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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาให้เห็นถึงการก่อรู ป การเบียดขับ และการปิ ดกั้น และ เพื่อศึกษา
ถึงภาคปฏิบตั ิการของวาทกรรมในการสร้างความเป็ นอื่นให้กบั บทบาทของภิกษุณี การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยวิธีการวิพากย์ โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจํานวน 38 ท่าน โดยแบ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเทศจํานวน 34 ท่าน และผูใ้ ห้
ข้อมูลจากประเทศศรี ลงั กาจํานวน 4 ท่าน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสังเคราะห์ประเด็นและ
รวบรวมออกมาเพื่อให้ได้คาํ ตอบตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า การก่อรู ปของภิกษุณีน้ นั มีข้ ึนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะเป็ นหนึ่ งในพุทธบริ ษทั สี่ ตาม
แนวทางของพระพุทธเจ้าในการเผยแพร่ และทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา แต่ในประเทศไทยนั้นสถานะของภิกษุณีไทย
มีการถูกเบียดขับ มีการถูกปิ ดกั้น มีการถูกกระทําให้เป็ นอื่นด้วยวาทกรรมต่างๆ ทั้งในรู ปของแนวคิดชายเป็ นใหญ่
ปิ ตาธิ ปไตยและในรู ปแบบของการใช้อาํ นาจของมหาเถระสมาคม และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่กาํ หนด
ความเป็ นอื่นของภิกษุณีไทย ด้วยการออกกฎระเบียบ การห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะที่ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอในการศึกษานี้ คือ ต้องการขจัดความเป็ นอื่นของภิกษุณีโดยการรั บรอง
สถานะภิกษุณีเทียบเท่ากับภิกษุสงฆ์เพราะเป็ นหนึ่ งในพุทธบริ ษทั สี่ เช่นกัน โดยให้มหาเถระสมาคมและสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่ งชาติแก้ไขกฎระเบียบอนุ ญาตให้มีการบวชภิกษุณีได้เช่นเดียวกับการบวชภิกษุสงฆ์โดยการตั้ง
กฎระเบี ยบครุ ธรรม 8 เพื่อเป็ นการคัดกรองผูท้ ี่ จะมาบวชเป็ นภิกษุณี ในการกระทําดังกล่าวนี้ จะทําให้สถานะของ
ภิกษุณีได้รับการรับรองว่าเป็ นนักบวชเช่นเดียวกับภิกษุสงฆ์และเป็ นการแสดงถึงการยอมรับในสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
สิ ท ธิ ส ตรี ของมหาเถระสมาคมและสํานักงานพระพุท ธศาสนาแห่ งชาติ อี กทั้งยังเป็ นการกระทําที่ ส อดคล้องกับ
หลักธรรมความต้องการของพระพุทธเจ้าในการให้มี พุทธบริ ษทั ทั้งสี่ ในการเผยแพร่ และทํานุ บาํ รุ งศาสนาพุทธให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
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Abstract
Discourse of The Otherness of Thai Bhikkuni in Thai Society had objectives to study the creation of a
form of crowding and blocking, and to study the practices of discourse to create the otherness to the role of
Bhikkuni. This research is a qualitative research by criticism method. The key informants were 38 persons who
were 34 persons locally and 4 persons from Sri Lanka, data were collected and analyzed by synthesizing according
to research purposes.
The findings indicated that the formation of Bhikkuni held up since the Lord Buddha era as one of the
Buddhist four companies under the guidance of the Lord Buddha in the dissemination and preservation of
Buddhism. But in the presence of Bhikkuni in Thailand have been crowded, blocked subjected to various
discourse. The concept of male dominance and patriarchy in the form of using the power of Maha Thera
Association and the Office of National Buddhism to provide the otherness to Bhikkuni is to issue regulations
banning the ordination of Bhikkuni in Thailand.
Recommendations to the research presented in this study is to eliminate the otherness of Thai Bhikuni by
certification that Bhikkuni are comparable to monk as one of the Buddhist four companies as well by the Maha
Thera Association and the Office of National Buddhism. They must edit rules allowing for the ordination as
Bhikkuni by setting fair rules Kurudhamma 8 to vet the people who will be ordained as a Bhikkuni. In doing so,
this will make the state of the Bhikkuni certify as a monk and priest, as well as a demonstration of the recognition
of human rights and women's rights Maha Thera Association and the Office of National Buddhism as well. The
action is in line with the principles of the Buddha there. Buddhists and four companies in the dissemination and
preservation of Buddhism to progress further.
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