไปกับเด็กน้ อย
นางฟ้าบ้านไพร
การยกย่องเทิดทูลครู ก็ดว้ ยเพราะพฤติกรรมของครู ที่เปี่ ยมไปด้วยคุณความดีต่าง ๆ เช่น การเป็ นผูใ้ ห้ของครู ใน
การนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู หลายบทเพลงพบว่ามีคาร้องที่แสดงให้เห็นว่าครู คือผูใ้ ห้ เช่น เพลงนักสูค้ รู ไทยก็มีท่อน
หนึ่ งกล่าวว่าครู น้ นั เป็ น “ผู้ให้ ด้วยใจรั กแท้ ” และเพลงครู ในดวงใจมีคาร้องท่อนหนึ่ งว่า “ภาพครู แสนดี ยังติดตรึ งที่
ดวงใจ เป็ นคนผู้มีแต่ ให้ ” ซึ่ งการให้ของครู น้ นั มีท้ งั การให้วิชาความรู ้ ให้ความรักและกาลังใจ ดังท่อนหนึ่ งในเพลงเรื อ
จ้างกลางใจที่วา่ “ปี กของเจ้ ายังอ่ อน เกาะคอนก็คงไม่ ไหว เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าร่ างกาย ล้ มลุกทุกข์ ใจ อย่ าถอย” และเพลง
ครู ใ นดวงใจที่ ว่า “รั ก ศิ ษ ย์ ทุ ก คน ไม่ เ คยบ่ น จนหรื อ มั่ง มี ” ข้อ ความนี้ ยัง แสดงถึ ง จรรยาบรรณครู ตามที่ สานักงาน
เลขาธิ การคุรุสภาประกาศในข้อที่วา่ ด้วย “ครู ต้องรั กและเมตตาศิษย์ โดยให้ ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้ กาลังใจ
ในการศึกษาเล่ าเรี ยนแก่ ศิษย์ โดยเสมอหน้ า” (รัตนวดี, 2550)
นอกจากการเป็ นผูใ้ ห้แล้ว ความมีมานะในการทางานของครู ยงั เป็ นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่มกั มีการกล่าวถึง ดังคา
ร้ องท่ อนหนึ่ งในเพลงครู ในดวงใจว่า “มีใจสู้ งานเต็มที่” เพลงนางฟ้ าบ้านไพรกล่าวถึ งครู ว่า “ตอนเช้ าเฝ้ าคอยหน้ า
โรงเรี ยนส่ งรอยยิ้มงาม ตั้งใจทุกยาม สมดังเด็กหวังและคอย” ในข้อความดังกล่าวนี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงการสมแก่ความ
คาดหวังของนักเรี ยนอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้ ในเพลงชีวิตครู อ่ ึงก็มีการนาเสนอให้เห็นว่าครู มีมานะในการทางานในท่อน
ที่วา่ “ไม่ เคยหวัน่ ลุยงานลูกเดียว”
คุณสมบัติของครู อีกประการหนึ่ งที่ถูกนาเสนอคือ การเป็ นแบบอย่าง หรื อตัวอย่าง ซึ่ งในหลายเพลงใช้คาว่า
“แม่พิมพ์” เช่น เพลงครู ในดวงใจ มีคาร้องว่า “เป็ นพิมพ์ ดีให้ ลูกศิษย์ จา ทุกเส้ นทางสู้ ศิษย์ ยึดครู น้ันเป็ นผู้นาคาสอนทุก
อย่ างจดจา ทุกการกระทาเรียนรู้ ” และเพลงนางฟ้าบ้านไพรมีคาร้องท่อนหนึ่ งว่า “เป็ นตัวอย่ างที่ดเี ลิศลอย เป็ นพิมพ์ ไร้
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ทางด่ างพร้ อย” จากข้อความทั้งสองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเป็ นแบบอย่างของครู เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนจดจาและทาตาม
ดังนั้นครู จึงต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน
ไม่เพียงเท่านี้ การเสี ยสละความสุ ขสบายส่ วนตัวเพื่อนักเรี ยนก็ถูกนาเสนอด้วยเช่นกัน ในหลายบทเพลงได้
นาเสนอเรื่ องราวครู ในถิ่นทุรกันดาร เช่นเพลงแบ่งปั นก็มีคาร้องท่อนหนึ่ งว่า “บนภูเขาที่แสนขาดแคลน โหยหิวอยาก
แค้ นลาเค็ญ ฉันทนสู้ ทนอยู่ทนเห็น” และในเพลงขออยูต่ รงนี้ ก็มีการกล่าวถึงครู สาวที่มาบรรจุในท้องถิ่นที่ห่างไกล ดัง
ข้อความ
ก่ อนเคยคิ ดว่ าจะมาแล้ วก็จะไปโรงเรี ยนบ้ านไกล หั วใจไม่ หวังจะ
อยู่ ที่ ย อมด้ น มาก็เ พีย งหวังรั บตาแหน่ งครู จนได้ ม ารู้ ความเป็ นอยู่ ที่ แ สน
ลาเค็ญ
เด็กดงแสนด้ อย เฝ้ าคอยรั กจากครู ไทย เขามีเพื่อนตาย คื อความจน
ข้ นแค้ นลาเค็ญ อยู่กันด้ วยใจ มีควายนั้นเป็ นเพื่ อนเล่ น คอยผู้มองเห็น มาปั น
นา้ ใจเป็ นทาน
ขออยูต่ รงนี้
หลังจากที่ครู สาวพบว่า นักเรี ยนที่อยูใ่ นที่แห่งนั้นมีความยากลาบากเธอจึงเกิดความเห็นใจและเปลี่ยนความคิด
วางไว้ในตอนต้น ดังข้อความ “เกิดแรงบันดาล สร้ างสรรค์ จึงหันทางใจ ดินแดนบ้ านไพร เด็กอยู่ไหวครู ต้องไม่ หวั่น”
จากนั้นจึงตั้งปณิ ธานที่จะอยูต่ ่อ ดังข้อความ
ตั้งใจแล้ วว่ า จะอาสาอยู่ต่อไป เด็กน้ อยบ้ านไกล จะมีครู ร่วมฟั นฝ่ า
โถมแรงที่มี อยู่ตรงนีเ้ พื่อพัฒนา เติมรอยยิม้ ในแววตา บอกเด็กน้ อยว่ าครู ไม่ ลาจร
ขออยูต่ รงนี้
นอกจากนี้ เพลงชี วิ ต ครู อ่ ึ ง ก็ มี ก ารกล่ า วถึ ง การเป็ นครู ใ นโรงเรี ยนที่ ห่ า งไกลว่ า “วาสนาครู อึ่ ง สอน
ป.1 มาตั้งแต่ เริ่ มเป็ นครู อยู่โรงเรี ยนกันดาร” เพลงเหล่านี้ ได้นาเสนอให้เห็นว่าแม้จึงต้องใช้ชีวิตอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแต่
กระนั้นครู เหล่านี้ ก็เลือกที่จะอยูเ่ พราะต้องการทาหน้าครู ของตนเพื่อเด็กนักเรี ยน เป็ นการเสี ยสละและอุทิศตนเพื่อเห็น
แก่ประโยชน์ของนักเรี ยนและสังคมมากกว่าความสุ ขสบายส่ วนตน การกระทานี้ เป็ นการแสดงอุดมการณ์ ดังคาร้อง
ท่อนหนึ่งในเพลงชีวติ ครู อ่ ึงที่วา่ “ทาเพือ่ เด็กคืออุดมการณ์ ” และ“เส้ นทางของครูอึ่ง คือสอน ป.1 อย่ างนี้ตลอดไป ไม่ ชิง
เด่ นชิงดี ขอมอบชีวี เพือ่ เด็กน้ อยไทย ถึงงานหนัก แต่ ครูอึ่งภูมิใจ เหนื่อยก็ทนไหว เพราะหัวใจเป็ นครู”
คุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งการเป็ นผูใ้ ห้ ให้ความรู ้ ให้ความรัก ให้กาลังใจ ความตั้งใจในการทางาน การเป็ นตัวอย่าง
ที่ดี และการเสี ยสละหรื ออุทิศตน ถูกนาเสนอในบทเพลงที่มีการยกย่องเทิดทูนครู ดงั นั้นคุณสมบัติเหล่านี้จึงได้ประกอบ
สร้างการเป็ นครู ผเู ้ ป็ นที่รักและยกย่องเทิดทูลของทั้งนักเรี ยนและคนในสังคม
2. การต่ อรองกับความเป็ นครู ในอุดมคติ ปรากฏภาพแทนครู ในลักษณะ “การเป็ นครู นักสู้ ”
การนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู ในบทเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” มีบทเพลงที่เล่าเรื่ องผ่านมุมมองของนักเรี ยนว่า
เคยเห็นครู เป็ นคู่อริ คือ เพลงตามรอยไม้เรี ยว มีคาร้องท่อนหนึ่งว่า
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ครู ครั บจาศิษย์ คนนีไ้ ด้ ไหม ศิษย์ คนที่ครู กลุ้มใจ เมื่อตอนผมเรี ยน ป.
6 การบ้ านไม่ ทา สอนไม่ จา ซ้ายังสอบตก ทาตัวเป็ นเด็กหั วโจก เรี ยน ป.6 ตก
ซา้ หลายปี
ศิ ษย์ คนที่ ถูกครู ตีก้นเขียว ทุกครั้ งที่โดนไม้ เรี ยว รู้ สึ กโกรธครู ทุกที
ด่ าครู ลบั หลัง แล้ วทาตัวเป็ นคู่อริ
ตามรอยไม้เรี ยว
จากการนาเสนอให้เห็นว่านักเรี ยนเห็นคู่เป็ นคู่อริ น้ นั ในตอนท้ายก็มีการนาเสนอว่าเขาได้เข้าใจเหตุผลในการ
กระทาของครู ดังข้อความ
ผมได้ เรี ยนรู้ ว่ าครู รัก ครู จึงเฆี่ยน เมื่อออกโรงเรี ยน เดินบนสั งเวียน
นักสู้ ยามเจ็บร้ าวลึก ผมสานึกถึงคาสอนครู ขยันอดทนและสู้ เพราะครู ผมจึ ง
ได้ ดี
ครู ครั บจาศิษย์ คนนีไ้ ด้ ไหม กลับมาพร้ อมพานดอกไม้ ไหว้ ครู ผ้ ูเคย
ปราณี กราบขออภัย ที่ผมเคยทาตัวไม่ ดี
ตามรอยไม้เรี ยว
จากข้อความข้างต้น เห็นได้วา่ หลังจากที่ตวั ละคร “ผม” ซึ่งเป็ นนักเรี ยนได้ออกไปเผชิญกับสังคมภายนอก เขา
จึงสานึ กได้และเข้าใจเหตุผลในการลงโทษของครู สุ ดท้ายจึงกลับมาเพื่อขอขมาครู ในสิ่ งที่ตนได้ล่วงเกินไปทั้งทางกาย
“ทาตัวเป็ นคู่อริ” วาจา “ด่ าครูลบั หลัง” และใจ “รู้สึกโกรธครูทุกที”
นอกจากมุมมองของนักเรี ยนที่เคยเห็นครู เป็ นคู่อริ แล้ว ในการนาเสนอการเป็ นนักสู ้ของครู ในอีกหลายบท
เพลงก็ยงั มีคาร้องที่แสดงให้เห็นว่าการเป็ นครู น้ นั จะต้องสู ้รบกับหลายสิ่ ง เช่นเพลงนักสู ้ครู ไทยกล่าวว่า “ที่ใดมีเด็ก มี
คนมีความไม่ ร้ ู ที่นั่นจะต้ องมีครู ยืนสู้ อย่ างผู้ไม่ แพ้ ” และ “ครู เราฟันฝ่ า” เพลงชี วิตครู อ่ ึงกล่าวว่า “ชี วิตรายวันคือการ
ต่ อสู้ รบกับเด็กรบกับความไม่ ร้ ู ทาหน้ าที่ครู ยี่สิบสี่ชั่วโมง” และเพลงครู ในดวงใจกล่าวว่าครู คือผูท้ ี่ “มีใจสู้ งานเต็มที่”
เพลงแบ่งปั นกล่าวว่า “บนภูเขาทีแ่ สนขาดแคลน โหยหิว ยากแค้ นลาเค็ญ ฉันทนสู้ ทนอยู่ทนเห็น” เช่นกันกับเพลงขออยู่
ตรงนี้ ที่กล่าวถึงครู ประชาบาลว่าต้อง “ต่ อสู้ กับความกันดาร” เพลงเรื อจ้างกลางใจกล่าวว่า “เธอเห็นคนจนทนอยู่ เธอสู้
เพื่อเด็กน้ อย” ข้อความเหล่านี้ นาเสนอให้เห็นว่า การเป็ นครู น้ นั มิใช่เพียงการสอนวิชาความรู ้ให้แล้วเสร็ จไปในคราว
หนึ่ ง ๆ หากแต่ยงั ต้องเผชิญกับอุปสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งตัวเด็กนักเรี ยนเอง และปั จจัยอื่น ๆ เช่น ความยากลาบากใน
การใช้ชีวิตในถิ่นกันดาร อุปสรรค์เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ป็ นครู ตอ้ งฟันฝ่ าและต่อสู ้เอาชนะให้ได้ ดังในเพลงนักสู ้ครู ไทยที่
กล่าวว่า “อุปสรรคใดใดรังแก ย่ อมแพ้ แก่ ความตั้งใจ”
3. ความเป็ นครู นอกอุดมคติ ปรากฏภาพแทนครู ในลักษณะ “ครู ทไี่ ม่ ได้ เป็ นไปตามอุดมคติ”
การนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับครู ในบทเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” มิได้นาเสนอแต่เพียงภาพของครู ที่มีความหมาย
ที่ดีอย่างการเป็ นที่ยกย่องและการเป็ นนักสู ้เท่านั้น หากแต่ยงั ปรากฏภาพของครู ที่ต่างออกไปจากขนบความคิดกระแส
หลัก คือไม่ได้เป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม เช่น เพลง ด.ช.ปึ กแป้ นปี ก
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เรื่ องราวเกี่ยวกับครู ในเพลง “ด.ช.ปึ กแป้ นปี ก” มีการนาเสนอด้วยการใช้ภาษาถิ่นอีสานซึ่ งนับเป็ นนัยที่สื่อถึง
ระบบการศึกษา ทัศนคติ และอุดมการณ์ของผูท้ ี่อยูห่ ่างไกล เป็ นการสะท้อนให้เห็นภาพของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ มีการ
กล่าวถึงครู ที่เลือกให้ความรักและเมตตาเฉพาะศิษย์ที่เรี ยนดีและการเหยียดผูท้ ี่เรี ยนไม่ดี ดังข้อความ
เป็ นเด็ ก ชายที่ ส มองซึ ม เซา ก.ไก่ เ ท่ าเล้ า อ่ านเขี ย นบ่ เป็ นดอก
จบ ป.6 เกือบเอาไก่ แลกออก จนครู เว้ าหยอกว่ าปึ กปานแป้ นปี ก
อ่ านเขียนก็เงิ่ น ๆ งก ๆ กว่ าจะจบ ป.6 สอบตกแล้ วตกอีก เพื่อนเขา
แซ็วว่ าบักปึ กแป้ นปี ก ครู ลางคนหลีกแทบสิ บ่อยากสอน
สะออนแต่ พวกสมองดี ๆ สอบได้ เกรดสามเกรดสี่ นั กเรี ยนดีครู
ออนซอน ถือเป็ นเกียรติเป็ นศรี ครู ที่ได้ สอน พวกสมองอ่ อน ๆ สอนไปก็ไลฟ์
บอย
ด.ช.ปึ กแป้ นปี ก
จากข้อความข้างต้นเล่าเรื่ องถึงนักเรี ยนชายคนหนึ่ งที่ เรี ยนหนังสื อไม่เก่ง โดยมีการใช้คาศัพท์ในภาษาถิ่ น
อีสาน “ปึ ก” แปลว่า โง่ ส่วนคาว่า “แป้ นปี ก” คือคาที่ใช้เรี ยก เนื้อไม้ส่วนหนึ่ง คือเมื่อเรานาท่อนซุงหรื อท่อนไม้มาเลื่อย
เปิ ดส่วนที่ติดเปลือกออก ส่วนที่ติดกับเปลือกไม้น้ นั เรี ยกว่า แป้ นปี ก ซึ่งมีความหนามาก ดังนั้น “ปึ กแป้ นปี ก” จึงเปรี ยบ
ได้กบั คนที่ไม่ฉลาดหรื อคนสมองหนาใส่อะไรก็ไม่รับ
ในการตาหนิ เด็กชายที่เรี ยนไม่เก่งว่า “ปึ กปานแป้ นปี ก” จากข้อความข้างต้น สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการ “เว้ า
หยอก” ซึ่ งแปลว่า “พูดเล่น” หรื อ “พูดแซ็ว” ของครู แสดงถึงความไม่จริ งจังต่อการตาหนิ น้ นั หากแต่เมื่อการกระทา
ดังกล่าวนี้ ออกมาจากครู ผูซ้ ่ ึ งนักเรี ยนยึดถือเป็ นต้นแบบแล้ว เพื่อน ๆ นักเรี ยนคนอื่นจึงกระทาตาม โดยกล่าวล้อเลียน
หรื อแซ็ วเด็กชายคนนี้ ว่า “บักปึ กแป้ นปี ก” เหตุการณ์ น้ ี สะท้อนถึ งความไม่มีจิตวิทยาของครู เพราะการพูดโดยมิได้
คานึงถึงผลกระทบที่ตามมานั้นอาจส่งผลกระทบต่อความรู ้สึกของเด็กนักเรี ยนได้
ข้อความข้างต้นนาเสนอว่า เมื่อมีนกั เรี ยนที่เรี ยนไม่เก่ง สาหรับครู บางคนก็ไม่อยากจะสอน ดังที่วา่ “ครูลางคน
หลีกแทบสิบ่อยากสอน” ด้วยเพราะครู มีทศั นะว่าสอนไปก็ไร้ประโยชน์ ดังว่า “พวกสมองอ่ อน ๆ สอนไปก็ไลฟ์ บอย”
ในขณะที่ สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนเก่งแล้วครู กลับเกิดความรู ้สึกดีที่ได้สอน ดังข้อความ “นักเรี ยนดีครู ออนซอน ถือเป็ น
เกียรติเป็ นศรีครูทไี่ ด้ สอน” ทั้งนี้เพราะถือว่านักเรี ยนที่เรี ยนเก่งสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้กบั ครู และโรงเรี ยนได้ ประเด็น
นี้ สามารถสะท้อนว่าครู เหล่านี้ขาดจรรยาบรรณของการเป็ นครู ในที่วา่ ด้วย “ครู ต้องรั กและเมตตาศิษย์ โดยให้ ความเอา
ใจใส่ ช่วยเหลือส่ งเสริ มให้ กาลังใจในการศึกษาเล่ าเรี ยนแก่ ศิษย์ โดยเสมอหน้ า” (รัตนวดี, 2550)
นอกจากเพลง “ด.ช.ปึ กแป้ นปี ก” แล้ว เพลง “เสี ยงก้องจากบ้านไกล” ก็มีการนาเสนอครู ที่ไม่เป็ นไปตามอุดม
คติเช่นกัน บทเพลงนี้ ได้เล่าเรื่ องของครู สาวผูห้ นึ่ งที่เคยสอนในโรงเรี ยนที่ห่างไกล แต่แล้ววันหนึ่ งเธอก็ได้ลาไปศึกษา
ต่อ ดังข้อความ
เสี ยงเพลงจากห้ อง ป.1 เงียบลงตั้งแต่ วันเจ้ าไกล สั ญญากับเด็กน้ อย
บ้ านไพร ว่ าจะไปศึ กษาต่ อสองปี ครู สาวยิม้ งามสอนเก่ ง มีเสี ยงเพลงเป็ นสื่ อ
ความดี วางชอล์ ค ทิ ง้ กระดานแดนนี ้ เพื่อจะมีศักดิ์ศรี ปริ ญญา
เสี ยงก้องจากบ้านไกล
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ข้อความในข้างต้นมีการนาเสนอว่า ครู สาวได้ให้สัญญากับ “เด็กน้อย” ซึ่ งก็คือนักเรี ยนว่าจะไปศึกษาต่อเป็ น
เวลาสองปี ทั้งนี้ ยงั มีการใช้คาว่า “วางชอล์ก” และ “ทิ้งกระดาน” ซึ่ งถือเป็ นการใช้สัญญะที่ สื่อความหมายเกี่ยวกับการ
สอนเพราะชอล์กและกระดานนั้นเป็ นอุปกรณ์การสอนที่อยูใ่ นห้องเรี ยน ดังนั้นในการใช้คาว่า “วาง” และ “ทิ้ง” อุปกรณ์
ดังกล่าวจึงสื่ อถึงการละทิ้งการปฏิบตั ิหน้าที่การสอน นัน่ เอง
หลังจากที่ครบกาหนดเวลาสองปี แล้วแล้วปรากฏว่า ครู สาวกลับเงี ยบหายไม่ได้กลับมาสอนดังเดิ ม ดังข้อความ
“เวลาผ่ านเลยสองปี วันนี้กลับไม่ มีเจ้ าคืน ปริ ญญาพาเปลี่ยนจุดยืน เจ้ าปี นขึ้นสู่ เมืองพัฒนา” การกล่าวว่า “ปริ ญญาพา
เปลี่ยนจุดยืน” แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น “จุดยืน” ในที่น้ ีสามารถหมายถึง “ตาแหน่ง” หรื อ “อุดมการณ์” ได้อีกด้วย
ในขณะที่ ครู สาวถูกนาเสนอว่าเป็ นผูท้ ี่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์และความคิดนั้น นักเรี ยนในสถานที่แห่ งนั้น
กลับถูกนาเสนอให้เห็นถึงความมัน่ คงในความคิด ดังข้อความ “เด็กดงมั่นคงรอคอย แก้ มน้ อยต้ องมีรอยน้าตา แหงน
มองป้ ายชื่อกานดา เด็กรินน้าตาทีห่ น้ าชั้น ป.1”
ในตอนท้ายของเพลงยังมีการนาเสนอว่า “หัวใจเด็กน้ อยคอยอยู่ อยากได้ ครู ผ้ ูเต็มใจมา มุ่งมั่นมาช่ วยนาพา
ปริญญาไม่ มีไม่ เห็นเป็ นไร” เป็ นการแสดงถึงความปรารถนาของนักเรี ยนที่อยากมีครู ผู ้ “เต็มใจ” และ “มุ่งมัน่ ” ต่อการมา
สอน จากข้อความดังกล่าวนี้ สามารถกล่าวได้วา่ เป็ นการนาเสนอภาพของครู โดยการเปรี ยบเทียบให้เห็นว่า ครู สาวใน
เพลงนี้เป็ นผูท้ ี่ไม่มีมีความมุ่งมัน่ และไม่ได้เต็มใจสอนเด็กนัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม มิอาจกล่าวตัดสิ นได้ว่าการกระทาของครู สาวเป็ นความผิดร้ายแรง เพราะเป็ นเรื่ องธรรมดาที่
มนุ ษย์จะปรารถนาในความเจริ ญของตน ดังนั้น เพลงนี้ จึงนาเสนอเรื่ องราวของครู ที่ตอ้ งการความเจริ ญก้าวหน้าและ
พัฒนาตนเองแต่กลับหลงลืมหรื อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิด และอุดมการณ์ หลังจากที่ประสบความสาเร็ จ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
บทเพลงชุดครู ในดวงใจทั้ง 11 เพลงได้เล่าเรื่ องที่เกี่ยวกับครู ผ่านมุมมองของบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นตัวครู เอง
ตัวนักเรี ยน และคนอื่น ๆ ที่มองอยูห่ ่ าง ๆ ทั้งนี้ ในการนาเสนอภาพแทนครู สามารถวิเคราะห์ได้จากการสื่ อความหมาย
ในบทเพลงต่าง ๆ เพราะภาพแทนคือผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด
เมื่อมีการกล่าวถึงครู ในแต่ละบุคคลอาจมีมโนภาพในใจที่แตกต่างกัน เพราะประสบการณ์ที่มีต่อครู ของแต่ละ
คนนั้นแตกต่างกัน แต่ดว้ ยการเป็ นคนร่ วมวัฒนธรรมเดียวกัน มโนภาพที่เกิดขึ้นนั้นก็ยงั คงมีลกั ษณะร่ วมที่คล้ายคลึงกัน
ได้ (กาญจนา, 2553)
การเล่าเรื่ องเกี่ยวกับครู ผ่านบทเพลงชุด “ครู ในดวงใจ” ได้นาเสนอภาพแทนครู ข้ ึนมา โดยคาร้องหรื อเนื้ อหา
ของเพลงเป็ น “สาร” ที่ถูกส่ งออกมาให้ผฟู ้ ั งหรื อผูอ้ ่านรับรู ้ลกั ษณะของครู ในบทเพลงต่าง ๆ ซึ่ งผูว้ ิจยั สามารถจาแนก
ภาพแทนครู ได้เป็ น 3 ภาพแทน คือ 1) “การเป็ นครู ผู้เป็ นที่รักและยกย่ องเทิดทูล” ของนักเรี ยน รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ใน
สังคม ภาพแทนครู กลุ่มนี้ ถูกนาเสนอผ่านบทเพลงที่มีเนื้อหาเชิดชูเกียรติของครู มักมีการนาเสนอให้เห็นถึงคุณธรรมที่
สาคัญของครู การมีจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นสิ่ งที่คนในสังคมต่างให้ความยอมรับนับถือ 2) “การเป็ นครู นักสู้ ” ภาพ
แทนในแนวนี้ ถูกนาเสนอผ่านบทเพลงที่ กล่าวถึ งการเผชิ ญกับ อุปสรรคปั ญหาต่าง ๆ ของครู ทั้งการเป็ นคู่ปรับกับ
นักเรี ยน การต่อสูก้ บั ความยากลาบากในการทางาน 3) “ครู ทไี่ ม่ ได้ เป็ นไปตามอุดมคติ” ภาพแทนนี้ถูกนาเสนอให้เห็นว่า
ไม่ใช่ครู ทุกคนที่จะเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคม จากบทเพลงได้เล่าเรื่ องให้เห็นว่าครู บางคนอาจมีเหตุผลและ
ความจาเป็ นส่วนตัวจึงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
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ภาพแทนครู ที่ปรากฏในการวิจยั นี้ ไม่ใช่ความจริ งทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นในสังคม เพราะภาพแทนมิใช่เพียงภาพ
สะท้อนสังคมทั้งหมด หากแต่เป็ นเพียงการเลือกบางสิ่ งบางอย่างมานาเสนอเท่านั้น โดยภาพแทนที่ ถูกนาเสนอมานี้
สามารถแสดงถึงสิ่ งใหม่ที่ไม่เคยมีการกล่าวถึงหรื อแสดงถึ งการผลิ ตซ้ า กระบวนการคิด ความเชื่ อ ความรู ้ สึก และ
อุดมการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการประกอบสร้างความเป็ นครู จริ งในสังคมที่คนคาดหวัง แต่แท้จริ งแล้วครู ก็เป็ นปุถุชนธรรมดา
คนหนึ่งในสังคมย่อมมีความหลากหลายทางอารมณ์ ความคิด ความรู ้สึก ไม่ได้แตกต่างไปจากคนในอาชีพอื่น ๆ หากแต่
สิ่ งที่สงั คมคาดหวังเพียงว่าครู ตอ้ งเป็ นเพียงแม่พิมพ์ที่งดงามเพียงอย่างเดียว
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