
หน้า 1 
 

ทัศนะของนิสิตอาเซียนพุทธต่อสถานะภาพของกลุ่ม “เพศวิถีในศาสนา”  
กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีสถาบันการศึกษาสงฆ์   

Views of  Buddhist Asean Student to Group of “Gender in Religious”  
Case Studies on Thai Buddhist University  

มัลลิกา ภูมะธน I Mallika Phumathon 1 
ดิเรก ด้วงลอย I Direk Duangloy 2 

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร I Phrapalad Raphin Buddhisaro 
Email : Raphind@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งศึกษาทัศนะของนิสิตอาเซียนต่อสถานภาพของกลุ่ มเพศวิถีในศาสนา ใช้วิธีวิทยา
การศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า นิสิตใน
ประเทศพุทธศาสนาเถรวาทอาเซียนสว่นใหญ่สะท้อนคิดให้ย้อนกลบัไปหาหลกัการตามพระธรรมวินัย  อันหลัก
ปฏิบัติของพุทธศาสนาเถรวาทในกลุ่มอาเซียน ส่วนการยอมรับในเชิงสังคมเปน็เรือ่งเชิงปัจเจกเฉพาะของแต่ละ
ประเทศ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา แต่ทัศนะของนิสิตพม่าจะ
สะท้อนวิถีที่เข้มข้นว่าควรยึดและให้สึกออกไป โดยถือเกณฑ์เชิงสังคมในประเทศพม่าว่าควรมีการจัดการอย่าง
เด็ดขาด ส่วนเวียดนาม ลาว เขมร เวียดนาม อาจมีท่าที่อาจมองไปถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องส่วนตัว แต่
เมื่อถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและไม่พึงใจต่อการที่กลุ่มบุคคลเพศวิถีในศาสนามีอยู่ หรือถูกอนุญาตให้มีใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์  
ค าส าคัญ : เพศวิถีในศาสนา,มหาวิทยาลัยสงฆ์,นิสิตอาเซียน  
 
Abstract  
 This article aims to study the views of ASEAN students on the status of sexuality 
groups in religion. Using quality education methods Use studies from research papers, 
interviews and participatory observations. The study indicated that Most of the students in 
ASEAN Theravada Buddhism reflect the idea of going back to the principles of the discipline. 
Which is the frame of being a monk, novice As for social acceptance, it is an individualistic 
subject of each country. As long as it does not damage Or the impact on Buddhism But in 
Myanmar students will reflect the intensive way that should be seized and worn away. By 
holding the criteria that in Burma, if there is a definite deal, Vietnam, Laos, Cambodia, 
Vietnam may have a position that may look to privacy issues Is a personal matter But when 
asked most, disagreement and displeasure towards the group of people of sexuality in 
religion Or being allowed to be in a Buddhist university 
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 พระเณร กะเทย เป็นเรื่องที่ถูกยกเป็นประเด็นทางศาสนา และสังคมในหลาย ๆ ครั้งและสิ่งที่เกิดข้ึน 
ได้กลายเป็นปัญหา ที่สะท้อนสภาพสังคมในหลายครั้งต่างกรรม ต่างเวลากัน เมื่อถูกถามว่ามีบทความในแนว 
“ศาสนากับเพศในเชิงพ้ืนท่ี” จึงเป็นที่มาของการเขียนบทความแนว “เพศวิถีกับ”ศาสนาอีกครั้ง เพื่อเป็นการ
สะท้อนคิดและแสวงหาปรากฏการณ์เชิงสังคม กับศาสนาว่าจะมีอะไรเป็นปัญหา หรือมีอะไรที่เป็นเงื่อนไข
ร่วมกัน เพื่อหาบทสรุปหรือแนวทางหรือทางออกร่วมกันในสภาพประเด็นดังกล่าว ด้วยค าว่าเพศกับศาสนา
เป็นของต้องห้าม ไม่ว่าจะพุทธ คริสต์ อิสลาม ล้วนใช้ฐานคิดความเป็นเพศเข้ามาก าหนดเป็นจริยธรรม หรือ
เป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมภายในอีกแนวทางหนึ่ง ในงานวิจัยหรือบทศึกษาที่ปรากฏในสังคมไทย 
มักศึกษาใน 2 ประเด็น คือส่งเสริมให้ยึดแนวปฏิบัติที่จะรักษาหลักการ ตามแนวปฏิบัติดั้งเดิม รวมถึงหาแนว
ปฏิบัติหรือทางออกอื่นที่ชัดเจน กับประเด็นศึกษาที่พยายามเสนอทางออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการยอมรับต่อ
กลุ่มเพศกับพื้นที่ทางศาสนา อาจมีแนวคิดตีความ หรือการให้ค าอธิบายในแบบตีโต้ หรือสร้างค าอธิบายใหมต่อ่
เกณฑ์หรือวิธีการปฏิบัติทวนย้อนกลับมาหาหลักการดั้งเดิมก็มี แม้จะมีประเด็นข้อโต้แย้งอยู่ก็ตามแต่ในทาง
ปฏิบัติ ยังมีการยอม หรือสมยอมกลาย ๆ  ให้เกิดมี นัยหนึ่งกับว่ายอมรับให้มีจนกระทั่งเปน็เรือ่งปกติ ดังนั้นเมื่อ
มสีมาชิกอื่น ๆ มาอยู่ร่วมกับชุมชนเดียวกัน มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วย เมื่อไม่เห็นด้วย จะท าอย่างไร หรือจะมี
แนวทางอย่างไร  ซึ่งยังเป็นความคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ ข้อสรุปกรณีแนวปฏิบัติในประเทศไทย โดยหลักยังคง
ยึดเกณฑ์ตามพระธรรมวินัยหลักการดั้งเดิม แต่การปฏิบัติก็ยังอนุโลม หรือผ่อนตามกระแสสังคม ประหนึ่ง
ยอมรับกลาย ๆ ตราบเท่าที่ยังไม่เป็นปัญหา  
 ดังนั้นในการเขียนบทศึกษาน้ีจึงประสงค์ศึกษาถึงทัศนะจากการพบเห็น อยู่ร่วม ของนิสิตมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ที่พบเห็นร่วมเรียนในสถานะนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยสืบใช้ตามเกณฑ์ของพระธรรมวินัยที่ปรากฏใช้ใน
ประเทศของของตนเอง รวมทั้งเกณฑ์ทางสังคมต่อการยอมรับ และทัศนคติส่วนตัว ต่อการพบเห็นที่มีอยู่อัน
เป็นแนวปฏิบัติ ที่ปรากฏด้วยตาเนื้อ พบเห็น ไปสู่การยอมรับ หรือโต้แย้งกลาย ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งในการศึกษา
จะได้สะท้อนคิดผ่านการเล่าเรื่องสะท้อนมุมมอง ในความเป็นเพศสภาพอันเป็นเพศรส หรือเพศสถานะของ
ความเป็น “บรรพชิต” นักบวช รวมถึงทัศนคติในเชิงสังคมต่อความเป็นเพศสภาพ หรือเพศทางเลือกใน
พระพุทธศาสนาจากพระภิกษุสามเณรประเทศเถรวาทอาเซียนมีทัศนคติหรือความคิดเห็นอย่างไร ? ซึ่งจะได้
ท าการศึกษาและอธิบายต่อไป   

 
ภาพ 1 ภาพสะท้อนความเป็นเพศ ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ผ่านการอยู่ร่วม ศึกษาร่วม และใช้ชีวิตร่วมอยู่อาศัย 

 (ภาพออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2562) 
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งานศึกษาเกี่ยวกับ เพศในพุทธศาสนากับ“เพศวิถ”ี    
 ในมิตคิวามเป็น “เพศรส” กะเทย บัณเฑาะก์ เกย์ กับความจริงที่เกี่ยวกับ “เพศ” สถานะ หรือเพศใน
อุดมคติ “นักบวช-บรรพชิต” พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ยังเป็นพื้นที่สงวนไว้ในเชิงมิติทางหลักการและ
สังคม แต่ก็มีงานศึกษาไว้จ านวนมากโดยเฉพาะในประเด็นในความเป็นเพศในศาสนา โดยเฉพาะในงานที่
เกี่ยวกับศาสนากับพื้นที่ของการบวช รวมทั้งด ารงสถานะของการอยู่ภายใต้ “เพศ” ของ “กะเทย” ผสมรวม
กับความเป็นเพศนักบวช ที่นัยหนึ่งยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ โดยเมื่อส ารวจจะพบงานดังกล่าวในหลายมิติ 
ที่น ามาน าเสนอเทียบเคียงให้เห็นพัฒนาการของการศึกษางานด้านเพศวิถีศึกษากับประเด็นร่วมทางศาสนาได้ 
คือ  
 ๑.งานวิจัยท่ีสะท้อนคิดในเชิงหลักการของความเป็นเพศต่อการบวช อันหมายถึงการใช้เกณฑ์ใน
เรื่องพระธรรมวินัยเป็นกรอบปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ หรือสร้าเกณฑ์ในการปฏิบัติให้ชัดเจน ดังปรากฏใน
งานวิจัยของ พระมหาสักชาย (กนฺตสีโล) นะวันรัมย์ (2551) เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” 
ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน” โดยเสนอแนวคิดข้อค้นพบว่า ว่าพฤติกรรมข้ามเพศของสามเณร 
คือ “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” หมายถึง ร่างกาย เป็นชายแต่มีจิตใจเป็นหญิง ถือเป็นความบกพร่องทางจิตใจ 
สาเหตุเป็นเพราะการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว พ่อท าตัวไม่ดี ท าให้ลูกชายหันไปยึดแบบอย่างจากแม่หรือพ่อ
แม่เลี้ยงลูกไม่ถูกต้องตามบทบาททางเพศ เช่น สอนให้ลูกชายท างานบ้านแบบผู้หญิง ส่งผลให้เกดิพฤติกรรมผิด
เพศ ค าอธิบายนี้ตกอยู่ในวิธีคิดวิทยาศาสตร์ และทฤษฎีจิตเวชศาสตร์ตะวันตก ซึ่งนิยามว่าพฤติกรรมข้ามเพศ
เป็นอาการผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ผู้วิจัยได้ น าเอาทฤษฎีนี้มาใช้โดยปราศจากการทบทวนตรวจสอบองค์
ความรู้เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีอย่างรอบด้าน จนท าให้การอธิบายพฤติกรรมบัณเฑาะก์ของสามเณรไทยผลิต
ซ้ํามายาคติเกี่ยวกับ “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” ที่สังคมตะวันตกสร้างขึ้น 

การศึกษาของพระมหาอดุลย์ ยโสธโร (2549) เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องบัณเฑาะก์กับการ 
บรรลุธรรม ที่อธิบายแนวคิดทางพระพุทธศาสนากับความ “การเบี่ยงเบนทางเพศ” ที่เนื่องด้วยอ านาจอกุศล 
กรรมและวิบากกรรมในอดีต ท าให้บุคคลที่เรียกว่า “บัณณเฑาะก์” ไม่สามารถบวชเรียนเพื่อการบรรลุธรรมได้ 
เพราะจัดอยู่ในกลุ่ม “อภัพบุคคล” (มีระดับสติปัญญาเพียงแค่รับรู้ และเข้าใจหลักธรรมในข้ันพื้นฐาน) 
การศึกษาเรื่องนี้มองว่าบัณเฑาะก์คือผู้มีพฤติกรรมและอัตลักษณ์ทางเพศ แบบ “โฮโมเซ็กชวล” หรือ “รักร่วม
เพศ” ซึ่งเป็นการน าวิธีคิดเรื่องเพศของตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 มา อธิบาย ผู้วิจัยเช่ือว่าบัณเฑาะก์ที่
สามารถบรรลุธรรมได้ต้องสร้างกรรมดี ประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ ตามหลัก ค าสอนในพุทธศาสนา ทั้งนี้ผู้ วิจัย
มิได้ตั้งค าถามเรื่องบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการสร้างนิยาม ความหมาย  “บัณเฑาะก์” จึง
ตีความบัณเฑาะก์ในฐานะพฤติกรรมชายรักชายและผู้มีความคลุมเครือในเพศ สรีระ 

พระมหาสมเจต สมจารี (หลวงกัน) (2559) ในเรื่อง “บัณเฑาะก์กับการบรรลุธรรมข้ันสูงในพุทธ
ศาสนาเถรวาท- The Queer Achieves the Dhamma in Theravada Buddhism” ตามหลักการแล้ว 
บัณเฑาะก์หรืออภัพพบุคคล ซึ่งไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชีวิตนี้ ถึง  แม้ว่าจะพยายามฝึกปรือพัฒนา
ตนเองตามหลักไตรสิกขา ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุได้ เพราะ  ว่าบัณเฑาะก์เป็นผู้ถือก าเนิดมาเป็น
มนุษย์เพราะผลแห่งอกุศลกรรม ปฏิสนธิที่ปราศจากอโมหะเหตุ คือ ผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้น แต่อย่างไรก็ตาม
พวกเขาสามารถสั่งสมบุญเพื่อบรรลุธรรมในชาติภพต่อไป  ในปัจจุบันนี้ พระที่เป็นบัณเฑาะก์นั้นมีอยู่มาก 
ผลกระทบต่อความเสื่อมศรัทธาต่อพุทธศาสนา ในระยะยาว...”  

เพศภาวะและเพศวิถีของภิกษุสามเณรในสังคมไทย เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ร่วมของสังคม แต่ยัง
ไม่มีการศึกษาในภาพกว้างถึงเกณฑ์ในการวินิจฉัยทางบัญญัติ หรือทางสังคม ที่ควรมีเส้นแบ่งอย่างไรให้ชัดแล้ว
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น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อนัยหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาอีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการหาทางออกที่เหมาะสมกับ
ประเด็นขัดกันในเรื่องการตีความ เกณฑ์การปฏิบัติ และหลักปฏิบัติในทางสังคม   ซึ่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ 
สะท้อนคิดในมิติน้ีว่า “....เพื่อท าความเข้าใจว่าชีวิตของภิกษุ สามเณรในสังคมไทยมิได้เป็นเหมือนอุดมคติตาม
พระวินัย หากแต่ด ารงอยู่ท่ามกลางบริบทที่ซับซ้อนระหว่าง เรื่องทางโลกและทางธรรม นักบวชในพุทธศาสนา
ในหลายวัฒนธรรมก็มีเงื่อนไขต่อการแสดงออกทางเพศที่ต่าง…” ซึ่งสภาพเหล่านี้ยังคงเป็นประเด็นของ
การศึกษาเพื่อหาค าตอบและอธิบายร่วมกับปรากฏการณ์เชิงสังคมร่วมกันอย่างไร ?  
  โดยกรอบสะท้อนคิดในเรื่องหลักพระธรรมวินัยกับแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าควรยึดถือหรือมีแนว
ปฏิบัติอย่างไร หรืองานของพระระพิน พุทธิสาโร (2554-2011) ในงานสารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง 
“บัณเฑาะก์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย - Transgenders in 
Theravada Buddhism : A Case Studies of Ordination in Thai Societies” รวมถึงในบทความเรื่อง 
“เฟชบุ๊กพื้นที่ทางความเช่ือและเพศ : การแสดงอัตลักษณ์ทางเพศของภิกษุ สามเณรไท – FACEBOOK as 
Belief and Gender Sphere: Transgender Identity of Thai Buddhist Clergymen (2561) ในงานทั้ง 
2 ช้ินสะท้อนคิดผ่านแนวคิดว่าจะใช้เกณฑ์อย่างไรในการเปิดพื้นที่ระหว่าง “สมณเพศ” กับ “เพศภาวะ” 
เพื่อให้เกิดแนวทางของการปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในเชิงหลักการ   สังคม และหลักสิทธิของความเป็นมนุษย์  และ
บทความเรื่อง “Theravada Buddhism: Gender’s Right and Ordination in Thai Society” ที่ถูกน าใน
งานในในงานสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand : 
The Regional Culture Dialogue” ที่ประเทศเวียดนาม ที่ในงานกล่าวพึงพัฒนาการของความเป็นเพศทั้ง
ชาย หญิง และเพศทางเลือก ต่อสิทธิทางศาสนาในประเทศไทยอันเป็นพัฒนาการของความเป็นเพศของ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย แต่เป็นการศึกษาผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมโดยมีฐานคิดในเรื่อง “หลัก” 
ตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบในการให้ค าอธิบาย ดังนั้นงานการศึกษาความเป็นเพศ จาก
ข้อมูลของผู้ศึกษาเหล่าน้ี ได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการดั้งเดิมกับแนวปฏิบัติ กับแนวคิดในเรื่องวิธีการปฏิบัติ
เพื่อไปสู่การลงรายละเอียดระดับกลุ่ม และระดับบุคคล เพื่อหาแนวปฏิบัติ ว่าจะใช้เกณฑ์อย่างไรในการปฏิบัติ
ให้ชัดเจน คือจะปฏิบัติตามพระธรรมวินัย หรือจะอนุวัต อนุโลมดังที่ปรากฏ กันอยู่ในปัจจุบัน ว่าจะเอาแบบ
ไหนอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือมีข้อสรุปเพื่อการปฏิบัติที่ชัดเจน ประหนึ่งหลักการดั้งเดิมก็ควรปฏิบัติ ส่วน
จะอนุวัต ก็ต้องม าค าอธิบาย หรืเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีสาระของ “สมณสัญญา” เป็นเกณฑ์ใน
การวินิจฉัยด้วย  อีกสารัตถะคือจะเอาเกณฑ์อย่างไรในการแสวงหาทางออกภายใต้การยอมรับต่อความเป็น
เพศในพระพุทธศาสนา 
 ๒.งานวิจัยหรือบทความท่ีสะท้อนคิดในเชิงแย้งหรือตั้งค าถามเพ่ือน าไปสู่การตั้งเกณฑ์ปฏิบัติท่ี
ชัดเจน  ชาญณรงค์ บุญหนุน (2557) ห้ามกะเทยเป็นพระ ห้ามพระเป็นกะเทย ที่สะท้อนมุมมองว่า  

“...บัณเฑาะก์ที่ตั้งใจบวชเพื่อความหลุดพ้นมีอยู่ หากสามารถเลิกพฤติกรรมได้ ก็
สามารถบวชได้ เพราะความเป็นบัณเฑาะก์มิใช่เรื่องที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จะเห็นได้ว่าคนที่
เป็นไม่เป็นบัณเฑาะก์สามารถเปลี่ยนเป็นบัณเฑาะก์ได้และคนที่เป็นบัณเฑาะก์ก็สามารถ
เปลี่ยนเป็นชายได้เช่นกัน....บัณเฑาะก์ก็มีปัญหา สามารถศึกษาพระธรรมจนหลุดพ้นได้ และ
เป็นก าลังในการเผยแผ่พระศาสนาได้ เรื่องนี้คนละประเด็นกับเรื่องบัณเฑาะก์ท าให้เกิดความ
เสื่อมเสียแก่พระศาสนา หากบัณเฑาะก์เลิกพฤติกรรมบัณเฑาะก์ได้  ก็เท่ากับว่ากลายเป็น
ชายและสามารถสืบพระศาสนาได้ แต่หากเลิกพฤติกรรมทั้งกายและใจไม่ได้ ความเสื่อมเสียก็
ย่อมเกิดแก่พระศาสนารวมทั้งตัวบัณเฑาะก์เอง คือ บัณเฑาะก์ที่ยังติดอยู่ในโลกีวิสัยไม่อาจ

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Facebook-and-Gender-Thai-monk-and-novice.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/Facebook-and-Gender-Thai-monk-and-novice.pdf
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
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พัฒนาตนไปสู่ความหลุดพ้นได้ เราต้องไม่น าบัณเฑาะก์ที่เลิกพฤติกรรมได้กับที่เลิกพฤติกรรม
ไม่ได้ไปปะปนกัน...” 

หรือในงานของ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2559) ในเรื่อง เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนา กับการ
ควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์ Sex and Masculinity in Buddhism and the Control of Sex 
among Monks,Novices and Pandaka ที่พยายามเสนอ “ศึกษาและท าความเข้าใจวิธีคิดเรื่องเพศและ
ความเป็นชายที่ต่างกันในนิกายต่าง ๆ ของพุทธศาสนา ซึ่งมีผลต่อการควบคุมพฤติกรรมทางเพศและเรือนร่าง
ความเป็นชายของภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์ โดยจะน ากระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์แบบฟูโกต์มาวิเคราะห์ให้
เห็นถึงตรรกะและฐานความคิดเรื่องเพศที่สถาบันสงฆ์และราชการไทยน าไปจัดระเบียบและควบคุมเพศ 
กามารมณ์ และความเป็นชายของนักบวชในพุทธศาสนา ซึ่งท าให้เกิดผลิตซ้ ามายาคติและอคติต่อพฤติกรรม
ชายรักชายและสภาวะข้ามเพศ...” 

เท่าที่ผ่านมาการศึกษา “บัณเฑาะก์” ในสังคมไทยยังไม่ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ 
เรื่องเพศ มีเพียงการศึกษาเรื่องบัณเฑาะก์ที่ใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์แบบตะวันตกมาเป็นแนวทางวิเคราะห์ได้แก่ 
การศึกษาของกัณฑ์เทศ  เทศแก้ว (2543) เรื่องพุทธธรรมกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ศึกษากรณีทัศนคติ
ของ นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร อธิบายว่านักศึกษาชายเช่ือว่าสาเหตุของพฤติกรรมรัก
เพศ เดียวกันเกิดจากอกุศลกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติผิดในกามส่งผลให้ต้องเกิดมาเป็นกะเทย 

หรือในงานของ Jackson, Peter. A. (1993) ในเรื่อง ”Male Homosexuality and 
Transgenderism in Buddhist Tradition” รวมไปถึงงานของ Ikeda, D. (2001) เรื่อง  “Gender Equality 
in Buddhism.” Buddhism in Action for Peace หรืองานของ Carolynn Chennery (2015) เรื่อง 
“Destroying the Binary: Transgenderism in Buddhism” งานการศึกษาแบบฝรั่ง ที่สะท้อนคิดผ่าน
การศึกษาเชิงถามต่อประเด็นสิทธิทางเพศหรือพื้นที่ทางเพศในศาสนา รวมไปถึงพระพุทธศาสนาพูดถึงคนข้าม
เพศที่ปรากฏในคัมภีร์ไว้แต่อดีตประหนึ่งเป็นการยอมรับถึงการมีอยู่ ส่วนสถานะกับพื้นที่ทางเพศเป็นเรื่องของ
ประเด็นทางสังคมต่อความเป็นเพศในช่วงเวลาน้ันด้วยเช่นกัน   
 ๓. งานวิจัยเชิงส ารวจสะท้อนสภาพปัญหาหรือแนวคิดท่ีจะเกิดขึ้น จะมีแนวคิดอย่า งไร โดย
ปรากฏในงานของ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร (2561).  “Theravada Buddhism: Gender’s Right and 
Ordination in Thai Society” ในงานสัมมนาเรื่อง  “Theravada Buddhism in Vietnam and Thailand 
: The Regional Culture Dialogue” ที่สะท้อนคิดผ่านแนวคิดปรากฏการณ์ เป็นการศึกษาส ารรวจสภาพ
ข้อเท็จจริงทั่วไป ประหนึ่งเป็นการย้อนแย้งเพื่อหาค าตอบและทางออกที่เกิดข้ึนว่าจะมีแนวทางหรือมาตรการ
อย่างไร ในการหาทางออกที่เกิดข้ึนภายใต้แนวคิดและปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยเช่นกัน  พระระพิน พุทธิสา
โร. “บัณเฑาะก์ กะเทย เกย์  : ประเด็นปัญหาว่าด้วยการบวชในสังคมไทย” (2552)  ที่ถูกน าเสนอในเวที
เสวนาประเด็นเรื่อง เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศวิถีศึกษา
ในสังคมไทย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการเสนอแนวคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติจากพระธรรม
วินัย ภายใต้แนวคิดย้อนกลับไปหาหลักการดั้งเดิม หรือจะหาวิธีการที่เป็นทางออกในเชิงเกณฑ์ทางสังคม
ภายใต้การยอมรับร่วมกันว่าจะเอาอย่างไร หรือไปในทิศทางใด ไม่ใช่ท าทีประหนึ่งเป็นขัดแย้งเห็นต่าง แต่ก็
ยอมรับกลาย ๆ กระนั้น  
 4.ความเป็นเพศกับกับพื้นท่ีทางศาสนา  ในงาน อาทิตย์ พงษ์พานิช (2556) ไม่ได้ขอให้มารัก: 
กะเทยกับความเช่ือทางพุทธเถรวาทในภาพยนตร์ไทย โดยในบทความนี้วิเคราะห์และวิพากษ์ภาพแทนของเพศ
สถานะและเพศวิถีทางเลือกโดยเฉพาะอัตลักษณ์ความเป็นกะเทย อันเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือและการตีความ
ของศาสนาพุทธเถรวาทในสังคมไทย ไม่ได้ขอให้มารัก (2555) ผลงานการก ากับภาพยนตร์โดยธัญญ์วาริน 

http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
http://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/09/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-3-9-61.docx
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สุขะพิสิษฐ์ ที่มุ่งเสนอชีวิตตัวละครเพศทางเลือกจะเป็นกรณีศึกษาของบทความนี้ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับ
ภาพยนตร์ไทยที่มุ่งหรือมีประเด็นทางเพศทางเลือกเรื่องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนข้ึน 

บทความนี้วิเคราะห์และวิพากษ์ภาพแทนของเพศสถานะและเพศวิถีทางเลือก
โดยเฉพาะอัตลักษณ์ความเป็นกะเทย อันเกี่ยวเนื่องกับความเช่ือและการตีความของศาสนา
พุทธเถรวาทในสังคมไทย ไม่ได้ขอให้มารัก (2555) ผลงานการก ากับภาพยนตร์โดยธัญญ์วา
ริน สุขะพิสิษฐ์ ที่มุ่งเสนอชีวิตตัวละครเพศทางเลือกจะเป็นกรณีศึกษาของบทความนี้ พร้อม
ทั้งเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ไทยที่มุ่งหรือมีประเด็นทางเพศทางเลือกเรื่องอื่นๆ เพื่อ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจนข้ึน 

ความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม โดยเฉพาะการผิดศีลข้อสามที่เกี่ยวข้องกับการ "ผิิดลูก
ผิดเมีย" ผู้อื่น มักถูกอ้างถึงบ่อยครั้งเพื่ออธิบายสาเหตุของการกลายมาเป็นเพศทางเลือกใน
สังคมไทย แม้ว่า ไม่ได้ขอให้มารัก จะน าความเป็นกะเทยกับความเป็นพุทธมาปะทะกันอย่าง
ชัดเจน แต่ภาพยนต์กลับเพิกเฉยต่อความเช่ือนี้ ภาพแทนของตัวละครกะเทยจึงดูเหมือน
ได้รับการปลดแอกจากการตอกย้ าตราบาปตามความเช่ือทางศาสนา อย่างไรก็ดี ภาพยนต์
บรรจุความย้อนแย้งอย่างน่าสนใจด้วยการสร้างซ้ าภาพมายาคติในด้านลบ ท าให้ภาพแทน
ของกะเทยในทางหนึ่งยังผูกติดอยู่กับความน่าอับอาย แต่ในอีกทางหนึ่ง ภาพเข้าแบบด้านลบ
อาจเป็นการใช้ลักษณะวิลักษณ์เพื่อตั้งค าถามกับมาตรฐานอันเป็นที่ปรารถนาและพึงพอใจ
ของระบบสังคมนิยมรักต่างเพศ อย่างไรก็ดี ในตอนท้ายของเรื่อง ตัวละครกะเทยยังคงถูก
แบ่งแยกจากสถาบันครอบครวัไทยและต้องพลชีีพเพื่อยังประโยชนให้แก่สังคมและสถาบันรัก
ต่างเพศ อังส่งผลให้คนในสังคมกระแสหลักทน/ยอมรับความเป็นเพศทางเลือกได้ นอกจากนี้ 
ภาพยนต์ยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาผ่านการตีความอันคลุมเครือจากหลักค าสอน
ขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซ่ึงน าไปสู่การตัดสินใจของตัวละครเพศทางเลือกที่ไม่อาจเป็นหนทางแห่ง
การแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง 

หรือในงานของพระชาย วรธัมโม พระภิกษุที่สะท้อนคิดผ่านแนวคิดเรื่องเพศ ที่เขียนหนังสือเรื่อง  
"แกะ*เปลือก*เพศ*พุทธ" รวมบทความว่าด้วยศาสนากับเพศและความเป็นเพศอื่นๆ ที่สะท้อนคิดในเรื่องสิทธิ
ทางเพศกับบวช ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ กับพื้นที่ของความเป็นเพศและสิทธิในการ
เข้าถึงการบวช   

สมคิด แสงจันทร์ (2560) ในงานคว้าเรื่อง “เพศวิถี (ที่รอการ) ศึกษาในพุทธศาสนา: ประกายความคิด
เรื่องเพศวิถีในพุทธศาสนา กับตัวอย่างพระอรหันต์เพศวิถี” ที่ให้ผลการศึกษาถึงข้อเท็จจรืงที่ปรากฏใน
พระพุทธศาสนา ถึงเพศภาวะ เพศสภาพ และสิทธิทางเพศในพระพุทธศาสนาประหนึ่งทวงถามและย้อนหา
หลักการอันเป็นแนวคิดว่าจะมีผลหรือทางออกอย่างไรในอนาคต ผ่านการศึกษาและสะท้อนคิดออกมา “เพศ
วิถีในสังคมพุทธกาลนั้นไม่ได้มีแค่ชายหญิงเท่านั้น  แต่มีเพศวิถีที่หลากหลาย นั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเองก็คาด
ไม่ถึง แต่ด้วยสภาพสังคมที่ก าหนดให้มีเพียงเพศชายและเพศหญิงได้กดทับความหลากหลายทางเพศวิถี
เหล่าน้ันไว้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าตีความก็คือ ไม่ว่าเพศวิถีเหล่าน้ันจะหลากหลายเพียงใดทุกอย่างล้วนเป็น “เมถุน
ธรรม” ทั้งสิ้น ในความหมายหนึ่งคือพระพุทธเจ้าตีความหมายของ “เมถุนธรรม” ให้กว้างกว่าเพียง
ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิง, ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างอวัยวะเพศ, และความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างคนเป็นกับคนตาย แม้จะไม่มีการบัญญัติค าข้ึนเรียกความสัมพันธ์แต่ละแบบข้ึนมา ดังเช่นปัจจุบันก็
ตาม” 
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 5.ความเป็นเพศในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาในประเทศเพ่ือนบ้าน เมื่อพยายามส ารวจเกี่ยวกับ
ความเป็นเพศในศาสนาของประเทศเพื้อนบ้าน มีงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นเพศ อาทิ ลาว เขมร พม่า 
เวียดนาม มีการพูดถึงความเป็นเป็นเพศในประเด็นสาธารณะ แต่ยังไม่มีการพูดถึง อาจมีกลุ่มเล็ก พู ดถึง
ประเด็นสถานภาพของนักบวชในพระพุทธศาสนากับเพศหญงิกับการบวช กรณีของเวียดนาม พม่า กัมพูชา แต่
กรณีของกลุ่มเพศชาย กะเทย หรือบัณเฑาะ ยังไม่มีการพูดถึง หรือการท าการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวคิด แนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเสียทีเดียว ดังกรณีกัมพูชามีงาน  Babara Earth, (2007:65-74) ในเรื่อง  Diverse Genders 
and Sexualities in Cambodia ที่พูดกับประเด็นเหล่าน้ี แต่เป็นแนวคิดเท่านั้น หรือมีแนวคิดความเปิดกว้าง
มากขึ้น แต่พื้นที่ส าหรับศาสนายังอาจไม่มีค าตอบและอธิบายมากขึ้น  หรือในบทความของ Myint, Lae Phyu 
Pyar Myo; Htwe, Nyein Ei Ei (2017) "Prejudice and progress: a snapshot of LGBT rights in 
Myanmar" ที่สะท้อนผลการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นเพศในบริบทของสังคมพม่าเอง Burnet Institute and 
UNFPA (2008) Young Women’s Sexual Behaviour Study Vientiane Capital, Lao PDR ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความเป็นเพศในประเทศลาว หรือในงานเขียนของ Marr, Richard (2015) 'Vietnam Removes 
Same-Sex Marriage Ban' ที่สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับความเป็นเพศในประเทศเวียดนาม ทั้งหมดเป็น
การศึกษาในบริบทของประเทศต้นทางที่นิสิตเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ แต่ยังไม่มีการเปิดพื้นที่มากนัก 
ในกรณีพื้นที่ของกลุ่มเพศทางเลือกกับพื้นที่ทางศาสนา แต่อาจมีงานที่ปรากฏในภาษาของเจ้าของ ซึ่งข้อจ ากัด
ของผู้เขียนในเรื่องการเข้าไปสืบค้นด้วยภาษาน้ันอาจมีอยู่ แต่ยังส ารวจไม่พบแต่ถ้าจากการสัมภาษณ์สอบถาม
นิสิตที่เป็นประเทศเถรวาท นับถือพระพุทธศาสนาทุกท่านจะให้แนวคิดไว้คล้าย ๆ กันคือยังไม่ปรากฏ หรือมีก็
อาจเป็นกรณีเล็กน้อยที่ไม่ได้ปรากฏจนกลายประเด็นทางสังคมแต่อย่างใด   
 ในการส ารวจ ท าให้เห็นภาพความขัดกันของพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาต่อเป็น
ความเป็นเพศ ที่ยังคงอยู่และปรากฏอยู่ในปัจจุบัน จนกระทั่งกลายเป็นปรากฏการณ์อันปกติ ที่มีผลเป็นความ
คุ้นชิน ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเรื่องปกติ จนกระทั่งปัจจุบัน  
 
เกณฑ์ตามพระธรรมวินัยในอาเซียน  
 ย้อนกลับไปที่การใช้เกณฑ์หรือหลักการในการวินิจฉัยต่อความเป็นพุทธศาสนาในแบบพม่า  เมื่อ
ส ารวจเกี่ยวจากพระไตรปิฏกเถรวาท ทุกฉบับมีแนวคิดที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาคล้ายกันทั้งฉบับภาษาไทย
ฉบับภาษาเขมร และภาษาพม่า เวียดนาม และลาว ซึ่งมีความเหมือนกัน  
 

https://books.google.com/books?id=dIvD6eyT27UC&pg=PA62
https://books.google.com/books?id=dIvD6eyT27UC&pg=PA62
https://www.mmtimes.com/lifestyle/26228-prejudice-and-progress-a-snapshot-of-lgbt-rights-in-myanmar.html
https://www.mmtimes.com/lifestyle/26228-prejudice-and-progress-a-snapshot-of-lgbt-rights-in-myanmar.html
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ภาพที่ 3 พระไตรปิฎกที่เป็นหลักส าคัญของพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งไทย ลาว กัมพูชา พม่า ล้วน

สะท้อนคิดในเรื่องความเป็นเพศ “บัณเฑาะก์” ที่ปรากฏในวินัย แม้จะอยู่ในพระไตรปิฏก ที่ถูกจัดพิมพ์ตีพิมพ์
แตกต่างกัน ในแต่ละฉลับแต่ละประเทศเขมรถูกแปลเป็นภาษาเขมร 110 เล่ม พม่า (ภาพ : ออนไลน์ 20 
กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ในประเด็นหลักการส าหรับประเทศไทย ก็ยังคงถกเถียงพูดคุยกันไม่จบ ว่าจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร ใน

เมื่อเกณฑ์ต่อความเป็น “เพศ” ทางเลือกกับประเด็นทางศาสนายังเป็นประเด็นถูกเถียงและยังหาข้อสรุปไมส่
ได้ เมื่อยังหาข้อสรุปไม่ได้ ก็แปลว่า มันก็เป็นพื้นที่สะงวนและยังไม่มีทางออกด้วยเช่นกัน  
 เมื่อสอบถามพระเณรจากประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ที่ความคิดเห็นในเรื่องความไม่เหมาะสม และ
สะท้อนคิดต่อไปว่า ประเทศไทยของเขาที่ต้นทางทั้งกัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า ล้วนมีมาตรการในการดูแล
พื้นที่ทางศาสนาส าหรับความเป็นเพศทางเลือกในพระพุทธศาสนาโดยตรง หมายถึงหลักการไม่อนุญาติ และ
กระบวนการทางสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของการห้ามขอด  
 
สะท้อนคิดผ่านความคิดเห็นจากสิ่งท่ีเห็น  
 ประเด็นที่อยากส ารวจเป็นประเด็นอ่อนไหวในทุกประเทศโดยเฉพาะศาสนากับความเป็นเพศ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การเข้ามาบวช” ในพระพุทธศาสนา กรณีในประเทศไทย ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่
ในวงกว้างว่าบวชได้ บวชไม่ได้ ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีการยอมรับในเรื่องภาพลักษณ์ การ
สมยอมกลายๆ ต่อการเป็นและพื้นที่ในศาสนา ที่นัยหนึ่งตราบเท่าที่ยังไม่ละเมิดสิกขา หรือกระผิดรุนแรงต่อ
เพศหรือเรื่องที่ไม่ขัดแย้งกับพระธรรมวินัยแล้ว สิ่งเหล่าน้ันยังคงเป็นสิ่งที่สามารถกระท าหรือปฏิบัติได้แล้ว ก็
ย่อมจะสมยอมแบบกลาย ๆ ประเด็นถกเถียงกันเรื่อบวชได้ ไม่ได้ แม้มีบทสรุปในเชิงหลักการ แต่สังคมก็เป็น
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ประหนึ่งเหมือนสมยอมและยอมรับกระมัง แต่ในภาพรวมประเทศไทยเลยจุดนั้นมาพอสมควร ด้วยเหตุผลว่า 
หลักการถูกตีความว่าบวชไม่ได้ แต่ยังไม่ไม่มีค าอธิบายเชิงยืนตามและย้อนแย้งอย่างชัดเจน ทั้งประเด็นผู้หญิง
บวช กะเทยบวช ด้วยเหตุผลในเรื่องหลักการก็ยังห้ามขอดกันอยู่ แต่กรณีผู้หญิงบวช ก็เติบโตด้วยวัตรปฏิบัติ 
ดังกรณีภิกษุณีเจริญเติบโตและปัจจุบันได้มีพื้นที่ทั้งในเชิงสังคมและการสื่อสารสาธารณะ ในส่วนของกะเทย
บวช ก็เริ่มมีพื้นที่ดังกรณีหลวงพี่แจ๊ส บวช หลวงพี่บวช หรือหลวงพี่ชาย วรธมฺโม ที่แสดงตัวต่อสาธารณะว่า
เป็นกะเทยและบวชอยู่ นัยหนึ่งเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ความเป็ฯเพศอีกนัยหนึ่งเป็นการย้อนแย้งเชิงสิทธ์ิ ซึ่ง
ไปติดตามและศึกษาในภาพกว้างต่อความเป็นเพศกันต่อไป อันนี้ที่อยากน ามาเขียนเป็นประเด็นศึกษาคือใน
ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็จะมีบุคคลที่เรียกว่ากะเทย บวชอยู่และแสดงออกทางสาธารณะทั้งในเชิง
ภาพลักษณ์ พฤติกรรม และการสื่อสารสาธารณะ ดังปรากฏในงานศึกษาเรื่อง “” ของพระปลัดระพิน พุทธิสา
โร ที่สะท้อนคิดในเรื่อง เพศบรรพชิต ที่ต้องมีสมณสัญญา กับเพศทางเลือก ที่อาจแสดงออกได้ตามอัธยาศรัย  
ซึ่งเป็นการศึกษาผ่านปรากฏการณ์  แต่เมื่อจ าเพาะลงไปที่กลุ่มในมหาวิทยาลัย จึงประสงไม่มีค าอธิบายเชิงยืน
ตามและย้อนแย้งอย่างชัดเจน ทั้งประเด็นผู้หญิงบวช กะเทยบวช ด้วยเหตุผลในเรื่องหลักการ แต่กรณีผู้หญิง
บวช ก็เติบโตด้วยวัตรปฏิบัติ ดังกรณีภิกษุณีเจริญเติบโตและปัจจุบันได้มีพื้นที่ทั้งในเชิงสังคมและการสื่อสาร
สาธารณะ ในส่วนของกะเทยบวช ก็ชักเริ่มมีพื้นที่ดังกรณีหลวงพี่แจ๊ส บวช หลวงพี่บวช หรือหลวงพี่ชาย วรธมฺ
โม ที่แสดงตัวต่อสาธารณะว่าเป็นกะเทยและบวชอยู่ นัยหนึ่งเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ความเป็ฯเพศอีกนัยหนึ่ง
เป็นการย้อนแย้งเชิงสิทธ์ิ ซึ่งไปติดตามและศึกษาในภาพกว้างต่อความเป็นเพศกันต่อไป อันนี้ที่อยากน ามา
เขียนเป็นประเด็นศึกษาคือในปัจจุบันในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ก็จะมีบุคคลที่เรียกว่ากะเทย บวชอยู่และแสดงออก
ทางสาธารณะทั้งในเชิงภาพลักษณ์ พฤติกรรม และการสื่อสารสาธารณะ ดังปรากฏในงานศึกษาเรื่อง “” ของ
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร ที่สะท้อนคิดในเรื่อง เพศบรรพชิต ที่ต้องมีสมณสัญญา กับเพศทางเลือก ที่อาจ
แสดงออกได้ตามอัธยาศรัย  ซึ่งเป็นการศึกษาผ่านปรากฏการณ์  แต่เมื่อจ าเพาะลงไปทีก่ลุม่ในมหาวิทยาลัย จึง
ประสงค์ถามผู้คนที่เหมือนในในเชิงวัฒนธรรมศาสนา เมื่อพบเห็นจะมีทัศนะอย่างไร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
ทวนสอบร่วมกับบริบทางสังคมและหลักการ เพราะในอนาคต เมื่อพื่นที่ทางสังคมเปิดมากข้ึน กระแส
วัฒนธรรมเชิงศาสนาเข้าไปหาสู่กันมากข้ึนประเด็นเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ถูกยกข้ึนมาใน
ศาสนาของแต่ละพื้นที่ ก็เลยส ารวจดูว่าหลักเดิมของแต่ละเพื้นที่ว่าอย่างไร และเกณฑ์ทางสังคมที่เมื่อถึงที่สุด
จะต้องเปลี่ยนว่าอย่างไร เพื่อเป็นการสอบทาน 
 มีแนวคิดในเรื่องการโต้แย้ง หรือการสะท้อนคิดออกมาว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ควรมีทัศนคติอย่างไร ต่อ
ความเป็นเพศที่เลือก หรือหลากหลาย ก็ถามว่าสถานภาพ หรือคิดอย่างไรกับความหลากหลายทางเพศ กับ
ความเป็นเพศทางเลือก สังคมยอมรับ พื้นที่ยอมรับ หรือสังคมยอมรับต่อความเป็นเพศ  เมื่อลงรายละเอียดไป
เฉพาะ เพราะหลายครั้งเมื่อเกิดปัญหาข้อโต้แย้ง ท าให้เกิดค าถามว่า ท าไมมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงกลายเป็น
สถานที่ผลิตคนข้ามเผศ หรือทางเลือกส าหรับเพศวิถี นัยหนึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ทางการศึกษา อีกนัยหนึ่งคน
กลุ่มเพศทางเลือก มีโอกาสเข้ามาแฝงฝังอยู่ในพื้นที่ ด้วยข้อจ าจัด ทางเพศ การเข้ามาอยู่ในความเป็นเพศ
เดียวกัน ท าให้เกิด 
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ภาพ 4 ภาพที่สะท้อนถึงรสนิยมทางเพศของพระเวียดนามทีช่นะการประมลูของใช้ส่วนตัวนักรอ้งดัง Vinh 

Hung  ชาวเวียดนามม แต่ได้กลายเป็นประเด็นในความเป็นเพศกับสถานะนักบวชในประเทศเวียดนาม (ภาพ : 
ออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
กรณีเวียดนามเคยเป็นข่าวในเชิงภาพลักษณ์ทางสื่อออนไลน์ แต่ก็สอบทานข้อมูลเป็นการที่พระภิกษุ

ใช้สื่อออนไลน์ในการสะท้อนรสนิยมเฉพาะ ท าให้เกิดกระแสวิพากษ์ในช่วงหนึ่ง แต่กรณีประเทศไทยเราก็จะมี
ประเด็นในลักษณะดังกล่าว ต่างกรรมต่างวาระกันในเรื่องภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ และในความเป็นสาธารณะ
นั้น ได้สะท้อนปรากฏการณ์ของความหลากหลายและความช่ืนชอบในรสนิยมที่แตกต่างกันและในความ
แตกต่างได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นพฤติกรรมและภาพลักษณ์ต่อสาธารณะด้วยเช่นกัน  

ส่วนในประเทศไทยมีกรณีประเด็นโต้แย้งต่อความเป็นเพศกับการบวชในหลาย ๆ กรณี มีทั้งเห็นด้วย 
กรณีการบวชแล้วปฏิบัติดี ดังกรณีปรากฏในพฤติกรรมการบวชพระแจ๊ส พระ  รวมไปถึงพระนักกิจกรรมอย่าง
พระชาย วรธมฺโม ที่สะท้อนคิดผ่านการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน รวมทั้งไม่
เห็นด้วยกรณีท าผิดพระธรรมวินัย หรือกระท าความผิดต่อประเด็นความเป็นเพศ ตามพระธรรมวินัยด้วย ไม่
เห็นด้วยกรณีท าผิดพระธรรมวินัย  

 
ทัศนะของความเป็นเพศในศาสนาของนิสิตอาเซียน  
 ถามว่าท าไมต้องถามนิสิตกับสิ่งท่ีพบเห็น (๑) ต้องการส ารวจหลักวินัยที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นเพศที่
ปรากฏในคัมภีร์และหลักค าสอนว่ามีสภาพการรับรู้อย่างไร (๒)  มีสภาพบังคับใช้อย่างไร (๓) ทัศนคติในเชิง
สังคมและเชิงปัจเจก (4) เมื่อพบเห็นภาพลักษณ์ต่อความเป็นเพศในแบบประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยทั้งหมด
เป็นประหนึ่งส ารวจด้วยเหตุผลว่าทุกประเทศใช้พระไตรปิฎกบาลี อันเนื่องด้วยความเป็นเถรวาทที่แบบแผน
จากพระไตรปิฎกเล่มเดียวกัน จะมีเพียงเวียดนามที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท แต่ในเวียดนามก็มีการแปล
คัมภีร์พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีเป็นภาษาเวียดนามและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน
ประเทศเวียดนามด้วย ค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกต่างกันหรืออาจมีการรับอิทธิพล
และค่านิยมที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน  
 เมื่อสอบถามนิสิต ที่เป็นสิตอาเซียน ที่รวมพระธรรมวินัยไว้ เกี่ยวกับทัศนะทางเพศโดยเฉพากับเพศ
ทางเลือกในกลุ่ม โดยถามในสองส่วน คือทัศนะ กับ แนวคิดในเรื่อง เกณฑ์ตามพระธรรมวินัยของอาเซียน และ
การตีความตามพระ ค าถามที่ใช้ค าถามเป็นค าถามเชิงทัศนะ เกี่ยวกับเกณฑ์ตามพระธรรมวินัย และในเกณฑ์
เกี่ยวกับพระธรรมวินัยนั้น สะท้อนคิดด้วยอะไร หมายถึงหลักการหรือทัศนะ แต่ถ้าพิจารณาในเชิงหลักจะมี
เหมือนกันคือส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาท และในความเป็นเถรวาทการบวช ก็อิงด้วยพระธรรมวินัย
เดียวกัน แต่การตีความและการบังคับใช้แตกต่างกันโดยในความแตกต่างเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าเป็น
ปรากฏการณ์เชิงพฤติกรรมที่เหมือนและแตกต่างกันในภาพลักษณ์และวิธีการด้วยเช่นกัน เมื่อถามว่าคิด
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อย่างไร นิสิตที่พบเห็นก็จะให้ทัศนคติที่แตกต่างกันและในความแตกต่างเหล่านี้ได้กลายเป็นการสะท้อนคิดใน
เชิงภาพลักษณ์แนวปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนมาได้ คือ  
 

“....ในประเทศพม่า จะไม่มีคนที่เป็นเพศทางเลือก หรือกะเทยบวช หรือเข้ามาบวช 
เพราะคนเป็นกะเทยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น คนที่เป็นเจ้าอาวาสก็ไม่รับเข้ามาบวช หรือถ้ามารู้ใน
ภายหลังก็ให้สึกไป หรือไล่ออกจากชุมชนไปทันที....”  

(สัมภาษณ์ A,นิสิตพม่า 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

“....ในประเทศพม่า จะไม่มีคนที่เป็นเพศทางเลือก หรือกะเทยบวช หรือเข้ามาบวช 
เพราะคนเป็นกะเทยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็น คนที่เป็นเจ้าอาวาสก็ไม่รับเข้ามาบวช หรือถ้ามารู้ใน
ภายหลังก็ให้สึกไป หรือไล่ออกจากชุมชนไปทันที....”  

(สัมภาษณ์ A,นิสิตพม่า 8 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

“...ในประเทศกัมพูชา ยังไม่พบการเป็นเพศบัณเฑาะก์มาบวช เมื่อเทียบกับที่พบ
เห็น ซึ่งในหลักการก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือการมีอยู่ในมหาวินัยแต่ในความเป็นปัจเจกอาจมี 
หรือแอบบมีได้ แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรตามพระธรรมวินัย...” 

(สัมภาษณ์ B,นิสิตเวียดนาม  8 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

“ในวินัยมีกฏห้ามบวช และสภาพสังคมก็ไม่เอื้อหรือไม่สนับให้เกิดการบวช โดยมี
การก าหนดให้ผู้ที่จะบวชต้องมาใช้ชีวิตในฐานะนักบวช เมื่อครบ 1 ปีถึงจะอนุญาตให้บวช 
โดยส่วนตัวไม่ชอบและไม่สนับสนุนให้มีกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมาบวชในพระพุทธศาสนา...” 

(สัมภาษณ์ B,นิสิตเวียดนาม  8 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

“...โดยส่วนตัวไม่ชอบ และเห็นสมควรว่าไม่มี เพราะในพระธรรมวินัยก าหนดไว้
ชัดเจน...ว่าผู้จะบวชต้องเป็นชายตามกรอบของวินัยตอนก่อนที่จะน าเข้ามาบวชด้วยการ
สอบถามอันตรายิกธรรม..ส่วนในกลุ่มชาติพันธ์ุเขมรพุทธเถรวาทไม่ปรากฏมีกลุ่ม “กะเทย” 
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา หนึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าบวชไม่ได้...” 

(สัมภาษณ์ B,นิสิตเวียดนาม/เขมร  1 มีนาคม 2562) 
 

“...ในวินัยมหาวรรค บอกไว้ชัดเจนว่าห้ามบวช แม้บวชต้องให้สึก รวมไปถึงในการ
สอบถามอันตรายิกธรรม ก็มีการถามชัดเจนของอุปัชฌาย์และคู่สวดว่า “ปุริโสสิ” หรือการ
ถามหาความเป็น “บุรุษ” หลักฐานเหล่าน้ียืนยันถึงการห้ามบวชในพระพุทธศาสนา...แม้บวช
และรู้ในภายหลังก็ให้สึก ซึ่งในประเทศพม่าจึงไม่มีคนบวชและแม้รู้ภายหลังก็จะมีการขับไล่
ออกจากวัดหรือชุมชนที่อยู่อาศัย” 

(สัมภาษณ์ B,นิสิตพม่า  1 มีนาคม 2562) 
“...ข้ึนอยู่กับที่วัดจะเป็นผู้ดูแลควบคุม ในส่วนทัศนะส่วนตัวเป็นเรื่องความไม่

เหมาะสม แต่ถ้าสมณสารูปเหมาะควรแก่การปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่อนุโลมกันได้  กรณีในประเทศ
ลาวก็จะยืดเกณฑ์ตามพระธรรมวินัยก็จะใช้เกณฑ์ตามพระธรรมวินัยคือให้ออกไปจากคณะ
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สงฆ์ ในส่วนของการดูแลก็คือใช้เกณฑ์และกฏเป็นเครื่องป้องกันหมูค่ณะให้เกดิข้ึน และบังคับ
ให้ใช้ได้จริง ในส่วนของพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะเป็นเครื่องของสมณสารปูทีจ่ะต้องรักษาและ
ป้องกัน และการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะจะเป็นเงื่อนไขต่อความเปลี่นแปลงที่เกิดช้ึนและจะ
เป็นปัญหาต่อภาพลักษณ์และมหาวิทยาลัยได.้..” 

(สัมภาษณ์ B,นิสิตลาว  4 มีนาคม 2562) 

 
ภาพ 5 ผู้เขียนสัมภาษณ์สะท้อนทัศนะนิสิตเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ต่อประเด็นความหลากหลายทาง

เพศต่อการบวช รวมทั้งวิถีสงัคมของแตล่ะประเทศในอาเซียน (ภาพ : ผู้เขียน 2 มีนาคม 2562)  
 

ประเด็นทั้งหมดเป็นการสอบถามเชิงหลักการและทัศนะ โดยวิธีการตอบค าถามและให้มูลของนิสิต
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ (1) ให้แนวคิดบนพื้นฐานของหลักการในพระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งลาว กัมพูชา พม่า 
และเวียดนามในส่วนที่นับถือเถรวาท จะมีกรอบคิดตามแนวของวินัยบัญญัติ ซึ่งอาจจะปรากฏหลักฐานใน
พระไตรปิฎกที่ไม่แตกต่างกัน เช่น พม่ามีพระไตรปิฎก จ านวน เล่ม ของกัมพูชา หรือเขมรมีทั้งหมดอยู่ 110 
เล่ม ของไทยอาจตแตกต่างกันไปจ านวนของการตีพิมพ์ อาจเป็น 45 เล่ม ตามอายุการตรัสรู้และการเผยแผ่
ของพระพุทธเจ้า หรือ 80 เล่มนับตามอายุพระชนชีพของพระพุทธเจ้าแต่ทั้งหมดมีฐานมาจากคัมภีร์พระ
ไตรปิฏกจึงปรากฏในคัมภีร์ มหาวิภังค์ ของพระไตรปิฏกทั้งสิ้น หรืออย่างไรเสียแนวคิดที่ปรากฏก็อยู่แหล่ง
เดียวกันทั้งในส่วนข้อห้ามที่ปรากฏในพระวินัยปิฏก  (2) การตอบให้ข้อมูลบนแนวคิดบนฐานของจารีต
ประเพณีที่สังคมก าหนด อาทิ ในพม่าจะมีความคิดเห็นที่รุนแรงและมีปฏิกิริยาเมื่อสอบถามนิสิตหรือสัมภาษณ์
จะยืนยันว่าประเทศพม่าไม่มี และถ้ารู้เจ้าอาวาสก็ให้สึก หรือขับไล่ออกจากชุมชนนักบวชทันที  (3) การ
สัมภาษณ์ทัศนะเมื่อพบเห็นในประเทศไทย หรือกรณีเมื่อต้องมาอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัยตามที่ปรากฏในเชิง
แฝงมีทัศนะอย่างไร การตอบค าถามในประเด็นนี้จะแบง่เป็น 2 ส่วน คือ การมีทัศนะที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรม
และท่าทีที่บุคคลข้ามเพศหรอืสะท้อนความเป็นเพศกับการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา อีกส่วนหนึ่งก็มองว่า
เฉย ๆ หรืออาจ แต่ก็สะท้อนทัศนะว่าควรให้มหาวิทยาลัยหรอืคณะสงฆ์ไทยมีการควบคุมหรอืกวดขันมากกว่านี้ 
เป็นต้น จากข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมดจะเป็นหลักการตามพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาเถรวาท เป็นมิติทาง
สังคมของประเทศที่เป็นเจ้าของ และทัศนะส่วนบุคคลของผู้ที่กระบวนการสั่งสมที่สะท้อนคิดจากสิ่งที่พบเห็น
ในประเทศต้นทางของตนของผู้ที่ให้ข้อมูลเอง กับสิ่งที่พบเห็นเชิงประจักษ์ด้วยตาเนื้อในมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย  การสะท้อนคิดเหล่าน้ีเป็นเพียงพื้นที่เล็ก ๆ ในเชิงสังคมหนึ่งแต่อีกนัยหนึ่งก็เป็นประหนึ่งเสมือน
ตัวแทนขององค์กรหน่วยงานเชิงระบบได้ด้วย ทั้งจุดรวมของคนที่หลากหลายที่มาจากวัตรปฏิบัติและการ
ตีความพระธรรมวินัยที่แตกต่าง และในความแตกต่างเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาเป็นวัตรปฏิบัติ แนวคิดและ
รูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน ที่จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนในภาพรวมด้วยเช่นกัน  

เมื่อถามเกี่ยวกับนิสิตเวียดนามต่อประเด็นเชิงสังคม ท่านจะสะท้อนคิดในเรื่องความเป็นส่วนตัว และ
สังคมก็ไม่ได้ปิดกั้นเสียทีเดียว ประหนึ่งยอมรับในเชิงปัจเจก แต่ก็ไม่บังควร หรือกระท าให้เป็นสาธารณะ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจะเป็บว่า (1) หลักพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่ต้องรักษาต่อไป ด้วยเหตุผลในเรื่องของความ
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เป็นหลักการดั้งเดิม (2) การปรับเปลี่ยนมุมมองหรือแนวคิดในเชิงสังคมก็คงต้องเป็นสิ่งที่หาค าตอบ หรือสร้าง
เกณฑ์การวินิจฉัยเพื่อการปฏิบัติ เป็นทางเลือก ด้วยเหตุผลการอนญาตให้ม ีหรือปรากฏเท่ากับเป็นการยอมรับ 
หรืออนุญาตให้มียอมรบักลาย ๆ  (3) การแสวงหาวิธีการหรือทางออกในเชิงอนุวัติวิถี เพราะนัยหนึ่งเป็นรปูแบบ
เชิงสังคมที่ต้องมีค าอธิบาย การอนุญาตให้มีเท่ากับยอมรับ  ประเด็นเรื่องให้ศึกษาเท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา แต่กรณีไม่มี จะท าให้เกิดการไม่ยอมรบั หรือส่งเสรมิไม่ให้เกิดการยอมรับกลาย ๆ อยู่
ด้วยเช่นกัน  

เมื่อถามถึงประเด็นพระธรรมวินัย กรณีนิสิตที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท จะให้หลักการที่ใกล้เคียง
กัน อันเป็นแนวหลักปฏิบัติที่มาพรอ้มกบัพระธรรมวินัยเมื่อถามว่า ปรากฏอยู่ตรงไหนในพระวินัยปิฏก ทุกท่าน
ก็จะให้ข้อมูลอันเป็นแนวคิดหลักปฏิบัติได้ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุผลว่าเป็นพระพุทะศาสนาเถรวาทมีหลักการ
เดียวกัน อาจจะแตกต่างเกี่ยวกับการตีความ และสัดส่วนจ านวนพิมพ์ที่ปรากฏ ดังกรณีพระไตรปิฏกของไทย
ถ้าเทียงเคียงอาจมีจ านวนเล่มแตกต่าง อาทิ ไทยมีจ านวน 80 เล่มที่ตีพิมพ์โดยมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ส่วนฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีจ านวน 45 เล่ม ตีความว่าเท่าพระชนมายุของ
พระพุทธเจ้ากับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนของกัมพูชาพูดถึงเทคนิคการพิมพ์ที่นับจ านวนเล่ม 110 เล่ม 
หรือพม่า  แต่เมื่อย้อนกลับทุกคนจะพูดว่าปรากฏใน “วินัย มหาวรรค” อันเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่อง 
“เพศ”บัณเฑาะก์ กะเทย หรือเกย์ ที่ถูกตีความว่าเป็นบุคคลที่ต้องมีเกณฑ์ในการคัดกรองเพื่อเข้ามาสู่
พระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน แต่เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นเพศ นิสิตที่อยู่ในกัมพูชา หรือเวียดนามจะมอง
ว่ามี ในประเทศของตนเอง โดยสะท้อนคิดว่าเป็นเรื่องเชิงปัจเจก ประหนึ่งว่ามีได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเชิง
ปัจเจก แต่กรณีในเชิงสังคม หรือการแสดงออกต่อสาธารณะ เป็นสิ่งไม่พึงมี หรือไม่ควรให้ปรากฏในสังคมของ
ตัวเอง 

เมื่อสอบถามนิสิตสว่นใหญ่จะมีทัศนะคติทีห่ลากหลายกรณีนิสิตพม่า จะมีทัศนะที่ไม่เห็นด้วย และเมื่อ
พบเห็นนิสิตที่เป็น อันไปสัมพันธ์กับการรักษาพระธรรมวินัย การวางตัวต่อสังคม ที่มองเห็นครั้งแรกจะรู้สึก
ตลกว่ามีได้อย่างไร เมื่อไปถึงอีกข้ึนคือข้ึนของการรักษาพระธรรมวินัย ส่วนนิสิตที่นอกเหนือจากพม่า อาทิ 
นิสิตกัมพูชา หรือเวียดสาม จะสท้อนคิดออกมาในเชิงปจัเจก ประหนึ่งว่าในกัมพชูาและเวียดนามไม่ปรากฏ แต่
ทั้งสองก็สะท้อนคิดในเชิงว่าไม่ได้ว่าต้องระมัดระวังหรือสะท้อนภาพความเป็นนิสิตไปในคราวเดียวกันด้วย 
ทั้งนั้นทั้งหมดเป็นเพียงมุมมอง ท่าที่ที่แสดงออกต่อสาธารณะว่าแนวคิดเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายใต้ความเป็นไปได้  
 
บทสรุป  

ครั้งหนึ่งผู้เขียนไปยังประเทศลาวเมื่อประมาณหลายปีก่อน และพบข้อมูลว่าผู้บริหารระดับสูงของ
คณะสงฆ์ไม่นิยมและไม่ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรโดยให้เหตุผลว่าเมื่อพระภิกษุสามเณรมายังประเทศไทย 
“อาจาระ” อันเป็นกรอบประพฤติของพระภิกษุสามเณรเปลี่ยนไป ไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ผู้เขียนจึงน ากรอบ
นี้มาเป็นกรอบในการคิดและเขียน ประหนึ่งเพื่อสะท้อนทัศนะ รวมทั้งแนวคิดอันเป็นหลักปฏิบัติว่าจะมีแนว
หรือหลักปฏิบัติอย่างไรต่อความเป็นพระพุทธศาสนาในประเทศเพื้อนบ้านในเรื่องวินัยการบังคับใช้วินัย และ
ค่านิยมทางสังคม ว่าจะมีแนวทางหรือมาตรการอันเป็นทางออกอย่างไร  

 ให้พระภิกษุสามเณรมาเรียนยังประเทศไทยด้วยเหตุผลว่ามีการน าอาจาระบางประการ ที่ไม่เอื้อต่อ
พระธรรมวินัย ไปประพฤติหรือเป็นแบบอย่างจึงมีการห้าม หรือไม่อนุญาต ผู้เขียนก็เลยถามว่าจะมีการน าแนว 
หรือรูปแบบเกี่ยวกับความเป็นเพศ หรือคน พระ นิสิตเพศทางเลือกไปใช้ หรือท าให้เกิดการยอมรับในประเทศ
ของตัวเองมากข้ึนใหม่ ซึ่งนิสิตก็เสนอว่าก็อาจเป็นแบบอย่าง หรือเป็นนวัตวิถีที่มาในศาสนาเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็น
ประเด็นที่คงต้องมีการพูดคุยถกเถียงกันต่อไป ในเชิงเกณฑ์ทางพระธรรมวินัย กับเกณฑ์ทางสังคม ซึ่งนัยหนึ่ง
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พระพุทธศาสนาในประเทศไทย มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และในความยาวนานได้มีการกลืนกลายผสมกับ
ความเป็นพระพุทธศาสนาเชิงวิถีด้วย อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหาค าตอบหรือรอหาค าตอบร่วมกันต่อไป  
  การส ารวจนีไ้ม่มีบทสรุปเป็นเพียงการสะท้อนปรากฏการณ์ที่ปรากฏด้วยตาเนื้อ แล้วสะท้อนคิดเป็น
ผลหรือแนวทางในการบริหารจัดการว่าจะมีแนวทางอย่างไร หรือจะจัดการอย่างไรได้บ้าง เพื่อประโยชน์ต่อ
การยืนยันแนวคิดในเรื่องหลักการ หรือแนวคิดที่เกิดข้ึนของระบบการบริหารการศึกษา การส่งเสริมหรือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคม และศาสนา ร่วมไปถึงการยืนแนวคิดในเรื่องหลักการและการคงอยู่อันจะพึง
เกิดข้ึนให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและสืบศาสนาโดยตรง ในเชิงหลักการ
ศาสนาย่อมสะท้อนคิดได้ว่ากฏระเบียบส าคัญ รวมทั้งในประเทศไทย ในเชิงสังคม สิทธิเสรีภาพและแนวคิดของ
ความเป็นมนุษย์ย่อมสะท้อนคิดได้ว่า สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ใน
เชิงสังคมตลอดเวลา ประเด็นถึงเถียงเกี่ยวกับความเป็นเพศในศาสนา ยังเป็นมิติที่ยังไม่มีค าอธิบายในเชิงสังคม
ร่วมสมัยเสียทีเดียว การศึกษาน้ีจึงเป็นการสะท้อนคิดจากสิ่งทีเห็นซึ่งส่วนใหญ่ของนิสิตสะท้อนการกลับไปหา
หลักการดั้งเดิม  และการทวนย้อนต่อความคิดเพื่อประโยชน์ของการสืบสานค าสอนและการรักษาค าสอนด้วย
คนรุ่นสู่รุ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน  
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