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บทบาทพระสงฆกับการสงเสริมวัฒนธรรม
สันติภาพในประชาคมอาเซียน

พระราชรัตนาลงกรณ, ดร.
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย

บทนำ
สังคมไทยตั้งแตอดีตเคยแข็งแกรงตั้งอยูบนรากฐานที่มั่นคงมาชานาน โดยเฉพาะ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ชวยหลอหลอมจิตใจ ทำใหสังคมไทยในอดีตมีลักษณะพึ่ง
พาอาศัย เชน กิจกรรมลงแขกเกีย่ วขาวในชนบท อันนำมาซึง่ ความสามัคคี ความเขาอกเขาใจ
กัน วัฒนธรรมการแลกเปลีย่ นกับขาวแบบหมูไปไกมาในหมญ
ู าติสนิทมิตรสหาย พืชผักผลไม
ในสวน มีการแบงปนโดยไมตอ งซือ้ หา แตพอถึงยุคทุนนิยม เสรีนยิ ม ยุคทีค่ นมีเงินมีอำนาจ
มาก ทำใหคนในชนบทกลายเปนคนสังคมเมือง เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยมีตวั อยาง
ผานสือ่ โทรทัศน สือ่ สังคมออนไลนตา งๆ บางคนบานอยตู ดิ กันยังไมคยุ กัน วิถชี วี ติ ทีเ่ รียบงาย
เปลีย่ นไป ความสะดวกสบายทำใหนสิ ยั เสีย อันเปนทีม่ าของความลมเหลวทางดานจิตวิญญาณ
คนเปนทาสของวัตถุ เรือ่ งเศรษฐกิจเปนลัทธิหรือศาสนาใหม การปฏิรปู การศึกษา ประเด็น
หนึง่ ทีม่ กี ารพูดถึงมากก็คอื การสงเสริมวัฒนธรรมไทย ซึง่ ผคู นก็มกั พูดประเด็นของวัฒนธรรม
ในเรือ่ งการแตงกาย การเคารพผใู หญ การพูดจา วัฒนธรรมไทยทีร่ ะบบการศึกษาจะใหแก
นักศึกษานัน้ ไมควรหยุดอยแู คนนั้ แตเราควรมงุ ใหถงึ วัฒนธรรมทางดานความคิด ซึง่ บทบาทของ
ผนู ำทางความคิดของสังคมไทยในปจจุบนั โดยเฉพาะในชนบท มีแนวโนมทีเ่ ริม่ ออนแรงเนือ่ งจาก
ผเู ปนใหญในสังคมมีบทบาทในลักษณะของความเปนนักการเมืองทองถิน่ มีการตอสกู นั ในการเลือก
ตัง้ เมือ่ เกิดการแพ ชนะ ก็ทำใหเกิดความไมพอใจกันเปนวงกวาง ทำใหสญ
ู เสียความเชือ่ ถือใน
เรื่องคุณความดีไป ยังคงเหลือเพียงพระสงฆเทานั้นที่ยังคงมีบทบาทในความเปนกลางทาง
สังคมอยใู นชุมชน ในบทความนีผ้ เู ขียนมงุ ทีจ่ ะชีใ้ หเห็นถึงความสำคัญของพระสงฆในฐานะทูต
วัฒนธรรมสันติภาพในสังคมไทยทีม่ คี วามสำคัญตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั และในอนาคตโดยเฉพาะ
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ในบริบทของอาเซียนยิง่ มีความจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ำตองเปนผนู ำทางดานวัฒนธรรมในสังคมเพือ่
ชวยธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเปนผนู ำทางจิตวิญญาณดวย

บทบาทของพระสงฆ
ภัทรพร สิรกิ าญจน ไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆวา เนือ่ งจากพระสงฆไทยสวนใหญมไิ ด
แยกตัวออกไปอยอู ยางโดดเดีย่ วหางจากชุมชนพระสงฆจงึ ตองรับรสู งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนทีต่ นเอง
อาศัยอยแู ละมีบทบาททีเ่ กีย่ วของกับชุมชนในดานตางๆตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั บทบาทดังกลาว
มิไดจำกัดอยเู ฉพาะในเรือ่ งการสัง่ สอนศาสนธรรมและการปฏิบตั ธิ รรมเทานัน่ แตยงั รวมถึงการ
ชวยเหลือประชาชนทัง้ ทางดานวัตถุและการแกปญ
 หาพัฒนาชีวติ อีกดวยและการเปนผนู ำชุมชน
พระสงฆยงั คงทำหนาทีพ่ ฒ
ั นาศีลธรรมของประชาชนอยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั พระสงฆหลาย
ุ ปู การกลอมเกลาผคู นใหรจู กั บาปบุญ
รูปไดรบั การยอมรับนับถือและยกยองจากคนทัว่ ไปวามีคณ
คุณโทษและเปนคนดีของสังคม๑
ประเวศ วะสี ไดเสนอมุมมองเกีย่ วกับบทบาทของพระสงฆในสังคมไทยไวดงั นี้
๑. พระสงฆเปนผสู รางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู วัตถุประสงคของการบวช
คือ เพือ่ เรียนรู ดังนัน้ สงฆคอื ชุมชนแหงการเรียนรู ซึง่ ควรจะเปน ๓ เรือ่ งใหญๆ คือ การเรียน
รพู ทุ ธธรรมใหลกึ ซึง้ ทัง้ ทางปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ การเรียนรสู งั คมปจจุบนั ใหเทาทันสังคมปจจุบนั เพือ่
ประโยชนในการสอน และการเรียนรตู ดิ ตอสือ่ สารใหเปนทีส่ นใจของผคู นใหจบั ใจผคู นใหมผี ลตอ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หรือทีเ่ รียกวา “อนุสาสนีปาฏิหาริย” รวมทัง้ ความสามารถในการ
ใชเครือ่ งมือติดตอสือ่ สารสมัยใหมดว ย
๒. พระสงฆควรทำใหวดั เปนสวนหนึง่ ของชุมชน และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
ความสำคัญของวัด คือ การเปนสวนหนึง่ ของชุมชน ดังนัน้ ถาวัดเขมแข็งจะทำใหโครงสราง
ของชุมชนเขมแข็งดวย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการมีศลี ธรรมอันดีงามของสมาชิกในชุมชน ถาวัดลอยตัว
ออกจากโครงสรางของสังคมในชุมชน จะทำใหชมุ ชน และสังคมออนแอไปดวย
๑

ภัทรพร สิริกาญจน, หนาที่พระสงฆตามพุทธบัญญัติ: แนวคิดและบทบาทพระคำเขียน สุวณฺโณ ใน
การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๒.
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๓. พระสงฆควรแกปญ
 หาความขัดแยงดวยสันติวธิ ี เนือ่ งจากโลกปจจุบนั มีความขัดแยง
กันอยางรุนแรงในสังคมระดับตางๆ พระสงฆควรศึกษาใหเขาใจวาความรุนแรงนัน้ หมายถึงอะไร
มีขอบเขตแคไหน มีกี่ประเภท มีสาเหตุอะไรบาง มีวิธีปองกันและแกไขอยางไร วิธีใดไดผล
จะพัฒนาวิธีการปองกันและแกไขปญหาใหดีขึ้นอยางไร
๔. พระสงฆตองเปนผูนำในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยตองพยายามศึกษาใหเขาใจ
ปญหาสิง่ แวดลอม และวิธแี กไขใหลกึ ซึง้ เพือ่ จะไดสอนประชาชนไดอยางถูกตอง และวัดควรเปน
ตนแบบในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมแกประชาชน รนู โิ รธทางดับทุกข และ
รมู รรควิธที จี่ ะดับทุกข
๕. ชวยพัฒนาชุมชนตามอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง โดยเปนแกนนำรวมกับ
ผนู ำชุมชน และชาวบาน พัฒนาดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ๒
สรุปแนวคิดเกีย่ วกับบทบาทของพระสงฆวา โดยสวนมากพระสงฆจะมีบทบาทสำคัญใน
ทางศาสนาและในทางโลกพระสงฆมสี ว นเกีย่ วของกับการศึกษาและการควบคุมสังคมพระภิกษุ
สวนใหญซึ่งไดบวชและจำพรรษามาเปนเวลานานจะไดรับความเคารพนับถือจากประชาชนใน
ทองถิน่ นัน้ และยังคงมีอทิ ธิพลเหนือชาวบานอยมู ากทำใหพระสงฆเปนผนู ำดานวัฒนธรรมความ
คิด ความเชือ่ หากชุมชน หมบู า นใดมีพระสงฆเปนผนู ำทางความคิดหมบู า นนัน้ ก็มแี นวโนมทีด่ ี เกิด
ความสามัคคีในชุมชน เปนตน

ความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ศรีศักร วัลลิโดมและสุจิตต วงษเทศ ไดกลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมวา
วัฒนธรรมในสังคมไทยนัน้ มีหลากหลาย แตอาจแสดงผลตางอยางชัดเจน ๒ ความหมาย คือ
๑. วัฒนธรรม หมายถึง สิง่ ทีด่ งี ามและทีม่ คี ณ
ุ คา ซึง่ คนในสังคมประพฤติปฏิบตั หิ รือ
แสดงออกมาชานานในลักษณะที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรมอันมีทั้งที่เปน
รูปธรรมและนามธรรมทีค่ วรแกการอนุรกั ษ
๒

ประเวศ วะสี, “พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม” ในหลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิ
วัตน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๙), หนา ๘๒.
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๒. วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิง่ ทุกอยางทีม่ นุษยคดิ ขึน้ และสรางขึน้ มาเพือ่ ดำรงชีวติ อยู
รวมกันภายในสังคม ทัง้ เปนสิง่ ทีม่ รี ะเบียบแบบแผน และ มีรปู แบบเปนทีย่ อมรับกันภายในสังคม
นัน้ ๆ ซึง่ ในทัศนะของบุคคลภายนอกแลวจะมีความเปนเอกลักษณ๓
อมรา พงศาพิชญ กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง สิง่ ทีม่ นุษยสราง กำหนดขึน้ มิใชสงิ่
ที่มนุษยทำตามสัญชาติญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของเครื่องใชขึ้น หรืออาจเปนการ
กำหนดพฤติกรรมและ ความคิด ตลอดจนวิธหี รือระบบการทำงาน ฉะนัน้ วัฒนธรรม ก็คอื ระบบ
ในสังคมทีม่ นุษยสรางขึน้ มิใชระบบทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติตามสัญชาติญาณ๔
สรุปไดวา วัฒนธรรมปรากฏการณทางสังคมทีม่ นุษยแตละสังคมรวมกันกำหนดขึน้ มาเพือ่
เชือ่ มโยงหรือสรางความสัมพันธภายในชุมชน หากพิจารณาในแงของจริยธรรม วัฒนธรรมเปน
ตัวอยางของจริยธรรมทีป่ รากฏตัวออกมาอยางชัดเจนเปนเหมือนกฎจริยธรรมในสังคมนัน้ ๆ

ความสำคัญของวัฒนธรรม
จากการศึกษาความสำคัญเกีย่ วกับวัฒนธรรมมีผกู ลาวไวดงั ตอไปนี้
นิพนธ สุขสวัสดิ์ ไดสรุปถึงความสำคัญของวัฒนธรรมของชาติไวดงั นี้
๑. เปนเครือ่ งมือแสดงถึงความเปนอยู ความเจริญ และเชิดชูเกียรติของบุคคล และชาติ
ใดไมมวี ฒ
ั นธรรมของตนเอง อาจไดรบั การดูหมิน่ เหยียดหยามได
๒. เปนเครือ่ งมือแสดงถึงคุณลักษณะของประชาชาติ และเปนสิง่ เชือ่ มโยงอายุของชาติ
ไว
๓. เปนเครือ่ งมือสำคัญในการกลอมเกลาใหประพฤติปฏิบตั ติ ามทำนองคลองธรรมรักหมู
คณะ สงเสริมความถนัดในดานการกระทำและการดำรงชีวติ ๕
๓

ศรีศกั ร วัลลิโภดม และสุจติ ต วงษเทศ, วิวฒ
ั นาการของวัฒนธรรมจากมิตทิ างประวัตศิ าสตรและโบราณ
คดี ใน สูความเขาใจวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๒), หนา
๑๒.
๔
อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพนั ธุ : วิเคราะหสงั คมไทยแนวมานุษยวิทยา, พิมพครัง้
ที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑.
๕
นิพนธ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๒๐),
หนา ๖-๗.
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สรุปความสำคัญของวัฒนธรรมวา วัฒนธรรมเปนแนวทางแหงพฤติกรรมอันเกิดจากการ
เรียนรคู อื สามารถเรียนรกู นั ไดจงึ ทำใหสามารถรจู กั คิดถายทอดและเรียนรขู บวนการดังกลาวเกิด
ขึน้ จากการทีบ่ คุ คลมีการติดตอกับบุคคลอืน่ ในฐานะทีเ่ ปนสมาชิกของสังคม วัฒนธรรมเปนสิง่ ที่
ั นธรรมมากเพียงใด ก็ยงิ่ แสดงถึงความเจริญมาก
ชวยใหคนเปนมนุษยอยางแทจริง และยิง่ มีวฒ
เพียงนัน้ ชาติใดมีวฒ
ั นธรรมสูง ชาตินนั้ จะยืนนาน

แนวคิดของพระสงฆที่มีตอวัฒนธรรม
คนไทยสวนใหญนบั ถือพระพุทธศาสนา และนับถือมานานนับเปนพันป ไดมกี ารเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางจริงจัง ทัง้ ในและตางประเทศ พระพุทธศาสนามีอทิ ธิพลตอวิถชี วี ติ ของ
คนไทย เปนไปตามแนวคำสอนของพระพุทธเจาดังจะเห็นไดจาก คนไทยมีนสิ ยั โอบออมอารี เมตตา
สงสาร ไมนยิ มความรุนแรง ไมชอบรุกรานใคร ไมชอบเอาเปรียบใคร มักมองคนอืน่ ในแงดี ไม
ผูกอาฆาตพยาบาท ใหอภัยคนงาย และจากอิทธิพลของพระพุทธศาสนานีเ้ องทีท่ ำใหคนไทยมี
ใจกวางไมมนี สิ ยั กีดกันหรือเบียดเบียนชนชาติอนื่ หรือศาสนาอืน่ มีไมตรีตอ ทุกคน ตลอดจนทำให
คนไทยยอมรับและปรับตัวเขากับสิง่ ทีม่ าจากตางวัฒนธรรมไดงา ย ในดานสังคมและวัฒนธรรม
การปกครอง พระพุทธศาสนามีคำสอนเกีย่ วกับการปกครองอยมู ากทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับผปู กครอง ผู
อยใู นปกครองและวิธกี ารปกครอง๖ การทีส่ งั คมมีการเปลีย่ นแปลงไปวัดและพระสงฆจงึ ควรมีการ
ปรับเปลีย่ นบทบาทใหสอดรับกับสภาพสังคมในปจจุบนั ซึง่ การทำหนาทีใ่ นการเผยแผพทุ ธศาสนา
โดยวิธกี ารแบบเดิมเพียงอยางเดียวนัน้ อาจไมเพียงพอและไมนา สนใจสำหรับผทู มี่ าศึกษาหาความ
รแู ละมาเทีย่ วชมวัดดังนัน้ วัดและพระสงฆจงึ ควรมีการปรับกลวิธใี นการเผยแผพทุ ธศาสนาใหม
โดยการเผยแผพทุ ธศาสนาควบคไู ปกับการนำชมศิลปวัฒนธรรมในวัดเนือ่ งจากนักทองเทีย่ วทีม่ า
เทีย่ วชมวัดในพระพุทธศาสนาในบางครัง้ ก็อาจตองการขอมูลคำแนะนำ หรือความรตู า งๆทีเ่ กีย่ ว
ของกับวัดเชนประวัตคิ วามเปนมาของวัดโบราณสถานโบราณวัตถุลวดลายจิตรกรรมฝาผนังและ
สถาปตยกรรมตาง ๆ ของวัดตลอดจนกิรยิ ามารยาทอันควรปฏิบตั เิ มือ่ ทองเทีย่ ววัดซึง่ ขอมูลตางๆ
๖
พลวัฒน ชุมสุข, วัฒนธรรมไทย : Thai Culture, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๔.
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เหลานีบ้ คุ คลทีจ่ ะเปนผถู า ยทอดไดดที สี่ ดุ คือเจาอาวาสหรือพระภิกษุสงฆทปี่ ระจำอยวู ดั นัน้ ๆอีก
ทัง้ ในฐานะทีพ่ ระสงฆเปนผสู บื ทอด และเผยแผพระพุทธศาสนาพระสงฆจงึ สามารถใชบทบาท
ดังกลาวในการถายทอดประวัตหิ ลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสคู วามเปนรูปธรรมใหมาก
ขึน้ และเดนชัดยิง่ ขึน้ ใหแกผทู มี่ าทองเทีย่ ววัดใหไดรบั ความรคู วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาและวัดอยางแทจริงเพราะศิลปกรรมตางๆในวัดไมวา จะเปนจิตรกรรมฝาผนังโบสถวหิ าร
ศาลาการเปรียญหรือรูปปน สวนใหญจะเปนการนำเอาเรือ่ งราวในพุทธประวัตหิ รือหลักธรรมของ
ศาสนามาถายทอดออกเปนศิลปะทำใหนกั ทองเทีย่ วหรือผทู สี่ นใจสามารถชม และไดรบั ความรู
เกีย่ วกับพุทธศาสนาคุณคาในศิลปกรรมตางๆในวัดจากพระสงฆตลอดจนการสนทนาธรรมซึง่ เปน
อีกวัตถุประสงคหนึ่งของการทองเที่ยวไดอยางซาบซึ้งและเขาใจในพระธรรมคำสอนของพระ
พุทธองคบทบาทของพระสงฆในการเผยแผพทุ ธศาสนาควบคไู ปกับการนำชมศิลปวัฒนธรรมใน
วัดจึงเปนบทบาททีพ่ ระสงฆพงึ กระทำเพือ่ ดึงดูดใหคนเขามาศึกษาพระธรรมตลอดจนความรอู นื่
ทีเ่ กีย่ วของกับวัดใหมากขึน้ และไมเกิดความรสู กึ นาเบือ่ หนายตอกิจกรรมการเผยแผพทุ ธศาสนา
แบบเดิมอีกตอไปอีกทัง้ ยังเปนการดึงดูดนักทองเทีย่ วและประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจทุกระดับชัน้ ให
หันมาศึกษาหาความรมู ากยิง่ ขึน้ จะเห็นวาแนวคิดการเผยแผพทุ ธศาสนาควบคไู ปกับการนำชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัดเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางการทองเที่ยวกับศาสนาซึ่งการทอง
เทีย่ วจะเปนเครือ่ งมือในการเผยแผพทุ ธศาสนาของพระสงฆและปจจัยสำคัญทีท่ ำใหการเผยแผ
พุทธศาสนาควบคไู ปกับการนำชมศิลปวัฒนธรรมในวัดสำเร็จลุลว งไดนนั้ คือปจจัยดานบุคลากร
อันไดแกพระสงฆเพราะพระสงฆมลี กั ษณะบทบาททีส่ มั พันธกบั นักทองเทีย่ วอยางใกลชดิ โดยเปน
ผทู ถี่ า ยทอดขอมูลใหแกนกั ทองเทีย่ วซึง่ หากมีปญ
 หาทีเ่ กิดจากตัวพระสงฆกจ็ ะสงผลตอการดำเนิน
กิจกรรมได๗
ปจจุบนั วัดยังคงเปนศูนยกลางของชุมชน นอกจากเปนทีท่ ำบุญฟงเทศน และรวมพิธกี รรม
ทางศาสนาแลว ยังเปนสถานทีเ่ ลาเรียนของบุตรหลาน เปนทีป่ ระชุม เปนทีพ่ กั ของคนเดินทาง
๗

รสิกา อังกูร และคณะ, ความพรอมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกีย่ วกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยผานการนำชมศิลปวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ฝายพัฒนาและเผยแพรงานวิจยั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๑-๔.
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บางแหงเปนสถานทีร่ กั ษาความเจ็บปวย และเปนทีร่ วมของศิลปวัฒนธรรมตางๆ โดยมีพระสงฆ
เปนผทู มี่ บี ทบาทหลักสำคัญในการอนุรกั ษ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ตัวอยางของวัฒนธรรม
ไทยทีส่ ำคัญลวนปรากฏอยใู นวัด ซึง่ ในบทความนีผ้ เู ขียนขอยกตัวอยางของวัดโพธิช์ ยั (พระอาราม
หลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึง่ เปนพระอารามหลวงชัน้ ตรี เปนวัดโบราณทีเ่ ปนศูนย
กลางของความเชือ่ ของชาวหนองคาย ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตรเชิงมุขปาฐะเลากันวา
ไดรบั การสรางมาตัง้ แตครัง้ สมัยสรางพระธาตุบงั พวน พระธาตุหลาหนอง เพราะเชือ่ กันวาเปน
วัดทีจ่ ำพรรษาของพระอรหันตนามวา พระสังขวิชชัยเถระ เปนพระอรหันต ๑ ใน ๕ องคที่
เปนผูเดินทางไปบูรณะปฏิสังขรณวัดพระธาตุพนมครั้งที่ ๒ โดยสมัยนั้นมีหมื่นกางโฮง เปนผู
อุปฏ ฐากพระเถระสังขวิชชัยมาตัง้ แตครัง้ แรกจนทานบรรลุพระอรหันต ตอมาวัดก็รา งมาจนถึง
พ.ศ. ๒๔๘๒ พระปทุมเทวาภิบาล (เคน ณ หนองคาย) เจาเมืองไดรว มกับชาวเมืองหนองคาย
ปฏิสงั ขรณวดั ขึน้ มาจากวัดรางใหเปนวัดมีพระสงฆขนึ้ และไดอญ
ั เชิญพระใส หรือหลวงพอพระ
ใสพระพุทธรูปศิลปะลานชางมาเปนพระประธานในพระอุโบสถ และวัดโพธิช์ ยั ไดเปนวัดทีม่ พี ระ
สงฆอยจู ำพรรษามาตัง้ แตบดั นัน้ และตอมาก็ไดรบั การยกฐานะจากวัดราษฎรใหเปนวัดหลวง ชนิด
ตรีสามัญ ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ และไดมกี ารสรางพระอุโบสถจัตรุ มุขขึน้ มาเปนแหงแรกของภาค
อีสาน และภายในพระอุโบสถก็ไดมกี ารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขึน้ โดยเขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
พุทธประวัติ ภาพวันตรัสรู แสดงพระธรรมเทศนา และภาพปรินพิ พาน นอกจากนัน้ ยังไดเขียน
ภาพเกีย่ วกับความเชือ่ พิธกี รรมและประเพณีสำคัญของชาวหนองคายเอาไวดว ย เชนประเพณี
ตามหลักฮีต ๑๒ คอง ๑๔ และประวัตขิ ององคหลวงพอพระใสเปนตนเปนการสือ่ ธรรมผานภาพ
เขียน และความศรัทธาทีม่ ตี อ องคหลวงพอพระใส กอเกิดวัฒนธรรมทีส่ ำคัญเชนการอัญเชิญพระ
ใสแหสงกรานต ทัง้ นีใ้ นแตละปจะมีพทุ ธศาสนิกชนเรือนหมืน่ จัดพิธอี ญ
ั เชิญพระใส พระคเู มือง
หนองคาย ออกจากพระอุโบสถวัดโพธิช์ ยั (ดวยไมแครหาม) ลงประดิษฐานบนยานบุษบก แห
สมโภชรอบเมืองหนองคาย เพือ่ ใหประชาชนสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต ความศรัทธาเลือ่ มใส
ยอมนำไปสกู ารสนใจใฝธรรม และมงุ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามหลักการในพระพุทธศาสนาเหลานีล้ ว น
เปนสิง่ ทีช่ ว ยธำรงรักษาใหวฒ
ั นธรรมไทย และวัฒนธรรมทางความคิดในหลักคำสอนทางพระ
พุทธศาสนายังคงมีความสำคัญคสู งั คมไทย ทำใหเกิดสันติภาพไดอยางยัง่ ยืน ดังนัน้ พระสงฆจงึ
ควรทำหนาที่ในฐานะทูตทางวัฒนธรรมสันติภาพของพระพุทธเจาตามพระบรมพุทโธบายที่วา
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“จรถ ภิกขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย ภิกษุทงั้ หลาย เธอจงจาริกไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล
เพือ่ ประโยชนสขุ แกคนหมมู าก” ทัง้ นีจ้ ะตองนำพุทธศาสนิกชนหลุดพนจากวัฒนธรรมแบบวัตถุ
นิยม มาสวู ฒ
ั นธรรมแหงปญญา หากทำไดดงั นีแ้ ลวเชือ่ วา พระสงฆจะยังคงมีบทบาทสำคัญใน
สังคมไทยและในเวทีประชาคมอาเซียนอยางแนนอน
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