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บทคัดยอ 

 
 ศึกษาถงึบทบาทงานพัฒนาและกระบวนการสรางพลังศักยภาพเสริมพลังของนกับวชหญิง

คาทอลิกในประเทศไทย วามีความเปนมาอยางไร เนื่องจากมีเอกสาร บันทกึเกีย่วกบันักบวชหญิง

คาทอลิกในประวัติศาสตรพระศาสนจักรมนีอยมาก ทาํใหไมเหน็ตัวตนของนักบวชหญิงที่เปน

ปจเจกบุคคล จึงไดทําการศึกษาบทบาทงานพัฒนาและกระบวนการสรางพลังศักยภาพเสริมพลัง

ของนักบวชหญิงคาทอลกิในประเทศไทย ในเชิงประวัติศาสตรและสัมภาษณเชิงลึกถงึประสบการณ

ชีวิตนักบวชหญิงคาทอลกิทีท่ํางานพฒันาในดานตาง ๆ เชน งานแพรธรรมชวยเหลือตามวัด ดูแล

ดานการศึกษา และทํางานชวยเหลือผูอยูชายขอบของสังคม โดยมีจุดประสงคที่จะศึกษาสภาพ 

ขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานของบทบาทของนักบวชหญิง ในพระศาสนจักรไทยชัดเจนมากข้ึน 

 การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร พบวาบทบาทของนักบวชหญิงคาทอลิกเร่ิมมีต้ังแตสมัย

กรุงศรีอยุธยา เม่ือ ป พ.ศ. 2215 ทําใหเหน็วานักบวชหญิงคาทอลกิมีบทบาทในงานพัฒนาในเร่ือง

การใหความรู ชวยเหลืองานดูแลเด็กและผูหญิงในสังคมไทยมาต้ังแตเร่ิมมีนักบวชหญิงคาทอลกิก็

วาไดและยังทาํมาเร่ือย ๆ จนถงึปจจุบันนี ้การศึกษาบทบาทของนักบวชหญิงในเชงิประวัติศาสตร 

พบวาบทบาทของนักบวชหญิงมีการเปล่ียนแปลงไปตามความตองการของสังคมและนโยบายของ

พระศาสนจักร โดยจัดแบงศึกษาออกเปน 3 ยุค คือ 

 ยุคแรก ยุคกอรางสรางตัว ต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ถงึ กรุงธนบุรี พ.ศ. 2383 นักบวชหญิง

กลุมแรกที่มีในประเทศไทย ที่มีชื่อวา “คณะรักกางเขน” เปนนักบวชหญิงคาทอลิกที่มีเชื้อสายญวน

ทั้งหมด ภาษาที่ใชก็จะเปนภาษาญวน สาเหตุทีพ่ระสังฆราช ลัมแบรต เดอ ลาม็อตไดกอต้ัง 



คณะนักบวชหญิงคณะนี้ข้ึนมา เพื่อจะไดชวยเหลืองานอภิบาลของบาทหลวง นกับวชหญิงในยุคนี ้

มีบทบาทชวยเหลือบาทหลวงในงานอภิบาลและงานแพรธรรมตาง ๆ เชน ดูแลวัด รับใชบาทหลวง

ทํางานบานทัว่ ๆ ไป สอนคําสอน พรอมทัง้ทาํงานสังคมสงเคราะห ดูแลรักษาผูเจ็บปวย มีความรู

เกี่ยวกับยาพ้ืนบานและยาสมุนไพร ดูแลเด็กกําพรา ผูสูงอาย ุและฝกอาชีพใหกับผูหญิงเกี่ยวกับ

งานบานงานเรือน การทอเส่ือ ทอผา ฯลฯ ใหการศึกษาแกผูหญิงเพื่อใหมคีวามรู มุงผลิตนักบวชหญิง

เปนสําคัญในยุคนี้ เพื่องานประกาศขาวดี (Evangelization) แตการเผยแผศาสนายังจํากัดอยู

เฉพาะในคายดวยเหตุผลทางการเมือง 

 ยุคที่สอง ยุคสรางหลักปกฐาน รัชกาลที ่5 พ.ศ. 2411 ถึง รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2477  

งานเผยแผศาสนามีอิสระมากข้ึน มีการขยายพื้นที่ออกไป โดยเฉพาะในตางจงัหวัดนักบวชหญิง

ภายใตนาม ”รักกางเขน” ไดเปดบานเพิ่มข้ึน สถานการณของประเทศไทยในยุคนีต้องการพฒันา

ประเทศ ใหกาวหนาในทกุ ๆ ดาน โดยเฉพาะในดานการศึกษา จึงเปดประตูรับบรรดามิชชันนารี 

ใหเขามาในประเทศไทย จึงมีมิชชันนารีที่เปนนกับวชชายหญิงคณะตาง ๆ เขามาชวยงานเกี่ยวกับ

การศึกษาใหกบัเด็กและเยาวชน การพยาบาลดูแลผูปวยโดยมีเคร่ืองมือที่ทนัสมยั ประเทศไทยมี

ความเจริญกาวหนาและพัฒนาดีข้ึน นกับวชหญิงที่เปนมชิชันนารีจะมคีวามรูไดรับการยอมรับ มี

บทบาทเปนครู หมอ พยาบาล ซึง่มีความจําเปนในยุคนี ้สวนคณะที่เร่ิมจากคณะ “รักกางเขน”  

ยังชวยงานตามวัดมบีทบาทหนาที่เหมือนกับนกับวชหญิงในยคุทีห่นึง่ การทาํงานของมิชชนันารีหญิง

ยังทํางานในเขตเมืองหลวง ยังไมไดขยายออกไปตางจังหวัดมากนัก 

 ยุคที่สาม ยุคพฒันาขยายลงไปสูรากหญา วฒันธรรมทองถิ่น เร่ิมต้ังแต พ.ศ. 2508 จนถึง

ปจจุบนั พระศาสนจกัรไดเปล่ียนแปลงแนวคิดวิธีการอภิบาลใหม หลังจากประชุมสังคายนาวาติกนั 

ที่ 2 พระศาสนจักรไดเรียกรองใหคาทอลิกทั่วโลก ไดเตรียมที่จะตอบสนองเสียงเรียกรองใหฟนฟู

เปล่ียนแปลงตนเองใหม เปล่ียนแปลงใหเขากบัประเพณีและวัฒนธรรมทองถิน่ ซึง่การเปล่ียนแปลง

ของพระศาสนจักรมีผลกระทบมาสูนกับวชหญิงมากพอสมควร เมื่อมนีโยบายใหมนักบวชหญิงก็

ตองปรับเปล่ียนการดําเนนิชวีิตไปตามกาลเวลา เพื่อใหเขากับสถานการณใหม (ออกไปสูสังคม

ภายนอกมากขึ้น) ภาษาที่เคยใช (ภาษาญวน ภาษาฝร่ังเศส) ใหเปล่ียนมาใชภาษาไทย  

นักบวชหญิงไดเปดศูนยสําหรับนักบวชหญิงเอง เพื่อใหมีการอบรมทีท่ันสมยัและทนัตอเหตุการณ

ในสังคมมากข้ึน การใหความรูและการศึกษากับนักบวชหญิงจงึเปนเร่ืองที่จาํเปนอยางมากในยุคนี ้

เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปญหาในสังคมก็เปล่ียนแปลงซับซอนมากข้ึน การที่

นักบวชหญิงไมมีความรูมากนัก ขาดโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ทาํใหนักบวชหญิงไดรับการกดข่ีใน

เร่ืองของความรู บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจึงไมมีโอกาสกาวหนา มีความจาํเปนที่นกับวชหญิง

จะตองไดรับการอบรมมากข้ึน ทําใหนกับวชหญิงสามารถที่จะเขาไปชวยเหลือสังคมได 



 ผลการศึกษาบทบาทนักบวชหญิงคาทอลิกจากการสัมภาษณ มุงที่จะศึกษาวิถ ี

การดําเนินชวีติของนกับวชหญิง โดยการเลาประสบการณชีวิตของทานเพื่อใหเหน็ขอเทจ็จริง เหน็

กรอบแนวคิด กระบวนการเรียนรู ทานไดเลาถึงบทบาทหนาที่อันหลากหลายของทาน ส่ิงที่คนพบ

ใหมในบทบาทของนักบวชหญิง ที่ไดจากการสัมภาษณ คือ บทบาทของการเปนผูใหคําแนะนําชีวติ

ฝายจิต บทบาทของนกัจิตวทิยาทีเ่ขาใจ บทบาทนักพฒันาท่ีทาํงานเสริมสรางพลังและศักยภาพให 

กับผูหญิง บทบาทของนักแพรธรรมที่ไมยอทอ บทบาทของนักบริหารที่มีความรับผิดชอบใน 

ทุกสถานการณซึ่งทานทําไดเปนอยางดี นี้เปนบทบาทตาง ๆ ทีน่ักบวชหญิงไดแบงปนในการ

สัมภาษณ พรอมทั้งเร่ืองปญหาและอุปสรรคที่พบขณะทํางาน ปญหาและอุปสรรคที่นกับวชหญิงได

พบมีมากมาย แตละทานตองตอสูกับตนเอง ตอสูกับระบบโครงสรางของสังคมและโครงสรางของ

พระศาสนจักรที่มีชายเปนใหญ นักบวชหญิงก็ยงัมีขีดจํากดัเหมือนกับผูหญิงทั่วไป มกีรอบ

ประเพณีวัฒนธรรม  

ถูกกาํหนดบทบาทและหนาที่ไวอยางชัดเจน การที่จะเปล่ียนแปลงอะไรบางอยางจึงเปนเร่ืองยาก 

นักบวชหญิงไดเขาไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในเชงิลึก โดยเฉพาะชวยเหลือปญหาเด็กและ 

ผูหญิง แตกอนที่จะเขาไปชวยเหลือผูอ่ืนได นกับวชหญิงตองผานกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ

ศักยภาพของตนเองกอน (Self Empowerment) โดยการเรียนรูที่จะเขาใจตนเอง เพือ่นําไปสู 

ความเขาใจและชวยเหลือผูอ่ืน  

จากการศึกษาพบวานกับวชหญิงจะตองตอสูกับระบบโครงสรางชายเปนใหญ ที่มอง

วาผูหญิงเปนเพียงผูปฏิบัติตาม หรือ ผูรอรับคําส่ังใหทาํตามเทานัน้ (Passive) บทบาทของนักบวช

หญิงจงึถูกกําหนดใหทาํเกีย่วกับหนาที่และบทบาทของผูหญิงเทานัน้ เชน ดูแลงานบาน ดูแลผูอ่ืน 

เด็กและผูสูงอายุ เปนตน แตความเปนจริงแลวนักบวชหญิงยังมีบทบาทของการเปนผูนํา ผูแพร

ธรรม รวมทั้งเปนนกัพัฒนาที่สามารถวางแผนไดเปนอยางดี เขาไปรวมสรางงานสรางคนในสังคม

ไดอยางเขมแข็ง 

 ดังนัน้ การใหคุณคาและความหมายของงานพัฒนาและบทบาทของนกับวชหญิง จงึเปนการ

เสริมสรางพลังและอํานาจของนกับวชหญิงเอง โดยเฉพาะการสรางทัศนคติที่ดีตองานและหนาที่ของ

นักบวชหญิง ไมวาจะเปนงานสังคมสงเคราะห หรือ งานอภิบาล ที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กและ 

ผูหญิงที่นกับวชหญิงไดทาํมาโดยตลอด ต้ังแตยุคแรกจนถึงยุคปจจุบนั นับวาเปนจุดเดนของ 

นักบวชหญิงทีเ่ขามารับผิดชอบในเร่ืองนี ้ทาํใหมองเหน็ไดวานกับวชหญิงเปนผูมีความรู

ความสามารถ ในการทาํงานชวยเหลือเด็กและผูหญิงไดเปนอยางดี ซึง่ดูเหมือนวาทานเหลานัน้ได

ทําหนาทีน่ี้อยางเงียบ ๆ ไมไดประกาศตนวาไดทาํส่ิงยิง่ใหญอะไร เปนเจาหนาที่ทีท่ําปกติธรรมดา 

แตก็ไดรับการยอมรับจากทกุฝายวาทานไดดูแลเอาใจใสในบทบาทและหนาที่ไดเปนอยางดีมาโดย

ตลอด ทานเปนเสมือนแมที่ไดรับความไววางใจจากลูก โดยเฉพาะผูหญิงที่มีความทกุข จากเหตุผล



ที่วา 

ไมมีใครเขาใจปญหาผูหญิงไดดีเทากับผูหญิงดวยกนั   ซึ่งเปนการสรางชยัชนะเล็ก ๆ สําหรับ 

นักบวชหญิงเอง อยางไรตอตาม บทบาทของนักบวชหญิงเปนผูรวมสรางสังคมเชนเดียวกัน ไมวา

จะอยูในฐานนัดรใดก็ตาม เปนพระสงฆ นกับวชชาย-หญิง ฆราวาสก็ตองอาศัยพึง่พากันและกนั 

เสริมสรางและรวมมือกนั เพื่อนาํพระราชัยของพระเจามาสูเพื่อนพี่นองใหมีความรักและสันติสุข

บนโลกนี้และโลกหนา ตามพระประสงคของพระศาสดาของศาสนาของตนตอไป  
 

 


