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             ค ำน ำ 
 
        ในการก้าวเดนิไปขา้งหน้าดว้ยความเป็นหนึ่งเดยีวกนั เพื่อพนัธกจิการจดัการศกึษาคาทอลกิในโลก
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และหวงัพึ่งการศึกษาให้เป็นความหวงัของโลกนัน้ สมณกระทรวง
การศกึษาคาทอลกิได้จดัท า ค าแนะน า (Instruction)  ในหวัขอ้ อตัลกัษณ์โรงเรยีนคาทอลกิเพื่อวฒันธรรม
แห่งการเสวนา (The Identity of the Catholic School for a Culture of Dialogue) เพื่อน าเสนอประเดน็การ
ไตร่ตรองและให้แนวทางปฏิบตัเิกี่ยวกบัคุณค่าของอตัลกัษณ์คาทอลิกในโรงเรยีนอย่างยดึมัน่ในรากฐาน
ส าคญั ซึ่งมกีารรื้อฟ้ืนและยนืยนัในสภาสงัคายนาวาตกินัครัง้ที่สอง รวมทัง้สมณสาสน์ต่างๆ ที่ตามมา แต่
สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิได้น าเสนออย่างทนัยุคทนัสมยั เพื่อเพิม่ความพรอ้มให้โรงเรยีนคาทอลกิ
ในการเสวนาระหว่างศาสนาและวฒันธรรม ทัง้นี้ได้อ้างองิพระด ารสัของพระสนัตะปาปาฟรงัซิสว่า “เราไม่
สามารถสรา้งวฒันธรรมแห่งการเสวนาขึน้มาได ้หากเราไม่มอีตัลกัษณ์ของเรา” 
 
        ขอขอบคุณ บาทหลวงเอกรตัน์ หอมประทุม เลขาธกิารสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย ทีใ่ห้
ความส าคญักบัค าแนะน าชุดนี้และต้องการเผยแพร่ให้นักการศึกษาคาทอลกิได้มสี่วนร่วมในการทบทวน 
ส ารวจตวัเอง และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากกนัและกนัเพื่อพฒันาอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาของเราให้มคีวาม
ชดัเจน ซื่อสตัย์ มัน่คงต่อการเป็นฐานและสนามแห่งการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า  ขอขอบคุณ  
คุณพงษ์นรนิทร ์รตันรงัสกิุล ผูแ้ปลเอกสารฉบบันี้ และหวงัว่าเราจะกา้วเดนิต่อไปอย่างมุ่งมัน่ดว้ยกนัในพนัธ
สญัญาระดบัระดบัโลกของการศกึษาตามพระราชด ารขิองพระสนัตะปาปา 
 
 
 
 
                                                                     อารค์บชิอป อนัตน วรีะเดช  ใจเสร ี
                                                             ประธานสภาการศกึษาคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
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ค ำแนะน ำ 

นครรฐัวาตกินั 2022 
บทน า 

 
1. ในการประชุมใหญ่ระดบัโลกเกี่ยวกบั กำรจดักำรศกึษำส ำหรบัปัจจุบนัและอนำคต – กำรเริม่ใหม่

ของควำมหลงใหลทุ่มเท (Educating for today and tomorrow - A renewing Passion) ซึ่งจดัขึ้นในปี 2015 
ณ ปราสาทกานโดลโฟ โดยสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิ และมีตวัแทนจากโรงเรยีนคาทอลกิจากทุก
คณะนักบวชและในทุกระดบัการศึกษาเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ดงักล่าว ซึ่งหวัข้อที่ถกเถียงกนัในการ
อภปิรายทัว่ไปบ่อยที่สุดและเป็นทีส่นใจมากที่สุดได้แก่ ความจ าเป็นที่สถาบนัการศกึษาของพระศาสนจกัร
ทัว่โลกจะต้องตระหนักรู้และแสดงให้เหน็อย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ ถงึอตัลกัษณ์คำทอลกิ (Catholic Identity)  
•  ความกงัวลเดยีวกนัน้ียงัไดร้บัการกล่าวถงึในสมชัชาใหญ่ของสมณกระทรวงฯ ครัง้ล่าสุด และในการพบปะ
กนัของบรรดาพระสงัฆราชในการชุมนุมใหญ่รอบห้าปี (ad limina visits) หลายๆ ครัง้  •  ในขณะเดยีวกนั 
สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิต้องเผชญิกบัความขดัแยง้และขอ้อุทธรณ์อนัเป็นผลมาจากความแตกต่าง
ในการตีความแนวคิดดัง้เดิมของอัตลักษณ์คำทอลิกโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ เมื่อต้องเผชิญกับการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ที่เกดิขึน้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาทีก่ระบวนการโลกาภวิฒัน์ทีเ่กดิขึน้ควบคู่
ไปกบัพฒันาการของการเสวนาระหว่างศาสนาและวฒันธรรม  •  
 

2. ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัขอบเขตงานของสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกินัน้ นบัเป็นสิง่เหมาะสมทีจ่ะ
น าเสนอการไตร่ตรองอย่างลกึซึง้และทนัยุคทนัสมยั และใหแ้นวปฏบิตัเิกีย่วกบัคุณค่าของอตัลกัษณ์คำทอลกิ
ของสถาบนัการศกึษาในพระศาสนจกัร เพื่อจะให้เกดิหลกัเกณฑข์ึ้นชุดหนึ่งเพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย
แห่งยุคสมัยของเรา โดยต่อเนื่ องกับหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้กันอยู่ตลอดมา  •  นอกจากนี้  ตามที่พระ
สันตะปาปาฟรงัซิสได้ตรัสไว้ว่า “เราไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการเสวนาขึ้นมาได้ หากเราไม่มี 
อตัลกัษณ์ของเรา” [1]  •   
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3. ค ำแนะน ำ ซึ่งเป็นผลมาจากการไตร่ตรองและการปรกึษาหารอืกนัในระดบัสถาบนัที่หลากหลาย 

มจุีดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมอืสนับสนุนที่สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิกมอบให้กบัผู้ท างานทุกคนใน
แวดวงการศกึษาในโรงเรยีน ตัง้แต่ระดบัสภาพระสงัฆราช (Episcopal Conferences) สมชัชา(ซนีอด) ของ
พระสงัฆราช (Synod of Bishops) หรอืสภาฐานันดร (Council of Hierarchs) จนถึงระดบัผู้ใหญ่ผู้มอี านาจ
ในพระศาสนจักร (Ordinaries) เจ้าคณะแขวงของสถาบันชีวิตที่ถวายแล้วหรือคณะชีวิตแพร่ธรรม 
(Superiors of Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life)  ร ว ม ถึ ง ข บ ว น ก า ร 
(Movements) สมาคมของฆราวาส หน่วยงานอื่นๆ และปัจเจกบุคคลทีท่ างานอภบิาลเกีย่วกบัการศกึษา  •  
 

4. ในฐานะที่เป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไปที่ก าหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนพระศาสนจกัรโดยรวมในการปกป้อง
เอกภาพและความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัของพระศาสนจกัร หลกัเกณฑเ์หล่านี้ต้องไดร้บัการประยุกต์เพื่อให้
เขา้กบับรบิททีแ่ตกต่างกนัของพระศาสนจกัรสว่นทอ้งถิน่ทีก่ระจดักระจายกนัอยู่ทัว่โลกตามหลกัการกระจาย
อ านาจใหท้อ้งถิน่และกระบวนการของสมชัชาซนีอด ตามอ านาจหน้าทีข่องสถาบนัทีแ่ตกต่างกนั  •    
 

5. สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิหวงัว่าการสนบัสนุนนี้จะไดร้บัการยอมรบัในแง่ของโอกาสทีจ่ะ
ไตร่ตรองและท าความเขา้ใจให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้กบัหวัขอ้อนัส าคญันี้ ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัแก่นสาระส าคญัอย่างยิง่และ
วตัถุประสงค์ของการด ารงอยู่ (Raison d’être) ในประวตัศิาสตรข์องพระศาสนจกัรในงานดา้นการศกึษาและ
การเรยีนการสอนในโรงเรยีน โดยถือปฏิบตัิอย่างซื่อสตัย์ต่อพนัธกิจประกาศพระวรสารโดยการสัง่สอน
นานาชาต ิ(เทยีบ มธ 28:19-20)  •  
 

6. ส่วนแรกของค ำแนะน ำนี้จะวางกรอบส าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการเข้ามีส่วนร่วมของ 
พระศาสนจกัรในแวดวงโรงเรยีนในบรบิททัว่ไปของพนัธกจิแพร่ธรรมของพระศาสนจกัร ในฐานะของมารดา
และครู พระศาสนจกัรมพีฒันาการเชงิประวตัศิาสตร์โดยมจุีดมุ่งเน้นทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งเพิม่พูนคุณค่าของงาน
ของพระศาสนจกัรในเวลาและสถานที่มาจนถงึทุกวนันี้  •  บททีส่องกล่าวถงึผูม้บีทบาทหลากหลายทีท่ างาน
ในแวดวงโรงเรยีนโดยมบีทบาทต่างๆ ซึ่งได้รบัมอบหมายและถูกจดัตัง้ขึ้นเป็นองค์กรตามบรรทดัฐานทาง
กฎหมายพระศาสนจักร และเต็มเป่ียมไปด้วยพระพรพิเศษนานาประการของพระจิตเจ้า แต่ก็ยังคง
สอดคล้องกบัลกัษณะเชงิล าดบัชัน้ของพระศาสนจกัร  •  บทสุดท้ายมุ่งเน้นไปทีป่ระเดน็ส าคญับางประการ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการรวบรวมทุกแง่มุมของการศึกษาในโรงเรยีนเข้าเป็นชีวติในพระศาสนจกัรอย่างเป็น
รปูธรรมตามทีส่มณกระทรวงฯ ไดม้ปีระสบการณ์ในการจดัการกบัปัญหาเหล่านี้ที่พระศาสนจกัรส่วนทอ้งถิน่
ต่างๆ ใหค้วามสนใจ  •  
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7. ดงัที่เราคงจะเหน็กนัแล้วว่าเอกสารนี้ไม่ใช่บทความที่ให้ภาพโดยรวม และยิง่ไปกว่านัน้ นี่ไม่ใช่
บทความทีค่รอบคลุมในทุกดา้นเกีย่วกบัหวัขอ้อตัลกัษณ์คำทอลกิ แต่มจุีดมุ่งหมายใหเ้อกสารนี้เป็นเครื่องมอื
ทีส่ ัน้กระชบัและน าไปใชไ้ดใ้นทางปฏบิตัิ ซึ่งอาจช่วยให้ความกระจ่างกบัปัญหาในปัจจุบนับางประการ และ
ส าคญักว่าสิง่อื่นใดหมด เพื่อป้องกนัความขดัแยง้และความแตกแยกในพื้นที่ส าคญัของการศกึษา  •  อนัที่
จรงิ พระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงตัง้ข้อสงัเกตในการเริม่ต้นใหม่กบั “พนัธสญัญำระดบัโลกเรือ่งกำรศกึษำ” 
(Global Compact on Education) ว่า “การให้การศกึษาคอืการยอมรบัความเสีย่งและยนืหยดัในทุกวนันี้กบั
ความหวงัซึ่งจะช่วยทะลายความยดึมัน่ว่าเหตุการณ์ย่อมถูกก าหนดโดยสมบูรณ์จากสาเหตุที่เกดิก่อนหน้า
นัน้ (Determinism) และการยอมจ านนต่อโชคชะตาของตน  (Fatalism) ในแง่ที่ความเห็นแก่ตัวของผู้ที่
แขง็แรงกว่า และการโอนอ่อนผ่อนตามของผู้ที่อ่อนแอกว่า และคตินิยม (Ideology) ของผู้เชื่อในโลกแห่ง
อุดมคต ิ(Utopians) จะจูงใจให้เราเชื่อว่ามหีนทางก้าวไปขา้งหน้าแต่หนทางเดยีว” [2]  •  ในโลกที่แตกเป็น
เศษเสี้ยวและเต็มไปด้วยความขดัแย้ง การลงมอืปฏิบตัิด้วยความเข้มแขง็และเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกนัของ 
พระศาสนจกัรในงานการศึกษาเท่านัน้ที่จะช่วยสนับสนุนพันธกิจของการประกาศข่าวดีที่พระเยซูทรง
มอบหมายใหก้บัพระศาสนจกัรและสรรคส์รา้งโลกใหม่ทีม่นุษยร์ู้สกึถงึความเป็นพีน้่องกนั “ดว้ยการตระหนัก
รูใ้นความเป็นเด็กที่ว่าเราไม่ใช่เด็กก าพรา้ และเพราะเหตุนี้เท่านัน้ที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกนัได้ด้วยความ
สงบสนัต”ิ [3]  •  

 
 

บทท่ี 1 
โรงเรียนคาทอลิกในพนัธกิจของพระศาสนจกัร 

 
พระศาสนจกัร - มารดาและคร ู
 

8.  ในท่ามกลางเรื่องอื่น ๆ บรรดาปิตาจารย์แห่งสภาสงัคายนาวาตกินัครัง้ที่ 2 ยงัได้วาดภาพของ
พระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดาเพื่อเป็นรปูเคารพ (Icon) ทีแ่สดงออกถงึธรรมชาตแิละพนัธกจิของพระศาสนจกัร  
•  พระศาสนจักรเป็นมารดาผู้ให้ก าเนิดแก่สัตบุรุษ เพราะพระศาสนจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์   •  
เอกสารเกอืบทัง้หมดของสภาสงัคายนาฯ ไดด้งึเอาความเป็นมารดาของพระศาสนจกัรออกมาเพื่อเผยแสดง
ถงึรหสัธรรมและภารกจิแห่งการอภบิาลของพระศาสนจกัร และหยบิยื่นความรกัผ่านทางครสิตศาสนสมัพนัธ์
กบั “ลูกทีพ่ลกัพรากจากพระศาสนจกัร” และศาสนสมัพนัธ์กบัผูถ้อืเชื่อในศาสนาอื่น รวมถงึเอื้อมมอืออกไป
ยงัผูม้นี ้าใจดทีุกคน  •  พระสนัตะปาปายอหน์ที ่23 ทรงเปิดสภาสงัคายนาฯ โดยแสดงออกถงึความปีตยินิดี
เป่ียมลน้ของการเป็นมารดาสากล (Gaudet Mater Ecclesia)  •  
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9.  รูปเคารพของพระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดาศกัดิส์ทิธิไ์ม่เพยีงแต่แสดงถงึความอ่อนหวานและความ
เมตตา แต่ยงัคงไวซ้ึ่งอ านาจเพื่อทีจ่ะเป็นผูน้ าทางและครู  •  พระสนัตะปาปาเองทรงเชื่อมโยงคุณสมบตัขิอง
การเป็นมารดากบัคุณสมบัติของครู เพราะ “พระศาสนจกัรซึ่งเป็นหลกัและรำกฐำนของควำมจรงิ (เทียบ  
1 ทธ 3,15) ไดร้บัมอบหมายภารกจิสองประการจากองคพ์ระผูก้่อตัง้พระศาสนจกัรไดแ้ก่ การมอบชวีติใหแ้ก่
ลูกๆ และสัง่สอนและชี้น าทางพวกเขาด้วยความห่วงใยดุจมารดา ทัง้ที่เป็นรายบุคคลและประชาชาติ  •  
พวกเขามศีกัดิศ์รอีนัยิง่ใหญ่ ซึ่งพระศาสนจกัรต้องปกป้องด้วยความกระตอืรอืร้นและเทดิทูนไว้ด้วยความ
เคารพสงูสุด”  [4]  •  

 
10.  ด้วยเหตุนี้เอง พระศาสนจกัรจงึยนืยนัว่า “การบรรลุถึงภารกิจที่พระศาสนจกัรได้รบัจากองค์

พระผู้ก่อตัง้ให้ประกาศรหสัธรรมแห่งการไถ่กู้ให้รอดพ้นแก่มนุษย์ทัง้ปวงและฟ้ืนฟูทุกสิง่ในพระครสิตเจ้า 
พระศาสนจกัรผูเ้ป็นมารดาศกัดิส์ทิธิต์้องเอาใจใส่ต่อชวีติมนุษยท์ัง้ครบ แมแ้ต่ส่วนทีเ่ป็นฝ่ายโลกตราบเท่าที่
สิ่งนัน้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกับกระแสเรยีกของเขา  •  ดังนัน้ พระศาสนจกัรจึงมีบทบาทส าคญัต่อ
ความก้าวหน้าและพฒันาการของการศกึษา  •  ดงันัน้ สภาซีนอดศกัดิส์ทิธิจ์งึได้ประกาศหลกัการพื้นฐาน
บางประการเกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต์ โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรยีน [5]  •  หลักการนี้ให้ความ
กระจ่างว่าภารกิจด้านการศึกษาที่พระศาสนจกัรด าเนินการโดยผ่านทางโรงเรยีนต่างๆ นัน้  ไม่สามารถ
ลดทอนลงเป็นเพยีงงานสงัคมสงเคราะหท์ีมุ่่งตอบสนองต่อความต้องการของสงัคมเท่านัน้ แต่เป็นอตัลกัษณ์
และพนัธกจิทีส่ าคญัของพระศาสนจกัร  •  
 
“หลกัการพื้นฐาน” ของการศึกษาแบบคริสต์ในโรงเรียน 
 

11. ในค าประกาศว่าด้วย กำรศึกษำแบบครสิต์ (Gravissimum educationis) สภาสงัคายนาฯ ได้
เสนอชุดของ “หลักการพื้นฐาน” เกี่ยวกับการศึกษาแบบคริสต์ โดยเฉพาะในโรงเรยีน   •  ในล าดบัแรก 
การศกึษาในแง่ของการหล่อหลอมอบรมมนุษย์เป็นสทิธพิื้นฐานที่เป็นสากล (Universal rights) “มนุษย์ทุก
คน ทุกเชื้อชาต ิสถานะ และวยั ต่างกม็ศีกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษย ์จงึย่อมมสีทิธทิีม่อิาจจะแบ่งแยกกดีกนั
ได้ในอนัที่จะได้รบัการศกึษาที่ตรงกบัเป้าหมายสูงสุดของตน  อกีทัง้ ตรงกบัความสามารถ เพศ ตลอดจน
วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศของตน โดยที่การให้การศึกษานัน้จะต้องกลมกลืนกบั
ความสมัพนัธฉ์นัพีน้่องกบัคนอื่นๆ เพื่อทีจ่ะสง่เสรมิความเป็นหน่ึงเดยีวกนัอย่างแทจ้รงิและก่อใหเ้กดิสนัตสิุข
ในโลก  •  เนื่องจากการศกึษาทีแ่ทจ้รงิมเีป้าหมายในการหล่อหลอมมนุษยเ์พื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสงูสุดของ
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เขาและเพื่อประโยชน์สุขแห่งสงัคม โดยในฐานะทีเ่ป็นมนุษย ์เขาเป็นหนึ่งในสมาชกิของสงัคม และในฐานะที่
เป็นผูใ้หญ่ เขาจะตอ้งรบัภาระผกูพนัทางสงัคมร่วมกบัคนอื่นๆ  [6]  •  
 

12.  เนื่องจากการศกึษาเป็นสทิธสิ าหรบัทุกคน สภาสงัคายนาฯ จงึเรยีกรอ้งใหเ้ป็นควำมรบัผดิชอบ
ของทุกคน  •  ความรบัผิดชอบของพ่อแม่และสิทธิพิเศษของพวกเขาในการเลือกด้านการศึกษาจึงมี
ความส าคญัเป็นล าดบัแรก  •  พอ่แม่ต้องสามารถเลอืกโรงเรยีนให้แก่ลูกไดโ้ดยอสิระและตามมโนธรรมของ
ตนเอง ดงันัน้ หน่วยงานทีม่อี านาจจงึมหีน้าทีใ่นการด าเนินการใหพ้่อแม่ไดม้ทีางเลอืกต่างๆ ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด  •  รฐั (State) มีหน้าที่รบัผิดชอบในการสนับสนุนสิทธิของครอบครวัในการเลือกโรงเรยีนและ
แผนการศกึษาใหก้บัลูกๆ ของพวกเขา  •   
 

13.  พระศาสนจกัรมหีน้าทีข่องตนเองในการใหก้ารศกึษา “โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพราะพระศาสนจกัร
ต้องมหีน้าที่รบัผดิชอบในการประกาศถงึหนทางแห่งความรอดพ้นแก่มวลมนุษย ์การถ่ายทอดถงึชวีติของ
พระครสิต์แก่เหล่าสตับุรุษที่มีความเชื่อ และการช่วยเหลือด้วยความห่วงใยอนัไม่มีสิ้นสุดเพื่อให้มนุษย์
สามารถบรรลุถงึความครบครนัในชวีติของเขา  •  พระศาสนจกัรมพีนัธะประดุจดงัมารดาทีค่อยอบรมสัง่สอน
บุตรของตน เพื่อให้ทัง้ชีวิตของเขาเต็มเป่ียมไปด้วยจิตตารมณ์พระคริสต์ [7]  •  ในแง่นี้  การศึกษาที่
ด าเนินการโดยพระศาสนจกัรคอืการประกาศข่าวดแีละการเอาใจใส่ดูแลการเจรญิเตบิโตของเหล่าผู้ที่ก าลงั
ก้าวไปสู่ความครบครนัแห่งชวีติของพระครสิต์  •  อย่างไรกต็าม ขอ้เสนอดา้นการศกึษาของพระศาสนจกัร
ไม่เพยีงแต่มอบใหก้บับรรดาบุตรแห่งพระศาสนจกัร แต่ยงัไดเ้สนอต่อ “มนุษยท์ุกคน [เพือ่ส่งเสรมิ] ใหบ้รรลุ
ถงึความเป็นมนุษยส์มบูรณ์ครบครนั สรา้งความดงีามให้แก่สงัคมโลก และสรรคส์รา้งใหโ้ลกนี้มมีนุษยธรรม
เพิม่มากขึ้น [8]  •  การประกาศข่าวดีและบูรณภาพของการพฒันามนุษย์สอดประสานเข้าด้วยกนัในงาน
ดา้นการศกึษาของพระศาสนจกัร  •  อนัทีจ่รงิแลว้ งานด้านการศกึษาของพระศาสนจกัรมิไดมุ่้งเพยีงแต่ให้
มนุษย์เจรญิวุฒภิาวะอย่างเหมาะสม แต่ที่ส าคญักว่าสิง่อื่นใดทัง้หมดคอืมุ่งท าให้ผู้ที่ได้รบัศลีล้า งบาปแล้ว
ค่อยๆ ได้รบัการชี้แนะความรู้เกี่ยวกบัรหสัธรรมแห่งการไถ่กู้ให้รอดพ้น และตระหนักมากยิง่ขึ้นถงึพระพร
แห่งความเชื่อทีพ่วกเขาไดร้บั  [9]  •   
 

14.  ปัจจยัที่ส าคัญอีกประการหนึ่งได้แก่กำรหล่อหลอมอบรมครูเบื้องต้นและถำวร (Initial and 
permanent formation of teachers) [10]  •  “โรงเรียนคาทอลิกต้องพึ่งพาพวกเขาเกือบจะสิ้นเชิงเพื่อให้
เป้าหมายและแผนการทางการศกึษาต่างๆ ส าเรจ็ลุล่วงไป  •  ดงันัน้ ครูจงึควรจะได้รบัการฝึกอบรมให้มี
คุณวุฒิทัง้ในความรู้ทางโลกและทางศาสนา รวมถึงทกัษะทางการสอนที่ก้าวทนัการค้นพบต่างๆ ในโลก
สมยัใหม่  •  ด้วยความสนิทสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนัด้วยความรกัในระหว่างบรรดาครูด้วยกนั ความผูกพนักบั
นกัเรยีน และความเตม็เป่ียมไปดว้ยจติตารมณ์การเผยแผ่ธรรม ขอใหบ้รรดาครูทัง้หลายเป็นประจกัษ์พยาน
ถงึพระครสิต์ พระอาจารย์หนึ่งเดยีวของเรา ทัง้ดว้ยการด ารงชวีติและดว้ยการสัง่สอนของพวกเขา  •  งาน
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ของพวกเขาสมกบัทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นงานเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จรงิ […] และนับเป็นการรบัใช้ที่แท้จรงิต่อสงัคม 
[11]  •  
 

15.  ความส าเรจ็ของพฒันาการดา้นการศกึษาโดยพืน้ฐานแลว้ขึน้อยู่กบัหลกัการใหค้วำมร่วมมอืซึง่
กนัและกนัระหว่างพ่อแม่กบัคร ูจนท าใหเ้ป็นบรรทดัฐานส าหรบัการประพฤตปิฏบิตัสิว่นตวัของนกัเรยีน ดว้ย
ความหวังอันแรงกล้าว่า “แม้จะส าเร็จการศึกษาไปแล้ว [ครู] ก็ยังคงช่วยเหลือพวกเขาด้วยค าแนะน า 
มติรภาพ และการจดัให้มกีลุ่มพเิศษที่เต็มเป่ียมด้วยจิตตารมณ์พระศาสนจกัรอย่างแท้จรงิ” [12]  •  ด้วย
สมมุตฐิานเหล่านี้ เราจ าเป็นต้องท างานร่วมกนัอย่างด ีทัง้ในระดบัสงัฆมณฑล ระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
เพื่อให้สามารถส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนคาทอลกิและโรงเรยีนที่ไม่ใช่คาทอลกิ ซึ่งจะก่อใหเ้กดิ
คุณประโยชน์แก่ชุมชนมนุษยท์ัง้มวล [13]  •  
 

16.  หากพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนคาทอลิกแล้ว ค าประกาศของสภาสงัคายนาฯ เป็น
เครื่องหมายของจุดเปลี่ยนที่ส าคัญ เพราะโดยสอดคล้องกับครสิต์ศาสนศาสตร์ (Ecclesiology) ในพระ
ธรรมนูญแห่งสจัธรรมเรื่องพระศาสนจกัรหรอื แสงของประชำชำติ (Lumen Gentium) [14] ไม่ได้พจิารณา
โรงเรยีนในฐานะของสถาบนัมากเท่าใดนัก แต่เป็นในฐานะของชุมชน  •  คุณลกัษณะพื้นฐานของโรงเรยีน
คาทอลิกนอกเหนือจากด าเนินการตาม “เป้าหมายด้านวฒันธรรมและการหล่อหลอมอบรมเยาวชน” ยงั
ประกอบด้วยการสร้าง “บรรยากาศพิเศษในชุมชนโรงเรยีนที่มชีีวติชีวาด้วยจิตตารมณ์แห่งอิสรภาพและ
ความรกั”  •  เพื่อบรรลุจุดหมายนี้ โรงเรยีนคาทอลกิจงึมุ่ง “ช่วยเยาวชนให้เตบิโตขึ้นเป็นมนุษยใ์หม่ตามที่
พวกเขาไดร้บัการชุบสรา้งโดยอาศยัศลีลา้งบาปในช่วงเวลาทีพ่วกเขาก าลงัพฒันาบุคลกิภาพของตน” อกีทัง้ 
“จดัระเบียบวฒันธรรมทัง้มวลให้สอดคล้องกับข่าวดีแห่งการไถ่กู้เพื่อให้ความรู้ที่นักเรยีนค่อยๆ สร้างสม
เกี่ยวกบัโลก ชวีติและมนุษยจ์ะไดร้บัความกระจ่างดว้ยแสงแห่งความเชื่อ” [15]  •  ดงันัน้ โรงเรยีนคาทอลกิ
จงึได้เตรยีมนักเรยีนให้ใช้อิสรภาพด้วยความรบัผดิชอบ และพฒันาทศันคติของการเปิดใจรบัสิง่ใหม่และ
ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั  •  
 
การพฒันาเพิม่เติม 
 

17. ค าประกาศ กำรศึกษำแบบคริสต์ ของสภาสังคายนาฯ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอเพียง 
“หลกัการพื้นฐานบางประการของการศึกษาแบบครสิต์โดยเฉพาะในโรงเรยีน”  หลงัจากนัน้จึงมอบหมาย
หน้าที่ให้กับ “คณะกรรมการพิเศษหลงัการประชุมสภาสงัคายนาฯ” [16] ให้ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา
หลกัการนี้เพิม่เติมต่อไป  •  นี่เป็นค ามัน่สญัญาประการหนึ่งที่ส านักงานด้านโรงเรยีนของสมณกระทรวง
การศกึษาคาทอลกิได้ทุ่มเทจดัท าเอกสารหลายฉบบัเพื่อเน้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของปัจจยัดา้นการศกึษา
มากยิง่ขึน้ [17] โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาวะถาวรของอตัลกัษณ์คาทอลกิในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ความ
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รบัผดิชอบต่อการเป็นประจกัษ์พยานของครูทีเ่ป็นฆราวาสและนักบวช และผูบ้รหิารโรงเรยีน วธิกีารเสวนา
กบัสงัคมพหุวฒันธรรมและพหุศาสนา  •  นอกจากนี้ สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัโรงเรยีนคาทอลกิคอื นักเรยีน “ควร
ไดร้บัการสอนเรื่องเพศศกึษาในเชงิบวกและโดยรอบคอบ ขณะที่พฒันาการของพวกเขาก าลงัด าเนินไปใน
แต่ละปีๆ” [18]  •  
 
สภำวะเชงิพลวตัของอตัลกัษณ์โรงเรยีนคำทอลกิ 
 

18.  โรงเรยีนคาทอลกิด าเนินชวีติในกระแสแห่งประวตัศิาสตร์ของมนุษยชาติ  •  ดงันัน้ โรงเรยีน
คาทอลกิจงึถูกเรยีกรอ้งอย่างต่อเนื่องใหต้ดิตามการคลีค่ลายของประวตัศิาสตร์เพื่อใหส้ามารถเสนอบรกิาร
ดา้นการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั  •  สถาบนัการศกึษาคาทอลกิเป็นประจกัษ์พยานแสดง
ให้เหน็จากการมสี่วนร่วมในการตอบสนองอย่างยอดเยี่ยมต่อความหลากหลายของสถานการณ์ด้านสงัคม
วฒันธรรม และความพรอ้มในการรบัเอาเทคนิควธิกีารสอนใหม่ๆ มาใช ้ขณะทีย่งัคงถอืซื่อสตัยต์่ออตัลกัษณ์
ของตนเองเหมือนเดิม ( idem esse)  •  เมื่อกล่าวถึง “อัตลักษณ์ ” เราหมายความถึงการอ้างอิงกับ
แนวความคดิแบบครสิต์เกี่ยวกบัชวีติ [19]  •  ค าประกาศ กำรศกึษำแบบครสิต์ ของสภาสงัคายนาฯ และ
เอกสารต่างๆ ที่ออกถัดมาโดยถอดแบบมาจากสภาวะเชิงพลวัตของสถาบันการศึกษาในเงื่อนไขของ 
“โรงเรยีน” และ “คาทอลกิ”  •  
 

19.  ในฐำนะโรงเรยีน โดยพื้นฐานย่อมมคีุณลกัษณะเดยีวกนักบัสถาบนัโรงเรยีนทัง้หลาย ซึ่งโดย
ทางกจิกรรมการสอนทีไ่ดร้บัการจดัการอย่างเป็นระบบ จงึน าเสนอวฒันธรรมทีม่จุีดมุ่งหมายเพื่อหล่อหลอม
อบรมปัจเจกบุคคลอย่างมบีูรณภาพ [20]  •  อนัที่จรงิแล้ว ในแง่นี้โรงเรยีน “ได้รบัการออกแบบมาไม่เพยีง
เพื่อพฒันานักเรยีนโดยเอาใจใส่เป็นพเิศษกบัสมรรถภาพดา้นสตปัิญญา แต่ยงัไดห้ล่อหลอมสมรรถภาพใน
การคิดวินิจฉัยอย่างเที่ยงตรง ส่งมอบมรดกทางวฒันธรรมจากชนรุ่นก่อน บ่มเพาะส านึกในคุณค่า เพื่อ
เตรยีมนักเรยีนใหพ้รอ้มส าหรบัชวีติการท างาน  •  โรงเรยีนส่งเสรมิความสมัพนัธ์ฉันมติรในหมู่นักเรยีนที่มี
พรสวรรค์และพื้นเพที่แตกต่างกนั และสนับสนุนจิตตารมณ์ของความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั” [21]  •  ดงันัน้ 
สถาบันที่จะมีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนได้จ าเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการผสมผสานการถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมและทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รบัมาให้เข้ากับวตัถุประสงค์พื้นฐานของการให้การศึกษาแก่ปัจเจก
บุคคล ซึ่งต้องได้รบัการเอาใจใส่ดูแลเพื่อให้บรรลุถึงพัฒนาการอย่างมีบูรณภาพโดยให้ความเคารพต่อ
อิสรภาพและกระแสเรียกส่วนตัวของเขา  •  โรงเรยีนจึงต้องเป็นสภาพแวดล้อมทางสงัคมแรกๆ ของ
นกัเรยีน ถดัจากครอบครวั ซึง่แต่ละบุคคลจะมปีระสบการณ์ในเชงิบวกจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมฉนัพีน้่อง
อนัเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเป็นบุคคลที่สามารถสรา้งสงัคมบนพืน้ฐานของความยุตธิรรมและความเป็น
น ้าหนึ่งใจเดียวกนั ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อความสงบสุขของแต่ละบุคคลและของทุกคน  •  สิง่นี้อาจจะ
เกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยการแสวงหาความจริง ซี่งเป็นเครื่องมือที่พร้อมให้มนุษย์ทุกคนที่มีเหตุมีผลและ
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จติส านึกแห่งอสิรภาพน าไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ทัง้ต่อการศกึษาของตนและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
ผูอ้ื่น  •  
 

20.  นอกเหนือจากคุณลกัษณะที่กล่าวมาขา้งต้นที่ท าให้โรงเรยีนแตกต่างไปจากสถาบนัอื่นๆ ของ
พระศาสนจกัร เช่น เขตอภิบาล สมาคม สถาบนัทางศาสนา ฯลฯ แล้ว โรงเรยีนคำทอลิกยงัมอีตัลกัษณ์
เฉพาะตัว ได้แก่ “การอ้างอิงกับแนวคิดแบบคริสต์เกี่ยวกับชีวิตที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง” [22]  •  
ความสมัพนัธส์ว่นตวักบัพระครสิต์ท าให้ผูเ้ชื่อในพระเยซูครสิตม์องความจรงิทัง้ครบในมุมมองใหมโ่ดยสิน้เชงิ 
จึงมอบอตัลักษณ์ที่ได้รบัการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่อยู่เสมอให้แก่พระศาสนจกัร โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้
ชุมชนโรงเรยีนตอบสนองอย่างเพยีงพอต่อค าถามพื้นฐานของหญิงชายทัง้หลาย  •  ดงันัน้ ส าหรบัสมาชกิ
ทุกคนในชุมชนโรงเรยีนแล้ว “หลักการของพระวรสารในลักษณะนี้กลายเป็นบรรทดัฐานด้านการศึกษา 
เนื่องจากโรงเรยีนจะมคีุณค่าพระวรสารเป็นทัง้แรงจูงใจภายในและเป็นเป้าหมายปลายทางของโรงเรยีน” 
[23]  •  กล่าวอกีนยัหนึ่ง โรงเรยีนคาทอลกิยงัมเีครื่องมอือื่นนอกเหนือจากทีม่เีหมอืนกบัโรงเรยีนอื่นๆ ทัว่ไป 
นัน่คอืเหตุผลได้เขา้ร่วมเสวนากบัความเชื่อ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเขา้ถงึความจรงิที่อยู่เหนือกว่าขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์และเหตุผลเชงิวทิยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ะเปิดรบัความจรงิทัง้ครบเพื่อตอบสนองต่อค าถามทีล่กึซึ้งที่สุด
ในจติวญิญาณของมนุษย์ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งเพยีงแต่กบัความจรงิที่มอียู่ภายในเท่านัน้  •  การเสวนาระหว่าง
เหตุผลและความเชื่อนี้ไม่ได้สร้างความขดัแย้ง เพราะภารกิจของสถาบนัคาทอลกิในการค้นคว้าวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์คอื “การรวมกนัในเชงิการด ารงอยู่ดว้ยความพยายามทางปัญญาของล าดบัขัน้ของความจรงิ
สองประการที่มกัจะถูกวางไวค้นละดา้นราวกบัว่าทัง้สองเป็นสิง่ตรงขา้มกนัอนัไดแ้ก่ การแสวงหาความจรงิ
และความเทีย่งแทข้องการรูแ้จง้ถงึความจรงิแลว้” [24]  •  
 

21.  อตัลกัษณ์ของโรงเรยีนคาทอลกิเป็นเหตุผลสนับสนุนการรวมใหโ้รงเรยีนเขา้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติในพระศาสนจกัร แมจ้ะเป็นดว้ยคุณลกัษณะเฉพาะดา้นสถาบนัของโรงเรยีนนัน้เอง  •  และยิง่ไปกว่านัน้ 
ตามความเป็นจรงิที่โรงเรยีนคาทอลิกเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระศำสนจกัร จึง “เป็นคุณสมบัติที่
เฉพาะและเหมาะสม อันคุณลักษณะที่โดดเด่นซึ่งแทรกซึมและส่งผลในทุกชัว่ขณะของกิจกรรมด้าน
การศกึษาต่างๆ ของโรงเรยีน เป็นส่วนพื้นฐานของอตัลกัษณ์อนัแทจ้รงิที่สุดและเป็นจุดมุ่งเน้นของพนัธกจิ
ของโรงเรยีน” [25]  •  ฉะนัน้ โรงเรยีนคาทอลกิ “จงึได้รบัจุดยนืที่ค่อยๆ พฒันาขึ้นจากภายในงานอภบิาล
ของชุมชนครสิตชน” [26]  •  
 

22.  ลกัษณะอนัเด่นชดัของธรรมชาตดิา้นพระศาสนจกัรของโรงเรยีนคาทอลกิคอืลกัษณะของการ
เป็นโรงเรยีนส ำหรบัทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัผู้อ่อนแอที่สุด  •  ขอ้สรุปนี้มพียานยนืยนัจาก “การ
จดัตัง้สถาบนัการศกึษาคาทอลกิสว่นใหญ่ [เพื่อตอบสนองต่อ] ความต้องการของผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและ
ทางเศรษฐกิจ  •  ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่อะไรที่จะกล่าวยืนยนัว่าโรงเรยีนคาทอลิกมีต้นก าเนิดมาจากความ
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ห่วงใยอย่างลึกซึ้งต่อการศึกษาของบรรดาเด็กและเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งให้ช่วยเหลือตัวเองและไม่ได้รบั
การศกึษาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ  •  ในหลายพื้นทีข่องโลกแม้กระทัง่ทุกวนันี้  ความอตัคตัขดัสนทางวตัถุ
เป็นอุปสรรคขดัขวางไม่ให้เดก็และเยาวชนเขา้สู่ระบบการศกึษาเป็นทางการ รวมทัง้การหล่อหลอมพฒันา
ความเป็นมนุษยแ์ละเป็นครสิตชนอย่างเพยีงพอ  •  ในพืน้ทีอ่ื่นๆ ความยากจนในรูปแบบใหม่ๆ เป็นปัญหาที่
ท้าทายโรงเรยีนคาทอลิก  •  เหมือนกับในอดีต โรงเรยีนคาทอลิกต้องรบัมอืกบัความไม่เข้าใจ ความไม่
ไว้วางใจ และความขาดแคลนทางทรพัยากรทางวตัถุ” [27]  •  ความเป็นห่วงเป็นใยนี้ยงัแสดงออกในการ
จัดตัง้สถานศึกษาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นหลักส าคัญของการฝึกอบรมทางเทคนิคบนหลักการของ
ความสามารถในเชิงลงมอืปฏิบตัิ รวมถึงการพฒันาหลกัสูตรโดยสถาบนัการศึกษาที่มุ่งสร้างเสรมิทกัษะ
ใหก้บัผูม้คีวามบกพร่องทางการเรยีน  •   
 
กำรเป็นประจกัษ์พยำนของนกักำรศกึษำฆรำวำสและนกับวช 
 

23.  แงมุ่มทีส่ าคญัอกีประการหนึ่งทีเ่กี่ยวขอ้งมากขึน้เรื่อยๆ กบัความส าเรจ็ในการหล่อหลอมอบรม
นักเรยีนอย่างมบีูรณภาพคอืการเป็นประจกัษ์พยานของนักการศกึษาฆราวาสและนักบวช  •  อนัที่จรงิแล้ว 
“ในแผนงานการศึกษาของโรงเรยีนคาทอลิกไม่มีแบ่งแยกระหว่างเวลาในการเรยีนรู้กับเวลาในการหล่อ
หลอมอบรม และระหว่างการไดม้าซึ่งความรูค้วามเขา้ใจกบัการพฒันาภูมปัิญญา  •  เนื้อหาวชิาต่างๆ ของ
โรงเรยีนไม่ไดน้ าเสนอแต่เพยีงความรูท้ีจ่ะไดร้บัเท่านัน้ แต่ยงัเสนอคุณค่าต่างๆ ที่จะคน้หามาได ้และความ
จรงิต่างๆ ที่จะค้นพบได้  •  ทัง้หมดนี้จ าเป็นต้องอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้นหาความจรงิ ซึ่งนักการ
ศกึษาทีม่คีวามสามารถ น่าเชื่อถอื และมเีหตุมผีล ผูเ้ป็นครแูห่งการเรยีนรูแ้ละชวีติ สามารถเป็นภาพสะทอ้น 
แมอ้าจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่กน่็าจะชดัเจนพอ ถงึครหูนึ่งเดยีวผูน้ัน้ [พระครสิต]์ [28]  •  
 

24. งานของนักกำรศกึษำฆรำวำสคำทอลกิในโรงเรยีน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ในโรงเรยีนคาทอลกิ 
“มลีกัษณะของงานตามวชิาชพีอย่างปฏเิสธไม่ได้ แต่งานของครูต้องไม่ถูกลดทอนลงจนเหลอืเป็นเพยีงแค่
งานที่เป็นอาชีพเท่านัน้  •  ความเป็นมอือาชีพมเีครื่องหมายแสดงถึงและได้รบัการยกฐานะให้สูงขึ้นเป็น
กระแสเรยีกเหนือธรรมชาตแิบบครสิต์  •  ชวีติของครูคาทอลกิต้องมเีครื่องหมายแสดงดว้ยการปฏบิตัติาม
กระแสเรยีกสว่นตวัในพระศาสนจกัร และไม่ใช่ท าเพยีงแต่ประกอบวชิาชพี” [29]  •  
 

25. ในกรณีของนักบวช “ทัง้ในโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนประเภทอื่นๆ  การอุทิศตนเพื่อ
การศกึษา [ของพวกเขา] เป็นกระแสเรยีกและเป็นทางเลอืกของชีวติ เป็นวถิไีปสู่ความศกัดิส์ทิธิ ์เป็นการ
เรยีกรอ้งความยุตธิรรมและความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั โดยเฉพาะต่อคนหนุ่มสาวผูย้ากไรท้ีสุ่ด ซึง่ก าลงัถูก
คุกคามจากความเบี่ยงเบนทางสงัคมและความเสีย่งในรูปแบบต่างๆ   •  ด้วยการอุทศิตนเพื่อปฏบิตัิภารกจิ
ทางการศกึษาในโรงเรยีน นักบวชจงึท าคุณประโยชน์โดยการแจกจ่ายปังแห่งวฒันธรรมให้แก่ผู้ที่ต้องการ
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มากที่สุด” [30]  •  “[...] โดยร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาพระสังฆราช [พวกเขา] ได้ปฏิบัติภารกิจของ 
พระศาสนจกัรทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัมาก หากเมื่อขณะที่พวกก าลงัให้การศกึษาอบรม พวกเขาก็ก าลงัเผย
แผ่ธรรมดว้ย” [31]  •  
 

26. คุณลกัษณะเฉพาะของฆราวาสและนักบวชจะไดร้บัการเพิม่พูนคุณค่าใหสู้งขึ้นจากการมสี่วนใน
พนัธกจิด้านการศกึษาร่วมกนั ซึ่งไม่ได้ปิดตวัอยู่ภายในโรงเรยีนคาทอลกิเท่านัน้ แต่ “สามารถและต้องเปิด
ออกเพือ่การแลกเปลีย่นอนัทรงคุณค่าในความเป็นหนึ่งเดยีวกนัซึ่งครอบคลุมอาณาบรเิวณทีก่วา้งขึ้นของวดั
ในทอ้งถิน่ ในสงัฆมณฑล ขบวนการของพระศาสนจกัรทอ้งถิน่ และพระศาสนจกัรสากล” [32]  •  เพื่อทีจ่ะให้
การศกึษาอบรมด้วยกนั แนวทางในการหล่อหลอมอบรมร่วมกนันับเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างยิง่ “แผนงานการ
หล่อหลอมอบรมเบื้องต้นและแผนงานถาวร ซึ่งสามารถจะจดัการกบัความทา้ทายทางการศกึษาในปัจจุบนั 
และเพื่อจะจดัหาเครื่องมอืทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดในการจะรบัมอืกบัความทา้ทายเหล่านี้ [...]  •  นี่หมายความ
ว่านักการศกึษาต้องเต็มใจเรยีนและพฒันาความรู ้และเปิดรบัต่อระเบยีบวธิทีี่ได้รบัการฟ้ืนฟูใหม่และท าให้
ทนัสมยัขึน้ แต่กเ็ปิดรบัการหล่อหลอมและการแบ่งปันทางจติวญิญาณและทางศาสนาดว้ยเช่นกนั [33]  •    
 
กำรใหก้ำรศกึษำเพือ่กำรเสวนำ 
 

27. สงัคมในทุกวนัน้ีมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นองคป์ระกอบของพหุวฒันธรรมกบัพหุศาสนา  •  ในบรบิทนี้ 
“การศกึษาช่วยยบัยัง้ความทา้ทายส าคญัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต โดยเปิดทางใหก้ารแสดงออกทางวฒันธรรม
ที่หลากหลายสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบและส่งเสรมิการเสวนาเพื่อที่จะท านุบ ารุงความสงบสนัติใน
สงัคม”  •  ความเป็นมาของโรงเรยีนคาทอลกิแสดงให้เหน็ถงึคุณลกัษณะของการเปิดรบันักเรยีนที่มพีื้นเพ
ทางวฒันธรรมและนับถอืศาสนาที่แตกต่างกนั  •  ในบรบิทนี้ “สิง่ทีเ่ราต้องการ […] คอืการถอืซื่อสตัยอ์ย่าง
กลา้หาญและริเ่ริม่สรา้งสรรคต์่อวสิยัทศัน์ดา้นวธิกีารสอนของเราเอง” [34] ซึ่งแสดงออกดว้ยความสามารถที่
จะ ประพฤต ิตนเป็นประจกัษ์พยาน เขำ้ใจ และเขา้ร่วมในการเสวนำ ในสภาวะทีแ่ตกต่างหลากหลาย  •  
 

28.  โรงเรียนคาทอลิกมีความรบัผิดชอบอันยิ่งใหญ่คือการประพฤติตนเป็นประจกัษ์พยำน  •  
โรงเรยีนคาทอลกิตอ้งแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนถงึการด ารงอยู่แบบครสิต์ นัน่คอื ทุกคนต้องสามารถมองเหน็
ได้ จับต้องได้และตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ของโรงเรียนคาทอลิก   •  ในทุกวันนี้  ด้วยกระบวนการ
เปลีย่นแปลงจากความคดิความเชื่อในทางธรรมใหเ้ป็นทางโลก โรงเรยีนคาทอลกิตกอยู่ในสถานการณ์ทีต่อ้ง
ท าหน้าที่เผยแผ่ความเชื่อ แม้ในประเทศที่ถือความเชื่อแบบคริสต์มาแต่โบราณกาล” [35]  •  โรงเรยีน
คาทอลิกได้รบัการคาดหวงัให้อุทิศตนเพื่อเป็นประจกัษ์พยานโดยผ่านทางแผนงานการศึกษาซึ่งได้รบั 
การดลใจอย่างชดัเจนจากพระวรสาร  •  “โรงเรยีนทัง้หลาย แมแ้ต่โรงเรยีนคาทอลกิเอง ไม่ไดถู้กเรยีกรอ้งให้
ยดึตดิกบัขอ้ความเชื่อ แต่โรงเรยีนก็ควรเตรยีมสูค่วามเชื่อ  •  โดยผ่านทางแผนงานทางการศกึษา โรงเรยีน
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สามารถสร้างปัจจยัแวดล้อมเพื่อที่บุคคลจะได้พฒันาพรสวรรค์ในการแสวงหาและได้รบัชี้แนะให้ค้นพบ 
รหสัธรรมของการเป็นตวัตนของตวัเขาและความเป็นจรงิรอบตวัเขา จนกว่าเขาจะไปถงึธรณีประตูแห่งความ
เชื่อ  •  ผูท้ีต่ดัสนิใจขา้มผ่านธรณีประตูนัน้ไป พวกเขาต้องไดร้บัการเสนอแนะวธิกีารทีจ่ าเป็นเพื่อจะเพิม่พูน
ประสบการณ์ความเชื่อใหล้กึซึง้มากขึน้” [36]  •  
 

29.  นอกเหนือจากการเป็นประจกัษ์พยานแล้ว ควำมรูเ้ป็นส่วนประกอบดา้นการศกึษาที่ส าคญัอกี
ประการหนึ่งของโรงเรยีน  •  โรงเรยีนมภีารกจิส าคญัในการน าผู้คนใหไ้ดส้มัผสักบัมรดกทางวฒันธรรมและ
วทิยาศาสตรอ์นัอุดม เตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้มส าหรบังานอาชพีและสง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั  
•  เมื่อต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องและการแพร่กระจายของวฒันธรรมดจิทิลั  
ความเชี่ยวชาญทางวชิาชพีต้องได้รบัการสนับสนุนโดยจดัให้มกีารฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ ตลอดชวีติเพื่อที่จะ
ตอบสนองต่อความตอ้งการตามยุคสมยั โดย “ไม่สูญเสยีบูรณาการระหว่างความเชื่อ วฒันธรรมและชวีติ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคญัของพนัธกจิด้านการศกึษา” [37]  •  ความรูต้้องไดร้บัการสนับสนุนโดยอาศยักำรหล่อหลอม
อบรมถำวรที่เชื่อใจได ้ซึ่งจะท าให้ครูและผู้บรหิารโรงเรยีนมคีุณลกัษณะทีส่ าคญัของ “ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ คิดค้น และสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้อันจะก่อให้เกิดโอกาสต่างๆ มากมาย ”  รวมถึง  
“การเคารพต่อความแตกต่างทางสติปัญญาของนักเรยีนและน าทางพวกเขาไปสู่การเรยีนรู้ที่ส าคญัและ
ลกึซึ้ง” [38]  •  การร่วมเดินทางไปกบันักเรยีนในการรู้จกักบัตนเอง เขา้ใจถงึความถนัดในการเรยีนรู้และ
สมรรถภาพภายในของพวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตัดสินใจเลือกในชีวิตอย่างมีสติเป็นเรื่องที่มี
ความส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั  •  
 

30.  โรงเรยีนคาทอลกิเป็นองคก์รของพระศาสนจกัร  •  ดว้ยเหตุนี้โรงเรยีนคาทอลกิจงึ “เขา้มสี่วน
ร่วมในพนัธกจิเผยแผ่ธรรมของพระศาสนจกัรและ [แสดงให้เหน็ถงึ] สภาพแวดลอ้มพเิศษซึ่งเอื้ออ านวยต่อ
การจัดการศึกษาแบบคริสต์ ” [39]  •  นอกจากนี้พระศาสนจักรยังค านึงว่าการเสวนาเป็นมิติซึ่งเป็น
องค์ประกอบของพระศาสนจกัร โดยเหตุที่พระศาสนจกัรนัน้หยัง่รากอย่างเหมาะสมในพลวตัแห่งพระตรี
เอกภาพในการเสวนา ไดแ้ก่การเสวนาระหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์และการเสวนาระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเอง  •  
ด้วยธรรมชาติของพระศาสนจกัร โรงเรียนคาทอลิกจึงมีปัจจยัร่วมกันที่ประกอบขึ้นเป็นอัตลักษณ์ของ
โรงเรยีนคาทอลกิ  •  ดงันัน้ โรงเรยีนคาทอลกิตอ้ง “ฝึกฝน ‘ไวยากรณ์แห่งการเสวนา’ ไม่ใช่ในแงข่องเทคนิค
วธิลีดั แต่เป็นวถิีทางอนัลกึซึ้งที่จะเชื่อมสมัพนัธ์กบัผู้อื่น” [40]  •  การเสวนาประกอบขึ้นจากการใส่ใจกบั 
อตัลกัษณ์ของตนเองพรอัมกบัความเขา้ใจในอตัลกัษณ์ของผูอ้ื่นและการเคารพต่อความแตกต่างหลากหลาย  
•  โดยวถิทีางนี้ โรงเรยีนคาทอลกิจงึกลายเป็น “ชุมชนทางการศกึษาซึ่งมนุษยส์ามารถแสดงออกดว้ยความ
เป็นตวัของตวัเองและเตบิโตขึ้นในความเป็นมนุษย์ของเขาหรอืเธอ ในกระบวนการเสวนาอย่างมเีหตุมผีล 
การมปีฏิสมัพนัธ์อย่างสร้างสรรค์ การด าเนินชวีติด้วยความเพยีรทน เข้าใจถงึมุมมองที่แตกต่างและสร้าง
ความไวว้างใจในบรรยากาศสมคัรสมานกลมเกลยีวกนัอย่างแทจ้รงิ  •  โรงเรยีนในลกัษณะน้ีเป็นชุมชนดา้น
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การศกึษาทีแ่ทจ้รงิ เป็นสถานทีด่ าเนินชวีติร่วมกนัดว้ยความปรองดอง” [41]  •  พระสนัตะปาปาฟรงัซิสได้
เสนอแนวปฏบิตัิพื้นฐาน 3 ประการเพื่อช่วยในการเสวนาได้แก่ “หน้ำทีใ่นกำรให้ควำมเคำรพต่ออตัลกัษณ์
ของตนเองและผูอ้ืน่ ควำมกลำ้หำญทีจ่ะยอมรบัควำมแตกต่ำงและควำมจรงิใจของควำมตัง้ใจ”  •  หน้ำทีใ่น
กำรให้ควำมเคำรพต่ออตัลกัษณ์ของตนเองและผู้อืน่ เพราะการเสวนาที่แท้จรงิไม่อาจสร้างขึ้นจากความ
คลุมเคลือหรอืการสละประโยชน์บางอย่างเพื่อเพียงเพื่อเอาอกเอาใจผู้อื่น  •  ควำมกล้ำหำญทีจ่ะยอมรบั
ควำมแตกต่ำง เพราะเราไม่ควรมองและปฏบิตัติ่อผู้ที่แตกต่างจากเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านวฒันธรรมหรอืด้าน
ศาสนาเหมอืนกบัเป็นศตัร ูแต่ควรจะต้อนรบัพวกเขาเหมอืนกบัเพื่อนร่วมเดนิทาง ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าความ
ดงีามของแต่ละคนอยู่ในความดงีามของทุกคน  •  ควำมจรงิใจของควำมตัง้ใจ เพราะในการเสวนาซึ่งเป็น
การแสดงออกทางมนุษยธรรมอย่างแทจ้รงิของเรา ไม่ใช่กลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุถงึเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แต่เป็นหนทางไปสู่ความจรงิ อนัเป็นหนทางที่ควรค่าแก่การด าเนินต่อไปด้วยความอดทนเพื่อที่จะเปลี่ยน
การแขง่ขนัใหก้ลบัเป็นการร่วมมอืกนั” [42]  •  
 
การศึกษาทีก้่าวไปข้างหน้า 
 

31. ในการเผชญิกบัความทา้ทายร่วมสมยั พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรงตระหนักถงึคุณค่าส าคญัของ
การศกึษาซึ่งสะท้อนถงึการสงัคายนาวาตกินัครัง้ที่สอง  •  นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานอภบิาลที่มขีอบเขต
กวา้งขวางเพื่อ “พระศาสนจกัรทีก่า้วไปขา้งหน้า” “ยนืหยดัเคยีงขา้งประชาชนในทุกก้าวย่างบนเสน้ทาง” ท า
ให้รบัรูไ้ด้ถงึการด ารงอยู่ของพระศาสนจกัรในการศกึษา “ซึ่งสอนการคดิเชงิวพิากษ์และส่งเสรมิการพฒันา
คุณค่าทางศลีธรรมที่มวีุฒภิาวะ [43]  •  ด้วยความหลงใหลในการศึกษา พระสนัตะปาปาทรงเรยีกร้องให้
สนใจกบัปัจจยัพืน้ฐานบางประการ  •  
 
กำรศกึษำทีเ่ป็น “กระบวน” (Movement) 
 

32.  การศกึษาประกอบด้วยหลากหลาย “กระบวน” ของส าเนียงจงัหวะทีส่อดประสานกลมกลนืกนั  
•  ก่อนอื่นใดทัง้หมด การศกึษาเริม่ต้นดว้ย “กระบวนหมู่คณะ” (Team Movement)  •  ทุกคนร่วมมอืท างาน
ตามพรสวรรค์และความรบัผิดชอบส่วนตัว ต่างมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมอบรมชนรุ่นใหม่และสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  •  ในขณะเดยีวกนั การศกึษากป็ลดปล่อย “กระบวนนิเวศ” (Ecological Movement) 
เพราะการศึกษามสี่วนช่วยในการฟ้ืนฟูระดบัความสมดุลที่แตกต่างกนั ได้แก่ สมดุลภายในของตวัเราเอง 
ความเป็นเอกภาพกบัคนอื่นๆ สมดุลตามธรรมชาตกิบัสิง่สร้างทัง้มวล สมดุลทางจติวญิญาณกบัพระเจา้  •  
การศกึษายงัก่อใหเ้กดิ “กระบวนรวมส่วน” (Inclusive Movement) ซึง่มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่  •  การรวม
สว่นเขา้ดว้ยกนั ซึง่ “เป็นส่วนส าคญัของขา่วดแีห่งการไถ่กู้ใหร้อดพน้ของครสิตศ์าสนา” [44] ไม่ไดเ้ป็นเพยีง
แค่คุณสมบัติหนึ่งของการศึกษา แต่ยังเป็นวิธีที่การศึกษาสามารถชักน าให้ผู้ถูกกีดกันและผู้อ่อนแอ
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เปราะบางเขา้มาใกล้ชดิมากขึ้น  •  โดยผ่านทางสิง่นี้ การศกึษาจงึทะนุถนอมฟูมฟัก “กระบวนสร้างสนัติ” 
(Peacemaking Movement) ซึง่สรา้งความสมคัรสมานกลมเกลยีวและสนัต ิ[45]  •  
 
พนัธสญัญำระดบัโลกเรือ่งกำรศกึษำ 
 

33.  กระบวนเหล่านี้มาบรรจบกนัเพื่อตอบโต้กบัภำวะฉุกเฉินทำงกำรศกึษำทีแ่พร่กระจายอยู่ทัว่ไป 
[46]  •  โดยส่วนใหญ่แลว้ ภาวะฉุกเฉินดงักล่าวเกดิขึน้จากการแตกสลายของ “พนัธสญัญาทางการศกึษา” 
ระหว่างสถาบนั ครอบครวัและปัจเจกบุคคล  •  ความตงึเครยีดเหล่านี้ยงัสะทอ้นถงึวกิฤตดา้นความสมัพนัธ์
และการสื่อสารระหว่างคนแต่ละรุ่น และการแตกแยกเป็นเศษเสีย้วของสงัคมซึ่งเหน็ไดช้ดัยิง่ขึ้นจากสภาพ
การใหค้วามส าคญักบัการเมนิเฉย  •  ในบรบิทของความเปลีย่นแปลงแห่งยุคนี้ พระสนัตะปาปาฟรงัซสิทรง
เสนอ “พนัธสญัญาระดบัโลกเรื่องการศกึษา” ทีส่ามารถตอบสนองต่อ “การเปลีย่นแปลงในปัจจุบนั ซึ่งไม่ได้
เป็นเพยีงดา้นวฒันธรรมเท่านัน้ แต่ยงัเป็นดา้นมานุษยวทิยาอกีด้วย โดยสรา้งความหมายใหม่ขณะทีล่ะทิ้ง
กระบวนทศัน์ดัง้เดมิไปโดยขาดการคดัสรรเลอืกเฟ้น” [47]  •  
 

34. แนวทางของพนัธสญัญาระดบัโลกเรื่องการศกึษามแีนวโน้มจะสนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ทีแ่ทจ้รงิ มชีวีติ และเป็นพีเ่ป็นน้องกนั  •  ดว้ยแนวทางนี้ เราจงึเริม่ด าเนินการตามแผนงานระยะยาว
ในการหล่อหลอมอบรมผูค้นที่เตม็ใจอุทศิตนใหบ้รกิารดา้นการศกึษาแก่ชุมชนของพวกเขา  •  วธิกีารสอนที่
เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการเป็นประจักษ์พยาน ความรู้และการเสวนา เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลีย่นแปลงส่วนตวั สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  •  ดว้ยเหตุนี้เอง “เราจงึจ าเป็นต้องมพีนัธสญัญำเรือ่งกำรศกึษำ
ในระดับที่กว้างขวางขึ้น  ซึ่งสามารถไม่เพียงแค่ให้ความรู้ทางเทคนิค  แต่ยังให้สิ่งที่ เหนือไปกว่า 
สิง่อื่นใดคอืสตปัิญญาของมนุษย์และจติวญิญาณ บนพื้นฐานของความยุตธิรรม” และความประพฤตเิป่ียม
ดว้ยคุณธรรม “ทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ” [48]  •  
 

35. ลกัษณะที่เป็นรูปธรรมของพนัธสญัญาระดบัโลกเรื่องการศึกษายงัแสดงออกผ่านทางการให้
ความร่วมมอืดว้ยความสมคัรสมานกลมเกลยีวกนั  •  สิง่นี้เกดิขึ้นได้จากจติส านึกอย่างลกึซึ้งต่อการมสี่วน
ร่วมในรปูแบบของ “เวททีีเ่ปิดโอกาสใหทุ้กคนเขา้มสี่วนร่วมอย่างกระตอืรอืรน้ในภารกจิดา้นการศกึษานี้ แต่
ละคนมาจากสถานการณ์และความรบัผดิชอบเฉพาะของตนเอง” [49]  •  ค าเชญินี้มคีุณค่ายิง่ใหญ่ส าหรบั
ครอบครวัทางศาสนาที่มีพระคุณพิเศษด้านการศึกษา ซึ่งได้มอบชีวิตให้กับสถาบันการศึกษาและการ
ฝึกอบรมจ านวนมากมายตลอดหลายยุคหลายสมยัที่ผ่านมา  •  สถานการณ์อนัยากล าบากซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเรยีก สามารถเปลีย่นเป็นโอกาสในการท างานร่วมกนั แบ่งปันประสบการณ์และเปิดใจยอมรบัซึ่ง
กนัและกนั  •  ดว้ยวธินีี้ เราจะไม่ละสายตาไปจากเป้าหมายร่วมกนั และใช้พลงัในทางบวกไปโดยเสยีเปล่า 
ท าใหส้ามารถ “ปรบัความตอ้งการและความทา้ทายของในแต่ละช่วงเวลาและสถานที”่ [50]  •  
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กำรใหก้ำรศกึษำแก่วฒันธรรมควำมใสใ่จ 
 

36.  ความสามารถในการปรับตัวนี้ ค้นพบเหตุผลส ำคัญของกำรด ำรงอยู่ (rai·son d'ê·tre) ใน
วฒันธรรมการดูแลเอาใจใส่  •  ความสามารถนี้ถือก าเนิดขึ้นภายใน “ครอบครวั ซึ่งเป็นแก่นกลางตาม
ธรรมชาติและโดยพื้นฐานของสงัคม ซึ่งเป็นที่ที่เราเรยีนรู้การด าเนินชีวติและมคีวามสมัพนัธ์กบัผู้อื่นด้วย 
จติตารมณ์แห่งความเคารพซึ่งกนัและกนั” [51]  •  ความสมัพนัธ์ในครอบครวัขยายไปสู่สถาบนัการศกึษา 
ซึ่งถูกเรยีกรอ้งให้ “ส่งต่อระบบคุณค่า (System of Values) บนพื้นฐานของการเคารพในศกัดิศ์รขีองแต่ละ
บุคคล ภาษา ชาตพินัธุ ์ชุมชน ศาสนาและประชากร ตลอดจนสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีเ่กดิขึน้จากการยอมรบันัน้  •  
การศกึษาเป็นหนึ่งในเสาหลกัของสงัคมที่มคีวามยุตธิรรมและภราดรภาพมากขึ้น” [52]  •  วฒันธรรมดูแล
เอาใจใส่นี้กลายเป็นเขม็ทศิในระดบัทอ้งถิน่และระดบันานาชาตใินการหล่อหลอมอบรมบุคคลผูอุ้ทศิตนที่รบั
ฟังอย่างอดทน เสวนาอย่างสร้างสรรค์ และเข้าใจซึ่งกันและกัน [53]  •  ด้วยวิธีนี้  เราจึงสามารถสร้าง 
“สายใยแห่งความสมัพนัธเ์พือ่ประโยชน์ของมนุษยชาตทิีส่ามารถพดูภาษาแห่งภราดรภาพได”้ [54]  •  
 
 

บทท่ี 2 
ผู้รบัผิดชอบในการส่งเสริมและตรวจสอบอตัลกัษณ์คาทอลิก 

 
37. พนัธกจิดา้นการศกึษาจะด าเนินไปภายใตจ้ติตารมณ์แห่งความร่วมมอืกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ ทัง้

นักเรยีน พ่อแม่ ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูบ้รหิารโรงเรยีน ซึ่งประกอบขึ้นเป็นชุมชนการศกึษา [55]  
•  ฝ่ายต่างๆ เหล่านี้และฝ่ายอื่นๆ ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบ ซึ่งท างานส่งเสรมิและตรวจสอบแผนงานทางการ
ศกึษาทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากค าสอนดา้นการศกึษาของพระศาสนจกัร ด าเนินการตามล าดบัในระดบัต่างๆ 
ทัง้ในระดบัของโรงเรยีนเอง ในระดบัของการรเิริม่ด้วยพระพรพเิศษจากหมู่ประชากรของพระเจา้ ในระดบั
ของการปกครองตามล าดบัขัน้ของพระศาสนจกัร  •  
 
ชุมชนโรงเรียนทีใ่ห้ความรู้ 
 
สมำชกิของชุมชนโรงเรยีน 
 

38. ชุมชนโรงเรยีนทัง้หมดมหีน้าที่รบัผดิชอบด าเนินแผนงานการศึกษาคาทอลิกของโรงเรยีนให้
เกดิผลเพื่อแสดงให้เหน็ถงึลกัษณะความเป็นพระศาสนจกัร (Ecclesiality) และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
พระศาสนจกัร  • “ด้วยความจรงิที่ว่า สมาชิกทุกคนในชุมชนโรงเรยีนมวีิสยัทศัน์แบบครสิต์นี้ร่วมกันใน
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วถิทีางของแต่ละคน ท าใหโ้รงเรยีนมคีวามเป็น ‘คาทอลกิ’ หลกัการของพระวรสารเช่นน้ีกลายมาเป็นบรรทดั
ฐานของการศกึษา เพราะโรงเรยีนมหีลกัการเช่นนี้เป็นแรงบนัดาลใจจากภายใน และเป็นเป้าหมายสุดทา้ย ” 
[57]  •  
 

39. ทุกคนมภีาระหน้าทีต่้องส านึก เคารพและเป็นประจกัษ์พยานถงึอตัลกัษณ์คาทอลกิของโรงเรยีน 
ซึ่งก าหนดไว้เป็นทางการในแผนงานการศึกษา  •  สิ่งนี้ยงัเป็นความรบัผิดชอบของครูอาจารย์ผู้สอน 
บุคลากรทางการศกึษาอื่น รวมถงึนกัเรยีนและครอบครวัของพวกเขา  •  ในช่วงเวลาของการสมคัรเขา้เรยีน 
พอ่แม่และนกัเรยีนตอ้งไดร้บัรูถ้งึแผนงานการศกึษาของโรงเรยีนคาทอลกิ [58]  •  
 

40. ชุมชนการศกึษามหีน้าที่ใหค้วามเคารพต่อชวีติ ศกัดิศ์รแีละเสรภีาพของนักเรยีนและสมาชกิคน
อื่นๆ ของโรงเรยีน รวมถงึ พฒันาวธิปีฏบิตัทิัง้หมดทีจ่ าเป็นต่อการสนับสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ยาวแ์ละ
ผูอ้่อนแอทีสุ่ด  •  อนัทีจ่รงิแลว้ ชุมชนการศกึษาเป็นหนึ่งในส่วนประกอบทัง้ครบของอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน
คาทอลกิเพื่อพฒันาหลกัการและคุณค่าของการปกป้องคุม้ครองนักเรยีนและสมาชกิอื่นๆ โดยมบีทลงโทษที่
เป็นไปตามการล่วงละเมดิและการกระท าผดิ และใช้บงัคบัตามกฎหมายของพระศาสนจกัรและกฎหมาย
บา้นเมอืงโดยเคร่งครดั [59]  •  
 
นกัเรยีนและพอ่แม่ 
 

41. นักเรยีน คอืผู้เข้าร่วมในกระบวนการศึกษาด้วยความกระตอืรอืร้น  •  เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น 
พวกเขาจะกลายเป็นตัวหลกัในการจดัการศึกษาเพื่อตัวเองมากขึ้น  •  ดงันัน้ นอกจากพวกเขาจะต้อง
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามแผนงานการศกึษาทีน่ าเสนอโดยครูผูม้คีวามสามารถทางวทิยาศาสตร ์พวกเขา
ยงัต้องได้รบัการชี้ทางให้มองขา้มพ้นขอบเขตอนัจ ากดัของความเป็นจรงิของมนุษย์ออกไป   [60]  •  อนัที่
จริง โรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียนช่วยให้  “นักเรียนประสบความส าเร็จ […] โดยอาศัยการบูรณาการ
วฒันธรรมเขา้กบัความเชื่อ” [61]  •    •   
 

42. บุคคลแรกที่ต้องรบัผดิชอบต่อการศกึษาคอืพ่อแม่ ซึ่งมสีทิธโิดยธรรมชาตแิละมภีาระหน้าทีใ่น
การให้การศกึษาแก่บุตรของตน  •  พวกเขามสีทิธทิี่จะเลอืกวธิกีารและสถาบนัทีพ่วกเขาสามารถเลอืกสรร
เพือ่ใหก้ารศกึษาแบบคาทอลกิแก่บุตรของพวกเขา (เทยีบ can. 793 § 1 CIC และ can. 627 § 2 CCEO)  •  
พอ่แม่ยงัมพีนัธะผกูพนัตามภาระหน้าทีใ่นการจดัการใหบุ้ตรไดร้บัการศกึษาแบบคาทอลกิ  •  
 

43. ในประเดน็นี้ โรงเรยีนจงึใหค้วามช่วยเหลอืเบือ้งตน้แก่พ่อแม่ในการท าหน้าทีด่า้นการศกึษาของ
พวกเขา (เทยีบ can. 796 § 1 CIC and can. 631 § 1 CCEO)  •  แมว้่าพ่อแม่จะมอีสิระในการมอบหมาย
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ให้โรงเรยีนที่พวกเขาเลือกจดัการศกึษาให้แก่บุตรของพวกเขา (เทียบ can. 797 CIC และ can. 627 § 3 
CCEO) พระศาสนจกัรแนะน าให้สตับุรุษทุกคนสนับสนุนโรงเรยีนคาทอลกิ และให้ความช่วยเหลอืในการ
จดัตัง้และบ ารุงรกัษาโรงเรยีนคาทอลกิตามความสามารถของพวกเขา (เทยีบ can. 800 § 2 CIC และ can. 
631 § 1 CCEO)  •  
 

44.  พ่อแม่จ าเป็นต้องร่วมมือกับครูอย่างใกล้ชิด เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ
เกี่ยวกบัชุมชนการศกึษาและบุตรของตน และร่วมในการประชุมของโรงเรยีนและของสมาคม (เทยีบ can. 
796 § 2 CIC and can. 631 § 1 CCEO)  •  ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่จงึไม่เพยีงแค่ปฏบิตัหิน้าที่ตามกระแสเรยีก
ด้านการศึกษาของพวกเขาให้ส าเรจ็ลุล่วงไป แต่ยงัมสี่วนสนับสนุนการศึกษาด้วยความเชื่อมัน่ส่วนตวัใน
แผนงานการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของโรงเรยีนคาทอลกิ  •  
 
ครแูละบุคลำกรโรงเรยีน 
 

45. ในบรรดาสมาชิกของชุมชนโรงเรยีน ครูมคีวามโดดเด่นเพราะมหีน้าที่ความรบัผดิชอบพเิศษ
ดา้นการศกึษา  •  โดยอาศยัทกัษะดา้นวธิกีารสอน และการเป็นประจกัษ์พยานดว้ยชวีติ ครูจงึท าใหแ้ผนการ
หล่อหลอมอบรมของโรงเรยีนคาทอลกิเป็นจรงิได ้(เทยีบ can. 145 CIC และ can. 936 §§ 1 และ 2 CCEO)  
•  อนัทีจ่รงิ ในโรงเรยีนคาทอลกินัน้ การใหบ้รกิารของครเูป็นกจิวตัรและหน้าทีด่า้นพระศาสนจกัร  •  
 

46. ตามหลกัค าสอนของพระศาสนจกัร โรงเรยีนจงึจ าเป็นตอ้งตคีวามและก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
สรรหาครู  •  หลกัการนี้ยงัใช้กบัการสรรหาทัง้หมด รวมถึงบุคลากรด้านการจดัการ  •  ดงันัน้ หน่วยงาน
บรหิารที่เกี่ยวข้องจึงต้องแจ้งแก่ผู้คาดหวงัจะได้รบัการเลือกสรรถึงอตัลกัษณ์คาทอลิกของโรงเรยีนและ
ผลลพัธ์ทีต่ามมา รวมถงึความรบัผดิชอบของพวกเขาในการส่งเสรมิอตัลกัษณ์นัน้  •  หากผูท้ีไ่ดร้บัเลอืกสรร
ไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของโรงเรยีนคาทอลกิและการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพระศาสนจกัร โรงเรยีนต้อง
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่จ าเป็น  •  การเลิกจ้างอาจเป็นมาตรการหนึ่งด้วยก็ได้ โดยต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ทัง้หมดเป็นกรณีๆ ไป  •   
 

47. ในการหล่อหลอมอบรมเดก็และเยาวชน [62] ครตู้องมคีวามโดดเด่นในหลกัค าสอนทีถู่กต้องและ
มชีวีติที่มคีุณธรรม (เทยีบ can. 803 § 2 CIC และ can. 639 CCEO)  •  ครูและบุคลากรด้านการจดัการที่
ถอืเชื่อในครสิต์ศาสนานิกายอื่น ชุมชนของพระศาสนจกัรอื่นหรอืศาสนาอื่น รวมถงึผูไ้ม่ถอืเชื่อในศาสนาใด 
มภีาระหน้าทีท่ีต่้องยอมรบัและใหค้วามเคารพต่อคุณลกัษณะแบบคาทอลกิของโรงเรยีนตัง้แต่วนิาทแีรกของ
การเข้าท างานในโรงเรยีน  •  อย่างไรก็ตาม เราพงึระลึกไว้เสมอว่าการมกีลุ่มครูคาทอลิกที่โดดเด่นย่อม
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สามารถรบัประกันถึงความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงานการศึกษาที่พัฒนาโดยสอดคล้องกับ 
อตัลกัษณ์คาทอลกิของโรงเรยีน  •  
 
ผูน้ ำในโรงเรยีน 
 

48. บทบาทด้านการศึกษาของครูมีความเกี่ยวโยงกับบทบาทของผู้น าในโรงเรียน  •  “ผู้น าใน
โรงเรยีนเป็นมากกว่าผู้จดัการขององค์กร  •  พวกเขาเป็นผู้น าด้านการศกึษาที่แท้จรงิเมื่อพวกเขาเป็นคน
แรกที่รบัหน้าที่ความรบัผิดชอบนี้  ซึ่งเป็นพันธกิจของพระศาสนจกัรและงานอภิบาล ซึ่งหยัง่รากลึกใน
ความสมัพนัธก์บัผูอ้ภบิาลของพระศาสนจกัร” [63]  •  
 

49. ตามบรรทดัฐานดา้นกฎหมายพระศาสนจกัรเกี่ยวกบัโรงเรยีนคาทอลกิ ผูน้ าในโรงเรยีนมหีน้าที่
รบัผดิชอบในการให้ความร่วมมอืกบัชุมชนโรงเรยีนทัง้มวลและในการเสวนาอย่างใกล้ชดิกบัผู้อภบิาลของ
พระศาสนจกัร  •  ทัง้นี้เพื่อให้แนวทางปฏิบตัเิกี่ยวกบัพนัธกจิด้านการศึกษาของโรงเรยีนร่วมกบัแผนงาน
การศึกษาอย่างเป็นทางการให้กระจ่างชดัยิง่ขึ้น [64]  •  โดยแท้จรงิแล้ว ทุกการกระท าที่เป็นทางการของ
โรงเรยีนต้องสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์คาทอลกิของโรงเรยีน ในขณะทีใ่ห้ความเคารพอย่างเตม็ที่ต่ออสิรภาพ
ของมโนธรรมของแต่ละคน [65]  •  หลักการนี้ยังใช้กับหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่ง “เป็นวิธีการที่ชุมชน
โรงเรยีนแสดงออกถงึเป้าหมายและวตัถุประสงค์โดยชดัแจง้ รวมถงึเนื้อหาของการเรยีนการสอนและวิธกีาร
สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ  •  เราจะเหน็ถงึอตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมและวธิกีารสอนของโรงเรยีนได้อย่าง
เด่นชดัจากหลกัสตูรน้ีเอง” [66]  •  
 

50.  ความรบัผดิชอบเพิ่มเติมของผู้น าในโรงเรยีนคอืการส่งเสรมิและการปกป้องความผูกพนักบั
ชุมชนคาทอลกิ ซึ่งเกดิขึน้ไดโ้ดยอาศยัความเป็นหนึ่งเดยีวกบัฐานันดรต่างๆ ของพระศาสนจกัร  •  แทจ้รงิ
แลว้ “ลกัษณะทางพระศาสนจกัรของโรงเรยีนคาทอลกิ ซึ่งจารกึอยู่ในใจกลางทีสุ่ดของอตัลกัษณ์ในฐานะของ
โรงเรยีนเป็นเหตุผลของ ‘การเชื่อมโยงทางสถาบนัที่โรงเรยีนมตี่อฐานันดรต่างๆ ของพระศาสนจกัร ซึ่ง
รบัประกนัว่าการสอนและการจดัการศกึษามพีื้นฐานมาจากหลกัการของความเชื่อคาทอลิก และได้รบัการ
เผยแผ่โดยครูตามหลกัค าสอนที่ถูกต้องและชีวติที่มคีุณธรรม’” (เทียบ can. 803 CIC; can. 632 และ 639 
CCEO) [67]  •  
 

51. ดงันัน้ ผู้น าในโรงเรยีนจงึมสีทิธแิละหน้าที่เขา้ไปแทรกแซงด้วยวธิีการที่เหมาะสม จ าเป็นและ
เพยีงพอเสมอ เมื่อครูหรอืนกัเรยีนไม่ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดโดยบทบญัญตัทิัว่ไป และบทบญัญตัิ
โดยเฉพาะและเหมาะสมของโรงเรยีนคาทอลกิ  •  
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พระพรพิเศษด้านการศึกษาในพระศาสนจกัร 
 
กำรแสดงออกทำงสถำบนัของพระพรพเิศษ 
 

52. ในประวตัศิาสตรข์องพระศาสนจกัร สภาพความเป็นจรงิที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนให้
จดัตัง้โรงเรยีนคาทอลกิขึน้  •  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถาบนันักบวชและชุมนุมของผูเ้ผยแผ่ธรรมต่างๆ ซึ่ง
ได้รบัแรงบันดาลใจจากผู้ก่อตัง้ บรรดานักบวชได้ก่อตัง้โรงเรียนคาทอลิกและยังคงปฏิบัติงานอย่างมี
ประสทิธภิาพในดา้นการศกึษา  •  
 

53. เมื่อเรว็ๆ นี้ โดยอาศยัพระหรรษทานศกัดิส์ทิธกิร รวมถงึบรรดาฆราวาส ทัง้โดยสว่นตวัและการ
รวมกลุ่มเป็นสมาคม ไม่ว่าจะเป็นส่วนตวั (เทียบ can. 321-329 CIC และ can. 573 § 2 CCEO) หรอืโดย
ส่วนรวม (เทียบ can. 312-320 CIC และ can. 573-583 CCEO) ได้ริเริ่มและบริหารจัดการโรงเรียน
คาทอลิก  •  นอกจากนี้ยงัมีสถาบันโรงเรยีนที่จดัตัง้และบรหิารจดัการร่วมกนัโดยฆราวาส นักบวชและ
พระสงฆ์  •  พระจติของพระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะประทานพระพรต่างๆ แก่พระศาสนจกัรและดลใจให้เกิด
กระแสเรยีกกบัประชากรของพระเจา้ในการเผยแผ่ธรรมดว้ยการจดัการศกึษาแก่เดก็และเยาวชน  •  
 
นิยำมของโรงเรยีน “คำทอลกิ” 
 

54. การเผยแผ่ธรรมของฆราวาส นักบวชและพระสงฆ์ ในโรงเรียนเป็นการเผยแผ่ธรรมของ 
พระศาสนจกัรอย่างแท้จรงิ  •  การด าเนินการของโรงเรยีนเป็นบรกิารที่ต้องมคีวามสามคัคีและเป็นหนึ่ง
เดยีวกบัพระศาสนจกัรเพือ่ท าใหเ้หน็ชดัเจนถงึความเป็น “คาทอลกิ”ของโรงเรยีนในทุกระดบั ตัง้แต่ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนจนถงึผูน้ าในโรงเรยีนและครู  •  
 

55. ความสามคัคแีละความเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระศาสนจกัรมอียู่โดยพฤตนิัยเมื่อโรงเรยีนอยู่ภายใต้
การบรหิารจดัการของนิตบิุคคลสาธารณะ ตวัอย่างเช่นในกรณีของสถาบนัของนักบวช เพราะฉะนัน้โดยทาง
กฎหมายนัน้เอง โรงเรยีนจงึถอืเป็น “โรงเรยีนคาทอลกิ” (เทยีบ can. 803 § 1 CIC)  •  
 

56. เมื่อโรงเรยีนอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของฆรำวำสเป็นกำรสว่นตวัหรอืโดยสมาคมเอกชนของ
ฆราวาส การจะถูกก าหนดให้เป็น “โรงเรยีนคาทอลกิ” โรงเรยีนจะต้องได้รบัการยอมรบัจากหน่วยงานของ
พระศาสนจกัร นัน่คอื ผู้มอี านาจตามกฎหมายได้แก่ พระสงัฆราชในสงัฆมณฑล/เขตปกครอง (Eparchy) 
ประธานพระสงัฆราช (Patriarch) อคัรสงัฆราชชัน้ผู้ใหญ่ (Major Archbishop) และพระสงัฆราชมหานคร 
(Metropolitan) ของพระศาสนจกัรในมหานคร หรอืโดยสนัตะส านัก (Holy See) (เทยีบ can. 803 § 1;3 CIC 
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และ can. 632 CCEO)  •  การเผยแผ่ศาสนาโดยฆราวาสในทุกกรณีต้องปฏิบัติโดยสอดคล้องเป็นหนึ่ง
เดยีวกบัพระศาสนจกัรเสมอ โดยต้องแสดงให้เหน็เด่นชดัถงึสายสมัพนัธ์แห่งการประกาศยนืยนัความเชื่อ 
ศลีศกัดิส์ทิธิ ์และการปกครองของพระศาสนจกัร (เทยีบ can. 205 CIC และ can. 8 CCEO)  •  ดงันัน้ การ
เผยแผ่ธรรมดา้นการศกึษาซึ่งได้รบัแรงบนัดาลใจแบบครสิต์ในทุกกรณีจงึจ าเป็นต้องไดร้บัการยอมรบัอย่าง
เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่มีอ านาจของพระศาสนจกัร  •  ด้วยวธิีนี้ สตับุรุษจึงได้รบัการรบัประกนัว่า
โรงเรยีนทีพ่วกเขาเลอืกจะจดัการศกึษาแบบคาทอลกิ (เทยีบ canons 794 § 2; 800 § 2 CIC และ canons 
628 § 2; 631 § 1 CCEO)  •  ในประเด็นนี้ canon 803 § 3 CIC และ canon 632 CCEO ยงัระบุว่า ไม่มี
สถาบนัใด แม้จะเป็นคาทอลกิจรงิๆ จะประกาศตนเป็น “โรงเรยีนคาทอลกิ” โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจาก
หน่วยงานทีม่อี านาจของพระศาสนจกัร  •  นอกจากนี้ canon 216 CIC และ canon 19 CCEO ยงัเตอืนเรา
ว่า ไม่มกีารรเิริม่ใดที่จะอ้างสถานะความเป็น “คาทอลกิ” ได้ หากไม่ได้รบัความยนิยอมจากหน่วยงานที่มี
อ านาจของพระศาสนจกัร  •  
 

57. เราควรเขา้ใจเกี่ยวกบัการเผยแผ่ธรรมด้านการศกึษาในแง่ที่ว่า นอกจากโรงเรยีนจะได้รบัการ
ยอมรบัอย่างเป็นทางการในฐานะทีเ่ป็นคาทอลกิ โรงเรยีนไม่อาจน าเสนอตวัเองเช่นนัน้เพือ่หลกีเลีย่งขัน้ตอน
ของการรบัรองอย่างเป็นทางการที่บัญญัติไว้ใน canon 803 CIC และ canon 632 CCEO  •  สิง่นี้จะเป็น
อุปสรรคในการตรวจสอบให้การด าเนินการของโรงเรยีนเป็นไปตามวตัถุประสงค์อย่างแท้จรงิ  •  ดงันัน้ 
พระสงัฆราชของสงัฆมณฑลหรอืเขตปกครองมหีน้าที่ด าเนินตามการริเ่ริม่ดงักล่าว และในกรณีของสถาบนั
คาทอลกิโดยพฤตนิัย และจะต้องเชญิใหส้มคัรเพื่อขอการรบัรอง ตวัอย่างเช่น การแสดงใหเ้หน็โดยทัว่ไปถงึ
ความเป็นหน่ึงเดยีวกบัพระศาสนจกัร  •  
 

58. ในกรณีของการใช้ค าว่า “คาทอลกิ” โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรอืมจุีดมุ่งหมายเพื่อให้ส าคญั
ผดิว่าโรงเรยีนเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระศาสนจกัร ถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของพระสงัฆราชของสงัฆมณฑลหรอื
เขตปกครองทีจ่ะไต่สวนกบัผูบ้รหิารและผูน้ าของโรงเรยีน และหลกัจากการตรวจสอบในแต่ละกรณีแลว้ จงึ
ระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหากพจิารณาว่าเหมาะสม ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมจุีดมุ่งหมายเพื่อ
เตอืนบรรดาสตับุรุษว่าโรงเรยีนนี้ไม่ใช่โรงเรยีนคาทอลกิทีพ่ระศาสนจกัรใหก้ารยอมรบัและแนะน า  •  
 
บริการของหน่วยงานของพระศาสนจกัร 
 
พระสงัฆรำชของสงัฆมณฑล/เขตปกครอง 
 

59. พระสังฆราชของสังฆมณฑลหรือเขตปกครอง มีบทบาทส าคัญในการไตร่ตรองแยกแยะ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ “คาทอลิก” ของโรงเรียน   •  ตามพระด ารัสของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 
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พระสงัฆราชเป็นบดิาและผูอ้ภบิาลของพระศาสนจกัรแห่งหนึ่งแห่งใดอย่างครบครนั  •  พระสงัฆราชมหีน้าที่
ไตร่ตรองแยกแยะและเคารพต่อพระคุณพเิศษของแต่ละคน อกีทัง้ ส่งเสรมิและประสานงานระหว่างพวกเขา 
[68]  •  ความสามารถในการจดัระเบยีบของพระคุณพเิศษอนัหลากหลายในพระศาสนจกัรแห่งใดแห่งหนึ่งจะ
แปลเป็นการกระท าเฉพาะบางอย่างจากหลายๆ อย่าง  •  
 

ก) การด าเนินการทีจ่ าเป็นในการไตร่ตรองแยกแยะและรบัรองสถาบนัการศกึษาทีจ่ดัตัง้โดยฆราวาส
อยู่ในดุลยพนิิจของพระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครอง (เทยีบ can. 803 § 1; 3 CIC และ can. 632 
CCEO) •  
 

ข) พระสังฆราชของสังฆมณฑล/เขตปกครอง Eparchy มีหน้าที่ในการไตร่ตรองแยกแยะและ
พจิารณาใหก้ารรบัรองพระคุณพเิศษของคณะเผยแผ่ธรรมดา้นการศกึษาในเรื่องเกี่ยวกบัการจดัตัง้นิตบิุคคล
สาธารณะตามสทิธขิองสงัฆมณฑลหรอืเขตปกครอง (เทยีบ can. 312 § 1, 3°; 313; 579; 634 § 1 CIC และ 
can. 575 § 1, 1°; 573 § 1; 423; 435; 506; 556 และ 566 CCEO) โดยที่โรงเรยีนที่บรหิารจดัการโดย 
คณะเผยแผ่ธรรมดงักล่าวถอืเป็น “โรงเรยีนคาทอลกิ” ตามทีก่ฎหมายก าหนด (เทยีบ can. 803 § 1 CIC)  •  
 

ค) กำรจดัตัง้โรงเรยีนคาทอลกิโดยสถาบนัของนักบวชหรอืคณะเผยแผ่ธรรมต้องไดร้บัควำมยนิยอม
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรจากพระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครอง ประธานพระสงัฆราช/หรอืผูไ้ดร้บัสทิธิ
ของพระสันตะปาปา (เทียบ  can. 801 CIC และ canons 437 § 2 ; 509 § 2 ; 556 ; 566 CCEO)  •  
นิติบุคคลสาธารณะอื่นที่ต้องการจดัตัง้โรงเรยีนคาทอลิกก็จ าเป็นต้องได้รบัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเช่นเดยีวกนั  •  
 

ง) พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองมสีทิธแิละหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลให้ทุกคนปฏบิตัติาม
บทบญัญตัทิัว่ไปและบทบญัญตัเิฉพาะเกีย่วกบัโรงเรยีนคาทอลกิ 
 

จ) พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองมสีทิธแิละหน้าทีใ่นกำรก ำหนดกฎเณฑเ์กี่ยวกบัการจดั
องค์กรโดยทัว่ไปของโรงเรยีนคาทอลกิในสงัฆมณฑลหรอืเขตปกครองของท่าน  •  หลกัเกณฑ์ซึ่งได้รบัแรง
บนัดาลใจจากหลกัค าสอนและธรรมวนิยัของพระศาสนจกัรเหล่านี้ ตอ้งเคารพต่ออ านาจปกครองตนเองในแง่
ทศิทางการด าเนินงานของโรงเรยีน และยงัใชไ้ดก้บัโรงเรยีนทีอ่ยู่ใตก้ารควบคุมของนิตบิุคคลสาธารณะ และ
เหนือสิ่งอื่นใดโดยคณะนักบวชอีกด้วย หรอืเมื่อโรงเรยีนดงักล่าวอยู่ภายใต้การบรหิารงานของฆราวาส 
(เทยีบ can. 806 § 1 CIC และ can. 638 § 1 CCEO)  •  ในกฎเกณฑเ์หล่านี้ พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/
เขตปกครองอาจบญัญตัใิหก้ฎระเบยีบหรอืหลกัสูตรของโรงเรยีนคาทอลกิต้องไดร้ับการอนุมตัจิากท่าน โดย
ค านึงถงึบทบญัญตัขิองกฎหมายบา้นเมอืง [69]  •  หากพระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองไดส้บืสวน
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จนแน่ใจว่าโรงเรยีนได้ฝ่าฝืนต่อหลกัค าสอนหรอืธรรมวนิัยของพระศาสนจกัร ท่านต้องเรยีกรอ้งใหผู้้บรหิาร
โรงเรียน เช่น อัคราธิการของคณะนักบวชซึ่งด าเนินงานโรงเรียน หรือคณะผู้บริหารโรงเรียนเองให้
ด าเนินการแก้ไขการกระท าผิดดังกล่าว   •  หากค าเตือนต่ออัคราธิการของคณะนักบวชไม่ได้ผล 
พระสงัฆราชอาจพจิารณาสัง่การตามอ านาจหน้าทีข่องท่านเอง (เทยีบ can. 683 § 2 CIC และ can. 415 § 
4 CCEO)  •  
 

ฉ) พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองมสีทิธแิละหน้าทีใ่นกำรเยีย่มโรงเรยีนคาทอลกิทัง้หมด
ในสงัฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน รวมถงึ โรงเรยีนทีจ่ดัตัง้และบรหิารงานโดยสถาบนันักบวชและชุมนุม
ของผู้เผยแผ่ธรรมหรอืสมาคมสาธารณะหรอืส่วนบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นสทิธขิองสงัฆมณฑล/เขตปกครอง 
ประธานพระสังฆราช  หรือสันตะส านัก (เทียบ can. 806 § 1 CIC และ can. 638 § 1 CCEO)  •  
พระสงัฆราชต้องเยีย่มโรงเรยีนอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกหา้ปีหรอื ถ้าท่านไม่อาจไปเยีย่มไดด้ว้ยตนเอง ท่าน
อาจมอบหมายให้ผู้ช่วยพระสงัฆราช หรอืผู้ช่วย หรอืหวัหน้าพระสงฆ์ทัว่ไป (Vicar general) หรอืหวัหน้า
พระสงฆ์ในเขตปกครอง (Episcopal vicar)/ผู้ช่วยพระสังฆราช (Protosyncellus) หรือหัวหน้าพระสงฆ ์
(Syncellus) หรอืพระสงฆท์่านอื่น (เทยีบ can. 396 § 1 CIC และ can. 205 § 1 CCEO)  •  ขอแนะน าให้ผู้
ได้รบัมอบหมายให้ไปเยี่ยมพาทัง้พระสงฆ์และฆราวาสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จรงิในด้านต่างๆ ของ
การศึกษาคาทอลิกร่วมคณะไปด้วย  •  การเยี่ยมควรค านึงถึงด้านต่างๆ ทัง้ {1} คุณภาพของหลักสูตร
เพื่อให้ “การสอนตามหลกัสูตรนัน้อย่างน้อยกม็คีวามโดดเด่นทางวชิาการเหมอืนกบัโรงเรยีนอื่นๆ ในพื้นที่
เดียวกัน (can. 806 § 2 CIC); {2} ความเป็นพระศาสนจักรของโรงเรยีนซึ่งแสดงออกให้เห็นประจกัษ์ใน
ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจกัรที่เฉพาะเจาะจงและที่เป็นสากล; {3} งานอภิบาลของโรงเรยีนและ
ความสมัพนัธก์บัวดัในทอ้งถิน่; {4} ความสอดคลอ้งของแผนงานการศกึษากบัหลกัค าสอนและธรรมวนิยัของ
พระศาสนจกัร; {5} การบรหิารทรพัย์สนิทางโลกของโรงเรยีน (เทียบ canons 305; 323; 325; 1276 § 1 
CIC และ canons 577 and 1022 § 1 CCEO)  •  การเยีย่มสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสามช่วงไดแ้ก่ ช่วงการ
เตรยีมการ ซึ่งผูเ้ยีย่มจะขอใหโ้รงเรยีนจดัท ารายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ช่วงหลงัการเยีย่มอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งผู้เยี่ยมจะบนัทึกในรายงานเกี่ยวกบัสถานการณ์และปัญหาที่พบจากการเยี่ยม และเสนอ
ข้อก าหนดหรือค าแนะน าต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของเขา และช่วงที่สาม ซึ่งโรงเรียนจะปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดหรอืค าแนะน าตามรายงานของผูเ้ยีย่ม  •  
 

ช) พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองมสีทิธแิละหน้าที่ในกำรดูแลโรงเรยีนคาทอลกิทัง้หมด
ในสงัฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน รวมถงึโรงเรยีนที่จดัตัง้และบรหิารงานโดยสถาบนันักบวชและชุมนุม
ของผู้เผยแผ่ธรรมหรอืสมาคมสาธารณะหรอืส่วนบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นสทิธขิองสงัฆมณฑล/เขตปกครอง 
ประธานพระสังฆราช หรือสันตะส านัก  (เทียบ can. 806 § 1 CIC และ 638 § 1 CCEO)  •  ถึงแม้ว่า
สถานภาพพเิศษของพระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองในการใช้สทิธเิพื่อเฝ้าระวงัในระหว่างการ



22 
 

เยี่ยมตามธรรมวินัย ท่านสามารถแทรกแซงได้ทุกเมื่อที่เห็นสมควร และท่านต้องกระท า เช่นนัน้เมื่อ
สถานการณ์ใดๆ จะส่งผลกระทบเสยีหายอยา่งรุนแรงต่ออตัลกัษณ์คาทอลกิของโรงเรยีนในสงัฆมณฑล/เขต
ปกครองของท่าน  •  หากพระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครอง ซึ่งมหีน้าที่รบัผดิชอบต่องานอภบิาล
ในสงัฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน ได้ตระหนักถงึข้อเทจ็จรงิที่โรงเรยีนสงักดัอยู่กบันิติบุคคลสาธารณะ
ตามสิทธิของสันตะส านัก/ประธานพระสงัฆราชได้ด าเนินการโดยขดัแย้งต่อหลักค าสอน ศีลธรรมหรือ
กฎหมายของพระศาสนจกัร ท่านต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการประสานงาน (Modorator) เพื่อให้
ด าเนินการแก้ไขข้อขดัแย้งดงักล่าว [70]  •  หากหน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบไม่ด าเนินการดงักล่าว 
พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองอาจอุทธรณ์ต่อสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิ บทบญัญตัขิอ้นี้
จะไม่มผีลกระทบต่อต่อภาระหน้าที่ของท่านในการด าเนินมาตรการโดยตรงในกรณีที่ร้ายแรงและเร่งด่วน
ทีสุ่ด  •   
 

ซ) พระสงัฆราชในท้องถิน่มสีทิธใินกำรแต่งตัง้หรอือย่างน้อยในกำรอนุมตัคิรูค ำสอน (Teachers of 
religion) ในสงัฆมณฑล/เขตปกครองของท่าน และในท านองเดยีวกนั หากมเีหตุผลจ าเป็นทางด้านศาสนา
หรอืศลีธรรม สามารถถอดถอนหรอืเรยีกรอ้งใหถ้อดถอนครูออกจากต าแหน่งได้ (เทยีบ can. 805 CIC และ 
can. 636 § 2 CCEO)  •  
 

ฌ) เนื่องจากครูทุกคนมสี่วนร่วมในพนัธกิจของพระศาสนจกัร พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล/เขต
ปกครองยงัอาจถอดถอนครูในกรณีที่โรงเรยีนคาทอลกิด าเนินการโดยสงัฆมณฑลหรอืเขตปกครองเอง  •  
ในกรณีอื่น ท่านอาจถอดถอนครูที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขในการแต่งตัง้ครูท่านนัน้  •  พระสงัฆราช
ต้องชี้แจงถงึเหตุผลและแสดงถงึหลกัฐานที่ชดัแจ้งของการถอดถอนที่สมเหตุสมผล (เทยีบ canons 50; 51 
CIC และ canons 1517 § 1; 1519 § 2 CCEO) และต้องเคารพสทิธิในการป้องกนัตวัโดยให้โอกาสครูใน
การปกป้องตนเองโดยได้รบัความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบักฎหมายพระศาสนจกัร (เทียบ can. 
1483 CIC และ can. 1141 CCEO)  •  พระสังฆราชของสงัฆมณฑล/เขตปกครองต้องแสดงให้เห็นใน 
ค าวนิิจฉัยของท่านว่าไม่มวีธิกีารอื่นใดที่เพยีงพอ จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ครูสามารถปฏิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่องไปเพือ่รบัใชต้ามพนัธกจิของพระศาสนจกัรในโรงเรยีน  •  
 
เขตอภบิำลและพระสงฆป์ระจ ำเขตอภบิำล 
 

60. ในระดับของพระศาสนจกัรแห่งใดแห่งหนึ่ง โรงเรียนคาทอลิกมักอยู่ภายใต้การบริหารงาน
โดยตรงของสงัฆมณฑล/เขตปกครองหรอืวดัในท้องถิ่นในฐานะของนิติบุคคลสาธารณะ โดยมพีระสงฆ์ใน
ทอ้งถิน่เป็นตวัแทน  •  ในกรณีนี้ อ านาจบงัคบับญัชาของพระศาสนจกัรไม่เพยีงแต่ท าหน้าทีใ่นการเฝ้าระวงั
โรงเรยีนคาทอลกิเท่านัน้ แต่ยงัเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัตัง้และการบงัคบับญัชาอกีดว้ย  •  
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กำรเสวนำระหว่ำงพระสงัฆรำช นกับวชชำย หญงิและฆรำวำส 
 

61. นอกเหนือจากแง่มุมทางกฎหมายเพยีงอย่างเดยีว ในฐานะของผูอ้ภบิาลในพระศาสนจกัรส่วน
ท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง พระสงัฆราชของสังฆมณฑล(เขตปกครอง) ควรเข้าร่วมในการเสวนากบัทุกคนที่
ร่วมมอืกนัในพนัธกจิด้านการศกึษาของโรงเรยีนคาทอลกิ  •  ด้วยเหตุนี้ สภาสงัคายนาวาตกินัครัง้ที่ 2 จงึ
แนะน าว่า “พระสงัฆราชและอธิการ/อธิการณิีของคณะนักบวชควรได้ประชุมเพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกับ
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูเ้ผยแผ่ธรรมในอาณาบรเิวณของตนตามเวลาทีก่ าหนดและบ่อยครัง้ตามทีเ่หน็สมควร 
[71]  •  “การเสวนาอย่างต่อเนื่องระหว่างอธกิาร/อธกิารณิีของสถาบนัของนักบวชหรอืคณะเผยแผ่ธรรมกบั
พระสงัฆราชมคีุณค่ามากที่สุดเพื่อเสรมิสร้างความเขา้ใจซึ่งกนัและกนั ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อ
การร่วมมอืกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องของงานอภบิาล  •  เนื่องมาจากการตดิต่อใน
ลกัษณะนี้เป็นประจ า อธกิารและอธกิารณิีสามารถให้ขอ้มูลกบัพระสงัฆราชเกี่ยวกบัภารกจิด้านการเผยแผ่
ธรรมที่พวกเขาก าลงัวางแผนปฏิบตัิงานในสงัฆมณฑล(เขตปกครอง) เพื่อที่จะได้ตกลงถงึการเตรยีมการ
ในทางปฏบิตัทิีจ่ าเป็น  [72]  •  
 

62. การแลกเปลีย่นและการสนทนาด้วยความไวว้างใจระหว่างกนัสามารถแก้ไขปัญหามากมายได ้
โดยที่พระสงัฆราชไม่ต้องเขา้ไปแทรกแซงอย่างเป็นทางการ  •  ในพระศาสนจกัรส่วนท้องถิน่แห่งใดแห่ง
หนึ่ง พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล ควรจดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเป็นประจ ากบัคนอื่นๆ ทุกคนที่รบัผดิชอบ
เกี่ยวกบัโรงเรยีนคาทอลกิ เช่น ผู้มอี านาจหน้าทีใ่นการประสานงานของนิตบิุคคลสาธารณะหรอืฆราวาสซึ่ง
เป็นผูค้วบคุมดูแลโรงเรยีนคาทอลกิของตนในฐานะของผูเ้ผยแผ่ธรรม  •  ในท านองเดยีวกนั พระสงัฆราชมี
หน้าทีด่แูลใหก้ารเสวนากบัโรงเรยีนทัง้หลายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัผูน้ าโรงเรยีน ครู
และนกัเรยีน  •  
 
สภำพระสงัฆรำช สมชัชำ(ซนีอด) ของพระสงัฆรำช และสภำฐำนนัดร 
 

63. สภำพระสงัฆรำช สมชัชำ(ซีนอด) ของพระสงัฆรำช และสภำฐำนันดร มอี านาจหน้าที่ในเรื่อง
เกี่ยวกบัโรงเรยีนคาทอลกิ และโดยทัว่ไป เกี่ยวกบัการศกึษาของโรงเรยีนทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การศกึษาด้านศาสนา  •  หากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง สภาพระสงัฆราช สมชัชา(ซนีอด) ของพระสงัฆราช
และสภาฐานันดรมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดบรรทดัฐำนทัว่ไปในเรื่องนี้ (เทียบ can. 804 § 1 CIC)  •  
สภำพระสงัฆรำชต่างๆ ไดร้บัค าแนะน าเป็นพเิศษใหน้ าไปใชใ้นบรบิทของแต่ละทอ้งถิน่โดยอาศยับทบญัญตัิ
ทัว่ไป [73] หลกัการของการส่งเสรมิและตรวจสอบอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนคาทอลิกได้แสดงไว้ในเงื่อนไข
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ทัว่ไปของค าแนะน านี้  •  นอกจากนี้ เราจ าเป็นต้องบงัคบัใช้บรรทดัฐานตามกฎหมายพระศาสนจกัรตาม
ระบบกฎหมายของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  •  
 

64. สภาพระสงัฆราช สมชัชา(ซีนอด) ของพระสงัฆราชและสภาฐานันดรซึ่งรบัผิดชอบโรงเรยีน
คาทอลกิตอ้งค านึงถงึการวางแผนดา้นการศกึษาในอาณาเขตของพวกเขา เพื่อจดัเตรยีมใหม้ทีัง้การอนุรกัษ์
และการพฒันาโรงเรยีนใหก้า้วหน้า  •  นอกนัน้ สภาพระสงัฆราช สมชัชา(ซนีอด) ของพระสงัฆราชและสภา
ฐานันดรต้องพยายามส่งเสรมิให้สงัฆมณฑล/เขตปกครองให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่พระศาสนจกัร
ท้องถิ่นที่ต้องการบ ารุงรกัษาและการพัฒนาโรงเรียนคาทอลิก  •  สภาพระสงัฆราช สมชัชาซีนอดของ
พระสงัฆราชและสภาฐานันดรยงัอาจจดัตัง้เงนิกองทุนร่วมกนัขึน้อกีดว้ย  •  ดว้ยเหตุนี้เอง สภาพระสงัฆราช 
สมชัชา(ซีนอด) ของพระสงัฆราชและสภาฐานันดรจึงควรจดัตัง้คณะกรรมการเพื่อโรงเรยีนและการศกึษา 
โดยไดร้บัความช่วยเหลอืจากคณะกรรมการของผูเ้ชีย่วชาญ  •  
 
สนัตะส ำนกั 
 

65. สนัตะส านักมหีน้าที่ความรบัผดิชอบล าดบัรองในการก ากบัดูแลโรงเรยีนคาทอลกิ  •  โดยทัว่ไป 
พระสนัตะปาปาทรงมอบหมายภารกจิให้สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิ “พยายามทุกวถิทีางให้เหน็ว่า
หลกัการพืน้ฐานของการศกึษาคาทอลกิตามทีก่ าหนดโดยหน่วยงานปกครองของพระศาสนจกัรจะไดร้บัการ
ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง อีกทัง้ได้รบัการสนับสนุนและเป็นที่รบัรู้ของประชากรของพระเจ้า” [74]  •  สมณ
กระทรวงนี้ไดจ้ดัพมิพเ์อกสารจ านวนมากโดยมจุีดมุ่งหมายเพือ่ใหแ้นวทางแก่โรงเรยีนคาทอลกิในการปฏบิตัิ
พนัธกจิของโรงเรยีนเหล่านี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไป [75]  •  
 

66. นอกจากนี้ สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิ “ยงัไดก้ าหนดบรรทดัฐานในการปกครองโรงเรยีน
คาทอลกิ  •  โดยใหแ้จง้ถงึบรรดทดัฐานนี้แก่พระสงัฆราชของสงัฆมณฑล เพื่อในกรณีทีเ่ป็นไปได ้การจดัตัง้
และการสนับสนุนโรงเรียนคาทอลิกสามารถด าเนินการได้ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมในโรงเรยีนคาทอลิกทุกแห่งสามารถน าการสอนค าสอนและการดูแลอภิบาลไปสู่
นกัเรยีนทีเ่ป็นครสิตชน” [76]  •  อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกบัโรงเรยีนคาทอลกิในลกัษณะรองยงัรวมถงึการ
ใช้อ านาจด้วยความเป็นกลางสูงสุดต่อโรงเรยีนในนามของพระสนัตะปาปา   •  สิง่นี้แสดงให้เหน็อย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อสมณกระทรวงด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียนและการร้องขอไปยงัสันตะส านัก [77]  •  
นอกนัน้ สมณกระทรวงยงัท าการตรวจสอบค ารอ้งทีเ่สนอตามบรรทดัฐานของกฎหมายเพื่อเรยีกรอ้งสทิธแิละ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (เทียบ can. 1732-1739 CIC และ can. 996-1006 CCEO)  •  อ านาจ
ตามกฎหมายนี้ยงัเหน็ไดเ้มื่อสมณกระทรวงใชอ้ านาจโดยตรงต่อโรงเรยีนรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจเกดิขึน้เป็น
การเฉพาะเมื่อโรงเรยีนอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของนิตบิุคคลสาธารณะตามสทิธขิองพระสนัตะปาปา  •  
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บทท่ี 3 
แง่มุมท่ีส าคญับางประการ 

 
67. สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกตัง้ข้อสังเกตว่าบ่อยครัง้มากที่การยื่นค าร้องมกัจะมีความ

ขดัแย้งกนัของแนวความคดิเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์คาทอลิกของสถาบนัการศกึษา  •  สิง่นี้มกัเกิดขึ้นจากการ
ตคีวามค าว่า “คาทอลกิ” ซึง่อาจไม่ไดต้คีวามถูกต้องเสมอไป และการขาดความชดัเจนเกี่ยวกบัการใชอ้ านาจ
ตามกฎหมายและขอ้กฎหมาย  •  
 
การตีความค าว่า “คาทอลิก” ทีไ่ม่สอดคล้องกนั 
 

68. ปัญหาพื้นฐานอยู่ที่การใช้ค าว่า "คาทอลิก" อย่างเป็นรูปธรรม เพราะเป็นค าที่ซับซ้อนซึ่งไม่
สามารถอธบิายได้ง่ายๆ โดยใช้เพยีงแต่เกณฑ์ทางกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบตัิและหลกัค าสอนเท่านัน้  •  
สาเหตุของความตงึเครยีดนี้ส่วนใหญ่ในแง่หนึ่งเป็นผลมาจากการลดทอนหรอืการตคีวามอย่างเป็นทางการ
เท่านัน้ และในอกีแงห่นึ่งมาจากความเขา้ใจทีค่ลุมเครอืหรอืคบัแคบเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์คาทอลกิ  •  
 
มุมมองกำรลดทอน 
 

69. พระพรพิเศษเฉพาะที่ช่วยให้อัตลักษณ์คาทอลิกด ารงอยู่ได้ย่อมไม่ใช่เหตุผลที่สนับสนุนให้
ตคีวามแบบลดทอนต่อความเป็นคาทอลกิ โดยตดัหลกัการ มติแิละขอ้ก าหนดทีส่ าคญัของความเชื่อคาทอลกิ
ออกไปทัง้โดยเปิดเผยและโดยพฤตินัย  •  ยิง่ไปกว่านัน้ ความเป็นคาทอลิกไม่ใช่คุณสมบัติเฉพาะของ
บรรยากาศแบบใดแบบหนึ่งหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น พธิกีรรม โอกาสทางจติวญิญาณหรอืทางสงัคม 
หรอืหน้าที่ของจติตาธกิาร ครูค าสอนหรอืครูใหญ่ของโรงเรยีน   •  สิง่นี้จะขดัแย้งกบัความรบัผดิชอบของ
ชุมชนโรงเรยีนโดยรวมและของสมาชกิแต่ละคน [78]  •  นอกนัน้ ด้วยการเน้นย ้าถงึความรบัผดิชอบนี้ เรา
ไม่ได้ตัง้ใจจะน าเสนอ “สงัคมเสมอภาคอย่างสมบูรณ์แบบ” หรือความสมบูรณ์แบบทางศีลธรรมหรอืการ
รกัษากฎระเบยีบ ซึง่ยากจะตดัสนิได ้ •  
 
มุมมองทีเ่ป็นทำงกำรหรอืลกัษณะพเิศษ 
 

70. ตามการตคีวามอย่างเป็นทางการ อตัลกัษณ์คาทอลกิแสดงออกผ่านทาง “กฤษฎกีา” ทีก่ าหนด
โดยผูม้อี านาจหน้าที่ของพระศาสนจกัร ซึ่งมอบอ านาจทางกฎหมาย รบัรองทรพัย์สนิและธรรมาภบิาลตาม
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บทบญัญตัขิองกฎหมายพระศาสนจกัร รวมถงึใหโ้อกาสทีจ่ะมสีถานะตามกฎหมายบา้นเมอืงในรฐัทีส่ถาบนั
นัน้จดัตัง้ขึ้น  •  อตัลกัษณ์นี้ได้รบัการรบัรองโดยทางการควบคุมและการรบัรองของผู้มอี านาจหน้าที่ของ
พระศาสนจกัร โดยมโีอกาสทีจ่ะอุทธรณ์ต่อสนัตะส านกัในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ขึน้  •  
 

71. นอกเหนือจากค านิยามตามลกัษณะทางกฎหมายโดยเฉพาะแลว้ ยงัมคี านิยามอื่นๆ ตามสิง่ที่มี
ความส าคญัเหนือสิง่อื่นใดหมด ได้แก่ “จติตารมณ์คาทอลกิ” “แรงบนัดาลใจแบบครสิต์” หรอื การบรรลุถึง 
“พระพรพเิศษ” (Charismatic fulfilment) ซึ่งเป็นค าศพัท์ที่ให้ค าจ ากดัความไว้ไม่ด ีแทบจะไม่เป็นรูปธรรม 
และในความเป็นจริงยังตรวจสอบยืนยันได้ยากอีกด้วย   •  ตามการตีความเหล่านี้  ทัง้การบังคับใช้ 
บรรทดัฐานตามกฎหมายพระศาสนจกัรและการรบัรองอ านาจบังคบับัญชาตามล าดบัชัน้นัน้ เป็นสิง่ที่ไม่
จ าเป็น  •  หากเป็นเช่นนี้แล้ว สิ่งนี้จงึเป็นเพยีงคุณค่าในเชงิ “สญัลกัษณ์” และจงึแทบจะไม่มปีระสทิธภิาพ
ใดๆ  •  บางครัง้ ในกรณีของการจดัตัง้สถาบนัการศกึษา และ/หรอืการก ากบัดูแลโดยคณะนักบวช สถาบนั
ของคณะนักบวช คณะเผยแผ่ธรรมหรอืกลุ่มทีไ่ด้รบัพระพรพเิศษ เราอาจเหน็ความไม่สมดุลระหว่างพระพร
พิเศษกับการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจกัร  •  ในบางสถานการณ์ เราอาจพยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ค าศพัทว์่า “คาทอลกิ” และเลอืกใชค้ าศพัทท์างกฎหมายอื่นแทน  •  
 
มุมมองอย่ำงแคบ 
 

72.  อีกเหตุผลหนึ่งของการตีความที่ขดัแย้งกันจะเห็นได้จากรูปแบบของโรงเรียนคาทอลิกใน
ความหมายอย่าง “แคบ”  •  ในโรงเรยีนเหล่านี้ ไม่มทีีว่่างส าหรบัผู้ที่ไม่ใช่คาทอลกิ “เต็มตวั”  •  แนวทางนี้
ขดัแยง้กบัวสิยัทศัน์การเป็นโรงเรยีนคาทอลกิที่ “เปิดกวา้ง” ที่ตัง้ใจจะน าไปใชก้บับรรยากาศทางการศกึษา
ในรปูแบบของ “พระศาสนจกัรทีก่้าวออกไป” [79] ในการเสวนากบัทุกคน  •   เราต้องไม่สูญเสยีแรงผลกัดนั
ในการเผยแผ่ธรรมด้วยการกกัขงัตวัเองอยู่แต่ในเกาะ และในขณะเดียวกนั เราต้องกล้าที่จะเป็นประจกัษ์
พยานถงึ “วฒันธรรม” คาทอลกิ นัน่คอื ความเป็นสากล และการปลูกฝังจติส านึกที่ดตี่ออตัลกัษณ์คาทอลกิ
ของเราเอง  •  
 
ความชดัเจนของอ านาจหน้าทีแ่ละกฎหมาย 
 

73. บางครัง้ การขาดความชดัเจนระหว่างอ านาจหน้าที่และกฎหมายอาจก่อให้เกิดสถานการณ์
วกิฤตเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์คาทอลกิ  •  ในกรณีเหล่านี้ ความจ าเป็นล าดบัแรกสุดคอืการรกัษาความสมดุล
ระหว่างอ านาจหน้าที่ต่างๆ ตามหลกัการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น  •  หลกัการนี้มพีื้นฐานอยู่บนความ
รบัผดิชอบของเราแต่ละคนต่อหน้าพระพกัตร์พระเจ้า และการแยกแยะระหว่างความหลากหลายกบัความ
สอดคลอ้งกนัของอ านาจหน้าทีต่่างๆ  •  ความรบัผดิชอบของทุกคนยงัไดร้บัการสนับสนุนจากเครื่องมอือนั
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เหมาะสมซึ่งช่วยให้เราเป็นผู้สนับสนุนหลักในแผนงานการศึกษาโดยอาศัยการประเมินตนเองและการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูต้่อจากนัน้กบั “ผู้เชี่ยวชาญภายนอก”  •  เครื่องมอืเหล่านี้ยงัช่วยให้เราสรา้ง มสี่วนร่วม
และส่งเสรมิความเป็นหนึ่งเดียวกนัในพระศาสนจกัร รวมถงึรูปแบบต่างๆ ของสมาคมและองค์กรในระดบั
ภูมภิาค ระดบัชาตแิละระดบันานาชาตทิีส่ามารถสรา้งชุมชนในขอบเขตของการศกึษาคาทอลกิ  •  นอกนัน้ 
ผู้น าทัง้หลายต้องไม่ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้วยความสงบ
เรยีบรอ้ยอนัจะเป็นประโยชน์ต่อพนัธกจิดา้นการศกึษา  •  ความถนัดในการเสวนาและการแบ่งปันความคดิ
ความรูส้กึระหว่างกนัมสีว่นช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายนี้ไดอ้ย่างไม่ตอ้งสงสยั  •  
 

74. บทบญัญตัขิองกฎหมายพระศาสนจกัรมบีทบาทส าคญัในการสรา้งความชดัเจนทีจ่ าเป็น  •  แต่
บางครัง้ บทบญัญตัเิหล่านี้อาจไม่ทนัยุคทนัสมยั ไม่แสดงใหเ้หน็อย่างชดัแจง้ถงึอ านาจหน้าทีห่รอืระเบยีบวธิี
ปฏบิตัแิบบใหม่ บทบญัญัตเิหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ทัว่ไปอย่างเข้มงวด โดยไม่เปิด
ช่องใหใ้ชดุ้ลยพนิิจหรอืหาทางออกทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่สามารถกระท าไดใ้นระดบัทอ้งถิน่เท่านัน้  •  
 

75. ปัญหาทางด้านกฎหมายและอ านาจหน้าที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบนัการศึกษาคาทอลิกอาจ
เกดิขึ้นได้จากกรอบด้านอ านาจควบคุมที่ซ ้าซ้อนกนัของกฎหมายพระศาสนจกัรและกฎหมายบ้านเมอืง  •  
เนื่องจากจุดมุ่งหมายทีแ่ตกต่างกนัของกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจเป็นไปไดท้ีร่ฐัอาจบงัคบัใหส้ถาบนัคาทอลกิ
ต้องด าเนินการในลกัษณะที่เป็นสาธารณะ และมพีฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งท าให้เกิดข้อสงสยัในความ
น่าเชื่อถอืดา้นหลกัความเชื่อและธรรมวนิัยของพระศาสนจกัร  •  บางครัง้ความคดิเหน็ของสาธารณชนก็อาจ
ท าใหก้ารแกปั้ญหาโดยสอดคลอ้งกบัหลกัศลีธรรมของคาทอลกิแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย  •  
 

76. เมื่อพจิารณาถงึการออกกฎขอ้บงัคบัในระดบัประเทศ (โดยสมชัชาพระสงัฆราช  สมชัชาซีนอด
ของพระสงัฆราช หรอืสภาพระสงัฆราช) และการบังคบัใช้กฎหมายที่ก าหนดขึ้นในแง่มุมของกฎหมาย
พระศาสนจกัรและกฎหมายบ้านเมือง ขอแนะน าให้จดัองค์ประกอบทัง้หมดที่จ าเป็นต่อการแก้ไขความ
ขดัแยง้เกี่ยวกบัการตคีวามและการปรบัใชใ้นทัง้สองระบบกฎหมาย  •  ในส่วนนี้ กฎหมายพระศาสนจกัรซึ่ง
มีหลักการพื้นฐานอยู่ที่การไถ่กู้จิตวิญญาณให้รอดพ้น (can.1752 CIC) จึงได้น าเสนอแนวทางแก้ไขที่
หลากหลายเพื่อรบัประกนัความเป็นหนึ่งเดยีวกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งในพนัธกจิด้านการศึกษา 
และท าหน้าที่เป็นเครื่องป้องกนัเรื่องอื้อฉาวของการแตกความสามคัคภีายในพระศาสนจกัร ไม่สามารถ
ส่งเสรมิการเสวนาระหว่างสมาชิกในพระศาสนจกัร และการเปิดเผยถึงความขดัแย้งในศาลยุติธรรมและ
สือ่สารมวลชน  •  
 

77. นอกจากนี้ เพื่อความชดัเจน โรงเรยีนคาทอลกิต้องมีค ำประกำศพนัธกจิ (Mission Statement) 
หรือหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ  (Code of Conduct)  •  สิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างหลักประกัน
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คุณภาพระดบัสถาบันและวชิาชีพ  •  ดงันัน้ เครื่องมือเหล่านี้ต้องได้รบัการเสรมิแรงด้านกฎหมายด้วย
สญัญาจ้างงานและค าประกาศพนัธสญัญาอื่นๆ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมคีุณค่าทางกฎหมายอย่างชดัเจน   •  
เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรห้าม “การเลอืกปฏบิตั”ิ บน
พื้นฐานของศาสนา ความโน้มเอียงทางเพศและแง่มุมอื่นของชีวิตส่วนตัว   •  ในท านองเดียวกัน 
สถาบนัการศึกษาได้รบัโอกาสในการจดัท าเค้าโครงเกี่ยวกบัคุณค่าและแนวปฏิบตัิด้านจรรยาบรรณได้  •  
เมื่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งไม่เคารพปฏบิตัติามคุณค่าและพฤตกิรรมเหล่านี้ พวกเขาอาจถูกลงโทษเพราะขาดความ
ซื่อสตัยต์่อวชิาชพี โดยไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขในสญัญาและแนวทางปฏบิตัขิองสถาบนัได ้ •  
 

78. นอกเหนือไปจากบรรทดัฐานทางกฎหมายเพยีงอย่างเดยีวแลว้ ยงัมเีครื่องมอือื่นๆ ทีเ่หมาะสม
มากกว่าในการส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของอัตลักษณ์ของสถาบันซึ่งมักจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่า  •  ตัวอย่างของเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ ขัน้ตอนการประเมินตนเองส่วนตัวและ
ส่วนรวมภายในสถาบนั แนวทางเกี่ยวกบัมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ หลกัสูตรการหล่อหลอมอบรมถาวร 
และการสง่เสรมิและการเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาชพี สทิธปิระโยชน์และผลตอบแทน การรวบรวม การจดัท า
เอกสารและการศกึษาเกี่ยวกบัแนวการปฏบิตัทิี่ดี  •  ในส่วนของผู้ที่รบัผดิชอบในพระศาสนจกัร การสร้าง
บรรยากาศและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความเมตตาและความไวว้างใจต่อสมาชิกทุกคนในชุมชนการศกึษา
ย่อมจะมปีระสทิธภิาพมากกว่าทศันคตแิละวธิกีารอย่างอื่น  •  
 
ประเดน็และบริบททีล่ะเอียดอ่อนบางประการ 
 

79. หลายๆ สถานการณ์ในชวีติดา้นการศกึษาตอ้งการความเอาใจใสแ่ละความไวต่อความรูส้กึอย่าง
มากเพือ่แกไ้ขความตงึเครยีดและความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึ้น  •  ก่อนสิง่อื่นใดทัง้หมด การเลอืกบุคลากรดา้น
การสอน บุคลากรที่ไม่ได้สอนและบุคลากรด้านบรหิารจดัการ  •  เมื่อค านึงถงึบรบิทและความเป็นไปได้ที่
แตกต่างกนั เราจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ที่ชดัเจนในการไตร่ตรองแยกแยะเกี่ยวกบัคุณสมบตัทิางวชิาชีพ 
การยดึมัน่ในหลกัความเชื่อของพระศาสนจกัร และความสม ่าเสมอในชวีติครสิตชนของผูส้มคัร  •  
 

80. ควำมขัดแย้งในด้ำนวินัยและ/หรือหลักควำมเชือ่ยังอาจเกิดขึ้นได้  •  สถานการณ์เหล่านี้
สามารถก่อให้เกดิความเสื่อมเสยีชื่อเสยีงต่อสถาบนัคาทอลกิและเรื่องอื้อฉาวในชุมชน   •  ดงันัน้ เราจงึไม่
อาจมองข้ามทัง้ในแง่ธรรมชาติของความขดัแย้งและผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน   •  การ
ไตร่ตรองแยกแยะต้องเริ่มต้นในบริบทของพระศาสนจักรส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงหลักกฎหมาย  
พระศาสนจักรว่าด้วยความค่อยเป็นค่อยไป (Graduality) และความได้สัดส่วน (Proportionality) ของ
มาตรการแกไ้ขปัญหาทีจ่ะน ามาใช้  •  การไล่ออกควรเป็นทางเลอืกสุดทา้ย เป็นการด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายหลงัจากความพยายามแกไ้ขปัญหาต่างๆ ลม้เหลว  •  
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81. นอกจากนี้ยงัมกีรณีที่กฎหมายต่างๆ ของรฐัก าหนดทางเลอืกที่ขดัแยง้กบัเสรภีาพทางศาสนา

และอตัลกัษณ์โดยแท้จรงิของโรงเรยีนคาทอลกิ  •  ในขณะที่เคารพต่อบรบิทที่แตกต่างกนั เราจ าเป็นต้อง
ปกป้องสทิธิของคาทอลิกและโรงเรยีนของพวกเขาอย่างสมเหตุสมผลผ่านการเสวนากบัหน่วยงานรฐัที่มี
อ านาจและผ่านการขอความช่วยเหลอืไปยงัศาลยุตธิรรมทีม่เีขตอ านาจศาลในเรื่องเหล่านี้  •  
 

82. ปัญหาอาจเกดิขึน้ภายในพระศาสนจกัรสว่นทอ้งถิน่อนัเป็นผลมาจากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั
ของสมาชกิในชุมชน (พระสงัฆราช พระสงฆ์ นักบวช พ่อแม่ ผูน้ าโรงเรยีน สมาคม ฯลฯ) เกี่ยวกบัความอยู่
รอดของโรงเรยีน ความยัง่ยนืทางการเงนิ และสถานะในการเผชญิหน้ากบัความทา้ทายทางการศกึษาใหม่ๆ  
•  อกีครัง้หนึ่งทีก่ารเสวนาและการก้าวเดนิไปดว้ยกนัเป็นวธิกีารหลกัในการแกไ้ขปัญหาเหล่านี้ ในขณะทีย่งั
ค านึงถงึลกัษณะของการบงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ในพระศาสนจกัร และการใหค้วามเคารพต่ออ านาจหน้าที่
ทีแ่ตกต่างกนั  •  
 

83. ปัญหาที่มกัจะก่อให้เกิดปฏิกิรยิาที่ขดัแย้งกนัคือการปิดหรอืการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
กฎหมายของโรงเรยีนคาทอลิกอนัเนื่องมาจากปัญหาทางด้านการบรหิาร  •  ปัญหานี้ไม่ควรจะได้รบัการ
แก้ไขในเบื้องต้นโดยพจิารณาจากมูลค่าทางการเงนิของอาคารและทรพัยส์นิด้วยมุมมองทีจ่ะขายทรพัย์สนิ
เหล่านี้ หรอืโอนการบรหิารไปให้หน่วยงานที่อยู่ห่างไกลจากหลกัการศกึษาคาทอลกิเพยีงเพื่อสร้างแหล่ง
ก าไรทางการเงนิ  •  อนัทีจ่รงิแลว้ ทรพัยส์มบตัใินโลกนี้ของพระศาสนจกัรมไีวเ้พื่อใชอ้ย่างเหมาะสมกบังาน
เผยแผ่ธรรมและงานการกุศล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานรบัใช้คนยากจน (เทียบ can. 1254 § 2 CIC and 
can. 1007 CCEO))  •  ดงันัน้ ในกรณีของโรงเรยีนสงัฆมณฑล/เขตปกครองหรอืโรงเรยีนของวดัจึงเป็น
หน้าที่ของพระสงัฆราชที่จะต้องปรกึษาหารอืกบัทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมนิแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ทัง้หมดในการปกป้องรกัษาให้บรกิารทางการศกึษาสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง   •  ในกรณีของ
สถาบันการศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะนักบวชและฆราวาส ก่อนที่จะปิดกิจการหรือเปลี่ยนเจ้าของ  
เป็นสิง่พึงปรารถนาอย่างยิง่ที่จะปรกึษาพระสงัฆราชและร่วมกับชุมชนทางการศึกษาแสวงหาแนวทางที่
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัภิารกจิอนัล ้าค่านี้ต่อไป  •      
 
การเผชิญหน้าและการบรรจบกนัเพือ่รวมอตัลกัษณ์คาทอลิก 
 

84.  อตัลกัษณ์คาทอลกิควรเป็นสถานที่พบปะกนั เป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิให้ความคดิและการ
ปฏิบตัิที่หลากหลายมาบรรจบกนั  •  ด้วยวธิีนี้ มุมมองที่แตกต่างกนัจึงกลายเป็นแหล่งที่มาและหลกัการ
พื้นฐานส าหรบัการพฒันาระเบียบวธิีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่ส าคญัที่อาจเกิดขึ้นและค้นหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนั  •  
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85. เสยีงสะทอ้นของทศันคตนิี้ดงัก้องอยู่ในสมณสาสน์ฉบบัแรกของพระสนัตะปาปายอหน์ที ่23 ซึ่ง

ระบุว่า “พระศาสนจกัรคาทอลกิ […] ทิ้งค าถามมากมายไว ้[…] เพือ่ทีจ่ะไดป้รกึษาหารอืกนั” [80]  •  ในแง่นี้ 
หน่วยงานทีม่อี านาจหน้าทีข่องพระศาสนจกัรจะต้องพจิารณาดว้ยความรอบคอบว่าจ าเป็นตอ้งเขา้แทรกแซง
โดยตรงต่อกรณีปัญหาหรอืไม่ ทัง้นี้ “เราต้องระลกึถงึค ากล่าวโดยเหน็พอ้งตอ้งกนัของคนทัว่ไปซึ่งแสดงออก
ในรูปแบบต่างๆ และอ้างองิโดยผู้เขยีนหลายท่านว่า ‘กบัสิง่ทีส่ ำคญั – ควำมเป็นเอกภำพ, กบัสิง่ทีส่งสยั – 
เสรภีำพ, กบัทุกสิง่ – ควำมรกั’ ” [81]  •  
 
เป็นผูส้รำ้งควำมเป็นหนึง่เดยีวกนั 
 

86. ในมุมมองนี้ ส าหรบัพระศาสนจกัรในปัจจุบนั พระสนัตะปาปาฟรงัซิสทรงรื้นฟ้ืนหลกัการตาม
ขอ้ความเชื่อทางสงัคมบางประการและเชื้อเชญิให้เราค้นหาวธิทีี่ปฏิบตัิได้จรงิในด้านการศกึษา เพื่อว่าใน
กรณีที่อาจเกดิความตงึเครยีดขึน้ ความเต็มใจทีจ่ะบรรลุผลที่ดกีว่าย่อมมชียัชนะในที่สุด [82]  •  เมื่อเกดิมี
ทศันคตบิางอย่างที่ไม่น าไปสู่การระงบัขอ้พพิาท พระสนัตะปาปาเสนอหนทางที่ดกีว่าที่ควำมเป็นเอกภำพ
เหนือควำมขดัแยง้ว่า “เมื่อเกดิความขดัแยง้ขึน้ บางคนกเ็พยีงแต่มองดแูละมุ่งหน้าไปตามหนทางของตนเอง
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกเขาปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวและใช้ชีวิตของพวกเขาต่อไป   •  คนอื่นๆ 
ยอมรบัความขดัแยง้นัน้ในลกัษณะทีก่ลายเป็นนักโทษอยู่ในความขดัแยง้นัน้ พวกเขาจงึหลงทศิหลงทาง จงึ
ฉายภาพความสบัสนและความขุ่นเคอืงของตนเองไปยงัสถาบนั ดงันัน้ จงึท าให้ไม่สามารถสร้างความเป็น
หนึ่งเดยีวกนัได้  •  แต่เราก็มวีธิทีี่สามดว้ย และนี่เป็นวธิทีี่ดทีี่สุดในการจดัการกบัความขดัแยง้   •  วธินีี้คอื
การเต็มใจเผชิญหน้ากับความขดัแย้งตรงๆ เพื่อแก้ไขและท าให้มันเป็นข้อต่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ของ
กระบวนการใหม่  •  ‘ผูส้รา้งสนัต ิย่อมเป็นสุข’ (มธ 5:9)” [83]  •  
 

87. แม้ในความขดัแย้งที่ร้ายแรงที่สุด ความเป็นหนึ่งเดียวกนัของผู้มคีวามเชื่อในพระวรสารยงัคง
เป็นเขม็ทศิน าทางของเรา  •  ในกรอบการท างานนี้ เราจงึเปิดใจรบัวฒันธรรมแห่งการเสวนาที่แท้จรงิด้วย
กำรสือ่สำรทีร่วมทุกภำคส่วนและถำวรยัง่ยนื  •  เราจ าเป็นต้องจดัให้มี ส่งเสรมิและด าเนินการตามแนว
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเสวนาและการสื่อสารภายในชุมชนการศกึษาของพระศาสนจกัรส่วนท้องถิ่นและสากล 
แม้กระทัง่ก่อนจะเกิดความตึงเครียดขึ้น   •  แนวปฏิบัติเหล่านี้ต้องได้รบัการปกป้องและปลูกฝังแม้ใน
ท่ามกลางความขดัแย้ง และหากจ าเป็นก็ต้องจดัตัง้แนวปฏิบตัิเหล่านี้ขึ้นใหม่   •  บทบาทของกำรสือ่สำร
โดยตรงและกำรสือ่สำรภำยในไม่สามารถทดแทนโดยบุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนั สถาบนัต่างๆ สื่อสารมวลชน
และความคดิเหน็สาธารณะ  •  เราจ าเป็นต้องมกีลยุทธ์ในการสื่อสารและการมสี่วนร่วมเพื่อหลกีเลีย่งความ
เสีย่งจากบุคคลอื่น ซึ่งบ่อยครัง้อาจไม่ใช่ผู้มคีวามรู้ความสามารถหรอืไม่ไดร้บัขอ้มูลอย่างด ีเขา้มาตดัสนิใจ
เกีย่วกบัแนวทางในการสือ่สารและการปฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิความขดัแยง้ขึน้  •  
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เป็นผูส้รำ้งกระบวนกำรพฒันำ 
 

88. โดยสอดคล้องกบัอกีหลกัการหนึ่ง “เวลาส าคญักว่าพื้นที่” พระสนัตะปาปาทรงแนะน าเกี่ยวกบั 
“กระบวนการเริม่ต้น” แทนที่จะพยายามปกป้องต าแหน่งและพื้นที่แห่งอ านาจ [84]  •  แท้จรงิแลว้ เราต้อง
เผชญิกบัความเสีย่งทีผู่แ้สวงหาแนวทางทีส่มบูรณ์แบบและต่อสูด้ว้ยความกระตอืรอืรน้เพือ่ใหบ้งัเกดิผล (ซึ่ง
มกัจะเป็นไปไม่ได้) จะจบลงด้วยการสรา้งความเสยีหายให้กบัการแก้ปัญหาความขดัแย้งในระดบัที่มากยิง่
กว่าความพยายามทีพ่วกเขาทุ่มเทลงไป  •  
 

89. ในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหา เราจ าเป็นต้องถามตัวเองว่า วิธีการแก้ปัญหาที่เสน อหรือ
พัฒนาขึ้นมาโดยหลักแล้วมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยปกป้องต าแหน่งของตนเอง หรือวิธีการเหล่านี้จะเป็น
จุดเริม่ต้นของพลวตัเชงิบวกอนัจะก่อใหเ้กดิกระบวนการพฒันาต่อไป  •  ในเรื่องนี้ กฎหมายพระศาสนจกัร
ก าหนดแนวทางในการด าเนินการที่มุ่งน าบรรทดัฐานด้านวนิัยและการลงโทษมาใช้บังคบัในลกัษณะเป็น
ขัน้ตอนจำกน้อยไปหำมำก เช่น การเตอืนล่วงหน้า การลงโทษตามสดัส่วนของความผดิ และการค่อยเป็น
ค่อยไปแม้จะมขีอ้จ ากดัส่วนบุคคลบนพื้นฐานของความเป็นจรงิ  ทัง้นี้ เรายงัคงต้องใหค้วามส าคญัของการ
ไถ่กูว้ญิญาณใหร้อดพน้เป็นประการส าคญัอยู่เสมอ  •  
 

90. ยิง่ไปกว่านัน้ ในการรเิริม่กระบวนการที่จะบรรลุผลได้ เราจ าเป็นต้องไตร่ตรองแยกแยะอย่าง
ลกึซึง้ โดยพจิารณาถงึมติติ่างๆ ทัง้มติเิกีย่วกบัมนุษย ์จติวญิญาณ กฎหมาย จติวสิยั และการปฏบิตัิ  •  โดย
ปราศจากอคตติ่อภาระหน้าที่และสทิธขิองพระสงัฆราช “ในการเฝ้าดูแลและเยี่ยมโรงเรยีนคาทอลกิในเขต
ปกครองของท่าน แมแ้ต่โรงเรยีนทีจ่ดัตัง้ขึน้และก ากบัดแูลโดยสมาชกิของคณะนักบวช” (can. 806 § 1 CIC 
and can. 638 § 1 CCEO) การออกค าประกาศอย่างเร่งรบีเกี่ยวกับอัตลักษณ์คาทอลิกไม่ได้ช่วยให้เรา
สามารถแก้ไขขอ้พพิาทได้  •  มาตรการที่เป็นไปได้เกี่ยวกบัสถาบนัการศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าด าเนินการ
ออกนอกลู่นอกทางไปจากความเป็นคาทอลกิ ซึง่อาจกลายเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและชอบดว้ยกฎหมาย ควรจะเป็น
ทางเลอืกสุดท้ายเฉพาะในกรณีที่ไม่มทีางเลอืกอื่นใดที่จะช่วยหลกีเลี่ยงความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงที่จะ
เกดิกบัพระศาสนจกัรโดยรวมและพนัธกจิของพระศาสนจกัร  •  
 

91. เราไม่ควรประเมนิค่าของโลกยุคโลกาภวิฒัน์ต ่าเกนิไป แมก้ารตดัสนิใจบางอย่างทีเ่ชื่อมโยงกบั
บรบิทในส่วนท้องถิ่นก็อาจส่งผลกระทบต่อพระศาสนจกัรสากลได้  •  หากหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่ไม่
สามารถหาวธิกีารแก้ปัญหาทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ เราจ าเป็นต้องเริม่ต้นกระบวนกำรปกตโิดยปรกึษากบัทุกฝ่ายที่
เกี่ยวขอ้ง โดยพจิารณาในทุกแงมุ่มของกฎหมายพระศาสนจกัรและกฎหมายบา้นเมอืง สทิธทิีเ่ป็นไปไดข้อง
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บุคคลทีส่ามซึ่งอาจพอ้งกนัหรอืขดัแยง้กนักบัการตดัสนิใจของคนๆ หนึ่ง รวมถงึผลกระทบจากการตดัสนิใจ
ดงัต่อความคดิรเิริม่อื่นๆ ของพระศาสนจกัรในดา้นการศกึษา และต่อความคดิเหน็ของสาธารณชน  •  
 
เป็นผูพ้ฒันำแนวทำงแกปั้ญหำทีแ่ทจ้รงิและยัง่ยนื 
 

92. ในความขดัแย้ง บางครัง้แง่มุมของปัญหาบางอย่างก็อาจจบลงด้วยการก าหนดหวัขอ้ของการ
ปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัหลกัการและอุดมคติ  •  หลกัการที่ว่าควำมเป็นจรงิส ำคญักว่ำอุดมคติ [85] จึงเป็น
ประโยชน์ส าหรบัป้องกนัไม่ให้เกิดข้อผดิพลาดเช่นนี้ได้  •  ในแง่นี้ เราควรพฒันาวธิแีก้ปัญหาในระดบัที่
ใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากเท่าที่จะเป็นไปไดโ้ดยชกัชวนให้บรรดาผู้เกี่ยวขอ้งโดยตรงเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาพความเป็นจรงิในท้องถิ่นและเข้าใจเรื่องนี้ในทุกองค์ประกอบได้เข้าร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา  •  
ดงันัน้ สิง่ที่ดีที่สุดจึงเป็นการหลีกเลี่ยงการมอบหมายให้สถาบันทางกฎหมายอื่นเข้ามาจดัการกับความ
ขดัแยง้ภายในพระศาสนจกัร นอกเสยีจากว่ากฎหมายจะก าหนดไวอ้ย่างชดัแจง้  •  เรายงัควรหลกีเลีย่งการ
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีอ านาจสูงขึ้นไปในพระศาสนจกัรเข้าจดัการกับปัญหา เพราะการ
แก้ปัญหาในระดบัทอ้งถิน่ย่อมท าไดร้วดเรว็กว่าและยัง่ยนืกว่า  •  อย่างไรกต็าม สมาชกิทุกคนของผูถ้อืเชื่อ
ในพระศาสนจกัรยงัคงมสีทิธิท์ีจ่ะเสนอเรื่องขึน้ไปยงัสนัตะส านกั [86]  •  
 

93. ในที่สุด ตามหลักการที่ว่าสิง่ทีค่รบถ้วนส ำคัญกว่ำส่วนหนึง่ส่วนใดบำงส่วน  [87] บรรดาผู้ที่
ท างานแก้ไขความตงึเครยีดตามธรรมชาตภิายในพระศาสนจกัรตอ้งค านึงถงึผลสบืเนื่องทีค่วามขดัแยง้เพยีง
เหตุการณ์เดียวอาจมผีลต่อพื้นที่และระดบัอื่นๆ ของพระศาสนจกัร   •  ดงันัน้ การด าเนินการด้วยความ
รอบคอบจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่และน่าเชื่อถอื  •  การตดัสนิใจเลอืกและน าวธิกีารแก้ไขปัญหาที่อาจ
เป็นไปได้ใดๆ มาลงมอืปฏิบตัิต้องพิจารณาจากมุมมองในระยะยาว เพื่อจะไม่บัน่ทอนโอกาสที่จะประสบ
ผลส าเรจ็ในระดบัทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากความร่วมมอืระหว่างผูค้นกบัสถาบนั  •  พวกเขาเหล่านี้ไดร้บักระแสเรยีก
ใหก้า้วเดนิไปดว้ยกนัเพือ่ใหพ้ระศาสนจกัรสามารถใหบ้รกิารดา้นการศกึษาแก่สงัคมโลก  •  
 

บทสรปุ 
 

94. ในการเผยแพร่ค ำแนะน ำเกี่ยวกบัอตัลกัษณ์คาทอลกิของสถาบนัการศกึษา ดว้ยจติตารมณ์แห่ง
การรบัใช้ สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกมจุีดมุ่งหมายจะเสนอความช่วยเหลือในการไตร่ตรองและให้
แนวทางปฏิบตัิบางประการเพื่อช่วยกนัรบัผดิชอบในการเปลี่ยนแปลงการเผยแผ่ธรรมของพระศาสนจกัร 
เพราะ “สิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่ส าหรบัพระศาสนจกัรในปัจจุบนันี้คอื การออกไปประกาศข่าวดแีก่ทุกคน ในทุก
สถานที ่ในทุกโอกาส โดยไม่ลงัเล ไม่เตม็ใจหรอืหวาดกลวั” [88]  •  
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95. ในพระด ารสัเกี่ยวกบัการเผชิญหน้าของความเชื่อ เหตุผลและวทิยาศาสตร์ พระสนัตะปาปา 
ฟรงัซสิทรงเน้นว่า “โรงเรยีนคาทอลกิที่พยายามประสานการท างานด้านการศกึษาของพวกเขาเขา้กบัการ
ประกาศข่าวดอีย่างชดัแจง้อยู่เสมอ เป็นทรพัยากรอนัมคี่าส าหรบัวฒันธรรมการประกาศขา่วด ีแมใ้นประเทศ
หรอืเมืองที่มีสถานการณ์อันเป็นปรปักษ์ท้าทายให้เราต้องคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการแสวงหาวธิีการที่
เหมาะสม” [89]  •  
 

96. ตามขอ้เทจ็จรงิในสมณสาสน์เหล่านี้ ค าแนะน าซึง่เริม่ตน้จากเกณฑท์ีจ่ าเป็นทีแ่สดงถงึอตัลกัษณ์
คาทอลกิของโรงเรยีน มจุีดมุ่งหมายจะร่วมฟ้ืนฟูการประกาศข่าวดเีพื่อตอบสนองต่อความทา้ทายในสภาวะ
การเปลีย่นแปลงแห่งยุคสมยัทีเ่ราด าเนินอยู่ทีส่งัคมโลกเสนอต่อพระศาสนจกัร ซึ่งเป็นมารดาและครู  •  การ
ตอบสนองจะมีประสิทธิผลด้วยการได้มาซึ่งอัตลักษณ์ที่บริบูรณ์ในการเชื่อฟังต่อโลกุตรธรรม ดงัที่พระ
สนัตะปาปาฟรงัซิสทรงเตอืนใจเราโดยอ้างถงึขอ้ความอนัน่าจดจ าของพระสนัตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่ว่า 
“หากไม่มสีจัธรรมเหนือธรรมชาติในการเชื่อฟังซึ่งมนุษยบ์รรลุถงึอตัลกัษณ์อนับรบิูรณ์ของเขา ดงันัน้ เราจงึ
ไม่มหีลกัการทีแ่น่นอนซึ่งรบัประกนัต่อความสมัพนัธ์อนัเที่ยงธรรมระหว่างมนุษย์  •  การสนใจในประโยชน์
ส่วนตวัของพวกเขาในฐานะชนชัน้ กลุ่ม หรอืประเทศย่อมท าให้พวกเขาขดัแย้งกนัเองอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้  
•  ถ้าหากใครไม่ยอมรบัสจัธรรมเหนือธรรมชาติ พลังแห่งอ านาจจะเข้าครอบง าพวกเขา และแต่ละคนมี
แนวโน้มจะใช้ เค รื่ อ งมือที่ เข าสามารถจะใช้ ได้  เพื่ อบังคับ ให้ค านึ งถึ งป ระโยช น์ส่ วนตัวห รือ  
ยดัเยยีดความคดิของเขาเอง  โดยไม่ค านึงถงึสทิธขิองผูอ้ื่น...  •  รากเหงา้ของลทัธเิผดจ็การสมยัใหม่อยู่ใน
การปฏเิสธศกัดิศ์รทีีอ่ยู่เหนือธรรมชาตขิองมนุษย ์ซึง่ในฐานะทีเ่ป็นภาพลกัษณ์ทีม่องเหน็ไดข้องพระเจา้ทีเ่รา
มองไม่เหน็ จงึเป็นธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิในเรื่องของสทิธทิีไ่ม่อาจมใีครละเมดิได ้ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม ชนชัน้ 
ชาตหิรอืรฐัก็ตาม  •  แมแ้ต่องคก์รทางสงัคมส่วนใหญ่กไ็ม่สามารถละเมดิสทิธเิหล่านี้ได ้โดยการต่อต้านชน
กลุ่มน้อย [90]  •  
 

97 สมณกระทรวงการศกึษาคาทอลกิขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อความห่วงใยและความทุ่มเทของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในสถาบนัการศกึษา และหวงัว่าเคา้โครงอตัลกัษณ์คาทอลกิของแผนการศกึษาจะมสีว่นช่วยในการ
สร้างพันธสญัญาระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อ “จุดประกายการอุทิศตนเพื่อ และพร้อมกับคนหนุ่มสาว  
รือ้ฟ้ืนความหมกมุ่นทุ่มเทกบัการศกึษาทีเ่ปิดกวา้งและครอบคลุมมากขึน้ รวมถงึการรบัฟังผูป่้วย การเสวนา
ทีส่รา้งสรรค ์และความเขา้ใจซึง่กนัและกนัทีด่ขีึน้”  [91]  •  
 
 

นครรฐัวำตกินั, 25 มกรำคม 2022, สมโภชกำรกลบัใจของนกับุญเปำโล อคัรสำวก 
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