๑๖ มกราคม “วันครูแห่งชาติ”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.kapook.com มา ณ ที่น้ดี ้วยค่ะ
เดือนมกราคมวนเวียนมาถึงอีกครั้ง บรรดานักเรียนทั้งหลายคงจากันได้ดีว่า
วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครู
บาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา วันนี้จึงขอพาทุกท่านไปทาความรู้จักถึงความหมายของ
ครู และประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวันครูกันค่ะ

ความหมายของครู
ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ซึ่งมีผู้กล่าวว่ามาจากคาว่า
ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว่า "หนัก" อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้น นับเป็น
ภาระหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย กว่าคนๆ หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้มีวิชาความรู้ และเป็นคนดีของ
สังคม ผู้เป็น "ครู" จะต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ผู้ให้กาเนิดเลย ซึ่งในชีวิต
ของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือน "ครูคนแรก" ของเราแล้ว การที่เด็กๆ จะ
ดารงชีพต่อไปได้ในสังคม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี "ครู" ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อปู
พื้นฐานไปสู่หนทางทามาหากินในภายภาคหน้าด้วย ดังนั้น "ครู" จึงเป็นบุคคลสาคัญที่เราทุกคน
ควรจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน

ความสาคัญของครู
ในชีวิตของคนเราถือว่า บิดามารดา เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิต ให้
ความรัก ให้ความเมตตา มีความห่วงใย และเสียสละเพื่อลูก นอกจาก บิดามารดา แล้ว ก็มีครูเป็น
ผู้มีพระคุณคล้าย บิดามารดา คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ รวมทั้งให้ความรัก
ความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นับได้ว่าครูเป็นผู้เสียสละที่ไม่แพ้บุพการี
ครูจึงนับเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสาคัญอย่างมาก ในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้าน
วิชาการ และประสบการณ์ ตลอดเป็นผู้มีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส่ สั่งสอนอบรมให้เด็กได้พบ
กับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง รวมทั้งนาพาสังคม
ประเทศชาติ ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ฉะนั้นวันที่ 6 ตุลาคม จึงได้เป็นวันครูสากล เพื่อคนที่เป็น
ครูทั่วโลกที่เสียสละนาพาเราทุกๆ คน ไปถึงฝั่งฝันนั่นเอง

ประวัติความเป็นมา
วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศ
พระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ
เรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบัน
วิชาชีพครูในขณะเดียวกัน ก็ทาหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไป
แก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู
จัดสวัสดิการให้ครู และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความ
สามัคคีของครู
ทุกปีคุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจาปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูทั่ว
ประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอานวยการคุรุสภา เป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัย
นั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้
หอประชุมคุรุสภา
พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจาปี จอมพล ป.พิบูล สงคราม นายกรัฐมนตรี
และประธานกรรมการอานวยการคุรุสภากิตติศักดิ์ ได้กล่าวคาปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ
ว่า

"ทีอ่ ยากเสนอในตอนนีก้ ค็ อื ว่า เนือ่ งจากผูเ้ ป็นครูมี
บุญคุณเป็นผูใ้ ห้แสงสว่างในชีวติ ของเราทัง้ หลาย ข้าพเจ้าคิด
ว่า วันครู ควรมีสกั วันหนนึง่ สาหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทงั้ หลาย
ได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นาเอาอัฐิ
ของผูม้ พี ระคุณบังเกิดเกล้ามาทาบุญ ทาทาน คนทีส่ องรอง
ลงไปก็คอื ครูผเู้ สียสละทัง้ หลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนีจ้ ะ
ขอฝากทีป่ ระชุมไว้ดว้ ย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุก
คนคงจะไม่ขดั ข้อง"
จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความเห็นของครูที่แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่นๆ ที่ล้วน
เรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการราลึกถึงความสาคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ
ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ในปีเดียวกันที่ให้มีวันครู
เพี่อเสนอคณะกรรมการอานวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึง
คุณบูรพจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครู
กับประชาชน
ด้วยเหตุนี้ คณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี
เป็น วันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2488 เป็น วันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว
งานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ในส่วนกลางใช้สถานที่ของ
กรีฑาสถานแห่งชาติเป็นที่จัดงาน ได้กาหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ทุกปี อนุสรณ์ที่สาคัญ คือ หนังประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันครู
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของครู ตลอดจนจรรยามารยาทและวินัย
ตามระเบียบประเพณีครู และบทบาทหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู ตลอดจนการจัดกิจรรมได้
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

@@@ กิจกรรมวันครู @@@@
การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมตลอดเวลาในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการจัดงานวันครูจะมีกิจกรรม 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมทางศาสนา
2. พิธีราลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนการกล่าวคาระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์
3. กิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ส่วนมากเป็นการแข่งขันกีฬา
หรือการจัดงานรื่นเริงในตอนเย็น
ปัจจุบันการจัดงานวันครู ได้มีการกาหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ สาหรับส่วนกลาง
จัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครู ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ประธาน ประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผู้จัด สาหรับส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูข้นึ เช่นเดียวกับ ส่วนกลางจะจัดรวมกันที่จังหวัด
หรือแต่ละอาเภอ
รูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง (หอประชุมคุรุสภา) พิธีจะเริ่มตั้งแต่เช้า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอานวยการคุรุสภา คณะกรรมการอานวยคุรุสภา
คณะกรรมการการจัดงานวันครู พร้อมด้วยครูอาจารย์และประชาชนร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์
จานวน 1,000 รูป
หลังจากนั้นทุกคนที่มาร่วมงานจะเข้าร่วมพิธีในหอประชุมคุรุสภา นายกรัฐมนตรีเดินทาง
มาเป็นประธานในงาน ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ นายกรัฐมนตรีบูชาพระรัตนตรัย ประธานสงฆ์
ให้ศีล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีกล่าวนาพิธีสวดคาฉันท์
ราลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
จากนั้นประธานจัดงาน วันครู จะเชิญผู้ร่วมประชุมยืนสงบ 1 นาที เพื่อราลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อด้วยครูอาวุโสในประจาการ ผู้นาร่วมประชุมกล่าวปฏิญาณ

คาปฏิญาณตนของครู
ข้อ 1 ข้าจะบาเพ็ญตน ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครู
ข้อ 2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครู และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคล แล้วต่อด้วยนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลครูดีเด่นประจาปี มอบของที่
ระลึกให้ครูอาวุโสนอก และในประจาการ สุดท้ายกล่าวปราศรัยกับคณะครูที่มาประชุม

"ข้าจะบาเพ็ญตน ให้สมกับทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นครู ข้าจะตัง้ ใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ ข้าจะรักษาชือ่ เสียงของคณะครู และบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม"
มารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณี
ของครู ปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิ
2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
3. ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัตหิ น้าที่ของตน ให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน ให้แก่
ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้
4. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใดๆ อันอาจทาให้เสื่อมเสีย
เกียรติและชื่อเสียงของครู
5. ถือปฏิบัตติ ามระเบียบและแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัตติ ามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
6. ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอาพราง ไม่นาหรือยอมให้นาผลงานทางวิชาการของ
ตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ชาติ
7. ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นาผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียด
บังใช้แรงงานหรือนาผลงานของผู้อื่นไป เพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัตหิ น้าที่ของตนด้วยความเทีย่ งธรรมไม่แสวงหา
ประโยชน์สาหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
9. สุภาพเรียบร้อยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงานและ
ของสถานศึกษา
10. รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน

รายชื่อประเทศที่มี วันครู
ประเทศที่มี วันครู ที่ไม่ใช่วันหยุด
- อินเดีย วันครูตรงกับวันที่ 5 กันยายน
- มาเลเซีย วันครูตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม
- ตุรกี วันครูตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน

ประเทศที่มี วันครู เป็นวันหยุด
- แอลเบเนีย วันครูตรงกับวันที่ 7 มีนาคม
- จีน วันครูตรงกับวันที่ 10 กันยายน
- สาธารณรัฐเช็ก วันครูตรงกับวันที่ 28 มีนาคม
- อิหร่าน วันครูตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม
- ละตินอเมริกา วันครูตรงกับวันที่ 11 กันยายน
- โปแลนด์ วันครูตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม
- รัสเซีย วันครูตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม
- สิงคโปร์ วันครูตรงกับวันที่ 1 กันยายน
- สโลวีเนีย วันครูตรงกับวันที่ 28 มีนาคม
- เกาหลีใต้ วันครูตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม
- ไต้หวัน วันครูตรงกับวันที่ 28 กันยายน
- ไทย วันครูตรงกับวันที่ 16 มกราคม
- สหรัฐอเมริกา วันอังคารในสัปดาห์แรกที่เต็ม 7 วันในเดือนพฤษภาคม
- เวียดนาม วันครูตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

