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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของดุ ษ ฎี นิพ นธ์ เรื่ อ ง “แนวทางการพั ฒ นาการศึ ก ษา
สถานภาพ และบทบาทของแม่ชีไทย” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของแม่ชีไทย ๒) เพื่อหาสาเหตุปัจจัยที่ทาให้แม่ชียังไม่ได้รับการพัฒนาการศึกษา
สถานภาพ และบทบาท ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต ระเบียบวิธีวิจัยใช้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า แม่ชีเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๖ ในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราช ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามยุคสมัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่
๙ แม่ชีรวมตัวกันก่อตั้ง สถาบันแม่ชี ไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อ พัฒนาด้านการศึก ษาและ
บทบาทแม่ชี แนวทางการพัฒนาการศึกษา รัฐบาลควรนาองค์กรแม่ชีเข้าสู่แผนพัฒนาสตรี
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนให้ศึกษา โดยให้ทุนศึกษา
ระดับสูง ทั้ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อที่ แ ม่ชี จะได้ เป็นบุค ลากรที่ มีคุ ณ ภาพ ศั ก ยภาพและมี
ศั ก ดิ์ ศ รี แนวทางการพั ฒ นาสถานภาพ ประธานสถาบั น แม่ ชี ไ ทยเห็น ว่ า รั ฐ ควรรั บ รอง
สถานภาพแม่ชี คัดสรรว่าผู้ที่จะเป็นแม่ชีจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไร แนวทางการพัฒนา
บทบาท ควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของแม่ชีไทยสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การฝึก
ภาษา คอมพิวเตอร์ โดยจัดการอบรมแม่ชี เพื่อการประชุมในเวทีระดับโลก เพื่อให้บทบาท
ผู้นาของแม่ชีเด่นชัดขึ้น
คาสาคัญ : การพัฒนา การศึกษา สถานภาพ บทบาท แม่ชีไทย
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Abstract
This article is a part of doctor of Philosophy in Buddhist studies
which focus on “An approach to develop education, status and role of the
Thai nuns.” There are three objectives. The first is to study the history and
beginning of Thai nuns. The findings of this research indicate that nuns began
to appear during the reign of Asoka (236 BC) and its development continue to
reign of King Rama IX of Thailand. At that moment, nuns have come to work
together to establish the institute of Thai nuns the background of the Thai
nuns. The second is to study the factors that hinder Thai nuns’ development
in their education, status and role. The third is to give suggestions for future
development in terms of education, status, and role in the Thai society.
Methodology use quantitative and qualitative research. The findings revealed
that
1. In terms of the approach to develop education, the government
should register the nun organization in the women development plan of
Department of Social Development and Human Security in order to consider
promotion of higher education by granting scholarships both nationally and
internationally so that the nuns will be quality personnel in Buddhism with
potential and dignity.
2. In terms of the approach to develop the nun status, the
president of the nun organization deemed that the government should certify
the nun status and determine the codes of conduct for the nuns.
3. In terms of the approach to develop the role of the nuns, training
should be held for them so that they can improve their language and
computer skills in order to be prepared for ASEAN. Thus, these nuns will be
able to apply their skills in the global arena and improve their leadership role.
Keywords: Development, Education, Status, Role, Thai Nun
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๑. บทนา
แม่ชีจัดเป็นบุคลากรทางศาสนาซึ่งแม้จะมีจานวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนพระภิ ก ษุ ส ามเณรสามแสนกว่ า รู ป กล่ า วคื อ จากสถิ ติ ข องศู น ย์ ส ารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี ๒๕๔๒ มีแม่ชีทั่วประเทศจานวนทั้งสิ้น ๑๓,๒๕๘ คน แต่ที่
ลงทะเบี ย นเป็ น สมาชิ ก ของสถาบั น แม่ ชี ไ ทยมี เ พี ย ง ๔,๕๒๑ คนเท่ า นั้ น ๓ การศึ ก ษา
สถานภาพ และบทบาทของแม่ชีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ าที่ควร
แม้ว่า ปัจจุบันแม่ชี จะอาศั ยอยู่ทั้ง ในกรุ งเทพฯและกระจายอยู่ทั่วทุก ภาคของประเทศไทย
จานวนแม่ชีไทยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกและบาลีศึกษา ๙ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดทั้ง
ทางโลกและธรรมขณะนี้มีไม่ถึง ๒๐ รูป ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบจานวนแม่ชีที่สาเร็จการศึก ษา
ในระดับสูงกับจานวนพระภิกษุสงฆ์ จึงแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัดเจน แม่ชีที่ต้องการ
ศึกษาจนจบการศึกษาสูงสุด ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่มีทุนสนับสนุน
อย่างเป็นทางการ ทั้งๆ ที่เป็นอุบาสิกาในพุทธบริษัท ๔ สามารถที่จะช่วยงานแบ่งเบาภาระ
สาคัญต่างๆ ในวัด เช่น การทาอาหารถวายพระสงฆ์ การดูแล การจัดระเบียบ พิธีสงฆ์ และ
การพัฒนาวัดได้เป็นอย่างดี หากขาดแม่ชีจะทาให้พุทธศาสนาอ่อนแอและไม่มั่นคงเหมือนดัง
ในอดีต ทั้งนี้เพราะปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นแม่ชี
เห็นควรที่จะพัฒนาแม่ชีให้มีการศึกษาระดับสูงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้ความสาคัญในด้าน
สถานภาพของแม่ชีไทยอีกด้วย หากบริษัทอุบาสิกาที่เข้มแข็งมาสนับสนุนก็จะทาให้กิจกรรม
ของพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เป็นอยู่ ดังนั้น จึงต้องการทราบสาเหตุว่าทาไมแม่ชียัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ปัจจัยอะไรส่งผลให้สถานภาพและบทบาทของแม่ชียังไม่
เป็นที่ยอมรับในสังคมเท่าที่ควร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้
๑. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแม่ชีไทย สถานภาพและบทบาทตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
๒. เพื่อศึกษาพัฒนาการศึกษา สถานภาพและบทบาทของแม่ชีในสังคมไทย
๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการศึกษา สถานภาพ และบทบาทของแม่ชีไทย
ในอนาคต
ก าหนดปั ญ หาที่ ต้ อ งการทราบ ๒ ข้ อ ได้ แ ก่ ๑) การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา
สถานภาพและบทบาทของแม่ชีไทยในอดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร ๒) ปัจจัยที่ทาให้แม่ชีไทย
ยังไม่ได้การพัฒนาการศึกษา สถานภาพและบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างไร
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ทาการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ๑๐๐ ชุด
๓

ปาริชาด สุวรรณบุบผา, “แม่ชีกับภารกิจทางการศึกษาในประเทศไทย”, รายงานการ
วิจัย, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕), หน้า ๑.
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และ ๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการ
สัมภาษณ์ผู้มีบทบาททางการศึกษา ประกอบด้วย พระเถระ ๔ รูป แม่ชีผู้นาและผู้มีบทบาท
ทางการศึกษา๑๒ ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
มหามกุฏราชวิทยาลัย ๕ ท่าน

๒. ประวัติศาสตร์การบวชแม่ชีไทย
จากหลักฐานประวัติศาสตร์การบวชแม่ชีไทยนั้น พบว่า ครั้งแรกถูกบันทึกโดยพระ
ราชกวี (อ่า ธมฺมทตฺโต) ในหนังสือราชบุรีวัตถุกถาว่าการบวชแม่ชีในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อ
พ.ศ. ๒๓๖ โดยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งคณะทูต ๙ สาย มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาย
ที่ ๘ นาโดยพระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เดิ นทางมาสุวรรณภูมิ เข้ามาไทยแถบจังหวัด
ปราณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฯลฯ ขณะนั้นไม่มีภิกษุณีสงฆ์ร่วมเดินทางมาด้วย จึงให้หญิง
ชาวสุวรรณภูมิ (ไทย) บวชเป็นแม่ชี ดังนั้น การบวชตั้งแต่เริ่มแรกหลังพุทธกาล อยู่ในรูปแบบ
แม่ชีโกนศีรษะ รับศีล ๑๐ หรือศีล ๘ และนุ่งห่มสีขาว๔
แม่ชีไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัย ในสมัยสุโขทัยคนทั่วไปทาบุญ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม ในสมัยอยุธยาสตรีสูงศักดิ์ได้ออกบวชเป็นแม่ชี บาเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่วัด
แก่ผู้อื่นและตนเองไปพร้อมๆกัน ได้รับการยกย่องสูง ส่งผลให้แม่ชีมีสถานภาพดี ในสมัยธนบุรี
อนุมานว่าแม่ชียังได้รับการกล่าวถึงในสถานะที่ค่อนข้างสูง จากคาปณิธานของสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชที่ยกย่องให้สมณะ พราหมณ์ ชี ปฏิบัติให้พอสม ซึ่งก็แสดงถึงสถานภาพของ
แม่ชีว่ายังได้รับการยกย่องเช่นกัน สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ ๑ ได้จัดให้มีการรวบรวม
พระวินัยสงฆ์ที่กระจัดกระจายให้เป็นหมวดหมู่ มีการออกระเบียบปฏิบัติระหว่างฆราวาสกับ
พระสงฆ์ ฝ่ายชีก็มีการออกระเบียบ ห้ามแม่ชีอยู่ภายในวัดหรือใกล้วัด ระเบียบดังกล่าวแสดง
ให้เห็นถึงสถานภาพอันต่าของแม่ชีในสายตาของผู้ปกครองประเทศที่ตัดขาดแม่ชีออกจากวัด
แม้ว่าต่อมาแม่ชีจะได้ รับการติดต่อสัมพันธ์หรือพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับวัดอีก แต่ก็
ยังคงมีลักษณะของการไม่ยอมรับอยู่๕
๔

พระราชกวี (อ่า ธมฺมทตฺโต), “ราชบุรีวัตถุกถา ตานานเมืองขุน บันทึกตานานเมือง
ราชบุรี และประวัติพระพุทธศาสนาที่เมืองไทย โดยเฉพาะสุวัณณภูมิ ,” ที่ระลึกในคราวสมเด็จพระอริ
ยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเมธีธรรมมานุยุต
(เม้ ย มนฺ ต สาโร) เจ้ า คณะต าบลบางป่ า อ.เมื อ ง จ.ราชบุ รี เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๑๘,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บารุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๘), หน้า ๒๐๒-๒๐๓.
๕
Cook Narida M, “The Position of Nuns in Thai Buddhist the Parameters of
Religious Recognition,” Master Thesis, (Department of Prehistory and Anthropology:
Australian National University Canberra, 1981), p. 41.
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ในรัชกาลที่ ๙ แม่ชีอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆ และเริ่มตั้งสานักเอง บริหารจัดการ
กันเอง ข้อวัตรปฏิบัติไม่เหมือนกัน การแต่งกายก็ไม่เหมือนกัน แต่ขณะนั้นมีแม่ชีอีกจานวน
มากที่อาศัยไม่เป็นหลักแหล่ง ไม่ได้อยู่ในวัดหรือสานักชี แต่ไปอยู่ในเรือ แล้วพากันออกไป
ขอทานตามสถานที่ต่างๆ ในงานวัด บางครั้งนั่งตามสะพาน หรือตามบันไดงานภูเขาทอง วัด
สระเกศ เป็นต้น ทาให้ภาพพจน์แม่ชีเสื่อมเสีย และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ดังนั้น แม่ชีได้
รวมตัว กั น จั ดการประชุ ม ก่ อ ตั้ ง สถาบัน แม่ ชี ไทยใน พ.ศ. ๒๕๑๒ มี วั ตถุ ป ระสงค์ พั ฒ นา
การศึกษาคณะแม่ชีไทยด้านธรรมศึกษา อภิธรรม บาลีศึกษา อุดมศึกษา และอาชีพเสริมต่างๆ
การรวมกลุ่มในการทางานของสถาบันแม่ชีไทย เกิดขึ้นด้วยเจตนาดีของกลุ่มแม่ชีและภิกษุที่
ต้องการวางระเบียบแม่ชี ไทยให้เป็นแบบแผนเดียวกัน มีบทบาทที่เหมาะสมกับพระศาสนา
และสังคม เป็นการขจัด “ผู้ปลอมบวช” ที่ต้องการจะอาศัยชุดหรือเครื่องแบบของแม่ชีเพื่อ
การหาเลี้ยงชีพส่วนตน ทาให้ภาพพจน์ของแม่ชีที่ปฏิบัติดีมัวหมองไปด้วย สานักงานมูลนิธิ
แม่ชีไทยฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่สานักแม่ ชีรัตนไพบูลย์ เลขที่ ๑๙ ถ.รามอินทรา ๑๔ แยก ๖ แขวง
ท่าแร้ง เขตบางบอน กรุงเทพฯ๖
แม่ชีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางศาสนามากยิ่งขึ้น เป็นที่น่าเสียดายว่า ยุคปัจจุบันไม่ได้พัฒนาการสานต่อ
เรื่องสิทธิและโอกาสให้แก่แม่ชีอย่างที่ควรจะเป็น ไม่มีรายได้อื่นใด ไร้งบสนับสนุนจากรัฐบาล
และองค์กรสงฆ์ แต่แม่ชีได้ทาประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา ด้วยการเป็นครูสอนธรรมบ้าง
อบรมเด็กและเยาวชนบ้าง ช่วยเผยแผ่ธรรม ช่วยดูแลความสะอาดวัดวาอารามต่างๆ ตลอดจน
งานเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนาหลายประการ สถานภาพของแม่ ชี ปั จ จุ บั น ปรากฏอยู่ ใ น
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว (๒๕๒๕-๒๕๔๔) ที่กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ๒ ประเภทหลัก คือ กลุ่ม
อายุ และกลุ่ ม อาชี พ พิ เศษ ได้ แ ก่ สตรี เกษตรกร สตรี น อกภาคเกษตรกรรม ข้ า ราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสตรี แม่ชี หญิงบริการบางประเภทและหญิงต้องขัง ๗ แผนได้เสนอแนว
การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกสถานภาพของแม่ชี และระดมพลังแม่ชีให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมจริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์ให้มากขึ้น สนับสนุนให้สถาบัน
แม่ชีไทยเป็นองค์กรที่สามารถดาเนินการรวมกลุ่ม ควบคุม ดูแล และส่งเสริมแม่ชีให้มีบ ทบาท
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์สังคมอย่างแท้จริง
แม่ ชี จัดเป็นอนาคาริ ก เมื่อ บวชแล้วต้ อ งศึ กษาเล่า เรี ยน มี การศึ ก ษาคล้า ยกั บ
พระสงฆ์ ดังนี้
๖

สูจิบัตรในงานประชุมใหญ่สถาบันแม่ชีไทย, สานักแม่ชีไทยสาขาปากท่อ จ.ราชบุรี ,
เมื่อวันที่ ๒-๓-๔ เมษายน ๒๕๕๙, หน้า ๑๘-๑๙.
๗
คณะทางานวางแผนพัฒนาสตรีระยะยาว, แผนพัฒนาสตรีระยะยาว (๒๕๒๔-๒๕๔๔),
(กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๒๕), หน้า ๗-๙.
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๑) การศึกษาทางธรรม เป็นการศึกษาวิชาทางพระพุทธศาสนา ผู้ดาเนินการ
จัดการศึกษาคือคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็น ๓ แผนก คือ แผนกธรรมศึกษา แผนกพระอภิธรรม
และบาลีศึกษามี ๓ แผนก ได้แก่
(๑) แผนกธรรมศึกษา ขึ้นตรงกับแม่กองธรรมสนามหลวง วัดราชบพิธสถิต
มหาสีมาราม มิได้ขึ้นกับสถาบันแม่ชีไทยฯ ที่มีการจดทะเบียนจานวนแม่ชีโดยมีคานาหน้าว่า
แม่ชีไว้แน่นอน อีกทั้งแม่ชีทุกท่านที่ลงชื่อสอบก็มิได้จดทะเบียนอยู่ ในสถาบันแม่ชีไทย ดังนั้น
ระบบการสอบธรรมสนามหลวงจึงไม่ สามารถตรวจสอบจานวนแม่ ชีผู้สอบไล่ได้ ทาให้ไม่
สามารถระบุจานวนแม่ชีที่สอบผ่านธรรมศึกษา ตรี โท เอก ที่แน่นอนได้
(๒) แผนกอภิ ธรรม วัดมหาธาตุ ยุวราชรั ง สฤษฎดิ์ กรุ ง เทพมหานคร ฝ่า ย
มหานิกาย ได้จัดการเรี ยนการสอนแม่ ชีจึง เข้า ศึกษาร่ วมกั บพระสงฆ์ จานวนแม่ชี ที่สาเร็ จ
การศึ ก ษาอภิ ธรรมตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๕๘ รวม ๒๖๐ รูป พ.ศ. ๒๕๕๑ มี แ ม่ชี สาเร็ จ
การศึ ก ษาอภิ ธ รรมจ านวนมากที่ สุ ด ๑๙ รู ป นอกนั้ น ๑๐ หรื อ ๑๔ รู ป /ปี ปั จ จุ บั น เป็ น
หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)
(๓) แผนกบาลี เรียกว่า “บาลีศึกษา” (ชื่อย่อว่า บ.ศ.) หมายถึง การศึกษา
สาหรับกลุ่มผู้ศึกษาบาลีที่ไม่ใช่พระภิกษุสามเณร แม่ชีได้รับอนุญาตจากมหามกุฏราชวิทยาลัย
ให้เรียนบาลีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ สถิติแม่ชีจบบาลีศึกษา ๙ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๕๗ มีเพียง
๒๔ รูป เท่านั้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแม่ชีจบอภิธรรมบัณฑิตทั้งสิ้น ๒๖๐ รูป ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๑๑-๒๕๕๘ จะเห็นได้ว่า การเรียนบาลีมีความยากมาก ผู้สอบไล่ชั้นสูงสุดเพียงปีละ ๑-๒
ท่าน ทาให้จานวนแม่ชีที่จบอภิธรรมบัณฑิตมีมากกว่าบาลี (บ.ศ.๙) ถึง ๑๐ เท่า ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๗ เป็นต้นมา มหาเถรสมาคมมอบหมายให้แม่กองบาลีสนามหลวง ดาเนินการจัดการ
สอบไล่บาลีแก่แม่ชีทั่วประเทศ โดยสอบในวัน เวลาและใช้ข้อสอบเดียวกับคณะสงฆ์ ทาให้
การศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลีของสงฆ์กับแม่ชีในปัจจุบัน มีมาตรฐานเดียวกัน๘
๒) การศึกษาทางโลก เป็นการศึกษาที่ดาเนินการจัดการโดยหน่วยงานของรัฐ
คณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ และองค์กรเอกชนต่างๆ ประกอบด้วย การศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ได้แก่
(๑) การศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดโดยรัฐบาลและคัดเลือกนักศึกษา
ด้วยการสอบเข้าเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘

แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ดร., (๒๕๕๖), “แม่ชีกับสภาพปัญหาและโอกาสในการเข้าถึง
อุดมศึกษาที่จัดโดยคณะสงฆ์ไทย”, วารสารพุทธศาสน์ศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.mcu.ac.th

แม่ชณ
ี ัฐหทัย ฉัตรทินวัฒน์ และคณะ
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๓) วิทยาลัยแม่ชี ต. ภูหลวง อ.ปักธงไชย จ. นครราชสีมา

๓. ระดับการศึกษาของแม่ชี
ผลการวิจัยพบว่า จานวนแม่ชี ซึ่งอาศัยอยู่แต่ละภาคนั้น มีระดับการศึกษาเป็น
ร้อยละดังนี้ แม่ชีที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือมี ระดับการศึกษา ๗.๔๑% ตะวันออกเฉียงเหนือ
๘.๓๒ % ภาคกลาง ๓๔.๔๖ % กรุงเทพ ๒๑.๐๒ % ภาคตะวันออก ๒๗.๘๓ % ตะวันตก
๑๓.๘๕ % ภาคใต้ ๘.๓๒ %
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรรณราชวิ ท ยาลั ย (มจร) ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ ระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ สามเณร ภิกษุณี
ฆราวาสชาย และหญิง พบว่า ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีนักศึกษา ๑๙,๖๒๕ รูป/คน แบ่งเป็น
พระสงฆ์ ๗,๘๕๘ รูป สามเณร ๒,๔๙๕ รูป ภิกษุณี ๑๘ รูป ฆราวาสชาย ๔,๖๖๗ คน และ
หญิง ๔,๕๘๗ คน ดังนั้น ในระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่เป็นภิกษุณีและแม่ชีมีรวมกันไม่ถึง
๒๐ รูป ซึ่งถือว่ามีจานวนน้อยที่สุด
ในระดับปริญญาโท ๓,๒๓๒ รูป/คน มีพระสงฆ์ ๒,๒๔๑ รูป สามเณร ๗๙ รูป
ภิกษุณี/แม่ชี ๒๑ รูป (คน) ชาย ๔๔๕ คน และหญิง ๔๔๖ คน
ในระดับปริญญาเอก ๑,๔๑๙ รูป/คน พระสงฆ์๖๕๗ รูป ฆราวาสชาย ๔๓๐ คน
หญิง ๓๓๑ คน ภิกษุณี ๑ คน เท่านั้น สรุป มีพระสงฆ์ ๔๔.๓๑% นักศึกษาชาย ๒๒.๘๓%
หญิง ๒๒.๑๐% สามเณร ๑๐.๖๐% ส่วนภิกษุณี/แม่ชี มีจานวน ๐.๑๖% เท่านั้น
นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลสถิติจากสานักทะเบียนจานวนนักศึกษาจากมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (มมร.) ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปริญญาตรี รวม
๒,๒๘๒ รูป/คน ซึ่งแบ่ง ออกเป็นบรรพชิต (รวมภิกษุและสามเณร) ๔๖๑ รูป/คน ชาย
๘๖๙ คน หญิง(รวมฆราวาสและแม่ชี) ๙๕๒ คน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุจานวนแน่นอนของ
แม่ชีที่ศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้
๔. การศึกษาระหว่างสงฆ์กับแม่ชี
แม้แม่ชีจะได้รับโอกาสในการศึกษาปริยัติธรรมภาษาบาลี แต่ก็มีส่วนที่เหลื่อมล้า
กันอย่างมาก คือ ภิกษุสามเณรที่จบ ป.ธ.๙ ทุกรูปจะได้รับนิตยภัตร ซึ่งหมายถึง ค่าอาหารที่
ทางราชการถวายแก่สงฆ์เป็นประจาทุกเดือนตลอดอายุการบวช ๔,๕๐๐ บาท แต่แม่ชีที่จบ
บ.ศ.๙ กลับไม่ได้รับ นอกจากนั้น ยังมีการขาดความเท่าเทียมในเรื่องของ “โอกาส” และเรื่อง
“สัดส่วน” ที่ว่าทาอย่างไรจะให้แม่ชีเข้าไปมีสัดส่วนในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้
มากขึ้น ปัญหานี้เกิดมาจากความไม่เท่าเทียมในเชิงโครงสร้างในศาสนา จะเห็นได้จากการที่
แม่ชีเรียนบาลีโดยอาศัยความศรัทธาซึ่งเป็นนามธรรม แต่ในความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรม แม่ชี
ก็มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐ ปี จานวนผู้สาเร็จการศึกษาบาลีชั้นสูงสุด (บ.ศ.
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๙) จึง มีเพี ยงไม่ เกิ นปีละ ๒ ท่ า น ซึ่ ง นับว่า น้อ ยที่ สุดในการศึ ก ษาทางธรรม อี ก ทั้ ง หลัง จบ
การศึกษา แม่ชีก็ไม่ได้รับโอกาสให้เป็น ”ครูสอนบาลี” จึงต้องหางานประจาอื่นๆ จานวนผู้จบ
การศึกษาทางโลก ระดับปริญญาตรี -เอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่ถึง ๑๐ ท่าน/ปี ซึ่งนับว่า
น้อยเช่นกัน ประธานสถาบันแม่ชีไทยกล่าวว่า “ฆราวาสปรารถนาให้แม่ชีได้มีการศึกษา แม่ชี
ต้องสอนผู้อื่น ฆราวาสจะไม่เคารพแม่ชี ถ้าแม่ชีมีความรู้ทางศาสนาอย่างเดียว ถ้าเรารู้ธรรมะ
เท่านั้น จะทาให้ขาดการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป แม่ชีควรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม”
แม่ชีศั นสนีย์ก็ เห็นความสาคั ญ ของการศึ ก ษา ท่ า นก่ อตั้ งหลักสูตรปริ ญ ญาโทและเอกด้ า น
พระพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ภายใต้การกากับของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย "สาวิกาสิกขาลัย" จึงน่าจะเป็นเสมือนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งทา
หน้าที่เป็นเบ้าหลอมในการผลิตบุคลากรทางสติปัญญาออกสู่สังคมไทย
ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาเพื่อสนับสนุนบทบาทของแม่ชีให้
มีความสามารถทัดเทียมกับนักบวชหญิงในต่างประเทศ เนื่องจากแม่ชีนับว่าเป็นบุคลากรที่
สาคัญในพระพุทธศาสนา ปัญหาสาคัญเร่งด่วนคือทาอย่างไรจึงจะสนับสนุนให้มีการศึกษาทั้ง
ทางโลกและทางธรรมเพิ่ มมากขึ้น เพื่อ ทาหน้าที่ เผยแผ่ธรรมคู่ กับพระสงฆ์ ซึ่ งข้ อถกเถียง
เหล่านี้ “ยังไม่ถูกผลัก”ไปสู่ปัญหาเชิงประเด็นสาธารณะ

๕. แนวทางในการพัฒนาแม่ชีไทย
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ควรสนับสนุนให้แม่ชีมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งทางธรรมและทางโลก อย่างไรก็
ตาม การศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเกินกว่าที่แม่ชีผู้ไม่มีรายได้
จะสามารถรับผิดชอบได้ทั้งหลักสูตร ดังนั้น แหล่งทุนหลักควรมาจากคณะสงฆ์และรัฐบาล
ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นแม่ชี มองเห็นสิ่งที่ขาดหายไป คือขาดการสนับสนุนให้แม่ชีมีการศึกษา ซึ่ง
ปัญหานี้จัดเป็นปัญหาโครงสร้างของพุทธศาสนา
๕.๒ แนวทางการพัฒนาสถานภาพ
การที่รัฐไม่ได้กาหนดสถานภาพแม่ชีให้ชัดเจน ทาให้แม่ชีขาด “สิทธิ” บางอย่างที่
ควรจะพึงมีพึงได้เหมือนดังพระภิกษุที่ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ ของรัฐ ประธานสถาบัน
แม่ชีไทยเห็นว่า รัฐควรรับรองสถานภาพของแม่ชี คัดสรรว่าผู้ที่จะเป็นแม่ชีจะต้องมีการปฏิบัติ
ตัวอย่า งไร หากแม่ ชี ได้ รั บการรั บรองให้เป็นนัก บวชตามกฎหมาย ก็ จะได้ รั บสิทธิต่า งๆ
อย่างพระสงฆ์สามเณร เช่น สิทธิค่ารักษาพยาบาล ปัจจุบันรักษาพยาบาลแม่ชีต้องใช้บัตร
๓๐ บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการรักษา สิทธิลดหย่อนในการเดินทางต่างๆ แม่ชีควรได้รับการ
ลดค่ าโดยสารโดยแสดงบัตรประจาตัวหรือ สุทธิบรรณ เพื่อ ให้แ ม่ชีจดทะเบียนเป็นสมาชิ ก
สถาบันแม่ชีไทยมากขึ้น การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ในเบื้องต้น นับเป็นการสนับสนุน
สถานภาพของแม่ชี

แม่ชณ
ี ัฐหทัย ฉัตรทินวัฒน์ และคณะ
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๕.๓ แนวทางการพัฒนาบทบาทของแม่ชี
บทบาทของแม่ชีประกอบด้วย บทบาทการศึกษา ด้านวิทยากรฝึกอบรม พัฒนา
สังคม จิตอาสา เป็นต้น จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ แม่ชี และผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า “แม่ชี
ควรมีพั นธกิ จ ๖ ด้ า น เลียนแบบพั น ธกิ จสงฆ์ คื อ ๑) การศึ ก ษา จัดการศึ ก ษาให้ ค นที่ ไ ม่
สามารถไปเรียนต่อวิทยาลัยทั่วไปได้ มีโอกาสศึกษาพัฒนาตัวเอง ๒) การสงเคราะห์ ปกครอง
เสริ ม สร้ า งองค์ ก รให้ เ ข้ ม แข็ ง ๓) การตั้ ง กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ๔) การเผยแผ่ ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักในสังคม ๕) การสาธารณูปการ ๖) การบารุงรักษา ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ ดูแลกุฏิ เนื่องจากพุทธศาสนาพิจารณาคุณค่าของบุคคลที่ วิชชาและจรณะ
หากแม่ชีมีความรู้ ความสามารถ ประพฤติตนเหมาะสม ย่อมทาให้เกิดศรัทธา สามารถทา
ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒ ของแผนพั ฒ นาสตรี ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมของสตรีไทย เพื่อสร้างสังคมไทยที่มีความเป็นธรรม ยุติธรรม เน้นให้สตรี
ทุกกลุ่มมีโอกาส เข้าถึงและได้รับการศึกษาทุกระดับ มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพด้ านต่า ง ๆ อย่า งเหมาะสม รัฐบาลควรสนับสนุนทุนในการจัดการทางาน
เพื่ อ ให้ แ ม่ ชี ทางานช่ วยเหลื อ สัง คมอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึง จะส่ ง เสริ ม แม่ ชี ใ ห้มี บ ทบาท
แก้ปัญหาสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ที่เกิดจากการขาดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตให้มีความ
ผาสุกและเป้าหมายเด่นชัด เป็นที่ชื่นตาแก่ผู้พบเห็น เพื่อนาสันติสุขมาสู่สังคม
ดังนั้น รัฐบาลควรนาองค์กรแม่ชีเข้าสู่แผนพัฒนาสตรีของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิ รู ป การศึ ก ษาของแม่ ชี สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ สู ง โดยให้
ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ที่ แ ม่ ชี จ ะได้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพใน
พระพุทธศาสนา มีศักยภาพและมีศักดิ์ศรี
๒. พัฒ นาสถานภาพของแม่ ชี โดยคณะกรรมการปฏิ รูปพระพุ ทธศาสนานา
สถาบันแม่ชีไทยเข้าสู่แผนพัฒนาปฏิรูปแห่งประเทศไทย หากแม่ชี ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ จะทาให้สถานภาพและบทบาทดีขึ้น
๓. เตรี ย มความพร้ อ มของแม่ ชี ไ ทยสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น เช่ น การฝึ ก ภาษา
คอมพิวเตอร์ โดยการจัดการอบรมให้เพื่อไปประชุมในเวทีระดับโลก เช่น การประชุมศากย
ธิดา เป็นต้น ทาให้บทบาทผู้นาของแม่ชีเด่นชัดมากขึ้น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ คือ การปรับเปลี่ยนมุมมองทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเท่า
เทียมกันในพระพุทธศาสนา จึงจะสามารถสนับสนุนให้แม่ชีมีบทบาทระดับผู้นาในสังคม

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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