
  



ความเป็นครู 
ครู ซึ่งมาจากค าว่า คุรุ แปลว่า หนัก ฉะนั้นแล้ว ครู จึงเป็นผู้หนัก หนักในเรื่องใดบ้าง เช่น หนักในการที่

จะสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ หนักในการที่จะสอนคนหลาย ๆ คนให้เป็นคนที่ดี เป็นบุคคลที่สังคมมีความ
ต้องการ และการที่เราจะสามารถสอนคนเหล่านั้นได้เราจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล เหล่านั้นดีพอสมควร เรา
จึงจะสามารถสอนเขาได้ ซึ่งเข้ากับสุภาษิตจีนที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” การสอนคนก็เช่นเดียวกัน 
การสอนก็เปรียบเสมือนกับการรบที่จะต้องมีการใช้ แรงกาย แรงใจ และก าลังสมองในการที่จะมาคิดหาวิธีทางท่ีจะ
เอาชนะข้าศึก ซึ่งก็เปรียบได้กับ ความไม่รู้หรือความเขลาในตัวศิษย์ และการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ เรื่องราว หรือ
พ้ืนเพของคนที่เราเรียกว่าศิษย์นั้นก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะเอาชนะความเขลา หรือข้าศึกในการรบได้ 

ความหมายของครู กล่าวคือ ผู้ที่เป็นครูควรมีภาวะดังกล่าวอันได้แก่ ความรู้ ความประพฤติและคุณธรรม 
ไม่ว่าครูนั้นจะอยู่ ณ ที่ใด หน่วยงานไหน หรือซีกใดของโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีความหมายของครู อีกอย่างหนึ่งที่
ก าหนดโดยกฎหมายให้เป็น รูปแบบ แบ่งเป็นชั้นหรือระดับ สูงต่ าแตกต่างกัน และอาจเกิดสิ่งที่เรียกว่าเกียรติหรือ
ศักดิ์ศรี แทรกซ้อนอยู่ในรูปแบบนั้นด้วย ซึ่งบางที อาจปิดก้ันไม่ให้มองเห็นความหมายตามเนือ้แท้ ก็ได้ ความหมาย
ของครูที่ก าหนดโดยกฎหมายนี้ อาจเรียกว่า “ความหมายของครูตามรูปแบบ” ทีผู่้เขียนใช้ข้อความนี้ เพราะเป็น 
ความหมายที่ไม่แน่นอนตลอดไป อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการอีกทีหนึ่ง ถ้ากฎหมายก าหนดครูให้เป็นรูปแบบระดับใด ความหมายของครูก็จะเปลี่ยนไปตาม
รูปแบบระดับนั้น ๆ 

ตัวอย่าง ความหมายของครูตามรูปแบบ จะเห็นได้จากกฎหมายบางฉบับ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ก าหนดรูปแบบของครูโดยเรียกว่า “ข้าราชการครู” ซึ่งมี ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มที่มี
หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา ๒) กลุ่มท่ีมีหน้าที่เป็นผู้บริหารและให้การศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษา และ ๓) กลุ่มที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การศึกษาที่ไม่สังกัดโรงเรียน วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน ของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ซึ่งท าหน้าที่สอนเป็นหลัก ก็มีการแบ่งต าแหน่งเป็นระดับ ๆ ไป
จากล่างขึ้นไปสูง คือ 

๑. ครู ๑ 
๒. ครู ๒ 
๓. อาจารย์ ๑ 
๔. อาจารย์ ๒ 
๕. อาจารย์ ๓ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
๗. รองศาสตราจารย์ 
๘. ศาสตราจารย์ 



และบางต าแหน่งก็ก าหนดให้มีได้ เฉพาะในบางหน่วยงาน คือต าแหน่งที่ ๖-๗-๘ จะมีได้เฉพาะใน
หน่วยงานที่มีการสอนถึง ระดับปริญญาเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น ในสถาบันอุดมศึกษาบางสังกัด กล่าวคือ มหาวิทยาลัย 
ได้มีการก าหนดแบบของครูเป็นพิเศษต่างหากออกไปจนไม่มีกลิ่นไอของครูเลยทีเดียว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคนละ
ฉบับกัน  

ความหมายของครูตามรูปแบบอาจ มีส่วนกระทบในทางลบต่อความหมายของครูตามเนื้อแท้ก็ได้ และค า
ว่า “คร”ู อาจจะค่อย ๆ เลือนหายไปจากความสนใจของสังคมโดย อาจถูกมองว่าไม่เหมาะกับยุคสมัย เช่น แทนที่ 
จะเรียกว่า “คร”ู ก็เรียกว่า “อาจารย์” หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์” หรือค าอ่ืน ๆ (อาจมีขึ้นภายหลัง) ดูจะเท่หรือโก้
กว่าหรือทันสมัยกว่า ทีก่ล่าวเช่นนี้ คงไม่เกินความจริง เพราะกฎหมายที่ก าหนดขึ้นในระยะหลัง ๆ ดูจะพยายามลด
ความส าคัญของค าว่า “ครู” ลง จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม มองเฉพาะในแง่สถาบันผลิตครู เช่น วิทยาลัยครู ได้
กลายมาเป็นสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยที่ผลิตครู แม้มีคณะที่รับผิดชอบเรื่องครู ก็พยายามท่ีกลายชื่อเป็นอย่าง
อ่ืน เช่นศึกษาศาสตร์ หรือบุคลากรทางการศึกษา นาน ๆ ไป ค าว่า “ครู” คงจะหมดไป และคนที่เป็นครู อาจจะ
เป็นใครก็ได้ที่สามารถท าหน้าที่สอนได้ จนที่สุดแม้แต่เครื่องเทคโนโลยีก็อาจเป็นครูได้ เพราะสามารถท าหน้าที่สอน
ให้เกิดความรู้ได้ ดังนั้น องค์ประกอบแห่งความเป็นครู ที่กล่าวข้างต้น คือ ความรู้ ความประพฤติ และคุณธรรม 
อาจเหลือเฉพาะองค์ประกอบเดียวคือ ความรู้เท่านั้นก็ได้ หลับตาดูก็แล้วกัน หากเป็นเช่นนั้นจริง สังคมในอนาคต
จะวุ่นวายแค่ไหนสุดที่จะเดาได้ 

บทบาทหน้าที่ของครูตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  
พุทธทาสภิกขุ (๒๕๒๙ : ๒๔๒-๒๕๓) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูไว้ว่า 

๑. บทบาทของครู 
ครู คือผู้น าทางวิญญาณ ทั้งแก่บุคคลและสังคม ใน ๓ ประการคือ 

  ๑. สอนให้รู้จักความรอดท่ีแท้จริง คือการดับทุกข์ 
  ๒. สอนให้รู้จักความสุขที่แท้จริง คือความสุขจากการท าหน้าที่ หน้าที่นั้นแยกได้ ๒ ประการ ประการที่ 

๑ คือ การบริหารชีวิตให้เป็นสุข ประการที่ ๒ คือ การใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ๓. สอนให้รู้จักหน้าที่ที่แท้จริง คือรู้จักหน้าที่ในฐานะที่เป็นสิ่งสูงสุด รักท่ีจะท าหน้าที่และมีความสุขใน

การท าหน้าที่ 
๒. ครูเป็นผู้สร้างโลก 
บุคคล ในโลกจะดีหรือเลว ก็เพราะการศึกษาและผู้ให้การศึกษา ก็คือครู ดังนั้น ครูจึงเป็นผู้สร้างโลกใน

อนาคต โดยผ่านศิษย์ โลกที่พึงประสงค์คือ โลกของคนดีอันเปรียบได้กับ 
   ๑. มนุษยโลก คือ สร้างบุคคลที่มีจิตใจสูง 
   ๒. พรหมโลก คือ สร้างบุคคลที่ประเสริฐรักเพ่ือนมนุษย์ มีพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา 



   ๓. เทวโลก คือ สร้างบุคคลให้มีหิริ โอตตัปปะ 
๓. หน้าที่ของครู 
หน้าที่ของครู คือสร้างความอยู่รอดของสังคม โดยการให้การศึกษาที่สมบูรณ์แก่ศิษย์ การศึกษาที่สมบูรณ์

คือ การศึกษาที่ครบองค์สาม อันได้แก่ 
   ๑. ให้ความรู้ทางโลก หมายถึง การเรียนหนังสือ เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนวิชาชีพ เพื่อให้

สามารถอยู่รอดทางกาย 
   ๒. ให้ความรู้ทางธรรม เพ่ือให้ใจอยู่รอด คือรอดพ้นจากความครอบง าของกิเลส มีความเป็นมนุษย์ คือ

ใจสูง ใจสว่าง และใจสงบ 
   ๓. ให้รู้จักท าตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม 

คุณลักษณะท่ีดีของครู 
๑. ครูต้องมีลักษณะบากบั่น ต่อสู้ อดทน สร้างคนให้เป็นคนดีให้ได้ 
๒. ครูต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกด้าน ให้สมกับท่ีคนยกย่องนับถือว่ามีใจประเสริฐ 
๓. ครูต้องงดเว้นอบายมุขทุกอย่าง เช่น การดื่มเหล้า เล่นการพนัน 
๔. ครูต้องเป็นคนมีน้ าใจสะอาด มีความเสียสละมาก ไม่จ าเป็นต้องมีปริญญาการศึกษาสูงเสมอไป ขอ

เพียงแต่มีความจริงใจ มีใจรักในความเป็นครู 
๕. ครูควรให้เวลาแก่เด็กนักเรียน ในการที่จะศึกษาปัญหาต่าง ๆ และฟังความคิดเห็นของเด็กบ้าง 
๖. ครูควรท าตัวให้ดี มีนิสัยดี เพื่อลบล้างข่าวที่ไม่ดีเก่ียวกับครูตามท่ีปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ 
๗. ครูไม่ควรถือตัว ควรเข้ากับทุกคนแม้จะเป็นคนยากจนก็ตาม 
๘. ครูควรมีลักษณะพร้อมที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีมีความรู้ ความคิดและเป็นคนดี 
๙. ครูต้องเป็นคนสามารถสร้างสรรค์สังคมและช่วยเหลือประเทศชาติเป็นอันดับแรก ดังนั้น ครูต้องขยัน

อย่างน้อยให้ใกล้เคียงกับคนที่ท างานธนาคาร 
๑๐. ในด้านความรู้ ชาวบ้านมีความศรัทธาว่า ครูมีความรู้ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ครูควรจะมีให้มาก คือด้าน

ความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
คุณธรรมความเป็นครู 

คุณธรรมความเป็นครูในบทความนี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวส าหรับคนที่ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบภายนอกตัวครูอ่ืนอีก ไม่ว่าระบบบริหารสถาบันวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ค าว่า “ครู” นั้น แม้โดยรูปแบบจะมีการแบ่งเป็นกลุ่ม ระดับตามลักษณะงาน และระดับการศึกษาที่ตนมีบทบาท
หน้าที่ก็ตาม แต่โดยเนื้อแท้ ครูต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ ๓ ประกอบคือ ๑) มีความรู้ดี ๒) มี
ความประพฤติดี และ ๓) มีคุณธรรม หากขาดคุณสมบัติทั้งสามนี้ ก็ยากที่จะคงบทบาทแห่งความเป็นครูอยู่ได้ 



บทบาทแห่งความเป็นครูนั้น แม้จะก าหนดไว้แตกต่างกันตามลักษณะประเภทองค์กรที่ครูสังกัด แต่ก็อยู่ใน
กรอบใหญ่ ๓ กรอบตามคุณสมบัติของครูนั่นเอง คือบทบาทในกรอบความรู้ กรอบความประพฤติ และกรอบ
คุณธรรม แม้ จะมีกรอบทั้งสามนี้แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันเป็นสภาวการณ์วิกฤต ตามกระแส
โลกาภิวัตน์ การออกนอกกรอบอาจเกิดขึ้นได้ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความวุ่นวายในสังคม เพราะสังคมนั้น 
ประกอบด้วยบุคคลจ านวนมาก ซึ่งแต่ละคนย่อมได้รับการศึกษาอบรมไปจากครู เมื่อครูซึ่งเป็นต้นแบบออกนอก
กรอบ ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าผลผลิตก็จะออกนอกกรอบไปด้วย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ครูต้องมีปรัชญาและคุณธรรมที่เสริมเพ่ิมความเป็นครู ในด้านปรัชญานั้นควรที่จะยึด
หรือยืนอยู่ตรงจุดที่มีดุลยภาพ คือตรงจุดกึ่งกลางแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรวดเร็ว และ
ชลอความเร็วเกินขนาดจนอาจเป็นอันตรายได้  

ในด้านคุณธรรม โดยสามัญส านึก ทุกคนย่อมตระหนักได้เองว่า อะไรดีไม่ดี ควรไม่ควร ถ้าคนนั้นผ่านการ
กล่อมเกลาทางสังคมมาระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูได้ผ่านการกล่อมเกลา และกรองมาแล้วหลาย
ระดับและหลายครั้ง ย่อมทราบโดยส านึกแน่นอนว่าอะไรดีควรท าตามหน้าที่ นั่นหมายความว่า คุณธรรมเป็นสิ่งที่มี
ประจ าใจของใคร ๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในแง่การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ต้องค านึงขั้นตอนการพัฒนา
ตามหลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะเมื่อด าเนินการตามหลักนี้แล้ว จะท าให้เกิดคุณธรรมอื่น ๆ 
ติดตามมาโดยอัตโนมัติ ในฐานะท่ีหลักไตรสิกขานั้นเป็นหลักเพ่ือการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อมุ่งไปสู่พุทธิ
ปัญญาที่จะท าให้มีอิสระปลอดโปร่ง และปลอดภัยอย่างแท้จริง อันเป็นที่ปรารถนาของคนทุกระดับ 

ทีก่ล่าวมาท้ังหมดนี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่จะขวนขวายแสวงหาเพ่ือการพัฒนาด้วยตน 
เอง โดยไม่สัมพันธ์กับระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริหารจัดการบุคลากรครู อันเป็นโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม
ส าคัญที่จะให้เกิดการปฏิบัติดังกล่าว จึงน่าจะมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการดังกล่าวเกี่ยวกับ
บุคลากรครู ข้อเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 

๑. ครูในฐานะปัจเจกบุคคลต้องมีใจพร้อมที่จะท าหน้าที่ครู เป้าหมายคือ ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ไม่ใช่
ยกระดับความรู้เท่านั้น 

๒. รัฐต้องปฏิรูปครูทั้งระบบทุกระดับ ตั้งแต่ครูก่อนประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา (ผู้ท าหน้าที่สอนทุก
ระดับถือว่าเป็นครู) โดยปฏิรูปทั้งระบบการผลิต การใช้และการพัฒนา 

๓. ถ้าถือว่าวัยต้น ๆ ของคนเป็นวัยที่มีความส าคัญ เพราะเป็นวัยที่วางรากฐานการพัฒนาที่ส าคัญท่ีสุด 
เป็นวัยที่ชี้ทิศทางแห่งการพัฒนาวัยต่อ ๆ ไปแล้ว ครูในระดับต้น ๆ คือก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาก็ควรจะ
ได้รับความส าคัญเป็นพิเศษด้วย โดยเฉพาะแง่ความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและวิชาชีพครู กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่
ล้าสมัย น่าจะได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ครูในระดับต้น ๆ ได้รับความส าคัญเป็นพิเศษดังกล่าว ทางก้าวหน้าของครู
ในระดับต้น ๆ น่าจะมีช่องทางเหมือนกันกับครูในระดับสูง ๆ ต าแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะโดยชื่อ หรือสิทธิ



ประโยชน์อันมากับต าแหน่งนั้น น่าจะมีเหมือนกันและเท่ากันส าหรับครูทุกระดับ ศาสตราจารย์มีได้แม้ในครูอนุบาล 
ถ้าคุณภาพทางวิชาการถึงระดับก าหนด 

๔. ในขณะที่ยุคนี้ เทคโนโลยีก าลังมาแรง ครูและผู้จัดระบบการบริหารจัดการครู ต้องตั้งสติให้ดีว่า คน
จะต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเท่านั้น อย่าหลงหรือเผลอให้เทคโนโลยีมาใช้คน โดยไม่รู้ตัว เพราะมิฉะนั้น จะถึง
จุดอันตราย ที่ความเป็นมนุษย์จะสูญสิ้น จะมีแต่ความเป็นวัตถุเม่ือถึงข้ันนั้น คนจะพูดกันด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่อง แต่
จะพูดกันด้วยวัตถุ หรือเงิน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 

๕. สภาพแวดล้อมทางสื่อสารมวลชนมีบทบาทส าคัญเสมือนหนึ่งเป็นครูโดยอัตโนมัติ เพราะสามารถสื่อ
ความหมายสิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีที่มีอิทธิพลต่อคนไม่ยิ่งหย่อนหรือมากไปกว่าครูด้วยซ้ าไป ดังนั้น วิชาการทาง
สื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นนิเทศศาสตร์หรือชื่ออ่ืนใด ควรจะมีวิชาคุณธรรมความเป็นครูให้ศึกษาด้วย และให้ผู้
ประกอบอาชีพด้านนี้ มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นหรือเสมือนเป็นครูคนหนึ่ง ทั้งนี้ เพ่ือความรู้สึกรับผิดชอบต่อผลของ
การเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จะเพ่ิมความเข้าใจ 
 


