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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสนากับการกดขี่ทางเพศใน
มุ ม มองสตรี นิ ย มสายวั ฒ นธรรม ทั ศ นะดั ง กล่ า วนี้ มองว่ า ความเป็ น ผู้ ห ญิ ง ถู ก สร้ า งขึ้ น จาก
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอานาจแบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) โดยอาศัยภาษาศาสนา ดังนั้น
จึงทาให้เกิดปัญหาการกดขี่ทางเพศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สตรีนิยมสายวัฒนธรรมจึง
เสนอแนวทางว่ า ผู้ ห ญิ ง ควรเอาชนะการครอบครองทางภาษาของผู้ ช าย โดยการปฏิ เ สธ
ความหมายที่ผู้ชายได้ให้ไว้ในภาษาและอาศัยการตีความหมายใหม่ ด้วยวิธีการนี้ จะเป็นแนวทาง
สาหรับการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากโครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ บทความนี้ไม่เห็น
ด้วยกับแนวทางดังกล่าว เพราะการที่แนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม มุ่งเน้นการตีความใหม่เพื่อ
เอาชนะอานาจในการใช้ภาษาของผู้ชาย จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา อย่างเช่น ปัญหาการกดขี่
เพศชาย
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Abstract
In this article, an attempt was purposely made to analyze the
relationship between religious language and gender oppression in viewpoint of
cultural feminism. This idea is basically held that womanhood is somehow
created out of the idea of patriarchy through religious language. By virtue of this,
the gender oppression is also caused. In order to solve such problem, it has been
persuasively suggested that women should take great pains to overcome men’s
domination of language through the refutation of given meanings in language and
re-interpretation of it. On account of it, this will pave the way for women’s
liberation from the cult of patriarchy. In this article, it is argued that such cultural
feminists’ re-interpretation will precipitate other problem, male gender
oppression, for instance, instead of remedy of the disputed problem.
Keywords: Religious Language, Gender Oppression, Cultural Feminism
๑. บทนา
ประเด็นปัญหาการเรียกร้องเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคระหว่างหญิงและ
ชายมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism) ซึ่งเป็นกลุ่มแนวคิดที่มีความเชื่อว่า ผู้หญิง
ถูกกดขี่อย่างเป็นระบบ พร้อมกันนั้นก็เชื่อว่าเพศภาวะ (gender) ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกาหนดไว้ในความ
แตกต่างตามธรรมชาติระหว่างเพศต่างๆ (sexes) และไม่ใช่ว่าเพศและการกดขี่ทางเพศจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้น สตรีนิยมจึงมีความมุ่งมั่นหรือภารกิจทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคมที่มีการกดขี่ผู้หญิงทั้งในฐานะที่เป็นเพศและเพศภาวะ๓ การเรียกร้องดังกล่าวของสตรี
นิยมถูกพูดในสองภาษาหลัก ๔ ภาษาแรกคือ ภาษาของความเสมอภาคเท่าเทีย ม ซึ่งกล่าวถึง
ประเด็นการเรียกร้องในเรื่องของสิทธิ (right claim) ที่ผู้หญิงพึงมีอย่างเท่าเทียมกับผู้ชายใน
กิจกรรมทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นทางการ ภาษาที่สอง
คือ ภาษาของ liberation (การปลอดปล่อยให้เป็นอิสระ) เป็นการปลดปล่อยผู้หญิงออกจาก
โครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงอานาจที่เป็นอยู่ จากค่านิยม วิถีปฏิบัติ จารีตประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรมแบบปิตาธิปไตย ซึ่งมีลักษณะการกดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิง ในบทความนี้ต้องการจะ
๓

ฉลาดชาย รมิตานนท์, เล่าเรื่องเบื้องต้น สตรีศึกษา สตรีนิยม, (เชียงใหม่ : วนิดาการ
พิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๗.
๔
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, ภาษาเพศ : อานาจ เรื่องทางเพศกับพหุนิยมทางจริยศาสตร์,
(เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒.
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วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาษาศาสนากั บ การกดขี่ ท างเพศในมุ ม มองสตรี นิ ย มสาย
วัฒนธรรม (Cultural Feminist) ที่มีแนวคิดในการเรียกร้องให้ปลดปล่อยผู้หญิงออกจากการถูก
กดขี่ จ ากโครงสร้ า งทางสั ง คมแบบชายเป็ น ใหญ่ ด้ ว ยวิ ธี ก ารปฏิ เ สธความหมายเดิ ม และ
ตีความหมายใหม่เพื่อเอาชนะการครอบครองอานาจในการใช้ภาษา ซึ่งผู้เขียนมีความคิดเห็นที่
ต่างออกไป จึงต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวนั้นมีข้อบกพร่องอย่างไร ก่อนที่จะทา
การวิเคราะห์ภาษาศาสนากับการกดขี่ทางเพศว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ในเบื้องต้นนี้ ผู้เขียน
ขอนาเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องตามลาดับดังนี้
๒. นิยามศัพท์
คาศัพท์ที่จะใช้ ในการวิเคราะห์มี ๓ คาดั งนี้ (๑) ภาษาศาสนา หมายถึง ภาษาที่
ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เพื่อใช้ในการทาความเข้าใจความจริงสูงสุดทางศาสนา (๒) การ
กดขี่ทางเพศ หมายถึง การปิดกั้นศักยภาพทางเพศภาวะในการที่จะใช้ ศักยภาพนั้นให้บรรลุ
เป้าหมายของตน และ (๓) สตรีนิยมสายวัฒนธรรม หมายถึง กลุ่มแนวคิดที่เชื่อว่าความเป็น
ผู้หญิงถูกกาหนดขึ้นจากวัฒนธรรมที่ถูกครอบงาด้วยแนวคิด ชายเป็นใหญ่หรือที่เรียกว่าปิตาธิป
ไตย (Patriarchy) ผู้ หญิ งจึ งจ าเป็น ต้องร่วมกัน สร้างวั ฒนธรรมใหม่ของผู้หญิง ขึ้น มา โดยการ
ปฏิเสธความหมายเดิมที่ผู้ชายเคยกาหนดไว้และอาศัยการตีความเพื่อให้ความหมายใหม่
๓. ภาษาศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
ภาษาศาสนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ
๑) ภาษาศาสนาในระดับสมมติ เกี่ยวข้องกับ (๑) ภาษาพูด (วจีกถาหรือโวหารกถา)
๕
การพูดสิ่งที่เป็นจริงตามประสบการณ์เชิงประจักษ์ คือ พูดในสิ่งที่เป็นจริงตามที่ ได้เห็น ได้ยิน
ได้ทราบ ได้รู้แจ้ง แต่เนื่องจากภาษาพูดเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การสื่อความหมาย
จึงมีลักษณะที่หลากหลาย พระพุทธเจ้าไม่ให้ยึดมั่น เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนไป (๒) ภาษาสมมติ (สมมติกถา) ภาษาที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ โดยทั่ วไป เป็นภาษาสามัญหรือ
ภาษาท้องถิ่น ใช้เพื่อสื่อความหมาย มีข้อจากัดเนื่องด้วยเวลา ดังนั้น ต้องใช้คาที่เข้าใจได้ ณ ช่วง
ขณะนั้น สื่อความหมายที่ตรงกับความหมายในปัจจุบันเท่านั้น (๓) ภาษาแสดงความเห็น (ทิฏฐิ
กถา) เป็นการให้ค่าหรือระบุคุณค่าทางความหมายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเชื่อที่มีมาแต่เดิม
๕

ภาษาพูด (วจีกถาหรือโวหารกถา) ภาษาสมมติ (สมมติกถา) ภาษาแสดงความเห็น
(ทิฏฐิกถา) ภาษาปรมัตถ์ (ปรมัตถกถา) อ่านเพิ่มเติมจาก พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี (เหมประไพ),
“การศึกษาเชิงวิพากษ์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความเป็นจริงในพุทธปรัชญาเถรวาท”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๗).
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ภาษาทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น นี้ มี ลั ก ษณะสั ม พั ท ธ์ ความหมายที่ ใ ช้ จึ ง มี ค วามไม่ แ น่ น อน
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย
๒) ภาษาศาสนาในระดับปรมัตถ์ ภาษาเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทาความ
เข้าใจความจริงทางศาสนา เรียกว่า ภาษาปรมัตถ์ (ปรมัตถกถา) หมายถึง คาที่กล่าวถึงสภาวะ
ของสิ่งนั้นๆ ตามความจริงโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึก เป็นความจริงตามธรรมชาติที่มีอยู่เองและ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อความเป็นจริงของสรรพสิ่งและจะได้ปฏิบัติต่อความ
เป็นจริงนั้นอย่างถูกต้อง มีลักษณะสัมบูรณ์ เพราะเป็นการอธิบายถึงสภาวะที่แท้จริง
๔. แนวคิดการกดขี่ทางเพศในทัศนะสตรีนิยมสายวัฒนธรรม
สตรีนิ ย มสายวั ฒ นธรรม ถื อเป็ น พั ฒ นาการของสตรี นิ ย มสายถอนรากถอนโคน
(Radical Feminism) ความคิดพื้นฐานของสตรีนิยมสายวัฒนธรรม คือ เน้นให้ความสาคัญกับ
การด ารงอยู่ของวั ฒนธรรมผู้ หญิง ต้องการที่จ ะเปลี่ยนแปลงที่ตัว ของผู้หญิ งเองมากกว่ าการ
เปลี่ยนแปลงที่ตัวระบบโครงสร้างทางสังคม ยอมรับในคุณลักษณะของความเป็นผู้หญิงที่ถูก
กาหนดขึ้นจากสังคมก็จริง แต่ก็พยายามที่จะให้คุณค่าใหม่กับคุณลักษณะในทางที่ไม่ดีหรือความ
ด้อยของผู้หญิง สตรีนิยมสายวัฒนธรรมอ้างว่าคุณลักษณะของความเป็นชายนั้นเป็นสิ่งไม่ดี เช่น
ความก้าวร้าว การแข่งขัน เพราะฉะนั้นจึงเรียกร้องให้รักษาความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชายไว้๖
นักสตรีนิยมสายวัฒนธรรมที่โดดเด่นและได้รับการอ้างถึงคือ แมรี่ ดัลลี่ (Mary Daly
1928 - 2010) เขียนหนังสือชื่อ Gyn/ Ecology: The Metaethics of Radical Feminism
(1978) งานชิ้นนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ทสี่ าคัญของการวิเคราะห์ผู้หญิงในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง
ดัลลี่เสนอว่าทุกสังคมในโลกล้วนเป็นสังคมชายเป็นใหญ่และมีอารยธรรมเหยียดหรือเกลียดผู้หญิง
ภาษาและมายาคติของระบบชายเป็นใหญ่ในทุกระดับ ได้สร้างมลพิษแก่จิตใจ จิตวิญญาณและ
ร่างกายของผู้หญิง๗ ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้หญิงต้องเป็นศูนย์กลาง ดัลลี่ให้ความสาคัญกับ
ภาษาในฐานะที่มีอานาจและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอานาจได้ ซึ่งผู้ชายได้ครอบครองอานาจแห่ง
การใช้ภาษาและใช้ภาษาเป็นเครื่อ งมืออย่างหนึ่งในการลดคุณค่าของผู้หญิง เพื่อให้ผู้หญิงตกอยู่
ในฐานะที่เป็นรอง ดังนั้น ผู้หญิงจึงควรเอาชนะการครอบครองทางภาษาของผู้ชาย โดยการ
ปฏิเสธความหมายที่ผู้ชายได้ให้ไว้ในภาษาและพยายามตีความเพื่อให้ความหมายใหม่นั่นเอง ดัลลี่
ได้วิเคราะห์คาศัพท์ต่างๆ ในภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงการเหยียดผู้หญิงในภาษา เธอเรียกร้องให้
ผู้หญิงยอมรับกับการเป็น Hag (นังแม่มด) Crone (อีแก่) Spinster (สาวทึนทึก) Lesbian (หญิง
รักร่วมเพศ) เพราะคาเหล่านี้สะท้อนถึงผู้หญิงที่ปฏิเสธการเชื่อฟังและยอมจานนต่อระบบชายเป็น
๖

วารุณี ภูริสินสิทธิ์, สตรีนิยม : ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแห่งศตวรรษที่ ๒๐,
(กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๐๔.
๗
เรื่องเดียวกันหน้า, ๑๐๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ใหญ่๘ การเรียกร้องดังกล่าวนั้น มีลักษณะเป็นการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากโครงสร้างทางสังคม
แบบชายเป็นใหญ่ จัดเป็นการเรียกร้องประเภทภาษาของ liberation
๕. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสนากับการกดขี่ทางเพศ
สตรีนิยมสายวัฒนธรรม โดยเฉพาะทัศนะของดัลลี่เชื่อว่าผู้ชายได้ครอบครองอานาจ
แห่งการใช้ภาษาและใช้ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการลดคุณค่าของผู้หญิง ด้วยระบบเช่นนี้
ผู้หญิ ง จึ ง เป็น ผู้ ที่ ถูกกดขี่ท างเพศ จึ ง ต้ องปฏิเสธความหมายเดิม ที่ ผู้ ช ายเคยให้ไ ว้ และท าการ
ตีความหมายใหม่ ตัวอย่างภาษาศาสนาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งอาจตีความได้ว่า
เป็นการกดขี่ผู้หญิง ดังข้อความนี้
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อานนท์ ถ้ามาตุคาม๙จะไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
ในธรรมวินัย ที่ตถาคตประกาศไว้ แล้ว พรหมจรรย์จะดารงอยู่ได้ นาน สัท ธรรมจะดารงอยู่ถึง
๑,๐๐๐ ปี แต่เพราะมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศไว้
แล้ว บัดนี้พรหมจรรย์จะดารงอยู่ได้ไม่นาน สัทธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น อานนท์
ธรรมวินัยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นาน เปรียบเหมือนตระกูล
หนึ่งที่มีสตรีมาก มีบุรุษน้อยจะถูกโจรปล้นทรัพย์ทาร้ายได้ง่าย อานนท์ ธรรมวินัยที่มีมาตุค าม
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นาน เหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลี ซึ่งอุดม
สมบูรณ์ก็ทาให้นาข้าวนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นาน อานนท์ ธรรมวินัยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิตจะไม่ตั้งอยู่ได้นาน เหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่อุดมสมบูรณ์ก็ทาให้ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้
นาน อานนท์ เราบัญญัติครุธรรม ๘ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ซึ่งภิกษุณีทั้งหลายไม่พึงละเมิดไปจน
ตลอดชีวิต ก็เหมือนคนกั้นทานบที่สระใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้น้าไหล(เข้า)ออกไปฉะนั้น๑๐
เมื่อพิจารณาภาษาศาสนาดังกล่าวข้างต้นตามทัศนะสตรีนิยมสายวัฒนธรรม หาก
ตีความตามภาษาศาสนาที่ปรากฏอยู่ อาจมองว่าการที่ผู้หญิงเข้ามาบวช นามาซึ่งความเสื่อมของ
ศาสนา เพราะพรหมจรรย์จะดารงอยู่ได้ไม่นาน สัทธรรมก็จะตั้งอยู่ได้แค่ ๕๐๐ ปี นอกจากนี้ยัง
เปรียบเที ยบผู้ หญิง ว่ า เป็ น หนอนขยอกและเพลี้ย ที่ ทาให้นาข้า วและไร่อ้อยเกิด ความไม่ อุด ม
สมบูรณ์ จึงต้องบัญญัติครุธรรม ๘ เพื่อให้ผู้หญิงที่ต้องการบวชปฏิบัติตามโดยไม่ละเมิด ภาษา
ศาสนาในลักษณะนี้ อาจตีความได้ว่าเป็นการกดขี่ทางเพศ ธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิล
สิงห์) ได้ให้ทัศนะเอาไว้ว่า “หลังจากที่พระพุทธองค์รับสตรีให้บวชเป็นภิกษุณีได้แล้วมีข้อความ
บันทึกว่า พระพุทธองค์ทรงกล่าวเป็นเชิงพุทธทานายว่า การรับสตรีเข้ามาในพระศาสนานี้ พระ
ศาสนาจะสั้นลงเหลือเพียง ๕๐๐ ปี โชคดีที่ขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว ห่างไกลจากเวลาที่บันทึกมา
๘

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๖.
มาตุคาม หมายถึง ผู้หญิง สตรี
๑๐
วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๓/๓๑๙-๓๒๐.
๙

ภาศิณี โกมลมิศร์ และคณะ

~ ๒๖๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

หลายพันปี และเราก็อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจได้ชัดเจนว่า คาพูดดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความอคติทมี่ ี
ต่อเพศหญิง ทั้งยังไม่สอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนาอีกด้วย” ๑๑ แต่พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ. ปยุตฺโต) ได้อธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่า
บางคนอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยแล้วบอกว่า พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบผู้หญิงเป็น
หนอนขยอก เลยเป็นเรื่องขาขันที่ไปเข้าใจอย่างนั้น ที่จริงไม่ได้ท รงเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นอะไรๆ
ไม่ต้องดูด้วยซ้าว่าคาบาลีที่แปลมาเป็นหนอนขยอกนั้นเป็นอะไรแน่ แต่ดูความรวมของอุปมาทั้ง
สามแล้ ว ก็เห็น ได้ ว่ า เป็น การที่ ทรงเปรียบเที ย บให้เห็น ว่ า การที่ สตรีบ วชเข้า มานี้ จะท าให้
พรหมจริยะหรือพรหมจรรย์อ่อนแอลง พระศาสนาจะเสียความมั่นคง จะอยู่ได้ไม่ยั่งยืน จึงได้ทรง
บัญญัติครุธรรมเป็นเขื่อนคันกั้นไว้เพื่อให้ยังมั่นคงยั่งยืนอยู่ได้ต่อไป๑๒
ในทัศนะของผู้เขียน การที่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนั้น ถ้าตีความในเชิงเปรียบเทียบ
พระองค์มิได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรือกดขี่ผู้หญิง เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญ หาที่จะตามมา
เนื่องจากสภาพทางสังคมในช่วงเวลานั้นไม่ยอมรับฐานะทางสังคมของผู้หญิง จึงได้มีการบัญญัติ
ครุธรรมเอาไว้ เพื่อความดารงอยู่ของพระพุทธศาสนา สิ่งที่ควรจะพิจารณาต่อไปก็คือ ภาษา
ศาสนาที่บันทึกอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เกิดจากอานาจในการใช้ภาษาแบบชายเป็นใหญ่
หรื อ ไม่ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ ก ารท าสั ง คายนาครั้ ง ที่ ๑ ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ นคั ม ภี ร์
พระพุทธศาสนา โดยใช้กรอบแนวคิดของสตรีนิยมสายวัฒนธรรม อาจเกิดการตีความในลักษณะ
ที่ว่า เหตุการณ์นั้นเป็นการกีดกันไม่ให้ภิกษุณีสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทาสังคายนาพระธรรม
และพระวินัย เพราะไม่มีการกล่าวถึงภิกษุณีสงฆ์เลย ยกตัวอย่างข้อความดังนี้
“ท่านทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ภิกษุผู้บวชตอนแก่ชื่อสุภัททะนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้น ได้
กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่า “พอทีเถิด พวกท่านอย่าโศกเศร้า อย่าคร่าครวญเลย พวกเรารอด
พ้นดีแล้วจากพระมหาสมณะรูปนัน้ ที่คอยจ้าจี้จ้าไชพวกเราอยู่ว่า ‘สิ่งนี้ควรแก่พวกเธอ สิ่งนี้ไม่ควร
แก่พวกเธอ’ บัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จักทาสิ่งนั้น ไม่ปรารถนาสิ่งใด ก็จักไม่ทาสิ่งนั้น ”ท่าน
ทั้งหลาย เอาเถิด พวกเราจะสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกันก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะ
ถูกคัดค้าน สิ่งมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะถูกคัดค้าน ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกาลัง พวกธรรม
วาทีจะอ่อนกาลัง พวกอวินยวาทีจะมีกาลังพวกวินยวาทีจะอ่อนกาลัง
พระมหากัสสปะคัดเลือกภิกษุทาสังคายนา ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ถ้า
เช่นนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกภิกษุทั้งหลายเถิด”ลาดับนั้น ท่านพระมหากัสสปะจึงคัดเลือกพระ
อรหันต์ได้ ๔๙๙ รูป ภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ ท่าน
๑๑

ธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์), คุยกับพระผู้หญิง, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๘-๑๒๙.
๑๒
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ตอบ ดร.มาร์ติน : ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น
ขึ้นเหนือมหาพรหม, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๕.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๖๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระอานนท์นี้ยังเป็นเสขบุคคลก็จริง แต่ไม่ลาเอียงเพราะความชอบ เพราะความชัง เพราะความ
หลง เพราะความกลัว อนึ่ง ท่านพระอานนท์นั้นได้ศึกษาพระธรรมและวินัยเป็นอันมากในสานัก
ของพระผู้มีพระภาค ถ้าเช่นนั้น ขอพระเถระโปรดเลือกท่านพระอานนท์ด้วย” ท่านพระมหากัสส
ปะจึงเลือกท่านพระอานนท์”๑๓
เมื่ อ พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ์ นี้ แล้ ว การที่ ไ ม่ มี ก ารกล่ า วถึง ภิก ษุ ณี ส งฆ์ ในการร่ว มท า
สังคายนาในครั้งนั้น หากพิจารณาตามทัศนะสตรีนิยมสายวัฒนธรรม อาจตีความได้ว่าเป็นการกด
ขี่ทางเพศ เนื่องจากการทาสังคายนา ถือเป็นการบันทึกสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ หากไม่มี
ภิกษุณีสงฆ์เข้าร่วมในการพิจารณา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ถูกบันทึกโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว จะ
ไม่เกิดการใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้าไป ในความเป็นจริงแล้ว ประเด็นดังกล่าว
นี้ อาจจะต้องพิจารณาในแง่ของพระวินัย ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงทัศนะ
เอาไว้ดังนี้
“ตามพระวินัย ภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์ต่างฝ่ายต่างทาสังฆกรรมของตน ไม่ทาสังฆ
กรรมร่วมกัน (สองสภานั้นไม่ประชุมร่วมกัน) แม้แต่เมื่อทรงบัญญัติให้ภิกษุณีอุปสมบทในสงฆ์ทั้ง
สอง ก็มิใช่สงฆ์ทั้งสองนั้นมาประชุมร่วมกัน แต่เมื่ออุปสมบทในภิกษุณีสงฆ์เสร็จแล้ว ภิกษุณีเก่าจึง
พาภิ ก ษุ ณี ใ หม่ ไ ปขอรั บ อุ ป สมบทในที่ ป ระชุ ม ของภิ ก ษุ ส งฆ์ โดยไม่ ต้ อ งมี ขั้ น ตอนเบื้ อ งต้ น
โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งยอมรับตามที่ภิกษุณีสงฆ์ดาเนินการไปแล้ว สาหรับการ
สังคายนาครั้งที่ ๑ ในพระไตรปิฎกเล่าถึงสังฆกรรมส่วนหลักของภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระมหากัสสปะ
เป็นประธาน จึงเป็นธรรมดาตามระบบของสังฆกรรมตามพระวินัย ที่จะไม่มีภิกษุณี ตลอดจน
อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมด้วย อีกอย่างหนึ่ง ท่านเล่าเนื้อหาของสังฆกรรมนี้เพียง ๒ หน้าเศษ เรา
จึงไม่อาจทราบรายละเอียดว่า ในเวลา ๗ เดือนของงานสังคายนานั้น มีขั้นตอนปลีกย่อยอะไรอีก
บ้าง เช่น ภิกษุณีสงฆ์จะได้มีงานมอบหมายในสภาของตนที่จะทางานอะไรส่งแก่สภาใหญ่หรือไม่
ดังนี้เป็นต้น เราไม่อาจบอกแน่ลงไปว่าภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้เข้าร่วมงานสังคายนาครั้งนั้น”๑๔
การที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้เหตุผลว่า “สาหรับการสังคายนาครั้งที่
๑ ในพระไตรปิฎกเล่าถึงสังฆกรรมส่วนหลักของภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน จึง
เป็นธรรมดาตามระบบของสังฆกรรมตามพระวินัย ที่จะไม่มีภิกษุณี ตลอดจนอุบาสก อุบาสิกา
เข้าร่วมด้วย อีกอย่างหนึ่ง ท่านเล่าเนื้อหาของสังฆกรรมนี้เพียง ๒ หน้าเศษ เราจึงไม่อาจทราบ
รายละเอียดว่า ในเวลา ๗ เดือนของงานสังคายนานั้น มีขั้นตอนปลีกย่อยอะไรอีกบ้าง” เมื่อ
พิจารณาข้อความดังกล่าว ตามกรอบแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรม เหตุผลในเรื่องที่ว่าเป็นไป
ตามพระวินัยบัญญัติ ซึ่งกาหนดว่า ภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์ ต่างฝ่ายต่างทาสังฆกรรมของตนไม่ทา
๑๓

วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๓๗/๓๗๕-๓๗๖.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ตอบ ดร.มาร์ติน : ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น
ขึ้นเหนือมหาพรหม, หน้า ๑๗-๑๘.
๑๔

ภาศิณี โกมลมิศร์ และคณะ

~ ๒๖๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

สังฆกรรมร่วมกัน มีความสมเหตุสมผล เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรง
กาหนดขึ้น แต่สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ การให้เหตุผลว่า “การสังคายนาครั้งที่ ๑ ในพระไตรปิฎกเล่า
ถึงสังฆกรรมส่วนหลักของภิกษุสงฆ์” และ “ท่านเล่าเนื้อหาของสังฆกรรมนี้เพียง ๒ หน้าเศษ” ใน
บรรดาเนื้ อหาเพียง ๒ หน้าเศษ แต่กล่าวถึงแค่สังฆกรรมส่วนหลักของภิกษุส งฆ์เท่ านั้น อาจ
ตีความในส่วนนี้ได้ว่า ภาษาศาสนาที่ ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเกิดจากอานาจในการใช้
ภาษา อานาจในการเลือกที่จะบันทึกหรือไม่บันทึกสิ่งใดบ้าง ดังทัศนะของธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตร
สุมาลย์ กบิลสิงห์) ที่ได้กล่าวไว้ ว่า
สิ่งที่จดบันทึกลงในพระไตรปิฎกนั้น เป็นการบันทึกของพระภิกษุ จึงเข้าใจได้ว่า ย่อม
เลือกที่จะบันทึกเนื้อหาสาระตามที่ตนสนใจและเห็นว่าสาคัญ ขบวนการบันทึกคาสอนทุกศาสนา
และสาระทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนา จึงมีความเป็นอัตวิสัยอยู่ส่วนหนึ่ง พระไตรปิฏกจึงเป็น
การจดบันทึกจากแง่มุมของผู้ชายในวัฒนธรรมอินเดีย และยิ่งไปกว่านั้น เป็นผู้ชายที่ถูกพระวินัย
กาหนดให้ไปพ้นจากโลกียวิสัย อุปสรรคสาคัญสาหรับชีวิตของพระภิกษุที่ต้องรักษาพรหมจรรย์ก็
คือ สตรีซึ่งเป็นเพศตรงข้าม คาสอนหลายตอนเป็นคาสอนที่เจาะจงสอนพระภิกษุ จึงสะท้อนภาพ
สตรีที่น่ารังเกียจ ต่าช้า ฯลฯ เพื่อให้เป็นปัจจัยสาคัญที่จะสกัดกั้นมิให้พระภิกษุหลงไปกับกามวิสัย
แต่ในการพิจารณาคาสอนซึ่งเป็นเนื้อหาสาระในเชิงปรมัตถ์แล้ว จะเห็นว่าพุทธศาสนาก้าวพ้นจาก
อคติทางเพศ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกในโลกที่ยอมรับความทัดเทียมกันในศักยภาพในการ
เข้าถึงบรมธรรมทั้งในหญิงและชาย จุดนี้เป็นก้าวกระโดดที่ทาให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาของโลก
อย่างแท้จริง ไม่มีขอบเขตจากัดในเชื้อชาติ ภาษา วรรณะและเพศ๑๕
หากพิจารณาตัวอย่างเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยใช้กรอบแนวคิดของสตรี
นิยมสายวัฒนธรรม โดยเฉพาะทัศนะของดัลลี่ที่มองว่าผู้ชายมีโอกาสได้ครอบครองอานาจแห่ง
การใช้ภาษา จึงใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการกดขี่ผู้หญิง ดังนั้น ผู้หญิงควรเอาชนะการครอบครอง
อานาจนั้นจากผู้ชาย เพื่อเป็นการปลดปล่อยผู้หญิงจากโครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่
ด้วยวิธีการปฏิเสธความหมายที่ผู้ชายเคยกาหนดไว้และตีความหมายใหม่ เพื่อให้ผู้หญิงได้เป็นฝ่าย
ครอบครองอานาจในการใช้ภาษานั้นแทน
ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวนี้ เพราะเป็นการมุ่งเน้นการตีความหมายใหม่
เพื่อให้ผู้หญิงมีอานาจเหนือการใช้ภาษาของผู้ชาย หากสามารถทาได้จริง เช่น ถ้าสมมติจาก
เหตุการณ์การทาสังคายนาครั้งที่ ๑ ถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ได้ครอบครองอานาจในการใช้ภาษา สิ่งที่
ถูกบันทึกลงในคัมภีร์ จะมีแนวโน้มเช่นไร แล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้หญิงจะไม่มีอคติทางเพศเข้า
มาเกี่ยวข้อง เห็นได้ชัดว่า วิธีการที่สตรีนิยมสายวัฒนธรรมเสนอมานั้น จะก่อให้เกิดปัญหาอื่น
ตามมา อย่างเช่น ปัญหาการกดขี่เพศชาย โครงสร้างทางสังคมแบบหญิงเป็นใหญ่ เป็นต้น สาหรับ
วิธีที่ผู้เขียนต้องการนาเสนอก็คือ หากจะนาวิธีปฏิเสธความหมายเดิมและตีความหมายใหม่มาใช้

๑๕

ธัมมนันทา (รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์), คุยกับพระผู้หญิง, หน้า ๘๑-๘๒.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๗๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ควรเป็นไปในลักษณะที่ผู้หญิงและผู้ชายมีอานาจในการใช้ภาษาในระดับที่ใกล้เคียงกัน เสมอกัน
หรือขนานกันไป เพื่อลดช่องว่างระหว่างความเป็นเพศ นอกจากนี้ เมื่อ พิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษาศาสนากับการกดขี่ทางเพศ ด้วยวิธีการที่สตรีนิยมสายวัฒนธรรมเสนอมานั้น จัดอยู่
ในภาษาศาสนาระดับสมมติเท่านั้น จึงส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการกดขี่ทางเพศ
๖. สรุป
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสนากับการกดขี่ทางเพศ โดยพิจารณา
ผ่ า นกรอบแนวคิ ด ของสตรี นิ ย มสายวั ฒ นธรรม พบว่ า ภาษาศาสนากั บ การกดขี่ ท างเพศมี
ความสัมพันธ์กันในแง่ของอานาจของผู้ที่ใช้ภาษา ซึ่งในที่นี้หมายถึงอานาจของผู้ชาย สาเหตุของ
การกดขี่ผู้หญิงเกิดขึ้นจากแนวคิดชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) และด้วยแนวคิดนี้ ได้สร้างภาพให้
ผู้หญิงเป็นไปตามความต้องการของผู้ชายผ่านทางภาษาศาสนาในคัมภีร์ ซึ่งผู้ชายมีอานาจในการ
ใช้ภาษา มีอานาจในการกาหนดคุณค่าหรือความหมายกับสิ่งต่างๆ ดังนั้น หากโครงสร้างทาง
สังคมยังคงมีลักษณะแนวคิดชายเป็นใหญ่ ประเด็นปัญหาที่ผู้หญิงถูกกดขี่ทางเพศ จะยังคงมี
ปรากฏอยู่เรื่อยไป เพื่อเป็นการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากโครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่
สตรีนิยมสายวัฒ นธรรมจึง ใช้วิ ธีการปฏิเสธความหมายที่ผู้ช ายได้ให้ไ ว้ในภาษาและพยายาม
ตีความเพื่อสร้างความหมายใหม่ โดยหวังว่าจะสามารถมีอานาจอยู่เหนือการครอบครองการใช้
ภาษาแทนผู้ชาย แต่การใช้วิธีการดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาอื่นตามมา การค้นพบ
วิธีแก้ไขหรือทางออกของสิ่งที่เป็นปัญหากับเรา อาจเป็นหนทางไปสู่ประเด็นปัญหาสาหรับผู้อื่นได้
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