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สามารถ บุญรัตน์*

ต่อจากฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้หลักสูตรพุทธสตรีศึกษา
การใช้หลักสูตรพุทธสตรีศึกษามีความส�ำคัญในฐานะตัวปฏิบัติการ เพื่อสร้างรากฐานต้นแบบของ
สตรีไทยที่มุ่งเน้นคุณลักษณะของสตรีไทยซึ่งจะต้องมีความครอบคลุมใน ๕ ประเด็นใหญ่ ได้แก่
๒.๑ การผลิตและใช้สื่อในการเรื่องการสอน การผลิตและการสร้างสื่อการสอน จะต้องมา
จากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ประวัติของนางวิสาขาที่สามารถสอนลูก หลาน เหลน ให้เป็นคนดี
มีศลี ธรรมและสามารถเป็นแบบอย่างแก่สงั คม ไม่วา่ จะไปในสถานทีแ่ ห่งใดประชาชนก็ให้การต้อนรับเสมอ
เพราะนางเป็นคนดี มีความประพฤติชอบทัง้ กายวาจาและใจ รูจ้ กั การวางตนให้เหมาะสมในการเข้าสมาคม
นั้น ๆ อีกประการหนึ่ง นางได้ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้นว่า ก่อนที่จะแนะน�ำให้ผู้อื่น
บริจาคทาน ตนเองก็บริจาคทานเป็นตัวอย่าง หรือใครต้องการให้นางช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลืออย่างเต็ม
ความสามารถ เป็นอุบาสิกาคนหนึ่งที่ใส่ใจในการอุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย และยังเป็น
ผู้ริเริ่มถวายสิ่งอุปโภคบริโภคที่ควรแก่สมณะ เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท่ามกลางบุคคล
ผู้นับถือลัทธิอื่น นอกจากจะมีศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยแล้วยังได้ชักชวนให้บุคคลเหล่านั้นให้หันมา
นับถือพระพุทธศาสนา สตรีทั้งหลายไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต ควรจะได้น�ำเอาคุณธรรมบางประการ
ของนางมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น หลักของการอยูค่ รองเรือนทีน่ างวิสาขาเคยปฏิบตั ติ อ่ ครอบครัว
และสังคม ตลอดจนการเป็นอุบาสิกาที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ซึ่งจะเห็นได้จากการปฏิบัติตนต่อพระพุทธ
ศาสนา ดังค�ำที่นางพูดว่า “ตลอดชีวิตของข้าพเจ้าจะว่างเว้นจากการอุปถัมภ์บ�ำรุงพระสงฆ์ไม่ได้”12 หรือ
ในกรณีของพระนางสามาวดีทปี่ ระสบกับชะตากรรมทีม่ ที งั้ ความสุขและความทุกขแตไมไดยอ ทอ และไดใช
คุณธรรมดานเมตตาชวยแกปญหาในชีวิตของพระนางและบริวารจนบรรลุโสดาบันดวยการฟงธรรมจาก
นางขุชชุตตราหญิงบริวาร นอกจากจะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ เปนเอตทัคคะดานเมตตาแลว พระนาง
ยังเปนผูม คี วามกตัญู เปน ผูฝ ก ใฝธรรม และไมประมาท ชีวติ ของพระนางสามาวดี ตองเกีย่ วของกับบุคคล
*
12

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาชัยวัฒน์ อภิญาณจารี (สิงห์โงน). “การศึกษาวิเคราะห์บทบาทของนางวิสาขามหาอุบาสิกาทีป่ รากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑, หน้า ก-ข.
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ตาง ๆ มากมายตั้งแตพระพุทธเจา พระสงฆ และอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย ๆ พระนางสามาวดีถือว่าเป็น
ผู้น�ำในการอุปถัมภพระศาสนา โดยการถวายทาน การปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยส่วนตัว
พระนางมีเมตตาธรรม เปนคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญตอบุคคลและสังคม การเจริญเมตตาจิต
ที่สามารถนํามาประยุกตใช ในการแกปญหาชีวิตและสังคมได โดยตองพัฒนาใหมีเมตตาเปนคุณธรรมอยู
ภายในจิตใจของตนกอนเพื่อใหเปนพื้นฐานในการมีเมตตาจิตตอผูอื่น ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให
สามารถแกปญหาชีวิตและสังคมได13
นอกจากนีบ้ ทบาทและหน้าทีข่ องสตรีในฐานะผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความสาํ เร็จของครอบครัวอีกมากมาย
ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา กล่าวคือ สตรีเป็นผู้ประพฤติธรรมโดยมีหลักธรรมเรื่องพรหมวิหารเป็นพื้นฐาน
ทางด้านจิตใจ โดยมีหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ฆราวาสธรรม ๔ ศีล ๕ ธรรมโลกบาล เป็นต้น
เป็นองค์ประกอบของหลักธรรมที่ช่วยเสริมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีผลทําให้สมาชิกในครอบครัวมีบุตรและสามี
เข้าใจเห็นอกเห็นใจ รู้จักบุญคุณ เข้าใจถึงหน้าที่ และบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนได้ ถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา14 ดังนั้นต้นแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า
สตรีในยุคพุทธกาลนั้นสามารถน�ำมาเป็นแบบอย่างและสร้างสื่อการสอนเพื่อองค์ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทและการปฏิบัติที่ดีแก่สตรีในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
๒.๒ การเตรียมบุคลากร การเตรียมบุคลากรทางการหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาย่อมมีความ
ส�ำคัญในฐานะผูส้ ร้างสตรีรนุ่ ใหม่ให้มคี วามพร้อมในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะจะต้องสร้างต้นแบบให้เป็นอุบาสก
อุบาสิกา ซึ่งแปลว่าผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ผู้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย บุคคลเหล่านั้นได้ประกาศตนถึงพระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ว่า เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึก แม้เพียงการประกาศตนถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและ
พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่พระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์อยู่ภายในใจของตน ก็ช่วยให้บุคคล
เหล่านั้นได้รับความสุขในกาลภายหน้าได้
ความเป็ น อุ บ าสกอุ บ าสิ ก านั้ น พระพุ ท ธองค์ ท รงวางหลั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของอุ บ าสิ ก า
ให้มีความใกล้ชิดต่อพระรัตนตรัยมากขึ้น จนสามารถปฏิบัติตนผสมกลมกลืนกับคุณของพระรัตนตรัย
นั่นคือ การด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา มีความบริสุทธิ์ใจและความเมตตากรุณาเป็นประการส�ำคัญ คุณธรรม
ทีก่ ำ� หนดเป็นมาตรฐานของความเป็นอุบาสก อุบาสิกา ประเภททีเ่ รียกว่า รัตนะ คือ อุบาสกแก้ว อุบาสิกาแก้ว
วนิดา ฉายาสูตบุตร. “การศึกษาวิเคราะห์บ ทบาทของพระนางสามาวดีทปี่ รากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาท”,
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๐, หน้า ก-ข.
14
ทัศนีย์ ฉำ�พิรณ
ุ . “บทและหน้าทีข่ องสตรีในฐานะผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความสำ�เร็จของครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา
: ศึกษาเฉพาะกรณีแม่บ้านทหารอากาศ”, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพระพุทธศาสนา) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕, หน้า ก.
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ทรงแสดงไว้ ๕ ข้อ ด้วยกัน ๑. ศรัทธาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ๒. ศีล ความส�ำรวมกาย วาจา ๓. ไม่ถือ
มงคลตื่นข่าว คือ เชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล ๔. แสวงหาเขตบุญในทางพระพุทธศาสนา และ ๕. ไม่แสวงหา
เขตบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา จุดทีเ่ น้นเป็นพิเศษ คือ เรือ่ งของศรัทธา ถ้าหากว่าคนมีศรัทธาเชือ่ มัน่ ใน
คุณพระพุทธเจ้าแล้ว ความเป็นผูม้ ศี ลี ก็ดี ความเชือ่ ในกฎแห่งกรรม ไม่เชือ่ มงคลตืน่ ข่าวก็ดี การแสวงหาเขตบุญ
ในพระพุทธศาสนา ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาก็ดี ก็จะเกิดขึน้ ภายในจิตใจของบุคคลผูน้ นั้ เพราะว่า
ศรัทธาทีต่ งั้ มัน่ และจะให้สำ� เร็จประโยชน์ เนือ่ งจากศรัทธาเป็นตัวรวบรวมไว้ซงึ่ เสบียง คือ กุศลความดีมตี า่ ง ๆ
ศรัทธาจึงชือ่ ว่าเป็นศรัทธาอันประเสริฐของบุคคลทีเ่ รียกว่าเป็นอริยทรัพย์15
นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เสนอคุณสมบัติของบุคลากรกล่าวคือ “วิธีการสอนของ
พระพุทธเจา” ตองมีองคประกอบสวนตัวทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ๑. คุณสมบัตขิ องผูส้ อน พระพุทธเจา ประกอบดว ย
คุณสมบัติ ของผูส้ อนทัง้ บุคลิกภายนอก และบุคลิกภายใน ดังนี้ บุคลิกภาพภายนอก และคุณธรรม (บุคลิกภายใน)
๒. หลักทัว่ ไปในการสอน และ ๓. ลีลาการสอน พระพุทธเจาทรงมีลีลาในการสอน16 ได้แก่ (๑) สันทัสสนา
คือ ชี้แจงเรื่องที่ทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และแสดงเหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจ
แจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา (๒) สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอน
ให้เห็นว่าสิ่งใดควรปฏิบัติก็แนะน�ำหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส�ำคัญที่จะต้องฝึกฝน
จนยอมรับและน�ำไปปฏิบัติ (๓) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้
กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะมีก�ำลังใจที่จะท�ำให้ส�ำเร็จลงได้ และ (๔) สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจ
ให้สดชื่นร่าเริงเป็นการการบ�ำรุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน เห็นคุณประโยชน์ที่จะได้รับ และทางที่จะก้าวหน้า
บรรลุผลส�ำเร็จยิ่งขึ้นไป ท�ำให้ผู้ฟังมีความหวังและเบิกบานใจ17
นอกจากนีใ้ นพระไตรปฎ กไดก ลา วถึง คุณสมบัตขิ องผูท้ เี่ ปนกัลยาณมิตร หรือองคคณ
ุ ของความเปน
กัลยาณมิตร ๗ ประการ ไววา ๑. เปนที่รักเปนที่พอใจ ๒. เปนที่เคารพ ๓. เปนที่ยกยอง ๔. เปนนักพูด
๕. เปนผู้อดทนตอถอยคํา ๖. เปนผู้พูดถอยคําลึกซึ้งได และ ๗. ไมชักนําในอฐานะ18 จะเห็นได้ว่าบุคคล
ที่จะมาเป็นบุคลากรส�ำหรับหลักสูตรสตรีศึกษานั้นจะต้องมีองค์ประกอบตามนัยทางพระพุทธศาสนา
ทีเ่ ข้มงวดอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีศรัทธา มีศลี มีปญ
ั ญาไม่เชือ่ มงคลตืน่ ข่าวจนเกินไป และจะต้องเป็นแบบอย่าง
ในปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาพุทธพร้อมด�ำรงตนอยู่ขอบเขตที่เหมาะสมและดีงาม นอกจากนีอ้ าจจะต้อง
ปฏิบตั หิ ลักธรรมเพิม่ เติม เช่น หลักฆราวาส หลักมิจฉาวณิชชา คือ การเลีย้ งชีพในทางทีผ่ ดิ หลักสังคหวัตถุ
เป็นต้น รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในองค์รู้ด้านสตรีเป็นอย่างดีอีกด้วย
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ิตาโณ). นิเทศธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธีรพงษ์การพิมพ์, ๒๕๓๗),
หน้า ๑๔๔-๑๔๖.
16
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต). พุทธวิธกี ารสอน, พิมพครัง้ ที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธพิ ทุ ธธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๗๕.
17
ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑
18
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โอเอ็นจี การพิมพ, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕.
15
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๒.๓ การบริหารหลักสูตร การบริหารหลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตร
พุทธสตรีศึกษานอกจากจะได้ผู้บริหารและอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรที่เป็นสตรีแล้วยังจะต้องมีความเข้าใจ
องค์ความรูด้ า้ นสตรีเป็นอย่างดี นอกจากนีผ้ บู้ ริหารต้องไม่เป็นผูล้ ำ� เอียง ต้องวินจิ ฉัยในเรือ่ งต่างๆ ด้วยความ
ยุติธรรม เว้นอคติ ไม่ตัดสินใจโดยผลุนผลันในขุททกนิกายชาดก กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติเช่นนี้จะไม่ต้องมลทิน
หรือได้รับการติเตียนจากคนทั่วไป เปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในสระที่มีเปือกตม แต่ก็มีสีขาว สะอาด
ผุดผ่อง คือเว้นจาก อคติ ๔ ได้แก่ ๑. เว้นจากล�ำเอียงเพราะชอบ ๒. เว้นจากล�ำเอียงเพราะความชัง
๓. เว้นจากล�ำเอียงเพราะความหลง และ ๔. เว้นจากล�ำเอียงเพราะความกลัว19
การเป็นผู้บริหารไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ใครเป็นก็ได้ อย่างน้อยที่สุดจะท�ำความเข้าใจการสร้างการรับรู้
และการปฏิบตั ติ นกับพนักงานหรือผูต้ ามอย่างเท่าเทียมเพือ่ ให้เกิดความสามัคคีกนั ในองค์กร หากผูบ้ ริหาร
ไร้สติปัญญาในการบริหารงาน ชอบใช้แต่อ�ำนาจ หรือความเห็นของตนเป็นใหญ่ มีอคติต่อพนักงานคนใด
คนหนึง่ ย่อมท�ำให้การบริหารงานตกต�ำ่ หรือขาดประสิทธิภาพในการบริหาร จึงอยูท่ พี่ ฤติกรรมการปฏิบตั ติ น
ของผู้บริหารนั่นเอง ในเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ชัดเจนว่า หากบุคคลมีความนุ่มนวลย่อมชนะ
จิตใจของบุคคลอื่นด้วยน�ำไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหลักสังคหวัตถุ คือ
วัตถุแห่งการสงเคราะห์ หรือวัตถุทย่ี ดึ เหนีย่ วน�ำ้ ใจ ๔ ประการ คือ ๑. ทาน คือ การให้ ๒. ปิยวาจา คือ การกล่าว
ถ้อยค�ำอันไพเราะ ๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติเป็นประโยชน์ในโลกนี้ และ ๔. สมานัตตตา คือ การเป็น
ผู้ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายในบุคคลนั้น ๆ ตามควร20
		
๒.๔ การสอนตามปกติ การสอนตามปกติเป็นการบรรจุรายวิชาที่จะศึกษาในหลักสูตร
พุทธสตรีศึกษาเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งรายวิชา
ดังกล่าวจะต้องมองถึงสาระส�ำคัญด้านเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งภาคปริยัติและภาคการปฏิบัติที่ควบคู่กันไป
รวมทั้งภาควิชาการจากต่างประเทศมาบูรณาการตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งวิชาที่เป็นแกนกลาง
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาเสริมเพื่อให้หน่วยกิตตามหลักสูตรมีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของระบบ
การศึกษาแต่ละระดับดังต่อไป
วิ ช าแกนกลาง จะต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุไว้
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และการสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ มี คุ ณ วุ ฒิ เ ที ย บตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดไว้
ประมาณ ๓๐ %
19
20

องฺ.จตุตฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๑๗.
องฺ. จตุตก. (ไทย) ๓๕/๓๒/๑๑๗.
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พุทธจักร ปีที่ ๖๙ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

วิชาบังคับ จะต้องบรรจุรายละเอียดในบทบาทของสตรีทั้ง ๔ บทบาทตามกรอบพระด�ำรัส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ๑. บทบาทหน้าที่ความเป็นแม่ ๒. บทบาท
หน้าที่ของแม่บ้าน ๓. บทบาทหน้าในการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ ๔. บทบาทหน้าที่
ในการฝึกฝนตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถยิง่ ขึน้ ซึง่ บทบาททัง้ ๔ ทีก่ ล่าวมาถือว่าเป็นวิชาการทีห่ ลักสูตร
พุทธสตรีศึกษามีความจ�ำเป็นในการสอนทั้งภาคปริยัติและภาคการปฏิบัติให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถท�ำหน้าทีข่ องตนในอนาคตได้อย่างดี รวมทัง้ รายวิชาทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีสตรีนยิ มและประวัติ
ของสตรีในยุคพุทธกาลทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี เช่น นางวิสาขา นางสามาวดี เป็นต้น นอกจากนีใ้ นส่วนบทบาท
ของความเป็นแม่และความเป็นภรรยานั้นอาจจะไม่มีภาคการปฏิบัติเพราะวัยยังไม่พร้อมแต่ก็โดยอาศัย
วิชาการในกระบวนการเรียนรูท้ างภาคสังคมทีเ่ กิดขึน้ จริง และน�ำมาวิเคราะห์ในชัน้ เรียนก็สามารถทดแทน
ได้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเป็นแม่และการเป็นภรรยามากสุด ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ประมาณ ๓๐ %
วิชาเลือก เป็นวิชาที่ท�ำให้เกิดการค้นหาความเก่งในตัวของสตรีแต่ละคนว่าตนเองนั้นมีพรสวรรค์
ในด้านใดมากที่ดีสุด รวมไปถึงการสร้างอาชีพในอนาคตที่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง ทั้งด้าน
ความจ�ำ ด้านตัวเลข ด้านภาษา ด้านการพูด การติดต่อสือ่ สาร ด้านการประสานงาน ด้านกระบวนการรับรู้
ด้านความหนักแน่น ด้านความละเอียด ความรอบคอบ ด้านการแก้ปัญหา ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความ
ยุติธรรม เป็นต้น ในคุณลักษณะเฉพาะของสตรีที่สามารถจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงสามารถที่จะน�ำไปสู่
การสร้างอาชีพและการด�ำรงชีวิตที่เป็นสุขซึ่งเกิดจากการท�ำงานที่ตนเองชอบและถนัดจึงเป็นที่มาของ
วิชาการเลือกว่าตนเองจะประกอบอาชีพอะไร จะด�ำเนินชีวิตไปเช่นไร นอกจากนี้ ในส่วนสตรีเองบางครั้ง
การตัดสินใจอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะการเป็นผู้น�ำและขาดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ซึ่งในหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาจะต้องสร้างความพร้อม สร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้มากขึ้น
โดยอาจจะสร้างสถานการณ์จริงเพี่อฝึกปฏิบัติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนก็สามารถจะแก้ปัญหา
ด้านการตัดสินใจของสตรีได้เป็นอย่างดีซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ประมาณ ๒๐ %
วิชาเสริม เป็นวิชาที่จะต้องเน้นไปที่การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นส�ำคัญ เพราะมอง
ว่าการน�ำหลักธรรมมาช่วยในการปรับพฤติกรรมที่ยังมีข้อจ�ำกัดและข้อด้อยของสตรี เช่น การนินทา การ
อิจฉา โลเลแห่งจิตใจ การพูดมากจนเกิน เป็นต้น ข้อด้อยเหล่านี้จะต้องเสริมด้วยหลักธรรมที่สามารถจะ
ท�ำให้เกิดการพัฒนาในทิศทางทีด่ ขี นึ้ จนน�ำไปสูก่ ารสร้างสถานการณ์ทเี่ ป็นบวกในสายตาแก่สงั คม ซึง่ หลักธรรม
ดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสตรีมากที่สุด เช่น หลักอคติ หลักฆราวาสธรรม
หลักพรหมวิหาร หลักบุญกิริยาวัตถุ หลักสังคหวัตถุ หลักเบญจศีล เบญจธรรม หลักทิศหก หลักอบายมุข
เป็นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่หลักธรรมเหล่าจะระบุไว้ในหนังสือนวโกวาทอยูแ่ ล้ว น�ำมาเสริมเพือ่ การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนที่ดีของสตรีต่อไป ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ประมาณ ๒๐ %
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๓. การประเมินหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา
การประเมินหลักสูตรพุทธสตรีศกึ ษาจะต้องมีความครอบคลุมสาระส�ำคัญ ทางด้านเนือ้ หา ด้านวิชาการ
ด้านความเหมาะสมกับท้องถิ่น เหมาะสมกับความเป็นจริงของสตรี การประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมซึ่ง
การประเมินดังกล่าวจะมองถึง ๔ ประเด็นใหญ่ ได้แก่
		 ๓.๑ การประเมิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รพุ ท ธสตรี ศึ ก ษา โดยหลั ก การทั่ ว ไปจะมองไปที่
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นของสตรีในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาที่เกิดความเหมาะสม
สอดคล้องสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันมากที่สุดโดยโดยเน้นไปจุดเป้าหมาย สาระส�ำคัญด้าน
องค์ความรูด้ า้ นสตรี การบริหารจัดการหลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปรแกรมการเรียนการสอนทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ต�ำรา หนังสือหรือคู่มือประกอบการเรียนการสอน
รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดสู่องค์ความรู้และการสร้างอาชีพในอนาคต นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตร
พุทธสตรีศึกษาจะต้องมีการพัฒนาไปสู่ระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรไปสูท่ อ้ งถิน่ แต่ภาคทีจ่ ะต้องมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสอดคล้องกับการด�ำเนิน
ชีวิตของสตรีในท้องถิ่นนั้น ๆ
		
๓.๒ การประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รพุ ท ธสตรี ศึ ก ษา เป็ น การประเมิ น ถึ ง คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของการใช้ส่ืออุปกรณ์แต่ละชนิดในการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมกับสตรีหรือไม่
อย่างไร สิง่ แวดล้อม สภาพห้องเรียน ห้องประชุม ส่วนการประเมินบุคลากรทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร อาจารย์ประจ�ำ
หลักสูตร อาจารย์สอนในรายวิชามีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ ส่วนการประเมินระบบการบริหารจะต้องไปที่ตัว
ผู้บริหารเป็นส�ำคัญทั้งการวางแผน การอ�ำนวยการ การประสานงาน การสั่งการหรือการควบคุม และการ
จัดองค์การว่ามีความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ รวมทั้งคุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับนักบริหาร
ที่จะต้องมีจักขุมา วิธุโร และนิสสยสัมปันโนหรือไม่ หรือการใช้กลยุทธ์ในการสร้างอุบาสิกาแก้วตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพอย่างแท้จริง รวมทัง้ ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีความชัดเจน
และครอบคลุมทั้งภาคปริยัติและการปฏิบัติที่เห็นผลได้ตามระยะเวลาและเกณฑ์ที่หลักสูตรก�ำหนดไว้
		
๓.๓ การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา ความสัมฤทธิ์ผลเป็น
เป้าหมายของการการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาทัง้ ระดับชาติ
ระดับท้องถิน่ และระดับห้องเรียน ฉะนัน้ ความสัมฤทธิผ์ ลดังกล่าวจะต้องมองไปทีร่ ะบบการเรียนการสอน
คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และตัวนักเรียน นักศึกษาเป็นประการส�ำคัญว่า เมื่อส�ำเร็จการศึกษา
จะสามารถใช้องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร รวมถึงการประพฤติปฏิบัติต่อสังคม
ได้รบั การยกย่อง และการตอบรับจากสังคมมากน้อยเพียงใด ทัง้ นีค้ วามสัมฤทธิผ์ ลจะต้องให้เกิดในลักษณะ
เกิดความสัมฤทธิผ์ ลในการพัฒนากายให้มคี วามสะอาด ความเรียบร้อยทางการเดิน การพูดจา มารยาททีด่ งี าม
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ต่าง ๆ ซึง่ มีความเหมาะแห่งบทบาทของตน เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาระบบของศีลธรรมตามเกณฑ์
ทางพระพุทธศาสนาในระดับอุบาสิกา ได้แก่ ศีล ๕ เป็นอย่างต�ำ่ เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนาระบบ
ของจิตใจทีอ่ งค์ธรรมประจ�ำใจเกิดค่านิยมและทัศนคติทดี่ งี ามตามแบบอย่างทีด่ ขี องอุบาสิกาในยุคพุทธกาล
และเกิดความสัมฤทธิผ์ ลในการพัฒนาสติปญ
ั ญาในการแก้ปญ
ั หาต่าง ๆ ทัง้ ปัญหาของตนเอง ของครอบครัว
และสังคมได้ดี นอกจากนีต้ วั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญจะต้องเกิดการพัฒนาองค์ความรูท้ างบทบาททัง้ ๔ ประการ ได้แก่
๑. บทบาทหน้าทีแ่ ม่ให้สมบูรณ์ ๒. บทบาทหน้าทีข่ องแม่บา้ น ๓. บทบาทหน้าทีร่ กั ษาเอกลักษณ์ของความ
เป็นสตรีไทย และ ๔. บทบาทหน้าที่ในการฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น
		
๓.๔ การประเมินหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาทั้งระบบ ในภาพรวมทั้งหมดของระบบหลักสูตร
พุ ท ธสตรี ศึ ก ษาตามกระบวนการวิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ค วามยึ ด หยุ ่ น เหมาะสมแก่ ก าร
ปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน ฉะนั้นการประเมินทั้งระบบอาจจะใช้การตอบรับ
ของสังคมและคุณภาพของผู้สอนและนักเรียน นักศึกษาเป็นเป็นหลักการและองค์ความรู้ที่ร�่ำเรียนมา
อย่างต่อเนื่องว่าสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้หรือไม่ ซึ่งหากไม่สามารถสนองแก่สังคมได้
จะต้องมีการทบทวนหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องเหมาะสมต่อไป

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในโลกปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากมายในการแสดงออกถึงความสามารถในหลาย ๆ ด้านทั้งการเป็น
ผู้น�ำประเทศ ผู้บริหารองค์กรระดับสูงทั้งภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงทางด้าน
วัฒนธรรมอันดีของประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้น�ำการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งมองว่าสตรีที่ได้รับโอกาสแสดง
บทบาทหน้าที่ส�ำคัญดังกล่าวเมื่อเทียบกับบุรุษแล้วยังมีจ�ำนวนน้อยทั้งที่ความรู้ความสามารถไม่แพ้บุรุษ
หากสตรีได้รบั การพัฒนาในทางทีถ่ กู ต้อง เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทหน้าทีท่ เี่ ป็นอยูใ่ ห้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของโลกก็เชื่อแน่ว่าปัญหาที่สังคมก�ำลังประสบอยู่ก็จะลดน้อยลงไปอย่างแน่นอน
การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พยายามมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในคุณลักษณะเด่นและบทบาทหน้าที่ทางสังคมของสตรี
ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด น� ำ ไปสู ่ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คมโดยรวม
ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาใช่ว่าจะด�ำเนินการโดยเพียงล�ำพังแต่จะต้องมีการร่วมมือกับ
หลายฝา่ ยในร่วมกันการวางแผนจากหน่วยงานต่าง เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ ๒ แห่ง กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันแม่ชีไทย องค์การด้านสตรีทั้งหลายและบุคลากรทางการศึกษาในการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ
ของหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา การก�ำหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายทางการศึกษา เนื้อหาสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ
หลักสูตร รวมทัง้ ประสบการณ์จากชีวติ จริงด้วยการประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ การผลิตและการใช้สื่อ
การสอนก็มีส่วนที่ส�ำคัญในการเรียนการสอนในระดับห้องเรียน การเตรียมบุคลากรทางหลักสูตรซึ่งมี

การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรพุทธสตรีศึกษา
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ความชัดเจนว่าจะต้องอาศัยสตรีด้วยกันในการบริหารหลักสูตรด้วยจิตเมตตาต่อสตรีด้วยกันที่ต้องการให้
นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการท�ำหน้าที่ในอนาคตได้อย่างดีที่สุด เพราะมองว่าจะเป็นดังนั้นได้
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนปกติแล้วจะต้องเสริมด้วยกิจกรรมที่เกิดจากประสบการณ์จริง ๆ
การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดซึ่งระบบการศึกษาทั่วไปจะเน้น
ไปทีค่ ะแนนเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ หากแต่หลักสูตรพุทธสตรีศกึ ษานอกจากจะประเมินด้วยคะแนนยังจะต้อง
สร้างเงื่อนไขทางการประพฤติปฏิบัติธรรมประจ�ำใจเป็นพื้นฐานอีกด้วยเพราะหากนักเรียนนักศึกษา
มีแต่องค์ความรู้แต่ยังขาดองค์ธรรมก็ยังถือว่าหลักสูตรมีความบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนอยู่
ฉะนั้น หากหลักสูตรพุทธสตรีศึกษาสามารถที่จะบรรจุอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศได้ ก็เชื่อแน่ว่า
อุบาสิกาแก้วจะท�ำแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตามแบบอย่างทางพระพุทธ
ศาสนาต่อไป
ปัญหาที่ถือว่าเป็นอยู่ในการจัดระบบการศึกษาก็คือ การไม่สามารถที่จะบูรณาการองค์ความรู้
ทางพระพุทธศาสนากับองค์ความรู้ทางตะวันตกได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสังคมไทยจริง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งบุรุษและสตรีไทยในปัจจุบันขาดจิตส�ำนึกที่ดีต่อความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ของตน หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการจัดการศึกษาของประเทศสามารถที่จะร่วมมือกันสร้าง
พลเมืองของประเทศให้มีความพร้อมและจิตส�ำนึกรับผิดชอบของตนได้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศ
ที่น่าอยู่ส�ำหรับสตรีไทย
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