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บทคัดย่อ 

บทไหว้ครูอยู่ในส่วนเกริ่นน าในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่อิงกับความเชื่อทางศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และปัจจัยอ่ืน ๆ ได้สืบทอดและปรับปรนไปตามกาลเวลาด้วยเหตุนี้ บทไหว้ครูจึงมีความส าคัญและน่าศึกษา 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การสืบทอดและสร้างสรรค์บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้
ในช่วง พ.ศ.2470-2520 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์เอกสาร ผู้ศึกษาได้รวบรวมบทไหว้ครู
จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งแรก คือ หนังสือวรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นวรรณกรรมที่มาจากหนังสือบุด บทไหว้ครูจ านวน 4 บท และแหล่งที่สอง คือ รวบรวมจากหนังสือเล่ม
เล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ช่วง พ.ศ. 2470-2520  บทไหว้ครูจ านวน 7 .บท ซึ่งพิจารณาจากเนื้อหา การใช้
ถ้อยค าภาษา และบริบทที่เกี่ยวข้องในบทไหว้ครู น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการศึกษา พบว่า บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ได้สืบทอด ขนบของบทไหว้ครูจาก
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยโบราณ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1)การอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย 2) การอ้าง
ถึงพระรัตนตรัย 3) การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ และ4) การอ้างถึงผู้มีพระคุณ อย่างไรก็ตามจากผล
การศึกษา พบว่า ได้สร้างสรรค์บทไหว้ครูขึ้นใหม่ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การอ้างถึงบุคคลส าคัญคือสุนทรภู่ 
และ 2) การอ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่ ทั้งนีผู้้เขียนบทไหว้ครูได้ปรับปรุง บทไหว้ครูให้เข้ากับกระแส
วัฒนธรรมทางหนังสือของเมืองหลวง และนโยบายการสร้างชาติของจอมพล ป.พิบูลสงครามซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของภาคกลางที่มีต่อวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างชัดเจน 
ค าส าคัญ : บทไหว้ครู ขนบ หนังสือบุด หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ 
 
Abstract 
 The Wai Khru text appears in the introduction section in literature. Southern 
region based on religious beliefs sacred objects and others have inherited and adjusted 
to the era. The purpose of this article is to analyze the succession and creation of the 
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respect of the teacher in the southern booklet during 1927-1977. This study is a 
documentary study. The students compiled the teacher's respect from the first source is 
the Thaksin literature books, which are selected literature, most of which are from the 
book and the second source is collected from the southern booklet of the printing 
period from 1927-1977. The results of the descriptive analysis method revealed that the 
Wai Khru Chapters in the southern booklet of the printing period have the inheritance of 
the Wai Khru Chapters from the ancient southern Thai literature. The characteristics are 
references to deities in Indian culture. Reference to the triple gem references to other 
sacred things and references to benefactors. However, it was found that creation the 
new Wai Khru text has 2 characteristics, namely the reference to Sunthorn Phu. And 
referring to symbols of the modern state the potential implications are significant, based 
on the book of the capital and a policy of nation-building of Field Marshal P. 
Pibulsongkram. 
Keyword : The Wai Khru text, Khanob, Bud Books,booklet of the southern region of      
the printed 
 
บทน า  
 วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยโบราณได้กล่าวถึงบทไหว้ครูซึ่งปรากฏในหนังสือบุดค่อนข้างมาก  
ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน ศาสนา นิราศหรือค าสอน บทไหว้ครูส่วนใหญ่ มักอ้างถึงเทพยดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เป็นรู้จัก บทไหว้ครูเป็นบทเกริ่นน าก่อนเข้าสู่เนื้อหาของวรรณกรรม เน้นค ากล่าว
เคารพต่อสิ่งที่ผู้เขียนบูชาหรือระลึกถึง ถือเป็นขนบที่สืบทอดกันมา เช่น การกล่าวถึงเทพของวัฒนธรรม
อินเดีย การกล่าวถึงพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ ที่ผู้เขียนเคารพ ดังที่สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2547) 
กล่าวว่า บทไหว้ครู หรือบทประณามพากย์ หรือบทประณามพจน์ในวรรณกรรม คล้ายกับบทศุภมัสดุ หรือ
บทนมัสการ เป็นค ากล่าวน้อมไหว้ต่อสิ่งที่ควรกราบไหว้ เพ่ือขอให้ความดี  ความงามจงมีแก่ผู้รจนาและ 
งานของผู้รจนา บทประณามพากย์บางส่วนคล้ายกับบทอาเศียรวาทเพ่ือขอรับการอ านวยพรจากสิ่งที่ทรง
มหิทธานุภาพอันเป็นสิริมงคลแก่ทุกผู้คนที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ บทประณามพากย์มีคุณค่าหลายประการ 
เช่น ช่วยให้เห็นวิสัยทัศน์และมโนทัศน์ของผู้รจนา เห็นพัฒนาการของคติความเชื่อของชุมชน รวมทั้ง 
ไดเ้ห็นวิถีและพลังของภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ผู้ศึกษาตั้งข้อเกตว่า ขนบของบทไหว้ครูเริ่มเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่มีหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุค
การพิมพ์ในทศวรรษ 2470 หลังจากทศวรรษ 2520 ก็เริ่มคลี่คลายไป จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้ศึกษาสนใจ
วรรณกรรมท้องถิ่นกลุ่มนี้ ว่าได้สืบทอดหรือเปลี่ยนแปลงขนบบทไหว้ครูอย่างไรบ้าง มีนัยส าคัญแห่งการ
สืบทอดหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยังไม่มีการศึกษาการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของบทไหว้
ครูในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่เป็นกลุ่มหนังสือเล่มเล็กอย่างละเอียดลึกซึ้ง ที่ผ่านมามีการกล่าวถึงกันใน
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ภาพกว้าง ๆ หรือเจาะจงในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้บางประเภทในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น สุธิวงศ ์
พงศ์ไพบูลย์ (2547) ศึกษาเรื่อง บทไหว้ครูในวรรณกรรมทักษิณที่เน้นเฉพาะวรรณกรรมในหนังสือบุด
เท่านั้น เนื้อหาไดอ้ธิบายให้เห็นถึงจารีตการเขียนบทไหว้ของศิลปินทุกสาขา เนื่องจากเป็นการแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และตั้งข้อสังเกตถึงสัญลักษณ์ที่มักจะพบวรรณกรรมภาคใต้ประกอบด้วย 8 อย่าง
ได้แก่ท้าวพาลี หมายถึงยักษ์ที่ได้รับพรจากพระพรหม บอริถิวเป็นเทพแห่งแผ่นดิน รอยพระพุทธบาท 
อุปัชฌาย์ นางโภควดี นางเมขลา และตากาหลา ยายกาหลี นอกจากนี้มงีานวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ของพัชลินจ์ จีนนุ่น (2560) ศึกษาเรื่องวรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ พ.ศ.2470 - 2520 : ความหลากหลาย 
คุณค่า ภูมิปัญญาที่มุ่งเน้นประเด็นความหลากหลายคุณค่าและภูมิปัญญาของวรรณกรรมภาคใต้ยุคการพิมพ์ 
มากกว่าพินิจพิเคราะห์บทไหว้ครูอย่างลึกซึ้ง  ท าให้ผู้ศึกษาสนใจวิเคราะห์ประเด็นการสืบทอดและ
สร้างสรรค์บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ทศวรรษที่ตีพิมพ์ในช่วงพ.ศ. 2470-2520  

 
ผลการศึกษา 
1. “บริบท” ที่ปรากฏในบทไหว้ครูสมัยโบราณ: พิเคราะห์จากหนังสือบุด 
 จากการศึกษาหนังสือบุดจากเรื่องโองการพญากรูด เรื่องวันคารค ากาพย์ เรื่องพญาหงส์ค ากาพย์
และเรื่องป้องครก พบว่า หนังสือบุดมีขนบในบทไหว้ครูอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับทาง
ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวิธีคิดที่ยึดเหนี่ยว เรื่องดังกล่าวเป็นที่พ่ึง ผู้ศึกษาพบว่า ขนบที่ปรากฏ 
ใน หนังสือบุด มี 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.1 การอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย 
 บทไหว้ครูมักอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งเป็นรากฐานความคิดส าคัญของนักเขียนที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากคติความเชื่อฮินดูโบราณนั้นเป็นระบบความเชื่ออย่างหนึ่งที่มีบทบาท 
และผูกพันกับวิถีชีวิตประจ าวันของคนไทยคู่มากับระบบความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บทไหว้ครูของภาคใต ้เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะนิยมลัทธิที่นับถือพระศิวะอาจจะเจริญกว่าลัทธิที่นิยมพระ
นารายณ์ ซึ่งส่วนใหญ่การบูชาเทพตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นขนบส าคัญในการเขียนบทไหว้ครูตั้งแต่
อดีต เป็นความเชื่อที่สะท้อนคติการสร้างโลกแบบโบราณ ท าให้เกิดความเคารพต่อบรรดาเทพซึ่งถือเป็น
ผู้สร้างสรรพสิ่ง ดังที่สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2547) กล่าวว่า ค าว่า โอม เป็นบทประณามพจน์โดยเฉพาะ
วรรณกรรมประเภท โองการ ตามคติความเชื่อประกอบด้วย ม อ อุ หรือ อุ อ ม อ.ได้แก่ พระวิษณุหรือ
พระนารายณ์ อ.ุได้แก่ พระอิศวรหรือพระศิวะ และม.ได้แก่ พระพรหม ดังปรากฏในโองการพญากรูด ดังนี้ 
“โอมสิทธิการยกขยม จักตั้งบังคม พระพุทธิเจ้า อิศวรณรายณ์ผู้เป็นเจ้า ท่านให้กูไปตรัส  ใช้ให้กูไปทยาน 
ไปยังพระมหาฤาษีทั้ง 107 ตน อันรู้มนต์และรู้ยา อันนานาและต่าง ๆ กัน” (ชวน เพชรแก้ว, 2548)  

1.2 การอ้างถึงคุณพระรัตนตรัย 
บทไหว้ครูในหนังสือบุดมีขนบส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบูชาคุณพระรัตนตรัยซึ่งถือได้ว่า 

เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี พระพุทธศาสนาเป็นที่พ่ึง
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ทางจิตใจเมื่อชาวบ้านจะประสงค์กระท าสิ่งใดก็ต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนเสมอ เพ่ือความเป็นสิริมงคล            
ในชีวิต ซึ่งในอีกนัยหนึ่ง การเขียนหนังสือบุดถือได้ว่าเป็นพุทธบูชาอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนนิยมกว่า ดังที ่            
อุดม หนูทอง (2537) กล่าวว่า ความเชื่อเรื่องไตรรัตนานุภาพ  ชาวบ้านมองว่าพระพุทธเจ้ามีอ านาจกว่า 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ แม้กระทั่งมนุษย์ จึงมีการบูชาพระพุทธเจ้าเพ่ือขอความส าเร็จ ความเป็นสิริมงคลดังที่
ปรากฏในหนังสือบุดเรื่อง วันคารค ากาพย์ ดังนี้  
  “หัตถ์ถังตั้งเหนือเกศ ต่างประทุมเมศยอไหว้ไป 
  พุทธังสั่งสอนใจ  ให้แจ้งในอุระพา 
   ธัมมังเห็นดูด้วย  มาชูช่วยน าอักขรา 

ให้เฟ่ืองเรืองวิชา  พระสังฆาช่วยชี้แจง” (ชวน เพชรแก้ว, 2548) 
 1.3 การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ 
 บทไหว้ครูมักอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือจากเทพในวัฒนธรรมอินเดียและพระรัตนตรัย
ในทางพระพุทธศาสนา ยังอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่คอยคุ้มครองรักษาตามแหล่งที่อยู่อาศัย หรือ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกชาวบ้านก าหนดขึ้นจากต านานท้องถิ่น เนื่องจากชาวบ้านนั้นมีวิธีคิดที่ส าคัญอยู่ประการหนึ่ง
ว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายล้วนส่งผลต่อชีวิตทั้งสิ้น เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตการศรัทธา 
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของผู้เขียนด้วยดังที่ปรากฏในหนังสือบุดเรื่องพญาหงส์ค า
กาพย์ ดังนี้ 
  “ทั้งท้าวอ ามรินทร์ อ ามราธิราช  ทิพยอาสราชา 
  ราโชเทเวศร์  เทวัญชั้นฟ้า  ชั้นมหิทธิ์ดุสิตานิมมานรดี” (ชวน เพชรแก้ว, 2548)  

1.4 การอ้างถึงผู้มีพระคุณ 
บทไหว้ครูมีขนบส าคัญในการร าลึกถึงผู้มีพระคุณทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์ กวีหรือ

นักปราชญ์ และพระมหากษัตริย์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีพระคุณต่อผู้เขียนนับตั้งแต่พ่อแม่ผู้ที่ให้ก าเนิดแล้ว
อบรมเลี้ยงดูจนเจริญเติบโต ครูบาอาจารย์ถือเป็นบุคคลส าคัญทางการศึกษาที่ให้ศาสตร์ความรู้เพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพ ส่วนอุปัชฌาย์นั้นเป็นบุคคลส าคัญทางศาสนาถือได้ว่าเป็นผู้เปิดโลกแห่งธรรมให้แก ่
ผู้อุปสมบท ดังที่ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2547) กล่าวว่า สิ่งที่ผู้รจนาวรรณกรรมซึ่งเป็นชาวพุทธกราบไหว้กัน
เป็นจารีตนิยมอีกประการหนึ่ง คือ อุปัชฌาย์ ทั้งนี้เพราะชาวใต้ถือกันว่า พระอุปัชฌาย์ผู้เป็นประธานการ
บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนผู้ให้ก าเนิดเป็นค ารบ 2 คือ อุปสมบทให้เกิดธรรมะในใจ  
พระอุปัชฌาย์จึงมีพระคุณใกล้เคียงกับบิดามารดาผู้ให้ก าเนิด ส่วนกวีหรือนักปราชญ์คนอ่ืน ๆ ถือเป็น
ต้นแบบส าคัญในการฝึกฝนเรียนรู้การเขียนหนังสือทั้งการจดจ าคลังค า รูปแบบและกลวิธีจนสร้าง                
อัตลักษณ์ทางด้านการเขียนของตัวเองขึ้นมาได้ และมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติ เป็นผู้รักษา
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันท าให้ผู้เขียนได้มี
ที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การอ้างถึงผู้มีพระคุณนั้นไม่ได้จ ากัดเพียงเท่านี้ อาจรวมไปถึงญาติทางสายเลือด
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หรือเกลอ(เพ่ือนสนิท)ซึ่งแล้วแต่ผู้เขียนจะอ้างถึง การอ้างถึงผู้มีพระคุณปรากฏในหนังสือบุดเรื่องป้องครก
ค ากาพย์ ดังนี้ 
   “ขอคุณบิตุรงค์ชนนี  ผู้เกิดเกศี 
   เอกคุณอุปัชฌาย์อาจารย์” (ชวน เพชรแก้ว, 2548)                                                                             
 ขนบบทไหว้ครูสมัยโบราณที่พิเคราะห์จากหนังสือบุดปรากฏ 4 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างถึงเทพ  
ในวัฒนธรรมอินเดีย การอ้างถึงพระรัตนตรัย การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ และการอ้างถึงผู้มีพระคุณเพ่ือ
สะท้อนความต้องการสิริมงคลแห่งชีวิต ค่านิยมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงการพ่ึงพิงและเคารพ
ธรรมชาติ 
 
2. การสืบทอดและการสร้างสรรค์บทไหว้ครูของชาวใต้ในยุคพัฒนา : หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ 

บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ที่ตีพิมพ์ช่วง พ.ศ. 2470-2520 มีการสืบทอดบท
ไหว้ครูจากหนังสือบุดจ านวนมาก เรื่องประวัติสุราค ากลอนของชาญ ไชยจันทร์ เรื่องคติค ากลอนเตือน
เพ่ือนของท้ามและคล้อย เรื่องโลกปฏิสนธิของเจื้อน ชูสกุล และเรื่องยุทธภาษิตกับประสิทธิพรของด าเนิน 
บุณยรัตเศรณ ีอย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไดส้ร้างสรรค์บทไหว้ครูขึ้นใหม่ที่น่าสนใจหลายประการปรากฏในเรื่อง             
คติธรรมค ากลอนของหมอจู จันทร์แก้ว เรื่องนางปฏาจารา เล่มที่ 1 และเรื่องศิลปค ากลอนสอนใจ ดังนี้ 

2.1 การสืบทอดขนบบทไหว้จากหนังสือบุดภาคใต้: นัยแห่งการยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจและการ
พ่ึงพาธรรมชาติ 

ผู้ศึกษาพบว่า หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ในยุคการพิมพ์ได้สืบทอดขนบจากหนังสือบุด การสืบทอด
ขนบที่โดดเด่น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) การอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย เช่น “กราบโควินฤาษีกวีปราชญ์  
ผู้ประสาธน์เศกสรรวรรณศิลป์ พระคเนศเวทคุผู้ชาญชิน เชี่ยวเชิงศิลป์กลกานท์ด้านกวี” (ชาญ ไชยจันทร์, 
2499) 2) การอ้างถึงพระรัตนตรัย เช่น “นะโมน้อมค้อมกายวาจาจิต อันชลิตไหวพระอะระหันต์ไหว้ 
พุทโธธัมโมและพระสังโฆ เป็นรัตนังดวงแก้วแผ้ววิลัย”(ท้ามและคล้อย, 2495) 3) การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ่ืน ๆ เช่น “อีกทั้งแม่โพสพจบสถาน เป็นอาหารหญิงชายคลายทุกข์เข็ญ เสวยข้าวเช้าค่ าด้วยจ าเป็น 
กระดูกเอ็นร่างกายได้มีแรง” (เจื้อน ชูสกุล, 2503) และ 4)การอ้างถึงผู้มีพระคุณ เช่น  

“ สรวมพรพุทธะทั้ง ธรรมสงฆ ์
ปิตุนาถมาตุรงค์  ร่มเกล้า 
คุณครูหนึ่งเทพพงศ ์ พิสุทธิ 
เสริมส่งปัญญาเข้า ขนาดกว้างทางกวี”(ด าเนิน บุณยรัตเศรณ,ี 2481) 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าลักษณะดังกล่าวทั้ง 4 ลักษณะ สะท้อนมโนทัศน์ของชาวใต้ ดังนี้                                                  
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 2.1.1 ความต้องการสิริมงคลแห่งชีวิต 
 บทไหว้ครู เป็นขนบอย่างหนึ่งในการเขียนเกริ่นน าในหนังสือบุดและหนังสือเล่มเล็ก            
มีการบูชาคุณรัตนตรัยสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของผู้เขียนว่า บทไหว้ครูเป็นมงคลของชีวิต งานเขียนเป็น
ผลิตผลทางความคิด กลั่นกรองถ้อยค าเพ่ือให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเชื่อในทางศาสนา การจะท าสิ่งใดก็ตาม
จ าเป็นต้องมีความเชื่อเรื่องโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้อง งานเขียนก็เช่นเดียวกัน ก่อนเข้าสู่เนื้อหาภายในเรื่อง
ได้อ่านบทไหว้ครูก่อน ถือเป็นสิริมงคลในชีวิตของทั้งผู้เขียนและผู้อ่านซึ่งต้องระลึกถึงผู้มีพระคุณหรือ
พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของประเทศ 
 2.1.2 ค่านิยมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 บทไหว้ครู สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้เขียนที่แสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่
การระลึกถึงผู้มีพระคุณ ได้แก่พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ครูบาอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ที่ผู้เขียนเคยบวชเรียนถือได้
ว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของชาวภาคใต้ที่เป็นคนกตัญญูรู้คุณ 
 2.1.3 การพ่ึงพิงและเคารพธรรมชาติ 
 บทไหว้ครูทั้งในหนังสือบุดและหนังสือเล่มเล็กต่างอ้างถึงการพ่ึงพิงและเคารพธรรมชาติ
ผ่านสัญลักษณ์ทางศาสนาของฮินดู คือ ตรีมูรติ ซึ่งประกอบด้วยพระพรหมในความหมายแฝงเป็นผู้สร้าง
โลกสร้างธรรมชาติทุกอย่าง ให้ด าเนินไปตามวงจรชีวิต พระนารายณ์หรือพระวิษณุในความหมายแฝงเป็น
ผู้ดูแลธรรมชาติ และพระศิวะหรือพระอิศวรในความหมายแฝงเป็นผู้รักษาสมดุลในระบบนิเวศ เพ่ือลด
จ านวนประชากรให้เป็นวัฏจักรชีวิต แต่ก่อนที่จะอ้างถึงเทพทั้งสามหรือตรีมูรตินั้น ได้อ้างถึงเทพองค์อ่ืน
ก่อนคัมภีร์ พระเวทเกิดขึ้น ซึ่งมีพระอินทร์เป็นเจ้าแห่งธรรมชาติ หมายถึงเป็นแหล่งก าเนิดสรรพสิ่งพร้อม
กับการดูแลธรรมชาติ บทไหว้ครูไม่เพียงแต่กล่าวสัญลักษณ์ทางศาสนา แต่ได้กล่าวถึงพระโพสพ เป็นความ
เชื่อทางคติชนวิทยาที่หมายถึงเทพทางเกษตรกรรมหรือเป็นแหล่งก าเนิดอาหารที่หล่อเลี้ยงมนุษย์หรือสัตว์
ให้เติบโต หรือกล่าวอ้างถึงพระแม่ธรณีซึ่งเป็นเทพแห่งแผ่นดินซึ่งในความหมายแฝงคือ มาตุภูมิที่ตนเอง              
ถือก าเนิดเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสิ่ง เพ่ือเคารพธรรมชาติแม้จะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง แต่ต้องอาศัยการ
ตีความสัญลักษณ์ ดังที่  จิตร ภูมิศักดิ์ (2561) กล่าวว่า ในความส านึกแบบชาวบ้านตามแนวทาง
พระพุทธศาสนานั้น เทวดาประจ าพื้นดิน คือ นางธรณี 
 2.2 การสร้างสรรค์บทไหว้ครูแบบใหม:่ นัยแห่งอ านาจของวัฒนธรรมภาคกลางและรัฐสมัยใหม่ 
         ผู้ศึกษาพบว่า หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคที่ตีพิมพ์ พ .ศ.พิมพ์ทศวรรษ 2470-2520 ได้สร้างสรรค์         
ตัวบทแบบใหม่ ดังนี้ 
 2.2.1 การอ้างถึงบุคคลส าคัญ คือ สุนทรภู่ 
 การอ้างถึงสุนทรภู่สืบเนื่องจากท่านเป็นนักเขียนต้นแบบที่ชาวบ้านรู้จักในยุคนั้น                
ชาวภาคใต้รู้จักสุนทรภู่ผ่านการอ่านหนังสือวัดเกาะ อิทธิพลทางด้านการเขียนของสุนทรภู่ถือได้ว่า 
เป็นต้นแบบส าคัญท้ังในด้านรูปแบบและกลวิธีในการเขียนหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ ดังนี้     
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                   “ขอยกคุณสุนทรภู่ผู้สูงสิงห์ ให้เด่นดิ่งคารมย์มีคมสรรค์ 
                  ขอให้วิเวกวับจับแจ้งทุกแก้วกัณฑ์  เหมือนแกล้งกลั่นกล่อมโลกไม่โศรกซา” 
                                                                              (หมอจู จันทร์แก้ว, 2488) 
 ผู้ศึกษาพบว่า โรงพิมพ์วัดเกาะหรือโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญ ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่
ที่ถนนส าเพ็ง ข้างวัดเกาะซึ่งอยู่ในเมืองหลวง โรงพิมพ์นี้จ าหน่ายหนังสือโดยตรง คนจึงเรียกว่าร้านหนังสือ
วัดเกาะซึ่งส่วนใหญ่จะพิมพ์หนังสือพงศาวดารหรือวรรณคดีชั้นครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเขียนของสุนทรภู่
ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เหตุที่หนังสือวัดเกาะในภาคใต้แพร่หลาย เนื่องจากมีร้านหนังสือในภาคใต้ที่
เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงหรือนครศรีธรรมราช หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ เป็นหนังสือ
ที่แต่งขึ้นและพิมพ์จ าหน่ายในรูปเล่มคล้ายหนังสือ “หนังสือวัดเกาะ”  ดังที่พัชลินจ์ จีนนุ่น (2560) กล่าว
ว่า ในช่วงที่หนังสือวัดเกาะภาคกลางแพร่หลายลงมาสู่ภาคใต้ ชาวภาคใต้นิยมอ่านกันมาก ส่วนใหญ่น าไป
อ่านหรือสวดเป็นท านองเสนาะตามประเพณีการสวดในท้องถิ่น แม้กระทั่งนายตะลุงและมโนราห์ก็นิยมน า
เรื่องในหนังสือวัดเกาะไปแสดง ดังนั้น ผู้ศึกษาพบว่า นักเขียนชาวภาคใต้จึงมักอ้างถึงสุนทรภู่ซึ่งกลายเป็น
ตัวแทนนักเขียนในวัฒนธรรมภาคกลาง เพ่ือพยายามอิงกระแสหนังสือจากเมืองหลวง ท าให้ตนเองเป็นคน
ร่วมสมัยที่รับรู้ข่าวสารของวงการหนังสืออยู่ตลอดและพัฒนาฝีมือการเขียนงานวรรณกรรมได้ตามแบบ
หนังสือวัดเกาะ 
          2.2.2 การอ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่ 
                  บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กไดอ้้างถึงสัญลักษณ์รัฐสมัยใหม่อย่างชัดเจน ดังนี้ 
                  1) การอ้างถึงชาติและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
                    ชาติและรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่ ชาติในที่นี้ไม่ได้หมายถึง การแบ่งชาติ
ตามแนวคิดเดิมที่แบ่งออกเป็นอาณาจักรแบบโบราณหรือมณฑลเทศาภิบาล แต่หมายถึงประเทศไทย 
ที่มีพรมแดนชัดเจนเป็นปึกแผ่น มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่ีผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ดังนี้ 
 “วิฆเณศวร์เจษฎาอาจาริย์กาพย์ ศิโรราบขอปัญญามาประสพ 
   ครูบาอาจาริย์กรานนอบนบ เคารพชาติกษัตริย์รัฐธรรมนูญ”  

(รัตนชัย เตละกุล, 2492) 
 บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์อ้างถึงถึงสัญลักษณ์ของรัฐธรรมนูญ 
สะท้อนให้ถึงการพยายามเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู้เขียนเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง
ความส าคัญของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นยุคที่เข้าสู่รัฐสมัยใหม่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจผิดว่า 
ประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญเป็นชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะราษฎร ซึ่งขณะนั้นการศึกษาของ
ประชาชนยังไม่ได้ทั่วถึง ท าให้ชาวบ้านเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองแบบใหม่น้อยมาก จ าเป็นที่จะต้อง
อธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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ประมุข ดังนั้น หนังสือเล่มเล็กภาคใต้เข้าถึงนักอ่านได้เป็นจ านวนมาก จึงเป็นการประชาสัมพันธ์ไปอีกทาง
หนึ่งด้วย 
  2) การอ้างถึงบุคลากรของรัฐ 
 การอ้างถึงบุคลากรของรัฐในบทไหว้ครู ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกท างานส าคัญ
ของรัฐสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของรัฐระดับระดับสูงลดหลั่นจนกระทั่งถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งเน้น 
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น 
 “ค านับรัฐมนตรีวีระชน  เฝ้าอดทนบริหารกิจการใหญ่ 

ต้องก าจัดเสี้ยนหนามปราบภัย หวังให้ไทยเป็นสุขถ้วนทุกคน”     (ท้าม, 2500) 
 รัฐสมัยใหม่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของความคิดแบบเดิมที่เคยมองรัฐเป็นอาณาจักร 
เป็นมณฑลเทศาภิบาล ผู้เขียนพยายามน าประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงทศวรรษ 2470-2520 ซึ่ง 
เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ สัญลักษณ์รัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ทุกคนควร
เคารพ การอ้างถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้านายหรือแม้แต่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บทไหว้ครูได้แสดงออกให้
เห็นถึงความเคารพต่อรัฐ โดยผ่านตัวบุคคลที่มักอ้างถึง จึงถือได้ว่ากลไกท างานส าคัญของรัฐสมัยใหม่ 
การเคารพในที่นี้ไม่ได้เพราะกลัวอ านาจรัฐ แต่ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของรัฐที่เอ้ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน กล่าวคือในบางบทไหว้ครูบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู้น าประเทศอย่างจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ที่สร้างชาตินิยมขึ้นมาเพ่ือให้ประเทศพ้นวิกฤติสงครามและน าประเทศสู่การพัฒนา 
 บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์กล่าวถึงนโยบายของรัฐในด้านการพัฒนา
ชุมชน เห็นได้จากสัญลักษณ์ที่ปรากฏในบทไหว้ครู ได้กล่าวถึงอ านาจของการปกครองท้องถิ่น ผ่านกลไก
การท างานอย่างเจ้านาย ผู้ใหญ่บ้าน ก านันซึ่งมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจ ขจัดความยากจนหรือปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างรัฐส่วนกลาง
กับท้องถิ่น บุคลากรของรัฐจึงเป็นกระบอกเสียงส าคัญจากประชาชนไปสู่รัฐบาล และขณะเดียวกันก็เป็น
กระบอกเสียงส าคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจบริบททาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง พร้อมรับนโยบายอ่ืน ๆ ไปพัฒนาประเทศ นโยบายการสร้างชาติของจอมพลป.พิบูล
สงครามได้โน้มน้าวให้ผู้อ่านปฏิบัติตามซึ่งใน บทไหว้ครูมักอ้างถึงนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายต่อต้าน
สินค้าจีน แตส่นับสนุนสินค้าไทย 
 มีข้อสังเกตว่า การปรับปรนบทไหว้ครูเพ่ือเข้าสู่รัฐสมัยใหม่นั้น ถึงแม้ชาวบ้านมีความ
เชื่อมั่นในที่พ่ึงทางใจด้วยศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่สัญลักษณ์ที่พบในบทไหว้ครูของหนังสือเล่มเล็ก
ภาคใต้ยุคการพิมพ์นั้นเน้นไปที่การเมือง การปกครองอย่างเห็นได้ชัด การยกย่องการท างานของบุคลากร
รัฐ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล รัฐมนตรี ทหาร เจ้านาย ก านันและผู้ใหญ่บ้าน สะท้อนให้ว่าผู้เขียน
นั้นต้องการสื่อถึงผู้อ่านในประเด็นนโยบายของรัฐที่จะส่งผลต่อชีวิตของชาวภาคใต้โดยตรง การกระจาย
อ านาจเข้าสู่ท้องถิ่นเพ่ือมาแก้ปัญหาความยากจนหรือความขัดแย้งในพ้ืนที่ นั่นหมายถึง ให้ชาวบ้าน 
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มีศรัทธาต่อรัฐ มีความเชื่อมั่นในการท างานของเจ้าหน้าที่และมีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยที่น าพา
ประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ผู้เขียนสะท้อนผ่านวรรณกรรมให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงนโยบายรัฐ และ
ผู้เขียนก็เขียนบอกเล่าปัญหาที่เกิดข้ึนภายในท้องถิ่นเพ่ือให้รัฐรับรู้และเข้ามาจัดการได้เช่นกัน 
 จากการศึกษาบทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ตี พิมพ์ช่วง พ.ศ.       
2470-2520 สรุป ได้ดังนี้ มีการสืบทอดขนบของบทไหว้ครูจากหนังสือบุด 4 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างถึง
เทพ ในวัฒนธรรมอินเดีย การอ้างถึงพระรัตนตรัย การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ และการอ้างถึงผู้มีพระคุณ 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ได้สร้างสรรค์บทไหว้ครูขึ้นใหม่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การอ้างถึงบุคคลส าคัญคือสุนทรภู่ 
และการอ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่มีนัยแฝงส าคัญ ได้แก่ การอิงกระแสทางหนังสือของเมืองหลวง 
ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้กลวิธีการเล่าเรื่องและพัฒนาฝีมือทางด้านการเขียนวรรณกรรมของนักเขียนชาว
ภาคใต้ที่ยกระดับให้เป็นคนร่วมสมัยและตอบสนองนโยบายการสร้างชาติของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวภาคใต้เป็นอย่างมาก 
 
ตารางที่ 1 แสดงการสืบทอดและปรับปรนบทไหว้ครูจากหนังสือบุดสู่หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ 

 

การอ้างถึงสัญลักษณ์ หนังสือบุด หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ 
ยุคการพิมพ์ 

1.การอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย / / 
2.การอ้างถึงพระรัตนตรัย / / 
3.การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ / / 
4.การอ้างถึงผู้มีพระคุณ / / 
5.การอ้างถึงบุคคลส าคัญคือสุนทรภู่  / 
6.การอ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่   / 
 
 จากตารางที่  1แสดงเห็นได้ว่ า  หนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ที่ตี พิมพ์ช่วง พ.ศ.                 
2470-2520 มีการสืบทอดขนบจากบทไหว้ครูของหนังสือบุดและปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์บทไหว้ครูไปจาก             
ขนบเดิม ท าให้เห็นมโนทัศน์ของผู้เขียน ในบริบทสังคมยุคพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด 
บทสรุป  
 บทไหว้ครูในหนังสือเล่มเล็กภาคใต้ยุคการพิมพ์ที่ตีพิมพ์ช่วง พ.ศ. 2470-2520 ได้สืบทอด 
ขนบของบทไหว้ครูจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้สมัยโบราณซึ่งพิเคราะห์จากหนังสือบุดพบ 4 ลักษณะ 
ได้แก่ การอ้างถึงเทพในวัฒนธรรมอินเดีย  การอ้างถึงพระรัตนตรัย การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ืน ๆ และการ
อ้างถึง ผู้มีพระคุณ โดยมีนัยแฝงส าคัญ ได้แก่ ความต้องการสิริมงคลแห่งชีวิต ค่านิยมความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ และการพ่ึงพิง/เคารพธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พบว่า ได้สร้างสรรค์บทไหว้ครูขึ้นใหม่ 2 ลักษณะ 
ได้แก่ การอ้างถึงสุนทรภู่ และการอ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่ มีนัยแฝงส าคัญ ได้แก่ การอิงกระแส
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ทางหนังสือของเมืองหลวงและนโยบายการสร้างชาติของจอมพลป .พิบูลสงคราม เนื่องจากบริบททาง
สังคมก าลังเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นการกระจายอ านาจรัฐสู่ท้องถิ่น พร้อม
กับการสร้างรากฐานการศึกษาที่ท าให้ชาวบ้านมีความรู้เพ่ือน าไปประกอบอาชีพและเท่าทันข่าวสาร จึงได้
อ้างถึงสัญลักษณ์ของรัฐสมัยใหม่ เช่น ชาติ รัฐธรรมนูญ หรือการยกย่องบุคลากรของรัฐ ตั้งแต่ระดับ
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล รัฐมนตรี ทหาร เจ้านาย ก านันกระทั่งถึงระดับผู้ใหญ่บ้าน มีนัยแฝงส าคัญ
แสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อรัฐ ความต้องการให้ท้องถิ่นอยู่ดีกินดี การเรียนรู้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และการอิงกระแสทางหนังสือของเมืองหลวงเห็นได้ชัดจากการอ้างถึงสุนทรภู่ ในบทไหว้ครู
อยู่เสมอถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของชาวภาคใต้ที่ต้องการ
ยกระดับตนเองให้เป็นคนร่วมสมัยกับวัฒนธรรมภาคกลางที่รับรู้ข่าวสารในวงการหนังสืออยู่ เสมอ และ
ผู้เขียนได้พัฒนาฝีมือการเขียนงานวรรณกรรมได้ตามแบบ/ต่อยอดจากหนังสือวัดเกาะ  

ดังนั้น ไม่ว่าการสืบทอดหรือการสร้างสรรค์บทไหว้ครูขึ้นใหม่ล้วนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของค่านิยม
ความกตัญญูเป็นหลัก การอ้างถึงทุกเรื่องเกิดจากจิตส านึกของผู้เขียนที่ต้องการระลึกถึงและ แสดงความ
เคารพบูชาสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมในขณะนั้น หลังจาก
ทศวรรษ 2520 ไม่ค่อยปรากฏบทไหว้ครูให้เห็นในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้นัก เนื่องจากรูปแบบ
วรรณกรรมสมัยใหม่ที่เข้ามารองรับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้น นวนิยายหรือกวีนิพนธ์
ขนาดสั้นท าให้นักเขียนนิยมงานเขียนประเภทนี้มากข้ึน เพราะมีกลวิธีการเล่าเรื่องไดห้ลากหลายวิธี 
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