อมตพจน์ ของ

ศาสนาจารย์ วลิ เลียม แฮรีส
“เป้าหมายสู งสุ ดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย ไม่ มีเป้าหมายอื่นใด ไม่ ว่าจะให้ ประโยชน์
สั กแค่ ไหน ไม่ ว่าจะแก้ตัวอย่ างไร ในระยะยาวการพัฒนาอุปนิสัย จะนามาซึ่งความพึงพอใจในทีส่ ุ ด ใน
เรื่องการพัฒนาอุปนิสัยนีม้ ีปัจจัยทีจ่ าเป็ นมาเกีย่ วข้ องอยู่สองประการ คือการฝึ กอบรมจิตใจและการ
ค้ นหาสั จธรรมในศาสนาและจริยธรรมอันลา้ เลิศ น่ าเสี ยดายทีว่ ่าบ่ อยครั้งได้ มีการมองข้ ามอาจเรียกได้
ว่ าเป็ นความจริงแท้ นีเ้ สี ย และเราน่ าจะเรียนรู้ ได้ จากความผิดพลาดของผู้อนื่ ”

หมายเหตุ
วันที่ 2 มกราคมของทุกปี โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลส์วทิ ยาลัยได้จดั งานวันระลึกถึงวันก่อตั้ง
โรงเรี ยน เพราะเมื่อวันที่ 2 มกราคม 1906 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 6 เมื่อทรง
ดารงพระยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชได้เสด็จที่บริ เวณก่อตั้งโรงเรี ยนของเพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่
แห่งใหม่ ทรงวางศิลารากอาคารเรี ยนหลังแรกคืออาคาร BUTLER และทรงพระราชทานนามโรงเรี ยน
ว่า “The Prince Royal s College”
วันเดียวกันนั้นศาสนาจารย์วิลเลียม แฮรี ส ผูก้ ่อตั้งโรงเรี ยนกราบบังคมทูลต่อพระบรมโอรสาธิ
ราชเป็ นภาษาอังกฤษ คนจานวนมากจึงไม่ทราบว่าท่านทูลว่าอย่างไร หลายปี มานี้ผมคิดอยากจะแปลคา
กราบบังคมทูลนี้อย่างเต็มรู ปแบบ และในที่สุดได้แปลคากราบบังคมทูลนี้สาเร็ จและขออาจารย์วภิ าศรี
จ้อยสู งเนิน หัวหน้าหมวดวิชาภาษาไทยของโรงเรี ยนฯ ได้ปรับคาราชาศัพท์ให้จนเป็ นที่เรี ยบร้อย
ปี นี้โรงเรี ยนฯ อายุครบ 92 ปี เชื่อว่าคากราบบังคมทูลนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในวงการศึกษา จึงนามาเผยแพร่
พงษ์ ตนานนท์
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คากราบบังคมทูลของ ดร.วิลเลียม แฮรีส
ต่ อ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
เมือ่ วันที่ 2 มกราคม ค.ศ.1906
ใต้ ฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ชาวคณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่
รู ้สึกซาบซึ้ งในพระมหา
กรุ ณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้พระราชทานวโรกาสเสด็จพระราชดาเนินมาเป็ นองค์ประธานและ
โปรดเกล้าฯ วางศิลารากอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนในครั้งนี้
งานพันธกิจรับใช้ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง
ได้ดาเนินมาในเมืองเชียงใหม่น้ ี เป็ นเวลากว่า
สามสิ บเก้าปี
ตั้งแต่เริ่ มงานมาเป็ นที่ตระหนักว่า
การให้การศึกษาแก่ประชาชนเป็ นสิ่ งที่บรรดา
ข้าพระพุทธเจ้ามีความตั้งใจและหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้เห็นผลสาเร็ จของงานนี้
ตลอดระยะเวลากว่ายีส่ ิ บปี ที่ชาวคณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่ ได้ดาเนิ นการจัดการศึกษา
โดยตั้งโรงเรี ยนขึ้นมาและเปิ ดสอนหนังสื อให้แก่นกั เรี ยนทุกคนโดยไม่จากัดลัทธิ ความเชื่อถึงแม้วา่ สิ่ งที่
นักเรี ยนได้รับจากโรงเรี ยนจะไม่เป็ นไปตามที่คิดหรื อคาดหวังไว้เสี ยทั้งหมด แต่ก็อาจกล่าวได้วา่ บรรดา
นักเรี ยนที่จบการศึกษาไปจากโรงเรี ยนต่างมีตาแหน่งหน้าที่การงาน ตลอดจนได้รับการไว้วางพระราช
หฤทัยให้รับราชการสนองไต้เบื้องพระยุคลบาท
ในหัวเมืองฝ่ ายเหนื อนี้ท้ งั ในเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียงเป็ นจานวนมาก มีบา้ งที่ไปทางานในบริ ษทั เอกชนบ้างไปเป็ นช่างฝี มือ และมีบา้ งที่ประสบ
ความสาเร็ จจากการไปเป็ นนักธุ รกิจ ซึ่ งคนต่าง ๆ เหล่านี้ไม่วา่ จะทางานในตาแหน่งหน้าที่ใด ล้วน
แล้วแต่มีส่วนในการช่วยให้บา้ นเมืองได้จาเริ ญไพบูลย์ข้ ึน
เป้ าหมายสู งสุ ดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย ไม่มีเป้ าหมายอื่นใดไม่วา่ จะให้ประโยชน์
สักแค่ไหน ไม่วา่ จะแก้ตวั อย่างไร ในระยะยาวการพัฒนาอุปนิสัยจะนามาซึ่ งความพึงพอใจในที่สุด ใน
เรื่ องการพัฒนาอุปนิสัยนี้มีปัจจัยที่จาเป็ นมาเกี่ยวข้องอยูส่ องประการ คือการฝึ กอบรมจิตใจ และการ
ค้นหาสัจธรรมในศาสนาและจริ ยธรรมอันล้ าเลิศ น่าเสี ยดายที่วา่ บ่อยครั้งได้มีการมองข้ามสิ่ งที่อาจเรี ยก
ได้วา่ เป็ นความจริ งแท้น้ ีเสี ยและเราน่าจะเรี ยนรู ้ได้จากความผิดพลาดของผูอ้ ื่น
เมื่อครั้งที่พระมหาจักรพรรดิเฟรเดอริ กแห่งเยอรมัน
เสด็จพระราชดาเนินไปประเทศสเปน
หลังจากที่ได้ทรงเยีย่ มเมือง ๆ หนึ่ง พระองค์ได้ทรงบันทึกข้อความสั้น ๆ ลงในสมุดบันทึกของพระองค์
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ว่า “มีโบสถ์ยสี่ ิ บแห่งแต่ไม่มีโรงเรี ยนแม้แต่โรงเดียว” พระราชกระแสสั้น ๆ นี้ นับได้วา่ เป็ นคาวิจารณ์ที่
บ่งบอกอะไรบางอย่างที่ตรงและยุติธรรมดี ด้วยเป็ นที่ประจักษ์กนั ว่าสเปนนั้นให้ความสาคัญต่อการ
สร้างโบสถ์และวัด ในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ นกั กับการพัฒนาสติปัญญาของประชาชน ด้วยเหตุ
นี้ประชาชนตกอยูภ่ ายใต้ภาวะที่ถูกกดดันและทุกข์ยากจนช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่รู้แม้กระทัง่ ว่าจะต้องทา
อย่างไร นัน่ คือผลที่อาจกล่าวได้วา่ เกิดขึ้นเพราะการจัดการศึกษาของรัฐนัน่ เอง
อีกด้านหนึ่ง ประเทศฝรั่งเศสกลับมีการกระทาที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนอาจกล่าวได้วา่ มี
โรงเรี ยนชั้นนาของโลกอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศสนี้หลายโรง แม้ฝรั่งเศสจะเปิ ดโอกาสให้มีการแสวงหา
ความรู ้อย่างกว้างขวางแต่กลับละเลยการสอนจริ ยธรรมในระดับประถมและมัธยม
ซึ่ งส่ งผลให้การ
เรี ยนรู ้ในวิชาการต่าง ๆ พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่สิ่งที่เพิม่ ขึ้นเร็ วกว่าคือการก่ออาชญากรรม ซึ่ งเรื่ องนี้
นักการศึกษาชั้นนาของฝรั่งเศส ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการประชุมสัมมนาเรื่ องการจัดการศึกษาที่
ประเทศอังกฤษ จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้วา่ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในฝรั่งเศสน่าจะเป็ นผลที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการให้การศึกษาเพียงด้านเดียวแก่ประชากร
ดังนั้น แม้จะจัดการศึกษาโดยมีเป้ าหมายอยูท่ ี่การพัฒนาอุปนิสัยแล้ว ก็ยงั คงต้องจัดให้มี
การศึกษาความรู ้ทวั่ ไปอย่างกว้าง ๆ การอ่าน การเขียน และการคิดคานวณยังเป็ นเรื่ องจาเป็ นเพราะเป็ น
ความรู ้พ้นื ฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ ความรู้อื่นอีกมากมาย ซึ่ งความรู ้เพียงเท่านี้ เปรี ยบได้แค่ซุม้ ที่พกั หน้า
ประตูสู่หอ้ งโถงของความรู ้ การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพทางการค้าขาย เช่นทุกวันนี้เท่านั้น แต่ยงิ่ ไปกว่านี้ ภาษาอังกฤษจะช่วยให้นกั เรี ยน
มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล รู ้ทนั ต่อความเป็ นไปในโลก วิชาประวัติศาสตร์ ยงิ่ จาเป็ นที่สุด เพราะจะทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น มีความมุมานะที่จะทากิจการงานที่เหมาะสมกับตนเอง อันจะอานวย
ประโยชน์แก่ประเทศชาติตามสมควร การศึกษาที่สมบูรณ์แบบจะต้องเป็ นการศึกษาในสิ่ งที่จะสามารถ
นาไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง ทุกคนไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องมีปีกไว้ใช้บินให้สูงขึ้นไปจนใกล้ดวงอาทิตย์
เหมือนอีคารัส (Icarus) แต่ควรใช้ขาทั้งสองข้างหยัดยืนบริ การรับใช้ผคู ้ นบนท้องถนนจะดีกว่าทั้งนี้การ
ได้รับการศึกษาจะทาให้คนแต่ละคนได้ทราบว่าตนเองนั้นเหมาะสมที่จะยืนอยู่ ณ ที่ใดในสังคม
ข้าพระพุทธเจ้า ไม่เคยคิดที่จะสร้างคนให้เรี ยนจบออกไปเป็ นข้าราชการ หรื อออกไปประกอบ
อาชีพที่ตอ้ งใช้ความรู ้สูง ๆ เท่านั้น แต่คงจะมีอีกจานวนมากที่ออกไปประกอบอาชีพเป็ นนักธุ รกิจ นัก
บัญชีที่เชื่ อถือได้ ตลอดจนช่างฝี มือที่ชานาญการ แต่ที่สาคัญไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร เขาต้องพร้อมที่จะ
ทางานด้วยการทุ่มเทกาลังกายกาลังใจจนสุ ดความสามารถ คงไม่มีโรงเรี ยนใดที่จะให้การศึกษาแก่ศิษย์
เพื่อให้ออกไปเป็ นคนที่มีความรู ้ความสามารถมีความชานาญ และมีนิสัยสู ้งานในวิชาชีพต่าง ๆ ได้ดีมาก
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เท่าโรงเรี ยนแห่งนี้ และสาหรับภาคเหนือ ในช่วงนี้ยงั มีความต้องการช่างฝี มืออีกเป็ นจานวนมาก จึงเป็ น
หน้าที่ของบรรดาผูร้ ับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่จะตอบสนองความต้องการนี้
เหนื อสิ่ งอื่นใดการจัดการศึกษาจะต้องเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องหากเป็ นไปได้ก็จะเป็ นการดีที่จะจัด
ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งจะดีกว่าการศึกษาแบบเปะปะ โดยจัดให้นกั เรี ยนรู ้วิชาใดวิชา
หนึ่งอย่างจริ งจังในทางด้านศิลปศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความมุ่งมัน่ และตั้งความหวังอันสู งส่ งไว้วา่ สักวันหนึ่งโรงเรี ยนแห่งนี้
จะค่อย ๆ พัฒนาตนเองจนเป็ นวิทยาลัย ซึ่ งแน่นอนว่าการวางรากฐานที่แข็งแกร่ งมีความสาคัญและ
จาเป็ นยิง่ เพื่อสิ่ งที่วาดหวังไว้จะได้ไม่พงั ทับศีรษะตนเอง

ใต้ ฝ่าละอองพระบาท
ด้วยเจตนารมณ์ที่ขา้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เฝ้ าฝันถึงอนาคตของโรงเรี ยนแห่งนี้ แม้วา่ อาจต้อง
ใช้เวลา นานปี กว่าที่จะได้เห็นสิ่ งที่หวังไว้ แม้เพียงเศษเสี้ ยวหนึ่ง แต่อย่างน้อยที่สุด ข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลายจะยังคงพยายามรักษาเจตนารมณ์ทางการศึกษานี้ สืบต่อไป และข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความ
เชื่อมัน่ อยูอ่ ย่างหนึ่งว่า ในแต่ละปี โรงเรี ยนนี้จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัล
ลังค์ เป็ นพลเมืองของประเทศเป็ นชานาญการและเป็ นคนซื่อตรง

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 66 ฉบับที่ 571 มกราคม 1998, หน้า 29-31.
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