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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.
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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 ในทศันะทางพระพุทธศาสนาจะเน้นย�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)


