“ทีม่ า ทีเ่ ป็ นและทีไ่ ป”
คากล่ าวของ ดร.อานวย ทะพิงค์ แก
ในพิธีนมัสการเพือ่ ฉลองครบรอบ 130 ปี
โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.1996
ท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยผูบ้ ริ หาร
คณาจารย์ และแขกผูม้ ีเกียรติทุกท่าน
ข้าพเจ้ารู ้ สึกเป็ นเกี ยรติอย่างสู งที่ได้รับเชิ ญให้เป็ นผูก้ ล่าวและแบ่งปั นพระพรในพิธีนมัสการ
ขอบคุณพระเจ้าในการฉลองครบรอบ 130 ปี ของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ ในวันนี้ ขอแสดงความชื่ นชม
ยินดีต่อคณะกรรมการผูบ้ ริ หารคณาจารย์ นักเรี ยน ตลอดจนมิตรสหาย ผูส้ นับสนุน และชาวเพชรบุรี ที่
สถาบันแห่งนี้ได้สร้างบุคคลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้คริ สตจักรชุมชน และประเทศชาติเป็ นจานวนมาก
และได้ยึดมัน่ อุดมการณ์ ตลอดจนปรัญชาการศึกษาซึ่ งตั้งอยู่บนพื้นฐานของคริ สตศาสนศาสตร์ อย่าง
น่าชื่นชม รวมทั้งฟันฝ่ าอุปสรรคปั ญหามาได้อย่ากล้าหาญในเวลา 130 ปี ที่ผา่ นมา
ในโอกาสอันเป็ นมงคลและน่าชื่ นชมนี้ ขา้ พเจ้าขอเชิ ญชวนให้ท่านใคร่ คราญถึงที่มาที่เป็ น และ
ที่ไป ของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ
ที่มาอดีตของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐเป็ นประวัติศาสตร์ ที่น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ กล่าวคือในปี ค.ศ.
1865(พ.ศ.2408) ศาสนาจารย์ S.G. McFarland มิชชันนารี จากคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ย แห่ งประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ก่อตั้งโรงเรี ยนราษฎร์ สาหรับสตรี ข้ ึนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งนับว่าโรงเรี ยนสาหรับสตรี
แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากภาษาอังกฤษมาเป็ นโรงเรี ยนอรุ ณสตรี
- รุ่ งอรุ ณของชี วิต ชื่ อที่อบอวนไปด้วยความสาว รุ่ งอรุ ณสตรี ดอกไม้ที่จะเบ่งบาน ดุจชี วิตที่จะ
พัฒนางอกงามและเบิกบาน
หลังจากนั้นอีก 12 ปี ในปี ค.ศ.1877 (พ.ศ.2420) นายแพทย์ E. Esther มิชชันนารี ชาวอเมริ กนั
อีกท่านหนึ่งก็ได้ต้ งั โรงเรี ยนชายขึ้นต่อมาศาสนาจารย์ Paul Akin ได้ขยายกิจการของโรงเรี ยนชายแห่ งนี้
โดยตั้งชื่อว่า
- โรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยา
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- โรงเรี ยนอาชีวะแห่งแรกในประเทศไทย
ประดิษฐคือการเสริ มสร้างการประดิษฐ์ประดอย-การสร้างชีวติ ให้มีความประณี ต งดงาม
เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ อีกเหตุการณ์หนึ่ งก็เกิดขึ้น นั้นคือ ใน ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490)
โรงเรี ยนอรุ ณสตรี และโรงเรี ยนประดิษฐ์วทิ ยาได้รวมตัวเป็ นสถาบันสหศึกษาและมีชื่อว่า โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ ตั้งแต่บดั นั้นตราบเท่าทุกวันนี้
จากที่มาหรื อประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของอรุ ณประดิษฐ เราได้รับบทเรี ยนอันมีคุณค่ามากมาย
อาทิ โรงเรี ยนอรุ ณสตรี เป็ นโรงเรี ยนสาหรับสตรี แ ห่ งแรกของประเทศไทยเป็ นการสะท้อนให้เห็ นว่า
มิชชันนารี และคริ สตชนไทย เห็นความสาคัญของสตรี ไม่ดอ้ ยไปกว่าบุรุษ เพราะทั้งสตรี และบุรุษต่างก็
เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าย่อมมีศกั ดิ์และศรี เท่าเทียมกันเป็ นปิ ยะมิตรเป็ นหุ ้นส่ วนเสริ มสร้าง
โรงเรี ยนนี้ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจากพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่ งได้ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนสร้างโรงเรี ยน และในปั จจุบนั ทางโรงเรี ยนก็ได้รับ
พระกรุ ณาธิ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุ ด าสยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จราชดาเนิ นเป็ นองค์
ประธานในพิธีวางศิลารากฐานอาคารอนุสรณ์ 130 ปี
นอกจากนี้ เจ้าเมืองเพชรบุรีต้ งั แต่สมัยแรกถึงปั จจุบนั ก็ได้สนับสนุนและให้กาลังใจแก่โรงเรี ยน
เป็ นอย่างดี สะท้อนให้เห็ นถึ งสัจธรรมที่ว่าการทาคุ ณประโยชน์ต่อสังคมนั้น พระย่อมคุ ม้ ครอง ธรรม
ย่อมปกป้ องผูป้ ระพฤติธรรมเสมอ คุณความดียอ่ มเป็ นที่ประจักษ์ไม่สูญสลาย
เมื่ อเรารู ้ ที่ม าของอรุ ณประดิ ษ ฐแล้วเราก็น่า จะรู ้ ถึง ที่ เป็ น เป็ นประเด็ นต่ อไป ที่ เป็ นคื ออรุ ณ
ประดิษฐในปัจจุบนั
คาถามแรกที่ชาวอรุ ณประดิษฐจะต้องถามตนเองก็คือ ท่านได้สัตย์ซื่อและยึดมัน่ ในอุดมการณ์
ดั้ง เดิ ม ของผูก้ ่ อตั้ง หรื อไม่ คื อ การมุ่ ง มัน่ สอนคนมากกว่า สอนหนัง สื อ หมายถึ ง การอบรมสั่ ง สอน
ลูกหลานให้เป็ นคนสมคนและเป็ นคนสมบูรณ์หรื อเป็ นคนเต็มคน
มิใช่สอนคนให้เป็ นคนฉลาด แต่คดโกง
มิใช่สอนคนให้มีความรู ้ท่วมหัว มีวฒ
ุ ิบตั รมากมาย แต่จิตใจแห้งแล้ง ดุจทะเลทราย
มิใช่สอนคนให้เอาตัวรอด แต่บา้ นเมืองล่มสลาย
มิใช่สอนคนให้แสวงหาแต่ลาภยศสรรเสริ ญ แต่ชีวติ ไร้ความงาม ความดีและความสัจจริ ง
มิใช่สอนคน “รับ” จากผูอ้ ื่นเท่านั้นแต่ไม่ยอม “ให้” แก่ผใู ้ ดเลย
ท่านผูม้ ีเกียรติที่เคารพ โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐจะสอนแต่ความเป็ นเลิศทางวิชาการเท่านั้นไม่พอ
จะต้องเอาใจใส่ ความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ และจะต้องเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาชี พ และจะต้องเน้นความ
เป็ นเลิศทางวิชาชีวติ ไปด้วย จึงจะได้ลูกศิษย์อรุ ณประดิษฐที่เป็ นคนสมคนและเป็ นคนสมบูรณ์ได้
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ความเป็ นเลิศทางวิชาการนั้นข้าพเจ้าคงไม่ตอ้ งอธิ บายมากนัก ทุกท่านก็คงเข้าใจดีแล้ว นัน่ ก็คือ
การเรี ยนรู้การเข้าใจในวิชาการ การสอบผ่าน การได้คะแนนดี ส่ วนความเป็ นเลิศทางวิชาชี พก็คือ เรี ยนรู ้
แล้วนามาสั ม พันธ์ ก ับชี วิตประจาวันได้ หรื อนามาใช้ในอาชี พได้ ถ้าจะสรุ ป ง่ า ย ๆ ก็ คือ เรี ยนรู ้ เพื่ อ
นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ สาหรับความเป็ นเลิ ศทางวิชาชี วิตก็คือ การเข้าใจความหมายแห่ งชี วิตการแสวงหา
ความดีความงามและความจริ งมากกว่าลาภยศ และสรรเสริ ญ การสร้างความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
ความมีน้ าใจ ความเมตตากรุ ณาความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ เป็ นต้น และเหนื อสิ่ งอื่นใดก็คือ การ
แสวงหาสรณะประจาชีวิตดังมีคาสอนในพระคัมภีร์ (มัทธิ ว 6:33) ว่า “จงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ า
และความชอบธรรมของพระองค์ ก่อน” “ จงรั กพระเจ้ าด้ วยสิ ้นสุ ดกาลังของเจ้ า ” และ “จงรั กเพื่อนบ้ าน
เหมือนรั กตนเอง” (มาระโก 12:30-31)
ประการสุ ดท้าย ที่ไป หรื ออนาคตของโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ จะเป็ นเช่ นไร อรุ ณประดิ ษฐได้
ผ่านร้ อนผ่านหนาวและได้ทาคุ ณประโยชน์ให้แก่เพชรบุรีและประเทศไทยมาแล้ว 130 ปี ได้รับพระ
มหากรุ ณาธิ คุณจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ราชนิ กูล ตลอดจนเจ้าบ้านผ่านเมือง
ศิษย์เก่า และได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนเป็ นอย่างดีอนาคตนั้นน่าจะสดใส
ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้เสนอข้อคิดเพียง 3 ข้อสั้น ๆ คือ
1. อรุ ณประดิ ษฐจะต้องมุ่งมองไปที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลักชัยและไว้วางใจว่าพระองค์จะทรง
นาพาตลอดไป
2. อรุ ณประดิษฐต้องสร้ างวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกล ฝึ กที่จะมองกว้าง มองไกล มองลึก มองรอบ
มองรวม ชาวอรุ ณประดิษฐจะต้องจ้องไปยังดวงดาวบนท้องฟ้ า ชาวอรุ ณประดิษฐเพชร – ชาวเพชร –
ชาวไทย – ชาวโลก
3. อรุ ณประดิ ษ ฐจะต้องสร้ า งคนรุ่ นใหม่ ที่ จะช่ วยกันสานฝั น สานอุ ด มการณ์ และนาอรุ ณ
ประวัติไปสู่ อนาคตอย่างกล้าหาญ อย่างมัน่ ใจ
ในที่สุดนี้ ขา้ พเจ้าขอภาวนาอธิ ษฐานต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอทรงอวยพระพรให้โรงเรี ยนอรุ ณ
ประดิษฐ จงประสบแต่ความวัฒนาถาวร เป็ นสถาบันที่จะสร้างกุลบุตรกุลธิ ดาให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ
เพื่อจะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอนั เป็ นที่รักของเราสื บต่อไป
ที่มาคืออดีตแสนภูมิใจ ที่เป็ นคือใจมัน่ ไม่หวัน่ ไหว
สอนคนคืออุดมการณ์อนั ก้าวไกลที่ไปอนาคตย่อมงดงาม

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 551 พฤษภาคม 1996, หน้า 30-31.
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