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นิทรรศการออนไลน์  

วันไหว้ครู  วันดี วันมีความหมาย 
 วันไหว้คร ู เปน็กิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทกุระดับทุกแหง่จัดขึ้นในช่วงตน้ ๆ ของปกีารศกึษา 
สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย 
            - สะท้อนถงึความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครกูับศิษย์ 
            - สะท้อนให้เห็นถงึความกตัญญูรู้คุณของสงัคมไทยต่อผู้มีพระคุณ 
            - สะท้อนให้เห็นถงึความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ 
            - สะท้อนถงึความละเอียดอ่อนทางจิตใจ 
            - แฝงสาระที่เปน็คติธรรมสอนใจมากมาย 
          วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู ค าว่า   ไหว้ครู  นั้น เป็น
ถ้อยค าธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความค า
ว่า  ไหว้ครู  เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร 
           ไหว้ครู  เป็นค าไทย 2 ค า น ามาเชื่อมกัน คือค าว่า ไหว้  กับค าว่า  ครู  แต่ละค ามีความหมาย
อยู่ในตัว ค าว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความนับถือ การแสดงความ
เทิดทูน นี่เรียกว่า  ไหว้  เป็นค ากิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีค านี้ ก็ย่อมจะ
กินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี 
รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง ความยกย่อง แสดงอาการเชิดชูบูชานับถือ  
           โอกาสนี้เราทั้งหลาย ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่คร ูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ครูนั้น
เป็นทิศๆ หนึ่งในจ านวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้องขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือ
เป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา       

http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
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ประโยชน์ของการไหว้คร ู
          หากการแสดงคุณธรรมด้วยการไหว้ไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรแล้ว ประเพณีน่าจะเลิกกันเสียที แต่ที่
ต้องไหว้กันอยู่ประจ าทุกปี ทุกโรงเรียน แสดงว่าต้องมีประโยชน์ ประโยชนข์องการไหว้ คือ 
          1. ผู้ไหว้ได้รับความเมตตาจากผู้ถูกไหว ้ 
          2. ผู้ไหว้ได้รับความสบายใจ  
          3. ช่วยให้ผู้ถกูไหวห้ันมาส ารวจตรวจตราพฒันาตนเอง  
          4. ไดร้ักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยไว ้ 
          5. บรรเทาโทษเสียได ้ 
          โบราณท่านกล่าวว่า "ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือน
งูไม่มีพิษ" ไม่น่ากลัวอะไร ไม่ต่างอะไรกับปลาไหล รอเวลาให้เขาผัดเผ็ดเท่านั้น "ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม 
ศิษย์ไม่ได้ความคุณธรรมไม่มี" นักเรียนจะต้องรู้จักข้าว ข้าวรวงโตที่มีวิตามิน เวลามันออกรวง จะน้อม
รวงถ่วงยอดแสดงอาการดจุคารวะแมพ่ระธรณี แต่ข้าวรวงใดที่ชี้เด่แทบจะทิ่มก้นเทวดา แสดงว่าข้าวรวง
นั้นไม่มีวิตามิน เป็นข้าวขี้ลีบ คนก็เหมือนกัน หากรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงว่าเป็นคนมีคุณภาพเป็นผู้
มีคุณธรรม บางคนเป็นโรคสันหลังแข็งก้มไม่ลง บุคคลนั้นไม่ต่างอะไรกับข้าวขี้ลีบ 
พิธีไหว้คร ู
          พิธีไหว้คร ูหรอื การไหว้คร ูมีหลายอย่าง เช่น การไหว้ครนูาฏศิลป์ ไหวค้รดูนตรี ไหว้ครู
โหราศาสตร์ ไหว้ครูแพทยแ์ผนไทย เปน็ตน้  ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป แต่
โดยทัว่ไป เมื่อเอ่ยถงึ พิธีไหว้คร ู เรามักจะหมายถงึ การไหวค้รูในสถาบนัการศกึษาต่างๆ ซึ่งสว่นใหญ่จะ
ท าในช่วงเปดิภาคการศกึษา  การไหวค้ร ู เปน็ประเพณสี าคัญที่มมีาแตโ่บราณ ถือเป็นพิธกีรรมที่แสดง
ความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบรูพาจารย ์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิว์ิชาความรู้ให้ ท าให้เราสามารถ
น าไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจรญิรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครวัได้ในอนาคต โดยทัว่ไป พิธไีหว้
ครูมักจะจัดในวนัพฤหัสบด ี ดว้ยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่ง
เป็นคุณสมบตัิของคร ูจึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้คร ูเพ่ือความเป็นสริิมงคล 
ค าสวดไหว้ครูท านองสรภัญญะ 
      ปาเจรา จริยา โหนต ิคณุุตตรา นุสาสกา 

      ข้าขอประณตน้อมสักการ บรูพคณาจารย์ ผู้กอรปเกิดประโยชน์ศกึษา  
      ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ขา้ในกาลปัจจุบัน 
      ข้าขอเคารพอภิวนัท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา 
      ขอเดชกตเวทิตา อกีวิรยิะพา ปัญญาใหเ้กดิแตกฉาน 

http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/
http://guru.sanook.com/4086/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9/


ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ARIT NPRU 
 

หน่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้    ส านักวิทยบริการฯ    http://arit.npru.ac.th/   Page 3 
 

      ศึกษาส าเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี 
     ให้ได้เป็นเกียรติเปน็ศรี ประโยชน์ทวี แก่ขา้และประเทศไทย เทอญ 
ปัญญา วุฑฒิ กเร เต เต ทนิโนวาเท นมามิห  

 
ค าปฏิญาณตน 
เราคนไทย ใจกตญัญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

เรานกัเรียนจักต้องประพฤตตินให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 

 มีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

เรานกัเรียนจักต้องปฏบิัตตินไม่ใหเ้ปน็ที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อืน่ 

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหวค้รู 
          การไหว้คร ูในอดีตนั้น มักจะใช ้หญ้าแพรก ขา้วตอก ดอกมะเขือ และดอกเข็ม เป็น
องค์ประกอบในพานดอกไมแ้ต่ละอย่างลว้นเป็นปริศนาธรรมทั้งสิน้ 
           - หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ า 
หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็น
อย่างดี  ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆ
สะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จง
ได้ 
          - ข้าวตอก เป็นข้าวที่เกิดจากการใช้เมล็ดข้าสารไปคั่ว โดยมีฝาครอบไว้ เมื่อได้รับความร้อน
ระดับหนึ่ง เมล็ดข้าวก็จะพองตวัและแตกตัวออกเป็นข้าวตอก มีกลิ่นหอม  เช่นเดียวกับการให้การศึกษา 
ครูผู้สอนต้องให้การอบรมคู่กันไปด้วย "อบเพ่ือให้สุกรมเพื่อให้หอม" เช่นเดียวกับการท าข้าวตอก 
            การสั่งสอนอบรมของครู บางครั้งต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ติติงหรือท าโทษ ในการกระท าที่
ไม่เหมาะสมเสมือนการใช้ความร้อนกับเมล็ดข้าว โดยมีกฏระเบียบหรือแนวปฏิบัติ เสมือนเป็นฝาครอบ 
ไม่ให้ลูกศิษย์กระเด็นกระดอนออกนอกลู่นอกทาง ครูจึงต้องท าหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียน นักสึกษา
เป็นดังเช่นข้าวตอก คือ "สุกและหอม" ซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะน าให้เขามีความรู้ความสามารถและ
เป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเอง 
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             - ดอกมะเขือ ลักษณะของดอกมะเขือ เวลาบานจะสขีาวสะอาดและดอกจะโนม้คว่ าลงพื้นดิน
ซึ่งก็เป็นปริศนาธรรม แสดงถึงความสะอาดบริสทุธิข์องจิตใจ เปน็คนซื่อสตัย์ ออ่นนอ้มถ่อมตนเสมอ 
             - ดอกเข็ม ลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการ
เรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคดิ ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ ใช้
ความคิดให้เป็นประโยชนแ์ก้ปัญหาต่าง ๆ ที่พบเห็น ความเฉียบคมทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหา
ได้ 
             คนโบราณช่างชาญฉลาดที่จะสอนศิษย์ด้วยกลวิธีต่าง ๆ แม้กระทั่งการใช้ดอกไม้ต้นไม้ ฯลฯ 
เป็นสื่อการสอนท าให้ลูกศิษย์ให้ยุคก่อนเก่าได้เรียนรู้จากธรรมชาติ และรู้จักกตัญญูรู้คุณผู้ที่เป็นครูบา
อาจารย์อยู่ตลอดไป และการที่เราใช้ "หญ้าแพรกดอกมะเขือ" ในการไหว้ครูนั้น เพราะเป็นของหาง่าย 
งอกงามอยู่ทั่วไป 

            ตอนเช้าตรู่วันพฤหัสซึ่งเป็นวันไหว้ครู เด็กๆจะไปโรงเรียนเช้าเป็นพิเศษ เพื่อ่ไปช่วยกันจัดพาน
ดอกไม้ ซึ่งอาจมีการปักดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบบ้าน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอก
มะเขือ พานดอกไม้นี้เด็กนักเรียนหญิงจะเป็นคนถือ ส่วนเด็กผู้ชายจะถือธูป เทียนและช่อดอกไม้ ( ช่อ
ดอกไม้หมายถึงดอกไม้ที่หาได้เอามารวมกัน แซมด้วยหญ้าแพรกและดอกมะเขือเช่นกัน) 

            พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและ
ระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง 

ข้อมูลจาก  
- http://vannessa.exteen.com  
- http://www.act.ac.th/knowledge/teacher/index.asp  
 


