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รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย

บทนำ
สังคมไทยตั้งแตอดีตเคยแข็งแกรงตั้งอยูบนรากฐานที่มั่นคงมาชานาน โดยเฉพาะ

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ชวยหลอหลอมจิตใจ ทำใหสังคมไทยในอดีตมีลักษณะพึ่ง
พาอาศัย  เชน กจิกรรมลงแขกเก่ียวขาวในชนบท อนันำมาซ่ึงความสามัคค ีความเขาอกเขาใจ
กนั  วฒันธรรมการแลกเปล่ียนกับขาวแบบหมูไปไกมาในหมญูาติสนิทมติรสหาย พชืผกัผลไม
ในสวน  มกีารแบงปนโดยไมตองซือ้หา แตพอถงึยคุทนุนิยม  เสรนียิม  ยคุทีค่นมเีงนิมอีำนาจ
มาก  ทำใหคนในชนบทกลายเปนคนสังคมเมือง เกดิพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยมีตวัอยาง
ผานส่ือโทรทัศน สือ่สงัคมออนไลนตางๆ บางคนบานอยตูดิกนัยงัไมคยุกัน วถิชีวีติทีเ่รยีบงาย
เปลีย่นไป  ความสะดวกสบายทำใหนสิยัเสยี อนัเปนทีม่าของความลมเหลวทางดานจติวญิญาณ
คนเปนทาสของวตัถ ุ เรือ่งเศรษฐกจิเปนลัทธหิรอืศาสนาใหม  การปฏริปูการศกึษา ประเดน็
หนึง่ท่ีมกีารพูดถงึมากก็คอื การสงเสริมวฒันธรรมไทย  ซึง่ผคูนก็มกัพดูประเด็นของวัฒนธรรม
ในเรือ่งการแตงกาย การเคารพผใูหญ การพดูจา  วฒันธรรมไทยทีร่ะบบการศกึษาจะใหแก
นกัศกึษานัน้ไมควรหยดุอยแูคนัน้ แตเราควรมงุใหถงึวฒันธรรมทางดานความคดิ ซึง่บทบาทของ
ผนูำทางความคดิของสงัคมไทยในปจจบุนัโดยเฉพาะในชนบท มแีนวโนมทีเ่ริม่ออนแรงเนือ่งจาก
ผเูปนใหญในสงัคมมบีทบาทในลกัษณะของความเปนนกัการเมอืงทองถิน่มกีารตอสกูนัในการเลอืก
ตัง้ เมือ่เกดิการแพ ชนะ กท็ำใหเกิดความไมพอใจกนัเปนวงกวาง ทำใหสญูเสียความเช่ือถอืใน
เรื่องคุณความดีไป ยังคงเหลือเพียงพระสงฆเทาน้ันที่ยังคงมีบทบาทในความเปนกลางทาง
สงัคมอยใูนชุมชน ในบทความน้ีผเูขยีนมงุทีจ่ะช้ีใหเหน็ถงึความสำคญัของพระสงฆในฐานะทูต
วฒันธรรมสนัตภิาพในสงัคมไทยทีม่คีวามสำคญัตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนัและในอนาคตโดยเฉพาะ
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๑ ภัทรพร สิริกาญจน, หนาที่พระสงฆตามพุทธบัญญัติ: แนวคิดและบทบาทพระคำเขียน สุวณฺโณ ใน
การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๒.

ในบรบิทของอาเซยีนย่ิงมคีวามจำเปนอยางยิง่ทีจ่ำตองเปนผนูำทางดานวฒันธรรมในสงัคมเพือ่
ชวยธำรงรกัษาวฒันธรรมอนัดีงามของไทย และเปนผนูำทางจติวญิญาณดวย

บทบาทของพระสงฆ
ภทัรพร สริกิาญจน ไดกลาวถงึบทบาทพระสงฆวาเนือ่งจากพระสงฆไทยสวนใหญมไิด

แยกตวัออกไปอยอูยางโดดเดีย่วหางจากชมุชนพระสงฆจงึตองรบัรสูิง่ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนทีต่นเอง
อาศยัอยแูละมบีทบาททีเ่กีย่วของกบัชมุชนในดานตางๆตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนับทบาทดงักลาว
มไิดจำกดัอยเูฉพาะในเรือ่งการสัง่สอนศาสนธรรมและการปฏบิตัธิรรมเทานัน่แตยงัรวมถงึการ
ชวยเหลือประชาชนท้ังทางดานวัตถแุละการแกปญหาพัฒนาชีวติอกีดวยและการเปนผนูำชุมชน
พระสงฆยงัคงทำหนาทีพ่ฒันาศลีธรรมของประชาชนอยางตอเนือ่งจนถงึปจจบุนัพระสงฆหลาย
รปูไดรบัการยอมรบันบัถอืและยกยองจากคนทัว่ไปวามคีณุปูการกลอมเกลาผคูนใหรจูกับาปบญุ
คณุโทษและเปนคนดขีองสังคม๑

ประเวศ วะสี  ไดเสนอมมุมองเกีย่วกบับทบาทของพระสงฆในสงัคมไทยไวดงัน้ี
๑. พระสงฆเปนผสูรางชุมชนสงฆใหเปนชมุชนแหงการเรียนร ูวตัถปุระสงคของการบวช

คอื เพือ่เรยีนร ูดงันัน้ สงฆคอื ชมุชนแหงการเรียนร ูซึง่ควรจะเปน ๓ เรือ่งใหญๆ  คอื การเรียน
รพูทุธธรรมใหลกึซึง้ทัง้ทางปริยตัแิละปฏบิตั ิการเรียนรสูงัคมปจจบุนัใหเทาทนัสงัคมปจจบุนัเพือ่
ประโยชนในการสอน และการเรียนรตูดิตอสือ่สารใหเปนทีส่นใจของผคูนใหจบัใจผคูนใหมผีลตอ
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม หรอืทีเ่รยีกวา “อนสุาสนีปาฏหิารยิ” รวมทัง้ความสามารถในการ
ใชเคร่ืองมือตดิตอสือ่สารสมัยใหมดวย

๒. พระสงฆควรทำใหวดัเปนสวนหนึง่ของชมุชน และสงเสรมิความเขมแขง็ของชมุชน
ความสำคัญของวดั คอื การเปนสวนหนึง่ของชมุชน ดงัน้ัน ถาวดัเขมแข็งจะทำใหโครงสราง
ของชุมชนเขมแข็งดวย ทัง้นีเ้นือ่งจากการมีศลีธรรมอันดงีามของสมาชิกในชุมชน ถาวดัลอยตัว
ออกจากโครงสรางของสังคมในชุมชน จะทำใหชมุชน และสังคมออนแอไปดวย
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๒ ประเวศ วะสี, “พระสงฆกับการรูเทาทันสังคม” ในหลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิ
วตัน, (กรงุเทพมหานคร: สำนกังานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๙), หนา ๘๒.

๓. พระสงฆควรแกปญหาความขดัแยงดวยสันตวิธิ ีเนือ่งจากโลกปจจบุนัมคีวามขดัแยง
กนัอยางรุนแรงในสังคมระดับตางๆ พระสงฆควรศึกษาใหเขาใจวาความรุนแรงน้ันหมายถึงอะไร
มีขอบเขตแคไหน มีกี่ประเภท มีสาเหตุอะไรบาง มีวิธีปองกันและแกไขอยางไร วิธีใดไดผล
จะพัฒนาวิธีการปองกันและแกไขปญหาใหดีขึ้นอยางไร

๔. พระสงฆตองเปนผูนำในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยตองพยายามศึกษาใหเขาใจ
ปญหาส่ิงแวดลอม และวธิแีกไขใหลกึซึง้เพือ่จะไดสอนประชาชนไดอยางถกูตอง และวดัควรเปน
ตนแบบในการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมแกประชาชน รนูโิรธทางดบัทกุข และ
รมูรรควิธทีีจ่ะดบัทกุข

๕. ชวยพัฒนาชุมชนตามอุดมการณแผนดนิธรรมแผนดนิทอง โดยเปนแกนนำรวมกับ
ผนูำชมุชน และชาวบาน พฒันาดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ๒

สรปุแนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆวา โดยสวนมากพระสงฆจะมีบทบาทสำคัญใน
ทางศาสนาและในทางโลกพระสงฆมสีวนเกีย่วของกบัการศกึษาและการควบคุมสงัคมพระภกิษุ
สวนใหญซึ่งไดบวชและจำพรรษามาเปนเวลานานจะไดรับความเคารพนับถือจากประชาชนใน
ทองถิน่นัน้และยงัคงมอีทิธิพลเหนอืชาวบานอยมูากทำใหพระสงฆเปนผนูำดานวฒันธรรมความ
คดิ ความเชือ่หากชมุชน หมบูานใดมพีระสงฆเปนผนูำทางความคิดหมบูานน้ันกม็แีนวโนมทีด่ ีเกดิ
ความสามัคคีในชุมชน เปนตน

ความหมายเก่ียวกับวัฒนธรรม
ศรีศักร วัลลิโดมและสุจิตต วงษเทศ ไดกลาวถึงความหมายของวัฒนธรรมวา

วฒันธรรมในสังคมไทยน้ันมหีลากหลาย แตอาจแสดงผลตางอยางชัดเจน ๒ ความหมาย คอื
๑. วฒันธรรม หมายถึง สิง่ทีด่งีามและท่ีมคีณุคา ซึง่คนในสังคมประพฤติปฏบิตัหิรอื

แสดงออกมาชานานในลักษณะที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปกรรมอันมีทั้งที่เปน
รปูธรรมและนามธรรมท่ีควรแกการอนุรกัษ



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต84

๓ ศรศีกัร วลัลโิภดม และสจุติต วงษเทศ, ววิฒันาการของวฒันธรรมจากมติทิางประวตัศิาสตรและโบราณ
คดี ใน สูความเขาใจวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๓๒), หนา
๑๒. ๔ อมรา พงศาพชิญ, วฒันธรรม ศาสนาและชาตพินัธ ุ : วเิคราะหสงัคมไทยแนวมานษุยวทิยา, พมิพครัง้
ที ่๕, (กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๑), หนา ๑.๕ นิพนธ สุขสวัสดิ์, วรรณคดีเกี่ยวกับขนบประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๒๐),
หนา ๖-๗.

๒. วฒันธรรม หมายถึง ทกุสิง่ทกุอยางท่ีมนษุยคดิขึน้ และสรางข้ึนมาเพ่ือดำรงชวีติอยู
รวมกนัภายในสงัคม ทัง้เปนสิง่ทีม่รีะเบยีบแบบแผน และ มรีปูแบบเปนทีย่อมรบักนัภายในสงัคม
นัน้ๆ ซึง่ในทัศนะของบุคคลภายนอกแลวจะมีความเปนเอกลักษณ๓

อมรา พงศาพิชญ กลาววา วฒันธรรม หมายถงึ สิง่ทีม่นุษยสราง กำหนดขึน้ มใิชสิง่
ที่มนุษยทำตามสัญชาติญาณ อาจเปนการประดิษฐวัตถุสิ่งของเคร่ืองใชขึ้น หรืออาจเปนการ
กำหนดพฤตกิรรมและ ความคดิ ตลอดจนวธิหีรอืระบบการทำงาน ฉะน้ันวฒันธรรม กค็อื  ระบบ
ในสังคมท่ีมนษุยสรางข้ึนมใิชระบบท่ีเกดิขึน้โดยธรรมชาติตามสัญชาติญาณ๔

สรปุไดวา วฒันธรรมปรากฏการณทางสังคมท่ีมนษุยแตละสงัคมรวมกนักำหนดข้ึนมาเพ่ือ
เชือ่มโยงหรอืสรางความสมัพนัธภายในชมุชน หากพจิารณาในแงของจรยิธรรม วฒันธรรมเปน
ตวัอยางของจริยธรรมทีป่รากฏตัวออกมาอยางชดัเจนเปนเหมอืนกฎจรยิธรรมในสงัคมน้ันๆ

ความสำคัญของวัฒนธรรม
จากการศกึษาความสำคญัเกีย่วกบัวฒันธรรมมผีกูลาวไวดงัตอไปนี้
นพินธ สขุสวัสดิ ์ไดสรปุถงึความสำคญัของวฒันธรรมของชาตไิวดงัน้ี
๑. เปนเครือ่งมอืแสดงถงึความเปนอย ูความเจรญิ และเชดิชเูกยีรตขิองบคุคล และชาติ

ใดไมมวีฒันธรรมของตนเอง อาจไดรบัการดหูมิน่เหยยีดหยามได
๒. เปนเครือ่งมอืแสดงถงึคุณลกัษณะของประชาชาต ิและเปนส่ิงเชือ่มโยงอายขุองชาติ

ไว
๓. เปนเคร่ืองมือสำคัญในการกลอมเกลาใหประพฤติปฏบิตัติามทำนองคลองธรรมรักหมู

คณะ สงเสริมความถนัดในดานการกระทำและการดำรงชีวติ๕
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๖พลวฒัน  ชมุสขุ, วฒันธรรมไทย : Thai Culture, (กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา ๑๖๔.

สรปุความสำคัญของวฒันธรรมวา วฒันธรรมเปนแนวทางแหงพฤตกิรรมอันเกดิจากการ
เรยีนรคูอืสามารถเรียนรกูนัไดจงึทำใหสามารถรจูกัคดิถายทอดและเรียนรขูบวนการดังกลาวเกดิ
ขึน้จากการทีบ่คุคลมกีารตดิตอกบับคุคลอืน่ในฐานะทีเ่ปนสมาชกิของสงัคม วฒันธรรมเปนส่ิงที่
ชวยใหคนเปนมนษุยอยางแทจรงิ และยิง่มวีฒันธรรมมากเพยีงใด กย็ิง่แสดงถงึความเจรญิมาก
เพยีงนัน้ชาติใดมวีฒันธรรมสูง ชาตินัน้จะยืนนาน

แนวคิดของพระสงฆที่มีตอวัฒนธรรม
คนไทยสวนใหญนบัถอืพระพทุธศาสนา และนบัถอืมานานนบัเปนพนัป ไดมกีารเผยแผ

พระพทุธศาสนาอยางจรงิจงั ทัง้ในและตางประเทศ พระพทุธศาสนามอีทิธพิลตอวถิชีวีติของ
คนไทย เปนไปตามแนวคำสอนของพระพทุธเจาดงัจะเหน็ไดจาก คนไทยมนีสิยัโอบออมอาร ีเมตตา
สงสาร ไมนยิมความรนุแรง ไมชอบรกุรานใคร ไมชอบเอาเปรยีบใคร มกัมองคนอืน่ในแงด ีไม
ผกูอาฆาตพยาบาท ใหอภยัคนงาย และจากอทิธพิลของพระพุทธศาสนาน้ีเองทีท่ำใหคนไทยมี
ใจกวางไมมนีสิยักดีกนัหรอืเบยีดเบยีนชนชาตอิืน่หรอืศาสนาอืน่ มไีมตรตีอทกุคน ตลอดจนทำให
คนไทยยอมรบัและปรบัตวัเขากบัสิง่ทีม่าจากตางวฒันธรรมไดงาย ในดานสงัคมและวฒันธรรม
การปกครอง พระพทุธศาสนามคีำสอนเกีย่วกบัการปกครองอยมูากทัง้ทีเ่กีย่วกบัผปูกครอง ผู
อยใูนปกครองและวธิกีารปกครอง๖ การทีส่งัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปวดัและพระสงฆจงึควรมกีาร
ปรบัเปล่ียนบทบาทใหสอดรับกบัสภาพสังคมในปจจบุนัซึง่การทำหนาทีใ่นการเผยแผพทุธศาสนา
โดยวธิกีารแบบเดมิเพยีงอยางเดยีวนัน้อาจไมเพยีงพอและไมนาสนใจสำหรบัผทูีม่าศกึษาหาความ
รแูละมาเทีย่วชมวดัดงันัน้วดัและพระสงฆจงึควรมกีารปรบักลวธิใีนการเผยแผพทุธศาสนาใหม
โดยการเผยแผพทุธศาสนาควบคไูปกบัการนำชมศลิปวฒันธรรมในวดัเน่ืองจากนักทองเทีย่วทีม่า
เทีย่วชมวดัในพระพทุธศาสนาในบางคร้ังกอ็าจตองการขอมลูคำแนะนำ หรอืความรตูางๆทีเ่กีย่ว
ของกบัวดัเชนประวัตคิวามเปนมาของวัดโบราณสถานโบราณวัตถลุวดลายจิตรกรรมฝาผนังและ
สถาปตยกรรมตาง ๆ  ของวัดตลอดจนกิรยิามารยาทอันควรปฏิบตัเิมือ่ทองเทีย่ววดัซึง่ขอมลูตางๆ
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เหลานีบ้คุคลท่ีจะเปนผถูายทอดไดดทีีส่ดุคอืเจาอาวาสหรือพระภิกษุสงฆทีป่ระจำอยวูดันัน้ๆอีก
ทัง้ในฐานะท่ีพระสงฆเปนผสูบืทอด และเผยแผพระพุทธศาสนาพระสงฆจงึสามารถใชบทบาท
ดงักลาวในการถายทอดประวัตหิลกัธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสคูวามเปนรปูธรรมใหมาก
ขึน้และเดนชดัยิง่ขึน้ใหแกผทูีม่าทองเทีย่ววดัใหไดรบัความรคูวามเขาใจทีถ่กูตองเกีย่วกบัพระพุทธ
ศาสนาและวัดอยางแทจรงิเพราะศลิปกรรมตางๆในวัดไมวาจะเปนจติรกรรมฝาผนังโบสถวหิาร
ศาลาการเปรยีญหรอืรปูปนสวนใหญจะเปนการนำเอาเรือ่งราวในพทุธประวตัหิรอืหลกัธรรมของ
ศาสนามาถายทอดออกเปนศลิปะทำใหนกัทองเทีย่วหรอืผทูีส่นใจสามารถชม และไดรบัความรู
เก่ียวกับพทุธศาสนาคุณคาในศิลปกรรมตางๆในวัดจากพระสงฆตลอดจนการสนทนาธรรมซ่ึงเปน
อีกวัตถุประสงคหนึ่งของการทองเท่ียวไดอยางซาบซ้ึงและเขาใจในพระธรรมคำสอนของพระ
พทุธองคบทบาทของพระสงฆในการเผยแผพทุธศาสนาควบคไูปกบัการนำชมศิลปวฒันธรรมใน
วดัจงึเปนบทบาททีพ่ระสงฆพงึกระทำเพ่ือดงึดดูใหคนเขามาศึกษาพระธรรมตลอดจนความรอูืน่
ทีเ่กีย่วของกบัวดัใหมากขึน้และไมเกดิความรสูกึนาเบือ่หนายตอกจิกรรมการเผยแผพทุธศาสนา
แบบเดมิอีกตอไปอกีทัง้ยังเปนการดึงดูดนกัทองเทีย่วและประชาชนท่ัวไปทีส่นใจทกุระดบัชัน้ให
หนัมาศกึษาหาความรมูากยิง่ขึน้จะเหน็วาแนวคดิการเผยแผพทุธศาสนาควบคไูปกบัการนำชม
ศิลปวัฒนธรรมในวัดเปนการสรางความเชื่อมโยงระหวางการทองเที่ยวกับศาสนาซึ่งการทอง
เทีย่วจะเปนเครือ่งมอืในการเผยแผพทุธศาสนาของพระสงฆและปจจยัสำคัญทีท่ำใหการเผยแผ
พทุธศาสนาควบคไูปกบัการนำชมศลิปวฒันธรรมในวดัสำเรจ็ลุลวงไดนัน้คอืปจจยัดานบคุลากร
อนัไดแกพระสงฆเพราะพระสงฆมลีกัษณะบทบาทท่ีสมัพนัธกบันักทองเท่ียวอยางใกลชดิโดยเปน
ผทูีถ่ายทอดขอมลูใหแกนกัทองเท่ียวซ่ึงหากมีปญหาท่ีเกดิจากตัวพระสงฆกจ็ะสงผลตอการดำเนิน
กจิกรรมได๗

ปจจบุนัวดัยงัคงเปนศนูยกลางของชุมชน นอกจากเปนทีท่ำบญุฟงเทศน และรวมพิธกีรรม
ทางศาสนาแลว ยงัเปนสถานทีเ่ลาเรียนของบตุรหลาน เปนทีป่ระชมุ เปนทีพ่กัของคนเดนิทาง

๗ รสกิา องักรู และคณะ, ความพรอมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยผานการนำชมศิลปวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ฝายพฒันาและเผยแพรงานวจิยั มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมา
ธริาช, ๒๕๔๔), หนา ๑-๔.
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บางแหงเปนสถานท่ีรกัษาความเจ็บปวย และเปนทีร่วมของศิลปวฒันธรรมตางๆ โดยมีพระสงฆ
เปนผทูีม่บีทบาทหลักสำคญัในการอนุรกัษ และสืบทอดพระพุทธศาสนา ตวัอยางของวัฒนธรรม
ไทยทีส่ำคญัลวนปรากฏอยใูนวดั ซึง่ในบทความนีผ้เูขยีนขอยกตวัอยางของวดัโพธิช์ยั (พระอาราม
หลวง)  อำเภอเมอืง จงัหวัดหนองคาย ซึง่เปนพระอารามหลวงช้ันตรี เปนวดัโบราณท่ีเปนศนูย
กลางของความเช่ือของชาวหนองคาย  ตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรเชงิมขุปาฐะเลากนัวา
ไดรบัการสรางมาต้ังแตครัง้สมยัสรางพระธาตุบงัพวน พระธาตุหลาหนอง เพราะเช่ือกนัวาเปน
วดัท่ีจำพรรษาของพระอรหันตนามวา พระสงัขวชิชยัเถระ  เปนพระอรหนัต  ๑ ใน  ๕  องคที่
เปนผูเดินทางไปบูรณะปฏิสังขรณวัดพระธาตุพนมคร้ังที่ ๒ โดยสมัยนั้นมีหมื่นกางโฮง เปนผู
อปุฏฐากพระเถระสังขวิชชยัมาต้ังแตครัง้แรกจนทานบรรลุพระอรหันต  ตอมาวัดก็รางมาจนถึง
พ.ศ. ๒๔๘๒ พระปทมุเทวาภบิาล  (เคน  ณ  หนองคาย)  เจาเมอืงไดรวมกบัชาวเมอืงหนองคาย
ปฏสิงัขรณวดัขึน้มาจากวัดรางใหเปนวดัมพีระสงฆขึน้ และไดอญัเชิญพระใส  หรอืหลวงพอพระ
ใสพระพุทธรูปศลิปะลานชางมาเปนพระประธานในพระอุโบสถ และวัดโพธ์ิชยัไดเปนวดัทีม่พีระ
สงฆอยจูำพรรษามาตัง้แตบดันัน้ และตอมากไ็ดรบัการยกฐานะจากวดัราษฎรใหเปนวดัหลวง ชนดิ
ตรสีามญั ในป  พ.ศ. ๒๕๒๔ และไดมกีารสรางพระอโุบสถจัตรุมขุขึน้มาเปนแหงแรกของภาค
อสีาน และภายในพระอุโบสถก็ไดมกีารเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังขึน้โดยเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับ
พทุธประวตั ิ ภาพวนัตรัสร ูแสดงพระธรรมเทศนา และภาพปรนิพิพาน นอกจากนัน้ยงัไดเขยีน
ภาพเกีย่วกับความเช่ือ  พธิกีรรมและประเพณสีำคญัของชาวหนองคายเอาไวดวย เชนประเพณี
ตามหลกัฮตี ๑๒ คอง ๑๔ และประวตัขิององคหลวงพอพระใสเปนตนเปนการสือ่ธรรมผานภาพ
เขยีน และความศรทัธาทีม่ตีอองคหลวงพอพระใส กอเกดิวฒันธรรมทีส่ำคญัเชนการอญัเชญิพระ
ใสแหสงกรานต ทัง้นีใ้นแตละปจะมพีทุธศาสนกิชนเรอืนหมืน่ จดัพธิอีญัเชญิพระใส พระคเูมอืง
หนองคาย ออกจากพระอโุบสถวดัโพธิช์ยั (ดวยไมแครหาม) ลงประดษิฐานบนยานบษุบก แห
สมโภชรอบเมืองหนองคาย เพือ่ใหประชาชนสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต  ความศรัทธาเล่ือมใส
ยอมนำไปสกูารสนใจใฝธรรม และมงุศกึษาและปฏบิตัติามหลกัการในพระพทุธศาสนาเหลานีล้วน
เปนสิง่ทีช่วยธำรงรักษาใหวฒันธรรมไทย และวัฒนธรรมทางความคิดในหลักคำสอนทางพระ
พทุธศาสนายังคงมีความสำคญัคสูงัคมไทย ทำใหเกิดสันตภิาพไดอยางย่ังยนื ดงัน้ันพระสงฆจงึ
ควรทำหนาที่ในฐานะทูตทางวัฒนธรรมสันติภาพของพระพุทธเจาตามพระบรมพุทโธบายท่ีวา
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“จรถ ภกิขเว จารกิ ํพหชุนหติาย พหชุนสขุาย ภกิษทุัง้หลาย เธอจงจารกิไปเพือ่ประโยชนเก้ือกลู
เพ่ือประโยชนสขุแกคนหมมูาก” ทัง้นีจ้ะตองนำพทุธศาสนิกชนหลุดพนจากวัฒนธรรมแบบวัตถุ
นยิม มาสวูฒันธรรมแหงปญญา หากทำไดดงัน้ีแลวเชือ่วา พระสงฆจะยงัคงมีบทบาทสำคัญใน
สงัคมไทยและในเวทีประชาคมอาเซียนอยางแนนอน
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