การตอสูของภิกษุณีสงฆเถรวาท : จากศรีลังกาสูไทย*
กุลวีร ประภาพรพิพัฒน1

ภิกษุณีสงฆเปนประเด็นที่อยูในความสนใจของชาวพุทธในประเทศที่นับถือพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทซึ่งมีลักษณะอนุรักษนิยมสูงทั้งในประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ในขณะที่
ประเทศศรีลังกามีการฟนฟูภิกษุณีสงฆอยางจริงจังในชวงสามสี่ทศวรรษที่ผานมาจนกระทั่งปจจุบนั
มีภิกษุณีประมาณสามถึงสี่รอยรูป แตสําหรับในประเทศไทย แมวาภิกษุณีไดกลายเปนประเด็นรอน
ในชวงสี่หาปที่ผานมา ไทยยังคงมีสามเณรีและภิกษุณีรวมประมาณ 10 รูปเทานั้น และแมวา
อุณหภูมิของความขัดแยงทางความคิดเกี่ยวกับภิกษุณีในสังคมไทยไดคลายลงไปบาง แตก็ยังเปน
ประเด็นที่คางคาใจชาวพุทธไทยอีกเปนจํานวนมาก ในฐานะที่ผูเขียนเปนนักสตรีนิยมชาวพุทธ ผู
เขียนจึงสนใจประเด็นดานวาทกรรมของการตอสูของภิกษุณีสงฆเถรวาท บทความนี้จะเริ่มจากการ
ศึกษาประวัติศาสตรการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆในประเทศศรีลังกาและประเทศไทย จากนั้น จะเปน
การตรวจสอบถึงวาทกรรมที่เปนประเด็นขัดแยงของการเกิดภิกษุณีสงฆในประเทศไทยโดยสํารวจ
ถึงปญหาหรืออุปสรรคเชิงโครงสรางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อแสวงหาทางออกที่
เปนไปไดของภิกษุณีสงฆภายใตบริบทของพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยตอไป
ภิกษุณีสงฆในประเทศศรีลังกา
ภิกษุณีสงฆในประเทศศรีลังกาเกิดขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 3 หลังจากที่พระเจา
อโศกมหาราชจากประเทศอินเดียไดทรงสงสมณฑูตหนึ่งในเกาสายไปยังประเทศศรีลังกา (หรือ
เกาะลังกาในสมัยนั้น) นําโดยพระมหินทเถระซึ่งเปนพระโอรสของพระเจาอโศก พระมหินทเถระ
ไดรับการตอนรับอยางดีจากพระเจาเทวนัมปยะติสสะ กษัตริยลังกาในขณะนั้นรวมไปถึงพระนาง
อนุฬา พระชายาในพระอนุชาของพระเจาเทวานัมปยะติสสะซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
ถึงกับประสงคจะออกบวชเปนภิกษุณี พระมหินทเห็นวา การบวชภิกษุณีตองอาศัยคณะสงฆทั้งสอง
ฝายคือ ภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ2 จึงใหนิมนตพระนางสังฆมิตตาเถรี พระธิดาของพระเจาอโศกฯ
และเปนพระขนิษฐาของพระมหินท เสด็จมายังเกาะลังกาเพื่อประทานการบวชภิกษุณีใหแกพระ

* บทความนี้ไดรับการตีพิมพใน วารสารพุทธศาสน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548
(หนา 28-41).
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อาจารยและนักวิจัยประจําศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เปนพุทธบัญญัติที่เกิดขึ้นในสมัยหลัง แตเมื่อแรกที่ยังไมมีภิกษุณีสงฆ พระพุทธเจาเคยมีพุทธานุญาตใหภิกษุสงฆฝาย
เดียวสามารถบวชสตรีเปนภิกษุณีได
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นางอนุฬาและสตรีชาวศรีลังกาเปนจํานวนมาก3 นับตั้งแตนั้นมา พุทธศาสนาก็ไดหยั่งรากลงสู
ประเทศศรีลังกาโดยมีภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆเจริญเติบโตควบคูกันมาโดยตลอด
ผูเขียนเองไดมีโอกาสไปประเทศศรีลังกาเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2548 และไดมี
โอกาสชมภาพของพระนางสังฆมิตตาเถรีเมื่อเสด็จมาถึงเกาะลังกาพรอมกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จาก
อินเดีย ภาพนี้เปนหนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังของวัดกัลณียา ชานกรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ผู
เขียนยังพบแสตมปภาพพระนางสังฆมิตตาฯ และแสตมปภาพภิกษุณีชื่อ “ดาติกาเถรี” (1996) อีก
ดวย นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 10 วันในศรีลังกา ผูเขียนมีโอกาสไดสนทนากับชาวพุทธศรีลังกา
จํานวนหนึ่งและพบวา แทบทุกคนจะรูจักพระนางสังฆมิตตาและทราบวาประเทศของตนเคยมี
ภิกษุณีมากอน สิ่งเหลานี้นาจะสะทอนวา เรื่องราวของภิกษุณีมิใชสิ่งใหมในในความทรงจําและ
ความรูสึกของชาวพุทธศรีลังกา
พุทธศาสนาในศรีลังกาถึงคราวตกต่ําเมื่อกษัตริยโจฬะชาวฮินดูจากอินเดียใตไดรุก
รานและปกครองประเทศศรีลังกาโดยไดกวาดลางทั้งภิกษุและภิกษุณีจนเกือบหมดสิ้นไปจากเกาะ
นับตั้งแตป พ.ศ. 1570 เมื่อพระเจาวิชัยพาหุ (พ.ศ. 2282-2290) กษัตริยชาวพุทธไดทรงกอบกูเอกราช
คืนมาได มีดําริที่จะใหมีการฟนฟูพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงการรื้อฟนพุทธบริษัทใหครบองคสี่อีกครั้ง
อยางไรก็ตาม เมื่อสํารวจทั่วประเทศแลวพบวา เหลือสามเณรอยูเพียงรูปเดียวชื่อสรณังกร ไม
สามารถทําการบวชพระภิกษุได พระเจาวิชัยพาหุจึงสงคณะฑูตไปสืบสายการบวชจากประเทศ
สยามเนื่องจากทรงทราบวา พุทธศาสนาในประเทศสยามเปนสายเถรวาทและยังเจริญมั่นคงดีอยู แต
เนื่องจากขณะนั้นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทไมมีภิกษุณีสงฆเลยไมวาจะเปนสยามหรือ
พมา ทําใหไมมีการรื้อฟนภิกษุณีสงฆขึ้นในสมัยนั้น4
อยางไรก็ตาม ในยุคตนของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา ภิกษุณีชาวสิงหลไดมี
โอกาสเดินทางไปยังประเทศจีนและไดจัดการบวชใหสตรีชาวจีนเปนจํานวนมากหลังจากที่เรือ
“นันทิ” จากเมืองอนุราธปุระของศรีลังกาใชเวลา 7 วันเดินทางไปถึงประเทศจีนในป พ.ศ. 9725 ซึ่ง
พระภิกษุเถระศรีลังการูปหนึ่งชื่อ บัณฑิต นราวละ ธัมมรัตนะเถโรก็ไดศึกษาคนพบขอมูลนี้ดวย6
ดังนั้น เราสามารถกลาวไดวา ภิกษุณีสงฆที่รุงเรืองอยูในพุทธศาสนามหายานในปจจุบัน แทจริง
แลวก็ไดรับการบวชโดยภิกษุณีในพุทธศาสนาเถรวาทจากประเทศศรีลังกานั่นเอง ภิกษุณีสงฆจึงไม
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เคยขาดสูญไปจากประวัติศาสตรของพุทธศาสนา เพียงแตเปลี่ยนสายที่สังกัดจากเถรวาทไปเปน
มหายานเทานั้นซึ่งปจจุบันมีจํานวนหลายหมื่นรูปโดยสวนใหญอยูในประเทศไตหวัน
อยางไรก็ตาม ภิกษุณีสงฆไดหมดไปจากประเทศศรีลังกาหลายรอยปนับตั้งแตที่
ถูกกวาดลางไป ทําใหสตรีศรีลังกาที่ตองการใชชีวิตนักบวชตองแสวงหาทางออกอื่นทดแทน ป
พ.ศ. 2446 น.ส. แคทเธอรีน เดอ อัลวิส สตรีชาวศรีลังกาไดเดินทางไปประเทศพมาและบวชเปนแม
ชีหรือที่เรียกวา “ทศศีลมาตา” เมื่อกลับมาประเทศศรีลังกาก็ไดรับความอุปถัมภจากภรรยาขาหลวง
ชาวอังกฤษชื่อ คุณหญิงเบลค (Lady Blake) โดยการสรางอารามในเมืองแคนดี้ใหพํานักอาศัย และ
เปนจุดเริ่มตนใหเกิดคณะทศศีลมาตาซึ่งตอมามีสตรีศรีลังกาที่ตองการใชชีวิตทางศาสนาเขามาบวช
ในรูปแบบนี้หลายหมื่นรูป อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลศรีลังกาจะใหการสนับสนุนทศศีลมาตาใน
ระดับหนึ่ง แตก็มิไดรับรองสถานภาพการเปนนักบวชอยางเปนทางการ ทําใหทศศีลมาตาไมไดรับ
การยอมรับและการสนับสนุนจากสังคมศรีลังกาเทาที่ควร
สถานภาพที่เปนปญหาของทศศีลมาตา ทําใหนักบวชสตรีศรีลังกาเริ่มแสวงหารูป
แบบการบวชอื่นๆ ที่เปนไปไดซึ่งก็พบวา รูปแบบดั้งเดิมของนักบวชหญิงซึ่งพระพุทธเจาเคย
ประทานอนุญาตไวก็คือ ภิกษุณี หลังจากที่สังคมศรีลังกามีการถกเถียงถึงประเด็นการรื้อฟนภิกษุณี
มาอยางตอเนื่องถึง 30-40 ป ก็เริ่มมีสตรีศรีลังการบวชภิกษุณีมากขึ้นๆ โดยผูที่บวชสวนใหญเปนทศ
ศีลมาตาหรือแมชีศรีลังกา บางคนเปนทศศีลมาตามาหลายสิบปกอนที่จะมาอุปสมบทเปนภิกษุณี
การเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆในศรีลังกาในยุคปจจุบันมีพัฒนาการ ดังนี7้
1)
การอุปสมบทครั้งที่ 1 พ.ศ. 2531 ทศศีลมาตา 11 รูปรับการอุปสมบทเปนภิกษุณี
ในพิธีอุปสมบทนานาชาติที่วัดซีไหล ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
2)
การอุปสมบทครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2539 ทศศีลมาตาอีก 10 รูปรับการ
อุปสมบทเปนภิกษุณีโดยคณะภิกษุและภิกษุณีสงฆเกาหลี ณ เมืองสารนาถ
ประเทศอินเดีย
3)
การอุปสมบทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15-23 กุมภาพันธ 2541 ทศศีลมาตาอีก 20 รูป
รับการอุปสมบทเปนภิกษุณีที่พุทธคยา ประเทศอินเดียโดยคณะภิกษุณีจากวัด
โฟกวางซาน ประเทศไตหวัน
4)
การอุปสมบทครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อปลายป พ.ศ. 2541 โดยภิกษุสงฆของประเทศ
ศรีลังกาเอง ไดจัดการบวชภิกษุณีขึ้นในประเทศครั้งละ 30 รูป ปละ 2 ครั้ง นํา
โดยทานสุมังคละมหาเถโร ณ วัดถ้ําทอง เมืองดัมบุลละ ประเทศศรีลังกา
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5)

การอุปสมบทครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2543 มีทศศีล
มาตาเขารับการอุปสมบท 30 รูป ณ วัดโฟกวางซาน เมืองเกาซุง ประเทศ
ไตหวัน
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงนี้และมีสวนสนับสนุนการรื้อฟนภิกษุณีสงฆใน
ประเทศศรีลังกา คือ การประชุมสตรีชาวพุทธนานาชาติที่ประเทศศรีลังกาเมื่อป พ.ศ. 2536 การ
ประชุมนี้ไดจุดประกายใหกับสตรีศรีลังกาโดยเฉพาะทศศีลมาตาเกิดแรงบันดาลใจในการบวชเปน
ภิกษุณี โดยในครั้งนั้นมีผูศรัทธาถวายที่ดินสรางอารามสําหรับภิกษุณีดวย จากพัฒนาการที่ตอเนื่อง
มาระดับหนึ่งทําใหปจจุบันประเทศศรีลังกามีภิกษุณีหลายรอยรูป และเนื่องจากการยอมรับจากคณะ
สงฆและสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงคาดการณไดวาภิกษุณีสงฆในประเทศศรีลังกาจะเจริญเติบโต
ขึ้นอยางมั่นคงในอนาคตอันใกล
ภิกษุณีสงฆในประเทศไทย
สําหรับประเทศไทยพบวา ไทยมีการติดตอรับเอาพุทธศาสนาจากประเทศศรีลังกา
ในสมัยสุโขทัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 และนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ไทยและศรีลังกาก็มีการติด
ตอในดานพระศาสนามาอยางตอเนื่อง8 คณะสงฆไทยยุคแรกที่รับการอุปสมบทจากประเทศศรี
ลังกา เรียกวา “ลังกาวงศ” ครั้นเมื่อพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาถูกกวาดลางเมื่อป พ.ศ. 1570
กษัตริยศรีลังกาตองการฟนฟูพุทธศาสนาขึ้นใหม จึงไดสงกุลบุตรชาวศรีลังกามารับการอุปสมบท
จากคณะภิกษุสงฆไทย เรียกวาพระภิกษุศรีลังกาในสังกัดนี้วา “สยามนิกาย” จะเห็นไดวา ทั้งไทย
และศรีลังกาตางก็มีความสัมพันธในดานพระศาสนาฉันทมิตร เมื่อคณะสงฆของฝายใดฝายหนึ่ง
ขาดสูญไป ฝายที่คณะสงฆยังมั่นคงอยูก็ใหหยิบยืมสายการบวชดวยดีเสมอมา9
อยางไรก็ตาม จากหลักฐานทางประวัติศาสตรที่ผานมานั้น ไมปรากฏวาประเทศ
ไทยเคยมีภิกษุณีสงฆมากอน ทําใหโครงสรางพุทธบริษัทในประเทศไทยมีเพียง 3 บริษัทเทานั้น คือ
ภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา10 สตรีไทยที่ตองการใชชีวิตทางศาสนาจึงเปนไดแคแมชีเทานั้น แมวาแม
ชีจะมีมานานในสังคมไทยตามที่ปรากฏในบันทึกของมิชชันนารีในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตก็ไมเคย
ไดรับการรับรองสถานภาพทางกฎหมายวาเปนนักบวช หนวยงานของรัฐเองก็มีความลักลั่นในเรื่อง
นี้ กระทรวงมหาดไทยเห็นวา แมชีเปนนักบวชจึงไมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในขณะที่กรมการ
ศาสนาหรือปจจุบันเปนสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไมยอมรับวาแมชีเปนนักบวช แมชีจึงมิได
8

Kanai Lal Hazra, History of Theravada Buddhism in South-East Asia (New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers,
2002), p. 134-135.
9
ดูรายละเอียดใน Chapter 6: “Ceylon’s Religious and Cultural Relations with Siam”, Ibid.
10
มีพระภิกษุไทยบางรูปสั่งสอนประชาชนวา พุทธบริษัท 4 หมายถึง ภิกษุ สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ซึ่งเปนการบิด
เบือนคําสอนของพระพุทธองค
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สิทธิประโยชนและความชวยเหลือที่นักบวชพึงไดรับ เห็นไดชัดเจนวา การกระทําของรัฐไทยทําให
แมชีกลายเปนคนชายขอบของสังคมและขาดการเหลียวแล
การไรซึ่งสถานภาพทางกฎหมายสงผลใหสถานภาพทางสังคมของแมชีคลุมเครือ
อยางยิ่ง วัดบางแหงปฏิบัติตอแมชีแยกวาอุบาสิกาเสียดวยช้ําเพราะแมชีถูกมองวาเปนเพียงแรงงาน
ของวัดในขณะที่อุบาสิกาเปนผูสนับสนุนปจจัยความเปนอยูของพระภิกษุ ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผล
ใหแมชีเปนพลเมืองที่อยูตรงชายขอบและมีความเปนอยูที่ลําบากขัดสนเพราะมิไดรับการสนันสนุน
จากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเทาที่ควร สมัยหนึ่งภาพลักษณของแมชีเคยตกต่ําถึงขนาดถูกมอง
วา “แมชีขอทาน” เนื่องจากแมชีสวนใหญมาจากครอบครัวที่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา แมวา
ในยุคปจจุบันจะมีแมชีหลายรูปที่มีการศึกษา มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เชน
แมชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญผูลวงลับ แมชีสุภาพรรณ ณ บางชาง และแมชี ดร.ไพเราะ ทิพย
ทัศน (ซึ่งสองทานหลังเคยเปนอาจารยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) หรือแมแตแมชีศันสนีย เสถียร
สุต ผูกอตั้งเสถียรธรรมสถานที่กําลังไดรับความนิยม ทานเหลานี้ก็เปนบุคคลพิเศษและมีสัดสวนที่
นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนแมชีประมาณเกือบหมื่นรูปทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม คงปฏิเสธไมได
วา แมชีที่มีความรูและสถานภาพทางสังคมที่ดีเชนนี้ไดยกระดับภาพลักษณของแมชีที่เคยตกต่ําใหดี
ขึ้นไมมากก็นอย
เชนเดียวกับประเทศศรีลังกา สถานภาพที่ลักลั่นของแมชียอมมีสวนผลักดันใหเกิด
ภิกษุณีไมโดยตรงก็โดยออม อยางไรก็ตาม ผูที่ริเริ่มการฟนฟูภิกษุณีเปนคนแรกในประเทศไทยมิได
มีความตระหนักในเรื่องสถานภาพที่คลุมเครือของแมชีมากไปกวาความคิดที่วาพุทธบริษัทควรครบ
องคสี่ ความคิดนี้ทําใหนายนรินทร ภาษิต นักการเมืองหัวกาวหนาไดพยายามรื้อฟนภิกษุณีสงฆ
โดยการใหลูกสาวของตน 2 คนคือ สาระและจงดี พรอมกับสตรีไทยอื่นๆ อีก 6 คน บวชเปนภิกษุณี
และสามเณรี เมื่อป พ.ศ. 2470 ดวยเหตุที่นายนรินทรเปนบุคคลที่วิพากษวิจารณรัฐบาลในสมัยนั้น
อยางเปดเผย การกระทําตางๆ ของนายนรินทรจึงเปนที่จับตาของทางการรวมทั้งการบวชลูกสาว
เปนสามเณรี ในที่สุด สตรีไทยเหลานั้นถูกจับสึกและจําคุกอยูชวงเวลาหนึ่ง และไดรับการปลอยตัว
ในเวลาตอมาและกลับมาใชชีวิตนักบวชอีกโดยหมสีเทา แตไมนานนักภิกษุณีและสามเณรีกลุมนี้ก็
ถูกฉุดไปโดยปลัดเชา สุวรรณศร11 เปนการปดฉากการรื้อฟนภิกษุณีสงฆคลื่นลูกที่หนึ่งไปอยางไม
งดงามนัก ที่สําคัญคือ คลื่นลูกที่หนึ่งไดสรางผลกระทบที่กลายเปนอุปสรรคสําคัญของการเกิดขึ้น
ของภิกษุณีในสมัยหลังเนื่องจากในปถัดมาคือ พ.ศ. 2471 คณะสงฆไทยไดออกประกาศหามพระ
เณรบวชหญิงเปนสามเณรีและภิกษุณีซึ่งจะไดกลาวถึงในรายละเอียดตอไป
ในป พ.ศ. 2499 นางวรมัย กบิลสิงหไดบวชชีโดยหมสีเหลืองออน ดวยความมุงมั่น
ที่จะบวชเปนภิกษุณี นางวรมัยหรือที่ลูกศิษยเรียกกันวา “หลวงยา” ไดอธิษฐานจิต ณ ใตตนโพธิ์
11

ธัมมนันทาภิกษุณี, เรื่องของภิกษุณีสงฆ (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2547), หนา 86-88.
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ตรัสรูที่พุทธคยาเมื่อครั้งที่ไปจาริกแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย ตอมาในป พ.ศ. 2514 นางวรมัยก็ได
อุปสมบทเปนภิกษุณีจากประเทศไตหวันซึ่งเปนพุทธศาสนาฝายมหายานและไดครองเพศบรรพชิต
จวบจนมรณภาพเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 นับวาทานเปนสตรีไทยคนสําคัญของภิกษุณีคลื่นลูก
ที่สอง อยางไรก็ตาม เนื่องจากภิกษุณีวรมัยไดรับการบวชจากพุทธศาสนาฝายมหายาน คณะสงฆจึง
มิไดมีทาทียอมรับหรือปฏิเสธดวยเห็นวาเปนนักบวชตางนิกาย อีกทั้งไมมีสตรีไทยคนอื่นๆ บวช
ตามและอยูรวมกันเปนคณะสงฆ การบวชของภิกษุณีวรมัยจึงจํากัดอยูในระดับปจเจก เปนการรื้อ
ฟน “ภิกษุณี” แตมิใช “ภิกษุณีสงฆ” เพราะสงฆ หมายถึง สังฆะหรือคณะ และเนื่องจากไมมีมวลชน
รองรับ จึงไมเกิดการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ในที่สาธารณะ ภิกษุณีคลื่นลูกที่สองจึงเคลื่อนเขากระทบ
ฝงคือสังคมไทยอยางเงียบเชียบ
พุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทยตองสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อภิกษุณีระลอกที่สาม
เกิดขึ้นโดยการริเริ่มของ ร.ศ.ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ทายาททางสายโลหิตและทางธรรมของ
ภิกษุณีวรมัย อาจารยฉัตรสุมาลยซึ่งเปนนักวิชาการดานพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดตัดสินใจบรรพชาเปนสามเณรีจากประเทศศรีลังกาเมื่อป พ.ศ. 2544 และตอมาไดอุปสมบทเปน
ภิกษุณีเมื่อป พ.ศ. 2546 และ 2548 ตามลําดับ12 โดยมีฉายาวา “ธัมมนันทา” การบวชของภิกษุณีธัมม
นันทาเปนจุดเริ่มตนของภิกษุณีคลื่นลูกที่สามอยางแทจริงเพราะไดสรางผลกระทบใหแกสังคมไทย
ในวงกวาง ในขณะที่ชาวพุทธสวนหนึ่งสนับสนุนการบวชของภิกษุณีธัมมนันทา ชาวพุทธอีกเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะพระสงฆและฆราวาส (ซึ่งสวนใหญเปนผูชายที่เคยผานการบวชเรียน) กลับมี
ทาทีปฏิเสธและไมยอมรับโดยใหเหตุผลตางตางนานา
ปญหาเชิงโครงสราง
ปญหาเชิงโครงสรางในที่นี้แบงออกเปน 1) ปญหาที่เปนทางการ และ 2) ปญหาที่
ไมเปนทางการ ปญหาที่เปนทางการ หมายถึง ปญหาที่เกิดจากรัฐหรือหนวยงานที่ผูกติดอยูกับรัฐ มี
ความเปนรูปธรรมจับตองได เชน ขอบัญญัติที่เปนลายลักษณอักษร ในขณะที่ปญหาที่ไมเปนทาง
การมิไดเกิดจากหนวยงานของรัฐ มีความเปนรูปธรรมนอยกวาและจับตองไมไดแตสามารถรับรู
หรือรูสึกได
ปญหาเชิงโครงสรางที่เปนทางการซึ่งเกิดจากหนวยงานของรัฐในที่นี้หมายถึง
สถาบันสงฆ ซึ่งมีสวนสําคัญตอการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆขอแรกที่สําคัญคือ โครงสรางของคณะ
สงฆไทย ในขณะที่โครงสรางการปกครองของคณะสงฆศรีลังกามีลักษณะกระจายโดยแบงออก
เปนนิกายยอย ไดดังนี้
12

โปรดดูสาเหตุที่ภิกษุณีธัมมนันทารับการอุปสมบทเปนภิกษุณีสองครั้งไดใน มติชนสุดสัปดาห วันที่ 19-25 ส.ค. 2548
ปที่ 25 ฉบับที่ 1305.
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สยามนิกาย เปนนิกายใหญและเกาแกที่สุด และคอนขางจะจํากัดอยูเฉพาะชน
ชั้นวรรณะสูง ไดรับการบวชจากประเทศไทยในสมัยอยุธยา
2)
อมรปุระ นิกาย เกิดขึ้นภายหลังเพื่อเปนทางเลือกสําหรับชาวพุทธวรรณะอื่นๆ
ไดรับการบวชมาจากประเทศพมา
3)
รามัญญะนิกาย เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางทางดานคําสอนและการปฏิบัติ
ธรรม13 ไดรับการบวชมาจากประเทศพมาเชนกัน
การแบงนิกายยอยขาดออกจากกันเชนนี้ทําใหเกิดการกระจายอํานาจโดยแตละ
นิกายจะมีมหานายก (Maha Nayaka) ของตนเองเปนผูปกครองโดยอิสระ
สําหรับประเทศไทย แมวาจะมีการเกิดขึ้นของนิกายยอยในสมัยรัชกาลที่ 4 ชื่อวา
“ธรรมยุติกนิกาย” และเรียกคณะสงฆสวนใหญวา “มหานิกาย” แตการแบงนิกายยอยของไทยมิได
นําไปสูการแบงแยกทั้งในดานอํานาจและการปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาด โครงสรางของคณะ
สงฆไทยจึงยังคงมีลักษณะรวมศูนยทางอํานาจโดยมีพระสังฆราชเปนประมุขสูงสุด ลักษณะการ
รวมศูนยทางอํานาจเชนนี้ มีทั้งขอดีและขอดอย ขอดีคือ งายตอการปกครองและทําใหเกิดความ
สมานฉันทในสังคมสงฆไดงาย ขอดอยคือ ไมเปดโอกาสใหผูนอยแสดงจุดยืนหรือทัศนะที่แตกตาง
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือกรณีภิกษุณีนี้เอง เทาที่ผูเขียนทราบและพบเห็นดวยตนเอง มีพระภิกษุไทย
จํานวนไมนอยสนับสนุนใหมีภิกษุณีดวยเห็นวาจะเปนประโยชนแกสังคมในหลายๆ ดาน อยางไรก็
ตาม ดวยโครงสรางคณะสงฆที่มีลักษณะการรวมศูนยเชนนี้ ทําใหพระภิกษุเหลานั้นไมกลาแสดง
ตนเพราะเกรงวาจะถูกขับออกจากวัดจนไรที่อยูอาศัย หรือไมสามารถเดินทางไปตางประเทศได
เพราะหนังสือเดินทางถูกระงับหรือยกเลิก14แมวาทานเหลานั้นจะมิไดทําผิดวินัยขอใดๆ เลยก็ตาม
ปญหาเชิงโครงสรางที่เปนทางการที่สําคัญขอตอมาและเปนผลผลิตของปญหา
โครงสรางคณะสงฆ คือ คําสั่งของสมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน เรื่อง “หามพระ
เณรไมใหบวชหญิงเปนบรรพชิต” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2471 ความวา
“หญิงซึ่งจักไดสมมติตนเปนสามเณรี โดยถูกตองตามพระพุทธานุญาตนั้น ตอง
สําเร็จดวยนางภิกษุณีใหบรรพชา เพราะพระองคทรงอนุญาตใหนางภิกษุณีมีพรรษา ๑๒ ลวงแลว
เปนปวัตตินี คือ เปนอุปชฌาย ไมไดทรงอนุญาตใหภิกษุเปนอุปชฌาย นางภิกษุณีหมดสาบสูญขาด
เชื้อสายมานานแลว เมื่อนางภิกษุณีผูรักษาขนบธรรมเนียมสืบตอสามเณรีไมมีแลว สามเณรีผูบวช
สืบตอมาจากภิกษุณีก็ไมมี เปนอันเสื่อมสูญไปตามกัน ผูใดใหบรรพชาเปนสามเณรี ผูนั้นชื่อวา
บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไมบัญญัติ เลิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลว เปนเสี้ยนหนามแก
พระศาสนา เปนตัวอยางที่ไมดีฯ
1)
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Religion in Sri Lanka, Popular Singhalese Buddhism, Available: http://atheism.about.com/library/world
/KZ/bl_SriLankaBuddhismPopular.htm
14
โดยกฎระเบียบแลว คณะสงฆไทยหรือมหาเถรสมาคมเปนผูรับผิดชอบในการออกหนังสือเดินทางของพระภิกษุ
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เพราะเหตุนี้ หามไมใหพระเณรทุกนิกาย บวชหญิงเปนภิกษุณี เปนสิกขมานา และ
เปนสามเณรี ตั้งแตนี้ไปฯ15
คําสั่งนี้แมวาจะเกิดขึ้นเพื่อยับยั้งการกระทําของนักการเมืองเพียงคนเดียวคือ นาย
นรินทร ภาษิต16 แตกลับสงผลกระทบอยางใหญหลวงตอสตรีไทยพุทธในยุคหลัง ทําใหสตรีไทย
พุทธที่ตองการบวชเปนภิกษุณีตองแสวงหาการบวชจากตางประเทศ เพราะพระภิกษุไทยไม
สามารถทําการบวชใหไดดวยติดที่คําสั่งนี้ อยางไรก็ตาม โปรดสังเกตใหดีวา คําสั่งนี้เปนการหาม
พระภิกษุไทยมิใหบวชสตรีเทานั้น แตมิไดหามตัวสตรีบวช ดังนั้น สตรีไทยยังคงสามารถบวชเปน
สามเณรีหรือภิกษุณีไดภายใตสิทธิเสรีภาพทางดานศาสนาซึ่งเปนหลักการหนึ่งที่สําคัญภายใต
กฎหมายรัฐธรรมนูญในปจจุบัน อยางไรก็ตาม คําสั่งนี้นอกจากจะริดรอนสิทธิของพระภิกษุไทย
แลว ยังเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับสตรีไทยพุทธที่ปรารถนาจะใชชีวิตนักบวชอยางเต็มรูปแบบ
มีหลายประเด็นในคําสั่งนี้ที่มีการตีความใหม ไดแก “ภิกษุณีที่เปน ปวัตตินีมิใช
อุปชฌาย”17 เนื่องจากภิกษุณีเปนเพียงผูซักถามอันตรายิกธรรมซึ่งเปนขอหามบวชตางๆ สวนใหญ
เปนเรื่องทางสรีระ ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาเคยประทานอนุญาตใหภิกษุสงฆผูบวชสตรี
เปนผูซักถามอันตรายิกธรรม แตตอมามีสตรีที่ขัดเขินไมกลาตอบอันตรายิกธรรมกับพระภิกษุ พระ
พุทธเจาจึงบัญญัติใหฝายหญิงซักถามกันเองโดยภิกษุณีที่เปนประธานการสอบสวนอันตรายิกธรรม
เรียกวา ปวัตตินี สวนอุปชฌาย หมายถึง พระภิกษุผูเปนประธานในการบวชใหหญิงนั้น
ประเด็นตอมาคือ “ภิกษุณีหมดสาบสูญไปขาดเชื้อสายมานานแลว” ขอนี้สามารถ
ทําความเขาใจไดวา บริบทสังคมในสมัยนั้น ขอมูลขาวสารยังไมแพรหลายเชนในสมัยปจจุบัน จึงมี
ความเขาใจวา “พุทธศาสนาในประเทศไทย คือ พุทธศาสนาเพียงหนึ่งเดียว” ในเมื่อประวัติศาสตร
พุทธศาสนาในประเทศไทยไมเคยมีภิกษุณี คณะสงฆในสมัยนั้นจึงเขาใจวาภิกษุณีขาดสูญไปแลว
อีกทั้งไมทราบถึงที่มาของภิกษุณีมหายานวาเกิดจากภิกษุณีเถรวาท แตในยุคขอมูลขาวสารไร
พรมแดนเชนปจจุบัน เราสามารถเขาถึงขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรเหลานี้ไดไมยาก (แมวาสวน
ใหญจะปรากฏอยูในเอกสารที่เปนภาษาอังกฤษ) ดังนั้น ในเมื่อหลักฐานทางประวัติศาสตรเปลี่ยน
ความเชื่อเชนนี้ก็นาจะไดรับการปรับเปลี่ยนดวยเชนกัน
ประเด็นตอมาที่ปรากฏอยูในคําสั่งนี้คือ “ผูใดใหบรรพชาเปนสามเณรี ผูนั้นชื่อวา
บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไมบัญญัติ เลิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลว” ขอนี้เห็นไดชัดวา
ขัดตอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรเพราะผูที่อนุญาตใหมีการบวชภิกษุณีก็คือ พระพุทธองค ที่
สําคัญ พระพุทธองคไมเคยบัญญัติหามภิกษุสามเณรบวชสตรีฯ คําสั่งนี้จึงเปนคําสั่งที่นาจะเปน
โมฆะในตัวเองเพราะ “เปนการบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจามิไดบัญญัติ” นอกจากนี้ ภิกษุณีธัมมนัน
15

ประกาศใน แถลงการณคณะสงฆ เลม 16 หนา 157.
ดูรายละเอียดใน ธัมมนันทาภิกษุณี, เรื่องของภิกษุณีสงฆ, หนา 86-87.
17
การตีความของภิกษุณีธัมมนันทา (ร.ศ.ดร.ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห)
16
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ทายังเคยตั้งคําถามดวยวา หากคณะสงฆไทยยึดมั่นอยูในการปฏิบัติของนิกาย “เถรวาท” ซึ่งจะไมมี
การเพิ่มเติมหรือเพิกถอนพระวินัยตามมติของปฐมสังคายนา คําสั่งเพิ่มเติมของคณะสงฆไทยเชนนี้
มิเปนการขัดตอเจตจํานงของเถรวาทดอกหรือ?18
เหตุผลคัดคานที่สําคัญขอตอมาคือ “การบวชภิกษุณีตองอาศัยสงฆสองฝายทั้งจาก
ฝายภิกษุและภิกษุณี ในเมื่อพุทธศาสนาเถรวาทไมมีภิกษุณีแลว จึงไมสามารถบวชสตรีเปนภิกษุณี
ได” การใหเหตุผลเชนนี้สามารถตีความไดวา ผูพูดมีความเชื่อราวกับวาภิกษุณีเปนสิ่งมีชีวิตทางชีว
วิทยาจําพวกหนึ่งที่ขาดสูญไปแลวเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดที่สูญพันธุ (เชน ไดโนเสาร) ในเมื่อ
ขาดเซลลที่เปนพันธุกรรมจึงไมสามารถรื้อฟนใหเกิดขึ้นใหมไดอีก ขอนี้สามารถแยงไดวา ภิกษุณีมิ
ใชสิ่งมีชีวิตในเชิงชีววิทยา (biological being) ที่ตองอาศัยยีนหรือเซลลทางพันธุกรรมในการให
กําเนิด แตภิกษุณีเปนสิ่งมีชีวิตทางสังคม (social being) เกิดขึ้นจากการตกลงรวมกันของสังคม
หนึ่งๆ ที่อนุญาตใหคนกลุมหนึ่งมีวิถีชีวิตและสถานภาพที่แตกตาง เชน การยอมรับการเกิดขึ้นของ
ภิกษุณีในสังคมศรีลังกา ทําใหปจจุบันมีภิกษุณีจํานวนหลายรอยรูปทั่วประเทศ
เมื่อ ส.ว. ระเบียบรัตน พงษพานิช ทําการศึกษาเรื่องภิกษุณีเมื่อป พ.ศ. 2546 พบวา
คําสั่งของพระสังฆราชในป พ.ศ. 2471 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยและถูกนํากลับมา
ยืนยันวายังมีผลบังคับใช เปนคําสั่งที่ขัดตอหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนหลักกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ วาดวยเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนชาวไทย แตคณะสงฆใหเหตุผลวา เรื่องของ
สถาบันสงฆหรือศาสนจักร ฝายบานเมืองหรืออาณาจักรไมควรเขามาเกี่ยวของ ขอนี้ หากยอนกลับ
ไปดูทาทีพระพุทธองคในสมัยพุทธกาลเมื่อระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆขัดตอหลักกฎหมายบาน
เมือง พระพุทธองคใหคณะสงฆอนุเคราะหโดยการคลอยตามกฎหมายของบานเมืองเพื่อมิใหเกิด
ความขัดแยง เพราะสมาชิกในคณะสงฆก็มาจากพลเรือนของสังคมนั้นๆ ในบริบทของสังคมไทย
ปจจุบัน แมแตสถาบันกษัตริยก็ยังตองอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สําหรับปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเปนทางการ ขอแรกไดแก การปดกั้นทางความ
คิด (closed-minded) เหตุผลขอหนึ่งที่จะไดยินไดฟงในสังคมไทยคือ “ประเทศไทยไมเคยมีภิกษุณี
มากอน จึงมีไมได” เปนความจริงที่วา ภิกษุณีไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเทาที่ปรากฏตามหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร สิ่งนี้จึงเปนสิ่งที่แปลกใหมในความรูสึกของชาวพุทธไทยสวนใหญ ซึ่งตาง
ไปจากบริบทของศรีลังกาที่เคยมีภิกษุณีมากอน การรื้อฟนภิกษุณีในศรีลังกาจึงมีความเปนไปได
มากกวาเพราะเปนการรื้อฟนสิ่งที่เคยมีมาแลวในประวัติศาสตรของตน ในขณะที่สังคมไทยเปนดูจะ
เปนเรื่องยากเพราะเทากับเปนการสรางสิ่งใหมซึ่งตองอาศัยเวลาในการทําใหชาวพุทธไทยเขาใจ
เรื่องนี้ อยางไรก็ตาม แมวาภิกษุณีสงฆจะเปนเรื่องใหมในความรูสึกของคนไทยและสังคมไทย ก็มิ
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ภิกษุณีธัมมนันทา, ภิกษุณีกับบทบาทเรื่องเพศสภาพในสังคมไทย (เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา, 2547), หนา 19.
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ไดหมายความวาจะเกิดขึ้นไมไดเพราะที่ผานมาสังคมไทยก็อนุญาตใหสิ่งใหมๆ ทั้งที่ดีและไมดีเกิด
ขึ้นอยางมากมายไมวาจะเปนรถไฟฟาหรือหวยบนดิน ฯลฯ
ปญหาเชิงโครงสรางฯ ขอตอมา คือ อคติทางนิกาย (School bias) ชาวพุทธไทยเถร
วาทสายอนุรักษนิยมมักมีความคิดวา “นักบวชในพุทธศาสนามหายานมีขอวัตรปฏิบัติที่ยอหยอน
กวานักบวชในพุทธศาสนาเถรวาท” การรื้อฟนภิกษุณีสงฆในพุทธศาสนาเถรวาทโดยรับสายการ
บวชมาจากฝายมหายานจึงมักไมไดรับการยอมรับ ขอนี้หากศึกษาจากประวัติศาสตรการสืบสายการ
บวชแลวจะพบวาเปนสายเดียวกันเพราะนักบวชในฝายมหายานก็เกิดขึ้นโดยไดรับสายการบวชมา
จากฝายเถรวาทนั่นเอง นอกจากนั้น วินัยที่ภิกษุและภิกษุณีในฝายเถรวาทถือปฏิบัตินั้น ทางฝาย
มหายานก็ปฏิบัติเชนกัน ซ้ํายังพบวาภิกษุภิกษุณีฝายมหายานมีศีลหรือวินัยมากกวาภิกษุภิกษุณีฝาย
เถรวาทเสียอีกเนื่องจากมีการรวมศีลโพธิสัตวเขาเปนสวนหนึ่งของพระวินัยดวย ดังนั้น การมีทาที
ยึดถือในความแตกตางทางนิกาย (sectarian) ไมนาจะเปนสิ่งดี เพราะไมวาจะเปนนักบวชจากนิกาย
ใดก็ลวนแตมีศาสดาผูใหกําเนิดองคเดียวกันคือ พระพุทธองค
ปญหาเชิงโครงสรางที่ไมเปนทางการขอสุดทายแตสําคัญที่สุด คือ อคติทางเพศ
(gender bias) พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเปนเจาอาวาสวัดชื่อดังแหงหนึ่งยานปทุมธานีเคยสั่งสอน
สานุศิษยวา “ผูหญิงเปนเพศที่บุญนอย บวชไมได บรรลุธรรมไมได จึงตองทําบุญมากๆ (โดยการ
ถวายเงินแกวัดนั้น!) แลวอธิษฐานจิตใหเกิดเปนผูชายในชาติหนา จะไดบวช บรรลุธรรมและพน
ทุกข” คําสอนเชนนี้ไมเพียงแตจะขัดแยงตอขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่มีผูหญิงเปนจํานวนมาก
บรรลุธรรมโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาล19 แตยังเปนการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจาอีกดวยที่
ทรงรับรองวา ทั้งหญิงและชายมีศักยภาพเสมอกันในการบรรลุธรรม
แมวาปจจุบันเราจะไมคอยไดยินคําสอนเชนนี้แลว แตคําสอนเชนนี้ไดตอกย้ําอคติ
ทางเพศตอผูหญิงที่มีอยูกอนหนา เชน “เกิดเปนเพศหญิงเพราะผิดศีลขอ 3 คือเคยลวงละเมิดทางเพศ
ตอผูอื่น” ผูเขียนเห็นวา ความเชื่อนี้ขาดตรรกะและเหตุผลอยางสิ้นเชิง เพราะการกลาวเชนนี้หมาย
ความวา เมื่อไมมีใครลวงละเมิดทางเพศ มนุษยทุกคนที่เกิดมาก็มีแตผูชาย และเมื่อโลกนี้มีแตผูชาย
อะไรจะเกิดขึ้น? ยิ่งไปกวานั้น โดยธรรมชาติแลว มนุษยจะเกิดขึ้นมาไดก็ตองอาศัยเชื้ออสุจิจากเพศ
ชายและไขจากเพศหญิง แมวาวิทยาศาสตรในปจจุบันจะเจริญกาวหนาไปมากจนถึงกับสามารถเก็บ
เชื้ออสุจิไวภายนอกรางกายมนุษยแลว แตวิทยาศาสตรก็ยังไมสามารถฟูมฟกตัวออนของมนุษยภาย
นอกรางกายมนุษยดวยการสรางมดลูกเทียมขึ้นมาได การเติบโตของตัวออนมนุษยจึงยังคงตองเกิด
ขึ้นในมดลูกซึ่งมีเฉพาะในเพศหญิงเทานั้น ดังนั้น หากความเชื่อนี้เปนจริง เมื่อไมมีมนุษยคนใดผิด
ศีลขอ 3 ก็ไมมีใครตองเกิดมาเปนผูหญิง และเมื่อไมมีผูหญิง สิ่งมีชีวิตที่เรียกวา “มนุษย” ก็คงตองถึง
กาลอวสาน!
19
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เพราะเหตุใดความเปนเพศจึงกลายเปนดัชนี้ชี้วัดกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมในอดีต
ของมนุษย? เหตุใดเพศหนึ่งจึงไดรับการยกยองวาประเสริฐกวาอีกเพศหนึ่ง? นอกจากนั้น หาก
เปรียบเทียบกันระหวางผูที่เกิดมาเปนหญิงแตร่ํารวยสูงศักดิ์กับผูที่เกิดมาเปนชายแตยากจนเข็ญใจ
ตามหลักกฎแหงกรรมแลว ใครควรเปนผูที่สั่งสมกุศลกรรมมามากกวากัน? คงจะปฏิเสธไดยากวา
อุดมการณเรื่องเพศนิยม (sexism) และปตาธิปไตย (patriarchy) ยังคงฝงรากและทํางานอยางมีประ
สิทธิภาพอยูในพุทธศาสนาแบบไทย และนําไปสูความเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรมที่มีลักษณะไมสราง
สรรค แฝงดวยอคติทางเพศ และกลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางจิต
วิญญาณของชาวพุทธในสังคมไทย
อคติทางเพศเชนนี้ ไมเพียงแตพบในผูชายเทานั้น แมแตผูหญิงเองก็มีความเชื่อเชน
นี้อยางหนักแนนจนทําใหเกิดทัศนคติในทางลบตอเพศสรีระและเพศภาวะของตน เห็นวาความเปน
หญิงของตนเปนสิ่งที่ต่ําตอย มีมลทิน ลักษณะเชนนี้เกิดจากการกลอมเกลาทางสังคม (socialization)
จนกระทั่งทําใหผูหญิงรับเอา (internalized) ความเชื่อเหลานั้นเขามาไวในตนเอง สิ่งนี้เองอาจเปน
ปญหาที่เปนอุปสรรคที่สุดของการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆในสังคมไทย เพราะในสังคมศรีลังกาไมมี
ความเชื่อที่เปนอคติทางเพศเชนนี้20 ซึ่งนาจะมีสวนทําใหการเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆในประเทศศรี
ลังกาประสบความสําเร็จมากกวาไทย
อคติทางเพศยังไดนําไปสูความเห็นที่มีลักษณะทวิมาตรฐาน (double standard)
อื่นๆ อีกมาก เชน ความเห็นที่วา “การอยากบวชภิกษุณีเปนกิเลสตัณหา” ความเห็นเชนนี้พบมากใน
บรรพชิตทั้งพระภิกษุและแมชีในสังคมไทย ผูเขียนจึงมีคําถามวา หากผูชายไทยคนหนึ่งอยากบวช
เปนพระภิกษุ สังคมไทยจะมีความเห็นเชนนี้ดวยหรือไม? เหตุใดความปรารถนาที่จะสรางกุศล เปน
“ธรรมฉันทะ” สําหรับเพศหนึ่ง แตกลับเปน “กิเลสตัณหา” สําหรับอีกเพศหนึ่ง นอกจากนี้ สังคม
ไทยยังมีแนวโนมที่จะมองวา การบวชของผูหญิงมักเปนการหนีปญหาชีวิต แตผูเขียนมองในมุม
กลับวา ผูที่เห็นวาชีวิตมีปญหาหรือเปนทุกขคือผูมีปญญาเพราะเริ่มตระหนักถึงอริยสัจขอแรกคือ
“ทุกข” นั่นเอง แตดวยอคติทางเพศ อุดมการณแบบเพศนิยม และปตาธิปไตย ทําใหชาวพุทธใน
สังคมไทยมีความเห็นแบบทวิมาตรฐานทั้งในและนอกบริบทของพุทธศาสนา
บทสรุปและขอเสนอแนะ
พระภิกษุไทยรูปหนึ่งสนับสนุนการเกิดขึ้นของภิกษุณีโดยมีทัศนะวา “นักบวช”
เปนรูปแบบวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในสังคมที่เจริญแลว ความเห็นนี้สอดคลองกับทฤษฎีของนัก
จิตวิทยา อับราฮัม เอช มาสโลว ที่กลาวถึงความตองการของมนุษย 5 ลําดับขั้น ขั้นสูงสุดคือ ความ
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จากการสัมภาษณพูดคุยกับสามเณรีและภิกษุณีชาวศรีลังกาหลายรูประหวางการเดินทางในศรีลังกาเมื่อเดือนกรกฎาคม
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ตองการตระหนักรูในตนเอง (Self- actualization needs) ซึ่งเปนความตองการดานศักยภาพและจิต
วิญญาณ โดยความตองการขั้นนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการในขั้นที่ต่ํากวาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
เรื่องทางกาย จิตใจและสังคมไดรับการตอบสนองแลวเทานั้น21 นักบวชจึงเปน “สัญลักษณ” ของ
สังคมอารยะที่สะทอนความสมบูรณทางดานทรัพยากรของสังคมนั้นๆ เพราะหากรางกายยังคงโหย
หิว จิตใจมีความคับแคน สังคมเบียดเบียนกัน คงยากที่มนุษยสักคนหนึ่งจะคิดแสวงหาการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณ การเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆซึ่งหมายถึงการเปดโอกาสใหผูหญิงไดพัฒนาจิตวิญญาณ
ของตนอยางเต็มที่จึงเทากับเปนการเติมเต็มพัฒนาการทางจิตวิญญาณของสังคมไทย
อยางไรก็ตาม นับจากป พ.ศ. 2544 ที่ภิกษุณีธัมมนันทาไดบรรพชาเปนสามเณรี22
จวบจนถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบครึ่งทศวรรษแลว แตดูเหมือนวา การขับเคลื่อนเรื่องภิกษุณีใน
ประเทศไทยยังไมมีความกาวหนาเทาใดนักเนื่องจากปญหาเชิงโครงสรางทั้งที่เปนทางการและไม
เปนทางการดังที่ไดแสดงมาขางตน ตางรวมมือกันทํางานเปนกําแพงแกว (glass wall) ทําใหการขับ
เคลื่อนเรื่องภิกษุณีเปนประเด็นที่ยากลําบากยิ่ง ปญหาตางๆ ในเชิงโครงสรางจึงควรไดรับการทบ
ทวนเสียใหม นับตั้งแตการปรับโครงสรางคณะสงฆ และคําสั่งหรือกฎหมายของคณะสงฆในสวนที่
ขัดตอหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ/หรือ เปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนามนุษยทั้งทางรางกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายอยูโดยธรรมชาติ สําหรับปญหาเชิงโครงสราง
ที่ไมเปนทางการดูเหมือนจะแกไขไดยากยิ่งกวา เพราะเปนการเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมที่ได
รับการสั่งสม ถายทอด และผลิตซ้ํามาหลายชั่วอายุคน การแกปญหาจึงตองทําอยางเปนระบบโดย
บูรณาการจากหลายๆ ดาน ทั้งในดานการใหการศึกษา การรณรงคผานสื่อตางๆ และการทําใหเรื่อง
ภิกษุณีไดรับการบรรจุอยูในนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสูโครงสรางทางสังคมที่เอื้อตอ
การปฏิบัติธรรมของผูหญิง23
อยางไรก็ตาม การเกิดขึ้นของภิกษุณีสงฆไมควรเติบโตแบบ “ตามมีตามเกิด” แต
ควรเกิดขึ้นพรอมๆ กับการปฏิรูปพุทธศาสนาแบบไทยที่ตองมีการปรับตัวใหเขากับกระแสสังคมใน
ปจจุบันดังงานวิจัยชิ้นหนึ่งของพระไพศาล วิสาโล ที่พบวาพุทธศาสนาแบบไทยในอนาคตตองเปด

21

กุลวีร ประภาพรพิพัฒน, “พัฒนมนุษย : ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะระหวางอับราฮัม มาสโลว กับพระธรรมปฎก”, วาร
สารพุทธศาสนศึกษา จุฬากลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 7 ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค. 2543
22
มีขอสังเกตเกี่ยวกับการบวชของภิกษุณีธัมมนันทาที่สรางกระแสความสนใจในสังคมไทยไดอยางมาก ขอแรกคือ คุณ
สมบัติสวนบุคคลทั้งในแงชาติตระกูล การศึกษา และฐานะทางสังคม ขอสองคือ สายการบวชจากศรีลังกา ซึ่งเปนนิกายเถรวาทเชน
เดียวกับของไทย ทําใหคณะสงฆไทยตองสนใจ แตถาหากภิกษุณีธัมมนันทาไดรับการบวชจากนิกายมหายาน ก็คงไมสรางผลกระทบ
ใดๆ เพราะคณะสงฆไทยก็จะเห็นวาทาน “เปนอื่น” (the other)
23
ซึ่งขอนี้อาจทําไดยากที่สุดภายใตรัฐบาลทักษิณเพราะรัฐบาลชุดนี้มีแนวโนมที่จะสนใจเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจและ
สิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวาการพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งเปนนามธรรม ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของนายกทักษิณที่ใหสัมภาษณเมื่อถูก
ถามเรื่องภิกษุณีวา “ผมขอแขวนเรื่องนี้เอาไวกอน”
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พื้นที่ใหแกผูหญิงมากขึ้น24 ผูเขียนเชื่อวา หากคณะสงฆไทยไมปรับตัว จะเกิด “พุทธศาสนาทาง
เลือก” (alternative Buddhism) ที่มีผูหญิงเปนผูนําในสังคมไทยอยางแนนอนดังที่เริ่มกอตัวเกิดขึ้น
กันบางแลว เชน วัตรทรงธรรมกัลยาณี และเสถียรธรรมสถาน เปนตน
ดร.ทวีวัฒน ปุณฑริกวัฒน อาจารยจากมหาวิทยาลัยมหิดลชี้ใหเห็นวา ปญหา
ภิกษุณีสงฆมีความเชื่อมโยงกับปญหาโสเภณี โดยเฉพาะสังคมไทยในชนบท เด็กชายที่ยากจน
สามารถบวชเปนเณรและมีโอกาสเรียนตอจนถึงระดับอุดมศึกษา แมวาภายหลังจะสึกออกมาใชชีวิต
อยางฆราวาสก็ยังมีโอกาสทางสังคมที่ดี ในขณะที่เด็กหญิงไมมีโอกาสแบบเดียวกัน ทําใหเด็กหญิง
จํานวนมาถูกโครงสรางสังคมผลักเขาสูตลาดแรงงานตั้งแตอายุยังนอย หลายคนตองตกอยูในธุรกิจ
การคาบริการทางเพศ เมื่อถึงจุดนี้อาจถึงเวลาตองโยนคําถามใหสังคมไทยวา “อยากเห็นสังคมไทยมี
โสภณีหรือภิกษุณีมากขึ้น?”25 คําตอบของเรื่องนี้อาจอยูที่คําถามงายๆ ของพระศรีปริยัติโมลี พระ
ภิกษุเถระจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ถามวา “การบวชเปนเรื่องดีหรือไม? หากการบวชเปน
เรื่องดีไมวาใครจะบวชก็เปนเรื่องที่ควรไดรับการสนับสนุนใชหรือไม” ดังนั้น แทนที่ชาวพุทธจะ
คัดคานการบวชภิกษุณี นาจะออกมาคัดคานการคาประเวณีมากกวา
เหนือสิ่งอื่นใด หากชาวพุทธในสังคมไทยไดศึกษาและทําความเขาใจวา พุทธ
ประสงคของพระพุทธองคที่ทรงบัญญัติพระวินัยแกคณะสงฆนั้น เปนไปเพื่อปองกันมิใหบุคคลทํา
ชั่ว มิใชเพื่อเปนอุปสรรคมิใหบุคคลทําดี26 เชนเดียวกับหลักการบัญญัติกฎหมายบานเมือง ดังนั้น
หากชาวพุทธมีความเขาใจรวมกันเชนนี้ ปญหาและขอขัดแยงตางๆ ที่เกี่ยวกับภิกษุณีสงฆก็นาจะหา
ทางออกรวมกันได พุทธบริษัทสี่ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ไดรับการประดิษฐานโดย
พระพุทธเจา การสนับสนุนการบวชภิกษุณีจึงไมเพียงแตเปนการเปดโอกาสใหผูหญิงซึ่งเปนประชา
กรกึ่งหนึ่งของสังคมไดมีทางเลือกในการพัฒนาจิตวิญญาณของตนอยางเต็มศักยภาพและสามารถ
เปนผูนําทางจิตวิญญาณแกสังคมโดยเฉพาะผูหญิงดวยกันได แตยังแสดงถึงความเคารพในพระพุทธ
เจาทุกพระองคที่ประสงคจะใหมีภิกษุณีบริษัทเคียงคูไปกับภิกษุบริษัทเพื่อความเจริญรุงเรืองของ
พุทธศาสนาและเปน “เนื้อนาบุญ” แกมนุษยชาติทั้งสองเพศไดอยางแทจริง
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