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อมตพจน์ของ 

ศาสนาจารย์วลิเลยีม แฮรีส 
“เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพฒันาอุปนิสัย ไม่มีเป้าหมายอื่นใด ไม่ว่าจะให้ประโยชน์

สักแค่ไหน ไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไร ในระยะยาวการพฒันาอุปนิสัย จะน ามาซ่ึงความพงึพอใจในทีสุ่ด ใน
เร่ืองการพฒันาอุปนิสัยนีม้ีปัจจัยทีจ่ าเป็นมาเกีย่วข้องอยู่สองประการ คือการฝึกอบรมจิตใจและการ
ค้นหาสัจธรรมในศาสนาและจริยธรรมอนัล า้เลิศ น่าเสียดายทีว่่าบ่อยคร้ังได้มีการมองข้ามอาจเรียกได้
ว่าเป็นความจริงแท้นีเ้สีย และเราน่าจะเรียนรู้ได้จากความผดิพลาดของผู้อืน่” 

หมายเหตุ 

วนัท่ี 2 มกราคมของทุกปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยัไดจ้ดังานวนัระลึกถึงวนัก่อตั้ง
โรงเรียน เพราะเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 1906 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชการท่ี 6 เม่ือทรง
ด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไดเ้สด็จท่ีบริเวณก่อตั้งโรงเรียนของเพรสไบทีเรียนมิชชัน่
แห่งใหม่ ทรงวางศิลารากอาคารเรียนหลงัแรกคืออาคาร BUTLER และทรงพระราชทานนามโรงเรียน
วา่ “The Prince Royal s College” 

วนัเดียวกนันั้นศาสนาจารยว์ิลเลียม แฮรีส ผูก่้อตั้งโรงเรียนกราบบงัคมทูลต่อพระบรมโอรสาธิ
ราชเป็นภาษาองักฤษ คนจ านวนมากจึงไม่ทราบวา่ท่านทูลวา่อยา่งไร หลายปีมาน้ีผมคิดอยากจะแปลค า
กราบบงัคมทูลน้ีอยา่งเตม็รูปแบบ และในท่ีสุดไดแ้ปลค ากราบบงัคมทูลน้ีส าเร็จและขออาจารยว์ภิาศรี 
จอ้ยสูงเนิน หวัหนา้หมวดวชิาภาษาไทยของโรงเรียนฯ ไดป้รับค าราชาศพัทใ์ห้จนเป็นท่ีเรียบร้อย 

ปีน้ีโรงเรียนฯ อายคุรบ 92 ปี เช่ือวา่ค ากราบบงัคมทูลน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในวงการศึกษา จึงน ามาเผยแพร่ 

 
พงษ์ ตนานนท์ 
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ค ากราบบงัคมทูลของ ดร.วลิเลยีม แฮรีส  

ต่อ 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 

เมือ่วนัที ่2 มกราคม ค.ศ.1906 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

ขา้พระพุทธเจา้ทั้งปวง ชาวคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชัน่ รู้สึกซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณ ท่ีใตฝ่้าละอองพระบาทไดพ้ระราชทานวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินมาเป็นองคป์ระธานและ
โปรดเกลา้ฯ วางศิลารากอาคารเรียนของโรงเรียนในคร้ังน้ี 

งานพนัธกิจรับใชข้องขา้พระพุทธเจา้ทั้งปวง ไดด้ าเนินมาในเมืองเชียงใหม่น้ีเป็นเวลากวา่
สามสิบเกา้ปี ตั้งแต่เร่ิมงานมาเป็นท่ีตระหนกัวา่ การใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเป็นส่ิงท่ีบรรดา
ขา้พระพุทธเจา้มีความตั้งใจและหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดเ้ห็นผลส าเร็จของงานน้ี 

ตลอดระยะเวลากวา่ยีสิ่บปีท่ีชาวคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมิชชัน่ไดด้ าเนินการจดัการศึกษา
โดยตั้งโรงเรียนข้ึนมาและเปิดสอนหนงัสือใหแ้ก่นกัเรียนทุกคนโดยไม่จ  ากดัลทัธิความเช่ือถึงแมว้า่ส่ิงท่ี
นกัเรียนไดรั้บจากโรงเรียนจะไม่เป็นไปตามท่ีคิดหรือคาดหวงัไวเ้สียทั้งหมด แต่ก็อาจกล่าวไดว้า่บรรดา
นกัเรียนท่ีจบการศึกษาไปจากโรงเรียนต่างมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ตลอดจนไดรั้บการไวว้างพระราช
หฤทยัใหรั้บราชการสนองไตเ้บ้ืองพระยคุลบาท ในหวัเมืองฝ่ายเหนือน้ีทั้งในเชียงใหม่และจงัหวดั
ใกลเ้คียงเป็นจ านวนมาก มีบา้งท่ีไปท างานในบริษทัเอกชนบา้งไปเป็นช่างฝีมือ และมีบา้งท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการไปเป็นนกัธุรกิจ ซ่ึงคนต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่วา่จะท างานในต าแหน่งหนา้ท่ีใด ลว้น
แลว้แต่มีส่วนในการช่วยให้บา้นเมืองไดจ้  าเริญไพบูลยข้ึ์น 

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพฒันาอุปนิสัย ไม่มีเป้าหมายอ่ืนใดไม่วา่จะใหป้ระโยชน์
สักแค่ไหน ไม่วา่จะแกต้วัอยา่งไร ในระยะยาวการพฒันาอุปนิสัยจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในท่ีสุด ใน
เร่ืองการพฒันาอุปนิสัยน้ีมีปัจจยัท่ีจ  าเป็นมาเก่ียวขอ้งอยูส่องประการ คือการฝึกอบรมจิตใจ และการ
คน้หาสัจธรรมในศาสนาและจริยธรรมอนัล ้าเลิศ น่าเสียดายท่ีวา่บ่อยคร้ังไดมี้การมองขา้มส่ิงท่ีอาจเรียก
ไดว้า่เป็นความจริงแทน้ี้เสียและเราน่าจะเรียนรู้ไดจ้ากความผดิพลาดของผูอ่ื้น 

เม่ือคร้ังท่ีพระมหาจกัรพรรดิเฟรเดอริกแห่งเยอรมนั เสด็จพระราชด าเนินไปประเทศสเปน 
หลงัจากท่ีไดท้รงเยีย่มเมือง ๆ หน่ึง พระองคไ์ดท้รงบนัทึกขอ้ความสั้น ๆ ลงในสมุดบนัทึกของพระองค์
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วา่ “มีโบสถย์ีสิ่บแห่งแต่ไม่มีโรงเรียนแมแ้ต่โรงเดียว” พระราชกระแสสั้น ๆ น้ี นบัไดว้า่เป็นค าวจิารณ์ท่ี
บ่งบอกอะไรบางอยา่งท่ีตรงและยติุธรรมดี ดว้ยเป็นท่ีประจกัษก์นัวา่สเปนนั้นให้ความส าคญัต่อการ
สร้างโบสถแ์ละวดั ในขณะเดียวกนัก็ไม่ค่อยเอาใจใส่นกักบัการพฒันาสติปัญญาของประชาชน ดว้ยเหตุ
น้ีประชาชนตกอยูภ่ายใตภ้าวะท่ีถูกกดดนัและทุกขย์ากจนช่วยตวัเองไม่ได ้ ไม่รู้แมก้ระทัง่วา่จะตอ้งท า
อยา่งไร นัน่คือผลท่ีอาจกล่าวไดว้า่ เกิดข้ึนเพราะการจดัการศึกษาของรัฐนัน่เอง 

อีกดา้นหน่ึง ประเทศฝร่ังเศสกลบัมีการกระท าท่ีตรงกนัขา้มอยา่งชดัเจนอาจกล่าวไดว้า่ มี
โรงเรียนชั้นน าของโลกอยูใ่นประเทศฝร่ังเศสน้ีหลายโรง แมฝ้ร่ังเศสจะเปิดโอกาสใหมี้การแสวงหา
ความรู้อยา่งกวา้งขวางแต่กลบัละเลยการสอนจริยธรรมในระดบัประถมและมธัยม ซ่ึงส่งผลใหก้าร
เรียนรู้ในวชิาการต่าง ๆ พฒันาข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่ส่ิงท่ีเพิ่มข้ึนเร็วกวา่คือการก่ออาชญากรรม ซ่ึงเร่ืองน้ี
นกัการศึกษาชั้นน าของฝร่ังเศส ไดแ้สดงความคิดเห็นไวใ้นการประชุมสัมมนาเร่ืองการจดัการศึกษาท่ี
ประเทศองักฤษ จดัข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีวา่ การเพิ่มข้ึนของอาชญากรรมในฝร่ังเศสน่าจะเป็นผลท่ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากการใหก้ารศึกษาเพียงดา้นเดียวแก่ประชากร 

ดงันั้น แมจ้ะจดัการศึกษาโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่การพฒันาอุปนิสัยแลว้ ก็ยงัคงตอ้งจดัใหมี้
การศึกษาความรู้ทัว่ไปอยา่งกวา้ง ๆ การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณยงัเป็นเร่ืองจ าเป็นเพราะเป็น
ความรู้พื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความรู้อ่ืนอีกมากมาย ซ่ึงความรู้เพียงเท่าน้ีเปรียบไดแ้ค่ซุม้ท่ีพกัหนา้
ประตูสู่หอ้งโถงของความรู้ การเรียนวชิาภาษาองักฤษไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พียงเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ในการประกอบอาชีพทางการคา้ขาย เช่นทุกวนัน้ีเท่านั้น แต่ยิง่ไปกวา่น้ี ภาษาองักฤษจะช่วยใหน้กัเรียน
มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล รู้ทนัต่อความเป็นไปในโลก วชิาประวติัศาสตร์ยิง่จ  าเป็นท่ีสุด เพราะจะท าให้
ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้น มีความมุมานะท่ีจะท ากิจการงานท่ีเหมาะสมกบัตนเอง อนัจะอ านวย
ประโยชน์แก่ประเทศชาติตามสมควร การศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบจะตอ้งเป็นการศึกษาในส่ิงท่ีจะสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง ทุกคนไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีปีกไวใ้ชบิ้นใหสู้งข้ึนไปจนใกลด้วงอาทิตย์
เหมือนอีคารัส (Icarus) แต่ควรใชข้าทั้งสองขา้งหยดัยนืบริการรับใชผู้ค้นบนทอ้งถนนจะดีกวา่ทั้งน้ีการ
ไดรั้บการศึกษาจะท าใหค้นแต่ละคนไดท้ราบวา่ตนเองนั้นเหมาะสมท่ีจะยนือยู ่ณ ท่ีใดในสังคม 

ขา้พระพุทธเจา้ ไม่เคยคิดท่ีจะสร้างคนใหเ้รียนจบออกไปเป็นขา้ราชการ หรือออกไปประกอบ
อาชีพท่ีตอ้งใชค้วามรู้สูง ๆ เท่านั้น แต่คงจะมีอีกจ านวนมากท่ีออกไปประกอบอาชีพเป็นนกัธุรกิจ นกั
บญัชีท่ีเช่ือถือได ้ ตลอดจนช่างฝีมือท่ีช านาญการ แต่ท่ีส าคญัไม่วา่จะเป็นอยา่งไร เขาตอ้งพร้อมท่ีจะ
ท างานดว้ยการทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจจนสุดความสามารถ คงไม่มีโรงเรียนใดท่ีจะให้การศึกษาแก่ศิษย ์
เพื่อใหอ้อกไปเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถมีความช านาญ และมีนิสัยสู้งานในวชิาชีพต่าง ๆ ไดดี้มาก
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เท่าโรงเรียนแห่งน้ี และส าหรับภาคเหนือ ในช่วงน้ียงัมีความตอ้งการช่างฝีมืออีกเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
หนา้ท่ีของบรรดาผูรั้บผดิชอบในการจดัการศึกษาท่ีจะตอบสนองความตอ้งการน้ี 

เหนือส่ิงอ่ืนใดการจดัการศึกษาจะตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองหากเป็นไปไดก้็จะเป็นการดีท่ีจะจดั
ใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสศึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงจะดีกวา่การศึกษาแบบเปะปะ โดยจดัใหน้กัเรียนรู้วิชาใดวชิา
หน่ึงอยา่งจริงจงัในทางดา้นศิลปศาสตร์หรือวทิยาศาสตร์ 

ขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายมีความมุ่งมัน่และตั้งความหวงัอนัสูงส่งไวว้า่สักวนัหน่ึงโรงเรียนแห่งน้ี
จะค่อย ๆ พฒันาตนเองจนเป็นวทิยาลยั ซ่ึงแน่นอนวา่การวางรากฐานท่ีแขง็แกร่งมีความส าคญัและ
จ าเป็นยิง่เพื่อส่ิงท่ีวาดหวงัไวจ้ะไดไ้ม่พงัทบัศีรษะตนเอง 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท 

ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายไดเ้ฝ้าฝันถึงอนาคตของโรงเรียนแห่งน้ี แมว้า่อาจตอ้ง
ใชเ้วลา นานปีกวา่ท่ีจะไดเ้ห็นส่ิงท่ีหวงัไว ้ แมเ้พียงเศษเส้ียวหน่ึง แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุด ขา้พระพุทธเจา้
ทั้งหลายจะยงัคงพยายามรักษาเจตนารมณ์ทางการศึกษาน้ีสืบต่อไป และขา้พระพุทธเจา้ทั้งหลายมีความ
เช่ือมัน่อยูอ่ยา่งหน่ึงวา่ ในแต่ละปีโรงเรียนน้ีจะพฒันาบุคคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีต่อชาติและราชบลั
ลงัค ์เป็นพลเมืองของประเทศเป็นช านาญการและเป็นคนซ่ือตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 66 ฉบบัท่ี 571 มกราคม 1998, หนา้ 29-31. 


