ศาสนศาสตร์ ศึกษาทีแ่ มคกิลวารี
ศจ.สะอาด ไชยวัณณ์ Th.D
หัวหน้ าสาขาวิชาศาสนศาสตร์
คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิ ดสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1889 นับเป็ นเวลา
กว่า 100 ปี แล้ว และมี ผสู ้ าเร็ จการศึกษาจากแผนกต่าง ๆ ออกไปรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักร สถาบัน
หน่ ว ยงานและภาคเป็ นจ านวนกว่ า 500 คน กระจัด กระจายกัน อยู่ ท วั่ ประเทศ และมี บ างคนอยู่
ต่างประเทศ
การศึกษาศาสนศาสตร์ ที่คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี เป็ นการศึกษาที่ทา้ ชวนให้นกั ศึกษาคิด
และพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนในการทางานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) นี้
นักศึกษาจะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อสภาวการณ์ของประเทศ และโลกปั จจุบนั ที่มี
อิทธิ พลต่อชีวติ ของคริ สตชนและสังคมอย่างที่สุดนี้ ยิง่ กว่านั้นนักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาของ
คริ ส ตจักรสถาบันและหน่ วยงานตามหลักวิชา แล้วพยายามหาทางแก้ไขปั ญหาเหล่ านั้น โดยอาศัย
วิทยาการใหม่ๆ เข้ามาช่ วย เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่สมัครเข้ามาศึกษาต่อในคณะศาสนศาสตร์ ท้ งั ระดับ
ปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญาโทมากมายในปี นี้ จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะนาเอาความรู ้ และวิธีการใหม่
ๆไปปรั บ ปรุ ง และเสริ ม สร้ า งคริ ส ตจัก รสถาบัน และหน่ ว ยงาน ที่ เ ขาจะออกไปรั บ ใช้น้ ัน อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น การสนับสนุ นให้ศิษยาภิบาลหรื อบุคลากรของคริ สตจักร สถาบัน และหน่วยงานให้ไป
ศึกษาต่อที่คณะศาสนศาสตร์ จึงนับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็ นการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ผูน้ า และ
บุ ค ลากรของคริ ส ตจัก ร สถาบัน และหน่ ว ยงานของสภาคริ สตจัก รฯ ให้ เ จริ ญก้ า วหน้ า และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการท างานในยุ ค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ น้ ี รั ฐ บาลไทยได้ต ระหนัก ถึ ง การพัฒ นาคนว่า มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ถ้าต้องการให้ประเทศชาติเจริ ญทัดเทียมกับอารยะประเทศทั้งหลาย ด้วยเหตุน้ ี เอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 8 ที่จะเริ่ มใช้ในปี 2540 นี้ จึงเน้นการพัฒนาคนมากกว่า
พัฒนาวัตถุ รัฐบาลตระหนักว่า ถ้ามิได้พฒั นาคนที่มีจิตใจสู งและมีคุณธรรมเป็ นเลิ ศแล้ว แม้จะเร่ งรั ด
พัฒนาวัตถุ และเทคโนโลยีมากมายเพี ยงไร ก็ไม่ อาจเกิ ดศุ ภผล และนาความสุ ขสันติ ม าสู่ สังคมและ
ประเทศชาติได้ คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี ตระหนักถึงข้อเท็จจริ งนี้ และพยายามพัฒนานักศึกษาให้
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และความรู ้เท่าทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศน์
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ในสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลข่าวสารสู งนี้
ส่ งผลให้วถิ ีชีวติ ของคนที่เคยมีความเมตตาปราณี เอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกันในสังคมลดลง ทุกคนในสังคมเริ่ มมี
ความเห็นแก่ตวั จิตใจคับแคบและชิงดีชิงเด่นกันมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา
ขาดการขัดเกลา จิตใจในทางธรรมคณะศาสนศาสตร์ ตระหนักถึงความจาเป็ น และความสาคัญในการ
ผลิตผูน้ าของคริ สตจักรให้เจริ ญฝ่ ายจิตวิญญาณและอยูเ่ หนื ออิทธิ พลของเทคโนโลยี เพื่อควบคุมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิ ดประโยชน์ในทางสร้ างสรรค์ มี ความรั ก ความยุติธรรม และความชอบ
ธรรม มิให้ใช้ขอ้ มูลข่าวสารไปในทางเอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น หรื อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิได้
คานึ ง ถึ ง ความถู ก ต้องชอบธรรมอย่างที่ เป็ นอยู่ในปั จจุบนั การทดลองระเบิ ดนิ วเคลี ยร์ ของประเทศ
ฝรั่งเศสเป็ นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมิใช่คนทัว่ โลกจะคัดค้านและประณาม
การกระท านั้น แต่ ฝ รั่ ง เศสก็ อ้า งว่ า เพื่ อ ความอยู่ ร อดของประเทศชาติ ข องตน โดยมิ ไ ด้ค านึ ง ถึ ง
สภาพแวดล้อมที่ถูกทาลายลงเนื่องจากการทดลองนั้น ซึ่ งมากมายเกินกว่าที่จะประเมินค่าได้ มันทาลาย
พื ช และสั ต ว์ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นทะเลอย่ า งกว้า งขวาง พื ช สี เขี ย วที่ อ ยู่ ใ นน้ าท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเปลี่ ย น
คาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นออกซิ เจน ถ้าพืชในน้ าเหล่านี้ ถูกทาลายลงด้วยระเบิดนิ วเคลี ยร์ ที่มีพลังทาลาย
มหาศาลก็กระทบกระเทือนต่อปริ มาณออกซิ เจนที่เราหายใจด้วย
คณะศาสนศาสตร์ จึงเห็นว่าเราจาเป็ นต้องเอาหลักคาสอนของคริ สตศาสนาเข้ามาใช้อย่างจริ งจัง
เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคนเสี ยใหม่ ให้ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ทาให้เกิดสันติสุขแก่มนุ ษย์ชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามที่พระเจ้าทรงมอบ อานาจให้เรา
ดูแลนั้น (ปฐมกาล1:28) ไม่ใช่ ยกย่องเทิ ดทูนเทคโนโลยีหรื อคอมพิวเตอร์ จนมองมนุ ษย์ว่าด้อยกว่า
คอมพิวเตอร์ หรื อมนุษย์เป็ นวัตถุที่มีชีวติ เท่านั้น หามีวญ
ิ ญาณ อะไรตามอย่างที่ศาสนาสอนไม่ ถ้ามนุ ษย์
เราไม่มีมิติทางด้านจิตใจ (mind) และจิตวิญญาณ (spirit) แต่เป็ นเรื่ องวัตถุลว้ น ๆ เป็ นเรื่ องของเซลล้วน
ๆ เป็ นเรื่ องของชี วเคมี ล้วน ๆ เพียงแต่อาศัยกล้องจุลทรรศน์ และเทคโนโลยีเข้ามาวิเคราะห์ ก็สามารถ
อธิ บายเกี่ยวกับมนุษย์ได้ มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ และมดปลวกเลย แต่มนุษย์มีร่างกาย จิตใจและจิต
วิญญาณ การที่ จะแก้ไขปั ญหาของมนุ ษย์น้ นั จะใช้วตั ถุ หรื อเทคโนโลยีอย่างเดี ยวหาได้ไม่ ต้องอาศัย
ธรรมหรื อพระวจนะของพระเจ้าด้วย พระวจนะนี่ เองจะไปเปลี่ยนแปลงจิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้
มนุ ษ ย์อยู่เหนื อคอมพิ วเตอร์ หรื อเทคโนโลยีและควบคุ ม เครื่ องมื อวิท ยาศาสตร์ เหล่ า นี้ เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์และสันติสุขของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
คณาจารย์คณะศาสนศาตร์ แมคกิ ลวารี ได้รับการศึกษาสู งด้วยกันทั้งหมดในบรรดาคณาจารย์
ประจาทั้งหมด 23 คน มีปริ ญญาเอก 7 คนปริ ญญาโท 3 คน ปริ ญญาตรี 3 คน ในจานวนนี้ เป็ นศาสนา
จารย์ 14 คน เพราะฉะนั้นการเรี ย นการสอนจึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมาก เพราะอาจารย์แ ต่ ล ะคนก็ เป็ น
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ผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาแต่ละแขนงโดยเฉพาะ จึงสามารถให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่นกั ศึกษาได้เป็ นอย่าง
ดี คณะศาสนศาตร์ แ มคกิ ล วารี จึ ง มั่น ใจในคุ ณ ภาพของบัณฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาออกไปรั บ ใช้ใ น
คริ สตจักร สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มีหลักสู ตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตร์บณั ฑิต (B.A) ทางปรัชญาและศาสนา ซึ่งทางทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2. หลักสู ตรศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต (B.Th) เรี ยน 4 ปี กาลังเสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
และเป็ นหลักสู ตรที่ทางสมาคมศาสนศาสตร์ ศึกษาแห่งเอเซี ยอาคเนย์รับรอง เรี ยบร้อยแล้ว
3. หลักสู ตรคริ สตศาสตร์บณั ฑิต (B.Theol.ต่อเนื่อง) เรี ยน 2 ปี สาหรับผูท้ ี่เป็ นศิษยาภิบาลซึ่ งจบ
การศึกษาจากสถาบันศาสนศาสตร์ แห่ งใดแห่ งหนึ่ งมาแล้ว หลักสู ตรนี้ สมาคมศาสนศาสตร์ ศึกษาแห่ ง
เอเซียอาคเนย์รับรองเรี ยบร้อยแล้ว
4. หลักสู ตรคริ สตศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Div) เรี ยน 2-3 ปี รับผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี สาขาใดสาขา
หนึ่งมาแล้ว หลักสู ตรนี้ สมาคมศาสนศาสตร์ ศึกษาแห่งเอเซี ยอาคเนย์ รับรองเรี ยบร้อยแล้ว
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคริ สตจักรสถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จะส่ งเสริ มศิษยาภิบาล และบุคลากร
ไปศึกษาต่อที่คณะศาสนศาสตร์ มากยิง่ ขึ้นในปี การศึกษา 1996 นี้.

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 64 ฉบับที่ 545 พฤศจิกายน 1995, หน้า 28-30.
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