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เกริ่นนํา
แนวคิดเรื่องสุขภาวะหรือ Well-being เปนแนวคิดที่คอนขางใหมในกระแสสังคมโลกที่
กลาวถึงสุขภาพในมิติตางๆ ไดแก กาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ความเขาใจในแนวคิดเรื่องสุข
ภาวะในมิติตางๆ นั้น คอนขางมีความแตกตางหลากหลาย1 โดยเฉพาะสุขภาวะทางจิตวิญญาณอาจ
กลาวไดวาเปนมิติที่มีความหลากหลายและคลุมเครืออยางยิ่งในบรรดามิติทั้งหมด อยางไรก็ตาม มี
ความพยายามที่จะใหความหมายหรือนิยามแนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยหมายถึง “ภาวะ
แหงความเปนหนึ่ง เมื่อทุกแงมุมของชีวิตอยูในความสมดุล และบุคคลรูสึกมั่นใจ สรางสรรค เติม
เต็ม และกลมกลืนทั้งจากภายในตนเองและในความสัมพันธกับผูอื่น เปนกระบวนการของการเติบ
โตและการพัฒนาซึ่งทําใหชีวิตประจําวันของบุคคลมีความหมาย ความมุงหมาย ทิศทาง และคุณ
คา”2 แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณยังเปนเปาหมายหลักประการหนึ่งของโครงการ Global
Oneness อีกดวย3
สําหรับสังคมไทย การศึกษาเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณมักถูกเชื่อมโยงเขากับสภาวะการ
หลุดพนตามหลักพุทธศาสนาหรือ “นิพพาน” ซึ่งหมายถึง “(ภาวะที่) จิตใจเปดเผยกวางขวางไมมี
ประมาณ โปรงโลง เปนอิสระ เปนภาวะที่แจมใส สะอาด สวาง สงบ ละเอียดออน ประณีต ลึกซึ้ง”4
เปนสภาพที่จิตหลุดพนจากเครื่องรอยรัดคือ กิเลส ตัณหา อุปาทานทั้งปวง เขาถึงสันติสุขอยางแท
จริง นิพพานยังเปนสภาวะสากลที่ไมวาใครก็สามารถเขาถึงโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ไมวาจะเปนชน
ชั้น วรรณะ หรือแมแตเพศ อยางไรก็ตาม ในบริบทของพุทธศาสนาแบบไทย พบวามีคําสอนและ
ความเชื่อจํานวนหนึ่งที่ไมสอดคลองกับหลักความเสมอภาคทางเพศและอาจมีอิทธิพลตอสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณของผูหญิงชาวพุทธในสังคมไทยปจจุบัน

1

ในเว็บไซตของ GOOGLE ซึ่งเปน Search Engine ชื่อดัง จํานวนรายการของคําวา สุขภาวะทางกาย (Physical well
being) มี 4,070,000 รายการ สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Well being) มีถึง 29,900,000 รายการ และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual
Well being) มี 12,500,000 รายการ ตัวเลขนี้นอกจากจะสะทอนใหเห็นถึงปริมาณความสนใจในเรื่องดังกลาวที่แตกตางกันแลว ยัง
สะทอนถึงความหลากหลายทางความคิดที่มีตอเรื่องดังกลาวดวย (ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2549)
2
“Spiritual Well being (is) state of wholeness, when every aspect of life is in balance and the person feels confident, creative,
fulfilled and integrated, both inwardly and in relation to other people. It is a process of growth and development that gives to the
individual meaning, purpose, direction and value in daily life.” HSC350 Recognise, respect and support the spiritual well-being of
individuals Quoted in www.skillsforhealth.org.uk/get_competence.php?id=1899
3
เปนโครงการที่มีเปาหมายคือ ความรวมมือกันของผูคนจากทั่วโลกเพื่อรักษาสิ่งที่มีอยูและปฏิรูปโลกใบนี้ผานการความ
สํานึกทางจิตวิญญาณ เปนจิตสํานึกใหมเพื่อสรางโลกแสนสุขสําหรับทุกชีวิตและการเคารพตอสิ่งมีชึวิตทุกรูปแบบอยางแทจริง
ระยะเวลาของโครงการคือ 8 ปตั้งแต 2004-2012 ผูกอตั้งโครงการคือ Global Oneness Foundation ประเทศสวีเดน รวมกับ Times
Foundation ประเทศอินเดีย ดูเพิ่มเติมใน http://www.experiencefestival.com/oneness_commitment
4
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม เลม 1, พิมพครั้งที่ 12, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
2547), น. 229-230.
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บทความนี้จึงมุงหมายที่จะศึกษาถึงความสัมพันธของผูหญิงชาวพุทธกับสุขภาวะทางจิต
วิญญาณโดยเนนการวิเคราะหความเชื่อเรื่องกรรม ทัศนคติ และคานิยมที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทาง
เพศในสังคมไทย จากนั้น เปนความพยายามของผูเขียนในการอธิบายกระบวนการหลอหลอมความ
เชื่อเรื่องกรรม และผลกระทบที่มีตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูหญิงชาวพุทธในสังคมไทย โดย
ในตอนทายของบทความจะเปนบทสรุปและขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว
ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศ
หลักการทางพุทธศาสนาที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งที่รองรับความเปนสากลของพุทธศาสนา
คือ การที่พุทธศาสนาเปนศาสนาที่มนุษยทั้งสองเพศสามารถเขาถึงความจริงสูงสุด คือ พระนิพพาน
ไดเสมอกัน ดังที่พระพุทธเจาทรงรับรองวา ชายและหญิงมีศักยภาพในการบรรลุธรรมทัดเทียมกัน
เราจึงพบวาในพระไตรปฎกวา มีเรื่องราวของภิกษุและภิกษุณีจํานวนมากที่เปนสําเร็จอรหันตใน
สมัยพุทธกาล อยางไรก็ตาม ในพุทธศาสนาแบบไทยกลับมีความเชื่อที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทาง
เพศดํารงอยูจํานวนหนึ่ง ดังตัวอยางตอไปนี้
ความเชื่อแรกคือ การเกิดเปนผูหญิงเกิดจากอกุศลกรรมในชาติกอนๆ โดยเฉพาะการทําผิด
ศีลขอที่เกี่ยวกับกาม คําสอนเชนนี้ปรากฏอยูในคัมภีรชั้นอรรถกถาแตไมปรากฏในพระไตรปฎก5
ซึ่งกลาวถึงผลของการเปนชูกับภรรยาผูอื่นวายอมเขาถึงฐานะ 4 ประการ คือ ไดบาป นอนไมเปน
สุข ถูกนินทา และตกนรก6 ไมมีขอความใดกลาววาจะทําใหเกิดเปนหญิง ยิ่งไปกวานั้น จากการ
ศึกษาของผูเขียน พบวา การเกิดเปนเพศใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยสองประการ ขอแรกคือกุศลกรรม
หรืออกุศลกรรมที่มีกําลังแรง และขอสองคือความยึดถือผูกพันของจิต หากมีปจจัยในขอแรกก็จะให
ผลตอการเกิดเพศกอน แตหากไมมีปจจัยขอแรก การเกิดเพศก็จะขึ้นอยูกับปจจัยที่สองคือความยึด
ถือผูกพันของจิต7 ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อเดิมในพระไตรปฎก นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกัน
ระหวางบุคคลสองคน คนหนึ่งคือหญิงที่เกิดในตระกูลของชนชั้นสูง พรั่งพรอมไปดวยทรัพยสมบัติ
อีกคนหนึ่งเปนชายที่พิการแตกําเนิดและเกิดในครอบครัวที่ยากจน ในกรณีเชนนี้ การเกิดของหญิงผู
นี้นาจะเกิดจากผลของกุศลกรรมในขณะที่การเกิดของชายผูนี้นาจะเปนผลของอกุศลกรรม เพศจึง
เปนเพียงองคประกอบหนึ่งในกลไกของกฎแหงกรรมเทานั้น มิใชเปนปจจัยหลักปจจัยเดียวที่ชี้ขาด
ผลของกุศลหรืออกุศลที่ตัดสินความดีความชั่วของบุคคล

5

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ทัศนะของพระพุทธศาสนาตอสตรีและการบวชเปนภิกษุณี, พิมพครั้งที่ 7, (กรุงเทพฯ:
ธรรมสาร, 2544)., น. 30-31.
6
เขมเสฏฐิปุตตวัตถุ, ขุ.ธ. 25/309-310/12-130.
7
ดูเพิ่มเติมใน กุลวีร ประภาพรพิพัฒน, แนวคิดและจริยศาสตรที่เกี่ยวกับเพศในพุทธศาสนาเถรวาท, วิทยานิพนธศิลป ศา
สตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, น. 31-41.
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อยางไรก็ตาม ความเชื่อขอแรกเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพระภิกษุจํานวนหนึ่งในสังคมไทย
แสดงธรรมสอนวา ผูหญิงไมสามารถบรรลุธรรมได จึงตองทําบุญมากๆ โดยการใหทาน รักษาศีล
และอธิษฐานจิตขอใหเกิดเปนเพศชายในชาติหนา จึงจะสามารถบรรลุธรรมได8 ความเชื่อเชนนี้ไม
เพียงแตขัดตอความเปนจริงที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกดังที่มีภิกษุและภิกษุณีจํานวนมากบรรลุ
ธรรมในสมัยพุทธกาล แตยังเปนการบิดเบือนหลักการของพุทธศาสนาในการรับรองศักยภาพดาน
จิตวิญญาณของมนุษยทั้งสองเพศอีกดวย คําสอนที่ถูกบิดเบือนไปเชนนี้จึงทําใหพุทธศาสนาแบบ
ไทยมีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศและยังมีสวนผลักดันใหผูหญิงเขาวัดเพื่อทําบุญ จนทําใหผูหญิง
กลายเปนประชากรสวนใหญในงานบุญตางๆ แทบทุกวัด
ความเชื่อขอตอมาคือความเชื่อทองถิ่นที่วา ผูหญิงเปนเพศสกปรก มีความไมบริสุทธิ์อยู
โดยธรรมชาติ ความเชื่อเชนนี้นําไปสูประเพณีปฏิบัติของวัดพระธาตุตางๆ ทางภาคเหนือที่มักจะมี
ปายติดไววา “ผูหญิงหามเขา” ในพื้นที่ตางๆ ของวัดโดยเฉพาะบริเวณชั้นในของเจดียที่บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ มิฉะนั้น พระบรมสารีริกธาตุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูในนั้นจะเสื่อม และตัวผู
หญิงเองก็จะ “ขึด” หรือเกิดกาลกิณีแกตัวเอง9 พระเมตตานันโทภิกขุชี้ใหเห็นวา ความเชื่อนี้มิใช
ความเชื่อของพุทธศาสนา แตเปนความเชื่อของศาสนาพราหมณที่วาของเหลวในรางกายของผูหญิง
ไดแก น้ําตา ปสสาวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเลือดประจําเดือนเปนมลทิน ทําใหเพศหญิงเปนเพศที่ไม
บริสุทธิ์อยูโดยธรรมชาติตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ10 นอกจากนี้ ภิกษุณีธัมมนันทาหรือ
อดีต รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ยังชี้ใหเห็นวา ความเชื่อที่วาผูหญิงไมบริสุทธิ์นั้นพบไดในหลาย
สังคมนอกเหนือไปจากอินเดียซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรพระเวทของศาสนาพราหมณที่วา เลือดประจํา
เดือนของผูหญิงสามารถลางคาถาอาคมได11 ทานยังไดใหตรรกะตอประเด็นนี้ไวอยางนาสนใจวา
หากเลือดประจําเดือนของผูหญิงสามารถทําลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุได แสดงวา
ผูหญิงมีพลังอํานาจเหนือพระพุทธเจาซึ่งในความเปนจริงไมนาจะเปนเชนนั้น
ความเชื่อนี้ยังขัดแยงกับหลักกรรมที่วา “ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว” โดยมี “เจตนา” เปนเครื่อง
ตัดสิน โดยทั่วไปแลว หากบุคคลทํากรรมดวยเจตนาดีหรือกุศลเจตนา ยอมไดรับผลหรือวิบากที่เปน
กุศล แตหากบุคคลทํากรรมดวยเจตนาชั่วหรืออกุศลเจตนา ยอมไดรับผลหรือวิบากที่เปนอกุศล ดัง
นั้น หากความเชื่อที่วาผูหญิงเขาไปใกลพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสักการะซึ่งเปนกุศลกรรม แตกลับ
ตองประสบภัยหรือขึดอันเนื่องมาจากรางกายที่เปนหญิง แสดงวาหลักกรรมมีลักษณะเลือกปฏิบัติ
8
9

เปนคําสอนของพระภิกษุสํานักชื่อดังแหงหนึ่งยานจังหวัดปทุมธานี
ดูรายละเอียดใน ผูหญิงหามเขา: จารีตและความเชื่อที่ตองอธิบาย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผู

หญิง, 2548).
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เมตตานันโทภิกขุ. เหตุเกิด พ.ศ. 1. เลม 2. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพดอกหญา, 2545), น.74-81.
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห ษัฏเสน, สตรีในพระพุทธศาสนา: คําถาม-คําตอบ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), น.36-39.
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ทางเพศและขาดความเสถียรในการใหผล เพียงเพราะผูกระทํากรรมมีรางกายเปนหญิง แมจะมีกุศล
เจตนาเปนเหตุในการทํากรรม แตกลับตองรับทุกขโทษซึ่งควรจะเปนผลของอกุศลเจตนา
ความเชื่อขอตอมาคือ สตรีเปนศัตรูของพรหมจรรย ความเชื่อนี้ทําใหเกิดทัศนคติแบบเหมา
รวมวา “ผูหญิงเปนศัตรูของพระศาสนา” ทั้งๆ ที่ในความเปนจริง ขอความนี้เปนคําสอนเฉพาะ
สําหรับพระภิกษุใหมีความสํารวมระวังในการติดตอกับสตรีเพศเพื่อรักษาพรหมจรรยของพระภิกษุ
มิใชคําสอนสําหรับฆราวาสโดยตรง นอกจากนี้ ในพระไตรปฎกยังระบุวา ในขณะที่สตรีเปนศัตรู
ของพรหมจรรยสําหรับบุรุษ บุรุษเองก็เปนศัตรูของพรหมจรรยของสตรี แตการที่พระภิกษุเลือก
หยิบยกคําสอนเพียงครึ่งเดียวมาสอนแกฆราวาสโดยไมแสดงขอความทั้งสองดานและไมเขาใจวัตถุ
ประสงคที่แทจริงของคําสอนชุดนี้ ทําใหเกิดทัศนคติที่มีอคติทางเพศตอผูหญิงในสังคมไทย
ทัศนคติอีกประการหนึ่งที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศที่สมควรกลาวไวในที่นี้ดวยคือ
การเห็นวา ความตองการบวชพระภิกษุของผูชายเปนกุศล แตความตองการบวชพระภิกษุณีของผู
หญิงกลับถูกมองวาเปนกิเลสตัณหา นอกจากนี้ การออกบวชของผูชายยังถือวาเปนการตอบแทน
บุญคุณแกบุพการี แตการออกบวชของผูหญิงมักถูกมองวาเปนการหนีปญหาชีวิต ทัศนคติเชนนี้ยัง
เปนที่มาของคานิยมเรื่อง “บวชลูกชาย ขายลูกสาว” ที่พบเห็นไดทั่วไปในสังคมไทยโดยเฉพาะใน
ชนบทที่ใหความสําคัญกับการบวชตามแบบประเพณี อยางไรก็ตาม เนื่องจากความเชื่อที่วาผูหญิง
ไมสามารถหรือไมควรบวช(และเรียน) ผูหญิงจึงควรสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวที่เปนชายได
บวช เด็กหญิงในครอบครัวชนบทหางไกลจึงมักไมไดรับโอกาสทางการศึกษาเพื่อหลีกทางใหพี่ชาย
หรือนองชายไดบวชเรียน หลายคนตองเขาสูตลาดแรงงานรวมไปถึงธุรกิจการคาบริการทางเพศ12
แมวาในปจจุบันคานิยมเรื่องการ “บวชลูกชาย-ขายลูกสาว” จะลดลงกวาเดิมเนื่องจากรูปแบบการ
ศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและนโยบายการศึกษาภาคบังคับของรัฐไทย แตก็ไดมีสวนในการหลอ
หลอมความเปนหญิงชาวพุทธและยังไดผลักใหผูหญิงจํานวนมากขาดโอกาสตางๆ ในชีวิตและตก
อยูในการคาบริการทางเพศ
ความเชื่อและคานิยมในสังคมไทยอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคติดังกลาวขางตน
คือ ความเชื่อที่วาผูหญิงในฐานะแมจะไดเกาะชายผาเหลืองลูกชายไปสวรรค และนําไปสูคานิยม
เรื่องการบวชเรียนลูกชาย อยางไรก็ตาม ความเชื่อดังกลาวไมสอดคลองกับหลักกรรมในพุทธ
ศาสนาที่เชื่อวา “สัตวโลกยอมมีกรรมเปนของตน” ดังนั้น การที่หญิงซึ่งเปนแมจะไดไปสวรรคหรือ
ไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับกรรมของหญิงผูนั้นเองมากกวาขึ้นอยูกับการบวชของลูกชาย นอกจากนี้ ความ
เชื่อนี้แทจริงแลวมีรากฐานมาจากความเชื่อพื้นฐานของศาสนาพราหมณที่วา ผูหญิงไมสามารถเขา
ถึงโมกษะหรือหลุดพนไดดวยตนเอง แตจะเขาถึงไดโดยอาศัยสมาชิกที่เปนชายเชนในฐานะที่เปน
12

ดูเพิ่มเติมใน Tavivat Puntarigvivat. “Bhikkhuni: An Indian Institution Not Yet Reaching Thailand.” India Studies
Journal. No. 4, 1999, p.43-63.
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กึ่งหนึ่งของสามี หรืออาศัยบุตรชายโดยผานพิธีกรรมที่เรียกวา “ศราทธะ” ซึ่งจะมีลูกชายเปนผูทํา
พลีกรรมเพื่อสวดสงวิญญาณใหแกบิดามารดา ในสังคมอินเดีย เราจึงพบเห็นอาชีพ “ลูกชายรับจาง”
ซึ่งเปนงานที่เด็กชายจะรับจางเปนลูกใหแกผูตายที่ไมมีลูกชายเพื่อสวดสงวิญญาณในพิธีศพ
กระบวนการหลอหลอมผูหญิงชาวพุทธในอุดมคติ
นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การหลอหลอมความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทยมักเกิดขึ้นโดย
ผานคําสอนหรือธรรมเทศนาของพระภิกษุซึ่งแมวาจะเปลี่ยนรูปแบบจากการเขาวัดฟงธรรมเปนการ
อานหรือศึกษาจากสื่อตางๆ เรื่องราวหรือชีวประวัติของสตรีสามนางมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาสอนผู
หญิงชาวพุทธ
สตรีคนแรกคือ พระนางมัทรี ในเวสสันดรชาดก ซึ่งเปนชาดกที่อาจกลาวไดวาไดรับความ
นิยมสูงสุดในพุทธศาสนาแบบไทย ชาดกนี้เปนเรื่องราวอดีตชาติของพระพุทธเจาเมื่อครั้งที่ยังเปน
โพธิสัตว เปนชาติที่พระองคไดบําเพ็ญทานบารมีอยางสูงสุดโดยเฉพาะการใหพระชายาคือพระนาง
มัทรี และพระราชโอรสและพระราชธิดาเปนทานแกชูชกพราหมณเฒาผูมีความโลภไมสิ้นสุด จุด
เดนของชาดกเรื่องนี้ที่พระภิกษุไทยมักจะหยิบยกมาสอนผูหญิงชาวพุทธคือ บทบาทของพระนาง
มัทรีในการเปนผูสนับสนุนและผูเสียสละอยางยิ่งยวดเพื่อสงเสริมการบําเพ็ญทานบารมีของพระ
เวสสันดรโพธิสัตต อยางไรก็ตาม ในขอนี้มีนักวิชาการบางทานไดเสนอวา วิถีการดําเนินชีวิตของ
นางอาจจัดไดวาเปนพระโพธิสัตวเองก็ได13
สตรีคนที่สองคือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผูไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวา เปน
เอตทัคคะหรือเปนผูเลิศในทางถวายทาน แมวานางวิสาขาจะไดรับการยกยองวาเปนเลิศในฐานะผู
ให แตนางก็มีบทบาทโดดเดนในดานอื่นๆ ดวยโดยเฉพาะในการเปนผูกํากับความเปนอยูของคณะ
สงฆ เชน พุทธบัญญัติใหพระภิกษุครองผาอาบน้ําฝน ครั้งหนึ่งนางพบวาพระภิกษุเปลือยกายอาบ
น้ําซึ่งเปนภาพที่ไมนาดู ทําใหหญิงรับใชที่นางสงไปยังอารามของคณะสงฆเพื่อถวายสิ่งของเขาใจ
ผิดคิดวาเปนชีเปลือย นางจึงกราบทูลเรื่องนี้แกพระพุทธเจาขอใหพระภิกษุครองผาขณะอาบน้ําโดย
นางไดแสดงความจํานงในการเปนผูถวายผาอาบน้ําฝนชุดแรกๆ
สตรีคนที่สามคือ นางสุชาดา ผูไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนผูเลิศหรือเอตทัคคะ
ในทางถึงสรณะเนื่องจากนางเปนสตรีคนแรกที่ไดถวายขาวมธุปายาสแกพระพุทธเจากอนที่พระ
องคจะตรัสรู สาเหตุที่นางไดถวายขาวมธุปายาสแกพระพุทธเจานั้น เนื่องดวยนางไดอธิษฐานจิตไว
วา หากไดสามีเปนคนวรรณะเดียวกันและไดลูกชายแลว นางจะถวายขาวมธุปายาสแกเทพยดาเพื่อ
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ดูเพิ่มเติมใน Suwanna Satha-Anand, “Madsi: The Female Bodhisattva Denied?”, Virada Somswasdi & Sally
Theobald, Women, Gender Relations and Development in Thai Society, Women’t Studies Center, Chiang Mai University,
1997, p. 243-256.
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เปนการบูชาตอบแทน ในเชาวันนั้นนางไดเห็นเจาชายสิทธัตถะนั่งอยูใตโคนไม ทาทางสงบสํารวม
นายําเกรง จึงเขาใจวาพระองคเปนเทวดา นางจึงไดถวายขาวมธุปายาสแกพระองคในวันนั้น และทํา
ใหนางเปนสตรีคนแรกที่รับพระพุทธองคเปนสรณะ
การหยิบยกเอาเรื่องราวของพระนางมัทรีโดยเฉพาะบทบาทของการเปนผูสนับสนุนและผู
เสียสละ การเนนย้ําถึงบทบาทของการเปนผูเลิศหรือในทางถวายทานของนางวิสาขาทั้งๆ ที่นางก็มี
บทบาทเดนในดานอื่นดวย การใหความสําคัญตอเหตุการณที่นางสุชาดาไดถวายขาวมธุปายาสแก
พระพุทธเจากอนที่พระองคจะตรัสรูทั้งๆ ที่นางไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนผูเลิศดาน
การถึงสรณะ การเลือกแสดงเรื่องราวตางๆ เหลานี้วิเคราะหไดวา มีจุดประสงคเพื่อหลอหลอมและ
กลอมเกลาอุดมการณความเปนผูหญิงชาวพุทธในการเปนผูสนับสนุนทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะใน
การเปนผูใหและผูเสียสละทั้งทางกายและจิตใจ ทั้งวัตถุและบริการ ชีวิตของสตรีทั้งสามนางนี้จึงจัด
วาเปนแบบอยาง (role model) ของผูหญิงชาวพุทธ ผูหญิงชาวพุทธจํานวนไมนอยจึงมักพอใจกับบท
บาทของการเปนผูใหและถวายทาน แมแตในกรณีที่ไมพอใจ ก็ยังคงถูกคาดหวังใหมีบทบาทหรืออยู
ในฐานะของผูสนับสนุนพระศาสนาเสมอ
ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศดังที่ไดแสดงมาทั้งหมดนี้
ไดหลอหลอมอุดมการณความเปนหญิงชาวพุทธ ทําใหผูหญิงชาวพุทธจํานวนมากรับเอา
(Internalization) ความเชื่อที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศมาไวในตนเอง เราจึงพบวาผูหญิงชาว
พุทธจํานวนไมนอยในสังคมไทยมีลักษณะยอมรับในความดอยกวาของเพศสรีระและเพศภาวะของ
ตน ยอมรับในบทบาทการเปนผูสนับสนุนและสรางเครื่องปดกั้นทางจิตวิญญาณ (spiritual
obstacle) แกตนเองโดยไมรูตัว ที่นาตกใจคือ ทัศนะเชนนี้พบมากในหมูนักบวชหญิงโดยเฉพาะแมชี
ทําใหแมชี ยอมรับบทบาทการเปนผูใหบริการผูอื่นโดยเฉพาะสมาชิกที่เปนชายในวัด และเชื่อวา
การใหบริการผูอื่นเปนบุญอยางยิ่ง ทัศนคติที่มีลักษณะทวิมาตรฐานเชนนี้สามารถวิเคราะหจากมุม
มองของสตรีนิยมไดวา เปนผลผลิตของปตาธิปไตยที่พยายามจํากัดพื้นที่ของผูหญิงใหอยูแตในบาน
หรือแมแตเมื่อสละเรือนคือออกจากบานมาอยูวัดแลว ก็ยังคงถูกกําหนดและจํากัดบทบาทแบบเดียว
กับที่อยูบาน คือ เปนผูรับใชและคอยตอบสนองความตองการของผูชาย
ลัทธิกรรมเกากับการกดขี่และความรุนแรงตอผูหญิง
ความเชื่อที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศดังที่ไดแสดงมาขางตนประกอบกับหลักความ
เชื่อพื้นฐานเรื่องกรรมของพุทธศาสนาไดกลายเปนกลไกสําคัญในการกดขี่และหลอเลี้ยงความรุน
แรงตอผูหญิงในสังคมไทย กลาวคือ แมวาความเชื่อที่วา “สัตวโลกยอมมีกรรมเปนของตน” ไดหลอ
หลอมบุคลิกภาพของชาวพุทธใหมีลักษณะปลอยวางและใหอภัยผูอื่นไดงาย มักไมอาฆาตแคน
เพราะเกรงวาจะเปนเวรกรรมติดตัวไปถึงภพชาติหนา แตในทางกลับกัน ความเชื่อเชนนี้อาจสราง
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ผลกระทบในทางลบไดโดยเฉพาะเมื่อความเชื่อเกิดขาดความสมดุลเชนเชื่อแตในกรรมเกาและละ
เลยกรรมใหม
ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การขมขืน การที่ผูหญิงคนหนึ่งถูกขมขืนยอมเปนไปไดวา อาจเกิด
จากกรรมเกาของหญิงนั้น ในขณะเดียวกันก็อาจเปนการสรางกรรมใหมของชายผูกระทําเพราะทุก
สิ่งทุกอยางยอมมีจุดเริ่มตน เรื่องกรรมก็เชนกัน แตหากเราชาวพุทธยอมรับวาผูหญิงถูกขมขืนเปน
เพราะกรรมเกาแตเพียงสวนเดียวโดยไมมองวาเปนกรรมใหมที่ผูชายกระทําตอผูหญิง เทากับเรามี
ความเชื่อเรื่องกรรมเพียงครึ่งเดียวและยังเปนการมองขามความจําเปนในการปองกันผูกระทําผิดมิ
ใหกระทําผิด ทําใหผูกระทําผิดสรางวัฏฏะแหงกรรมขึ้นมาใหมซึ่งหมายความวาบุคคลนั้นจะตองได
รับผลจากกรรมชั่วในอนาคต
ความรุนแรงตอผูหญิงอีกประเด็นหนึ่งในสังคมไทย คือ กรณีโสเภณีหรือการคาบริการทาง
เพศ ซึ่งชาวตางชาติจํานวนไมนอยมักใหความสนใจและตั้งคําถามถึงทัศนะและบทบาทของพุทธ
ศาสนาที่มีตอโสเภณี ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเปนสัดสวนมากที่
สุดในโลกคือถึงรอยละ 96 ในขณะเดียวกันก็เปนหนึ่งในประเทศที่มีโสเภณีมากที่สุดเชนกัน ในแง
นี้ ความเชื่อเรื่องกรรมแบบ “ลัทธิกรรมเกา” ของสังคมไทยสามารถชวยอธิบายปรากฏการณทาง
สังคมเรื่องโสเภณีไดระดับหนึ่ง กลาวคือ เมื่อชาวพุทธเชื่อวา ผูหญิงที่ประกอบอาชีพนี้เกิดจาก
อกุศลกรรมในอดีตของตัวเอง จึงไมจําเปนตองแกไขหรือหาทางปองกัน ซึ่งในความเปนจริงแลว ผู
หญิงที่เขามาสูอาชีพนี้เกิดจากหลายสาเหตุ แมวาจะมีผูหญิงบางสวนเลือกที่จะประกอบอาชีพนี้ แต
ก็มีผูหญิงจํานวนไมนอยที่ถูกลอลวงหรือถูกบังคับใหคาประเวณีซึ่งในกรณีนี้อาจเปนการประกอบ
อกุศลกรรมใหมของนักลอลวงหรือนักคามนุษยก็ได แตเปนนาเศราใจวา ความเชื่อแบบ “ลัทธิกรรม
เกา” ไดทําใหชาวพุทธมีทาทีที่ดูดายตอปญหานี้ เมื่อชาวพุทธสวนใหญเปนเชนนี้ ทําใหปญหานี้เปน
ปญหาทั้งเชิงโครงสรางและปจเจก หลอเลี้ยงใหการกระทํารุนแรงตอผูหญิงยังคงเกิดขึ้นอยางตอ
เนื่องนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความเชื่อเรื่องกรรมเกาโดยปราศจากการแยกแยะเรียกเปนภาษาบาลีวา “ปุพฺเพกตวาท” ยัง
จัดวาเปนมิจฉาทิฏฐิดังปรากฏเมื่อครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปแสดงธรรมแกพวกนิครนถ
ที่มีความเชื่อเชนนี้ ความวา
“สมณพราหมณบางพวกมีความเห็นวา สุข ทุกข หรือไมทุกขไมสุขที่บุคคลเสวยทั้งปวง
เนื่องมาจากเหตุที่ทําไวในกาลกอน...(พระผูมีพระภาคจึง) ตรัสถามวา รูหรือไมวาไดเคย
เปนอะไรหรือไมเคยเปนอะไร ในกาลกอนเคยทําบาปกรรมหรือไมเคยทําในกาลกอน รู
หรือไมวาทุกขที่หมดไปแลวมีเทานี้ ทุกขที่จะพึงทําใหหมดไปมีเทานี้ เมื่อทุกขหมดไปเทา
นี้แลว ทุกขทั้งปวงจึงจะหมดไป รูหรือไมวาการละอกุศลธรรม การทํากุศลธรรมใหถึง
พรอมยอมมีไดในปจจุบัน (พวกนิครนถ) ก็ตอบวาไมรูทุกคําถาม พระองคจึงตรัสตอไปวา
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เมื่อไมรูก็ไมควรจะยืนยันวาสุข ทุกข หรือไมทุกขไมสุขทั้งปวง เนื่องมาจากเหตุที่ทําไวใน
กาลกอน”14
แมวาพุทธศาสนาจะเชื่อวา “ธรรมทั้งหลายไหลมาแตเหตุ” กลาวคือ สิ่งที่เกิดขึ้นยอมมี
สาเหตุหรือที่มาจากอดีต แตก็ใหความสําคัญกับกรรมใหมดวยดังพุทธพจนขางตน ดังนั้น ความเชื่อ
แบบลัทธิกรรมเกานอกจากจะทําใหเกิดการมองขามความสําคัญและกลไกของกรรมใหมหรือกรรม
ปจจุบัน(ซึ่งจะสงผลตอไปในอนาคต)แลว ยังทําใหเกิดการกดขี่ผูหญิงและหลอเลี้ยงใหความรุนแรง
ตอผูหญิงยังคงมีพื้นที่อยูในสังคมไทยไมทางตรงก็ทางออม
ในโลกของปตาธิปไตย ผูหญิงมักตกอยูในฐานะของผูถูกกระทํา ในสังคมไทยก็เชนกัน
ความรุนแรงตอผูหญิงทั้งในระดับโครงสรางและระดับปจเจกถูกหลอเลี้ยงอยูดวยความเชื่อแบบ
“ลัทธิกรรมเกา” ไมมากก็นอย ทั้งกรณีผูหญิงที่ถูกขมขืนหรือผูหญิงที่ประกอบอาชีพคาบริการทาง
เพศ ผูหญิงเหลานี้มักถูกมองวาเปนผูที่สรางอกุศลกรรมไวในชาติกอนๆ ชาตินี้จึงตองมารับกรรม
เชนนี้ ทัศนะเชนนี้สงผลใหสังคมชาวพุทธขาดพลังในการขับเคลื่อนการแกปญหาดังกลาว เชน การ
กําหนดมาตรการปองกันหรือบทลงโทษที่เขมงวดเอาจริงเอาจัง ความเชื่อแบบ “ลัทธิกรรมเกา” โดย
ไมสนใจกรรมใหม ความเชื่อเรื่องกรรมในสังคมไทยจึงมีลักษณะแบบยอมจํานน (submissive
belief in Law of Karma) และเปนฐานคิดสําคัญที่มีสวนหลอเลี้ยงความรุนแรงใหเกิดขึ้นอยางตอ
เนื่องไมสิ้นสุดโดยเฉพาะความรุนแรงตอผูหญิง
สรุปและขอเสนอแนะ
โดยผิวเผิน ดูเหมือนวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีความสงบสันติอยูในระดับที่นาพอใจ แตลึก
ลงไปนั้น เราอาจรูสึกหวาดหวั่นเมื่อพบกับความเชื่อทางศาสนา ทัศนคติหรือคานิยมที่มีลักษณะทวิ
มาตรฐานทางเพศที่กดขี่ผูหญิงและหลอเลี้ยงความรุนแรงตอผูหญิงใหเกิดขึ้นและดํารงอยู ความเชื่อ
ทัศนคติ และคานิยมที่มีอคติทางเพศเหลานี้เปนทั้งภาพสะทอนและผลผลิตของระบบปตาธิปไตยใน
สังคมพุทธศาสนาแบบไทย และเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางจิตวิญญาณของผูหญิง
เพราะเมื่อผูหญิงถูกกลอมเกลาใหยินดีพอใจกับบทบาทหนาที่ที่ปตาธิปไตยกําหนดให ทําใหผูหญิง
ไมแสวงหาการพัฒนาศักยภาพดานจิตวิญญาณของตนใหสูงสงขึ้นไป หรือ เมื่อสังคมไทยดูดายตอ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอผูหญิงโดยเชื่อวาเปนผลของกรรมเกาของหญิงนั้น ก็เทากับเปดโอกาสให
เนื้อตัวรางกายของผูหญิงถูกคุกคามไดทุกเวลาซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการพัฒนาศักยภาพและ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูหญิง การสราง หลอหลอม และกลอมเกลาความเชื่อเรื่องกรรมแบบ

14

ดูเพิ่มเติมใน เทวทหสูตร, สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งที่ 16, (กรุงเทพฯ: มหาม
กุฏราชวิทยาลัย, 2539), น. 459.
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ยอมจํานน (submissive belief in Law of Karma) จึงเปนการกดขี่ทางจิตวิญญาณที่แยบยลยิ่งใน
บริบทของสังคมที่มีความเชื่อทางศาสนาในเรื่องกรรม และเปนอุปสรรคที่แนบเนียนตอสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณของผูหญิงชาวพุทธ
คําถามสําคัญของบทความนี้จึงอยูที่วา เราจะแยกแยะไดอยางไรวาความเชื่อใดถูกตองตาม
หลักกรรมของพุทธศาสนา ความเชื่อใดถูกบิดเบือนและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทางจิตวิญญาณ?
ขอนี้เราอาจจะตองหันไปศึกษาทาทีที่พระพุทธเจาทรงแนะนําแกชาวนิคมเกสปุตตะ แควนกาลามะ
วาอยาเพิ่งเชื่อในวาทะของสมณพราหมณตางๆ ดังปรากฏในกาลามสูตร 10 ขอ คือ 1) อยาเพิ่งเชื่อ
โดยฟงตามกันมา 2) อยาเพิ่งเชื่อโดยนําสืบกันมา 3) อยาเพิ่งเชื่อโดยตื่นขาวลือ 4) อยาเพิ่งเชื่อโดย
อางตํารา 5) อยาเพิ่งเชื่อโดยนึกเอา 6) อยาเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเน 7) อยาเพิ่งเชื่อโดยตรึกตามอาการ 8)
อยาเพิ่งเชื่อโดยพอใจวาชอบแกความเห็นของตน 9) อยาเพิ่งเชื่อโดยเห็นวาพอเชื่อได และ 10) อยา
เพิ่งเชื่อโดยเห็นวาสมณะผูนี้เปนครูของเรา จากนั้นจึงตรัสวา บุคคลควรเชื่อตอเมื่อไดสอบสวนจนรู
แจงไดดวยตนเอง15 ทาทีสามารถนําไปใชไดกับปรากฏการณที่ทาทายความเชื่อทางศาสนาไดทุก
กรณี ไมวาจะเปนความเชื่อวาการเกิดเปนผูหญิงเกิดจากอกุศล เปนเพศที่มีมลทิน ไมสามารถบรรลุ
ธรรมได หรือแมแตความเชื่อทองถิ่นเรื่องผูหญิงกับพระธาตุ ขอเพียงแตเราชาวพุทธมีใจเปดกวาง
ยึดมั่นอยูบนหลักแหงเมตตาและปญญา
หลักกาลามสูตรยังสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพันธกิจที่สําคัญที่สุด
ประการหนึ่งของผูหญิงตอกรณีนี้คือ การปลดปลอยตนเอง ผูหญิงจะตองปลดปลอยตนเองออกจาก
ความเชื่อและทัศนคติที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศทั้งตอเพศสรีระ (sex) และเพศภาวะ (gender)
ของตน เพราะถึงแมสังคมจะสรางและยัดเยียดความเชื่อเชนนี้ให แตหากผูหญิงไมรับไวก็ยอมยัง
เปนอิสระตอความเชื่อทัศนคติ และคานิยมเหลานั้น อยางไรก็ตาม ในเมื่อผูหญิงชาวพุทธจํานวน
นอยไดรับเอาความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมเหลานั้นไวแลว ทางออกของเรื่องนี้คือ ผูหญิงเองจะ
ตองตระหนักถึงอคติทางเพศที่แฝงตัวอยูในคําสอนและความเชื่อในพุทธศาสนา และจะตองมีความ
มุงมั่นและกลาหาญที่จะปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากอุปสรรคทางจิตวิญญาณเหลานั้นโดย
อาศัยหลักกาลามสูตรเปนแนวทาง วิธีปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางหนึ่งคือ การรวมกลุมกันของผูหญิง
เพื่อศึกษาและทําความเขาใจถึงอคติทางเพศเหลานั้น และศึกษาปฏิบัติธรรมรวมกันดวยตนเองแทน
การศึกษาผานผูอื่น(โดยเฉพาะผูชายเพราะอาจมีอคติทางเพศแฝงอยูในคําสอน) ผูหญิงอาจรวมกลุม
กันเพื่อศึกษาพระไตรปฎกและปฏิบัติธรรมรวมกันเพื่อใหเขาถึงสารัตถะของพุทธศาสนาอยางแท
จริง การรวมตัวกันของผูหญิงเพื่อศึกษาถึงความเชื่อทางศาสนาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณของผูหญิงและการรูเทาทันระบบปตาธิปไตยจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่งเพราะเปนการเสริมพลัง (Empowerment) แกผูหญิงดวยกันเองโดยการใหกําลังใจใหกันและกัน
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และเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณใหสมบูรณโดยการปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากความ
เชื่อและคานิยมที่มีลักษณะทวิมาตรฐานทางเพศหรือมีอคติทางเพศแฝงอยู
นอกจากนี้ พุทธศาสนายังสอนเรื่องสัจจะหรือความจริงสองระดับ คือ สมมติสัจจะและ
ปรมัตถสัจจะ สมมติสัจจะซึ่งจัดวาเปนบัญญัตินอกจากจะหมายถึงภาษาหรือกฎเกณฑของสังคมที่
ถูกสรางขึ้นแลว ยังรวมถึงพระวินัย กฎหมาย ระเบียบ ขอหามตางๆ ที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยพระพุทธ
เจาและพระสงฆในสมัยหลังดวย โดยหลักการแลว พระวินัยหรือระเบียบปฏิบัติตางๆ มีวัตถุ
ประสงค คือ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตนเพื่อใหเขาถึงปรมัตถธรรมไดงายขึ้น เปาหมายของวินัยจึง
เปนไปเพื่อปองกันมิใหบุคคลทําความชั่ว แตมิใชเปนอุปสรรคใหบุคคลทําความดี บัญญัติจึงควรเกิด
ขึ้นเพื่อเอื้อตอการเขาถึงปรมัตถธรรมหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณของมนุษยทั้งสองเพศใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้นในทุกๆ ดาน ดังนั้น บัญญัติใดๆ ที่มีลักษณะอันเปนอุปสรรคตอการเขาถึงปรมัตถธรรม จึงสม
ควรที่จะไดรับการทบทวน พิจารณา ปรับเปลี่ยนใหม โดยเฉพาะคําสั่งคณะสงฆไทย พ.ศ. 2471 ที่
หามพระภิกษุไทยบวชสตรีเปนสามเณรี สิกขมานา และภิกษุณี ซึ่งคําสั่งนี้ไมเพียงแตขัดตอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศแลว แตยังขัดตอพุทธประสงคที่มอบหมายใหมนุษย
ทั้งสองเพศทั้งชายและหญิงมีหนาที่และบทบาทในการรับผิดชอบพระศาสนาเทาเทียมกัน นอกจาก
นี้ พระศรีปริยัติโมลีแหงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังไดเคยแสดงทัศนะตอเรื่องการบวชภิกษุณี
ไววา หากเราเชื่อวาการบวชเปนเรื่องดี ไมวาใครบวชก็เปนเรื่องดีและควรไดรับการสงเสริม
นอกจากนี้ หากวิเคราะหตามหลักของพุทธศาสนาจะพบวา องคธรรมที่เปนปจจัยใหเกิด
การกดขี่ คือ “มานะ” ซึ่งเปนหนึ่งในสังโยชนสิบอยาง16 (สังโยชนเปนกิเลสที่ผูกมัดใจสัตวและเปน
เครื่องผูกมัดสัตวใหติดอยูในวัฏสงสาร) มานะสังโยชน คือ ความถือวาตัวเปนนั่นเปนนี่รวมไปถึง
ความรูสึกวาตนเองดีกวาหรือเลวกวาผูอื่น ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจึงเปนรากฐานของการกดขี่ ผู
เขียนยังเชื่อดวยวา ทั้งผูกดขี่หรือผูถูกกดขี่ ตางก็ไมสามารถเขาถึงความหลุดพนได ตราบใดที่ยังไม
ลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน และทําตนใหเปนอิสระจากวงจรของการกดขี่ไดอยางแทจริง
เพราะสุขภาวะที่สมบูรณจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อบุคคลเปนอิสระจากการกดขี่ในทุกๆ ดานทั้งทางกาย
จิต สังคม และจิตวิญญาณ
โดยสรุปแลว ทั้งหลักกาลามสูตร การปลดปลอยตนเองของผูหญิง การไมทําใหบัญญัติเปน
อุปสรรคตอปรมัตถ และการทําตนใหเปนอิสระจากการกดขี่ เหลานี้ลวนเปนหนทางหรือวิถีแหงการ
หลุดพนที่แทจริงแหงการเขาถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของสังคมพุทธแบบไทย พุทธศาสนาจะ
เจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นอยูกับประชาการทั้งสี่กลุม คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา การกีดกันผูหญิง
ออกจากพื้นที่ทางศาสนาทั้งทางกายภาพและทางจิตวิญญาณยอมไมเปนผลดีตอพุทธศาสนาโดย
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รวม และนาจะเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพุทธศาสนาแบบไทยในขณะนี้อยูในภาวะเสื่อมถอย
การปดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของผูหญิงซึ่งเปนประชากรกึ่งหนึ่งยอมมีผล
ตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมโดยรวมอยางแนนอน ความเชื่อ ความเขาใจ และทาทีที่ถูก
ตองตอประเด็นตางๆ ดังที่กลาวมานี้จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ
สังคมไทย เพราะสุขภาวะทางจิตวิญญาณจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อสุขภาวะทางกาย จิตใจ และสังคม
อยูในภาวะสงบและสมดุล ดังนิยามของสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่แสดงไวในตอนตนวา “บุคคลจะ
ตองมีความเชื่อมั่น สรางสรรค รูสึกไดรับการเติมเต็ม และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับตนเอง
และผูอื่น” ดังนั้น การที่สังคมพุทธแบบไทยจะเขาถึงวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณไดอยางแทจริง ทั้งชาย
และหญิงจะตองมีความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง และจะตองไมมีคนเพศใดเพศหนึ่งถูกทําใหรูสึกแปลก
แยกหรือรูสึก “เปนอื่น” ในปริมณฑลของศาสนา เพราะตราบใดที่สุขภาวะกาย สังคม จิต และจิต
วิญญาณของผูหญิงยังคงถูกคุกคามหรือถูกปดกั้น ความปรารถนาที่จะเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่มี
สุขภาวะสมบูรณในทุกๆ ดานก็ยังคงไกลเกินจริง
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