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บทน า 
ก่อนหน้าน้ี สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ได้น าเสนอผลการประมวล 

สมณสาส์นทางวีดิทัศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส เรื่ อง Global Compact on 

Education: Together To Look Beyond (พันธสัญญาระดับโลกเรื่ องการศึกษา : 

ร่วมกันมองให้ไกลออกไป (“GCE”) ประกอบกับ Instrumentum Laboris on Global 

Compact on Education ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก การประมวลผลท า

โดยการวิจัยทางเอกสารด้วยกรอบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ และหลักการศึกษาแบบ

คาทอลิก รวมท้ังได้น าค าอธิบายถึงคุณค่า (Values) ของพันธสัญญา และค าแนะน าท่ี

ให้ไว้แก่นักการศึกษาในการน าข้อพันธสัญญา 7 ประการไปปฏิบัติจาก Vademecum 

on Global Compact on Education ท่ีออกโดยสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกท่ี

ออกมาในเดือนตุลาคม 2021 มาบูรณาการในเอกสารการประมวลผลด้วย 

ต่อมาในเดือนมกราคม 2022 สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกได้ออกเอกสารอีก

ฉบับหน่ึงช่ือ “อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก เพื่ อวัฒนธรรมแห่งการเสวนา”  

(The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue)  โ ดยมี ryo

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีสั้น กระชับ สามารถน าไปปฏิบัติได้ เพื่อป้องกัน

ความขัดแย้งและความแตกแยกในพื้นท่ีส าคัญของการศึกษาด้วยอัตลักษณ์โรงเรียน

คาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ได้น าเอกสารน้ีมาทบทวนและประเมินข้อเสนอ

ของสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ในการขับเคล่ือนโรงเรียนคาทอลิกด้วยอัตลักษณ์

การศึกษาซึ่งได้ท าในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา เพื่อน าเสนอแนวทางเบื้องต้นให้แก่

โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการร่วมกันมองให้ไกลออกไปตามข้อพันธสญัญา

ท่ีพระสันตะปาปาเรียกร้องด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม

คร้ังท่ี 1 โดยเฉพาะในบทท่ี 5 ว่าด้วย มองข้อพันธสัญญา GCE ด้วยอัตลักษณ์โรงเรยีน

คาทอลิก 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวนเราว่า เราทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้า เราทุกคน

ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างหมู่บ้านการศึกษาระดับโลก (Global Village of Education) 

อันจะเป็นอารยธรรมแห่งการปรองดอง และความเป็นหน่ึงเดียวกัน  การศึกษาต้อง

บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนด าเนินชีวิตร่วมกับ

ผู้อ่ืน พึ่งพากันและกัน รับใช้ผู้อ่ืนและเสริมสร้างความบริบูรณ์ของกันและกัน ท้ังน้ี 

ด้วยความตระหนักว่า การลงมือปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งและเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน

ของพระศาสนจักรในงานการศึกษาเท่าน้ัน จึงจะช่วยสนับสนุนพันธกิจการประกาศ

ข่าวดีท่ีพระเยซูทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรและสรรค์สร้างโลกใหม่ท่ีมนุษย์

รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกัน ท่ีเราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติได้ 

บาทหลวงเอกรัตน์ หอมประทุม 
เลขาธิการ 

สภาการศกึษาคาทอลิก (ประเทศไทย) 
สิงหาคม 2022 
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและความหมาย 

ของพนัธสญัญา 
 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระด ารัสริเร่ิมการ

เช้ือเชิญให้ทุกคน ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกระบวนการท าพันธสัญญาระดับโลกเรื่อง

การศึกษา (Global Compact on Education, “GCE”) ด้วยการลงนามในค าปฏิญาณ

ร่วมกัน เพื่อจัดท าพันธสญัญาระดับโลกเรื่องการศึกษา  การเชื้อเชิญน้ีไม่ใช่ความคิด

ใหม่ท่ีเกิดข้ึนอย่างปัจจุบันทันด่วน แต่เป็นวิสัยทัศน์และพระด าริท่ีพระสันตะปาปา

ทรงมีพระด ารัสในหลายโอกาสในสมณสาส์นต่าง ๆ ของพระองค์อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ข้อเสนอน้ีสอดคล้องและตอกย้าค าสอนของพระสันตะปาปาใน

สมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยนิดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium ,“EG”) 

และในสมณสาส์น ขอสรรเสรญิองค์พระผูเ้ป็นเจ้า (Laudato Si’, “LS”)   

ในสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EG) พระสันตะปาปาทรง

เช้ือเชิญพระศาสนจักรให้ออกสู่สังคม (Outgoing) ในการปฏิบัติพันธกิจ ในการ

ประกาศข่าวดี ในทุกกิจกรรมทุกสถานท่ี ทุกโอกาสโดยไม่ลังเล ไม่อิดออดหรือ

หวาดกลัว และโดยไม่มองข้ามผู้ใด (EG 23)  พระศาสนจักรต้องเปิดตัวออกสู่สังคม 

เป็นชุมชนท่ีกล้าได้กล้าเสีย เพื่อให้มีอิทธิพลในทุกกระบวนการ ท้ังในชีวิตส่วนตัว

และในสังคม น าสู่การด าเนินชีวิตร่วมกัน การพบปะและคบหาสมาคมกัน การ

ยอมรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นประสบการณ์อันแท้จริงของภราดร

ภาพ (Fraternity) (EG 87) 

ค าเช้ือเชิญน้ีไม่ได้มุ่งเฉพาะกับคริสตชนเท่าน้ัน แต่เช้ือเชิญทุกคนในโลกมาให้

ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการศึกษาและการหล่อหลอมอบรม (Formation) เรา

แต่ละคนต้องเป็นผู้ร่วมในการปกป้องดูแล และเป็นผู้สร้างสันติสุขและประโยชน์

ส่วนรวมด้วยการศึกษา 

ในสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (LS) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เตือนใจเราว่า “การศึกษาจะไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ หากเราไม่พยายาม

ส่งเสริมให้เกิดวิธีคิดแบบใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ ชีวิต สังคม และความสัมพันธ์ของเรา

กับธรรมชาติ” (LS 215)  สภาพความแตกแยกในโลกอันเกิดจากความขัดแย้งทาง

สังคมและการขาดวิสัยทัศน์ร่วมกันในปัจจุบัน ท าให้เราต้องตระหนักถึงความจ าเป็น

เร่งด่วนย่ิงกว่ายุคสมัยใด ๆ ท่ีจะต้องเร่งจังหวะการเปล่ียนแปลง (Pace of Change) 

โดยอาศัยการศึกษาท่ีมีความครบครนัและเปิดรบัทุกคน (Integral and Inclusive 

Education) เพื่อน าสู่กิจกรรมการรับฟังอย่างต้ังใจและการเสวนาอย่างสร้างสรรค์ 

พระสันตะปาปาทรงเสนอว่า  เราต้องเร่ิมต้นกระบวนการแบ่งปันและเปล่ียนแปลง 

บทท่ี 1 ประมวลจากบทน า
ของ Instrumentum 
Laboris on Global 

Compact on Education 
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ชีวิต โดยใช้ความคิดริเร่ิมท้ังหมดท่ีมี  เพื่อช่วยให้ชนรุ่นต่อไปสามารถสร้างอนาคตท่ีมีความหวัง
และสันติสุขได้ 

บนพื้นฐานของสมณสาส์นของสองฉบับน้ี พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้การประชุมเมื่อวันท่ี 14 

พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เรื่ องพันธสัญญาระดับโลกเรื่ องการศึกษาเป็นเครื่ องเตือนใจเราว่า 

“เช่นเดียวกับการเปล่ียนแปลงส าคัญแห่งยุคท่ีเราก าลังเผชิญอยู่น้ี การเปล่ียนแปลงท้ังหมด

เรียกร้องให้เราต้องพัฒนากระบวนการศึกษาเรียนรู้ และสร้าง “หมู่บ้านการศึกษา” (Village of 

Education ) ท่ีจะเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีเปิดรับทุกคนและมีมนุษยสัมพันธ์ (Network of 

Open and Human Relationships)  “หมู่บ้าน” น้ันควรมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ลงทุนอย่าง

สร้างสรรค์และเปน็โครงการระยะยาว เพื่อหล่อหลอมอบรมบุคคลท่ี “ใหเ้ต็มใจท างานรับใช้ชุมชน”   

เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2020  พระสันตะปาปาฟรงัซิสได้ทรงมี สมณสาส์นทางวีดิทัศน์อีกคร้ัง เน่ืองใน

การประชุมจัดโดยสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก เช้ือเชิญให้เราเร่ิมกระบวนการจัดเตรียม 

ปรึกษาหารือและวางแผนเพื่อท าพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา ท่ีอยู่บนหลักการส าคัญ 2 

ประการ ดังนี ้

1. พันธสัญญามีที่มาจากการเปิดรับผู้อื่นเป็นรากฐาน 

พระสันตะปาปาทรงขอเราให้มุ่งมั่นทุ่มเทกับพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา  พระองค์ไม่ได้

ทรงเสนอให้ด าเนินการด้านการศึกษาเพียงงานหน่ึงงานใด และไม่ได้ทรงเชิญชวนให้เราพัฒนา

เพียงแผนงานด้านหน่ึงด้านใดเท่าน้ัน แต่ทรงมุ่งเน้นท่ีพันธสัญญาด้านการศึกษา (Educational 

Covenant)  พระสันตะปาปาทรงเจาะจงใช้ถ้อยค าว่า พันธสัญญา (Compact) เพราะพระองค์มี

พระประสงค์ให้เราผูกพนัปฏิบัติพันธสญัญาน้ี  การผูกพันตามพันธสัญญาจ าเป็นต้องมีบุคคลต้ังแต่

สองคนข้ึนไปท่ีตกลงร่วมทุ่มเทท างานด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน  พันธสัญญา แสดงถึงการรวมพลัง

ท างานรับใช้ในแผนงานเดียวกัน 

ค าว่า “พันธสัญญา” ในธรรมประเพณีของคริสตชนด้ังเดิม ยังหมายถึงพันธะท่ีเกิดจากความรักท่ี

สถาปนาข้ึนระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์  ความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้า

ได้ทลายก าแพงท่ีขวางก้ันระหว่างผู้คน และสร้างสันติภาพข้ึนใหม่ (เทียบ อฟ 2:14-15)  พระ

สันตะปาปาทรงเชิญชวนเราให้มองหาเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางแห่งการศึกษา แทนท่ีจะเสนอ

โครงการให้เราปฏิบัติตาม พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้ร่วมกันสถาปนาพันธสัญญากับทุกคนให้

ตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคน และร่วมกันทุ่มเทในการหล่อหลอมอบรม

เยาวชนอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ เพื่อท าให้ชีวิตของพวกเขามีความหมาย   

2. การรวมภราดรภาพ (Fraternity) เขา้ไปในการศึกษา 

ภราดรภาพเป็นภาวะทางวัฒนธรรมท่ีรองรับและน าทางกระบวนทัศน์ในสมณสมัยของพระ

สันตะปาปาฟรังซิส  การรวมภราดรภาพเข้าไปในกระบวนการศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือน

การศึกษา ซึ่งท าโดยการพบปะกัน เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น พึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบต่าง ๆ 

บนพื้นฐานของความเป็นน้าหน่ึงใจเดียว เมตตาและเอ้ืออาทร  
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ต้ังแต่แรกเร่ิม ชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดข้ึนจากตัวตนของเราเองเท่าน้ัน ชีวิตเป็นสภาวะท่ีอยู่เหนือชาย

และหญิงแต่ละคน คือ ภราดรภาพของมนุษย์ ซึ่งท าให้เราตระหนักว่า  เราทุกคนต่างเป็นบุตรของ

พระบิดาเดียวกัน เราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน ได้รับกระแสเรียกให้ด าเนินชีวิตในความดีความงาม

และรับใช้ซึ่งกันและกัน (เทียบ ปฐก 4:9)   ภราดรภาพไม่ใช่เพียงหน้าท่ีพื้นฐานทางศีลธรรมเท่าน้ัน 

แต่เป็นอัตลักษณ์ของมนุษยชาติและของสิ่งสร้างท้ังมวล 

ในปัจจุบันน้ี  วัฒนธรรมท้ิงขว้าง (Throwaway Culture) ได้ฝังรากลึกและได้ปฏิเสธภราดรภาพอัน

เป็นองค์ประกอบส าคัญของมนุษยชาติคร้ังแล้วคร้ังเล่า  “หลายสิ่งหลายอย่างได้เปล่ียนแปลงไป 

เรามนุษยเ์องก็จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง  แต่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงจนท าให้เราขาดความตระหนักว่า 

เราต่างมีต้นก าเนิดร่วมกันของเรา เราเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน และเรามีอนาคตร่วมกันกับ 

ทุกคน” (LS 202)   

วันน้ี หลักการในการจัดต้ัง “หมู่บ้านการศึกษาระดับโลก” (Global Village of Education) เป็น

เหมือนจุดหมายปลายทางท่ีแท้จริงของกระบวนการด้านการศึกษา  การสมัครใจอุทิศตนรับใช้ผู้อ่ืน

ในภราดรภาพเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า  เราได้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ เราถูกสร้าง

ข้ึนมามิใช่เพียงเพื่อให้อยู่ “ร่วมกับผู้อ่ืน” แต่เพื่อให้ด าเนินชีวิต “เพื่อรับใช้ผู้อ่ืน” การพึ่งพากันและ

กันช่วยเราให้รอดพ้นและเสริมเพิ่มความบริบูรณ์ให้แก่กันและกัน   

ดังน้ัน จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามข้อพันธสัญญา จึงต้องเป็นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนด าเนินชีวิต

ร่วมกับผู้อ่ืน พึ่งพากันและกัน รับใช้ผู้อ่ืน และเสริมเพิ่มความบริบูรณ์ของกันและกัน 

 
 

พันธสัญญาในเรื่องการศึกษา 

พันธสัญญามีรากฐานจากแนวคิดส าคัญ 2 ประการ คือ 

1. เปิดรับทุกคน ทุกภาคส่วนให้เข้าผูกพัน ทุ่มเทท างานด้วยจุดหมาย

เดียวกัน เพื่อช่วยให้ชนรุ่นต่อไปสร้างอนาคตท่ีมคีวามหวังและสันติสขุได้ 

2. จัดการศึกษาบนรากฐานของภราดรภาพของมนุษย์ โดยการพบปะกัน 

เสวนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น พึ่งพากัน  ด้วยความเป็นหน่ึงเดียว 

เมตตา และเอ้ืออาทร 

การเปล่ียนแปลงน้ีมุ่งสร้าง “หมู่บ้านการศึกษาระดับโลก” ท่ีจะเป็นเครือข่าย

ความสัมพันธ์ท่ีเปิดรับทุกคนให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อหล่อหลอมบุคคลให้มี

ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน และรับใช้ผู้อ่ืน 

—  บันทึกของผูเ้รียบเรียง 
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บทที่ 2 
ความจ าเปน็ในการเปลี่ยนแปลง 

และความหมายของพนัธสัญญา 
 

ในสมณสาส์นทางวีดิทัศน์ GCE พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงช้ีให้เราเห็นและ

ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงและ “ร่วมกันมองให้ไกลออกไป” 

ความจ าเป็นท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงตามพันธสัญญาในเรื่องระบบการศึกษา

ของโลกสรุปได้ 4 ประการด้วยกัน  คือ 

1. ความเหลื่อมล ้าในโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยี 

วิกฤตการณ์โควิดได้เพิ่มความรวดเร็วและขยายความรุนแรงของปัญหาและความ

จ าเป็นในด้านต่าง ๆ ท้ังความห่วงใยเรื่องสุขภาวะ ความกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคม  แม้แต่ระบบการศึกษาท่ัวโลกก็ถูกกระทบในทุกระดับ  

ความพยายามในการการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ท าให้ความ

เหล่ือมล้าในโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยีปรากฎชัดเจนย่ิงข้ึน 

ข้อมูลสถิติท่ีหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ น้ี แสดงถึง 

“หายนะทางการศึกษา” แม้ว่าอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไป แต่ปรากฏว่ามีเด็ก ๆ 

ประมาณ 10 ล้านคนท่ีต้องถูกบังคับให้ออกจากระบบการศึกษา  เน่ืองจากวิกฤติ

เศรษฐกิจท่ีมีต้นเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า  สถานการณ์น้ีย่ิงซ้าเติม

ปัญหาความเหล่ือมล้าทางการศึกษาท่ีมีเด็กในวัยเรียนมากกว่า 250 ล้านคนไม่มี

โอกาสเข้าถึงกิจกรรมการศึกษาใด ๆ อยู่ก่อนแล้ว 

2. ความจ าเป็นที่ต้องการสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรมใหม่ 

เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีรุนแรงเช่นน้ี มาตรการท่ีจ าเป็นด้านสุขอนามัยอาจ

ไม่เพียงพอ  หากไม่ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรมใหม่

ข้ึน  เราพึงตระหนักมากข้ึนถึงความจ าเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Model) การ

พัฒนาของเราเพื่อสร้างหลักประกันว่า  ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จะได้รับความ

เคารพและปกป้อง การพัฒนาควรเร่ิมต้นจากการเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน

สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ และเช่ือมโยงสายสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ัวโลกในการดูแล

รักษาโลกอันเป็นบ้านของเราและเสริมสร้างสันติสุข   

การศึกษามีเป้าหมายเพื่อการปรับเปล่ียนชีวิต (Transformative) การให้การศึกษา

ในปัจจุบัน ต้องยอมเสี่ยงและยืนหยัดให้ได้ถึงการสร้างความหวังท่ีสามารถทะลาย

กรอบความคิดเรื่ อง ชี วิต ท่ีตกอ ยู่ภายใต้กฎแห่งความสัมพันธ์ เ ชิงสาเหตุ  

(Determinism) และโชคชะตา  (Fatalism) วิธีการแก้ปัญหาจึงไม่อาจท าไ ด้ 

อย่างลวก ๆ หรือใช้เพียงความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันแบบลม ๆ แล้ง ๆ  ด้วยการ 
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โน้มน้าวอย่างเห็นแก่ตัวของผู้มีอ านาจ หรือการยอมผ่อนตามอย่างผู้อ่อนแอให้กับอุดมการณ์ของ
นักอุดมคติท่ีอ้างว่าเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าได้ 

การจัดการศึกษาต้องเป็นกิจการแห่งความหวังเสมอ แต่ระบบการศึกษาของเราในขณะน้ีกลับมี

เพียงแต่ร่องรอยของการแทนท่ีความคิดเดิม ๆ   (Replacement) และการท าซ้า ๆ  เดิม (Repetition) 

ไม่สามารถเปิดขอบฟ้าให้กับความคิดใหม่ ๆ ไม่อาจสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างคนต่างรุ่น 

(Intergenerational Solidarity) และไม่อาจสร้ างคุณค่าแห่ งธรรมอันประเสริฐ  (Value of 

Transcendence) อันจะก่อให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ได้  เราก าลังล้มเหลวกับการเปล่ียนวิกฤต

ให้เป็นโอกาสในการสร้างระเบียบของสังคมโลกข้ึนใหม่ ในช่วงเวลาส าคัญของประวัติศาสตร์ ณ 

ขณะน้ี 

การศึกษาต้องเป็นยาสามัญท่ีจะใช้แก้พิษร้ายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม (Individualistic Culture) 

ซึ่งน าความเสื่อมถอยลงจนเกิดเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) ให้ความส าคัญกับการ

วางเฉย (Primacy of Indifference) เป็นล าดับแรก  อนาคตของเราต้องไม่เป็นอนาคตของการ

แบ่งแยกหรือการลดทอนความคิด จินตนาการ ความใส่ใจ การเสวนาและความเข้าใจอันดีซึ่งกัน

และกัน  สิ่งน้ีต้องไม่ใช่อนาคตของเรา 

การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมข้ึนใหม่ต้องใช้กระบวนการของการศึกษา  เพื่อสร้างกระบวนทัศน์

ใหม่ท่ีสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและปัญหาร่วมสมัยของโลก เพื่อท าความเข้าใจและ

แสวงหาค าตอบส าหรับความต้องการของชนทุกรุ่นทุกวัย  ด้วยวิถีทางน้ีเองจึงจะเอ้ือต่อความ

เจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติท้ังในปัจจุบันและในอนาคต  

3. ความจ าเป็นในการรับฟังเสียงของเยาวชน 

การท าพันธสัญญาระดับโลกเกี่ยวกับการศึกษา ต้องท าเพื่อและร่วมกับชนรุ่นใหม่  เราต้องเปิดใจ

รับฟังเสียงของบรรดาเยาวชน เสียงน้ีจะเปิดตาเราให้มองเห็นความเร่งด่วนและโอกาสอันน่า

ต่ืนเต้นท่ีจะร้ือฟื้ นการศึกษาข้ึนใหม่ การศึกษาแบบท่ีจะไม่ถูกให้เบือนหน้าหนี จะไม่สนับสนุน

ความอยุติธรรมในสังคม การละเมิดสิทธิ ความยากไร้ต่าง ๆ และการสูญเสียชีวิตของผู้คนอย่าง 

ไร้ค่า  

ความเหงาโดดเด่ียวและความไม่แน่นอนของอนาคตส่งผลให้บรรดาเยาวชนสิ้นหวัง ติดยาเสพติด 

ก้าวร้าวรุนแรง ใช้วาจาสร้างความเกลียดชังและกล่ันแกล้งรังแกกัน  กระบวนการศึกษาจึงต้องอยู่

บนพื้นฐานท่ีจะไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์ ปรากฏการณ์คู่แต่งงานเด็ก

และทหารเด็ก และโศกนาฎกรรมของการค้าเด็กเป็นทาส   การจัดกระบวนการศึกษาท่ีครบครัน

ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์น้ี 

ความจ าเป็นน้ีเรียกร้องการทุ่มเทอุทิศตนจากทุกภาคส่วน ท้ังจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย ศาสนา รัฐบาลและมนุษย์ท้ังมวลในการหล่อหลอมเด็กชายหญิงให้มีโอกาสเติบโต

อย่างมีวุฒิภาวะ  
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4. การศึกษาที่ผิวเผินและใช้ทางลัด 

เราจ าเป็นต้องมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ท่ีจะสลัดท้ิงซึ่ง (1) การศึกษาท่ีผิวเผินและใช้ทาง

ลัดท่ีมีอยู่มากมาย (2) การศึกษาท่ีมุ่งแสวงหาประโยชน์หรือการมุ่งสร้างเพียงความสามารถในการ

แสวงหาประโยชน์  (3) การศึกษาท่ีอิงกับผลสอบและผลการประเมินตามแบบมาตรฐานตามระบบ

ระเบียบของราชการ และ (4) การศึกษาแบบท่ีท าให้เราสับสนระหว่างการให้ศึกษากับการออก

ค าสั่งให้ปฏิบัติตามซึ่งจะจบลงด้วยการลดคุณค่าวัฒนธรรมของเราจนในท่ีสุดจะไม่เหลืออะไรเลย 

การประเมินคุณค่าของการจัดการศึกษาต้องไม่ข้ึนอยู่ท่ีผลการสอบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว  แต่

วัดจากความสามารถในการสร้างการปรับเปล่ียนจิตใจของผู้คนในสังคมและช่วยก่อให้เกิด

วัฒนธรรมใหม่  โลกใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม  เราได้รับกระแสเรียกให้เรียนรู้ท่ีจะสร้างโลกใหม่น้ี

ข้ึนมา   สิ่งน้ีเก่ียวข้องในทุกแง่มุมของมนุษยชาติ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับของชุมชน  

สิ่งท่ีเราควรท า คือ การสืบทอดวัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมท่ีหลากหลาย  

เราต้องท างานด้วยจิตส านึกท่ีจะเอาชนะการแตกแยกเป็นเศษเสี้ยว และความขัดแย้งท่ีพวกเราทุก

คนสร้างข้ึน  เราต้องกล้าท่ีจะฟื้ นฟูสายสัมพันธ์ข้ึนใหม่เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกัน

และมีความเข้าใจเดียวกันในเรื่องภราดรภาพ (Fraternity)   

 
ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง 

1. ความเหล่ือมล้าในโอกาสทางการศึกษาและเข้าถึงเทคโนโลยีขยาย

กว้างข้ึน ซึ่งรุนแรงข้ึนเน่ืองจากวิกฤตการณ์โควิด 

2. ความจ าเป็นต้องสร้างรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ ท่ีแก้พิษร้ายของ

วัฒนธรรมปัจเจกนิยม ซึ่งท าให้เกิดค่านิยมเห็นแก่ตัวเองและการวางเฉย 

3. ความจ าเป็นในการฟังเสียงของเยาวชนท่ีจะสะท้อนถึงความโดดเด่ียว

และความไม่มั่นใจในอนาคต เพื่อให้เขากลับมามีความหวัง กระบวน

การศึกษาเพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์ การใช้

แรงงานเด็กและขายเด็ก ทาสเด็ก 

4. การสลัดท้ิงซึ่งระบบการศึกษาท่ีผิวเผินและใช้ทางลัด และท่ีข้ึนอยู่กับ

ผลการสอบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว                 

—  บันทึกของผูเ้รียบเรียง 
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บทที่ 3 ข้อพันธสญัญาของทุกคนร่วมกัน 
 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เราทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิง  บรรดาชายหญิงใน

แวดวงวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการกีฬา ศิลปิน นักสื่อสารมวลชนในทุกมุมโลก

ให้ร่วมกันสนับสนุนพันธสัญญาน้ี และส่งเสริมด้วยการเป็นประจักษ์พยานและการ

กระท าท่ีจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน สันติสุข ความยุติธรรม 

ความงดงาม การเคารพและภราดรภาพ  

“เราไม่ควรคาดหวังให้ผู้มีอ านาจปกครองต้องท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรา เพราะน่ัน

น่าจะเป็นความคิดแบบเด็ก ๆ   เรามีพื้นท่ีความรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างและท า

ให้เกิดกระบวนการและการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ขอให้พวกเรามีส่วนร่วมอย่างแข็ง

ขันในการฟื้ นฟูและช่วยเหลือสังคมท่ีก าลังเผชิญกับความทุกข์ยาก  ทุกวันน้ี  เรามี

โอกาสมากมายท่ีจะแสดงถึงความเป็นพี่น้องท่ีมีกันมาต้ังแต่ก าเนิดเช่นเดียวกับชาว

สะมาเรียผู้ใจดี  ท่ีแบกรับความเจ็บปวดจากความทุกข์ยากของผู้อ่ืน แทนท่ีจะย่ัวยุ

ให้เกิดความเกลียดชังและความเคืองแค้นมากข้ึน (“สมณสาส์น ฯ “ทุกคนเป็นพี่น้อง

กัน” - Fratelli Tutti, 77) 

 ความสามารถในการสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวกันเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับ

สังคมทุกวันน้ี เราทุกคนสามารถท างานเพื่อให้การสนองตอบอยา่งมีความหมาย  อัน

จะท าให้ความหลากหลายถูกผสมผสานให้เข้ากันด้วยวิธีการต่าง ๆ จนน าไปสู่

ประโยชน์ส่วนรวมในสังคม  (Common Good)  

1. ข้อพันธสัญญาร่วมกันและร่วมกับผู้อื่น 

ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นท่ีกล่าวมาท่ีจะต้องท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง พระ

สันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงเชิญชวนให้เราสร้างและผูกพันตนเองกับข้อพันธสัญญา

ร่วมกันและร่วมกับผู้อ่ืน 7 ประการ ดังนี ้

หนึ่ง  ให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษา
ทุกแบบ ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ 

ความงดงามและเอกลักษณ์ และความสามารถในการสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสงัคม

รอบตัวเขา ในขณะเดียวกัน  สอนพวกเขาให้ปฏิเสธวิถีชีวิตท่ีสนันสนุนให้เกิดการ

แพร่กระจายของวัฒนธรรมท้ิงขว้าง (Throwaway Culture)  

สอง  รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน ผู้ท่ีเราจะส่งต่อคุณค่าและความรู้  เพื่อ
ร่วมกันสร้างอนาคตท่ีเปี่ ยมด้วยความยุติธรรม สันติสุขและชีวิตท่ีมีศักด์ิศรีส าหรับ

ทุกคน  



  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย | 10  

สาม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหญิงได้เข้าร่วมอย่างเต็มท่ีในระบบการศึกษา 

สี ่  ให้ครอบครัวเป็นสถานท่ีแห่งแรกและแห่งส าคัญท่ีสุดของการศึกษา 

ห้า   ให้ความรู้และรับการเรียนรู้ถึงความจ าเป็นของการยอมรับและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิด

ใจให้กับผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ   

หก   มุ่งมั่นค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการท าความเข้าใจเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเติบโตและ

ความก้าวหน้าท่ียืนหยัดอย่างแท้จริงเพื่อรับใช้มนุษย์และครอบครัวมนุษย์ท้ังมวลในบริบทของ

ระบบนิเวศแบบองค์รวม   

เจ็ด  พิทักษ์คุ้มครองและสร้างเสริมโลกให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน ปกป้องบ้านจากการล้าง

ผลาญทรัพยากร ด าเนินชีวิตท่ีมีจิตส านึกมากข้ึนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและให้ความเคารพต่อ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการของการให้แนวคิดเร่ิมต้นจากท้องถ่ิน (Subsidiarity) ความ

เป็นหน่ึงเดียวกัน และเศรษฐกิจหมุนเวียน  

2. เป้าหมายคือการทุ่มเทด้านการศึกษา 

หลักค าสอนด้านสังคมต้องอ้างอิงและได้รับแรงบันดาลใจจากการเผยแสดงพระวาจาของพระเจ้า

และหลักมนุษยนิยมแบบคริสต์ (Christian Humanism) เพื่อสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคงและเป็นแหล่ง

ความรู้ท่ีส าคัญอันจะก่อให้เกิดการไตร่ตรองแยกแยะถึงวิถีทางท่ีต้องปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในปัจจุบัน  

เป้าหมายของการทุ่มเททางด้านการศึกษาต้ังอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีมี

มนุษยธรรมและเปิดกว้าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

สอดคล้องกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และจิตตารมณ์แห่งการรักกันฉันพี่น้อง  ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้อง

มองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและความหวัง  ขอให้เราได้รับการหนุนน าใจด้วย

ความเช่ือมั่นว่าการศึกษาเปน็เมล็ดพนัธุ์แห่งความหวัง คือ ความหวังแห่งสันติสุขและความยุติธรรม 

ความหวังแห่งความงดงามและความดีงาม และความหวังแห่งความสมัครสมานกลมเกลียวกันใน

สังคม    

ท้ายท่ีสุด พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนเราว่า 

 “เราทกุคนต้องก้าวไปข้างหน้า เราทกุคนไปด้วยกัน แต่ละคนก้าวไปอย่างท่ีเราเปน็ แต่มอง

ไปข้างหน้าเสมอเพื่อสร้างอารยธรรมแห่งการปรองดองและความเป็นหน่ึงเดียวกัน ซึ่งจะไม่ม ี

ท่ีว่างส าหรับการแพร่ระบาดของวัฒนธรรมท้ิงขว้างอีกต่อไป  

พ่อขอขอบใจทุกคน”  
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ข้อพันธสัญญา 

ข้อพันธสัญญาเพื่อเปล่ียนแปลงการศึกษา มี 7 ประการ คือ 

1. ให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกรูปแบบ 

2. รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตท่ียุติธรรม สันติ

สุขและทุกคนมีศักด์ิศรี 

3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหญิงเข้าถึงการศึกษาได้ 

4. ให้ครอบครัวเป็นสถานท่ีแรกและส าคัญท่ีสุดของการศึกษา 

5. เปิดใจให้กับผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ 

6. มุ่งค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษา อย่างมีบูรณาการและเป็นองค์รวม 

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับระบบนิเวศ 

7. พิทักษ์คุ้มครองและเสริมสร้างโลกให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน 

ด้วยความเช่ือมั่นว่า การศึกษาจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง คือ 

ความหวังแห่งสันติสุขและความยุติธรรม ความหวังแห่งความงดงามและความ

ดีงาม ความหวังแห่งความสมัครสมานกลมเกลียวกันในสังคม 

  — บันทึกของผูเ้รียบเรียง           
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บทที่ 4 
ข้อพันธสญัญา:  

ความหมาย คุณค่า และค าแนะน า 
 

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกได้ประกาศ Instrumentum Laboris on Global 

Compact on Education เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเพิ่มเติมและท าให้เห็น

เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนในสมณสาส์นทางวิดีทัศน์ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ใน 3 

ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นแรก   ช้ีแจงให้เห็นถึงความเป็นมาและความหมายของพันธสัญญาระดับ

โลก เพื่อเปล่ียนแปลงระบบการศึกษา ดังท่ีได้น ามาขยายความไว้ในบทน าของ

เอกสารนี้ข้างต้น 

ประเด็นที่สอง   ขยายความในข้อพันธสัญญาท่ีเรียกร้องเพื่อน าไปปฏิบัติให้เกิดผล 

ประเด็นที่สาม   น าเสนอวิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ของการศึกษาท่ี

จะเปล่ียนแปลงไป 

เอกสารน้ีได้ประมวลน าเสนอประเด็นแรก ความเป็นมาและความหมายของพันธ

สัญญาไว้ในบทท่ี 1 เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้น ในบทน้ีจะประมวลและน าเสนอ

เน้ือหาในประเด็นท่ี 2  และประเด็นท่ี 3 ตามล าดับ 

1. ข้อพันธสัญญา: ความหมาย คุณค่า และค าแนะน า 

GCE น าเสนอข้อพันธสัญญาไว้ 7 ประการ Instrumentum Laboris ได้น าเสนอ

ความเข้าใจเพิ่มเติมและแนวทางไปสู่การปฏิบัติตามข้อพันธสัญญาแต่ละข้อ 

Vademecum on Global Compact on Education อธิบายเพิ่ ม เ ติม ถึงคุณค่า 

(Values) ของข้อพันธสัญญา 7 ประการและให้ค าแนะน าแก่นักการศึกษาในการน า

ข้อพันธสัญญาแต่ละข้อไปปฏิบัติ 

ข้อพันธสัญญาที่ 1   

ให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการจัดการศกึษาทกุแบบ 

ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ ความ

งดงามและเอกลักษณ์ (Uniqueness) และความสามารถในการสานสัมพันธ์กับ

ผู้ อ่ืนและสังคมรอบตัวเขา ในขณะเดียวกัน  สอนพวกเขาให้ปฏิเสธวิถีชีวิต

ที่สนันสนุนให้เกิดการแพรก่ระจายของวัฒนธรรมท้ิงขว้าง (Throwaway Culture)  

Instrumentum Laboris ได้ช้ีให้น าเสนอแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ของเราข้ึน

ใหม่ เพื่อให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
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การสรา้งอัตลักษณ์ของเราขึ้นใหม ่(Rebuilding Our Identity) 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้เน้นถึงความส าคัญย่ิงข้ึนของปัญหาท่ีท าให้คนหนุ่มสาวมีความ

ทุกข์ยากล าบาก ความเป็นตัวตนท่ีแปลกแยก แตกเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ  (Fragmented Identities) อัน

เป็นอุปสรรคในการสร้างของตัวตนของมนุษย์ให้เป็นหน่ึงเดียวในรูปแบบท่ีชัดเจน (Unified 

Vision)  

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงสะท้อนถึงปัญหาน้ีในสมณสาส์น Laudato Sì ว่า  “วัฒนธรรมท้ิง

ขว้างท าให้มนุษย์ท่ีถูกทอดท้ิงกันมากข้ึน เช่นเดียวกับท้ิงสิ่งของต่าง ๆ” (LS 22)  คนชราและเด็ก

เป็นกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้าง ด้วยแนวคิดของสังคมบริโภค

นิยม คนชราถูกทอดท้ิงเพราะพวกเขาไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อีกต่อไป ส่วนเด็ก ๆ ถูกทอดท้ิง

เพราะพวกเขายังไม่สามารถสร้างผลผลิตได้  

ในความจริง  สังคมท่ีทอดท้ิงคนชราปฏิเสธการยอมรับอดีต  การทอดท้ิงผู้สูงอายุผู้เป็นปัญญา

ญาณของชุมชน (Wisdom) เป็นการทอดท้ิงความทรงจ าและรากเหง้าของตนเอง  ในอีกด้านหน่ึง 

การทอดท้ิงเด็ก ๆ เผยให้เห็นถึงการขาดความหวัง ขาดวิสัยทัศน์ต่ออนาคต เพราะเด็ก ๆ สอนให้

เรารู้จักมองความเป็นจริงด้วยสายตาท่ีไว้วางใจและบริสุทธิ์ใจ  

ปัจจุบันย่อมว่างเปล่าปราศจากอดีตและอนาคตฉันใด ความเป็นตัวตนของเราย่อมว่างเปล่าเมื่อ

ปราศจากผู้อ่ืนฉันน้ัน เน่ืองจากขาดท้ังความทรงจ าในอดีตและมุมมองต่ออนาคต (Memory and 

Perspective)  หนุ่มสาวสมัยน้ีจึงมีจิตวิญญาณท่ีว่างเปล่าและปราศจากความหวัง พวกเขาเผชิญ

กับความไม่มั่นคงและความไร้เสถียรภาพทางจิตใจ   

ดังน้ัน เราจึงจ าเป็นต้องหล่อหลอมอบรมแต่ละบุคคลให้สามารถสร้างความเช่ือมโยงของความทรง

จ าในอดีตกับความหวังต่ออนาคตท่ีได้ขาดหายไปให้กับข้ึนมาใหม่   เยาวชนต้องตระหนักถึง

รากเหง้าของตนและเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ อีกท้ัง เรียนรู้ท่ีจะสร้างอัตลักษณ์ของการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ในสมัยเดียวกันท่ีสงบสุขให้กลับข้ึนมาใหม ่
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Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธสัญญาประการท่ี 1  

ให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกรูปแบบ ดังนี้  

คณุค่า 

1. เคารพและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เช้ือ

ชาติ ศาสนา อุดมการณ์ สถานะทางสังคม และอ่ืน ๆ 

2. จัดการศึกษาเพื่อหล่อหลอมอบรมอย่างครบครัน ให้คุณค่ากับทุกมิติของความ

เป็นมนุษย ์

3. ปกป้องคุ้มครองสิทธิพื้นฐานสากลอันมิอาจลิดรอนได้ของทุกคน 

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 สร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อให้สมาชิกทุกคนของสถาบัน/องค์กรของเราสามารถ

เข้าถึงและได้รับความรู้ถึงกฎบัตรสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

 สร้างหลักประกันในการมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่สมาชิกทุกคนในสถาบัน/

องค์กรของเรา โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ และสถานะ

ทางสังคม 

 ดูแลเอาใจใส่ต่อสมาชิกแต่ละคนของสถาบัน/องค์กรของเรา โดยใส่ใจเป็นพิเศษ

ต่อผู้เปราะบางท่ีสุด โดยมอบการหล่อหลอมอบรมท่ีครบครัน ให้คุณค่ากับทุกมิติ

ของความเป็นมนุษย์ รวมถึงมิติด้านจิตวิญญาณ  
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ข้อพันธสัญญาที่ 2 และ 3    

รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน ผู้ที่เราจะส่งต่อคุณค่าและความรู้เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่

เปี่ ยมด้วยความยุติธรรม สันติสุขและชีวิตท่ีมีศักด์ิศรีส าหรับทุกคน และ ส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนหญิงได้เข้ารว่มอยา่งเต็มที่ในระบบการศกึษา 

Instrumentum Laboris ได้ย้าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องเสวนากับเยาวชนในการจัดการศึกษาให้แก่

พวกเขา เพื่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างวัยท่ีต่างกัน 

ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างวัย (Intergenerational Solidarity) 

ปัญหาการแตกแยกของบุคคลต่างรุ่นกันเป็นปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมท่ีรุนแรงและต้องแก้ไข

ด้วยการจัดการศึกษาท่ีต้องเร่ิมต้นการเสวนาอย่างจริงใจและแท้จริงกับเยาวชน  พวกเขาท าให้เรา

ตระหนักได้ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันกับรุ่นวัยซึ่งได้ขาดหายไป 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาน้ี  ประชากรในหลายภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มท่ีจะหมกมุ่นกับ

ตนเอง เพราะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับ และมองโลกด้วยทัศนคติท่ีคับ

แคบลง อันน าไปสู่การไม่สนใจใยดีผู้สูงอายุและไม่ต้อนรับทารกเกิดใหม่อีกต่อไป   

การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของวัฒนธรรมท่ีหมกมุ่นอยู่กับอ านาจควบคุมของมนุษย์ ท้ังในระดับ

ปัจเจกบุคคลและระดับเผ่าพันธุ์ บางคนไปไกลถึงข้ันบูชาตนเอง (Egolatry) การบูชาตนเองน้ีเอง

ท าให้เกิดรอยร้าวท้ังหลายท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมการศึกษาของเราในทุกระดับ  

แนวคิดการบูชาตนเองท าให้มนุษย์เพ่งมองแต่ตนเองในกระจกเงาอยู่ตลอดเวลา จนไม่สามารถ

ถอดสายตาออกไปจากตนเองและหันไปมองผู้อ่ืนและโลกรอบตัวได้ การบูชาตนเองเช่นน้ีน าไปสู่

ช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างชนชาติและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ระหว่างคนจนกับคนรวย ระหว่าง

ชายกับหญิง ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม ระหว่างมนุษยชาติกับโลก  

เพราะฉะน้ัน รูปแบบของการศึกษาท่ีต้องการในปัจจุบันน้ีต้องสามารถเผชิญหน้ากับ “การบูชา

ตนเอง” ในรูปแบบใหม่น้ี และสามารถสรรหาค าอธิบายท่ีถูกต้องของกระแสเรียกของมนุษย์ท่ีมีต่อ

ปลายทางของการเรียกให้มีความแปลกใหม่ ค าว่า “ร่วมกัน” (Together) คือ ค าท่ีจะปกป้องและ

ท าให้หลุดพ้นและท าให้ทุกสิ่งส าเร็จลุล่วงไป 
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Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธสัญญาประการท่ี 2 รับ

ฟังเสียงของเด็กและเยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตท่ียุติธรรม สันติสุขและทุกคนมี

ศักด์ิศรี ดังนี้  

คณุค่า 

1. รับฟังเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน เพื่อให้พวกเขาเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการศกึษา 

โดยเจาะความสนใจเฉพาะไปยังผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ (“ไม่ใช่ผู้เรียนท่ี

ต้องปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียน แต่เป็นโรงเรียนท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียน”) 

2. เด็ก วัยรุ่น และเยาวชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความเคารพอย่างสูงสุดและได้รับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

3. สร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด การลง

มือท า และจิตใจ (“การจัดการศึกษาให้แก่เด็กต้องได้รับความร่วมมือจากท้ัง

หมู่บ้าน”)  

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 ส่งเสริมการมอบพลังอ านาจ (Empower) ให้แก่ผู้เรียนและเยาวชน และให้การ

ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา 

 ด าเนินการให้ผู้แทนนักเรียนมีส่วนร่วมในคณะท างานให้ค าแนะน าหรือตัดสินใจ

ของสถาบัน/องค์กรท่ีเขาสังกัด 

 สร้างชุมชนการศึกษาท่ีเปิดกว้าง โดยมุ่งความสนใจโดยเฉพาะกับผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ 

 ประณามการขาดความเคารพและการแสวงหาประโยชน์จากผู้เยาว์ในทุกรูปแบบ 

Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธสัญญาประการท่ี 3 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหญิงเข้าถึงการศึกษาได้ ดังนี ้

คณุค่า 

1. ยอมรับว่าผู้ชายและผู้หญิงต่างมีสทิธ ิศักด์ิศรี และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

2. เปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบการศึกษาเพิ่มข้ึน โดยก าหนด

นโยบายท่ีเป็นรูปธรรมในการเปิดโอกาส 

3. เปิดช่องทางให้ผู้หญิงเข้าร่วมในหน่วยงานท่ีมีอ านาจตัดสินใจตามกฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 ด าเนินการเท่าท่ีเป็นไปได้ให้จ านวนของผู้ชายและผู้หญิงในสถาบัน/องค์กร

ของเรามีสัดส่วนเท่า ๆ กัน 

 สนับสนุนต่อนโยบายท่ีให้ผู้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 

 สร้างหลักประกันให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในหน่วยงานด้านการบริหาร การสอน 

การปกครองในสถาบัน/องค์กรของเรา 

 ประณามการแบ่งแยกกีดกันและการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงในทุกรูปแบบ 
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ข้อพันธสัญญาที่ 4 และ 5   

 ให้ครอบครัวเป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งส าคัญที่สุดของการศึกษา และให้ความรู้และรับการ

เรยีนรูถึ้งความจ าเป็นของการยอมรบัและโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปิดใจ 

Instrumentum Laboris เน้นว่า เยาวชนในปัจจุบันใช้เวลากับเทคโนโลยีมากกว่าความสัมพันธ์ท่ี

แท้จริงกับครอบครัว และบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาจึงต้องกลับมาท่ีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

ด้วยกัน เร่ิมต้นจากครอบครัว สู่การเปิดใจยอมรับผู้อ่ืน 

เวลาที่ใชกั้บการศกึษาและเทคโนโลยี (Educated and Technological Times) 

กระแสโลกาภิวัตน์ของโลกท าให้เราเป็นเพื่อนบ้านกัน แต่กลับไม่ได้ท าให้เราเป็นพี่น้องกัน การใช้

และการจัดการโลกดิจิทัลก่อให้เกิดความท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อการจัดการศึกษา  เพราะ

ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงของกิจกรรมของมนุษย์เกิดข้ึนแบบรวดเร็วต่อเน่ือง แต่จังหวะ

วิวัฒนาการทางชีววิทยาตามธรรมชาติเป็นแบบเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไป 

ชนรุ่นใหม่ถูกบีบบังคับให้ด าเนินชีวิตท่ามกลางภาวะขัดแย้งนี้ กล่าวคือเวลาท่ีใช้ไปกับการเรียนรู้ท่ี

ลึกซึ้ง เวลาท่ีใช้กับการเจริญชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะน้ัน ช่างเช่ืองช้ามากหากเทียบกับจังหวะของการ

ตอบสนองแบบทันทีของอินเทอร์เน็ต  ชนรุ่นใหม่มักถามว่า ท าไมฉันได้สิ่งท่ีต้องการด้วยการกด

เพียง “คลิก” เดียว แต่ฉันกลับไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีส าคัญและ

รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วแบบเดียวกัน ?  สิ่งน้ีจึงท าให้ชนรุ่นใหม่รู้สึกคับข้องใจต่อความภูมิใจใน

ตนเองและรู้จักตนเองในระดับต่า   

อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมก าลังเปล่ียนความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์รวมถึงภายในครอบครัวอย่างถึง

รากถึงแก่น และเปล่ียนแปลงความปรารถนาในการพัฒนาความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล อัน

ส่งผลกระทบต่อความสมรรถภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ความทรงจ า ความคิดสร้างสรรค์ หรือ

สมรรถภาพในการเพ่งความสนใจและการไตร่ตรองทบทวนความคิด 

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงย้าเตือนอยู่เสมอถึงสิ่งท่ีต้องปลูกฝัง คือ การรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ 

(Discernment)  เราต้องถ่ายทอดทัศนคติน้ีให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ด้วยการศึกษาในรูปแบบท่ีต้องไม่

กลัวความสลับซับซ้อนของความจริง และต้องมุ่งมั่นให้ผู้เรียนทุกคนให้สามารถด าเนินชีวิตใน

ท่ามกลางความสลับซับซ้อนน้ีได้ เราต้องท าให้การจัดการศึกษา “มีความเป็นมนุษย์” มากข้ึน โดย

ตระหนักว่าเคร่ืองมือทุกชนิดจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้ท่ีใช้เคร่ืองมือน้ัน 
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Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธ

สัญญาประการท่ี 4 ให้ครอบครัวเป็นสถานท่ีแรกและส าคัญท่ีสุดของ

การศึกษา ดังนี้  

คณุค่า 

1. ให้ความส าคัญกับครอบครัวในการจัดการศึกษาแก่เด็ก ๆ 

2. ให้มีตัวแทนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจ 

3. ส่งเสริมนโยบายท่ีเป็นมิตรกับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงครอบครัว

ท่ีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษาใน

สถาบัน/องค์กรของท่านอยู่เสมอ 

 ด าเนินการให้มีตัวแทนของครอบครัวในหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาหรือ

ตัดสินใจของสถาบัน/องค์กรของเรา 

 สร้างข้อตกลงด้านการศึกษาของชุมชนระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน 

 ส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ปกครองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธ

สัญญาประการท่ี 5 เปิดใจให้กับผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ ดังนี ้

คณุค่า 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้การเปิดใจและการพบปะกับผู้อ่ืน 

2. เปิดใจต้อนรับและการผนวกรวมผู้เปราะบางและคนชายขอบด้วย

นโยบายเปิดรับทุกคน 

3. เอาชนะวัฒนธรรมท้ิงขว้างด้วยโครงการท่ีให้ทุกคนมีส่วนร่วม     

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 ส่งเสริมแผนงานสร้างการต่ืนรู้ในมุมมองระหว่างวัฒนธรรมและ 

ศาสนสัมพันธ์ 

 เปิดใจต้อนรับผู้เรียนและผู้คนจากประเทศอ่ืน ๆ เข้าสู่สถาบัน/องค์กร

ของเรา (ความเป็นสากล) 

 ริเร่ิมโครงการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมุ่งสร้างสังคมโลกท่ี

เป็นพี่น้องกันและเป็นมิตรมากข้ึน 
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ข้อพันธสัญญาที่ 6   

มุ่งมั่นค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการท าความเข้าใจเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเติบโตและ

ความก้าวหน้าที่ยืนหยัดอย่างแท้จริงเพื่อรับใช้มนุษย์และครอบครัวมนุษย์ท้ังมวลในบริบทของ

ระบบนิเวศองค์รวม   

Instrumentum Laboris ชวนเราให้กลับมาท่ีพื้นฐานการเรียนรู้ของมนุษย์ท่ีเหมือนเด็กเล็ก ๆ ด้วย

ความอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู้จากการต้ังค าถาม 

เรยีนรูโ้ดยการต้ังค าถาม (Educating the question) 

ในปัจจุบันน้ี เรามักถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งเร้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมาย จนท า

ให้การเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตในความน่ิงเงียบได้ยาก เด็กและเยาวชนก็เช่นเดียวกัน  พวกเขา

ต้องการเวลาและพื้นท่ี (Time and Space) เพื่อเข้าใจกับความปรารถนาและเผชิญกับความกลัว

ของตนเอง แต่เวลาและพื้นท่ีกลับถูกอัดแน่นไปด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดึงดูดใจและต่อเน่ือง ล่อใจเขา 

กินเวลาของเขาตลอดท้ังวัน  จริงอยู่ ปฏิสัมพันธ์น้ีอาจเสริมสร้างสมรรถภาพในการใช้เหตุผลด้าน

คิดค านวณ ในการใช้ เครื่ องมือและ ด้านเทคนิค (Calculating, Instrumental, Technical 

Rationality) แต่น่ันคือ การใช้เหตุผลในลักษณะ “อย่างไร” (How) เท่าน้ัน แต่ไม่ได้เสริมสร้าง

สมรรถภาพในการใช้เหตุผลเพื่อสนองตอบต่อความหมายท่ีลึกซึ้งของสิ่งของและชีวิต อันได้แก่ 

การใช้เหตุผลในลักษณะ “ท าไม” (Why) เยาวชนก าลังเผชิญกับความอัตคัดขัดสนของปัจจัย

ภายใน (Dearth of Interiority) ซึ่งท าให้เขาหยุดพักน่ิง ไตร่ตรอง รับฟังตนเองและรับฟังผู้อ่ืนได้

ยากย่ิงข้ึน ความหลากหลายและความรวดเร็วของสิ่งเร้าดิจิทัลมักจะ “น าไปสู่การสูญเสียความเข้าใจ

เร่ืององค์รวม ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างสิ่งต่าง ๆ รวมท้ังสูญเสียการมองในมุมกว้าง” (LS 110)    

การจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของเราต้องมุ่งความสนใจไปยังการต้ังค าถาม (Educating the 

Questions) ซึ่งส าคัญมากกว่าการให้ค าตอบ ต้องให้เวลาและพื้นท่ีในการต้ังค าถามและก าหนดสิ่ง

ท่ีปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ให้ลึกซึ้งในเร่ืองท่ีอยู่ในหัวใจของเขา เพื่อปลุกพวกเขาให้มีความสัมพันธ์ท่ี

เติมเต็มตนเองด้วยการค้นหาค าตอบ พวกเขาจะเข้าใจถึงความหมายท่ีแท้จริงของการมีตัวตนของ

สิ่งต่าง ๆ และการมีตัวตนของเขาเอง รู้จักตนเองและรักพระเจ้า 
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Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธสัญญาประการ 

ท่ี 6 มุ่งค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการศึกษา อย่างมีบูรณาการและเป็นองค์รวม โดย

เฉพาะท่ีเดียวกับระบบนิเวศ ดังนี ้

คณุค่า 

1. รื้ อฟื้ นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเติบโต และ

ความก้าวหน้าในมุมมองของการเปิดช่องให้มีส่วนร่วม 

2. พัฒนาอย่างย่ังยืนและความมุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์ร่วมกันผ่านทาง 

“พันธสัญญาทางสังคม” 

3. ทุ่มเทพละก าลังของเราอย่างสุดก าลังกับการศึกษาเพื่อให้บริการแก่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง การเติบโต และ

ความก้าวหน้าในสถาบัน/องค์กรของเราด้วยแนวคิดท่ีเป็นนวัตกรรมและ

เปิดช่องให้มีส่วนร่วม ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ 

 เสนอการศึกษาท่ีครบครันท่ีให้ เสริมสร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม 

ประชาธิปไตย การเมือง ความยุติธรรม ความเสมอภาค ภราดรภาพ และ

สันติภาพ 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ของสถาบัน/องค์กรของ

เราใหม่ เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผู้เต็มใจท างานให้บริการชุมชน 
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ข้อพันธสัญญาที่ 7   

พิทักษ์  คุ้มครองและสร้างเสริมโลกให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ร่วมกัน ปกป้องบ้านจากการล้างผลาญ

ทรัพยากร ด าเนินชีวิตที่มีจิตส านึกมากขึ้นโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและให้ความเคารพต่อ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตามหลักการของการให้แนวคิดเริ่มต้นจากท้องถ่ิน (Subsidiarity) 

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และเศรษฐกิจหมนุเวียน  

Instrumentum Laboris ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีต้องมี

อย่างแน่นแฟ้น เราต้องจัดการศึกษาอย่างมีระบบและมีบูรณภาพเพราะทุกอย่างเช่ือมโยงกัน  

ทุกอย่างสัมพันธ์กัน 

วิกฤติด้านส่ิงแวดล้อมเป็นวิกฤติเชงิสัมพันธ์  

(The Environmental Crisis as A Relational Crisis) 

สมณสาส์น Laudato Sì ย้าให้เราพิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความสัมพันธ์

โดยแท้จริง ป้องกันไม่ให้เราแยกธรรมชาติออกจากตัวเรา หรือคิดว่าธรรมชาติเป็นเพียงสิ่งรอบ

ข้างชีวิตเท่าน้ัน ความจริงคือ เราเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เรารวมอยู่ในธรรมชาติ และเรามี

ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติอยู่เสมอ 

มนุษย์กับธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ต่างเช่ือมโยงอย่างไม่ขาดสายกับบริบททาง

สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม เพราะสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติ

ต่างเสื่อมถอยลงพร้อม ๆ กัน  เราไม่สามารถต่อสู้กับความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

เหมาะสม หากเราไม่ใส่ใจในสาเหตุของความเสื่อมถอยของมนุษย์และสังคม 

ในอีกนัยหน่ึงท่ีเหมาะสมกับเพื่อนบ้าน เรามีหน้าท่ีต้องใส่ใจและปกป้องความสัมพันธ์น้ี  การ

ละเลยในความรับผิดชอบท่ีจะบ่มเพาะและรักษาความสัมพันธ์ ได้ท าลายความสัมพันธ์ภายในกับ

ตัวเอง กับผู้อ่ืน กับพระเจ้า และกับแผ่นดิน (LS 70)  แน่นอนว่า  เราจ าเป็นต้องจัดการศึกษาด้าน

นิเวศวิทยาอย่างครบสมบูรณ์ (Integral Ecological Education)  กล่าวคือ เราจะต้องฟื้ นฟู

ความสัมพันธ์กับธรรมชาติไปพร้อม ๆ กับการฟื้ นฟูจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ข้ึนใหม่ ไม่มี

นิเวศวิทยาท่ีขาดมนุษยวิทยา ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นท่ีขาดความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนเป็น

อันตรายต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่และของโลก เราต้องตระหนักอย่างเต็มเปี่ ยมว่า “ทุกสิ่ง

เชื่อมโยงกัน” (Connected) “ทุกสิ่งสัมพันธ์กัน” (Related) 

พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ว่า “ความหมายเร้นลับท่ีพบได้ในใบไม้ ในหนทางเดินตามแนวเขา 

ในหยดน้าค้าง และบนใบหน้าของคนยากจน อุดมคติมิใช่เพียงผ่านจากสิ่งภายนอกเข้าสู่ภายใน

จิตใจ ค้นพบการกระท าของพระเจ้าในจิตวิญญาณเท่าน้ัน แต่ยังต้องค้นพบพระองค์ในทุกสิ่ง

ด้วย” (LS 233)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายนอกและจิตใจ  ของความเป็นตัวตนกับความเปน็อ่ืน 

(Identify and Otherness)  ของตัวเองและคนอ่ืน เหล่านีเ้ป็นการผูกพันท่ีมีผลต่อกันและกัน 
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Vademecum ได้อธิบายคุณค่าและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อพันธสัญญาประการท่ี 

7 พิทักษ์คุ้มครองและเสริมสร้างโลกให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน ดังนี ้

คณุค่า 

1. การจัดการศึกษาหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความเคารพและใส่ใจดูแลบ้านท่ีเรา

อาศัยอยู่ร่วมกัน และมีวิถีชีวิตท่ีมีสติสัมปชัญญะและเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม

มากข้ึน 

2. ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน 

3. ปกปักรักษาและส่งเสริมให้มีพื้นท่ีสีเขียวในอาณาบริเวณใกล้เคียงและ

ภายในศูนย์การศึกษาของเราเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรบันักการศกึษา 

 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน/องค์กรของเรา 

 พัฒนาความใส่ใจดูแลบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน และขัดเกลาสมรรถภาพท่ี

ชักน าจิตใจไปสู่ความงดงามเมื่อได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสิ่งสร้าง 

 สนับสนุนให้เปล่ียนแปลงแหล่งพลังงานของสถาบัน/องค์กรเป็นการใช้

พลังงานหมุนเวียน 

 สร้างพื้นท่ีสีเขียวภายในสถาบันการศึกษาให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจ านวน

สมาชิกท้ังหมดในสถาบัน/องค์กรของเรา 
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หลักการในการจัดการศึกษาตามข้อพันธสัญญา 

Instrumentum Laboris ไ ด้ ช้ี ถึ งปัญหาของสั งคมท่ีจะต้องได้รับการแก้ ไขด้วยการ

เปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาตามข้อพันธสัญญาท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ชวนเชิญให้

เรามองไปให้ไกลด้วยกัน 

1. วัฒนธรรมท้ิงขว้าง ท าให้สังคมทอดท้ิงคนชรา ปฏิเสธการยอมรับอดีต ความทรงจ า

และรากเหง้าของตนเอง ในอีกด้านหน่ึง สังคมทอดท้ิงเด็ก ๆ เผยให้เห็นถึงภาวะการ

ขาดความหวัง และวิสัยทัศน์ต่ออนาคต ความเป็นตัวตนของมนุษย์กลับว่างเปล่าและ

สิ้นหวัง 

ดังน้ัน การศึกษาต้องท าให้เยาวชนเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ความเป็นมาเข้ากับ

ความหวังต่ออนาคต ยอมรับรากเหง้าของตนและเปิดรับสิ่งใหม่ เพื่อสร้างตัวตนของ

เขาข้ึนมาใหม่ในลักษณะท่ีสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข (Rebuilding Our 

Identity) 

2. สภาวะโลกในปัจจุบันท าให้มนุษย์หมกมุ่นกับตนเองจนกลายเป็นการบูชาตนเอง จนท า

ให้ ความเป็นหน่ึงเดียวกันของคนต่างรุ่น ต่างสมัย ได้แตกสลายไป (The Breakdown 

of Intergeneration Solidarity) 

ดังน้ัน การศึกษาต้องเร่งเร้าให้มนุษย์ได้ตอบสนองต่อกระแสเรียกให้กลับมามีชีวิต

ด้วยกัน (Together) ไม่ว่าเป็นคนรุ่นใด สมัยใด อีกคร้ังหน่ึง 

3. ชนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีชีวิตในท่ามกลางภาวะท่ีขัดแย้งกัน จังหวะชีวิต กิจกรรมของเขา

รวดเร็วและต่อเน่ือง เพียงกดแค่ “คลิก” เดียวก็ได้สิ่งท่ีต้องการ แต่จังหวะของการ

เรียนรู้ตามธรรมชาติ อย่างมีวุฒิภาวะลึกซึ้ง ช่างเช่ืองช้า ค่อยเป็นค่อยไป (Educated 

and Technological Times) 

ดังน้ัน การศึกษาต้องปลูกฝังการรู้จักไตร่ตรองแยกแยะ พร้อมท่ีจะเรียนรู้เพื่อเข้า

ใจความจริงของโลกท่ีสลับซับซ้อน ให้มองในมุมกว้าง เห็นภาพใหญ่ และค่อย ๆ ถอด

บทเรียนจนความรู้ค่อย ๆ ตกตะกอนจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างเป็นองค์รวม  ด้วยการ

ใช้เครื่องมือท่ีมีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าและหลีกเล่ียงโทษท่ีจะเกิดจากการใช้

เคร่ืองมือน้ันได้ 
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4. ทักษะการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันปลูกฝังให้ ชนรุ่นใหม่สามารถใช้ตรรกะวิธีคิดในด้าน

การใช้การปฏิบัติในลักษณะของ “อย่างไร” เรียนรู้เป็นเร่ือง ๆ ท่ีไม่เก่ียวโยงกันเท่าน้ัน 

คนรุ่นใหม่สูญเสียความสามารถในการมองภาพใหญ่อย่างเป็นองค์รวม และการเรียนรู้

อย่างลึกซึ้งด้วยการต้ังและตอบค าถาม “ท าไม”  

ดังน้ัน การศึกษาต้องให้เวลาและพื้นท่ีกับพวกเขา ก าหนดเร่ืองราวท่ีปรารถนาจะเรียนรู้ 

ต้ังค าถาม โดยเฉพาะค าถาม “Why” และค้นคว้าหาค าตอบ สามารถเห็นภาพใหญ่อย่าง

เป็นองค์รวม (Educating the question) ผ่านการไตร่ตรอง รับฟังตนเอง  และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้อ่ืน จนรู้จักตนเอง รู้จักผู้อ่ืน และรู้จักพระเจ้า 

5. จักรวาล โลกและมวลมนุษย์ต่างเช่ือมโยงกันและสัมพันธ์กัน ความเสื่ อมถอยของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุมาจากความเสื่ อมถอยของมนุษย์และสังคม  

(A Relational Crisis)  

ดังน้ัน การศึกษาเพื่อพิทักษ์คุ้มครองและปกป้องโลกให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน ต้องท า

อย่างมีบูรณาการท้ังในด้านวิชาการอย่างเป็นสหวิชาการ และบูรณาการความเข้าใจต่อ

สิ่งแวดล้อมกับความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของตนเองและคนอ่ืน

ด้วย 

— บันทึกของผูเ้รียบเรียง 
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2. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ในการศึกษาต้องอยู่บนหลักการ 3 ประการ คือ (1) การคิดใหม่เรื่องเอกภาพในความ

แตกต่าง (2)  ความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง และ  (3) โลกเปล่ียนแปลงได้  

(1)  การคิดใหมเ่รื่องเอกภาพในความแตกต่าง (Unity in Difference: a New Thinking) 

ความแตกแยกและการเป็นปรปักษ์กันในปัจจุบันน าไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ มีต้นตอมา

จากความกลัวต่อความหลากหลาย ตราบใดท่ีเรายังคิดว่าความหลากหลายและความแตกต่างเป็น

ภัยคุกคามต่อความเป็นหน่ึงเดียวกัน  สงครามก็จะด าเนินไปตรงหน้าประตูบ้านของเราเสมอและ

พร้อมท่ีจะระเบิดข้ึนด้วยอ านาจท าลายล้างท้ังหมดท่ีมี  ดังน้ัน ก้าวแรกท่ีจะขาดไม่ได้ในการสร้าง

แนวคิดมนุษยนิยมแบบใหม่ คือ การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลเพื่อมีความคิดใหม่ซึ่งสามารถสร้าง

ความเป็นหน่ึงเดียวในท่ามกลางความต่างท่ีหลากหลาย ความเสมอภาคกับอิสรภาพ ให้มีอิสรภาพ

ท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน ให้มีความเป็นตัวเองท่ียอมรับความเป็นอ่ืน  “การศึกษาต้องเข้าถึงสถานท่ีท่ี

เร่ืองราวและกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ พัฒนาข้ึน” (EG 74)   

เราจ าเป็นต้องเข้าใจว่า ความหลากหลายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเป็นหน่ึงเดียวกัน อีกท้ังยังไม่

ท าให้ความเป็นหน่ึงเดียวกันขาดเสถียรภาพไป  ในทางตรงข้าม ความหลากหลายเป็นสิ่งท่ีจะขาด

เสียมิได้ส าหรับความเป็นหน่ึงเดียวกัน เป็นขอบฟ้ากว้างของความเป็นไปได้  กล่าวคือ ความเป็น

หน่ึงเดียวและความแตกต่างอาจด าเนินไปพร้อมกันได้  สองสิ่งน้ีมีความหมายโดยนัยถึงกันและกัน  

ความเป็นหน่ึงเดียวท่ี ไม่ยอมรับความแตกต่าง ท าให้ไม่อาจยอมรับผู้อ่ืนได้ รวมท้ังไม่ยอมรับตัวของ

เราเอง หรือเราอาจสนใจแต่ความเป็นตัวเองจนไม่แยแสซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นไปไม่ได้ท่ีจะพบ

เจอกัน 

ดังน้ัน เราต้องฝึกฝนการคิดท่ีแสดงออกถึงความเป็นหน่ึงเดียวในความต่างท่ีหลากหลาย คิดว่า

ความแตกต่างเป็นประโยชน์ต่อตัวตนของเรา และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาตนเองให้

สมบูรณ์  เมื่อเราไม่สามารถเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนได้ เราก็ไม่สามารถพูดกับผู้อ่ืนได้ 

ในแง่น้ี การเสวนาระหว่างศาสนามีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับสันติภาพใน

โลก จึงต้องถือเป็นหน้าท่ีส าคัญของคริสตชน ร่วมกับท้ังชุมชนศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย เมื่อเราเข้าร่วมใน

การเสวนา “เราเรียนรู้ท่ีจะยอมรับผู้อ่ืน รวมถึงวิถีชีวิต วิธีการคิดและการพูดของพวกเขาท่ีแตกต่าง

ออกไป หลักการพื้นฐานของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังหลายของเรา คือ  จะสามารถท าหน้าท่ีเพื่อ

สร้างความยุติธรรมและสันติภาพในสังคมร่วมกัน การเสวนาเพื่อแสวงหาสันติภาพและความ

ยุติธรรมในสังคมโดยตัวของมันเองแล้ว ยังเป็นความมุ่งมั่นทางจริยธรรมเพื่อสร้างสภาวการณ์ใหม่

ของสังคม” (EG 250)   

(2) ความสัมพันธ์เป็นศนูยก์ลาง (The Relationship at the Center) 

คุณค่าท่ีส าคัญในการฟื้ นสร้างพันธสัญญาในเร่ืองการศึกษาข้ึนใหม่ คือ คุณค่าของความสัมพันธ์

ด้านการศึกษา (Educational Relationship)  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ย้าว่า “ขณะท่ีเราต้องไม่

ลืมว่า คนหนุ่มสาวเรียนรู้จากการเฝ้าดูค าพูดและตัวอย่างของผู้ใหญ่ เราควรตระหนักด้วยว่า พวก 
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เขาเองก็มีอะไรมากมายจะใหแ้ก่เรา เพราะด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่น ความกระหาย
ในการเรียนรู้ความจริงของเขา คอยเตือนใจเราเสมอว่า  ความหวังไม่ใช่โลกในอุดมคติ และ
สันติภาพเป็นสิ่งดีงามท่ีเราสามารถบรรลุถึงได้  เราเห็นสิ่งน้ีได้จากการเคล่ือนไหวของคนหนุ่มสาว
จ านวนมากเพื่อเรียกร้องให้ผู้น าทางการเมืองหันมาสนใจปัญหาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 
(Climate Change)  ทุกคนควรใส่ใจกับการเอาใจใส่ดูแลบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน การเรียกร้อง
ของเยาวชนต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างทรรศนะเกี่ยวกับความเป็นจริงท่ี
แตกต่างกัน และต้องไม่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างวัย”  

ประสบการณ์ในการเรียนการสอนของเราต้องไม่ข้ึนอยู่กับการเตรียมตัวของครูหรือทักษะของ

นักเรียนเป็นส าคัญเท่าน้ัน แต่ข้ึนอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ท่ีสร้างข้ึนระหว่างครูและ

นักเรียน  นักวิชาการด้านการศึกษาหลายคนได้ช้ีให้เห็นว่า ไม่ใช่ครูซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน

ในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้แต่ทางเดียว และไม่ใช่นักเรียนท่ีหาความรู้ของตนข้ึนมาฝ่าย

เดียว แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท่ีให้ความรู้กับท้ังครูและนักเรียนด้วยการเสวนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดท้ังความรู้ท้ังท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้าและท่ีเรียนรู้

ได้เกินไปกว่าน้ันในเวลาเดียวกัน   

น่ีคือความหมายท่ีเหมาะสมของการให้ “บุคคล” ผู้มคีวามสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลาง 

การมีความสัมพันธ์ของบุคคลเป็นศูนย์กลางในทุกกระบวนการด้านการศึกษาอาจเป็นเพียงเรื่อง

นามธรรมเท่าน้ัน หากเราไม่เต็มใจเปิดตามองดูสถานการณ์ท่ีเด็กเป็นจ านวนมากในโลกก าลัง

เผชิญอยู่  สภาพความจริงของความยากจน ความทุกข์ยากล าบาก การแสวงหาประโยชน์ การถูก

ปฏิเสธโอกาสท่ีอาจเป็นได้ หากเราไม่พร้อมจะลงมือท าอะไรกับสถานการณ์เหล่าน้ี ดังท่ีพระ

สันตะปาปาฟรังซิสชวนให้เราต้องลงมือปฏิบัติด้วยการประสานต่อหัวกับหัวใจ แล้วจึงเชื่อมไปยัง

มืออยู่เสมอ 

(3) โลกเปลี่ยนแปลงได ้

หลักการพื้นฐานอีกประการหน่ึง คือ โลกน้ีเปล่ียนแปลงได้  หลักการน้ีท าให้มนุษย์โดยเฉพาะพี่

น้องชายหญิงท่ีอายุน้อยของเราเกิดมีความทะเยอทะยาน มนุษย์จะมีความหวังและพลังท่ีจ าเป็น

เพื่อให้เขาเอาชนะตนเองและต้องพึ่งพิงผู้อ่ืนน้อยลง 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์สะท้อนเสียงไปยังเยาวชน  เสียงตะโกนน้ันมาจากผู้วัยเยาว์

และหัวใจท่ีอ่อนเยาว์ของเขาท่ีจะไม่ยอมฝืนทนต่อความอยุติธรรม และไม่ยอมก้มหัวให้กับ 

‘วัฒนธรรมท้ิงขว้าง’ และไม่ยอมอ่อนข้อให้กับโลกาภิวัฒน์แห่งความเมินเฉย   

วันน้ี พระสันตะปาปาทรงส่งค าเชิญน้ีไปถึงทุกคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเมือง การบริหาร

ปกครอง ศาสนาและการศึกษา  ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องฟังเสียงร้องท่ีออกมาจากส่วนลึกของ

หัวใจของเยาวชนของเรา  เสียงเพรียกหาสันติภาพ ความยุติธรรม ภราดรภาพ  ความรับผิดชอบ 

และความมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนผลอันช่ัวร้ายท้ังหลายท่ีเกิดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้าง 

บรรดาเยาวชนต้องมีพื้นท่ีท่ีเปิดกว้างมากข้ึนส าหรับการชุมนุมรณรงค์ท่ีพวกเขาจัดข้ึน  เรา

จ าเป็นต้องกระตุ้นอย่างเต็มท่ีให้พวกเขากล้าเสี่ยงในทางท่ีถูกต้อง และปลุกให้พวกเขารู้สึกกระวน 
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กระวายใจในการแสวงหาความจริง  การกล้าท่ีจะกระวนกระวายใจ หมายถึงการเสี่ยงท่ีจะออกจาก
ตัวของเราเองซึ่งส่งผลให้เรา “ต้องยอมเสี่ยงท่ีจะเผชิญหน้าด้วยการใช้อิสรภาพอย่างเหมาะสมน้ี
เอง  จะช่วยให้พวกเขาเติบโตและชุมชนก็จะเติบโตไปพร้อมกัน น่ันคือ เราต้องคิดว่าความพยายาม
เหล่าน้ีสามารถเปล่ียนแปลงโลกได้ การกระท าเหล่าน้ีซึ่งกระจายอยู่ในสังคม ความดีท่ีจะส่งผล
มากกว่าเราคาดคิดได้ เพราะก่อให้เกิดความดีท่ีจะกระจายเพิ่มมากข้ึนเสมอในโลกน้ี เพียงแต่
บางคร้ังอาจมองไม่เห็น (LS 212) 

3. พันธกิจทางการศึกษา 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการก่อต้ัง “หมู่บ้านการศึกษา” เพื่อ

ร่วมกันสร้างเครือข่ายของมนุษย์โดยมีความสัมพันธ์แบบเปิด (Open Relationship)  โครงการน้ีจะ

เกิดข้ึนได้ต้องการกระตุ้นจากทุกคนให้เกิดความกล้าในสามด้าน คือ (1) ความกล้าท่ีจะยกให้บุคคล

เป็นศูนย์กลาง       (2) ความกล้าท่ีจะทุ่มด้วยพลังท้ังหมดท่ีมีอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ และ 

(3) ความกล้าท่ีจะหล่อหลอมอบรมบุคคลให้พร้อมจะอุทิศตนรับใช้ชุมชนของพวกเขา 

(1) การศกึษาและสังคม – กล้าท่ีจะยกให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง 

ความกล้าหาญประการแรก คือ  ความกล้าท่ีจะยกให้บุคคลเป็นศูนย์กลาง เราต้องไม่ละเลยความ

จริงท่ีว่าท้ังโลกล้วนเช่ือมโยงถึงกันหมด เราจ าเป็นต้องหาวิธีอ่ืน ๆ โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดทาง

มานุษยวิทยาท่ีเหมาะสม เพื่อคาดการณ์ถึงอนาคตของเศรษฐกิจ การเมือง ความเจริญเติบโตและ

ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบนิเวศ แบบมีบูรณาการ เราต้องมีพื้นท่ีท่ีให้ความส าคัญแก่คุณค่า

ท่ีเหมาะสมของสิ่งสร้างแต่ละชนิดท่ีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และความจริงในสิ่งสร้างน้ัน รวมถึงมี

วิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมท้ิงขว้าง 

เรายอมรับอย่างกล้าหาญว่า เราจะสามารถจัดการกับวิกฤติด้านสิง่แวดล้อมและวิกฤติเชิงสัมพนัธท่ี์

ก าลังเผชิญอยู่น้ีได้ก็ต่อเมื่อเราทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาให้บุคคลร่วมกันปกปักรักษาบ้านท่ีเรา

อาศัยอยู่ร่วมกันให้อบอุ่นมากข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ อสร้าง “ความเป็นพลเมืองนิเวศ” 

(Ecological Citizenship) (LS 211) เราสามารถใช้การศึกษาเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพใน

การสร้างสังคมท่ีอบอุ่นมากข้ึน โดยมุ่งเน้นให้เขารู้จักเอาใจใส่ดูแลผู้อ่ืนและสิ่งสร้างอ่ืน โดยค านึงถึง

อนาคตในระยะยาว  และรู้จักการรับใช้สังคมโดยรวม  

การศึกษาเป็นพื้นท่ีส าคัญในการพบปะกันเพื่อฟื้ นสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ึนใหม่ระหว่าง

สถาบันต่าง ๆ กับความจริงทางสังคม ท้ังน้ี การจัดการศึกษาให้กับเด็กคนหน่ึงจ าเป็นต้องมีการ

เสวนาระหว่างครอบครัว โรงเรียน องค์กรศาสนา สมาคมและประชาสังคมเพื่อให้บรรลุถึงเปา้หมาย

ร่วมกัน   การศึกษาถือเป็นหนทางแห่งการหล่อหลอมอบรมชนรุ่นใหม่ ในขณะเดียวกัน เป็นโอกาส

ให้เราจะได้ทบทวนและฟื้ นสร้างสังคมข้ึนใหม่ โดยพยายามถ่ายทอดสิ่งท่ีดีท่ีสุดของสังคมให้แก่ผู้ท่ี

อ่อนเยาว์ท่ีสุดจนสามารถไตร่ตรองแยกแยะพฤติกรรมของตนเอง และปรับปรุงให้ดีข้ึน 
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(2) วันพรุง่นี้เรยีกรอ้งให้เราท าส่ิงดีท่ีสุดวันนี้ – กล้าท่ีจะทุ่มเทอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

ก้าวท่ีกล้าหาญก้าวท่ีสองไปสู่พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษามีองค์ประกอบส าคัญอยู่ท่ีความ

เข้มแข็งของชุมชน ท้ังทางศาสนจักร สังคม สมาคม การเมือง ในการทุ่มเทพลังท่ีมีอยู่ท้ังหมดอย่าง

สุดความสามารถให้กับการศึกษา   

หากเราพิจารณาถึง บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันน้ี เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทเหล่าน้ีจะทุ่มเทพลัง

สร้างสรรค์และท างานในเชิงรุกส่วนใหญ่ไปกับการผลิตและการตลาด  บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

ด้วยคะแนนดีท่ีสุดและคนท่ีเฉลียวฉลาดท่ีสุดมักได้ท างานในบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมุ่งแสวงหาก าไร 

แทนท่ีจะท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ในขณะเดียวกัน กระแสบริโภคนิยมไม่ต้องการให้มบุีคคล

ท่ีได้รับการหล่อหลอมอบรมให้มีวิจารณญาณและมีพลังขับเคล่ือนเชิงสัมพันธ์ (Relational Drive)  

แนวคิดแบบบริโภคนิยมน้ิได้รับแรงสนับสนุนจากความคิดปัจเจกนิยม (Individualism) ย่ิงมีผลให้

บุคคลไร้ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง เพราะเมื่อเราหลุดออกจากความสัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืน เราอยู่ในสภาพเปราะบางท่ีสุด จนไม่สามารถคิดวินิจฉัยด้วยสมองท่ีปลอดโปร่ง ท าได้

เพียงแต่ตอบสนองตามแรงกระตุ้นของโฆษณาชวนเชื่อโดยง่าย 

เราจึงจ าเป็นต้องกล้าหาญท่ีจะกลับทิศเปล่ียนเส้นทางการพัฒนาอย่างแท้จริงและสุดข้ัว   สิ่งท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตข้ึนอยู่กับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีในวันน้ี  ใครก็ตามท่ีจะอยู่ท่ีน่ันในอนาคตมีสิทธิได้รับ

สิ่งท่ีดีท่ีสุดจากผู้ท่ีอยู่ท่ีน่ีในวันน้ี 

(3) การจัดการศกึษาเป็นรบัใช ้– กล้าท่ีจะสร้างบุคคลเพื่อรับใช้ชุมชน 

ความกล้าประการท่ีสาม คือ การหล่อหลอมอบรมแต่ละบุคคลให้เต็มใจอุทิศตนเพื่อรับใช้ชุมชน  

การด าเนินงานด้านการศึกษาของนักการศึกษาไม่อาจประสบความส าเร็จอย่างเต็มท่ีได้เลย เว้นแต่

พวกเขาจะทุ่มเทอุทิศตนเพื่อหล่อหลอมอบรมและขัดเกลาบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล ให้พวก

เขาเปิดใจอย่างเต็มท่ีและแท้จริงเพื่อรับใช้ผู้อ่ืนทุกคน และชุมชนมนุษย์ท้ังมวล โดยเร่ิมต้นจาก

บุคคลท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบากท่ีสุด 

การรับใช้อย่างแท้จริงของการศึกษา คือ การศึกษาเป็นการรับใช้ 

ตัวอย่างของพัฒนาการของการเรียนรู้จากการบริการสังคม (Service-Learning)  แสดงให้เห็นว่า

การรับใช้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฝึกอบรมอย่างหน่ึงในหลาย ๆ อย่าง ความส าคัญของงานจิตอาสา

ต่อการฝึกอบรมเยาวชนน้ันเป็นท่ียอมรับกันดีอยู่แล้ว แต่ท่ีส าคัญกว่าน้ัน  คือ กิจกรรมน้ีสามารถ

เป็นวิธีการพื้นฐานในการถ่ายทอดและแสวงหาความรู้และทักษะท้ังปวง  กระบวนการน้ีเป็นการ

พัฒนาจาก “การศึกษาเพื่อรับใช้” (Education To Service) ให้เป็น “การศึกษาเป็นการรับใช้” 

(Education As Service) มีพี่น้องของเราเป็นท้ังวิถีทางและเป้าหมายของการศึกษา 

 

 

 



  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย | 30  

วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ควรอยู่บนหลักการดังต่อไปน้ี 

1. ท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ท่ีสามารถสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในท่ามกลาง

ความต่างท่ีหลากหลาย ให้มีอิสรภาพท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน ให้มีความเป็น

ตัวเองท่ียอมรับความเป็นอ่ืน 

2.  มีความสัมพันธ์ของบุคคล ระหว่างครู นักเรียน และผู้อ่ืนเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ “บนพื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีความเปน็มนุษย์ของกันและกัน” 

3. สามารถเปล่ียนโลกให้ดีกว่าเดิมได้ เป็นโลกท่ีมีสันติภาพ ความยุติธรรม 

ภราดรภาพและความมุ่งมั่นท่ีจะขจัดผลร้ายท่ีเกิดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้างและ

การเฉยเมย  

พันธกิจทางการศึกษา 

เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวิสัยทัศน์ ต้องมีความกล้าท่ีจะท าพันธกิจใน 3 ด้าน 

คือ  

1. กล้าท่ีจะยกบุคคลเป็นศูนย์กลาง การศึกษาเชิงบูรณาการความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลด้วยกัน และระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมของโลก สร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ กับความจริงในสังคมให้รู้จักดูแล

ผู้อ่ืนและสิ่งสร้างอ่ืน  มีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมท้ิงขว้าง 

ปกป้องรักษาบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกันให้อบอุ่นมากข้ึน 

2. กล้าท่ีจะทุ่มเทอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ด้วยพลังท้ังหมดของทุก

องค์ประกอบของสังคม ท่ีจะให้สวนกระแสของบริโภคนิยมและปัจเจกนิยม 

ด้วยการหล่อหลอมให้บุคคลใช้ชีวิตมีวิจารณญาณและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

3. กล้าท่ีจะสร้างบุคคลเพื่อรับใช้ชุมชน เต็มใจอุทิศตนรับใช้ชุมชน กิจกรรมการ

หล่อหลอมบุคคลให้รู้จักรับใช้ เป็นวิธีการพื้นฐานในการถ่ายอดและแสวงหา

ความรู้และทักษะท้ังปวง 

กระบวนการศึกษาต้องพัฒนาจาก “การศึกษาเป็นการรับใช้” ให้เป็น “การศึกษา

เพื่อการรับใช้” มีพี่น้องของเราเป็นท้ังวิถีทางและเป้าหมายการศึกษา 

— บันทึกของผูเ้รียบเรียง       
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บทที่ 5 
มองขอ้พันธสัญญา GCE  

ด้วยอตัลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 

 

ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ได้น าเสนอให้

โรงเรียนคาทอลิกขับเคล่ือนโรงเรียนด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การน าเสนอ

ท าโดยการวิจัยเชิงเอกสารในสมณสาส์นต่าง ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิก

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและโรงเรียนคาทอลิก โดยใช้กรอบความคิดเชิง

ยุทธศาสตร์ประกอบกับความเห็นของผู้น าของพระศาสนจักร ผู้บริหาร และครู 

ในโรงเรียน  

ในปี 2022 น้ี สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิกได้มเีอกสารช่ือ “อัตลักษณ์โรงเรยีน

คาทอลิก เพื่อวัฒนธรรมแห่งการเสวนา” (ISC) ในบทน้ี สภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

ได้น าค าแนะน าและแนวทางการปฏิบัติท่ีน าเสนอใน ISC มาปรับปรุง มาบูรณาการ

กับข้อเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรังซิสตามพันธสัญญาในเรื่องการศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกกลับมาทบทวน และร่วมกับพระสันตะปาปาท่ีจะมองให้

ไกลออกไปเพื่อปรับปรุงและเปล่ียนแปลงโรงเรียนด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ให้สอดคล้องกับสัญญาณของการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาร่วมกับผู้น าของ 

พระศาสนจักร ผู้บริหาร และครูในโรงเรียน 
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  ข้อ 11 ของ ISC กล่าวถึงหลักพื้นฐานของการศึกษาแบบคริสต์ในโรงเรียน ในแง่ของการหล่อหลอม

อบรมมนุษย์ท่ีเป็นสิทธิพื้นฐานสากล ดังนี ้

“ในค าประกาศว่าด้วย การศึกษาแบบคริสต์ (Gravissimum educationis) สภาสังคายนาฯ ได้

เสนอชุดของ “หลักการพื้นฐาน” เกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต์ โดยเฉพาะในโรงเรียน ในล าดับ

แรก การศึกษาในแง่ของการหล่อหลอมอบรมมนุษย์เป็นสิทธิพื้นฐานสากล (Universal rights)  

มนุษย์ทุกคน ทุกเช้ือชาติ สถานะ และวัย ต่างก็มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ จึงย่อมมีสิทธิท่ีมิ

อาจจะแบ่งแยกกีดกันได้ในอันท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีตรงกับเป้าหมายสูงสุดของตน ตรงกับ

ความสามารถ เพศ ตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศของตน โดยท่ี

การให้การศึกษาน้ันจะต้องกลมกลืนกับความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับคนอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมความ

เป็นหน่ึงเดียวกันอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดสันติสุขในโลก เน่ืองจากการศึกษาท่ีแท้จริงมี

เป้าหมายในการหล่อหลอมมนุษย์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาและเพื่อประโยชน์สุข

แห่งสังคม โดยในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ เขาเป็นหน่ึงในสมาชิกของสังคม และในฐานะท่ีเป็นผู้ใหญ่ 

เขาจะต้องรับภาระผูกพันทางสังคมร่วมกับคนอ่ืน ๆ” 

บนพื้ นฐานของหลักการดังกล่าว โรง เรียนคาทอลิกควรมี (1)  ค าประกาศพันธกิจ (Mission 

Statement) และพิจารณาการปฏิบัติตาม (2) แนวทางการปฏิบัติและการประเมินตามอัตลักษณ์

โรงเรียนคาทอลิก ดังต่อไปน้ี 



สภาการศึกษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย | 33  

1. ค าประกาศพันธกิจ (Mission Statement) 

ข้อ 77 ของ ISC ก าหนดให้ “โรงเรียนคาทอลิกต้องมีค าประกาศพันธกิจ ให้เป็นเครื่องมือสร้าง

หลักประกันคุณภาพระดับ สถาบันและวิชาชีพ และจัดเค้าโครงเกี่ยวกับคุณค่า”  

โรงเรียนคาทอลิกควรพิจารณาก าหนดค าประกาศพันธกิจให้สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจทาง

การศึกษาตามแนวทางของ GCE ครอบคลุม 3 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจทางการศึกษา และ

เป้าหมายด้านผู้เรียน เพื่อตอบสนองข้อพันธสัญญาท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้อง ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ทางการศกึษา 

การจัดการศึกษาใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน ควรเป็นการศึกษาท่ี: 

1. ท าให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ท่ีสามารถสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในท่ามกลางความต่างท่ี

หลากหลาย ให้มีอิสรภาพท่ีเสมอภาคกับผู้อ่ืน ให้มีความเป็นตัวเองแต่ยอมรับความเป็นอ่ืน 

2. มีความสัมพันธ์ของบุคคล ระหว่างครู นักเรียน และผู้อ่ืนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ “บน

พื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน” 

3. สามารถเปล่ียนโลกให้ดีกว่าเดิมได้ เป็นโลกท่ีมีสันติภาพ ความยุติธรรม ภราดรภาพและ

ความมุ่งมั่นท่ีจะขจัดผลร้ายท่ีเกิดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้างและการเฉยเมย 

1.2 พันธกิจทางการศกึษา 

เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนคาทอลิกต้องมีความกล้าท่ีจะท าพันธกิจใน 3 ด้าน คือ  

1. กล้าท่ีจะยกบุคคลเปน็ศนูยก์ลาง การศึกษาเชิงบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยกัน 

และระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมของโลก สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาบันต่าง ๆ กับ

ความจริงในสังคมให้รู้จักดูแลผู้อ่ืนและสิ่งสร้างอ่ืน  มีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนท่ีปฏิเสธวัฒนธรรม

ท้ิงขว้าง ปกป้องรักษาบ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกันให้อบอุ่นมากข้ึน 

2. กล้าท่ีจะทุ่มเทอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ ด้วยพลังท้ังหมดของทุกองค์ประกอบของ

สังคม ท่ีจะให้สวนกระแสของบริโภคนิยมและปัจเจกนิยม ด้วยการหล่อหลอมให้บุคคลใช้

ชีวิตมีวิจารณญาณและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

3. กล้าท่ีจะสร้างบุคคลเพื่อรับใช้ชุมชน เต็มใจอุทิศตนรับใช้ชุมชน กิจกรรมการหล่อหลอม

บุคคลให้รู้จักรับใช้ เป็นวิธีการพื้นฐานในการถ่ายทอดและแสวงหาความรู้และทักษะท้ังปวง 

ในข้อ 22 ของ ISC พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอแนวปฏิบัติพื้นฐาน 3 ประการเพื่อช่วยในการ

เสวนาได้แก่ (1) หน้าท่ีในการให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์ของตนเองและผู้อ่ืน (2) ความกล้าหาญท่ี

จะยอมรับความแตกต่าง และ (3) ความจริงใจของความต้ังใจ  
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“(1)  หน้าท่ีในการให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์ของตนเองและผู้อ่ืน เพราะการเสวนาท่ี

แท้จริงไม่อาจสร้างข้ึนจากความคลุมเคลือหรือการสละประโยชน์บางอย่างเพื่อเพียง

เพื่อเอาอกเอาใจผู้อ่ืน  

(2)  ความกล้าหาญท่ีจะยอมรับความแตกต่าง เพราะเราไม่ควรมองและปฏิบัติต่อผู้ท่ี

แตกต่างจากเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมหรือด้านศาสนาเหมือนกับเป็นศัตรู แต่

ควรจะต้อนรับพวกเขาเหมือนกับเพื่อนร่วมเดินทาง ด้วยความเช่ือมั่นว่า ความดีงาม

ของแต่ละคนอยู่ในความดีงามของทุกคน   

(3)  ความจริงใจของความต้ังใจ เพราะในการเสวนาซึ่งเป็นการแสดงออกทางมนุษยธรรม

อย่างแท้จริงของเรา ไม่ใช่กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง แต่เป็น

หนทางไปสู่ความจริง อันเป็นหนทางท่ีควรค่าแก่การด าเนินต่อไปด้วยความอดทน 

เพื่อท่ีจะเปล่ียนการแข่งขันให้กลับเป็นการร่วมมือกัน” 

1.3 เป้าหมายด้านผูเ้รยีน 

โรงเรียนคาทอลิกต้องทุ่มเทในการหล่อหลอม บ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะพึง

ประสงค์ของนักเรียน ดังนี้ 

ก. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รยีน 

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจถึงความต้องการศึกษาของตนเองและสามารถก าหนด

หัวข้อหรือประเด็นท่ีสนใจท่ีจะศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร รับฟัง แลกเปล่ียน 

และเสนอความเห็นต่อครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนด้วยความเคารพและเสมอภาค 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถไตร่ตรอง แยกแยะ พร้อมท่ีจะเรียนรู้ เข้าใจ ค่อย ๆ ถอดบทเรียนจน

เข้าใจความรู้อย่างลึกซึ้ง และเห็นภาพใหญ่อย่างเป็นองค์รวม โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ได้อย่าง

มีคุณค่าและหลีกเล่ียงการใช้ให้เกิดโทษ 

(3) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีสมรรถภาพตรรกะความคิดในการปฏิบัติ (How) และ

สามารถต้ังค าถามโดยเฉพาะค าถาม “Why” เพื่อค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 

(4) ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการท่ีมีบูรณาการและเป็นองค์รวมโดยเฉพาะในด้านนิเวศวิทยากับ

มานุษยวิทยาท่ีจ าเป็นต่อความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม โลก และมนุษย์เพื่ อการร่วม

สร้างสรรค์โลกท่ีดีกว่าเดิมได้ 

(5) ผู้เรียนเข้าใจและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภูมิหลัง และรากเหง้าของตนเอง สังคม และ

ผู้คนในสังคมท่ีตนเองอยู่และมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าโลกสามารถดีกว่าท่ีเป็นอยู่ได้ 

เพื่อมีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนแม้ในต่างรุ่นต่างวัยกันได้อย่างสงบสุข  
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ข. คณุลักษณะพึงประสงค์ของผูเ้รยีน 

(1) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน โดยให้คุณค่าและเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง

และผู้อ่ืน โดยไม่แบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ สถานะทางสังคม หรือความต่างอ่ืน ๆ  

(2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในตัวเอง แต่ขณะเดียวกัน เปิดรับความต่างท่ีหลากหลาย ใช้ชีวิตอย่างมี

อิสรภาพ แต่ด้วยความเสมอภาคกับผู้อ่ืนจนสามารถสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกัน ท้ังระหว่าง

ชนรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นกัน 

(3) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมท้ิงขว้างและสามารถร่วมกับผู้อ่ืนในการปกป้องโลกและ

สิ่งแวดล้อม อันเป็นบ้านท่ีอยู่รวมกันให้อบอุ่นมากข้ึน 

(4) ผู้เรียนมีวิจารณญาณ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ไม่วางเฉยต่อเสียงเรียกร้องหรือ

โอกาสในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชม และสังคม 

กระบวนการศึกษาต้องพัฒนาจาก “การศึกษาเพื่อการรับใช้” ให้เป็น “การศึกษาเป็นการรับใช้” มี

ผู้เรียนของเราเป็นท้ังวิถีทางและเป้าหมายการศึกษา 

2. แนวทางการปฏิบัตแิละประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 

ISC ได้ก าหนดสิทธิและหน้าท่ีของพระสังฆราชของสังฆมณฑลท่ีมีต่อโรงเรียนคาทอลิกไว้หลาย

ประการ สิทธิและหน้าท่ีท่ีส าคัญประการหน่ึงอยู่ในข้อ 59 ของ ISC ซึ่งก าหนดให้ 

“มีการตรวจเย่ียมโรงเรียนคาทอลิกท้ังหมดในสังฆมณฑล รวมถึง โรงเรียนท่ีจัดต้ังและ

บริหารจัดการโดยสถาบันนักบวชและชุมนุมของผู้เผยแผ่ธรรม หรือสมาคมสาธารณะหรือ

ส่วนบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของสังฆมณฑล ประธานพระสังฆราช หรือสันตะส านัก 

พระสังฆราชต้องตรวจเยี่ยมโรงเรียนอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี หรือ ถ้าท่านไม่อาจไป

เยี่ยมเยียนได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบหมายให้ผู้แทนของท่าน ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม

เยียนพาท้ังพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญอย่างแท้จริงในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา

คาทอลิกร่วมคณะไปด้วย  

การตรวจเยี่ยมควรค านึงถึงด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.  คุณภาพของหลักสูตร เพื่อให้การสอนตามหลักสูตรน้ันอย่างน้อยมีความโดดเด่นทาง

วิชาการเหมือนกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีเดียวกัน  

2. ความเป็นพระศาสนจักรของโรงเรียนซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในความเป็นหน่ึง

เดียวกับพระศาสนจักรท่ีเฉพาะเจาะจงและท่ีเป็นสากล 

3. งานอภิบาลของโรงเรียนและความสัมพันธ์กับวัดในท้องถ่ิน 

4. ความสอดคล้องของแผนงานการศึกษากับหลักค าสอนและธรรมวินัยของ 

พระศาสนจักร  

5. การบริหารทรัพย์สินทางโลกของโรงเรียน” 
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โรงเรียนสามารถน าประเด็นในการตรวจเยี่ยมมาใช้ก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติและ

ประเมินอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกในแต่ละด้าน เพื่อการด าเนินการปฏิบัติและการประเมินตนเอง 

รวมถึงความพร้อมส าหรับการตรวจเยี่ยม 

1. คุณภาพของหลักสูตรเพื่อให้การสอนตามหลักสูตรนั้นอย่างน้อยก็มีความโดดเด่นทาง

วิชาการเหมอืนกับโรงเรยีนอ่ืน ๆ ในพื้นที่เดียวกัน 

ข้อ 18 และ 19 ของ ISC ได้ก าหนดสภาวะเชิงพลวัตของอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกไว้ ดังนี้ 

“ข้อ 18 โรงเรียนคาทอลิกด าเนินชีวิตในกระแสแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ดังน้ัน 

โรงเรียนคาทอลิกจึงถูกเรียกร้องอย่างต่อเน่ืองให้ติดตามการคล่ีคลายของประวัติศาสตร์

เพื่ อให้สามารถเสนอบริการด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สถาบันการศึกษาคาทอลิกเป็นประจักษ์พยานแสดงให้เห็นจากการมีส่วนร่วมในการ

ตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมต่อความหลากหลายของสถานการณ์ด้านสังคมวัฒนธรรม และ

ความพร้อมในการรับเอาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ มาใช้ ขณะท่ียังคงถือซื่อสัตย์ต่ออัต

ลักษณ์ของตนเองเช่นเดิม” 

“ข้อ 19 โรงเรียนคาทอลิกมีคุณลักษณะพื้นฐานเดียวกันกับสถาบันโรงเรียนท้ังหลาย ในการ

น าเสนอวัฒนธรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอมอบรมปัจเจกบุคคลอย่างมีบูรณภาพ โดย

กิจกรรมการสอนท่ีได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ  

อันท่ีจริงแล้ว ในแง่น้ีโรงเรียน “ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนานักเรียนโดยเอาใจใส่เป็น

พิเศษกับสมรรถภาพด้านสติปัญญา หล่อหลอมสมรรถภาพในการคิดวินิจฉัยอย่างเท่ียงตรง 

ส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมจากชนรุ่นก่อน บ่มเพาะส านึกในคุณค่า เพื่อเตรียมนักเรียนให้

พร้อมส าหรับชีวิตการท างานส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรในหมู่นักเรียนท่ีมีพรสวรรค์และ

พื้นเพท่ีแตกต่างกัน และสนับสนุนจิตตารมณ์ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน” 

ดังน้ัน สถาบันท่ีจะมีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนได้จ าเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการผสมผสานการ

ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับมาให้เข้ากับวัตถุประสงค์พื้นฐาน

ของการให้การศึกษาแก่ปัจเจกบุคคล ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเพื่ อให้บรรลุถึง

พัฒนาการอย่างมีบูรณภาพ โดยให้ความเคารพต่ออิสรภาพและกระแสเรียกส่วนตัวของเขา 

โรงเรียนจึงต้องเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมแรก ๆ ของนักเรียน ถัดจากครอบครัว ซึ่งแต่ละ

บุคคลจะมีประสบการณ์ในเชิงบวกจากความสัมพันธ์ทางสังคมฉันพี่น้องอันเป็นเง่ือนไข

เบื้องต้นของการเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างสังคมบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเปน็

น้าหน่ึงใจเดียวกัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อความสงบสุขของแต่ละบุคคลและของทุกคน” 
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ข้อ 29 ของ ISC ก าหนดให้โรงเรียนคาทอลิกต้องไม่สูญเสียความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิต ซึ่งเป็น

ส่วนส าคัญของพันธกิจการศึกษา 

“นอกเหนือจากการเป็นประจักษ์พยานแล้ว ความรู้เป็นส่วนประกอบด้านการศึกษาท่ีส าคัญ

อีกประการหน่ึงของโรงเรียน โรงเรียนมีภารกิจส าคัญในการน าผู้คนให้ได้สัมผัสกับมรดกทาง

วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์อันอุดม เตรียมพวกเขาให้พร้อมส าหรับงานอาชีพและส่งเสริม

ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง

ต่อเน่ืองและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดิจิทัล ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพต้องได้รับการ

สนับสนุนโดยจัดให้มีการฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ ตลอดชีวิตเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการ

ตามยุคสมัย โดย “ไม่สูญเสียการบูรณาการความเช่ือ วัฒนธรรม และชีวิต ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ

ของพันธกิจการศึกษา”  

ความรู้ต้องได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยการหล่อหลอมอบรมถาวรท่ีเช่ือใจได้ ซึ่งจะท าให้ครู

และผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีส าคัญของ “ความสามารถในการสร้างสรรค์ คิดค้น 

และสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้อันจะก่อให้เกิดโอกาสต่าง ๆ มากมาย”  รวมถึง “การ

เคารพต่อความแตกต่างทางสติปัญญาของนักเรียนและน าทางพวกเขาไปสู่การเรียนรู้ท่ี

ส าคัญและลึกซึ้ง” การร่วมเดินทางไปกับนักเรียนในการรู้จักกับตนเอง เข้าใจถึงความถนัดใน

การเรียนรู้และสมรรถภาพภายในของพวกเขา เพื่อท่ีพวกเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกใน

ชีวิตอย่างมีสติเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน” 

จากแนวทางการปฏิบัติและประเมินข้างต้น โรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการและประเมิน

ตนเอง เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใน GCE ดังต่อไปน้ี 

1.1  จัดการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่าง “บุคคล” เป็นศูนย์กลาง ด้วยตระหนักว่า 

คุณภาพของการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้อ่ืน และการเสวนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน บนพื้นฐานของความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ 

กันและกัน 

1.2  เปิดโอกาสและรับฟังผู้เรียนให้ได้มีส่วนร่วมออกแบบการเรียนรู้ และกิจกรรมของตนเอง 

ร่วมกับครู ด้วยบรรยากาศแห่งความรักและอิสรภาพ น าไปสู่การร่วมพัฒนาในแนวทางท่ีท้ัง

นักเรียนและครูเป็นเจ้าของกิจกรรม และต้ังใจมีส่วนร่วม 

1.3 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพและตรรกะการคิดท้ัง “How” และรู้จักต้ังค าถามและหา

ค าตอบของค าถาม “Why” เพื่ อให้เ กิดทักษะความคิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ งและมี

วิจารณญาณ ไม่เป็นการศึกษาท่ีผิวเผินและใช้ทางลัด 

1.4  วางแผน วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร ก าหนดโครงสร้างรายวิชา จัดท าแผนการสอนท่ี

บูรณาการคุณค่าพระวรสาร ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง เพื่อให้

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และจัดท าสื่อและนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงาน

และระเบียบการปฏิบัติงานท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน  
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1.5 ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อมุ่งการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นส าคัญ 

ไม่ด้วยมาตรฐานและวิธีเดียวกันแต่ด้วยมาตรฐานและวิธีการท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ

ผู้เรียนและการพัฒนา 

1.6 สื่อสาร ผลักดันและยืนยันในมาตรฐานการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อให้

เป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.7 เช่ือมโยงเครือข่ายการศึกษาไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยมีสภาการศึกษาคาทอลิกฯ 

เป็นแกนน า เพื่อพัฒนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนน าความรู้ท่ีได้มา

พัฒนาโรงเรียน 

1.8 เรียกร้องให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และ

ก าหนดทิศทางนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีชัดเจน ต่อเน่ือง และเป็นเอกภาพ 

1.9 สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ อให้นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้เกิด

ประโยชน์ อย่างมีจริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมแนะแนวการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีการ

สื่อสารอย่างถูกต้อง 

1.10 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมท้ังด้านจิตวิญญาณ 

อย่างต่อเน่ือง เช่น เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การวิจัยในช้ันเรียน การใช้

เทคโนโลยี การต้ังค าถาม การเป็น Facilitator ฯลฯ รวมท้ังการส่งครูเข้ารับการอบรม ศึกษา

และดูงาน การให้ทุนเรียนต่อ 

2. ความเป็นพระศาสนจักรของโรงเรียนซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในความเป็นหนึ่ง

เดียวกับพระศาสนจักรที่เฉพาะเจาะจงและที่เป็นสากล 

ข้อ 22 ของ ISC ก าหนดถึงความเป็นพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิกให้โรงเรียนคาทอลิกเป็น

โรงเรียนส าหรับทุกคนโดยเฉพาะส าหรับผู้อ่อนแอท่ีสุด ดังนี้ 

“ลักษณะอันเด่นชัดของธรรมชาติด้านพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิก คือ ลักษณะของ

การเป็นโรงเรียนส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับผู้อ่อนแอท่ีสุด ข้อสรุปน้ีมีพยาน

ยืนยันจาก การจัดต้ังสถาบันการศึกษาคาทอลิกส่วนใหญ่ [เพื่อตอบสนองต่อ] ความต้องการ

ของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรท่ีจะกล่าวยืนยันว่า 

โรงเรียนคาทอลิกมีต้นก าเนิดมาจากความห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อการศกึษาของบรรดาเด็กและ

เยาวชนท่ีถูกทอดท้ิงให้ช่วยเหลือตัวเองและไม่ได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ใน

หลายพื้นท่ีของโลกแม้กระท่ังทุกวันน้ี ความอัตคัตขัดสนทางวัตถุเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้

เด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นทางการ รวมท้ังการหล่อหลอมพัฒนาความเป็น

มนุษย์และเป็นคริสตชนอย่างเพียงพอ”   

ข้อ 40 ของ ISC ก าหนดให้โรงเรียนคาทอลิกต้องพัฒนาวิธีปฏิบัติท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนและ

ปกป้องผู้เยาว์และผู้อ่อนแอท่ีสุด 

“ชุมชนการศึกษามีหน้าท่ีให้ความเคารพต่อชีวิต ศักด์ิศรีและเสรีภาพของนักเรียนและสมาชิก

คนอ่ืน ๆ ของโรงเรียน รวมถึง พัฒนาวิธีปฏิบัติท้ังหมดท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนและปกป้อง
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คุ้มครองผู้เยาว์และผู้อ่อนแอท่ีสุด อันท่ีจริงแล้ว ชุมชนการศึกษาเป็นหน่ึงในส่วนประกอบท้ัง

ครบของอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกเพื่อพัฒนาหลักการและคุณค่าของการปกป้อง

คุ้มครองนักเรียนและสมาชิกอ่ืน ๆ โดยมีบทลงโทษท่ีเป็นไปตามการล่วงละเมิดและ 

การกระท าผิด และใช้บังคับตามกฎหมายของพระศาสนจักรและกฎหมายบ้านเมืองโดย

เคร่งครัด” 

จากแนวทางการปฏิบัติและประเมินข้างต้น โรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการและประเมิน

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใน GCE ดังต่อไปน้ี 

2.1 เปิดโอกาสในทางการศึกษาให้แก่ทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะให้แก่

เด็กและเยาวชนหญิง ผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ 

2.2 รับฟังเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับ

ผู้เรียน ไม่ใช่ผู้เรียนปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียน  

2.3 ต้องจัดให้มีมาตรการท่ีมีผลอย่างแท้จริงในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียน ให้ความ

ปลอดภัย ต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ โดยเฉพาะ

ในการเรียนการสอนและการลงโทษ ต้องไม่มีการล่วงละเมดิทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ หรือ

ด้วยการปล่อยปละละเลย รวมถึงการล่วงละเมิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 

2.4 สร้างระบบและมาตรฐานระบบการให้ทุนการศึกษา และการจัดท่ีอาศัยตามความจ าเป็น แก่

เด็กผู้ยากไร้และผู้รอโอกาส ท่ีชัดเจนและโปร่งใส และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

รวมท้ัง จัดระดมทุนจากภาคีเครือข่ายในพระศาสนจักร เพื่อการให้ทุนการศึกษา 

2.5 ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และด าเนินชีวิตท่ีกระตือรอืรน้ 

มุ่งมั่นท่ีจะสร้างโลกท่ีดีกว่าเดิม รู้จักรับฟังและยอมรับความต่างท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียนต้ัง

ค าถาม และเปิดรับความเห็นข้อเสนอใหม่ ๆ ของผู้เรียน และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน 

3. งานอภิบาลของโรงเรยีนและความสัมพันธ์กับวัดในท้องถ่ิน 

ข้อ 13 ของ ISC ก าหนดถึงงานอภิบาลของโรงเรียนคาทอลิกไว้ ดังนี้ 

“พระศาสนจักรมีหน้าท่ีของตนเองในการให้การศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพราะพระศาสน

จักรต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประกาศถึงหนทางแห่งความรอดพ้นแก่มวลมนุษย์ การ

ถ่ายทอดถึงชีวิตของพระคริสต์แก่เหล่าสัตบุรุษท่ีมีความเช่ือ และการช่วยเหลือด้วยความ

ห่วงใยอันไม่มีสิ้นสุดเพื่อให้มนุษย์สามารถบรรลุถึงความครบครันในชีวิตของเขา  

พระศาสนจักรมีพันธะประดุจดังมารดาท่ีคอยอบรมสั่งสอนบุตรของตน เพื่อให้ท้ังชีวิตของ

เขาเต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตารมณ์พระคริสต์ ในแง่น้ี การศึกษาท่ีด าเนินการโดยพระศาสนจักร 

คือ การประกาศข่าวดีและการเอาใจใส่ดูแลการเจริญเติบโตของเหล่าผู้ท่ีก าลังก้าวไปสู่ความ

ครบครันแห่งชีวิตของพระคริสต์ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอด้านการศึกษาของพระศาสนจักรไม่

เพียงแต่มอบให้กับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร แต่ยังได้เสนอต่อมนุษย์ทุกคน [เพื่อ

ส่งเสริม] ให้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ครบครัน สร้างความดีงามให้แก่สังคมโลก และ

สรรค์สร้างให้โลกน้ีมีมนุษยธรรมเพิ่มมากข้ึน 
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การประกาศข่าวดีและบูรณภาพของการพัฒนามนุษย์สอดประสานเข้าด้วยกันในงานด้าน

การศึกษาของพระศาสนจักร อันท่ีจริงแล้ว งานด้านการศึกษาของพระศาสนจักรมิได้มุ่ง

เพียงแต่ให้มนุษย์เจริญวุฒิภาวะอย่างเหมาะสม แต่ท่ีส าคัญกว่าสิ่งอ่ืนใดท้ังหมดคือมุ่งท าให้ 

ผู้ท่ีได้รับศีลล้างบาปแล้วค่อย ๆ ได้รับการชี้แนะความรู้เกี่ยวกับรหัสธรรมแห่งการไถ่กู้ให้รอด

พ้น และตระหนักมากย่ิงข้ึนถึงพระพรแห่งความเช่ือท่ีพวกเขาได้รับ” 

จากแนวทางการปฏิบัติและประเมินข้างต้น โรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการและประเมิน

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใน GCE ดังต่อไปน้ี 

3.1 จัดท าแผนอภิบาลของโรงเรียน และแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานอภิบาล โดยให้มี

ผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ท้ังในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ 

เพื่อประกอบคุณงามความดี และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และมีการปฏิบัติและติดตามผลอย่าง

เป็นรูปธรรม 

3.2 พัฒนาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลให้มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน และสร้าง

เครือข่ายครูแกนน าจิตตาภิบาล เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งครูเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตรจิตตาภิบาลในจ านวนท่ีเพียงพอ 

3.3 ให้มีการสอนค าสอนส าหรับนักเรียนคาทอลิกอย่างสม่าเสมอทุกสัปดาห์ และสอนคริสต

ศาสตร์และจริยศึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน 

3.4 สร้างหลักสูตรกลาง พร้อมคู่มือและแผนการสอนในวิชาค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา

ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง และฝึกอบรมครูค าสอน คริสตศาสตร์ 

จริยศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการ

ไตร่ตรองได้ และก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีจะต้องติดตาม 

และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา อย่าง

สม่าเสมอ 

3.5 เปิดโอกาสให้มีตัวแทนของครอบครัวในหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษา หรือตัดสินใจของโรงเรียน

และเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการศึกษาของโรงเรียน 

3.6 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่พ่อแม่ผู้ปกครองให้สามารถเป็นผู้ให้การศึกษาแก่

ลูก มีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปกครองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ครอบครัวเป็น

สถานท่ีส าคัญท่ีสุดในการให้การศึกษาของลูก   

4. ความสอดคล้องของแผนงานการศกึษากับหลักค าสอนและธรรมวินัยของพระศาสนจักร 

ข้อ 20 ของ ISC ก าหนดแนวทางปฏิบัติในโรงเรียนคาทอลิกต้องมีคุณค่าพระวรสารเป็นแรงจูงใจ

และเป้าหมาย ดังนี ้

“หลักการของพระวรสารในลักษณะน้ีกลายเป็นบรรทัดฐานด้านการศึกษา เน่ืองจาก

โรงเรียนจะมีคุณค่าพระวรสารเป็นท้ังแรงจูงใจภายในและเป็นเป้าหมายปลายทางของ

โรงเรียน” กล่าวอีกนัยหน่ึง โรงเรียนคาทอลิกยังมีเครื่องมืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีเหมือนกับ

โรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ัวไป น่ันคือเหตุผลได้เข้าร่วมเสวนากับความเช่ือ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึง

ความจริงท่ีอยู่เหนือกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  เพื่อท่ีจะเปิดรับ
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ความจริงท้ังครบเพื่อตอบสนองต่อค าถามท่ีลึกซึ้งท่ีสุดในจิตวิญญาณของมนุษย์ ซึ่งไม่

เก่ียวข้องเพียงแต่กับความจริงท่ีมีอยู่ภายในเท่าน้ัน  

การเสวนาระหว่างเหตุผลและความเชื่อน้ีไม่ได้สร้างความขัดแย้ง เพราะภารกิจของสถาบัน

คาทอลิกในการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คือ “การรวมกันในเชิงการด ารงอยู่ด้วยความ

พยายามทางปัญญาของล าดับข้ันของความจริงสองประการท่ีมักจะถูกวางไว้คนละด้านราว

กับว่าท้ังสองเป็นสิ่งตรงข้ามกันอันได้แก่ การแสวงหาความจริง และความเท่ียงแท้ของการรู้

แจ้งถึงความจริงแล้ว” 

จากแนวทางการปฏิบัติและประเมินข้างต้น โรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการและประเมิน

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใน GCE ดังต่อไปน้ี 

4.1 จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเสริมสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมประชาธิปไตย เพื่อมุ่งสร้าง

รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ท่ีสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในท่ามกลางความต่างท่ีหลากหลาย 

เพื่อมีชีวิตด้วยกันกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ยุติธรรมและเสมอภาค 

4.2 จัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการคุณค่าพระวรสารอย่างมีบูรณาการเป็นสหวิชาการและเป็นองค์

รวม โดยเฉพาะนิเวศวิทยากับมานุษยวิทยา ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกัน

ของมนุษย์กับทุกสิ่งสร้าง 

4.3 จัดการเรียนรู้กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรัก เคารพ พิทักษ์ คุ้มครองและสร้างโลก ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจ ด้วยเร่ิมต้นจากท้องถ่ินท่ีอยู่ 

4.4 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และสนับสนุนแผนงาน

การศึกษาของโรงเรียน และจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง 

4.5 ปลุกจิตส านึกให้กับพ่อแม่ในการท าหน้าท่ีอบรมบุตรในฐานะครูคนแรกของลูกท่ีไม่อาจ

ทดแทนได้ และมีหน้าท่ีในการติดตามเอาใจใส่ เพิ่มพูนความรู้และคุณธรรมแก่ลูก และจัด

ศาสนกิจเพื่อให้พ่อแม่และนักเรียนมีโอกาสร่วมกัน  

4.6 สื่อสาร ให้ความรู้ และให้การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

จนปรับทัศนคติ และพฤติกรรมให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและการอบรมเล้ียงดูนักเรียนได้

อย่างเหมาะสม 

5. การบรหิารทรพัยส์ินทางโลกของโรงเรยีน 

ข้อ 23 ของ ISC ก าหนดให้โรงเรียนคาทอลิกต้องสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการค้นหาความ

จริง ดังนี้ 

“แง่มุมท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีเก่ียวข้องมากข้ึนเร่ือย ๆ กับความส าเร็จในการหล่อหลอม

อบรมนักเรียนอย่างมีบูรณภาพ คือ การเป็นประจักษ์พยานของนักการศึกษาฆราวาสและ

นักบวช อันท่ีจริงแล้ว “ในแผนงานการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกไม่มีแบ่งแยกระหว่าง

เวลาในการเรียนรู้กับเวลาในการหล่อหลอมอบรม และระหว่างการได้มาซึ่งความรู้ความ

เข้าใจกับการพัฒนาภูมิปัญญา เน้ือหาวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่ได้น าเสนอแต่เพียงความรู้ท่ี

จะได้รับเท่าน้ัน แต่ยังเสนอคุณค่าต่าง ๆ  ท่ีจะค้นหามาได้ และความจริงต่าง ๆ ท่ีจะค้นพบได้  
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ท้ังหมดน้ีจ าเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการค้นหาความจริง ซึ่งนักการศึกษาท่ีมี

ความสามารถ น่าเช่ือถือ และมีเหตุมีผล ผู้เป็นครูแห่งการเรียนรู้และชีวิต สามารถเป็นภาพ

สะท้อน แม้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็น่าจะชัดเจนพอ ถึงครูหน่ึงเดียวผู้น้ัน (พระคริสต์)” 

ข้อ 16 ของ ISC ก าหนดให้โรงเรียนคาทอลิกต้องมีบรรยากาศชุมชนท่ีมีชีวิตชีวาด้วยจิตตารมณ์แห่ง

อิสรภาพและความรัก ดังนี้ 

“ไม่ได้พิจารณาเพียงโรงเรียนในฐานะของสถาบัน แต่เป็นในฐานะชุมชน คุณลักษณะ

พื้นฐานของโรงเรียนคาทอลิกนอกเหนือจากด าเนินการตาม “เป้าหมายด้านวัฒนธรรมและ

การหล่อหลอมอบรมเยาวชน” ยังประกอบด้วยการสร้าง “บรรยากาศพิเศษในชุมชน

โรงเรียนท่ีมีชีวิตชีวาด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและความรัก” เพื่ อบรรลุจุดหมายน้ี 

โรงเรียนคาทอลิกจึงมุ่ง “ช่วยเยาวชนให้เติบโตข้ึนเป็นมนุษย์ใหม่ตามท่ีพวกเขาได้รับการชุบ

สร้างโดยอาศัยศีลล้างบาปในช่วงเวลาท่ีพวกเขาก าลังพัฒนาบุคลิกภาพของตน” อีกท้ัง “จัด

ระเบียบวัฒนธรรมท้ังมวลให้สอดคล้องกับข่าวดีแห่งการไถ่กู้เพื่อให้ความรู้ท่ีนักเรียนค่อย ๆ 

สร้างสมเกี่ยวกับโลก ชีวิตและมนุษย์จะได้รับความกระจ่างด้วยแสงแห่งความเช่ือ” ดังน้ัน 

โรงเรียนคาทอลิกจึงได้เตรียมนักเรียนให้ใช้อิสรภาพด้วยความรับผิดชอบ และพัฒนา

ทัศนคติของการเปิดใจรับสิ่งใหม่และความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน” 

จากแนวทางการปฏิบัติและประเมินข้างต้น โรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการและประเมิน

เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องใน GCE ดังต่อไปน้ี 

5.1 ปรับสภาพแวดล้อมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมท้ังด้านการคิด การลงมือท า และด้านจิตใจโดย

ให้มีส่วนร่วมกับทุก ๆ ฝ่ายในชุมชนท้องถ่ิน 

5.2 สนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียน และสร้างพื้นท่ีสีเขียวให้มีสัดส่วนท่ี

เหมาะสม 

5.3 จัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียน 

5.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมสันทนาการ ท่ีให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยให้นักเรียนเป็นผู้ริเร่ิม รับผิดชอบ และท างานร่วมกันอย่างอิสระ เป็นมิตร และ

สนุกสนาน โดยมีครูคอยดูแลและให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในคุณค่าพระวรสาร 

5.5 สร้างบรรยากาศทางกายภาพภายในโรงเรียนท่ีทันสมัย อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งอิสรภาพ

และความรัก และเอ้ือต่อการพัฒนา ท้ังทางกายภาพ สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาณ และ

มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและพอเพียง 

5.6 จัดหาเงินทุนให้เพียงพอ และมีแผนระดมทุนท่ีจะให้ค่าตอบแทนแก่ครูและบุคลากรได้อย่าง

พอเพียงและมีชีวิตสมตามฐานานุรูป และสามารถจัดหาทรัพยากร อุปกรณ์การศึกษาและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและพอเพียง 

5.7 สนับสนุนความเข้มแข็งของฝ่ายการศึกษาของแต่ละสังฆมณฑลให้มีบุคลากรและทรัพยากร

ท่ีเพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีถูกคาดหวัง รวมถึงมีความสามารถในการจัดหาแหล่ง

เงินทุนเพื่อสนับสนุนและขับเคล่ือนการศึกษาแบบคาทอลิกในทุก ๆ ระดับ 
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5.8 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนในสภาฯ เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน และการ

เรียนรู้ โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และด้านจิตตาภิบาล 

5.9 จัดให้มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และการตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาคาทอลิก ภายในโรงเรียนในเครือข่าย ภายในสังฆมณฑล หรือข้ามสังฆมณฑล 

ภายในโรงเรียนสังกัดคณะนักบวช หรือข้ามสังกัด พร้อมน าผลมาแลกเปล่ียนและพัฒนา 

5.10 สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ในสังคม เพื่อสานสัมพันธ์

และสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเข้ามีส่วนใน

การบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จนเกิดเป็น “หมู่บ้านการศึกษา” ในชุมชน 

 

ในบริบทของความเปล่ียนแปลงแห่งยุคนี้ พระสันตะปาปาฟรังซสิทรงเสนอ “พันธสัญญาระดับโลก

เรื่องการศึกษา” ท่ีสามารถตอบสนองต่อ “การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งในด้านวัฒนธรรมและ

มานุษยวิทยา โดยสร้างความหมายใหม่และคัดสรรเลือกเฟ้นและละท้ิงกระบวนทัศน์ด้ังเดิม”  

(ข้อ 33 ISC)  

หนทางของพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษาสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่ีแท้จริง มี

ชีวิต และเป็นพี่เป็นน้องกัน ด้วยแนวทางน้ี เราจึงเร่ิมด าเนินการตามแผนงานระยะยาวในการหล่อ

หลอมอบรมผู้คนท่ีเต็มใจอุทิศตนให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนของพวกเขา วิธีการสอนท่ีเป็น

รูปธรรมบนพื้นฐานของการเป็นประจักษ์พยาน ความรู้และการเสวนา เป็นจุดเร่ิมต้นของการ

เปล่ียนแปลงส่วนตัว สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี เราจึงจ าเป็นต้องมีพันธสัญญาในเรื่อง

การศึกษาในระดับท่ีกว้างขวางข้ึน ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ทางเทคนิค แต่เหนือไปกว่าน้ันคือสติปญัญา

ของมนุษย์และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานของความยุติธรรม และความประพฤติเปี่ ยมด้วยคุณธรรมท่ี

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง (ข้อ 34 ISC) 

ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมของพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษายังแสดงออกผ่านทางการให้ความ

ร่วมมือด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวกัน สิ่งน้ีเกิดข้ึนได้จากจิตส านึกอย่างลึกซึ้งต่อการมีส่วน

ร่วมในรูปแบบของ “เวทีท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในภารกิจด้าน

การศึกษานี้ แต่ละคนมาจากสถานการณ์และความรับผิดชอบเฉพาะของตนเอง” ค าเชิญน้ีมีคุณค่า

ย่ิงใหญ่ส าหรับครอบครัวทางศาสนาท่ีมีพระคุณพิเศษด้านการศึกษา ซึ่งได้มอบชีวิตให้กับ

สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมจ านวนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมัยท่ีผ่านมา สถานการณ์

อันยากล าบากซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเรียก สามารถเปล่ียนให้เป็นโอกาสในการท างานร่วมกัน 

แบ่งปันประสบการณ์และเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน ด้วยวิธีน้ี เราจะไม่ละสายตาไปจากเป้าหมาย

ร่วมกัน และใช้พลังในทางบวกไปโดยเสียเปล่า ท าให้สามารถ “ปรับความต้องการและความท้าทาย

ของในแต่ละช่วงเวลาและสถานท่ี” (ข้อ 35 ISC) 
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บทที่ 6 
ข้อพันธสญัญา GCE กับ มาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เชิญให้ทุกภาคส่วนรวมท้ังรัฐและผู้มีหน้าท่ีในการจัด

การศึกษาของรัฐร่วมกันมองให้ไกลออกไปในเรื่องการศึกษา  มาตรฐานการศึกษา

ของรัฐเป็นจุดเร่ิมต้นของการร่วมมือกันในการพัฒนาและปรับเปล่ียนระบบ

การศึกษา ให้มีจุดมุ่งหมายและวิธีการท่ีเอ้ือและสนับสนุนกันและกัน อันอาจเป็น

ก้าวแรกของการสร้าง “หมู่บ้านการศึกษา” ในระดับประเทศในอนาคต 

ผลการพิจารณาข้อพันธสัญญาด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1. คุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหาร

และการจัดการ และ  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีประเด็นท่ีเราควรมองให้ไกลออกไปเบื้ องต้นในหลาย ๆ ประเด็น เพื่ อสร้าง

วัฒนธรรมใหม่ในสังคม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มีรายละเอียดของมาตรฐาน  มีดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิด

ค านวณ 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 

1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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ประเด็นพจิารณาในระดับคณุภาพยอดเยี่ยมเป็นดังนี้ 

 

1.1   ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รยีน 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ สูงกว่า

เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา

ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมี

คุณธรรม 

 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ี

สูงข้ึน และการท างานหรืองานอาชีพ 

1.2  คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รยีน 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็น

แบบอย่างได้ 

 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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ข้อพันธสัญญา GCE ชวนให้มองไกลออกไปจากมาตรฐานน้ีในหลายประเด็น ได้แก่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รยีน 

(1) ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจถึงความต้องการศึกษาของตนเองจนสามารถ

ก าหนดหัวข้อหรือประเด็นท่ีสนใจท่ีจะศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถสื่อสาร รับฟัง 

แลกเปล่ียนและเสนอความเห็นต่อครูผู้สอนและเพื่อนนักเรียนด้วยความเคารพและ

เสมอภาค 

(2) ผู้เรียนมีความสามารถไตร่ตรอง แยกแยะ พร้อมท่ีจะเรียนรู้ เข้าใจ ค่อย  ๆ ถอด

บทเรียนจนเข้าใจความรู้อย่างลึกซึ้ง และเห็นภาพใหญ่อย่างเป็นองค์รวม โดยใช้

เครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณค่าและหลีกเล่ียงการใช้ให้เกิดโทษ 

(3) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี และมีสมรรถภาพตรรกความคิดในการปฏิบัติ 

(How) และสามารถต้ังค าถามโดยเฉพาะค าถาม “Why” เพื่อค้นคว้าหาค าตอบด้วย

ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 

(4) ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการท่ีมีบูรณาการและเป็นองค์รวมโดยเฉพาะ ในด้าน

นิเวศวิทยากับมานุษยวิทยาท่ีจ าเป็นต่อความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม โลกและมนุษย์ 

เพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกท่ีดีกว่าเดิมได้ 

(5) ผู้เรียนเข้าใจและเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ภูมิหลังและรากเหง้าของตนเอง 

สังคมและผู้คนในสังคมท่ีตนเองอยู่ และมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าโลกสามารถ

ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ได้ เพื่อมีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนแม้ว่าจะต่างรุ่นต่างวัยกันได้อย่างสงบสุข 

2. คณุลักษณะพึงประสงค์ของผูเ้รยีน 

(1) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน โดยให้คุณค่าและเคารพต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

ตนเองและผู้อ่ืน โดยไม่แบ่งแยกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา อุดมการณ์ สถานะทางสังคม 

หรือความต่างอ่ืน ๆ  

(2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในตัวเอง แต่ขณะเดียวกัน เปิดรับความต่างท่ีหลากหลาย ใช้ชีวิต

อย่างมีอิสรภาพแต่ด้วยความเสมอภาคกับผู้อ่ืนจนสามารถสร้างความเป็นหน่ึง

เดียวกัน ท้ังระหว่างชนรุ่นเดียวกันและต่างรุ่นกัน 

(3) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมท้ิงขว้างและสามารถร่วมกับผู้อ่ืนในการปกป้องโลก

และสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ้านท่ีอยู่รวมกันให้อบอุ่นมากข้ึน 

(4) ผู้เรียนมีวิจารณญาณ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ไม่วางเฉยต่อเสียงเรียกร้องหรอื

โอกาสในการรับใช้ผู้อ่ืน ชุมชมและสังคม 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

มีรายละเอียดของมาตรฐาน ดังนี้ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็นพจิารณาในระดับคณุภาพยอดเยี่ยมเป็นดังนี้ 

 

 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ใน

การปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการ

น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้ 

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและ

สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ

มีความปลอดภัย 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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ข้อพันธสัญญา GCE ชวนให้มองไกลออกไปจากมาตรฐานน้ีในหลายประเด็น  ได้แก่ 

(1) โรงเรียนรับฟังเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาเป็นศูนย์กลางของการศึกษา และพร้อมปรับตัวให้

เข้ากับผู้เรียน ไม่ใช่ผู้เรียนปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียน 

(2) ครูได้รับการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้และด าเนินชีวิตท่ีกระตือรือรน้ 

มุ่งมั่นท่ีจะสร้างโลกท่ีดีกว่าเดิม รู้จักรับฟังและยอมรับความต่างท่ีหลายหลาย ให้ผู้เรียนต้ัง

ค าถาม และเปิดรับความเห็นข้อเสนอใหม่ ๆ ของผู้เรียน และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน 

(3) โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ ในสังคม เพื่อสาน

สัมพันธ์และสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ รวมถึงศาสนสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนเข้ามี

ส่วนในการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จนเกิดเป็น “หมู่บ้านการศึกษา” ในชุมชน 

(4) โรงเรียนเปิดโอกาสในทางการศึกษาให้แก่ทุกคนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม 

โดยเฉพาะให้แก่เด็กและเยาวชนหญิง ผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ 

(5) โรงเรียนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแนะน าแก่พ่อแม่ผู้ปกครองให้สามารถเป็นผู้ให้

การศึกษาแก่ลูก มีหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปกครองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่ อให้

ครอบครัวเป็นสถานท่ีส าคัญท่ีสุดในการให้การศึกษาของลูก 

(6) โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีตัวแทนของครอบครัวในหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษา หรือตัดสินใจของ

โรงเรียนและเปิดโอกาสให้ครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของการศึกษาของโรงเรียน 

(7) โรงเรียนปรับสภาพแวดล้อมการศึกษาแบบมีส่วนร่วมท้ังด้านการคิด การลงมือท า และด้าน

จิตใจโดยให้มีส่วนร่วมกับทุก ๆ ฝ่ายในชุมชนท้องถ่ิน 

(8) โรงเรียนสนับสนุนการใช้พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียน และสร้างพื้นท่ีสีเขียวให้มีสัดส่วน

ท่ีเหมาะสม 

(9) โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานและทรัพยากรหมุนเวียน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีรายละเอียดของมาตรฐาน ดังนี้ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 

 

ประเด็นพจิารณาในระดับคณุภาพยอดเยี่ยมเป็นดังนี ้

 

 จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และมีการ

เผยแพร่ 

 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัด

และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่

ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

 มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ข้อพันธสัญญา GCE ชวนให้มองไกลออกไปจากมาตรฐานน้ีในหลายประเด็น ได้แก่ 

(1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีความสัมพันธ์ “บุคคล” เป็นศูนย์กลาง ด้วยตระหนักว่า คุณภาพของ

การเรียนรู้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้อ่ืน  และการเสวนาแลกเปล่ียน

เรียนรู้กัน บนพื้นฐานของความเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน 

(2) จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีเสริมสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมประชาธิปไตย เพื่อมุ่งสร้าง

รูปแบบของวัฒนธรรมใหม่ท่ีสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันในท่ามกลางความต่างท่ีหลากหมาย 

เพื่อมีชีวิตด้วยกันกับผู้อ่ืนได้อย่างสันติสุข ยุติธรรมและเสมอภาค 

(3) จัดการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการเป็นสหวิชาการและเป็นองค์รวม โดยเฉพาะนิเวศวิทยากับ

มานุษยวิทยา เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเก่ียวข้องกันของมนุษย์กับทุกสิ่งสร้าง 

(4) จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพและตรรกะการคิดทางด้าน “How” และรู้จักต้ังค าถาม

และหาค าตอบของค าถาม “Why” เพื่อให้เกิดทักษะความคิดไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและมี

วิจารณญาณ ไม่เป็นการศึกษาท่ีผิวเผินและใช้ทางลัด 

(5) จัดการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรัก เคารพ พิทักษ์ คุ้มครองและสร้างโลก ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร

หมุนเวียน โดยเร่ิมต้นจากท้องถ่ินท่ีอาศัยอยู่ 

(6) เปิดโอกาสและรับฟังผู้เรียนให้ได้มีส่วนร่วมออกแบบการเรียนรู้ และกิจกรรมของตนเอง 

ร่วมกับครู ด้วยบรรยากาศแห่งความรักและอิสรภาพ น าไปสู่การร่วมพัฒนาในแนวทางท่ีท้ัง

นักเรียนและครูเป็นเจ้าของกิจกรรม และต้ังใจมีส่วนร่วม 

(7) ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อมุ่งการพัฒนาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นส าคัญ 

ไม่ด้วยมาตรฐานและวิธีเดียวกัน  แต่ด้วยมาตรฐานและวิธีการท่ีหลากหลายท่ีเหมาะสมกับ

ผู้เรียนและการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 

(8) ต้องจัดให้มีมาตรการท่ีมีผลอย่างแท้จริงในการปกป้องและคุ้มครองนักเรียน  ให้ความ

ปลอดภัย ต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ โดยเฉพาะ

ในการเรียนการสอนและการลงโทษ ต้องไม่มีการล่วงละเมิดทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ หรือ

ด้วยการปล่อยปละละเลย รวมถึงการล่วงละเมิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 
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บทสรุปนี้น าเสนอเพียงแนวคิดเบื้ องต้น เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียน
คาทอลิกได้ทบทวน คิดต่อยอดและน าสู่การปฏิบัติเพื่อตอบรับข้อพันธสัญญาท่ีได้
ให้ไว้กับพระสันตะปาปาฟรังซิส ในการท าหน้าท่ีเฉพาะของโรงเรียนในการสร้าง 
“หมู่บ้านแห่งการศึกษา” ท่ีซึ่งทุกคนในชุมชนการศึกษาจะได้ร่วมกันหล่อหลอมให้
เด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างครบครัน ชักน าพวกเขาให้เป็นบุคคลท่ีพร้อมจะ
ท างานและสร้างสรรค์ประโยชน์ของสังคมและโลกร่วมกับผู้อ่ืน ไม่เฉยเมยต่อเสยีง
เรียกท่ีจะสร้างโลกท่ีน่าอยู่กว่าเดิม อันจะน าสู่วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ท่ีทุกคนอยู่
ร่วมกันและอยู่ร่วมกับสิ่งสร้างต่าง ๆ ของพระเจ้าได้อย่างสันติสุข เสมอภาค 
ยุติธรรม ด้วยจิตใจท่ีเปี่ ยมด้วยเมล็ดพนัธุแ์หง่ความหวัง  

“ความหวังแห่งสันติสุขและความยุติธรรม 

ความหวังแห่งความงดงามและดีงาม  

ความหวังแห่งความสมัครสมานกลมเกลียวกัน” 
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ภาคผนวก ก 

ค าแปล 

(ไมเ่ป็นทางการ) 

 

สมณสาส์นทางวีดิทัศน์ในสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรงัซสิ 

เนื่องในโอกาสการประชมุจัดโดยสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิก 

เรื่อง 

“พนัธสัญญาระดบัโลก 

เรื่องการศกึษา: รว่มกันมองให้ไกลออกไป” 

(ณ มหาวิทยาลัย Pontifical Lateran วันพฤหัสบดีที่ 15 ตลุาคม ค.ศ. 2020) 

พี่น้องท่ีรัก 

เมื่อพ่อเช้ือเชิญให้ลูกท้ังหลายเร่ิมกระบวนการจัดเตรียม ปรึกษาหารือและวางแผนส าหรับข้อตกลงระดับ

โลกในเร่ืองการศึกษาน้ัน เราไม่นึกไม่ฝันว่าสถานการณ์จะก้าวรุดหน้ามาได้ถึงขนาดน้ี  วิกฤตการณ์โควิด 

ได้เพิ่มความรวดเร็วและขยายความรุนแรงของประเด็นปัญหาและความจ าเป็นต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ และเราได้ระบุ

ชัดกันอยู่แล้ว  และยังท าให้ได้เห็นประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ผุดข้ึนมาอีกมากมายด้วยเช่นกัน  ในปัจจุบันน้ี ความ

ห่วงใยเร่ืองสุขภาวะ ณ ปัจจุบันถูกพ่วงไปด้วยกับความกังวลกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  อีกท้ัง ระบบ

การศึกษาท่ัวโลกก็สัมผัสกับผลกระทบจากภาวะการระบาดใหญ่น้ีในทุกระดับ  

ความพยายามได้เกิดข้ึนทุกหนแห่งในการตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ใน

รูปแบบต่าง ๆ  และเช่นน้ีก็ท าให้ปรากฎชัดข้ึนถึงความเหล่ือมล้าในโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึง

เทคโนโลยี แต่ก็ยังท าให้เราตระหนักว่าเมื่อมีการปิดเมืองเพื่อสกัดก้ันการระบาดของโรคและการขาดปัจจัย

ท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ อีกมากมาย เด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากต้องถูกทอดท้ิงไว้ข้างหลังกับกระบวนการเรียนรู้

ท่ีธรรมดาเคยได้จากการไปโรงเรียน  ข้อมูลสถิติท่ีหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้เปิดเผยเมื่อ เร็ว ๆ น้ี 

ท าให้หลายคนพูดถึง “หายนะทางการศึกษา” ซึ่งบางทีอาจเป็นการด่วนสรุปเกินไปสักหน่อยว่ามีเด็ก ๆ 

ประมาณ 10 ล้านคนท่ีต้องถูกบังคับให้ออกจากระบบการศึกษาเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีมีสาเหตุมาจาก

การระบาดของไวรัสโคโรน่า  สถานการณ์น้ีย่ิงซ้าเติมปัญหาความเหล่ือมล้าทางการศึกษาอย่างน่าตกใจ (ว่า

เด็กในวัยเรียนมากกว่า 250 ล้านคนไม่มีโอกาสกับกิจกรรมการศึกษาใด ๆ)  
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เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีรุนแรงเช่นน้ี เรารู้ว่ามาตรการท่ีจ าเป็นด้านสุขอนามัยจะไม่เพียงพอเลยหาก

ไม่ได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างรูปแบบทางวัฒนธรรมใหม่ข้ึน  เราเพิ่มตระหนักมากข้ึนถึงความ

จ าเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงรูปแบบ (Model) การพัฒนาของเรา  เพื่อท่ีจะสร้างหลักประกันว่าศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ไปรับความเคารพและปกป้อง การพัฒนาควรเร่ิมต้นจากการเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชน

สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ท่ัวโลกในการดูแลรักษาบ้านของเราและเสริมสร้างสันติสุข  เราก าลังเผชิญกับ

สภาพวิกฤตการณ์ท่ีแผ่ขยายครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งไม่อาจลดทอนหรือจ ากัดวงให้อยู่แต่เพียงด้านใดด้าน

หน่ึงเท่าน้ัน  วิกฤตการณ์น้ีส่งผลกระทบต่อทุกเร่ือง  ภาวะการระบาดใหญ่ท าให้เราตระหนักได้ว่าสิ่งท่ีก าลัง

อยู่ในภาวะวิกฤติคือวิธีการของเราในการเข้าใจความเป็นจริงและการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของมนุษย์  

เห็นได้ชัดว่า ท้ังวิธีแก้ปัญหาอย่างง่าย ๆ และการใช้เพียงความปรารถนาหรือความใฝ่ฝันลม ๆ แล้ง ๆ ล้วน

ใช้ไม่ได้ท้ังคู่   เรารู้กันดีว่าการศึกษามีเป้าหมายเพื่อการเปล่ียนแปลงชีวิต (Transformative)  การให้

การศึกษาคือการยอมเสี่ยงและยืนหยัดให้ได้ในปัจจุบันถึงการสร้างความหวังท่ีสามารถทะลายกรอบ

ความคิดเรื่องชีวิตท่ีตกอยู่ภายใต้กฎแห่งความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Determinism) และโชคชะตา (Fatalism) 

ซึ่งโน้มน้าวใจเราด้วยความเห็นแก่ตัวของผู้มีอ านาจ การโอนอ่อนผ่อนตามของผู้อ่อนแอและอุดมการณ์ของ

นักอุดมคติท่ีอ้างว่าเป็นเพียงหนทางเดียวท่ีช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้า1  

การจัดการศึกษาเป็นพฤติกรรมแห่งความหวังเสมอ เป็นการกระท าท่ีเรียกร้องให้เราร่วมมือกันเปล่ียนความ

แห้งแล้งและการเพิกเฉยไม่คิดไม่ท าสิ่งใด ๆ ให้กลับเป็นวิธีคิดแบบใหม่ท่ียอมรับการพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

หากระบบการศึกษาของเราในขณะน้ีมีร่องรอยของกรอบความคิดแบบการแทนท่ี (Replacement) และการ

ท าซ้า (Repetition) อีกท้ังไม่สามารถเปิดขอบฟ้าใหม่ซึ่งไมตรีจิต (Hospitality) และการผนึกก าลังเป็นหน่ึง

เดียวกันระหว่างวัย (Intergenerational Solidarity) และสร้างคุณค่าแห่งธรรมอันประเสริฐ  (Value of 

Transcendence) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ได้แล้ว  เครื่องหมายเหล่าน้ีไม่ได้แสดงให้เห็นหรือว่า 

เราก าลังล้มเหลวกับการเปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างระเบียบของสังคมโลกข้ึนใหม่ ในช่วงเวลา

ส าคัญของประวัติศาสตร์ ณ ปัจจุบัน 

เรายังทราบด้วยว่าการเดินทางแห่งชีวิตเรียกร้องให้เรามีความหวังบนพื้นฐานของความเป็นหน่ึงเดียวกัน 

(Solidarity)  การเปล่ียนแปลงท้ังปวงจ าเป็นต้องใช้กระบวนการของการศึกษาเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ท่ี

สามารถตอบสนองต่อความท้าทายและปัญหาของโลกร่วมสมัย เพื่อท าความเข้าใจและแสวงหาค าตอบ

ส าหรับความต้องการของชนทุกรุ่น  และด้วยวิถีทางนี้เองจึงเอ้ือต่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติท้ังใน

ปัจจุบันและในอนาคต  

เรามองว่าการศึกษาเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดวิธีหน่ึงในการท าให้โลกและประวัติศาสตร์มีความเป็น

มนุษย์มากข้ึน  เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ การศึกษาเป็นเร่ืองของความรักและความรับผิดชอบท่ีส่งต่อสืบทอดกัน

จากชนรุ่นหน่ึงไปยังอีกรุ่นหน่ึง  

  

                                                           
1 Cf. M. DE CERTEAU, Lo straniero o l’unione nella differenza, Vita e Pensiero, Milan, 2010, 30. 
Original: L’etranger ou l’union dans la différence, Paris, 2017. 
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ดังน้ัน การศึกษาจึงเป็นดังยาสามัญแก้พิษร้ายของวัฒนธรรมปัจเจกนิยม (Individualistic Culture) ซึ่ง

บางคร้ังก็เสื่อมถอยลงจนเป็นค่านิยมเห็นแก่ตัวเอง (Cult of the Self) และให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับ

การวางเฉย (Primacy of Indifference)  อนาคตของเราต้องไม่เป็นอนาคตของการแบ่งแยกหรือการลดทอน

ของความคิด จินตนาการ ความใส่ใจ การเสวนาและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน  สิ่งน้ีไม่ใช่อนาคตของเรา 

ในปัจจุบัน เราจ าเป็นต้องร้ือฟื้ นการร่วมผูกพันทุ่มเทของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาข้ึนใหม่ 

ขอให้เราเปิดใจรับฟังเสียงเรียกร้องของบรรดาเยาวชน ซึ่งเปิดตาเราให้มองเห็นความจ าเป็นอันเร่งด่วนและ

โอกาสอันน่าต่ืนเต้นท่ีจะรื้อฟื้ นการศึกษาแบบท่ีไม่ถูกชักจูงให้เบือนหน้าหนีและสนับสนุนความ อยุติธรรม

ในสังคมอย่างรุนแรง การละเมิดสิทธิ ความยากไร้ในหลายรูปแบบและการเสียชีวิตของผู้คนอย่างไร้ค่า  

เราถูกเรียกร้องให้จัดกระบวนการศึกษาท่ีครบสมบูรณ์ซึ่งตอบสนองต่อสถานการณ์ของความเหงาโดดเด่ียว

และความไม่แน่นอนเก่ียวกับอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรดาเยาวชนจนท าให้พวกเขาเกิดความสิ้นหวัง 

ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การใช้วาจาสร้างความเกลียดชังและการกล่ันแกล้งรังแกกัน  

กระบวนการน้ีก่อให้เกิดการร่วมเดินทางกันซึ่งไม่เพิกเฉยต่อการใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดผู้เยาว์ 

ปรากฏการณ์ของคู่แต่งงานเด็กและทหารเด็ก และโศกนาฎกรรมของการค้าเด็กเป็นทาส ท้ังน้ี เรายังไม่ได้

กล่าวถึง “ความทุกข์ทรมาน” ท่ีเกิดข้ึนกับโลกเพราะการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติโดยไร้จิตส านึกและ

ไร้หัวใจจนน าไปสู่วิกฤติสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศอย่างร้ายแรง  

ในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อการปรับโฉมหน้า ไม่เพียงแต่

วิถีชีวิตของเราเท่าน้ัน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใดคือการก าหนดจุดยืนของเราต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ในอนาคต  ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านสุขภาวะในปัจจุบัน และความยากไร้และความสับสนท่ีเป็นผล

ตามมา เราเช่ือว่าบัดน้ีถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องร่วมกันท าข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อและ

ร่วมกับชนรุ่นใหม่ สิ่งน้ีเรียกร้องการทุ่มเทอุทิศตนจากทุกภาคส่วน ท้ังจากครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย สถาบัน ศาสนา รัฐบาลและมนุษย์ท้ังมวลในการหล่อหลอมชายหญิงให้มีวุฒิภาวะ  

ในทุกวันน้ี เราจ าเป็นต้องลงมือด้วยความมุ่งมั่นอย่างกล้าหาญ (Parrhesía) ท่ีจะสลัดท้ิงแนวทางการศึกษา

ท่ีผิวเผินและทางลัดมากมายท่ีเกี่ยวข้องกับการมุ่งแต่ประโยชน์ใช้สอย ผลสอบและผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐาน  การมองความสามารถในไปใช้ประโยชน์ และระบบราชการ ซึ่งท าให้เราสับสนระหว่างการศึกษา

กับการสั่งสอนและจบลงด้วยการลดค่าวัฒนธรรมของเราจนไม่เหลืออะไร สิ่งท่ีเราควรจะท ามากกว่าคือการ

สืบทอดวัฒนธรรมท่ีเป็นองค์รวม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและหลากหลาย เราต้องกล้าหาญในการสร้าง

กระบวนการท่ีท างานด้วยจิตส านึกท่ีจะเอาชนะการแตกแยกเป็นเศษเสี้ยว และความขัดแย้งท่ีพวกเราทุก

คนก่อให้เกิดข้ึน เราต้องกล้าหาญท่ีจะฟื้ นฟูสายสัมพันธ์ใหม่เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันและ

พูดภาษาเดียวกันในเรื่องภราดรภาพ (Fraternity) การประเมินคุณค่าของการจัดการศกึษาไม่ได้อยู่ท่ีผลการ

สอบมาตรฐานเพียงเท่าน้ัน แต่วัดจากความสามารถในการสร้างการเปล่ียนแปลงจิตใจของผู้คนในสังคม

และช่วยก่อก าเนิดวัฒนธรรมใหม่ โลกใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิมเป็นไปได้และเราได้รับกระแสเรียกให้เรียนรู้ท่ี

จะสร้างโลกใหม่น้ีข้ึนมา สิ่งน้ีเก่ียวข้องกับทุกแง่มุมของมนุษยชาติ ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะของ

ชุมชน   
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ขอให้เราร้องขอโดยเฉพาะต่อบรรดาชายหญิงในแวดวงวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการกีฬา ศิลปิน นัก

สื่อสารมวลชนในทุกมุมโลกให้ร่วมกันสนับสนุนข้อตกลงและส่งเสริมด้วยการเป็นประจักษ์พยานและการ

กระท าต่อคุณค่าในการดูแลเอาใจใส่ผู้อ่ืน สันติสุข ความยุติธรรม ความดี ความงาม การยอมรับและภราดร

ภาพ “เราไม่ควรคาดหวังให้ผู้มีอ านาจปกครองต้องท าให้เราไปเสียทุกสิ่ง เพราะน่ันน่าจะเป็นความคิดแบบ

เด็ก ๆ  เรามีพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างและท าให้เกิดกระบวนการและการเปล่ียนแปลงใหม่ 

ๆ ขอให้พวกเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟื้ นฟูและช่วยเหลือสังคมท่ีก าลังเผชิญกับความทุกข์ยาก  ทุก

วันน้ีเรามีโอกาสอย่างมากท่ีจะแสดงถึงความเป็นพี่น้องกันมาแต่ก าเนิด ท่ีจะเป็นชาวสะมาเรียผู้ใจดีท่ีแบก

รับความเจ็บปวดจากความทุกข์ยากของผู้อ่ืน แทนท่ีจะย่ัวยุให้เกิดความเกลียดชังและความเคืองแค้นมาก

ข้ึน (สมณสาส์นฯ “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” - Fratelli Tutti, 77) เหตุเหล่าน้ีเรียกร้องกระบวนการมากมาย

และหลากหลายแง่มุมซึ่งเราทุกคนสามารถท างานเพื่อให้การสนองตอบอย่างมคีวามหมายอันจะท าให้ความ

หลากหลาย และวิธีการต่าง ๆ เกิดการผสมผสานเพื่อน าไปสู่การมุ่งเป้าหมายของประโยชน์ส่วนรวม  

(Common Good) ความสามารถในการสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวกันเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับสังคม

ทุกวันน้ี 

ด้วยเหตผุลเหล่านี ้เราผกูมัดตนเองและสร้างพันธสัญญาร่วมกันกับผู้อ่ืน ดังนี้ 

• หนึ่ง  ให้คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาทุกแบบ ท้ังท่ีเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะเฉพาะ ความงดงามและเอกลักษณ์ และ

ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสังคมรอบตัวเขา ในขณะเดียวกันก็สอนพวกเขาให้ปฏิเสธวิถี

ชีวิตท่ีสนันสนุนให้เกิดการแพร่กระจายของวัฒนธรรมท้ิงขว้าง (The Throwaway Culture)  

• สอง  รับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน ผู้ท่ีเราจะส่งต่อคุณค่าและความรู้เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตท่ี

เปี่ ยมด้วยความยุติธรรม สันติสุขและชีวิตท่ีมีศักด์ิศรีส าหรับทุกคน  

• สาม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหญิงได้เข้าร่วมอย่างเต็มท่ีในระบบการศึกษา 

• สี ่ ให้ครอบครัวเป็นสถานท่ีแห่งแรกและแห่งส าคัญท่ีสุดของการศึกษา 

• ห้า  ให้ความรู้และรับการเรียนรู้ถึงความจ าเป็นของการยอมรับและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดใจ

ให้กับผู้เปราะบางท่ีสุดและคนชายขอบ   

• หก  มุ่งมั่นค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการท าความเข้าใจเศรษฐกิจ การเมือง การเจริญเติบโตและ

ความก้าวหน้าท่ียืนหยัดอย่างแท้จริงเพื่อรับใช้มนุษย์และครอบครัวมนุษย์ท้ังมวลในบริบทของระบบนิเวศ

โดยรวม   

• เจ็ด  พิทักษ์คุ้มครองและสร้างเสริมโลกให้เป็นบ้านท่ีน่าอยู่ร่วมกัน ปกป้องบ้านจากการล้างผลาญ

ทรัพยากร ด าเนินชีวิตท่ีมีจิตส านึกมากข้ึนโดยใช้พลังงานหมุนเวียนและให้ความเคารพต่อธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ตามหลักการของการให้แนวคิดเร่ิมต้นจากท้องถ่ิน (Subsidiarity) ความเป็นหน่ึงเดียวกัน และ

เศรษฐกิจหมุนเวียน”  
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ในท้ายท่ีสุด พี่น้องท่ีรัก เราต้องอุทิศตนอย่างกล้าหาญภายในการพัฒนาแผนการศึกษาในประเทศของเรา

เอง ทุ่มเทพลังโดยสุดความสามารถและริเร่ิมกระบวนการสร้างสรรค์และเปล่ียนแปลงชีวิตร่วมกับภาค

ประชาสังคม  ในเร่ืองน้ี จุดอ้างอิงของเราควรเป็นหลักค าสอนด้านสังคมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเผย

แสดงพระวาจาของพระเจ้าและหลักมนุษยธรรมแบบคริสต์ (Christian Humanism) เพื่อสร้างพื้นฐานท่ี

มั่นคงและเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญต่อการไตร่ตรองแยกแยะถึงวิถีทางท่ีต้องปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ปัจจุบัน  

เป้าหมายของการทุ่มเททางด้านการศึกษาต้ังอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีมีมนุษยธรรมและ

เปิดกว้าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์และจิตตารมณ์แห่งการรักกันฉันพี่น้อง  ถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องมองไปยังอนาคตข้างหน้าด้วยความ

กล้าหาญและความหวัง  ขอให้เราได้รับการหนุนน าใจจากความเช่ือมั่นว่าการศึกษาเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง

ความหวัง  น่ันคือ ความหวังแห่งสันติสุขและความยุติธรรม ความหวังแห่งความงดงามและความดีงาม 

ความหวังแห่งความสมัครสมานกลมเกลียวกันในสังคม    

พี่น้องท่ีรัก ขอให้เราไม่ลืมว่าการเปล่ียนแปลงอันย่ิงใหญ่ไม่ได้เกิดข้ึนท่ีโต๊ะท างานหรือในส านักงาน  ไม่ใช่

เลย  เราม ี"สถาปัตยกรรม" แห่งสันติภาพท่ีสถาบันต่าง ๆ และบุคคลแต่ละคนในสังคมมีส่วนร่วมตามความ

เชี่ยวชาญของตนเองโดยไม่กดีกันใครออกไป (เทียบ สมณสาส์นฯ “ทุกคนเป็นพี่น้องกนั”, 231)  เราทุกคน

ต้องก้าวไปข้างหน้า เราทุกคนไปด้วยกัน แต่ละคนก้าวไปอย่างท่ีเราเป็น แต่มองไปข้างหน้าเสมอเพื่อสร้าง

อารยธรรมแห่งการปรองดองและความเป็นหน่ึงเดียวกัน ซึ่งจะไมม่ีท่ีว่างส าหรับการระบาดใหญ่ของ

วัฒนธรรมท้ิงขว้าง  พอ่ขอขอบใจทุกคน 
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ภาคผนวก ข 

ค าแปล 

(ไมเ่ป็นทางการ) 

 

พันธสัญญาระดบัโลกเรื่องการศกึษา 

เครื่องมอืส าหรบัการท างาน 

 

สารบาญ 

 

แผนงาน 

 

1. บทน า 

2. พันธสญัญา: พื้นฐานจากการเปิดใจรับผู้อ่ืน 

3. ต้นแบบแห่งภราดรภาพ 

 

บรบิท 

 

1. การแตกสลายของความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างวัย 

2. เวลาท่ีใช้กับการศึกษาและเทคโนโลย ี

3. การจัดการศึกษาให้รู้จักต้ังค าถาม 

4. การสร้างอัตลักษณ์ของเราข้ึนใหม่ 

5. วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นวิกฤติเชิงสมัพันธ ์

 

วิสัยทัศน ์

 

1. คิดใหม่เรื่องเอกภาพในความแตกต่าง 

2. ความสมัพันธ์เป็นศูนย์กลาง 

3. เราเปล่ียนแปลงโลกได้ 

 

พันธกิจ 

 

1. การศึกษาและสังคม 

2. วันพรุ่งน้ีเรียกร้องให้เราท าสิง่ดีท่ีสุดวันน้ี 

3. การจัดการศึกษาเพื่อรับใช้ การจัดการศึกษาคือการรับใช้ 

 

หัวข้อส าคัญท่ีเสนอส าหรบัไตร่ตรองเพิ่มเติม 
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แผนงาน 

1. บทน า 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน ค.ศ. 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระด ารัสในโอกาสการริเร่ิมกระบวนการท า

พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา (Message for the Launch of the Global Compact on Education) 

แก่บรรดาผู้แทนจากท่ัวโลกท่ีพระองค์ทรงเช้ือเชิญให้มาประชุมปรึกษาหารือกันท่ีกรุงโรม เพื่อลงนามในค า

ปฏิญาณร่วมกันเพื่อจัดท าพันธสัญญาระดับโลกเร่ืองการศึกษา  การริเร่ิมน้ีไม่ใช่ความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนอย่าง

กะทันหัน แต่เป็นการแปลความจากวิสัยทัศน์และพระด าริท่ีพระสันตะปาปาทรงมีพระด ารัสหลายคร้ังใน

สมณสาส์นของพระองค์ให้เป็นรูปธรรม  อีกท้ังข้อเสนอน้ียังสอดคล้องกับค าสอนของพระสันตะปาปา ซึ่ง

ระบุอย่างชัดเจนในสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium) และในสมณ

สาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si’)  พระสมณสาส์นท้ังสองฉบับน้ีได้รับแรงบันดาลใจจาก

แนวปฏิบัติของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และหลังสภาสังคายนาฯ 

ในสมณสาส์นเตือนใจ ความช่ืนชมยินดีแห่งพระวรสาร พระสันตะปาปาทรงเช้ือเชิญพระศาสนจักรโดย

พร้อมเพรียงกันให้ปฏิบัติพันธกิจ “ออกสู่สังคม” (Outgoing) และเป็นรูปแบบท่ีน าไปใช้กับทุกกิจกรรม  

พระสันตะปาปาทรงเช้ือเชิญให้ประชากรของพระเจ้าท้ังมวลประกาศข่าวดีใน “ทุกสถานท่ี ทุกโอกาส โดย

ไม่ลังเล อิดออด หรือหวาดกลัว” เป็นการประกาศซึ่ง “ไม่ยกเว้นผู้ใด” (EG 23)  พระศาสนจักรท่ีเปิดออกสู่

สังคมน้ีเป็นชุมชนท่ีกล้าได้กล้าเสีย (“Parrhesía”) ซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกกระบวนการท้ังในชีวิตส่วนตัวและใน

สังคมของเรา  หลังจากได้วิเคราะห์ปัญหาของโลกและวัฒนธรรมร่วมสมัยของเราตามแนวคิดเหล่าน้ีแล้ว 

พระสันตะปาปาทรงมีพระด าริว่า “เรารับรู้ได้ถึงความท้าทายในการค้นหาและแบ่งปัน “รหัสธรรม” 

(Mystique) แห่งการด าเนินชีวิตร่วมกัน คบหาสมาคมและพบปะกัน การโอบรับและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

การก้าวเข้าสู่กระแสน้าหลากเช่นน้ี แม้จะสับสนวุ่นวาย แต่อาจกลายเป็นประสบการณ์อันแท้จริงของภราดร

ภาพ (Fraternity) เป็นขบวนผู้เดินทางแห่งความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน (Caravan of Solidarity) ...” (EG 87) 

ในค าเชิญให้ปกป้องดูแลความเปราะบางของผู้คนและโลกท่ีเราอาศัยอยู่น้ี – ค าเชิญน้ีไม่ได้มุ่งเฉพาะกับคริ

สตชนเท่าน้ัน แต่ยังเชิญมนุษย์ชายหญิงทุกคนในโลก – การศึกษาและการหล่อหลอมอบรม (Formation) 

ควรได้รับความส าคัญเป็นล าดับแรก เพราะจะช่วยให้เราแต่ละบุคคลกลายเป็นผู้ร่วมในการปกป้องดูแล

โดยตรง และเป็นผู้สร้างสันติสุขและประโยชน์ส่วนรวม  

ในสมณสาส์นฯ ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนใจเราว่า “การศึกษาจะ

ไม่เพียงพอและขาดประสิทธิภาพ เว้นแต่เราจะพยายามส่งเสริมวิธีคิดแบบใหม่เกี่ยวกับมนุษย์ ชีวิต สังคม 

และความสัมพันธข์องเรากับธรรมชาติ” (ข้อ 215)  เมื่อพิจารณาถึงสภาพความแตกแยกเพราะความขัดแยง้

ทางสังคมและการขาดวิสัยทัศน์ร่วมกันในปัจจุบัน เราจะตระหนักได้ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนมากย่ิงกว่ายุค

สมัยใด ๆ ท่ีจะต้องเร่งด าเนินการโดยอาศัยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและผนวกรวมผู้เรียนท่ีแตกต่าง

หลากหลาย (Integral and Inclusive Education) ซึ่งสามารถจูงใจให้ผู้เรียนเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

กิจกรรมด้วยการรับฟังอย่างอดทน และการเสวนาอย่างสร้างสรรค์ โดยท่ีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันจะมี

อ านาจเหนือความขัดแย้ง  ด้วยจุดประสงค์น้ี พระสันตะปาปาทรงเสนอว่าเราควรเร่ิมต้นกระบวนการ

แบ่งปันและเปล่ียนแปลงชีวิตโดยใช้ความคิดริเร่ิมท่ีจ าเป็นท้ังหมดเพื่อช่วยให้ชนรุ่นต่อไปสามารถสร้าง

อนาคตท่ีมีความหวังและสันติสุข 
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จากสมณสาส์นฯ ส าคัญท้ังสองฉบับน้ี พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระประสงค์ให้การประชุมเมื่อวันท่ี 14 

พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เกี่ยวกับพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษาเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า “เช่นเดียวกับ

การเปล่ียนแปลงส าคัญแห่งยุคสมัยท่ีเราก าลังเผชิญอยู่น้ี การเปล่ียนท้ังหลายเรียกร้องให้เราพัฒนา

กระบวนการศึกษาเรียนรู้ และสร้าง “หมู่บ้านการศึกษา” (Village of Education ) ท่ีสามารถสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ท่ีเปดิรับทกุคนและมีมนุษยธรรม (Network of open and human relationships)  “หมู่บ้าน” 

น้ันควรมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ลงทุนอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบในโครงการระยะยาว เพื่อหล่อ

หลอมอบรมบุคคลท่ีเต็มใจท างานเพื่อรับใช้ชุมชน  ดังน้ัน เราจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาท่ี

ครอบคลุมขอบเขตของประสบการณ์ชีวิตและกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยให้เยาวชนแต่ละ

คนและโดยส่วนรวมสามารถพัฒนาบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของตน  การศึกษาต้องไม่จ ากัดอยู่เฉพาะแต่ใน

ห้องเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย  การศึกษาต้องได้รับหลักประกันอย่างส าคัญท่ีสุดด้วยการเสริมก าลัง

และสนับสนุนสิทธิข้ันพื้นฐานของครอบครัวในการให้การศึกษา และสิทธิของพระศาสนจักรและชุมชนท่ีจะ

สนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวในการเล้ียงดูบุตร” (การเข้าเฝ้าของคณะทูตานุทูตประจ านครรัฐวาติกัน 

เพื่อถวายพรเน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่ วันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2020) 

2. พันธสัญญา: พื้นฐานจากการเปิดใจรบัผูอ่ื้น 

โดยผ่านทางสาส์นน้ี พระสันตะปาปาทรงขอเราให้มุ่งมั่นทุ่มเทกับพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา  

พระองค์ไม่ได้ทรงเสนอให้ด าเนินการด้านการศึกษางานหน่ึงงานใด และไม่ได้ทรงเชิญชวนให้เราพัฒนา

แผนงานหน่ึงแผนงานใดข้ึนมา แต่ทรงมุ่งเน้นท่ีข้อตกลง หรือกล่าวอย่างเจาะจงคือ พันธสัญญาด้าน

การศึกษา (Educational Covenant)  การเลือกใช้ถ้อยค าของพระสันตะปาปาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบท่ี

พระองค์มีพระประสงค์ให้เราลงมือปฏิบัติภารกิจน้ี กล่าวคือ เป็นข้อตกลง (Compact)  อันท่ีจริงแล้ว การ

ผูกพันตามข้อตกลงจ าเป็นต้องมีต้ังแต่สองคนข้ึนไปท่ีตกลงร่วมทุ่มเทท างานด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน  

ข้อตกลงหมายความถึงการเลือกรวมพลังท างานรับใช้ในแผนงานเดียวกัน แม้จะยังคงสงวนความแตกต่าง

จากกันและกันของเราไว้  ข้อตกลงแสดงนัยถึงความสามารถในการมองผู้อ่ืนท่ีแตกต่างไปจากเราในฐานะ

ของเพื่อนร่วมทาง และไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ของเรา อีกท้ัง มองเห็นถึง “ภาพลักษณ์ของพระเจ้า” 

ในตัวเขา (Post-Synodal Apostolic Exhortation Christus Vivit, 165) 

อีกท้ัง ค าว่า “พันธสัญญา” (Covenant) ในธรรมประเพณีของคริสตชนชาวยิว ยังหมายถึงพันธะท่ีเกิดจาก

ความรัก ท่ีสถาปนาข้ึนระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์  โดยความรักของพระเจ้าผ่านทางพระ

เยซูเจ้าน้ีได้ท าลายก าแพงขวางก้ันระหว่างผู้คน และสร้างสันติภาพข้ึนใหม่ (เทียบ อฟ 2:14-15)  โดย

หลักการพื้นฐานน้ี พระสันตะปาปาจึงทรงเชิญชวนเราให้มองหาเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางแห่งการศึกษา 

แทนท่ีพระองค์จะเสนอโครงการให้เราปฏิบัติตาม พระองค์ทรงเชิญชวนเราให้ร่วมกันสถาปนาพันธสัญญา

ระหว่างทุกคนท่ีตระหนักถึงคณุค่าของเอกลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคน โดยร่วมกันทุ่มเทให้กับการหล่อหลอม

อบรมเยาวชนอย่างต่อเน่ือง  ดังน้ัน เราอาจกล่าวได้ว่าการเคารพต่อความหลากหลายเป็นข้อสนับสนุน 

(Premise) ประการแรกของพันธสัญญาเร่ืองการศึกษา  พันธสัญญาระดับโลกเร่ืองการศึกษาต้องต้ังอยู่บน

พื้นฐานหลักของการตระหนักถึงคุณค่าของคุณลักษณะท่ีขาดเสียไม่ได้ของแต่ละปัจจัยในการจัดการกับ

สถานการณ์ฉุ ก เฉิ น ด้ านการศึ กษา  ซึ่ ง เ ร าพบไ ด้ประสบมาตลอดหลายทศวรรษ  ดั ง เ ช่น ท่ี 

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ี 16 ทรงตรัสถึงในสาส์นถึงสัตบุรุษในสังฆมณฑลและกรุงโรมเกี่ยวกับภารกิจ

เร่งด่วนในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน เมื่อวันท่ี 21 มกราคม ค.ศ. 2008 และพระด ารัสของพระองค์ยัง
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เป็นจริงจนถึงทุกวันน้ี “เราทุกคนล้วนค านึงถึงความผาสุกของคนท่ีเรารัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกหลานของ

เรา วัยรุ่นและเยาวชน อันท่ีจริงแล้ว อนาคตของประเทศชาติของเราข้ึนอยู่กับพวกเขา  ดังน้ัน เราจึงต้องไม่

ละเลยต่อการหล่อหลอมอบรมชนรุ่นใหม่ ช่วยให้พวกเขาสามารถก าหนดทิศทางชีวิตของเขา และไตร่ตรอง

แยกแยะความดี-ความช่ัว และสุขภาพของเขา ไม่เพียงแต่ด้านกายภาพ แต่รวมถึงด้านศีลธรรมด้วย  

อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาไม่ใช่ภารกิจท่ีปฏิบัติได้ง่าย ๆ และดูเหมือนว่าจะยากมากข้ึนในยุคปัจจุบันน้ี  

พ่อแม่ ครู พระสงฆ์และทุกคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงด้านการศึกษาต่างตระหนักดีในข้อน้ี  ดังน้ัน 

ความล้มเหลวท่ีเราทุกคนต้องเผชิญอยู่บ่อย ๆ ได้ตอกย้าถึงสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการศึกษาในการหล่อ

หลอมอบรมบุคคลท่ีมีคุณภาพซึ่งสามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนและท าให้ชีวิตของเขามีความหมาย” 

3. ต้นแบบแหง่ภราดรภาพ 

ภราดรภาพคือสภาวะทางวัฒนธรรมท่ีเป็นฐานรองรับและเป็นเครื่องน าทางด้านกระบวนทัศน์ในสมณสมัย

ของพระสันตะปาปาฟรังซิส  การเพิ่มเติมภราดรภาพเข้าไปในกระบวนการศึกษา ดังท่ีพระสันตะปาปาทรง

เสนอในสาส์นของพระองค์ หมายถึงการยอมรับว่าภราดรภาพเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานด้านมานุษยวิทยา ซึ่ง

เป็นต้นก าเนิดแห่ง “หลักไวยากรณ์” (Grammars) แห่งความสัมพันธ์ท่ีส าคัญและเป็นด้านบวกต่าง ๆ  อัน

ได้แก่ การพบปะกัน ความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน ความเมตตา ความเอ้ืออาทร รวมถึงการเสวนา การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย 

ต้ังแต่แรกเร่ิม ชีวิตมนุษย์เป็นความเป็นจริงท่ีได้รับมา (Received fact) ซึ่งไม่ได้เกิดข้ึนจากตัวตนของเราเอง 

ในทางตรงข้าม ชีวิตเป็นสภาวะท่ีอยู่เหนือชายและหญิงแต่ละคน  ดังน้ัน ชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดข้ึนได้เอง แต่

เป็นสิ่งท่ีได้รับ “มอบ” จากบุคคลอ่ืน  ดังท่ีประกาศไว้ในปฏิญญาอาบูดาบีว่าด้วยภราดรภาพของมนุษย์ 

(Declaration of Abu Dhabi on Human Fraternity) ส าหรับศาสนิกชนแล้ว น่ีเป็นเรื่องของการตระหนักว่า

เราทุกคนต่างเป็นบุตรของพระบิดาหน่ึงเดียวกัน  ดังน้ัน เราทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน ซึ่งได้รับกระแสเรียกให้

ด าเนินชีวิตในความดีความงามและรับใช้ซึ่งกันและกัน (เทียบ ปฐก 4:9)  อย่างไรก็ตาม ตามท่ีพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้าต้ังแต่ต้นของสมณสมัยของพระองค์ กระแสเรียกให้รักกันฉันพี่น้อง “ไม่ได้

เป็นเพียงสิ่งท่ีเก่ียวข้องเฉพาะกับคริสตชนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นมิติท่ีส าคัญกว่า น่ันคือเป็นเพียงเรื่องของมนุษย์

เท่าน้ัน ซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วม” (พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเร่ิมต้นสมณสมัยของพระสันตะปาปา เมื่อ

วันท่ี 19 มีนาคม ค.ศ. 2013)  เน่ืองมาจากการได้รับชีวิต มนุษย์ทุกคนจึงค้นพบว่าตนเองได้รวมเข้าเป็นหน่ึง

เดียวกันในสายสัมพันธ์แห่งภราดรภาพ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของหลักการท่ีแสดงออกถึงความเป็นจริงเชิง

โครงสร้างของมนุษย์ (Structural Reality of the Human Being) (เทียบ Laudato Sì, ข้อ 220)  แม้ว่าเรา

จะสามารถเลือกมิตรสหายหรือเพื่อนร่วมทางบางคนได้ แต่เราไม่สามารถเลือกพี่น้องชายหญิงของเราได้ 

เพราะเราไม่ใช่ผู้ลิขิตชีวิตของพวกเขา  ย่ิงเราด าเนินชีวิตในภราดรภาพมากเท่าใด ภราดรภาพน้ันก็ย่ิงจะ

ไม่ใช่หน้าท่ีพื้นฐานทางศีลธรรมมากข้ึนเท่าน้ัน แต่จะกลายเป็นอัตลักษณ์เชิงภววิสัยของมนุษยชาติและของ

สิ่งสร้างท้ังมวล 

วัฒนธรรมท้ิงขว้าง (Throwaway Culture) ในปัจจุบันน้ีได้ฝังรากลึกอยู่ในการปฏิเสธคร้ังแล้วคร้ังเล่าว่า

ภราดรภาพเป็นองค์ประกอบส าคัญของมนุษยชาติ  “หลายสิ่งหลายอย่างต้องเปล่ียนแปลงแนวทางไป แต่

เหนือสิ่งอ่ืนใด เป็นเรามนุษย์เองท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง  เราขาดความตระหนักว่าเราต่างมีต้นก าเนิด

ร่วมกันของเรา เราเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน และเรามีอนาคตร่วมกันกับทุกคน” (Laudato Sì, ข้อ 202)  

อันท่ีจริง ตามแนวทางน้ีเองท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงก าหนดเค้าโครงของสาส์นฉบับแรกของพระองค์
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เน่ืองในวันสันติภาพสากล (Message for the World Day of Peace) (1 มกราคม ค.ศ. 2014) ซึ่งถูกต้ังช่ือ

อย่างเหมาะสมว่า ภราดรภาพ - รากฐานและเส้นทางสู่สันติภาพ  (Fraternity, the Foundation and 

Pathway to Peace)  ทุกวันน้ี เมื่อพิจารณาถึงการจัดต้ังหมู่บ้านการศึกษาระดับโลก (Global Village of 

Education) หลักการน้ีย่ิงเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจมากข้ึน กลายเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางท่ีแท้จริงของ

กระบวนการด้านการศึกษาท้ังหลายท่ีประสบความส าเร็จ  การสมัครใจอุทิศตนรับใช้ผู้อ่ืนในภราดรภาพเปน็

เคร่ืองพิสูจน์ว่าเราได้บรรลุถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แล้ว เราถูกสร้างข้ึนมามิใช่เพียงเพื่อให้

อยู่ “ร่วมกับผู้อ่ืน” แต่เพื่อให้ด าเนินชีวิต “เพื่อรับใช้ผู้อ่ืน” ด้วยการพึ่งพากันและกัน เพื่อช่วยให้รอดพ้น

และเสริมเพิ่มความบริบูรณ์ให้แก่กันและกัน 

บรบิท 

1. การแตกสลายของความเป็นหนึ่งเดยีวกันระหว่างวัย 

เมื่อพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระด ารัสกับคณะทตูานุทูตประจ านครรัฐวาติกัน เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2020 พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงบาดแผลร้ายแรงท่ีสุดในทุกวันน้ีท่ีเกิดกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

ของโลกอันเป็นสาเหตุท่ีเราจ าเป็นต้องอุทิศตนมุ่งมั่นท างานในด้านการศึกษาว่า “การศึกษาเรียกร้องให้เรา

ต้องเร่ิมต้นการเสวนาอย่างจริงใจและแท้จริงกับเยาวชน  พวกเขาเหล่าน้ีท าให้เราตระหนักได้ถึงความ

จ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างวัย ซึ่งได้ขาดหายไปอย่างน่าเศร้าใจในช่วง

ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมานี้  อันท่ีจริง ประชากรในหลายภูมิภาคของโลกมีแนวโน้มท่ีจะหมกมุ่นกับตนเอง 

ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ท่ีได้รับ และมองโลกด้วยทัศนคติท่ีคับแคบโดยปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ

อย่างไม่สนใจใยดีและไม่เปิดใจรับทารกเกิดใหม่อีกต่อไป  โครงสร้างประชากรโลก โดยเฉพาะในโลก

ตะวันตก ท่ีมีสัดส่วนของประชากรท่ีก าลังย่างเข้าสู่วัยชราเพิ่มข้ึน เป็นตัวอย่างเชิงสัญลักษณ์ท่ีน่าเศร้าของ

สถานการณ์น้ี” (การเข้าเฝ้าของคณะทูตานุทูตประจ านครรัฐวาติกัน เพื่อถวายพรเน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่ 

วันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2020) 

ส าหรับพระสันตะปาปาฟรังซิสแล้ว รากเหง้าของแนวโน้มไปสู่การแยกตัวจากสังคม  (Isolation) และปิด

ตัวเอง (Closure) ต่อผู้อ่ืนน้ีอยู่ท่ีการเปล่ียนแปลงด้านมานุษยวิทยาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิบาย

อย่างระมัดระวังไว้ในพระด ารัสของพระองค์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของสมัชชาพระสังฆราช

เพื่อชีวิต (General Assembly of the Pontifical Academy for Life) เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017  ท้ังน้ี 

พระองค์ตรัสว่า “ขณะน้ีดูเหมือนว่ามนุษย์ก าลังอยู่ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อส าคัญแห่งประวัติศาสตร์ของ

มนุษยชาติ […]ลักษณะเด่นของช่วงเวลาน้ีคือการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของวัฒนธรรมท่ีหมกมุ่นอยู่กับ

อ านาจควบคุมของมนุษย์ (ท้ังในระดับปัจเจกบุคคลและระดับเผ่าพันธุ์) เหนือความเป็นจริง  บางคนกล่าว

ต่อไปจนถึงการบูชาตนเอง (Egolatry) โดยบูชายัญได้ทุกสิ่งบนแท่นบูชาของตนเอง แม้กระท่ังความรักของ

มนุษย์ท่ีน่าหวงแหนท่ีสุด  แนวทางเช่นน้ีเป็นอันตรายอย่างย่ิง เพราะชักจูงให้มนุษย์เพ่งมองกระจกเงาอยู่

ตลอดเวลา จนไม่สามารถถอนสายตาไปจากตนเอง และหันไปมองผู้อ่ืนและโลกรอบตัวได้” 

เราคงไม่จ าเป็นต้องบอกว่าการบูชาตนเองเช่นน้ีเองท่ีท าให้เกิดรอยร้าวท้ังหลายท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

ต่อกิจกรรมการศึกษาของเราในทุกระดับ  เราก าลังพูดถึงช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างชนชาติและวัฒนธรรม

ท่ีแตกต่างกัน ระหว่างคนรวยกับคนจนในหมู่ประชากรของเรา โดยคนรวยย่ิงรวยมากข้ึน ขณะท่ีคนจนย่ิง

จนลง ช่องว่างระหว่างชายกับหญิง ระหว่างเศรษฐกิจกับจริยธรรม ระหว่างมนุษยชาติกับโลกของเรา 
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ดังน้ัน รูปแบบของการศึกษาท่ีเราต้องการในปัจจุบันน้ึจึงต้องสามารถเผชิญหน้ากับ “การบูชาตนเอง” แบบ

ใหม่น้ี และสามารถสรรหาถ้อยค าท่ีเหมาะสมท่ีจะตอบแทนต่อความแปลกใหม่ (Originality) และความ

งดงาม (Beauty) ท้ังมวลของกระแสเรียกของมนุษย์ต่อผู้อ่ืนและจุดหมายปลายทางของกระแสเรียกน้ัน  ค า

ว่า “ร่วมกัน” (Together) คือถ้อยค าท่ีช่วยให้รอดพ้นและท าให้ทุกสิ่งส าเร็จไป 

2. เวลาที่ใชกั้บการศกึษาและเทคโนโลย ี

ดังท่ีพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 ทรงต้ังข้อสังเกตในสมณสาส์น ความรักในความจริง (Caritas in 

Veritate) ว่า “สังคมเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งท าให้เราเป็นเพื่อนบ้านกัน แต่ไม่ได้ท าให้เราเป็นพี่น้องกัน” 

(ข้อ 19)  ในปัจจุบัน ค าอธิบายพื้นฐานประการหน่ึงเก่ียวกับโลกาภิวัตน์ได้แก่ พัฒนาการของเทคโนโลยี

ท้ังหลาย และโดยเฉพาะอย่างย่ิง เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตออนไลน์ (Online life) และสื่อสังคม (Social 

media) ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับท่ีลึกย่ิงกว่าต่อแวดวงการศึกษา  การใช้และการบริหารจัดการโลก

ดิจิทัลเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างใหญ่หลวงกับการทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาของเรา  ดังท่ีได้ระบุ

ไว้ในสมณสาส์น Laudato Sì แม้ว่าการฝึกอบรมจ าเป็นต้องมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และดังน้ัน “การ

เปล่ียนแปลงของกิจกรรมของมนุษย์จึงต้องเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วต่อเน่ือง ซึ่งตรงข้ามกับจังหวะความค่อย

เป็นค่อยไปในวิวัฒนาการทางชีววิทยาตามธรรมชาติ” (ข้อ 18) 

ชนรุ่นใหม่ถูกบีบบังคับให้ด าเนินชีวิตท่ามกลางความขัดแย้งน้ีในรูปแบบท่ีไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน เพราะ

เวลาท่ีใช้ไปกับการเรียนรู้ และท่ีลึกซึ้งกว่าน้ันคือเวลาท่ีใช้กับการเจริญชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะน้ันช่างห่างไกล

กันมากกับเวลาท่ีใช้ไปกับอินเทอร์เน็ต  ดังน้ัน สิ่งน้ีจึงมักท าให้เกิดความรู้สึกคับข้องใจอย่างรุนแรง และมี

ความภูมิใจในตนเองและการตระหนักรู้จักในตนเองต่า  ชนรุ่นใหม่จึงมักถามว่า ท าไมฉันจึงได้สิ่งท่ีต้องการ

ด้วยการกดเพียง “คลิก” เดียว แต่ฉันกลับไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถตัดสินใจในเรื่องท่ีส าคัญและ

รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วแบบเดียวกัน ? 

ดังน้ัน อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมจึงก าลังเปล่ียนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อย่างถึงรากถึงโคน รวมถึง

ความปรารถนาและการพัฒนาอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสมรรถภาพต่าง ๆ ของ

มนุษย์ เช่น ความทรงจ า ความคิดสร้างสรรค์ หรือสมรรถภาพในการเพ่งความสนใจและการไตร่ตรอง

ทบทวนความคิด 

แน่นอนว่าเราต้องไม่มองข้ามความจริงท่ีเว็บไซด์ได้เปิดโอกาสอันย่ิงใหญ่ให้เราสามารถสร้างอนาคตของเรา

ได้ แต่ขณะเดียวกันเราต้องไม่ประเมินความโอนเอียงไม่เป็นกลางของอินเทอร์เน็ตต่าเกินไป  ดังน้ัน เราจึง

ต้องค านึงถึงขีดจ ากัดและโอกาสท่ีเกี่ยวเน่ืองกับคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต  อันท่ีจริงแล้ว เทคโนโลยี 

“กลับมองไม่เห็นความสัมพันธ์ท่ีหลากหลายเร้นลับ ซื่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ และด้วยเหตุน้ี บางคร้ัง

การแก้ปัญหาเร่ืองหน่ึงจึงก่อให้เกิดปัญหาอีกเร่ืองหน่ึงตามมา” (Laudato Sì, ข้อ 20)  ในขณะเดียวกัน โลก

เสมือนจริง (Virtual world) ท าให้เราสามารถเข้าถึงทุกมุมโลกได้โดยอาศัยการกรองความเป็นจริงทุก

ประเภท แต่ขณะเดียวกันก็มีส่วนท าให้เกิด “โลกาภิวัฒน์แห่งความเมินเฉย” (Globalization of 

indifference) ซึ่งค่อย ๆ ท าให้เรารู้สึกชินชากับความทุกข์ยากของผู้อ่ืน และปิดใจขังอยู่กับตัวเอง” (สาส์น

เน่ืองในโอกาสวันสันติภาพสากล, วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2014) 
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เมื่อต้องเผชิญกับศักยภาพและความเสี่ยงอันย่ิงใหญ่ท่ีรวมกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตในทุกวันน้ี เราจึงไม่อาจท า

เพียงแค่ประณามหรือแก้ต่างให้กับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา  สิ่งท่ีเราต้องท าคือสิ่งท่ีพระสันตะปาปา ฟรัง

ซิสได้ทรงย้าเตือนอยู่เสมอ คือ การไตร่ตรองแยกแยะ (Discernment)  และย่ิงกว่าน้ัน เราต้องการคนท่ี

สามารถถ่ายทอดทัศนคติน้ีให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต  การศึกษารูปแบบท่ีเราต้องการในทุกวันน้ีต้องไม่

กลัวต่อความซับซ้อนของความเป็นจริง และยังต้องมุ่งมั่นช่วยผู้เรียนทุกคนให้สามารถด าเนินชีวิตใน

ท่ามกลางความซับซ้อนน้ีได้ และท าให้การจัดการศึกษา “มีความเป็นมนุษย์” มากข้ึน โดยตระหนักว่า

เครื่องมือทุกชนิดจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ข้ึนอยู่กับเจตนาของผู้ท่ีใช้เคร่ืองมือน้ัน 

3. การจัดการศกึษาให้รูจั้กต้ังค าถาม 

พระสันตะปาปาทรงมีพระด ารัสในโอกาสการริเร่ิมกระบวนการท าพันธสัญญาระดับโลกเร่ืองการศึกษาว่า 

ปัญหาด้านการศึกษาท่ีเร่งด่วนท่ีสุดประการหน่ึง คือ “การแยกส่วนเชิงจิตวิทยา” (Psychological 

disaggregation) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้กล่าวไปก่อนหน้าน้ี  ใน

ปัจจุบันน้ี เรามักถูกดึงดูดความสนใจอย่างต่อเน่ืองโดยสิ่งเร้าท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีจ านวน

มากมาย ซึ่งท าให้การเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตในความเงียบเป็นไปได้ยาก และน่ีคือความจริงโดยเฉพาะกับ

กรณีของเด็กและเยาวชน  เยาวชนต้องการเวลาและพื้นท่ี (Time and space) เพื่อท าความเข้าใจกับความ

ปรารถนาและความกลัวของตนเอง แต่เวลาและพื้นท่ีเหล่าน้ีกลับถูกอัดแน่นไปด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดึงดูดใจ

และต่อเน่ือง ซึ่งล่อใจเขาและกินเวลาของเขาตลอดท้ังวัน  ย่ิงกว่าน้ัน ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเสริมสร้าง

สมรรถภาพในการใช้เหตุผลในด้านคิดค านวณ การใช้เครื่ องมือและด้านเทคนิค (Calculating, 

instrumental, technical rationality)  น่ันคือ การใช้เหตุผลในลักษณะ “อย่างไร” (How)  แต่ไม่ได้

เสริมสร้างสมรรถภาพในการใช้เหตุผลเพื่อสนองตอบต่อความหมายอันลึกซึ้งของสิ่งของและชีวิต อันได้แก่ 

การใช้เหตุผลในลักษณะ “ท าไม” (Why)  ท่ามกลางสิ่งเร้ามากมายอย่างไม่น่าเช่ือน้ี เราอาจกล่าวได้ว่า เรา

ก าลังเผชิญกับความอัตคัตขัดสนของปัจจัยภายใน  (Dearth of interiority) ซึ่งท าให้การหยุดพัก การ

ไตร่ตรอง การรับฟังตนเองและรับฟังซึ่งกันและกันเป็นไปได้ยากย่ิงข้ึน  ความหลากหลายและความรวดเร็ว

ของสิ่งเร้าดิจิทัลเหล่าน้ีมักจะ “น าไปสู่การสูญเสียความเข้าใจเร่ืององค์รวม ความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างสิ่ง

ต่าง ๆ รวมท้ังสูญเสยีมุมมองกว้างท่ีหมดความส าคัญไป” (Laudato Sì, ข้อ 110)  ตามท่ีบรรดาผู้น าศาสนา

ต่าง ๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อพระสันตะปาปาฟรังซิส ในปัจจุบันน้ี เราจ าเป็นต้องมุ่งความสนใจไปยังการจัด

การศึกษาให้กับเยาวชนของเราในการต้ังค าถาม (Educating the questions) ซึ่งส าคัญกว่าการให้ค าตอบ 

สิ่งส าคัญส าหรับปัจจุบันน้ีเป็นเร่ืองของการอุทิศเวลาและพื้นท่ีให้กับการต้ังค าถามและก าหนดสิ่งท่ี

ปรารถนาอันย่ิงใหญ่ซึ่งอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่ ซึ่งหากพวกเขามีความสัมพันธ์อันสุขสงบกับตนเองได้แล้ว 

พวกเขาก็อาจบรรลุถึงโลกุตรธรรมได้ 

ในหัวข้อน้ี เอกสารว่าด้วยภราดรภาพของมนุษย์เพื่อสันติสุขของโลกและการอยู่ร่วมกัน (Document on 

the Human Fraternity for World Peace and Living Together) เตือนให้เราเกี่ยวกับ “การปลุกการต่ืนรู้

ทางศาสนา (Religious awareness) และความจ าเป็นของการรื้อฟื้ นการต่ืนรู้น้ีในหัวใจของชนรุ่นใหม่” (น. 

4)  ในกรณีของศาสนิกชน น่ีเป็นการปลุกความปรารถนาของคนหนุ่มสาวในจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้

พวกเขาขุดค้นลึกเข้าไปในจิตใจของตนเพื่อจะได้รู้จักและรักพระเจ้า ในกรณีของผู้ไม่ถือความเช่ือ น่ีคือการ

กระตุ้นให้พวกเขารู้สึกกระวนกระวายใจในการค้นหาความหมายของสิ่งต่าง ๆ  และการด ารงอยู่ของพวกเขา 
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4. การสรา้งอัตลักษณข์องเราขึน้ใหม ่

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้เน้นถึงความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ท่ีแตกแยกเป็นเศษเสี้ยว 

(Fragmented identities) หรืออุปสรรคในการสร้างวิสัยทัศน์ของตัวตนท่ีเป็นหน่ึงเดียวกัน (Unified vision) 

ซึ่งพวกเขาได้สังเกตเห็นถึงความทกุข์ยากของคนหนุ่มสาวท่ีเพิม่มากข้ึนอันสืบเน่ืองมาจากปัญหาน้ีเอง  พระ

สันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงมีพระด ารัสในสมณสาส์นฯ Laudato Sì ถึงวัฒนธรรมท้ิงขว้าง ซึ่งเป็นแรงบันดาล

ใจท่ีมีประโยชน์ให้เจาะลึกลงไปในประเด็นน้ี  อันท่ีจริง เราจะตระหนักได้ว่า “วัฒนธรรมท้ิงขว้างส่งผล

กระทบท้ังต่อมนุษย์ท่ีถูกทอดท้ิงมากพอ ๆ กับสิ่งของต่าง ๆ” (ข้อ 22)  คนชราและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลท่ี

ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้าง ตามแนวความคิดของสังคมบริโภคนิยม คนชราถูกทอดท้ิง

เพราะพวกเขาไม่มีผลิตภาพอีกต่อไปแล้ว ส่วนเด็ก ๆ ถูกทอดท้ิงเพราะพวกเขายังไม่สามารถสร้างผลผลิต

ได้  กระน้ันก็ดี สังคมท่ีทอดท้ิงคนชราเป็นสังคมซึ่งปฏิเสธท่ีจะยอมรับอดีต ความทรงจ าและรากเหง้าของ

ตนเอง  “ผู้สูงอายุคือปัญญาญาณ (Wisdom)  ขอให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ท่ีจะพดูกับคนหนุ่มสาว และคนหนุ่มสาว

เรียนรู้ท่ีจะพูดกับผู้สูงอายุ  คนชราคือภูมิปัญญาของหมู่บ้าน” (พระด ารัสของพระสันตะปาปาต่อสัตบุรุษท่ี

เมืองปีเทรลซีนา (Pietrelcian), วันท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2018)  ในทางตรงกันข้าม การทอดท้ิงเด็ก ๆ เผยให้

เห็นถึงการขาดความหวัง วิสัยทัศน์ และอนาคต เพราะเด็ก ๆ “สอนให้เรารู้จักมองความเป็นจริงด้วยสายตา

ท่ีไว้วางใจและบริสุทธิ์” (General Audience, วันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ. 2015) 

ดังน้ัน ปัจจุบันย่อมยากไร้หากปราศจากอดีตและอนาคตฉันใด อัตลักษณ์ส่วนตัวของเราก็ว่างเปล่าเมื่อ

ปราศจากผู้อ่ืนฉันน้ัน เพราะขาดท้ังความทรงจ าและมุมมองต่ออนาคต (Memory and perspective)  ด้วย

เหตุน้ี มนุษย์สมัยน้ีซึ่งมีจิตวิญญาณท่ีว่างเปล่าและปราศจากความหวัง จึงเผชิญกับความไม่มั่นคงและความ

ไร้เสถียรภาพ  ดังน้ัน เราจึงจ าเป็นต้องหล่อหลอมอบรมปัจเจกบุคคลให้สามารถฟื้ นสร้างความเชื่อมโยงกับ

ความทรงจ าและความหวังต่ออนาคตของเราท่ีขาดหายไป  น่ันคือ เยาวชนท่ีตระหนักถึงรากเหง้าของตน 

และเปิดใจยอมรับความใหม่ อีกท้ัง รู้ว่าจะฟื้ นสร้างอัตลักษณ์ร่วมสมัยท่ีสงบสันติข้ึนข้ึนมาใหม่ได้อย่างไร 

5. วิกฤติด้านส่ิงแวดล้อมเป็นวิกฤติเชงิสัมพันธ์ 

การขับเคล่ือนให้เราร้ือฟื้ นความมุ่งมั่นด้านการศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่ชีวิตจิตและอัตลักษณ์ (Interiority and 

identity) ซึ่งถูกกระตุ้นมากข้ึนจากโลกยุคโลกาภิวัตน์และดิจิทัลของเรา จ าเป็นต้องเช่ือมโยงอย่างไม่ขาด

ตอนกับบริบททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา  มนุษย์กับธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน เพราะ “สิ่งแวดล้อมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติต่างเสื่อมถอยลงพร้อม ๆ กัน  และ

เราไม่ส ามารถต่อสู้กับความเสื่อมถอยของสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม หากเราไม่ใส่ใจในสาเหตุท่ีเกี่ยวข้อง

กับความเสื่อมถอยของมนุษย์และสังคม” (Laudato Si, ข้อ 48)  การขาดการดูแลเอาใจใส่ตัวตนภายในของ

เราจะสะท้อนออกมาเป็นการขาดการดูแลตัวตนภายนอก และเป็นไปในทางกลับกัน  “การละเลยในเรื่อง

ความรับผิดชอบท่ีจะเพาะปลูกและการรักษาความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับเพื่อนบ้าน ซึ่งเรามีหน้าท่ีต้องใส่

ใจและปกป้องน้ัน ได้ท าลายความสัมพันธ์ภายในกับตัวเอง กับผู้อ่ืน กับพระเจ้า และกับผืนแผ่นดิน” 

(Laudato Si, ข้อ 70)  แต่สิ่ง น้ีจะเกิดข้ึน “หากเราไม่พูดภาษาแห่งภราดรภาพและความงดงามใน

ความสัมพันธ์ของเรากับโลกอีกต่อไป” (Laudato Si, ข้อ 11)  ดังน้ัน แน่นอนว่าเราจ าเป็นต้องจัดการศึกษา

ด้านนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ ( Integral ecological education)  โดยพื้นฐานแล้ว ความท้าทายด้าน

สิ่งแวดล้อมหมายถึงความท้าทายเชิงสัมพันธ์ท่ีรุนแรงย่ิงข้ึน ซึ่งท าให้เป็นอันตรายต่ออนาคตของคนรุ่นใหม่

และของโลกน้ี 
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ตามสมณสาส์นฯ Laudato Sì การพิจารณาถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความสัมพันธ์โดย

แท้จริง “ป้องกันไม่ให้เราแยกธรรมชาติออกจากตัวเรา หรือคิดว่าเป็นเพียงกรอบชีวิตเท่าน้ัน เราเป็นส่วน

หน่ึงของธรรมชาติ เรารวมอยู่ในธรรมชาติ และเรามีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติอยู่เสมอ” (ข้อ 139)  ขอย้าอีก

ค ร้ั งห น่ึง ว่า  น่ี เป็นค าถามตามหลักเหตุผลทางภววิทยาและมานุษยวิทยา  (Ontological and 

anthropological question) มากกว่าท่ีจะเป็นค าถามด้านศีลธรรม กล่าวคือ “การฟื้ นฟูความสัมพันธ์ของ

เรากับธรรมชาติจะเกิดข้ึนไม่ได้ หากปราศจากการฟื้ นฟูมนุษยชาติข้ึนใหม่ ไม่มีนิเวศวิทยาท่ีปราศจาก

มานุษยวิทยาท่ีเหมาะสม” (Laudato Sì, ข้อ 118)  ดังน้ัน เราจึงไม่ควรตีความเร่ืองนิเวศวิทยาเชิงบูรณาการ

ท่ีพระสันตะปาปาตรัสถึงนี้โดยความเข้าใจเฉพาะตัว ในท านองของแนวคิดทางนิเวศวิทยาแบบเพ้อฝันหรือ

เป็นเชิงศีลธรรมเกี่ยวกับความงดงามของธรรมชาติท่ีไม่น่าหลงใหลอีกต่อไปแล้ว แต่เกิดจากความตระหนัก

อย่างเต็มเปี่ ยมว่า “ทุกสิ่งเช่ือมโยงกัน” (Connected) “ทุกสิ่งเก่ียวข้องกัน” (Related)  ดังท่ีพระสนัตะปาปา

ได้ทรงตรัสย้าหลายคร้ังหลายหนในสมณสาส์นฯ Laudato Sì (เทียบ ข้อ 70, 92, 117, 120, 138, 142) 

ดังน้ัน ในเฉพาะบริบทของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอก อัตลักษณ์กับความ

เป็นอ่ืน (Otherness) ตัวเองและผู้อ่ืนเท่าน้ัน ท่ี เราจะค้นพบสิ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ว่า 

“ความหมายเร้นลับอยู๋ในใบไม้ ในหนทางเดินตามแนวเขา ในหยดน้าค้าง และบนใบหน้าของคนยากจน 

อุดมคติมิใช่เพียงผ่านจากภายนอกเข้าสู่ภายใน เพื่อค้นพบการกระท าของพระเจ้าในวิญญาณเท่าน้ัน แต่ยัง

ต้องค้นพบพระองค์ในทุกสิ่งด้วย” (Laudato Sì, ข้อ 233) และดังน้ัน เราจึงจะปกปักรักษาสิ่งเหล่าน้ีด้วยวิถี

ชีวิตท่ีต่ืนรู้และได้รับการฟื้ นฟูข้ึนใหม่ (Renewed and conscious way of liffe) 

วิสัยทัศน ์

1. คิดใหมเ่รื่องเอกภาพในความแตกต่าง 

ความแตกแยกและการเป็นปรปักษ์กันในปัจจุบันมักน าไปสู่ความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีต้นตอมาจาก

ความกลัวต่อความหลากหลาย (ดู สาส์นเน่ืองในโอกาสวันสันติภาพสากล, วันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2020)  

ดังน้ัน การร้ือฟื้ นสายใยของความเป็นหน่ึงเดียวกันและการพบปะกันจ าเป็นต้องมีการก้าวกระโดดทางพุทธิ

ปัญญา (Cognitive leap forward) เพื่อเปล่ียนตรรกะตามปกติของเราโดยสิ้นเชิง เพราะตราบใดท่ีเรายังคิด

ว่าความหลากหลายและความแตกต่างเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นหน่ึงเดียวกัน  สงครามจะด าเนินไป

ตรงหน้าประตูบ้านของเราเสมอ พร้อมจะระเบิดข้ึนด้วยอ านาจท าลายล้างท้ังหมดท่ีมี  ดังน้ัน ก้าวแรกท่ีจะ

ขาดเสียมิได้ในการสร้างแนวคิดมนุษยนิยมแบบใหม่ คือ การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อมีความคิด

เแบบใหม ่ซึ่งสามารถเช่ือมประสานความเป็นหน่ึงเดียวและความหลากหลาย ความเสมอภาคและอิสรภาพ 

อัตลักษณ์และความเป็นอ่ืน  ดังท่ีสมณสาส์นฯ Evangelii Gaudium ได้กล่าวไว้ว่า ดอกไม้แห่งการศึกษา

รูปแบบใหม่จะเบ่งบ านได้ก็ต่อเมื่อ “การศึกษาน้ันต้องเข้าถึงสถานท่ีท่ีเร่ืองราวและกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ 

พัฒนาข้ึน” (ข้อ 74)  กล่าวโดยสังเขป เราจ าเป็นต้องเข้าใจไม่เพียงแต่ว่าความหลากหลายไม่ได้เป็น

อุปสรรคต่อความเป็นหน่ึงเดียวกัน อีกท้ังยังไม่ท าให้ความเป็นหน่ึงเดียวกันขาดเสถียรภาพไป  ในทางตรง

ข้าม ความหลากหลายเป็นสิ่งท่ีจะขาดเสียมิได้ส าหรับความเป็นหน่ึงเดียวกัน และเป็นขอบฟ้ากว้างของ

ความเป็นไปได้  กล่าวคือ ความเปน็หน่ึงเดียวและความแตกต่างไม่ใช่สิง่ท่ีไม่อาจด าเนินไปพร้อมกันได้  ตรงกัน

ข้าม สองสิ่งน้ีมีความหมายโดยนัยถึงกันและกัน  มิฉะน้ันแล้ว เราจะต้องเผชิญกับความเป็นหน่ึงเดียวท่ีน่าอึด

อัด ซึ่งฆ่าความเปน็อ่ืน ท าให้ไม่อาจยอมรับผู้อ่ืนได้ รวมท้ังไม่ยอมรับตัวของเราเอง หรือเราอาจต้องประสบกับ

ความโกลาหลไร้ระเบียบ ซึ่งอัตลักษณ์ส่วนตัวไม่แยแสซึ่งกันและกัน ท าให้เป็นไปไม่ได้ท่ีจะพบปะกัน 
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ดังน้ัน เราต้องฝึกฝนการคิดท่ีแสดงออกถึงความเป็นหน่ึงเดียวในความหลากหลาย และคิดว่าความแตกต่าง

เป็นประโยชน์ต่ออัตลักษณ์ของเรา และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์  นักการศึกษา

ต้องท างานในระดับน้ีเป็นพื้นฐาน ด้วยเหตุผลเหมือนดังท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสไว้ระหว่างการเสด็จ

เยือนมหาวิทยาลัยโรมาเตรว่า “สงครามเร่ิมข้ึนภายในตัวเรา เมื่อเราไม่สามารถเปิดใจยอมรับผู้อ่ืนได้ เมื่อ

เราไม่สามารถพูดกับผู้อ่ืนได้” หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เมื่อเรามองความเป็นอ่ืนเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการ

ยืนยันอัตลักษณ์ของเรา 

ในการจัดการศึกษา ความคิดแบบใหม่น้ีน าไปสู่การเสวนาอย่างกว้างขวาง ซึ่งน าไปสู่การเข้าร่วมอย่างอิสระ

ของทุกคนท่ีต้องการท างานเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการพบปะกันอย่างแท้จริง การสร้างเสริมคุณค่าให้แก่

กันและกัน และการรับฟังกันฉันพี่น้อง  “เมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ได้ เราควรระลึกเสมอว่าเราเป็นพี่น้องกัน และดังน้ัน เราจึงควรสอนผู้อ่ืนและสอนตนเองไม่ให้คิดว่าเพื่อน

มนุษย์เป็นศัตรู หรือเป็นปรปักษ์ท่ีต้องก าจัดเสีย” (สาส์นเน่ืองในโอกาสวันสันติภาพสากล, วันท่ี 1 มกร าคม 

ค.ศ. 2014) เพราะ “เมื่อมีจิตใจเปิดกว้างอย่างแท้จริงต่อความเป็นหน่ึงเดียวกันระดับสากล ก็จะไม่มีสิ่งใด

และบุคคลใดถูกกีดกันออกจากภราดรภาพน้ี” (Laudato Sì, ข้อ 92) 

ในแง่น้ี การเสวนาระหว่างศาสนาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง เพราะ “เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นส าหรับสันติภาพ

ในโลก และด้วยเหตุน้ี จึงต้องถือเป็นหน้าท่ีส าคัญของคริสตชน รวมท้ังชุมชนศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย” (Evangelii 

Gaudium, ข้อ 250)  เมื่อเราเข้าร่วมในการเสวนา “เราเรียนรู้ท่ีจะยอมรบัผู้อ่ืน รวมถึงวิถีชีวิต วิธีการคิดและ

การพูดของพวกเขาท่ีแตกต่างออกไป  เมื่อน้ันเราจึงจะสามารถร่วมกันท าหน้าท่ีเพื่อสร้างความยุติธรรมและ

สันติภาพในสังคม ซึ่งควรเป็นหลักการพื้นฐานของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังหลายของเรา  การเสวนาเพื่อ

แสวงหาสันติภาพและความยุติธรรมในสังคมโดยตัวของมันเองแล้ว นอกเหนือจากข้อพิจารณาในเชิงปฏิบัติ

ท้ังหลายแล้ว ยังเป็นความมุ่งมั่นทางจริยธรรมเพื่อสร้างสภาวการณ์ของสังคมใหม่” (อ้างแล้ว) 

จากข้อคิดท้ังหลายเหล่าน้ี เราจึงได้แต่เน้นย้าว่า บรรดาผู้แทนท่ีได้รับการเลือกต้ังและได้รับความไว้วางใจให้

เป็นผู้น าด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคประชาสังคมต้องได้รับความกระจ่างและการช้ีน าจากความคิด

เร่ืองการเสวนาและสันติภาพมากข้ึน  เราไม่สามารถด าเนินการทางการเมืองอย่างแท้จริงได้โดยปราศจาก

ความคิดและการปฏิบัติในด้านการเสวนาและสันติภาพ 

2. ความสัมพนัธ์เป็นศนูยก์ลาง 

ในบรรดาคุณค่าท่ีขาดไม่ได้ในการฟื้ นสร้างพันธสัญญาในเร่ืองการศึกษาข้ึนใหม่ท้ังหลาย สิ่งส าคัญคือการ

ฟื้ นสร้างน้ีต้องอาศัยคุณค่าของความสัมพันธ์ด้านการศึกษา (Educational relationship)  อันท่ีจริง เราอาจ

กล่าวย้าด้วยพระด ารัสของพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ว่า “ขณะท่ีเราไม่ลืมว่าคนหนุ่มสาวเรียนรู้จากการ

เฝ้าดูค าพูดและตัวอย่างของผู้ใหญ่ เราควรตระหนักด้วยว่าพวกเขาเองก็มีอะไรมากมายจะมอบให้กับเรา 

เพราะด้วยความกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นทุ่มเทของเขา  ท้ังน้ี เราไม่ต้องกล่าวถึงความกระหายในความ

จริงของเขา ซึ่งเตือนใจเราเสมอว่าความหวังไม่ใช่โลกในอุดมคติ และสันติภาพเป็นสิ่งดีงามท่ีเราสามารถ

บรรลุถึงได้  เราได้เห็นสิ่งน้ีจากการเคล่ือนไหวของคนหนุ่มสาวจ านวนมากเพื่อเรียกร้องให้ผู้น าทางการเมือง

หันมาสนใจปัญหาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate change)  ทุกคนควรใส่ใจกับการเอาใจใส่ดูแล

บ้านท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกัน และน่ีต้องไม่ใช่สิ่งท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างทรรศนะ
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เก่ียวกับความเป็นจริงท่ีแตกต่างกัน และย่ิงต้องไม่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างวัย” (การเข้าเฝ้าของคณะ

ทูตานุทูตประจ านครรัฐวาติกัน เพื่อถวายพรเน่ืองในโอกาสข้ึนปีใหม่ วันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2020) 

ดังท่ีประสบการณ์ในการเรียนการสอนของเราเป็นเคร่ืองยืนยันแล้ว การศึกษาท่ีบังเกิดผลไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

การเตรียมตัวของครูหรือทักษะของนักเรียนเป็นส าคัญ แต่ข้ึนอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ท่ีสร้างข้ึน

ระหว่างครูและนักเรียน  นักวิชาการด้านการศึกษาหลายคนได้ช้ีให้เห็นว่า ไม่ใช่ครูซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้แก่

นักเรียนในลักษณะของการถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียว และไม่ใช่นักเรียนท่ีสร้างความรู้ของตนข้ึนมา

ฝ่ายเดียว แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนท่ีให้ความรู้กับท้ังครูและนักเรียนในการเสวนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นท้ังความรู้ท้ังท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ล่วงหน้า และท่ีเกินไปกว่าสิ่ง

เหล่าน้ันในเวลาเดียวกัน   

น่ีคือความหมายท่ีเหมาะสมของการให้ “บุคคล” [ผู้เรียน] ซึ่งเป็นความสมัพันธ์ เป็นศนูย์กลาง 

สิ่งน้ียังเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมต่อสถานการณ์เบ้ืองต้นซึ่งเด็กชายหญิงหลายคนใน

โลกพบเจอกับตนเองในปัจจุบัน  โดยแทัจริงแล้ว เราไม่อาจปิดบังความจริงว่าวาทกรรมเกี่ยวกับการมีบุคคล 

[ผู้เรียน] เป็นศูนย์กลางในทุกกระบวนการด้านการศึกษาอาจเป็นเพียงเร่ืองนามธรรมเท่าน้ัน หากเราไม่เต็ม

ใจเปิดตามองดูสภาพความจริงของความยากจน ความทุกข์ทรมาน การแสวงหาประโยชน์ การถูกปฏิเสธ

โอกาสท่ีอาจเป็นได้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเด็กเป็นจ านวนมากในโลกก าลังเผชิญอยู่  และโดยเฉพาะถ้าเราไม่

พร้อมจะลงมือท าอะไรกับสถานการณ์เหล่านี้ ดังท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสชอบตรัสว่า เราต้องลงมือปฏิบัติ

ด้วยการเชื่อมต่อหัวของเรากับหัวใจ แล้วจึงเช่ือมต่อกับมืออยู่เสมอไป 

3. เราเปลี่ยนแปลงโลกได ้

หลักการพื้นฐานประการหน่ึงท่ีเราควรน ากลับคืนมาเป็นศูนย์กลางของวาระทางการศึกษา คือ หลักการท่ี

โลกน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้  หากปราศจากหลักการน้ี ความทะเยอทะยานของมนุษย์ โดยเฉพาะความ

ทะเยอทะยานของพี่น้องชายหญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดของเรา จะถูกริดรอนความหวังและพลังท่ีจ าเป็นเพื่อให้

เขาเอาชนะตนเอง และต้องพึ่งพิงผู้อ่ืนมากข้ึน  พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ท่ี 16 ทรงระบุเกี่ยวกับประเด็นน้ี

ไว้อย่างชัดเจนในสมณสาส์นฯ ความรักในความจริง (Caritas in Veritate)  อันท่ีจริง “บางคร้ังเรามอง

กระแสโลกาภิวัตนเ์ป็นเร่ืองของชะตากรรม ราวกับว่าพลวัตท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นผลลัพธ์ของพลังอ านาจนิรนาม

ท่ีไม่มีจิตใจ หรือเป็นแบบแผนซึ่งไม่ข้ึนอยู่กับเจตจ านงของมนุษย์” (Caritas in Veritate, ข้อ 42)  ในความ

เป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นน้ี และเราไม่ควรมองว่าเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจท่ี

เกิดข้ึนรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่เพียงใดก็ตาม เป็นความจริงท่ีไม่อาจโต้แย้งได้ซึ่งเกิดข้ึน

จากกฎท่ีตายตัว 

น่ีคือสาส์นท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประสงค์จะถ่ายทอดไปยังเยาวชน เน่ืองในโอกาสการเผยแพร่

เอกสารเตรียมการประชุมสมัชชาพระสังฆราชว่าด้วยเยาวชน (Preparatory Document of the Synod on 

Youth) เมื่อวันท่ี 13 มกราคม ค.ศ. 2017  ข้อความหน่ึงท่ีประทับใจท่ีสุดในสาส์นฉบับน้ัน คือ “ในพิธีเปิดวัน

เยาวชนสากลคร้ังท่ีผ่านมาท่ีเมืองคราคอฟ (Kraków) พ่อได้ถามลูก ๆ หลายคร้ังว่า ‘เราสามารถ

เปล่ียนแปลงสิ่งเหล่าน้ีได้หรือไม่?’ และลูก ๆ ตะโกนว่า ‘ได้ !’  เสียงตะโกนน้ันออกมาจากวัยเยาว์และหัวใจท่ี



  สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย | 70  

อ่อนเยาว์ของลูก ซึ่งไม่ยอมฝืนทนต่อความอยุติธรรม และไม่ยอมก้มหัวให้กับ ‘วัฒนธรรมท้ิงขว้าง’ และไม่ยอม

อ่อนข้อให้กับโลกาภิวัฒน์แห่งความเมินเฉย  ขอให้ลูกจงฟังเสียงท่ีร้องออกมาจากตัวตนภายในของลูกเถิด” 

วันน้ี พระสันตะปาปาทรงส่งค าเชิญน้ีไปถึงทุกคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเมือง การบริหารปกครอง 

ศาสนาและการศึกษา  ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องฟังเสียงร้องท่ีออกมาจากส่วนลึกของหัวใจของเยาวชนของ

เรา  น่ีคือเสียงเพรียกหาสันติภาพ ความยุติธรรม ภราดรภาพ เป็นเสียงร้องหาความโกรธ ความรับผิดชอบ 

และความมุ่งมั่นท่ีจะเปล่ียนผลอันช่ัวร้ายท้ังหลายท่ีเกิดจากวัฒนธรรมท้ิงขว้างในปัจจุบัน 

บรรดาเยาวชนมีพื้นท่ีท่ีเปิดกว้างมากข้ึนส าหรับการชุมนุมรณรงค์มากมายท่ีพวกเขาจัดข้ึน  และด้วยพลัง

ของเสียงเรียกร้องจากบรรดาเยาวชนน้ีเองท่ีทุกคนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีท างกานด้านการศึกษา ต้องค้นหา

พละก าลังท่ีจะเสริมสร้างการอภิวัติแห่งความอ่อนโยน (Revolution of tenderness) ซึ่งจะช่วยรักษาสังคม

โลกท่ีมีบาดแผลมากมายไว้ได้ 

ดังน้ัน เราจึงจ าเป็นต้องกระตุ้นอย่างสุดก าลังให้พวกเขากล้าเสี่ยงในทางท่ีถูกต้อง และปลุกให้พวกเขารู้สึก

กระวนกระวายใจกับความเป็นจริง  การกล้าท่ีจะกระวนกระวายใจหมายถึงการเสี่ยงท่ีจะออกจากตัวของเรา

เอง ซึ่งส่งผลให้เรา “ต้องยอมเสี่ยงตามถ้อยค าในสมณสาส์นฯ Evangelii Gaudium ท่ีจะเผชิญหน้ากับผู้อ่ืน 

เผชิญหน้ากับการปรากฏอยู่ทางกายภาพของเขาซึ่งเป็นสิ่งท้าทายเรา เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและค า

วิงวอนของเขา กับความปีติยินดีของเขาซึ่งส่งผลต่อเราเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเขาอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง” 

(ข้อ 88)  ด้วยวิธีน้ีเท่าน้ันท่ีความหมกมุ่นหลงใหล (Passion) จะกลับมามีพลังอีกคร้ังหน่ึง และกลายเป็นสิ่ง

ส าคัญส าหรับการด ารงอยู่ของเรา สอนเราให้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติและรับผิดชอบ  ด้วยการใช้อิสรภาพของ

เราอย่างเหมาะสมน้ีเองท่ีจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการท้ังในทางส่วนตัวและของชุมชน น่ันคือ “เราต้องไม่

คิดว่าความพยายามเหล่าน้ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงโลกได้ การกระท าเหล่าน้ิซึ่งกระจายอยู่ในสังคม เป็น

ความดีท่ีจะส่งผลมากกว่าเราคาดคิดได้ เพราะก่อให้เกิดความดีท่ีจะกระจายเพิ่มมากข้ึนเสมอในโลกน้ี 

บางคร้ังในลักษณะท่ีมองไม่เห็น” (Laudato Sì, ข้อ 212) 

พันธกิจ 

1. การศกึษาและสังคม 

ในสาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิสในโอกาสการริเร่ิมกระบวนการท าพันธสัญญาระดับโลกเร่ืองการศกึษา 

พระองค์ทรงเน้นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการก่อต้ัง “หมู่บ้านการศึกษา” เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายของ

มนุษย์โดยมีความสัมพันธ์แบบเปิด (Open relationships)  พระองค์ทรงเสริมด้วยว่าโครงการน้ีไม่อาจ

เกิดข้ึนได้หากปราศจากการกระตุ้นจากทุกคนให้เกิดความกล้าหาญในสามด้าน คือ ประการแรก ความกล้า

ท่ีจะยกให้บุคคล [ผู้เรียน] เป็นศูนย์กลาง ประการท่ีสอง ความกล้าท่ีจะทุ่มเทด้วยพลังท้ังหมดพร้อมด้วย

ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ ประการท่ีสาม ความกล้าท่ีจะหล่อหลอมอบรมบุคคลท่ีพร้อมจะ

อุทิศตนรับใช้ชุมชนของพวกเขา 

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นเก่ียวกับความกล้าท่ีจะยกให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่า 

“เพื่อท าเช่นน้ี เราต้องตกลงกันท่ีจะส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ โดยไม่

ละเลยความจริงท่ีท้ังโลกล้วนเช่ือมโยงถึงกันหมด และเราจ าเป็นต้องหาวิธีอ่ืน ๆ โดยมีพื้นฐานจากแนวคิด

ทางมานุษยวิทยาท่ีเหมาะสม เพื่อคาดการณ์ถึงอนาคตของเศรษฐกิจ การเมือง ความเจริญเติบโตและ
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ความก้าวหน้า  ในการพัฒนาระบบนิเวศแบบบูรณาการน้ัน เราต้องมีพื้นท่ีส่วนกลางท่ีให้ความส าคัญแก่

คุณค่าท่ีเหมาะสมส าหรับสิ่งสร้างแต่ละชนิดท่ีมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสภาพความเป็นจริงท่ีห้อมล้อม

สิ่งสร้างน้ันอยู่ รวมถึงวิถีชีวิตท่ีปฏิเสธวัฒนธรรมท้ิงขว้าง” (สาส์นเน่ืองในโอกาสการริเร่ิมกระบวนการท า

พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา) 

ณ จุดน้ี เราคงจะตระหนักดีแล้วถึงความเช่ือมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างสมณสาสน์ฯ Laudato Sì และการริเร่ิม

กระบวนการท าพันธสัญญาระดับโลกเร่ืองการศึกษา  ดังน้ัน สิ่งท่ีเหลืออยู่มีแต่เพียงให้เรายอมรับอย่างกล้า

หาญว่าเราสามารถจัดการกับวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติเชิงความสัมพันธ์ท่ีก าลังเผชิญอยู่น้ี ด้วยการ

ทุ่มเทให้กับการจัดการศึกษาให้กับบุคคลท่ีในอนาคตจะถูกเรียกให้ร่วมกันปกปักรักษาบ้านท่ีเราอาศัยอยู่

ร่วมกันน้ี 

โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง “ความเป็นพลเมืองนิเวศวิทยา” (Ecological Citizenship) (Laudato Sì, ข้อ 

211) เราสามารถใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสังคมท่ีอบอุ่นมากข้ึน โดย

มุ่งเน้นท่ีการเอาใจใส่ดูแลผู้อ่ืนและสิ่งสร้างอ่ืน โดยค านึงถึงอนาคตในระยะยาว  กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การ

เข้ามีส่วนร่วมผูกพันในการจัดการศึกษาของเราไม่ได้มุ่งเป้าหมายเพียงแค่กับผู้ได้รับประโยชน์โดยตรง เด็ก

และเยาวชนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการรับใช้สังคมโดยรวม ซึ่งจะได้รับการฟื้ นฟูข้ึนใหม่ด้วยการศึกษา 

นอกจากน้ี การมุ่งเน้นด้านการศึกษาของเราสามารถเป็นพื้นท่ีส าคัญส าหรับการพบปะกันเพื่อฟื้ นสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ข้ึนใหม่ระหว่างสถาบันต่าง ๆ กับความเป็นจริงทางสังคม ท้ังน้ี การจัดการศึกษา

ให้กับเด็กคนหน่ึงจ าเป็นต้องมีการเสวนาระหว่างครอบครัว โรงเรียน องค์กรศาสนา สมาคมและประชา

สังคมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน  ดังน้ัน ด้วยการเร่ิมต้นจากความเร่งด่วนในการหล่อหลอมอบรม

บุคคล เราจึงมีโอกาสท่ีจะตอบโต้ต่อ “สายสัมพันธ์ความเช่ือมโยงและความเป็นหน่ึงเดียวทางสังคมท่ี

สลายตัวไปอย่างเงียบ ๆ” (Laudato Sì, ข้อ 46)  เราอาจกล่าวได้ว่า บัดน้ีการศึกษาถือเป็นหนทางแห่งการ

หล่อหลอมอบรมส าหรับชนรุ่นใหม่ และขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้เราได้ทบทวนและฟื้ นสร้างสังคมข้ึน

ใหม่ โดยพยายามถ่ายทอดสิ่งท่ีดีท่ีสุดของสังคมให้แก่ผู้ท่ีอ่อนเยาว์ท่ีสุด ด้วยการไตร่ตรองแยกแยะ

พฤติกรรมของตนเอง และหากเป็นไปได้ปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ 

2. วันพรุง่นี้เรยีกรอ้งให้เราท าส่ิงดีท่ีสุดวันนี ้

ตามท่ีพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสไว้ ก้าวท่ีกล้าหาญก้าวท่ีสองไปสู่พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษามี

องค์ประกอบส าคัญอยู่ท่ีความเข้มแข็งของชุมชน (ท้ังทางศาสนจักร สังคม สมาคม การเมือง) ในการทุ่มเท

พลังท่ีมีอยู่ท้ังหมดอย่างสุดความสามารถให้กับการศึกษา  น่ีเป็นการเลือกอย่างกล้าหาญอย่างแน่นอน

เพราะในทุก ๆ ทางเลือก เราก าลังสนับสนุนแนวคิดด้านหน่ึง ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะส่งผลเสียหายกับด้าน

อ่ืน ๆ  ค าถามคือในปัจจุบันน้ีจะมีสถาบันสักก่ีแห่งท่ีทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อรับใช้เยาวชน ? 

หากเราพิจารณาถึง บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันน้ี เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทเหล่าน้ีจะทุ่มเทพลัง

สร้างสรรค์และท างานในเชิงรุกส่วนใหญ่ไปกับการผลิตและการตลาด  บัณฑิตท่ีส าเร็จการศกึษาด้วยคะแนน

ดีท่ีสุดและคนท่ีเฉลียวฉลาดท่ีสุดมักได้ท างานในบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมุ่งแสวงหาก าไร แทนท่ีจะท างานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม  ในขณะเดียวกัน กระแสบริโภคนิยมท่ีแพร่หลายอยู่น้ีย่อมไม่ต้องการให้มี (หรือถึงมีก็

เป็นจ านวนน้อยมาก) บุคคลท่ีได้รับการหล่อหลอมอบรมให้ถึงพร้อมด้วยวิจารณญาณและมีพลังขับเคล่ือน
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เชิงสัมพันธ์ (Relational drive)  อันท่ีจริง แนวคิดแบบบริโภคนิยมน้ิได้รับแรงสนับสนุนจากความคิดปัจเจก

นิยม (Individualism) และการไร้ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง เพราะเมื่อเราอยู่นอกชุมชน เรา

จะตกอยู่ในสภาพเปราะบางท่ีสุด ไม่สามารถคิดวินิจฉัยด้วยสมองท่ีปลอดโปร่งจนได้เพียงแต่ตอบสนองตาม

แรงกระตุ้นของโฆษณาชวนเชื่อโดยง่าย 

เราจ าเป็นต้องกล้าหาญท่ีจะกลับทิศเปล่ียนเส้นทางการพัฒนาอย่างแท้จริงและสุดข้ัว  เมื่ อค านึงถึง

สถานการณ์ท่ีเราได้อธิบายไปแล้ว เราจ าเป็นต้องลงทุนด้านการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพราะด้วยการศึกษา

เท่าน้ันท่ีเราพอจะหวังอย่างเป็นรูปธรรมได้ว่าจะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยการวางแผน

ระยะยาว  สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตข้ึนอยู่กับสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามีในวันน้ี  ใครก็ตามท่ีจะอยู่ท่ีน่ันในอนาคตมี

สิทธิได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสุดจากผู้ท่ีอยู่ท่ีน่ีในวันน้ี 

3. การจัดการศกึษาเพื่อรบัใช ้การจัดการศกึษาคือการรบัใช้ 

สุดท้าย พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้เรามีความกล้าหาญประการท่ีสามคือ การหล่อหลอมอบรม

แต่ละบุคคลให้เต็มใจอุทิศตนเพื่อรับใช้ชุมชน  หากจะกล่าวตามตรงแล้ว พระด ารัสของพระสันตะปาปาใน

ประเด็นน้ีช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงปัจจัยส าคัญของทุกกิจกรรมทางการศึกษา กล่าวคือ การด าเนินงานด้าน

การศึกษาของนักการศึกษาไม่อาจประสบความส าเร็จอย่างเต็มท่ีได้เลย เว้นแต่พวกเขาจะทุ่มเทอุทิศตน

เพื่อหล่อหลอมอบรมและขัดเกลาบุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล เพื่อให้พวกเขาเปิดใจอย่างเต็มท่ีและ

แท้จริงเพื่อรับใช้ผู้อ่ืน ทุกคน และชุมชนมนุษย์ท้ังมวล โดยเร่ิมต้นจากบุคคลท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเหน่ือย

ยากและท้าทายท่ีสุด 

การรับใช้อย่างแท้จริงของการศึกษาคือการศึกษาเพื่อรับใช้ 

นอกจากน้ี การวิจัยด้านการศึกษายังช่วยให้เราตระหนักมากข้ึนว่า มิติส าคัญของการรับใช้ผู้อ่ืนและชุมชน

เป็นเคร่ืองมือ และเป็นเป้าหมายของการศึกษาน่ันเอง  ขอให้เราลองคิดถึงตัวอย่างอันยอดเย่ียมของ

พัฒนาการของการเรียนรู้จากการบริการสังคม (Service-Learning)  การวิจัยประเภทน้ีแสดงให้เห็นว่าการ

รับใช้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมฝึกอบรมอย่างหน่ึงในหลาย ๆ อย่าง (ความส าคัญของงานจิตอาสาต่อการ

ฝึกอบรมเยาวชนน้ันเป็นท่ียอมรับกันดีอยู่แล้ว) แต่ท่ีส าคัญกว่าน้ันคือการท่ีกิจกรรมน้ีสามารถกลายเป็น

วิธีการพื้นฐานในการถ่ายทอดและแสวงหาความรู้และทักษะท้ังปวง  เราอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการน้ีเป็น

การพัฒนาจากการศึกษาเพื่อรับใช้ (To service) ไปเป็นการศึกษาซึ่งเป็นการรับใช้ (As service) โดยพี่น้อง

ของเราเป็นท้ังวิถีทางและเป้าหมายของการศึกษา 

ในท้ายท่ีสุด เราขอกล่าวอุทิศสั้น ๆ ถึง ฮันนาห์ อาเรนท์ (Hannah Arendt) ผู้ซึ่งสามารถระบุได้อย่างมี

ประสิทธิผลและด้วยการสังเคราะห์ถึงสิ่งท่ีก าลังตกอยู่ในอันตรายจากทุกแง่มุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

ต่อไปน้ีเป็นค าพูดของเธอท่ีให้ความกระจ่างแก่เรา “การศึกษาเป็นจุดท่ีเราตัดสินใจว่าเรารักโลกมากพอ

หรือไม่ท่ีจะยอมรับผิดชอบต่อโลก และในท านองเดียวกัน ช่วยรักษาโลกไว้ให้รอดพ้นจากหายนะซึ่งเป็นสิ่ง

ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ หากปราศจากการฟื้ นฟูใหม่ หากปราศจากการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่และรุ่นเยาว์  

การศึกษายังเป็นท่ีท่ีเราตัดสินใจว่าเรารักลูกหลานของเรามากพอท่ีจะไม่ขับไล่พวกเขาออกจากโลกของเรา 

และปล่อยพวกเขาไว้ตามยถากรรม หรือปัดโอกาสในชีวิตของพวกเขาท้ิงไป โอกาสท่ีจะสร้างสิ่งใหม่ สิ่งท่ี
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เราไมอ่าจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ แต่เตรียมเขาล่วงหน้าส าหรับงานฟื้ นฟูโลกท่ีเราอาศัยอยู่ร่วมกันน้ีข้ึนใหม่” 

(Between Past and Future, The Viking Press, New York 1961, 196) 

หัวข้อท่ีเสนอเพื่อไตรต่รองเพิ่มเติม 

• “รหัสธรรม” (Mystique) แห่งการด าเนินชีวิตร่วมกัน 

• หมู่บ้านการศึกษา 

• ภราดรภาพและสันติภาพ 

• การบูชาตนเอง 

• แหล่งข้อมลูด้านบวกในอินเทอร์เน็ต 

• การศึกษาสู่ความเงียบ 

• วัฒนธรรมท้ิงขว้าง 

• ความคิดเก่ียวกับความเป็นหน่ึงเดียว 

• ความกระวนกระวายในการแสวงหา 

• การอภิวัฒน์แห่งความสุภาพอ่อนโยน 

• ความเป็นพลเมอืงนิเวศวิทยา 
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ภาคผนวก ค 

ค าแปล 

(ไมเ่ป็นทางการ) 

 

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก 

(ส าหรับสถาบันการศึกษา) 

________________________ 

 

อัตลักษณ์โรงเรยีนคาทอลิก 

เพื่อวัฒนธรรมแหง่การเสวนา 

 

ค าแนะน า 

นครรัฐวาติกัน 2022 

 

บทน า 

1.  ในการประชุมใหญ่ระดับโลกเก่ียวกับ การจัดการศึกษาส าหรับปัจจุบันและอนาคต – การเร่ิมใหม่ของ

ความหลงใหลทุ่มเท (Educating for today and tomorrow - A renewing Passion) ซึ่งจัดข้ึนในปี 2015 ณ 

ปราสาทกานโดลโฟ โดยสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก และมีตัวแทนจากโรงเรียนคาทอลิกจากทุกคณะ

นักบวชและในทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งหัวข้อท่ีถกเถียงกันในการอภิปราย

ท่ัวไปบ่อยท่ีสุดและเป็นท่ีสนใจมากท่ีสุดได้แก่ ความจ าเป็นท่ีสถาบันการศึกษาของพระศาสนจักรท่ัวโลก

จะต้องตระหนักรู้และแสดงให้เห็นอย่างต่อเน่ืองสม่าเสมอ ถึงอัตลักษณ์คาทอลิก (Catholic Identity)  •  

ความกังวลเดียวกันน้ียังได้รับการกล่าวถึงในสมัชชาใหญ่ของสมณกระทรวงฯ คร้ังล่าสุด และในการพบปะ

กันของบรรดาพระสังฆราชในการชุมนุมใหญ่รอบห้าปี (ad limina visits) หลายๆ คร้ัง  •  ในขณะเดียวกัน 

สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกต้องเผชิญกับความขัดแย้งและข้ออุทธรณ์อันเป็นผลมาจากความแตกต่าง

ในการตีความแนวคิดด้ังเดิมของอัตลักษณ์คาทอลิกโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ีเกิดข้ึนเมื่อไม่ก่ีปีมาน้ี ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีกระบวนการโลกาภิวัฒน์ท่ีเกิดข้ึนควบคู่

ไปกับพัฒนาการของการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม  •  

2.  ในส่วนท่ีเก่ียวกับขอบเขตงานของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกน้ัน นับเป็นสิ่งเหมาะสมท่ีจะ

น าเสนอการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและทันยุคทันสมัย และให้แนวปฏิบัติเก่ียวกับคุณค่าของอัตลักษณ์

คาทอลิกของสถาบันการศกึษาในพระศาสนจักร เพื่อจะให้เกิดหลักเกณฑ์ข้ึนชุดหน่ึงเพื่อตอบสนองต่อความ

ท้าทายแห่งยุคสมัยของเรา โดยต่อเน่ืองกับหลักเกณฑ์ท่ีได้ใช้กันอยู่ตลอดมา  •  นอกจากน้ี ตามท่ีพระ

สันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสไว้ว่า “เราไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการเสวนาข้ึนมาได้ หากเราไม่มีอัต

ลักษณ์ของเรา” [1]  •   

3.  ค าแนะน า ซึ่งเป็นผลมาจากการไตร่ตรองและการปรึกษาหารือกันในระดับสถาบันท่ีหลากหลาย มี

จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนท่ีสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกมอบให้กับผู้ท างานทุกคนในแวด

วงการศึกษาในโรงเรียน ต้ังแต่ระดับสภาพระสังฆราช (Episcopal Conferences) สมัชชา(ซีนอด) ของ

พระสังฆราช (Synod of Bishops) หรือสภาฐานันดร (Council of Hierarchs) จนถึงระดับผู้ใหญ่ผู้มีอ านาจ
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ในพระศาสนจักร (Ordinaries) เจ้าคณะแขวงของสถาบันชีวิตท่ีถวายแล้วหรือคณะชีวิตแพร่ธรรม 

(Superiors of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life)  รวมถึงขบวนการ 

(Movements) สมาคมของฆราวาส หน่วยงานอ่ืนๆ และปัจเจกบุคคลท่ีท างานอภิบาลเกี่ยวกับการศึกษา  •  

4.  ในฐานะท่ีเป็นหลักเกณฑ์ท่ัวไปท่ีก าหนดข้ึนเพื่อสนับสนุนพระศาสนจักรโดยรวมในการปกป้อง

เอกภาพและความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกันของพระศาสนจักร หลักเกณฑ์เหล่าน้ีต้องได้รับการประยุกต์เพื่อให้

เข้ากับบริบทท่ีแตกต่างกันของพระศาสนจักรส่วนท้องถ่ินท่ีกระจัดกระจายกันอยู่ท่ัวโลกตามหลักการ

กระจายอ านาจให้ท้องถ่ินและกระบวนการของสมัชชาซีนอด ตามอ านาจหน้าท่ีของสถาบันท่ีแตกต่างกัน  •    

5.  สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกหวังว่าการสนับสนุนน้ีจะได้รับการยอมรับในแง่ของโอกาสท่ีจะ

ไตร่ตรองและท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งย่ิงข้ึนกับหัวข้ออันส าคัญน้ี ซึ่งเก่ียวข้องกับแก่นสาระส าคัญอย่างย่ิง

และวัตถุประสงค์ของการด ารงอยู่  (Raison d’être) ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรในงานด้าน

การศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยถือปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธกิจประกาศพระวรสารโดย

การสั่งสอนนานาชาติ (เทียบ มธ 28:19-20)  •  

6.  ส่วนแรกของค าแนะน าน้ีจะวางกรอบส าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการเข้ามีส่วนร่วมของพระศาสน

จักรในแวดวงโรงเรียนในบริบทท่ัวไปของพันธกิจแพร่ธรรมของพระศาสนจักร ในฐานะของมารดาและครู 

พระศาสนจักรมีพัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์โดยมีจุดมุ่งเน้นท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเพิ่มพูนคุณค่าของงานของ

พระศาสนจักรในเวลาและสถานท่ีมาจนถึงทุกวันน้ี  •  บทท่ีสองกล่าวถึงผู้มีบทบาทหลากหลายท่ีท างานใน

แวดวงโรงเรียนโดยมีบทบาทต่างๆ ซึ่งได้รับมอบหมายและถูกจัดต้ังข้ึนเป็นองค์กรตามบรรทัดฐานทาง

กฎหมายพระศาสนจักร และเต็มเปี่ ยมไปด้วยพระพรพิเศษนานาประการของพระจิตเจ้า แต่ก็ยังคง

สอดคล้องกับลักษณะเชิงล าดับช้ันของพระศาสนจักร  •  บทสุดท้ายมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นส าคัญบางประการ

ซึ่งอาจเกิดข้ึนในการรวบรวมทุกแง่มุมของการศึกษาในโรงเรียนเข้าเป็นชีวิตในพระศาสนจักรอย่างเป็น

รูปธรรมตามท่ีสมณกระทรวงฯ ได้มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาเหล่าน้ีท่ีพระศาสนจักรส่วน

ท้องถ่ินต่างๆ ให้ความสนใจ  •  

7.  ดังท่ีเราคงจะเห็นกันแล้วว่าเอกสารน้ีไม่ใช่บทความท่ีให้ภาพโดยรวม และย่ิงไปกว่าน้ัน น่ีไม่ใช่

บทความท่ีครอบคลุมในทุกด้านเกี่ยวกับหัวข้อ อัตลักษณ์คาทอลิก แต่มีจุดมุ่งหมายให้เอกสารน้ีเป็น

เคร่ืองมือท่ีสั้นกระชับและน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจช่วยให้ความกระจ่างกับปัญหาในปัจจุบันบาง

ประการ และส าคัญกว่าสิ่งอ่ืนใดหมด เพื่อป้องกันความขัดแย้งและความแตกแยกในพื้นท่ีส าคัญของ

การศึกษา  •  อันท่ีจริง พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้ังข้อสังเกตในการเร่ิมต้นใหม่กับ “พันธสัญญาระดับ

โลกเรื่องการศึกษา” (Global Compact on Education) ว่า “การให้การศึกษาคือการยอมรบัความเสี่ยงและ

ยืนหยัดในทุกวันน้ีกับความหวังซึ่งจะช่วยทะลายความยึดมั่นว่าเหตุการณ์ย่อมถูกก าหนดโดยสมบูรณ์จาก

สาเหตุท่ีเกิดก่อนหน้าน้ัน (Determinism) และการยอมจ านนต่อโชคชะตาของตน (Fatalism) ในแง่ท่ี

ความเห็นแก่ตัวของผู้ท่ีแข็งแรงกว่า และการโอนอ่อนผ่อนตามของผู้ท่ีอ่อนแอกว่า และคตินิยม (Ideology) 

ของผู้เช่ือในโลกแห่งอุดมคติ (Utopians) จะจูงใจให้เราเช่ือว่ามีหนทางก้าวไปข้างหน้าแต่หนทางเดียว” [2]  

•  ในโลกท่ีแตกเป็นเศษเสี้ยวและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง การลงมือปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งและเป็นน้า

หน่ึงใจเดียวกันของพระศาสนจักรในงานการศึกษาเท่าน้ันท่ีจะช่วยสนับสนุนพันธกิจของการประกาศข่าวดี

ท่ีพระเยซูทรงมอบหมายให้กับพระศาสนจักรและสรรค์สร้างโลกใหม่ท่ีมนุษย์รู้สึกถึงความเป็นพี่น้องกัน 
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“ด้วยการตระหนักรู้ในความเป็นเด็กท่ีว่าเราไม่ใช่เด็กก าพร้า และเพราะเหตุน้ีเท่าน้ันท่ีเราจะสามารถอยู่

ร่วมกันได้ด้วยความสงบสันติ” [3]  •  

บทที่ 1 

โรงเรยีนคาทอลิกในพันธกิจของพระศาสนจักร 

พระศาสนจักร - มารดาและครู 

8.   ในท่ามกลางเร่ืองอ่ืน ๆ บรรดาปิตาจารย์แห่งสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ยังได้วาดภาพของพระศา

สนจักรผู้เป็นมารดาเพื่อเป็นรูปเคารพ (Icon) ท่ีแสดงออกถึงธรรมชาติและพันธกิจของพระศาสนจักร  •  

พระศาสนจักรเป็นมารดาผู้ให้ก าเนิดแก่สัตบุรุษ เพราะพระศาสนจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์  •  เอกสาร

เกือบท้ังหมดของสภาสังคายนาฯ ได้ดึงเอาความเป็นมารดาของพระศาสนจักรออกมาเพื่อเผยแสดงถึงรหัส

ธรรมและภารกิจแห่งการอภิบาลของพระศาสนจักร และหยิบยื่นความรักผ่านทางคริสตศาสนสัมพันธ์กับ 

“ลูกท่ีพลักพรากจากพระศาสนจักร” และศาสนสัมพันธ์กับผู้ถือเชื่อในศาสนาอ่ืน รวมถึงเอ้ือมมือออกไปยัง

ผู้มีน้าใจดีทุกคน  •  พระสันตะปาปายอห์นท่ี 23 ทรงเปิดสภาสังคายนาฯ โดยแสดงออกถึงความปีติยินดี

เปี่ ยมล้นของการเป็นมารดาสากล (Gaudet Mater Ecclesia)  •  

9.   รูปเคารพของพระศาสนจักรผู้เป็นมารดาศักด์ิสิทธิ์ไม่เพียงแต่แสดงถึงความอ่อนหวานและความ

เมตตา แต่ยังคงไว้ซึ่งอ านาจเพื่อท่ีจะเป็นผู้น าทางและครู  •  พระสันตะปาปาเองทรงเช่ือมโยงคุณสมบัติ

ของการเป็นมารดากับคุณสมบัติของครู เพราะ “พระศาสนจักรซึ่งเป็นหลักและรากฐานของความจริง 

(เทียบ 1 ทธ 3,15) ได้รับมอบหมายภารกิจสองประการจากองค์พระผู้ก่อต้ังพระศาสนจักรได้แก่ การมอบ

ชีวิตให้แก่ลูกๆ และสั่งสอนและช้ีน าทางพวกเขาด้วยความห่วงใยดุจมารดา ท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและ

ประชาชาติ  •  พวกเขามีศักด์ิศรีอันย่ิงใหญ่ ซึ่งพระศาสนจักรต้องปกป้องด้วยความกระตือรือร้นและเทิดทนู

ไว้ด้วยความเคารพสูงสุด”  [4]  •  

10.   ด้วยเหตุน้ีเอง พระศาสนจักรจึงยืนยันว่า “การบรรลุถึงภารกิจท่ีพระศาสนจักรได้รับจากองค์พระผู้

ก่อต้ังให้ประกาศรหัสธรรมแห่งการไถ่กู้ให้รอดพ้นแก่มนุษย์ท้ังปวงและฟื้ นฟูทุกสิ่งในพระคริสตเจ้า พระศา

สนจักรผู้เป็นมารดาศักด์ิสิทธิ์ต้องเอาใจใส่ต่อชีวิตมนุษย์ท้ังครบ แม้แต่ส่วนท่ีเป็นฝ่ายโลกตราบเท่าท่ีสิ่งน้ัน

ด าเนินไปในทิศทางเดียวกับกระแสเรียกของเขา  •  ดังน้ัน พระศาสนจักรจึงมีบทบาทส าคัญต่อ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของการศึกษา  •  ดังน้ัน สภาซีนอดศักด์ิสิทธิ์จึงได้ประกาศหลักการพื้นฐาน

บางประการเกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต์ โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรียน [5]  •  หลักการน้ีให้ความ

กระจ่างว่าภารกิจด้านการศึกษาท่ีพระศาสนจักรด าเนินการโดยผ่านทางโรงเรียนต่างๆ น้ัน ไม่สามารถ

ลดทอนลงเป็นเพียงงานสังคมสงเคราะห์ท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเท่าน้ัน แต่เป็นอัต

ลักษณ์และพันธกิจท่ีส าคัญของพระศาสนจักร  •  

“หลักการพื้นฐาน” ของการศึกษาแบบคริสต์ในโรงเรยีน 

11.  ในค าประกาศว่าด้วย การศึกษาแบบคริสต์ (Gravissimum educationis) สภาสังคายนาฯ ได้เสนอชุด

ของ “หลักการพื้นฐาน” เกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต์ โดยเฉพาะในโรงเรียน  •  ในล าดับแรก การศึกษาใน

แง่ของการหล่อหลอมอบรมมนุษย์เป็นสิทธิพื้นฐานท่ีเป็นสากล (Universal rights) “มนุษย์ทุกคน ทุกเช้ือ
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ชาติ สถานะ และวัย ต่างก็มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ จึงย่อมมีสิทธิท่ีมิอาจจะแบ่งแยกกีดกันได้ในอันท่ี

จะได้รับการศึกษาท่ีตรงกับเป้าหมายสูงสุดของตน  อีกท้ัง ตรงกับความสามารถ เพศ ตลอดจนวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศของตน โดยท่ีการให้การศึกษาน้ันจะต้องกลมกลืนกับความสมัพนัธ์

ฉันพี่น้องกับคนอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะส่งเสริมความเป็นหน่ึงเดียวกันอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดสันติสุขในโลก  •  

เน่ืองจากการศึกษาท่ีแท้จริงมีเป้าหมายในการหล่อหลอมมนุษย์เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาและ

เพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคม โดยในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ เขาเป็นหน่ึงในสมาชิกของสังคม และในฐานะท่ีเป็น

ผู้ใหญ่ เขาจะต้องรับภาระผูกพันทางสังคมร่วมกับคนอ่ืนๆ  [6]  •  

12.   เน่ืองจากการศึกษาเป็นสิทธิส าหรับทุกคน สภาสังคายนาฯ จึงเรียกร้องให้เป็นความรับผิดชอบของ

ทุกคน  •  ความรับผิดชอบของพ่อแม่และสทิธิพเิศษของพวกเขาในการเลือกด้านการศกึษาจึงมีความส าคัญ

เป็นล าดับแรก  •  พ่อแม่ต้องสามารถเลือกโรงเรียนให้แก่ลูกได้โดยอิสระและตามมโนธรรมของตนเอง ดังน้ัน 

หน่วยงานท่ีมีอ านาจจึงมีหน้าท่ีในการด าเนินการให้พ่อแม่ได้มีทางเลือกต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  •  รัฐ 

(State) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการสนับสนุนสิทธิของครอบครัวในการเลือกโรงเรียนและแผนการศึกษา

ให้กับลูกๆ ของพวกเขา  •   

13.   พระศาสนจักรมีหน้าท่ีของตนเองในการให้การศึกษา “โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพราะพระศาสนจักรต้อง

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการประกาศถึงหนทางแห่งความรอดพ้นแก่มวลมนุษย์ การถ่ายทอดถึงชีวิตของพระ

คริสต์แก่เหล่าสัตบุรุษท่ีมีความเช่ือ และการช่วยเหลือด้วยความห่วงใยอันไม่มีสิ้นสุดเพื่อให้มนุษย์สามารถ

บรรลุถึงความครบครันในชีวิตของเขา  •  พระศาสนจักรมีพันธะประดุจดังมารดาท่ีคอยอบรมสั่งสอนบุตร

ของตน เพื่อให้ท้ังชีวิตของเขาเต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตารมณ์พระคริสต์ [7]  •  ในแง่น้ี การศึกษาท่ีด าเนินการ

โดยพระศาสนจักรคือการประกาศข่าวดีและการเอาใจใส่ดูแลการเจริญเติบโตของเหล่าผู้ท่ีก าลังก้าวไปสู่

ความครบครันแห่งชีวิตของพระคริสต์  •  อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอด้านการศึกษาของพระศาสนจักรไม่

เพียงแต่มอบให้กับบรรดาบุตรแห่งพระศาสนจักร แต่ยังได้เสนอต่อ “มนุษย์ทุกคน [เพื่อส่งเสริม] ให้บรรลุ

ถึงความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ครบครัน สร้างความดีงามให้แก่สังคมโลก และสรรค์สร้างให้โลกน้ีมีมนุษยธรรม

เพิ่มมากข้ึน [8]  •  การประกาศข่าวดีและบูรณภาพของการพัฒนามนุษย์สอดประสานเข้าด้วยกันในงาน

ด้านการศึกษาของพระศาสนจักร  •  อันท่ีจริงแล้ว งานด้านการศึกษาของพระศาสนจักรมิได้มุ่งเพียงแต่ให้

มนุษย์เจริญวุฒิภาวะอย่างเหมาะสม แต่ท่ีส าคัญกว่าสิ่งอ่ืนใดท้ังหมดคือมุ่งท าให้ผู้ท่ีได้รับศีลล้างบาปแล้ว

ค่อยๆ ได้รับการช้ีแนะความรู้เก่ียวกับรหัสธรรมแห่งการไถ่กู้ให้รอดพ้น และตระหนักมากย่ิงข้ึนถึงพระพร

แห่งความเช่ือท่ีพวกเขาได้รับ  [9]  •   

14.  ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงได้แก่การหล่อหลอมอบรมครูเบื้ องต้นและถาวร  (Initial and 

permanent formation of teachers) [10]  •  “โรงเรียนคาทอลิกต้องพึ่งพาพวกเขาเกือบจะสิ้นเชิงเพื่อให้

เป้าหมายและแผนการทางการศึกษาต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไป  •  ดังน้ัน ครูจึงควรจะได้รับการฝึกอบรมให้มี

คุณวุฒิท้ังในความรู้ทางโลกและทางศาสนา รวมถึงทักษะทางการสอนท่ีก้าวทันการค้นพบต่างๆ ในโลก

สมัยใหม่  •  ด้วยความสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยความรักในระหว่างบรรดาครูด้วยกัน ความผูกพันกับ

นักเรียน และความเต็มเปี่ ยมไปด้วยจิตตารมณ์การเผยแผ่ธรรม ขอให้บรรดาครูท้ังหลายเป็นประจักษ์พยานถึง

พระคริสต์ พระอาจารย์หน่ึงเดียวของเรา ท้ังด้วยการด ารงชีวิตและด้วยการสั่งสอนของพวกเขา  •  งานของ

พวกเขาสมกับท่ีได้ช่ือว่าเป็นงานเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง […] และนับเป็นการรับใช้ท่ีแท้จริงต่อสังคม [11]  •  
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15.   ความส าเร็จของพัฒนาการด้านการศึกษาโดยพื้นฐานแล้วข้ึนอยู่กับหลักการให้ความร่วมมือซึ่งกัน

และกันระหว่างพ่อแม่กับครู จนท าให้เป็นบรรทัดฐานส าหรับการประพฤติปฏิบัติส่วนตัวของนักเรียน  ด้วย

ความหวังอันแรงกล้าว่า “แม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว [ครู] ก็ยังคงช่วยเหลือพวกเขาด้วยค าแนะน า 

มิตรภาพ และการจัดให้มีกลุ่มพิเศษท่ีเต็มเปี่ ยมด้วยจิตตารมณ์พระศาสนจักรอย่างแท้จริง” [12]  •  ด้วย

สมมุติฐานเหล่าน้ี เราจ าเป็นต้องท างานร่วมกันอย่างดี ท้ังในระดับสังฆมณฑล ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เพื่อให้สามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนท่ีไม่ใช่คาทอลิก ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชุมชนมนุษย์ท้ังมวล [13]  •  

16.   หากพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิกแล้ว ค าประกาศของสภาสังคายนาฯ เป็นเครื่องหมาย

ของจุดเปล่ียนท่ีส าคัญ เพราะโดยสอดคล้องกับคริสต์ศาสนศาสตร์ (Ecclesiology) ในพระธรรมนูญแห่งสัจ

ธรรมเรื่องพระศาสนจักรหรือ แสงของประชาชาติ (Lumen Gentium) [14] ไม่ได้พิจารณาโรงเรียนในฐานะ

ของสถาบันมากเท่าใดนัก แต่เป็นในฐานะของ ชุมชน  •  คุณลักษณะพื้นฐานของโรงเรียนคาทอลิก

นอกเหนือจากด าเนินการตาม “เป้าหมายด้านวัฒนธรรมและการหล่อหลอมอบรมเยาวชน” ยัง

ประกอบด้วยการสร้าง “บรรยากาศพิเศษในชุมชนโรงเรียนท่ีมีชีวิตชีวาด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและ

ความรัก”  •  เพื่อบรรลุจุดหมายน้ี โรงเรียนคาทอลิกจึงมุ่ง “ช่วยเยาวชนให้เติบโตข้ึนเป็นมนุษย์ใหม่ตามท่ี

พวกเขาได้รับการชุบสร้างโดยอาศยัศลีล้างบาปในช่วงเวลาท่ีพวกเขาก าลังพฒันาบุคลิกภาพของตน” อีกท้ัง 

“จัดระเบียบวัฒนธรรมท้ังมวลให้สอดคล้องกับข่าวดีแห่งการไถ่กู้เพื่อให้ความรู้ท่ีนักเรียนค่อยๆ สร้างสม

เกี่ยวกับโลก ชีวิตและมนุษย์จะได้รับความกระจ่างด้วยแสงแห่งความเช่ือ” [15]  •  ดังน้ัน โรงเรียนคาทอลิก

จึงได้เตรียมนักเรียนให้ใช้อิสรภาพด้วยความรับผิดชอบ และพัฒนาทัศนคติของการเปิดใจรับสิ่งใหม่และ

ความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน  •  

การพัฒนาเพิ่มเติม 

17.  ค าประกาศ การศึกษาแบบคริสต์ ของสภาสังคายนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอเพียง “หลักการ

พื้นฐานบางประการของการศึกษาแบบคริสต์โดยเฉพาะในโรงเรียน” หลังจากน้ันจึงมอบหมายหน้าท่ีให้กับ 

“คณะกรรมการพิเศษหลังการประชุมสภาสังคายนาฯ” [16] ให้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาหลักการน้ี

เพิ่มเติมต่อไป  •  น่ีเป็นค ามั่นสัญญาประการหน่ึงท่ีส านักงานด้านโรงเรียนของสมณกระทรวงการศึกษา

คาทอลิกได้ทุ่มเทจัดท าเอกสารหลายฉบับเพื่อเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยด้านการศึกษามากย่ิงข้ึน 

[17] โดยเฉพาะอย่างย่ิง สภาวะถาวรของอัตลักษณ์คาทอลิกในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ความรับผิดชอบต่อ

การเป็นประจักษ์พยานของครูท่ีเป็นฆราวาสและนักบวช และผู้บริหารโรงเรียน วิธีการเสวนากับสังคมพหุ

วัฒนธรรมและพหุศาสนา  •  นอกจากน้ี สิ่งท่ีส าคัญส าหรับโรงเรียนคาทอลิกคือ นักเรียน “ควรได้รับการสอน

เรื่องเพศศึกษาในเชิงบวกและโดยรอบคอบ ขณะท่ีพัฒนาการของพวกเขาก าลังด าเนินไปในแต่ละปีๆ” [18]  •  

สภาวะเชิงพลวัตของอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 

18.   โรงเรียนคาทอลิกด าเนินชีวิตในกระแสแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  •  ดังน้ัน โรงเรียนคาทอลิก

จึงถูกเรียกร้องอย่างต่อเน่ืองให้ติดตามการคล่ีคลายของประวัติศาสตร์เพื่อให้สามารถเสนอบริการด้าน

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  •  สถาบันการศึกษาคาทอลิกเป็นประจักษ์พยานแสดงให้

เห็นจากการมีส่วนร่วมในการตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมต่อความหลากหลายของสถานการณ์ด้านสังคม

วัฒนธรรม และความพร้อมในการรับเอาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ ขณะท่ียังคงถือซื่อสัตยต่์ออัตลักษณ์
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ของตนเองเหมือนเดิม ( idem esse)  •  เมื่ อกล่าวถึง “อัตลักษณ์” เราหมายความถึงการอ้างอิงกับ

แนวความคิดแบบคริสต์เกี่ยวกับชีวิต [19]  •  ค าประกาศ การศึกษาแบบคริสต์ ของสภาสังคายนาฯ และ

เอกสารต่างๆ ท่ีออกถัดมาโดยถอดแบบมาจากสภาวะเชิงพลวัตของสถาบันการศึกษาในเง่ือนไขของ 

“โรงเรียน” และ “คาทอลิก”  •  

19.   ในฐานะโรงเรียน โดยพื้นฐานย่อมมีคุณลักษณะเดียวกันกับสถาบันโรงเรียนท้ังหลาย ซึ่งโดยทาง

กิจกรรมการสอนท่ีได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ จึงน าเสนอวัฒนธรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอม

อบรมปัจเจกบุคคลอย่างมีบูรณภาพ [20]  •  อันท่ีจริงแล้ว ในแง่น้ีโรงเรียน “ได้รับการออกแบบมาไม่เพียง

เพื่อพัฒนานักเรียนโดยเอาใจใส่เป็นพิเศษกับสมรรถภาพด้านสติปัญญา แต่ยังได้หล่อหลอมสมรรถภาพใน

การคิดวินิจฉัยอย่างเท่ียงตรง ส่งมอบมรดกทางวัฒนธรรมจากชนรุ่นก่อน บ่มเพาะส านึกในคุณค่า เพื่อ

เตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับชีวิตการท างาน  •  โรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรในหมู่นักเรียนท่ีมี

พรสวรรค์และพื้นเพท่ีแตกต่างกัน และสนับสนุนจิตตารมณ์ของความเข้าใจซึ่งกันและกัน” [21]  •  ดังน้ัน 

สถาบันท่ีจะมีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนได้จ าเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการผสมผสานการถ่ายทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมและทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับมาให้เข้ากับวัตถุประสงค์พื้นฐานของการให้การศึกษาแก่ปัจเจก

บุคคล ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้บรรลุถึงพัฒนาการอย่างมีบูรณภาพโดยให้ความเคารพต่อ

อิสรภาพและกระแสเรียกส่วนตัวของเขา  •  โรงเรียนจึงต้องเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมแรกๆ ของ

นักเรียน ถัดจากครอบครัว ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีประสบการณ์ในเชิงบวกจากความสัมพันธ์ทางสังคมฉันพี่

น้องอันเป็นเง่ือนไขเบื้องต้นของการเป็นบุคคลท่ีสามารถสร้างสังคมบนพื้นฐานของความยุติธรรมและความ

เป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต่อความสงบสุขของแต่ละบุคคลและของทุกคน  •  สิ่งน้ีอาจจะ

เกิดข้ึนได้ก็โดยอาศัยการแสวงหาความจริง ซี่งเป็นเคร่ืองมือท่ีพร้อมให้มนุษย์ทุกคนท่ีมีเหตุมีผลและจิตส านึก

แห่งอิสรภาพน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ท้ังต่อการศึกษาของตนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้อ่ืน  •  

20.   นอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นท่ีท าให้โรงเรียนแตกต่างไปจากสถาบันอ่ืนๆ ของพระศา

สนจักร เช่น เขตอภิบาล สมาคม สถาบันทางศาสนา ฯลฯ แล้ว โรงเรียนคาทอลิกยังมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว 

ได้แก่ “การอ้างอิงกับแนวคิดแบบคริสต์เกี่ยวกับชีวิตท่ีมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” [22]  •  ความสัมพันธ์

ส่วนตัวกับพระคริสต์ท าให้ผู้เช่ือในพระเยซูคริสต์มองความจริงท้ังครบในมุมมองใหม่โดยสิ้นเชิง จึงมอบอัต

ลักษณ์ท่ีได้รับการฟื้ นฟูข้ึนใหม่อยู่เสมอให้แก่พระศาสนจักร โดยมีเป้าหมายท่ีจะสนับสนุนให้ชุมชนโรงเรียน

ตอบสนองอย่างเพียงพอต่อค าถามพื้นฐานของหญิงชายท้ังหลาย  •  ดังน้ัน ส าหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน

โรงเรียนแล้ว “หลักการของพระวรสารในลักษณะน้ีกลายเป็นบรรทัดฐานด้านการศึกษา เน่ืองจากโรงเรียน

จะมีคุณค่าพระวรสารเป็นท้ังแรงจูงใจภายในและเป็นเป้าหมายปลายทางของโรงเรียน” [23]  •  กล่าวอีก

นัยหน่ึง โรงเรียนคาทอลิกยังมีเคร่ืองมืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีเหมือนกับโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ัวไป น่ันคือเหตุผลได้

เข้าร่วมเสวนากับความเช่ือ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงความจริงท่ีอยู่เหนือกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์และ

เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะเปิดรับความจริงท้ังครบเพื่อตอบสนองต่อค าถามท่ีลึกซึ้งท่ีสุดในจิต

วิญญาณของมนุษย์ซึ่งไม่เก่ียวข้องเพียงแต่กับความจริงท่ีมีอยู่ภายในเท่าน้ัน  •  การเสวนาระหว่างเหตุผล

และความเช่ือน้ีไม่ได้สร้างความขัดแย้ง เพราะภารกิจของสถาบันคาทอลิกในการค้นคว้าวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์คือ “การรวมกันในเชิงการด ารงอยู่ด้วยความพยายามทางปัญญาของล าดับข้ันของความจริง

สองประการท่ีมักจะถูกวางไว้คนละด้านราวกับว่าท้ังสองเป็นสิ่งตรงข้ามกันอันได้แก่ การแสวงหาความจริง

และความเท่ียงแท้ของการรู้แจ้งถึงความจริงแล้ว” [24]  •  
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21.   อัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกเป็นเหตุผลสนับสนุนการรวมให้โรงเรียนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตใน

พระศาสนจักร แม้จะเป็นด้วยคุณลักษณะเฉพาะด้านสถาบันของโรงเรียนน้ันเอง  •  และย่ิงไปกว่าน้ัน ตาม

ความเป็นจริงท่ีโรงเรียนคาทอลิกเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจของพระศาสนจักร จึง “เป็นคุณสมบัติท่ีเฉพาะ

และเหมาะสม อันคุณลักษณะท่ีโดดเด่นซึ่งแทรกซึมและส่งผลในทุกช่ัวขณะของกิจกรรมด้านการศึกษา

ต่างๆ ของโรงเรียน เป็นส่วนพื้นฐานของอัตลักษณ์อันแท้จริงท่ีสุดและเป็นจุดมุ่ งเน้นของพันธกิจของ

โรงเรียน” [25]  •  ฉะน้ัน โรงเรียนคาทอลิก “จึงได้รับจุดยืนท่ีค่อยๆ พัฒนาข้ึนจากภายในงานอภิบาลของ

ชุมชนคริสตชน” [26]  •  

22.   ลักษณะอันเด่นชัดของธรรมชาติด้านพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิกคือลักษณะของการเป็น

โรงเรียนส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับผู้อ่อนแอท่ีสุด  •  ข้อสรุปน้ีมีพยานยืนยันจาก “การจัดต้ัง

สถาบันการศึกษาคาทอลิกส่วนใหญ่ [เพื่อตอบสนองต่อ] ความต้องการของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและทาง

เศรษฐกิจ  •  ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรท่ีจะกล่าวยืนยันว่าโรงเรียนคาทอลิกมีต้นก าเนิดมาจากความห่วงใย

อย่างลึกซึ้งต่อการศึกษาของบรรดาเด็กและเยาวชนท่ีถูกทอดท้ิงให้ช่วยเหลือตัวเองและไม่ได้รับการศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ  •  ในหลายพื้นท่ีของโลกแม้กระท่ังทุกวันน้ี ความอัตคัตขัดสนทางวัตถุเปน็อุปสรรค

ขัดขวางไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นทางการ รวมท้ังการหล่อหลอมพัฒนาความเป็น

มนุษย์และเป็นคริสตชนอย่างเพียงพอ  •  ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ความยากจนในรูปแบบใหม่ๆ เป็นปัญหาท่ีท้าทาย

โรงเรียนคาทอลิก  •  เหมือนกับในอดีต โรงเรียนคาทอลิกต้องรับมือกับความไม่เข้าใจ ความไม่ไว้วางใจ และ

ความขาดแคลนทางทรัพยากรทางวัตถุ” [27]  •  ความเป็นห่วงเป็นใยน้ียังแสดงออกในการจัดต้ัง

สถานศึกษาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการฝึกอบรมทางเทคนิคบนหลักการของความสามารถใน

เชิงลงมือปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งสร้างเสริมทักษะให้กับผู้มีความ

บกพร่องทางการเรียน  •   

การเป็นประจักษ์พยานของนกัการศึกษาฆราวาสและนกับวช 

23.   แง่มุมท่ีส าคัญอีกประการหน่ึงท่ีเก่ียวข้องมากข้ึนเร่ือยๆ กับความส าเร็จในการหล่อหลอมอบรม

นักเรียนอย่างมีบูรณภาพคือการเป็นประจักษ์พยานของนักการศึกษาฆราวาสและนักบวช  •  อันท่ีจริงแล้ว 

“ในแผนงานการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกไม่มีแบ่งแยกระหว่างเวลาในการเรียนรู้กับเวลาในการหล่อ

หลอมอบรม และระหว่างการได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจกับการพัฒนาภูมิปัญญา  •  เน้ือหาวิชาต่างๆ ของ

โรงเรียนไม่ได้น าเสนอแต่เพียงความรู้ท่ีจะได้รับเท่าน้ัน แต่ยังเสนอคุณค่าต่างๆ ท่ีจะค้นหามาได้ และความ

จริงต่างๆ ท่ีจะค้นพบได้  •  ท้ังหมดน้ีจ าเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการค้นหาความจริง ซึ่งนักการ

ศึกษาท่ีมีความสามารถ น่าเช่ือถือ และมีเหตุมีผล ผู้เป็นครูแห่งการเรียนรู้และชีวิต สามารถเป็นภาพสะท้อน 

แม้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็น่าจะชัดเจนพอ ถึงครูหน่ึงเดียวผู้น้ัน [พระคริสต์] [28]  •  

24.  งานของนักการศึกษาฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในโรงเรียนคาทอลิก “มี

ลักษณะของงานตามวิชาชีพอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่งานของครูต้องไม่ถูกลดทอนลงจนเหลือเป็นเพียงแค่งาน

ท่ีเป็นอาชีพเท่าน้ัน  •  ความเป็นมืออาชีพมีเคร่ืองหมายแสดงถึงและได้รับการยกฐานะให้สูงข้ึนเป็นกระแส

เรียกเหนือธรรมชาติแบบคริสต์  •  ชีวิตของครูคาทอลิกต้องมีเครื่องหมายแสดงด้วยการปฏิบัติตามกระแส

เรียกส่วนตัวในพระศาสนจักร และไม่ใช่ท าเพียงแต่ประกอบวิชาชีพ” [29]  •  
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25.  ในกรณีของนักบวช “ท้ังในโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนประเภทอ่ืนๆ การอุทิศตนเพื่อการศึกษา 

[ของพวกเขา] เป็นกระแสเรียกและเป็นทางเลือกของชีวิต เป็นวิถีไปสู่ความศักด์ิสิทธิ์ เป็นการเรียกร้อง

ความยุติธรรมและความเป็นน้าหน่ึงใจเดียวกัน โดยเฉพาะต่อคนหนุ่มสาวผู้ยากไร้ท่ีสุด ซึ่งก าลังถูกคุกคาม

จากความเบี่ยงเบนทางสังคมและความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ  •  ด้วยการอุทิศตนเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการ

ศึกษาในโรงเรียน นักบวชจึงท าคุณประโยชน์โดยการแจกจ่ายปังแห่งวัฒนธรรมให้แก่ผู้ท่ีต้องการมากท่ีสุด” 

[30]  •  “[...] โดยร่วมเป็นหน่ึงเดียวกับบรรดาพระสังฆราช [พวกเขา] ได้ปฏิบัติภารกิจของพระศาสนจักรท่ีมี

ความส าคัญเป็นอันมาก หากเมื่อขณะท่ีพวกก าลังให้การศึกษาอบรม พวกเขาก็ก าลังเผยแผ่ธรรมด้วย” [31]  •  

26.  คุณลักษณะเฉพาะของฆราวาสและนักบวชจะได้รับการเพิ่มพูนคุณค่าให้สูงข้ึนจากการมีส่วนในพันธ

กิจด้านการศึกษาร่วมกัน ซึ่งไม่ได้ปิดตัวอยู่ภายในโรงเรียนคาทอลิกเท่าน้ัน แต่ “สามารถและต้องเปิดออก

เพื่อการแลกเปล่ียนอันทรงคุณค่าในความเป็นหน่ึงเดียวกันซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณท่ีกว้างข้ึนของวัดใน

ท้องถ่ิน ในสังฆมณฑล ขบวนการของพระศาสนจักรท้องถ่ิน และพระศาสนจักรสากล” [32]  •  เพื่อท่ีจะให้

การศึกษาอบรมด้วยกัน แนวทางในการหล่อหลอมอบรมร่วมกันนับเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง “แผนงานการ

หล่อหลอมอบรมเบ้ืองต้นและแผนงานถาวร ซึ่งสามารถจะจัดการกับความท้าทายทางการศึกษาในปัจจุบัน 

และเพื่ อจะจัดหาเครื่ องมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการจะรับมือกับความท้าทายเหล่าน้ี [...]  •  น่ี

หมายความว่านักการศึกษาต้องเต็มใจเรียนและพัฒนาความรู้ และเปิดรับต่อระเบียบวิธีท่ีได้รับการฟื้ นฟู

ใหม่และท าให้ทันสมัยข้ึน แต่ก็เปิดรับการหล่อหลอมและการแบ่งปันทางจิตวิญญาณและทางศาสนาด้วย

เช่นกัน [33]  •    

การให้การศึกษาเพื่อการเสวนา 

27.  สังคมในทุกวันน้ีมีคุณลักษณะท่ีเป็นองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรมกับพหุศาสนา   •  ในบริบทน้ี 

“การศึกษาช่วยยับย้ังความท้าทายส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยเปิดทางให้การแสดงออกทาง

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบและส่งเสริมการเสวนาเพื่อท่ีจะท านุบ ารุงความสงบ

สันติในสังคม”  •  ความเป็นมาของโรงเรียนคาทอลิกแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของการเปิดรับนักเรียนท่ีมี

พื้นเพทางวัฒนธรรมและนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน  •  ในบริบทน้ี “สิ่งท่ีเราต้องการ […] คือการถือซื่อสัตย์

อย่างกล้าหาญและร่ิเร่ิมสร้างสรรค์ต่อวิสัยทัศน์ด้านวิธีการสอนของเราเอง” [34] ซึ่งแสดงออกด้วย

ความสามารถท่ีจะ ประพฤติ ตนเป็นประจักษ์พยาน เข้าใจ และเข้าร่วมในการเสวนา ในสภาวะท่ีแตกต่าง

หลากหลาย  •  

28.   โรงเรียนคาทอลิกมีความรับผิดชอบอันย่ิงใหญ่คือการประพฤติตนเป็นประจักษ์พยาน  •  โรงเรียน

คาทอลิกต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการด ารงอยู่แบบคริสต์ น่ันคือ ทุกคนต้องสามารถมองเห็นได้ จับ

ต้องได้และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของโรงเรียนคาทอลิก  •  ในทุกวันน้ี ด้วยกระบวนการเปล่ียนแปลงจาก

ความคิดความเช่ือในทางธรรมให้เป็นทางโลก โรงเรียนคาทอลิกตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องท าหน้าท่ีเผยแผ่

ความเช่ือ แม้ในประเทศท่ีถือความเช่ือแบบคริสต์มาแต่โบราณกาล” [35]  •  โรงเรียนคาทอลิกได้รับการ

คาดหวังให้อุทิศตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานโดยผ่านทางแผนงานการศึกษาซึ่งได้รับการดลใจอย่างชัดเจน

จากพระวรสาร  •  “โรงเรียนท้ังหลาย แม้แต่โรงเรียนคาทอลิกเอง ไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ยึดติดกับข้อความเช่ือ 

แต่โรงเรียนก็ควรเตรียมสู่ความเช่ือ  •  โดยผ่านทางแผนงานทางการศึกษา โรงเรียนสามารถสร้างปัจจัย

แวดล้อมเพื่อท่ีบุคคลจะได้พัฒนาพรสวรรค์ในการแสวงหาและได้รับช้ีแนะให้ค้นพบรหัสธรรมของการเป็น

ตัวตนของตัวเขาและความเป็นจริงรอบตัวเขา จนกว่าเขาจะไปถึงธรณีประตูแห่งความเชื่อ  •  ผู้ท่ีตัดสินใจ
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ข้ามผ่านธรณีประตูน้ันไป พวกเขาต้องได้รับการเสนอแนะวิธีการท่ีจ าเป็นเพื่อจะเพิ่มพูนประสบการณ์

ความเช่ือให้ลึกซึ้งมากข้ึน” [36]  •  

29.   นอกเหนือจากการเป็นประจักษ์พยานแล้ว ความรู้เป็นส่วนประกอบด้านการศึกษาท่ีส าคัญอีก

ประการหน่ึงของโรงเรียน  •  โรงเรียนมีภารกิจส าคัญในการน าผู้คนให้ได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมและ

วิทยาศาสตร์อันอุดม เตรียมพวกเขาให้พร้อมส าหรับงานอาชีพและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

•  เมื่อต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมดิจิทัล 

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพต้องได้รับการสนับสนุนโดยจัดให้มีการฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ตลอดชีวิตเพื่อท่ีจะ

ตอบสนองต่อความต้องการตามยุคสมัย โดย “ไม่สูญเสียบูรณาการระหว่างความเช่ือ วัฒนธรรมและชีวิต 

ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของพันธกิจด้านการศึกษา” [37]  •  ความรู้ต้องได้รับการสนับสนุนโดยอาศัยการหล่อ

หลอมอบรมถาวรท่ีเช่ือใจได้ ซึ่งจะท าให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะท่ีส าคัญของ “ความสามารถ

ในการสร้างสรรค์ คิดค้น และสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้อันจะก่อให้เกิดโอกาสต่างๆ มากมาย”  รวมถึง 

“การเคารพต่อความแตกต่างทางสติปัญญาของนักเรียนและน าทางพวกเขาไปสู่การเรียนรู้ท่ีส าคัญและ

ลึกซึ้ง” [38]  •  การร่วมเดินทางไปกับนักเรียนในการรู้จักกับตนเอง เข้าใจถึงความถนัดในการเรียนรู้และ

สมรรถภาพภายในของพวกเขา เพื่อท่ีพวกเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกในชีวิตอย่างมีสติเป็นเรื่องท่ีมี

ความส าคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน  •  

30.   โรงเรียนคาทอลิกเป็นองค์กรของพระศาสนจักร  •  ด้วยเหตุน้ีโรงเรียนคาทอลิกจึง “เข้ามีส่วนร่วมใน

พันธกิจเผยแผ่ธรรมของพระศาสนจักรและ [แสดงให้เห็นถึง] สภาพแวดล้อมพิเศษซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัด

การศึกษาแบบคริสต์” [39]  •  นอกจากน้ีพระศาสนจักรยังค านึงว่าการเสวนาเป็นมิติซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ของพระศาสนจักร โดยเหตุท่ีพระศาสนจักรน้ันหย่ังรากอย่างเหมาะสมในพลวัตแห่งพระตรีเอกภาพในการ

เสวนา ได้แก่การเสวนาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ และการเสวนาระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง  •  ด้วยธรรมชาติ

ของพระศาสนจักร โรงเรียนคาทอลิกจึงมีปัจจัยร่วมกันท่ีประกอบข้ึนเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก  •  

ดังน้ัน โรงเรียนคาทอลิกต้อง “ฝึกฝน ‘ไวยากรณ์แห่งการเสวนา’ ไม่ใช่ในแง่ของเทคนิควิธีลัด แต่เป็นวิถีทาง

อันลึกซึ้งท่ีจะเช่ือมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน” [40]  •  การเสวนาประกอบข้ึนจากการใส่ใจกับอัตลักษณ์ของ

ตนเองพรัอมกับความเข้าใจในอัตลักษณ์ของผู้อ่ืนและการเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย   •  โดย

วิถีทางน้ี โรงเรียนคาทอลิกจึงกลายเป็น “ชุมชนทางการศึกษาซึ่งมนุษย์สามารถแสดงออกด้วยความเป็นตัว

ของตัวเองและเติบโตข้ึนในความเป็นมนุษย์ของเขาหรือเธอ ในกระบวนการเสวนาอย่างมีเหตุมีผล การมี

ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ การด าเนินชีวิตด้วยความเพียรทน เข้าใจถึงมุมมองท่ีแตกต่างและสร้างความ

ไว้วางใจในบรรยากาศสมัครสมานกลมเกลียวกันอย่างแท้จริง  •  โรงเรียนในลักษณะน้ีเป็นชุมชนด้าน

การศึกษาท่ีแท้จริง เป็นสถานท่ีด าเนินชีวิตร่วมกันด้วยความปรองดอง” [41]  •  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้

เสนอแนวปฏิบัติพื้นฐาน 3 ประการเพื่อช่วยในการเสวนาได้แก่ “หน้าท่ีในการให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์

ของตนเองและผูอ่ื้น ความกล้าหาญท่ีจะยอมรับความแตกต่างและความจริงใจของความต้ังใจ”  •  หนา้ท่ีใน

การให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์ของตนเองและผู้อ่ืน เพราะการเสวนาท่ีแท้จริงไม่อาจสร้างข้ึนจากความ

คลุมเคลือหรือการสละประโยชน์บางอย่างเพื่อเพียงเพื่อเอาอกเอาใจผู้อ่ืน  •  ความกล้าหาญท่ีจะยอมรับ

ความแตกต่าง เพราะเราไม่ควรมองและปฏิบัติต่อผู้ท่ีแตกต่างจากเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมหรือด้าน

ศาสนาเหมือนกับเป็นศัตรู แต่ควรจะต้อนรับพวกเขาเหมือนกับเพื่อนร่วมเดินทาง ด้วยความเช่ือมั่นว่าความ

ดีงามของแต่ละคนอยู่ในความดีงามของทุกคน  •  ความจริงใจของความต้ังใจ เพราะในการเสวนาซึ่งเป็น

การแสดงออกทางมนุษยธรรมอย่างแท้จริงของเรา ไม่ใช่กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง 
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แต่เป็นหนทางไปสู่ความจริง อันเป็นหนทางท่ีควรค่าแก่การด าเนินต่อไปด้วยความอดทนเพื่อท่ีจะเปล่ียน

การแข่งขันให้กลับเป็นการร่วมมือกัน” [42]  •  

การศึกษาที่ก้าวไปข้างหน้า 

31.  ในการเผชิญกับความท้าทายร่วมสมัย พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตระหนักถึงคุณค่าส าคัญของ

การศึกษาซึ่งสะท้อนถึงการสังคายนาวาติกันคร้ังท่ีสอง  •  น่ีเป็นส่วนหน่ึงของแผนงานอภิบาลท่ีมีขอบเขต

กว้างขวางเพื่อ “พระศาสนจักรท่ีก้าวไปข้างหน้า” “ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกก้าวย่างบนเส้นทาง” 

ท าให้รับรู้ได้ถึงการด ารงอยู่ของพระศาสนจักรในการศึกษา “ซึ่งสอนการคิดเชิงวิพากษ์และส่งเสริมการ

พัฒนาคุณค่าทางศีลธรรมท่ีมีวุฒิภาวะ [43]  •  ด้วยความหลงใหลในการศึกษา พระสันตะปาปาทรง

เรียกร้องให้สนใจกับปัจจัยพื้นฐานบางประการ  •  

การศึกษาท่ีเป็น “กระบวน” (Movement) 

32.   การศึกษาประกอบด้วยหลากหลาย “กระบวน” ของส าเนียงจังหวะท่ีสอดประสานกลมกลืนกัน  •  

ก่อนอ่ืนใดท้ังหมด การศึกษาเร่ิมต้นด้วย “กระบวนหมู่คณะ” (Team Movement)  •  ทุกคนร่วมมือท างาน

ตามพรสวรรค์และความรับผิดชอบส่วนตัว ต่างมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมอบรมชนรุ่นใหม่และสร้าง

ประโยชน์แก่ส่วนรวม  •  ในขณะเดียวกัน การศึกษาก็ปลดปล่อย “กระบวนนเิวศ” (Ecological Movement) 

เพราะการศึกษามีส่วนช่วยในการฟื้ นฟูระดับความสมดุลท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ สมดุลภายในของตัวเราเอง 

ความเป็นเอกภาพกับคนอ่ืนๆ สมดุลตามธรรมชาติกับสิ่งสร้างท้ังมวล สมดุลทางจิตวิญญาณกับพระเจ้า  •  

การศึกษายังก่อให้เกิด “กระบวนรวมส่วน” (Inclusive Movement) ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง  •  การ

รวมส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่ง “เป็นส่วนส าคัญของข่าวดีแห่งการไถ่กู้ให้รอดพ้นของคริสต์ศาสนา” [44] ไม่ได้เป็น

เพียงแค่คุณสมบัติหน่ึงของการศึกษา แต่ยังเป็นวิธีท่ีการศึกษาสามารถชักน าให้ผู้ถูกกีดกันและผู้อ่อนแอ

เปราะบางเข้ามาใกล้ชิดมากข้ึน  •  โดยผ่านทางสิ่งน้ี การศึกษาจึงทะนุถนอมฟูมฟัก “กระบวนสร้างสันติ” 

(Peacemaking Movement) ซึ่งสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวและสันติ [45]  •  

พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา 

33.   กระบวนเหล่าน้ีมาบรรจบกันเพื่อตอบโต้กับภาวะฉุกเฉินทางการศึกษาท่ีแพร่กระจายอยู่ท่ัวไป [46]  

•  โดยส่วนใหญ่แล้ว ภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเกิดข้ึนจากการแตกสลายของ “พันธสัญญาทางการศึกษา” 

ระหว่างสถาบัน ครอบครัวและปัจเจกบุคคล  •  ความตึงเครียดเหล่านี้ยังสะท้อนถึงวิกฤตด้านความสัมพันธ์

และการสื่อสารระหว่างคนแต่ละรุ่น และการแตกแยกเป็นเศษเสี้ยวของสังคมซึ่งเห็นได้ชัดย่ิงข้ึนจากสภาพ

การให้ความส าคัญกับการเมินเฉย  •  ในบริบทของความเปล่ียนแปลงแห่งยุคนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรง

เสนอ “พันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษา” ท่ีสามารถตอบสนองต่อ “การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ซึ่ง

ไม่ได้เป็นเพียงด้านวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่ยังเป็นด้านมานุษยวิทยาอีกด้วย โดยสร้างความหมายใหม่ขณะท่ี

ละท้ิงกระบวนทัศน์ด้ังเดิมไปโดยขาดการคัดสรรเลือกเฟ้น” [47]  •  

34.  แนวทางของพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษามีแนวโน้มจะสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

ท่ีแท้จริง มีชีวิต และเป็นพี่เป็นน้องกัน  •  ด้วยแนวทางน้ี เราจึงเร่ิมด าเนินการตามแผนงานระยะยาวในการ

หล่อหลอมอบรมผู้คนท่ีเต็มใจอุทิศตนให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชนของพวกเขา  •  วิธีการสอนท่ีเป็น

รูปธรรมบนพื้นฐานของการเป็นประจักษ์พยาน ความรู้และการเสวนา เป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลง
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ส่วนตัว สังคมและสิ่งแวดล้อม  •  ด้วยเหตุน้ีเอง “เราจึงจ าเป็นต้องมีพันธสัญญาเรื่องการศึกษาในระดับท่ี

กว้างขวางข้ึน ซึ่งสามารถไม่เพียงแค่ให้ความรู้ทางเทคนิค แต่ยังให้สิ่งท่ีเหนือไปกว่าสิ่งอ่ืนใดคือสติปัญญา

ของมนุษย์และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานของความยุติธรรม” และความประพฤติเปี่ ยมด้วยคุณธรรม “ท่ี

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง” [48]  •  

35.  ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมของพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษายังแสดงออกผ่านทางการให้ความ

ร่วมมือด้วยความสมัครสมานกลมเกลียวกัน  •  สิ่งน้ีเกิดข้ึนได้จากจิตส านึกอย่างลึกซึ้งต่อการมีส่วนร่วมใน

รูปแบบของ “เวทีท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในภารกิจด้านการศึกษานี้ แต่ละคน

มาจากสถานการณ์และความรับผิดชอบเฉพาะของตนเอง” [49]  •  ค าเชิญน้ีมีคุณค่าย่ิงใหญ่ส าหรับ

ครอบครัวทางศาสนาท่ีมีพระคุณพิเศษด้านการศึกษา ซึ่งได้มอบชีวิตให้กับสถาบันการศึกษาและการ

ฝึกอบรมจ านวนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมัยท่ีผ่านมา  •  สถานการณ์อันยากล าบากซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อกระแสเรียก สามารถเปล่ียนเป็นโอกาสในการท างานร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์และเปิดใจยอมรับซึ่ง

กันและกัน  •  ด้วยวิธีน้ี เราจะไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายร่วมกัน และใช้พลังในทางบวกไปโดยเสียเปล่า 

ท าให้สามารถ “ปรับความต้องการและความท้าทายของในแต่ละช่วงเวลาและสถานท่ี” [50]  •  

การให้การศึกษาแก่วัฒนธรรมความใส่ใจ 

36.   ความสามารถในการปรับตัวน้ีค้นพบเหตุผลส าคัญของการด ารงอยู่ (rai·son d'ê·tre) ในวัฒนธรรม

การดูแลเอาใจใส่  •  ความสามารถน้ีถือก าเนิดข้ึนภายใน “ครอบครัว ซึ่งเป็นแก่นกลางตามธรรมชาติและ

โดยพื้ นฐานของสั งคม ซึ่ ง เป็น ท่ี ท่ี เรา เ รียนรู้การด าเ นินชี วิตและมีความสัมพันธ์ กับ ผู้ อ่ืนด้วย 

จิตตารมณ์แห่งความเคารพซึ่งกันและกัน” [51]  •  ความสัมพันธ์ในครอบครัวขยายไปสู่สถาบันการศึกษา 

ซึ่งถูกเรียกร้องให้ “ส่งต่อระบบคุณค่า (System of Values) บนพื้นฐานของการเคารพในศักด์ิศรีของแต่ละ

บุคคล ภาษา ชาติพันธุ์ ชุมชน ศาสนาและประชากร ตลอดจนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีเกิดข้ึนจากการยอมรับน้ัน  •  

การศึกษาเป็นหน่ึงในเสาหลักของสังคมท่ีมีความยุติธรรมและภราดรภาพมากข้ึน” [52]  •  วัฒนธรรมดูแล

เอาใจใส่น้ีกลายเป็นเข็มทิศในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติในการหล่อหลอมอบรมบุคคลผู้อุทิศตนท่ี

รับฟังอย่างอดทน เสวนาอย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจซึ่งกันและกัน [53]  •  ด้วยวิธีน้ี เราจึงสามารถสร้าง 

“สายใยแห่งความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติท่ีสามารถพูดภาษาแห่งภราดรภาพได้” [54]  •  

บทที่ 2 

ผูร้บัผดิชอบในการส่งเสรมิและตรวจสอบอัตลักษณ์คาทอลิก 

37.  พันธกิจด้านการศึกษาจะด าเนินไปภายใต้จิตตารมณ์แห่งความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ท้ัง

นักเรียน พ่อแม่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบข้ึนเป็นชุมชนการศึกษา [55]  

•  ฝ่ายต่างๆ เหล่าน้ีและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ซึ่งท างานส่งเสริมและตรวจสอบแผนงานทางการ

ศึกษาท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากค าสอนด้านการศึกษาของพระศาสนจักร ด าเนินการตามล าดับในระดับ

ต่างๆ ท้ังในระดับของโรงเรียนเอง ในระดับของการริเร่ิมด้วยพระพรพิเศษจากหมู่ประชากรของพระเจ้า ใน

ระดับของการปกครองตามล าดับข้ันของพระศาสนจักร  •  
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ชุมชนโรงเรยีนที่ให้ความรู้ 

สมาชิกของชุมชนโรงเรียน 

38.  ชุมชนโรงเรียนท้ังหมดมีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินแผนงานการศึกษาคาทอลิกของโรงเรียนให้เกิดผล

เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็นพระศาสนจักร (Ecclesiality) และการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนพระศา

สนจักร  • “ด้วยความจริงท่ีว่า สมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรียนมีวิสัยทัศน์แบบคริสต์น้ีร่วมกันในวิถีทางของ

แต่ละคน ท าให้โรงเรียนมีความเป็น ‘คาทอลิก’ หลักการของพระวรสารเช่นน้ีกลายมาเป็นบรรทัดฐานของ

การศึกษา เพราะโรงเรียนมีหลักการเช่นน้ีเป็นแรงบันดาลใจจากภายใน และเป็นเป้าหมายสุดท้าย” [57]  •  

39.  ทุกคนมีภาระหน้าท่ีต้องส านึก เคารพและเป็นประจักษ์พยานถึงอัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรียน  ซึ่ง

ก าหนดไว้เป็นทางการในแผนงานการศึกษา  •  สิ่งน้ียังเป็นความรับผิดชอบของครูอาจารย์ผู้สอน บุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืน รวมถึงนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา  •  ในช่วงเวลาของการสมัครเข้าเรียน พ่อแม่

และนักเรียนต้องได้รับรู้ถึงแผนงานการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก [58]  •  

40.  ชุมชนการศึกษามีหน้าท่ีให้ความเคารพต่อชีวิต ศักด์ิศรีและเสรีภาพของนักเรียนและสมาชิกคนอ่ืนๆ 

ของโรงเรียน รวมถึง พัฒนาวิธีปฏิบัติท้ังหมดท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เยาว์และผู้

อ่อนแอท่ีสุด  •  อันท่ีจริงแล้ว ชุมชนการศึกษาเป็นหน่ึงในส่วนประกอบท้ังครบของอัตลักษณ์ของโรงเรียน

คาทอลิกเพื่อพฒันาหลักการและคุณค่าของการปกป้องคุ้มครองนักเรียนและสมาชิกอ่ืนๆ โดยมีบทลงโทษท่ี

เป็นไปตามการล่วงละเมิดและการกระท าผิด และใช้บังคับตามกฎหมายของพระศาสนจักรและกฎหมาย

บ้านเมืองโดยเคร่งครัด [59]  •  

นกัเรียนและพ่อแม่ 

41.  นกัเรียน คือผู้เข้าร่วมในกระบวนการศึกษาด้วยความกระตือรือร้น  •  เมื่อพวกเขาเติบโตข้ึน พวกเขา

จะกลายเป็นตัวหลักในการจัดการศึกษาเพื่อตัวเองมากข้ึน  •  ดังน้ัน นอกจากพวกเขาจะต้องรับผิดชอบใน

การปฏิบัติตามแผนงานการศึกษาท่ีน าเสนอโดยครูผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ พวกเขายังต้องได้รับ

การช้ีทางให้มองข้ามพ้นขอบเขตอันจ ากัดของความเป็นจริงของมนุษย์ออกไป  [60]  •  อันท่ีจริง โรงเรียน

คาทอลิกทุกโรงเรียนช่วยให้ “นักเรียนประสบความส าเร็จ […] โดยอาศัยการบูรณาการวัฒนธรรมเข้ากับ

ความเช่ือ” [61]  •  

42.  บุคคลแรกท่ีต้องรับผิดชอบต่อการศึกษาคือพ่อแม่ ซึ่งมีสิทธิโดยธรรมชาติและมีภาระหน้าท่ีในการให้

การศึกษาแก่บุตรของตน  •  พวกเขามีสิทธิท่ีจะเลือกวิธีการและสถาบันท่ีพวกเขาสามารถเลือกสรรเพื่อให้

การศึกษาแบบคาทอลิกแก่บุตรของพวกเขา (เทียบ can. 793 § 1 CIC และ can. 627 § 2 CCEO)  •  พ่อแม่

ยังมีพันธะผูกพันตามภาระหน้าท่ีในการจัดการให้บุตรได้รับการศึกษาแบบคาทอลิก  •  

43.  ในประเด็นน้ี โรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่พ่อแม่ในการท าหน้าท่ีด้านการศึกษาของพวก

เขา (เทียบ can. 796 § 1 CIC and can. 631 § 1 CCEO)  •  แม้ว่าพ่อแม่จะมีอิสระในการมอบหมายให้

โรงเรียนท่ีพวกเขาเลือกจัดการศึกษาให้แก่บุตรของพวกเขา (เทียบ can. 797 CIC และ can. 627 § 3 CCEO) 

พระศาสนจักรแนะน าให้สัตบุรุษทุกคนสนับสนุนโรงเรียนคาทอลิก และให้ความช่วยเหลือในการจัดต้ังและ
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บ ารุงรักษาโรงเรียนคาทอลิกตามความสามารถของพวกเขา (เทียบ can. 800 § 2 CIC และ can. 631 § 1 

CCEO)  •  

44.   พ่อแม่จ าเป็นต้องร่วมมือกับครูอย่างใกล้ชิด เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ชุมชนการศึกษาและบุตรของตน และร่วมในการประชุมของโรงเรียนและของสมาคม (เทียบ can. 796 § 2 

CIC and can. 631 § 1 CCEO)  •  ด้วยเหตุน้ี พ่อแม่จึงไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าท่ีตามกระแสเรียกด้าน

การศึกษาของพวกเขาให้ส าเร็จลุล่วงไป แต่ยังมีส่วนสนับสนุนการศึกษาด้วยความเช่ือมั่นส่วนตัวใน

แผนงานการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของโรงเรียนคาทอลิก  •  

ครูและบุคลากรโรงเรียน 

45.  ในบรรดาสมาชิกของชุมชนโรงเรียน ครูมีความโดดเด่นเพราะมีหน้าท่ีความรับผิดชอบพิเศษด้าน

การศึกษา  •  โดยอาศัยทักษะด้านวิธีการสอน และการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต ครูจึงท าให้แผนการ

หล่อหลอมอบรมของโรงเรียนคาทอลิกเป็นจริงได้ (เทียบ can. 145 CIC และ can. 936 §§ 1 และ 2 CCEO)  

•  อันท่ีจริง ในโรงเรียนคาทอลิกน้ัน การให้บริการของครูเป็นกิจวัตรและหน้าท่ีด้านพระศาสนจักร  •  

46.  ตามหลักค าสอนของพระศาสนจักร โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องตีความและก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรร

หาครู  •  หลักการน้ียังใช้กับการสรรหาท้ังหมด รวมถึงบุคลากรด้านการจัดการ  •  ดังน้ัน หน่วยงานบริหารท่ี

เกี่ยวข้องจึงต้องแจ้งแก่ผู้คาดหวังจะได้รับการเลือกสรรถึงอัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรียนและผลลัพธ์ท่ี

ตามมา รวมถึงความรับผิดชอบของพวกเขาในการส่งเสริมอัตลักษณ์น้ัน  •  หากผู้ท่ีได้รับเลือกสรรไม่ปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของโรงเรียนคาทอลิกและการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนพระศาสนจักร โรงเรียนต้อง

ด าเนินการตามข้ันตอนท่ีจ าเป็น  •  การเลิกจ้างอาจเป็นมาตรการหน่ึงด้วยก็ได้ โดยต้องพิจารณาถึง

สถานการณ์ท้ังหมดเป็นกรณีๆ ไป  •   

47.  ในการหล่อหลอมอบรมเด็กและเยาวชน [62] ครูต้องมีความโดดเด่นในหลักค าสอนท่ีถูกต้องและมี

ชีวิตท่ีมีคุณธรรม (เทียบ can. 803 § 2 CIC และ can. 639 CCEO)  •  ครูและบุคลากรด้านการจัดการท่ีถือ

เช่ือในคริสต์ศาสนานิกายอ่ืน ชุมชนของพระศาสนจักรอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน รวมถึงผู้ไม่ถือเช่ือในศาสนาใด มี

ภาระหน้าท่ีท่ีต้องยอมรับและให้ความเคารพต่อคุณลักษณะแบบคาทอลิกของโรงเรียนต้ังแต่วินาทีแรกของ

การเข้าท างานในโรงเรียน  •  อย่างไรก็ตาม เราพึงระลึกไว้เสมอว่าการมีกลุ่มครูคาทอลิกท่ีโดดเด่นย่อม

สามารถรับประกันถึงความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานการศึกษาท่ีพัฒนาโดยสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรียน  •  

ผูน้ าในโรงเรียน 

48.  บทบาทด้านการศึกษาของครูมีความเกี่ยวโยงกับบทบาทของผู้น าในโรงเรียน  •  “ผู้น าในโรงเรียน

เป็นมากกว่าผู้จัดการขององค์กร  •  พวกเขาเป็นผู้น าด้านการศึกษาท่ีแท้จริงเมื่อพวกเขาเป็นคนแรกท่ีรับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบน้ี ซึ่งเป็นพันธกิจของพระศาสนจักรและงานอภิบาล ซึ่งหย่ังรากลึกในความสัมพันธ์

กับผู้อภิบาลของพระศาสนจักร” [63]  •  
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49.  ตามบรรทัดฐานด้านกฎหมายพระศาสนจักรเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิก ผู้น าในโรงเรียนมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนท้ังมวลและในการเสวนาอย่างใกล้ชิดกับผู้อภิบาลของ

พระศาสนจักร  •  ท้ังน้ีเพื่อให้แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับพันธกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนร่วมกับแผนงาน

การศึกษาอย่างเป็นทางการให้กระจ่างชัดย่ิงข้ึน [64]  •  โดยแท้จริงแล้ว ทุกการกระท าท่ีเป็นทางการของ

โรงเรียนต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรียน ในขณะท่ีให้ความเคารพอย่างเต็มท่ีต่ออิสรภาพ

ของมโนธรรมของแต่ละคน [65]  •  หลักการน้ียังใช้กับหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่ง “เป็นวิธีการท่ีชุมชน

โรงเรียนแสดงออกถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้ง รวมถึงเน้ือหาของการเรียนการสอนและวิธีการ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  •  เราจะเห็นถึงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวิธีการสอนของโรงเรียนได้อย่าง

เด่นชัดจากหลักสูตรน้ีเอง” [66]  •  

50.   ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของผู้น าในโรงเรียนคือการส่งเสริมและการปกป้องความผูกพันกับชุมชน

คาทอลิก ซึ่งเกิดข้ึนได้โดยอาศัยความเป็นหน่ึงเดียวกับฐานันดรต่างๆ ของพระศาสนจักร  •  แท้จริงแล้ว 

“ลักษณะทางพระศาสนจักรของโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งจารึกอยู่ในใจกลางท่ีสุดของอัตลักษณ์ในฐานะของ

โรงเรียนเป็นเหตุผลของ ‘การเช่ือมโยงทางสถาบันท่ีโรงเรียนมีต่อฐานันดรต่างๆ ของพระศาสนจักร ซึ่ง

รับประกันว่าการสอนและการจัดการศึกษามีพื้นฐานมาจากหลักการของความเช่ือคาทอลิก และได้รับการ

เผยแผ่โดยครูตามหลักค าสอนท่ีถูกต้องและชีวิตท่ีมีคุณธรรม’” (เทียบ can. 803 CIC; can. 632 และ 639 

CCEO) [67]  •  

51.  ดังน้ัน ผู้น าในโรงเรียนจึงมีสิทธิและหน้าท่ีเข้าไปแทรกแซงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม จ าเป็นและ

เพียงพอเสมอ เมื่อครูหรือนักเรียนไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยบทบัญญัติท่ัวไป และบทบัญญัติ

โดยเฉพาะและเหมาะสมของโรงเรียนคาทอลิก  •  

พระพรพิเศษด้านการศึกษาในพระศาสนจักร 

การแสดงออกทางสถาบันของพระพรพิเศษ 

52. ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร สภาพความเป็นจริงท่ีแตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนให้จัดต้ัง

โรงเรียนคาทอลิกข้ึน  •  โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในสถาบันนักบวชและชุมนุมของผู้เผยแผ่ธรรมต่างๆ ซึ่งได้รับ

แรงบันดาลใจจากผู้ก่อต้ัง บรรดานักบวชได้ก่อต้ังโรงเรียนคาทอลิกและยังคงปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพในด้านการศึกษา  •  

53. เมื่อเร็วๆ น้ี โดยอาศัยพระหรรษทานศักด์ิสทิธกิร รวมถึงบรรดาฆราวาส ท้ังโดยส่วนตัวและการรวมกลุ่ม

เป็นสมาคม ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว (เทียบ can. 321-329 CIC และ can. 573 § 2 CCEO) หรือโดยส่วนรวม 

(เทียบ can. 312-320 CIC และ can. 573-583 CCEO) ได้ริเร่ิมและบริหารจัดการโรงเรียนคาทอลิก  •  

นอกจากน้ียังมีสถาบันโรงเรียนท่ีจัดต้ังและบริหารจัดการร่วมกันโดยฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์  •  พระ

จิตของพระเจ้าไม่เคยหยุดท่ีจะประทานพระพรต่างๆ แก่พระศาสนจักรและดลใจให้เกิดกระแสเรียกกับ

ประชากรของพระเจ้าในการเผยแผ่ธรรมด้วยการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  •  
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นยิามของโรงเรียน “คาทอลิก” 

54.  การเผยแผ่ธรรมของฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์ในโรงเรียนเป็นการเผยแผ่ธรรมของ 

พระศาสนจักรอย่างแท้จริง  •  การด าเนินการของโรงเรียนเป็นบริการท่ีต้องมีความสามัคคีและเป็นหน่ึง

เดียวกับพระศาสนจักรเพื่อท าให้เห็นชัดเจนถึงความเป็น “คาทอลิก”ของโรงเรียนในทุกระดับ ต้ังแต่

ผู้บริหารโรงเรียนจนถึงผู้น าในโรงเรียนและครู  •  

55.  ความสามัคคีและความเป็นหน่ึงเดียวกับพระศาสนจักรมีอยู่โดยพฤตินัยเมื่อโรงเรียนอยู่ภายใต้การ

บริหารจัดการของนิติบุคคลสาธารณะ ตัวอย่างเช่นในกรณีของสถาบันของนักบวช เพราะฉะน้ันโดยทาง

กฎหมายน้ันเอง โรงเรียนจึงถือเป็น “โรงเรียนคาทอลิก” (เทียบ can. 803 § 1 CIC)  •  

56.  เมื่อโรงเรียนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของฆราวาสเป็นการส่วนตัวหรือโดยสมาคมเอกชนของ

ฆราวาส การจะถูกก าหนดให้เป็น “โรงเรียนคาทอลิก” โรงเรียนจะต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของ

พระศาสนจักร น่ันคือ ผู้มีอ านาจตามกฎหมายได้แก่ พระสังฆราชในสังฆมณฑล/เขตปกครอง (Eparchy) 

ประธานพระสังฆราช (Patriarch) อัครสังฆราชช้ันผู้ใหญ่ (Major Archbishop) และพระสังฆราชมหานคร 

(Metropolitan) ของพระศาสนจักรในมหานคร หรือโดยสันตะส านัก (Holy See) (เทียบ can. 803 § 1;3 

CIC และ can. 632 CCEO)  •  การเผยแผ่ศาสนาโดยฆราวาสในทุกกรณีต้องปฏิบัติโดยสอดคล้องเป็นหน่ึง

เดียวกับพระศาสนจักรเสมอ โดยต้องแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงสายสัมพันธ์แห่งการประกาศยืนยันความเช่ือ 

ศีลศักด์ิสิทธิ์ และการปกครองของพระศาสนจักร (เทียบ can. 205 CIC และ can. 8 CCEO)  •  ดังน้ัน การ

เผยแผ่ธรรมด้านการศึกษาซึ่งได้รับแรงบันดาลใจแบบคริสต์ในทุกกรณีจึงจ าเป็นต้องได้รับการยอมรับอย่าง

เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจของพระศาสนจักร  •  ด้วยวิธีน้ี สัตบุรุษจึงได้รับการรับประกันว่า

โรงเรียนท่ีพวกเขาเลือกจะจัดการศึกษาแบบคาทอลิก (เทียบ canons 794 § 2; 800 § 2 CIC และ canons 

628 § 2; 631 § 1 CCEO)  •  ในประเด็นน้ี canon 803 § 3 CIC และ canon 632 CCEO ยังระบุว่า ไม่มี

สถาบันใด แม้จะเป็นคาทอลิกจริงๆ จะประกาศตนเป็น “โรงเรียนคาทอลิก” โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก

หน่วยงานท่ีมีอ านาจของพระศาสนจักร  •  นอกจากน้ี canon 216 CIC และ canon 19 CCEO ยังเตือนเรา

ว่า ไม่มีการริเร่ิมใดท่ีจะอ้างสถานะความเป็น “คาทอลิก” ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานท่ีมี

อ านาจของพระศาสนจักร  •  

57.  เราควรเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมด้านการศึกษาในแง่ท่ีว่า นอกจากโรงเรียนจะได้รับการยอมรับ

อย่างเป็นทางการในฐานะท่ีเป็นคาทอลิก โรงเรียนไม่อาจน าเสนอตัวเองเช่นน้ันเพื่อหลีกเล่ียงข้ันตอนของ

การรับรองอย่างเปน็ทางการท่ีบัญญติัไว้ใน canon 803 CIC และ canon 632 CCEO  •  สิ่งน้ีจะเป็นอุปสรรค

ในการตรวจสอบให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  •  ดังน้ัน พระสังฆราช

ของสังฆมณฑลหรือเขตปกครองมีหน้าท่ีด าเนินตามการร่ิเร่ิมดังกล่าว และในกรณีของสถาบันคาทอลิกโดย

พฤตินัย และจะต้องเชิญให้สมัครเพื่อขอการรับรอง ตัวอย่างเช่น การแสดงให้เห็นโดยท่ัวไปถึงความเป็น

หน่ึงเดียวกับพระศาสนจักร  •  

58.  ในกรณีของการใช้ค าว่า “คาทอลิก” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส าคัญผิดว่า

โรงเรียนเป็นหน่ึงเดียวกับพระศาสนจักร ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของพระสังฆราชของสังฆมณฑลหรือเขต

ปกครองท่ีจะไต่สวนกับผู้บริหารและผู้น าของโรงเรียน และหลักจากการตรวจสอบในแต่ละกรณีแล้ว จึงระบุ
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เป็นลายลักษณ์อักษร และหากพิจารณาว่าเหมาะสม ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือน

บรรดาสัตบุรุษว่าโรงเรียนน้ีไม่ใช่โรงเรียนคาทอลิกท่ีพระศาสนจักรให้การยอมรับและแนะน า  •  

บริการของหน่วยงานของพระศาสนจักร 

พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง 

59.  พระสังฆราชของสังฆมณฑลหรือเขตปกครอง มีบทบาทส าคัญในการไตร่ตรองแยกแยะเกี่ยวกับอัต

ลักษณ์ “คาทอลิก” ของโรงเรียน  •  ตามพระด ารัสของพระสันตะปาปายอห์นปอลท่ี 2 พระสังฆราชเป็น

บิดาและผู้อภิบาลของพระศาสนจักรแห่งหน่ึงแห่งใดอย่างครบครัน  •  พระสังฆราชมีหน้าท่ีไตร่ตรอง

แยกแยะและเคารพต่อพระคุณพิเศษของแต่ละคน อีกท้ัง ส่งเสริมและประสานงานระหว่างพวกเขา [68]  •  

ความสามารถในการจัดระเบียบของพระคุณพิเศษอันหลากหลายในพระศาสนจักรแห่งใดแห่งหน่ึงจะแปล

เป็นการกระท าเฉพาะบางอย่างจากหลายๆ อย่าง  •  

ก)  การด าเนินการท่ีจ าเป็นในการไตร่ตรองแยกแยะและรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดต้ังโดยฆราวาสอยู่

ในดุลยพินิจของพระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง  (เทียบ can. 803 § 1; 3 CIC และ can. 632 

CCEO) •  

ข)  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง Eparchy มีหน้าท่ีในการไตร่ตรองแยกแยะและพิจารณา

ให้การรับรองพระคุณพิเศษของคณะเผยแผ่ธรรมด้านการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการจัดต้ังนิติบุคคล

สาธารณะตามสิทธิของสังฆมณฑลหรือเขตปกครอง (เทียบ can. 312 § 1, 3°; 313; 579; 634 § 1 CIC และ 

can. 575 § 1, 1°; 573 § 1; 423; 435; 506; 556 และ 566 CCEO) โดยท่ีโรงเรียนท่ีบริหารจัดการโดยคณะ

เผยแผ่ธรรมดังกล่าวถือเป็น “โรงเรียนคาทอลิก” ตามท่ีกฎหมายก าหนด (เทียบ can. 803 § 1 CIC)  •  

ค)  การจัดต้ังโรงเรียนคาทอลิกโดยสถาบันของนักบวชหรือคณะเผยแผ่ธรรมต้องได้รับความยินยอมเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากพระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง ประธานพระสังฆราช/หรือผู้ได้รับสิทธิของ

พระสันตะปาปา (เทียบ can. 801 CIC และ canons 437 § 2; 509 § 2; 556; 566 CCEO)  • นิติบุคคล

สาธารณะอ่ืนท่ีต้องการจัดต้ังโรงเรียนคาทอลิกก็จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

เช่นเดียวกัน  •  

ง)  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองมีสิทธิและหน้าท่ีในการก ากับดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตาม

บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติเฉพาะเก่ียวกับโรงเรียนคาทอลิก 

จ)  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองมีสิทธิและหน้าท่ีในการก าหนดกฎเณฑ์เกี่ยวกับการจัด

องค์กรโดยท่ัวไปของโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลหรือเขตปกครองของท่าน  •  หลักเกณฑ์ซึ่งได้รับแรง

บันดาลใจจากหลักค าสอนและธรรมวินัยของพระศาสนจักรเหล่านี้ ต้องเคารพต่ออ านาจปกครองตนเองใน

แง่ทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน และยังใช้ได้กับโรงเรียนท่ีอยู่ใต้การควบคุมของนิติบุคคลสาธารณะ 

และเหนือสิ่งอ่ืนใดโดยคณะนักบวชอีกด้วย หรือเมื่อโรงเรียนดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารงานของฆราวาส 

(เทียบ can. 806 § 1 CIC และ can. 638 § 1 CCEO)  •  ในกฎเกณฑ์เหล่าน้ี พระสังฆราชของสังฆมณฑล/

เขตปกครองอาจบัญญัติให้กฎระเบียบหรือหลักสูตรของโรงเรียนคาทอลิกต้องได้รับการอนุมัติจากท่าน โดย

ค านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายบ้านเมอืง [69]  •  หากพระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองได้สบืสวน
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จนแน่ใจว่าโรงเรียนได้ฝ่าฝืนต่อหลักค าสอนหรือธรรมวินัยของพระศาสนจักร ท่านต้องเรียกร้องให้ผู้บริหาร

โรงเรียน เช่น อัคราธิการของคณะนักบวชซึ่งด าเนินงานโรงเรียน หรือคณะผู้บริหารโรงเรียนเองให้

ด าเนินการแก้ไขการกระท าผิดดังกล่าว  •  หากค าเตือนต่ออัคราธิการของคณะนักบวชไม่ได้ผล พระสังฆราช

อาจพิจารณาสั่งการตามอ านาจหน้าท่ีของท่านเอง (เทียบ can. 683 § 2 CIC และ can. 415 § 4 CCEO)  •  

ฉ)  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองมีสิทธิและหน้าท่ีในการเยี่ยมโรงเรียนคาทอลิกท้ังหมด

ในสังฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน รวมถึง โรงเรียนท่ีจัดต้ังและบริหารงานโดยสถาบันนักบวชและชุมนุม

ของผู้เผยแผ่ธรรมหรือสมาคมสาธารณะหรือส่วนบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของสังฆมณฑล/เขตปกครอง 

ประธานพระสังฆราช หรือสันตะส านัก (เทียบ can. 806 § 1 CIC และ can. 638 § 1 CCEO)  •  พระสังฆราช

ต้องเย่ียมโรงเรียนอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีหรือ ถ้าท่านไม่อาจไปเย่ียมได้ด้วยตนเอง ท่านอาจ

มอบหมายให้ผู้ช่วยพระสังฆราช หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าพระสงฆ์ท่ัวไป (Vicar general) หรือหัวหน้า

พระสงฆ์ในเขตปกครอง (Episcopal vicar)/ผู้ช่วยพระสังฆราช (Protosyncellus) หรือหัวหน้าพระสงฆ์ 

(Syncellus) หรือพระสงฆ์ท่านอ่ืน (เทียบ can. 396 § 1 CIC และ can. 205 § 1 CCEO)  •  ขอแนะน าให้ผู้

ได้รับมอบหมายให้ไปเย่ียมพาท้ังพระสงฆ์และฆราวาสซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญอย่างแท้จริงในด้านต่างๆ ของ

การศึกษาคาทอลิกร่วมคณะไปด้วย  •  การเย่ียมควรค านึงถึงด้านต่างๆ ท้ัง {1} คุณภาพของหลักสูตรเพื่อให้ 

“การสอนตามหลักสูตรน้ันอย่างน้อยก็มีความโดดเด่นทางวิชาการเหมือนกับโรงเรียนอ่ืนๆ ในพื้นท่ีเดียวกัน 

(can. 806 § 2 CIC); {2} ความเป็นพระศาสนจักรของโรงเรียนซึ่งแสดงออกให้เห็นประจักษ์ในความเปน็หน่ึง

เดียวกับพระศาสนจักรท่ีเฉพาะเจาะจงและท่ีเป็นสากล; {3} งานอภิบาลของโรงเรียนและความสัมพันธ์กับ

วัดในท้องถ่ิน; {4} ความสอดคล้องของแผนงานการศึกษากับหลักค าสอนและธรรมวินัยของพระศาสนจักร; 

{5} การบริหารทรัพย์สินทางโลกของโรงเรียน (เทียบ canons 305; 323; 325; 1276 § 1 CIC และ canons 

577 and 1022 § 1 CCEO)  •  การเย่ียมสามารถแบ่งออกได้เป็นสามช่วงได้แก่ ช่วงการเตรียมการ ซึ่งผู้เย่ียม

จะขอให้โรงเรียนจัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วงหลังการเย่ียมอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้

เยี่ยมจะบันทึกในรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาท่ีพบจากการเยี่ยม และเสนอข้อก าหนดหรือ

ค าแนะน าต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ีของเขา และช่วงท่ีสาม ซึ่งโรงเรียนจะปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือ

ค าแนะน าตามรายงานของผู้เยี่ยม  •  

ช)  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองมีสิทธิและหน้าท่ีในการดูแลโรงเรียนคาทอลิกท้ังหมด

ในสังฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน รวมถึงโรงเรียนท่ีจัดต้ังและบริหารงานโดยสถาบันนักบวชและชุมนุม

ของผู้เผยแผ่ธรรมหรือสมาคมสาธารณะหรือส่วนบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของสังฆมณฑล/เขตปกครอง 

ประธานพระสังฆราช หรือสันตะส านัก (เทียบ can. 806 § 1 CIC และ 638 § 1 CCEO)  •  ถึงแม้ว่าสถานภาพ

พิเศษของพระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองในการใช้สิทธิเพื่อเฝ้าระวังในระหว่างการเยี่ยมตาม

ธรรมวินัย ท่านสามารถแทรกแซงได้ทุกเมื่อท่ีเห็นสมควร และท่านต้องกระท าเช่นน้ันเมื่อสถานการณ์ใดๆ 

จะส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่ออัตลักษณ์คาทอลิกของโรงเรียนในสังฆมณฑล/เขตปกครองของ

ท่าน  •  หากพระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่องานอภิบาลในสังฆมณฑล/

เขตปกครองของท่าน ได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงท่ีโรงเรียนสังกัดอยู่กับนิติบุคคลสาธารณะตามสิทธิของสัน

ตะส านัก/ประธานพระสังฆราชได้ด าเนินการโดยขัดแย้งต่อหลักค าสอน ศีลธรรมหรือกฎหมายของพระศา

สนจักร ท่านต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการประสานงาน (Modorator) เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขข้อ

ขัดแย้งดังกล่าว [70]  •  หากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบไม่ด าเนินการดังกล่าว พระสังฆราชของสังฆ
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มณฑล/เขตปกครองอาจอุทธรณ์ต่อสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก บทบัญญัติข้อน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อ

ต่อภาระหน้าท่ีของท่านในการด าเนินมาตรการโดยตรงในกรณีท่ีร้ายแรงและเร่งด่วนท่ีสุด  •   

ซ)  พระสังฆราชในท้องถ่ินมีสิทธิในการแต่งต้ังหรืออย่างน้อยในการอนุมัติครูค าสอน (Teachers of 

religion) ในสังฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน และในท านองเดียวกัน หากมีเหตุผลจ าเป็นทางด้านศาสนา

หรือศีลธรรม สามารถถอดถอนหรือเรียกร้องให้ถอดถอนครูออกจากต าแหน่งได้ (เทียบ can. 805 CIC และ 

can. 636 § 2 CCEO)  •  

ฌ)  เน่ืองจากครูทุกคนมีสว่นร่วมในพันธกิจของพระศาสนจักร พระสังฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครอง

ยังอาจถอดถอนครูในกรณีท่ีโรงเรียนคาทอลิกด าเนินการโดยสังฆมณฑลหรือเขตปกครองเอง  •  ในกรณีอ่ืน 

ท่านอาจถอดถอนครูท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในการแต่งต้ังครูท่านน้ัน  •  พระสังฆราชต้องชี้แจงถึง

เหตุผลและแสดงถึงหลักฐานท่ีชัดแจ้งของการถอดถอนท่ีสมเหตุสมผล (เทียบ canons 50; 51 CIC และ 

canons 1517 § 1; 1519 § 2 CCEO) และต้องเคารพสิทธิในการป้องกันตัวโดยให้โอกาสครูในการปกป้อง

ตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับกฎหมายพระศาสนจักร (เทียบ can. 1483 CIC 

และ can. 1141 CCEO)  •  พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครองต้องแสดงให้เห็นในค าวินิจฉัยของท่าน

ว่าไม่มีวิธีการอ่ืนใดท่ีเพียงพอ จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองไปเพื่อรับใช้

ตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโรงเรียน  •  

เขตอภิบาลและพระสงฆ์ประจ าเขตอภิบาล 

60.  ในระดับของพระศาสนจักรแห่งใดแห่งหน่ึง โรงเรียนคาทอลิกมักอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยตรง

ของสังฆมณฑล/เขตปกครองหรือวัดในท้องถ่ินในฐานะของนิติบุคคลสาธารณะ โดยมีพระสงฆ์ในท้องถ่ิน

เป็นตัวแทน  •  ในกรณีน้ี อ านาจบังคับบัญชาของพระศาสนจักรไม่เพียงแต่ท าหน้าท่ีในการเฝ้าระวัง

โรงเรียนคาทอลิกเท่าน้ัน แต่ยังเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดต้ังและการบังคับบัญชาอีกด้วย  •  

การเสวนาระหว่างพระสังฆราช นกับวชชาย หญิงและฆราวาส 

61.  นอกเหนือจากแง่มุมทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว  ในฐานะของผู้อภิบาลในพระศาสนจักรส่วน

ท้องถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึง พระสังฆราชของสังฆมณฑล(เขตปกครอง) ควรเข้าร่วมในการเสวนากับทุกคนท่ี

ร่วมมือกันในพันธกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก  •  ด้วยเหตุน้ี สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 จึง

แนะน าว่า “พระสังฆราชและอธิการ/อธิการิณีของคณะนักบวชควรได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

กิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้เผยแผ่ธรรมในอาณาบริเวณของตนตามเวลาท่ีก าหนดและบ่อยคร้ังตามท่ี

เห็นสมควร [71]  •  “การเสวนาอย่างต่อเน่ืองระหว่างอธิการ/อธกิาริณีของสถาบันของนักบวชหรือคณะเผย

แผ่ธรรมกับพระสังฆราชมีคุณค่ามากท่ีสุดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นท่ี

จ าเป็นต่อการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของงานอภิบาล  •  เน่ืองมาจากการ

ติดต่อในลักษณะน้ีเป็นประจ า อธิการและอธิการิณีสามารถให้ข้อมูลกับพระสังฆราชเกี่ยวกับภารกิจด้าน

การเผยแผ่ธรรมท่ีพวกเขาก าลังวางแผนปฏิบัติงานในสังฆมณฑล(เขตปกครอง) เพื่อท่ีจะได้ตกลงถึงการ

เตรียมการในทางปฏิบัติท่ีจ าเป็น  [72]  •  
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62.  การแลกเปล่ียนและการสนทนาด้วยความไว้วางใจระหว่างกันสามารถแก้ไขปัญหามากมายได้ โดยท่ี

พระสังฆราชไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงอย่างเป็นทางการ  •  ในพระศาสนจักรส่วนท้องถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึง 

พระสังฆราชของสังฆมณฑล ควรจัดให้มีการแลกเปล่ียนเป็นประจ ากับคนอ่ืนๆ ทุกคนท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ

โรงเรียนคาทอลิก เช่น ผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการประสานงานของนิติบุคคลสาธารณะหรือฆราวาสซึ่งเป็นผู้

ควบคุมดูแลโรงเรียนคาทอลิกของตนในฐานะของผู้เผยแผ่ธรรม  •  ในท านองเดียวกัน พระสังฆราชมีหน้าท่ี

ดูแลให้การเสวนากับโรงเรียนท้ังหลายด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผู้น าโรงเรียน ครูและ

นักเรียน  •  

สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซีนอด) ของพระสังฆราช และสภาฐานนัดร 

63.  สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซีนอด) ของพระสังฆราช และสภาฐานนัดร มีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องเกี่ยวกับ

โรงเรียนคาทอลิก และโดยท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษาของโรงเรียนทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิง การศึกษา

ด้านศาสนา  •  หากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซีนอด) ของพระสังฆราชและสภา

ฐานันดรมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดบรรทัดฐานท่ัวไปในเรื่ องน้ี (เทียบ can. 804 § 1 CIC)  •  สภา

พระสังฆราชต่างๆ ได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษให้น าไปใช้ในบริบทของแต่ละท้องถ่ินโดยอาศัยบทบัญญัติ

ท่ัวไป [73] หลักการของการส่งเสริมและตรวจสอบอัตลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกได้แสดงไว้ในเง่ือนไข

ท่ัวไปของค าแนะน าน้ี  •  นอกจากน้ี เราจ าเป็นต้องบังคับใช้บรรทัดฐานตามกฎหมายพระศาสนจักรตาม

ระบบกฎหมายของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง  •  

64.  สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซีนอด) ของพระสังฆราชและสภาฐานันดรซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนคาทอลิก

ต้องค านึงถึงการวางแผนด้านการศึกษาในอาณาเขตของพวกเขา เพื่อจัดเตรียมให้มีท้ังการอนุรักษ์และการ

พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า  •  นอกน้ัน สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซีนอด) ของพระสังฆราชและสภาฐานันดร

ต้องพยายามส่งเสริมให้สังฆมณฑล/เขตปกครองให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พระศาสนจักรท้องถ่ินท่ี

ต้องการบ ารุงรักษาและการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก  •  สภาพระสังฆราช สมัชชาซีนอดของพระสังฆราช

และสภาฐานันดรยังอาจจัดต้ังเงินกองทุนร่วมกันข้ึนอีกด้วย  •  ด้วยเหตุน้ีเอง สภาพระสังฆราช สมัชชา(ซี

นอด) ของพระสังฆราชและสภาฐานันดรจึงควรจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อโรงเรียนและการศึกษา โดยได้รับ

ความช่วยเหลือจากคณะกรรมการของผู้เช่ียวชาญ  •  

สันตะส านกั 

65.  สันตะส านักมีหน้าท่ีความรับผิดชอบล าดับรองในการก ากับดูแลโรงเรียนคาทอลิก  •  โดยท่ัวไป พระ

สันตะปาปาทรงมอบหมายภารกิจให้สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก “พยายามทุกวิถีทางให้เห็นว่า

หลักการพื้นฐานของการศึกษาคาทอลิกตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานปกครองของพระศาสนจักรจะได้รับการ

ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง อีกท้ังได้รับการสนับสนุนและเป็นท่ีรับรู้ของประชากรของพระเจ้า” [74]  •  สมณ

กระทรวงน้ีได้จัดพิมพ์เอกสารจ านวนมากโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางแก่โรงเรียนคาทอลิกในการ

ปฏิบัติพันธกิจของโรงเรียนเหล่านี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป [75]  •  

66.  นอกจากน้ี สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก “ยังได้ก าหนดบรรทัดฐานในการปกครองโรงเรียน

คาทอลิก  •  โดยให้แจ้งถึงบรรดทัดฐานน้ีแก่พระสังฆราชของสังฆมณฑล เพื่อในกรณีท่ีเป็นไปได้ การจัดต้ัง

และการสนับสนุนโรงเรียนคาทอลิกสามารถด าเนินการได้ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มท่ี และในการ
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ด าเนินงานท่ีเหมาะสมในโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งสามารถน าการสอนค าสอนและการดูแลอภิบาลไปสู่

นักเรียนท่ีเป็นคริสตชน” [76]  •  อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิกในลักษณะรองยังรวมถึง

การใช้อ านาจด้วยความเป็นกลางสูงสุดต่อโรงเรียนในนามของพระสันตะปาปา   •  สิ่งน้ีแสดงให้เห็นอย่าง

เป็นรูปธรรมเมื่อสมณกระทรวงด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียนและการร้องขอไปยังสันตะส านัก [77]  •  

นอกน้ัน สมณกระทรวงยังท าการตรวจสอบค าร้องท่ีเสนอตามบรรทัดฐานของกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิ

และผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมาย (เทียบ can. 1732-1739 CIC และ can. 996-1006 CCEO)  •  อ านาจ

ตามกฎหมายน้ียังเห็นได้เมื่อสมณกระทรวงใช้อ านาจโดยตรงต่อโรงเรียนรายใดรายหน่ึง ซึ่งอาจเกิดข้ึนเป็น

การเฉพาะเมื่อโรงเรียนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนิติบุคคลสาธารณะตามสิทธิของพระสันตะปาปา  •  

บทที่ 3 

แง่มมุที่ส าคัญบางประการ 

67.  สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกต้ังข้อสังเกตว่าบ่อยคร้ังมากท่ีการย่ืนค าร้องมักจะมีความขัดแย้ง

กันของแนวความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์คาทอลิกของสถาบันการศึกษา  •  สิ่งน้ีมักเกิดข้ึนจากการตีความค า

ว่า “คาทอลิก” ซึ่งอาจไม่ได้ตีความถูกต้องเสมอไป และการขาดความชัดเจนเก่ียวกับการใช้อ านาจตาม

กฎหมายและข้อกฎหมาย  •  

การตีความค าว่า “คาทอลิก” ที่ไม่สอดคล้องกัน 

68.  ปัญหาพื้นฐานอยู่ท่ีการใช้ค าว่า "คาทอลิก" อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นค าท่ีซับซ้อนซึ่งไม่สามารถ

อธิบายได้ง่ายๆ โดยใช้เพียงแต่เกณฑ์ทางกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติและหลักค าสอนเท่าน้ัน  •  สาเหตุของ

ความตึงเครียดน้ีส่วนใหญ่ในแง่หน่ึงเป็นผลมาจากการลดทอนหรือการตีความอย่างเปน็ทางการเท่าน้ัน และ

ในอีกแง่หน่ึงมาจากความเข้าใจท่ีคลุมเครือหรือคับแคบเก่ียวกับอัตลักษณ์คาทอลิก  •  

มุมมองการลดทอน 

69.  พระพรพิเศษเฉพาะท่ีช่วยให้อัตลักษณ์คาทอลิกด ารงอยู่ได้ย่อมไม่ใช่เหตุผลท่ีสนับสนุนให้ตีความ

แบบลดทอนต่อความเป็นคาทอลิก โดยตัดหลักการ มิติและข้อก าหนดท่ีส าคัญของความเช่ือคาทอลิก

ออกไปท้ังโดยเปิดเผยและโดยพฤตินัย  •  ย่ิงไปกว่าน้ัน ความเป็นคาทอลิกไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ

บรรยากาศแบบใดแบบหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น พิธีกรรม โอกาสทางจิตวิญญาณหรือทางสังคม 

หรือหน้าท่ีของจิตตาธิการ ครูค าสอนหรือครูใหญ่ของโรงเรียน  •  สิ่งน้ีจะขัดแย้งกับความรับผิดชอบของ

ชุมชนโรงเรียนโดยรวมและของสมาชิกแต่ละคน [78]  •  นอกน้ัน ด้วยการเน้นย้าถึงความรับผิดชอบน้ี เรา

ไม่ได้ต้ังใจจะน าเสนอ “สังคมเสมอภาคอย่างสมบูรณ์แบบ” หรือความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมหรือการ

รักษากฎระเบียบ ซึ่งยากจะตัดสินได้  •  

มุมมองท่ีเป็นทางการหรือลักษณะพิเศษ 

70.  ตามการตีความอย่างเป็นทางการ อัตลักษณ์คาทอลิกแสดงออกผ่านทาง “กฤษฎีกา” ท่ีก าหนดโดยผู้

มีอ านาจหน้าท่ีของพระศาสนจักร ซึ่งมอบอ านาจทางกฎหมาย รับรองทรัพย์สินและธรรมาภิบาลตาม

บทบัญญัติของกฎหมายพระศาสนจักร รวมถึงให้โอกาสท่ีจะมีสถานะตามกฎหมายบ้านเมืองในรัฐท่ีสถาบัน
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น้ันจัดต้ังข้ึน  •  อัตลักษณ์น้ีได้รับการรับรองโดยทางการควบคุมและการรับรองของผู้มีอ านาจหน้าท่ีของ

พระศาสนจักร โดยมีโอกาสท่ีจะอุทธรณ์ต่อสันตะส านักในกรณีท่ีมีความขัดแย้งข้ึน  •  

71.  นอกเหนือจากค านิยามตามลักษณะทางกฎหมายโดยเฉพาะแล้ว ยังมีค านิยามอ่ืนๆ ตามสิ่งท่ีมี

ความส าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใดหมด ได้แก่ “จิตตารมณ์คาทอลิก” “แรงบันดาลใจแบบคริสต์” หรือ การบรรลุถึง 

“พระพรพิเศษ” (Charismatic fulfilment) ซึ่งเป็นค าศัพท์ท่ีให้ค าจ ากัดความไว้ไม่ดี แทบจะไม่เป็นรูปธรรม 

และในความเป็นจริงยังตรวจสอบยืนยันได้ยากอีกด้วย   •  ตามการตีความเหล่าน้ี ท้ังการบังคับใช้ 

บรรทัดฐานตามกฎหมายพระศาสนจักรและการรับรองอ านาจบังคับบัญชาตามล าดับช้ันน้ัน เป็นสิ่งท่ีไม่

จ าเป็น  •  หากเป็นเช่นน้ีแล้ว สิ่งน้ีจึงเป็นเพียงคุณค่าในเชิง “สัญลักษณ์” และจึงแทบจะไม่มีประสิทธิภาพ

ใดๆ  •  บางคร้ัง ในกรณีของการจัดต้ังสถาบันการศึกษา และ/หรือการก ากับดูแลโดยคณะนักบวช สถาบัน

ของคณะนักบวช คณะเผยแผ่ธรรมหรือกลุ่มท่ีได้รับพระพรพิเศษ เราอาจเห็นความไม่สมดุลระหว่างพระพร

พิเศษกับการเป็นส่วนหน่ึงของพระศาสนจักร  •  ในบางสถานการณ์ เราอาจพยายามหลีกเล่ียงการใช้

ค าศัพท์ว่า “คาทอลิก” และเลือกใช้ค าศัพท์ทางกฎหมายอ่ืนแทน  •  

มุมมองอย่างแคบ 

72.  อีกเหตุผลหน่ึงของการตีความท่ีขัดแย้งกันจะเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนคาทอลิกในความหมาย

อย่าง “แคบ”  •  ในโรงเรียนเหล่าน้ี ไม่มีท่ีว่างส าหรับผู้ท่ีไม่ใช่คาทอลิก “เต็มตัว”  •  แนวทางน้ีขัดแย้งกับ

วิสัยทัศน์การเป็นโรงเรียนคาทอลิกท่ี “เปิดกว้าง” ท่ีต้ังใจจะน าไปใช้กับบรรยากาศทางการศึกษาในรูปแบบ

ของ “พระศาสนจักรท่ีก้าวออกไป” [79] ในการเสวนากับทุกคน  •   เราต้องไม่สูญเสียแรงผลักดันในการเผย

แผ่ธรรมด้วยการกักขังตัวเองอยู่แต่ในเกาะ และในขณะเดียวกัน เราต้องกล้าท่ีจะเป็นประจักษ์พยานถึง 

“วัฒนธรรม” คาทอลิก น่ันคือ ความเป็นสากล และการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีต่ออัตลักษณ์คาทอลิกของเราเอง  •  

ความชัดเจนของอ านาจหน้าที่และกฎหมาย 

73.  บางคร้ัง การขาดความชัดเจนระหว่างอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายอาจก่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤต

เกี่ยวกับอัตลักษณ์คาทอลิก  •  ในกรณีเหล่าน้ี ความจ าเป็นล าดับแรกสุดคือการรักษาความสมดุลระหว่าง

อ านาจหน้าท่ีต่างๆ ตามหลักการกระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน  •  หลักการน้ีมีพื้นฐานอยู่บนความรับผิดชอบ

ของเราแต่ละคนต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้า และการแยกแยะระหว่างความหลากหลายกับความสอดคล้อง

กันของอ านาจหน้าท่ีต่างๆ  •  ความรับผิดชอบของทุกคนยังได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมืออันเหมาะสม

ซึ่งช่วยให้เราเป็นผู้สนับสนุนหลักในแผนงานการศึกษาโดยอาศัยการประเมินตนเองและการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ต่อจากน้ันกับ “ผู้เช่ียวชาญภายนอก”  •  เครื่องมือเหล่าน้ียังช่วยให้เราสร้าง มีส่วนร่วมและส่งเสริม

ความเป็นหน่ึงเดียวกันในพระศาสนจักร รวมถึงรูปแบบต่างๆ ของสมาคมและองค์กรในระดับภูมิภาค 

ระดับชาติและระดับนานาชาติท่ีสามารถสร้างชุมชนในขอบเขตของการศึกษาคาทอลิก  •  นอกน้ัน ผู้น า

ท้ังหลายต้องไม่ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้วยความสงบเรียบร้อยอัน

จะเป็นประโยชน์ต่อพันธกิจด้านการศึกษา  •  ความถนัดในการเสวนาและการแบ่งปันความคิดความรู้สึก

ระหว่างกันมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัย  •  
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74.  บทบัญญัติของกฎหมายพระศาสนจักรมีบทบาทส าคัญในการสร้างความชัดเจนท่ีจ าเป็น   •  แต่

บางคร้ัง บทบัญญัติเหล่าน้ีอาจไม่ทันยุคทันสมยั ไม่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงอ านาจหน้าท่ีหรือระเบียบวิธี

ปฏิบัติแบบใหม่ บทบัญญัติเหล่าน้ีถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ท่ัวไปอย่างเข้มงวด โดยไม่เปิด

ช่องให้ใช้ดุลยพินิจหรือหาทางออกท่ีเป็นไปได้ซึ่งสามารถกระท าได้ในระดับท้องถ่ินเท่าน้ัน  •  

75.  ปัญหาทางด้านกฎหมายและอ านาจหน้าท่ีซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาคาทอลิกอาจเกิดข้ึน

ได้จากกรอบด้านอ านาจควบคุมท่ีซ้าซ้อนกันของกฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายบ้านเมือง   •  

เน่ืองจากจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกันของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อาจเป็นไปได้ท่ีรัฐอาจบังคับให้สถาบันคาทอลิก

ต้องด าเนินการในลักษณะท่ีเป็นสาธารณะ และมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซึ่งท าให้เกิดข้อสงสัยในความ

น่าเช่ือถือด้านหลักความเช่ือและธรรมวินัยของพระศาสนจักร  •  บางคร้ังความคิดเห็นของสาธารณชนก็

อาจท าให้การแก้ปัญหาโดยสอดคล้องกับหลักศีลธรรมของคาทอลิกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย  •  

76.  เมื่อพิจารณาถึงการออกกฎข้อบังคับในระดับประเทศ (โดยสมัชชาพระสังฆราช สมัชชาซีนอดของ

พระสังฆราช หรือสภาพระสังฆราช) และการบังคับใช้กฎหมายท่ีก าหนดข้ึนในแง่มุมของกฎหมายพระศาสน

จักรและกฎหมายบ้านเมือง ขอแนะน าให้จัดองค์ประกอบท้ังหมดท่ีจ าเปน็ต่อการแก้ไขความขัดแย้งเก่ียวกับ

การตีความและการปรับใช้ในท้ังสองระบบกฎหมาย  •  ในส่วนน้ี กฎหมายพระศาสนจักรซึ่งมีหลักการ

พื้นฐานอยู่ท่ีการไถ่กู้จิตวิญญาณให้รอดพ้น (can.1752 CIC) จึงได้น าเสนอแนวทางแก้ไขท่ีหลากหลายเพื่อ

รับประกันความเป็นหน่ึงเดียวกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในพันธกิจด้านการศึกษา และท าหน้าท่ีเป็น

เครื่องป้องกันเรื่องอ้ือฉาวของการแตกความสามัคคีภายในพระศาสนจักร ไม่สามารถส่งเสริมการเสวนา

ระหว่างสมาชิกในพระศาสนจักร และการเปิดเผยถึงความขัดแย้งในศาลยุติธรรมและสื่อสารมวลชน  •  

77.  นอกจากน้ี เพื่อความชัดเจน โรงเรียนคาทอลิกต้องมีค าประกาศพันธกิจ (Mission Statement) หรือ

หลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ (Code of Conduct)  •  สิ่งเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพ

ระดับสถาบันและวิชาชีพ  •  ดังน้ัน เคร่ืองมือเหล่าน้ีต้องได้รับการเสริมแรงด้านกฎหมายด้วยสญัญาจ้างงาน

และค าประกาศพันธสัญญาอ่ืนๆ โดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีคุณค่าทางกฎหมายอย่างชัดเจน  •  เป็นท่ียอมรับกัน

โดยท่ัวไปว่า ในประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรห้าม “การเลือกปฏิบัติ” บนพื้นฐานของศาสนา 

ความโน้มเอียงทางเพศและแง่มุมอ่ืนของชีวิตส่วนตัว  •  ในท านองเดียวกัน สถาบันการศึกษาได้รับโอกาสใน

การจัดท าเค้าโครงเกี่ยวกับคุณค่าและแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณได้  •  เมื่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่เคารพปฏิบัติ

ตามคุณค่าและพฤติกรรมเหล่าน้ี พวกเขาอาจถูกลงโทษเพราะขาดความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยไม่ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขในสัญญาและแนวทางปฏิบัติของสถาบันได้  •  

78.  นอกเหนือไปจากบรรทัดฐานทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังมีเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

มากกว่าในการส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนตัวเพื่ อประโยชน์ของอัตลักษณ์ของสถาบันซึ่งมักจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่า  •  ตัวอย่างของเคร่ืองมือเหล่าน้ี ได้แก่ ข้ันตอนการประเมินตนเองส่วนตัวและ

ส่วนรวมภายในสถาบัน แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพท่ีต้องการ หลักสูตรการหล่อหลอมอบรมถาวร 

และการส่งเสริมและการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ สิทธิประโยชน์และผลตอบแทน การรวบรวม การ

จัดท าเอกสารและการศึกษาเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติท่ีดี  •  ในส่วนของผู้ท่ีรับผิดชอบในพระศาสนจักร การ

สร้างบรรยากาศและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเมตตาและความไว้วางใจต่อสมาชิกทุกคนในชุมชน

การศึกษาย่อมจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทัศนคติและวิธีการอย่างอ่ืน  •  
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ประเด็นและบริบทที่ละเอียดอ่อนบางประการ 

79.  หลายๆ สถานการณ์ในชีวิตด้านการศึกษาต้องการความเอาใจใส่และความไวต่อความรู้สึกอย่างมาก

เพื่อแก้ไขความตึงเครียดและความขัดแย้งท่ีอาจเกิดข้ึน  •  ก่อนสิ่งอ่ืนใดท้ังหมด การเลือกบุคลากรด้านการ

สอน บุคลากรท่ีไม่ได้สอนและบุคลากรด้านบริหารจัดการ   •  เมื่อค านึงถึงบริบทและความเป็นไปได้ท่ี

แตกต่างกัน เราจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการไตร่ตรองแยกแยะเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพ 

การยึดมั่นในหลักความเช่ือของพระศาสนจักร และความสม่าเสมอในชีวิตคริสตชนของผู้สมัคร  •  

80.  ความขัดแย้งในด้านวินัยและ/หรือหลักความเช่ือยังอาจเกิดข้ึนได้  •  สถานการณ์เหล่าน้ีสามารถ

ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงต่อสถาบันคาทอลิกและเรื่องอ้ือฉาวในชุมชน   •  ดังน้ัน เราจึงไม่อาจ

มองข้ามท้ังในแง่ธรรมชาติของความขัดแย้งและผลกระทบท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  •  การไตร่ตรอง

แยกแยะต้องเร่ิมต้นในบริบทของพระศาสนจักรส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึงหลักกฎหมายพระศาสนจักรว่า

ด้วยความค่อยเป็นค่อยไป (Graduality) และความได้สัดส่วน (Proportionality) ของมาตรการแก้ไขปัญหา

ท่ีจะน ามาใช้  •  การไล่ออกควรเป็นทางเลือกสุดท้าย เป็นการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจาก

ความพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ล้มเหลว  •  

81.  นอกจากน้ียังมีกรณีท่ีกฎหมายต่างๆ ของรัฐก าหนดทางเลือกท่ีขัดแย้งกับเสรีภาพทางศาสนาและอัต

ลักษณ์โดยแท้จริงของโรงเรียนคาทอลิก  •  ในขณะท่ีเคารพต่อบริบทท่ีแตกต่างกัน เราจ าเป็นต้องปกป้อง

สิทธิของคาทอลิกและโรงเรียนของพวกเขาอย่างสมเหตุสมผลผ่านการเสวนากับหน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจ

และผ่านการขอความช่วยเหลือไปยังศาลยุติธรรมท่ีมีเขตอ านาจศาลในเรื่องเหล่านี้  •  

82.  ปัญหาอาจเกิดข้ึนภายในพระศาสนจักรส่วนท้องถ่ินอันเป็นผลมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของ

สมาชิกในชุมชน (พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช พ่อแม่ ผู้น าโรงเรียน สมาคม ฯลฯ) เกี่ยวกับความอยู่รอด

ของโรงเรียน ความย่ังยืนทางการเงิน และสถานะในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทางการศึกษาใหม่ๆ  •  

อีกคร้ังหน่ึงท่ีการเสวนาและการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นวิธีการหลักในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี ในขณะท่ียัง

ค านึงถึงลักษณะของการบังคับบัญชาตามล าดับช้ันในพระศาสนจักร และการให้ความเคารพต่ออ านาจ

หน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน  •  

83.  ปัญหาท่ีมักจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาท่ีขัดแย้งกันคือการปิดหรือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางกฎหมาย

ของโรงเรียนคาทอลิกอันเน่ืองมาจากปัญหาทางด้านการบริหาร  •  ปัญหาน้ีไม่ควรจะได้รับการแก้ไขใน

เบื้องต้นโดยพิจารณาจากมูลค่าทางการเงินของอาคารและทรัพย์สินด้วยมุมมองท่ีจะขายทรัพย์สินเหล่านี้ 

หรือโอนการบริหารไปให้หน่วยงานท่ีอยู่ห่างไกลจากหลักการศึกษาคาทอลิกเพียงเพื่อสร้างแหล่งก าไรทาง

การเงิน  •  อันท่ีจริงแล้ว ทรัพย์สมบัติในโลกน้ีของพระศาสนจักรมีไว้เพื่อใช้อย่างเหมาะสมกับงานเผยแผ่

ธรรมและงานการกุศล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในงานรับใช้คนยากจน (เทียบ can. 1254 § 2 CIC and can. 

1007 CCEO))  •  ดังน้ัน ในกรณีของโรงเรียนสังฆมณฑล/เขตปกครองหรือโรงเรียนของวัดจึงเป็นหน้าท่ีของ

พระสังฆราชท่ีจะต้องปรึกษาหารือกับทกุคนท่ีเก่ียวข้องเพื่อประเมินแนวทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดในการ

ปกป้องรักษาให้บริการทางการศึกษาสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเน่ือง  •  ในกรณีของสถาบันการศึกษา

ท่ีด าเนินการโดยคณะนักบวชและฆราวาส ก่อนท่ีจะปิดกิจการหรือเปล่ียนเจ้าของ เป็นสิ่งพึงปรารถนาอย่าง

ย่ิงท่ีจะปรึกษาพระสังฆราชและร่วมกับชุมชนทางการศึกษาแสวงหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ

ภารกิจอันล้าค่านี้ต่อไป  •      
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การเผชิญหน้าและการบรรจบกันเพื่อรวมอัตลักษณ์คาทอลิก 

84.   อัตลักษณ์คาทอลิกควรเป็นสถานท่ีพบปะกัน เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ความคิดและการปฏิบัติ

ท่ีหลากหลายมาบรรจบกัน  •  ด้วยวิธีน้ี มุมมองท่ีแตกต่างกันจึงกลายเป็นแหล่งท่ีมาและหลักการพื้นฐาน

ส าหรับการพัฒนาระเบียบวิธีท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญท่ีอาจเกิดข้ึนและค้นหาแนวทางแก้ไข

ร่วมกัน  •  

85.  เสียงสะท้อนของทัศนคติน้ีดังก้องอยู่ในสมณสาส์นฉบับแรกของพระสันตะปาปายอห์นท่ี 23 ซึ่งระบุ

ว่า “พระศาสนจักรคาทอลิก […] ท้ิงค าถามมากมายไว้ […] เพื่อท่ีจะได้ปรึกษาหารือกัน” [80]  •  ในแง่น้ี 

หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีของพระศาสนจักรจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าจ าเป็นต้องเข้า

แทรกแซงโดยตรงต่อกรณีปัญหาหรือไม่ ท้ังน้ี “เราต้องระลึกถึงค ากล่าวโดยเห็นพ้องต้องกันของคนท่ัวไปซึ่ง

แสดงออกในรูปแบบต่างๆ และอ้างอิงโดยผู้เขียนหลายท่านว่า ‘กับสิ่งท่ีส าคัญ – ความเป็นเอกภาพ, กับสิ่งท่ี

สงสัย – เสรีภาพ, กับทุกสิ่ง – ความรัก’ ” [81]  •  

เป็นผูส้ร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

86.  ในมุมมองน้ี ส าหรับพระศาสนจักรในปัจจุบัน พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรื้นฟื้ นหลักการตาม

ข้อความเช่ือทางสังคมบางประการและเช้ือเชิญให้เราค้นหาวิธีท่ีปฏิบัติได้จริงในด้านการศึกษา เพื่อว่าใน

กรณีท่ีอาจเกิดความตึงเครียดข้ึน ความเต็มใจท่ีจะบรรลุผลท่ีดีกว่าย่อมมีชัยชนะในท่ีสุด [82]  •  เมื่อเกิดมี

ทัศนคติบางอย่างท่ีไม่น าไปสู่การระงับข้อพิพาท พระสันตะปาปาเสนอหนทางท่ีดีกว่าท่ีความเป็นเอกภาพ

เหนือความขัดแย้งว่า “เมื่อเกิดความขัดแย้งข้ึน บางคนก็เพียงแต่มองดูและมุ่งหน้าไปตามหนทางของ

ตนเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน พวกเขาปฏิเสธท่ีจะเข้าไปยุ่งเก่ียวและใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไป  •  คนอ่ืนๆ 

ยอมรับความขัดแย้งน้ันในลักษณะท่ีกลายเป็นนักโทษอยู่ในความขัดแย้งน้ัน พวกเขาจึงหลงทิศหลงทาง จึง

ฉายภาพความสับสนและความขุ่นเคืองของตนเองไปยังสถาบัน ดังน้ัน จึงท าให้ไม่สามารถสร้างความเป็น

หน่ึงเดียวกันได้  •  แต่เราก็มีวิธีท่ีสามด้วย และน่ีเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการกับความขัดแย้ง  •  วิธีน้ีคือการ

เต็มใจเผชิญหน้ากับความขัดแย้งตรงๆ เพื่ อแก้ไขและท าให้มันเป็นข้อต่อเช่ือมโยงกับห่วงโซ่ของ

กระบวนการใหม่  •  ‘ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข’ (มธ 5:9)” [83]  •  

87.  แม้ในความขัดแย้งท่ีร้ายแรงท่ีสุด ความเป็นหน่ึงเดียวกันของผู้มีความเช่ือในพระวรสารยังคงเป็นเข็ม

ทิศน าทางของเรา  •  ในกรอบการท างานน้ี เราจึงเปิดใจรับวัฒนธรรมแห่งการเสวนาท่ีแท้จริงด้วยการ

สื่อสารท่ีรวมทุกภาคส่วนและถาวรย่ังยืน  •  เราจ าเป็นต้องจัดให้มี ส่งเสริมและด าเนินการตามแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการเสวนาและการสื่อสารภายในชุมชนการศึกษาของพระศาสนจักรส่วนท้องถ่ินและสากล 

แม้กระท่ังก่อนจะเกิดความตึงเครียดข้ึน  •  แนวปฏิบัติเหล่าน้ีต้องได้รับการปกป้องและปลูกฝังแม้ใน

ท่ามกลางความขัดแย้ง และหากจ าเป็นก็ต้องจัดต้ังแนวปฏิบัติเหล่าน้ีข้ึนใหม่  •  บทบาทของการสื่อสาร

โดยตรงและการสื่อสารภายในไม่สามารถทดแทนโดยบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน สถาบันต่างๆ สื่อสารมวลชน

และความคิดเห็นสาธารณะ  •  เราจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมเพื่อหลีกเล่ียงความ

เสี่ยงจากบุคคลอ่ืน ซึ่งบ่อยคร้ังอาจไม่ใช่ผู้มีความรู้ความสามารถหรือไม่ได้รับข้อมูลอย่างดี เข้ามาตัดสินใจ

เก่ียวกับแนวทางในการสื่อสารและการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งข้ึน  •  
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เป็นผูส้ร้างกระบวนการพัฒนา 

88.  โดยสอดคล้องกับอีกหลักการหน่ึง “เวลาส าคัญกว่าพื้นท่ี” พระสันตะปาปาทรงแนะน าเกี่ยวกับ 

“กระบวนการเร่ิมต้น” แทนท่ีจะพยายามปกป้องต าแหน่งและพื้นท่ีแห่งอ านาจ [84]  •  แท้จริงแล้ว เราต้อง

เผชิญกับความเสี่ยงท่ีผู้แสวงหาแนวทางท่ีสมบูรณ์แบบและต่อสู้ด้วยความกระตือรือร้นเพื่อให้บังเกิดผล 

(ซึ่งมักจะเปน็ไปไม่ได้) จะจบลงด้วยการสร้างความเสียหายให้กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับท่ีมาก

ย่ิงกว่าความพยายามท่ีพวกเขาทุ่มเทลงไป  •  

89.  ในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เราจ าเป็นต้องถามตัวเองว่า วิธีการแก้ปัญหาท่ีเสนอหรือพัฒนาข้ึนมา

โดยหลักแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปกป้องต าแหน่งของตนเอง หรือวิธีการเหล่าน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นของ

พลวัตเชิงบวกอันจะก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาต่อไป   •  ในเรื่องน้ี กฎหมายพระศาสนจักรก าหนด

แนวทางในการด าเนินการท่ีมุ่งน าบรรทัดฐานด้านวินัยและการลงโทษมาใช้บังคับในลักษณะเป็นขั้นตอน

จากนอ้ยไปหามาก เช่น การเตือนล่วงหน้า การลงโทษตามสัดส่วนของความผิด และการค่อยเป็นค่อยไปแม้

จะมีข้อจ ากัดส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นจริง  ท้ังน้ี เรายังคงต้องให้ความส าคัญของการไถ่กู้

วิญญาณให้รอดพ้นเป็นประการส าคัญอยู่เสมอ  •  

90.  ย่ิงไปกว่าน้ัน ในการริเร่ิมกระบวนการท่ีจะบรรลุผลได้ เราจ าเป็นต้องไตร่ตรองแยกแยะอย่างลึกซึ้ง 

โดยพิจารณาถึงมิติต่างๆ ท้ังมิติเก่ียวกับมนุษย์ จิตวิญญาณ กฎหมาย จิตวิสัย และการปฏิบัติ  •  โดย

ปราศจากอคติต่อภาระหน้าท่ีและสิทธิของพระสังฆราช “ในการเฝ้าดูแลและเยี่ยมโรงเรียนคาทอลิกในเขต

ปกครองของท่าน แม้แต่โรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนและก ากับดูแลโดยสมาชิกของคณะนักบวช” (can. 806 § 1 CIC 

and can. 638 § 1 CCEO) การออกค าประกาศอย่างเร่งรีบเกี่ยวกับอัตลักษณ์คาทอลิกไม่ได้ช่วยให้เรา

สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้  •  มาตรการท่ีเป็นไปได้เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาท่ีถูกกล่าวหาว่าด าเนินการออก

นอกลู่นอกทางไปจากความเป็นคาทอลิก ซึ่งอาจกลายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ควรจะเป็น

ทางเลือกสุดท้ายเฉพาะในกรณีท่ีไม่มีทางเลือกอ่ืนใดท่ีจะช่วยหลีกเล่ียงความเสียหายอย่างใหญ่หลวงท่ีจะ

เกิดกับพระศาสนจักรโดยรวมและพันธกิจของพระศาสนจักร  •  

91.  เราไม่ควรประเมินค่าของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ต่าเกินไป แม้การตัดสินใจบางอย่างท่ีเชื่อมโยงกับบริบท

ในส่วนท้องถ่ินก็อาจส่งผลกระทบต่อพระศาสนจักรสากลได้  •  หากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีไม่สามารถ

หาวิธีการแก้ปัญหาท่ีปฏิบัติได้จริง เราจ าเป็นต้องเร่ิมต้นกระบวนการปกติโดยปรึกษากับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยพิจารณาในทุกแง่มุมของกฎหมายพระศาสนจักรและกฎหมายบ้านเมือง สิทธิท่ีเป็นไปได้ของบุคคลท่ี

สามซึ่งอาจพ้องกันหรือขัดแย้งกันกับการตัดสินใจของคนๆ หน่ึง รวมถึงผลกระทบจากการตัดสินใจดังต่อ

ความคิดริเร่ิมอ่ืนๆ ของพระศาสนจักรในด้านการศึกษา และต่อความคิดเห็นของสาธารณชน  •  

เป็นผูพ้ัฒนาแนวทางแก้ปัญหาท่ีแท้จริงและย่ังยืน 

92.  ในความขัดแย้ง บางคร้ังแง่มุมของปัญหาบางอย่างก็อาจจบลงด้วยการก าหนดหัวข้อของการ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการและอุดมคติ  •  หลักการท่ีว่าความเป็นจริงส าคัญกว่าอุดมคติ [85] จึงเป็น

ประโยชน์ส าหรับป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นน้ีได้  •  ในแง่น้ี เราควรพัฒนาวิธีแก้ปัญหาในระดับท่ี

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยชักชวนให้บรรดาผู้เก่ียวข้องโดยตรงเป็นส่วนหน่ึงของ

สภาพความเป็นจริงในท้องถ่ินและเข้าใจเร่ืองน้ีในทุกองค์ประกอบได้เข้าร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา  •  
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ดังน้ัน สิ่งท่ีดีท่ีสุดจึงเป็นการหลีกเล่ียงการมอบหมายให้สถาบันทางกฎหมายอ่ืนเข้ามาจัดการกับความ

ขัดแย้งภายในพระศาสนจักร นอกเสียจากว่ากฎหมายจะก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง  •  เรายังควรหลีกเล่ียงการ

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจสูงข้ึนไปในพระศาสนจักรเข้าจัดการกับปัญหา เพราะการ

แก้ปัญหาในระดับท้องถ่ินย่อมท าได้รวดเร็วกว่าและย่ังยืนกว่า  •  อย่างไรก็ตาม สมาชิกทุกคนของผู้ถือเชื่อ

ในพระศาสนจักรยังคงมีสิทธิ์ท่ีจะเสนอเร่ืองข้ึนไปยังสันตะส านัก [86]  •  

93.  ในท่ีสุด ตามหลักการท่ีว่าสิ่งท่ีครบถ้วนส าคัญกว่าส่วนหนึ่งส่วนใดบางส่วน [87] บรรดาผู้ท่ีท างาน

แก้ไขความตึงเครียดตามธรรมชาติภายในพระศาสนจักรต้องค านึงถึงผลสืบเน่ืองท่ีความขัดแย้งเพียง

เหตุการณ์เดียวอาจมีผลต่อพื้นท่ีและระดับอ่ืนๆ ของพระศาสนจักร  •  ดังน้ัน การด าเนินการด้วยความ

รอบคอบจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิงและน่าเช่ือถือ  •  การตัดสินใจเลือกและน าวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีอาจ

เป็นไปได้ใดๆ มาลงมือปฏิบัติต้องพิจารณาจากมุมมองในระยะยาว เพื่อจะไม่บ่ันทอนโอกาสท่ีจะประสบ

ผลส าเร็จในระดับท่ีเช่ือถือได้จากความร่วมมือระหว่างผู้คนกับสถาบัน  •  พวกเขาเหล่านี้ได้รับกระแสเรียก

ให้ก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อให้พระศาสนจักรสามารถให้บริการด้านการศึกษาแก่สังคมโลก  •  

บทสรุป 

94.  ในการเผยแพร่ค าแนะน าเกี่ยวกับอัตลักษณ์คาทอลิกของสถาบันการศึกษา ด้วยจิตตารมณ์แห่งการ

รับใช้ สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกมีจุดมุ่งหมายจะเสนอความช่วยเหลือในการไตร่ตรองและให้

แนวทางปฏิบัติบางประการเพื่อช่วยกันรับผิดชอบในการเปล่ียนแปลงการเผยแผ่ธรรมของพระศาสนจักร 

เพราะ “สิ่งท่ีส าคัญอย่างย่ิงส าหรับพระศาสนจักรในปัจจุบันน้ีคือ การออกไปประกาศข่าวดีแก่ทุกคน ในทุก

สถานท่ี ในทุกโอกาส โดยไม่ลังเล ไม่เต็มใจหรือหวาดกลัว” [88]  •  

95.  ในพระด ารัสเกี่ยวกับการเผชิญหน้าของความเชื่อ เหตุผลและวิทยาศาสตร์ พระสันตะปาปาฟรังซิส

ทรงเน้นว่า “โรงเรียนคาทอลิกท่ีพยายามประสานการท างานด้านการศึกษาของพวกเขาเข้ากับการประกาศ

ข่าวดีอย่างชัดแจ้งอยู่เสมอ เป็นทรัพยากรอันมีค่าส าหรับวัฒนธรรมการประกาศข่าวดี แม้ในประเทศหรือ

เมืองท่ีมีสถานการณ์อันเป็นปรปักษ์ท้าทายให้เราต้องคิดสร้างสรรค์มากข้ึนในการแสวงหาวิธีการท่ี

เหมาะสม” [89]  •  

96.  ตามข้อเท็จจริงในสมณสาสน์เหล่าน้ี ค าแนะน าซึ่งเร่ิมต้นจากเกณฑ์ท่ีจ าเป็นท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์

คาทอลิกของโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายจะร่วมฟื้ นฟูการประกาศข่าวดีเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในสภาวะ

การเปล่ียนแปลงแห่งยุคสมัยท่ีเราด าเนินอยู่ท่ีสงัคมโลกเสนอต่อพระศาสนจักร ซึ่งเป็นมารดาและครู  •  การ

ตอบสนองจะมีประสิทธิผลด้วยการได้มาซึ่งอัตลักษณ์ท่ีบริบูรณ์ในการเช่ือฟังต่อโลกุตรธรรม ดังท่ีพระ

สันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจเราโดยอ้างถึงข้อความอันน่าจดจ าของพระสันตะปาปายอห์นปอลท่ี 2 ท่ีว่า 

“หากไม่มีสัจธรรมเหนือธรรมชาติในการเช่ือฟังซึ่งมนุษย์บรรลุถึงอัตลักษณ์อันบริบูรณ์ของเขา ดังน้ัน เราจึง

ไม่มีหลักการท่ีแน่นอนซึ่งรับประกันต่อความสัมพันธ์อันเท่ียงธรรมระหว่างมนุษย์  •  การสนใจในประโยชน์

ส่วนตัวของพวกเขาในฐานะชนช้ัน กลุ่ม หรือประเทศย่อมท าให้พวกเขาขัดแย้งกันเองอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

•  ถ้าหากใครไม่ยอมรับสัจธรรมเหนือธรรมชาติ พลังแห่งอ านาจจะเข้าครอบง าพวกเขา และแต่ละคนมี

แนวโน้มจะใช้เครื่องมือท่ีเขาสามารถจะใช้ได้ เพื่อบังคับให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือยัดเยียดความคิด

ของเขาเอง  โดยไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้อ่ืน...  •  รากเหง้าของลัทธิเผด็จการสมัยใหม่อยู่ในการปฏิเสธศักด์ิศรีท่ี

อยู่เหนือธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งในฐานะท่ีเป็นภาพลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ของพระเจ้าท่ีเรามองไม่เห็น จึงเป็น
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ธรรมชาติท่ีแท้จริงในเร่ืองของสิทธิท่ีไม่อาจมีใครละเมิดได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม ชนช้ัน ชาติหรือรัฐก็ตาม  

•  แม้แต่องค์กรทางสังคมส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถละเมิดสิทธิเหล่าน้ีได้ โดยการต่อต้านชนกลุ่มน้อย [90]  •  

97 สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความห่วงใยและความทุ่มเทของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา และหวังว่าเค้าโครงอัตลักษณ์คาทอลิกของแผนการศึกษาจะมีส่วนช่วยใน

การสร้างพันธสัญญาระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อ “จุดประกายการอุทิศตนเพื่อ และพร้อมกับคนหนุ่มสาว 

ร้ือฟื้ นความหมกมุ่นทุ่มเทกับการศึกษาท่ีเปิดกว้างและครอบคลมุมากข้ึน รวมถึงการรับฟังผู้ป่วย การเสวนา

ท่ีสร้างสรรค์ และความเข้าใจซึ่งกันและกันท่ีดีข้ึน”  [91]  •  

 

นครรัฐวาติกัน, 25 มกราคม 2022, สมโภชการกลับใจของนกับุญเปาโล อัครสาวก 

 

พระคาร์ดินลั ยอแซฟ แวร์ซาลดี 

เจ้ากระทรวง 

อัครสังฆราช แองเจโล วินเซนโซ ซาน ิ

เลขาธิการ 
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– 

 

 

                            ตราสญัลักษณส์ าหรับขอ้ตกลง 
                             
                           GLOBAL COMPACT ON EDUCATION 

 
สีเขียว  หมายถึง ธรรมชาติ การเติบโต การฟื้นฟู แต่ยังหมายถึงความหวัง  
           และโอกาสที่จะ “หว่าน” ความฝันในการประกาศพระวาจา  
 

สีฟ้า     หมายถึง  มิติจติวิญญาณของเรา และสิ่งที่เราต้องการช่วยให้ท าได ้
          ส าเร็จ  คือ สันติภาพ 
  

 

รูปร่าง :  โลก ที่มีรูปร่างของมนุษย์โอบอุม้อยู่อย่างทะนุถนอม  
                    เพราะต้องการคุ้มครองและปกป้องโลก  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       เส้นวงกลม เป็นสญัลักษณ์ของจักรวาล คอื พระเจ้า  
                    ผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบของทุกสิ่ง 
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