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บทน�ำ

  เนื่องในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากล สตรีเก่งในประเทศต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมและ 

ร่วมเฉลิมฉลองกันท่ัวโลก และในโอกาสวันสตรีสากลจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเห็นความส�าคัญของสตรี 

ในฐานะสมาชกิของสงัคมให้ได้รบัการดแูลและจะต้องพฒันาสตรเีพือ่การยกระดบัของสตรทีัง้หลายให้ความ

สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจพร้อมการประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้เกิดคุณค่าต่อสังคมมากท่ีสุด

ด้วยการพฒันาหลกัสตูรส�าหรบัพทุธสตรศีกึษาให้ท�าความเข้าใจและความต้องการทีแ่ท้จริงของสตรีต่อไป

 การพฒันาหลกัสตูรสตรศีกึษาในปัจจบุนัจะมลีกัษณะทีเ่ป็น สหวทิยาการ และจะยอมรบัในประสบการณ์

ส่วนตวัว่าเป็นข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาด้านสตร ี ซ่ึงนักวชิาการส่วนใหญ่ให้ความสนใจประเด็นท่ีเกีย่วกบัอสิรภาพ 

ส่วนบคุคล1 และมุง่ไปท่ีการถูกท�าให้เป็นรองของเพศหญงิทีเ่กดิจากการจดัวางโครงสร้างทางสงัคม และการ

เข้าถึงอ�านาจของสตรีในสังคมเฉพาะเจาะจงแต่ละท้องถิ่น โดยมิหยุดเพียงเพราะกฎหมายก�าหนดให้สตรี

และบุรุษมีสิทธิเท่าเทียมกัน ประเด็นการถูกจัดวางบทบาทในครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ การเมือง  

ของสตรีและการตระหนักถึงสภาวะการถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม นอกจากนี้ การศึกษาสตรีเกี่ยวกับ

การเมืองนั้น ไม่สามารถน�าเพียงแนวคิดสตรีนิยมตัวเดียวมาใช้อธิบายได้ ต้องน�าแนวคิดสตรีการเมือง

ประกอบ2 แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและลดช่องว่าง

ของโอกาสระหว่างเพศหญงิและชายให้มคีวามเท่าเทยีมมากทีส่ดุ หลกัสตูรดังกล่าวหลายท่านมองว่าจะอยู่

ในลักษณะสหวิทยาการ แต่ก็ยังขาดความน่าสนใจในรายวิชาอยู่บ้างเพราะการวางหลักสูตรสตรีศึกษา 

ได้เฉพาะเจาะจงไปท่ีการศึกษาเพื่อวิชาการ เพื่อการประกอบอาชีพและเพื่อยกฐานะทางการศึกษา 

ของสตรีเป็นส่วนใหญ่แต่ยังขาดความสมบูรณ์แห่งสภาวะทางจิตวิญญาณทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น  

ในการเขยีนบทความผูเ้ขยีนยงัคงเสนอมมุมองการพฒันาหลกัสตูรสตรศีกึษาในทศันะทางพระพทุธศาสนา

จึงน่าจะเข้าไปมีบทบาทที่ส�าคัญในการเติมเต็มศักยภาพตามบทบาทต่าง ๆ ของสตรีให้มีความสมบูรณ ์

ทั้งทางด้านกาย ศีลธรรม จิตใจ และสติปัญญาต่อไป

*  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1 วารุณี ภูริสินสิทธิ์. สตรีนิยม : ขบวนกำรอุดมคติแห่งศตวรรษที่ ๒๐, กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.,  
 ๒๕๔๕, หน้า ๒-๕.
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๑๐.



พุทธจักร  ปีที่ ๖๙  ฉบับที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๘32

หลักกำรส�ำคัญของกำรพัฒนำหลักสูตรพุทธสตรีศึกษำ

   ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอยู่ที่คุณภาพ ศักยภาพของชาวพุทธ 

ทั้งหลายที่ท�าหน้าที่ในฐานะของพุทธศาสนิกชน และการท�าหน้าที่ของตนเอง ซ่ึงจะต้องมีความสามัคคี

ปรองดองกัน ที่จะร่วมกันท�างานเพื่อพระพุทธศาสนาทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการศึกษาธรรม ๒. ด้านการ

ปฏิบัติธรรม ๓. ด้านการเผยแผ่ธรรม และ ๔. ด้านการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา3 หน้าท่ี 

ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นการท�างานเพื่อการด�ารงมั่นคงอยู่ของพระพุทธศาสนาต่อไป ส่วนการท�าหน้าท่ี  

ของสตรีในฐานะชาวพุทธพระพุทธองค์ทรงวางไว้ชัดเจน ในส่วนฝ่ายสตรีที่เป็นบรรพชิต มีการปฏิบัต ิ

พระวินัย ถึง ๓๑๑ ข้อ ส่วนแม่ชีได้ก�าหนดอยู่ที่ ๘ ข้อ และส่วนสตรีชาวพุทธได้ทรงก�าหนด เพียง ๕ ข้อ 

และยงัมธีรรมอกีหลายประการทีจ่ะต้องปฏบิติั แต่หน้าท่ีส�าคญัของสตรีท่ีเป็นชาวพุทธในการพัฒนาตนเอง 

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาในฐานะเป็นเรื่องแรกที่จะต้องพูดถึงเพราะการท�าหน้าที ่

ของตนเองให้มีความสมบูรณ์จึงเป็นหลักการเบื้องต้น อันเป็นการท�าหน้าที่ที่ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้น 

กับสังคมและการจัดการให้ครอบครัวของตนเองด�าเนินชีวิตไปอย่างราบร่ืน ซ่ึงสามารถจะเป็นตัวอย่าง 

อันดีโดยยึดหลักที่กล่าวมา หากสตรีมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและคุณธรรมที่พึงมีจะเป็นพลัง 

อันยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมแห่งความผาสุกด้วยสองมือหนึ่งใจของสตรีต่อไป 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมอบหลักสูตรสตรีศึกษาที่ส�าคัญของ 

สตรีไทย ๔ ประการ คือ ๑. พึงท�าหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ ๒. พึงท�าหน้าที่ของแม่บ้าน ๓. พึงรักษาเอกลักษณ์

ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง ๔ ประการ นี้ได้ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทยและประเทศชาติมีความสุข  

ความเจริญ น�าไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลก

ตลอดไป4 ซึ่งสวนดุสิตโพลเปิดเผยผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ�านวน ๑,๖๗๐ คน ระหว่าง 

วันที่ ๒๕-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๕ เน่ืองในวันสตรีไทย ผลปรากฏว่าประชาชนคิดว่า ด้านแม่ที่ดีต้องมี 

ความอดทน ตั้งใจท�างาน ดูแลเอาใจใส่ลูก ๔๓.๒๔ % ในฐานะลูกอยากให้ “แม่” มีความเรียบร้อย ใจดี 

อ่อนหวาน คอยอบรมเลี้ยงดูลูก ๔๔.๒๙ % ด้านบทบาทแม่บ้าน คือ เป็นแม่ศรีเรือน เก่งงานบ้านดูแลบ้าน

สะอาดเรียบร้อย เก่งงานครัว มีเสน่ห์ปลายจวัก ๔๐.๙๘ % ด้านการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย 

คือ การมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย การยกมือไหว้ ยิ้มทักทาย พูดจาไพเราะ ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ๓๔.๖๔ % 

3 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. กำรจัดสำระกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำ, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว,  
 ๒๕๔๕), หน้า ๓๒๕.
4 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร.ี พระรำชด�ำรสัในโอกำสเสด็จพระรำชด�ำเนินแทนพระองคท์รงเปิด 
 งำนโครงกำรรวมพลังสตรีไทย เทิดไท้องค์รำชินี และพระรำชทำนวันสตรีไทย, ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต 
 วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖. [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://gender.dip.go.th [๒ มกราคม ๕๗].
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และด้านการพัฒนาฝึกฝนตนเอง จากที่ประเทศไทยก�าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ คือ  

การพัฒนาทักษะความรู้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศหรือภาษาสากล มีความเป็นสากลให้มากขึ้น  

๓๒.๕๒ %5 แต่ถงึกระนัน้ แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรีในหลายฉบบัทีผ่่านมาได้พัฒนาบทบาท

สตรีอย่างมาก แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเกิดการพัฒนาที่ล่าช้าในแง่ของการน�าไปปฏิบัติซ่ึงจะเห็นว่าบทบาท 

ของสตรีในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หรือแม้แต่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

ที่ให้ความส�าคัญต่อฐานทางเศรษฐกิจและความสามารถด้านภาวะผู้น�าซ่ึงก็ยังไม่ตรงกับความต้องการ 

ตามธรรมชาติของสตรีท่ีแท้จริง หรือเพราะอาจไปมองถึงการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ซ่ึงเป็นบทบาท

หน้าที่รองจึงท�าให้การพัฒนาบทบาทหน้าหลักถูกละเลยไป 

  บทบาทหน้าท่ีของสตรใีนเบ้ืองต้นจะต้องมคีวามสมบรูณ์ในฐานะผูส้ร้างสมาชกิและการวางรากฐาน

ทีม่ัน่คงผ่านพฤตกิรรมท่ีดทีางวฒันธรรมชาวไทย รวมไปถงึการเป็นแบบอย่างให้กบัสมาชกิในสงัคมอกีด้วย

โดยอาศัยภาวะผู้น�าของสตรีที่จะเข้าช่วยในการก�าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทสตรี 

ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับความหวังของสังคมไทย ๔ ประการ คือ 

  ๑. ควำมคำดหวังในบทบำทท�ำหน้ำที่ของควำมแม่หรือสตรีให้สมบูรณ์ สตรีพึงท�าหน้าที่ “แม่” 

ให้สมบูรณ์ โดยท�าให้ครอบครัวบังเกิดความรัก และความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน 

แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อลูกเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยความเมตตา และสอนให้รู้จักด�าเนินชีวิต 

ในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยท�าเช่นนี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดี และช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรง

ต่าง ๆ ในสังคมไทยได้โดยความคาดหวังให้สตรีแสดงบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ให้สมบูรณ์ใน  

๕ ประการ คือ ๑. การห้ามปรามป้องกันลูกออกจากความชั่ว ๒. การเอาใจใส่ดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ใน

คุณธรรมอันดี ๓. การส่งเสริมส่งเสียให้ศึกษาวิชาการชั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป ๔. การเป็นธุระสู่ขอคู่ครองให้

ลูกชาย-หญิง เมื่อได้เวลาเหมาะสม และ ๕. การมอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร6

  ๒. ควำมคำดหวงัในบทบำทท�ำหน้ำทีข่องควำมภรรยำให้สมบรูณ์ สตรีพึงท�าหน้าทีข่อง “แม่บ้าน” 

ให้ดีโดยท�าให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออมและเพิ่มพูน

ทรัพย์สินให้ครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควรได้โดยความคาดหวังให้สตรี

แสดงบทบาทหน้าที่ของภรรยาให้สมบูรณ์ใน ๕ ประการ คือ ๑. การบริหารจัดงานบ้านเรือนให้เรียบร้อย 

๒. การสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี ๓. การไม่ประพฤตินอกใจ ๔. การบริหารจัดการและรักษา

สมบัติที่หามาได้ ๕. การขยันไม่เกียจคร้านในงานบ้านทั้งปวง7

5 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ, ดสุติโพล : ประชำชนคดิอย่ำงไร ? กบัสตรไีทย, รายงาน ณ วนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕.
6 ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒-๑๐๖.
7 ที.ปา. (ไทย). ๑๑/๒๐๑/๑๖๒-๑๗๓.
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  ๓. ควำมคำดหวังในกำรรักษำเอกลักษณ์ของควำมเป็นสตรีไทย สตรีไทยจะต้องเป็นผู้มีความ 

นุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธ�ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอันละเอียด

ประณีตให้เป็นทีช่ืน่ชมของนานาชาตติลอดไปได้โดยความคาดหวงัให้สตรแีสดงบทบาทหน้าทีใ่นการรกัษา

เอกลักษณ์ของความเป็นสตรไีทยใน ๓ ประการ คอื ๑. เอกลกัษณ์ของความงามด้านร่างกาย ๒. เอกลกัษณ์

ของความงามด้านวาจา และ ๓. เอกลักษณ์ของความงามด้านใจจิต8

 ๔. ควำมคำดหวังในกำรฝึกฝนตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถยิ่งข้ึน สตรีไทยพึงฝึกฝนตนเอง

ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยันและอดทน มีความประยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคี  

ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคงท่ีได้โดยความคาดหวังให้สตรีแสดงบทบาทหน้าที่ในการฝึกฝนตนเองให้มีความรู ้

ความสามารถยิ่งขึ้นใน ๔ ประการ คือ ๑. การฝึกฝนตนเองด้านกายภาพ ๒. การฝึกฝนตนเองด้านศีลธรรม 

๓. การฝึกฝนตนเองด้านจิตใจ และ ๔. การฝึกฝนตนเองด้านปัญญา9  

 หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ทั้ง ๔ ประการ นี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย 

สงัคมไทย และประเทศชาตมิคีวามสขุ ความเจริญ น�าไปสู่การพัฒนาด้านอืน่ ๆ อย่างต่อเนือ่ง และสตรีไทย 

จักเป็นที่ยกย่อง ชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป10   

 กล่าวได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจะต้องการส่งเสริมสนับสนุนสตรีในการท�าหน้าที ่

ให้สมบรูณ์ให้มศีกัยภาพในการปฏบิตัทิัง้กายและใจโดยเฉพาะประเดน็เรือ่งสทิธ ิ เสรภีาพ และความเสมอภาค 

จะเน้นเป็นพิเศษ แต่กระนั้น การพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจึงเป็นการสร้างความคาดหวังในบทบาท

หน้าที่หลักตามพระด�ารัสของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ที่ให้ภาครัฐ  

หน่วยงานรัฐ และเอกชนได้ใส่ใจกับการพัฒนาบทบาทสตรีให้ตรงกับธรรมชาติของสตรีจริง ๆ นั่นก็คือ 

บทบาทความเป็นแม่ที่สมบูรณ์ บทบาทภรรยาที่สมบูรณ์ บทบาทการรักษาเอกลักษณ์สตรีไทย และการ

ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการแสดงบทบาทอย่างอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

กำรบริหำรหลักสูตรพุทธสตรีศึกษำ

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF:HEd) เป็นกรอบทีแ่สดงระบบคณุวฒุกิารศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศ ซึง่ประกอบด้วย 

ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 

8  วาสนา กาญจนะคูหะ. บทควำมวิชำกำร : กิริยำมำรยำทของหญิงไทยจำกสุภำษิตสอนหญิง, วารสารเกษมบัณฑิต  
 ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๐) หน้า บทคัดย่อ.
9  จ�านงค์ อดวิฒันสทิธิ.์ สงัคมวทิยำตำมแนวพทุธศำสตร์, (กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั,  
 ส�านักอธิการบดี, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖๓-๑๖๔.
10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, [ออนไลน์], อ้างแล้ว.
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กบัเวลาทีต้่องใช้ ลกัษณะของหลกัสตูรในแต่ละระดับคณุวฒุ ิ การเปิดโอกาสในการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจ 

ในประสิทธิผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา

ว่าสามารถผลติบณัฑติให้บรรลคุณุภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

ด้านความรู ้ด้านทกัษะทางปัญญา ทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และความรบัผดิชอบ ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ11 

 ดังน้ัน การพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ใน ๖ ด้านดงักล่าวทีเ่ป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ทีส่�าคญั ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาจะเน้นย�า้และให้ความส�าคญั 

ใน ๔ ประเดน็ ได้แก่ การพฒันาระบบของศลี การพัฒนาระบบของสมาธ ิและการพัฒนาระบบของปัญญา  

เรยีกว่า ไตรสกิขา หรอื การพฒันาด้านกาย พฒันาด้านวาจา และการพัฒนาด้านจิตใจ ท่ีจะสามารถตอบโจทย์

การพฒันาได้ทกุรปูแบบจนสามารถน�าไปสูค่วามสงบ สะอาด และสว่างได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน ผู้บริหารงานหรือ 

ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแท้จริง จึงจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของงานนัน้ด้วยการสร้างความพอใจให้เกดิขึน้แก่บคุลากรขององค์การ ในการยกระดบัความน่าสนใจ

และสอดคล้องกับบทบาทและการประพฤติปฏิบัติของสตรีซึ่งเห็นว่ามีอยู่ ๓ มิติที่ส�าคัญในการท�าความ

เข้าใจต่อไป

  ๑. กำรวำงแผนหลักสูตรพุทธสตรีศึกษำ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหารากฐานส�าหรับสตรีไทย 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและไม่สามารถปฏิบัติตามบทบาท

นั้นได้ เช่น ผู้เป็นมารดาไม่สามารถอบรมลูกให้เป็นคนดี หรือไม่สามารถที่จะปกป้องลูกจากความชั่วได้  

ดังจะเห็นได้ในปัจจุบัน เด็กไทยจะด�าเนินชีวิตนอกลู่นอกทางมากขึ้น เช่น การเสพยาเสพติด การตบตี 

เพื่อแย่งผู้ชายและผู้หญิง การยกพวกตีรันฟังแทงกันของเด็กวัยรุ่นที่ออกข่าวอยู่บ่อย ๆ หรือแม้แต่ระดับ

เด็กวัยประถมที่ไปท�าร้ายเด็กอนุบาลจนต้องเข้าโรงพยาบาล รวมไปถึงประเด็นการสร้างสตรีรุ่นใหม่ที่ไม่มี 

ความพร้อมในการด�าเนินชีวิตคู่ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ หากหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาเข้าไปอยู่ในระบบ

หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลไปถึงระดับอุดมศึกษาที่จะสร้างสตรีให้เข้าใจบทบาทหน้าที่

ของตนอย่างลึกซึ้งและน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังก็เชื่อแน่ว่า ปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร การครองคู่  

และการเป็นลูกที่ดีจะมีอยู่ในสังคมไทย นอกจากนี้การพัฒนาหลักพุทธสตรีศึกษาอาจจะต้องแบ่งเป็น 

สามระดับ คือ ระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน และระดับห้องเรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการด�าเนินชีวิต

ของสตรีและท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มากที่สุด

11 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
 แห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd), [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http:// 
 www.academic.nu.ac.th/content_view.php?n_id=42 [๗ มกราคม ๒๕๕๗].
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  การวางแผนหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาเป็นประเด็นท่ีจะต้องน�ามาสร้างเง่ือนไขของความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา เช่น 

มหาวทิยาลยัสงฆ์ทัง้ ๒ แห่ง ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิสถาบนัแม่ชแีห่งประเทศไทย องค์กรด้าน

สตรี รวมถึงบุคคลกรทางการศึกษา ที่จะต้องเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ว่าสามารถจะระบุหลักสูตรพุทธ

สตรศึีกษาในระบบการศกึษาตัง้แต่ประถมวยัได้หรอืไม่อย่างไร ทีจ่ะน�าไปสูก่ารวางรากฐานทีม่กีารก�าหนด

คุณลักษณะสตรีไทยที่ดี ตามกรอบมาตรฐานที่ดี ตามความคาดหวังของ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ทั้ง ๔ ประการ คือ ๑. พึงท�าหน้าที่แม่ให้สมบูรณ์ ๒. พึงท�าหน้าที่ของแม่บ้าน  

๓. พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น  

ในส่วนด้านเนื้อหาสาระส�าคัญจะต้องอาศัยหลักทั้งสามส่วนที่จะน�ามาบูรณาการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

พุทธสตรีศึกษา ได้แก่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณธรรม 

ตามแนวพระพทุธศาสนา เพือ่สร้างประสบการณ์ด้านความเป็นสตรไีทยทีดี่ตามความคาดหวงัของสงัคมไทย 

ที่มีตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ส�าคัญจะเน้นย�า้และให้ความส�าคญัใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การพัฒนากาย การพัฒนา

วาจา การพฒันาจติใจ และการพฒันาปัญญาให้มีคุณภาพทั้งด้านองค์ความรู้ การปฏิบัติและสามารถผลิต

คุณลักษณะของสตรีที่ตอบสนองต่อสังคมไทยมากที่สุด

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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สามารถ บุญรัตน์*

ต่อจากฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

	 ๒.	การใช้หลักสูตรพุทธสตรีศึกษา	

  การใช้หลักสูตรพุทธสตรีศึกษามีความส�าคัญในฐานะตัวปฏิบัติการ เพื่อสร้างรากฐานต้นแบบของ

สตรีไทยที่มุ่งเน้นคุณลักษณะของสตรีไทยซึ่งจะต้องมีความครอบคลุมใน ๕ ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 

		 	 ๒.๑	 การผลิตและใช้สื่อในการเรื่องการสอน การผลิตและการสร้างสื่อการสอน จะต้องมา

จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ประวัติของนางวิสาขาท่ีสามารถสอนลูก หลาน เหลน ให้เป็นคนดี 

มีศีลธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างแก่สงัคม ไม่ว่าจะไปในสถานทีแ่ห่งใดประชาชนกใ็ห้การต้อนรบัเสมอ

เพราะนางเป็นคนด ีมคีวามประพฤตชิอบท้ังกายวาจาและใจ รู้จกัการวางตนให้เหมาะสมในการเข้าสมาคม

นั้น ๆ อีกประการหนึ่ง นางได้ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นว่า ก่อนที่จะแนะน�าให้ผู้อื่น 

บริจาคทาน ตนเองก็บริจาคทานเป็นตัวอย่าง หรือใครต้องการให้นางช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลืออย่างเต็ม

ความสามารถ เป็นอุบาสิกาคนหน่ึงท่ีใส่ใจในการอุปถัมภ์บ�ารุงพระพุทธศาสนาต้ังแต่เยาว์วัย และยังเป็น 

ผู้ริเริ่มถวายสิ่งอุปโภคบริโภคท่ีควรแก่สมณะ เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท่ามกลางบุคคล 

ผู้นับถือลัทธิอื่น นอกจากจะมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยแล้วยังได้ชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นให้หันมา

นับถือพระพุทธศาสนา สตรีทั้งหลายไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต ควรจะได้น�าเอาคุณธรรมบางประการ

ของนางมาประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ เช่น หลักของการอยูค่รองเรือนท่ีนางวสิาขาเคยปฏบิติัต่อครอบครัว

และสังคม ตลอดจนการเป็นอุบาสิกาที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ซึ่งจะเห็นได้จากการปฏิบัติตนต่อพระพุทธ

ศาสนา ดังค�าที่นางพูดว่า “ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าจะว่างเว้นจากการอุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์ไม่ได้”12 หรือ

ในกรณขีองพระนางสามาวดท่ีีประสบกบัชะตากรรมท่ีมท้ัีงความสุขและความทุกข์แต่ไม่ได้ย่อท้อ และได้ใช้ 

คุณธรรมด้านเมตตาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตของพระนางและบริวารจนบรรลุโสดาบันด้วยการฟังธรรมจาก 

นางขุชชุตตราหญิงบริวาร นอกจากจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นเอตทัคคะด้านเมตตาแล้ว พระนาง  

ยงัเป็นผูม้คีวามกตญัู เป็นผูฝั้กใฝธรรม และไม่ประมาท ชวีติของพระนางสามาวดี ต้องเกีย่วข้องกบับคุคล 

 
*  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
12  พระมหาชยัวฒัน ์อภญิาณจาร ี(สงิห์โงน). “การศกึษาวเิคราะหบ์ทบาทของนางวสิาขามหาอบุาสกิาทีป่รากฏในคมัภรี ์
	 พระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑, หน้า ก-ข.
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ต่าง ๆ มากมายตั้งแต่พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ๆ พระนางสามาวดีถือว่าเป็น

ผู้น�าในการอุปถัมภ์พระศาสนา โดยการถวายทาน การปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยส่วนตัว 

พระนางมีเมตตาธรรม เป็นคุณธรรมข้ันพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อบุคคลและสังคม การเจริญเมตตาจิต 

ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้ โดยต้องพัฒนาให้มีเมตตาเป็นคุณธรรมอยู่ 

ภายในจิตใจของตนก่อนเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการมีเมตตาจิตต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให ้

สามารถแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้13  

 นอกจากนีบ้ทบาทและหน้าทีข่องสตรีในฐานะผู้อยูเ่บือ้งหลังความส�าเร็จของครอบครัวอกีมากมาย

ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา กล่าวคือ สตรีเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยมีหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารเป็นพื้นฐาน

ทางด้านจิตใจ โดยมีหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ศีล ๕ ธรรมโลกบาล เป็นต้น  

เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมท่ีช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงมีผลท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีบุตรและสามี 

เข้าใจเห็นอกเห็นใจ รู้จักบุญคุณ เข้าใจถึงหน้าที่ และบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถประพฤติ 

ปฏิบัติตนได้ ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา14 ดังนั้นต้นแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า

สตรีในยุคพุทธกาลนั้นสามารถน�ามาเป็นแบบอย่างและสร้างสื่อการสอนเพื่อองค์ความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทและการปฏิบัติที่ดีแก่สตรีในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 

		 	 ๒.๒	 การเตรียมบุคลากร การเตรียมบุคลากรทางการหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาย่อมมีความ

ส�าคญัในฐานะผูส้ร้างสตรรีุน่ใหม่ให้มคีวามพร้อมในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะจะต้องสร้างต้นแบบให้เป็นอบุาสก

อุบาสิกา ซึ่งแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย บุคคลเหล่านั้นได้ประกาศตนถึงพระพุทธ 

พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก แม้เพียงการประกาศตนถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและ

พระสงฆ์ว่าเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึกที่พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ภายในใจของตน ก็ช่วยให้บุคคล 

เหล่านั้นได้รับความสุขในกาลภายหน้าได้ 

 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาน้ันพระพุทธองค์ทรงวางหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตของอุบาสิกา 

ให้มีความใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยมากขึ้น จนสามารถปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัย  

นั่นคือ การด�ารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีความบริสุทธิ์ใจและความเมตตากรุณาเป็นประการส�าคัญ คุณธรรม

ทีก่�าหนดเป็นมาตรฐานของความเป็นอบุาสก อบุาสิกา ประเภทท่ีเรยีกว่า รตันะ คอื อบุาสกแก้ว อบุาสกิาแก้ว 

 
13 วนดิา ฉายาสตูบตุร. “การศกึษาวเิคราะห์บ์ทบาทของพระนางสามาวดีท่ีปรากฏในคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาเถรวาท”,	 
 ปรญิญาพุทธศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาพระพุทธศาสนา), บณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย,  
 ๒๕๕๐, หน้า ก-ข.
14  ทศันยี ์ฉ�าพริณุ. “บทและหนา้ทีข่องสตรใีนฐานะผูอ้ยูเ่บือ้งหลังความสำาเรจ็ของครอบครวัตามแนวพระพทุธศาสนา	 
	 :	ศึกษาเฉพาะกรณีแม่บ้านทหารอากาศ”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕, หน้า ก.
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ทรงแสดงไว้ ๕ ข้อ ด้วยกัน ๑. ศรัทธาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ๒. ศีล ความส�ารวมกาย วาจา ๓. ไม่ถือ

มงคลตื่นข่าว คือ เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล ๔. แสวงหาเขตบญุในทางพระพุทธศาสนา และ ๕. ไม่แสวงหา 

เขตบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา จดุทีเ่น้นเป็นพเิศษ คือ เรือ่งของศรทัธา ถ้าหากว่าคนมศีรทัธาเชือ่มัน่ใน 

คุณพระพทุธเจ้าแล้ว ความเป็นผูม้ศีีลกด็ ีความเชือ่ในกฎแห่งกรรม ไม่เชือ่มงคลต่ืนข่าวกดี็ การแสวงหาเขตบญุ 

ในพระพทุธศาสนา ไม่แสวงหาเขตบญุนอกพระพทุธศาสนากด็ ีกจ็ะเกดิขึน้ภายในจติใจของบุคคลผูน้ัน้ เพราะว่า  

ศรัทธาทีต้ั่งมัน่และจะให้ส�าเรจ็ประโยชน์ เนือ่งจากศรัทธาเป็นตัวรวบรวมไว้ซ่ึงเสบยีง คอื กศุลความดีมต่ีาง ๆ  

ศรทัธาจงึชือ่ว่าเป็นศรทัธาอนัประเสรฐิของบุคคลทีเ่รยีกว่าเป็นอรยิทรพัย์15 

 นอกจากนี ้พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอคุณสมบัติของบุคลากรกล่าวคือ “วิธีการสอนของ

พระพทุธเจ้า” ต้องมอีงค์ประกอบส่วนตวัท่ีส�าคญั ได้แก่ ๑. คณุสมบติัของผูส้อน พระพทุธเจ้าประกอบด้วย

คณุสมบัต ิของผูส้อนทัง้บคุลกิภายนอก และบคุลกิภายใน ดังนี ้บุคลกิภาพภายนอก และคณุธรรม (บคุลกิภายใน) 

๒. หลกัทัว่ไปในการสอน และ ๓. ลีลาการสอน พระพุทธเจ้าทรงมีลีลาในการสอน16 ได้แก่ (๑) สันทัสสนา 

คือ ช้ีแจงเร่ืองท่ีทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจ 

แจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา (๒) สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอน

ให้เห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติก็แนะน�าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส�าคัญที่จะต้องฝึกฝน  

จนยอมรับและน�าไปปฏิบัติ (๓) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้

กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะมีก�าลังใจที่จะท�าให้ส�าเร็จลงได้ และ (๔) สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจ

ให้สดชื่นร่าเริงเป็นการการบ�ารุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน เห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้า

บรรลุผลส�าเร็จยิ่งขึ้นไป ท�าให้ผู้ฟังมีความหวังและเบิกบานใจ17

  นอกจากนีใ้นพระไตรปิฎกได้กล่าวถงึ คณุสมบตัขิองผูท้ีเ่ป็นกลัยาณมติร หรอืองค์คณุของความเป็น 

กัลยาณมิตร ๗ ประการ ไว้ว่า ๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจ ๒. เป็นที่เคารพ ๓. เป็นที่ยกย่อง ๔. เป็นนักพูด  

๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค�า ๖. เป็นผู้พูดถ้อยค�าลึกซึ้งได้ และ ๗. ไม่ชักน�าในอฐานะ18 จะเห็นได้ว่าบุคคล 

ที่จะมาเป็นบุคลากรส�าหรับหลักสูตรสตรีศึกษานั้นจะต้องมีองค์ประกอบตามนัยทางพระพุทธศาสนา 

ทีเ่ข้มงวดอย่างยิง่ ทีจ่ะต้องมศีรทัธา มศีลี มปัีญญาไม่เชือ่มงคลตืน่ข่าวจนเกนิไป และจะต้องเป็นแบบอย่าง

ในปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธพร้อมด�ารงตนอยู่ขอบเขตที่เหมาะสมและดงีาม นอกจากนีอ้าจจะต้อง

ปฏิบตัหิลกัธรรมเพิม่เตมิ เช่น หลกัฆราวาส หลกัมจิฉาวณชิชา คอื การเลีย้งชพีในทางทีผ่ดิ หลกัสงัคหวตัถุ  

เป็นต้น รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในองค์รู้ด้านสตรีเป็นอย่างดีอีกด้วย

15  พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ติาโณ). นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๓๗),  
 หน้า ๑๔๔-๑๔๖.
16  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธวิธีการสอน, พิมพ์คร้ังท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๗๕.
17 ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑
18 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจี การพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.
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   ๒.๓	 การบริหารหลักสูตร	การบริหารหลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาหลักสูตร

พุทธสตรีศึกษานอกจากจะได้ผู้บริหารและอาจารย์ประจ�าหลักสูตรที่เป็นสตรีแล้วยังจะต้องมีความเข้าใจ

องค์ความรูด้้านสตรเีป็นอย่างด ีนอกจากนีผู้บ้ริหารต้องไม่เป็นผู้ล�าเอยีง ต้องวนิจิฉัยในเร่ืองต่างๆ ด้วยความ

ยุติธรรม เว้นอคติ ไม่ตัดสินใจโดยผลุนผลันในขุททกนิกายชาดก กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติเช่นนี้จะไม่ต้องมลทิน

หรือได้รับการติเตียนจากคนทั่วไป เปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในสระที่มีเปือกตม แต่ก็มีสีขาว สะอาด 

ผุดผ่อง คือเว้นจาก อคติ ๔ ได้แก่ ๑. เว้นจากล�าเอียงเพราะชอบ ๒. เว้นจากล�าเอียงเพราะความชัง  

๓. เว้นจากล�าเอียงเพราะความหลง และ ๔. เว้นจากล�าเอียงเพราะความกลัว19

 การเป็นผู้บริหารไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ใครเป็นก็ได้ อย่างน้อยที่สุดจะท�าความเข้าใจการสร้างการรับรู ้

และการปฏิบตัตินกบัพนกังานหรอืผูต้ามอย่างเท่าเทยีมเพือ่ให้เกดิความสามคัคกีนัในองค์กร หากผูบ้รหิาร

ไร้สติปัญญาในการบริหารงาน ชอบใช้แต่อ�านาจ หรือความเห็นของตนเป็นใหญ่ มีอคติต่อพนักงานคนใด 

คนหนึง่ย่อมท�าให้การบรหิารงานตกต�า่หรอืขาดประสทิธภิาพในการบรหิาร จงึอยูท่ีพ่ฤตกิรรมการปฏบิตัติน 

ของผู้บริหารนั่นเอง ในเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ชัดเจนว่า หากบุคคลมีความนุ่มนวลย่อมชนะ

จิตใจของบุคคลอื่นด้วยน�าไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยหลักสังคหวัตถุ คือ  

วตัถแุห่งการสงเคราะห์ หรือวตัถทุีย่ดึเหนีย่วน�า้ใจ ๔ ประการ คอื ๑. ทาน คอื การให้ ๒. ปิยวาจา คือ การกล่าว

ถ้อยค�าอันไพเราะ ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติเป็นประโยชน์ในโลกนี้ และ ๔. สมานัตตตา คือ การเป็น

ผู้ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายในบุคคลนั้น ๆ ตามควร20 

  ๒.๔	 การสอนตามปกติ	 การสอนตามปกติเป็นการบรรจุรายวิชาที่จะศึกษาในหลักสูตร 

พุทธสตรีศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรายวิชา 

ดังกล่าวจะต้องมองถึงสาระส�าคัญด้านเนื้อหาท่ีครอบคลุมท้ังภาคปริยัติและภาคการปฏิบัติท่ีควบคู่กันไป

รวมทั้งภาควิชาการจากต่างประเทศมาบูรณาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาท้ังวิชาท่ีเป็นแกนกลาง  

วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเสริมเพื่อให้หน่วยกิตตามหลักสูตรมีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของระบบ 

การศึกษาแต่ละระดับดังต่อไป

  วิชาแกนกลาง จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุไว้

คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ 

ทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

และการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว ้

ประมาณ ๓๐ %

   
19 องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๑๗.
20 องฺ. จตุตก. (ไทย) ๓๕/๓๒/๑๑๗.
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	 วิชาบังคับ	 จะต้องบรรจุรายละเอียดในบทบาทของสตรีทั้ง ๔ บทบาทตามกรอบพระด�ารัส 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ๑. บทบาทหน้าที่ความเป็นแม่ ๒. บทบาท

หน้าที่ของแม่บ้าน ๓. บทบาทหน้าในการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. บทบาทหน้าที่

ในการฝึกฝนตนเองให้มคีวามรูค้วามสามารถยิง่ข้ึน ซ่ึงบทบาทท้ัง ๔ ท่ีกล่าวมาถือว่าเป็นวชิาการทีห่ลักสูตร

พุทธสตรีศึกษามีความจ�าเป็นในการสอนท้ังภาคปริยัติและภาคการปฏิบัติให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถท�าหน้าทีข่องตนในอนาคตได้อย่างด ีรวมทัง้รายวชิาทีเ่กีย่วกบัแนวคดิทฤษฎสีตรีนยิมและประวติั

ของสตรีในยคุพทุธกาลทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ ีเช่น นางวสิาขา นางสามาวด ีเป็นต้น นอกจากนีใ้นส่วนบทบาท

ของความเป็นแม่และความเป็นภรรยานั้นอาจจะไม่มีภาคการปฏิบัติเพราะวัยยังไม่พร้อมแต่ก็โดยอาศัย

วิชาการในกระบวนการเรยีนรูท้างภาคสงัคมทีเ่กดิขึน้จรงิ และน�ามาวเิคราะห์ในชัน้เรยีนกส็ามารถทดแทน

ได้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเป็นแม่และการเป็นภรรยามากสุด ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดไว้ประมาณ ๓๐ %

		 วิชาเลือก	 เป็นวิชาที่ท�าให้เกิดการค้นหาความเก่งในตัวของสตรีแต่ละคนว่าตนเองนั้นมีพรสวรรค์

ในด้านใดมากที่ดีสุด รวมไปถึงการสร้างอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง ท้ังด้าน 

ความจ�า ด้านตวัเลข ด้านภาษา ด้านการพดู การติดต่อส่ือสาร ด้านการประสานงาน ด้านกระบวนการรับรู้ 

ด้านความหนกัแน่น ด้านความละเอยีด ความรอบคอบ ด้านการแก้ปัญหา ด้านความซ่ือสัตย์ ด้านความ

ยุติธรรม เป็นต้น ในคุณลักษณะเฉพาะของสตรีที่สามารถจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงสามารถที่จะน�าไปสู่ 

การสร้างอาชีพและการด�ารงชีวิตที่เป็นสุขซ่ึงเกิดจากการท�างานท่ีตนเองชอบและถนัดจึงเป็นที่มาของ

วิชาการเลือกว่าตนเองจะประกอบอาชีพอะไร จะด�าเนินชีวิตไปเช่นไร นอกจากนี้ ในส่วนสตรีเองบางครั้ง 

การตัดสินใจอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะการเป็นผู้น�าและขาดความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ซึ่งในหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจะต้องสร้างความพร้อม สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้มากขึ้น 

โดยอาจจะสร้างสถานการณ์จริงเพี่อฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก็สามารถจะแก้ปัญหา 

ด้านการตัดสินใจของสตรีได้เป็นอย่างดีซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ประมาณ ๒๐ %

  วิชาเสริม เป็นวิชาที่จะต้องเน้นไปที่การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นส�าคัญ เพราะมอง

ว่าการน�าหลักธรรมมาช่วยในการปรับพฤติกรรมที่ยังมีข้อจ�ากัดและข้อด้อยของสตรี เช่น การนินทา การ

อิจฉา โลเลแห่งจิตใจ การพูดมากจนเกิน เป็นต้น ข้อด้อยเหล่านี้จะต้องเสริมด้วยหลักธรรมที่สามารถจะ

ท�าให้เกดิการพฒันาในทศิทางทีด่ขีึน้จนน�าไปสูก่ารสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นบวกในสายตาแก่สังคม ซ่ึงหลักธรรม

ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสตรีมากที่สุด เช่น หลักอคติ หลักฆราวาสธรรม  

หลักพรหมวิหาร หลักบุญกิริยาวัตถุ หลักสังคหวัตถุ หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักทิศหก หลักอบายมุข 

เป็นต้น ซึง่ส่วนใหญ่หลกัธรรมเหล่าจะระบุไว้ในหนงัสอืนวโกวาทอยูแ่ล้ว น�ามาเสรมิเพือ่การประพฤตปิฏิบตัิ

ตนที่ดีของสตรีต่อไป ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ประมาณ ๒๐ %
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  ๓.	การประเมินหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา

  การประเมนิหลกัสตูรพทุธสตรศีกึษาจะต้องมีความครอบคลุมสาระส�าคญั ทางด้านเน้ือหา ด้านวชิาการ 

ด้านความเหมาะสมกับท้องถิ่น เหมาะสมกับความเป็นจริงของสตรี การประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้ง 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซ่ึง 

การประเมินดังกล่าวจะมองถึง ๔ ประเด็นใหญ่ ได้แก่

   ๓.๑	 การประเมินการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา	 โดยหลักการท่ัวไปจะมองไปท่ี

คุณลักษณะที่จ�าเป็นของสตรีในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาที่เกิดความเหมาะสม 

สอดคล้องสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมากที่สุดโดยโดยเน้นไปจุดเป้าหมาย สาระส�าคัญด้าน 

องค์ความรูด้้านสตรี การบรหิารจดัการหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรแกรมการเรยีนการสอนทัง้ในห้องเรยีน

และนอกห้องเรียน กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ต�ารา หนังสือหรือคู่มือประกอบการเรียนการสอน 

รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดสู่องค์ความรู้และการสร้างอาชีพในอนาคต นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตร 

พุทธสตรีศึกษาจะต้องมีการพัฒนาไปสู่ระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการพัฒนา

หลกัสตูรไปสูท้่องถิน่แต่ภาคทีจ่ะต้องมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมและความสอดคล้องกบัการด�าเนนิ

ชีวิตของสตรีในท้องถิ่นนั้น ๆ

  ๓.๒	 การประเมินการใช้หลักสูตรพุทธสตรีศึกษา	 เป็นการประเมินถึงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการใช้สื่ออุปกรณ์แต่ละชนิดในการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมกับสตรีหรือไม ่

อย่างไร สิง่แวดล้อม สภาพห้องเรยีน ห้องประชมุ ส่วนการประเมนิบคุลากรทีเ่ป็นผู้บริหาร อาจารย์ประจ�า

หลักสูตร อาจารย์สอนในรายวิชามีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ ส่วนการประเมินระบบการบริหารจะต้องไปที่ตัว 

ผู้บริหารเป็นส�าคัญทั้งการวางแผน การอ�านวยการ การประสานงาน การสั่งการหรือการควบคุม และการ

จัดองค์การว่ามีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งคุณลักษณะที่จ�าเป็นส�าหรับนักบริหาร 

ที่จะต้องมีจักขุมา วิธุโร และนิสสยสัมปันโนหรือไม่ หรือการใช้กลยุทธ์ในการสร้างอุบาสิกาแก้วตามหลัก

พระพทุธศาสนาได้อย่างมคีณุภาพอย่างแท้จรงิ รวมทัง้ระบบการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรมคีวามชดัเจน

และครอบคลุมทั้งภาคปริยัติและการปฏิบัติที่เห็นผลได้ตามระยะเวลาและเกณฑ์ที่หลักสูตรก�าหนดไว้

  ๓.๓	 การประเมินความสัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา	 ความสัมฤทธ์ิผลเป็น 

เป้าหมายของการการพัฒนาหลกัสตูรทกุหลกัสูตรในระบบการศกึษาและนอกระบบการศกึษาท้ังระดับชาติ 

ระดับท้องถิน่ และระดบัห้องเรยีน ฉะนัน้ ความสมัฤทธิผ์ลดงักล่าวจะต้องมองไปท่ีระบบการเรยีนการสอน 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และตัวนักเรียน นักศึกษาเป็นประการส�าคัญว่า เมื่อส�าเร็จการศึกษา 

จะสามารถใช้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร รวมถึงการประพฤติปฏิบัติต่อสังคม 

ได้รบัการยกย่อง และการตอบรบัจากสงัคมมากน้อยเพยีงใด ทัง้นีค้วามสมัฤทธิผ์ลจะต้องให้เกดิในลกัษณะ

เกดิความสมัฤทธิผ์ลในการพฒันากายให้มคีวามสะอาด ความเรยีบร้อยทางการเดนิ การพดูจา มารยาททีด่งีาม 
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ต่าง ๆ ซึง่มคีวามเหมาะแห่งบทบาทของตน เกิดความสมัฤทธิ์ผลในการพัฒนาระบบของศลีธรรมตามเกณฑ์

ทางพระพทุธศาสนาในระดบัอบุาสกิา ได้แก่ ศลี ๕ เป็นอย่างต�า่ เกดิความสัมฤทธิ์ผลในการพฒันาระบบ 

ของจติใจทีอ่งค์ธรรมประจ�าใจเกดิค่านิยมและทัศนคตทิีด่งีามตามแบบอย่างทีด่ขีองอบุาสกิาในยคุพทุธกาล 

และเกิดความสมัฤทธิผ์ลในการพัฒนาสตปัิญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทัง้ปัญหาของตนเอง ของครอบครวั 

และสงัคมได้ด ีนอกจากนีต้วัชีว้ดัท่ีส�าคญัจะต้องเกิดการพฒันาองค์ความรูท้างบทบาทท้ัง ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. บทบาทหน้าทีแ่ม่ให้สมบรูณ์ ๒. บทบาทหน้าทีข่องแม่บ้าน ๓. บทบาทหน้าทีร่กัษาเอกลกัษณ์ของความ

เป็นสตรีไทย และ ๔. บทบาทหน้าที่ในการฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

  ๓.๔	 การประเมินหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาท้ังระบบ	 ในภาพรวมทั้งหมดของระบบหลักสูตร

พุทธสตรีศึกษาตามกระบวนการวิธีการและหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีความยึดหยุ ่นเหมาะสมแก่การ 

ปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน ฉะนั้นการประเมินทั้งระบบอาจจะใช้การตอบรับ 

ของสังคมและคุณภาพของผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาเป็นเป็นหลักการและองค์ความรู้ที่ร�่าเรียนมา 

อย่างต่อเนื่องว่าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถสนองแก่สังคมได้

จะต้องมีการทบทวนหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมต่อไป

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
  ในโลกปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากมายในการแสดงออกถึงความสามารถในหลาย ๆ ด้านทั้งการเป็น

ผู้น�าประเทศ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงทั้งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงทางด้าน

วัฒนธรรมอันดีของประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้น�าการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมองว่าสตรีที่ได้รับโอกาสแสดง

บทบาทหน้าที่ส�าคัญดังกล่าวเมื่อเทียบกับบุรุษแล้วยังมีจ�านวนน้อยท้ังที่ความรู้ความสามารถไม่แพ้บุรุษ 

หากสตรไีด้รบัการพฒันาในทางทีถ่กูต้อง เหมาะสมกบัสถานภาพและบทบาทหน้าทีท่ีเ่ป็นอยูใ่ห้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็เชื่อแน่ว่าปัญหาที่สังคมก�าลังประสบอยู่ก็จะลดน้อยลงไปอย่างแน่นอน

 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พยายามมุ่งเน้นไปที่ 

การศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในคุณลักษณะเด่นและบทบาทหน้าท่ีทางสังคมของสตรี 

ให้มีความสมบูรณ์ให้มากที่สุดน�าไปสู ่การประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยรวม  

ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาใช่ว่าจะด�าเนินการโดยเพียงล�าพังแต่จะต้องมีการร่วมมือกับ 

หลายฝายในร่วมกนัการวางแผนจากหน่วยงานต่าง เช่น มหาวทิยาลัยสงฆ์ทัง้ ๒ แห่ง กระทรวงศกึษาธกิาร 

สถาบันแม่ชีไทย องค์การด้านสตรีท้ังหลายและบุคลากรทางการศึกษาในการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ 

ของหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา การก�าหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายทางการศึกษา เนื้อหาสาระส�าคัญเกี่ยวกับ

หลกัสตูร รวมทัง้ประสบการณ์จากชวีติจรงิด้วยการประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้การผลติและการใช้สื่อ

การสอนก็มีส่วนที่ส�าคัญในการเรียนการสอนในระดับห้องเรียน การเตรียมบุคลากรทางหลักสูตรซ่ึงม ี
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ความชัดเจนว่าจะต้องอาศัยสตรีด้วยกันในการบริหารหลักสูตรด้วยจิตเมตตาต่อสตรีด้วยกันท่ีต้องการให้

นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการท�าหน้าที่ในอนาคตได้อย่างดีที่สุด เพราะมองว่าจะเป็นดังนั้นได้

นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติแล้วจะต้องเสริมด้วยกิจกรรมที่เกิดจากประสบการณ์จริง ๆ

  การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นส่ิงที่คู่กันมาโดยตลอดซ่ึงระบบการศึกษาทั่วไปจะเน้น 

ไปทีค่ะแนนเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญั หากแต่หลกัสตูรพทุธสตรศีกึษานอกจากจะประเมนิด้วยคะแนนยงัจะต้อง

สร้างเงื่อนไขทางการประพฤติปฏิบัติธรรมประจ�าใจเป็นพื้นฐานอีกด้วยเพราะหากนักเรียนนักศึกษา 

มีแต่องค์ความรู้แต่ยังขาดองค์ธรรมก็ยังถือว่าหลักสูตรมีความบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนอยู่  

ฉะน้ัน หากหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาสามารถที่จะบรรจุอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศได้ ก็เชื่อแน่ว่า 

อุบาสิกาแก้วจะท�าแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตามแบบอย่างทางพระพุทธ

ศาสนาต่อไป

 ปัญหาที่ถือว่าเป็นอยู่ในการจัดระบบการศึกษาก็คือ การไม่สามารถที่จะบูรณาการองค์ความรู้ 

ทางพระพุทธศาสนากับองค์ความรู ้ทางตะวันตกได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยจริง  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งบุรุษและสตรีไทยในปัจจุบันขาดจิตส�านึกท่ีดีต่อความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี 

ของตน หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดการศึกษาของประเทศสามารถที่จะร่วมมือกันสร้าง

พลเมืองของประเทศให้มีความพร้อมและจิตส�านึกรับผิดชอบของตนได้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศ 

ที่น่าอยู่ส�าหรับสตรีไทย
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 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.

พระสุทธิพงศ์ ธรรมพิทักษ์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธจริยธรรมส�าหรับพระมหากษัตริย์ท่ีปรากฏ 

 ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท : ระหว่างพระเจ้าพิมพิสาร กับ พระเจ้าปเสนทิโกศล”.  

 วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจริยศาสตร์ศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

 มหิดล, ๒๕๔๔. 

วนิดา ฉายาสูตบุตร. การศึกษาวิเคราะห์์บทบาทของพระนางสามาวดีที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา 

 เถรวาท.	ปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาพระพทุธศาสนา). บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยั 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

 อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd),  

 [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.academic.nu.ac.th/content_ view.php?n_id=42  

 [๗ มกราคม ๒๕๕๗].
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. พระราชดำารัสในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินแทน 

	 พระองค์ทรงเปิดงานโครงการรวมพลงัสตรีไทย	เทดิไท้องค์ราชนิี	และพระราชทานวนัสตรไีทย.  

 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :  

 http://gender.dip.go.th [๒ มกราคม ๕๗].

สัมภาษณ์ นางนิภา พร้ิงศุลกะ. การเมืองไทยกับนักการเมืองหญิง. (ออนไลน์). สถานีวิทยุกระจายเสียง 

 และสถานวีทิยโุทรทศัน์รฐัสภา. [ออนไลน์]. แหล่งทีม่า www.tvparliament.net [๑ มกราคม ๕๗].
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