ห้ าสิ บปี สตรีคริสเตียน
ผป.รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ธาระวานิช
ประธานคณะสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ
นับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของสตรี คริ สเตียน ที่ปีนี้สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้
กาหนดให้วนั อาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิ งหาคม เป็ นวันระลึกกองสตรี คริ สเตียนซึ่ งตรงกับวันที่ 16
สิ งหาคม 1998 ขอขอบคุณสภาคริ สตจักรฯ ที่ได้มองเห็นความสาคัญของสตรี และกองสตรี ฯ ก็เป็ น
หน่วยงานหนึ่งของสภาคริ สตจักรฯ ซึ่ งแม้จะก่อตั้งขึ้นมาภายหลังคณะสตรี คริ สเตียนฯ แต่ก็ได้ทางาน
ร่ วมกันมานาน
เพื่อให้การนมัสการในคริ สตจักรเป็ นการระลึกถึงกองสตรี ฯ ในวันดังกล่าว กองสตรี ฯ ได้จดั ทา
ระเบียบการนมัสการส่ งไปยังคริ สตจักรต่าง ๆ ทัว่ ประเทศเพื่อใช้ในการนมัสการ เชื่อแน่วา่ ท่าน
ทั้งหลายคงจะมีส่วนร่ วมในการนมัสการนี้ ดว้ ยเช่นกัน
ด้วยเหตุที่กองสตรี ฯ ได้ทางานร่ วมกันกับคณะสตรี คริ สเตียนแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยมาโดยตลอด และในปี หน้าคณะสตรี คริ สเตียนฯ จะมีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 50 และครบ 50 ปี พอดีในปี
2000 ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าน่าจะมองย้อนอดีตกลับไป ว่าคณะสตรี ฯ เริ่ มต้นมาอย่างไรและทาอะไรไป
แล้วบ้าง
สตรี มีบทบาทในคริ สตจักรมาเป็ นเวลานานทีเดียว และกาลเวลาได้เป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ งานสตรี
ได้กา้ วหน้าขึ้นเป็ นลาดับดังจะได้กล่าวเพียงย่อ ๆ
คณะมิชชันนารี ได้เป็ นผูน้ าเอาคริ สตศาสนามาสู่ ประเทศไทย เมื่อประมาณ 100 ปี กว่ามาแล้ว
ด้วยเหตุน้ ีจึงมีคริ สตจักรตั้งขึ้นในประเทศไทยหลายแห่งทั้งภาคเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้คริ สตจักร
ต่าง ๆ มีสมาชิกทั้งบุรุษและสตรี เป็ นกาลังของคริ สตจักรโดยการนาของมิชชันนารี ซ่ ึ งเป็ นผูน้ าในกิจการ
งานของคริ สตจักรในสมัยนั้น กลุ่มของสตรี คริ สเตียนได้อุบตั ิข้ ึนในนามของคณะคิงสดอเตอร์ (King’s
Daughters) งานที่ทาคือ ช่วยเหลือการงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคริ สตจักรมีการอธิ ษฐานศึกษาพระคัมภีร์
ตามโอกาสนามนี้ ต่อมามีผแู ้ ปลเป็ นภาษาไทยว่า “คณะราชธิ ดาแห่งคริ สตจักร” สมัยหลังนี้อาศัยกุลสตรี
เราได้รับการศึกษากว้างขวางขึ้นกว่าก่อน ความรู ้ ความสามารถก็มีมากขึ้น กิจการของคณะได้เจริ ญ
กว้างขวางขึ้น แต่ก็คงอยูเ่ ฉพาะในคริ สตจักรเท่านั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะอื่น ๆ
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ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่สองเสร็ จสิ้ นในปี ค.ศ. 1946 บอร์ ดมิชชัน่ เพรสไบทีเรี ยน ได้ส่ง
มิชชันนารี กลับมาช่วยงานในประเทศไทยอีก
งานของสตรี จึงได้ถูกรื้ อฟื้ นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยมี
ข้อแนะนาจากท่านเหล่านั้นว่า แม้งานของคณะสตรี จะก้าวหน้าขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะยึดมัน่ หรื อยังขาด
หลักการที่จะทาให้รวมกัน ฉะนั้นสภาคริ สตจักรฯ จึงแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นงาน ประกอบด้วย
มิชชันนารี และคนไทย อาทิเช่น มิสซิ ส เมรี ไรเบิร์น มิสซิ ส ชาร์ล๊อต แบคแทลล์ มิสซิส เฮเล็น ทราวาเยย์
มิสซิ ส เจ็นเนตต์ ซี เกอร์ และคุณสุ ดสวาท วัชระเกียรติ คุณเสงี่ยม ช.สิ งหเนตร คุณอัง ดี เตียง เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาและริ เริ่ มจัดให้มีการประชุมใหญ่ในปี 1949 เพื่อตั้งเป้ าหมายสาหรับงานระยะยาวไว้
ในเดือนธันวาคม 1949 กรรมการนี้ได้นดั ประชุม เชิ ญทุกภาคให้ส่งผูแ้ ทนสตรี มาร่ วมประชุมที่
กรุ งเทพฯ เพื่อปรึ กษาหารื อว่าจะร่ วมกันตั้งให้มีคณะสตรี คริ สเตียนแห่งสภาคริ สตจักรหรื อไม่ที่ประชุม
ตกลงว่าอยากจะตั้งคณะขึ้น และได้นดั ว่าปี ต่อไปจะประชุมอีกครั้งหนึ่งและเลือกเจ้าหน้าที่
ในปี 1950 คณะสตรี คริ สเตียนเพรสไบทีเรี ยนในอเมริ กาได้ส่งจดหมายเชิ ญมายังสภาฯ ให้ส่ง
ผูแ้ ทนไปร่ วมประชุมที่รัฐนิวเจอร์ ซี คณะกรรมการจึงได้เลือก คุณสุ ดสวาท วัชระเกียรติ คุณอนงค์ อิศร
ภักดี
ซึ่ งเวลานั้นคุณอนงค์อยูใ่ นอเมริ กาเป็ นผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมด้วยเมื่อคุณสุ ดสวาทกลับมาในปี
เดียวกันนั้นจึงได้วางระเบียบของคณะสตรี ข้ ึน
เพื่อเตรี ยมการประชุมที่จะมีที่เชียงใหม่ในการเลือก
เจ้าหน้าที่ในคราวนั้นได้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คือ ประธาน คุณสุ ดสวาท วัชระเกียรติ เลขานุการ คุณลออ
พลาชีวนิ เหรัญญิก คุณทองใบ มิตรกูล กรรมการอีก 5 ท่านคือ คุณจันทร์นวล สุ ริยคา คุณคาหมวย ดวง
เนตร คุณคาป้ อ ดีตนั นา คุณอัมพร พันธุ พงศ์ และคุณประวีร์ ตกแต่ง คณะใหม่น้ ีได้ตกลงใช้ชื่อว่า คณะ
สตรี คริ สเตียนแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะนี้ได้ต้ งั เป้ าการทางานไว้สองเป้ าคือ
1. ให้ทุกภาคตั้งคณะสตรี ภาค
2. ให้แต่ละภาคจัดการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งโดยให้ทุกคริ สตจักรในภาคนั้น ๆ ส่ ง
ผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุม
โครงการที่พิจารณามี 3 ประการ
1. การเยีย่ มเยียน นาสตรี ในคริ สตจักรให้เป็ นสมาชิกคณะสตรี และชักชวนเพื่อนบ้านที่ไม่เป็ น
คริ สเตียนมาร่ วมนมัสการ
2. ให้บริ การในโรงพยาบาล เช่น ช่วยพับผ้า เย็บผ้า เป็ นต้น
3. สอนหนังสื อผูใ้ หญ่ที่ยงั อ่านไม่ได้
ทุก ๆ ปี ระหว่าง ค.ศ. 1950 ถึง 1956 จะมีการประชุมสมัยสามัญ (ประชุมใหญ่) โดยมีผแู ้ ทน
จากภาคต่าง ๆ เข้าร่ วมประชุ ม จุดประสงค์คือ เพื่อจะร่ วมกันปรึ กษาหารื อถึงกิจการงานในภาคของตน
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ได้มีการตกลงให้แต่ละภาครับเป็ นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกรู ้จกั รับผิดชอบและรู ้จกั สภาพ
ท้องถิ่นของกันและกัน และในปี 1956 ได้ตกลงให้มีการประชุม 2 ปี ต่อครั้ง
สิ่ งแรกที่ได้จดั ทาคือหนังสื อคู่มือการประชุม
เพื่อจะใช้เหมือนกันทุกภาคในการประชุม
ประจาเดือนปี แรกที่จดั ทาขึ้นนั้นได้ทาแจกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในปี ต่อมาได้ขายเพื่อนาเงินมาเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และค่าส่ ง ต่อมาได้จดั ทาหนังสื อคู่มืออธิ ษฐานประจาวันด้วย
ตั้งแต่ปี 1952 เป็ นต้นมา คณะสตรี ได้เริ่ มรับผิดชอบระเบียบวันอธิ ษฐานสากล คณะสตรี แต่ละ
คริ สตจักรรับผิดชอบจัดระเบียบการนมัสการด้วย ทรัพย์ที่ถวายได้ในวันอธิ ษฐานสากลนั้นแบ่งเป็ น 2
ส่ วน ส่ วนหนึ่งช่วยต่างประเทศ และอีกส่ วนหนึ่งช่วยคริ สตจักรในประเทศ ประเทศที่เคยช่วยเหลือคือ
เกาหลี ยูโกสลาเวีย อเมริ กา ฟิ ลิปปิ นส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น เคนยา ลาว ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซี ย อินเดีย
บังคลาเทศ อิหร่ าน และมาเลเซี ย เป็ นต้น
นอกจากนี้
คณะสตรี หลายคณะได้ช่วยเหลือนักศึกษาวิทยาลัยพระคริ สตธรรมเชียงใหม่
(คณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ในปั จจุบนั ) เป็ นส่ วนบุคคล และช่วยสมทบทุนเป็ น
รายเดือน ทุกคณะมีงบประมาณสาหรับช่วยในการส่ งเสริ มพระคริ สตธรรมเสมอมา
คุณเสงี่ยม ช. สิ งหเนตร ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเพราะเป็ นทนายความ ได้เป็ นผู้
ริ เริ่ มตั้งกฎข้อบังคับคือธรรมนูญของคณะสตรี ข้ ึนเพื่อใช้ปฏิบตั ิ บริ หารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
การดาเนิ นงานของสภาคริ สตจักรฯ และสอดคล้องต้องกันในการปฏิบตั ิงานของคณะสตรี คริ สเตียนทุก
คริ สตจักร ทุกภาคร่ วมกัน โดยผูแ้ ทนสตรี คริ สเตียนทัว่ ประเทศประชุมกันตรากฎข้อบังคับขึ้นเรี ยกว่า
“ธรรมนูญและข้อบังคับของคณะสตรี คริ สเตียนแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย” ตั้งแต่ ค.ศ. 1969
1974 1975 หรื อ ค.ศ. 1990
ตั้งแต่น้ นั มา คณะสตรี คริ สเตียนแห่งสภาฯ จึงประกอบไปด้วยคณะสตรี คริ สเตียนจากภาคต่าง
ๆ ตามจานวนภาคของสภาฯ มีกรรมการอานวยการซึ่ งมีผแู ้ ทนจากคณะสตรี ภาคแต่ละภาค และได้
ประชุมกันปี ละครั้งเพื่อปรึ กษาหารื อถึงการบริ หารงานในปี ต่อไป และจัดการประชุมสมัยสามัญ ฉะนั้น
การประชุมสมัยสามัญ (สมัชชา) ของคณะสตรี จึงมี 2 ปี ครั้ง กรรมการอานวยการจะดารงตาแหน่งวาระ
4 ปี แต่ละภาคจะเริ่ มวาระการดารงตาแหน่งไม่เหมือนกันแต่เมื่อครบวาระในเวลา 4 ปี ของตนก็จะต้อง
มีการเลือกตั้งใหม่ในภาคของตน เพื่อดารงตาแหน่งเป็ นเวลาอีก 4 ปี ถัดไป ดังนั้นกรรมการอานวยการ
ของคณะสตรี ฯ จึงมีท้ งั คนเก่าและคนใหม่ทาให้งานประสานงานกันได้ดี ในปี ใดที่ไม่มีการประชุม
สมัชชา จะจัดให้มีการอบรมผูน้ าและสมาชิกทัว่ ประเทศ ทั้งนี้แล้วแต่งบประมาณ
ในปี 1956 คณะสตรี คริ สเตียนเริ่ มวางโครงการที่จะช่วยเหลือต่างประเทศ โดยส่ งเงินไป
ช่วยเหลือเด็กอนาถาที่ฮ่องกงช่วยงานที่ประเทศอินเดียสะสมเงินสมทบทุนช่วยมิชชันนารี ไปลาวและมี
3

ความสัมพันธ์กบั สตรี ต่างประเทศมากขึ้น โดยเป็ นสมาชิ กมิตรภาพแห่งเหรี ยญค่าน้อย ซึ่ งมิสซิ ส ซานติ
ซโลมอน เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม เป็ นงานที่ทุกคนมีส่วน ไม่วา่ คนมัง่ มี หรื อยากจน เงินเหรี ยญค่าน้อยนี้จะช่วยใน
การพัฒนาสตรี และเด็กในประเทศต่าง ๆ ที่มีความต้องการจริ ง ๆ เมื่อปี 1997 โครงการบ้านใหม่ของ
กองสตรี ฯ ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่ วนหนึ่งจากมิตรภาพแห่งเหรี ยญค่าน้อยนี้ ดว้ ย
คณะสตรี คริ สเตียนได้ให้ทุนคุณวารุ ณี ดีตนั นา ไปเรี ยนที่โรงเรี ยนเอลลินวูดในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ในด้านคริ สเตียนศึกษาและงานสตรี ในปี 1961 เป็ นเวลา 4 ปี เมื่อสาเร็ จแล้วในปี 1965 ได้เข้า
ทางานสตรี ในตาแหน่งผูช้ ่วยปฏิคมอยูร่ ะยะหนึ่งขณะที่ศึกษาอยูใ่ นประเทศฟิ ลิปปิ นส์ คณะสตรี ชาว
ฟิ ลิปปิ นส์และโรงเรี ยนเอลลินวูด ได้ช่วยเหลือเป็ นอันมาก
นอกจากนี้คณะสตรี สภาฯ ได้ช่วยรับอุปการะนักเรี ยนลาว 3 คน หญิง 2 ชาย 1 โดยให้เข้าเรี ยน
ประจาอยูใ่ นโรงเรี ยนดาราวิทยาลัย 2 คน สาหรับนักเรี ยนหญิง 2 คน ได้สาเร็ จ ม.ศ.3 (เทียบเท่า ม.4
ปัจจุบนั ) แล้วกลับไปช่วยคริ สตจักรในประเทศลาว ส่ วนนักเรี ยนชายคือนายเปาเช่ท่าว เข้าประจาอยูท่ ี่
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ เพชรบุรี และต่อมาได้ศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่คณะคุรุศาสตร์ และ
สาเร็ จในปี 1976
ในปี 1964-1971 คณะสตรี คริ สเตียนได้สมทบทุนช่วยมิชชันนารี ไทยที่ไปทางานในซาราวัค
ประเทศมาเลเซีย
ผลงานสาคัญอันหนึ่งที่ได้รับการจารึ กไว้ในประวัติศาสตร์ ของคณะคือ ในปี 1969 คณะสตรี
คริ สเตียนแห่งสภาฯ ได้จดั ให้มีการอบรมอนุชนสตรี ชนบทขึ้นที่ฟาร์ มสัมพันธกิจจังหวัดเชียงราย โดย
คณะสตรี คริ สเตียนภาค 2 เชียงราย และคณะสตรี ที่ฟาร์ มเป็ นผูร้ ับผิดชอบ การอบรมใช้เวลา 1 เดือน
อนุชนที่เข้ารับการอบรมมาจากคริ สตจักรต่าง ๆ ในภาคเหนือแต่ส่วนมากมาจากคริ สตจักรต่าง ๆ ใน
ภาค 2 เชียงราย อนุชนที่เข้ารับการอบรมส่ วนมากได้รับการศึกษาชั้นประถมปี ที่ 4 แล้วต้องออกจาก
โรงเรี ยน เพราะบิดา มารดายากจนไม่สามารถที่จะส่ งลูกไปเรี ยนต่อได้ อนุชนเหล่านั้นมีเวลาว่าง คณะ
สตรี เห็นความสาคัญในเรื่ องการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ จึงจัดการอบรมนี้ข้ ึนติดต่อกันมาเป็ นเวลา
ปี 5 ปี
งานสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่คณะสตรี ได้ปลุกปล้ ามาเป็ นเวลาร่ วม 10 ปี ได้รับผลสาเร็ จ เพราะ
ได้รับความร่ วมมือจากพี่นอ้ งคริ สเตียนทั้งสุ ภาพบุรุษและสตรี นัน่ คือตึกสานักงานของสตรี คริ สเตียน
เป็ นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างเป็ นห้องอาหาร ชั้นที่ 2 เป็ นห้องประชุมและที่ทางาน ชั้น 3 เป็ นห้องพักแขก
ที่มาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศที่เป็ นคริ สเตียน หรื อที่ทางานสังกัดในสภาคริ สตจักรฯ งานชิ้นโบว์แดง
นี้เป็ นที่เชิ ดหน้าชูตาของสตรี คริ สเตียนและพี่นอ้ งคริ สเตียนทุกท่าน มาบัดนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1998
เป็ นต้นไป อาคาร 3 ชั้นแห่งนี้ไม่ได้ทาหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้นอีกแล้ว ไม่รู้วา่ จะถูกทุบทิ้งหรื อถูกดัดแปลง
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ไปทาเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาคริ สตจักรฯ ในส่ วนที่อยูท่ ี่ 14 ถนนประมวญทุกหน่วยงานจะต้อง
ย้ายไปชัว่ คราวไปอยูท่ ี่อาคารซี ซีที จนกว่าตึกสภาฯ ใหม่จะสร้างเสร็ จ
ในปี ค.ศ. 1975 เจ้าหน้าที่และสมาชิกสตรี มีความยินดีเมื่อสภาคริ สตจักรได้ยกฐานะแผนก
สตรี คริ สเตียนเป็ น “กองสตรี คริ สเตียน” (เป็ นหน่วยงานประจาสภาคริ สตจักรฯ มีเจ้าหน้าที่ทางานเต็ม
เวลา ทางานประสานกับคณะสตรี คริ สเตียนฯ ซึ่ งได้ก่อตั้งมาก่อนหน้านี้แล้ว)

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 67 ฉบับที่ 580 ตุลาคม 1998, หน้า 43-45.
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