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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสิทธิทางเพศกับการบวชในสังคมไทยตามคติพระพุทธศาสนา
เถรวาท ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ และการสังเกตปรากฏการณ์
ร่วมในสังคมไทย เรียบเรียงเปน็บทความทางวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า การรู้ธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนา
เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนารับรองโดยไม่จ ากัดวัย เพศ ดังปรากฏในพระไตรปิฏกที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบพระ
อานนท์ที่ว่า “สตรีเพศสามารถบรรลุธรรมในศาสนาน้ีได้” ส่วนในสังคมไทยประเด็นเรื่องการบวชต่อกลุ่มสตรี
เพศ และกลุ่มหลากหลายทางเพศ ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันทั้งในวงกว้างทั้งเรื่องหลักธรรมวินัย ธรรมเนียมที่
ไม่เคยมี และการยอมรับ รวมทั้งยังเป็นพัฒนาการร่วมที่ต้องต่อสู้เรียกร้อง ในความหลากหลายและสิทธิทาง
เพศ โดยรวมสิทธิทางเพศของกลุ่มชายเพศวิถีที่จะบวชเป็นพระภิกษุ ซึ่งในหลักการอาจมีการปฏิเสธแต่ในแนว
ปฏิบัติก็ยังปรากฏให้เห็นในภาพกว้าง จะมีการทวนสอบเมื่อมีการกระท าผิดทางเพศในแต่ละครั้ง ๆ  เท่านั้น 
ส่วนกลุ่มสตรีกับการที่จะบวชเป็นภิกษุณียังไม่ได้รับการยอมรับด้วยแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
แต่ในความเป็นปัจเจกต่อการบวชของกลุ่มสตรีเพศที่ไปบวชในแบบภิกษุณีจากศรีลังกาก็มีพัฒนาการว่าด้วย
จ านวนที่เพิ่มข้ึน โดยภาพรวมประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศกับการบวชในสังคมไทยยังคงเป็นประเด็นต้องถกเถียง
หาทางออกร่วมกันอยู่ต่อไป  

ค าส าคัญ: สิทธิทางเพศ, การบวชในสงัคมไทย, พระพุทธศาสนา 

Abstract 
 The purpose of this article was to study the gender’s right and ordination in Thai society 
according to Theravada Buddhism. Documentary research using interview and phenomena 
observing were used for data collection and was compiled as an academic article. The study 
indicated that knowing and studying Buddhism have endowed with no age and gender as 
shown in the Tripitaka. The Lord Buddha replied to Phra Ananda that "female can be achieved 
in this religion." In Thai society, the issue of ordination among women and gender’s right, it is 
a matter of debate both in the broader sense of the disciplines and the tradition that has 
never been accepted. It is also a development that is required in diversity and sexuality overall 
the male gender’ rights to be ordained as monks. They might be rejected in principle, but it 
is seen in wide pictures in practice. There will be a review of each sexual offense. The groups 
of women who want to be ordained are not recognized by Theravada Buddhist principles, but 
in the individuality of the ordination of women, ordination from Sri Lanka, has improved with 
increasing numbers. The issue of gender’s right and ordaining in Thai society is still a matter 
of debate. 
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1.แนวคิดเก่ียวกับความเป็นเพศในพระพุทธศาสนา 
 ความเป็นเพศ หรือแนวคิดเกี่ยวกับเพศเป็นประเด็นถกเถียงกันในทุกวงสังคม ในองค์กรความเป็นเพศ 
เพศหญิง เพศชาย รวมทั้งเพศทางเลือก กลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบรหิารองค์กรในทางพระพุทธศาสนา มี
งานวิจัยออกมายืนยันรองรับเกี่ยวกับความเป็นเพศจ านวนมากเพศหญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือกอันไหน 
คนไหนท างานได้ดีกว่ากันเกิดข้ึนแล้วมาแล้วทั่วโลก  ความเป็นเพศ เป็นปัญหาในทุกสังคมในโลกนี้  ทั้ ง
การเมือง ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม มีนักการเมืองในบางประเทศมีการส ารวจว่าสัดส่วนของความเป็นเพศ 
มีอยู่กี่เปอร์เซ็นในโลกนี้ หรืออย่างสหรัฐอเมริกาประเทศที่ได้ช่ือว่าเสรีสุดในรัฐสมัยใหม่แบบปัจจุบัน แต่ความ
เป็นสตรีเพศกับการเป็นผู้บริหารสูงสุด หรือเป็นผู้น า กลับยังไม่สามารถกระท าหรือฟันผ่าไป   
 ความเป็นเพศทั้งสตรีเพศ และบุรุษเพศเป็นประเด็นพูดถึงในวงกว้าง ข้อมูลได้แสดงให้เห็นอัตราของ
ผู้บริหารหญิงที่ยังคงมีน้อยกว่าผู้ชาย จ านวนประชากรโลก ณ ปี 2554 เท่ากับ 6,974 ล้านคน เป็นชาย
ประมาณ 3,517.3 ล้านคน และหญิงประมาณ 3,456.8 ล้านคน ในปีเดียวกัน จากการศึกษาขององค์กรที่
ปรึกษาระดับนานาชาติหลายแห่ง พบว่า ผู้บริหารหญิงระดับกลางทั่วโลกเฉลี่ยมีแนวโน้ม ลดลง ในปี 2554 มี
สัดส่วนอยู่ที่ 20% เท่านั้น ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 4% กลุ่มที่ปรึกษาองค์กร มาแชล โกลด์สมิท กรุ๊ป ใช้
เวลากว่าห้าปี ในการศึกษาด้านความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้น าสากล คือสมรรถนะที่ไม่ว่าจะไปนั่งบริหาร
อยู่ที่ประเทศใดก็ตามมักมีความส าเร็จ (Transglobal Leadership Competency) สมรรถนะนี้ศึกษารวมถึง
คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล และได้เผยข้อมูลที่น่าสนใจในปี 2555 ว่า 1 ใน 
3 ของผู้ที่ตอบแบบส ารวจเป็นผู้หญิง และได้พบว่า ค าตอบของทั้งหญิง และชาย แสดงถึงสมรรถนะในด้าน 
Transglobal Leadership เท่าๆ กัน โดยผู้หญิงมีข้อแตกต่างบางประการดังนี้ 
  ความเป็นเพศเคยเป็นประเด็นในทางพระพุทธศาสนา ก็ก่อให้เกิดแนวคิดขับเคลื่อนดังกรณีครั้ง
พุทธกาล พระพุทธเจ้าให้สตรีบวช ไม่ให้บวช  การที่พระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุรุษเท่านั้นหรือที่จะ
บรรลุธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้แนวคิดในเรื่อง “เพศ” ไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับการบวช
และการบรรลุธรรม รวมไปถึงอายุ วัย ไม่ได้เป็นเงื่อนไขต่อการบรรลุธรรมด้วยเช่นกัน  ความเป็นเพศจริง ๆ  
แล้วนัยหนึ่งเป็นเงื่อนไข อีกนัยหนึ่งสะท้อนการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ และดึงศักยภาพบางอย่างมาใช้ใน
ทางการบริหาร ดังกรณีครั้งพุทธกาลเกิดเหตุการณ์ภิกษุณีท้อง จึงมีการน าความเป็นเพศ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องดงั
กรณีของนางวิสาขา ที่เป็นเพศหญิง มาช่วยวินิจฉัยต่อการท้องก่อนหลังของนางภิกษุณี  
 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเพศในพระพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานว่าพระพุทธเจ้ายอมรับว่าสตรีมี
ศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้เท่าเทียมกับผู้ชาย มีพระด ารัสตอนหนึ่งความว่า “...ทางนั้นชื่อว่าทางสายกลาง 
ทิศนั้นชื่อว่าทิศท่ีไม่มีภัย ยานนี้มีแก่ผู้ใด จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามผู้นั้นไปใกล้นิพพานด้วยยานนี้แล...” 
(ส .ส. 15/46/60) เหตุนี้จึงอนุญาตให้สตรีบวชในพระพุทธศาสนา “...มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศไว้ สามารถท าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตผล..” (วิ.จู 7/402/314) นอกจากนี้ยังมีข้อความที่เกี่ยวถึงสตรีและปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ที่ว่า “...ใช่ว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในทุกสถาน แม้สตรีผู้มีปัญญาดีก็เป็นบัณฑิตในสถานท่ีนั้น ๆ ได้เช่นกัน
...” (ขุ.อป.33/31/459-460) รวมทั้งในงานของ วีรนุช พรมจักร์ (Veranuch Promjuk,2553,2010)  ในเรื่อง  
“บทบาทสตรีในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล-Women in Buddhism of Buddha 's era” หรือในงานของ
พระมหากมล ถาวโร (Phramaha Kamol Thavaro  Mungkhummee,2543)  ในงานวิจัยเรื่อง “สถานภาพ
สตรีในพระพุทธศาสนา รวมทั้งงานของ มนตรี สิระโรจนานันท์ (Montri Sirarojananan,2556)  ในงานเรื่อง 
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“สตรีในพระพุทธศาสนา”หรือในงานของ บทความเรื่อง Women’s Power and Theravada Buddhism: A 
Paradox from Xieng Khouang เขียนโดย ลีดอม (H. Leedom Lefferts,1999) เรื่อง “Women’s Power 
and Theravada Buddhism: A Paradox from Xieng Khouang” หรือในงานของ Barbara Andaya 
(2002) เรื่อง Localizing the Universal: Women, Motherhood and the Appeal of Early Theravada 
Buddhism   บทความเรื่อง ของ Chatsumarn Kabilsingh (1999, p.24) Buddhist Texts from a Feminist 
Perspective โดยงานส่วนใหญ่สะท้อนคิดถึงบทบาทของสตรี หรือสิทธ์ิสตรีตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา  
(1) อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีกับการรับรองว่าสามารถบรรลุธรรมได้ในพระพุทธศาสนา (2) การ
ยกกรณีตัวอย่างของผู้หญิงกับการท างานเพื่อพระพุทธศาสนา และที่ส าคัญในงานเหล่านี้สะท้อนว่าสตรีมี
บทบาทในพระพุทธศาสนา และมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุรุษในการท างาน หรือเผยแผ่พระพทุธศาสนา 
เมืองในเรื่องความเป็นปัจเจก สะท้อนให้เห็นว่าสตรีมีบทบาทในพระพุทธศาสนาในอดีต รวมไปถึงมีศักยภาพใน
การบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนาทั้งจะสามารถท างานเพื่อศึกษาธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่าง
ส าคัญยิ่งด้วยเช่นกัน   
  สตรีนัยหนึ่งเป็นเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ก าหนดของพระธรรมวินัย แต่ในเวลาเดียวกับความเป็นเพศสตรี
ก็มีบทบาทและมีความส าคัญในการท างานเพื่อพระพุทธศาสนาและการพัฒนาตนตามหลักธรรมได้ด้วยเช่นกัน 
ดังกรณีในพระพุทธศาสนามีกลุ่มสตรีจ านวนมากบวช และท างาน เพื่อการพัฒนาส่งเสริมกิจการ
พระพุทธศาสนา ดังปรากฏในงานของ ประคอง สิงหนาทนิติรักษ์ (Prakrong Singhanathnitiluk,1973) ใน
งานวิจัยเรื่อง “Role of Mea Chee Thai for Social Development - บทบาทของแม่ชีไทยในการพัฒนา
สั งคม” หรือในงานของโทโมมิ  (Tomomi Ito, 2007) บทความเรื่อง  Dhammamata: Buddhadasa 
Bhikkhu’s Notion of Motherhood in Buddhist Women Practitioners เขียนโดย ที่สะท้อนคิดผ่านงาน
ของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ผู้ เ ขียนตีความว่าความเป็นเพศสตรีมีส่วนส าคัญต่อการเผยแผ่และรักษา
พระพุทธศาสนาด้วย ดังปรากฏให้มีจัดตั้งอาศรม ธรรมาตาของหลวงพ่อพุทธทาส เป็นต้น ดังนั้นเราจึงเห็น
ความเป็นพระพุทธศาสนาผ่านสตรี กับบทบาทการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาดังกรณีแม่ชีศันศนีย์ เสถียร
สุต กับส านักปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถาน กทม. แม่ชีบงกช สิทธิผล ส านักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคล จ.
กาญจนบุรี รวมไปถึงสตรีอย่างฉัตรสุมาล กบิลสิงห์ หรือภิกษุณีธัมมนันทา แห่งวัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.
นครปฐม ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ) ส านักปฏิบัติธรรมสุทธจิตต์ (นิโรธาราม ๒) จ.เชียงใหม ่
เป็นต้น ในบทบาทของสตรีกับความเป็นนักบวช หรือท างานเกี่ยวกับเป็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพศ
สตรีกับสถานะนักบวชได้รับการยอมรับในวงกว้างมากข้ึนในสังคมไทยและนานาชาติ ในส่วนนักบวชจากคน
ข้ามเพศ “พระกะเทย” แม้ในทางพระธรรมวินัย ไม่ได้อนุญาตยอมรับ “รู้ห้ามบวช บวชแล้วก็ให้สึก” ดัง
ปรากฏหลักฐานที่ว่า “ภิกษุท้ังหลาย อนุปสัมบันผู้เป็นบัณเฑาะก์ ไม่พึงให้อุปสมบท ท่ีอุปสมบทแล้ว พึงให้
สึกเสีย”(วิ.ม. [ไทย] 4/109/173-174) แต่ในความเป็นจริงกับปรากฏมีบวชจ านวนมากและได้รับการยอมรับ 
จะมีประเด็นความขัดกันเกิดข้ึนตามแต่ในช่วงเวลา ดังปรากฏในงานของพระมหาสักชาย นะวันรัมย์ 
(Phramaha Suksai Navunrum,2551) ในเรื่อง A critical study of "Pandaka" among some groups of 
current Thai Buddhist monks-การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง "บัณเฑาะก์" ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยใน
ปัจจุบัน ในงานพระระพิน พุทฺธิสาโร (Phra Raphin Buddhisaro,2012) “Transgender in Theravada 
Buddhism : a case study of ordination in Thai societies-บัณเฑาะก์ในคัมภีร์เถรวาท : กรณีศึกษา
ปัญหาการบวชในสังคมไทย” สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการบวชในสังคมไทย หรือในงานพระมหาสมเจต สมจาร ี
(Phramaha Somjet Samajaree (Luangkan),2016)  เรื่ อง “The Queer Achieves the Dhamma in 
Theravada Buddhism-บัณเฑาะก์กับการบรรลุธรรมขั้นสูงในพุทธศาสนาเถรวาท” แต่ก็มีไม่น้อยที่ผู้บวชที่

https://pantip.com/topic/36698918
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เป็นเพศรสในแบบแฝงถูกการสนับสนุนและได้รบัการยอมรบั แต่ประเด็นของชายเพศรสกะเทย ยังเป็นประเดก็
ถกเถียงกันในวงกว้างถึงการยอมรับและโตแย้งกันอยู่ในสังคมไทย  
 ดังนั้นความเป็นเพศ ที่ยกมาเพื่อสะท้อนว่าความเป็นเพศที่ปรากฏในพระพุทธศาสนา และในปัจจุบัน 
ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการเป็นนักบริหาร รวมทั้งในการบริหารแบบสมัยใหม่ที่สตรีได้เข้าไปมีบทบาทมากข้ึนทั้ง
ในแวดวงการเมือง การศาสนาและสังคม และเสะเศรษฐกิจ หากสะท้อนคิดในเชิงการบริหารพระพุทธศาสนา 
หรือสังคมสมัยปัจจุบัน ไม่ได้ส่งเสริมให้ความเป็นเพศเป็นเงื่อนไขในทางการบริหารจัดการ เราจึงเห็นกลุ่มคนที่
มีความเป็นเพศ หรือคนที่มีความหลากหลาทางเพศในแวดวงสาขาวิชาชีพต่าง ๆ    ดังนั้นความเป็นเพศตาม
แนวคิดทางพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่ได้รับการรบัรองว่าเขาเหล่าน้ันไม่ว่าจะเป็นบคุคลจะเปน็เพศใด สถานะใด 
หรืออาชีพ ๆ ใดก็ก็สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถได้  

   
ภาพที่ 1 นรินทร์กลึง และลูกสาวสาระ จงดี ที่บวชเป็นสามเณรี ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ.2471 จนเป็นที่มา

ของค าสั่งของสมเด็จพระสังฆราชห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย (ภาพ : Online, 12 สิงหาคม 2561)  
 
2.พัฒนาการของสตรีเพศกับการบวชในประเทศไทย 

พัฒนาของสตรีกับการบวชในสังคมไทย ปรากฏหลักฐานการบวชในประเทศไทย (1) การบวชเป็นแมชี่ 
นับเป็นพัฒนาการร่วมกับประวัติศาสตร์ของไทย ดังปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของซีมง เดอ ลา ลูแบร์ 
(Simon de La Loubère, 1642 –1729) ราชทูตของฝรั่งเศสในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (King 
Narai, 26 October 1656 – 11 July 1688) กล่าวไว้ว่า "ถึงแม้สยามจะมีนางชีคือสตรีที่ปฏิบัติตามพระวินัย
สิกขาบท (ศีล) เป็นส่วนใหญ่ บางพวกไม่มีส านักของตนต้องอาศัยในวัดของพระภิกษุนั้น ชาวสยามเช่ือว่า
อายุขัยวัยล่วงชราเหล่านั้น (ด้วยปรากฏว่าไม่มีนางชีสาว ๆ เลย) นั้นแลเป็นเครื่องประกันเพียงพอของการ
ส ารวมอินทรีย์อันบริสุทธ์ิ" และในจดหมายเหตุของเองเงิลแบร์ท เคมพ์เฟอร์ (Engelbert Kaempfer, 1651 –
1716) แพทย์ชาวเยอรมันที่อยู่ช่วงต้นรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (King Phetracha, 1688–1703) ได้อธิบาย
ไว้ว่า "สตรีชาวสยามรักเสรีภาพมากเกินไปกว่าที่จะยอมมอบตนให้อยู่ในส านักนางชีของเรา นางจะไปบ าเพ็ญ
เพียรก็ต่อเมื่อล่วงเข้าวัยชรา ที่เบื่อโลกียวิสัยแล้วเท่าน้ัน และน้อยรายที่จะลาออกจากส านักมา ประการหนึ่ง
โดยที่นางต้องติดตามพระสงฆ์องค์เจ้าเสมอ จึงได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ในสตรีที่จะบวชเป็นชีก็ต่อเมื่ออายุล่วง 
50 ปีไปแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันข้อครหา นางต้องโกนศีรษะ โกนค้ิว เหมือนอย่างภิกษุ และนุ่งขาวห่มขาว สี
ขาวนั้นเป็นสีสุภาพของชนชาวสยาม ใช้ในโอกาสไว้ทุกข์และคราวมีพิธีงานส าคัญ พวกนางมิได้อยู่ในคณะ



สิทธิทางเพศกับการบวชในสังคมไทยตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท  หน้า 5 
 

อาราม นางจากครอบครัวมาอยู่รวมกันหมู่ละ 3-4 คนในที่ใกล้วัด ได้ถือก าหนดวินัยข้อปฏิบัติเอาตามภิกษุที่
สวดมนต์ท าวัตรและเจริญภาวนานาน ๆ ในโบสถ์ หน้าที่ส่วนใหญ่ของนางคือปรนนิบัติพระสงฆ์ การจัดจังหัน
ถวาย และช่วยเหลือในกิจการอืน่ ๆ  ด้วยการอวยทานอยู่เนืองนิจ" หลักฐานของแม่ชีปรากฏอย่างนั้นแต่ในเวลา
เดียวกันพัฒนาการของแม่ชีก็อยู่คู่กับประเทศไทยมาจนกระทั่งปัจจุบัน  (2) บวชสามเณรีครั้งแรกในประเทศ
ไทย เกิดจากการที่ นรินทร์ ภาษิต (กลึง) ได้จัดตั้ง ‘พุทธบริษัทสมาคม’ เป็นองค์กรพุทธองค์กรแรกที่
ด าเนินงานโดยคฤหัสถ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแผ่พุทธธรรม ปฏิรูปพุทธศาสนา ปราศจากความงมงายให้เข้าถึง
แก่น มีการออกวารสารธรรมะ 2 เล่มคือ สารธรรม และโลกกับธรรม และได้ให้ลูกสาวสองคน “สาละ-จงด”ี 
บวชเป็นสามเณรี ในช่วง พ.ศ.2471  แม้ภายหลังจะเป็นประเด็นถูกจับและเป็นที่มาของประกาศของสมเด็จ
พระสังฆราชเรื่องห้ามบวชภิกษุณี และสามเณรีในประเทศไทย และประกาศนั้นก็ถูกใช้จนกระทั่งปัจจุบัน แต่
อีกนัยหนึ่งก็นับเป็นพัฒนาการของสตรีกับการบวชในสังคมไทยและส่งผลเป็นต้นแบบในสมัยต่อมาด้วยเช่นกัน  
(3) บวชมหายาน ดังกรณีปรากฏข้อมูลของ Voramai Kabilsingh  ผู้ เป็นแม่ของฉัตรสุมาล กบิลสิงห์  
(Dhammananda Bhikkhuni)  ที่ บ วช เป็นภิก ษุณี ในแบบมหายาน และตั้ ง วัตรทรงธรรมกัลยาณี 
( Songdhammakalyani Monastery) จ.นครปฐม ที่นับเป็นปรากฏการณ์ร่วมของสังคมไทยแม้จะไม่เติบโต
ขยายตัวในวงกว้างแต่ก็นับได้ถึงความเป็นสตรีเพศกับการบวชในสังคมไทยและส่งต่อไปสู่รุ่นของการบวช
ภิกษุณีแบบเถรวาทในช่วงสมัยต่อมา  (4) บวชภิกษุณีตามแบบศรีลังกา ของ Dhammananda Bhikkhuni ที่
ศึกษาวิจัยในฐานะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และน าพาตนเองไปบวชเป็นภิกษุณีในล าดับต่อมา  ดัง
ปรากฏในงานของมนตรี สืบด้วง (Montri Suebduang,2010 : 211-243) ในเรื่อง “ผู้หญิงกับพระพทุธศาสนา
เถรวาทในประเทศไทย-Women in Theravad Buddhism in Thailand” ที่สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดของนัก
สตรีนิยมในสังคมไทยเห็นว่า เพราะการขาดสถาบันภิกษุณีสงฆ์จึงท าให้เกิดปัญหาการขาดผู้น าทางจิตวิญญาณ 
ไม่มีต้นแบบของผู้หญิงอันเป็นที่เคารพทางศาสนาน าไปสู่ปญัหาอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผู้หญิงขาดที่พึ่งในยาม
ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมส าหรับผู้หญิง รวมถึงหลักธรรมค าสอนที่เกี่ยวกับ
ผู้หญิงมีผู้สอนเป็นพระภิกษุเพียงด้านเดียว เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ กลุ่มสตรีนิยมจึงเสนอว่าควรที่ สังคมไทยจะ
ยอมให้มีการบวชภิกษุณีข้ึนมา แต่เรื่องการบวชภิกษุณีในสังคมไทยนั้นถูกคัดค้านจากนักวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย เพราะยังติดขัดในเรื่องไม่มีปวัตตินี ที่จะเป็นผู้บวชให้ในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก่อน 
ตามหลักพระวินัยในนิกายเถรวาท ถ้าจะบวชภิกษุณีในยุคนี้ ก็ต้องยอมผิดวินัย จึงยังไม่มีใครกล้าที่จะออกมา
อนุญาตให้บวชได้ แต่อีกนัยหนึ่งกลุ่มภิกษุณีจากศรีลังกาที่น าโดยฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงฆ์ก็ริเริ่มน า และท า
จนกระทั่งมีผลให้จ านวนภิกษุณีสงฆ์ในแบบศรีลังกามีจ านวนเพิ่มข้ึนมากดังปรากฏในปัจจุบัน  (5) พัฒนาการ
และแนวทางการต่อสู้ ของไพรินทร์ กะทิพรมราช (Pairin Katipommarat,2012 : 46-59) ในงานวิจัยเรื่อง 
“การเข้าใจพุทธท านายเรื่อง "พรหมจรรย์ไม่ตั้ งอยู่นาน" กับปัญหาการบวชภิกษุณีในสังคมไทย -
Understanding the Buddha’s Prophecy regarding “Brahmacarya will not last long” and the 
Problem of Bhikkhuni Ordination in Thai Society”  ในเบื้องต้นบทความได้แสดงให้เห็นลักษณะและ
ข้อบกพร่องของการน าพุทธท านายเรื่อง "พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน" ซึ่งเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระ
ไตรปิฏก มาใช้เป็นข้ออ้างหนึ่งในการถกเถียงปัญหาการบวชภิกษุณีในสังคมไทย ของทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ
การบวชภิกษุณีซึ่งเช่ือว่าพุทธท านายนี้เป็นพุทธพจน์แท้ และฝ่ายที่เห็นด้วยกับการบวชภิกษุณีที่พยายาม
ปฏิเสธว่าพุทธท านายน้ีไม่ใช่พุทธพจน์แท้ ต่อจากนั้นผู้เขียนจะได้เสนอแนวทางการเข้าใจพุทธท านายดังกล่าวนี้
เสียใหม่ ภายใต้การเข้าใจอย่างใหม่นี้ พุทธท านายจะด ารงอยู่ในฐานะค าเตือน ดังนั้น ถึงแม้ยอมรับว่าข้อความ
พุทธท านายนี้เป็นพุทธพจน์แท้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการบวชภิกษุณีก็จะไม่สามารถน าพุทธท านายนี้ไปใช้เป็น
ข้ออ้างเพื่อไม่ ให้มีการบวชภิกษุณีได้อีกต่อไป  หรือในงานของ กุลวีร์  ประภาพรพิพัฒน์ (Kulavee 

https://en.wikipedia.org/wiki/Voramai_Kabilsingh
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhammananda_Bhikkhuni
https://en.wikipedia.org/wiki/Songdhammakalyani_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhammananda_Bhikkhuni
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Praphapornpipat,2548) ในเรื่อง “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลังกาสู่ไทย”  รวมทั้งการที่แม่ชี
กฤษณา รักษาโฉม (Maechee Kritsana Raksachom, 2560 : 189-194) น ามาเขียนถึงในบทวิจารณ์หนังสือ 
เรื่อง “การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท:จากศรีลงักาสู่ไทย” อีกครั้งหนึ่งสะท้อนคิดเกีย่วกับบาทของสตรีกบัการ
บวชและการต่อสู้ในประเทศไทย นัยหนึ่งเป็นการศึกษาพัฒนาการอีกนัยหนึ่งเป็นการทวนย้อนต่อบทบาทที่
เกิดข้ึนของสตรีกับการด าเนินชีวิตในแบบนักบวช แม้ผลจะไม่เกิดข้ึนเป็นเชิงประจักษ์เสียทีเดียวแต่ก็ได้สะท้อน
ให้เห็นว่าทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยก้าวย่างอย่างไร ?  

ดังนั้นความเป็นเพศโดยเฉพาะกรณีเพศหญิงในประเทศไทย นับว่ามีพัฒนาการและการก้าวย่างในแต่
ละช่วงเวลาที่สะท้อนให้เห็นว่าอย่างไรเสียความเป็นสตรีเพศ ความเป็นเพศนักบวชทั้งแม่ชี ภิกษุณีในฝ่าย
มหายาน และเถรวาทล้วนยังต้องการเวลาและการยอมรับทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจกชนในเรื่องการยอมรบั 
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและให้การสนับสนุนในองค์รวมอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันต่อไป  

  
ภาพที่ 2  สิทธ์ิของสตรีไทยกับการบวชในสังคมไทย อาทิ การบวชเป็นแม่ชี เป็นภิกษุณี ที่มีสายของการบวชมาจากประเทศศรีลังกา ที่วัตรทรง

ธรรมกัลยาณี จ.นครฐปม ดังปรากฏในปัจจุบัน    (ภาพ : Online, 27 สิงหาคม 2561) 
 
3.สิทธิทางเพศของกลุ่มเพศวิถีอ่ืนในการบวช  
 กลุ่มกะเทยกับการบวช (1) พระสังฆราชกะเทย จากหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
ร.2 เขียนไว้เกี่ยวกับ พระสังฆราชวัดมหาธาตุมีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับลูกศิษย์หนุ่ม ในการสัมผัสจับต้อง ลูบ
คล าอวัยวะเพศ ได้ถูกถอดจากสมณศักดิ์และเนรเทศให้ออกไปจากวัดมหาธาตุ อีกเหตุการณ์ในสังคมไทยใน
อดีต (2) ประเด็นของการล้อมปราบกลุ่มกะเทยบวชในสังคมไทยในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดข้ึนในทางสื่อมวลชน
เป็นปรากฏการณ์ในองค์รวมของสังคมไทย ดังปรากฏในงานวิจัยของ Phra Raphin Buddhisaro (2012) และ
ในงานของ Phra Maha Suksai Navunrum (2551) เป็นต้น  (3) เพศกะเทยกับการถูกกีดกันด้วยหลักการ 
แต่ก็ยังเป็นประเด็นโต้แย้งกันอยู่ก็ตาม ซึ่งในสังคมไทยกรณีของการบวชกลุ่มเพศทางเลือก ในหลักการและเชิง
สังคมยังไม่ได้รับการยอมรบั และในเวลาเดียวกันแนวคิดในพระธรรมวินัยก็ยังไม่ได้ยอมรับ ดังปรากฏในงานอนั
เป็นภาพตัวแทน “It Gets Better: Transgenderism/Transsexualism and “Thai Theravada Buddhist 
Beliefs” in Thai Cinema- ไม่ได้ขอให้มารัก : กะเทยกับความเช่ือพุทธเถรวาทในภาพยนต์ไทย” ของอาทิตย์ 
พงษ์พานิช  (Atit Pongpanit,2013 : 111-142) หรือยอมรับให้กับกลุ่มเพศทางเลือกชาย บวชเป็นพระภิกษุ
แต่อย่างใด แนวคิดในเรื่องรสนิยมทางเพศกับความช่ืนชอบทางเพศยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
เหตุผลในเรื่องความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึนก็ยังไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด 
ในเชิงสังคมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ดังมีงานเขียนของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (Narupon 
Duangwises,2016 ,pp.3-25 )  เ รื่ อ ง  “Sex and Masculinity in Buddhism and the Control of Sex 
among Monks, Novices and Pandaka” ที่เสนอแนวคิดในบทความเสริมแนวคิดนี้อีกว่า “ความเข้าใจวิธี
คิดเรื่องเพศและความเป็นชายที่ต่างกันในนิกายต่างๆ ของพุทธศาสนา ซึ่งมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมทาง
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เพศและเรือนร่างความเป็นชายของภิกษุสามเณร และบัณเฑาะก ์โดยจะน ากระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์แบบฟโูกต์
มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงตรรกะและฐานความคิดเรื่องเพศที่สถาบันสงฆ์และราชการไทยน าไปจัดระเบียบและ
ควบคุมเพศ กามารมณ์ และความเป็นชายของนักบวชในพุทธศาสนา ซึ่งท าให้เกิดการผลติซ ้ามายาคติและอคติ
ต่อพฤติกรรมชายรักชายและสภาวะข้ามเพศ” ในกระบวนการย้อนแย้งนี้นัยหนึ่งเป็นการตีความและถูกกระท า
ซ้ าผ่านชุดความเช่ือที่มาพร้อมกับโลกทัศน์ทางศาสนา ซึ่งยังเป็นประเด็นถกเถียงกันต่อไป 

ล่าสุดเกิดข้ึนว่าด้วยความเป็นเพศในช่วงเดือนมิถุนายน 2018 กรณีพระวิสุทธิศาสนวิเทศ (กวีศิลป์ วิ
สุทธิกุสโล) หรือเจ้าคุณปิง ที่ถูกกล่าวว่ามีภาพลับเกี่ยวความสัมพันธ์กับผู้ชายนัยหนึ่ง เป็นความผิดตามพระ
ธรรมวินัย เป็นการกล่าวหาด้วยเพศปฏิบัติในแบบ “กะเทย” ซึ่งเป็นข้อที่ถูกล่าวหา ดังปรากฏเป็นภาพข่าวทาง
สถานนีโทรทัศน์ Thai PBS ว่า 'ปิง'อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯส่อโดนดาบสอง'ค้ามนุษย์' (Thai PBS 
Online,June 06, 2018) และในภาพข่าวให้ข้อมูลว่า “ตร.ล่าตัวหนุ่มคู่ขา "เจ้าคุณปิง" ถ้าต่่ากว่า 18 ฟันค้า
มนุษย์-หาท่ีมาภาพร่วมเพศ” นัยยะของความเป็นเพศ และการแสดงออกทางเพศเป็นเงื่อนไข ที่ท าให้เจ้าคุณ
ปิงถูกกล่าวหาต่อความเป็นเพศและให้สึกไปในที่สุด นัยหนึ่งความเป็นเพศรส จะถูกยอมรับในเพศสถานะ 
“ภิกษุ” ตราบเท่าที่ยังไม่ได้กระท าความผิดต่อพระธรรมวินัยและความเป็น “กะเทย” ซ่อนทับไม่ชัดเจนและ
ถูกยอมรับกลาย ๆ  ในความหมายน้ีก็คือสังคมจะไม่ยอมรับต่อการบวช ตราบเท่าที่คุณไม่ได้แสดงออก หรือมี
พฤติกรรมที่ผิดไปจากพระธรรมวินัย  

ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับเพศชายที่มีพฤติกรรมหลากหลายต่อการบวช ในเชิงสังคมประหนึ่งยอมรบักลาย 
ๆ ตราบเท่าที่เขาเหลาน้ันยังไม่ท าผดิพระธรรมวินัย หรือเกินเลยไปกว่าสมณสารูป ดังกรณีที่ปรากฏในพระแจส๊ 
และพระจอร์จ (George) ที่สังคมให้การยอมรับ แต่ในกรณีของสมเด็จพระพนรัตน์ (อาจ) หรือกรณีล่าสุดเจ้าคุณ
ปิง ที่แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีพฤติกรรมความหลากหลายทางเพศ และถูกจับสึกด้วยหลักฐานว่ากระท า
ความผิดทางเพศอันเป็นไปตามเกณฑ์ของพระธรรมวินัย ซึ่งพิจารณาในองค์รวมความเป็นเพศยังคลุมเคลือตาม
หลักการของพระธรรมวินัย ประหนึ่งแอบ หรือกดทับไว้ ในส่วนการจัดการเชิงระบบยังไม่เกิดข้ึนแม้จะมีการ
ตีความว่าสามารถกระท าได้หากไม่ได้ใช้เกณฑ์ตามพระธรรมวินัยด้วยการไปตั้ง “วงศ์” อื่น ที่นอกเหนือจาก
ภิกษุวงศ์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อสิทธิทางเพศต่อกลุ่มชายหลากหลาย ในการบวชของกลุ่ม “กะเทย” ในสังคมไทย  

 
 ภาพที่ 3  ภาพการบวชของกลุ่ม “กะเทย” ที่ปรากฏภาพข่าวในสังคมไทย กรณีการบวชของพระแจ๊ส  อดีต Miss Tiffany   กับพระจอร์จ  กับ
แนวคิดที่ว่า “กะเทยก็สามารถเป็นพระที่ดีได้” ที่ยังคงบวชปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจนกระทั่งปัจจุบัน (ภาพ : Online : 25 ตุลาคม 2561)     
 
4.พัฒนาการ แนวโน้มและทางออกว่าด้วยสิทธิทางเพศ (วิถี) ต่อการบวชในสังคมไทย  
 การเรียกร้องของนรินทร์กลึง  กับการบวชภิกษุณี สามเณรีเพื่อเติมเต็มพุทธบริษัท 4 ในสมัยรัชกาลที่ 
6 (Sukdina Chatkul Na Ayutthaya,2535) การบวชภิกษุในแนบมหายาน และเถรวาทแบบศรีลังกาของ 
“ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์” หรือ ภิกษุณีธรรมนันทา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวและสถิติที่เพิ่มข้ึนของชุมชนนักบวช
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สตรี   พัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเพศที่เริ่มโดยนรินทร์ กลึง ได้ส่งผลเป็นการพัฒนาการที่เป็นไป
ในทางสร้างสรรค์และยอมรับกลาย ๆ ต่อพื้นที่ของผู้หญิง หรือความเป็นเพศต่อการบวช เป็นนักบวชหรือ
ชุมชนทางศาสนาของสตรีในประเทศไทย    
 ในส่วนของกลุ่มแม่ชี ถึงจะไม่ได้ถูกปฏิเสธโดยตรง แต่ด้วยค่านิยมของความเป็นผู้หญิง และรูปแบบ
ความเช่ือเกี่ยวกับการบวชของสตรีในเพศนักบวชที่เรียกแม่ชี ก็ยังเป็นไปอย่างจ ากัดแม่จะมีจ านวนไม่มากนัก
ด้วยเหตุผลในเรื่องค่านิยมว่าสตรีบวชจะมลีักณะอกหัก ตกงาน หรือถูกทอดทิ้งในสังคม ท าให้ค่านิยมของความ
เป็นชีจึงเนื่องด้วยทัศนคติและค่านิยม แม้จะมีการจัดต้ังสถาบันแม่ชีไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนการของนักบวช
หญิงในเพศแม่ชี ทั้งมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาที่เรียกว่า ที่เรียกว่า “มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย” ดังปรากฏใน
งานที่มีผู้ ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาส าหรับแม่ ชี ของ วิเ ชียร พันธ์เครือบุตร  (Vichien 
Punkruebutr,2013) เรื่อง “The Educational Management Scheme of Buddhist Higher Education 
for Nuns : A Case Study in Mahapachabodee Theree Collage, Nakhon Ratchasima” แต่ก็ยังอยู่
ในแวดวงจ ากัด ซึ่งแนวคิดของการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนการของสตรีเพศให้มีสิทธิทางเพศกับศาสนา
รวมทั้งจะเป็นพลังในการส่งเสริมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ตาม 
 ในส่วนของกลุ่มภิกษุณีหากนับพัฒนาการก็ถือว่ามีความเจริญเติบโตและขยายตัวในวงกว้าง  ด้วย
จ านวนสถิติของภิกษุณีที่เพิ่มข้ึนจ านวนสาขาที่ขยายตัวในวงกว้าง รวมไปถึงมีมีการยอมรับในเชิงสังคมมากข้ึน
ในพื้นที่ของศาสนาและศาสนิกรอบชุมชนวัดในการแสดงออก เช่น การใส่บาตร การเข้าร่วมของกลุ่มชาวพุทธ
ที่ไม่ได้จ าแนกทั้งวัดของภิกษุณี และชาวพุทธ  ดังปรากฏในงานของ พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (Phrakru 
Kalayaniphat,2557) “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพบทบาทและสิทธิของสตรี ในสมัยพุทธกาลกับ
สังคมไทย-A Comparative study of Status, Role and Right of Women in Buddha’s life time and 
the Present” ที่ผลการศึกษาให้ข้อมูลว่า “...สิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน มีความเท่าเทียมกันในทางสังคม 
ตามมาตรา 30 ของฉบับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550...ส่วนสิทธิการบวชเป็นภิกษุณี 
ในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของสังคมไทยนั้น ได้ขาดช่วงไปนานแล้ว จึงมีทัศนะต่อการบวชของสตรีใน
สังคมไทยว่า สตรีเมื่ออยู่ใกล้บุรุษ (ภิกษุ) ย่อมมีเหตุไม่เหมาะสมเกิดข้ึนได้ ด้วยเหตุนี้ สตรีจึงอยู่ในฐานะเป็น
อุบาสิกา เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา...” ดังนั้นแนวคิดที่ส าคัญส าหรับสิทธิของสตรีต่อการบวชใน
สังคมไทยยังให้ความส าคัญและช้ีให้เห็นความส าคัญของความเป็นเพศในการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและในภาพรวมได้ด้วยเช่นกัน  
 แนวโน้มของการบวชของสตรีเพศ และกลุ่มเพศวิถีอื่น  ๆ ที่ใช้เพศในการแสดงออกต่อความเป็นเพศ
ในประเทศไทย ก าลังถูกขับเคลื่อนพรอ้มมพีัฒนาการอย่างต่อเนื่อง (1) การด าเนินด้วยความเช่ือและพัฒนาการ
ที่ยังต่อเนื่องและด าเนินต่อไป หมายถึง กลุ่มศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากรณีภิกษุณี แม่ชี ที่ยังยืนยันในเรื่อง
หลักการแนวปฏิบัติ หรืออุดมคติทางพระพุทธศาสนา จะต้องเป็นกรอบในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายเชิง
อุดมคติในทางศาสนาและกลไกทางศาสนาให้เปน็เครือ่งมอืร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนรว่มกัน (2) ชุมชน
แห่งความเข้มแข็งว่าด้วยความเป็นเพศ มีการเสนอชุมชนแห่งความเป็นเพศภายใต้เพศภาวะแห่งความเป็น
ชุมชนนักบวช ที่เรียกว่าเพศสมณะ หรือเพศนักบวช รวมทั้งใช้ความเป็นเพศเพศหญิง หรือเพศภาวะในการ
สร้างสัญญะทางสังคมในการยอมรับ และส่งเสริมการยอมรับให้เกิดการปฏิบัติเรียนรู้พระพุทธศาสนาร่วมกัน 
ดังกรณีชุมชนแม่ชี ชุดขาวกรณีของเสถียรธรรมสถานชุมชนแห่งการปฏิบัติธรรมเพือ่การเรียนรูพ้ระพทุธศาสนา 
รวมไปถึงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเพศภิกษุณีกรณีของวัตรทรงธรรมกัลยาณี ที่ก า ลังขับเคลื่อนและ
ด าเนินไปอยู่ในสังคมไทย (3) กรณีหลักการและการตีความเพื่อยอมรับความหลากหลาย  สมเด็จพุทธโฆษา
จารย์ได้เสนอและตีความประเด็นน้ีไว้ว่า “จัดตั้งชุมชนนักบวชในเพศสถานะ” ทั้งในส่วนสตรีเพศ กรณีแม่ชี 
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และหรือภิกษุณี และชุมชนนักบวชความหลากหลายทางเพศ เพียงแต่ท่านเสนอว่าจะให้พระไทยยอมรับด้วย
เกณฑ์ตามพระธรรมวินัย “เถรวาท” ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่กรณีจะปฏิบัติตนให้เกิดการยอมรับในเชิงสังคม
ภายใต้วัตรปฏิบัติของตนเองย่อมกระท าได้ กระทั่งสังคมยอมรับย่อมเป็นไปได้  สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอทางออกในประเด็นของการบวช โดยให้ยึดพระธรรมวินัย  ไม่ได้ห้ามแต่กฏมีเงื่อนไขใน
แบบตามพระธรรมวินัย แต่มิใช่มาให้คณะสงฆ์มารับรองย่อมผิดเจตนารมณ์ของพระธรรมวินัย หรือมีความ
พยายามเสนอให้มีการรับรองด้วยกฎหมายผ่านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กรณีให้รับรอง โดยกฎหมายภายใต้
แนวคิด “คณะสงฆ์อื่น” หมายถึงภิกษุณีสงฆ์ หรือการพยายามเสนอร่าง พ.ร.บ.แม่ชี ที่มีนัยยะของการส่งเสรมิ
ยกย่องแม่ชีให้มีศักดิ์และสิทธ์ิตามกฎหมาย หรือการพยายามสร้างค าอธิบายใหมต่่อประเด็นความเป็นเพศ ของ
กลุ่มหลากหลายทางเพศต่อสิทธ์ิของการบวชและพื้นที่ทางศาสนา ซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงในความเป็นหลักการ
และแนวปฏิบัติที่จะพึงเกิดข้ึนในอนาคตด้วยเช่นกัน แต่ทั้งหมดเป็ฯพัฒนาการที่นัยหนึ่งให้ย้อนกลับไปหา
หลักการดั้งเดิม อีกนัยหนึ่งก็พัฒนาการที่มีเป้าหมายเพื่อการยอมรับ หรือให้เกิดการยอมรับในเชิงสิทธ์ิทาง
สังคม กฎหมายและสิทธ์ิแห่งความเป็นพลเมืองทางศาสนาที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ที่เป็น
กลไกของการพัฒนาร่วมกันและอยู่กับสภาพความเป็นจริงในเชิงศาสนาและสังคมที่จะส่งเสริมให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนทางศาสนาและชุมชนแห่งสังฆะได้อย่างแท้จริง  
 
5.สรุป  
   แนวคิดเรื่องความเป็นเพศยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสังคมด้วยเหตุผลว่า หลักการอันเป็น
แนวคิดดั้งเดิม ยังคงเป็นปราการต่อความเป็นเพศ ทั้งกลุ่มสตรีเพศต่อการบวชในประเทศไทย แนวคิดเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศกับสถานะของความเป็นภิกษุ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวหลักการทางพระพุทธศาสนามี
ความชัดเจนในแนวปฏิบัติ ภาพสะท้อนเหล่านี้ยังคงเป็นปราการและการตั้งค าถามร่วมกันระหว่างสมาชิกใน
สังคม ที่นัยหนึ่งจะต้องหาทางออกร่วมกันต่อแนวปฏิบัติตามหลักการ และอีกนัยหนึ่งเป็นการสะท้อนกลไกการ
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การแสดงออกร่วมและการด าเนินการ่วมท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจนกระทั่ง
กลายเป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาที่ท าให้สง่เสรมิการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติ ส่งเสรมิ
การพัฒนาพระพุทธศาสนาภายใต้การยอมรับความหลากหลาย แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนความเปน็
กลไกร่วม ความเป็นเอกลักษณ์และทักษะของการใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้เอกภาพและความแตกต่างระหว่าง
สมาชิกในสังคมท าให้เกิดการยอมรับและการไม่ยอมรับทั้งในส่วนหลักการและแนวปฏิบัติที่จะเกิดข้ึนระหว่าง
กันและกันท าให้เป็นผลิตผลร่วมท าให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้พัฒนาการของพระพุทธศาสนาและสังคมผ่านการ
เป็นเพศ ความเป็นเพศท าให้เกิดการพัฒนากระบวนการและทักษะท าให้เกิดการปรับตัวภายใต้ความแตกต่าง
หลากหลาย ที่เน้นการส่งเสริมการอยู่รว่มกันเน้นกระบวนการของการพัฒนาอย่างเหมาะสม และท าให้เกิดการ
เรียนรู้ภายใต้กลไกร่วมของการพัฒนาการทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน 
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