
 

การศึกษาเปนความหวังของโลก  
วันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2022 งานสัมมนาของสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ในหัวขอ 

“การศึกษาคือความหวังของโลก” คุณพอเอกรัตน  หอมประทุม เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก

แหงประเทศไทย เกร่ินนํา เพื่อใหกรอบแนวคิดวา “การศึกษาคือความหวังของโลกอยางไร” ตาม

แนวทางของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยมีเนื้อหาและหวัขอในการเกร่ินนําดังนี้ : 

 



 

ในความพายแพ ตองมีความหวัง 

คุณพอไดเร่ิมตนดวย รูปของทีมฟุตบอลระดับโลก นั่นคือ ทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ด ทีมแมนเชสเตอร 

ซิต้ีและทีมลิเวอรพูล โดยทีมแมนเชสเตอรยูไนเต็ดพายแพในทุกการแขงขัน บรรดาแฟนบอลของทีมได

หมดหวังกับผูจัดการทีมคนเกา แตดวยความหวังทีว่าในฤดูกาลใหม ผลการแขงขันนาจะตองดีขึ้นกวาที่

ผานมา จึงไดมีการแตงต้ังผูจัดการทีมคนใหม ที่ชื่อวา ERIK TEN HAG  ที่หมายถึง  บุรุษผูกอบกูปศาจ

แดง โดยมีผูกลาววา ERIK TEN HAG YOU’RE MY ONLY HOPE  

การศึกษา คือความหวังทุกโอกาส ทุกชวงเวลาของชีวิต เปนความหวัง แมจะมคีวามผิดพลาด ลมลุก

คลุกคลาน แตจะมีความหวังใหมเสมอ  



 

การศึกษาคือแสงแหงความหวัง  

การศึกษาจําเปนตองพัฒนา เพราะความรูสึกนึกคิด หรือการปฏิบัติของนักการศึกษา นกัเรียน ถนนที่

ปูนยังไมแหง แตดวยความเห็นแกตัว และความมักงาย แตมีผูที่ขี่มอเตอรไซดผาไป ผลลัพธคือฉันถึง

บาน แตถนนของหมูบานเสียหาย และตองมาเสียงบประมาณ  ....อยาลืมพัฒนาการศึกษา ใหเด็กของ

เรามีวุฒิภาวะ รูจกัรับผิดชอบตอสังคม รูผิดชอบชั่วดี .... หวังวาเด็กของเราจะเปนคนดี มีศีลธรรม ไม

ยึดถือประโยชนตัวเองเปนที่ต้ัง แตเห็นประโยชนสวนรวมเปนอันดับแรกเสมอ 

 



 

การศึกษาปลุกจิตสํานึกมนุษยธรรม 

สังคมตองการความหวังอยางแรง จากการศึกษา ... คนถายภาพไดบรรยายเปนภาษาอังกฤษวา “ใน

เวลาใดที่คําวามนุษยธรรมหรือมนุษยชน ในจิตสํานึกน้ีไดตายออกไปจากมนุษยแลว บางครั้งลิงตัว

น้ี จะปลุกจิตสํานักของคําวา มนุษยชน หรือบุคคลผูมีคุณธรรมใหกลบัมาอีกครั้งหน่ึง”   

คําบรรยายดังกลาวนี้ ดูนาสลดใจ... ในแนวคิดที่วา “มนุษยธรรม” ไดตายไปจากมนุษย มีแตเพียงคํา

วา “มนุษย” แตศักด์ิศรี และคุณคาความเปนมนุษย ที่เปยมดวยคุณธรรม และศีลธรรม ไดคอย ๆ 

ตายไปจากจิตใจของคน ดวยเหตุนี้ การศึกษาเปนความหวัง เพื่อให “มนุษยชน” บุคคลผูมีคุณธรรม

กลับมาอกีคร้ังหนึ่ง 



 

การจัดการศึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจคนไทยใหหายปวย 

สังคมไทยจะไปตอได ถาคนไทยใจไมปวย... แมรางกายปวยอาจเปนปญหาบาง แตปญหาที่ใหญกวาคือ

จิตใจที่ปวย ปวยเปนโรคเห็นแกตัว การทุจริตคอรรัปชั่น การแบงแยกสี การเมอืง ศาสนา แบงแยกเขา 

แบงแยกเรา นั่นแหละทีจ่ะทําใหสังคมไทยเดินหนาตอไปไมได การศึกษาคือความหวังที่จะเยียวยา

รักษาจิตใจ หากจิตใจของคนในประเทศเราไมปวย ... ประเทศของเราจะกาวหนา  เปยมไปดวยสันติ

สุข ความเมตตา แลวกลับสูความคิดเดิมที่วา การศึกษาคือความหวังของคนทั้งประเทศ แลวการศึกษา

แบบใดที่จะมอบความหวังกลับคืนมาอกีคร้ัง  



 

ตนไมดียอมใหผลด ี

พระวรสารนักบญุลูกา บทที่ 6 ขอ 43 – 43 

“ตนไมที่เกิดผลไมดียอมไมใชตนไมพันธุด ีหรือตนไมพันธุไมดียอมไมใหผลดีเชนกัน เรารูจักตนไมแต

ละตนไดจากผลของตนไมน้ัน เรายอมไมเก็บผลมะเด่ือเทศจากพงหนาม หรือเก็บผลองุนจากกอ

หนาม” 

ตนไมพันธุใหผลที่ดี โรงเรียคาทอลิกเปนตนไมพันธุดีที่เปนพันธุที่ดีเลิศ หาใดมาเทียบไมได ผลของ

การศึกษาคาทอลิกจะตองกอใหเกิดผลดีตอสังคมไทย และสังคมโลก ที่เรากลายนืยัน วาการศึกษา

คาทอลิกเปน “ตนไมพันธุดี”  



 

พระเยซูเจาศูนยกลางการศึกษาแบบคาทอลิก 

เอกสารจากสันตะสํานัก เร่ืองการจัดการศึกษาในโรงเรียคาทอลิก หนาที่ 25 – 26 การจัดการศึกษา

แบบคาทอลิก มีพระเยซูเจาเปนพื้นฐาน และเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษา พระเยซูเจาคือพระ

บุตรของพระเจา ตนไมพันธุนี้ดีเลิศ เมื่อเปนเชนนี้แลว .... โรงเรียนคาทอลิกของเราตองออกผลดี 

นักเรียนของเรา สังคมตองพึ่งพาได  เพือ่นําพาประเทศและโลกของเราสูความดีครบครัน เหตุนี้เอง 

นักเรียนของเราตองมี 2 คอนเซ็ป 

• รักพระเปนเจา เปนคนดีมีศีลธรรม  

• แสดงออกถึงการเปนคนดีมีศีลธรรม ดวยการชวยเหลือเพือ่นพี่นอง ไมเห็นแกตัว เห็นแก

ประโยชนสวนรวมเปนอันดับแรก เปนคนที่มีความรับผิดชอบตอสังคม  

นี่คือตนไมพันธุดีเลิศ ที่ชื่อวา “โรงเรียนคาทอลิก” ที่จะเปนความหวังของคนทัง้โลก ที่แผขยายกิ่งกาน

ออกไป 

 



 

พระวาจานําการศึกษา 

จอรจ ดับเบิล ยู บูช ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 43 ไดกลาวไววา “โรงเรียนคาทอลิก มีภารกิจที่

ยิ่งใหญ ที่สําคัญ น่ันคือรับใชพระเปนเจา ในการสรางองคความรู เสริมสรางความเปนตัวตน ที่

เรียกวา บุคลิก ทัศนคติ โดยการสอนพระวาจาของพระเปนเจา เด็กจะไดเตบิโตขึ้นในหนทางแหง

คุณธรรมและจริยธรรม” 

ซ่ึงนั้นคือ การบูรณาการคุณคาพระวรสารในรายวิชาตาง ๆ ... นี่คือความหวัง เพื่อใหเด็กที่จบออกไป 

จะไดผลไมพันธุดี นําความหอมหวานสูสังคม  

 



 

ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาคาทอลิกคือคุณคาแหงความดีงาม 

เอกสารที่ชื่อวา “โรงเรียนคาทอลิก” ในป ค.ศ. 1977 ขอ 56 บอกเราวา การจดัการศึกษาแบบ

คาทอลิก ไมใชเพียงแตใหเด็กเติบโตขึ้นเปนเพียงบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชวีิตเทานั้น นั่นไมใช

เปาหมายหลัก แตเด็กประสบความสําเร็จ นั่นเปนผล ไมใชเปาหมาย แตเปนผลสัมฤทธิ์ที่ส่ังสอนพวก

เขา แตเปาหมายหลักคือเด็กผูนั้น ตองออกไปรับใชสังคม รับใชเพื่อนพี่นอง อันเกิดจากความรู

ความสามารถทีโ่รงเรียนคาทอลิกไดปลูกฝงดานสติปญญา และคุณคาพระวรสารใหกับเขา นี่คือพันธ

กิจ ความสําเร็จของเด็ก ไมใชวัดที่เขาทาํงานอะไร มีเงินเดือนเทาไร แตความสําเร็จ วัดจาก “เขาเปน

คนดีมากนอยเพียงใด” ที่เปนความหวงัของสังคม สังคม จึงหวังและฝากไวกับผูบริหาร และคุณครู

โรงเรียนคาทอลิก  



 

ออกแรง ทุมเท และเสียสละใหมากย่ิง ๆ ขึ้น 

ภาพการตูนลอเลียน ที่สะทอนใหเห็นถึง ผูใหญของพระศาสนจกัรที่วิ่งอยูบนลูวิ่ง และคิดวาตนทาํดีอยู

แลว ออกกาํลัง ออกแรงมากพอแลว ... แตตัวยังอวน แตองคสมเด็จพระสันตะปาปากบัหุนที่ผอม นั่น

สะทอนใหเราเห็นความทุมเท การอุทิศตน และความพยายามอยางหนักของพระองคทาน เพื่อพระศา

สนจักร เพื่อโลก ณ จุดนี้ถึงเวลาที่เราตองทบทวนส่ิงที่ปฏิบัติอยู และตองออกแรงใหมากยิ่งขึ้น แมที่

ผานมาอาจจะออกแรงมาก ๆ มาแลว แตอาจจะยังไมพอ กับสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงในปจจุบัน 



 

อยาสูญเสียความเปนโรงเรียนคาทอลิกในตนเอง 

เอกสารที่ชื่อวา “โรงเรียนคาทอลิก” ขอที่ 9 และ 13 สรุปวา “หากไมมีโรงเรยีนคาทอลิกในสังคมใด

ก็ตาม น่ันคือการสูญเสียครั้งใหญของสังคมน้ัน”   เพราะโรงเรียนคาทอลิกเปนความหวังของสังคม

นั้น ที่ผลิตนักเรียนที่ทําใหความหวังของสังคมเปนจริง นี่คือหัวขอ ของการสัมมนา การศึกษา คือ

ความหวงั คนทัว่ไปหวังจากเรา หวังจากผูบริหาร คุณครูโรงเรียนคาทอลิก แลวเราจะทําอะไรเพื่อให

ความหวังของคน เหลานั้นเปนจริงขึ้นมาใหได 

 



 

วัฒนธรรมแหงการ “แบน” 

วัฒนธรรมแหงการ “แบน” (หรือวัฒนธรรมแหงการควํ่าบาตร) โรงเรียนคาทอลิกของเราจะตอง

แบนส่ิงเหลานี้ แบนเด็กทีจ่บออกไปจะเปนคนเห็นแกตัว เราจะแบนเด็กที่เอาแตใจตัวเอง ไมสนคน

รอบขาง  เราจะแบนทัศนคติ ทีว่า มอืใครยาวสาวได สาวเอา โดยไมสนใจกับคุณธรรมจริยธรรม... เรา

จะแบน  นี่คือส่ิงที่เราจะรวมกันแบน ไมใหเกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา เพื่อใหสังคมเราจะไมมีวัฒนธรรม

แหงความเห็นแก ความมักได วัฒนธรรมที่เชิดชูผูกอบโกยทุจริต โดยการปลูกฝงนักเรียนของเรา 



 

อยาเพียงแต “แบน” แตตองรวมกัน “สราง” 

ในเวลาเดียวกัน เราตองรวมกันสราง .... สรางวัฒนธรรมแหงสันติ การอยูรวมกนั เคารพในความ

แตกตาง ของศาสนา เพศ ความคิด ทัศนคติ แบนวัฒนธรรมที่ไมดี และรวมกันสรางขึ้นอีกคร้ังในส่ิงที่ดี

งาม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ เพื่อจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ที่จะตองสงเสริมในโรงเรียนของพวก

เรา  



 

องคแบบอยางแหงสันติ และความหวัง 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองคมักตรัสประโยคนี้เสมอ ในการเยี่ยมประเทศตาง ๆ “พอมาที่

แหงน้ี เปรยีบเสมือนกับผูมาแสวงบญุแหงสันติภาพ ดังอัครสาวกศิษยของพระเยซูเจา ที่หวังวา 

ผืนแผนดินน้ีจะมีสันติภาพ” พระองคไมส้ินหวัง แมโลกจะมีสงคราม แตพระองคก็หวังวาสักวันจะมี

สันติสุข นี่คือแบบอยางของพระองค อยาส้ินหวัง แตจงสรางสันติ สรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้น 



 

การจัดการศึกษาแบบคาทอลิกคือกิจการแหงความหวัง 

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงใหแนวคิดกบัคําวา “Global Compact on Education”  ที่พวกเรา

รณรงคและสงเสริมใหเปนจริงในโรงเรียนของพวกเรา  พระองคตรัสวา “การจัดการศึกษาเปนกิจการ

แหงความหวัง” แนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปาซ่ึงตรงกับหัวในการสัมมนาคร้ังนี้ พระองคมี

ความหวังเสมอ... หวังในโรงเรียของพวกเรา แลวเราก็คิดเสมอวา จะทาํใหความหวังของพระองค

เกิดขึ้นไดอยางไร  โลกมีสันติ มนุษยรักโลกใบนี้ เปนจริงใหไดในโรงเรียนของพวกเรา  



 

กาวเดินไปดวยกัน...เพื่อใหความหวังในทุกสิ่งเปนจริง 

เพื่อใหทุกส่ิง และความหวังทั้งหมดเปนจริงใหได กับความหวังของโลก ความหวังของสมเด็จพระ

สันตะปาปา เราตองเดินตามเจตนารมณของ SYNOD เราผูซ่ึงเปนคณะนักบวช โรงเรียนสังฆมณฑล 

โรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก ทุกคนทุกสวนตองรวมมือกัน “กาวเดินไปดวยกนั” เพื่อทําใหความหวัง

ทั้งหมดเปนจริง 



 

จงลุกขึ้น... 

ในฐานะโรงเรียนคาทอลิก ผูบริหารโรงเรียนคาทอลิก คุณครูโรงเรียนคาทอลิก ตองไมนอนปวยอยูบน

เตียง การไมกระตือรือรน ไมมุมานะ รูปนี้เตือนใจวา เรากําลังปวย ถาพวกเราปวย ความหวังที่โลก

คาดหวัง จะเปนจริงไดอยางไร พวกเราทุกคนตองลุกขึ้น กระฉับกระเฉง กระตือรือรน และทาํใหพันธ

กิจดานการจัดการศึกษาแบบคาทอลิกเปนจริง และเมื่อนั้นความหวังของคนทั้งโลกจะไมใชความฝนอกี

ตอไป ... 

 



 

อยาใหใครขโมยความหวังของเรา 

นี่เปนเพียงการเกร่ินนํา .... พวกเราจะพบหัวขอตาง ๆ ไดเต็มรูปแบบในวันเสารที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 

2022 ขอจบดวย คําพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่วา “อยาใหใครมาขโมยความหวังจาก

ตัวของทานได” ... อยาใหใครทําใหทานส้ินหวัง แตเราตองทําความหวังของสังคมไทย ความหวังของ

สังคมโลกใบนี้ใหเปนจริง ที่ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจกันของพวกเราทุก ๆ คน 

 



 


