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ห้าสิบปีสตรีคริสเตียน 
ผป.รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ธาระวานิช 

ประธานคณะสตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ 
นบัเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของสตรีคริสเตียน ท่ีปีน้ีสภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้

ก าหนดใหว้นัอาทิตยส์ัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนสิงหาคม เป็นวนัระลึกกองสตรีคริสเตียนซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 16 
สิงหาคม 1998 ขอขอบคุณสภาคริสตจกัรฯ ท่ีไดม้องเห็นความส าคญัของสตรี และกองสตรีฯ ก็เป็น
หน่วยงานหน่ึงของสภาคริสตจกัรฯ ซ่ึงแมจ้ะก่อตั้งข้ึนมาภายหลงัคณะสตรีคริสเตียนฯ แต่ก็ไดท้  างาน
ร่วมกนัมานาน 

เพื่อใหก้ารนมสัการในคริสตจกัรเป็นการระลึกถึงกองสตรีฯ ในวนัดงักล่าว กองสตรีฯ ไดจ้ดัท า
ระเบียบการนมสัการส่งไปยงัคริสตจกัรต่าง ๆ ทัว่ประเทศเพื่อใชใ้นการนมสัการ เช่ือแน่วา่ท่าน
ทั้งหลายคงจะมีส่วนร่วมในการนมสัการน้ีดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยเหตุท่ีกองสตรีฯ ไดท้  างานร่วมกนักบัคณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยมาโดยตลอด และในปีหนา้คณะสตรีคริสเตียนฯ จะมีอายยุา่งเขา้ปีท่ี 50 และครบ 50 ปีพอดีในปี 
2000 ดงันั้นจึงมีความเห็นวา่น่าจะมองยอ้นอดีตกลบัไป วา่คณะสตรีฯ เร่ิมตน้มาอยา่งไรและท าอะไรไป
แลว้บา้ง 

สตรีมีบทบาทในคริสตจกัรมาเป็นเวลานานทีเดียว และกาลเวลาไดเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่งานสตรี
ไดก้า้วหนา้ข้ึนเป็นล าดบัดงัจะไดก้ล่าวเพียงยอ่ ๆ 

คณะมิชชนันารีไดเ้ป็นผูน้ าเอาคริสตศาสนามาสู่ประเทศไทย เม่ือประมาณ 100 ปีกวา่มาแลว้ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงมีคริสตจกัรตั้งข้ึนในประเทศไทยหลายแห่งทั้งภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตค้ริสตจกัร
ต่าง ๆ มีสมาชิกทั้งบุรุษและสตรีเป็นก าลงัของคริสตจกัรโดยการน าของมิชชนันารีซ่ึงเป็นผูน้ าในกิจการ
งานของคริสตจกัรในสมยันั้น กลุ่มของสตรีคริสเตียนไดอุ้บติัข้ึนในนามของคณะคิงสดอเตอร์ (King’s 
Daughters) งานท่ีท าคือ ช่วยเหลือการงานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของคริสตจกัรมีการอธิษฐานศึกษาพระคมัภีร์
ตามโอกาสนามน้ี ต่อมามีผูแ้ปลเป็นภาษาไทยวา่ “คณะราชธิดาแห่งคริสตจกัร” สมยัหลงัน้ีอาศยักุลสตรี
เราไดรั้บการศึกษากวา้งขวางข้ึนกวา่ก่อน ความรู้ ความสามารถก็มีมากข้ึน กิจการของคณะไดเ้จริญ
กวา้งขวางข้ึน แต่ก็คงอยูเ่ฉพาะในคริสตจกัรเท่านั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคณะอ่ืน ๆ 
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ภายหลงัท่ีสงครามโลกคร้ังท่ีสองเสร็จส้ินในปี ค.ศ. 1946 บอร์ดมิชชัน่เพรสไบทีเรียน ไดส่้ง
มิชชนันารีกลบัมาช่วยงานในประเทศไทยอีก งานของสตรีจึงไดถู้กร้ือฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึงโดยมี
ขอ้แนะน าจากท่านเหล่านั้นวา่ แมง้านของคณะสตรีจะกา้วหนา้ข้ึนแต่ก็ไม่มีอะไรท่ีจะยึดมัน่ หรือยงัขาด
หลกัการท่ีจะท าใหร้วมกนั ฉะนั้นสภาคริสตจกัรฯ จึงแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย
มิชชนันารีและคนไทย อาทิเช่น มิสซิส เมรีไรเบิร์น มิสซิส ชาร์ล๊อต แบคแทลล ์มิสซิส เฮเล็น ทราวาเยย ์
มิสซิส เจน็เนตต ์ซีเกอร์ และคุณสุดสวาท วชัระเกียรติ คุณเสง่ียม ช.สิงหเนตร คุณองั ดี เตียง เป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าและริเร่ิมจดัใหมี้การประชุมใหญ่ในปี 1949 เพื่อตั้งเป้าหมายส าหรับงานระยะยาวไว ้

ในเดือนธนัวาคม 1949 กรรมการน้ีไดน้ดัประชุม เชิญทุกภาคใหส่้งผูแ้ทนสตรีมาร่วมประชุมท่ี
กรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือวา่จะร่วมกนัตั้งใหมี้คณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจกัรหรือไม่ท่ีประชุม
ตกลงวา่อยากจะตั้งคณะข้ึน และไดน้ดัวา่ปีต่อไปจะประชุมอีกคร้ังหน่ึงและเลือกเจา้หนา้ท่ี 

ในปี 1950 คณะสตรีคริสเตียนเพรสไบทีเรียนในอเมริกาไดส่้งจดหมายเชิญมายงัสภาฯ ใหส่้ง
ผูแ้ทนไปร่วมประชุมท่ีรัฐนิวเจอร์ซี คณะกรรมการจึงไดเ้ลือก คุณสุดสวาท วชัระเกียรติ คุณอนงค ์ อิศร
ภกัดี ซ่ึงเวลานั้นคุณอนงคอ์ยูใ่นอเมริกาเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมดว้ยเม่ือคุณสุดสวาทกลบัมาในปี
เดียวกนันั้นจึงไดว้างระเบียบของคณะสตรีข้ึน เพื่อเตรียมการประชุมท่ีจะมีท่ีเชียงใหม่ในการเลือก
เจา้หนา้ท่ีในคราวนั้นไดป้รากฏวา่เจา้หนา้ท่ีคือ ประธาน คุณสุดสวาท วชัระเกียรติ เลขานุการ คุณลออ 
พลาชีวนิ เหรัญญิก คุณทองใบ มิตรกลู กรรมการอีก 5 ท่านคือ คุณจนัทร์นวล สุริยค า คุณค าหมวย ดวง
เนตร คุณค าป้อ ดีตนันา คุณอมัพร พนัธุพงศ ์และคุณประวร์ี ตกแต่ง คณะใหม่น้ีไดต้กลงใชช่ื้อวา่ คณะ
สตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย คณะน้ีไดต้ั้งเป้าการท างานไวส้องเป้าคือ 

1. ใหทุ้กภาคตั้งคณะสตรีภาค 
2. ใหแ้ต่ละภาคจดัการประชุมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังโดยใหทุ้กคริสตจกัรในภาคนั้น ๆ ส่ง

ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 
โครงการท่ีพิจารณามี 3 ประการ 
1. การเยีย่มเยยีน น าสตรีในคริสตจกัรใหเ้ป็นสมาชิกคณะสตรีและชกัชวนเพื่อนบา้นท่ีไม่เป็น 

คริสเตียนมาร่วมนมสัการ 
2. ใหบ้ริการในโรงพยาบาล เช่น ช่วยพบัผา้ เยบ็ผา้ เป็นตน้ 
3. สอนหนงัสือผูใ้หญ่ท่ียงัอ่านไม่ได ้
ทุก ๆ ปี ระหวา่ง ค.ศ. 1950 ถึง 1956 จะมีการประชุมสมยัสามญั (ประชุมใหญ่) โดยมีผูแ้ทน

จากภาคต่าง ๆ เขา้ร่วมประชุม จุดประสงคคื์อ เพื่อจะร่วมกนัปรึกษาหารือถึงกิจการงานในภาคของตน 
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ไดมี้การตกลงใหแ้ต่ละภาครับเป็นเจา้ภาพการประชุมใหญ่ เพื่อใหส้มาชิกรู้จกัรับผิดชอบและรู้จกัสภาพ
ทอ้งถ่ินของกนัและกนั และในปี 1956 ไดต้กลงใหมี้การประชุม 2 ปี ต่อคร้ัง 

ส่ิงแรกท่ีไดจ้ดัท าคือหนงัสือคู่มือการประชุม เพื่อจะใชเ้หมือนกนัทุกภาคในการประชุม
ประจ าเดือนปีแรกท่ีจดัท าข้ึนนั้นไดท้  าแจกโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ในปีต่อมาไดข้ายเพื่อน าเงินมาเป็น
ค่าใชจ่้ายในการพิมพแ์ละค่าส่ง ต่อมาไดจ้ดัท าหนงัสือคู่มืออธิษฐานประจ าวนัดว้ย 

ตั้งแต่ปี 1952 เป็นตน้มา คณะสตรีไดเ้ร่ิมรับผิดชอบระเบียบวนัอธิษฐานสากล คณะสตรีแต่ละ
คริสตจกัรรับผิดชอบจดัระเบียบการนมสัการดว้ย ทรัพยท่ี์ถวายไดใ้นวนัอธิษฐานสากลนั้นแบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนหน่ึงช่วยต่างประเทศ และอีกส่วนหน่ึงช่วยคริสตจกัรในประเทศ ประเทศท่ีเคยช่วยเหลือคือ 
เกาหลี ยโูกสลาเวยี อเมริกา ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญ่ีปุ่น เคนยา ลาว ฮ่องกง ไตห้วนั อินโดนีเซีย อินเดีย 
บงัคลาเทศ อิหร่าน และมาเลเซีย เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะสตรีหลายคณะไดช่้วยเหลือนกัศึกษาวทิยาลยัพระคริสตธรรมเชียงใหม่ 
(คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวทิยาลยัพายพั ในปัจจุบนั) เป็นส่วนบุคคล และช่วยสมทบทุนเป็น
รายเดือน ทุกคณะมีงบประมาณส าหรับช่วยในการส่งเสริมพระคริสตธรรมเสมอมา 

คุณเสง่ียม ช. สิงหเนตร ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นกฎหมายเพราะเป็นทนายความ ไดเ้ป็นผู ้
ริเร่ิมตั้งกฎขอ้บงัคบัคือธรรมนูญของคณะสตรีข้ึนเพื่อใชป้ฏิบติั บริหารงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การด าเนินงานของสภาคริสตจกัรฯ และสอดคลอ้งตอ้งกนัในการปฏิบติังานของคณะสตรีคริสเตียนทุก
คริสตจกัร ทุกภาคร่วมกนั โดยผูแ้ทนสตรีคริสเตียนทัว่ประเทศประชุมกนัตรากฎขอ้บงัคบัข้ึนเรียกวา่ 
“ธรรมนูญและขอ้บงัคบัของคณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย” ตั้งแต่ ค.ศ. 1969 
1974 1975 หรือ ค.ศ. 1990  

ตั้งแต่นั้นมา คณะสตรีคริสเตียนแห่งสภาฯ จึงประกอบไปดว้ยคณะสตรีคริสเตียนจากภาคต่าง 
ๆ ตามจ านวนภาคของสภาฯ มีกรรมการอ านวยการซ่ึงมีผูแ้ทนจากคณะสตรีภาคแต่ละภาค และได้
ประชุมกนัปีละคร้ังเพื่อปรึกษาหารือถึงการบริหารงานในปีต่อไป และจดัการประชุมสมยัสามญั ฉะนั้น
การประชุมสมยัสามญั (สมชัชา) ของคณะสตรีจึงมี 2 ปีคร้ัง กรรมการอ านวยการจะด ารงต าแหน่งวาระ 
4 ปี แต่ละภาคจะเร่ิมวาระการด ารงต าแหน่งไม่เหมือนกนัแต่เม่ือครบวาระในเวลา 4 ปี ของตนก็จะตอ้ง
มีการเลือกตั้งใหม่ในภาคของตน เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นเวลาอีก 4 ปีถดัไป ดงันั้นกรรมการอ านวยการ
ของคณะสตรีฯ จึงมีทั้งคนเก่าและคนใหม่ท าใหง้านประสานงานกนัไดดี้ ในปีใดท่ีไม่มีการประชุม
สมชัชา จะจดัใหมี้การอบรมผูน้ าและสมาชิกทัว่ประเทศ ทั้งน้ีแลว้แต่งบประมาณ 

ในปี 1956 คณะสตรีคริสเตียนเร่ิมวางโครงการท่ีจะช่วยเหลือต่างประเทศ โดยส่งเงินไป
ช่วยเหลือเด็กอนาถาท่ีฮ่องกงช่วยงานท่ีประเทศอินเดียสะสมเงินสมทบทุนช่วยมิชชนันารีไปลาวและมี
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ความสัมพนัธ์กบัสตรีต่างประเทศมากข้ึน โดยเป็นสมาชิกมิตรภาพแห่งเหรียญค่านอ้ย ซ่ึงมิสซิส ซานติ 
ซโลมอน เป็นผูริ้เร่ิม เป็นงานท่ีทุกคนมีส่วน ไม่วา่คนมัง่มี หรือยากจน เงินเหรียญค่านอ้ยน้ีจะช่วยใน
การพฒันาสตรีและเด็กในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีความตอ้งการจริง ๆ เม่ือปี 1997 โครงการบา้นใหม่ของ
กองสตรีฯ ก็ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุนส่วนหน่ึงจากมิตรภาพแห่งเหรียญค่านอ้ยน้ีดว้ย 

คณะสตรีคริสเตียนไดใ้หทุ้นคุณวารุณี ดีตนันา ไปเรียนท่ีโรงเรียนเอลลินวดูในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ในดา้นคริสเตียนศึกษาและงานสตรีในปี 1961 เป็นเวลา 4 ปี เม่ือส าเร็จแลว้ในปี 1965 ไดเ้ขา้
ท างานสตรีในต าแหน่งผูช่้วยปฏิคมอยูร่ะยะหน่ึงขณะท่ีศึกษาอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ คณะสตรีชาว
ฟิลิปปินส์และโรงเรียนเอลลินวดู ไดช่้วยเหลือเป็นอนัมาก 

นอกจากน้ีคณะสตรีสภาฯ ไดช่้วยรับอุปการะนกัเรียนลาว 3 คน หญิง 2 ชาย 1 โดยใหเ้ขา้เรียน
ประจ าอยูใ่นโรงเรียนดาราวิทยาลยั 2 คน ส าหรับนกัเรียนหญิง 2 คน ไดส้ าเร็จ ม.ศ.3 (เทียบเท่า ม.4 
ปัจจุบนั) แลว้กลบัไปช่วยคริสตจกัรในประเทศลาว ส่วนนกัเรียนชายคือนายเปาเช่ท่าว เขา้ประจ าอยูท่ี่
โรงเรียนอรุณประดิษฐ เพชรบุรี และต่อมาไดศึ้กษาต่อท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีคณะคุรุศาสตร์และ
ส าเร็จในปี 1976 

ในปี 1964-1971 คณะสตรีคริสเตียนไดส้มทบทุนช่วยมิชชนันารีไทยท่ีไปท างานในซาราวคั
ประเทศมาเลเซีย 

ผลงานส าคญัอนัหน่ึงท่ีไดรั้บการจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของคณะคือ ในปี 1969 คณะสตรี 
คริสเตียนแห่งสภาฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมอนุชนสตรีชนบทข้ึนท่ีฟาร์มสัมพนัธกิจจงัหวดัเชียงราย โดย
คณะสตรีคริสเตียนภาค 2 เชียงราย และคณะสตรีท่ีฟาร์มเป็นผูรั้บผดิชอบ การอบรมใชเ้วลา 1 เดือน
อนุชนท่ีเขา้รับการอบรมมาจากคริสตจกัรต่าง ๆ ในภาคเหนือแต่ส่วนมากมาจากคริสตจกัรต่าง ๆ ใน
ภาค 2 เชียงราย อนุชนท่ีเขา้รับการอบรมส่วนมากไดรั้บการศึกษาชั้นประถมปีท่ี 4 แลว้ตอ้งออกจาก
โรงเรียน เพราะบิดา มารดายากจนไม่สามารถท่ีจะส่งลูกไปเรียนต่อได ้ อนุชนเหล่านั้นมีเวลาวา่ง คณะ
สตรีเห็นความส าคญัในเร่ืองการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ จึงจดัการอบรมน้ีข้ึนติดต่อกนัมาเป็นเวลา
ปี 5 ปี 

งานส าคญัอีกอยา่งหน่ึงท่ีคณะสตรีไดป้ลุกปล ้ามาเป็นเวลาร่วม 10 ปี ไดรั้บผลส าเร็จ เพราะ
ไดรั้บความร่วมมือจากพี่นอ้งคริสเตียนทั้งสุภาพบุรุษและสตรี นัน่คือตึกส านกังานของสตรีคริสเตียน 
เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นหอ้งอาหาร ชั้นท่ี 2 เป็นห้องประชุมและท่ีท างาน ชั้น 3 เป็นหอ้งพกัแขก
ท่ีมาจากต่างจงัหวดั ต่างประเทศท่ีเป็นคริสเตียน หรือท่ีท างานสังกดัในสภาคริสตจกัรฯ งานช้ินโบวแ์ดง
น้ีเป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของสตรีคริสเตียนและพี่นอ้งคริสเตียนทุกท่าน มาบดัน้ี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 1998 
เป็นตน้ไป อาคาร 3 ชั้นแห่งน้ีไม่ไดท้  าหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้อีกแลว้ ไม่รู้วา่จะถูกทุบทิ้งหรือถูกดดัแปลง
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ไปท าเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาคริสตจกัรฯ ในส่วนท่ีอยูท่ี่ 14 ถนนประมวญทุกหน่วยงานจะตอ้ง
ยา้ยไปชัว่คราวไปอยูท่ี่อาคารซีซีที จนกวา่ตึกสภาฯ ใหม่จะสร้างเสร็จ 

ในปี ค.ศ. 1975 เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสตรีมีความยนิดีเม่ือสภาคริสตจกัรไดย้กฐานะแผนก
สตรีคริสเตียนเป็น “กองสตรีคริสเตียน” (เป็นหน่วยงานประจ าสภาคริสตจกัรฯ มีเจา้หนา้ท่ีท างานเตม็
เวลา ท างานประสานกบัคณะสตรีคริสเตียนฯ ซ่ึงไดก่้อตั้งมาก่อนหนา้น้ีแลว้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 67 ฉบบัท่ี 580 ตุลาคม 1998, หนา้ 43-45. 


