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วัดเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสถาบันศาสนา พุทธศาสนาเป็ นสถาบันหนึ่งทีส่ าคัญในสังคมไทยไม่ยงิ่
หย่อนไปกว่าสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัรติย์ โดยมีบทบาทในฐานะเป็ นผูก้ าหนดสรรค์สร้างความ
เจริญก้าวหน้าและความมันคงให้
่
กบั สังคมไทยที่มตี ่อเนื่องยาวนาน วัดเป็ นสถานที่ท่มี คี วามหลากหลายใน
บทบาท เช่น วัดเป็ นสถานศึกษา โรงพยาบาล ศาลสถิตยุตธิ รรม สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา ทีพ่ กั พิงของ
คนเดินทาง แหล่งสวัสดิการชุมชน วิถชี วี ติ ของคนไทยได้ผูกพัน กลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบตั ใิ น
พระพุทธศาสนา ส่งผลถึงชีวติ จิตใจของคนไทย ได้หล่อหลอมอุปนิสยั ให้มคี วามรัก ความเมตตาและช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน จากสิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้พระสงฆ์มสี ว่ นสาคัญในการนาเอาหลักธรรมมาช่วยเสริมสร้างสันติสุข
ให้ชุมชนเกิดความสงบสุขโดยครอบคลุมองค์ประกอบ คือ การศึกษา ศาสนา การเมือง กระบวนการยุตธิ รรม
และเรื่องของสือ่ ทางสังคม ทัง้ หมดถือว่าเป็ นองค์ประกอบการสนับสนุนสร้างสันติภาพในชุมชนได้อย่างแท้จริง
คาสาคัญ: วัด, สันติสขุ , ชุมชน, สังคมไทย

ABSTRACT
The temple is one of the elements of religion. Buddhism is the dominant institution in Thai
society, that not more than the national institute or Royal institute. It plays the role as the creator of
progress and stability for Thai society for continuously. The temple is a place where there is variety
roles such as the study place, hospital, the justice court, nursing home for children and old people, a
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shelter for travelers, and community welfare. And Thai society always be harmonious with the faith
and practices’ principle of Buddhism that effects to Thai’s lifestyle. This show the character of love,
compassion, and mutual help. From the mentioned above, the monks have contributed significantly
to bring peace to the community that cover all elements these are: Education, Religion, Politics,
Justice and social media. All are considered to be truly supportive peaces in the community.
Keywords: The temple, Peace, Community, Thai society.

บทนา
วัดมีบทบาทในสังคมที่เกี่ยวกันกับชาวไทยตัง้ แต่เกิดจนกระทังตาย
่
เป็ นศูนย์กลางทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวบ้านอย่างเห็นได้ชดั จากการศึกษาประวัตศิ าสตร์ของชนชาติไทย ปรากฏว่า ประเทศไทย
เป็ น ส่วนหนึ่ง ของดินแดนที่เรีย กว่า สุวรรณภู มิ เป็ น ที่ตงั ้ มันของพระพุ
่
ทธศาสนามาเป็ น เวลาอัน ยาวนาน
หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ไปทัวทุ
่ กภูมภิ าคของประเทศไทย และสัมพันธ์กบั วิถีชวี ติ ของ
ผูค้ น จนก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรม ศิลปกรรม สถาปั ตยกรรมอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา
จนกลายมาเป็ นสมบัตขิ องชาติให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความภาคภูมใิ จ พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์กบั
ชีวติ ประจาวันอย่างใกล้ชดิ การนาหลักคาสอนมาทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ จนกลายเป็ นจารีต ประเพณี
เช่น คนไทยถูกสอนให้รจู้ กั เคารพผูอ้ าวุโส มีการยึดมันและปฏิ
่
บตั ติ นให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
จนทาให้คนไทยมีความเกีย่ วพันธ์กนั อย่างแนบแน่นทุกยุคทุกสมัย พระพุทธเจ้ามีบทบาทในการอบรมสังสอน
่
ศีลธรรมปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม พัฒนากล่อมเกลาจิตใจ สร้างทัศนคติและค่านิยมทีด่ ตี ่อวัฒนธรรม ให้เกิด
พลเมืองทีด่ ขี องประเทศชาติ มีหลักธรรมทีม่ ุ่งมัน่ เน้นสอนให้ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ติ ามเป็ นคนดี สามารถควบคุม
กาย วาจา ใจ มีหลักธรรมทีม่ ุ่งเน้นสอนให้ผปู้ ระพฤติปฏิบตั ติ ามเป็ นคนดี สามารถควบคุม กาย วาจา ใจ ได้
อย่างดีงาม1
ในทางประวัตศิ าสตร์ชาวไทยนับถือศาสนาพุทธมาโดยตลอด ในด้านวัฒนธรรม วิถชี วี ติ ของคนไทย
ได้ผูกพันผสมกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา 2 มีบทบาทต่อวิถชี วี ติ จิตใจของ
คนไทยทุกด้าน เข้าถึงจิตใจของประชาชนอย่างแท้จริง ได้หล่อหลอมอุปนิสยั ให้มคี วามรัก ความเมตตาและ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั 3 สังคมไทยยอมรับพระพุทธศาสนา เป็ นศาสนาสาคัญประจา
ชาติ เพราะเป็ นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในสังคมไทย
ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหลากหลายแขนงก็ได้รบั อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาทัง้ สิน้ 4
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างมากมาย มีความ
พยายามในทุกด้านในการทีจ่ ะเอาชนะคู่แข่งแม้วถิ ที างเหล่านัน้ จะเป็ นวิถที างทีผ่ ดิ ก็ตาม เพื่อหาประโยชน์จาก
1
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ผูอ้ ่นื สังคมจึงมีแต่วกิ ฤตการณ์ท่มี ปี ั ญหาความรุนแรงที่กาลังแพร่กระจายไปทัวโลกก่
่
อให้เกิดความขัดแย้ ง
นาไปสู่การทาลายล้างกันเกิดขึน้ ในสังคม โดยมีความพยายามที่จะนาเอาศาสนาเข้ามาเป็ นเครื่อง มือ เพื่อ
สร้างความชอบธรรม ในการกระทาของตนอีกด้วย หรือความพยายามจะนาศาสนาเข้ามาเกีย่ วข้องเพื่อขยาย
วงกว้า งออกไปจนเกิดความรุ นแรง 5 ความขัด แย้ง ทางศาสนาเป็ น ความขัด แย้ง ที่เ กิดขึ้ น ง่า ยและรุน แรง
เนื่องจากผู้นับถือศาสนาแบบยึดมันถื
่ อมันจะเห็
่
นว่าศาสนาหรือลัทธิท่ตี นเองนับถือดีกว่าของผู้อ่นื และไม่
ยอมรับคนต่างศาสนาต่างลัทธิ ทัง้ นี้เพราะคนเหล่านี้มพี น้ื ฐานความเชื่อต่างกันและตีความศาสนาไปตามความ
เชื่อของตนเอง และวางรูปแบบการดาเนินชีวติ แตกต่ างกันออกไปตามความเชื่อของตน ซึง่ ความยึดมันนี
่ ่เอง
6
ทาให้เกิดความขัดแย้งกันขึน้ มา ความขัดแย้งเป็ นสิง่ ปกติธรรมดาทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ความขัดแย้งนัน้ ไม่ใช่
สิง่ เลวร้ายหากสามารถคลีค่ ลายตัวเองไปในทางทีส่ ร้างสรรค์ และนาไปสู่ขอ้ ยุติ หรือหาทางออกได้ เราไม่อาจ
ห้ามไม่ให้เกิดความขัดแย้งได้ แต่สามารถสร้างกระบวนการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทได้ ความ
ขัดแย้ง (Conflict) และข้อพิพาท (Dispute) มีความหมายใกล้เคียงกัน ความขัดแย้งเป็ นเรื่องของความเห็น
หรือความเชื่อที่ต่างกัน แต่ คู่กรณียงั สามารถทางานร่วมกันได้ แต่ ขอ้ พิพาทเป็ นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องมุ่งที่จะ
เอาชนะกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของตนเอง7
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น วัดจึงต้องเข้ามามีบทบาทในด้านการพัฒนาคนในชุมชนทางด้านจิตใจให้เป็ น
คนดี มีความคิดเห็นทีถ่ ูกต้อง มีปัญญาพิจารณาสิง่ ต่างๆ ในชีวติ ได้อย่างดีเพื่อความสงบสุขในสังคมไทย โดย
นาหลักพุทธธรรมาเสริมระบบการศึกษาเพื่อเพิม่ พูนสติปัญญาหลักใหญ่ๆ ก็คอื หลักไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ
ปั ญญา ซึง่ ถือว่าเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีม่ คี วามสาคัญมาก และหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึง่ จะ
ช่วยเสริมและพัฒนาปั ญญาของมนุษย์ให้กว้างขวางและถูกต้องยิง่ ขึน้ 8 วัดจึงจาเป็ นต้องตัง้ รับให้ทนั ต่อสภาพ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อเสริมสร้างการจัดการวัดให้เกิดสันติสขุ ต่อไป
บทบาทวัดในสังคมไทย
จากข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่าในอดีตวัดเป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทและความสาคัญต่อสังคมไทย อย่าง
อเนกอนันต์ วัดเป็ นศูนย์กลางของหมู่บา้ น ของชุมชนทีผ่ กู พันกับวิถชี วี ติ ของคนไทย ตัง้ แต่เกิดจนตาย วัดเป็ น
ทุกสิง่ ทุกอย่างของชุมชน และมีหน้าที่ทางสังคมมากมาย ดังเช่น เป็ นทีพ่ ่งึ ทางจิตใจของประชาชน วัดเป็ น
แหล่งการศึกษาอบรมทัง้ ทางจริยธรรมและปั ญญาของสังคม วัดมีบทบาททางด้านสังคมสงเคราะห์มากมาย
เป็ นทัง้ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ศูนย์การบันเทิง และแหล่งพบปะสังสรรค์ บ่อ
เกิดของศิลปกรรมและขนบธรรมเนียบประเพณีของชาติ ทางด้านการปกครอง วัดเป้ นแหล่งกาลังคน เป็ น
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วันชัย วัฒนศัพท์, ความขัดแย้ง: หลักการและเครื่องมือแก้ปัญหา. (พิมพ์ครัง้ ที่ 4), (ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา,
2550), หน้า 1-3
8
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องค์กรที่สนับสนุ นรัฐในการปกครอง สงฆ์เป็ นผู้เชื่อมประสานระหว่างรัฐและประชาชน เป็ นที่ปรึ กษาของ
ผูป้ กครองและมีบทบาทต่อความมันคงของสถาบั
่
นกษัตริย9์
วัด มิใ ช่ เ ป็ น เพีย งศู น ย์ร วมทางจิต วิญ ญาณเท่ า นัน้ หากเป็ น ที่ร วมของกิจ กรรมทางสัง คม ทาง
วัฒนธรรม การศึกษา ตลอดจนดาเนินกิจกรรมต่างๆ สามารถอธิบายได้ดงั นี้10
1. วัดเป็ นสถานทีใ่ ห้คนในชุมชนมารับความรูด้ ว้ ยการสดับรับฟั งพระธรรมเทศนา
2. วัดเป็ นสถานทีท่ ช่ี าวบ้านส่งบุตรหลานมาอยู่รบั ใช้พระสงฆ์และรับการฝึ กอบรมทางศีลธรรม และ
เล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามการศึกษาในสมัยนัน้
3. วัดเป็ นสถานพยาบาลที่รกั ษาผู้ป่วยตามภูมริ ู้ของคนสมัยก่อน โดยวัดเป็ นแหล่งตารายา และ
พระสงฆ์ทาหน้าทีเ่ ป็ นหมอรักษาพยาบาลคนเจ็บป่ วยทัวไป
่
4. วัดเป็ นสถานสงเคราะห์ท่บี ุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพและศึกษา เล่า
เรียน ตลอดจนถึงผูใ้ หญ่ทย่ี ากจนได้มาอาศัยเลีย้ งชีพ
5. วัดเป็ นสถานทีพ่ กั อาศัยของคนเดินทาง
6. วัดเป็ นสถานที่ท่ชี าวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์และพักผ่อนหย่อนใจ โดยทางวัดได้จดั สถานที่
ต่างๆ ในบริเวณวัดเป็ นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และร่มรื่น
7. วัดเป็ นสถานที่ร่นื เริง จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ สาหรับชาวบ้าน เช่น งานก่อสร้างพระ
เจดียท์ รายในวันสงกรานต์ งานเทศน์มหาชาติ ฯลฯ
8. วัด เป็ น บ่ อ เกิด และเป็ น ศูน ย์ก ลางของศิล ปกรรมแขนงต่ า งๆ เช่ น จิต กรรม ประติม ากรรม
สถาปั ตยกรรม และวรรณกรรม
9. วัดเป็ นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็ นที่ปรึกษาแก้ปั ญหาชีวติ ครอบครัวและความทุกข์ต่างๆ ของ
ชาวบ้าน
10. วัดเป็ นสถานทีส่ าหรับชาวบ้านรอบวัดมาทาบุญและบาเพ็ญกุศล ตลอดจนพิธกี รรมต่างๆ ทาง
ศาสนา
11. วัดเป็ นคลังพัสดุสาหรับเก็บของใช้ต่างๆ ซึง่ ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานทีว่ ดั หรือขอยืมไป
ใช้เมื่อคราวมีงานสาคัญต่างๆ
12. วัดเป็ นศูนย์กลางการบริหารหรือการปกครองทีผ่ นู้ าชุมชนจะเรียกลูกบ้านมาประชุมกันเพื่อแจ้ง
กิจกรรมต่างๆ11
กล่าวโดยสรุป วัดเป็ นสถานทีอ่ ยู่ของพระภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา เป็ นสถานทีส่ าคัญ เป็ น
สถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์ เป็ นสถานทีส่ าหรับประดิษฐานพระพุทธศาสนา เป็ นสถานทีท่ ช่ี าวบ้านมาประชุมกันเพื่อทา
กิจกรรมทางศาสนาพร้อมกับทากิจกรรมอื่นๆ หลายประการ เมื่อมีการทะเลาะวิวาทก็มกั ไปตกลงไกล่เกลีย่ กัน
ทีว่ ดั นอกจากนี้วดั ยังเป็ นศูนย์กลางของศาสนาและศีลธรรมทัง้ ปวง ของคนในชุมชน ของการศึกษาวิทยากร
ต่างๆ นัน้ อยู่ในวัด นอกจากพระจะสอนศาสนาและศีลธรรมยังให้ความรู้ การศึกษาแก่ประชาชนอีกด้วย วัดก็
กลายเป็ นหลักประกันความมันคงของประเทศชาติ
่
ในฐานะวัดเป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้มคี วาม
9
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มหาวิทยาลัย, 2525, หน้า 63-64
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่
ง
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สามัคคี และให้รวมตัวกันเข้าเป็ นหน่วยหนึ่งๆ ได้ ซึง่ วัดมีความสาคัญและความผูกพันกับวิถชี วี ติ ของคนไทย
มาตัง้ แต่สมัยโบราณกาล วัดแต่ละแห่งถูกสร้างขึน้ อย่างงดงามตามศิลปะและสถาปั ตยกรรมในแต่ละสมัย วัด
จึงเป็ นโบราณสถานทีส่ าคัญแสดงถึงประวัตศิ าสตร์ในยุคนัน้ ๆ จากอดีตสู่ปัจจุบนั ความสาคัญของวัดได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ในอดีตวัดจะถูกสร้างในสถานทีไ่ ม่ห่างไกลจากชุมชน จนทาให้ชวี ติ คนไทยจึง
ผูกพันกับวัดตัง้ แต่เกิดจนกระทังตาย
่
วัดกับบทบาทเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวิตนาสู่สนั ติ สุขในชุมชน
วัด คือ สถานทีข่ องชุมชนจึงเหมาะแก่การสร้าง พัฒนาและจัดให้เป็ นศูนย์การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตาม
มาตรา 25 ทีร่ ฐั ต้องส่งเสริมการดาเนินงาน มาตรา 29 กาหนดให้วดั ร่วมกับสถานศึกษาส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน และมาตรา 58 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา วัดจึงต้องได้รบั การพัฒนาให้เป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรูท้ ท่ี ุกคนสามารถเข้าไปหาและพัฒนาความรูข้ องตนได้ตลอดเวลาของทุกช่วงวัยและอายุ
โดยมีบทบาทในด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดังนัน้ การดาเนินกิจการใดๆ ของวัด
จึงต้องสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ ององค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคม ซึง่ กาหนดภารกิจ
ของวัดไว้ 6 ประการ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ศาสนธรรม การสา
ธารณสงเคราะห์ และการสาธารณู ปการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว วัดจึงต้อ งได้รบั การพัฒนาให้
เป็ นศูนย์การเรียนรูต้ ลอดชีวติ 12 คือ
1. การพัฒนาเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ และคณะกรรมการของวัดให้เป็ นผู้มคี วามรู้ และสามารถสร้าง
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ได้ดว้ ยตนเอง และการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมเสมอจากแหล่งอื่น
2. การสร้างการพัฒนาและจัดการทรัพยกรวัตถุในวัด เช่นศาลาการเปรียญ หอปฏิบตั ธิ รรม สานัก
วิทยบริการ และการปรับภูมทิ ศั น์ ให้พร้อมเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. การพัฒ นาและจัด การหลัก สูต รระยะสัน้ ให้ห ลากหลายสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการ ความ
เหมาะสมและความเข้าใจของชุมชน เพื่อเป็ นการให้ความรูห้ รือประสบการณ์ใหม่หรื อเสริมความรูเ้ ดิม เช่น
การจัดการหลักสูตรฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและการจัดการกิจกรรมทางศาสนา หลักสูตรสาหรับเด็ก
เยาวชน ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
4. การพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อชุมชนโดยผ่านเครื่องมือต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในวัด
คือ พระสงฆ์เ ป็ น วิท ยากร สานั ก วิท ยบริก าร ด้า นคอมพิว เตอร์ การปรับ บภู มิท ัศน์ และใช้กิจ กรรมบาง
อย่างเช่น ป้ ายข้อความธรรมะ ป้ ายแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
5. การพัฒนาและร่วมมือกับหน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการความรูท้ งั ้ ภาครัฐและเอกชน
เช่น มหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือสถาบันต่างๆ เพื่อจัดให้มโี ปรแกรมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของชุมชนขึน้ ใน
วัด เช่น โครงการร่วมมือกับวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
6. การพัฒนาและจัดให้มอี ุทยานการศึกษาหรือมุมนันทนาการสาหรับคนทุกเพศทุกวัยและทุกระดับ
การศึกษา โดยเปิ ดให้มผี ทู้ ต่ี อ้ งการศึกษาเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา
จากข้อความข้างต้น สามารถอธิบายได้ว่า วัดเป็ นศูนย์กลางความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน เป็ นศูนย์รวม
ทีส่ ร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีธรรมในชุมชน เป็ นศูนย์รวมทีส่ ามารถชีน้ าทิศทางนาไปสู่สนั ติสุข
12
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ในทางทีช่ อบ ทีค่ วร รวมทัง้ ปลูกจิตสานึกให้คนในชุมชนเข้าใจศาสนธรมและดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างมี
ความสุข โดยมีพระสงฆ์เป็ นผูใ้ ห้คาสอนและหลักศาสนธรรมทัง้ โดยตรงและโดยทางออ้อม การทีจ่ ะนาพาคน
ในชุมชนไปสูส่ นั ติสขุ ได้
สันติ สุขในชุมชนเกิ ดขึน้ ได้ด้วยวัด
การสร้างสันติสุขในชุมชน เพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรู้และให้มกี ารศึกษาแก่ พุทธบริษัท การบริหาร
จัดการจาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายสิง่ หลายอย่าง เช่น การวางแผน การจัดการ เป็ นต้น จึงจะทาให้องค์กร
ประสบผลสาเร็จและเกิดสันติสขุ และสันติสขุ ในสังคมทีส่ าคัญมีอยู่ 5 ประการ คือ การศึกษา ศาสนา การเมือง
กระบวนการยุตธิ รรม และเรื่องของสื่อทางสังคม ทัง้ หมดถือว่าเป็ นองค์ประกอบสนับสนุ นที่รฐั จะต้องเข้าไป
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ เพื่อสามารถดาเนินงานไปสูเ่ ป้ าหมายในเรื่องเดียวกัน คือสร้างสันติสขุ และสันติภาพ
ในสังคมได้อย่างแท้จริง สามารถสรุปได้ ดังนี้
1) บทบาทในการจัดการศึกษา
การศึกษาทีแ่ ท้จริงมีจุดเริม่ ต้นทีค่ รอบครัว เมื่อครอบครัวมีความอบอุ่นจะสร้างฐานการเรียนรูท้ ่ี
ถูกต้องให้กบั เยาวชน คือมีความรู้ มีความคิด และมีความรัก ส่วนการศึกษาในระบบของรัฐจะต้องกาหนด
เป้ าหมายเพื่อสร้างสันติสุข และสันติภาพอย่างชัดเจน โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้สงิ่ แวดล้อมของตนเอง มี
ความรักต่อบุคคลและสิง่ แวดล้อม มีจติ ใจกว้างและเต็มไปด้วยความเมตตา มีจติ ใจทีเ่ ป็ นอิสระจากอานาจของ
วัตถุ จากอานาจของกิเ ลสและทิฏฐิ และมีความสามารถทางด้านการใช้ความคิด หรือใช้ปั ญญาได้อย่า ง
กว้างขวางลึกซึง้ รวมทัง้ มีศกั ยภาพในการพัฒนายกระดับปั ญญาของตนเองให้สงู ขึน้ ได้เรื่อยๆ ดังนัน้ โรงเรียน
หรือระบบการศึกษาควรจะสอนกระบวนการติดต่อไปนี้ให้กบั ผูเ้ รียน คิดหลากหลาย คิดระเอียด คิดชัดเจน คิด
อย่างมีเหตุผล คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึง้ คิดไกล กระบวนการคิดต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยเสริมสร้างปั ญญา
ให้กบั มนุษย์และเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ สาหรับการสร้างสันติสขุ และสันติภาพในสังคม
2) ศาสนา
ศาสนาเป็ นสถาบันหลักทางสังคมมาตัง้ แต่อดีต ในสภาวะสังคมปั จจุบนั ซึ่งสังคมไทยกาลัง
เผชิญปั ญหาทีส่ าคัญหลากหลายเรื่อง จาเป็ นต้องพัฒนาคนให้มปี ั ญญาหลายด้าน เพื่อช่วยกันแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาสังคมในทางสร้างสรรค์ และเพื่อมุ่งหวังให้สนั ติสุขอย่างแท้จริงเกิดขึน้ ในสังคม บทบาททีส่ าคัญของ
ศาสนาในส่วนนี้จงึ ควรเป็ นการเสริมสร้างปั ญญาให้กบั ประชาชนเป็ นการช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าทีข่ องระบบ
การศึกษาให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
3) การเมือง
ระบบการเมืองจะช่วยสร้างสันติสุขให้กบั สังคมอีกทางหนึ่ง การเมืองจะต้องสร้างระบบการ
ปกครองบ้านเมือง ระบบการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า ธรรมาภิบาล หรือ
ธรรมรัฐ (Good Governance) ขึน้ มาให้ได้
ธรรมรัฐ หมายถึง ผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม ซึง่ บุคคลและสถาบันทัว้ ไป ภาครัฐและเอกชนมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้กระทาลงไปในหลายทาง มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนื่อง ซึง่ อาจนาไปสู่
การผสมผสานประโยชน์ทห่ี ลากหลายและขัดแย้งกันได้13

13
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ดังนัน้ วัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็ นตัวแทนของวัดในการแสดงบทบาท
ต่างๆ เป็ นผูน้ าทางจิตใจของประชาชน เป็ นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือและการร่วมมือกันให้เกิดความ
สามัค คีค วามเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ย นอกจากนี้ พ ระสงฆ์ย ัง มีบ ทบาทสาคัญ ในการควบคุ ม ทางสัง คมใน
ระดับประเทศด้วยเพราะพระสงฆ์เป็ นทีเ่ คารพนับถือของบุคคลทุกชัน้ ในสังคมตัง้ แต่พระมหากษรัตยิ ต์ ลอดจน
ประชาชนทัวไป
่ และองค์ประกอบของสันติสุขในชุมชน หัวใจของชุมชนน่ าอยู่นนั ้ สิง่ สาคัญก็คอื คนในชุมชน
ต้องมีศกั ยภาพในด้านต่างๆ เช่น การพึง่ พาตนเอง และสามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลงในสังคมทีม่ คี วามเป็ น
พลวัต รวมทัง้ คนในชุมชนต้องมีความสามัคคี เอื้ออาทร อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ธารงไว้ซง่ึ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี อ ัน ดีง าม ที่ร ากเหง้า บรรพบุ รุ ษ ได้สงสมมา
ั่
โดยสามารถแยกองค์ป ระกอบชุ ม ชนน่ า อยู่ไ ด้ 3
14
องค์ประกอบ คือ
1. ชุมชนต้องพึง่ พาตนเองได้ หมายถึง ชุมชนทีม่ กี ารรวมตัวกันอย่างมันคง
่ เป็ นปึ กแผ่น สามารถ
พึง่ พิงตนเองทางเศรษฐกิจทรัพยากร และภูมปิ ั ญญาของชุมชนได้เป็ นหลัก มีกลุ่มผูน้ า องค์กรในชุมชนและ
กระบวนการการเรียนรูข้ องชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. ชุมชนเกือ้ กูลกัน คือ ชุมชนที่มคี วามรัก ความเอื้ออาทร ความสามัคคี และมีจติ สานึกหวงแหน
ความเป็ นชุมชนของตนร่วมกัน
3. การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ คนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ด้วย
ความผูกพัน และมีอสิ ระเพื่อแก้ไขปั ญหา หรือพัฒนาความเป็ นอยู่ของชุมชน หรือรักษาคุณค่าของประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิ ั ญญาที่เป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้ดขี น้ึ และอย่าง
ต่อเนื่องกับกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ทัง้ นี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะ
สร้างภูมคิ ุ้มกันต่อผลกระทบที่ชุมชนอาจได้รบั จากกระแสโลกาภิว ั ตน์มใิ ห้ทาลายเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ชุมชน โดยยึดมันในการใช้
่
ชวี ติ บนพืน้ ฐานของการรูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั พัฒนาตนเองคิดพึง่ พาตนเอง และพึง่ พาซึง่
กันและกันในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ การใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง รู้จกั ลดกิเลสและความต้องการของ
ตนเอง และทาประโยชน์ให้แก่สว่ นรวมมากขึน้ มีการอยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ อาทร รูร้ กั สามัคคี รวมตลอดทัง้ เกิด
กระบวนการเรียนร่วมกันชองชุมชน สามารถนามาปรับพฤติกรรม ของชุมชนเองได้ต่อเนื่อง
วัดในฝันของชุมชน
ในสังคมไทยตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบนั หมู่บา้ นหรือชุมชนแต่ละชุมชนต่างมีวดั ประจาชุมชนของตนเอง
เป็ น ศูน ย์ก ลาง ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น สมบัติร วมของคนทัง้ ชุ ม ชน วัด จึง เป็ น ศูน ย์ร วมของคนในชุ ม ชน ดัง นั น้
องค์ประกอบของวัดในฝั นของชุมชน มีดงั นี้
1. มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร
2. ควรอยู่ห่างไกลจากสิง่ รบกวนต่างๆ
3. ควรต้องมีความสงบและร่มรื่น
14
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4. ควรมีความงามตามธรรมชาติ วัดควรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับควบคู่กบั ไม้ใหญ่ให้ดสู วยงาม
5. มีความสะอาด วัดควรให้ความสาคัญกับการดูแลกาจัดขยะมูลฝอยให้มกี ารเก็บทาลายให้เป็ นที่
เรียบร้อย
6. มีความเป็ นระเบียบ ควรมีแผนผังเพื่อกาหนดพื้นที่ใช้สอยว่าบริเวณไหนจะใช้ประโยชน์อะไร
รวมทัง้ จัดระเบียบถนนทางเท้าให้เหมาะสมและสวยงาม
7. มีเสนาสนะเพื่อการปฏิบตั ศิ าสนกิจของพระสงฆ์และพุทธบริษทั ตามความจาเป็ นและตามความ
เหมาะสม
8. มีและรักษาสิง่ ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน สิง่ ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมจิตใจ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์
วิหาร ศิลปวัตถุทางพุทธศาสนา ภาพวาด ตู้ พระธรรม
9. มีสงิ่ อานวยความสะดวกพืน้ ฐานพอเหมาะสมกับสภาพ
10. มีพระสงฆ์ทม่ี คี วามรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินยั ทีแ่ ท้จริง
11. มีกจิ กรรมเพื่อการศึกษาธรรมะแก่ประชาชน
12. มีกจิ กรรมภาคปฏิบตั ิ เพื่อความสงบทางจิตใจให้กบั ประชาชนผูส้ นใจสม่าเสมอและเป็ นประจา
13. เป็ นแหล่งบริการ เพื่อเพิม่ พูนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน เช่น มีหอ้ งสมุด
ประชาชน มีการจัดวิทยากรแนะนาการทามาหากิน การดูแลสุขภาพอนามัยให้กบั ประชาชน มีสงิ่ อานวยความ
สะดวกให้ประชาชนได้พกั ผ่อนหย่อนใจและหาความสงบในวัด เป็ นต้น
14. ควรทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้นา ชักจูงให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือกันเพื่อสร้างความสงบสุข และความ
เจริญรุ่งเรืองของชุมชน วัดอาจเป็ นผูน้ าในการชักชวนให้ประชาชนได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิน่ ของตนด้านต่างๆ
ดังนัน้ วัดจึงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระสงฆ์เป็ นตัวแทนของวัดในการแสดงบทบาทต่างๆ
เป็ นผู้นาทางจิตใจของประชาชนเป็ นศูนย์รวมแห่งความเคารพเชื่อถือ และการร่วมกันให้เกิดความสามัคคี
ส่งผลให้เกิดความสันติสขุ ในชุมชน
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