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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ ๑) เพือ่ ศึกษาบทบาทองค์กรสตรีทที่ ำ� งานด้านการแก้ปญ
ั หา
สตรีในสังคมไทยปัจจุบัน ๒) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิด ทฤษฎี เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
องค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน และ ๓) เพื่อวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคม
ไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม แล้วน�ำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของสตรีไทยในอนาคต จากล�ำดับความเป็น
มาของค่านิยมของสังคมไทยต่อผู้หญิง แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังคงมีค่านิยมและทัศนคติเชิงซ้อนต่อ
ผูห้ ญิงแม้วา่ ในบางเรือ่ งจะได้มกี ารปรับเปลีย่ นมุมมองและแนวคิด แต่บา้ งสถานภาพของผูห้ ญิงก็ยงั ไม่เสมอ
ภาคเท่าเทียมกับชาย บทบาทองค์กรสตรีทที่ ำ� งานด้านแก้ปญ
ั หาสตรีในการให้การศึกษากับสตรีดอ้ ยโอกาส
ในสังคมไทยปัจจุบันใน คือ ๑) มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า ท�ำนุบำ� รุงรักษาภูมปิ ญ
ั ญาไทยและ
ท้องถิน่ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และท�ำดีตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา บริการวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทย และสังคมโลก และ
๒) เสถียรธรรมสถาน เพือ่ ใช้เป็นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม เผยแพร่ธรรมะแก่เพือ่ นมนุษย์ สามารถน�ำธรรมะไป
ใช้ดบั ทุกข์ในชีวติ ประจ�ำวัน ให้มชี วี ติ ทีส่ งบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ เพือ่ สาธิตการท�ำงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน โดยใช้หลักพุทธธรรมน�ำสังคม
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกิจกรรมและวิธีการเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ
ของผู้หญิงในการท�ำหน้าที่ของตนเองและเพื่อการท�ำหน้าที่ทางสังคมใน ๔ บทบาท ได้แก่ ๑) บทบาท
ความเป็นแม่ทสี่ มบูรณ์ ๒) บทบาทภรรยาทีส่ มบูรณ์ ๓) บทบาทการรักษาเอกลักษณ์สตรีไทย และ ๔) การ
ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ แนวทางการบริหารพัฒนาบทบาทสตรีในองค์กรที่มีสภาพปัญหา ๔ ประการ
ได้แก่ ๑) ภาครัฐและนโยบายการพัฒนาบทบาทสตรี ๒) ความไม่เข้มแข็งของกลุ่มสตรี ๓) วัฒนธรรมของ
สตรี และ ๔ การบริหารของผู้น�ำสตรี เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน
๑) หลักการพึ่งตนเอง ๒) ความไม่ประมาท ๓) อหิงสธรรม ๔) สัมมาอาชีวะ ๕) การไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น ๖) การละกิเลสและความโลภ หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือ ๑) หลักอริยสัจ ๔
๒) หลักพรหมวิหาร ๔ ๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔) หลักสาราณียธรรม ๕) หลักเบญจศีล
รูปแบบการด�ำเนินการ การน�ำเสนอหลักการและวิธีการแก้ปัญหาขององค์กรสตรีในสังคมไทย
ปัจจุบัน โดยน�ำหลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการและประยุกต์ใช้ส�ำหรับองค์กรสตรี พัฒนาทั้งการสอนด้าน
วิชาการ การปฏิบัติธรรม เพื่อน�ำไปใช้จริง บูรณาการธรรมสู่วิชาการ สู่ชีวิตจริง เพื่อให้สตรีรู้จักประยุกต์
หลักธรรมที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อต้าน แก้ปัญหาของตัวสตรีเอง ในชีวิตจริง เรียนรู้ น�ำหลักการ
ให้การศึกษาพัฒนาคุณธรรม จากการปฏิบัติธรรม สามารถน�ำองค์รู้ไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้
บูรณาการเข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตจริงของสตรี เพื่อไม่ให้เกิดปัญญาในสังคม จุดเด่นสตรีที่มีธรรมะสูง จุด
เด่น สตรีได้ความรู้ และได้หลักการน�ำหลักธรรมะไปประยุกต์ใช้ การให้การศึกษากับสตรียากไร้ ไร้โอกาส
เป็นรูปธรรมยัง่ ยืน มัน่ คง องค์กรนีไ้ ด้ชว่ ยสร้างพืน้ ทีส่ ตรีดอี กี พืน้ ทีห่ นึง่ จุดเด่น พัฒนาสตรี รูปแบบการแก้
ปัญหาให้กับสตรีเป็นรูปแบบมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: บทบาทองค์กรสตรี, การแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทย, ด้วยหลักพุทธธรรม

Abstract
The main purposes of this thesis were: 1) to study the women’s role on solving
the women’s problems in Thai societies, 2) to study Buddhadhamma, concepts and
theories for solving and developing the women organization in the recent Thai society
and 3) to analyze the women’s role on solving the women’s problems in the recent Thai
society. A result of this research was shown through the descriptive analysis.
A result of this study was found that: the tendency of the women’s conditions
and future role in the recent Thai society shown Thai complex value and views about
the women although there was some change of view points and concepts. However,
some status for women was not equal to a man’s status. The women organizations
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stressing on resolving the women’s chance of education in the recent Thai society were
1) Mahaprachabordee Royal Patronage Collage known as a source of collecting and
storing the religious, cultural data, a source of general studies, preserving Thai local
knowledge, making students as a good person through thinking, speaking and acting
according to Buddhist principles, giving the Buddhist academic service to Thai societies
and the world, and 2) Sathiara Dhammasathan known as a place of practicing meditation,
propagating the Buddhist principles for the people’s daily suffering-cessation, peace and
happiness, and demonstrating how to develop the quality of life in the communities
according to Buddhist principles.
A concept of developing the women’s role was an activity and a method to grow
the women’s potential to complete their duty in the society. Their four roles were 1) a
mother, 2) a wife, 3) preservation of Thai women’s identity, and 4) self-training. A way of
developing the women’s role faced four problems: 1) the government and the policy of
developing the women’s role, 2) the women’s weakness, 3) the women’s culture and
4) the women leader’s administration. Principles for solving and developing the women
organization in the recent Thai societies were 1) self-reliance, 2) carefulness,
3) Ahinsadhamma, 4) Right Livelihood, 5) no exploitation of self and the others and
6) cessation of defilement and greed. The Buddhist principles for solving these problems
were 1) Four Noble Truths, 2) four sublime states of mind, 3) four bases of sympathy,
4) four sates of conciliation and 5) five precepts.
A model of managing and resolving the problems in the women organization in
the recent Thai society was possibly done according to the integrated Buddhist principles
to develop it in respect of a teaching process, academic knowledge and Dhamma
practice. The integrated principle for the daily use was done to help the women to
resolve their problems, study more Buddhist principles, and protect the future problems
in the society. A prominent point of the women who learned Buddhist principles was
the daily in the society. That the women had high education was a way of sustainable,
stable life. These organizations created a possible model to solve the women’s problems.
Keyword: Women Organizations Role, Solving the social problems, Buddhadhamma
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๑. บทน�ำ

สืบเนื่องจากทัศนะหรือแนวคิดที่เห็นว่า
ชายหญิงที่เกิดมาในโลกนี้ มีความเป็นมนุษย์เท่า
เทียมกัน ทัง้ ชายและหญิง จึงควรมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง แต่โดยภาพ
รวมแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในเกือบทุกสังคม
ทุกวัฒนธรรม ชายมักได้รบั บทบาทส�ำคัญกว่าและ
มีฐานะที่แสดงถึงความเหนือกว่าสตรีเพศในเกือบ
ทุกด้าน ถึงแม้จะมีการประชุมระดับชาติ และระดับ
นานาชาติมาตลอดช่วงเวลานานกว่าห้าทศวรรษ
การส่งเสริมบทบาทและหน้าทีข่ องสตรีกย็ งั ไม่ได้รบั
ความสนใจเท่ า ที่ ค วรในหลายๆ สั ง คม อย่ า ง
บทบาทของแม่ชีเทเรซา ซึ่งเป็นนักบวชในนิกาย
ไอริช ต่อมาตั้งสมาคมการกุศลของมิชชันนารีใน
กัลกัตตาแห่งประเทศอินเดีย และได้เปลีย่ นสัญชาติ
เป็นคนอินเดีย ได้ตงั้ โรงเรียนตามธรรมชาติสำ� หรับ
สอนเด็กเร่รอ่ น ตัง้ ศูนย์รกั ษาคนเป็นโรคเรือ้ นได้รบั
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ได้รบั รางวัลจากยูเนสโกในสาขาเดียวกันในปี พ.ศ.
๒๕๓๕
สตรีทไี่ ด้รบั ความรุนแรง และการกดขีท่ าง
เพศจากคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวขาดการ
ศึกษา มีอาชีพที่ไม่มั่นคง ยากจน ขาดศีลธรรม
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ปัญหาการแย่งชิงสามีภรรยามีอยู่มาก การฉุดคร่า
สตรี ด ้ ว ยกั น การบั ง คั บ คลุ ม ถุ ง ชนกั บ บุ ต รใน
ครอบครัวตนเพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ ปัญหา
การติดสารเสพติด จากรายงานข้อมูลประชากรโลก
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ พบว่าสตรีไทย ร้อยละ ๓๔
ที่มีสตรีมีอัตราการไม่รู้หนังสือมีมากกว่าผู้ชายถึง
๒ เท่า และสตรีร้อยละ ๑๗ มีความรู้เพียงระดับ
ประถมศึ ก ษาตอนต้ น เท่ า นั้ น ๑ นั บ ว่ า เป็ น
ปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงสตรีในระดับโลกและ
สตรีในสังคมไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ทรงมอบหน้าที่หลักส�ำคัญของสตรี
ไทย ๔ ประการ คือ ๑) พึงท�ำหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์
๒) พึงท�ำหน้าทีข่ องแม่บา้ น ๓) พึงรักษาเอกลักษณ์
ของความเป็นสตรีไทย และ ๔) พึงฝึกฝนตนเองให้
มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น หากสตรีไทยทุกคน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ ประการนี้ ได้ก็จะส่งผลให้
ครอบครัวไทย สังคมไทยและประเทศชาติมีความ
สุข ความเจริญ น�ำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของ
สังคมโลกตลอดไป๒ ดังพระเขมาเถรีผมู้ คี วามเฉลียว
ฉลาด เป็นผู้เรียนรู้มากจากการศึกษามาก ปฏิบัติ
มาก ผู้หญิงไทยมีความกระตือรือร้นในฐานะทาง
สังคม ไม่มใี ครทีจ่ ะกล้าปฏิเสธผลงานอันทรงคุณค่า
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ของสตรี ซึง่ มีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ
เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นกิจกรรมทีเ่ ป็นไปเพือ่ ประโยชน์
ทั้งหลาย นอกจากนั้น ผู้หญิงไทยยังเป็นที่ยอมรับ
ว่ า มี ค วามสามารถชั้ น สู ง เช่ น นายกรั ฐ มนตรี
อธิการบดี คณบดี หมอ ทนายความ และนักธุรกิจ
สตรีเองก็ไม่ได้ประมาทในสิทธิและประโยชน์ที่ตน
จะพึงท�ำได้ กลับยิ่งต้องแสดงให้สังคมได้รับรู้และ
เห็นถึงพลังความสามารถของตน๓
ส�ำหรับบทบาทของสตรีกับการแก้ปัญหา
ของสตรีนั้นมีหลายท่าน เช่น แม่ชีศันสนีย์ เสถียร
สุด มีการประยุกต์การพัฒนาสตรีมาใช้ในสังคมไทย
คือ การท�ำให้ “โลกนี้มีธรรมเป็นมารดา” หรือการ
ท�ำให้ในใจของผูค้ นมีธรรมะนัน่ เอง เพือ่ สร้างความ
สุขสงบสันติแก่โลกใบนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการ
สร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญในการมีธรรมะ
เป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งจิตใจตน การสร้างค่านิยมทีถ่ กู
ต้องในสังคม เป็นต้น๔ ได้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เผยแผ่
ธรรม และได้ พั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตของบุคคลใน
ชุมชน เน้นชีวติ เด็ก สตรี และนักบวชสตรี เพือ่ แบ่ง
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ปันความสุขสงบเย็นต่อเพื่อนมนุษย์ให้สามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากปัญหา ได้รับรางวัล
Spiritual Leadership Award๕ ส�ำหรับคุณแม่สิริ
กรินชัย ได้สอนธรรมปฏิบัติให้แก่ประชาชนทั่วไป
ทั้งใน ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ
เช่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านจะไปสอนปีละ ๓
เดือน๖
การพัฒนาตนของสตรีในทางพระพุทธ
ศาสนาที่ประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธบริษัท๔ ซึ่ง
ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ในสมัย
เมื่อครั้งพุทธกาล สตรีสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้
โดยมุ่งแสวงหาความสงบ ความสุขและความสันติ
ตามรอยพระพุทธองค์ ถึงแม้ว่าสตรีเหล่านั้นจะมา
จากราชนิกูล๗ จากครอบครัวที่มั่งคั่งหรือยากจน
หรือมีอาชีพที่สังคมรังเกียจก็ตาม สตรีเหล่านั้นได้
ศึกษาเรียนรู้ธรรมะได้รับความสงบสุขร่มเย็นและ
ได้รับผลจากการปฏิบัติตนโดยการออกบวชเป็น
ภิกษุณแี ละปฏิบตั ติ นในความเป็นอุบาสิกาของสตรี
ท�ำให้สตรีรู้หลักในการประยุกต์หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติตนในชีวิตจริงของตน

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๓.
สโรชา คุ ณ ธิ ป พงษ์ , “การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารพั ฒ นาสตรี ต ามทั ศ นาของแม่ ชี ศั น สนี ย ์ เสถี ย รสุ ด ”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๑.
๕
วรทัศน์ วัชรวลี, “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สาวิกาแห่งสวนสันติภาพ”, (กรุงเทพมหานคร : ส�ำนักพิมพ์
ดอกโมกข์, ๒๕๔๕), หน้า ๓๓.
๖
พระมหานงค์ อัมไพ, “การศึกษาวิเคราะห์ค�ำสอนเรื่องกฎแห่งกรรมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของ
คุณแม่สิริ กรินชัย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๖.
๗
จ�ำเนียร ทรงฤกษ์, ชีวประวัติพุทธสาวิกา, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพ่อนวล แม่พัว ทรง
ฤกษ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑.
๓
๔

138 ธรรมทรรศน์
ท�ำให้ลดปัญหาหรือปัญหาน้อยลงและช่วยด�ำรง
พระพุทธศาสนาซึง่ สตรีในศาสนาอืน่ เช่นไม่สามารถ
ประกอบพิธีกรรมได้๘
จากปัญหาหรือภัยที่คุกคามความมั่นคง
และคุณภาพชีวติ ของสตรีดงั กล่าว จึงมีองค์กรต่างๆ
เกิดขึ้นมากมายในโลกและในประเทศไทยปัจจุบัน
องค์ ก รสตรี เ หล่ า นี้ ไ ด้ พ ยายามดิ้ น รนเพื่ อ ที่ จ ะ
พยายามศึกษาค้นคว้าแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหา
หรือทางรอดจากปัญหาเหล่านัน้ ให้กบั สตรี ผลลัพธ์
ที่ได้จากความพยายามเหล่านั้น จึงท�ำให้เกิดมีการ
พัฒนาการในด้านต่างๆ มากมายทั้งการน�ำหลัก
พุทธธรรมมาปฏิบตั ิ ดังเช่น ทีเ่ สถียรธรรมสถานน�ำ
มาปฏิบตั อิ ยู่ ทีม่ หาปชาบดีเถรีในสังฆราชูปถัมภ์ ใน
การให้การศึกษากับสตรีที่ด้อยโอกาสในสังคม จะ
เห็นได้ว่า สตรีจึงไม่ใช่เพศที่คอยก้มรับกรรมอัน
ทารุณหรือเป็นทีส่ ร้างกรรมทางต�ำ่ ของใครๆ อย่าง
ไร้สติปญ
ั ญา แต่สตรีควรอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งตระหนักว่า
ตนเองไม่ใช่เพศอ่อนแอคอยแต่เป็นช้างเท้าหลัง
โดยเฉพาะเพื่อสตรีด้วยกันเองแล้วต้องถือเป็น
ความรับผิดชอบทีต่ อ้ งช่วยเหลือกัน เพราะไม่มใี คร
ที่จะเข้าใจสตรีได้ดีกว่าสตรีด้วยกันเอง
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หาสตรีในสังคม
ไทยปัจจุบนั ด้วยหลักพุทธธรรม เพือ่ ศึกษาบทบาท
องค์กรสตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทย
ปัจจุบนั เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีบทบาทของสตรี
และการแก้ ป ั ญ หาสตรี ด ้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรมใน
๘

หน้า ๘๙.
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พระพุทธศาสนาเถรวาท และเพื่อศึกษาวิเคราะห์
บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หาสตรีในสังคม
ไทยปั จ จุ บั น ด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรม หากผู ้ วิ จั ย ได้
ท�ำการศึกษาใน ๒ องค์กร เพื่อแก้ปัญหาสตรีใน
สังคมไทยปัจจุบันนี้ จะเป็นความหวังในการขยาย
ผลในการน�ำรูปแบบและวิธีการแก้ปัญหาสตรีจาก
๒ องค์กรนี้ ในพื้นที่อื่นๆ ในสังคมไทยจึงมีความ
จ�ำเป็นมากในสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบันใน
อันจะให้ความร่วมมือกับ ๒ องค์กรนี้ ในการพัฒนา
สตรีในสังคมไทยเพื่อให้เป็นผู้น�ำหลักพุทธธรรม
พัฒนาตนเอง องค์กรสตรี สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาบทบาทองค์กรสตรีด้าน
การแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน
๒. เพือ่ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีบทบาทของ
สตรี และการแก้ปัญหาสตรีด้วยหลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กร
สตรีด้านการแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน
ด้วยหลักพุทธธรรม

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) จะปฏิบัติการวิจัยด้วย
เอกสาร(Documentary Research) ในพระ

ปรีชา ช้างขวัญยืน, สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑),
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ไตรปิ ฎ ก ฉบั บ มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ จากต�ำรา
เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
และการวิเคราะห์สรุปภาคสนามจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก( In-dept. Interview) เป็นข้อมูลทุติยภูมิ
การวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเป็นพุทธจริยศาสตร์
ประยุกต์ (Applied Buddhist Ethics) ซึง่ จะมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากองค์กรสตรีทปี่ ฏิบตั กิ ารวิจยั ทัง้ ๒ องค์กรใน ๑)
เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร และ ๒) มหา
ปชาบดี เ ถรี วิ ท ยาลั ย ในสั ง ฆราชู ป ถั ม ภ์ ทั้ ง การ
สั มภาษณ์ เดี่ ย วรายบุคคลและการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) การสรุปการวิเคราะห์โดยวิธีการ
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) ใน
การศึกษาบทบาท ๒ องค์กรสตรีในสังคมไทย ใน
๑) เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร และ ๒)
มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ในชื่อ
เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีด้าน
การแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลัก
พุทธธรรม โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษา ๑) เพื่อศึกษา
บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หาสตรีในสังคม
ไทยปัจจุบัน ๒) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีบทบาท
ของสตรี และการแก้ปญ
ั หาสตรีดว้ ยหลักพุทธธรรม
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ ๓) เพื่อศึกษา
วิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หาสตรี
ในสังคมไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
๑. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ประกอบ
ด้วย ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) โดย
ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลง
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กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ อันเป็น
ข้อมูลชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นหลักใน
การศึกษาวิเคราะห์บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้
ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบนั ด้วยหลักพุทธธรรม
ส�ำหรับเนือ้ หาทีต่ อ้ งการรายละเอียดเพิม่ เติมผูว้ จิ ยั
ได้ ค ้ น คว้ า จากข้ อ มู ล ชั้ น ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Source) และ ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Source) โดยศึกษาข้อมูลจาก เอกสารอื่นๆ ต�ำรา
ข้อเขียนเชิงวิชาการ บทความทางวิชาการ และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์
บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หาสตรีในสังคม
ไทยปัจจุบันด้วยหลักพุทธธรรม
๒. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) เดีย่ วและกลุม่ (Focus Group) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเดีย่ วองค์กรละ ๕ คน รวมเป็น ๑๐
คน ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหาร ๑ คน ครู ๒ คน ผู้เรียน
๒ คน สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มโดยเลือกผู้เข้าร่วม
สนทนากลุม่ จ�ำนวน ๔ คน ในแต่ละองค์กร รวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามจากการ
สัมภาษณ์ (In-dept. Interview) เดี่ยว กลุ่ม (Focus Group) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
แก้ปญ
ั หาสตรีใน ๒ องค์กรเพือ่ ทีจ่ ะน�ำไป สรุปเป็น
องค์ความรู้แต่ละองค์กรโดยการวิเคราะห์แยก
แต่ละองค์กร และน�ำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์
รวมกับข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิต่อไป
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยก�ำหนดทั้ง ๒
องค์กรที่จะศึกษา ดังนี้ ๑) เสถียรธรรมสถาน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรให้การพัฒนา
สตรีในสังคมไทยโดยใช้หลักพุทธธรรม และ ๒)
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มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัด
นครราชสีมา เป็นองค์กรให้การศึกษากับสตรีใน
สังคมไทย

๔. สรุปผลการวิจัย

๑. บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หา
สตรีในสังคมไทยปัจจุบนั จากการศึกษาวิจยั ในครัง้
ผู้วิจัยสรุปข้อค้นพบได้ว่า ปัจจุบันปัญหาความ
รุนแรงต่อผู้หญิง เป็นปัญหาร่วมกันของผู้หญิงทั่ว
โลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผูห้ ญิง การใช้ความรุน
แรงใดๆ อันสืบเนื่องมาจากแตกต่างระหว่างหญิง
ชาย ซึง่ มีผลหรือมักจะมีผล ท�ำให้เกิดอันตรายหรือ
ความเดือนร้อน ทางกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจ
ต่อผูห้ ญิง ซึง่ ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงนัน้ เกิดขึน้ ได้ใน
ทุกมิติของสังคม ทั้งในครอบครัว ในชุมชน สถาน
ที่ท�ำงานและสถาบันการศึกษา และมาตรการทาง
กฎหมาย เช่ น การบัญญัติก ฎหมาย ปรับปรุ ง
กฎหมาย เพิ่มบทลงโทษกับผู้กระท�ำความรุนแรง
ต่อผู้หญิงในหลายรูปแบบ
แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของ
สตรีไทยในอนาคต จากล�ำดับความเป็นมาของค่า
นิยมของสังคมไทยต่อผู้หญิง แสดงให้เห็นว่าสังคม
ไทยยังคงมีค่านิยมและทัศนคติเชิงซ้อนต่อผู้หญิง
แม้ว่าในบางเรื่องจะได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง
และแนวคิด แต่บ้างสถานภาพของผู้หญิงก็ยังไม่
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เสมอภาคเท่าเทียมกับชาย มีแนวโน้มว่าจะได้รับ
การพัฒนาไปในทางทีด่ ขี นึ้ จากปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ๑)
ปัจจัยทางการเมือง การปกครอง และ ๒) ปัจจัย
ทางสังคม ดังนัน้ จึงมีความส�ำคัญจ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่
นโยบายและแผนปฏิบตั กิ ารแม่บท ด้านสิทธิมนุษย
ชนฉบับนี้ จะต้องก�ำหนดมาตรการคุ้มครองและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชนของสตรี ทั้งใน
ทางกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ทิ างสังคม
ให้ครอบคลุม ประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้าน คือ ๑)
สิทธิสตรีที่ยังไม่เท่าเทียมกับบุรุษด้านกฎหมาย ๒)
สิทธิสตรีกับกระบวนการยุติธรรม ๓) สิทธิสตรีกับ
การมีส่วนร่วมในการบริหารและการเมือง ๔) สิทธิ
สตรีกับความรุนแรง และ ๕) สิทธิสตรีกับการค้า
มนุ ษ ย์ ทั้ ง ในประเทศและข้ า มชาติ และการถู ก
ปฏิบัติเยี่ยงทาส ค�ำนิยามของการค้ามนุษย์๙
บทบาทองค์ ก รสตรี ที่ ท� ำ งานด้ า น
การน� ำ หลั ก พุ ท ธธรรมมาให้ ส ตรี ไ ด้ เ รี ย นรู ้ แ ละ
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันใน
เสถียรธรรมสถาน เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่
ปฏิ บั ติ ธ รรม เผยแพร่ ธ รรมะแก่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์
สามารถน�ำธรรมะไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจ�ำวัน
ให้มชี วี ติ ทีส่ งบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ เพือ่ สาธิต
การท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยใช้
หลักพุทธธรรมน�ำสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีที่มี
ความพร้อมในด้านต่างๆ ได้มาเรียนรู้หลักพุทธ

สัมภาษณ์ พระครูบวรคณานุศาสน์ ผูอ้ ำ� นวยการมหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ ดร.แม่ชดี วงพร
ค�ำหอมกุล รองผู้อ�ำนวยการ อาจารย์สุนี เนียมสวัสดิ์ คณาจารย์ แม่ชีถนอม จิตมณี คณาจารย์, รศ.ดร.แม่ชีไพเราะ ทิพย
ทัศน์ คณาจารย์ แม่ชีสุจิตรา ตาลกนกธารา นิสิต และอาจารย์ศรีสลับ อุปมัย คณาจารย์, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘.
๙
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ธรรม ท�ำแบบฝึกหัดธรรมะร่วมกัน ในการให้และ
การรั บ ผ่ า นการท� ำ งานเพื่ อ สั ง คม อั น จะเป็ น
ประโยชน์แก่สตรีเองและบุคคลอื่นผู้อื่น๑๐ แม่ชี
ศันสนีย์ยังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบัน “สาวิกาสิขาลัย”
สถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมการบรรลุธรรม โดย
เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์และศิลป์แห่ง
ชีวิต โดยจะเริ่มเปิดวิทยาลัยด้วยโครงการปริญญา
โท ปริญญาเอก และหลักสูตรนานาชาติในอนาคต
ภายใต้การท�ำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย
๒. แนวคิด ทฤษฎีบทบาทของสตรีและ
การแก้ปัญหาสตรีด้วยหลักพุทธธรรมในพระพุทธ
ศาสนาเถรวาท แนวคิ ด การบริ ห ารการพั ฒ นา
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก หมายถึง
ลั ก ษณะของสมรรถนะทางการบริ ห ารเพื่ อ การ
พัฒนาและวิธกี ารทีจ่ ะเพิม่ สมรรถนะเหล่านัน้ และ
ส่วนที่สอง หมายถึง องค์กรและการจัดการต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ๑๑ การแก้ปัญหาและการ
พัฒนาองค์กรสตรีในสังคมไทยปัจจุบนั ๑) หลักการ
พึ่งตนเอง ๒) ความไม่ประมาท ๓) อหิงสธรรม ๔)
สัมมาอาชีวะ ๕) การไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่
และ ๖) การละกิเลสและความโลภ หลักพุทธธรรม
ทีใ่ ช้ในการแก้ปญ
ั หา คือ ๑) หลักอริยสัจ ๔ ๒) หลัก
พรหมวิหาร ๔ ๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔) หลัก
สาราณียธรรม และ ๕) หลักเบญจศีล
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรี
เป็นกิจกรรมและวิธีการเพิ่มศักยภาพ ขีดความ
สามารถของผูห้ ญิงในการท�ำหน้าทีข่ องตนเองและ
เพือ่ การท�ำหน้าทีท่ างสังคมใน ๔ บทบาท ได้แก่ ๑)
บทบาทความเป็นแม่ที่สมบูรณ์ ๒) บทบาทภรรยา
ทีส่ มบูรณ์ ๓) บทบาทการรักษาเอกลักษณ์สตรีไทย
และ ๔) การฝึกฝนตนเองให้มคี วามรู้ ความสามารถ
นอกจากนี้ แ นวคิ ด เชิ ง สตรี นิ ย มยั ง มี มุ ม มองใน
แนวคิ ด ระบบปิ ต าธิ ป ไตย การควบคุ ม เนื้ อ ตั ว
ร่างกาย เรื่องเพศของสตรีว่า ผู้หญิงเป็นเหยื่อทาง
เพศ และผู้หญิงยังขาด ๑) อ�ำนาจต่อรองในเรื่อง
เพศ ๒) การควบคุมเนื้อตัว ร่างกายของตนเอง ๓)
ความปรารถนาทางเพศตามความต้องการ ๔) การ
พยายามเข้าถึงการท�ำแท้งปลอดภัย ๕) การแยก
เพศวิถอี อกจากภาวะการเจริญพันธุแ์ ละบทบาทแม่
และเมีย ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ปัญหาสตรีในสังคมไทย ๑) สภาพปัญหาในการ
บริหารพัฒนาบทบาทสตรี ความเป็นนายกสตรีบาง
ครัง้ ก็ทำ� งานได้ลำ� บากยิง่ ท�ำให้เกิดช่องว่างในสังคม
ทีม่ บี รรทัดฐานไม่เท่าเทียมกัน ๒) สภาพปัญหาการ
บริหารการพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทสตรี ๔ ด้าน คือ
ด้านการเป็นแม่ที่ดี ด้านการเป็นภรรยาที่ดี ด้าน
รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และด้าน
การฝึกฝนตนเอง ในคัมภีร์มงคลสูตร๑๒ กล่าวว่า
สถานภาพของมารดาเปรียบไว้ ๔ ประการ ได้แก่

สัมภาษณ์ แม่ชีฝน พาโว๊ะ ผู้ปฎิบัติธรรม นางสาวณัฐณิชา ทรรศนะวรี ผู้ปฎิบัติธรรม นางสาววชุกา มาลา
ผู้ปฎิบัติธรรม นางสาวยลดา ตะเคียนราม อุบาสิกา และนางสาวธีราภรณ์ หวดไธสง อุบาสิกา, ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘.
๑๑
ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทาง และปัญหา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๔.
๑๒
มงคล. ๑/๒๙๔/๒๘๐/๒๘๑.
๑๐
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เป็นพรหมของบุตร คือ มารดามาค�ำนึงความผิด
พลาดทีล่ กู ท�ำแก่ตน เช่น เมือ่ ยังเล็กลูกน้อยย่อมชก
ต่อย ตบตีแม่ไปด้วยความไม่ตั้งใจและเป็นไปตาม
ประสาของเด็ก ท�ำให้แม่ไม่รู้สึกโกรธ แต่จะรู้ชอบ
ในกิริยาอาการของลูกแบบนั้น ๓) เป็นบุรพาจารย์
ของลูก คือ เป็นครูคนแรกที่สั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
เช่น การนั่ง การยืน ควรเรียกว่า นี่ แม่ นี่พ่อ นี่ป้า
น้า อา ลุง เป็นต้น และ ๔) เป็นผู้เปิดโลกให้ลูก คือ
เป็นผู้ที่คอยถะนุถนอมลูกในวันแรกเกิด นอกจาก
นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ที่สตรีที่มีคุณลักษณะ
ของแม่ทสี่ มบูรณ์ จะท�ำให้คนยกย่องสรรเสริญและ
เป็นแม่ทโี่ ลกต้องการ๑๓ และยังตรัสว่าแม่เป็น อาหุ
ไนยัคคิ คือ แม่สามารถให้โทษแก่โลกได้หากลูกท�ำ
ผิด๑๔ แม่เป็นกัลยาณมิตร หมายความว่า แม่เป็น
มิตรสนิทใจในเรือนของตน๑๕ ส�ำหรับหลักพุทธ
ธรรม ๔ ประการ ได้แก่ ๑) หลักเมตตา ๒) หลัก
การให้ ๓) หลักศีล และ ๔) หลักภาวนา เป็นหลัก
ธรรมส�ำหรับการเสริมสร้างความสามัคคีและความ
เป็นปึกแผ่นให้เกิดขึน้ ในสังคมอันจะน�ำมาซึง่ ความ
สุข ความสันติ ความมัน่ คงและความเจริญก้าวหน้า
ทัง้ ทัง้ หลายทัง้ ปวงเพราะหลักธรรมในทางพระพุทธ
ศาสนามี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมากต่ อ การบริ ห าร
องค์กรสตรี หากขาดหลักพุทธธรรมจะท�ำให้การ
ท�ำงานเป็นไปอย่างยากล�ำบาก เพราะความเชือ่ ถือ
ของคนในท้องถิน่ ต่างก็จบั ตามองผูน้ ำ� สตรีอย่างใกล้
ชิดที่สุด
องฺ.ทุก (บาลี).๒๐/๔/๖๑.
องฺ.สตฺตก. (บาลี). ๒๓/๔๔/๔๖-๔๗.
๑๕
สํ.ส (บาลี). ๑๕/๑๖๓/๕๐.
๑๓
๑๔
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๓. บทบาทองค์กรสตรีดา้ นการแก้ปญ
ั หา
สตรี ใ นสั ง คมไทยปั จ จุ บั น ด้ ว ยหลั ก พุ ท ธธรรม
บทบาทองค์กรสตรีมหาปชาบดีเถรีวทิ ยาลัยในสังฆ
ราชูปถัมภ์ในปัจจุบัน เป็นองค์กรน�ำร่องสร้างสตรี
ที่เป็นคนดีให้สังคม จากการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ที่คอยดูแลเมื่อมีความเดือดร้อนทุกรูปแบบ เช่น
สตรีถูกท�ำร้ายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สตรี
ขาดโอกาส ไม่มีที่อยู่ โดยการดูแลให้การศึกษา ให้
ทีอ่ ยู่ ช่วยแก้ปญ
ั หาและส่งต่อในสถาบันต่อไป ร่วม
กับกลุม่ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
หรือสร้างคนดีได้ บริการ สอนวิชาการ สอบหลัก
ธรรม สอบหลักการปฏิบัติธรรมและการประยุกต์
ใช้ในชีวติ จริงของสตรี ประพฤติปฏิบตั วิ ตั รตัวอย่าง
ที่ดีในฐานะครู ในฐานะแม่ชีให้นิสิตได้ปฏิบัติตาม
รอย การประยุกต์ใช้ธรรมะในชีวิตจริง ช่วยกันแก้
ปัญหาให้สตรีทุกรูปแบบ ที่สามารถให้การศึกษา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสตรีที่มีธรรมะไปพร้อมกัน
เป็นสถานทีท่ ำ� กิจวัตรให้เป็นบุญด้วยทางของมรรค
๘ ทางแห่งความพอดี ฝึกให้สตรีมีหิริโอตัปปะ
ละอายชั่วกลัวบาป ให้เกียรติผู้ที่มีอ�ำนาจเหนือตน
อย่างมีคารวธรรม ให้สตรีได้มีเทวธรรม จะได้อยู่
ไกลจากพาลชน ให้ได้มีอิทธิบาท ๔ ทางธรรมของ
โลก ให้เรียนรู้หลักธรรม สังคหวัตถุ (ธรรมของ
ฆราวาสให้นิสิตปฏิบัติธรรมเป็นตัวตน ให้หลักการ
ศึกษา เรียนรู้นักธรรม ตรี โท ในชั้นเรียน ปฏิบัติ
ระเบียบสวดมนต์ นั่งสมาธิ
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บทบาทองค์กรสตรีเสถียรธรรมสถาน
ที่ ท� ำ งานด้ า นการแก้ ป ั ญ หาสตรี ใ นสั ง คมไทย
ปัจจุบนั ช่วยเหลือสตรีทมี่ ปี ญ
ั หาทุกรูปแบบ ทีน่ แี่ ก้
ปัญหาโดยให้การศึกษา ฝึกปฏิบตั ธิ รรมจะช่วยสตรี
พ้นปัญหาในชีวิตจริงในสังคมได้มาก มีหน้าที่แต่ง
ตัว (พระธรรมวินัย) ให้สตรีได้งาม ให้ได้อยู่ในลาน
ธารรมของพุทธ ได้อยู่ในพระธรรมวินัย หลักของ
ปัญญา ให้มีความฉลาดในการน�ำไปใช้ข้างนอกให้
เป็น เป็นผู้สั่งสมบุญทุกโอกาส ธรรมะป้องกันการ
ตั้งครรภ์แบบมิชอบ๑๖ การต่อต้านสารเสพติทุก
ประเภท คุณธรรม ความรัก ความเมตตา ให้เข้าใจ
หลักกฎหมาย ผู้หญิงหรือสตรีที่จะมีความสุข ต้อง
มีเสรีภาพ ไม่ตอ้ งการคนเก่งเท่าไหร่แต่ตอ้ งการคน
ดีท�ำให้สตรีพ้นทุกข์ เบาทุกข์ ช่วยเหลือตนเองได้
ให้แสงสว่างปัญญา หลักความพอดี หลักการเข้าถึง
ศีล สังคหวัตถุธรรม อิทธิบาท ๔

๕. อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยพบว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วย
เรื่องสิทธิมนุษยชน และปฏิญญาสหประชาชาติ
ชนบทที่ว่าด้วยการขจัดการดูถูก กดขี่และกีดกัน
หญิง แสดงให้เห็นประจักษ์วา่ มนุษย์ทกุ คนนัน้ เกิด
มามีความเป็นอิสรเสรีและเสมอภาคกันในเกียรติศกั ดิ์
และสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด แต่สตรีเคยมีสิทธิอัน
ชอบธรรมซึง่ มีผลท�ำให้สภาพของสตรีมคี วามมัน่ คง
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ทัดเทียมกับบุรุษ ทั้งในด้านการด�ำรงชีพของตน
และการอยู่ร่วมในสังคมหรือไม่ จากสิ่งที่กล่าวไป
ข้ า งต้ น ทั้ ง หมดนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง บทบาทและ
สถานภาพของสตรีในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัย
สุโขทัย จนถึงรัชกาลที่ ๖ จนมาเมื่อเปลี่ยนผ่าน
สังคมในช่วงยุคปัจจุบนั สตรีมสี ทิ ธิและเสรีภาพ ใน
ด้านต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเท่าเทียมกับบุรุษ แต่แท้ที่
จริงแล้วสตรีได้รบั สิทธิทเี่ ป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ อันเป็นบทกฎหมายหลักสูงสุดของประเทศ
ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิสตรีไว้กล่าวคือ สิทธิ
และเสรี ภ าพของชนชาวไทยความเสมอภาค
“มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชาย
และหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน” สอดคล้องกับเพ็ญแข
บัวภา๑๗ จากการศึกษาเรือ่ ง “การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาความรุ น แรงทางเพศต่ อ สตรี ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา” ได้สรุปผลการวิจัยการแก้ไข
ปั ญ หาความรุ น แรงทางเพศต่ อ สตรี ต ามหลั ก
พระพุทธศาสนา ปัญหามาจากปัจจัย ๒ ทาง คือ
๑) ปัจจัยภายในตนเอง ๒) ปัจจัยภายนอกคือการ
เลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อม และผู้วิจัยได้เสนอแนะให้
พัฒนาตนเองในหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และ
ประยุกต์หลักธรรมเพื่อพัฒนาบุรุษ สตรีให้เป็นคน
ดี ใ นครอบครั ว สั ง คมตามพระพุ ท ธศาสนา ใน

วรทัศน์ วัชรวสี, แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต สาวิกาแห่งสวนสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร : ดอกโมกข์,
๒๕๔๕), หน้า ๘๕.
๑๗
เพ็ญแข บัวภา, “การป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อสตรีตามหลักพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕.
๑๖
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ปัจจุบันนี้สตรีไทยได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษใน
เกือบทุกด้าน เป็นต้น ว่าด้านการเมือง สังคมการ
ศึกษา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิความ
เสมอภาคกับบุรุษนั้น สตรีไทยมีความก้าวหน้ายิ่ง
กว่าสตรีชาติอื่นๆ อีกหลายชาติ แต่อย่างไรก็ดี ยัง
คงมี เ กณฑ์ ต ลอดจนบทบั ญ ญั ติ บ างประการใน
กฎหมายที่ จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ส ตรี อ ยู ่ อี ก มี ไ ด้ รั บ การ
พิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งได้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครอง
ด้านสิทธิสตรีจะมีอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันข่าว
คราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อมวลชนแขนง
ต่างๆ ยังคงแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยังคงถูกทารุณ
กรรม เอารัดเอาเปรียบ ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ ซึง่ ปัญหาเหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นปัญหาทีส่ ะท้อน
ถึงรากฐานค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยยุค
ปัจจุบันที่มองผู้ชายเป็นใหญ่ไม่แตกต่างกับสังคม
ไทยในอดีตทีผ่ า่ นมา คงจะไม่มที างใดทีจ่ ะดีไปกว่า
ปลูกจิตใต้สำ� นึกให้คนเคารพและตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของสิทธิสตรี ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นเพศ
แม่ที่จะท�ำให้มนุษยชาติด�ำรงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปได้
และเป็นเพศที่มีความส�ำคัญไม่ต่างกับเพศชาย ทุก
วันนี้ผู้หญิงไทยได้พลิกผันบทบาทตัวเอง จากอดีต
ทีเ่ คยอยูก่ บั เย้าเฝ้ากับเรือนเพือ่ ท�ำหน้าทีข่ องความ
เป็นภรรยาและแม่ในการดูแลสามีและลูกไม้ไม่ให้
ขาดตกบกพร่อง แต่ในปัจจุบันท�ำหน้าที่แม่บ้าน
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อย่างเดียว อาจท�ำให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกใน
ครอบครัวไม่สมบูรณ์นนั่ คือ อาจส่งผลต่อความเป็น
อยู่และความสะดวกสบายที่พ่ึงจะได้รับตามสภาพ
ของสังคมทัว่ ไป สอดรับกับพระบุญแทน ขันธ์ศรี๑๘
จากการศึกษาเรือ่ ง “การครองเรือนของศาสนาทัง้
สองมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกัน” พบว่า
ศาสนาทัง้ สองยอมรับว่าชีวติ ครอบครัวเป็นสถาบัน
ตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ สถาบันครอบครัว
ต้องมีบรรทัดฐานในการครองเรือนโดยมีหลักค�ำ
สอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอุดมคติของ
ศาสนา บรรทัดฐานในการครองเรือนในลักษณะ
คุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนาได้ให้กรอบการ
ครองเรือนอย่างยืดหยุ่น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตใน
สั ง คมเมื อ งด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู ้ ห ญิ ง ไทยใน
ปัจจุบัน จึงต้องผันตัวเองไปท�ำงานเพื่อหาเงินช่วย
ครอบครั ว อี ก แรงในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ ผู ้ ห ญิ ง มี
บทบาทหน้าที่ ไม่ใช่เพียงดูแลความเป็นอยู่ของ
สมาชิกภายในครอบครัวเท่านัน้ แต่ยงั จะต้องท�ำอีก
บทบาทเพื่อเพื่อหารายได้เข้าครอบครัวจึงส่งผล
ให้การท�ำหน้าที่ของภรรยาและแม่ลดลง ซึ่งบาง
ครั้งอาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ได้ช่ือ
สามีและสมาชิกภายในครอบครัวเข้าใจ และการมี
การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภายในบ้านซึ่งกันและ
กันก็จะไม่มีปัญหาและในทางตรงกันข้ามหากขาด
ความเข้าใจ และมีความคาดหวังโดยไม่ค�ำนึงถึง
บทบาทหน้ า ที่ แ ท้ จ ริ ง ของภรรยาแล้ ว อาจเกิ ด

พระบุญแทน ขันธ์ศรี, “ศึกษาเปรียบเทียบหลักค�ำสอนเกี่ยวกับการครองเรือนในพุทธศาสนาและศึกษา
เปรียบเทียบหลักค�ำสอน เกี่ยวกับการครองเรือนในพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล), ๒๕๓๙.
๑๘
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ปัญหาขึ้นได้
บทบาทองค์กรสตรีที่ท�ำงานด้านการน�ำ
หลักพุทธธรรมมาให้สตรีได้เรียนรู้และปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาสตรีในสังคมไทยปัจจุบันในมหาปชาบดี
เถรีวิทยาลัยในสังฆราชูปถัมภ์ในปัจจุบัน เสถียร
ธรรมสถาน เป็นองค์กรน�ำร่องสร้างสตรีทเี่ ป็นคนดี
ให้ สั ง คมไทยปั จ จุ บั น หลั ก พุ ท ธธรรม แนวคิ ด
ทฤษฏีเพือ่ การแก้ปญ
ั หาและการพัฒนาองค์กรสตรี
ในสังคมไทย คือ มีหลักศีล ๕ ศีล ๘ หลักความ
อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน สามัคคี ควรมี
ฆราวาสธรรม ๔ และควรมีหลักไตรสิกขาประยุกต์
ใช้ในชีวติ จริง หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา โดย
น�ำหลักพุทธธรรมมาแก้ปัญหา คือ ๑) หลักอริยสัจ
๔ ๒) หลักพรหมวิหาร ๔ ๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔)
หลักสาราณียธรรม ๕) หลักเบญจศีล สอดรับกับ
ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์๑๙ กล่าวถึงว่า พระพุทธ
ศาสนาได้ทำ� ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญขึน้
ในปรากฎการณ์ทางจิต พบว่า การยอมรับว่าการ
หลุ ด พ้ น ทางจิ ต นั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ อ ยู ่ เ หนื อ การจ� ำ กั ด
ขอบเขตทางเพศ สตรีหม้ายหรือสตรีทมี่ แี ต่บตุ รมิได้
เป็นสิ่งที่น่าอับอายของสังคม ในทางตรงกันข้าม
สตรีเหล่านี้มีความเคารพในตนเอง และไม่ต้องตก
เป็นที่ครหาและรังเกียจของสังคมอีกต่อไป

๑๙

๔๒-๔๓.

๖. ข้อเสนอแนะ
ครั้งนี้

๑. ข้ อ เสนอแนะในการศึ ก ษาวิ จั ย ใน

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเห็นว่า มีข้อที่เราจะ
สามารถน�ำแนวคิดเรือ่ งความทุกข์และแก้ไขปัญหา
ความทุ ก ข์ ข องสตรี ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในสังคมได้ โดยเฉพาะในด้านการน�ำหลัก
ธรรมทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการแก้ไขปัญหา และมุมมอง
อืน่ ทีเ่ ป็นข้อเสนอของพระพุทธศาสนา แต่กเ็ ห็นว่า
ยังมีประเด็นที่สังคมน่าจะน�ำไปประยุกต์ใช้ ถ้ามี
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน การศึกษาวิจัยเชิงพุทธ
บูรณาการในครั้งนี้ ก็จะเป็นการดี จะได้ข้อมูลที่
ชัดเจนมากกว่านี้
๒. ข้อเสนอแนะในการท�ำศึกษาวิจัยใน
ครั้งต่อไป
๑. ควรศึกษาวิจยั เกีย่ วกับหลักธรรม
ที่เกี่ยวทุกข์ของสตรีเชิงมานุษยวิทยา ที่ปรากฏใน
คัมภีร์พระพุทธศาสนา
๒. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระท�ำ
จากการใช้หลักธรรมที่เกี่ยวกับทุกข์ของสตรี ใน
พระพุทธศาสนาเพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหาความทุกข์
ของสตรีในสังคมไทยอย่างจริงจัง

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, มาดสตรีในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สารมวลชน, ๒๕๒๘), หน้า
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