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บทคัดย่อ 
 

บทความฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการน าเสนอเก่ียวกับปรากฏ-
การณ์ท่ีเกิดขึน้กับนกับวชหญิงประเภทภิกษุณีในสงัคมไทยและอธิบายเหตุผล
ว่าท าไมกลุ่มของภิกษุณีจึงตกอยู่ในสภาวะของการกลายเป็นชายขอบและกลุ่ม
ของภิกษุณีได้มีกระบวนการตอบโต้หรือต่อสู้ อย่างไร โดยท าการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ภายใต้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นชายชอบ และกระบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการท่ีภิกษุณีถูกกระท าทัง้
จากกระบวนการทางสังคม การใช้ชีวิตประจ าวัน การควบคุมการก่อเกิดของ
ภิกษุณี โดยผา่นการออกระเบียบตามกฎหมาย การรับรองการกระท า รวมทัง้การ
เคล่ือนไหวของกระบวนการภิกษุณี ในการสร้างตวัตน การรับรอง และการแย่งชิง
การสร้างความหมายจากสังคมและในกลุ่มของผู้ หญิงด้วยกัน ซึ่งพบว่า 
กระบวนการกลายเป็นชายขอบของภิกษุณีนัน้ไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติแต่
ทว่าเป็นผลิตท่ีเกิดขึน้จากสงัคม ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รองรับตามกฎหมาย 
การถกูกีดกนัให้ออกไปจากการรับรองของมหาเถรสมาคม และสถานการณ์ท่ีเกิด
ขึน้กับภิกษุณีมีความย้อนแย้งอีกทัง้ยังเกิดการไม่ยอมรับจากกลุ่มของผู้หญิง
ด้วยกนั ซึ่งกลุ่มของภิกษุณีได้มีการเคล่ือนไหวทางสงัคมผ่านการประสานความ
ร่วมมือกบักลุ่มของผู้หญิงท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมทาง
สงัคม แตถ่ึงอย่างไรก็ตามการเรียกร้องสิทธิของภิกษุณีในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา
ยงัไม่ประสบความส าเร็จ และยงัเป็นช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีการมี
อยูข่องภิกษุณีมากขึน้  

 
ค าส าคัญ:  ภิกษุณี,  กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ,  การเคล่ือนไหวทางสงัคม 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

120 

Abstract 
 

The purposes of this article are: 1) to show a phenomenon that 
occurred with Buddhist nuns, alias Bhikkhunis, in Thai society, 2) to 
describe reasons why Bhikkhunis fell into marginalization, and 3) to 
examine how Bhikkhunis respond to fight or movement. Data analysis 
under the concept of marginalization and social movement was used to 
reflect how social processes offended Bhikkhunis through: 1) their daily 
life, 2) a control of Bhikkhuni initiation toward legislation, 3) their 
endorsement, 4) their movement to acquire their existence, and 5) their 
competition among general society and female society to gain their 
definition. 

The findings found that a process of becoming marginalized 
Bhikkhunis did not occur naturally. Instead, it was a product resulted from 
society towards legal recognition but exclusion from the recognition of The 
Sangha Supreme Council of Thailand. What happened to these Bhikkhunis 
fell into controversy and disapproval from female society. Therefore, the 
Bhikkunis had social movement through collaboration with a group of social 
female activists to demand social equality. However, their social equality 
demand was not yet successful. To make matters worse, it became a 
loophole for opponents attacking the existence of Bhikkhunis. 
 
Keywords:  Bhikkhunis,  Marginalization,  Social Movement 
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1. บทน า 
 

ตามความเช่ือและวิถีในการปฏิบตัิเช่ือว่าหน้าท่ีหลักท่ีส าคญัของทุก
ศาสนาและแม้แต่พระพุทธศาสนา ได้ถกูระบุว่ามีส่วนส าคญัในการกล่อมเกลา
จิตใจของมนุษย์ ให้ปราศจากการครอบง าด้วยอ านาจแห่งกิเลสทัง้ปวง การ
ก่อก าเนิดของความแพร่หลายของพระพุทธศาสนามาพร้อมกับการเผยแพร่
หลักธรรมค าสอนของศาสนา โดยพระพุทธเจ้าท่ีได้ตรัสรู้และบอกกล่าวต่อแก่
สาธุชนเพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งในหลกัธรรมค าสอน  

พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาท่ีมีอิทธิพลต่อการสรรค์สร้างสังคม
และวัฒนธรรมไทยขึน้มา เพ่ือให้มีเอกลักษณ์ (Identity) เป็นของเฉพาะตน 
พระพุทธศาสนานัน้ได้เข้ามาตัง้มั่นในดินแดนสุวรรณภูมิเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนานนับตัง้แต่สมัยของพระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งเป็นพระธรรมฑูตสาย
แรกท่ีได้เดินทางมาเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวไทย 
จากนัน้สังคมไทยจึงได้ รับเอากรอบแนวคิดและหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กาญจนาณัฐ ประธาต,ุ 2560) 
พิธีกรรมส าคญัของการเข้าสู่พืน้ท่ีของพระพุทธศาสนาในสงัคมไทยนัน้ ในส่วน
ของนกับวชได้กระท าผ่านพิธีกรรมของประเพณีการบวชท่ีมีมาตัง้แต่โบราณ ซึ่ง
คณะสงฆ์ไทยยุคแรกนัน้รับการอุปสมบทจากประเทศศรีลงักาท่ีเรียกว่า “ลทัธิ
ลังกาวงศ์” แต่ถึงอย่างไรก็ตามเม่ือ พ.ศ.1570 พระพุทธศาสนาในประเทศศรี
ลังกาได้ถูกท าลายลงตามความเช่ือและความศรัทธาท่ีแปรเปล่ียนไป จากนัน้
ต่อมาเม่ือเจ้าผู้ ปกครองประเทศเล็งเห็นถึงหลักค าสอนและความเช่ือของ
พระพทุธศาสนา จึงได้มีความพยายามท่ีจะฟืน้ฟูพระพุทธศาสนาขึน้ใหม่ จึงได้
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ส่งกลุบตุรชาวศรีลงักามารับการอุปสมบทจากคณะภิกษุสงฆ์ไทย ซึ่งเป็นท่ีรู้จกั
กนัในนามของ “ลทัธิสยามวงศ์” (Kanai Lal Hazra, 2002) 

ตามความเช่ือเร่ืองการบวชในสงัคมไทย เช่ือวา่ การบวชเป็นการปลูกฝัง 
บม่เพาะ หลอ่หลอมคณุธรรม การบวชจึงได้ช่ือว่าเป็นการสร้างคนดีแล้วคืนคนดี
นัน้กลบัสู่สงัคม ทัง้มีประโยชน์ต่อสงัคมแบบชนบท ทัง้นีเ้พราะเช่ือว่าพระภิกษุ
เป็นผู้น าชมุชนสู่ความเจริญ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างพระกับญาติโยมยงั
อยู่ในสภาพดีการบวชเป็นโอกาสได้ศึกษาหลกัธรรม (พระครูวฒุิสาครธรรม และ
พระปลดัปรีชา ปิยาจาโร (จินดา), 2560) อีกทัง้ความเช่ือเร่ืองการบวชพระนัน้ยงั
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมทัง้กระบวนการควบคุมทาง
สงัคมผา่นความเช่ือเร่ืองของความกตญัญกูตเวทิตาตอ่บิดามารดา  
 พระพุทธศาสนาต้อง ประกอบด้วย พุทธบริษัท 4 ได้แก่ (1) ภิกขุ/
สามเณร (2) ภิกขนีุ/สามเณรี/สิกขมานา (3) อบุาสก/อุปาสก(4) อบุาสิกา/อุปาสิ
กาโดยท่ีพระพุทธเจ้าก าหนดไว้ว่าต้องมีพุทธบริษัท 4 (พุทธปริสา 4) แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามในสงัคมไทยเป็นท่ีรับรู้กนัว่าประกอบไปด้วยพทุธบริษัทท่ีมีเพียง 3 
คือ ภิกษุ อบุาสก อบุาสิกา แตย่งัขาดภิกษุณี ซึง่พบเพียงผู้หญิงท่ีบวชในสถานะ
ของแมชี่เท่านัน้ (แมชี่กฤษณา รักษาโฉม, 2560) อีกทัง้การรับรองสถานภาพของ
แม่ชีนัน้ยังมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน ซึ่งพิสูจน์ได้จากการตีความโดย
กระทรวงมหาดไทย ท่ีระบุว่าแม่ชีเป็นนักบวชจึงตัดสิทธิในการเลือกตัง้ทาง
การเมือง ในขณะท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ความหมายและ
ตีความว่า แมชี่ถือเพศคฤหสัถ์ แตไ่มใ่ชน่กับวช จงึไมไ่ด้รับสิทธิและการคุ้มครอง
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามสมควร จากการให้ความหมายโดยสถาบนัของรัฐ
สะท้อนให้เห็นว่าแม่ชี ซึ่งเป็นนักบวชหญิงนัน้ยังขาดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนใน
สงัคมไทย แม้ว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยและข้อถกเถียงของการมีอยู่
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ของนกับวชหญิงยงัเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นได้
จากความพยายามในการกีดกันผู้ หญิงให้ออกจากพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
สามารถเห็นได้ชัดเจนจากการบวช กล่าวคือ ผู้หญิงในพระพุทธศาสนานัน้มี
คณุคา่ในมิติทางศาสนาท่ีด้อยกว่าผู้ชาย ทัง้นีเ้พราะผู้หญิงไม่สามารถบวชเป็น
พระได้ในขณะท่ีสงัคมไทยยงัมุ่งให้ความส าคญัตอ่การบวชว่า “การบวชเป็นพระ
นัน้เป็นแหล่งท่ีมาของบุญกุศลอนัยิ่งใหญ่” ดงัจะเห็นได้จากในสมยัพุทธกาลมี
บันทึกไว้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นชอบท่ีจะอนุญาตให้ผู้ หญิงบวชในพุทธ
ศาสนา พระอานนท์ต้องทูลวิงวอนถึงสามครัง้พระองค์จึงทรงอนุญาต และ
พระองค์ได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า การให้สตรีบวชเป็นภิกษุณีจะเป็นเหตุให้
พรหมจรรย์ คือ พระศาสนาหรือสทัธรรมตัง้อยู่ไม่ได้ยัง่ยืนและมีอายสุัน้เข้า และ
พระพุทธองค์ทรงบญัญัติครุธรรม 8 ประการ เพ่ือก ากับไว้ก็เพ่ือเป็นหลกัคุ้มกัน
พระศาสนา และทรงแสดงเหตผุลท่ีไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณี แตใ่ห้ภิกษุณีไหว้ภิกษุ
ได้ฝ่ายเดียว (ศศิภา แก้วหนู, 2560) ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านีล้้วนแต่สะท้อนให้
เห็นถึงสถานภาพของผู้หญิงท่ีด้อยกว่าผู้ชายในพืน้ท่ีของพระพทุธศาสนา 
 
2. กระบวนการกลายเป็นชายขอบผู้หญิงในพระพุทธศาสนา 
 

บทบาทเร่ืองราวของผู้ หญิงในพระพุทธศาสนามีข้อถกเถียงและมี
การศกึษามาเนิ่นนาน ไม่เพียงแตใ่นสงัคมไทยเท่านัน้ แตห่มายรวมถึงประเทศท่ี
นบัถือพระพทุธศาสนาในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ยกตวัอย่างเช่น งานเขียน
ของ Chatsumarn Kabilsingh (1991) เ ร่ือง Buddhist Texts from a Feminist 
Perspective ซึง่เป็นงานเขียนท่ีต้องการสะท้อนภาพความไมเ่สมอภาคหรือความ
ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศของหญิงและชายในพระพุทธศาสนา งานเขียนนีมุ้่ง



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

124 

วิพากษ์วิจารณ์อิทธิพลค าสอนท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก แตท่วา่ผู้ มีอ านาจในการ
ให้ความหมายและการตีความของหลักธรรมค าสอนนัน้เป็นความฝ่ายเดียว 
จากความคิดของเพศชาย จากบริบทสังคมชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ทัง้เป็น
เพศฆราวาสและจากท่ีเป็นนักบวช โดยการตีความนีฉ้ัตรสุมาล เช่ือว่าเป็น 
ความพยายามกีดกันผู้หญิงจากพืน้ท่ีทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสใน
การบวชเป็นภิกษุณี นอกจากนัน้แล้วฉัตรสุมาล ยังมองว่า การกระท าทาง
พระพทุธศาสนาท่ีมีตอ่ผู้หญิงนัน้สามารถแยกออกได้เป็น 2 ระดบั โดยระดบัแรก
เป็นระดบัของข้อปฏิบตัิเพ่ือความพ้นทุกข์ ซึ่งในส่วนนีพ้ระพุทธศาสนาถือว่ามี
ความเท่าเทียมเพราะไม่ว่าจะชายหรือหญิงนัน้สามารถพ้นทกุข์ได้ แตถ่ึงอย่างไร
ก็ตามในทางตรงข้ามการกระท าระดบัท่ีสองเป็นค าสอนท่ีเก่ียวข้องกับวิถีการ
ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของสาวกในพระพุทธศาสนา ท่ีมีความเหล่ือมล า้กันไปตาม
โครงสร้างและบริบททางสังคม ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการบวช การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีในการบ ารุงศาสนา ซึ่งความเช่ือของฉัตรสมุาลมีความคล้ายคลึง
กับ ปรานี วงษ์เทศ (2549) ในลักษณะของการให้ความหมายทางบทบาทของ
ผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาไว้ว่า ในความเป็นจริงประเพณีในพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่ได้ เพราะการอทุิศตนของหญิงท่ีเป็นผู้ เตรียมอาหารถวาย
พระและเป็นแรงผลกัดนัส่งเสริมให้ผู้ชาย (ลกูชาย) ต้องบวชเพ่ือทดแทนพระคณุ 
และคาดหวงัว่าจะเกาะชายผ้าเหลืองขึน้สวรรค์ และท่ีส าคญัเพ่ือเป็นการสืบต่อ
อายุพระศาสนา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสถานะของผู้ หญิงในพุทธ
ศาสนา ตัง้แต่อดีตท่ีผ่านมา พบว่าผู้ หญิงต้องต่อสู้ กับกระแสวัฒนธรรมและ
กฎหมาย ท่ีไม่อนุญาตให้บวชภิกษุณีสงฆ์ ท าให้พืน้ท่ีและบทบาทส าหรับการ
เป็นนกัปฏิบตัิธรรมหญิงคือการบวชชีและรักษาศีลแปดเท่านัน้ ในขณะท่ีผู้ ท่ีมี
ความศรัทธามาบวชเป็นชี ถึงแม้ว่าจะปฏิบตัิธรรมคล้ายกับพระสงฆ์ แต่ในทิศ
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ทางตรงข้ามกลบัไมไ่ด้รับความยกย่องจากชาวบ้านและไมมี่คนนิยมท าบญุ ทัง้นี ้
เพราะความเช่ือท่ีว่าการท าบญุกบัแมชี่จะได้บญุน้อยกวา่การท าบญุกบัพระสงฆ์ 

งานศกึษาท่ีสะท้อนเร่ืองของความเหล่ือมล า้และความพยายามในการ
กีดกนัผู้หญิงให้ออกไปจากพืน้ท่ีของพระพทุธศาสนาสะท้อนในงานศึกษาหลาย
ชิน้ เชน่ การศกึษาของ สมคดิ แสงจนัทร์ (2560) เร่ืองเพศวิถี (ท่ีรอการ) ศกึษาใน
พุทธศาสนา: ประกายความคิดเร่ืองเพศวิถีในพุทธศาสนา กับตัวอย่างพระ
อรหนัต์ โดยในงานเขียนนีส้ะท้อนให้ทราบถึงกระบวนความพยายามของนกับวช
ชายท่ีต้องการท้าทายตอ่อ านาจของเพศภาพ (gender) ด้วยการก้าวข้ามบทบาท
หน้าท่ีทางสังคมท่ีก ากับเพศ (sex) ของตน ซึ่งกลุ่มนักบวชนีไ้ด้สร้างค าเพ่ือใช้
บญัญัติเพศสภาพของตนเองขึน้มาใหม่ว่า ‘สมณะเพศ’ ซึ่งโดยรากศพัท์เดิมนัน้ 
“สมณะ” (สมณภาโว) ถูกก าหนดว่าหมายถึง ‘คนหัวโล้น’ ซึ่งอาจจะไม่เป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม และในขณะเดียวกันกลุ่มนกับวชหรือสมณะนัน้ได้นิยามการ
ก้าวออกมาจากสงัคมเดิม ผ่านค าเรียกว่าการ “บรรพชา” ท่ีแปลว่าการหลีกเว้น 
นัน่หมายถึงหลีกเว้นจากเพศสภาพของการเป็นคฤหสัถ์ และสร้างบทบาทหน้าท่ี
ต่าง ๆ ของตนเองขึน้มาก ากับเพศสภาพใหม่ของตน ทัง้หมดเป็นการประกอบ
สร้างเพศภาวะของตนเองขึน้มาผ่านการอาศัยช่องทาง โอกาสและศักยภาพ
ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของตนเอง ด้วยการรือ้รหัสเดิมและสร้างรหัสทางสังคม
ใหม่ให้กับตนเอง ด้วยเหตุนีก้ารถือสมณะเพศอันได้ช่ือว่าบรรพชาจึงหมายถึง
การออกจากเพศคฤหัสถ์ ในงานเขียนของสมคิดได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการ
บญัญัติค าว่าเพศสมณะนัน้ไม่ได้มีมิติของการโต้แย้งกับเพศตามก าเนิด (sex) 
แต่โต้แย้งกับบทบาทของเพศทางสังคม (gender) แต่ยังไม่สามารถก้าวพ้น
อ านาจของการจัดล าดบัสูงต ่าทางเพศก าเนิด เพราะนักบวชส่วนมากเป็นเพศ
ชาย และมกัสร้างข้อจ ากัดขึน้มามากมาย เพ่ือกีดกนัการเข้าถึงเพศสภาพใหม่นี ้
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สมณะเพศจึงเป็นเพศสภาพใหม่ท่ียังผลิตซ า้ความด้อยกว่าทางสงัคมของเพศ
หญิง คือการไมอ่นญุาตให้พวกผู้หญิงเข้าถึงเพศภาพใหมใ่นสงัคมนีไ้ด้  

จะเห็นได้ว่างานเขียนของสมคิดนัน้มีความสอดคล้องกับฉัตรสุมาล ท่ี
ยงัมีการตัง้ข้อสังเกตเก่ียวกับการปฏิบตัิท่ีมีต่อผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
ไมเ่ว้นแม้แตใ่นยคุพทุธกาลท่ีภิกษุณีถกูปฏิเสธจากนกับวชชายท่ีเป็นภิกษุในการ
กีดกนัไม่ให้มีโอกาสเข้าร่วมการท าสงัคายนาพระไตรปิฏก และพยายามปฏิเสธ
เหตกุารณ์ท่ีพระอานนท์พยายามทลูอ้อนวอนพระพทุธเจ้าให้ทรงอนญุาตผู้หญิง
ให้เข้ารับการบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งเหตกุารณ์นีส้ะท้อนให้เห็นถึงการไม่เปิดใจและ
เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาท่ีมีมาตัง้แตส่มยัพุทธกาล สิ่งนี ้
ท าให้ฉัตรสุมาลเช่ือว่า แท้จริงแล้วกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการในการบวชท่ีได้
บญัญตัไิว้นัน้ได้ถกูสร้างขึน้โดยมีเปา้หมายเพ่ือกีดกนัการบวชของผู้หญิง  
 ในมิติของปฏิบัติการการกลายเป็นชายขอบนัน้ได้ถูกกระท าผ่าน
กระบวนการของการกีดกันผู้ หญิงไม่ให้เข้าสู่พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาซึ่งไม่
เพียงแต่เกิดขึน้กับผู้ หญิงท่ีต้องการบวชเป็นภิกษุณีเท่านัน้ แต่ผู้ หญิงยังถูก
กระท าจากความเช่ือเร่ืองของกรรม และบาปบุญคุณโทษ ตามกรอบของพุทธ
ศาสนาท่ีมีข้อปฏิบตัิตามจารีตหรือกฎระเบียบท่ีมีการระบุถึงข้อห้ามท่ีเก่ียวกับ
ความเป็นเพศอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพรหมจรรย์ของตน ซึ่งเป็น
การแสดงออกถึงความบริสุทธ์ิของร่างกายและจิตใจ  ซึ่งในเพศหญิงนัน้ สงัคม
โบราณได้มอบคุณลักษณะตามธรรมชาติท่ีดูจะเก่ียวพันกับเร่ืองเพศไว้อย่าง
สลบัซบัซ้อนมากไปกว่าผู้ ชายด้วยเง่ือนไขทางกายภาพ การท่ีเพศหญิงมี ระดู 
(Period) หรือประจ าเดือน (จกัรกฤษ กมทุมาศ, 2556) ก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งของ
ความพยายามเบียดขับให้ผู้ หญิงออกจากพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีเก่ียวข้องกับ
พระพทุธศาสนา เชน่ โบราณสถานหรือสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ อาทิ เจดีย์ อโุบสถ บาง
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แห่งท่ีห้ามผู้หญิงเข้าสู่บริเวณพืน้ท่ีด้านใน หรืออนุญาตให้ผู้หญิงสามารถท า
ความเคารพหรือบชูาได้เฉพาะบริเวณสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ให้เท่านัน้ นอกจากนัน้
แล้วแม้แต่การปฏิบตัิเพ่ือการหลุดพ้นในสังคมชายเป็นใหญ่ส่วนมากท่ีนับถือ
พระพทุธศาสนายงัมีความเช่ือว่าผู้หญิงนัน้ไม่สามารถท่ีจะหลุดพ้นเข้าสู่สภาวะ
แห่งพระนิพพานได้อย่างแท้จริง แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัพบว่าสงัคมไทยในอดีต
ยังมีความพยายามท่ีจะสร้างความเท่าเทียมให้กับชายและหญิง จากงาน
การศกึษาของ สหะโรจน์ กิตตมิหาเจริญ (2553) เป็นอีกความพยายามท่ีสะท้อน
อิทธิพลของความเป็นชายท่ีเหนือความเป็นหญิง โดยสหะโรจน์พยายาม
ตรวจสอบอิทธิพลของตะวันตกท่ีเข้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั (รัชกาลท่ี 4) จนถึงช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลท่ี 6) ผ่านงานเขียนด้านงานวรรณกรรมท่ีมีการสร้างตวัละครชายภายใต้
วิธีคิดเร่ือง “ความเป็นชาย” ท่ีแตกตา่งกนั บทความชิน้นีน้ าเสนอภาพสงัคมไทย
ยคุเปล่ียนผ่านท่ีก าลงัเผชิญอ านาจจากลทัธิอาณานิคมของตะวนัตก ซึง่เป็นการ
ต่อสู้แข่งขนักันภายใต้ความคิดเร่ือง “ทนัสมยั” “ศิวิไลซ์” “ความเจริญ” อนัเป็น
ผลมาจากทฤษฎีวิวฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมท่ีตะวนัตกน าไปใช้อธิบายว่า
วฒันธรรมของตนเองเหนือกว่าหรือเจริญกว่าวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ซึ่งบทความนีต้ัง้
ข้อสังเกตว่าเม่ืออิทธิพลของตะวันตกเร่ิมมีมากขึน้ในสยาม ความเจริญจึง
กลายเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญและเป็นเง่ือนไขต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมในหลายเร่ือง แม้แต่ในมิติของเพศภาวะ ก็มีความพยายามท่ีจะ
สง่เสริมบทบาทของผู้หญิงให้มีศกัดิ์ศรีและความเทา่เทียมกบัชาย ในรัชสมยัของ
รัชกาลท่ี 4 ต้องการท าลายความหมายของประโยคท่ีว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชาย
เป็นคน” โดยการยกเลิกการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง โดยมีความพยายามท่ีจะ
สร้างความทนัสมยัผ่านการปฏิบตัติอ่ผู้หญิงให้ดีขึน้ เชน่ การลดทอนความหมาย
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ท่ีเคยปฏิบตัแิละนิยามตอ่ผู้หญิงว่าเป็น “วตัถสุิ่งของ” ท่ีผู้ชายสามารถจะท าอะไร
ก็ได้ เช่น การน าผู้หญิงชาวบ้านไปถวายตวัในวงั การขายลูกสาวและเมียให้กับ
นายเงิน ซึ่งสิ่งเหล่านีใ้นสายตาของตะวนัตกมองว่าเป็นความไม่ทนัสมยั เพ่ือให้
เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสยามในยุคนัน้ ชนชัน้น าจึงพยายามท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์ในรูปแบบใหม่เพ่ือให้ชายและหญิงนัน้มีความเท่าเทียมกนั แตง่าน
เขียนของสหะโรจน์ยงัเป็นเพียงภาพสะท้อนท่ีเน้นไปท่ีความเป็นชายและหญิงบน
แนวคิดของความทันสมัยและความศิวิไลซ์เท่านัน้ แต่ไม่ได้กล่าวถึงความ
พยายามสร้างความเท่าเทียมในมิติพืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด (นฤ
พนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558)  

จากการศกึษาของ ลดัดาวลัย์ ต๊ะมาฟ ู(2549) ได้ให้ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจ
จากงานศึกษาเร่ือง แม่ชี : โลกของผู้หญิงท่ีถูกลืม ว่านกับวชหญิงนัน้สามารถ
แทรกตวัไปมาในสุญญากาศแห่งอ านาจของชายเป็นใหญ่นัน้ได้ ด้วยการสร้าง
ยุทธศาสตร์หรือกลวิธีในการต่อต้าน การหลบเล่ียง การไม่ยอมตามในรูปแบบ
ตา่ง ๆ ผา่นการนิยามตวัตน และอตัลกัษณ์ใหม่ ๆ ขึน้มา โดยนกับวชหญิงท่ีเรียก
ตวัเองว่าแม่ชีนัน้ ลดัดาวลัย์ ได้อธิบายการนิยามตนเองและต าแหน่งแห่งท่ีของ
แม่ชีผ่านการแสดงออกในชีวิตประจ าวัน ภายใต้ความคลุมเครือของสถานะ
ความเป็นนกับวช เพศคฤหสัถ์ อบุาสิกาและความเป็นภิกษุณี แตถ่ึงอย่างก็ตาม
กลุ่มของแม่ชีในสังคมไทยนัน้มีความพยายามท่ีจะด ารงอยู่ให้ได้ภายใต้พืน้ท่ี
พระพทุธศาสนา และได้รวมกลุ่มกันก่อตัง้สถาบนัแม่ชีไทยใน พ.ศ. 2512 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการศึกษาคณะแม่ชีไทยด้านธรรมศึกษา อภิธรรม บาลี
ศกึษา อดุมศกึษา และอาชีพเสริม ซึ่งเจตนารมย์ของการรวมกลุ่มในการท างาน
ของสถาบนัแม่ชีไทย เกิดขึน้จากกลุ่มของแม่ชีร่วมกับพระภิกษุท่ีต้องการวาง
ระเบียบแม่ ชี ไทยให้ เป็นแบบแผนเดียวกัน มีบทบาทท่ี เหมาะสมกับ
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พระพุทธศาสนาและเพ่ือป้องกันการแอบอ้าง หรือป้องกันการเกิดขึน้ของ
สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ชีมัว
หมอง (แมชี่ณฐัหทยั ฉตัรทินวฒัน์ และไพเราะ มากเจริญ, 2560) 

แม้ว่าการรวมกลุ่มของแม่ชีเพ่ือสร้างสถาบันของตนเองขึน้มานัน้ไม่ได้
เกิดมาจากความต้องการของผู้หญิงล้วน ๆ แต่ทว่ามีการให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือจากภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนให้เช่ือว่าถึงอย่างไรก็ตาม 
กระบวนการสร้างพืน้ท่ีทางสังคมของผู้ หญิงในพระพุทธศาสนายังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชาย และการบวชชีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณท่ี
เปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จะเห็นถึงสภาวะของความเป็นชายขอบท่ีเกิดขึน้กับผู้หญิง
ในพืน้ท่ีพระพทุธศาสนา ท่ีเป็นสว่นของผลผลิตจากสงัคมอนัสะท้อนความไม่เป็น
ธรรมท่ีด ารงอยู่ในสงัคม ดงันัน้การเป็นคนชายขอบของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธ
ศาสนาจึงไม่จ าเป็นว่าผู้ หญิงจะนิยามและยอมจ านนว่าตนเองนัน้ด้อยและมี
สถานะท่ีต ่ากว่าชายในมิติของพระพุทธศาสนา แต่ความเป็นชายขอบนัน้เกิด
จากสถานการณ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนัท่ีผู้ หญิงสมัผสั 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเ ร่ืองกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ ซึ่งนัก
สงัคมศาสตร์เช่ือว่าปรากฏการณ์คนชายขอบไมใ่ช่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ และไม่ใช่เป็นเร่ืองของกรรมในอดีตภพแต่เป็นกระบวนการสร้างทาง
สงัคม โดยใช้ความแตกตา่งไปจากบรรทดัฐาน มาแบง่แยก กีดกนัและสร้างความ
เป็นอ่ืนให้กบัคนด้วยกนั (สชุาดา ทวีสิทธ์ิ, 2555) 

ความเป็นชายขอบของผู้ หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนานัน้มีความ
เก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ืองความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) ซึ่ง
หมายถึง ความรุนแรงหรือความทุกข์ท่ีเกิดจากการกระท าของโครงสร้างสังคม
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หรือสถาบนัท่ีผลิตความอยตุธิรรมและความด้อยโอกาสให้คนบางกลุ่ม (Farmer, 
1996; 2005 อ้างถึงใน สชุาดา ทวีสิทธ์ิ, 2555) ภิกษุณีในสงัคมไทยได้เผชิญกับ
ข้อจ ากัดท่ีท าให้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางสังคมท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ขาด
ศกัยภาพและโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ดงัจะเห็นจาก “ประชุมมหาเถร
สมาคม เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองการบวช
ภิกษุณีในประเทศไทย แล้วเห็นว่าประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาสายเถร
วาทและปฏิบตัิตามพระธรรมวินยัท่ีมีมาในพระไตรปิฎก พระพทุธศาสนาสายเถร
วาทนีไ้มอ่าจบรรพชาสามเณรีและอปุสมบทสตรีเป็นภิกษุณีขึน้ได้อีก พร้อมกบัมี
มติให้เจ้าคณะพระสงัฆาธิการทุกระดบักวดขนัให้มีการถือปฏิบตัิตามประกาศ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวฒัน์พระสังฆราชเจ้า เร่ืองห้ามพระเณร
ไมใ่ห้บวชหญิงเป็นบรรพชิต พ.ศ. 2471 และพระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณ
สงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก และมติมหาเถรสมาคม พ.ศ. 
2545 เร่ืองการบวชภิกษุณีอย่างเคร่งครัด และได้ข้อสรุปต่อสาธารณชนว่าการ
บวชสามเณรีและภิกษุณีในคณะสงฆ์ สายเถรวาทในประเทศไทยปัจจุบันนีไ้ม่
อาจท าได้และคณะสงฆ์ไม่อาจรับรองการบวชดงักล่าว” 
 ปรากฏการณ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐ และการบงัคบัใช้กฎหมาย
ท่ีไม่เป็นธรรม รวมทัง้เกิดจากอคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีครอบง าผ่าน
โครงสร้างสถาบนัทางสงัคมท่ีแสดงออกมาซึง่ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึง่ปิแอร์ 
บูดิเยอร์ มองว่ามีความเช่ือมโยงกับความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
Violence) ท่ีถกูท าให้เป็นความรุนแรงแบบปกติท่ีมีปรากฏอยูใ่นวิถีชีวิตประจ าวนั 
เป็นธรรมดากระทั่งส่งผลให้คนทั่วไปไม่สามารถตระหนักรู้และคิดไม่ถึงว่าสิ่ง
เหลา่นีคื้อความรุนแรง และอยตุธิรรมอยา่งไร (Bourdier et al., 2000)  
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3. กระบวนการเคล่ือนไหวของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
 

แม้จะมีการเคล่ือนไหวเพื่อผลักดนัให้บญัญัติพระพุทธศาสนาให้เป็น
ศาสนาประจ าชาติ ในทกุ ๆ ครัง้ท่ีมีการยกร่างรัฐธรรมนญูใหม่ แตใ่นเนือ้หาของ
บทบญัญัตินัน้ยงัไม่พบว่ามีการกล่าวถึงผู้หญิงบนพืน้ท่ีทางศาสนา หรือการให้
โอกาสผู้หญิงเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกัน (ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ์, 
2559) ปัจจุบันประเทศไทยได้ยกร่าง พระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้ มครอง
พระพุทธศาสนา ซึ่งในวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ลงมติเป็นเอกฉันท์ 217 เสียง เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญข้ึนมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ แต่พิจารณา 3 วาระรวด ทั้งวาระรับ
หลักการการพิจารณาเป็นรายมาตรา และให้ความเห็นชอบในวาระ 3 
สาระส าคญัของกฎหมาย คือ มาตรา 3 ที่บญัญัติว่า เพื่อให้การอุปถมัภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมการเผยแพร่หลกัพระพุทธศาสนาให้เกิดการพฒันาจิตใจ และปัญญา 
และมีการรักษาพระธรรมวินยัของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ดีงาม โดย
เคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทัว่ไป พระมหากษัตริย์จึงทรง
ไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักด์ิของ
พระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตัง้กรรมการมหาเถรสมาคม  

แต่ถึงอย่างไรก็ตามยงัปรากฏข้อถกเถียงตามมาจากการผ่านวาระร่าง
ของพระราชบญัญัต ิดงักลา่ววา่ การบญัญตัใิห้พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงแตง่ตัง้
กรรมการมหาเถรสมาคม จะเป็นการเพิ่มพระราชภาระแก่พระมหากษัตริย์โดยไม่
สมควรหรือไม่ และต้องระมดัระวงัไม่ให้นกัการเมืองเข้ามามีอ านาจในการเสนอ
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ช่ือ เพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม เน่ืองจากนกัการเมืองอาจ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง รวมทัง้ควรค านึงถึง
หลักพระธรรมวินัยในการแต่งตัง้พระภิกษุผู้ มีพรรษาน้อย หรือล าดับชัน้ของ
สมณศกัดิ์ท่ีจะได้รับการแต่งตัง้ให้มาท าหน้าท่ีในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ 
และตามเนือ้หาท่ีส าคญัของร่างพระราชบญัญัติ ยงัพบว่าเป็นเร่ืองท่ีก าหนดให้
ออกมาในลกัษณะของการอปุถมัภ์พระพทุธศาสนา อยา่งเตม็รูปแบบ ดงัเชน่ “ให้
รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพุทธศาสนา” โดยให้มีคณะกรรมการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาระดบัชาติ ท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ และมีปลัดกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้ มครองพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง ในส่วนนี ้สรุพศ ทวีศกัดิ์ (2558) สะท้อนว่าเป็นโครงสร้าง
แหง่ “รัฐพทุธศาสนา” ท่ีเป็นทางการ และสรุพศ ยงัเช่ือวา่เป็นรัฐพทุธศาสนาท่ีคบั
แคบทัง้นีเ้ป็นเพราะพุทธศาสนาท่ีรัฐต้องให้ความอุปถัมภ์นัน้อยู่ภายใต้การ
ปกครองในเขตอ านาจของมหาเถรสมาคมเทา่นัน้ 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัพระพทุธศาสนาได้ถกูผกูขาดให้อยู่กบัรัฐ และ
อ านาจรัฐ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นการสถาปนารัฐศาสนาขึน้ ดงันัน้เม่ือมีอ านาจ
ในทางกฎหมาย การปฏิบตัิการทางสงัคมในลกัษณะของการก าหนดบทลงโทษ
คนท่ีคดิเป็นอ่ืน อาทิ การวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา การละเมิดสิทธิบคุคลอ่ืนท่ีไม่ได้
นบัถือพระพทุธศาสนา การสอนท่ีไม่ตรงตามพระไตรปิฎก หรือความเช่ือท่ีขดัต่อ
หลักพระธรรมท่ีก าหนดไว้ จึงเป็นเร่ื องท่ีชอบธรรมและง่ายดายมากขึน้ 
นอกจากนีแ้ล้วยงัพบการนิยามความหมายของค าว่า “คณะสงฆ์” ยงัมีขอบเขต 
หมายถึง “คณะสงฆ์ตามกฎหมายคณะสงฆ์” นั่นคือภิกษุณีก็ไม่ใช่คณะสงฆ์ 
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กิจการใด ๆ ท่ีภิกษุณีด าเนินการ อาทิการเผยแผ่ การปฏิบตัิธรรม หรือกิจกรรม
สงัคมสงเคราะห์อ่ืน ๆ ท่ีเข้าข่ายการได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐแบบเดียวกับคณะ
สงฆ์ตามกฎหมายคณะสงฆ์ ภิกษุณีย่อมไม่ได้รับความอุปถมัภ์และการยอมรับ
อยา่งเป็นทางการ (สรุพศ ทวีศกัดิ,์ 2558) 

การท าความเข้าใจถึงกระบวนการเคล่ือนไหวของผู้ หญิงบนพืน้ท่ี
พระพทุธศาสนาจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการใช้อ านาจรัฐท่ีมีต่อ
สถานภาพของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของภิกษุณีท่ีถูกเบียดขบัให้ต้อง
ออกไปจากพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา และไม่ได้รับการยอมรับ อีกทัง้ยังถูกสร้าง
ประวัติศาสตร์ให้สูญหายไปจากสังคม และแม้ว่าตามหลักฐานและความเช่ือ
พบว่าภิกษุณีได้หมดไปแล้วจากพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย แต่
ถึงอยา่งไรก็ตามยงัมีพทุธศาสนิกชนบางส่วนท่ีต้องการรือ้ฟืน้การบวชภิกษุณีขึน้
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้หญิงในสงัคมไทยได้มีโอกาสครองเพศบรรพชิต โดยมีความ
เช่ือว่าจะเป็นการเอือ้ประโยชน์เพ่ือปฏิบัติธรรม ดังนัน้ จึงมีการเคล่ือนไหว
เรียกร้องการบวชภิกษุณีขึน้ 

พัฒนาการของการเคล่ือนไหวของผู้ หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา 
เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2471 จากการเคล่ือนไหวเรียกร้องให้มีการ
บวชภิกษุณีขึน้ครัง้แรก โดยนายนรินทร์ ภาษิต (นรินทร์กลึง) ได้สนับสนุน
บุตรสาวทัง้ 2 ของตนเอง คือ นางสาวสาระ และนางสาวจงดี ให้บรรพชาเป็น
สามเณรีท่ีวัตรนารีวงษ์ โดยใช้พืน้ท่ีด้านหลังของสถานพุทธบริษัทของนาย
นรินทร์ ท่ีสร้างเม่ือเดือนกนัยายน 2471 กรณีสามเณรีของนายนรินทร์ ก่อให้เกิด
การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายในสังคม จนในท่ีสุดรัฐบาลต้องบัญญัติ
กฎหมายใหม่เพ่ือให้ฝ่ายอาณาจักรคุ้มครองฝ่ายพุทธจักร โดยมีการยกร่าง
พระราชบญัญัติการปกครองคณะสงฆ์ขึน้มาใหม ่ในวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2472 
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยฎีกามีใจความ
สรุปว่าเห็นควรให้นายนรินทร์ ล้มเลิกความคิดและยตุิความเคล่ือนไหวในเร่ืองท่ี
จะฟืน้ฟภิูกษุณีในท่ีสดุ (ศกัดดิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 2536) หลงัจากนัน้ตอ่มาอีก 
28 ปี (พ.ศ. 2499) จงึมีการก่อรูปของการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง
ในการบวชภิกษุณีขึน้อีกครัง้เม่ือ นางวรมัย กบิลสิงห์ เกิดความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาหลงัจากได้เรียนกรรมฐาน จึงตดัสินใจบวชชี โดยรับศีล 8 จาก
พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระมหาเถระฝ่าย
ธรรมยุติ ภายหลงัได้รับค าแนะน าจากหลวงพ่อเย็นเกียรติ (บวชสายจีน) ว่าใน
ประเทศไต้หวนันัน้มีภิกษุณีอยู่มาก ด้วยเหตนีุแ้ม่ชีวรมยั จึงตดัสินใจเดินทางไป
บวชเป็นภิกษุณีท่ีประเทศไต้หวนัในปี พ.ศ. 2514 โดยมีพระคณุท่านเต้าอนั แห่ง
ส านกัวดัเขาตงุซาน เป็นพระอปัุชฌาย์ จากนัน้จึงได้กลบัมาสร้างวดัด้วยตนเอง
ท่ีจงัหวดันครปฐม (ฉตัรสมุาลย์ กบลิสิงห์, 2544)  

แตถ่ึงอย่างไรก็ตามการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิให้กบัผู้หญิงในการ
บวชภิกษุณี ท่ีผ่านมายงัไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือประสบความส าเร็จ แตท่ว่าเป็นเพียง
การเคล่ือนไหวของผู้ หญิงท่ีไปบวชภิกษุณีท่ีไต้หวันและด าเนินการเผยแพร่
ความรู้ทางธรรมแบบโพธิสัตว์เท่านัน้ จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2544 เม่ือรอง
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ได้
เดินทางไปบรรพชาเป็นสามเณรีท่ีประเทศศรีลงักา และได้รับฉายาว่า “ธัมมนนั
ทาสามเณรี” และได้เดินทางกลับมาประเทศไทย พร้อมรูปแบบ และจริยาวัตร
คล้ายพระภิกษุ (อภิญญา ฉตัรชอ่ฟ้า และนนัทนา นนัทวโรภาส, 2562) 

การบวชภิกษุณีสายศรีลงักา ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากใน
สงัคมไทย ดงัจะเห็นได้จากการประโคมข่าวของส่ือ และการศึกษาทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา อาทิ การประชุมสานเสวนาท่ีจดัขึน้โดยคณะกรรมาธิการ
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ศึกษา ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยคณะ 
อนุกรรมาธิการ กฎหมายป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สงัคม ร่วมกบั มลูนิธิอีพีเอธรรมศาสตร์ จดัเวทีเสวนาเร่ือง “ภิกษุณี: จุดเปลี่ยน
พทุธศกัราช 2541 กบัหลกันิติธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 37” เพือ่น าข้อสรุปที่
ได้ยื่นต่อรัฐสภาและหวงัให้กระบวนการรัฐช่วยผลกัดนัการบวชภิกษุณีสายเถร
วาทในประเทศไทยใหเ้ป็นที่ยอมรับ และถูกตอ้งตามกฎหมาย"1 โดยในการเสวนา
ครัง้นีเ้ป็นการถกเถียงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อผู้หญิง ซึ่ง
ได้มีข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการบวชภิกษุณี และอคติในสังคมไทย ซึ่ง
เนือ้หาของการเสวนา เป็นดงันี ้ 

“ภิกษุณีธมัมนนัทา เจ้าอาวาสวตัรทรงธรรมกลัยาณี จ.นครปฐม เล่าถึง
การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทว่า หลงัจากปี พ.ศ. 2541 ที่มีการอุปสมบท
ภิกษุณีสายเถรวาทที่ประเทศศรีลงักาเป็นการอุปสมบทที่ได้รับการยอมรับมาก
ที่สุด คือ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้รับการบรรพชาเป็น
สามเณรีในประเทศศรีลงักา “ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ดร.ฉตัรสมุาลย์ ไดอ้ปุสมบท
เป็นภิกษุณีในประเทศศรีลงักา การอปุสมบทครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของ
การอุปสมบทภิกษุณีชาวไทยในฝ่ายเถรวาท ซ่ึงยงัไม่เป็นที่ยอมรับจากมหาเถร
สมาคมของประเทศไทย เพราะได้รับการสืบสานการอุปสมบทภิกษุณีมาจาก
มหายาน และต่อมามีผู้หญิงไทยหลายคนเดินทางไปประเทศศรีลงักาเพือ่เข้าการ
อปุสมบทและเพือ่สืบสานพระธรรมวินยัของภิกษุณี” 

                                                   
1 ดใูน “ภิกษุณี” พลิกรัฐธรรมนญู ผ่าทางตนัหญิงขอ “บวช” โดย ศิวพร อ่องศรี หนงัสือพิมพ์
มติชน ฉบบัวนัที่ 4 ธนัวาคม 2555 
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ภิกษุณีธมัมนนัทายงับอกอีกว่า “ปัจจุบนัมีภิกษุณีเถรวาทสายศรีลงักา
ในประเทศไทยแล้วไม่ต ่ากว่า 20 รูป และสามเณรีเถรวาทสายศรีลงักาไม่ต ่ากว่า 
30 รูปที่บวชจากศรีลงักาและได้กลบัมาปฏิบติัธรรมอยู่ที่ประเทศไทย อีกทัง้เมื่อ
ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนาม ได้มีการบวช
ภิกษุณีสายเถรวาทนานาชาติเป็นครั้งแรกที่สมบูรณ์พร้อมโดยท าตามทกุขัน้ตอน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี จากนาคินีได้บรรพชาเป็นสามเณรีและบวชเป็น
ภิกษุณีในที่สุด จึงเกิดค าถามว่าผ่านมาแล้ว 10 กว่าปี ประเทศไทยในฐานะที่
นบัถือพทุธสายเถรวาทเช่นกนั กลบัไม่มีความเคลื่อนไหวในเร่ืองนี ้และมองว่าถึง
เวลาแลว้ทีผู่ห้ญิงจะมีสิทธิใฝ่รู้พระธรรมไดเ้ท่าเทียมกบัผู้ชาย”  

ในขณะที่ รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี รองศาสตราจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
บอกว่า การทีผู่ห้ญิงอยากบวชเป็นภิกษุณีนัน้ เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของความเป็น
มนษุย์ และการด ารงอยู่ในรูปของนกับวชนัน้เป็นการเอื้อต่อการปฏิบติัธรรมให้
สามารถท าได้อย่างเข้มข้น เพียงแต่ที่ประเทศไทยยังท าไม่ได้เพราะมีความ
ขดัแยง้ดา้นกฎหมายทางโลกอยู่ “ไม่ว่ากฎหมายฉบบัอื่น ๆ จะระบไุวอ้ย่างไร แต่
รัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2550 มีความชดัเจนในเร่ืองการยอมรับศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม โดยมีมาตราพิเศษให้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับชาย
หลายประการด้วยกนั จุดนีจึ้งอยากให้รัฐเข้ามาดูแลให้ข้อก าหนดที่เขียนเป็นกฎ
ข้ึนมาเพื่อให้เกิดเป็นผลอย่างแท้จริง ด้วยการออกเป็นกฎหมายบญัญติั มีการ
รับรองโดยรัฐ และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเหมือนกับฝ่ายภิกษุ ไม่เช่นนั้น
สงัคมไทยคงเป็นสงัคมที่แปลก เพราะมอบโอกาสให้แค่ผู้ชายแต่ผู้หญิงกลบัถูก
กีดกนั”  
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ส่วนทางด้านพระภิกษุสงฆ์ พระดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวดัทุ่งไผ่ จ.
ชุมพร บอกถึงหนทางที่ประเทศไทยจะมีภิกษุณีว่า จะต้องตัง้ให้เป็นคณะสงฆ์
อื่นตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.สงฆ์ หรืออาจจะยกเลิก พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบบัปัจจุบนั 
แล้วจึงตัง้ พ.ร.บ.ข้ึนมาใหม่ โดยแบ่งเป็น พ.ร.บ.ฝ่ายสงฆ์ชายและสงฆ์หญิง ที่
พร้อมด้วยบทบญัญติัและเงินสวสัดิการอย่างเท่าเทียมจากรัฐ “อาตมาไม่แน่ใจ
ว่าที่หลายฝ่ายมีอคติกับการน าภิกษุณีกลับมาสู่ประเทศไทยนั้น เป็นเพราะ
ผลประโยชน์และความอยากมีอ านาจ รวมถึงเม็ดเงินที่ส านักพุทธศาสนา
แห่งชาติได้รับจากรัฐที่เพ่ิมจาก 2,000 ล้านบาทต่อปี เป็น 4,000 ล้านบาทต่อปี 
หรือไม่ ตรงนีอ้ยากใหส้ านกัพทุธศาสนาแห่งชาติไดชี้้แจงและเปิดใจมากข้ึน” 

ในขณะที ่ดร.สธุาดา เมฆรุ่งเรืองกลุ ผูป้ระสานงานเครือข่ายผู้หญิงพลิก
โฉมแห่งประเทศไทย บอกว่า “การไม่ยอมรับภิกษุณีสายเถรวาทในประเทศไทย 
ไม่ได้เกิดมาจากพระสงัฆราชไม่เห็นด้วย เพราะไม่มีข้อความพระบญัชาใดระบุ
ว่าพระชั้นผู้ใหญ่คัดค้านในเร่ืองนี้ แต่เป็นเพราะอคติที่อยู่ในใจ และไม่
จ าเป็นต้องแก้กฎหมายฉบับใด เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสไว้ให้แล้ว 
ส่วนตวัคิดว่าแก้ความคิดที่กรมศาสนาก็น่าจะจบได้ ซ่ึงทางกรมศาสนาก็ควรจะ
ชี้แจงให้ได้ด้วย มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นหรือไม่ จนท าให้ภิกษุณีถูกเอาเปรียบอยู่
อย่างนี”้ 
 

จะเห็นได้ว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กับภิกษุณีนัน้ เกิดขึน้ท่ามกลางการ
ไม่ยอมรับของคณะสงฆ์ไทย และการถกเถียงถึงความชอบธรรมในสถานภาพ
ภิกษุณีในพทุธศาสนาเถรวาทของไทย ซึง่ทัง้หมดนัน้ล้วนแตเ่ป็นเง่ือนไขส าคญัท่ี
น ามาสู่ความพยายามเคล่ือนไหว ต่อรอง กระบวนการต่อสู้ ท่ีส าคัญของ
กระบวนการภิกษุณีนัน้ได้ถกูท าให้เป็นวาทกรรมเชิงสถาบนั โดยท่ีภิกษุณีเองนัน้
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จะต้องท าหน้าท่ีในการรือ้สร้างและส่ืออตัลกัษณ์ของภิกษุณีให้กับสงัคม แม้ว่า
การส่ือสารของภิกษุณีนัน้มีหลายระดบัและมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะส านกั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความของพระธรรมวินัย แต่ในสิ่งท่ีเหมือนกันของ
ภิกษุณีทุกส านักจะเน้นไปท่ีการปฏิบัติธรรมเพ่ือการพ้นทุกข์ ซึ่งก็มีรูปแบบท่ี
แตกต่างกัน ด้วยเหตนีุจ้ึงยงัไม่สามารถท าให้อุดมการณ์ของภิกษุณีนัน้มีความ
เหมือนกนั จนกระทัง่สามารถน าไปสู่การรวมกลุ่มเพ่ือเคล่ือนไหวทางสงัคมได้ แต่
ถึงอย่างไรก็ตามกระบวนการต่อสู้ ของภิกษุณียังพบว่า ภิกษุณีมีการรวมกลุ่ม
เพ่ือส่ือสาร และแลกเปล่ียนข้อธรรมและช่วยเหลือกนัในการสร้างสงัฆะ โดยการ
สร้างเครือข่ายในลักษณะนีไ้ม่ได้จ ากัดอยู่เพียงกลุ่มภิกษุณีในประเทศไทย 
เท่านัน้ แตมี่การร่วมมือกันของภิกษุณีระหว่างประเทศ โดยภิกษุณีแต่ละส านัก
ต่างได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากพระภิกษุไทยมากน้อยแตกต่างกัน โดย
ส่วนมากการให้ความช่วยเหลือจะเน้นไปท่ีการปฏิบตัิศาสนกิจ และภิกษุณีนัน้มี
รูปแบบของการส่ือสารอตัลกัษณ์ต่อภิกษุ โดยแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อม
ตนต่อ และถือเสมือนพระภิกษุคือพ่ีชาย และพระภิกษุณีคือน้องสาว แต่ยังมี
ท่าทีความระแวดระวัง ในการปฏิบตัิตน ไม่ให้เห็นว่ามีการประพฤติปฏิบัติท่ีมิ
ชอบหรือผิดพระธรรมวินัย ในขณะเดียวกันก็ ไม่ได้แสดงตนว่าอยู่ภายใต้การ
ปกครองของพระภิกษุเสมอไป  

ในส่วนของการต่อรองกับภาครัฐนัน้ ภิกษุณีเน้นหนกัไปท่ีความยืนยัน
ในความชอบธรรมและความถูกต้องของสถานภาพการเป็นนักบวชของตนเอง 
และมีความพยายามท่ีจะตอ่รองกบักฎเกณฑ์ของภาครัฐเพ่ือยืนยนัในอตัลกัษณ์
ของตนเองด้วยเช่นกนั โดยกลยทุธ์ของการต่อสู้กับรัฐเป็นไปในลกัษณะของการ
ใช้สิทธิของประชาชนคนไทยภายใต้ความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญมากกว่าท่ีจะ
เป็นการเรียกร้องหรือยืนยันสิทธิความเป็น ภิกษุณีในสังฆมณฑลของไทย  
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ในขณะเดียวกนัภิกษุณีได้ใช้กระบวนการแทรกซึมเข้าสู่การยอมรับผ่านการเป็น
ตวัแทนของการเผยแผ่พระธรรมค าสอนให้แก่ข้าราชการ และพนักงานของรัฐ 
รวมทัง้ชาวบ้านและชุมชนทั่วไปเพ่ือสร้างการยอมรับในฐานะบรรพชิตใน
พระพทุธศาสนา ทัง้ท่ีปฏิบตัผิา่นกิจวตัรประจ าวนั การประกอบศาสนพิธี การจดั
สอนธรรมมะ การจัดค่ายกิจกรรมธรรมมะ ทัง้ท่ีปรากฏบนพืน้ท่ีจริงและพืน้ท่ี
เสมือนจริง  

กระบวนการเคล่ือนไหวของภิกษุณีเป็นความพยายามในการท าความ
เข้าใจและส่ือสารถึงความชอบธรรมในสถานภาพภิกษุณีในพระพทุธศาสนา โดย
มุ่งเน้นในการปฏิบตัิตามแนวทางของพระพทุธองค์อย่างเคร่งครัด การพยายาม
ส่ือให้เห็นถึงได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมทัง้จากชุมชนสังคม 
ภาครัฐ จากคณะสงฆ์ทัง้ในและต่างประเทศ การต่อสู้ เป็นความพยายามท่ี
ภิกษุณีสร้างขึน้เพ่ือกลุ่มของตนเองและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกระบวนการ
ตอ่สู้ของผู้หญิง ท่ีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือตอ่สู้กบัการจ ากดัภาพตวัแทนของผู้หญิงใน
จารีตเดิม โดยกระบวนการตอ่สู้ของภิกษุณีนัน้สามารถท าความเข้าใจได้ภายใต้
แนวคิดของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมแนวใหม ่(New Social Movement) ท่ี
มีสาระส าคญัและมุ่งด าเนินการเพ่ือเป็นการตอบโต้กับปัญหาและความขัดแย้ง
เพียงเพ่ือต้องการการยอมรับและการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยการเคล่ือนไหวนี ้
ไม่ได้มีจดุประสงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงการปกครองและไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ภายใต้
รัฐบาลแบบใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้าง “ประชาสงัคม” 
(civil society) มีเปา้หมายของการเคล่ือนไหวเรียกร้องก็มิใช่เพ่ือต้องการช่วงชิง
อ านาจรัฐ สอดคล้องกับท่ี Jurgen Habermas เรียกว่า “กติกาหรือกฎเกณฑ์ชุด
ใหม่ในการด ารงชีวิต” หรือท่ี Ernesto Laclau และ Chantal Mouffe เรียกว่าการ
ช่วงชิงการน าในการสร้างค านิยามหรือความหมายชุดใหม่ให้กับสิ่งท่ีต่อสู้
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เรียกร้อง หรือท่ี Michel Foucault เรียกว่าการสร้างวาทกรรม (Discourse) 
(ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552) ซึ่งกระบวนการถูกท าให้เป็นชายขอบของภิกษุณี 
การถกูกระท าผ่านระบบความเช่ือท่ีสร้างสมมาในสงัคม การไม่ยอมรับถึงการมี
อยู่ของนักบวชเพศหญิง ความพยายามจ ากัดภาพตวัแทนของผู้หญิงในจารีต
แบบเดิม ซึ่งทัง้หมดนีล้้วนแต่เป็นปรากฏการณ์และแรงผลักดันให้ เกิดการ
เคล่ือนไหวทางสังคมของภิกษุณี ซึ่งเป้าหมายหลักของขบวนการภิกษุณีนัน้
นอกจากท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคญัเพื่อต้องการท่ีจะสืบทอดพุทธศาสนาแล้ว ยัง
เป็นความพยายามของการเปิดพืน้ท่ีให้การบวชภิกษุณีในประเทศไทยเป็นท่ี
ยอมรับและถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงการเรียกร้องให้อ านาจรัฐให้การ
สนบัสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้บวชเป็นภิกษุณีอย่างถูกต้อง บนพืน้ฐาน
ของความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญท่ีบัญญัติให้มีสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนา และให้หญิงชายตา่งมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกนั  
 
4. สรุป 
 

ปรากฏการณ์แม่ชี และภิกษุณี ได้ก่อให้เกิดความย้อนแย้งทางความคิด 
ความเช่ือ และความต้องการ แม้ว่าทัง้สองกลุ่มจะเป็นผู้ หญิงในสังคมไทย
เช่นเดียวกัน แต่ทว่าความแตกต่างทางความคิดได้น าไปสู่การเคล่ือนไหวเพ่ือ
เรียกร้องสิทธิของผู้ หญิงในพืน้ท่ีพระพุทธศาสนาไม่ประสบความส าเร็จ 
เช่นเดียวกันกับความพยายามของภิกษุณีในการส่ือสารอัตลักษณ์และ 
สร้างประโยชน์ให้กับสงัคมภาพรวมเช่นการปฏิบตัิธรรมเพ่ือการหลุดพ้น ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติตามแบบของพุทธเถรวาทไทยเช่นเดียวกันกับการศึกษาของ  
ภัทรพร สิริกาญจน (2557) ท่ีเช่ือว่าพระพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคมจะให้
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ความส าคญักบัความเช่ือมโยงระหวา่งพระพทุธศาสนากบัการด ารงอยู่ของสงัคม 
พระธรรมค าสอนถูกน ามาประยุกต์เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและพุทธศาสนาท่ีแท้จริงจะมุ่งเน้นท่ีจะลดละกิเลส นอกจากนัน้แล้วใน
ประเด็นของการต่อสู้ของผู้หญิงบนพืน้ท่ีพระพุทธศาสนา ได้น าแนวคิดของการ
กลายเป็นชายขอบมาเพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างชายหญิงท่ีเก่ียวข้องกับ
การจดัสรร พืน้ท่ีและบทบาททางสงัคมของแต่ละเพศท่ีไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผล
ต่อความสามารถในการเข้าถึงสิ่งท่ี สงัคมก าหนดว่ามีคณุค่าได้ไม่เท่ากัน และ
การได้รับความยินยอมจากสังคมได้ไม่เท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับ ชลิดาภรณ์  
ส่งสัมพันธ์ (2550) ท่ีเช่ือว่าในสภาพทั่วไปของสังคมบทบาทสถานภาพท่ี
เหมาะสมของผู้หญิงถูกมองจากฐาน ความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง เป็น
การอธิบายสถานะความเป็นรองของผู้ หญิงซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียกร้องการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเปล่ียนแปลง สู่สถานภาพท่ีดีขึน้ ไม่เว้น
แตข่บวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมของภิกษุณีเช่นเดียวกนั 
 แม้ว่าในการเคล่ือนไหวทางสงัคม การต่อสู้  ต่อรอง และการสร้างพืน้ท่ี
ทางสงัคมของภิกษุณี จะเป็นอีกหนึ่งวิธีของประเด็นการเรียกร้องของผู้หญิงให้มี
พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับชาย แต่ความพยายามของภิกษุณีตัง้แต่
อดีตมาจนถึงปัจจบุนั ยงัคงมีรูปแบบของการตอ่สู้  ตอ่รอง บนเง่ือนไขและวิธีการ
แบบเดิม เช่นเดียวกับการศึกษาของพงษ์พันธุ์  กีรติวศิน และพนม  คล่ีฉายา 
(2562) ท่ีเช่ือว่าปรากฏการณ์การเกิดขึน้ของภิกษุณีในสงัคมไทยเป็นเพียงภาพ
สะท้อนของความศรัทธาของพทุธศาสนิกชนท่ีมีตอ่สถาบนัสงฆ์หลกั ด้วยจ านวน
ของ สามเณรีและภิกษุณีท่ีเพิ่มมากขึน้ และแม้ว่าเง่ือนไขการเข้ารับการ
อุปสมบทเป็นเพศบรรพชิตท่ีถูกสร้างขึน้มาจะส่งผลให้มีความยากล าบากต่อ
ผู้ หญิงท่ีต้องการจะบวช และจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ปัจจัยสนับสนุนจ านวนมาก  
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ไม่ว่าจะเป็นการท่ีจะต้องเดินทางไปรับการอุปสมบทท่ีตา่งประเทศ หรือเป็นการ
นิมนต์พระอุปัชฌาย์เข้ามาบวชให้ในไทย และแม้ว่าภิกษุณีหลายรูป หลาย
ส านักจะสามารถกระท าได้ตามเง่ือนไขของการอุปสมบท แต่ก็เป็นเพียงการ
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากฝ่ังของฆราวาสเท่านัน้ และไม่พบว่ามีการให้
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง หรือแม้แต่หน่วยงานด้าน 
พระพทุธศาสนา ซึ่งทัง้หมดนีอ้าจเป็นปัจจยัส าคญัของความพยายามท่ีจะเบียด
ขบัผู้หญิงไม่ให้สามารถเข้าสู่พืน้ท่ีทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว 
ความยากล าบากในการจะเป็นเพศบรรพชิตท่ีมีผู้หญิงเพียงบางส่วนท่ีสามารถ
ท าได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดก็เป็นมิติซ้อนทับของการเบียดขับระหว่างเพศหญิง
ด้วยกนั 
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