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Abstract
This research aims to study pottery’s shapes in the Prehistoric age
of Isaan by replicating the shapes from archaeological researches and
museums exhibiting historic pottery. ……………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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6. อภิปรำยผล
......................................................กำรจัดหมวดหมู่ วิเครำะห์รูปทรงจน
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ส่วนประกอบ และลักษณะเด่นที่ชดั เจนของภำชนะดินเผำยุคก่อนประวัติศำสตร์
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ลักษณะเฉพำะด้ ำนรู ปทรง ไปปรับใช้ กับกำรศึกษำวิจัยภำชนะดินเผำไปใช้ กับ
กรณีศกึ ษำอื่น ๆ เช่น ภำชนะดินเผำในแหล่ง หรื อยุคอื่น รวมถึงกำรศึกษำจำแนก
ภำชนะดินเผำในประเด็นอื่ น ๆ เช่น ควำมสัมพันธ์ ด้ำนรู ปทรงกับกำรใช้ งำน
ภำชนะดินเผำ ที่มำ และแนวคิดของรูปทรงภำชนะดินเผำในอดีต ฯลฯ ซึง่ ผลอำจ
แตกต่ำงจำกกำรศึกษำนี ้……..............................................................................
7. ข้ อเสนอแนะ
กำรวิจยั นี ้มุ่งศึกษำลักษณะย่อยทำงกำยภำพของภำชนะดินเผำอีสำน
ยุคก่อนประวัติศำสตร์ คือ กำรสร้ ำงกระบวนกำรจำแนกหำลักษณะเฉพำะด้ ำน
รูปทรงเป็ นหลัก เพื่อนำไปสู่กำรสร้ ำงฐำนข้ อมูลเพื่อกำรพัฒนำด้ ำนกำรออกแบบ
เครื่ องปั น้ ดินเผำอีสำนในปั จจุบนั ที่ยงั คงลักษณะเด่นหรื อลักษณะเฉพำะ จำก
กำรดึงลักษณะเฉพำะด้ ำนรู ปทรงที่นำไปสู่กำรแสดงควำมเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ภำชนะดินเผำจำกวัฒนธรรมที่ มี อยู่ในภำคอี สำน โดยหำกมี กำรศึกษำวิ จัย
เกี่ยวกับภำชนะดินเผำในลักษณะอื่น อำจต้ องมีกำรปรับเกณฑ์ในกำรจำแนกที่
เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำวิจยั นัน้ ๆ ต่อไป
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บทคัดย่ อ
บทควำมฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อต้ องกำรนำเสนอเกี่ ยวกับปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ ้นกับนักบวชหญิงประเภทภิกษุณีในสังคมไทยและอธิบำยเหตุผล
ว่ำทำไมกลุ่มของภิกษุณีจึงตกอยู่ในสภำวะของกำรกลำยเป็ นชำยขอบและกลุ่ม
ของภิกษุณีได้ มีกระบวนกำรตอบโต้ หรื อต่อสู้อย่ำงไร ……………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
คำสำคัญ: ภิกษุณี, กระบวนกำรกลำยเป็ นคนชำยขอบ, กำรเคลื่อนไหวทำงสังคม

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. …………………..
…………………………………………………………………………..............
........................................................................................................................
Keywords: Bhikkhunis, Marginalization, Social Movement
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1. บทนำ
ตำมควำมเชื่อและวิ ถีในกำรปฏิบตั ิเชื่ อว่ำหน้ ำที่ หลักที่สำคัญของทุก
ศำสนำและแม้ แต่พระพุทธศำสนำ ได้ ถกู ระบุว่ำมีส่วนสำคัญในกำรกล่อมเกลำ
จิ ตใจของมนุษย์ ให้ ปรำศจำกกำรครอบง ำด้ วยอำนำจแห่งกิ เลสทัง้ ปวง กำร
ก่อกำเนิดของควำมแพร่ หลำยของพระพุทธศำสนำมำพร้ อมกับกำรเผยแพร่
หลักธรรมคำสอนของศำสนำ โดยพระพุทธเจ้ ำที่ได้ ตรัสรู้ และบอกกล่ำวต่อแก่
สำธุชนเพื่อให้ เกิดควำมกระจ่ำงแจ้ งในหลักธรรมคำสอน
พระพุทธศำสนำถื อว่ำเป็ นศำสนำที่มีอิทธิพลต่อกำรสรรค์สร้ ำงสังคม
และวัฒนธรรมไทยขึ ้นมำ .....................................................................................
............................................................................................................................
……………..... และทรงแสดงเหตุผลที่ไม่ให้ ภิกษุไหว้ ภิกษุณี แต่ให้ ภิกษุณีไหว้
ภิกษุได้ ฝ่ำยเดียว (ศศิภำ แก้ วหนู, 2560) ซึง่ ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี ้ล้ วนแต่สะท้ อน
ให้ เห็นถึงสถำนภำพของผู้หญิงที่ด้อยกว่ำผู้ชำยในพื ้นที่ของพระพุทธศำสนำ
2. กระบวนกำรกลำยเป็ นชำยขอบผู้หญิงในพระพุทธศำสนำ
บทบำทเรื่ องรำวของผู้หญิ งในพระพุทธศำสนำมี ข้ อถกเถี ยงและมี
กำรศึกษำมำเนิ่นนำน ไม่เพียงแต่ในสังคมไทยเท่ำนัน้ แต่หมำยรวมถึงประเทศที่
นับถือพระพุทธศำสนำในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกตัวอย่ำงเช่น งำนเขียน
ของ Chatsumarn Kabilsingh (1991) เรื่ อง Buddhist Texts from a Feminist
Perspective ซึง่ เป็ นงำนเขียนที่ต้องกำรสะท้ อนภำพควำมไม่เสมอภำคหรื อควำม
ไม่เท่ำเทียมระหว่ำงเพศของหญิงและชำยในพระพุทธศำสนำ ..............................
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3. กระบวนกำรเคลื่อนไหวของผู้หญิงบนพืน้ ที่พระพุทธศำสนำ
แม้ จะมีกำรเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้ บญ
ั ญัติพระพุทธศำสนำให้ เป็ น
ศำสนำประจำชำติ ในทุก ๆ ครัง้ ที่มีกำรยกร่ำงรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ในเนื ้อหำของ
บทบัญญัตินนยั
ั ้ งไม่พบว่ำมีกำรกล่ำวถึงผู้หญิงบนพื ้นที่ทำงศำสนำ หรื อกำรให้
โอกำสผู้หญิงเข้ ำมำบวชในพระพุทธศำสนำด้ วยเช่นกัน (ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ์ ,
2559) ปั จจุบันประเทศไทยได้ ยกร่ ำง พระรำชบัญญัติอุปถัมภ์ และคุ้มครอง
พระพุทธศำสนำ ..................................................................................................
แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมยังปรำกฏข้ อถกเถียงตำมมำจำกกำรผ่ำนวำระร่ ำง
ของพระรำชบัญญัติ ดังกล่ำวว่ำ ..........................................................................
............................................................................................................................
4. สรุป
ปรำกฏกำรณ์แม่ชี และภิกษุณี ได้ ก่อให้ เกิดควำมย้ อนแย้ งทำงควำมคิด
ควำมเชื่ อ และควำมต้ องกำร แม้ ว่ำทัง้ สองกลุ่มจะเป็ นผู้หญิ งในสังคมไทย
เช่นเดียวกัน แต่ทว่ำควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดได้ นำไปสู่กำรเคลื่อนไหวเพื่ อ
เรี ยกร้ องสิ ทธิ ข องผู้ หญิ ง ในพื น้ ที่ พ ระพุ ทธศำสนำไม่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ
เช่ น เดี ย วกั น กั บ ควำมพยำยำมของภิ ก ษุ ณี ใ นกำรสื่ อ สำรอั ต ลั ก ษณ์ แ ละ
สร้ ำงประโยชน์ให้ กับสังคมภำพรวมเช่นกำรปฏิบตั ิธรรมเพื่อกำรหลุดพ้ น ซึ่งเป็ น
แนวทำงปฏิ บัติตำมแบบของพุทธเถรวำทไทยเช่นเดี ยวกันกับกำรศึกษำของ
ภัทรพร สิ ริกำญจน (2557) ที่ เชื่ อว่ำพระพุทธศำสนำแบบพัฒนำสังคมจะให้
ควำมสำคัญกับควำมเชื่อมโยงระหว่ำงพระพุทธศำสนำกับกำรดำรงอยู่ของสังคม
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พระธรรมคำสอนถูกนำมำประยุกต์เพื่ อให้ เกิ ดกำรปฏิ บัติ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
สังคมและพุทธศำสนำที่แท้ จริ งจะมุ่งเน้ นที่จะลดละกิเลส ....................................
............................................................................................................................
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