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บทคัดย่อ 

การบวชในพระพทุธศาสนาของไทยมีหลกัเกณฑ์ท่ีถือปฏิบตักินัมาคือ เม่ือชายไทยอายคุรบ 20 ปี
บริบรูณ์จะต้องเข้ารับการบวชเป็นภิกษุสงฆ์เพ่ือศกึษาหลกัธรรม ค าสอน พระธรรมวิจยัของพระพทุธเจ้า 
สืบสานวฒันธรรมประเพณีและยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตญัญกูตเวทีตอ่บดิามารดาด้วย ภิกษุ
สงฆ์ได้เข้ามาศกึษาหาความรู้ในด้านพระธรรม เป็นการเรียนรู้โลกธรรมะ ท าให้คนด าเ นินชีวิตอยูใ่น
ศีลธรรม มีสตปัิญญา มีวินยั และอยูใ่นหลกัทางสายกลางตาหลกัค าสอนในพระพทุธศาสนา สว่นสตรีใน
สมยัพทุธกาลจะเป็นผู้หญิงท่ีมีความเพียบพร้อม มีความเป็นแมบ้่านแมเ่รือน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของ
ความเป็นอยูข่องคนภายในบ้าน ท าให้สตรีถกูจ ากดัสิทธิ หน้าท่ี และสถานภาพของตนเอง แตผู่้ชายสว่น
ใหญ่เม่ือออกบวชแล้วก็จะออกแสวงบญุและสืบทอดหลกัพระธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาไว้  สว่นสตรี
ท่ีสนใจมีความศรัทธาท่ีจะขอเข้ารับการบวชเพ่ือบรรลใุนพระธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนาได้บ าเพ็ญ
กศุลหลงัออกบวชได้ส าเร็จเป็นพระอรหนัต์และได้รับแตง่ตัง้ในต าแหนง่เลิศทางตรัสรู้ได้เร็วโดยให้ค าจ ากดั
ความสตรีเหลา่นีว้า่ ภิกษุณี 
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Abstract 
Ordination as a Buddhist monk in Thailand has the main criterion that a Thai Buddhist 

man has to become the Buddhist monk once in his life time when reaching the age of twenty 
years. He has to do so to study dharma (the Buddha’s teachings) in order to interweave Thai’s 
cultural and traditional heritages and signify their gratefulness and gratitude to their parents. 
While living in their monkhood, they rigorously seek for the knowledge of dharma together with 
that of worldly livings in Buddhism. As Buddhist followers, they strongly believe that one who 
practises dharma will live his life in moral decency with complete wisdom par excellence as well 
as disciplines. Thereby, he can undertake Middle Path following the key teaching in Buddhism.  
As for a woman in the Buddha’s time, she had to play her roles as qualified housekeepers as 
well as states of being housewives and taking responsibilities for coping with household affairs 
and taking care of family members. Due to these burdens, the woman in those days were 
deprived of her rights, duties and their own statuses. So far, most of Buddhist monks retaining 
their noble life have sought for pilgrimage and subsequently played their vital roles in handing 
down the Buddha’s teachings. At the same time of the Buddha’s, the interested woman with 
high faith was allowed ordaining in Buddhism as a Buddhist nun. Like Buddhist monks, some 
Buddhist nuns were able to achieve the highest level of insight attainment to the extent that they 
became a Worthy One (Arahant). Of them, one Buddhist nun became a Worthy One and was 
appointed as excellence in rapid enlightenment. That was why an ordained woman was literally 
labelled as ‘Bhikkhuni’, Buddhist nun. 
 

Keywords: Bhikkhuni (Buddhist nun), political communication, modern social     
              movements, feminism, power-based relationship 
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บทน า 
ภิกษุณีเป็นค าท่ีใช้เรียกนกับวชหญิงในพระพทุธศาสนาซึง่เป็นค าศพัท์เฉพาะใช้กบัสตรีท่ีได้

อปุสมบทแล้ว หรือพระผู้หญิงในทางพระพทุธศาสนา แตมี่ลกัษณะตา่งจากแมชี่ เพราะแมชี่เป็นเพียง
อบุาสิกาหรือพทุธศาสนิกชนผู้หญิงท่ีถือศีล 8 ข้อแตภิ่กษุณีจะต้องถือศีล 311 ข้อ ส าหรับภิกษุณีจะมีอยู ่2 
ลกัษณะ คือ 1) ภิกษุณีฝ่ายเถรวาร ในสายเถรวาทสืบวงศ์มาแตส่มยัพทุธกาลด้วยการบวชท่ีถกูต้องตาม
พระวินยัปิฎกเถรวาทจากสงฆ์ทัง้ 2 ฝ่าย และ 2) ภิกษุณีฝ่ายมหายาน เป็นภิกษุณีท่ียงัสืบทอดการบวช
ภิกษุณีมาจนปัจจบุนั ท่ีมีลกัษณะการบวชแบบจีนและมีศีลท่ีแตกตา่งกนั(อรนที จันทร์สุริยศักดิ์ และธัญรดา 

มาตรนอก , 2552 : 2) สว่นการบวชเป็นภิกษุณีนัน้จะต้องผา่นการบวชเป็นสิกขมานา คือ เป็นสามเณรีท่ี
จะต้องถือศีล 6 ข้ออยา่งเคร่งครัดเป็นเวลา 2 ปีโดยถ้าหากศีลขาดแม้แตข้่อเดียวจะต้องเร่ิมนบัใหม ่การ
บวชเป็นสิกขมานานัน้จะบวชได้ต้อ งมีอายคุรบ 18 ปี สว่นการอปุสมบทนัน้จะต้องเข้ารับการอปุสมบทใน
ฝ่ายของภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วไปเข้าพิธีอปุสมบทในฝ่ายภิกษุสงฆ์อีกครัง้หนึง่จงึจะเป็นภิกษุณีได้โดย
สมบรูณ์ถือเป็นการบวชทัง้ในสองฝ่ายสงฆ์อยา่งครบถ้วนและสตรีท่ีเข้ารับการบวชเป็นภิกษุณีบรรลเุป็น
พระอรหนัต์ขี ณาสพทัง้สิน้และได้รับการยกยอ่งให้เป็นเอตทคัตะ คือ เป็นต าแหนง่ทางพระพทุธศาสนาท่ี
พระบรมศาสดาได้ประทานให้กบัพทุธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิ กา ซึง่ภิกษุณีรูปแรกของพทุธ
ศาสนา คือ พระมหาปชาบดีโคตรมีเถรี 

ส าหรับในพระพทุธศาสนานัน้ผู้หญิงมีสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและโอกาสในการบวช
เทา่กบัผู้ชาย แตเ่ง่ือนไขการบวชของภิกษุณีและภิกษุสงฆ์มีความแตกตา่งกนั คือ วินยัของภิกษุณีจะมี
มากกวา่ภิกษุสงฆ์ โดยภิกษุณีจะต้องถือศีล 311 ข้อ สว่นภิกษุสงฆ์จะต้องถือศีลเพียง 227 ข้อ ทัง้นีเ้พราะ
ผู้หญิงมีข้อจ ากดัในการด ารงชีพมากกวา่ผู้ ชาย(พระไตรปิฎก เลม่ 3 ภิกขนีุวิภงัค์, 2439 : 301-302) และ
จากการท่ีสภาพสงัคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงท าให้การบวชภิกษุณีขาดความตอ่เน่ือง (ขาดสญูวงศ์) คือ ไมมี่
บคุคลท่ีจะสืบทอดการบวชเป็นภิกษุณีในพระพทุธศาสนาอีกทัง้การบวชเป็นภิกษุณีท าได้ยากมากขึน้และ
สง่ผลท าให้ไมมี่ภิกษุณีในปัจจบุนั รวมทัง้ในปัจจบุนัมีภิกษุณีบางรูปได้ลกุขึน้มาตอ่สู้ เพ่ือต้องการท่ีจะให้
สงัคมเห็นสถานภาพและบทบาทของภิกษุณีมากขึน้ และสงัคมยงัให้สิทธิ สถานภาพและบทบาททางสงัคม
แก่สตรีอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนัระหวา่งชายกบัหญิงท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ในทางสงัคม เกิดการ เคล่ือนไหว
เพ่ือเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ สถานภาพและความเสมอภาคให้กบัสตรีเพิ่มมากขึน้ดงัเชน่กรณีของภิกษุณีท่ียงั
เกิดความเหล่ือมล า้ในทางพระพทุธศาสนาด้วยทัง้ท่ีในครัง้สมยัพทุธกาลท่ีในค าตรัสของพระพทุธเจ้าทรง
แสดงให้เห็นวา่ผู้ ท่ีจะสืบทอดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนานัน้สามารถแบง่ได้ 4 ประเภท คือ ภิกษุ ภิกษุณี 
อบุาสก และอบุาสิกา แตใ่นปัจจบุนันีไ้มมี่ภิกษุณีแล้วในพระพทุธศาสนา ดงันัน้ไมว่า่จะเป็นการบวชภิกษุณี 
สถานภาพและบทบาทของภิกษุณีในสงัคมปัจจบุนัได้ขาดหายไป จงึท าให้ภิกษุณีได้ออกมาเรียกร้องให้
สงัคมเกิดการยอมรับถึงสถานภาพและบทบาทในภิกษุณีและการท าให้มีภิกษุณีในพระพทุธศาสนา ทัง้นี ้
เพราะภิกษุณีก็มีความศรัทธา ต้องการเรียนรู้หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาและชว่ยเหลือสงัคมด้วยเชน่กนั  



4 
 

แนวความคดิเก่ียวกบัการแบง่แยกทางเพศ  สถานภาพ  และสิทธิของสตรีในปัจจบุนัพบวา่ สาเหต ุ
หรือปัจจยัส าคญั  ท่ีส่ งผลเกือ้หนนุให้เกิดการแบง่แยก  และการเอารัดเอาเปรียบทางเพศนัน้  ทาง
มานษุยวิทยาได้ให้ค าอธิบายวา่  นอกจากผู้ชายจะมีลกัษณะทางธรรมชาต ิ หรือลกัษณะทางชีววิทยา
บางอยา่งเหนือกวา่ผู้หญิงแล้ว  ยงัเป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้  และวิวฒันาการทางสงัคมวฒันธรรม
อีกด้วย  ซึ่ งการครอบง า  หรือผกูขาดอ านาจโดยเพศผู้ชายนัน้ จะมีความสมัพนัธ์กบัอ านาจทางเศรษฐกิจ  
คือ การควบคมุก าลงัการผลิต  และแบง่ปันทรัพยากรความพยายามในการรักษาสภาวะสมดลุระหวา่ง
จ านวนประชากรกบัทรัพยากรธรรมชาต ิ และสงครามจนท าให้ปัจจบุนัได้เกิดแนวความคดิด้านสตรีนิยม
เกิดขึน้  ซึง่สง่ผลท าให้คนในสงัคมตา่งๆ รวมทัง้ในประเทศไทยได้หนัมาสนใจศกึษาเก่ียวกบัเพศ  และการ
แบง่แยกทางเพศมากขึน้  และเร่ิมมีมมุมองใหมว่า่  ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั  มีการกดข่ีทางเพศมาโดย
ตลอด  เป็นการกดข่ีเพศหญิงโดยเพศชาย  และด้วยพืน้ฐานทางสงัคมวฒันธรรม  บางครั ้ งท าให้ผู้หญิงเอง
ไมรู้่ตวัวา่ตวัเองถกูกดข่ี  สง่ผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธิสตรี  และความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายตามมา  
ซึง่การเรียกร้องนัน้มีทัง้การเรียกร้องความเสมอภาคทางกฎหมาย  บทบาททางเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  
และศาสนา  โดยเฉพาะประเดน็เก่ียวกบัการบวชภิกษุณี     ซึง่จะเห็นได้วา่ในปัจจบุนัได้มีการรือ้ฟืน้ภิกษุณี
ในประเทศไทยเกิดขึน้อีกครัง้  จากการบวชของ รศ .ดร .ฉตัรสมุาลย์  กบลิสิงห์  เม่ือ  พ .ศ. 2544 จาก
เหตกุารณ์นีเ้องได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสงัคมไทยอยา่งมากทัง้ในลกัษณะท่ีเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย 

หากกลา่วโดยสรุปแล้วจากความคดิเห็นตอ่การบวชภิกษุณีในประเทศไทย  โดยพิจารณาจากพระ
ธรรมวินยั  ตามกรอบแนวความคดิของเถรวาทไทย  และบริบททางสงัคม  และวฒันธรรมข้างต้น แล้วจะ
เห็นได้วา่ ภิกษุณีของฝ่ายเถรวาทนัน้ได้สญูวงศ์ไปแล้ว  ดงันัน้การท่ีจะจดัให้มีการบวชภิกษุณีในประเ ทศ
ไทยอีกนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ด้วยข้อจ ากดัด้านพระธรรมวินยั  จารีตประเพณี  รวมถึงข้อสงสยัในการ
บวชและการสืบตอ่ภิกษุณีท่ีมีมาในปัจจบุนั  อยา่งไรก็ตาม  การท่ีจะบวชจากประเทศอ่ืนและกลบัมาอยู่
ประเทศไทยโดยแสดงอตัลกัษณ์ของภิกษุณีจากประเทศนัน้ ๆ อยา่งชดัเจน  ก็สามารถท าได้เชน่เดียวกบั
นิกายมหายานท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยดงัเชน่จาก การศกึษาเก่ียวกบับทบาทของภิกษุณีนิกายมหายานท่ีมี
สว่นชว่ยในการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาในประเทศไทย แตท่ัง้นีก็้ขึน้อยูก่บัการยอมรับของสงัคมอีกครัง้หนึง่  
สว่นประเดน็ในพระธรรมวินยัและจารีตประเพณีนัน้ก็อยูท่ี่การปฏิบตัโิดยถือประโยชน์ของการบวชเป็นท่ีตัง้ 
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แนวคิดเชิงรัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) 
การส่ือสารทางการเมือง(Political Communication) 
การส่ือสารมีลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ กลา่วคือการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองกนั

ระหวา่งผู้ รับสารกบัผู้สง่สาร โดยท่ีองค์ประกอบของการส่ือสารแตล่ะองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์และ
เก่ียวข้องกนั  การส่ือสารเป็นหวัใจส าคญัของพฤตกิรรมของมนษุย์ในการอยูร่่วมกนัในสงัคมมนษุย์ท่ีอยู่
ร่วมกนัจะพฒันาวิ ธีการแบบแผนในกระจายข้อมลูขา่วสาร มนษุย์ได้ใช้วิธีการตา่ง ๆ ตดิตอ่กบัคนอ่ืนๆ 
เพ่ือท่ีจะบอกขา่วสารข้อมลู ความรู้สกึนกึคดิ ความเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ตอ่กนั (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2536 : 17) ซึง่ Berlo (1960 : 12) ได้อธิบายวา่ การส่ือสาร (communication) หมายถึง การสง่ผา่น
ขา่วสารจากบคุคลหนึง่หรือกลุม่บคุคลหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่หรืออีกกลุม่หนึง่ โดยใช้สญัลกัษณ์การส่ือสารมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการ (process) อยา่งหนึง่ เชน่เดียวกบัการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
กลา่วคือเป็นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา (dynamic) ไมอ่ยูน่ิ่งและไมมี่จดุเร่ิมต้นหรือจดุจบท่ี
เห็นเดน่ชดั  และ การส่ือสารมีลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการ กลา่วคือการส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองกนัระหวา่งผู้สง่สารและผู้ รับสาร โดยท่ีองค์ประกอบของการส่ือสารแตล่ะองค์ประกอบมี
ความสมัพนัธ์และเก่ียวข้องกนั  Wilmot (1987 : 6) การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการท าให้มนษุย์รวมตวักนั
เข้าเป็นสงัคม ด ารงความเป็นสงัคมและเปล่ียนแปลงสงัคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหวา่งกนัเพ่ือสร้าง
กฎเกณฑ์ของสงัคมและปรับทศันคตแิละพฤตกิรรมของสมาชิกในสงัคมอนัจะท าให้สมาชิกนัน้อยูร่่วมกนัได้
อยา่งปรกตสิขุในสงัคม แตก่ารส่ือสารนัน้มิใชแ่คเ่ป็นเคร่ืองมือในการประสานความเข้าใจอยา่งบรูณาการ
ในสงัคมเทา่นัน้ นอกเหนือจากการ สร้างความหมายท่ีท าให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัอนัจะเป็นประโยชน์ทัง้
ในด้านการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ สงัคมและด้านอ่ืนๆ แล้วการส่ือสารยงัถกูใช้เป็นเคร่ืองมือท่ี
เป็นอปุกรณ์และวิธีการใช้อปุกรณ์ในทางการส่ือสารท่ีน าไปใช้ในทางการเมืองการปกครองเพ่ือเป็นการ
เช่ือมโยงระหวา่งรัฐบาลและประชาชนเข้าด้วยกนัในรูปของการส่ือสารการเมืองในแนวดิง่และแนวระนาบ
(สรุพงษ์ โสธนะเสถียร , 2544 : 2) การส่ือสารทางการเมืองเป็นแนวทางการศกึษาท่ีให้ความส าคญักบัการ
ส่ือสารในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือของการก าหนดยทุธศาสตร์เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายทางการเมืองทั ้ งของระบบรัฐ
หรือผู้น า โดยอาศยัการส่ือสารและสร้างแนวทางการยอมรับในกลุม่ประชาชนผู้ รับสารและปริมาณของ
สารสนเทศท่ีไหลเวียนตามชอ่งทางการส่ือสารตา่งๆ จะรองรับกลไกการส่ือสารซึง่เป็นพลงัอ านาจทาง
การเมืองในการควบคมุระบบการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ด้วยวิธีการพฒันาการมี สว่นร่วมทางการ
เมือง การใช้อิทธิพล การกลอ่มเกลาทางสงัคมและบรูณาการทางการเมืองตกอยูใ่นภาวะเหน่ียวรัง้หรือ
ภาวะล า้หน้าไปได้ซึง่จะสง่ผลกระทบกระเทือนตอ่กิจกรรมทางการเมือง ทัง้นีก้ระบวนการส่ือสารจงึเป็น
เคร่ืองมือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชนทัง้โด ยผา่นแนวทางการชวนเช่ือหรือแนวทาง
ของมตมิหาชน เพ่ือธ ารงรักษาระบบการเมืองการปกครองซึง่รวมถึงเสถียรภาพของรัฐบาลและความอยูดี่
ของประชาชน ดงันัน้การส่ือสารจงึเป็นกลไกส าคญัและเป็นตวัเช่ือมโยงองค์ประกอบทกุอยา่งในสงัคมเข้า
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ด้วยกนั โดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครอง การส่ื อสารนบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและจ าเป็นในการท าให้
เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพของระบบทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารกบัการเมืองขึน้อยูก่บักลไก
การส่ือสารทางการเมืองอนัประกอบด้วยความสามารถในการประเมินการส่ือสารทางการเมืองวา่ สามารถ
น าไปสูค่วามเป็นระบบทางการเมือง ท่ีมีคณุภาพได้มากน้อยเพียงใด ซึง่คณุภาพของระบบการส่ือสารทาง
การเมืองจะประกอบด้วยเง่ือนไข สภาวะสมดลุท่ีไมค่งท่ี หรือ ไร้เสถียรภาพ การท าให้การส่ือสารทาง
การเมืองอยูใ่นเชิงประจกัษ์หรือเชิงปริมาณโดยเฉพาะการแสดงออกของชอ่งทางการส่ือสารหรือบดิเบือน
ของสารสนเทศและชอ่งทางการส่ือสารในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงหรือเป็นส่ือ
ในการน าสารจากรัฐบาลหรือจากศนูย์อ านาจไปสูป่ระชาชน ชอ่งทางการส่ือสารทางการเมืองอาจปรากฏ
อยูใ่นรูปแบบท่ีหลากหลาย(สมควร กวียะ, 2545, : 44) 

สรุปได้วา่ การส่ือสารทางการเมือง เป็นกระบวนก ารทางการเมืองท่ีเก่ียวข้องกบัการแลกเปล่ียน
ข้อเท็จจริง ทศันะความคดิเห็น ตลอดจนประสบการณ์ตา่งๆ ทางการเมืองระหวา่งบคุคลก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกของสงัคมการเมือง โดยระบบการเมืองหรือรัฐบาลจะได้หาชอ่งทางให้
ประชาชนได้รับทราบนโยบายและกิจกรรมของรัฐ เป็นกา รรับรู้ขา่วสารทางการเมืองของประชาชนโดยการ
สง่ผา่นขา่วสารจากบคุคลหนึง่หรือกลุม่บคุคลหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ หรืออีกกลุม่ บคุคลหนึง่เพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความคดิเห็นและข้อเท็ จจริงตา่งๆ ในสงัคม  เป็นการรับรู้ขา่วสารทางการเมืองของประชาชน
โดยการสง่ผา่นขา่วสารจากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่หรือกลุม่หนึง่เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ ความ
คดิเห็นและข้อเท็จจริงตา่งๆ ในสงัคม นอกจากนีก้ารส่ือสารทางการเมืองยงัมีบทบาทตอ่การมีสว่นร่วม
ทางการเมืองได้อีกโดยการท าให้การกระท าหรือข้อเรียกร้องตา่งๆ ของปัจเจกบคุคลขยายขึน้เป็นการกระท า
หรือข้อเรียกร้องท่ีมีลกัษณะเป็นการเมือง (private affairs to public affairs) มิฉะนัน้ประชาชนธรรมดาแต่
ละคนก็จะไมส่ามารถมีบทบาทในฐานะเป็นสว่นท่ีป้อนเข้าสูต่วัระบบการเมือง ด้วยวิธีการเรียกร้องสิ่งท่ีมี
คณุคา่และ ให้การสนบัสนนุแก่ระบบการเมืองในการจดัสรรสิ่งท่ีมีคณุคา่ซึง่นัน่ก็คือไมมี่การมีสว่นร่วม
ทางการเมืองของประชาชนนัน่เอง 

กระบวนการส่ือสารทางการเมือง 
การเมืองต้องอาศยัอ านาจของการตดิตอ่ส่ือสาร นกัวิชาการคนแรกๆ ท่ีศกึษาการส่ือสารทาง

การเมืองอยา่งเป็นระบบ คือ คาร์ล ดบัเบลิย ูดอยซ์  (Karl W. Deutsch) เขาอ้างวา่อตัราความทนัสมยัของ
ประเทศและเมืองหลวง วดัได้จากแบบแผนของการสง่จดหมาย โทรศพัท์ และการอพยพแรงงาน การเ มือง
กบัการตดิตอ่ส่ือสารจงึสมัพนัธ์กนัจนยากท่ีจะแยกออกจากกนั การส่ือสารทางการเมืองก็มีระดบัชอ่งการ
ตดิตอ่การส่ือสาร (Level of Communication) ซึง่เป็นการกระท าทางการเมืองทกุอยา่งเป็นการแสดงออก
ทางการตดิตอ่ส่ือสารไมอ่ยา่งใดก็อยา่งหนึง่ แตก่ารตดิตอ่ส่ือสารมีหลายร ะดบัและหลายประเภทระดบัการ
ตดิตอ่ส่ือสารระดบัพืน้ฐานท่ีสดุ คือ การตดิตอ่ส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) ซึง่
ยงัใช้ได้ดีในการส่ือสารเพ่ือเปล่ียนความคดิเห็นหรือตอกย า้ความคดิเห็น เพราะการส่ือสารแบบเผชิญหน้า
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ยงัเป็นวิธีการหลกัในการหาเสียงและชกัจู งให้นบัถือศาสนา นกัการเมืองใช้วิธีเดนิหาเสียงขอคะแนนไปทัว่
เขตเลือกตัง้ โดยมีหวัหน้าพรรค หวัคะแนน และกลุม่การเมืองคอยสนบัสนนุตอ่มาเม่ือสงัคมมีความซบัช้อน
และเกิดส่ือมวลชนใหม่ๆ  เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ ส่ือมวลชนเหลา่นีจ้งึถกูน ามาใช้ทดแทนการหา
เสียงด้วยวิธีเดมิมากขึน้ ประเดน็ท่ีนา่คดิ คือ ส่ือมวลชนมีบทบาททางการเมืองอยา่งไรบ้าง (เรืองวิทย์ เกษ
สวุรรณ, 2549 : 191) 

Lucian W. Pye (1966, : 153-154 อ้างใน ชเูกียรต ิวงศ์เทพเตียน , 2548 : 29-30) กลา่วไว้วา่กระ
บวบการทางการเมืองและกระบวนการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดซึง่ได้กลา่วมาแล้ววา่ 
กระบวนการส่ือสารเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเช่ือมโยงสรรพสิ่งท่ีเก่ียวข้องทางการเมืองเข้าสูก่ระบวนการ
แปรสภาพเพ่ือให้เป็นปัจจยัน าออกในรูปแบบของนโยบายตา่งๆ และนอกจากนี ้เสถียร เชยประ ดบั (2540 : 
11-29) กลา่ววา่ การส่ือสารกบัระบบการเมืองเก่ียวข้องกนัมากระบบส่ือมวลชนสะท้อนให้เห็นปรัชญาทาง
การเมืองของประเทศหรือรัฐบาลนัน้ๆ ดงันัน้ลกัษณะการเมืองแบบประชาธิปไตยของประเทศไทยจงึสง่ผล
ท าให้ระบบการส่ือสารเป็นไปอยา่งอิสรเสรี กลุม่องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีในประเทศไทยจงึใช้
กระบวนการส่ือสารเพ่ือการด าเนินงานขององค์กร โดยผา่นรูปแบบของกระบวนการส่ือสารในแบบตา่งๆ 
เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายในการรับสารมีความรู้ความเข้าใจยอมรับอ านาจจากการด าเนินงานขององค์กร
พฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีและท าให้เกิดการสนบัสนนุการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือการสร้างกิจกรรม
หรือนโยบายตา่งๆ อนัเป็นการตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมายในการรับสารในแตล่ะปัจเจก
ชนและแตล่ะกลุม่ นอกจากนีก้ระบวนการส่ือสารถือได้วา่เป็นตวักลางในระบบการเมืองท่ีมีกลไกในการ
เช่ือมโยงทกุสว่นของ สงัคมเข้าด้วยกนั อีกทัง้เป็นดชันีวดัการเปล่ียนแปลงและทัง้เป็นตวัแทนการ
เปล่ียนแปลงในระบบสงัคมและระบบการเมือง การส่ือสารจะชว่ยถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารให้แก่บคุคลและ
กลุม่บคุคล การส่ือสารทางการเมืองท าให้องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีในประเทศไทยในฐานะ
แหลง่สารหรือ ผู้สง่สารได้มีการตดิตอ่ส่ือสารกบั กลุม่เป้าหมายในการส่ือสาร โดยมีสตรีท่ีเสียเปรียบใน
สงัคม ผู้สนบัสนนุทนุ องค์กรพฒันาเอกชน เครือขา่ย รวมถึงภาครัฐและภาคส่ือมวลชน ทัง้นีข้า่วสารนัน้ถกู
สง่ผา่นทางชอ่งทางการส่ือสารในกระบวนการส่ือสารการเมืองนัน้ โดยท่ีชอ่งทางในกา รส่ือสารขององค์กร
พฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีในประเทศไทยมีอยูห่ลากหลาย ไมว่า่จะเป็นชอ่งทางการส่ือสารระหวา่ง
บคุคล ชอ่งทางการส่ือเฉพาะกิจ หรือ ส่ือสารมวลชน ท าให้องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีสามารถ
ท าการตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้ รับสารท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย ได้รับรู้ข่ าวสารท่ีเป็นขา่วสารด้านการเมืองขององค์กร
พฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีเองและก่อให้เกิดผลของการส่ือสารน าไปสูก่ารเกิดปฏิกิริยาย้อนกลบัท่ีมี
ปัจจยัในสิ่งแวดล้อมของกระบวนการส่ือสารการเมืองนัน้ด ารงอยูเ่ป็นปัจจยัท่ีสง่กระทบตอ่การส่ือสาร
การเมืองนัน้ด้วย ดงันัน้กระบวน การส่ือสารการเมืองท าให้องค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานด้านสตรีรับทราบ
และรู้ความเคล่ือนไหวความต้องการ อีกทัง้การสนบัสนนุหรือตอ่ต้านจากผู้ รับสารในกลุม่เป้าหมายได้
ชดัเจนมากขึน้กนัมีผลตอ่องค์กรพฒันาเอกซนท่ีท างานด้านสตรีโดยตรง (Lerner, 1960 : 133, อ้างใน ชู
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เกียรต ิวงศ์เทพเตียน, 2548 : 26) กระบวนการเมืองท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นนัน้เป็นกระบวนทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย แตก่ระบวนการเมืองไมไ่ด้มีอยูแ่บบเดียวกระบวนการเมืองนัน้มีอยูห่ลายรูปแบบ
ขึน้อยูก่บัความคดิทางการเมืองของผู้ปกครองซึง่จะสง่ผลให้เกิดพฤตกิรรมตามมา ความคดิทางกา รเมือง
จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ ปรัชญาการเมือง อดุมการณ์การเมืองและลทัธิ
การเมือง (สรุพงษ์  โสธนะเสถียร , 2544 : 103) ปรัชญาการเมืองนัน้เป็นองค์ความรู้ท่ีต้องการค้นหาความ
จริงทางการเมืองด้วยค าอธิบายของนกัปราชญ์ซึง่เป็นความคดิเชิงอตัวิลยั ใ นขณะท่ีอดุมการณ์ทาง
การเมืองประกอบไปด้วยแนวคดิของนกัคดิคนเดียวหรือหลายคนท่ีหลอ่หลอมให้กลายเป็นรากฐานของ
สงัคมนัน้ สว่นลทัธิการเมืองเป็นอดุมการณ์การเมืองท่ีถกูท าให้เดนิไปในทางเดียวกนั จงึอาจสรุปได้วา่ลทัธิ
การเมืองนัน้มีอิทธิพลตอ่ในด้านพฤตกิรรม อดุมการณ์การเมื องมีอิทธิพลในด้านทศันคต ิและปรัชญานัน้มี
อิทธิพลในด้านองค์ความรู้ ดงันัน้ความคดิทางการเมืองท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบทัง้ 3 นัน้สง่ผลให้
เกิดกระบวนการเมืองท่ีประสานความเช่ือกบัความรู้ทางการเมืองอยา่งเป็นเอกภาพและน าไปสู่
กระบวนการการเมืองท่ีมีพฤตกิรรมเฉพาะตวั ตั วอยา่งของกระบวนการการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
นัน้นุง่เน้นไปท่ีความต้องการของผู้ใต้ปกครองท่ีแสดงออกมาทางสาธารณมตซิึง่กระบวนการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถพฒันาให้เคล่ือนตวัออกไปได้ขึน้อยูก่บัปัจจยัระบบโครงสร้างของสงัคมท่ีประชาชนมี
ความเข้าใจในความคดิทางการเ มืองในระบอบประชาธิปไตย ทศันคตขิองประชาชนท่ีมีตอ่การยอมรับ
ความมีอิสรเสรีภาพ สิทธิอนัพึง่มีการยอมรับของประชาชนของผู้ปกครองและระบบการส่ือสาร โดยท่ีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้มีความเช่ือประชาชนควรมีอิสรเสรีภาพในการรับรู้ข้าวสารและการ
เสนอขา่วสาร 

แนวคิดเก่ียวกับนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวกับการอุปสมบทของพระสงฆ์ในประเทศ
ไทย 

การอยูร่่วมกนัของคนจ านวนมากในสงัคมขนาดใหญ่ไมว่า่จะเป็นสงัคมของสงฆ์หรือฆราวาส 
ก็ตามจะเป็นไปด้วยความสนัตสิขุหรือไมย่อ่มขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เม่ือสงฆ์ตา่งมีท่ีมาตา่งกนัการ
อยูร่่วมกนัยอ่มเกิดการแก่งแยง่หรือขดัแย้งจะแตกตา่งจากฆราวาสก็เพียงรูปแบบของการแก่งแยง่หรือ
ขดัแย้งกนั ซึง่กฎหมายท่ีใช้ในการปกครองสงฆ์ฉบบัตา่งๆ นัน้ล้วนแตมี่รูปแบบสอดคล้องกบัรูปแบบการ
ปกครองประเทศ เชน่ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 ฝ่ายอาณาจกัรบญัญตัขิึน้เม่ือประเทศมีการ
ปกครองในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์สะท้อนให้เห็นอ านาจสงูสดุในฝ่ายศาสนจกัรตอ่การปกครอง
คณะสงฆ์ท่ีขึน้อยูก่บัผู้น าฝ่ายสงฆ์คือสมเดจ็พระสงัฆราชฯ ดงันัน้การท าหน้าท่ีท่ีสนบัสนนุซึง่กนัและกนั
ระหวา่งฝ่ายอาณาจกัรและ ฝ่ายศาสนจกัรจงึท าให้สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งปกตสิขุโดยประชาชนทกุคนตา่งมี
หน้าท่ีในการปฏิบตัติามกฎหมายและต้องน้อมน าคณุธรรมทางศาสนาไปประพฤตปิฏิบตั ิดงันัน้การ
บญัญตักิฎหมายในฝ่ายอาณาจกัรจ าต้องเพ่ือรักษาไว้ซึง่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนนัน้และเพ่ือคุ้มครองฝ่ายศาสนจกัรในการผดงุรักษาและสง่เสริมพระวินยัสง่ผลให้การตีความตาม
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พระราชบญัญตัสิงฆ์ต้องตีความไปในทางรักษาพระธรรมวินยัซึง่เป็นธรรมนญูแหง่สงฆ์  ส าหรับโครงสร้าง
การปกครองคณะสงฆ์แบง่ได้ 2 กรณี (แสวง อดุมศรี, 2535 : 332) 

1. โครงสร้างคณะสงฆ์ตามพทุธบญัญตั ิในการปกครองส งฆ์ในสมยัพทุธกาลนัน้พระพทุธองค์ทรง
ใช้ระบบสามคัคีธรรมเป็นแมบ่ทในการปกครองโดยพระพทุธองค์อยูใ่นฐานะเป็นประมขุฝ่ายสงฆ์ โดยทรง
ให้ความเสมอภาคแก่สงฆ์ทกุรูปในการประชมุร่วมกนัแหง่สงฆ์รวมถึงการบญัญตัสิิกขาบทท่ีพระพทุธองค์
ทรงบญัญตัขิึน้ด้วยความเห็นชอบร่วมกนัแหง่สงฆ์เ พ่ือการบงัคบัใช้ด้วยความเสมอภาคแหง่สงฆ์ทัง้ภิกษุ
และภิกษุณี ในการถือปฏิบตัแิหง่การอยูร่่วมกนัแหง่สงฆ์ โดยมิได้มอบให้สงฆ์รูปใดหรือคณะใดท าหน้าท่ีใน
การปกครองสงฆ์โดยมีอ านาจเดด็ขาดแตท่รงมุง่หมายให้สงฆ์เคารพนบัถือและปฏิบตัติามพระธรรมวินยั
โดยเคร่งครัด เสมอกนัและสง ฆ์ทกุรูปมีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัตามพทุธบญัญตัโิดยไมมี่ความแตกตา่งทาง
เพศหรือชนชัน้วรรณะ 

2. โครงสร้างคณะสงฆ์ตามกฎหมายปกครองคณะสงฆ์ ด้วยเหตท่ีุปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมสงฆ์มี
ความสลบัซบัซ้อนและไมอ่าจระงบัข้อพิพาทด้วยพระธรรมวินยัเพียงอยา่งเดียวและเพ่ือเป็นมาตรการ ใน
การป้องกนัและปราบปรามการกระท าของสงฆ์ท่ีไมเ่ข็ดหลาบด้วยจดุประสงค์ให้สงฆ์มีการปฏิบตัใิห้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั ฝ่ายอาณาจกัรจงึบญัญตักิฎหมายขึน้เพ่ือให้สงฆ์ใช้ในการปกครองกนัเองโดยกฎหมาย
ปกครองคณะสงฆ์ไทยฉบบัแรก คือ พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ ร .ศ . 121 (พ .ศ .2445 ) ในส มยั
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ดงันัน้การตดัสินข้อพิพาทใดๆ ท่ีไมอ่าจยตุไิด้ด้วยการวิฉยัตาม
พระวินยัแล้วต้องน าเข้าประชมุมหาเถรสมาคม โดยมหาเถรสมาคมขณะนัน้ประกอบด้วยคณะสงฆ์จ านวน 
4 คณะใหญ่และค าวินิจฉยั ดงักลา่วถือเป็นเดด็ขาด ดงับญัญตัไิว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัลิกัษณะ
ปกครองคณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึง่มีข้อสงัเกตได้วา่บทบญัญตัใินพระราชบญัญตัฯิ ดงักลา่วไมมี่
บทบญัญตัถิึงต าแหนง่สมเดจ็พระสงัฆราชฯ ไมว่า่จะในเร่ืองการแตง่ตัง้หรือพระราชอ านาจและหน้าท่ีแหง่
สมเดจ็พระสงัฆราชฯ แม้วา่กฎหมายในฉบบัล าดบัถดัลงมาจนถึ งฉบบัปัจจบุนัคือ พระราชบญัญตัคิณะ
สงฆ์ พ .ศ. 2505 มาตรา 8 จะได้บญัญตัริองรับถึงพระราชอ านาจแหง่สมเดจ็พระสงัฆราชฯ ในฐานะ
ประธานมหาเถรสมาคมผู้ท าหน้าท่ีในการปกครองคณะสงฆ์ไทยก็ตามวา่ทรงมีพระราชอ านาจในการ
บญัชาสงฆ์ท่ีอยูใ่นความปกครองในฐานะเป็นผู้น าฝ่ายสงฆ์  

อยา่งไรก็ตามพระบญัชาในสมเดจ็พระสงัฆราชฯ นัน้ยอ่มไมอ่าจบญัญตัข้ิอความท่ีขดัหรือแย้งกบั
พทุธบญัญตัไิด้และด้วยเหตท่ีุพทุธศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายซึง่ในประเทศไทยพทุธศาสนาได้แบง่
ออกเป็น 3 นิกาย ดงันัน้เพ่ือการรักษาไว้ซึง่ความสงบเรียบร้อยแหง่สงฆ์ให้มีการปฏิบตัเิป็นไปใ นทิศทาง
เดียวกนั ทางฝ่ายอาณาจกัรจงึบญัญตักิฎหมายเพ่ือใช้ในการปกครองสงฆ์ในแตล่ะนิกายรวมถึงในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับบคุคลเข้ามาเป็นสมาชิกแหง่สงฆ์ให้สอดคล้องกบัพทุธบญัญตัเิพ่ือให้สมาชิกแหง่สงฆ์มี
สถานะเป็นนกับวชท่ีชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือการใช้สิทธิตามกฎหมายอยา่ง ไรก็ตามนกับวชในอานมันิกาย 
จีนนิกาย กฎหมายถือวา่เป็นคณะสงฆ์อ่ืนแตย่งัคงอยูภ่ายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคมเชน่เดียวกบั
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เถรวาทนิกาย โดยอาศยัอ านาจการปกครองตามกฎกระทรวงท่ีบญัญตัโิดยอาศยัอ านาจตาม
พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 และเถรวาทนิกายถือวา่เป็นคณะสงฆ์ไทย ดงั นัน้เม่ือสงฆ์นอกจาก
ต้องปฏิบตัติามพระวินยัตามพทุธบญัญตัแิล้วยงัต้องปฏิบตัติามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ฯ และกฎหมายท่ี
ออกโดยอาศยัอ านาจตาม พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ฯ ซึง่เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการปกครองสงฆ์ เชน่ 
กฎมหาเถรสมาคมและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองศา สนาและเม่ือสงฆ์ไทยอยูภ่ายใต้การ
ปกครองแหง่มหาเถรสมาคมตามท่ีบญัญตัไิว้ในมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
2535 โดยมีสมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ตามความในมาตรา 9 แหง่
พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 โดยทรงมีพระราชอ านาจในการบญัชา สงฆ์ ตามความในมาตรา 8 
แหง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 ประกอบกบัอ านาจแหง่มหาเถรสมาคมในการตรากฎ หรือ
ระเบียบใดๆ ท่ีไมข่ดัตอ่พระวินยัเพ่ือใช้บงัคบัแก่คณะสงฆ์ ตามความในมาตรา 18  แหง่พระราชบญัญตัิ
คณะสงฆ์พ .ศ.2505 ท าให้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดคณุสมบตัสิมาชิกแหง่สงฆ์ใน พทุธศาสนาในประเทศไทย
ต้องถือปฏิบตัติามไมว่า่จะในสว่นท่ีเก่ียวกบัการแตง่ตัง้หรืออ านาจหน้าท่ีของพระอปัุชฌาย์ผู้ท าหน้าท่ีใน
การบรรพชาอปสมบท ตามความในมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 หรือคณุสมบตัิ
ของบคุคลท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกแหง่สงฆ์ ตามความในกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 17 ( พ.ศ. 2536) ข้อ 12 

ตอ่มาเม่ือสถาบนัสงฆ์ไทยอยูภ่ายใต้การปกครองแหง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 โดยมี
มหาเถรสมาคมซึง่เป็นองคาพยพหนึง่แหง่สถาบนัสงฆ์ไทยตามมาตรา 18 ท าหน้าท่ีในการปกครองสงฆ์ไทย
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีอ านาจในการออกข้อบงัคบั วาง ระเบียบ หรือออกค าสัง่ท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบั
พทุธบญัญตัหิรือพระธรรมวินยั ท าให้การรับบคุคลเข้าเป็นสมาชิกแหง่สงฆ์ไทยจงึต้องปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยมหาเถรสมาคมท่ีอาศยัอ านาจแหง่พระราชปัญญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 ดงันัน้ค า
วินิจฉยัของมหาเถรสมาคมซึง่มีสมเดจ็พระสงัฆ ราชฯ เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมท่ีออกโดย
อาศยัอ านาจแหง่พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์พ .ศ. 2505 ตามความในมาตรา 12 ในการประชมุครัง้ท่ี 
28/2527 และครัง้ท่ี 18/2530 ท่ีประกาศห้ามภิกษุสงฆ์ท าพิธีอปุสมบทแก่สตรีเป็นภิกษุณีและพระวรธรรม
คตสิมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลม หาสงัฆปริณายก เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2544 ท่ีทรง
ห้ามภิกษุบวชสตรีเป็นภิกษุณี และให้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัแิหง่คณะสงฆ์เถรวาทในประเทศไทยเป็นค าสัง่
ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 สงฆ์ไทยจ าต้องถือปฏิบตัติามในฐานะท่ี
เป็นพลเมืองแหง่รัฐ  อนึง่ส าหรับการบวชสตรีท่ีเรียกวา่ อฏัฐวาจิกอปุสมัปทาซึง่เป็นการบวชในส านกัสงฆ์
โดยสงฆ์สองฝ่ายกลา่วคือในส านกัภิกษุณีสงฆ์และในส านกัภิกษุสงฆ์ โดยมีพระปวตัตนีิเป็นพระอปัุชฌาย์
ในฝ่ายส านกัภิกษุณีสงฆ์ ซึง่ภิกษุณีจะท าหน้าท่ีในการสอบถามอนัตรายิกธรรมเพ่ือประกาศให้สงฆ์ทราบ
ก่อนท่ีจะน าไปสูก่ารอปุสมบทในส านกัภิกษุสงฆ์ตามขัน้ตอนแหง่พทุธบญัญตั ิแตเ่น่ืองจากปวตัตนีิในฐานะ
ผู้ท าการบรรพชาอปุสมบทแก่สตรีนัน้จ าต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยสงฆ์เชน่เดียวกบัฝ่ายภิกษุสงฆ์ท่ีพระ
อปัุชฌาย์ต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยสงฆ์ เม่ือไมป่รากฏหลกัเกณฑ์แหง่พระราชบญัญั ตคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 
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วา่ด้วยการแตง่ตัง้และอ านาจหน้าท่ีของปวตัตนีิเพ่ือท าหน้าท่ีในการท าการบรรพชาอปุสมบทแก่สตรีเป็น
ภิกษุณีให้สอดคล้องต้องตามพทุธบญัญตัแิล้ว จงึเกิดข้อขดัแย้งตอ่การอปุสมบทในฝ่ายส านกัภิกษุณีสงฆ์
ซึง่หากเปรียบเทียบกบักรณีของพระอปัุชฌาย์ผู้ท าหน้าท่ี บรรพชาอปุสมบทแก่สามเณรและภิกษุแล้วจะ
พบวา่หากพระอปัุชฌาย์มิได้รับการแตง่ตัง้ให้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ พ .ศ. 2505 มาตรา 23 
จะท าการบวชแก่ผู้ใดมิได้แม้วา่จะเป็นการอปุสมบทโดยพระอปัุชฌาย์ของตา่งประเทศแตเ่ม่ือมิได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เป็นพระอปัุชฌาย์ตามพระรา ชบญัญตันีิแ้ม้วา่การบวชจะกระท าถกูต้องตามพระวินยัหาได้เป็น
ภิกษุสงฆ์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายไทยไมต่ามค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 378/2499(พรพรรณ จยัสิทธ์ิ , 2547 : 
82-83) 
 
แนวคิดเชิงสังคมวิทยาการเมือง 

แนวคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
ความหมายของค าวา่ “อ านาจ” ท่ีใช้ทั่วไปมกัจะเป็นค านิยามแบบอ านาจเหนือ (power over)ซึง่

หมายถึง ความสามารถในการควบคมุผู้ อ่ืน อ านาจต้องการให้เกิด นอกจากนัน้อ านาจยงัหมายถึง 
ความสามารถท่ีจะก าหนดความคดิ ความเช่ือและคา่นิยมของผู้คน โดยการควบคมุระบบและสถาบนัทาง
สงัคมตา่งๆ รวมทัง้ศาสนา (ฉลาดชาย รมิตานน ท์ , ม.ป.ป. : ข) อ านาจทางศาสนาบางครัง้มาในรูปแบบ
ของความศรัทธาเพ่ือปกป้องมนษุย์จากสิ่งท่ีมนษุย์ไมส่ามารถควบคมุสิ่งนัน้ได้ กลา่วคืออ านาจทางศาสนา
จะเข้ามาเม่ือคนเรารู้สกึขาดความรู้และด้อยอ านาจในความสมัพนัธ์นัน้ นอกจากนีแ้นวคดิความสมัพนัธ์เชิง
อ านาจเป็นแนวคดิท่ี มองวา่ประชาชนมีสิทธิและอ านาจการตดัสินใจในการกระท าเพ่ือบรรลเุป้าหมายของ
ตนเอง แตส่ิทธิและอ านาจนีม้กัถกูแทรกแซงและถกูก าหนดโดยรัฐและระบบทนุนิยมโดยผา่นระบบตลาด
เสรี ประชาชนต้องพึง่พาหรือต้องขึน้อยูก่บัความสมัพนัธ์อนัซบัซ้อนและผลของความขดัแย้ง ความแตกตา่ง 
การจ าลองความคดิและอ านาจท่ีเข้ามาครอบง าตามกฎหมาย แนวคดินีเ้ห็นวา่ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจมี
ผลกระทบตอ่สงัคมสว่นรวม  อ านาจเหนือ (power over) แนวคดิเร่ืองอ านาจเหนือของฝ่ายสตรีนิยม 
หมายถึง ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชายในสงัคมไมมี่ความเสมอภาคกนั ภาวะเชน่นีเ้กิดขึน้แล ะ
ด ารงอยูเ่พราะผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิงทัง้ทางร่างกายและความคดิ ดงันัน้ผู้ชายจงึเป็นผู้ครอบง าควบคมุ
และครอบครองผู้หญิง สงัคมแบบนีจ้งึมีช่ือเรียกวา่สงัคมชายเป็นใหญ่ อยา่งไรก็ตามสงัคมและ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบชายเป็นใหญ่นีม้ิได้เกิดขึน้ตามธรรมชาตหิรือเป็นธรรม ชาตหิากแตเ่ป็นการ
สร้างขึน้มาทางสงัคมและวฒันธรรม ภายใต้ความสมัพนัธ์แบบชายเป็นใหญ่นีเ้อง ผู้หญิงถกูจดัมองให้อยู่
ในต าแหนง่แหง่ท่ีหรือถกูก าหนดบทบาทให้อยูใ่นภาวะของการไร้อ านาจแตภ่าวะไร้อ านาจนีส้ามารถ
ปรับเปล่ียนได้ในฐานะท่ีเป็นสิ่งสร้างทางสงัคม (ฉลาดชาย  รมิตานน ท์, 2545) เป็นอ านาจท่ีเกิดจากตวั
ปัจเจก(power from within) เป็นศนูย์กลางของการเสริมอ านาจให้กบัผู้หญิง กลา่วคืออ านาจท่ีเกิดจากตวั
ปัจเจกสร้างขึน้จากความเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งท่ีมีอยูใ่นแตล่ะคนบนฐานของการยอมรับตวัตนและความ
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เคารพในตวัตนของตวัเอง รู้วา่เราเป็นใครซึง่น าเราไปสูก่ารเคารพและยอมรับผู้ อ่ืนและสามารถท าให้เรา
ตอ่สู้กบัความกลวัได้ รวมถึงอ านาจในการตดัสินใจ เชน่ การตดัสินใจในการเลือกคูค่รองด้วยตนเองของ
ผู้หญิง การใช้อ านาจในการตดัสินใจเลือกรับหรือปฏิเสธความคดิความเช่ือ การเป็นคนทรงหรือร่างทรง 
เป็นต้น(Townsend ,1999) 

สรุปได้วา่ ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ หมายถึง อ านาจท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ในทกุๆ พืน้ท่ีไมไ่ด้มีอยู่
อยา่งคงทนถาวรกบัคนคนใดหรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่และเป็นความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั แตอ่ านาจจะมี
การเกิดขึน้และเปล่ียนแปลงได้กบัทกุๆ คนอยูต่ลอดเวลา ซึง่เก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบ
ตา่งๆ จากการด าเนินชีวิตเกิดความไมเ่ทา่เทียมกนั  มีความสลบัซบัซ้อนเช่ือมโยง โดยเกิดขึน้จากความ
เจตนาและมีเป้าหมาย จดุมุง่หมายและเม่ือเกิดอ านาจก็ต้องยอ่มเกิดการตอ่ต้าน จนน าไปสูก่าร
เปล่ียนแปลงและเคล่ือนย้ายของอ าน าจท่ีสามารถจะเกิดการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ทัง้นีท้ัง้นัน้การใช้
อ านาจต้องมีความเข้าใจกบัสิ่งท่ีจะใช้อ านาจด้วยซึง่หมายถึงเป้าหมายหรือ จดุมุง่หมายท่ีจะให้อ านาจไป
ถึงและวิธีการท่ีจะใช้อ านาจเพราะในทกุๆ กระบวนการใช้อ านาจล้วนมีความสมัพนัธ์กนัแทบทัง้สิน้ และ
การใช้อ านาจนัน้ไมใ่ชเ่ป็นการกระท าท่ีเกิดจากการกระท าเพียงฝ่ายเดียว แตใ่นการใช้อ านาจนัน้ยอ่มจะ
เกิดการตอ่ต้านขึน้ได้ถ้าหากอีกฝ่ายหนึง่มองวา่การกระท าโดยการใช้อ านาจนัน้เป็นสิ่งท่ีไมเ่หมาะสม 

แนวคิดเก่ียวกับสตรีนิยม(feminism) 
สตรีนิยม(feminism)ถือก าเนิดชว่งตอนปลายศตวรรษท่ี 19 แตค่วามคดิแนวนีมี้มายาวนานเทา่กบั

ประวตัศิาสตร์มนษุยชาต ิการดิน้รนตอ่สู้ เพ่ือแสวงหาความเสมอภาคไมใ่ชค่วามคดิของสตรีในยคุหลงัๆ
เทา่นัน้ เม่ือผู้หญิงได้รับการศกึษาจงึได้ประกาศความต้องการของตนเองให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร สร้างเป็น
สญัลกัษณ์โดยการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิสตรี กลายเป็นกรอบความเช่ือวา่ความคดิสตรีนิยมเป็นของ
สตรียคุใหมท่ี่มีอิสระมีความคดิเป็นของตนเอง จากความมัน่ใจวา่ทดัเทียมผู้ชายท าให้เกือบลืมวา่สิทธิ
เสรีภาพในการด ารงอยูน่ัน้เป็นสากลไมไ่ด้ถกูตีกรอบด้วยข้อจ ากดัด้านเวลา สถ านท่ี หรือการศกึษา อยา่งไร
ก็ตามแนวคดินีมี้การเคล่ือนไหวชดัเจนครัง้แรกชว่งการปฏิวตัฝิร่ังเศส ค .ศ. 1789 เม่ือบรรดาสตรีชาวปารีส
เดนิขบวนไปยงัพระราชวงัแวร์ซายส์เพ่ือเรียกร้องเสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และความคุ้มครอง
แก่สตรีขึน้เป็นครัง้แรก ทัง้นีเ้กิดขึน้จากค วามเหล่ือมล า้ทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึง่เป็นท่ีมาวา่
เพศไมค่วรเป็นปัจจยัในการบง่ชีถ้ึงอตัลกัษณ์และสิทธิตา่งๆ ประเดน็ท่ีมกัน ามาอภิปรายกนัอยูเ่สมอคือ 
คา่นิยมท่ีมีชายเป็นใหญ่ หรือปิตาธิปไตย (partriarchy) การมองผู้หญิงเป็นวตัถทุางเพศ และการกดข่ีทาง
เพศ(Kaplan อ้างใน อษุา พดัเกต,ุ 2550: 3) 

แม้วา่สงัคมไทยอยูภ่ายใต้ระบบ “ปิตาธิปไตย (patriarchy)” แตส่ิทธิสตรีมิได้ถกูปิดกัน้ทัง้หมด 
เพียงแตแ่ตกตา่งกนัในเร่ืองชนชัน้ โดยเฉพาะการศกึษา เห็นได้จากสมยัสโุขทยั สตรีในราชตระกลูจะได้รับ
การศกึษาเชน่เดียวกบับรุุษ ทัง้งานนิพ นธ์ วาดเขียน โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ แตส่ตรีสามญัชนจะไม
ได้รับการศกึษาเพราะการศกึษาถกูจ ากดัอยูแ่ตภ่ายในวดัท่ีมีพระภิกษุเป็นครูผู้สอน จงึมิใชส่ิ่งสมควรท่ีสตรี



13 
 

จะเรียนได้เชน่เดียวกบัผู้ชาย ครัน้ในสมยัอยธุยา สภาพสงัคมสว่นใหญ่อยูใ่นภาวะสงครามสตรีการอบรม
จงึมีภาย ในครอบครัวท่ีเน้นการเป็นภรรยาและการเป็นแมท่ี่ดี แตส่มยัสมเดจ็พระนารายมหาราช (พ.ศ. 
2199-2231) สตรีจาตระกลูสงูมกัถกูสง่ตวัให้รับการอบรมในวงั วงัจงึเป็นสถานศกึษาส าหรับสตรีเพียงแหง่
เดียวขณะท่ีสตรีสามญัชนจะไมไ่ด้รับสิทธิและโอกาสนี ้พอถึงรัชกาลท่ี 4 มีการตดิตอ่กับชาตติะวนัตก พระ
ราชโอรสและพระราชธิดาจะได้รับการศกึษาร่วมกนัในชนัษาท่ี 3-7 ปี จากนัน้พระราชธิดาจะได้รับการ
อบรมพิเศษทางด้านงานบ้านงานเรือน และเข้ารับการศกึษาในแขนงตา่งๆ เชน่ พระพทุธศาสนา วรรณคดี 
ประวตัศิาสตร์ งานเย็บปักถกัร้อย สตรีไทยจงึมีโอกาสไปศกึษาตอ่ตา่ งประเทศ และเป็นประเพณีนิยมท่ี
ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่จะสง่ธิดาให้เข้ารับการศกึษาพร้อมกนัด้วย (ฉตัรสมุาลย์ ษัฏเสน , 2539 :18-19) 
นอกจากนี ฉ้ลาดชาย รมิตานนท์ (2555 : 48) ยงัได้ให้ความหมายของสตรีนิยมไว้วา่ “เป็นลทัธิแบบอยา่ง
(ของความคดิเห็น ) แนวทางความคดิเห็นความเช่ือวิธีการคดิรวมหรือร่วมกนัของคนกลุม่หนึง่ท่ีเป็นกลุม่
วิชาชีพ ‛ หรืออาจจะกลา่วได้วา่ ‚สตรีนิยม คือ อดุมการณ์ ลทัธิความเช่ือท่ีมีการระบบวา่ผู้หญิงถกูกดข่ี
อยา่งเป็นระบบ (Systematically oppressed) พร้อมกนันัน้ก็เช่ือวา่เพศสภาวะ (Gender) ไมใ่ชส่ิ่งท่ีถกู
ก าหนดไว้ในความแตกตา่งระหวา่งเพศตา่งๆ ( Sexes) และไมใ่ชว่า่เพศและการกดข่ีทางเพศจะ
เปล่ียนแปลงไมไ่ด้ดงันัน้สตรีนิยมจงึมุง่มัน่ท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีมีการกดข่ีผู้หญิงอีกด้วย ‛ และหนึง่ฤทยั 
พาอ้อ (2554 : 16) ได้กลา่ววา่คล่ืนลกูท่ีสองของสตรีนิยม อยูใ่นชว่งทศวรรษ 1960 -  1980 โดยมี แนวคดิ
หลกัคือ การมองผู้หญิงเป็นอ่ืน หรือมีสภาพเป็นคนนอกของสงัคม ท าให้เกิดการเรียกร้อง ในเร่ืองความเทา่
เทียมกนัท่ีเหมือนกนัระหวา่งหญิงและชาย เช่ือในความเป็นสากลของปัญหาคือเช่ือวา่ผู้หญิงไมว่า่จะอยูใ่น
สว่นใดของโลกก็ถกูอารัด เอาเปรียบจากผู้ชายทัง้สิน้ และได้ชีป้ระเดน็เก่ียวกบั เพศในฐานะเป็นเร่ือง
การเมือง โดยชีใ้ห้เห็นวา่วิทยาศาสตร์ท าให้เกิดการสร้างความรู้เร่ืองเพศและ มีความสมัพนัธ์กบัโครงสร้าง
ทางสงัคมท่ีมีผู้ชายเป็นผู้ มีอ านาจชีน้ าความรู้ทางวิทยาศาสตร์จงึท าให้ ผู้ชายมีสิทธิเหนื อความเป็นผู้หญิง 
งานเขียนท่ีมีอิทธิพลตอ่การเคล่ือนไหวในการเรียกร้องสิทธิสตรี ในชว่งนัน้คือ งานเขียนของซิโมน เดอร์ โบ
ววัร์ เร่ือง TheSecondSex (1949) อธิบายให้เห็นวา่ จากประวตัมินษุยชาตผิู้หญิงได้ถกูท าให้เป็นอ่ืน โบ
ววัร์ได้อธิบายวา่ ความเป็นผู้หญิง ไมใ่ชส่ิ่ งท่ีเกิด ขึน้มาแตก่ าเนิด แตไ่ด้มาทีหลงัเพราะถกูสงัคมเป็นผู้สร้าง
ความหมายให้ เพศสรีระของผู้หญิงเกิด ขึน้มาก่อนและมีความแตกตา่งจากเพศสภาพท่ีเกิดขึน้มาทีหลงั 
ผู้หญิงถกูปฏิบตัใินฐานะของพลเมืองชัน้สองหรือเป็นเพศท่ีสองรองจากเพศชาย สว่นคล่ืนลกูท่ีสามของสตรี
นิยมอยูใ่นชว่งทศวรรษ 1980 ถึงปัจจบุนั นกัสตรีนิยมในชว่งนีเ้ห็นด้วยวา่มีความแตกตา่งระหวา่งเพศหญิง
และเพศชาย โดยให้ความสนใจ ในเร่ืองเก่ียวกบัร่างกาย โดยมองวา่เม่ือผู้หญิงและผู้ชายมีร่างกายแตกตา่ง
กนัยอ่มมีประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกตา่งกนันกัสตรีนิยมคล่ืนลกูท่ีสามปฏิเสธก ารแบง่แยกระหวา่งเพศทาง
ชีวะ (Sex) กบัเพศทางสงัคม (Gender ) แตใ่ห้ความสนใจในเร่ืองเฉพาะเจาะจง ความหลากหลายและ
ความแตกตา่งของผู้หญิงรวมถึงเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity ) ของผู้หญิงการศกึษาท่ีส าคญัในชว่งนีไ้ด้แก่ 
การศกึษาของเชอรรี โอ้ตเนอร์และแฮร์เรียต ไวท์เฮด เร่ือง  SexualMeanings (1981) กลา่ววา่ สตรีนิยมใน
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อดีตไมไ่ด้ตัง้ค าถามวา่อะไรคือเพศสภาพ และชีใ้ห้เห็นวา่ แนวคดิเร่ือง เพศสภาพ (Gender) และ เพศสรีระ 
(Sexuality) เป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาภายหลงัดงันัน้การน าแนวคดิเร่ืองเพศสภาพไปอธิบาย การกดข่ีขม่เหง
ผู้หญิง หรือการท าคว ามเข้าในในเร่ืองเพศวิถีท่ีหลากหลายจงึเป็นเร่ืองท่ีต้องทบทวน วา่มีความนา่เช่ือถือ
หรือไม ่(Voss. 2005 : 51 อ้างใน หนึง่ฤทยั พาอ้อ, 2554 : 17) 
 นอกจากนีรั้ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ยงัได้ระบไุว้ในหมวด 3 สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 วา่ด้วย บคุคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั การเลือกปฏิบตัโิดยไมเ่ป็น
ธรรมตอ่บคุคล ไมว่า่ด้วยเหตคุวามแตกตา่งในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสขุ ภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษา
อบรม หรือความคดิเห็นทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัแิหง่รัฐธรรมนญูหรือเหตอ่ืุนใดจะกระท ามิได้ 
และมาตรา 31 วา่ด้วย บคุคลยอ่มมีเสรีภาพบริบรูณ์ในการถือศาสนาและยอ่มมีเสรีภาพในการปฏิบตัหิรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนาของตน แตต้่องไมเ่ป็นปฏิปักษ์ตอ่หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่ความปลอดภยัของรัฐ และไมข่ดัตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  

พทุธศาสนาเป็นศาสนาแรกของโลกท่ีพระพทุธเจ้าทรงประกาศยอมรับอยา่งเปิดเผยและชดัเจนวา่
ผู้หญิงมีศกัยภาพเชน่เดียวกบัชายในโลกแหง่จิตวิญญาณแตใ่นปัจจบุนัมีการเผยแผค่ าสอนในแง่ลบ
เก่ียวกบัผู้หญิงท าให้พทุธศาสนาถกูเข้าใจผิดวา่มีลกัษณะรังเกียจผู้หญิง (misogynistic) ซึง่เกิดมาจาก
หลายปัจจยัโดยเกาะเก่ียวกบัมิตทิางประวตัศิาสตร์อยา่งแยกไมอ่อกและหลกัฐานท่ีมีอิทธิพลต่ อการ
ตีความพทุธศาสนาเป็นอนัมากคือพระไตรปิฎกพทุธศาสนาก็เชน่เดียวกบัศาสนาอ่ืนท่ีมีลกัษณะยืดหยุน่ใน
ตอนท่ีศาสดายงัมีชีวิตโดยการถือเอาศาสดาเป็นท่ีสดุของทกุค าตอบ เม่ือมีกรณีท่ีแตกแยกกนัในทาง
ความคดิและวตัรปฏิบตัจิะเห็นได้วา่ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จะจบลงท่ีการตีความของศาสดา หลงัจาก
พระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธ์ปรินิพพานได้เกิดการท าปฐมสงัคายนา นบัจากนัน้เป็นต้นมาจงึได้มีการบนัทกึ
หลกัธรรมค าสอนของพทุธองค์อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเป็นการตีความค าสอนของพทุธองค์จาก
มมุมองของสาวกซึง่ในการท าสงัคายนาในครัง้นัน้ไมไ่ด้เชิญภิกษุณีท่ีมีอยูเ่ข้าร่วมเลยแม้วา่จะมีภิกษุณีอยู่
หลายรูปท่ีเป็นเอตทคัคะในด้านตา่งๆแม้วา่องค์สมัมาสมัพทุธเจ้าได้จดัหมูช่นท่ีนบัถือพทุธศาสนาไว้ 4 
บริษัท คือ ภิกษุภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา แตภิ่กษุณีไมเ่คยได้รับการประดษิฐานในประเทศในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้รวมทัง้ประเทศไทย ดงันัน้โครงสร้างพทุธบริษัทในพทุธศาสนาเถรวาทแบบไทยจงึมีเพียง 
3 บริษัท ได้แก่ ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา ท าให้พทุธศาสนาของไทยอยูใ่นการด าเนินการของคณะภิกษุสงฆ์
มาโดยตลอดมีความหมายโดยนยัวา่ การสร้าง ผลิตซ า้ การจดัแบง่เร่ืองเพศภาวะในพืน้ท่ีทางจิตวิญาณถกู
ด าเนินการโดยคณะสงฆ์ท่ีเป็นผู้ชายมาโดยตลอดงานของ VaraponChamsanit (2006) เร่ือง 
Reconnecting the Lost Lineage: Challenges to Institution Denial of Buddhist Women’s 
Monasticism in Thailand และงานของพระไพศาล วิสาโล (2546 : 109-150) เร่ือง ‚พทุธศาสนาไทยใน
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อนาคต: แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต‛ ชีใ้ห้เห็นร่วมกนัวา่การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
พทุธศาสนาไทยซึง่เป็นพทุธศาสนาในโลกสมยัใหมต้่องพิจารณามิตทิางประวตัศิาสตร์ร่วมด้วย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งชว่งสมยัต้นรัตนโกสินทร์ท่ีต้องเผชิญกบัอิทธิพลของตะวนัตก อาทิ การลา่อาณานิคม การไหลบา่
ของแนวคดิเหตผุลนิยมในรูปวิทยาศาสตร์และแนวคดิเร่ืองรัฐชาต ิท าให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงประเทศสู่
ความทนัสมยัทัง้การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมวฒันธรรม ผา่น “กระบวนการ
ท าให้เป็นสมยัใหม่” ซึง่กระบวนการนีท้ าให้สถาบนัทางสงัคมตา่งๆ มีลกัษณะอยา่งโลกย์มากขึน้หรือท่ี
เรียกวา่ โลกิยานวุฒัน์ (secularization) โดยสร้างสถาบนัตา่งๆ อาทิ สถาบนัการศกึษา สถาบนัการแพทย์
เฉกเชน่เดียวกบัสถาบนัอ่ืนๆ พทุธศาสนาได้รับการปฏิรูปและกลายเป็นสถาบนัอนัศกัดิส์ิทธ์ิท่ีแยกขาดออก
จากชมุชน 
 
แนวคิดเกี่ยวกับภกิษุณี 

ภิกษุณี เป็นค าใช้เรียก “นกับวชหญิง” ในพระพทุธศาสนาค าวา่ ภิกษุณี เป็นค าศพัท์เฉพาะ 
หมายถึง หญิงท่ีได้อปุสมบทแล้ว หรือพระผู้หญิงในทางพระพทุธศาสนาท่ีมีลกัษณะตา่งจากแมชี่ เพราะแม่
ชีเป็นเพียงอบุาสิกาหรือพทุธศาสนิกชนผู้หญิง ซึง่ถือศีลแปดอยา่งชาวพทุธทัว่ไปท่ีเคร่งครัด  ปัจจบุนัฝ่าย
คณะสงฆ์เถรวาทนบัถือกนัโดยพฤตนิยัวา่ การบวชเป็นแมชี่ท่ีโกนศีรษะนุง่ขาวหม่ขาวถือ ศีลแปด เป็นการ
ผอ่นผนัผู้หญิงท่ีศรัทธาจะออกบวช แตไ่มส่ามารถอปุสมบทเป็นภิกษุณีเถรวาทได้ โดยจะให้ถือปฏิบตัศีิล
แปดภิกษุณี มีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 1) ภิกษุณีฝ่ายเถรวาร ในสายเถรวาทสืบวงศ์มาแตส่มยัพทุธกาลด้วยการ
บวชท่ีถกูต้องตามพระวินยัปิฎกเถรวาท จากสงฆ์ทัง้สองฝ่าย  และ 2) ภิกษุณีฝ่ายมหายาน เป็นภิกษุณีท่ียงั
สืบทอดการบวชภิกษุณีมาจนปัจจบุนั ในปัจจบุนัจะเป็นลกัษณะการบวชแบบจีนและมีศีลท่ีแตกตา่งกนั  

พระมหาสงัเวย  ธมฺมเนตฺตโิก (2536 : 12) ได้กลา่วถึง ความหมายของภิกษุณีในทาง
พระพทุธศาสนา ไว้ดงันี ้ค าวา่ ภิกษุณี หมายถึง หญิงท่ีได้รับการอปุสมบทหรือพระผู้หญิงใน
พระพทุธศาสนาเป็นบริษัทฝ่ายบรรพชิตคูก่บัภิกษุ หญิงผู้จะบวชเป็นภิกษุณีต้องผา่นพิธีการรับเข้าหมูอ่ยา่ง
เข้มงวดกวดขนัมีขัน้ตอนและใช้เวลานาน โดยขัน้แรกเปิดโอกาสให้หญิงผู้สมคัรใจทดลองวิถีชีวิตนกับวช
รักษาศีล 10 ข้อ เรียกวา่ สามเณรี พอถึงอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ให้รักษาอนธุรรม 6 ข้ออยา่งเคร่งครัดอีก 2 ปี ใน
ระหวา่งนีห้ากลว่งละเมิดศีลข้อใดต้องเร่ิมต้นรักษาใหมจ่นมีอายคุรบ 20 ปีบริบรูณ์ เรียกวา่สิกขามานา 
จากนัน้เม่ือครบก าหนดต้องได้รับความยินยอมจากภิกษุณีสงฆ์ท่ีจะให้เธอบวชเป็นภิกษุณีตอ่ไปแล้วท าการ
ขอบวชจากสงฆ์ทัง้สองฝ่าย ผู้ขอบวชจะต้องมีคณุสมบตัท่ีิครบถ้วน ตวัอยา่งเชน่ เป็นสตรีท่ีมีร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์ไมมี่ พนัธะใด ๆ มีผู้ให้ค ารับรอง มีบริขารพร้อมในการบวชจะต้องท าพิธีตอ่หน้าสกัขีพยาน
หลายคนและได้รับเสียงสนบัสนนุเป็นเอกฉนัท์ เม่ือบวชแล้วต้องรักษาศีล 311 ข้อ ในการครองชีพ ภิกษุณี
จดัเป็นพรหมจาริณีมีความเป็นผู้ตา่งจากผู้ครองเรือน ต้องปลงผมตดัเล็บไมต่กแตง่ร่างกายด้วยเคร่ืองของ
หอมมีเคร่ืองแตง่ตวัโดยเฉพาะอยา่งจ ากดัเพียง 5 ผืนย้อมน า้ฝาด ด้านท่ีอยูอ่าศยัต้องอยูบ่ริเวณใกล้เคียง
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กบัท่ีอยูข่องภิกษุ มีชีวิตอยูง่่าย ๆ ใช้ปัจจยั 4 เทา่ท่ีจ าเป็นต้องเคารพเช่ือฟังภิกษุ ทกุก่ึงเดือน ไมด่า่วา่ภิกษุ 
หากมีอธิกรณ์คือเกิดคดีความขึน้ต้องอยูป่ระพฤตมิานตัเพ่ือออกจากครุกาบตั ิ (ความผิดอยา่งหนกั) จาก
สงฆ์2 ฝ่ายและต้องอยูจ่ าพรรษาปวารณาในสงฆ์2 ฝ่าย 

การบวชของสตรีในพระพทุธศาสนาเม่ือมีมากขึน้สิ่งท่ีตามมาก็คือท่ีอยูอ่าศยัของนางภิกษุณีท่ีมี
จ ากดั เพราะโดยธรรมชาตแิล้วทางร่างกายสตรีนัน้ไมเ่หมาะท่ีจะรอนแรมจาริกไปปฏิบตัธิรรมในท่ีตา่ง ๆ ได้
เหมือนบรุุษเพราะเ ม่ืออยูป่่าอาจโดยท าร้ายโดยพวกนกัเลงจ าต้องอยูใ่นส านกัของนางภิกษุณี ไมอ่นญุาต
ให้รอนแรมจาริกไปเร่ือยๆ เหมือนภิกษุแตเ่น่ืองด้วยข้อจ ากดัด้านสถานท่ีพกัอาศยัท่ีต้องอยูใ่นส านกัของนาง
ภิกษุณีเทา่นัน้ จงึได้มีการบญัญตัใิห้ผู้ ท่ีจะบวชเป็นนางภิกษุณีได้ต้องเป็นสามเณรี เ ป็นนางสิกขมานาก่อน 
คือ ให้สิกขมานาท่ีศกึษาธรรม 6 ข้อตลอด 2 ปีแล้วถึงจะมีครุธรรมให้ภิกษุณีแสวงหาการอปุสมบทในสงฆ์ 
2 ฝ่าย ตอ่มามีภิกษุณีท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัคิรุธรรมข้อนีรั้บบวชให้สตรีมีครรภ์ ท าให้ทราบวา่ภิกษุณีท่ีเป็นปวตัตนีิ
ไมไ่ด้ให้สตรีมีครรภ์นีผ้า่นขัน้ตอนเป็นสิ กขมานา ประชาชนได้ต าหนิวา่ภิกษุณีบวชให้สตรีมีครรภ์
พระพทุธเจ้าจงึบญัญตัสิิกขาบทปรับโทษภิกษุณีวา่ ‚ก็ภิกษุณีใดบวชให้สตรีมีครรภ์ ต้องอาบตัปิาจิตตีย์ ข้อ
นีเ้ป็นการบอกให้ภิกษุณีเอาใจใสใ่นการบวชเป็นภิกษุณีของสิกขมานา เพ่ือให้สตรีเหลา่นัน้ได้เป็นภิกษุณี
อยา่งถกูต้องตรงตามก าหนดเวลาถือวา่เป็นผลดีแก่สตรีผู้จะบวชเป็นภิกษุณี ” ทัง้นีก้ารก าเนิดภิกษุณี ไว้วา่
ภิกษุณีในพระพทุธศาสนา เกิดขึน้โดยพทุธประสงค์ คือ พระพทุธเจ้าตัง้ใจจะให้มีขึน้ในฐานะท่ีเป็นสาวิกา
(สาวกหญิง ) ของพระพทุธเจ้าคูก่บัพระภิกษุสงฆ์ ดงัปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจฬุา เลม่ 
10 หน้า 123 พระพทุธเจ้าทรงเลา่ให้พระอานนท์ฟังวา่ “พระอานนท์ ...เม่ือแรกตรัสรู้เราอยูท่ี่ต้นอชปาล
นิโครธ (ต้นไทร) มาร...ได้เข้ามาหาเรา แล้วกลา่วกบัเราดงันีว้า่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ขอพระผู้ มีพระภาค
เจ้า โปรดนิพพานในบดันี ้ ... ” เราตอบวา่ มาร ผู้ มีบาป เราจะยงัไมป่รินิพพาน ตราบใดท่ีภิกษุ ภิกษุณี 
อบุาสก อบุาสิกา ผู้ เป็นสาวกของเรายงัไมเ่ฉลียวฉลาด ไมไ่ด้รับการแนะน า ไมแ่กล้วกล้า ไมเ่ป็นพหสูตู ไม่
ทรงธรรม ไมป่ฏิบตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ไมป่ฏิบตัชิอบ ไมป่ฏิบตัติามธรรม เรียนกบัอาจารย์ของตนแล้ว แต่
ยงับอกแสดงบญัญตักิ าหนด เปิดเผย จ าแนกธรรมให้ง่ายไมไ่ด้ ยงัแสดงธรรม ท่ีปาฏิหาริย์ ขม่ข่ี ค ากลา่ว
ร้าย (ปรับปวาท ) ให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไมไ่ด้ ตราบนัน้ เราจกัยงัไมป่รินิพพาน จากพระด ารัสท่ี
พระพทุธเจ้าตอบมาร เม่ือคราวตรัสรู้ใหม่ๆ  นัน้แสดงวา่พระพทุธเจ้าทรงมีอนาคตงัสญาณทรงรู้ ลว่งหน้าวา่
ในอนาคตจะต้องมีภิกษุณีแนน่อน ตอ่มาหลงัพรรษาท่ี 5 ก่อนยา่งเข้าพรรษาท่ี 6 นบัแตว่นัตรัสรู้ ก็มีภิกษุณี 
องค์แรกในพระพทุธศาสนา คือ พระมหาปชาบดี (พระนางมหาปชาบดี พระน้านางของพระพทุธเจ้า) 

อรนที จนัทร์สริุยศกัดิ ์และธญัรดา มาตรนอก (2552 : 15-16) กลา่ววา่สตรีท่ีปรารถนาท่ีจะบวช
ด้วยวิธีอฏัฐวาจิกาอปุสมัปทา มีขัน้ตอนดงันี  ้1) ขัน้เป็นสามเณรี ส าหรับสตรีท่ีอายยุงัไมค่รบ 20 ปี และอายุ
ไมถ่ึง 18 ปี ต้องบวชเป็นสามเณรีและถือศีล 10 เชน่เดียวกบัสามเณรสตรีท่ีบวชเป็นสามเณรีได้ต้องมีอาย ุ
12 ปีขึน้ไป และ 2) ขัน้เป็นสิกขมานา เม่ือสามเณรีมีอาย ุ18 ปี หรือสตรีท่ีมีอาย ุ18 ปีแล้ว รวมทัง้สตรีวยั 
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อ่ืนๆ ท่ีอายเุกินกวา่ 18 ปี เม่ือมีความประสงค์จะบวชจะต้องประพฤตติวัเป็น นางสิกขมานา แปลวา่ “ผู้
ศกึษา”โดยสมาทานสิกขาบท 6 หรือถือศีล 6 (คือรักษาศีล 5 กบัเพิ่มข้อ 6 ได้แก่ ละเว้นการ บริโภคอาหาร
ในยามวิกาล ) โดยไมบ่กพร่องเป็นเวลา 2 ปีเตม็ ถ้าลว่งข้อใดข้อหนึง่ต้องสมาทานตัง้ต้นใหมอี่ก 2 ปี หาก
รักษาได้ไมข่าดเลยครบ  2 ปีจงึจะได้รับการอปุสมบทเป็นภิกษุณีโดยรับการอปุสมบทจากสงฆ์ทัง้สองฝ่าย
ตามพทุธบญัญตั ิ

พระมหาสงัเวย ธมฺมเนตฺตโิก (2536 : 55) ได้กลา่วถึงวิธีการอปุสมบทของภิกษุณี 3 วิธี คือ ครุ
ธรรม ปฏิคคหณปูสมัปทา อฏัฐวาจิกาอปุสมัปทาและทเุตนอปุสมัปทา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ครุธรรมปฏิคคหญปสมัปทา เป็นวิธีพระพทุธเจ้าทรงอนญุาตให้เป็นการอปุสมบทของ 
พระนางมหาปชาบดีโคตรมี เน่ืองจากพร ะนางได้ขอบวชจ านวนทัง้หมด 3 ครัง้ แตพ่ระพทุธเจ้าก็ไมท่รง
อนญุาตจนพระอานนท์ต้องอ้างเหตผุลวา่สตรีออกบวชในพระธรรมวินยัแล้วจะสามารถบรรลโุสดาปัตตผิล
จนถึงอรหนัต์ผลได้หรือไม ่พระพทุธเจ้าตรัสวา่ได้พระพทุธเจ้าจงึทรงอนญุาตโดยมีเง่ือนไขวา่จะต้องรับ
ปฏิบตัคิรุธรรม 8 ข้อ สาเหตท่ีุพระพทุธเจ้าทรงบญัญตัคิรุธรรม 8 ไว้เพ่ือเป็นหลกัคุ้มกนัพระธรรมวินยั 
เหมือนคนสร้างกัน้สระใหญ่ไว้ก่อนเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้น า้ไหลล้นออกไปแตด้่วยเหตผุลในด้านความสามารถ
โดยธรรมชาตท่ีิจะบรรลธุรรมจงึยอมให้สตรีบวชได้ การอปุสมบทด้วยวิธีรับครุธรรม 8 ข้อ ไมมี่ขั ้นตอน
ยุง่ยากเพียงแตใ่ห้สตรีท่ีต้องการอปุสมบทยอมรับวา่จะปฏิบตัติามครุธรรม 8 ข้ออยา่งเคร่งครัดจนตลอด
ชีวิต ก็ถือได้วา่อปุสมบทเป็นภิกษุณีในพระพทุธศาสนา 

2. อกัฐวาจิกาอปุสมัปทา วิธีนีท้รงมีพระพทุธานญุาตให้เป็นวิธีอปุสมบทของภิกษุณี โดย 
ประกอบญตัตจิตตุถกมัมวาจา 2 ครัง้ คือ อปุสมบทในส านกัภิกษุสงฆ์ครัง้หนึง่จากนัน้ไปขออปุสมบทใน
ส านกัสงฆ์ซ า้อีกครัง้หนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามพระพทุธานญุาตวา่ภิกษุณีต้องแสวงหาอปุสมบทในสงฆ์ 2 
ฝ่ายจงึจะถือได้วา่เป็นภิกษุณีถกูต้องตามพระพทุธบญัญตั ิสตรีผู้ปรารถนาจะบวชด้วยวิธีนีต้้องเตรียมตวัให้
พร้อมเพราะมีขัน้ตอนยุง่ยาก ผู้ปรารถนาจะบวชจะต้องมีศรัทธาอยา่งแนน่แฟ้นในพระพทุธศาสนาต้องมี
ความอดทนอยา่งแรงกล้าทัง้กายใจ จงึจะสามารถผา่นขัน้ตอนการอปุสมบทวิธีนีไ้ด้ซึง่ต้องอาศยัเวลาใน
การเตรียมตวั 2 ปีแยกเป็น 4 ตอนคือ  

2.1 ขัน้เป็นสามเณรี สตรีผู้ปรารถนาจะเข้ามาบวชต้องได้รับการบรรพชาเป็นสามเณร 
ผู้หญิงเรียกวา่ สามเณรีโดยมากยงัอายไุมค่รบ 20 รับการบรรพชาในส านกัภิกษุณีถือสิกขาบท 10 เหมือน
สามเณร สิกขาบท 10 ได้แก่ 1) งดเว้นจากการท าลายชีวิตสตัว์ให้ตกลงไป 2) งดเว้นจากการถือเอาวตัถุ
สิ่งของท่ีเจ้าของไมไ่ด้ให้ 3) งดเว้นจากการประพฤตผิิดในสิ่งท่ีไมใ่ชพ่รหมจรรย์ 4) งดเว้นจากการพดุเท็จ  
5) งดเว้นจากการด่ืมน า้เมาอนัเป็นเหตแุหง่ความประมาท 6) งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล   
7) งดเว้นจากการดกูารฟ้อนร าขบัร้องและประโคมดนตรี  8) งดเว้นจากการลบูไล้ ทดัทรง ตกแตง่ประดบั
ประดาร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม 9) งดเว้นจากการนอนบทท่ีนอนอนัสงูใหญ่ภายในยดันุน่ส าลี  และ 
10) งดเว้นจากการจบัต้องเงินทอง 
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ซึง่สิกขาบท 10 ข้อเป็นการปฏิบตัขิัน้มลูฐานเตรียมตวัสามเณรีไว้เพ่ือปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัดยิ่งขึน้
เป็นการทดสอบจิตใจและความอดทนในระยะแรกของสตรีผู้ปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณีเพ่ือให้เคยชินกบั
วิธีชีวิตของนกับวชตอ่ไป 

2.2 ขัน้เป็นสิกขามานา สตรีท่ีปรารถนาจะบวชเป็นภิกษุณีต้องรักษาสิกขาบททัง้หมด 6  
ข้อ ตลอด2 ปี มีอายคุรบ18 ปีบริบรูณ์นางสิกขามานาก็คือสามเณรีนัน้เองแตอ่ายถุึง 18 ปีแล้วอีก 2 ปีจะ
ครบก าหนดอปุสมบท ภิกษุณีสงฆ์สวดให้สิกขาสมมตคืิอ ยอมให้สมาทานสิกขาบท 6 ข้อ ตัง้แตป่าณาตปิา
ตา เวรมณี จนถึง วิกาลโภชนา เวรมณีไมมี่เวลาลว่งเลย ตลอด 2 ปีเตม็ถ้าลว่งข้อใดข้อหนึง่ต้องสมาทานตัง้
ต้นไปใหมอี่ก 2 ปี เม่ือรักษาไมข่าดเลยครบ 2 ปี ภิกษุสงฆ์จงึสมมตใิห้อปุสมบทสิกขามานาได้นางสิกขามา
นานีอ้ยูใ่นล าดบัรองภิกษุณีลงมา เหนือสามเณรีสิกขามานาหรือนางผู้ก าลงัศกึษา หม่ผ้าเฉวียงบา่เข้าไปหา
ภิกษุณีสงฆ์ ท าความเคารพ นัง่คกุเขา่ประนมมือกลา่วขอสิกขาสมมต ิคือความตกลง ยินยอมของภิกษุณี
สงฆ์ท่ีจะให้เธอมีอาย ุ18 ปีบริบรูณ์ เร่ิมรักษาสิขาบท 6 ข้อ ตลอด 2 ปีก่อนจะได้อปุสมบทเป็นภิกษุณีตอ่ไป 
สิกขามานาพงึกลา่วตอ่ภิกษุณีสงฆ์3 ครัง้วา่“ข้าแตแ่มเ่จ้า ข้าพเจ้าช่ืออยา่งนี ้เป็นกมุารีของพระแมเ่จ้าช่ือนี ้
มีอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ขอสิกขาสมมตใินธรรม 6ข้อ ตลอด 2 ปีตอ่สงฆ์”  

2.3 ขัน้ขออปุสมบท สตรีผู้ เป็นสิกขามานารักษาสิขามานาสมมต ิ6 ข้อ ครบ 2ปี ตาม 
พทุธานญุาตและได้รับสมมตจิากสงฆ์เพ่ืออปุสมบทแล้ว จงึสมควรได้รับการอปุสมบทตอ่ไป 

2.4 การขออปุสมบทในส านกัพระภิกษุสงฆ์ มีพระพทุธบญัญตัวิา่เราอนญุาตให้พระภิกษุ 
บวชภิกษุณี ดงันัน้เม่ือผา่นการอปุสมบทจากฝ่ายภิกษุณีสงฆ์แ ล้ว ภิกษุณี (ปวตัตนีิ )จะพาเธอผู้ เป็น
อปุสมัปทาเปกขา ไปขออปุสมบทในส านกัภิกษุณีสงฆ์ตอ่ไป พงึให้อปุสมัปทาเปกขาหม่ผ้าเฉวียงบา่ท า
ความเคารพภิกษุทัง้หลาย นัง่คกุเขา่ประนมมือกลา่วค าขออปุสมบทตอ่ภิกษุสงฆ์ 3 ครัง้วา่“ข้าแตพ่ระคณุ
เจ้าทัง้หลาย ข้าพเจ้าช่ือนีเ้ป็นอปุสมัปทาเปกขาของแมเ่จ้าช่ือนี ้เป็นผู้ได้รับการอปุสมบทตอ่สงฆ์ สงฆ์โปรด
เอ็นดยูกข้าพเจ้าขึน้เถิด” 

3. ทเูตนอปุสมัปทาวิธีนีท้รงมีพระพทุธานญุาตให้ภิกษุณีอปุสมบทอยา่งเดียวกบัวิธีอฏัฐวาจิ
กาทกุอยา่ง ตา่งแตว่า่ผู้ปรารถนาจะบวชไมส่ามารถจะเดนิทางไปขอรับการอปุสมบทในส านกัของพ ระภิกษุ
ได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากมีภยัอนัตรายอยา่งใดอยา่งหนึง่เกิดขึน้แก่ผู้ ท่ีต้องการจะบวช พระพทุธเจ้าทรง
อนญุาตให้สง่ภิกษุณีตวัแทนของสตรีผู้ ได้รับอปุสมบทจากภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวไปส านกัของภิกษุสงฆ์ 
ตวัแทนซึง่ท าหน้าท่ีเป็นทตูในการอปุสมบท จะต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถท่ีจะท ากิจของตน ดงักลา่วให้ส าเร็จ
ได้ เม่ือผู้แทนเดนิทางถึงส านกัภิกษุณีสงฆ์แล้วแจ้งความจ านงให้ทราบ เม่ือสงฆ์พร้อมเพรียงกนัจงึกลา่วแก่
ภิกษุสงฆ์ 3 ครัง้วา่“ข้าพระคณุเจ้าทัง้หลาย นางผู้ นีมี้ช่ือนีเ้ป็นอปุสมัปทาเปกขาของแมเ่จ้าช่ือนีไ้ด้รับ การ
อปุสมบทแล้วจากสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสทุธ์ิแล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไมไ่ด้เพราะอนัตรายบางอยา่ง ข้าแต่
พระคณุเจ้าทัง้หลาย นางผู้ นีมี้ช่ือนีข้ออปุสมบทตอ่สงฆ์ สงฆ์โปรดเอ็นดยูกนางขึน้เทิด ”ตอ่จากนัน้ภิกษุผู้
ฉลาดสามารถจะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญตัตจิตตุถกมัมวาจา เม่ือประกาศจบแล้วจงึวดัเงาแดด บอก
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ฤด ูบอกสว่นแหง่วนั นบัจ านวนสงฆ์ท่ีประชมุในการอปุสมบทนัน้ แล้วสง่ผู้ เป็นทตูให้เดนิทางกลบัไปบอก
นิสยั 3 และอกรณียกิจ 8 แก่ภิกษุณีท่ีได้รับการอปุสมบทใหม ่เทา่นีจ้งึเป็นอนัเสร็จพิธีการให้อปุสมบทโดย
ใช้ทตู ดงัพทุธด ารัสวา่เราอนญุาตให้อปุสมบทโดยทตูได้บ้าง (อรนที จนัทร์สริุยศกัดิ ์และธญัรดา มาตรนอก
, 2552 :20-22) 

เสมอ บญุมา (2536: 65) ได้กลา่วถึงกฎเกณฑ์การบวชเป็นภิกษุณีวา่ส าหรับเหตผุลท่ีพระพทุธเจ้า
ทรงวางกฎเกณฑ์ไว้เชน่นีคื้อ 1) เพ่ือคดัเลือกและทดสอบสตรีผู้ปรารถนาจะบวชวา่จะมีจิตใจเข้มแข็งจริงจงั
เพียงใด เม่ือเข้ามาบวชแล้วจะสามารถทนความทกุข์ยากตลอดจนข้อปฏิบตัอ่ืินๆได้หรือไม ่เพราะทรง
ตระหนกัดีถึงสภาวะจิของสตรีวา่มีความออ่นไหวและอดทนตอ่ความล าบากได้อยาก 2) เพ่ือฝึกฝนอบรมผู้
ท่ีจะเข้ามา เป็นภิกษุณีให้มีความรู้ขัน้มลูฐาน จะได้มีความเฉลียวฉลาดเม่ือได้อปุสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว
เพราะในชว่งเป็นสิกขามานา 2 ปีต้องอยูใ่กล้ชิดกบั ภิกษุณีอ่ืน ๆ จงึเป็นการเรียนรู้สมณจริยาและข้อวตัร
ปฏิบตัอิยา่งอ่ืนด้วย 3) เพ่ือป้องกนัสตรีมีครรภ์หรือมีบตุรออ่นยงัดื่มนมอยู่เข้ามาเป็นอปุสมบท จะได้ไมต้่อง
คลอดและเลีย้งดบูตุรในระหวา่งเป็นภิกษุณี ซึง่จะเป็นชอ่งทางให้ประชาชนวา่กลา่วตเิตียนได้วา่ มีสามี 
หรือประพฤตไิมเ่หมาะสมกบัความเป็นสมณะ อนัเป็นสาเหตแุหง่ความเส่ือมเสียในพระพทุธศาสนา          
4) เพ่ือให้ภิกษุณีเกิดความหวงแหนในควา มเป็นสมณะของตนเอง จะได้ไมต้่องประพฤตเิสียหายอนัเป็น
อนัตรายตอ่เพศพรหมจรรย์ ซึง่เป็นสิ่งท่ีได้มาด้วยความยากล าบาก เพราะธรรมดา สิ่งท่ีได้มากยากยอ่มจะ
มีคณุคา่สงู และ 5) เพ่ือป้องกนัมิให้สตรีเข้ามาอปุสมบทมากจนเกินไป ทัง้ยงัป้องกนัการแปลกปลอมเข้ามา
บวชอีกด้วย  
 ภกิษุณีในประเทศไทย 

ผู้หญิงไทยบางคนท่ีต้องการใช้ชีวิตทางธรรมและเห็นวา่พทุธศาสนานิกายเถรวาทไมใ่ชค่ าตอบท่ี
ตนเองต้องการและเห็นวา่พทุธศาสนาเถรวาทไมไ่ด้มีท่ีทางให้กบัผู้หญิงอยา่งชดัเจน ท าให้ผู้หญิงหลายคน
เลือกบวชเป็นภิกษุณีหรือนกับวชในนิกายมหายาน อาทิ ภิกษุณีวรมยับ วชจากประเทศไต้หวนั ภิกษุณีมิรา
มิสาบวชจากหมูบ้่านพลมัอนัเป็นนิกายหนึง่ในมหายาน ภิกษุณีเหลา่นีล้้วนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในสงัคมแง่
หนึง่การบวชจากนิกายอ่ืนๆ ท่ีมีท่ีทางให้แก่ผู้หญิงเทา่กบัวา่ผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตทางธรรมในรูปแบบและมี
พืน้ท่ีท่ีชดัเจน ดงัเชน่ผู้ หญิงท่ีเลือกใช้ชีวิตทางธรรมในฐานะภิกษุณีสายมหายานและเป็นท่ีรู้จกักนัดี อาทิ 
ภิกษุณีวรมยัได้บวชปลงโดยรับศีล 8 จากพระพรหมมนีุมหาเถระฝ่ายธรรมยตุกินิกายและได้แตง่กายสี
เหลืองออ่นและเรียกตนเองวา่ “นกับวช‛ ซึง่ทางหนว่ยงานราชการเรียกวา่ ‚แมส่งัฆนี‛และได้สร้างวตัรทรง
ธรรมกลัยาณีขึน้และการสร้างวตัรฯ นีเ้ป็นข้อขดัแย้งกบัทางราชการโดยได้มีการท าเร่ืองร้องเรียนไปถึงมหา
เถรสมาคมวา่การนุง่เหลืองหม่เหลืองและการสร้างวตัรไมถ่กูต้องเป็นเร่ืองเส่ือมเสียถึงคณะสงฆ์อยา่งไรก็
ตามในประเดน็นีท้างมหาเถรสมาคมได้มีมตเิพียงตอ บมา ‚ไมเ่ป็นการเส่ือมเสียตอ่คณะสงฆ์ ‛ กลา่วได้วา่ 
ภิกษุณีวรมยัได้สร้างรูปแบบนกับวชหญิงขึน้มาใหมใ่นสงัคมผา่นค าแนะน าจากบตุรสาวคืออาจารย์ฉตัรสุ
มาลย์ กบลิสิงห์ซึง่ได้ค้นคว้าเก่ียวกบัเร่ืองภิกษุณี และพบวา่สามารถเดนิทางไปบวชได้ท่ีประเทศไต้หวนั 
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ดงันัน้ในปี พ .ศ. 2514 ภิกษุณีวรมยัจงึได้เดนิทางไปบวชเป็นภิกษุณีมีช่ือทางธรรมวา่พระมหาโพธิธรรม
จารย์วงศ์ศากยะ โดยมีพระอาจารย์เต้าอนัเป็นพระอปัุชฌาย์ ภิกษุณีวรมยันบัเป็นภิกษุณีไทยรูปแรกท่ีบวช
จากประเทศไต้หวนั (ลลิตา ยาวงัเสน, 2551 : 59) 

สมชาย ไมตรีและคณะ (2546) กลา่วถึงความเป็นไปได้ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทยวา่การ
รือ้ฟืน้การบวชสตรีนานาชาตไิด้มีสตรีไทยหลายคนได้เข้าร่วมบวชเป็นสามเณรีและภิกษุณีแตไ่มป่รากฏเป็น
ขา่วในหน้าหนงัสือพิมพ์ทัง้นีเ้พราะเป็นการบวชเฉพาะบคุคลบางคนเม่ือบวชเป็นภิกษุณีก็จ าพรรษาใน
ตา่งประเทศ บางคนเม่ื อกลบัประเทศไทยก็นุง่ขาวหม่ขาวเหมือนเดมิ ผู้หญิงไทยท่ีบวชเป็นภิกษุณี อาทิ 
สามเณรีชตุมิา แมชี่คณุหญิงขนิษฐา วิเชียรเจริญ และภิกษุณีพิศเพลิน กตญัญตุา เป็นต้น การถกเถียงเร่ือง
ภิกษุณีในปัจจบุนัท่ีมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยโดยนกัคดิ นกัวิชาการ พระสงฆ์ แ มชี่ ข้าราชการ ฯลฯ 
จ านวนมาก ประเดน็การถกเถียงในปัจจบุนัอยูท่ี่การตีความพระวินยัฝ่ายหนึง่เห็นวา่พระธรรมวินยัเสมือน
หนึง่ตวัแทนของค าสอนท่ีได้จารึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขณะท่ีอีกฝ่ายหนึง่กลบัมองวา่การตีความตาม
ตวัหนงัสือนัน้ไมเ่พียงพอ สิ่งท่ีส าคญัไปกวา่การจารึกคือเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์มากกวา่การยดึเอาวตัถุ
เป็นสารัตถะ เพราะวา่การไมเ่คยมีภิกษุณีท าให้ประเทศไทยเหลือเพียง 3 บริษัท คือ ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา 
สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรมศาสนามีชายเป็นศนูย์กลางมาโดยตลอดผู้หญิงถกูจดัวางให้เป็นเพียง อบุาสิกา
ผู้ให้การสนบัสนนุ และค า้ชพูระศาสนา แม้ไมมี่ท่ีทางให้แก่ผู้หญิงในทางศาสนาอยา่งเป็นทางการหาก
พิจารณาผู้หญิงในฐานะผู้กระท าพบวา่ผู้หญิงเลือกใช้ชีวิตทางธรรมอยา่งหลากหลายรูปแบบบางคนเลือกท่ี
จะเป็นอบุาสิกาท่ีถือศีลเคร่งครัด บางคนเลือกใช้ชีวิตนกับวช อาทิ แมชี่สิกขมาต ุสามเณรี ภิกษุณี  เป็นต้น 
ท าให้นกับวชหญิงรูปแบบแมชี่ในพืน้ท่ีศาสนาแมชี่มีสถานภาพอนัคลมุเครือเป็นความคลมุเครือในพืน้ท่ี
ศาสนาท่ีเป็นข้อจ ากดัและข้อได้ประโยชน์ความคลมุเครือมีข้อจ ากดัคือท าให้แมชี่ไมมี่สถานภาพทางสงัคม
ท่ีชดัเจนและแม้วา่แมชี่บางกลุม่จ าพรรษาและมีบทบาทส าคญัในวดัแตใ่ นพืน้ท่ีทางการแมชี่ไมส่ิทธิเข้าไป
ตอ่รองเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง กระนัน้ความคลมุเครือมีข้อได้ประโยชน์คือ ท าให้แมชี่สามารถเลือกใช้
กลยทุธ์ในการตอ่รองเพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้กบัตนเองอยา่งหลากหลาย กลยทุธ์ในการตอ่รองเพ่ือเปิดพืน้ท่ีของแม่
ชีมีความเก่ียวข้องอยา่งแนบแนน่ กบั อาย ุฐานะ การศกึษา ภมูิหลงั เป็นต้น แมชี่บางคนท่ีมีฐานะยากจน
เลือกใช้กลยทุธ์ในการตอ่รองเพ่ือให้มีท่ีทางในการปฏิบตัธิรรมผา่นการใช้แรงงานในฐานะแมค่รัวชัน้ดี แมชี่
บางคนท่ีมีฐานะคอ่นข้างดีอาจเลือกใช้กลยทุธ์ในการตอ่รองเพ่ือให้มีพืน้ท่ีในการปฏิบตัธิรรมโดยการไ มจ่ า
พรรษาประจ าท่ีวดัใด แตเ่ลือกท่ีจะหมนุเวียนวดัไปเร่ือยๆ เป็นต้น (ลดัดาวลัย์ ต๊ะมาฟู , 2544) นกับวชหญิง
ในรูปแบบภิกษุณีมหายานถือวา่เป็นนกับวชหญิงท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีทางศาสนาในประเทศไทย หากพิจารณา
ผู้หญิงในฐานะผู้กระท าในภาพรวมพบวา่การเลือกบวชในนิกายมหายานเป็นกลยุ ทธ์ในการตอ่รองรูปแบบ
หนึง่ท่ีเลือกใช้ชีวิตทางธรรมนอกพืน้ท่ีอ านาจของมหาเถรสมาคม กลยทุธ์การตอ่รองโดยการเลือกพืน้ท่ีท่ี
ตา่งออกไปกลายเป็นทัง้ข้อได้ประโยชน์และข้อจ ากดั ข้อได้ประโยชน์คือ ไมต้่องได้รับแรงเสียดทานและการ
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ควบคมุจากมหาเถรสมาคม ข้อจ ากดัคือ การอยูน่อกพื ้ นท่ีอ านาจของมหาเถรสมาคมก็จะไมไ่ด้รับการ
เคารพนบัถือในฐานะสว่นหนึง่ของนกับวชในนิกายเถรวาท 

สตรีถือได้วา่เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัมากในทางศาสนาโดยเฉพาะเม่ือกลา่วถึงพระพทุธศาสนาแล้ว 
พระพทุธเจ้าทรงให้ความส าคญัแก่สตรีวา่มีความส าคญัไมย่อ่หยอ่นไปกวา่บรุุษด้วย เหตท่ีุ สตรีเป็นเพศแหง่
ความรักความอบอุน่ เสียสละและมีความเมตตากรุณาสงู และเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีในหลายด้าน
ของครอบครัว สงัคม บ้านเมือง และประเทศชาต ิหน้าท่ีหลกัท่ีหนกัหนว่งของสตรีคือ เป็นทัง้ภรรยาและแม่
ผู้บงัเกิดเกล้า ซึง่จะต้องดแูลเอาใจใสต่อ่ครอบครัวและสงัคมบ้ านเมืองให้ได้รับความอบอุน่กายสบายใจใน
ทกุยคุทกุสมยัตามฐานะของเพศผู้ เกือ้การุณย์ในทางพระพทุธศาสนานัน้พระพทุธเจ้าทรงเล็งเห็นวา่สตรี
เป็นเพศท่ีสามารถแก่การบรรลธุรรม บรรลคุณุวิเศษตา่งๆได้กระทัง่ถึงเป็นพระอรหนัต์ผู้หมดจดจากกิเลสอา
สวะทัง้มวล และเป็นผู้ มีบญุบารมีไ มแ่พ้บรุุษเพศ เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัดงัเชน่ครัง้หนึง่ท่ีพระ
นางปชาบดีโคตมีและเจ้าหญิงศากยะวงศ์เป็นจ านวนมากเดนิทางด้วยเท้าเปลา่มาขออปุสมบทเป็นภิกษุณี
กบัพระบรมศาสดา และได้ทรงอนญุาตให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีในพระพทุธศาสนาได้ นบัแตน่ัน้เป็นต้นมาจงึ
ได้บงั เกิดภิกษุณีขึน้ในโลกในกรณีดงักลา่วเป็นเคร่ืองบง่ชีใ้ห้เห็นวา่ พระพทุธเจ้าได้ทรงยกฐานะสตรีให้
สงูขึน้โดยไมเ่อาความเป็นเพศบรุุษ หรือสตรีมาเป็นเคร่ืองแบง่ชัน้วรรณะซึง่นบัได้วา่เป็นการแหวกแนว
ปฏิรูปสิทธิสตรีกบัการยอมรับใน สมยัก่อนของประเทศอินเดียก่อนสมยัพทุธกาล ซึง่ก่อนหน้านีส้ตรีเองไม่
เป็นท่ียอมรับและมีความส าคญัมี คณุคา่มากมายเทา่ไหร่นกัเพราะสมยันัน้สตรีเพศต้องขึน้อยูก่บัการ
ประพฤตปิฏิบตัติามหลกัความเช่ือของ ศาสนาดัง้เดมิท่ีจ ากดัขอบเขตและหน้าท่ีของสตรีไว้ต ่ามาก  ซึง่
ตวัอยา่งสตรีในพระพทุธศาสนา นัน้มีสตรีเป็นจ านวนมาก ท่ีนา่เชิดชไูว้ในฐานะเป็นสตรีตวัอยา่ง ผู้ ท่ีควร
ประพฤตปิฏิบตัติามและควรถือเอาเป็นทิฎฐานคุตติามแนวทางของทา่นเหลา่นัน้ สตรีผู้ ท่ีจะเป็นสตรี
ตวัอยา่งตามหลกัการทางพระพทุธศาสนาแล้วจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีใจประกอบด้วยสงัคหวตัถธุรรม ซึง่มีการให้ 
การเสียสละ บริจาคสิ่งของข องตนแก่ผู้ อ่ืน และคณุธรรมอีกนานบัประการ ในกรณีนีน้างสชุาดาถือได้วา่
เป็นสตรีทา่นหนึง่ท่ีได้ถกูจารึกเอาไว้วา่เป็นผู้บ าเพ็ญประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงให้แก่พระพทุธศาสนา เพราะ
นางเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสแดพ่ระพทุธเจ้าในวนัวิสาขบชูาในสมยัท่ีพระพทุธเจ้าทรง ตรัสรู้ใหม่ๆ  ถือวา่
ท าให้พระพทุธเจ้าได้เสวยพระกระยาหารเพ่ือยงัพระวรกายให้เป็นไปได้มือ้หนึง่ นางจงึถือได้วา่เป็นสตรีผู้ ท่ี
นา่ยกยอ่งอยา่งยิ่งคนหนึง่ 

สรุปได้วา่การศกึษาเร่ืองเพศสภาพกบัพทุธศาสนามีอยา่งกว้างขวางในหลายประเทศในภมูิภาค
เอเชียท่ีนบัถือศาสนาพทุธซึง่เป็นผลเก่ียวเน่ื องกบัความพยายามในการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของ
ผู้หญิงในการท่ีจะบวชเป็นนกับวชหญิงในพทุธศาสนาหรือท่ีเรียกวา่ภิกษุณี ในประเทศไทยแม้จะไมมี่
ภิกษุณีท่ีได้รับการยอมรับการอปุสมบทอยา่งถกูต้อง แตผู่้หญิงก็ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
ผู้หญิงท่ีจะบวชในพทุธศาสนาและถือปฏิบตัดิงัเชน่นกับวชเพศชายหรือพระสงฆ์โดยทัว่ไป โดยการสร้างอตั
ลกัษณ์ท่ีพงึประสงค์เพ่ือท่ีจะท าให้เกิดพืน้ท่ีของตนเองในสงัคม เชน่ สามเณรีในจงัหวดัเชียงใหมส่ร้างอตั
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ลกัษณ์เพ่ือตอ่รองพืน้ท่ีทางธรรมโดยการถือข้อธุดงค์วตัรอยา่งเคร่งครัด การยดึถือธรรมเนียมปฏิ บตัแิละ
จารีต และการให้ความส าคญักบับาลีศกึษาตามแนวพทุธศาสนา การท่ีสตรีชาวพทุธในประเทศไทยท่ีไมไ่ด้
รับการยอมรับให้อปุสมบทเป็นภิกษุณีในพทุธศาสนาแม้จะท าการอปุสมบทมาจากประเทศอ่ืนก็ตามท าให้
เห็นถึงความเหล่ือมล า้ทางเพศท่ีมีอิทธิพลมาจากความเช่ือของพทุธศาสนา เพราะพทุธศาสนามีสว่นส าคญั
ยิ่งในการก าหนดหน้าท่ีระหวา่งเพศในสงัคมไทย ทศันะแบง่ชัน้แบบพทุธมองวา่ผู้ชายมีสถานภาพสงูกวา่
หญิงซึง่อยูใ่นสถานะภาพท่ีต ่ากวา่แม้แตใ่นประเทศท่ีนบัถือพทุธศาสนานิกายมหายานท่ีผู้หญิงจะสามารถ
อปุสมบทเป็นภิกษุณีได้ แตก่ระนัน้บริบททางสงัคมโดยเฉพาะอย่ างยิ่งระบบศกัดนิาและระบบสงัคม
อตุสาหกรรม เป็นบริบทส าคญัท่ีท าให้เกิดความเล่ือมล า้ระหวา่งหญิงชาย บทบาทการเคล่ือนไหวของ
ภิกษุณีนิกายมหายานแสดงให้เห็นการสร้างอตัลกัษณ์และพืน้ท่ีของตนโดยการเผยแผพ่ทุธศาสนา รวมทัง้ 
การแสดงบทบาทท่ีแสดงถึงคณุคา่ของความเป็นหญิงท่ีได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามอยา่งตอ่เน่ืองของ
ผู้หญิงท่ีเรียกร้องความเสมอภาคและความเทา่เทียมกนัทางสงัคม 

 
บทสรุป 

พทุธศาสนาแบง่แยกและกีดกนัผู้หญิงทัง้ด้านอดุมการณ์และการปฏิบตัคิวามเช่ือท่ีวา่พอ่แมจ่ะ
ได้รับผลบญุจากการท่ีลกูชายบวชเป็นพระสงฆ์ ท าให้ผู้หญิงท่ีบวชไมไ่ด้ต้องพยายามท าบญุให้ตนเองและ
บดิามารดา บทบาทท่ีเดน่ชดัในมมุมองท่ีวา่ผู้ชายในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีสามารถบวชเป็นพระสงฆ์เพ่ือค า้จนุ
ศาสนา คณุคา่ของผู้หญิงจงึสามารถท าได้เพียงการเป็นอบุาสิกาท่ีอทุิศตนเพ่ือพระพทุธศาสนา ท าให้
ผู้หญิงถกูจ ากดัพืน้ท่ีทางศาสนาแตก่ระนัน้ผู้หญิงก็ดิน้รนตอ่รองแสวงหาพืน้ท่ีของผู้หญิงในพทุธศาสนาด้วย
การเป็นอบุาสิกา ปฏิบตัธิรรมและอทุิศตนเพ่ือท านบุ ารุงพระพทุธศาสนาด้วยการให้การสนบัสนนุกิจการ
ของสงฆ์ ผู้หญิงจงึมีบทบาทเพียงแคก่ารท าบญุและชว่ยเหลืองานในวดัเทา่นัน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนั
สถานภาพทางสงัคมหลาย ๆ สงัคมยงัให้สิทธิ สถานภาพและบทบาททางสงัคมแก่สตรีอยา่งไมเ่ทา่เทียม
กนัระหวา่งชายหญิงเกิดความเหล่ือมล า้ในทางสงัคม จงึท าให้เกิดเป็นปัญหาตอ่ผู้หญิง ตอ่สงัคมและไม่
สามารถท่ีจะแก้ไขให้ปัญหาเหลา่นีห้มดไปจากสงัคมได้จงึท าให้เกิดการเคล่ือนไห วเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคให้กบัสตรีเพิ่มมากขึน้ ภิกษุณีก็เป็นอีกกรณีหนึง่ท่ียงัเกิดความเหล่ือมล า้
ภายในสงัคมอยู ่ครัน้ย้อนไปในสมยัพทุธกาลซึง่ถ้าลองสงัเกตในค าตรัสของพระพทุธเจ้าจะแสดงให้เห็นวา่
ผู้ ท่ีจะสืบทอดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนานัน้ แบง่ได้เ ป็น 4 ประเภท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก อบุาสิกา 
แตปั่จจบุนันีข้าดขาไปขาหนึง่นัน้ก็คือ ภิกษุณี ดงันัน้ไมว่า่จะเป็นการบวชภิกษุณี บทบาท สถานภาพของ
ภิกษุณีก็ขาดหายไป จงึท าให้เกิดความเหล่ือมล า้ตอ่ระบบภิกษุณีภายในสงัคม เพราะภิกษุณีก็มีความ
ศรัทธาและเรียนรู้หลกัธรรมในพระพทุธศาสนามานานและมีบทบาททางด้านสงัคมสงเคราะห์แก่สงัคมด้วย 
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